การศึกษานาร่ อง: เทคนิคการฝึ กหายใจแบบใช้ กล้ ามเนือ้ กระบังลม
มีประสิทธิภาพในการลดความดันซีสโตลิก เมื่อเปรี ยบเทียบกับเทคนิคการหายใจแบบช้ า
ในกลุ่มเสี่ยงต่ อความดันโลหิตสูงวัยหนุ่มสาว
Pilot study: Diaphragmatic Breathing Technique is Effective in Lowering Systolic Blood
Pressure Compared with Slow Breathing Technique in Young Adult with Prehypertension
ชุติพงษ์ เติมเพ็ชร, สุวฒ
ั น์ จิตรดำรงค์, มีน พรหมมนตรี , สุวิรำ วงษ์ ชื่น,
อรอุมำ ถำนทองดี, ประภำวดี ภิรมย์พล*
Chutipong Termpetch, Suwat Jitdamrong, Mean Promontri, Suvira Wongchuen,
Onuma Thantongdee, Prapawadee Pirompol*
สำขำวิชำกำยภำพบำบัด คณะสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
Department of Physical Therapy, Faculty of Health Science, Srinakharinwirot University
บทคัดย่ อ
เทียบกับกลุ่มควบคุมทัง้ ในระยะเฉี ยบพลัน (p=0.02)
ที่มาและความสาคัญ: กำรฝึ กหำยใจเป็ นอีกทำงเลือก
และภำยหลั ง กำรฝึ กเป็ นระยะเวลำ 2 สั ป ดำห์
หนึ่งสำหรับกำรลดควำมดันโลหิต แต่ยงั ไม่มีกำรศึกษำ
(p=0.006) แต่ไม่พบควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนยั สำคัญ
ใดเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ ำพของกำรฝึ ก หำยใจด้ ว ย
ทำงสถิติของกำรเปลี่ยนแปลง DBP, HR, MAP, และ
กล้ ำมเนือ้ กระบังลมกับกำรฝึ กหำยใจแบบช้ ำ ในกลุ่ม
PP
เสีย่ งต่อควำมดันโลหิตสูง
สรุ ปการศึกษา: กำรหำยใจด้ วยกล้ ำมเนื ้อกระบังลมมี
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษำประสิทธิภำพกำรลดควำมดัน
ประสิทธิ ภำพในกำรลดควำมดันโลหิต SBP ได้ ดีกว่ำ
โลหิตของเทคนิคกำรฝึ กหำยใจแบบช้ ำและเทคนิคกำร
กำรหำยใจแบบช้ ำทัง้ ในระยะเฉี ยบพลันและภำยหลัง
ฝึ ก หำยใจด้ ว ยกล้ ำ มเนื อ้ กระบัง ลม ในกลุ่ม เสี่ ย งต่ อ
กำรฝึ กหำยใจเป็ นระยะเวลำ 2 สัปดำห์ ในกลุม่ เสี่ยงต่อ
ควำมดันโลหิตสูง
ควำมดันโลหิตสูง อำยุ 18-22 ปี
วิ ธี ก า ร : รู ป แ บ บ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ เ ป็ น แ บ บ Quasiexperimental design with double blind control trial
Abstract
Background: Breathing exercise has been well
โดยศึกษำในอำสำสมัครกลุ่มเสี่ยงต่อควำมดันโลหิตสูง
received alternative intervention to lower blood
(SBP: 120-139 mmHg; DBP: 80-89 mmHg) จำนวน
pressure in patients with hypertension and
27 คน อำยุ 18-22 ปี แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มฝึ กกำร
prehypertension. However, the efficiency between
หำยใจที่ใช้ กล้ ำมเนื ้อกระบังลมที่ 6 ครัง้ ต่อนำที (n=9),
slow breathing exercise and diaphragmatic
กลุม่ ฝึ กกำรหำยใจแบบช้ ำที่ 6 ครัง้ ต่อนำที (n=9), และ
breathing exercise in patients with
กลุ่ ม ควบคุ ม (n=9) ประเมิ น ค่ ำ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงของ
prehypertension remain inconclusive.
Systolic blood pressure (SBP), Diastolic blood
Objectives: To compare the efficiency between
pressure (DBP), Heart Rate (HR), Mean arterial
slow breathing and diaphragmatic breathing
pressure (MAP) และ Pulse pressure (PP), และ
techniques in lowering blood pressure in patients
คะแนนควำมเครี ยด (Srithanya stress scale; ST-5)
with prehypertension.
หลัง จำกกำรหำยใจในทัน ที แ ละภำยหลัง กำรฝึ ก เป็ น
Methods: This study was Quasi-experimental
ระยะเวลำ 2 สัปดำห์
design with double blind control trial. Twentyผลการศึกษา: เฉพำะกำรหำยใจด้ วยกล้ ำมเนื ้อกระบัง
seven subjects (ages 18-22 years) with preลมที่สำมำรถลด SBP อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิ ติเมื่อ
*Corresponding author: Prapawadee Pirompol. Department of Physical Therapy, Faculty of Health Science, Srinakharinwirot
University, Thailand. Email: prapawad@g.swu.ac.th

ปี ที่ 38 ฉบับที่ 2 ปี 2559

กำรศึกษำนำร่อง: เทคนิคกำรฝึ กหำยใจแบบใช้ กล้ ำมเนื ้อกระบังลม มีประสิทธิภำพในกำร
ลดควำมดันซีสโตลิกเมื่อเปรียบเทียบกับเทคนิคกำรหำยใจแบบช้ ำ ในกลุม่ เสีย่ งต่อควำมดันโลหิตสูงวัยหนุ่มสำว

hypertension (SBP: 120-139 mmHg; DBP: 80-89
mmHg) were divided into three intervention
groups; slow breathing at 6 beat per minute (n=9),
diaphragmatic breathing at 6 beat per minute
(n=9) and control (n=9) groups. We evaluated the
changes of all non-invasive blood pressure
parameters; systolic blood pressure (SBP),
diastolic blood pressure (DBP), heart rate (HR),
mean arterial blood pressure (MAP), pulse
pressure (PP), and Srithanya stress scale (ST-5)
after acute phase and two weeks of breathing
training.
Results: SBP in diaphragmatic breathing group
was lower than in control group both acute phase
(p = 0.02) and after two weeks of training (p =
0.006). No statistically differences in other
parameters were found in diaphragmatic and slow
breathing groups compared to control group.
Conclusion: Diaphragmatic breathing is more
effective in lowering SBP than in slow breathing
exercise in pre-hypertensive subjects aged 18-22
years old in both acute phase and after two weeks
of training.
Keywords: Prehypertension, Slow breathing,
Diaphragmatic breathing, Systolic blood pressure
บทนา
มี ก ำรส ำรวจประชำกรทั่ว โลกเมื่ อ ปี 2010
พบว่ ำ ภำวะควำมดัน โลหิ ต สูง (Hypertension) เป็ น
ปั จ จั ย อั น ดั บ ต้ นที่ ท ำให้ เกิ ด โรคต่ ำ งๆ โดยเฉพำะ
โรคหัว ใจและหลอดเลือ ด และมี ผ้ ูเ สีย ชี วิ ต จำกภำวะ
ควำมดันโลหิตสูง 9.5 ล้ ำนคนต่อปี 1 ซึ่งในประเทศไทย
พบว่ำภำวะควำมดันโลหิตสูงเป็ นสำเหตุอนั ดับต้ นที่ทำ
ให้ เกิ ดกำรเสียชี วิตจำกโรคทำงระบบหัวใจและหลอด
เลือด (Cardiovascular disease) 2 เนื่องจำกภำวะ

