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การดููแลรัักษาภาวะหััวใจล้้มเหลว
ในผู้้ป่� ว่ ยที่่�มีีโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้อ� รััง
เป็็นโรคร่่วม
(Heart failure management
in patient with heart failure
and chronic obstructive
pulmonary disease)
โสวิิชญา ปานทอง
สิิทธิินัันท์์ แตงจุ้้�ย
เอกราช อริิยะชััยพาณิิชย์์

ภาวะหััวใจล้้มเหลว (heart failure หรืือ HF) และโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง (chronic obstructive
pulmonary disease หรืือ COPD) เป็็นภาวะเรื้้�อรัังที่่�อัันตรายของ 2 อวััยวะสำำ�คััญในร่่างกาย คืือหััวใจ
และปอด แม้้ความผิิดปกติิทั้้ง� 2 จะสามารถป้้องกัันและรัักษาได้้ แต่่ (ส่่วนใหญ่่) ไม่่สามารถทำำ�ให้้หายขาด
ได้้ จึึงส่่งผลกระทบกัับผู้้�ป่่วยเป็็นอย่่างมาก ทั้้�งความเสี่่�ยงต่่อ การนอนโรงพยาบาล การเสีียชีีวิิต และ
การเสื่่�อมของคุุณภาพชีีวิิต
ในปััจจุุบััน เนื่่�องจากการเพิ่่�มขึ้้�นของอายุุเฉลี่่�ยของประชากร (สัังคมสููงวััย) และการพััฒนา
ทางการแพทย์์ การสาธารณสุุขที่่�ดีีขึ้้�น โดยเฉพาะในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดููแลภาวะวิิกฤติิและฉุุกเฉิิน
ทางหััวใจ จึึงทำำ�ให้้อุุบััติิการณ์์ และความชุุกของภาวะหััวใจล้้มเหลวสููงขึ้้�น(1)
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ในบทความนี้้�ผู้้�เขีียนจึึงมีีความประสงค์์ ที่่�จะรวบรวมข้้อมููลที่่�สำำ�คััญ ได้้แก่่ คำำ�จำำ�กััดความ การ
วิินิจิ ฉััย และการดููแลรัักษาผู้้�ป่ว่ ยภาวะหััวใจล้้มเหลวที่่มีี� โรคปอดอุุดกั้้น� เรื้้อ� รัังร่่วมด้้วย โดยให้้ความสำำ�คัญ
ั
กัับเนื้้�อหาในส่่วนของการดููแลรัักษา HF ที่่อ� าจแตกต่่างจากการรัักษาผู้้�ป่ว่ ยภาวะหััวใจล้้มเหลวที่่ไ� ม่่มีีโรค
ปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังร่่วม และแนะแนวทางการใช้้ยากลุ่่�ม beta blocker ในผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�

1. ภาวะหััวใจล้้มเหลวและโรคร่่วม

ในการดููแลรัักษาภาวะหััวใจล้้มเหลวนั้้�น การวิินิจิ ฉััยและดููแลโรคร่่วมมีีความสำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่�ง บาง
ครั้้�งส่่งผลโดยตรง เช่่น โรคร่่วมเหล่่านั้้�นเป็็นสาเหตุุของภาวะหััวใจล้้มเหลว ได้้แก่่ โรคหลอดเลืือดหััวใจ
โรคลิ้้�นหััวใจ หรืือ ความผิิดปกติิของต่่อมไร้้ท่่อชนิิดต่่างๆ
บางครั้้�งอาจส่่งผลต่่อการรัักษาภาวะหััวใจล้้มเหลว เช่่น ข้้อพึึงระวัังการใช้้ยากลุ่่�ม renin angiotensin aldosterone system blockage ในผู้้�ป่่วยบางรายที่่�มีีความผิิดปกติิของไตอย่่างรุุนแรง หรืือการ
ใช้้ยากลุ่่�ม beta blocker ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีโรคทางระบบทางเดิินหายใจ (รููปที่่� 1)

รููปที่่� 1. โรคร่่วมที่่สำ� �คั
ำ ัญในภาวะหััวใจล้้มเหลว (ดััดแปลงจาก J Med Assoc Thai 2019;102(4):508-12)
CKD, chronic kidney disease; HF, heart failure; PH, pulmonary hypertension
	ความชุุกของโรคร่่วมต่่างๆ นั้้�น มีีความแตกต่่างกัันขึ้้น� กัับกลุ่่�มผู้้�ป่ว่ ยภาวะหััวใจล้้มเหลวที่่ศึ� กึ ษา
รวบรวมข้้อมููล และเกณฑ์์การวิินิิจฉััยโรคร่่วมเหล่่านั้้�น ข้้อมููลจากการศึึกษาในรููปแบบ registry สามารถ
สรุุปได้้ ตามตารางที่่� 1.(2)
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ตารางที่่� 1. ความชุุกของโรคร่่วมต่่างๆ ในผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจล้้มเหลว (ดััดแปลงจาก J Am Coll Cardiol.
2014 Dec 2;64(21):2281-93.)
ADHERE
Registry1
Reduced
N
25,865
อายุุ, ปีี
70±14
เพศหญิิง
40%
ผลการตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการ
Hemoglobin g/dL
Cr, mg/dL
1.6±1.3
โรคร่่วม
COPD or asthma
27%
Renal insufficiency
26%
ภาวะซีีด
เบาหวาน
40%
ภาวะอ้้วน
หมายเหตุุ

GWTG
Registry2
Preserved
26,322
74±13
62%

Reduced
55,083
70 (58-80)
36%

Preserved
40,354
78 (67-85)
63%

1.7±1.5

12.4 (11-13.8)
1.3 (1-1.18)

11.5 (10.2-12.9)
1.3 (1-1.19)

31%
26%
45%
-

27%
48%
14%
40%
25%

33%
52%
22%
46%
33%

- ADHERE Registry: The Acute Decompensated HEart Failure National Registry
- GWTG-Registry: Get With The Guideline Registry

2. โรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง

โรคปอดอุุดกั้้น� เรื้้อ� รััง เป็็นหนึ่่�งในโรคเรื้้อ� รัังของระบบทางเดิินหายใจที่่พ� บได้้บ่อ่ ย โดยเป็็นโรคที่่�
มีีพยาธิิสภาพกำำ�เนิิด (pathogenesis) ที่่�ซัับซ้้อน ซึ่่�งสาเหตุุของความผิิดปกติิมัักเริ่่�มต้้นจากการได้้รัับสาร
หรืืออนุุภาคที่่เ� ป็็นพิิษในปริิมาณที่่ม� ากพอ ในผู้้�ป่ว่ ยส่่วนมากเกิิดจากการสููบบุุหรี่จำ�่ �ำ นวนมากเป็็นเวลานาน
มลภาวะทางอากาศก็็อาจเป็็นสาเหตุุได้้เช่่นกััน ในผู้้�ป่่วยบางรายอาจพบว่่ามีีความผิิดปกติิที่่�การเจริิญ
เติิบโตของปอดในช่่วงพััฒนาการ
พยาธิิสภาพ (pathology) ที่่สำ� ำ�คัญ
ั ของโรคปอดอุุดกั้้น� เรื้้อ� รััง คืือการมีีการจำำ�กัดั ของการไหลของ
อากาศ (airflow limitation) ภายในทางเดิินหายใจ ซึ่่�งเป็็นอยู่่�ตลอดเวลา นอกจากการจำำ�กััดของการไหล
ของอากาศภายในทางเดิินหายใจแล้้ว ปััจจััยอื่่�นที่่เ� ป็็นพยาธิิสภาพร่่วมที่่สำ� ำ�คัญ
ั ของโรคปอดอุุดกั้้น� เรื้้อ� รััง
(3, 4)
เช่่น
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- การมีีลมคงค้้างอยู่่�ในถุุงลมปอดหลัังการหายใจออกสุุด (lung hyperinflation) จนทำำ�ให้้ปอด
ขยายมากกว่่าปกติิ
- การทำำ�ลายเนื้้�อปอด จนถุุงลมปอดมีีลัักษณะเป็็นถุุงลมที่่�โป่่งพอง (emphysema) นำำ�ไปสู่่�การ
สููญเสีียความสามารถในการหด-ขยายตัั ว ของปอด และสููญเสีียความสามารถในการ
แลกเปลี่่�ยนก๊๊าซ
- ภาวะออกซิิเจนในเลืือดต่ำำ�� (hypoxemia) ซึ่่�งนำำ�ไปสู่่�การหดตััวของหลอดเลืือดภายในปอด
ซึ่่�งส่่งผลให้้ความดัันโลหิิตปอดสููงขึ้้�น (pulmonary hypertension)
การวิินิิจฉััยโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง เริ่่�มจากอาการของผู้้�ป่่วย ซึ่่�งคืืออาการหายใจเหนื่่�อย จาก
พยาธิิสภาพของปอดที่่�มีีการจำำ�กััดของการไหลของอากาศและแลกเปลี่่�ยนก๊๊าซ ทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยต้้องใช้้แรง
มากขึ้้�นในการหายใจแต่่ละครั้้�ง อาการอื่่�นที่่�มัักพบ ได้้แก่่ ไอเรื้้�อรััง มีีเสมหะ ออกกำำ�ลัังกายหรืือออกแรง
ได้้ลดลง
อาการของผู้้�ป่่วยในกลุ่่�มนี้้�มัักจะไม่่จำำ�เพาะ อาการเหนื่่�อยบางครั้้�ง อาจพบว่่ามีีอาการเหนื่่�อย
ในท่่านอน (เนื่่�องจากการที่่ต้� อ้ งใช้้กระบัังลมในการหายใจมากขึ้้น� คล้้ายอาการที่่พ� บในผู้้�ป่ว่ ยภาวะหััวใจ
ล้้มเหลว) หรืือกลัับกัันหากโรคอยู่่�ในระยะสงบ ก็็อาจมีีอาการไม่่มาก และอาจตรวจร่่างกายไม่่พบความผิิด
ปกติิใดๆ ได้้
อาการแสดงที่่�อาจพบได้้ในผู้้�ป่่วยโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง เช่่น
- Increased anterior-posterior diameter of chest wall (“barrel chest”)
- Decrease diaphragmatic excursion
- Hyperresonance on percussion
- Decrease breath sounds
- Increase expiratory phase
- Rhonchi and wheezing
การตรวจเพิ่่�มเติิมด้้วยการตรวจสมรรถภาพปอด (pulmonary function test) มีีความสำำ�คััญ
ในการวิินิจิ ฉััยโรคปอดอุุดกั้้น� เรื้้อ� รััง โดยจะตรวจพบว่่ามีีอััตราส่่วนระหว่่างปริิมาตรของอากาศที่่เ� ป่่าออก
อย่่างเร็็วแรงในวิินาทีีที่่� 1 (forced expiratory volume in 1 second หรืือ FEV1) ต่่อปริิมาตรของอากาศ
ที่่เ� ป่่าออกมาอย่่างเร็็วแรงได้้มากที่่สุ� ดุ (forced vital capacity หรืือ FVC) โดยสััดส่ว่ นดัังกล่่าว (FEV1/FVC)
ที่่น้� อ้ ยกว่่า 0.7 ใช้้ในการวิินิจิ ฉััยโรคปอดอุุดกั้้น� เรื้้อ� รััง และลัักษณะของการจำำ�กัดั ของการไหลของอากาศ
ภายในทางเดิินหายใจ (obstructive pattern) ดัังกล่่าว ต้้องไม่่เปลี่่�ยนแปลงจนกลัับเป็็นปกติิ เมื่่�อได้้พ่่น
ยาขยายหลอดลมในขนาดที่่�พอเหมาะเเล้้ว(3)
การตรวจเพิ่่�มเติิมอื่่�นๆ ที่่�อาจใช้้สนัับสนุุนโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง ได้้แก่่ การถ่่ายภาพรัังสีีปอด/
เอกซเรย์์ปอด โดยลัักษณะผิิดปกติิที่่� ได้้แก่่ กระบัังลมแบนราบลง หรืือพบว่่าช่่องว่่างของอากาศบริิเวณ
หลัังกระดููกหน้้าอกมีีขนาดใหญ่่ขึ้้�นกว่่าปกติิ ซึ่่�งลัักษณะทั้้�งสองอย่่างเกิิดจากการที่่�มีีอากาศค้้างในช่่อง
ปอดมากขึ้้�น
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การตรวจสมรรถภาพปอด ในผู้้�ป่่วยโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง เป็็นการตรวจที่่มีีป
� ระโยชน์์ นอกจาก
ช่่วยในการวิินิจิ ฉััยแล้้ว ยัังใช้้ประเมิินความรุุนแรงของการจำำ�กัดั การไหลของอากาศได้้อีีกด้้วย โดยดููจาก
ปริิมาตรของอากาศที่่�เป่่าออกอย่่างเร็็วแรงในวิินาทีีที่่� 1 (FEV1) (ตาราง 2.)
ตารางที่่� 2. ความรุุนแรงของ COPD แบ่่งตามการตรวจสมรรถภาพปอด (ดััดแปลงจากเอกสารอ้้างอิิง 3.)
FEV1 หลัังจากได้้
ยาขยายหลอดลม

ระดัับความรุุนแรง

FEV1 ≥80%

GOLD 1 (อาการน้้อย)

50% ≤ FEV1 <80%

GOLD 2 (อาการปานกลาง)

30% ≤ FEV1 <50%

GOLD 3 (อาการรุุนแรง)

FEV1 <30%

GOLD 4 (อาการรุุนเเรงมาก)

หมายเหตุุ: FEV1: Forced expiratory volume in 1 second; GOLD: The Global Initiative for Chronic Obstructive
Lung Disease

