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คำนำ

Guideline ของชมรมฟนฟหูวัใจไดจดัทำเปนครัง้แรกเมือ่ป พ.ศ. 2539
โดยความรวมมอืของอาจารยทัง้หลายทีร่วมกนักอตัง้ชมรมฟนฟหูวัใจ   ในปนีโ้ดย
การสนับสนุนของสมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทยฯ ไดมีการ revise
guideline ขึน้ใหมพรอมกบัการม ี references เพือ่การอางองิและศกึษาเพิม่เตมิ
ตองขอขอบคณุอาจารยทกุทานทีม่สีวนรวมในการจดัทำ guideline นี ้  งานดาน
cardiac rehabilitation นัน้ เปนงานทีต่องอาศยัความรวมมอืระหวางบคุลากรทาง
การแพทยหลากหลายสาขา   จงึเปนงานทีผ่บูงัคบับญัชาขององคกรจะตองเขาใจ
เพือ่ใหการสนบัสนนุ   ผมหวงัวา guideline นีค้งจะเปนสิง่หนึง่ทีช่วยใหทกุทานที่
มสีวนเกีย่วของไดมคีวามเขาใจในงานดาน cardiac rehabilitation ไดดยีิง่ขึน้    ซึง่
จะนำไปสกูารขยายและทำใหงานดานนีเ้ขมแขงเตบิโตขึน้ในสถาบนัตางๆ   เพือ่
ประโยชนในการทีจ่ะปองกนัการเกดิโรคหวัใจ รวมทัง้การฟนฟสูมรรถภาพหวัใจ
ใหกลบัสภูาวะปกตใินรายทีโ่รคเกดิขึน้แลว   นอกจากตวัผปูวยเองแลว ญาตผิปูวย
ทีม่ปีจจยัเสีย่งกร็วมเปนอกีเปาหมายหนึง่ทีง่าน cardiac rehabilitation จะตองครอบ
คลมุดแูลดวย   เพือ่การบรรลสุเูปาหมายในการทีจ่ะทำใหประชากรมสีขุภาพที่
ดปีราศจากโรคหวัใจพรอมกบัการมคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้

(พลเอกนายแพทยประวชิช  ตนัประเสรฐิ)
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คณะกรรมการผจูดัทำ

พลเอกนายแพทยประวชิช ตนัประเสรฐิ
นายแพทยระพพีล กญุชร ณ อยธุยา
นายแพทยวศิาล คนัธารตันกลุ
นายแพทยภทัราวธุ อนิทรกำแหง
แพทยหญิงสขุจนัทร พงษประไพ
แพทยหญงิปยะนชุ รกัพาณชิย
แพทยหญงิวรมนต บำรงุสขุ
แพทยหญงิวลิาวณัย ถริภทัรพงศ
แพทยหญงิอารยา เจรญิอาภรณวฒันา

คณะกรรมการชมรมฟนฟหูวัใจ พ.ศ. 2552

พลเอกนายแพทยประวชิช ตนัประเสรฐิ ประธาน
แพทยหญงิฉฐัยา จติประไพ รองประธาน
แพทยหญงิคณุหญงิมลัลกิา วรรรไกรโรจน เลขานกุาร
แพทยหญงิปยะนชุ รกัพาณชิย เหรญัญกิ
นายแพทยปยะมติร ศรธีรา กรรมการ
นายแพทยสมเกยีรติ แสงวฒันาโรจน กรรมการ
นายแพทยวศิาล คนัธารตันกลุ กรรมการ
นายแพทยภทัราวธุ อนิทรกำแหง กรรมการ
นายแพทยระพพีล กญุชร ณ อยธุยา กรรมการ
แพทยหญิงสขุจนัทร พงษประไพ กรรมการ
แพทยหญงิดจุใจ ชยัวานชิศริิ กรรมการ
แพทยหญงิวรมนต บำรงุสขุ กรรมการ
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แพทยหญงิรกัฝน สวสัดิพ์าณชิย กรรมการ
แพทยหญงินพวรรณ แสนเจรญิสทุธกิลุ กรรมการ
แพทยหญงิวลิาวณัย ถริภทัรพงศ กรรมการ
แพทยหญงิอารยา เจรญิอาภรณวฒันา กรรมการ

คณะกรรมการชมรมฟนฟหูวัใจ  พ.ศ.2553

พลเอกนายแพทยประวชิช ตนัประเสรฐิ ทีป่รกึษา
นายแพทยสมเกยีรติ แสงวฒันาโรจน ประธาน
แพทยหญงิมลัลกิา วรรณไกรโรจน เลขานกุาร
แพทยหญงิปยะนชุ รกัพาณชิย เหรญัญกิ
นายแพทยวศิาล คนัธารตันกลุ กรรมการ
นายแพทยระพพีล กญุชร ณ อยธุยา กรรมการ
แพทยหญิงสขุจนัทร พงษประไพ กรรมการ
แพทยหญงิดจุใจ ชยัวานชิศริิ กรรมการ
นายแพทยปยะมติร ศรธีรา กรรมการ
แพทยหญงิวรมนต บำรงุสขุ กรรมการ
นายแพทยภทัราวธุ อนิทรกำแหง กรรมการ
แพทยหญงิรกัฝน สวสัดิพ์าณชิย กรรมการ
แพทยหญงิสรสิสา แรงกลา กรรมการ
แพทยหญงิวลิาวณัย ถริภทัรพงศ กรรมการ
นายแพทยสกุจิ แยมวงศ กรรมการ
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แนวทางการฟนฟสูภาพในผปูวยโรคหวัใจ
(Cardiac Rehabilitation Guideline)

1. คำจำกดัความ
การฟนฟสูภาพในผปูวยโรคหวัใจ คอื กระบวนการทางเวชศาสตรฟนฟใูน

การดแูลรกัษาผปูวยทีม่ปีญหาโรคหวัใจ และ หลอดเลอืดทกุประเภทโดยไมจำกดั
เฉพาะแตผปูวยโรคหลอดเลอืดหวัใจ (coronary heart disease)  โดยมเีปาหมาย
ใหผปูวยสามารถฟนสภาพการทำงานของหวัใจ จนสามารถทำงานไดในระดบัที่
เหมาะสม (physiological conditions) รวมกับฟนฟูสภาวะทางจิตใจอารมณ
(psychological conditions) ใหสมัพนัธกบัสิง่แวดลอมในสงัคม (social conditions)
และสามารถกลบัไปประกอบอาชพี (vocational conditions) ทีเ่หมาะสมกบัสภาวะ
ทางรางกาย รวมถงึกระบวนการปองกนัโรคหลอดเลอืดหวัใจไมใหกลบัมาเปนซ้ำ
อกี ทัง้ในผทูีเ่กดิมปีญหาโรคหลอดเลอืดหวัใจมากอน หรอื ยงัไมเคยมปีญหากต็าม
โดยมอีงคประกอบของการฟนฟทูีส่ำคญัสองสวน คอื การใหการรกัษาดวยการออก
กำลงักาย และ การปรบัเปลีย่นปจจยัเสีย่งตางๆ

2. บคุลากร
ผรูบัผดิชอบ (Director) แพทยผเูชีย่วชาญดานโรคหวัใจ และ/หรอื แพทย

เวชศาสตรฟนฟู
คณะปฏบิตังิาน (Staffs)
- แพทย
- พยาบาล
- นกักายภาพบำบดั
- นกักจิกรรมบำบดั
- นกัสรรีวทิยาการออกกำลงักาย
- โภชนากร
- นกัจติวทิยา
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3. บคุลากรตองมคีวามรพูืน้ฐานดงันี้
- ความรดูานโรคระบบหวัใจและหลอดเลอืด
- การกชูพีขัน้พืน้ฐานและไดผานการฝกอบรมแลว
- ความรเูรือ่งคลืน่ไฟฟาหวัใจ
- ความรูเรื่องสรีรวิทยาการออกกำลังกายโดยเฉพาะการตอบสนองของ