ควำมดันโลหิตสูงเป็ นสำเหตุที่เพิ่มอัตรำเสี่ยงของกำร
เกิ ดโรคอื่นตำมมำ เช่น โรคหัวใจ โรคเส้ นเลือ ดสมอง
โรคไตวำย 3 ดังนันกำรป้
้
องกันและรักษำภำวะควำมดัน
โลหิ ต สู ง จะสำมำรถช่ ว ยลดอั ต รำกำรเสี ย ชี วิ ต ของ
ประชำกรได้
กำรรักษำควำมดันโลหิตสูงซึ่ งมีทงกำรรั
ั้
กษำ
4, 5
6, 7
ด้ วยยำ และกำรรักษำโดยไม่ใช้ ยำ กำรรักษำโดย
ไม่ใช้ ยำหรื อกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันประกอบด้ วย
กำรควบคุมน ้ำหนัก, หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์, ออกกำลัง
กำยสม่ำเสมอ, กำรจำกัดกำรรับประทำนเกลือในอำหำร
ยิ่งไปกว่ำนันมี
้ กำรนำกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมำสอน
ในกลุ่ม เสี่ ย งต่ อ ควำมดัน โลหิ ต สูง เพื่ อ เป็ นแนวทำง
ป้ อ งกัน ภำวะควำมดัน โลหิ ต สูง ในอนำคต 8 กำรฝึ ก
หำยใจสำมำรถป้องกันกำรเกิดควำมดันโลหิตสูงในกลุม่
ที่ เ สี่ ย งต่ อ ควำมดั น โลหิ ต สู ง ได้ กำรฝึ กหำยใจมี
หลำกหลำยรูปแบบ แต่สำหรับกำรฝึ กหำยใจด้ วย โยคะ
(Yoga)9, 10 กำรใช้ อปุ กรณ์ Device-guided breathing
11
และกำรใช้ เครื่ องมือ biofeedback12, 13 จะต้ องอำศัย
ทักษะควำมชำนำญและเครื่ องมือที่มีรำคำค่อนข้ ำงสูง
ในกำรฝึ ก ดังนัน้ คณะผู้วิจัยจึงสนใจในกำรฝึ กหำยใจ
แบบง่ำยสำหรับกำรป้องกันกำรเกิดควำมดันโลหิตสูงใน
กลุม่ เสีย่ งต่อควำมดันโลหิตสูง
มีกำรศึกษำถึงผลกำรลดควำมดันโลหิตด้ วย
วิธีกำรฝึ กหำยใจอย่ำงง่ำยซึ่งโดยส่ว นใหญ่จะศึกษำถึง
ผลของกำรหำยใจแบบช้ ำลึกต่อภำวะควำมดันโลหิตสูง
พบว่ำทังในผู
้ ้ ป่วยที่มีภำวะควำมดันโลหิตสูง 14, 15 ผู้ที่มี
ภำวะเสีย่ งต่อควำมดันโลหิตสูง 13 และคนปกติ 16 มีกำร
ลดควำมดัน โลหิ ต ของกำรฝึ ก หำยใจด้ ว ยควำมถี่ ที่ 6
ครัง้ /นำที ได้ ผลดีกว่ำควำมถี่ที่ 15 ครัง้ /นำที โดยพบ
ร่วมกับกำรเพิ่มขึ ้นของควำมแปรปรวนอัตรำกำรเต้ นของ
หัวใจ และ Baroreflex sensitivity กำรฝึ กหำยใจโดยใช้
กล้ ำมเนือ้ กระบังลมเป็ นรู ปแบบกำรหำยใจลึกอีกแบบ
หนึ่งที่อำศัยกำรหดตัวของกล้ ำมเนือ้ กระบังลมซึ่งเป็ น
กล้ ำมเนื ้อหลักในกำรหำยใจเข้ ำ เป็ นกำรฝึ กหำยใจที่ใช้
มือสัมผัสหน้ ำท้ องเพื่อป้อนกลับระดับกำรหำยใจไปยัง
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สมองให้ ผู้ ฝึ กได้ เรี ยนรู้ วิ ธี ก ำรฝึ กหำ ยใจที่ ดี ขึ น้
Subbalakshmi, Adhikari และ Shanmugavel
Jeganathan (2014) พบว่ำกำรหำยใจโดยใช้ กล้ ำมเนื ้อ
กระบัง ลมที่ 6 ครั ง้ /นำที มี ป ระสิท ธิ ภ ำพต่อ ค่ำ ควำม
แปรปรวนอัตรำกำรเต้ นของหัวใจได้ ดีกว่ำกำรหำยใจ
แบบช้ ำที่ควำมถี่เดียวกัน 17 ดังนัน้ กำรฝึ กหำยใจด้ วย
กล้ ำมเนื ้อกระบังลมด้ วยควำมถี่ที่ 6 ครัง้ /นำที น่ำจะทำ
ให้ มีประสิทธิ ภำพในกำรลดควำมดันโลหิตสูงเพิ่มมำก
ขึ ้น แต่ยังไม่มีกำรศึกษำใดเปรี ยบเทียบผลของกำรฝึ ก
หำยใจโดยใช้ กล้ ำมเนื อ้ กระบั ง ลมที่ ห ำยใจว่ ำ มี
ประสิทธิภำพในกำรลดควำมดันโลหิตได้ เทียบเท่ำหรื อ
มำกกว่ำกำรฝึ กหำยใจแบบช้ ำด้ วยควำมถี่ 6 ครัง้ /นำที
โ ด ย เ ฉ พ ำ ะ ก ลุ่ ม สี่ ย ง ต่ อ ค ว ำ ม ดั น โ ล หิ ต สู ง
(prehypertension) ที่มีอำยุน้อย ดังนัน้ คณะผู้วิจยั จึง
สนใจที่จะศึกษำกำรเปรี ยบเทียบประสิทธิภำพในกำรลด
ควำมดัน โลหิ ต ของกำรฝึ ก หำยใจแบบช้ ำและกำรฝึ ก
หำยใจด้ วยกล้ ำมเนื ้อกระบังลมที่ควำมถี่ 6 ครัง้ ต่อนำที
ในกลุ่มเสี่ยงต่อ ควำมดันโลหิต สูง (prehypertension)
อำยุ 18-22 ปี ซึ่งจะเป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นในกำรป้องกัน
ควำมเสีย่ งต่อภำวะควำมดันโลหิตสูงในอนำคต
วิธีการวิจัย
รู ปแบบกำรศึกษำ Quasi-experimental research
design with double blind controlled trial
กลุม่ ตัวอย่ำง
กำรวิจัยครัง้ นี ้ ต้ องกำรอำสำสมัครอย่ำงน้ อย
27 คน คำนวณผ่ำนทำงโปรแกรม G power เวอร์ ชัน
3.1.9.2 โดยอ้ ำงอิงจำกงำนวิจยั 13 โดยกำหนดควำม
เชื่ อ มั่น เท่ำ กับ 95% และค่ ำ อ ำนำจกำรทดสอบมี ค่ ำ
เท่ำกับ ร้ อยละ 80 ในกำรศึกษำนี ้มีอำสำสมัครทังชำย
้
และหญิง อำยุ 18-22 ปี จำนวน 27 คน โดยอำสำสมัคร
ต้ องมี ควำมดันซีสโตลิค (SBP) ตัง้ แต่ 120-139
มิลลิเมตรปรอท และ/หรื อ ควำมดันไดแอสโตลิค (DBP)
ตังแต่
้ 80-89 มิลลิเมตรปรอท ตำม the seventh report
of the joint national committee on prevention,

