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“โรงพยาบาลคุณภาพ บริการเป็นเลิศระดับประเทศ 
เป็นที่ยอมรับของประชาชน รองรับประชาคมอาเซียน” 

ฉบับที่ 2515 
วันศุกรท์ี ่10 กรกฎาคม 2558 
ปีมะแม แรม 10 ค่่า เดือน 8 

วิสัยทศัน ์
โรงพยาบาลพระนครศรอียธุยา 

เมนูวันนี้ 

ศุกร์สุขภาพ : ภัยควรรู้เมื่อหัวใจเต้นผิดจังหวะ 

อัตลักษณ ์ รพ.อย. “ซื่อสัตย ์สามัคค ีมีน ่าใจ” 

ชมรมจรยิธรรม ขอเชิญเจ้าหน้าท่ีพุทธศาสนิกชนร่วมท่าบุญ

ตักบาตร ในวันนี  เวลา 08.00 น. ณ ตึกเทพประชา ชั น 1 

และในเวลา 08.30 น. ณ ศูนย์อาหาร ชั น 1 อาคาร              

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ เจ้าหน้าที่ท่ีต้องการเป็นเจ้าภาพถวาย

ภัตตาหารเช้า ถวายสังฆทาน ชุดละ 200 บาท ติดต่อ          

ที่คุณวรรณา หามนตรี หอผู้ป่วยเทพประชา 

 
 

เมนูวันพรุ่ง 

Happy Birthday 

 การฉดีวคัซนีไวรสัตบัอกัเสบบ ีครั งที่ 3 

กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูม ิได้แจ้งเวียนหนังสือให้

เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลรับวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี ครั งท่ี 3 

หากไม่สามารถฉีดวัคซีนตามวันดังกล่าวให้ขึ นบัตรที่ห้องบัตร

ก่อน กรณีเลื่อนฉีดวัคซีนในครั งท่ี 1 และ 2 สามารถดูวันที่ 

ฉีดวัคซีนรอบที่ 3 ในบัตรประจ่าตัวฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับ

อักเสบบีเจ้าหน้าท่ี ณห้องฉีดยา ชั น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

ขอเชญิ  หัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหนา้หน่วยงาน และ               
ผู้ประสานงานคุณภาพประจา่หนว่ยงาน (FA) เข้าร่วมประชุม

สรุปผลการจัดงานมหกรรมคุณภาพ และร่วมรับประทานอาหาร

กลางวัน ในวันที่ 16 ก.ค.58 เวลา 12.00 น. ณ ห้องอู่ทอง                            

ชั น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

           ขอเชญิ หัวหน้าหอผู้ป่วย/ผู้ประสานงาน
ประจ่าหน่วยงาน/ผู้แทนหน่วยงาน หน่วยละ 3 คน เข้าร่วม

ประชุมจัดท่าแผนยุทธศาสตร์ รพ.อย. ในวันนี  เวลา 08.30-

16.30 น ณ ห้องอู่ทอง ชั น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ                                     

คลนิกิพเิศษนอกเวลาราชการ                               
PCT ด่านหน้า ขอเพิ่มแพทย์ตรวจคลินิกแพทย์เฉพาะทาง อายุ

กรรมและกุมารเวชกรรมตั งแต่เวลา 17.00-20.00 น.คือ 

นพ.สุรชัย โชคครรชิตไชยออกตรวจทุกวันอังคารที่3ของเดือน 

นพ.อธิพัฒน์ อธิพงษ์อาภรณ์ ออกตรวจทุกวันศุกร์                 

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบหากมีการปรับเปลี่ยนจะแจ้งอีกครั ง 

โปรแกรมวนันี  เวลา 16.00 น.  

              ขอเชญิ ผู้บริหาร/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้า

กลุ่มงาน/หัวหน้างานและตัวแทนคณะกรรมการแต่ละคณะตาม

รายชื่อที่แจ้งเวียน เข้าร่วมประชุมจัดท่าแผนปี 2559                

ในวันที่ 15 ก.ค.58  (เล่ือนจาก 14 ก.ค.58) เวลา 13.30 น.             

