สารบัญ

คณะกรรมการจัดทําแนวทางเวชปฏิบัติฯ
ผูทบทวนและใหความคิดเห็นเพิ่มเติม
ผูเขารวมประชุมปรับปรุงแนวทางเวชปฏิบัติสําหรับการปองกันโรคหลอดเลือดแดงขั้นปฐมภูมิ
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550
จัดทําโดย
ผูใหการสนับสนุน
องคประกอบของแนวทางเวชปฏิบัติ
คําจํากัดความ (Definition)
วัตถุประสงค (Objective)
พฤติกรรมและปจจัยที่สัมพันธกับการเกิดโรคหลอดเลือดแดง
(Life styles and characteristics associated with atherosclerosis)
ปจจัยเสี่ยงสําคัญตอการการเกิดโรคหลอดเลือดแดง
เกณฑในการประเมินปจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดแดง
การคัดกรองและประเมินปจจัยเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง
แนวทางการควบคุมปจจัยเสี่ยง
ภาคผนวก
• แนวทางในการใชยาและติดตามภาวะความดันโลหิตสูง
• แนวทางในการใชยาและติดตามภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ
• แนวทางการใชยาลดน้ําตาลในเลือดในผูปวยเบาหวาน

หนา
1
2
3
4
4
4
4
4
5
5
5
8
8
9
14
18
21

คณะกรรมการจัดทําแนวทางเวชปฏิบัติสําหรับการปองกันโรคหลอดเลือดแดงขั้นปฐมภูมิ
นายแพทยสุรพันธ สิทธิสุข
นายแพทยพินิจ กุลละวณิชย
แพทยหญิงฉายศรี สุพรศิลปชยั
นายแพทยสุรจิต สุนทรธรรม
นายแพทยชูชัย ศรชํานิ
แพทยหญิงเรณู ศรีสมิต
แพทยหญิงวรรณี นิธิยานันท
แพทยหญิงนิจศรี ชาญณรงค
นายแพทยวราภณ วงศถาวราวัฒน
นายแพทยอภิชาติ วิชญาณรัตน
นายแพทยบรรหาร กออนันตกูล
แพทยหญิงหญิงนอย อุบลเดชประชารักษ
นายแพทยสุรัตน โคมินทร
นายแพทยระพีพล กุญชร ณ อยุธยา
นายแพทยอนุตตร จิตตินันทน
นายแพทยอิทธพร คณะเจริญ
นายแพทยฆนัท ครุธกูล

ประธาน
กรรมการและผูแทนจากแพทยสภา
กรรมการและผูแทนจากสํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข
กรรมการและผูแทนจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
กรรมการและผูแทนจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
กรรมการและผูแทนจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
กรรมการและผูแทนจากราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย
กรรมการและผูแทนจากสมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย
กรรมการและผูแทนจากสมาคมตอมไรทอแหงประเทศไทย
กรรมการและผูแทนจากสมาคมแพทยโรคหลอดเลือดแดงแหงประเทศไทย
กรรมการและผูแทนจากสมาคมแพทยโรคหลอดเลือดแดงแหงประเทศไทย
กรรมการและผูแทนจากสมาคมความดันโลหิตสูงแหงประเทศไทย
กรรมการและผูแทนจากสมาคมโภชนวิทยาแหงประเทศไทย
กรรมการและผูแทนจากสมาคมโรคหัวใจแหงประเทศไทย
กรรมการและผูแทนจากสมาคมโรคไตแหงประเทศไทย
กรรมการและผูแทนจากคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา
กรรมการและเลขานุการ
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ผูทบทวนและใหความเห็นเพิ่มเติม
นายแพทยสุรพันธ สิทธิสุข
นายแพทยสุรจิต สุนทรธรรม
นายแพทยวราภณ วงศถาวราวัฒน
นายแพทยอภิชาติ วิชญาณรัตน
นายแพทยบรรหาร กออนันตกูล
นายแพทยระพีพล กุญชร ณ อยุธยา
นายแพทยอิทธพร คณะเจริญ
นายแพทยฆนัท ครุธกูล
นายแพทยสุขุม กาญจนพิมาย
นายแพทยกิตติ เย็นสุดใจ
นายแพทยภัทราวุธ อินทรกําแหง
แพทยหญิงวันดี โภคะกุล
แพทยหญิงขจีรัตน ปรักเอโก
นางกาญจนา ศรีชมภู
นางนงลักษณ บรรณจิรกุล
นางนงคลกั ษณ กอวรกุล
เภสัชกรคทา บัณฑิตานุกูล
นางเบญจมาภรณ ศิริเฉลิม
นางภัทราพร ศรีสูงเนิน
นางยาใจ แปนถึง

ประธานคณะกรรมการจัดทําแนวทางฯ
กรรมการฯ และผูแทนจากราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย
กรรมการฯ และผูแทนจากสมาคมตอมไรทอแหงประเทศไทย
กรรมการฯ และผูแทนจากสมาคมโรคหลอดเลือดแดงแหงประเทศไทย
กรรมการฯ และผูแทนจากสมาคมโรคหลอดเลือดแดงแหงประเทศไทย
กรรมการฯ และผูแทนจากสมาคมโรคหัวใจแหงประเทศไทย
กรรมการฯ และผูแทนจากคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา
กรรมการฯ และเลขานุการคณะกรรมการจัดทําแนวทางฯ
ผูแทนจากกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
ผูแทนจากสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
ผูแทนจากราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรฟนฟูแหงประเทศไทย
ผูแทนจากวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรครอบครัวแหงประเทศไทย
ผูแทนจากสําพัฒนาคุณภาพบริการ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ผูแทนจากสําพัฒนาคุณภาพบริการ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ผูแทนจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ผูแทนจากสํานักงานประกันสังคม
ผูแทนจากสภาเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข
ผูแทนจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ผูแทนจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ผูแทนจากสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
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ผูเขารวมประชุมปรับปรุงแนวทางเวชปฏิบัติสําหรับการปองกันโรคหลอดเลือดแดงขั้นปฐมภูมิ
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550
นายแพทยสุรพันธ สิทธิสุข
นายแพทยสุรจิต สุนทรธรรม
แพทยหญิงวรรณี นิธิยานันท
แพทยหญิงนิจศรี ชาญณรงค
นายแพทยวราภณ วงศถาวราวัฒน
นายแพทยบรรหาร กออนันตกูล
นายแพทยระพีพล กุลชร ณ อยุธยา
นายแพทยอนุตตร จิตตินันทน
นายแพทยฆนัท ครุธกูล
มล.นิตยา ธนีวุฒิ
นายแพทยกิตติ ลาภสมบัตศิ ิริ
คุณรัชนีบูลย อุดมชัยรัตน

ประธานคณะกรรมการฯ
กรรมการและผูแทนจากราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย
กรรมการและผูแทนจากสมาคมเบาหวานแหงประเทศไทย
กรรมการและผูแทนจากสมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย
กรรมการและผูแทนจากสมาคมตอมไรทอแหงประเทศไทย
กรรมการและผูแทนจากสมาคมโรคหลอดเลือดแดงแหงประเทศไทย
กรรมการและผูแทนจากสมาคมโรคหัวใจแหงประเทศไทย
กรรมการและผูแทนจากสมาคมโรคไตแหงประเทศไทย
กรรมการและเลขานุการ
ผูแทนจากสํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ผูแทนจากกองโภชนาการ กรมอนามัย
ผูแทนจากกรมการแพทย

3

แนวทางเวชปฏิบัติสําหรับการปองกันโรคหลอดเลือดแดงขั้นปฐมภูมิ
ปรับปรุงเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550
จัดทําโดย
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

แพทยสภา
สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา
ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย
สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย
สมาคมโภชนศาสตรแหงประเทศไทย
สมาคมตอมไรทอแหงประเทศไทย
สมาคมความดันโลหิตสูงแหงประเทศไทย
สมาคมโรคไตแหงประเทศไทย
สมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย
สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแหงประเทศไทย

สนับสนุนโดย
•
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
องคประกอบของแนวทางเวชปฏิบัติ
• คําจํากัดความ (definition)
• วัตถุประสงค (objective)
• ปจจัยเสีย
่ ง, การคนหาและเกณฑบงชี้ (identification of the risk factors and the criteria)
• วิธีการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการคัดกรอง (risk assessment and screening)
• แนวทางและคําแนะนําสําหรับการปองกัน ควบคุม และเฝาระวัง (control and management of risk factor and
monitoring)
• การติดตามและประเมินผล (follow-up and re-evaluation)
คําจํากัดความ (Definition)
การปองกันโรคหลอดเลือดแดงขั้นปฐมภูมิ (Primary prevention of atherosclerosis)
• กระบวนการปองกันโรคหลอดเลือดแดงขั้นปฐมภูมิ คือ คําแนะนําและกระบวนการดูแลในผูที่ยังไมมีหลักฐานวาเกิด
โรคหลอดเลือดแดงมากอน เชน ไมเคยเปนโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดแดงสวนปลาย
มีวัตถุประสงคสําคัญ คือ การปองกันหรือชะลอการเกิดโรคและปญหาแทรกซอนที่ตามมาจากโรคหลอดเลือดแดง
วัตถุประสงค (Objective)
• เพื่อเปนแนวทางปองกันขั้นปฐมภูมิ (primary prevention) ไมใหเกิดโรคหลอดเลือดแดงในผูใหญไทย โดยปรับให
เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมไทย
• เพื่อเปนแนวทางปฏิบัตส
ิ ําหรับแพทยและบุคลากรทางการแพทยในหนวยบริการพื้นฐาน ในการประเมิน ดูแลรักษา
และเฝาระวังประชากรที่มีความเสีย่ งตอการเกิดโรคหลอดเลือดแดง
• เพื่อลดคาใชจายที่อาจเกิดขึ้น เนือ
่ งจากโรคหลอดเลือดแดงและภาวะแทรกซอน
4