detection, evaluation, and treatment of high blood
pressure (JNC7) 8 ไม่มีปัญหำเรื่ องกำรสื่อสำร และ
ยินยอมในกำรเข้ ำร่ วมงำนวิจัย หำกอำสำสมัครได้ รับ
ยำสเตอรอยด์ ยำฮอร์ โมน อยู่ในภำวะตังครรภ์
้
มีภำวะ
ควำมดัน โลหิ ต ต่ ำ จำกกำรเปลี่ย นท่ำ (orthostatic
hypotension) โดยวัดท่ำนัง่ เปรี ยบเทียบกับท่ำยืนเป็ น
เวลำ 3 นำที และมีควำมแตกต่ำงของควำมดันของทัง้
สองท่ำมำกกว่ำ 20/10 มิลลิเมตรปรอท มีควำมแตกต่ำง
ของควำมดั น ของแขนทั ง้ สองข้ ำงห่ ำ งกั น เกิ น 10
มิลลิเ มตรปรอท ซึ่ง แสดงถึ ง ควำมผิ ด ปกติ ของหลอด
เลือด หรื อได้ รับกำรวินิจฉัยโดยแพทย์ในช่วงระยะเวลำ
6 เดื อ นที่ ผ่ำ นมำว่ ำ มี โ รคไต, โรคเบำหวำน และโรค
ไทรอยด์ จะไม่ รั บ อำสำสมัค รเข้ ำ ร่ ว มงำนวิ จัย หำก
อำสำสมัครที่ผ่ำนกำรคัดเลือกแล้ ว ขำดกำรฝึ กหำยใจ
น้ อยกว่ำ 2 วันใน 2 สัปดำห์ หรื อ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
กำ รด ำรงชี วิ ต จะ ยุ ติ กำ รเ ข้ ำ ร่ ว มง ำนวิ จั ย ทั น ที
อำสำสมัครรั บทรำบข้ อมูลขัน้ ตอนกำรศึกษำพร้ อมลง
นำมในหนังสือให้ ควำมยินยอมเข้ ำร่ วมโครงกำรวิจัย ที่
ได้ รับกำรรั บรองจำกคณะกรรมกำรวิจัยและจริ ยธรรม
กำรวิจยั คณะสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรี นคริ นทรวิ
โรฒแล้ ว
อุปกรณ์ในกำรศึกษำ
กำรวัด ควำมดัน โลหิ ต ใช้ เ ครื่ อ งวัด ควำมดัน
โลหิตชนิดอัตโนมัติ รุ่น HEM-7221 (OMRON) ผ่ำนกำร
ตรวจเช็คมำตรฐำนและได้ รับกำรรับรองมำตรฐำนว่ำมี
ควำมแม่นยำในกำรวัดควำมดันโลหิตจำกบริ ษัทผู้ผลิต
แม้ ว่ำกำรศึกษำนี ้จะใช้ เครื่ อง automated BP ซึ่งมี
ควำมเที่ ย งตรงในกำรวั ด ควำมดั น โลหิ ต น้ อยกว่ ำ
mercury sphygmomanometer แต่ ก็ ไ ด้ ท ำกำร
calibration เครื่ องมือพร้ อมหำควำมน่ำเชื่อถือในกำรวัด
ซ ้ำของผู้วดั โดยมีคำ่ Intraclass correlation coefficient
(ICC) เท่ำกับ 0.9
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วิธีกำรดำเนินงำนวิจยั
อำสำสมัครจะถูกแบ่งกลุม่ เป็ น 3 กลุ่ม กลุ่ม
ควบคุม กลุ่ม เทคนิค หำยใจแบบช้ ำ และกลุ่ม เทคนิ ค
หำยใจด้ วยกล้ ำมเนือ้ กระบังลม โดยให้ ทงั ้ 3 กลุ่มมี
จ ำนวนเพศชำย เพศหญิ ง , ค่ ำ เฉลี่ ย ดัช นี ม วลกำย,
ค่ำเฉลีย่ เส้ นรอบวงเอว และ ค่ำเฉลีย่ VO2max (จำกกำร
ทดสอบ submaximal cycle ergometer) ทัง้ 3 กลุ่ม
ใกล้ เคียงกัน
อำสำสมั ค รจะถู ก เก็ บ ข้ อมู ล ในช่ ว งเวลำ
16.00–19.00น. ต้ อ งรั บ ประทำนอำหำรมำแล้ ว ไม่ต่ ำ
กว่ำ 2 ชั่วโมงและไม่รับประทำนชำกำแฟก่อนทำเก็ บ
ข้ อ มู ล 30 นำที พร้ อมกั บ ถ่ ำ ยปั ส สำวะให้ เ รี ย บร้ อย
อำสำสมัครจะต้ องทำแบบประเมิน ควำมเครี ยดโดยใช้
แบบวัดควำมเครี ยดฉบับศรี ธัญญำ (Srithanya stress
scale; ST-5) โดยกำหนดคะแนนที่มีค่ำอยู่ระหว่ำง 0-4
คือ ไม่มีควำมเครี ยด, 5-7 สงสัยว่ำจะมีควำมเครี ยด, 8
ขึ ้นไป มีควำมเครี ยดสูง และแบบสอบถำมพฤติกรรมที่
สอบถำมเรื่ องกำรบริ โภคคำเฟอีน แอลกอฮอล์ กำรออก
กำลังกำย และ กำรสูบบุหรี่ จำกนัน้ นัง่ พักบนเก้ ำอีใ้ น
ห้ องที่เงียบอยู่ในท่ำที่ผ่อนคลำยตำมแนวทำงกำรรักษำ
โรคควำมดันโลหิตสูงของ JNC78 จำกนันคณะผู
้
้ วิจยั วัด
ควำมดัน โลหิ ต ของอำสำสมัค รก่ อ นกำรทดลองเป็ น
จำนวน 2 ครัง้ ห่ำงกัน 1 นำที และหำค่ำเฉลี่ยของทัง้
สองครั ง้ และหำกพบควำมดันทังสองครั
้
ง้ มีค่ำห่ำงกัน
เกิน 10/5 มิลลิเมตรปรอทจะให้ อำสำสมัครนั่งพักแล้ ว
วัดควำมดันโลหิตอีกครัง้ เมื่อวัดได้ จะทำกำรบันทึกค่ำ
จำกนัน้ ให้ อ ำสำสมัคร ฝึ กหำยใจตำมกลุ่มโดยแต่ละ
กลุม่ แบ่งออก ดังนี ้
กลุ่ ม ที่ 1 กลุ่ม ควบคุม (Control group):
หำยใจแบบปกติ 10 นำที
กลุ่ ม ที่ 2 กลุ่ม เทคนิค หำยใจแบบช้ ำ (Slow
breathing exercise) วิธีกำรฝึ กหำยใจ ให้ อำสำสมัคร
สูดหำยใจเข้ ำทำงจมูกช้ ำๆ พร้ อมกับฟั งเสียงตำมเครื่ อง
กำหนดจังหวะ ตำมจังหวะนับ 1, 2, 3, 4 ในใจ จำกนัน้
หำยใจออกทำงปำกช้ ำๆ ฟั งเสียงเครื่ องกำหนดจังหวะ

