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คลาดเคลื่อนทางยาที่รุนแรงอันเกิดจากการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสู ง คู่มือปฏิบัติงานนี้ประกอบด้วยการนายาเข้าสู่เภสัชตารับ
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กำรบริหำรยำที่มีควำมเสี่ยงสูง (High Alert Drugs)
โรงพยำบำลโพนสวรรค์
คำจำกัดควำม
ยำที่มีควำมเสี่ยงสูง คือ ยาที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดความผิดพลาดในกระบวนการรักษา และก่อให้เกิด
อันตรายอาจถึงชีวิตหากเกิดความผิดพลาดในการใช้ ดังนั้นจึงควรมีข้อตกลงร่วมกันเพื่อเพิ่มความระมัดระวังในทุกขั้นตอน
ตั้งแต่การจัดเก็บยา การสั่งใช้ยา การจ่ายยา และการบริหารยาแก่ผู้ป่วย รวมทั้งมีระบบเตรียมการป้องกันและลดโอกาสที่จะ
เกิด Medication error ที่รุนแรงจากการใช้ยากลุ่มนี้
กำรดำเนินกำร ครอบคลุมตั้งแต่การสั่งจ่าย การจ่ายยา และการบริหารยาให้ผู้ป่วย

รำยกำรยำที่มีควำมเสี่ยงสูง (High Alert Drugs)
เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกยาความเสี่ยงสูงโรงพยาบาลโพนสวรรค์ มีดังนี้
1. ยาที่มีช่วงการรักษาแคบ [Narrow therapeutic range]
2. ยาที่มีอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง
3. ยาที่เคยมีรายงานการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาที่รุนแรง
4. ยาที่มีชื่อหรือลักษณะบรรจุภณ
ั ฑ์ที่คล้ายกันเสี่ยงต่อการหยิบผิด
5. ยาที่อาจมีการคานวณขนาดยาผิดซึ่งก่อนให้เกิดอันตรายมาก
จากการประชุมคณะกรรมการ PTC ของโรงพยาบาลเกี่ยวกั บการเตรีย มการป้องกั นและลดโอกาสที่จะเกิ ด
Medication error ที่รุนแรงจากการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง ดังนั้นโรงพยาบาลโพนสวรรค์จงึ กาหนดรายการยาที่มีความเสี่ยงสูง
ดังต่อไปนี้
1. สารละลาย Electrolyte ในรูปแบบยาฉีด Calcium gluconate, MgSO4, KCl, NaHCO3
2. Cardiogenic drug ได้แก่ Adrenaline, Atropine, Amiodarone , Digoxin, Dopamine, Norepinephrine
3. ยากันชัก ได้แก่ Phenytoin
4. ยาลดความดันโลหิต ได้แก่ Nicardipine
5. ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ได้แก่ Warfarin
6. ยาละลายลิม่ เลือด ได้แก่ Streptokinase

กำรเก็บรักษำ
1. ยาความเสีย่ งสูงทุกชนิดต้องเก็บรักษาโดยแยกจากยาอื่นๆ
2. ต้องมีสัญลักษณ์เตือนบุคลากรว่าเป็นยาที่มีความเสีย่ งสูง ใช้สติ๊กเกอร์สีแดงมีข้อความว่า “High Alert Drugs”
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แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับยำที่มีควำมเสี่ยงสูง (High Alert Drugs)
1. แนวทำงกำรสั่งใช้ยำ (แพทย์)
1.1 แพทย์เป็นผูส้ ั่งใช้ยาเท่านั้น โดยเขียนคาสั่งให้ชัดเจนทั้งชื่อยา ความแรง ขนาดการใช้ จานวน การติดตาม อาการของ
ผู้ป่วยที่ควรแจ้งแพทย์ทันที ไม่ควรใช้ตัวย่อ และการสั่งยาในระบบ HOSxP ชื่อยาจะเป็นตัวหนังสือสีแดง
1.2 ไม่ควรสั่งยาทางวาจาหรือทางโทรศัพท์ ยกเว้น กรณีเร่งด่วนให้ผรู้ ับคาสั่งบันทึกทันทีและทวนซ้าให้แพทย์ทราบก่อน
ทุกครั้ง และแพทย์ติดตามลงนามรับรองคาสั่งภายใน 24 ชั่วโมง
1.3 พิจารณาผลตรวจทางห้องปฏิบัติการที่สาคัญก่อนสั่งใช้ยา
1.4 พิจารณาข้อห้ามใช้และอัตรกิริยาระหว่างยาที่มีความเสีย่ งสูงกับยาอื่นๆที่ผู้ป่วยใช้อยู่ก่อน
2. แนวทำงกำรจ่ำยยำ (เภสัชกร)
2.1 เมื่อแพทย์สั่งใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง ต้องตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยทั้งชื่อ-สกุล HN ชื่อยา ความแรง ขนาดการใช้ จานวน
ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการที่สาคัญ ข้อห้ามใช้และอัตรกิริยา ก่อนจ่ายยา หากมีปัญหาต้องปรึกษาแพทย์ทันที
2.2 เภสัชกรมอบหมายให้เจ้าพนักงานเภสัชกรรมหรือเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดยา โดยชั้นเก็บยาจะแยกเก็บจากชั้นยาทั่วไป
เพื่อให้เกิดความตระหนักในการหยิบจัดยา ขณะจัดยาจะติดสติ๊กเกอร์สีแดงมีข้อความว่า “High Alert Drugs” ข้างบรรจุภัณฑ์
ยาและนายาใส่ซองยาสีแดงที่พิมพ์ข้อความว่า “High Alert Drugs” เช่นกัน
2.3 เภสัชกรต้องเป็นผู้จ่ายยาเท่านั้นโดยมีการตรวจสอบซ้าจากเภสัชกรอีกคนหนึ่งเสมอ และยืนยันความถูกต้องของผู้ป่วย
อย่างน้อย 2 ตัวชี้บ่ง เช่น ชื่อ-สกุลผู้ป่วย HN ในบัตรประจาตัวผู้ป่วยให้ถูกต้องตรงกับใบสั่งยา
2.3.1 กรณีผู้ป่วยนอก เภสัชกรตรวจสอบ ส่งมอบยา ให้ความรู้ในการใช้ยาและการเฝ้าระวังผลข้างเคียงของยาที่มี
ความเสีย่ งสูงให้ผู้ป่วยทราบ
2.3.2 กรณีผู้ป่วยนอกใน เภสัชกรตรวจสอบ ติดสติ๊กเกอร์สีแดงใกล้ๆ Doctor order อีกทั้งจัดทาสติก๊ เกอร์การผสม
ยา High Alert Drugs ติดข้างขวดยาที่ผสม, แบบบันทึกติดตามการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง, Card เฝ้าระวังการติดตามการใช้ยา
High Alert Drugs ติดหน้า Chart, และใบติดตามอาการไม่พึงประสงค์ให้ญาติ/ผู้ป่วยเฝ้าระวัง
2.3 เภสัชกรมีการทบทวนการบริหารยาให้กับพยาบาลและติดตามอาการไม่พึงประสงค์
2.4 เมื่อเกิดพิษจากยา อาการไม่พงึ ประสงค์รุนแรง หรือเกิดความผิดพลาดที่ถึงตัวผู้ป่วยจากการใช้ยาทีม่ ีความเสี่ยงสูง
สามารถประสานขอความช่วยเหลือจาก
1. ศูนย์พิษ รามาธิบดี ติดต่อ : 1367 (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง)
2. ศูนย์พิษวิทยา ศิริราช โทร 02-4197007
3. เภสัชกรหญิงจันทิมา โยธาพิทักษ์ หัวหน้าศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารด้านยาและพิษวิทยา กลุ่มงานเภสัชกรรม
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โทร 077-272-231 ต่อ 2079,2080
4. เภสัชกรหญิงจารุณี วงศ์วัฒนาเสถียร หัวหน้าศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารด้านยาและพิษวิทยา กลุ่มงานเภสัชกรรม
โรงพยาบาลบุรีรมั ย์ โทร 044-615-002 ต่อ 2096
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3. แนวทำงกำรกำรบริหำรยำ (พยำบำล)
3.1 เมื่อแพทย์สั่งใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง ต้องตรวจสอบข้อมูลผู้ปว่ ยทั้งชื่อ-สกุล HN ชื่อยา ความแรง ขนาดการใช้ จานวน
ก่อนบริหารยา โดยติดสติ๊กเกอร์สแี ดงที่ Doctor order และใบบริหารยาของพยาบาล
3.2 พยาบาลตรวจสอบยาที่เภสัชกรจ่ายมาให้อีกครั้งว่าถูกต้องหรือไม่
3.3 พยาบาลผสมยากับชนิดสารละลายที่ระบุในคู่มือหรือสติ๊กเกอร์การผสมยา High Alert Drugs ติดข้างขวดยาที่ผสม
3.4 พยาบาลอีกคนหนึ่งตรวจสอบซ้าก่อนบริหารยาให้ผู้ป่วย (Independent check) และลงบันทึกการตรวจสอบทุกครั้ง
3.5 การบริหารยาจะต้องคานึงถึงอัตราเร็วในการให้ยาทุกครั้ง และต้องยืนยันความถูกต้องของผู้ป่วยอย่างน้อย 2 ตัวชี้บ่ง
เช่น ถามชื่อผู้ป่วย ดูป้ายข้อมือ ป้ายปลายเตียง
3.6 พยาบาลบันทึกแบบบันทึกติดตามการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ที่เป็นอันตรายใน
ระหว่างการให้ยาพร้อมทั้งเตรียมการแก้ไขล่วงหน้าก่อนการให้ยา เช่น เตรียมรถฉุกเฉินหรือยาที่จาเป็นในการแก้ไขอาการ
ก่อนการให้ยาที่มีความเสี่ยงสูงทุกครั้ง
3.7 หากพบความผิดปกติหรืออาการไม่พึงประสงค์ต้องรีบแจ้งแพทย์ทันที

ประธานคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด
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1.1 Calcium gluconate
1. ชื่อสำมัญ
 Calcium gluconate
2. รูปแบบยำและควำมแรง
 10% Calcium gluconate injection (0.45 mEq/0.22 mmol/ml) 1g/10 ml ปริมาตร 10 ml
3. ข้อบ่งใช้
 รักษาภาวะแคลเซียมในเลือดต่า (Hypocalcemia)
 รักษาภาวะโปรแทสเซียมในเลือดสูง (Hyperkalemia)
4. ขนำดยำ
 เด็ก
o Hypocalcemia
- ให้ขนาด 200 - 500 mg/kg/day IV infusion หรือแบ่งให้ 4 ครัง้ (ขนาดยาสูงสุด Infants and
Children: 1000 mg/dose และ Adolescents: 2000 - 3000 mg/dose)
- หากมีอาการ เช่น Seizure หรือ tetany ให้ขนาด 100 - 200 mg/kg/dose IV push ช้ำๆ นานกว่า 5
- 10 นาที สามารถให้ซ้าได้ทุก 6 ชั่วโมง หรือให้แบบ IV infusion ที่ขนาด 200 - 800 mg/kg/day
o Hyperkalemia จาก Cardiac toxicity (มีการเปลี่ยนแปลงของ EKG)
- ให้ขนาด 60 - 100 mg/kg/dose (0.6 – 1 ml/kg) IV push ช้ำๆ (5 – 10 นาที) อาจให้ซ้าได้อีก
หลังจากผ่านไป 10 นาที (ขนาดยาสูงสุด 3 g หรือ 30 ml)
 ผู้ใหญ่
o Hypocalcemia
- Mild (ระดับ Serum Ca: 4 - 5 mg/dL หรือ 1 - 1.2 mmol/L)
ให้ขนาด 1 - 2 g IV infusion เป็นระยะเวลามากกว่า 2 ชั่วโมง (หากผู้ป่วยไม่มีอาการอาจให้
ยารับประทาน)
- Moderate to severe (ไม่พบอาการ Seizure หรือ tetany และมีระดับ Serum Ca: <4 mg/dL
หรือ <1 mmol/L)
ให้ขนาด 4 g IV infusion เป็นระยะเวลามากกว่า 4 ชั่วโมง
- Severe symptomatic (พบอาการ เช่น Seizure, tetany)
ให้ขนาด 1 - 2 g IV push ช้ำๆ มากกว่า 10 นาที ให้ซ้าได้ทุก 1 ชั่วโมงจนกว่าอาการจะดีขึ้น
o Hyperkalemia จาก Cardiac toxicity (มีการเปลี่ยนแปลงของ EKG และระดับ serum K
>6.5mmol/L)
- ให้ขนาด 0.5 – 1 g (5 - 10 ml) IV push ช้ำๆ (2 – 5 นาที) อาจให้ซ้าหากอาการรุนแรง (ขนาดยา
สูงสุด 3 g หรือ 30 ml)
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5. วิธีบริหำรยำ
 ให้ทำง IV เท่ำนั้น เนื่องจากการบริหารยาทาง SC หรือ IM อาจทาให้เกิดเนื้อเยื่อหรือกล้ามเนื้อตายชนิดรุนแรง
 กรณีใช้แก้ภาวะ Hyperkalemia จนเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น ให้ Calcium gluconate ทาง IV push ช้าๆ มากกว่า
5 นาที (เฉพาะ Emergency case) ไม่ต้องเจือจาง
 กรณีใช้แก้ไขภาวะ Hypocalcemia ให้ Calcium gluconate ทาง IV infusion โดยเจือจาง Calcium gluconate
1 g เจือจางใน D5W อย่างน้อย 50 ml
 อัตราเร็วในการให้ยาไม่ควรเกิน 200 mg/min (2ml/min) เนื่องจากการฉีดยาเข้าเส้นเลือดดาเร็วเกินไป อาจทาให้
หลอดเลือดขยาย ความดันโลหิตต่า หัวใจเต้นช้า ไม่เป็นจังหวะ หมดสติ และหัวใจหยุดเต้น (cardiac arrest)
 ควรแยกเส้น IV การให้ Calcium gluconate กับยาอื่นๆ เพราะอาจเกิดการตกตะกอนเมื่อผสมกับยาอื่น ๆ ได้
โดยเฉพาะ phosphate
 ควรใช้เข็มเล็กฉีดยาช้าๆเข้าหลอดเลือดใหญ่ เพื่อป้องกันระดับ calcium เพิ่มเร็วไป และป้องกันการแทงทะลุสู่
เนื้อเยื่อโดยรอบซึ่งส่งผลให้เกิดเนือ้ ตายได้
6. ควำมคงตัวของยำ
 สารละลายที่ผสมแล้วเก็บในอุณหภูมิห้อง (25◦C) ได้ 24 ชั่วโมง
 หากยังไม่ผสมเก็บที่อุณหภูมิตากว่
่ า 25◦C และเก็บให้พ้นแสง
 ห้ามเก็บในตู้เย็นเพราะอาจจะตกตะกอน
7. สำรละลำยที่ใช้ผสมได้
 Sterile water, D5W
 ไม่ควรใช้ NSS เพราะโซเดียมจะทาให้แคลเซียมขับออกเร็วขึ้น
8. สำรละลำยที่ห้ำมผสม
 FAT EMULSION
9. ยำที่ห้ำมผสมร่วมกัน
 Adrenaline, Amphotericin B, Ampicillin, Cefazolin, Clindamycin, Digoxin, Dobutamine,
Fluconazole, Hydrocortisone phosphate, Magnesium sulfate, Potassium phosphate,
Metoclopramide, Sodium phosphate, Sodium bicarbonate, Streptomycin (Calcium salts จะไม่
สามารถผสมร่วมกับ Carbonates, Phosphates, Sulfates หรือ Tartrates)
10. ยำที่มีปฏิกิริยำต่อกัน
 ยาที่ Calcium gluconate สามารถเพิ่มฤทธิ์ เช่น Digoxin ทาให้เกิด Arrhythmia ได้ ถ้าต้องใช้ร่วมกัน ให้ลดขนาด
ยาลงและฉีดช้าๆ
 ยาที่ Calcium gluconate สามารถลดฤทธิ์ เช่น Atenolol เนื่องจากจะลดระดับยา atenolol ในเลือด
Verapamil (Investigational use ใช้ใน Verapamil overdose ) Sodium polystyreneโดยยับยัง้ การจับกับ
Potassium อาจทาให้เกิด Metabolic alkalosis
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 ยาที่สามารถเพิ่มฤทธิ์ของ Calcium gluconate เช่น Thiazide diuretics อาจทาให้เกิด Hypercalcemia หรือ
Calcium toxicity
11. อำกำรอันไม่พึงประสงค์
 อำกำรได้รับยำเกินขนำด ได้แก่ เซื่องซึม คลื่นไส้ อาเจียน โคม่า
 ภาวะ Hypocalcemia เช่น ชักกระตุก ปากเบีย้ ว นิ้วชา กล้ามเนื้อเป็นตะคริว เลือดออกง่าย หัวใจบีบตัวอ่อนลง
 ภาวะ Hypercalcemia เช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง ปวดบริเวณกระดูก คลื่นไส้ อาเจียน
12. ข้อห้ำมใช้
 ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการพิษจากยา Digitalis
 ผู้ป่วยหัวใจทางานบกพร่อง Ventricular fibrillation
 ผู้ที่มีระดับแคลเซียมในเลือดสูงกว่าปกติ
13. กำรใช้ในหญิงมีครรภ์
 Category C
14. กำรใช้ในหญิงให้นมบุตร
 สามารถใช้ Calcium carbonate ได้ แต่ไม่ควรเกินขนาดที่ RDA กาหนดไว้ (1200 mg/day)
15. กำรติดตำมกำรใช้ยำโดยพยำบำล
 กรณีแก้ไขภาวะ Hyperkalemia อาจต้องให้ Calcium gluconate อย่างเร็ว ควรติดตาม EKG, Cardiac
monitoring ขณะฉีด IV push ช้าๆ
o Hypocalcemia: ST segment ยาว QT prolongation, Bradycardia, Ventricular arrhythmia หรือ
Heart block
o Hypercalcemia: ST segment หดสั้นลง และ QT interval สั้นลง
 กรณีแก้ไขภาวะ Hypocalcemia ควรมีการตรวจติดตามระดับ Ca หลังได้รับยา 6 – 10 ชั่วโมง ตามความรุนแรง
ของผู้ป่วย
 ติดตาม BP, HR ทุก 15 นาทีในชั่วโมงแรก หลังจากนั้นทุก 1 ชั่วโมง
 ติดตามระดับ serum Ca, K, PO4, Mg, Albumin
 ติดตาม IV site บ่อยๆ ทุก 1 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาการให้ยา
 ติดตามอาการ Hypercalcemia และ Hypocalcemia
 แจ้งแพทย์เมื่อ
o HR < 60 ครั้ง/นาที
o BP < 90/60 mmHg
o ระดับ serum Ca > 10.5 mg/ml
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16. กำรรักษำเมื่อได้รับยำเกินขนำด
 หากผู้ป่วยมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง ปวดกระดูก หัวใจเต้นผิดจังหวะ (Arrhythmia) ให้หยุดยาทันที ร่วมกับตรวจ
ระดับ Calcium ในเลือดทันที
 หากผู้ป่วยมีระดับ Calcium ในเลือดสูง ให้หยุดยาทันที แล้วให้สารน้าชนิด Sodium chloride ทำง IV ใน
อัตรำเร็วเริ่มต้น 200 - 300 ml/hr เพื่อเร่งการขับถ่าย Calcium ออกจากร่างกาย แต่ต้องปรับตามสภาพร่างกาย
และปริมาณปัสสาวะของผู้ป่วย หากไม่ได้ผลหรือผู้ป่วยไม่สามารถรับสารน้าปริมาณมากได้ ให้ปรึกษาแพทย์เฉพาะ
ทางระบบต่อมไร้ท่อ เพื่อพิจารณาให้ยาชนิดอื่น (ยาขับปัสสาวะกลุม่ Loop diuretic เช่น Furosemide IV 20 40 mg ทุก 6-12 ชั่วโมง) หรือแพทย์เฉพาะทางโรคไตเพื่อพิจารณาล้างไต (dialysis)
 หากพบรอยแดง บวม รอยคล้าตามเส้นเลือด บริเวณ IV site ให้หยุดยาทันทีแล้ว Disconnect สาย
(cannula/needle) ค่อย ๆ ดูด Extravasated solution ออก (ไม่ flush line) ค่อย ๆ ดึงneedle/cannula ออก
และยก Extremity ขึ้นใช้ Dry cold compresses และเปลี่ยนตาแหน่งในการให้ยาใหม่
อ้ำงอิง;
- Corbett AH, Dana WJ, Fuller MA, Gallagher JC, Golembiewski JA, Gonzales JP, et al, editors.
Drug information handbook with international trade name index. 25th ed. Ohio: Lexi-comp; 20162017
- คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด โรงพยาบาลแก้งคร้อ. คู่มือปฏิบัติงำน HAD รพ.แก้งคร้อ. ชัยภูมิ; 2557
- คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด โรงพยาบาลโพนสวรรค์. คู่มือปฏิบัติงำนสำหรับกำรบริหำรยำที่มีควำม
เสี่ยงสูงโรงพยำบำลโพนสวรรค์. นครพนม; 2562
- คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด โรงพยาบาลศิริราช. คู่มือปฏิบัติงำนเกี่ยวกับยำที่มีควำมเสี่ยงสูง
โรงพยำบำลศิริรำช. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ; 2560
- คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด โรงพยาบาลสวนปรุง. แนวทำงปฏิบัติสำหรับกำรใช้ High Alert
Drugs. เชียงใหม่; 2557
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1.2 Magnesium sulfate
1. ชื่อสำมัญ
 Magnesium sulfate (MgSO4)
2. รูปแบบยำและควำมแรง
 10 % Magnesium sulfate injection 1g/10ml ปริมาตร 10 ml
 50 % Magnesium sulfate injection 1 g/2ml ปริมาตร 2 ml
หมำยเหตุ Magnesium sulfate 1 g เท่ากับ Magnesium 98.6 mg หรือ 8.12 mEq
3. ข้อบ่งใช้
 รักษาภาวะแมกนีเซียมต่าชนิดเฉียบพลัน (Hypomagnesaemia)
 รักษา Ventricular arrhythmia แบบ Torsade de point
 ป้องกันและรักษาภาวะชักในผู้ป่วยครรภ์เป็นพิษที่รุนแรง (Severe pre-eclampsia or eclampsia)
 ภาวะไตอักเสบเฉียบพลันในเด็ก (Acute nephritis) ในกรณีที่ใช้ยาอื่นไม่ได้ผล
4. ขนำดยำที่ใช้
 เด็ก
o Hypomagnesaemia
- การให้ทาง IV/IO: ให้ Magnesium sulfate 25 - 50 mg/kg/dose เข้าหลอดเลือดดาช้า ๆ 30 – 60
นาที ทุก 6 ชั่วโมง ติดต่อกัน 2 – 3 ครั้ง และขนาดยาสูงสุดไม่ควรเกิน 2 g/dose
o Torsades de Pointes หรือ VF/pulseless VT associated with Torsades de Pointes
- การให้ทาง IV/IO: ให้ Magnesium sulfate 25 - 50 mg/kg/dose และขนาดยาสูงสุดไม่ควรเกิน 2
g/dose โดยให้ Rapid bolus infusion (หลายนาที) สาหรับ Pulseless torsades และให้ 10 – 20
นาที สาหรับ Hypomagnesemia/torsades ที่มี pulses
 ผู้ใหญ่
o Hypomagnesaemia
 Mild hypomagnesemia (1 – 1.5 mg/dl)
- การให้ทาง IM: ให้ 50% Magnesium sulfate เข้า IM 1 g (2ml/1amp) หรือ 8.12 mEq
หรือ 2 ml ทุก 6 ชั่วโมง ติดต่อกัน 4 ครั้ง หรือพิจารณาตามปริมาณของแมกนีเซียมในเลือด
 Severe hypomagnesemia (< 1 mg/dl) สามารถให้ได้ 2 วิธี ดังนี้
- การให้ IV infusion: ให้ 50% Magnesium sulfate 2 g (4 ml/2amp) เจือจางใน D5W
100 ml เข้าหลอดเลือดดาช้า ๆ 4 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 3 วัน
- การให้ทาง IM: ให้ IM เพิ่มขนาดยาได้ถึง 250 mg/kg หรือ 2 mEq/kg (อาจให้เป็น 50%
Magnesium sulfate แบบ undiluted) ภายในระยะเวลา 4 ชั่วโมง
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o Pre-eclampsia or eclampsia (ห้ามให้ในผู้ป่วยครรภ์เป็นพิษในระยะ 2 ชั่วโมงก่อนคลอด)
 Loading dose
- การให้ IV slowly push: ให้ 10% Magnesium sulfate 4 g (40ml/4amp) (เริ่มต้น 4 6 g) IV slowly push ภายใน 3 – 4 นาที
- การให้ IV infusion: ให้ 10% Magnesium sulfate 4 g (40ml/4amp) (เริ่มต้น 4 - 6 g)
เจือจางในสารน้า 100 mL เข้าหลอดเลือดดาช้า ๆ 20 - 30 นาที
 Maintenance dose
- การให้ IV infusion: ให้ 50% Magnesium sulfate 20 g (40 ml/20amp) + D5W 460
ml ทางหลอดเลือดดาช้าๆ ด้วยอัตราเร็ว 25 - 50 ml/hr (1 - 2 g/hr) หรือ
50% Magnesium sulfate 20 g (40 ml/20amp) + D5W 960 ml ทางหลอดเลือดดาช้าๆ
ด้วยอัตราเร็ว 50 – 100 ml/hr (1 - 2 g/hr) อย่างน้อย 24 ชั่วโมง หลังคลอด (Maximum
dose: 30 - 40 g ใน 24 ชั่วโมง)
o Torsades de Pointes
 Polymorphic VT (with pulse) associated with QT prolongation (Torsades de
Pointes)
- การให้ IV infusion: ให้ Magnesium sulfate 1 - 2 g เจือจางใน D5W 50 - 100 ml ทาง
หลอดเลือดดาช้าๆ 15 นาที อาจให้ตามด้วย Continuous IV infusion 0.5 – 1 g/hr
 VF/pulseless VT associated with Torsades de Pointes
- การให้ทาง IV bolus/IO: ให้ Magnesium sulfate 1 - 2 g เจือจางใน D5W 10 ml แล้วให้
IV bolus
หมำยเหตุ ผู้ป่วยที่มีภาวะไตบกพร่อง CrCl < 30 ml/min ควรปรับลดขนาดยาลงครึ่งหนึ่ง
5. วิธบี ริหำรยำ
 กำรให้ IV ต้อง Dilute ก่อนเสมอ (ด้วย D5W หรือ NSS) ควรให้ความเข้มข้นไม่เกิน 20% (200 mg/mL)
 การให้ IV infusion โดย Maximum rate เท่ากับ 2 g/hour เพื่อหลีกเลีย่ งการเกิดความดันต่า กรณีภาวะฉุกเฉิน
เช่น Eclampsia, Seizures อาจให้ถึง 4 g/hour ซึ่งควรติดตาม EKG ร่วมด้วย
 การให้ IV drip ควรใช้ Infusion pump หรือ Syringe pump
 การให้ IV push ห้ามฉีดเร็วเกิน 150 mg/min (เด็กและผู้ใหญ่) เนื่องจากจะเกิด Hypotension และ Asystole
ยกเว้นใน severe eclampsia with seizure
 การให้ IM ในผู้ใหญ่ให้ความเข้มข้น 25 - 50% (250 - 500 mg/mL) แต่ในเด็กควรเจือจางให้ความเข้มข้นต่ากว่า
20% (200 mg/mL)
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6. ควำมคงตัวของยำ
 สารละลายที่ผสมแล้วเก็บในอุณหภูมิห้อง (25°C) ได้ 24 ชั่วโมง ห้ำมเก็บในตู้เย็น เนื่องจากยาอาจตกตะกอนหรือ
เป็นผลึกได้
 หากยังไม่ผสมเก็บที่อุณหภูมิตากว่
่ า 25๐C และเก็บให้พ้นแสง
 ไม่ควรใช้ยาที่ขุ่น หรือ ตกตะกอน
7. สำรละลำยที่ใช้ผสมได้
 D5W, NSS จนได้ความเข้มข้นของแมกนีเซียมต่ากว่า 20%
8. สำรละลำยที่ห้ำมผสม
 FAT EMULSION 10% w/v
9. ยำที่ห้ำมผสมร่วมกัน
 Amphotericin B, Calcium gluconate, Chlorpromazine, Ciprofloxacin, Clindamycin,
Dobutamine, Hydrocortisone, Sodium phosphate, Phytonadione, Potassium phosphate, Sodium
phosphate, Sodium bicarbonate
10. ยำที่มีปฏิกิริยำต่อกัน
 ยาที่แมกนีเซียมสามารถเพิม่ ฤทธิ์ได้ เช่น Alcohol, Calcium channel blocker, Calcium polystyrene
sulfonate, CNS depressants, Methotrimeprazine, Neuromuscular-blocking agent, Sodium
polystyrene sulfonate แนะนาให้หลีกเลี่ยงการให้ร่วมกัน
 ยาที่แมกนีเซียมสามารถลดฤทธิ์ได้ เช่น Bisphosphonate derivatives, Phosphate supplement, Quinolone,
Tetracycline derivatives
 ยาที่สามารถเพิ่มฤทธิ์ของแมกนีเซียมได้ เช่น Calcitriol, Calcium channel blockers, Droperidol,
Methotrimeprazine
 ยาที่สามารถลดฤทธิ์ของแมกนีเซียมได้ เช่น Ketorolac, Mefloquine, Trientine
11. อำกำรอันไม่พึงประสงค์
 อำกำรได้รับยำเกินขนำด ได้แก่ อาการกดการหายใจ กดการทางานของระบบกล้ามเนื้อ (Neuromuscular
blockade) เช่น Hyperreflexia, Weakness, Paralysis เป็นต้น กดระบบประสาทส่วนกลาง ชัก คลื่นไฟฟ้าหัวใจ
ผิดปกติ (prolonged PR และ QRS interval) เกิด heart block
 อาการไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่ขึ้นกับขนาดยาที่ได้รับ ดังตารางต่อไปนี้
ระดับยำ Magnesium ในเลือด
อำกำรไม่พึงประสงค์
1.5 - 2.5 mg/dl
ระดับปกติ
> 3 mg/dl
กด CNS, ท้องเสีย, คลื่นไส้อาเจียน, กล้ามเนื้ออ่อนแรง
> 5 mg/dl
หน้าแดง, ง่วงนอน
> 12.5 mg/dl
กดการหายใจ, Complete heart block
 อาการไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่ขึ้นกับอัตราเร็วในการบริหารยา ได้แก่ ความดันโลหิตต่า, หลอดเลือดขยาย, Asystole
โรงพยาบาลโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
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12. ข้อห้ำมใช้
 ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้
 ห้ามให้ในผู้ป่วยที่มีหัวใจห้องบนและห้องล่างเต้นไม่ตามกัน (Heart block) หรือกล้ามเนื้อหัวใจถูกทาลาย
(Myocardial damage)
 ห้ามให้ยานี้ภายใน 2 ชั่วโมงก่อนคลอด
13. กำรใช้ในหญิงมีครรภ์
 Category A (ยกเว้น 2 ชั่วโมงก่อนคลอด)
14. กำรใช้ในหญิงให้นมบุตร
 แมกนีเซียมสามารถผ่านทางน้านมได้ หญิงให้นมบุตรสามารถใช้ได้
15. กำรติดตำมกำรใช้ยำโดยพยำบำล
 ต้องมีการวัดระดับ Magnesium ในเลือดเสมอหลัง Loading dose และระหว่างให้ยาแต่ละครั้ง 6 – 12 ชั่วโมง ค่า
ปกติ 1.6 - 2.6 mg/dL แต่กรณี Preeclampsia therapeutic level อยู่ที่ 4-8 mg/dL
 ติดตาม RR, HR ในกรณี Pre-eclampsia, Eclampsia หรือการให้ยาขนาดสูงกว่า 1 g/hr ให้วัดทุก 15 นาที 2 ครั้ง
ต่อไปทุก 1 ชั่วโมง ส่วนกรณีอนื่ ๆให้วัดทุก 4 ชั่วโมง
 ติดตาม Renal function, Potassium level, Calcium level
 ติดตาม Urine output ควรมากกว่า 100 mL/ 4 hr
 ติดตาม Deep tendon reflex โดยดู Knee jerk reflex ทุก 4 ชั่วโมง ถ้า Negative ให้ทา Bicep jerk reflex ถ้า
Negative ให้แพทย์พิจารณาหยุดยา
 บางกรณีอาจจาเป็นต้องตรวจ EKG (กรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน)
 ในทางสูติศาสตร์จะมีการตรวจติดตามที่ละเอียดเพิ่มขึ้น เช่น Oxygen saturation, ระดับการรูส้ ึกตัว, Fetal heart
rate, Maternal uterine activity
 ติดตาม Infusion pump เสมออย่างน้อยทุก 1 ชั่วโมง
 แจ้งแพทย์เมื่อ
o RR ควรไม่ต่ากว่า 16 ครั้ง /นาที
o HR ควรอยู่ระหว่าง 60 - 100 ครัง้ /นาที
o เกิดอาการอันไม่พึงประสงค์
o Deep tendon reflex แล้วผลเป็น Negative
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16. กำรรักษำเมื่อได้รับยำเกินขนำด
 เมื่อเกิดอาการได้รับยา Magnesium เกินขนาด ให้พิจารณาหยุดยาทันทีและส่งตรวจระดับ Magnesium ในเลือด
 การรักษาภาวะ Magnesium ในเลือดสูงโดยให้ Antidote ได้แก่ 10% Calcium gluconate ให้ 10 - 20 ml IV
push ช้าๆ ไม่ตากว่
่ า 20 นาทีต่อ 10 ml จะสามารถแก้ไขภาวะ Respiratory depression หรือ Heart block
หากเกิดพิษรุนแรงแก้ไขโดยการทา Dialysis
 ในผู้ป่วยปกติอาจกระตุ้นด้วยการขับ Magnesium ทางไต โดยให้ IV saline และ Furosemide 40 - 80 mg q 612 hr may repeat q 2 hr prn
 Supportive care ด้วย Mechanical ventilation, Vasopressors และ Cardiac pacemakers จนกระทั่งระดับ
Magnesium ในเลือดลดลง
อ้ำงอิง;
- Corbett AH, Dana WJ, Fuller MA, Gallagher JC, Golembiewski JA, Gonzales JP, et al, editors.
Drug information handbook with international trade name index. 25th ed. Ohio: Lexi-comp; 20162017
- คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด โรงพยาบาลแก้งคร้อ. คู่มือปฏิบัติงำน HAD รพ.แก้งคร้อ. ชัยภูมิ; 2557
- ฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลบึงกาฬ. คู่มือยำควำมเสี่ยงสูง (High Alert Drugs). บึงกาฬ; 2562
- คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด โรงพยาบาลโพนสวรรค์. คู่มือปฏิบัติงำนสำหรับกำรบริหำรยำที่มีควำม
เสี่ยงสูงโรงพยำบำลโพนสวรรค์. นครพนม; 2562
- คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด โรงพยาบาลศิริราช. คู่มือปฏิบัติงำนเกี่ยวกับยำที่มีควำมเสี่ยงสูง
โรงพยำบำลศิริรำช. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ; 2560
- ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชนและคุม้ ครองผู้บริโภคโรงพยาบาลด่านขุนทด. คู่มือกำรจัดกำรยำควำมเสี่ยงสูง (High
Alert Drugs). นครราชสีมา; 2556
- เอกสารกากับยา
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1.3 Potassium chloride
1. ชื่อสำมัญ
 Potassium chloride (KCl)
2. รูปแบบยำและควำมแรง
 Potassium chloride injection 1.5 gm/10 ml or 20 mEq/10 ml ปริมาตร 10 ml
3. ข้อบ่งใช้
 ใช้รักษา Moderate-severe hypokalemia
4. ขนำดยำ ปรับขนาดยาและอัตราการให้ตามระดับ K ในเลือด, ลดขนาดยาในผูป้ ่วยโรคไต (50%)
 เด็ก (IV intermittent infusion)
- ขนาดยา 0.5 - 1 mEq/kg/dose (Maximum dose 40 mEq/day)
- อัตราเร็วไม่เกิน 0.5 mEq/kg/hr (Usual range 0.2 - 0.5 mEq/kg/hr หรือ 10 - 20 mEq/hr)
ถ้าหากจาเป็นต้องให้เร็วกว่านีค้ วรทา bedside EKG monitoring และติดตามค่า lab บ่อยครั้ง
อย่างไรก็ตามใน critical care settings/situations อาจมีการให้ยาในอัตราที่สูงขึน้ โดย Maximum
rate เป็น 1 mEq/kg/hr หรือ 40 mEq/hr ได้
 ผู้ใหญ่ (IV intermittent infusion)
o Serum K+ มากกว่า 2.5 - 3.5 mEq/L
- ขนาดยาไม่เกิน 200 mEq/ 24 hr
- อัตราเร็วไม่เกิน 10 mEq/hr (ให้ทาง Peripheral line)
- ความเข้มข้นของสารละลายไม่เกิน 40 mEq/L (หากจาเป็นสามารถให้ได้ถึง 60 mEq/L)
วิธีกำรสั่งยำของแพทย์: KCl 20 mEq/10 ml (2 amp) + NSS 980 ml IV drip ไม่เกิน 250 ml/hr
o Serum K+ น้อยกว่า 2.5 mEq/L หรือ ผู้ที่มีอาการแสดง Hypokalemia (ไม่รวมการรักษาแบบฉุกเฉิน
ของ Cardiac arrest)
- ในผู้ป่วยบางรายอาจต้องการขนาดยาได้ถึง 400 mEq/ 24 hr
- อัตราเร็วไม่เกิน 40 mEq/hr (ให้ทาง Central line เท่านัน้ ) โดยต้องมีการตรวจติดตาม EKG และ Lab
monitor บ่อยครั้ง
- ความเข้มข้นของสารละลายไม่เกิน 80 mEq/Lไม่เกิน 200 mEq/L เฉพาะผู้ป่วยใน ICU ที่มีการวัด EKG
ตลอดเวลา)
วิธีกำรสั่งยำของแพทย์: KCl 20 mEq/10 ml (4 amp) + NSS 960 ml IV drip ไม่เกิน 500 ml/hr
5. วิธีบริหำรยำ
 IV Infusion เท่ำนั้น ห้ำม IV push หรือ Bolus (หากฉีด IV push หรือ Bolus อาจทาให้เกิด Cardiac arrest)
 ต้องเจือจางก่อนให้ยาและพลิกขวดกลับไปมาอย่างน้อย 6 ครั้ง เพื่อให้ยากระจายให้ทั่วสารน้า
 ห้ามผสม KCl ลงไปในถุงหรือขวดสารน้าที่กาลังแขวนให้ผู้ป่วยอยู่
โรงพยาบาลโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
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 ควรให้ยาผ่าน Infusion pump
 ความเข้มข้นของสารละลายและอัตราเร็ว
Maximum

Adult
Peripheral line

Concentration (mEq/L)
40

Rate (mEq/hr)
10

(หากจาเป็นสามารถให้ได้ถึง 60 mEq/L)

Central line

80

40

(ไม่เกิน 200 mEq/L เฉพาะผู้ป่วยใน ICU ที่มี
การวัด EKG ตลอดเวลา)
6. ควำมคงตัวของยำ
 สารละลายที่ผสมแล้วเก็บในอุณหภูมิห้อง (25°C) ได้ 24 ชั่วโมง
 หากยังไม่ผสมเก็บที่อุณหภูมิตากว่
่ า 25๐C และเก็บให้พ้นแสง
7. สำรละลำยที่ใช้ผสมได้
 NSS,D5W,D5S,D5S/2, D10W, RINGER แนะนำให้เจือจำงด้วย NSS เนื่องจากสารละลายที่มีน้าตาลสามารถ
กระตุ้นการหลั่ง insulin ซึ่งทาให้ K+ ในเลือดถูกดึงเข้าเซลล์ ส่งผลให้ระดับ K+ ในเลือดลดลง (เกิดภาวะ
Hypokalemia)
8. ยำที่ห้ำมผสมร่วมกัน
 Amikacin, Amphotericin B, Aiazepam, Dobutamine, Mannitol, Methylprednisolone, Penicillin G
sodium, Phenytoin, Promethazine (phenergan), เลือด, Fat emulsion
9. ยำที่มีปฏิกิริยำต่อกัน
 ACE Inhibitors: เพิ่มผลการเกิด hyperkalemic effect ของ ACE Inhibitors (Risk C: Monitor therapy)
 Angiotensin II Receptor Blockers: เพิ่มผลการเกิด hyperkalemic effect ของ Angiotensin II Receptor
Blockers (Risk C: Monitor therapy)
 Anticholinergic Agents: เพิ่มการเกิด ulcerogenic effect ของ Potassium Chloride (Risk D: Consider therapy
modification)
 Eplerenone: เพิ่มผลการเกิด hyperkalemic effect ของ Potassium Salts ระวังการใช้ร่วมกับ eplerenone
สาหรับการรักษา hypertension (Risk D: Consider therapy modification)
 Potassium-Sparing Diuretics: เพิ่มผลการเกิด hyperkalemic effect ของ Potassium-Sparing Diuretics (Risk D:
Consider therapy modification)
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10. อำกำรอันไม่พึงประสงค์
 ภำวะ Hyperkalemia ได้แก่ คลืน่ ไส้ อาเจียน ชาตามปลายมือปลายเท้า ตะคริว (muscle cramps) อ่อนเพลีย
กล้ามเนื้ออ่อนแรง สับสน หายใจลาบาก หัวใจเต้นช้า เต้นไม่สม่าเสมอหรือเต้นผิดจังหวะ EKG ผิดปกติ (peaked T
waves, depressed ST segment, prolonged QT segments, QRS widening, loss of P waves)
 ความเข้มข้นมากกว่า 40 mEq/L มีความเสี่ยงรั่วออกนอกเส้นเลือด อาจทาให้เกิดหลอดเลือดดาอักเสบและเนื้อเยื่อ
ตายได้
11. ข้อห้ำมใช้
 ผู้ที่มีภาวะ Hyperkalemia
 ผู้ที่มีภาวะ Potassium retention หรือ renal failure
12. กำรใช้ในหญิงมีครรภ์
 Category A
13. กำรใช้ในหญิงให้นมบุตร
 ใช้ได้ปลอดภัย
14. กำรติดตำมกำรใช้ยำโดยพยำบำล
 ถ้าให้เกิน 40 mEq/L ต้องวัด HR, BP สม่าเสมอ อย่างน้อย ทุก 2 ชั่วโมง
 ถ้าให้ 20 - 40 mEq/L หรือต่ากว่า ให้วัด HR ทุก 4 ชั่วโมง และวัด BP ทุกเช้า-เย็น
 ถ้าในผู้ใหญ่ ให้ > 10 mEq/hr หรือในเด็กให้ > 0.5 mEq/kg/hr ควรตรวจ EKG อย่างต่อเนื่อง
 ตรวจสอบระดับ K+ ก่อนให้ยาและที่ 2 - 4 ชั่วโมงหลังจากให้ยา โดยควรมีระดับ 3.5 - 5 mEq/L ถ้าผิดปกติ ให้แจ้ง
แพทย์ โดยเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับ K+-sparing diuretics เช่น spironolactone
 ตรวจติดตาม renal function, bicarbonate level, pH (อาจเกิด acidosis) หรือ magnesium level (ถ้าผู้ป่วยมี
refractory hypokalemia)
 ตรวจติดตาม Urine output ควรมากกว่า 100 ml/4 hr
 สังเกตอาการผู้ป่วย K+ สูง เช่น ปัสสาวะบ่อย คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง ใจสั่น หัวใจเต้นช้า อ่อนเพลีย ชาตามปลาย
มือปลายเท้า
 สังเกตอาการผู้ป่วย K+ ต่า เช่น คลื่นไส้อาเจียน arrhythmia ปวดท้อง กล้ามเนื้ออ่อนแรง
 ตรวจดู IV site ทุก 1 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาการให้ยา
 ตรวจสอบ Infusion pump เสมอ อย่างน้อย ทุก 4 ชั่วโมง
 แจ้งแพทย์เมื่อ
o BP ไม่อยู่ระหว่าง 160/110 และ 90/60 mmHg
o HR ไม่อยูร่ ะหว่าง 60 - 100 ครั้ง/นาที
o อาการผู้ป่วย K+ สูง/ต่า ผิดปกติ
o เกิดอาการอันไม่พึงประสงค์
โรงพยาบาลโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
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15. กำรรักษำเมื่อเกิดอำกำรไม่พึงประสงค์
 หากพบว่าผู้ป่วยเกิดภาวะ Hyperkalemia ได้แก่ คลื่นไส้ ใจสั่น หัวใจเต้นช้า กล้ามเนื้ออ่อนแรง อึดอัด แน่นหน้าอก
ชาตามปลายมือปลายเท้า หรือ HR และ BP ไม่อยู่ในเกณฑ์ข้างต้น ให้หยุดการให้ K+ ไว้ก่อนและให้ตรวจวัดระดับ
K+ ในเลือดทันที
 หากพบว่าผู้ป่วยมีคา่ K+ สูงมากกว่า 5 mEq/L ให้หยุดการให้ K+ ทันที ทาการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เพื่อดูว่ามี
ลักษณะทีเ่ ข้าได้กบั ภาวะ hyperkalemia เช่น พบลักษณะของ T wave สูง (tall peak T) หรือไม่ หากพบว่า EKG
มีลักษณะผิดปกติ ให้ติด monitoring EKG
 พิจารณาให้การรักษาภาวะ Hyperkalemia ตำมอำกำรและควำมรุนแรง โดยพิจารณารักษา ดังนี้
o กำรรักษำที่ออกฤทธิ์ทันที ภายใน 1-3 นาที
- ให้ 10% Calcium gluconate 10 ml IV push ช้าๆ เพื่อไปต้านฤทธิ์ K+ ที่เยื่อหุ้มเซลล์ (กรณี K+
>6.5mmol/L with advanced ECG changes)
- ระหว่างการฉีด 10% Calcium gluconate 10 ml ควรมีการ monitor EKG ด้วยทุกครั้ง
- ในกรณีทผี่ ู้ป่วยมีอาการรุนแรง เช่น มีหัวใจเต้นผิดจังหวะ พิจารณาให้ 10% Calcium gluconate 10
ml ซ้าได้อีก
o กำรรักษำที่ออกฤทธิ์ปำนกลำง ภายใน 10-30 นาที
- กรณี Moderate hyperkalemia, peaked T waves only: ให้ 50% Glucose 40-50 ml + Regular
insulin (RI) 5-10 unit IV push เพื่อให้ K+ ในเลือดถูกดึงเข้าเซลล์ และการรักษาด้วยวิธีนี้ควรมีการ
ติดตามระดับ Capillary blood glucose ร่วมด้วย
- กรณี Moderate hyperkalemia และมีภาวะ Acidosis ร่วม: ให้ 7.5% NaHCO3 50ml (44.6
mEq/50ml) จานวน 2 amp IV >5 นาที
o กำรรักษำที่ออกฤทธิ์ช้ำ
- ให้ Kayexalate หรือ Kalimate 30-60 g สวนเก็บทางทวารหนัก ออกฤทธิ์ภายในเวลา 30 นาที โดย
ผสมกับน้า หรือ D10W 150 ml วันละครั้ง หรือรับประทาน ออกฤทธิ์ภายใน 2 ชั่วโมง โดยผสมน้า 4560 ml วันละ 1-4 ครั้ง ซึ่งเป็นการรักษาเพื่อเร่งการขับถ่าย K+ ออกจากร่างกาย โดยใช้ยาที่มีคุณสมบัติ
เป็น Cation exchange resin (กรณี Moderate hyperkalemia)
- Kayexalate ไม่แนะนาให้ละลายใน sorbitol เนื่องจากอาจเกิดภาวะลาไส้เน่าตาย (Intestinal
necrosis)
 กรณีที่ผู้ป่วยมีการทางานของไตบกพร่องหรือไม่สามารถแก้ไขภาวะ hyperkalemia ได้ด้วยวิธีข้างต้น ให้ปรึกษา
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต พิจารณาทาการล้างไต (Dialysis)
 ตรวจติดตามค่า K+ เป็นระยะทุก 4-6 ชั่วโมง ภายหลังการได้รับการรักษา
 หากพบรอยแดง บวม รอยคล้าตามเส้นเลือด ปวดแสบร้อนบริเวณ IV site และร้าวไปตามหลอดเลือดที่ฉีด ให้หยุด
ยาและดูดยาออก ประคบด้วยน้าแข็ง ยกแขนสูง
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อ้ำงอิง;
- Corbett AH, Dana WJ, Fuller MA, Gallagher JC, Golembiewski JA, Gonzales JP, et al, editors.
Drug information handbook with international trade name index. 25th ed. Ohio: Lexi-comp; 20162017
- คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด โรงพยาบาลโพนสวรรค์. คู่มือปฏิบัติงำนสำหรับกำรบริหำรยำที่มีควำม
เสี่ยงสูงโรงพยำบำลโพนสวรรค์. นครพนม; 2562
- คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด โรงพยาบาลศิริราช. คู่มือปฏิบัติงำนเกี่ยวกับยำที่มีควำมเสี่ยงสูง
โรงพยำบำลศิริรำช. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ; 2560
- ฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลบึงกาฬ. คู่มือยำควำมเสี่ยงสูง (High Alert Drugs). บึงกาฬ; 2562
- โรงพยาบาลราชวิถี. คู่มือแนวทำงกำรปฏิบัติงำนยำควำมเสี่ยงสูง โรงพยำบำลรำชวิถ.ี กรุงเทพฯ: บริษัท แด
เน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จากัด; 2560
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1.4 Sodium bicarbonate
1. ชื่อสำมัญ
 Sodium bicarbonate
2. รูปแบบยำและควำมแรง
 7.5% Sodium bicarbonate injection (44.6 mEq) ปริมาตร 50 ml
3. ข้อบ่งใช้
 Cardiac arrest
 Metabolic acidosis
 Hyperkalemia
4. ขนำดยำ
 เด็ก
o Cardiac arrest (แนะนาในผู้ที่เกิด Metabolic acidosis, Hyperkalemia หรือ TCAs overdose ร่วม
ด้วย)
- ขนาดยาเริ่มต้น IV 1 mEq/kg/dose ให้ซ้าได้ทุก 10 นาที ตามค่า Arterial blood gases (ABG)
- ใน Neonate & children อายุ < 2 ปี ให้สารละลายยาที่มีความเข้มข้น 0.5 mEq/ml
o Metabolic acidosis ขนาดยาคานวณตามสูตร ดังนี้
HCO3 (mEq) = 0.5 * body weight (kg) * (24 – serum HCO3) หรือ
HCO3 (mEq) = 0.3 x body weight (kg)x base deficit (mEq/l)
เริ่มต้นให้ยาทันที 50% IV หลังจากนั้น 24 ถัดไปให้ที่เหลืออีก 50% โดยปรับขนาดยาตามสภาวะ acidbase และติดตามค่า pH, serum HCO3 และ Clinical status
หากค่า acid-base ไม่สามารถหาได้อาจให้ขนาด 1 - 2 mEq/kg/dose IV ในเด็กที่อายุมากกว่า
2 ปีขึ้นไปให้ขนาด 2 – 5 mEq/kg IV infusion ระยะเวลา 4 – 8 ชั่วโมง และขนาดยาต่อไปพิจารณาตามค่า Acidbase ของผู้ป่วย
 ผู้ใหญ่
o Cardiac arrest (แนะนาในผู้ที่เกิด Metabolic acidosis, Hyperkalemia หรือ TCAs overdose ร่วม
ด้วย)
- ขนาดยาเริ่มต้น 1 mEq/kg/dose IV slowly แล้วตามด้วย Maintenance dose 0.5 mEq/kg/dose
ทุก 10 นาที โดยพิจารณาตามค่า Arterial blood gases (ABG)
o Metabolic acidosis ขนาดยาคานวณตามสูตร ดังนี้
HCO3 (mEq) = 0.5 * body weight (kg) * (24 – serum HCO3) หรือ
HCO3 (mEq) = 0.5 x body weight (kg)x base deficit (mEq/l)

โรงพยาบาลโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

หน้า 18

เริ่มต้นให้ยาทันที 50% IV หลังจากนัน้ 24 ชั่วโมง ถัดไปให้ที่เหลืออีก 50% โดยปรับขนาดยาตามสภาวะ
acid-base และติดตามค่า pH, serum HCO3 และ Clinical status
หากค่า acid-base ไม่สามารถหาได้อาจให้ขนาด 2 - 5 mEq/kg/dose IV infusion ระยะเวลา 4 – 8
ชั่วโมง (ไม่เกิน 50 mEq/hr) และขนาดยาต่อไปพิจารณาตามค่า Acid-base ของผู้ป่วย
o Hyperkalemia
- ขนาดยา 50 mEq IV ประมาณ 5 นาที
5. วิธบี ริหำรยำ
 กำรให้ยำในผู้ใหญ่
o การให้ยาในผู้ใหญ่ต้องเจือจางก่อน ยกเว้นกรณี Cardiac arrest เท่ำนั้น สำมำรถให้ได้โดยไม่ต้องเจือ
จำง
o การให้ยาแบบ Direct IV (ไม่จาเป็นต้องเจือจาง) โดยให้ยาความเข้มข้น 1 mEq/ml IV slowly ในเวลา
มากกว่า 1 – 3 นาที การให้แบบนี้ใช้สาหรับ Cardiac arrest
o การให้ยาแบบ Continuous infusion ต้องเจือจำงใน NSS, D5S,D5W ประมาณ 50 - 100 ml โดยมี
ความเข้มข้นสูงสุด 0.5 mEq/ml แล้วให้ IV infusion อย่างน้อย 2 ชั่วโมง (อัตราเร็วสูงสุด 1
mEq/kg/hr) การให้แบบนี้ใช้สาหรับแก้ไขภาวะ Metabolic acidosis โดยอัตราเร็วของการให้ยาจะ
ขึ้นกับระดับ Electrolyte และการตอบสนองของผู้ป่วย
 กำรให้ยำในเด็ก
o การให้ยาแบบ Direct IV
 Neonates และ Infants ให้สารละลายยาที่มีความเข้มข้น 0.5 mEq/ml (เจือจางยา 1
mEq/ml ใน SWFI ในอัตราส่วน 1:1) IV slowly ในเวลามากกว่า 1 – 2 นาที (อัตราเร็วสูงสุด
10 mEq/min)
 Children และ Adolescent ให้ยาความเข้มข้น 1 mEq/ml IV slowly
o การให้ยาแบบ Continuous infusion ต้องเจือจางใน NSS, D5S IV infusion 2 - 8 ชั่วโมง (อัตราเร็ว
สูงสุด 1 mEq/kg/hr)
 การให้ยาแบบ Direct IV และ Continuous infusion ก่อนและหลังให้ยาควร Flush สายให้สารน้าก่อน
 การให้ยาอย่างรวดเร็วจะทาให้เกิด Hypernatremia, ความดันใน CSF ลดลง, เกิด Intracranial hemorrhage
และทาให้เกิดภาวะ Alkalosis อย่างรุนแรงซึ่งจะนาไปสูภ่ าวะ Hyperirritability หรือ Tetany ได้
 ไม่แนะนาการให้แบบ Intermittent infusion
6. ควำมคงตัวของยำ
 หากยังไม่ผสมเก็บที่อุณหภูมิตากว่
่ า 25๐C
 หลังเจือจางแล้วควรใช้ภายใน 24 ชั่วโมง
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7. สำรละลำยที่ใช้ผสมได้
 D5W, NSS, D5S
8. ยำที่ห้ำมผสมร่วมกัน
 Calcium gluconate, Dopamine, Amphotericin B, Amiodarone, Atropine, Ciprofloxacin ,
Magnesium sulfate, Adrenaline, Norepinephrine, Nicardipine, Acid, Acidic salts, Alkaloid salts,
Calcium salts, Catecholamine
9. ยำที่มีปฏิกิริยำต่อกัน
 ยาที่สามารถเพิ่มระดับยา/เพิ่มความเป็นพิษของยา Sodium bicarbonate เช่น Amphetamines, ephedrine,
pseudoephedrine, flecainide, quinidine
 ยาที่สามารถลดระดับยา/ลดความเป็นพิษของยา Sodium bicarbonate เช่น Lithium, Chlorpropamide,
Salicylates
10. อำกำรอันไม่พึงประสงค์
 อำกำรได้รับยำเกินขนำด ได้แก่ Hypocalcemia (กล้ามเนื้อหดเกร็ง ตะคริว ชาปาก ชามือ/เท้า) , Hypokalemia
(หัวใจเต้นผิดจังหวะ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ท้องผูก), Hypernatremia, ชัก, Alkalosis , Cerebral hemorrhage
(อาจจะเกิดถ้าเพิ่ม HCO3 ในเลือดเร็วเกินกว่า 4 - 6 mEq/L ในเวลา 6 - 12 ชั่วโมง)
 อาการที่พบบ่อย ได้แก่ ปากแห้ง กระหายน้า Extravasation (การซึมออกนอกหลอดเลือด)
11. ข้อห้ำมใช้
 Alkalosis
 Hypernatremia
 Severe pulmonary edema
 Hypocalcemia
 Unknown abdominal pain
12. ข้อควรระวัง
 การให้อย่างเร็วในเด็กแรกเกิด - อายุต่ากว่า 2 ปีอาจทาให้เกิด Hypernatremia, decreased CSF pressure และ
Intracranial hemorrhage
 ในผู้ป่วย Heart failure, Edema, Cirrhosis, Renal failure ควรใช้อย่างระมัดระวัง
 ไม่ควรใช้รักษา Peptic ulcer และ Cardiac arrest แต่ควรใช้ใน Metabolic acidosis และ Hyperkalemiainduced cardiac arrest
 ในการให้ยาซ้าควรให้ยาในขนาดน้อยๆเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดภาวะ Overdose และ Metabolic alkalosis การให้
ยาขนาดมากเกินไปจะทาให้เกิดภาวะ hypokalemia และอาจทาให้ผู้ป่วยเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
13. กำรใช้ในหญิงมีครรภ์
 Category C
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14. กำรใช้ยำในหญิงให้นมบุตร
 โซเดียมถูกขับออกจากน้านมได้ ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง
15. กำรติดตำมกำรใช้ยำโดยพยำบำล
 ติดตาม BP ,PR, RR ทุก5 นาที 3 ครั้ง ทุก15 นาที 1 ครั้ง
 ติดตามระดับอิเลคโตรไลท์ในเลือด ได้แก่ Ca, K, Na, HCO3 (เป้าหมาย ประมาณ 10 mEq/l)
 ติดตาม pH (เป้าหมาย ประมาณ 7.2) , ABG การทางานของไตโดยเฉพาะการใช้ในระยะยาว
 ติดตาม urine pH โดยเฉพาะเมื่อใช้รักษาภาวะ Alkalosis
 ติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์
 แจ้งแพทย์เมื่อ
o Total CO2 < 17
o RR < 16 ครั้ง/นาที
o HR < 60 หรือ > 140 ครั้ง/นาที
o BP < 90/60 หรือ > 160/110 mmHg
16. กำรรักษำเมื่อได้รับยำเกินขนำด
 หากเกิดภาวะเลือดเป็นด่างให้หยุดยา ถ้าอาการรุนแรงให้ฉีด 10% Calcium gluconate 5 - 20 ml. IV อย่างช้าๆ
(มากกว่า 5-10 นาที)
 หากเกิดภาวะ Hypokalemia จากการรักษาภาวะเลือดเป็นกรด จะส่งผลให้เกิดภาวะเลือดเป็นด่างอย่างรุนแรง
ควรให้ NSS หรือ KCl จะช่วยในการปรับสมดุล
 หากเกิด Tetany ให้ Calcium gluconate
 หากเกิดภาวะชักให้ Diazepam 0.1 – 0.25 mg/kg
 หากเกิดภาวะ Hypernatremia ให้ยาขับปัสสาวะและน้า Calcium gluconate จะช่วยรักษาภาวะ severe
alkalosis
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อ้ำงอิง;
- Corbett AH, Dana WJ, Fuller MA, Gallagher JC, Golembiewski JA, Gonzales JP, et al, editors.
Drug information handbook with international trade name index. 25th ed. Ohio: Lexi-comp; 20162017
- คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด โรงพยาบาลโพนสวรรค์. คู่มือปฏิบัติงำนสำหรับกำรบริหำรยำที่มีควำม
เสี่ยงสูงโรงพยำบำลโพนสวรรค์. นครพนม; 2562
- คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด โรงพยาบาลสวนปรุง. แนวทำงปฏิบัติสำหรับกำรใช้ High Alert
Drugs. เชียงใหม่; 2557
- คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด (PTC) และทีมนาคลินิก (PCT) โรงพยาบาลทองแสงขัน. คูม่ ือจัดกำรยำที่
มีควำมเสี่ยงสูง High Alert Drugs. อุตรดิตถ์; 2561
- คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด โรงพยาบาลโคกเจริญ. แนวทำงกำรใช้ยำกลุ่มควำมเสี่ยงสูง (High
Alert Drug). ลพบุรี
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2.1 Adrenaline
1. ชื่อพ้อง
 Epinephrine
2. รูปแบบยำและควำมแรง
 Adrenaline injection 1 mg/ml หรือ 1:1,000 ปริมาตร 1 ml
3. ข้อบ่งใช้
 รักษาอาการแพ้อย่างรุนแรง (Anaphylactic shock)
 รักษาภาวะหลอดลมตีบ (Bronchospasm)
 รักษาภาวะหัวใจหยุดเต้น (Cardiac arrest)
 รักษาความดันโลหิตสูง (Hypertension)
4. ขนำดยำที่ใช้
 เด็ก
o Anaphylaxis
- กำรให้ทำง IM และ SC (แนะนา IM)
ให้ขนาด 0.01 mg/kg (0.01 mL/kg ของ 1 mg/mL หรือ 1:1,000 solution) ทุก 5 - 15
นาที (กรณีให้ Single dose ไม่ควรเกิน 0.3 mg)
- กำรให้ทำง IV infusion (พิจารณาให้ในกรณีที่ไม่ตอบสนองต่อการให้ IM หรือ SC)
ให้ขนาด 0.1 – 1 mcg/kg/min ปรับอัตราเร็วตามการตอบสนองทางคลินิก อัตราเร็วสูงสุดใน
การให้ยา คือ 10 mcg/min
o Cardiac arrest
- กำรให้ทำง IV/Intraosseous
ให้ขนาด 0.01 mg/kg (0.1 mL/kg ของ 0.1 mg/mL หรือ 1:10,000 solution) ทุก 3 - 5
นาที โดยความเข้มข้น 1:10,000 เตรียมโดยผสมยา 1 mg (1 mL ของ 1 mg/mL หรือ 1:1,000
solution) เจือจางใน NSS หรือ SWI 9 mL (กรณีให้ Single dose ไม่ควรเกิน 1 mg)
ถ้าไม่สามารถให้ IV ได้อาจให้ทาง Endotracheal tube 0.1 mg/kg (0.1 mL/kg ของ 1
mg/mL หรือ 1:1,000 solution)
o Bronchospasm
- กำรให้ทำง Nebulizer
ให้ขนาด 0.05 - 0.5 mg/kg (0.05 - 0.5 mL/kg ของ 1 mg/mL หรือ 1:1,000 solution)
ผสมใน NSS ให้ได้ 3 ml พ่นเป็นละอองผ่านทาง Face mask
ขนาดสูงสุด: ในเด็กอายุ < 4 ปี ไม่เกิน 2.5 ml/ครั้ง และ > 4 ปี ไม่เกิน 5 ml/ครั้ง
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 ผู้ใหญ่
o Anaphylaxis
- กำรให้ยำทำง IM และ SC (แนะนา IM)
ให้ขนาด 0.2 - 0.5 mg (0.2 – 0.5 mL ของ 1 mg/mL หรือ 1:1,000 solution) ทุก 5-15
นาที จนกว่าอาการจะดีขึ้น
- กำรให้ทำง IV (พิจารณาให้กรณีมีความดันโลหิตต่าหลังจากให้ IV fluid แล้วไม่ตอบสนองหรือไม่
ตอบสนองต่อการให้ IM หรือ SC) สามารถให้ได้ 3 วิธี ดังนี้
1. Slow IV bolus ผสมยา 0.5 - 1 mg (0.5 - 1 mL ของ 1 mg/mL หรือ 1:1,000 solution)
เจือจำงใน NSS หรือ SWI 9 mL (ความเข้มข้นที่ได้เท่ากับ 0.1 mg/mL หรือ 1:10,000) ฉีดสารละลาย
ทาง IV ช้าๆ นานกว่า 5 – 10 นาที
2. IV infusion ผสมยา 1 mg (1 mL ของ 1 mg/mL solution หรือ 1:1,000) เจือจำงใน
D5W 250 mL (ความเข้มข้นที่ได้เท่ากับ 4 mcg/mL) และหยดเข้าหลอดเลือดดาด้วยอัตราเร็ว 1
mcg/min (15 mL/hr) อัตราเร็วสูงสุดในการหยดยาคือ 10 mcg/min
3. IV infusion ผสมยา 1 mg (1 mL ของ 1 mg/mL solution หรือ 1:1,000) เจือจำงใน
NSS 100 mL (ความเข้มข้นทีไ่ ด้เท่ากับ 10 mcg/mL) และหยดเข้าหลอดเลือดดาด้วยอัตราเร็ว 5 - 15
mcg/min (30-90 mL/hr)
o Cardiac arrest
- กำรให้ทำง IV/Intraosseous
ให้ขนาด 1 mg (1 mL ของ 1 mg/mL solution หรือ 1:1,000) ทุก 3 - 5 นาที ควรฉีดตาม
ด้วย NSS หรือ D5W 10 ml จนกว่าอาการจะดีขึ้น
ถ้าไม่สามารถให้ IV ได้อาจให้ทาง Endotracheal tube 2 - 2.5 mg (2-2.5 mL ของ 1
mg/mL solution หรือ 1:1,000) โดยเจือจางด้วย NSS หรือ SW 5 - 10 ml
o Hypotension (Cardiogenic shock หรือ Post-cardiac arrest)
- กำรให้ทำง IV infusion
เริ่มต้น 0.01 – 0.5 mcg/kg/min ปรับอัตราเร็วตามการตอบสนองทางคลินิก
5. วิธีบริหำรยำ
 สามารถให้ได้ทาง IV, IM, SC, IO
 การให้ยาแบบ IM หรือ SC สามารถให้ยา Adrenaline ความเข้มข้น 1: 1000 หรือ 1 mg/ml ได้เลย และการให้
ทาง IM จะดูดซึมได้ดีกว่าทาง SC
 การให้ยา Slow IV bolus ควรเจือจางให้ได้ Adrenaline ให้ได้ความเข้มข้น 1: 10,000 หรือ 0.1 mg/ml
o เตรียมโดยผสมยา Adrenaline ความเข้มข้น 1: 1000 หรือ 1 mg/ml ปริมาณ 1 mg (1 ml) กับ NSS
หรือ SWI 9 ml หรือให้ IV bolus + Flush
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 การให้ยา IV infusion
o เตรียมโดยผสมยา Adrenaline ความเข้มข้น 1: 1000 หรือ 1 mg/ml ปริมาณ 1 mg (1 ml) ใน D5W
หรือ NSS 100 – 250 ml
 การบริหารยาแบบ IV infusion ต้องบริหารผ่านเส้นเลือดดาใหญ่โดยใช้ Infusion pump หรือ syringe pump
เท่านั้น โดยการฉีดแบบ IV infusion อย่างรวดเร็ว อาจเกิด Cerebrovascular hemorrhage หรือ cardiac
arrhythmia
 หลีกเลี่ยงกำรฉีดยำเข้ำหลอดเลือดแดงโดยตรง และกำรฉีดเข้ำกล้ำมเนื้อบริเวณสะโพก เนื่องจากอาจทาให้หลอด
เลือดตีบจนกล้ามเนื้อตาย
6. ควำมคงตัวของยำ
 สารละลายที่ผสมแล้วเก็บในตู้เย็นได้ 24 ชั่วโมง และห้ามใช้ยาที่เปลีย่ นสีเป็นสีน้าตาล หรือตกตะกอน
 หากยังไม่ผสมเก็บที่อุณหภูมิตากว่
่ า 25๐C และเก็บให้พ้นแสง
7. สำรละลำยที่ใช้ผสมได้
 D5W, NSS, D5S
8. สำรละลำยที่ห้ำมผสม
 สารละลายที่เป็นด่าง (pH >5.5)
9. ยำที่ห้ำมผสมร่วมกัน
 Aminophylline, Ampicillin, Hyaluronidase, Sodium bicarbonate, Hydrocortisone, Lidocaine,
Thiopental
10. ยำที่มีปฏิกิริยำต่อกัน
 เมื่อใช้ร่วมกับ Oxytoxic drugs (เช่น ergonovine), MAOI, furazolidone อาจทาให้เกิด Hypertensive crisis
 เมื่อใช้ร่วมกับ Anesthetics เช่น Hakothane, Cyclopropane), Tricyclic antidepressants เช่น
Amitriptyline, Antihistamines เช่น Diphenhydramine, Sodium levothyroxine และ Urinary alkalizers
สามารถเพิ่ม Pressor response อาจทาให้เกิด Hypertension
 เมื่อใช้ร่วมกับ Beta adrenergic blockers เช่น Propanolol และ Alpha-adrenergic blockers เช่น
Phentolamine อาจทาให้เกิด Hypertension
 เมื่อใช้ร่วมกับ Ergot alkaloids และ Phenothiazines เช่น Prochlorperazine อาจทาให้ฤทธิ์ของยา
Adrenaline ถูกยับยั้งได้
 เมื่อใช้ร่วมกับ Insulin และ Oral hypoglycemic agents อาจทาให้ฤทธิข์ องยาเหล่านี้ถูกยับยั้ง จึงต้องเพิ่มขนาด
ยา
 ห้ามใช้ร่วมกับยา Isoproterenol (Isuprel®) เพราะออกฤทธิ์กระตุน้ หัวใจเหมือนกัน อาจทาให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ
อย่างรุนแรงจนเสียชีวิตได้ แต่อาจให้ยานี้ได้เมื่อฤทธิ์ของยาที่ได้รับก่อนหน้าลดลง
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11. อำกำรอันไม่พึงประสงค์
 อำกำรได้รับยำเกินขนำด ได้แก่ ปวดเค้นหัวใจ หลอดเลือดแดงเอออร์ตาฉีกขาดหรือเลือดออกในสมอง ความดัน
โลหิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง
 หัวใจเต้นเร็ว/ผิดจังหวะ, ความดันโลหิตสูง, แน่นหน้าอก, ปวดศีรษะ, หายใจหอบเหนื่อย, ปลายมือ ปลายเท้าเขียว,
เนื้อเยื่อตาย (ควรเปลีย่ นตาแหน่งการให้ยา)
12. ข้อห้ำมใช้
 ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้
 ห้ามใช้ในผู้ที่มีภาวะหัวใจเสียจังหวะ ต้อหินมุมปิด (Angle-closer glaucoma) ช็อก (ที่ไม่ได้เกิดจากการแพ้รุนแรง
แบบ Anaphylactic) ผู้ที่อยู่ในระหว่างการให้ยาสลบหรือยาชาทั่วไป และระหว่างการใช้ยากลุม่ Halogenated
hydrocarbons หรือ Cyclopropane และในผู้ป่วยที่ได้รับสารออร์แกนิคที่มีฤทธิ์ทาลายสมอง
 ห้ามใช้ร่วมกับยาชาเฉพาะที่ในบางบริเวณของร่างกาย (นิ้วมือ นิ้วเท้า) เนื่องจากอาจเกิดการหดตัวของหลอดเลือด
และทาให้เกิดเนื้อเยื่อตาย ในผู้ป่วยที่คลอดบุตรเนื่องจากอาจไปชะลอการคลอดบุตรระยะที่สอง ผู้ป่วยที่มีภาวะ
หัวใจขยาย (Cardiac dilation) และภาวะเลือดเลี้ยงหัวใจไม่พอ (Coronary insufficiency)
 ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีข้อห้ามใช้ยากระตุ้นการหดตัวของกล้ามเนื้อหลอดเลือด (Vasopressor drugs) เช่น ผู้ป่วย
ไทรอยด์เป็นพิษ เบาหวาน หญิงตัง้ ครรภ์คลอดบุตรที่มีความดันโลหิตสูงกว่า 130/80 mmHg และในผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงและมีผดิ ปกติเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจอื่นๆ ยกเว้นกรณีเจือจางยา Adrenaline ผสมในยาชาเฉพาะที่
สาหรับฉีดเพื่อลดการดูดซึมและเพิ่มระยะเวลาในการออกฤทธิ์ของยาชา
 ไม่มีข้อห้ามเด็ดขาดในการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีภาวะอันตรายถึงแก่ชีวิต
หมำยเหตุ ระวังการใช้ในผู้ป่วย Cardiovascular disease, Shock, Parkinsonism, Hyperthyroidism,
Hypertension, Diabetes mellitus และผูส้ ูงอายุ
13. กำรใช้ในหญิงมีครรภ์
 Category C (ให้ใช้ในกรณีจาเป็นเท่านั้นและควรใช้อย่างระมัดระวัง)
14. กำรใช้ในหญิงให้นมบุตร
 ยานี้ถูกขับออกจากน้านมได้ พิจารณาหยุดให้นมบุตรขณะได้ยา
15. กำรติดตำมกำรใช้ยำโดยพยำบำล
 ติดตาม BP และ HR
o กรณี CPR ติดตามทันทีเมื่อผู้ป่วยเริ่มมีชีพจร
o กรณี Anaphylaxis ติดตามทุก 10 นาที จนครบ 30 นาที
o กรณี Hypotension ที่มีการให้ยาแบบ IV drip ติดตามทุก 1ชั่วโมง และตลอดระยะเวลาทีม่ ีการให้ยา
 ติดตาม EKG ในกรณี Cardiac arrest
 ติดตาม Urine output เพราะยาทาให้เกิด renal blood vessel constriction ได้
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 ติดตาม IV site ทุก 1 ชั่วโมง เพื่อระวังการเกิดยารั่วออกนอกหลอดเลือด (extravasation) โดยอาการนา คือ
ผิวหนังมีสีขาวซีด (blanching) หรือมีสีเทา ผิวหนังเย็น
 ติดตามอาการไม่พึงประสงค์
 แจ้งแพทย์เมื่อ
o BP หรือ HR ผิดปกติ
ผู้ใหญ่
- BP > 160/90 mmHg
- HR > 120 ครั้ง/นาที
เด็กอำยุเกิน 1 ปี
- BP > 120/80 mmHg
- HR > 180 ครั้ง/นาที
เด็กต่ำกว่ำ 1 ปี
- BP > 100/70 mmHg
- HR > 220 ครั้ง/นาที
o เกิดอาการอันไม่พึงประสงค์
16. กำรรักษำเมื่อได้รับยำเกินขนำด
 กรณีเกิดความดันโลหิตสูงมากให้รกั ษาด้วยยาขยายหลอดเลือดที่ออกฤทธิ์เร็วเพื่อลดผลต่อการเพิม่ ความดันโลหิต
ของยา Adrenaline ขนาดสูง เช่น การใช้ยากลุ่ม Nitrites หรือ Alpha-adrenergic blocker และในกรณีหัวใจเต้น
ผิดปกติให้ใช้ยากลุ่ม Beta-adrenergic blocker เช่น Propranolol
 กรณีเกิด Extravasation แล้วให้หยุดการหยดยาทันทีและ Disconnect สาย (cannula/needle) ค่อย ๆ ดูด
extravasated solution ออก (ไม่ flush line) ค่อย ๆ ดึง needle/cannula ออกและยก extremity ขึ้นใช้ dry
warm compresses และเปลีย่ นตาแหน่งการให้ยา
