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บทคัดย่ อ

ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกที่มีสาเหตุมาจากโรคหลอดเลือดสมองตีบหรื อแตกมีแนวโน้ มเสียชีวิตจากโรคหัวใจ
มากกว่าโรคหลอดเลือดสมองโดยตรง เนื่องจากผู้ป่วยมีอาการอ่อนแรงของกล้ ามเนื ้อซีกใดซีกหนึ่งของร่ างกาย
ทําให้ มีการเคลื่อนไหวร่ างกายด้ วยความยากลําบาก มีการลดของกิจกรรมทางกายมีผลทําให้ สมรรถภาพของ
ระบบหัวใจและหายใจลดลงดังนันการศึ
้
กษาครัง้ นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการออกกําลังกายในนํ ้าที่มี
ต่อสมรรถภาพของระบบหัวใจและหายใจในผู้ป่วยอัมพาตครึ่ งซีกระยะเรื อ้ รัง ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้ วยวิธีส่มุ แบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 15 คน เพศ
ชาย 9 คน เพศหญิง 6 คน มีอายุเฉลี่ย 62.00 ± 10.02 ปี ให้ โปรแกรมการออกกําลังกายในนํ ้าวันละ 45-60 นาที
3 วันต่อสัปดาห์ รวม 4 สัปดาห์ ประเมินผลโดยใช้ การเดินให้ ได้ ระยะทางมากที่สดุ ภายใน 6 นาที (6 minute walk
test ; 6MWT) ผลการทดลองพบว่าหลังได้ รับโปรแกรมการออกกําลังกายในนํ ้า กลุ่มตัวอย่างมีระยะทางที่เดินได้
ภายใน 6 นาที เพิ่มขึ ้น (ก่อนการทดลอง179.68 ± 91.97 เมตร หลังการทดลอง 234.32 ± 129.13 เมตร) และ
ความดันโลหิตเฉลี่ยขณะหัวใจบีบและคลายตัวขณะพักลดลง (ก่อนการทดลอง144.77 ± 23.34 / 90.23 ± 15.15
มิลลิเมตรปรอท หลังการทดลอง 123.92 ± 19.31 / 80.62 ± 11.11 มิลลิเมตรปรอท) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
(p<0.05) อย่างไรก็ตาม ไม่พบความแตกต่างของอัตราการเต้ นของหัวใจ อัตราการหายใจและค่าความอิ่มตัว
ออกซิเจนในเลือดแดงในขณะพักระหว่างก่อนและหลังได้ รับโปรแกรมการออกกําลังกายในนํ ้า ดังนันจึ
้ งสรุ ปได้ ว่า
โปรแกรมการออกกําลังกายในนํ ้า 3 วันต่อสัปดาห์ เป็ นเวลา 4 สัปดาห์ ช่วยเพิ่มสมรรถภาพของระบบหัวใจและ
หายใจในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกระยะเรื อ้ รังได้
คําสําคัญ : อัมพาตครึ่งซีก ออกกําลังกายในนํ ้า สมรรถภาพของระบบหัวใจและหายใจ การทดสอบการเดิน 6 นาที

Abstract
Hemiplegia is the result of cerebrovascular disease caused by hemorrhage or ischemic
inside the brain. According to the weakness of muscle from pathology, patient can be limited in doing
functional activities in daily living. In order to maintain cardiorespiratory fitness, it can be difficult in
these patients. Thus, the study’s objective was to determine the effect of aquatic exercise program on
the cardiorespiratory fitness in chronic hemiplegia. The purposive sampling was used for including
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subjects. 15 hemiplegic patients (9 males and 6 females), aged 62.00 ± 10.02 years, received 45-60
minute exercise program, 3 days a week in the 4 weeks period. The six minute walk test (6MWT) was
applied before and after the aquatic exercise program. The result showed that a 4 weeks of aquatic
exercise program resulted in a significant increase in 6-minute walk distance (179.68 ± 91.97 vs.
237.63 ± 127.23 meters) and decreased resting blood pressure (144.77 ± 23.34 /90.23 ± 15.14 vs.
123.93 ± 19.30/ 80.61 ± 11.11 mmHg.) (p<0.05). However, no significant differences were observed
in resting heart rate, respiratory rate, and arterial oxygen saturation before and after training. Based
on this result it could be concluded that a 4 weeks of the aquatic exercise program is effective for
improving the cardiorespiratory fitness in patients with chronic hemiplegia.
Email address : kanokthips@gmail.com

