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หัวใจทำงานอยางไร ?

รับเลือดดำจากศีรษะ
คอ ไหล แขน ทรวงอก

และผนังหนาทอง

รับเลือดดำจาก
ลำตัวสวนลางและขา

นำเลือดแดงไปเลี้ยง
สวนตาง ๆ ของรางกาย

นำเลือดดำ
ไปแลกเปลี่ยน
กาซออกซิเจนที่ปอด

สมอง

ปอด

หัวใจ

เสนเลือดฝอย

หลอดเลือดดำ หลอดเลือดแดง



หัวใจทำงานอยางไร ?

• หัวใจ เปนอวัยวะที่สำคัญที่มีหนาที่ในการสูบฉีดเลือด 

 ไปเลี้ยงสวนตาง ๆ ของรางกาย ทำใหอวัยวะหรือเนื้อเยื่อตาง ๆ

 ในรางกายไดรับออกซิเจนและสารอาหารเพียงพอตอการใชงาน

• ในขณะเดียวกันก็สูบฉีดเลือดที่มีปริมาณคารบอนไดออกไซดสูง

 หรือเลือดดำไปที่ปอดเพื่อแลกเปลี่ยนกาซออกซิเจน 

 ใหกลายเปนเลือดแดงเพื่อนำไปเลี้ยงอวัยวะตาง ๆ

 ทั่วรางกาย



หัวใจลมเหลว คืออะไร ?

Systolic Heart Failure
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can’t squeeze as well

Less blood

pumped put
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fills the
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Stiff heart muscle

can’t relax normally

Diastolic Heart FailureNormal Heart



หัวใจลมเหลว คืออะไร ?

ภาวะหัวใจลมเหลว เกิดจากมีความผิดปกติของโครงสรางหรือ

การทำหนาที่ของหัวใจ มีผลทำใหหัวใจไมสามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยง

สวนตาง ๆ ของรางกาย ไดเพียงพอ ตอความตองการของรางกาย 

หรือรับเลือดกลับเขาสูหัวใจไดตามปกติ ทำใหเนื้อเยื่อของอวัยวะตาง ๆ 

ไดรับเลือดนอยลง 

เมื่อหัวใจมีแรงบีบตัวที่นอยลงกวาปกติทำใหมีเลือดคางอยูในหัวใจ

มากกวาปกติ และทนไปยังปอด จึงนำไปสูการเกิดภาวะน้ำคั่งในปอด 

หรือภาวะน้ำเกินนั่นเอง



อาการ และ อาการแสดง

หายใจลำบาก

มีอาการหอบเหน�อย

น้ำหนักเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว

มากกวา 2 กิโลกรัม ใน 1 สัปดาห

ออนเพลีย ไมมีแรง

นอนราบไมได เทาบวม กดบุม



อาการ และ อาการแสดง
• เดินไดระยะทางสั้นลง ทำสิ่งตาง ๆ ไดนอยลง มีอาการหายใจลำบาก
 เหนื่อยงาย (dyspnea)

• หอบเหนื่อย หายใจไมสะดวกในขณะนอนราบ (orthopnea) 
 ตองนอนหนุนหมอนหลายใบ หรือ นั่งหลับ นอนราบไมได

• ตื่นขึ้นมาหอบเหนื่อยในตอนกลางคืน (paroxysmal nocturnal dyspnea) 
 เพราะอึดอัด หายใจลำบาก

• บวม (peripheral edema) ที่เทาและหนาแขง กดบุม (pitting edema) 

• ออนเพลีย ไมมีแรง เหนื่อย เปลี้ยลา (fatique) 

• น้ำหนักเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วมากกวา 2 กิโลกรัม ใน 1 สัปดาห

