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“ เน้ือหาของการพดูวนัน้ี ”

อะไรคือ HF
สาเหต ุและ
ปัจจยัเสี่ยง

แนวทางการ
รักษาในปัจจบุนั

ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบั HF เพื่อจะ
ได้ให้ค าแนะน าแก่
ผู้ ป่วยและบคุคลอ่ืนๆ



อะไรคือ HF
สาเหต ุและ
ปัจจยัเสี่ยง

แนวทางการ
รักษาในปัจจบุนั





Heart failure หรือ ภาวะหวัใจลม้เหลว

• คือ กลุม่อาการ ท่ีมีเกิดจาก ความผิดปกติในการท างานของหวัใจ
ซึง่อาจผิดปกติท่ีโครงสร้าง หรือการท าหน้าท่ีของหวัใจ
• สง่ผลให้หวัใจไมส่ามารถสบูฉีดเลือดไปเลีย้งร่างกาย และรับ
เลือดกลบัเข้าหวัใจได้ตามปกติ

อาการหลกัๆของภาวะหวัใจล้มเหลว ได้แก่
1. เหน่ือย
2. ออ่นเพลีย
3. บวม



ภาวะหวัใจ
ล้มเหลว
เฉียบพลัน

ภาวะหวัใจ
ล้มเหลว
เรือ้รัง

ผู้ ป่วยภาวะหวัใจล้มเหลว 
แบง่เป็น 2 กลุม่



Chronic heart failure
(ภาวะหวัใจล้มเหลว เรือ้รัง)

• อาการไม่หนกั
• รักษาเป็น OPD
• เป็นมาสกัระยะ

• บางครัง้อาจมาตรวจด้วยอาการท่ีไมจ่ าเพาะ
เช่น ออ่นเพลีย เหน่ือยง่าย

• จ าเป็นต้องอาศยัการตรวจเพิ่มเติม เพื่อช่วย
ในการวินิจฉยั เช่น การตรวจเลือด และตรวจ
การท างานของหวัใจ

• การรักษานอกจากจะมุง่เน้นการชะลอการ
ด าเนินโรค ยงัต้องมองหาสาเหตท่ีุท าให้เกิด 
CHF เพื่อช่วยให้ควบคมุโรคได้ดีขึน้ และ
เพิ่มคณุภาพชีวิตของผู้ ป่วย



Acute heart failure
(ภาวะหวัใจล้มเหลว เฉียบพลนั)

• อาการหนกั
• ต้องนอน ICU/CCU
• เป็นเฉียบพลนั

 เป็นภาวะฉกุเฉิน ซึง่จ าเป็นต้องให้การรักษาทนัที
 มกัพบในผู้ ป่วยที่เกิดภาวะกล้ามเนือ้หวัใจขาดเลือด
 อตัรากลบัมานอนโรงพยาบาลซ า้ในช่วง 6 เดือนแรก

สงูถงึ 50%
 การรักษามุ่งเน้นการรักษาภาวะฉกุเฉิน เพ่ือช่วยการ

ไหลเวียนเลือด และการหายใจ
 แก้ไขภาวะฉกุเฉิน เช่น

• หลอดเลือดหวัใจตีบเฉียบพลนั
• ความดนัโลหิตสงูรุนแรง
• ภาวะหวัใจเต้นผิดจงัหวะ
• โรคลิน้หวัใจร่ัว ท่ีเกิดเฉียบพลนั
• ภาวะลิ่มเลือดอดุกัน้ในปอด



Acute heart failure
(ภาวะหวัใจล้มเหลว เฉียบพลนั)

Chronic heart failure
(ภาวะหวัใจล้มเหลว เรือ้รัง)

“ ทัง้สองสถานการณ์ คือ ผู้ ป่วยเดียวกนั การรักษาตอ่เน่ืองท่ีไม่ดี 
ท าให้เปลี่ยนจาก เรือ้รังเป็นเฉียบพลนัได้ ”
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ขณะนอนรพ. ท่ี 30 วนั ท่ี 180 วนั ท่ี 1 ปี

อตัราการเสียชีวิต

อตัราการเสียชีวิต 
ของผูป่้วย AHF

อตัราการเสียชีวิตของผู้ ป่วย AHF  
นัน้มีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้ตามเวลา 

ดงันัน้สิ่งส าคญัจงึ

ไม่ใช่แคก่ารรักษาภายใน
โรงพยาบาล



อตัราการเสียชีวิตของผูป่้วย HF
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อตัราเสียชีวิต ท่ี 1 ปี