บทนํา
จากรายงานผลการศึกษาภาวะโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พบว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็ น
สาเหตุการเสียชีวิตอันดับแรกของหญิงไทยและคิดเป็ นร้ อยละ 15 ของการเสียชีวิต ในเพศชายพบเป็ นอันดับสอง
รองจากโรคเอดส์และคิดเป็ นร้ อยละ 10 ของการเสียชีวิต นอกจากนี ้ยังทําให้ เกิดความพิการซึง่ มีผลต่อการทํางาน
และการดูแลตนเองเป็ นอันดับสองในเพศหญิ งและอันดับสามในเพศชาย ซึง่ อุบัติการณ์ การเกิดโรคหลอดเลือด
สมองในคนไทยพบประมาณ 250 รายต่อประชากร 100,000 คน คํานวณได้ วา่ น่าจะมีคนไทยเป็ นโรคหลอดเลือด
สมองปี ละ 150,000 รายหรื อคนไทยเป็ นโรคนี ้ 1 รายในทุก 4 นาทีและเสียชีวิต 1 รายในทุก 10 นาที (สุรัตน์และ
สมบัติ, 2547) เสียค่าใช้ จ่ายในการรั กษารายละ 162,664.97 บาทต่อปี อาการอ่อนแรงของกล้ ามเนือ้ ซีกใดซีก
หนึ่งของร่ างกายในผู้ป่วยอัมพาตครึ่ งซีกเกิดจากพยาธิ สภาพที่หลอดเลือดสมองทัง้ หลอดเลือดสมองแตกและ
หลอดเลือดสมองตีบตันล้ วนเป็ นสาเหตุให้ สมองส่วนนันสู
้ ญเสียหน้ าที่การทํางานไป ซึง่ หลอดเลือดที่มกั มีปัญหา
ได้ แก่ anterior cerebral artery และ middle cerebral artery ซึง่ สมองส่วนที่เสียหายนันเป็
้ นส่วนที่ทําหน้ าที่
ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่ างกายจึงทําให้ ผ้ ปู ่ วยมีอาการอ่อนแรงของกล้ ามเนื ้อซีกตรงข้ ามกับสมองที่เสียหาย
การมีพยาธิ สภาพปรากฏที่หลอดเลือดบริ เวณสมองนัน้ ไม่ได้ แปลว่าหลอดเลือดบริ เวณอื่นจะปกติ เพราะการ
ทํางานของหลอดเลือดเป็ นระบบไหลเวียนเดียวกัน ดังนันผู
้ ้ ป่วยที่มีพยาธิสภาพที่หลอดเลือดสมองจึงอาจมีความ
เสี่ยงที่จะเกิดพยาธิสภาพบริ เวณหลอดเลือดได้ ทวั่ ร่ างกายด้ วยโดยเฉพาะหลอดเลือดหัวใจ เนื่องจากการอ่อนแรง
ของร่ างกายทําให้ ผ้ ปู ่ วยอัมพาตครึ่ งซีกสูญเสียความสามารถในการใช้ ชีวิตประจําวัน ทําให้ ปัญหาเร่ งด่วนในการ
รักษาช่วงแรกเป็ นการช่วยชีวิตและการรักษาช่วงถัดไปคือการฟื น้ ฟูการทํางานของกล้ ามเนื ้อเพื่อให้ ผ้ ูป่วยสามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ ที่ผ่านมางานวิจยั ส่วนมากจึงมุง่ เน้ นเกี่ยวกับการฝึ กการควบคุมการทํางานของกล้ ามเนื ้อ เช่น
การศึกษาผลของการสัมผัสเพียงแผ่วเบา (light touch) ขณะเดินต่อความสามารถในการเดินของผู้ป่วยอัมพาต
ครึ่ งซีก (รัมภา, 2551) การเปรี ยบเทียบการเพิ่มกําลังกล้ ามเนือ้ โดยใช้ การกระตุ้นไฟฟ้าความถี่ตํ่ากับการออก
