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: Student who wear tight student uniforms can contribute to poor
pulmonary function and chest expansion.
: To compare pulmonary function and chest expansion between
Objective
female students wearing untight student uniforms and female
students wearing tight student uniforms.
: Comparative study.
Design
: Department of Physical Therapy, Faculty of Allied Health Sciences,
Setting
Naresuan University.
Materials and Methods : The students were divided into 2 groups: those wearing untight
student uniforms (n = 15), and those wearing tight student
uniforms (n = 15). Researchers tested the participants’ pulmonary
function by spirometer and compared the results of the 2 sample
groups.
Background
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Results

:

Conclusion

:
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The results indicated that students wearing tight student uniforms
had statistically significant (p <0.05) lower pulmonary function
values than students wearing untight student uniforms. Tidal
volume of those wearing tight student uniforms were lower than
students wearing untight student uniforms (512.66, 726.66 ml,
respectively), Slow vital capacity was 35.66 and 41.06,
respectively, Forced vital capacity was 42.73 and 51.86,
respectively, and chest expansion was 2.67 and 3.48 cm,
respectively) (p <0.05).
These results indicate that wearing tight uniforms for long period
of time affects the efficiency of pulmonary function of the students
and causes low chest expansion.
Pulmonary function, chest expansion, student uniforms, tidal
volume, slow vital capacity, forced vital capacity.
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การเปรียบเทียบสมรรถภาพการทำงานของปอดระหว่างนิสติ ทีไ่ ม่ใส่เสือ้ นิสติ รัดรูป
กับนิสิตที่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูป

อรอุมา บุณยารมย์, จรีภา เชื้อทหาร, รักษณา ข่ายสุวรรณ, อัจฉราพรรณ วงษ์ยอด, สมภิยา
สมถวิล, โอปอร์ วีรพันธุ์. การเปรียบเทียบสมรรถภาพการทำงานของปอดระหว่างนิสิต
ที่ไม่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูปกับนิสิตที่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูป. จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2557 ก.ค. – ส.ค.;
58(4): 433 - 42
: นิสิตที่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูปอาจทำให้สมรรถภาพปอดและการขยายตัว
ของทรวงอกลดลง
: เพื่อเปรียบเทียบสมรรถภาพปอดและการขยายตัวของทรวงอกของ
วัตถุประสงค์
นิสิตหญิงระหว่างนิสิตที่ไม่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูปกับนิสิตที่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูป
: การวิจัยเชิงเปรียบเทียบ
รูปแบบการวิจัย
: ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่ทำการศึกษา
ตัวอย่างและวิธีการศึกษา : แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ นิสิตที่ไม่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูป (15 คน) และนิสิต
ที่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูป (15 คน) จากนั้นให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยทดสอบ
สมรรถภาพปอด ด้วยเครื่อง spirometer หลังจากนั้นนำค่าที่ได้จาก
การทดสอบสมรรถภาพปอดของทัง้ 2 กลุม่ มาเปรียบเทียบกัน
: พบว่ากลุ่มนิสิตที่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูปมีสมรรถภาพปอดต่ำกว่ากลุ่มนิสิต
ผลการศึกษา
ที่ไม่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูปอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p <0.05) ดังนี้
ค่า tidal volume ของกลุ่มนิสิตที่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูปต่ำกว่ากลุ่มนิสิต
ที่ไม่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูป (512.66 และ 726.66 มิลลิลิตร ตามลำดับ)
ค่า slow vital capacity ของกลุม่ นิสติ ทีใ่ ส่เสือ้ นิสติ รัดรูปต่ำกว่ากลุม่ นิสติ
ทีไ่ ม่ใส่เสือ้ นิสติ รัดรูป (35.66 และ 41.06 ตามลำดับ) ค่า forced vital
capacity ของกลุ่มนิสิตที่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูปต่ำกว่ากลุ่มนิสิตที่ไม่ใส่เสื้อ
นิสติ รัดรูป (42.73 และ 51.86 ตามลำดับ) และยังพบว่าค่าการขยายตัว
ของทรวงอก (chest expansion) ของกลุม่ นิสติ ทีใ่ ส่เสือ้ นิสติ รัดรูปต่ำกว่า
กลุ่มนิสิตที่ไม่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูปอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p <0.05)
(2.67 และ 3.48 มิลลิลติ ร ตามลำดับ)
: การสวมใส่ เ สื ้ อ นิ ส ิ ต ที ่ ร ั ด รู ป ติ ด ต่ อ กั น เป็ น ประจำจะส่ ง ผลทำให้
สรุป
สมรรถภาพปอด และการขยายตัวของทรวงอกลดต่ำลง
เหตุผลของการทำวิจัย