เสียชีวิต รอด

5050

อตัราการเสียชีวิต ท่ี 5 ปี

เสียชีวิต รอด

5 ปีผา่นไป

ตาย ตาย



อะไรคือ HF
สาเหต ุและ
ปัจจยัเสี่ยง

แนวทางการ
รักษาในปัจจบุนั



สาเหตขุองการเกิดภาวะหวัใจล้มเหลว

การท างานท่ีผิดปกติของหวัใจ โครงสร้างหวัใจผิดปกติ



HF

โรคหลอดเลือดหวัใจตีบ

กล้ามเนือ้หวัใจขาด
เลือดเฉียบพลนั

ความดนัโลหิตสงู

โรคลิน้หวัใจ

ไมท่ราบสาเหตุ



ภาวะกล้ามเนือ้หวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั
• สาเหตทุี่พบบอ่ย คือ โรคหลอดเลือดหวัใจตีบ
เฉียบพลนั ซึง่เกิดจากการแตกตวัของชัน้ไขมนั 
ในหลอดเลือด (plaque rupture)

โรคหลอดเลือดหวัใจตีบ
• เกิดจากการมีชัน้ไขมนัเพิ่มขึน้ใน

หลอดเลือดหวัใจ (plaque)

DM
เบาหวาน

HT
ความดนัโลหิตสงู

DLP
ไขมนัในเลือดสงู



ภาวะความดนัโลหิตสงู
• น าไปสูภ่าวะแทรกซ้อนมากมาย ตัง้แตห่วัจนถงึเท้า

ปัจจยัเสี่ยง เช่น
• ภาวะอ้วน
• ความเครียด
• อาหารเค็ม
• สบูบหุร่ี
• ดื่มแอลกอฮอล์
• โรคร่วม เช่น เบาหวาน
• พนัธุกรรม



โรคลิน้หวัใจ จะสง่ผลให้เกิดการไหลเวียนโลหิตท่ีผิดปกติ 
ซึง่น าไปสูภ่าวะหวัใจล้มเหลวได้
 โรคลิน้หวัใจทัง้ตีบและร่ัว น าไปสูภ่าวะหวัใจล้มเหลวได้

ผู้ ป่วยท่ีควรสงสยัวา่มีความผิดปกติของลิน้หวัใจ 
ได้แก่
• มีอาการเหน่ือยง่ายกวา่ปกติ
• ตรวจร่างกายพบวา่ เสียงหวัใจผิดปกติ
• มีประวตัิไข้สงูเกิน 4 วนั และพบเสียงหวัใจ
ผิดปกติ โดยท่ีไม่ตอบสนองตอ่การให้ยาฆา่
เชือ้ (infective endocarditis)



ความผดิปกติอ่ืนๆ ของหวัใจท่ีน าไปสู่ภาวะหวัใจลม้เหลว

• โรคหวัใจพิการแตก่ าเนิด (congenital 
heart disease) เช่น
• ผนงักัน้ห้องหวัใจร่ัว
• ลิน้หวัใจผิดปกติแตก่ าเนิด
• ความผิดปกติของโครงสร้างหวัใจแบบอื่นๆ

• ความผิดปกติของกล้ามเนือ้หวัใจ
• ภาวะหวัใจโต (dilated cardiomyopathy)

• กล้ามเนือ้หวัใจหนาตวัผิดปกติ (hypertrophic 
cardiomyopathy)

• ภาวะอื่นๆ ท่ีไม่ใช่โรคหวัใจแตอ่าจน าไปสูภ่าวะ
หวัใจล้มเหลวได้ เช่น
• โลหิตจางขัน้รุนแรง (severe anemia)

• ภาวะธยัรอยด์เป็นพิษ (hyperthyroidism)

• หวัใจเต้นผิดจงัหวะ ทัง้ช้าและเร็ว (bradycardia 
and tachycardia)



ผู้ ป่วยบางสว่นก็ไมส่ามารถบอกถึงสาเหตุ
ของการเกิดภาวะหวัใจล้มเหลวได้

โรคหรือภาวะบางอย่างท่ีอาจน าไปสูก่ารเกิดภาวะหวัใจล้มเหลวได้ 
เช่น
• การติดเชือ้ไวรัสบางอยา่ง เช่น โรคเอดส์
• การสะสมของธาตเุหลก็ท่ีหวัใจ (hemochromatosis)
• การสะสมของโปรตีน amyloid ท่ีหวัใจ (amyloidosis)
• การท่ีเคยได้รับการฉายแสงท่ีบริเวณหน้าอก เช่น มะเร็งเต้านม
• การท่ีเคยได้รับยาเคมีบ าบดับางกลุม่