• ทองอืด แนนทอง อาจพบอาการคลื่นไส อาเจียน เบื่ออาหารรวมดวย



สาเหตขุองภาวะหัวใจลมเหลวเรื้อรัง

หลอดเลือดหัวใจตีบ ความดันโลหิตสูง

หัวใจเตนพลิ้ว โรคโลหิตจาง (Anemia) สุรา สารเสพติด ไทรอยดเปนพิษ

ลิ้นหัวใจตีบ ลิ้นหัวใจรั่ว

หัวใจ

หองบนซาย

หัวใจ

หองบนขวา

จุดกำเนิด

ไฟฟาหัวใจ

รับและสง

กระแสไฟฟา

ลงไปยัง

หัวใจหองลาง

Stenotic pulmonary

valve

Stenotic aortic

value

Stenotic tricuspid

value

Stenotic mitral

value

ลิ้นหัวใจรั่วปกติ

ลิ้นหัวใจ

บริเวณกลามเนื้อหัวใจที่ตายแลว

เน�องจากหลอดเลือดหัวใจตีบ

หลอดเลือดหัวใจตีบลงเน�อง

จากไขมันเกาะตามผนังหลอดเลือด

ลิ่มเลือด



สาเหตทุี่ทำใหเกิดภาวะหัวใจลมเหลว
• โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ หรือ กลามเนื้อหัวใจขาดเลือด

• โรคลิ้นหัวใจรั่ว หรือลิ้นหัวใจตีบ

• โรคความดันโลหิตสูง 

• โรคหัวใจพิการแตกำเนิด

• ภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ

• กลามเนื้อหัวใจออนแรง ซึ่งอาจเกิดจากสารพิษตาง ๆ เชน สุรา ยาเสพติด

• กลามเนื้อหัวใจอักเสบ จากการติดเชื้อ พิษของยา หรือสารเคมี เชน ยารักษามะเร็ง

• ภาวะอื่น ๆ ที่มีผลตอการทำงานของหัวใจ เชน โลหิตจาง ภาวะไทรอยดเปนพิษ



ยาที่ใชในการรักษาภาวะหัวใจลมเหลวเรื้อรัง
• ยากลุม Angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEIs)

• ยากลุม Angiotensin II receptor blocker (ARBs)

• ยากลุม Beta-blocker

• ยากลุม Aldosterone antagonist

• ยากลุม Angiotensin receptor neprilysin inhibitor (ARNI)

• Ivabradine (ไอวาบราดีน)

• Diuretics (ยาขับปสสาวะ)

• Hydralazine รวมกับยากลุม Nitrate

• Digitalis (ยาดิจิทัลลิส) 



ในการรักษาภาวะหัวใจลมเหลวเรื้อรัง จำเปนตองใช
หลายวิธีรวมกัน ทั้งการปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
ควบคุมอาหารเค็ม การควบคุมปริมาณน้ำ
ในรางกาย รวมถึงการใชยาหลายกลุมรวมกัน 
เพื่อใหออกฤทธิ์ทำใหการรักษา เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถควบคุมอาการของโรคได
ในระยะยาว



Ramipril 5 mgEnalapril 5 mg / 10 mg / 20 mg

ยากลุม Angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEIs)



ยากลุม Angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEIs)

ขอบงใชและการออกฤทธิ์ของยา

* ยากลุม ACEIs ที่ใชรักษาภาวะหัวใจลมเหลวตาม ESC guidelines 2016 คือ Enalapril, Ramipril, Lisinopril, Captopril, Trandolapril
*** LVEF : left ventricular ejection fraction

แนะนำใหใชในผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวที่มีคา LVEF <40% ทุกรายถาไมมีขอหามใช

ใชเปนยามาตรฐานอันดับแรก (first line therapy) ในการรักษาผูปวยภาวะหัวใจลมเหลว
ที่มีความรุนแรงของอาการหัวใจลมเหลวระดับเล็กนอยถึงรุนแรง (NYHA Fc II-IV)

