
แนวทางการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยา Lithium  
  
ลิเทียม (Lithium ) เป็นยาทางจิตเวชที่ใช้รักษาอาการคลุ้มคลั่ง โดยมีกลไกการออกฤทธิ์คือ การแย่งที่กับ
โซเดียมในการผ่านเข้าออก Sodium  channel ของCell  ท าให้ลดการกระตุ้นเซลล์ประสาทและการเก็บกลับ
ของสารสื่อต่าง ๆ เข้าในเซลล์  ยาจะถูกดูดซึมในทางเดินอาหาร และถูกขับออกทางไต ระดับยาที่ให้ผลในการ
รักษาอยู่ในช่วง 0.6 –1.2 mEq/ L 
บ่งชี้ผู้ป่วยใช ้ Lithium 

1.       Bipolar disorder 
1.1   Acute manic episode 
1.2   Acute depressive episode 
1.3   Prophylaxis treatment 

2.       การใช้ลิเทียมในกรณีอ่ืนๆ 
2.1   Schizo affective disorder 
2.2   Treatment resistance schizophrenia 
2.3   Cyclothymia 
2.4   Aggression 
2.5   Borderline Personality disorder (emotional unstable Personality disorder) 

อาการข้างเคียงของยา Lithium 
                Lithium มีอาการข้างเคียงท่ีพบในอวัยวะและระบบต่าง ๆ ดังนี้ 

1.      ระบบทางดินอาหาร  ท าให้คลื่นไส้  อาเจียน  ปากคอแห้ง หรือถ่ายเหลวได้ประมาณ ร้อย
ละ     6 –20 

2.      ระบบประสาทส่วนกลาง ที่พบมากร้อยละ 15 –53  คืออาการ Fine Tremor อาจพบอาการ
อ่อนเพลีย วิงเวียนศรีษะ มีการเปลี่ยนแปลงการท างานของศูนย์ควบคุมความหิวและความอ่ิมใน
สมองท าให้ผู้ป่วยรับประทานจุ และน้ าหนักเพ่ิมมาก 

3.      ระบบหัวใจ  มีการเปลี่ยนแปลงของคลื่นหัวใจ  ระวังในผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจ 
4.      ระบบไต  ไตไม่สามารถ Concentrate  ปัสสาวะได้ท าให้ ปัสสาวะบ่อย  และหิวน้ าบ่อย พบ

ได้ร้อยละ 40 
5.      ต่อมไทรอยด์  พบ Hypothyroidism ประมาณ ร้อยละ 5 – 8 
6.      ผิวหนัง  เกิดผื่นแพ้ สิวและ Follicular eruption ได ้

ภาวะเป็นพิษของยา Lithium 
                                แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 
ระดับที ่1   Mild   (ระดับเล็กน้อย )  Blood Lithium = 1.5 – 2.0 mEq/ L 
  
                                           ผู้ป่วยมีอาการและอาการแสดงคือ 
                                                        สมาธิไม่ด ี  หงุดหงิด    กล้ามเนื้ออ่อนแรง  สั่น พูดไม่ชัด 
คลื่นไส้ 
ระดับที ่2    Moderated   (ระดับปานกลาง ) Blood Lithium = 2.0 – 2.5 mEq/ L 
                                            ผู้ป่วยมีอาการและอาการแสดงคือ 



                                                       งุนงง   สับสน  ง่วงซึม  พักไม่ได ้ ทรงตัวไม่อยู่  พูดไม่เป็น
ความ  กล้ามเนื้อกระตุก  อาเจียน 
                                          ตามัว   ชัก 
ระดับที ่3  Severe  (ระดับรุนแรง ) Blood lithium > 2.5 mEq/ L 
                                         ผู้ปว่ยมีอาการและอาการแสดงคือ 
                                         เดินเซ กล้ามเนื้อกระตุกทั้งตัว  ชัก  ไม่รู้สึกตัว  ไตวาย  โคม่า 
                    
แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยท่ีได้รับยา Lithium  ส าหรับผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล 
      1.แนวทางการดูแลก่อนผู้ป่วยได้รับยา Lithium 

-          ซักประวัติโรคประจ าตัว เช่น โรคไต  หัวใจ และ โรคไทรอยด์  
-          กรณีผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจ  ควรตรวจดูผลการท า EKG ด้วย ( ถ้ามี ) 
-          ดูแลให้ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  ดังต่อไปนี้  CBC  UA  BUN  Cr. และ 
       Urine Preg – test  ในหญิงวัยเจริญพันธุ์ 