ณ ห้องสุพรรณภูมิ  ชั น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

คุณสุภาภรณ์ น ่าใจดี  พยาบาลวิชาชีพ ศช 

คุณยรรยง  ลิ มสันติธรรม  พนักงานวิทยุ  ER 

คุณสุดใจ เชาวน์ชนะกิจ  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ อช 

ตารางการตรวจสขุภาพเจ้าหนา้ที ่ประจ่าปี 2558 
ขอเชิญหน่วยงาน ดังต่อไปนี  กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มพรส. 

การเงินและบัญชี ศูนย์สิทธิประโยชน์ รังสีวิทยา ฝ่ายแผนงาน

ฯ  ส่านักงานสารสนเทศฯ เวชกรรมฟื้นฟู งานเวชระเบียนและ

สถิติ ส่านักบริการสัมพันธ์การตลาด ศูนย์ข่าวสารประชาสัมพันธ์  

งานหลักประกันสุขภาพ โภชนาการ พยาธิวิทยา ธนาคารเลือด

เข้ารับการตรวจสุขภาพ ในวันที่ 6- 10 ก.ค.58 ณ แผนก

ผู้ป่วยนอก ชั น 2 อาคารสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 

จ.จวนจะรวย FC 

เมาเซ United 

ขอแสดงความความเสยีใจ 

กับครอบครัวคุณสุรภี มั่นศิลป์ พยาบาลหอผู้ป่วยสุภา  

และคุณวันเพ็ญ คมคาย เจ้าหน้าที่งานศูนย์จ่ายกลาง  

ที่สูญเสียคุณแม่ร่าพึง กองแก้ว  

เจ้าภาพขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจศพ ในวันที่ 11 ก.ค.58  

เวลา 16.00 น. มีรถออกเวลา 15.00 น. 

โปสเตอรห์า้มถา่ยภาพ 
หน่วยงานใดต้องการโปรสเตอร์ห้ามถ่ายภาพ ขนาดA3และA4 

แนวตั งหรือแนวนอน ขอให้แจ้งความประสงค์ได้ท่ีศูนย์ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ ชั น 5 (รับของหลังจากแจ้งขอแล้ว 1 - 2 วัน) 

รับย้ายขา้ราชการ 
รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา้ สสจ.สมุทรสงคราม มีความประสงค์

จะรับย้ายข้าราชการให้ด่ารงต่าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 

ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ช่านาญการ ต่าแหน่งเลขท่ี 

43006 ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มอ่านวยการ ยื่นใบสมัครฯ และ

