Cardiac Rehabilitation Orientation 2011
คําจํากัดความ การฟนฟูหวั ใจเปนขบวนการที่ประกอบดวย medical evaluation, การกําหนดการ
exercise, การปรับเปลี่ยนปจจัยความเสีย่ งตอการเกิดโรค( risk factor modification), การให
คําปรึกษาและการใหความรู เพื่อที่จะทําใหการเปลี่ยนแปลงในการทํางานของรางกายและจิตใจซึ่ง
เปนผลเนื่องจากการเจ็บปวยจากโรคหัวใจนั้นเปลี่ยนกลับสูภาวะปกติ ลดความเสี่ยงที่จะเกิดการ
ตายเฉียบพลัน(sudden death) หรือลดอัตราการเกิดโรคหัวใจซ้ําขึ้นอีกๆ สามารถหรือหยุดหรือ
เปลี่ยนความผิดปกติของเสนเลือดที่มีการแข็งตัว(athersclertic process)ได
การที่จะทําใหงานฟนฟูสมรรถภาพหัวใจเกิดผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพไดดีนนั้
องคประกอบของงานฟนฟูหัวใจจะตองประกอบดวย Medical evaluation, Physical activity
counseling, Exercise training, Diet/nutrition counseling, Weight control management, Lipid
management, Blood pressure monitoring, Smoking cessation, Psychosocial management.
จะเห็นไดวางานทั้งหมดนั้นจําเปนจะตองอาศัยบุคลากรจากสหวิชาชีพที่จะตองทํางานรวมกัน เริ่ม
ตั้งแต cardiologist ที่ดูแลคนไข Physiatrist, Physical therapist, Dietitian, Psychiatrist สวนใหญ
ยังเขาใจกันวางานฟนฟูหัวใจนั้นมีขอบเขตเฉพาะงานดาน exxercise เทานั้น
ขอเท็จจริงนั้น
exercise เปน core component ที่สําคัญของขบวนการทั้งหมดเทานั้น
งานจําเปนจะตองมี
สวนประกอบอื่นๆรวมดวย ปจจุบันมีหลักฐานจากการวิจัยและเปน recommendation of American
College of Cardiology, American Heart Association, European Society of Cardiology วา ในการ
รักษา Coronary artery disease and Chronic Heart Failure นั้นcardiac rehabilitation มีความสําคัญ
cost effective, improves prognosis สามารถลด recurrent hospitalization, health care expenditure
and prolong life.
ความจริงที่สําคัญที่ควรทราบก็คือ แมวา ปจจุบันจะมีหลักฐานทางการแพทยทีสนับสนุน
ใหเห็นประโยชนชอง cardiac rehabilitation แตจากสถิติทั่วโลกนั้นพบวา เพียง 30% ของผูปวย
โรคหัวใจเทานั้นที่สามารถเขาถึงหรือไดรับการฟนฟูหัวใจ ดังนัน้ สิ่งที่สําคัญที่สุดในการที่จะทําให
ผูปวยไดเขาถึงและไดรับประโยชนจาก cardiac rehabilitation นั้นจําเปนที่จะตองรณรงคให
cardiac rehabilitation program อยูในแผนการดูแลรักษาผุป วยโรคหัวใจทุกคน
ปจจุบันการแพทยทางเลือก(alternative medicine) หรือ Integrative Medicine ซึ่งอาจมี
ความหมายครอบคลุมไดดีกวานั้น จะมีการปฎิบัติงานที่สวนประกอบของงานมีความใกลเคียงกับ
cardiac rehabilitation แตขอบเขตของงานกวางกวาและครอบคลุมผูปวยทัว่ ไป นอกเหนือจาก
ผูปวยโรคหัวใจ
ปจจุบันประชากรทั่วโลกมีจาํ นวนผูปว ยสูงอายุมากขึ้น ชนิดของโรคที่เกิด จะมีสาเหตุ
จาก non-communicable disease มากกวา communicable disease ทั้งนี้เกิดเนื่องจากพฤติกรรมการ
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ดํารงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป มีปจจัยเสี่ยงมากขึ้น น้ําหนักมากขึ้น ออกกําลังนอยลง อายุยืนขึ้น
ความเครียดมากขึ้น ถาทุกคนมีความรูค วามเขาใจก็จะสามารถนําไปสูการแกไขและการปฎิบัตทิ ี่
จะสามารถหยุดหรือลดองคประกอบที่ไมดีเหลานี้ได secondary prevention การปองกันหรือการ
ดูแลฟนฟูหลังจากการที่โรคเกิดขึ้นแลวเปนงานแรกเริ่มของการมี cardiac rehabilitation ที่สําคัญ
ในปจจุบนั การปองกันกอนการเกิดโรค(primary prevention)เปน action plan ที่สําคัญและเปน
ภารกิจที่อยูใน scope ของ cardiac rehabilitation เมื่อเกิดโรคแลวการทํา cardiac rehabilitation ก็
จะสามารถปองกันการเกิดโรคซ้ําอีก(secondary prevention) และที่สําคัญสามารถทําใหสภาวะ
ผิดปกติตางๆกลับคืนสูภาวะปกติมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีตอไปได
การรักษาโรคหัวใจในปจจุบันไมวาจะเปนการขยายเสนเลือดดวยบอลลูน(percutaneous
coronary intervention) หรือ การผาตัด( coronary artery bypass graft) จะไมสมบูรณและถือวาไม
ถูกตองถาไมรวมการปฏิบัตทิ ี่ตองมี optimum medical management ซึ่งก็คือ cardiac rehabilitation
(Lifestyle modification, optimum medications, stop smoking, exercise, consume healthy diet,
weight reduction, and no stress).
Future ภารกิจและความสําเร็จของ prevention ไมวาจะเปน primary หรือ secondary
prevention(EuroAction) ยังไมบรรลุเปาหมาย(Eurospire I-II-III) คงเปนหนาทีข่ องบุคลากรที่
เกี่ยวของกับงาน cardiac rehabilitation จําเปนตองคนควาตอไปหาวิธีการในการจะนํามาซึ่ง
ความสําเร็จตามเปาหมาย
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