ออกฤทธิ์ขยายหลอดเลือดดำและแดง ความดันโลหิตลดลง เลือดไหลเวียนดีขึ้น

ทำใหภาวะหัวใจลมเหลวดีขึ้น หัวใจบีบตัวมากขึ้น 

ชะลอการเสื่อมสภาพของหัวใจ ปองกันไมใหหัวใจโตมากขึ้นและยับยั้งการเปลี่ยนแปลง 
โครงสรางของหัวใจ

อาการดีขึ้น, เพิ่มคุณภาพชีวิต, ลดการเขาโรงพยาบาล และลดการเสียชีวิต



ยากลุม Angiotensin II receptor blocker (ARBs)

Losartan 50 mg Losartan 100 mg Candesartan 16 mg



ใชแทนยากลุม ACEIs ในกรณีที่ผูปวยไมสามารถทนตอยากลุม ACEIs ไดเนื่องจาก 
ผลขางเคียงจากยาหรือมีขอหามใช เชน อาการไอ หรือ angioedema

ออกฤทธิ์ขยายหลอดเลือดดำและแดง ความดันโลหิตลดลง เลือดไหลเวียนดีขึ้น

ทำใหภาวะหัวใจลมเหลวดีขึ้น หัวใจบีบตัวมากขึ้น 

ชะลอการเสื่อมสภาพของหัวใจ ปองกันไมใหหัวใจโตมากขึ้น
และยับยั้งการเปลี่ยนแปลง โครงสรางของหัวใจ

* ยากลุม ARBs ที่ใชรักษาภาวะหัวใจลมเหลวตาม ESC guidelines 2016 คือ Losartan, Candesartan, Valsartan

ยากลุม Angiotensin II receptor blocker (ARBs)

อาการดีขึ้น, เพิ่มคุณภาพชีวิต, ลดการเขาโรงพยาบาล และลดการเสียชีวิต

ขอบงใชและการออกฤทธิ์ของยา



ความดันโลหิตต่ำ
มึนงง เวียนศีรษะ หนามืด

ความดันโลหิตต่ำ
มึนงง เวียนศีรษะ หนามืด

ไอแหง ๆ
(กลุม ACEIs)

ไอแหง ๆ
(กลุม ACEIs)

แพยา
(Angioedema)

แพยา
(Angioedema)

อาการขางเคียงที่เกิดจากการใชยากลุม ACEIs/ARBs



• ความดันโลหิตต่ำ เชน เวียนศีรษะ มึนงง หนามืด 
    การแกไข ใหผูปวยคอย ๆ เปลี่ยนแปลงทาทางชา ๆ คอย ๆ ลุก-นั่ง เพื่อปองกันความดันโลหิตต่ำ
   ในชวงเปลี่ยนทาทาง หากมีอาการรุนแรงใหกลับมาพบแพทย

• ไอแหง ๆ มักเกิดในชวงเดือนแรกถึงหกเดือนหลังเริ่มยาและหายไปหลังหยุดยา 1-2 สัปดาห
  การแกไข กรณีที่ทนได ผูปวยควรทานยาตอไป ไมหยุดยาเอง หากไอมากจนรบกวนกิจวัตรประจำวัน
   หรือรบกวนการนอน ใหกลับมาพบแพทยกอนนัด แพทยอาจเปลี่ยนเปนยากลุมอื่นแทน

• แพยา เชน ริมฝปากบวม หนาบวม ตาบวม หายใจลำบาก 

  การแกไข รีบกลับมาพบแพทย

• การทำงานของไตลดลง ระดับโพแทสเซียมในเลือดสูงขึ้น
  การแกไข ระมัดระวังการเพิ่มขนาดยา ACEIs, ARBs รวมถึงการใชรวมกับ spironolactone 

อาการขางเคียงที่เกิดจากการใชยากลุม ACEIs/ARBs



ยากลุม Beta-blocker

Carvedilol Bisoprolol Nebivolol



แนะนำใหใชในผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวที่มีคา LVEF <40% ทุกรายถาไมมีขอหามใช

