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หามคัดลอก ถายภาพ ถายเอกสาร ทำสำเนา จัดเก็บหรือพิมพขนึ้ ใหม ดวยวิธกี ารตางๆ
ไมวา เพียงบางสวนหรือทัง้ หมดของหนังสือเลมนีโ้ ดยไมไดรบั อนุญาต



สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ มีนโยบาย และ
วัตถุประสงคเพือ่ เผยแพร สงเสริมความรทู างวิชาการเกีย่ วกับโรคหัวใจและหลอดเลือด
แกสมาชิก และ ประชาชนทัว่ ไป อยางตอเนือ่ งรวมทัง้ เปนศูนยรวมองคความรู โดยมี
ความมงุ มัน่ ทีจ่ ะสงเสริมใหแพทยดา นโรคหัวใจและหลอดเลือด แพทยสาขาวิชาอืน่ ๆที่
เกีย่ วของ รวมทัง้ บุคลากรทางการแพทย เพือ่ ใหการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดใน
ประเทศไทยใหมมี าตรฐานเดียวกัน
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หัวใจลมเหลวแหงประเทศไทย ภายใตสมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทยฯ จึงได
รวบรวมเนือ้ หาและปรับปรุงแนวทางเวชปฏิบตั ฯิ เลมนีจ้ ากฉบับเดิมทีไ่ ดจดั ทำไวเมือ่ ป
พ.ศ. 2551 ใหทันกับวิทยาการทางการแพทยที่กาวหนาขึ้นไปเรื่อยๆ ทั้งนี้เพื่อใหการ
รักษาผปู ว ยภาวะหัวใจลมเหลวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้
ในนามของสมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทยฯ ผมขอขอบคุณทาน
คณะกรรมการจัดทำแนวทางเวชปฏิบัติฯ ชมรมหัวใจลมเหลวแหงประเทศไทย และ
ผทู มี่ สี ว นเกีย่ วของทุกทานเปนอยางยิง่ ทีไ่ ดรวบรวมและ เสียสละเวลาอันมีคา ยิง่ ใน
การจัดทำแนวทางเวชปฎิบัติฯ ฉบับปรับปรุงเลมนี้ ผมหวังเปนอยางยิ่งวาในอนาคต
ชมรมหัวใจลมเหลวแหงประเทศไทยจะมีผลงานทางวิชาการออกมาอยางตอเนื่อง
เพือ่ ใหเกิดประโยชนสงู สุดตออายุรแพทยโรคหัวใจ แพทยในสาขาทีเ่ กีย่ วของ รวมทัง้
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ระดับ 1 หมายถึง หลักฐานทีไ่ ดจาก systematic review ของ randomized controlled
clinical trials หรือ well-designed randomized controlled
clinical trial
ระดับ 2 หมายถึง หลักฐานทีไ่ ดจาก systematic review ของ controlled clinical trials
หรือ well-designed controlled clinical trial หรือหลักฐานทีไ่ ด
จากการวิจยั ทางคลินกิ ทีใ่ ชรปู แบบการวิจยั อืน่ และผลการวิจยั พบ
ประโยชนหรือโทษจากการปฏิบตั ริ กั ษาทีเ่ ดนชัดมาก (เชน cohort
study, case-control study)
ระดับ 3 หมายถึง หลักฐานทีไ่ ดจาก descriptive studies หรือ controlled clinical
trial ทีด่ ำเนินการยังไมเหมาะสม
ระดับ 4 หมายถึง หลักฐานที่ไดจากความเห็นหรือฉันทามติ (consensus) ของ
คณะผเู ชีย่ วชาญ และหลักฐานอืน่ ๆ

   
ระดับ ++ หมายถึง ความมัน่ ใจของคำแนะนำอยใู นระดับสูง และการกระทำดังกลาว
มีประโยชนคมุ คาควรทำ
ระดับ + หมายถึง ความมัน่ ใจของคำแนะนำอยใู นระดับปานกลาง และการกระทำ
ดังกลาวอาจมีประโยชนคมุ คานาทำ
ระดับ +/- หมายถึง ยังไมมั่นใจวาการกระทำดังกลาวมีประโยชนคุมคาหรือไม การ
ตัดสินใจกระทำหรือไมขนึ้ อยกู บั ปจจัยอืน่ ๆอาจทำหรือไมกไ็ ด
ระดับ - หมายถึง การกระทำดังกลาวอาจไมมปี ระโยชนคมุ คา หากไมจำเปนไมนา ทำ
ระดับ - - หมายถึง การกระทำดังกลาวอาจเกิดโทษ ไมควรทำ
คุณภาพหลักฐานนีอ้ า งอิงจากราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย
แนวทางเวชปฏิบตั ฉิ บับนีส้ ามารถปรับเปลีย่ นไดตามความเหมาะสม
แพทยผนู ำไปใชควรคำนึงถึงสภาพแวดลอม, ความพรอมของบุคลากร, เครือ่ งมือ
และความสามารถการสงตรวจทางหองปฏิบตั กิ ารของสถานพยาบาล
แตละแหงประกอบดวยเสมอ
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⌫  
ACE-I
ADHF
ARB
ARNI
Beta-blocker
Bi-VAD
BNP
CABG
CCB
COX-2 inhibitor
CPAP
CRS
CRT
CRT-D
ECMO
eGFR
HF
HFpEF
HFrEF
ICD
LVAD
LVEF
MCSD
METs
MRA
4

Angiotensin converting enzyme inhibitor
Acute decompensated heart failure
Angiotensin-II type-1 receptor blocker or
angiotension receptor blocker
Angiotensin receptor neprilysin inhibitor
Beta-adrenergic blocking agent
Bi-ventricular assist device
B-type or brain natriuretic peptide
Coronary artery bypass graft
Calcium channel blocker
Selective cyclooxygenase-2 inhibitor
Continuous positive airway pressure
Cardiorenal syndrome
Cardiac resyncronization therapy
Cardiac resyncronization therapy and defibrilator
Extracorporeal membrane oxygenation
Estimated glomerular filtration rate
Heart failure
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 device
Metabolic equivalents
Mineralocorticoid receptor antagonist

NSAID
NT-proBNP
NYHA FC
PCI
PVR
RAAS
RVAD
SLVR
VO2 max

Non-steroid anti-inflammatory drug
N-terminal of prohormone of brain natriuretic peptide
New York Heart Association Functional Classification
Percutaneous coronary intervention
Pulmonary vascular resistance
Renin-angiotensin-aldosterone system
Right ventricular assist device
Surgical left ventricular reconstruction
Maximal oxygen consumption
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1. บทนำ
หลักการและเหตุผล
โรคหัวใจและหลอดเลือดเปนสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญอันดับตนของ
ประเทศไทย ในปจจุบนั ความกาวหนาในการตรวจรักษาโรคหัวใจพัฒนาไปมาก
ไดแก การใชยาที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคและเครื่องมือในการขยายหลอดเลือด
หัวใจ (percutaneous coronary interventions หรือ PCI) การผาตัดซอมและ
เปลี่ยนลิ้นหัวใจและการผาตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (coronary artery
bypass graft หรือ CABG) ทำใหอตั ราตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือดลดลง
ผูปวยที่รอดชีวิตเหลานี้สวนหนึ่งมีภาวะหัวใจลมเหลวเรื้อรัง (chronic heart
failure) รวมดวยมีจำนวนที่มากขึ้น ซึ่งผูปวยกลุมนี้ตองไดรับการดูแลรักษา
อยางใกลชิดเนื่องจากอัตราตายสูงและมีโอกาสที่จะเขารับการรักษาในโรง
พยาบาลบอยทำใหมคี า ใชจา ยมากขึน้ มีการประเมินคาใชจา ยทีเ่ กีย่ วของกับการ
รักษาพยาบาลภาวะหัวใจลมเหลวทัง้ ทางตรงและทางออม รวมทัว่ โลกเปนมูลคา
สูงถึง 108 พันลานเหรียญสหรัฐตอป ในปพ.ศ. 25551 สำหรับในประเทศไทย ยัง
ไมมขี อ มูลทีช่ ดั เจนถึงจำนวนผปู ว ยภาวะหัวใจลมเหลวเรือ้ รังและผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ อยางไรก็ตามเนื่องจากความกาวหนาและผลสำเร็จในการรักษาโรค
หลอดเลือดหัวใจซึง่ เปนสาเหตุสำคัญของภาวะหัวใจลมเหลวเรือ้ รังทำใหอตั ราตาย
ของผปู ว ยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบมีแนวโนมลดลงกวาในอดีต เมือ่ พิจารณารวม
กับขอมูลจาก Thai Acute Decompensate Heart Failure Registry (Thai
ADHERE)2 ทีแ่ สดงใหเห็นถึงลักษณะของผปู ว ยไทยทีร่ บั ไวในโรงพยาบาลเนือ่ ง
จากภาวะหัวใจลมเหลวเฉียบพลันแลว สถานการณจงึ นาจะมีแนวโนมไปในทาง
เดียวกับภาพรวมในระดับนานาชาติ
ในชวงระยะเวลาสองทศวรรษทีผ่ า นมามีการศึกษาเกีย่ วกับภาวะหัวใจลม
เหลวเรื้อรังจากประเทศตะวันตกจำนวนมาก ไมวาจะเปนการปรับเปลี่ยนการ
ดำเนินชีวติ การใชยาและการใชอปุ กรณทางการ แพทยชนิดตางๆ บางสวนไดรบั
การยอมรับวาเปนมาตรฐานในการรักษาผปู ว ยแตในบางสวน ยังอยใู นขัน้ การวิจยั
ขอมูลเหลานีอ้ าจทำใหเกิดความสับสนแกแพทยผรู กั ษาในการนำมาใช ปจจุบนั
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แนวทางการรักษาผปู ว ยกลมุ นีใ้ นประเทศไทยลวนใชขอ มูลจากประเทศทางตะวัน
ตกทัง้ สิน้ ในขณะทีก่ ารรักษาบางอยางทีไ่ ดผลดีในประเทศเหลานัน้ อาจไมเหมาะ
สมหรือไมสามารถนำมาใชไดในประเทศไทย
สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภรว มกับชมรม
หัวใจลมเหลวแหงประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาผูปวย
ภาวะหัวใจลมเหลว จึงไดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำแนวทางเวชปฏิบัติเพื่อการ
วินจิ ฉัยและการดูแลรักษาผปู ว ยภาวะหัวใจลมเหลว พ.ศ. 2557 โดยปรับปรุงแนว
ทางเวชปฏิบตั ฯิ ฉบับเดิมทีไ่ ดจดั ทำขึน้ เมือ่ ป พ.ศ.2551ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหทนั กับความรู
ในปจจุบนั โดยอิงกับการปฏิบตั ไิ ดจริง ตลอดจนสภาพสังคมและเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย
ความเปนอิสระของกรรมการผจู ดั ทำแนวทางเวชปฏิบตั ฯิ
การจัดทำแนวทางเวชปฏิบตั ฯิ ครัง้ นีไ้ ดรบั ทุนสนับสนุนทัง้ หมดจากสมาคม
แพทยโรคหัวใจฯ คณะกรรมการผจู ดั ทำมีความเปนอิสระในการใหความเห็นทาง
วิชาการ โดยไมมบี คุ คลหรือองคกรอืน่ ใดมามีอทิ ธิพลตอการจัดทำในทุกขัน้ ตอน
กรรมการผจู ดั ทำทุกคนไดรว มกันทบทวนขอมูลและมีความเห็นพองเปนเอกฉันท
ในรายละเอียดทัง้ หมดทีป่ รากฏอยใู นเอกสารฉบับนี้
วัตถุประสงค
เพือ่ เปนแนวทางการดูแลรักษาผปู ว ยภาวะหัวใจลมเหลวสำหรับอายุรแพทย
อายุรแพทยโรคหัวใจ แพทยทั่วไปและบุคลากรทางการแพทย ใหมีแนวทางเวช
ปฏิบตั ทิ เี่ ปนมาตรฐานเดียวกัน
ขอจำกัด
แนวทางเวชปฏิบตั เิ พือ่ การวินจิ ฉัยและการดูแลรักษาผปู ว ยภาวะหัวใจลม
เหลวฉบับนี้ จัดทำขึ้นจากการทบทวนศึกษาขอมูลทั้งหมดรวมถึงแนวทางการ
รักษาของประเทศตะวันตก และไดปรับเปลีย่ นใหเหมาะสมกับสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศไทย อยางไรก็ตามแนวทางเวชปฏิบตั ฯิ ฉบับนี้ ไมไดครอบ
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คลุมถึงการรักษาเฉพาะของโรคที่เปนตนเหตุของภาวะหัวใจลมเหลว เชน โรค
หลอดเลือดหัวใจตีบหรือโรคลิ้นหัวใจ ซึ่งมีรายละเอียดในการรักษาแตกตางกัน
ออกไป นอกจากนีย้ งั ไมไดครอบคลุมถึงการรักษาภาวะหัวใจลมเหลวในผปู ว ยเด็ก
ซึง่ มีสาเหตุการเกิดโรคและการดำเนินโรคแตกตางจากผใู หญมาก
แนวทางเวชปฏิบัติฯ ฉบับนี้สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม
แพทยผนู ำไปใชควรคำนึง ถึงสภาพแวดลอม ความพรอมของบุคลากร เครือ่ งมือ
และความสามารถการสงตรวจทางหองปฏิบตั กิ ารของสถานพยาบาลแตละแหง
ประกอบดวยเสมอ

2. คำจำกัดความภาวะหัวใจลมเหลว
ภาวะหัวใจลมเหลวเปนกลุมอาการซึ่งมีสาเหตุจากความผิดปกติของการ
ทำงานของหัวใจ อาจเกิดจากมีความผิดปกติของโครงสรางหรือการทำหนาทีข่ อง
หัวใจ มีผลทำใหหวั ใจไมสามารถสูบฉีดเลือดไปเลีย้ งรางกายหรือรับเลือดกลับเขา
สหู วั ใจไดตามปกติ ผปู ว ยภาวะหัวใจลมเหลวเรือ้ รังมีอาการทีส่ ำคัญ 2 กลมุ อาการ
กลมุ อาการแรกคือ หายใจเหนือ่ ย (dyspnea) และ/หรือออนเพลีย (fatigue) เปน
ผลใหความสามารถในการออกกำลังกายลดลง อีกกลมุ อาการคือ ภาวะคัง่ น้ำและ
เกลือทำใหมอี าการบวม มีน้ำคัง่ ในปอดและอวัยวะภายใน
ภาวะหัวใจลมเหลวอาจเกิดจากความผิดปกติของโรคเยือ่ หมุ หัวใจ กลามเนือ้
หัวใจ ลิน้ หัวใจ หรือโรคหลอดเลือดหัวใจ สาเหตุสำคัญคือ โรคหลอดเลือดหัวใจ
ตีบ โรคความดันโลหิตสูง และโรคลิน้ หัวใจรูมาติก (rheumatic valvular disease)
ซึง่ ยังพบไดบอ ยพอสมควรในประเทศไทย เนือ่ งจากภาวะหัวใจลมเหลวเปนกลมุ
อาการไมใชโรค ผปู ว ยแตละรายจะมีอาการ อาการแสดง การดำเนินโรคและการ
พยากรณโรคทีแ่ ตกตางกัน ในการพิจารณาการรักษาจึงตองใหการรักษาทัง้ อาการ
และโรคทีเ่ ปนสาเหตุควบคกู นั ไป ภาวะหัวใจลมเหลวเมือ่ พิจารณาจากระยะเวลา
ของการเกิดอาการรวมดวยแลวสามารถแบงออกไดเปน 2 กลมุ คือ ชนิดเฉียบพลัน
และชนิดเรือ้ รัง ภาวะหัวใจลมเหลวเฉียบพลัน (acute heart failure) จะใชบรรยาย
อาการหัวใจลมเหลวทีเ่ กิดขึน้ ใหมอยางรวดเร็ว หรือ หัวใจลมเหลวเดิมทีม่ อี าการ
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คงทีแ่ ตกลับแยลงในเวลาไมนาน เชน ภายในระยะเวลาเปนวัน ภาวะหัวใจลมเหลว
เฉียบพลันนีส้ ามารถเกิดไดในทุกชวงของ left ventricular ejection fraction สวน
ภาวะหัวใจลมเหลวเรือ้ รัง (chronic heart failure) นัน้ ไดแก ผปู ว ยทีเ่ คยไดรบั การ
วินจิ ฉัยวามีภาวะหัวใจลมเหลวเฉียบพลันมากอนหรือไมกไ็ ด แตในขณะทีใ่ หการ
วินจิ ฉัยนี้ ผปู ว ยจะตองมีอาการหัวใจลมเหลวและ/หรือมีการทำงานทีผ่ ดิ ปกติไป
ของหัวใจคงอยเู ปนเวลานาน เชน เปนระยะเวลาหลายเดือนหรือเปนป

3. การแบงชนิดของภาวะหัวใจลมเหลว
3.1 การแบงชนิดของภาวะหัวใจลมเหลวโดยอิงตามคา left ventricular
ejection fraction (LVEF)
เนือ่ งจากคา left ventricular ejection fraction (LVEF) มีผลตอการพยากรณ
โรคและในการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวจะตั้งเกณฑ
การเลือกผปู ว ยเขารวมการวิจยั โดยใชคา LVEF เปนเกณฑสำคัญ3 จึงมีการแบง
ผปู ว ยภาวะหัวใจลมเหลวตามลักษณะของ LVEF ดังตารางที่ 1
3.2 ชนิดของภาวะหัวใจลมเหลวตามระยะเวลาทีม่ อี าการ แบงไดดงั นี้
1. ภาวะหัวใจลมเหลวเฉียบพลัน (acute heart failure)
1.1 ผปู ว ยทีไ่ มเคยไดรบั การวินจิ ฉัยมากอน ไดแก ผปู ว ยทีม่ กี ลามเนือ้
หัวใจตายเฉียบพลัน เปนตน
1.2 ผปู ว ยทีเ่ คยไดรบั การวินจิ ฉัยวามีภาวะหัวใจลมเหลวมากอนหนานี้
แตมอี าการเลวลง (acute decompensated heart failure หรือ ADHF)
2. ภาวะหัวใจลมเหลวเรือ้ รัง (chronic heart failure) ถาผปู ว ยมีอาการของ
ภาวะหัวใจลมเหลวมาระยะเวลาหนึง่ กรณีทมี่ อี าการคงตัวจะจัดอยใู นกลมุ ของ
stable chronic heart failure
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ตารางที่ 1 การแบงกลมุ ผปู ว ยภาวะหัวใจลมเหลวโดยใชระดับของ LVEF
Classification
HFrEF
(HF with reduced EF)

LVEF (%)
≤ 40

HFpEF
(HF with preserved EF)

≥ 50

HFpEF, borderline

41-49

HFpEF, improved

> 40

หมายเหตุ
งานวิจยั หลักทีศ่ กึ ษาผปู ว ยภาวะหัวใจ
ลมเหลวมักทำในผปู ว ย
HFrEF และเปนกลมุ ทีม่ ขี อ มูลวาการ
รักษาภาวะหัวใจลมเหลว
ตามแนวทางมาตรฐานสามารถลด
อัตราการตายได
การรักษาในปจจุบนั ถึงแมชว ยบรรเทา
อาการ แตยงั ไมสามารถลดอัตราตาย
ในผปู ว ยกลมุ นีไ้ ด
เปนผปู ว ยทีอ่ ยรู ะหวาง HFpEF และ
HFrEF อยางไรก็ตาม ลักษณะผปู ว ย
การดำเนินโรค การตอบสนองตอการ
รักษา จะใกลเคียงกลมุ HFpEF มากกวา
เปนผปู ว ยทีเดิมอยใู นกลมุ HFrEF ตอมา
LVEF เพิม่ ขึน้ เชือ่ วาผปู ว ยกลมุ นีน้ า จะ
แตกตางจากกลมุ ทีไ่ มมกี ารเปลีย่ นแปลง
ของ LVEF อยางไรก็ตามขอมูลการศึกษา
ในผปู ว ยกลมุ นีย้ งั มีจำกัดในปจจุบนั

4. การประเมินผปู ว ยภาวะหัวใจลมเหลว
คำแนะนำในการประเมินผปู ว ยทีไ่ ดรบั การวินจิ ฉัยวามีภาวะหัวใจลมเหลว
คำแนะนำระดับ ++
1. แพทยควรซักประวัติอยางละเอียดถึงปจจัยเสี่ยงหรือโรคซึ่งอาจเปน
สาเหตุของภาวะหัวใจลมเหลว หรือ ทำใหภาวะหัวใจลมเหลวเลวลง ประวัติที่
จำเปนตองทราบ ดังตารางที่ 2 (คุณภาพของหลักฐานระดับ 3)
2. ประเมินความรุนแรงของภาวะหัวใจลมเหลวโดยพิจารณาจากความ
สามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน และใช NYHA functional class
(NYHA FC) ในการประเมิน (คุณภาพของหลักฐานระดับ 3)
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3. ตรวจรางกายอยางละเอียดเพือ่ หาหลักฐานโรคทีเ่ ปนสาเหตุภาวะหัวใจ
ลมเหลว และประเมินภาวะสมดุลของน้ำและเกลือแรในรางกาย (คุณภาพของ
หลักฐานระดับ 3)
4. ตรวจทางหองปฏิบตั กิ ารเพือ่ ชวยวินจิ ฉัยและรักษาภาวะหัวใจลมเหลว
การตรวจทีต่ อ งทำในผปู ว ยทุกราย ดังตารางที่ 3 (คุณภาพของหลักฐานระดับ 3)
ตารางที่ 2 ประวัตสิ ำคัญซึง่ ใชประกอบการวินจิ ฉัยและประเมินการรักษาผปู ว ย
ภาวะหัวใจลมเหลว
1. ปจจัยเสีย่ งของโรคทีม่ สี าเหตุจาก atherosclerosis
2. โรคหัวใจในอดีต ไมวา จะเปนโรคลิน้ หัวใจ กลามเนือ้ หัวใจ หรือหลอดเลือดหัวใจตีบ
3. ความผิดปกติของการหายใจขณะนอนหลับ
4. การได รั บ สารหรื อ ยาที่ เ ป น พิ ษ ต อ หั ว ใจ ซึ่ ง รวมถึ ง แอลกอฮอล ยากลุ ม
anthracyclines, trastuzumab, cyclophosphamide ขนาดสูง และการฉายรังสี
บริเวณ mediastinum
5. โรคทาง systemic ซึ่ ง อาจทำให เ กิ ด ภาวะหั ว ใจล ม เหลวคื อ collagen
vascular disease, thyroid disorder, และโรคติดเชือ้ ทางเพศสัมพันธ
6. โรคหัวใจในครอบครัว