พฤติกรรมและปจจัยที่สมั พันธกับการเกิดโรคหลอดเลือดแดง (Life styles and characteristics associated with
atherosclerosis)
พฤติกรรม
Life styles
- การสูบบุหรี่ (smoking)
- การบริโภคอาหาร (diet)
- กิจกรรมทางกาย (physical
activity)

-

ลักษณะทางคลินิกและชีวเคมี
Biochemical characteristics
ภาวะน้ําหนักเกินและอวน (over weight and
obesity) หรือมีไขมันในชองทองมากเกิน
ความดันโลหิต (blood pressure)
ระดับไขมันในเลือด (serum lipid )
ระดับน้ําตาลในเลือด (blood sugar)
การแข็งตัวของเลือด (thrombogenic factors)
การอักเสบ (inflammation markers)
โปรตีนในปสสาวะ
หัวใจหองซายลางโต

-

ลักษณะสวนบุคคล
Personal characteristics
อายุ (age)
เพศ (sex)
พันธุกรรม (genetic factors)
ประวัติครอบครัว (family history)
สภาพสังคมและเศรษฐกิจ
(socioeconomic factors)

ปจจัยเสี่ยงสําคัญตอการการเกิดโรคหลอดเลือดแดง
•

ปจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนได
- การสูบบุหรี่
- ระดับน้ําตาลในเลือดสูง
- น้ําหนักเกินและอวน
- การขาดกิจกรรมทางกาย
- ภาวะความดันโลหิตสูง
- ระดับไขมันในเลือดผิดปกติ
- พฤติกรรมการบริโภคที่ไมเหมาะสม
- โปรตีนในปสสาวะ*
- หัวใจหองซายลางโต*

•

ปจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนไมได
- อายุ
- เพศ
- พันธุกรรม (ประวัติในครอบครัวเปนโรค
หลอดเลือดแดงกอนวัยอันควร)

* เปนปจจัยเสีย่ งเสริมที่ใชพิจารณารวมกับปจจัยเสีย่ งอื่นขางตน ซึ่งมีความสัมพันธกบั การเกิดโรคหรือภาวะแทรกซอน
ของโรคหลอดเลือดแดง
เกณฑในการประเมินปจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดแดง
ปจจัยเสี่ยง
การสูบบุหรี่

•

เกณฑ
สูบบุหรี่อยูหรือเคยสูบบุหรี่มากอน

หมายเหตุ
• คนที่อยูในสิ่งแวดลอมที่มค
ี วันบุหรี่
ประจําถือเปนปจจัยเสีย่ ง ไดแก มี
บุคคลในครอบครัวสูบบุหรี่หรือในแหลง
ที่มีผูสูบหรีเ่ ปนประจํา เชน สถานบันเทิง
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ปจจัยเสี่ยง
พฤติกรรมการบริโภคที่ไมเหมาะสม

น้ําหนักเกินหรืออวน

ขาดกิจกรรมทางกาย

ระดับน้ําตาลในเลือดสูง

ภาวะความดันโลหิตสูง

เกณฑ
• บริโภคอาหารที่ทาํ ใหน้ําหนักตัวสูงหรือต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐาน
• บริโภคโปรตีนใหพลังงานนอยกวารอยละ 12 ของ
พลังงานทีค่ วรไดรับตอวัน
• บริโภคไขมันใหพลังงานมากกวารอยละ 35 หรือ
บริโภคไขมันอิ่มตัวเกินรอยละ 7 ของพลังงานทีค่ วรจะ
ไดรับตอวัน
• ดัชนีมวลกาย (BMI) ตั้งแต 23-24.9 กก.ตอ ตรม.
ถือวาน้ําหนักเกิน
• ดัชนีมวลกาย > 25 กก.ตอ ตรม. ถือวาอวน
• รอบพุงที่จัดวาอวนลงพุง:
ตั้งแต 90 เซนติเมตร ขึ้นไปในผูชาย
ตั้งแต 80 เซนติเมตร ขึ้นไปในผูหญิง

หมายเหตุ

วิธีวัด
1. อยูในทายืน เทา 2 ขางหางกัน
ประมาณ 10 เซนติเมตร
2. หาตําแหนงขอบบนสุดของกระดูก
เชิงกรานทัง้ 2 ขาง
3. ใชสายวัด วัดรอบพุงโดยวัดขอบบน
ของกระดูกเชิงกรานทั้ง 2 ขาง
4. วัดในชวงหายใจออก โดยสายวัด
แนบกับลําตัวไมรัดแนน
5. ใหระดับของสายวัดที่วัดรอบพุงอยู
ในแนวขนานกับพื้น
หมายเหตุ ขณะนี้ยังไมหลักฐานในการ
สนับสนุนหรือคัดคานการวัดผานสะดือ
เนื่องจากยังอยูในระหวางการวิจัย

มีกิจกรรมทางกายขนาดออกแรงปานกลางนอยกวา 150
นาทีตอสัปดาห ตัวอยาง เชน
• วิถีชีวิตแบบนั่งๆ นอนๆ
• ทํางานนั่งโตะและไมมีกําหนดการออกกําลังกาย
สม่ําเสมอ
• ไดรับยารักษาเบาหวานอยู
• FPG ตั้งแต 110-125 มก.ตอ ดล.
• ระดับน้ําตาลกลูโคสในพลาสมากอนอาหารและอด
ถือวาเปนเบาหวานแฝงและมีความเสีย่ ง
อาหาร 8 ชม. (FPG) > 126 มก.ตอ ดล. 2 ครั้งถือวาเปน
โรคเบาหวานถือวามีความเสีย่ งสูง
มีขอมูลวาระดับ FPG ตั้งแต 100-109
มก.ตอดล. พบมีโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น
•
•

ไดรับยารักษาความดันโลหิตสูงอยู
>140/90 มม.ปรอท เปนภาวะความดันโลหิตสูง

•

อยูระหวาง120/80-139/89 มม.
ปรอท จัดเปนกลุม ที่มีความเสี่ยงตอการ
เกิดภาวะความดันโลหิตสูง
• > 130/80 มม.ปรอท ในผูปวย
เบาหวานหรือโรคไตเรื้อรังถือวาเปน
ความเสีย่ งสูง (แตหลักฐานในการ
ปองกันโรคหลอดเลือดแดงไมชัดเจน)
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ปจจัยเสี่ยง
ระดับไขมันในเลือดผิดปกติ

หัวใจเตนผิดจังหวะชนิด atrial
fibrillation (AF)
กลุมอาการอวนลงพุง (Metabolic
syndrome)

หมดประจําเดือน

อายุ
ประวัติครอบครัว

เกณฑ
• ไดรับยาควบคุมระดับไขมันในเลือดอยู
• Low density lipoprotein cholesterol (LDL-C):
> 190 มก.ตอ ดล. ในผูที่ไมมีปจจัยเสีย่ ง
> 160 มก.ตอ ดล. ในผูที่มีปจจัยเสี่ยง 1 อยาง
> 130 มก.ตอ ดล. ในผูที่มีปจจัยเสี่ยงตั้งแต 2 อยาง
ขึ้นไป
> 100 ในผูที่เปนเบาหวานหรือผูที่มีปจจัยเสีย่ งหลาย
อยางที่ควบคุมไมได
• High density lipoprotein cholesterol (HDL-C):
< 40 มก.ตอ ดล. ในผูชาย
< 50 มก.ตอ ดล. ในผูหญิง
• Triglyceride (TG):
> 150 มก.ตอ ดล.
• ตรวจชีพจรหรือ คลื่นหัวใจพบอัตราและจังหวะการ
เตนหัวใจไมเสมอชนิด AF หรือมีประวัติเปน AF
รอบพุงที่จัดวาอวนลงพุง:
ตั้งแต 90 ซม. ขึ้นไป ในผูชาย
ตั้งแต 80 ซม. ขึ้นไป ในผูหญิง
รวมกับความผิดปกติตอไปนี้ อยางนอย 2 ขอ
• Triglyceride:
> 150 มก.ตอ ดล.
• HDL:
< 40 มก.ตอ ดล. ในผูชาย
< 50 มก.ตอ ดล. ในผูหญิง
• ความดันโลหิตมากกวา > 130/85 มม.ปรอท หรือ
รับประทานยาลดความดันโลหิตอยู
• ระดับน้ําตาลขณะอดอาหาร > 100 มก.ตอ ดล. หรือ
เปนโรคเบาหวานอยู
• ไมมีประจําเดือนติดตอกันนานเกิน 6 เดือนขึ้นไป
- ตามธรรมชาติ: หญิงอายุ > 45 ป
- ผิดธรรมชาติ: รังไขไมทํางานหรือถูกตัดรังไข
ทั้ง 2 ขาง กอนอายุ 45 ป
• ผูชายอายุมากวา 45 ป
• ผูหญิงอายุมากกวา 55 ป
• มีพอหรือพี่นองผูช
 ายเปนโรคหลอดเลือดแดงกอนอายุ
55 ป
• มีแมหรือพี่นองผูห
 ญิงเปนโรคหลอดเลือดแดงกอน
อายุ 65 ป

หมายเหตุ
ปจจัยเสีย่ งที่ใชกาํ หนดระดับ LDL-C
- การสูบบุหรี่
- ความดันโลหิตสูง
- HDL-C นอยกวา 40 มก.ตอดล.
- ประวัติครอบครัวเปนโรคหัวใจ
- อายุ ผูชายมากกวา 45 ป ผูหญิง
มากกวา 55 ป
ถา HDL มากกวา 60 มก.ตอ ดล. ให
หักลบออก 1 ปจจัยเสีย่ ง

•

เปนกลุมอาการทีเ่ กิดจากความ
ผิดปกติของระบบเมตาโบลิสม ซึง่ ตรวจ
พบความเสี่ยงหลายประการ
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ปจจัยเสี่ยง
โปรตีนในปสสาวะ
หัวใจหองลางซายโต

เกณฑ
• ใหผลบวกตั้งแต 1 + ขึ้นไปจากการตรวจปสสาวะดวย
แถบตรวจ
• ตรวจพบจากการตรวจรางกายหรือคลื่นไฟฟาหัวใจ
หรือภาพถายรังสีทรวงอก