ใชเปนยามาตรฐานอันดับแรก (first line therapy) ในการรักษาผูปวยภาวะหัวใจลมเหลว 
ที่มีอาการคงที่และมีความรุนแรงของอาการหัวใจลมเหลวระดับเล็กนอยถึงปานกลาง (NYHA Fc II-III)

ทำใหหัวใจเตนชาลง ลดภาระการทำงานของหัวใจ

การใชยาในระยะยาวจะสงผลชวยเพิ่มสมรรถภาพในการทำงานของหัวใจใหดีขึ้น หัวใจบีบตัวมากขึ้น

ยากลุม Beta-blocker

* ยากลุม Beta-blocker ที่ใชรักษาภาวะหัวใจลมเหลวตาม ESC guidelines 2016 คือ carvedilol, bisoprolol, metoprolol succinate(CR/XL), nebivolol
*** LVEF : left ventricular ejection fraction

ทำใหภาวะหัวใจลมเหลวดีขึ้น, อาการดีขึ้น เพิ่มคุณภาพชีวิต,

ลดการเขาโรงพยาบาล และลดการเสียชีวิต

ขอบงใชและการออกฤทธิ์ของยา



ความดันโลหิตต่ำ

มึนงง เวียนศีรษะ หนามืด

ปวดศีรษะ หัวใจเตนชาผิดปกติ

ออนเพลีย ไมมีแรง

อาการขางเคียงที่เกิดจากการใชยากลุม Beta-blocker



อาการขางเคียงที่เกิดจากการใชยากลุม Beta-blocker

• ความดันโลหิตต่ำ 

• เวียนศีรษะ มึนงง 

• ปวดศีรษะ 

• หัวใจเตนชาผิดปกติ 

• ออนเพลีย

หากมีอาการมากจนทนไมไหว ใหกลับมาพบแพทยกอนนัด



ตัวอยางของการปรับขนาดยา Beta-blocker 
เพื่อใหไดเปาหมายของการรักษาภาวะหัวใจลมเหลว

ขนาดยาเริ่มตน
(ขนาดต่ำ)

Carvedilol

คอย ๆ ปรับเพิ่มขนาดยา
(ทุก 2 – 4 สัปดาห)

ขนาดยาเปาหมาย
ของการรักษา

3.125 mg bid 25 mg bid

Bisoprolol Bisoprolol 1.25 mg OD Bisoprolol 2.5 mg OD Bisoprolol 10 mg OD

เชา เย็น

6.25 mg bid 12.5 mg bid

เชา เย็น เชา เย็น เชา เย็น

เชา เชาเชา



Beta-blocker
• เมื่อแพทยมีการปรับขนาดยากลุม Beta-blocker สิ่งที่ควรแนะนำผูปวย คือ

 ในชวง 1-2 สัปดาหแรกของการรับประทานยา ผูปวยบางรายอาจมีอาการ

เหนื่อยมากขึ้น ออนเพลีย ไมมีแรง ไมสบายตัว โดยเฉพาะเวลาที่ออกแรง 

แนะนำใหผูปวยใชยาตอไป อาการดังกลาวจะเริ่มดีขึ้นและคอย ๆ หายไป 

ดังนั้นผูปวยควรรับประทานยาอยางตอเนื่องไมควรหยุดยาเอง

• ในกรณีผูปวยหยุดยา Beta blocker อยางกะทันหัน สงผลใหผูปวยมีอัตรา

การเตนของหัวใจสูงขึ้น หลอดเลือดแดงหดตัวและเพิ่มความดันโลหิต

ใหสูงขึ้น ทำใหหัวใจตองทำงานหนักและนำมาซึ่ง

ภาวะหัวใจลมเหลวเฉียบพลันได



ยากลุม Aldosterone antagonist

spironolactone 25 mg spironolactone 100 mg



ยากลุม Aldosterone antagonist

อาการดีขึ้น, เพิ่มคุณภาพชีวิต, ลดการเขาโรงพยาบาล และลดการเสียชีวิต

*ยากลุม MRAs ที่ใชรักษาภาวะหัวใจลมเหลวตาม ESC guidelines 2016 คือ Spironolactone, Eplerenone
*** LVEF : left ventricular ejection fraction