ตารางที่ 3 การตรวจทางหองปฏิบตั กิ ารทีจ่ ำเปนตองทำในผปู ว ยภาวะหัวใจลมเหลว
1. Complete blood count (++)
2. Urinalysis (++)
3. Blood chemistry* ไดแก serum electrolytes, blood urea nitrogen, serum
creatinine (หรือ eGFR), fasting plasma glucose, lipid profile, calcium,
magnesium, thyroid stimulating hormone (TSH)
4. คลืน่ ไฟฟาหัวใจ (12-lead electrocardiogram) (++)
5. ภาพรังสีปอด (chest x-ray) (++)
6. Transthoracic echocardiogram with Doppler study (+)
*พิจารณาสงตรวจตามลักษณะและอาการทางคลินิกของผูปวยแตละราย
(++) หมายถึง สงตรวจในผปู ว ยทุกรายโดยเร็ว
(+) หมายถึง ใหพจิ ารณาสงตรวจเมือ่ พรอม หรือ สงตรวจโดยเร็ว (ดูแผนภูมทิ ี่ 1 และ หมายเหตุ ประกอบ)
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การตรวจทางหองปฏิบัติการเหลานี้บางอยาง เชน คลื่นไฟฟาหัวใจและ
ภาพรังสีปอดชวยในการวินจิ ฉัย หากปกติทกุ ประการนาจะนึกถึงโรคอืน่ มากกวา
ภาวะหัวใจลมเหลว
คำแนะนำระดับ +
1. การตรวจทางหองปฏิบัติการเพิ่มเติมบางอยางจะทำเฉพาะในผูปวย
บางรายเทานัน้ การตรวจเหลานีใ้ หดจู ากตารางที่ 4 (คุณภาพของหลักฐานระดับ 3)
ตารางที่ 4 การตรวจทางหองปฏิบตั กิ ารทีค่ วรเลือกทำในผปู ว ยบางราย
1. Cardiac biomarkers เชน cardiac troponin, plasma B-type natriuretic
peptide (BNP หรือ NT-proBNP)*
2. Liver function test, thyroid function test
3. Screening for hemochromatosis, sleep-disturbed breathing
4. Screening for HIV infection
5. Diagnostic tests for rheumatologic diseases, amyloidosis หรือ
pheochromocytoma
สำหรับการสงตรวจขอ 6-10 ใหแพทยผดู แู ลผปู ว ยปรึกษาอายุรแพทยโรคหัวใจ
6. Noninvasive imaging เพือ่ ตรวจหา myocardial ischemia and viability ทำใน
ผปู ว ย chronic ischemic heart disease เมือ่ ผปู ว ยนาจะไดประโยชนและไมมี
ขอหามในการ revascularization
7. Cardiac MRI เพือ่ ประเมิน viable myocardium ในผปู ว ยโรคหลอดเลือดหัวใจ
ตีบกอนทำ revascularization หรือ ในกรณีทสี่ งสัย infiltrative disease
8. Coronary angiography
9. Endomyocardial biopsy ในรายทีผ่ ลตรวจทางพยาธิวทิ ยาสามารถใชชว ยใน
การวินิจฉัยและบอกการพยากรณโรคเชน inflammatory disease หรือใช
ประเมินผูปวยหลังการปลูกถายหัวใจ
10.Cardiopulmonary exercise test ในกรณีตอ งการประเมินสมรรถภาพหัวใจ
และปอดกอนทำ cardiac transplantation หรือ เพือ่ ฟน ฟูสมรรถภาพหัวใจ
* ขอควรระวังในการใช natriuretic peptide ในการวินจิ ฉัยภาวะหัวใจลมเหลวอาจพบผลบวกลวงได
เชน ในภาวะโรคไตเรือ้ รัง, ผปู ว ยสูงอายุ, โรค pulmonary thromboembolism เปนตน
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สำหรับแนวทางในการวินิจฉัยภาวะหัวใจลมเหลว การตรวจทางหอง
ปฏิบตั กิ ารทีจ่ ำเปนและการรักษาขอใหศกึ ษาจากแผนภูมทิ ี่ 1
แผนภูมทิ ี่ 1 แนวทางในการวินจิ ฉัย ประเมินและการตรวจทางหองปฏิบตั กิ ารเบือ้ ง
ตนในการวินิจฉัยภาวะหัวใจลมเหลว

(++) หมายถึง สงตรวจในผปู ว ยทุกรายโดยเร็ว
(+) หมายถึง ใหพจิ ารณาสงตรวจเมือ่ พรอม หรือ สงตรวจโดยเร็ว เมือ่ พิจารณาแลววามีผลตอการ
ตัดสินใจในการดูแลรักษาผูปวย
*การสงตรวจ transthoracic echocardiogram with Doppler study โดยมีวตั ถุประสงค เพือ่ ชวย
ในการวินจิ ฉัยภาวะหัวใจลมเหลวนัน้ พิจารณาสงตรวจในผปู ว ยบางรายเมือ่ ขอมูลทางคลินกิ และการ
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ตรวจทางหองปฏิบัติการเบื้องตนไมเพียงพอตอการใหคำวินิจฉัย สวนผูปวยรายใหมที่ไดรับการ
วินิจฉัยแลววามีภาวะหัวใจลมเหลวและไมเคยไดรับการสงตรวจ echocardiogram มากอน ใหสง
ตรวจ echocardiogram ในผูปวยเหลานี้ทุกราย ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยในการดูแลรักษา
อยางไรก็ตามเนือ่ งจากยังมีขอ จำกัดในการสงตรวจ echocardiogram ในแตละสถานพยาบาล จึง
แนะนำใหแพทยพิจารณาสงตรวจในหวงเวลาที่เหมาะสมตามลักษณะของผูปวยแตละราย
** การสงตรวจ BNP หรือ NT-proBNP โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ชวยในการวินจิ ฉัยภาวะหัวใจลมเหลว
นัน้ พิจารณาสงตรวจเมือ่ สงสัยวาผปู ว ยมีอาการของภาวะหัวใจลมเหลวแตการตรวจรางกายและการ
ตรวจทางหองปฏิบัติการเบื้องตน (ภาพรังสีปอดและคลื่นไฟฟาหัวใจ) ยังไมเพียงพอตอการให
คำวินิจฉัยภาวะดังกลาว

5. ภาวะหัวใจลมเหลวเรือ้ รัง (chronic heart failure)
5.1 ภาวะหัวใจลมเหลวเรื้อรังที่มีการบีบตัวของหัวใจหองลางซาย
ลดลง (heart failure with reduced ejection fraction หรือ HFrEF)
ภาวะหัวใจลมเหลวที่มีการบีบตัวของหัวใจหองลางซายลดลงมีสาเหตุได
หลากหลาย ที่พบไดบอยในเวชปฏิบัติไดแก กลามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือตาย
จากโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน เมือ่ เกิดการขาดเลือดจะทำใหความสามารถใน
การบีบตัวและคลายตัวของหัวใจลดลง กอใหเกิดอาการแสดงของภาวะ low
cardiac output หรือ มีอาการคัง่ น้ำเชน บวม หอบเหนือ่ ย นอนราบไมได เมือ่
เวลาผานไปรางกายจะมีกลไกเพื่อพยุงระบบไหลเวียนโลหิตโดยมีการกระตุน
neurohomonal system ซึง่ ในระยะยาวทำใหเกิดการเปลีย่ นแปลงของโครงสราง
และการทำงานของหัวใจตามมา (cardiac remodeling) เชน หัวใจมีขนาดโตมาก
ขึน้ การบีบตัวของหัวใจลดลง เปนตน การเปลีย่ นแปลงเหลานีเ้ ปนผลเสีย ทำให
ผปู ว ยมีอาการแยลงเมือ่ เวลาผานไปเกิดภาวะทุพพลภาพหรือการเสียชีวติ ของผู
ปวยในทีส่ ดุ การรักษาจึงมีเปาหมายเพือ่ ลดอาการของผปู ว ย และเพิม่ อัตราการ
รอดชีวติ โดยเนนทีก่ ารยับยัง้ หรือชะลอการเกิด cardiac remodeling และ ปองกัน
ภาวะแทรกซอนตางๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหวางการดำเนินโรคในผปู ว ยภาวะหัวใจ
ลมเหลว แนวทางการดูแลรักษาผปู ว ย HFrEF มีดงั นี้
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5.1.1 การรักษา HFrEF ดวยยา
5.1.1.1 ยาขับปสสาวะ
การบริหารยาขับปสสาวะโดยใชวธิ กี าร (ตารางที่ 5) และขนาดยา (ตาราง
ที่ 6) ทีเ่ หมาะสมกับสภาวะของผปู ว ย จะบรรเทาอาการภาวะหัวใจลมเหลวทีเ่ กิด
จากภาวะคั่งน้ำ/เกลือและลดภาวะแทรกซอนจากยา4
คำแนะนำระดับ ++
Loop diuretics
1. ยาขับปสสาวะเปนกลุมยาที่จำเปนในการลดอาการของผูปวยภาวะ
หัวใจลมเหลวจากภาวะน้ำเกินในรางกาย โดยอาจมีอาการแสดงที่ตรวจพบได
เชน ภาวะน้ำทวมปอด อาการขาบวมน้ำ การใหยาขับปสสาวะจะชวยลดอาการ
เหนื่อยหอบของผูปวยไดอยางรวดเร็วและทำใหความสามารถในการออกกำลัง
กายทำไดดขี นึ้ (คุณภาพของหลักฐานระดับ 1)
2. จากขอมูลที่ผานมายังไมมีการศึกษาที่เปน randomized controlled
trial ใดทีป่ ระเมินถึงอาการและผลในการลดอัตราการเสียชีวติ จากการรักษาดวย
ยาดังกลาว ถาจำเปนตองใชในระยะยาวแนะนำใหใชยากลุมนี้รวมกับยา กลุม
angiotensin converting enzyme inhibitor (ACE-I) และ/หรือ beta-blocker
(คุณภาพของหลักฐานระดับ 3)
Potassium-sparing diuretics
1. Potassium-sparing diuretics ควรใชในรายทีไ่ ดรบั ยากลมุ ACE-I แลว
ยังมีระดับซีรมั่ โพแทสเซียมต่ำรวมดวยหรือ อาจใชในรายทีม่ ภี าวะหัวใจลมเหลว
อยางรุนแรงทีไ่ ดรบั ยากลมุ ACE-I รวมกับยา spironolactone ในขนาดต่ำแลว
(คำแนะนำระดับ ++, คุณภาพของหลักฐานระดับ 3)
2. ในรายที่ไมสามารถทนยา spironolactone ขนาดต่ำไดเนื่องจากผล
ขางเคียงเชน ซีรมั่ โพแทสเซียมสูง หรือ มีการทำงานของไตทีผ่ ดิ ปกติ อาจใชยา
amiloride และ triamterene ทดแทนได (คำแนะนำระดับ +/-, คุณภาพของ
หลักฐานระดับ 3)
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3. ไม ค วรใช โ พแทสเซี ย มรั บ ประทานเพิ่ ม เติ ม ในรายที่ ไ ด รั บ ยากลุ ม
potassium-sparing diuretics (คำแนะนำระดับ -, คุณภาพของหลักฐานระดับ 3)
4. การใชยากลุม potassium-sparing diuretics ควรตรวจวัดซีรั่ม
โพแทสเซียมและครีอะตินีนเปนระยะ เชน ทุก 5-7 วันหลังจากเริ่มใหยาหรือ
เมือ่ มีการปรับขนาดยา ถาระดับการทำงานของไตและซีรมั่ โพแทสเซียมคงทีแ่ ลว
ควรตรวจวัดซ้ำทุก 3-6 เดือน ควรหลีกเลี่ยงการใชยากลุมนี้ในผูปวยที่มีซีรั่ม
โพแทสเซียมในเลือดสูงกวา 5 มิลลิโมล/ลิตร หรือ ครีอะตินีนมากกวา 2.5
มิลลิกรัม/เดซิลิตร
ตารางที่ 5 วิธกี ารบริหารยาขับปสสาวะ
การเริ่มใหยาขับปสสาวะ
1. Loop diuretics หรือ thiazides มักใชรว มไปกับ ยากลมุ ACE-I หรือ ARB
2. ไมควรใชยา thiazides ถาระดับ eGFR นอยกวา 30 มิลลิลิตร/นาที ยกเวน
การใชรว มกับยากลมุ loop diuretics เพือ่ หวังผลเสริมฤทธิซ์ งึ่ กันและกัน
การแกไขในรายที่ตอบสนองกับยาขับปสสาวะไดไมดี
1. เพิ่มขนาดของยาขับปสสาวะ
2. ใชยากลมุ loop diuretics รวมกับ thiazides (ควรตรวจการทำงานของไตและ
ระดับเกลือแรในเลือด)
3. ใชยากลมุ loop diuretics วันละ 2 เวลา เพือ่ ใหไดผลขับปสสาวะทีด่ ขี นึ้ ในราย
ที่มีภาวะน้ำเกินในรางกายมาก
Potassium-sparing diuretics*
1. อาจใชรว มกับยากลมุ ACE-I และยาขับปสสาวะ ทีย่ งั มีระดับซีรมั่ โพแทสเซียมต่ำ
2. การใหควรเริ่มจากขนาดต่ำในชวงสัปดาหแรกและทำการตรวจวัดระดับการ
ทำงานของไต และระดับซีรั่มโพแทสเซียมหลังจากใหยาไปแลว 5-7 วัน และ
ทำการตรวจวัดทุก 5-7 วันจนกวาระดับซีรมั่ โพแทสเซียมจะคงที่
*ไดแก triamterene, amiloride และ spironolactone โดยที่ spironolactone เปน potassium-sparing
diuretic ตัวเดียวทีม่ ฤี ทธิต์ า น RAAS ดวย
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ตารางที่ 6 ขนาดของยาขับปสสาวะ
ขนาดเริม่ ตน
(มิลลิกรัม)

ขนาดสูงสุด
(มิลลิกรัม/วัน)

Furosemide

20-40
วันละ 1-2 ครัง้

250-500

Torasemide

5-20
วันละ 1 ครัง้

100-200

HCTZ

25
วันละ 1 ครัง้

50-100

ชนิดของยา
Loop
diuretics
Thiazide
diuretic

ชนิดของยา

ผลขางเคียงสำคัญ
Hypokalemia,
Hypomagnesemia,
Hyponatremia
Acid base
disturbance
Hypokalemia,
Hypomagnesemia,
Hyponatremia

ขนาดเริม่ ตน (มิลลิกรัม) ขนาดสูงสุด (มิลลิกรัม/วัน)
รวมกับ
ไมไดให
รวมกับ
ไมไดให
ACE-I
ACE-I รวม ACE-I
ACE-I รวม

Amiloride
2.5 วันละ 1 ครัง้
Potassiumsparing diuretic Triamterene 25 วันละ 1 ครัง้
Spironolactone 12.5-25 วันละ 1 ครัง้

5
50
50

20 วันละ 1ครัง้
100 วันละ 1 ครัง้
50 วันละ 1 ครัง้

40
200
100-200

5.1.1.2 ยากลมุ renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS) blockers
เมื่อเกิดภาวะหัวใจลมเหลวจะมีการกระตุน neuro-hormonal system
เพื่อรักษาระบบไหลเวียน (circulatory homeostasis) และคงความดันโลหิต
ใหอยูในเกณฑปกติ โดยระยะแรกจะมีการกระตุนระบบประสาทซิมพาธิติก
(sympathetic nervous system) และ RAAS ทำใหระดับ noradrenalin,
angiotensin II และ aldosterone สูงขึ้น ในระยะเรื้อรัง neuro-hormonal
substance เหลานี้ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของผนังหลอดเลือด (vascular
remodeling) และโครงสรางของกลามเนือ้ หัวใจ (cardiac remodeling) สงผล
ให peripheral vascular resistance สูงขึ้นกลามเนื้อหัวใจสวนที่เหลืออยูมี
การหนาตัวเกิดการตาย (infarction/ apoptosis), fibrosis, มีการลดลงของ beta18

adrenergic receptor (down regulation) และเกิด endothelial dysfunction
จากการศึกษาในผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวพบวาระดับ noradrenalin และ
angiotensin II ทีส่ งู ขึน้ ในกระแสเลือดเปนตัวสะทอนถึงสมรรถภาพของหัวใจและ
การพยากรณโรค การปดกัน้ การออกฤทธิข์ อง noradrenalin และ angiotensin II
จะทำใหการเสือ่ มสมรรถภาพของหัวใจชาลงผปู ว ยมีอาการดีขนึ้ รวมทัง้ ลดอัตรา
การเสียชีวติ และทุพพลภาพ (mortality and morbidity)
ในทางคลินกิ การปดกัน้ RAAS สามารถทำไดหลายระดับ (แผนภูมทิ ี่ 2) ไดแก
1. ระดับ renin ดวย beta-blocker
2. ระดับ angiotensin converting enzyme ซึง่ เปลีย่ น angiotensin I เปน
angiotensin II ดวย angiotensin converting enzyme inhibitor (ACE-I)
3. ระดับ angiotensin receptor ดวย angiotensin II type 1 receptor
blocker (ARB)
4. ระดับ aldosterone receptor ดวย mineralocorticoid receptor antagonist (MRA)
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แผนภูมิที่ 2 ตำแหนงการยับยั้ง renin–angiotensin–aldosterone system
(RAAS) โดย beta-blocker, angiotensin converting enzyme inhibitor
(ACE-I), angiotensin receptor blocker (ARB) และ mineralocorticoid receptor antagonist (MRA) (ลูกศรหัวกลมเสนทึบ หมายถึงกระตนุ , ลูกศรหัวกลม
เสนประ หมายถึงยับยัง้ )
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ยาในกลมุ ตาน RAAS ทีไ่ ดรบั การศึกษามากและดีทสี่ ดุ สำหรับผปู ว ยภาวะ
หัวใจลมเหลวคือ ACE-I ผลจากการใชยานีร้ กั ษาภาวะความดันโลหิตสูง, กลาม
เนือ้ หัวใจตาย, โรคไตทัง้ จากเบาหวานหรือจากสาเหตุอนื่ และโดยเฉพาะในภาวะ
หัวใจลมเหลว แสดงใหเห็นวายานีส้ ามารถปองกันการเกิดภาวะหัวใจลมเหลว ลด
อัตราการเสียชีวติ , ภาวะกลามเนือ้ หัวใจตายและภาวะ stroke ในผปู ว ยทีม่ คี วาม
เสีย่ งสูง รวมทัง้ ลดอัตราการเขาพักรักษาในโรงพยาบาลจากภาวะหัวใจลมเหลว
โดยไมสมั พันธกบั อายุ, เพศ, การใชยาขับปสสาวะ, แอสไพริน, beta-blocker,
digitalis, สาเหตุของภาวะหัวใจลมเหลว, ระดับอาการของภาวะหัวใจลมเหลว
หรือความรุนแรงของภาวะหัวใจลมเหลว เหลานี้ลวนไดรับประโยชนจากการ
ใช ACE-I ทัง้ สิน้ 5 อยางไรก็ตามพบวาผปู ว ยในกลมุ หัวใจลมเหลวขัน้ รุนแรงจะได
รั บ ประโยชน ม ากที่ สุ ด6 นอกจากนี้ ACE-I ยังเพิ่มสมรรถภาพของรางกาย
(functional capacity) แม ACE-I จะมีผลดีสำหรับผปู ว ยภาวะหัวใจลมเหลวเปน
อยางมาก แตยานี้ก็มีผลขางเคียงที่สำคัญตอระบบไหลเวียนเลือด อาจทำให
ความดันโลหิตต่ำลง, สมรรถภาพของไตลดลงและระดับซีรมั่ โพแทสเซียมสูงขึน้
จึงไมแนะนำใหใชหรือใชดวยความระมัดระวังอยางมากในผูปวยภาวะหัวใจลม
เหลวทีม่ ลี กั ษณะดังตอไปนีไ้ ดแก ความดันซิสโตลิค (systolic blood pressure)
ต่ำกวา 80 มิลลิเมตรปรอท, ระดับซีรั่มครีอะตินีนสูงกวา 3 มิลลิกรัม/เดซิลิตร,
ระดับซีรมั่ โพแทสเซียมมากกวา 5.5 มิลลิโมล/ลิตร หรือมี bilateral renal artery
stenosis หามใชยาในกลมุ นีใ้ นภาวะตัง้ ครรภ, ภาวะช็อค และผปู ว ยทีม่ ปี ระวัติ
เกิด angioedema จากการใชยา ACE-I มากอน ผปู ว ยกลมุ เสีย่ งทีจ่ ะเกิดภาวะ
ความดันโลหิตต่ำและสมรรถภาพไตเสือ่ ม คือ ผปู ว ยทีม่ อี ายุมาก, ภาวะหัวใจลม
เหลวขัน้ รุนแรง, ไดรบั ยาขับปสสาวะขนาดสูง, ไตเสือ่ มและมีระดับซีรมั่ โซเดียมต่ำ
ในการบริหารยา ACE-I และ ARB ควรเริ่มจากขนาดนอยโดยไมทำให
ความดันโลหิตต่ำจนเกินไป แลวจึงปรับขนาดยาใหมากขึน้ จนถึงขนาดสูงสุดของ
ยาแตละชนิดตามการศึกษาขนาดใหญทมี่ กี ลมุ ควบคุมเปรียบเทียบ7-9 เนือ่ งจาก
ประสิทธิผลของการรักษาขึน้ กับขนาดของยาทีใ่ ช (ตารางที่ 7)
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ตารางที่ 7 ขนาดเริม่ ตนและสูงสุดของยา angiotensin converting enzyme
inhibitor (ACE-I), angiotensin receptor blocker (ARB) และ mineralocorticoid receptor antagonist (MRA) เฉพาะทีม่ หี ลักฐานยืนยันจากการศึกษาขนาด
ใหญในผูปวยภาวะหัวใจลมเหลว
ชนิดของยา
ACE-I
Captopril
Enalapril
Ramipril
Lisinopril
Trandolapril
ARB
Candesartan
Valsartan
Losartan
MRA
Spironolactone

