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Cardiac Rehab 

– กระบวนการทางเวชศาสตรฟ้ื์นฟูในการดแูลรักษาผู้ป่วยทีม่ปัีญหาโรคหวัใจและ
หลอดเลือด เป้าหมายเพือ่ใหผู้้ป่วยสามารถฟ้ืนสภาพการท างานของหวัใจ จน
สามารถท างานไดใ้นระดับทีเ่หมาะสม ร่วมกับฟ้ืนฟูสภาวะทางจติใจอารมณ ์ให้
สัมพนัธกั์บสิ่งแวดล้อมในสังคมและสามารถกลับไปประกอบอาชพีทีเ่หมาะสมกับ
สภาวะทางร่างกาย รวมถงึกระบวนการป้องกันโรคหลอดเลือดหวัใจไม่ใหก้ลับมา
เป็นซ า้อกี รวมทัง้ผู้ป่วยทีม่ีปัญหาโรคหลอดเลือดหวัใจมาก่อนหรือยังไม่เคยมี
ปัญหา

ชมรมฟ้ืนฟหูวัใจ, 2552



Cardiac Rehab 

องคป์ระกอบของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพหวัใจทีส่ าคัญ

1. โปรแกรมการฝึกออกก าลังกายและกจิกรรมทางกายทีเ่หมาะสม

2. โปรแกรมใหค้วามรู้ ปรับเปลี่ยนปัจจยัเสี่ยงของโรค เพือ่ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม
การด ารงชีวิต

3. การฟ้ืนฟูสภาพจติใจ ใหส้ามารถกลับไปใช้ชวีติในสังคม และการกลับไป
ประกอบอาชพีไดใ้นระดบัทีเ่หมาะสม

ราชวิทยาลยัแพทยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟแูหง่ประเทศไทย, 2550



Long-term therapies for STEMI

1) Lifestyle interventions and risk factors control

1. Smoking cessation

2. Diet, Alcohol, and Weight control

3. Exercise-based cardiac rehabilitation

4. Resumption of activities

5. Blood pressure control

6. Adherence to treatment
The European Society of Cardiology, 2017



ประโยชน์ของ Cardiac Rehabilitation

1. เพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกาย (Functional capacity) 

2. เพิ่มการไหลเวียนของหลอดเลือดหัวใจให้มากขึ้นได้

3. ลดอาการเจ็บหน้าอก: เพื่อเพิ่มความสามารถในการใช้ออกซิเจนของกล้ามเนื้อหัวใจ

4. ลดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

5. ควบคุมระดับไขมันชนิดต่างๆได้ดีขึ้น

6. ความดันโลหิต Systolic ลดลง 

7. เพิ่มการละลายลิ่มเลือด

ภาวนา วัฒนาศรีสวัสดิ์



ประโยชน์ของ Cardiac Rehabilitation

8. การส่งเสริมสุขภาพจิต เพิ่มความมั่นใจ เพิ่มความสุข และลดอาการซึมเศร้า

9. การกลับไปท างาน

10. การเพิ่มอัตราการรอดชีวิต

ภาวนา วัฒนาศรีสวัสดิ์
การออกก าลงักาย ในผูป่้วยโรคหวัใจ | Gotomanager 360

http://gotomanager.com/content/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88/


ขั้นตอนที่ส าคัญของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพหัวใจ 
Operator Place

1. Patients assessment แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อายุรแพทย์โรคหัวใจ

Intermediate 
wards

Phase 1

2. Prescription of 
exercise program

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู Rehabilitation 
wards

3. Education ทีมสหสาขาวิชาชีพ Ward, OPD 
(Rehab clinic)

Phase2

phase3

4. Counselling

5. Behavioral 
intervention

ภาวนา วัฒนาศรีสวัสดิ์



บทบาทของพยาบาลในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพหวัใจ

1. การพยาบาลเพือ่วางแผนร่วมกับทมีสุขภาพ เพือ่ใหผู้้ป่วยไดรั้บการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

หวัใจในระยะตา่งๆขณะผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล (Co-ordinating)

2. การใหค้ าแนะน า ช่วยเหลือ แก้ไข และ พฒันาความสามารถและศักยภาพของผู้ป่วยแต่

ละรายบุคคล (Coaching) 

3. การใหค้วามรู้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว (Education) 

4. สนับสนุนและส่งเสริม ผู้ป่วยและครอบครัวเพือ่ใหป้รับเปลี่ยนพฤตกิรรมดา้นสุขภาพ

Fridlund, B. 2002



ระยะของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพหวัใจ

ระยะต่างๆของการฝึก

ระยะที่ 1: การฟื้นฟูขณะอยู่ในโรงพยาบาล (Inpatient rehabilitation)

ระยะท่ี 2: การฟื้นฟูระยะผู้ป่วยนอก (Outpatient rehabilitation) ระยะท่ีผู้ป่วยออกจาก
โรงพยาบาล โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 8-12 สัปดาห์

ระยะที่ 3: ระยะผู้ป่วยนอกต่อเนื่อง (Supervised rehabilitation)

ระยะที่ 4: หลังจากสิ้นระยะที่ 3 การฟื้นฟูเพื่อการด ารงอยู่ (Maintenance rehabilitation)

ชมรมฟื้นฟูหัวใจ, 2552



การฟ้ืนฟสูมรรถภาพหวัใจระยะผูป่้วยใน (Inpatient rehabilitation)



ระยะท่ี 1 การฟ้ืนฟขูณะอยู่ในโรงพยาบาล

วัตถุประสงค์

1. ป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการนอนนานๆ

2. ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถประกอบกิจวัตรประจ าวันได้อย่างปลอดภัย

3. ช่วยให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจในการปฏิบัติตนเองและลดความเครียดที่อาจจะเกิดขึ้น

4. ให้ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยง
ของโรคหัวใจได้

ชมรมฟื้นฟูหัวใจ, 2552



ระยะท่ี 1 การฟ้ืนฟขูณะอยู่ในโรงพยาบาล

ระยะที่ 1: การฟื้นฟูขณะอยู่ในโรงพยาบาล (Inpatient rehabilitation) เริ่มได้ทันทีในกรณีที่ผู้ป่วย
ไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หรือไม่มีข้อห้ามในการออกก าลังกาย ผู้ป่วย
สามารถเริ่มออกก าลังกายตั้งแต่วันแรกท่ีอยู่ใน CCU เริ่มได้ใน 12-48 ชั่วโมงหลังการให้ผู้ป่วยพักบน
เตียง จนถึงผู้ป่วยจ าหน่ายกลับบ้าน

ฉัตรชนก ร่งรัตน์มณีมาศ, 2558



ระยะท่ี 1 การฟ้ืนฟขูณะอยู่ในโรงพยาบาล

ก่อนเริ่มการฟื้นฟู
สมรรถภาพหัวใจ การออก
ก าลังกาย

1. การประเมินความ
พร้อมของผู้ป่วยทั้ง
ด้านสภาพร่างกาย 
สภาพจิตใจ ความรู้
เกี่ยวกับโรคและการ
รักษา

การรักษา หลังการ
เกิด AMI ได้รับการ
แก้ไขอย่างไร

มีข้อห้ามในการออก
ก าลังกายหรือไม ่

มีความเสี่ยงต่อการ
ออกก าลังกายหรือไม ่

สภาพจิตใจ อารมณ์ 
ความเครียด มีความ
พร้อมหรือไม่



การฟ้ืนฟขูณะอยู่ในโรงพยาบาล

Piotrowicz, Wolszakiewicz, 2008



Piotrowicz, Wolszakiewicz, 2008



ประโยชน์ของการจ าแนกผู้ป่วยตามกลุ่มเสี่ยง

1. ประเมินติดตาม หรือปรับเปลี่ยนการรักษาทั้งทางด้านอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์

2. บ่งชี้ถึงพยากรณ์โรคของผู้ป่วยโรคหัวใจ

3. มีประโยชน์ส าหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหัวใจ เพื่อพิจารณาว่า

- มีข้อบ่งชี้ในการห้ามการออกก าลังกาย หรือข้อควรระมัดระวังในการที่จะเริ่มออกก าลังกาย

- เมื่อเริ่มออกก าลังกายแล้ว ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหรือไม่