คำสำคัญ

: สมรรถภาพปอด, การขยายตัวของทรวงอก, เสือ้ นิสติ , tidal volume,
slow vital capacity, forced vital capacity.
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มนุษย์เราทราบถึงความสำคัญของการหายใจ
เป็นอย่างดีว่ามีความสำคัญมากน้อยเพียงใดเพราะถ้า
คนเราไม่มกี ารหายใจก็ไม่สามารถมีชวี ติ อยูไ่ ด้ การหายใจ
จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการมีชีวิตอยู่รอดของมนุษย์
การหายใจของมนุษย์จำเป็นต้องใช้ก๊าซออกซิเจนและ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการหายใจเป็นสำคัญ เพราะ
ร่างกายของเราแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนจากสิ่งแวดล้อม
เข้ า สู ่ ร ะบบเลื อ ดในร่ า งกาย และแลกเปลี ่ ย นเอาก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ออกจากระบบเลือดออกสู่สิ่งแวดล้อม
เป็นวัฏจักรไปเรื่อย ๆ ไม่มีสิ้นสุด ซึ่งก๊าซออกซิเจนที่ได้
จากการหายใจเข้าจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในปฏิกริ ยิ าเคมี
ของกระบวนการต่าง ๆ ภายในร่างกาย ได้แก่ กระบวนการ
เผาผลาญอาหารเพื่อให้เกิดพลังงาน การแลกเปลี่ยน
ก๊ า ซออกซิ เ จนกั บ ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ใ นถุ ง ลม
โดยผ่านทางเส้นเลือดฝอยทีบ่ ผุ นังเซลล์ เพือ่ เปลีย่ นเลือด
ที่ถูกใช้แล้วหรือเลือดเสียให้เป็นเลือดที่มีก๊าซออกซิเจน
สูงหรือเลือดดี นอกจากนี้ระบบทางเดินหายใจยังมีหน้าที่
ควบคุมปริมาณของก๊าซออกซิเจน และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกายให้เหมาะสม ควบคุมสภาวะความเป็น
กรด-ด่างของร่างกายให้อยู่ในภาวะสมดุลโดยทำงานร่วม
กับไต และควบคุมอุณหภูมิของร่างกายโดยทำหน้าที่ใน
การระบายความร้อนออกจากร่างกายทางไอน้ำที่ระเหย
ออกมาพร้อมกับลมหายใจออก ดังนั้นถ้าหากระบบทาง
เดินหายใจถูกทำลายไปอาจจะส่งผลต่อการทำงานของ
อวัยวะอืน่ ๆ ได้(1)
โครงสร้างการหายใจของมนุษย์ประกอบด้วย
ทางเดินอากาศ ถุงลมปอด และเส้นเลือดที่นำเลือดมา
แลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(2)
ส่วนประกอบของการหายใจทั้ง 3 ส่วน มีหน้าที่ทำงาน
ร่วมกันเพื่อให้เกิดการหายใจที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
กล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญต่อการ
หายใจของมนุษย์เช่นกัน ได้แก่ กล้ามเนื้อหายใจเข้า
(inspiratory muscle) เช่น กล้ามเนือ้ กระบังลม กล้ามเนือ้
ระหว่างซี่โครงชั้นนอก และกล้ามเนื้อช่วยในการหายใจ
อืน่ ๆ เป็นกลุม่ กล้ามเนือ้ ทีห่ ดตัวเพือ่ ช่วยในการเพิม่ ปริมาตร
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ช่องอก กล้ามเนื้อหายใจออก (expiratory muscle) เช่น
กล้ามเนือ้ ระหว่างซีโ่ ครงชัน้ ใน กล้ามเนือ้ oblique external
abdominal กล้ามเนื้อ transverse abdominis และ
กล้ามเนื้อ rectus abdominis เป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่ทำให้
เพิ่มความดันในช่องท้องให้เกิดการไหลออกของอากาศ(1)
การถู ก บี บ รั ด หรื อ จำกั ด การเคลื ่ อ นไหวของ
ทรวงอกเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น
ภาวะกระดูกสันหลังคด (scoliosis) เป็นภาวะที่มีความ
ผิดปกติของกระดูกสันหลังทําให้เกิดผลกระทบต่อระบบ
ทางเดินหายใจ หัวใจและหลอดเลือดได้ โดยการมีกระดูก
สันหลังคดมีผลต่อการทํางานของปอด เนื่องจากการคดงอ
ของกระดูกสันหลัง ทําให้เกิดการการแคบลงของผนัง
ทรวงอก จึงต้องใช้แรงในการหายใจเพิ่มขึ้น โดยจะมีผล
ทำให้ปริมาตรในการหายใจเข้า-ออกลดลง(3)
นอกจากนี้การสวมใส่เสื้อผ้าที่รัดรูปติดต่อกัน
เป็นระยะเวลานาน อาจทำให้เกิดการบีบรัดทรวงอกซึ่ง
การบีบรัดทรวงอกส่งผลทำให้ประสิทธิภาพการทำงาน
ของปอดลดลง โดยสามารถวัดได้จากค่าการระบายลม
ที่หายใจเข้า -ออกจากปอดลดลงจากค่าปกติ เช่น ค่า
slow vital capacity (SVC), ค่า forced vital capacity
(FVC)(4) และ ค่า tidal volume (TV) ซึง่ ได้จากการทดสอบ
สมรรถภาพปอด และการขยายตัวของทรวงอกที่ลดลง
จากค่าการขยายตัวของทรวงอกปกติ และเนื่องจากใน
ปัจจุบันนิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่มีค่านิยมเกี่ยวกับการ
แต่งกายชุดนิสิตโดยเลือกใส่เสื้อที่มีขนาดเล็กจนเกินไป
ซึ ่ ง ไม่ เ หมาะสมต่ อ สรี ร ะร่ า งกายของตนเองอาจทำให้
สมรรถภาพปอดและการขยายตัวของทรวงอกลดลงได้
ด้วยเหตุนี้ทางคณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทำการศึกษาเปรียบ
เทียบสมรรถภาพปอดของนิสิตหญิง ระหว่างนิสิตที่ไม่ใส่
เสือ้ นิสติ รัดรูปกับนิสติ ทีใ่ ส่เสือ้ นิสติ รัดรูปว่าจะมีสมรรถภาพ
ปอดและการขยายตัวของทรวงอกที่แตกต่างกันหรือไม่
วิธีการศึกษา
กลุ่มตัวอย่าง
นิสิตหญิงมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 30 คน
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แบ่งเป็น 2 กลุม่ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 นิสิตหญิงที่ไม่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูป ชั้นปีที่
4 จำนวน 15 คน
กลุ่มที่ 2 นิสิตหญิงที่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูป ชั้นปีที่ 4
จำนวน 15 คน
โดยนิสิตหญิงทั้ง 2 กลุ่ม ได้มาจากการคัดเลือก
อาสาสมัคร โดยใช้วิธีการวัดขนาดรอบอกของอาสาสมัคร
เทียบกับขนาดรอบอกของเสื้อนิสิตของอาสาสมัคร โดยมี
วิธกี ารวัด และแปลผลเพือ่ นำมาเข้ากลุม่ ตัวอย่างดังนี้
1. วัดขนาดรอบอกของอาสาสมัคร โดยให้อาสา
สมัครยืนตรง ผู้วัดใช้สายวัดโอบรอบอกของอาสาสมัคร
ในระดับ nipple โดยให้สายวัดขนานกับพื้น(5) บันทึกผล
และนำสติกเกอร์มาติดตรงตำแหน่ง nipple เพือ่ ใช้เป็นจุด
อ้างอิงในการวัดขนาดของเสื้อนิสิต
2. วัดขนาดของเสื้อนิสิต โดยให้อาสาสมัครถอด
เสื้อนิสิตที่สวมอยู่เพื่อทำการวัดขนาดรอบอกของเสื้อ
โดยวัดตรงระดับทีม่ สี ติกเกอร์ตดิ ไว้ในข้อที่ 1 บันทึกผล
3. นำค่าที่ได้จากการวัดในข้อที่ 2 มาลบด้วยค่า
ที่ได้จากการวัดในข้อที่ 1 ผลลัพธ์ที่ได้ ถ้าน้อยกว่า 5
เซนติเมตรลงมา ถือว่าเป็นเสือ้ ทีร่ ดั รูป และผลลัพธ์ทไ่ี ด้ถา้
มากกว่า 5 เซนติเมตรขึ้นไป ถือว่าเป็นเสื้อที่ไม่รัดรูป
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวัดสมรรถภาพปอด
2. เครื ่ อ งมื อ ที ่ ใ ช้ ใ นการวั ด การขยายตั ว ของ
ทรวงอก