ขนาดเริม่ ตน
ครั้งละ
วันละ
(มิลลิกรัม)
(ครั้ง)

ขนาดสูงสุด
ครั้งละ
วันละ
(มิลลิกรัม)
(ครั้ง)

6.25
2.50
1.25-2.5
2.5-5
1.0

3
1-2
1
1
1

25-50
10-20
2.5-10
20-40
4

3
2
1
1
1

4-8
20-40
25-50

1
2
1

32
160
50-150

1
2
1

12.5-25

1

25

1-2

ควรเริ่มยาในกลุมตานระบบ RAAS ทันทีที่พบวาสมรรถภาพการบีบตัว
ของหัวใจลดลงโดยไมจำเปน ตองรอใหยาอืน่ ใชไมไดผลเสียกอน สวนการจะเลือก
ใชยาชนิดใดนั้นโดยทั่วไปถือวา ACE-I แตละชนิดมีประสิทธิภาพทัดเทียมกัน
สามารถใชไดทุกขนาน แมจะมีการเสนอใหใชยาตามการศึกษาที่ไดผลดีก็ตาม
ACE-I ใหผลดีเมือ่ ใชรว มกับ beta-blocker โดยไมจำเปนตองรอใหปรับยา ACE-I
จนถึงขนาดสูงสุด ควรใชรวมกับยาขับปสสาวะเมื่อมีภาวะสารน้ำคั่งในรางกาย
ควรปรับขนาดยาขับปสสาวะใหเหมาะสมไมใหเกิดการขาดสารน้ำเพราะจะทำให
สมรรถภาพของไตและความดันโลหิตลดลง ควรหยุดการใหเกลือโพแทสเซียม
เสริมและหยุดยาขับปสสาวะที่เก็บเกลือโพแทสเซียม (potassium-sparing
diuretics) เพือ่ ปองกันภาวะซีรมั่ โพแทสเซียมสูงเกินไปในทางตรงกันขามหากเกิด
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ภาวะซีรมั่ โพแทสเซียมต่ำขณะให ACE-I หรือให ACE-I รวมกับ MRA ควรใชยา
ขับปสสาวะที่เก็บเกลือโพแทสเซียมและไมควรใหเกลือโพแทสเซียมเสริมเพราะ
จะใชไมไดผลในกรณีเชนนีน้ อกจากนีค้ วรหลีกเลีย่ งการใชยาตานการอักเสบทีไ่ ม
ใชสเตียรอยด (non-steroidal anti-inflammatory drug หรือ NSAID) เพราะจะไป
ลดผลดีและเพิม่ ผลขางเคียงของ ACE-I สำหรับ aspirin แมจะเปน NSAID แต
จากการศึกษาไมพบผลเสียของการใช aspirin รวมกับ ACE-I
การใชยา ACE-I หรือ ARB ในภาวะหัวใจลมเหลวควรปฏิบตั ติ ามแนวทาง
ในการบริหารยาและการติดตามผปู ว ยดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 การบริหารยาและการติดตามผปู ว ยทีใ่ ชยากลมุ ตาน RAAS
1. พิจารณาความตองการและขนาดของยาขับปสสาวะรวมทั้งยาขยายหลอด
เลือดที่ตองใช
2. หลีกเลี่ยงการใชยาขับปสสาวะปริมาณมาก
3. ในผูปวยที่มีความดันโลหิตคอนขางต่ำควรเริ่มยาตอนเย็น, ใหนอนราบหาก
ตองเริม่ ยาตอนเชา ควรติดตามคาความดันโลหิตตอเนือ่ งเปนเวลา 2-3 ชัว่ โมง
หลังไดรับยาโดยเฉพาะในผูปวยไตเสื่อมหรือมีความดันโลหิตต่ำอยูกอน
4. ควรเริ่มดวยขนาดนอยและปรับขนาดยาจนถึงปริมาณสูงสุดที่ไดผลตามการ
ศึกษา
5. ใหหยุดยาหากตรวจพบหนาทีข่ องไตเสือ่ มลงอยางมาก (คาซีรมั่ ครีอะตินนี เพิม่
ขึน้ มาก กวารอยละ 50 หรือสูงกวา 3 มิลลิกรัม/เดซิลติ ร)
6. หลีกเลี่ยงยาขับปสสาวะที่เก็บเกลือโพแทสเซียมในระหวางการใชยากลุมนี้
7. หลีกเลีย่ งการใชยาในกลมุ NSAIDs และ COX-2 inhibitor
8. ตรวจเช็คความดันโลหิต หนาทีข่ องไตและเกลือแรที่ 1-2 สัปดาหหลังปรับเพิม่
ขนาดยาทุกครัง้ ที่ 3 เดือนและทุกๆ 3-6 เดือน
9. ควรสงปรึกษาอายุรแพทยโรคหัวใจในกรณีตอไปนี้
9.1) ความดันซิสโตลิกนอยกวา 100 มิลลิเมตรปรอท
9.2) คาซีรมั่ ครีอะตินนี มากกวา 1.7 มิลลิกรัม/เดซิลติ ร
9.3) คาซีรมั่ โซเดียมนอยกวา 130 มิลลิโมล/ลิตร
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เนือ่ งจาก ACE-I และ ARB มีผลตอการทำงานของไต จึงควรประเมินการ
ทำงานเปนระยะอยางสม่ำเสมอดังนี้
1. เมือ่ กอนเริม่ ยา ACE-I, หลังปรับยาเพิม่ ขึน้ 1-2 สัปดาหและทุก 3-6 เดือน
เมือ่ ไมมกี ารปรับขนาดยา
2. เมือ่ มีการปรับขนาดยา ACE-I มากขึน้ หรือใหการรักษาอืน่ ทีม่ ผี ลตอไต
เชน การให MRA หรือ ARB รวมรักษา
3. ผูปวยที่เคยมีหรือมีสมรรถภาพไตเสื่อมหรือมีเกลือแรในเลือดผิดปกติ
ควรตรวจติดตามถีข่ นึ้
4. เมือ่ ผปู ว ยเขาพักรักษาในโรงพยาบาล
ผปู ว ยภาวะหัวใจลมเหลวทีไ่ ดรบั ยา ACE-I แตยงั คงมีอาการแนะนำใหเพิม่
ARB หรือ MRA เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและอัตราการนอนโรงพยาบาลดวย
ภาวะหัวใจลมเหลว การเพิม่ ARB หรือ MRA จะทำใหการปดกัน้ ระบบ RAAS
สมบูรณมากขึน้ แตขอ มูลในขณะนีพ้ บวาไมควรใชยาทัง้ 3 กลมุ นีร้ ว มกัน (ACE-I
+ARB+MRA) และแนะนำใหใช ACE-I มากกวา ARB อยางไรก็ตามหากผปู ว ย
ไมสามารถทนผลขางเคียงของ ACE-I ก็สามารถเปลีย่ นมาใช ARB แทนได ซึง่
จะไดประโยชนในการลดอัตราการเสียชีวติ และลดอัตราการนอนโรงพยาบาลดวย
ภาวะหัวใจลมเหลวในระดับทีใ่ กลเคียงกับการใช ACE-I สำหรับ spironolactone
(ซึง่ เปนยาในกลมุ ของ MRA) เมือ่ ใหในขนาดต่ำ (12.5-50 มิลลิกรัม/วัน) รวมกับ
ACE-I, loop diuretic และ digoxin สามารถลดอัตราการเสียชีวติ ไดอยางมาก
ในผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวที่รุนแรงโดยไมสัมพันธกับสาเหตุของภาวะหัวใจ
ลมเหลว10 การบริหารยาชนิดนี้ดังปรากฎในตารางที่ 9 ยา spironolactone
ในขนาดต่ำจะไมมีฤทธิ์ขับปสสาวะแตถาใชในขนาดที่สูงจะมีฤทธิ์เปนยาขับ
ปสสาวะและอาจกอใหผลเสียตอไตและระดับเกลือแรในเลือด จึงควรใชดวย
ความระมัดระวังโดยเฉพาะในผปู ว ยทีม่ คี า ซีรมั่ ครีอะตินนี มากกวา 2.5 มิลลิกรัม/
เดซิลติ ร และคาซีรมั่ โพแทสเซียมมากกวา 5 มิลลิโมล/ลิตร และควรลดหรือหยุด
ยาหากมี painful gynecomastia
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ตารางที่ 9 การบริหารยาและการติดตามผปู ว ยทีใ่ ชยากลมุ mineralocorticoid
receptor antagonist (ในทีน่ คี้ อื spironolactone)
1. ควรพิจารณาใชยากลมุ นีใ้ นผปู ว ยทีย่ งั คงมีอาการภาวะหัวใจลมเหลว (NYHA
FC II-IV) แมจะไดรบั ยา ACE-I (หรือ ARB) /beta-blocker /ยาขับปสสาวะแลว
ก็ตาม
2. กอนเริม่ ยาควรตรวจระดับซีรมั่ โพแทสเซียม (ควรนอยกวา 5 มิลลิโมล/ลิตร)
และซีรมั่ ครีอะตินนี (ควรนอยกวา 2.5 มิลลิกรัม/เดซิลติ ร)
3. เริ่มยานี้ในขนาดนอยตอวัน
4. ตรวจระดับซีรมั่ โพแทสเซียมและซีรมั่ ครีอะตินนี ภายใน 4-6 วันหลังใหยา
5. หากคาซีรมั่ โพแทสเซียมอยใู นชวง 5.0-5.5 มิลลิโมล/ลิตร ใหลดขนาดยาลง
รอยละ 50 และควรหยุดยาถาคาซีรมั่ โพแทสเซียมมากกวา 5.5 มิลลิโมล/ลิตร

แนวปฏิบตั เิ มือ่ เกิดผลขางเคียงของยากลมุ ตาน RAAS
1. ภาวะความดันโลหิตต่ำ ภาวะนีเ้ กิดขึน้ กับผปู ว ยเกือบทุกราย สวนใหญ
อาการมักเกิดในชวง 2-3 วันแรกหลังเริ่มยา ACE-I หรือ ARB โดยเฉพาะใน
ผปู ว ยทีม่ ภี าวะน้ำพรอง (hypovolemia), ไดรบั ยาขับปสสาวะขนาดสูงหรือมีซรี มั่
โซเดียมต่ำมาก (นอยกวา 130 มิลลิโมล/ลิตร) อาการทีเ่ กิดขึน้ ไดแก เวียนศีรษะ
หรือหนามืดเมื่อเปลี่ยนทา (orthostatic hypotension) สมรรถภาพไตเสื่อมลง
การแกไขทำไดโดยลดขนาดยาขับปสสาวะ หรือโดยการปรับขนาดของยาที่มี
ผลตอความดันโลหิต เชน ยาขยายหลอดเลือด เปนตน
2. สมรรถภาพของไตเสือ่ ม ACE-I และ ARB อาจทำใหคา ซีรมั่ ครีอะตินนี
เพิม่ ขึน้ ไดมากกวา 0.3 มิลลิกรัม/เดซิลติ ร ในรอยละ 15-30 ของผปู ว ยทีม่ ภี าวะ
หัวใจลมเหลวรุนแรง และ รอยละ 5-15 ในผปู ว ยทีม่ อี าการนอยถึงปานกลางโดย
เฉพาะในผปู ว ยทีม่ ี bilateral renal artery stenosis หรือไดรบั ยา NSAID รวม
ดวย ตามปกติหนาที่ของไตจะดีขึ้นหลังลดขนาดของยาขับปสสาวะโดยไมตอง
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หยุด ACE-I หรือ ARB แตหากไมสามารถลดขนาดยาขับปสสาวะไดเนื่องจาก
การคั่งของสารน้ำในรางกายอาจตองยอมใหเกิด azotemia ระดับนอยถึง
ปานกลางโดยยังคง ACE-I หรือ ARB ไว
3. ระดับซีรมั่ โพแทสเซียมสูง โดยปกติมกั พบภาวะนีใ้ นผปู ว ยทีม่ สี มรรถภาพ
ของไตเสือ่ มไดเกลือโพแทสเซียมเสริม ไดยาขับปสสาวะทีเ่ ก็บเกลือโพแทสเซียม
หรือได MRA โดยเฉพาะถาผูปวยนั้นมีโรคเบาหวานอยูดวย จึงควรหยุดเกลือ
โพแทสเซียมเสริมและ/หรือยาขับปสสาวะทีเ่ ก็บเกลือโพแทสเซียมเมือ่ ให ACE-I
หรือ ARB และใหตดิ ตามคาโพแทสเซียมอยางสม่ำเสมอ
4. อาการไอ พบวา ACE-I ทำใหมอี าการไอไดรอ ยละ 5-10 ในชาวตะวัน
ตกและมากถึงรอยละ 30-40 ในชาวเอเชีย มักเกิดในชวงเดือนแรกและหายไป
หลังหยุดยา 1-2 สัปดาห อาจกลับเปนซ้ำในเวลาไมกวี่ นั หลังเริม่ ยาใหมลกั ษณะ
ดังกลาวเปนลักษณะเฉพาะที่บงวาอาการไอนั้นเกิดจาก ACE-I เนื่องจาก
ACE-I ใหประโยชนมากในภาวะหัวใจลมเหลว จึงควรหยุดยาเฉพาะในกรณีที่
ผปู ว ยไอมากจนทนไมไหว และ ควรตรวจยืนยันวาอาการไอนัน้ ไมไดเกิดจากภาวะ
เลือดคั่งในปอด ใหพิจารณาการใชยาอื่นแทน เชน ARB เมื่อคาดวาอาการไอ
นาจะเปนผลจากยา ACE-I
5. Angioedema พบไดนอ ยกวารอยละ 1 แตภาวะนีอ้ าจเปนอันตรายถึง
ชีวิต หากเกิดภาวะดังกลาวผูปวยไมควรไดรับ ACE-I อีกเลย อาจพิจารณาใช
ARB แทนได แตอยางไรก็ตามมีรายงานการเกิด angioedema ในกลมุ ผใู ช ARB
แมวา จะเกิดนอยกวา ACE-I ก็ตามจึงควรใหความระมัดระวังอยางยิง่
คำแนะนำการใชยากลมุ ตาน RAAS
คำแนะนำระดับ ++
1. ใหใช ACE-I เปนยาหลักในการรักษาผปู ว ยทีม่ ี LV systolic dysfunction (LVEF นอยกวา 40-45%) ทุกรายไมวาจะมีอาการหรือไม เพื่อลดอัตรา
การเสียชีวิต, เพิ่มสมรรถภาพของรางกายและลดอัตราการเขาพักรักษาใน
โรงพยาบาลดวยภาวะหัวใจลมเหลว (คุณภาพของหลักฐานระดับ 1)
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2. ใหเริม่ ACE-I ในผปู ว ยหลังเกิดภาวะกลามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลันทีม่ ี
อาการหรืออาการแสดงของภาวะหัวใจลมเหลวแมวาอาการนั้นจะเกิดขึ้นเพียง
ชัว่ คราว เพือ่ ลดอัตราตายจากการเกิดกลามเนือ้ หัวใจตายกลับซ้ำและลดอัตราการ
เขาพักรักษาในโรงพยาบาลดวยภาวะหัวใจลมเหลว (คุณภาพของหลักฐานระดับ 1)
3. ถามีภาวะสารน้ำคั่งในรางกายควรใหยาขับปสสาวะกอนเริ่ม ACE-I
และควรให ACE-I ควบคกู บั ยาขับปสสาวะตอไป (คุณภาพของหลักฐานระดับ 2)
4. ใหปรับขนาด ACE-I จนไดขนาดสูงสุด (target dose) ตามผลการศึกษา
ขนาดใหญทเี่ ปรียบเทียบกับกลมุ ควบคุม (คุณภาพของหลักฐานระดับ 1) ไมควร
ปรับขนาดยาเพือ่ ทำใหอาการดีขนึ้ เพียงอยางเดียว (คุณภาพของหลักฐานระดับ 3)
5. สามารถใช ARB แทน ACE-I ในกรณีที่ผูปวยไมสามารถทนฤทธิ์ขาง
เคียงของ ACE-I ได ทัง้ นีเ้ พือ่ ลดอัตราการเสียชีวติ และทุพพลภาพ (คุณภาพของ
หลักฐานระดับ 2)
6. ARB มีประสิทธิภาพใกลเคียงหรือเทียบเทา ACE-I ในการลดอัตราการ
เสียชีวิตสำหรับผูปวยกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่มีอาการแสดงของภาวะ
หัวใจลมเหลวหรือ LV systolic dysfunction (คุณภาพของหลักฐานระดับ 1)
7. ใช MRA รวมกับ ACE-I, beta-blocker และยาขับปสสาวะในผปู ว ยที่
มีอาการภาวะหัวใจลมเหลว (NYHA FC II-IV) เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและ
ทุพพลภาพ (คุณภาพของหลักฐานระดับ1)
คำแนะนำระดับ +
1. สามารถใช ACE-I (คุณภาพของหลักฐานระดับ 1) และ ARB (คุณภาพ
ของหลักฐานระดับ 3) เพือ่ ปองกันภาวะหัวใจลมเหลวในผมู คี วามเสีย่ งสูงไดแก
ผมู ปี ระวัตเิ ปนโรคของหลอดเลือดแดงแข็ง (atherosclerotic vascular disease)
เบาหวานและความดันโลหิตสูง
2. ARB อาจใชแทน ACE-I เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและการเกิดภาวะ
ทุพพลภาพในผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวโดยเฉพาะอยางยิ่งในผูปวยซึ่งไดรับยา
ARB ดวยขอบงชีอ้ นื่ อยแู ลว (คุณภาพของหลักฐานระดับ 2)
3. สามารถใช ARB รวมกับ ACE-I ในผูปวยที่ยังคงมีอาการภาวะหัวใจ
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ลมเหลวเพื่อลดอัตราการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล (คุณภาพของหลักฐาน
ระดับ 2)
คำแนะนำระดับ 1. หามใช ACE-I หรือ ARB ในผปู ว ย bilateral renal artery stenosis
2. หามใช ACE-I ในผทู เี่ คยเกิด angioedema จากการใช ACE-I มากอน
ในภาวะตัง้ ครรภหรือ มีภาวะช็อค (คุณภาพของหลักฐานระดับ1)
3. ในปจจุบนั ไมแนะนำใหใช ACE-I รวมกับ ARB และ MRA พรอมกัน
ทัง้ สามชนิดในผปู ว ยภาวะหัวใจลมเหลว (คุณภาพของหลักฐานระดับ 3)
5.1.1.3 ยากลมุ beta-blocker
ควรเริม่ ใหในยา beta-blocker ทีข่ นาดต่ำกอน แลวปรับขึน้ จนถึงขนาดที่
ตองการ (ตารางที่ 10) โดยทีผ่ ปู ว ยสามารถทนตอยาไดและไมมภี าวะแทรกซอน
ผลดีการใหยากลุมนี้จะเห็นเดนชัดหลังไดยาไปแลวประมาณ 3-6 เดือน11-14
อยางไรก็ตามยา beta-blocker อาจทำใหอาการภาวะหัวใจลมเหลวเลวลงได
หากเริ่มตนดวยยาในขนาดที่สูงหรือมีการปรับขนาดยาเร็วเกินไป อาจทำให
กระตุนใหโรคหืดกำเริบหรือมีอาการขาดเลือดของอวัยวะจากการหดตัวของ
หลอดเลือดแดงสวนปลาย (peripheral arterial vasoconstriction)
แนวทางการบริหารยา beta-blocker ในผปู ว ยภาวะหัวใจลมเหลว
1. ผูปวยควรมีการไหลเวียนโลหิต (hemodynamic) คงที่โดยไมไดรับยา
กระตนุ หัวใจและไมมภี าวะน้ำและเกลือคัง่ ในขณะทีเ่ ริม่ ใหยา beta-blocker
2. ใหเริม่ ยาไดในขนาดนอยแลวปรับขนาดยาเพิม่ ขึน้ โดยอาจจะเพิม่ ขนาด
ยาเปน 2 เทาทุก ๆ 2-4 สัปดาห สามารถใหยาและปรับขนาดของยาโดยเปนการ
รักษาแบบผูปวยนอกหรือเปนผูปวยในคลินิกเฉพาะทาง
3. ในกรณีทอี่ าการภาวะหัวใจลมเหลวเลวลง, ความดันโลหิตต่ำหรือหัวใจ
เตนชา ใหปฏิบตั ดิ งั นี้
3.1 ประเมินภาวะน้ำและเกลือคัง่ ความดันโลหิตต่ำหรือหัวใจเตนชา
3.1.1 ถามีภาวะคัง่ น้ำและเกลือใหเพิม่ ขนาดยาขับปสสาวะ ACE-I
และลดขนาดของ beta-blocker ลงเปนการชัว่ คราว
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3.1.2 ถาความดันโลหิตต่ำ ใหลดขนาดยาขยายหลอดเลือด ลด
ขนาดยาขับปสสาวะ ถาไมมีภาวะน้ำเกินและ/หรือลดขนาดยา beta-blocker
หรือใหรับประทานยาคนละเวลากัน
3.1.3 ถ า มี ภ าวะความดั น โลหิ ต ต่ำ และช็ อ กให ห ยุ ด ยา betablocker และใหใชยากระตนุ หัวใจ
3.1.4 ถาหัวใจเตนชา ตองลดหรือหยุดยาชนิดอืน่ ทีท่ ำใหหวั ใจเตน
ชาและหยุดยา beta-blocker ในกรณีทมี่ กี ารปดกัน้ การนำกระแสไฟฟาในหัวใจ
(heart block) หรือหัวใจเตนชามาก
3.2 ถาผปู ว ยดีขนึ้ มีภาวะไหลเวียนโลหิต (hemodynamic) คงที่ ใหเริม่
beta-blocker ใหมโดยใชหลักการเดิม
ขอหามใชยา beta-blocker
1. ผูปวยโรคหืดชนิดรุนแรง
2. ผูปวยโรคหลอดลมอุดกั้นอยางรุนแรง
3. หัวใจเตนชานอยกวา 50 ครัง้ /นาที และ/หรือความดันซิสโตลิกต่ำกวา
90 มิลลิเมตรปรอท รวมกับมีอาการจากความดันโลหิตต่ำ
4. มีการปดกัน้ การนำกระแสไฟฟาในหัวใจ (heart block) ทีม่ คี วามรุนแรง
ตัง้ แต second-degree AV block ขึน้ ไปหรือมี tri-fasicular block
คำแนะนำระดับ ++
1. ในการรักษาภาวะหัวใจลมเหลวชนิด HFrEF ทีม่ อี าการ (NYHA FC IIIV) โดยใชไดทั้งในผูปวยที่มีสาเหตุจากกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือสาเหตุอื่น
ผปู ว ยทีม่ ภี าวะน้ำและเกลือคัง่ ควรไดรบั ยาขับปสสาวะและยากลมุ ACE-I (หรือ
ARB) มากอน (คุณภาพของหลักฐานระดับ 1)
2. ยา beta-blocker สามารถลดอัตราการเขาพักรักษาในโรงพยาบาล ลด
อัตราการเสียชีวติ และการเสียชีวติ ฉับพลัน (sudden death) ทำใหอาการเหนือ่ ย
นอยลงและมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ยากลมุ นีใ้ ชไดผลในผปู ว ยทุกกลมุ ทุกอายุ เพศ
วัยและ NYHA FC ไมวา สาเหตุของภาวะหัวใจลมเหลวจะเปนจากกลามเนือ้ หัวใจ
ขาดเลือดหรือสาเหตุอนื่ (คุณภาพหลักฐานระดับ 1)
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3. ผปู ว ยกลามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลันทีม่ ี LV systolic dysfunction ไม
วาจะมีอาการภาวะหัวใจลมเหลวหรือไมกต็ าม การใชยา beta-blocker ในระยะ
ยาวรวมกับยา ACE-I (หรือ ARB) สามารถลดอัตราการเสียชีวติ (คุณภาพหลัก
ฐานระดับ 1)
4. ยากลมุ beta-blocker มีหลักฐานวามีประโยชนในผปู ว ย HFrEF ไดแก
carvedilol metoprolol bisoprolol และ nebivolol (คุณภาพหลักฐานระดับ 1)
ตารางที่ 10 ชนิด ขนาดและระยะเวลาในการปรับยา beta-blocker*
Beta-blocker ขนาดเริ่มตน จำนวนครั้ง
(มิลลิกรัม)
ตอวัน
Bisoprolol
Carvedilol
Metoprolol
succinate
Nebivolol