ระบบหวัใจและหลอดเลอืดตอการออกกำลงักายในประเภทตางๆ

หมายเหตุ การใหโปรแกรมการออกกำลังกายในโรงพยาบาลทุกครั้งตอง
พรอมทีจ่ะปฏบิตักิารกชูพีขัน้สงูไดตลอดเวลา

4. บทบาทหนาทีข่องบคุลากร
แพทยเปนผูตรวจประเมินและติดตามการรักษาอยางตอเนื่องตลอดการ

รกัษา ผใูหโปรแกรมการฟนฟสูมรรถภาพหวัใจอาจเปนแพทยหรอืพยาบาล หรอื
นักกายภาพบำบัดที่มีความรูในการฟนฟูสมรรถภาพหัวใจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สามารถตรวจประเมนิ และ แนะนำผปูวยขณะทีก่ำลงัทำการฟนฟไูดอยางถกูตอง
ปลอดภัยรวมทั้งใหคำแนะนำในการปฏิบัติตนแกผูปวย และ การปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมเพือ่ลดปจจยัเสีย่งในการเกดิโรคหลอดเลอืดหวัใจ

5. สถานที่
ควรมีสถานที่เฉพาะเปนสัดสวน หรือใชสถานที่รวมกับการรักษาทาง

เวชศาสตรฟนฟทูัว่ไปแตจดัเวลาเฉพาะสำหรบัผปูวยโรคหวัใจ เนือ่งจากการฝกผู
ปวยโรคหวัใจควรจะมสีภาพแวดลอมทีเ่หมาะสมและสงบเพือ่ลดความเครยีดซึง่มี
โอกาสเกดิไดถาฝกรวมกบัผปูวยทางเวชศาสตรฟนฟทูัว่ไป

6. อปุกรณพืน้ฐาน
ตองมี - เครือ่งวดัความดนัโลหติ

- เครือ่งกระตกุหวัใจดวยไฟฟา (defibrillator)
- อปุกรณกชูพีและถงัออกซเิจนพรอมใชงาน
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ควรมี - เครือ่งสงสญัญาณคลืน่หวัใจ (ECG telemetry)
- อปุกรณออกกำลงักาย เชน จกัรยานใชขาถบี หรอื มอืหมนุแบบตัง้
อยกูบัที ่(stationary bicycle or arm ergometry) สายพานออกกำลงั
(treadmill) เปนตน

7. ประเภทของผทูีจ่ะไดประโยชนจากการฟนฟหูวัใจ
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
ระยะที ่1 ระยะทีผ่ปูวยอยใูนโรงพยาบาล
ระยะที ่2 ระยะทีผ่ปูวยออกจากโรงพยาบาลโดยใชระยะเวลาประมาณ  8-12

สปัดาห
ระยะที ่3 ระยะผปูวยนอกตอเนือ่ง
ระยะที ่4 หลังจากสิ้นระยะที่ 3 แลวผูปวยสามารถออกกำลังกายไดเองอยาง

ปลอดภยัภายใตคำแนะนำของแพทยหรอืบคุลากรทางการแพทยทีม่ี
ความรู

9. ขอหามในการออกกำลงักายสำหรบัผปูวยโรคหวัใจ
1. Unstable angina
2. ภาวะหวัใจวายทีค่วบคมุไมได
3. ลิน้หวัใจตบีขัน้ปานกลางถงึรนุแรง
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4. เยือ่หมุหวัใจอกัเสบหรอืกลามเนือ้หวัใจอกัเสบ
5. Recent pulmonary embolism หรือ severe pulmonary arterial

hypertension
6. หลอดเลอืดดำอกัเสบ (thrombophlebitis)
7. ความดนัโลหติซสิโตล ีขณะพกั > 200 มม.ปรอท หรอืความดนัโลหติ

ไดแอสโตล ีขณะพกั > 100 มม.ปรอท
8. ความดนัโลหติซสิโตล ีลดลง > 20 มม.ปรอท เมือ่เปลีย่นจากทานัง่

เปนทายนื
9. ST displacement > 3 มม. ขณะพกั

10. ภาวะหวัใจเตนเรว็หรอื เตนชามากทีค่วบคมุไมได
11. เอเตรยีมหรอืเวนตรเิคลิ เตนผดิจงัหวะชนดิทีค่วบคมุไมได
12. Third degree A-V block
13. ไขหรอืภาวะเจบ็ปวยเฉยีบพลนั
14. เบาหวานทีค่วบคมุไมได
15. ปญหาทางกระดกูและขอทีจ่ะเปนอปุสรรคในการออกกำลงักาย
16. Hypertrophic obstructive cardiomyopathy

10. ขอบงชีใ้นการหยดุออกกำลงักายสำหรบัผปูวยโรคหวัใจ
1. เมือ่ยลามาก
2. เครือ่งตดิตามควบคมุผปูวยไมทำงานตามปกติ
3. เวยีนศรษีะ มนึงง เซ ซดี เขยีว เหนือ่ยหอบ คลืน่ไสอาเจยีน
4. เริม่มเีจบ็หนาอก
5. Supraventricular tachycardia ทีม่อีาการผดิปกติ
6. การเบีย่งเบนของ ST displacement > 3 มม. (horizontal หรอื down

sloping)
7. Ventricular tachycardia
8. Left bundle branch block ทีเ่กดิจากการออกกำลงักาย
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9. เริม่ม ีsecond หรอื third degree A-V block
10. R on T PVCs
11. Multifocal PVCs (30% of the complexes)
12. ความดนัโลหติตก
13. ความดนัโลหติสงูขึน้มาก (ความดนัซสิโตล ีมากกวา 220 หรอื ไดแอส

โตล ีมากกวา 110 มม.ปรอท)
14. อตัราการเตนหวัใจต่ำลงมากกวา 10 ครัง้/นาท ีเมือ่ออกกำลงักาย

11. การจำแนกผปูวยตามกลมุเสีย่ง (Risk stratification) และการควบคมุ
ตดิตาม (Monitoring)

การพยากรณโรคของผปูวยโรคหวัใจขึน้กบัปรมิาณ และ สภาวะกลามเนือ้
หวัใจขาดเลอืด สภาพการทำงานของหวัใจหองลางซาย (left ventricular ejection
fraction) และ ความผดิปกตขิองการเตนของหวัใจ (arrhythmias) ซึง่ขอมลูดงักลาว
มคีวามสำคญัในการจำแนกผปูวยตามกลมุเสีย่ง (risk stratification) (ภาคผนวก
ที1่)

ประโยชนของการจำแนกผปูวยตามกลมุเสีย่ง
1. ประเมนิตดิตาม หรอื ปรบัเปลีย่นการรกัษาทัง้ทางดานอายรุศาสตรและ

ศลัยศาสตร
2. บงชีถ้งึการพยากรณโรคของผปูวยโรคหวัใจ
3. มีประโยชนสำหรับการฟนฟูสมรรถภาพผูปวยโรคหัวใจ ทั้งนี้เพื่อ

พจิารณาวา
3.1 มีขอบงชี้ในการหามออกกำลังกาย หรือ ขอควรระมัดระวังใน

การทีจ่ะเริม่ออกกำลงักายหรอืไม
3.2 เม่ือเริม่ออกกำลงักายแลว ตองมกีารเฝาระมดัระวงัอยางใกลชดิจาก

บคุลากรทางการแพทยหรอืไมอยางไร
3.3 มคีวามจำเปนในการตดิตามคลืน่หวัใจขณะออกกำลงักายหรอืไม



10

Degree of Supervision
โปรแกรมการออกกำลงักายของผปูวยโรคหวัใจนัน้ อาจแบงไดตามการเฝา

