โรคกล้ามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลัน
(Acute Myocardial Infarction:AMI)
สาเหตุ
มีการตีบตันของหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยง
กล้ามเนื้อหัวใจ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของเส้น
เลือดที่เลี้ยงหัวใจและมีเกล็ดเลือดเกาะตัวกันเป็นลิ่ม
เลือดอุดตันเส้นเลือด เนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อหัวใจไม่ได้
รับเลือดไปเลี้ยง
อย่า งเพียงพอ
ทาให้เกิดการ
ตายของ
กล้ามเนื้อหัวใจ

อาการ
เจ็บหน้าอกอย่างรุนแรง เฉียบพลันใต้
กระดูกลิ้นปี่ร้าวไปที่หัวไหล่ คือ ใต้คางและแขน
ลักษณะการเจ็บมักจะเหมือนถูกบีบรัด หรือมีของหนัก
ทับ อาจมีอาการเหงื่อแตก ใจสั่น
เหนื่อย คลื่นไส้อาเจียน อาการ
ปวดจะไม่สามารถบรรเทาลงโดย
การใช้ขยายหลอดเลือดหัวใจหรือ
การพัก บางคนเป็นลมหมดสติ
เสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็ว

การรักษา
ผู้ป่วยต้องนอน
โรงพยาบาลและได้รับการ
ดูแลอย่างใกล้ชิด ยิ่งมา
โรงพยาบาลเร็วเท่าไร
ยิ่งมีผลดีต่อการรักษา
ผู้ป่วยจะได้รับยาละลายลิ่มเลือดที่อุดตันเส้น
เลือดได้ ทาให้กล้ามเนื้อหัวใจไม่เสียหน้าที่มาก ในราย
ที่เป็นมากจะได้รับการรักษ าภาวะแทรกซ้อน เช่น ช็อค
หัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจวาย บางรายอาจจาเป็นต้อง
ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด

คาแนะนาในการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยโรคกล้ามเนือ้ หัวใจตาย
1. กิจกรรม
1.1 งดกิจกรรมที่ต้องใช้แรงมาก เช่น การ
ทางานบ้านที่ต้องออกแรงหรือใช้กาลังมาก
1.2 ตรวจสอบชีพจรตนเองก่อนทากิจกรรม ชีพจร
ขณะพักต้องไม่เกิน 100 ครั้งต่อนาที ควรเพิ่ม
ระดับการทากิจกรรมทีละน้อย หลีกเลี่ยงการ
ทากิจกรรมที่ทาแล้วเจ็บหน้าอก ขณะทา
กิจกรรมถ้ารู้สึกเหนื่อยแน่น ใจสั่น หรือเจ็บ
หน้าอกต้องหยุดทันที ควรมีช่วงเวลาพัก
ระหว่างมีกิจกรรม

1.3 หลีกเลี่ยงการนั่งหรือยืนเป็นเวลานาน
1.4 งดการใช้ขาไขว้กัน
1.5 ควรปรึกษาแพทย์เมื่อ
ต้องขับรถหรือต้องเดิน
ทางไกล

2. การมีเพศสัมพันธ์
การมีเพศสัมพันธ์จะทาให้หัวใจเต้นเร็ว
ขึ้น โดยเฉลี่ยประมาณ 100 ครั้งต่อนาที (115 –120
ครั้งต่อนาที) หรือเทียบเท่ากับการขึ้นลงบันได 1 ขั้น
ดังนั้น การมีเพศสัมพันธ์หลังมีกล้ามเนื้อ
หัวใจตายร่างกายต้องพร้อม โดยทั่วไปผู้ป่วยจะ
เริ่มมีเพศสัมพันธ์ได้ หลังการเจ็บป่วย 6 –8 สัปดาห์
ทั้งนีต้ ้องผ่านการตรวจร่างกายจากแพทย์แล้ว

3. อาหาร
3.1 ควรรับประทานอาหารครบ 5 หมู่
รับประทานผักและผลไม้มากๆ
ควร
หลีกเลี่ยงอาหารต่อไปนี้
 อาหารเค็ม เช่น ของดอง ของตากแห้ง
กะปิ น้าปลา ซีอิ้ว อาหารที่ใส่ผงชูรส
ขนมขบเคี้ยวบรรจุซอง บะหมี่กึ่งสาเร็จรูป

