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บทคัดย่อ 

 ผู้ ป่วยอมัพาตคร่ึงซีกท่ีมีสาเหตมุาจากโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกมีแนวโน้มเสียชีวิตจากโรคหวัใจ

มากกว่าโรคหลอดเลือดสมองโดยตรง เน่ืองจากผู้ ป่วยมีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนือ้ซีกใดซีกหนึ่งของร่างกาย 

ทําให้มีการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยความยากลําบาก มีการลดของกิจกรรมทางกายมีผลทําให้สมรรถภาพของ

ระบบหวัใจและหายใจลดลงดงันัน้การศกึษาครัง้นีจ้งึมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาผลของการออกกําลงักายในนํา้ท่ีมี

ต่อสมรรถภาพของระบบหวัใจและหายใจในผู้ ป่วยอมัพาตคร่ึงซีกระยะเรือ้รัง ท่ีโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัแม่ฟ้า

หลวง ต.ท่าสดุ อ.เมือง จ.เชียงราย โดยคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างด้วยวิธีสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 15 คน เพศ

ชาย 9 คน เพศหญิง 6 คน มีอายุเฉลี่ย 62.00 ± 10.02 ปี ให้โปรแกรมการออกกําลงักายในนํา้วนัละ 45-60 นาที 

3 วนัตอ่สปัดาห์ รวม 4 สปัดาห์ ประเมินผลโดยใช้การเดินให้ได้ระยะทางมากท่ีสดุภายใน 6 นาที (6 minute walk 

test ; 6MWT) ผลการทดลองพบวา่หลงัได้รับโปรแกรมการออกกําลงักายในนํา้ กลุ่มตวัอย่างมีระยะทางท่ีเดินได้

ภายใน 6 นาที เพ่ิมขึน้ (ก่อนการทดลอง179.68 ± 91.97 เมตร หลงัการทดลอง 234.32 ± 129.13 เมตร) และ

ความดนัโลหิตเฉลี่ยขณะหวัใจบีบและคลายตวัขณะพกัลดลง (ก่อนการทดลอง144.77 ± 23.34 / 90.23 ± 15.15 

มิลลิเมตรปรอท หลงัการทดลอง 123.92 ± 19.31 / 80.62 ± 11.11 มิลลิเมตรปรอท) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 

(p<0.05) อย่างไรก็ตาม ไม่พบความแตกต่างของอตัราการเต้นของหัวใจ อตัราการหายใจและค่าความอ่ิมตัว

ออกซิเจนในเลือดแดงในขณะพกัระหวา่งก่อนและหลงัได้รับโปรแกรมการออกกําลงักายในนํา้ ดงันัน้จึงสรุปได้ว่า

โปรแกรมการออกกําลงักายในนํา้ 3 วนัต่อสปัดาห์ เป็นเวลา 4 สปัดาห์ ช่วยเพ่ิมสมรรถภาพของระบบหวัใจและ

หายใจในผู้ ป่วยอมัพาตคร่ึงซีกระยะเรือ้รังได้ 

คาํสาํคัญ : อมัพาตคร่ึงซีก ออกกําลงักายในนํา้ สมรรถภาพของระบบหวัใจและหายใจ   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 พบว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็น

สาเหตกุารเสียชีวิตอนัดบัแรกของหญิงไทยและคิดเป็นร้อยละ 15 ของการเสียชีวิต ในเพศชายพบเป็นอนัดบัสอง

รองจากโรคเอดส์และคิดเป็นร้อยละ 10 ของการเสียชีวิต นอกจากนีย้งัทําให้เกิดความพิการซึง่มีผลต่อการทํางาน

และการดแูลตนเองเป็นอนัดบัสองในเพศหญิงและอนัดบัสามในเพศชาย ซึง่อบุัติการณ์การเกิดโรคหลอดเลือด

สมองในคนไทยพบประมาณ 250 รายตอ่ประชากร 100,000 คน คํานวณได้วา่น่าจะมีคนไทยเป็นโรคหลอดเลือด

สมองปีละ 150,000 รายหรือคนไทยเป็นโรคนี ้1 รายในทุก 4 นาทีและเสียชีวิต 1 รายในทุก 10 นาที (สรัุตน์และ