     2. แนวทางการดูแลขณะผู้ป่วยได้รับยา Lithium  ( ขณะอยู่รักษาในโรงพยาบาล ) 
2.1   ประเมินให้การดูแลเพื่อช่วยเหลือให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากอาการข้างเคียงของยา

โดย                       
            1. เมื่อผู้ป่วยปากแห้ง คอแห้ง แนะน าให้จิบน้ าบ่อยๆ หรือให้อมลูกอม 
            2.เมื่อผู้ป่วยมีอาการคลื่นไส้ ควรให้ผู้ป่วยรับประทานยาลดกรดในกระเพาะทันที

หลัง 
                อาหารหรือพร้อมอาหาร 

3. กรณีผู้ป่วยง่วงซึม ปวดศีรษะ ไม่มีอาการอ่ืนๆ ร่วมด้วย ดูแลให้พักผ่อน งดร่วมกิจกรรม  
    กลุ่ม 

            4. ให้ความรู้วิธีการดูแลตนเองขณะได้รับการรักษาด้วยยา Lithium แบบรายบุคคล
และ   

                รายกลุ่ม 
            5.บันทึกอาการและอาการแสดง เฝ้าระวังในกลุ่มผู้ป่วย Hight alert daug และส่งต่อ

ทีม    
                สหวิชาชีพ 
2.2   ดูแลเพื่อเฝ้าระวังป้องกันการเกิดภาวะการเป็นพิษของยาโดย 

1.  ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจLithium level  ในกระแสเลือด  ทุก 1 สัปดาห์  ตลอด 
     ระยะเวลาอยู่รักษาในโรงพยาบาล โดยมิต้องมีค าสั่งแพทย์ 
     ( เจาะเลือดหลังรับประทานลิเทียมม้ือสุดท้ายไปแล้ว 12 ชั่วโมง  ) 
2.   วัด V/S ทุก 4-6 ชั่วโมง 
3.   ดูแลให้ดื่มน้ าอย่างน้อย 6-8 แก้ว / วัน 
4.   ดูแลให้ได้รับประทานอาหารที่มีรสเค็มเล็กน้อย 
5.       ดูแลให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่มีสภาพร้อนจัด หรือออกก าลังกายมากๆ 
6.       กรณีท่ีมีอากาศร้อนหรืออยู่กลางแดด ให้สวมเสื้อแขนยาว ให้ดื่มน้ ามากๆ 
7.       เมื่อผู้ป่วยมีอาการท้องเสียให้ดื่ม ORS  ทันทีเพ่ือรักษาระดับเกลือแร่ในร่างกาย 



และ สังเกตอาการพิษของ Lithium พร้อมบันทึกอาการเปลี่ยนแปลง 
 8.  สังเกตอาการพิษของ Lithium พร้อมบันทึกอาการเปลี่ยนแปลง 
 9.  กรณีระดับยา Lithium ในเลือดมีค่าเท่ากับ 2.00 mmol/Lหรือมากกว่า ให้หยุด
ยา Lithium 
     ทันที และรายงานแพทย์เจ้าของไข้ทราบ 

                  2.3 วางแผนจ าหน่าย โดยให้ข้อมูลค าแนะน าผู้ป่วยและญาติเก่ียวกับตัวดูแลขณะอยู่บ้านและ
ระบุอาการผิดปกติที่ต้องพบแพทย์    ท าความเข้าในการใช้ Lithium Card     
   
 แนวทางปฏิบัติตัวผู้ป่วยท่ีได้รับยา Lithium   ขณะอยู่บ้าน  ( ส าหรับผู้ป่วย/ ญาติ ) 
              1. ให้รับประทานยาลิเทียม (Lithium) พร้อมม้ืออาหารเมื่อรู้สึกคลื่นไส้  เนื่องจากยามีผลท าให้เกิด 
                    การระคายเคือง เยื่อบุ กระเพาะอาหาร หรือดื่มน้ าอุ่นเพื่อลดอาการคลื่นไส้ 