ระวงัของบคุลากรทางการแพทย คอื
1. โปรแกรมการออกกำลงักายทีบ่าน (home program) ในกลมุผปูวยทีม่ี

ความเสีย่งต่ำ (low risk) หลงัจากไดรบัคำแนะนำในการออกกำลงักายจากบคุลากร
ทางการแพทยแลว สามารถออกกำลงักายไดทีบ่าน โดยนดัผปูวยมาตดิตามผลการ
รกัษาแบบผปูวยนอกเปนระยะ

2. โปรแกรมการออกกำลังกายที่มีบุคลากรทางการแพทยควบคุม
(supervised cardiac exercise program) ซึง่อาจจะมหีรอืไมมกีารควบคมุตดิตาม
คลืน่ไฟฟาหวัใจสำหรบัผปูวยรวมอยดูวย

2.1 การควบคมุตดิตามผปูวยโดยไมตองใชเครือ่งตรวจคลืน่หวัใจเปน
การควบคมุตดิตามทีส่ำคญั ในขณะทีผ่ปูวยออกกำลงักายโดยใชอาการแสดงของ
ผปูวย การวดัชพีจร การวดัความดนัโลหติของผปูวยขณะออกกำลงักาย รวมทัง้
การรบัรคูวามเหนือ่ย (Borg’s rate of perceived exertion) แลวพจิารณาวาผปูวย
มขีอบงชีใ้นการหยดุการออกกำลงักาย

2.2 สำหรับการควบคุมติดตามคลื่นไฟฟาหัวใจผูปวยนั้น อาจทำได
หลายลกัษณะคอื

2.2.1 การวัดคลื่นไฟฟาหัวใจแบบตอเนื่องตลอดโปรแกรมออก
กำลงักาย

2.2.2 การตรวจวดัคลืน่ไฟฟาหวัใจเปนระยะๆ ในขณะทีผ่ปูวยมา
ออกกำลงักายโดยใชเครือ่งมอืตางๆ เชน ใชเครือ่ง defibrillator เครือ่งตรวจคลืน่
หวัใจ

การควบคมุตดิตามผปูวยชนดิตางๆ ควรอยภูายใตดลุยพนิจิของแพทย
ผคูวบคมุโปรแกรม
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ความจำเปนในการควบคมุตดิตามคลืน่ไฟฟาขณะออกกำลงักาย
ยงัไมมขีอสรปุทีแ่นนอนวาผปูวยกลมุใดจะไดประโยชนสงูสดุจากการควบ

คมุตดิตามคลืน่ไฟฟาหวัใจขณะออกกำลงักาย ถงึแมวาจะมกีารอางถงึการใชใน
ผปูวยกลมุทีม่คีวามเสีย่งสงู ดงันัน้การควบคมุตดิตามทีด่ทีีส่ดุคอื การแบงกลมุ
ผปูวยตามความเสีย่ง การสัง่การรกัษาดวยการออกกำลงักายทีเ่หมาะสมรวมกบั
การตดิตามดอูาการและอาการแสดงของผปูวยขณะออกกำลงักาย และพรอมเสมอ
สำหรบัปฏบิตักิารกชูพีชัน้สงู

12. รายละเอยีดและวธิกีารของระยะตางๆ

การฟนฟสูภาพหวัใจ ระยะที ่1 (Phase 1)
ระยะผปูวยใน (Inpatient Phase)
ระยะที ่1 คอืระยะทีผ่ปูวยอยใูนโรงพยาบาล

วตัถปุระสงค
1. ปองกนัภาวะแทรกซอนจากการนอนนานๆ
2. ชวยใหผปูวยสามารถประกอบกจิวตัรประจำวนัไดอยางปลอดภยั
3. ชวยใหผปูวยมคีวามมัน่ใจในการปฏบิตัติน และ ลดความเครยีดอาจที่

เกดิขึน้
4. เพือ่ใหผปูวยมคีวามรคูวามเขาใจ และ สามารถปฏบิตัติวัไดอยางถกูตอง

หลงัออกจากโรงพยาบาลรวมทัง้สามารถควบคมุปจจยัเสีย่งของโรคหวัใจได

วธิกีาร
กอนเริม่โปรแกรมออกกำลงักายทกุครัง้ผฟูนฟตูองพจิารณาขอหามสำหรบั

การออกกำลงักายและควรเฝาระวงัขณะผปูวยออกกำลงักาย และหยดุออกกำลงั
กายเมือ่มขีอบงชี้

โปรแกรมการฟนฟสูมรรถภาพหวัใจประกอบดวย ขัน้ตอนยอยจากระยะตน
ซึง่มรีะดบัการใชออกซเิจน (METs) ต่ำจนถงึขัน้ทีส่งูขึน้ ซึง่ตองใชออกซเิจนมาก
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ขึน้ การใหโปรแกรมตามขัน้ตอนจะดำเนนิไปอยางตอเนือ่งชาหรอืเรว็ขึน้กบัอาการ
และสภาพของผปูวย แตละขัน้ตอนยอยของโปรแกรมประกอบดวย

1. การฝกกจิวตัรประจำวนัตางๆ
2. การออกกำลงักาย
3. การใหความรแูละคำแนะนำเกีย่วกบัโรคและการปฏบิตัติวั

การออกกำลงักาย
รปูแบบ (mode) ใชการออกกำลงักายแบบ calisthenic exercise และ

การเดนิเปนหลกั
ความหนกัเบา (intensity)
ในผปูวยโรคกลามเนือ้หวัใจตายเฉยีบพลนั (post-myocardial infarction)

ควรใหผปูวยออกกำลงักายโดยมชีพีจรขณะออกกำลงักายมากกวาชพีจรขณะพกั
ไมเกนิ 20 ครัง้ตอนาท ี ในผปูวยหลงัผาตดัหวัใจ หรอืการรกัษาโดยการขยายหลอด
เลอืดหวัใจดวยบลัลนู ควรใหผปูวยออกกำลงักายโดยมชีพีจรขณะออกกำลงักาย
มากกวาชพีจรขณะพกัไมเกนิ 30 ครัง้ตอนาที
ระยะเวลาในการออกกำลงักาย (duration)

5-10 นาท ีในระยะแรกและคอยๆ เพิม่ขึน้ได  20-30 นาที
ความถี ่(frequency)
วนัละ 2 ครัง้ ขึน้กบัสภาพผปูวย
เปาหมายของการฟนฟสูภาพในระยะที ่1 คอื ผปูวยสามารถประกอบกจิวตัร

ประจำวนัได และทำกจิกรรมหรอืออกกำลงักายในระดบั 5 METs ได

ตัวอยางโปรแกรมและการปรับเพิ่มการออกกำลังกายสำหรับผูปวยโดย
สงัเขป (ภาพประกอบในภาคผนวกที ่3)
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สถานที่

ICU
CCU

ICU
CCU

ตกึผปูวยใน

ตกึผปูวยใน

ตกึผปูวยใน

ขัน้ตอน

<2 METs

<2  METs

<2 METs

<3 METs

<4 METs

การฝกกจิกรรม

-นัง่หอยขา 15
นาท ีเชา เยน็

-ชวยตนเองบาง
สวน เชน กนิเอง
หรอื หวผีม

-นัง่เกาอี ้15-30
นาท ี2-3 ครัง้/วนั

-ชวยตนเองบน
เตยีงได

-นัง่เกาอีไ้ดบอยขึน้
- เริม่เดนิในหองได

- เดนิไปหองน้ำได

- เดนิตามทางใน
ตกึผปูวยได

การใหความรู

-แนะนำตวั
- ใหความมัน่ใจ

-การควบคมุ
ปจจยัเสีย่ง
งดบหุรี ่อาหาร

-โครงสรางและ
หนาทีข่องหวัใจ

-กลามเนือ้หวัใจ
ตายคอือะไร

-ปจจยัเสีย่งตอ
โรคหลอดเลอืด
หัวใจ

-อาหารที่
เหมาะสม

การออกกำลงักาย

- เริม่ขยบัขอ แขน
ขา ตามรปู 1-3
ทาละ 5 ครัง้

-Breathing
รสูกึตวั

-ขยบัขอ แขน ขา
เพิม่ขึน้

-ออกกำลงัตามรปู
1-5 ทาละ 5 ครัง้

- เดนิ 15 เมตร
ไป-กลบั

-ออกกำลงัตามรปู
1-6 ทาละ 5-10 ครัง้
เชาและเยน็

- เดนิ 24 เมตร
ไป-กลบั

-ออกกำลงัตามรปู
1-7 ทาละ 5-10 ครัง้
เชาและเยน็

-ออกกำลงัตามรปู
1-7 ทาละ 5-10 ครัง้
เชาและเยน็

-ขึน้ลงบนัได 2-3
ขัน้บนัไดได

- เดนิ 90 เมตร
เชาและเยน็
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สถานที่