	ยัังมีีอีีกวิิธีีในการใช้้การแบ่่งกลุ่่�มผู้้�ป่ว่ ยโรค COPD คืือการแบ่่งโดยอาศััยความรุุนแรงของอาการ
ร่่วมกัับประวััติิความถี่่�ของการกำำ�เริิบของ COPD โดยความรุุนแรงของอาการจะประเมิินโดยใช้้
1. แบบสอบถาม mMRC (modified British medical research council dyspnea scale) เป็็น
แบบสอบถามที่่ป� ระเมิินการเสีียความสามารถเนื่่�องมาจากอาการหอบเหนื่่�อยของผู้้�ป่ว่ ย (ไม่่
ได้้ประเมิินคุุณภาพชีีวิิตด้้านอื่่�นๆ) (ตารางที่่� 3)
2. แบบประเมิิน CAT (COPD assessment test) ซึ่่�งวััดคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�ป่่วยโรคปอดอุุดกั้้�น
เรื้้�อรััง เป็็นการประเมิินอาการ ความสามารถในการประกอบกิิจวััตรประจำำ�วััน ความรู้้�สึึกดีี
และความมั่่�นใจของตนเอง ทั้้�งหมด 8 ข้้อ (ตารางที่่� 4.)
แล้้วแบ่่งผู้้�ป่่วยเป็็น GOLD A, GOLD B, GOLD C และ GOLD D (ตาราง 5. แนวทางเวชปฏิิบััติิ
the global initiative for chronic obstructive lung disease หรืือ GOLD) โดยความรุุนแรงของอาการจะ
ประเมิินโดยใช้้
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ตารางที่่� 3. แบบสอบถาม mMRC เพื่่�อประเมิินความรุุนแรงของอาการ (modified British medical
research council dyspnea scale) (ดััดแปลงจาก BMJ 1960;2:1662)
   mMRC Grade

อาการเหนื่่�อย

mMRC Grade 0

รู้้�สึึกหายใจหอบเหนื่่�อยขณะออกกำำ�ลัังกายอย่่างหนัักเท่่านั้้�น

mMRC Grade 1

หายใจหอบเมื่่�อเดิินอย่่างเร่่งรีีบบนพื้้�นราบ หรืือเมื่่�อเดิินขึ้้�นที่่�สููงชััน

mMRC Grade 2

เดิินบนพื้้�นราบได้้ช้้ากว่่าคนอื่่�นที่่�อยู่่�ในวััยเดีียวกััน เพราะหอบเหนื่่�อย หรืือต้้อง
หยุุดเพื่่�อหายใจ เมื่่�อเดิินตามปกติิบนพื้้�นราบ

mMRC Grade 3

ต้้องหยุุดเพื่่�อหายใจ หลัังจากเดิินได้้ประมาณ 100 เมตร หรืือหลัังจากเดิินได้้
สัักพัักบนพื้้�นราบ

mMRC Grade 4

หายใจหอบมากเกิินกว่่าที่่�จะออกจากบ้้าน หรืือหอบมากขณะแต่่งตััว หรืือ
เปลี่่�ยนเครื่่�องเเต่่งตััว

ตารางที่่� 4. แบบประเมิิน CAT (COPD assessment test)
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ตารางที่่� 5. การแบ่่งกลุ่่�มผู้้�ป่ว่ ยโรค COPD โดยอาศััยความรุุนแรงของอาการ ร่่วมกัับประวััติคิ วามถี่่ข� อง
การกำำ�เริิบของ COPD ตามแนวทางเวชปฏิิบััติิ (ดััดแปลงจากเอกสารอ้้างอิิง 3.)
GOLD group

อาการกำ�เริบ
ต่อปี

การเข้าโรงพยาบาล
ต่อปี

mMRC

CAT

A

0-1

0

0-1

<10

B

0-1

0

≥2

≥10

C

≥2

≥1

0-1

<10

D

≥2

≥1

≥2

≥10

หรืือ
อาการกำำ�เริิบ และ
การเข้้าโรงพยาบาลต่่อปีี

อาการน้้อย
mMRC 0-1
CAT <10

อาการมาก
mMRC ≥2
CAT ≥10

≥2 ครั้้�ง หรืือ ต้้องเข้้า รพ. ≥1 ครั้้�ง

C

D

0-1 ครั้้�ง และ ไม่่ต้้องเข้้า รพ.

A

B

3. ภาวะหััวใจล้้มเหลว

ภาวะหััวใจล้้มเหลว เป็็นกลุ่่�มของอาการทางคลิินิิกที่่�เกิิดจากความผิิดปกติิทางโครงสร้้าง หรืือ
การทำำ�งานของหััวใจ แล้้วมีีผลให้้ปริิมาณเลืือดที่่�ออกจากหััวใจลดลง ทำำ�ให้้ให้้เลืือดไปเลี้้�ยงส่่วนต่่างๆ
ของร่่างกายได้้ไม่่เต็็มประสิิทธิิภาพ โดยเฉพาะในขณะที่่ทำ� ำ�กิจิ กรรมต่่างๆ หรืือออกกำำ�ลังั กาย (1) มีีอาการ
สำำ�คััญที่่�พบได้้บ่่อย คืืออาการเหนื่่�อย หายใจไม่่อิ่่�ม ไม่่สามารถในการทำำ�กิิจกรรมที่่�เคยทำำ�ได้้ หรืือ
อาการบวม
อาการต่่างๆ ของภาวะหััวใจล้้มเหลว สามารถแบ่่งออกเป็็น 2 กลุ่่�ม คืือ
1. อาการที่่เ� กิิดจากการคั่่�งของสารน้ำำ��ในร่่างกาย จะทำำ�ให้้มีีอาการต่่างๆ ดัังต่่อไปนี้้� ได้้แก่่ อาการ
เหนื่่�อย, นอนราบไม่่ได้้, ต้้องลุุกมาหอบเหนื่่�อยในเวลากลางคืืน, น้ำำ�� หนัักตััวเพิ่่�ม, แขน-ขาบวม หรืือท้้องโต
ซึ่่�งเกิิดจากการมีีน้ำำ��ในช่่องท้้อง
2. อาการที่่เ� กิิดจากภาวะที่่อ� วััยวะต่่างๆ ได้้รับั เลืือดไม่่เพีียงพอ ได้้แก่่ อาหารเหนื่่�อย, อ่่อนเพลีีย,
มืือเท้้าเย็็น, หน้้ามืืด บางครั้้�งหมดสติิ อิ่่�มง่่าย อาจจะมีีภาวะหััวใจเต้้นเร็็วร่่วมด้้วย
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การตรวจร่่างกายที่่�พบได้้ในผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจล้้มเหลว เช่่น
- Elevated internal jugular venous pressure
- Rales หรืือ crepitations
- Ascites
- Edema
- Cold skins
การวิินิิจฉััยภาวะหััวใจล้้มเหลวอาศััยการวิินิิจฉััยทางคลิินิิกเป็็นหลััก กล่่าวคืือ วิินิิจฉััยจากการ
ที่่ซั� กั ประวััติแิ ละตรวจร่่างกายแล้้ว พบว่่าผู้้�ป่ว่ ยมีีอาการและอาการแสดงที่่เ� ข้้าได้้ ซึ่ง่� ถืือว่่าท้้าทายสำำ�หรัับ
แพทย์์หรืืออายุุรแพทย์์ที่ดูู่� แลผู้้�ป่ว่ ยกลุ่่�มนี้้� เนื่่�องจากอาการและอาการแสดงต่่างๆ มัักไม่่มีีความจำำ�เพาะ
โดยเฉพาะในรายที่่�มีีโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังเป็็นโรคร่่วม
ในทางกลัับกัันยัังไม่่มีีการตรวจเพิ่่�มเติิมใดๆ ไม่่ว่า่ จะเป็็น การตรวจทางห้้องปฏิิบัติั กิ าร การถ่่าย
ภาพรัังสีีปอด หรืือ การตรวจหััวใจด้้วยคลื่่�นเสีียง (echocardiogram) ที่่�ใช้้เป็็นมาตรฐานในการวิินิิจฉััย
ภาวะ HF แต่่การตรวจเหล่่านั้้�น มัักมีีความจำำ�เป็็นในการดููแลผู้้�ป่ว่ ย และนำำ�มาใช้้ในการช่่วยประเมิินแยก
โรค หรืือเพื่่�อแยกประเภทของภาวะหััวใจล้้มเหลวได้้
	ที่่สำ� ำ�คัญ
ั การส่่งตรวจเพิ่่�มเติิมอาจช่่วยการหาสาเหตุุของความผิิดปกติิของหััวใจ เช่่น โรคหลอด
เลืือดหััวใจ โรคกล้้ามเนื้้�อหััวใจพิิการ ลิ้้�นหััวใจที่่�ผิิดปกติิ เยื่่�อหุ้้�มหััวใจที่่�ผิิดปกติิ หรืือเเม้้กระทั่่�งจัังหวะ
การเต้้นของหััวใจที่่�ผิิดปกติิ(5)
	ประเภทของภาวะหััวใจล้้มเหลว สามารถแบ่่งได้้หลายแบบ ดัังเช่่นแสดงตามตารางที่่� 6
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ตารางที่่� 6. การแบ่่งประเภทภาวะหััวใจล้้มเหลวตามวิิธีีต่่างๆ (ดััดแปลงจาก J Med Assoc Thai
2019;102:231-9)
การแบ่่งประเภทของภาวะหััวใจล้้มเหลวตาม ACC/AHA staging
ACC/AHA stage A ผู้้�ป่่วยมีีความเสี่่�ยงต่่อภาวะหััวใจล้้มเหลว แต่่ยัังไม่่มีีความผิิดปกติิของหััวใจ
ACC/AHA stage B ผู้้�ป่่วยมีีความผิิดปกติิของหััวใจ แต่่ยัังไม่่มีีอาการของภาวะหััวใจล้้มเหลว
ACC/AHA stage C ผู้้�ป่่วยมีีความผิิดปกติิของหััวใจ และเคยมีีภาวะหััวใจล้้มเหลวมาก่่อน
ACC/AHA stage D ภาวะหััวใจล้้มเหลวที่่มีี� อาการมาก มัักมีีความผิิดปกติิของอวััยวะระบบต่่างๆ ร่่วมด้้วย
การแบ่่งประเภทของภาวะหััวใจล้้มเหลวตาม NYHA functional heart
I
II
III
IV

ไม่่มีีข้้อจำำ�กััดการออกแรง สามารถทำำ�กิิจกรรมต่่างๆ ได้้อย่่างปกติิ โดยที่่�ไม่่มีีอาการหอบ
เหนื่่�อย
มีีข้้อจำำ�กััดในการออกแรงเพีียงเล็็กน้้อย มัักมีีอาการเหนื่่�อยเมื่่�อต้้องทำำ�กิิจกรรมที่่�ต้้องออก
แรงมากๆ
มีีข้้อจำำ�กััดในการออกแรงมากพอสมควร มีีอาการเหนื่่�อยหายใจไม่่อิ่่�ม เมื่่�อต้้องทำำ�กิิจกรรม
ที่่�ไม่่ต้้องออกแรงมาก แต่่ไม่่มีีอาการขณะพััก
มีีข้้อจำำ�กััดอย่่างมากในการทำำ�กิิจกรรม และมีีอาการหอบหนื่่�อยขณะพััก

การแบ่่งตามความสามารถในการบีีบตััวของหััวใจห้้องล่่างซ้้าย
rEF

ภาวะหััวใจล้้มเหลวแบบบีีบตััวผิิดปกติิ การทำำ�งานของหััวใจห้้องล่่างซ้้ายน้้อยกว่่าร้้อยละ 40

mrEF

ภาวะหััวใจล้้มเหลวแบบบีีบตััวกึ่่�งปกติิ
การทำำ�งานของหััวใจห้้องล่่างซ้้ายอยู่่�ในช่่วงระหว่่าง 40-50
pEF
ภาวะหััวใจล้้มเหลวแบบบีีบตััวปกติิ
การทำำ�งานของหััวใจห้้องล่่างซ้้ายมากกว่่าเท่่ากัับร้้อยละ 50
Recovery
ผู้้�ป่ว่ ยในกลุ่่�มภาวะหััวใจล้้มเหลวแบบบีีบตััวผิิดปกติิที่มีี�่ การทำำ�งานของหััวใจห้้องล่่างซ้้ายดีีขึ้้น�
มากกว่่าร้้อยละ 50 หลัังรัักษา
การแบ่่งตามความเรื้้�อรััง
หััวใจล้้มเหลวแบบ
เฉีียบพลััน
หััวใจล้้มเหลวแบบ
เรื้้�อรััง

คืือ ผู้้�ป่่วยที่่�มีีอาการแย่่ลง ความจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องประเมิิน และให้้การรัักษาอย่่างฉัับพลััน
ผู้้�ป่่วยที่่�มีีการดำำ�เนิินโรคค่่อนข้้างคงที่่� อาจจะมีีหรืือไม่่มีีอาการก็็ได้้

การแบ่่งตามสภาวะการคั่่�งของน้ำำ��และภาวะที่่�เลืือดไปเลี้้�ยงส่่วนต่่างๆ
Wet
ภาวะที่่�มีีการคั่่�งของน้ำำ��ในร่่างกาย
Dry
ปริิมาณน้ำำ�� ในหลอดเลืือดของร่่างกายอยู่่�ในเกณฑ์์พอดีี
Cold
ภาวะที่่�เลืือดไปเลี้้�ยงส่่วนต่่างๆ ได้้ไม่่ดีี
Warm
ภาวะที่่�เลืือดไปเลี้้�ยงส่่วนต่่างๆ ได้้เป็็นอย่่างดีี
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4. ปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังและภาวะหััวใจล้้มเหลว