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อ้ำงอิง;
- Corbett AH, Dana WJ, Fuller MA, Gallagher JC, Golembiewski JA, Gonzales JP, et al, editors.
Drug information handbook with international trade name index. 25th ed. Ohio: Lexi-comp; 20162017
- คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด โรงพยาบาลโพนสวรรค์. คู่มือปฏิบัติงำนสำหรับกำรบริหำรยำที่มีควำม
เสี่ยงสูงโรงพยำบำลโพนสวรรค์. นครพนม; 2562
- คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด โรงพยาบาลศิริราช. คู่มือปฏิบัติงำนเกี่ยวกับยำที่มีควำมเสี่ยงสูง
โรงพยำบำลศิริรำช. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ; 2560
- ฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลบึงกาฬ. คู่มือยำควำมเสี่ยงสูง (High Alert Drugs). บึงกาฬ; 2562
- ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลกุดบาก จังหวัดสกลนคร. Adrenaline (Epinephrine) injection
[ออนไลน์] 2555 [อ้างเมื่อ 4 มีนาคม 2563]. จาก http://www.kudbakhos.org/drug/wpcontent/uploads/2018/07/2.-Adrenaline.pdf
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2.2 Amiodarone
1. ชื่อพ้อง
 Cordarone, Nexterone, Pacerone
2. รูปแบบยำและควำมแรง
 Amiodarone 150 mg/3ml ปริมาตร 3 ml
3. ข้อบ่งใช้
 Pulseless ventricular tachycardia (VT) /ventricular fibrillation (VF)
 Stable ventricular tachycardia with a pulse (VT) /atrial fibrillation (AF)
4. ขนำดยำที่ใช้และกำรเตรียมยำ
4.1 Cardiac arrest : Pulseless VT/VF
 เด็ก : 5 mg/kg (Max 300 mg/dose) IV bolus ให้ซ้าได้โดยขนาดยารวมสูงสุด 15 mg/kg/day
 ผู้ใหญ่ : Amiodarone 300 mg + D5W 20-30 ml slow push ใน 5-10 นาที หากไม่ Conversion อาจให้ซ้าได้
อีก 150 mg ใน dose ที่สอง และหาก Conversion แล้วให้ยาต่อโดยแบ่งให้ 360 mg ใน 6 ชั่วโมง (อัตราเร็ว 1
mg/min) ตามด้วย 540 mg จนครบ 24 ชั่วโมง (อัตราเร็ว 0.5 mg/min) โดยขนาดยารวมสูงสุด 2.1 g/day
4.2 Ventricular arrhythmia : Stable VT/AF
 เด็ก : 5 mg/kg (Max 300 mg/dose) IV loading 20-60 นาที ให้ซ้าได้โดยขนาดยารวมสูงสุด 15 mg/kg/day
 ผู้ใหญ่ : ให้ยาตามลาดับตามตาราง ดังนี้
24 ชั่วโมงแรก
เริ่มต้น Loading Infusion - Rapid loading phase:
ให้ Amiodarone 150 mg + D5W 97 ml (ความเข้มข้น 1.5 mg/ml) IV drip ในเวลา
มากกว่า 10 นาที (อัตราเร็ว 15 mg/min และสูงสุดไม่เกิน 30 mg/min) หลังจากนั้นให้ Slow
loading phase
- Slow loading phase:
ให้ Amiodarone 900 mg + D5W 482 ml โดยแบ่งให้ยา 360 mg (200 ml) ในเวลา
6 ชั่วโมง หรือให้ด้วยอัตราเร็ว 1 mg/min (33 ml/hr)
หลังจากนั้น Maintenance - แบ่งยา Slow loading phase ที่เหลือ 540 mg (300 ml) ให้ในเวลา 18 ชั่วโมง (อัตราเร็ว
infusion
0.5 mg/min หรือ 17 ml/hr)
(ระยะควบคุมอาการ)
ขนาดยาใน 24 ชั่วโมงแรกขึ้นกับผู้ป่วย โดยขนาดยารวมไม่ควรเกิน 2.1 g/day เนื่องจากมี
ความเสีย่ งทาให้เกิด Hypotension
หลังจำก 24 ชั่วโมงแรก
- ให้ Maintenance infusion ต่อ โดยผสมยาให้มีความเข้มข้น 1 - 6 mg/ml หรือผสม Amiodarone 900 mg + D5W
482 ml ให้ด้วยอัตราเร็ว 0.5 mg/min (17 ml/hr) จนอาการผู้ป่วยดีขึ้น
- ระยะเวลาการบริหารยาสามารถให้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 - 3 สัปดาห์ โดยไม่คานึงถึงอายุ การทางานของไต หรือ Left
ventricular function ของผู้ป่วย แต่การให้ยามากกว่า 3 สัปดาห์ ยังไม่มีการศึกษาเพียงพอ
*ความเข้มข้น > 3 mg/ml อาจเกิด Peripheral vein phlebitis ได้มาก และ > 2 mg/ml ให้ทาง central venous catheter
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กำรเปลี่ยนขนำดยำฉีดเป็นยำรับประทำน
- ควรใช้ Amiodarone ฉีดเข้าหลอดเลือดดาในการรักษาฉุกเฉินเท่านั้น ในผู้ป่วยส่วนมากใช้ยาควบคุมอาการได้
ในช่วง 48-96 ชั่วโมง แต่หากจาเป็นอาจให้ในระยะยาว
- การเปลี่ยนขนาดยาฉีดเป็นยารับประทาน ขนาดยาขึ้นกับปริมาณยาที่ได้ทางหลอดเลือดดาและ Bioavailability
ของยารับประทาน และควรเฝ้าระวังอาการในช่วงที่มีการเปลี่ยนยาโดยเฉพาะผู้สูงอายุ
ระยะเวลำที่ใช้ยำฉีด (สัปดำห์)*
ขนำดยำรับประทำนเริ่มต้น (mg)
<1
800 - 1600
1-3
600 - 800
>3
400
* เทียบมาจากการให้ยา 720 mg/day infusion (อัตราเร็ว 0.5 mg/min)
5. วิธีบริหำรยำ
 หากให้ความเข้มข้น > 2 mg/ml ต้องให้ผ่านทาง central venous catheter
 ใช้ Infusion pump ทั้ง Central line และ Peripheral line
 แนะนำกำรให้ยำแบบ IV infusion อย่ำงช้ำๆ แต่ไม่แนะนาให้ IV push เนื่องจากมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ไหลเวียนและความดันโลหิต เช่น ความดันโลหิตต่าอย่างรุนแรง ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว และยังเกี่ยวกับการ
ทาให้เกิด Anaphylactic shock หน้าแดง เหงื่อออก คลื่นไส้
 แนะนำกำรให้ยำแบบ IV push เฉพำะในกรณีฉุกเฉินเท่ำนั้น (Cardiac arrest) โดยให้ slow push ใน 5-10
นาที
6. ควำมคงตัวของยำ
 ตู้เย็น (2 – 8◦C) ได้ 5 วัน
 อุณหภูมหิ ้อง
o หากบรรจุในภาชนะแก้วได้ 24 ชั่วโมง
o หากบรรจุในภาชนะพลาสติก polyvinyl chloride (PVC) ได้ 2 ชั่วโมง
 เก็บยาในที่ป้องกันแสง (ขณะบริหารยาไม่จาเป็นต้องป้องกันแสง)
 หากยังไม่ผสมเก็บยาในอุณหภูมหิ อ้ ง
7. สำรละลำยที่ใช้ผสม
 D5W เท่านั้น
8. สำรละลำยที่ห้ำมผสม
 NSS เนื่องจากจะตกตะกอน
9. ยำที่ห้ำมผสมร่วมกัน
 Sodium bicarbonate , Cefazolin , Aminophylline, Cafamandole, Meziocillin, Heparin
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10. ยำที่มีปฏิกิริยำต่อกัน
 หลีกเลี่ยงการใช้ Amiodarone ร่วมกับ Calcium channel blockers (เช่น Amlodipine, Diltiazem) อาจทาให้
เกิด bradycardia, atrioventricular block หรือ sinus arrest โดยเฉพาะในผู้ป่วย sick sinus syndrome หรือ
partial AV block
 หลีกเลี่ยงการใช้ Amiodarone ร่วมกับยาที่ทาให้ QT prolong ( เช่น Ciprofloxacin, Gatifloxacin,
Azithromycin, Erythromycin, Clarithromycin, Amitriptyline, Chloroquine, Crizotinib)
 ห้ามใช้ Amiodarone ร่วมกับ Fluconazole, Ketoconazole, Thioridazine
11. อำกำรไม่พึงประสงค์
 อำกำรเมื่อได้รับยำเกินขนำด: Bradycardia, AV block, Hypotension, Cardiogenic shock, Hepatotoxicity
 Pulmonary toxicity เช่น ไอแห้ง, หายใจขัด (เสียชีวิตได้)
 Liver Toxicity เช่น ตับแข็ง ตับอักเสบ (เสียชีวิตได้)
 Ocular toxicity เช่น ตามัว, ตาแห้ง, และมองเห็นสี น้าเงิน-เขียวรอบวัตถุ
 Neurotoxicity เช่น เดินเซ, เดินลาบาก, ชานิ้วและเท้า, แขน-ขาอ่อนแรง
 ต่อมไทรอยด์ทางานผิดปกติ ทาให้เกิด Hypo/hyperthyroidism
 หลอดเลือดอักเสบที่บริเวณที่บริหารยา
 อื่นๆ เช่น คลื่นไส้ /อาเจียน อาการแพ้แสง ทาให้เกิดสีเทา – น้าเงินที่ผิวหนังได้ (พบน้อย) Torsade de pointes
(น้อยมาก)
12. ข้อห้ำมใช้
 ผู้ที่แพ้ยานี้ Iodine หรือส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์
 Cardiogenic shock
 Severe sinus-node dysfunction
 Second or third degree V block
 Bradycardia causing syncope (ยกเว้นผู้ป่วยที่ใส่ pacemaker)
13. กำรใช้ในหญิงมีครรภ์
 Category C
14. กำรใช้ในหญิงให้นมบุตร
 ไม่แนะนา เนื่องจากสามารถพบยาในน้านม
15. กำรติดตำมกำรใช้ยำโดยพยำบำล
 ติดตาม EKG เป็นระยะ
 ติดตาม BP ,HR ทุก 5 นาทีในช่วงแรกของการให้ยา (ติดตามจน BP,HR คงที่ จากนั้นติดตามทุก 2 - 4 ชั่วโมง
 ติดตาม ระดับ Thyroid hormones, Liver enzymes, Chest X-ray ทุก 6 เดือน
 ติดตาม Pulmonary toxicity, Neurotoxicity, Ocular toxicity
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 ติดตาม Infusion pump ทุก 2 ชั่วโมง
 ติดตามตาแหน่ง IV site ทุก 2 ชั่วโมง
 แจ้งแพทย์เมื่อ
o BP < 90/60 mmHg
o HR < 60 ครั้ง/นาที
o EKG พบ VT, VF, heart block
16. กำรรักษำเมื่อเกิดอำกำรไม่พึงประสงค์
 รักษาอาการข้างเคียงให้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากอาจรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้
 หากเกิดอาการปวดบริเวณที่ฉีดให้ลดอัตราเร็วของการให้ยาหรือหยุดยา
 หำกมี Hypotension และ Cardiogenic shock ให้ลดอัตราเร็วของการให้ยาและอาจจาเป็นต้องให้
Vasopressor (Dopamine) และ Positive inotropic agents (Digoxin) และ Volume expansion
 หำกเกิด Bradycardia และ AV block อาจใช้ Temporary pacemaker (เครื่องกระตุ้นหัวใจ) นอกจากนี้
Bradycardia อาจให้ Beta-adrenergic agonist ได้แก่ Isoproterenol แบบฉีด
 หำกเกิด Hepatotoxicity ให้ติดตาม Liver enzymes อย่างใกล้ชิด
 หำกเกิดภำวะ Torsade de pointes ให้หยุดยาที่มผี ลต่อการทางานของหัวใจทุกชนิด เช่น ยารักษาโรคหัวใจเต้น
ผิดจังหวะ Digoxin, Antidepressant, Phenothiazines แล้วรักษาด้วย Magnesium sulfate ขนาด 1 - 2 g ใน
กรณีคลาชีพจรไม่ได้ให้เจือจางด้วย D5W 10 ml บริหารเข้าเส้นเลือดอย่างช้าๆนาน 5 - 20 นาที ส่วนกรณีคลาชีพ
จรได้ให้ให้เจือจางด้วย D5W 50 – 100 ml บริหารเข้าเส้นเลือดอย่างช้าๆนานถึง 60 นาที นอกจากนี้ให้รักษา
Correct electrolyte ที่ผิดปกติ
 หากเกิดภาวะ Toxicity จากยาติดตาม EKG และ BP
 Amiodarone ไม่สามารถกาจัดออกโดยการทา Dialyzed
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2.3 Atropine
1. ชื่อสำมัญ
 Atropine sulfate
2. รูปแบบยำและควำมแรง
 Atropine sulfate injection 0.6 mg/ml ปริมาตร 1 ml
3. ข้อบ่งใช้
 ภาวะหัวใจหยุดนิ่ง (Asystole)
 หัวใจเต้นช้า (Bradycardia)
 รักษาภาวะเป็นพิษเฉียบพลันจาก Organophosphate หรือ carbamate เฉพาะส่วนที่เกิดจากฤทธิ์ทเี่ ป็น
Muscarinic cholinergic
4. ขนำดยำ
 เด็ก
o Asystole
- IV เริ่มต้นให้ขนาด 0.01 – 0.03 mg/kg สามารถให้เพิ่มตามการตอบสนอง
o Bradycardia (ใช้กรณีให้ oxygen และ Adrenaline ไม่ได้ผลเท่านั้น)
- IV, IO ให้ขนาด 0.02 mg/kg/dose ขนาดยาต่าสุด 0.1 mg/dose ขนาดยาสูงสุด 0.5 mg/dose
สามารถให้ซ้าได้ทุก 5 นาที โดยขนาดยารวมไม่เกิน 1 mg
- Endotracheal ให้ขนาด 0.04 – 0.06 mg/kg/dose หากจาเป็นสามารถให้ซ้าได้อีก 1 ครั้ง
o Antidote of organophosphate or carbamate
- IV, IM, IO เริ่มต้นให้ขนาด 0.05 – 0.1 mg/kg สามารถให้ซาโดยเพิ
้
่มขนาดยาขึ้นเป็น 2 เท่าไปเรื่อยๆ
ทุก 5 – 10 นาที จนกว่าจะเกิด Atropine effect (ปากแห้ง ตาพร่า ถ่ายปัสสาวะลาบาก หน้าแดง) และ
ให้ยาซ้าเป็นเวลา 2 – 12 ชัว่ โมง ขึ้นอยู่กับอาการที่เกิดขึ้นซ้า
- หลังจากเกิด Atropine effect ให้ Continuous IV infusion ต่อเนื่องในขนาด 10 – 20 % ของขนาด
ยาทั้งหมดที่ทาให้เกิด Atropine effect ต่อชั่วโมง
 ผู้ใหญ่
o Asystole
- IV ให้ขนาด 1 mg สามารถให้ซาได้
้ ทุก 3 – 5 นาที (ขนาดยารวมสูงสุด 3 mg)
o Bradycardia
- IV, IM ให้ขนาด 0.5 mg ทุก 3 – 5 นาที (ขนาดยารวมสูงสุด 3 mg)
- Endotracheal 1 – 2 mg สามารถให้ซ้าทุก 3 – 5 นาที
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o Antidote of organophosphate or carbamate
- IV, IM, Endotracheal เริ่มตันให้ขนาด 1 – 6 mg สามารถให้ซ้าโดยเพิ่มขนาดยาขึ้นเป็น 2 เท่าไป
เรื่อยๆ ทุก 3 – 5 นาที จนกว่าจะเกิด Atropine effect (ปากแห้ง ตาพร่า ถ่ายปัสสาวะลาบาก หน้าแดง)
และให้ยาซ้าเป็นเวลา 2 – 12 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับอาการที่เกิดขึ้นซ้า
- หลังจากเกิด Atropine effect ให้ Continuous IV infusion ต่อเนื่องในขนาด 10 – 20 % ของขนาด
ยาทั้งหมดที่ทาให้เกิด Atropine effect ต่อชั่วโมง
5. วิธีบริหำรยำ
 แนะนาให้ทาง IV แต่ IM, SC, IO, Endotracheal ก็สามารถให้ได้
 การให้ IV ไม่ต้องเจือจาง โดยให้ Rapid IV injection และการให้ Slow injection อาจทาให้เกิด Paradoxical
bradycardia
 การให้ SC, IM ไม่ต้องเจือจาง
 การให้ Endotracheal ควรเจือจางใน SW หรือ NSS ไม่เกิน 10 ml
 การให้ IV infusion ผสมให้มคี วามเข้มข้น 0.1 - 1.2 mg /ml
6. ควำมคงตัวของยำ
 หากยังไม่ผสมเก็บที่อุณหภูมิตากว่
่ า 25๐C และเก็บให้พ้นแสง
7. สำรละลำยที่ใช้ผสมได้
 D5W, NSS, D5S
8. ยำที่ห้ำมผสมร่วมกัน
 Ampicillin, Chloramphenicol, Cimetidine, Heparin, Isoproterenol, Sodium bicarbonate,
Thiopental
9. ยำที่มีปฏิกิริยำต่อกัน
 เมื่อใช้ร่วมกับ Tricyclic antidepressants เช่น Amitriptyline จะเสริมฤทธิ์กัน ให้ลดขนาดยา Atropine
 เมื่อใช้ร่วมกับ Phenothiazine เสริมฤทธิ์ซึ่งกัน ให้ลดขนาดของยา Atropine และ Phenothiazine
 Atropine จะเพิ่มฤทธิ์ของยาโดย Delaying gastric emptying และเพิ่มอัตราการดูดซึมของยา Atenolol,
Digoxin, Thiazide diuretics
 Atropine จะมีฤทธิ์ต้านฤทธิ์ยาหลายตัวยา เช่น Pyridostigmine
10. อำกำรไม่พึงประสงค์
 อำกำรได้รับยำเกินขนำด ได้แก่ หัวใจเต้นเร็ว สับสนวุ่นวาย มึนงง ตาพร่า
 อาการที่พบบ่อย ได้แก่ ปากแห้ง ตาพร่ามัว รูม่านตาขยายและการปรับภาพของตาเสีย ปัสสาวะคั่ง หัวใจเต้นช้า ชีพ
จรเต้นเร็ว และท้องผูก ในผู้สูงอายุหรือผู้ที่อ่อนเพลียมากอาจพบอาการจิตสับสนหรือตื่นเต้น
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11. ข้อห้ำมใช้
 ผู้ที่แพ้ยานี้
 ผู้ป่วยโรคต้อหินมุมแคบ (Narrow angle glaucoma)
 ผู้ป่วยโรค Myasthenia gravis
 ผู้ป่วยทางเดินปัสสาวะอุดตัน
หมำยเหตุ ในผู้ป่วยเด็กทารก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยอ่อนเพลียมาก ผู้ป่วย Down’s syndrome และผู้ป่วยเด็กที่มีการบาดเจ็บ
ในสมองจะมีความไวต่อยามากกว่าปกติ ควรปรับยาขนาดยาให้เหมาะสม และระมัดระวังการใช้ในผู้ปว่ ยที่มีการติดเชื้อใน
ทางเดินอาหาร Hyperthyroidism โรคหัวใจ โรคตับและโรคไต
12. กำรใช้ในหญิงมีครรภ์
 Category C
13. กำรใช้ในหญิงให้นมบุตร
 ยานี้ถูกขับออกจากน้านมได้ ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง
14. Monitoring Parameters
 ติดตาม HR, BP, Mental status ทุก 5 นาที จนกว่าจะ stable
 ติดตามอาการไม่พึงประสงค์
 แจ้งแพทย์เมื่อ
o BP > 160/90 mmHg
o HR > 120/min
o Mental status : หลับแล้วปลุกตืน่ ยาก, ตื่นแล้วไม่ค่อยรู้สึกตัว, ไม่รสู้ ึกตัว
o เกิดอาการไม่พึงประสงค์
15. กำรรักษำเมื่อได้รับยำเกินขนำด
 Antidote ของ Atropine ได้แก่ Physostigmine 1 - 2 mg (0.5 mg หรือ 0.02 mg/kg สาหรับเด็ก) ฉีดเข้าใต้
ผิวหนังหรือ IV อย่างช้าๆ ในการแก้อาการ Cardiovascular และ CNS (ระวังการเกิด Bradycardia, Seizures,
Asystole )
 Alternative antidote ได้แก่ Neostigmine methylsulfate (Prostigmine)
 ให้ Pilocarpine 10 mg SC ในการรักษาอาการปากแห้ง
 ให้ Diazepam, Short acting barbiturates หรือ chloral hydrate ในการรักษาอาการตื่นเต้น
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อ้ำงอิง;
- Corbett AH, Dana WJ, Fuller MA, Gallagher JC, Golembiewski JA, Gonzales JP, et al, editors.
Drug information handbook with international trade name index. 25th ed. Ohio: Lexi-comp; 20162017
- คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด โรงพยาบาลโพนสวรรค์. คู่มือปฏิบัติงำนสำหรับกำรบริหำรยำที่มีควำม
เสี่ยงสูงโรงพยำบำลโพนสวรรค์. นครพนม; 2562
- กลุ่มงานเภสัชกรรม และงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ . Atropine
Injection [ออนไลน์] 2558 [อ้างเมื่อ 5 เมษายน 2563]. จาก http://wppharma.blogspot.com/2015/06/atropineinjection.html
- กิติศักดิ์ แสนประเสริฐและวินัย วนานุกูล. อะโทรปีน (Atropine) [ออนไลน์] ม.ป.ป. [อ้างเมื่อ 5 เมษายน 2563].
จาก https://med.mahidol.ac.th/poisoncenter/sites/default/files/public/pdf/books/Antidote_book304_Atropine.pdf
- ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลกุดบาก จังหวัดสกลนคร. Atropine sulfate injection [ออนไลน์] 2555
[อ้างเมื่อ 5 เมษายน 2563]. จาก http://www.kudbakhos.org/drug/wp-content/uploads/2018/07/4.-Atropineinj.pdf
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2.4 Digoxin
1. ชื่อกำรค้ำ
 Lanoxin
2. รูปแบบยำและควำมแรง
 Digoxin injection 0.5 mg/ 2 ml ปริมาตร 2 ml
3. ข้อบ่งใช้
 รักษา Supraventricular arrhythmias โดยเฉพาะ Atrial fibrillation
 รักษา Congestive Heart failure
4. ขนำดยำ (การเปลี่ยนจาก Oral หรือ IM เป็น IV ต้องลดขนาดยาลง 20-25%)
 เด็ก
o Atrial dysrhythmias (Rate control)
Age
Preterm infant
Full-term infant
1 mo - 2 y
2-5 y
5-10 y
>10 y
หมำยเหตุ:

Total Digitalizing Dose (mcg/kg)
P.O.
I.V. or I.M.
20-30
15-25
25-35
20-30
35-60
30-50
30-40
25-35
20-35
15-30
10-15
8-12

Daily Maintenance Dose (mcg/kg)
P.O.
I.V. or I.M.
5-7.5
4-6
6-10
5-8
10-15
7.5-12
7.5-10
6-9
5-10
4-8
2.5-5
2-3

- Total Digitalizing Dose โดยให้ร้อยละ 50 ของขนาดยาทันที (ให้ประมาณ 5 นาที) และอีกร้อยละ 25 ของขนาดยา
ทุก 6 – 8 ชั่วโมง
- Daily Maintenance Dose ปรับตาม Lean body weight และการทางานของไตที่ปกติแต่ละช่วงอายุ หากการ
ทางานของไตลดลงควรลดขนาดยา
- Daily Maintenance Dose ในเด็กทารก และเด็กอายุ < 10 ปี ให้ยาทุก 12 ชั่วโมง ส่วนเด็กอายุ > 10 ปี ให้วันละ 1
ครั้ง
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 ผู้ใหญ่
Indication

Total Digitalizing Dose (Loading dose)

Atrial fibrillation

IV 8 – 12 mcg/kg โดยให้ 50 % ของขนาดยาทันที (ให้

Oral 0.125 – 0.25 mg once daily

ประมาณ 5 นาที) และอีก 25 % ของขนาดยา ทุก 4 – 8

(Rate control)

ชั่วโมง

Supraventricular

IV 0.5 – 1 mg โดยให้ 50 % ของขนาดยาทันที (ให้

tachyarrhythmia

ประมาณ 5 นาที) และอีก 25 % ของขนาดยา ทุก 6 – 8

(Rate control)

Daily Maintenance Dose

ชั่วโมง

- Oral 0.125 – 0.5 mg once daily
- IV, IM 0.1 – 0.4 mg once daily

หมำยเหตุ:
- หากการทางานของไตลดลงควรลดขนาดยา Daily Maintenance Dose
- การให้ IV เริ่มต้นจะไม่เกิน 2 หลอด (1 มิลลิกรัม) หากมากกว่า 2 หลอด ให้ปรึกษาแพทย์
 กำรปรับยำตำมกำรทำงำนของไต
o Total Digitalizing Dose ไม่จาเป็นต้องปรับขนาดยา แต่ ESRD ลดขนาดยา 50 %
o Daily Maintenance Dose ปรับขนาดยาตาม GFR
GFR >50 mL/min: ไม่จาเป็นต้องปรับขนาดยา
GFR 10 - 50 mL/min: ให้ 0.0625 mg ทุก 24 - 36 ชั่วโมง (25% - 75% ของขนาดยาปกติทุก 24 - 36
ชั่วโมง)
GFR <10 mL/min: ให้ 0.0625 mg ทุก 48 ชั่วโมง (10% - 25% ของขนาดยาปกติทุก 48 ชั่วโมง)
Hemodialysis (ไม่สามารถกาจัดยาออกโดยการฟอกเลือด): ให้ 0.0625 mg ทุก 48 ชั่วโมง (10% - 25%
ของขนาดยาปกติทุก 48 ชั่วโมง)
CAPD: ให้ 0.0625 mg ทุก 48 ชั่วโมง (10% - 25% ของขนาดยาปกติทุก 48 ชั่วโมง)
Continuous renal replacement therapy (CRRT): ให้ 0.0625 mg ทุก 48 ชั่วโมง (10% - 25% ของ
ขนาดยาปกติทุก 48 ชั่วโมง)
5. วิธีบริหำรยำ
 กรณีให้ IV Push: สามารถให้โดยไม่ต้องเจือจางหรือเจือจางยาอย่างน้อย 4 เท่า (ยาฉีด 1 ml เจือจางด้วย SWI,
NSS หรือ D5W อย่างน้อย 4 ml) ต้องฉีดช้ำๆ เป็นเวลำมำกกว่ำ 5 นำที ขึ้นไป (การฉีดอย่างรวดเร็วทาให้หลอด
เลือดหดตัว ส่งผลให้ความดันโลหิตสูงได้ และ/หรือลดการไหลเวียนของเลือดในเส้นเลือดโคโรนารี่)
 กรณีให้ IV Drip: เจือจางยาอย่างน้อย 250 เท่า (ยาฉีด 1 ml เจือจางด้วย NSS หรือ D5W อย่างน้อย 250 ml)
หยดยาเข้าทางหลอดเลือดดา เป็นเวลานาน 10-20 นาที
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 กรณีให้ IM: ไม่แนะนา เนื่องจากยาระคายเคืองเนื้อเยื่อ ทาให้ปวดมาก กรณีจาเป็นต้องฉีดแบบ IM ต้องฉีด
กล้ามเนื้อลึกๆ และปริมาณยาฉีดไม่เกิน 2 mL ตามด้วยการนวดบริเวณที่ฉีด
6. ควำมคงตัวของยำ
 สารละลายที่ผสมแล้วเก็บที่อุณหภูมิห้อง (20–25 oC) ได้ 48 ชั่วโมงและต้องเก็บแบบป้องกันแสง
 หากยังไม่ผสมเก็บที่อุณหภูมิตากว่
่ า 25๐C และเก็บให้พ้นแสง
7. สำรละลำยที่ใช้ผสมได้
 SWI, NSS, D5W
8. ยำที่ห้ำมผสมร่วมกัน
 Dobutamine, Fluconazole, Indomethacin, Verapamil, Calcium gluconate, Amphotericin B
9. ยำที่มีปฏิกิริยำต่อกัน
 ยำที่ทำให้ระดับยำ Digoxin สูงขึน้ ; Amiodarone (เพิ่ม70-100%), Atorvastatin (เพิ่ม 20% ), Azithromycin
, Carvedilol (เพิ่ม 9% - 20% ) Diazepam & Alprazolam (เพิ่ม 5% -100%), Clarithromycin,
Erythromycin, Tetracycline (เพิ่ม 40-100% ใน10% ผู้ป่วย) Verapamil (เพิ่ม 70-100%), Diltiazem,
Cyclosporine, Ibuprofen, Indomethacin, Itraconazole, Nifedipine, Omeprazole, Quinine (เพิ่ม 25% 40%) , Simvastatin
 ยำที่เสริมฤทธิ์กัน; Beta-adrenergic blockers (Atenolol, Metoprolol) อาจทาให้เกิด Heart block
 เพิ่มควำมเป็นพิษของยำ Digoxin ; Furosemide,HCTZ, Amphotericin B, Calcium, Succinylcholine ,
Acetazolamide, Adrenaline, Pancuronium,
 ยำที่ทำให้ระดับยำ Digoxin ลดลง; Acarbose, bleomycin (ลด 20% - 30% ), Phenobarbital,
Cyclophosphamide, Cytarabine, Vincristine, Neomycin, Kaolin (ลด 20% - 62%), cholestyramine
(ลดการดูดซึม digoxin 30-40%), Activated charcoal, Antacid กลุ่ม Aluminium, Magnesium (ลดการดูด
ซึม digoxin 20-35%), Metoclopramide (ลด 18% - 34% ), Phenytoin, Rifampin, Salbutamol (ลด16% 22% ), Penicillamine, Sulfasalazine (ลด 24%)
 เพิ่มหรือลดพิษยำ Digoxin; Spironolactone
 เพิ่มระดับ Metformin ในเลือด เมื่อให้ร่วมกัน Digoxin
10. อำกำรอันไม่พึงประสงค์
 อำกำรพิษต่อระบบหัวใจ
o ภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ เช่น Ventricular premature beats, Ventricular tachycardia,
Nonparoxysmal AV junctional tachycardia, AV junctional escape rhythms, Atrial
tachycardia with blocks, Second and Third AV block, Sinus arrest
 อำกำรพิษต่อระบบไตและอิเลคโตรลัยต์
o ภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง (Hyperkalemia)
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 อำกำรพิษต่อระบบอื่น
o ภาวะพิษเฉียบพลัน เช่น สับสน ซึมลง ซึมเศร้า อารมณ์เปลี่ยนแปลง อ่อนเพลีย มึนงง คลื่นไส้ อาเจียน
เบื่ออาหาร น้าหนักลด
o ภาวะพิษแบบสะสมเรื้อรัง เช่น การมองเห็นผิดปกติ (มองเห็นแสงสีเหลือง) ตาพร่ามัว หรือเห็นแสงเป็น
รัศมีรอบวัตถุ อาจมีชัก
 ยามี Therapeutic index แคบ ควรตรวจวัดระดับยาในเลือดเพื่อติดตามการรักษา และเฝ้าระวังการเกิดพิษจากยา
11. กำรวัดระดับยำในเลือด
 เวลาในการเจาะเลือด กรณีให้ยาทาง IV ควรเจาะเลือดหลังให้ยาอย่างน้อย 4 ชั่วโมง
 Therapeutic range
o กรณี CHF : 0.8 - 2 mg/ml
o กรณี Arrhythmia : 1.5 - 2.5 mg/ml
12. ข้อห้ำมใช้
 ผู้ที่แพ้ยานี้
 ผู้ป่วยที่เป็น Ventricular fibrillation, Atrioventricular block (ไม่มี pacemaker), Idiopathic hypertrophic
subaortic stenosis, constructive pericarditis
 ผู้ที่ใช้ยา Amifampridine
13. ข้อควรระวัง
 ผู้ป่วยกล้ามเนือ้ หัวใจตาย หรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ หรือการทางานของหัวใจผิดปกติ ควรหลีกเลี่ยงการใช้
 ผู้ป่วยที่ควรระวังพิเศษ เช่น โรคไต สูงอายุหรือน้าหนักลดลง (อาจต้องปรับขนาดยา)
 ผู้ป่วยที่มี Electrolyte imbalance [ Hypokalemia (ต่ากว่า 3.5 mEq/L), Hypo- หรือ Hypercalcemia,
Hypomagnesemia ] หรือมีภาวะ Hypothyroid อาจต้องปรับขนาดยา
 ผู้ป่วยที่มีสภาวะ Hypermetabolic หรือ Hyperdynamic states เช่น hyperthyroidism, hypoxia,
arteriovenous shunt
 ผู้ป่วยที่ใช้ Calcium โดยเฉพาะทาง Parenteral
 ผู้ป่วยที่มีน้าหนักลดลงมาก หรือ lean body mass ต่า (อาจต้องปรับขนาดยา)
 การใช้ร่วมกับยาฆ่าเชื้อโดยเฉพาะ Erythromycin หรือ Clarithromycin ยารักษาหัวใจ verapamil หรือ
Diltiazem
14. กำรใช้ในหญิงมีครรภ์
 Category C