ตกึผปูวยใน

ตกึผปูวยใน

ขัน้ตอน

<5 METs

≥5 METs

การฝกกจิกรรม

-อาบน้ำไดเอง
(มคีนเฝา)

-ชวยเหลอืตนเอง
ไดเกอืบทกุอยาง
เชน เดนิ

-ทบทวนการ
ปฏบตัิตนทีบ่าน

การใหความรู

-การรกัษาโรค
หวัใจและการ
ปฏบิตัติน

- เตรยีมกลบับาน
-แนะนำการ
ออกกำลงักาย
แบบผปูวยนอก

-แนะนำการรบั
ประทานยา
และการรกัษา
ตอเนือ่ง

การออกกำลงักาย

- เดนิ 150 เมตร
เชาและเยน็

- เดนิลงบนัได
1 ชัน้-กลบั
ดวยลฟิท

-ออกกำลงัตามรปู
1-8 ทาละ 5-10 ครัง้
เชาและเยน็

- เดนิ 150 เมตร
เชาและเยน็

- เดนิขึน้บนัได 1 ชัน้
และลงดวยลฟิท-

-ออกกำลงัตามรปู
1-6 ทาละ 5-10 ครัง้
เชาและเยน็

ขณะทีผ่ปูวยกำลงัออกกำลงักายหรอืเดนิตามโปรแกรมฟนฟ ูผฟูนฟจูะตอง
เฝาระวงัขอบงชีใ้นการหยดุออกกำลงักาย ซึง่เปนอาการหรอือาการแสดงทีเ่กดิจาก
“exertional intolerance” หรอื “cardiac insufficiency”  ดงัตอไปนี้
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สิง่พสิจูนทราบ

1.อาการ

2.ระดบัความเหนือ่ย

3.ชพีจร

4.ความดนัโลหติ

5.EKG (ตดิในรายที่
หัวใจเตนผิดจังหวะ
มาก)

ขอบงชี้

- มนึงง เซ ซดี เขยีว หายใจ
ลำบากคลืน่ไส เจบ็หนาอก

- มากกวา 13

- ขณะฝก มากกวา 120 ครัง้/นาท-ี
- ขณะออกกำลงั เพิม่มากกวา 20 -
30 ครัง้/นาที

- ขณะออกกำลงั ลดลงมากกวา 10
ครัง้/นาที

- ขณะออกกำลงัความดนัโลหติเพิม่
ขึน้มากกวา 200/100 มม.ปรอท-

- ขณะออกกำลงัความดนัซสิโตลลีด
ลงมากกวา 20 ม.ม.ปรอท นบัจาก
ความดนัซสีโตล ีขณะพกั

- Supraventricular tachycardia- ST
displacement (3 mm.)-Ventricular
tachycardia-Left bundle branch
block- 2-3 degree AV-block-PVC

หมายเหตุ

- ผฟูนฟคูวรสงัเกต
และสอบถามเปนระยะ
ขณะออกกำลงั

- ดตูารางระดบัความ
เหนือ่ย

- ชพีจรทีเ่พิม่หรอืลดนบั
จากชพีจรขณะพกั

-

- ST segment ต่ำลงใน
แนวระดบั หรอืเอนลง
จากขณะฝก-PVC
มากกวา 3 ตวัตดิกนั-
R on T PVC-Multifocal
PVC (30%)
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การฟนฟสูภาพหวัใจ ระยะที ่2 (Phase 2)
ระยะผปูวยนอก (Outpatient Phase)

ระยะที ่2 คอื ระยะทีผ่ปูวยออกจากโรงพยาบาลในชวงแรก ซึง่จะใชระยะ
เวลาในการฝกประมาณ 8-12 สปัดาห โดยอาจเปนคำแนะนำการออกกำลงักาย
ทีบ่าน หรอื การเขาโปรแกรมการฟนฟสูภาพในโรงพยาบาล ยงัรวมถงึผปูวยทีไ่ด
รบัการรกัษาอย ูและ จำเปนตองไดรบัการฟนฟสูภาพหวัใจ อกีทัง้ผปูวยทีจ่ำเปน
ตองไดรบัคำแนะนำในเรือ่งปจจยัเสีย่งเพือ่ใหผลการฟนฟสูภาพหวัใจถงึตามเปา
หมาย โดยระยะนีเ้นนทีผ่ปูวยยงัอาจตองการการตดิตามดแูลอยางใกลชดิ
โดยเฉพาะอยางยิง่ผปูวยทีเ่ขารวมโปรแกรมการออกกำลงักาย
วตัถปุระสงค

1. เพิม่สมรรถภาพทางรางกายจติใจและอารมณของผปูวยใหดขีึน้ โดยการ
ใหโปรแกรมการออกกำลงักายทีเ่หมาะสม

2. เพิม่ความสามารถในการประกอบกจิวตัรประจำวนั
3. เพือ่ใหผปูวยสามารถฟนสภาพรางกายทีด่โีดยเรว็อนัจะเปนการทำใหผู

ปวยสามารถกลบัไปทำงานไดเรว็ขึน้
4. เพือ่ใหผปูวยเขาใจในขบวนการการฟนฟสูภาพ ซึง่เนนทีก่ารเขาใจและ

ลดปจจยัเสีย่ง
5. เพือ่ใหสมาชกิในครอบครวัรบัทราบถงึบทบาทในการรวมรกัษาผปูวย

วธิกีาร
ในระยะที ่2 เปนโปรแกรมทีม่กีารควบคมุตดิตาม (monitoring) ผปูวยอยาง

ใกลชดิไดแก วดัอตัราการเตนของหวัใจและความดนัโลหติ กอนและหลงัการออก
กำลังกาย ขณะที่ออกกำลังกายดวยเครื่องมือออกกำลังกายทุกชนิดอยางนอย
ประเภทละ 1 ครัง้ หากสามาถตรวจวดัคลืน่ไฟฟาหวัใจขณะทีอ่อกกำลงักายดวย
เครือ่งสงสญัญาณคลืน่หวัใจ (ECG telemetry) ได ควรจะควบคมุตดิตามจนกวา
ผปูวยจะมอีาการคงที ่โดยเฉพาะในกลมุทีค่วรไดรบัการควบคมุตดิตาม เชน กลมุ
ผปูวยทีม่คีวามเสีย่งสงู
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โดยทัว่ไประยะนีใ้ชเวลา 8-12 สปัดาห ในกรณทีีผ่ปูวยมสีมรรถภาพเพิม่
ขึน้ และมขีอบงชีใ้นการเขาระยะที ่3 แลวผปูวยสามารถเขารวมระยะที ่3 ได

การออกกำลงักาย
รปูแบบ (Mode)

