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บทคัดย่ อ
การวิจยั แบบกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผลของการออกกาลังกายไทเก็กต่อสมรรถภาพปอดในผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้น
เรื้ อรังที่มีความรุ นแรงของโรคระดับ 1 และ 2 จานวน 70 คนโดยแบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 35 คน
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ และประเมินสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมตรี ย ์ ผลการศึกษาพบว่า หลังการ
ทดลองและระยะติ ดตามผล กลุ่มทดลองมี คะแนนเฉลี่ ยอาการและอาการแสดงระบบทางเดิ น หายใจดี ข้ ึ น ค่าเฉลี่ ย
สมรรถภาพปอดระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังการทดลองพบว่าไม่แตกต่างกัน สาหรับปั จจัยสัมพัทธ์อาการ
และอาการแสดงระบบทางเดิ น หายใจในกลุ่ ม ทดลอง หลังควบคุ ม ความแตกต่ างของเพศ อายุ การสู บ บุ ห รี่ และ
ระยะเวลาการเจ็บป่ วยพบว่า สามารถลดโอกาสการเกิดเสมหะในปอด มีความมัน่ ใจที่ จะออกไปใช้ชีวิตนอกบ้าน ไม่
รู ้สึกเหนื่อยล้า และ อ่อนเพลีย (OR=5.82,CI=1.86-18.22, OR=10.81, CI=2.14-54.46, OR=4.05, CI=1.39-11.81) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p-value <0.05)
ABSTRACT
Quasi-experimental research was aimed to study the effect of Tai chi exercise program on pulmonary
function among chronic obstructive pulmonary disease’s patients state one and two. 70 COPD patients participated in
this study and divided the patients into treatment and control group equally. Data were collected by questionnaires
and pulmonary function tests by Spirometry method. The results showed that after treatment and follow up times the
mean scores of signs and symptoms of the respiratory system were reduced significantly (p <0.001). Comparison of
pulmonary functions between experimental and control group after treatment were not significantly (p < 0.05). In the
experimental group, after control sex, age, smoking, and duration of COPD illness could reduce phlegm in lung,
improve self-confidence for living outside and less of exhausted and weakness (OR=5.82, CI=1.86-18.22, OR=10.81,
CI=2.14-54.46, and OR=4.05, CI=1.39-11.81 respectively).

คาสาคัญ: การออกกาลังกายไทเก็ก สมรรถภาพปอด ผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง
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บทนา
โรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง เป็ นสาเหตุสาคัญของ
การเจ็ บ ป่ วยที่ น าผู ้ ป่ วยเข้ า ม ารั บ การรั ก ษ าใน
โรงพยาบาล เนื่ องจากเป็ นโรคที่ มีการอุดกั้นในระบบ
ทางเดินหายใจ ส่งผลให้ผทู ้ ี่เจ็บป่ วยมีสมรรถภาพปอด
ลดลงและไม่สามารถทาให้กลับมาเป็ นปกติได้ (วัชรา,
2553) ในปั จ จุ บัน โรคปอดอุ ด กั้น เรื้ อรั งเป็ นปั ญ หา
สาธารณสุ ขโรคหนึ่ ง ซึ่ งองค์ ก ารอนามั ย โรคได้
ประมาณการณ์วา่ ปั จจุบนั มีผปู ้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง
65 ล้า นคนทั่ ว โลก โดยโรคปอดอุ ด กั้ นเรื้ อรั ง เป็ น
สาเหตุ การเสี ย ชี วิ ต ของประชากรโลกในอัน ดับ ที่ 5
และอาจขยับขึ้นเป็ นอันดับที่ 3 ในปี พ.ศ.2563 (WHO,
2011) ส าหรั บ ประเทศไทยในปี พ.ศ.2554 พบว่า มี
ผูป้ ่ วยโรคปอดอุ ด กั้น เรื้ อรั งรายใหม่ จ านวน 24,586
ราย และจานวนผูป้ ่ วยสะสม 94,280 ราย โดยเพศชาย
มีอตั ราป่ วยมากกว่าเพศหญิ งถึง 2 เท่า และอัตราป่ วย
จะสู ง ขึ้ นเมื่ อ อายุ ม ากขึ้ น (อมรา และคณะ, 2556)
สาหรับอัตราการตายของผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังมี
แนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปี พ.ศ.2549 – 2555
มี อ ัต ราการตายของผู ้ป่ วยโรคปอดอุ ด กั้น เรื้ อรั ง ต่ อ
ประชากร 100,000 คน มีจานวน1.3, 1.5, 1.7, 1.7, 1.8,
2.5, 7.6ตามล าดั บ (กลุ่ ม ยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนงาน
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค, 2556) โรคปอด
อุดกั้นเรื้ อรังเป็ นปั ญหาทางสุ ขภาพของผูป้ ่ วยที่ มาเข้า
รับ บริ การในโรงพยาบาลพนัสนิ คม โดยพบว่าในปี
พ.ศ.2555-2556 มีผปู ้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังมารักษา
ที่ แผนกผูป้ ่ วยนอกคลิ นิกโรคปอดอุดกั้น เรื้ อรัง เป็ น
จานวน 369 และ349 ราย โดยมี อตั ราการรับผูป้ ่ วยไว้
รักษาในโรงพยาบาลเป็ นจานวน 56 และ54 ครั้ง อัตรา
การRe - admit จานวน 11 และ3 ราย ด้วยภาวะเหนื่ อย
หอบเฉี ยบพลัน และในปี พ.ศ.2556 พบว่ามีอตั ราการ
มารั ก ษาฉุ ก เฉิ น นอกเวลาที่ แ ผนกอุ บั ติ เหตุ ฉุ ก เฉิ น
จานวน 213 ครั้ ง และมี อตั ราการตายของผูป้ ่ วยโรค
ป อ ด อุ ด กั้ น เรื้ อ รั งจ าน วน 2 ราย เนื่ อ งจ าก เกิ ด
ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง

การเจ็บป่ วยด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังส่ งผล
กระทบต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ้ป่ วยทางด้า นร่ า งกาย
จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ (จันทิรา, 2552) โดยด้าน
ร่ า งกายผู ้ป่ วยจะมี ส มรรถภาพการท างานของปอด
ลดลง มี อ าการหอบเหนื่ อ ย (ฉัน ชาย, 2551) มี ภาวะ
หัวใจซี กขวาล้ม เหลวและเสี ยชี วิต (สุ รีย ์, 2546) ด้าน
จิตใจผูป้ ่ วยจะมีอาการซึ มเศร้า วิตกกังวล เนื่องจากเป็ น
โรคเรื้ อรัง (พวงทอง, 2555) และด้านเศรษฐกิจเกิดการ
สู ญ เสี ยรายได้ของผูป้ ่ วยหรื อผูด้ ูแล (นภารัตน์ , 2553)
นอกจากผลกระทบต่อผูป้ ่ วยแล้วยังส่ งผลกระทบต่อ
ระบบบริ การสาธารณสุ ขของประเทศ โดยส่ งผลต่ อ
ภาระค่าใช้จ่ายจากการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรั งถึ ง
12,735 ล้านบาทต่อปี คิดเป็ นร้อยละ 0.14 ของรายได้
ประชาชาติ ทาให้โรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังเป็ น1ใน10 ของ
โรคเรื้ อรั ง ที่ เป็ นภาระต่ อ ค่ า ใช้จ่ า ยสาธารณสุ ข ของ
ประเทศไทย (สานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ,
2555)
ปั จจั ย ที่ ส าคั ญ ที่ ส่ งผลให้ เ กิ ดโรคปอด
อุ ด กั้ นเรื้ อรั ง คื อ พฤติ ก รรมการสู บบุ ห รี่ หรื อการ
ได้รับควันบุหรี่ จากผูอ้ ื่น มลภาวะจากควัน สารระเหย
แ ล ะ สิ่ งระ ค าย เคื อ งใน โ รงงาน อุ ต ส าห ก ร ร ม
(พิ ม ล และคณะ, 2552) แนวทางการรั กษาโรคปอด
อุ ด กั้น เรื้ อรั ง แบ่ ง เป็ น การรั ก ษาโดยการใช้ ย าและ
โดยการไม่ ใช้ยา ปั จจุ บัน แม้จะมี การพัฒ นาด้านการ
รักษาที่ ทันสมัย แต่ก็ยงั ไม่สามารถรั กษาโรคปอดอุด
กั้นเรื้ อรังให้หายขาดเป็ นปกติได้ การรักษา เป็ นเพียง
การชะลอ การเกิ ด การลุ กลาม ป้ อ งกั น แล ะล ด
ภาวะแทรกซ้อนของโรค (นภารัตน์ , 2553) ดังนั้นการ
รั ก ษาโดยการไม่ ใช้ย าเป็ นอี ก ทางเลื อ กหนึ่ งส าหรั บ
ผูป้ ่ วยโดยการใช้วธิ ีการฟื้ นฟูสมรรถภาพปอดการฟื้ นฟู
สมรรถภาพของปอดในปั จจุบนั มีหลากลายวิธี อาทิเช่น
การฝึ กการหายใจ(Breathing exercise)และการฝึ กฝน
ออกก าลังกาย (Exercise training) การออกก าลัง กาย
เป็ น วิ ธี ก าร ห นึ่ งที่ นิ ย ม น าม าใช้ ใ น ก าร ฟื้ น ฟู
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สมรรถภาพของปอดของผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง
(คณะทางานพัฒนาแนวทางปฏิบตั ิบริ การสาธารณสุข
โรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง, 2553) ซึ่งการออกกาลังกายอย่าง
ต่อเนื่ องสม่าเสมอ เหมาะสมตามความรุ นแรงของโรค
และตามความสามารถของผูป้ ่ วย จะทาให้สมรรถภาพ
ปอดของผูป้ ่ วยดี ข้ ึ น และส่ งผลให้คุณ ภาพชี วิตดี ข้ ึ น
(พรรณิ ภา, 2554) จากการศึกษาวิจยั ที่ผ่านมาพบว่าการ
ออกก าลัง กายเป็ นการส่ งเสริ ม พฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่
ส าคัญ และเหมาะสมส าหรั บ ผู ้ป่ วยโรคปอดอุ ด กั้น
เรื้ อรังที่ มีอาการทางคลินิกคงที่ แม้แต่ผูป้ ่ วยโรคปอด
อุดกั้นเรื้ อรังที่มีความรุ นแรงระดับ 4 (จันทิรา, 2552;
ศุภลักษณ์ และสุ รีพร, 2556) ซึ่ งการออกกาลังกายใน
การฟื้ นฟูสมรรถภาพของปอดมีหลายวิธี อาทิเช่น การ
ออกกาลังกายแบบฟ้อนเจิง (วันดี, 2551) การออกกาลัง
กายแบบพลั ง ลมปราณ (ทั ศ นี ย์ และคณะ, 2555)
รวมทั้งการออกกาลังกายแบบไทเก็ก(Niu et al., 2014)
การออกกาลังกายแบบไทเก็ก เป็ นรู ป แบบ
การออกก าลั ง กายอี ก ชนิ ดที่ สามารถช่ วยฟื้ น ฟู
สมรรถภาพปอดของผูป้ ่ วยโรคปอดอุ ด กั้น เรื้ อรั งได้
การออกกาลังกายไทเก็กประกอบด้วย 3 หลักการคื อ
การเคลื่ อ นไหว การหายใจ และสมาธิ โดยทุ ก ท่ า
จะต้องสัมพันธ์กบั การหายใจเข้าออกด้วยวิธีการหายใจ
แบบเป่ าปากเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการแลกเปลี่ยน
ก๊าซ ส่ วนท่าในการปฏิ บตั ิประกอบด้วยกิ จกรรมการ
ออกกาลังกายโดยการใช้กล้ามเนื้ อสะบักและกล้ามเนื้ อ
บริ เวณบ่าจะช่วยเพิ่มความทนทานและความแข็งแรง
ของกล้า มเนื้ อให้ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพการท างานดี ข้ ึ น
(สุ มาลี , 2555) การออกก าลั ง กายแบบไทชิ ชี่ กง
สามารถลดอาการหายใจลาบากในผูส้ ูงอายุโรคปอดอุด
กั้นเรื้ อรังได้ (Chan et al., 2011) และช่วยการเผาผลาญ
ออกซิ เจนน้อยลง ผูป้ ่ วยมีปริ มาตรการหายใจเพิ่มขึ้ น
ปอดมีประสิ ทธิ ภาพของการหายใจมากขึ้น และพบว่า
อัตราอาการกาเริ บลดลง 26-27 % (สุมาลี, 2555)
จากประสิ ท ธิ ผลของการออกกาลังกายด้วย
ไทเก็กที่ ส่งผลดี ต่อสมรรถภาพปอดของผูป้ ่ วย ดังนั้น
ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึ กษาผลของโปรแกรมการ