ใชยากลุมนี้รวมกับ ACEIs และ beta-blocker ในผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวที่ยังคง
มีอาการอยู และมีแรงบีบตัวของหัวใจอยูในระดับต่ำ LVEF ≤35%

ใชในการรักษาผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวที่มีความรุนแรงของอาการหัวใจลมเหลว
ระดับเล็กนอยถึงรุนแรง (NYHA Fc II-IV)

การใชยาในระยะยาวจะสงผลชวยเพิ่มสมรรถภาพในการทำงานของหัวใจใหดีขึ้น 
ชะลอการเสื่อมของหัวใจ 

ปองกันการเกิดพังผืดที่กลามเนื้อหัวใจ

ขอบงใชและการออกฤทธิ์ของยา



อาการขางเคียงที่เกิดจากการใชยา Aldosterone antagonist

*พบมากในผูชาย
อาการเจ็บคัดตึงเตานม*
เตานมโต* ระดับโพแทสเซียม (K) ในเลือดสูง

HYPERKALEMIA

Flat P

Prolonaed P-R Prolonaed P-R

Peaked T
Wide QRS

Urine
Output



• อาการเจ็บคัดตึงเตานม*

• เตานมโต*

• ระดับโพแทสเซียม (K) ในเลือดสูง

*พบมากในผูชาย

อาการขางเคียงที่เกิดจากการใชยา Aldosterone antagonist



ยากลุม Angiotensin receptor 
neprilysin inhibitor (ARNI)

Entresto® 50 mg
(sacubitril/valsartan)

Entresto® 100 mg
(sacubitril/valsartan)

Entresto® 200 mg
(sacubitril/valsartan)



ยากลุม Angiotensin receptor 
neprilysin inhibitor (ARNI)

ใชแทน ACEIs/ARBs ในผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวที่ยังมีอาการและมีคา LVEF ≤35% 
ที่ไมตอบสนองตอการใชยา ACEIs หรือ ARB เพื่อลด อัตราการเสียชีวิตและลดอัตรา 
การเขาโรงพยาบาลจากภาวะหัวใจลมเหลว

ทำใหหลอดเลือดคลายตัว

ขับน้ำและเกลือออกจากรางกายไดเพิ่มขึ้น

กอนเริ่มยา Sacubitril/Valsartan ควรหยุด ACEIs อยางนอย 36 ชั่วโมง เพื่อปองกัน 
การเกิดภาวะ Angioedema

อาการดีขึ้น, เพิ่มคุณภาพชีวิต, ลดการเขาโรงพยาบาล และลดการเสียชีวิต

ขอบงใชและการออกฤทธิ์ของยา

LVEF: left ventricular ejection fraction



ความดันโลหิตต่ำ เวียนศีรษะ
มึนงง หนามืด

โพแทสเซียมสูงแพยา
(Angioedema)

HYPERKALEMIA

อาการขางเคียงที่เกิดจากการใชยา ARNI



• ความดันโลหิตต่ำ เชน มึนงง เวียนศีรษะ, หนามืด 
  การแกไข ใหผูปวยคอย ๆ เปลี่ยนแปลงทาทางชา ๆ เพื่อปองกันความดันโลหิตต่ำในชวง
   เปลี่ยนทา หากมีอาการรุนแรงใหกลับมาพบแพทย

• แพยา (Angioedema) เปนภาวะที่มีการบวมของผิวหนังแบบกดไมบุม และ/หรือการบวมของ
 เนื้อเยื่อชั้นใตผิวหนัง หรือใตเยื่อบุทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร เชน ตาบวม ปากบวม
 หนาบวมหายใจลำบาก 
  การแกไข ใหกลับมาพบแพทยกอนนัด