ผู้ ป่วยกลุม่ที่ควรสงสยัภาวะหวัใจล้มเหลว

มีปัจจยัเสี่ยง มีอาการของ HF

DM
เบาหวาน

HT
ความดนัโลหิตสงู

DLP
ไขมนัในเลือดสงู

ประวตัิโรคอื่นๆ เช่น
• Hyperthyroid
• Anemia
• มะเร็ง

เหน่ือย/ออ่นเพลีย/บวม

ประวตัิอาการน า้ท่วมปอด



ภาวะแทรกซ้อนของ HF

ภาวะไตวาย

ภาวะตบัวาย

หวัใจเต้นผิด
จงัหวะ

ลิน้หวัใจร่ัว
เป็นสาเหตใุห้ผู้ ป่วยเสียชีวิตซึง่ปอ้งกนัได้



อะไรคือ HF
สาเหต ุและ
ปัจจยัเสี่ยง

แนวทางการ
รักษาในปัจจบุนั



แนวทางการ
รักษาในปัจจบุนั

การตรวจวินิจฉยั

การรักษาตามชนิดของ HF

การรักษาโรคร่วม

• ตรวจเลือดเพ่ือยืนยนัภาวะหวัใจล้มเหลว
• การตรวจ echocardiography 

เพ่ือดกูารท างานของหวัใจห้องลา่งซ้าย

แยกตามการท างานของหวัใจห้องลา่งซ้าย

การรักษาโรคร่วมอื่นๆ ซึง่อาจเป็นเหตใุห้
เกิดภาวะหวัใจล้มเหลว และอาจเป็นเหตุ
ให้การรักษาไม่ประสบความส าเร็จ



การตรวจเลือดเพื่อยืนยนัภาวะหวัใจล้มเหลว

เม่ือหวัใจเกิดการขยายตวัขึน้เน่ืองจากมีน า้ใน
ร่างกายเพิ่มมากขึน้ ซึง่ท าให้หวัใจท างานได้ไม่ดี

มีการขบัสารบางอย่างท่ีช่วยในการขบัน า้และเกลือ
ออกจากร่างกาย

(สามารถน ามาใช้เป็นตวับอกภาวะหวัใจล้มเหลวได้)



การที่มีคา่เพิ่มสงูขึน้ 
บง่ชีถ้งึภาวะหวัใจล้มเหลว

เม่ือให้การรักษาแล้ว พบวา่
คา่ลดลง สามารถบอกได้วา่ 
ภาวะหวัใจล้มเหลวดีขึน้

• ใช้ในการวินิจฉยั
• ใช้ในการติดตามอาการได้

ระวงัการเกิดผลบวกลวง 
(false positive)

ภาวะที่อาจท าให้เกิดผลบวกลวง 
(false positive) เช่น
• ภาวะซีด
• ภาวะไตวาย
• อายมุาก
• ภาวะธยัรอยด์เป็นพิษ



การตรวจดูการท างานของหวัใจหอ้งล่างซา้ย

• การตรวจ echocardiography หรือการ
ตรวจอลัตร้าซาวน์หวัใจ เพ่ือดกูารท างานของหวัใจ
ห้องลา่งซ้าย
• ถือเป็นการตรวจท่ีท าได้งา่ย และไม่เจ็บตวัในการ
ตรวจ โดยไม่จ าเป็นต้องเตรียมตวัมาเพื่อการตรวจ

• สิง่ท่ีส าคญัในการตรวจท่ีต้องประเมิน คือ

“ การท างานของหวัใจห้องลา่งซ้าย ”
(Left ventricular ejection fraction,LVEF)



การท างานที่ลดลง มีผลตอ่การออกแรงของผู้ ป่วยในการใช้ชีวิต
ยิ่งมีคา่ลดลง ยิ่งท าให้ออกแรงได้น้อยลง และท าให้ใช้ชีวิตได้ล าบากขึน้

หวัใจห้องลา่งซ้าย 
ส าคญัอยา่งไร ?