ออกกาลังกายไทเก็กต่อสมรรถภาพปอด ในผูป้ ่ วยโรค
ปอดอุ ด กั้น เรื้ อรั ง ที่ ม าเข้ารั บ บริ การในโรงพยาบาล
พนัสนิคม เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาการบริ การ
ด้ า น ก ารรั กษ า แล ะเป็ น แ น วท างการส่ งเส ริ ม
สมรรถภาพปอดของผูป้ ่ วยอี กทางเลื อกหนึ่ ง เพื่อให้
ผูป้ ่ วยมีคุณภาพชีวติ ดีข้ ึน
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยอาการและ
อาการแสดงระบบทางเดินหายใจและสมรรถภาพปอด
(FEV1/FVC %) ระยะก่ อ นทดลอง หลัง การทดลอง
เสร็ จ สิ้ น ทั น ที และระยะติ ด ตามผล ระหว่ า งกลุ่ ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม
2. เพื่อวิเคราะห์ประสิ ทธิ ผลของโปรแกรม
การออกก าลังกายไทเก็ ก ต่ ออาการและอาการแสดง
ระบบทางเดินหายใจในกลุ่มทดลอง
วิธีการวิจยั วิจยั
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างคือผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรั ง
ที่มีความรุ นแรงของโรคระดับ1 และ2 ทั้งเพศชายและ
เพศหญิง จานวน 70 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุ มกลุ่ ม ละ 35 คนโดยเลื อ กแบบเจาะจง และมี
คุณสมบัติคือ มีอายุ 35-60 ปี ไม่มีโรคแทรกซ้อนที่เป็ น
อุปสรรคต่อการออกกาลังกาย ไม่มีขอ้ ห้ามในการทา
สไปโรเมตรี ย ์ อาศัยอยูใ่ นเขตอาเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี มารับบริ การรักษาที่แผนกผูป้ ่ วยนอกคลินิกโรค
ปอดอุดกั้นเรื้ อรัง โรงพยาบาลพนัสนิ คมอย่างต่อเนื่ อง
เป็ นระยะเวลา 6 เดือน และยินยอมให้ความร่ วมมือใน
การวิจยั
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 2 ส่ วน
ได้แก่
1. เครื่ องมื อ ที่ ใช้ ใ นการรวบรวมข้ อ มู ล
ประกอบด้วย
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1.1 แบบสั ม ภาษณ์ ข ้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
ประกอบด้ ว ยข้อ มู ล เพศ อายุ น้ าหนั ก ส่ ว นสู ง
สถานภาพสมรส ระดั บ การศึ ก ษา อาชี พ ปั จจุ บั น
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความเพียงพอของรายได้ ประวัติ
การสู บบุหรี่ ระยะเวลาที่ ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ นโรค
ปอดอุดกั้นเรื้ อรัง มีลกั ษณะคาถามเป็ นแบบเปิ ดและ
ปิ ดผสมกันจานวน 11ข้อ
1.2 แบบสั ม ภาษณ์ อ าการและอาการ
แสดงระบบทางเดิ น หายใจ ผู ้วิจัย ใช้แ บบประเมิ น
COPD assessment test (CAT) ของคณะทางานพัฒ นา
แนวทางปฏิ บัติ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข โรคปอดอุ ด กั้น
เรื้ อรั งพ.ศ.2553 มี ล ักษณะค าถามเป็ นแบบปลายปิ ด
จานวน 8 ข้อ ระหว่างดี (0) จนถึงแย่มาก (5) คะแนน
รวมของแบบสัมภาษณ์ อาการและอาการแสดงระบบ
ทางเดิ น หายใจอยู่ในช่ วง 0-40 คะแนนโดยแบ่ ง เป็ น
CAT น้ อ ยกว่า 10 และ CAT มากกว่าหรื อ เท่ ากับ 10
ได้ช่วงคะแนนดังนี้
0-9 คะแนน หมายถึงมีอาการและอาการ
แสดงระบบทางเดินหายใจอยูใ่ นเกณฑ์ดี
10-40 คะแนน หมายถึ ง มี อ าการและ
อาการแสดงระบบทางเดินหายใจอยูใ่ นเกณฑ์ไม่ดี
2. เครื่ องมื อที่ ใช้ในการดาเนิ นการทดลอง
ได้แก่
2.1 โปรแกรมการออกกาลังกายไทเก็ก
ที่ ผวู ้ ิจยั ได้พฒั นาขึ้นตามกรอบแนวคิดทฤษฎี การรับรู ้
ความสามารถแห่ งตนของแบนดู รา (Bandura, 1997)
และแรงสนับสนุ นทางสังคมของเฮาว์ (House, 1981)
โดยดาเนิ นกิ จกรรมการสร้างเสริ มพฤติกรรมการออก
กาลังกายไทเก็กอย่างมีแบบแผนด้วยการออกกาลังกาย
ไทเก็ก 9 ท่า ครั้งละ 20-30 นาทีอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3
ครั้ง รวมระยะเวลา 10 สัปดาห์
2.2 เครื่ อ งสไปโรมิ เตอร์ รุ่ น Chest HI
105 บริ ษทั เอราวัณไฮเทคจากัด

การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
1. ผู ้วิ จัย น าแบบสั ม ภาษณ์ ไ ปตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้ อหาจากผูท้ รงคุณ วุฒิ จานวน 5 ท่ าน
และน าไปทดลองใช้ (Try out) กั บ ผู ้ป่ วยโรคปอด
อุด กั้น เรื้ อรั ง จานวน 30 ราย มี ล ัก ษณะคล้ายคลึ งกับ
กลุ่มตัวอย่างที่แผนกผูป้ ่ วยนอก โรงพยาบาลพนัสนิคม
นาข้อมูลมาวิเคราะห์ หาค่าความเชื่ อมัน่ ด้วยวิธีหาค่า
สัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s alpha
coefficient) ได้ ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสั ม ภาษณ์
อาการและอาการแสดงของระบบทางเดิ น หายใจ
เท่ากับ .792
2. ผูว้ ิจยั นาแผนการสอนไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ
จ าน วน 5 ท่ านตรวจสอบความตรงตามเนื้ อห า
ประกอบด้วย แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านอายุรกรรม 1 ท่าน
อาจารย์แพทย์ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ การกี ฬา 1
ท่าน อาจารย์แพทย์ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู 1
ท่ า น อาจารย์พ ยาบาลผู ้เชี่ ย วชาญด้า นการพยาบาล
ผูส้ ู งอายุ 1 ท่าน พยาบาลผูเ้ ชี่ยวชาญในการดูแลผูป้ ่ วย
โรคปอดอุดกั้น เรื้ อรั ง 1 ท่ าน และปรั บปรุ งแก้ไขให้
ถูกต้อง ก่อนนาไปใช้จริ งผูว้ ิจัยนาไปทดลองใช้ (Try
out) กับผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง จานวน 5 ราย เพื่อ
ประเมินประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิจริ ง
การพิทกั ษ์ สิทธิของกลุ่มตัวอย่ าง
งานวิจยั และเครื่ องมือเก็บรวบรวมข้อมูลการ
วิจัย ได้ผ่า นการรั บ รองจากคณะกรรมการพิ จ ารณา
จริ ยธรรมการวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุ ข
ศาสตร์ มหาวิท ยาลัยบู รพา ตามเอกสารรับ รองเลขที่
6/2558
ก่ อ นด าเนิ น การศึ ก ษาวิจัย ผูว้ ิจัย ชี้ แจงกลุ่ ม
ตัวอย่างทราบวัตถุประสงค์ และรายละเอียดขั้นตอน
ในการดาเนิ นการวิจยั และเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าร่ วมวิจยั
ได้ซกั ถามข้อสงสัยจนเกิดความเข้าใจทั้งนี้ การเข้าร่ วม
การศึกษาวิจยั เป็ นไปตามความสมัครใจ กลุ่มตัวอย่าง
สามารถถอนตัวออกจากการศึ กษาวิจยั ได้ตลอดเวลา
โดยไม่เสี ยสิ ทธิการรักษาหรื อผลประโยชน์ที่ได้รับจาก
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ทางโรงพยาบาลและไม่ตอ้ งแจ้งให้ผวู ้ ิจยั ทราบ ข้อมูล
ที่ได้รับจากการศึ กษาวิจยั ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอผลการวิ จยั
โดยภาพรวมเท่านั้น