หมายเหตุ

การคัดกรองและประเมินปจจัยเสีย่ ง
แนวทางการคัดกรองปจจัยเสี่ยง
ผูที่มีอายุตั้งแตอายุ 20 ป ควรคัดกรองปจจัยเสี่ยงดังนี้
• ตรวจสอบประวัติครอบครัววามีบิดามารดาหรือพีน่ องเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือด
• ประวัติการสูบบุหรี่ ระดับกิจกรรมทางกาย การรับประทานอาหารและการดื่มสุรา
• ดัชนีมวลกายและวงรอบพุง
• จังหวะและอัตราการเตนของหัวใจ
• ระดับความดันโลหิต
• ตรวจหาอาการแสดงของภาวะไขมันในเลือดสูง เชน เอ็นรอยหวายหนา กอนไขมันที่บริเวณขอ
หากไมพบความผิดปกติพิจารณาตรวจคัดกรองซ้ําทุกป ถาพบความผิดปกติใดเกิดขึ้นใหทําการตรวจซ้ําหรือ
ปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมปจจัยเสีย่ งที่จะกลาวตอไปตามความเหมาะสม
ผูที่มีอายุตั้งแตอายุ 35 ป ควรตรวจคัดกรองทางหองปฏิบัตกิ ารเพิ่มเติมตามหลักเกณฑดังนี้
• โปรตีนในปสสาวะ
• ระดับน้ําตาลในเลือด
• ถามีปจจัยเสี่ยงอยางนอย 1 อยาง ควรตรวจ lipid profile (Total cholesterol, TG, HDL-C)
และตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจหรือภาพถายรังสีทรวงอกเพิ่มเติม
หากไมพบความผิดปกติพิจารณาตรวจคัดกรองทางหองปฏิบัตกิ ารซ้ําทุก 5 ป ถาพบความผิดปกติใดเกิดขึน้
ใหทําการตรวจซ้ําหรือปฏิบัตติ ามแนวทางการควบคุมปจจัยเสี่ยงตามความเหมาะสม
ผูที่มีอายุตั้งแตอายุ 45 ป ควรตรวจคัดกรองทางหองปฏิบัตกิ ารเพิ่มเติมดังนี้
• โปรตีนในปสสาวะ
• ระดับน้ําตาลในเลือด
• ตรวจ lipid profile (Total cholesterol, TG, HDL-C) และตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจหรือภาพถาย
รังสีทรวงอกเพิ่มเติม
หากไมพบความผิดปกติพิจารณาตรวจคัดกรองทางหองปฏิบัตกิ ารซ้ําทุก 3 ป ถาพบความผิดปกติใดเกิดขึน้
ใหทําการตรวจซ้ําหรือปฏิบัตติ ามแนวทางการควบคุมปจจัยเสี่ยงตามความเหมาะสมตอไป
ระดับความเสี่ยงแบงออกเปน 3 กลุม
 ผูที่มีความเสีย
่ งต่าํ
มีปจจัยเสีย่ งนอยกวาหรือเทากับ 1 อยาง
 ผูที่มีความเสีย
่ งปานกลาง มีปจจัยเสีย่ งตั้งแต 2 อยางขึ้นไป
 ผูที่มีความเสีย
่ งสูง
มีปจ จัยเสีย่ งหลายอยางที่ไมสามารถควบคุมไดหรือเปนเบาหวาน
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แนวทางการควบคุมปจจัยเสี่ยง
ปจจัยเสี่ยง
การสูบบุหรี่

ความดันโลหิตสูง

พฤติกรรมการบริโภคที่ไมเหมาะสม

คําแนะนํา
เปาหมาย
• แนะนําใหหยุดสูบบุหรี่
• เลิกสูบหรือเลิกรับควันบุหรี่
• หลีกเลีย
่ งการใกลชิดกับผูทสี่ ูบบุหรี่หรืออยูในแหลงที่มีผู
สูบบุหรีเ่ ปนประจํา
• แพทยและเจาหนาที่สาธารณสุขตองใหคําปรึกษาและ
ชี้แนะวิธีการทีเ่ หมาะสมในการเลิกสูบบุหรี่และติดตามอยาง
สม่ําเสมอ
• แนะนําใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดําเนินชีวิต โดย
• ความดันโลหิตนอยกวา 140/90 มม.ปรอท ในประชาชน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ควบคุมน้ําหนัก งดสูบบุหรี่ ทั่วไป
และออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ
• นอยกวา 130/80 มม.ปรอท ในผูปวยเบาหวานหรือโรค
• พิจารณาเริ่มใชยาลดความดันโลหิต โดยไมตองรอผลการ
ไตเรื้อรัง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เมื่อผูปวยอยูในกลุมที่มีความเสีย่ งสูง
หรือมีระดับความดัน > 160/100 มม.ปรอท
• ผูปวยที่มีความดันโลหิตสูงและผูม
 ีความเสีย่ ง แนะนําให
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุกราย
• แนวทางบริโภคทีเ่ หมาะสม
• มีน้ําหนักตัวและรอบพุงอยูในเกณฑปกติ
- บริโภคขาวหรือแปงไดตามปกติ ถาไมทําใหน้ําหนัก
• บริโภคอาหารไดอยางเหมาะสม
เพิ่มขึ้น
- บริโภคน้ําตาล รวมทั้งน้ําผึ้ง ไมเกิน 2 ชอนชาตอมื้อ
- บริโภคผลไมอยางสม่ําเสมอ แตไมเกิน 10-15 คําตอ
มื้อแลวแตหวานมากหรือหวานนอย
- บริโภคเนื้อสัตวไมติดมันทีส
่ ุกแลว* วันละ ประมาณ
12-16 ชอนโตะขึ้นไป และหลีกเลีย่ งเครื่องในสัตว
- บริโภคใบและกานผักอยางสม่ําเสมอ วันละไมต่ํากวา 9
ชอนโตะของผักตมหรือเทียบเทา

การติดตามและการประเมินผล
• การหยุดสูบบุหรี่ ตองหยุดสูบบุหรี่อยางนอย 3
เดือน จึงถือวาหยุดสูบบุหรี่ได แตอัตราเสี่ยงตอการ
เกิดโรคหลอดเลือดแดงจะเริ่มลดลงหลังหยุดสูบบุหรี่
มากกวา 1 ปขึ้นไป

ถาความดันโลหิตอยูระหวาง 120/80-139/89
มม.ปรอท (pre hypertension) ติดตามทุก 3-6
เดือน
• ถาตรวจพบความดันโลหิตสูงใหติดตามและรักษา
ตามแนวทางในภาคผนวก
•

•

ติดตามการเปลี่ยนแปลงของน้ําหนัก รอบพุง ดัชนี
มวลกาย และการบริโภคตามคําแนะนําทุก 3 เดือน
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ปจจัยเสี่ยง

ระดับไขมันในเลือดผิดปกติ

คําแนะนํา
เปาหมาย
- เลือกอาหารที่เตรียมโดยการตม นึง
่ ยาง โดยหลีกเลี่ยง
อาหารทอดหรือผัด
- แนะนําใหบริโภคน้ํามันจากรําขาว ถั่วเหลือง เมล็ด
ทานตะวัน
- หลีกเลีย
่ งไขมันอิม่ ตัวและไขมันแปรรูป เชน ไขมันจาก
สัตว มะพราว ปาลม มาการีน ครีมเทียม
- บริโภคปลา เตาหูแ
 ละผลิตภัณฑจากถั่วเหลืองทุกวัน
- ควรดื่มนมพรองหรือขาดมันเนย รสจืด วันละ 1-2
แกว หากดื่มนมไมไดใชนมถั่วเหลืองรสจืดแทน
- ลดการบริโภคเกลือ อาหารหมักดอง อาหารเค็ม และ
หลีกเลีย่ งการเติมเครื่องปรุงรสในอาหาร
- ไมควรดื่มเหลา เบียร ไวน ยาดองเหลา หากดื่มไมควร
เกิน 6 สวนตอสัปดาห**
- ไมควรบริโภคชา กาแฟ เกิน 3 ถวยตอวัน
• งดสูบบุหรี่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภครวมกับออก
• LDL-C:
กําลังกายอยางสม่ําเสมอ เพื่อควบคุมน้ําหนักตัว
<190 มก.ตอ ดล. ในผูที่ไมมีปจจัยเสีย่ ง
• หลังจากไดขจัดสาเหตุของระดับไขมันสูงในเลือด รวมทั้ง
< 160 มก.ตอ ดล. ในผูที่มีปจจัยเสี่ยง 1 อยาง
ใหการรักษาโดยการควบคุมอาหารและออกกําลังกายเปน
< 130 มก.ตอ ดล. ในผูที่มีปจจัยเสี่ยงมากกวา 1 อยาง
ระยะเวลา 3-6 เดือนแลว หากระดับไขมันในเลือดยังสูงเกิน
< 100 ในผูที่เปนเบาหวานหรือผูที่มีปจจัยเสีย่ งหลาย
เปาหมายที่กําหนดไว จึงพิจารณาใชยาเพื่อลดความผิดปกติ อยางที่ควบคุมไมได
ของระดับไขมันในเลือด
• HDL-C:
> 40 มก.ตอ ดล. ในผูชาย
> 50 มก.ตอ ดล. ในผูหญิง
• TG :
< 150 มก.ตอ ดล.

* เตาหูขาว ¾ แผน เทียบเทากับ เนื้อสัตว 2 ชอนโต หรือ ไข 1 ฟอง หรือนมพรองมันเนย 1 กลอง
** แอลกอฮอล1 สวน ไดแก วิสกี้ 45 มล. เบียร 360 มล. ไวน 120 มล.