15. กำรใช้ในหญิงให้นมบุตร
 ใช้ได้ปลอดภัย
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16. กำรติดตำมกำรใช้ยำโดยพยำบำล
 ประเมิน HR ก่อนให้ยา เนื่องจากยาทาให้เกิดหัวใจเต้นผิดปกติ
 ประเมิน serum K ก่อนให้ยา เนือ่ งจากภาวะ Hypokalemiame ทาให้ร่างกายตอบสนองหรือไวต่อยามากกว่าปกติ
ส่งผลให้สามารถเกิดอาการพิษจากยาได้แม้ระดับยาอยู่ในช่วงปกติ
 ติดตาม HR ทุก 15 นาที ติดต่อกัน 2 ครั้ง ต่อไปทุก 30 นาที ติดต่อกัน 3 ครั้ง ต่อไปทุก 1 ชั่วโมง จนครบ 5 ชั่วโมง
ถ้าผิดปกติให้แจ้งแพทย์
 ติดตาม EKG ขณะฉีดยาและหลังฉีดยา 1 ชั่วโมง
 ติดตามอาการพิษจากยา (Digitalis Intoxication) ทุกวัน เช่น อาการคลื่นไส้ อาเจียน มองเห็นแสงสีเขียวเหลือง
หากสงสัยว่าเกิดให้ส่งตรวจวัดระดับยาในเลือดทันที
 ติดตาม serum creatinine เริ่มต้นและระหว่างการใช้ยา โดยเฉพาะใน ผู้ป่วยที่อายุมากหรือมี renal function
ลดลง
 ติดตาม serum Potassium, Magnesium และ Calcium เป็นระยะหรือสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ใช้ยา
ที่ส่งผลกับ electrolyte disturbances (เช่น diuretics) หรือผู้ป่วยที่มีประวัติการเกิด Hypokalemia หรือ
Hypomagnesemia
 IV site อาจมี extravasation ได้
 แจ้งแพทย์เมื่อ
o HR < 60 ครั้ง/นาที (เด็ก<1ปี; < 100 ครั้ง/นาที, 1-6 ปี; < 80 ครั้ง/นาที และ >6 ปี; < 60 ครั้ง/นาที)
ก่อนให้ยา และ HR ไม่อยู่ในช่วง 60 – 120 ครั้ง/นาที ขณะให้ยา
o K < 3.5 mEq/L ก่อนให้ยา และ K > 5.5 mEq/L ขณะให้ยา
o BP < 90/60 mmHg
o EKG ผิดปกติ
o ระดับยาในเลือดมากกว่า 2 ng/mL
o เกิดอาการพิษจากยา
17. กำรรักษำเมื่อเกิดอำกำรไม่พึงประสงค์
 เมื่อเกิด Digitalis Intoxication ให้หยุดยาทันที
 ติดตามค่า EKG อย่างใกล้ชิด
 ส่งตรวจวัดระดับยาในเลือดทันที
 หากเกิดภาวะ Dysrhythmias พิจารณาให้การรักษาขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ ได้แก่ ภาวะ
Hemodynamic instability, ชนิดของ Dysrhythmia และการมีภาวะความไม่สมดุลของอิเล็คโตรไลท์ในเลือด โดย
มีแนวทางดังนี้
o หากเกิด Bradyarrhythmias และมี Hemodynamic stable ให้หยุดยาและติดตามอาการ
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o หากเกิด Bradyarrhythmias และมี Hemodynamic unstable ควรพิจารณาให้ digoxin-specific
antibody fragments (d-Fab) และอาจให้ Atropine ร่วมด้วย โดยให้ 0.5-1 mg IV ให้ช้าได้ทุก 5 นาที
(Max 3 mg)
o หากเกิด Ventricular tachycardia ควรพิจารณาให้ d-Fab และอาจให้ Lidocaine หรือ Phenytoin
โดยให้ Lidocaine เริ่มต้นในขนาด 100 mg ตามด้วย infusion 1 - 4 mg/min หรือให้ Phenytoin
เริ่มต้นในขนาด 100 mg ทุก 5-10 นาที จนได้ loading dose 15 mg/kg
o หากเกิด Ventricular tachycardia หรือ Ventricular fibrillation โดยให้ Magnesium เริ่มต้นในขนาด
2 g intravenous ตามด้วย maintenance infusion 1 - 2 g/h ร่วมกับการติดตามระดับแมกนีเซียมใน
เลือดทุก 2 ชั่วโมง ให้ระดับแมกนีเซียมในเลือดอยู่ในช่วง 4 - 5 mEq/L
o หากระดับโพแทสเซียมในเลือดสูงกว่า 5.5 mEq/L โดยสามารถให้การรักษาด้วย sodium bicarbonate
และ/หรือ glucose ร่วมกับ insulin, kayexalate (0.5 g/kg โดยการรับประทาน) ทั้งนี้ควรระวังการเกิด
ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่าตามมา
 Antidote : Digoxin-specific antibody fragments (d-Fab) หรือ Digibind® ในประเทศไทยยังไม่มีจาหน่าย
อ้ำงอิง;
- Corbett AH, Dana WJ, Fuller MA, Gallagher JC, Golembiewski JA, Gonzales JP, et al, editors.
Drug information handbook with international trade name index. 25th ed. Ohio: Lexi-comp; 20162017
- คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด โรงพยาบาลโพนสวรรค์. คู่มือปฏิบัติงำนสำหรับกำรบริหำรยำที่มีควำม
เสี่ยงสูงโรงพยำบำลโพนสวรรค์. นครพนม; 2562
- คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด โรงพยาบาลศิริราช. คู่มือปฏิบัติงำนเกี่ยวกับยำที่มีควำมเสี่ยงสูง
โรงพยำบำลศิริรำช. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ; 2560
- ฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลบึงกาฬ. คู่มือยำควำมเสี่ยงสูง (High Alert Drugs). บึงกาฬ; 2562
- ยุพาพร ปรีชากุล และพีรยา สมสะอาด. Digoxin Intoxication (การเกิดพิษจากยาดิจ๊อกซิน). ศรีนครินทร์เวช
สำร 2550; 22(1): 82-86
- คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด โรงพยาบาลกันตัง. Digoxin [ออนไลน์] 2561 [อ้างเมื่อ 5 พฤษภาคม
2563]. จาก http://kantang-hospital.go.th/wp-content/uploads/2018/04/Digoxin.pdf
- อภิชญา แสงกาญจนวนิช และวินัย วนานุกูล. ภาวะเป็นพิษจากดิจิทาลิส (Digitalis intoxication). จุลสำรวิทยำ
2554; 19(3):3-7
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2.5 Dopamine
1. ชื่อกำรค้ำ
 Inopin®
2. รูปแบบยำและควำมแรง
 Dopamine injection 250 mg/ 10 ml ปริมาตร 10 ml
3. ข้อบ่งใช้
 Cardiac output low
 Hypotension
 Poor perfusion of vital organs
4. ขนำดยำที่ใช้
ขนาดยาทีม่ ีผลต่อการออกฤทธิ์ตามตารางต่อไปนี้
ขนำดยำ (mcg/kg/minute)
กำรออกฤทธิ์
Low-dose
1 - 5 เพิ่ม Renal blood flow, Urine output
Intermediate-dose 5 - 15 เพิม่ Renal blood flow, Heart rate, Cardiac contractility, Cardiac output
High-dose
>15 เพิม่ Total peripheral resistance, Pulmonary pressure, Blood pressure
 เด็ก (ขนาดยาขึ้นกับการตอบสนอง)
o เริ่มต้น IV 2 - 5 mcg/kg/min อาจเพิ่มขนาดยาครั้งละ 5 - 10 mcg/kg/min จนกว่าผู้ป่วยมีการ
ตอบสนองตามที่ต้องการ ขนาดยาสูงสุด 20 mcg/kg/min
 ผู้ใหญ่ (ขนาดยาขึ้นกับการตอบสนอง)
o เริ่มต้น IV 1 - 5 mcg/kg/min อาจค่อยๆ เพิ่มขึน้ 1 - 4 mcg/kg/min ทุก 10 - 30 นาที จนกว่าผู้ป่วยมี
การตอบสนองตามทีต่ ้องการ ขนาดยาสูงสุด 20 mcg/kg/min
o กรณีทผี ู้ป่วยอำกำรรุนแรง อาจเพิม่ ขนาดยาครั้งละ 5 - 10 mcg/kg/min ขนาดยาอาจให้สูงถึง 20 – 50
mcg/kg/min โดยขนาดยาสูงกว่า 50 mcg/kg/min มีโอกาสเกิด renal shutdown ได้ ควร monitor ดู
urine flow ถ้าลดลงควรปรับลด infusion rate ลง
o หากขนาดยาที่ใช้สูงกว่า 20 - 30 mcg/kg/min ควรพิจารณาเปลี่ยนไปใช้ Adrenaline หรือ
Norepinephrine
หมำยเหตุ ถ้าผู้ป่วยมีภาวะ Hypovolemia, Hypoxia, Hypercapnia หรือ Acidosis ให้แก้ไขสภาวะเหล่านี้กอ่ นให้
การรักษาหรือระหว่างการรักษา
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5. วิธีบริหำรยำ
 วิธีกำรสั่งยำของแพทย์
o Dopamine 1 : 1 คือ Dopamine 1 mg ต่อ สารน้า 1 ml
- ให้ผสม Dopamine 500 mg (20 ml) + D5W 480 ml
o Dopamine 2 : 1 คือ Dopamine 2 mg ต่อ สารน้า 1 ml
- ให้ผสม Dopamine 200 mg (8 ml) + D5W 92 ml
 ให้ IV infusion เท่ำนั้น โดยใช้ Infusion pump ห้ามให้ IV bolus
 กำรหยุดยำจะต้องค่อยๆหยุดยำ เนื่องจากการหยุดทันทีจะทาให้ผปู้ ่วยความดันโลหิตต่าได้
 ต้องเจือจางและเขย่าให้เข้ากันดีกบั สารน้าก่อนให้ผู้ป่วยเสมอ
 ความเข้มข้นสูงสุด (Maximum concentration) ไม่เกิน 3.2 mg/mL
 อัตราเร็วสูงสุดในการให้ยา (Max rate) IV 20 mcg/kg/min
 ขนาดยาและจานวนหยดยาตามตาราง
 ควรให้ทางเส้นเลือดใหญ่ (central vein) โดยใช้ infusion pump/syringe pump ยกเว้นในผู้ป่วยทีไ่ ม่สามารถให้
ทาง central line จึงสามารถให้ทาง peripheral line ได้และไม่ควรให้ทาง umbilical arterial catheter
6. ควำมคงตัวของยำ
 สารละลายที่เจือจางแล้วควรใช้ภายใน 24 ชั่วโมง สารละลายที่เปลีย่ นสีจากสีเหลืองอ่อน ๆ เป็นสีเข้มขึ้นหรือเป็นสี
เหลืองน้าตาลให้ทิ้งไป
 หากยังไม่ผสมเก็บที่อุณหภูมิตากว่
่ า 25๐C และเก็บให้พ้นแสง
7. สำรละลำยที่ใช้ผสมได้
 D5W, D5S, NSS, D5S/2
8. สำรละลำยที่ห้ำมผสม
 Alkaline solution
9. ยำที่ห้ำมผสมร่วมกัน
 Acyclovir, Amphotericin B, Ampicillin, PGS , Gentamicin, Indomethacin, Insulin, Penicillin,
Metronidazole, Sodium bicarbonate, Furosemide, Thiopental
10. ยำที่มีปฏิกิริยำต่อกัน
 สารละลายที่มีฤทธิ์เป็นด่างจะทาลายฤทธิ์ของยา Dopamine เช่น Sodium bicarbonate
 ยาที่ใช้ร่วมกับ Dopamine แล้วอาจทาให้เกิด Serious arrhythmia เช่น Halothane
 ยาที่ใช้ร่วมกับ Dopamine แล้วอาจทาให้เกิด Severe hypertension เช่น Methylergonovine (Methergin),
Oxytocin, ยากลุ่ม MAO inhibitors เช่น Selegeline
 ยาที่ใช้ร่วมกับ Dopamine แล้วอาจยับยั้งฤทธิ์ของยา Dopamine ได้แก่ ยากลุ่ม alpha หรือ beta-blockers เช่น
Propanolol
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 ยาที่ใช้ร่วมกับ Dopamine แล้วอาจต้องเพิ่มขนาดยา Dopamine (เพราะลด pressor response) ได้แก่ ยากลุ่ม
TCAs เช่น Amitriptyline
 ยาที่ใช้ร่วมกับ Dopamine แล้วอาจทาให้เกิด Severe bradycardia และ Hypotension เช่น Phenytoin
(Dilantin®)
11. อำกำรอันไม่พึงประสงค์
 หัวใจเต้นเร็ว หัวใจเต้นผิดจังหวะ
 ความดันโลหิตสูง
 ปลายมือ ปลายเท้าเขียว
 หากมีการรั่วออกนอกหลอดเลือด อาจทาให้เกิดเนื้อเยื่อตายได้ (extravasation) ซึ่งจะมีอาการรอยแดงบวมรอยคล้า
ตามเส้นเลือด
12. ข้อห้ำมใช้
 ผู้ที่แพ้ยานี้
 Uncorrected tachyarrhythmias
 Pheochromocytoma,
 Ventricular fibrillation
13. กำรใช้ในหญิงมีครรภ์
 Category C
14. กำรใช้ในหญิงให้นมบุตร
 ไม่มีข้อมูลในหญิงให้นมบุตรจึงต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง
15. กำรติดตำมกำรใช้ยำโดยพยำบำล
 ตรวจสอบอัตราการไหลของยาหรือสารน้าทุกชั่วโมง
 ติดตาม vital sign ได้แก่ BP (ระวังการเกิด hypertension โดยเฉพาะในผู้ที่ใช้ infusion rate มากกว่า 20
mcg/kg/minute) และ HR ทุก 1 ชั่วโมง
 ติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG : widened QRS complex, arrhythmias, tachycardia, angina และ ventricular
arrhythmias) ความดันปอด (Pulmonary wedge pressure ถ้าทาได้) และระดับน้าตาลในเลือดอย่างต่อเนื่อง
 ติดตามการทางานของไต โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ใช้ขนาดยาสูง (20 - 40 mcg/kg/min) เพราะขนาดยาสูงมีผลลด
blood flow ของไตได้
 ถ้ามีการใส่ Pulmonary artery catheter ให้ตรวจติดตาม CI, PCWP และ SVR; ScvO2 หรือ SvO2
 วัดปริมาณปัสสาวะในผู้ใหญ่ควรมากกว่า 100 mL/4 hr หรือ ไม่น้อยกว่า 30 mL/hr ในเด็กควรได้ 0.5-11 mL/
Kg/hr สาหรับผู้ป่วยวิกฤตให้ปรับตามสภาวะของผู้ป่วยแต่ละราย
 ติดตาม Peripheral pulse และลักษณะ extremities ว่าลักษณะเป็นดวงๆ (mottled skin) หรือสัมผัสแล้วเย็น
หรือเกิด Cyanosis หรือไม่
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 ติดตามบริเวณให้ยาทุก 1 ชั่วโมง เพราะยาอาจรั่วซึมทาให้เกิดเนื้อเยือ่ ตายได้
 ติดตาม Infusion pump เสมอ ทุกครั้งที่ปรับขนาดยาและทุก 1 ชั่วโมง
 แจ้งแพทย์เมื่อ
o BP ผิดปกติ
- ผู้ใหญ่ BP มากกว่า 160/90 mmHg
- เด็ก ≥ 1 ปี BP มากกว่า 120/80 mmHg
- เด็ก < 1 ปี BP มากกว่า 100/70 mmHg
o HR ผิดปกติ
- ผู้ใหญ่ HR มากกว่า 120 ครั้ง/นาที
- เด็ก ≥ 1 ปี HR มากกว่า 180 ครั้ง/นาที
- เด็ก < 1 ปี HR มากกว่า 220 ครั้ง/นาที
o EKG ผิดปกติ
- เกิด widened QRS complex, arrhythmias, tachycardia, angina และ ventricular arrhythmias
o เกิดอาการอันไม่พึงประสงค์
o Urine output ออกน้อยกว่าปกติ
16. กำรรักษำเมื่อเกิดอำกำรไม่พึงประสงค์
 หาก HR หรือ BP มากกว่าเกณฑ์ทกี่ าหนดไว้ข้างต้น หรือ EKG ผิดปกติ ให้พิจารณาหยุดยาหรือปรับลดขนาดยาลง
 หากเกิดปลายมือปลายเท้าเขียว ให้พิจารณาปรับลดขนาดยาลง
 หากเกิด extravasation แล้วให้หยุด Infusion ทันทีและ Disconnect สาย (cannula/needle) ค่อยๆ Aspirate
extravasated solution (ไม่ flush line) ค่อยๆ ดึง needle/cannula ออกและยก extremity ขึ้นใช้ Dry warm
compresses และให้เปลีย่ นตาแหน่ง IV site ในการให้ยาใหม่
 หาก Urine flow rate ลดลง ให้ลดอัตราเร็วของการให้ยาหรือหยุดยาชั่วคราว
 ในประเทศไทยยังไม่มี Antidote ได้แก่ Phentolamine
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ระวังในเรื่องอัตรำส่วนในกำรให้ยำและตำแหน่งในกำรให้ยำเป็นสำคัญ!!!
ขนำดยำและจำนวนหยดของDopamine 1 mg/mL (1:1)
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ขนำดยำและจำนวนหยดของ Dopamine 2 mg/mL (2:1)

อ้ำงอิง;
- Corbett AH, Dana WJ, Fuller MA, Gallagher JC, Golembiewski JA, Gonzales JP, et al, editors.
Drug information handbook with international trade name index. 25th ed. Ohio: Lexi-comp; 20162017
- คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด โรงพยาบาลโพนสวรรค์. คู่มือปฏิบัติงำนสำหรับกำรบริหำรยำที่มีควำม
เสี่ยงสูงโรงพยำบำลโพนสวรรค์. นครพนม; 2562
- คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด โรงพยาบาลศิริราช. คู่มือปฏิบัติงำนเกี่ยวกับยำที่มีควำมเสี่ยงสูง
โรงพยำบำลศิริรำช. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ; 2560
- ฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลบึงกาฬ. คู่มือยำควำมเสี่ยงสูง (High Alert Drugs). บึงกาฬ; 2562
- ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชนและคุม้ ครองผู้บริโภคโรงพยาบาลด่านขุนทด. คู่มือกำรจัดกำรยำควำมเสี่ยงสูง (High
Alert Drugs). นครราชสีมา; 2556
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2.6 Norepinephrine (Noradrenaline)
1. ชื่อกำรค้ำ
 Levophed®
2. รูปแบบยำและควำมแรง
 Norepinephrine injection 4 mg/4ml ปริมาตร 4 ml
3. ข้อบ่งใช้
 Norepinephrine เป็น Adrenergic agonist ใช้ในการรักษาภาวะช็อก หลังจากที่ให้สารน้าทดแทนอย่างเพียงพอ
แล้ว ใช้สาหรับช่วยให้ความดันโลหิตที่ลดต่าลงอย่างเฉียบพลันกลับสูงขึ้นสู่ระดับปกติ
4. ขนำดยำ
 Hypotension/Shock
- เด็ก : ขนาดเริ่มต้น 0.05 - 0.1 mcg/kg/min แล้วค่อยๆปรับขนาดยา (Usual maximum dose 2
mcg/kg/min)
- ผู้ใหญ่ : ขนาดเริม่ ต้น 8 – 12 mcg/min (ขนาดทั่วไปที่แนะนา 2 – 4 mcg/min) แล้วค่อยๆปรับขนาดยา
(Maximum dose 30 mcg/min)
5. วิธีบริหำรยำ
 อัตราการให้ยาคานวณจากสูตร
Rate (mL/hour) = Dose (mcg/kg/min) x weight (kg) x 60 min/hour
Concentration (mcg/mL)
วิธีกำรสั่งยำของแพทย์
1. สัดส่วน 1:125 คิดเป็นความเข้มข้น 8 mcg/mL
วิธีผสม ยำ 4 mg (1 amp) + D5W 496 mL หรือ 8 mg (2 amp) + D5W 992 mL
Dose(mcg/min)
Rate(mL/hr)

0.5
3.75

1
7.5

2
15

3
22.5

4
30

5
37.5

6
45

7
52.5

8
60

9
67.5

10
75

11
82.5

12
90

13
97.5

14
105

15
112.5

20
150

2. สัดส่วน 1:62.5 หรือ 4:250 คิดเป็นความเข้มข้น 16 mcg/mL
วิธีผสม ยำ 8 mg (2 amp) + D5W 492 mL หรือ 16 mg (4 amp) + D5W 984 mL
Dose(mcg/min)
Rate(mL/hr)

0.5
1.9

1
3.8

2
7.5

3
11.3

4
15

5
18.8

6
22.5

7
26.3

8
30

9
33.8

10
37.5

11
41.3

12
45

13
48.3

14
52.5

15
56.3

20
75

30
112.5

12
22.5

13
24.4

14
26.3

15
28.1

20
37.5

30
56.3

3. สัดส่วน 1:31 หรือ 8:250 คิดเป็นความเข้มข้น 32 mcg/mL
วิธีผสม ยำ 3.2 mg + D5W 97 mL หรือ 16 mg (4 amp) + D5W 484 mL
Dose(mcg/min)
Rate(mL/hr)

0.5
0.9

1
1.9

2
3.8

3
5.6

4
7.5

5
9.4
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7
13.1

8
15

9
16.9

10
18.8

11
20.6
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30
225

4. สัดส่วน 1:25 หรือ 4:100 คิดเป็นความเข้มข้น 40 mcg/mL
วิธีผสม ยำ 4 mg (1 amp) + D5W 96 mL หรือ 20 mg (5 amp) + D5W 480 mL **Central line**
Dose(mcg/min)
Rate(mL/hr)

0.5
0.75

1
1.5

2
3

3
4.5

4
6

5
7.5

6
9

7
10.5

8
12

9
13.5

10
15

11
16.5

12
18

13
19.5

14
21

15
22.5

20
30

30
45

15
14.1

20
18.8

30
28.1

5. สัดส่วน 1: 15 คิดเป็นความเข้มข้น 64 mcg/mL
วิธีผสม ยำ 6.4 mg + D5W 94 mL หรือ 32 mg (8 amp) + D5W 468 mL **Central line**
Dose(mcg/min)
Rate(mL/hr)