กําลังกายในผู้ป่วยอัมพาตครึ่ งซีก (วีระพงษ์ , 2552) และด้ านสุขภาพจิต เช่น ความชุกของความวิตกกังวลใน
ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ ารับการทํากายภาพบําบัด ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (ชุติมา,
2546) ด้ านการปรั บตัวของผู้ป่วย รวมทัง้ การสร้ างรู ปแบบการดูแลผู้ป่วยอัมพาตครึ่ งซีก แต่อาการอ่อนแรงใน
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ผู้ป่วยอัมพาตครึ่ งซีกนัน้ ไม่ได้ หายไปในระยะเวลาอันสัน้ ต้ องใช้ เวลาในการรั กษาและฟื ้นฟูนานหลายปี จาก
การศึกษาพบว่าผู้ป่วยอัมพาตครึ่ งซีกที่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมองมีแนวโน้ มเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
มากกว่าโรคหลอดเลือดสมองโดยตรง (รี ช รี จีสทรี , 2551) เนื่องจากสมรรถภาพของระบบหัวใจและหายใจจะคง
อยู่ห รื อ เพิ่ ม ขึน้ เมื่ อ มี ก ารออกกํ าลัง กายที่ เ หมาะสม การที่ ผ้ ูป่ วยโรคหลอดเลื อดสมองมี อาการอ่อนแรงของ
กล้ ามเนือ้ ครึ่ งซีกของร่ างกาย ทําให้ เคลื่อนไหวร่ างกายด้ วยความยากลําบาก ผู้ป่วยมักมีการลดลงของกิจกรรม
ทางกายไม่ว่าจะเป็ นการทํากิจวัตรประจําวันหรื อการออกกําลังกายด้ วยตนเองน้ อยลง การที่จะคงสมรรถภาพ
ของระบบหัวใจและหายใจไว้ นนั ้ สามารถทําได้ โดยการออกกําลังกายแบบแอโรบิค (สถาบันเวชศาสตร์ ผ้ สู งู อายุ,
2549) ซึง่ มักนิยมออกกําลังกายด้ วยการเดินเร็ ว วิ่งเหยาะและปั่ นจักรยาน แต่สําหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ที่มีอาการอ่อนแรงของกล้ ามเนื ้อครึ่ งซีก ทําให้ มีข้อจํากัดในวิธีการดังกล่าว การออกกําลังกายในนํ ้าเป็ นวิธีการที่
ใช้ คณ
ุ สมบัติทางฟิ สิกส์ของนํ ้าเข้ ามาช่วยในการทรงตัวและการเคลื่อนไหว (Resnick, 2003) ซึง่ เหมาะสมสําหรับ
ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกที่จะทําให้ สามารถออกกําลังกายแบบแอโรบิคได้
ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงมีความเห็นว่า การออกกําลังกายในนํ ้าเป็ นทางเลือกที่ในการเพิ่มสมรรถภาพของระบบ
หัวใจและหายใจในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกซึง่ มีอาการอ่อนแรงของกล้ ามเนื ้อได้
สมมุตฐิ านการวิจัย
หลังการออกกําลังกายในนํ ้า 4 สัปดาห์ ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกจะมีสมรรถภาพของระบบหัวใจและหายใจ
(cardiorespiratory fitness) เพิ่มขึ ้น

