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สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ มีวัตถุประสงคหลักในการเปนองคความรู ใหการ
อบรม เผยแพรความรูทางวิชาการทางดานโรคหัวใจและหลอดเลือดใหสมาชิกแพทย พยาบาล บุคลากรทางการแพทย
และประชาชนทั่วไป รวมถึงใหการสนับสนุนทางดานวิชาการแกชมรมแพทยตาง ๆ ภายใตการดูแลของสมาคมแพทยโรค
หัวใจแหงประเทศไทยฯ หนึ่งในชมรมแพทยนั้นก็คือชมรมหัวใจลมเหลวแหงประเทศไทย
ทางชมรมหัวใจลมเหลวแหงประเทศไทย ไดจดั ทำแนวทางเวชปฏิบตั เิ พือ่ การวินจิ ฉัยและการดูแลรักษาผูป ว ยภาวะ
หัวใจลมเหลว พ.ศ. 2562 ขึ้นเปนครั้งที่ 3 โดยเนนในเรื่องของแนวทางปฏิบัติที่แพทย หรือทีมแพทยผูทำการรักษา ทั้ง
อายุรแพทย อายุรแพทยโรคหัวใจ และบุคลากรทางการแพทยสามารถนำไปใชได ในระยะเวลาไมกป่ี ท ผ่ี า นมา มีความรูใ หม
เกิดขึ้นมาก ชมรมฯ จึงไดปรับปรุงเนื้อหา คำแนะนำ ใหเหมาะสม ทันสมัย สามารถนำไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดู
แลรักษาผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ
กระผมในนามของนายกสมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทยฯ ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารยนายแพทยรงุ โรจน
กฤตยพงษ ประธานชมรมหัวใจลมเหลวฯ และรองศาสตราจารยนายแพทยธีรภัทร ยิ่งชนมเจริญ ประธานวิชาการชมรมฯ
รวมถึงคณะกรรมการบริหารของชมรมฯ ที่ไดมีการทบทวน ปรับปรุง แนวทางเวชปฏิบัติ ชุดนี้เพื่อประโยชนอันสูงสุดตอ
ผูปวยภาวะหัวใจลมเหลว

ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยครรชิต ลิขิตธนสมบัติ
นายกสมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

1

คำนำ
ชมรมหัวใจลมเหลวแหงประเทศไทย ภายใตสมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ไดจัด
ตั้งขึ้นโดยมีความมุงหมายเปนศูนยกลางเพื่อศึกษา วิจัย พัฒนาความรู และเผยแพร ภาวะหัวใจลมเหลว สำหรับแพทย
บุคคลากรทางการแพทย และประชาชน
อีกหนึ่งบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการชมรมฯ ก็คือ การจัดทำแนวทางเวชปฏิบัติเพื่อการวินิจฉัยและการดูแล
รักษาผูปวยภาวะหัวใจลมเหลว ใหทันตอวิวัฒนาการทางแพทย ซึ่งในปจจุบันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากและเพื่อใหเปน
มาตรฐานเดียวกันในระดับประเทศ โดยแนวทางเวชปฏิบัติในเลมนี้ทางชมรมฯ ไดดำเนินการจัดทำมาเปนครั้งที่ 3 โดยครั้ง
แรกจัดทำในป พ.ศ. 2551 ครัง้ ที่ 2 ป พ.ศ. 2557 และครัง้ นีไ้ ดจดั ทำในป พ.ศ. 2562 โดยไดเรียบเรียงเปนฉบับภาษาอังกฤษ
และ ภาษาไทย คณะทำงานรางแนวทางฯ มาจากหลายสถาบันการศึกษา รวบรวมเนือ้ หาวิชาการ การศึกษาใหม เรียบเรียง
เปนคำแนะนำ เพือ่ ใหอายุรแพทย อายุรแพทยโรคหัวใจ แพทยทว่ั ไป และบุคลากรทางการแพทย นำไปใชใหเกิดประโยชน
และประสิทธิภาพสูงสุด
อยางไรก็ตาม ผูท น่ี ำแนวทางเวชปฏิบตั นิ ไ้ี ปใชควรคำนึงถึงสภาพแวดลอม ความพรอมของบุคลากร เครือ่ งมือ และ
ความสามารถการสงตรวจทางหองปฏิบัติการของสถานพยาบาลแตละแหงประกอบดวย
ทายที่สุดนี้ ในนามของคณะกรรมการชมรมหัวใจลมเหลวแหงประเทศไทย ภายใตสมาคมแพทยโรคหัวใจแหง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ขอขอบคุณหนวยงานที่เกี่ยวของอันไดแกสมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทยฯ
ที่ใหทุนสนับสนุนในการจัดทำ และผูรวมจัดทำเนื้อหาในแนวทางฯ ฉบับนี้ที่ไดเสียสละเวลาอยางยิ่งมารวมจัดทำใหสำเร็จ
ลุลวงออกมาไดอยางสมบูรณ ถึงแมจะใชเวลามากแตไมไดลดความตั้งใจในการทำ และหวังเปนอยางยิ่งวาในอนาคตจะ
ไดมีการจัดทำแนวทางเวชปฏิบัติฯ นี้ เปนฉบับที่ปรับปรุงเพิ่มจากนี้ออกมาใหกับอายุรแพทยโรคหัวใจ และบุคลากรทาง
การแพทยที่เกี่ยวของไดนำไปประกอบการดูแลคนไขอยางตอเนื่อง

ศาสตราจารยนายแพทยรุงโรจน กฤตยพงษ
ประธานชมรมหัวใจลมเหลวแหงประเทศไทย

2

รายนามคณะทำงานจัดทำแนวทางเวชปฏิบัติ
เพื่อการวินิจฉัยและการดูแลรักษาผูปวยภาวะหัวใจลมเหลว พ.ศ. 2562
นายแพทยถาวร สุทธิไชยากุล
นายแพทยประสาท เหลาถาวร
นายแพทยเกรียงไกร เฮงรัศมี
นายแพทยรุงโรจน กฤตยพงษ
แพทยหญิงสมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง
แพทยหญิงศริญญา ภูวนันท
นายแพทยเอกราช อริยะชัยพาณิชย
นายแพทยระพีพล กุญชร ณ อยุธยา
นายแพทยเกษม รัตนสุมาวงศ
นายแพทยรังสฤษฎ กาญจนะวณิชย
แพทยหญิงอรินทยา พรหมินธิกุล
นายแพทยอดิศัย บัวคำศรี
นายแพทยโสภณ สงวนวงษ
นายแพทยธรณิศ จันทรารัตน
แพทยหญิงพรวลี ปรปกษขาม
นายแพทยสาธิต เจนวณิชยสถาพร
แพทยหญิงศรีสกุล จิรกาญจนากร
นายแพทยปรัญญา สากิยลักษณ
นายแพทยพัชร อองจริต
นายแพทยธีรภัทร ยิ่งชนมเจริญ
นายแพทยนรศักดิ์ สุวจิตตานนท
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ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

คำยอ
ACEI
ADHF
ARB
ARNI
Beta-blocker
BNP
CCB
CIED
COX-2 inhibitor
CPAP
CRT
CRT-D
ECMO
EF
eGFR
HF
HFmrEF
HFpEF
HFrEF
ICD
LVAD
LVEF
MCS
MRA
NOAC
NP
NSAID
NT-proBNP
NYHA FC
OSA
PCI
PND
PVR
RAAS
SGLT-2
VAD
VKA
VO2 max

Angiotensin converting enzyme inhibitor
Acute decompensated heart failure
Angiotensin-II type-1 receptor blocker
Angiotensin receptor neprilysin inhibitor
Beta-adrenergic blocking agent
B-type or brain natriuretic peptide
Calcium channel blocker
Cardiac implantable electronic device
Selective cyclooxygenase-2 inhibitor
Continuous positive airway pressure
Cardiac resynchronization therapy
Cardiac resynchronization therapy and deﬁbrillator
Extracorporeal membrane oxygenation
Ejection fraction
Estimated glomerular ﬁltration rate
Heart failure
Heart failure with mid-range ejection fraction
Heart failure with preserved ejection fraction
Heart failure with reduced ejection fraction
Implantable cardioverter deﬁbrillator
Left ventricular assist device
Left ventricular ejection fraction
Mechanical circulatory support
Mineralocorticoid receptor antagonist
non-VKA oral anticoagulant
Natriuretic peptide
Non-steroidal anti-inﬂammatory drug
N-terminal of prohormone of brain natriuretic peptide
New York Heart Association Functional Classiﬁcation
Obstructive sleep apnea
Percutaneous coronary intervention
Paroxysmal nocturnal dyspnea
Pulmonary vascular resistance
Renin-angiotensin-aldosterone system
Sodium-glucose co-transporter-2
Ventricular assist device
Vitamin K antagonist
Maximal oxygen consumption
4

บทนำ
แนวทางเวชปฏิบัติเพื่อการวินิจฉัยและการดูแลรักษาผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวเรื้อรัง พ.ศ. 2562 เรียบเรียงโดย
ชมรมหัวใจลมเหลวแหงประเทศไทย แนวทางเวชปฏิบตั ฉิ บับนีไ้ ดรวบรวมหลักฐานทางวิชาการ และ ขอเสนอแนะทีเ่ กีย่ วกับ
การดูแลผูป ว ยภาวะหัวใจลมเหลว (heart failure หรือ HF) เพือ่ ยกระดับมาตรฐานการดูแลผูป ว ย โดยอางอิงตามหลักฐาน
วิชาการทีม่ ใี นปจจุบนั อาศัยแนวคิดพืน้ ฐานในการดูแลผูป ว ยภาวะหัวใจลมเหลวเรือ้ รัง รวมกันเปนทีมสหสาขาวิชาชีพ ไดแก
แพทยผูเชี่ยวชาญภาวะหัวใจลมเหลว อายุรแพทยโรคหัวใจ อายุรแพทยทั่วไป พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด
นักสังคมสงเคราะห เปนตน เพื่อเลือกแนวทาง การรักษาที่เหมาะสมที่สุด ตามบริบทในผูปวยแตละราย คณะทำงานฯ ได
เรียบเรียงแนวทางเวชปฏิบัติฯ โดยอิสระ ไมมีสวนเกี่ยวของกับบริษัทยาและเวชภัณฑ แตบริษัทดังกลาวก็อาจมาชวย
สนับสนุนการพิมพและเผยแพรเทานั้น
อนึ่ง แนวทางเวชปฏิบัติฉบับนี้ เปนเพียงขอแนะนำตามหลักฐานทางวิชาการ สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความ
เหมาะสม แพทยและทีมสหสาขาวิชาชีพ ผูนำไปใชควรคำนึงถึงสภาพแวดลอม ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และ
ความสามารถการสงตรวจทางหองปฏิบัติการของสถานพยาบาลดวย

5

ระดับคำแนะนำ (Class of recommendation: COR)
ระดับคำแนะนำ กำหนดขึ้นเพื่อระบุวาแนวทางเวชปฏิบัติขอนั้น ๆ เชน การสงตรวจ การรักษา การพยาบาล การ
ใชยารักษาโรคการทำหัตถการ การใชเครื่องมือ จะไดประโยชนหรือโทษมากนอยเพียงใด
ตารางที่ 1 ระดับคำแนะนำ

I

“แนะนำ หรือ ควรปฏิบตั ”ิ
มีหลักฐานวิชาการหรือความคิดเห็นชัดเจนตรงกันวาเปนประโยชนตอ ผูป ว ยและคุม คา

IIa

“นาปฏิบตั ิ หรือ นาพิจารณา”
หลักฐานทางวิชาการหรือความคิดเห็นขัดแยงกันเล็กนอย ผลโดยรวมมีแนวโนมเปนประโยชน
ตอผูป ว ยหรือคุม คา

IIb

“อาจปฏิบตั ิ หรือ อาจพิจารณา”
หลักฐานทางวิชาการหรือความคิดเห็นขัดแยงกันเล็กนอย ผลโดยรวมมีแนวโนมเปนประโยชน
ตอผูป ว ยแตไมชดั เจน

III

“ไมควรปฏิบตั ”ิ
หลักฐานทางวิชาการหรือความคิดเห็นชัดเจนตรงกันวาทำแลวไมเกิดประโยชน
หรือบางกรณีอาจทำใหเกิดโทษตอผูป ว ย

ระดับหลักฐานสนับสนุน (Level of evidence: LOE)

ระดับหลักฐาน กำหนดขึ้นเพื่อระบุชนิดของแหลงขอมูลที่ใชสนับสนุนแนวทางเวชปฏิบัติขอนั้น ๆ

ตารางที่ 2 คุณภาพของหลักฐานสนับสนุน

A

ขอมูลไดมาจากการศึกษาแบบสุม มีกลุม ควบคุม (randomized clinical trial) หลายการศึกษา
หรือการวิเคราะหอภิมาน (meta-analysis)

B

ขอมูลไดมาจากการศึกษาแบบสุม มีกลุม ควบคุม (randomized clinical trial) การศึกษาเดียว
หรือการศึกษาแบบไมสมุ (non-randomized) ขนาดใหญ

C

ขอมูลไดมาจากการศึกษาขนาดเล็ก การศึกษาแบบยอนหลัง (retrospective study)
ฐานขอมูลผูป ว ย (registry) หรือเปนคำแนะนำของผูเ ชีย่ วชาญ
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แผนภูมิหลัก
วิชาชีพ

แผนภูมหิ ลักของแนวทางเวชปฏิบตั นิ ใ้ี ชเพือ่ สือ่ สารแนวคิดหลักของการดูแลผูป ว ยภาวะหัวใจลมเหลวกับทีมสหสาขา

ขัน้ ตอนแรกคือ ใหการวินจิ ฉัยอยางถูกตอง ปรากฎตามสวนที่ 1 การวินจิ ฉัย โดยภาวะหัวใจลมเหลวเปนกลุม อาการ
ที่ประกอบดวยอาการ (symptom) และ อาการแสดง (sign) ที่เกิดจากการทำงานหรือโครงสรางที่ผิดปกติของหัวใจ
การวินิจฉัยภาวะหัวใจลมเหลวจึงประกอบดวยเกณฑการวินิจฉัยไดแก
1. พบอาการ (symptom) หรือตรวจพบอาการแสดง (sign) ของภาวะหัวใจลมเหลว รวมกับ
2. พบหลักฐานความผิดปกติระดับโครงสราง (structure) หรือการทำงาน (function) ของหัวใจ
ซึ่งแนวทางการวินิจฉัยไดรางขึ้นเพื่อเพิ่มความไว (sensitivity) ของการวินิจฉัย โดยในขณะเดียวกันจะแยกผูปวย
ที่มีอาการเหนื่อยจากสาเหตุอื่นๆ ออกจากกลุมผูปวยภาวะหัวใจลมเหลว
เมือ่ วินจิ ฉัยไดแลว จะนำไปถึงสวนที่ 2 ขอแนะนำหลักสำหรับดูแลผูป ว ยทุกราย ซึง่ ประกอบดวยองคประกอบ 5 ส
ไดแก
1. คนหาสาเหตุ
2. สืบคนโรครวม
3. ปรับปริมาณสารน้ำ
4. ดูแลผูปวยโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
5. ดูแลสอดคลองกับแนวทางเวชปฏิบัติ
ทั้ง 5 ขอนี้เปนขั้นตอนสำคัญของการดูแลผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวทุกคน เนื่องจากภาวะหัวใจลมเหลวมิใชการ
วินิจฉัยที่สิ้นสุด แตอาจมีโรคหรือภาวะอื่นเปนสาเหตุที่แทจริงของภาวะหัวใจลมเหลว การสืบหาความผิดปกติที่เปนสาเหตุ
ของภาวะหัวใจลมเหลวจะทำใหการรักษาตรงจุดที่สุด ในขณะเดียวกัน ผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวมักมีโรครวม ซึ่งการรักษา
อยางเหมาะสมจะบรรเทาอาการของผูปวยและสงผลดีตอการพยากรณโรค
ภาวะน้ำเกิน (congestion) เปนสวนสำคัญที่ทำใหผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวแสดงอาการ ซึ่งการใชยาขับปสสาวะ
อยางเหมาะสมจะชวยใหอาการของผูป ว ยดีขน้ึ ทายทีส่ ดุ การดูแลผูป ว ย ภาวะหัวใจลมเหลว ควรอางอิงหลักฐานทางวิชาการ
จากแนวทางเวชปฏิบัติ และ รักษาผูปวยโดยใชทีมสหสาขาวิชาชีพดูแลรวมกันเพื่อผลการรักษาที่ดีที่สุด
การดูแลผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวเรื้อรังขณะที่เปนผูปวยนอกเบื้องตน จะแบงผูปวยออกเปนกลุมตามการบีบตัว
ของหัวใจ ระบุจากคา left ventricular ejection fraction (LVEF) ไดแก
1 HF with reduced EF (HFrEF) หมายถึงผูปวยมีคา LVEF <40%
2 HF with mid-range EF (HFmrEF) หมายถึงผูปวยมีคา LVEF 40-49%
2. HF with preserved EF (HFpEF) หมายถึงผูปวยมีคา LVEF ≥50%
กลุมผูปวย HFrEF นั้น มีการศึกษาจำนวนมากดวยยาหลายชนิดที่สามารถลดอัตราเสียชีวิตในระยะยาวได จึงควร
เริม่ ใชยาในเวลาทีเ่ หมาะสม รวมถึงควรเพิม่ ขนาดของยาขึน้ ไปใกลขนาดสูงสุด เทาทีจ่ ะใชไดอยางปลอดภัยในผูป ว ยแตละคน
เชนเดียวกันกับ การใชเครือ่ งกระตุน หัวใจอิเล็กทรอนิกส (cardiac implantable electronic devices: CIED) เชน เครือ่ ง
กระตุกหัวใจดวยไฟฟา (implantable cardioverter deﬁbrillator: ICD) และเครื่องกระตุนหัวใจชนิด CRT (cardiac
resynchronization therapy) อยางเหมาะสม สามารถเพิม่ อัตราการรอดชีวติ ได ในขณะทีก่ ลุม HFpEF นัน้ ใชการควบคุม
ความดันโลหิต และ การปรับสภาวะน้ำเกินเปนการรักษาหลัก ยังไมมีการรักษาที่ลดอัตราเสียชีวิตลงไดชัดเจน
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ในบริบทการรักษาแบบผูป ว ยในและผูป ว ยฉุกเฉิน แพทยผดู แู ลควรเนนการดูแลผูป ว ยทีม่ ภี าวะช็อค หรือภาวะการ
หายใจลมเหลว ตระหนักวาผูป ว ยทีม่ ภี าวะหัวใจลมเหลวเฉียบพลันจำนวนหนึง่ อาจเกิดจากสาเหตุทก่ี อ อันตรายถึงแกชวี ติ ได
การดูแลผูปวยในนั้นหลักการสำคัญคือการแบงผูปวยออกเปน 4 กลุมตามปริมาณสารน้ำในรางกาย ซึ่งมี 2 สถานะ คือ
น้ำเกิน (wet) และ ปกติหรือขาด (dry) รวมกับสถานะการไหลเวียนของโลหิต ไดแก การไหลเวียนไมเพียงพอ (cold) และ
เพียงพอ (warm) ทำใหไดกลุมผูปวย 4 กลุมซึ่งมีแนวทางการดูแลแตกตางกัน ไดแก wet-warm, dry-warm, wet-cold
และ dry-cold มีผลตอการเลือกใชยาขับปสสาวะ (diuretics) ยาขยายหลอดเลือด (vasodilator) ยากระตุนหัวใจ
(inotrope) และยาหดเกร็งหลอดเลือด (vasopressor)
เมื่อใหการรักษาภาวะหัวใจลมเหลว สาเหตุจำเพาะ และโรครวมอยางเหมาะสมแลว อาจยังมีผูปวยบางกลุมที่การ
ดำเนินโรคไมดีขึ้น เขาสูกลุมภาวะหัวใจลมเหลวที่ซับซอนหรือภาวะหัวใจลมเหลวระยะสุดทาย (advanced heart failure
หรือ end-stage heart failure) ซึ่งทีมผูดูแลควรพิจารณาใหการรักษาพิเศษแกผูปวย เชน การผาตัดปลูกถายหัวใจ ผาตัด
ใสเครือ่ งพยุงการทำงานของหัวใจ (mechanical circulatory support) หรือการรักษาแบบประคับประคอง (palliative care)
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A.
การวินิจฉัย

ประเมินความนาจะเปนของภาวะหัวใจลมเหลว
อาการและอาการแสดงที่บงชี้ภาวะหัวใจลมเหลว
• ออกกําลังกายไดนอยลง
• นอนราบไมได (orthopnea)
• หายใจหอบเหนื่อยหลังนอนหลับ (PND)
• JVP สูง
• ตรวจพบเสียง S3 gallop
• ตรวจพบ apical impulse ออกดานขาง
(lateral shifted apical impulse)
• บวมตามแขนขา

ผลการตรวจที่บงชี้ความผิดปกติของหัวใจ
• LVEF <40% (HFrEF)
• เงาหัวใจในเอกซเรยปอดใหญขึ้น (HFrEF)
• LVEF ≥40% รวมกับหัวใจหองดานลางซายหนา,
หัวใจหองบนซายใหญขึ้น หรือพบ diastolic dysfunction
(HFmrEF และ HFpEF)
• ความดัน LVEDP สูงขึ้น
• ระดับ natriuretic prptide (NP) สูงขึ้น

ขอควรปฏิบัติสําหรับผูปวยทุกคน
• สาเหตุ
• สืบคนโรครวม
B.
ขอแนะนําหลักสําหรับ
ผูปวยทุกราย (5ส)

ระบุสาเหตุของภาวะหัวใจลมเหลว
คัดกรองและดูแลรักษาโรครวมที่พบไดบอย เชน โรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
AF ไตวายเรื้อรัง ภาวะโลหิตจาง
• สารนํ้า
ประเมินปริมาณสารนํ้า จายยาขับปสสาวะเพื่อบรรเทาอาการจากภาวะนํ้าเกิน
• สหสาขาวิชาชีพ
ใหทีมสหสาขาวิชาชีพรวมดูแลผูปวย เพื่อใหผูปวยสามารถดูแลตนเองไดอยางเหมาะสม
• สอดคลองกับแนวทางเวชปฏิบัติ ดูแลรักษาผูปวยโดยอางอิงหลักฐานทางวิชาการและแนวทางเวชปฏิบัติเพื่อผลการรักษาที่ดีที่สุด