0.5
0.5

1
0.9

2
1.9

3
2.8

4
3.8

5
4.7

6
5.6

7
6.6

8
7.5

9
8.4

10
9.4

11
10.3

12
11.3

13
12.2

14
13.1

หมำยเหตุ ก่อนผสมยาควรดูด D5W ออกก่อน เท่ากับปริมาณยาที่จะผสมเข้าไป
 Continuous IV infusion
1. บริหารยาเข้าทางหลอดเลือดดา โดยใช้ Infusion pump เพื่อให้สามารถควบคุมการใช้ยาได้ดี
2. เริ่มให้ยาอย่างช้าๆและปรับเพิม่ ตามความจาเป็น โดยต้องติดตามดูการตอบสนองของผู้ป่วย เช่น ระดับความดัน
โลหิต และ cardiovascular parameter อื่นๆ กำรหยุดยำต้องค่อยๆ ปรับลดลง ห้ำมหยุดยำทันที เพื่อป้องกัน
ภาวะความดันเลือดต่า
3. ควรให้ยาเข้าหลอดเลือดดาใหญ่ตรง Antecubital vein ที่ข้อศอกด้านใน หรือให้ยาทางหลอดเลือดดา Femoral
ที่หน้าขา ไม่ควรให้ยาโดยวิธี Catheter tie-in เพราะจะทาให้เกิดยาคั่งเฉพาะที่
6. ควำมคงตัวของยำ
 สารละลายที่ผสมแล้วเก็บในอุณหภูมิห้อง (25°C) ได้ 24 ชั่วโมง
 หากยังไม่ผสมเก็บที่อุณหภูมิห้อง (25๐C) และเก็บให้พ้นแสง เนื่องจากยาไวต่อการ Oxidize
 ห้ามใช้สารละลายที่ขุ่นหรือเปลี่ยนเป็นสีชมพู สีเหลืองเข้ม หรือสีน้าตาล หลัง
7. สำรละลำยที่ใช้ผสมได้
 D5S, D5W, LR แนะนำให้เจือจำงยำด้วย D5W หรือ D5S
8. สำรละลำยที่ห้ำมผสม
 Normal saline, alkaline solutions. ไม่แนะนำให้เจือจำงใน NSS เดี่ยวๆ เพื่อป้องกันการสูญเสียความแรงของ
ยาจากปฏิกริ ิยา oxidation
9. ยำที่ห้ำมผสมร่วมกัน
 Insulin (regular), Thiopental, Aminophylline, Amobarbital, Chlorothiazide, Chlorpheniramine,
Pentobarbital, Phenobarbital, Phenytoin, Sodium bicarbonate, Streptomycin
 ห้ามให้ในสาย I.V. เดียวกันกับเลือดและพลาสมา
10. ยำที่มีปฏิกิริยำต่อกัน
 การให้ยา Norepinephrine ร่วมกับยา Cyclopropane หรือ Halothane จะเพิ่มความเสี่ยงต่อทาให้หัวใจห้องล่าง
เต้นเร็วหรือเต้นแผ่วระรัว (Fibrillation) จึงห้ามใช้ร่วมกัน
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 การให้ยา Norepinephrine ร่วมกับยากลุ่ม MAO inhibitor (เช่น Selegiline) หรือ TCA antidepressants
(Triptyline, Imipramine) อาจทาให้เกิดความดันโลหิตสูงอย่างรุนแรงเป็นเวลานาน จึงควรใช้ร่วมกันอย่าง
ระมัดระวัง
11. อำกำรไม่พึงประสงค์
 ระวัง Extravasation (การรั่วซึมของยานอกหลอดเลือด อาจทาให้เกิดเนื้อเยื่อตาย) และ Vasoconstriction
(หลอดเลือดหดตัว ทาให้บริเวณทีใ่ ห้ยาซีด ขาว และเย็น) หากต้องบริหารยาเป็นเวลานานควรเปลีย่ นบริเวณที่แทง
เข็มเป็นระยะๆเพื่อลดการเกิดภาวะหลอดเลือดหดตัวในบริเวณที่แทงเข็ม
 ความดันโลหิตสูง ปวดศีรษะ หัวใจเต้นช้าหรือผิดจังหวะ คลื่นไส้อาเจียน กระวนกระวาย หายใจลาบาก
12. ข้อห้ำมใช้
 ผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตต่าที่เกิดจากปริมาตรเลือดลดลงยกเว้นในกรณีฉุกเฉิน
 ผู้ป่วยที่มีภาวะลิม่ เลือดอุดเลือด (Thrombosis) ที่หลอดเลือดส่วนปลายหรือเนื้อเยื่อแขวนลาไส้
 ห้ามใช้ในระหว่างดมยาสลบ Cyclopropane และ Halothane
 ผู้ป่วยที่มีออกซิเจนในเลือดต่ามากหรือมีคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดสูง
13. กำรใช้ในหญิงมีครรภ์
 Category C
14. กำรใช้ในหญิงให้นมบุตร
 ระมัดระวังการใช้ยาในหญิงให้นมบุตร
15. กำรติดตำมกำรใช้ยำโดยพยำบำล
 ตรวจ IV site ทุก 1 ชั่วโมง ตลอดการให้ยา
 ตรวจวัด BP และ HR ทุก 2 นาที เมื่อเริม่ ให้ยา และวัดทุก 5 นาที เมื่อความดันเลือดอยู่ในระดับคงทีท่ ี่ต้องการ
(ประมาณ 80-100 mmHg systolic) หลังจากนั้นวัดทุก 15 นาที 4 ครั้ง ถ้า Stable บันทึกทุก 1 ชั่วโมง ตลอดการ
ให้ยา
 แจ้งแพทย์เมื่อ
o ผู้ใหญ่ : BP>160/90 mmHg หรือ HR >120 ครั้ง/นาที
o เด็ก : BP> 120/80 mmHg หรือ HR > 180 ครั้ง/นาที
16. กำรรักษำเมื่อเกิดอำกำรไม่พึงประสงค์
 หากพบ BP>160/90 mmHg หรือ HR >120 ครั้ง/นาที ในผู้ใหญ่ และ BP> 120/80 mmHg หรือ HR > 180
ครั้ง/นาที ในเด็ก ให้พิจารณาหยุดยาหรือปรับลดขนาดยาลง
 หากพบรอยแดง บวม รอยคล้าตามเส้นเลือด บริเวณ IV site ให้เปลีย่ นตาแหน่งในการให้ยาใหม่
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3.1 Phenytoin
1. ชื่อกำรค้ำ
 Utoin - 250®
2. รูปแบบยำและควำมแรง
 Phenytoin sodium injection 250 mg/5 ml ปริมาตร 5 ml
3. ข้อบ่งใช้
 ใช้ควบคุมการชักแบบ Status epilepticus
 รักษาโรคลมชักชนิด Tonic - clonic (Grand-mal) และ simple หรือ complex partial (psychomotor และ
temporal lobe)
 รักษาและป้องกันการชักจากการผ่าตัดสมอง
 ใช้แก้อาการหัวใจเต้นเสียจังหวะจากพิษของยา Digitalis (Ventricular Arrhythmia)
4. ขนำดยำ
 เด็ก
o Status epilepticus
- เริ่มต้น Loading dose: ให้ขนาด 20 mg/kg IV (ขนาดยาสูงสุด 1,500 mg/ครั้ง) อัตราเร็ว < 1
mg/kg/min ถ้ายังไม่หยุดชักหลังเริ่มยา 30 นาที สามารถให้ซ้าได้อีก 10 mg/kg
- ตามด้วย Maintenance dose: ให้ขนาด 5 - 8 mg/kg/day แบ่งให้ทุก 8 ชั่วโมง
 ผู้ใหญ่
o Status epilepticus
- เริ่มต้น Loading dose: ให้ขนาด 20 - 30 mg/kg IV (ขนาดยาสูงสุด 1,500 mg/ครั้ง) อัตราเร็ว < 50
mg/min
- ตามด้วย Maintenance dose: ให้ขนาด 300 – 500 mg/day แบ่งให้ทุก 8 ชั่วโมง
หมำยเหตุ:
- ขนาดยาขึ้นกับระดับยาในเลือด ซึ่งระดับยาที่ให้ผลในการรักษา 10 - 20 mcg/ml และจะเลือกใช้ IV
form กรณีที่ไม่สามารถรับประทานยาได้และกรณีเร่งด่วนเท่านั้น
- การหยุดยาอย่างทันทีในผู้ป่วยโรคลมชักอาจทาให้เกิดภาวการณ์ชกั ไม่หยุด (status epilepticus) หาก
แพทย์มีความเห็นว่าต้องลดขนาดยา หยุดใช้ยา หรือแทนด้วยยาต้านโรคลมชักตัวอื่น ควรค่อยๆหยุดยาอย่างค่อยเป็นค่อยไป
5. วิธีบริหำรยำ
 กำรให้ยำ IV infusion ให้เจือจำงใน 0.9% NSS ปริมำตร 50 - 100 ml ให้ได้ความเข้มข้นสุดท้ายไม่เกิน 1 - 10
mg/ml ห้ามเจือจางใน D5W เนื่องจาก D5W มี pH ที่เป็นกรดเมื่อเทียบกับสารน้าตัวอื่น อาจทาให้ Phenytoin มี
การละลายลดลงและตกตะกอน
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 การให้ยา IV infusion ควรให้อัตรำเร็ว ไม่เกิน 50 mg/min (เด็ก < 1 mg/kg/min) และให้ผา่ นหลอดเลือดดา
ใหญ่ เพราะยามี Propylene glycol, Alcohol และ Sodium hydroxide ถ้าให้เร็วอาจทาให้เกิด Bradycardia
หรือ Hypotension ได้ กรณีผู้ป่วยสูงอายุ หรือมีประวัตเิ ป็นโรคหัวใจ ควรให้อัตราเร็วช้าลง เช่น 20 mg/min และ
ควรบริหารยาให้หมดภายใน 2 ชั่วโมงหลังผสม
 ก่อนการให้ยาทาง IV ควรฉีดน้าเกลือผ่าน needle หรือ IV catheter เดียวกัน เพื่อช่วยลดการระคายเคืองเฉพาะที่
ของหลอดเลือดดา เนื่องจากยามีฤทธิ์เป็นด่าง
 ไม่แนะนาให้ฉดี IM เนื่องจากทาให้ปวดบริเวณที่ฉีด และการดูดซึมยาไม่แน่นอน แม้ว่าจะมีการรับรอง (approved)
การให้ยาทาง IM ได้
 ไม่ควรใช้ Infusion pump เนื่องจากยาอาจตกตะกอน
6. ควำมคงตัวของยำ
 หลังจากผสมควรใช้ยาทันทีและควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง (ไม่ควรนาสารละลายที่ผสมแล้วเก็บในตู้เย็น
เนื่องจากอาจเกิดตะกอน)
 กรณีที่ยังไม่ผสมยาเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิต่ากว่า 25◦C โดยการเก็บยาในตู้เย็นอาจทาให้ยาตกตะกอน แต่เมื่อทิ้งไว้ที่
อุณหภูมหิ ้องตะกอนยาจะละลายได้อีก และยาอาจมีสเี หลืองอ่อน ซึง่ สามารถนายามาใช้ได้โดยที่
ยายังคงมีประสิทธิภาพเช่นเดิม และไม่ควรเก็บยาในช่องแช่แข็ง (Freeze)
7. สำรละลำยทีใ่ ช้ผสมได้
 NSS or Lactated Ringer’s injection
8. สำรละลำยที่ห้ำมผสม
 D5W, Fat emulsion 10%
9. ยำที่ห้ำมผสมร่วมกัน
 Amphotericin B cholesteryl sulfate complex, Ciprofloxacin, Clarithromycin, Diltiazem,
Enalaprilat, Heparin, Potassium chloride, Propofol, Theophylline, Vitamin B complex with C,
Amikacin, Chloramphenicol, Dimenhydrinate, Diphenhydramine, Dobutamine, Hydroxyzine,
Insulin (regular), Kanamycin, Lidocaine, Morphine, Nitroglycerin, Norepinephrine, Penicillin G
potassium, Pentobarbital, Phenobarbital, Streptomycin, Vancomycin
10. ยำที่มีปฏิกิริยำต่อกัน
 ยาทีส่ ามารถทาให้ระดับยา Phenytoin สูงขึ้น เช่น INH, Chloramphenicol, Fluconazole, Cotrimoxazole,
Cimetidine, Omeprazole, Phenobarbital, Norfloxacin, Ciprofloxacin, Nifedipine, Fluoxetine,
Influenza vaccine, Medtronidazole
 ยาทีส่ ามารถทาให้ระดับยา Phenytoin ลดลง เช่น Carbamazepine, Rifampicin, Folic acid, ethanol,
Theophylline
 Phenytoin สามารถเพิ่มฤทธิ์ของยา เช่น Dopamine, Lithium
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 Phenytoin สามารถลดฤทธิ์ของยา เช่น Oral contraceptives, Carbamazepine, Theophylline, Diazepam,
Doxycycline, Furosemide
11. อำกำรไม่พึงประสงค์
 อาการที่ไม่สัมพันธ์กับระดับยาในเลือด (พิษเรื้อรัง)
o Hypertrichosis (ขนดก), Gingival hypertrophy (เหงือกบวม), Thickening of facial feature (หน้า
หยาบ), Peripheral neuropathy (ชาตามปลายมือเท้า), Vitamin D deficiency, Osteomalacia (โรค
กระดูกแข็งที่อ่อนและโค้งงอ), SLE
 อาการที่สัมพันธ์กับระดับยาในเลือด (พิษเฉียบพลัน)
o < 10 mcg/ml : Rare side effects (ไม่ค่อยพบข้างเคียง)
o 10 - 20 mcg/ml : Occasional mild horizontal nystagmus on lateral gaze (กล้ามเนื้อตากระตุก
เมื่อมองไปด้านข้างบางครั้งบางคราว)
o 20 - 30 mcg/ml : Nystagmus (กล้ามเนื้อตากระตุก)
o 30 - 40 mcg/ml : Ataxia (เดินเซ), Slurred speech (พูดไม่ชัดลิน้ แข็ง), Tremor (มือสั่น), คลื่นไส้/
อาเจียน
o 40 - 50 mcg/ml : Lethargy (ง่วงนอน), Confusion (สับสน), Hyperactivity
o > 50 mcg/ml : Coma, Seizures
 อาการที่พบน้อยแต่รุนแรง
o ผื่น Stevens-Johnsonsyndrome, ตับอักเสบ, Choreoathetosis, Megaloblastic anemia
 อาการทีเ่ กิดจากการบริหารยา
o ความดันต่า หัวใจเต้นช้า (ควรลดความเร็วในการให้ยา)
o หลอดเลือดอักเสบ (Thrombophebitis)
12. ข้อห้ำมใช้
 ผู้ที่แพ้ยานี้และ Hydantoins ตัวอื่นๆ/หรือส่วนประกอบในตารับ
 ผู้ป่วยโรคหัวใจ ได้แก่ Sinus bradycardia, sinoatrial block, second- and third-degree heart block,
Adams-Stokes syndrome
 หญิงมีครรภ์
13. ข้อควรระวัง
 เนื่องจาก Phenytoin สามารถจับกับโปรตีน (Albumin) ในเลือดสูง (90 - 95%) ทาให้โรคหรือภาวะที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลง serum Albumin จะมีผลต่อระดับยา Phenytoin
o โรคหรือภาวะทีล่ ด serum albumin ได้แก่ burns, hepatic cirrhosis, nephrotic syndrome,
pregnancy, cystic fibrosis
o โรคหรือภาวะที่ทาให้ยาจับกับ albumin ได้ลดลง ได้แก่ renal failure, jaundice (severe)
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14. กำรใช้ในหญิงมีครรภ์
 Category D (ทารกมีความผิดปกติ เช่น ปากแหว่งเพดานโหว่ ตัวเล็ก สมองเล็ก)
15. กำรใช้ในหญิงให้นมบุตร
 ยานี้พบได้ในน้านม ควรใช้อย่างระมัดระวัง
16. กำรติดตำมกำรใช้ยำโดยพยำบำล
 ติดตาม BP, HR หลังให้ยาทุก 15 นาที 4 ครั้ง ทุก 30 นาที 2 ครั้ง และ ทุก 1 ชั่วโมง 2 ครั้ง
 ติดตาม serum Phenytoin level โดยระดับยาที่ให้ผลในการรักษา 10 – 20 mcg/ml
 ติดตาม CBC, liver function tests (AST, ALT, Albumin)
 ติดตามอาการไม่พึงประสงค์
 ติดตาม IV site อย่างน้อยเวรละ 2 ครั้ง
 แจ้งแพทย์เมื่อ
o BP < 90/60 mmHg
o HR < 60 ครั้ง/นาที
o Phenytoin level > 20 mcg/ml
o Albumin level ≤ 3 g/dL (เนื่องจากเพิ่มฤทธิ์ยา)
o เกิดอาการไม่พึงประสงค์
17. กำรรักษำเมื่อได้รับยำเกินขนำด
 เมื่อได้รับยาเกินขนาดจะมีอาการกล้ามเนื้อตากระตุก เดินเซ พูดไม่ชัดลิ้นแข็ง มือสั่น คลื่นไส้/อาเจียน ง่วงนอน
สับสน Hyperactivit Coma ชัก
 ให้รักษาตามอาการ เช่น
o รักษาความดันโลหิตต่าโดยให้สารน้าทดแทนทาง IV หรือยาเพิ่มความดันโลหิต
o ควบคุมอาการชักโดยให้ Diazepam 5 - 10 mg (0.25 - 0.4 mg/kg ในเด็ก)
o ให้ออกซิเจน ช่วยหายใจ
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อ้ำงอิง;
- Corbett AH, Dana WJ, Fuller MA, Gallagher JC, Golembiewski JA, Gonzales JP, et al, editors.
Drug information handbook with international trade name index. 25th ed. Ohio: Lexi-comp; 20162017
- Iorga A, Horowitz BZ. Phenytoin Toxicity. [Updated 2020 Aug 12]. In: StatPearls [Internet].
Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan-. Available from:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482444/
- คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด โรงพยาบาลโพนสวรรค์. คู่มือปฏิบัติงำนสำหรับกำรบริหำรยำที่มีควำม
เสี่ยงสูงโรงพยำบำลโพนสวรรค์. นครพนม; 2562
- ฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลบึงกาฬ. คู่มือยำควำมเสี่ยงสูง (High Alert Drugs). บึงกาฬ; 2562
- กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสวนปรุง. Dilantin [ออนไลน์] ม.ป.ป. [อ้างเมื่อ 20 กรกฎาคม 2563]. จาก
http://www.suanprung.go.th/medicine/ac4.php
- กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครปฐม. กำรบริหำรยำ phenytoin injection [ออนไลน์] 2557 [อ้างเมื่อ 20
กรกฎาคม 2563]. จาก http://nkpthospital.com/nkpthospital/index.php/2014-02-14-01-27-02/307-phenytoininjection
- หน่วยเภสัชสนเทศ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชวิถี. กำรบริหำรยำ Phenytoin (Dilantin®) [ออนไลน์]
2551 [อ้างเมื่อ 20 กรกฎาคม 2563]. จาก http://110.164.68.234/news_raja/files/PWz0vgvTue64923.pdf
- โรงพยาบาลท่าตะโก. คู่มือกำรดำเนินงำนด้ำนยำควำมเสี่ยงสูง (High Alert Drug). นครสวรรค์; 2555
- งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่น. Phenytoin [ออนไลน์] 2556 [อ้างเมื่อ 20 กรกฎาคม 2563].
จาก http://202.28.95.4/pharmacy/index.php?f=show_safety&id=29
- สุดาทิพย์ ผาติชีพ, ปิยะรัฐ วงศ์วรรณ, อุสมาน ปาทาน, กมลชนก โป้ซิ้ว, รสิตาภรณ์ ระสิตานนท, ณัฐพันธ์ กล้า
ผจญ และคณะ. แนวทำงเวชปฏิบัติโรคลมชัก สำหรับแพทย์. กรุงเทพฯ: บริษัท ธนาเพรส จากัด; 2559
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4.1 Nicardipine
1. ชื่อกำรค้ำ
 NIDEPINE®
2. รูปแบบยำและควำมแรง
 Nicardipine HCl (2mg/2ml) ปริมาตร 2 ml
3. ข้อบ่งใช้
 รักษาความดันโลหิตสูงระยะสั้น (Short-term treatment of hypertension) เมื่อไม่สามารถให้ยาโดยการ
รับประทานได้ หรือเมื่อการรักษาโดยการรับประทานให้ผลไม่เป็นทีน่ ่าพอใจ
4. ขนำดยำ
 เด็ก
o IV infusion (ข้อมูลยังจากัด)
เริ่มต้นด้วยอัตราเร็ว 0.5 – 1 mcg/kg/min โดยเพิม่ อัตราเร็วในการหยดยาทุก 15 – 30 นาที อัตราเร็วสูงสุด
ไม่เกิน 4 – 5 mcg/kg/min
 ผู้ใหญ่
o IV infusion
เริ่มต้นด้วยอัตราเร็ว 5 mg/hr โดยเพิ่มอัตราเร็วในการหยดยา 2.5 mg/hr ทุก 5 - 15 นาที อัตราเร็วสูงสุดไม่
เกิน 15 mg/hr หลังจากความดันโลหิตลงตามที่ต้องการแล้ว อาจลดอัตราเร็วลงจนได้ 3 mg/hr
o IV bolus
ขนาดยา 10 - 30 mcg/kg นาน 1- 2 นาที หรือตามแพทย์สั่ง ซ้าได้ทุก 15 นาที (การฉีด IV bolus ใช้ได้แต่
ต้องระวังเนื่องจากความดันโลหิตอาจตกลงได้มากจนถึงขั้นก่อให้เกิดอันตรายได้)
หมำยเหตุ
- หากเกิด Hypotension หรือ Tachycardia ให้หยุด Nicardipine infusion. รอจนกว่าความดันโลหิตและอัตรา
การเต้นของหัวใจจะคงที่ อาจหยดยาใหม่ที่ขนาดยาต่า 3 - 5 mg/hr (30 - 50 ml/hr) และค่อยๆ ปรับขนาดยาเพื่อคงระดับ
ความดันโลหิต
- ขนาดยาในผู้ป่วยโรคตับ ไต และ Heart failure ให้ Titrate infusion อย่างช้าๆ และควรเริ่มขนาดยาต่าๆ ใน
ผู้ป่วยโรคตับและผู้สูงอายุ
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5. วิธีบริหำรยำ
 วิธีกำรสั่งยำของแพทย์สำหรับ IV infusion
o ส่วนใหญ่แพทย์พิจารณาสั่งเป็น Nicardipine 1:5 IV 5 ml/hr titrate 2 ml/hr q 15 min
o การผสมให้มีความเข้มข้นสุดท้าย คือ Nicardipine 1:5 หรือ 0.2 mg/mL ดังนี้
- ผสม Nicardipine 20 mg (10 amp หรือ 20 ml) + NSS 80 ml
o อัตราการให้ยา Nicardipine ที่ผสมแล้วมีความเข้มข้น 1:5 หรือ 0.2 mg/mL
ml/hr
1
5
10
15
20
25

mg/hr
0.2
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

อัตรำกำรให้ยำ
ml/hr
mg/hr
30
6.0
35
7.0
40
8.0
45
9.0
50
10.0
55
11.0

ml/hr
60
65
70
75

mg/hr
12.0
13.0
14.0
15.0

o ควรใช้ infusion pump
o เพื่อลดความเสีย่ งที่จะเกิด Venous thrombosis, Phlebitis, และ Vascular impairment จึงไม่ควร
ผ่าน Small veins เช่น Dorsum ของมือและข้อมือ และควรเปลี่ยนตาแหน่งให้ยาเมื่อครบ 12 ชั่วโมง
(Peripheral vein) และ 24 ชั่วโมง (เส้นเลือดดาใหญ่)
 IV push
o ใช้ Nicardipine 2 mg (1 amp) ผสม NSS 2 ml (ความเข้มข้น 500mcg/ml ) ให้ยา 1 – 2 ml ฉีดช้าๆ
นาน 1 - 2 นาที ซ้าได้ทุก 15 นาที
o การฉีด IV bolus ใช้ได้ในกรณี Emergency แต่ต้องระวังเนื่องจากความดันโลหิตอาจตกลงได้มากจนถึง
ขั้นก่อให้เกิดอันตรายได้
6. ควำมคงตัวของยำ
 สารละลายที่ผสมแล้วเก็บในอุณหภูมิห้อง (25◦C) และในภาชนะแก้วหรือ Polyvinyl chloride ได้ 24 ชั่วโมง
 หากยังไม่ผสมเก็บที่อุณหภูมไิ ม่เกิน 30๐C และเก็บให้พ้นแสง
7. สำรละลำยที่ใช้ผสมได้
 0.45%NSS, 0.9%NSS, D5W, D5N/2, D5S, D5W with 40 mEq Potassium
8. ยำหรือสำรละลำยที่ห้ำมผสมร่วมกัน
 Sodium bicarbonate , Lactated ringer solution
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9. ยำที่มีปฏิกิริยำต่อกัน
 ยาที่เพิ่มฤทธิ์ของ Nicardipine ได้แก่ Cimetidine, Clarithromycin, Ketoconazole, Diltiazem,
Fluconazole, Ethanol, Fluoxetine, Levodopa, Omeprazole,
 ยาที่ลดฤทธิ์ของ Nicardipine ได้แก่ Rifampicin
 ยาที่ Nicardipine เพิ่มฤทธิ์ ได้แก่ Digoxin , Cyclosporine, Beta-blockers
10. อำกำรอันไม่พึงประสงค์
 อำกำรได้รับยำเกินขนำด ได้แก่ อาการหัวใจเต้นช้าผิดปกติ ความดันโลหิตลดต่าลง น้าตาลในเลือดสูง ภาวะเลือด
เป็นกรด และโคม่า
 อาการทั่วไปที่เกิดจากความดันโลหิตลดลง
o พบบ่อย ได้แก่ เวียนศีรษะ หน้าแดง ปวดศีรษะ ปลายมือปลายเท้าบวม หัวใจเต้นเร็ว คลื่นไส้ ระบบย่อย
อาหารผิดปกติ ปวดปัสสาวะบ่อย ง่วงนอน ปวดตา มองเห็นไม่ชัดเจน ซึม เจ็บหน้าอก (ช่วงแรกของการ
รักษา) หลอดเลือดอักเสบที่ตาแหน่งการให้ยา
o พบน้อย ได้แก่ สมองและหัวใจขาดเลือด มองไม่เห็นชั่วคราว
11. ข้อห้ำมใช้.
 ผู้ที่แพ้ต่อยานี้
 ภาวะหัวใจล้มเหลว (Acute heart failure)
 ภาวะลิ้นหัวใจตีบ (Advance aortic stenosis)
12. กำรใช้ในหญิงมีครรภ์
 Category C
13. กำรใช้ในหญิงให้นมบุตร
 ไม่แนะนาการใช้ยานี้ในหญิงให้นมบุตร อาจพิจารณาหยุดให้นมบุตรและบริหารยาได้
14. กำรติดตำมกำรใช้ยำโดยพยำบำล
 ติดตาม BP, HR
 กรณี IV infusion ติดตามทุก 15 นาทีในชั่วโมงแรก จากนั้นทุก 1 ชั่วโมงขณะให้ยา
 กรณี emergency ให้ยา IV bolus ติดตามทุก 5 นาที จนได้ระดับทีต่ ้องการจากนั้นติดตามทุก15 นาที
 ติดตาม IV site ทุก 1 ชั่วโมง และเปลี่ยนตาแหน่งให้ยาทุก 12 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการรั่วซึมของยา
 อาการอันไม่พึงประสงค์
 แจ้งแพทย์เมื่อ
o BP < 90/60 mmHg หรือ > 160/110 mmHg
o HR < 60 ครั้ง/นาที หรือ > 120 ครั้ง/นาที
o เกิดอาการอันไม่พึงประสงค์
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15. กำรรักษำเมื่อเกิดอำกำรอันไม่พึงประสงค์
 ขั้นตอนเบื้องต้นให้ผู้ป่วยนอนหงาย และยกเท้าขึ้น
 หากทาตามขั้นตอนเบื้องต้นแล้วความดันโลหิตยังต่า ให้พิจารณา 10% Calcium gluconate ปริมาตร 10 – 20
ml ทางหลอดเลือดดาช้าๆ หรือ 10% Calcium chloride) ปริมาตร 10 ml หรือ Glucagon หากผู้ป่วยยังคงมี
ภาวะความดันโลหิตต่า อาจจาเป็นต้องพิจารณาให้ยาในกลุ่ม Sympathomimetic เช่น Isoprenaline,
Dopamine หรือ Noradrenaline ได้
 หากมีภาวะหัวใจเต้นช้า (Bradycardia) อาจให้การรักษาโดย Atropine, Isoprenaline
อ้ำงอิง;
- Corbett AH, Dana WJ, Fuller MA, Gallagher JC, Golembiewski JA, Gonzales JP, et al, editors.
Drug information handbook with international trade name index. 25th ed. Ohio: Lexi-comp; 20162017
- คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด โรงพยาบาลโพนสวรรค์. คู่มือปฏิบัติงำนสำหรับกำรบริหำรยำที่มีควำม
เสี่ยงสูงโรงพยำบำลโพนสวรรค์. นครพนม; 2562
- คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด โรงพยาบาลแก้งคร้อ. คู่มือปฏิบัติงำน HAD รพ.แก้งคร้อ. ชัยภูมิ; 2557
- คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด โรงพยาบาลศิริราช. คู่มือปฏิบัติงำนเกี่ยวกับยำที่มีควำมเสี่ยงสูง
โรงพยำบำลศิริรำช. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ; 2560
- คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด โรงพยาบาลแก้งคร้อ. คู่มือปฏิบัติงำน HAD รพ.แก้งคร้อ. ชัยภูมิ; 2557
- ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน. NiCARdipine inj. 2 mg/ 2 mL [ออนไลน์] 2555 [อ้างเมื่อ 6 มีนาคม 2563]. จาก
http://www.kudbakhos.org/drug/wp-content/uploads/2018/07/14.-Nicardipine-inj.pdf
- โรงพยาบาลหนองกี่. แบบเฝ้ำระวังกำรใช้ยำที่มีควำมเสี่ยงสูง Nicardipine [ออนไลน์] ม.ป.ป. [อ้างเมื่อ 6
มีนาคม 2563]. จาก http://110.78.162.150:8081/nkhos/images/PHAR/Nicardipine.pdf
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5.1 Warfarin
1. ชื่อกำรค้ำ
 Maforan®
2. รูปแบบยำและควำมแรง
 Warfarin 2 และ 5 mg tablets
3. ข้อบ่งใช้และขนำดยำ
ข้อบ่งใช้
ลิ่มเลือดอุดตันในปอดหรือหลอดเลือดดาส่วนลึก (Pulmonary embolism; PE หรือ Deep vein
thrombosis; DVT)
ประวัติเคยเกิดเส้นเลือดสมองอุดตันจากลิม่ เลือด
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Acute myocardial infarction)
หัวใจเต้นผิดจังหวะ (Atrial fibrillation)
โรคลิ้นหัวใจตีบหรือรั่ว (Valvular heart disease)
ผู้ป่วยที่มี Mechanical prosthetic aortic valve
ผู้ป่วยที่มี Bioprosthetic valves หรือการทาผ่าตัด Mitral valve repair ที่มี annuloplasty ring
ผู้ป่วยที่มี Mechanical prosthetic mitral valve
 กำรเริ่มยำต้ำนกำรแข็งตัวของเลือด