กรอกรายละเอียดให้ชัดเจน โดยย่ืนผ่านผู้บังคับบัญชา

ตามล่าดับขั น ส่งภายในวันที่ 17 กค.58 



ฉบับที่ 2515 วันศุกร์ที่ 10 กรกฏาคม 2558 
 

ศุกร์สุขภาพ 
 
           ในสภาพสภาวะความเป็นอยู่ในยุคปัจจุบันเป็นภาวะท่ีอยู่แบบเร่งรีบ ร้อนรน ความสมดุลทางธรรมชาติหดหาย ท าให้ผู้คน
ต้องเผชิญกับปัญหาในด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญ ผู้คนมักจะปล่อยปละละเลยไม่สนใจสุขภาพของตนเอง แม้แต่เรื่องที่ใกล้ตัว                 
อย่าง “การเต้นของหัวใจ” ท่ีอาจมีการเต้นผิดปกติได้ ดังนั้นจึงควรจะหันมาสนใจกันได้แล้วก่อนท่ีจะถึงวกิฤติและสายเกินไป... 
 “หัวใจ” (Heart) อวัยวะชิ้นเดียวในร่างกายท่ีท างานตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุดพัก และยังเป็นอวัยวะส าคัญหลักของร่างกาย 
มนุษย์ มีหน้าท่ีสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ในร่างกาย โดยอาศัยโครงสร้างของ กล้ามเนื้อหัวใจ (cardiac muscle) และ ระบบ   
น าไฟฟ้า(conduction system) ภายในหัวใจ สร้างและควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ ซึ่งอัตราการเต้นของหัวใจปกติจะอยู่ท่ี 60 -
100 ครั้ง/นาที   หากมีอาการผิดจากนี้อาจเกิดอาการของโรค “หัวใจเต้นผิดจังหวะ” ได้ 
          โรคหวัใจเตน้ผดิจงัหวะ (Cardiac Arrhythmia) ไม่มีสาเหตุท่ีเกิดอย่างแท้จริง อาจเกิดจากจุดก าเนิดไฟฟ้าภายในหัวใจ
ท างานผิดปกติ หรือ เกิดไฟฟ้าลัดวงจรภายในหัวใจ ซึ่งมักจะเป็นมาแต่ก าเนิด และสามารถเกิดได้กับทุกเพศทุกวัย โดยท่ัวไปมักแสดง
อาการเมื่ออายุ 20-40 ปีขึ้นไป โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ สามารถแยกออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ “หัวใจเต้นผิดจังหวะท่ีมีอัตราการเต้น
ของหัวใจช้าผิดปกติ คือ มีอัตราการเต้นของหัวใจต่ ากว่า 60 ครั้ง/นาที และ “หัวใจเต้นผิดจังหวะท่ีมีอัตราการเต้นของหัวใจเรว็ผิดปกติ 
คือ มีอัตราการเต้นของหัวใจมากกว่า 60 ครั้ง/นาที 
          สาเหตขุองการเกดิโรคหวัใจเตน้ผดิจงัหวะ ไม่สามารถสรุปสาเหตุที่ชัดเจนได้ แต่สามารถสรุปสาเหตุหลัก ๆ ได้ 4 สาเหตุ 
          (1) กรรมพันธุ์ ซึ่งเป็นเป็นความผิดปกติของวงจรไฟฟ้าหัวใจตั้งแต่ก าเนิด 
          (2) การเส่ือมสภาพของระบบไฟฟ้าหัวใจ สาเหตุนี้มักเกิดในผู้สูงอายุ และเป็นสาเหตุท าให้เกิดภาวะหัวใจเต้นช้ากว่าปกติ 
เนื่องจากหัวใจท างานมาเป็นเวลานาน จึงเกิดความเสื่อมตามอายุการใช้งาน ระดับพลังงานท่ีกระตุ้นหัวใจท างานจึงน้อยลง ส่งผลให้หัวใจเต้น
ช้าผิดปกติ 
          (3) โรคบางชนิด โรคบางชนิดส่งผลให้เกิดการเต้นผิดจังหวะเช่น โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันใน
เส้นเลือดสูง โรคเบาหวาน และ ผู้ท่ีมีภาวะต่อมไทรอยด์ท างานผิดปกติ 
          (4) ยาและสารเสพติดบางชนิด การกินยาบางชนิดอาจส่งผลให้เกิดโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ เช่น ยารักษาโรคหวัด ยา
ขยายหลอดลม ยาท่ีออกฤทธิ์กระตุ้นหัวใจ 
อาการของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ แยกออกเป็น 2 ประเภท คือ 
          “อาการของโรคหวัใจเตน้ชา้ผดิปกติ” จะมีอาการมึนงง ใจหวิว วูบ ความดันโลหิตต่ า หากเป็นหนักอาจจะเป็นลมหมดสติ 
ในรายท่ีอาการไม่มากอาจมีเพียงอาการอ่อนเพลียและเหนื่อยง่าย  “อาการของโรคหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ” หากเป็นเพียงเล็กน้อยจะมีอาการ
เหนื่อยง่ายและหัวใจเต้นเร็วเท่านั้น แต่หากเป็นหนักจะมีการอากร เจ็บหน้าอก หน้ามืด ความดันโลหิตต่ า หัวใจวายและอาจเสียชีวิตโดย
เฉียบพลัน 
           การวนิจิฉยัโรคหวัใจเตน้ผดิจงัหวะ ท าโดยการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจท่ีเรียกว่า ECG หรือ Electrocardiogram           