ผูปวยนอก (ภาวะหัวใจลมเหลวเรื้อรัง)

C.
การดูแลรักษา

ผูปวยใน (ภาวะหัวใจลมเหลวเฉียบพลัน)

• ฟนฟูสมรรถภาพทางกาย (functional capacity)
• เพิ่มคุณภาพชีวิตของผูปวย (quality of life)
• ลดหรือปองกันการเขารับการรักษาในโรงพยาบาล
• ลดอัตราการเสียชีวิต

• ปรับสภาพการไหลเวียนของโลหิต (Hemodynamics)
• บรรเทาอาการของผูปวย
• ลดหรือปองกันการเกิดภาวะแทรกซอน

HFrEF
(EF <40%)

HFpEF
(EF ≥50%)

MRA

มีประโยชนลดอัตราการเสียชีวิตสําหรับผูปวยเฉพาะกลุม

ARNI

ICD

CRT

ควบคุมความดันโลหิต

รักษาสาเหตุของภาวะหัวใจลมเหลว เชน
กลามเนื้อหัวใจขาดเลือด ความดันโลหิตสูงรุนแรง
หัวใจเตนผิดจังหวะ

บรรเทาภาวะนํ้าเกิน
ดูแลรักษาโรครวม
Wet

BB

อาจจําเปนตอง - ใชออกซิเจน, NIPPV หรือเครื่องชวยหายใจ
- ผาตัดใสเครื่องชวยการสูบฉีดของหัวใจ (MCS)
- เขารับการรักษาในหนวยดูแลผูปวยวิกฤติ

พิจารณา

มีประโยชนลดอัตราการเสียชีวิตสําหรับผูปวยสวนใหญ

ACEI / ARB

ภาวะหัวใจลมเหลวเฉียบพลัน

If inhibior

Digoxin

ISDN/HDZ

MRA

ARB

Cold

ลดการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล ประโยชนลดอัตราการเสียชีวิตไมชัดเจน

พิจารณา
ฉีดยาขับปสสาวะ loop diuretics
เพิ่มยาขับปสสาวะหรือ ultraﬁltration
Vasodilator (MAP >65)
Inotrope (MAP <65)
Vasopressor (MAP <65)
วางแผนจําหนายผูปวย

ผาตัดปลูกถายหัวใจ
D.
ภาวะหัวใจลมเหลว
ระยะสุดทาย

MCS/VAD

รักษาแบบประคับประคอง

เลือกแผนการรักษาตามเปาหมายของผูปวย
พิจารณาสงผูปวยเขารับการรักษาตอในศูนยโรคหัวใจที่มีศักยภาพพรอมดูแลภาวะหัวใจลมเหลวระยะสุดทาย

MCS = mechanical circulatory support (การผาตัดใสเครือ่ งพยุงการทำงานของหัวใจ), VAD = ventricular assist device
ภาพที่ 1 แผนภูมิหลักของแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับดูแลผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวเรื้อรัง พ.ศ. 2562
9

ปญหาของภาวะหัวใจลมเหลวในประเทศไทย
ผูป ว ยภาวะหัวใจลมเหลวในปจจุบนั มีปริมาณเพิม่ ขึน้ เปนจำนวนมาก สวนหนึง่ จากองคความรู การดูแลผูป ว ยหัวใจ
และหลอดเลือดในระยะเฉียบพลันทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เปนอยางมาก ผูป ว ยเสียชีวติ นอยลง ประชากร 1-2% ของประเทศแถบตะวัน
ตกมีภาวะหัวใจลมเหลว ในขณะที่ขอมูลความชุกของประเทศไทยยังไมชัดเจน แตขอมูลในประเทศแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใตอยูที่ 5-7% อัตราการเสียชีวิตจากภาวะนี้ในประเทศไทยไมเปนที่ทราบแนชัด ขอมูลของผูปวยภาวะหัวใจลมเหลว
เฉียบพลันที่ไดรับการรักษา แบบผูปวยใน จากการศึกษา THAI-ADHERE Registry ระบุวาอัตราการเสียชีวิตของผูปวยใน
อยูที่ 5.5% โดยจำนวนวันนอน โรงพยาบาลมีคามัธยฐานอยูที่ 7.5 วัน โดยทั่วไปอัตราการเสียชีวิตของภาวะหัวใจลมเหลว
อยูที่ 10% ตอป และ 50% ของผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวเสียชีวิตภายใน 5 ปหลังไดรับการวินิจฉัย หลังจากผูปวยไดรับ
การวินิจฉัย มักตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลซ้ำ นอกจากจะสงผลตอผูปวยแลว ภาวะหัวใจลมเหลวยังมีผลกระทบ
ตอสมาชิกในครอบครัวและผูดูแลอีกดวย

คำนิยามและพยาธิสรีรวิทยา (deﬁnition and pathophysiology)
ภาวะหัวใจลมเหลวเปนกลุมอาการที่มีสาเหตุจากความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือด อาจเปนที่ระดับ
โครงสรางหรือการทำงานที่ผิดปกติของโครงสราง เชน กลามเนื้อหัวใจ ลิ้นหัวใจ เยื่อหุมหัวใจ ระบบหลอดเลือดทั้งที่หลอ
เลี้ยงรางกายและปอด ทำใหเกิดอาการและอาการแสดงที่บงบอกถึงความผิดปกติ เชน หายใจไมสะดวก เหนื่อยงาย แขน
ขาบวม เสนเลือดที่คอโปงพอง และ ภาวะน้ำทวมปอด
ภาวะหัวใจลมเหลวมักคอย ๆ สะสมอาการขึน้ ทำใหผปู ว ยมีอาการนอย ๆ คอนขางคงทีเ่ ปนระยะเวลานาน ในชวง
ทีเ่ ปนผูป ว ยนอก (chronic HF) เมือ่ ติดตามอาการตอไป ผูป ว ยจะมีอาการทรุดลงเปนระยะ เรียกวาเปนภาวะหัวใจลมเหลว
เฉียบพลัน (acute HF) ซึ่งเปนชวงที่ตองดูแลใกลชิด ความรุนแรงของอาการนั้นอาจไมสัมพันธกับระดับความผิดปกติ
ของโครงสรางหัวใจและหลอดเลือดโดยตรง แตขึ้นกับปจจัยกระตุนในขณะที่ผูปวยมีอาการทรุดลงดวย
ภาวะหัวใจลมเหลวไมเพียงสงผลตอระบบหัวใจและหลอดเลือด แตยงั สงผลถึงการทำงานของระบบอืน่ ๆ เนือ่ งจาก
เมือ่ ผูป ว ยมีความผิดปกติทเ่ี ปนสาเหตุของ ภาวะหัวใจลมเหลว จะสงผลใหความดันโลหิตในหองหัวใจและหลอดเลือดสูงขึน้
(elevated ﬁlling pressure) การไหลเวียนโลหิตโดยรวมไมเพียงพอตอการทำงานของอวัยวะ (decreased cardiac output)
ทำใหระบบตาง ๆ ไดรับเลือดไมเพียงพอตอการใชงาน (inadequate organ perfusion) การทำงานของระบบประสาท
อัตโนมัติ ระบบฮอรโมนและ cytokine จะถูกกระตุน ซึ่งเปนพยาธิสรีรวิทยาหลักที่เกิดขึ้นในภาวะหัวใจลมเหลว มีผล
ตอเนือ่ งใหเกิดการปรับเปลีย่ นโครงสรางของ หัวใจหองลางซาย (left ventricle) ซึง่ สงผลเสียในระยะยาว (maladaptive
remodeling) ความผิดปกติทเ่ี กิดขึน้ ตอหัวใจหองลางซายนัน้ มักถูกจำแนกออกเปนความผิดปกติของระยะบีบตัว (systolic
dysfunction) และ ความผิดปกติของระยะคลายตัว (diastolic dysfunction)
ภาวะหัวใจลมเหลวจึงเปนผลจากความผิดปกติใด ๆ ของระบบหัวใจและหลอดเลือด ทีไ่ มสามารถเพิม่ การไหลเวียน
ของโลหิตโดยรวม (cardiac output) ไดเพียงพอเมื่อรางกายถูกกระตุนและตองการการไหลเวียนโลหิตโดยรวมมากขึ้น
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การวินิจฉัยภาวะหัวใจลมเหลว
การวินจิ ฉัยภาวะหัวใจลมเหลวใชเพียงขอมูลอาการ และ อาการแสดงทางคลินกิ เทานัน้ โดยไมมเี กณฑการวินจิ ฉัย
ที่ใชทั่วไป สวนการสงตรวจเพิ่มเติม เชน การสงเลือดตรวจทางพยาธิวิทยาคลินิก การตรวจวินิจฉัยดวยภาพ (diagnostic
imaging) เพียงเพื่อชวยยืนยันการวินิจฉัย แยกโรคอื่น สืบหาสาเหตุที่แทจริงของภาวะหัวใจลมเหลว วามีลักษณะเฉพาะ
อยางไร ซึ่งจะมีผลตอการวางแผนการรักษาในระยะยาว
การวินิจฉัยอาศัยขอมูลสำคัญคือ การที่ผูปวยมีอาการและอาการแสดงบงบอกภาวะหัวใจลมเหลว อยางไรก็ตาม
อาการและอาการแสดงทั้งหมดนี้สามารถพบไดในโรคหรือภาวะอื่น ไมไดเปนอาการที่จำเพาะตอภาวะหัวใจลมเหลวเพียง
อยางเดียว
ตารางที่ 3 การประเมินอาการและอาการแสดงของผูปวยที่สงสัยภาวะหัวใจลมเหลว
อาการและอาการแสดงทีบ่ ง ชีภ้ าวะหัวใจลมเหลว
•
•
•
•
•
•

ออกแรงหรือออกกำลังกายไดนอยลง
นอนราบไมได (orthopnea)
หายใจหอบเหนื่อยหลังนอนหลับ (PND)
JVP สูง
พบเสียง S3 gallop
ตรวจพบ apical impulse ออกดานขาง
(lateral shifted apical impulse)
• บวมตามแขนขา (extremity edema)

ผลการตรวจทีบ่ ง ชีค้ วามผิดปกติของหัวใจ
• LVEF <40% (HFrEF)
• เงาหัวใจในเอกซเรยปอดกวางขึ้น (HFrEF)
• LVEF >40% รวมกับหัวใจหองลางซายหนา,
หัวใจหองบนซายใหญขึ้น หรือพบ diastolic
dysfunction (HFmrEF และ HFpEF)
• ความดัน LVEDP สูงขึ้น
• ระดับ natriuretic peptide (NP) สูงขึ้น

การสงตรวจเพิ่มเติมจะมุงเนนตรวจการทำงานและหาความผิดปกติของโครงสรางหัวใจ ไดแก การตรวจคลื่นเสียง
สะทอนหัวใจ (echocardiography) การตรวจภาพหัวใจดวยคลืน่ แมเหล็กไฟฟา (cardiac magnetic resonance imaging)
การตรวจอีกกลุมเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา โดยวัดความดันในหองหัวใจหองลางซาย (left ventricular
end-diastolic pressure; LVEDP) หรือความดันในหลอดเลือดดำจากปอดเขาหัวใจหองซาย (pulmonary wedge pressure)
วาสูงขึ้นผิดปกติหรือไม เปนตน
อยางไรก็ตาม อาการ อาการแสดง และผลการตรวจทีก่ ลาวมาสามารถเปลีย่ นแปลงไดตามปริมาณสารน้ำในรางกาย
ของผูปวย หากยังใหการวินิจฉัยไดไมชัดเจน สามารถสงตรวจระดับ BNP หรือ NT-proBNP เพื่อชวยใหวินิจฉัยภาวะหัวใจ
ลมเหลวไดแมนยำขึน้ โดยเฉพาะในผูป ว ยทีส่ งสัยภาวะ HFpEF แตมบี างภาวะทีท่ ำใหคา เหลานีเ้ ปลีย่ นแปลงไดแมไมใชภาวะ
หัวใจลมเหลว
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ตารางที่ 4 คาปกติและการแปลผลของระดับ natriuretic peptide
สถานการณ
ผูปวยเรื้อรัง

ผูปวยเฉียบพลัน

Natriuretic peptide value (pg/mL)

การแปลผล

BNP <35 pg/mL หรือ
NT-proBNP <125 pg/mL

ไมควรเปน
ภาวะหัวใจลมเหลว

BNP <100 pg/mL หรือ
NT pro-BNP <300 pg/mL

ไมควรเปน
ภาวะหัวใจลมเหลว

BNP >500 pg/mL หรือ
NT pro-BNP >450 pg/mL (อายุ <50 ป)
NT pro-BNP >900 pg/mL (อายุ 50-75 ป)
NT pro-BNP >1,800 pg/mL (อายุ >75 ป)

อาจเปน
ภาวะหัวใจลมเหลว

pg/mL = พิโคกรัม/มิลลิลิตร

ตารางที่ 5 สาเหตุที่ทำใหคา natriuretic peptide สูงขึ้นนอกจากภาวะหัวใจลมเหลว
ภาวะอืน่ ๆ

ภาวะเกีย่ วกับหัวใจ
• กลุม โรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน
(acute coronary syndrome)
• การกระตุกหัวใจดวยไฟฟา
(cardioversion)
• ภาวะหัวใจหองบนเตนระริก
(atrial ﬁbrillation)
• หลังการผาตัดหัวใจ

•
•
•
•

สูงอายุ
ภาวะไตวาย
ภาวะติดเชือ้ รุนแรง
กลุม โรคปอด เชน ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ
ปอดอักเสบติดเชือ้ รุนแรง หลอดเลือดปอดอุดตัน
ความดันหลอดเลือดปอดสูง
• บาดแผลไหมรนุ แรง
• ภาวะโลหิตจาง
• ไดรบั ยากลุม ARNI (สูงขึน้ เฉพาะ BNP,
NTpro-BNP ไมสงู ขึน้ )
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สำหรับผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวที่ไมมีปญหาลิ้นหัวใจตีบ/รั่วรุนแรง หรือ มีความผิดปกติของเยื่อหุมหัวใจ แนะนำ
ใหจำแนกชนิดของภาวะหัวใจลมเหลวตามคา LVEF ดังนี้
1. LVEF <40% จัดเปนกลุม HF with reduced EF (HFrEF)
2. LVEF 40-49% จัดเปนกลุม HF with mid-range EF (HFmrEF)
3. LVEF ≥50% จัดเปนกลุม HF with preserved EF (HFpEF)
ซึง่ หลักฐานทางวิชาการปจจุบนั ระบุวา การรักษาสำหรับ ภาวะหัวใจลมเหลวสวนใหญ มีประโยชน สำหรับกลุม HFrEF
เทานั้น ยังไมมีขอมูลวาการรักษาชนิดใดจะมีประโยชนชัดเจนสำหรับ HFpEF และ HFmrEF การรักษาสวนใหญจึงเปนการลด
อาการและคุมปจจัยเสี่ยง เชน ความดันโลหิตสูง
ตารางที่ 6 อาการและอาการแสดงของผูปวยที่พบไดในภาวะหัวใจลมเหลว
ระบบ
หัวใจและหลอดเลือด

อื่นๆ
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พบบอย

พบไมบอ ย

• ออกแรงหรือออกกำลังกายไดนอ ยลง
• นอนราบไมได
หรือหอบเหนือ่ ยหลังนอนหลับ
• แขนขาบวม

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

• น้ำหนักลด
• ผอมซูบหรือภาวะผอมหนังหุมกระดูก
(cachexia)
• ตรวจพบน้ำในชองเยื่อหุมปอด
(pleural effusion)
• ลักษณะการหายใจผิดปกติ
(Cheyne-Stokes respiration)
• ตับโต
• ตัวเหลือง

อิ่มงาย ทองอืด
จุกแนนทองดานขวาบน
คลื่นไส
กระสับกระสาย
ซึมเศรา
สับสน

แนนหนาอก
ไอตอนกลางคืน
หายใจเสียงดังวีด้
ใจสัน่
เวียนศีรษะ
หนามืด เปนลมหมดสติ
หอบเหนือ่ ยเมือ่ โนมตัวมาดานหนา
หรือตะแคงขาง
• ตรวจพบเสียงหัวใจผิดปกติ
• หัวใจเตนผิดจังหวะ

แนวทางการจำแนกชนิดของผูปวย
การจำแนกผูปวยมีประโยชนเพื่อใชเปนหลักพิจารณาแนวทางการดูแลผูปวยตอเนื่อง ซึ่งอาจแยกตามขอมูลผูปวย
ไดหลายอยางเชน คา LVEF ระยะความเจ็บปวย (ปวยเฉียบพลันหรือเรือ้ รัง) และอาการของผูป ว ย ทัง้ นี้ ขอมูลทางวิชาการ
สวนใหญเกี่ยวกับการดูแลภาวะหัวใจลมเหลว นั้นเปนขอมูลจากการศึกษาผูปวยเรื้อรังที่มีคา LVEF ต่ำ (chronic HFrEF)
ตารางที่ 7 การจำแนกผูปวยตามลักษณะตาง ๆ
Parameter
ACC/AHA
Staging

NYHA
Functional
Class

LVEF

Classiﬁcation

Description

A

มีปจ จัยเสีย่ งตอการเกิดภาวะหัวใจลมเหลวโดยโครงสรางหัวใจยังปกติ

B

โครงสรางหัวใจเริม่ ผิดปกติแตยงั ไมปรากฎอาการของภาวะหัวใจลมเหลว

C

โครงสรางหัวใจเริม่ ผิดปกติและปรากฎอาการของภาวะหัวใจลมเหลว
(ทัง้ ทีเ่ คยแสดงอาการ หรือกำลังแสดงอาการอยู)

D

ภาวะหัวใจลมเหลวทีม่ อี าการมาก และจำเปนตองไดรบั การดูแลรักษาพิเศษ

I

ใชชวี ติ ประจำวันไดปกติ โดยไมปรากฎอาการของภาวะหัวใจลมเหลว

II

ทำกิจกรรมทัว่ ไปไดนอ ยลงบาง
ไมมอี าการขณะพัก แตการทำกิจกรรมทัว่ ไปจะทำใหแสดงอาการเล็กนอย

III

ทำกิจกรรมทัว่ ไปไดนอ ยลงมาก
ไมมอี าการขณะพัก แตแสดงอาการเมือ่ ทำกิจกรรมเพียงเล็กนอย

IV

มีอาการของภาวะหัวใจลมเหลวตลอดเวลา แมขณะพักอยูน ง่ิ หรือทำ
กิจกรรมเล็กนอยก็มอี าการ

rEF

LVEF <40%

mrEF

LVEF 40-49%

pEF

LVEF≥50%

Recovery

ผูป ว ยกลุม HFrEF ทีใ่ หการรักษาแลว LVEF กลับมา ≥50%
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Parameter
ความเรื้อรัง
(Chronicity)

Classiﬁcation

ระยะที่อาการแยลงอยางมาก ตองไดรับการประเมินและดูแลรักษาใกลชิด
ตองรับเขาเปนผูป ว ยใน สามารถแยกออกอีกเปนผูป ว ยรายใหม (de novo HF)
หรือผูป ว ยเรือิ้ รังทีอ่ าการทรุดลง (acute decompensated HF หรือ ADHF)

ผูปวยเฉียบพลัน
(Acute)

อาการโดยรวมทรงตัว โดยแสดงอาการหรือไมแสดงอาการก็ได

ผูปวยเรื้อรัง
(Chronic)
สภาวะของการ
ไหลเวียนโลหิต
(Hemodynamic
status)
(แบงเปนสองสวน
ใชประกอบกัน)

Description

Wet

ปริมาณสารน้ำโดยรวมเกิน

Dry

ปริมาณสารน้ำโดยรวมปกติ

Cold

การไหลเวียนโลหิตไมเพียงพอตอรางกาย ใกลเขาสูภาวะช็อค

Warm

การไหลเวียนโลหิตเพียงพอตอรางกาย

สาเหตุและการสืบคนสาเหตุ
การหาสาเหตุทท่ี ำใหเกิดภาวะหัวใจลมเหลวเปนเรือ่ งสำคัญ และ ควรทำตัง้ แตเริม่ วินจิ ฉัยภาวะหัวใจลมเหลว เนือ่ ง
จากสาเหตุบางอยางสามารถรักษาใหหายขาดหรือดีขึ้นได เชน กลามเนื้อหัวใจขาดเลือด ความดันโลหิตสูง กลามเนื้อหัวใจ
ออนแรงจากแอลกอฮอล กลามเนื้อหัวใจออนแรงจากหัวใจเตนเร็วผิดจังหวะ หรือ จากลิ้นหัวใจตีบหรือรั่วรุนแรง
ตารางที่ 8 สาเหตุของภาวะหัวใจลมเหลว
ระบบทีเ่ กีย่ วของ

ตัวอยางสาเหตุ

ไมปรากฏชัดเจน

Idiopathic cardiomyopathy

โรคหลอดเลือดหัวใจ
(coronary artery disease)

•
•
•
•
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เกิดแผลเปนตามหลังกลามเนือ้ หัวใจตาย (previous myocardial infarction - scar)
กลามเนือ้ หัวใจขาดเลือดชัว่ คราว (stunned หรือ hibernating myocardium)
ความผิดปกติของหลอดเลือดฝอย (microvascular myocardial dysfunction)
หลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน (acute coronary syndrome)

ระบบทีเ่ กีย่ วของ

ตัวอยางสาเหตุ

ระบบหัวใจและหลอดเลือดโดยรวม
(cardiovascular abnormality)

• กลามเนื้อหัวใจผิดปกติเนื่องจากความดันโลหิตสูง
(hypertensive heart disease)
• ลิ้นหัวใจตีบหรือรั่วรุนแรง
• กลามเนื้อหัวใจผิดปกติที่เกี่ยวของกับพันธุกรรม
(เชน hypertrophic cardiomyopathy, dilated cardiomyopathy,
left ventricular non-compaction cardiomyopathy, arrhythmogenic
right ventricular cardiomyopathy)
• กลามเนื้อหัวใจผิดปกติเนื่องจากหัวใจเตนเร็ว
(tachycardia-induced cardiomyopathy)
• Restrictive cardiomyopathy
• หัวใจพิการแตกำเนิด (congenital heart disease)
• โรคเยื่อหุมหัวใจ (เชน constrictive pericarditis)

การติดเชื้อ
(infection/inﬂammation)

• ติดเชื้อไวรัส (เชน human immunodeﬁciency virus, cytomegalovirus,
herpes simplex virus เปนตน)
• กลามเนื้อหัวใจอักเสบ (myocarditis)
• เชื้อปรสิต (เชน Chagas disease)