  2. รับประทานอาหารที่มีรสเค็มเล็กน้อย 
  3. ดื่มน้ าอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว 
  4. ถ้าท้องเสีย พยายามดื่มน้ าเกลือแร่ ทันที เพื่อรักษาระดับเกลือแร่ในร่างกาย 
  5. หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่มีอากาศร้อนจัด หรือการออกก าลังกายมากๆ กรณีท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้ดื่ม  
      น้ ามากๆ 
  6. งดดื่มกาแฟ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด 
  7. ให้รับประทานยาต่อเนื่อง สม่ าเสมอ ตามแผนการรักษาของแพทย์ 
  8. มาตรวจเลือด เพื่อดูระดับยาลิเทียมในเลือดตามแพทย์นัดทุกครั้ง เนื่องจากระดับยาในเลือดมีผล 
      ต่อการรักษาและความปลอดภัยของผู้ป่วย 
 9. ให้น า Lithium Card  ไปด้วยทุกครั้งที่ต้องไปรับบริการ ที่สถานบริการสาธารณสุข เพ่ือแจ้งให้ 
      เจ้าหน้าที่รับทราบ 
10. เมื่อมีปัญหาหรือสงสัยให้ติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้าน หรือเบอร์โทรศัพท์ 043-227422 ต่อ 
      2125  ตลอด 24 ชั่วโมง 

                
อาการและอาการแสดงท่ีควรกลับมาพบแพทย์ 
เดินโซเซ  สับสน  พูดไม่ชัด  กล้ามเนื้ออ่อนแรง  อาเจียน    ท้องเสีย 
 แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยา Lithium  ส าหรับผู้ป่วยนอก 
1. แนวทางการดูแลก่อนผู้ป่วยได้รับยา Lithium 

-          ซักประวัติโรคประจ าตัว เช่น โรคไต  หัวใจ และ โรคไทรอยด์  
-          กรณีผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจ  ควรตรวจดูผลการท า EKG ด้วย ( ถ้ามี ) 
-          ซักประวัติการใช้ยา Lithium อาการข้างเคียงที่พบ และการตอบสนองต่อยา 
-          ดูแลให้ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  ดังต่อไปนี้  CBC  UA  BUN  Cr. และ 
       Urine Preg – test  ในหญิงวัยเจริญพันธุ์ 

2. แนวทางการดูแลขณะผู้ป่วยได้รับยา Lithium  
    2.1 ดูแลเพื่อช่วยเหลือให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากอาการข้างเคียงของยาโดย                       

            1. เมื่อผู้ป่วยปากแห้ง คอแห้ง แนะน าให้จิบน้ าบ่อยๆ หรือให้อมลูกอม 
            2.  เมื่อผู้ป่วยมีอาการคลื่นไส้ ควรให้ผู้ป่วยรับประทานยาทันทีหลังอาหาร 



                 หรือพร้อมอาหาร 
3. กรณีผู้ป่วยง่วงซึม ปวดศีรษะ ไม่มีอาการอ่ืนๆ ร่วมด้วย ดูแลให้พักผ่อน งดร่วม    
    กิจกรรมกลุ่ม 

            4. ให้ความรู้วิธีการดูแลตนเองขณะได้รับการรักษาด้วยยา Lithium แบบรายบุคคล
หรือ   

                 รายกลุ่ม 
2.2   ดูแลเพื่อเฝ้าระวังป้องกันการเกิดภาวะการณ์เป็นพิษของยาโดย 

1. ดูแลให้ได้รับการตรวจหาระดับยา Lithium หลังรับประทานยาครั้งแรกอย่างน้อย 7 วัน 
    และดูแลให้ได้รับการตรวจหาระดับ Lithium for Treatment ในกระแสเลือด  ทุก 2   
    เดือน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์( เจาะเลือดหลังรับประทานลิเทียมม้ือสุดท้ายไปแล้ว 
    12 ชั่วโมง  ) 
2. ดูแลให้ดื่มน้ าอย่างน้อย 6-8 แก้ว / วัน 
3. ดูแลรับประทานอาหารที่มีรสเค็มเล็กน้อย 
4. ดูแลให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่มีสภาพร้อนจัด หรือออกก าลังกายมากๆ 
    กรณีท่ีมีอากาศร้อนหรืออยู่กลางแดด ให้สวมเสื้อแขนยาว ให้ดื่มน้ ามากๆ 
5. เมื่อผู้ป่วยมีอาการท้องเสียให้ดื่ม ORS  ทันทีเพ่ือรักษาระดับเกลือแร่ในร่างกาย 
6. ให้ความรู้ผู้ป่วยและญาติ จัดให้ผู้ป่วย/ญาติ ได้รับ Lithium Card บอกวิธีดูแลขณะอยู่
บ้าน 
     และระบุอาการผิดปกติที่ต้องพบแพทย์ 

