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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเพื่อศึกษาผลของการหายใจแบบหอริมฝปากในขณะที่ทำการทดสอบ
การทำกิจกรรมในชีวติ ประจำวันตอปริมาตรคงคางของอากาศภายในปอดหลังการหายใจออก ความอิม่ ตัวของ
ออกซิเจนในเลือด และความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันในผปู ว ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง ในผปู ว ยโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรังจำนวน 10 คน ที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป มีระดับความรุนแรงของโรคอยูในระดับปานกลางถึงหนัก
รูปแบบการศึกษาใชแบบสุมไขวกลุม แบงผูปวยออกเปนกลุมที่ทำการหายใจแบบหอริมฝปากและไมไดทำ
การหายใจแบบหอริมฝปากขณะทำการทดสอบการทำกิจกรรมในชีวติ ประจำวัน ทุกคนจะไดรบั การประเมินคา
ปริมาณของอากาศที่หายใจเขาเต็มที่หลังจากหายใจออกตามปกติ ซึ่งแสดงคาปริมาตรคงคางของอากาศ
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ภายในปอดหลังการหายใจออก และประเมินคาความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด กอนและหลังการทดสอบ
การทำกิจกรรมในชีวติ ประจำวัน รวมทัง้ ประเมินระยะเวลาในการทำการทดสอบการทำกิจกรรมในชีวติ ประจำวัน
ผลการศึกษาพบวากลุมที่ทำการหายใจแบบหอริมฝปากขณะทำการทดสอบการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน
มีคาปริมาณอากาศที่คงคางภายในปอดหลังการหายใจออกลดลงและมีคาความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
มากกวากลุมที่ไมไดทำการหายใจแบบหอริมฝปากอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) อยางไรก็ตาม
ผลการศึกษาไมพบความแตกตางของระยะเวลาในการทำการทดสอบการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันของ
ทัง้ สองกลมุ
คำสำคัญ: โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังการหายใจแบบหอริมฝปากการทดสอบการทำกิจกรรมในชีวติ ประจำวัน

Abstract
This research was study the effects of pursed lips breathing during performance of the Glittre
activities of daily living (Glittre-ADL) test on dynamic hyperinflation, oxygen saturation, and ADL
performance in COPD patients. Method: Ten Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) patients, aged
older than 60 years, in moderate to severe stages were included in the study. A randomized crossover study
design was used, dividing patients into pursed lips and nonpursed lips groups during performance of the
Glittre-ADLtest. Inspiratory capacity, which determines dynamic hyperinflation and oxygen saturation, was
measured before and after the Glittre-ADLtest for all participants. Time spent on the Glittre-ADLtest, which
determines ADL performance, was also measured.Result: The group that performed pursed lips breathing
during the Glittre-ADLtest showed significantly lower dynamic hyperinflation and higher oxygen saturation
scores than the other group (p-value < 0.05). However, there was no significant difference in the time spent on
the Glittre-ADLtest between the two groups.
Keywords: COPD, Pursed lips breathing, Glittre-ADLtest
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ความเปนมาและความสำคัญของปญหา
โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง (Chronic obstructive pulmonary
disease; COPD) เปนสาเหตุสำคัญของอัตราการตายและ
อาการเจ็บปวยของประชากรโลก ผูปวยตองอยูกับความ
เจ็บปวยเปนเวลาหลายปและนำไปสูการเสียชีวิตจาก
โรคแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้น นำมาซึ่งคาใชจายที่สูงทั้ง
ทางตรงและทางออมในการดูแลรักษา โดยในประเทศ
กำลังพัฒนา พบวา มีคา ใชจา ยทางออมในการดูแลผปู ว ย
โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังสูงกวาการดูแลในโรงพยาบาลเพราะ
ผปู ว ยตองสูญเสียความสามารถในการทำงาน และการทำ
กิจกรรมในชีวติ ประจำวัน ทำใหจำเปนตองไดรบั การดูแล
ที่บานดวยการดูแลพิเศษจากอาการของโรค (Global
Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, 2018;
Sin, Stafinski, Ng, Bell, & Jacobs, 2002)
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเปนโรคที่มีความผิดปกติของ
ระบบทางเดินหายใจทีม่ กี ารอุดกัน้ ของหลอดลม มีการตีบ
ของหลอดลมรวมกับมีเสมหะ มีการสูญเสียความยืดหยนุ
ของถุงลมในการหดกลับ (Elastic recoil) ทำใหเกิด
การจำกัดการไหลของอากาศ (Airflow limitation) และ
อากาศคัง่ คางภายในปอด (Air trapping) เกิดปริมาตรคงคาง
ของอากาศภายในปอดหลังการหายใจออก (Dynamic
hyperinflation; DH) ทำใหผปู ว ยมีอาการหอบเหนือ่ ยและ
หายใจลำบาก อาการหอบเหนือ่ ยเปนปญหาหลักทีม่ กั พบ
ในผปู ว ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังซึง่ มีผลตอการจำกัดการทำ
กิจวัตรประจำวัน อาการหอบเหนือ่ ยจะเพิม่ มากขึน้ เมือ่ ทำ
กิจกรรมทีห่ นักขึน้ หรือเมือ่ ออกกำลังกาย (Global Initiative
for Chronic Obstructive Lung Disease, 2018; Tangri &
Woolf, 1973) จากการศึกษาที่ผานมาพบวารูปแบบของ
กิจกรรม การเคลื่อนไหว สวนของรางกายที่ใชในการ
ทำกิจกรรม ความหนักของกิจกรรมหรือการออกกำลังกาย
สงผลตอการทำงานของระบบหายใจของผูปวยโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรังแตกตางกัน กิจกรรมหรือการออกกำลังกาย
ระดับหนัก การเคลื่อนไหวของรยางคแขน สงผลเพิ่ม
ปริมาตรคงคางของอากาศภายในปอดหลังการหายใจออก
ใหมากขึน้ ลดความอิม่ ตัวของออกซิเจนในเลือด ทำใหเพิม่
อาการหอบเหนือ่ ย มากกวากิจกรรมระดับเบาหรือกิจกรรม

