ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
ควรปฏิบัติตนอย่างไร
เพื่อบรรเทาจากโรค?
1. รับประทานยาอย่างสม่าเสมอตามคาแนะนาของแพทย์
2. การพักผ่อน ควรพักผ่อนให้ เพียงพออย่างน้ อย 6-8 ชัว่ โมง
ในเวลากลางคืน และกลางวัน 1/2-1 ชัว่ โมง ถ้ าเพลียขณะ
ทางานให้ หยุดพักไว้ ก่อนสัก 30 นาที หากเจ็บหน้ าอกให้
อมยาใต้ ลิ ้น
3. อารมณ์อาจทาให้ โรคหัวใจกาเริ บได้ ดังนันควรเลี
้
ย่ งความ
โกรธ เครี ยด ความกังวลและความตื่นเต้ นต่างๆ ใน
ระหว่างการควบคุมโรค
4. การขับถ่าย อย่าให้ ท้องผูกเพราะการเบ่งอย่างรุนแรง
ส่งผลให้ เจ็บหน้ าอกและเสริ มฤทธิ์ยาหัวใจให้ ออกฤทธิ์ได้
ไม่เหมาะสม
5. การมีเพศสัมพันธ์ ควรเริ่ มที่ 6 สัปดาห์หลังเกิดโรค แต่
หากมีภาวะหัวใจล้ มเหลวร่วมด้ วยควรปรึกษาแพทย์ก่อน
6. ภาวะเสือ่ มสมรรถภาพทางเพศ พบได้ บอ่ ยซึง่ อาจเป็ น
จากอารมณ์ซมึ เศร้ าหรื อวิตกกังวลเกี่ยวกับโรค ผู้ป่วยไม่
ควรใช้ ยาViagraเองอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะรายที่ใช้ ยา
ลดการเจ็บอกกลุม่ ไนเตรททังรู้ ปแบบกินและอมใต้ ลิ ้น
เพราะทาให้ ความดันโลหิตตกรุนแรงจนเสียชีวิตได้
7. อาการเตือนที่ควรรี บพบแพทย์
 เจ็บหน้ าอก หลังจากอมยาใต้ ลิ ้น 1 เม็ดทุก 5 นาที 3
ครัง้ แล้ วอาการไม่ดีขึ ้น






หายใจ ลาบาก เหนื่อยหอบ
ใจสัน่ มาก เหงื่อออกมาก
หน้ ามืด เวียนศีรษะ เป็ นลมหมดสติ
บวมหรื อน ้าหนักเพิ่มขึ ้น 1 กก. ใน 1 วันหรื อ 2 กก.ใน
3 วัน

อาหารที่ดีมปี ระโยชน์
และการออกกาลังกาย
ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่ถูกต้อง
1. ควรลดนำ้ หนัก จน BMI เป็ น 19.5-24.9 เมตร2 หรื อ
ราว 10% ของน ้าหนักเดิมในเวลา 6 เดือน ด้ วยการกิน
พวก ข้ าว แป้งแต่พอควรและหมัน่ กินข้ าวกล้ อง กินน ้าตาล
ให้ น้อยลง งดของหวาน น ้าอัดลม ควรลดพลังงานอย่าง
น้ อย 500 kcal/วันเพื่อลดน ้าหนักอย่างปลอดภัย
2. กินไขมันให้ น้อยลง ลดอาหารที่ปรุงโดยน ้ามันหมู
หากเป็ นน ้ามันพืชได้ โดยใช้ แต่น้อย งดกะทิ ใช้ นมไขมัน
ต่าแทนกะทิปรุงอาหาร

3. ลดไขมันอิ่มตัวซึ่งเป็ นไขมันชนิดเลว
3.1 ลดไขมันสัตว์โดยกินเนื ้อสัตว์ที่ไม่ติดมัน งดหมูสามชัน้
หนังสัตว์ ลดเนยในอาหารต่างๆ
3.2 น ้ามันมะพร้ าวมีสว่ นประกอบของไขมันอิ่มตัวชนิดเลว
มาก ต้ องงด งดครี มเทียม บริ โภคกาแฟดาไม่ใส่ครี ม
เทียมหรื อน ้าตาล งดมาร์ การี นชนิดแข็งและขนมอบที่
ใส่มาร์ การี น