การติดตามและการประเมินผล

เมื่อเริ่มรักษาใหติดตามระดับไขมันทุก 2 เดือน
หากควบคุมไดตามเกณฑใหติดตามทุก 6 เดือน
•
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ปจจัยเสี่ยง
ขาดกิจกรรมทางกาย

ระดับน้ําตาลในเลือดสูง

น้ําหนักเกินหรืออวน

คําแนะนํา
เปาหมาย
• สงเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกายอยางสม่ําเสมอใน
• ออกกําลังระดับปานกลางประมาณ 30–45 นาทีตอวัน
ประชาชนทั่วไป
อยางนอย 5 วันตอสัปดาห
- สําหรับผูสูงอายุไมควรหยุดการออกกําลังกายหรือการมี
กิจกรรมทางกายแมมีอายุเพิ่มขึ้น แตอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ใหเหมาะสมกับวัย
• ผูที่มีระดับน้ําตาลตั้งแต 100-125 มก.ตอ ดล. ให
• HbA1c < 6.5 %
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค รวมกับควบคุมน้ําหนัก
และออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ โดยติดตามระดับน้ําตาล
เปนระยะทุก 3-6 เดือน
• หากเปนโรคเบาหวานใหทําการรักษา โดยเริ่มจากการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกอนและติดตามระดับน้ําตาลเปนระยะ
ทุก 3 เดือน
• หากระดับ HbA1C > 7 % ใหเพิม
่ ยาควบคุมระดับ
น้ําตาลอยางเหมาะสม ดังแสดงในภาคผนวก
• ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ
• ดัชนีมวลกาย ต่ํากวา 23 กก.ตอ ตรม.
• ควบคุมอารมณและความรูสก
ึ ขณะลดน้ําหนัก
• รอบพุง:
• ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคโดยมีแนวทางปฏิบัติ
นอยกวา 90 ซม. ในผูชาย
เพิ่มเติมดังนี้
นอยกวา 80 ซม. ในผูหญิง
- ลดขาวหรือแปงลงจากเดิม1 ใน 3 สวน
- งดการบริโภคน้ําหวาน น้ําอัดลม น้ําผลไม เครื่องดื่ม
บํารุงกําลัง เหลา เบียร ไวน และงดการเติมน้ําตาลในอาหาร
โดยเด็ดขาด แตสามารถใชน้ําตาลเทียมได
- ลดการบริโภคผลไมลง โดยบริโภคไมเกิน 6-10 คําตอ
มื้อแลวแตหวานมากหรือหวานนอย
- ใหบริโภคใบหรือกานผักเพิ่มขึ้น

การติดตามและการประเมินผล
• ใหติดตามและประเมินพฤติกรรมการออกกําลัง
กายทุก 3 เดือน

ติดตามระดับน้ําตาลในเลือด และ HbA1c ตาม
แนวทางการดูแลรักษาผูปวยเบาหวาน
•

ใหติดตามน้ําหนักตัวและรอบพุงทุก 3 เดือน
โดยน้ําหนักควรลดลงอยางนอย 5-10 % ของน้ําหนัก
เดิม
•
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ปจจัยเสี่ยง

หัวใจเตนผิดจังหวะเรื้อรัง ชนิด atrial
fibrillation (AF)

กลุมอาการอวนลงพุง (Metabolic
syndrome)

คําแนะนํา
เปาหมาย
- งดอาหารที่เตรียมโดยการทอดหรือผัด
- งดการรับประทานอาหารระหวางมื้อ
- หากออกกําลังกายไมควรบริโภคอาหารเพิ่มจากเดิม
• ติดตามน้ําหนักดวยตนเองทุกสัปดาห หากปฏิบต
ั ติ นอยาง
เหมาะสม น้ําหนักควรลดประมาณครึ่งกิโลกรัมตอสัปดาห
• พิจารณาให warfarin โดยเฉพาะอยางยิ่งในผูที่มีโรคลิ้น
• โดยควบคุมคา prothrombin time (PT) ใหคา
หัวใจหรือใสลิ้นหัวใจเทียม
(International Normalized Ratio) INR อยูระหวาง 2.0• ในกรณีที่มีขอหามในการให warfarin หรือผูปวยมีปจจัย
3.0
เสี่ยงต่ําตอการเกิด emboli ใหยา aspirin ขนาด 75-325
มิลลิกรัมตอวันแทน
• ถาไมสามารถติดตาม prothrombin time ได ก็ไมควรใช
ยา warfarin
• ถามีปญหาปรึกษาอายุรแพทยหรือแพทยโรคหัวใจ
• ปฏิบัติตามคําแนะนําตามปจจัยเสีย
่ งที่ตรวจพบอยาง
• รอบพุง:
เครงครัด
นอยกวา 90 ซม. ในผูชาย
นอยกวา 80 ซม. ในผูหญิง
รวมกับผลการตรวจตอไปนี้
- Triglyceride :
< 150 มก.ตอ ดล.
- HDL-C :
> 40 มก.ตอ ดล. ในผูชาย
> 50 มก.ตอ ดล. ในผูหญิง
- ความดันโลหิต < 130/85 มม.ปรอท
- FPG < 100 มก.ตอ ดล.

การติดตามและการประเมินผล

ในกรณีที่ไดรับยา warfarin ใหตดิ ตาม INR ทุก
3 เดือน
•

ติดตามอยางใกลชิดทุก 1-3 เดือนขึ้นอยูกับความ
รุนแรง โดยหากลดน้ําหนักและรอบพุงได จะทําให
ความผิดปกติของระดับไขมันและระดับน้ําตาลใน
เลือดดีขนึ้
•
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ปจจัยเสี่ยง
หมดประจําเดือน
ผูที่มีปจจัยเสี่ยงสูง

คําแนะนํา
• การใหฮอรโมนทดแทนไมมีหลักฐานวาสามารถปองกัน
โรคหลอดเลือดแดงได
• ปฏิบัติตามคําแนะนําอยางเครงครัดและติดตามอยาง
ใกลชิดทุก 1-3 เดือน
• พิจารณาใหแอสไพรินขนาด 75-160 มก. ตอ วัน ถาไมมี
ขอหาม

เปาหมาย

การติดตามและการประเมินผล

•

ติดตามอยางใกลชิดทุก 1-3 เดือน
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ภาคผนวก
แนวทางในการใชยาและติดตามภาวะความดันโลหิตสูง
ดัดแปลงจากแนวทางการรักษาภาวะความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไปสมาคมความดันโลหิตสูงแหงประเทศไทย
หลักการใชยาความดันโลหิต
1. แพทยสามารถเริม่ ใชยาลดความดันโลหิตไดทุกขนาน เพราะผลดีเกิดจากการลดความดันโลหิตเปนหลัก ยา 5
กลุมตอไปนี้ เปนยาที่นิยมใชกันทัว่ โลกและมีหลักฐานสนับสนุนถึงผลดีในระยะยาว
diuretic
β-blocker
calcium channel blocker (CCB)
angiotensin converting enzyme inhibitor (ACE-inhibitor)
angiotensin receptor blocker (ARB)
สําหรับยา α-blocker ไมแนะนําใหใชเปนยาขนานแรก ยกเวนในผูปวยที่มีตอมลูกหมากโต แตสามารถใชยานี้รวมกับ
ยาลดความดันโลหิตกลุม ขางตนได สวนยาลดความดันโลหิตอืน่ ๆ ที่ยังใชอยู เชน methyldapa, coconidine, reserpine ก็
สามารถใชได เนือ่ งจากราคาถูกมีประสิทธิภาพในการลดความดันโลหิตไดดี แตมีฤทธิ์ขางเคียงขางมากและมีการศึกษาดูผลในระ
ยาวนอย
2. การจะเริ่มใชยากลุมใดกอน ปจจุบันไมคอยมีปญหาแลว เนื่องจากผูปวยสวนใหญมักจะใชยาตั้งแต 2 ตัวขึ้นไป
เพื่อควบคุมระดับความดันโลหิตใหถึงเปาหมายและมีแนวโนมจะเปลี่ยนไปใชยาทีเ่ ปน low dose combination ในเม็ดเดียวกัน
เพื่อใหผูปวยสามารถรับประทานยาไดครบตามแพทยสั่ง
3. ในกรณีผูปวยมีความดันโลหิตเริ่มตนสูงกวาคาปกติ > 20/10 มม.ปรอท ใหเริ่มใชยาลดความดันโลหิต 2 ขนานได
เลย
4. กลุมยาที่สามารถเสริมฤทธิก์ ันไดเมื่อใชรวมกันดังรูป

หมายเหตุ ยา 5 กลุมทีน่ ิยมใชเปนยาเริม่ ตนและใชไดในระยะยาว (ในกรอบ) ยาที่นิยมใชควบกันและเสริมฤทธิก์ ัน (ใน
เสนทึบ) ยาที่ใชรวมกันนอยเพราะไมเสริมฤทธิ์กนั (ในเสนประ) เฉพาะ dihydropyridine CCB เทานั้นที่ใชควบกับ β-blocker
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5. ยาบางกลุมมีผลการศึกษาที่แสดงใหเห็นชัดเจนวาเปนประโยชนในระยะยาวกับผูป วยบางกลุมในเรื่องของการลด
อัตราการตายและทุพพลภาพ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ยาลดความดันโลหิตทีม่ ีขอบงชี้ในการใชชัดเจน
ขอบงชี้ในการใช
ยาที่ควรใช
ผลการศึกษาที่สามารถลดหรือชะลอได
Elderly with ISH
Diuretic
Stroke
Dihydropyridine CCB Stroke
Renal disease
Diabetic nephropathy type 1
ACEI
Progression of renal impairment
Diabetic nephropathy type 2
ARB
Progression of renal failure
Non-diabetic nephropathy type
ACEI
Progression of renal failure
Cardiac disease
Post-MI
ACEI
Mortality
Mortality
β-blocker
Left ventricular dysfunction
Heart failure/Mortality
ACEI
CHF (diuretics almost always
ACEI
Mortality
included)
Mortality
β-blocker
Mortality
Spironolactone
Left ventricular hypertrophy
ARB
CV morbidity and mortality
Cerebrovascular disease
Diuretic + ACEI
Recurrent stroke
Diuretic
Recurrent stroke
หมายเหตุ

