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คำนำ
Guideline ของชมรมฟน ฟูหวั ใจไดจดั ทำเปนครัง้ แรกเมือ่ ป พ.ศ. 2539
โดยความรวมมือของอาจารยทงั้ หลายทีร่ ว มกันกอตัง้ ชมรมฟน ฟูหวั ใจ ในปนโี้ ดย
การสนับสนุนของสมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทยฯ ไดมีการ revise
guideline ขึน้ ใหมพรอมกับการมี references เพือ่ การอางอิงและศึกษาเพิม่ เติม
ตองขอขอบคุณอาจารยทกุ ทานทีม่ สี ว นรวมในการจัดทำ guideline นี้ งานดาน
cardiac rehabilitation นัน้ เปนงานทีต่ อ งอาศัยความรวมมือระหวางบุคลากรทาง
การแพทยหลากหลายสาขา จึงเปนงานทีผ่ บู งั คับบัญชาขององคกรจะตองเขาใจ
เพือ่ ใหการสนับสนุน ผมหวังวา guideline นีค้ งจะเปนสิง่ หนึง่ ทีช่ ว ยใหทกุ ทานที่
มีสว นเกีย่ วของไดมคี วามเขาใจในงานดาน cardiac rehabilitation ไดดยี งิ่ ขึน้ ซึง่
จะนำไปสกู ารขยายและทำใหงานดานนีเ้ ขมแขงเติบโตขึน้ ในสถาบันตางๆ เพือ่
ประโยชนในการทีจ่ ะปองกันการเกิดโรคหัวใจ รวมทัง้ การฟน ฟูสมรรถภาพหัวใจ
ใหกลับสภู าวะปกติในรายทีโ่ รคเกิดขึน้ แลว นอกจากตัวผปู ว ยเองแลว ญาติผปู ว ย
ทีม่ ปี จ จัยเสีย่ งก็รวมเปนอีกเปาหมายหนึง่ ทีง่ าน cardiac rehabilitation จะตองครอบ
คลุมดูแลดวย เพือ่ การบรรลุสเู ปาหมายในการทีจ่ ะทำใหประชากรมีสขุ ภาพที่
ดีปราศจากโรคหัวใจพรอมกับการมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้

(พลเอกนายแพทยประวิชช ตันประเสริฐ)

2

สารบัญ
ชือ่ เรือ่ ง
1. คำจำกัดความ บุคลากร สถานที่ อุปกรณพนื้ ฐาน

หนา
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- ประเภทของผทู จี่ ะไดประโยชนจากการฟน ฟูหวั ใจ
- ขอหามในการออกกำลังกายสำหรับผปู ว ยโรคหัวใจ
- ขอบงชีใ้ นการหยุดออกกำลังกายสำหรับผปู ว ยโรคหัวใจ
2. การจำแนกผปู ว ยตามกลมุ เสีย่ งและการควบคุมติดตาม
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3. การฟน ฟูสภาพหัวใจระยะที่ 1 (ระยะผปู ว ยใน)
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แนวทางการฟน ฟูสภาพในผปู ว ยโรคหัวใจ
(Cardiac Rehabilitation Guideline)
1. คำจำกัดความ
การฟน ฟูสภาพในผปู ว ยโรคหัวใจ คือ กระบวนการทางเวชศาสตรฟน ฟูใน
การดูแลรักษาผปู ว ยทีม่ ปี ญ
 หาโรคหัวใจ และ หลอดเลือดทุกประเภทโดยไมจำกัด
เฉพาะแตผปู ว ยโรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary heart disease) โดยมีเปาหมาย
ใหผปู ว ยสามารถฟน สภาพการทำงานของหัวใจ จนสามารถทำงานไดในระดับที่
เหมาะสม (physiological conditions) รวมกับฟนฟูสภาวะทางจิตใจอารมณ
(psychological conditions) ใหสมั พันธกบั สิง่ แวดลอมในสังคม (social conditions)
และสามารถกลับไปประกอบอาชีพ (vocational conditions) ทีเ่ หมาะสมกับสภาวะ
ทางรางกาย รวมถึงกระบวนการปองกันโรคหลอดเลือดหัวใจไมใหกลับมาเปนซ้ำ
อีก ทัง้ ในผทู เี่ กิดมีปญ
 หาโรคหลอดเลือดหัวใจมากอน หรือ ยังไมเคยมีปญ
 หาก็ตาม
โดยมีองคประกอบของการฟน ฟูทสี่ ำคัญสองสวน คือ การใหการรักษาดวยการออก
กำลังกาย และ การปรับเปลีย่ นปจจัยเสีย่ งตางๆ
2. บุคลากร
ผรู บั ผิดชอบ (Director) แพทยผเู ชีย่ วชาญดานโรคหัวใจ และ/หรือ แพทย
เวชศาสตรฟน ฟู
คณะปฏิบตั งิ าน (Staffs)
- แพทย
- พยาบาล
- นักกายภาพบำบัด
- นักกิจกรรมบำบัด
- นักสรีรวิทยาการออกกำลังกาย
- โภชนากร
- นักจิตวิทยา
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3. บุคลากรตองมีความรพู นื้ ฐานดังนี้
- ความรดู า นโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
- การกชู พี ขัน้ พืน้ ฐานและไดผา นการฝกอบรมแลว
- ความรเู รือ่ งคลืน่ ไฟฟาหัวใจ
- ความรูเรื่องสรีรวิทยาการออกกำลังกายโดยเฉพาะการตอบสนองของ
ระบบหัวใจและหลอดเลือดตอการออกกำลังกายในประเภทตางๆ
หมายเหตุ การใหโปรแกรมการออกกำลังกายในโรงพยาบาลทุกครั้งตอง
พรอมทีจ่ ะปฏิบตั กิ ารกชู พี ขัน้ สูงไดตลอดเวลา
4. บทบาทหนาทีข่ องบุคลากร
แพทยเปนผูตรวจประเมินและติดตามการรักษาอยางตอเนื่องตลอดการ
รักษา ผใู หโปรแกรมการฟน ฟูสมรรถภาพหัวใจอาจเปนแพทยหรือพยาบาล หรือ
นักกายภาพบำบัดที่มีความรูในการฟนฟูสมรรถภาพหัวใจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สามารถตรวจประเมิน และ แนะนำผปู ว ยขณะทีก่ ำลังทำการฟน ฟูไดอยางถูกตอง
ปลอดภัยรวมทั้งใหคำแนะนำในการปฏิบัติตนแกผูปวย และ การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพือ่ ลดปจจัยเสีย่ งในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
5. สถานที่
ควรมีสถานที่เฉพาะเปนสัดสวน หรือใชสถานที่รวมกับการรักษาทาง
เวชศาสตรฟน ฟูทวั่ ไปแตจดั เวลาเฉพาะสำหรับผปู ว ยโรคหัวใจ เนือ่ งจากการฝกผู
ปวยโรคหัวใจควรจะมีสภาพแวดลอมทีเ่ หมาะสมและสงบเพือ่ ลดความเครียดซึง่ มี
โอกาสเกิดไดถา ฝกรวมกับผปู ว ยทางเวชศาสตรฟน ฟูทวั่ ไป
6. อุปกรณพนื้ ฐาน
ตองมี - เครือ่ งวัดความดันโลหิต
- เครือ่ งกระตุกหัวใจดวยไฟฟา (defibrillator)
- อุปกรณกชู พี และถังออกซิเจนพรอมใชงาน
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ควรมี

- เครือ่ งสงสัญญาณคลืน่ หัวใจ (ECG telemetry)
- อุปกรณออกกำลังกาย เชน จักรยานใชขาถีบ หรือ มือหมุนแบบตัง้
อยกู บั ที่ (stationary bicycle or arm ergometry) สายพานออกกำลัง
(treadmill) เปนตน