สมบัติ, 2547) เสียค่าใช้จ่ายในการรักษารายละ 162,664.97 บาทต่อปี  อาการอ่อนแรงของกล้ามเนือ้ซีกใดซีก

หนึ่งของร่างกายในผู้ ป่วยอัมพาตคร่ึงซีกเกิดจากพยาธิสภาพท่ีหลอดเลือดสมองทัง้หลอดเลือดสมองแตกและ

หลอดเลือดสมองตีบตนัล้วนเป็นสาเหตใุห้สมองส่วนนัน้สญูเสียหน้าท่ีการทํางานไป ซึง่หลอดเลือดท่ีมกัมีปัญหา

ได้แก่ anterior cerebral artery และ middle cerebral artery ซึง่สมองส่วนท่ีเสียหายนัน้เป็นส่วนท่ีทําหน้าท่ี

ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายจึงทําให้ผู้ ป่วยมีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนือ้ซีกตรงข้ามกบัสมองท่ีเสียหาย  

การมีพยาธิสภาพปรากฏท่ีหลอดเลือดบริเวณสมองนัน้ไม่ได้แปลว่าหลอดเลือดบริเวณอ่ืนจะปกติ เพราะการ

ทํางานของหลอดเลือดเป็นระบบไหลเวียนเดียวกนั ดงันัน้ผู้ ป่วยท่ีมีพยาธิสภาพท่ีหลอดเลือดสมองจึงอาจมีความ

เสี่ยงท่ีจะเกิดพยาธิสภาพบริเวณหลอดเลือดได้ทัว่ร่างกายด้วยโดยเฉพาะหลอดเลือดหวัใจ เน่ืองจากการอ่อนแรง

ของร่างกายทําให้ผู้ ป่วยอมัพาตคร่ึงซีกสญูเสียความสามารถในการใช้ชีวิตประจําวนั ทําให้ปัญหาเร่งด่วนในการ

รักษาช่วงแรกเป็นการช่วยชีวิตและการรักษาช่วงถดัไปคือการฟืน้ฟกูารทํางานของกล้ามเนือ้เพ่ือให้ผู้ ป่วยสามารถ

ช่วยเหลือตวัเองได้ ท่ีผ่านมางานวิจยัสว่นมากจงึมุง่เน้นเก่ียวกบัการฝึกการควบคมุการทํางานของกล้ามเนือ้ เช่น 

การศกึษาผลของการสมัผสัเพียงแผ่วเบา (light touch) ขณะเดินต่อความสามารถในการเดินของผู้ ป่วยอมัพาต

คร่ึงซีก (รัมภา, 2551) การเปรียบเทียบการเพ่ิมกําลงักล้ามเนือ้โดยใช้การกระตุ้นไฟฟ้าความถ่ีต่ํากับการออก

กําลงักายในผู้ ป่วยอมัพาตคร่ึงซีก (วีระพงษ์, 2552) และด้านสุขภาพจิต เช่น ความชุกของความวิตกกงัวลใน

ผู้ ป่วยอมัพาตคร่ึงซีกจากโรคหลอดเลือดสมองท่ีเข้ารับการทํากายภาพบําบดั ณ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ (ชุติมา, 

2546) ด้านการปรับตวัของผู้ ป่วย รวมทัง้การสร้างรูปแบบการดูแลผู้ ป่วยอมัพาตคร่ึงซีก แต่อาการอ่อนแรงใน
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ผู้ ป่วยอมัพาตคร่ึงซีกนัน้ ไม่ได้หายไปในระยะเวลาอนัสัน้ ต้องใช้เวลาในการรักษาและฟื้นฟูนานหลายปี จาก

การศกึษาพบวา่ผู้ ป่วยอมัพาตคร่ึงซีกท่ีเกิดจากโรคหลอดเลือดสมองมีแนวโน้มเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหวัใจ

มากกวา่โรคหลอดเลือดสมองโดยตรง (รีช รีจีสทรี, 2551) เน่ืองจากสมรรถภาพของระบบหวัใจและหายใจจะคง

อยู่หรือเพ่ิมขึน้เม่ือมีการออกกําลังกายท่ีเหมาะสม การท่ีผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีอาการอ่อนแรงของ