โรคขอและรูมาติสซั่ม
(rheumatology)

• โรคขออักเสบรูมาตอยด (rheumatoid arthritis)
• โรคเอสแอลอี (systemic lupus erythematosus)
• โรคผิวหนังแข็ง (scleroderma และ systemic sclerosis)

สารพิษภายนอก
(Toxin)

•
•
•
•
•

แอลกอฮอล
ยาเคมีบำบัด (เชน doxorubicin, trastuzumab)
ยาบา (methamphetamine)
โคเคน
โลหะหนัก (เชน ทองแดง ตะกั่ว)

โรคตอมไรทอ
(Endocrinology)

•
•
•
•

โรคไทรอยด
โรคของ growth hormone
โรคตอมหมวกไต (เชน pheochromocytoma หรือ adrenal insufﬁciency)
โรคเบาหวาน
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ระบบทีเ่ กีย่ วของ

ตัวอยางสาเหตุ

โรคอิมมูโนวิทยา
(Immunology)

•
•
•
•
•

Lymphocytic myocarditis
Giant cell myocarditis
Hypersensitivity myocarditis
Eosinophilic myocarditis
Endomyocardial ﬁbrosis

Inﬁltrative disease

•
•
•
•
•

Amyloidosis
Sarcoidosis
Hemochromatosis (ภาวะเหล็กเกิน)
Glycogen storage diseases (เชน Pompe disease)
Lysosomal storage diseases (เชน Fabry disease)

Others

•
•
•
•
•
•

Stress-induced cardiomyopathy
กลามเนือ้ หัวใจพิการในชวงระหวางคลอด (peripartum cardiomyopathy)
ภาวะทุพโภชนาการบางชนิด (เชน thiamine, selenium)
High-output state (เชน ภาวะโลหิตจาง, arteriovenous malformation)
เนื้องอกตางๆ ทั้งเนื้องอกหลักหรือเนื้องอกในระยะแพรกระจาย
โรคกลามเนื้อพิการทางพันธุกรรม (muscular dystrophy)
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ตารางที่ 9 คำแนะนำเกี่ยวกับการวินิจฉัย การจำแนกชนิด และการตรวจเพิ่มเติม

ระดับ

หลักฐาน

1. ผูป ว ยตองมีอาการทีร่ ะบุถงึ ภาวะหัวใจลมเหลวชัดเจน รวมกับตรวจพบอาการแสดง
และมีหลักฐานวาโครงสรางหัวใจผิดปกติ จึงจะวินจิ ฉัยวาเปนภาวะหัวใจลมเหลวได
2 เมื่อใหการวินิจฉัยภาวะหัวใจลมเหลวแลว แนะนำใหสงตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยัน
คา LVEF และพยาธิสภาพของโครงสรางหัวใจ

I

C

I

C

3. มื่อวินิจฉัยภาวะหัวใจลมเหลวแลว ตองหาปจจัยเสี่ยงและสาเหตุจำเพาะของ
ภาวะหัวใจลมเหลว

I

C

4. จำแนกผูปวยหัวใจลมเหลวเรื้อรังตามกลุมของ LVEF และอาการตาม NYHA
functional class เพื่อเลือกแนวทางการรักษา

I

A

5. การตรวจพื้นฐานเมื่อวินิจฉัยภาวะหัวใจลมเหลว ควรประกอบดวย
CBC
BUN, creatinine, electrolyte, glucose
HbA1c
คลื่นไฟฟาหัวใจ (ECG)
เอกซเรยปอด
คลื่นเสียงสะทอนหัวใจ (echocardiogram)

I

C

6. ตรวจประเมินผูปวยหัวใจลมเหลวเพื่อคนหาโรคหลอดเลือดหัวใจอยางเหมาะสม
ตามความนาจะเปน (pretest probability) โดยเลือกใชการตรวจชนิด noninvasive หรือ ฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ (coronary angiogram) ตามความเหมาะสม

I

C

IIa

C

คำแนะนำ

7. เมือ่ ใหการวินจิ ฉัยแลว นาพิจารณาตรวจเพิม่ เติมตามความเหมาะสมในแตละราย
TSH, lipid panel, liver function test
HIV screening
Ferritin, iron, total iron binding capacity
C-reactive protein, ESR
ANA
Holter monitor
ตรวจการนอนหลับ (polysomnography)
ตรวจภาพหัวใจดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟา (cardiac MRI)
ตรวจตัวอยางชิ้นเนื้อหัวใจ (endomyocardial biopsy)
ตรวจทางพันธุกรรม (genetic counseling and testing)
วัดความดันในหองหัวใจ (left and right heart catheterization)
BNP หรือ NT-proBNP
ตรวจปสสาวะ (urine analysis)
Calcium, phosphate, magnesium
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การรักษาดวยยาสำหรับภาวะหัวใจลมเหลวชนิด HFrEF
การดูแลรักษาผูปวยกลุม HFrEF ดวยยาอยางเหมาะสมมีวัตถุประสงค ดังนี้
1. ชะลอการดำเนินโรค
2. ฟนฟูสมรรถภาพทางกาย (functional capacity) ของผูปวย
3. เพิ่มคุณภาพชีวิต (quality of life) ของผูปวย
4. ลดหรือปองกันการเขารับการรักษาในโรงพยาบาล
5. ลดอัตราการเสียชีวิต เปนเปาหมายสูงสุด
โดยกลุมยาที่มีประโยชนสำหรับผูปวย HFrEF ในปจจุบันประกอบดวยยาที่ออกฤทธิ์ปรับ neurohormonal
activation ใหอยูในระดับที่เหมาะสม ไดแก angiotensin converting enzyme inhibitor (ACEI), angiotensin II
receptor blocker (ARB), beta-blocker (BB), และ mineralocorticoid receptor antagonist (MRA) ในขณะที่ยา
รวมระหวาง angiotensin II receptor blocker/neprilysin inhibitor (ARNI sacubitril/valsartan) ปรากฎหลักฐานวา
มีประโยชนกับผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวชนิด HFrEF และ ยากลุม sodium-glucose co-transporter-2 (SGLT-2)
inhibitors มีประโยชนในการลดความเสีย่ งการรับไวในโรงพยาบาลเนือ่ งจากภาวะหัวใจลมเหลวในผูป ว ยทีม่ คี วามเสีย่ ง เชน
ผูปวยเบาหวาน รวมถึงผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวชนิด HFrEF ที่ไมเปนเบาหวานดวย

HFrEF (EF <40%)
มีประโยชนลดอัตราการเสียชีวิตสำหรับผูปวยสวนใหญ
ACEI/ARB

BB

MRA

มีประโยชนลดอัตราการเสียชีวิตสำหรับผูปวยเฉพาะกลุม
ARNI

ICD

CRT

ลดการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล ประโยชนลดอัตราการเสียชีวิตไมชัดเจน
If inhibitor

Digoxin

ISDN/HDZ

ภาพที่ 2 การรักษาสำหรับผูปวย HFrEF จำแนกตามประโยชนในการลดอัตราการเสียชีวิต
ACEI= angiotensin-converting enzyme inhibitor; ARB=angiotensin receptor blocker;
ARNI=angiotensin receptor neprilysin inhibitor; CRT=cardiac resynchronization therapy;
HFrEF=heart failure with reduced ejection fraction; ICD=implantable cardioverter deﬁbrillator;
If inhibitor=If-channel inhibitor; ISDN/HDZ=isosorbide dinitrate และ hydralazine
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Angiotensin-converting enzyme inhibitor (ACEI)
ยากลุม ACEI มีขอ มูลการศึกษาสนับสนุนวาสามารถลดอัตราการเสียชีวติ และโรครวมใหผปู ว ย HFrEF ได จึงแนะนำ
ใหผูปวย HFrEF ทุกรายได ACEI หากไมมีขอหามหรือผลขางเคียง ยากลุม ACEI สามารถลดการเขานอนในโรงพยาบาล
เนื่องจากภาวะหัวใจลมเหลว HFrEF ได แมยังไมมีอาการ ประโยชนของยา ACEI จะเพิ่มขึ้นตามขนาดยาที่ผูปวยไดรับ จึง
แนะนำใหเพิ่มขนาดยาใหผูปวยไดรับยาขนาดสูงสุดเทาที่จะสามารถใชได
ระหวางการเพิ่มขนาดยา อาจเกิดภาวะความดันโลหิตต่ำ และ ภาวะไตวายเฉียบพลัน ไดโดยเฉพาะหากผูปวยมี
ภาวะขาดน้ำหรือไดรับยาขับปสสาวะมากเกินไป จึงแนะนำใหปรับขนาดยาขับปสสาวะตามอาการหรือภาวะน้ำเกินของ
ผูปวยเพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซอนดังกลาว
ตารางที่ 10 คำแนะนำเกี่ยวกับการใช ACEI สำหรับผูปวย HFrEF

คำแนะนำ

ระดับ

หลักฐาน

1. แนะนำใหผูปวยที่มี LVEF <40% จากสาเหตุใด ๆ ทุกรายไดรับ ACEI แมจะ
ไมแสดงอาการ เพื่อปองกันหรือชะลอการแสดงอาการของภาวะหัวใจลมเหลว

I

A

2. แนะนำใหผูปวย HFrEF ทุกรายที่มีประวัติแสดงอาการของภาวะหัวใจลมเหลว
ไดรบั ACEI เพือ่ ลดอัตราการเสียชีวติ และอัตราการเขารับการรักษาในโรงพยาบาล
ของผูปวยเนื่องจากภาวะหัวใจลมเหลว

I

A

3. แนะนำใหใช ARB หากผูปวยมีผลขางเคียงจากยากลุม ACEI ยกเวนมีขอหาม
ใชยา ARB

I

A

4. แนะนำใหเริม่ ยา ACEI ขนาดต่ำในผูป ว ยทีม่ อี าการคงที่ เพิม่ ขนาดยาอยางชา ๆ
เพื่อใหไดรับยาในขนาดสูงสุดตามเปาหมายเทาที่จะสามารถใชได

I

A

Angiotensin-receptor blocker (ARB)
ยากลุม ARB บางชนิดมีประโยชนสำหรับผูปวยกลุม HFrEF เชน candesartan สามารถลดอัตราการเสียชีวิตของ
ผูป ว ย HFrEF ทีไ่ มสามารถใชยากลุม ACEI ได, valsartan สามารถลดอัตราการเขานอนโรงพยาบาลจากภาวะหัวใจลมเหลว
ของผูปวย HFrEF ที่ไดรับยากลุม ACEI อยูแลวได ควรสงวน ARB ไวใชกรณีผูปวยที่ไมสามารถใชยากลุม ACEI ได
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ตารางที่ 11 คำแนะนำเกี่ยวกับการใช ARB สำหรับผูปวย HFrEF

คำแนะนำ

ระดับ

หลักฐาน

I

A

2. แนะนำใหเริม่ ยา ARB ขนาดต่ำในผูป ว ยทีม่ อี าการคงที่ เพิม่ ขนาดยาอยางชา ๆ
เพื่อใหไดรับยาในขนาดสูงสุดตามเปาหมายเทาที่จะสามารถใชได

I

A

3. นาพิจารณาใชยา ARB เปนยาตัวแรกแทนกลุม ACEI สำหรับผูป ว ย HFrEF เพือ่
ประโยชนลดอัตราการเสียชีวิตและโรครวม ในผูปวยที่ใชยากลุม ARB อยูแลว
จากขอบงชี้อื่น

IIa

A

4. ไมแนะนำใหยา ACEI, ARB และ MRA พรอมกันทัง้ หมดแกผปู ว ย HFrEF ทุกราย
เนื่องจากอาจเปนอันตราย

III

C

1. แนะนำใหใช ARB ในผูปวย HFrEF ทุกรายที่มีประวัติแสดงอาการของภาวะ
หัวใจลมเหลว และไมสามารถใชยากลุม ACEI ได เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและ
การเกิดโรคแทรกซอน โดยผูปวยควรไดยากลุม beta-blocker และ MRA
รวมกันยกเวนมีขอหาม

Beta-blocker
แนะนำใหยา beta-blocker ในผูปวยที่เคยมีกลามเนื้อหัวใจตาย รวมกับมี LVEF <40% แมจะไมแสดงอาการ
เนือ่ งจากสามารถลดอัตราการเสียชีวติ ในระยะยาวได ยา beta-blocker มี 4 ชนิดทีม่ ขี อ มูลการศึกษาสนับสนุนวามีประโยชน
ลดอัตราการเสียชีวิตและเกิดโรครวมแกผูปวย HFrEF ไดแก bisoprolol, carvedilol, sustained-release metoprolol
succinate และ nebivolol
การปรับยา beta-blocker โดยใชหลักการเดียวกับยากลุม ACEI คือ เริ่มที่ขนาดต่ำแลวปรับขึ้นอยางชา ๆ จนได
ขนาดยาสูงทีส่ ดุ ทีส่ ามารถใชไดสำหรับผูป ว ยแตละราย ทัง้ beta-blocker และ ACEI จะเสริมประโยชนของกันและกัน ผูป ว ย
HFrEF จึงควรไดรบั ยาทัง้ สองชนิด โดยสามารถเริม่ ยากลุม ใดกลุม หนึง่ กอน หรือเริม่ จายทัง้ สองชนิดพรอมกันตัง้ แตเริม่ วินจิ ฉัย
ก็ได กรณีที่เริ่มยาทีละกลุมสามารถเริ่ม ACEI/ARB หรือ beta-blocker กอนก็ไดเนื่องจากมีประโยชนเทาเทียมกัน และ
พิจารณาใช beta-blocker ใหแกผูปวย HFrEF ที่มีอัตราการเตนของหัวใจเร็วจากภาวะหัวใจหองบนเตนระริก (atrial
ﬁbrillation) เพื่อชวยควบคุมอัตราการเตนของหัวใจ
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ตารางที่ 12 คำแนะนำเกี่ยวกับการใช beta-blocker ในผูปวย HFrEF

คำแนะนำ

ระดับ

หลักฐาน

1. แนะนำใหผูปวยที่มี LVEF <40% และเคยมีประวัติกลามเนื้อหัวใจตายแมจะ
ไมแสดงอาการ ไดรับ beta-blocker หากไมมีขอหาม เพื่อปองกันหรือชะลอ
การแสดงอาการของภาวะหัวใจลมเหลว และลดอัตราการเสียชีวิต

I

B

2. แนะนำใหผูปวยที่มี LVEF <40% แมจะไมแสดงอาการและไมมีประวัติ
กลามเนื้อหัวใจตาย ไดรับ beta-blocker หากไมมีขอหามเพื่อปองกันหรือ
ชะลอการแสดงอาการของภาวะหัวใจลมเหลว

I

C

3. แนะนำใหเลือกใช beta-blocker ชนิดใดชนิดหนึง่ ดังนี้ bisoprolol, carvedilol,
sustained-release metoprolol succinate หรือ nebivolol ในผูป ว ย HFrEF
เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและการเขารับการรักษาในโรงพยาบาล

I

A

4. แนะนำใหเริ่มยา beta-blocker ขนาดต่ำในผูปวยที่มีอาการคงที่ เพิ่มขนาดยา
อยางชา ๆ เพื่อใหไดรับยาในขนาดสูงสุดตามเปาหมายเทาที่จะสามารถใชได

I

A

ตารางที่ 13 ชนิดและขนาดยาที่แนะนำในผูปวยกลุม HFrEF ที่แสดงอาการ
กลุม ยา

ACEI

ARB

Beta-blocker

ยา

ขนาดยาเริม่ ตน

ขนาดยาทีค่ วรได
(mg, มิลลิกรัม)

ขนาดยาเฉลีย่
ทีไ่ ดใชตามการศึกษา
ทางคลินกิ

Captopril
Enalapril
Lisinopril
Ramipril
Candesartan
Losartan
Valsartan
Bisoprolol
Carvedilol
Sustained-release
metoprolol
succinate
Nebivolol

6.25 mg t.i.d.
2.5 mg b.i.d.
2.5-5 mg o.d.
1.25-2.5 mg o.d.
4-8 mg o.d.
25-50 mg o.d.
20-40 mg b.i.d.
1.25 mg o.d.
3.125 mg b.i.d.

50 mg t.i.d.
10-20 mg b.i.d.
20-40 mg o.d.
10 mg o.d.
32 mg o.d.
50-150 mg o.d.
160 mg b.i.d.
10 mg o.d.
25 mg b.i.d.

122.7 mg/d
16.6 mg/d
32.5 to 35 mg/d
n/a
24 mg/d
129 mg/d
254 mg/d
8.6 mg/d
37 mg/d

12.5-25 mg o.d.

200 mg o.d.

159 mg/d

1.25 mg o.d.

10 mg o.d.

7.7 mg/d

(mg, มิลลิกรัม)

ACEI = angiotensin-converting enzyme inhibitor; ARB = angiotensin-receptor blocker; b.i.d. = bis in die (วันละสองเวลา);
o.d. = omne in die (วันละครั้ง); t.i.d. = ter in die (วันละสามเวลา); d = วัน, n/a = ไมปรากฎขอมูล

22

Mineralocorticoid receptor antagonist (MRA)
ฮอรโมน aldosterone กระตุน ใหเกิดพังผืดในกลามเนือ้ หัวใจ และเกิดการปรับสภาพโครงสรางหัวใจทีไ่ มพงึ ประสงค
ในผูป ว ยภาวะหัวใจลมเหลวอยางตอเนือ่ ง การใชยากลุม MRA ขนาดต่ำซึง่ ไมมฤี ทธิข์ บั ปสสาวะ จะสามารถลดผลเสียทีฮ่ อรโมน
aldosterone มีตอกลามเนื้อหัวใจได การศึกษาทางคลินิกพบวายากลุม MRA สามารถลดอัตราการเสียชีวิตและการเขา
นอนโรงพยาบาลซ้ำของผูปวย HFrEF (LVEF <35%) ที่มีอาการระดับ NYHA functional class II-IV ไดแมวาผูปวยจะได
ยา ACEI และ beta-blocker อยูแลว
ภาวะโปแตสเซียมเกินเปนผลขางเคียงพบไดบอย ระหวางที่ผูปวยไดยากลุม MRA แนะนำใหเฝาระวังดวยวิธีการ
ตอไปนี้
1. ติดตามระดับโปแตสเซียมในเลือดอยางชา 7 วันหลังเพิ่มขนาดยา
2. ติดตามทุก 3 เดือนเปนอยางต่ำในผูปวยที่มีอาการคงที่
3. ควรหลีกเลี่ยงการใช MRA ในขนาดสูง ไดแก spironolactone ตั้งแต 50 มิลลิกรัมขึ้นไปตอวัน
4. หามใช MRA, ACEI และ ARB พรอมกันในผูปวยรายเดียว
5. ไมควรเริ่มใช MRA หากระดับ creatinine ในเลือดสูง (มากกวา 2.5 มก./ดล. ในเพศชาย และ 2.0 มก./ดล.
ในเพศหญิง หรือหากคา eGFR <30 มล./นาที/1.73 ม2)
6. ไมควรเริ่มใช MRA หากระดับโปแตสเซียมตั้งตนสูงกวา 5.0 มิลลิโมล/ลิตร
7. ควรระมัดระวังการจายโปแตสเซียมเสริมแกผูปวยที่ใชยา MRA หากจำเปนตองใชรวมกันแนะนำใหติดตาม
ระดับโปแตสเซียมในเลือดบอยขึ้น
ตารางที่ 14 คำแนะนำเกี่ยวกับการใช MRA สำหรับผูปวย HFrEF

คำแนะนำ
1. แนะนำใหใช MRA (spironolactone) ขนาดต่ำ หากไมมีขอหามใหผูปวย
HFrEF เรื้อรังที่ยังแสดงอาการ เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและการเขารับการ
รักษาในโรงพยาบาล

ระดับ

หลักฐาน

I

A

Angiotensin Receptor Neprilysin Inhibitor (ARNI)
การเพิ่มการทำงานของระบบ natriuretic peptide (NP) มีหลักฐานสนับสนุนวาเกิดประโยชนในหลายดาน
สำหรับผูปวย HFrEF ไดแก มีผลขยายหลอดเลือด ชวยขับเกลือออกจากปสสาวะ และลดการปรับโครงสรางหัวใจที่ไมพึง
ประสงค ซึง่ ทัง้ หมดเกิดขึน้ เพิม่ เติมจากการปรับลดการทำงานของระบบ renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS)
ดวยยากลุม ACEI/ARB และ MRA
การศึกษา Prospective comparison of ARNI with ACEI to Determine Impact on Global Mortality and
morbidity in Heart Failure (PARADIGM-HF) เปรียบเทียบการใช LCZ696 ซึง่ ประกอบดวย valsartan และ sacubitril
ในอัตราสวน 1:1 โมลาร กับยา ACEI คือ enalapril ขนาด 10 มิลลิกรัมวันละ 2 ครัง้ ในผูป ว ย HFrEF ทีม่ คี า LVEF <40%
ที่แสดงอาการขณะเปนผูปวยนอก พบวา LCZ696 สามารถลดอัตราการเขารับการรักษาในโรงพยาบาลของผูปวยเนื่องจาก
ภาวะหัวใจลมเหลว ลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงลดอัตราการเสียชีวิตโดยรวมไดมากกวาการ
รักษามาตรฐานดวย enalapril
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การศึกษา PARADIGM-HF มีชว งทดสอบกอนการศึกษาจริง (run-in period) อยูส ามชวงทำใหผเู ขารวมการศึกษา
เปนผูที่สามารถรับทั้ง ACEI และ ARNI ขนาดสูงไดเทานั้น แพทยผูใช ARNI ในเวชปฏิบัติจริงจึงควรเฝาระวังการเกิดผล
ขางเคียงที่สำคัญ โดยควรหลีกเลี่ยงการใชยากลุม ARNI ในกรณีตอไปนี้
1. ภาวะความดันโลหิตต่ำ ไดแก คาความดันโลหิตซิสโตลิก (SBP) <90 มม.ปรอท
2. คา eGFR <30 มล./นาที/1.73 ม2
3. ระดับโปแตสเซียมในเลือด >5.2 มิลลิโมล/ลิตร
4. มีประวัติเคยเกิดการแพชนิด angioedema
5. หามใชในสตรีมีครรภโดยเด็ดขาด
หามใชยากลุม ARNI พรอมยากลุม ACEI เพราะอาจทำใหความดันโลหิตต่ำลงอยางมากและเกิดภาวะ angioedema
ได การเปลี่ยนกลุมยาจาก ACEI ไปใชกลุม ARNI จึงแนะนำใหงดยา ACEI กอนเปนเวลาอยางนอย 36 ชั่วโมงกอนเริ่มใชยา
ARNI แตหากเปลี่ยนจากกลุม ARB ไปใช ARNI สามารถใชยาตอกันไดโดยไมจำเปนตองมีชวงงดยา 36 ชั่วโมง
ตารางที่ 15 คำแนะนำเกี่ยวกับการใช ARNI สำหรับผูปวย HFrEF

คำแนะนำ

ระดับ

หลักฐาน

1. แนะนำใหใช ARNI (sacubitril/valsartan) แทน ACEI/ARB สำหรับผูปวย
HFrEF ที ่ ม ี LVEF <40% ที ่ ไ ด ร ั บ การรั ก ษาด ว ยยากลุ  ม ACEI/ARB,
beta-blocker และ MRA ตามแนวทางเวชปฏิบัติอยางเหมาะสมแลว แตยัง
แสดงอาการ เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและการเขารับการรักษาในโรงพยาบาล
เนื่องจากภาวะหัวใจลมเหลว

I

B

2. อาจพิจารณาเริม่ ARNI (sacubitril/valsartan) แมวา ผูป ว ยไมเคยได ACEI หรือ
ARB มากอน หากผูป ว ยไมเสีย่ งตอการเกิดผลขางเคียง ความดันโลหิตซิสโตลิก
ควร >100 มม.ปรอท และอายุ <75 ป โดยแนะนำใหเริ่ม ARNI ในขนาดต่ำ
แลวเพิ่มขนาดอยางชา ๆ เพื่อใหไดขนาดยาตามเปาหมาย

IIb

C
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ตารางที่ 16 ขนาดยาเริ่มตนของ ARNI
ขนาดยา RAAS blocker ลาสุดกอนเปลีย่ นยา
(mg/d, มิลลิกรัมตอวัน)

ขนาดยา ARNI เริม่ ตน
และการบริหารยา

การปรับขนาดยา

ACEIs

ARBs

Sacubitril/valsartan

Enalapril ≥10 mg/d
Lisinopril ≥10 mg/d
Perindopril ≥4 mg/d
Ramipril ≥5 mg/d

Losartan ≥50 mg/d
Valsartan ≥160 mg/d
Candesartan ≥16 mg/d
Irbesartan ≥150 mg/d
Olmesartan ≥10 mg/d
Telmisartan ≥40 mg/d

49/51 mg b.i.d.

