ข้อมูลส้าคัญของกลุ่มยาเบาหวาน ,ความดันและหัวใจประจ้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขระดับต้าบล(รพ.สต.)เครือข่ายอ้าเภอระโนด ประจ้าปี 2559
ผป.อายุนอ้ ย เพิง่ เป็นDM ค่าคาดหมายคงชีพยาว ไม่มีโรคร่วม >> อาจคุมแบบเข้มงวด: HbA1c< 6.5 , FBS <110
ยาDM goal : FBS 80-130 mg/dl ,HbA1C <7.0
ผป.เสี่ยงhypoglycemia ค่าคาดหมายคงชีพสั้น มีโรคแทรกซ้อนมาก >> อาจคุมแบบไม่เข้มงวด: HbA1c < 8 , FBS <150
อาการไม่พึงประสงค์ หรือ สิ่งที่ควรระมัดระวัง
ชื่อยา
การใช้ประโยชน์และขนาดยา
ค้าแนะน้าส้าหรับ ผป CKD
Glipizide dose 2.5 mg -20 mg/day ,max 40 mg/day
น้าตาลในเลือดต่้า
ไม่ต้องปรับขนาดยา
5 mg

แบ่งให้วันละ 1-2 ครัง้ (กินก่อนอาหาร 30 นาที)

Metformin

ขนาดยา : 500 - 3000 mg/day
แบ่งให้วันละ 1-3 ครัง้ (กินหลังอาหาร)
ขนาดสูงสุดไม่เกิน 6 เม็ดต่อวัน

500 mg
Pioglitazone
30 mg

Insulin

GFR<10 ต้องเฝ้าระวังhypoglycemia
CKD 3b ไม่เริม่ ยาในรายใหม่ ส่วนรายเก่ายังใช้ได้
โดยเฝ้าระวัง หรืออาจใช้ไม่เกิน 1000-1500 mg/day
CKD 4 ,5 ให้หยุดใช้ยา

ไม่สบายท้อง (ท้องอืด ปวดท้อง)
lactic acidosis** (ซืมผิดปกติ หายใจเร็ว ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ)

ไม่ต้องปรับ ( เสี่ยงบวมน้้า)

บวมน้้า น้้าหนักตัวเพิม่ โลหิตจาง กระดูกบาง มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

เฝ้าระวังhypogly ปรับลดdoseตามความเหมาะสม

ภาวะน้้าตาลในเลือดต่้า

max 45 mg / day
เป็นยาที่เหมาะส้าหรับผป CKD ที่ GFR <30

(อ่อนเพลีย หิวจัด เหงื่อออกมาก มือเท้าชา)

ยารักษาไขมันในเลือดสูง: goal LDL < 100 mg/Dl (DM ,CKD) และ LDL< 70 mg/Dl (DM +CVD risk / Post MI) ,TG <150

(การลด TG ให้เน้นปรับพฤติกรรมมากกว่าการใช้ยา)

การใช้ประโยชน์และขนาดยา

ค้าแนะน้าส้าหรับ ผป CKD

อาการไม่พึงประสงค์ หรือ สิ่งที่ควรเฝ้าระวัง

Simvastatin ขนาดยาเริม่ ต้น 10-20 mg วันละครัง้ ตอนเย็น

CKD ใช้ไม่เกิน 40 mg/day

ผลข้างเคียงที่พบบ่อย แน่นท้อง คลื่นไส้ ท้องเสีย (ไม่สบายท้อง)

·Clcr < 10 ml/min : .ให้เริ่มยาที่ 5 mg/day และติดตามเฝ้า
ระวัง

พบน้อยแต่รุนแรง คือตับอักเสบ, ปวดกล้ามเนื้อไปจนถึงกล้ามเนื้อละลาย (rhabdomyolysis)
หากมีอาการปวดกล้ามเนื้อโดยไม่ทราบสาเหตุ อ่อนเพลีย ควรรีบพบแพทย์

GFR <15 ไม่ควรใช้

ท้องอืด ปวดท้อง ท้องเดิน ระวังการเกิดนิ่วในถุงน้้าดี

ชื่อยา
20 mg

หรือก่อนนอน แนะน้าไม่ควรเกิน 40 mg/day
หากใช้ร่วมกับ Amlodipine >> simvast max 20 mg
หากใช้ร่วมกับ v erapamil >> simvast max 10 mg