 อาหารไขมันสูง /โคเ ลสเตอรอลสูง
เช่น ไข่แดง เครื่องในสัตว์ เนื้อติดมัน หอย
นางรม ปลาหมึก หนังสัตว์ สัตว์ปี ก อาหาร
ที่ปรุงด้วยน้ามัน อาหารทอดเจียว กะทิ
น้ามันหมู น้ามันมะพร้าว กุนเชียง ไส้กรอก

 อาหารรสหวาน เช่น ขนมที่ใส่น้าเชื่อม
ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน กล้วยเชื่อม
ทุเรียน ขนุน ลาไย ลิ้นจี่ น้อยหน่า

3.2 หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์
3.3 งดดื่มน้าชา กาแฟ
3.4 ไม่รับประทานอาหารมากเกินไป
พักผ่อนหลังรับประทานอาหารเสร็จ
3.5 ถ้ามีน้าหนักมาก ควรลด
น้าหนักตามคาแนะนาของแพทย์

ควร

4 การใช้ยา
4.1 ควรรู้จักชื่อและขนาดของยาที่ใช้ เวลาการ
ใช้ยา การทาปฏิกิริยากับอาหารบางชนิด
ฤทธิ์ข้างเคียงของยา ควรพกรายชื่อยาและ
ขนาดติดตัวตลอดเวลา
4.2 รับประทานยาสม่าเสมอ ไม่ขาดยา ไม่หยุด
ยาเอง กรณีได้รับยาแอสไพรินให้รับประทาน
หลังอาหารทันที เพื่อป้องกันการปวดแสบท้อง
4.3 การใช้ยาอมใต้ลิ้น
 ใช้ เมื่อมีอาการเจ็บหน้าอก หรืออม
ก่อนทากิจกรรม เช่น การออกแรงมาก
เผชิญภาวะเครียด ก่อนมีเพศสัมพันธ์
 ถ้าใช้ยาแล้ว อาการเจ็บไม่หายใน 5 –

10 นาที ให้อมซ้าจนกระทั่งหายเจ็บ
และถ้าอมยาซ้าทุก 5 นาทีจนครบ 3 ครั้ง แล้ว

อาการเจ็บหน้าอกไม่หาย ให้ไปแผนกฉุก เฉิน
ของโรงพยาบาลหรือไปพบแพทย์ที่ใกล้ที่สุด

 การอมยาสามารถอมได้บ่อย ผู้ใช้ยาจะไม่มี
อาการติดยาหรือดื้อยา

คำแนะนำในกำรดูแลตนเอง
ของผู้ป่วย

 กรณีได้รับผลข้างเคียงของยา เช่น ปวดศีรษะ
หน้าแดง ให้นั่งพักหรือนอนพัก ให้รับประทาน
ยาพาราเซตามอลแก้ปวดศีรษะได้ อาการ
เหล่านี้จะต้องลดน้อยลงเอง เมื่อผู้ป่วยทนต่อ
ยาได้มากขึ้น
 ควรพกยาติดตัวตลอดเวลา สามารถนา
ออกมาใช้ได้ง่ายและสะดวกเมื่อเกิดอาการ

5 การปฏิบัติตัวอื่นๆ
5.1 งดสูบบุหรี่
5.2 หลีกเลี่ยงความเครียดและอารมณ์รุนแรง
5.3 ควบคุมโรคที่เป็ นสาเหตุ ทาให้เกิดโรค เช่น
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
5.4 มาตรวจตามแพทย์นัด ถ้ามีอาการผิดปกติ
พบแพทย์ก่อนวันนัดได้ เช่น เจ็บหน้าอก อมยา
แล้วไม่ทุเลา คลื่นไส้ อาเจียน หายใจเหนื่อย
เจ็บร้าวไปบริเวณคอ ขากรรไกร แขน

การดูแลตนเองที่ดที ี่สุด คือ การ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค ได้แก่
โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง
โรคอ้วน สูบบุหรี่ การออกกาลังกาย อุปนิสัยที่เอา
จริงเอาจัง มีความเครียดสูง
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