- มีความจ าเป็นในการติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกก าลังกายหรือไม่

-



สรีรวิทยาของการออกก าลังกาย

สมรรถภาพทางกาย ขึ้นอยู่กับ การท างานของระบบหัวใจและหลอดเลือด และความสามารถ
ของกล้ามเนื้อในการดึงออกซิเจนไปใช้ 

- VO2 (VO2 max) maximum oxygen uptake คือ ความสามารถสูงสุดของร่างกายใน
การน าออกซิเจนไปใช้ มีหน่วยเป็นลิตรของออกซิเจนต่อนาที หรือ มิลลิลิตรออกซิเจนต่อ

น้ าหนักตัวกิโลกรัมต่อนาที VO2 max= Cardiac output x (arterial – venous) 

oxygen difference

ภัทราวุธ อินทรก าแหง, 2551



สรีรวิทยาของการออกก าลังกาย

- ผู้ชายที่มีสุขภาพปกติที่ไม่ใช่นักกีฬา จะมีค่า VO2Max ประมาณ 35-40 ml/Kg/min

- ในผู้หญิง จะมีค่า VO2Max ประมาณ 27-30 ml/Kg/min

- นักกีฬาอาชีพ จะมีค่า VO2Max ประมาณ 60-80 ml/Kg/min

หน่วยของอัตราการใช้ออกซิเจนของร่างกายคือ MET (metabolic equivalent) โดย 

1 MET = การใช้ออกซิเจนของร่างกายขณะพัก 3.5 มิลลิลิตรออกซิเจน/kg/min

ภัทราวุธ อินทรก าแหง, 2551



การประเมินสมรรถภาพทางกายในการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ

กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ, 2557

Cardiopulmonary exercise test (CPET) : เป็นการตรวจที่นิยมท าโดยการเดินบนลู่วิ่ง หรือปั่น
จักรยาน และค่อยๆเพิ่มความหนักของการออกก าลังกายเป็นระยะๆจนท าต่อไปไม่ไหว หรือ 
maximal test และดูการแลกเปลี่ยนก๊าซ ท าให้ทราบถึงอัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุดในขณะออก
ก าลังกายอย่างเต็มท่ี



การประเมินสมรรถภาพทางกายในการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ

กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ, 2557

6 Minute walk test เป็นการประเมินแบบ Submaximal testing มีความสัมพันธ์กับการใช้
ออกซิเจนสูงสุด เป็นการประเมินความสามารถที่เหมือนกับการด ารงชีวิตอย่างปกติของผู้ป่วยแต่ละ
คน (Daily physical activities) 



ระยะท่ี 1 การฟ้ืนฟขูณะอยู่ในโรงพยาบาล

การประเมินทางด้านร่างกาย

เริ่มออกก าลังกายเมื่อผู้ป่วยมีอาการทางคลินิกที่คงท่ี โดยพิจารณาจาก

- ไม่มี angina หรือ angina like ภายใน 8 ชั่วโมง

- ไม่มีการเพิ่มขึ้นของระดับ CK หรือ Troponin

- ไม่มีอาการหรืออาการแสดงของ uncompensated heart failure

- ไม่มี ECG ที่เปลี่ยนแปลงใน 8 ชั่วโมง
ฉัตรชนก ร่งรัตน์มณีมาศ, 2558



การฟ้ืนฟขูณะอยู่ในโรงพยาบาล

วิธีการ

1. พิจารณาว่ามีข้อห้ามใน
การออกก าลังกายหรือไม่ 

2. ข้นตอนย่อยจากระยะต้น
ซึ่งมีระดับการใช้
ออกซิเจนต่ าจนถึงขั้นที่
สูงขึ้น

2.1

2.2 2.3

การฝึกกิจวัตรประจ าวันต่างๆ

https://patriciavargasenfermeria18.blogspot.com

/2018/05/

การออกก าลังกาย การให้ความรู้และค าแนะน า
เกี่ยวกับโรคและการปฏิบัติตัว



ค าส ัง่การรกัษาดว้ยการออกก าลงักาย

1. ประเภทของการออกก าลังกาย (Mode): Aerobic exercise, Resistance exercise, 
Flexibility exercise, Balance training exercise

2. ชนิดของการออกก าลังกาย (Type): เดิน วิ่ง ยกน้ าหนัก เป็นต้น

3. ความหนักเบาของการออกก าลังกาย (Intensity): การก าหนดระดับของการออกก าลังกาย

4. ความถี่ของการออกก าลังกาย (Frequency): ความบ่อย วัน/สัปดาห,์ ครั้ง/วัน 

5. ระยะเวลาของการออกก าลังกาย (Duration): ระยะเวลาในการออกก าลังกายแต่ละครั้ง แต่ละ
วัน

ภัทราวุธ อินทรก าแหง, 2551



รูปแบบการออกก าลังกาย (Mode)

- ใช้การออกก าลังกายแบบ calisthenic exercise และ การเดินเป็นหลัก

ระยะท่ี 1 การฟ้ืนฟขูณะอยู่ในโรงพยาบาล

ชมรมฟื้นฟูหัวใจ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่ง
ประเทศไทย, 2553



ความหนักเบา (intensity) ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจควรออกก าลังกายในระดับปานกลาง 
(moderate-high intensity) วิธีการพิจารณาความหนักเบาที่ใช้กันทางคลินิกในปัจจุบันจะใช้

1. อัตราการเต้นของหัวใจ

2. ใช้ค่าปริมาณออกซิเจนสูงสุดที่ร่างกายสามารถน าไปใช้ หรือ ค่า METs (Metabolic 
equivalents) เทียบระดับความหนักเบากับระดับความสามารถของผู้ป่วย

การก าหนดความหนกัเบาของการออกก าลงักายแบบ Aerobic exercise

ชมรมฟื้นฟูหัวใจ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, 2553



1. อัตราการเต้นของหัวใจ การก าหนด เป้าหมายอัตราการเต้นของหัวใจ (Target Heart Rate) โดย

1.1 ร้อยละของ Maximum heart rate (MHR): อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดขณะออกก าลังจนหมด
แรง

- THR=50-89% of peak heart rate เช่น ถ้า MHR=120 ครั้ง/นาที  ดังนั้น   
THR=50(89)x120/100=60-106 ครั้ง/นาที

การก าหนดความหนกัเบาของการออกก าลงักายโดยไม่มีผล exercise test

ภัทราวุธ อินทรก าแหง, 2551



1.2 Formula-based percentage of heart rate reserve (HRR)

HRR=Heart rate reserve คือผลต่างของ MHR กับ Resting heart rate (RHR)

Target Heart Rate=RHR+(60-80% of HRR) 

ตัวอย่างเช่น 

MHR=120 b/min, RHR=70 b/min ดังนั้น HRR=120-70 b/min=50b/min

THR= 70+(60-80% of 50) เท่ากับ 70+(30 หรือ 40) ครั้ง/นาที

การก าหนดความหนกัเบาของการออกก าลงักาย

ภัทราวุธ อินทรก าแหง, 2551



การก าหนดความหนกัเบาของการออกก าลงักายโดยไม่มีผล exercise test

1. Increment over resting heart rate (RHR) คือ วิธีการก าหนด THR เป็นจ านวนครั้งที่สูงกว่า 
RHR ซึ่งใช้เป็นประจ าในการฟื้นฟูหัวใจในระยะ inpatient โดยก าหนด THR ให้สูงกว่า RHR ไม่
เกิน 20-30 ครั้งต่อนาที

ชนิดของผู้ป่วย Exercise heart rate (beats/min)

MI RHR+20

CABG RHR+30

ภัทราวุธ อินทรก าแหง, 2551

Step up of THR ผู้ป่วยที่มีการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 6-8 สัปดาห์ ผู้ฝึกหรือผู้

ควบคุม สามารถปรับเกณฑ์ของ THR ให้สูงข้ึน ทีละน้อย เช่น 20→25→30→35→40…. 