ในกรณีที่ไมสามารถใชยา ACEI ไดใหใช ARB แทน
ในกรณีที่ไมมียา ARB สามารถใชยา ACEI แทนได

6. กลุมของยาลดความดันโลหิตตางๆ มีฤทธิ์ขางเคียงจําเพาะและมากนอยตางกันและมีขอหามหรือขอควรระวัง
ตางกัน ซึ่งแพทยสามารถเลือกใชได (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ยาลดความดันโลหิตทีม่ ีขอหามใชและควรใชดวยความระมัดระวังในผูปว ยบางกลุม
ยา
ขอหามใช
ยา
ขอควรระวัง
ACEIs, ARBs Pregnancy
CHF
β-blocker
Bilateral renal artery stenosis
Hyperkalemia
High degree heart block
Clonidine
Withdrawal syndrome
β-blocker
Severe bradycardia < 50/min Methyldopa
Hepatotoxicity
Obstructive airways disease
Reserpine
Depression
Raynaud’s
Active peptic ulcer
Diuretic
Gout
CCBs
Congestive heart failure
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การรักษาผูปวย Isolated office hypertension
ปจจุบันยังไมมีกาํ หนดกฎเกณฑทชี่ ัดเจน แตเปนทีย่ อมรับกันทั่วไปแลวาใหเริ่มการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เฉพาะผูปวย
ที่มีรองรอยของ TOD หรือมีโรคอื่นรวมดวย ที่มขี อบงชี้ในการใชยาลดความดันโลหิตใหเริ่มยาไดเลย สําหรับผูปวยที่ไมมี TOD
และไมไดใหยาลดความดันโลหิตใหติดตามความดันโลหิตอยางใกลชิด
ราคาและความคุม คา
ปจจัยสําคัญที่ตดั สินความคุม คาของการรักษาความดันโลหิตสูง คือ คายาที่ใชในการรักษาและระดับความเสี่ยงตอการ
เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของผูปวยขณะเริ่มทําการรักษา เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศที่กาํ ลังพัฒนาและมีความจํากัดใน
เรื่องของทรัพยากร แพทยจึงควรที่จะใชยาดวยความระมัดระวัง กรณีที่แพทยจะใชยาตางๆ ตามรายงานการศึกษาวิจัยและคิดวา
คุมคาเงินที่เสียไป โดยไมคํานึกถึงคาใชจายจึงไมนาจะถูกตอง
สําหรับในรายที่มคี วามเสีย่ งตอภาวะแทรกซอนของโรคความดันโลหิตสูงมากและจะไดประโยชนสูงสุดจากการควบคุม
ความดันโลหิตดวยยาผสมหลายขนาน ยาบางขนานที่มีราคาแพง ก็อาจมีความคุมคา แตในรายที่มีความเสีย่ งนอย การใหยาลด
ความดันโลหิตทีม่ ีราคาแพงก็อาจไมคุมคา
ขอแนะนําในการติดตามผูป วย
ความถี่ในการติดตามผูปวยจะขึ้นกับระดับความดันโลหิตที่วัดไดตอนเริ่มแรก (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 การติดตามผูปว ย
ระดับความดันโลหิต (มม. ปรอท)
ระยะเวลานัด
SBP
DBP
< 140
< 90
ตรวจวัดระดับความดันโลหิตใหมทุก 3-6 เดือน
ตรวจยืนยันวาเปนความดันโลหิตสูงจริงใน 2 เดือน
140 – 159
90 – 99
ใหการรักษาหรือสงผูปวยไปรักษาตอภายใน 1 เดือน
160 – 179
100 – 109
ใหการรักษาหรือสงผูปวยไปรักษาตอทันทีหรือ
> 180
> 110
ภายใน 1 สัปดาห ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพผูปวย
การปรับลดขนาดหรือจํานวนยา
จะกระทําไดตอเมื่อสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตไดอยางมีประสิทธิภาพเปนเวลาอยางนอย 1 ป โดยคอยๆ ลด
ขนาดยาหรือถอนยาออกอยางชาๆ ซึ่งมักจะทําไดในผูปวยที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแลว บางรายอาจถอนยาไดหมด ซึ่งก็ควร
ติดตามผูปวยนัน้ ตอไป เนื่องจากความดันโลหิตอาจสูงขึ้นอีกในระยะเปนเดือนหรือเปนปหลังหยุดยา โดยเฉพาะผูปวยที่ไม
สามารถคงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไว
ขอแนะนําในการทําใหผูปวยติดตามการรักษาอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
1. ใหคอยสังเกตสิ่งบอกเหตุที่ผูปวยจะไมติดตามการรักษาและรับประทานยาตอเนื่อง
2. ตั้งเปาหมายของการรักษา กลาวคือลดระดับความดันโลหิตลงใหเปนปกติ โดยไมใหเกิดฤทธิท์ ี่ไมพงึ ประสงคจากยา
หรือถามีใหนอยที่สุดหรือไมมเี ลย
3. ติดตอกับผูป วยอยางสม่ําเสมอ โดยพิจารณาใชโทรศัพท, E-mail
4. พยายามทําใหการดูแลผูปวยไมแพงและเรียบงาย
5. สงเสริมการปรับพฤติกรรม
6. พยายามสอดแทรกการรับประทานยาเขาไปในกิจวัตรประจําวันของผูปวย
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7. ใหพิจารณาใชชนิดของยาตามหลักเภสัชศาสตร ปจจุบันนิยมใชยาที่ออกฤทธิ์ยาว
8. ใหพิจารณาหยุดการรักษาที่ไมประสพผลสําเร็จและหาทางเลือกอื่น
9. ใหคํานึงถึงฤทธิ์ไมพึงประสงคของยา โดยปรับชนิดของยาและใหยาที่จะปองกันหรือกอใหเกิดฤทธิไ์ มถึงประสงค
นอยที่สดุ
10. คอยๆ เพิ่มขนาดยาที่มีประสิทธิภาพและไมกอใหเกิดฤทธิ์ที่ไมพึงประสงคจนไดขนาดยาที่เพียงพอ เพื่อใหไดระดับ
ความดันโลหิตเปาหมาย
11. สงเสริมใหผูปวยและญาติมีทัศนคติที่ดีและความเขาใจถูกตองตอการรักษาตลอดจนถึงความสําคัญทีจ่ ะตอง
ควบคุมใหไดถึงระดับความดันโลหิตเปาหมาย
12. ใหพยาบาลที่ไดรับการฝกอบรมอยางดีแลวมาชวยในกระบวนการดูแลรักษาผูปวย
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แนวทางในการใชยาและติดตามภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ
ดัดแปลงจากแนวทางการดูแลรักษาความผิดปกติของระดับไขมันในเลือด ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย
การรักษาโดยการใชยา
หลังจากไดขจัดสาเหตุของระดับไขมันสูงในเลือด รวมทั้งใหการรักษาโดยการควบคุมอาหารและการออกกําลังกายเปน
ระยะเวลา 3 – 6 เดือนแลว ระดับไขมันในเลือดยังสูงเกินเปาหมายที่กําหนดไว จึงพิจารณาใชยาเพื่อชวยลดความผิดปกติของระดับ
ไขมัน การเลือกยา หากเลือกไมถูกตองจะทําใหเสียคาใชจายมากโดยผลลัพธไมดี ในปจจุบันยาลดไขมันที่ใชมีหลายกลุม (ตารางที่
1, 2) ไดแก chelating agent (bile acid sequestrant or bile acid binding resin) ซึ่งไมถูกดูดซึมเขารางกาย ทําหนาที่ดึง
โคเลสเตอรอลออก โดยยับยั้งการดูดซึมนํ้าดีกลับ ยาทีล่ ดการสรางโคเลสเตอรอล คือ statins ยาที่เพิ่มการเผาผลาญ
โคเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด ไดแก statins, fibrates และ nicotinic acid ยาที่ยบั ยั้งการดูดซึมโคเลสเตอรอลในลําไส
(cholesterol absorption inhibitor) เชน ezetimibe สวน probucol จะเพิ่มการเผาผลาญโคเลสเตอรอลโดยไมมีผลตอไตรกลี
เซอไรด การใชยาที่เหมาะสมนั้นตองพิจารณาชนิดและความรุนแรงของระดับไขมันทีผ่ ิดปกติในเลือด แนวทางการเลือกใชยาแสดง
ไวในตารางที่ 1 สําหรับ ประสิทธิภาพของยาชนิดตางๆแสดงไวในตารางที่ 2
ตารางที่ 1. การเลือกใชยาเพื่อลดระดับไขมันในเลือดตามรูปแบบไขมันที่ผิดปกติ
ชนิดและระดับไขมันสูงในเลือด
กลุมยาที่เลือกใช
LDL-C
TC
TG
130 - 190 มก/ดล 200-400 มก/ดล ปกติ
- Statins
- Bile acid sequestrant
- Nicotinic acid

สูงไมเกิน 400 มก/ดล - Statins + Fibrates
- Nicotinic acid
สูงเกิน 400 มก/ดล - Fibrates + Statins
- Nicotinic acid + Statins

เกิน 190 มก/ดล

ตํ่ากวา/เทากับ
130 มก/ดล

เกิน 400 มก/ดล

ตํ่ากวา/เทากับ
200 มก/ดล

ปกติ

- Statin + Cholesterol

เกิน 200 มก/ดล

absorption inhibitor
- Statin + Bile acid
sequestrant
- Statins + Fibrates
- Statins + Nicotinic acid
- Fibrates
- Nicotinic acid

สูงเกิน 400 มก/ดล

ยากลุมทีอ่ าจใชทดแทนได
Fibrates
Nicotinic acid analogue
Probucol
cholesterol absorption
inhibitor
- Fibrates
- Nicotinic acid analogue
- Nicotinic acid analogue +
Statins
- Fish oil concentrate +
Statins
- Statins + Probucol
-