LVEF

เป็นห้องหวัใจท่ีท าการสบูฉีดเลือด
ไปเลีย้งสว่นตา่งๆของร่างกาย

แนวทางการรักษาในปัจจบุนัจะแยกตาม LVEF เป็นหลกั



“ ชนิดของภาวะหวัใจล้มเหลว ”



การแบ่งความรุนแรง (NYHA functional class)

NYHA Fc. I

ไม่มีอาการเหน่ือย

NYHA Fc.II

มีอาการเหน่ือย
เลก็น้อยขณะออก

แรง

NYHA Fc.III

มีอาการเหน่ือย 
เม่ือท ากิจวตัร
ประจ าวนั

NYHA Fc.IV

มีอาการเหน่ือย 
ขณะที่พกัอยูเ่ฉยๆ



ภาวะหวัใจล้มเหลว 
ชนิดท่ีมีการท างานของหวัใจ

ห้องลา่งซ้าย
ต ่ากวา่ปกติ

(LVEF < 40%)

ภาวะหวัใจล้มเหลว 
ชนิดท่ีมีการท างานของหวัใจห้องลา่งซ้าย

ปกติ หรือใกล้เคียงปกติ
(LVEF > 40%)



ภาวะหวัใจล้มเหลว 
ชนิดท่ีมีการท างานของหวัใจ

ห้องลา่งซ้าย
ต ่ากว่าปกติ

(LVEF < 40%)

แบง่การรักษาเป็น 3 ล าดบัขัน้

• ACEI
• Beta-blocker
• MRA

• ARNI
• Ivabradine
• CRT

• Digoxin
• H-ISDN
• อปุกรณ์ช่วยการไหลเวียน / ปลกูถ่ายหวัใจ

1

2

3



ภาวะหวัใจล้มเหลว 
ชนิดท่ีมีการท างานของหวัใจห้องลา่งซ้าย

ปกติ หรือใกล้เคียงปกติ
(LVEF > 40%)

ปัจจบุนั ยงัไม่มีแนวทางการรักษาเป็นแบบแผนชดัเจน
มุ่งเน้นการควบคุมปริมาณน า้และเกลือในร่างกาย

พิจารณาใช้ยาขับปัสสาวะเพ่ือบรรเทาอาการ
ร่วมกบัรักษาโรคร่วมเป็นหลกั



ยาท่ีใช้รักษาภาวะหวัใจล้มเหลวท่ีควรรู้จกั

ACEI

Beta-blocker

MRA

ยาขบัปัสสาวะ



ยาท่ีใช้รักษาภาวะหวัใจล้มเหลวท่ีควรรู้จกั

ACEI
ออกฤทธ์ิโดยการยบัยัง้การท างานของฮอร์โมนบางตวั สง่ผลให้ลดความดนัโลหิต 
และชว่ยให้หวัใจห้องลา่งซ้ายท างานได้ดีขึน้

ตวัอย่างยาท่ีควรรู้จกั ได้แก่
Captopril, Enalapril

ข้อควรระวงัในการใช้ยานี ้ได้แก่
• ภาวะ potassium ในเลือดสงู (hyper-K)
• ภาวะไตวาย
• อาการไอแห้ง
• ภาวะความดนัโลหิตต ่า

ปัญหาท่ีมกัพบในการใช้ยานี ้
• ขนาดยาที่ให้ต ่าเกินไป
• อาการไอแห้ง จนท าให้ผู้ ป่วยหยดุยา
• สง่ผลลดความดนัโลหิตมาก ซึง่ใน

ผู้ ป่วยท่ีหวัใจท างานได้ไม่ดี มกัจะมี
ความดนัโลหิตที่ไมส่งูอยูแ่ล้ว

• ปัญหา K+ สงู และไตวาย



ยาท่ีใช้รักษาภาวะหวัใจล้มเหลวท่ีควรรู้จกั

Beta-blocker
ออกฤทธ์ิโดยการลดการท างานของระบบประสาทอตัิโนมตัิ ท าให้หวัใจรับภาระลดลง 
และในระยะยาวสง่ผลให้หวัใจท างานดีขึน้

ตวัอย่างยาท่ีควรรู้จกั ได้แก่
Bisoprolol, Carvedilol, Metoprolol

ข้อควรระวงัในการใช้ยานี ้ได้แก่
• ภาวะหวัใจเต้นช้า (bradycardia)
• โรคหอบหืด
• ภาวะความดนัโลหิตต ่า