ตำมจังหวะนับ 5, 6, 7, 8, 9, 10 ในใจ ทำซ ้ำ 6 รอบแล้ ว
สลับหำยใจเข้ ำออกปกติเป็ นเวลำ 1 นำที ฝึ กจนครบ 10
นำที
กลุ่ มที่ 3 กลุ่มเทคนิค หำยใจด้ วยกล้ ำ มเนื อ้
กระบังลม (Diaphragmatic breathing exercise) โดย
มีวิธีกำรฝึ กหำยใจ ให้ อำสำสมัครวำงมือข้ ำงขวำไว้ บน
กึ่งกลำงหน้ ำท้ องและวำงมือข้ ำงซ้ ำยที่บริ เวณกึ่งกลำง
อก จำกนันสู
้ ดหำยใจเข้ ำทำงจมูกช้ ำๆ ให้ ท้องป่ องพร้ อม
กับฟั งเสียงตำมเครื่ องกำหนดจังหวะ ตำมจังหวะนับ 1,
2, 3, 4 ในใจ จำกนันหำยใจออกทำงปำกช้
้
ำให้ ท้องยุบ
ฟั งเสียงเครื่ องกำหนดจังหวะตำมจังหวะนับ 5, 6, 7, 8
,9,10 ในใจ ทำซ ้ำ 6 รอบแล้ วสลับหำยใจเข้ ำออกปกติ
เป็ นเวลำ 1 นำที ฝึ กจนครบ 10 นำที
ภำยหลังกำรฝึ กหำยใจทันที อำสำสมัครจะถูก
วัด ควำมดัน โลหิ ต อี ก ครั ง้ หลัง จำกนัน้ ให้ อ ำสำสมัค ร
ทำกำรฝึ กหำยใจที่บ้ ำนเอง โดยได้ รับ ซีดีไฟล์ mp 3
อัดเสียงจำกเครื่ องกำหนดจังหวะและแบบบันทึกกำรฝึ ก
หำยใจและพฤติกรรม โดยทำกำรฝึ กกำรหำยใจวันละ 2
เวลำ ช่วงแรก 7.00 – 9.00 น. และช่วงที่สอง 19.00 –
21.00 น. ฝึ ก 7 วันต่อสัปดำห์ เป็ นระยะเวลำ 2 สัปดำห์
และได้ รั บ สมุด บัน ทึ ก พฤติ ก รรมที่ ส อบถำมเรื่ อ งกำร
บริ โภคคำเฟอีน แอลกอฮอล์ กำรออกกำลังกำย และ
กำรสูบบุหรี่ เฉลีย่ ในแต่ละสัปดำห์ และให้ ผ้ เู ข้ ำร่ วมวิจยั
ด ำเนิ น ชี วิ ต ปกติ โดยไม่ มี ก ำรลดหรื อ เพิ่ ม พฤติ ก รรม
ดัง กล่ำ ว ในช่ ว งระยะเวลำ 2 สัป ดำห์ แล้ ว จึ ง นัด
อำสำสมัครมำวัดควำมดันโลหิตอีกครัง้ โดยอำสำสมัคร
จะไม่ได้ ฝึกหำยใจก่อนที่จะวัดควำมดันโลหิต
จำกนัน้ มีก ำรติ ดตำมผล โดยให้ อ ำสำสมัค ร
บันทึกผลของกำรฝึ กกำรหำยใจในแต่ละครัง้ และติดตำม
ผ่ำนทำงโทรศัพท์
ตัวแปรที่ศกึ ษำ
ควำมดันซีสโตลิค (SBP), ควำมดันไดแอสโต
ลิค (DBP), อัตรำกำรเต้ นของหัว ใจ (HR), ควำมดัน
หลอดเลือดแดงเฉลี่ย (MAP) ผลต่ำงระหว่ำงควำมดัน
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ซี สโตลิก กับ ควำมดัน ไดแอสโตลิ ก (PP) และคะแนน
ควำมเครี ยด
กำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ
น ำข้ อ มูลมำประมวลผลผ่ำ นโปรแกรม IBM
SPSS Statistics 21 โดยทดสอบกำรกระจำยตัวของ
ข้ อมูล โดยใช้ สถิติ Kolmogorov-Smirnov Test พบว่ำ
ข้ อ มู ล มี รู ป แ บ บ ก ำ ร ก ร ะ จ ำ ย ตั ว ป ก ติ ( Normal
distribution) จึงใช้ กำรวิเครำะห์ทำงสถิติเปรี ยบเทียบ
ข้ อมูล Two-Way ANOVA measure
ผลการวิจัย
ข้ อมูลทัว่ ไปของอำสำสมัคร
คัดเลือกอำสำสมัครที่เป็ นกลุ่มเสี่ยงต่อควำม
ดันโลหิตสูงเข้ ำร่ วมงำนวิจัยจำนวน 31 คน ถูกคัด ออก