	ปััจจุุบััน ยัังไม่่มีีคำำ�อธิิบายที่่�ครบถ้้วนเกี่่�ยวกัับความสััมพัันธ์์ระหว่่างโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังและ
ภาวะหััวใจล้้มเหลว ทั้้�งนี้้�ความผิิดปกติิของหััวใจและหลอดเลืือดชนิิดต่่างๆ (ซึ่่�งสามารถเป็็นสาเหตุุของ
ภาวะหััวใจล้้มเหลวในที่่สุ� ดุ ) และโรคปอดอุุดกั้้น� เรื้้อ� รััง มัักมีีปััจจััยเสี่่ย� งในการเกิิดโรคร่่วมกัันหลายปััจจััย
เช่่น การสููบบุุหรี่่� มลภาวะ อายุุที่่�เพิ่่�มขึ้้�น หรืือเศรษฐฐานะที่่ต่ำ� ำ��
	ปััจจััยอาจอธิิบายพยาธิิสภาพกำำ�เนิิดของความสััมพัันธ์์ระหว่่างโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังและโรค
หััวใจชนิิดต่่างๆ ได้้แก่่ (รููปที่่� 2)
1. กระบวนการอัักเสบที่่�เกิิดขึ้้�นในร่่างกาย (systemic inflammation) ในผู้้�ป่่วยโรคปอดอุุดกั้้�น
เรื้้�อรััง จะมีีภาวะการอัักเสบเกิิดขึ้้�นภายในปอด ซึ่่�งสารเหล่่านี้้�มีีผลเพิ่่�มการทำำ�งานของเกร็็ดเลืือดและ
ทำำ�ให้้ผนัังหลอดเลืือดแดงแข็็งตััวมากขึ้้�นซึ่่�งมีีผลให้้เพิ่่�มโอกาสเกิิดโรคหััวใจชนิิดต่่างๆ(6)
2. ภาวะที่่�ปอดขยายมากกว่่าปกติิ (lung hyperinflation) ส่่งผลให้้ความดัันในระบบหมุุนเวีียน
โลหิิตระหว่่างหััวใจและปอดสููงขึ้้น� ทำำ�ให้้หัวั ใจด้้านขวาเริ่่ม� ทำำ�งานได้้เเย่่ลง ต่่อมาหััวใจด้้านซ้้ายจะทำำ�งาน
ได้้แย่่ลงตามมา และท้้ายที่่สุ� ดุ จะส่่งผลให้้ปริมิ าณเลืือดที่่อ� อกจากหััวใจต่่อนาทีีมีีปริิมาณลดลง โดยสาเหตุุ
ของปอดขยายมากกว่่าปกติิ เกิิดจาก(7-9)
a. การที่่�มีีอากาศค้้างในปอดในช่่วงหลัังจากการหายใจออกสุุดมากกว่่าปกติิ ซึ่่�งมีีสาเหตุุ
จากการที่่�เนื้้�อปอดถููกทำำ�ลายส่่งผลให้้ปอดเสีียความสามารถในการหดขยาย
b. การที่่�ผู้�ป่้ ่วยเริ่่�มหายใจเข้้า แม้้ว่่ายัังหายใจออกไม่่สุดุ ทำำ�ให้้ปริิมาตรอากาศที่่�หายใจเข้้า
มากกว่่าปริิมาตรอากาศที่่ห� ายใจออก ทำำ�ให้้ปริมิ าตรอากาศที่่ค� งค้้างสะสมมากขึ้้น� เรื่่อ� ยๆ
ทำำ�ให้้ประสิิทธิิภาพของการหายใจผิิดปกติิ
3. ภาวะพร่่องออกซิิเจนในผู้้�ป่่วยโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง (chronic hypoxemia) ยัังผลให้้เกิิดการ
เปลี่่�ยนแปลงของหลอดเลืือดภายในปอด คืือหลอดเลืือดในปอดหดตััว ทำำ�ให้้มีีเเรงต้้านทานในหลอด
เลืือดภายในปอดสููงขึ้้�น ซึ่่�งมีีผลทำำ�ให้้หััวใจห้้องล่่างขวาแย่่ลงและล้้มเหลว จากนั้้�นจะส่่งผลให้้หััวใจห้้อง
ล่่างซ้้ายทำำ�งานล้้มเหลวตามมา นอกจากนี้้�ภาวะพร่่องออกซิิเจนยัังมีีผลกัับช่่วง repolarizationในหััวใจ
ทำำ�ให้้มีีความเสี่่�ยงในการเกิิดการเต้้นผิิดจัังหวะของหััวใจได้้มากขึ้้�น(10)
4. ในทางกลัับกััน ผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� ภาวะหััวใจล้้มเหลว มัักมีีหััวใจโต ใช้้เนื้้�อที่่ใ� นช่่องอกมากขึ้้น� รวมทั้้�ง
การมีีภาวะสารน้ำำ��คั่่�งภายในปอด (venous congestion) และในเยื่่�อหุ้้�มปอด ทำำ�ให้้ความสามารถในการ
แลกเปลี่่�ยนก๊๊าซระหว่่างถุุงลม และหลอดเลืือดฝอยแย่่ลงเป็็นอย่่างมาก(11)
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รููปที่่� 2. ปััจจััยแสดงพยาธิิสภาพกำำ�เนิิดระหว่่างโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังและโรคหััวใจชนิิดต่่างๆ
(ดััดแปลงจาก Euro Heart J 2013;34:2795-803.)

5. ความชุุกของโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังในผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจล้้มเหลว

การประเมิินความชุุกของโรคปอดอุุดกั้้น� เรื้้อ� รัังในผู้้�ป่ว่ ยภาวะหััวใจล้้มเหลวนั้้�น มีีความแตกต่่าง
ในแต่่ละการศึึกษาวิิจััย เนื่่�องจากมีีความแตกต่่างในการเลืือกกลุ่่�มประชากรผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจล้้มเหลว
และเกณฑ์์การวิินิิจฉััยโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง รวมถึึงเครื่่�องมืือในการวััด
อย่่างไรก็็ตามพบว่่า ความชุุกของโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังในผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะหััวใจล้้มเหลวมีีแนว
โน้้มที่่ม� ากกว่่าประชากรทั่่�วไป จากรายงานการศึึกษาพบว่่าความชุุกของโรคปอดอุุดกั้้น� เรื้้อ� รัังในผู้้�ป่ว่ ยที่่�
มีีภาวะหััวใจล้้มเหลว สููงถึึง โดยเฉลี่่ย� ร้้อยละ 10-25 (ตารางที่่� 7) โดยข้้อมููลจากการศึึกษาที่่น่� า่ สนใจ เช่่น(12)
- พบว่่าความชุุกของโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังในผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะหััวใจล้้มเหลวคิิดเป็็นร้้อยละ 20
ซึ่่�งมากกว่่ากลุ่่�มที่่�ไม่่มีีภาวะหััวใจล้้มเหลวที่่�พบเพีียงร้้อยละ 13 (p= 0.001)
-	ความสััมพัันธ์์ระหว่่างของความชุุกของโรคปอดอุุดกั้้น� เรื้้อ� รัังในผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� ภาวะหััวใจล้้มเหลว
กัับอายุุ ไม่่เป็็นแบบเชิิงเส้้นตรง โดยความถี่่�จะเพิ่่�มมากขึ้้�นจนถึึงอายุุ 75 ปีี หลัังจากนั้้�นจะ
ลดลง อาจสามารถอธิิบายจากอััตราการอยู่่�รอดของผู้้�ป่ว่ ยโรคปอดอุุดกั้้น� เรื้้อ� รัังหลัังอายุุ 75
ปีีจะลดลง หรืืออาจเกิิดได้้จากการที่่�แพทย์์ตรวจหาโรคในคนที่่�อายุุเกิิน 75 ปีีลดลงอีีกด้้วย
- จากการศึึกษาพบว่่า ความชุุกของโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังหรืือหอบหืืดในผู้้�ป่่วยที่่มีี� ภาวะหััวใจ
ล้้มเหลวแบบบีีบตััวปกติิ(HFpEF) มีีแนวโน้้มจะสููงกว่่ากลุ่่�มที่่มีี� ภาวะหััวใจล้้มเหลวแบบบีีบตััว
ผิิดปกติิ (HFrEF) (ตารางที่่� 1.)
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- ในผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจล้้มเหลวเฉีียบพลััน (acute heart failure) พบว่่าความชุุกของโรคปอดอุุด
กั้้�นเรื้้�อรััง ตั้้�งเเต่่ร้้อยละ 10 ในช่่วงปีี 1998 และเพิ่่�มมากขึ้้�นในช่่วงปีี 2015 คืือร้้อยละ 34-36
ตารางที่่� 7. ความชุุกของโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังหรืือหอบหืืดในผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะหััวใจล้้มเหลว
(ดััดแปลงจาก Eur J of Heart Fail 2009;11:130-139.)
ชื่อการศึกษา

กลุ่มประชากรที่ศึกษา

LVEF (%)

ความชุกของ COPD (%)

SOLVD
n = 6797

กลุ่มผู้ป่วยในชุมชน

≤35%

7

ELITE II
n = 3044

กลุ่มผู้ป่วยในชุมชน

≤40%

9

Val-HeFT
n = 5010

กลุ่มผู้ป่วยในชุมชน

<40%

13

WATCH
n = 1587

กลุ่มผู้ป่วยในชุมชน

≤35%

8

DIAL
n = 1518

กลุ่มผู้ป่วยในชุมชน

ไม่กำ�หนด

8

ACTIV-CHF
n = 319

กลุ่มที่มา รพ.
ด้วยหัวใจล้มเหลว

≤40%

10

OPTIME-CHF
n = 949

กลุ่มที่มา รพ.
ด้วยหัวใจล้มเหลว

<40%

23

NETWORK
n = 1532

ทั้งกลุ่มในชุมชน และกลุ่มที่มา
รพ. ด้วยหัวใจล้มเหลว

ไม่กำ�หนด

7

6. Diagnostic challenges

อย่่างที่่�ได้้กล่่าวไปข้้างต้้น ผู้้�ป่่วยที่่มีี� โรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�องรััง หรืือมีีภาวะหััวใจล้้มเหลวนั้้�น อาจ
มาด้้วยอาการต่่างๆ ที่่มีีค
� วามคล้้ายคลึึงกััน เช่่น อาการหายใจเหนื่่�อย ไอ หรืือแม้้กระทั่่�งอ่่อนเพลีีย และ
จะเห็็นได้้ว่่าไม่่มีีอาการใดที่่�จำำ�เพาะกัับตััวโรคใดโรคหนึ่่�งเป็็นพิิเศษ
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สิ่่�งที่่�ควรคำำ�นึึงถึึง ในการเลืือกตรวจเพิ่่�มเติิมที่่มั� ักใช้้ในการช่่วยวิินิิจฉััย เช่่น(11)
- การวััดสมรรถภาพปอด: การตรวจสมรรถภาพปอดในผู้้�ป่่วยหััวใจล้้มเหลวอาจพบว่่า
o	มีีการจำำ�กััดการหายใจ (restrictive pattern) ซึ่่�งเกิิดเนื่่�องจากการที่่�มีีภาวะหััวใจโตเบีียด
ช่่องอก ร่่วมกัับการอ่่อนเเรงของกล้้ามเนื้้�อที่่�ใช้้ในการหายใจ นอกจากนี้้�ในผู้้�ป่่วยภาวะ
หััวใจล้้มเหลว
o การอุุดกั้้น� ของทางเดิินหายใจ (obstructive pattern) ก็็สามารถพบได้้ใน ภาวะหััวใจล้้มเหลว
เฉีียบพลัันโดยเกิิดจากเนื้้�อเยื่่�อเกี่่ย� วพัันภายในปอดบวมมากขึ้้น� จนไปกดทางเดิินหายใจ
ร่่วมกัับการที่่�พบว่่ามีีหลอดลมฝอยตอบสนองต่่อสิ่่�งกระตุ้้�นมากกว่่าปกติิ
o	มีีการแลกเปลี่่�ยนก๊๊าซระหว่่างถุุงลมและหลอดลมฝอยที่่�เเย่่ลง เนื่่�องจากการที่่�มีีแรงดััน
จากหััวใจห้้องบนซ้้ายสููงขึ้้น� มีีผลให้้ เเรงดัันของหลอดเลืือดฝอยในปอดสููงขึ้้น� อย่่างเรื้้อ� รััง
จนมีีการกระตุ้้�นการอัักเสบของเซลล์์บริิเวณรอยต่่อของถุุงลมและหลอดเลืือดฝอย ทำำ�ให้้
รอยต่่อของถุุงลมและหลอดเลืือดบริิเวณนั้้�นมีีการเปลี่่�ยนแปลงไป
o จากที่่�ได้้กล่่าวไปข้้างต้้น มีีโอกาสที่่�ทำำ�ให้้มีีการวิินิิจฉััยโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังสููงเกิินจริิง
(false positive) ในผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจล้้มเหลว และผลการตรวจอาจเปลี่่�ยนแปลง เมื่่�อ
ตรวจซ้ำำ�� หลัังภาวะน้ำำ��เกิิน เช่่น การได้้รัับการรัักษาด้้วยยาขัับปััสสาวะ
- การตรวจหััวใจด้้วยคลื่่�นเสีียงความถี่่�สููง (echocardiogram): การตรวจหััวใจด้้วยคลื่่�นเสีียง
ความถี่่�สููงในผู้้�ป่่วยปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังอาจพบว่่า
o การตรวจมัักทำำ�ได้้ยากมากขึ้้�น เนื่่�องจากการที่่�มีีลมค้้างปอดมากขึ้้�น ซึ่่�งเป็็นตััวกั้้�นการ
สะท้้อนของคลื่่�นเสีียงโดยพบว่่าเมื่่�อโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังเป็็นมากขึ้้�นนั้้�น จะทำำ�ให้้เกิิด
ภาพที่่�ไม่่ได้้มาตรฐาน ซึ่่�งไม่่สามารถใช้้ในการวิินิิจฉััยมากขึ้้�นตามไปด้้วย
o แม้้การตรวจหััวใจด้้วยคลื่่�นแม่่เหล็็กไฟฟ้้าหััวใจ (cardiac MRI) จะมีีการใช้้ทาง clinic
มากขึ้้�น แต่่ยัังคงมีีข้้อมููลการศึึกษาไม่่มากพอ ในการเปรีียบเทีียบข้้อดีี ข้้อเสีียเเละ
ความแม่่นยำำ� ที่่�เหมืือนหรืือเเตกต่่างกัันระหว่่างการตรวจหััวใจด้้วยคลื่่�นเสีียงความถี่่สูู� ง
กัับการตรวจคลื่่�นแม่่เหล็็กไฟฟ้้าหััวใจในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยที่่มีี� โรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง
- Natriuretic peptides ในเลืือด
o ในทางคลิินิิก การตรวจระดัับ BNP หรืือ NT-proBNP มีีประโยชน์์ในการช่่วยวิินิิจฉััย
ภาวะหััวใจล้้มเหลวในผู้้�ป่ว่ ยที่่ส� งสััย โดยเฉพาะในขณะที่่มีี� ภาวะหััวใจล้้มเหลวเฉีียบพลััน
หรืือภาวะหััวใจล้้มเหลวแบบที่่มีี� การบีีบตััวปกติิ และสามารถใช้้การบ่่งบอกพยากรณ์์โรค
(prognosis)
o ในกลุ่่�มผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� โรคปอดอุุดกั้้น� เรื้้อ� รััง พบว่่า natriuretic peptides อาจมีีค่่าสููงขึ้้น� ได้้ จาก
ภาวะความผิิดปกติิของหััวใจชนิิดอื่่�นๆ เช่่น ความดัันโลหิิตในปอดสููง ภาวะหััวใจห้้อง
ล่่างขวาล้้มเหลว หรืือมีีโรคปอดเอง ซึ่่�งอาจพบเป็็นผลบวกลวง ในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยที่่�ภาวะ
หััวใจล้้มเหลว (false positive)
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o การนำำ� natriuretic peptides มาใช้้วิินิิจฉััยภาวะหััวใจล้้มเหลวในผู้้�ป่่วยที่่มีี� โรคร่่วมเป็็น
โรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง จะต้้องทำำ�ด้้วยความระมััดระวัังเป็็นอย่่างมาก

7. แนวทางการรัักษาผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจล้้มเหลวโดยสรุุป

การรัักษาผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจล้้มเหลวนั้้�นสามารถแบ่่งออกได้้เป็็น การรัักษาผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจล้้ม
เหลวในระยะเฉีียบพลััน (acute HF) และภาวะหััวใจล้้มเหลวแบบเรื้้�อรััง (chronic HF) (รููปที่่� 3.)
- ผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจล้้มเหลวเฉีียบพลัันนั้้�น เป็็นกลุ่่�มผู้้�ป่่วยที่่มีี� อาการเหนื่่�อย บวม อาจมีีสภาพ
การไหลเวีียนของโลหิิตที่่�ไม่่มั่่�นคง (hemodynamics unstable) ต้้องได้้รัับการรัักษาอย่่างรวดเร็็ว เร่่งด่่วน
ส่่วนใหญ่่มัักมาที่่�ห้้องฉุุกเฉิิน และได้้รัับการรัักษาแบบผู้้�ป่่วยใน การรัักษาจะมุ่่�งเน้้นไปที่่�การทำำ�ให้้ผู้�ป่้ ่วย
หายจากอาการเหนื่่�อย ควบคุุมสภาพการไหลเวีียนของโลหิิตให้้คงที่่� ปรัับสมดุุลของปริิมาณสารน้ำำ��ใน
ร่่างกาย หาสาเหตุุที่่�ทำ�ำ ให้้เกิิดภาวะหััวใจล้้มเหลวเฉีียบพลัันในครั้้�งนั้้�น
- ส่่วนในผู้้�ป่ว่ ยภาวะหััวใจล้้มเหลวเรื้้อ� รัังนั้้�น คืือการดููแลแบบผู้้�ป่ว่ ยนอก การรัักษาในผู้้�ป่ว่ ยกลุ่่�ม
นี้้�มุ่่�งเน้้นไปที่่�การลดอััตราการเสีียชีีวิิต การป้้องกัันการเข้้ารัับการรัักษาในโรงพยาบาล การฟื้้�นฟูู
สมรรถภาพทางกาย (functional capacity) และการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตผู้้�ป่่วย (quality of life) โดยเลืือก
ใช้้ยาตามการบีีบตััวของหััวใจห้้องล่่างซ้้าย ซึ่่�งจะกล่่าวต่่อไป

รููปที่่� 3. การดููแล รัักษาผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจล้้มเหลวเฉีียบพลััน
(ดััดแปลงจาก J Med Assoc Thai 2019;102:231-9)
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7.1 การรัักษาภาวะหััวใจล้้มเหลวเฉีียบพลััน
หลัังจากวิินิิจฉััย ต้้องพิิจารณาเพื่่�อแบ่่งลัักษณะผู้้�ป่่วยเป็็น 4 แบบ โดยแยกตามภาวะน้ำำ�คั่่
� �งใน
ร่่างกายของผู้้�ป่่วย และภาวะที่่�เลืือดไปเลี้้�ยงส่่วนต่่างๆ ของร่่างกายว่่าปกติิ หรืือไม่่ (รููปที่่� 4)

รููปที่่� 4. แสดงลัักษณะ 4 แบบของผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจล้้มเหลวเฉีียบพลััน
(ดััดแปลงจากจาก Euro J of Heart Fail 2016;18(8):891-975.)
- การประเมิินภาวะสารน้ำำ��คั่่�งในร่่างกาย (congestion) แบ่่งเป็็น มีีภาวะสารน้ำำ��คั่่�งในร่่างกาย
(congestion (+), WET) หรืือ ไม่่มีีภาวะสารน้ำำ��คั่่�งในร่่างกาย (congestion (-), DRY) กลุ่่�มผู้้�ป่่วยที่่มีี� congestion หรืือที่่�เรีียกว่่า WET มัักจะมีีอาการ เช่่น ภาวะสารน้ำำ��คั่่�งในปอด (pulmonary congestion), แขน
ขาบวม (peripheral edema), หลอดเลืือดดำำ� jugular ที่่�คอโป่่งพอง (jugular venous dilatation), ภาวะ
ตัับโต (congested hepatomegaly), ภาวะนอนราบไม่่ได้้ หรืือ ตื่่�นมานั่่�งหายใจหลัังจากนอนหลัับ
(orthopnea/PND) เป็็นต้้น
- การประเมิินภาวะที่่�เลืือดไปเลี้้�ยงส่่วนต่่างๆ ของร่่างกาย (perfusion) ว่่าเพีียงพอหรืือไม่่
แบ่่งเป็็น เพีียงพอ ( no hypoperfusion (-), WARM) หรืือ ไม่่เพีียงพอ (hypoperfusion (+), COLD) กลุ่่�ม
ผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� hypoperfusion หรืือที่่เ� รีียกว่่า COLD อาจมีีอาการดัังนี้้� แขนขาเย็็น (cold extremities), ปััสสาวะ
ออกน้้อย (oliguria), ภาวะสัับสน (mental confusion), ภาวะมึึนงง (dizziness), ภาวะความต่่างความดััน
systolic และ diastolic แคบ (narrow pulse pressure) เป็็นต้้น
ในขณะเดีียวกััน ยัังต้้องพิิจารณาหาสิ่่�งกระตุ้้�นของภาวะหััวใจล้้มเหลวเฉีียบพลััน (trigger or
precipitation factor) ด้้วย ตััวอย่่างเช่่น
1) ภาวะหลอดเลืือดหััวใจอุุดตัันเฉีียบพลััน (acute coronary syndrome)
2) ภาวะหััวใจเต้้นผิิดจัังหวะทั้้�งแบบช้้าละเร็็ว (tachyarrhythmia และ bradyarrhythmia)
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3) ภาวะความดัันโลหิิตสููงผิิดปกติิ
4) การบริิโภคเกลืือและสารน้ำำ�� มากกว่่าปกติิ
5) การไม่่ใช้้ยาอย่่างสม่ำำ�� เสมอ
6) ภาวะถุุงลมโป่่งพองกำำ�เริิบ
7) หลอดเลืือดแดงปอดอุุดตััน (pulmonary embolism)
8) ภาวะติิดเชื้้�อ (sepsis)
9) ยาบางประเภท เช่่น NSAIDs, ยาเคมีีบำำ�บััดที่ส่่� ่งผลต่่อการบีีบตััวของหััวใจ
หลัังจากการรัักษาเบื้้�องต้้นที่่�จำำ�เป็็น การรัักษาต่่อไปจึึงเป็็นไปตามกลุ่่�มจากการประเมิินดัังนี้้�
- WARM-DRY กลุ่่�มนี้้�มีีภาวะที่่�เลืือดไปเลี้้�ยงส่่วนต่่างๆ ของร่่างกายที่่�ปกติิ และไม่่มีีภาวะสาร
น้ำำ��คั่่�งในร่่างกาย หากผู้้�ป่่วยมีีอาการเหนื่่�อยมากขึ้้�นอย่่างเฉีียบพลััน อาจมีีสาเหตุุอื่่�นที่่�ต้้องสืืบค้้นต่่อไป
- WARM-WET เป็็นกลุ่่�มที่่พ� บได้้บ่อ่ ยที่่สุ� ดุ โดยผู้้�ป่ว่ ยกลุ่่�มนี้้�จะมีีภาวะที่่เ� ลืือดไปเลี้้�ยงส่่วนต่่างๆ
ของร่่างกายที่่ป� กติิ แต่่มีีภาวะสารน้ำำ�คั่่
� ง� ในร่่างกาย การรัักษาจะมุ่่�งเน้้นไปด้้านการลดจำำ�นวนเลืือดที่่ไ� หล
กลัับสู่่�หััวใจ (preload) ด้้วยยาขัับปััสสาวะ (diuretic) และการลดแรงต้้านการไหลเวีียนของเลืือดขณะหััวใจ
บีีบตััว (afterload) ด้้วยยากลุ่่�มที่่�มีีฤทธิ์์�ขยายหลอดเลืือด (vasodilator) เช่่น nitroglycerine, isosorbide
dinitrate, nitroprusside เป็็นต้้น
- COLD-WET เป็็นภาวะที่่อั� นั ตราย มีีอััตราการตายสููงเมื่่�อเทีียบกัับกลุ่่�มอื่่�น (13) เนื่่�องจากผู้้�ป่ว่ ย
กลุ่่�มนี้้�มีีภาวะที่่�เลืือดไปเลี้้�ยงส่่วนต่่างๆ ของร่่างกายที่่�ผิิดปกติิ และมีีภาวะสารน้ำำ�คั่่
� �งในร่่างกาย อาจเจอ
ร่่วมกัับ ภาวะ cardiogenic shock ในบางครั้้�งอาจมีีความผิิดปกติิทางการหายใจ จนถึึงภาวะ respiratory failure ร่่วมด้้วย มัักได้้รัับการรัักษาในหอผู้้�ป่่วยวิิกฤต (ICU) สำำ�หรัับการเลืือกใช้้ยา มัักใช้้ยาหลายกลุ่่�ม
ร่่วมกััน เช่่น ยาขัับปััสสาวะ (diuretic), ยากลุ่่�มที่่�มีีฤทธิ์์�ขยายหลอดเลืือด (vasodilator) หรืือ ยาที่่�กระตุ้้�น
การทำำ�งานของหััวใจ (inotrope และ vasopressor) รวมทั้้�งอาจมีีความจำำ�เป็็นต้้องใช้้เครื่่�องพยุุงระบบการ
ไหลเวีีบนโลหิิต (mechanical circulatory support) ร่่วมด้้วย
- COLD-DRY กลุ่่�มนี้้�จะมีีภาวะที่่�เลืือดไปเลี้้�ยงส่่วนต่่างๆ ของร่่างกายที่่�ผิิดปกติิ แต่่ไม่่มีีภาวะ
สารน้ำำ��คั่่�งในร่่างกาย พบได้้น้้อย มัักเป็็นผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจล้้มเหลวระยะรุุนแรง การรัักษาจะต่่างไปคืือ
สามารถให้้สารน้ำำ��ได้้ และอาจจำำ�เป็็นต้้องพิิจารณาการให้้สารกระตุ้้�นการบีีบตััวของหััวใจร่่วมด้้วย
7.2 ยาที่่�ใช้้ในการรัักษาภาวะหััวใจล้้มเหลวเฉีียบพลััน
1. ยาขัับปััสสาวะทางหลอดเลืือดดำำ� (IV diuretics) เช่่น furosemide ปริิมาณเริ่่�มต้้นที่่�แนะนำำ�
คืือ 20-40 มิิลลิิกรััม ทางหลอดเลืือดดำำ� bolus ในกรณีีที่่ผู้� �ป่้ ว่ ยไม่่เคยใช้้ยา furosemide แบบรัับประทาน
อยู่่�เดิิม ส่่วนในกรณีีที่่�ผู้�ป่้ ่วยใช้้ยา furosemide แบบรัับประทานอยู่่�เดิิมให้้ใช้้ยาฉีีดปริิมาณ 1 หรืือ 2.5
เท่่าของปริิมาณยารัับประทาน (เช่่น หากรัับประทานยา furosemide แบบรัับประทานอยู่่�เดิิมที่่�ขนาด
40 mg oral bid ขนาดยา furosemide ทางหลอดเลืือดดำำ�ควรมีีปริิมาณเริ่่�มต้้นที่่� 80 mg IV bolus)
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หากใช้้ furosemide ด้้วยการฉีีดเป็็นครั้้�งๆ (IV bolus dose) แล้้วไม่่ได้้ผล อาจพิิจารณาให้้แบบ
ต่่อเนื่่�อง (continuous drip) หรืือ ใช้้ยาปััสาสาวะกลุ่่�มอื่่�นร่่วมด้้วย และในขณะรัักษาควรต้้องจำำ�กััดน้ำ�ำ�
และเกลืือที่่�ผู้�ป่้ ่วยรัับประทาน
2. ยากลุ่่�มที่่�มีีฤทธิ์์�ขยายหลอดเลืือด (vasodilator) (ตารางที่่� 8.) เช่่น nitroglycerine, isosorbide
dinitrate, nitroprusside โดยแนะนำำ�ให้้ให้้ยากลุ่่�มนี้้�ได้้ในผู้้�ป่่วยทั้้�ง WET-WARM และ WET-COLD ที่่�มีี
systolic blood pressure มากกว่่า 90 มิิลลิิเมตรปรอท หรืือ mean arterial pressure (MAP) > 65
มิิลลิิเมตรปรอท เพื่่�อเป็็นการลดแรงต้้านการไหลเวีียนของเลืือดขณะหััวใจบีีบตััว (afterload) ทำำ�ให้้หััวใจ
ทำำ�งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น มีี stroke volume และ cardiac output มากขึ้้�น
3. ยากลุ่่�มกระตุ้้�นการบีีบตััวของหััวใจ (inotrope) (ตารางที่่� 9.) ที่่�ใช้้เช่่น dobutamine, milrinone
ใช้้ในผู้้�ป่่วยที่่�อาการไม่่ดีีขึ้้�น หลัังได้้รัับยาขัับปััสสาวะ และยากลุ่่�มที่่มีี� ฤทธิ์์�ขยายหลอดเลืือด หรืือมีีความ
ดัันเลืือดที่่ต่ำ� ำ�� ไม่่สามารถใช้้ยากลุ่่�มที่่มีี� ฤทธิ์์ข� ยายหลอดเลืือดได้้ ยากระตุ้้�นการบีีบตััวของหััวใจ (inotrope)
สามารถเพิ่่�มปริิมาณเลืือดที่่�บีีบออกจากหััวใจ (cardiac output) และเพิ่่�มการไหลเวีียนโลหิิตของอวััยวะ
ส่่วนปลาย (peripheral perfusion) แต่่การใช้้ inotrope ควรมีีการติิดตามคลื่่�นไฟฟ้้าหััวใจและความดััน
โลหิิตอย่่างใกล้้ชิิดเนื่่�องจากอาจเกิิดภาวะ หััวใจเต้้นผิิดจัังหวะ (arrhythmias) หรืือ กล้้ามเนื้้�อหััวใจขาด
เลืือดได้้
4. ยาออกฤทธิ์์�ต่่อหลอดเลืือด (vasoactive agents) (ตารางที่่� 9.) หากภาวะที่่�เลืือดไปเลี้้�ยง
ส่่วนต่่างๆ ของร่่างกาย (perfusion) ยัังคงผิิดปกติิ หลัังได้้ยากระตุ้้�นการบีีบของหััวใจ ควรพิิจารณาให้้ยา
ออกฤทธิ์์�ต่่อหลอดเลืือด (vasoactive agents) เช่่น norepinephrine หรืือ dopamine เพื่่�อช่่วยพยุุงการ
ไหลเวีียนโลหิิตไปยัังอวััยวะสำำ�คััญให้้เพีียงพอ หากยัังไม่่สามรถแก้้ภาวะหััวใจล้้มเหลวได้้ อาจพิิจารณา
ผ่่าตััดใส่่เครื่่�องช่่วยการสููบฉีีดของหััวใจ (mechanical circulatory support) ในโรงพยาบาลที่่ส� ามารถทำำ�ได้้
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ตารางที่่� 8. ยากลุ่่�มที่่�มีีฤทธิ์์�ขยายหลอดเลืือด (vasodilator) ในผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจล้้มเหลวเฉีียบพลััน
ประเภทยา

