กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ สถาบันโรคทรวงอก
เห็นความสำคัญของปัญหาโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
จึงได้จัดทำ โครงการ “10,000 ดวงใจ ปลอดภัย ด้วยพระบารมี”
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ระยะเวลาของโครงการ

เปิ ด ให้ ก ารบริ ก าร ตั ้ ง แต่ ว ั นที ่ 1 เมษายน 2555 ถึ ง        
วันที่ 31 มีนาคม 2556 

แผนที่สถาบันโรคทรวงอก

รถประจำทางที่ผ่านสถาบันโรคทรวงอก
สาย
32, 33,  69, 90, 104
สาย
ปอ.505 ปอพ.35, 388, 1232
สาย
สนามบินน้ำ-ท่าน้ำนนท์
หมอชิต-บ้านแพน
นนทบุรี-ปทุมธานี-บ้านแพน
เมืองทองธานี-ท่าน้ำนนท์
รังสิต-นนทบุรี

โครงการ “10,000 ดวงใจ
ปลอดภัย ด้วยพระบารมี”
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เจ็บป่วยฉุกเฉิน
โทร. 1669 หรือ 1668 ต่อ 1

โรคหัวใจขาดเลือด

ถือเป็นการเจ็บป่วยกรณีฉุกเฉินให้เข้ารับการรักษาได้ทุก   
โรงพยาบาลภาครัฐโดยไม่ต้องถามสิทธิ ไม่ต้องสำรองจ่าย และ
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้โทร.สอบถามหมายเลข 1669 ได้ตลอด        
24 ชั่วโมง

ด้วยความห่วงใยจาก
กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์
สถาบันโรคทรวงอก

ศูนย์ประสานงาน โครงการ “10,000 ดวงใจ ปลอดภัย ด้วยพระบารมี”
โทรสาร 0-2591-5249
e-mail: 10000heart@cdi.mail.go.th
Website: www.cdi.thaigov.net/cdi/k10000k.html
โทรศัพท์ 0-2591-9999 ต่อ 7511

จะสังเกตลักษณะอาการของโรคได้อย่างไร

อาการจะเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน เจ็บเค้นหน้าอกคล้ายถูก
ของหนักๆ ทับ ใจสั่น เหงื่อออก เหนื่อยขณะออกแรง เป็นลม
หมดสติ ในรายที่เป็นโรคที่รุนแรง มีโอกาสเสียชีวิตทันทีได้
ประมาณร้อยละ 30–40 ดังนั้นจึงจำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัย
โรคที่รวดเร็วและทันเวลา

โครงการ “10,000 ดวงใจ
ปลอดภัย ด้วยพระบารมี”
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การรักษาทำได้อย่างไร

   1. โดยการให้ยาละลายลิ่มเลือด
    2. โดยการขยายหลอดเลือดแดงด้วยบอลลูนโดยใส่
       ขดลวดค้ำยัน
    3. โดยการผ่าตัดเบี่ยงทางเดินหลอดเลือด

ความสำคัญของโรคหัวใจและหลอดเลือด

   สำหรั บ ชนิ ด การรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยขึ ้ น อยู ่ ก ั บ พยาธิ ส ภาพของ     
หลอดเลื อ ดผู ้ ป ่ ว ย เวลาที ่ ผู ้ ป ่ ว ยมาพบแพทย์ ร วมถึ ง สถาน
พยาบาลที่จะให้บริการ

โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นสาเหตุการเสียชีวิต พบมาก
เป็นอันดับ 3 รองจากโรคมะเร็งและอุบตั เิ หตุ ประมาณร้อยละ 80
เกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และมีแนวโน้มว่าพบผู้ป่วยเพิม่
ขึ้นทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2554 พบมากถึงจำนวน 33,307 ราย
ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ชนิดรุนแรง (ST elevation MI-STEMI) ประมาณ 11,024 ราย
โดยมีอัตราการเสียชีวิตเฉลี่ยสูงถึง ร้อยละ 17 ในเพศหญิงมี
อัตราตายร้อยละ 23.6 และในเพศชายมีอัตราตาย ร้อยละ 13.9