จำนวน 4 คน โดยเป็ นโรคไทรอยด์จำนวน 1 คน และ ไม่
ยินยอมเข้ ำร่วมกำรวิจยั ตลอดโครงกำรจำนวน 3 คน จึง
อำสำสมัครเข้ ำร่ วมงำนวิจยั ทังสิ
้ ้นจำนวน 27 คน เป็ น
เพศชำย 22 คน เพศหญิง 5 คน ช่วงอำยุ 18-22 ปี
แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม และภำยหลังกำรฝึ กกำรหำยใจ
อำสำสมัครไม่สำมำรถทำจนครบ 2 สัปดำห์ ในกลุ่ม
ควบคุมจำนวน 1 คน กลุม่ หำยใจแบบช้ ำจำนวน 2 คน
และ กลุม่ หำยใจด้ วยกล้ ำมเนื ้อกระบังลม จำนวน 2 คน
จึงเหลืออำสำสมัครสำหรับฝึ กหำยใจเป็ นระยะเวลำ 2
สัป ดำห์ ในกลุ่มควบคุม จ ำนวน 8 คน กลุ่ม หำยใจ
แบบช้ ำ จำนวน 7 คน และ กลุม่ หำยใจด้ วยกล้ ำมเนื ้อ
กระบังลม จำนวน 7 คน โดยลักษณะทำงกำยภำพของ
อำสำสมัครทัง้ 3 กลุม่ นัน้ มีปัจจัยพื ้นฐำนและค่ำตัวแปร
ตำมก่อนทำกำรทดลองไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนยั สำคัญ
ทำงสถิติ ดังตำรำง 1และ 2

ตารางที่ 1 แสดงค่ำปั จจัยพื ้นฐำนและค่ำตัวแปรตำมก่อนกำรทดลองของอำสำสมัคร
กลุ่มควบคุม
(n=9)
ปั จจัยพืน้ ฐาน
อายุเฉลี่ย(ปี )
19.11±0.51
เพศ (ชาย/หญิง)
8/1
2
ดัชนีมวลกาย (kg/m )
25.79±1.76
เส้ นรอบเอว
88.44±3.76
(เซนติเมตร)
VO2 max(mL/min)
39.72±1.85
ค่ าตัวแปรตามก่ อนการทดลอง
SBP (mmHg)
127.06±1.86
DBP (mmHg)
75.17±2.07
HR (bpm)
74.17±6.33
MAP (mmHg)
92.46±1.27
PP (mmHg)
51.89±3.29
คะแนนความเครียด
4.38±0.53

กลุ่มการหายใจ
แบบช้ า (n=9)

กลุ่มการหายใจด้ วย
กล้ ามเนือ้ กระบังลม (n=9)

p-value

20.56±0.47
7/2
25.95±1.22
86.67±2.86

19.56±0.44
7/2
25.30±1.88
89.22±4.35

0.10

34.90±2.41

37.57±4.92

0.60

126.44±3.04
75.06±1.90
77.78±3.10
91.61±1.59
50.33±3.19
3.71±0.81

126.17±1.35
73.78±1.66
81.56±3.70
91.24±1.22
52.39±2.07
5.29±0.68

0.96
0.84
0.53
0.79
0.87
0.28

0.95
0.88

หมายเหตุ: ข้ อมูลแสดง mean ± SEM ไม่พบควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ โดยใช้ One-way ANOVA
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ตารางที่ 2 แสดงค่ำปั จจัยพื ้นฐำนและค่ำตัวแปรตำมก่อนกำรทดลองของอำสำสมัครในสัปดำห์ที่ 2

ปั จจัยพืน้ ฐาน
อายุเฉลี่ย(ปี )
เพศ (ชาย/หญิง)
ดัชนีมวลกาย (kg/m2)
เส้ นรอบเอว(เซนติเมตร)
VO2 max(mL/min)
ค่ าตัวแปรตามก่ อนการทดลอง
SBP (mmHg)
DBP (mmHg)
HR (bpm)
MAP (mmHg)
PP (mmHg)
คะแนนความเครียด

กลุ่มควบคุม
(n=8)

กลุ่มการหายใจ
แบบช้ า (n=7)

กลุ่มการหายใจด้ วย
กล้ ามเนือ้ กระบังลม (n=7)

p-value

19.25±0.56
7/1
25.91±1.99
88.25±4.26
39.92±2.08

20.71±0.42
6/1
26.04±1.41
87.71±3.57
35.53±3.10

19.43±0.53
5/2
26.12±2.36
91.29±5.41
34.69±5.35

0.13
0.72
1.00
0.84
0.55

127.56±2.03
74.81±2.31
73.56±7.14
92.40±1.43
52.75±3.60
4.38±0.53

125.43±3.34
75.50±2.45
75.50±3.32
92.14±2.03
49.93±4.03
3.71±0.81

125.71±1.72
75.14±1.77
84.43±3.77
92.00±1.43
50.57±2.16
5.29±0.68

0.79
0.97
0.33
0.98
0.82
0.29

หมายเหตุ: ข้ อมูลแสดง mean ± SEM ไม่พบควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ โดยใช้ One-way ANOVA

ผลกำรหำยใจในระยะเฉียบพลัน
จำกกำรศึกษำผลของกำรเปลี่ยนแปลงควำม
ดันโลหิตในระยะเฉียบพลันของกำรหำยใจแบบช้ ำและ
แบบใช้ กล้ ำมเนื ้อกระบังลม พบว่ำ SBP ที่เปลี่ยนแปลง
ในทำงลดลงทันทีหลังจำกกำรหำยใจด้ วยกล้ ำมเนื ้อกระ
บัง ลม (ก่ อ นกำรทดสอบ: 126.17±1.35 mmHg,
ภำยหลัง กำรทดสอบ: 113.56±4.72 mmHg) มี ค่ ำ
มำกกว่ำกลุม่ ควบคุม (ก่อนกำรทดสอบ: 127.06±1.86
mmHg, ภำยหลังกำรทดสอบ: 126.33±2.68 mmHg)
อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ (p = 0.02) ในขณะที่ไม่พบ
ควำมแตกต่ำงในกำรเปลีย่ นแปลงของ SBP ของกำรฝึ ก
หำยใจแบบช้ ำ (ก่ อ นกำรทดสอบ: 126.44±3.04
mmHg, ภำยหลังกำรทดสอบ: 119.00±3.32 mmHg)
เทียบกับกลุม่ ควบคุม (p = 0.25) ดังแผนภูมิ 1A จำกผล

