
SIPI HP1005160

จัดทำโดย  
เภสัชกรหญิงจันทรพร กองวัชรพงศ
หนวยบริบาลเภสัชกรรมผูปวยใน ฝายเภสัชกรรม
ศูนยโรคหลอดเลือดสมองศิริราช 
(Stroke Center)

     

สนับสนุนการพิมพโดย
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ออกแบบโดย งานสรางเสริมสุขภาพ

ตรวจสอบเน้ือหาคร้ังลาสุดป พศ. 2560
รหัสหนวยงาน HP
สงวนลิขสิทธ์ิโดย พ.ร.บ. การพิมพ 2537

โดยความรวมมือระหวาง
ฝายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
ศูนยโรคหลอดเลือดสมองศิริราช

งานสรางเสริมสุขภาพ

ยาสำคัญ และ วิธี ใช�ยาที่ปลอดภัย 1 ยาสำคัญ และ วิธี ใช�ยาที่ปลอดภัย 1

แผนพับสุขภาพออนไลน

ยาสำคัญ  และ  วิธธีีใชยาททีี่ปลอดภัย
สำหรับผูปปวยโรคหลลอดเลืออดสมอง 1

โครงการพัฒนาชชุดความรูผูปวยโรคหหลอดเลือดสมอง

ยาสำคัญ  และ  วิธีใชยาที่ปลอดภัย
สำหรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 1

โครงการพัฒนาชุดความรูผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

     เปาหมายระดับไขมันในเลือดท่ีเหมาะสม สำหรับ
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองน้ัน ควรมีระดับไขมันตัวราย 
หรือ แอล-ดี-แอล คลอเลสเตอรอล (LDL-cholesterol) 
นอยกวา 70-100 มิลลิกรัม/เดซิลิตร 

       อาการปวดเม่ือยกลามเน้ือ กดบริเวณกลามเน้ือ
แลวเจ็บ เดินแลวปวดนอง (โดยไมไดมีสาเหตุจากการ
ออกกำลังกายอยางหนัก หรือทำกิจกรรมท่ีทำใหเกิด
การปวดเม่ือยกลามเน้ือมากอน) ออนเพลีย ออนลา 
มีปสสาวะเปล่ียนสีเปนสีดำหรือสีน้ำตาล อาจเกิดจาก
กลามเน้ือท่ีแตกสลายแลวขับผานไตออกมาเปนสีเขม
       อาการตับอักเสบ มักมีอาการ ออนเพลีย เบ่ือ
อาหาร คล่ืนไส อาเจียน ตัวและตาเหลือง อุจจาระ
มีสีซีด ปสสาวะมีสีเขม อยางไรก็ตามมีรายงานการ
เกิดอาการขางเคียงดังกลาวที่มีสาเหตุจากยาลด
ระดับไขมันคอนขางนอย และแพทยจะมีการตรวจ
ติดตามคาการทำงานของตับและไตเปนระยะ ๆ 
ดังนั้นผูปวยควรสังเกตตนเองเปนประจำ  หากมี
อาการเหลานี้ควรแจงใหแพทยทราบ  ไมควรหยุด
ยาเองโดยท่ีแพทยไมไดสั่ง
       วิธีกินยาลดไขมัน  โดยท่ัวไปแนะนำใหกินยา
วันละ 1 ครั้ง  ตอนเย็นหรือกอนนอน  เนื่องจาก
กระบวนการสรางไขมันจะเกิดขึ้นมากในชวงเวลา
กลางคืน อยางไรก็ตามยาลดระดับไขมันรุนใหมบาง
ชนิดมีระยะเวลาการออกฤทธิ์ที่ยาวนานเพียงพอที่
จะใชในเวลาอ่ืนได เชน หลังอาหารเชา เปนตน 

ดังนั้นแนะนำใหรับประทานยาตามคำสั่งของแพทย
อยางเครงครัด หากมีขอสงสัยใหปรึกษาเภสัชกร
        กรณีลืมกินยาลดระดับไขมัน   กรณีที่ลืมกินยา
และนึกขึ้นไดในวันเดียวกัน สามารถกินยาทันทีที่นึกได 
แตหากนึกไดในวันถัดไป ก็ใหกินยาของวันน้ันตามปกติ
โดยไมตองเพ่ิมขนาดยา
        ระวังการใชอาหารเสริมหรือสมุนไพร เน่ืองจาก
อาหารเสริมหรือสมุนไพรบางชนิดอาจรบกวนการออก
ฤทธ์ิของยา รวมถึงเพ่ิมผลจากอาการขางเคียงของยาได 
ดังนั้นควรปรึกษาแพทยหรือเภสัชกรกอนตัดสินใจใช
อาหารเสริมหรือสมุนไพรใด ๆ รวมดวย 