การออกกำลงักายแบบแอโรบคิ คอื การเดนิบนลวูิง่ ปนจกัรยานแบบตัง้อยู
กบัที ่ปนมอืหมุนแบบตัง้อยกูบัที ่เปนตน สำหรบัการออกกำลงักายทีใ่ชแขนหรอื
มกีารเคลือ่นไหวของทรวงอก จะเริม่ไดภายหลงั 4-6 สปัดาห สำหรบัผปูวย post-
MI, post-PCI และ ภายหลงั 8 สปัดาหสำหรบัผปูวย post cardiac surgery

การออกกำลงักายแบบ resistance training ไดแก dumbbell จะเริม่ไดตาม
ขอบงชีท้ีจ่ะกลาวในสวนของการยกนำ้หนกั

ความหนกัเบา (intensity) สำหรบัในระยะการออกกำลงักายแบบแอโรบกิ
ในกรณีที่ไมมีผลการตรวจ Exercise Stress Test หรืออยูในระหวางรอ
ผลการตรวจใหใชหลกัดงันี้

อตัราการเตนของหวัใจ
ในระยะแรกของการออกกำลงักายใหใชอตัราการเตนของหวัใจขณะพกั

บวกเพิม่ไป 20-30 ครัง้ตอนาท ีเชน ถาผปูวยมอีตัราการเตนของหวัใจขณะพกัใน
วนันัน้เทากบั 70 ครัง้/นาท ีอตัราการเตนของหวัใจ ทีใ่ชในการออกกำลงักายวนั
นัน้คอืไมเกนิ 70+30 = 100 ครัง้ตอนาที

ในชวงหลงัจากนัน้ หากสามารถเพิม่ความหนกัเบาของการออกกำลงักาย
ในผปูวยไดใหใชการคำนวน ความแรงในการการออกกำลงักายโดย Karvonen
Method ดงันี้

(อตัราการเตนของหวัใจสงูสดุทีค่าดคะเน – อตัราการเตนของหวัใจ
ขณะพกั) x 0.4 ถงึ 0.85 + อตัราการเตนของหวัใจขณะพกั

อตัราการเตนของหวัใจสงูสดุทีค่าดคะเน = 220 – อาย ุ(ป)
การเลือกคูณแลวแตความแรงที่ตองการ โดยทั่วไปแนะนำใหออก

กำลงัในระดบัปานกลาง (moderate intensity) คอื คณู 0.4 ถงึ 0.6
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ทัง้นีก้ารปรบัเปลีย่นความแรงในการออกกำลงักายดงักลาวอยใูนดลุยพนิจิ
ของแพทยเปนรายๆ ไป

 ระดบัความเหนือ่ยของ Borg (Rating of Perceived Exertion Scale)
(ภาคผนวกที ่2) ใหระดบัคะแนนความเหนือ่ยอยรูะหวาง 11-13

ในกรณทีีผ่ปูวยมผีล Exercise Stress Test
 อตัราการเตนของหวัใจ
ใชการคำนวณความแรงในการออกกำลงักายโดย Karvonen Method ดงันี้

(อตัราการเตนของหวัใจสงูสดุทีไ่ดจากผลการตรวจ exercise stress test -
อตัราการเตนของหวัใจขณะพกั) x 0.4 ถงึ 0.85 + อตัราการเตนของหวัใจ
ขณะพกั

 สมรรถภาพการทำงานของรางกายสงูสดุ [VO
2max

] คำนวนความแรงของ
การออกกำลงักายทีร่ะดบั 40-85% VO

2max
 โดยสวนใหญแนะนำใหออกกำลงัใน

ระดบัปานกลาง (moderate intensity) คอื 40-60%
 ระดบัความเหนือ่ยของ Borg (Rating of Perceived Exertion Scale) ให

ระดบัคะแนนความเหนือ่ยอยรูะหวาง 11-13

ระยะเวลาในการออกกำลงักาย (Duration)
แตละครัง้ทีผ่ปูวยใชเวลาในการออกกำลงักายซึง่ควรใชเวลาทัง้สิน้ไมเกนิ 60

นาท ีควรประกอบดวย stretching, warmup, aerobic และ/หรอื resistance training,
cool down และ stretching ตามระยะเวลาของการออกกำลงักายของแตละเครือ่ง
ทีก่ำหนดไว โดยระยะเวลาของ aerobic exercise ไมควรนอยกวา 20-30 นาที

ความถี ่(Frequency)
ในการออกกำลงัแบบแอโรบกิควรออกอยางนอย 3-5 วนัตอสปัดาห และผู

ปวยทกุรายตองไดรบัคำแนะนำและสนบัสนนุใหออกกำลงักายทีบ่านทกุวนัทีไ่มได
มาออกกำลงักายทีโ่รงพยาบาล
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การปรบัเพิม่การออกกำลงักาย (Progression)
ในระยะแรกของการออกกำลงักายใหเริม่จาก intensity นอยๆ และปรบั

เปลีย่นการออกกำลงักายโดยเพิม่ระยะเวลาการออกกำลงักายใหครบตามทีก่ำหนด
เชน เดินนานขึ้นจนครบ แลวจึงคอยเพิ่มความหนักเบาในการออกกำลังกาย
(intensity) เชน เดนิเรว็ขึน้ เปนตน

การฟนฟสูภาพหวัใจในระยะที ่3 (Phase 3) “ระยะตอเนือ่ง”
ระยะที ่3  คอื ระยะทีผ่ปูวยไดผานการออกกำลงักายในระยะที ่2 แลว และ

มขีอบงชีว้าสามารถเขาสรูะยะที ่ 3 อนัเปนระยะตอเนือ่งทีไ่มจำเปนตองการการ
ควบคมุตดิตามอยางใกลชดิเชนระยะที ่2 และผปูวยอาจจะมารวมฝกในโรงพยาบาล
นอยลง

 ขอบงชีใ้นการรบัผปูวยเขาส ูระยะที ่3
ผปูวยทกุรายไมวาจะมภีาวะความเจบ็ปวยมานานแคไหน หรอื สภาพราง

กายเปนอยางไร ถายงัไมเคยเขารบัการฟนฟหูวัใจมากอน กอนจะเขาระยะที ่ 3
จะตองมขีอบงชีใ้นการเขารวมระยะที ่3 ดงันี้

1. ผานการเขาโปรแกรมฟนฟหูวัใจระยะที ่2 แลว อยางนอย 6 ครัง้
2. การออกกำลงักายในระยะที ่2 สามารถออกกำลงักายไดมากกวาหรอืเทา

กบั 5 METs
3. มีความเขาใจและสามารถออกกำลังกายตามโปรแกรมไดดวยความ

เหมาะสมและปลอดภัยและสามารถจับชีพจรของตนเองไดอยางแมนยำ (self
monitor)

ขอบงชีใ้นการสิน้สดุระยะที ่3
1. ผปูวยเขาโปรแกรมระยะที ่3 เปนเวลา 3-6 เดอืน และแพทยวนิจิฉยัแลว

วาผปูวยสามารถออกจากระยะที ่3 ได
2. สามารถออกกำลงักายไดอยางนอย 8 METs และไมมอีาการผดิปกต ิเชน

เจบ็หนาอกเมือ่ออกกำลงักายใน intensity ระดบัปานกลาง
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3. สามารถออกกำลงักายทีบ่านดวยตนเองอยางปลอดภยั
4. มคีวามรคูวามเขาใจในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการดำรงชวีติ เพือ่ลด

ความเสีย่งตอโรคหวัใจ

การออกกำลงักายแบบ Resistance training
 ขอหามสำหรบัการออกกำลงักายแบบ Resistance training

1. การตอบสนองของระบบหวัใจและหลอดเลอืดตอการออกกำลงักายผดิปกติ
2. ผลการตรวจ Exercise stress test ม ีischemic response
3. ผปูวยทีม่สีภาวะดงัตอไปนี้