การบริิหารยา

ข้้อควรระวััง

ยาลดความดััน (vasodilator)
Nitroglycerine 10-20 ไมโครกรััม/นาทีี
(NTG)
ปรัับเพิ่่�มถึึง 200 ไมโครกรััม/นาทีี

- ไม่่ควรใช้้ใน RV infarction
หรืือมีีภาวะหััวใจห้้องขวาทำำ�งาน
ผิิดปกติิ (RV dysfunction)
ตััวอย่่างการผสมยาและการสั่่�งยา:
- อาจทำำ�ให้้เกิิดผลข้้างเคีียงคืือ
NTG 50 มิิลลิิกรััม/10 มิิลลิิลิติ ร (vial) ผสม 1:5 โดย ความดัันต่ำำ��, ปวดศีีรษะ หรืือ
ใช้้
เกิิดภาวะดื้้�อยา หากใช้้ต่่อเนื่่�อง
NTG 10 มิิลลิิลิิตร (50 มิิลลิิกรััม) + 5%D/W 250 มากกว่่า 24 ชั่่�วโมง
มิิลลิิลิติ ร
- IV drip เริ่่�มที่่� 10 ไมโครกรััม/นาทีี (3 มิิลลิิลิิตร/
ชั่่�วโมง) - ปรัับเพิ่่�มครั้้�งละ 1.5-3 มิิลลิิลิติ ร/ชั่่�วโมง
ทุุก 15 นาทีี
- ไม่่เกิิน 60 มิิลลิิลิิตร/ชั่่�วโมง

Nitroprusside 0.3 ไมโครกรััม/กิิโลกรััม/นาทีี
ปรัับเพิ่่�มถึึง 5 ไมโครกรััม/กิิโลกรััม/นาทีี

- ต้้องเก็็บให้้ห่่างจากแสง ใช้้ถุุง
ดำำ�หรืือแผ่่น foil คลุุมขวดน้ำำ��
เกลืือ
ตััวอย่่างการผสมยา:
- อาจทำำ�ให้้เกิิดผลข้้างเคีียงคืือ
Nitroprusside 50 มิิลลิิกรััม เป็็นรููปแบบผงแห้้ง เริ่่�ม พิิษจาก isocyanide และ ภาวะ
ต้้นผสมผงใน 5%D/W 3 มิิลลิิลิิตร จากนั้้�นผสม 5% methemoglobinemia ได้้หากได้้
D/W 250 มิิลลิิลิิตรจะได้้ Nitroprusside 200
รัับยามากกว่่า 10 มิิลลิิกรััม/
ไมโครกรััม/มิิลลิิลิิตร
กิิโลกรััม/นาทีี, ความดัันต่ำำ�� ,
การบริิหารยาในผู้้�ป่่วยหนััก 60 กิิโลกรััม:
ปวดศีีรษะ
เริ่่�มยาขนาด 0.3 ไมโครกรััม x 60กก./นาทีี = 18
ไมโครกรััม/นาทีีหรืือเริ่่�มที่่� 5.4 มิิลลิิลิิตร/ชั่่�วโมง
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ตารางที่่� 9. ตารางแสดงกลุ่่�มยากระตุ้้�นการบีีบของหััวใจ (inotrope) และยาออกฤทธิ์์�ต่่อหลอดเลืือด
(vasoactive agents)
ประเภทยา

การบริหารยา

ข้อควรระวัง

ยากระตุ้นการบีบของหัวใจ (inotrope)
Dobutamine

2-20 ไมโครกรัม/กิโลกรัม/นาที (ไม่ต้อง bolus)
ภาวะหัวใจเต้นเร็ว
ตัวอย่างการผสมยา:
Dobutamine 250 มิลลิกรัม/20 มิลลิลิตร (1 amp)
ผสม 2:1 โดยใช้ dobutamine 500 มิลลิกรัม (40 มิลลิลิตร) + ผสม
5%D/W หรือ NSS จนครบ
250 มิลลิลิตร IV drip จะได้ dobutamine 2000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
การบริหารยาในผู้ป่วยหนัก 60 กิโลกรัม:
เริ่มยาขนาด 2 ไมโครกรัม x 60กก./นาที = 120 ไมโครกรัม/นาที หรือ
เริ่มที่ 3.6 มิลลิลิตร/ชั่วโมง

Dopamine

3-5 ไมโครกรัม/กิโลกรัม/นาที (ไม่ต้อง bolus)
ภาวะหัวใจเต้นเร็ว
ตัวอย่างการผสมยา:
Dopamine 500 มิลลิกรัม/10 มิลลิลิตร (1 amp)
ผสม 2:1 โดยใช้ Dopamine 500 มิลลิกรัม (10 มิลลิลิตร) + ผสม
5%D/W หรือ NSS จนครบ 250 มิลลิลิตร IV drip จะได้ dobutamine
2000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
การบริหารยาในผู้ป่วยหนัก 60 กิโลกรัม:
เริ่มยาขนาด 3 ไมโครกรัม x 60กก./นาที = 180 ไมโครกรัม/นาที หรือ
เริ่มที่ 5.4 มิลลิลิตร/ชั่วโมง

Norepinephrine
Epinephrine
Milrinone

0.2-1 ไมโครกรัม/กิโลกรัม/นาที (ไม่ต้อง bolus)
0.05 – 0.5 ไมโครกรัม/กิโลกรัม/นาที (ไม่ตอ้ ง bolus ยกเว้นกรณี CPR)

ภาวะหัวใจเต้นช้า
ภาวะอวัยวะส่วน
ปลายขาดเลือด

Bolus 25–75 ไมโครกรัม/กิโลกรัม ใน 10–20 นาที
จากนั้น 0.375-0.75 ไมโครกรัม/กิโลกรัม/นาที

ความดันต่ำ�
ภาวะหัวใจเต้นเร็ว

ยาออกฤทธิ์ต่อหลอดเลือด (vasoactive agents)
Dopamine

> 5 ไมโครกรัม/กิโลกรัม/นาที

Norepinephrine

0.2-1 ไมโครกรัม/กิโลกรัม/นาที

Epinephrine

0.05 – 0.5 ไมโครกรัม/กิโลกรัม/นาที (ไม่ตอ้ ง bolus ยกเว้นกรณี CPR)