ปรับเพิ่มใหถึงขนาดยา
ตามเปาหมาย
97/103 mg b.i.d.
ในชวง 3-4 สัปดาห

24/26 mg b.i.d.

ปรับเพิ่มใหถึงขนาดยา
ตามเปาหมาย
97/103 mg b.i.d.
ในชวง 6 สัปดาห

ขนาดยา RAAS blocker ที่ต่ำกวาระบุไว
ไมเคยไดยากลุม RAAS blocker มากอน
เสี่ยงตอภาวะความดันโลหิตต่ำ

24/26 mg b.i.d.

mg = มิลลิกรัม, b.i.d. = bis in die (วันละสองเวลา)

Ivabradine

Ivabradine ชะลออัตราการเตนของหัวใจโดยไมมีผลลดการบีบตัวของหัวใจผานการลดสัญญาณของ If channel
การศึกษา SHIFT (Systolic Heart failure treatment with the If inhibitor ivabradine Trial) แสดงใหเห็นวาการรักษา
ดวย ivabradine สามารถลดอัตราการเสียชีวติ จากโรคหัวใจและหลอดเลือด หรือลดอัตราการเขารับการรักษาในโรงพยาบาล
ของผูปวยเนื่องจากภาวะหัวใจลมเหลวแยลงไดมากกวาการใชยาหลอก 18% องคการอาหารและยาประเทศไทยจึงอนุมัติ
ใหสามารถใช ivabradine ไดในกรณีผปู ว ย HFrEF ทีย่ งั แสดงอาการและมีจงั หวะการเตนของหัวใจเปนแบบ sinus rhythm
ทีอ่ ตั ราการเตนของหัวใจยังมากกวา 70 ครัง้ ตอนาทีแมวา จะไดยา beta-blocker ในขนาดสูงทีส่ ดุ ทีผ่ ปู ว ยสามารถใชไดแลว
เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือลดอัตราการเขารับการรักษาในโรงพยาบาลของผูปวยเนื่องจาก
ภาวะหัวใจลมเหลว

Hydralazine และ isosorbide dinitrate

การศึกษา Veterans Administration Cooperative Vasodilator-Heart Failure Trial (V-HeFT I) แสดงใหเห็น
วาการใช hydralazine รวมกับ isosorbide dinitrate สามารถลดอัตราการเสียชีวิตไดมากกวายาหลอก 22% แตผลการ
ศึกษานี้คาบเสนเกณฑการมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลการศึกษา V-HeFT II ที่ตีพิมพภายหลังเปรียบเทียบผลการรักษาดวยยา
สองชนิดนีก้ บั enalapril พบวาการใช hydralazine รวมกับ isosorbide dinitrate มีอตั ราการเสียชีวติ มากกวา enalapril
(25% เทียบกับ 18% ตามลำดับจากการศึกษานาน 2 ป) การวิเคราะหผลเพิ่มเติมหลังการศึกษา V-HeFT สิ้นสุด (posthoc analysis) ระบุวาการใชยาสองชนิดนี้รวมกันจะไดประโยชนอยางมีนัยสำคัญสำหรับกลุมประชากรเชื้อชาติแอฟริกันอเมริกัน โดยยังไมมีการศึกษาพิสูจนเฉพาะกลุมวายาสองชนิดนี้จะไดประโยชนในผูปวยเชื้อชาติอื่นที่ไดยา ACEI และ/หรือ
beta-blocker แลวหรือไม
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Digoxin
ขอมูลการศึกษา DIG (Digitalis Investigation Group mortality trial) ระบุวาการรักษาผูปวย HFrEF ดวย
digoxin ชวยลดอัตราการเขารับการรักษาในโรงพยาบาลไดโดยเฉพาะกลุมผูปวยที่มีอาการรุนแรง แตไมชวยลดอัตราการ
เสียชีวิต
เนือ่ งจาก digoxin มีดชั นีการรักษาแคบ จึงควรติดตามระดับ digoxin ในเลือดอยางใกลชดิ โดยเฉพาะผูป ว ยทีก่ าร
ทำงานของไตไมคงที่ ผลการศึกษา DIG ยังมีรายละเอียดวาอัตราการเสียชีวิตของผูปวยเมื่อปรับตัวแปรปจจัยเสี่ยงอื่น ๆ
แลวจะสูงขึ้นเมื่อระดับยาในเลือดสูงเกิน 1.0 นก./มล. แตการแสดงอาการเปนพิษจากยามักเกิดขึ้นเมื่อระดับยาสูงเกิน
2.0 นก./มล.
ตารางที่ 17 คำแนะนำเกี่ยวกับการใช ivabradine, hydralazine, isosorbide dinitrate และ digoxin

คำแนะนำ

ระดับ

หลักฐาน

1. นาพิจารณาใช ivabradine ในผูปวย HFrEF ≤35% ซึ่งไดรับการรักษาดวย
ยากลุม ACEI/ARB, beta-blocker และ MRA อยางเต็มที่แลวแตยังแสดง
อาการ รวมกับมีอตั ราการเตนของหัวใจชนิด sinus rhythm >70 ครัง้ ตอนาที
เพื่อลดอัตราการเขารับการรักษาในโรงพยาบาลของผูปวยเนื่องจากภาวะหัวใจ
ลมเหลวหรือลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด

IIa

B

2. อาจพิจารณาใช hydralazine รวมกับ isosorbide dinitrate สำหรับผูปวย
HFrEF ที่แสดงอาการโดยไมสามารถใชยากลุม ACEI, ARB ไดหรือใชแลวเกิด
ผลขางเคียง เพื่อชวยลดอาการของภาวะหัวใจลมเหลว

IIb

B

3. อาจพิจารณาใช digoxin สำหรับผูปวย HFrEF มีจังหวะการเตนของหัวใจแบบ
sinus rhythm โดยไดรบั การรักษาดวยยากลุม ACEI/ARB, beta-blocker และ
MRA อยางเหมาะสมแลวแตยังแสดงอาการ เพื่อชวยลดอัตราการเขารับการ
รักษาในโรงพยาบาลของผูปวย

IIb

B

วัคซีน
ขอมูลสนับสนุนการใชวคั ซีนปองกันไขหวัดใหญสำหรับผูป ว ยภาวะหัวใจลมเหลวมาจากการศึกษาแบบสังเกตการณ
ขนาดใหญแตมจี ำนวนการศึกษานอย ขอมูลจากการศึกษาแสดงใหเห็นวาการฉีดวัคซีนในเวลาทีเ่ หมาะสมระหวางชวงระบาด
ของไขหวัดใหญสามารถลดอัตราการเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเนือ่ งจากภาวะหัวใจลมเหลวเฉียบพลันได อยางไรก็ดี
การศึกษานี้ยังขาดขอมูลที่ระบุการทำงานของกลามเนื้อหัวใจเชิงปริมาณอยู ขอมูลวิเคราะหเพิ่มเติมของการศึกษา
PARADIGM-HF ยังระบุวา ผูป ว ย HFrEF ทีแ่ สดงอาการและไดรบั วัคซีนจะมีอตั ราการเสียชีวติ นอยกวาผูป ว ยทีไ่ มไดรบั วัคซีน
จากขอมูลดังกลาว ประกอบกับความปลอดภัยของการฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ และคำแนะนำขององคการ
อนามัยโลกทีแ่ นะนำใหประชากรกลุม ความเสีย่ งสูงฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ การฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญจงึ เปนหนึง่
ในกลยุทธที่สามารถลดการระบาดของไขหวัดใหญในกลุมผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวไดอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

โคเอนไซม Q10

มีขอ มูลวาการใชโคเอนไซม Q10 อาจมีประโยชนตอ ผูป ว ย HFrEF แตขอ มูลไมชดั เจน จึงยังไมแนะนำใหใชในปจจุบนั
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ตารางที่ 18 คำแนะนำเกี่ยวกับการใชวัคซีนและการดูแลผูปวยโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ

คำแนะนำ

ระดับ

หลักฐาน

I

B

IIa

B

3. แนะนำใหดูแลผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวความเสี่ยงสูงอยางเปนระบบดวยทีม
สหสาขาวิชาชีพ เพื่อลดอัตราการเขารับการรักษาในโรงพยาบาลของผูปวย
เนื่องจากภาวะหัวใจลมเหลวและลดอัตราการเสียชีวิต

I

A

4. ไมแนะนำใหใชโคเอนไซม Q10 ในผูปวย HFrEF ทุกรายเปน routine

III

B

1. แนะนำใหผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวทุกรายไดรับวัคซีนปองกันไขหวัดใหญทุกป
2. นาพิจารณาฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญรวมกับวัคซีนปองกันการติดเชื้อ
pneumococcus ใหแกผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวทุกราย

การรักษาดวยยาสำหรับภาวะหัวใจลมเหลวชนิด HFpEF
HFpEF เปนภาวะทีซ่ บั ซอน มีพยาธิสรีรวิทยาทีเ่ กีย่ วของหลากหลาย เกีย่ วของกับโรครวมหลายชนิดทัง้ ในและนอก
ระบบหัวใจและหลอดเลือด ผลการศึกษาเกีย่ วกับการรักษาภาวะ HFpEF ทีม่ ใี นฐานขอมูลวิชาการปจจุบนั ยังไมพบวามีการ
รักษาใดลดอัตราการเสียชีวติ หรือภาวะแทรกซอนไดอยางมีประสิทธิภาพ แนะนำใหใชยาขับปสสาวะในปริมาณทีเ่ หมาะสม
ตามอาการและการคั่งของสารน้ำเพื่อบรรเทาอาการโดยระมัดระวังไมใหขนาดยาสูงเกินไปจนลด cardiac output รวมถึง
ควบคุมความดันโลหิตใหอยูในระดับที่ปกติ
ยากลุม ARB มีขอมูลจากการศึกษา CHARM-Preserved (Candesartan in Heart failure: Assessment of
Reduction in Mortality and morbidity-Preserved) วา candesartan มีประโยชนลดอัตราการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล
ของผูป ว ย HFpEF การศึกษา TOPCAT (Treatment of Preserved Cardiac Function Heart Failure With an Aldosterone
Antagonist) ไดเปรียบเทียบการใชยากลุม MRA (spironolactone) กับยาหลอกในผูป ว ย HFpEF พบวา spironolactone
ไมลดผลรวมของอัตราการเสียชีวิต การเกิดภาวะหัวใจหยุดเตนที่สามารถกูชีพไดสำเร็จ หรือ อัตราการเขารับการรักษาใน
โรงพยาบาลเนื่องจากภาวะหัวใจลมเหลว การวิเคราะหผลการศึกษาแยกรายขอ พบวามีเพียงอัตราการเขารับการรักษาใน
โรงพยาบาลเนื่องจากภาวะหัวใจลมเหลวที่มีแนวโนมไดประโยชนเล็กนอย อยางไรก็ตามเมื่อวิเคราะหภายหลังพบวาผล
การศึกษาแตกตางกันระหวางกลุมประชากร เปนไปไดวาผูปวย HFpEF ที่มีระดับ BNP สูงอาจไดประโยชนจากการใชยา
spironolactone
การศึกษา NEAT-HFpEF (Nitrate’s Effect on Activity Tolerance in Heart Failure with Preserved Ejection
Fraction) พบวายา isosorbide mononitrate ชนิดออกฤทธิ์นาน (extended release isosorbide mononitrate) ไม
ชวยใหสมรรถภาพการทำกิจกรรมทั่วไป การออกกำลังกาย คุณภาพชีวิต หรือระดับ NT-proBNP ในผูปวย HFpEF ดีขึ้น
โดยอาจสงผลเสียตอสมรรถภาพการออกกำลังกาย จึงไมแนะนำใหใชยากลุม nitrate เพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกาย
ยากลุม Phosphodiesterase-5 (PDE5) inhibitor ไดแก sildenaﬁl ไมสามารถฟนฟูสมรรถภาพทางกายและ
อาการโดยรวมไดจากการศึกษา RELAX (Evaluating the Effectiveness of Sildenaﬁl at Improving Health Outcomes
and Exercise Ability in People With Diastolic Heart Failure) จึงไมแนะนำใหใช PDE5 inhibitor เพือ่ บรรเทาอาการ
ของผูปวย HFpEF
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ตารางที่ 19 คําแนะนําเกี่ยวกับการรักษาผูปวย HFpEF

คำแนะนำ

ระดับ

หลักฐาน

1. ผูปวย HFpEF ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงแนะนำใหลดความดันโลหิตโดย
กำหนดเปาหมายที่ความดันโลหิตซิสโตลิก (SBP) <130 มม.ปรอท

I

B

2. แนะนำใหคัดกรองและรักษาโรครวมตอไปนี้ในผูปวย HFpEF ไดแก
2.1 โรคหัวใจและหลอดเลือด เชน โรคหลอดเลือดหัวใจ ความดันโลหิตสูง
หัวใจหองบนเตนระริก ความดันหลอดเลือดปอดสูง
2.2 โรครวมนอกระบบหัวใจและหลอดเลือด เชน เบาหวาน โรคไตเรื้อรัง
ภาวะโลหิตจางและภาวะขาดธาตุเหล็ก โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคอวน
ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

I

C

3. แนะนำใหยาขับปสสาวะเมื่อมีภาวะน้ำเกินเพื่อบรรเทาอาการและลดความ
เสี่ยงในการเขานอนโรงพยาบาล และปรับขนาดยาอยางเหมาะสมเพื่อปองกัน
การขับปสสาวะมากเกินไป

I

C

4. นาพิจารณาตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดหัวใจ ในผูปวยที่มีอาการเหนื่อย
จากการออกแรง และ/หรือมีอาการแยลงอยางรวดเร็ว

IIa

C

5. อาจพิจารณาให ARB แกผูปวย HFpEF เพื่อลดอัตราการเขานอนโรงพยาบาล

IIb

B

6. อาจพิจารณาให MRA ขนาดต่ำแกผปู ว ย HFpEF ทีม่ รี ะดับ NP สูงหรือมีประวัติ
เพิ่งเขารับการรักษาในโรงพยาบาล เพื่อลดอัตราการเขานอนโรงพยาบาลซ้ำ

IIb

B

7. ไมแนะนำใหใช nitrate เพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายของผูปวย HFpEF

III
III

B
B

8. ไมแนะนำใหใช PDE5 inhibitor เพื่อบรรเทาอาการของผูปวย HFpEF

ภาวะหัวใจลมเหลวเฉียบพลันน
ภาวะหัวใจลมเหลวเฉียบพลัน (acute heart failure หรือ AHF) หมายถึงภาวะหัวใจลมเหลวที่แสดงอาการอยาง
รวดเร็ว อาจเปนการแสดงอาการครัง้ แรก (de novo heart failure) หรือการทรุดหนักลง (decompensation) ของผูป ว ย
ภาวะหัวใจลมเหลวเรื้อรังเดิม ซึ่งอาจเปนความผิดปกติไดหลายระบบไมจำกัดเพียงระบบหัวใจและหลอดเลือด
ตารางที่ 20 สาเหตุของภาวะหัวใจลมเหลวเฉียบพลัน
โรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน
ภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ เชน หัวใจเตนชาหรือเร็วผิดปกติ
กลไกการไหลเวียนของเลือดผิดปกติเฉียบพลัน เชน ผนังหัวใจทะลุ ลิ้นหัวใจรั่วเฉียบพลัน ลิ้นหัวใจเทียมขัดของ
โรคหัวใจใด ๆ ที่ทรุดลงตามการดำเนินโรค เชน โรคลิ้นหัวใจตีบหรือรั่วเรื้อรัง
ภาวะความดันโลหิตสูงวิกฤติ
กลามเนื้อหัวใจออนแรงจากความเจ็บปวยอื่น ๆ
หลอดเลือดปอดอุดตันเฉียบพลัน
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ตารางที่ 21 ปจจัยกระตุนใหเกิดภาวะหัวใจลมเหลวเฉียบพลัน
ความผิดปกติทางหัวใจและหลอดเลือด
โรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน และกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด
ภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ เชน หัวใจเตนชาหรือเร็วผิดปกติ
ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไมเพียงพอ
ความผิดปกตินอกระบบหัวใจและหลอดเลือด
ใชยารักษาไมสม่ำเสมอ
ควบคุมปริมาณเกลือในอาหารไมเพียงพอ
ภาวะน้ำเกิน
หลอดเลือดปอดอุดตัน
โรคติดเชื้อ
ภาวะโลหิตจาง
โรคปอดเรื้อรัง
ยา: ยาแกปวดกลุม NSAIDs, corticosteroids, ยาออกฤทธิ์ลดการบีบตัวของหัวใจ, ยาออกฤทธิ์เปนพิษตอหัวใจ,
ยาเบาหวานกลุม thiazolidinediones, ยาdronedarone
ความผิดปกติทางฮอรโมน: ความผิดปกติของฮอรโมนไทรอยด (hyperthyroidism และ hypothyroidism)
หรือ ขาดฮอรโมนตอมหมวกไต
ภาวะทุพโภชนาการ: ภาวะขาดธาตุเหล็ก ภาวะขาดไทอะมีน
สารออกฤทธิ์เปนพิษตอหัวใจ: แอลกอฮอล แอมเฟตามีน

การประเมินผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวเฉียบพลัน
ภาวะหัวใจลมเหลวเฉียบพลัน มีอาการและอาการแสดงทีพ่ บไดบอ ย คือ หายใจเหนือ่ ย (96.7%), ออนเพลีย (36%),
บวมตามแขนขา (59.5%) และฟงปอดไดเสียง rales (84.5%) ความดันโลหิตมักปกติ (59.5%) พบความดันโลหิตสูงหรือ
ต่ำได 36.9% และ 3.6% ตามลำดับ ซึง่ ความดันโลหิตทีต่ ำ่ กวา 90 มม.ปรอทเปนปจจัยเสีย่ งตอการเสียชีวติ ในโรงพยาบาล
จุดสำคัญของการดูแลผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวเฉียบพลันคือการประเมินปจจัยตอไปนี้ดวยขอมูลตาง ๆ ของผูปวย
1. ปริมาณสารน้ำในรางกายมากหรือนอย (ﬂuid status) แยกเปน เกิน (wet) หรือ ขาด (dry) ประเมินจากภาวะ
น้ำเกินหรือคั่งน้ำของผูปวย
2. การไหลเวียนโลหิตเพียงพอตอการใชงานของเนือ้ เยือ่ ตาง ๆ หรือไม (tissue perfusion) แยกเปน ขาด (cold)
หรือ พอ (warm)
ลักษณะผูปวยที่พบไดบอยที่สุดคือ “wet-warm” ซึ่งสามารถแบงยอยออกเปน cardiac type หมายถึงผูปวยมี
ปริมาณสารน้ำเกินเปนหลัก และ vascular type หมายถึงผูปวยที่ความดันโลหิตสูงเปนหลักโดยปริมาณสารน้ำในรางกาย
ปกติ
ผูป ว ยภาวะหัวใจลมเหลวเฉียบพลันจากสาเหตุสว นใหญจะมีผลตรวจพบภาวะน้ำทวมปอดไดบอ ย หากผูป ว ยมีความ
ดันต่ำ รวมกับเสนเลือดคอโปงและฟงเสียงปอดไดปกติ จะเปนขอมูลบงชีว้ า ควรสงสัยภาวะหลอดเลือดปอดอุดตันเฉียบพลัน
(acute pulmonary embolism)
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ภาพที่ 3
การแบงผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวเฉียบพลันตาม
ﬂuid status และ tissue perfusion

