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โรคหลอดเลอืดหวัใจ 
โรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองติดอนัดบัสองสาเหตุการเสียชีวิตในฮองกง
รองจากมะเร็งโรคหลอดเลือดหัวใจเปนชนิดหลักของโรคหัวใจ 
กรมอนามัยรายงานวาสถติิการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจอยูในรอยละ 66.6 
ของการเสียชีวิตทั้งหมดจากโรคหัวใจในป 2015  

ไมกี่ปที่ผานมา มีผูปวยที่อายุยังนอยที่เปนโรคหลอดเลือดหัวใจในระยะเร่ิมตน 
ไมใชเร่ืองแปลกที่คนจะมีโรคน้ีในชวงวัย 40 
ผูปวยจะไมแสดงอาการของโรคกอนโรคหัวใจจะเกดิขึ้นเปนคร้ังแรกและมีความเปนไปไ
ดที่โรคน้ีจะถูกมองขาม 

 
1. โรคหลอดเลอืดหวัใจคอือะไร  

หลอดเลือดหัวใจเปนระบบหลอดเลือดที่หลอเลี้ยงกลามเน้ือหัวใจดวยออกซิเจนและสารอ
าหารเพ่ือใหหัวใจทํางาน ช่ือเรียกน้ีมาจากระบบหลอดเลือดที่มีรูปรางเหมือนหัวใจ 

หากหลอดเลือดหัวใจเกิดการตีบตันหรือคั่งดวยเหตุผลอะไรก็ตาม 
กระแสเลือดที่หลอเลี้ยงหัวใจจะลดลงและออกซิเจนหลอเลี้ยงกลามเน้ือสมองจะลดลงหรื
อหยุดทํางาน  ผูปวยจะมีอาการปวดหนาอกและหัวใจวายในกรณีรายแรง 

 
2. โรคหลอดเลอืดหวัใจมปีจจยัเสีย่งอะไรบาง  

โรคหลอดเลือดหัวใจเช่ือมโยงกับปจจัยเส่ียงจํานวนมาก  ปจจัยดังกลาวแยกออกเปน 3 
ประเภท 

• การใชชีวิต  

- การรับประทานอาหารที่ไมดีตอสุขภาพ 
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(อาหารที่ดีตอสุขภาพควรมีปริมาณเกลือตํ่า นํ้าตาลตํ่า ไขมันสูง 
และใยอาหารสูง; ควรรับประทานผักและผลไมหาสวนตอวัน) 

- ไมบริหารรางกาย  
- นํ้าหนักเกินและเปนโรคอวน 
- สูบบุหร่ี 
- ความเครียด 

• โรคเร้ือรัง 

-ความดันโลหิตสูง 

-เบาหวาน 

-ภาวะไขมันในเลือดสูง 

• ส่ิงแวดลอม 

-มลพิษทางอากาศ 

-มลพิษทางเสียง 

 
3. มวีธิปีองกนัโรคหลอดเลอืดหวัใจอยางไร  

ใชชีวิตที่ดีตอสุขภาพและหม่ันตรวจรางกายเพ่ือรักษาโรคเร้ือรังในระยะเร่ิมตน 

  ใชชวีติทีด่ีตอสขุภาพ: 

 รับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ  

 ปริมาณเกลือตํ่า: การรับประทานปริมาณเกลือมากเกินไปจะเพ่ิมความดันเลือด 
หลีกเลี่ยงอาหารที่มีปริมาณเกลือสูงเชนอาหารสําเร็จรูปและเคร่ืองปรุงรส  
รับประทานโซเดียมไมเกนิ 2 กรัม (เทากับเกลือหน่ึงชอนชา) ตอวัน 
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ปริมาณนํ้าตาลตํ่า: หลีกเลี่ยงอาหารและเคร่ืองดื่มทีมี่ปริมาณนํ้าตาลสูง 
ควรรับประทานพลังงานที่ใชโดยรวมนอยกวารอยละ 10 จากนํ้าตาลที่เทากับ 50 
กรัม (หรือประมาณ 12 ระดับชอนชา) สําหรับคนที่มีนํ้าหนักรางกายสมบูรณ 

ปริมาณไขมันลตํ่า: ควรรับประทานพลังงานที่ใชโดยรวมนอยกวารอยละ 30 
จากไขมัน  ควรรับประทานไขมันไมอิ่มตัว (ปลา, อะโวกาโด, ถั่ว, ดอกทานตะวัน, 
คาโนลา, นํ้ามันมะกอก) แทนไขมันอิ่มตัว (เน้ือติดมัน, เนย, 
นํ้ามันปาลมและนํ้ามันมะพราว, ครีมและชีส)  
หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันทรานส (อาหารสําเร็จรูป, อาหารจานดวน, 
ขนมขบเคี้ยว, อาหารทอด, คุกกี้และมารการีน) 

ใยอาหารสูง: รับประทานผักหรือผลไม 5 สวนตอวัน   

 บริหารรางกายในระดบัปานกลางอยางนอย 30 นาทีตอสัปดาหหรือทั้งหมด 150 
นาทีของการบริหารรางกายระดับปานกลางทุกสัปดาห 

 หามสูงบุหร่ี 

 ผอนคลายและหลีกเลี่ยงความเครียดจนเกินไป 
ทํากิจกรรมเพ่ือสุขภาพเพ่ือลดความตึงและความเครียด 

  ตรวจรางกายเปนประจาํเพือ่ตรวจหาโรคเรือ้รงัในระยะเริม่ตน: 