ดังกล่ำวชี ้ให้ เห็นว่ำกำรหำยใจด้ วยกล้ ำมเนื ้อกระบังลม
เท่ำนัน้ ที่สำมำรถลด SBP ในระยะเฉียบพลันได้ ในกลุม่
เสีย่ งต่อควำมดันโลหิตสูงในช่วงอำยุ 18-22 ปี
สำหรับ DBP, HR, MAP และ PP ภำยหลัง
กำรหำยใจของทัง้ 3 กลุม่ ในระยะเฉียบพลัน พบว่ำค่ำ
กำรเปลี่ยนแปลง DBP, HR, MAP และ PP ของกำร
หำยใจแบบช้ ำ และกำรหำยใจแบบใช้ กล้ ำมเนื ้อกระบัง
ลม ไม่มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ (p >
0.05) กับกลุม่ ควบคุม ดังแผนภูมิ 1B-1E ซึง่ ชี ้ให้ เห็นว่ำ
กำรหำยใจแบบช้ ำและกำรหำยใจแบบใช้ กล้ ำมเนื ้อกระ
บังลมไม่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลง DBP, HR, MAP และ
PP ในระยะเฉียบพลันของกลุ่มเสี่ยงต่อควำมดันโลหิต
สูงในช่วงอำยุ 18-22 ปี
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แผนภูมิ 1 แสดงกำรกำรเปลี่ยนแปลงของควำมดันซีสโตลิก: SBP(A), ควำมดันไดแอสโตลิก: DBP(B), อัตรำกำรเต้ นของหัวใจ: HR(C),
ผลต่ำงระหว่ำงควำมดันซีสโตลิกและไดแอสโตลิก: PP(D), และควำมดันหลอดเลือดแดงเฉลี่ย: MAP(E) ภำยหลังกำรหำยใจใน
ระยะเฉียบพลัน (week 0) และติดตำมผลกำรฝึ กในสัปดำห์ที่ 2 (week 2) ของกลุม่ กำรฝึ กหำยใจแบบช้ ำ (SBE), กลุม่ กำรฝึ ก
หำยใจด้ วยกล้ ำมเนื ้อกระบังลม (DBE) และกลุม่ ควบคุม (Control) ข้ อมูลแสดงด้ วย mean±SEM จำกกลุม่ อำสำสมัครกลุม่ ละ
7-9 คน * p<0.05, ** p<0.01 แสดงถึงมีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติกบั กลุม่ ควบคุม
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ตารางที่ 3 แสดงค่ำกำรเปลี่ยนแปลงคะแนนควำมเครี ยด ภำยหลังกำรฝึ กหำยใจในสัปดำห์ที่ 2 ของกลุม่ กำรฝึ กหำยใจ
แบบช้ ำ, กลุม่ กำรฝึ กหำยใจด้ วยกล้ ำมเนื ้อกระบังลม, และกลุม่ ควบคุม
กลุ่มควบคุม
(n=8)
คะแนนความเครียด

-0.13±0.81

กลุ่มการหายใจ
แบบช้ า
(n=7)
0.57±0.57

กลุ่มการหายใจด้ วย
กล้ ามเนือ้ กระบังลม
(n=7)
-1.00±0.90

p-value

0.40

หมายเหตุ: ข้ อมูลแสดง Mean ± SEM ไม่พบควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ โดยใช้ One-way ANOVA

ผลกำรฝึ กหำยใจในระยะ 2 สัปดำห์
จำกกำรศึกษำผลของกำรเปลี่ยนแปลงควำม
ดัน โลหิ ต ภำยหลัง กำรฝึ ก หำยใจแบบช้ ำ และแบบใช้
กล้ ำมเนื ้อกระบังลมเป็ นระยะเวลำ 2 สัปดำห์ พบว่ำ
SBP ที่ เ ปลี่ย นแปลงในทำงลดลงหลัง ฝึ ก หำยใจ 2
สัป ดำห์ จ ำกกำรฝึ ก หำยใจด้ ว ยกล้ ำ มเนื อ้ กระบัง ลม
(ก่อนกำรทดสอบ: 125.71±1.72 mmHg, ภำยหลังกำร
ทดสอบ: 116.93±2.62 mmHg) มีค่ำมำกกว่ำกลุ่ม
ควบคุม (ก่ อ นกำรทดสอบ: 127.56±2.03 mmHg,
ภำยหลังกำรทดสอบ: 130.06 ±1.31 mmHg) อย่ำงมี
นัยสำคัญทำงสถิติ (p = 0.006) ในขณะที่ไม่พบควำม
แตกต่ำงในกำรเปลี่ยนแปลงของ SBP ในทำงลดลงของ
กำรฝึ กหำยใจแบบช้ ำ (ก่อนกำรทดสอบ: 125.43±3.34
mmHg, ภำยหลังกำรทดสอบ: 122.79±4.66 mmHg)
กับกลุ่มควบคุม (p = 0.27) ดังแผนภูมิ 1A จำกผล
ดังกล่ำวชี ้ให้ เห็นว่ำกำรฝึ กกำรหำยใจด้ วยกล้ ำมเนื ้อกระ
บังลมเท่ำนัน้ ที่สำมำรถลด SBP ภำยหลังจำกกำรฝึ ก
หำยใจ 2 สัปดำห์ได้ ในกลุม่ เสี่ยงต่อควำมดันโลหิตสูง
ในช่วงอำยุ 18-22 ปี
สำหรั บ DBP, HR, MAP และ PP ที่
เปลี่ยนแปลงไปภำยหลังกำรฝึ กหำยใจทังสองแบบเป็
้
น
เวลำ 2 สัป ดำห์ พบว่ ำ ไม่ มี ค วำมแตกต่ ำ งอย่ ำ งมี
นัยสำคัญทำงสถิติ (p > 0.05) กับกลุ่มควบคุม ดัง
แผนภูมิ 1B-1E ซึง่ ชี ้ให้ เห็นว่ำกำรฝึ กหำยใจแบบช้ ำและ
กำรหำยใจแบบใช้ กล้ ำมเนื ้อกระบังลมเป็ นระยะเวลำ 2