• ระดับโพแทสเซียม (K) ในเลือดสูง
• การทำงานของไตลดลงระดับโพแทสเซียมในเลือดสูงขึ้น
  การแกไข แจงแพทย

อาการขางเคียงที่เกิดจากการใชยา ARNI



Diuretics (ยาขับปสสาวะ)

Furosemide 40 mg Furosemide 500 mg



Diuretics (ยาขับปสสาวะ)

เพื่อขับน้ำและโซเดียมที่มากเกินออกจากรางกาย

ทำใหอาการของหัวใจลมเหลวดีขึ้น เชน

ลดอาการหอบเหนื่อย หรืออาการนอนราบไมได 

และชวยใหอาการบวมของผูปวยดีขึ้น

ขอบงใช



อาการขางเคียงจากการใชยาขับปสสาวะ

เวียนศีรษะ ความดันโลหิตต่ำ เกิดตะคริวที่ขา

เกลือแรในรางกายผิดปกติ



อาการขางเคียงจากการใชยาขับปสสาวะ

• เวียนศีรษะ

• ความดันโลหิตต่ำ

• เกิดตะคริวที่ขา เกลือแรในรางกาย
 ผิดปกติ



Ivabradine (ไอวาบราดีน)



Ivabradine (ไอวาบราดีน)

ชวยลดอัตราการเตนของหัวใจในผูปวยที่มีจังหวะการเตนของหัวใจปกติ (sinus rhythm)

ใชในกรณีผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวที่ยังมีอาการหลังไดรับยาตามมาตรฐานอยางเต็มที่แลว 

หรือไมสามารถปรับยากลุม beta blockers ขนาดสูงสุดไดเนื่องจากผลขางเคียงจากยา 

หรือมีขอหามตอการใช beta-blocker หรือเปนผูปวยที่ไดรับการปรับขนาดยา beta

blockers จนถึงขนาดยาสูงสุดแลว แตอัตราการเตนของหัวใจยังมากกวา 70 ครั้งตอนาที

อาการขางเคียงที่อาจเกิดขึ้น
• อาการหัวใจเตนชา การมองเห็นภาพผิดปกติ เห็นแสงสีจา หรือเห็นภาพซอน

ขอบงใช



Hydralazine รวมกับยากลุม Nitrate

Hydralazine 25 mg
Isosorbide-5-

mononitrate

Isosorbide

dinitrate

Isosorbide

mononitrate



Hydralazine รวมกับยากลุม Nitrate

*** LVEF: left ventricular ejection fraction

ใชขยายหลอดเลือด ชวยใหหัวใจไมตองทำงานหนักมากเกินไป 

ลดอาการเจ็บหนาอก อาการเหนื่อย

ในผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวที่ยังคงมีอาการอยูและมีแรงบีบตัวของหัวใจ

อยูในระดับต่ำ LVEF ≤40%

ใชในผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวที่มีขอหามหรือไมสามารถใชยา ACEIs 

และ ARBs ได

ขอบงใช



อาการขางเคียงที่เกิดจากการใชยากลุม Hydralazine
รวมกับยากลุม Nitrate

ปวดศีรษะ คลื่นไส อาเจียนความดันโลหิตต่ำ มึนงง
เวียนศีรษะ หนามืด



อาการขางเคียงที่เกิดจากการใชยากลุม Hydralazine
รวมกับยากลุม Nitrate

• ความโลหิตดันต่ำ มึนงง เวียนศีรษะ หนามืด

• ปวดศีรษะ

• คลื่นไส อาเจียน



Digitalis (ยาดิจิทัลลิส)

DigoxinLanoxin-PG



Digitalis (ยาดิจิทัลลิส)

ใชในผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวจากการที่กลามเนื้อหัวใจบีบตัว