2. ใชค้่าปริมาณออกซิเจนสูงสุดที่ร่างกายสามารถน าไปใช้ หรือ ค่า METs (Metabolic 
equivalents) โดยก าหนดว่า 1 MET=อัตราการใช้ออกซิเจนของร่างกายขณะพัก 3.5 
mm/kg/min เทียบเท่ากับ 1.05 Kcal/kg/hr

ตัวอย่าง: ผู้ที่ออกก าลังกายระดับ 5 MET ได้นาน 10 นาที โดยผู้นั้นน้ าหนัก 60 kg จะใช้พลังงาน

= METS x น้ าหนักตัว (kg) x 1.05 x 10/60 =52.5 Kcal เป็นต้น

การก าหนดความหนกัเบาของการออกก าลงักายโดยไม่มีผล exercise test

ชมรมฟื้นฟูหัวใจ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, 2552



3. ค่าระดับความเหนื่อย Borg (rating of perceived exertion scale; RPE scales) 

การก าหนด therapeutic range ของ RPE ระหว่าง 12-16 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ควรออกก าลัง
กายให้ได้ RPE=11-13 คือ รู้สึกเหนื่อย ค่อนข้างปานกลาง

การก าหนดความหนกัเบาของการออกก าลงักายโดยไม่มีผล exercise test

ชมรมฟื้นฟูหัวใจ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, 2552



ระยะเวลาในการออกก าลังกาย (duration)

- 5-10 นาที ในระยะแรกและค่อยๆเพิ่มขึ้นได้ 20-30 นาที

ความถี่ของการออกก าลังกาย (frequency)

- วันละ 2 ครั้ง ขึ้นกับสภาพผู้ป่วย

เป้าหมายของการฟื้นฟูสมรรถนะหัวใจในระยะที่ 1 คือ ผู้ป่วยสามารถประกอบกิจวัตรประจ าวันได้ และ
ท ากิจกรรมหรือออกก าลังกายในระดับ 5 METs 

ชมรมฟื้นฟูหัวใจ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, 2552

การฟ้ืนฟขูณะอยู่ในโรงพยาบาล











ขณะออกก าลังกายตามโปรแกรมฟื้นฟู ผู้ฟื้นฟูจะต้องเฝ้าระวังข้อบ่งชี้ในการออกก าลังกาย ซึ่งเป็น
อาการหรืออาการแสดงที่เกิดจาก exertional intolerance หรือ cardiac insufficiency 

สิ่งพิสูจน์ทราบ ข้อบ่งชี้ หมายเหตุ

1. อาการ มึนงง เซ ซีด เขียว หายใจล าบาก 
คลื่นไส้ เจ็บหน้าอก

ผู้ฟื้นฟูควรสังเกตและสอบถามเป็น
ระยะ ขณะออกก าลังกาย

2. ระดับความเหนื่อย มากกว่า 13 (RPE) ดูตารางระดับความเหนื่อย

3. ชีพจร - ขณะฝึกมากกว่า 120 ครั้ง/นาที
- ขณะออกก าลัง เพิ่มมากกว่า 

20-30 ครั้ง/นาที
- ขณะออกก าลัง ลดลงมากกว่า 

10 ครั้ง/นาที

นับจากชีพจรขณะพัก



สิ่งพิสูจน์ทราบ ข้อบ่งชี้ หมายเหตุ

1. ความดันโลหิต - ขณะออกก าลังความดันโลหิตเพ่ิมขึ้น
มากกว่า 200/100 mmHg

- ขณะออกก าลังความดัน systolic 
ลดลงมากกว่า 20 mmHg นับจาก
ความดัน systolic ขณะพัก

ผู้ฟื้นฟูควรสังเกตและสอบถามเป็น
ระยะ ขณะออกก าลังกาย

4. EKG - SVT
- ST displacement
- VT
- LBBB
- 2-3 degree AV block
- PVC



1METs

2METs 

3METs

4METs
5METs

เป้าหมาย ในระยะการฟ้ืนฟูในโรงพยาบาล ท ากจิกรรมหรือออกก าลังได ้5 MET 



ข้อแนะน าเพื่อการวางแผนการจ าหน่ายผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน

1. ความรู้เรื่องโรคและปัจจัยเสี่ยง

2. การมีกิจวัตรประจ าวันและท างานบ้าน

3. มีเพศสัมพันธ์ได้เมื่อไหร่

4. กลับไปท างานได้เมื่อไหร่

5. ควรออกก าลังกายอย่างไร

6. อื่นๆ เช่น ขับรถ 

7. ค าแนะน าในการออกก าลังกายต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะเป็นลักษณะผู้ป่วยนอก หรือปฏิบัติเองที่บ้าน

การฟ้ืนฟขูณะอยู่ในโรงพยาบาล



การฟ้ืนฟสูมรรถภาพหวัใจระยะผูป่้วยนอก (Outpatient rehabilitation)



การฟ้ืนฟสูมรรถภาพหวัใจระยะผูป่้วยนอก (Outpatient rehabilitation)

ระยะผู้ป่วยนอก (Outpatient phase)

ระยะที่ 2. ระยะที่ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลในช่วงแรก ใช้ระยะเวลาในการฝึก 8-12 สัปดาห์ โดย
อาจเป็นค าแนะการออกก าลังกายที่บ้าน หรือการเข้าโปรแกรมการฟื้นฟูสภาพในโรงพยาบาล ยัง
รวมถึงผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาอยู่ และจ าเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ โดยระยะนี้เน้นที่
ผู้ป่วยยังอาจต้องการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด



วัตถุประสงค์ของการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจระยะที่ 2 (phase 2)

1. เพิ่มสมรรถภาพหัวใจทางร่างกาย 
จิตใจและอารมณข์องผู้ป่วยให้ดีขึ้น

2. เพิ่มฟื้นสภาพร่างกายโดยเร็ว เพื่อให้
ผู้ป่วยสามารถกลับไปท างานได้เร็วขึ้น

3. เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจในขบวนการฟื้นฟู
สมรรถภาพ ครอบครัวรับทราบถึง
บทบาทในการร่วมรักษาผู้ป่วย



การฟ้ืนฟขูณะอยู่ในโรงพยาบาล

Piotrowicz, Wolszakiewicz, 2008



Piotrowicz, Wolszakiewicz, 2008



1. การอุ่นเครื่องร่างกาย
ก่อนการออกก าลังกาย 
(warm-up)

หลกัของการออกก าลงักาย

2. การออกก าลังกาย 
(conditioning)

3. การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

หลังการออกก าลังกาย 
(cool-down) 



การฟ้ืนฟสูมรรถภาพหวัใจระยะผูป่้วยนอก

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจในระยะนี้ นัดเป็นผู้ป่วยนอก สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง เป็นเวลา 4-12 สัปดาห์ 
การสั่งการรักษาการออกก าลังกาย 

1. ประเภทของการออกก าลังกาย (Type)

I. Aerobic exercise: การออกก าลังกายเพื่อเพิ่มความทนทานของหัวใจและปอด (Aerobic 
exercise) เป็นการออกก าลังกายท าให้เกิดความทนทานของระบบไหลเวียนและระบบหายใจ 
ควรเป็นการออกก าลังกายที่ต้องมีแบบแผน แรงที่เหมาะสม และต่อเนื่อง อย่างน้อย 30 นาทีต่อ
วัน

ปิยะนุช รักพาณิชย์, 2551



รปูภาพ    



การฟ้ืนฟสูมรรถภาพหวัใจระยะผูป่้วยนอก

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจในระยะนี้ นัดเป็นผู้ป่วยนอก สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง เป็นเวลา 4-12 สัปดาห์ 
การสั่งการรักษาการออกก าลังกาย 

1. ประเภทของการออกก าลังกาย (Type)

ii. Resistance exercise: การออกก าลังกายเพื่อเพิ่มความทนทานและความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อ (Resistance exercise) สามารถช่วยควบคุมระดับไขมันในร่างกาย เนื่องจากมีมวล
กล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้นท าให้มีการใช้พลังงานมากขึ้น เช่น ยกลูกตุ้มน้ าหนัก ถุงทราย ใช้น้ าหนัก
ตัวเองเป็นแรงต้าน เป็นต้น 

ปิยะนุช รักพาณิชย์, 2551



http://www.unm.edu/~lkravitz/Article%20folder/NSCApositionstand.html

Resistance exercise



การฟ้ืนฟสูมรรถภาพหวัใจระยะผูป่้วยนอก

1. ประเภทของการออกก าลังกาย (Type)