4. งด อาหารทีม่ ีโคเลสเตอรอลมาก เช่น สมองหมู
ไข่ปลา หอยนางรม ปลาหมึก ตับ ไต เป็ นต้ น
5. กินอาหาร “ไขมันดี” ที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวใน
สัดส่วนที่เหมาะสม สามารถช่วยลดระดับไขมันในเลือด
ได้ คือ
5.1 น ้ามันถัว่ เหลืองและน ้ามันรา (ผสมกัน 1:1) ผัดโดย
ใช้ ในปริ มาณน้ อยและทอดชนิดไม่อมน ้ามัน
5.2 กินปลาทะเล เช่น ปลาทู ปลาโอ ปลาสีกนุ ปลาทูนา่
เท่าที่โอกาสอานวย
6. กินผักใบเขียวเข้ มๆบ่ อยๆ เช่น ตาลึง ยอดแค
ผักบุ้ง คะน้ า กินผักสีแสดสีเหลืองและสีแดงเข้ ม เช่น
มะเขือเทศสุกแดงจัด โดยสัดส่วนแต่ละมื ้ออาหาร ผัด
ครึ่งหนึง่ อย่างอื่นครึ่งหนึง่ และผลไม้ สีแสด เช่น มะละกอ
สุก มะม่วงสุกและฝรั่งสดได้ มีกากใยอาการ วิตามินสูง
และทาให้ ถ่ายสะดวก
7. งดสูบบุหรี่ และหลีกเลีย่ งเข้ าใกล้ ควันบุหรี่ อย่าง
เด็ดขาด

8. น้าเต้ าหู้และนมถั่วเหลืองชนิดหวานน้ อยทีท่ า
เอง วันละ 100-200 มิลลิลติ ร สามารถลดการพอกพูน
ของตระกรันไขมันในหลอดเลือดหัวใจได้

9. ห้ ามกินซุปไก่ สกัด รั งนกชนิดต่ างๆ เพราะไม่มี
คุณค่าในการป้องกันโรคหัวใจ และยังเป็ นการเบียดเบียน
ชีวิตสัตว์อีกด้ วย

การปฏิบัติตัวหลังทาการสวนหัวใจ

เมื่อกลับบ้านต้องปฏิบัติตัวอย่างไร?

- รับประทานอาหารและน ้าได้ ปกติ
- เมื่อปวดแผล สามารถขอรับยาแก้ ปวดได้

1. หากปวดแผลสามารถรับประทานยาบรรเทาปวดได้
เช่น ยาพาราเซตามอล
2. หลังกลับจาก รพ. บริ เวณแผลสัมผัสน ้าได้ แต่ต้องรี บ
เช็ดให้ แห้ งอย่างน้ อย 3 วัน
3. หากมีเลือดหรื อหนองไหลบริ เวณแผล มีแผลบวม
แดงหรื อปวดแผลมาก เจ็บหน้ าอกซ ้าอีกหรื อเจ็บมาก
ขึ ้น ซึมหรื อสับสน แขนขาชาหรื ออ่อนแรงให้ รีบมา
พบแพทย์ทนั ที
4. ไม่ควรเดินจ ้า วิ่งจ๊ อกกิ ้งหรื อถีบคันสตาร์ ท
รถจักรยานยนต์ ถีบจักรยานหรื อยกของหนักที่ต้อง
เบ่งหรื อเกร็ งท้ องภายใน 10 วันหลังสวนหัวใจ และ
ระวังอาการท้ องผูก
5. หลังสวนหัวใจแล้ ว 15 วันสามารถปฏิบตั ิตวั ได้
เคลือ่ นไหวบริ เวณข้ อมือหรื อขาได้ ปกติ

ผู้ป่วยที่ทาหัตถการที่ข้อมือ
- ห้ ามงอข้ อมือข้ างที่ทาอย่างน้ อย 6 ชม. แต่สามารถ
ลุกนัง่ ได้

ผู้ป่วยที่ทาหัตถการที่ขา
- ผู้ป่วยควรนอนราบ ห้ ามลุกนัง่ ห้ ามงอขาหนีบข้ าง
ที่ใส่สายสวนหัวใจนานอย่างน้ อย 6ชม. หลังนาท่อ
ต่อสายสวนหัวใจออกแล้ ว สามารถพลิกตะแคงตัว
ขยับข้ อเท้ าและเกร็ งกล้ ามเนื ้อขาได้ เพื่อกระตุ้นการ
ไหลเวียนของเลือดไปยังส่วนปลายเท้ า

การปฏิบัติตัว
สาหรับผู้ที่ได้รับการสวนหัวใจ

ขดลวดค ้ายันหลอดเลือด
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