กล้ามเนือ้คร่ึงซีกของร่างกาย ทําให้เคลื่อนไหวร่างกายด้วยความยากลําบาก ผู้ ป่วยมกัมีการลดลงของกิจกรรม

ทางกายไม่ว่าจะเป็นการทํากิจวตัรประจําวนัหรือการออกกําลงักายด้วยตนเองน้อยลง การท่ีจะคงสมรรถภาพ

ของระบบหวัใจและหายใจไว้นัน้ สามารถทําได้โดยการออกกําลงักายแบบแอโรบิค (สถาบนัเวชศาสตร์ผู้สงูอาย,ุ 

2549) ซึง่มกันิยมออกกําลงักายด้วยการเดินเร็ว ว่ิงเหยาะและป่ันจกัรยาน แต่สําหรับผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ท่ีมีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนือ้คร่ึงซีก ทําให้มีข้อจํากดัในวิธีการดงักล่าว การออกกําลงักายในนํา้เป็นวิธีการท่ี

ใช้คณุสมบติัทางฟิสิกส์ของนํา้เข้ามาช่วยในการทรงตวัและการเคลื่อนไหว (Resnick, 2003) ซึง่เหมาะสมสําหรับ

ผู้ ป่วยอมัพาตคร่ึงซีกท่ีจะทําให้สามารถออกกําลงักายแบบแอโรบิคได้ 

              ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงมีความเห็นว่า การออกกําลงักายในนํา้เป็นทางเลือกท่ีในการเพ่ิมสมรรถภาพของระบบ

หวัใจและหายใจในผู้ ป่วยอมัพาตคร่ึงซีกซึง่มีอาการออ่นแรงของกล้ามเนือ้ได้  

สมมุตฐิานการวิจัย 

หลงัการออกกําลงักายในนํา้ 4 สปัดาห์ ผู้ ป่วยอมัพาตคร่ึงซีกจะมีสมรรถภาพของระบบหวัใจและหายใจ 

(cardiorespiratory fitness) เพ่ิมขึน้ 

 

อุปกรณ์และวิธีการดาํเนินการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 

กลุม่ประชากรศกึษาในครัง้นี ้คือ ผู้ ป่วยท่ีได้รับการวินิจฉยัหรือเคยได้รับการวินิจฉยัวา่เป็นอมัพาตคร่ึงซีก 

ท่ีมารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย ทัง้เพศชายและเพศหญิงมีอาการอ่อน

แรงของกล้ามเนือ้ซีกใดซีกหนึ่งของร่างกายมาเป็นระยะเวลาตัง้แต่ 6 เดือนขึน้ไป มีอายุอยู่ระหว่าง 45-80 ปี มี

คณุสมบติัตามเกณฑ์การคดัเข้า คือ 1)มีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนือ้คร่ึงซีกของร่างกายระดบัท่ีสามารถทรงตวั

เดินได้ 2)ไมมี่ภาวะเกร็งกล้ามเนือ้แบบควบคมุไมไ่ด้รุนแรง 3)ไมมี่ข้อจํากดัในการออกกําลงักายในนํา้และ 4) ไมมี่

ข้อจํากัดในการทดสอบด้วยการเดิน 6 นาที เกณฑ์การคดัออก คือ 1) มีโรคประจําตัวท่ีเป็นอุปสรรคต่อการ

ทดสอบ 6-MWT เช่น มีประวติัเจ็บหน้าอก (unstable angina) มีประวติัหวัใจวายมาก่อน หวัใจเต้นเร็วมากกว่า 

120 ครัง้ต่อนาที ความดนัโลหิตสูงแบบควบคุมไม่ได้หรือภาวะท่ีเป็นข้อห้ามในการออกกําลงักายในนํา้ เช่น มี

แผลเปิดหรือผิวหนงัติดเชือ้ มีไข้ เป็นต้น 2)ในการทดสอบและทดลองหากมีโรคประจําตวัและใช้ยาท่ีมีผลต่อ

ระบบหัวใจและหายใจ จะถูกคดัออกจากการศกึษาในครัง้นี ้ และหากมีข้อสงสยัเก่ียวกบัสขุภาพของผู้ เข้าร่วม

การศกึษา จะส่งตวัปรึกษากบัแพทย์ต่อไป ว่าจะเข้าร่วมการศกึษาในครัง้นีไ้ด้หรือไม ่3)มีความผิดปกติของการ

