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โรคหลอดเลอืดหวัใจอดุตนั 

โรคหัวใจกลายเป็นโรคที่คร่าชีวิตอันสองในฮ่องกงรองจากมะเร็ง  

โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันเป็นโรคหัวใจที่ส าคัญประเภทหนึ่ง  ตามสถิติของกรมอนามัย 

การเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันคิดเป็น 69.4% 

ของการเสียชีวิตทั้งหมดที่มีสาเหตุจากโรคหัวใจในปี 2007 

 

ช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้ปรากฏการจู่โจมของโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันในผู้ที่มีอายุน้อยลง  

การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะเป็นโรคนี้ในช่วงอายุ 20 ปีไม่เป็นสิ่งผิดปกติ  

ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่มีการตรวจพบความผิดปกติ ดังนั้นผู้คนจึงมองข้ามความเป็นไปได้ที่จะเป็นโรคนี้ไปโดยง่าย 

 

 

(บทความนีไ้ดแ้ปลจากเนือ้หาภาษาจีนดัง้เดมิ  

ในกรณทีีม่ีความขดัแยง้หรอืความคลุมเครอืระหวา่งเนือ้หาภาษาองักฤษและเนื้อหาภาษาจีน 

ใหใ้ชเ้นื้อหาภาษาจีนเปน็หลัก) 

 

1. โรคหลอดเลอืดหวัใจอดุตันคอือะไร 

ชื่อเต็มของ “โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน” คือ “โรคหลอดเลือดแดงเล้ียงหัวใจอุดตัน” 

หลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจ คือ 

ระบบของหลอดเลือดที่ส่งออกซิเจนและสารอาหารให้กับกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อให้หัวใจสามารถท างานอยู่ได้  

สาเหตุที่เรียกช่ือดังกล่าวเนื่องจากระบบหลอดเลือดแดงมีรูปทรงเหมือนแสงสว่างรอบดวงอาทิตย์หรือดวงจันท

ร์ 

 

หากด้วยเหตุผลประการใด หลอดเลือดแดงตีบลงหรืออุดตัน การไหลของเลือดไปสู่หัวใจจะลดลง 

อันเป็นสาเหตุของการขาดออกซิเจนเพื่อส่งไปยังกล้ามเนื้อหัวใจ กล่าวคือ โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน  

ในกรณีที่การอุดตันในหลอดเลือดแดงรุนแรงยิ่งยิ่งขึ้น จะกระตุ้นให้เกิดอาการปวดเค้นในอก (เจ็บหน้าอก) 

และสิ่งนี้อาจเป็นผลให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายอันเป็นอันตรายถึงชีวิต (รู้จักทั่วไปในชื่อ “หัวใจวาย”) 

 

2. ปจัจยัความเสีย่งของโรคหลอดเลอืดหวัใจอดุตนัมอีะไรบา้ง? 

ปัจจัยความเสี่ยงมีสามประเภท ดังนี้ 

 

 ปัจจัยความเสี่ยงที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 

 

 การสูงวัยขึ้น เม่ือคุณมีอายุมากขึ้น การท างานของระบบหัวใจและหลอดเลือดจะเสื่อมลง 

 เพศ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้ชายที่มีอายุต่ ากว่า 50 

ปีมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันสูงกว่าผู้หญิงในวัยเดียวกัน 3 ถึง 5 

เท่า  อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างทางเพศจะมีความส าคัญน้อยลงส าหรับผู้หญิงที่มีอายุเลย 50 ปี 
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หรือ วัยหมดระดู  

 กรรมพันธุ์ 

ผู้ที่มีบิดามารดาหรือพี่น้องเคยป่วยด้วยโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมองมีแนวโน้มมากขึ้นที่จะ

เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน 

 เชื้อชาติ ชาวยุโรปและสหรัฐอเมริกามีความเสี่ยงสูงกว่าชาวฮ่องกง 

 ปัจจัยทางสังคม สภาวะแวดล้อมการด ารงชีวิตที่มีประชากรหนาแน่น ชีวิตที่วุ่นวาย 

และความเครียดจะท าให้หัวใจมีความตึงเครียดเพิ่มขึ้น 

 

 ปัจจัยความเสี่ยงที่สามารถรักษาได้ 

 