387

Comprehensive Review in Internal Medicine
7.3 การรัักษาภาวะหััวใจล้้มเหลวเฉีียบพลัันในผู้้�ป่่วยที่่มีี� โรคร่่วมเป็็นโรค COPD
การดููแลผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจล้้มเหลวเฉีียบพลัันที่่�มีีโรคร่่วมเป็็นโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังนั้้�น ไม่่มีีคำำ�
แนะนำำ�ที่่�จำำ�เพาะ และอาจกล่่าวโดยสรุุปได้้ว่่าควรพิิจารณารัักษาไม่่แตกต่่างจากผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจล้้ม
เหลวเฉีียบพลัันที่่�ไม่่เป็็นโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง สิ่่�งที่่�อาจต้้องพิิจารณาเป็็นพิิเศษ เช่่น
- การวิินิจิ ฉััยแยกโรคของสาเหตุุอาการเหนื่่�อย ซึ่่ง� บางครั้้�งอาจทำำ�ได้้ยาก หรืือแม้้แต่่เกิิดขึ้้น� ร่่วม
กััน คืือผู้้�ป่่วยที่่�มีีอาการจากทั้้�งภาวะหััวใจล้้มเหลวเฉีียบพลัันและโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง
- ภาวะหััวใจล้้มเหลวเฉีียบพลััน ที่่มีี� ภาวะผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� congestion หรืือที่่เ� รีียกว่่า WET อาจตรวจ
ร่่างกายพบ cardiac wheezing ได้้
- อาจต้้องใช้้ออกซิิเจนช่่วย โดยจะเริ่่�มให้้ออกซิิเจนในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยที่่มีี� ออกซิิเจนในเลืือดต่ำำ�� กว่่า
ร้้อยละ 90 (O2 sat < 90% หรืือ PaO2 < 60 มิิลลิิเมตรปรอท)
- การใช้้ CPAP อาจช่่วยลด work load จากการหายใจ และความเสี่่�ยงจากการ intubation
- ในผู้้�ป่่วยที่่�มีี active wheezing อาจพิิจารณา ลด หรืือ หยุุดยากลุ่่�ม beta blocker ไปก่่อน ดััง
จะได้้กล่่าวต่่อไป
7.4 การรัักษาผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจล้้มเหลวเรื้้�อรััง
หลัังจากรัักษาผู้้�ป่่วยจนพ้้นภาวะหััวใจล้้มเหลวเฉีียบพลัันแล้้ว เพื่่�อลดอััตราการเสีียชีีวิิต อััตรา
การนอนโรงพยาบาลซ้ำำ�� และเพื่่�อเพิ่่�มคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�ป่่วย ต้้องพิิจารณาใช้้ยากลุ่่�มต่่างๆ โดยเลืือก
ตามประเภทของภาวะหััวใจล้้มเหลวเรื้้�อรัังที่่�แบ่่งตามอััตราการบีีบตััวของหััวใจห้้องล่่างซ้้าย
ยากลุ่่�มต่่างๆ ที่่�เลืือกใช้้ หวัังออกฤทธิ์์�ในการยัับยั้้�งวงจรอุุบาทว์์ของภาวะหััวใจล้้มเหลวเรื้้�อรััง
โดยหยุุดยั้้�ง neurohormonal activation (sympathetic nervous system, renin-angiotensin-aldosterone
system และ natriuretic peptides) ซึ่่�งจะส่่งผลต่่อการเกิิดพัังผืืดในกล้้ามเนื้้�อหััวใจ (cardiac adverse
remodeling)
- ภาวะหััวใจล้้มเหลวแบบบีีบตััวผิิดปกติิ heart failure with reduced ejection fraction (HFrEF;
LVEF < 40%) ตลอดกว่่า 50 ปีีที่่�ผ่่านมาจนถึึงปััจจุุบััน ได้้มีีการศึึกษาวิิจััยและพบว่่ามีียาหลายกลุ่่�มที่่ส่� ่ง
ผลต่่อการรัักษาในด้้านการลดอััตราการเสีียชีีวิิตและลดการเข้้ารัักษาตััวในโรงพยาบาลในในกลุ่่�มผู้้�ป่่วย
HFrEF โดยยาหลัักที่่มีีป
� ระโยชน์์ลดอััตราการเสีียชีีวิิต ได้้แก่่ (ตารางที่่� 10.)
o Angiotensin – converting enzyme inhibitors (ACEI)
o Angiotensin II receptor blocker (ARB)
o Beta – blocker (BB)
o Mineralocorticoid receptor antagonist (MRA)
o Angiotensin receptor neprilysin inhibitor (ARNI)
o Isosorbide dinitrate และ hydralazine (ในผู้้�ป่่วย African American)
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นอกจากยากลุ่่�มที่่�กล่่าวไป ยากลุ่่�มอื่่�นๆ เช่่น เช่่น If – channel inhibitor และ digoxin อาจลด
อััตราการเสีียชีีวิิตในผู้้�ป่่วยเฉพาะบางกลุ่่�ม และสามารถลดอััตราการนอนโรงพยาบาลได้้
นอกจากนี้้� การรัักษาด้้วยการใช้้เครื่่�องกระตุ้้�นไฟฟ้้าชนิิด cardiac resynchronization therapy
ซึ่ง่� คืือ pacemaker ที่่มีี� biventricular pacing และกระตุุกไฟฟ้้าหััวใจ (implantable cardioverter defibrillator)
ร่่วมกัับการรัักษาด้้วยยา สามารถลดอััตราการเสีียชีีวิิตในผู้้�ป่่วย HFrEF ได้้
- ภาวะหััวใจล้้มเหลวแบบบีีบตััวปกติิ heart failure with preserved ejection fraction (HFpEF;
LVEF ≥50%): การรัักษาในกลุ่่�มผู้้�ป่่วย HFpEF ถึึงปััจจุุบัันยัังไม่่พบว่่ามีีการรัักษาด้้วยยากลุ่่�มใดที่่�จะ
สามารถลดอััตราการเสีียชีีวิิตในผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�ได้้ ยากลุ่่�ม ARB คืือ candesartan(14) หรืือ MRA คืือ
spironolactone(15) อาจมีีประโยชน์์ต่่อการลดอััตราการเข้้ารัักษาตััวในโรงพยาบาลได้้ ยาในกลุ่่�ม BB,
ACEI, MRA, ARNI, extended release isosorbide mononitrate, Phosphodiesterase-5 (PDE5) inhibitor
นั้้�นไม่่สามารถลดอััตราการเสีียชีีวิิต หรืือลดการรัับเข้้ารัักษาตััวแบบผู้้�ป่่วยในกลุ่่�มผู้้�ป่่วย HFpEF ได้้
การรัักษาที่่�แนะนำำ�ในผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�คืือ การใช้้ยาขัับปััสสาวะที่่�พอเหมาะ และการควบคุุมความดัันโลหิิต
ของผู้้�ป่่วยให้้เหมาะสม คำำ�แนะนำำ�เหล่่านี้้�เป็็นเพีียงคำำ�แนะนำำ�จากผู้้�เชี่่�ยวชาญหรืือการศึึกษาแบบ
observational study เท่่านั้้�น
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ตารางที่่� 10. ตารางแสดงชนิิดและขนาดยาที่่แ� นะนำำ�ในผู้้�ป่ว่ ยภาวะหััวใจล้้มเหลวชนิิดเรื้้อ� รัังชนิิด HFrEF
(ดััดแปลงจาก Euro J of Heart Fail 2016;18(8):891-975.)
กลุ่มยา

ยา

ขนาดยาเริ่มต้น
(มิลลิกรัม)

ขนาดยาเป้าหมาย ผลข้างเคียง
(มิลลิกรัม)

ACEI

Captopril

6.25 t.i.d.

50 t.i.d.

Enalapril

2.5 b.i.d.

10 – 20 b.i.d.

Lisinopril

2.5 – 5.0 o.d.

20 – 35 o.d.

Ramipril

2.5 o.d.

10 o.d.

Candesartan

4 – 8 o.d.

32 o.d.

Losartan

50 o.d.

150 o.d.

Valsartan

40 b.i.d.

160 b.i.d

Bisoprolol

1.25 o.d.

10 o.d.

Carvedilol

3.125 b.i.d.

25 b.i.d.

Metoprolol
succinate

12.5 – 25 o.d.

200 o.d.

Nebivolol

1.25 o.d.

10 o.d.

Spironolactone

25 o.d.

50 o.d.

Eplerenone

25 o.d.

50 o.d.

ARB

BB

MRA
ARNI

Sacubitril/valsartan 24/26 – 49/51 b.i.d. 97/103 b.i.d.

If – channel Ivabradine
blocker

5 b.i.d.

ภาวะไตวาย
ภาวะโพแทสเซียมสูง
อาการไอ

ภาวะไตวาย
ภาวะโพแทสเซียมสูง
ภาวะหัวใจเต้นช้า

ภาวะโพแทสเซียมสูง
ความดันโลหิตต่ำ�
การแพ้แบบ
angioedema
ภาวะโพแทสเซียมสูง

7.5 b.i.d.

ACEI = angiotensin-converting enzyme inhibitor; ARB = angiotensin-receptor blocker; BB = beta-blocker;
MRA = mineralocorticoid receptor antagonist; ARNI = angiotensin receptor neprilysin inhibitor;
b.i.d. = bis in die (วัันละสองเวลา); o.d. = omne in die (วัันละครั้้�ง); t.i.d. = ter in die (วัันละสามเวลา)
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8. การรัักษาผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจล้้มเหลวที่่�มีีโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�องรัังเป็็นโรคร่่วม

ในหััวข้้อนี้้� ผู้้เ� ขีียนขอกล่่าวถึึงการใช้้ยากลุ่่�มต่่างๆ สำำ�หรัับผู้้�ป่ว่ ยโรคหััวใจล้้มเหลวเรื้้อ� รััง และข้้อ
ควรระวัังหากมีีโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังร่่วมด้้วย
8.1 ความกัังวลเกี่่ย� วกัับการใช้้ยา Beta – blocker (BB) ในการรัักษาผู้้�ป่่วยโรคปอดอุุดกั้้น� เรื้้อ� รััง
ในปััจจุุบันั ในทางเวชปฏิิบัติั ิ แพทย์์ยังั มีีความกัังวล หรืือเข้้าใจว่่าผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� โรคปอดอุุดกั้้น� เรื้้อ� รััง
เป็็นข้้อห้้ามในการใช้้ยากลุ่่�ม BB ความกัังวลดัังกล่่าว ส่่วนหนึ่่�งอาจเกิิดจากข้้อมููลในอดีีตซึ่่�งเป็็นการใช้้
ยา BB ชนิิดไม่่จำำ�เพาะ (nonselective BB) เช่่น propranolol และ nadolol สามารถกระตุ้้�นให้้เกิิดภาวะ
ผิิดปกติิทางการหายใจได้้
ในภาวะปกติิ beta-2 adrenergic receptor ที่่�ทางเดิินหายใจ เมื่่�อถููกกระตุ้้�นจะทำำ�ให้้เกิิด
bronchodilatation ดัังนั้้�นฤทธิ์์�ของ beta-2 adrenergic receptor blocker ในยากลุ่่�ม nonselective BB
อาจทำำ�ให้้เกิิด bronchospasm ได้้
การใช้้ beta-1 selective BB (หรืือ เรีียกอีีกอย่่างว่่า cardioselective BB) นั้้�นจะช่่วยลดโอกาส
การเกิิดผลข้้างเคีียงทางการหายใจ ตััวอย่่างยาในกลุ่่�ม cardioselective BB นั้้�นประกอบด้้วย metoprolol,
bisoprolol, atenolol และ nebivolol เป็็นต้้น ยากลุ่่�มนี้้�จะออกฤทธิ์์�ต่่อ B1 receptor เป็็นหลัักซึ่่�งจะพบ
ได้้ที่่�หััวใจ
	ตััวอย่่างการศึึกษาในรููปแบบ cohorts ซึ่่�งเปรีียบเทีียบผลของการวััดสมรรถภาพปอดในผู้้�ป่่วย
จำำ�นวน 4324 คน ที่่�ใช้้ยา BB (ทั้้�งที่่�เป็็นและไม่่เป็็นโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง และได้้รัับ BB ด้้วย indication
ที่่�แตกต่่างกััน) โดยพบว่่า ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้ beta-1 selective BB (เมื่่�อเทีียบกัับ nonselective BB) มีีการลดลง
ของ FEV1, FEV และ FEV1/FVC น้้อยกว่่า อย่่างมีีนััยยะสำำ�คััญโดยผลการศึึกษาที่่�ได้้ ได้้ adjust ปััจจััย
ต่่างๆ ที่่มีีผ
� ลการวััดสมรรถภาพปอดแล้้ว (ตารางที่่� 11)(16)
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ตารางที่่� 11. เปรีียบเทีียบผลของการวััดสมรรถภาพปอดในผู้้�ป่่วยที่่�ใช้้ยา BB
(ดััดแปลงจาก Br J Clin Pharmacol. 2014 Jan;77(1):190-200)
Effect, adjusted

95% CI

P value*

FEV1
  No use
  Nonselective BB
  Beta-1 selective BB

Reference
-198 ml
-118 ml

-301, -96
-137, -78

<0.001
<0.001

FVC
  No use
  Nonselective BB
  Beta-1 selective BB

Reference
-223 ml
-167 ml

-367, -79
-222, -111

0.001
<0.001

VEV1/FVC
  No use
  Nonselective BB
  Beta-1 selective BB

Reference
-1.38%
+0.12 ml

-2.27,-0.13
-0.41, 0.65

0.048
<0.654

โดยสรุุป เราอาจพิิจารณาใช้้ยา BB ให้้กับั ผู้้�ป่ว่ ยภาวะหััวใจล้้มเหลวที่่มีี� โรคปอดอุุดกั้้น� เรื้้อ� รัังร่่วม
ด้้วยได้้ แต่่ควรเลืือกใช้้ยา BB ที่่�เป็็น beta-1 selective (ตารางที่่� 12.) และเฝ้้าระวัังอาการแทรกซ้้อน
อย่่างใกล้้ชิดิ กรณีีที่่ห้� า้ มใช้้คือื ในขณะที่่ผู้� �ป่้ ว่ ยนั้้�นมีีภาวะกำำ�เริิบแบบรุุนแรง เช่่น active wheezing ซึ่ง่� อาจ
จำำ�เป็็นต้้องมีีการชะลอการใช้้ BB เพื่่�อลดความเสี่่�ยงในการทำำ�ให้้อาการทางการหายใจกำำ�เริิบแย่่ลง
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ตารางที่่� 12. ตารางแสดงชนิิดของยา beta - blocker
ชนิด

การออกฤทธิ์

Beta-1 selective BB β1 receptors
“Cardioselective”

Nonselective
Beta-Blocker

β1 receptors, β2
receptors
β1 receptors, β2
receptors, α1 receptor

ยา

แนะนำ�ให้ใช้ใน HFrEF

Atenolol

No

Esmolol

No

Metoprolol

Yes (เฉพาะ metoprolol succinate)

Bisoprolol

Yes

Nebivolol

Yes

Propranolol

No

Nadolol

No

Timolol

No

carvedilol

Yes

หมายเหตุุ
- β1 receptors พบที่่�หััวใจ หากถููกกระตุ้้�น จะมีีฤทธิ์์� heart rate และ contractility
- β2 receptors พบได้้ที่่�กล้้ามเนื้้�อเรีียบ เช่่น หลอดลม หลอดเลืือด ทางเดิินอาหาร กระเพาะปััสสาวะและกล้้ามเนื้้�อ
มดลููกที่่�หลอดลม หากถููกกระตุ้้�นจะมีีฤทธิ์์� bronchodilator ที่่�หลอดเลืือด หากถููกกระตุ้้�น จะมีีฤทธิ์์� vasodilate
- α1 receptor พบที่่ก� ล้้ามเนื้้�อเรีียบเช่่น หลอดเลืือด ท่่อไต ม่่านตา ที่่ห� ลอดเลืือดหากถููกกระตุ้้�น จะมีีฤทธิ์์� vasoconstrict