  แนวทางปฏิบัติตัวผู้ป่วยท่ีได้รับยา Lithium   ขณะอยู่บ้าน  ( ส าหรับผู้ป่วย/ ญาติ ) 
1.  รู้สึกคลื่นไส้ให้รับประทานยาลิเทียม พร้อมม้ืออาหาร หรือเมื่อมีอาการในกระเพาะ เนื่องจากยามี  

                   ผลท าให้เกิดการระคายเคือง เยื่อบุ กระเพาะอาหาร หรือดื่มน้ าอุ่นเพ่ือลดอาการคลื่นไส้ 
2.   รับประทานอาหารที่มีรสเค็มเล็กน้อย 
3.   ดื่มน้ าอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว 
4.       ถ้าท้องเสีย พยายามดื่มน้ าเกลือแร่ ทันที เพ่ือรักษาระดับเกลือแร่ในร่างกาย 
5.       หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่มีอากาศร้อนจัด หรือการออกก าลังกายมากๆ กรณีท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้

ดื่มน้ ามากๆ 
6.       งดดื่มกาแฟ และเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ทุกชนิด 
7.       ให้รับประทานยาต่อเนื่อง สม่ าเสมอ ตามแผนการรักษาของแพทย์ 
8.       มาตรวจเลือด เพื่อดูระดับยาลิเทียมในเลือดตามแพทย์นัดทุกครั้ง เนื่องจากระดับยาในเลือดมี

ผลต่อการรักษาและความปลอดภัยของผู้ป่วย 
9.       ถ้าต้องรับประทานอาแก้ปวดหรือยาลดความดันโลหิตควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทาน 
10.   ให้น า Lithium Card  ไปด้วยทุกครั้งที่ต้องไปรับบริการ ที่สถานบริการสาธารณสุข เพื่อแจ้งให้

เจ้าหน้าที่รับทราบ 
11.   เมื่อมีปัญหาหรือสงสัยให้ติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้าน หรือเบอร์โทรศัพท์ 043-

227422 ต่อ 2125  ตลอด 24 ชั่วโมง 
อาการและอาการแสดงท่ีควรกลับมาพบแพทย์ 
เดินโซเซ  สับสน  พูดไม่ชัด  กล้ามเนื้ออ่อนแรง  อาเจียน    ท้องเสีย 



 Clinical Pathway of  Lithium ( ส าหรับผู้ป่วยท่ีรับไว้รักษา ) 
  

Date Admission สัปดาห์ที ่1-2 สัปดาห์ที ่3 
  

Assessment   Assessment 
  

-     ประเมินสภาพขณะ
รับใหม่ 
-          Nursing Care 

Plan 
-          D/C Plan 

Assessment 

-          ให้การ
พยาบาลทีสอ
คล้องกับ
ปัญหา/ความ
ต้องการ 

  

-          ประเมินสภาพผู้ป่วย
หลังได้รับการพยาบาล 

-          ประเมินความพร้อม
ก่อน D/C 

-          ประเมินการใช้ยา โดย
เภสัช ก่อน D/C 

Lab / Clinical - CBC   BUN 
Cr.  UA   Preg-Test 
- T3-4   LFT  EKG ดุลย
พินิจของแพทย์ 

-Bl. for 
Lithium ทุก 1 
wk   

- นัด F/U 

Treatment 
Medication 

-          Rx…………. 
-          งดยา……… 

- ปรับยา / ยา
ต่อเนื่อง 

- เตรียมยาเดิม 

Consultation 
  

-          ทบทวน
ผู้เชี่ยวชาญ 

-          เภสัชกร 
-          โภชนากร 

  - เภสัชกรแนะน าเรื่องยา 

Nutrition 
  

-          อาหารรสเค็ม
เล็กน้อย 

  

          - อาหารรส
เค็มเล็กน้อย 

อาหารรส          - อาหารรส
เค็มเล็กน้อย 

Activity 
  

-          ระวังอุบัติเหตุ 
หกล้ม / v/s ทุก 4-6 

-          หลีกเลี่ยงการ
ออกก าลังกายท่ีท า
ให้เหงื่อออกมาก /
อยู่กลางแดด 

-          ดื่มน้ าบ่อย ๆ 
เมื่อปากแห้ง คอแห้ง 

- ระวังอุบัติเหตุ หก
ล้ม 
- หลีกเลี่ยงการออก
ก าลังกายที่ท าให้
เหงื่อออกมาก 
- v/s ทุก 4-6 / ถี่
ขึ้นตามอาการ 

