โรคหลายชนิดจะส่งสัญญาณให้เรารูต้ วั ก่อนเกิดอาการรุนแรง ถ้ารักษาได้ทนั เวลา ก็จะช่วยชีวติ
ผูป้ ่ วยได้ สาหรับโรคหัวใจแล้ว หลังส่งสัญญาณแค่ไม่กช่ี วโมง
ั ่ ก็อาจมีอนั ตรายถึงชีวติ ดังนัน้
เรามา รูจ้ กั สัญญาณของโรคหัวใจเบื้องต้นกันดีกว่า

สัญญาณเตือนอันตราย
อาการของโรคหัวใจ

1. อาการแน่ นหน้ าอกตรงกลาง หรือจุกใต้ลิ้นปี่ ร้าวไปถึงไหล่ คอสะบักหลัง คอหอย
หรือกรามรูส้ กึ เจ็บหรือแน่นบริเวณกลางหน้าอกเหมือนมีอะไรหนักๆ กดทับไว้ หลายคน
บรรยายว่าเป็ นอาการที่ “เจ็บหน้าอกทีส่ ุดในชีวติ ”บางคนเจ็บจนร้าวไปตามต้นแขน ไหล่คอ
สะบักหลัง คอหอย หรือกรามอาการเหล่านี้เป็ นสัญญาณของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เนื่องจาก
มีไขมันอุดตันในหลอดเลือด ดังนัน้ ต้องรีบไปพบแพทย์ด่วนทีส่ ุด มิฉะนัน้ อาจเสียชีวติ ได้ทนั ทีใน
รายทีห่ ลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลัน และมีภาวะหัวใจหยุดเต้น
2. อาการใจสัน่ หัวใจเต้นรัว หัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะ
ปกติหวั ใจคนเราจะเต้นประมาณ 70–110 ครัง้ ต่อนาทีขน้ึ อยู่กบั อายุและสุขภาพ คนทีอ่ ายุมาก
ขึน้ หัวใจจะเต้นช้าลง และในคนทีอ่ ายุเท่ากันนัน้ ผูท้ อ่ี อกกาลังกายเป็ นประจา หัวใจจะเต้นช้า
กว่าผูท้ ไ่ี ม่ค่อยออกกาลังกายเมื่อเกิดอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะแพทย์จะวิเคราะห์ว่าเป็ นแบบใด
เช่น หากเป็ นการเต้นแทรกธรรมดาจากหัวใจห้องบนหรือห้องล่าง แต่ตรวจแล้วไม่พบสัญญาณ
ของหลอดเลือดอุดตันหรือ หัวใจอ่อนแรงก็ไม่เป็ นอันตราย แต่ถ้าเป็ น“หัวใจเต้นพลิว้ ” หรือ
“Atrial Fibrillation”อาจเป็ นอันตรายได้โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในผูส้ งู อายุทม่ี โี รคประจาตัวเช่น
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ กล่าวคือ ทาให้เกิดภาวะหัวใจ
ล้มเหลว และอัมพฤกษ์อมั พาตได้
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