สัปดำห์ไม่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลง DBP, HR, MAP
และ PP ในกลุ่มเสี่ยงต่อควำมดันโลหิตสูง ในช่วงอำยุ
18-22 ปี
ผลกำรฝึ กหำยใจต่อควำมเครี ยด
จำกกำรวัดคะแนนควำมเครี ยดภำยหลังกำร
ฝึ กหำยใจทังสองแบบเป็
้
นเวลำ 2 สัปดำห์นนั ้ พบว่ำไม่มี
ควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ (p>0.05) กับ
กลุม่ ควบคุม ดังแสดงในตำรำงที่ 3
บทวิจารณ์
กำรศึ ก ษำครั ง้ นี ้ คณะผู้ วิ จัย ศึ ก ษำกำร
เปรี ยบเทียบประสิทธิภำพกำรลดควำมดันโลหิตของกำร
ฝึ กหำยใจแบบช้ ำและกำรฝึ กหำยใจด้ วยกล้ ำมเนื ้อกระ
บังลมในกลุม่ เสี่ยงควำมดันโลหิตสูงที่มีช่วงอำยุ 18-22
ปี โดยวัดควำมดันโลหิตภำยหลังกำรหำยใจทังสองแบบ
้
ในทันทีและภำยหลังกำรฝึ กเป็ นเวลำ 2 สัปดำห์ พบว่ำ
ทังกำรหำยใจด้
้
วยกล้ ำมเนื ้อกระบังลมทันทีและกำรฝึ ก
หำยใจเป็ นระยะเวลำ 2 สัป ดำห์ ส ำมำรถลด SBP
มำกกว่ำกำรหำยใจแบบช้ ำ ชีใ้ ห้ เห็นว่ำกำรหำยใจด้ วย
กล้ ำมเนื ้อกระบังลมมีประสิทธิภำพในกำรลดควำมดัน
โลหิตได้ ดีกว่ำกำรหำยใจแบบช้ ำทังในระยะเฉี
้
ยบพลัน
และภำยหลังกำรฝึ กหำยใจ 2 สัปดำห์ ในกลุม่ เสี่ยงต่อ
ควำมดันโลหิตสูงที่มีช่วงอำยุ 18-22 ปี โดยไม่เกี่ยวข้ อง
กับกำรลดควำมเครี ยด
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ลั ก ษณะพื น้ ฐำนของอำสำสมั ค รในด้ ำน
จำนวนอำสำสมัคร, เพศ, ดัชนีมวลกำย, เส้ นรอบเอว
และ VO2max ของอำสำสมัครทัง้ 3 กลุ่มมีค่ำอยู่ใ น
ระดับใกล้ เคียงกัน สำหรับค่ำของตัวแปรตำมไม่ว่ำจะ
เป็ น SBP, DBP, HR, MAP, PP และคะแนน
ควำมเครี ยดนัน้ พบว่ำก่อนทำกำรวิจยั อำสำสมัครทัง้ 3
กลุ่ ม มี ค่ ำ ตั ว แปรตำมดั ง กล่ ำ วไม่ แ ตกต่ ำ งอย่ ำ งมี
นัยสำคัญทำงสถิติ แสดงให้ เห็นว่ำอำสำสมัครทัง้ 3 กลุม่
นันสำมำรถเปรี
้
ยบเทียบผลกำรเปลี่ยนแปลงของตัวแปร
ตำมภำยหลังกำรทำวิจยั ได้
จำกผลงำนวิจัยนีท้ ี่พบว่ำกำรฝึ กหำยใจด้ วย
กล้ ำมเนื ้อกระบังลมมีประสิทธิภำพในกำรลดควำมดัน
โลหิตได้ เพียง SBP ทังในระยะเฉี
้
ยบพลันและภำยหลัง
กำรฝึ ก 2 สัปดำห์ เนื่องมำจำกอำสำสมัครส่วนใหญ่เป็ น
กลุ่มเสี่ยงต่อควำมดันโลหิตสูงที่ ควำมดันโลหิตเฉพำะ
SBP สูง (ร้ อยละ 81.5) งำนวิจัยของ Pletcher และ
คณะ ปี 2008 พบว่ำจะมีควำมเสีย่ งต่อกำรเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือด ในกลุ่มเสี่ยงต่อควำมดันโลหิตสูง ที่มี
ช่วงอำยุน้อยกว่ำ 35 ปี 18 ยิ่งกว่ำนันงำนวิ
้
จยั ของ Yano
และคณะปี 2015 พบว่ ำ Isolated systolic
hypertension ในช่ ว งอำยุตัง้ แต่ 18-49 ปี จะเสี่ย งต่อ
กำรเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคหลอดเลือด
หัวใจ 19 อำจกล่ำวได้ ว่ำกำรลด SBP ในกลุม่ เสี่ยงต่อ
ควำมดันโลหิตสูงในงำนวิจยั นี ้สำมำรถลดปั จจัยเสีย่ งต่อ
กำรเกิดโรคหัวใจที่จะเกิดในอนำคตได้
ผลของงำนวิจัยนี ้มีทงสอดคล้
ั้
องและแตกต่ำง
กับงำนวิจยั ในอดีต งำนวิจยั ที่สอดคล้ องกับกำรศึกษำนี ้
Wang และคณะ ปี 2009 ที่พบว่ำภำยหลังกำรหำยใจ
ด้ วยกล้ ำ มเนื อ้ กระบังลมที่ค วำมถี่ 6 ครั ง้ /นำที เป็ น
ระยะเวลำ 20 นำที ท ำกำรฝึ กหำยใจ 2 ครั ง้ /วั น
ทัง้ หมดเป็ นระยะเวลำ 1 เดื อ น ในกลุ่ม อำสำสมัค รที่
เสี่ ย งต่ อ ควำมดั น โลหิ ต สู ง ในเพศหญิ งวั ย หม ด
ประจำเดือนที่มีช่วงอำยุ 45-60 ปี สำมำรถลดควำมดัน
โลหิตเฉพำะ SBP ได้ สำหรับกำรฝึ กหำยใจ