- แนะน ากิจกรรม /ออกก าลัง
กายเหมาะสมตามสภาพผู้ป่วย 

Information 
Teaching 

Psycho Social 

ให้ข้อมูลรับใหม่ 
-          วิธีปฏิบัติตัว

ขณะอยู่รักษา 
-          การรักษา 
-          การ

ตรวจ Lab ก่อน
รักษาด้วยยา 

-    จัดให้ได้เข้า
กลุ่มกิจกรรม 
-          สังเกต

อาการข้างเคียง
ของยา เช่น
อ่อนเพลีย 

-          ทบทวนการปฏิบัติตัว
ขณะอยู่บ้าน 

-          การรับประทานยา /
เฝ้าระวังอาการข้างเคียงของ
ยา 

-          (Lithium Card ) 
-          การพบแพทย์ตามนัด 



-          วันนัดญาติ 
-          เปิดโอกาสให้

ซักถาม 
-          ส่งต่อ 

คลื่นไส้ 
อาเจียน ใจสั่น 

-          แนะน า
รับประทานยา
พร้อมอาหาร
เพ่ือลดการ
ระคายเคือง
ของยา 

- ดื่มน้ าวันละ 6-
8 แก้ว 

-          เปิดโอกาสให้ซักถาม 

Discharge 
Plan 

-          ก าหนด
ผู้รับผิดชอบ 

-          แจ้งก าหนดD/C 

  -          กลับบ้านได้อย่าง
ปลอดภัย 

-          พบแพทย์อย่างต่อเนื่อง 
-          ปรึกษา Tel 043-

227422 
Out come 

  
-          ผู้ปว่ยมีความรู้/

เข้าใจการรักษา 
-          รว่มมือปฏิบัติ

ตามแผนการรักษา 

  -          ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน / ปลอดภัย 

-          เข้าใจวิธีการปฏิบัติตัว
และปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง 

-          พึงพอใจในการรักษา 
ตึก 

  
ชื่อ-สกุล 
อายุ 

HN 
AN 

แพทย์ผู้รักษา 

  
ตารางนัดพบแพทย์ 

ครั้งที ่ ว.ด.ป. รายการที่นัด ผู้นัด/
แพทย์ 

        
        
        
        

     (มาพบแพทย์ตามนัดทุกทั้ง) 
  
 
 
 
 
 
  

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 
บัตรผู้ป่วยท่ีรับประทานยา “ลิเทียม” 

ชื่อ......................................สกุล........................................ 
อายุ...................ปี  HN ............................ 

( ตึก...................................... ) 
( 043 – 227422 ต่อ..................... ) 



ตารางนัดพบแพทย์ 
ครั้งที ่ ว.ด.ป. รายการที่นัด ผู้นัด/

แพทย์ 
        
        
        
        

       (มาพบแพทย์ตามนัดทุกทั้ง) 
  

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 
บัตรผู้ป่วยท่ีรับประทานยา “ลิเทียม” 

ชื่อ......................................สกุล........................................ 
อายุ...................ปี  HN ............................ 

( ตึก...................................... ) 
( 043 – 227422 ต่อ..................... ) 

ตารางนัดพบแพทย์ 
ครั้งที ่ ว.ด.ป. รายการที่นัด ผู้นัด/

แพทย์ 
        
        
        
        

     (มาพบแพทย์ตามนัดทุกทั้ง) 
  

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 
บัตรผู้ป่วยท่ีรับประทานยา “ลิเทียม” 

ชื่อ......................................สกุล........................................ 
อายุ...................ปี  HN ............................ 

( ตึก...................................... ) 
( 043 – 227422 ต่อ..................... ) 

ตารางนัดพบแพทย์ 
ครั้งที ่ ว.ด.ป. รายการที่นัด ผู้นัด/

แพทย์ 
        
        
        
        

        (มาพบแพทย์ตามนัดทุกท้ัง) 
  

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 
บัตรผู้ป่วยท่ีรับประทานยา “ลิเทียม” 

ชื่อ......................................สกุล........................................ 
อายุ...................ปี  HN ............................ 