III. Flexibility exercise: การออกก าลังกายเพื่อเพิ่มความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อ (flexible 
exercise) เป็นการเหยียดกล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่อ เพื่อเสริมสร้างความอ่อนตัว ท าให้สามารถ
เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว ซึ่งควรท าหลังจากอบอุ่นร่างกายแล้ว เพื่อเป็นการเตรียม
กล้ามเนื้อ 

ปิยะนุช รักพาณิชย์, 2551



https://www.whyiexercise.com/home-stretching-exercises.html



การก าหนดความหนักเบา

ความหนักเบาส าหรับการออกก าลังกายแบบแอโรบิค (Intensity)

- อัตราการเต้นของหัวใจ ใช้อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดขณะที่ออกก าลังกายไม่เกินระดับอัตราการ
เต้นของหัวใจขณะพักบวก 20-30 นาที 

- ตัวอย่างเช่น HRrest=60 ครั้ง/นาที ดังนั้น HRmax= 60+20 (30)=80(90) ครั้ง/นาที 

- แล้วค่อยๆปรับเพิ่มการออกก าลังกาย

- หากสามารถเพิ่มได้ ใช้สูตร: (อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดที่คาดคะเน – อัตราการเต้นของหัวใจ
ขณะพัก) x 0.4 ถึง 0.85+อัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก



2. ค่าระดับความเหนื่อย Borg (rating of perceived exertion scale; RPE scales) 

การก าหนด therapeutic range ของ RPE ระหว่าง 12-16 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ควรออกก าลัง
กายให้ได้ RPE=11-13 คือ รู้สึกเหนื่อย ค่อนข้างปานกลาง

การก าหนดความหนกัเบาของการออกก าลงักายโดยไม่มีผล exercise test



6

7 Very, very light รู้สึกสบาย

9 Very light ไม่เหนื่อย

11 Fairly light เริ่มรู้สึกเหนื่อย

13 Somewhat hard ค่อนข้างเหนื่อย

15 Hard เหนื่อย

17 Very hard เหนื่อยมาก

19 Very, very hard เหนื่อยมากที่สุด

20

The Borg 
Rating of 
Perceived 
Scale





– ใชค้วามรู้สึกเหนื่อยเป็นตัวประเมินความหนักของการออกกาลังกาย เช่น การใช้ Perception of 
exertion scale หรือ ขณะวิ่ง ถ้าสามารถพูดได้เป็นประโยคที่ต้องพูดนานสัก 2-3 วินาที เช่น 
"วันนี้อยากไปดูหนังไหม?" แสดงว่าความหนักเหมาะสม แต่ถ้าพูดต่อเนื่องได้เรื่อย ๆ นานเกิน 10 
วินาทีแสดงว่าเบาเกินไป



การฟ้ืนฟสูมรรถภาพหวัใจในระยะท่ี 2 (phase2)

ระยะเวลาในการออกก าลังกาย (duration)

เวลาในการออกก าลังกาย ไม่ควรเกนิ 60 นาท ีระยะเวลาในการออกก าลังกาย รวมด้วย

1. อุ่นเครื่องและยืดเหยียด 5-10 นาที 

2. ออกก าลังกายแบบแอโรบิก และ/หรือ การออกแรงแบบมีแรงต้าน

3. เบาเครื่องและยืดเหยียด 5-10 นาที

60 นาที



การฟ้ืนฟสูมรรถภาพหวัใจในระยะท่ี 2 (phase2)

ความถี่ (frequency)

1. ออกก าลังแบบแอโรบิค ชนิดหนัก: 70-85% ของ HRmax 3 วัน/สัปดาห์

2. แอโรบิค ชนิดเบา: 50-70% ของ HRmax 3-5 วัน/สัปดาห์

3. แอโรบิกชนิดเบาเป็นกลุ่ม (group light exercise program) 2 วัน/สัปดาห์ ร่วมกับการเดินที่
บ้าน



การฟ้ืนฟสูมรรถภาพหวัใจในระยะท่ี 2 (phase2)

การปรับเพิ่มการออกก าลังกาย หลักการ คือ 

1. ปรับเพิ่มระยะเวลาในการออกก าลังกายให้ได้ 20-30 นาที โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหากับผู้ป่วย

2. การปรับเพิ่มความแรง ใช้เกณฑ์ อัตราการเต้นของหัวใจ, ค่าระดับความเหนื่อย, ค่า METs (ไม่
ควรเกินสัปดาห์ละ 1 METs)

3. ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถออกก าลังกายต่อเนื่องติดต่อกันได้นาน แนะน าให้ออกก าลังกายเป็น
ช่วงระยะเวลาสั้นๆ สลับกับช่วงพัก (intermittent exercise) เช่น เดินช้าๆ 3-5 นาที แล้วพัก 
3-5 นาที ท าต่อเนื่องไป 



การติดตามเฝ้าระวงัผูป่้วยในขณะออกก าลงักายแบบ Aerobic ท่ีมีความเสีย่งต่างกนั

กลุ่มความเสี่ยง Supervisor exercise & ECG Monitoring* (sessions) 
เริ่มด้วย continuous ECG monitor และ ค่อยๆลดเป็น Intermittent  
ECG monitor   

Time of supervision
(days post event)

Lowest ควบคุม 6-18 ครั้ง, 
ติด ECG ต่อเน่ือง 1-8 ครั้ง, 
ติด ECG เป็นช่วง 8-12 ครั้ง

ดูแลใกล้ชิด 30 วัน

Moderate ควบคุม 12-24 ครั้ง ดูแลใกล้ชิด 60-90 วัน

High ควบคุม 18-24 ครั้ง ดูแลใกล้ชิด ≥ 90 วัน

ดุจใจ ชัยวานิชศิร,ิ 2543





เป็นการออกก าลังกายแบบมีแรงต้าน เน้นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเป็นหลัก เพิ่มขนาดและความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อเป็นหลัก 

1. ภายหลังจาก myocardial infarction หรือ CABG 6 สัปดาห์ หรือ ภายหลัง PCI 4 สัปดาห์

2. ผู้ป่วยต้องได้รับค าแนะน าในการออกก าลังกายแบบมีแรงต้าน และอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์

3. ผู้ป่วยได้รับค าแนะน าในการออกก าลังกายแบบมีแรงต้าน (resistance training) ต้องเริ่มในระยะ
ที่ 2 ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ติดตามด้วยเครื่องมือส่งสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (อย่างน้อย 
2 ครั้ง)

4. การออกก าลังกายแบบมีแรงต้าน ควรใช้แรงน้อยกว่าการออกก าลังกายแบบ aerobic 

5. ผู้ป่วยต้องสามารถจับชีพจรของตนเองได้อย่างถูกต้อง ก่อนเริ่มการออกก าลังกาย

การออกก าลังกายแบบมีแรงต้าน

ชมรมฟื้นฟูหัวใจ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, 2552



6. ผู้ป่วยจะสามารถออกก าลังกายแบบมีแรงต้านได้ ต่อเมื่อผู้ป่วยได้รับการฝึกการออกก าลังกายแบบ 
aerobic แล้ว

7. เริ่มออกก าลังกายจากกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก่อน

8. ขณะออกก าลังให้หายใจออกเมื่อกล้ามเนื้อหดตัวและหายใจเข้าเมื่อกล้ามเนื้อคลายตัว เช่น ให้
หายใจออกเมื่องอข้อศอกและหายใจเข้าเมื่อเหยียดข้อศอก

9. ไม่ก า dumbbell แน่นจนเกินไป

10. ระหว่างการออกก าลังกายแต่ละชุดให้หยุดพักประมาณ 1 นาที

11. ผู้ป่วยต้องจับชีพจรตนเองก่อนและหลังการออกก าลังกายทุกครั้ง

หลักในการออกก าลังกายแบบมีแรงต้าน

ชมรมฟื้นฟูหัวใจ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, 2552



1. ระบบการตอบสนองของหัวใจและหลอดเลือดต่อการออกก าลังกายผิดปกติ

2. ผลการตรวจ EST มี ischemic response

3. ผู้ป่วยที่มีสภาวะดังต่อไปนี้

- ผู้ป่วย HF ที่ควบคุมไม่ได้

- ผู้ป่วย VHD ที่เป็นแบบรุนแรง

- HT ที่ควบคุมไม่ได้ (SBP>160 mmHg, DBP>100 mmHg

- ภาวะหัวใจเต้นผิดปกติที่ควบคุมไม่ได้

- Aerobic capacity <5 METs

- LVEF<40%

ข้อห้ามส าหรับการออกก าลังกายแบบมีแรงต้าน

ชมรมฟื้นฟูหัวใจ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, 2552



รูปแบบ (mode) ก าหนดรูปแบบการออกก าลังกาย 

การออกก าลังกายแบบมีแรงต้าน (Resistance ) เน้นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเป็นหลัก ในผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดหัวใจ สามารถท าได้ ในกรณีที่ไม่มีข้อห้าม