นอยกวาปกติ ที่ยังมีอาการแมไดรับยาตามมาตรฐานอยางเต็มที่แลว 

ชวยใหอาการของ ภาวะหัวใจลมเหลวดีขึ้น 

ชวยลดอาการและความเสี่ยงตอการกลับเขารักษาตัว

ในโรงพยาบาล เนื่องจากภาวะหัวใจลมเหลวกำเริบ

ขอบงใช



อาการขางเคียงที่เกิดจากการใช Digitalis (ยาดิจิทัลลิส) 

การมองเห็นผิดปกติ

มองเห็นแสงสีเขียว สีเหลือง

ออนเพลีย

มึนงง สับสน

คล�นไส อาเจียน

เบ�ออาหาร



อาการขางเคียงที่เกิดจากการใช Digitalis (ยาดิจิทัลลิส) 

• คลื่นไสอาเจียน เบื่ออาหาร 

• ออนเพลีย 

• การมองเห็นผิดปกติ มองเห็นแสงสีเขียว สีเหลือง 

• มึนงง สับสน

• หลีกเลี่ยงหรือระมัดระวังเปนพิเศษในผูปวย
 ที่การทำงานของไตบกพรอง



สาเหตุที่ทำให อาการกำเริบ

â¨ê¡
ผงชูรส

อาหารที่มีปริมาณ

เกลือโซเดียมมาก

ปริมาณ

เกลือโซเดียม

ยาชุดแกปวด

ปริมาณน้ำด�ม



สาเหตุที่ทำให อาการกำเริบ
• รับประทานอาหารรสเค็มหรืออาหารที่มีโซเดียมมาก

• ดื่มน้ำมากเกินไป โดยไมเฝาระวังภาวะน้ำเกิน

• การขาดยาหรือรับประทานยาไมสม่ำเสมอ
 หรือรับประทานยาไมถูกตามแพทยสั่ง 

• การรับประทานยาหรือฉีดยาแกปวดกลุม NSAIDs
 หรือยาชุดแกปวด

• ภาวะอื่นๆ เชน  ภาวะไทรอยดเปนพิษ ภาวะซีดหรือเลือดจาง



ขอควรปฏิบัตสิำหรับผูปวย

ยาชุดแกปวด อาหารเสริม สมุนไพร

ปริมาณ
เกลือโซเดียม

ปริมาณน้ำดื่ม รับประทานยาตามแพทยสั่ง
อยางสม่ำเสมอ



ขอควรปฏิบัตสิำหรับผูปวย
1. มาตรวจตามนัดและรับยาอยางตอเนื่อง เพราะผูปวยจำเปนตองรับประทานยาตอเนื่องทุกวัน 

2. รับประทานยาใหถูกตองตามแพทยสั่งอยางสม่ำเสมอ ควรรับประทานยาใหตรงเวลา
 ไมควรปรับขนาดยาเอง ไมควรลืมรับประทานยา ไมควรขาดยา หรือหยุดยาเอง     
 เพราะยาจะทำใหการทำงานของหัวใจดีขึ้น ปองกันไมใหหัวใจเสื่อมสภาพ ทำใหมีอาการดีขึ้น
 เพิ่มคุณภาพชีวิต การดำเนินชีวิตดีขึ้น ลดโอกาสการเสียชีวิตและลดการเขานอนโรงพยาบาล

3. แจงเภสัชกรและแพทยทุกครั้ง หากลืมรับประทานยาหรือรับประทานยาผิดจากที่แพทยสั่ง
 หรือมีอาการผิดปกติจากการใชยา

4. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารเสริม สมุนไพรตาง ๆ ยาหมอ ยาลูกกลอน รวมทั้งยาชุดแกปวด
 ยาแกยอก ยากลุม NSAIDs หรือการฉีดยาแกปวด

5. ในการมาตรวจทุกครั้ง ใหผูปวยนำยาที่รับประทานอยูทั้งหมด รวมทั้งยาที่รับจากโรงพยาบาล
 ใกลบาน คลินิก รานขายยา อาหารเสริม สมุนไพร มาใหเภสัชกรตรวจเช็คทุกครั้ง ที่มาโรงพยาบาล