ปัญหาท่ีมกัพบในการใช้ยานี ้
• หลีกเลี่ยงการให้ยาในผู้ ป่วยท่ีเพิ่งเกิด 

acute heart failure
• สง่ผลลดความดนัโลหิตมาก ซึง่ใน

ผู้ ป่วยท่ีหวัใจท างานได้ไม่ดี มกัจะมี
ความดนัโลหิตที่ไมส่งูอยู่แล้ว

• ภายหลงัการเร่ิมยา แล้วภาวะ HF 
แยล่งอาจต้องพิจารณา ปรับลด
ขนาดยาลง



ยาท่ีใช้รักษาภาวะหวัใจล้มเหลวท่ีควรรู้จกั

MRA ออกฤทธ์ิโดยการยบัยัง้การท างานของฮอร์โมนบางตวั สง่ผลให้มีการขบัเกลือและน า้ออกจากร่างกายได้มากขึน้

ตวัอย่างยาท่ีควรรู้จกั ได้แก่ Spironolactone

ข้อควรระวงัในการใช้ยานี ้ได้แก่
• ภาวะ potassium ในเลือดสงู (hyper-K)
• ภาวะไตวาย



ยาท่ีใช้รักษาภาวะหวัใจล้มเหลวท่ีควรรู้จกั

ยาขบัปัสสาวะ
• Furosemide 
• HCTZ

ออกฤทธ์ิโดยการขบัน า้และเกลือออกจากร่างกาย

ข้อควรระวงัในการใช้ยานี ้ได้แก่
• ภาวะ potassium ในเลือดต ่า (hypo-K)
• ภาวะไตวาย

Digoxin ปัจจบุนัข้อบง่ใช้ลดลง ถือเป็นยาล าดบัท่ี 3 ที่พิจารณาใช้
ระมดัระวงัในผู้ ป่วยที่มี hypo-K เพราะโอกาสเป็นพิษจากยาสงู 
(digitalis intoxication)



โพแทสเซียม 
• เป็นเกลือแร่ตวันึงในร่างกาย ซึง่อยู่ภายใน

เซลล์เป็นหลกั มีหน้าท่ีเก่ียวกบัการท างาน
ของกล้ามเนือ้ในร่างกาย

• กล้ามเนือ้ท างานผิดปกติ 
โดยเฉพาะกล้ามเนือ้ใน
การหายใจ

• หวัใจเต้นผิดจงัหวะ

• กล้ามเนือ้ท างานผิดปกติ 
โดยเฉพาะกล้ามเนือ้ใน
การหายใจ

• หวัใจเต้นผิดจงัหวะ



ยาท่ีควรหลีกเลี่ยงในผู้ ป่วยภาวะหวัใจล้มเหลวควรรู้จกั

ยาแก้ปวดในกลุม่ NSAIDs เช่น
Ibuprofen, Naproxen, Celecoxib

ยารักษาเบาหวานในกลุม่ TZD 
เช่น Pioglitazone 

Verapamil และ Diltiazem

การใช้ยาเหลา่นี ้
สง่ผลให้ภาวะหวัใจ
ล้มเหลวแยล่ง



โรคร่วม (comorbidity)
คือ โรคอ่ืนๆ ท่ีอาจเป็นเหตใุห้เกิดภาวะ
หวัใจล้มเหลวโดยตรง หรือ อาจเป็นโรค
อ่ืนๆ ซึง่สง่ผลให้การรักษาภาวะหวัใจ
ล้มเหลวไมป่ระสบความส าเร็จ

โรคร่วมท่ีควรรู้จกัและให้การเฝา้ระวงั 
เช่น
• โรคหลอดเลือดหวัใจตีบ
• เบาหวาน
• ไขมนัในเลือดสงู
• โรคความดนัโลหิตสงู
• ภาวะโลหิตจาง จากการขาดธาตเุหลก็



การรักษา HF
ไม่ใช่แค่การให้ยา



HF

บทบาทของผู้ ป่วย บทบาทของผู้ดแูล

การดแูลรักษาแบบองค์รวม

ควบคมุปัจจยัเสี่ยง, ออกก าลงักาย

เฝา้ระวงัอาการด้วยตวัเอง
จ ากดัน า้และเกลือ, ชัง่น า้หนกั

ทานยาสม ่าเสมอ และมาตรวจตามนดั

มีความรู้เก่ียวกบัโรคท่ีเป็นอยู่

ให้การรักษาตามมาตรฐาน

ก าหนดเปา้หมายในการรักษา

เฝา้ระวงัภาวะแทรกซ้อน

ยากิน ไม่ใช่ยา

Update ความรู้สม ่าเสมอ

ก าหนดเปา้หมายในการรักษา



การก าหนดเปา้หมายในการรักษา

“ Life is too short. ”

“ I want to be a doctor. ”

การรักษาแบบประคบัประคอง
• เน้นบรรเทาอาการเหน่ือย
• หลีกเลี่ยงผลข้างเคียงจากการรักษา

