โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน

หัวใจเป็ นอวัยวะทีม่ ีความมหัศจรรย์ เริ่ มต้ นตังแต่
้ อยูใ่ นครรภ์มารดา จนกระทัง่ วาระสุดท้ ายของชีวิต นับว่าเป็ นอวัยวะที่สาคัญและแข็ งแรง
มาก หัวใจจะทางานได้ เป็ นปกติต้องอาศัยการทางานทีเ่ ป็ นระบบของไฟฟ้าหัวใจ กล้ ามเนื ้อหัวใจ และลิ ้นหัวใจ กล้ ามเนื ้อหัวใจก็เช่นเดียวกั น
กับกล้ ามเนื ้ออื่น ๆ ทีต่ ้ องการออกซิเจน และอาหารจากเลือดมาหล่อเลี ้ยงเพื่อให้ บีบตัวต่อไปได้ หลอดเลือดที่นามาเลี ้ยงหัวใจประกอบด้ วย
หลอดเลือดแดง 2 เส้ น เรี ยกว่า โคโรนารี ด้ านขวา 1 เส้ น และด้ านซ้ าย 1 เส้ น ซึง่ จะแตกแขนงออกเป็ น 2 เส้ นใหญ่ นอกจากนันแล้
้ วแต่ละ
เส้ นยังส่งแขนงย่อย ๆ ไปเลี ้ยงกล้ ามเนื ้อหัวใจอีกด้ วย ดังนันหากหลอดเลื
้
อดหัวใจเหล่านี ้เกิดการตีบ หรื ออุดตันก็จะนาไปสูโ่ รคหัวใจขาดเลือ ด
ทาให้ กล้ ามเนื ้อหัวใจบีบตัวได้ ไม่ดี กล้ ามเนื ้อหัวใจตาย ภาวะหัวใจล้ มเหลว หรื อเสียชีวิตกะทันหัน ซึง่ เป็ นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้ น ๆ ของ
คนไทย และพบได้ บอ่ ยมากในปั จจุบนั โดยสาเหตุที่ทาให้ เลือดไม่สามารถไปหล่อเลี ้ยงหัวใจได้ อย่างเพียงพอ ได้ แก่
โรคหลอดเลือดหัวใจ เป็ นสาเหตุหลักที่ทาให้ เกิดหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โดยคราบพลัคที่เกิดขึ ้นภายในหลอดเลือด ทาให้ เกิดภาวะหลอด
เลือดแดงแข็ง เมื่อสะสมมาก ๆ เข้ าก็จะอุดตันที่หลอดเลือดหัวใจโคโรนารี และทาให้ เกิดภาวะหัวใจขาดเลือด
ภาวะขาดออกซิเจนในเลือด เมื่อระดับออกซิเจนในเลือดลดลงเนือ่ งจากได้ รับก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์มากเกินไป ก็จะทาให้ หวั ใจไม่ได้ รับเลือด
ที่มีออกซิเจนอย่างเต็มที่ กล้ ามเนื ้อหัวใจก็จะเสียหาย เกิดโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในที่สดุ
ภาวะหลอดเลือดหัวใจหดตัวอย่างรุนแรง เกิดขึ ้นจากการที่หลอดเลือดหัวใจโคโรนารี เกิดการหดตัวอย่างรุนแรงจนทาให้ การไหลเวียนเลือดไป
ยังหัวใจถูกตัดขาด แต่ก็พบว่ามีความเกี่ยวข้ องกับการใช้ ยาเสพติด (โคเคน) ความเครี ยด การได้ รับอากาศเย็นจัด และการสูบบุหรี่
ปั จจัยเสีย่ งของโรคหัวใจขาดเลือด
หลอดเลือดหัวใจเป็ นอวัยวะหนึง่ ที่เกิดการเสือ่ มไปตามอายุ อย่างไรก็ตามนอกจากอายุแล้ ว ยังมีอกี หลายปั จจัยที่สง่ เสริ มให้ เกิดโรคหัวใจขาด
เลือดได้ เร็ วขึ ้น และรุนแรงขึ ้น โอกาสเสีย่ งต่อโรคหัวใจขาดเลือดจะยิ่งมากขึ ้นหลายเท่า ซึง่ มีปัจจัยเสีย่ งที่สาคัญของโรค ได้ แก่
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อายุ
เพศชาย ทังนี
้ ้เนื่องจากฮอร์ โมนเอสโตรเจนในเพศหญิงจะช่วยป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด แต่เมื่อผู้หญิงหมดประจาเดือน ไม่วา่ โดยธรรมชาติ
หรื อไม่มีรังไข่ ก็ทาให้ โอกาสเสีย่ งต่อโรคหัวใจขาดเลือดสูงขึ ้นใกล้ เคียงกับเพศชาย