7. ประเภทของผทู จี่ ะไดประโยชนจากการฟน ฟูหวั ใจ
1. Stable angina
2. Post myocardial infarction
3. Controlled congestive heart failure
4. Post percutaneous coronary intervention (PCI)
5. Post cardiac surgery including heart transplantation
6. Patient with high risk for coronary artery disease
7. Patient with peripheral vascular disease
8. Others
8. ระยะตางๆ ของการฝก
ระยะที่ 1 ระยะทีผ่ ปู ว ยอยใู นโรงพยาบาล
ระยะที่ 2 ระยะทีผ่ ปู ว ยออกจากโรงพยาบาลโดยใชระยะเวลาประมาณ 8-12
สัปดาห
ระยะที่ 3 ระยะผปู ว ยนอกตอเนือ่ ง
ระยะที่ 4 หลังจากสิ้นระยะที่ 3 แลวผูปวยสามารถออกกำลังกายไดเองอยาง
ปลอดภัยภายใตคำแนะนำของแพทยหรือบุคลากรทางการแพทยทมี่ ี
ความรู
9. ขอหามในการออกกำลังกายสำหรับผปู ว ยโรคหัวใจ
1. Unstable angina
2. ภาวะหัวใจวายทีค่ วบคุมไมได
3. ลิน้ หัวใจตีบขัน้ ปานกลางถึงรุนแรง
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4. เยือ่ หมุ หัวใจอักเสบหรือกลามเนือ้ หัวใจอักเสบ
5. Recent pulmonary embolism หรือ severe pulmonary arterial
hypertension
6. หลอดเลือดดำอักเสบ (thrombophlebitis)
7. ความดันโลหิตซิสโตลี ขณะพัก > 200 มม.ปรอท หรือความดันโลหิต
ไดแอสโตลี ขณะพัก > 100 มม.ปรอท
8. ความดันโลหิตซิสโตลี ลดลง > 20 มม.ปรอท เมือ่ เปลีย่ นจากทานัง่
เปนทายืน
9. ST displacement > 3 มม. ขณะพัก
10. ภาวะหัวใจเตนเร็วหรือ เตนชามากทีค่ วบคุมไมได
11. เอเตรียมหรือเวนตริเคิล เตนผิดจังหวะชนิดทีค่ วบคุมไมได
12. Third degree A-V block
13. ไขหรือภาวะเจ็บปวยเฉียบพลัน
14. เบาหวานทีค่ วบคุมไมได
15. ปญหาทางกระดูกและขอทีจ่ ะเปนอุปสรรคในการออกกำลังกาย
16. Hypertrophic obstructive cardiomyopathy
10. ขอบงชีใ้ นการหยุดออกกำลังกายสำหรับผปู ว ยโรคหัวใจ
1. เมือ่ ยลามาก
2. เครือ่ งติดตามควบคุมผปู ว ยไมทำงานตามปกติ
3. เวียนศรีษะ มึนงง เซ ซีด เขียว เหนือ่ ยหอบ คลืน่ ไสอาเจียน
4. เริม่ มีเจ็บหนาอก
5. Supraventricular tachycardia ทีม่ อี าการผิดปกติ
6. การเบีย่ งเบนของ ST displacement > 3 มม. (horizontal หรือ down
sloping)
7. Ventricular tachycardia
8. Left bundle branch block ทีเ่ กิดจากการออกกำลังกาย
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9.
10.
11.
12.
13.