Gemfibrozil ใช้ไม่เกิน 600 mg * bid , max 1200 mg/วัน
300 mg

ควรกินก่อนอาหาร 30 นาที

TG >500 เป็นเกณฑ์เริ่มยา และให้เพื่อป้องกัน ตับอ่อนอักเสบ

กลุ่มยาลดความดันโลหิตและยาที่ใช้ในระบบหัวใจและหลอดเลือด

goal BP:
ยาHT CVD

ชื่อยา
Enalapril
5 mg

Age >60 ปี ไม่มีโรคร่วม keep BP < 150/90

ผป CKD ที่มี Albumin ในปัสสาวะ < 30 mg/day

Age < 60ปี หรือ ผู้ที่เป็น DM CVD (ทุกอายุ) keep BP <140/90

การใช้ประโยชน์และขนาดยา

ค้าแนะน้าส้าหรับ ผป CKD

HT : เริ่ม 2.5 -5 mg* OD ปรับเพื่อคุมBP 10-40 mg/วัน
1) ไม่ต้องปรับยา แต่ติดตามใน 2 เดือน
แบ่งให้ได้ OD, BID (max dose 40 mg/day)
CHF : เริ่ม 2.5 mg * BID ค่อยๆ titrate to target
หาก SCr เพิม่ ขึ้น30 % หรือ K>5.5 ให้หยุดยา
maintenance dose 10-20 mg * Bid

ผป CKD ที่มี Albumin ในปัสสาวะ > 30 mg/day

keep BP < 140/90
keep BP< 130/80

อาการไม่พึงประสงค์ หรือ สิ่งที่ควรเฝ้าระวัง
ความดันโลหิตต่้า

ไอ

โปแตสเซียมในเลือดสูง (ระวัง Hyper K )

2) กรณี GFR <30 อาจเริม่ ยาในขนาดต่้าๆ ก่อน
SCr เพิม่
target maintenance dose 20 mg /day (อาจแบ่ง bid) เช่น 2.5 mg *OD
3) กรณี GFR <10 อาจลด max dose ลง
protienuria (ชะลอการเสื่อมของไตในผู้ป่วยDM )
angioedema
5-20 mg/ day (แบ่งบริหารยาOD -BID)
เหลือ 10 mg/day หรือเปลี่ยนไปใช้ losartan
Losartan HT : 25-100 mg/day แบ่งให้ OD หรือ BID
ยาขับออกทางตับเป็นหลัก จึงไม่ต้องปรับขนาดยา
50 mg
CHF: start 25-50 mg OD ค่อยๆ titrate to
ADRเหมือนEna ยกเว้น เรือ่ งอาการไอ (ไม่ไอ)
แต่ต้องmonitor เหมือนEna
หาก
target maintenance dose 50-100 mg * OD
SCr เพิม่ ขึ้น 30 % K>5.5 ให้หยุดยา
protienuria : 50-100 mg/ day OD
HT: 12.5-25 mg/day (ควรใช้ไม่เกิน 25
HCTZ
ถ่ายปัสสาวะมาก และบ่อยขึ้น และส่งผลให้สูญเสียเกลือแร่ hypo K hypo Na
ไม่ต้องปรับขนาดยา แต่ในCKD 4 ,5 ยาจะไม่มี
mg/day)
ขับปัสสาวะ: ส้าหรับรักษาอาการบวมน้้า
25 mg
ปสภ.แล้ว ควรเปลี่ยนไปใช้ furosemide แทน
มีผลให้ระดับกรดยูริกในเลือดสูงขึ้น (ผู้ปว่ ยเก๊าท์ก้าเริบ)
(edema) :25-100 mg/วัน max 200mg/วัน
แบ่งให้วันละ 1 - 2 ครัง้ (กินมื้อ
Amlodipine HT : 2.5-10 mg OD , max 10 mg OD
ใช้ได้โดยไม่ต้องปรับขนาดยา
ankle edema ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว ชีพจรเต้นเร็ว
( ยามี T1/2 นาน จึงสามารถใช้เพียง วันละครั้งได้ )
5 mg
,20 mg

