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1. ออกกําลังกาย
สม่ําเสมอ
2. ควบคุมน้ําหนัก
ใหเหมาะสม
3. ไมสูบบุหรี่/ดื่ม
เหลา
4. กินผักผลไมสด
สะอาด ที่อุดมไป
ดวยวิตามินมากๆ
5. เครียดได แต
อยาเครียดนาน
6. กินอาหารไขมัน
ต่ํา งดไขแดง กิน
ปลาเยอะๆ
7. ตรวจรางกาย
สม่ําเสมอ โดย
เฉพาะ ระดับไขมัน
ความดัน น้ําตาลใน
เลือด

150mg
7.5
mg
7.5mg

5 mg
5mg

300mg

มีช่อื สามัญทางยาวา Aliskiren เปนยาเม็ด มี 2
ขนาดคือ 150mg และ 300mg ใชลดความดันโลหิต
ในผูปวยที่มีความดันโลหิตสูง
อาการขางเคียงที
ง ่อาจพบไดคือ ทองเสีย ปวดทอง
อาหารไมยอย
มีกรดไหลยอน
ผื่นแดง
หามใช ในผูป ว ยทีแ่ พ หรือมีภาวะตอบสนองไวตอ
Aliskiren หรือสวนประกอบอืน่ ของยานี้ และสตรีมี
ครรภ
ขอควรรู สามารถทานยากอนหรือหลังอาหารได ไม
ควรรับประทานยานี้รวมกับอาหารที่มไี ขมันสูง หาก
มีอาการหายใจหรือกลืนลําบาก บวมบริเวณหนา
แขน ตา ริมฝปาก
หรือลิ้น ควรหยุดยา
และแจงใหแพทย
ทราบทันที เมื่อลืม
รับประทานยา ใหรีบ
รับประทานยาทันทีท่ี
นึกได แตหากใกลถึง
เวลาที่จะรับประทาน
ยาครั้งถัดไป ใหรอ
รับประทานยาเม็ดถัดไป โดยไมตองเพิ่มขนาดยาเปน
สองเทา และกลับสูวิธีรับประทานตามเดิม

มีชื่อสามัญทางยาวา Ivabradine เปนยาเม็ดเคลือบ
ฟลม มี 2 ขนาดคือ 5mg และ 7.5mg ใชรักษาอาการ
กลามเนื้อหัวใจขาดเลือด
อาการขางเคียงที
ง ่อาจพบได
- เกิดการมองภาพผิดปกติ (เห็นจุดสวางเพิ่มขึ้น
ชั่วขณะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเขมแสงอยาง
รวดเร็ว) ซึง่ สวนใหญจะหายไปเองระหวางการใชยา
หรือเมือ่ หยุดยา
- พบภาวะหัวใจเตนชากวาปกติในชวง 2-3 เดือน
แรกของการรักษา
- ตาพรา ใจสั่น ปวดศีรษะ เวียน
ศีรษะ คลื่นไส ทองผูก ทองเสีย
กลามเนื้อเปนตะคริว
หามใช ในผูปวยที่แพหรือมีภาวะ
ตอบสนองไวตอ Ivabradine หรือ
สวนประกอบอื่นของยานี้/ ผูท่มี ี
อัตราการเตนของหัวใจขณะพักต่ํา
กวา 60 ครั้งตอนาที/ กลามเนื้อ
หัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด/ ความดัน
โลหิตต่ํามาก/ การทํางานของตับบกพรองอยาง
รุนแรง
รวมถึงสตรีมคี รรภและใหนมบุตร
กก 
ขอควรรู ควรรับประทานพรอมอาหาร เมื่อลืม
ตอนนี้มีรายการยาเขาใหมท่ตี องติดตามการ
รับประทานยา ใหรีบรับประทานยาทันทีท่นี ึกได
แตหากใกลถึงเวลาที่จะรับประทานยาครั้งถัดไป ให ใชยา เพื่อความปลอดภัยของผูปวย เปนเวลา 2 เดือน
รอรับประทานยาเม็ดถัดไป โดยไมตองเพิ่มขนาดยา โดยขอมูลที่ตองติดตาม ไดแก ปริมาณการใชยา
ความคลาดเคลื่อนทางยา อาการไมพึงประสงคท่เี กิด
เปนสองเทา และกลับสูว ิธีรับประทานตามเดิม
จากยา และปญหาทางกายภาพของยาเชน เม็ดยา
แตกหัก หรือชื้นงาย เปนตน ทั้งนี้ทางแผนกเภสัชกรรมจะเปนผูรวบรวม และสรุปขอมูลสงตอยัง
คณะกรรมการ PT&T เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของยาดังกลาวตอไป ซึ่งยาใหมท่ตี องติดตามขณะนี้มี 2
รายการคือ Coralan และ Rasilez สามารถดูไดจากสัญลักษณ > < หลังชื่อยาในระบบ Medtrak และ
เอกสารแนบเตือนเมื่อมีการใชยาใหมในหอผูปวยใน อยาลืมนะคะ! ถาพบอาการไมพึงประสงคท่เี กิดจาก
การใชยาดังกลาวตองรีบแจงแพทยและเภสัชกรทันทีคะ
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Nutrition for Hypertension
อุปนิสัยที่ไมดีในการกิน สามารถนําไปสูภาวะความดันโลหิต
สูงได ไมวาจะใชยาเพื่อควบคุมความดันหรือไมก็ตาม แพทยจึง
แนะนําใหปรับปรุงอุปนิสัยในการกินอาหารเปนสิ่งแรกๆในการ
รักษา ปจจัยเสี่ยงอื่นๆยังไดแก ความเครียด อายุ พันธุกรรม
น้ําหนัก ความดันมักจะเพิ่มขึ้นตามอายุและน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้น
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สิ่งเหลานี้เกิดขึ้นอยางคอยเปนคอยไปจนอาจนําไปสูภาวะ
หัวใจลมเหลวได กรณีท่คี ุณมีความดันสูงแตน้ําหนักตัวยังไม
เกินมาตรฐาน เรามีขอแนะนําในการกินอาหารเพื่อลดความ
ดันมาฝากกันคะ
การกินอาหารเพื่อลดความดัน ควรเลือกกินผัก ผลไม
อาหารไขมันต่ํา โคเลสเตอรอลต่ํา โดยเฉพาะไขมันไมอิ่มตัว
อาหารที่มีไฟเบอร โพแตสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียมสูง
และลดปริมาณเกลือที่ทานลง นําไปปฏิบัติงายๆดังนี้คะ
• เมื่ออาหารสงถึงโตะไมควรเติมเกลือ หรือน้ําปลาเพิ่ม
• หลีกเลี่ยงอาหารใสผงฟู โซดา
• หลีกเลี่ยงอาหารที่มีเกลือมากเชน ขนมขบเคี้ยว ขนมปง
กรอบ อาหารกระปอง อาหารตากแหง เชน ปลาเค็ม
• ลดการกินไขมันไมอิ่มตัวจากสัตวโดย แลไขมัน หรือลอก
หนังออก กอนนําไปปรุงอาหาร
• เลือกกินอาหารไขมันต่ํา เชน นมไขมันต่ํา โยเกิรตไขมัน
ต่ํา มาการีน
• ลดการใชกลิ่น และสีสังเคราะห โดยอาหารจําพวกนี้มี
แนวโนมมีเกลือเปนสวนประกอบมากเกินไป
• เพิ่มการกินอาหารที่มีไฟเบอรสูง เชน ผัก ผลไม ซีเรียล
• จํากัดการกินผลิตภัณฑแปรรูปจากสัตว เชน ไสกรอก
แฮม
• ถาคุณดื่ม ลดปริมาณการดื่มแอลกอฮอลลง
และอยาลืม มาตามนัดที่ทําไวกับแพทยหรือนักโภชนาการ

ทําอยางไรลดความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง?

หลายคนอาจสงสัยวาพอเรามีอายุมากขึน
้ เราจะเปนความดันโลหิตสูงหรือเปลา
ปจจัยที่ทําใหเกิดความดันโลหิตสูงมีหลายอยาง เชน กรรมพันธุ การใชยาบางชนิด แตสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได คือ
1. งดอาหารที่มรี สเค็มจัด ใสน้ําปลา ซีอิ๊ว หรือ ผงชูรสปริมาณมาก
2. ควบคุมน้าํ หนักใหอยูใ นเกณฑที่เหมาะสม
(ดัชนีมวลกาย (BMI*) ควรอยูระหวาง 18.5-24.9)

*ดัชนีมวลกาย (BMI) = น้ําหนัก (ก.ก.) / สวนสูง (เมตร)2

3. หลีกเลี่ยงความเครียด พักผอนใหเพียงพอ
4. งดสูบบุหรี่และดืม
่ สุรา ออกกําลังกายสม่ําเสมอ

“ และอยาลืมตรวจรางกายสม่าํ เสมอทุกปนะคะ “

ใครที่อยากรวมสนุกกับ Pharmacy Newsletter สามารถตอบคําถาม
ประจําฉบับ มาที่หองยาชั้น 1 หรือชั้น 4 ผูที่ตอบถูก 5 ทานแรก และ
มีชื่อใน Pharmacy Newsletter ฉบับถัดไปจะไดรับของรางวัล!! แลว
พบกันใหมกับ Pharmacy Newsletter ฉบับหนาเดือนพฤศจิกายนคะ
(ผูโชคดีสามารถติดตอรับของรางวัลไดที่หองยาชั้น 4 คะ)

รายชือ
่ ผูโชคดีฉบับเดือนมิถุนายน
คุณ
คุณ
คุณ
คุณ
คุณ

ชนิดา เทียนชัยพนา แผนก Labor room
วรรณวิสา ไวดาบ แผนก Information Service unit
ปวีณา จําปากุล แผนก ward 6B
ศุภจิรา ศิริเศรษฐ แผนก Operation
เชิญขวัญ จันทรสนาม แผนก Operation

มุมคําถาม
Q: รายการยาเขาใหมที่ตองติดตามการใชยามียาอะไรบาง และมีอะไรเปนตัวบงชี้วาเปนยาเขาใหมท่ตี องติดตามการใชยา
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