มองเห็นและการสื่อสาร และ 4)มีภาวะแทรกซ้อนอ่ืนทางระบบประสาท ระบบกระดูกและกล้ามเนือ้ท่ีเป็น

อปุสรรคตอ่การทดลอง 
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วิธีการดาํเนินการวิจัย 

การศึกษาในครัง้นีผ้่านการรับรองจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย

อาสาสมคัรท่ีเข้าร่วมงานวิจัยได้ตอบแบบสอบถามและตอบคําถามท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัย เพ่ือคดัเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์การคัดเข้าและเกณฑ์การคัดออกและได้รับการประเมินจากนัก

กายภาพบําบดัวา่สามารถเดินได้โดยไม่ต้องมีผู้ช่วยเหลือ อาจใช้เคร่ืองช่วยเดินได้ ไม่มีภาวะเกร็งท่ีควบคมุไม่ได้

รุนแรง คดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง จํานวน 15 คน ท่ียินดีให้ความร่วมมือในการศกึษาและลงนามยินยอมเข้าร่วมใน

การวิจยั แล้วดําเนินการชีแ้จงกบักลุม่ตวัอย่างท่ีผ่านการคดัเลือกให้ทราบถงึจดุประสงค์ของการวิจยัและช่วงเวลา

ท่ีทําการออกกําลงักายและระยะเวลาของการวิจัย ซึ่งใช้เวลารวม 4 สปัดาห์ จากนัน้ทดสอบสมรรถภาพของ

ระบบหวัใจและหายใจด้วยการเดิน 6 นาที (6 minute walk test ; 6MWT) ด้วยความเร็วท่ีผู้ ป่วยสามารถเดินได้ 

ก่อนและหลงัการทดสอบ วดัอตัราการเต้นของหวัใจ ความดนัโลหิต อตัราการหายใจ oxygen saturation และวดั

ระยะทางท่ีผู้ ป่วยสามารถเดินได้ตามรายละเอียดขัน้ตอนการทดสอบ 6MWT โดยผู้ ช่วยวิจัยคนท่ี 1 และ

กําหนดให้กลุม่ตวัอย่างออกกําลงักายในนํา้ (aquatic exercise) ครัง้ละ 45-60 นาที สปัดาห์ละ 3 วนั ระยะเวลา

รวม 4  สปัดาห์ ตามรายละเอียดในตารางท่ี 1 โปรแกรมการออกกําลงักายในนํา้สําหรับผู้ ป่วยอมัพาตคร่ึงซีก โดย

ผู้ช่วยวิจยัคนท่ี 2 จากนัน้ทําการทดสอบ 6MWT อีกครัง้เพ่ือเปรียบเทียบผลก่อนและหลงัการออกกําลงักายในนํา้

ในผู้ ป่วยอมัพาตคร่ึงซีก  

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติ ิ

 การวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานของอาสาสมคัร โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) และใช้

สถิติ Paired t-test เพ่ือเปรียบเทียบผลก่อนและหลงัการฝึกด้วยการออกกําลงักายในนํา้ 

 

ผลการศึกษา 

ผลการทดสอบออกกําลงักายในนํา้ในกลุ่มตวัอย่างจํานวน 15 คน เพศชาย 9 คน และเป็นเพศหญิง 6 

คน มีอายุเฉลี่ย 62.00 ± 10.02 ปี นํา้หนกัตวัเฉลี่ย 55.32 ± 10.31 กิโลกรัม ส่วนสงูเฉลี่ย 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 ครัง้ต่อนาที ค่า resting 

respiratory rate เฉลี่ย 20.00 ± 3.38 ครัง้ต่อนาที และค่า oxygen saturation เฉลี่ย 96.93 ± 1.83 เปอร์เซ็นต์ 

ขณะทําการวิจัยมีกลุ่มตวัอย่างขอออกจากการวิจยัจํานวน 1 คนหลงัจากเร่ิมโปรแกรมแล้ว 1 สปัดาห์ และคดั

ออกจากการวิจยัจํานวน 1 คน หลงัจากเร่ิมให้โปรแกรมการออกกําลงักายในนํา้แล้ว 1 วนั เน่ืองจากพบว่าผู้ ป่วย