ทีม่ กี ารเคลือ่ นไหวเฉพาะรยางคขา (Celli, 1988; Gigliotti
et al., 2005; Porto et al., 2009; Schenkel, Burdet, Muralt,
& Fitting, 1996)
การหายใจแบบหอริมฝปากเปนวิธีการที่สามารถ
ลดการหายใจลำบากในผปู ว ยกลมุ โรคหายใจลำบากแบบ
เรือ้ รัง เนือ่ งจากมีแรงดันบวกในการหายใจออกทีจ่ ะชวย
ปองกันการตีบแคบของหลอดลม ทำใหลดปริมาตรคงคาง
ของอากาศภายในปอดหลังการหายใจออก ทำใหหายใจ
ออกไดดขี นึ้ สงผลชวยเพิม่ ปริมาตรอากาศในการหายใจ
เขาออก ลดอัตราการหายใจ และเพิ่มความอิ่มตัวของ
ออกซิเจนในเลือด (Oxygen saturation) ทั้งขณะพักและ
ขณะทำกิจกรรมหรือออกกำลังกาย (Jones, Dean, & Chow
2003; Mueller, Petty, & Filley, 1970; Thoman, Stoker,
& Ross, 1966) จากการทบทวนวรรณกรรมในผปู ว ยโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรังพบวาการศึกษาที่ผานมามักเปนการ
ทดสอบผลของการหายใจแบบหอริมฝปากในกิจกรรม
หรือการออกกำลังกายที่ใชรยางคขาเปนสวนใหญ เชน
Six-minute walk test (6MWT) ซึ่งในการทำกิจกรรม
ในชีวิตประจำวันสวนใหญเปนการเคลื่อนไหวทั้งรยางค
แขนและขารวมกัน การทดสอบทีม่ รี ปู แบบทีใ่ กลเคียงกับ
การทำกิจวัตรประจำวันทีม่ ที งั้ การใชรยางคแขนและรยางค
ขา ใชทงั้ ความสามารถของรางกายในการใชออกซิเจนและ
ความแข็งแรงของกลามเนื้อ สอดคลองกับการใชชีวิต
ประจำวัน (Activities of daily living; ADL) และความ
สามารถในการออกกำลังกายในชีวติ ประจำวันของผปู ว ย
โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง (Karloh, Karsten, Pissaia, De Araujo,
& Mayer, 2014) ไดแก การทดสอบ Glittre activities of
daily livingtest (Glittre ADL test) ซึง่ เปนการทดสอบทีม่ ี
การเดินแบกน้ำหนัก การขึ้นบันได มีการกมตัวและการ
ยอเขาพรอมกับการออกแรงยกของจากพื้นไปยังชั้นวาง
ระดับตางๆ ซึง่ มีการเคลือ่ นไหวและรูปแบบทีแ่ ตกตางจาก
การเดินเพียงอยางเดียว มีเพียงการศึกษาเดียวของ De araujo
และคณะในป ค.ศ.2015 ศึกษารูปแบบการหายใจแบบ
หอริมฝปากตอปริมาตรคงคางของอากาศภายในปอด
หลังการหายใจออก ขณะทดสอบ Glittre ADL test ในผปู ว ย
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โรคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง พบว า รู ป แบบการหายใจแบบ
หอริมฝปากสามารถชวยลดปริมาตรคงคางของอากาศ
ภายในปอดหลังการหายใจออก แตพบวาไมไดชวยลด
เวลาในการทดสอบ Glittre ADL (De Araujo, Karloh, Dos
Reis, Palu, & Mayer, 2015)และยังไมมกี ารศึกษาผลของ
การหายใจแบบหอริมฝปากโดยใชการทดสอบ Glittre
ADL test ในผปู ว ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังในประเทศไทยซึง่
มีความแตกตางของคาสมรรถภาพปอดและกิจกรรมใน
ชีวติ ประจำวันและเมือ่ เปรียบเทียบกับกลมุ ตัวอยางในการ
ศึกษาทีผ่ า นมา (Saffer, Dave, Grossman, & Leung, 2013;
Thoracic Society of Thailand Under Royal Patronage,
2010) ดังนัน้ ผวู จิ ยั จึงสนใจศึกษาผลของการหายใจแบบ
หอริมฝปากในขณะทีท่ ำการทดสอบการทำกิจกรรมในชีวติ
ประจำวัน (Glittre activities of daily livingtest) ตอปริมาตร
คงคางของอากาศภายในปอดหลังการหายใจออก ความอิม่ ตัว
ของออกซิเจนในเลือด และความสามารถในการทำกิจวัตร
ประจำวันในผปู ว ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพือ่ ศึกษาผลของรูปแบบการหายใจแบบหอริมฝปาก
ตอปริมาตรคงคางของอากาศภายในปอดหลังการหายใจ
ออก เวลาที่ ใ ช ใ นการทดสอบ และความอิ่ ม ตั ว ของ
ออกซิเจนในเลือดหลังทดสอบ Glittre ADL test ในผปู ว ย
โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังระดับปานกลางถึงหนัก
วิธีการดำเนินการวิจัย
การศึกษานี้เปนการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลของ
การหายใจแบบหอริมฝปากขณะทำการทดสอบ Glittre
ADL test ในผปู ว ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังจากโรงพยาบาล
ทาศาลาและโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ประชากรและกลุมตัวอยาง
จากการคำนวณขนาดของกลุมตัวอยางดวยขอมูล
จากการศึ ก ษานำร อ งของผู ป ว ยโรคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง
ระดับความรุนแรงปานกลางถึงหนัก จำนวน 5 คน ตามสูตร
การหาขนาดกลมุ ตัวอยาง Dependent sample t-test ดังนี้