สัปดาห์ที่ 2-4 ผูว้ จิ ยั นาออกกาลังกาย
ไทเก็ก 9 ท่าสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ30 นาที
2.3 ระยะหลังการทดลองเสร็ จสิ้นทันที
เมื่ อ สิ้ น สุ ด สั ป ดาห์ ที่ 5 ผู ้วิ จัย เก็ บ
ข้อมูลโดยทาแบบสัมภาษณ์ ทดสอบสมรรถภาพปอด
ประเมิ นผลทักษะการออกกาลังกายไทเก็กของผูป้ ่ วย
แต่ละราย และอธิบายการใช้ภาพพลิกวิธีการออกกาลัง
กายไทเก็ ก 9 ท่ า เพื่ อ ให้ ผูป้ ่ วยฝึ กการออกก าลัง กาย
แบบไทเก็กที่บา้ น
สัปดาห์ที่ 6-9 ผูว้ ิจยั ให้ผปู ้ ่ วยฝึ กการ
ออกกาลังกายไทเก็กที่บา้ น โดยผูว้ ิจยั โทรศัพท์ติดตาม
สอบถาม ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์
2.4 ระยะติดตามผล
เมื่ อ สิ้ น สุ ด สั ป ดาห์ ที่ 10 ผู ้วิจัย เก็ บ
ข้อมูลโดยทาแบบสัมภาษณ์ ทดสอบสมรรถภาพปอด
ซั ก ถามปั ญหา และแนะน าให้ อ อกก าลัง กายอย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ งและสม่ าเสมอ อย่า งน้อ ยสั ป ดาห์ ล ะ 3 ครั้ ง
ครั้งละ 20-30 นาที และยุติสมั พันธภาพ

การดาเนินการวิจยั
ก่ อ นด าเนิ น การวิจัย ผูว้ ิจัย ด าเนิ น การชี้ แจง
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการวิจยั ขอความร่ วมมือในการ
วิจยั และทาการศึกษาแต่ละกลุ่มดังนี้
1. กลุ่มควบคุม
ระยะก่ อ นทดลองและระยะหลัง การ
ทดลองเสร็ จ สิ้ น ทัน ที (สั ป ดาห์ ที่ 1และ5) ผู ้วิจัย เก็ บ
ข้อมูลโดยทาแบบสัมภาษณ์ ทดสอบสมรรถภาพปอด
และให้การพยาบาลตามปกติ ระยะติดตามผล (สัปดาห์
ที่ 10) ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลโดยทาแบบสัมภาษณ์ ทดสอบ
สมรรถภาพปอด ฝึ กปฏิบตั ิการออกกาลังกายไทเก็ก 9
ท่า ให้ภาพพลิกวิธีการออกกาลังกายไทเก็ก 9 ท่า และ
ยุติสมั พันธภาพ
2. กลุ่มทดลอง
2.1 ระยะก่อนทดลอง
สัปดาห์ที่ 1 ครั้งที่ 1 ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูล
โดยท าแบบสั ม ภาษณ์ ทดสอบสมรรถภาพปอด
แลกเปลี่ยนความรู ้เรื่ องโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังและการ
ออกกาลังกายไทเก็ก
2.2 ระยะดาเนินการทดลอง
สัปดาห์ที่ 1 ครั้งที่ 2 ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบ
สัญ ญาณชี พ น าฝึ กปฏิ บัติ ออกก าลังกายไทเก็ ก 4 ท่ า
ได้แก่ ท่าปรับลมปราณ ท่ายืดอกขยายทรวงท่าเฉิ ดฉาย
สายรุ ้ง ท่าตะวันเบิกฟ้า
สัปดาห์ ที่ 1 ครั้ งที่ 3 ผูว้ ิจัยทบทวน
การออกกาลังกายไทเก็ก 4 ท่ า และน าออกกาลังกาย
ไทเก็ ก อี ก 5 ท่ า ได้แ ก่ ท่ ายืน มั่น ดัด แขน ท่ าพายเรื อ
กลางน้ า ท่าวิหคกระพือปี ก ท่ายืดแขนปล่อยหมัด ท่ า
ผ่อนคลายลมปราณ
สัป ดาห์ ที่ 1 ครั้ งที่ 4 ผู ้วิจัยน าออก
กาลังกายไทเก็ก 9 ท่า

การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิ เคราะห์ ข ้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คลของกลุ่ ม
ตัวอย่าง โดยใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ
2. เปรี ยบเที ย บคะแนนเฉลี่ ย อาการและ
อาการแสดงระบบทางเดินหายใจและสมรรถภาพปอด
(FEV1/FVC %) ด้วยสถิติ Independent t-test วิเคราะห์
ความสั มพัท ธ์ของอาการและอาการแสดงของระบบ
ทางเดิ น หายใจด้ว ยสถิ ติ ถ ดถอยพหุ แ บบลอจิ ส ติ ก
(Multiple Logistic Regression)
ผลการศึกษา
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ พบว่า กลุ่ ม ทดลองและ
กลุ่ มควบคุ มส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย มี อ ายุ 51-60 ปี มี
BMI ปกติ สถานภาพสมรสคู่ ก ารศึ ก ษาอยู่ใ นระดับ
ประถมศึกษา ประกอบอาชีพรับจ้าง มีรายได้โดยเฉลี่ย
ต่ อ เดื อ นไม่ เ กิ น 5,000 บาท โดยมี ร ายได้ เพี ย งพอ
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ค่าใช้จ่าย สาหรับประวัติการสู บบุหรี่ ของกลุม่ ตัวอย่าง
พบว่าร้อยละ 50 ของกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 50 ของกลุ่มตัวอย่างใน
กลุ่ม ทดลองและกลุ่มควบคุ มเคยสู บ บุ ห รี่ แต่ปั จจุ บัน
เลิกสู บแล้ว ร้อยละ 54.50ของกลุ่มทดลองเลิกสู บบุหรี่
น้อยกว่ากว่า 10 ปี ร้อยละ 54.50 ของกลุ่มควบคุมเลิก
สูบบุหรี่ มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 53.80 และร้อยละ
46.20 ของกลุ่ ม ตัว อย่ า งในกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม
ควบคุมที่ เลิ กสู บบุหรี่ แล้ว เคยสู บบุหรี่ วนั ละ 10 มวน
ขึ้ น ไป ร้ อ ยละ 46.90 และร้ อ ยละ 53.10 ของกลุ่ ม
ตัวอย่างในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมที่เลิกสู บบุหรี่
แล้ว สู บบุหรี่ นานมากกว่า 20 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 50 ของ
กลุ่มตัวอย่างในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมปั จจุบนั ยัง
สูบบุหรี่ อยู่ ร้อยละ 50 ของกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มทดลอง
และกลุ่ ม ควบคุ ม ที่ ปั จ จุ บั น ยัง สู บ บุ ห รี่ อ ยู่ สู บ บุ ห รี่
มากกว่า 5 มวนขึ้นไป ร้อยละ 40 และร้อยละ 60 ของ
กลุ่มตัวอย่างในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมที่ปัจจุบนั
ยังสู บบุ หรี่ สู บ บุ หรี่ นานมากกว่า 20 ปี ขึ้ นไป ร้ อยละ
48.80 และร้อยละ 60 ของกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมมีระยะเวลาที่แพทย์วนิ ิ จฉัยว่าเป็ นโรค
ปอดอุดกั้นเรื้ อรังมากกว่า 5 ปี ขึ้นไป
ส่ วนที่ 2 เปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ย อาการ
และอาการแสดงระบบทางเดินหายใจและสมรรถภาพ
ปอด (FEV1/FVC %) ระยะก่ อ นทดลอง ระยะหลัง
การทดลองเสร็ จ สิ้ น ทั น ที และระยะติ ด ตามผล
ระหว่ างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

2.1 ระยะก่อนทดลองกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย
คะแนนอาการและอาการแสดงระบบทางเดิ นหายใจ
X=7.86 คะแนน (S.D.=6.51) กลุ่ ม ควบคุ ม มี ค่ าเฉลี่ ย
คะแนนอาการและอาการแสดงระบบทางเดิ นหายใจ
X=8.86 คะแนน (S.D.=8.40)
ระยะหลังการทดลองเสร็ จสิ้ นทันทีกลุ่ม
ทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนอาการและอาการแสดงระบบ
ทางเดิ น หายใจ X=5.26 คะแนน (S.D.=3.38) กลุ่ ม
ควบคุมมีค่าเฉลี่ยคะแนนอาการและอาการแสดงของ
ระบบทางเดินหายใจ X= 5.40 คะแนน (S.D.=3.43)
ระยะติ ดตามผลกลุ่ ม ทดลองมี ค่าเฉลี่ ย
คะแนนอาการและอาการแสดงระบบทางเดิ นหายใจ
X=2.43 คะแนน (S.D.=1.31) กลุ่ ม ควบคุ ม มี ค่ าเฉลี่ ย
คะแนนอาการและอาการแสดงระบบทางเดิ นหายใจ
X=3.69 คะแนน (S.D.=1.65) เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพบว่าระยะก่อนทดลอง
และหลัง การทดลองเสร็ จ สิ้ น ทั น ที กลุ่ ม ทดลองมี
ค่ า เฉลี่ ย คะแนนอาการและอาการแสดงของระบบ
ทางเดิ น หายใจดี ก ว่ า กลุ่ ม ทดลองแต่ ไ ม่ พ บความ
แตกต่างกัน ส่วนระยะติดตามผลกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย
คะแนนอาการและอาการแสดงของระบบทางเดิ น
หายใจดีก ว่ากลุ่ม ทดลอง อย่างมีน ยั ส าคัญ ทางสถิติ
(p-value<0.001) ดังตารางที่ 1
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MMO3-7
ตารางที่ 1 การเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยอาการและอาการแสดงระบบทางเดินหายใจ ระยะก่อนทดลอง ระยะหลังการ
ทดลองเสร็จสิ้นทันที และระยะติดตามผล ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
อาการและ
อาการแสดง
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
ติดตามผล

กลุ่มทดลอง(n=35)

กลุ่มควบคุม(n=35)
t

X
7.86
5.26
2.43

S.D.
6.51
3.38
1.31

X
8.86
5.40
3.69

S.D.
8.40
3.43
1.65

0.55
0.17
3.51

Mean
Difference
d
1.00
0.14
1.25

p
0.508
0.861
<0.001*

* p-value < 0.001
2.2 ในระยะก่ อ นทดลองกลุ่ ม ทดลองมี
ค่าเฉลี่ยของFEV1/FVC X= 69.63% (S.D. = 9.12) กลุ่ม
ควบคุ ม ค่ า เฉลี่ ย ของ FEV1/FVC X= 67.37 % (S.D. =
7.39)
ระยะหลังการทดลองเสร็ จสิ้ นทันที กลุ่ม
ทดลองมี ค่าเฉลี่ยของ FEV1/FVC X= 69.47 % (S.D. =
8.64) กลุ่มควบคุ มมีค่าเฉลี่ยของ FEV1/FVC X= 66.85
% (S.D. = 7.18) ระยะติ ดตามผลกลุ่มทดลองมี ค่าเฉลี่ ย
ของ FEV1/FVC X=69.69 % (S.D. = 8.40) กลุ่มควบคุม
มี ค่ า เฉลี่ ย ของ FEV1/FVC X= 66.94 % (S.D. = 7.35)
เมื่อเปรี ยบเที ยบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุ ม
พบว่า ระยะก่อนทดลอง ระยะหลังการทดลองเสร็ จสิ้ น
ทันที และระยะติ ดตามผล กลุ่มทดลองมี ค่าเฉลี่ ยของ
FEV1/FVC ดีกว่ากลุ่มควบคุม แต่ไม่พบความแตกต่าง
กัน ดังตารางที่ 2