- Statins + Nicotinic acid

analogue
- Nicotinic acid analogue

+ หมายถึง ใชกลุมใดกลุม หนึ่งโดยเลือกกลุมหนาเปนหลักหรือใชรวมกัน
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แมวายากลุม statins จัดเปนยาทีอ่ อกฤทธิด์ ีที่สดุ สําหรับผูที่มีระดับ Total Cholesterol (TC) สูง แตสําหรับผูที่เปน
combined hyperlipidemia คือ TC และ TG สูงรวมกัน ยากลุม fibrates และ nicotinic acid หรือ analogue จะไดผลดี เพราะ
statins จะมีผลตอ TG นอย (ตารางที่ 2) หากจะใช fish oil ลด TG ตองใชขนาดสูง ควรใช fish oil concentrate ซึ่งใชเปนยา มี
ความบริสุทธิ์ของ n-3 fatty acids สูงถึงรอยละ 84 เมื่อเทียบกับ fish oil ทั่วไป ซึ่งมี n-3 fatty acids ประมาณรอยละ 30 และมี
โคเลสเตอรอลปนอยู
ในการเลือกใชยานั้นจําเปนตองระวังอาการไมพึงประสงค ซึ่งบางครั้งอาจเปนปญหาสุขภาพได แมวายาสวนใหญทําให
เกิดอาการแนนทอง, คลื่นไส, ทองเสีย แตบางชนิด (resin) ทําใหเกิดอาการทองผูกไดมาก บางชนิด (statins, fibrates) ทําใหตับ
อักเสบหรือปวดเมื่อยกลามเนื้อจนเดินไมไหว โดยเฉพาะเมื่อใชในผูปวยที่มีปญหาตับและไตทํางานไมดีหรือมีการใชยารวมกันใน
ขนาดสูง แมวาผลขางเคียงของยา statins จะเปน class effect แตในยากลุมนี้ยังมีรายละเอียดในเมตะบอลิสมตางกัน เชน พบวา
fluvastatin ถูกเผาผลาญผาน cytochrome P450 subtype 2C9 ซึ่งตางจากตัวอื่นๆที่เผาผลาญผาน cytochrome P450 3A4
เปนสวนใหญ จึงทําใหปญหา drug interaction นอยลงและนาจะมีผลดีกับผูปวยทีต่ องรับประทานยาหลายๆ ชนิด สวน fish oil
concentrate ทําให platelet aggregration ลดลง เกิดจํ้าเลือดงาย โดยเฉพาะหากใชรวมกับ aspirin หรือยาที่ตา น platelet
aggregration อาการไมพึงประสงคที่พบบอยจากการใช nicotinic acid และ analogue คือ อาการคันและ flushing เนื่องจากยามี
ฤทธิ์ขยายหลอดเลือด จึงทําใหเกิด flushing ดังนั้นหากไดอธิบายใหผูปวยเขาใจผลขางเคียงนี้กอนใชยาจะทําใหการยอมรับยาดี
ขึ้น การใช nicotinic acid นอกจากไดผลดีแลว ยังมีราคาถูกดวย
ตารางที่ 2. ประสิทธิภาพของยาชนิดตางๆ ตอระดับไขมันในเลือด
ชนิดของยา
ขนาดเม็ด(มก.)
วิธีใช (ตอวัน)
HMG Co A reductase inhibitors
Rosuvastatin
10,20
5-40 q pm.
Atorvastatin
10, 20
5 – 80 q pm.
Simvastatin
10, 20, 40, 80
5 – 80 q pm.
Fluvastatin
20, 40, 80
20 - 80 q pm.
Pravastatin
5, 10, 40
5 – 40 q pm.
Fibric acids
Gemfibrozil
300, 600, 900
300 – 600 bid 900 OD
Fenofibrate
100, 300, 200 M 300/d, 200 M OD
Bezafibrate
200, 400 R
200 tid, 400 R OD
Nicotinic acid and analogue
Acipimox
250
250 bid – tid
Nicotinic acid
50
25 - 750 tid, qid*
Bile acid sequestrant (resin)
Cholestyramine 4 กรัม
4 - 8 กรัม, OD-tid
Biphenolic group
250
250 - 500 bid
Probucol

การเปลี่ยนแปลงของระดับไขมันในเลือด (%)
TC
LDL-C
HDL-C
TG
16 - 50 18 - 63
3 - 16
5 - 35
33-46
45-63
8-14
10-35
29 - 50 29 - 50
3-8
13 - 30
28 - 36 28 - 40
6 - 12
9 - 19
17 - 24 24 - 36
7 - 16
7 - 25
16 - 25 18 - 28
5 - 16
5 - 11
10 - 20 10 - 20
7 - 25
20 - 50
10 - 15 10 - 15
11 - 20
35 - 50
17 - 20 10 - 20
7 - 15
25 - 45
10 - 20 10 - 15
10 - 25
20 - 25
3 - 19
5 - 25
10 - 25
21 - 30
3 - 10
5 -14
18 - 22
21 - 28
3 - 19 10 - 25
10 - 25
25 - 30
10 - 15

15 - 30

3-5

อาจเพิ่มเล็กนอย

10 - 15

10 - 15

ลดลง 20-25

ไมเปลี่ยน
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ชนิดของยา

ขนาดเม็ด(มก.)

วิธีใช (ตอวัน)

Omega- 3 fatty acids
EPA+DHA
1680 bid
Fish oil capsule
840
Cholesterol absorption inhibitor
10
10 OD
Ezetimibe
Ezetimibe 10 mg OD รวมกับ statin **

การเปลี่ยนแปลงของระดับไขมันในเลือด (%)
TC
LDL-C
HDL-C
TG
อาจเพิ่ม
เล็กนอย

อาจเพิ่ม
เล็กนอย

0-9

3 - 52

12
17

17
25

1.3
3

6
14

* พบผลขางเคียงของยาไดบอย เริ่มใหจํานวนนอยแลวคอยๆ เพิม่ ขึ้น
** การเปลีย่ นแปลงของระดับไขมันเพิ่มเติมจากผลของยา statin ที่ไดรับ
เมื่อใชยา ผูปวยจําเปนตองปฏิบตั ิตัวเพื่อปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดําเนินชีวิต ควบคุมอาหาร และ ออกกําลังกายอยาง
ตอเนื่อง หากยาตัวใดตัวหนึ่งที่ใหอยูไมสามารถลดระดับไขมันในเลือดลงถึงเปาหมายที่ตั้งไว แมจะเพิ่มขนาดยาเต็มที่แลวก็ตาม
แพทยสามารถเสริมยาชนิดทีส่ องซึ่งมิใชกลุมเดียวกันกับยาตัวแรก (ตารางที่ 4) เมื่อผลเลือดดีขึ้นควรพิจารณาวาอาจจะลดขนาด
ยาตัวใดตัวหนึ่งลงไดหรือไม ทั้งนี้เพื่อหลีกเลีย่ งโอกาสเกิดอาการไมพึงประสงคจากยา ยากลุม bile acid
sequestrant และ fish oil concentrate เปนยาทีค่ อนขางปลอดภัยที่จะใชรวมกับยาอื่น การใชยารวมกันหลายชนิดตองพิจารณา
อยางรอบคอบ หากมีปญหาหรือไมสามารถควบคุมระดับไขมันใหอยูในเกณฑทเี่ หมาะสมได ใหสงตอยังสถานพยาบาลระดับถัดไป
หรือปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญ
การติดตามการรักษาผูปว ยทีม่ ีภาวะไขมันผิดปกติในเลือด
กอนที่จะใหยาลดระดับไขมันในเลือดควรตรวจการทํางานของตับและไตกอน ถาระดับ transaminase มีคามากกวา 3
เทาของคาปกติสงู สุด (upper limit of normal) ไมควรใชยาในกลุม statins และ fibrates ถาระดับ creatinine มีคามากกวา 2.0
มก/ดล การใชยาในกลุม fibrates ตองลดขนาดที่ใชลง เนื่องจากยาในกลุมดังกลาว มีการทําลายที่ไต หากระดับ creatinine มีคา
มากกวา 4 มก/ดล ไมควรใชยาในกลุม fibrates เลย การติดตามระดับไขมันในเลือดหลังการรักษา ควรทําหลังใหการรักษาแลว
ประมาณ 6-12 สัปดาห ตอจากนั้นควรไดรับการตรวจระดับไขมันในเลือดทุกตัวทุก 3 - 6 เดือนตามความเหมาะสม
เมื่อเริ่มรักษาดวยยาในกลุม statins หรือ fibrates ควรตรวจระดับ transaminase หลังจากที่ไดรับยาไปแลว 6-12
สัปดาห เพื่อดูอาการไมพึงประสงคจากยาดังกลาว ถาอยูในเกณฑปกติควรติดตามเปนระยะๆ ปละ 1-2 ครั้งแมจะมีขอมูลวาการใช
ยาระยะยาวมีความปลอดภัย กรณีที่ใชยาขนาดสูง หรือ ใชยา 2 ชนิดขึ้นไปรวมกัน ควรติดตามทุก 3 - 6 เดือนหรือตามความ
เหมาะสม เมื่อพบระดับ transaminase เพิ่มขึ้นเกิน 3 เทาของคาปกติสงู สุดใหหยุดยา หากมีอาการปวดเมื่อยกลามเนื้อควรตรวจ
ระดับ CPK ดวย ถามีคามากกวา 10 เทา บงชี้วาเกิด myopathy ซึ่งอาจรุนแรงขึ้นเปน rhabdomyolysis จําเปนตองหยุดยาเชนกัน
ในกรณีที่ตองใช statin รวมกับ fibrate ผูปวยควรมีการทํางานของตับและไตทีอ่ ยูในเกณฑปกติคือระดับ transaminases และ
creatinine อยูในเกณฑปกติและควรติดตามระดับ SGOT, SGPT และ CPK ทุก 1-2 เดือนในระยะ 6 เดือนแรก เนื่องจากอาจ
เพิ่มความเสีย่ งตอการเกิด rhabdomyolysis และ hepatitis ได
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แนวทางการใชยาลดน้ําตาลในเลือดในผูปวยเบาหวาน
ดัดแปลงจากแนวทางเวชปฏิบัติในโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา เรื่อง โรคเบาหวาน
แนวทางการใชยาลดน้ําตาลในเลือดในผูปวยเบาหวาน
ยาที่ใชในการรักษาโรคเบาหวานมี 2 กลุมใหญ คือ
- ยาเม็ดลดน้ําตาล (oral hypoglycemic agents)
- ยาฉีดอินสุลิน (Insulin)
1. ยาเม็ดลดน้ําตาล (oral hypoglycemic agents)
1.1 Biguanide
ขอบงใชสําหรับยากลุมนี้
- ผูปวย type 2 DM โดยเฉพาะรายที่น้ําหนักเกินหรืออวน
- ในผูปวย type 2 DM ที่ใช sulphonylurea ในขนาดปานกลางหรือขนาดสูงสุดแลวไมไดผล ให biguanide รวม
ดวย
ชนิดและขนาดที่ใชรักษา
- ปจจุบัน biguanide ชนิดที่ใชไดมีเพียงชนิดเดียว คือ metformin ขนาดยาเม็ดละ 500 มก. และ 850 มก.
ขนาดที่ใชไดผลคือ 500-3,000 มก./ดล. โดยแบงใหวันละ 2-3 ครั้ง เพื่อปองกันอาการคลื่นไส ควรกินยานีพ้ รอมหรือหลังอาหาร
ขอหามใช
- ใชเปนยารักษาเบาหวานอยางเดียวในผูปวย type 1 DM
- โรคเบาหวานทีเ่ กิดจากตับออนลูกทําลาย เชน มะเร็งตับออน ผาตับออนหรือตับออนอักเสบ
- ระหวางที่มี ketoacidosis
- ระหวางที่มี hyperosmolar hyperglycemic coma หรือ severe hyperglycemia
- ภาวะตั้งครรภ
- ภาวะติดเชื้ออยางเฉียบพลัน หรือภาวะเครียดอืน่ ๆ เชน การผาตัด บาดเจ็บ ไขสูง เปนตน
- ภาวะไตวาย โรคตับรุนแรง
- ผูปวยที่มีแนวโนมจะเกิด lactic acidosis
ผลขางเคียง
- เบื่ออาหาร
- คลื่นไส
- ทองเสีย
- ภาวะ lactic acidosis
1.2 Sulphonylurea
ขอบงใชสําหรับ เบาหวานชนิดที่ 2 (type 2 DM) เมื่อ
- รักษาโดย biguanide รวมกับการควบคุมอาหารและออกกําลังกายแลว แตยงั ไมสามารถควบคุม
ระดับกลูโคสในเลือดใหอยูในเกณฑที่เหมาะสมได
- ผอมหรือน้ําหนักตัวไมเกินมาตรฐาน
ถาผูปวยอวนหรือน้ําหนักเกินและอาการไมรุนแรงควรใชยา
biguanide กอน เมื่อไมไดผลจึงใชยานี้
- อาการชัดเจน และ fasting plasma glucose > 250 มก./ดล. อาจใชยานี้พรอมกับการควบคุมอาหาร
และออกกําลังกายไดตั้งแตเริม่ ตน
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ตารางที่ 1 ชนิดและขนาดของ Sulphonylurea ที่ใชรักษา
ขนาดที่ใชตอวัน (มก.) ขนาดเม็ด (มก.)
Chlorpropamide* 100-500
250
Glipizide
2.5-20
5
Glibenclamide
2.5-20
2.5, 5
Gliclazide
40-320
80
Glimerpiride*
1-8
1, 2, 3
Gliquidone*
15-120
30

