โรคหัวใจโคโรนารี
โรคหลอดเลื อ ดหั ว ใจโคโรนารี หมายถึ ง
ความผิดปกติของหลอดเลือดแดงโคโรนารี ซึ่งสาเหตุส่วน
ใหญ่มาจากภาวะที่มีการสลายตัวของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ
จากการขาดเลื อด ซึ่ ง เป็น ตัว นาออกซิ เ จน เนื่ อ งมาจาก
หลอดเลือดโคโรนารีอุดตัน การตายของกล้ามเนื้อจะเกิด
เฉพาะบริเวณที่ถูกเลี้ยงโดยหลอดเลือดที่อุดตัน จนเซลล์
กล้า มเนื้ อหั วใจส่ วนนั้ น ได้ รั บความเสี ย หายจากการขาด
ออกซิเจน ถึงขั้นที่ไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ และ
อาจน าไปสู่ ภ าวะแทรกซ้ อ นต่ า ง ๆ หรื อ จบลงด้ ว ยการ
เสียชีวิตของผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี เป็นโรคเรื้ อรังที่
ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ทางที่ดีที่สุดคือการป้องกัน
ไม่ให้เกิดโรคนี้ขึ้น ญาติผู้ดูแลผู้ป่วยถือเป็นบุคคลสาคัญ
สาหรับผู้ป่วยมากที่สุด ที่จะช่วยส่งเสริมทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจของผู้ป่วย

ลั ก ษณะอาการ คื อ มี อ าการเจ็ บ แน่ น หน้ า อก หายใจไม่
สะดวก แน่นเจ็บหน้าอกมากบริเวณกลางหน้าอก เหมือน
ถู ก กด บี บ หรื อ มี เ ชื อ กรั ด หน้ า อก ร้ า วไปไหล่ คอ
ขากรรไกรหรือหลัง จนถึงมือ มักเป็นขณะพัก จะเป็นอยู่
นานและต่อเนื่องนานกว่า 15-30 นาที จนถึงหลายชั่วโมง

1. เจ็บแน่นบริเวณหน้าอก
2. เจ็บหน้าอกร้าวไปที่คอ กราม และฟัน
3. เจ็บหน้าอกร้าวไปที่แขน
4. เจ็บที่ลิ้นปี่
5. เจ็บที่ลิ้นปี่ร้าวไปที่คอ กรามและแขน
6. เจ็บบริเวณคอและกราม
7. เจ็บบริเวณไหล่ซ้ายและแขนทั้งสองข้าง
8. เจ็บบริเวณสะบัก
และอาจมีอาการเหนื่อยหอบ เหงื่อแตกอย่างมากร่วมด้วย
หรืออาจจะมีอาการอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น
- อาการหายใจลาบาก แน่นอึดอัด
- หายใจไม่ออก
- มึนงง หน้ามืด จะเป็นลม
- คลื่นไส้ อาเจียน เหงื่อออกทั่วตัว

1. อายุ การตีบตันจะพบมากขึ้นและบ่อยขึ้นตามอายุ
2. เพศ พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง
3. ระดั บไขมันในเลื อ ด การมี ไ ขมั นในเลือดสู งเกิ น 200
มิลลิกรัม จะเสียงต่อการเกิดโรคหัวใจ
4. กรรมพันธุ์ บุตรหลานคนที่เป็นโรคหัวใจมีโอกาสเสี่ยง
กว่าคนอื่นถึง 2-7 เท่า
5. ความดันโลหิตสูง มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคกล้ามเนื้อ
หัวใจตายมากกว่าคนอื่นถึง 2-7 เท่า

6. การสูบบุหรี่ นิโคตินในบุหรี่ทาให้
หลอดเลือดหดตัว ตีบแคบ โอกาสเกิด
โรคหัวใจได้ง่ายขึ้น
7. การออกกาลังกาย ผู้ที่ไม่ออกกาลังกายมีโอกาสเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคหัวใจ
8. ความเครียด
9. สาเหตุอื่น เช่น โรคอ้วน เก๊าท์ เบาหวาน ฯลฯ