เริม่ มี second หรือ third degree A-V block
R on T PVCs
Multifocal PVCs (30% of the complexes)
ความดันโลหิตตก
ความดันโลหิตสูงขึน้ มาก (ความดันซิสโตลี มากกวา 220 หรือ ไดแอส
โตลี มากกวา 110 มม.ปรอท)
14. อัตราการเตนหัวใจต่ำลงมากกวา 10 ครัง้ /นาที เมือ่ ออกกำลังกาย
11. การจำแนกผปู ว ยตามกลมุ เสีย่ ง (Risk stratification) และการควบคุม
ติดตาม (Monitoring)
การพยากรณโรคของผปู ว ยโรคหัวใจขึน้ กับปริมาณ และ สภาวะกลามเนือ้
หัวใจขาดเลือด สภาพการทำงานของหัวใจหองลางซาย (left ventricular ejection
fraction) และ ความผิดปกติของการเตนของหัวใจ (arrhythmias) ซึง่ ขอมูลดังกลาว
มีความสำคัญในการจำแนกผปู ว ยตามกลมุ เสีย่ ง (risk stratification) (ภาคผนวก
ที1่ )
ประโยชนของการจำแนกผปู ว ยตามกลมุ เสีย่ ง
1. ประเมินติดตาม หรือ ปรับเปลีย่ นการรักษาทัง้ ทางดานอายุรศาสตรและ
ศัลยศาสตร
2. บงชีถ้ งึ การพยากรณโรคของผปู ว ยโรคหัวใจ
3. มีประโยชนสำหรับการฟนฟูสมรรถภาพผูปวยโรคหัวใจ ทั้งนี้เพื่อ
พิจารณาวา
3.1 มีขอบงชี้ในการหามออกกำลังกาย หรือ ขอควรระมัดระวังใน
การทีจ่ ะเริม่ ออกกำลังกายหรือไม
3.2 เมือ่ เริม่ ออกกำลังกายแลว ตองมีการเฝาระมัดระวังอยางใกลชดิ จาก
บุคลากรทางการแพทยหรือไมอยางไร
3.3 มีความจำเปนในการติดตามคลืน่ หัวใจขณะออกกำลังกายหรือไม
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Degree of Supervision
โปรแกรมการออกกำลังกายของผปู ว ยโรคหัวใจนัน้ อาจแบงไดตามการเฝา
ระวังของบุคลากรทางการแพทย คือ
1. โปรแกรมการออกกำลังกายทีบ่ า น (home program) ในกลมุ ผปู ว ยทีม่ ี
ความเสีย่ งต่ำ (low risk) หลังจากไดรบั คำแนะนำในการออกกำลังกายจากบุคลากร
ทางการแพทยแลว สามารถออกกำลังกายไดทบี่ า น โดยนัดผปู ว ยมาติดตามผลการ
รักษาแบบผปู ว ยนอกเปนระยะ
2. โปรแกรมการออกกำลั ง กายที่ มี บุ ค ลากรทางการแพทย ค วบคุ ม
(supervised cardiac exercise program) ซึง่ อาจจะมีหรือไมมกี ารควบคุมติดตาม
คลืน่ ไฟฟาหัวใจสำหรับผปู ว ยรวมอยดู ว ย
2.1 การควบคุมติดตามผปู ว ยโดยไมตอ งใชเครือ่ งตรวจคลืน่ หัวใจเปน
การควบคุมติดตามทีส่ ำคัญ ในขณะทีผ่ ปู ว ยออกกำลังกายโดยใชอาการแสดงของ
ผปู ว ย การวัดชีพจร การวัดความดันโลหิตของผปู ว ยขณะออกกำลังกาย รวมทัง้
การรับรคู วามเหนือ่ ย (Borg’s rate of perceived exertion) แลวพิจารณาวาผปู ว ย
มีขอ บงชีใ้ นการหยุดการออกกำลังกาย
2.2 สำหรับการควบคุมติดตามคลื่นไฟฟาหัวใจผูปวยนั้น อาจทำได
หลายลักษณะคือ
2.2.1 การวัดคลื่นไฟฟาหัวใจแบบตอเนื่องตลอดโปรแกรมออก
กำลังกาย
2.2.2 การตรวจวัดคลืน่ ไฟฟาหัวใจเปนระยะๆ ในขณะทีผ่ ปู ว ยมา
ออกกำลังกายโดยใชเครือ่ งมือตางๆ เชน ใชเครือ่ ง defibrillator เครือ่ งตรวจคลืน่
หัวใจ
การควบคุมติดตามผปู ว ยชนิดตางๆ ควรอยภู ายใตดลุ ยพินจิ ของแพทย
ผคู วบคุมโปรแกรม
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ความจำเปนในการควบคุมติดตามคลืน่ ไฟฟาขณะออกกำลังกาย
ยังไมมขี อ สรุปทีแ่ นนอนวาผปู ว ยกลมุ ใดจะไดประโยชนสงู สุดจากการควบ
คุมติดตามคลืน่ ไฟฟาหัวใจขณะออกกำลังกาย ถึงแมวา จะมีการอางถึงการใชใน
ผปู ว ยกลมุ ทีม่ คี วามเสีย่ งสูง ดังนัน้ การควบคุมติดตามทีด่ ที สี่ ดุ คือ การแบงกลมุ
ผปู ว ยตามความเสีย่ ง การสัง่ การรักษาดวยการออกกำลังกายทีเ่ หมาะสมรวมกับ
การติดตามดูอาการและอาการแสดงของผปู ว ยขณะออกกำลังกาย และพรอมเสมอ
สำหรับปฏิบตั กิ ารกชู พี ชัน้ สูง
12. รายละเอียดและวิธกี ารของระยะตางๆ
การฟน ฟูสภาพหัวใจ ระยะที่ 1 (Phase 1)
ระยะผปู ว ยใน (Inpatient Phase)
ระยะที่ 1 คือระยะทีผ่ ปู ว ยอยใู นโรงพยาบาล
วัตถุประสงค
1. ปองกันภาวะแทรกซอนจากการนอนนานๆ
2. ชวยใหผปู ว ยสามารถประกอบกิจวัตรประจำวันไดอยางปลอดภัย
3. ชวยใหผปู ว ยมีความมัน่ ใจในการปฏิบตั ติ น และ ลดความเครียดอาจที่
เกิดขึน้
4. เพือ่ ใหผปู ว ยมีความรคู วามเขาใจ และ สามารถปฏิบตั ติ วั ไดอยางถูกตอง
หลังออกจากโรงพยาบาลรวมทัง้ สามารถควบคุมปจจัยเสีย่ งของโรคหัวใจได
วิธกี าร
กอนเริม่ โปรแกรมออกกำลังกายทุกครัง้ ผฟู น ฟูตอ งพิจารณาขอหามสำหรับ
การออกกำลังกายและควรเฝาระวังขณะผปู ว ยออกกำลังกาย และหยุดออกกำลัง
กายเมือ่ มีขอ บงชี้
โปรแกรมการฟน ฟูสมรรถภาพหัวใจประกอบดวย ขัน้ ตอนยอยจากระยะตน
ซึง่ มีระดับการใชออกซิเจน (METs) ต่ำจนถึงขัน้ ทีส่ งู ขึน้ ซึง่ ตองใชออกซิเจนมาก
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ขึน้ การใหโปรแกรมตามขัน้ ตอนจะดำเนินไปอยางตอเนือ่ งชาหรือเร็วขึน้ กับอาการ
และสภาพของผปู ว ย แตละขัน้ ตอนยอยของโปรแกรมประกอบดวย
1. การฝกกิจวัตรประจำวันตางๆ
2. การออกกำลังกาย
3. การใหความรแู ละคำแนะนำเกีย่ วกับโรคและการปฏิบตั ติ วั
การออกกำลังกาย
รูปแบบ (mode) ใชการออกกำลังกายแบบ calisthenic exercise และ
การเดินเปนหลัก
ความหนักเบา (intensity)
ในผปู ว ยโรคกลามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลัน (post-myocardial infarction)
ควรใหผปู ว ยออกกำลังกายโดยมีชพี จรขณะออกกำลังกายมากกวาชีพจรขณะพัก
ไมเกิน 20 ครัง้ ตอนาที ในผปู ว ยหลังผาตัดหัวใจ หรือการรักษาโดยการขยายหลอด
เลือดหัวใจดวยบัลลูน ควรใหผปู ว ยออกกำลังกายโดยมีชพี จรขณะออกกำลังกาย
มากกวาชีพจรขณะพักไมเกิน 30 ครัง้ ตอนาที
ระยะเวลาในการออกกำลังกาย (duration)
5-10 นาที ในระยะแรกและคอยๆ เพิม่ ขึน้ ได 20-30 นาที
ความถี่ (frequency)
วันละ 2 ครัง้ ขึน้ กับสภาพผปู ว ย
เปาหมายของการฟน ฟูสภาพในระยะที่ 1 คือ ผปู ว ยสามารถประกอบกิจวัตร
ประจำวันได และทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายในระดับ 5 METs ได
ตัวอยางโปรแกรมและการปรับเพิ่มการออกกำลังกายสำหรับผูปวยโดย
สังเขป (ภาพประกอบในภาคผนวกที่ 3)
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สถานที่

ขัน้ ตอน

การฝกกิจกรรม การออกกำลังกาย การใหความรู

ICU
CCU

<2 METs -นัง่ หอยขา 15
นาที เชา เย็น
-ชวยตนเองบาง
สวน เชน กินเอง
หรือ หวีผม

-เริม่ ขยับขอ แขน -แนะนำตัว
ขา ตามรูป 1-3 -ใหความมัน่ ใจ
ทาละ 5 ครัง้
-Breathing
รสู กึ ตัว

ICU
CCU

<2 METs -นัง่ เกาอี้ 15-30
นาที 2-3 ครัง้ /วัน
-ชวยตนเองบน
เตียงได

-ขยับขอ แขน ขา -การควบคุม
ปจจัยเสีย่ ง
เพิม่ ขึน้
-ออกกำลังตามรูป งดบุหรี่ อาหาร
1-5 ทาละ 5 ครัง้

ตึกผปู ว ยใน <2 METs -นัง่ เกาอีไ้ ดบอ ยขึน้ -เดิน 15 เมตร
-เริม่ เดินในหองได ไป-กลับ
-ออกกำลังตามรูป
1-6 ทาละ 5-10 ครัง้
เชาและเย็น

-โครงสรางและ
หนาทีข่ องหัวใจ
-กลามเนือ้ หัวใจ
ตายคืออะไร

ตึกผปู ว ยใน <3 METs -เดินไปหองน้ำได -เดิน 24 เมตร
-ปจจัยเสีย่ งตอ
โรคหลอดเลือด
ไป-กลับ
-ออกกำลังตามรูป หัวใจ
1-7 ทาละ 5-10 ครัง้
เชาและเย็น
ตึกผปู ว ยใน <4 METs -เดินตามทางใน -ออกกำลังตามรูป -อาหารที่
1-7 ทาละ 5-10 ครัง้ เหมาะสม
ตึกผปู ว ยได
เชาและเย็น
-ขึน้ ลงบันได 2-3
ขัน้ บันไดได
-เดิน 90 เมตร
เชาและเย็น
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สถานที่

ขัน้ ตอน

การฝกกิจกรรม การออกกำลังกาย การใหความรู

ตึกผปู ว ยใน <5 METs -อาบน้ำไดเอง
(มีคนเฝา)
-ชวยเหลือตนเอง
ไดเกือบทุกอยาง
เชน เดิน