- 607 -

ส่ วนที่ 3 วิเคราะห์ ค่าโอกาสสั มพัทธ์ ของการ
ไม่ มีอ าการและอาการแสดงระบบทางเดิ น หายใจต่ อ
โปรแกรมการออกกาลังกายไทเก็กในกลุ่มทดลอง
อาการและอาการแสดงของระบบทางเดิ น
หายใจผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังกลุ่มทดลองที่ ได้รับ
โปรแกรมการออกกาลังกายไทเก็ก หลังควบคุมความ
แตกต่างของเพศ อายุ การสู บบุหรี่ และเวลาที่ป่วยด้วย
โรคปอดอุ ด กั้ นเรื้ อรั ง ใน ระยะติ ด ตามผลพบว่ า
โปรแกรมการออกกาลังกายไทเก็ก สามารถลดโอกาส
การเกิ ดเสม ห ะใน ป อด5.82 เท่ า (CI= 1.86-18.22)
มีความมัน่ ใจที่จะออกไปนอกบ้าน 10.8 เท่า (CI= 2.1454.46) และไม่ รู้ สึ กเหนื่ อยล้ า อ่ อ นเพลี ย 4.05 เท่ า
(CI= 1.39-11.81) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value <
0.05) ดังตารางที่ 3

MMO3-8
ตารางที่ 2 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของ FEV1/FVC (%)ในระยะก่อนทดลอง ระยะหลังการทดลองเสร็ จสิ้นทันที และ
ระยะติดตามผล ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง(n=35)

กลุ่มควบคุม(n=35)

FEV1/FVC %

ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
ติดตามผล

X

S.D

X

S.D

69.63
69.47
69.69

9.12
8.64
8.40

67.37
66.85
66.94

7.39
7.18
7.35

t

Mean
Difference
d

p

1.13
1.37
1.45

2.26
2.61
2.75

0.259
0.173
0.150

* p-value < 0.001
ตารางที่ 3 ค่าโอกาสสัมพัทธ์ (Odds ratio: OR ) ช่วงความเชื่อมัน่ 95 % และระดับนัยสาคัญของอาการและอาการแสดง
ของระบบทางเดินหายใจ ต่อโปรแกรมการออกกาลังกายไทเก็กในกลุ่มทดลองหลังควบคุมความแตกต่างของ
เพศ อายุ การสูบบุหรี่ และเวลาที่ป่วยด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง (n=35)
ปั จจัยที่ศึกษา

OR

95% CI

p-value

ไม่ มอี าการไอ
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
ติดตามผล

0.28
0.76
2.41

0.07 - 1.44
0.18 - 3.08
0.69 - 8.41

0.058
0.700
0.160

ไม่ มเี สมหะในปอด
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
ติดตามผล

1.09
0.96
5.82

0.35 - 3.39
0.34 - 2.63
1.86 - 18.22

0.870
0.937
0.002*

ไม่ มอี าการแน่ นหน้ าอก
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
ติดตามผล

1.39
0.85
0.91

0.51 - 3.82
0.26 - 2.82
0.24 - 3.37

0.512
0.801
0.896

ไม่ เหนื่อยหลังจากขึน้ บันได 5-6 ขั้น
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
ติดตามผล

0.88
0.75
0.99

0.33 - 2.34
0.28 - 1.97
0.30 - 3.21

0.800
0.567
0.990

* p-value < 0.05
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MMO3-9
ตารางที่ 3 ค่าโอกาสสัมพัทธ์ (Odds ratio: OR ) ช่วงความเชื่อมัน่ 95 % และระดับนัยสาคัญของอาการและอาการแสดง
ของระบบทางเดินหายใจ ต่อโปรแกรมการออกกาลังกายไทเก็กในกลุ่มทดลองหลังควบคุมความแตกต่างของ
เพศ อายุ การสูบบุหรี่ และเวลาที่ป่วยด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง (n=35)
ปั จจัยที่ศึกษา

OR

95% CI

p- value

ไม่ เหนื่อยหลังทากิจกรรมต่ างๆทีบ่ ้ าน
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
ติดตามผล

1.15
0.77
1.28

0.43 - 3.10
0.26 - 2.22
0.41 - 3.97

0.768
0.631
0.660

มีความมัน่ ใจทีจ่ ะออกไปนอกบ้ าน
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
ติดตามผล

4.38
5.99
10.81

1.52 - 12.60
1.93 - 18.12
2.14 - 54.46

0.006*
0.002*
0.004*

นอนหลับสนิท
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
ติดตามผล

1.51
1.53
0.64

0.53 - 4.24
0.55 - 4.23
0.22 - 1.87

0.431
0.830
0.920

ไม่ รู้ สึกเหนื่อยล้ า อ่ อนเพลีย
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
ติดตามผล