 ระดับไขมันในเลือดสูง สิ่งนี้จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการก่อตัวของคอเลสเตอรอล 

อันเป็นสาเหตุของภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัว (การแข็งตัวของหลอดเลือดแดง) 

ซึ่งจะท าให้หลอดเลือดแดงตีบลงและอาจน าไปสู่การเกิดภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือดได้ 

(ลิ่มเลือดในหลอดเลือดแดง (หรือ หลอดเลือดด า)) 

 โรคความดันโลหิตสูง โรคนี้เป็นสาเหตุของการแข็งตัวและหนาขึ้นของผนังหลอดเลือด 

และการตีบลงของหลอดเลือดจะชะลอการไหลเวียนของเลือด 

 โรคเบาหวาน 

ระดับน้ าตาลในเลือดที่สูงขึ้นจะเพิ่มความเสี่ยงต่อความเสียหายและการแข็งตัวของหลอดเลือด 

 

 ปัจจัยความเสี่ยงที่สามารถหลีกเล่ียงได้ 

 การสูบบุหรี่ 

สารนิโคตินในบุหรี่กระตุ้นให้เกิดการสร้างฮอร์โมนอันเป็นสาเหตุท าให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นและหลอ

ดเลือดขอด  

การสูดดมก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์อาจท าให้ระดับออกซิเจนในกล้ามเนื้อหัวใจลดต่ าลง  

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และสารนิโคตินยังท าให้เกร็ดเลือดมีความหนืดมากขึ้นและมีแนวโน้มจะ

ท าให้เกิดคราบซึ่งสร้างความเสียหายต่อผนังด้านในของหลอดเลือดและยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการ

แข็งตัวของหลอดเลือดอีกด้วย  ผู้หญิงที่สูบบุหรี่ 20 

มวนต่อวันมีโอกาสเกิดภาวะหัวใจวายมากกว่าผู้หญิงที่ไม่สูบบุหรี่ถึง 6 เท่า 

 โรคอ้วน 

คนที่เป็นโรคอ้วนมีความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันสูงกว่าผู้ที่มีน้ าหนักปกติ 2-3 

เท่า 

 การเคลื่อนไหวร่างกายน้อย  

การออกก าลังกายสามารถช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดและช่วยลดความเสี่ยงต่อการแข็

งตัวของหลอดเลือดได้  ดังนี้ 

การไม่ออกก าลังกายท าให้การท างานของระบบหัวใจและหลอดเลือดแย่ลง 

 ความเครียด ความเครียดท าให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น 

เป็นการเพิ่มความตึงเครียดให้กล้ามเนื้อและท าให้ความดันโลหิตสูงขึ้นอันเป็นสาเหตุให้เกิดโรคห
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ลอดเลือดหัวใจอุดตัน 

 

อาหาร การบริโภคอาหารที่มัน เค็ม หรือหวาน 

หรือการบริโภคแอลกอฮอล์มากเกินจะท าให้ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้น ท าให้หลอดเลือดแข็งตัว 

และส่งผลให้เป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน 

 

3. การปอ้งกนัโรคหลอดเลอืดหวัใจอดุตนัท าอยา่งไร? 

รูปแบบการด าเนินชีวิตที่ดีต่อสุขภาพซึ่งจะช่วยให้หลอดเลือดมีความเรียบ 

ช่วยรักษาความยืดหยุ่นของหลอดเลือดและช่วยท าให้เลือดไหลคล่องมีความส าคัญต่อสุขภาพอย่างยิ่ง 

 

 รปูแบบการด าเนินชวีิตทีด่ตีอ่สขุภาพ 

 ไม่สูบ/เลิกสูบบุหรี่ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ 

 ออกก าลังกายพอควรเป็นเวลา 30 นาทีทุกวัน 

 ผ่อนคลายอยู่เสมอและหลีกเลี่ยงการเครียดมากเกินไป  

ท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเพื่อลดความตึงเครียด 

 

 การควบคุมสขุภาพ 

 น้ าหนัก 

ผลการศึกทางการแพทย์หลายฉบับได้พิสูจน์ให้เห็นว่าโรคอ้วนเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอ

ดเลือดหัวใจอุดตัน  ค่าดัชนีมวลร่างกาย (BMI) 