อุปกรณ์ และวิธีการดําเนินการวิจัย

กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการศึกษา
กลุม่ ประชากรศึกษาในครัง้ นี ้ คือ ผู้ป่วยที่ได้ รับการวินิจฉัยหรื อเคยได้ รับการวินิจฉัยว่าเป็ นอัมพาตครึ่งซีก
ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ทังเพศชายและเพศหญิ
้
งมีอาการอ่อน
แรงของกล้ ามเนื ้อซีกใดซีกหนึ่งของร่ างกายมาเป็ นระยะเวลาตังแต่
้ 6 เดือนขึ ้นไป มีอายุอยู่ระหว่าง 45-80 ปี มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเข้ า คือ 1)มีอาการอ่อนแรงของกล้ ามเนื ้อครึ่ งซีกของร่ างกายระดับที่สามารถทรงตัว
เดินได้ 2)ไม่มีภาวะเกร็ งกล้ ามเนื ้อแบบควบคุมไม่ได้ รุนแรง 3)ไม่มีข้อจํากัดในการออกกําลังกายในนํ ้าและ 4) ไม่มี
ข้ อจํากัดในการทดสอบด้ วยการเดิน 6 นาที เกณฑ์ การคัดออก คือ 1) มีโรคประจํ าตัวที่ เป็ นอุปสรรคต่อการ
ทดสอบ 6-MWT เช่น มีประวัติเจ็บหน้ าอก (unstable angina) มีประวัติหวั ใจวายมาก่อน หัวใจเต้ นเร็ วมากกว่า
120 ครั ง้ ต่อนาที ความดันโลหิตสูงแบบควบคุมไม่ได้ หรื อภาวะที่เป็ นข้ อห้ ามในการออกกําลังกายในนํา้ เช่น มี
แผลเปิ ดหรื อผิวหนังติดเชือ้ มีไข้ เป็ นต้ น 2)ในการทดสอบและทดลองหากมีโรคประจําตัวและใช้ ยาที่มีผลต่อ
ระบบหัวใจและหายใจ จะถูกคัดออกจากการศึกษาในครัง้ นี ้ และหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพของผู้เข้ าร่ วม
การศึกษา จะส่งตัวปรึ กษากับแพทย์ต่อไป ว่าจะเข้ าร่ วมการศึกษาในครัง้ นี ้ได้ หรื อไม่ 3)มีความผิดปกติของการ
มองเห็ น และการสื่ อ สาร และ 4)มี ภาวะแทรกซ้ อนอื่ นทางระบบประสาท ระบบกระดูก และกล้ ามเนื อ้ ที่ เ ป็ น
อุปสรรคต่อการทดลอง
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วิธีการดําเนินการวิจัย
การศึก ษาในครั ง้ นี ผ้ ่ า นการรั บ รองจริ ย ธรรมงานวิ จัย ในมนุ ษ ย์ ข องมหาวิ ท ยาลัย แม่ฟ้ าหลวง โดย
อาสาสมัครที่ เข้ าร่ วมงานวิจัยได้ ตอบแบบสอบถามและตอบคําถามที่ เกี่ ยวข้ องกับงานวิจัย เพื่ อคัดเลือกกลุ่ม
ตัว อย่ า งแบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์ ก ารคัด เข้ าและเกณฑ์ ก ารคัด ออกและได้ รั บ การประเมิ น จากนั ก
กายภาพบําบัดว่าสามารถเดินได้ โดยไม่ต้องมีผ้ ชู ่วยเหลือ อาจใช้ เครื่ องช่วยเดินได้ ไม่มีภาวะเกร็ งที่ควบคุมไม่ได้
รุ นแรง คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 15 คน ที่ยินดีให้ ความร่ วมมือในการศึกษาและลงนามยินยอมเข้ าร่ วมใน
การวิจยั แล้ วดําเนินการชี ้แจงกับกลุม่ ตัวอย่างที่ผ่านการคัดเลือกให้ ทราบถึงจุดประสงค์ของการวิจยั และช่วงเวลา
ที่ทําการออกกําลังกายและระยะเวลาของการวิจัย ซึ่งใช้ เวลารวม 4 สัปดาห์ จากนัน้ ทดสอบสมรรถภาพของ
ระบบหัวใจและหายใจด้ วยการเดิน 6 นาที (6 minute walk test ; 6MWT) ด้ วยความเร็ วที่ผ้ ปู ่ วยสามารถเดินได้
ก่อนและหลังการทดสอบ วัดอัตราการเต้ นของหัวใจ ความดันโลหิต อัตราการหายใจ oxygen saturation และวัด
ระยะทางที่ ผ้ ูป่วยสามารถเดินได้ ตามรายละเอียดขัน้ ตอนการทดสอบ 6MWT โดยผู้ช่วยวิจัยคนที่ 1 และ
กําหนดให้ กลุม่ ตัวอย่างออกกําลังกายในนํ ้า (aquatic exercise) ครัง้ ละ 45-60 นาที สัปดาห์ละ 3 วัน ระยะเวลา
รวม 4 สัปดาห์ ตามรายละเอียดในตารางที่ 1 โปรแกรมการออกกําลังกายในนํ ้าสําหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่ งซีก โดย
ผู้ช่วยวิจยั คนที่ 2 จากนันทํ
้ าการทดสอบ 6MWT อีกครัง้ เพื่อเปรี ยบเทียบผลก่อนและหลังการออกกําลังกายในนํ ้า
ในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐานของอาสาสมัคร โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) และใช้
สถิติ Paired t-test เพื่อเปรี ยบเทียบผลก่อนและหลังการฝึ กด้ วยการออกกําลังกายในนํ ้า