n = {(Zα+ Zβ)2σ 2}/ δ2 โดยn คือ ขนาดของกลมุ ตัวอยาง
Zα คือ Level of confidence at 95% มีคาเทากับ 1.96
และ Zβ คือ type II error กำหนด Power เทากับ 80% มีคา
เทากับ 0.842δ คือ ความแตกตางของคาเฉลี่ยของภาวะ
คงคางของอากาศภายในปอดหลังจากหายใจออกขณะทำ
การทดสอบ Glittre ADL แบบหอริมฝปากและไมหอ ริม
ฝปากมีคา เทากับ 0.188 ลิตร σ คือ คาความแปรปรวนของ
ตัวแปร มีคา เทากับ 0.1896 ลิตร คิดคา Drop-out ที่ 20%
ไดจำนวนกลมุ ตัวอยางทีใ่ ชในการศึกษาครัง้ นีเ้ ทากับ 10 คน
ผู ป ว ยโรคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง ระดั บ ความรุ น แรง
ปานกลางถึงหนัก โดยมีคา ปริมาตรของอากาศทีถ่ กู ขับออก
ในวินาทีแรก (Forced expiratory volume in one second;
FEV1) ซึง่ แสดงระดับการอุดกัน้ ของทางเดินหายใจ อยใู น
ชวง 30%-80% จากคาคาดคะเน (Moderate to severe
stage; 30% ≤ FEV1< 80% predicted) (Global Initiative
for Chronic Obstructive Lung Disease, 2018) ทีม่ อี าการ
คงที่ และมีอายุตงั้ แต 60 ปขนึ้ ไป จำนวน 10 คนเขารวม
งานวิจยั โดยมีเกณฑการคัดออก ไดแก ผปู ว ยมีอาการทาง
ระบบหัวใจและหลอดเลือด ผปู ว ยมีอาการทางเดินหายใจ
อื่น ผูปวยมีอาการทางระบบประสาท อาการทางระบบ
กลามเนื้อและกระดูกที่สงผลตอการทดสอบ ผูปวยที่มี
โรคทางระบบอืน่ เชน ภาวะติดเชือ้ (Infection) ภาวะวิตก
กังวลและซึมเศรา (Anxiety and Depression) เปนตน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ
1. การวัดคาสมรรถภาพปอด (Pulmonary function
test)ดวยเครือ่ ง Spirometer (Oxycon mobile, Carefusion,
Germany) ไดแก คาปริมาตรของอากาศที่ถูกขับออกใน
วินาทีแรก; FEV1 (%Pred) รอยละของปริมาตรของอากาศ
ในวินาทีแรกตอปริมาตรของอากาศทีม่ ากทีส่ ดุ ทีเ่ ปาออกมา
อยางเร็วและแรง; FEV1/FVC (%) และวัดคาความจุปอด
(Inspiratory capacity; IC) มีคา ความนาเชือ่ ถือระหวางผวู ดั
(Inter-rater reliability) ซึง่ ทดสอบดวยIntra-class correlation coefficient (ICC) ของผูวัด 2 คนในการวัด FEV1
(%Pred) และ FEV1/FVC (%) เทากับ 0.99 และการวัด
IC เทากับ 0.95 และมีคา ความนาเชือ่ ถือในการวัดซ้ำของ
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ผวู ดั แตละคน (Intra-rater reliability) ICC ในการวัด IC
เทากับ 0.91 และ 0.93
2. คาสัญญาณชีพ ระดับอาการเหนื่อย และความลา
ของกลามเนื้อ ไดแก ชีพจร (Pulse rate; PR) และคา
ออกซิเจนในเลือด (Oxygen saturation; SpO2) จากเครือ่ ง
วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse oximeter)
(Rad-5v, Masimo, America) โดยการวัดจากปลายนิ้ว
อัตราการหายใจ (Respiratory rate; RR) ใน 1 นาที
ความดันโลหิต (Blood pressure; BP) ดวยเครือ่ งวัดความ
ดันโลหิต (Desk Model, Baumanometer®, America)
ระดับอาการเหนือ่ ย (Borg CR-10 Scale) ระดับความลา
ของกลามเนื้อ (Fatigue scale 0-10) จากการสอบถาม
ตามแบบประเมินอาการเหนือ่ ยและความลา
3. เวลาในการทดสอบการทำกิจกรรมในชีวติ ประจำวัน
ดวย Glittre ADL test ผูทดสอบจับเวลาที่ทำไดเปน
วินาที (Karloh, et al., 2014; Valeiro et al., 2012) ในการจับ
เวลาทดสอบมี ค า ความน า เชื่ อ ถื อ ระหว า งผู วั ด 2 คน
(Inter-rater reliability) ทดสอบดวย ICC(2:1) เทากับ 1.00
ความนาเชื่อถือในการวัดซ้ำ (Intra-rater reliability)
ดวย ICC(3:1) เทากับ 0.99 และ 0.98
การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ มี ก ารปกป ด กลุ ม การทดสอบ
ไมใหผวู ดั ทราบ (Blinded testers) เพือ่ ปองกันการเอนเอียง
ของขอมูล (Experimenter bias)
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
เริ่มตนจากอาสาสมัครไดรับคำชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุ
ประสงคของการวิจยั ขัน้ ตอน ประโยชน และอาสาสมัคร
ทุกคนเซ็นใบแสดงความยินยอมในการเขารวมการวิจัย
จากนัน้ อาสาสมัครจะนัง่ พักเปนเวลา 10 นาที และไดรบั
การวัดตางๆ กอนการทดสอบ Glittre ADL test ไดแก
ชีพจร (Pulserate; PR) คาออกซิเจนในเลือด (Oxygen
saturation; SpO2) อัตราการหายใจ (Respiratory rate; RR)
ใน 1 นาที ความดันโลหิต (Blood pressure; BP) ระดับ
อาการเหนื่อย (Borg CR-10 Scale) ระดับความลาของ
กลามเนื้อ (Fatigue scale0-10) และวัดคาความจุปอด
(Inspiratory capacity; IC)