สาเหตุการเกิดโรค

โรคกล้ า มเนื ้ อ หั ว ใจขาดเลื อ ดเฉี ย บพลั น (Acute
Coronary Syndrome หรือ Heart Attack) เกิดจากไขมัน
หรือเนื้อเยื่อที่เกาะที่ผนังหลอดเลือดหัวใจ ปริ แตก (Plague
rupture) มีลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดเฉียบพลัน ทำให้เลือด     
ไม่สามารถไหลเวียนได้ การวินิจฉัยโดยการทำ EKG พบว่ามี
ST elevation

!

การผ่าตัดบายพาส  
ต่อหลอดเลือดหัวใจ

การรักษาด้วยการใช้บอลลูน
ขยายหลอดเลือด

เพื่อให้ได้รับผลการรักษาที่ดี ผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลรักษา
ภายใน 12 ชั่วโมง หลังมีอาการเจ็บหน้าอก

วัตถุประสงค์

- เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและขยายบริการการรักษาผู้ป่วย
- เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคหัวใจ
  ขาดเลือดเฉียบพลัน ให้รวดเร็ว มีมาตรฐาน และเป็นธรรม

แผนที่สถาบันโรคทรวงอก

รถประจำทางที่ผ่านสถาบันโรคทรวงอก
สาย
32, 33,  69, 90, 104
สาย
ปอ.505 ปอพ.35, 388, 1232
สาย
สนามบินน้ำ-ท่าน้ำนนท์
หมอชิต-บ้านแพน
นนทบุรี-ปทุมธานี-บ้านแพน
เมืองทองธานี-ท่าน้ำนนท์
รังสิต-นนทบุรี

เจ็บป่วยฉุกเฉิน
โทร. 1669 หรือ 1668 ต่อ 1
สาเหตุของการเกิดโรค

ปัจจัยเสีย่ งต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ ซึง่ ได้แก่ โรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ การสูบบุหรี่
ความเครี ย ด การไม่ อ อกกำลั ง กาย การไม่ ก ิ น ผั ก ผลไม้     
โรคอ้วนลงพุงและกรรมพันธุ์

โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลัน
“Acute Coronary
Syndrome” หรือ
“Heart Attack”

เรียบเรียงโดย
นายแพทย์เกรียงไกร เฮงรัศมี

ด้วยความห่วงใยจาก
กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์
สถาบันโรคทรวงอก

ผลิตและเผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์
สถาบันโรคทรวงอก
39 หมู่ที่ 9 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2591-9999 โทรสาร 0-2591-9972
http://cdi.thaigov.net

โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลัน
“Acute Coronary
Syndrome” หรือ
“Heart Attack”
สถานการณ์การเกิดโรค

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน เป็นโรคที่เป็น
ปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศไทยและทั่วโลก
ในประเทศไทยพบว่า ประมาณ 45% ของการเสียชีวิต
เฉียบพลัน เป็นจากโรคหลอดเลือดหัวใจ จากสถิติของ    
ต่างประเทศพบว่า 80% มีสาเหตุจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
15% มีสาเหตุจากโรคกล้ามเนื้อหัวใจพิการและหัวใจเต้น     
ผิดจังหวะแต่กำเนิด และ 5% ไม่รู้สาเหตุ
จากข้อมูลสถิติขององค์การอนามัยโลกในปี พ.ศ.2553
พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจเป็นจำนวนถึง
7.2 ล้านคนหรือคิดเป็น 12.2 % ของสาเหตุการตายทัง้ หมด  
ในคนไทย พบว่า อัตราตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคความดันโลหิตสูงและหลอดเลือดสมอง พบประมาณ       
ปีละ 37,000 ราย 