การรักษาเพื่อลดอตัราตายและชะลอการด าเนินโรค
• เน้นการรักษาเพื่อชะลอการด าเนินโรค
• เสี่ยงตอ่การเกิดผลข้างเคียงจากการรักษาได้มาก



ภาพรวมของการรักษา HF

เวชศาสตร์ฟืน้ฟ ู
ทางหวัใจ การปรับเปลี่ยน 

การด าเนินชีวิต
ยารักษาตาม
ความเหมาะสม

การใสอ่ปุกรณ์
ทางไฟฟ้าหวัใจ

การผ่าตดัหวัใจ
เพื่อแก้ไขความ

ผิดปกติ



อปุกรณ์ไฟฟ้าหวัใจ ส าหรับผู้ ป่วยท่ีมีภาวะหวัใจล้มเหลว

ช่วยแก้ไขภาวะหวัใจเต้นผิดจงัหวะ
ชนิดรุนแรง

ช่วยแก้ไขการบีบตวัของหวัใจ
ที่ไม่เหมาะสม



เวชศาสตร์ฟืน้ฟทูางด้านหวัใจ
“การฟืน้ฟหูวัใจ”

→ การฟืน้ฟหูวัใจ ถือเป็นหนึ่งการดแูลผู้ ป่วยภาวะหวัใจล้มเหลวที่มกัจะไม่ได้รับความ
สนใจ และยงัมีการให้บริการอยูน้่อย

→ การฟืน้ฟหูวัใจได้ดี จะท าให้ผู้ ป่วยกลบัไปใช้ชีวิตประจ าวนัได้ดียิ่งขึน้

ข้อจ ากดั
• เป็นการบริการท่ีมีความเสี่ยงสงู
• บคุลากรต้องมีความรู้ด้านโรคหวัใจ
• บคุลากรต้องมีความสามารถในการกู้ ชีพได้ 

(CPR)
• ต้องมีความรู้ในการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหวัใจ



ตวัอยา่ง คลนิิกฟืน้ฟหูวัใจ ในต่างประเทศ
ซึง่บคุลากร จะต้องประกอบด้วย
• แพทย์
• พยาบาล
• นกักายภาพ
• นกัสรีรวิทยาการออกก าลงักาย

อปุกรณ์พืน้ฐาน เช่น
• เคร่ืองวดัความดนัโลหิต
• เคร่ืองกระตกุไฟฟ้าหวัใจ (defib)
• อปุกรณ์กู้ ชีพ และถงัออกซิเจน
• เคร่ืองสง่สญัญาณคลื่นไฟฟ้าหวัใจ

ภาพจากเวบ็ไซต์ https://www.southdenver.com/tour-our-center/cardiac-rehabilitation-clinic/



การผา่ตดัใสอ่ปุกรณ์ท่ี
ช่วยการไหลเวียนเลือด

(ventricular 
assist device)

การผา่ตดัเพื่อปลกูถ่ายหวัใจ
(heart transplantation)



HF

บทบาทของผู้ ป่วย บทบาทของผู้ดแูล

การดแูลรักษาแบบองค์รวม

ควบคมุปัจจยัเสี่ยง, ออกก าลงักาย

เฝา้ระวงัอาการด้วยตวัเอง
จ ากดัน า้และเกลือ, ชัง่น า้หนกั

ทานยาสม ่าเสมอ และมาตรวจตามนดั

มีความรู้เก่ียวกบัโรคท่ีเป็นอยู่

ให้การรักษาตามมาตรฐาน

ก าหนดเปา้หมายในการรักษา

เฝา้ระวงัภาวะแทรกซ้อน

ยากิน ไม่ใช่ยา

Update ความรู้สม ่าเสมอ



การเฝ้าระวังอาการด้วยตนเอง



การเฝ้าระวังอาการด้วยตนเอง

• การสงัเกตอุาการด้วยตวัผู้ ป่วยเอง ถือเป็น
เร่ืองส าคญั เน่ืองจากผู้ ป่วยสว่นใหญ่ใช้
เวลาอยู่ท่ีบ้านเป็นหลกั

• ดงันัน้ผู้ ป่วยจงึควรมีความรู้ว่าอาการใดท่ี
ถือเป็นภาวะท่ีต้องแก้ไข และเป็นสญัญาณ
ที่บอกถงึอนัตรายที่ก าลงัจะเกิด