ตึกผปู ว ยใน

≥5

-เดิน 150 เมตร -การรักษาโรค
เชาและเย็น
หัวใจและการ
-เดินลงบันได
ปฏิบตั ติ น
1 ชัน้ -กลับ
ดวยลิฟท
-ออกกำลังตามรูป
1-8 ทาละ 5-10 ครัง้
เชาและเย็น

METs -ทบทวนการ
-เดิน 150 เมตร
ปฏบัติ ตนทีบ่ า น เชาและเย็น
-เดินขึน้ บันได 1 ชัน้
และลงดวยลิฟท-ออกกำลังตามรูป
1-6 ทาละ 5-10 ครัง้
เชาและเย็น

-เตรียมกลับบาน
-แนะนำการ
ออกกำลังกาย
แบบผปู ว ยนอก
-แนะนำการรับ
ประทานยา
และการรักษา
ตอเนือ่ ง

ขณะทีผ่ ปู ว ยกำลังออกกำลังกายหรือเดินตามโปรแกรมฟน ฟู ผฟู น ฟูจะตอง
เฝาระวังขอบงชีใ้ นการหยุดออกกำลังกาย ซึง่ เปนอาการหรืออาการแสดงทีเ่ กิดจาก
“exertional intolerance” หรือ “cardiac insufficiency” ดังตอไปนี้
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สิง่ พิสจู นทราบ
1.อาการ

ขอบงชี้
- มึนงง เซ ซีด เขียว หายใจ
ลำบากคลืน่ ไส เจ็บหนาอก

2.ระดับความเหนือ่ ย - มากกวา 13

หมายเหตุ
- ผฟู น ฟูควรสังเกต
และสอบถามเปนระยะ
ขณะออกกำลัง
- ดูตารางระดับความ
เหนือ่ ย

3.ชีพจร

- ขณะฝก มากกวา 120 ครัง้ /นาที- - ชีพจรทีเ่ พิม่ หรือลดนับ
- ขณะออกกำลัง เพิม่ มากกวา 20 - จากชีพจรขณะพัก
30 ครัง้ /นาที
- ขณะออกกำลัง ลดลงมากกวา 10
ครัง้ /นาที

4.ความดันโลหิต

- ขณะออกกำลังความดันโลหิตเพิม่
ขึน้ มากกวา 200/100 มม.ปรอท- ขณะออกกำลังความดันซิสโตลีลด
ลงมากกวา 20 ม.ม.ปรอท นับจาก
ความดันซีสโตลี ขณะพัก

5.EKG (ติดในรายที่ - Supraventricular tachycardia- ST
หัวใจเตนผิดจังหวะ displacement (3 mm.)-Ventricular
tachycardia-Left bundle branch
มาก)
block- 2-3 degree AV-block-PVC

-

- ST segment ต่ำลงใน
แนวระดับ หรือเอนลง
จากขณะฝก-PVC
มากกวา 3 ตัวติดกันR on T PVC-Multifocal
PVC (30%)
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การฟน ฟูสภาพหัวใจ ระยะที่ 2 (Phase 2)
ระยะผปู ว ยนอก (Outpatient Phase)
ระยะที่ 2 คือ ระยะทีผ่ ปู ว ยออกจากโรงพยาบาลในชวงแรก ซึง่ จะใชระยะ
เวลาในการฝกประมาณ 8-12 สัปดาห โดยอาจเปนคำแนะนำการออกกำลังกาย
ทีบ่ า น หรือ การเขาโปรแกรมการฟน ฟูสภาพในโรงพยาบาล ยังรวมถึงผปู ว ยทีไ่ ด
รับการรักษาอยู และ จำเปนตองไดรบั การฟน ฟูสภาพหัวใจ อีกทัง้ ผปู ว ยทีจ่ ำเปน
ตองไดรบั คำแนะนำในเรือ่ งปจจัยเสีย่ งเพือ่ ใหผลการฟน ฟูสภาพหัวใจถึงตามเปา
หมาย โดยระยะนีเ้ นนทีผ่ ปู ว ยยังอาจตองการการติดตามดูแลอยางใกลชดิ
โดยเฉพาะอยางยิง่ ผปู ว ยทีเ่ ขารวมโปรแกรมการออกกำลังกาย
วัตถุประสงค
1. เพิม่ สมรรถภาพทางรางกายจิตใจและอารมณของผปู ว ยใหดขี นึ้ โดยการ
ใหโปรแกรมการออกกำลังกายทีเ่ หมาะสม
2. เพิม่ ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน
3. เพือ่ ใหผปู ว ยสามารถฟน สภาพรางกายทีด่ โี ดยเร็วอันจะเปนการทำใหผู
ปวยสามารถกลับไปทำงานไดเร็วขึน้
4. เพือ่ ใหผปู ว ยเขาใจในขบวนการการฟน ฟูสภาพ ซึง่ เนนทีก่ ารเขาใจและ
ลดปจจัยเสีย่ ง
5. เพือ่ ใหสมาชิกในครอบครัวรับทราบถึงบทบาทในการรวมรักษาผปู ว ย
วิธกี าร
ในระยะที่ 2 เปนโปรแกรมทีม่ กี ารควบคุมติดตาม (monitoring) ผปู ว ยอยาง
ใกลชดิ ไดแก วัดอัตราการเตนของหัวใจและความดันโลหิต กอนและหลังการออก
กำลังกาย ขณะที่ออกกำลังกายดวยเครื่องมือออกกำลังกายทุกชนิดอยางนอย
ประเภทละ 1 ครัง้ หากสามาถตรวจวัดคลืน่ ไฟฟาหัวใจขณะทีอ่ อกกำลังกายดวย
เครือ่ งสงสัญญาณคลืน่ หัวใจ (ECG telemetry) ได ควรจะควบคุมติดตามจนกวา
ผปู ว ยจะมีอาการคงที่ โดยเฉพาะในกลมุ ทีค่ วรไดรบั การควบคุมติดตาม เชน กลมุ
ผปู ว ยทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
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โดยทัว่ ไประยะนีใ้ ชเวลา 8-12 สัปดาห ในกรณีทผี่ ปู ว ยมีสมรรถภาพเพิม่
ขึน้ และมีขอ บงชีใ้ นการเขาระยะที่ 3 แลวผปู ว ยสามารถเขารวมระยะที่ 3 ได
การออกกำลังกาย
รูปแบบ (Mode)
การออกกำลังกายแบบแอโรบิค คือ การเดินบนลวู งิ่ ปน จักรยานแบบตัง้ อยู
กับที่ ปน มือหมุนแบบตัง้ อยกู บั ที่ เปนตน สำหรับการออกกำลังกายทีใ่ ชแขนหรือ
มีการเคลือ่ นไหวของทรวงอก จะเริม่ ไดภายหลัง 4-6 สัปดาห สำหรับผปู ว ย postMI, post-PCI และ ภายหลัง 8 สัปดาหสำหรับผปู ว ย post cardiac surgery
การออกกำลังกายแบบ resistance training ไดแก dumbbell จะเริม่ ไดตาม
ขอบงชีท้ จี่ ะกลาวในสวนของการยกน้ำหนัก
ความหนักเบา (intensity) สำหรับในระยะการออกกำลังกายแบบแอโรบิก
ในกรณีที่ไมมีผลการตรวจ Exercise Stress Test หรืออยูในระหวางรอ
ผลการตรวจใหใชหลักดังนี้
อัตราการเตนของหัวใจ
ในระยะแรกของการออกกำลังกายใหใชอตั ราการเตนของหัวใจขณะพัก
บวกเพิม่ ไป 20-30 ครัง้ ตอนาที เชน ถาผปู ว ยมีอตั ราการเตนของหัวใจขณะพักใน
วันนัน้ เทากับ 70 ครัง้ /นาที อัตราการเตนของหัวใจ ทีใ่ ชในการออกกำลังกายวัน
นัน้ คือไมเกิน 70+30 = 100 ครัง้ ตอนาที
ในชวงหลังจากนัน้ หากสามารถเพิม่ ความหนักเบาของการออกกำลังกาย
ในผปู ว ยไดใหใชการคำนวน ความแรงในการการออกกำลังกายโดย Karvonen
Method ดังนี้
(อัตราการเตนของหัวใจสูงสุดทีค่ าดคะเน – อัตราการเตนของหัวใจ
ขณะพัก) x 0.4 ถึง 0.85 + อัตราการเตนของหัวใจขณะพัก
อัตราการเตนของหัวใจสูงสุดทีค่ าดคะเน = 220 – อายุ (ป)
การเลือกคูณแลวแตความแรงที่ตองการ โดยทั่วไปแนะนำใหออก
กำลังในระดับปานกลาง (moderate intensity) คือ คูณ 0.4 ถึง 0.6
O
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ทัง้ นีก้ ารปรับเปลีย่ นความแรงในการออกกำลังกายดังกลาวอยใู นดุลยพินจิ
ของแพทยเปนรายๆ ไป
ระดับความเหนือ่ ยของ Borg (Rating of Perceived Exertion Scale)
(ภาคผนวกที่ 2) ใหระดับคะแนนความเหนือ่ ยอยรู ะหวาง 11-13
O