การดูแลผูปวยเบื้องตน
สิ่งที่ควรปฏิบัติเปนสำคัญ ไดแก
1. สืบคนสาเหตุที่เปนอันตรายถึงชีวิต
2. พยุงความดันโลหิตใหเพียงพอตอการทำงานของอวัยวะ
3. พยุงการหายใจใหผูปวยมีออกซิเจนเพียงพอ
ควรนำผูปวยที่มี cardiogenic shock รวมกับ respiratory failure เขารักษาในหนวยดูแลผูปวยวิกฤติ ผูปวย
wet-warm ชนิด cardiac type ควรไดยาขับปสสาวะ ในขณะที่ผูปวย wet-warm ชนิด vascular type ควรไดยาขยาย
หลอดเลือดและลดความดันโลหิต (vasodilator) เปนหลัก
ไมแนะนำใหใชออกซิเจนแกผปู ว ยทีม่ รี ะดับออกซิเจนปกติเนือ่ งจากทำใหหลอดเลือดหดเกร็ง (vasoconstriction)
สงผลให cardiac output ลดลง และพิจารณาใชการชวยหายใจความดันบวกแบบ non-invasive positive pressure
ventilation (NIPPV) เนื่องจากมีขอมูลวาชวยพยุงการหายใจได ลดการใสทอชวยหายใจ แตขอมูลยังไมชัดเจนวาลดอัตรา
การเสียชีวิตไดหรือไม
ตารางที่ 22 คําแนะนําเกี่ยวกับการดูแลผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวเฉียบพลัน

คำแนะนำ

ระดับ

หลักฐาน

1. แนะนำใหรักษาผูปวยที่มี cardiogenic shock หรือ respiratory failure
ในหนวยดูแลผูปวยวิกฤติ

I

C

2. แนะนำใหหาสาเหตุและแกไขปจจัยกระตุน ทีท่ ำใหเกิดภาวะหัวใจลมเหลวเฉียบพลัน

I

C

3. แนะนำใหออกซิเจนแกผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวที่มีคา SpO2 <90% หรือ
PaO2 <60 มม.ปรอท

I

C

4. แนะนำใหใสทอชวยหายใจแกผูปวย กรณีมีภาวะการหายใจลมเหลว และไม
สามารถใช non-invasive positive pressure ventilation (NIPPV) ชวย
หายใจไดอยางเพียงพอ

I

C

5. นาพิจารณาใช non-invasive positive pressure ventilation (NIPPV)
ไดแก CPAP และ BiPAP หากผูปวยหายใจ >25 ครั้งตอนาที, SpO2 <90%
และมีความดันโลหิตซิสโตลิก >85 มม.ปรอท ขณะที่ผูปวยยังมีสติสมบูรณ

IIa

B

III

C

6. ไมตองใชออกซิเจนเปน routine
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ยาขับปสสาวะในภาวะหัวใจลมเหลวเฉียบพลัน
ยาขับปสสาวะออกฤทธิ์ขับเกลือและน้ำออกจากรางกายผูปวยเปนหลักโดยมีผลใหหลอดเลือดขยายตัวบาง การ
บริหารยาขับปสสาวะอยางเหมาะสมจะชวยใหอาการของผูป ว ยทุเลาลงโดยไมมผี ลขางเคียง ในขณะทีก่ ารใหยาขับปสสาวะ
อยางรวดเร็วหลังเขารับการรักษา (time to diuretics) ยังไมสามารถลดอัตราการเสียชีวติ ไดอยางชัดเจน การศึกษา DOSE
(Diuretics Optimization Strategies Evaluation) แสดงใหเห็นวาการบริการยา furosemide แบบหยดเขาหลอดเลือดดำ
อยางตอเนือ่ ง เปรียบเทียบกับใหเปนครัง้ ตามเวลา ใหผลตออาการของผูป ว ยและการทำงานของไตใกลเคียงกัน สวนการให
ยาขับปสสาวะในขนาดสูงแมจะทำใหผปู ว ยขับปริมาณปสสาวะออกมาไดมากกวาแตกเ็ สีย่ งทีก่ ารทำงานของไตจะแยลงแบบ
ชั่วคราวไดมากกวา
การใหยาขับปสสาวะชวงหัวใจลมเหลวเฉียบพลัน ควรใชขนาดนอยทีส่ ดุ ทีไ่ ดประโยชนตอ ผูป ว ยเพือ่ ลดผลขางเคียง
ไดแก การขับปสสาวะมากเกินไปและไตทำงานทรุดลง กรณีที่ผูปวยไมตอบสนองตอยาขับปสสาวะกลุม loop diuretics
เทาที่ควร (ภาวะดื้อยาขับปสสาวะ หรือ diuretics resistance) แนะนำให
1. ประเมิน tissue perfusion และ volume status ใหม
2. เปลี่ยนวิธีบริหารยา loop diuretics จากการฉีดยาเปนครั้งตามเวลา เปนใหแบบตอเนื่อง
3. เพิ่มยาขับปสสาวะกลุมอื่น เชน thiazide เพื่อเพิ่มปริมาณปสสาวะ
มีขอ มูลการศึกษาเกีย่ วกับการรักษาผูป ว ยภาวะหัวใจลมเหลวเฉียบพลันโดยใช spironolactone ขนาดสูงเพิม่ เติม
จากการรักษามาตรฐาน พบวาไมสามารถเพิ่มปริมาณปสสาวะได แตยังไมมีการศึกษาที่เลือกศึกษาเฉพาะผูปวยที่มีภาวะ
diuretics resistance
ยากลุม vasopressin receptor antagonist (tolvaptan) มีขอมูลการศึกษาในผูปวยที่เขารับการรักษาใน
โรงพยาบาลดวยภาวะหัวใจลมเหลวเฉียบพลัน พบวาสามารถขับปสสาวะเพิ่มไดโดยไมขับเกลือ (aquaresis) แตยังไมพบ
ประโยชนตอผูปวยระยะยาว ยากลุมนี้ควรพิจารณาใหเพื่อชวยเพิ่มปริมาณปสสาวะแกผูปวยที่มีภาวะน้ำเกิน และ/หรือ
hyponatremia
การจำกัดใหผปู ว ยรับสารน้ำ <800 มล.ตอวัน และจำกัดการบริโภคเกลือ (ปริมาณโซเดียม <800 มก.ตอวัน) ไมสง
ผลตออาการทางคลินกิ และน้ำหนักตัวของผูป ว ย อยางไรก็ตาม แนะนำใหผปู ว ยทีค่ วบคุมภาวะน้ำเกินลำบากหรือเปนซ้ำบอย
แมจะไดยาขับปสสาวะอยางเหมาะสมแลวจำกัดการบริโภคเกลือโซเดียม (<2 กรัมตอวัน)
การฟอกเลือดดวยกระบวนการ ultraﬁltration สามารถชวยลดภาวะน้ำเกินผานการดึงน้ำเลือดออกผานทาง
เยื่อกรอง super permeable membrane แตวิธีการรักษานี้ไมมีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนวาดีกวาการฉีดยาขับ
ปสสาวะ ใหพิจารณาใชเมื่อผูปวยตอบสนองตอยาขับปสสาวะแบบฉีดไมเพียงพอ
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ตารางที่ 23 คําแนะนําเกี่ยวกับการใชยาขับปสสาวะ

คำแนะนำ

ระดับ

หลักฐาน

1. แนะนำใหใชยาขับปสสาวะแกไขภาวะน้ำเกินหากผูปวยมีอาการหรืออาการ
แสดง เพื่อลดอาการบวมและเหนื่อยจากภาวะน้ำเกิน

I

C

2. กรณีผูปวยไมเคยไดรับยาขับปสสาวะอยูกอน แนะนำใหเริ่มใชยา furosemide
ขนาด 20-40 มก.ฉีดทางหลอดเลือดดำ หากเคยไดยาขับปสสาวะอยูกอน ให
ฉีดครั้งแรกในขนาดเทียบเทาขนาดยากินเดิม

I

B

3. สามารถบริหารยาขับปสสาวะทางหลอดเลือดดำไดทั้งฉีดเปนครั้ง หรือ ให
ตอเนื่องก็ได ปรับขนาดและระยะเวลาบริหารยาตามอาการของผูปวย

I

C

4. แนะนำใหติดตามปริมาณปสสาวะ น้ำหนัก การทำงานของไต ระดับเกลือแร
ในเลือดระหวางใหยาขับปสสาวะทางหลอดเลือดดำทุกวัน

I

C

IIa

C

6. กรณีผูปวยไมตอบสนองตอยาขับปสสาวะ แนะนำใหเพิ่มขนาดยาขับปสสาวะ
รวมกับประเมิน volume status และ tissue perfusion

I

B

7. แนะนำใหจำกัดการบริโภคเกลือโซเดียมใหต่ำกวา 2 กรัมตอวันหากผูปวยมี
ภาวะน้ำเกินควบคุมยากหรือเปนซ้ำบอยแมไดยาขับปสสาวะอยางเหมาะสมแลว

I

C

8. นาพิจารณาใช tolvaptan (V2-receptor antagonist) กรณีผูปวยมีภาวะ
น้ำเกินและ/หรือ hyponatremia

IIa

B

9. นาพิจารณาเปลีย่ นการบริหารยาจากฉีดเปนครัง้ เปน ใหตอ เนือ่ งทางหลอดเลือดดำ

IIa

C

10. นาพิจารณาเพิ่มยาขับปสสาวะกลุม thiazide หรือ spironolactone กรณี
ผูปวยตอบสนองตอยาขับปสสาวะนอยกวาที่ควร

IIa

C

11. อาจพิจารณาทำ ultraﬁltration กรณีผูปวยมีภาวะน้ำเกินที่ไมตอบสนองตอ
การใชยาขับปสสาวะ

IIb

B

5. นาพิจารณาปรับขนาดยาขับปสสาวะตามการทำงานของไต

ยาออกฤทธิต์ อ หลอดเลือด (vasoactive agents) และยากระตุน การบีบตัวของหัวใจ (inotropic agents)
ยาขยายหลอดเลือดสวนปลาย (vasodilators) ชวยลด preload และ afterload ทำใหมี hemodynamics ดีขน้ึ
แตยงั ไมปรากฏวาชวยใหผลการรักษาโดยรวมดีขน้ึ ยากลุม นีอ้ าจพิจารณาใชเปนพิเศษกับผูป ว ยทีม่ คี วามดันโลหิตสูงหรือกลุม
wet-warm แบบ vascular type
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ตารางที่ 24 คำแนะนำเกี่ยวกับการใชยา vasodilator (nitroprusside, nitroglycerine) ทางหลอดเลือดดำ
ในการรักษาผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวเฉียบพลัน

คำแนะนำ

ระดับ

หลักฐาน

I

C

2. นาพิจารณาใช vasodilator ทางหลอดเลือดดำในการรักษาผูปวยกลุม
wet-warm แบบ vascular type ที่มีความดันโลหิต MAP (mean arterial
pressure) >65 มม.ปรอท เพื่อบรรเทาอาการ

IIa

B

3. ระมัดระวังการใช vasodilator ทางหลอดเลือดดำ หากผูปวยอยูในกลุม
wet-cold (มีภาวะน้ำเกินรวมกับลักษณะ hypoperfusion) ที่มีความดันโลหิต
MAP >65 มม.ปรอท

IIa

C

4. นาหลีกเลี่ยง nitroprusside หากผูปวยมีภาวะกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือ
การทำงานของไตไมปกติ

IIa

C

1. แนะนำใหติดตามความดันโลหิตอยางใกลชิดระหวางใช vasodilator
ทางหลอดเลือดดำ

ควรพิจารณาใช inotrope ในกรณีผูปวยมี volume status ปกติแตมี hypoperfusion (cold) ยาบางชนิด เชน
dobutamine หรือ levosimendan มีฤทธิ์เปน vasodilator ดวยจึงควรติดตามความดันโลหิตอยางใกลชิดระหวางใหยา
ยากลุม inotrope ไมมีขอมูลวาชวยลดอัตราการเสียชีวิตหรือเกิดโรครวม ในขณะที่หากใชเปนเวลานานหรือใชเปนระยะ
จะสัมพันธกับอัตราการเสียชีวิตที่สูงขึ้น จึงควรใชกรณีจำเปนเทานั้น
ยาหดเกร็งหลอดเลือดสวนปลาย (vasopressor) เชน dopamine ขนาดสูงและ norepinephrine ควรใชกรณี
cardiogenic shock เพื่อชวยเพิ่มความดันโลหิตหลอเลี้ยงอวัยวะสำคัญเทานั้น ทั้ง inotrope และ vasopressor กระตุน
ใหเกิดหัวใจเตนผิดจังหวะและกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดได จึงควรติดตามคลื่นไฟฟาหัวใจระหวางใหยาอยางใกลชิด
บางกรณีที่ซับซอนอาจจำเปนตองประเมินความดันในหองหัวใจกลุม left ventricular ﬁlling pressure ดวย
pulmonary artery pressure monitoring กอนเริม่ ยา inotrope และ vasopressor เชน ในผูป ว ยทีม่ ี hypoperfusion
การทำงานของอวัยวะตาง ๆ ทรุดลง ไมตอบสนองตอการรักษาดวยยาขับปสสาวะและ vasoactive agent แตไมแนะนำ
ใหใช pulmonary artery pressure monitoring เปน routine เนือ่ งจากมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซอนโดยไมลดอัตราการ
เสียชีวิตและการเขารับการรักษาในโรงพยาบาลซ้ำ
Cardiogenic shock ที่ไมตอบสนองตอการรักษาดวยยา นาพิจารณาผาตัดใสเครื่องชวยการสูบฉีดของหัวใจ
(mechanical circulatory support) หากสามารถทำได
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ตารางที่ 25 คำแนะนำเกี่ยวกับการใช inotrope และ vasopressor ในผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวเฉียบพลัน

คำแนะนำ

ระดับ

หลักฐาน

1.1 Cardiogenic shock

I

C

1.2 มีอาการ/อาการแสดงบงบอก hypoperfusion หรือการทำงานของ
อวัยวะตาง ๆ ทรุดลงรวมกับมีความดันโลหิตต่ำ (MAP <65 มม.ปรอท)
ขณะที่มี volume status เหมาะสมแลว

I

C

I
IIb

C
C

2. อาจพิจารณาใช IV milrinone หรือ levosimendan หากสงสัยวา
beta-blocker เปนสาเหตุของ hypoperfusion

IIb

C

3. อาจพิจารณาใช vasopressors (ไดแก norepinephrine) กรณี
cardiogenic shock ที่ไมตอบสนองตอ inotrope

IIb

B

4. ไมแนะนำใหใช inotrope เปน routine เนื่องจากอาจเปนอันตราย
ใหพิจารณาใชกรณีมีอาการจากความดันโลหิตต่ำ หรือมี hypoperfusion

III

A

1. แนะนำใหใช inotrope ดังนี้

1.3 ติดตามคลื่นไฟฟาหัวใจและความดันโลหิตอยางใกลชิดขณะให inotrope
1.4 ผูปวยไมตอบสนองตอยาขับปสสาวะหรือ vasodilator แบบฉีด

ตารางที่ 26 ขนาดยาและผลขางเคียงของ inotrope, vasopressor และ vasodilator
ขนาดยาฉีดครัง้ แรก
(bolus dose)

อัตราการใหยาตอเนือ่ ง
(infusion rate)

ผลขางเคียง
(side effects)

2-20 ไมโครกรัม/กก./นาที
3-5 ไมโครกรัม/กก./นาที
(ออกฤทธิ์ inotrope)
>5 ไมโครกรัม/กก./นาที
(ออกฤทธิ์ vasopressor)
0.1 ไมโครกรัม/กก./นาที

หัวใจเตนเร็ว
หัวใจเตนเร็ว

Inotropic agents and vasopressors
Dobutamine
Dopamine

Levosimendan
Milrinone
Norepinephrine
Epinephrine

ไมมี
ไมมี

12 ไมโครกรัม/กก.
ใน 10 นาที
0.375-0.75 ไมโครกรัม
25-75 ไมโครกรัม/กก.
ความดันโลหิตตํา่
ฉีดชาๆ ใน 20 นาที
/กก./นาที
หัวใจเตนเร็ว
ไมมี
0.2-1.0 ไมโครกรัม/กก./นาที
หัวใจเตนชา
(reﬂex bradycardia)
1 มก. ใหซาํ้ ทุก 3-5 นาที
0.05-0.5 ไมโครกรัม
เนือ้ เยือ่ ขาดออกซิเจนจาก
ทางหลอดเลือดดําระหวาง
/กก./นาที
หลอดเลือดหดเกร็งมาก
กูช พี (resuscitation)
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อัตราการใหยาตอเนือ่ ง
(infusion rate)

ผลขางเคียง
(side effects)

1 มก. ใหซาํ้ ทุก 3-5 นาที
ทางหลอดเลือดดําระหวาง
กูช พี (resuscitation)

0.05-0.5 ไมโครกรัม
/กก./นาที

หัวใจเตนเร็ว

ขนาดยาฉีดครัง้ แรก
(bolus dose)

อัตราการใหยาตอเนือ่ ง
(infusion rate)

ผลขางเคียง
(side effects)

ขนาดยาฉีดครัง้ แรก
(bolus dose)
Inotropic agents and vasopressors
Epinephrine

Vasodilators
Nitroglycerine

Nitroprusside

ขนาดเริม่ ตน 10-20
ความดันโลหิตตํา่ ปวดศีรษะ
ไมโครกรัม/นาที ปรับได
ดือ้ ยา (tolerance)
สูงสุด 200 ไมโครกรัม/นาที
ขนาดเริม่ ตน 0.3
ความดันโลหิตตํา่
ไมโครกรัม/กก./นาที ปรับได เกิดพิษจาก isocyanate
สูงสุด 5 ไมโครกรัม/กก./นาที ยาเสียความคงตัวเมือ่ โดนแสง

การดูแลทั่วไป
ควรใหยาเดิมของผูปวยกลุม beta-blocker, RAAS blocker และ MRA ตอหากไมมีขอหามใชยา เนื่องจากการ
หยุดยาโดยไมจำเปนอาจสงผลเสียตอผูปวย และควรปรับยาใหเหมาะสมตามแนวทางเวชปฏิบัติกอนจำหนายกลับบาน
นาพิจารณาปองกันการเกิดลิม่ เลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ (venous thromboembolism หรือ VTE) หากผูป ว ย
ไมไดรบั ยาละลายลิม่ เลือด เนือ่ งจากมีขอ มูลวา ผูป ว ยทีม่ ภี าวะหัวใจลมเหลวเฉียบพลันมีโอกาสเกิด VTE มากขึน้ และผูป ว ย
ภาวะหัวใจลมเหลวเฉียบพลันไดประโยชนจากการปองกัน VTE ตามขอมูลวิเคราะหกลุมยอยหลายการศึกษา

การวางแผนจำหนายผูปวย
นอกจากการรักษาให volume status และ tissue perfusion ของผูปวยกลับสูสภาพปกติที่สุด ควรใหความรู
เพื่อใหผูปวยและผูดูแลเขาใจเกี่ยวกับตัวโรคอยางเหมาะสม ทั้งหมดจะลดความเสี่ยงที่ผูปวยตองเขานอนโรงพยาบาลซ้ำใน
อนาคต การวางแผนจำหนายผูปวยควรเริ่มทำเมื่ออาการของผูปวยเริ่มคงที่ การประเมินกอนจำหนายผูปวยควรเนนที่การ
วินิจฉัย, แกไขสาเหตุหรือปจจัยกระตุนที่ทำใหอาการของผูปวยทรุดลง, ใหการรักษาจำเพาะรวมถึงปรับยาตามแนวทาง
เวชปฏิบัติในกรณี HFrEF, พิจารณาการรักษาพิเศษตาง ๆ ตามขอมูลของผูปวย เชน การผาตัดใสเครื่องกระตุนหัวใจ
อิเล็กทรอนิกส และใหทีมสหสาขาวิชาชีพรวมดูแลผูปวยกลุมความเสี่ยงสูง
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ผูปวยหัวใจลมเหลวเฉียบพลัน
ภาวะหัวใจลมเหลวเฉียบพลัน
อาจจําเปนตอง

ใช

- ใชออกซิเจน, NIPPV หรือเครื่องชวยหายใจ
- ใสเครื่องชวยการสูบฉีดของหัวใจ (MCS)
- เขารับการรักษาในหนวยดูแลผูปวยวิกฤติ

คนหาสาเหตุจำเพาะ มี

รักษาสาเหตุของภาวะหัวใจลมเหลว เชน
กลามเนื้อหัวใจขาดเลือด ความดันโลหิต
สูงรุนแรง หัวใจเตนผิดจังหวะ

มีภาวะช็อคหรือ
respiratory failure

พิจารณาสงตรวจเลือด
คลื่นไฟฟาหัวใจ,
เอกซเรยปอด,
คลื่นเสียงสะทอนหัวใจ
อัลตราซาวดปอด ฯลฯ

พิจารณา
ประเมิน ﬂuid และ
perfusion

Warm / Wet
Cold / Wet
Cold / Dry

วางแผนจำหนายผูปวย

ดีขึ้น
ใช
วางแผน
จำหนายผูปวย

ฉีดยาขับปสสาวะ Loop diuretics
เพิ่มยาขับปสสาวะ หรือ ultraﬁltration
Vasodilator (MAP >65)
Inotrope (MAP <65)
Vasopressor (MAP <65)
เพิ่มสารนํ้าใหผูปวย

ไม
ติดตามขอมูลหรือใหการรักษา
แบบพิเศษ เชน
PA pressure monitor, MCS

ภาพที่ 4 แนวทางการดูแลผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวเฉียบพลัน

โรครวมในภาวะหัวใจลมเหลว
ความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตสูงเปนปจจัยเสี่ยงสำคัญตอการเกิดภาวะหัวใจลมเหลว การควบคุมความดันโลหิตอยางเหมาะสม
สามารถลดการเกิดภาวะหัวใจลมเหลวได การศึกษาในระยะหลังพบวาการควบคุมความดันโลหิตอยางเขมงวด โดยตั้ง
เปาหมายใหควบคุมความดันโลหิตซิสโตลิกลงต่ำกวา 120 มม.ปรอทใหแกผูปวยที่ไมเปนเบาหวานแตมีความเสี่ยงตอการ
เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสูง ชวยลดการเกิดภาวะหัวใจลมเหลวและอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดได
อยางมีนยั สำคัญทางสถิติ เนือ่ งจากความดันโลหิตจากการศึกษามักต่ำกวาคาทีว่ ดั ได ณ หองตรวจแพทย หรือสถานพยาบาล
อยู 5-10 มม.ปรอท จึงแนะนำใหผูปวยที่มีความเสี่ยงตอการเกิดหัวใจลมเหลว (stage A) ควบคุมความดันโลหิตใหต่ำกวา
130/80 มม.ปรอท สำหรับผูป ว ยทีแ่ สดงอาการแลว (stage C) ทัง้ HFrEF และ HFpEF ยังไมมขี อ มูลวาความดันโลหิตระดับ
ใดเหมาะสมที่สุด จึงแนะนำใหควบคุมระดับความดันซิสโตลิกไมเกิน 130 มม.ปรอทเชนกัน
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ผูปวย HFrEF ที่ความดันโลหิตสูงมีแนวทางเลือกชนิดยาควบคุมความดันโลหิตดังนี้
1. ตัวเลือกกลุม แรกไดแก ACEI, ARB, ARNI, beta-blocker หรือ MRA เนือ่ งจากมีขอ มูลวาสามารถลดอัตราการ
เสียชีวิตและการเกิดโรครวมของผูปวย HFrEF ได
2. Thiazide diuretic, amlodipine, felodipine หรือ hydralazine เปนตัวเลือกทีป่ ลอดภัยสำหรับผูป ว ย HFrEF
3. กลุมยาที่ไมควรใชเนื่องจากอาจเกิดผลเสียตอผูปวย ไดแก alpha-receptor antagonist และ
non-dihydropyridine receptor antagonist (เชน verapamil และ diltiazem)
สำหรับกลุม HFpEF นั้นมีขอมูลจำกัด แตมีขอมูลวาการใชยา nitrate ทำใหสมรรถภาพการออกกำลังกาย
(exercise capacity) ลดลง จึงควรหลีกเลี่ยง