ผลการศึกษา
ผลการทดสอบออกกําลังกายในนํ ้าในกลุ่มตัวอย่างจํานวน 15 คน เพศชาย 9 คน และเป็ นเพศหญิง 6
คน มีอายุเฉลี่ย 62.00 ± 10.02 ปี นํ ้าหนักตัวเฉลี่ย 55.32 ± 10.31 กิโลกรัม ส่วนสูงเฉลี่ย 154.80 ± 6.94
เซนติเมตร ค่า resting systolic blood pressure เฉลี่ย 146.70 ± 22.30 mmHg ค่า resting diastolic blood
pressure เฉลี่ย 87.67 ± 15.73 mmHg ค่า resting heart rate เฉลี่ย 84.67 ± 14.67 ครัง้ ต่อนาที ค่า resting
respiratory rate เฉลี่ย 20.00 ± 3.38 ครัง้ ต่อนาที และค่า oxygen saturation เฉลี่ย 96.93 ± 1.83 เปอร์ เซ็นต์
ขณะทําการวิจัยมีกลุ่มตัวอย่างขอออกจากการวิจยั จํานวน 1 คนหลังจากเริ่ มโปรแกรมแล้ ว 1 สัปดาห์ และคัด
ออกจากการวิจยั จํานวน 1 คน หลังจากเริ่ มให้ โปรแกรมการออกกําลังกายในนํ ้าแล้ ว 1 วัน เนื่องจากพบว่าผู้ป่วย
ใช้ ยา Digocine ที่มีผลในการควบคุมจังหวะการเต้ นของหัวใจ ซึง่ อาจมีผลต่อการทดลองและการทดสอบ ทําให้
เหลือจํานวนกลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์ผลการทดลองจํานวน 13 คน เข้ าร่ วมโปรแกรมออกกําลังกายในนํ ้าที่
สระธาราบํ าบัด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นํ า้ มีระดับความลึก 1.20 เมตร ควบคุมอุณหภูมิ
ในขณะทําการทดลองที่ 32-38 องศาเซลเซียส
ค่าตัวแปรทางสรี รวิทยาขณะพักก่อนและหลังโปรแกรมออกกําลังกายในนํ ้า 4 สัปดาห์ ในผู้ป่วยอัมพาต
ครึ่ งซีก พบว่า resting systolic blood pressure มีค่าเท่ากับ 144.77 ± 23.34 และ 123.92 ± 19.31 mmHg
ตามลําดับ resting diastolic blood pressure มีค่าเท่ากับ 90.23 ± 15.15 และ 80.62 ± 11.11 mmHg
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ตามลําดับ resting heart rate มีคา่ เท่ากับ 84.31 ± 15.16 และ 82.69 ± 10.63 ครัง้ ต่อนาที ตามลําดับ resting
respiratory rate มีค่าเท่ากับ 20.00 ± 3.63 และ 20.30 ± 3.84 ครัง้ ต่อนาที ตามลําดับ resting oxygen
saturation มีค่าเท่ากับ 96.85 ± 1.95 และ 96.85 ± 1.14 เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ (ตารางที่ 2) ผลการวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบค่าทางสรี รวิทยาขณะพักก่อนและหลังโปรแกรมออกกําลังกายในนํ ้า 4 สัปดาห์ ในผู้ป่วยอัมพาตครึ่ ง
ซีก พบว่า resting systolic blood pressure และ resting diastolic blood pressure เท่านันที
้ ่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ นอกนันไม่
้ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรทางสรี รวิทยาในขณะทํา 6MWT ก่อนและหลังโปรแกรมออก
กําลังกายในนํ ้า 4 สัปดาห์ ในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก พบว่า systolic blood pressure มีคา่ เท่ากับ 167.15 ± 35.44
และ 149.23 ± 27.93 mmHg ตามลําดับ diastolic blood pressure มีคา่ เท่ากับ 97.23 ± 15.20 และ 86.15 ±
16.22 mmHg ตามลําดับ heart rate มีค่าเท่ากับ 92.15 ± 18.65 และ 90.85 ± 15.32 ครัง้ ต่อนาที ตามลําดับ
respiratory rate มีค่าเท่ากับ 22.15 ± 3.56 และ 22.77 ± 3.37 ครัง้ ต่อนาที ตามลําดับ arterial oxygen
saturation มีค่าเท่ากับ 96.39 ± 2.26 และ 96.69 ±1.75 เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ 6MWT มีระยะทางเท่ากับ
179.68 ± 91.97 และ 234.32 ± 129.13 เมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 3) จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าหลัง
โปรแกรมออกกําลังกายในนํ ้า 4 สัปดาห์ ผู้ป่วยอัมพาตครึ่ งซีก มีค่า systolic blood pressure และ diastolic
blood pressure ลดลงและระยะทางที่เดินได้ ใน 6 นาทีเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบกับก่อน
ได้ รับโปรแกรมออกกําลังกาย อย่างไรก็ตามไม่พบความแตกต่างของตัวแปรทางสรี รวิทยาอื่นๆ