เป็นมาตรฐานเชิงวัตถุประสงค์ที่ได้รับการรับรองในระดับนานาชาติส าหรับการวัดโรคอ้วนเกิน  

โดยทั่วไปแล้ว ผู้ใหญ่ชาวเอเชียจะมีช่วงค่า BMI ปกติอยู่ที่ 18.5-22.9  

เราควรรักษาระดับน้ าหนักที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพโดยการควบคุมอาหารและการออกก าลังกา

ย 

 ระดับคอเลสเตอรอล  

ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดควรจะได้รับการควบคุมโดยการควบคุมอาหารและการออกก าลังกาย  

ผู้ที่มีระดับคอเลสเตอรอลสูงควรปรึกษาแพทย์และอาจจะต้องรักษาด้วยยา 

 ระดับความดันโลหิตและน้ าตาลในเลือด  

ควรตรวจระดับความดันโลหิตและน้ าตาลในเลือดและรักษาให้อยู่ในระดับที่สมควร  

ผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคเบาหวานควรปฏิบัติตามค าแนะน าของแพทย์ในเรื่องกา

รรักษาด้วยยาอย่างเคร่งครัด 

 

 อาหารทีส่มดลุ 

 เกลือน้อยลง  การบริโภคเกลือมากเกินจะท าให้ความดันโลหิตสูงขึ้น  

ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีเกลือในปริมาณสูง อาทิ อาหารแปรรูปและส าเร็จรูป และซอส 

 น้ าตาลน้อยลง  หลีกเล่ียงอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ าตาลในปริมาณสูง  ลดการบริโภค 

“อาหารที่ให้พลังงานว่างเปล่า” ได้แก่ อาหารที่มีสารอาหารน้อยมากเม่ือเทียบกับระดับพลังงาน  
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น้ าตาลทรายขาวบริสุทธิ์เป็นตัวอย่างหนึ่งของอาหารที่ให้พลังงานว่างเปล่า 

 ไขมันต่ า  ทานอาหารที่มีปริมาณไขมันสูงให้น้อยลง 

 การทานผักและอาหารที่มีเส้นใยในปริมาณสูงให้มากขึ้นสามารถป้องกันอาการท้องผูกและลดกา

รดูดซึมไขมันได้ และยังช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลและน้ าตาลในเลือดได้เช่นกัน 

 

 การตรวจรา่งกายอยา่งสม่ าเสมอเพื่อตรวจหาปัญหาดา้นสขุภาพตั้งแตร่ะยะตน้ 

 ความดันโลหิต 

 ไขมันและคอเลสเตอรอลในเลือด 

 น้ าตาลในเลือด 

 

อันตรายจากโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ได้แก่ 

การที่โรคนี้สามารถเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตภายในระยะเวลาอันสั้นมากโดยไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้า  

ดังนั้น เราจึงควรป้องกันไว้ก่อน  ในกรณีที่เจ็บหน้าอกเรื้อรัง 

คุณควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ และรับการรักษาที่เหมาะสม 

 

4. สาเหตขุองโรคหลอดเลอืดหวัใจอดุตนัคอือะไร? 

เม่ือสารประเภทไขมัน (ประกอบด้วย “ไลโปโปรตีน” (ผลิตภัณฑ์จากโปรตีนและไขมัน) คอเลสเตอรอล 

และของเสียอื่นจากเซลล์) ในเลือดฝังตัวอยู่บนผนังด้านในของหลอดเลือดแดง สิ่งนี้เรียกว่า 

ภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัว (การแข็งตัวของหลอดเลือดแดง) 

ซึ่งจะน าไปส่งการตีบลงหรือการอุดตันของหลอดเลือด  การไหลเวียนของเลือดจะหยุดชะงัก 

ซึ่งท าให้กล้ามเนื้อหัวใจไม่สามารถได้รับออกซิเจนและสารอาหารอย่างพอเพียงอันมีผลท าให้กล้ามเนื้อหัวใจ

ขาดออกซิเจนหรือตายบางส่วน (การตายอันเนื่องมากจากการสลายตัว)  

หัวใจอาจจะหยุดเต้นและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้ 

 