1. การรับประทานยา และการดูแล

เรื่องการใช้ยาระงับความเจ็บปวด
ตามแพทย์รักษา ควรรู้จักชื่อยา
ประโยชน์และอาการข้างเคียง
รั บประทานสม่ าเสมอ ไม่ ซื้ อยารั บประทานเอง ถ้ า จะ
เดิ นทางควรเตรี ย มยาให้ พ ร้ อ มและเพี ย งพอ การเก็ บ ยา
ระมัดระวังไม่ให้ร้อนหรือถูกความชื้น ไม่ควรปรับยาหรือ
ซื้อยารับประทาน
2. การพักผ่อนเป็นหลักสาคัญ
ประมาณวันละ 6-8 ชั่วโมง
เนื่องจากมีการทาลายของกล้ามเนื้อ
หั ว ใจในขณะที่ หั ว ใจได้ รั บ การ
ซ่อมแซม การพักผ่อนจะช่วยให้ผ่อนคลายและจิตใจแจ่มใส

3. อาหาร จะให้อาหารอ่อนย่ อยง่ า ย อาหารที่มีกากมาก
แคลอรีต่า โดยแบ่งเป็นหลายๆมื้อๆละน้อยๆ แต่อาหารควร
เป็นอาหารที่มีไขมันน้อย ลดอาหารประเภทแป้ง น้าตาล
เกลือ เป็นต้น หลีกเลี่ยง
อาหารพวกกะทิ เนื้อสัตว์ที่
ติดมัน หอยนางรม กุ้ง ปลาหมึก ตับ ไต ม้าม ไข่ปลา เครื่อง
ในสัตว์ และอาหารที่มีรสเค็ม เช่น ปลาร้า เนื้อเค็ม ปลาเค็ม
อาหารกระป๋อง ฯลฯ
4. การขับถ่ายอุจจาระ ควรป้องกันอาการท้องผูก โดยการ
ให้อาหารที่มีกากและเส้ นใย ผั ก ผลไม้ และให้ยาระบาย
ตามแพทย์สั่ง ยาทาให้อุจจาระอ่อนตัว เพื่อไม่ให้เบ่งถ่าย
ซึ่งจะส่งผลทาให้หัวใจเต้นผิดปกติได้

8.การออกกาลังกาย ควรเริ่มด้วยการอบอุ่นร่างกาย และควร
ออกก าลั ง กายให้ เ หมาะสม เช่ น การเดิ น ร ามวยจี น วิ่ ง
เหยาะๆ ฯลฯ วันละ 20-30 นาที สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

การดูแลผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี

9. การผ่อนคลายความเครียด เมื่อคุณมีความเครียดหรือ
โกรธหัวใจจะทางานหนักและเต้นเร็วขึ้นจะทาให้มีอาการ
เจ็บหน้าอกขึ้นได้ การผ่อนคลายความเครียด เช่น พูดคุย
และระบายความวิตกกังวลกับบุคคลในครอบครัวหรือผู้
ใกล้ชิด หาที่เงียบๆฟังเพลงเบาๆหางานอดิเรกที่น่าสนใจ
ทา ฝึกทาสมาธิหรือโยคะ หรือใช้ศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจ
หรือวิธีอื่นที่ทาให้ท่านสบายใจ

5. การให้ยานอนหลับตามแผนการรักษาของแพทย์เพื่อให้
ได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่และลดกิจกรรมที่จะทาให้การ
ใช้ออกซิเจนมากขึ้น ยาที่ใช้ เช่น Diazepam
6. หลีกเลี่ยงการดื่ม สุรา ชา
กาแฟเพราะมีผลกระตุ้น
การทางานของหัวใจ

10. การสังเกตอาการผิดปกติ เช่น เจ็บหน้าอกหรือแน่น
หน้าอก ใจสั่นหรือหัวใจเต้นผิดปกติ หอบเหนื่อยหรือ
เหนื่อยกว่าปกติ มึนงงศีรษะ หรือหน้ามืดเป็นลม หมดสติ

7.งดบุหรี่ การสูบบุหรี่เป็นตัวการสาคัญที่ทาให้เกิดปัญหา
โรคหัวใจมากกว่าคนปกติ 2 เท่า การลดการสูบบุหรี่จะลด
ความเสี่ ย งของโรคหั ว ใจตั้ ง แต่ ปี แ รกและภายใน 3-5 ปี
อัตราเสี่ยงนี้จะลดลงมาราวกับไม่เคยสูบบุหรี่เลย
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