“ อาการท่ีเป็นสญัญาณเตือนในบางครัง้ อาจดเูป็นเหมือนเร่ืองปกติ 
แตใ่นความเป็นจริงแล้ว ถือเป็นสญัญาณเตือนที่ต้องได้รับการแก้ไข ”



เฝา้ระวงัอาการด้วยตวัเอง

มีการเพิ่มขึน้ของ

น า้หนกัตวั 

อยา่งรวดเร็ว

มีอาการเหน่ือยงา่ย 

หายใจล าบาก

มีอาการบวมที่

บริเวณหน้าแข้ง

เร่ิมมีปัญหาในการ

นอนหลบั เช่น

หลบัแล้วตื่นมาหอบ

ตอนกลางคืน

มีอาการไอแห้งบอ่ย มีอาการเบื่ออาหาร

น า้หนกัลด



สญัญาณเตือนเหลา่นี ้
บอกอะไรเรา ?

บอกถงึความรุนแรงของภาวะหวัใจล้มเหลวท่ีเป็นมากขึน้

บอกถงึการตอบสนองตอ่การรักษา

ช่วยเฝา้ระวงัภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึน้

ภาวะปอด
บวมน า้



เกิดจากการที่มีน า้สะสมอยู่ในเนือ้ปอด 
และขดัขวางการแลกเปลี่ยนออกซิเจน

คนไข้จะมีความรู้สกึเหมือนจมน า้ เพราะปอดไม่สามารถ
แลกเปลี่ยนออกซิเจนได้ ท าให้เกิดภาวะขาดออกซิเจน
• มีอาการเหน่ือย และหายใจล าบาก
• ตรวจพบวา่มีเสียงปอดผิดปกติ (crepitation)
• พบวา่ ระดบัออกซิเจนท่ีวดัจากปลายนิว้จะต ่า

เสียชีวิต



การชัง่น า้หนกัตวั ควรท าทกุวนั

→ หากน า้หนกัตวัเพิ่มขึน้ เกิน 1-1.5 กิโลกรัม 
ภายใน 1-2 วนั

→ ควรรีบมาพบแพทย์ หรือโทรมาปรึกษาท่ี
โรงพยาบาล

การแก้ไขเบือ้งต้น
• อาจให้ค าแนะน าในการปรับยาขบัปัสสาวะเพ่ิมขึน้จากเดิม และ
สอบถามหาสาเหตทุี่น่าจะท าให้เกิด เช่น การกินเค็ม หรือกินยา
แก้ปวดกลุม่ NSAIDs

• หากน า้หนกัตวัยงัคงเพิ่มขึน้อยู่ แนะน าให้มาตรวจที่โรงพยาบาล



ผู้ ป่วยภาวะหวัใจล้มเหลวบางครัง้จะมีปัญหาการนอนหลบั ซึง่อาจเกิดจาก
ปัญหาทางด้านจิตใจ แตภ่าวะที่ควรต้องระวงัเป็นพิเศษ คือ

อาการต่ืนมาหอบเหน่ือยกลางดกึ 
(Paroxysmal nocturnal dyspnea, PND)
• อาการจะเกิดในตอนกลางคืน ภายหลงัผู้ ป่วยหลบัไปแล้ว จะตื่นมาหอบ
เหน่ือยกลางดกึ

อาการหอบเหน่ือยนอนราบไมไ่ด้ (Orthopnea)
• โดยจะมีอาการนอนราบ (นอนหวัต ่า) ไมไ่ด้ เน่ืองจากจะมีอาการหายใจ
ล าบาก ซึง่ภาวะนีจ้ะเกิดจากการท่ีมีภาวะน า้ท่วมปอด



อาการหอบเหน่ือยนอนราบไมไ่ด้ (Orthopnea)
• โดยจะมีอาการนอนราบ (นอนหวัต ่า) ไมไ่ด้ เพราะ
จากจะมีอาการหายใจล าบาก 

• ซึง่ภาวะนีจ้ะเกิดจากการท่ีมีภาวะน า้ท่วมปอด

การแก้ไขเบือ้งต้น
• อาจให้ค าแนะน าในการปรับยาขบัปัสสาวะเพิ่มขึน้จากเดิม 
และสอบถามหาสาเหตทุี่น่าจะท าให้เกิด เช่น การกินเค็ม 
หรือกินยาแก้ปวดกลุม่ NSAIDs

• หากยงัคงมีอาการอยู่ ควรมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาล

“ผู้ ป่วยที่มีภาวะนอนราบไม่ได้ อยู่ตลอด มี
แนวโน้มสงู ท่ีจะต้องกลบัมานอนโรงพยาบาล 
ด้วยภาวะหวัใจล้มเหลวอยู่เร่ือยๆ”

Congest Heart Fail.2004 Jul-Aug;10(4):177-80.