8.2 ผลการศึึกษาเกี่่�ยวกัับการใช้้ยา beta – blocker (BB) ในการรัักษาผู้้�ป่่วยโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง
จากการศึึกษาพบว่่า การใช้้ยา BB ในผู้้�ป่่วยโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง (ที่่�มีีหรืือไม่่มีีภาวะหััวใจล้้ม
แหลว) นั้้�นยัังสามารถลดอััตราการเสีียชีีวิิต และการกำำ�เริิบของปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังได้้(17-18)
- การศึึกษาในรููปแบบ retrospective ในผู้้�ป่่วยโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังจำำ�นวน 256 คนที่่มีี� ภาวะ
หััวใจขาดเลืือด หรืือ ภาวะหััวใจล้้มเหลว โดยพบว่่าการใช้้ BB ไม่่เป็็นความเสี่่�ยง ในการทำำ�ให้้ผู้�ป่้ ่วยมีี
COPD exacerbation ที่่�สำำ�คััญในทางตรงกัันข้้าม ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับ BB กลัับมีี COPD exacerbation ที่่�น้้อย
กว่่าด้้วย odd ratio 0.27 (95% CI 0.15-0.50, p <0.001)(19)
- การศึึกษาในรููปแบบ meta-analysis โดย Cochrane ที่่�รวบรวม 22 งานวิิจััยที่่�ศึึกษาการใช้้
Beta-1 selective BB ในผู้้�ป่่วยโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง โดยคััดเฉพาะการศึึกษาในรููปแบบ randomized
control trial เท่่านั้้�น พบว่่าการใช้้ Beta-1 selective BB ไม่่ผลกัับอาการ หรืือการนอนโรงพยาบาลของ
ผู้้�ป่่วยโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง(20)
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	ส่่วนกลุ่่�มผู้้�ป่่วยที่่�มีีโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังร่่วมกัับภาวะหััวใจล้้มเหลวนั้้�นมีีการศึึกษาจำำ�เพาะอยู่่�
จำำ�กััด มัักมุ่่�งศึึกษาการทำำ�งานของปอด ค่่า NT-proBNP, LVEF ค่่าวััดสมรรถภาพทางกาย และคุุณภาพ
ชีีวิิตผู้้�ป่่วยมากกว่่าอััตราการเสีียชีีวิิต
- การศึึกษาชื่่�อ CIBIS-ELD ซึ่่�งเป็็นการศึึกษาในรููปแบบ randomized control trial ในผู้้�ป่่วย
HFrEF ที่่�อายุุมากกว่่า 65 ปีีและยัังคงมีีอาการภาวะหััวใจล้้มเหลว (โดยที่่�อาจมีีหรืือไม่่มีีโรคปอดอุุดกั้้�น
เรื้้�อรัังก็็ได้้) จำำ�นวน 883 พบว่่าการใช้้ bisoprolol ซึ่่�งเป็็น beta-1 selective BB มีีผลต่่อ FEV1 น้้อยกว่่า
carvedilol ซึ่่�งเป็็น non-selective BB โดยมีีความแตกต่่างของการเปลี่่�ยนแปลง FEV1-50 ml (-95 to
-4ml), p=0.03 และ ยัังพบ bisoprolol สััมพัันธ์์กัับผลข้้างเคีียงทางระบบทางเดิินหายใจน้้อยกว่่า (10%
vs 4%, p<0.001)(21)
แม้้การให้้ยา BB ในผู้้�ป่่วยที่่�มีี HFrEF และโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังจะไม่่มีีการศึึกษาเฉพาะเรื่่�อง
อััตราการเสีียชีีวิิตแต่่ตามหลัักฐานเท่่าที่่�มีี อาจแปลผลได้้ แม้้การใช้้ BB จะทำำ�ให้้ค่่า FEV1 ลดลง แต่่การ
ใช้้ยาในกลุ่่�ม beta-1 selective BB นั้้�นปลอดภััยต่่อโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง และให้้ประโยชน์์ต่่อภาวะหััวใจ
ล้้มเหลวที่่�มีีการบีีบตััวผิิดปกติิ ไม่่แตกต่่างกัันในผู้้�ป่่วยที่่มีี� หรืือไม่่มีีโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง
หากเราสัังเกตชนิิดของยา BB ที่่�แนะนำำ�ให้้ใช้้ในผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจล้้มเหลวแบบ HFrEF นั้้�น จะ
เป็็นยาในกลุ่่�ม cardioselective BB ทั้้�งสิ้้�นยกเว้้น carvedilol ที่่�เป็็น nonselective BB ทั้้�งนี้้� ระดัับความ
จำำ�เพาะต่่อ Beta-1 (beta 1/ beta 2 selectivity) ก็็มีีความแตกต่่างกััน (ตารางที่่� 13.) แต่่ความสำำ�คััญทาง
คลิินิิกอาจเกิิดขึ้้�นเฉพาะเมื่่�อใช้้ในปริิมาณที่่�สููง
ตารางที่่� 13. ความแตกต่่างของความจำำ�เพาะต่่อ Beta-1 ของยา BB ชนิิดต่่างๆ
(ดััดแปลงจาก J Am Coll Cardiol 2009;54:1491-9.)
ชื่อยา

Beta 1/ beta 2
selectivity

ฤทธิอื่น ๆ

Carvedilol
Metoprolol
Bisoprolol
Nebivolol

1
74
103
321

Alpha-1 agonism

Beta-2,3 agonism (endothelium)

8.3 ผลการศึึกษาเกี่่�ยวกัับการใช้้ยา ACEI/ARB ในการรัักษาผู้้�ป่่วยโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง
การใช้้ยากลุ่่�ม ACEI/ARB อาจพิิจารณา ARB ก่่อนการใช้้ ACEI ในผู้้�ป่่วยโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง
ที่่�มีีภาวะหััวใจล้้มเหลว เนื่่�องจากยากลุ่่�ม ACEI มีีผลข้้างเคีียงของยาที่่�ไม่่พึึงประสงค์์คืือ อาการไอ ซึ่่�ง
อาจนำำ�มาซึ่่�งความลำำ�บากในการแยกอาการจากโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังเอง
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	มีีการศึึกษาแบบ retrospective cohort ในผู้้�ป่่วยโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังสััญชาติิไต้้หวัันจำำ�นวน
12,452 คน (ที่่�มีีหรืือไม่่มีีภาวะหััวใจล้้มแหลว) ที่่�มีีข้้อบ่่งชี้้�ในการใช้้ยากลุ่่�ม ACEI/ARB เมื่่�อเทีียบการใช้้
ยา ACEI กัับ ARB หลัังจากติิดตามผู้้�ป่่วย 6-11 ปีี พบว่่ายา กลุ่่�ม ARB มีีภาวะปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังกำำ�เริิบ
น้้อยกว่่า และมีีอััตราการเสีียชีีวิิตที่่�น้้อยกว่่ากลุ่่�ม ACEI อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติ(22)
ิ
เช่่นเดีียวกัับยากลุ่่�ม BB ปััจจุุบัันไม่่มีีการทำำ�ศึึกษาในผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจล้้มเหลวโดยตรงเฉพาะ
เรื่่�องอััตราการเสีียชีีวิิตแต่่ตามหลัักฐานเท่่าที่่มีี� อาจแปลผลได้้ว่่ายากลุ่่�ม ACEI และ ARB ให้้ประโยชน์์
ต่่อภาวะหััวใจล้้มเหลวที่่มีี� การบีีบตััวผิิดปกติิ ไม่่แตกต่่างกัันในผู้้�ป่่วยที่่�มีี หรืือ ไม่่มีีโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง
8.4 การใช้้ยา ivabradine ในผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่สามารถใช้้ beta – blocker (BB) ในการรัักษาผู้้�ป่่วยภาวะ
หััวใจล้้มเหลวที่่�มีีโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังร่่วมด้้วย
ยา ivabradine นั้้�นสามารถลดอััตราการเต้้นหััวใจ โดยกดการทำำ�งานของ SA node ผ่่าน funny
current (If) channels โดยตรง ไม่่ผ่่าน adrenergic receptor ดัังนั้้�น จึึงไม่่ต้้องกัังวลเรื่่�องของ beta-adrenergic blockage ที่่�อาจทำำ�เกิิดผลข้้างเคีียงทางการหายใจ จากการให้้ยากลุ่่�ม BB
	มีีการศึึกษาแบบ randomized control trial ที่่�ประเทศอีียิิปต์์ในผู้้�ป่่วยที่่�เป็็นปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง
พบว่่าการให้้ ivabradine ในผู้้�ป่่วยโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง สามารถลดอััตราการเต้้นของหััวใจเฉลี่่�ยจาก 98
เป็็น 72 bpm เมื่่�อเทีียบกัับยาหลอก และยัังเพิ่่�มสมรรถภาพทางกายให้้กัับผู้้�ป่่วยได้้อีีกด้้วย(23)
นอกจากนี้้�การศึึกษาจาก SHIFT study ที่่ดููป
� ระสิิทธิิภาพของยา ivabradine ในผู้้�ป่ว่ ยภาวะหััวใจ
ล้้มเหลวโดยตรงยัังพบว่่า การให้้ยา ivabradine ในผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจล้้มเหลวที่่มีี� ภาวะร่่วมเป็็นโรคปอด
อุุดกั้้�นเรื้้�อรัังนั้้�นปลอดภััย ดัังนั้้�นการพิิจารณาให้้ยากลุ่่�ม ivabradine ในผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจล้้มเหลวร่่วมกัับ
โรคปอดอุุดกั้้น� เรื้้อ� รัังจึึงเป็็นอีีกทางเลืือกหนึ่่�ง โดยเฉพาะในผู้้�ป่ว่ ยที่่มีีผ
� ลข้้างเคีียงทางการหายใจจากการ
ใช้้ BB
8.5 การใช้้ยาขยายหลอดลมกลุ่่�ม Beta2 – agonist (B2A) ในการรัักษาผู้้�ป่่วยโรคปอดอุุดกั้้น� เรื้้อ� รััง
ที่่�มีีภาวะหััวใจล้้มเหลว
เนื่่�องจากเราทราบว่่าการมีี sympathetic activity ที่่�สููงนั้้�นทำำ�ให้้วงจรอุุบาทว์์ของภาวะหััวใจล้้ม
เหลวนั้้�นแย่่ลง แต่่ในผู้้�ป่่วยโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง บางครั้้�งจำำ�เป็็นต้้องใช้้ยากลุ่่�ม B2A เพื่่�อขยายหลอดลม
ซึ่่�งจะส่่งผลกระตุ้้�น sympathetic activity ซึ่่�งอาจทำำ�ให้้ภาวะหััวใจล้้มเหลวแย่่ลงได้้
จากสมมติิฐานดัังกล่่าวจึึงเป็็นที่่�มาของการศึึกษาต่่างๆ ที่่�ให้้ผลแตกต่่างกััน ทั้้�งเพิ่่�มความเสี่่�ยง
ต่่อโรคหััวใจและหลอดเลืือดและไม่่พบความเสี่่ย� ง และปััจจุุบันั ยัังไม่่มีีการศึึกษาแบบ randomized control trial ที่่�ศึึกษาผลของ B2A ในผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจล้้มเหลวที่่�มีีโรคปอดอุุดกั้้�นร่่วมด้้วยโดยเฉพาะ ข้้อมููล
ในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจล้้มเหลวที่่�ใช้้ยา B2A เช่่น
- ในปีี 2011 มีีการศึึกษาแบบ retrospective cohort ในกลุ่่�มที่่ผู้� �ป่้ ว่ ยโรคปอดอุุดกั้้น� เรื้้อ� รัังและ
โรคหอบหืืดที่่�มีีภาวะหััวใจล้้มเหลวร่่วมด้้วย เพื่่�อดููถึึงผลของการใช้้ยา B2A การศึึกษาทำำ�ในผู้้�ป่่วย
จำำ�นวน 1294 คน ซึ่่�งมีีผู้้�ป่่วยทั้้�งสิ้้�น 288 คนใช้้ B2A (เป็็นโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังร้้อยละ 34 และหอบหืืด
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ร้้อยละ 20) เมื่่�อติิดตามอาการไปเฉลี่่�ย 3ปีี พบว่่าผู้้�ป่่วยในกลุ่่�มที่่�ใช้้ B2A เสีียชีีวิิตมากกว่่ากลุ่่�มที่่�ไม่่ได้้
ใช้้อย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ (35% vs 26%, p = 0.004) โดยเป็็นที่่น่� า่ สัังเกตว่่าลัักษณะของผู้้�ป่ว่ ยในสอง
กลุ่่�มนั้้�นไม่่เท่่ากััน ทำำ�ให้้ต้้องแปลผลอย่่างระมััดระวััง(24)
- ปีี 2016 จึึงมีีการตีีพิิมพ์์การศึึกษาแบบ randomized control trial ชื่่�อ SUMMIT เพื่่�อดููผลของ
B2A รวมถึึง inhaled corticosteroid (ICS) ในผู้้�ป่่วยปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังที่่�มีีความเสี่่�ยงโรคหััวใจสููง (ประวััติิ
โรคหััวใจขาดเลืือด หลอดเลืือดหััวใจตีีบ หลอดเลืือดในสมองขาดเลืือด โรคหลอดเลืือดแดงส่่วนปลาย
ขาดเลืือด หรืือมีีความเสี่่�ยงโรคหััวใจ คืือ อายุุตั้้�งแต่่ 60 ปีีขึ้้�นไป ได้้รัับยาอย่่างน้้อย 2 ชนิิดเพื่่�อรัักษา
โรคความดัันโลหิิตสููง เบาหวาน ไขมัันโลหิิตสููง และโรคหลอดเลืือดแดงส่่วนปลายขาดเลืือด) การศึึกษา
ทำำ�ในผู้้�ป่่วย 16,590 คนแบ่่งผู้้�ป่่วยออกเป็็น 4 กลุ่่�ม คืือกลุ่่�มที่่�ได้้ ยาเปล่่า (placebo), B2A, ICS และ
ยาผสมระหว่่าง B2A กัับ ICS เมื่่�อติิดตามอาการโดยมีีค่่ามััธยฐาน 1.8 ปีี ไม่่พบความแตกต่่างในอััตรา
การเสีียชีีวิิตในทั้้�ง 4 กลุ่่�ม รวมถึึงไม่่พบความแตกต่่างการเกิิดโรคทางหััวใจและหลอดเลืือดที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
ระหว่่างกลุ่่�มเช่่นกััน การศึึกษานี้้�จึึงสรุุปได้้ว่่าการใช้้ B2A นั้้�นปลอดภััยในคนที่่มีีค
� วามเสี่่�ยงโรคหััวใจ แต่่
ข้้อควรสัังเกตคืือ การศึึกษานี้้�ไม่่รวมผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะหััวใจล้้มเหลวที่่�มีี EF น้้อยกว่่าร้้อยละ 30 หรืือมีี
NYHA class IV ซึ่่�งทำำ�ให้้ไม่่สามารถแปลความในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจล้้มเหลวได้้(25)
8.6 การใช้้การฟื้้�นฟููสมรรถภาพ (rehabilitation) ในการรัักษาผู้้�ป่่วยโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังที่่�มีีภาวะ
หััวใจล้้มเหลว
การฟื้้น� ฟููสมรรถภาพของผู้้�ป่ว่ ยหลัังเข้้ารัับการรัักษาด้้วยโรคทางปอดและหััวใจนั้้�น เป็็นอีีกหนึ่่�ง
วิิธีีที่่�สำำ�คััญในการรัักษาผู้้�ป่่วย แต่่ในทางปฏิิบััติิอาจถููกละเลย เนื่่�องจากการเข้้าถึึงทีีมสหสาขาอย่่างทั่่�ว
ถึึง หรืือความรู้้�ความเข้้าใจของแพทย์์ในเรื่่�องนี้้�
การฟื้้�นฟููสมรรถภาพนั้้�นมีีหลายองค์์ประกอบและเป็็นการดููแลผู้้�ป่่วยแบบองค์์รวม การฟื้้�นฟูู
สมรรถภาพนั้้น� ไม่่จำ�ำ เป็็นต้้องเริ่่ม� หลัังจากกลัับบ้้านแล้้วแต่่สามารถเริ่่ม� ต้้นได้้ตั้้ง� แต่่เป็็นผู้้�ป่ว่ ยใน โดยเริ่่ม� จาก
พื้้�นฐานการใช้้ยาและปฏิิบััติิตััวทั่่�วไป ฝึึกออกกำำ�ลัังกายเท่่าที่่�ทนไหว จากนั้้�นจึึงสานต่่อแบบผู้้�ป่่วยนอก
จากการศึึกษาในกลุ่่�มผู้้�ป่ว่ ยที่่เ� ข้้ารัับการรัักษาฟื้้น� ฟููสมรรถภาพทางหััวใจ ในผู้้�ป่ว่ ยภาวะหััวใจล้้ม
เหลวพบว่่ามีีประโยชน์์ในการลดการรัับเข้้ารัักษาแบบผู้้�ป่่วยใน ลดอาการเหนื่่�อย เพิ่่�มคุุณภาพชีีวิิต และ
เพิ่่�มสมรรถภาพทางกาย(26) ส่่วนด้้านการรัักษาฟื้้�นฟููสมรรถภาพทางปอดในผู้้�ป่่วยโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง
นั้้�น ให้้ผลที่่คล้
� ้ายคลึึงกัันในด้้านลดอาการ และเพิ่่�มคุุณภาพชีีวิิต แต่่ประสิิทธิิภาพในด้้านการลดอััตรา
การเสีียชีีวิิตนั้้�นยัังคลุุมเครืือ(27)
ในกลุ่่�มผู้้�ป่ว่ ยที่่เ� ป็็นทั้้�งภาวะหััวใจล้้มเหลวและโรคปอดอุุดกั้้น� เรื้้อ� รัังร่่วมกััน ได้้มีีการทำำ�การศึึกษา
แบบ randomized control trial ในกลุ่่�มผู้้�ป่ว่ ย 112 คนโดยทำำ�กายภาพบำำ�บััดที่่�บ้้านผ่่านการใช้้เทคโนโลยีี
tele – rehabilitation home – based program เมื่่�อเทีียบกัับไม่่ใช้้กายภาพบำำ�บััด แล้้วติิดตามอาการไป
4 เดืือน ได้้ผลว่่าการฟื้้�นฟููสมรรถภาพนั้้�นสามารถพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต ลดอาการ และลดอััตราการเข้้า
รัับการรัักษาแบบผู้้�ป่่วยในได้้ดีีกว่่าเมื่่�อเทีียบกัับกลุ่่�มที่่�ไม่่ได้้กายภาพบำำ�บััดอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ(28)
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การฟื้้�นฟููสมรรถภาพในผู้้�ป่่วย 2 โรคนี้้�ค่่อนข้้างคล้้ายคลึึงกััน ต่่างกัันเฉพาะในรายละเอีียดบาง
อย่่างเช่่น การฝึึกการหายใจในผู้้�ป่ว่ ยโรคปอดอุุดกั้้น� เรื้้อ� รัังเพื่่�อลดการคั่่�งของอากาศในปอด การใช้้ยาพ่่น
เพิ่่�มเติิม นอกจากนั้้�นแล้้วจะคล้้ายคลึึงกัันสามารถดููสรุุปการฟื้้�นฟููสมรรถภาพอย่่างย่่อ ดัังตารางที่่� 14.
ตารางที่่� 14. ตารางเปรีียบเทีียบความแตกต่่างระหว่่างการฟื้้�นฟููสมรรถภาพทางปอดและหััวใจ
หััวข้้อ