ในกรณีทผี่ ปู ว ยมีผล Exercise Stress Test
อัตราการเตนของหัวใจ
ใชการคำนวณความแรงในการออกกำลังกายโดย Karvonen Method ดังนี้
(อัตราการเตนของหัวใจสูงสุดทีไ่ ดจากผลการตรวจ exercise stress test อัตราการเตนของหัวใจขณะพัก) x 0.4 ถึง 0.85 + อัตราการเตนของหัวใจ
ขณะพัก
สมรรถภาพการทำงานของรางกายสูงสุด [VO2max] คำนวนความแรงของ
การออกกำลังกายทีร่ ะดับ 40-85% VO2max โดยสวนใหญแนะนำใหออกกำลังใน
ระดับปานกลาง (moderate intensity) คือ 40-60%
ระดับความเหนือ่ ยของ Borg (Rating of Perceived Exertion Scale) ให
ระดับคะแนนความเหนือ่ ยอยรู ะหวาง 11-13
O

O

O

ระยะเวลาในการออกกำลังกาย (Duration)
แตละครัง้ ทีผ่ ปู ว ยใชเวลาในการออกกำลังกายซึง่ ควรใชเวลาทัง้ สิน้ ไมเกิน 60
นาที ควรประกอบดวย stretching, warmup, aerobic และ/หรือ resistance training,
cool down และ stretching ตามระยะเวลาของการออกกำลังกายของแตละเครือ่ ง
ทีก่ ำหนดไว โดยระยะเวลาของ aerobic exercise ไมควรนอยกวา 20-30 นาที
ความถี่ (Frequency)
ในการออกกำลังแบบแอโรบิกควรออกอยางนอย 3-5 วันตอสัปดาห และผู
ปวยทุกรายตองไดรบั คำแนะนำและสนับสนุนใหออกกำลังกายทีบ่ า นทุกวันทีไ่ มได
มาออกกำลังกายทีโ่ รงพยาบาล
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การปรับเพิม่ การออกกำลังกาย (Progression)
ในระยะแรกของการออกกำลังกายใหเริม่ จาก intensity นอยๆ และปรับ
เปลีย่ นการออกกำลังกายโดยเพิม่ ระยะเวลาการออกกำลังกายใหครบตามทีก่ ำหนด
เชน เดินนานขึ้นจนครบ แลวจึงคอยเพิ่มความหนักเบาในการออกกำลังกาย
(intensity) เชน เดินเร็วขึน้ เปนตน
การฟน ฟูสภาพหัวใจในระยะที่ 3 (Phase 3) “ระยะตอเนือ่ ง”
ระยะที่ 3 คือ ระยะทีผ่ ปู ว ยไดผา นการออกกำลังกายในระยะที่ 2 แลว และ
มีขอ บงชีว้ า สามารถเขาสรู ะยะที่ 3 อันเปนระยะตอเนือ่ งทีไ่ มจำเปนตองการการ
ควบคุมติดตามอยางใกลชดิ เชนระยะที่ 2 และผปู ว ยอาจจะมารวมฝกในโรงพยาบาล
นอยลง
ขอบงชีใ้ นการรับผปู ว ยเขาสู ระยะที่ 3
ผปู ว ยทุกรายไมวา จะมีภาวะความเจ็บปวยมานานแคไหน หรือ สภาพราง
กายเปนอยางไร ถายังไมเคยเขารับการฟน ฟูหวั ใจมากอน กอนจะเขาระยะที่ 3
จะตองมีขอ บงชีใ้ นการเขารวมระยะที่ 3 ดังนี้
1. ผานการเขาโปรแกรมฟน ฟูหวั ใจระยะที่ 2 แลว อยางนอย 6 ครัง้
2. การออกกำลังกายในระยะที่ 2 สามารถออกกำลังกายไดมากกวาหรือเทา
กับ 5 METs
3. มีความเขาใจและสามารถออกกำลังกายตามโปรแกรมไดดวยความ
เหมาะสมและปลอดภัยและสามารถจับชีพจรของตนเองไดอยางแมนยำ (self
monitor)
O

ขอบงชีใ้ นการสิน้ สุดระยะที่ 3
1. ผปู ว ยเขาโปรแกรมระยะที่ 3 เปนเวลา 3-6 เดือน และแพทยวนิ จิ ฉัยแลว
วาผปู ว ยสามารถออกจากระยะที่ 3 ได
2. สามารถออกกำลังกายไดอยางนอย 8 METs และไมมอี าการผิดปกติ เชน
เจ็บหนาอกเมือ่ ออกกำลังกายใน intensity ระดับปานกลาง
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3. สามารถออกกำลังกายทีบ่ า นดวยตนเองอยางปลอดภัย
4. มีความรคู วามเขาใจในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดำรงชีวติ เพือ่ ลด
ความเสีย่ งตอโรคหัวใจ
การออกกำลังกายแบบ Resistance training
ขอหามสำหรับการออกกำลังกายแบบ Resistance training
1. การตอบสนองของระบบหัวใจและหลอดเลือดตอการออกกำลังกายผิดปกติ
2. ผลการตรวจ Exercise stress test มี ischemic response
3. ผปู ว ยทีม่ สี ภาวะดังตอไปนี้
- ผปู ว ย congestive heart failure ทีค่ วบคุมไมได
- ผปู ว ย valvular heart disease ทีเ่ ปนแบบรุนแรง
- ความดันโลหิตสูงทีค่ วบคุมไมได (ความดันซิลโตลี > 160 มม. ปรอท
ไดแอสโตลี > 100 มม. ปรอท)
- ภาวะหัวใจเตนผิดปกติทคี่ วบคุมไมได
- Aerobic capacity นอยกวา 5 METs
- การทำงานของหองหัวใจเวนตริเคิลซายผิดปกติ (LVEF < 0.35)
หลักในการออกกำลังกายแบบ Resistance training
1. ภายหลังจาก myocardial infarction หรือ CABG 6 สัปดาห หรือภายหลัง
จากทำ PCI 4 สัปดาห
2. ผปู ว ยตองไดรบั การแนะนำในการออกกำลังกายแบบ resistance training
และอยภู ายใตการควบคุมของแพทย จนกวาแพทยจะแนใจวาผปู ว ยสามารถออก
กำลังกายแบบ resistance training ไดเองอยางถูกตอง
3. การเริ่มออกกำลังกายแบบ resistance training ตองเริ่มในระยะที่ 2
โดยวัดการตอบสนองของอัตราการเตนของหัวใจและความดันโลหิตอยางใกลชดิ ใน
ชวงแรก และควรจะควบคุมติดตามดวยเครือ่ งมือสงสัญญาณคลืน่ ไฟฟาหัวใจ (อยาง
นอย 2 ครัง้ ) ในกรณีทผี่ ปู ว ยอยใู นระยะที่ 3 และตองการจะเริม่ ทำ resistance training
ใหใชหลักในการเริม่ ออกกำลังกายแบบ resistance training สำหรับ ระยะที่ 2
O