ประวัตใิ นครอบครั วที่เป็ นโรคนี ้ รวมทัง้ พันธุกรรม
- การสูบบุหรี่

-

- ขาดการออกกาลังกาย

ความดันโลหิตสูง -

เบาหวาน-

โรคอ้ วน

ไขมันคอเลสเตอรอลชนิดร้ าย (LDL) สูง

- ไขมันคอเลสเตอรอลชนิดดี (HDL) ต่า

-

ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดได้ อย่างไร

โรคหัวใจขาดเลือดเกิดจากหลายปั จจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสือ่ มตามอายุ จึงไม่สามารถป้องกันโรคนี ้ได้ 100% แต่สามารถช่วยชะลอ
การดาเนินโรคได้ ด้ วยมีวิธีป้องกันตามนี ้
เลิกบุหรี่ โอกาสเสีย่ งทีเ่ คยมีจะลดลงจนใกล้ เคียงกับผู้ที่ไม่สบู บุหรี่ ยังช่วยลดโอกาสเกิดมะเร็งปอด และถุงลมโป่ งพองอีกด้ ว ย
ตรวจเลือดเพื่อหาระดับไขมันในเลือดอย่างละเอียด หากพบว่าไขมันสูงมากกว่าค่าที่แนะนาให้ ควบคุมอาหารโดยการหลีกเลีย่ งอาหารที่มี
ไขมันสูง ร่วมกับการออกกาลังกาย หากไม่ได้ ผลควรปรึกษาแพทย์ เพื่อพิจารณาการใช้ ยา
หากมีความดันโลหิตสูง หรื อเบาหวาน จาเป็ นต้ องควบคุมโรคให้ อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดีที่สดุ
ควบคุมน ้าหนักให้ อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ ไม่อ้วน
ออกกาลังกาย เช่น แอโรบิค วิง่ ว่ายน ้า ปั่ นจักรยาน อย่างสม่าเสมอ
ฝึ กสมาธิ ทาจิตใจให้ ผอ่ งใส ไม่เครี ยด
การหันมาออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ และปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริ โภค ก็จะช่วยชะลอ หรื อลดปั ญหาแทรกซ้ อนจากโรคหัวใจลงได้
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คาวตอง สมุนไพรคาวตองแม็กซ์ เป็ นนา้ หมักชีวภาพคาวตอง 100%
มีจลุ นิ ทรี ย์ PROBIOTIC ที่สมบูรณ์ ไม่มีการปรุงแต่ง ไม่ได้ ผสมตัวยาหรื อสารประกอบอื่นๆ รสชาดธรรมชาติเครื่ องดื่มสมุนไพร คาวตองแม็กซ์
(KOUR TONG MAX)คาวตองแม็กซ์ ที่นี่เป็ นสูตรดังเดิมของท่าน เภสัชกร อุดม ริ นคาที่โด่งดังตังแต่
้ อดีตถึงปั จจุบนั ได้ กลับมาผลิตใหม่เต็ม
สูตรอีกครัง้ เพราะไม่วา่ จะสร้ างแบรนด์ใหม่ๆ ขึ ้นมาผู้บริ โภคก็ยงั ต้ องการคาวตองแม็กซ์ เหมือนเดิม มัน่ ใจได้ ครับเป็ นของแท้ สตู รดัง่ เดิม
คาแนะนาสาหรับผู้ดื่มเครื่ องดื่มคาวตองผู้ที่ควรบริ โภค สมุนไพรคาวตอง กลุม่ อาการของโรค และลักษณะของโรคต่างๆ
1. โรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือด และ หัวใจ ความดันโลหิตสูง และ หลอดเลือดตีบตัน
2. โรคมะเร็ ง มะเร็ งเต้ านม-มะเร็ งปากมดลูก-มะเร็ งปอด มะเร็ งลาไส้
3. โรคระบบภูมิค้ ม
ุ กัน-โรคหอบหืด ภูมิแพ้ ไซนัส ไทรอยด์ เอสแอลอี
4. กลุม
่ อาการทางประสาทและทางสมอง ไมเกรน เส้ นเอ็นยืด ชาตามแขนขา อัมพฤกษ์
5. โรคทางเดินอาหาร ท้ องผูก อาหารไม่ยอ่ ย ริ ดสีดวงทวาร กระเพาะอาหารอักเสบ
6. โรคอ้ วน อ้ วน ไขมันในเลือด เบาหวาน
7. อาการเกี่ยวกับกระดูกกล้ ามเนื ้อ เก๊ าท์ กระดูก ข้ อต่อ ปวดเมื่อยตามร่ างกาย
8. กลุม
่ อาการทางผิวหนัง เชื ้อราที่หนังศีรษะ สะเก็ดเงิน โรคผิวหนัง

ข้ อมูลอ้ างอิง : จากหนังสือสมุนไพรน่ารู้ “ผักคาวตอง”สถาบันวิจยั สมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2547
คุณประโยชน์จากสมุนไพรคาวตอง • ขับและล้ างสารพิษหรื อสารอนุมลู อิสระหรื อสิง่ แปลกปลอมที่ร่างกายไม่ต้องการ
• ขับล้ างสารพิษออกมาทางปั สสาวะ ทางการขับถ่ายซึง่ จะมีอาการเหมือนท้ องเสีย

หรื อขับออกมาทางผิวหนัง เช่น อาจจะมีผดผื่นคันหรื ออาจจะมีอาการปวดเมื่อยตามข้ อต่างๆ
• ร่ างกายจะทาการผลิตเซลล์ใหม่ และจะกระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์เม็ดเลือดขาว
•มื่อสารพิษถูกขับออกจากร่ างกายจะทาให้ สขุ ภาพดีขึ ้นโดยจะมองเห็นได้ จากภายนอก

คาวตองแม็กซ์ ชนิดน ้า
วิธีรับประทาน ครัง้ ละ 5-10 ซีซี ตอนเช้ าก่อนอาหาร และก่อนนอน 1 ชัว่ โมง
ควรดื่มน ้าอุน่ ตามครึ่งแก้ ว เพื่อให้ ได้ ผลดีขึ ้น ห้ ามแช่ต้ เู ย็น
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Line me : http://line.me/ti/p/VlSFW5Bgba
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCSiVkk1INc82HXGF5-AYXBg?view_as=subscriber
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