วิเคราะห์ และอภิปรายผลการศึกษา

การศึกษาในครั ง้ นี ม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่ อเปรี ยบเที ยบผลการออกกํ าลังกายในนํา้ ที่มีต่อสมรรถภาพของ
ระบบหัวใจและหายใจในผู้ป่วยอัมพาตครึ่ งซีก จากการศึกษาพบว่าการออกกําลังกายในนํ ้ามีผลต่อสมรรถภาพ
ของระบบหัวใจและหายใจ ซึ่งทดสอบโดย 6MWT ผลการวิจัยสอดคล้ องกับการศึกษาของ Corruzi และคณะ
(1985) ซึ่งพบว่า การออกกํ าลังกายในนํา้ ช่วยให้ เกิดการตอบสนองทางสรี รวิทยา ความดันโลหิ ตเฉลี่ยลดลง
การศึกษาในครั ง้ นีพ้ บว่า โปรแกรมการออกกํ าลังกายในนํา้ 4 สัปดาห์ สามารถลดความดันโลหิตขณะพักได้
แตกต่างจากก่อนการทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังนัน้ อาจกล่าวได้ ว่าผู้ป่วยอัมพาตครึ่ งซีกมี
สมรรถภาพของระบบหัวใจและหายใจเพิ่มขึ ้นหลังการออกกําลังกายในนํ ้า ทังนี
้ ้เนื่องจาก เมื่ออยู่ในระดับนํ ้าลึก
แรงดันภายนอกที่ ร ะดับความลึกบริ เวณขาจะมากกว่ากลางลําตัว เลือดดําและนํ า้ เหลืองจึงไหลเวียนกลับ สู่
ส่วนกลางมากขึ ้น ทําให้ ปริ มาตรเลือดดําส่วนกลางเพิ่มขึ ้นมากกว่าปกติร้อยละ 60 เลือดจึงไหลกลับสู่หวั ใจมาก
ขึ ้น เพิ่มปริ มาตรเลือดที่หวั ใจประมาณร้ อยละ 30 กล้ ามเนื ้อหัวใจจึงถูกดึงยืดมากขึ ้น ส่งผลให้ การหดตัวดีขึ ้น
จากการศึกษาครัง้ นี ้ยัง พบว่าโปรแกรมการออกกําลังกายในนํา้ 4 สัปดาห์ มีผลทําให้ กลุ่มตัวอย่างมี
ระยะทางที่เดินได้ ใน 6 นาทีเพิ่มขึ ้น แตกต่างจากก่อนการทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05) เนื่องจาก
ในขณะออกกําลังกายในนํ ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสรี รวิทยา 2 ประการหลัก คือการเพิ่มขึ ้นของปริ มาณการสูบ
ฉีดโลหิตจากหัวใจใน 1 นาทีและการกระจายของเลือดไปสูอ่ วัยวะต่างๆ เป็ นผลทําให้ มีการขนส่งสารพลังงานและ
O 2 สู่เซลล์กล้ ามเนือ้ ขณะออกกําลังกายได้ เพียงพอแก่ความต้ องการ มีการปรับตัวของระบบหัวใจและหลอด
เลือดทําให้ ระบบหัวใจและหลอดเลือดมีประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มมากขึ ้น ส่วนระยะทางที่เดินได้ ใน 6 นาที
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ของกลุม่ ตัวอย่างในการทดลองครัง้ นี ้มีระยะทางที่เดินได้ เฉลี่ย 234.1±129.5 เมตร ซึง่ มีคา่ น้ อยกว่างานวิจยั อื่นใน
ต่างประเทศ ที่พบว่ามีคา่ ระยะทางที่เดินได้ เฉลี่ย 316 เมตร (Pang et. al., 2005) 302 เมตร (Kelly et. al., 2003)
และ 378 เมตร (Eng et. al., 2004) แสดงให้ เห็นว่าผู้ป่วยอัมพาตครึ่ งซีกที่ร่วมโครงการวิจยั นี ้มีความเสี่ยงต่อโรค
หลอดเลือดหัวใจมากกว่าผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกในต่างประเทศ
นอกจากนี ใ้ นการศึกษาครั ง้ นี ย้ ังพบว่า จากการทดสอบสมรรถภาพของระบบหัวใจและหายใจ ด้ วย
6MWT สามารถวิเคราะห์ได้ วา่ ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก อาจจะมีสมรรถภาพของระบบหัวใจและการหายใจน้ อยหรื อ
ตํ่ากว่าปกติ ซึง่ สังเกตได้ จากค่าทางสรี รวิทยาและระยะทางที่เดินได้ ใน 6 นาที เมื่อเปรี ยบเทียบกับค่าปกติของ
The American Thoracic Society ซึง่ พบว่าผู้ที่มีระยะทางที่ได้ จาก 6MWT น้ อยกว่า 320 เมตร หรื อไม่สามารถ
ทดสอบได้ ครบ 6 นาที ถือว่าอยู่ในเกณฑ์เสี่ยง ควรเฝ้าระวังในการออกกําลังกายและสามารถพยากรณ์ ในระยะ
ยาวได้ วา่ อาจมีภาวะเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจและระบบหายใจได้
อย่างไรก็ตามไม่พบการเปลี่ยนแปลงตัวแปรทางสรี รวิทยาอื่น ได้ แก่ resting heart rate, resting
respiratory rate, resting oxygen saturation (SpO 2 ) โดยค่าปกติของ resting heart rate คือ 60-100 ครัง้ ต่อ
นาที resting respiratory rate คือ 16-20 ครั ง้ ต่อนาทีและ resting arterial oxygen saturation (SpO 2 )
มากกว่า 95-98 เปอร์ เซ็นต์ จะเห็นได้ ว่าค่าทางสรี วิทยาของตัวแปรดังกล่าวในกลุ่มตัวอย่างมีระดับใกล้ เคียงค่า
ปกติ หากมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ ้นหรื อลดลงย่อมมีผลกับการทํางานของร่ างกาย ดังนัน้ การควบคุมให้ ค่าทาง
สรี รวิทยาอยู่ในระดับปกติย่อมเป็ นผลดีต่อผู้ป่วย ซึ่งการออกกําลังกายในนํา้ สามารถควบคุมให้ ค่าเหล่านีอ้ ยู่ใน
ระดับใกล้ เคียงปกติได้