ใช้ยา Digocine ท่ีมีผลในการควบคมุจงัหวะการเต้นของหวัใจ ซึง่อาจมีผลต่อการทดลองและการทดสอบ ทําให้

เหลือจํานวนกลุ่มตวัอย่างในการวิเคราะห์ผลการทดลองจํานวน 13 คน เข้าร่วมโปรแกรมออกกําลงักายในนํา้ท่ี

สระธาราบําบัด โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง  นํา้มีระดบัความลึก 1.20 เมตร ควบคุมอุณหภูมิ

ในขณะทําการทดลองท่ี 32-38 องศาเซลเซียส 

คา่ตวัแปรทางสรีรวิทยาขณะพกัก่อนและหลงัโปรแกรมออกกําลงักายในนํา้ 4 สปัดาห์ ในผู้ ป่วยอมัพาต

คร่ึงซีก พบว่า resting systolic blood pressure มีค่าเท่ากบั 144.77 ± 23.34 และ 123.92 ± 19.31 mmHg 

ตามลําดบั resting diastolic blood pressure มีค่าเท่ากับ 90.23 ± 15.15 และ 80.62 ± 11.11 mmHg 
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ตามลําดบั resting heart rate  มีคา่เท่ากบั 84.31 ± 15.16 และ 82.69 ± 10.63 ครัง้ต่อนาที ตามลําดบั resting 

respiratory rate มีค่าเท่ากบั 20.00 ± 3.63 และ 20.30 ± 3.84 ครัง้ต่อนาที ตามลําดบั resting oxygen 

saturation มีค่าเท่ากบั 96.85 ± 1.95 และ 96.85 ± 1.14 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดบั (ตารางท่ี 2) ผลการวิเคราะห์

เปรียบเทียบคา่ทางสรีรวิทยาขณะพกัก่อนและหลงัโปรแกรมออกกําลงักายในนํา้ 4 สปัดาห์ ในผู้ ป่วยอมัพาตคร่ึง

ซีก พบว่า resting systolic blood pressure และ resting diastolic blood pressure เท่านัน้ท่ีมีความแตกต่าง

กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ นอกนัน้ไมมี่ความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 

ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของตวัแปรทางสรีรวิทยาในขณะทํา 6MWT ก่อนและหลงัโปรแกรมออก

กําลงักายในนํา้ 4 สปัดาห์ ในผู้ ป่วยอมัพาตคร่ึงซีก พบวา่ systolic blood pressure มีคา่เท่ากบั 167.15 ± 35.44 

และ 149.23  ± 27.93 mmHg ตามลําดบั diastolic blood pressure มีคา่เท่ากบั 97.23  ± 15.20 และ 86.15  ± 

16.22 mmHg ตามลําดบั heart rate มีค่าเท่ากบั 92.15  ± 18.65  และ 90.85 ± 15.32 ครัง้ต่อนาที ตามลําดบั 

respiratory rate มีค่าเท่ากับ 22.15 ± 3.56 และ 22.77 ± 3.37 ครัง้ต่อนาที ตามลําดบั arterial oxygen 

saturation มีค่าเท่ากบั 96.39  ± 2.26 และ 96.69 ±1.75 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดบั 6MWT มีระยะทางเท่ากับ 

179.68 ± 91.97 และ 234.32 ± 129.13 เมตร ตามลําดบั (ตารางท่ี 3) จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าหลงั

โปรแกรมออกกําลงักายในนํา้ 4 สปัดาห์ ผู้ ป่วยอมัพาตคร่ึงซีก มีค่า systolic blood pressure และ diastolic 

blood pressure ลดลงและระยะทางท่ีเดินได้ใน 6 นาทีเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกบัก่อน

ได้รับโปรแกรมออกกําลงักาย อย่างไรก็ตามไมพ่บความแตกตา่งของตวัแปรทางสรีรวิทยาอ่ืนๆ 

 

วิเคราะห์และอภปิรายผลการศึกษา 

 การศึกษาในครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลการออกกําลังกายในนํา้ท่ีมีต่อสมรรถภาพของ

ระบบหวัใจและหายใจในผู้ ป่วยอมัพาตคร่ึงซีก จากการศกึษาพบว่าการออกกําลงักายในนํา้มีผลต่อสมรรถภาพ