O
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4. การออกกำลังกายแบบ resistance training ควรจะใชแรงนอยกวาการ
ออกกำลังกายแบบ aerobic (โดยวัดอัตราการเตนของหัวใจและ/หรือ RPE Scale)
5. ผปู ว ยตองสามารถจับชีพจรของตนเองไดอยางถูกตอง กอนเริม่ ออกกำลัง
กายแบบ resistance training
6. ผปู ว ยจะสามารถออกกำลังกายแบบ resistance training ไดตอ เมือ่ ผปู ว ย
ไดออกกำลังกายแบบ aerobic training แลว
7. เริม่ ออกกำลังกายจากกลามเนือ้ มัดใหญกอ น
8. ขณะออกกำลังใหหายใจออกเมือ่ กลามเนือ้ หดตัวและหายใจเขาเมือ่ กลาม
เนือ้ คลายตัว เชน ถาออกกำลังกลามเนือ้ biceps ใหหายใจออกเมือ่ งอขอศอกและ
หายใจเขาเมือ่ เหยียดขอศอก
9. ไมกำ dumbbell แนนจนเกินไป
10. ระหวางการออกกำลังกายแตละชุดใหหยุดพักประมาณ 1 นาที
11. ผูปวยตองจับชีพจรของตนเองกอนและหลังการออกกำลังกายแบบ
resistance training ทุกครัง้
การสัง่ การรักษาดวยการออกกำลังแบบ Resistance training
วิธกี าร (Mode) – ใชอปุ กรณ dumbbell เพือ่ ออกกำลังกาย
ความหนักเบา (Intensity) – พิจารณาน้ำหนักทีเ่ หมาะสมดังนี้
1. สำหรับระยะที่ 2 ใหเริม่ จากน้ำหนัก 1 กิโลกรัมกอน (หรือน้ำหนักนอย
ทีส่ ดุ ทีม่ )ี
2. สำหรับระยะที่ 3 สามารถเริม่ จากน้ำหนักเดิมทีท่ ำไดจากระยะที่ 2 หรือ
ใช 1 repetition maximum (น้ำหนักมากทีส่ ดุ ทีผ่ ปู ว ยสามารถยกได 1 ครัง้ ) หรือ
90% repetition maximum โดยใหผปู ว ยลองยกน้ำหนักจากจำนวนนอยและเพิม่
ขึน้ เรือ่ ยๆ จนไดน้ำหนักทีผ่ ปู ว ยสามารถยกได 2-3 ครัง้ หลังจากนัน้ คำนวณหา
น้ำหนัก 30-50% ของ 1 repetition maximum
3. RPE Scale<13 หรือนอยกวาที่ผูปวยออกกำลังกายแบบ aerobic
exercise
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ระยะเวลาในการออกกำลังกาย (Duration)
- ออกกำลังกายชุดละ 12-15 ครัง้ ทำ 2 ชุด สัปดาหละ 2-3 ครัง้
การปรับเพิม่ การออกกำลังกาย (Progression)
- เพิม่ น้ำหนักทีย่ กเมือ่ ผปู ว ยสามารถยกน้ำหนักเทาเดิม 12-15 ครัง้ ไดอยาง
สบายและปลอดภัยอยางนอย 2 ชุด โดยเพิม่ น้ำหนักครัง้ ละไมเกิน 3 กิโลกรัมโดย
น้ำหนักทีเ่ พิม่ ขึน้ ใหมผปู ว ยตองสามารถยกน้ำหนักได 12-15 ครัง้ 1 ชุด ติดตอกัน
อยางสบาย
13. คำแนะนำการออกกำลังกายทีบ่ า นในระยะแรกหลังกลับจากโรงพยาบาล
ชนิดของการออกกำลังกาย สามารถใชรูปแบบตางๆ เชน เดียวกับขณะอยู
โรงพยาบาล แตการออกกำลังกายทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ คือ “การเดิน” ภายใตคำแนะ
นำของแพทยผคู วบคุมโดยพยายามเดินใหครบตามเวลาทีก่ ำหนด
วิธกี าร
1. ชวง warm up โดยทำทากายบริหารแบบ calisthenic exercise ชาๆ
อยางตอเนือ่ งโดยพยายามอยาเกร็งคาง โดยทำทาละ 10 ครัง้ ใชระยะเวลาประมาณ
10 นาที
2. ชวงออกกำลังกาย ตามระยะเวลาหลังออกจากโรงพยาบาลแลว คือ
สัปดาหแรกหลังออกจากโรงพยาบาลเดินใหเร็วเต็มทีโ่ ดยใหมคี วามรสู กึ เหนือ่ ยใกล
เคียง กับทีเ่ ดินในโรงพยาบาลกอนกลับบาน (ใช Borg scale) เปนเวลา 5 นาที
- สัปดาหที่ 2 เชนเดียวกับสัปดาหแรกแตเพิม่ ระยะเวลาในการเดินเปน
10 นาที
- สัปดาหที่ 3 เชนเดียวกับสัปดาหแรก แตเพิม่ ระยะเวลาในการเดินเปน
15 นาที
- สัปดาหที่ 4 เปนตนไปพยายามเดินเร็วขึ้นโดยใชระยะเวลา 15 นาที
เหมือนเดิม ซึง่ จะทำใหไดระยะทางเพิม่ ขึน้ ดวย
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- สัปดาหตอ ไปหลังจากเดินไดครบ 15 นาที และเร็วขึน้ แลวจนเกือบเปน
เดินเร็วใหเพิม่ ระยะเวลาใหไดเปน 20 นาที
3. ชวง cool down เปนชวงทีส่ ำคัญเชนกัน ไมควรละเลย โดยคอยๆ ผอน
การออกกำลังกายไมควรหยุดทันที ระยะเวลาการ cool down ประมาณ 5-10 นาที
สิง่ ทีผ่ ปู ว ยควรทราบเกีย่ วกับการออกกำลังกายทีบ่ า น
งดการออกกำลังกายถามีอาการดังตอไปนี้
1. เจ็บหนาอกเหมือนอาการเจ็บหัวใจ
2. ระดับน้ำตาลในเลือดสูงกวา 300 มก.ตอดล.ในผปู ว ยเบาหวาน
3. มีอาการเจ็บปวยฉับพลัน เชน ไขสงู เวียนศีรษะมาก
4. มีอาการของหัวใจลมเหลว
5. อัตราการเตนของหัวใจ (ชีพจร) มากกวา 100 ครัง้ /นาที ความดันโลหิต
มากกวา 200/100 มม.ปรอท
6. ถาคืนทีผ่ า นมานอนไมหลับจนรางกายออนเพลียมาก
7. ถาอากาศรอนจัด หนาวจัด มีฝนุ ละออง ควัน ไอเสียมาก
8. มีอาการตึงเครียดทางจิตใจมาก
คำแนะนำทัว่ ไปสำหรับการออกกำลังกาย