( ตึก...................................... ) 
( 043 – 227422 ต่อ..................... ) 

 อาการแสดงท่ีควรมาพบแพทย์ ข้อควรปฏิบัติขณะรับประทานยา 
  1. อาเจียน / ท้องเสีย 

2. เดินเซ กล้ามเนื้ออ่อนแรงมาก พูดล าบาก 
3. สั่นมาก / กระดูก 
4. สับสนมาก 
5. อ่อนเพลียมาก / มีไข้ 
ถ้ามีอาการดังกล่าวควรปรึกษาแพทย์ 

  1. รับประทานยาครบตามท่ีแพทย์สั่งอย่างต่อเนื่อง ห้ามปรับ
นาเอง 
2. ดื่มน้ าอย่างน้อยวันละ 6 – 8 แก้ว / พักผ่อนให้เพียงพอ 
3. หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีเหงื่อออกมาก / ท างานกลางแดด 
4. จะรับประทานยาแก้ปวดหรือยาลดความดัดควรปรึกษา
แพทย์ 
5. หญิงวัยเจริญพันธุ์ควรคุมก าเนิดขณะรับประทานยา 
อย่าลืม ! เม่ือแพทย์นัดเจาะเลือดต้องงดยาก่อน 12 ชม.  

อาการแสดงท่ีควรมาพบแพทย์ ข้อควรปฏิบัติขณะรับประทานยา 



  1. อาเจียน / ท้องเสีย 
2. เดินเซ กล้ามเนื้ออ่อนแรงมาก พูดล าบาก 
3. สั่นมาก / กระดูก 
4. สับสนมาก 
5. อ่อนเพลียมาก / มีไข้ 
ถ้ามีอาการดังกล่าวควรปรึกษาแพทย์ 

  1. รับประทานยาครบตามท่ีแพทย์สั่งอย่างต่อเนื่อง ห้ามปรับ
นาเอง 
2. ดื่มน้ าอย่างน้อยวันละ 6 – 8 แก้ว / พักผ่อนให้เพียงพอ 
3. หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีเหงื่อออกมาก / ท างานกลางแดด 
4. จะรับประทานยาแก้ปวดหรือยาลดความดัดควรปรึกษา
แพทย์ 
5. หญิงวัยเจริญพันธุ์ควรคุมก าเนิดขณะรับประทานยา 
อย่าลืม ! เม่ือแพทย์นัดเจาะเลือดต้องงดยาก่อน 12 ชม. 
  
  

อาการแสดงท่ีควรมาพบแพทย์ ข้อควรปฏิบัติขณะรับประทานยา 
  1. อาเจียน / ท้องเสีย 

2. เดินเซ กล้ามเนื้ออ่อนแรงมาก พูดล าบาก 
3. สั่นมาก / กระดูก 
4. สับสนมาก 
5. อ่อนเพลียมาก / มีไข้ 
ถ้ามีอาการดังกล่าวควรปรึกษาแพทย์ 
  
  

  1. รับประทานยาครบตามท่ีแพทย์สั่งอย่างต่อเนื่อง ห้ามปรับ
นาเอง 
2. ดื่มน้ าอย่างน้อยวันละ 6 – 8 แก้ว / พักผ่อนให้เพียงพอ 
3. หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีเหงื่อออกมาก / ท างานกลางแดด 
4. จะรับประทานยาแก้ปวดหรือยาลดความดัดควรปรึกษา
แพทย์ 
5. หญิงวัยเจริญพันธุ์ควรคุมก าเนิดขณะรับประทานยา 
อย่าลืม ! เม่ือแพทย์นัดเจาะเลือดต้องงดยาก่อน 12 ชม. 

อาการแสดงท่ีควรมาพบแพทย์ ข้อควรปฏิบัติขณะรับประทานยา 
  1. อาเจียน / ท้องเสีย 

2. เดินเซ กล้ามเนื้ออ่อนแรงมาก พูดล าบาก 
3. สั่นมาก / กระดูก 
4. สับสนมาก 
5. อ่อนเพลียมาก / มีไข้ 
ถ้ามีอาการดังกล่าวควรปรึกษาแพทย์ 

  1. รับประทานยาครบตามท่ีแพทย์สั่งอย่างต่อเนื่อง ห้ามปรับ
นาเอง 
2. ดื่มน้ าอย่างน้อยวันละ 6 – 8 แก้ว / พักผ่อนให้เพียงพอ 
3. หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีเหงื่อออกมาก / ท างานกลางแดด 
4. จะรับประทานยาแก้ปวดหรือยาลดความดัดควรปรึกษา
แพทย์ 
5. หญิงวัยเจริญพันธุ์ควรคุมก าเนิดขณะรับประทานยา 
อย่าลืม ! เม่ือแพทย์นัดเจาะเลือดต้องงดยาก่อน 12 ชม. 

  
 