โดยการวัดคา Inspiratory capacity คิดจากปริมาตรของ
อากาศที่หายใจเขาเต็มที่จากตำแหนงหายใจออกปกติ
นำมาคำนวณภาวะคงค า งของอากาศภายในปอดจาก
สัดสวนของปริมาตรของอากาศคงเหลือในปอด หลังจาก
หายใจออกตามปกติ (Functional residual capacity)
(De Araujo, et al., 2015) วิธีการทดสอบInspiratory
capacity โดยใหอาสาสมัครนั่งหนาตรง เทาทั้งสองขาง
วางบนพื้น ใช Nose clip ปดจมูก อมหลอดเปาใหสนิท
ใหอาสาสมัครหายใจเขาออกปกติผา นหลอดเปา 3-4 รอบ
แลวหายใจออกเต็มทีจ่ นสุดลมหายใจ (Expiratory reserve
volume) จากนัน้ ใหหายใจเขาเต็มที่ (Inspiratory reserve
volume) แลวหายใจออกชาๆจนสุดลมหายใจ ทำซ้ำใหได
คาที่ถูกตองอยางนอย 3 คาโดยสามารถทำซ้ำไดไมเกิน
8 ครั้ง (De Araujo, et al., 2015; Miller et al., 2005;
Thoracic Society of Thailand Under Royal Patronage,
2010; Yan, Kaminski, & Sliwinski, 1997)
การทดสอบการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ดวย
Glittre ADL test อาสาสมัครทุกคนไดรับการทดสอบ
2 ครั้ง คือ (1) หายใจแบบหอริมฝปากขณะทดสอบและ
(2) หายใจแบบไมหอริมฝปากขณะทดสอบซึ่งจะใสทอ
ยางไวในปาก (Mouthpiece) เพือ่ ปองกันการหายใจแบบ
หอริมฝปากขณะทดสอบ ลำดับการทดสอบใหอาสาสมัคร
จับสลากการทดสอบครัง้ แรกวาไดการทดสอบใดโดยจะ
มีผูที่ไดการทดสอบหายใจแบบหอริมฝปากเปนครั้งแรก
จำนวน 5 คน และผทู ไี่ ดรบั การทดสอบหายใจแบบไมหอ
ริ ม ฝ ป ากเป น ครั้ ง แรกจำนวน 5 คน ในการทดสอบ
เมือ่ ทดสอบครัง้ แรกเรียบรอยแลว จากนัน้ จะใหพกั จนกวา
จะมีชีพจร อัตราการหายใจ ความดันโลหิต ความอิ่มตัว
ของออกซิเจนในเลือด ระดับความเหนื่อย และระดับ
ความลาเทากับกอนการทดสอบเพื่อใหรางกายกลับสู
ภาวะพักกอนทดสอบ (Bhatt et al., 2013; Williams &
Horvath, 1995) จึงจะเริ่มการทดสอบครั้งที่สอง วิธีการ
ทดสอบ Glittre ADL test ผทู ดสอบอธิบายใหอาสาสมัคร
เดินใหเร็วทีส่ ดุ แตไมวงิ่ เปนระยะทาง 10 เมตร โดยระหวาง
ทางเดินทีร่ ะยะทาง 5 เมตรจะมีบนั ไดวางอยู 2 ขัน้ แสดง
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ดังรูปที่ 1 จากนั้นใหอาสาสมัครนั่งที่เกาอี้ที่จุดเริ่มตน
และสะพายเป ห นั ก 5 กิ โ ลกรั ม โดยผู ท ดสอบจะให
สัญญาณ 1-2-3 เริ่ม อาสาสมัครเริ่มเดินตามเสนทางที่
กำหนดและผูทดสอบเริ่มจับเวลา ลักษณะการเดินคือ
อาสาสมัครจะเดินตามเสนทางไปยังบันได 2 ขัน้ จากนัน้
เดินบนทางราบตามเสนทางที่ไปยังชั้นวางของที่มีกลอง
วางอยู 3 ชิ้น แตละชิ้นหนัก 1 กิโลกรัม ใหอาสาสมัคร
ยกกลองจากชัน้ วางทีม่ คี วามสูงระดับไหลลงมายังชัน้ วางที่
มีความสูงระดับเอวและวางลงบนพืน้ โดยยกกลองทีละชิน้
จนครบทัง้ 3 ชิน้ เมือ่ ทำจนครบแลวใหอาสาสมัครยกกลอง
ทั้ง 3 ชิ้นวางที่เดิม โดยยกจากระดับพื้นมายังชั้นวางที่มี
ความสูงระดับเอวและวางกลองบนชั้นที่มีความสูงระดับ
ไหล โดยยกกล อ งที ล ะชิ้ น จนครบทั้ ง 3 ชิ้ น จากนั้ น