- การออกกำลังกายหลังอาหาร ควรรออยางนอย 1-2 ชัว่ โมง
- หลีกเลีย่ งการดืม่ กาแฟ เครือ่ งดืม่ ทีม่ คี าเฟอีน แอลกอฮอล และ งดสูบ
บุหรี่
- ไมควรออกกำลังกายในทีเ่ ปลีย่ ว
- ควรใสเสือ้ ผาหลวมๆ อากาศถายเทไดสบาย
- รองเทาควรเปนรองเทาผาใบสำหรับออกกำลังกาย เลือกรองเทาใหพอดี
กับเทาสวมใสสบาย
- ควรมีปา ยชือ่ ของทาน โรคทีเ่ ปน แพทยประจำตัว หมายเลขโทรศัพทของ
บานและโรงพยาบาลทีร่ กั ษา ใสไวในกระเปาเสือ้ กางเกง หรือ หอยคอไว
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- ควรพกยาอมใตลนิ้ (หรือชนิดพน) สำหรับบรรเทาอาการเจ็บหนาอก ติด
ตัวดวยเสมอ
- ถามีโทรศัพทมอื ถือ ควรพกติดตัวดวยเสมอ เพือ่ ใชตดิ ตอฉุกเฉิน
- ควรบอกญาติดว ยวากำลังจะไปออกกำลังกายทีใ่ ด ใชเสนทางใด
- ชนิดของการออกกำลังกาย คือ การออกกำลังกายแบบแอโรบิค ไดแก
การเดิน วิง่ กายบริหาร เตนรำ รำมวยจีน วายน้ำ เปนตน การเดินเปนการออก
กำลังกายแบบแอโรบิคทีด่ แี ละงายทีส่ ดุ
- ผปู ว ยควรทราบความหนักเบาของการออกกำลังกาย ถาผปู ว ยสามารถ
จับชีพจรไดถกู ตอง
- แพทยควรแนะนำผปู ว ยวาขณะออกกำลังกายชีพจรของควรเตนกีค่ รัง้ ตอ
นาที ไมมากเกินไปไมนอ ยเกินไป หรือใชวธิ กี ำหนดอยางงายโดยขณะออกกำลัง
กายควรใหชพี จรสูงกวาขณะพัก 20-30 ครัง้ ตอนาที และไมควรรสู กึ เหนือ่ ยมากหรือ
เหนือ่ ยจนพูดเปนคำๆ ไมได
- ระยะเวลาในการออกกำลังกายอยางนอย 30 นาที ดวยความถี่ 3-5 วัน
ตอสัปดาห
ผทู คี่ วรออกกำลังกายดวยการเดินแทนการวิง่ ไดแก
1. ผทู ไี่ มเคยออกกำลังกายมากอน
2. ผสู งู อายุหรืออายุมากกวา 50 ป
3. ผทู มี่ ปี ญ
 หาปวดเขา, เขาเสือ่ ม
4. ผทู มี่ รี ปู รางอวนมีน้ำหนักเกินปกติ
5. ผทู มี่ อี าการปวดหรือเจ็บหลัง แขน ขาบางเล็กนอย (ถาปวดหรือเจ็บมาก
ควรงดเดินออกกำลังกาย)
ขัน้ ตอนในการเดินออกกำลังกาย
1. เริม่ ตนดวยการอนุ เครือ่ ง (warm up) ดวยการบริหารสวนตางๆ ของราง
กายเบาๆ ทาละ 10 ครัง้
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2. เริม่ เดินดวยความเร็วสม่ำเสมอ
3. หลังการออกกำลังกายควรเบาเครือ่ ง (cool down) ดวยกายบริหารสวน
ตางๆ ของรางกายเบาๆ ทาละ 10 ครัง้
ออกกำลังกายชาลง ถามีอาการ ดังตอไปนี้
1.ออนเพลียผิดปกติ
2. หายใจตืน้ ๆ สัน้
3. เริม่ ๆ มีอาการเจ็บหนาอก
4. เหนือ่ ยมากขึน้ จนเริม่ พูดไมออก
5. จากการจับชีพจร อัตราการเตนของหัวใจสูงกวาอัตราทีก่ ำหนดไว
6. ปวดเจ็บตามกลามเนือ้ ขอตางๆ เปนตะคริว
ขอบงชีใ้ นการหยุดออกกำลังกาย
- เจ็บแนนหนาอก
- เวียนศีรษะ มึนงง คลืน่ ไส
- เหนือ่ ยมากจนพูดไมออก
- หายใจสัน้ ๆ ถีม่ ากๆ
- เมือ่ ย หรือ ปวดกลามเนือ้
- เหงือ่ ออกมาก
14. การฟน ฟูสมรรถภาพหัวใจในผปู ว ยทีม่ ภี าวะหัวใจลมเหลว
การสั่งการรักษาดวยการออกกำลังกายควรเปน supervised exercise
ในเบือ้ งตน และ ปรับการสัง่ การรักษาเปนรายๆไป การออกกำลังกายควรประกอบ
ดวยการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเปนหลัก สวนชนิดมีการปรับความหนักเปน
ชวง (interval training) และการออกกำลังกายแบบมีแรงตาน อาจจะพิจารณาทำได
ตามความเหมาะสมในแตละราย
การฟนฟูสมรรถภาพหัวใจในผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว มีขอมูลการ
ศึกษาสนับสนุนวาชวยลดอัตราตาย ลดอัตราการกลับมานอนร.พ.เนือ่ งจากภาวะ
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นี้ ชวยเพิม่ สมรรถภาพการทำงานของรางกายและหัวใจดีขนึ้ มีผลดีตอ หลอดเลือด
แดงสวนปลายและกลามเนือ้ รวมทัง้ การเปลีย่ นแปลงทาง neurohormone จึงมี
ผลใหคณ
ุ ภาพชีวติ ดีขนึ้
การฟนฟูสมรรถภาพหัวใจในผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวดังตอไปนี้ แมวา
สามารถทำได แตตอ งระมัดระวังเปนพิเศษ
น้ำหนักเพิ่มมากกวาหรือเทากับ 1 กิโลกรัมภายใน 24 ชั่วโมง หรือ
มากกวาหรือเทากับ 1.8 กิโลกรัมภายใน 1-3 วัน
ขณะทีท่ ำการรักษาดวย dobutamine แบบ continuous หรือ intermittent
มีการลดลงของความดันซิสโตลีขณะทีอ่ อกกำลังกาย
New York Heart Association Functional Class IV
Complex ventricular arrhythmia ขณะพักหรือในขณะออกกำลังกาย
อัตราการเตนของหัวใจในขณะพักมากกวาหรือเทากับ 100 ครัง้ ตอนาที
มีภาวะความเจ็บปวยอืน่ ๆ (Pre-existing co-morbidities)
O