- ผปูวย congestive heart failure ทีค่วบคมุไมได
- ผปูวย valvular heart disease ทีเ่ปนแบบรนุแรง
- ความดนัโลหติสงูทีค่วบคมุไมได (ความดนัซลิโตล ี> 160 มม. ปรอท

ไดแอสโตล ี> 100 มม. ปรอท)
- ภาวะหวัใจเตนผดิปกตทิีค่วบคมุไมได
- Aerobic capacity นอยกวา 5 METs
- การทำงานของหองหวัใจเวนตรเิคลิซายผดิปกต ิ(LVEF < 0.35)

 หลกัในการออกกำลงักายแบบ Resistance training
1. ภายหลงัจาก myocardial infarction หรอื CABG 6 สปัดาห หรอืภายหลงั

จากทำ PCI 4 สปัดาห
2. ผปูวยตองไดรบัการแนะนำในการออกกำลงักายแบบ resistance training

และอยภูายใตการควบคมุของแพทย จนกวาแพทยจะแนใจวาผปูวยสามารถออก
กำลงักายแบบ resistance training ไดเองอยางถกูตอง

3. การเริ่มออกกำลังกายแบบ resistance training ตองเริ่มในระยะที่ 2
โดยวดัการตอบสนองของอตัราการเตนของหวัใจและความดนัโลหติอยางใกลชดิใน
ชวงแรก และควรจะควบคมุตดิตามดวยเครือ่งมอืสงสญัญาณคลืน่ไฟฟาหวัใจ (อยาง
นอย 2 ครัง้) ในกรณทีีผ่ปูวยอยใูนระยะที ่3 และตองการจะเริม่ทำ resistance training
ใหใชหลกัในการเริม่ออกกำลงักายแบบ resistance training สำหรบั ระยะที ่2
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4. การออกกำลงักายแบบ resistance training ควรจะใชแรงนอยกวาการ
ออกกำลงักายแบบ aerobic (โดยวดัอตัราการเตนของหวัใจและ/หรอื RPE Scale)

5. ผปูวยตองสามารถจบัชพีจรของตนเองไดอยางถกูตอง กอนเริม่ออกกำลงั
กายแบบ resistance training

6. ผปูวยจะสามารถออกกำลงักายแบบ resistance training ไดตอเมือ่ผปูวย
ไดออกกำลงักายแบบ aerobic training แลว

7. เริม่ออกกำลงักายจากกลามเนือ้มดัใหญกอน
8. ขณะออกกำลงัใหหายใจออกเมือ่กลามเนือ้หดตวัและหายใจเขาเมือ่กลาม

เนือ้คลายตวั เชน ถาออกกำลงักลามเนือ้ biceps ใหหายใจออกเมือ่งอขอศอกและ
หายใจเขาเมือ่เหยยีดขอศอก

9. ไมกำ dumbbell แนนจนเกนิไป
10. ระหวางการออกกำลงักายแตละชดุใหหยดุพกัประมาณ 1 นาที
11. ผูปวยตองจับชีพจรของตนเองกอนและหลังการออกกำลังกายแบบ

resistance training ทกุครัง้

การสัง่การรกัษาดวยการออกกำลงัแบบ Resistance training
วธิกีาร (Mode) – ใชอปุกรณ dumbbell เพือ่ออกกำลงักาย
ความหนกัเบา (Intensity) – พจิารณาน้ำหนกัทีเ่หมาะสมดงันี้

1. สำหรบัระยะที ่2 ใหเริม่จากน้ำหนกั 1 กโิลกรมักอน (หรอืน้ำหนกันอย
ทีส่ดุทีม่)ี

2. สำหรบัระยะที ่3 สามารถเริม่จากน้ำหนกัเดมิทีท่ำไดจากระยะที ่2 หรอื
ใช 1 repetition maximum (น้ำหนกัมากทีส่ดุทีผ่ปูวยสามารถยกได 1 ครัง้) หรอื
90% repetition maximum โดยใหผปูวยลองยกน้ำหนกัจากจำนวนนอยและเพิม่
ขึน้เรือ่ยๆ จนไดน้ำหนกัทีผ่ปูวยสามารถยกได 2-3 ครัง้ หลงัจากนัน้คำนวณหา
น้ำหนกั 30-50% ของ 1 repetition maximum

3. RPE Scale<13 หรือนอยกวาที่ผูปวยออกกำลังกายแบบ aerobic
exercise
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ระยะเวลาในการออกกำลงักาย (Duration)
- ออกกำลงักายชดุละ 12-15 ครัง้ ทำ 2 ชดุ สปัดาหละ 2-3 ครัง้

การปรบัเพิม่การออกกำลงักาย (Progression)
- เพิม่น้ำหนกัทีย่กเมือ่ผปูวยสามารถยกน้ำหนกัเทาเดมิ 12-15 ครัง้ ไดอยาง

สบายและปลอดภยัอยางนอย 2 ชดุ โดยเพิม่น้ำหนกัครัง้ละไมเกนิ 3 กโิลกรมัโดย
น้ำหนกัทีเ่พิม่ขึน้ใหมผปูวยตองสามารถยกน้ำหนกัได 12-15 ครัง้ 1 ชดุ ตดิตอกนั
อยางสบาย

13. คำแนะนำการออกกำลงักายทีบ่านในระยะแรกหลงักลบัจากโรงพยาบาล

ชนิดของการออกกำลังกาย สามารถใชรูปแบบตางๆ เชน เดียวกับขณะอยู
โรงพยาบาล แตการออกกำลงักายทีเ่หมาะสมทีส่ดุคอื “การเดนิ” ภายใตคำแนะ
นำของแพทยผคูวบคมุโดยพยายามเดนิใหครบตามเวลาทีก่ำหนด
วธิกีาร

1. ชวง warm up โดยทำทากายบรหิารแบบ calisthenic exercise ชาๆ
อยางตอเนือ่งโดยพยายามอยาเกรง็คาง โดยทำทาละ 10 ครัง้ ใชระยะเวลาประมาณ
10 นาที

2. ชวงออกกำลังกาย ตามระยะเวลาหลังออกจากโรงพยาบาลแลว คือ
สปัดาหแรกหลงัออกจากโรงพยาบาลเดนิใหเรว็เตม็ทีโ่ดยใหมคีวามรสูกึเหนือ่ยใกล
เคยีง กบัทีเ่ดนิในโรงพยาบาลกอนกลบับาน (ใช Borg scale) เปนเวลา 5 นาที

- สปัดาหที ่ 2 เชนเดยีวกบัสปัดาหแรกแตเพิม่ระยะเวลาในการเดนิเปน
10 นาที

- สปัดาหที ่ 3 เชนเดยีวกบัสปัดาหแรก แตเพิม่ระยะเวลาในการเดนิเปน
15 นาที

- สัปดาหที่ 4 เปนตนไปพยายามเดินเร็วขึ้นโดยใชระยะเวลา 15 นาที
เหมอืนเดมิ ซึง่จะทำใหไดระยะทางเพิม่ขึน้ดวย
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- สปัดาหตอไปหลงัจากเดนิไดครบ 15 นาท ีและเรว็ขึน้แลวจนเกอืบเปน
เดนิเรว็ใหเพิม่ระยะเวลาใหไดเปน 20 นาที

3. ชวง cool down เปนชวงทีส่ำคญัเชนกนั ไมควรละเลย โดยคอยๆ ผอน
การออกกำลงักายไมควรหยดุทนัท ีระยะเวลาการ cool down ประมาณ 5-10 นาที

สิง่ทีผ่ปูวยควรทราบเกีย่วกบัการออกกำลงักายทีบ่าน
งดการออกกำลงักายถามอีาการดงัตอไปนี้