0.06
1.18
4.05

0.23 - 1.932
0.44 - 3.15
1.39 - 11.81

0.468
0.740
0.015*

* p-value < 0.05
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MMO3-10
การอภิปรายผลการวิจยั
1. ผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังกลุ่มทดลองมี
ค่าเฉลี่ ยคะแนนอาการและอาการแสดงระบบทางเดิ น
หายใจในระยะติ ด ตามผลดี กว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม ใน
การศึ ก ษาครั้ งนี้ กลุ่ม ทดลองได้รับ โปรแกรมการออก
กาลังกายไทเก็กเป็ นระยะเวลา 10 สัปดาห์ ซึ่ งการออก
กาลังกายไทเก็กเป็ นการออกกาลังกายโดยใช้แรงของ
ร่ างกายในการเคลื่อนไหว และมีการกาหนดลมหายใจ
เข้า-ออกในแต่ ล ะท่ า ของการเคลื่ อ นไหวด้ว ยวิ ธี ก าร
หายใจแบบเป่ าปาก ท าให้ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ระบายอากาศของปอดและการแลกเปลี่ยนก๊าซภายใน
ปอดดี ข้ ึ น ส่ ง ผลให้ ส มรรถภาพปอดดี ข้ ึ น (เทิ ด ศัก ดิ์ ,
2547) จึงทาให้คะแนนเฉลี่ยอาการและอาการแสดงของ
ระบบทางเดินหายใจดีข้ ึนหลังได้รับโปรแกรมการออก
ก าลั ง กายไท เก็ ก และเมื่ อพิ จารณ าค่ าเฉ ลี่ ยขอ ง
สมรรถภาพปอดในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพบว่า
กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของสมรรถภาพปอด (FEV1/FVC
%) สู งขึ้ น แต่ ไม่ แตกต่ างกัน อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ
การศึ ก ษาครั้ งนี้ สอดคล้องกับ การศึ ก ษาของ Ng et al.
(2014) ที่เปรี ยบเทียบการออกกาลังกายด้วยไทชิ กับการ
ออกก าลัง กายปกติ ข องกลุ่ ม ผูป้ ่ วย COPD ที่ พ บว่าค่ า
FEV1, FVC, FEV1/FVC ของกลุ่ ม ท ดลองกั บ กลุ่ ม
ควบคุมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
แต่ เมื่ อ เป รี ยบ เที ยบ ค่ าเฉ ลี่ ยข องค่ า FEV1, FVC,
FEV1/FVC ในกลุ่มที่ ออกกาลังกายด้วยไทชิ พบว่าหลัง
การทดลองเสร็ จสิ้น 6 เดือน ผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง
มี ค่ าเฉ ลี่ ยข อ ง FEV1, FVC แ ละ FEV1% predicted
สู งขึ้ น อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติ สามารถอธิ บายได้ว่า
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมี อาการและอาการแสดง
ของระบบทางเดิ น หายใจและสมรรถภาพปอดที่
ใกล้เคี ย งกั น ซึ่ งอาการและอาการแสดงของระบบ
ทางเดิ นหายใจจะมี ความสัมพันธ์กับสมรรถภาพปอด
หลังจากกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการออกกาลังกาย
ไทเก็ก เป็ นระยะเวลา 10 สัป ดาห์ จึ งท าให้ไ ม่ พ บการ
เปลี่ ย นแปลงของอาการและอาการแสดงของระบบ
ทางเดิ น หายใจและสมรรถภาพปอดที่ ชัด เจน ดังนั้ น

- 610 -

ระยะเวลาในการออกกาลังกายไทเก็กจึงมีผลต่ออาการ
และอาการแสดงระบบทางเดินหายใจ และสมรรถภาพ
ปอดในผูป้ ่ วยโรคปอดอุด กั้น เรื้ อรั ง ซึ่ งจากการศึ กษา
พบว่าการออกกาลังกายอย่างสม่ าเสมอสัปดาห์ ละ 3-5
ครั้ ง เป็ นระยะเวลา 12-24 สั ป ดาห์ จะปรากฏผลให้
เห็ น ชั ด ว่ า หั ว ใจและปอดแข็ ง แรงขึ้ น (สุ ภ รี , 2550)
นอกจากนี้ การศึ กษาของ Niu et al. (2014) ที่ พบว่าการ
ออกก าลังกายแบบ Tai chi สามารถเพิ่ ม สมรรถภาพ
ของปอดในผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังได้ โดยหลังการ
ออกกาลังกายด้วย Tai chi เป็ นระยะเวลา 6 เดื อนกลุ่ม
ทดลองมีค่า FEV1 and FEV1 (%) predicted สู งขึ้นเมื่อ
เปรี ยบเที ยบกับก่ อนทดลองอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติ
และการศึกษาของ Chan et al. (2013) ศึกษาผลของการ
ออกกาลังกายแบบไทชิ ชี กงต่ อสมรรถภาพปอดและ
ความสามารถในการทากิ จกรรมของผูป้ ่ วยโรคปอดอุด
กั้ นเรื้ อรั ง เมื่ อ สิ้ นสุ ดกิ จ กรรมพบว่ า กลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ
โปรแกรมการฝึ กไทชิ ชี ก งมี ส มรรถภาพปอดและ
ความสามารถในการท ากิ จ กรรมดี ข้ ึ น ในระยะเวลา 3
เดื อน และเมื่ อประเมิ นผลต่ออีก 6 เดื อน พบว่ากลุ่มที่
ได้รับโปรแกรมการฝึ กไทชิ ชีกงมีค่าเฉลี่ยระยะทางการ
เดินเพิ่มขึ้นจาก 290 เมตร เป็ น 340 เมตร มีสมรรถภาพ
ปอดดีข้ ึนโดยมีค่า FEV1 เพิ่มขึ้นจาก 0.89 ลิตรเป็ น 0.99
ลิตร ดังนั้นการเพิ่มสมรรถภาพของปอดในผูป้ ่ วยโรค
ปอดอุดกั้นเรื้ อรั งให้ดีย่ิงขึ้ นนั้น การพิจารณาเรื่ องการ
เพิ่มระยะเวลาในการออกกาลังกายด้วยไทเก็กจะเป็ นอีก
แนวทางหนึ่งในการช่วยเสริ มสร้างสมรรถภาพปอดของ
ผูป้ ่ วยให้ดียง่ิ ขึ้น
2. การออกก าลั ง กายไทเก็ ก เพิ่ มโอกาส
สัมพัทธ์ของการไม่มีอาการและอาการแสดงของระบบ
ทางเดิ น หายใจในกลุ่ ม ทดลอง ผลการศึ ก ษาครั้ งนี้
สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ Ng et al. (2014) และ
Chan et al. (2013) ที่ พ บว่าหลังการออกกาลังกายด้ว ย
Tai chi เป็ นระยะเวลา 6 เดื อ นผู ้ป่ วยโรคปอดอุ ด กั้น
เรื้ อรังมีสมรรถนะทางกายดีข้ ึน โดยประเมินจากการเดิน
ภายในหกนาที และการประเมิ น โดยการนั บ ก้ า ว
นอกจากนี้ ผูป้ ่ วยโรคอุ ด กั้น เรื้ อ รั ง สามารถจัด การกับ