เดินบนทางราบตามเสนทางทีก่ ำหนดไวกลับไปยังบันได
2 ขั้น และเดินกลับไปยังเกาอี้ตามเสนทางที่กำหนดไว
ทำการทดสอบการเดินทัง้ หมด 5 รอบ ผทู ดสอบจับเวลา
ทีท่ ำไดเปนวินาที (Karloh, et al., 2014; Valeiro et al., 2012)
หลังจากทดสอบ Glittre ADL test เสร็จทันที อาสาสมัคร
นั่ ง พั ก และผู ท ดสอบทำการตรวจวั ด ความดั น โลหิ ต
อัตราการหายใจ ชีพจร ระดับความอิ่มตัวของออกซิเจน
ระดั บ อาการเหนื่ อ ย ระดั บ ความล า ของกล า มเนื้ อ
เชนเดียวกับกอนการทดสอบ และทดสอบ Inspiratory
capacity หรือ IC โดยนำความจุปอดมาคำนวณคาปริมาตร
คงค า งของอากาศภายในปอดหลั ง การหายใจออก
(Dynamic hyperinflation) หรื อ DH จากสมการ
DH = IC กอนทดสอบ - IC หลังทดสอบ

ภาพที่ 1 แสดงการทดสอบ Glittre ADL test
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
การวิเคราะหขอ มูลทางสถิตโิ ดยกำหนดคานัยสำคัญ
ทางสถิตไิ วที่ p-value <0.05 คาพืน้ ฐานของขอมูลใช Descriptive statistics และใช Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit test ในการทดสอบการกระจายตัวของขอมูลของ
กลุ ม ที่ ใ ช แ ละไม ใ ช ก ารหายใจแบบห อ ริ ม ฝ ป าก
ขณะทดสอบกิจกรรมประจำวัน จากการวิเคราะหขอมูล
พบวามีการกระจายตัวของขอมูลแบบปกติ (Parametric) ใช
Dependent t-test ในการวิเคราะหความแตกตางของขอมูล
การพิทักสิทธกลุมตัวอยาง
วิ จั ย ผ า นการพิ จ ารณาอนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เลข
ที่ 59/090

ผลการวิจัย
ผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเพศชายจำนวน 10 คน
มีอายุเฉลีย่ อยทู ี่ 69.70 ? 5.54 ป ดัชนีมวลกายอยใู นเกณฑ
ปกติ ระดับความรุนแรงของโรคระดับปานกลางจำนวน 5
คน และระดับความรุนแรงของโรคระดับหนักจำนวน 5
คน มีคารอยละของปริมาตรของอากาศในวินาทีแรกตอ
ปริมาตรของอากาศที่มากที่สุดที่เปาออกมาอยางเร็วและ
แรง (Forced expiratory volume in one second/Force vital
capacity; FEV1/FVC) ซึง่ บอกภาวะการอุดกัน้ ของทางเดิน
หายใจเทากับ 60.10 ± 8.45% คาปริมาตรของอากาศ
ทีถ่ กู ขับออกในวินาทีแรก (Forced expiratory volume in
one second; FEV1) ซึง่ บอกระดับการอุดกัน้ ของทางเดิน
หายใจ เทากับ 51.50 ± 11.37% predicted คาปริมาตรของ
อากาศหายใจเขาเต็มที่ จากตำแหนงหายใจออกปกติบอกถึง

30 Journal of Nursing and Health Sciences Vol. 13 No.4 October-December 2019

ภาวะคงคางของอากาศภายในปอด (Inspiratory capacity;
IC) กอนการทดสอบการทำกิจกรรมในชีวติ ประจำวันดวย

Glittre ADL test เทากับ 2.36 ± 0.64 liters ขอมูลลักษณะ
ทัว่ ไปของผเู ขารวมวิจยั แสดงในตาราง 1

ตารางที่ 1 แสดงลักษณะทัว่ ไปของอาสาสมัครเขารวมวิจยั (n = 10)
ขอมูลทัว่ ไป

คาเฉลีย่ ± สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน

อายุ (ป)
น้ำหนัก (กก.)
สวนสูง (ซม.)
ดัชนีมวลกาย (กก./ตร.ม)
คาปริมาตรของอากาศทีถ่ กู ขับออกในวินาทีแรก; FEV1 (%Pred)
รอยละของปริมาตรของอากาศในวินาทีแรกตอปริมาตรของอากาศทีม่ ากทีส่ ดุ
ทีเ่ ปาออกมาอยางเร็วและแรง; FEV1/FVC (%)
ระดับความรุนแรงของโรค
ระดับปานกลาง (คน)
ระดับหนัก (คน)
ชีพจรขณะพัก (ครัง้ /นาที)
อัตราการหายใจขณะพัก (ครัง้ /นาที)
ความอิม่ ตัวของออกซิเจนในเลือดขณะพัก (%)
ความดันชวงหัวใจบีบตัวขณะพัก (มม.ปรอท)
ความดันชวงหัวใจคลายตัวขณะพัก (มม.ปรอท)
ระดับความเหนือ่ ยขณะพัก (คะแนน)
ระดับความลาของกลามเนือ้ ขณะพัก (คะแนน)
ปริมาตรของอากาศหายใจเขาเต็มทีจ่ ากตำแหนงหายใจออกปกติ
กอนการทดสอบการทำกิจกรรมในชีวติ ประจำวัน; IC (ลิตร)
ผลการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบภาวะคงคางของอากาศ
ภายในปอดและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดหลัง
ทดสอบ Glittre ADL test ระหวางการใชและไมใชการหายใจ
แบบหอริมฝปากขณะทดสอบ Glittre ADL test พบวา
การหายใจแบบหอริมฝปากมีผลชวยลดภาวะคงคางของ
อากาศภายในปอดและลดภาวะลดลงของความอิม่ ตัวของ
ออกซิเจนในเลือดหลังทดสอบอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
(p-value < 0.05) เมื่อเปรียบเทียบสมรรถภาพในการทำ
กิจกรรมในชีวติ ประจำวัน (ADL performance) ระหวาง
การใชและไมใชการหายใจแบบหอริมฝปากขณะทดสอบ