O

O

O

O

O

O

ปจจัยทีผ่ ปู ว ยภาวะหัวใจลมเหลวควรมีกอ นการออกกำลังกายแบบแอโรบิก
ภาวะหัวใจลมเหลวทีค่ วบคุมได (compensated heart failure) อยางนอย
3 สัปดาห
สามารถพูดไดโดยไมเหนือ่ ย โดยอัตราการหายใจนอยกวา 30 ครัง้ ตอ
นาที
อัตราการเตนของหัวใจขณะพักนอยกวา 110 ครัง้ ตอนาที
มีความออนเพลียไมมแี รงไมถงึ ระดับปานกลาง (less than moderate
fatigue)
Cardiac index of ≥ 21 min -1.m -2 (for invasively monitored patients)
Central venous pressure of < 12 mmHg (for invasively monitored
patients)
O

O

O

O

O

O
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ขอบงชีใ้ นการหยุดการออกกำลังกายแบบแอโรบิก
เหนือ่ ยหรือออนเพลียไมมแี รงอยางมาก (RPE ≥ 14)
อัตราการหายใจมากกวา 40 ครัง้ ตอนาทีขณะทีอ่ อกกำลังกาย
ตรวจรางกายพบ S3 หรือ pulmonary rales
ตรวจรางกายพบ pulmonary rales เพิม่ ขึน้
ตรวจรางกายพบ second component ของ second sound (P2)
Poor pulse pressure ( ความแตกตางระหวางความดันซิสโตลีและได
แอสโตลี < 10 มม.ปรอท)
ความดันโลหิตลดต่ำลงมากกวา 10 มม.ปรอท ขณะทีป่ รับเพิม่ การออก
กำลังกาย
มีการเพิม่ ขึน้ ของ supraventricular หรือ ventricular ectopy ขณะทีอ่ อก
กำลังกาย
มีเหงือ่ ออกมาก ซีด หรือ สับสน
O

O

O

O

O

O

O

O

O

การออกกำลังกายแบบแอโรบิกในผปู ว ยภาวะหัวใจลมเหลว
ประเภททีใ่ ชกนั มากและสะดวกคือการถีบจักรยานอยกู บั ที่ หรือ การเดิน
สำหรับการวายน้ำอาจไมเหมาะสมสำหรับผปู ว ยภาวะหัวใจลมเหลว
ความหนักเบา อาจอาศัยผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจ
ประกอบ โดยใชอตั ราการเตนของหัวใจเปนตัวกำหนด
ระยะเวลาและความถี่ 10-60 นาทีตอ ครัง้ 3-7 วันตอสัปดาห โดยจะตอง
พิจารณาเปนรายๆไป คำนึงถึงปจจัยพื้นฐานของผูปวยเปนสำคัญ รายที่มี
สมรรถภาพการทำงานของหัวใจต่ำมากอาจทำครัง้ ละ 5 นาทีแตทำหลายครัง้ ตอ
วัน เปนตน
การปรับเปลีย่ นการออกกำลังกาย พิจารณาเปนรายๆไปโดยคอยๆปรับเพิม่
ความหนักของการออกกำลังกายขึน้ ชาๆ
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การออกกำลังกายแบบมีแรงตานในผปู ว ยภาวะหัวใจลมเหลว
การศึกษาสวนใหญจะเปนการศึกษาทีใ่ หผปู ว ยออกกำลังกายแบบแอโรบิก
ควบคไู ปกับการออกกำลังกายแบบมีแรงตาน พบวามีการเปลีย่ นแปลงไปในทาง
ทีด่ ขี นึ้ ถึงแมวา การศึกษาทีใ่ หผปู ว ยออกกำลังกายเฉพาะการออกกำลังกายแบบ
มีแรงตานอยางเดียว ไมพบวาทำใหผูปวยมีความสามารถของรางกายในการ
นำออกซิเจนไปใช (VO2 peak) เพิม่ ขึน้ ก็ตาม แต submaximal exercise capacity
ดีขนึ้ เชน ระยะเวลาในการออกกำลังกายนานขึน้ 6 minute walk test ดีขนึ้ และ
การนำออกซิเจนไปใชทรี่ ะดับ ventilatory threshold ดีขนึ้ ความแข็งแรงทนทาน
ของกลามเนือ้ เพิม่ ขึน้ คำแนะนำปจจุบนั จึงใหผปู ว ยภาวะหัวใจลมเหลวออกกำลัง
กายทัง้ แบบแอโรบิกและแบบมีแรงตานคกู นั ไป ตามความเหมาะสมในแตละราย
หลักการในการสัง่ การรักษาก็เชนเดียวกันกับการออกกำลังกายแบบแอโรบิก
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ภาคผนวกที่ 1
1. การจำแนกผปู ว ยตามกลมุ เสีย่ ง
กลมุ เสีย่ ง

ลักษณะ

ต่ำ

- หัวใจดานซายทำงานปกติ (เชน left ventricular ejection fraction
> 0.5)
- ไมมอี าการแสดงภาวะหัวใจขาดเลือดทัง้ ในขณะพักหรือขณะออก
กำลังกาย เชน อาการเจ็บหนาอก หรือการเปลีย่ นแปลงของ ST
(ST displacement)
- ไมมอี าการหัวใจเตนผิดปกติในขณะพัก หรือขณะออกกำลังกาย
- ไมมีภาวะแทรกซอนภายหลังเกิดโรคกลามเนื้อหัวใจตายหรือ
ภายหลังการรักษาทัง้ การผาตัด หรือการขยายหลอดเลือดโดย
การใชบอลลูน
- มีสมรรถภาพการทำงานของรางกายมากกวา 6 METs ในการ
ประเมินจากผลการทดสอบโดยการออกกำลังกาย ภายหลังจาก
เกิดโรคหัวใจ 3 สัปดาหหรือมากกวา

กลาง

- หัวใจดานซายทำงานบกพรองเล็กนอยถึงปานกลาง (เชน left
ventricular ejection fraction อยรู ะหวาง 0.31 ถึง 0.49)
- มีสมรรถภาพการทำงานของรางกายนอยกวา 5-6 METs โดย
การประเมินจากผลการทดสอบโดยการออกกำลังกายภายหลัง
จากเกิดโรคหัวใจ 3 สัปดาหหรือมากกวา
- ไมสามารถควบคุมการออกกำลังกายดวยตนเองไดอยางปลอดภัย
- มีภาวะหัวใจขาดเลือดในขณะออกกำลัง โดยมีการลดลงของ
ระดับ ST 1-2 มม. (1-2 mm.ST depression) หรือภาวะหัวใจ
ขาดเลือดที่คืนกลับได จากการศึกษาโดยใชคลื่นเสียงสะทอน
หัวใจ หรือ การตรวจทางกัมมัตภาพรังสี
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กลมุ เสีย่ ง

ลักษณะ

สูง

- หัวใจดานซายทำงานบกพรองมาก (left ventricular ejection
fraction < 0.3)
- มี จั ง หวะการเต น ของหั ว ใจผิ ด ปกติ แ ละจั ง หวะการเต น ผิ ด
ปกติรนุ แรงเพิม่ ขึน้ เมือ่ ออกกำลังกาย หรือทำงานเพิม่ ขึน้
- มีการลดลงของความดันโลหิตซิสโตลี มากกวา 15 มม. ปรอท
ขณะออกกำลังกายหรือไมเพิม่ ขึน้ แมวา จะเพิม่ ระดับของการออก
กำลังกายแลวก็ตาม
- ผทู เี่ คยมีประวัตกิ ารหยุดเตนของหัวใจ
- ผปู ว ยโรคหลอดเลือดของหัวใจทีเ่ กิดภาวะแทรกซอน เชน หัวใจ
เตนผิดปกติ (complex ventricular arrhythmias)
- มีภาวะหัวใจขาดเลือด ในขณะออกกำลังกายอยางรุนแรง คือ มี
การลดลงของระดับ ST มากกวา 2 มม. (2 mm. ST depression)
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ภาคผนวกที่ 2

ระดับความเหนือ่ ยของ Borg
(Borg’s rating of perceived exertion) RPE
6. NOTHING AT ALL
7. VERY VERYLIGHT
9. VERY LIGHT
11. LIGHT
12.
13. SOME WHATHARD
15. HARD
16.
17. VERY HARD
18.
19. VERY VERY HARD
20.

ไมรสู กึ อะไร
รสู กึ สบาย
ไมเหนือ่ ย
เริม่ รสู กึ เหนือ่ ย
คอนขางเหนือ่ ย
เหนือ่ ย
เหนือ่ ยมาก
เหนือ่ ยมากทีส่ ดุ (หอบ)
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