รูปที่ 1. การวัดขนาดรอบอก
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธกี ารทดสอบสมรรถภาพปอด โดยใช้เครือ่ งสไปโรมิเตอร์(6)
1. ให้ผู้ถูกทดสอบเปลี่ยนใส่เสื้อที่ผู้วิจัยจัดเตรียม
ไว้ให้ (รูปที่ 3)
2. ผูว้ จิ ยั อธิบายและสาธิตวิธกี ารทดสอบ
วิธวี ดั ค่า SVC
ขัน้ ตอน 1 นัง่ ตัวตรงและหน้าตรง เท้าทัง้ สองข้าง
วางราบกับพื้น
ขัน้ ตอน 2 หนีบจมูกด้วย nose clip
ขัน้ ตอน 3 อม mouthpiece และปิดปากให้แน่น
ขั้นตอน 4 หายใจปกติ ตามด้วยหายใจเข้าเต็ม
ที่ และหายใจออกอย่างช้า ๆ จนหมด
วิธวี ดั ค่า FVC
ขัน้ ตอน 1-3 เหมือนวิธกี ารวัดค่า SVC
ขั้นตอน 4 หายใจปกติ ตามด้วยหายใจเข้าเต็ม
ที่ และหายใจออกให้เร็วและแรงเต็มทีจ่ นหมด
3. ผู้วิจัยบันทึกค่าสมรรถภาพปอดที่ได้ประกอบ
ด้วย SVC, FVC และ TV
วิธกี ารวัดการขยายตัวของทรวงอก โดยใช้สายวัด(7,8)
1. ให้ผู้ถูกทดสอบเปลี่ยนใส่เสื้อที่ผู้วิจัยจัดเตรียม
ไว้ให้ (รูปที่ 4)
2. ให้ผถู้ กู ทดสอบยืนตัวตรงเอามือวางไว้ทส่ี ะโพก
คาดสายวัดรอบอกโดยผ่านตำแหน่ง xiphoid process
แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

รูปที่ 2. การวัดขนาดของเสือ้ นิสติ
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รูปที่ 3. การวัดค่า SVC และ FVC

รูปที่ 4. การวัดการขยายตัวของทรวงอก

ขั ้ น ตอน 1 ให้ ผ ู ้ ถ ู ก ทดสอบหายใจเข้ า เต็ ม ที ่
จดบันทึกค่าไว้
ขั ้ น ตอน 2 ให้ผู้ถูกทดสอบหายใจออกเต็มที่
จดบันทึกค่าไว้
ขัน้ ตอน 3 ทำการวัด 3 ครัง้ ใช้คา่ ทีม่ ากทีส่ ดุ ของ
ค่าความแตกต่างระหว่างค่าการหายใจเข้าเต็มที่กับค่า
การหายใจออกเต็มที่ ซึ่งค่าการขยายตัวของทรวงอกใน
คนปกติ จะมีคา่ 2 - 4 นิว้ (5 - 7 เซนติเมตร)

การขยายตัวของทรวงอก โดยกำหนดระดับความมีนัย
สำคัญทางสถิตทิ ่ี p <0.05

การวิเคราะห์ทางสถิติ
1. ใช้ ก ารทดสอบการกระจายตั ว ของข้ อ มู ล
(Shapiro-Wilk test) เพือ่ ทดสอบการกระจายตัวของข้อมูล
กรณี กลุ่มตัวอย่างน้อยกว่า 50 โดยกำหนดระดับความมี
นัยสำคัญทางสถิตทิ ่ี p <0.05
2. ใช้การทดสอบสมมติฐานกรณีทป่ี ระชากร 2 ชุด
เป็นอิสระต่อกัน (T-tests Independent) เพือ่ เปรียบเทียบ
ข้อมูลทางกายภาพ โดยกำหนดระดับความมีนยั สำคัญทาง
สถิตทิ ่ี p <0.05
3. ใช้การทดสอบสมมติฐานกรณีทป่ี ระชากร 2 ชุด
เป็นอิสระต่อกัน (T-tests Independent) เพือ่ เปรียบเทียบ
สมรรถภาพปอด โดยกำหนดระดับความมีนัยสำคัญทาง
สถิตทิ ่ี p <0.05
4. ใช้การทดสอบสมมติฐานกรณีทป่ี ระชากร 2 ชุด
เป็นอิสระต่อกัน (T-tests Independent) เพือ่ เปรียบเทียบ