ของระบบหัวใจและหายใจ ซึ่งทดสอบโดย 6MWT ผลการวิจัยสอดคล้องกับการศึกษาของ Corruzi และคณะ 

(1985) ซึ่งพบว่า การออกกําลงักายในนํา้ช่วยให้เกิดการตอบสนองทางสรีรวิทยา ความดนัโลหิตเฉลี่ยลดลง 

การศึกษาในครัง้นีพ้บว่า โปรแกรมการออกกําลงักายในนํา้ 4 สปัดาห์ สามารถลดความดนัโลหิตขณะพักได้ 

แตกต่างจากก่อนการทดลองอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p<0.05) ดงันัน้อาจกล่าวได้ว่าผู้ ป่วยอมัพาตคร่ึงซีกมี

สมรรถภาพของระบบหวัใจและหายใจเพ่ิมขึน้หลงัการออกกําลงักายในนํา้ ทัง้นีเ้น่ืองจาก เม่ืออยู่ในระดบันํา้ลึก 

แรงดันภายนอกท่ีระดับความลึกบริเวณขาจะมากกว่ากลางลําตัว เลือดดําและนํา้เหลืองจึงไหลเวียนกลับสู่

สว่นกลางมากขึน้ ทําให้ปริมาตรเลือดดําส่วนกลางเพ่ิมขึน้มากกว่าปกติร้อยละ 60 เลือดจึงไหลกลบัสู่หวัใจมาก

ขึน้ เพ่ิมปริมาตรเลือดท่ีหวัใจประมาณร้อยละ 30 กล้ามเนือ้หวัใจจงึถกูดงึยืดมากขึน้ สง่ผลให้การหดตวัดีขึน้  

 จากการศกึษาครัง้นีย้งั พบว่าโปรแกรมการออกกําลงักายในนํา้ 4 สปัดาห์ มีผลทําให้กลุ่มตวัอย่างมี

ระยะทางท่ีเดินได้ใน 6 นาทีเพ่ิมขึน้ แตกต่างจากก่อนการทดลองอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p<0.05)  เน่ืองจาก

ในขณะออกกําลงักายในนํา้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา 2 ประการหลกั คือการเพ่ิมขึน้ของปริมาณการสบู

ฉีดโลหิตจากหวัใจใน 1 นาทีและการกระจายของเลือดไปสูอ่วยัวะตา่งๆ เป็นผลทําให้มีการขนสง่สารพลงังานและ 

O2 สู่เซลล์กล้ามเนือ้ขณะออกกําลงักายได้เพียงพอแก่ความต้องการ  มีการปรับตวัของระบบหัวใจและหลอด

เลือดทําให้ระบบหวัใจและหลอดเลือดมีประสิทธิภาพในการทํางานเพ่ิมมากขึน้ ส่วนระยะทางท่ีเดินได้ใน 6 นาที
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ของกลุม่ตวัอย่างในการทดลองครัง้นีมี้ระยะทางท่ีเดินได้เฉลี่ย 234.1±129.5 เมตร ซึง่มีคา่น้อยกวา่งานวิจยัอ่ืนใน

ตา่งประเทศ ท่ีพบวา่มีคา่ระยะทางท่ีเดินได้เฉลี่ย 316 เมตร (Pang et. al., 2005) 302 เมตร (Kelly et. al., 2003) 

และ 378 เมตร (Eng et. al., 2004) แสดงให้เห็นว่าผู้ ป่วยอมัพาตคร่ึงซีกท่ีร่วมโครงการวิจยันีมี้ความเสี่ยงต่อโรค

หลอดเลือดหวัใจมากกวา่ผู้ ป่วยอมัพาตคร่ึงซีกในตา่งประเทศ 

 นอกจากนีใ้นการศึกษาครัง้นีย้ังพบว่า จากการทดสอบสมรรถภาพของระบบหัวใจและหายใจ ด้วย 

6MWT สามารถวิเคราะห์ได้วา่ ผู้ ป่วยอมัพาตคร่ึงซีก อาจจะมีสมรรถภาพของระบบหวัใจและการหายใจน้อยหรือ