ภาวะโลหิตจางและขาดธาตุเหล็ก
ผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวพบภาวะขาดธาตุเหล็กไดบอย ซึ่งภาวะขาดธาตุเหล็กนี้สัมพันธกับสมรรถภาพทางกายที่
ลดลงและการพยากรณโรคที่ไมดี โดยไมขึ้นกับระดับฮีโมโกลบินในเลือด มีขอมูลการศึกษาวาการเสริมธาตุเหล็กดวยยาฉีด
เขาทางหลอดเลือดดำ อาจชวยใหสมรรถภาพทางกายและคุณภาพชีวิตดีขึ้นได
การศึกษา randomized controlled trial 2 รายงาน ศึกษาการใช ferric carboxymaltose ทางหลอดเลือดดำ
เพื่อรักษาผูปวย symptomatic HFrEF ที่มีภาวะขาดธาตุเหล็ก (ใชเกณฑระดับ serum ferritin <100 นก./มล. หรือ
serum ferritin 100-299 นก./มล. รวมกับ transferrin saturation <20%) พบวาสามารถทำใหคุณภาพชีวิตและ NYHA
functional class ดีขึ้น ระดับ NT-proBNP ลดลงแมจะไมมีภาวะโลหิตจาง ผลการศึกษารอง (secondary endpoint)
ของการศึกษา CONFIRM-HF (Ferric CarboxymaltOse evaluatioN on perFormance in patients with IRon
deﬁciency in coMbination with chronic Heart Failure) พบวาลดอัตราการเขานอนโรงพยาบาลซ้ำเนื่องจากภาวะ
หัวใจลมเหลวลงอยางมีนัยสำคัญ ในขณะที่ meta-analysis จาก prospective controlled studies พบวาสามารถลด
การเขานอนโรงพยาบาลเนื่องจากภาวะหัวใจลมเหลว สมรรถภาพทางกายและ LVEF ดีขึ้น แตไมสามารถลดอัตราการ
เสียชีวิตได
การใหธาตุเหล็กทางหลอดเลือดดำในระยะยาวสำหรับกลุม HFpEF, HFmrEF และผูปวยที่มีระดับฮีโมโกลบินมาก
กวา 15 กรัม/เดซิลิตร ยังมีขอมูลดานประสิทธิภาพและความปลอดภัยไมมาก ขอมูลการเสริมธาตุเหล็กดวยยากินก็มีอยู
จำกัดเชนกัน การศึกษา IRONOUT HF (Iron Repletion Effects on Oxygen Uptake in Heart Failure) เปน randomized
controlled trial ศึกษาการใช iron polysacchariade รูปแบบกินในผูป ว ย symptomatic HFrEF ทีม่ ภี าวะขาดธาตุเหล็ก
ปรากฏวาไมสามารถเพิ่มสมรรถภาพทางกายของผูปวยได (ประเมินจาก peak oxygen consumption) เมื่อเปรียบเทียบ
กับยาหลอก
ภาวะโลหิตจาง (เกณฑเพศหญิงที่ระดับฮีโมโกลบินต่ำกวา 12 กรัม/เดซิลิตร เพศชายที่ต่ำกวา 13 กรัม/เดซิลิตร)
สามารถเกิดขึน้ ไดบอ ยในผูป ว ยภาวะหัวใจลมเหลว สัมพันธกบั สมรรถภาพทางกายและผลการรักษาทีไ่ มดเี ชนกัน การศึกษา
prospective cohort และ controlled trial ขนาดเล็กจำนวนหนึ่งมีขอมูลวา erythropoietin-stimulating agent
สามารถทำใหสมรรถภาพทางกายและคุณภาพชีวติ ของผูป ว ยดีขน้ึ ลดการเขานอนโรงพยาบาลเนือ่ งจากภาวะหัวใจลมเหลว
ได แตการศึกษา RED-HF (Reduction of Events with Darbepoetin alfa in Heart Failure) พบวา darbepoetin
alfa เพิ่มการเกิดกลุมโรคหลอดเลือดอุดตัน (thromboembolism) โดยผลการรักษาผูปวยไมดีขึ้น จึงยังไมแนะนำใหใช
erythropoietin stimulating agent รักษาภาวะโลหิตจางของผูปวย HFrEF เพื่อหวังประโยชนดานสมรรถภาพทางกาย
และคุณภาพชีวิตเปน routine
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ตารางที่ 27 คําแนะนําเกี่ยวกับการดูแลภาวะขาดธาตุเหล็กและโลหิตจางในผูปวยภาวะหัวใจลมเหลว

คำแนะนำ

ระดับ

หลักฐาน

1.นาประเมินภาวะโลหิตจางและขาดธาตุเหล็กหากผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวไดรับ
การรักษาเหมาะสมตามแนวทางเวชปฏิบัติแลวยังแสดงอาการอยู

IIa

B

2.นาพิจารณาใชธาตุเหล็กทางหลอดเลือดดำ ในกรณีผูปวยภาวะหัวใจลมเหลว
แสดงอาการในระดับ NYHA functional class II-III รวมกับมีภาวะขาดธาตุเหล็ก
(ใชเกณฑระดับ serum ferritin <100 นก./มล. หรือ serum ferritin
100-299 นก./มล. รวมกับ transferrin saturation <20%) เพื่อประโยชนดาน
สมรรถภาพทางกายและคุณภาพชีวิต

IIa

B

3.ไมแนะนำใหใช erythropoietin-stimulating agent รักษาภาวะโลหิตจางที่
เกิดในผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวเพื่อหวังประโยชนดานสมรรถภาพทางกายและ
คุณภาพชีวิต

III

A

เบาหวาน

ผูป ว ยหัวใจลมเหลวทีเ่ ปนเบาหวานดวยจะมีการพยากรณโรคและสมรรถภาพทางกายแยกวาผูท ไ่ี มเปนเบาหวานการ
พยากรณโรคของผูป ว ยจะแปรผกผันกับระดับ HbA1c แตอยางไรก็ดี ยังไมมกี ารศึกษาทีส่ นับสนุนวาการควบคุมระดับน้ำตาล
ของผูปวยอยางเขมงวดจะเปนประโยชนตอโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะยาว
ยากลุม SGLT-2 inhibitor (sodium-glucose co-transporter-2 inhibitor) เปนยาลดน้ำตาลในเลือดโดยขับ
น้ำตาลออกทางปสสาวะ ขอมูลการศึกษา randomized controlled trial ขนาดใหญ 3 การศึกษาไดแก EMPA-REG OUTCOME
(Empagliﬂozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes), CANVAS (CANagliﬂozin
cardioVascular Assessment Studies) และ DECLARE-TIMI 58 (Dapagliﬂozin Effect on CardiovascuLAR Events)
แสดงใหเห็นวาการรักษาผูป ว ยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงและ/หรือมีโรคหัวใจและ
หลอดเลือด ดวย empagliﬂozin, canagliﬂozin และ dapagliﬂozin ตามลำดับ ชวยลดการเขารับการรักษาในโรงพยาบาล
เนือ่ งจากภาวะหัวใจลมเหลวลงได ในขณะที่ empagliﬂozin ชวยลดอัตราการเสียชีวติ เนือ่ งจากโรคหัวใจและหลอดเลือดดวย
และมีขอมูลการศึกษาจากฐานขอมูลจริง เชน การศึกษา CVD REAL (Comparative Effectiveness of Cardiovascular
Outcomes in New Users of SGLT-2 Inhibitors) พบวา SGLT-2 inhibitor สามารถลดการเกิดภาวะแทรกซอนทางระบบ
หัวใจและหลอดเลือดไดเชนกัน จึงควรพิจารณาใช SGLT-2 inhibitor ในผูป ว ยเบาหวานทีม่ โี รคหัวใจและหลอดเลือดแลวเพือ่
ปองกันการเกิดภาวะหัวใจลมเหลว การศึกษา DAPA-HF แสดงใหเห็นวาการใช dapagliﬂozin ในผูป ว ยภาวะหัวใจลมเหลว
กลุมที่ไมเปนเบาหวาน ก็ยังไดประโยชนในการลดอัตราตายจากหัวใจหรือการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากภาวะหัวใจ
ลมเหลวเชนกัน
การใช Thiazolidinedione (เชน pioglitazone) ในผูปวยที่มีโรคหัวใจและหลอดเลือดชัดเจนจะเพิ่มความเสี่ยง
ตอภาวะหัวใจลมเหลว จึงไมแนะนำใหใชยาชนิดนี้หากผูปวยเคยมีภาวะหัวใจลมเหลวมากอน
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ตารางที่ 28 คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวรวมกับเบาหวาน

คำแนะนำ

ระดับ

หลักฐาน

1.นาใช metformin เปนยารักษาเบาหวานชนิดแรกสำหรับผูปวยภาวะ
หัวใจลมเหลวรวมกับเบาหวาน ยกเวนมีขอหามใช

IIa

C

2.นาใช SGLT-2 inhibitor รักษาเบาหวานชนิดที่ 2 สำหรับผูปวยที่มีโรคหัวใจและ
หลอดเลือด เพือ่ ลดการเขารับการรักษาในโรงพยาบาลเนือ่ งจากภาวะหัวใจลมเหลว

IIa

A

3.ไมแนะนำใหใช thiazolidinedione ในผูปวยภาวะหัวใจลมเหลว

III

A

ความผิดปกติของการหายใจขณะนอนหลับ (sleep-disordered breathing)
ผูป ว ยภาวะหัวใจลมเหลวสามารถพบความผิดปกติเกีย่ วกับการหายใจขณะนอนหลับไดบอ ย ทัง้ ชนิด obstructive
sleep apnea (OSA) และ central sleep apnea ผูปวยที่พบความผิดปกติของการหายใจนี้จะมีผลการรักษาที่แยกวา
จึงแนะนำใหพิจารณาสงผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวตรวจการนอนหลับ (polysomnography) ในกรณีที่แพทยสงสัยวาการ
หายใจขณะนอนหลับของผูปวยอาจผิดปกติจากการศึกษาพบวาการรักษาผูปวยที่มีโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมกับ OSA
ดวย CPAP ชวยทำใหคณ
ุ ภาพการนอนหลับ และอาการงวงในระหวางวันดีขน้ึ แตยงั ไมสามารถปองกันการเจ็บปวยจากโรค
หัวใจและหลอดเลือดไดในขณะทีก่ ารใช adaptive servo-ventilation (ASV) ชวยรักษาผูป ว ย HFrEF ทีม่ ี central sleep
apnea นั้นควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากมีขอมูลวาเพิ่มอัตราการเสียชีวิต
ตารางที่ 29 คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวที่มีความผิดปกติของการหายใจขณะนอนหลับ

คำแนะนำ

ระดับ

หลักฐาน

1.นาสงผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวตรวจ polysomnography ในกรณีสงสัย
วามีความผิดปกติของการหายใจขณะนอนหลับ

IIa

C

2.อาจพิจารณาใช CPAP รักษาความผิดปกติของการหายใจแบบ OSA
ในผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือด เพื่อชวยใหคุณภาพการนอนหลับดีขึ้น
ลดความงวงระหวางวัน แตไมปองกันการเจ็บปวยจากโรคหัวใจ

IIb

B

3. ไมแนะนำใหใช adaptive servo-ventilation สำหรับภาวะ central
sleep apnea ในผูปวย HFrEF เนื่องจากเพิ่มความเสี่ยงตอการเสียชีวิต
โดยรวมและการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด

III

B
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ภาวะหัวใจหองบนเตนระริกในผูปวยหัวใจลมเหลว
ความชุก

ภาวะหัวใจหองบนเตนระริก (atrial ﬁbrillation หรือ AF) มักเกิดรวมกับภาวะหัวใจลมเหลว ผูปวยหัวใจลมเหลว
ทีเ่ คยเขารักษาตัวในโรงพยาบาลเกือบ 40% เคยมีประวัตเิ ปน AF โดยทีค่ รึง่ หนึง่ เปน AF ตัง้ แตเริม่ วินจิ ฉัย นอกจากนี้ ผูป ว ย
20% จะมี AF เกิดขึน้ ใหมระหวางรักษาตัวในโรงพยาบาล ผูป ว ยภาวะหัวใจลมเหลวทีม่ ี AF รวมมักเปนผูป ว ยสูงอายุ เปนสตรี
มีประวัติโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคลิ้นหัวใจ รวมถึงโรคเรื้อรังในระบบอื่น ๆ มากกวาผูปวยที่ไมเปน AF
ภาวะหัวใจลมเหลวเปนปจจัยที่สัมพันธกับการเกิด AF โดยไมขึ้นกับปจจัยอื่น (independent risk factor) มีคา
hazard ratio (HR) 3.20 ภาวะหัวใจลมเหลวทีร่ นุ แรงจะพบ AF ไดบอ ย ผูป ว ยทีแ่ สดงอาการระดับ NYHA functional class
I พบ AF เพียง 5% แตผูปวย NYHA functional class IV จะมี AF รวมถึง 50%

ผลกระทบและความสำคัญตอผูปวย

AF สามารถกระตุน ใหเกิดภาวะหัวใจลมเหลวได และในทางกลับกัน ภาวะหัวใจลมเหลวก็กระตุน ใหเกิด AF ไดเชน
กัน เมือ่ สองภาวะนีเ้ กิดขึน้ พรอมกันจะสงผลใหตวั เลือกการรักษาจำกัดและตัดสินใจไดลำบากขึน้ เมือ่ ผูป ว ยทีม่ ี AF เกิดภาวะ
หัวใจลมเหลวขึน้ จะมีอตั ราการเสียชีวติ สูงขึน้ 2.7 เทาในเพศชายและ 3.1 เทาในเพศหญิง และเมือ่ ผูป ว ยภาวะหัวใจลมเหลว
เกิด AF จะมีอัตราการเสียชีวิตสูงขึ้น 1.6 เทาในเพศชายและ 2.7 เทาในเพศหญิง
ผูป ว ยโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) มี AF และภาวะหัวใจลมเหลวเปนโรครวม 15% และ 9% ตามลำดับ นับเปน
โรครวมทีพ่ บบอยทีส่ ดุ สองอันดับแรก และ 82% ของ stroke ทีเ่ กิดกับผูป ว ยทีม่ ที ง้ั AF และภาวะหัวใจลมเหลวรวมกันเปน
cardioembolic stroke อยางไรก็ดี ขอมูลปจจุบนั ระบุวา ทัง้ HFrEF และ HFpEF มีความเสีย่ งตอ ischemic stroke เทากัน
ภาวะ chronic HFrEF จำนวนหนึง่ เกิดขึน้ เนือ่ งจาก AF ทีม่ อี ตั ราการเตนของหัวใจสูง (AF with high ventricular
rate) หรือมี premature ventricular contraction (PVC) บอย การพยายามควบคุม AF ดวยวิธตี า ง ๆ ทัง้ ปรับจังหวะใหเปน
sinus rhythm (rhythm control) และการควบคุมอัตราการเตนของหัวใจ (rate control) มักจะชวยใหการทำงานของ
left ventricle ดีขึ้น ปจจุบันเริ่มมีขอมูลมากขึ้นวานอกจากอัตราการเตนของหัวใจ (rate) แลว ความสม่ำเสมอของจังหวะ
การเตน (regularity) อาจมีสวนเกี่ยวของกับการเกิดภาวะกลามเนื้อหัวใจออนแรงจากหัวใจเตนผิดจังหวะ (tachycardiainduced cardiomyopathy)
ตัวเลือกสำหรับปรับจังหวะการเตนใหเปน sinus rhythm (rhythm control) ไดแก cardioversion, ใชยา
antiarrhythmic, จีห้ วั ใจดวยไฟฟาเพือ่ รักษา AF สวนวิธกี ารควบคุมอัตราการเตนของหัวใจ (rate control) นอกจากใชยา
แลวสำหรับ HFrEF บางกรณีอาจจำเปนตองใชวิธีจี้ไฟฟาที่ตำแหนง AV junction รวมกับใสเครื่องกระตุนหัวใจ

การดูแลผูปวย

แนวทางเวชปฏิบัติเกี่ยวกับ AF ของ European Society of Cardiology (ESC) ปค.ศ. 2016 แนะนำใหใช
CHA2DS2-VASc score ประเมินความเสี่ยงตอการเกิด thromboembolism เพื่อระบุวาผูปวยรายใดมีความเสี่ยงต่ำ
สำหรับผูปวยความเสี่ยงสูงใหเสนอการรักษาเพื่อปองกันการเกิดหลอดเลือดสมองอุดตันดวยยาตานการแข็งตัวของเลือด
(anticoagulant) vitamin K antagonist หรือ non-VKA oral anticoagulant (NOAC) แกผูปวย
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ตารางที่ 30 ชนิดยาละลายลิ่มเลือดที่ใชปองกันโรคหลอดเลือดสมองสำหรับผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวที่มี AF

ผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวที่มี AF รวมกับ:

NOAC

Warfarin

Aspirin

ชาย: CHA2DS2-VASc = 1
หญิง: CHA2DS2-VASc = 2

IIa

IIa

III

ชาย: CHA2DS2-VASc ≥2
หญิง: CHA2DS2-VASc ≥3

I

I

III

ลิ้นหัวใจไมตรัลตีบ ระดับปานกลางและรุนแรง หรือ
ลิ้นหัวใจเทียมชนิดโลหะ (mechanical heart valves)

III

I

III

การปองกัน

ขอมูลจากการวิเคราะห randomized trial ขนาดใหญพบวาผูป ว ยทีไ่ ดรบั ยา ACEI หรือ ARB เกิด AF ขึน้ ใหมนอ ย
กวาผูที่ไดยาหลอก แตผูปวย HFpEF ไดประโยชนนี้นอยกวา และผูที่ไมมีภาวะหัวใจลมเหลวไมไดประโยชนนี้แตอยางใด
การใช beta-blocker เพิม่ เติมหลังจากผูป ว ย HFrEF ไดรบั ACEI/ARB แลวสัมพันธกบั adjusted odds ของการ
เกิด AF ใหมที่ต่ำลง 33% ซึ่งขอมูลนี้เนนย้ำถึงความสำคัญของการใช beta-blocker แมผูปวยยังไมเปน AF
การใช eplerenone ซึง่ เปน MRA ชนิดหนึง่ เพิม่ เติมหลังจากผูป ว ย HFrEF ทีไ่ ดรบั ACEI/ARB รวมกับ beta-blocker
แลวยังมี LVEF <35% แสดงอาการระดับ NYHA functional class II สามารถชวยลดการเกิด AF ขึ้นใหมไดเพิ่มเติมอีก
สำหรับ neprilysin inhibitor ยังไมมีขอมูลสนับสนุนวาชวยปองกันการเกิด AF
ตารางที่ 31 คำแนะนำเกีย่ วกับการดูแล AF ทีเ่ กิดขึน้ เฉียบพลัน (acute AF) ในผูป ว ยภาวะหัวใจลมเหลว

คำแนะนำ

ระดับ

หลักฐาน

1.แนะนำใหทำ electrical cardioversion หากมี acute AF ที่เปนสาเหตุทำให
สัญญาณชีพแยลงมาก (unstable vital signs), ขาดเลือดเลีย้ งอวัยวะตาง ๆ หรือ
เกิดภาวะหัวใจลมเหลวรุนแรง เชน pulmonary edema หรือ respiratory failure

I

A

2. แนะนำใหยาตานการแข็งตัวของเลือดหลังรักษา acute AF โดย cardioversion

I

A

3. รักษาโรครวม เชน โรคหลอดเลือดหัวใจ ภาวะหัวใจลมเหลว OSA

I

A

4. นาติดตามปริมาณสารน้ำเขาออกของผูปวย

IIa

C

5. แนะนำใหควบคุมใหอัตราการเตนของหัวใจต่ำกวา 110 ครั้งตอนาที

I

A

6. แนะนำใหใช amiodarone ปรับจังหวะการเตนหัวใจใหกลับเปน sinus
rhythm สำหรับ HFrEF ที่มีภาวะหัวใจลมเหลวไมรุนแรง

I

A
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ตารางที่ 32 คําแนะนําเกี่ยวกับการปองกันโรคหลอดเลือดสมองสําหรับผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวที่มี AF ที่ใชยาตาน
การแข็งตัวของเลือด

คำแนะนำ

ระดับ

หลักฐาน

1. ประเมินความเสี่ยงรอบดานดวย CHA2DS2-VASc และ HAS-BLED score

I

A

2. แนะนำใหใชยาตานการแข็งตัวของเลือดปองกันโรคหลอดเลือดสมองสำหรับผูป ว ย
ชายที่ CHA2DS2-VASc score ≥2 และผูปวยหญิงที่ CHA2DS2-VASc ≥3

I

A

3. นาใหยาตานการแข็งตัวของเลือดปองกันโรคหลอดเลือดสมองสำหรับผูปวยชาย
ที่ CHA2DS2-VASc score = 1 และผูปวยหญิงที่ CHA2DS2-VASc = 2 โดย
พิจารณาตามแตกรณีและความเห็นของผูปวย

IIa

A

4. หากผูปวยมีโรครวมเปน ลิ้นหัวใจไมตรัลตีบ ตั้งแตระดับปานกลางขึ้นไปหรือ
เคยผาตัดใสลิ้นหัวใจเทียมชนิดโลหะ (mechanical heart valve) แนะนำใหใช
ยาตานการแข็งตัวของเลือดกลุม vitamin K antagonist โดยควบคุมระดับ INR
2.0-3.0 สำหรับปองกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองโดยไมตองพิจารณา
CHA2DS2-VASc score

