
ข้อมูลจากกรมการแพทย์ บอกไว้ว่าโรค
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน เป็นภาวะที่มี
การอุดตันของเลือดหัวใจ ท าให้เลือดไม่สามารถไป
เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ ส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจตาย 
โดยในประเทศไทยพบว่าร้อยละ 45 ของการ
เสียชีวิตเฉียบพลัน เกิดจากโรคหลอดเลือดหัวใจ 

เช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่ก าลังอยู่ในกระแส 
ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ส าหรับการเสียชีวิตอย่าง
กะทันหันของนักร้องชื่อดัง โดยแพทย์ได้ตรวจ
พบว่า สาเหตุที่ท าให้เสียชีวิตนั้นเกิดจากอาการ
ของ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน นั่นเอง 

เร่ืองนี้ นพ.อดุลย์ชัย ธรรมาแสงเสริฐ หรือ 
หมอเกมส์ ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์และแฟนเพจ แพทย์
เฉพาะทางบาทเดียว ให้ข้อมูลว่า สภาวะกล้ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน เป็นเร่ืองที่เกิดขึ้นได้กับ
ทุกคน โดยเฉพาะบุคคลที่อยู่ในช่วงอายุ 35 ปีขึ้น
ไป เนื่องจากภายในกล้ามเนื้อหัวใจมีเส้นเลือดที่
หล่อเลี้ยงอยู่เช่นเดียวกับเส้นเลือด ที่มีอยู่ในส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 
เกิดจากการที่หลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงหัวใจเกิด
ภาวะแข็งตัว (Ateriosclerosis) จากการสะสม
ของสารต่าง ๆ ที่มาเกาะบนผนังด้านในของหลอด
เลือด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นไขมัน ท าให้ผนังหลอด
เลือดหนา ตีบแคบหรืออุดตัน ความยืดหยุ่นของ
หลอดเลือดลดลง เลือดไหลผ่านไปเลี้ยงกล้ามเนื้อ
หัวใจได้น้อยลง ท าให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน และท าให้กล้ามเนื้อหัวใจตาย ซึ่งเป็น
สาเหตุของการเสียชีวิตโดยไม่ทันรู้ตัว นอกจากนี้ก็
ยังมีปัจจัยที่ส่งเสริมให้หลอดเลือดหัวใจตีบได้อีก 
เช่น โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันใน
เลือดสูง 

"ส าหรับอาการเบื้องต้นของโรคจะมีอาการ
เจ็บแน่นหน้าอกเหมือนโดนช้าง เหยียบ ซึ่งคนที่
ฟังแบบนี้อาจจะนึกภาพไม่ออกแน่นอนว่ามันเป็น
อย่างไร" หมอเกมส์ อธิบายต่อว่า อาการคล้ายกับ
เวลาที่เราเป็นตะคริว มีความรู้สึกแน่นหน้าอก 
ลักษณะเจ็บแบบจุกแน่น เหมือนมีอะไรบีบรัด 
หรือของหนักทับหน้าอก มีเหงื่อออก มักจะเจ็บ
ร้าวไปที่ไหล่ซ้าย แขนซ้าย อาการเหล่านี้มักจะ
เกิ ด ขึ้ น แบบ กระทั น หัน ในขณะที่ ก า ลั ง ใ ช้

ชีวิตประจ าวันปกติ บางคนเมื่อมีอาการเจ็บแล้วก็
หายไปเองเมื่อหยุดท ากิจกรรมที่ท าให้หัวใจท างาน 
หนัก ในขณะที่บางรายหลอดเลือดอาจตีบมาก่อน
แล้วประมาณ 50% โดยไม่แสดงอาการให้รู้ตัว
ก่อน พอวันดีคืนร้ายอาการก็ปรากฏขึ้นโดยไม่ทัน
ตั้งตัว หลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงหัวใจอุดตันเลือด
ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่ได้เลย ท าให้มีกล้ามเนื้อ
หัวใจตาย มีอาการเจ็บหน้าอกรุนแรง ที่ท าให้เกิด
ภาวะช็อกและหัวใจวายได้ 

พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ส่งผลต่อความเสี่ยง
ท าให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ได้แก่ ผู้ที่สูบบุหร่ี 
ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ รับประทานอาหารที่ท า
ให้เกิดไขมันสะสมในร่างกาย 

เ ม่ือเ กิดอาการ ปฏิบั ติการกู้ชีพ CPR 
(Cardiopulmonary Resuscitation) ช่วยได้
จริงหรือ? 