 ตรวจความดันเลือด 

 ตรวจระดับลิพิดในเลือด  

 ตรวจระดับนํ้าตาลในเลือด 

 
4. เกดิอะไรขึน้กบัหลอดเลอืดหวัใจเมือ่เปนโรคหลอดเลอืดหวัใจ  

เม่ือเปนโรคหลอดเลือดหัวใจ 
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หลอดเลือดหัวใจจะตีบตันหรือคั่งจากดวงที่กอตัวเม่ือหลอดเลือดแดงแข็งตัว   

 
5. โรคหลอดเลอืดหวัใจมอีาการอะไรบาง  

หลอดเลือดแดงแข็งมีพัฒนาการที่ใชเวลานาน ผูปวยอาจไมมีอาการใด ๆ 
กอนการหัวใจวายคร้ังแรก  ผูปวยอาจมีอาการตอไปน้ี: 

 ปวดที่หนาอก: 
ผูปวยอาจปวดหนาอกหลงัออกกําลังกายอยางเขมขนหรือมีความเครียดทางอารมณ 
พวกเขาอาจรูสึกตึงที่หนาอกราวกับถกูกอนหินกดทบั อาการปวดอาจลกุลามไปที่แขน 
หัวไหล ลําคอ และกรามสวนลางและบรรเทาลงหลังผูปวยพักผอนไดสองสามนาที 

 หายใจไมออก: ผูปวยอาจหายใจไมออกและออนลาเม่ือตองใชพละกําลังทางรางกาย 

 ปวยที่หัวใจวายอาจมีอาการปวดที่หนาอกรุนแรงและตอเน่ืองแมจะพักผอนแลวก็ตาม  

• อาการอื่น ๆ ไดแกใจส่ัน วิงเวียนศีรษะ และเหง่ือออก 

 
6. มวีธิีตรวจหาและวนิจิฉยัโรคหลอดเลอืดหวัใจอยางไร  

• ตรวจประวัติการรักษาของผูปวย 
• ตรวจรางกายไดแกความดันเลือด 
• ตรวจระดับนํ้าตาลและลิพิดในเลือด 
• ตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ (ECG) 
•  ตรวจ ECG  

  ตรวจหัวใจดวยคลื่นความถี่สูง (อัลตราซาวนดของหัวใจ 

  ตรวจหลอดเลือดหัวใจดวยเคร่ืองเอกซเรยคอมพิวเตอร  

• ตรวจหัวใจดวยเคร่ืองสนามแมเหล็กไฟฟา 
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• การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ 

 
7. โรคหลอดเลอืดหวัใจมอีาการแทรกซอนอะไรบาง  

  หัวใจวาย: เกิดขึ้นเม่ือกระแสเลือดคั่งโดยสมบรูณหรือเกือบคั่ง 
กลามเน้ือหัวใจไดรับความเสียหายรายแรงหรือถาวรหากไมเปดหลอดเลอืดทันที 

 หัวใจลมเหลว 

 โรคหัวใจเตนผิดจังหวะ (จังหวะการเตนของหัวใจผิดปกติ) 

 
8. มวีธิรีกัษาโรคหลอดเลอืดหวัใจอยางไร  

นอกจากการใชชีวิตที่ดีตอสุขภาพและรับการรักษาปองกันโรคเร้ือรังตาง ๆ 
เชนความดันโลหิตสูง, เบาหวานและภาวะสารไขมันสูงในเลือด, 
รักษาเฉพาะทางสําหรับโรคหลอดเลือดหัวใจไดแกการรับประทานยารักษา, 
การใชสายสวนหัวใจเพ่ือการรักษาโรคหัวใจและการผาตัดหัวใจ  

 รับประทานยารักษา:  

  แอสไพรินและยาตานเกล็ดเลือดอื่น ๆ 

 เบตา บล็อกเกอร 

 ยาขยายหลอดเลือด 

 ตัวยับยั้ง แองจิโอเทนซิน-คอนเวอรติง เอนไซม (ACEI) 

 ยาปดกั้นแคลเซียม  

 ยาลดไขมันในเลอืด 
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 การใชสายสวนหัวใจเพ่ือการรักษาโรคหัวใจ: 

  การรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบตันผานสายสวน (เรียกทั่วไปวา 
“การขยายหลอดเลือดดวยบอลลูน”): 
หากมีการตีบตันหรือยับยัง้รุนแรงระหวางการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ 
แพทยจะทําการขยายหลอดเลือดดวยบอลลูนดวยการใชบอลลูนชนิดพิเศษเพ่ือขยาย
หลอดเลือดและนําตัวปดทีเ่หมาะสมมาใสเพ่ือปดหลอดเลือด  
อาการแทรกซอนของขั้นตอนน้ีไดแกอาการเลือดออก, หัวใจวาย, 
โรคหลอดเลือดสมอง และเสียชีวิต 

 ผาตัดหัวใจ 

 ผาตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (เรียกทั่วไปวา “การผาตัดแบบบริดจิ้ง 
(bridging)”): เปนการผาตัดแบบเปด 
แพทยจะสรางบายพาสโดยใชหลอดเลือดจากสวนอืน่ของรางกายเพ่ือใหหลอดไหลไ
ปรอบ ๆ 
บริเวณที่ถูกยบัยั้งผานเสนเลือดหลักไปถึงกลามเน้ือหัวใจที่ไดรับความเสียหาย 
การผาตัดอาจทําใหเกิดอาการแทรกซอนรุนแรงและตองปรึกษากับแพทยอยางละเอีย
ดกอนผาตัด  
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