I

B

5. หากผูปวยควรไดรับยาตานการแข็งตัวของเลือด และสามารถใชยากลุม NOAC
(apixaban, dabigatran, edoxaban และ rivaroxaban) ได แนะนำใหใช
NOAC มากกวา vitamin K antagonist

I

A

6. ติดตามและดูแลผูปวยที่ใช vitamin K antagonist เพื่อใหผูปวยไดยาในระดับ
ที่เหมาะสม (time in therapeutic range หรือ TTR) มากที่สุดเทาที่จะทำได

I

A

7. หลีกเลี่ยงการใชยาตานการแข็งตัวของเลือด (anticoagulant) รวมกับยาตาน
การเกาะกลุมของเกร็ดเลือด (antiplatelet) ยกเวนกรณีมีขอบงชี้ เนื่องจากเพิ่ม
ความเสี่ยงตอการเกิดเลือดออก

III

B

8. ไมแนะนำใหใชทั้งยาตานการแข็งตัวของเลือด และยาตานการเกาะกลุมของ
เกร็ดเลือดเพื่อปองกันโรคหลอดเลือดสมองกรณีผูปวยไมมีความเสี่ยง

III

B

9. ไมแนะนำใหใชยาตานการเกาะกลุมของเกร็ดเลือดเพียงชนิดเดียวแกผูปวย AF
เพื่อปองกันโรคหลอดเลือดสมองไมวาความเสี่ยงจะมากหรือนอย

III

A

10. ไมแนะนำใหใช NOAC (apixaban, dabigatran, edoxaban และ rivaroxaban)
ในผูปวยเคยผาตัดใสลิ้นหัวใจเทียมชนิดโลหะ (III B) หรือมี mitral stenosis
ที่ตีบปานกลางขึ้นไป (III C)

III

B/C
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ตารางที่ 33 คําแนะนําเกี่ยวของกับการควบคุมอัตราการเตนของหัวใจ (rate control) และปรับจังหวะการเตน
ของหัวใจใหกลับเปนปกติ (rhythm control) สําหรับผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวที่มี AF

คำแนะนำ

ระดับ

หลักฐาน

1. ผูปวยภาวะหัวใจลมเหลว LVEF ≥40% ที่มี AF และไดยา beta-blocker,
digitalis, diltiazem หรือ verapamil อยูแ ลว แนะนำใหควบคุมอัตราการเตน
ของหัวใจ (rate control) สามารถใชยาหลายชนิดรวมกันได

I

B

2. แนะนำใหใช beta-blocker หรือ digoxin กรณีผูปวย LVEF <40%

I

B

3. อาจพิจารณาใช amiodarone ชวยควบคุมอัตราการเตนของหัวใจในชวงแรก
กรณีภาวะไหลเวียนโลหิตไมคงที่หรือ LVEF ต่ำมาก

IIb

B

4. นาพิจารณาควบคุมอัตราการเตนของหัวใจขณะพักให <110 ครั้งตอนาที

IIa

B

5. ในกรณี AF รวมกับ pre-excitation หรือ AF ในผูปวยตั้งครรภ นาปรับจังหวะ
การเตนใหกลับเปน sinus rhythm (rhythm control) มากกวาควบคุมอัตรา
การเตนของหัวใจ (rate control)

IIa

C

6. ภายหลังจากการปรับจังหวะการเตน (rhythm control) หรือควบคุมอัตรา
การเตนของหัวใจ (rate control) แลวผูปวยไมตอบสนองหรือเกิดผลขางเคียง
จากการรักษา นาพิจารณาจี้ไฟฟาที่ตำแหนง atrioventricular node
(AV node ablation) เพื่อชวยควบคุมอัตราการเตนหัวใจ โดยผูปวยจะตองใช
เครื่องกระตุนหัวใจตอในภายหลัง

IIa

B

7. นาพิจารณาใช beta-blocker และ digitalis ขนาดต่ำรวมกันตัง้ แตเริม่ รักษาผูป ว ย

IIa

B

I

A

9. อาจพิจารณาจี้ไฟฟาเพื่อชวยรักษา AF สำหรับผูปวย HFrEF ที่มี paroxysmal
หรือ persistent AF บางกรณี

IIb

B

10. ไมแนะนำใหใช dronedarone, ﬂecainide หรือ propafenone ปรับจังหวะ
การเตนหัวใจ (rhythm control) กรณีเปนผูปวย HFrEF

III

A

8. แนะนำใหใช amiodarone ชวยปรับจังหวะการเตนของหัวใจใหเปน sinus
(rhythm control) ในระยะยาวหากประเมินแลวมีประโยชนมากกวาโทษ
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ผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวที่มี AF

เกิด AF เฉียบพลันและ
ภาวะหัวใจลมเหลวเฉียบพลัน

AF เรื้อรังและ
ภาวะหัวใจลมเหลวเรื้อรัง
ปองกันโรคหลอดเลือดสมอง

หัวใจลมเหลวรุนแรง
สัญญาณชีพทรุดมาก
อวัยวะไดโลหิตไหลเวียนไมเพียงพอ

ควบคุมอัตราการเตนของหัวใจ

ปรับจังหวะดวยไฟฟา
(electrical cardioversion)

EF ≥40%

ยาตานการแข็งตัวของเลือด
หัวใจลมเหลวไมรุนแรง

amiodarone

ปรับจังหวะดวยยา
(pharmacologic cardioversion)
ยาตานการแข็งตัวของเลือด

Beta-blocker
diltiazem, verapamil

ปรับจังหวะการเตนของหัวใจ
EF <40%
Beta-blocker

amiodarone

Digoxin

จี้ไฟฟาหัวใจ

Digoxin
ไมสําเร็จ

ควบคุมอัตราการเตนของหัวใจ <110 ครั้งตอนาที
ปรับสมดุลสารนํ้า

จี้ไฟฟาที่ตําแหนง AV node

ภาพที่ 5 วิธีเลือกการควบคุมจังหวะการเตนหัวใจ (rate control) และการปรับจังหวะการเตนหัวใจ
(rhythm control) สําหรับผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวที่มี AF
สำหรับผูป ว ยภาวะหัวใจลมเหลวทีม่ ี AF ยังไมมหี ลักฐานทางวิชาการสนับสนุนวาระหวางการปรับจังหวะ (rhythm
control) หรือควบคุมอัตราการเตนของหัวใจ (rate control) ไดประโยชนมากกวากัน มีขอมูลจาก randomized trial
ทีศ่ กึ ษากลุม ผูป ว ยภาวะหัวใจลมเหลว ระบุวา แผนการรักษาทัง้ สองสงผลตออัตราการเสียชีวติ โดยรวม อัตราการเสียชีวติ จาก
โรคหัวใจและหลอดเลือด หรือการดำเนินโรคตอเนือ่ งของภาวะหัวใจลมเหลวไมตา งกัน ซึง่ คาดวาผลการรักษาออกมาไมตา ง
กันเนื่องจากผลขางเคียงของแผนการรักษาทั้งสองที่กอใหเกิดหัวใจเตนผิดจังหวะชนิดอื่น (proarrhythmic side effect)
แนวทางเวชปฏิบัติฉบับนี้จึงแนะนำให
1. เริ่มตนดูแลผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวที่มี AF โดยการควบคุมอัตราการเตนของหัวใจ (rate control) กอน
2. ตั้งเปาหมายควบคุมอัตราการเตนของหัวใจ (rate control) ขณะพักใหต่ำกวา 110 ครั้งตอนาที โดยใชยา
beta-blocker เปนยาเริ่มตน
3. พิจารณาใช digitalis เปนลำดับที่สอง โดยแนะนำใหใชรวมกับ beta-blocker
4. อาจพิจารณาใช amiodarone ชวยควบคุมอัตราการเตนของหัวใจ (rate control) เพิม่ เติมหากใช beta-blocker
และ digitalis แลวอัตราการเตนของหัวใจยังสูงกวาเปาหมาย
5. เฉพาะกรณีที่ควบคุมอยางเต็มที่แลวผูปวยยังมีอาการอยู จึงพิจารณาปรับจังหวะการเตนใหกลับมาปกติ
(rhythm control)
ผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวที่มี AF เปนโรครวมจำนวนหนึ่ง ควรไดรับ beta-blocker และ digitalis ควบคุมจังหวะ
การเตนของหัวใจ หากยังจำเปนตองไดรับยาเพิ่มเติม ควรพิจารณา amiodarone เมื่อประเมินขอดีขอเสียระยะยาวอยาง
รอบดานแลว หากไดรบั ยารักษาเต็มทีแ่ ลวผูป ว ยยังคงมีอาการหรือควบคุม AF ไดยาก อาจพิจารณาใชการจีไ้ ฟฟารวมรักษา
ทั้งการจี้เพื่อรักษา AF และการทำ AV node ablation พรอมใสเครื่องกระตุนหัวใจ
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การเสียชีวิตกะทันหันและการใชเครื่องกระตุนหัวใจอิเล็กทรอนิกส
ความชุก

หัวใจหองลางเตนผิดจังหวะ (ventricular arrhythmia หรือ VA) มีความรุนแรงหลากหลาย ตั้งแต premature
ventricular contraction (PVC) ไปจนถึงรูปแบบที่เปนอันตรายถึงชีวิตอยาง ventricular tachycardia (VT) หรือ
ventricular ﬁbrillation (VF) ผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวที่มี LVEF ต่ำหรือมีโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเปนสาเหตุจะพบ
ventricular arrhythmia ไดบอยกวา ปจจุบันเปนที่ทราบกันดีวาการเกิด ventricular arrhythmia เปนสาเหตุสำคัญที่
ทำใหผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวเสียชีวิตกะทันหัน (sudden cardiac death หรือ SCD)
การศึกษาเกี่ยวกับยาที่ใชรักษาภาวะหัวใจลมเหลวในระยะแรก เชน SOLVD (Studies of Left Ventricular
Dysfunction), V-HeFT (Vasodilator Heart Failure Trial) ทัง้ V-HeFT I และ II, PROMISE (Prospective Randomized
Milrinone Survival Evaluation) และ GESICA (Grupo de Estudio de la Sobrevida en la Insuﬁciencia Cardiaca
en Argentina) รายงานความชุกของ NSVT อยูที่ประมาณ 30-60% แตกตางกันเล็กนอยระหวางผูปวยที่อยูใน NYHA
functional class II และ III สวนขอมูลในประชากรเอเชีย วิเคราะหจากระบบประกันสุขภาพแหงชาติของประเทศไตหวัน
ซึ่งฐานขอมูลประกอบดวยกลุมประชากรอายุตั้งแต 40 ปขึ้นไปที่เขารักษาตัวในโรงพยาบาลดวยภาวะหัวใจลมเหลวทั้งหมด
7,894 คนพบวามีอุบัติการณการเกิด VT/VF/SCD รวมกันถึง 567 ราย (7.2% หรือคิดเปน 1.95% ตอป) แมจะไมเคยพบ
VT/VF/SCD หรือใส ICD มากอน

ผลกระทบและความสำคัญตอผูปวย

ผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวรุนแรงที่เสียชีวิต ประมาณครึ่งหนึ่งเสียชีวิตกะทันหันโดยคาดวาเกิดจาก VT/VF มีฐาน
ขอมูลที่ติดตามผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวที่เปนผูปวยนอก 5,517 ราย พบวาประวัติการมี VT/VF สัมพันธกับอัตราการเสีย
ชีวิตที่สูงขึ้น 1.7 เทา และการเสียชีวิตกะทันหันสูงขึ้น 1.58 เทา ในชวง 1 ปที่ติดตามการรักษา เมื่อวิเคราะหขอมูลการ
ศึกษาเดียวกันนี้เพิ่มเติมพบวา หากพบ VT ติดกันมากกวา 3 ครั้งใน 1 episode จากการตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจตอเนื่อง
24 ชั่วโมง จะเปนปจจัยเสี่ยงตอการเสียชีวิตจากสาเหตุรวมและการเสียชีวิตกะทันหันมากขึ้นที่ 1 ป

คำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองและเฝาระวังภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ
ควรตรวจคัดกรองภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะในผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวทุกรายดวยการตรวจรางกาย ใชการฟง
เสียงหัวใจหรือคลำชีพจรอยางนอย 1 นาทีเพื่อจับจังหวะการเตนของหัวใจ และมีตัวเลือกสำหรับตรวจเพิ่มเติม
ตารางที่ 34 การตรวจคัดกรองหาภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะในผูปวยภาวะหัวใจลมเหลว

บริบทของผูปวย

แนะนำตรวจโดย

ผูปวยอาการคงที่

ตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ (ECG) เมื่อมาตรวจติดตามอาการ เพื่อหา AF, PVC และ NSVT

เคยเกิดกลามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือด รวมกับ LVEF
30-40% แตไมแสดงอาการ

ตรวจ ECG หากตรวจพบ NSVT พิจารณาสงตรวจสรีรวิทยาไฟฟาหัวใจ (EPS)
เพื่อประเมินความเสี่ยงเพิ่มเติม

มีอาการสงสัยวามีภาวะ
หัวใจเตนผิดจังหวะ

พิจารณาสงตรวจตามอาการ โดยใช ECG หรือตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจตอเนื่อง
(Holter monitoring)

เปนลมหมดสติ

ตรวจ ECG, Holter monitoring และ EPS เพือ่ ประเมินความเสีย่ งตอการเสียชีวติ กะทันหัน
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การดูแลรักษาเมื่อมี ventricular arrhythmia
การใชยารักษาภาวะหัวใจลมเหลว
เมื่อผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวเกิด VT ขึ้น แนะนำใหใชยารักษาภาวะหัวใจลมเหลวตามแนวทางเวชปฏิบัติ ไดแก
ACEI, ARB, beta-blocker และ MRA สำหรับ HFrEF กรณีทผ่ี ปู ว ยเคยมีประวัตหิ รือสงสัยวามีภาวะกลามเนือ้ หัวใจขาดเลือด
ควรประเมินวาจำเปนตองเปดหลอดเลือดที่อุดตันหรือไม

การใชยาปรับจังหวะการเตนของหัวใจ (antiarrhythmic)
Beta-blocker เปนยาหลักที่ใชควบคุมจังหวะหัวใจที่ผิดปกติสำหรับผูปวยภาวะหัวใจลมเหลว โดยมีขอมูลวา
สามารถลดอัตราการเสียชีวิตได 35% และลดการเสียชีวิตกะทันหันได 40-45%
ตารางที่ 35 คําแนะนําเกี่ยวกับการรักษา ventricular arrhythmia ดวยยา antiarrhythmic

คำแนะนำ

ระดับ

หลักฐาน

1. ผูป ว ยภาวะหัวใจลมเหลวทุกรายควรไดรบั beta-blocker (แนะนำใหใช bisoprolol,
carvedilol, metoprolol succinate หรือ nebivolol) เพือ่ ปองกัน ventricular
arrhythmia ยกเวนมีขอหามใช

I

A

2. นอกเหนือจากการใส ICD แลว นาพิจารณาใช amiodarone เพื่อชวยลดการ
เกิดหัวใจเตนผิดจังหวะรุนแรง

IIa

B

3. นอกเหนือจากการใส ICD แลว อาจพิจารณาใช sotalol ชวยลดการเกิดหัวใจ
เตนผิดจังหวะรุนแรง แตมีความเสี่ยงตอ Torsades de Pointes เพิ่มขึ้น

IIb

C

4. ไมแนะนำใหใช dronedarone, ﬂecainide และ propafenone รักษา
ventricular arrhythmia ในผูปวยภาวะหัวใจลมเหลว

III

A

ระดับ

หลักฐาน

1. แนะนำใหใช beta-blocker กรณีผปู ว ยมีอาการเนือ่ งจากเกิด PVC บอย (>10,000
ครัง้ ใน 24 ชัว่ โมง) และมี LVEF ต่ำ

I

A

2. หากมี PVC ไมบอ ย (<10,000 ครัง้ ใน 24 ชัว่ โมง) และไมมอี าการจาก PVC สามารถ
ติดตามสังเกตอาการไดทกุ 3-6 เดือนโดยไมตอ งใชยา
3. หากใช beta-blocker รักษาแลวผลการรักษายังไมดี นาพิจารณาให amiodarone
หรือจีไ้ ฟฟาหัวใจเพือ่ รักษา PVC

I

B

IIa

C

4. ไมแนะนำใหใช amiodarone เพือ่ รักษา PVC ทีไ่ มมอี าการ

III

C

ตารางที่ 36 คําแนะนําเกี่ยวกับการรักษา premature ventricular contraction

คำแนะนำ
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การใชเครื่องกระตุนหัวใจอิเล็กทรอนิกส
เครื่องกระตุกหัวใจดวยไฟฟา (implantable cardioverter deﬁbrillator หรือ ICD)
ICD มีขอ มูลชัดเจนวาสามารถลดอัตราการเสียชีวติ ของผูป ว ยภาวะหัวใจลมเหลวทีใ่ ช ICD เพือ่ ปองกันแบบทุตยิ ภูมิ
(secondary prevention) ได จากการศึกษาที่ติดตามผูปวยทั้ง HFpEF หรือ HFrEF ที่เคยเกิดหัวใจหยุดเตน, เคยมี VF
หรือ sustained VT หรือเคยเปนลมหมดสติโดยมีอาการเหมือน ventricular tachycardia มากอน สามารถลดอัตราการ
เสียชีวิตได 20-24% จากการติดตามผูปวย 2-5 ป
Meta-analysis แสดงใหเห็นขอมูลเปรียบเทียบระหวางการใช ICD เปรียบเทียบกับ amiodarone วา ICD สามารถ
ลดอัตราการเสียชีวิตจากสาเหตุใด ๆ และลดการเสียชีวิตจากหัวใจเตนผิดจังหวะไดมากกวา
ผูปวยที่ควรพิจารณาใส ICD ไดแก ผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวที่มีประวัติ sustained ventricular tachycardia
(ทั้ง monomorphic VT, polymorphic VT, VF หรือเปนลมหมดสติบอยและสามารถกระตุนใหเกิด sustained VT ได
ดวยการตรวจ EPS) ที่คาดวาจะมีชีวิตตออยูไดนานกวา 1 ป
ตารางที่ 37 คําแนะนําการใสเครื่องกระตุกหัวใจดวยไฟฟา (ICD) สําหรับผูปวยภาวะหัวใจลมเหลว

คำแนะนำ
1. ผูป ว ย HFrEF ทีไ่ ดรบั การรักษาดวยยาตามมาตรฐาน ≥3 เดือน มี LVEF ≤35%
และ NYHA functional class II-III หากมีสมรรถภาพทางกายดีและคาดวาสามารถ
มีชวี ติ อยูไ ดนานกวา 1 ป แนะนำใหใสเครือ่ ง ICD เพือ่ ปองกันการเสียชีวติ กะทันหัน
- กรณี HFrEF เกิดจากกลามเนือ้ หัวใจขาดเลือด (ischemic etiology) พิจารณาที่
อยางนอย 6 สัปดาหหลังเกิดกลามเนือ้ หัวใจตาย (I A)

ระดับ

หลักฐาน

A
I
B

- กรณี HFrEF ไมไดเกิดจากกลามเนือ้ หัวใจขาดเลือด (I B)
2. ผูป ว ยภาวะหัวใจลมเหลวทีม่ ปี ระวัติ sustained ventricular tachycardia
(ทัง้ monomorphic VT, polymorphic VT, VF หรือเปนลมหมดสติบอ ยและ
สามารถกระตุน ใหเกิด sustained VT ไดดว ยการตรวจ EPS) แนะนำใหใสเครือ่ ง
ICD เพือ่ ปองกันการเสียชีวติ กะทันหัน

I

A

3. ผูป ว ยทีอ่ ยูร ะหวางรอผาตัดปลูกถายหัวใจนาพิจารณาใส ICD เพือ่ ปองกันการเสีย
ชีวติ กะทันหัน ไมวา จะเคยเกิดหัวใจหยุดเตนหรือ ventricular arrhythmia รุนแรง
หรือไม (ใหพจิ ารณาทัง้ primary และ secondary prevention)

IIa

A

4. ไมแนะนำใหใส ICD กรณีประเมินแลวผูป ว ยอาจเสียชีวติ ภายใน 1 ป

III

A

เครื่องกระตุนหัวใจ cardiac resynchronization therapy (CRT)
จากขอมูลจากการศึกษาเกี่ยวกับการใช CRT แนะนำใหใชเครื่อง CRT ที่สามารถกระตุกไฟฟาหัวใจไดดวย
(cardiac resynchronization therapy deﬁbrillator หรือ CRT-D) ในผูปวย HFrEF ที่มี LVEF <35% และมีอาการในระดับ
NYHA functional class II, III หรือ IV แตยังสามารถเคลื่อนที่ดวยตัวเองได (ambulatory class IV) และ QRS duration
จาก ECG >120 ms รวมกับมีขอบงชี้ที่จำเปนตองใชเครื่อง ICD
เครื่อง CRT ควรไดกระตุนหัวใจ >95% เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด จึงแนะนำใหตรวจสอบเครื่อง CRT เปนระยะ
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ตารางที่ 38 คําแนะนําในการใชเครื่อง CRT สําหรับผูปวยภาวะหัวใจลมเหลว

คำแนะนำ
1. ผูป ว ย HFrEF ทีไ่ ดรบั การรักษาดวยยาตามมาตรฐาน ≥3 เดือน มี LVEF ≤35%
จังหวะการเตนของหัวใจเปน sinus rhythm และ LBBB หากมีสมรรถภาพทางกาย
ดีและคาดวาสามารถมีชวี ติ อยูไ ดนานกวา 1 ป ควรใสเครือ่ ง CRT เพือ่ ชวยลดอัตรา
การเสียชีวติ จากสาเหตุใด ๆ
- QRS duration >150 ms (I A)
- QRS duration 130-150 ms (I B)
2. ผูป ว ย HFrEF ทีไ่ ดรบั การรักษาดวยยาตามมาตรฐาน ≥3 เดือน มี LVEF ≤35%
จังหวะการเตนของหัวใจเปน sinus rhythm แตไมใช LBBB หากมีสมรรถภาพ
ทางกายดีและคาดวาสามารถมีชวี ติ อยูไ ดนานกวา 1 ป นาพิจารณาใสเครือ่ ง
CRT เพือ่ ชวยลดอัตราการเสียชีวติ จากสาเหตุใด ๆ
- นาพิจารณาหาก QRS duration >150 ms (IIa B)
- อาจพิจารณาหาก QRS duration 130-150 ms (IIb B)
3. ผูป ว ย HFrEF ทีไ่ ดรบั การรักษาดวยยาตามมาตรฐาน ≥3 เดือน มี LVEF ≤35%
จังหวะการเตนของหัวใจเปน AF, QRS duration ≥120 ms และ NYHA functional
class III หรือ IV โดยยังสามารถเคลือ่ นทีด่ ว ยตัวเองได (ambulatory class IV)
หากมีสมรรถภาพทางกายดีและคาดวาสามารถมีชวี ติ อยูไ ดนานกวา 1 ป นาพิจารณา
ใส CRT เพือ่ ลดการเสียชีวติ จากสาเหตุใด ๆ เมือ่ ประเมินแลวคาดวาสามารถทำให
CRT กระตุน หัวใจหองลางซายและขวา (biventricular pacing) ไดใกลเคียง 100%