การเพิ่มขนาดยา ขนาดเปาหมาย ระยะเวลาที่ปรับยา
(มิลลิกรัม/วัน) (มิลลิกรัม/วัน)

1.25
3.125
12.5/25

1
2
1

2.5,3.75,5,7.5,10
6.25,12.5,25,50
25,50,100,200

10
50
200

2-4 สัปดาห
2-4 สัปดาห
2-4 สัปดาห

1.25

1

2.5,5,10

10

2-4 สัปดาห

*ใหพิจารณาใชยาที่อยูในบัญชียาหลักแหงชาติกอน

5.1.1.4 ยากลมุ angiotensin receptor neprilysin inhibitor (ARNI)
ในชวง 20 ปที่ผานมา การศึกษาเกี่ยวกับรักษาภาวะหัวใจลมเหลวชนิด
HFrEF ไดแสดงใหเห็นวาการลด neurohormonal activation หรือยับยั้งการ
ทำงานของ RAAS นัน้ ทำใหการดำเนินโรคและอาการของภาวะหัวใจลมเหลว
ดีขนึ้ ยาในกลมุ ACE-I6,15, ARB16, beta-blocker12,17 และ MRA10,18 สามารถ
ลดอัตราการเสียชีวิตของผูปวยลงรอยละ 16, 10, 34 และ 26 ตามลำดับเมื่อ
เปรียบเทียบกับยาหลอก หรือ เมื่อใหรวมกับยามาตรฐานของการรักษาภาวะ
หัวใจลมเหลว อยางไรก็ตามผปู ว ยกลมุ นีแ้ มไดรบั ยาตางๆทีจ่ ำเปนอยางครบถวน
แลวอัตราการเสียชีวติ ยังคงอยใู นระดับทีส่ งู และไมมกี ารรักษาดวยยาใหมทชี่ ว ย
ลดอัตราตายไดเพิม่ ขึน้ จนกระทัง่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 มีรายงานการศึกษา
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เพื่อรักษา HFrEF ดวยยากลุมใหม คือ angiotensin receptor neprilysin
inhibitor (ARNI) ซึง่ เปนยาทีค่ วบรวม ARB กับ neprilysin inhibitor ใหอยใู น
โมเลกุลเดียวกัน โดย neprilysin เปน endopeptidase มีหนาทีท่ ำลาย endogenous peptides เชน natriuretic peptides, bradykinin ดังนัน้ การให neprilysin
inhibitor จึงทำใหระดับของ peptides เหลานีเ้ พิม่ ขึน้ ทำใหเกิด vasodilation,
sodium dieresis และ reverse remodeling จึงเปนการตาน neurohomonal
activation ที่เกิดขึ้นในภาวะหัวใจลมเหลวอีกกลไกหนึ่งนอกเหนือจากฤทธิ์ของ
ARB ทีม่ อี ยใู นยาชนิดนี้ จากการศึกษาขนาดใหญชอื่ PARADIGM-HF19 ซึง่ ดูผล
ของการรักษาผปู ว ย HFrREF ทีม่ ี NYHA FC II-IV ดวยยา LCZ696 (เปน ARNI
ทีป่ ระกอบดวย ARB คือ valsartan และ neprilysin inhibitor คือ sacubitril) เปรียบ
เทียบกับ ACE-I (enalapril) โดยผปู ว ยทุกรายไดรบั การรักษาอืน่ ตามมาตรฐาน
ในปจจุบนั พบวายา LCZ696 สามารถลดอัตราการเสียชีวติ จากโรคหัวใจในผปู ว ย
กลุมนี้ไดถึงรอยละ 20 เมื่อเทียบกับยามาตรฐาน (enalapril) นอกจากนี้ยังลด
อัตราการเสียชีวิตโดยรวม และ อัตราการรับผูปวยไวในโรงพยาบาลเนื่องจาก
ภาวะหัวใจลมเหลวลงอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ รวมทัง้ สามารถบรรเทาอาการ
ของภาวะหัวใจลมเหลว ดังนัน้ การใชยาในกลมุ ARNI ในผปู ว ย HFrEF นาจะเปน
หนึง่ ในการรักษาใหมในอนาคตอันใกลนี้ ยากลมุ neprilysin inhibitor นีห้ า มใช
รวมกับ ACE-I เพราะจะทำใหเกิดภาวะ angioedema ไดมากขึน้
5.1.1.5 ยา Ivabradine
Ivabradine เป น ยาที่ ล ดอั ต ราการเต น ของหั ว ใจโดยออกฤทธิ์ ยั บ ยั้ ง
If channel ที่ sinus node แตจะไมไดผลในกรณีทเี่ ปน atrial fibrillation
คำแนะนำระดับ +
1. ใหในผปู ว ย HFrEF ทีย่ งั มีอาการของภาวะหัวใจลมเหลว (NYHA FC
II-IV) แมไดรับการรักษาดวย ACE-I (หรือ ARB), beta-blocker และ MRA
รวมกันในขนาดทีแ่ นะนำขางตนแลว และมีการเตนของหัวใจแบบ sinus rhythm
ทีอ่ ตั ราเร็วกวา 70 ครัง้ ตอนาที (คุณภาพของหลักฐานระดับ 2)
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5.1.1.6 ยาขยายหลอดเลือด
คำแนะนำ
1. Nitrates เปนยาทีช่ ว ยในการขยายหลอดเลือดลดอาการเจ็บหนาอกลด
อาการเหนือ่ ย (คำแนะนำระดับ +, คุณภาพของหลักฐานระดับ 2) มีการศึกษา
ที่แสดงใหเห็นวายา nitrate ชวยลดอาการภาวะหัวใจลมเหลวไดทั้งแบบเฉียบ
พลันและเรือ้ รัง การใหยา nitrate อาจทำใหความดันโลหิตต่ำมักเกิดในผปู ว ยที่
บริหารยาทุก 4-6 ชัว่ โมงหรือใหรว มกับยาขยายหลอดเลือดอืน่ เชน ACE-I, ARB
หรือ hydralazine ดังนัน้ ควรเปลีย่ นการบริหารยาเปนทุก 8-12 ชัว่ โมงแทน
2. Hydralazine รวมกับ isosorbide dinitrate ใหในผปู ว ยรายทีม่ ขี อ หาม
หรือไมสามารถใหยา ACE-I และ ARB (คำแนะนำระดับ +, คุณภาพของหลักฐาน
ระดับ 1) ขนาดของยาทัง้ 2 กลมุ ทีใ่ ชตามการศึกษามีดงั นี้ hydralazine ใหไดถงึ
300 มิลลิกรัม/วัน ขณะที่ nitrate ใหไดถงึ 160 มิลลิกรัม/วัน การใชยา 2 กลมุ ดัง
กลาวรวมกันสามารถลดอัตราตาย แตไมมีผลลดอัตราการเขาพักรักษาในโรง
พยาบาลดวยภาวะหัวใจลมเหลว20
3. Alpha-adrenergic blocker ควรหลีกเลี่ยงการใชยากลุมนี้ในผูปวย
ภาวะหัวใจลมเหลว (คำแนะนำระดับ -, คุณภาพของหลักฐานระดับ 2)
4. Calcium channel blocker (CCB)
4.1 กลุม dihydropyridine ไดแก amlodipine และ felodipine นั้น
สามารถใชรว มกับยาขับปสสาวะและ ACE-I (หรือ ARB) ในผปู ว ยทีม่ คี วามดัน
โลหิตสูงหรือมีอาการเจ็บหนาอก แตไมมีผลในการลดอัตราเสียชีวิตเนื่องจาก
ภาวะหัวใจลมเหลว (คำแนะนำระดับ ++, คุณภาพของหลักฐานระดับ 1)
4.2 กลมุ non-dihydropyridine ไดแก verapamil และ diltiazem นัน้
หามใชในผปู ว ยภาวะหัวใจลมเหลวชนิด HFrEF และหามใชรว มกับยากลมุ betablocker (คำแนะนำระดับ -, คุณภาพของหลักฐานระดับ 3)
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5.1.1.7 ยากลมุ cardiac glycoside หรือ positive inotropic agents
คำแนะนำสำหรับการใช cardiac glycoside (digoxin)
คำแนะนำระดับ ++
1. ผปู ว ยทีม่ หี วั ใจเตนผิดจังหวะแบบ atrial fibrillation (AF) รวมกับภาวะ
หัวใจลมเหลวรวมอยูดวย ไมวาจะเกิดจาก left ventricular dysfunction หรือ
ไมกต็ าม การให digoxin จะชวยลด ventricular rate และทำใหอาการของผปู ว ย
ดีขนึ้ (คุณภาพของหลักฐานระดับ 2)
คำแนะนำระดับ +
1. ผปู ว ยทีม่ หี วั ใจเตนผิดจังหวะแบบ AF การใช digoxin รวมกับ betablocker เพือ่ ควบคุม ventricular rate จะไดผลดีกวาการใหยาเพียงตัวใดตัวหนึง่
เพียงชนิดเดียว (คุณภาพของหลักฐานระดับ 2)
2. ผปู ว ยภาวะหัวใจลมเหลวชนิด HFrEF ทีม่ จี งั หวะการเตนของหัวใจเปน
sinus rhythm และไดรับยากลุม ACE-I, beta-blocker, ยาขับปสสาวะและ
spironolactone แลว การใช digoxin ไมมผี ลลดอัตราการเสียชีวติ แตสามารถ
ลดอัตราการเขาพักรักษาในโรงพยาบาลดวยภาวะหัวใจลมเหลว (คุณภาพของ
หลักฐานระดับ 1)
3. ยาทีม่ ผี ลรบกวนการทำงานของ digoxin เชน amiodarone, verapamil,
erythromycin, tetracycline และ diuretics ถาใชรว มกันตองระมัดระวังผลขาง
เคียงจาก drug interaction
4. ถาการทำงานของไตเปนปกติ ขนาดของ digoxin ควรอยรู ะหวาง 0.1250.25 มิลลิกรัม/วัน ในผูสูงอายุและมีการทำงานของไตผิดปกติควรลดขนาดลง
ซึง่ อาจอยรู ะหวาง 0.0625-0.125 มิลลิกรัม/วัน โดยปรับระดับ digoxin ในเลือด
ใหอยปู ระมาณ 0.5-0.9 นาโนกรัม/มิลลิลติ ร (คุณภาพของหลักฐานระดับ 3)
5. เจาะระดับ digoxin เปนครั้งคราว ในผูปวยที่มีความเสี่ยงตอภาวะ
digitalis intoxication เชน ไตเสือ่ ม ผสู งู อายุ เพศหญิง หรือใชรว มกับยาทีเ่ พิม่
ระดับ digoxin ในเลือด แนะนำใหเจาะตรวจระดับ digoxin ในเลือดหลังรับ
ประทานยา 6-8 ชัว่ โมง (คุณภาพของหลักฐานระดับ 3)
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คำแนะนำระดับ 1. ขอหามในการใช digoxin คือ หัวใจเตนชาผิดปกติ second หรือ
third-degree AV block, sick sinus syndrome, carotid sinus syndrome,
Wolff-Parkinson-White syndrome, hypertrophic obstructive cardiomyopathy (HOCM), hypokalemia และ hyperkalemia
คำแนะนำสำหรับการใช positive inotropic agents (dopamine,
dobutamine, milrinone)
1. การใช ย ากลุ ม นี้ ท างหลอดเลื อ ดดำยั ง นิ ย มอย า งแพร ห ลายในราย
ที่ มี ภ าวะหั ว ใจล ม เหลวรุ น แรง มี อ าการของน้ำ ท ว มปอดและ peripheral
hypoperfusion แตถาใชเปนระยะเวลานานจะตองระวังผลขางเคียง เชน
ภาวะหัวใจเตนผิดปกติ หรือ ความเสี่ยงตอการเกิดกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด
(คำแนะนำระดับ +, คุณภาพของหลักฐานระดับ 3)
2. ผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวที่ไดรับยากลุม beta-blocker รักษาอยู
หากอาการภาวะหัวใจลมเหลวเลวลงการให positive inotropic drug เชน
dobutamine ซึง่ ออกฤทธิท์ ี่ beta-blocker อาจไดผลนอย เนือ่ งจากฤทธิย์ บั ยัง้
beta1-receptor ของ beta-blocker ดังนัน้ การนำยากลมุ phosphodiesterase
inhibitor (เชน milrinone) ซึง่ ไมไดออกฤทธิผ์ า น beta-receptor โดยนำมาใชใน
ชวงสัน้ อาจมีประโยชน (คำแนะนำระดับ +, คุณภาพของหลักฐานระดับ 3)
3. ผปู ว ยทีไ่ มสามารถลดขนาด inotropic drugs ทีใ่ หทางหลอดเลือดดำได
แมวา จะไดพยายามหลายครัง้ แลวก็ตามอาจมีความจำเปนทีจ่ ะตองใหยากลมุ นี้
แบบต อ เนื่ อ งทางหลอดเลื อ ดดำ โดยเฉพาะในรายที่ ร อการปลู ก ถ า ยหั ว ใจ
(cardiac transplantation) (คำแนะนำระดับ +/-, คุณภาพของหลักฐานระดับ 3)
5.1.1.8 ยาอืน่ ๆในภาวะหัวใจลมเหลว
การใช antithrombotic agents
Antithrombotic agent ในทีน่ ี้ หมายถึงกลมุ ยา 2 ชนิด ไดแก antiplatelets
เชน aspirin clopidogrel และ oral anticoagulants เชน warfarin
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คำแนะนำระดับ 1. โดยทั่วไปแลวผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวที่มีการเตนของหัวใจแบบ
ปกติหรือ sinus rhythm โอกาสเกิด thromboembolic events พบไดนอ ยมาก
ในขณะนี้ยังไมมีขอมูลใดที่บงบอกถึงประโยชนของการใช anticoagulant หรือ
antiplatelets เพื่อปองกันการเกิด thromboembolic events ในกลุมผูปวย
ดังกลาว (คุณภาพของหลักฐานระดับ 2)
ยาตานเกล็ดเลือด (antiplatelets)
คำแนะนำระดับ +
1. ควรใช aspirin ในผปู ว ยภาวะหัวใจลมเหลวทีม่ ปี ญ
 หาโรคหลอดเลือด
แดงอุดตัน (atherothrombotic disease) ไดแก โรคหลอดเลือดหัวใจ ,หลอดเลือด
สมองและหลอดเลือดสวนปลายตีบตัน เพื่อปองกันอุบัติการณโรคหลอดเลือด
แดงอุดตันซ้ำ (คุณภาพของหลักฐานระดับ 3)
2. อาจใช clopidogrel หรือ anticoagulant ทดแทนในรายทีไ่ มสามารถ
ใช aspirin ตามขอบงชีข้ า งตนได (คุณภาพของหลักฐานระดับ 3)
คำแนะนำระดับ 1. ไมแนะนำใหใช aspirin ในผปู ว ยภาวะหัวใจลมเหลวชนิด non-ischemic
cardiomyopathy และมีความเสี่ยงต่ำตอการเกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็ง
(atherosclerosis) (คุณภาพของหลักฐานระดับ 3)
ยาละลายลิม่ เลือดชนิดกิน (oral anticoagulants)
คำแนะนำระดับ ++
1. ใหยากลุม anticoagulant คือ warfarin ในระยะยาวโดยปรับระดับ
international normalized ratio (INR) ใหอยรู ะหวาง 2-3 เพือ่ ปองกันการเกิด
ลิ่มเลือดอุดตันซ้ำหรือ thromboembolic event ในผูปวยภาวะหัวใจลมเหลว
เรือ้ รังทีม่ ภี าวะดังตอไปนี้ (คุณภาพของหลักฐานระดับ 1)
1.1 AF ทีเ่ คยเกิด systemic emboli
1.2 เคยมี pulmonary embolism, venous thrombosis ที่ไมทราบ
สาเหตุ ชัดเจนมากอน
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1.3 มีลมิ่ เลือดในหัวใจหองลางซาย (left ventricular thrombus)
คำแนะนำระดับ +
1. อาจใชยากลมุ anticoagulant ในผปู ว ยภาวะหัวใจลมเหลวเรือ้ รังทีม่ ี AF
(คุณภาพของหลักฐานระดับ 2)
คำแนะนำระดับ +/1. อาจใชยากลุม anticoagulant ในผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวเรื้อรังที่มี
ภาวะดังตอไปนีอ้ ยางนอย 1 อยางรวมดวย (คุณภาพของหลักฐานระดับ 2 และ 3)
1.1 การบีบตัวของหัวใจหองลางซายลดลง (LVEF นอยกวา 35%)
1.2 ผนังหัวใจหองซายลางโปงพอง (left ventricular aneurysm)
1.3 Recent large myocardial infarction (MI) โดยเฉพาะ anterior
wall MI อาจตองให anticoagulant ในชวง 3-4 เดือนแรก สวนการใหระยะยาว
อาจเพิม่ ความเสีย่ งตอการเกิดเลือดออกมากกวาประโยชนทไี่ ดรบั
คำแนะนำระดับ 1. ไมแนะนำใหใช anticoagulant ในผปู ว ยภาวะหัวใจลมเหลว หากไมมี
ขอบงชีอ้ นื่ ดังทีก่ ลาวไวขา งตน (คุณภาพของหลักฐานระดับ 2)
การใชยากลมุ antiarrhythmic agent
โดยทัว่ ไปในผปู ว ยภาวะหัวใจลมเหลวนอกจากการใช beta-blocker แลว
ไมมีขอบงชี้อื่นในการใช antiarrhythmic drug ยกเวนถามีปญหาหัวใจเตนผิด
จังหวะแบบ atrial fibrillation (AF), atrial flutter, non-sustained หรือ sustained
ventricular tachycardia (VT) คำแนะนำการใชยาดังกลาวซึ่งแบงกลุมตาม
Vaughan-Williams classification มีดงั นี้
ยา antiarrhythmic agent class I
คำแนะนำระดับ 1. ไมควรใช antiarrhythmic กลมุ นี้ เนือ่ งจากจะเพิม่ ความเสีย่ งตอการเสีย
ชีวิตและเพิ่มโอกาสการเกิดหัวใจ เตนผิดจังหวะแบบ ventricular arrhythmia
(คุณภาพของหลักฐานระดับ 2)
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ยา antiarrhythmic agent class II
คำแนะนำระดับ ++
1. การใชยากลมุ beta-blocker ในผปู ว ยภาวะหัวใจลมเหลวสามารถลด
อัตราตายจากหัวใจเตนผิดจังหวะและลด sudden cardiac death (คุณภาพของ
หลักฐานระดับ 1)
คำแนะนำระดับ +
1. การใชยากลมุ beta-blocker รวมกับ amiodarone หรือการรักษาอืน่ ที่
ไมใชยา (device therapy) เพือ่ ปองกัน sustained/non-sustained VT (คุณภาพ
ของหลักฐานระดับ 3)
ยา antiarrhythmic agent class III
1. ในรายที่หัวใจเตนผิดจังหวะชนิด AF หรือในรายที่จะทำ electrical
cardioversion การใช amiodarone จะเพิ่มโอกาสที่จะทำใหหัวใจกลับมาเตน
ในจังหวะปกติไดสงู ขึน้ (คำแนะนำระดับ +, คุณภาพของหลักฐานระดับ 2)
2. ไมแนะนำใหใช amiodarone ในผปู ว ยภาวะหัวใจลมเหลวเรือ้ รังทุกราย
โดยไมมขี อ บงชีท้ ชี่ ดั เจน (คำแนะนำระดับ -, คุณภาพของหลักฐานระดับ 1)
แนวทางการบริหารยาในผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวสามารถสรุปไดดัง
แผนภูมทิ ี่ 3
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แผนภูมทิ ี่ 3 แผนภูมแิ สดงแนวทางการเริม่ และปรับยาในผปู ว ยภาวะหัวใจลมเหลว