69.70 ± 5.54
54.71 ± 6.30
162.20 ± 6.84
20.88 ± 2.72
51.50 ± 11.37
60.10 ± 8.45
5 คน
5 คน
76.10 ± 8.02
19.60 ± 3.13
97.80 ± 1.62
123.20 ± 14.61
79.00 ± 8.76
0.80 ± 0.71
0.10 ± 0.32
2.36 ± 0.64

Glittre ADL test พบวาไมมคี วามแตกตางอยางมีนยั สำคัญ
ทางสถิติ (p-value < 0.05) นอกจากนีเ้ มือ่ เปรียบเทียบชีพจร
อัตราการหายใจ ความดันโลหิต ระดับอาการเหนือ่ ย และระดับ
ความลาของกลามเนือ้ ภายหลังการทดสอบระหวางการใช
และไมใชการหายใจแบบหอริมฝปากขณะทดสอบ Glittre
ADL test พบวาการหายใจแบบหอริมฝปากขณะทดสอบ
มีคา ชีพจร อัตราการหายใจ ความดันโลหิต ระดับอาการ
เหนื่อย และระดับความลาของกลามเนื้อ ไมแตกตาง
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับการหายใจ
แบบไมหอ ริมฝปากขณะทดสอบ แสดงดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบภาวะคงคางของอากาศภายในปอดหลังจากหายใจออกความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
เวลาในการทดสอบ ความรสู กึ และสัญญาณชีพหลังการทดสอบการทำกิจกรรมในชีวติ ประจำวันดวย Glittre ADL test (n = 10)
ตัวแปร

คาเฉลีย่ ± สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ใชการหายใจแบบหอริมฝปาก ไมใชการหายใจแบบหอริมฝปาก

- ภาวะคงคางของอากาศภายในปอด
-0.23 ± 0.21
หลังจากหายใจออก(ลิตร)
- ความอิม่ ตัวของออกซิเจนในเลือด
95.70 ± 2.41
หลังทดสอบ (%)
- เวลาในการทดสอบ (วินาที)
331.40 ± 153.56
- ระดับความเหนือ่ ยหลังทดสอบ
2.20 ± 1.23
(คะแนน)
- ระดับความลาของกลามเนือ้ หลังทดสอบ 0.70 ± 1.25
(คะแนน)
- ชีพจร (ครัง้ /นาที)
104.60 ± 16.05
- อัตราการหายใจ (ครัง้ /นาที)
21.00 ± 3.68
- ความดันชวงหัวใจบีบตัวหลังทดสอบ
158.00 ± 15.49
(มม. ปรอท)
- ความดันชวงหัวใจคลายตัวหลังทดสอบ 92.00 ± 10.33
(มม. ปรอท)

p-value

0.04 ± 0.27

0.015*

95.10 ± 2.77

0.024*

352.70 ± 135.33
2.75 ± 1.23

0.285
0.200

0.90 ± 1.29

0.480

105.60 ± 15.88
22.00 ± 3.27
165.00 ± 22.73

0.709
0.052
0.242

88.33 ± 10.33

0.168

* มีความแตกตางอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ี่ p < 0.05
อภิปรายผล
การศึกษาในครัง้ นีพ้ บวาเมือ่ เปรียบเทียบระหวางการ
ใชและไมใชการหายใจแบบหอริมฝปากขณะทดสอบ
Glittre ADL test พบวาการหายใจแบบหอริมฝปากมีผล
ชวยลดภาวะคงคางของอากาศภายในปอดและลดภาวะ
ลดลงของความอิม่ ตัวของออกซิเจนในเลือดหลังทดสอบ
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) แตไมพบ
ความแตกตางของสมรรถภาพในการทำกิจกรรมในชีวิต
ประจำวันและความแตกตางของชีพจร อัตราการหายใจ
ความดันโลหิต ระดับอาการเหนื่อย และระดับความลา
ของกลามเนื้อภายหลังการทดสอบGlittre ADL test
ในผปู ว ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังระดับความรุนแรงปานกลาง
ถึงหนัก