การเสียชีวิตเฉียบพลันจากโรคหัวใจ
(Sudden Cardiac Death)

คือ การเสียชีวิตที่เกิดขึ้นภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากเกิด
อาการของโรคหัวใจ เช่น อาการแน่นหน้าอก หอบเหนื่อย ใจสั่น
ประมาณครึ่งหนึ่งจะเสียชีวิตแบบเฉียบพลัน พบอุบัติการณ์สูงขึ้น
ในผู้สูงอายุ และในรายที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจพบว่ามากกว่า
ครึ่งหนึ่งของผู้ที่เสียชีวิตเฉียบพลันจากโรคหัวใจ ไม่เคยมีอาการ
มาก่อน สำหรับผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันจะมี
อัตราเสียชีวิตเฉียบพลันสูงกว่าผู้อื่นประมาณ 4-6 เท่า

1.การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
ต้องทำในเวลาที่รวดเร็ว ซึ่งจะนำไปสู่การวินิจฉัยและรักษา         
ที ่ ถู ก ต้ อ งในเวลาอั น รวดเร็ ว หากพบคลื ่ น หั ว ใจผิ ด ปกติ ช นิ ด          
ST elevation แพทย์ จ ะได้ ต ั ด สิ น ใจให้ ก ารรั ก ษาที ่ เหมาะสม       
เช่น การให้ยาละลายลิ่มเลือด หรือการสวนหลอดเลือดหัวใจ

ลักษณะอาการ

อาการผู ้ ป ่ ว ยโรคกล้ า มเนื ้ อ หั ว ใจขาดเลื อ ดเฉี ย บพลั น    
ส่ ว นใหญ่ จ ะมาพบแพทย์ ด ้ ว ยอาการแน่ น หน้ า อกที ่ รุ น แรง        
มีเหงื่อออก ใจสั่น ปวดร้าวไปกราม สะบักหลัง หรือแขนซ้าย       
จุกคอหอย บางรายมาด้วยอาการจุกใต้ลิ้นปี่คล้ายโรคกระเพาะ
หรือกรดไหลย้อน ถ้ามีอาการดังกล่าวให้ท่านไปโรงพยาบาล      
ที่ใกล้ที่สุด

อัตราการนอนโรงพยาบาล

   ในระหว่างปีพ.ศ.2548-2552 คนไทยป่วยเป็นโรคหัวใจ
ต้องนอนโรงพยาบาลเฉลี่ยวันละ 1,185 รายต่อวัน โดยเป็น   
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดประมาณ 470 รายต่อวัน เสียชีวิต
ชั่วโมงละ 2 คน

การตรวจและวินิจฉัยโรค

1. อาการแน่นหน้าอกใน
ผู้ป่วยกล้ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือดหรือ
ตายเฉียบพลัน

2. หลอดเลือดหัวใจที่มีลิ่มเลือด
อุดทางเดินหลอดเลือด

หลอดเลือดหัวใจอุดตันก่อนขยาย

การขยายหลอดเลือด Balloon  
พร้อมทั้งใส่ขดลวดค้ำยัน

2. การขยายหลอดเลือดด้วยการให้ยาละลายลิ่มเลือดและ/หรือ
วิธีขยายหลอดเลือดแดงด้วยบอลลูนใส่ขดลวดค้ำยัน
ต้องทำภายในเวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมงหลังมีอาการ การเปิด
หลอดเลือดได้สำเร็จนั้นได้ผลดีมากถ้าให้ยาละลายลิ่มเลือด
ภายในเวลาไม่เกิน 1 ชัว่ โมงหลังมีอาการหรือการขยายหลอดเลือด
ด้วยบอลลูนและตามด้วยการใส่ขดลวดค้ำยัน ภายในเวลา    
ไม่เกิน 3 ชั่วโมงหลังมีอาการ จะได้ผลการรักษาที่ดีมาก