1. เจบ็หนาอกเหมอืนอาการเจบ็หวัใจ
2. ระดบัน้ำตาลในเลอืดสงูกวา 300 มก.ตอดล.ในผปูวยเบาหวาน
3. มอีาการเจบ็ปวยฉบัพลนั เชน ไขสงู เวยีนศรีษะมาก
4. มอีาการของหวัใจลมเหลว
5. อตัราการเตนของหวัใจ (ชพีจร) มากกวา 100 ครัง้/นาท ีความดนัโลหติ
มากกวา 200/100 มม.ปรอท

6. ถาคนืทีผ่านมานอนไมหลบัจนรางกายออนเพลยีมาก
7. ถาอากาศรอนจดั หนาวจดั มฝีนุละออง ควนั ไอเสยีมาก
8. มอีาการตงึเครยีดทางจติใจมาก

คำแนะนำทัว่ไปสำหรบัการออกกำลงักาย
- การออกกำลงักายหลงัอาหาร ควรรออยางนอย 1-2 ชัว่โมง
- หลกีเลีย่งการดืม่ กาแฟ เครือ่งดืม่ทีม่คีาเฟอนี แอลกอฮอล และ งดสบู

บหุรี่
- ไมควรออกกำลงักายในทีเ่ปลีย่ว
- ควรใสเสือ้ผาหลวมๆ อากาศถายเทไดสบาย
- รองเทาควรเปนรองเทาผาใบสำหรบัออกกำลงักาย เลอืกรองเทาใหพอดี

กบัเทาสวมใสสบาย
- ควรมปีายชือ่ของทาน โรคทีเ่ปน แพทยประจำตวั หมายเลขโทรศพัทของ

บานและโรงพยาบาลทีร่กัษา ใสไวในกระเปาเสือ้ กางเกง หรอื หอยคอไว
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- ควรพกยาอมใตลิน้ (หรอืชนดิพน) สำหรบับรรเทาอาการเจบ็หนาอก ตดิ
ตวัดวยเสมอ

- ถามโีทรศพัทมอืถอื ควรพกตดิตวัดวยเสมอ เพือ่ใชตดิตอฉกุเฉนิ
- ควรบอกญาตดิวยวากำลงัจะไปออกกำลงักายทีใ่ด ใชเสนทางใด
- ชนดิของการออกกำลงักาย คอื การออกกำลงักายแบบแอโรบคิ ไดแก

การเดนิ วิง่ กายบรหิาร เตนรำ รำมวยจนี วายน้ำ เปนตน การเดนิเปนการออก
กำลงักายแบบแอโรบคิทีด่แีละงายทีส่ดุ

- ผปูวยควรทราบความหนกัเบาของการออกกำลงักาย ถาผปูวยสามารถ
จบัชพีจรไดถกูตอง

- แพทยควรแนะนำผปูวยวาขณะออกกำลงักายชพีจรของควรเตนกีค่รัง้ตอ
นาท ีไมมากเกนิไปไมนอยเกนิไป หรอืใชวธิกีำหนดอยางงายโดยขณะออกกำลงั
กายควรใหชพีจรสงูกวาขณะพกั 20-30 ครัง้ตอนาท ีและไมควรรสูกึเหนือ่ยมากหรอื
เหนือ่ยจนพดูเปนคำๆ ไมได

- ระยะเวลาในการออกกำลงักายอยางนอย 30 นาท ีดวยความถี ่3-5 วนั
ตอสปัดาห

ผทูีค่วรออกกำลงักายดวยการเดนิแทนการวิง่ ไดแก
1. ผทูีไ่มเคยออกกำลงักายมากอน
2. ผสูงูอายหุรอือายมุากกวา 50 ป
3. ผทูีม่ปีญหาปวดเขา, เขาเสือ่ม
4. ผทูีม่รีปูรางอวนมนี้ำหนกัเกนิปกติ
5. ผทูีม่อีาการปวดหรอืเจบ็หลงั แขน ขาบางเลก็นอย (ถาปวดหรอืเจบ็มาก

ควรงดเดนิออกกำลงักาย)

ขัน้ตอนในการเดนิออกกำลงักาย
1. เริม่ตนดวยการอนุเครือ่ง (warm up) ดวยการบรหิารสวนตางๆ ของราง

กายเบาๆ ทาละ 10 ครัง้
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2. เริม่เดนิดวยความเรว็สม่ำเสมอ
3. หลงัการออกกำลงักายควรเบาเครือ่ง (cool down) ดวยกายบรหิารสวน

ตางๆ ของรางกายเบาๆ ทาละ 10 ครัง้
ออกกำลงักายชาลง ถามอีาการ ดงัตอไปนี้
1.ออนเพลยีผดิปกติ
2. หายใจตืน้ๆ สัน้
3. เริม่ๆ มอีาการเจบ็หนาอก
4. เหนือ่ยมากขึน้จนเริม่พดูไมออก
5. จากการจบัชพีจร อตัราการเตนของหวัใจสงูกวาอตัราทีก่ำหนดไว
6. ปวดเจบ็ตามกลามเนือ้ ขอตางๆ เปนตะครวิ

ขอบงชีใ้นการหยดุออกกำลงักาย
- เจบ็แนนหนาอก
- เวยีนศรีษะ มนึงง คลืน่ไส
- เหนือ่ยมากจนพดูไมออก
- หายใจสัน้ๆ ถีม่ากๆ
- เมือ่ย หรอื ปวดกลามเนือ้
- เหงือ่ออกมาก

14. การฟนฟสูมรรถภาพหวัใจในผปูวยทีม่ภีาวะหวัใจลมเหลว
การสั่งการรักษาดวยการออกกำลังกายควรเปน supervised exercise

ในเบือ้งตน และ ปรบัการสัง่การรกัษาเปนรายๆไป การออกกำลงักายควรประกอบ
ดวยการออกกำลงักายแบบแอโรบกิเปนหลกั สวนชนดิมกีารปรบัความหนกัเปน
ชวง (interval training) และการออกกำลงักายแบบมแีรงตาน อาจจะพจิารณาทำได
ตามความเหมาะสมในแตละราย

การฟนฟูสมรรถภาพหัวใจในผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว มีขอมูลการ
ศกึษาสนบัสนนุวาชวยลดอตัราตาย ลดอตัราการกลบัมานอนร.พ.เนือ่งจากภาวะ
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นี ้ชวยเพิม่สมรรถภาพการทำงานของรางกายและหวัใจดขีึน้ มผีลดตีอหลอดเลอืด
แดงสวนปลายและกลามเนือ้ รวมทัง้การเปลีย่นแปลงทาง neurohormone จงึมี
ผลใหคณุภาพชวีติดขีึน้

การฟนฟูสมรรถภาพหัวใจในผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวดังตอไปนี้ แมวา
สามารถทำได แตตองระมดัระวงัเปนพเิศษ

น้ำหนักเพิ่มมากกวาหรือเทากับ 1 กิโลกรัมภายใน 24 ชั่วโมง หรือ
มากกวาหรอืเทากบั 1.8  กโิลกรมัภายใน 1-3 วนั

ขณะทีท่ำการรกัษาดวย dobutamine แบบ continuous หรอื intermittent
มกีารลดลงของความดนัซสิโตลขีณะทีอ่อกกำลงักาย
New York Heart Association Functional Class IV
Complex ventricular arrhythmia ขณะพกัหรอืในขณะออกกำลงักาย
อตัราการเตนของหวัใจในขณะพกัมากกวาหรอืเทากบั 100 ครัง้ตอนาที
มภีาวะความเจบ็ปวยอืน่ๆ (Pre-existing co-morbidities)