สรุปผลการศึกษา
การศึกษาเปรี ยบเทียบผลของการออกกําลังกายในนํ ้าที่มีต่อสมรรถภาพของระบบหัวใจและหายใจใน
ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก สรุ ปผลการศึกษาได้ ว่า การออกกําลังกายในนํ ้า 4 สัปดาห์ มีผลในการเพิ่มสมรรถภาพของ
ระบบหัวใจและหายใจในผู้ป่วยอัมพาตครึ่ งซีก นั่นแสดงให้ เห็นว่าการออกกําลังกายในนํา้ สามารถสร้ างเสริ ม
สมรรถภาพของระบบหัวใจและหายใจในผู้ป่วยอัมพาตครึ่ ง ซีก ระยะเรื อ้ รั ง ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ ต่อผู้ป่ วยทัง้
ทางด้ านการฟื ้นฟูสมรรถภาพทางกาย เพิ่มความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันและป้องกันโรคหัวใจและ
หลอดเลือดได้

กิตติกรรมประกาศ

ทางคณะผู้วิจยั ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่สนับสนุนงบประมาณในการทําวิจยั และ
ขอขอบพระคุณผู้เกี่ยวข้ องทุกคนที่ทําให้ งานวิจยั นี ้สําเร็ จลุลว่ งไปได้ โดยดี
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ตารางที่ 1 โปรแกรมการออกกําลังกายในนํ ้าสําหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก
ระยะเวลา
กิจกรรมการออกกําลังกาย
Warm up ให้ ผ้ ปู ่ วยลงนัง่ บนเก้ าอี ้ในนํ ้าเพื่อปรับตัวและออกกําลังกายขาและแขนทังสองข้
้
าง โดยการ
นาทีที่ 1-5 เตะขาขึ ้นและลง กระดกปลายเท้ าขึ ้นและลง ปั่ นจักรยานในนํ ้า กางและหุบแขน มีนกั
กายภาพบําบัดดูแลอย่างน้ อย 1 คน การลงยืนข้ างขอบสระ การทดสอบการเคลื่อนไหว
ร่ างกายในนํ ้า
นาทีที่ 6-10 ให้ ผ้ ปู ่ วยเดินในราวคูข่ นานเพื่อทดสอบและฝึ กการทรงตัว โดยให้ ผ้ ปู ่ วยเดินไปข้ างหน้ า เดิน
ถอยหลัง เดินทางด้ านข้ างซ้ ายและขวา
Exercise ให้ ผ้ ปู ่ วยเดินบนลูว่ ิ่งโดยปรับความเร็ วดังนี ้
นาทีที่ 11- 30 นาทีที่ 1-3 เดินด้ วยความเร็ ว 0.5 ไมล์ตอ่ ชัว่ โมง
นาทีที่ 4-5 เดินด้ วนความเร็ ว 1.0 ไมล์ตอ่ ชัว่ โมง
นาทีที่ 6-10 เดินด้ วยความเร็ ว 2.0 ไมล์ตอ่ ชัว่ โมง
นาทีที่ 11-15 เดินด้ วยความเร็ ว 2.5 ไมล์ตอ่ ชัว่ โมง*
นาทีที่ 16-17 เดินด้ วยความเร็ ว 2.0ไมล์ตอ่ ชัว่ โมง
นาทีที่ 18-19 เดินด้ วยความเร็ ว 1.0ไมล์ตอ่ ชัว่ โมง
นาทีที่ 19-20 เดินด้ วยความเร็ ว 0.5 ไมล์ตอ่ ชัว่ โมง