ผลการศึกษา
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการเปรียบเทียบสมรรถภาพ
ปอด และการเปรียบเทียบการขยายตัวของทรวงอก ของ
นิสิตหญิงมหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างนิสิตที่ไม่ใส่เสื้อ
นิสิตรัดรูปกับนิสิตที่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูป จากการคัดเลือก
อาสาสมัครนิสติ หญิงมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 30 คน
แบ่งเป็น 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตที่ไม่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูป
ชั้นปีที่ 4 จำนวน 15 คน และนิสิตที่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูป
ชั ้ น ปี ท ี ่ 4 จำนวน 15 คน โดยใช้ เ ครื ่ อ งสไปโรมิ เ ตอร์
(spirometer) และสายวัดเป็นเครื่องมือในการทำวิจัย
โดยใช้ Shapiro-Wilk test ทดสอบการกระจายตัวของ
ข้อมูลของกลุม่ ตัวอย่าง พบว่ามีการกระจายตัวปกติ
จากตารางที่ 1 พบว่ากลุม่ ที่ 1 (นิสติ ทีไ่ ม่ใส่เสือ้ นิสติ
รัดรูป) และกลุ่มที่ 2 (นิสิตที่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูป) มีข้อมูล
ทางกายภาพคือ อายุ ส่วนสูง น้ำหนัก และดัชนีมวลกาย
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จากตารางที่ 2 เมือ่ ทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยพบว่ากลุ่มที่ 1 (นิสิตที่ไม่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูป) มีค่า
เฉลี่ย chest expansion, TV, SVC และ FVC สูงกว่า
ค่าเฉลีย่ กลุม่ ที่ 2 (นิสติ ทีใ่ ส่เสือ้ นิสติ รัดรูป) อย่างมีนยั สำคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
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การเปรียบเทียบสมรรถภาพการทำงานของปอดระหว่างนิสติ ทีไ่ ม่ใส่เสือ้ นิสติ รัดรูป
กับนิสิตที่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูป

ตารางที่ 1. แสดงผลการเปรียบเทียบข้อมูลทางกายภาพ ระหว่างกลุม่ ที่ 1 (นิสติ ทีไ่ ม่ใส่เสือ้ นิสติ รัดรูป)
และกลุม่ ที่ 2 (นิสติ ทีใ่ ส่เสือ้ นิสติ รัดรูป) โดยกำหนดค่าระดับนัยสำคัญทางสถิตทิ ่ี p <0.05
ข้อมูลทั่วไป

ค่าเฉลีย่ ± ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Mean ± SD)
กลุม่ ที่ 1
กลุม่ ที่ 2

P-value

ส่วนสูง (เซนติเมตร)
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
ดัชนีมวลกาย
(กิโลกรัม/เมตร2)

157.80 ± 4.09
47.53 ± 4.71
19.18 ± 1.46

0.652
0.652
0.259

159.20 ± 4.64
48.46 ± 3.85
19.12 ± 0.88

ตารางที่ 2. แสดงข้อมูลค่าการขยายตัวของทรวงอก (chest expansion) ค่าปริมาตรของอากาศที่ใช้
ในการหายใจเข้าและออกแต่ละครั้ง (tidal volume, TV) ร้อยละปริมาตรสูงสุดของ
ลมหายใจที่ถูกขับออกอย่างช้า ๆ จนสุดจากตำแหน่งที่หายใจเข้าเต็มที่ (slow vital
capacity, SVC) และร้อยละปริมาตรสูงสุดของอากาศที่หายใจออกอย่างเร็วแรงเต็มที่จน
สุดจากตำแหน่งทีห่ ายใจเข้าเต็มที่ (forced vital capacity, FVC)
ข้อมูล

ค่าเฉลีย่ ± ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Mean ± SD)
กลุม่ ที่ 1
กลุม่ ที่ 2