Post MI ,LVD :เริ่ม 2.5 mg * BID ค่อยๆ titrate to

ชื่อยา

การใช้ประโยชน์และขนาดยา

ค้าแนะน้าส้าหรับ ผป CKD

อาการไม่พึงประสงค์ หรือ สิ่งที่ควรเฝ้าระวัง

Metoprolol HT : เริม่ 50 mg*BID effective dose rang
100 mg

100-450 mg/da y, max 450 mg / day
angina , MI 50 -200 mg/day (keep HR 60-70)

การใช้ส่าหรับคุมความดัน ในขนาดที่ต่า เช่น 100 mg/วัน
หรือน้อยกว่า ควรแบ่งให้ BID (เพราะยาออกฤทธิ์สั้น ,
การใช้วันละครั้ง อาจจะไม่คลุม 24 ชม,)

ผู้ปว่ ยไตพร่องใช้ได้โดยไม่ต้องปรับขนาดยา

CHF เริ่ม 25 mg OD >> target dose200 mg /day

Hydralazine HT, CHF : 25-50 mg * Q8h
25, 50 mg

max :300 mg/day

( ในCHF จะใช้ hydralazine;ร่วมกับ ISDN)

Methyldopa HT : 250-500 mg * tid
250 mg

ยาต้านการแข็งตัวของเลือด
ชื่อยา

การใช้ประโยชน์และขนาดยา

aspirin

ป้องกัน MI: 75-160 mg*OD
(ASA low dose = antipletlet)

81 mg

warfarin

หย่อนสมรรถภาพทางเพศ (ผู้ชาย)
ห้ามใช้หาก HR < 60

Clcr < 10 ml/min เพิม่ ช่วงห่างเป็น Q8-Q16 h

มึนงง ปวดหัว คลื่นไส้อาเจียน หัวใจเต้นเร็ว
ปวดเค้นอก ความดันต่้าขณะเปลี่ยนท่า

CKD 5 ให้ปรับเพิม่ ช่วงห่างเวลา เป็น Q12 / Q24

ปากแห้ง ง่วงซึม มึนงง ปวดหัว ซึมเศร้า อ่อนเพลีย ความดันต่้าขณะเปลี่ยนท่า

หากผป.ต้องได้รับการท้าหัตถการหรือการผ่าตัดบางอย่าง อาจต้องหยุดยาเหล่านีช้ ั่วคราว >>> ปรึกษาแพทย์ผู้รักษา

Clopidogrel dose 75 mg/day
(75)

รูส้ ึกอ่อนเพลีย วิงเวียน ความดันต่้า(ช่วงแรก)
หัวใจเต้นช้า(PR<60 หยุดยา)

ปรับขนาดยาตาม goal INR ของผู้ปว่ ยแต่ละราย

หมายเหตุ ยาที่มักให้ร่วมกับ ASA เพือ่ ป้องกันแผลในทางเดิน
คือ omeprazole 1*1 OD ac ( CKD ไม่ต้องปรับยา)

ค้าแนะน้าส้าหรับ ผป CKD

อาการไม่พึงประสงค์ หรือ สิ่งที่ควรเฝ้าระวัง

Clcr < 10 ml/min : ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้

อาจท้าให้เกิดเลือดออกในทางเดินอาหารได้** เพิม่ bleeding time
Aspirin induce asthma (หอบหืดก้าเริบ)
แพ้ยา (rash bronchospasm angioedema analph ylaxs)

ใช้ได้ ไม่ต้องปรับยา
ใช้ได้ ไม่ต้องปรับยา
กลุ่มเสี่ยง เช่น 1) ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

ภาวะ bleeding
2) ใช้ ASA + plavix หรือใช้ ASA + warfarin 3) เคยมีประวัติเลือดออกในทางเดินอาหาร