ปจจยัทีผ่ปูวยภาวะหวัใจลมเหลวควรมกีอนการออกกำลงักายแบบแอโรบกิ
ภาวะหวัใจลมเหลวทีค่วบคมุได (compensated heart failure) อยางนอย
3 สปัดาห
สามารถพดูไดโดยไมเหนือ่ย โดยอตัราการหายใจนอยกวา 30 ครัง้ตอ
นาที
อตัราการเตนของหวัใจขณะพกันอยกวา 110 ครัง้ตอนาที
มคีวามออนเพลยีไมมแีรงไมถงึระดบัปานกลาง (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)
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ขอบงชีใ้นการหยดุการออกกำลงักายแบบแอโรบกิ
เหนือ่ยหรอืออนเพลยีไมมแีรงอยางมาก (RPE ≥ 14)
อตัราการหายใจมากกวา 40 ครัง้ตอนาทขีณะทีอ่อกกำลงักาย
ตรวจรางกายพบ S

3
 หรอื pulmonary rales

ตรวจรางกายพบ pulmonary rales  เพิม่ขึน้
ตรวจรางกายพบ second component ของ second sound (P

2
)

Poor pulse pressure ( ความแตกตางระหวางความดนัซสิโตลแีละได
แอสโตล ี< 10 มม.ปรอท)
ความดนัโลหติลดต่ำลงมากกวา 10 มม.ปรอท ขณะทีป่รบัเพิม่การออก
กำลงักาย
มกีารเพิม่ขึน้ของ supraventricular หรอื ventricular ectopy ขณะทีอ่อก
กำลงักาย
มเีหงือ่ออกมาก ซดี หรอื สบัสน

การออกกำลงักายแบบแอโรบกิในผปูวยภาวะหวัใจลมเหลว
ประเภททีใ่ชกนัมากและสะดวกคอืการถบีจกัรยานอยกูบัที ่หรอื การเดนิ

สำหรบัการวายน้ำอาจไมเหมาะสมสำหรบัผปูวยภาวะหวัใจลมเหลว
ความหนักเบา อาจอาศัยผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจ

ประกอบ โดยใชอตัราการเตนของหวัใจเปนตวักำหนด
ระยะเวลาและความถี ่  10-60 นาทตีอครัง้ 3-7 วนัตอสปัดาห โดยจะตอง

พิจารณาเปนรายๆไป คำนึงถึงปจจัยพื้นฐานของผูปวยเปนสำคัญ รายที่มี
สมรรถภาพการทำงานของหวัใจต่ำมากอาจทำครัง้ละ 5 นาทแีตทำหลายครัง้ตอ
วนั เปนตน

การปรบัเปลีย่นการออกกำลงักาย พจิารณาเปนรายๆไปโดยคอยๆปรบัเพิม่
ความหนกัของการออกกำลงักายขึน้ชาๆ
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การออกกำลงักายแบบมแีรงตานในผปูวยภาวะหวัใจลมเหลว
การศกึษาสวนใหญจะเปนการศกึษาทีใ่หผปูวยออกกำลงักายแบบแอโรบกิ

ควบคไูปกบัการออกกำลงักายแบบมแีรงตาน พบวามกีารเปลีย่นแปลงไปในทาง
ทีด่ขีึน้ ถงึแมวาการศกึษาทีใ่หผปูวยออกกำลงักายเฉพาะการออกกำลงักายแบบ
มีแรงตานอยางเดียว ไมพบวาทำใหผูปวยมีความสามารถของรางกายในการ
นำออกซเิจนไปใช (VO

2
 peak) เพิม่ขึน้กต็าม แต submaximal exercise capacity

ดขีึน้ เชน ระยะเวลาในการออกกำลงักายนานขึน้ 6 minute walk test ดขีึน้ และ
การนำออกซเิจนไปใชทีร่ะดบั ventilatory threshold ดขีึน้ ความแขง็แรงทนทาน
ของกลามเนือ้เพิม่ขึน้ คำแนะนำปจจบุนัจงึใหผปูวยภาวะหวัใจลมเหลวออกกำลงั
กายทัง้แบบแอโรบกิและแบบมแีรงตานคกูนัไป ตามความเหมาะสมในแตละราย
หลกัการในการสัง่การรกัษากเ็ชนเดยีวกนักบัการออกกำลงักายแบบแอโรบกิ
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ลกัษณะ

- หวัใจดานซายทำงานปกต ิ(เชน left ventricular ejection fraction
> 0.5)

- ไมมอีาการแสดงภาวะหวัใจขาดเลอืดทัง้ในขณะพกัหรอืขณะออก
กำลงักาย เชน อาการเจบ็หนาอก หรอืการเปลีย่นแปลงของ ST
(ST displacement)

- ไมมอีาการหวัใจเตนผดิปกตใินขณะพกั หรอืขณะออกกำลงักาย
- ไมมีภาวะแทรกซอนภายหลังเกิดโรคกลามเนื้อหัวใจตายหรือ
ภายหลงัการรกัษาทัง้การผาตดั หรอืการขยายหลอดเลอืดโดย
การใชบอลลนู

- มสีมรรถภาพการทำงานของรางกายมากกวา 6 METs ในการ
ประเมนิจากผลการทดสอบโดยการออกกำลงักาย ภายหลงัจาก
เกดิโรคหวัใจ 3 สปัดาหหรอืมากกวา

- หวัใจดานซายทำงานบกพรองเลก็นอยถงึปานกลาง (เชน left
ventricular ejection fraction อยรูะหวาง 0.31 ถงึ 0.49)

- มสีมรรถภาพการทำงานของรางกายนอยกวา 5-6 METs โดย
การประเมนิจากผลการทดสอบโดยการออกกำลงักายภายหลงั
จากเกดิโรคหวัใจ 3 สปัดาหหรอืมากกวา

- ไมสามารถควบคมุการออกกำลงักายดวยตนเองไดอยางปลอดภยั
- มีภาวะหัวใจขาดเลือดในขณะออกกำลัง โดยมีการลดลงของ
ระดบั ST 1-2 มม. (1-2 mm.ST depression) หรอืภาวะหวัใจ
ขาดเลือดที่คืนกลับได จากการศึกษาโดยใชคลื่นเสียงสะทอน
หวัใจ หรอื การตรวจทางกมัมตัภาพรงัสี

ภาคผนวกที ่1
1. การจำแนกผปูวยตามกลมุเสีย่ง

กลมุเสีย่ง

ต่ำ

กลาง
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ลกัษณะ

- หัวใจดานซายทำงานบกพรองมาก (left ventricular ejection
fraction < 0.3)

- มีจังหวะการเตนของหัวใจผิดปกติและจังหวะการเตนผิด
ปกตรินุแรงเพิม่ขึน้ เมือ่ออกกำลงักาย หรอืทำงานเพิม่ขึน้

- มกีารลดลงของความดนัโลหติซสิโตล ีมากกวา 15 มม. ปรอท
ขณะออกกำลงักายหรอืไมเพิม่ขึน้แมวาจะเพิม่ระดบัของการออก
กำลงักายแลวกต็าม

- ผทูีเ่คยมปีระวตักิารหยดุเตนของหวัใจ
- ผปูวยโรคหลอดเลอืดของหวัใจทีเ่กดิภาวะแทรกซอน เชน หวัใจ
เตนผดิปกต ิ(complex ventricular arrhythmias)

- มภีาวะหวัใจขาดเลอืด ในขณะออกกำลงักายอยางรนุแรง คอื มี
การลดลงของระดบั ST มากกวา 2 มม. (2 mm. ST depression)

กลมุเสีย่ง

สงู
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ภาคผนวกที ่3

6. NOTHING AT ALL ไมรสูกึอะไร
7. VERY VERYLIGHT รสูกึสบาย
9. VERY LIGHT ไมเหนือ่ย
11. LIGHT เริม่รสูกึเหนือ่ย

12.
13. SOME WHATHARD คอนขางเหนือ่ย
15. HARD เหนือ่ย
16.

17. VERY HARD เหนือ่ยมาก
18.
19. VERY VERY HARD เหนือ่ยมากทีส่ดุ (หอบ)
20.

ภาคผนวกที ่2
ระดบัความเหนือ่ยของ Borg

(Borg’s rating of perceived exertion) RPE