P-value

chest expansion (cm)
tidal volume (ml)
slow vital capacity
forced vital capacity

3.48 ± 0.84
726.66 ± 303.21
41.06 ± 6.87
51.86 ± 12.05

0.011
0.025
0.027
0.029

ซึ่งจากข้อมูลในตารางที่ 2 พบว่ากลุ่มที่ 1 นิสิต
หญิงที่ไม่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูป มีค่าการขยายตัวของทรวงอก
(chest expansion) ค่าปริมาตรของอากาศที่ใช้ในการ
หายใจเข้าและออกแต่ละครั้ง (TV) ค่าปริมาตรสูงสุดของ
ลมหายใจที่ถูกขับออกอย่างช้า ๆ จนสุดจากตำแหน่งที่
หายใจเข้าเต็มที่ (SVC) และค่าปริมาตรสูงสุดของอากาศ
ทีห่ ายใจออกอย่างเร็วแรงเต็มทีจ่ นสุดจากตำแหน่งทีห่ ายใจ
เข้าเต็มที่ (FVC) สูงกว่ากลุ่มที่ 2 นิสิตหญิงที่ใส่เสื้อนิสิต
รัดรูปอย่างมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
วิจารณ์และสรุป
จากการศึกษาการเปรียบเทียบสมรรถภาพปอด