หากมีขอสงสัย 

สามารถสอบถามไดที่
หนวยขอมูลยาและพิษวิทยา 

โทร. 02-419-7007

อาการขางเคียงที่สำคัญของ
ยาลดระดับไขมันในเลือดกลุมสะแตติน (Statin)

(ติดตามตอไดใน 
ยาสำคัญสำหรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 2) Rx

1
Stroke

ตีบ ตัน แตก ตาย

1669 



ยาสำคัญ และ วิธี ใช�ยาที่ปลอดภัย 1 ยาสำคัญ และ วิธี ใช�ยาที่ปลอดภัย 1 ยาสำคัญ และ วิธี ใช�ยาที่ปลอดภัย 1 ยาสำคัญ และ วิธี ใช�ยาที่ปลอดภัย 1

ยาสำคัญ และ วิธีใชยาที่ปลอดภัย
สำหรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 1

1. กลุมยาท่ีมีประสิทธิภาพในการปองกัน
การกลับเปนซ้ำของโรค ไดแก

รูจักยา

รายละเอียดของยากลุมที่ 1

ยาตานการเกาะกลุมของเกล็ดเลือด

ยาตานการแข็งตัวของเลือด

2.  กลุมยาที่มีประสิทธิภาพในการควบคุม
ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรค ไดแก

       เปาหมายการรักษาที่สำคัญสำหรับผูปวย
โรคหลอดเลือดสมอง คือ การปองกันการกลับเปน
ซ้ำ ซึ่งกลุมยาที่ใชรักษา สามารถแบงเปน 2 กลุม 
ดังน้ี

     ยากลุมนี้มีประสิทธิภาพในการปองกันการกลับเปน
ซ้ำของโรคในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองท่ีมีสาเหตุมาจาก
หลอดเลือดสมองตีบไดประมาณ 21-35% 

     ยากลุมนี้มีประสิทธิภาพในการปองกันการกลับ
เปนซ้ำของโรคในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง  ที่มี
สาเหตุมาจากภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ ทำใหเกิด
กอนเลือดในหัวใจหลุดไปอุดตันหลอดเลือดในสมอง
ไดประมาณ 60% 

     การรักษาดวยยาลดระดับไขมันในเลือดกลุม
สะแตติน (statin) นั้น มีประสิทธิภาพในการปองกัน
การกลับเปนซ้ำของโรคในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
ไดประมาณ 16% ซึ่งผูปวยจำเปนตองไดรับยานี้ไป
ตลอดชีวิต แมวาระดับไขมันในเลือดจะอยูในระดับ
ปกติแลวก็ตาม เพราะนอกจากการลดระดับไขมันใน
เลือดแลว ยากลุมสะแตตินยังชวยลดกระบวนการอักเสบ
ของหลอดเลือด ลดการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง 
(atherosclerosis) ซึ่งเปนประเภทของหลอดเลือด
ที่เสี่ยงตอการเกิดหลอดเลือดสมองตีบซ้ำได

     (ทานสามารถอานรายละเอียดเกี่ยวกับยาตานการ
แข็งตัวของเลือดได ในเอกสาร     ความรูสำหรับผูปวย
ท่ีรับการรักษาดวยยาตานการแข็งตัวของเลือดวารฟาริน 
และยาตานการแข็งตัวของเลือดกลุมใหม)

       อาการระคายเคืองทางเดินอาหาร  สามารถแกไข
ไดดวยการ กินยาตานเกล็ดเลือดหลังอาหารทันที หรือ
ผูที่มีความเส่ียงสูงตอการเกิดภาวะเลือดออกในระบบทาง
เดินอาหาร แพทยอาจสั่งใชยาปองกันแผลในกระเพาะ
อาหารรวมดวย
       ภาวะเลือดออกตามสวนตาง ๆ ของรางกาย ไดแก 
เลือดออกในตาขาว เลือดออกตามไรฟน  เลือดกำเดาไหล 
รอยจ้ำเขียวตามตัว อุจจาระหรือปสสาวะเปนเลือด 
อุจจาระเปนสีดำ ไอเปนเลือด อาเจียนเปนเลือด หรือ
ประจำเดือนออกมากผิดปกติ

