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Nitroglycerine (Nitroject®) 
 

ชื่อสามัญ            
(Generic name) Nitroglycerine injection 

 

ชื่อการค้า                  
(Commercial name) 

Nitroject 

รูปแบบยา           
(Dosage form) Injection 

ความแรง  
(Strength) 50mg/10ml 

การออกฤทธิ์
Pharmacological action 

ขยายหลอดเลือดโดยการหลั่ง nitric oxide (NO) เข้าสู่กล้ามเนื้อเรียบของ 
หลอดเลือด กระตุ้น guanylate cyclase ใน cytoplasm ทาให้ท าให้เกิด 
กล้ามเนื้อเรียบของหลอดเลือดหลอดเลือดด าขยายตัว 

เภสัชจลนศาสตร์ 
(pharmacokinetics) 

ระยะเวลาที่ยาเริม่

ออกฤทธ์ิ (Onset) 
ระยะเวลาที่ยาออก

ฤทธิ์สูงสุด (Peak) 
ระยะเวลาที่ยาออก

ฤทธิ์ (Duration) 
ระยะเวลาที่ใช้ยา

การขจัดยา (Half-
life Elimination) 

IV ทันท ี ทันท ี 3-5 นาที 1-4 นาที 
 

ข้อบ่งใช้          
(Indication) 

1. Angina pectoris, ในผู้ที่ไม่ตอบสนองต่อ SL nitroglycerin และ beta-
blockers 

2. Congestive heart failure 
3. Hypertension, Perioperative 
4. Hypotension, induction and maintenance, Intraoperative 
5. Pulmonary edema 

อาการไม่พึงประสงค์     
(Adverse reactions) 

1. ปวดหัว (headache) 
2. ความดันต่ า (hypotension) 
3. หัวใจเต้นช้า (bradycardia) 

 
 
 
 

ขนาดการใช้ยา      
(Dosage) 

 
 
 

1. Angina pectoris, ในผู้ที่ไม่ตอบสนองต่อ SL nitroglycerin และ beta-
blockers เริ่มต้น 5 mcg/min IV, titrate 5 mcg/min ทุก 3-5 นาที จน

ตอบสนอง; หากไม่ตอบสนองที่ 20 mcg/min, สามารถ titrate ได้ 10-20 
mcg/min  

2. Congestive heart failure เริ่มต้น 5 mcg/min IV, titrate 5 mcg/min 
ทุก 3-5 นาท ีจนตอบสนอง; หากไม่ตอบสนองที่ 20 mcg/min, สามารถ 

titrate ได ้10-20 mcg/min 

 

are
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ขนาดการใช้ยา      
(Dosage) 

3. Hypertension, Perioperative เริ่มต้น 5 mcg/min IV,  
titrate 5 mcg/min ทุก 3-5 นาท ีจนตอบสนอง; หากไม่ตอบสนองที่           
20 mcg/min, สามารถ titrate ได ้10-20 mcg/min 

4. Hypotension, induction and maintenance, Intraoperative 
 เริ่มต้น 5 mcg/min IV, titrate 5 mcg/min ทุก 3-5 นาท ีจนตอบสนอง; 

หากไม่ตอบสนองที่ 20 mcg/min, สามารถ titrate ได้ 10-20 mcg/min 
5. Pulmonary Edema เริ่มต้น 5-10 mcg/min IV, titrate 5 mcg/min ทุก 

3-5 นาท ีแต่ไม่เกิน 200 mcg/min 

ขนาดยาสูงสุดหรืออัตราเร็วสูงสุดที่สามารถให้ได้1,2 
1. ความเข้มข้นสุดท้าย (final concentration) ไม่ควรเกิน 400 mcg/mL 
2. อัตราเร็ว (Infusion rate) เริ่มต้น 0.25-0.5 mcg/kg/min; ค่อยๆปรับขนาด

ยาครั้งละ 0.5-1 mcg/kg/min ทุก 3-5 นาท ีตามต้องการ 
 

 
 

แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 

การสั่งใช้ยารวมถึงขนาดยาที่สั่งใช้บ่อยในแต่ละข้อบ่งใช้ 
- Double check ชื่อผู้ป่วย ชนิดและขนาดยา 
- Double check infusion rate ในการให้ยา 

 
1. ผสมยาในภาชนะท่ีเป็นแก้วเท่านั้น ห้าม ผสมในภาชนะที่มีส่วนประกอบของ 

PVC เนื่องจากภาชนะท่ีเป็นPVC จะดูดซับยา 
2. สารน้ าที่เข้ากันได้คือ NSS และ D5W และผสมแล้วเก็บได้ 24 ชั่วโมง ที่

อุณหภูมิห้อง (25°C) 
3. อัตราเร็ว (Infusion rate) เริ่มต้น 0.25-0.5 mcg/kg/min; ค่อยๆปรับขนาด

ยาครั้งละ 0.5-1 mcg/kg/min ทุก 3-5 minutes ตามต้องการ 

ข้อห้ามใช้ 
(contraindication) 

1. ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้ 
2. ห้ามใช้ร่วมกับยากลุ่ม Phosphodiesterase type 5 (PDE-5) inhibitors 

เช่น Sildenafil, Taladafil, Vardenafil 
3. ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะโลหิตจางรุนแรง 

อันตรกริยาระหว่างยา        
( Drug-Interaction ) 

- Organic Nitrate  เนื่องจากการใช้ยาร่วมกันจะท าให้เกิด severe 
hypotension 

- Sildenafil  เนื่องจากการใช้ยาร่วมกันจะท าให้เกิด severe hypotension 
- Taladafil  เนื่องจากการใช้ยาร่วมกันจะท าให้เกิด severe hypotension 
- Vardenafil  เนื่องจากการใช้ยาร่วมกันจะท าให้เกิด severe hypotension 



ห น้ า  | 55 
 

(การติดตามทางคลินิก) 
Recommended  

Clinical Monitoring 

อาการที่แสดงว่าอาจมีระดับยาสูง ต้องเพิ่มความระมัดระวัง ติดตามผลหรือ

แจ้งแพทย์1,2 
1. ปวดหัว (headache) 
2. ความดันต่ า (hypotension) 
3. หัวใจเต้นช้า (bradycardia) 

การแก้ไขเมื่อมีอาการไม่พึงประสงค์ หรือเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา1 
1. หยุดยาทันที 
2. ติดตาม EKG, Blood Pressure, Heart Rate หลังจากหยุดยา 

การเก็บรักษายา/ 
ความคงตัว 

(Storage/stability) 
เก็บยาในอุณหภูมิห้อง ไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส 
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