ระดับ

หลักฐาน

A
I
B
IIa

B

IIb

IIa

A

ตารางที่ 39 คําแนะนําในการใสเครื่อง CRT-D สําหรับผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวที่มีอาการนอย

คำแนะนำ

ระดับ

หลักฐาน

1. ผูป ว ย HFrEF ทีไ่ ดรบั การรักษาดวยยาตามมาตรฐาน ≥3 เดือน มี LVEF ≤30%
QRS duration ≥130 ms แบบ LBBB หากมีสมรรถภาพทางกายดีและคาดวา
สามารถมีชวี ติ อยูไ ดนานกวา 1 ป ควรใสเครือ่ ง CRT-D เพือ่ ชวยลดอัตราการเสีย
ชีวติ จากสาเหตุใด ๆ

I

A

2. ผูป ว ย HFrEF ทีไ่ ดรบั การรักษาดวยยาตามมาตรฐาน ≥3 เดือน มี LVEF ≤30%
QRS duration ≥150 ms ทุกลักษณะ หากมีสมรรถภาพทางกายดีและคาดวา
สามารถมีชวี ติ อยูไ ดนานกวา 1 ป นาพิจารณาใสเครือ่ ง CRT-D เพือ่ ลดการเขา
รักษาในโรงพยาบาลเนือ่ งจากภาวะหัวใจลมเหลว

IIa

A
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ภาวะหัวใจลมเหลวระยะสุดทาย
ภาวะหัวใจลมเหลวในผูปวยบางรายจะยังดำเนินตอแมวาจะรักษาอยางเหมาะสมแลว ทำใหผูปวยมีอาการมากขึ้น
จำเปนตองเขารักษาตัวในโรงพยาบาลบอยและนานขึ้นในแตละครั้ง ซึ่งจะสงผลกระทบตอการทำงานของระบบตาง ๆ
จนเสียหายอยางถาวร
ภาวะหัวใจลมเหลวที่มาถึงชวงทายของการดำเนินโรคนั้นมีผูบัญญัติคำที่ใชเรียกและคำนิยามไวหลากหลาย
เชน advanced heart failure, stage D heart failure, end-stage heart failure และ refractory heart failure
ซึ่งในแนวทางเวชปฏิบัตินี้จะใชคำเรียกวา “ภาวะหัวใจลมเหลวระยะสุดทาย” (advanced heart failure) ลักษณะของผู
ปวยที่บงบอกวาอยูในระยะสุดทายไดแกอาการและอาการแสดงที่บงบอกถึงผลกระทบตอการทำงานของอวัยวะในระบบ
อืน่ อยางรุนแรง แตในบางครัง้ ผูป ว ยไมจำเปนตองแสดงอาการออกมากแมจะดำเนินโรคมาถึงระยะทายแลว จึงควรประเมิน
การพยากรณโรคตามขอมูลผูปวยเฉพาะรายอยางถี่ถวน
ตารางที่ 40 ลักษณะบงชี้ภาวะหัวใจลมเหลวระยะสุดทาย
แสดงอาการรุนแรง
- NYHA functional class III-IV
- หอบเหนื่อยขณะทำกิจกรรมเพียงเล็กนอย เชน อาบน้ำ กินอาหาร พูด หรือนั่งพัก
- ไมสามารถออกนอกที่พักอาศัยดวยตนเองได
เขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต 2 ครั้งขึ้นไปในชวง 6 เดือน*
ไมสามารถใชยา beta-blocker, ACEI/ARB หรือ ARNI ขนาดที่เคยใชอยูเดิมไดเนื่องจากเกิดผลขางเคียง
จำเปนตองใชยาขับปสสาวะขนาดสูง (furosemide >240 มิลลิกรัมตอวัน) และ/หรือตองใชยาขับปสสาวะมากกวา 1 ชนิด
เกิดผลกระทบตออวัยวะอื่นนอกระบบหัวใจและหลอดเลือด
- ภาวะผอมหนังหุมกระดูก (cachexia) หรือดัชนีมวลกาย (BMI) <19 กก./ม2
- โรคไตเรื้อรังระยะที่ 4-5, ระดับ BUN และ/หรือ creatinine สูงขึ้นเปนลำดับ, hyponatremia
- ตับแข็งเนื่องจากภาวะหัวใจลมเหลว (cardiac cirrhosis), hypoalbuminemia
- ความดันหลอดเลือดปอดสูงเนื่องจากความดันหัวใจหองซายสูง (pulmonary hypertension from left
heart disease)
ICD ทำงานกระตุกหัวใจหลายครัง้
ไมตอบสนองตอการใชเครือ่ ง CRT ชวยรักษา
จำเปนตองใช inotrope ทางหลอดเลือดดำเพือ่ พยุงอาการ
*กรณีไมพบสาเหตุหรือปจจัยกระตุน ทีส่ ามารถแกไขได ผูป ว ยสามารถดูแลตนเองไดอยางเหมาะสม (เชน จำกัดการบริโภคสาร
น้ำและเกลือ กินยาอยางถูกตอง) แพทยและทีมไดรกั ษาดวยยารวมถึงการใช ICD/CRT อยางเต็มทีแ่ ลว
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การดูแลผูปวย
เปาหมายการดูแลผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวระยะสุดทาย จะกำหนดแผนการดูแลผูปวยซึ่งมีตัวเลือกหลากหลาย
การรักษาหลายรูปแบบจำเปนตองทำหัตถการซับซอน บางอยางกอใหเกิดภาระตอรางกายของผูปวยหรือสงผลกระทบตอ
วิธีการใชชีวิตหลังรักษาอยางมาก ดังนั้นทีมผูดูแลผูปวยควรนำขอมูลผูปวย การพยากรณโรค ขอเท็จจริงและขอดีขอเสีย
เกี่ยวกับการรักษาตอที่เปนไปไดหารือรวมกับผูปวย ครอบครัว และผูดูแลผูปวยเพื่อตัดสินใจรวมกัน
นอกจากยาหลักที่ใชรักษาตามแนวทางเวชปฏิบัติแลว ควรพิจารณาใช digoxin เพิ่มเติมจาก beta-blocker,
ACEI/ARB, ARNI และ MRA เพื่อบรรเทาอาการรวมถึงลดการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล ยังไมมีขอมูลสนับสนุนการใช
inotrope ระยะยาวแตอาจเปนวิธเี พิม่ สมรรถภาพทางกาย หรือบรรเทาความทรมานในชวงกอนเสียชีวติ (improve quality
of death) โดยเฉพาะผูปวยที่จำเปนตองใช inotrope เพื่อพยุงอาการ
ผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวระยะสุดทายจะเสียชีวิตราว 20-50% ใน 1 ป การผาตัดปลูกถายหัวใจนับเปนการรักษา
ที่ดีที่สุด (gold standard) อัตราการรอดชีวิตหลังผาตัดปลูกถายหัวใจอยูที่ 88%, 79% และ 72% ที่ 1, 3 และ 5 ปตาม
ลำดับ โดยผูปวยถึงครึ่งหนึ่งสามารถมีชีวิตอยูไดนานกวา 13 ปหลังผาตัด ความสำเร็จของกระบวนการผาตัดปลูกถายหัวใจ
ขึ้นกับการทำงานรวมกันของหลายภาคสวน ตั้งแตการดูแลผูรับบริจาคอวัยวะ, การเลือกผูบริจาคอวัยวะ, การดูแลผูบริจาค
อวัยวะ, การผาตัดรับอวัยวะ, การผาตัดปลูกถายไปจนถึงการดูแลผูรับบริจาคหลังผาตัด การผาตัดปลูกถายหัวใจอาจไม
เหมาะสมสำหรับผูปวยบางรายเนื่องจากมีขอหามสำหรับการผาตัดปลูกถาย ภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นหลังปลูกถาย
และสถานการณปจจุบันที่ผูบริจาคอวัยวะยังไมเพียงพอตอผูรอรับการปลูกถาย
การผาตัดใสเครื่องชวยการสูบฉีดของหัวใจ (mechanical circulatory support หรือ MCS) พัฒนามาอยางตอ
เนื่องเพื่อใหสามารถชวยทำงานแทนหัวใจหองลางของผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวระยะสุดทายได ปจจุบันอุปกรณในกลุมนี้มี
หลายรูปแบบการทำงาน มีขอบงชี้และขอหามใชแตกตางกันไป การเลือกชนิดอุปกรณในแตละกรณีจะขึ้นกับอาการของ
ผูปวย, การพยากรณโรค และแนวโนมการผาตัดปลูกถายหัวใจในอนาคต แพทยสามารถใช INTERMACS classiﬁcation
(Interagency Registry for Mechanically Assisted Circulatory Support) เลือกผูปวยหัวใจลมเหลวรุนแรงที่อาจได
ประโยชนจาก MCS ไปจนถึงกำหนดกรอบเวลาการผาตัดใส MCS สำหรับผูปวยแตละราย
การดูแลแบบประคับประคอง เปนการดูแลรักษาโดยใชผูปวยและครอบครัวเปนศูนยกลาง คาดการณเพื่อปองกัน
และแกไขความทุกขทรมานของผูปวย เพื่อทำใหผูปวยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีเปนสำคัญ การดูแลแบบประคับ
ประคองอาจเปนสวนหนึ่งของการดูแลผูปวยในระยะทายจำนวนมากเนื่องจากภาวะหัวใจลมเหลวเปนภาวะที่ใหการรักษา
ไดแตสวนใหญมักไมหายขาด ตัวเลือกที่สามารถใชประกอบการรักษาแบบประคับประคองได อาทิ การใชยา inotrope
ณ ที่พักอาศัย (home inotrope), ปดการกระตุกหัวใจของ ICD, หารือเจตจำนงเกี่ยวกับแผนการรักษาพยาบาลเมื่อผูปวย
ไมสามารถตัดสินใจไดในอนาคต (advanced directive) และการบรรเทาอาการดวยยา opioid หรือ benzodiazepine
ซึ่งทีมผูดูแลรักษาควรสื่อสารขอดีขอเสียของการรักษาแตละอยางกับผูปวยและครอบครัวเพื่อหารือรวมกันและเลือกใชตาม
ความเหมาะสมของผูปวยและครอบครัวเปนกรณีไป
การตัดสินใจเลือกแนวทางรักษาที่เหมาะสมกับผูปวยอาจเปลี่ยนแปลงไดหลายครั้งเมื่อขอมูลและสถานะของผูปวย
เปลี่ยนไป อยางไรก็ดี การเลือกแนวทางรักษาควรพิจารณาโดยผูเกี่ยวของทุกฝายเพื่อใหแผนการรักษานั้นตอบเปาหมาย
การใชชีวิตของผูปวย (goal of living) เปนสำคัญ ซึ่งอาจเปนการดำรงชีวิตอยูใหนาน การมีชีวิตที่มีคุณภาพดี หรือรวมกัน
ทั้งสองประการ
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ตารางที่ 41 ขอหามของการผาตัดปลูกถายหัวใจในปจจุบัน
• โรครวมที่การพยากรณโรคไมดีและไมสามารถแกไขได
• การติดเชื้อที่ยังไมสงบ
• โรคมะเร็งที่ยังอยูระหวางรักษาหรือติดตามใกลชิด
• ภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูง ที่ไมสามารถบรรเทาไดดวยยา นิยามโดย PVR >3-6 Wood units,
TPG >15 มม.ปรอท
• ไตวายถาวร (เชน eGFR < 30 มล./นาที/1.73 ม2)
• ตับวายเรื้อรังหรือภาวะตับแข็ง
• เบาหวานที่ยังควบคุมไดไมดี
• โรคหลอดเลือดสวนปลาย หรือหลอดเลือดสมองรุนแรง
• โรคที่กอความเสียหายตอหลายระบบอวัยวะ
• ดัชนีมวลกายกอนผาตัดปลูกถาย >35 กก./ม2
• ผูปวยยังใชสารเสพติดหรือดื่มแอลกอฮอล
• การสนับสนุนทางสังคมไมเพียงพอ
ตารางที่ 42 ลักษณะผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวระยะสุดทายตาม INTERMACS
(Interagency Registry for Mechanically Assisted Circulatory Support) level

ระดับ

ลักษณะผูปวย

1

Cardiogenic shock แบบวิกฤติ

IV

ชั่วโมง

2

ใช inotrope แลวอาการยังทรุดลงตอเนื่อง

IV

ชั่วโมง-วัน

3

จำเปนตองใช inotrope ที่โรงพยาบาลหรือใน
ที่พักอาศัยเพื่อพยุงอาการ

IV

วัน-เดือน

4

มีอาการขณะพัก อาการทรุดลงบอย

IV
ambulatory

หลากหลาย

5

ไมสามารถออกกำลังกายได ไมแสดงอาการขณะพัก
แสดงอาการขณะทำกิจวัตรทั่วไป

IV
ambulatory

หลากหลาย

6

ออกกำลังกายไดไมเต็มที่ ยังทำกิจวัตรประจำวันได
แตไมเต็มที่

III

หลากหลาย

7

NYHA Functional Class III ที่แสดงอาการมาก

III

หลากหลาย

MCS = mechanical circulatory support (เครื่องชวยการสูบฉีดของหัวใจ)
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วงเวลาที่แนะนำ
NYHA Class ชสำหรั
บใส MCS

ตารางที่ 43 คําแนะนําเกี่ยวกับการวินิจฉัยและดูแลรักษาผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวระยะสุดทาย

คำแนะนำ

ระดับ

หลักฐาน

I

C

I

C

1. เลือกแนวทางรักษาภาวะหัวใจลมเหลวระยะสุดทายโดยพิจารณารวมกับการ
พยากรณโรคของผูป ว ย ความเหมาะสมตอการผาตัดปลูกถายหัวใจ และเปาหมาย
การรักษาที่ผูปวยตองการ

I

C

2. กรณีพิจารณาแลวสมควรไดรับการผาตัดใสเครื่องชวยการสูบฉีดของหัวใจ (MCS)
หรือผาตัดปลูกถายหัวใจ ควรสงตอผูป ว ยเขาสูศ นู ยโรคหัวใจทีม่ ศี กั ยภาพพรอมดูแล
ผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวระยะสุดทาย

I

C

3. อาจพิจารณาใช digoxin หากผูป ว ยภาวะหัวใจลมเหลวระยะสุดทายแสดงอาการ
อยางตอเนื่องเพื่อบรรเทาอาการและลดการเขารักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจาก
ภาวะหัวใจลมเหลว

IIb

B

4. อาจพิจารณาใช inotrope ทางหลอดเลือดดำ (เชน dobutamine, milrinone,
levosimendan หรือ dopamine) ระยะยาวสำหรับผูปวย HFrEF ระยะสุดทาย
เพือ่ พยุงการทำงานของอวัยวะอืน่ ๆ และประคองอาการขณะประเมินแนวทางการ
รักษาตอ เชน วางแผนผาตัดปลูกถายหัวใจ ใส MCS รักษาแบบประคับประคอง
เปนตน

IIb

B

5. ไมควรใช inotrope ทางหลอดเลือดดำเปนเวลานานกรณีผูปวยมีภาวะหัวใจเตน
ผิดจังหวะที่อาจเปนอันตรายถึงแกชีวิต ไมตอบสนองตอยา และผูปวย HFpEF

III

C

การวินิจฉัย
1. ประเมินการพยากรณโรคของผูปวยที่ยังแสดงอาการอยางตอเนื่องอยางละเอียด
เพื่อระบุวาผูใดเขาเกณฑภาวะหัวใจลมเหลวระยะสุดทาย
2. สืบคนเพื่อระบุสาเหตุของภาวะหัวใจลมเหลวหรือภาวะอื่น ๆ ที่อาจเปนสาเหตุ
ใหผูปวยยังแสดงอาการมาก รวมถึงตรวจสอบการใชยาและการดูแลตนเองของผู
ปวยภาวะหัวใจลมเหลวระยะสุดทายวาเหมาะสมหรือไม
การดูแลรักษา

การรักษาดวยยา
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การผาตัดปลูกถายหัวใจ
1. แนะนำใหผาตัดปลูกถายหัวใจใหแกผูปวยที่เหมาะสมตอการปลูกถาย เพื่อชวย
เพิ่มการรอดชีวิต บรรเทาอาการ และทำใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น
การผาตัดใสเครื่องชวยการสูบฉีดของหัวใจ (MCS) รวมถึง LVAD และ VA-ECMO

I

C

1. ผูปวย cardiogenic shock รุนแรงบางกรณี นาพิจารณาใช MCS ชั่วคราว
เพื่อพยุงอาการระหวางประเมินความเหมาะสมของแนวทางการรักษาตาง ๆ

IIa

B

2. ผูปวยที่เหมาะสมตอการผาตัดปลูกถายหัวใจ นาพิจารณาใช MCS ชั่วคราวหรือ
ใชระยะยาว เพื่อบรรเทาอาการของผูปวย เพิ่มอัตราการรอดชีวิตและคุณภาพชีวิต
ขณะรอรับบริจาคอวัยวะที่เหมาะสม (bridge to transplant)

IIa

B

3. สำหรับผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวระยะสุดทายที่ไมสามารถปลูกถายหัวใจไดบาง
กรณี นาพิจารณาใช MCS ระยะยาว เพื่อบรรเทาอาการของผูปวย เพิ่มอัตรา
การรอดชีวิตและคุณภาพชีวิต (destination therapy)

IIa

B

I

B

IIa

B

การรักษาแบบประคับประคอง
1. แนะนำใหใชการรักษาแบบประคับประคองรวมกับการรักษาอื่น ๆ เพื่อชวย
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวรุนแรง
2. ผูป ว ยทีป่ ระเมินการพยากรณโรคแลวมีแนวโนมเสียชีวติ ในหลักสัปดาหหรือเดือน นา
พิจารณาปรึกษาทีมดูแลผูป ว ยระยะใกลเสียชีวติ (end-of-life care หรือ hospice)
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HEART FAILURE DISCHARGE CHECKLIST
ชื่อ-นามสกุล .....................................................................................................................อายุ..............................ป
HN.................................................................................... AN..................................................................................

Discharge Diagnosis........................................................................................................................
HF parameter

รับไวในโรงพยาบาลตั้งแต วันที่............................................... ถึง ...............................................
Echo ลาสุด
LVEF.............................% วันที่ ........................................................................
HF Etiology
Ischemic Non-Ischemic Inﬁltrative Other.........................

แพทย/เภสัชกร

Condition at discharge BP.................. mmHg,
Cr ................. mg/dl,
Check list

HR ............. bpm Weight .............. kg
NT-proBNP (หรือ BNP)............................pg/mL (ถามี)

ปจจัยที่ทำใหอาการกำเริบคือ...................................................................................ไดรับการคนหาและแกไขแลว
ไมมีภาวะน้ำเกินหรือขาดสารน้ำอยางชัดเจน
น้ำหนักตัวของผูปวยลดลงใกลเคียง baseline ของผูปวย
ไมมีการใชยา IV inotropic agent or vasodilator ≥24 ชั่วโมง
เปลี่ยนจากยาขับปสสาวะเปนแบบกินแลว ≥24 ชั่วโมง และไดประเมินผลวายาขับปสสาวะแบบกินสามารถควบคุม
อาการผูปวยได
ไมมีความจำเปนตองปรับยากิน ≥24 ชั่วโมง
คาเกลือแรและการทำงานของไตคงทีแ่ ละอยูใ นระดับปกติหรือใกลเคียงปกติ ตาม baseline ของผูป ว ย

Discharge HF medications
In all HF Diuretics

ไดรับ (ชื่อยาและขนาด............................................................)
ไมไดรับ (เหตุผล......................................................................)
In HFrEF ACEI/ARB/ARNI
ไดรับ (ชื่อยาและขนาด............................................................)
ไมไดรับ (เหตุผล......................................................................)
In HFrEF Beta-blocker
ไดรับ (ชื่อยาและขนาด............................................................)
ไมไดรับ (เหตุผล......................................................................)
In HFrEF MRA
ไดรับ (ชื่อยาและขนาด............................................................)
ไมไดรับ (เหตุผล......................................................................)
Other medications.....................................................................................................................................

พยาบาล

Education

สอนและใหความรู/คำแนะนำแกผูปวยในหัวขอขางลางนี้
การติดตามภาวะน้ำเกิน อาการบวม การชั่งน้ำหนัก (แนะนำใหผูปวยมีเครื่องชั่งน้ำหนักตัวที่บาน)
ใหความรูเกี่ยวกับยาและผลขางเคียงของยากับผูปวยและผูดูแล
การจำกัดน้ำดื่ม (ในบางราย) โดยเฉพาะผูปวยที่ยังบวม, ผูปวยโรคไตและการหลีกเลี่ยงอาหารรสเค็ม
การกลับไปทำงาน การทำกิจกรรมและการออกกำลังกายที่เหมาะสม
การสอนการปรับยาขับปสสาวะโดยผูปวยเอง (Flexible diuretic regimen)

Follow-up

มีการปรึกษาเขาคลินิกหัวใจลมเหลวกอน discharge ในรายที่มี Re-admission ≥ 2 ครั้งในชวง 12 เดือนที่ผานมา
มีการนัดผูปวย 1-2 สัปดาหหลังจําหนายและผูปวยไดรับใบตรวจเลือดเปนที่เรียบรอยแลว
ระบุวันที่นัด.......................................................
ผูปวยมีหมายเลขโทรศัพทพยาบาลหรือคลินิกเพื่อติดตอเมื่อสงสัยหรืออาการแยลง
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