น า้หนกัตวัเพิ่มอย่างรวดเร็ว

นอนราบไมไ่ด้

อาการเร่ิมต้นของภาวะปอดบวมน า้

ไม่ได้รับการ
แก้ไข ภาวะปอดบวมน า้

มีอาการหอบเหน่ือยรุนแรง

อาจเสียชีวิต หากไม่ได้รับ
การแก้ไขได้ทนัทว่งที



สญัญาณเตือนอื่นๆ ที่อาจพบได้ ซึง่เป็น
ตวัท่ีบอกถึงภาวะหวัใจล้มเหลวท่ีเร่ิม
เป็นมากขึน้ เช่น
• อาการขาบวมกดบุม๋
• อาการผอมหนงัหุ้มกระดกู
• อาการเหน่ือยขณะออกแรง ซึง่เป็น

มากขึน้



“ บวมกดบุม๋ ” เกิดจากการที่มีน า้สว่นเกิน ในเนือ้เย่ือของร่างกาย
• สามารถพบได้ในผู้ ป่วยภาวะหวัใจล้มเหลว ซึง่มีภาวะน า้เกิน
• ควรระมดัระวงัเพราะอาจเป็นผลข้างเคียงจากการรักษาอื่นๆ 
เช่น ยาลดความดนัโลหิต Amlodipine



อาการเบื่ออาหารน า้หนกัลด ซึง่น าสูภ่าวะผอมหนงั
หุ้มกระดกู (cardiac cachexia)
 ในผู้ ป่วยภาวะหวัใจล้มเหลวเรือ้รัง จะมีการสร้าง

ฮอร์โมนบางอยา่งท่ีเก่ียวกบัการไหลเวียนท่ี
ผิดปกติ ซึง่สง่ผลให้เกิดภาวะเบ่ืออาหาร และมี
การใช้พลงังานอยา่งผิดปกติ

Chest.1999 Mar;115(3):836-47.

“ผู้ ป่วยกลุม่นี ้จะมีพยากรณ์โรคท่ีแย่กว่าผู้ ป่วย
ท่ีมีน า้หนกัตวัปกติ หรือวา่น า้หนกัเกิน”



Adapted from Gheorghiade et al. 20052

จดุมุง่หมายของการ
เฝา้ระวงัอาการ

ลดอตัราการกลบัมา
นอนโรงพยาบาลซ า้

ผู้ ป่วยท่ีมีอตัราการกลบัมานอน
โรงพยาบาลซ า้ท่ีสงู จะมีการ
ด าเนินโรคและอตัราการตายที่
สงู เมื่อเทียบกบักลุม่ท่ีนอน
โรงพยาบาลไมบ่อ่ย



“ น ้าปลา ส่ิงท่ีขาดไม่ไดใ้นอาหารไทย ”

? รู้หรือไม ่วา่ 
น า้ปลา 1 ช้อนชา 
มีเกลือโซเดียมอยูเ่ทา่ไร

• ค าตอบคือ
1,000 - 1,200 มิลลิกรัม

• ในหนึง่วนัเราควรกินโซเดียมไม่เกินเท่าไร
• 2,300 มิลลกิรัม (AHA) 

• หรือน้อยกวา่ 1,500 mg ถ้าเป็นไปได้

• การควบคมุปริมาณโซเดียมท่ีกินไม่เกิน 
2,300 mg 
• ลดความดนัโลหิตลงได้ 2-8 mmHg

• ลดอาการของภาวะหวัใจล้มเหลวได้



อะไรคือ HF
สาเหต ุและ
ปัจจยัเสี่ยง

แนวทางการ
รักษาในปัจจบุนั

ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบั HF เพื่อจะ
ได้ให้ค าแนะน าแก่
ผู้ ป่วยและบคุคลอ่ืนๆ

• อาการของผู้ ป่วย HF
• ภาวะหวัใจล้มเหลว

เฉียบพลนั และเรือ้รัง

• สาเหต ุและปัจจยั
เสี่ยงของ HF

• ผู้ ป่วยกลุม่ใดที่ควร
สงสยัวา่เป็น HF

• ก าหนดเปา้หมายของการรักษา
• การรักษาโดยใช้ยา และไม่ใช้ยา
• ข้อควรระวงัของยาท่ีใช้ในการรักษา
• การเฝา้ระวงัอาการ
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