6. ดื่มน้ำในปริมาณที่เหมาะสม ควบคุมการรับประทานอาหารรสเค็ม



ยาขับปสสาวะที่ผูปวยสามารถปรับขนาดยาตามแพทยสั่งได

หามปรับขนาดยา
รับประทานตามแพทยสั่งเทานั้น

ปรับขนาดยาเองได
ตามแพทยสั่ง

*** เนื่องจากฉลากยาระบุวาเปนยาขับปสสาวะ ผูปวยมักเขาใจผิดในการปรับเพิ่มขนาดยา



spironolactone เปนยารักษาภาวะหัวใจลมเหลว ไมไดตองการฤทธิ์ 
ขับปสสาวะ การรับประทานยาเปนระยะเวลานานจะเพิ่ม 
แรงบีบตัวของหัวใจ ดังนั้นผูปวยไมสามารถปรับ
ขนาดยาเองได ตองรับประทานตามที่แพทยสั่งเทานั้น

furosemide เปนยาที่แพทยแนะนำใหผูปวยสามารถปรับขนาดยาเองได 
ตามอาการ เชน บวม เหนื่อย นอนราบไมได ซึ่งผูปวย 
ควรปรับยาใหตรงตามที่แพทยแนะนำ



ขาบวม เทาบวม
กดบุม

การปรับขนาดยาขับปสสาวะ furosemide
ในผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวเรื้อรัง

น้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้น
>1- 2 กิโลกรัม

จดบันทึกน้ำหนัก
ของตนเอง



• ใหผูปวยชั่งน้ำหนักตัวและบันทึกทุกวัน

• โดยใหชั่งน้ำหนักตอนเชา หลังจากเขาหองน้ำขับถายใหเรียบรอย  
 กอนรับประทานอาหารเชา

• ถาน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมากกวา 1 กิโลกรัม จากเดิม
 ภายใน 1-2 วัน หรือ 2 กิโลกรัม ภายใน 3 วัน

การปรับขนาดยาขับปสสาวะ furosemide
ในผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวเรื้อรัง

จดบันทึกไว

แสดงวามี
ภาวะน้ำคั่ง

ผูปวยควรทราบ
น้ำหนักตัวของตนเอง

เมื่อไมมีภาวะน้ำเกิน



ตัวอยางการปรับขนาดยาขับปสสาวะ furosemide
ในผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวเรื้อรัง

ปรับขนาดยาเองได

ตัวอยางเชน ผูปวยรับประทาน
Furosemide (40 mg) 1x1 pc เชา

เชา เชา เที่ยง

ปรับเพิ่ม

เชา เชา เที่ยง

ปรับเพิ่ม



• เมื่อเกิด ภาวะน้ำคั่ง ผูปวยที่รับประทาน furosemide อยูแลว ใหปรับเพิ่มขนาดยา
 จากเดิม 1.5-2 เทา โดยใหเพิ่มจำนวนครั้ง กอนเพิ่มจำนวนเม็ดตอครั้ง

  เชน หากเดิมผูปวยรับประทานยา furosemide 40 mg อยู
  ครั้งละ 1 เม็ด หลังอาหารเชา 

  ใหเพิ่มเปน 1 เม็ด หลังอาหารเชา และ ครึ่งเม็ด หลังอาหารเที่ยง

• หากน้ำหนักกลับเขาสูภาวะปกติ ใหกลับไปรับประทานยาในขนาดเดิม

• หากน้ำหนักไมลดลงสูภาวะปกติภายใน 3-4 วัน ควรกลับมาพบแพทยกอนนัด

• แนะนำผูปวยใหเฝาระวังอาการไมพึงประสงคจากการรับระทานยาขับปสสาวะ
 มากเกินไป

ความดันโลหิตต่ำ อาการหนามืด วูบ ออนเพลีย เวียนศีรษะ ตะคริวที่ขา 

ถามีอาการดังกลาวใหกลับมาพบแพทย
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