แล้ วค่อยๆ ลดความเร็ วลงจนถึง 0 ไมล์ตอ่ ชัว่ โมง
*ปรับได้ ตามความสามารถของกลุม่ ตัวอย่างโดยให้ มี THR ตามที่กําหนด
Cool down ให้ ผ้ ปู ่ วยเดินรอบสระพร้ อมกับกางแขนออกหายใจเข้ าหุบแขนเข้ าหายใจออกยกแขนขึ ้น
นาทีที่ 31-35 หายใจเข้ ากดแขนลงหายใจออก
นาทีที่ 36-40 ยืนข้ างขอบสระเพื่อยืดกล้ ามเนื ้อต้ นขาด้ านหน้ าและด้ านหลัง และกล้ ามเนื ้อน่อง
ท่าละ 3 ครัง้ ครัง้ ละ 10 วินาที และนัง่ พัก
*ในสัปดาห์ที่ 2, 3 และ 4 จะทําการเพิ่มเวลาในช่วงการเดินบนลูว่ ิ่ง สัปดาห์ละ 5 นาที
ตารางที่ 2 ค่าตัวแปรทางสรี รวิทยาขณะพักก่อนและหลังโปรแกรมออกกําลังกายในนํ ้า 4 สัปดาห์ ในผู้ป่วย
อัมพาตครึ่งซีก
ข้ อมูล
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
p-value
Resting systolic blood pressure
144.77 ± 23.34
123.92 ± 19.31
0.000*
(mmHg)
Resting diastolic blood pressure
90.23 ± 15.15
80.62 ± 11.11
0.002*
(mmHg)
Resting heart rate (beats per
84.31 ± 15.16
82.69 ± 10.63
0.615
minute)
Resting respiratory rate
20.00 ± 3.63
20.30 ± 3.84
0.619
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ข้ อมูล
(breaths per minute)
Resting oxygen saturation (%)
ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ก่อนการทดลอง
96.85 ± 1.95

หลังการทดลอง
96.85 ± 1.14

p-value
1.000

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบ 6 MWT ก่อนและหลังโปรแกรมออกกําลังกายในนํ ้า 4 สัปดาห์ ในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก
ข้ อมูล
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
p-value
End systolic blood pressure
167.15 ± 35.44
149.23 ± 27.93
0.016*
(mmHg)
End diastolic blood pressure
97.23 ± 15.20
86.15 ± 16.22
0.003*
(mmHg)
End heart rate (beats per minute)
92.15 ± 18.65
90.85 ± 15.32
0.794
End respiratory rate (breaths per
22.15 ± 3.56
22.77 ± 3.37
0.404
minute)
End oxygen saturation (%)
96.39 ± 2.26
96.69 ±1.75
0.677
Walk distance (meter)
179.68 ± 91.97
234.32 ± 129.13
0.004*
ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

1413

