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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการหายใจของคน
อวนอายุนอย ขณะน่ังตรงและนอนราบ

ดวยเครื่ องมือคัดกรองอยางงาย 
Comparison Lung Spirometry of Young Obesity 
Between the Vertical Sitting and Horizontal 

Supine with Simple Spirometer

บทคัดยอ
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบ

เทียบประสิทธิภาพการหายใจของคนอวนท่ีมีอายุ

นอย ขณะอยูในทานั่งตรงและนอนราบ กลุม

ตัวอยางเปนอาสาสมัครปกติที่ผานการคัดกรอง 

จํานวน 30 คน เพศชาย 17 คน เพศหญิง 13 คน 

อายุเฉล่ีย 20.6 + 1.24 ป มีคา BMI เฉลี่ย 34.05 

+ 3.62 กก./ม2 แบงอาสาสมัครแบบสุมเปน 2 

กลุม โดยกลุมหน่ึงไดรับการวัดประสิทธิภาพ

การหายใจในทาน่ังตรงกอนนอนราบ อกีกลุมจะได

รับการวัดประสิทธิภาพการหายใจในทานอนราบ

กอนนั่งตรง ระหวางเปลี่ยนทาเพื่อวัดอาสาสมัคร

จะไดรับการพักอยางนอย  20 นาที  การวัด

ปร ะสิ ท ธิ ภ าพก า รห าย ใจ  ประกอบด ว ย 

1) วดัความเรว็อากาศขณะหายใจออก (PEF) ดวย 

peak fl ow meter 2) ปริมาตรอากาศขณะหายใจ

เขา-ออกหน่ึงนาที (MVC) และ 3) ปริมาตร

อากาศหายใจออกสูงสุด (FVC)  ดวย Wright 
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spirometer ทําการวัดคาละ 3 ครั้ง นําเฉพาะคา

สูงสุดแตละคามาหาคาเฉลี่ยเปรียบเทียบคาเฉลี่ย

ของตัวแปรที่บันทึกได และทดสอบสถิติคาที 

พบวา 1) คา PEF เฉลี่ย ในกลุมน่ังตรงและนอน

ราบมคีา 477 + 76.03 และ 441 + 73.92 ลติร/นาท ี 

(p=0.034), 2) คา MVC เฉลี่ย ในกลุมนั่งตรงและ

นอนราบมีคา 17.69 + 6.98 และ 14.18 + 5.57 

ลิตร (p=0.018) 3) คา FVC เฉลี่ย ในกลุมนั่งตรง

และนอนราบมคีา 4.01 + 0.062 และ 3.59 + 0.075 

ลิตร (p=0.011) ผลการศึกษาพบวาประสิทธิภาพ

การหายใจของคนอวนที่มีอายุนอยขณะอยูใน

ทานอนราบ มีคาลดลงเปรียบเทียบกับทานั่งตรง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)

 คําสําคัญ: อวน, ทาทาง, การหายใจ, ทานั่ง, 

ทานอน

Abstract
 The purpose of this study was to 

compare lung spirometry of normal young 

obesity  in sitting and supine position. 

After ethics approval was done and the 

participated written consents were previously

obtained to collect data from 30 (17 men, 13 

women) normal volunteers KKU’s students, 

means age 20.6 + 1.24 years who have means 

BMI 34.05 + 3.62 Kg/m2.  The participants 

were simple random into 2 groups: one 

group, participants were measure lung 

spirometry in sitting fi rst then supine lying 

position, another group vice versa treated. 

All participants were provided rested in 

each session for 20 minutes. The lung 

spirometry composed:  1) PEF (peak expiratory 

fl ow) by measure a maximum force velocity 

of expiration air via Mini-Wright peak fl ow 

meter (Clement Clarke International LTD.). 

2) MVC (Minute ventilation capacity) by 

measure normal breath (in and expiration) 

in one minute with Wright’s spirometer. 

3) FVC (forced vital capacity) by measure 

a maximum expiration via Wright’s 

spirometer. The maximum PEF, MVC, 

FVC were picked up from 3 times in each 

measurements. The data analysis was 

conducted, and comparison of means and 

using t-tests was done. The results showed 

that 1) The PEF in sitting and supine 

lying were 477 + 76.03 and 441 + 73.92 l/

min (p=0.34). 2) The MVC in sitting and 

supine lying were 17.69 + 6.98 and 14.18 + 

5.57 l. (p=0.018). 3) The FVC in sitting and 

supine lying were 4.01 + .062 and 3.59 + 

.075 l.(p=0.11). The lung spirometry of  the 

young obesity in horizontal supine position 

were less than in vertical sitting position 

signifi cantly (p<0.05).