ยา Diuretic และยา cardiovascular อื่นๆ
ชื่อยา

การใช้ประโยชน์และขนาดยา

ค้าแนะน้าส้าหรับ ผป CKD

อาการไม่พึงประสงค์ หรือ สิ่งที่ควรเฝ้าระวัง

ขับปัสสาวะ รักษาภาวะบวมน้้า (ใน CHF โรคไต โรคตับ)
40 , 500 mg 20-40 mg OD / BID max 250-500 mg/day
Spironolactone CHF ( ใช้เสริมกับ ACEI B blocker diuretic)
start 12.5-25 mg OD ( เน้นใช้ขนาดต่้าๆ เพื่อป้องกัน
25 mg
cardiac remodeling) max dose 50 mg OD

Furosemid

ขนาดต่้าไม่มีผลขับ
ปัสสาวะ / ขนาดสูง
จึงมีฤทธ์ขบั ปัสสาวะ

Moduretic
(amiloride 5 mg
+HCTZ 50 mg)

Isordil ®

HT (ใช้ร่วมกัย HCTZ ,furosemide) 25- 50
mg/day max 200 mg/day แบ่งbid-qid
ตับแข็ง ท้องมาน : 100 mg/day max 400
1mg/day
tab * OD
ใช้อมใต้ลิ้นครั้งละ 1 เม็ด บรรเทาอาการปวดเค้นหน้าอก
หากไม่ดีขึ้น ซ้้าได้ 1 เม็ด ทุก 5 นาที

5 mg SL

ถ้าใช้ถึง 3เม็ดแล้วไม่ดีขึน ให้รีบไปโรงพยาบาล

Isordil ®

Angina pectoris ,CHF เริม่ ต้น 1 x 3 ปรับ
ขนาดเพิม่ ได้ถึง 40 - 80 mg วันละ 3 ครัง้

10 mg

Digoxin
0.25 mg

ช่วยเพิม่ แรงบีบหัวใจ น้ามาใช้ใน AF CHF
0.125-0.5 mg OD (q24h)

ใช้ได้ ไม่ต้องปรับยา
แต่ถ้าปัสสาวะ <100 CC อาจเกิดพิษต่อหู
(สาหรับใน CHFใช้ OD และถ้า CrCl <30 ไม่แนะนาให้
ใช้)
Clcr < 10 ห้าม
ใช้

เสียดุลย์น้าและอิเลคโตรไลต์

อาจเกิดภาวะ hypo K (เพิม่ DI กับdigoxin)

การใช้ยานานๆ มักพบระดับโปแตสเซียมในเลือดสูงผิดปกติ ( hyper K )

CrCl 30-50 หลีกเลี่ยงการใช้ (จ้าเป็นลดdose 50%)

ภาวะเต้านมโตในผู้ชาย
ก่อนเริม่ ยาต้องมี K <5 และ SCr < 2.5 และ ถ้า K 5-5.5 ให้ลดขนาด50% K>
5.5 หยุดยา
ระดับโปแตสเซียมในเลือดสูง (hyper K)

CrCl 10-29 ไม่ควรใช้

(การใช้ใน ผป CKD ต้องติดตามระดับ K ใกล้ชิด และGFR<30ยาอาจไม่มีปสภ.)

และ CrCl < 10 ห้ามใช้

ไม่ต้องปรับขนาดยา

ความดันโลหิตต่้า ขณะอมยาควรอยู่ในท่านั่งพักและหลังพิงเก้าอี้หรือก้าแพง
ระมัดระวังการเก็บรักษายา เพราะแสงและความร้อนท้าให้ยาเสื่อมสภาพง่าย

กินก่อนอาหาร จะดูดซึมได้ดีกว่าหลังอาหาร

ไม่ต้องปรับขนาดยา
Clcr 10-50 ml/min : 25-75% ของขนาดปกติ
หรือ เพิม่ ช่วงห่าง q 36 hr
Clcr < 10 ml/min : 10-25% ของขนาดปกติ
หรือ เพิม่ ช่วงห่าง q 48 hr

อาการความดันโลหิตต่้าขณะเปลียนท่าทาง ช่วงแรกที่ใช้ยาอาจมีอาการปวดหัว
วิงเวียน บางรายอาจมีอาการหน้าแดง
พิษจากdigoxin : คลื่นไส้อาเจียน เห็นแสงสีเขียว-เหลือง
หากมีอาการสับสน เมื่อยล้า กล้ามเนื้ออ่อนแรง หัวใจเต้นแรง ให้รีบพบแพทย์