หมอเกมส์  ใ ห้ค าตอบว่า  การท า  CPR 
ส าหรับโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 
สามารถช่วยผู้ป่วยได้ แต่อยู่ในเปอร์เซ็นที่น้อยมาก 
เนื่องจากกลไกของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
ต้องอาศัยหลักในการรักษาที่ตัว หลอดเลือด 

ขณะที่ผู้ป่วยเกิดอาการ สิ่งที่คนรอบข้าง
ควรท าเป็นอันดับแรก คือ A-Airway : การ
เปิดทางเดินหายใจให้โล่ง การเคลียร์พ้ืนที่ไม่ให้คน
มุง ปลดเสื้อผ้า เข็มขัด ให้ผู้ป่วยหายใจได้สะดวก 
B-Breathing : ตรวจสอบดูว่าผู้ป่วยหายใจได้เอง
ห รื อ ไม่  แ ล้ ว เ ป่ า ป า ก เ พ่ื อ ช่ ว ย หา ย ใ จ  C-
Circulation : ตรวจชีพจร นวดหัวใจเพ่ือช่วยให้
เกิดเลือดไหลเวียนอีกคร้ัง และรีบส่งตัวไปยัง
โรงพยาบาลให้เร็วที่สุด 

หมอเกมส์ ย้ าว่า "การปฐมพยาบาล หรือ
การท า CPR หากท าไม่ถูกต้องก็จะเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพผู้ป่วยได้  การนวดใจที่ถูกต้องคือ      

การนวดหัวใจ 15 คร้ัง แล้วเป่าปาก 2 คร้ัง โดย
วางสันมือซ้อนกันบนกระดูกหน้าอก ใช้นิ้วมือ
ประสานกัน เพ่ือป้องกันไม่ให้นิ้วมือกดกระดูก
ซี่โครงจนหัก" 

ส าหรับการดูแลรักษาโรคกล้ามเน้ือหัวใจ
ขาดเลือดเม่ือถึงมือแพทย์จะใช้หลัก "MONA" 
ได้แก่ 

M-morphine : การฉีดตัวยามอร์ฟีนเพ่ือ
ลดอาการเจ็บของคนไข้ 

O-oxygen : ให้ออกซิเจนที่เพียงพอแก่
คนไข ้

N-nitriates : ใช้ยาช่วยขยายเส้นเลือดที่
เลี้ยงหัวใจ มีทั้งในรูปยาพ่น และยาอมใต้ลิ้น 

A-aspirin : ยาละลายเกล็ดเลือด เพ่ือให้
เลือดที่แข็งตัวจากการอุดตันสามารถไหลเวียนได้
สะดวก 

หลัง จากผ่านขั้นตอน mona แล้วแพทย์จะ
แนะน าให้ท าการสวนเส้นเลือดเพ่ือขยายเส้นเลือด 
ซึ่งการได้รับการรักษาที่ถูกต้องและทันท่วงที 
สามารถลดอัตราการเสียชีวิต และท าให้ผู้ป่วย
สามารถกลับไปด ารงชีวิตตามปกติได้ 

อะไรท่ีท าให้เราห่างไกลจากความเสี่ยง
ของ "โรคกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือด" 

"เพราะ ร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกัน 
บางคนออกไปวิ่งออกก าลังกาย วันดีคืนร้าย ก็เกิด
อาการของโรคหัวใจขึ้นเฉียบพลันถึงขั้นเสียชีวิต 
ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นมากมาย "การตรวจสุขภาพ" 
อย่างน้อยปีละ1 คร้ัง เป็นพ้ืนฐานที่จะท าให้เรา
สามารถรู้ตัวเองก่อนว่าเกิดอะไรกับร่างกาย เพ่ือ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น การ
ออกก าลังกาย ไม่ดื่มเหล้า สูบบุหร่ี ควบคุมการกิน
ให้เหมาะสมกับร่างกาย เพียงเท่านี้ก็ลดความเสี่ยง
ของโรคภัยต่าง ๆ ได้แล้ว" หมอเกมส์ แนะน า 
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