 Keywords: obesity, spirometry, 

posture, breath, sitting, lying



3636

Vol.10 No.4

บทนํา
 โรคอวนในวัยรุนเปนภาวะคุกคามสุขภาพ

ที่สําคัญของโลกในยุคศตวรรษท่ี 211,2 เชื่อวา

เกิดจากพฤติกรรมการใชชีวิตท่ีรีบรอน บริโภค

แตอาหารจานดวนท่ีอุดมไปดวยแปงและไขมัน 

ขาดการออกกําลังกายเพ่ือเผาผลาญพลังงาน

สวนเกิน ซึ่งภาวะอวนดังกลาวเปนจุดเริ่มตนของ

การนําไปสูโรครายตางๆ อยางเปนระบบ ไดแก 

ความดันสูง เบาหวาน โรคปวดขอ โรคหัวใจและ

หลอดเลือด3,4

 ภาวะอวนนอกจากมไีขมนัสวนเกนิและเสีย่ง

ตอโรค metabolic syndrome แลว พบวาคนอวน

หญิงมักมีไขมนัพอกพูนบริเวณ ลาํตวั สะโพกและ

ตนขา เรยีกวา ”Gynoid type„ อวนชายมักมีไขมัน

พอกพูนบริเวณลําตวั หนาทอง เรยีกวา ”Android 

type„5 ผลของการมีชั้นไขมันที่พอกหนาบริเวณ

ลําตัว ทําใหสรีรวิทยาของปอดและการหายใจ

เปล่ียนแปลงจากปกติ6 การเคล่ือนไหวทรวงอก

ขณะหายใจเขาออกทําไดยากและถูกจาํกดัมากกวา

คนปกติ โดยเฉพาะเมื่อคนอวนลมตัวลงนอนราบ 

มักเกิดการหายใจลําบาก และภาวะหายใจลําบาก 

หยุดหายใจเปนชวงๆ ขณะนอนหลับตามลําดับ  

ซึ่งภาวะดังกลาวเชื่อวาเปนสาเหตุสําคัญของโรค 

obstructive sleep apnea เนือ่งการหายใจลาํบาก

ขณะหลับ การแลกเปลี่ยนอากาศใน alveolar 

ลดลง (obesity hypoventilation syndrome)5,7 

ทาํใหรางกายเกิดพรองกาซออกซิเจน และปริมาณ

คารบอนไดออกไซดในรางกายสูงขึ้น สงผลให

คนอวนนอนหลับไมสนิท หลับๆ ตื่นๆ ตลอด (8) 

ในบางรายอาจเกิดการหยุดหายใจจากสาเหตุ

ที่ลิ้นตกไปอุดก้ันทางเดินหายใจที่มีขนาดเล็ก

กวาคนปกติในขณะหลับสนิท (obesity sleep 

apnea)5,9,10-12

 การศึกษาท่ีผานมาพบวา ภาวะอวนสงผลให

ประสิทธิภาพของปอดลดลง เกิดการตีบแคบของ

หลอดลมเล็ก โดยเฉพาะหากนอนราบ คา vital 

capacity (VC), total lung capacity (TLC), 

functional residual capacity (FRV) ลดลงกวา

คนปกติ และ การเปล่ียนทาทางรางกายสงผลตอ

สรีรวิทยาของปอด พบวาหากลําตัวอยูในทานอน

ราบ คา functional residual capacity (FRC) 

ลดลง และแรงตานการหายใจของทอลมจะเพิม่ขึน้

เมือ่เทยีบกบัลาํตวัในทาตัง้ตรง13,14,17 อยางไรกต็าม

ยังไมมีรายงานขอมูลดังกลาวในคนอวนท่ีมีอายุ

นอย จึงทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาเปรียบเทียบผล

ประสิทธิภาพการหายใจระหวางลําตัวตั้งตรงและ

นอนราบในคนอวนที่มีอายุนอย

วัสดุและวิธีการศึกษา
 หลงัจากโครงการไดผานความเหน็ชอบจาก

คณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย มหาวิทยาลัย

ขอนแกน (HE542192) แลว อาสาสมัครท่ีเปน

นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนปกติ จํานวน 

30 คน อายุระหวาง 18-25ป ดัชนีมวลกาย

มากกวาหรือเทากับ 30 กก./ม2 จะไดรับการ

อธิบายและลงชื่อใหความยินยอมในการเขารวม

กิจกรรม ใหอาสาสมัครจับฉลากเพื่อเขากลุม
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วัดสมรรถภาพการหายใจ โดยแบงเปน 2 กลุม