ถายังมีอาการของภาวะหัวใจลมเหลวพิจารณาใชยา
Ivabradine หรือ digoxin (ดูคำแนะนำการใชในบทความ)
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5.1.2 การรวมรักษาโดยการใชเครือ่ ง ICD, CRT หรือ CRT-D
การรักษาภาวะหัวใจลมเหลวดวยการปรับเปลี่ยนชีวิตประจำวัน รวมกับ
การใชยา จะชวยบรรเทาอาการภาวะหัวใจลมเหลวและทำใหผูปวยมีอายุ
ยืนยาวขึ้น อยางไรก็ตามผูปวยจำนวนหนึ่งยังคงมีอาการมากหรือเสียชีวิต
แมจะไดรับการรักษาอยางเต็มที่แลว สาเหตุของการเสียชีวิตจากโรคหัวใจใน
ผปู ว ยภาวะหัวใจลมเหลวแบงไดเปน 2 แบบไดแก การเสียชีวติ ฉับพลัน (sudden
cardiac death หรือ SCD) ซึ่งสวนใหญเกิดจากหัวใจเตนผิดจังหวะชนิด
ventricular tachycardia (VT) หรือ ventricular fibrillation (VF) และ การเสีย
ชีวิตจากภาวะหัวใจลมเหลวรุนแรง (death due to pump failure) ผูปวยที่มี
LVEF ลดลงไมมากนักมักจะเสียชีวติ จาก SCD ในขณะทีผ่ ทู มี่ ี LVEF ลดลงมาก
จะเสี ย ชี วิ ต จากกลไกแบบหลั ง ผู ป ว ยที่ ไ ด รั บ การรั ก ษามาตรฐานด ว ยการ
ปรับเปลีย่ นการดำเนินชีวติ ประจำวัน (lifestyle modification) และยาอยางเต็ม
ทีแ่ ลวอาจพิจารณาใชเครือ่ งกระตนุ หัวใจอิเล็คโทรนิกส 21 ซึง่ แบงเปน 3 ชนิดคือ
1. เครือ่ งกระตุกหัวใจดวยไฟฟา (implantable cardioverter/defibrillator
หรือ ICD) การนำอุปกรณ ชนิดนีม้ าใชรกั ษาผปู ว ยเพราะพบวาผปู ว ยภาวะหัวใจ
ลมเหลวจำนวนหนึง่ มีความเสีย่ งทีจ่ ะเสียชีวติ ฉับพลันจาก VT/VF การฝงเครือ่ ง
กระตุกหัวใจดวยไฟฟาติดตัวจึงสามารถใหการรักษาหัวใจเตนผิดจังหวะไดทัน
ทวงทีและทำใหผปู ว ยสามารถมาโรงพยาบาลไดทนั เพือ่ ทีแ่ พทยจะไดใหการรักษา
ทีเ่ หมาะสมตอไป มีการศึกษาจำนวนมากทีแ่ สดงใหเห็นวา ICD ลดอัตราเสียชีวติ
ไดอยางชัดเจนในผูปวยกลุมนี้22-24
2. Cardiac resynchronization therapy (CRT) ผปู ว ย HFrEF จำนวน
หนึ่งมีการบีบตัวของหัวใจหองลางซายและขวาไมสัมพันธกัน เปนสาเหตุให
ประสิทธิภาพของการบีบตัวที่นอยกวาปกติอยูแลวแยลงไปอีก การใชเครื่อง
กระตนุ หัวใจทีส่ ามารถกระตนุ ใหหวั ใจหองลางซายและขวาเตนสัมพันธกนั รวมทัง้
สามารถปรับใหระยะ PR interval ใหมคี วามเหมาะสมจึงทำใหผปู ว ยจำนวนมาก
มีอาการดีขึ้นและสามารถลดอัตราตายดวย25,26 ปจจัยที่ใชทำนายผลการรักษา
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ดวยวิธนี ที้ สี่ ำคัญทีส่ ดุ คือ ความผิดปกติของคลืน่ ไฟฟาหัวใจทีม่ ลี กั ษณะเปน left
bundle branch block (LBBB) ยิง่ QRS complex กวางประสิทธิภาพของการ
รักษาก็จะยิ่งสูงตามไปดวย27
3. Cardiac resynchronization therapy and defibrillator (CRT-D) เปน
อุปกรณทรี่ วมการทำงานของอุปกรณสองแบบขางตนไวดว ยกันโดยมีประสิทธิภาพ
ในการลดอาการจากภาวะหัวใจลมเหลวและลดอัตราการเสียชีวิตได28
การใสเครือ่ ง implantable cardioverter/defibrillator (ICD)
คำแนะนำระดับ ++
1. ผปู ว ยภาวะหัวใจลมเหลวทีม่ หี วั ใจหยุดเตนฉับพลันจาก VT หรือ VF ซึง่
ไมมสี าเหตุทรี่ กั ษาไดโดยสมบูรณ หรือผปู ว ย HFrEF ทีม่ ปี ระวัติ sustained VT
และไมมโี รครวมรุนแรงทีม่ แี นวโนมจะทำใหเสียชีวติ กอน 1 ปควรไดรบั การผาตัด
ใส ICD เพือ่ ลดอัตราการเสียชีวติ (คุณภาพของหลักฐานระดับ 1)
คำแนะนำระดับ +/1. ผปู ว ยภาวะหัวใจลมเหลวทีไ่ มมอี าการ (NYHA FC I) แตมปี ระวัตโิ รค
กลามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลันมาอยางนอย 40 วันมีการบีบตัวของหัวใจหองลาง
ซายลดลง (LVEF นอยกวา 30%) และไดรบั การรักษาตามมาตรฐานอยางเต็มที่
แลวโดยไมมโี รครวมรุนแรงทีม่ แี นวโนมจะทำใหเสียชีวติ กอน 1 ป ควรไดรบั การ
ผาตัดใส ICD เพือ่ ลดอัตราการเสียชีวติ (คุณภาพของหลักฐานระดับ 2)
2. ผปู ว ยทีม่ กี ารบีบตัวของหัวใจหองลางซายลดลง (LVEF นอยกวา 35%)
รวมกับมีอาการเหนื่อยระดับ NYHA FC II-III แมจะไดรับการรักษามาตรฐาน
อยางเต็มทีแ่ ลวและไมมโี รครวมรุนแรงทีม่ แี นวโนมจะทำใหเสียชีวติ กอน 1 ป ควร
ไดรบั การผาตัดใส ICD เพือ่ ลดอัตราการเสียชีวติ (คุณภาพของหลักฐานระดับ 1)
คำแนะนำระดับ 1. ผปู ว ยทีม่ โี รครวมรุนแรงทีม่ แี นวโนมจะทำใหเสียชีวติ กอน 1 ป ไมควร
ใหการรักษาดวยการผาตัดใส ICD (คุณภาพของหลักฐานระดับ 2)
2. ผปู ว ยภาวะหัวใจลมเหลว NYHA FC IV ไมควรใหการรักษาดวยการผา
ตัดใส ICD ยกเวนเปนการรักษาควบคกู บั CRT-D (คุณภาพของหลักฐานระดับ 2)
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การใสเครือ่ ง cardiac resynchronization therapy (CRT)
คำแนะนำระดับ ++
1. ผปู ว ย HFrEF ทีม่ อี าการตัง้ แตระดับ NYHA FC II, III และ ambulatory
IV* รวมกับมี LVEF นอยกวา 35% แมจะไดรบั การรักษามาตรฐานอยางเต็มที่
แลวและมีคลืน่ ไฟฟาหัวใจเปน sinus rhythm รวมกับ QRS complex เปน LBBB
ทีก่ วางตัง้ แต 150 มิลลิวนิ าที ควรไดรบั การรักษาดวยวิธี CRT เพือ่ ลดอัตราการ
เขาพักรักษาในโรงพยาบาลจากภาวะหัวใจลมเหลวและอัตราการเสียชีวิต
(คุณภาพของหลักฐานระดับ 1)
2. ผปู ว ย HFrEF ทีม่ อี าการตัง้ แตระดับ NYHA FC III และ ambulatory IV*
รวมกับมี LVEF นอยกวา 35% แมจะไดรบั การรักษามาตรฐานอยางเต็มทีแ่ ลว
และมีคลืน่ ไฟฟาหัวใจเปน sinus rhythm รวมกับ QRS complex เปน LBBB
กวางตัง้ แต 120-149 มิลลิวนิ าที ควรไดรบั การรักษาดวยวิธี CRT เพือ่ ลดอัตรา
การเขาพักรักษาในโรงพยาบาลจากภาวะหัวใจลมเหลวและอัตราการเสียชีวิต
(คุณภาพของหลักฐานระดับ 1)
คำแนะนำระดับ +
1. ผปู ว ย HFrEF ทีม่ อี าการระดับ NYHA FC II รวมกับมี LVEF นอยกวา
35% แมจะไดรับการรักษามาตรฐานอยางเต็มที่แลวและมีคลื่นไฟฟาหัวใจเปน
sinus rhythm รวมกับ QRS complex เปน LBBB กวางตั้งแต 120-149
มิลลิวินาที ควรไดรับการรักษาดวยวิธี CRT เพื่อลดอัตราการเขาพักรักษา
ในโรงพยาบาลจากภาวะหัวใจลมเหลวและอัตราการเสียชีวิต (คุณภาพของ
หลักฐานระดับ 1)
2. ผปู ว ย HFrEF ทีม่ อี าการตัง้ แตระดับ NYHA FC III และ ambulatory IV*
รวมกับมี LVEF นอยกวา 35% แมจะไดรบั การรักษามาตรฐานอยางเต็มทีแ่ ลว
และมีคลืน่ ไฟฟาหัวใจเปน sinus rhythm รวมกับ QRS complex เปน non-LBBB
กวางตั้งแต 150 มิลลิวินาที ควรไดรับการรักษาดวยวิธี CRT เพื่อลดอัตราการ
เขาพักรักษาในโรงพยาบาลจากภาวะหัวใจลมเหลวและอัตราการเสียชีวิต
(คุณภาพของหลักฐานระดับ 1)
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3. ผปู ว ย HFrEF ทีม่ อี าการตัง้ แตระดับ NYHA FC III และ ambulatory
IV* รวมกับมี LVEF นอยกวา 35% แมจะไดรบั การรักษามาตรฐานอยางเต็มที่
แลวและมีคลืน่ ไฟฟาหัวใจเปน AF รวมกับ QRS complex เปน LBBB กวางตัง้ แต
120 มิลลิวนิ าที ควรไดรบั การรักษาดวยวิธี CRT เพือ่ ลดอัตราการเขาพักรักษา
ในโรงพยาบาลจากภาวะหัวใจลมเหลวและอัตราการเสียชีวติ ทัง้ นีผ้ ปู ว ยตองได
รับการรักษาดวยการจีท้ ำลาย AV node หรือใชยาจนสามารถควบคุมอัตราการ
เตนของหัวใจดวยเครือ่ งไดเกือบตลอดเวลา (คุณภาพของหลักฐานระดับ 2)
4. ผปู ว ย HFrEF ทีม่ ี LVEF นอยกวา 35% และจำเปนตองไดรบั การใสเครือ่ ง
กระตุน หัวใจเนื่องจากหัวใจเตนชาหรือมีเครื่องกระตุนหัวใจอยูแลวและตอง
เปลีย่ นแบตเตอรีโ่ ดยทีค่ าดวาอัตราการกระตนุ หัวใจหองลางจะสูงกวารอยละ 40
ของเวลาทัง้ หมด ควรไดรบั การรักษาดวยวิธี CRT (คุณภาพของหลักฐานระดับ 2)
*ผูปวย NYHA FC ambulatory IV หมายถึง ผูปวยที่อยูใน NYHA FC IV ที่ไดรับการรักษาดวยยา
อยางเต็มที่แลว ไมไดนอนโรงพยาบาลหรือใช intravenous inotropic agent ไมมีภาวะหัวใจขาด
เลือดเฉียบพลันหรือมีหวั ใจเตนผิดจังหวะชนิดรุนแรง และคาดหมายอัตราการรอดชีวติ มากกวา 1 ป

5.1.3 การผาตัดใสเครือ่ งชวยการสูบฉีดเลือดของหัวใจ (mechanical
circulatory support device หรือ MCSD)
เครื่องชวยการสูบฉีดเลือดของหัวใจ (MCSD) มีหลายชนิด ถาพิจารณา
ตามระยะเวลาในการใสไวในรางกายผปู ว ย29,30 แบงกลมุ ไดเปน เครือ่ งมือทีใ่ ช
ชัว่ คราวหรือระยะสัน้ (temporary or short-term support) และเครือ่ งมือทีใ่ ช
ในระยะยาว (long-term support) ในประเทศไทยมีใชดงั นี้
1. Extracorporeal membrane oxygenator (ECMO) เปนเครื่องปอด
หัวใจเทียมขนาดเล็กที่ไวใชชั่วคราว สามารถทำงานชวยพยุงทั้งระบบการไหล
เวียนเลือดและระบบหายใจในเวลาเดียวกัน
2. Extracorporeal ventricular assist device (VAD) เปนเครือ่ งทำหนาที่
สูบฉีดเลือดโดยทีต่ วั ปม จะอยนู อกรางกาย สามารถผาตัดใสไดทงั้ หัวใจหองลาง
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ซาย (left ventricular assist device หรือ LVAD), หัวใจหองลางขวา (right
ventricular assist device หรือ RVAD) และหัวใจหองลางทัง้ สอง (bi-ventricular
assist device หรือ Bi-VAD) เปนเครื่องที่ใชชั่วคราวแตสามารถจะใสไวใน
รางกายผปู ว ยไดนานกวา ECMO
3. Intracorporeal ventricular assist device เปนเครือ่ งทำหนาทีส่ บู ฉีด
เลือดชวยหัวใจโดยที่ตัวปมจะอยูในรางกายแตมีสายควบคุมออกจากรางกาย
สามารถใสเครื่องชนิดนี้ไดในระยะยาว
ลักษณะของผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวที่เหมาะกับการใส MCSD
ชนิดใชระยะสัน้ (temporary or short-term MCSD)
1. ผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวชนิดเฉียบพลัน (acute heart failure) จาก
สาเหตุที่สามารถแกไขไดหรือคาดวาหัวใจสามารถฟนตัวกลับมาทำงานไดใน
ระยะเวลาอันสัน้ (bridge to recovery)
2. ผปู ว ยทีม่ ขี อ บงชีใ้ นการผาตัดปลูกถายหัวใจ (heart transplantation) และ
มีภาวะหัวใจลมเหลวรุนแรงระหวางรอการผาตัด (bridge to transplantation)
3. ผปู ว ยภาวะหัวใจลมเหลวชนิดเฉียบพลันทีม่ ี multi-organ failure และ
รอประเมินสภาพของผปู ว ยกอนทีจ่ ะพิจารณาผาตัดปลูกถายหัวใจหรือผาตัดใส
เครือ่ งชวยการทำงานของหัวใจในระยะยาว (long-term MCSD) หรือเพือ่ ทำการ
รักษาอืน่ ตอไป (bridge to decision)
ลักษณะของผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวที่เหมาะกับการใส MCSD
ชนิดใชระยะยาว (long-term MCSD)
1. ผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวระยะสุดทายแมจะไดรับการรักษาเต็มที่แลว
แตมขี อ หามในการผาตัดเปลีย่ นหัวใจ เชน อายุมากกวา 65 ป, มะเร็งในระยะ 5 ป
ทีผ่ า นมา, มี systemic disease ทีเ่ กีย่ วของกับหลายอวัยวะ (destination therapy)
2. ผปู ว ยทีม่ ขี อ บงชีใ้ นการปลูกถายหัวใจแตมี fixed pulmonary hypertension การใส LVAD สามารถชวยลด pulmonary vascular resistance ลงได
ในผปู ว ยสวนใหญ ทำใหสามารถผาตัดปลูกถายหัวใจได
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ผปู ว ยทีไ่ มสมควรใส MCSD
1. ผปู ว ยทีม่ สี มองตาย
2. ผปู ว ยมี irreversible end-organ dysfunction
3. ผปู ว ยทีม่ คี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีต่ ่ำและคาดวา MCSD ไมไดทำใหคณ
ุ ภาพชีวติ
ของผูปวยดีขึ้น
4. ผปู ว ยและครอบครัวหรือผดู แู ลไมมศี กั ยภาพทีจ่ ะติดตามการรักษาและ
ดูแลตนอยางเครงครัด หลังการผาตัดใส MCSD
5.1.4 การผาตัดปลูกถายหัวใจ (heart transplantation)
การผาตัดปลูกถายหัวใจเปนการรักษาผปู ว ยภาวะหัวใจลมเหลวระยะสุด
ทาย (advanced heart failure) ซึง่ การรักษาดวยวิธมี าตรฐานไดแก การรักษา
ดวยยา การใช CRT การทำ revascularization เหลานี้แลวไมไดผล การผาตัด
ปลูกถายหัวใจในปจจุบนั สามารถทำใหผปู ว ยมีอตั ราการรอดชีวติ (survival rate)
และคุณภาพชีวติ ของผปู ว ยดีขนึ้ หากเลือกผปู ว ยและพิจารณาทำในหวงเวลาที่
เหมาะสม(31,32)
คำแนะนำระดับ +
พิจารณาสงตอผปู ว ยไปยังสถานพยาบาลซึง่ มีศกั ยภาพในการประเมินและ
ดูแลผปู ว ยผาตัดปลูกถายหัวใจ ผปู ว ยดังกลาวควรมีขอ บงชี้ (คุณภาพหลักฐาน
ระดับ 4) ดังนี้
1. Cardiogenic shock ที่ไมตอบสนองดวยการใชยาและ/หรือการ
ใส intraaortic ballon pump
2. มีภาวะ Inotropic dependence คือตองใช inotropic drug ตลอดเวลา
เพือ่ ปองกัน end-organ hypoperfusion เชน การทำงานของไต ตับ สมอง ลด
ลง หรือมีมอื เทาเย็น (peripheral hypoperfusion)
3. ภาวะหัวใจลมเหลวเรือ้ รัง (chronic heart failure) ซึง่ เกิดจากโรคทีม่ ี LV
systolic dysfunction หรือจากกลุมโรคกลามเนื้อหัวใจพิการแบบ restrictive
cardiomyopathy และ hypertrophic cardiomyopathy และมี NYHA FC III
หรือ IV แมไดใหการรักษาดวยยา การใช CRT การทำ revascularization และ/
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หรือวิธกี ารรักษาอืน่ อยางเต็มทีแ่ ลวและมีปจ จัยอืน่ ทีค่ วรพิจารณาสงตอผปู ว ยเพือ่
ผาตัดปลูกถายหัวใจใหเร็วขึน้ ไดแก
3.1 Maximal oxygen consumption (VO2 max) นอยกวา 12
มิลลิลติ ร/กิโลกรัม/นาที กรณีไดยา beta- blocker หรือ VO2 max นอยกวา 14
มิลลิลติ ร/กิโลกรัม/นาที กรณีไมไดยา beta blocker
3.2 BNP หรือ NT-proBNP ยังคงสูงอยูแมไดรับการรักษาทางยาที่
เหมาะสมอยางเต็มทีแ่ ลว (เชน ลดลงไมเกิน รอยละ 50 ของระดับกอนการปรับ
เปลี่ยนการรักษา)
3.3 พยากรณโรคที่ไมดีเมื่อประเมินจากเครื่องมือวัดพยากรณโรค
เชน The Seattle Heart Failure Model (SHFM)
3.4 การทำงานของไตลดลงจากภาวะหัวใจลมเหลวหรือไมสามารถ
ทนยาขับปสสาวะในระดับที่เพียงพอตอการขับน้ำได (แนะนำให สงตอผูปวย
กอน creatinine clearance นอยกวา 50 มิลลิลติ ร/นาที หรือ eGFR นอยกวา 40
มิลลิลติ ร/นาที/1.73 ตารางเมตร)
3.5 ภาวะการทำงานของตับผิดปกติ (โดยเฉพาะคาเอนไซมของตับ)
หรือเกลือโซเดียมต่ำซึ่งเปนผลจากภาวะหัวใจลมเหลว
3.6 การทำงานของหัวใจหองลางขวา (right ventricle) ลดลงหรือมี
การเพิม่ ขึน้ ของ pulmonary systolic pressure ซึง่ เปนผลจากหัวใจหองลางซาย
(pulmonary hypertension due to left heart disease) โดยแนะนำใหสง ตอผู
ปวยกอน pulmonary arterial systolic pressure มากกวา 50 มิลลิเมตรปรอท
3.7 ผูปวยที่มีการเขารักษาตัวในโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการภาวะ
หัวใจลมเหลวสองครั้งหรือมากกวาในชวง 12 เดือนที่ผานมาโดยไมมีสาเหตุ
กระตุนที่แกไขได
4. อาการของกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด (myocardial ischemia) ซึ่ง
มีอาการรุนแรงหรือมีผลตอการจำกัดกิจวัตรประจำวันและอาการดังกลาว
ไมสามารถแกไขไดดว ยวิธี percutaneous coronary intervention (PCI) หรือ
coronary bypass surgery (CABG)
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5. ภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะชนิด ventricular arrhythmia และไมสามารถ
ควบคุมดวยยาหรือวิธกี ารรักษาอืน่ ได
ขัอหามในการผาตัดปลูกถายหัวใจ
1. อายุเกิน 65 ป
2. มีภาวะติดเชื้อรุนแรงอยูดวย
3. โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคหลอดเลือดสวนปลายตีบรุนแรง
4. ประวัติโรคมะเร็งในเวลา 5 ปที่ผานมาและมีโอกาสกลับมาเปนได
อีกครัง้ ยกเวน มะเร็งผิวหนังบางชนิด
5. โรคตับที่รุนแรง
6. Systemic disease ทีเ่ กีย่ วของกับหลายอวัยวะ
7. ใชสารเสพติดหรือแอลกอฮอลเรื้อรัง
8. สภาวะจิตใจหรืออารมณทไี่ มคงทีห่ รือไมมศี กั ยภาพในการติดตามการ
รักษาและดูแลตนอยางเครงครัดหลังการปลูกถายหัวใจ
9. มี fixed pulmonary hypertension ไดแก มี pulmonary vascular
resistance (PVR) มากกวา 4-5 Wood units และ mean transpulmonary
gradient มากกวา 15 มิลลิเมตรปรอท
5.1.5 การผาตัดเพื่อชวยรักษาภาวะหัวใจลมเหลวอื่นๆ
คำแนะนำระดับ +/1. การทำ surgical left ventricular reconstruction (SLVR) จากการ
ศึกษาพบวาการผาตัด SLVR รวมกับ CABG ไมไดผลดีไปกวาการผาตัด CABG
เพียงอยางเดียวทัง้ ในดานลดอัตราการเสีย, การเขารักษาตัวในโรงพยาบาลจาก
ภาวะหัวใจลมเหลวหรือเพิ่มความทนทานตอการออกกำลังกายรวมทั้งเพิ่ม
คุณภาพชีวติ 33 (คุณภาพของหลักฐาน ระดับ 2)
คำแนะนำระดับ 1. การทำ partial left ventriculectomy (Batista operation) ไมแนะนำให
ทำ partial left ventriculectomy ในผปู ว ยทีเ่ ปน nonischemic cardiomyopathy
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รวมกับมีภาวะหัวใจลมเหลวระยะสุดทายทีไ่ มตอบสนองตอการรักษา (คุณภาพ
ของหลักฐานระดับ 1)
5.2 ภาวะหัวใจลมเหลวเรือ้ รังทีม่ กี ารบีบตัวของหัวใจหองลางซายปกติ
(heart failure with preserved ejection fraction หรือ HFpEF)
กรณีทผี่ ปู ว ยภาวะหัวใจลมเหลวทีม่ กี ารบีบตัวของหัวใจหองลางซายอยใู น
เกณฑปกติ (LVEF มากกวาหรือเทากับรอยละ 50) จะถูกจัดอยใู นกลมุ HFpEF
จากการศึกษาพบวายาหรือการรักษาทีไ่ ดผลดีในผปู ว ย HFrEF กลับไมไดแสดง
ประโยชนเมือ่ นำมาใชกบั ผปู ว ย HFpEF ดังนัน้ การรักษา HFpEF จึงมักมงุ เนน
การรักษาตามอาการรวมถึงการดูแลรักษาปจจัยเสีย่ งหรือโรครวมเปนหลัก(3,34)
คำแนะนำในการรักษา HFpEF
คำแนะนำระดับ ++
1. ผูปวย HFpEF ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงรวมดวยควรควบคุมระดับ
ความดันโลหิตทั้งซิสโตลิกและไดแอสโตลิก ใหอยูในเกณฑที่เหมาะสมเพื่อลด
ภาวะทุพพลภาพ (morbidity) (คุณภาพของหลักฐานระดับ 2)
2. กรณีทผี่ ปู ว ยมีอาการจากการคัง่ ของน้ำควรใชยาขับปสสาวะเพือ่ บรรเทา
อาการดังกลาว (คุณภาพของหลักฐานระดับ 3)
คำแนะนำระดับ +
1. การรักษาโดย coronary revascularization นาจะไดประโยชนในผปู ว ย
โรคหลอดเลื อ ดหั ว ใจตี บ โดยเฉพาะผู ที่ มี อ าการเจ็ บ หน า อกหรื อ มี ลั ก ษณะ
ของกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดที่สัมพันธกับอาการของภาวะหัวใจลมเหลวถึงแม
จะไดรบั การรักษาทางยาอยางเหมาะสมแลว (คุณภาพของหลักฐานระดับ 3)
2. กรณีที่ผูปวยมีภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะชนิด AF ควรรักษาภาวะ
ดังกลาวอยางเหมาะสมเพื่อลดอาการจากภาวะหัวใจลมเหลว (คุณภาพของ
หลักฐานระดับ 3)
3. การควบคุมความดันโลหิตนาจะพิจารณายากลุม beta-blocker,
ACE-I หรือ ARB (คุณภาพของหลักฐานระดับ 3)
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คำแนะนำระดับ +/1. อาจพิจารณาใชยา ARB เพือ่ ลดอัตราการเขาพักรักษาซ้ำในโรงพยาบาล
จากภาวะหัวใจลมเหลว (คุณภาพของหลักฐานระดับ 2)
คำแนะนำระดับ 1. ไมแนะนำการใช nutritional supplement เปนมาตรฐานในผปู ว ยกลมุ นี้
(คุณภาพของหลักฐานระดับ 3)