ระยะเวลาออกฤทธิ์ (ชั่วโมง)
60-72
12-18
16-24
14-20
24
6-12

จํานวนครั้งที่ใชตอวัน
1
1-2
1-2
1-2
1
1-3

* ยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ. 2542
ขอหามใช
- เบาหวานชนิดที่ 1 (Type 1 DM)
- เบาหวานทีเ่ กิดจากโรคตับออนถูกทําลาย เชน มะเร็งตับออน ผาตัดตับออนหรือตับออนอักเสบ
- ระหวางที่มี ketoacidosis
- ระหวางที่มี hyperosmolar hyperglycemic coma หรือ severe hyperglycemia
- ภาวะตั้งครรภ
- ประวัติแพยา Sulpha
- ภาวะติดเชื้ออยางเฉียบพลันหรือภาวะเครียดอืน่ ๆ เชน การผาตัด บาดเจ็บ ไขสูง เปนตน
- ภาวะไตวาย (Creatinine > 1.5 mg./dl.) โรคตับรุนแรง (decompensated liver disease ไดแก มี ascites, บวม)
ผลขางเคียง
- ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา
- อาการแพยา ซึ่งพบไดนอย ไดแก เม็ดเลือดขาวและเกร็ดเลือดต่าํ hemolytic anemia ผื่นที่ผิวหนัง คลื่นไส อาเจียน
และ cholestasis
- สําหรับ chlorpropamide อาจทําใหเกิดผลขางเคียงที่แตกตางจากยาอื่น คือ hyponatremia จากการหลั่ง ADH
(antidiuretic hormone) มากเกินและ/หรือการเสริมฤทธิ์ ADH ที่ไตและอาจทําใหเกิดอาการแพแอลกอฮอลที่เรียกวา antabuse
effect
- น้ําหนักเพิ่มขึ้น
การเลือกและติดตามการใชยา
- การรักษาอาจจะเริ่มดวยยาขนาดใดก็ได แตควรคํานึงถึงราคายาและความสะดวกในการใชยาดวย เพราะตองใชใน
ระยะยาว
- ผูสูงอายุไมควรใช chlorpropamide และ glibenclamide เพราะมีโอกาสเกิดภาวะน้าํ ตาลในเลือดต่ําไดงาย
- Chlorpropamide อาจทําใหมี hyponatremia จึงไมควรใชรวมกับ diuretics และ ระวังภาวะหัวใจวาย
- ในแงการออกฤทธิ์ยา glipizide และ gliquidone มีฤทธิส์ ั้นและออนกวา glibenclamide เล็กนอย โอกาสที่จะทําให
เกิดภาวะน้ําตาลในเลือกต่ําอาจมีนอ ยกวา ฤทธิ์ในการลดระดับกลูโคสในเลือดจึงมีนอยกวาดวย
- การใชยา sulphonylurea โดยทั่วไปควรเริ่มในขนาดนอยๆ กอน เชน ครึ่งเม็ดตอวัน กอนอาหารครึ่งชั่วโมง แลวจึง
คอยเพิม่ ขนาดทุก 1-2 สัปดาห เมื่อควบคุมระดับกลูโคสในเลือดไดดีแลว ควรลดขนาดยาใหเหลือนอยที่สดุ เทาที่ยงั ควบคุมระดับ
น้ําตาลไดดี การใชยาในขนาดเดิมในระยะนี้อาจทําใหเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่าํ ได เพราะความไวตอยาและตออินสุลนิ ของ
รางกายมักดีขึ้น
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การตอบสนองตอยา
- ประมาณรอยละ 60-70 ของผูปวย type 2 DM ตอบสนองดีตอยา sulphonylurea ตอมาการตอบสนองจะลด
นอยลงไปเรื่อยๆ เรียกวาเกิด secondary drug failure พบไดประมาณรอยละ 5-10 ของผูปวยตอป ดังนั้น หลังจากใหการรักษา
เบาหวานดวยยา sulphonylurea มา 10 ป ผูปวยสวนใหญอาจไมตอบสนองตอยา และตองรักษาโดยการฉีดอินสุลิน
- ผูปวยบางรายไมตอบสนองตอยาอาจเกิดการไมควบคุมอาหาร การมีภาวะเครียด เชน โรคแทรกซอนทางหัวใจ หลอด
เลือดสมอง โรคติดเชื้อ การบาดเจ็บ หลังจากฉีดอินสุลินไประยะหนึ่งจนระดับน้ําตาลในเลือดลดลงมาและรอจนภาวะเครียด
หายไปหรือจนควบคุมอาหารไดดขี ึ้น ผูปวยอาจกลับมาใชยาเม็ด sulphonylurea อีกก็ได
- ในรายที่ไมมีโรคอื่นที่รุนแรงมาแทรกซอนและระดับน้ําตาลในเลือดไมสูงมากนัก การใช metformin ในขนาดปาน
กลาง รวมกับ sulphonylurea อาจทําใหควบคุมเบาหวานไดดีขึ้น นอกจากนีย้ ังอาจใชยาพวก alpha-glucosidase inhibitor รวม
ดวย เพื่อชวยลดระดับน้ําตาลในเลือดหลังอาหาร
1.3 Alpha-glucosidase inhibitor
ขอบงใชสําหรับยากลุมนี้
- เปนยาที่มีฤทธิ์ออ น สวนใหญไดผลดีตอการลดระดับน้ําตาลหลังอาหารใน type 2 DM อาจใชเดี่ยวๆ ในผูที่
ระดับกลูโคสไมสงู มากนักหรือรวมกับยาเม็ดและอินสุลิน ใน type 1 DM อาจใชรวมกับการฉีดอินสุลนิ
ชนิดและขนาดที่ใช
- Acarbose ขนาดยาเม็ดละ 50 และ 100 มก. แนะนําใหกินพรอมอาหารวันละ 3 ครั้ง
- Voglibose ขนาดยาเม็ดละ 0.2 และ 0.3 มก. แนะนําใหกินพรอมอาหารวันละ 3 ครั้ง
ขอหามใช
- โรคระบบทางเดินอาหารที่รุนแรง
- ภาวะตั้งครรภและการใหนมบุตร
ผลขางเคียง
- ทองอืด อาหารไมยอย ทองเสีย ผายลม
2. ยาฉีดอินสุลิน (Insulin)
Type 1 DM ตองรักษาโดยการฉีดอินสุลนิ ตั้งแตระยะแรกและสวนใหญตองฉีดวันละ 2-4 ครั้ง
ขอบงใชอินสุลิน
- Type 1 DM, โรคตับออน, ketoacidosis, hyperosmolar, hyperglycemic, coma, ภาวะตั้งครรภ ภาวะแพยา
เม็ด ภาวะเครียด ภาวะติดเชื้อรุนแรง การบาดเจ็บ ผูไดรับการผาตัด ตับและไตวาย ภาวะน้ําตาลในเลือดสูงรุนแรงและกรณีที่ไม
สามารถควบคุมน้ําตาลในเลือดได ดวยการควบคุมอาหารหรือการกินยาลดน้ําตาล
ชนิดของอินสุลิน
• อินสุลินชนิดออกฤทธิ์สั้น (Short-acting insulin)
- เริ่มออกฤทธิ์ในเวลาครึ่งถึง 1 ชั่วโมง หลังฉีดเขาใตผิวหนัง ฤทธิ์สูงสุด 2-4 ชั่วโมงหลังฉีดและอยูไดนาน
ประมาณ 5-8 ชั่วโมง
- สามารถฉีดเขาหลอดเลือดดําหรือเขากลามเนื้อไดในกรณีที่ตองการใหออกฤทธิเ์ ร็วขึน้ หรือกรณีการไหลเวียน
เลือดไมดี
- Short-acting insulin มีลักษณะเปนน้ํายาใส ที่ใชกันแพรหลาย ไดแก regular insulin จากสัตวและอินสุลิน
ที่มีโครงสรางเหมือนของคน
• อินสุสินชนิดออกฤทธิ์ยาวปานกลาง (Intermediate-acting insulin)
- เริ่มออกฤทธิ์ในเวลา 1-4 ชั่วโมง หลังฉีดเขาใตผิวหนัง ฤทธิส์ ูงสุดที่ 6-12 ชั่วโมง อยูไดนาน 18-24 ชั่วโมง
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- สามารถฉีดเขาใตผิวหนังไดอยางเดียว
- มีลักษณะขุน เปนตะกอน ตองคลึงขวดยาเล็กนอยกอน เพื่อใหผสมกันเปนเนื้อเดียวกันกอนดูดยาเสมอ ที่ใชกัน