ภาวะคงคางของอากาศภายในปอดเปนพยาธิสภาพที่
ส ง ผลให เ กิ ด อาการหอบเหนื่ อ ยทำให เ กิ ด การจำกั ด
การทำกิจกรรมประจำวันของผปู ว ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง
(Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease,
2018; Tangri & Woolf, 1973) จากการศึกษากอนหนาพบวา
ภาวะคงคางของอากาศภายในปอดของผูปวยโรคปอด
อุดกัน้ เรือ้ รัง มีความสัมพันธระดับต่ำกับระดับความรุนแรง
ของโรค (Calverley & Koulouris, 2005) ระหวางการทำ
กิจกรรมในชีวติ ประจำวันของผปู ว ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังที่
มีระดับความรุนแรงปานกลางขึ้นไปซึ่งเปนกลุมตัวอยาง
ในการศึกษาครั้งนี้มีแนวโนมที่จะเกิดภาวะคงคางของ
อากาศภายในปอดหลังจากหายใจออกไดจากการเพิ่มขึ้น
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ของปริมาตรของอากาศทีค่ งคางในปอด (Residual volume;
RV) จากการลดลงของคาปริมาตรของอากาศหายใจออก
เต็มที่หลังจากการหายใจเขาเต็มที่ (Vital capacity; VC)
ซึง่ สวนหนึง่ เปนผลมาจากภาวะการอุดกัน้ ของทางเดินหายใจ
จากการลดลงของคาปริมาตรของอากาศที่ถูกขับออก
ในวินาทีแรก (Forced expiratory volume inone second;
FEV1) ของผูปวย (Deesomchok et al., 2010) ทำให
เมือ่ หายใจออกผปู ว ยจะมีแรงดันในชองอก (Intra-pleural
pressure) เพิ่มขึ้น จึงทำใหหลอดลมขนาดเล็กมีการปด
กอนกำหนด เกิดการคั่งคางของลมภายในปอดจึงทำให
อากาศถูกเก็บกักไวในปอดมากกวาปกติ (Air trapping)
ผูปวยจึงมีอาการหอบเหนื่อย ซึ่งเปนปญหาหลักที่สงผล
ตอการทำกิจวัตรประจำวัน (Global Initiative for Chronic
Obstructive Lung Disease, 2018; Tangri & Woolf, 1973)
โดยเฉพาะขณะออกกำลังกาย รางกายตองการใชพลังงาน
มากขึน้ เพือ่ ใชในการเคลือ่ นไหว ผปู ว ยตองหายใจเขาออก
เพื่อใหไดออกซิเจนเขาสูรางกายมากขึ้น จึงปรับตัวดวย
การเพิม่ ความลึกในการหายใจและเพิม่ อัตราการหายใจขึน้
ในขณะที่ ผู ป ว ยมี ค วามผิ ด ปกติ จ ากภาวะอุ ด กั้ น ของ
หลอดลม การเพิม่ การหายใจเขาออกจะทำใหแรงตานทาน
ในการหายใจเพิม่ มากขึน้ รวมกับอัตราการหายใจทีเ่ ร็วขึน้
สงผลในเวลาทีใ่ ชในการหายใจออกสัน้ ลง ยิง่ ทำใหภาวะ
คงคางของอากาศภายในปอดเพิ่มมากขึ้น (O'Donnell &
Webb, 2008; Panagiotou, Kastanakis, & Vogiatzis,
2013) โดยเฉพาะในขณะที่ มี ก ารใช ร ยางค แ ขนและ
การเคลื่อนไหวสวนของลำตัวในการทำกิจกรรม อาจให
เกิดการหายใจที่ไมสัมพันธกันระหวางทรวงอกและทอง
(Dyssynchronous thoracoabdominal breathing pattern)
เนือ่ งจากเมือ่ มีการเคลือ่ นไหวของแขนและลำตัวในขณะ
ที่ มี ก ารหายใจเร็ ว และสั้ น จะทำให ข าดการประสาน
สัมพันธของกลามเนือ้ ทีช่ ว ยในการหายใจ ไดแก กลามเนือ้
กระบังลม กลามเนือ้ บริเวณทรวงอก (External intercostal
muscle) และกลามเนือ้ ทีช่ ว ยในการหายใจทีเ่ กาะระหวาง
แขนและทรวงอก เชน Pectoralis major and minor
muscles, Latissimus dorsi muscle, Serratus anterior
muscle, Lower part of trapezius muscle สงผลทำใหเกิด