2.67 ± 0.80
512.66 ± 176.28
35.66 ± 5.74
42.73 ± 9.59

ของนิสิตหญิงมหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างนิสิตที่ไม่ใส่
เสือ้ นิสติ รัดรูปกับนิสติ ทีใ่ ส่เสือ้ นิสติ รูป กลุม่ ตัวอย่างละ 15
คน เก็บข้อมูลโดยการวัดสมรรถภาพปอดและการขยายตัว
ของทรวงอกจากค่าดังต่อไปนี้ ค่าการขยายตัวของทรวงอก
(chest expansion) ค่าปริมาตรของอากาศที่ใช้ในการ
หายใจเข้าและออกแต่ละครั้ง (TV) ค่าปริมาตรสูงสุดของ
ลมหายใจที่ถูกขับออกอย่างช้า ๆ จนสุดจากตำแหน่งที่
หายใจเข้าเต็มที่ (SVC) ค่าปริมาตรสูงสุดของอากาศที่
หายใจออกอย่างเร็วแรงเต็มที่จนสุดจากตำแหน่งที่หายใจ
เข้าเต็มที่ (FVC) แล้วนำค่าทีไ่ ด้มาเปรียบเทียบกัน 2 กลุม่
ระหว่างกลุ่มนิสิตที่ไม่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูปและกลุ่มนิสิตที่ใส่
เสื้อนิสิตรัดรูป
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จากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่ากลุ่มนิสิตที่ใส่เสื้อ
นิสิตรัดรูปมีสมรรถภาพปอดต่ำกว่ากลุ่มนิสิตที่ไม่ใส่เสื้อ
นิสติ รัดรูปอย่างมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ดังนี้ ค่า
TV ของกลุ่มนิสิตที่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูปต่ำกว่ากลุ่มนิสิตที่ไม่
ใส่เสื้อนิสิตรัดรูป (512.66, 726.66 มิลลิลิตร) ค่า SVC
ของกลุม่ นิสติ ทีใ่ ส่เสือ้ นิสติ รัดรูปต่ำกว่ากลุม่ นิสติ ทีไ่ ม่ใส่เสือ้
นิสิตรัดรูป (35.66, 41.06) และค่า FVC ของกลุ่มนิสิต
ที่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูปต่ำกว่ากลุ่มนิสิตที่ไม่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูป
(42.73, 51.86) ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาการเปรียบเทียบ
สมรรถภาพปอดของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างผู้ที่ไม่ใส่เสื้อนักศึกษารัดรูปกับ
ผู้ที่ใส่เสื้อนักศึกษารัดรูปพบว่า ค่า FVC ของนักศึกษาที่
ไม่ใส่เสื้อรัดรูปนั้น มีค่ามากกว่ากลุ่มนักศึกษาที่ใส่เสื้อรัด
รูปเป็นประจำอย่างมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05(9)
และยังพบว่าค่า chest expansion ของกลุม่ นิสติ
ที่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูปต่ำกว่ากลุ่มนิสิตที่ไม่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูป
อย่ า งมี น ั ย สำคั ญ ทางสถิ ต ิ ท ี ่ ร ะดั บ 0.05 (2.67, 3.48
เซนติเมตร)
จากแบบสอบถามที ่ ค ณะผู ้ ว ิ จ ั ย จั ด ทำขึ ้ น เพื ่ อ
ประกอบการวิจัย ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ข้อมูลทั่วไป
และข้อมูลด้านสุขภาพ ซึง่ กลุม่ ตัวอย่างทัง้ 2 กลุม่ ให้ขอ้ มูล
ด้านสุขภาพไม่แตกต่างกันคือ ไม่สบู บุหรี่ ไม่ดม่ื แอลกอฮอล์
ไม่มปี ระวัตกิ ารเจ็บป่วยเกีย่ วกับระบบทางเดินหายใจและปอด
ออกกำลังกายนาน ๆ ครั้ง ส่วนในหัวข้อคำถามเกี่ยวกับ
ความถี่ในการสวมใส่เสื้อนิสิตขนาดนั้น ๆ บ่งบอกได้ว่า