  

 

 

        ยาอากรีนอก (Aggrenox) หรือ ยาไซโลสตาซอล 
(Cilostazol) อาจทำใหเกิดอาการขางเคียงอ่ืน ๆ ไดแก 
ปวดศีรษะ ทองเสีย ใจส่ัน ซ่ึงเปนอาการขางเคียงท่ีพบ
บอยในชวงแรกที่เริ่มกินยา  ซึ่งสามารถหายไดเองภาย
ใน 1-2 สัปดาห ดังน้ันชวงเร่ิมยาดังกลาว หากมีอาการ
ขางเคียงเหลาน้ี ทานสามารถกินยาแกปวดพาราเซตามอล 
หรือยาแกคล่ืนไส อาเจียน เพื่อบรรเทาอาการได
        หากจำเปนตองทำหัตถการท่ีมีความเส่ียงตอภาวะ
เลือดออก เชน กรณีท่ีตองผาตัดหรือถอนฟน ตองแจงให
แพทยทราบทุกคร้ัง วาทานกินยาตานการเกาะกลุมของ
เกล็ดเลือดอยู  เพ่ือใหแพทยพิจารณาถึงความจำเปนของ
การหยุดยาช่ัวคราวกอนทำหัตถการ ไมควรหยุดยาเอง
โดยที่แพทยไมไดสั่ง
        ควรกินยาตรงเวลาและสม่ำเสมอทุกวัน กรณีลืม
กินยาใหกินทันทีท่ีนึกข้ึนได แตหากนึกไดในวันถัดไปก็ให
กินยาของวันนั้นตามปกติโดยไมตองเพิ่มขนาดยา
        ระวังการใชอาหารเสริมหรือสมุนไพร เน่ืองจาก
อาหารเสริมหรือสมุนไพรบางชนิดอาจรบกวนการออก
ฤทธ์ิของยา รวมถึงเพ่ิมผลจากอาการขางเคียงของยาได 
ดังนั้นควรปรึกษาแพทยหรือเภสัชกรกอนตัดสินใจใช
อาหารเสริมหรือสมุนไพรใด ๆ รวมดวย 

     อาการขางเคียงที่สำคัญของยาตานเกล็ดเลือด

     กลุมยาที่มีประสิทธิภาพในการปองกันการกลับเปน
ซ้ำของโรค ที่ใชในการรักษาสำหรับผูปวยโรคหลอดเลือด
สมอง ดังนี้

     ซึ่งยาเหลานี้ ผูปวยจำเปนตองไดรับยาไปตลอด
ชีวิต แมวาจะไมมีอาการแสดงของโรคแลวก็ตาม
(ทานสามารถอานขอมูลยากลุมนี้ได ในเอกสารนี้)

(ทานสามารถอานขอมูลยากลุมนี้ได 
ในเอกสารยาสำคัญสำหรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 2)

        ยาตานการเกาะกลุมของเกล็ดเลือดหรือ ยาตาน
การแข็งตัวของเลือด (ข้ึนกับสาเหตุการเกิดโรคหลอด
เลือดสมองของผูปวยแตละราย)
        ยาลดระดับไขมันในเลือดกลุมสะแตติน (Statin)

        ยาลดระดับความดันโลหิต
        ยาลดระดับน้ำตาลในเลือด
     ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยเสี่ยงของผูปวยแตละราย

       แอส-ไพ-ริน (ASPIRIN)
       โค-พิ-โด-เกรล (CLOPIDOGREL)
       อา-กรี-นอก (AGGRENOX)
       ไซ-โล-สตา-ซอล (CILOSTAZOL)

       วาร-ฟา-ริน (WARFARIN)
       ดา-บิ-กา-แทรน (DABIGATRAN)
       ไร-วา-ร็อก-ซา-แบน (RIVAROXABAN)
       เอ-พิ-ซา-แบน (APIXABAN)

ยาลดระดับไขมันในเลือด
กลุมสะแตติน (Statin)

        ซิม-วา-สะ-แต-ติน (SIMVASTATIN)
        อะ-ทอร-วา-สะ-แต-ติน (ATORVASTATIN)
        โร-ซู-วา-สะ-แต-ติน (ROSUVASTATIN)
        พิ-ทา-วา-สะ-แต-ติน (PITAVASTATIN)
        พรา-วา-สะ-แต-ติน (PRAVASTATIN)