ตัวอย่างเช่น ยกลูกตุ้มน้ าหนัก (dumbbell) เครื่องออกก าลังกายแบบยกน้ าหนัก (weight station) 
ยางยืด เป็นต้น

ปิยะนุช รักพาณิชย์, 2551

การฟ้ืนฟสูมรรถภาพหวัใจในระยะท่ี 2 (phase2)



ความหนักเบา (Intensity) พิจารณาน้ าหนักที่เหมาะสมดังนี้

1. ส าหรับในระยะท่ี 2 ให้เริ่มจากน้ าหนัก 1 กิโลกรัม (หรือน้ าหนักน้อยที่สุดที่ม)ี หรือน้ าหนักท่ีผู้ป่วย
ยกได้อย่างสบายๆ 

2. ส าหรับระยะท่ี 3 สามารถเริ่มจากน้ าหนักเดิมที่ท าได้จากระยะที่ 2 หรือใช้ 1 repetition 
maximum; RM (น้ าหนักมากท่ีสุดที่ผู้ป่วยสามารถยกได้ 1 ครั้ง) หรือ 90% RM (หรือน้ าหนักท่ี
ผู้ป่วยยกได้อย่างสบายๆ) และค่อยๆปรับเพิ่มน้ าหนักได้ 

3. RPE Scale <13 หรือน้อยกว่าการออกก าลังกายแบบ aerobic exercise 

ชมรมฟื้นฟูหัวใจ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, 2552., ปิยะนุช รักพาณิชย์, 2551

การออกก าลังกายแบบมีแรงต้าน



ระยะเวลาในการออกก าลังกาย (duration)

- ประมาณ 8-15 ครั้ง โดยออกก าลังกล้ามเนื้อ 8-10กลุ่ม เช่น กล้ามเนื้อไหล่ กล้ามเนื้อแขน กล้ามเนื้อ
หลัง กล้ามเนื้อสะโพก กล้ามเนื้อต้นขา กล้ามเนื้อขา เป็นต้น 

ปิยะนุช รักพาณิชย์, 2551

การออกก าลังกายแบบมีแรงต้าน

www.medicalnewstoday.com/articles/
325907

www.weightlossresources.co.uk/exercise/resis
tance-training.htm



จ านวนครั้งที่ออกก าลังกาย (set); 1-2 set ต่อกล้ามเนื้อแต่ละกลุ่ม

ความถี่ของการออกก าลังกาย (frequency); 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์

ปิยะนุช รักพาณิชย์, 2551

การออกก าลังกายแบบมีแรงต้าน

ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความทนทานของกล้ามเนื้อ

หนักมาก
<6 reps

ปานกลาง
8-15 reps

หนักน้อย
>15 reps

การปรับการออกก าลังกาย (progression); ใช้วิธีค่อยๆปรับเพิ่มน้ าหนัก ของกล้ามเนื้อส่วน



การออกก าลังกายแบ่งตามลักษณะการท างานของกล้ามเนื้อ

1. Isometric Exercise หรือ Static Exercise คือ การออกก าลังกายที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของข้อ 
ความยาวของกล้ามเนื้อไม่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น การเกร็งของกล้ามเนื้อ การออกแรงดึงหรือดัน
วัตถุที่อยู่กับที่

การออกก าลังกายแบบมีแรงต้าน

ขณะออกก าลังกายควรออกแรง 5-6 วินาที ต่อครั้ง และพัก1-2 นาที ท า 8-10 ครั้งต่อ 1 รอบ และท า 2-3 รอบต่อวัน



* ขณะที่กล้ามเนื้อออกก าลังให้หายใจออก และหายใจเข้าเมื่อกล้ามเนื้อคลายตัว อย่ากลั้นหายใจ เพื่อ

ป้องกันไม่ให้เกิด valsava maneuver * 

การออกก าลังกายแบบมีแรงต้าน

https://www.researchgate.net/figure/Shows-Valsalva-maneuver-and-increased-pressure-inside-different-body-cavities-
hand-drawn_fig2_337407300



การออกก าลังกายแบ่งตามลักษณะการท างานของกล้ามเนื้อ

2. Isotonic Exercise เป็นการออกแรงต้านแรงตลอดการเคลื่อนไหวของข้อ อาจใช้แรงโน้มถ่วงหรือ
ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือต้าน เช่น free weight, dumbbell 

ฝึกได้ทั้งความแข็งแรงและความทนทาน ไม่มีผลต่อความดันโลหิต เหมาะส าหรับผู้ป่วยโคหัวใจ

การออกก าลังกายแบบมีแรงต้าน



โดยสรุป การออกก าลังกายแบบมีแรงต้านมีประโยชน์ส าหรับผู้ป่วยโรคหัวใจสามารถท าได้ถ้าไม่มีข้อ
ห้ามและปฏิบัติอย่างถูกต้อง การออกก าลังกายแบบมีแรงต้านควรท าควบคู่กันไปกับการออกก าลังกาย
แบบแอโรบิกเสมอ

การออกก าลังกายแบบมีแรงต้าน

(ปิยะนุช รักพาณิชย์, 2551)

https://www.verywellfit.com/exercises-for-building-muscle-
without-equipment-4864329



1. ช่วง warm up โดยท าท่ากายบริหารแบบ calisthenic exercise ช้าๆอย่างต่อเนื่อง โดย
พยายามอย่าเกร็งค้าง โดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที

2. ช่วงออกก าลังกาย ตามระยะเวลาหลังออกจากโรงพยาบาลแล้ว คือ สัปดาห์แรกหลังออกจาก
โรงพยาบาลเดินให้เร็วเต็มท่ี โดยให้มีความรู้สึกเหนื่อยใกล้เคียงกับที่เดินในโรงพยาบาลก่อนกลับ
บ้าน (ใช้ Borg scale) เป็นเวลา 5 นาที

- สัปดาห์ที่ 2 เช่นเดียวกับสัปดาห์แรกแต่เพิ่มระยะเวลาในการเดินเป็น 10 นาที

- สัปดาห์ที่ 3 เช่นเดียวกับสัปดาห์แรกแต่เพิ่มระยะเวลาในการเดินเป็น 15 นาที

ค าแนะน าการออกก าลังกายที่บ้านในระยะแรกหลังกลับจากโรงพยาบาล

ชมรมฟื้นฟูหัวใจ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, 2552



- สัปดาห์ที่ 4 เป็นต้นไปพยายามเดินเร็วขึ้นโดยใช้ระยะเวลา 15 นาทีเหมือนเดิม ซึ่งจะท าให้ระยะทาง
เพิ่มขึ้นด้วย

- สัปดาห์ต่อไปหลังจากเดินได้ครบ 15 นาที และเร็วขึ้นจนเกือบเป็นเดินเร็วให้เพิ่มระยะเวลาให้ได้เป็น 
20 นาที

3. ช่วง cool down เป็นช่วงที่ส าคัญเช่นเดียวกัน โดยค่อยๆผ่อนการออกก าลังกาย ไม่ควรหยุดทันที 
ระยะเวลาในการ cool down ประมาณ 5-10 10 นาที

ค าแนะน าการออกก าลังกายที่บ้านในระยะแรกหลังกลับจากโรงพยาบาล

ชมรมฟื้นฟูหัวใจ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, 2552



การฟ้ืนฟสูมรรถภาพหวัใจในระยะท่ี 3 (phase3)