ทั้งกลุ่มนิสิตที่ไม่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูปและกลุ่มนิสิตที่ใส่เสื้อ
นิสิตรัดรูป มากกว่าร้อยละ 80 ใส่เสื้อนิสิตขนาดนั้น ๆ
5 วัน/สัปดาห์ขน้ึ ไป แสดงให้เห็นว่านิสติ ทีใ่ ส่เสือ้ นิสติ รัดรูป
ซึ่งเป็นนิสิตชั้นปีที่ 4 ใส่เสื้อนิสิตรัดรูปเป็นประจำ 5 วัน/
สัปดาห์ขึ้นไป นับจากปีการศึกษาแรกของการเป็นนิสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร เมือ่ คำนวณระยะเวลาของการใส่เสือ้
นิสิตรัดรูปแล้ว พบว่าการใส่เสื้อนิสิตรัดรูปติดต่อกันเป็น
ประจำ 5 วัน/สัปดาห์ นาน 3 ปี จะทำให้สมรรถภาพปอด
ลดลง เนื่องจากการถูกจำกัดการเคลื่อนไหวของทรวงอก
โดยการจำกั ด การเคลื ่ อ นไหวของทรวงอกจะทำให้
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การขยายตัวของทรวงอกลดลง ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Hussain และ Pardy(10) เกี่ยวกับการทำงานของ
กล้ามเนื้อหายใจเข้ากับการถูกจำกัดการเคลื่อนไหวของ
ทรวงอกขณะออกกำลังกายในชายสุขภาพดี พบว่าอาสา
สมัครที่ใส่เครื่องรัดอกขณะออกกำลังกายอย่างหนักมีการ
ขยายตัวของทรวงอกต่ำกว่าอาสาสมัครทีไ่ ม่ใส่เครือ่ งรัดอก
อีกทั้งอัตราการหายใจเข้าและความถี่ในการหายใจของ
อาสาสมัครที่ใส่เครื่องรัดอกมีค่าสูงขึ้นด้วย
เมื ่ อ การขยายตั ว ของทรวงอกลดลง จึ ง ทำให้
ปริมาตรของอากาศที่ใช้ในการหายใจลดลง จึงส่งผลให้
ประสิทธิภาพการทำงานของปอดลดลงด้วย ดังจะเห็นได้
จากค่า TV ค่า SVC และค่า FVC ของกลุ่มนิสิตที่ใส่เสื้อ
นิสิตรัดรูปต่ำลง ซึ่งค่าดังกล่าวคือปริมาตรของอากาศ
ที่จุอยู่ในปอดค่าจะลดต่ำลงได้เมื่อเนื้อเยื่อปอดมีการ
เปลี่ยนแปลง เกิดเป็นพังผืดหรือปอดขยายตัวได้ไม่เต็มที่
ซึ่งการศึกษาของ Windisch(11) เกี่ยวกับพยาธิสรีรวิทยาที่
ทำให้กล้ามเนือ้ หายใจอ่อนแรงได้รายงานว่าการทีก่ ล้ามเนือ้
หายใจอ่อนแรงมีผลต่อการหายใจเข้า-ออก
การศึกษาการทำงานของกล้ามเนือ้ หายใจภายใต้
แรงดันน้ำในผู้ป่วยกล้ามเนื้อกระบังลมอ่อนแรงและอาสา
สมัครสุขภาพดี โดยทำการทดสอบการทำงานของกล้ามเนือ้
หายใจในน้ำลึกระดับคอ พบว่าแรงดันของน้ำทำให้เกิด
การจำกั ด การเคลื ่ อ นไหวของทรวงอก ในการทดสอบ
สมรรถภาพปอดพบว่าค่า SVC และค่า TV ของกลุม่ อาสา
สมัครสุขภาพดีลดลง(12)
การศึกษาสมรรถภาพปอดของผูป้ ว่ ย tetraplegic
กับกลุ่มควบคุมสุขภาพดี ภายใต้แรงดันของน้ำลึกระดับ
ไหล่ พบว่าแรงดันของน้ำทำให้เกิดการจำกัดการเคลือ่ นไหว
ของทรวงอก ในการทดสอบสมรรถภาพปอดพบว่ากลุ่ม
ควบคุมสุขภาพดีมคี า่ FVC และ SVC ลดลง(13) โดยสาเหตุ
ทีท่ ำให้กลุม่ ควบคุมสุขภาพดีมคี า่ SVC ลดลง มีรายงานว่า
เกิดจากปอดถูกจำกัดการเคลื่อนไหวจากแรงดันของน้ำ(14)
การศึกษาผลของการจำกัดการเคลื่อนไหวของ
ทรวงอกต่ อ สมรรถภาพปอดและการออกกำลั ง กายใน
อาสาสมัครชายสุขภาพดี อายุ 19 - 35 ปี โดยอาสาสมัคร
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การเปรียบเทียบสมรรถภาพการทำงานของปอดระหว่างนิสติ ทีไ่ ม่ใส่เสือ้ นิสติ รัดรูป
กับนิสิตที่ใส่เสื้อนิสิตรัดรูป