กลุมท่ี 1 วัดสมรรถภาพการหายใจในทานั่งแลว

ตามดวยการวัดในทานอน  (ทา น่ังไปนอน ) 

กลุมที่ 2 วัดสมรรถภาพการหายใจในทานอนแลว

ตามดวยการวัดในทานั่ง (ทานอนไปน่ัง)   

 1. การวัดประสิทธิภาพการหายใจในทา

นั่ง โดยการวัด 1.1)ความเร็วอากาศขณะหายใจ

ออก (peak expiratory fl ow, PEF) ดวยเคร่ือง

วัดความเร็วอากาศ (Peak Flow Meter รุน 

Mini-Wright peak flow meter, Clement 

Clarke International LTD.) หนีบจมูกอาสา

สมัครดวยคลิป ใหอาสาสมัครนั่งผอนคลายบน

เกาอี้ที่มีพนักพิงและเทาแขนในทานั่งผอนคลาย 

รวมกับมีหมอนรองใตแขนเปนเวลาอยางนอย 

10 นาที จากนั้นใหอมทอเปา หายใจเขาลึกๆ แลว

เปาลมออกทางปากอยางแรงและเร็วท่ีสุด จํานวน 

3 ครั้ง บันทึกความเร็วของลมหายใจสูงสุดที่ได 

1.2) ปริมาตรอากาศขณะหายใจเขา-ออกปกติ 

1 นาที (minute ventilation capacity, MVC) 

ดวยเครือ่งวดัปรมิาตรอากาศ (Wright spirometer 

รุน Ferraris Haloscale Standard Wright 

spirometer) ใหอาสาสมคัรนัง่ผอนคลายบนเกาอ้ี

ที่มีพนักพิงรวมกับมีหมอนรองใตแขนเปนเวลา

อยางนอย 10 นาที  จากนั้นใหอาสาสมัครหายใจ

เขาและหายใจออกปกติผานทอที่ตอกับ Wright 

spirometer เปนเวลา 1 นาที ทําซํ้า 3 คร้ัง บันทึก

คาท่ีได 1.3)ปรมิาตรอากาศขณะหายใจออกสูงสดุ 

(force vital capacity, FVC) โดยใชกระบวนการ

เดยีวกบัขอ 1.2 แตใหอาสาสมัครหายใจออกสูงสดุ

ผานเครื่องวัดปริมาตรอากาศ 1 ครั้ง

 2. การ วัดประ สิทธิ ภ าพการหายใจ

ในทานอน โดยทําการวัดเชนเดียวกันกับการวัด

ในทานั่ง เพียงปรับเปล่ียนอาสาสมัครจากทานั่ง

มาเปนทานอนราบ ผอนคลายบนเตียงโดยมี

หมอนรองใตศีรษะและใตเขาทั้งสองขางและ

ดาํเนนิการทดสอบตามขอ 1.1, 1.2, 1.3 ตามลาํดบั 

ผลการศึกษา
 อาสาสมัคร จํานวน 30 คน (ชาย 17 คน

หญงิ 13 คน) อายเุฉล่ีย 20.6 + 1.24 ป (อายรุะหวาง 

18-22 ป) มสีวนสงู นํา้หนกั และดชันมีวลกายเฉลีย่

เทากับ 168.57 + 8.90 เซนติเมตร 95.62 + 12.07 

กโิลกรมั และ 34.05 + 3.62 กก/ม2 ตามลาํดบั  พบ

วา 1)ความเร็วอากาศขณะหายใจออก (PEF) ของ

อาสาสมัครขณะอยูทาน่ังตรงและนอนราบมีคา 477 

+ 76.03 และ 441 + 73.92 ลิตร/นาที ซึ่งมีความ

แตกตางกนัอยางมนียัสาํคญั (p=0.34)  2)ปริมาตร

อากาศขณะหายใจเขา-ออกปกติ 1 นาที (MVC) 