กำรลดควำมดั น โลหิ ต ของกำรฝึ กหำยใจ
แบบช้ ำที่ 6 ครัง้ ต่อนำที ในคนผิวขำวเพศชำยที่ควำมดัน
โลหิตปกติ ช่วงอำยุ 19-66 ปี (เฉลีย่ 37.5 ปี ) พบว่ำกำร
ฝึ ก หำยใจแบบช้ ำที่ 6 ครั ง้ ต่ อ นำที เ ป็ น เวลำ 7 นำที
สำมำรถลด SBP และ DBP ในระยะเฉียบพลันได้ 16
ทังนี
้ ้อำจเป็ นเพรำะกลุ่มอำสำสมัครที่แตกต่ ำงกันด้ ำน
เชื ้อชำติและอำยุเฉลีย่ แตกต่ำงกับงำนวิจยั นี ้
งำนวิจยั นี ้ไม่พบควำมแตกต่ำงของ DBP, PP,
และ MAP ในทันทีและภำยหลังกำรฝึ กหำยใจทังสอง
้
รู ปแบบเป็ นระยะเวลำ 2 สัปดำห์ ทังนี
้ ้อำจเนื่องมำจำก
อำสำสมัครส่วนใหญ่เป็ นกลุม่ เสี่ยงต่อควำมดันโลหิตสูง
ที่ ค ว ำ ม ดั น โ ล หิ ต เ ฉ พ ำ ะ ตั ว บ น สู ง DBP จึ ง ไ ม่
เปลี่ยนแปลงภำยหลัง กำรฝึ กหำยใจ และยังส่งผลต่อ
MAP ไม่เ ปลี่ย นแปลงด้ ว ย เนื่ อ งจำก MAP มี ค่ ำ
ใกล้ เคียง DBP จำกกำรที่มีระยะกำรคลำยตัวของหัวใจ
มำกกว่ำกำรบีบตัวของหัวใจ 3 สำหรับ PP จะพบกำร
เปลี่ย นแปลงเพิ่ ม ขึน้ ในผู้สูง วัย (อำยุม ำกกว่ำ 50 ปี )
เนื่องจำก Aortic compliance มีค่ำลดลง 3 แต่ใน
กำรศึกษำนี ้ ได้ ฝึกหำยใจเพื่อลดควำมดันโลหิตในกลุ่ม
วัยหนุม่ สำวซึง่ ไม่มีผลต่อกำรเปลีย่ นแปลง PP
กำรลดควำมเครี ยดอำจจะเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ทำ
ให้ ลดควำมดันโลหิตภำยหลังกำรฝึ กหำยใจ เนื่องจำก
ภำวะเครี ย ดสำมำรถเพิ่ ม ควำมดัน โลหิ ต ได้ โดยกำร
กระตุ้น กำรหลั่ง ฮอร์ โ มนคอร์ ติ ซ อล ซึ่ ง ส่ง ผลต่ อ กำร
ทำงำนของ sympathetic nervous system 20 แต่ใน
งำนวิจยั นี ้ทดสอบควำมเครี ยดด้ วยแบบวัดควำมเครี ยด
ฉบับศรี ธัญญำ (ST-5) ซึ่งเหมำะสำหรับผู้ที่มีควำมดัน
โลหิตสูง โดยพบว่ำเกณฑ์กำรประเมินของควำมเครี ยด
(ST-5) เป็ นเครื่ องมือมีควำมตรงโดยมีค่ำสอดคล้ องกับ
ผลกำรประเมิ น เพื่ อ วัด อำกำรวิ ต กกัง วลและอำกำร
ซึม เศร้ ำของผู้ป่ วยไทยในโรงพยำบำล (Thai-HADS)
โดยพบว่ำมีค่ำ Pearson’s correlation r เท่ำกับ 0.6 ที่
ระดับนัยสำคัญ 0.01 21 และพบคะแนนควำมเครี ยด
ของอำสำสมัครกลุม่ เสี่ยงต่อควำมดันโลหิตสูงมีคะแนน
อยูใ่ นระดับปกติถึงเครี ยดน้ อย ดังนัน้ อำจทำให้ คะแนน
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กำรเปลีย่ นแปลงของควำมเครี ยดไม่แตกต่ำงกันระหว่ำง
กลุม่ ควบคุมและกลุม่ ที่ได้ รับกำรหำยใจทังสองแบบเป็
้
น
ระยะเวลำ 2 สัปดำห์
สำหรับกลไกกำรลดควำมดันโลหิตจำกกำรฝึ ก
หำยใจยังไม่สำมำรถสรุ ปได้ แน่ชดั กำรหำยใจแบบช้ ำมี
ผลท ำให้ กระตุ้ น Hering-Breuer
reflex22 เพิ่ ม
baroreflex sensitivity (15) เพิ่ม cardiopulmonary
receptor (4) ทำให้ ลดกำรทำงำนของ Sympathetic
nervous system ที่สง่ ผลต่อกำรลดควำมดันโลหิต แต่มี
กำรศึกษำเปรี ยบเทียบกำรหำยใจโดยใช้ กล้ ำมเนื ้อกระ
บังลมและกำรหำยใจแบบช้ ำ พบว่ำ กำรหำยใจโดยใช้
กล้ ำ มเนื อ้ กระบัง ลมอัต รำ 6 ครั ง้ /นำที มี ผลท ำให้ ค่ำ
ควำมแปรปรวนอัตรำกำรเต้ นของหัวใจ สูงกว่ำกำร
หำยใจแบบช้ ำอัตรำ 6 ครั ง้ /นำที ดังนัน้ น่ำจะมีกำร
เพิ่ มขึน้ ของ vagal activity กำรฝึ กหำยใจโดยใช้
กล้ ำ มเนื อ้ กระบัง ลมเป็ น กำรหำยใจที่ ต้ อ งอำศัย กำร
ควบคุมให้ มีกำรเคลื่อนไหวของหน้ ำท้ องทำให้ ต้องอำศัย
สมำธิ ใ นกำรหำยใจท ำให้ สำมำรถตัด จำกภำวะวิ ต ก
กังวลอย่ำงอื่น สำมำรถกระตุ้น vagal activity เพิ่มขึ ้น
ได้ อย่ำงไรก็ตำม ควรศึกษำถึงกลไกที่แท้ จริ งในกำร
ลดควำมดันโลหิตของกำรฝึ กหำยใจด้ วยกล้ ำมเนื ้อกระ
บังลมของงำนวิจยั นี ้ต่อไป
ข้ อจำกัดของงำนวิจยั
จำนวนอำสำสมัครในระยะหลังกำรฝึ กหำยใจ
2 สัปดำห์ มีจำนวนน้ อยลง กำรศึกษำครั ง้ ต่อไปควร
คำนึงถึงจำนวนอำสำสมัครที่มำกขึ ้น อีกทังงำนวิ
้
จัยนี ้
อ้ ำ ง ได้ ถึ ง เ ฉ พำ ะ ก ลุ่ ม isolated
systolic
prehypertension งำนวิจยั นี ้ได้ ศึกษำ Office blood
pressure measurement ซึ่งยังไม่สำมำรถแยก Whitecoat syndrome ได้ แต่ภำวะดังกล่ำวนี ้มักจะเกิดในวัย
ผู้สงู อำยุ 23
สรุ ปผล
กำรหำ ยใ จด้ ว ยก ล้ ำ มเ นื อ้ ก ระ บั ง ลม มี
ประสิ ท ธิ ภ ำพในกำรลดควำมดัน โลหิ ต ได้ ดี ก ว่ ำ กำร
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