จะถูกจำกัดการขยายตัวของทรวงอกโดยการสวมอุปกรณ์
ที่มีแรงกดรัดบริเวณทรวงอก พบว่าผลจากการจำกัดการ
ขยายตัวของทรวงอกทำให้ค่า FVC ของอาสาสมัครลดลง
อีกทั้งทำให้ต้องใช้พลังงานในการหายใจมากขึ้น(15)
การศึกษาผลของการจำกัดการเคลื่อนไหวของ
ทรวงอกต่อสมรรถภาพปอดและการออกกำลังกายในอาสา
สมัครชายสุขภาพดี ทีถ่ กู จำกัดการเคลือ่ นไหวของทรวงอก
โดยใส่อุปกรณ์ไว้ด้านนอกของทรวงอก โดยใส่ซ้ำ ๆ เป็น
ประจำนาน 6 สัปดาห์ พบว่าค่า FVC ของอาสาสมัคร
ลดลง เนือ่ งจากการจำกัดการขยายตัวของทรวงอก จาก
อุปกรณ์ทส่ี วมใส่ทำให้การหายใจเข้า-ออกและสมรรถภาพ
ปอดลดลงเมื่อผนังทรวงอกด้านนอกมีแรงมากระทำ(16)
การศึกษาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจใน
ผูป้ ว่ ย neuromuscular disorders ทีม่ ภี าวะกระดูกสันหลัง
คดเที ย บกั บ กลุ ่ ม อาสาสมั ค รสุ ข ภาพดี โดยทำการวั ด
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจ เข้า-ออก และวัดค่า
FVC พบว่าผู้ป่วย neuromuscular disorders ที่มีภาวะ
กระดูกสันหลังคดนัน้ มีความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ หายใจ
เข้า-ออกลดลง เมื่อเทียบกับกลุ่มอาสาสมัครสุขภาพดี
เนือ่ งจากมีการจำกัดการขยายตัวของปอดจากภาวะกระดูก
สันหลังคด (17) และการศึกษาถึงสมรรภภาพปอดในเด็ก
ที่มีภาวะกระดูกสันหลังคดรุนแรงพบว่ามีค่า FVC ลดลง
ด้วย(18)
สรุปได้ว่าการใส่เสื้อนิสิตรัดรูปจะทำให้เกิดการ
จำกัดการขยายตัวทรวงอก ทำให้ค่า chest expansion
ค่า TV ค่า SVC และค่า FVC ลดลง
ข้ อ จำกั ด ของงานวิ จ ั ย นี ้ ค ื อ ในการทดลองใช้
กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดเล็ก (n = 15) หากจะนำงานวิจัย
ครั้งนี้ไปศึกษาต่อควรเพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างให้มากขึ้น
และศึกษาเพิ่มในกลุ่มตัวอย่างที่มีความแตกต่างของชั้นปี
เพือ่ เปรียบเทียบผลของการใส่เสือ้ นิสติ รัดรูปกับระยะเวลาใน
การใส่รวมถึงศึกษาการขยายตัวของทรวงอกในระดับอื่น
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