6. ภาวะหัวใจลมเหลวเฉียบพลัน (acute heart failure)
แนวทางเวชปฏิบตั เิ พือ่ การวินจิ ฉัยและการดูแลรักษาผปู ว ยภาวะหัวใจลม
เหลวเฉียบพลันมีดังนี้
1. ผปู ว ยภาวะหัวใจลมเหลวเฉียบพลันควรไดรบั การประเมินหาสาเหตุหรือ
ปจจัยกระตนุ ภาวะหัวใจลมเหลวตาม ตารางที่ 11 และแกไขสาเหตุเหลานัน้ อยาง
ทันทวงทีโดยเฉพาะความผิดปกติทางหัวใจ (คำแนะนำระดับ++, คุณภาพของ
หลักฐานระดับ 4)
2. ใหยาขับปสสาวะทางหลอดเลือดดำชนิด loop diuretic เพือ่ ลดอาการ
และอาการแสดงของภาวะคัง่ น้ำ (congestion) ซึง่ ไดแก pulmonary congestion
และหรือ venous congestion (คำแนะนำระดับ++, คุณภาพของหลักฐานระดับ 2)
3. เมือ่ ใชยาขับปสสาวะทางหลอดเลือดดำชนิด loop diuretic แลวผปู ว ย
ไมตอบสนองหรือไมสามารถบรรเทาภาวะคัง่ น้ำไดตามเปาหมาย ใหพจิ ารณาดังนี้
3.1 ประเมินผูปวยใหม (คำแนะนำระดับ ++, คุณภาพของหลักฐาน
ระดับ 4)
3.2 เพิม่ ขนาดของยาขับปสสาวะทางหลอดเลือดดำชนิด loop diuretic
(คำแนะนำระดับ++, คุณภาพของ หลักฐานระดับ 4)
3.3 เปลี่ยนการบริหารยาเปนแบบ continuous infusion (คำแนะนำ
ระดับ ++, คุณภาพของหลักฐานระดับ 4)
3.4 เพิม่ ยาขับปสสาวะทีอ่ อกฤทธิแ์ ตกตางไดแก thiazide หรือ aldosterone antagonist (คำแนะนำระดับ +, คุณภาพของหลักฐานระดับ 4)
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3.5 ให low-dose dopamine (ขนาดต่ำกวา 5 ไมโครกรัม/กิโลกรัม/
นาที) (คำแนะนำระดับ +/-, คุณภาพของหลักฐานระดับ 3)
3.6 พิจารณาใหยากระตนุ หัวใจทางหลอดเลือด (intravenous inotrope)
หรือยาขยายหลอดเลือด (vasodilator) ใน HFrEF (คำแนะนำระดับ +, คุณภาพ
ของหลักฐานระดับ 4)
3.7 เมื่อใชแนวทางปฏิบัติขางตน (3.1-3.6) แลวไมไดผลใหพิจารณา
ultrafiltration (คำแนะนำระดับ +, คุณภาพของหลักฐานระดับ 2)
4. ชัง่ น้ำหนักผปู ว ยและวัดปริมาตร intake และ output ทุกวันอยางนอย
วันละหนึง่ ครัง้ (คำแนะนำระดับ ++, คุณภาพของหลักฐานระดับ 4)
5. ควรติดตามคาการทำงานของไต (BUN, creatinine) ซีรมั่ โซเดียมและ
ซีรมั่ โพแทสเซียมทุกวันอยางนอยวันละ1ครัง้ ในผปู ว ยไดรบั intravenous loop
diuretics หรือ การรักษาบรรเทาภาวะน้ำคั่งในผูปวยวิกฤติดวยวิธีอื่นดังขอ 3
(คำแนะนำระดับ +, คุณภาพของหลักฐานระดับ 4)
6. พิจารณาใหยาชวยกระตุนหัวใจ (intravenous inotropes) เชน
dobutamine หรือ milrinone ในกรณี refractory heart failure ซึง่ มีภาวะน้ำคัง่
และรวมกับภาวะดังตอไปนี้อยางนอยหนึ่งขอ
6.1 Cardiogenic shock (คำแนะนำระดับ++, คุณภาพของหลักฐาน
ระดับ 4)
6.2 ความดันซิสโตลิกต่ำกวา 85 มิลลิเมตรปรอทและมีอาการหรือ
อาการแสดงจากความดันโลหิตต่ำ (คำแนะนำระดับ ++, คุณภาพของหลักฐาน
ระดับ 4)
6.3 มีหลักฐานของ end-organ hypoperfusion เชน ความรูสึกตัว
ลดลง มือเทาเย็นหรือมีการทำงานของไตเสือ่ มลง เปนตน (คำแนะนำระดับ ++,
คุณภาพของหลักฐานระดับ 4)
6.4 ไมตอบสนองตอการรักษาดวยยาขับปสสาวะชนิด loop diuretic
ทางหลอดเลือดดำหรือยาขยายหลอดเลือด (vasodilator) (คำแนะนำระดับ +/-,
คุณภาพของหลักฐานระดับ 4)
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6.5 ควรติดตามความดันโลหิตและคลื่นไฟฟาหัวใจอยางใกลชิดขณะ
ผปู ว ยไดรบั intravenous inotropes (คำแนะนำระดับ ++, คุณภาพของหลักฐาน
ระดับ 4)
7. ไมแนะนำใหยาชวยกระตนุ หัวใจ (intravenous inotrope) ในผปู ว ย acute
heart failure เปน routine ทุกราย โดยเฉพาะผปู ว ยทีไ่ มทราบ left ventricular
filling pressure (คำแนะนำระดับ -, คุณภาพของหลักฐานระดับ 4)
8. พิจารณาใชยาขยายหลอดเลือดไดแก sodium nitroprusside, nesiritide
หรือ nitroglycerineในกรณีที่มี pulmonary edema และความดันซิสโตลิก
มากกวา 110 มิลลิเมตรปรอทและไมมภี าวะลิน้ หัวใจเอออรตกิ หรือไมทรัลตีบชนิด
รุนแรงรวม เพือ่ เรงการบรรเทาอาการหรือภาวะน้ำคัง่ โดยเฉพาะในผปู ว ยทีไ่ มตอบ
สนองตอการรักษาดวยการบรรเทาภาวะน้ำคัง่ (ตามแนวทางปฏิบตั ใิ นขอ 2 และ
3 ขางตน) โดยมีคำแนะนำดังนี้
8.1 ใช sodium nitroprusside หรือ nesiritide (คำแนะนำระดับ +,
คุณภาพของหลักฐานระดับ 3) และไมควรใช sodium nitroprusside ในผปู ว ย
acute myocardial ischemia หรือผูปวยที่มีทำงานของไตลดลง (หมายเหตุ :
ปจจุบนั ยังไมมี nesiritideใชในประเทศไทย)
8.2 ใช nitroglycerine (คำแนะนำระดับ +, หลักฐานของคำแนะนำ
ระดับ 4) โดยใหตดิ ตามความดันโลหิตและอาการผปู ว ยอยางใกลชดิ (คำแนะนำ
ระดับ ++, คุณภาพของหลักฐานระดับ 4)
9. ให tolvaptan (V2-receptor antagonist) ในระยะเวลาสั้น (ไมเกิน
1-2สัปดาห) ในผูปวยซึ่งมีภาวะคั่งน้ำและภาวะซีรั่มโซเดียมต่ำซึ่งไมตอบสนอง
ดวยการรักษามาตรฐาน (คำแนะนำระดับ +, คุณภาพของหลักฐานระดับ 2)
10. พิจารณาการสวนหัวใจเพือ่ วัดความดันโลหิต (right heart catheterization) และใช invasive monitoring ในกรณีดงั ตอไปนี้
10.1 มีความดันโลหิตต่ำหรือความดันซิสโตลิกนอยกวา 85 มิลลิเมตร
ปรอท และ/หรือ มีภาวะการทำงานของไตเสื่อมโดยไมสามารถประเมิน left
ventricular filling pressure ไดชัดเจน (คำแนะนำระดับ ++, คุณภาพของ
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หลักฐานระดับ 4)
10.2 ไมตอบสนองตอการรักษาดวยยาดังกลาวขางตน (intravenous
inotropes, diuretics, และ vasodilators) (คำแนะนำระดับ +, คุณภาพของหลัก
ฐานระดับ 4)
10.3 เพือ่ ประเมินภาวะ pulmonary hypertension กอนการปลูกถาย
หัวใจหรือใส mechanical circulatory support device (คำแนะนำระดับ +,
คุณภาพของหลักฐานระดับ 4)
11. ไมควรใชการสวนหัวใจหองขวาเพือ่ วัดความดัน (right heart catheterization) หรือใช invasive monitoringในผปู ว ยเปน routine ทุกราย (คำแนะนำ
ระดับ -, คุณภาพของหลักฐานระดับ 4)
12. ให oxygen supplement ในผูปวยที่ความอิ่มตัวของออกซิเจนใน
เลือด (oxygen saturation) นอยกวารอยละ 90 หรือ pO2 นอยกวา 60 มิลลิเมตร
ปรอท (คำแนะนำระดับ ++, คุณภาพของหลักฐานระดับ 4)
13. ไมแนะนำให oxygen supplement ในผปู ว ย acute heart failure เปน
routine ทุกราย (คำแนะนำระดับ -, คุณภาพของหลักฐานระดับ 4)
14. แนะนำ noninvasive ventilation เชน continuous positive airway
pressure (CPAP) ในผปู ว ย pulmonary edema ทีม่ อี ตั ราการหายใจมากกวา
20 ครัง้ ตอนาที โดยทีผ่ ปู ว ยยังมีความดันโลหิตมากกวา 85 มิลลิเมตรปรอทและ
มีการรับรปู กติเพือ่ ลดความลำบากของการหายใจ (คำแนะนำระดับ +, คุณภาพ
ของหลักฐานระดับ 2)
15. พิจารณา mechanical circulatory support device (MCSD) ใน
ผูปวยที่มีภาวะช็อคแมไดรับการรักษาดวยวิธีมาตรฐานขางตนอยางเต็มที่แลว
(คำแนะนำระดับ +, คุณภาพของหลักฐานระดับ 4)
16. ควรยึดแนวทางปฏิบตั แิ ละคำแนะนำในการดูและรักษาผปู ว ยภาวะหัวใจ
ลมเหลวเรือ้ รัง (chronic heart failure) (ดูรายละเอียดขางตนประกอบ) (คำแนะนำ
ระดับ +, คุณภาพของหลักฐานระดับ 4)
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ตารางที่ 11 ปจจัยทีท่ ำใหภาวะหัวใจลมเหลวเลวลง
สาเหตุจากหัวใจ (cardiac causes)
- Tachyarrhythmias
- Bradyarrhythmias
- กลามเนือ้ หัวใจขาดเลือด หรือ กลามเนือ้ หัวใจตาย
- โรคลิน้ หัวใจ
สาเหตุอนื่ (non-cardiac causes)
- ขาดการควบคุมและดูแลในเรือ่ งเกลือ น้ำ และยา
- ไดรบั ยารวมทีม่ ฤี ทธิ์ cardiotoxicity หรือยากลมุ NSAIDs, COX-2 inhibitors
- ภาวะติดเชือ้
- การบริโภคแอลกอฮอลเกินควร
- การทำงานของไตผิดปกติ
- ภาวะลิม่ เลือดอุดตันในปอด
- ความดันโลหิตสูง
- ตอมไทรอยดทำงานผิดปกติ
- ภาวะโลหิตจาง