ภาวะคงคางของอากาศภายในปอดที่เพิ่มมากขึ้น (Celli,
Rassulo, & Make, 1986; Pereira et al., 2017; Tangri
& Woolf, 1973) การหายใจแบบหอริมฝปากทำใหมแี รงดัน
บวกในการหายใจออก (Positive expiratory pressure)
ชวยลดแรงตานทานขณะหายใจออก ควบคุมใหหายใจ
ชาลง หายใจไดลึกมากขึ้น ชวยเพิ่มปริมาตรความจุปอด
ลดอัตราการหายใจ และเมื่อภาวะการหายใจดีขึ้นทำให
เพิม่ ความอิม่ ตัวของออกซิเจนในเลือด (Oxygen saturation)
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ กลุ ม ที่ ห ายใจแบบไม ห อ ริ ม ฝ ป าก
(Jones, et al., 2003; Mueller, et al., 1970; Thoman, et al.,
1966) โดยผลการศึกษาในครัง้ นีส้ อดคลองกับการศึกษาของ
De araujo และคณะในป ค.ศ.2015 ทีพ่ บวาการหายใจแบบ
หอริมฝปากสามารถชวยลดภาวะคงคางของอากาศภายใน
ปอดขณะทดสอบGlittre ADL ที่เปนกิจกรรมในชีวิต
ประจำวันทีม่ กี ารเคลือ่ นไหวของรยางคแขนและขาอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ (De Araujo, et al., 2015)
จากผลการศึกษาเมือ่ เปรียบเทียบ ADL performance
ระหว า งการใช แ ละไม ใ ช ก ารห อ ใจแบบห อ ริ ม ฝ ป าก
ขณะทดสอบ Glittre ADL test พบวาไมมคี วามแตกตาง
อย า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษา
กอนหนาของ De araujo และคณะในป ค.ศ.2015 เนือ่ งจาก
ประสิทธิภาพ การทำกิจกรรมในชีวติ ประจำวันของผปู ว ย
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังไมไดขึ้นอยูกับประสิทธิภาพการ
ระบายอากาศเพียงอยางเดียวแตยังขึ้นอยูกับหลายปจจัย
โดยการทดสอบการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันดวย
Glittre ADL test จำเปนตองใชความสามารถของรางกาย
ในหลายระบบรวมกับประสิทธิภาพการทำงานของระบบ
การหายใจ ไดแก ความสามารถของการทำงานของระบบ
หัวใจและไหลเวียนเลือด ความสามารถของกลามเนื้อ
เปนตน (Karloh, et al., 2014) ซึ่งผูปวยโรคปอดอุดกั้น
เรือ้ รัง มีการลดลงของประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจ
และการไหลเวียนเลือด มีกลามเนื้อออนแรงและความ
ทนทานของกลามเนื้อลดลง (Panagiotou, et al., 2013;
Rabinovich & Vilaro, 2010) ซึง่ มีผลตอระยะเวลาการทำ
Glittre ADL test ทีเ่ ปนการทดสอบทีจ่ ำลองรูปแบบการ
ทำกิจวัตรประจำวัน มีการผสมผสานระหวางรูปแบบของ
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กิจกรรมแบบแอโรบิก (Aerobic) และกิจกรรมที่ตองใช
ความแข็งแรงของกลามเนื้อ (Strengthening) จากผล
ประเมินชีพจร ความดันโลหิต และระดับความลาของ
กล า มเนื้ อ พบว า ไม มี ค วามแตกต า งอย า งมี นั ย สำคั ญ
ทางสถิตทิ งั้ การทดสอบแบบใชการหายใจแบบหอริมฝปาก
กับไมใชการหายใจแบบหอริมฝปาก เนื่องจากการศึกษา
ครัง้ นีเ้ ปนการทดสอบแบบวัดผลทันทีในกลมุ ตัวอยางเดิม
ซึ่งแสดงใหเห็นวาขณะทดสอบที่มีการหายใจแบบหอ
ริมฝปากกลุมตัวอยางมีการระบายอากาศดีขึ้นชวยให
ประสิทธิภาพการหายใจดีขนึ้ แตประสิทธิภาพการหายใจ
ที่เพิ่มขึ้นไมไดมีผลเพิ่มสมรรถภาพของรางกายที่ตอง
อาศัยทัง้ ความสามารถของระบบหายใจและองคประกอบ
ของการทำงานของรางกายในระบบอื่นๆ ดังที่กลาวมา
(Gagnon et al., 2014; Karloh, et al., 2014)
การศึกษาในครั้งนี้วัดผลภาวะคงคางของอากาศของ
อากาศภายในปอดดวยการเปรียบเทียบคาความจุปอด
กอนและหลังออกกำลังกาย ไมไดวัดคาปริมาตรอากาศ
ทีค่ งั่ คางในปอด (FRC) โดยตรง และไมมกี ารวัดคาภาวะ
คงคางของอากาศในปอดระหวางกำลังทดสอบ Glittre
ADL test จึงทำใหไมสามารถทราบภาวะคงคางของอากาศ
ภายในปอดขณะกำลังทดสอบ และเนื่องจากการศึกษา
ในครัง้ นีเ้ ปนรูปแบบการทดสอบทีม่ งุ ผลแกไขปญหาของ
ระบบหายใจแบบวัดผลทันที ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ หนา
อาจศึกษาผลของโปรแกรมการฝกหายใจแบบหอริมฝปาก
ในระยะยาวเพื่อที่จะทราบผลของการหายใจแบบหอ
ริมฝปากตอการพัฒนาความสามารถในการทำกิจกรรม
สรุปผลการวิจัย
เมื่อเปรียบเทียบภาวะคงคางของอากาศภายในปอด
ระหวางการใชและไมใชการหายใจแบบหอริมฝปาก
ขณะทำการทดสอบการทำกิจกรรมในชีวติ ประจำวัน พบวา
พบว า การหายใจแบบห อ ริ ม ฝ ป ากมี ผ ลช ว ยลดภาวะ
การคงคางของอากาศภายในปอดและลดภาวะลดลงของ
ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดหลังทดสอบอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) แตไมพบความแตกตาง
ของสมรรถภาพในการทำกิจกรรมในชีวติ ประจำวัน (ADL

performance) และความแตกตางของชีพจร อัตราการ
หายใจ ความดันโลหิต ระดับอาการเหนื่อย และระดับ
ความลาของกลามเนือ้ ภายหลังการทดสอบ Glittre ADL
test ในผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังระดับความรุนแรง
ปานกลางถึงหนัก เนื่องจากการทดสอบการทำกิจกรรม
ในชีวิตประจำวันดวย Glittre ADL test จำเปนตองใช
ความสามารถของรางกายในหลายระบบ ไดแก ความสามารถ
ของการทำงานของระบบหัวใจและไหลเวียน ความสามารถ
ของกลามเนื้อ เปนตน ซึ่งการหายใจแบบหอริมฝปาก
ชวยในเรือ่ งการระบายอากาศ แตไมไดมผี ลชวยในดานอืน่
เชน เพิม่ ความสามารถในการทำกิจกรรม เปนตน ดังนัน้
บุคคลากรทางการแพทยควรแนะนำการฝกการหายใจ
แบบหอริมฝปากรวมกับการทำกิจกรรมประจำวันเพือ่ ลด
ภาวะหายใจลำบากในให ผู ป ว ยโรคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง
รวมกับควรทำการฟนฟูสมรรถภาพรางกายในดานอื่น
เพือ่ ชวยเพิม่ ความสามารถในการทำกิจกรรมในชีวติ ประจำวัน
กิตติกรรมประกาศ
คณะผูวิจัยขอขอบคุณ กภ.ทวีพล แสนภักดี แผนก
กายภาพบำบัด โรงพยาบาลทาศาลา และ กภ.ทิพวิมล ดำชวย
แผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ที่ใหความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล งานวิจัยครั้งนี้
ได รั บ การสนั บ สนุ น จากทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย จาก
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
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