ต่ํากว่าปกติ ซึง่สงัเกตได้จากค่าทางสรีรวิทยาและระยะทางท่ีเดินได้ใน 6 นาที เม่ือเปรียบเทียบกบัค่าปกติของ 

The American Thoracic Society ซึง่พบว่าผู้ ท่ีมีระยะทางท่ีได้จาก 6MWT น้อยกว่า 320 เมตร หรือไม่สามารถ

ทดสอบได้ครบ 6 นาที ถือว่าอยู่ในเกณฑ์เสี่ยง ควรเฝ้าระวงัในการออกกําลงักายและสามารถพยากรณ์ในระยะ

ยาวได้วา่อาจมีภาวะเก่ียวกบัโรคหลอดเลือดหวัใจและระบบหายใจได้ 

 อย่างไรก็ตามไม่พบการเปลี่ยนแปลงตวัแปรทางสรีรวิทยาอ่ืน ได้แก่ resting heart rate, resting 

respiratory rate, resting oxygen saturation (SpO2) โดยค่าปกติของ resting heart rate คือ 60-100 ครัง้ต่อ

นาที resting respiratory rate คือ 16-20 ครัง้ต่อนาทีและ resting arterial oxygen saturation (SpO2)  

มากกว่า 95-98 เปอร์เซ็นต์ จะเห็นได้ว่าค่าทางสรีวิทยาของตวัแปรดงักล่าวในกลุ่มตวัอย่างมีระดบัใกล้เคียงค่า

ปกติ หากมีการเปลี่ยนแปลงมากขึน้หรือลดลงย่อมมีผลกบัการทํางานของร่างกาย ดงันัน้การควบคมุให้ค่าทาง

สรีรวิทยาอยู่ในระดบัปกติย่อมเป็นผลดีต่อผู้ ป่วย ซึ่งการออกกําลงักายในนํา้สามารถควบคุมให้ค่าเหล่านีอ้ยู่ใน

ระดบัใกล้เคียงปกติได้  

 

สรุปผลการศึกษา 

 การศึกษาเปรียบเทียบผลของการออกกําลงักายในนํา้ท่ีมีต่อสมรรถภาพของระบบหวัใจและหายใจใน

ผู้ ป่วยอมัพาตคร่ึงซีก สรุปผลการศกึษาได้ว่า การออกกําลงักายในนํา้ 4 สปัดาห์ มีผลในการเพ่ิมสมรรถภาพของ

ระบบหัวใจและหายใจในผู้ ป่วยอมัพาตคร่ึงซีก นั่นแสดงให้เห็นว่าการออกกําลงักายในนํา้สามารถสร้างเสริม

สมรรถภาพของระบบหัวใจและหายใจในผู้ ป่วยอัมพาตคร่ึงซีกระยะเรือ้รัง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ป่วยทัง้

ทางด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย เพ่ิมความสามารถในการทํากิจวตัรประจําวนัและป้องกันโรคหวัใจและ

หลอดเลือดได้ 

 

กิตตกิรรมประกาศ 

ทางคณะผู้ วิจยัขอขอบพระคณุมหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวงท่ีสนบัสนนุงบประมาณในการทําวิจยัและ

ขอขอบพระคณุผู้ เก่ียวข้องทกุคนท่ีทําให้งานวิจยันีส้ําเร็จลลุว่งไปได้โดยดี 
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ตารางท่ี 1 โปรแกรมการออกกําลงักายในนํา้สําหรับผู้ ป่วยอมัพาตคร่ึงซีก 

ระยะเวลา กจิกรรมการออกกาํลังกาย 

Warm up 

นาทีท่ี 1-5 

ให้ผู้ ป่วยลงนัง่บนเก้าอีใ้นนํา้เพ่ือปรับตวัและออกกําลงักายขาและแขนทัง้สองข้าง โดยการ

เตะขาขึน้และลง กระดกปลายเท้าขึน้และลง ป่ันจกัรยานในนํา้ กางและหบุแขน มีนกั

กายภาพบําบดัดแูลอย่างน้อย 1 คน การลงยืนข้างขอบสระ การทดสอบการเคลื่อนไหว

ร่างกายในนํา้  

นาทีท่ี 6-10 ให้ผู้ ป่วยเดินในราวคูข่นานเพ่ือทดสอบและฝึกการทรงตวั โดยให้ผู้ ป่วยเดินไปข้างหน้า เดิน