5. อาการของโรคหลอดเลอืดหวัใจอดุตนัสามารถสงัเกตไดง้า่ยหรอืไม?่ 

การพัฒนาของภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัวใช้ระยะเวลานาน  อาจจะไม่มีอาการใดๆ 

ที่แสดงถึงการตีบลงของหลอดเลือด  แต่ส าหรับโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ผู้ป่วยอาจจะมีอาการต่อไปนี้ 

 

 อาการเจ็บหน้าอก  

ผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันมักจะมีอาการเจ็บหน้าอกภายหลังการออกก าลังกายอย่างเต็ม

ที่หรือในระหว่างที่มีความเครียดทางอารมณ์ 

โดยจะรู้สึกแน่นหน้าอกราวกับมีหินก้อนใหญ่มากกดทับ  อาการเจ็บดังกล่าวอาจขยายไปสู่แขน 

หัวไหล่ คอ และขากรรไกรล่าง และอาจจะบรรเทาลงหลังจากที่ผู้ป่วยได้พักสักสองถึงสามนาที 

 อาการหายใจไม่ทั่วปอด  เนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจไม่ได้รับเลือดเพียงพอ 

ผู้ป่วยอาจมีอาการหายใจไม่ทั่วปอดและเหนื่อยล้าหลังจากการออกแรงกาย 

 ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย (หัวใจวาย)  เมื่อผู้ป่วยหัวใจวาย 
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อาการเจ็บหน้าอกจะรุนแรงขึ้นเป็นระยะเวลานาน  

อาการดังกล่าวอาจคงอยู่หลังจากที่ผู้ป่วยได้พักหรือทานยาแล้ว  อาการอื่นๆ ที่เป็นได้ ได้แก่ 

อาการใจสั่น อาการมึนศีรษะคล้ายจะเป็นลม เหงื่อออก คลื่นไส้ และ เหนื่อยล้าอย่างยิ่ง  กรณีนี้ 

ต้องได้รับการรักษาฉุกเฉิน 

 

ผู้ที่มีปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าว อาทิ ความดันโลหิตสูง ไขมันและคอเลสเตอรอลในเลือดสูง 

ควรได้รับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ และติดตามอาการของภาวะดังกล่าว  

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันควรจะจดบันทึกอาการดังกล่าวไว้เพื่อป้องกันการเกิดสภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ

ตายซึ่งเป็นอันตรายแก่ชีวิตไว้  ในกรณีนี้ 

ผู้ป่วยควรรีบไปพบแพทย์ในทันทีภายหลังการเกิดสัญญาณเตือนดังกล่าว 

 

 

6. โรคหลอดเลอืดหวัใจอดุตันสามารถตรวจวนิจิฉยัไดอ้ยา่งไร? 

บุคคลที่มีความเสี่ยงสูงหรือผู้ที่มีอาการต้องสงสัยควรไปพบแพทย์ประจ าครอบครัวและท าการตรวจร่างกายอย่

างสม่ าเสมอหรือตั้งแต่เนิ่นๆ  แพทย์จะท าการประเมินทางคลินิกและถามประวัติทางการแพทย์ของผู้ป่วย  

โดยจะท าการตรวจทางคลินิก ได้แก่ การวัดความดันโลหิต การตรวจเลือด 

และการตรวจระดับน้ าตาล/โปรตีนในปัสสาวะ เป็นต้น  การตรวจที่เก่ียวข้ออื่นๆ ได้แก่ 

 การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) 

จะบันทึกคลื่นไฟฟ้าของหัวใจของคุณโดยการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพที่มีสาเหตุมาจากโรคหัวบางป

ระเภทจะสามารถตรวจพบได้ 

 การออกก าลังกาย อีซีจี (การตรวจการออกก าลังกาย) หากอาการต่างๆ 

ปรากฏบ่อยครั้งระหว่าการออกก าลังการ  

อีซีจีของผู้ป่วยจะถูกบันทึกอย่างต่อเนื่องในระหว่างการวิ่งจ๊อกก่ิงหรือการขี่จักรยานเพื่อบ่งชี้สัญญา

ณที่บอกถึงอาการการขาดเลือดของหัวใจ 

 การตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถ่ีสูง (การท าอัลตราซาวด์หัวใจ) 