คือ การออกก าลังกายในระยะต่อเนื่อง หลังผ่านการออกก าลังกายในระยะท่ี 2 แล้ว มีข้อบ่งชี้ว่า
สามารถเข้าสู่ระยะท่ี 3 ได้ เป็นระยะที่ไม่จ าเป็นต้องการการควบคุมอย่างใกล้ชิด ผู้ป่วยอาจจะมาร่วม
ฝึกในโรงพยาบาลน้อยลง เช่น สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจวัดความดันโลหิต ชีพจร หรือตรวจ ECG 
เป็นครั้งคราว ต่อเนื่องจากระยะที่ 2 ประมาณ 4-6 เดือน

ชมรมฟื้นฟูหัวใจ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, 2552



การฟ้ืนฟสูมรรถภาพหวัใจในระยะท่ี 3 (phase3)

ข้อบ่งชี้ ผู้ป่วยเข้าสู่ระยะที่ 3 

1. ผ่านโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ระยะที่ 2 แล้วอย่างน้อย 6 ครั้ง

2. ออกก าลังกายในโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ระยะที่ 2 ได้มากกว่าหรือเท่ากับ 5 METs

3. มีความเข้าใจและสามารถออกก าลังกายตามโปรแกรมได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย และสามารถ
ติดตามอาการตนเองได้อย่างถูกต้อง เช่น การจับชีพจร การใช้อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดอย่าง
ถูกต้อง 

ชมรมฟื้นฟูหัวใจ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, 2552



การฟ้ืนฟสูมรรถภาพหวัใจในระยะท่ี 3 (phase3)

ข้อบ่งช้ี ในการสิ้นสุดระยะที่ 3 

1. ผู้ป่วยเข้าโปรแกรมระยะที่ 3 เป็นเวลา 4-6 เดือน และแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าผู้ป่วยออกจากระยะ
ที่ 3 ได้ 

2. สามารถออกก าลังกายได้อย่างน้อย 8 METs หรือเป็น 2 เท่าของระดับที่ให้ในการประกอบอาชีพ
และไม่มีอาการผิดปกติ

3. สามารถออกก าลังกายเองท่ีบ้านอย่างปลอดภัย

4. มีความรู้ ความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด ารงชีวิต เพื่อลดความเสี่ยงโรคหัวใจ

ชมรมฟื้นฟูหัวใจ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, 2552



ระยะท่ี 4: การฟ้ืนฟเูพือ่การด ารงอยู่ (Maintenance rehabilitation) 

เป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจต่อจากระยะที่ 3 ผู้ป่วยสามารถออกก าลังกายได้เองอย่างต่อเนื่อง 
ภายใต้การดูแลให้ค าแนะน าที่เหมาะสมเพียงเล็กน้อย จุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มสมรรถภาพร่างกายและ
แก้ไขปัจจัยเสี่ยงโรค



การออกก าลงักายท่ีบา้น



การออกก าลงักายท่ีบา้น
สัปดาห์ที่ 1

การออกก าลังกาย

วิธีการ ระยะเวลา ระยะทาง กิจกรรมทางกาย

Warm up ท่าเดียวกับเมื่ออยู่
โรงพยาบาล ท่าละ 10 ครั้ง

5 นาที - อ่านหนังสือ ตากผ้า ล้างจาน ปัดฝุ่น 
กวาดบ้าน ท าอาหาร กิจวัตรประจ าวัน
เบาๆ 

เดินออกก าลังให้เร็วเต็มที่เหมือนออก
ก าลังที่อยู่ รพ

5 นาที 400 เมตร เดินเล่นในบ้าน นอกบ้าน

ช่วงผ่อนหยุดให้เดินช้าๆ 5 นาที 50 เมตร ห้ามยกของหนักมากกว่า 2 กิโลกรัม ห้าม
ขับรถเอง (ปรึกษาแพทย์)

ประชิตร พันธุฤกษ์, 2557



การออกก าลงักายท่ีบา้น
สัปดาห์ที่ 2

การออกก าลังกาย

วิธีการ ระยะเวลา ระยะทาง กิจกรรมทางกาย

Warm up ท่าเช่นเดียวกับสัปดาห์ที่ 1
ท่าละ 10 ครั้ง

5 นาที - ปฏิบัติเช่นเดียวกับสัปดาห์ที่ 1

ช่วงออกก าลังกายเดินเช่นเดียวกับ
สัปดาห์ที่ 1

10 นาที 800 เมตร เพิ่มกิจกรรมนั่งรถไปเที่ยว ซักผ้าโดยใช้
เครื่องซักผ้า นั่งรีดเผ้า

ช่วงผ่อนหยุดให้เดินช้าๆ เช่นเดียวกับ
สัปดาห์ที่ 1

5 นาที 50 เมตร ห้ามยกของหนักมากกว่า 2 กิโลกรัม ห้าม
ขับรถเอง (ปรึกษาแพทย์)

ประชิตร พันธุฤกษ์, 2557



การออกก าลงักายท่ีบา้น
สัปดาห์ที่ 3

การออกก าลังกาย

วิธีการ ระยะเวลา ระยะทาง กิจกรรมทางกาย

Warm up ท่าเช่นเดียวกับสัปดาห์ที่ 1
ท่าละ 10 ครั้ง

5 นาที - ปฏิบัติเช่นเดียวกับสัปดาห์ที่ 2

ช่วงออกก าลังกายเดินเช่นเดียวกับ
สัปดาห์ที่ 1

10 นาที 1,200 เมตร เพิ่มกิจกรรมซักผ้า ตากผ้า ถูบ้าน พรวน
ดินปลูกต้นไม้ รดน้ า ขับรถได้ 

ช่วงผ่อนหยุดให้เดินช้าๆ เช่นเดียวกับ
สัปดาห์ที่ 1

5 นาที 50 เมตร ห้ามยกของหนักมากกว่า 4 กิโลกรัม

ประชิตร พันธุฤกษ์, 2557



การออกก าลงักายท่ีบา้น
สัปดาห์ที่ 4

การออกก าลังกาย

วิธีการ ระยะเวลา ระยะทาง กิจกรรมทางกาย

Warm up ท่าเช่นเดียวกับสัปดาห์ที่ 1
ท่าละ 10 ครั้ง

5 นาที - ปฏิบัติเช่นเดียวกับสัปดาห์ที่ 3

ช่วงออกก าลังกายเดินให้เร็วขึ้น 15 นาที 1,600 เมตร เพิ่มกิจกรรมขี่จักรยาน ท าสวนเบาๆ ร า
มวยจีน มีเพศสัมพันธไ์ด้

ช่วงผ่อนหยุดให้เดินช้าๆ เช่นเดียวกับ
สัปดาห์ที่ 1

10 นาที 50 เมตร ห้ามยกของหนักมากกว่า 5 กิโลกรัม

ประชิตร พันธุฤกษ์, 2557



การออกก าลงักายท่ีบา้น
สัปดาห์ที่ 5

การออกก าลังกาย

วิธีการ ระยะเวลา ระยะทาง กิจกรรมทางกาย

Warm up ท่าเช่นเดียวกับสัปดาห์ที่ 1
ท่าละ 10 ครั้ง

5 นาที - มีกิจกรรมได้ไมจ่ ากัด ถ้าไม่มีอาการ
ผิดปกติ ยกเว้นกิจกรรมที่ใช้แรงมาก เช่น