ของอาสาสมัคร ขณะอยูในทานั่งตรงและนอน

ราบมีคา 17.69  +  6.98 และ 14.18 + 5.57 ลิตร 

ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p=0.18) 

3) ปริมาตรอากาศขณะหายใจออกสูงสุด (FVC)

ของอาสาสมัครขณะอยูในทานั่งตรงและนอนราบ

มีคา 4.01 + 0.062 และ 3.59 + 0.075 ลิตร ซึ่งมี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p=0.11)
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วิจารณและสรุปผลการศึกษา
 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ

หายใจในคนอวนอายุนอย (อายุระหวาง18-22 ป) 

ขณะอยู ในทานั่งตรงและทานอนราบ  พบวา 

ความเร็วอากาศขณะหายใจออก (PEF) ปริมาตร

อากาศขณะหายใจเขาออกปกติ1 นาที (MVC) 

และ ปรมิาตรอากาศขณะหายใจออกสูงสดุ (FVC) 

ในอาสาสมัครขณะอยูในทานอน ลดลงอยางมีนัย

สําคัญ (p<0.05) ทุกคา เมื่อเปรียบเทียบกับทานั่ง 

แสดงใหเห็นชัดวา ทาทางของคนอวนอายุนอย 

สงผลตอประสิทธิภาพการหายใจ ซึ่งสอดคลอง

กับการศึกษาที่ผานมา13-15,17-18 ปจจัยสําคัญ

ที่สงผลใหประสิทธิภาพการหายใจในทานอนลดลง 

เนือ่งจากขณะทีล่าํตวัอยูในทานอนราบ อวยัวะภายใน

ชองทองอาจเลื่อนดันกระบังลมทําใหกระบังตัว

ขยับตัวไดยาก5,7,15 ขณะหายใจเขา (กระบังลม

ตองหดตัวเลื่อนลงตัวลงเพื่อใหปอดขยายออก) 