การฟื้้�นฟููสมรรถภาพทางปอด

การฟื้้�นฟููสมรรถภาพทางหััวใจ

ข้้อบ่่งชี้้�

โรคปอดเรื้้อ� รัังที่่ขั� ดั ขวางการใช้้ชีีวิตป
ิ ระจำำ�วันั
ของผู้้�ป่่วย เช่่น โรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง
(COPD)
โรคปอดขยายตััวบกพร่่อง (restrictive lung
disease)

ผู้้�ป่่วยโรคหััวใจขาดเลืือดเฉีียบพลััน
ผู้้�ป่่วยผ่่าตััดเกี่่�ยวกัับหััวใจ หลอดเลืือดหััวใจ
ลิ้้�นหััวใจ ภาวะหััวใจผิิดปกติิแต่่กำ�ำ เนิิด
ผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจล้้มเหลว

ประสิิทธิิผล 

ลดอาการเหนื่่�อย
เพิ่่�มคุุณภาพชีีวิิต (Quality of life)
เพิ่่�มสมรรถภาพทางกาย
ลดการรัับเข้้ารัับการรัักษาแบบผู้้�ป่่วยใน

ลดอาการเหนื่่�อย
เพิ่่�มคุุณภาพชีีวิิต (Quality of life)
เพิ่่�มสมรรถภาพทางกาย
ลดการรัับเข้้ารัับการรัักษาแบบผู้้�ป่่วยใน
ลดอััตราการเสีียชีีวิิต

สถานที่่�ทำำ�ฟื้้�นฟูู
สมรรถภาพ
ที่่�พิิสููจน์์ว่่าได้้ผล

คลิินิิกฟื้้�นฟููสมรรถภาพ
บ้้าน (telehealth medicine)

คลิินิิกฟื้้�นฟููสมรรถภาพ
บ้้าน (telehealth medicine)

องค์์ประกอบของ Aerobic training/endurance training
การฟื้้น� ฟููสมรรถภาพ – ตั้้ง� เป้้าหมายความเข้้มข้้นที่่ม� ากกว่่าร้้อยละ
60 work rate
Resistance training
ปรัับยาให้้ถึึงปริิมาณเป้้าหมายตาม
แนวทาง GOLD
การให้้การศึึกษาเกี่่�ยวกัับการปรัับเปลี่่�ยน
พฤติิกรรมประจำำ�วััน
การฝึึกวิิธีีการหายใจ และพััฒนากล้้ามเนื้้�อ
หายใจ
การสนัับสนุุนด้้านจิิตใจและสัังคม
ให้้คำำ�ปรึึกษาโภชนาการ
ปริิมาณและ
3 ครั้้�งต่่อสััปดาห์์ ขั้้�นต่ำำ�� 20 ครั้้�ง
เวลาการรัักษา
(6-9 สััปดาห์์)

Aerobic training/endurance training
– ตั้้�งเป้้าอััตราการเต้้นหััวใจร้้อยละ 60-80
ของค่่าสููงสุุด
Resistance training
ปรัับยาให้้ถึึงปริิมาณเป้้าหมายตาม GDMT
การให้้การศึึกษาเกี่่�ยวกัับการปรัับเปลี่่�ยน
พฤติิกรรมประจำำ�วััน
การฝึึกวิิธีีการหายใจ และพััฒนา
กล้้ามเนื้้�อหายใจ
การสนัับสนุุนด้้านจิิตใจและสัังคม
ให้้คำำ�ปรึึกษาโภชนาการ
3 ครั้้�งต่่อสััปดาห์์ ขั้้�นต่ำำ�� 36 ครั้้�ง
(12 สััปดาห์์)

GOLD = Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease; GDMT = guideline directed medical therapy
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8.7 การใช้้ continuous positive airway pressure (CPAP) ในการรัักษาผู้้�ป่่วยโรคปอดอุุดกั้้น� เรื้้อ� รััง
ที่่�มีีภาวะหััวใจล้้มเหลว
การใช้้ CPAP นั้้�นมีีข้้อบ่่งชี้้�ในผู้้�ป่่วยหลายกลุ่่�มและสถานการณ์์ โดยหลัักจะมุ่่�งเน้้นไปยัังผู้้�ป่่วย
ที่่�มีีภาวะหยุุดหายใจขณะหลัับ (obstructive sleep apnea หรืือ OSA) การศึึกษาพบว่่า การใช้้ non-invasive positive pressure ventilation (NIPPV) ประกอบด้้วย CPAP หรืือ bilevel positive airway pressure (BiPAP) ในผู้้�ป่ว่ ยภาวะหััวใจล้้มเหลวที่่ห� ายใจเร็็ว หรืือ มีีปริิมาณออกซิิเจนต่ำำ�� (SpO2 น้้อยกว่่าร้้อย
ละ 90) จะสามารถลดการต้้องใส่่ท่่อช่่วยหายใจผู้้�ป่่วยได้้
การใช้้ CPAP ในผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจล้้มเหลวนั้้�น หากผู้้�ป่่วยมีีโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังร่่วมด้้วย ก็็จะ
ช่่วยให้้กำำ�จััดภาวะคาร์์บอนไดออกไซด์์คั่่�งได้้ (hypercapnia)

9. บทสรุุป

จากข้้อมููลที่่�ได้้นำำ�เสนอจะพบว่่าภาวะหััวใจล้้มเหลว เกี่่�ยวข้้องกัับโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง โดย
สามารถพบร่่วมกัันได้้บ่่อยๆ ซึ่่�งอาจทำำ�ให้้การวิินิิจฉััยมีีความลำำ�บาก เนื่่�องจากมีีอาการนำำ�ที่่�คล้้ายกััน
คืืออาการเหนื่่�อย
การตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการต่่างๆ มีีความคลาดเคลื่่�อนในผู้้�ป่่วยที่่มีี� โรคทั้้�ง 2 ร่่วมกััน สำำ�หรัับ
การวิินิิจฉััยโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังในผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจล้้มเหลว ด้้วยการวััดสมรรถภาพปอดนั้้�น ควรให้้
ความสำำ�คััญกัับการส่่งตรวจเมื่่�อผู้้�ป่่วยไม่่มีีภาวะน้ำำ��เกิิน เพราะอาจทำำ�ให้้เกิิดผล false positive ได้้
ในการรัักษาภาวะหััวใจล้้มเหลวชนิิด HFrEF การที่่�ผู้�ป่้ ่วยมีีโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังเป็็นโรคร่่วมนั้้�น
ไม่่ใช่่ข้อ้ ห้้ามในการใช้้ ยากลุ่่�ม BB ซึ่ง่� เป็็นหนึ่่�งในการรัักษาหลัักของ HFrEF แต่่ต้อ้ งใช้้ด้ว้ ยความระมััดระวััง
และเลืือกใช้้ BB ที่่�เป็็น Beta-1 selective BB เช่่น bisoprolol metoprolol และ nebivolol
ในผู้้�ป่ว่ ยภาวะหััวใจล้้มเหลวชนิิด HFrEF ที่่ไ� ม่่สามารถทนการใช้้ยา BB ไม่่ว่า่ ด้้วยสาเหตุุใดก็็ตาม
(รวมทั้้�งอาการทางระบบทางเดิินหายใจ) หรืือได้้ขนาดสููงสุุดแล้้ว ก็็ยัังมีีอาการและมีี heart rate ที่่�สููง
(เกิิน 70 bpm) อาจพิิจารณาใช้้ยา ivabradine ซึ่่�งสามารถลด heart rate ได้้โดยไม่่ผ่่าน beta adrenergic
receptor
หากดููตามแนวทางเวชปฏิิบััติิ ทั้้�งสำำ�หรัับผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจล้้มเหลว หรืือผู้้�ป่่วยโรคปอดอุุดกั้้�น
เรื้้�อรััง ต่่างกล่่าวเหมืือนกัันว่่าการมีีโรคร่่วมดัังกล่่าว ไม่่ใช้้ข้้อบ่่งชี้้�ในการรัักรัักษาที่่�แตกต่่างจากเดิิม เช่่น
ในผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจล้้มเหลวที่่�มีีโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง ก็็ควรได้้รัับการรัักษาเช่่นเดีียวกัับผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจ
ล้้มเหลวที่่�ไม่่มีีโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง แต่่มีีข้้อควรระวัังต่่างๆ ดัังที่่�กล่่าวไป
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