ช่วงออกก าลังกายเดินให้เท่ากับสัปดาห์ที่
4

20 นาที 2,000 เมตร ล้างห้องน้ า ล้างรถ เป็นต้น

ช่วงผ่อนหยุดให้เดินช้าๆ เช่นเดียวกับ
สัปดาห์ที่ 1

5 นาที 50 เมตร ห้ามยกของหนักมากกว่า 7 กิโลกรัม

ประชิตร พันธุฤกษ์, 2557



การออกก าลงักายท่ีบา้น
สัปดาห์ที่ 6

การออกก าลังกาย

วิธีการ ระยะเวลา ระยะทาง กิจกรรมทางกาย

Warm up ท่าเช่นเดียวกับสัปดาห์ที่ 1
ท่าละ 10 ครั้ง

5 นาที - มีกิจกรรมได้ไมจ่ ากัด ถ้าไม่มีอาการ
ผิดปกติ

ช่วงออกก าลังกายเดินให้เท่ากับสัปดาห์ที่
4

25 นาที 2,400 เมตร

ช่วงผ่อนหยุดให้เดินช้าๆ เช่นเดียวกับ
สัปดาห์ที่ 1

5 นาที 50 เมตร ห้ามยกของหนักมากกว่า 10 กิโลกรัม

ประชิตร พันธุฤกษ์, 2557



การออกก าลงักายท่ีบา้น
สัปดาห์ที่ 7

การออกก าลังกาย

วิธีการ ระยะเวลา ระยะทาง กิจกรรมทางกาย

Warm up ท่าเช่นเดียวกับสัปดาห์ที่ 1
ท่าละ 10 ครั้ง

5 นาที - มีกิจกรรมได้ไมจ่ ากัด ถ้าไม่มีอาการ
ผิดปกติ

ช่วงออกก าลังกายเดินเร็วขึ้นกว่าสัปดาห์
ที่ 6

20 นาที 2,400 เมตร

ช่วงผ่อนหยุดให้เดินช้าๆ เช่นเดียวกับ
สัปดาห์ที่ 1

10 นาที 50 เมตร

ประชิตร พันธุฤกษ์, 2557



การออกก าลงักายท่ีบา้น
สัปดาห์ที่ 8

การออกก าลังกาย

วิธีการ ระยะเวลา ระยะทาง กิจกรรมทางกาย

Warm up ท่าเช่นเดียวกับสัปดาห์ที่ 1
ท่าละ 10 ครั้ง

5 นาที - มีกิจกรรมได้ไมจ่ ากัด ถ้าไม่มีอาการ
ผิดปกติ

ช่วงออกก าลังกายเดินเร็วขึ้นกว่าสัปดาห์
ที่ 7

15 นาที 2,400 เมตร

ช่วงผ่อนหยุดให้เดินช้าๆ เช่นเดียวกับ
สัปดาห์ที่ 1

10 นาที 50 เมตร

ประชิตร พันธุฤกษ์, 2557



สิง่ท่ีผูป่้วยควรทราบเม่ือออกก าลงักายท่ีบา้น

งดการออกก าลังกายถ้ามีอาการดังต่อไปนี้

1. เจ็บหน้าอกเหมือนอาการที่เกิดจากหัวใจ

2. ระดับน้ าตาลในเลือดสูงกว่า 300 mg/dl ในผู้ป่วยเบาหวาน

3. มีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ เวียนศีรษะ 

4. มีอาการของหัวใจล้มเหลว

5. อัตราการเต้นของชีพจร มากกว่า 100 ครั้ง/นาที ความดันโลหิต ≥200/100 mmHg

6. ร่างกายมีอาการอ่อนเพลีย

7. อากาศร้อนจัด หนาวจัด มีฝุ่นละออง ควัน ไอเสียมาก

8. มีภาวะเครียดมาก ชมรมฟื้นฟูหัวใจ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, 2552



1. การออกก าลังกายหลังอาหาร ควรรออย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง

2. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่ม กาแฟ แอลกอฮอล์ และงดสูบบุหรี่

3. ไม่ควรออกก าลังกายในที่เปลี่ยว

4. ควรใส่เสื้อผ้าหลวมๆ อากาศถ่ายเทได้สบาย

5. รองเท้าผ้าใบส าหรับการออกก าลังกาย สวมใส่สบาย

6. ควรมีป้ายชื่อของท่าน โรคที่เป็น สถานพยาบาลประจ าตัว หมายเลขโทรศัพท์ 

7. ควรพกยาอมไต้ลิ้น ส าหรับบรรเทาอาการเจ็บหน้าอก ติดตัวด้วยเสมอ

ค าแนะน าท ัว่ไปส าหรบัการออกก าลงักาย

ชมรมฟื้นฟูหัวใจ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, 2552



8. ติดโทรศัพท์ เบอร์โทรฉุกเฉินติดตัวด้วยเสมอ

9. ควรบอกญาติด้วยว่าก าลังจะไปออกก าลังกายที่ใด ใช้เส้นทางใด

10. ชนิดของการออกก าลังกาย การเดิน การวิ่ง เต้นร า ร ามวยจีน เป็นต้น

11. จับชีพจรได้อย่างถูกต้อง เพื่อทราบความหนักเบาของการออกก าลังกาย เช่น สูงกว่าขณะพัก 20-
30 ครั้งต่อนาที เป็นต้น

12. ระยะเวลาในการออกก าลังกายอย่างน้อย 30 นาที ความถี่ 3-5 วันต่อสัปดาห์

ค าแนะน าท ัว่ไปส าหรบัการออกก าลงักาย

ชมรมฟื้นฟูหัวใจ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, 2552



กิจกรรมระดับเบา (<3 METs) กิจกรรมระดับปานกลาง (3-6 METs) กิจกรรมระดับหนัก (>6 METs)

ตารางแสดงค่าเปรียบเทียบระดับกิจกรรมทางกาย
(วรมนต บ ารุงสุข, 2551)



sexual activity following myocardial infarction
1. ผู้ป่วยสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติ หลังกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดคงที่/หรือได้รับการขยาย

หลอดเลือดหัวใจแล้ว ใน 4-12 สัปดาห์ อาจต้องได้รับการผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
หรือสามารถก้าวขึ้นลงบันได 20 ขั้นภายใน 10 นาที หรือเดินบนที่ราบ 1,000 เมตร (2-3ช่วงตึก)
ในเวลา 10-15 นาที โดยไม่มีอาการเจ็บหน้าอก เหนื่อย ใจสั่น

2. ข้อปฏิบัติในการมีเพศสัมพันธ์
2.1 ควรหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ ในขณะที่ร่างกายและอารมณ์ตึงเครียด
2.2 ไม่ควรเปลี่ยนคู่นอนหรือสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย
2.3 ควรหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ ในห้องที่มีอุณหภูมิร้อนหรือเย็นจนเกินไป
2.4 ควรหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ หลังรับประทานอาหาร ควรพักอย่างน้อย 3 ชั่วโมง
2.5 ควรหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
2.6 หลีกเลี่ยงการท ากิจกรรมที่หักโหม หลังการมีเพศสัมพันธ์

(วินิตย์ หลงระเริง, 2557)



sexual activity following myocardial infarction

2.7 ควรงดเว้นการร่วมเพศทางทวารหนัก เนื่องจากจะเป็นการกระตุ้นเส้นประสารเวกัสท าให้อัตรา
การเต้นของหัวใจช้าลง เลือดมาเลี้ยงหัวใจลดลง เกิดอาการเจ็บแน่นหน้าอกได้

2.8.การเลือกท่าในการมีเพศสัมพันธ์ ควรเป็นท่าปกติทั่วไป และสบายๆ เป็นท่าที่คุ้นเคยเพื่อลด
ความตื่นเต้น

2.9 ให้แจ้งแพทย์ผู้รักษา หากพบว่า มีอาการเหนื่อย เจ็บหน้าอก ใจสั่น หายใจเร็ว เหนื่อยล้า นอน
ไม่หลับ หลังจากมเีพศสัมพันธ์ (วินิตย์ หลงระเริง, 2557)

2.10 การใช้ยาอมไต้ลิ้น ไนโตรกลเีซอรีน (Nitroglycerine) ก่อน อาจป้องกันการเกิดอาการเจ็บ
หน้าอกได้ แต่ควรระวัง ห้ามให้คนไข้ใช้ยา Viagra (sidenafil) พร้อมกับ ไนโตรกลีเซอรีน เพราะทั้ง
สองตัวเป็นยาขยายหลอดเลือด (นภาพร วาณิชย์กุล, 2553)



- การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคที่ป้องกันได้ซึ่งอาจท าให้สมรรถภาพการท างานของร่างกายเสื่อมลงและ

เสียชีวิตก่อนวัยอันสมควร บุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญของโรคหลอดเลือดหัวใจ ( coronary artery 
disease )

- การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุส าคัญของโรคหลอดเลือดหัวใจได้หลายวิธีเช่นการช่วยให้เกิดหลอดเลือด
แข็งตัว (atherosclerosis), การกระตุ้นให้เกิดภาวะcoronary thrombosis , coronary artery 
spasmและ cardiac arrhythmias ตลอดจนลดความสามารถในการถ่ายเทออกซิเจนของเลือด