7. ภาวะหัวใจลมเหลวและสภาวะหรือโรคจำเพาะทีส่ ำคัญ
7.1 การทำ coronary revascularization ในภาวะหัวใจลมเหลว
Coronary revascularization35,36 โดยใช CABG หรือ PCI มีขอบงชี้ใน
กรณีทผี่ ปู ว ยมีอาการเจ็บแนนหนาอกรวมกับ HFrEF หรือ HFpEF โดยทีก่ ารทำ
CABG จะมีผลการรักษาในระยะยาวดีกวาการทำ PCI โดยเฉพาะในกลุม
ผปู ว ย left-main stenosis (LMD) หรือ tripple-vessel disease (TVD) การเลือก
ระหวางการทำ PCI หรือ CABG ควรเปนการตัดสินใจรวมกันระหวางอายุรแพทย
หัวใจและศัลยแพทยหัวใจ โดยพิจารณาถึงความรุนแรงของการตีบตัน, ความ
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สมบูรณของ revascularization, มีความผิดปกติของลิน้ หัวใจรวมดวยหรือไมและ
โรครวมอืน่ เชน ภาวะไตเสือ่ ม โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน เปนตน
คำแนะนำระดับ ++
1. Coronary revascularization แนะนำในผปู ว ยภาวะหัวใจลมเหลวทีม่ ี
NYHA FC II-IV และ LV systolic dysfunction รวมกับอาการเจ็บแนนหนาอกทัง้ ที่
ไดยา antianginal drug มากกวา 2 ขนาน (ไดแก beta-blocker, nitrate,
dihydropyridine CCB) แลวแตอาการยังไมดขี นึ้ (คุณภาพของหลักฐานระดับ 1)
2. CABG แนะนำในผูปวยที่มี HFrEF รวมกับอาการเจ็บแนนหนาอก
โดยมี significant left main coronary stenosis เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต
(คุณภาพของหลักฐานระดับ 4)
3. CABG แนะนำในผูปวยที่มี HFrEF รวมกับอาการเจ็บแนนหนาอก
โดยมีหลอดเลือดหัวใจตีบมากกวา 2 เสน (โดยมี proximal LAD stenosis รวม
ดวย) เพือ่ ลดอัตราการเสียชีวติ และการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล (คุณภาพของ
หลักฐานระดับ 2)
คำแนะนำระดับ +
1. Coronary revascularization แนะนำในผปู ว ย HFpEF รวมกับอาการ
เจ็บแนนหนาอกทั้งที่ไดยา antianginal drug มากกวา 2 ขนาน (ไดแก betablocker, nitrate, dihydropyridine CCB) แลวอาการยังไมดขี นึ้ (คุณภาพของ
หลักฐานระดับ 4)
คำแนะนำระดับ +/1. PCI อาจพิจารณาในผปู ว ยทีม่ ี significant left main coronary stenosis หรือมีหลอดเลือดหัวใจตีบ มากกวา 2 เสน (โดยมี proximal LAD stenosis
รวมดวย) ทีม่ คี วามเสีย่ งสูงหรือไมเหมาะสมกับการผาตัด CABG (คุณภาพของ
หลักฐานระดับ 4)
คำแนะนำระดับ 1. ไมแนะนำใหทำ CABG หรือ PCI ในผปู ว ย HFrEF ทีไ่ มมอี าการเจ็บ
แนนหนาอกและไมมี viable myocardium (คุณภาพของหลักฐานระดับ 4)
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7.2 การผาตัดลิน้ หัวใจไมทรัลรัว่ ในผปู ว ยภาวะหัวใจลมเหลวเรือ้ รัง
ลิน้ หัวใจไมทรัลรัว่ (mitral regurgitation หรือ MR) ในผปู ว ยหัวใจลมเหลว
อาจเปนผลจากกลามเนื้อหัวใจหองลางซายและ papillary muscle ขาดเลือด
(ischemic MR) หรือเกิดจากมีการเปลีย่ นแปลงลักษณะโครงสรางของหัวใจหอง
ลางซาย (left ventricle remodeling) และสวนประกอบของลิน้ ไมทรัล (mitral
apparatus) ทำใหการปดของลิน้ หัวใจไมทรัลผิดปกติ (functional MR) ลิน้ หัว
ใจไมทรัลรัว่ อาจเปนสาเหตุหนึง่ ทีท่ ำใหผปู ว ยภาวะหัวใจลมเหลวมีอาการเลวลง
ดังนั้นพิจารณาการผาตัดเพื่อซอมหรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจไมทรัลอยางเหมาะสม
จะชวยบรรเทาอาการและเปลี่ยนแปลงการดำเนินโรคได37,38
การผาตัดลิ้นหัวใจไมทรัลรั่วจากโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด
(ischemic mitral regurgitation)
คำแนะนำระดับ ++
1. ในผปู ว ยทีม่ แี ผนการผาตัดทำทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจ (CABG) และ
มีลนิ้ หัวใจไมทรัลรัว่ รุนแรง (severe mitral regurgitation) รวมกับมีการบีบตัวของ
หัวใจหองลางซาย (LVEF) มากกวารอยละ 30 (คุณภาพของหลักฐาน ระดับ 3)
คำแนะนำระดับ +
1. ในผปู ว ยมีลนิ้ หัวใจไมทรัลรัว่ ปานกลาง (moderate degree of mitral
regurgitation) และมีการบีบตัวของหัวใจหองลางซาย (LVEF) มากกวารอยละ
30 ในผปู ว ยทีม่ แี ผนการผาตัดทำทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจ (CABG) (คุณภาพ
ของหลักฐานระดับ 3)
2. ในผูปวยที่มีลิ้นหัวใจไมทรัลรั่วรุนแรง (severe degree of mitral
regurgitation) และมีการบีบตัวของหัวใจหองลางซาย (LVEF) นอยกวารอยละ
30 โดยทีม่ หี ลักฐานยืนยันวามี viable myocardium และสามารถผาตัดทำทาง
เบีย่ งหลอดเลือดหัวใจ (CABG) ได (คุณภาพของหลักฐาน ระดับ 3)
คำแนะนำระดับ +/1. ลิ้นหัวใจไมทรัลรั่วรุนแรง (severe degree of mitral regurgitation)
และมีการบีบตัวของหัวใจหองลางซาย (LVEF) มากกวารอยละ 30 แตไมมขี อ บง
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ชี้ในการทำผาตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (CABG) เชน เสนเลือดที่จะตอ
มีขนาดเล็กมากหรือไมมี viable myocardium และอาการไมดขี นึ้ ดวยการรักษา
ดวยยา (คุณภาพของหลักฐาน ระดับ 3)
การผาตัดลิ้นหัวใจไมทรัลรั่วจาก non-ischemic cardiomyopathy
(functional mitral regurgitation)
คำแนะนำระดับ +/1. ในผูปวย non-ischemic cardiomyopathy ที่มีลิ้นไมทรัลรั่วรุนแรง
(severe degree of mitral regurgitation)ไมตอบสนองตอการรักษาดวยยา ตอง
รับไวรักษาในโรงพยาบาลบอยครั้งและไมมีขอบงชี้ /ไมตอบสนองจากการทำ
cardiac resynchronization therapy (CRT) (คุณภาพของหลักฐาน ระดับ 4)
7.3 ภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะชนิด atrial fibrillation (AF) ในผปู ว ยภาวะ
หัวใจลมเหลว
ผปู ว ยภาวะหัวใจลมเหลวมีอบุ ตั กิ ารณของ AF เพิม่ สูงกวาปกติ ถาอาการ
ของภาวะหัวใจลมเหลวรุนแรงจะยิ่งพบ AF ไดบอยขึ้น AF อาจทำใหอาการ
เหนือ่ ยใจสัน่ หรือทำใหภาวะหัวใจลมเหลวเลวลง และ เพิม่ ความเสีย่ งตอการเกิด
thromboembolism อีกดวย แนวทางในการรักษาจึงรวมถึงการควบคุมอัตราการ
เตนของหัวใจ, การปองกัน thromboembolism และการพิจารณารักษาตามแนว
ทางควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจ (rhythm control strategy) สามารถสรุป
ไดดงั แผนภูมทิ ี่ 4
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แผนภูมทิ ี่ 4 แนวทางการรักษาผปู ว ยภาวะหัวใจลมเหลวทีม่ หี วั ใจเตนผิดจังหวะ
ชนิด atrial fibrillation ( AF)

56

คำแนะนำในการควบคุมอัตราการเตนของหัวใจผปู ว ยภาวะหัวใจลม
เหลวขณะเปน AF
ขณะที่เปน AF อัตราการเตนของหัวใจหองลางมักจะสูง ทำใหผูปวยมี
อาการใจสัน่ แพทยสามารถใชยาในกลมุ AV node blocking agent เพือ่ ควบ
คุมอัตราการเตนของหัวใจหองลางตามความเหมาะสม สำหรับผูปวย HFpEF
สามารถใชยา AV node blocking agents ชนิดใดก็ได แตผปู ว ย HFrEF ควรใช
ยา beta-blocker เปนยากลมุ แรก คำแนะนำตอไปนีใ้ ชกบั ผปู ว ยภาวะหัวใจลม
เหลวที่มีอาการคงที่เทานั้น39
คำแนะนำระดับ ++
1. ใช beta-blocker เปนยากลุมแรกเพื่อควบคุมอัตราการเตนของหัวใจ
หองลางในผปู ว ย HFrEF ทีม่ ี AF (คุณภาพหลักฐานระดับ 1)
2. ในผปู ว ย HFrEF ทีม่ ี AF และไดรบั ยา beta-blocker อยแู ลวแตยงั ไม
สามารถควบคุมอัตราการเตนของหัวใจหองลางได หรือ ไมสามารถทนตอยา
beta-blocker ขนาดสูง ใหพจิ ารณาเพิม่ ยา digoxin (คุณภาพหลักฐานระดับ 1)
คำแนะนำระดับ +/1. พิจารณาใช amiodarone เพือ่ ควบคุมอัตราการเตนของหัวใจหองลาง
ในผปู ว ย HFrEF ทีม่ ี AF ในกรณีทไี่ มสามารถควบคุมอัตราการเตนของหัวใจหอง
ลางไดดว ยยา beta-blocker และ/หรือ digoxin ทัง้ นีไ้ มควรใชยาทัง้ สามขนาน
รวมกันเพือ่ หลีกเลีย่ งภาวะแทรกซอนรุนแรง (คุณภาพหลักฐานระดับ 3)
2. อาจพิจารณาทำ AV nodal ablation รวมกับการใสเครื่อง CRT ใน
ผปู ว ย HFrEF ทีม่ ี AF และไมสามารถควบคุมอัตราการเตนของหัวใจหองลางได
ดวยยาหรือทนยาไมได (คุณภาพหลักฐานระดับ 3)
คำแนะนำระดับ 1. หามใชยาในกลมุ non-dihydropyridine calcium channel blocker
เพือ่ ควบคุมอัตราการเตนของหัวใจหองลางในผปู ว ย HFrEF (คุณภาพหลักฐาน
ระดับ 1)
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คำแนะนำในการปองกันภาวะ thromboembolism ในผปู ว ยภาวะหัวใจ
ลมเหลวทีม่ ี AF
คำแนะนำระดับ ++
1. พิจารณาความเสี่ยงตอการเกิด thromboembolism ในผูปวยทุกราย
ดวยการประเมิน CHA2DS2-VASc score (คุณภาพหลักฐานระดับ 2)
2. ผปู ว ยทีม่ ี CHA2DS2-VASc score ตัง้ แต 1 ขึน้ ไปควรไดรบั การรักษา
ดวยยา oral anticoagulant เพือ่ ปองกัน thromboembolism ยกเวนมีขอ หาม
(คุณภาพหลักฐานระดับ 1)
คำแนะนำในการรักษา AF ในผปู ว ยภาวะหัวใจลมเหลวตามแนวทาง
rhythm control
คำแนะนำระดับ +/1. พิจารณาทำ cardioversion ในผปู ว ยภาวะหัวใจลมเหลวรวมกับ AF ที่
ยังมีอาการแมจะไดรบั การรักษาอยางเต็มที่ และแมวา สามารถควบคุมอัตราการ
เตนของหัวใจหองลางไดอยางเหมาะสมแลว (คุณภาพหลักฐานระดับ 3)
2. อาจใชยา amiodarone รวมกับการทำ electrical cardioversion เพือ่
เพิม่ อัตราความสำเร็จในการรักษา (คุณภาพหลักฐานระดับ 3)
คำแนะนำระดับ 1. ไมควรใชยา dronedarone ในผปู ว ยทีม่ ี HFrEF หรือภาวะหัวใจลมเหลว
ทีก่ ำลังมีอาการหนัก NYHA FC III-IV (คุณภาพหลักฐานระดับ 1)
2. ไมควรใชยากลุม class I antiarrhythmic agents ในผูปวย HFrEF
(คุณภาพหลักฐานระดับ 1)
7.4 ภาวะโลหิตจางในภาวะหัวใจลมเหลว
ภาวะโลหิตจางในนิยามขององคการอนามัยโลก (WHO) คือมีระดับความ
เขมขนของเลือดต่ำกวา 12 กรัม/เดซิลติ ร ในเพศหญิงและต่ำกวา 13 กรัม/เดซิลติ ร
ในเพศชาย ภาวะโลหิตจางเปนปญหาที่พบบอยในผูปวยภาวะหัวใจลมเหลว
โดยมีความชุกตัง้ แตรอ ยละ 12-55 ขึน้ กับระดับความเขมขนของเลือดทีใ่ ชนยิ าม
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ภาวะโลหิตจางเปนปญหาทีพ่ บบอยในผปู ว ยภาวะหัวใจลมเหลวทีม่ อี าการกำเริบ
(worsening heart failure) และจะเพิ่มความเสี่ยงตอการเสียชีวิต40 พบวา
ผูปวยมีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นรอยละ13 ตอระดับความเขมขนของเลือด
(hemoglobin) ทีล่ ดลงทุก 1.0 กรัม/เดซิลติ ร การเกิดภาวะโลหิตจางเปนไดจาก
หลายกลไกและมักมีสาเหตุรว ม กันหลายอยาง41,42 เชน การกดการทำงานและ
ลดการตอบสนองของไขกระดูกตอ erythropoietin เนือ่ งจากการมี inflammatory
cytokines ที่เพิ่มขึ้น, ระดับ erythropoietin ที่ไมเพียงพอเนื่องจากความผิด
ปกติของไต, การขาดสารอาหารทีจ่ ำเปนตอการสรางเม็ดเลือด เชน โฟเลตหรือ
ขาดธาตุเหล็ก, ผลขางเคียงจากยา (ACE-I และ ARBs), การเกิด hemodilution
เนือ่ งจากภาวะน้ำเกิน, การมีเลือดออกในทางเดินอาหารจากการใช antiplatelets
หรือ anticoagulants เปนตน
การรักษา
ผลของการศึกษาเพือ่ แกไขภาวะโลหิตจางตามพยาธิสรีรวิทยาของการเกิด
โรคในปจจุบันพบวา
1. การรักษาโดยใช erythropoiesis-stimulating agents (ESAs) ใน
ผปู ว ย HFrEF ทีม่ ภี าวะโลหิตจางเล็กนอยถึงปานกลาง (ระดับฮีโมโกลบิน 9.013.5 กรัม/เดซิลิตร) นั้นไมพบประโยชนชัดเจน แตเพิ่มความเสี่ยงในการเกิด
thromboembolic event43,44 ยังไมมกี ารศึกษาลักษณะนี้ ในผปู ว ยทีม่ ภี าวะโลหิต
จางรุนแรงและผปู ว ย acute decompensated heart failure (ADHF)
2. การรักษาโดยใช intravenous iron ในผปู ว ย HFrEF ทีม่ ภี าวะขาดธาตุ
เหล็กที่มีหรือไมมีภาวะโลหิตจางรวมดวยนั้น สามารถเพิ่มระยะของ 6-minute
walk test (6MWT) ลดอาการ ลด NYHA FC และเพิม่ คุณภาพชีวติ ของผปู ว ย
การศึกษา CONFIRM-HF45 ซึ่งเปนการศึกษาในระยะเวลา 52 สัปดาหพบวา
การให intravenous iron สามารถลด HF hospitalization อยางไรก็ตามยังไมมี
การศึกษาทีป่ ระเมินผลตอ cardiovascular adverse event เชน mortality หรือ
HF hospitalization เปน primary outcomes
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3. การศึกษาโดยให red blood cell (RBC) transfusion ในผปู ว ย heart
failure มักเปนการศึกษาขนาดเล็กและความนาเชือ่ ถือต่ำ (มักเปน observational
study) พบวาการให RBC transfusion ในผปู ว ย ADHF ไมลดอัตราการเสียชีวติ
และอาจเปนปจจัยเสีย่ งตอการเสียชีวติ เพิม่ ขึน้ สวนการให RBC transfusion ใน
ผูปวยภาวะหัวใจลมเหลงเรื้อรังที่มีอาการคงที่นั้น ไมมีผลตอการเสียชีวิตแตจะ
เกิดภาวะแทรกซอนเพิม่ ขึน้ เชน เกิดภาวะน้ำเกิน (volume overload) มีไขหรือ
เกิด transfusion-related lung injury
คำแนะนำระดับ ++
1. ผปู ว ยภาวะหัวใจลมเหลวทีม่ ภี าวะโลหิตจางใหหาสาเหตุเชน การขาด
เหล็ก หรือ การเสียเลือดเรือ้ รัง และแกไขตามสาเหตุดงั กลาว (คุณภาพหลักฐาน
ระดับ 4)
7.5 ภาวะความผิดปกติของการนอน (sleep disorders) ในภาวะหัวใจ
ลมเหลว
ผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวมีภาวะหยุดหายใจระหวางนอนหลับ (sleep
apnea) รวมดวยไดถงึ รอยละ 60 โดยอาจเปนไดทงั้ central sleep apnea หรือ
obstructive sleep apnea การรักษาดวย continuous positive airway pressure
(CPAP) อาจชวยลดการหยุดหายใจ, เพิม่ ระดับออกซิเจนขณะนอน, เพิม่ LVEF,
เพิม่ ระยะทางของ 6-minute walk test แตไมมผี ลตอคุณภาพชีวติ และอัตราการ
การเสียชีวิต46
คำแนะนำระดับ +
1. พิจารณาสงตรวจ polysomnography ในผูที่มีความเสี่ยงตอการเกิด
sleep apnea และใหการรักษาตามความเหมาะสม (คุณภาพหลักฐานระดับ 4)
7.6 Cardiorenal syndrome ในภาวะหัวใจลมเหลว
Cardiorenal syndrome (CRS) เปนกลมุ อาการทีม่ คี วามผิดปกติรว มกัน
ของหัวใจและไต โดยความผิดปกติของอวัยวะหนึง่ ทำใหการทำงานของอีกอวัยวะ
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หนึ่งลดลงดวย การที่ผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวจะมี CRS ชนิดเฉียบพลันหรือ
เรือ้ รังขึน้ อยกู บั วาภาวะหัวใจลมเหลวนัน้ เปนแบบเฉียบพลันหรือเรือ้ รัง ในผปู ว ย
ทีร่ บั ไวรกั ษาในโรงพยาบาลดวย acute decompensated heart failure (ADHF)
พบวาอัตราการเกิด CRS อยใู นชวงรอยละ 27-45 และสัมพันธกบั ผลการรักษา
ทีไ่ มดี (adverse outcome) แนวทางการรักษา CRS มีดงั นี้
7.6.1 ยาขับปสสาวะ
การรักษาในผปู ว ย ADHF ทีม่ ี CRS ชนิดเฉียบพลันและมีภาวะน้ำเกินคือ
การใหยาขับปสสาวะทางหลอดเลือดดำในขนาดทีเ่ พิม่ ขึน้ กวาขนาดทีร่ บั ประทาน
อยเู ดิมแตจะเพิม่ ความเสีย่ งในการเกิดการทำงานของไตลดลงชัว่ คราว
คำแนะนำในการใชยาขับปสสาวะใน cardiorenal syndrome
คำแนะนำระดับ ++
1. ในผปู ว ย ADHF ทีม่ ี volume overload ควรใชยาขับปสสาวะในขนาด
เดิมหรือสูงกวาโดยอาจใหเปน intermittent bolus หรือ continuous infusion
(คุณภาพหลักฐานระดับ 3)
คำแนะนำระดับ +
1. ในกรณีทผี่ ปู ว ยตอบสนองตอยาขับปสสาวะไมดี พิจารณาใหขนาดยา
ขับปสสาวะในขนาดสูงขึ้นหรือใชยาชนิดที่ 2 รวมดวยเชน HCTZ (คุณภาพ
หลักฐานระดับ 4)
คำแนะนำระดับ +/1. อาจพิจารณาใช low-dose dobutamine infusion รวมกับยาขับปสสาวะ
intravenous diuretic ในผปู ว ยกลมุ HFrEF เพือ่ เพิม่ renal blood flow, การขับ
ปสสาวะและเพือ่ ควบคุมการทำงานของไตใหคงที่ (preserved renal function)
(คุณภาพหลักฐานระดับ 4)
7.6.2. การใช Ultrafiltration
การทำ ultrafiltration เปนการดึงน้ำและสารโมเลกุลขนาดเล็กออกจากราง
กายผาน semipermeable membrane วิธกี ารนีส้ ามารถกำจัดโซเดียมจากราง
กายไดมากกวาการใชยาขับปสสาวะ47
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คำแนะนำระดับ +
1. อาจพิจารณาใช ultrafiltration ในผูปวย ADHF ที่มีภาวะน้ำเกินและ
ไมตอบสนองตอการรักษาดวยการใหยาขับปสสาวะอยางเต็มที่แลว (คุณภาพ
หลักฐานระดับ 3)

8. การบริหารจัดการผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวแบบสหสาขา
(multidisciplinary program for heart failure management)
วัตถุประสงคเพื่อจัดใหมีการดูแลผูปวยเปนระบบอยางตอเนื่องทั้งการ
รักษาในโรงพยาบาลและเมือ่ กลับไปอยใู นชุมชน ทำใหเกิดความมัน่ ใจวาผปู ว ย
ทุกรายจะไดรับการรักษาอยางเหมาะสมตั้งแตตนทางจนถึงปลายทาง ซึ่ง
มาตรฐานในการดูแลจะตองบรรลุเปาหมายในการรักษาและการดูแลในดานอืน่
เชน การฟน ฟูสมรรถภาพหัวใจและการดูแลผปู ว ยแบบประคับประคอง หลักการ
พื้นฐานเพื่อใหการดูแลผูปวยแบบครบวงจรคือการรักษาโดยสหสาขาวิชาชีพ
(multidisciplinary program management) เพือ่ ผลในการดูแลรักษาดีขนึ้ ตลอด
จนการใหความรูในการดูแลตนเองแกผูปวย, การปรับยาใหเหมาะสมสำหรับผู
ปวย, การใหกำลังใจและทำใหผูปวยเขาถึงการดูแลไดสะดวกมากขึ้น กุญแจ
สำคัญทีจ่ ะทำใหประสบความสำเร็จจำเปนจะตองมีการรวมมือกันอยางใกลชดิ
ระหวางสาขาวิชาชีพตางๆที่ดูแลผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวคือ อายุรแพทยโรค
หัวใจและพยาบาลเฉพาะทางสำหรับผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวและผูเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาชีพอืน่ ไดแก เภสัชกร โภชนากร นักกายภาพบำบัด นักจิตวิทยา ผู
ใหบริการสาธารณสุขพืน้ ฐานและนักสังคมสงเคราะห อยางไรก็ตามรายละเอียด
และโครงสรางของการดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพอาจมีความแตกตางกันตาม
ความพรอม และ ความเหมาะสมในแตละสถานที่
8.1 การเฝาระวังภาวะคัง่ น้ำและเกลือ
ผูปวยควรรูจักอาการตางของภาวะคั่งน้ำและเกลือ ไดแก น้ำหนักตัว
เพิม่ ขึน้ บวม เหนือ่ ยนอนราบไมได หรือตองลุกขึน้ มานัง่ หอบตอนกลางคืน หาก
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มีอาการดังกลาวควรแจงใหทมี ผดู แู ลทราบแตเนิน่ กอนทีจ่ ะมีอาการรุนแรง ทัง้ นี้
เพือ่ ลดภาวะแทรกซอนและการเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยไมจำเปน
ผปู ว ยควรชัง่ น้ำหนักตนเองทุกวันหรืออยางนอย 2 ครัง้ ตอสัปดาห โดยชัง่ ในตอน
เชาภายหลังจากขับถายแลวและกอนรับประทานอาหาร ถามีน้ำหนักตัวเพิม่ ขึน้
1 กิโลกรัมภายใน 1-2 วัน (หรือ 2 กิโลกรัมภายใน 3 วัน) แสดงวามีภาวะคัง่ น้ำ
และเกลือแลว ควรแจงใหทมี ผดู แู ลทราบ ในกรณีทผี่ ปู ว ยมีความรใู นความเขาใจ
ในการดูแลตนเองสามารถปรับยาขับปสสาวะเองได โดยในกรณีที่ผูปวยที่ไมได
รับประทานยาขับปสสาวะใหเริม่ รับประทาน furosemide 20-40 มิลลิกรัมตอวัน
และหากรับประทานยาขับปสสาวะอยแู ลวใหเพิม่ ขนาดจากเดิม 1.5-2 เทา โดย
ใหเพิม่ จำนวนครัง้ ในการรับประทานเชน จากเดิม 1 เม็ดในตอนเชา เปน 1 เม็ด
เวลาเชาและ 0.5-1 เม็ดเวลาเทีย่ ง จนกวาน้ำหนักตัวจะกลับมาเทาเดิม (ทัง้ นีไ้ ม
รวมถึงยา spironolactone)
คำแนะนำระดับ ++
1. ใหความรูทางโภชนาการผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวทุกรายรวมถึงการ
จำกัดการบริโภคเกลือโซเดียม ในกรณีทผี่ ปู ว ยทีโ่ รครวมอืน่ ไดแก เบาหวาน ไขมัน
ในเลือดสูงหรือภาวะอวนมาก ควรไดรับความรูในการเรื่องอาหารที่จำเพาะ
สำหรับโรคนัน้ ๆ (คุณภาพหลักฐานระดับ 2)
2. ใหจำกัดการบริโภคเกลือโซเดียม (2-3 กรัมตอวัน) ในผปู ว ยทีท่ อี าการ
ของภาวะหัวใจลมเหลว แตในกรณีทผี่ ปู ว ยมีอาการปานกลางถึงรุนแรงควรจำกัด
การบริโภคเกลือนอยกวา 2 กรัมตอวัน (คุณภาพหลักฐานระดับ 4)
3. แนะนำใหจำกัดปริมาณน้ำดืม่ นอยกวา 2 ลิตรตอวันในกรณีดงั ตอไปนี้
3.1 มีภาวะ hyponatremia (ซีรมั่ โซเดียมนอยกวา 130 มิลลิโมล/ลิตร)
หรือ
3.2 มีภาวะคัง่ น้ำในรางกายแมวา จะไดยาขับปสสาวะขนาดสูงและจำกัด
การบริโภคเกลือโซเดียมแลว (คุณภาพหลักฐานระดับ 4)
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8.2 ขอปฏิบัติทางโภชนาการในผูปวยภาวะหัวใจลมเหลว
คำแนะนำระดับ +
1. แนะนำใหผปู ว ยลดน้ำหนักหากเปนโรคอวน (ดัชนีมวลกายมากกวา 25
กิโลกรัม/ตารางเมตร) และหามใชยา sibutramine ในการลดน้ำหนัก (คุณภาพ
หลักฐานระดับ 4)
2. ในกรณีผปู ว ยทีม่ ี advanced heart failure รวมกับ cardiac cachexia
ควรไดรบั การดูแลภาวะโภชนาการ โดยนักโภชนาการ (คุณภาพหลักฐานระดับ 4)
คำแนะนำระดับ 1. ไมแนะนำใหใชวติ ามินหรือแรธาตุหรืออาหารเสริมเพือ่ รักษาภาวะหัวใจ
ลมเหลวเปนประจำในผปู ว ยทุกราย (คุณภาพหลักฐานระดับ 3)
2. ไมแนะนำใหใช hormonal therapy เพือ่ รักษาภาวะหัวใจลมเหลว ยก
เวนในกรณีมขี อ บงชี้ (คุณภาพหลักฐานระดับ 3)
คำแนะนำระดับ +/ 1. อาจพิจารณาใช omega-3 polyunsaturated fatty acid (PUFA)
ในกรณีผปู ว ยภาวะหัวใจลมเหลวทีม่ ี NYHA FC II-IV เพือ่ ลดอัตราเสียชีวติ และ
การเขานอนโรงพยาบาลจากภาวะหัวใจลมเหลว (คุณภาพหลักฐานระดับ 2)
8.3 การรักษาอืน่ ๆ
คำแนะนำระดับ ++
1. ผปู ว ยภาวะหัวใจลมเหลวควรแนะนำใหหยุดสูบบุหรีแ่ ละจำกัดการดืม่
แอลกอฮอลไมเกิน 1-2 แกวตอวัน และงดแอลกอฮอลอยางเด็ดขาดในกรณีทเี่ ปน
alcohol-induced cardiomyopathy (คุณภาพหลักฐานระดับ 2)
คำแนะนำระดับ +
1. การมีเพศสัมพันธ ผปู ว ยภาวะหัวใจลมเหลว NYHA FC I-II ทีส่ ามารถ
เดินขึน้ บันไดไดเกิน 20 ขัน้ โดยไมมอี าการเหนือ่ ยหอบสามารถมีเพศสัมพันธได
ตามปกติ ควรปรึกษาแพทยในกรณีทมี่ ี sexual dysfunction ผปู ว ยภาวะหัวใจ
ลมเหลวเรื้อรังที่มีอาการคงที่สามารถใชยาในกลุม phosphodiesterase-5
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inhibitors ได (เชน sildenafil) แตหา มใชในผปู ว ยทีไ่ ดยากลมุ nitrate รวมดวย
(คุณภาพหลักฐานระดับ 3)
2. ผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวควรไดรับ pneumococcal vaccine และ
วัคซีนปองกันไขหวัดใหญทกุ รายในกรณีทไี่ มมขี อ หาม (คุณภาพหลักฐานระดับ 3)
3. ควรหลีกเลีย่ งการเดินทางไกลทีต่ อ งนัง่ เปนระยะเวลานาน ผปู ว ยไมควร
เดินทางคนเดียวและ หากภาวะหัวใจลมเหลวมีอาการเลวลงมากไมควรเดินทาง
โดยสารเครือ่ งบิน (คุณภาพหลักฐานระดับ 3)
4. ควรแนะนำการลดความเครียดโดยการใชวิธีการตางๆที่ไมใชยา เชน
การออกกำลังกาย (aerobic exercise) ทีพ่ อเหมาะ, การทำสมาธิเพือ่ ลดความ
วิตกกังวลในผปู ว ยทีม่ ภี าวะหัวใจลมเหลว (คุณภาพหลักฐานระดับ 3)
คำแนะนำระดับ 1. ไมแนะนำการใหดมออกซิเจนในเวลากลางคืน หรือ ระหวางออกกำลัง
กายในผปู ว ยภาวะหัวใจลมเหลว ยกเวนมีขอ บงชี้ (คุณภาพหลักฐานระดับ 2)
2. ไมแนะนำใหใชยาในกลมุ NSAIDs รวมถึงกลมุ COX-2 inhibitors ในผู
ปวยภาวะหัวใจลมเหลวเนือ่ งจากเพิม่ ความเสีย่ งในการเกิดไตวายและภาวะน้ำคัง่
ในรางกาย (คุณภาพหลักฐานระดับ 2)

9. การฝกออกกำลังกายและฟน ฟูหวั ใจในภาวะหัวใจลมเหลว
การฟน ฟูหวั ใจเปนกระบวนการทีม่ อี งคประกอบหลักหลายประการรวมกัน
ไดแก การประเมินผปู ว ย การใหคำปรึกษาทางโภชนาการและการควบคุมน้ำหนัก
การใหคำปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมทางกายและการฝกออกกำลัง การจัดการ
ปญหาทางดานจิตใจและสังคม และการจัดการปจจัยเสีย่ งตางๆ (เชน ความดัน
โลหิต ไขมันในเลือด เบาหวาน การหยุดสูบบุหรี)่
9.1 การฝกออกกำลัง
คำแนะนำระดับ ++
มีความปลอดภัยและไดประโยชนในการเพิม่ ระดับความสามารถในการทำ
กิจกรรมในผปู ว ยภาวะหัวใจลมเหลวทีส่ ามารถเขารวมได (คุณภาพหลักฐานระดับ 1)
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9.2 การฟน ฟูหวั ใจ
คำแนะนำระดับ +
มีประโยชนในการเพิม่ ความสามารถในการออกกำลัง คุณภาพชีวติ ในดาน
ทีเ่ กีย่ วของกับสุขภาพ ลดอัตราการนอนโรงพยาบาลเนือ่ งจากภาวะหัวใจลมเหลว
และลดอัตราการเสียชีวิตในผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวที่มีอาการคงที่ (คุณภาพ
หลักฐานระดับ 2)
9.3 การคัดเลือกผปู ว ยเพือ่ ฟน ฟูหวั ใจ
1. การฝกออกกำลังควรสงผปู ว ยฝกออกกำลังในผปู ว ยภาวะหัวใจลมเหลว
เรือ้ รังทีม่ อี าการคงทีม่ าแลวอยางนอย 3 สัปดาห อยใุ น NYHA FC I-III และไมมี
ขอหามในการออกกำลัง
2. การเคลือ่ นไหวรางกายในระยะแรก (early mobilization) ผปู ว ยภาวะ
หัวใจลมเหลวเฉียบพลันหรือมีอาการมาก (acute or severe heart failure) ยัง
ไมควรฝกออกกำลังเต็มรูปแบบ แตควรเริม่ เคลือ่ นไหวรางกายในกิจวัตรประจำวัน
และออกกำลังกายเบาตานน้ำหนักตัว (calisthenic exercise) เชน ยกขา ยกแขน
เทาทีส่ ามารถทำไดโดยไมเหนือ่ ยเกินไปเพือ่ ลดภาวะแทรกซอนจากการขาดการ
เคลื่อนไหว
9.4 โปรแกรมการฝกออกกำลัง
1. การออกกำลังแบบแอโรบิก (endurance/aerobic training) เปนการ
ออกกำลังทีไ่ ดประโยชนมากทีส่ ดุ ในการเพิม่ ความสามารถในการออกกำลังแนะ
นำในผูปวยทุกรายที่เขารวมโปรแกรม
2. การออกกำลังแบบมีแรงตาน (resistance/strength training) จะชวย
เพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อและปองกันกลามเนื้อลีบรวมทั้งเพิ่มความหนา
แนนกระดูกไดมากกวาแบบแอโรบิก แนะนำในผูปวยที่มีความ สามารถในการ
ออกกำลัง 5 METs ขึน้ ไป (ขึน้ บันไดได 1 ชัน้ โดยไมเหนือ่ ยและไมตอ งหยุดพัก)
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3. การฝกหายใจ (respiratory training) แนะนำใหฝก เพิม่ ความแข็งแรง
ของกลามเนือ้ หายใจเขา (inspiratory muscle training) แบบ threshold loading
ในผูที่มีกลามเนื้อหายใจออนแรงรวมดวย
หมายเหตุ ดูรายละเอียดของการออกกำลังและขอหามเพิม่ เติมใน website
ของชมรมฟน ฟูหวั ใจแหงประเทศไทย (www.thaiheart.org/CARES-THAI)

เอกสารอางอิง
1. Cook C, Cole G, Asaria P, Jabbour R, Francis DP. The annual global economic
burden of heart failure. International Journal of Cardiology 2014;171:368-76.
2. Moleerergpoom W, Hengrussamee K, Piyayotai D et al. Predictors of in-hospital
mortality in acute decompensated heart failure (Thai ADHERE). Journal of the
Medical Association of Thailand 2013;96: 157-64.
3. Yancy CW, Jessup M, Bozkurt B et al. 2013 ACCF/AHA guideline
for the management of heart failure: executive summary: a report of the American College of Cardiology Foundation / American Heart Association Task Force
on practice guidelines. Circulation 2013;128: 1810-52.
4. McMurray JJ, Adamopoulos S, Anker SD et al. ESC Guidelines for the diagnosis
and treatment of acute and chronic heart failure 2012: The Task Force for the
Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure 2012 of the European Society of Cardiology. Developed in collaboration with the Heart Failure
Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J 2012;33:1787-847.
5. Garg R, Yusuf S. Overview of randomized trials of angiotensin-converting enzyme inhibitors on mortality and morbidity in patients with heart failure. Collaborative Group on ACE Inhibitor Trials. JAMA 1995;273:1450-6.
6. Effects of enalapril on mortality in severe congestive heart failure. Results of the
Cooperative North Scandinavian Enalapril Survival Study (CONSENSUS). The
CONSENSUS Trial Study Group. N Engl J Med 1987;316:1429-35.
7. Konstam MA, Neaton JD, Dickstein K et al. Effects of high-dose versus low-dose
losartan on clinical outcomes in patients with heart failure (HEAAL study): a
randomised, double-blind trial. Lancet 2009;374: 1840-8.

67

8. Cohn JN, Tognoni G, Valsartan Heart Failure Trial I. A randomized trial of the
angiotensin-receptor blocker valsartan in chronic heart failure. N Engl J Med
2001;345:1667-75.
9. McMurray JJ, Ostergren J, Swedberg K et al. Effects of candesartan in patients
with chronic heart failure and reduced left-ventricular systolic function taking
angiotensin-converting-enzyme inhibitors: the CHARM-Added trial. Lancet
2003;362:767–771.
10. Pitt B, Zannad F, Remme WJ et al. The effect of spironolactone on morbidity
and mortality in patients with severe heart failure. Randomized Aldactone
Evaluation Study Investigators. The N Engl J Med 1999;341:709-17.
11. Poole-Wilson PA. The Cardiac Insufficiency Bisoprolol Study II. Lancet 1999;
353:1360-1.
12. Effect of metoprolol CR/XL in chronic heart failure: Metoprolol CR/XL Randomised
Intervention Trial in Congestive Heart Failure (MERIT-HF). Lancet 1999;353:
2001-7.
13. Colucci WS, Packer M, Bristow MR et al. Carvedilol inhibits clinical progression
in patients with mild symptoms of heart failure. US Carvedilol Heart Failure Study
Group. Circulation 1996;94:2800-6.
14. Packer M, Bristow MR, Cohn JN et al. The effect of carvedilol on morbidity and
mortality in patients with chronic heart failure. U.S. Carvedilol Heart Failure Study
Group. N Engl J Med 1996;334:1349-55.
15. Effect of enalapril on survival in patients with reduced left ventricular ejection
fractions and congestive heart failure. The SOLVD Investigators. N Engl J Med
1991;325:293-302.
16. Granger CB, McMurray JJ, Yusuf S et al. Effects of candesartan in patients with
chronic heart failure and reduced left-ventricular systolic function intolerant to
angiotensin-converting-enzyme inhibitors: the CHARM-Alternative trial. Lancet
2003;362:772-6.
17. Packer M, Coats AJ, Fowler MB et al. Effect of carvedilol on survival in severe
chronic heart failure. N Engl J Med 2001;344:1651-8.

68

18. Pitt B, Remme W, Zannad F et al. Eplerenone, a selective aldosterone blocker,
in patients with left ventricular dysfunction after myocardial infarction. N Engl J
Med 2003;348:1309-21.
19. McMurray JJ, Packer M, Desai AS et al. Angiotensin-Neprilysin Inhibition
versus Enalapril in Heart Failure. N Engl J Med 2014.
20. Cohn JN, Archibald DG, Ziesche S et al. Effect of vasodilator therapy on
mortality in chronic congestive heart failure. Results of a Veterans Administration Cooperative Study. N Engl J Med 1986;314:1547-52.
21. Epstein AE, DiMarco JP, Ellenbogen KA et al. ACC/AHA/HRS 2008 Guidelines
for Device-Based Therapy of Cardiac Rhythm Abnormalities: a report of the
American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on
Practice Guidelines (Writing Committee to Revise the ACC/AHA/NASPE 2002
Guideline Update for Implantation of Cardiac Pacemakers and Antiarrhythmia
Devices): developed in collaboration with the American Association for
Thoracic Surgery and Society of Thoracic Surgeons. Circulation 2008;117:
e350-408.
22. Moss AJ, Hall WJ, Cannom DS et al. Improved survival with an implanted defibrillator in patients with coronary disease at high risk for ventricular arrhythmia.
Multicenter Automatic Defibrillator Implantation Trial Investigators. N Engl J Med
1996;335:1933-40.
23. Bardy GH, Lee KL, Mark DB et al. Amiodarone or an implantable cardioverterdefibrillator for congestive heart failure. N Engl J Med 2005;352:225-37.
24. Hohnloser SH, Kuck KH, Dorian P et al. Prophylactic use of an implantable
cardioverter-defibrillator after acute myocardial infarction. N Engl J Med 2004;
351:2481-8.
25. Linde C, Abraham WT, Gold MR et al. Randomized trial of cardiac resynchronization
in mildly symptomatic heart failure patients and in asymptomatic patients with
left ventricular dysfunction and previous heart failure symptoms. J Am Coll Cardiol
2008;52:1834-43.
26. Stavrakis S, Lazzara R, Thadani U. The benefit of cardiac resynchronization therapy
and QRS duration: a meta-analysis. J Cardiovasc Electr 2012;23:163-8.

69

27. Adelstein EC, Saba S. Usefulness of baseline electrocardiographic QRS
complex pattern to predict response to cardiac resynchronization. Am J Cardiol
2009;103:238-42.
28. Young JB, Abraham WT, Smith AL et al. Combined cardiac resynchronization
and implantable cardioversion defibrillation in advanced chronic heart failure:
the MIRACLE ICD Trial. JAMA 2003;289:2685-94.
29. Feldman D, Pamboukian SV, Teuteberg JJ et al. The 2013 International Society
for Heart and Lung Transplantation Guidelines for mechanical circulatory
support: executive summary. The J Heart Lung Transplant 2013;32:157-87.
30. Wilson SR, Mudge GH, Jr., Stewart GC, Givertz MM. Evaluation for a ventricular
assist device: selecting the appropriate candidate. Circulation 2009;119:2225-32.
31. Mehra MR, Kobashigawa J, Starling R et al. Listing criteria for heart transplantation: International Society for Heart and Lung Transplantation guidelines for
the care of cardiac transplant candidates-2006. J Heart Lung Transplant
2006;25:1024-42.
32. Banner NR, Bonser RS, Clark AL et al. UK guidelines for referral and assessment of adults for heart transplantation. Heart 2011;97:1520-7.
33. Jones RH, Velazquez EJ, Michler RE et al. Coronary bypass surgery with or
without surgical ventricular reconstruction. N Engl J Med 2009;360:1705-17.
34. Borlaug BA, Paulus WJ. Heart failure with preserved ejection fraction: pathophysiology, diagnosis, and treatment. Eur Heart J 2011;32:670-9.
35. Patel MR, Dehmer GJ, Hirshfeld JW, Smith PK, Spertus JA. ACCF/SCAI/STS/
AATS/AHA/ASNC/HFSA/SCCT 2012 Appropriate use criteria for coronary
revascularization focused update: a report of the American College of
Cardiology Foundation Appropriate Use Criteria Task Force, Society for
Cardiovascular Angiography and Interventions, Society of Thoracic Surgeons,
American Association for Thoracic Surgery, American Heart Association,
American Society of Nuclear Cardiology, and the Society of Cardiovascular
Computed Tomography. J Am Coll Cardiol 2012;59:857-81.

70

36. Levine GN, Bates ER, Blankenship JC et al. 2011 ACCF/AHA/SCAI Guideline
for Percutaneous Coronary Intervention: a report of the American College of
Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice
Guidelines and the Society for Cardiovascular Angiography and Interventions.
Circulation 2011;124:e574-651.
37. Vahanian A, Alfieri O, Andreotti F et al. Guidelines on the management of valvular heart disease (version 2012): the Joint Task Force on the Management of
Valvular Heart Disease of the European Society of Cardiology (ESC) and the
European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur J Cardiothorac
Surg 2012;42:S1-44.
38. Nishimura RA, Otto CM, Bonow RO et al. 2014 AHA/ACC Guideline for the
Management of Patients With Valvular Heart Disease: A Report of the American
College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice
Guidelines. Circulation 2014;129:e521-643.
39. January CT, Wann LS, Alpert JS et al. 2014 AHA/ACC/HRS Guideline for the
Management of Patients With Atrial Fibrillation: A Report of the American
College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice
Guidelines and the Heart Rhythm Society. J Am Coll Cardiol 2014.
40. Felker GM, Gattis WA, Leimberger JD et al. Usefulness of anemia as a
predictor of death and rehospitalization in patients with decompensated heart
failure. Am J Cardiol 2003;92:625-8.
41. Anand IS. Heart failure and anemia: mechanisms and pathophysiology. Heart
Failure Reviews 2008;13:379-86.
42. Nanas JN, Matsouka C, Karageorgopoulos D et al. Etiology of anemia in
patients with advanced heart failure. J Am Coll Cardiol 2006;48:2485-9.
43. Kansagara D, Dyer E, Englander H, Fu R, Freeman M, Kagen D. Treatment of
anemia in patients with heart disease: a systematic review. Ann Intern Med
2013;159:746-57.
44. Swedberg K, Young JB, Anand IS et al. Treatment of anemia with darbepoetin
alfa in systolic heart failure. N Engl J Med 2013;368:1210-9.

71

45. Ponikowski P, van Veldhuisen DJ, Comin-Colet J et al. Beneficial effects of
long-term intravenous iron therapy with ferric carboxymaltose in patients with
symptomatic heart failure and iron deficiency. Eur Heart J 2014 (published online
August 31, 2014)
46. Bradley TD, Logan AG, Kimoff RJ et al. Continuous positive airway pressure for
central sleep apnea and heart failure. N Engl J Med 2005;353:2025-33.
47. Bart BA, Goldsmith SR, Lee KL et al. Ultrafiltration in decompensated heart
failure with cardiorenal syndrome. N Engl J Med 2012;367:2296-304.

72

