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“โรคหัวใจกับการออกกำลังกาย”
จากข อ มู ล ด า นสุ ข ภาพของประชากรไทยที่ ร ายงานล า สุ ด (พ.ศ.
2553) พบวา เมื่ออิง DALY (Disability Adjusted Life Year, DALY =
จำนวนปที่ตายกอนกำหนด (Year of Life Losses, YLL) รวมกับจำนวน
ปที่มีชีวิตอยูกับความพิการ (Years Living with Disability, YLD)) โรค
หัวใจและหลอดเลือดทำใหประชากรไทยทั้งชายและหญิงที่มีอายุระหวาง
45-59 ป สูญเสียจำนวนป DALY สูงเปนอันดับสอง คือ สูญเสีย 36 ปตอ
1,000 ป โดยรอยละ 15 เปนจำนวนปที่สูญเสียไปกับความพิการ สวน
ประชากรไทยทั้งชายและหญิงที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปนั้น โรคหลอดเลือด
และหัวใจกลายเปนสาเหตุอันดับแรกที่ DALY สูงสุด คือ เทากับ 100 ป
ตอ 1,000 ป ทั้งนี้ รอยละ 10 เปนปที่สูญเสียไปกับความพิการ
จากขอมูลดังกลาว สะทอนใหเห็นวาบทบาทของแพทยเวชศาสตรฟนฟูตอการบำบัดฟนสภาพผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือดมีแนวโนมสูง
ขึ้น เนื่องจากอายุขัยเฉลี่ยของคนไทยสูงขึ้น ลาสุดในป พ.ศ. 2553 รอยละ
8.7 ของประชากรไทยมีอายุมากกวา 65 ป และคาดวาในป พ.ศ. 2563
จะเพิ่มเปนรอยละ 12.4 และ เพิ่มเปนรอยละ 17.4 ในป พ.ศ. 2573 ดังนั้น
ถาแพทยเวชศาสตรฟนฟูสามารถทำใหผูปวยมีสมรรถภาพดี ไมมีความ
พิการ ก็จะทำใหผูปวยมี YLD ลดลง
การออกกำลังกายถือเปนสวนหนึ่งของขบวนการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือด และเปนปจจัยสำคัญที่ชวยควบคุมความ
ดันเลือด, ระดับไขมันในเลือด และน้ำหนักตัว ซึ่งเปนตนเหตุของโรคหัวใจ
และหลอดเลื อ ด และในกรณี ห ลั ง ผ า ตั ด หั ว ใจ การออกกำลั ง กายหลั ง
ผาตัดมีแนวโนมทำใหผูปวยกลับไปทำงานไดหลังผาตัดเร็ว
แตจากรายงานการศึกษาทัศนคติของแพทยประจำบาน(ที่ปรากฏใน
เวชศาสตรฟนฟูสารฉบับนี้)พบวา แพทยประจำบานสวนใหญเคยแนะนำ
ผูปวยใหออกกำลังกาย แตกลับพบวาแพทยประจำบานสวนนอยที่ออก
กำลังกายอยางสม่ำเสมอ และเปนที่นาตกใจเมื่อพบวารอยละ 25 ของ
แพทยประจำบานไมออกกำลังกายเลยในชวง 6 เดือนที่ผานมา ขอมูลนี้
อาจเปนอุทธาหรณเตือนใหแพทยตระหนักวา ถาละเลยการออกกำลังกาย
แพทยก็อาจกลายเปนผูปวยที่เปนโรคหัวใจและหลอดเลือด และอาจสงผล
ทำใหประเทศไทยขาดแคลนแพทยกอนเวลาอันควร อนึ่งปจจุบัน ประเทศ
ไทยผลิตแพทยไดประมาณ 2,300 คน และมีจำนวนแพทยเวชศาสตรฟนฟู
ทั้งประเทศนอยกวา 400 คน
ดังนั้น อยากเชิญชวนใหแพทยเวชศาสตรฟนฟู และผูสนใจอานบท
ฟนฟูวิชาการ และนิพนธตนฉบับที่เกี่ยวของกับการฟนฟูหัวใจ, ปจจัยที่
เกี่ยวของกับการกลับไปทำงานของผูปวยหลังผาตัดหัวใจ และทัศนคติและ
พฤติกรรมการออกกำลังกายของแพทยประจำบาน ทั้งนี้ เวชศาสตรฟนฟู
นอกจากจะเปนศาสตรที่ใชฟนสภาพผูปวยผูพิการแลว ยังเปนศาสตรที่
ปองกันความพิการดวย
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การเขียนอางอิงบทความจากสื่ออินเทอรเน็ต
มี รู ป แบบและองค ป ระกอบเช น เดี ย วกั บ บรรณานุ ก รมที่ เ ผยแพร ทั่ ว ไป
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การใชภาษาและการพิมพตนฉบับ
ใชแบบอักษร Cordial new หรือ Cordial UPC ขนาด 14 พิมพเวนชอง

ห า งจากขอบกระดาษทุ ก ด า น ด า นละ 2.5 ซม. พิ ม พ เ ว น บรรทั ด
พิมพหนาเดียว และมีเลขหนากำกับ
แยกภาพและตารางออกจากเนื
้อหา

ตนฉบับเปนภาษาไทย ถาจำเปนตองใชภาษาอืน่ ใหระบุ ไวในวงเล็บ และ

พิมพดวยตัวอักษรตัวพิมพเล็กทั้งหมด ยกเวนชื่อเฉพาะหรือคำยอ

ใชศพั ทภาษาอังกฤษไดในกรณีทเ่ี ปนชือ่ เฉพาะไมมคี ำแปล เปนภาษาไทย
หรือการแปลทำใหสื่อความหมายผิดไปจากความหมายจริง
ชื่อยา ใหใชชื่อ Generic แลววงเล็บชื่อทางการคา


การสงตนฉบับ
บทความทุกชนิดตองมีหนาแรก

กรณีทส่ ี ง ตนฉบับทีแ่ กไขตามคำแนะนำของผูท รงคุณวุฒิ ตองแสดง สวนที่

แกไขแลว โดยการพิมพดว ยสีแดง หรือ เนนตรงสวนทีแ่ กไขในตนฉบับทีพ่ มิ พ
กรณี ที่ ผู นิ พ นธ ไ ม แ ก ไ ขหรื อ เพิ่ ม เติ ม เนื้ อ หาตามที่ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ

แนะนำ กรุณามีหนังสือชี้แจงประกอบกับตนฉบับ
อนึง่ ผูเ ขียนบทความควรเก็บตนฉบับไว 1 ชุด สงตนฉบับ 2 ชุดพรอมแผนดิสก
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