แต่อย่างไรก็ตามการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจจะพบความผิดปกติเมื่อผู้ป่วยมีอาการในขณะตรวจเท่านั้น หากผู้ป่วยไม่มีอาการในขณะตรวจ             
ก็อาจไม่พบความผิดปกติ ท าให้การวินิจฉัยโรคไม่สามารถท าได้ ในกรณีอาจต้องใช้การตรวจคลื่นหัวใจแบบพกติดตัวตลอด 24 ชั่วโมง               
ท่ีเรียกว่า Holter Monitoring ซึ่งจะเป็นการตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจตลอดเวลา หากมีอาการผิดปกติจะได้รีบเข้ารักษาได้ทันที 
          วิธีการรกัษาโรคหวัใจเตน้ผดิจงัหวะ ในรายท่ีไม่มีอาการรุนแรง อาจไม่ต้องเข้ารับการรักษา ส่วนรายท่ีมีอาการหนัก จะรักษา
ด้วยวิธีกินยา จี้กล้ามเนื้อหัวใจบริเวณที่ลัดวงจรด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง และฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจในผู้ป่วยท่ีหัวใจเต้นช้าผิดปกติ หรือเครื่อง 
กระตุกหัวใจในผู้ป่วยท่ีหัวใจเต้นเร็วกวา่ปกติ การรักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะไม่เพียงแต่จะรกัษาด้วย ยา และ เครื่องมือต่าง ๆ แล้วนั้น 
ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองด้วยวิธีตามธรรมชาติ เพื่อช่วยบรรเทาอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะและป้องกันการเกิดโรคได้ ดังนี้ 
          “การผ่อนคลายความเครียด” ความเครียดถือเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้หัวใจเต้นเร็ว เนื่องจากเมื่อเครียด ร่างกายจะหลั่ง
ฮอร์โมนและสารสื่อประสาทต่าง ๆ ท่ีกระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็ว ส่งผลให้หัวใจเต้นผิดจังหวะได้ “ลดยาบางชนิด” ผู้ที่มีโรคประจ าตัวและ              
ต้องกินยาต่อเนื่อง อาจมีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ ซึ่งเป็นผลข้างเคียงของยา ดังนั้นจึงควรปรึกษาแพทย์ว่าสามารถลดยาหรือเปลี่ยนชนิด
ของยาได้หรือไม่ เพื่อป้องกันอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ “งดเครื่องดื่มคาเฟอีน” เครื่องดื่มคาเฟอีน อาทิ ชา กาแฟ เครื่องดื่มชูก าลัง และ
น้ าอัดลม เป็นสาเหตุอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะเนื่องจากในเครื่องดื่มมีสารกระตุ้นท าให้จุดก าเนิดไฟฟ้าหรือกล้ามเนื้อหัวใจที่มีแนวโน้มว่าจะ
เกิดการลัดวงจารท างานผิดปกติได้เร็วขึ้น “นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ” การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเป็นการท าให้หัวใจได้รับการ
พักผ่อนและท างานน้อยลง ซึ่งเท่ากับเป็นการรักษาหัวใจให้แข็งแรงและสูบฉีดเลือดได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
          นอกจากวิธีการรักษาและการควบคุมดังกล่าวแล้วนั้น การรับประทานอาหารก็ยังเป็นอีกปัจจัยเสริมท่ีจะช่วยลดการเกิด
โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ วารสารสมาคมอายุรแพทย์หัวใจในสหรัฐอเมริกา (American Heart Association’s Journal) ได้
แนะน าให้กินปลาทูน่าหรือ ปลาอื่น ๆ ที่ผ่านกระบวนการย่าง หรือ นึ่ง อย่างสม่ าเสมอสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อลดอัตราความเสี่ยงของ
โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ โดยจะเห็นได้ว่า โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ เป็นโรคท่ีไม่สามารถวินิจฉัยได้ง่าย แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีวิธีลดความเสีย่ง 
ฉะนั้นเราจึงควรจะสังเกตอาการด้วยตนเอง อย่าละเลย หรือ เพิกเฉย ทั้งยังควรลดปัจจัยเส่ียงต่าง ๆ เพิ่มความแข็งแรงให้สุขภาพกายและ
สุขภาพใจ เหล่านี้ก็จะท าให้..หัวใจน้อย ๆ ของเราเต้นไปตามจังหวะอย่างสมบูรณ์ ไม่ออกนอกลู่นอกทางเป็นแน่ 
ท่ีมา  http://www.stou.ac.th/study/sumrit/2-55(500)/page1-2-55(500).html โดยฝนบังอร  

ภัยควรรู้..เมือ่..หวัใจเตน้ผิดจังหวะ 
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