ใช้ภาพเพื่อตรวจหากิจกรรมของหัวใจทุกส่วนและระบุการท างานของหัวใจ 

 การสร้างภาพที่มิใช่วิธีทางรังสี อาทิ การเอ็กซ์เรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) หรือ 

การสแกนภาพรังสีส่วนตัดโดยคอมพิวเตอร์ (CT) 

 

การใช้สายสวนและภาพรังสีหลอดเลือดหัวใจมีวัตถุประสงค์เพื่อสังเกตองศาการตีบของหลอดเลือดหัวใจภาย

ใต้การวางระงับความรู้สึกเฉพาะบริเวณ  สายสวนจะสอดเข้าไปในขาหนีบ (หรือแขน) 

ของคุณและจะถูกน าทางไปสู่หัวใจเพื่อฉีดสีย้อม  ด้วยเครื่องเอ็กซ์เรย์ 

เค้าโครงด้านในของหลอดเลือดหัวใจจะถูกสังเกตเพื่อชี้ถึงความรุนแรงของการตีบ  

ภาวะแทรกซ้อนอาจจะประกอบด้วย การแพ้สีย้อม เลือดออก หัวใจวาย และ การเสียชีวิต เป็นต้น 
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7. การรกัษาโรคหลอดเลอืดหวัใจอดุตนัท าอยา่งไร? 

การรักษาอาจจะรวมถึง การรักษาด้วยยา การถ่างขยายโดยใช้สายสวน และ การผ่าตัดหัวใจ  

ไม่ว่าจะเป็นการรักษาประเภทใดก็ตาม ผู้ป่วยควรจะมีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ อาทิ เลิกสูบบุหรี่ 

ทานสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 

และรักษาน้ าหนักตัวให้อยู่ในระดับที่ดีต่อสุขภาพ 

 

การรักษาด้วยยา  ยาถูกใช้เพื่อลดปริมาณงานของหัวใจและเพิ่มปริมาณการส่งเลือดไปสู่กล้ามเนื้อหัวใจ  

แพทย์อาจจะสั่งยาต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของผู้ป่วย 

 แอสไพริน สามารถช่วยลดความหนืดของเลือดและชะลอหรือป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจ 

 ยาต้านเบต้า 

เพื่อชะลออัตราการเต้นของหัวใจและลดความดันโลหิตให้ต่ าลงเพื่อลดปริมาณงานของหัวใจ 

 ยาขยายหลอดเลือด เพื่อขยายหลอดเลือดให้กว้างขึ้นและช่วยลดปริมาณงานของหัวใจ  

ยาเหล่าน้ีสามารถหาได้ในรูปแบบที่แตกต่างกัน อาทิ ยาอมใต้ลิ้น สเปรย์ และ แผ่นแปะ 

 ยายับยั้งแอนจิโอเท็นซิน-คอนเวิร์ตติง เอนไซม์ (ACEI) เป็นยาส าหรับลดความดันโหลิตให้ต่ าลง 

และสามารถชะลอการลุกลามของภาวะแทรกซ้อนของโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้ 

 ยาขับปัสสาวะ 

สามารถลดปริมาณเลือดที่ไหลเวียนด้วยการขจัดโซเดียมและน้ าเพื่อลดปริมาณงานของหัวใจ 

 ยาต้านแคลเซียม 

เพื่อลดความดันโลหิตให้ต่ าลงซึ่งจะสามารถท าให้การไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้

นได้ 

 หากจ าเป็น แพทย์อาจจะสั่งยากลุ่มสแตติน (ยาลดคอเรสเตอรอล) 

ส าหรับผู้ป่วยที่มีระดับคอเรสเตอรอลในเลือดสูง 

 

การใชส้ายสวน 

 การถ่างขยายหลอดหัวใจ (หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ “การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน”) 

มีวัตถุประสงค์ในการขยายหลอดเลือดที่ตีบเพื่อปรับปรุงการท างานของหัวใจให้ดีขึ้น 

และลดการเกิดอาการเจ็บหน้าอก  

หากพบการตีบหรือการอุดตันที่รุนแรงระหว่างการใส่สายสอดและการขยายหลอดเลือดหัวใจ 

แพทย์จะท าการขยายโดยใช้บอลลูนแบบพิเศษส าหรับหลอดเลือด 

และใส่สเต้นท์เพื่อคงช่องทางที่เรียบในหลอดเลือดไว้  

สิ่งนี้สามารถใช้เป็นมาตรการกู้ชีพในกรณีของโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันที่เริ่มต้นอย่างเฉียบพลันไ