การเลิกสูบบุหรี่ (Smoking cassation)

ประสิทธิ์ กี่สุขพันธ์



ในผู้ป่วยหลัง AMI ให้เริ่มการเลิกสูบบุหรี่ โดยมีแนวทาง 5 ขั้นตอน

1. Ask ซักประวัติการสูบบุหรี่ทุกครั้งที่ผู้ป่วยมารับการรักษา

2. Advise แนะน าให้ผู้ที่สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่

3. Assess ค้นหาผู้สูบบุหร่ีที่ต้องการจะเลิกสูบ และพยายามกระตุ้นให้ผู้ที่ยังไม่คิดจะเลิกสูบ ให้ลอง
เลิก

4. Assist การช่วยเหลือให้ค าแนะน าเพื่อเลิกสูบบุหรี่

5. Arrange การติดตามผู้ป่วย

การเลิกสูบบุหรี่ (Smoking cassation)

ประสิทธิ์ กี่สุขพันธ์



แนวทางในการให้ค าแนะน าส าหรับผู้ป่วย

1. หลีกเลี่ยงอาหารประเภทกรดชนิด ไขมันอิ่มตัว (saturated fatty acid; SFA) พบมากใน หนัง
สัตว์ มันหมู กะทิ น้ ามันปาล์ม เครื่องในสัตว์

2. หลีกเลี่ยงไขมันทรานส์ เช่น มาการีน เนยที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ขนมกรุบกรอบ อาหารจาน
ด่วน มันฝรั่งทอด ขนมเค้ก คุกกี้ เป็นต้น

อาหาร กับโรคหัวใจและหลอดเลือด

ดรุณีวัลย์ วโรตมจิตร, 2551



แนวทางในการให้ค าแนะน าส าหรับผู้ป่วย

3. อาหารไขมันโอเมก้า 3 การกินเนื้อปลา สามารถป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ ลดความดันโลหิต ลด
ไขมันไตรกลเีซอไรด์ เพิ่ม HDL พบมากใน ปลาทุกชนิดโดยเฉพาะปลาทะเลน้ าเย็น เช่น 
ปลาแซลมอน ปลาน้ าจืดก็พบได้ 

อาหาร กับโรคหัวใจและหลอดเลือด

ดรุณีวัลย์ วโรตมจิตร, 2551



ดรุณีวัลย์ วโรตมจิตร, 2551

3. รับประทานอาหารเหมือนประชากรใน
แถบลุ่มน้ าเมดิเตอรเรเนียน

h.wikipedia.org/wiki/อาหารเมดเิตอรเ์รเนียน





1. ควบคุมน้ าหนัก น้ าหนักผู้มีสุขภาวะดี ค่า BMI อยู่ระหว่าง 20 kg/m2 and <25 kg/m2

2. ผู้ที่มีน้ าหนักเกิน (อ้วน) BMI ≥ 25 kg/m2

3. อ้วนลงพุง เป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ให้แนะน าการลดน้ าหนัก ในผู้ป่วย
ที่มี BMI เกินและอ้วนลงพุง

การควบคุมน้ าหนัก (Weight control)

(European Society of Cardiology, 2017) 



1. Systolic blood pressure (SBP) target<140 mmHg

2. ในผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่เจ็บป่วยเรื้อรัง อาจจะปรับระดับความดันโลหิตให้มีความเหมาะสม

3. ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจสูง Systolic blood pressure (SBP) 
target<120 mmHg

การควบคุมความดันโลหิต (Blood pressure control)

(European Society of Cardiology, 2017) 



1. Baby ASA(81) ในผู้ป่วยทุกราย ถ้าไม่มีข้อห้าม

2. ยาต้านเกร็ดเลือดสองชนิด (dual antiplatelet therapy, DAPT) คือ ยาในกลุ่ม P2Y12 

inhibitors ควบคู่ไปกับ aspirin เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดือน ถ้าไม่มีข้อห้ามหรือผลแทรก
ซ้อน

3. ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ของการให้ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด (oral anticoagulation) จะได้รับ
ควบคู่ไปกับยาต้านเกร็ดเลือดได้

การให้ความร่วมมือในการรับประทานยา (Drug adherence)

(สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2563) 



4. ยา ACEI ในผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน HFrEF หากไม่มีข้อห้าม

5. ยา beta-blocker ในผู้ป่วย HFrEF เมื่อมีอาการคงที่ หากไม่มีข้อห้าม

6. ยา Statin เพื่อลดระดับ LDL-C

การให้ความร่วมมือในการรับประทานยา (Drug adherence)

(สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2563) 



ปัญหาทางจติสังคมทีพ่บบอ่ยในผู้ป่วยโรคหวัใจ

ความวิตกกังวล

(Anxiety)

ความรู้สึกไม่แน่นอน 
(Uncertainty) 

ภาวะซึมเศร้า 
(Depression)

ภาวะไร้พลัง 
(Powerlessness)

ภาวะหมดหนทาง
ช่วยเหลือ 

(Helplessness)

ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ, 2552



1. การเปลี่ยนแปลงความเป็น
ปกติสุข การด าเนินชีวิต การ
ประกอบอาชีพ

2. การเปลี่ยนแปลงกิจวัตร
ประจ าวันและวิถีชีวิตบริโภคนิสัย

3. ต้องเรียนรู้การดูแลตนเอง การ
สังเกตอาการ การรับประทานยา

4. สัมพันธภาพระหว่างบุคคล
อาจเปลี่ยนไป ใช้เวลาในการดูแล
ตนเองมาก

5. สูญเสียความแข็งแรงของ
ร่างกาย สมรรถนะทางเพศลดลง
หรือหมดไป รายได้ลดลง

6. การปรับเปลี่ยนบทบาท ปรับเปลี่ยน
หน้าที่การงาน เป็นพึ่งพาผู้อื่น

7. การรู้คุณค่าตนเองลดลง 
ภาคภูมิใจในตนเองลดลง เปลี่ยน
ภาพลักษณ์

8. ต้องปฏิบัติตามแผนการรักษา 
เช่น ต้องพึ่งพาออกซิเจน ใช้ยาที่
ซับซ้อน มากขึ้น

9. การก าเริบของอาการ เช่น 
อาการเจ็บหน้าอก อาการเหนื่อย 
สิ้นหวังจากความก้าวหน้าของโรค

Miller JF, 2000 อ้างใน ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ, 2552



การพยาบาลปัญหาด้านจติสังคม

เป้าหมายเพื่อให้ผู้ป่วย
และผู้ดูแลมีการเผชิญ
ภาวะความเครียดได้

อย่างเหมาะสม

1 การมุ่งแก้ปัญหา ปัญหาส่วนใหญ่
ได้แก่ การขาดข้อมูล ได้รับข้อมูลที่ไม่
เพียงพอ หรือไม่ตรงกับความจริง
- การพูดคุยรายกลุ่ม
- การพูดคุยตัวต่อตัว
- วิดีทัศน์
- แผ่นพับ
- เอกสารคู่มือ
- การให้ข้อมูลผ่านสื่ออิเลคโทร

นิกส์
- ประเมินแหล่งประโยชน์ของ

ผู้ป่วยที่มีอยู่
- ความเชื่อ ความหวัง 



การพยาบาลปัญหาด้านจติสังคม

เป้าหมายเพื่อให้ผู้ป่วย
และผู้ดูแลมีการเผชิญ
ภาวะความเครียดได้

อย่างเหมาะสม

2

การเสริมพลังอ านาจให้ผู้ป่วย จะลด
ความรู้สึกไร้พลัง
- การสร้างให้เกิดความความ

แน่นอนในสถานการณ์ปัจจุบัน
- การวางแผนในอนาคต
- การส่งเสริมด้านกิจกรรมทางกาย

และการออกก าลังกาย

การจัดการกับภาวะอารมณ์ 
- การให้ข้อมูลเสริมแรงใน

ทางบวก
- การท าสมาธิ
- การฟังดนตรี
- กิจกรรมกลุ่ม 

3

การสนับสนุนทางด้านสังคม
- ให้ก าลังใจ
- การยกย่องและเห็นคุณค่า
- การสนับสนุนด้านให้ข้อมูล/ 

ช่วยเหลือตามสิทธิ์การรักษา

4
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