ทําไดยากลําบากมากข้ึน เมื่อเทียบกับลําตัวอยู

ในทาตั้งตรง ซึ่งขณะลําตัวต้ังตรงอวัยวะภายใน

ชองทองจะเล่ือนลงดานลางตามแนวแรงโนมถวง 

กระบังลมสามารถหดตัวและขยายลงมาดานลาง

ไดอยางเต็มท่ี ซึ่งเปนขอจํากัดของคนอวนซ่ึงมี

ไขมันพอกตามผิวหนัง ทําไดยากลําบากมากขึ้น 

 การศึกษานี้ความเร็วของอากาศขณะ

หายใจออกในทานอนหงายมีคาลดลงเม่ือเทียบ

กบัทานัง่ตรงอยางมนียัสาํคญั สอดคลองกบัการศกึษา 

ทีผ่านมา5,6,13,16 โดยขอมูลทีไ่ดจากการศกึษาแสดง

ใหเห็นถึงปริมาตรอากาศที่ใชใน 1 นาทีในขณะ

ลําตัวอยูในทานั่งตรงจะมีปริมาตรมากกวาเม่ือ

เปรียบเทียบกับในขณะท่ีลําตัวอยูในทานอนราบ 

ซึ่งเปนผลมาจากการที่ปอดสามารถขยายตัวได

มากกวาเม่ือลําตัวอยูในทานั่งตรง สวนในทานอน

ราบจะมีการขยายตัวของปอดที่นอยกวาจากแรง

โนมถวงที่มีตอผนังทรวงอกและหนาทอง สวน คา 

VC หรอื คาความจปุอด เมือ่ทาํการเปรยีบเทยีบกนั

ในทานัง่ตรงและทานอนราบพบวามคีวามแตกตาง

กนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิต ิ(p= 0.011) นอกจาก

นั้น ขอมูลที่ไดแสดงใหเห็นถึงความจุปอดในขณะ

ลาํตวัอยูในทาตัง้ตรงมีคามากกวาเมือ่เปรียบเทยีบ

กับในขณะที่ลําตัวอยูในทานอนราบ5,6,13,18.19

 ความหนาของช้ันไขมันใตผวิหนงัเปนปจจัย

สําคัญที่สงผลตอประสิทธิภาพการหายใจ โดย

เฉพาะคนอวนมกัมไีขมนัจกุตามบรเิวณลาํตวัสวน

ผนังทรวงอกและชองทอง ทําใหเกิดการหายใจ

ลําบากตองใชพลังงานในการหายใจมากกวาคน

ปกต ิจงึมกัพบคนอวนเหนือ่ย หอบ ไดงายกวาคน

ปกติขณะทํากิจกรรมในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะ

ขณะนอนราบ ความหนาของไขมันใตผิวหนัง

บรเิวณอกและทอง เปนปจจยัจาํกดัการเคลือ่นไหว

ของทรวงอก ขณะหายใจเขา-ออก ทาํให กระบังลม

และอวยัวะภายในชองทองถกูจาํกดัการเคลือ่นไหว  

ปรมิาตรการขยายตวัของปอดลดลง  เมือ่เทยีบกับ

ทานั่งตรง ซึ่งแรงโนมถวงของโลกมีสวนชวยดึงร้ัง

ใหกระบังลมเคลื่อนตัวลง นอกจากนั้นขณะคน

อวนนอนราบน้ําหนกัของผนงัทรวงอกทีม่ชีัน้ไขมัน

หนาจะตกทับลงบนปอดทําใหปอดขยายตัวไดนอย 

สงผลใหคนอวนหายใจลําบาก5 เกิดแรงตานของ

ทางเดินหายมากขึ้น ตองหายใจแรง ความเร็วของ
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อากาศขณะหายใจออกลดลงเม่ือเทียบกับหายใจ

ในทานั่ง และเปนสาเหตุสําคัญของการนอนกรน

เสียงดังในคนอวน Li และ Bae20,21 ไดทําศึกษา

เรื่องผลของการเปล่ียนทาทางในคนอวนท่ีมีตอ

ปริมาตรปอดและประสิทธิภาพในการหายใจ โดย

ทําการศึกษาในผูที่มีภาวะอวนอายุ 23 – 39 ป และ

มีนํ้าหนัก 117.9 – 206.8 กิโลกรัม โดยตัวแปรท่ีใช

ในการวัดไดแก TPC VC IC FRV และ ERC พบ

วาเมื่อลําตัวในทานั่งจะสงผลใหมีประสิทธิภาพใน

การหายใจและความจุปอดดีกวาเม่ือลําตัวอยูใน

ทานอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

 เนือ่งจากปอดของมนษุยเรา มคีวามสามารถ

ในการชดเชยสูงมาก (highly compensate) 

ดงันัน้ ในคนปกติหากปอดสูญเสียการทํางานไมมาก

จะไมแสดงอาการผิดปกติใดๆ ซึ่งสอดคลองกับ

การศึกษาน้ี อาสาสมคัรอวนอายนุอยทีม่สีขุภาพด ีถงึ

แมประสิทธิภาพการหายใจจะลดลงขณะนอนราบ

เทยีบกบัทาน่ังอยางมนียัสาํคญั แตไมแสดงอาการ

หายใจท่ีผิดปกติ  แตหากอาสาสมัครดังกลาว

มภีาวะผิดปกติของปอดจากสาเหตุใดๆ กต็าม เชน 

มีภาวะหอบเหน่ือย หรือปอดอักเสบเรื้อรัง ซึ่งตอง

นอนราบ ปริมาตรอากาศอาจลดลงเกินจุดชดเชย

ของปอด อาจแสดงการหายใจผิดปกติทางคลินิก 

อาการหอบเหน่ือยท่ีรนุแรงกวาปกติ ดงันัน้ จงึควร

ใหความสนใจและมีการศึกษาเพิ่มเติม
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Table 1 personal data of subjects

type data sex
male female

n 30 17 13

Age(yrs.) 20.6 + 1.24 20.7 + 1.31 20.6 + 2.32

BMI(Kg/m2.) 34.05 + 3.62 33.70 + 4.41 34.25 + 2.32

Height (cm.) 168.57 + 8.90 173.53 + 7.74 162.08 + 5.77

Weight(Kg/m) 95.62 + 12.07 99.57 + 12.99 90.46 + 8.71

abbreviated:  mean+SD

Table 2  mean and standard division of spirometry between sitting and supine lying

  position

spirometry position p-value

sitting lying

PEF(l/min)  477 + 76.03 441 + 73.92 0.034*

MVC (l.)  17.69 + 6.98  14.18 + 5.57 0.018*

FVC(l.)   4.01 + .062    3.59 + 0.75 0.011*

abbreviated:  * statistic signifi cant (p<0.05)