ถอยหลงั เดินทางด้านข้างซ้ายและขวา 

Exercise 

นาทีท่ี 11- 30 

ให้ผู้ ป่วยเดินบนลูว่ิ่งโดยปรับความเร็วดงันี ้

นาทีท่ี 1-3 เดินด้วยความเร็ว 0.5 ไมล์ตอ่ชัว่โมง 

นาทีท่ี 4-5 เดินด้วนความเร็ว 1.0 ไมล์ตอ่ชัว่โมง 

นาทีท่ี 6-10 เดินด้วยความเร็ว 2.0 ไมล์ตอ่ชัว่โมง 

นาทีท่ี 11-15 เดินด้วยความเร็ว 2.5 ไมล์ตอ่ชัว่โมง* 

นาทีท่ี 16-17 เดินด้วยความเร็ว 2.0ไมล์ตอ่ชัว่โมง 

นาทีท่ี 18-19 เดินด้วยความเร็ว 1.0ไมล์ตอ่ชัว่โมง 

นาทีท่ี 19-20 เดินด้วยความเร็ว 0.5 ไมล์ตอ่ชัว่โมง 

แล้วคอ่ยๆ ลดความเร็วลงจนถงึ 0 ไมล์ตอ่ชัว่โมง 

*ปรับได้ตามความสามารถของกลุม่ตวัอย่างโดยให้มี THR ตามท่ีกําหนด 

Cool down 

นาทีท่ี 31-35 

ให้ผู้ ป่วยเดินรอบสระพร้อมกบักางแขนออกหายใจเข้าหบุแขนเข้าหายใจออกยกแขนขึน้

หายใจเข้ากดแขนลงหายใจออก 

นาทีท่ี 36-40 ยืนข้างขอบสระเพ่ือยืดกล้ามเนือ้ต้นขาด้านหน้าและด้านหลงั และกล้ามเนือ้น่อง  

ท่าละ 3 ครัง้ ครัง้ละ 10 วินาที และนัง่พกั 

*ในสปัดาห์ท่ี 2, 3 และ 4 จะทําการเพ่ิมเวลาในช่วงการเดินบนลูว่ิ่ง สปัดาห์ละ 5 นาที 

 

ตารางท่ี 2  คา่ตวัแปรทางสรีรวิทยาขณะพกัก่อนและหลงัโปรแกรมออกกําลงักายในนํา้ 4 สปัดาห์ ในผู้ ป่วย

อมัพาตคร่ึงซีก 

ข้อมลู ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง p-value 

Resting systolic blood pressure 

(mmHg) 

144.77 ± 23.34 123.92 ± 19.31 0.000* 

Resting diastolic blood pressure 

(mmHg) 

90.23 ± 15.15 80.62 ± 11.11 0.002* 

Resting heart rate  (beats per 

minute) 

84.31 ± 15.16 82.69 ± 10.63 0.615 

Resting respiratory rate  20.00 ± 3.63 20.30 ± 3.84 0.619 
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ข้อมลู ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง p-value 

(breaths per minute) 

Resting oxygen saturation (%) 96.85 ± 1.95 96.85 ± 1.14 1.000 

คา่เฉลี่ย ± สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 

ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบ 6 MWT ก่อนและหลงัโปรแกรมออกกําลงักายในนํา้ 4 สปัดาห์ ในผู้ ป่วยอมัพาตคร่ึงซีก 

ข้อมลู ก่อนการทดลอง  หลงัการทดลอง p-value 

End systolic blood pressure 

(mmHg) 

167.15 ± 35.44 149.23  ± 27.93 0.016* 

End  diastolic blood pressure 

(mmHg) 

97.23  ± 15.20 86.15  ± 16.22 0.003* 

End heart rate  (beats per minute) 92.15  ± 18.65 90.85 ± 15.32 0.794 

End respiratory rate (breaths per 

minute) 

22.15 ± 3.56 22.77 ± 3.37 0.404 

End oxygen saturation (%) 

Walk  distance (meter) 

96.39  ± 2.26 

179.68 ± 91.97 

96.69 ±1.75 

234.32 ± 129.13 

0.677 

0.004* 

คา่เฉลี่ย ± สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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