MMO3-11
อาการเหนื่ อยหอบได้ดีข้ ึนหลังออกกาลังกายด้วย ไทชิ
เป็ น ร ะ ยะ เวล า 6 เดื อ น (Ng et al., 2014) จ าก ผ ล
การศึ กษาสามารถอธิ บายได้ว่าการออกกาลังกายแบบ
ไทเก็กเป็ นการออกกาลังกายแบบแอโรบิ คระดับปาน
กลาง โดยการเคลื่อนไหวร่ างกายอย่างช้า ๆ ต่อเนื่องกัน
ร่ ว มกับ การหายใจแบบเป่ าปาก ในการศึ ก ษาครั้ งนี้
ผูว้ ิจัยได้คดั เลื อกมา 9 ท่ า ซึ่ งเป็ นท่ าที่ ช่วยเกี่ ยวกับการ
เพิ่มสมรรถภาพปอดโดยท่าในการออกกาลังกายแต่ละ
ท่าจะมีการกาหนดลมหายใจ โดยหายใจเข้าลึก ๆ พร้อม
กับการยกแขนขึ้นหรื อดึงมือเข้ามาหายใจออกพร้อมกับ
ปล่อ ยแขนลงหรื อผลักมื อออกมามี ลกั ษณะเพิ่ มความ
ยื ด หยุ่ น ของกล้า มเนื้ อการหายใจในทิ ศ ทาง ต่ า ง ๆ
ประกอบด้วยการยืดทรวงอกด้านหน้าการยืดทรวงอก
ด้านข้าง การยืดทรวงอกด้านข้างและด้านหลัง นาไปสู่
การเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้ อที่ ใช้ในการหายใจ
ช่วยให้มีการเคลื่อนไหวของทรวงอกเพิ่มขึ้นลดแรงต้าน
ภายในช่องทางเดินหายใจ ทาให้ปริ มาตรอากาศที่เข้าใน
ปอดเพิ่มขึ้นส่ งผลให้สมรรถภาพปอดเพิ่มขึ้นและทาให้
อาการและอาการแสดงของระบบทางเดิ นหายใจดี ข้ ึ น
ตามไปด้วย ส่ วนการหายใจแบบเป่ าปาก มีประโยชน์
คือเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการระบายอากาศของปอดและ
การแลกเปลี่ยนก๊าซภายในปอดดีข้ ึน ป้ องกันภาวะถุงลม
ปอดแฟบ เพิ่ ม ความแข็ ง แรงและประสิ ท ธิ ภ าพของ
กล้ามเนื้ อ ที่ ใช้ในการหายใจ ช่ วยเพิ่ ม การเคลื่ อ นไหว
บริ เวณทรวงอกช่ วยแก้ไขการหายใจที่ ไม่ ถูกต้องเช่ น
หายใจตื้ น ๆสั้ นๆ ให้ เป็ นรู ป แบบที่ ถู ก ต้อ ง โดยเมื่ อ
หายใจเข้าทางจมู ก ลึ ก ๆ ช้า ๆ ให้ ห น้ าท้อ งป่ องออก
กล้ามเนื้ อ กระบังลมจะหดตัว แบนราบ ท าให้ ซี่โ ครง
เคลื่อนขึ้นและขยายออกด้านหน้าทาให้มีความหนาและ
ความกว้างของทรวงอกเพิ่มขึ้น เมื่อผนังทรวงอกขยาย
ท าให้ ป อดขยายตัว ได้เต็ ม ที่ มี ป ริ ม าตรของอากาศที่
หายใจเข้าออกแต่ละครั้งเพิ่มขึ้นและเมื่อหายใจออกช้า
ๆ ทางปากแบบเป่ าปากพร้อมกับแขม่วหน้าท้องจะทา
ให้เกิ ดแรงต้านในทางเดิ นหายใจเพิ่มขึ้ น เมื่ อมีแรงดัน
ในหลอดลมเพิ่มขึ้นจะช่วยต้านแรงดันจากช่องเยื่อหุ ้ม
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ปอดส่ งผลทาให้ถุงลมและหลอดลมปอดหดตัวกลับช้า
ลงเป็ นการเพิ่มระยะเวลาและปริ มาตรของอากาศในการ
หายใจออกอากาศค้างในปอดลดลงการระบายอากาศดี
ขึ้ น จึ งท าให้ส มรรถภาพปอด อาการและอาการแสดง
ของระบบทางเดินหายใจดีข้ ึน นอกจากนี้ การออกกาลัง
กายไทเก็กยังมีประโยชน์คือช่วยให้การทรงตัวดีข้ ึนเพิ่ม
พละกาลังและการเคลื่ อนไหว ช่ วยให้ความแข็งแกร่ ง
ของร่ างกายเพิ่มขึ้น เพิ่มภูมิคุม้ กันของร่ างกายและเพิ่ม
ความต้านทานโรคมีผลทาให้อาการแพ้อากาศดี ข้ ึน ลด
ระดับฮอร์โมนแห่งความเครี ยดบรรเทาอาการของโรคที่
เกิ ด จากความเครี ย ดความวิ ต กกัง วลซึ ม เศร้ า ซึ่ งเป็ น
สาเหตุสาคัญที่ ทาให้เกิ ดความเหนื่ อยล้า ในการศึ กษา
ครั้ งนี้ พบว่าประสิ ทธิ ผลของการออกกาลังกายไทเก็ก
สามารถลดโอกาสการเกิดเสมหะในปอด 5.82 เท่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความมัน่ ใจที่จะออกไปนอกบ้าน10.8 เท่า และ
ไม่รู้สึกเหนื่อยล้า อ่อนเพลีย4.05 เท่า
จากผลการศึ ก ษาครั้ งนี้ พบว่าการออกก าลัง
กายด้ ว ยไท เก็ ก เป็ น อี ก แน วท างห นึ่ งที่ สามารถ
เสริ ม สร้ างภาวะสุ ข ภาพ และเพิ่ มสมรรถภาพปอดใน
ผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้น เรื้ อรังได้ การออกกาลังกายด้วย
ไทเก็ก เป็ นวิธีก ารที่ ส ามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ดูแลผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื่ อรังได้ ดังนั้นการส่ งเสริ ม
สนับสนุ นให้ผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังได้ออกกาลัง
อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ นอกจากทาให้ภาวะสุขภาพของ
ผูป้ ่ วยดี ข้ ึนแล้วยังช่วยให้ผูป้ ่ วยมีคุณภาพชี วิตดี ข้ ึนด้วย
อย่างไรก็ ต ามการศึ ก ษาครั้ งนี้ ยัง มี ข ้อ จ ากัด เรื่ อ งของ
ระยะเวลาที่ ศึ กษาที่ มีร ะยะเวลาการศึ กษาน้อย ดังนั้น
การศึ ก ษาครั้ งต่ อ ไปการพิ จ ารณาเรื่ อ งของการเพิ่ ม
ระยะเวลาในการศึกษาการประเมินสมรรถภาพทางกาย
อื่นๆที่สามารถประเมินได้ อาทิเช่น เรื่ องความสามารถ
ในการเดิ น ภายใน 6 นาที หรื อ ความส าคัญ ของการ
เปลี่ยนแปลงในค่า FEV1 และ FCV ที่มีการเปลี่ยนแปลง
เพียงเล็กน้อยซึ่ งมีผลต่อการดาเนิ นชี วิตของผูป้ ่ วยโรค
ปอดอุดกั้นเรื้ อรัง เพื่อนาไปสู่ การมีคุณภาพชี วิตที่ ดีข้ ึน
ของผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังต่อไป
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