แพรหลาย ไดแก NPH ซึ่งเปนอินสุลินจากสัตวและอินสุลินที่มสี ูตรโครงสรางเหมือนของคน โดยเติมโปรตามีน ซึ่งเปนโปรตีนลง
ไปในอินสุลินชนิดออกฤทธิ์สั้น อินสุลินชนิดออกฤทธิ์ยาวปานกลางสามารถผลิตไดอีกวิธีหนึ่ง โดยการปรับเปลีย่ นปริมาณสังกะสี
และ buffer โดยไมตองเติมสารโปรตีน
• อินสุลินชนิดผสม (Mixed insulin)
- มีคุณสมบัติของอินสุลินชนิดออกฤทธิส์ ั้นและออกฤทธิ์ยาวปานกลางผสมกัน คือ ออกฤทธิ์ไดเร็วและอยูไดนาน
มีลักษณะขุน ใชเฉพาะฉีดเขาใตผวิ หนังที่ใชกันในขณะนี้มีเฉพาะ human insulin
ผลขางเคียงของอินสุลิน
- ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา
- Lipodystrophy
- ภาวะแพยา
- ในระยะแรกๆ ทีฉ่ ีดยา ผูปวยอาจมีอาการบวม เนื่องจากมีการกักเก็บโซเดียมเพิ่มขึ้น อาจมีอาการตามัวมากขึ้น
เนื่องจากการเปลีย่ นแปลงความเขมขนของกลูโคสภายในตา
- น้ําหนักตัวเพิ่มขึน้
การเลือกใชอินสุลิน
• อินสุลินชนิดออกฤทธิ์สั้น
- รายที่ตองฉีดอินสุลินเขาหลอดเลือดดําหรือเขากลามเนื้อ เพื่อใหออกฤทธิ์ไดเร็วยิง่ ขึ้นหรือเพื่อความแนนอนใน
การออกฤทธิ์หรือกรณีที่ผูปวยมี bleeding disorder รุนแรง ซึ่งควรฉีดทางหลอดเลือดดําเทานัน้
- Ketoacidosis, hyperosmolar hyperglycemic coma
- Severe hyperglycemia เชน fasting plasma glucose > 300 มก./ดล. และตองการควบคุมใหระดับกลูโคสใน
เลือดลดลงอยางรวดเร็ว การใชยาออกฤทธิเ์ ร็วจะสามารถทําใหปรับยาไดบอยขึ้นและควบคุมน้ําตาลในเลือดไดเร็วขึ้น
• อินสุลินชนิดออกฤทธิ์ยาวปานกลาง มักใชในกรณีผูปวยนอกและไมมีภาวะในขอ ก-ค ขางตน หรือผูปวยในที่
อาการเบาหวานไมรุนแรง การรักษาลักษณะนี้ใชในบางกรณีเทานัน้ เชน ผูปวยเบาหวานที่ตั้งครรภ และ type 1 DM บางราย
• อินสุลินชนิดผสม ใชกรณีที่ตองใชอินสุลิน 2 อยางผสมกัน เพือ
่ ใหควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดดียิ่งขึ้น ถา
สัดสวนของอินสุลินที่ตองการใชมีชนิดที่ผลิตมาสําเร็จรูปแลว การใชอินสุลินผสมก็จะสะดวกกวา ขอบงชี้การใชจะคลายกับในอินสุ
ลินชนิดออกฤทธิย์ าวปานกลาง
วิธีการรักษาดวยอินสุลิน
- ในผูปวยที่มีภาวะฉุกเฉิน เชน ketoacidosis, hyperosmolar hyperglycemic coma ตองใชวิธีการพิเศษ ซึ่งจะ
ไมกลาวในที่นี้
- ผูปวย type 1 DM ควรฉีดยาวันละมากกวาหรือเทากับ 2 ครั้งตอวัน ในกรณีที่ฉีดวันละ 4 ครั้ง ใหใชอินสุลิ
นที่ออกฤทธิ์สนั้ กอนอาหารวันละ 3 ครั้ง อินสุลินชนิดออกฤทธิ์ยาวปานกลางกอนนอน ในกรณีที่ฉดี วันละ 2 ครั้ง ใหใชอินสุลิน
ชนิดผสมฉีดกอนอาหารเชาและเย็น การคาดคะเนปริมาณอินสุลนิ ในระยะเริ่มตน ควรใชวิธี titration คือ ฉีดขนาดนอยๆ วันละ
ประมาณ 15 ยูนติ ในกรณีที่ระดับน้ําตาลในเลือดไมสูงมากนัก โดยแบงเปน 2/3 ในชวงเชาและ 1/3 ในชวงเย็นแลวคอยๆ ปรับ
ขนาดยาตามผลการตรวจเลือด ถาตองใชอินสุลนิ ชนิดใสดวยมักเริ่มดวย 1/3 ของจํานวนยาในมื้อนั้น ในกรณีน้ําตาลในเลือด
ในชวงเชายังสูงโดยที่มีมื้ออืน่ คุมไดดีแลวหรือกรณีที่เกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําในเวลากลางคืนบอยๆ อาจเลื่อนการฉีดอินสุลิน
ชนิดออกฤทธิ์ยาวปานกลางมาฉีดชวง 21.00-22.00 น. แทนที่จะเปนกอนอาหารเย็น
- สําหรับผูปวย type 2 DM การฉีดใชหลักการเดียวกัน คือ ใหในขนาดนอยๆ กอนและคอยๆ ปรับ แตในกรณีนี้
มักเริ่ม โดยฉีดยาวันละครั้งเดียวในชวงเชา กอนอาหารครึ่งชั่วโมง
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- ผูปวย type 2 DM ที่อวนและจําเปนตองไดรับการฉีดอินสุลิน ขนาดอินสุลินที่จะควบคุมอาหารไดมักจะตองสูง

มาก อาจถึงวันละ 100 ยูนิต ผูปวยที่ตองฉีดอินสุลินมากกวาวันละ 40-50 ยูนิต ควรแบงฉีดเปนวันละ 2 ครั้ง และควรแนะนํา
การควบคุมอาหาร เพื่อลดน้ําหนักและพิจารณาใชยาเม็ดลดน้ําตาลรวมดวย
- ถาตองการใหระดับน้ําตาลในเลือดอยูในเกณฑทปี่ กติมากที่สุดอยูตลอดเวลาทั้งวัน จําเปนตองฉีดอินสุลินวันละ
มากกวา 2 ครั้งขึ้นไป เชน การฉีดอินสุลินชนิดออกฤทธิส์ ั้น 3 เวลากอนอาหารและฉีดอินสุลินชนิดออกฤทธิ์ยาวปานกลางเวลา
21.00-22.00 น. กรควบคุมอาหาร ตองเขมงวดและที่สําคัญทีส่ ุด คือ จําเปนตองเจาะเลือดตรวจระดับน้ําตาลในเลือดวันละหลาย
ครั้ง การรักษาลักษณะนี้ใชในบางกรณี เทานั้น เชน ผูปวยเบาหวานที่ตั้งครรภและ type 1 DM บางราย
การใชอินสุลินรวมกับยาเม็ดลดน้ําตาล
- กรณีใชรวมกับ metformin อาจชวยลดปริมาณยาฉีดและหลีกเลีย่ งการเพิ่มขึน้ ของน้ําหนักตัว
- กรณีที่ใชรวมกับ alpha-glucosidase inhibitor มักจะหวังผลลดระดับน้ําตาลหลังอาหาร
- กรณีใชรวมกับ sulphonylurea มักใชในผูปวย type 2 DM ที่กินยาอยูในขนาดเต็มที่แลว แตยังไมสามารถ
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหอยูในเกณฑที่นาพอใจ โดยที่เชื่อวายาชนิดเม็ดยังมีผลในการลดระดับน้ําตาลอยู ควรใชวิธีฉีดอินสุ
ลินชนิดออกฤทธิย์ าวปานกลางขนาดนอยๆ 1 ครั้ง กอนนอน โดยคงยาเม็ดลดน้ําตาลเอาไว เพื่อควบคุมเบาหวานใหดขี ึ้น
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