ด้  ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ เลือดออก หัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมอง และ การเสียชีวิต 

เป็นต้น 

การผ่าตดัหวัใจ 

 การผ่าตัดท าบายพาสในหลอดเลือดหัวใจ (หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ “การผ่าตัดท าสะพาน”) 

เป็นการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดที่ส าคัญประเภทหนึ่ง 

http://www.smartpatient.ha.org.hk


  
 

 
CHD / Thai 

Copyright ©  2016 Hospital Authority. All rights reserved 7 
 

ซึ่งแพทย์จะสร้างบายพาสโดยใช้หลอดเลือดจากส่วนอื่นของร่างกายเพื่อช่วยให้เลือดสามารถไหลเวี

ยนรอบพื้นที่ที่อุดตันได้โดยผ่านทางหลอดเลือดแดงใหญ่ไปยังกล้ามเนื้อหัวใจที่ได้รับความเสียหาย  

การผ่าตัดเป็นก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ ผู้ป่วยต้องหารือกับแพทย์โดยรอบครอบ 

 

8. ภาวะแทรกซอ้นของโรคหลอดเลอืดหวัใจอดุตนัมอีะไรบา้ง? 

 อาการเจ็บหน้าอก 

จะเกิดขึ้นเมื่อการตีบของหลอดเลือดหัวใจมีความรุนแรงมากขึ้นและส่งผลกระทบต่อการส่งออกซิเจน

ไปสู่กล้ามเนื้อหัวใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างการออกก าลังกายอย่างเต็มที่ 

 ภาวะหัวใจวาย จะเกิดขึ้นเมื่อการไหลเวียนของเวียนถูกอุดตันโดยสิ้นเชิง  

การขาดเลือดและออกซิเจนจะก่อให้เกิดความเสียหายที่มิอาจแก้ไขได้ของกล้ามเนื้อหัวใจ 

ซึ่งต้องได้รับการรักษาฉุกเฉิน 

 ภาวะหัวใจล้มเหลว  

หากกล้ามเนื้อหัวใจบางส่วนขาดเลือดอย่างเรื้อรังหรือได้รับความเสียหายจากภาวะหัวใจวาย 

หัวใจของคุณจะไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปยังส่วนอื่นของร่างกายผ่านทางหลอดเลือดอย่างเช่นในบุค

คลปกติได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการท างานอื่นๆ ของร่างกายคุณ 

 ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (ความผิดปกติของจังหวะการเต้นของหัวใจ)  

การส่งเลือดไปสู่หัวใจไม่เพียงพออาจจะรบกวนคลื่นกระแสไฟฟ้าของหัวใจ 

และจะส่งผลกระทบต่อจังหวะการเต้นของหัวใจ 

 
 

9. การดแูลผูป้ว่ยโรคหลอดเลอืดหวัใจอดุตนัท าอยา่งไร? 

 ผู้ป่วยควรปฏิบัติตามข้อควรระมัดระวังเก่ียวกับโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันที่กล่าวไว้ด้านบน 

รวมทั้งการรักษาที่แพทย์สั่งเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี 

 ปฏิบัติตามค าแนะน าของแพทย์ ได้แก่ การทานยา 

การไปพบแพทย์เพื่อติดตามอาการตามที่ก าหนดไว้ และตรวจค่าตัวชี้วัดด้านสุขภาพของตนเอง อาทิ 

อัตราการเต้นของหัวใจ ความดัน โลหิต น้ าหนักร่างกาย และขนาดรอบเอว เป็นต้น 

 เม่ือได้รับอนุญาตให้กลับบ้านหลังจากการผ่าตัดท าบายพาสหลอดเลือดหัว 

ผู้ป่วยควรปฏิบัติตามค าแนะน าของแพทย์เก่ียวกับการดูแลแผล การสวมใส่ถุงเท้ายาว และ 

การกลับไปเริ่มท ากิจกรรมปกติทีละน้อยเป็นล าดับ 
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