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บทคัดย่อ 

 
 ภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นปัญหาสุขภาพที่ส าคัญทั่วโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ที่มีภาวะ
หัวใจล้มเหลวทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และเศรษฐกิจสังคม ผลกระทบที่ส าคัญที่สุดคือผลกระทบ
ทางด้านร่างกายโดยผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวจะมีความสามารถในการท าหน้าที่ของร่างกายลดลง 
การออกก าลังกายแบบแอโรบิคกับเก้าอี้เป็นวิธีการหนึ่งที่จะสามารถเพิ่ม ความสามารถในการท า
หน้าที่ของร่างกายในกลุ่มประชากรดังกล่าว การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาผลของการออกก าลังกายแบบแอโรบิคกับเก้าอี้ต่อความสามารถในการท าหน้าที่ของร่างกาย
ในผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว กลุ่มตัวอย่างคือผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวที่เข้ารับการ รักษาที่คลินิก
โรคหัวใจ และหลอดเลือด แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสันป่าตอง และโรงพยาบาลแม่วาง เป็นกลุ่ม
ทดลอง และกลุ่มควบคุมตามล าดับ กลุ่มละ 14 คน กลุ่มทดลองออกก าลังกายแบบแอโรบิค กับเก้าอี้
ในขณะที่กลุ่มควบคุมออกก าลังกายตามปกติ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) วิดิทัศน์การออก
ก าลังกายแบบแอโรบิคกับเก้าอี้ 2) แบบประเมินความรับรู้อาการเหนื่อยของบอร์ก 3) แบบบันทึก
การออกก าลังกาย 4) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 5) แบบบันทึกความสามารถในการเดินบนพื้นราบ
ในเวลา 6 นาที วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และสถิติการทดสอบค่าที 
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 ผลการศึกษาพบว่า  
 1. ความสามารถในการท าหน้าที่ของร่างกายของผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวหลังการ
ออกก าลังกายแบบแอโรบิคกับเก้าอี้ดีกว่าผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวที่ออกก าลังกายตามปกติอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 2. ความสามารถในการท าหน้าที่ของร่างกายของผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวหลังการ
ออกก าลังกายแบบแอโรบิคกับเก้าอี้ดีกว่าก่อนออกก าลังกายแบบแอโรบิคกับเก้าอี้ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 
 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การออกก าลังกายแบบแอโรบิคกับเก้าอี้สามารถเพิ่ม
ความสามารถในการท าหน้าที่ของร่างกายในผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวได้ ดังนั้นจึงสามารถใช้เป็น
อีกทางเลือกหนึ่งในการแนะน าให้ผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวในการออกก าลังกายเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการท าหน้าที่ของร่างกายได้ 
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ABSTRACT 

 
 Heart failure is a significant health problem worldwide, which has an impact on 
persons with heart failure physically, mentally, and socioeconomically. The most significant 
impact is the physical impact as the functional capacity of persons with heart failure will 
decrease. Chair aerobic exercise is one means to increase functional capacity among this 
particular population. This experimental study aimed to examine the effect of chair aerobic 
exercise on functional capacity among persons with heart failure. Subjects were persons with 
heart failure attending Cardiovascular Clinic, Out-Patient Department, Sanpatong and Maewang 
hospitals. They were assigned as experimental and control groups, respectively, with 14 persons 
in each group. Subjects in the experimental group performed chair aerobic exercise, whereas 
those in the control group performed normal exercise. Research instruments consisted of 1) video 
of chair aerobic exercise, 2) Borg’s scale assessment form, 3) exercise recording form, 4) 
demographic data recording form, and 5) 6- minute walk distance recording form. Data were 
analyzed using descriptive statistics and t-test. 
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  The results revealed that: 
 1. The functional capacity among persons with heart failure after performing chair 
aerobic exercise was statistically significantly better than those who exercised normally (p<.001).  
 2. The functional capacity among persons with heart failure after performing chair 
aerobic exercise was statistically significantly better than those of before (p<.001).  
 Results of this study demonstrate that chair aerobic exercise can increase functional 
capacities among persons with heart failure, therefore it is suggested as another option to be 
advised to persons with heart failure in order to increase their functional capacities.  
 
 