ค่ำ INR เป้ำหมำย

2.0 - 3.0

2.5 - 3.5

1. กรณีรักษาภาวะไม่เร่งด่วน (เช่น chronic stable AF) เริ่มขนาด 3 mg/day ซึ่งจะได้ผลการรักษาใน 5 - 7 วัน
หรือให้ในขนาดต่ากว่านี้หากมีความเสี่ยงสูงในการเกิดภาวะเลือดออก
2. กรณีที่ต้องการผลการรักษาเร็วให้ Heparin ตามข้อบ่งชี้นั้นๆ และให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทาน
3 mg และหยุด Heparin หลังจากที่ INR อยู่ในระดับ Therapeutic range ในระยะ 2 วันติดกัน
3. อาจต้องเจาะ prothrombin time (PT) ทุกวัน (วันละครั้ง) จนกว่า INR จะอยู่ใน Therapeutic range หลังจาก
นั้นเจาะสัปดาห์ละ 3 ครั้ง อีก 1 - 2 สัปดาห์ หลังจากนั้นเจาะเป็นระยะห่างออกไปขึ้นกับผล INR ว่าคงที่หรือไม่หากคงที่
อาจจะเจาะทุก 4 สัปดาห์ และเมือ่ มีการปรับแต่ละครั้ง จะเจาะบ่อยครั้งดังแนวทางข้างต้น
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 กำรปรับขนำดยำในกรณีระดับ INR อยู่นอกช่วงเป้ำหมำย 2.0 – 3.0
1. เมื่อพบว่าค่า INR อยู่นอกช่วงเป้าหมายการรักษา ก่อนปรับเปลี่ยนขนาดยา ต้องหาสาเหตุก่อนเสมอ สาเหตุที่ทา
ให้ค่า INR อยู่นอกช่วงการรักษาตามตารางดังนี้
สำเหตุที่ทำให้ค่ำ INR อยู่นอกช่วงรักษำ
1. ความผิดพลาดของการตรวจ
2. การเปลี่ยนแปลงของปริมาณ vitamin K ในอาหาร
ที่บริโภค
3. การเปลี่ยนแปลงของการดูดซึมของ vitamin K
หรือ warfarin
4. การเปลี่ยนแปลงของการสังเคราะห์และ
metabolism
(ปฏิกิริยาสลาย) ของ coagulation factor
5. อันตรกริยาของยา (drug interaction) ที่ใช้ร่วม
6. การกินยาไม่ถูกต้อง (เกิน –ขาด) หรือไม่สม่าเสมอ
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สำเหตุกำรผันแปรของ INR ที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ
1. การดื่มแอลกอฮอล์
2. ยาและอาหารเสริม
2.1 ยาเสริมฤทธิ์ warfarin ที่พบบ่อย
 Cardiovascular drugs
- Amiodarone, propafenone, Fluvastatin, Rosuvastatin,
Propranolol
 Antibiotic
- Erythromycin, clarithromycin, cotrimoxazole,
ciprofloxacin, cefoperazone, metronidazole
 Antifungals
- Ketoconazole, itraconazole, fluconazole
 Acid suppression therapy
- Cimetidine, proton-pump inhibitors
 NSAIDs
- ASA, Coxibs
2.2 ยาต้านฤทธิ์ warfarin ที่พบบ่อย
 Enzyme inducers
- Rifampicin, Phenytoin, Carbamazepine, Phenobarbital,
Griseofulvin
 อื่นๆ: Cholestyramine, Sucrafate
2.3 สมุนไพรและอาหารเสริม
 เสริมฤทธิ์ warfarin
- แป๊ะก๊วย สมุนไพรจีน ตังกุย โสม กระเทียม ขิง ขมิ้นชัน น้ามัน
ปลา วิตามินอี มะม่วง มะละกอ น้าเกรปฟรุต้
 ต้านฤทธิ์ warfarin
- ผักใบเขียว ผักสกัดอัดเม็ด คลอโรฟิลด์อัดเม็ด นมถั่วเหลือง โสม
ชาเขียว ซูชิหน้าสาหร่ายทะเล โคเอ็นไซม์คิวเท็น ผลิตภัณฑ์ที่มี
วิตามินเค
3. การติดเชื้อ
4. อุจจาระร่วง
5. กินยาผิด (ลืมกิน, กินผิดขนาด, ปรับยาเอง)
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2. การปรับขนาด warfarin ควรปรับขนาดเพิ่มหรือลงครั้งละ 5 - 20% โดยคานวณเป็นขนาดรวมที่ได้ต่อสัปดาห์
ตามตารางดังนี้
ระดับค่ำ INR ที่วัดได้
< 1.5
1.5 - 1.9
2.0 - 3.0
3.1 - 3.9
4.0 - 4.9
5.0 - 8.9 no bleeding
≥9.0 no bleeding
Major bleeding with any INR

กำรปรับขนำดยำต่อสัปดำห์
เพิ่ม 10 - 20%
เพิ่ม 5 - 10%
ให้ขนาดยาเดิม
ลด 5 - 10%
หยุดยา 1 วันและลด 10%
หยุดยา 1 - 2 วัน และให้ Vit K1 1 mg orally
หยุดยาและให้ Vit K1 5 - 10 mg orally
ให้ Vit K110 mg IV ร่วมกับ Fresh frozen plasma (FFP)
ให้ Vit K1 ซ้าได้ทุก 12 ชั่วโมง เมื่อต้องการ
o ผู้ป่วยที่มีค่ำ INR เกินช่วงรักษำแต่ไม่เกิน 5.0 และไม่มีภำวะเลือดออก ให้หยุดยา warfarin 1 วัน และ
ติดตามค่า INR จนเข้าช่วงรักษาและเริ่มใหม่ที่ขนาดต่าลง (ลดลง10% ของขนาดต่อสัปดาห์เดิม)
o ผู้ป่วยที่มีค่ำ INR อยู่ระหว่ำง 5.0 ถึง 9.0 แต่ไม่มีภำวะเลือดออก ให้หยุดยา warfarin 2 วัน และติดตามค่า
INR อย่างใกล้ชิดจนเข้าสู่ช่วงรักษา และเริ่มใหม่ที่ขนาดต่าลง (ลดลง ประมาณ 20% ของขนาดต่อสัปดาห์เดิม)
หากผู้ป่วยมีปจั จัยที่ส่งเสริมที่ทาให้เสี่ยงต่อภาวะเลือดออกง่ายอาจพิจารณาให้ vitamin K1 1 - 2.5 mg oral
และหากผู้ป่วยมีความเร่งด่วนที่ตอ้ งแก้ไขค่า INR เช่น ต้องได้รับการผ่าตัด พิจารณาให้ vitamin K1 2.5 - 5
mg oral เพื่อหวังให้ INR กลับมาในช่วงรักษาใน 24 ชั่วโมง
o ผู้ป่วยที่มีค่ำ INR มำกกว่ำ 9.0 แต่ไม่มีภำวะเลือดออก ให้หยุดยา warfarin และให้ vitamin K1 2.5 – 5 mg
หรือให้ในขนาดที่สูง 5 -10 mg oral และติดตามค่า INR อย่างใกล้ชิด โดยคาดว่าจะกลับมาอยู่ในช่วงรักษาใน
24 – 48 ชั่วโมง แต่หากค่า INR ยังสูงอยู่ อาจให้ vitamin K1 1 - 2 mg oral อีกครั้ง
o ผู้ป่วยที่มีภำวะเลือดออกรุนแรงและมีค่ำ INR สูงกว่ำช่วงรักษำ ให้หยุดยา warfarin และให้ vitamin K1 10
mg IV อย่างช้าๆ และให้ Fresh frozen plasma หรือ Prothrombin complex concentrate หรือ
Recombinant factor VIIa ทั้งนี้ขึ้นกับความรุนแรงและความเร่งด่วนของสถานการณ์ อาจพิจารณาให้
vitamin K1 ซ้าได้ทุก 12 ชั่วโมง
o หลีกเลี่ยงการใช้ vitamin K ชนิดรับประทานหรือทางหลอดเลือดดาในขนาดสูงในการแก้ภาวะ INR สูง ที่ไม่มี
ภาวะเลือดออกรุนแรง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่ใส่ลิ้นหัวใจเทียม) เนื่องจากอาจจะทาให้เกิด INR ต่ามาก
และเกิดภาวะ warfarin resistance ต่อเนื่องไปเป็นสัปดาห์หรือนานกว่านั้นได้ นอกจากนี้การใช้ vitamin K
ทางหลอดเลือดดายังเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ Anaphylaxis
o ในผู้ป่วยที่มีค่า INR สูงปานกลาง ที่ต้องการแก้ไขด้วย vitamin K1 แนะนาให้บริหารยาโดยใช้วิธีการ
รับประทาน ไม่แนะนาให้ใช้วิธีการฉีดยาใต้ผิวหนัง
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หมำยเหตุ
เนื่องจากโรงพยาบาลโพนสวรรค์ไม่มียา vitamin K1 Tablets ที่ใช้ในการรับประทาน จึงใช้ Vitamin K
injections 1 mg/0.5 ml (Atlantic®) แทนในขนาดยาที่เท่ากันได้ โดยหักให้ผู้ป่วยรับประทานตามที่แพทย์สั่ง
และไม่ต้องเจือจางยา
 กำรใช้ยำ warfarin ในผู้ป่วยระยะก่อนและหลังกำรทำหัตถกำร
1. ผู้ป่วยที่จาเป็นต้องหยุดยา warfarin ก่อนการทาหัตถการทีต่ ้องให้ระดับ INR อยู่ในระดับ <1.5 แนะนา ให้หยุด
ยา 4 - 5 วันก่อนการทาหัตถการ
2. ผู้ป่วยที่หยุดยา warfarin ให้เริม่ ยา warfarin 12 - 24 ชั่วโมงหลังหัตถการถ้าไม่มีเลือดออก
3. ผู้ป่วยที่มี Mechanical valve หรือ Atrial fibrillation หรือ Venous thromboembolism ที่มีโอกาสสูงต่อ
การเกิด thromboembolism แนะนาให้ใช้ Bridging anticoagulation ขณะที่หยุดยา warfarin
4. ผู้ป่วยที่ต้องทาหัตถการที่เป็น Minimal dental procedures หรือ Minor dermatology procedure หรือ
การผ่าตัดต้อกระจก สามารถให้ผปู้ ่วยรับประทานยา warfarin และทาหัตถการโดยไม่ต้องหยุดยา
5. ผู้ป่วยที่จาเป็นต้องได้รับการทาหัตถการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกอย่างเร่งด่วน (urgent) แนะนาให้ใช้
Oral หรือ Intravenous vitamin K 2.5 - 5.0 mg ยกเว้นผู้ป่วยที่มลี ิ้นหัวใจเทียมชนิดโลหะ
6. ผู้ป่วยที่จาเป็นต้องทาหัตถการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกฉุกเฉิน (emergency) พิจารณาให้ Fresh
frozen plasma หรือ prothrombin complex concentrate ร่วมกับ low-dose หรือ oral vitamin K ยกเว้นผู้ป่วยที่มีลิ้น
หัวใจเทียมชนิดโลหะ ไม่ควรได้รับ vitamin K ร่วมด้วย
7. ผู้ป่วยที่หยุดยา warfarin แล้ว แต่ INR ยังสูงกว่า1.5 ใน 1 – 2 วัน ก่อนทาหัตถการ พิจารณาให้ vitamin K 1 2 mg oral เพื่อให้ INR กลับสูร่ ะดับปกติก่อนทาหัตถการ
4. วิธีบริหำรยำ
 ให้รับประทานวันละ 1 ครั้ง ก่อนนอนหรือตอนเย็น
 กรณี OPD ควรทบทวนขนาดและวิธีบริหารยาให้ผู้ป่วยทุกครั้ง เนื่องจากมีวิธีกินยาหลากหลาย ซึ่งปรับตามค่า INR
ของผู้ป่วย
 แนะนาการปฏิบัติตัวเมื่อลืมรับประทานยา โดยห้ามเพิม่ ขนาดยาทีร่ บั ประทานเป็น 2 เท่า โดยเด็ดขาด
o กรณีลืมรับประทานยาที่ยังไม่เลย 12 ชั่วโมง ให้รีบรับประทานยาทันทีที่นึกได้ ในขนาดเดิม
o กรณีลืมรับประทานยาเลย 12 ชั่วโมงไปแล้ว ให้ข้ามยาในมื้อนั้น แล้วรับประทานยามื้อต่อไปในขนาดเดิม
5. ควำมคงตัวของยำ
 เก็บกันแสง ที่อุณหภูมิห้อง
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6. ยำที่มีปฏิกิริยำต่อกัน
ยาที่มี Drug Interaction กับยา Warfarin
ผล
ยา warfarin ออกฤทธิม์ ำก
ขึ้นทาให้เสี่ยงต่อภาวะ
เลือดออกผิดปกติ

ยา warfarin ออกฤทธิ์
น้อยลงทาให้เสี่ยงต่อการเกิด
ลิ่มเลือดอุดตัน

ควำมรุนแรง
Streptokinase
Major
Aspirin
Major
Fenofibrate
Major
Metronidazole
Major
Sulfamethoxazole/Trimethoprim Major
Ibuprofen Diclofenac
Moderate
Mefenamic Acid
Meloxicam Naproxen
Piroxicam
Fluconazole
Moderate
Itraconazole Ketoconazole
Moderate
Celecoxib
Moderate
Ampicillin Amoxicillin
Moderate
Cloxacillin
Azithromycin Clarithromycin
Moderate
Erythromycin
Cefazolin Ceftazidime
Moderate
Ceftriaxone Cephalexin
Norfloxacin, Ciprofloxacin
Moderate
Ofloxacin
Simvastatin
Moderate
Efavirenz
Moderate
Enoxaparin
Moderate
Fluoxetine Sertraline
Moderate
Methotrexate
Moderate
Valproic Acid
Moderate
Dicloxacillin
Moderate
Rifampicin
Major
Carbamazepine Phenytoin
Major
Phenobarbital
Pentobarbital
Efavirenz
Moderate
Griseofulvin
Moderate
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ยำ

กำรจัดกำร
Avoid combination
Consider therapy modification
Consider therapy modification
Consider therapy modification
Consider therapy modification
Consider therapy modification

Consider therapy modification
Monitor therapy
Monitor therapy
Monitor therapy
Monitor therapy
Monitor therapy
Monitor therapy
Monitor therapy
Monitor therapy
Monitor therapy
Monitor therapy
Monitor therapy
Monitor therapy
Monitor therapy
Consider therapy modification
Consider therapy modification

Monitor therapy
Monitor therapy
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7. อำกำรอันไม่พึงประสงค์
 ภาวะเลือดออกผิดปกติ (Bleeding) เช่น จ้าเลือดออกตามตัว เลือดออกตามไรฟัน เลือดกาเดาไหล ไอหรืออาเจียน
เป็นเลือด ปัสสาวะเป็นเลือด อุจจาระเป็นเลือดหรือสีดา เมื่อเกิดแผลแล้วเลือดไหลไม่หยุด ประจาเดือนออกมาก
ผิดปกติ
 อาการที่พบไม่บ่อยแต่รุนแรง เช่น เนื้อตาย (skin necrosis) พบบ่อย 3 - 8 วันแรก, ฝ่าเท้าหรือนิ้วเท้ามีสีน้าเงินม่วง
(purple toe syndrome) พบบ่อย 3 - 8 สัปดาห์แรก
8. ข้อห้ำมใช้
 ผู้ที่แพ้ warfarin หรือสารประกอบในสูตรตารับ
 ผู้ที่มีแนวโน้มเลือดออกง่าย (hemorrhagic tendencies)
 ผู้ที่เพิ่งได้รับการผ่าตัดทางตาหรือระบบประสาทส่วนกลาง
 ผู้ที่ทา lumbar block anesthesia
 ผู้ที่ผ่าตัดแผลเปิดขนาดใหญ่
 ผู้ที่มีภาวะเม็ดเลือดผิดปกติ
 ผู้ที่มีภาวะ malignant hypertension , blood dyscrasias ,pericarditis และ pericardial effusion , bacterial
endocarditis
 ผู้ที่มีประวัติเกิดเนื้อตายจากยา warfarin
 ผู้ที่ติดแอลกอฮอล์
 สตรีมีครรภ์ (ยกเว้นในผู้ที่ใส่ mechanical heart valve ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิด thromboembolism)
 หญิงแท้ง ,หญิงที่มีภาวะ eclamsia หรือ pre-eclamsia
9. ข้อควรปฏิบัติของผู้ป่วย
 แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ทุกครั้งว่ารับประทานยา warfarin
 หลีกเลี่ยงการเล่นกีฬาที่มีการกระทบกระแทก
 สวมถุงมือหากต้องใช้อุปกรณ์มคี ม
 ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มทีม่ ีแอลกอฮอล์/การสูบบุหรี่
 ระมัดระวังการลื่นล้ม โดยเฉพาะในผู้ป่วยสูงอายุ
 สวมหมวกกันน็อคทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์
 หลีกเลี่ยงการนวดทีร่ ุนแรง
 หลีกเลี่ยงการฉีดยาเข้ากล้าม
 ระวังการเกิดบาดแผล และสอนวิธีห้ามเลือดเช่น ใช้ผ้าสะอาดกดทีแ่ ผลนาน 5-10 นาทีถ้าเลือดไหลไม่หยุดให้รีบพบ
แพทย์
 สังเกตอาการ Bleeding, Clotting และควรรีบกลับมาพบแพทย์เพื่อเจาะเลือดโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ใช้ยาร่วมกับกลุม่
ยา NSAIDs
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 ไม่ควรกินอาหารเสริมหรือสมุนไพรที่เสริมฤทธิ์กับยา warfarin
 ควรรับประทานอาหารเท่าๆเดิม และลักษณะอาหารเหมือนๆเดิม โดยเฉพาะอาหารที่มีวิตามิน K สูง เช่น ผักใบเขียว
10. กำรใช้ในหญิงตั้งครรภ์
 Category X
11. กำรใช้ในหญิงให้นมบุตร
 สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย
12. กำรติดตำมกำรใช้ยำโดยพยำบำล
 ติดตามค่าความแข็งตัวของเลือด (INR Monitoring)
o ควรตรวจ INR หลังจากเริ่มได้ยา 2 หรือ 3 วัน
o ควรตรวจ INR ซ้าภายใน 1 สัปดาห์ภายหลังมีการปรับขนาดยาทุกครั้ง
o ผู้ป่วยที่ปรับขนาดยาที่แน่นอนและมีค่า INR อยู่ในช่วงเป้าหมายอย่างสม่าเสมอ ควรได้รับการตรวจINR
อย่างน้อยทุกๆ4 สัปดาห์
o ผู้ป่วยที่มีค่า INR ไม่คงที่อยู่เป็นประจา ควรได้รับการตรวจ INR อย่างน้อยทุกๆ 2 สัปดาห์
 ติดตามภาวะเลือดออกผิดปกติ (Bleeding) ได้แก่ จ้าเลือด เลือดออกที่ต่างๆเช่น ในปาก ใต้ผิวหนัง เลือดกาเดา
ปัสสาวะเป็นเลือด ถ่ายอุจจาระเป็นสีดา
 ติดตามภาวะเลือดแข็งตัวผิดปกติ (Clotting) ได้แก่ ขาบวม ชา ปวดเมื่อย ไม่มีแรง ตาพร่า
 ยาต้านพิษคือ Vitamin K หรือให้ Fresh Frozen Plasma (FFP) ขึ้นกับระดับ INR และความรุนแรงของภาวะ
bleeding
 แจ้งแพทย์เมื่อ
o ระดับ INR อยู่นอกช่วงเป้าหมาย
o เกิดอาการ Bleeding หรือ Clotting
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อ้ำงอิง;
- Corbett AH, Dana WJ, Fuller MA, Gallagher JC, Golembiewski JA, Gonzales JP, et al, editors.
Drug information handbook with international trade name index. 25th ed. Ohio: Lexi-comp; 20162017
- คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด โรงพยาบาลโพนสวรรค์. คู่มือปฏิบัติงำนสำหรับกำรบริหำรยำที่มีควำม
เสี่ยงสูงโรงพยำบำลโพนสวรรค์. นครพนม; 2562
- คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด โรงพยาบาลแก้งคร้อ. คู่มือปฏิบัติงำน HAD รพ.แก้งคร้อ. ชัยภูมิ; 2557
- คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด โรงพยาบาลศิริราช. คู่มือปฏิบัติงำนเกี่ยวกับยำที่มีควำมเสี่ยงสูง
โรงพยำบำลศิริรำช. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ; 2560
- ฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลบึงกาฬ. คู่มือยำควำมเสี่ยงสูง (High Alert Drugs). บึงกาฬ; 2562
- ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชนและคุม้ ครองผู้บริโภคโรงพยาบาลด่านขุนทด. คู่มือกำรจัดกำรยำควำมเสี่ยงสูง (High
Alert Drugs). นครราชสีมา; 2556
- สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. แนวทำงกำรรักษำผู้ป่วยด้วยยำต้ำนกำรแข็งตัว
ของเลือดชนิดรับประทำน [ออนไลน์] 2553 [อ้างเมื่อ 4 มีนาคม 2563]. จาก
http://www.thaiheart.org/images/column_1292154183/warfarin_Guideline%281%29.pdf
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6.1 Streptokinase
1. ชื่อสำมัญ
 Streptokinase
2. รูปแบบยำและควำมแรง
 Streptokinase injection 1,500,000 Units/vial
3. ข้อบ่งใช้
 รักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (MI)
4. ขนำดยำ
 ผู้ใหญ่ (ให้ยาก่อน Refer ในกรณี Refer time > 2 ชั่วโมงหรือหลัง 22.00น.)
o Acute Myocardial infarction ภายใน 12 ชั่วโมง หลังจากมีอาการเจ็บเค้นอก โดยไม่มีข้อห้าม
- ให้ขนาด 1,500,000 unit IV Infusion ใช้เวลานานกว่า 60 นาที
- อาจพิจารณาให้ Pre – medication ก่อนให้ยา Streptokinase
Omeprazole 40 mg inj. 1 amp IV stat
Hydrocortisone 100 mg inj. 3 amp slowly IV push (ละลายยาด้วย SWFI ขวดละ 2 ml
ฉีดยาช้าๆ อย่างน้อย 30 วินาที)
Metoclopramide 10 mg/2 ml inj. 1 amp IV stat
Chlorpheniramine 10 mg/ 1 ml inj. 1 amp IV stat
5. วิธีบริหำรยำ
 เตรียมยาโดยใช้หลอดฉีดยาขนาด 10 ml และเข็มเบอร์ 18 ดูดสารน้า จานวน 5 ml จากถุง NSS หรือ D5W
ขนาด 100 ml แล้วนาไปละลายยา 1 vial โดยฉีดสำรน้ำเข้ำข้ำง vial อย่ำงช้ำๆ แล้วหมุน vial เบำๆ
เพื่อให้ยาละลาย (ห้ามเขย่า เพราะจะทาให้เกิดฟอง) ดูดยาทีล่ ะลายอย่างช้าๆ แล้วเจือจางกลับลงในถุง NSS
หรือ D5W ขนาด 100 ml เดิม (ปริมาตรสุดท้ายประมาณ 100 ml) หลังผสมแล้วจะได้สารละลายใสไม่มีสีจนถึงสี
เหลืองอ่อนใสถึงขุ่นเล็กน้อย
 ห้ำมฉีดยำเข้ำกล้ำมเนื้อ
 ให้ยาทางหลอดเลือดดา (Intravenous) นานกว่า 60 นาที ด้วยเครื่อง Infusion pump เท่านั้น โดยใช้
อัตราเร็วในการหยดยา 110 microdrop/min และควร Flush สายน้าเกลือด้วย NSS
 ควรบริหารยาอย่างช้าๆ เพื่อป้องกันภาวะความดันโลหิตต่า หัวใจเต้นเร็วหรือช้าผิดปกติ ช็อก ซึ่งป้องกันโดยให้ยาก
ลุ่มสเตียรอยด์ ก่อนให้ยา 10 นาที เช่น Hydrocortisone 300 mg IV
 ควรทดสอบปฏิกิริยาการแพ้ (Intradermal skin test) ก่อนให้ยา โดยใช้ Streptokinase 100 IU หากไม่พบ
ผลบวก หลังทดสอบ 15-20 นาทีจึงสามารถให้ยาได้
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6. ควำมคงตัวของยำ
 หลังละลายยาแล้วควรใช้ทันที หรือ เก็บในตู้เย็นได้นาน 24 ชั่วโมง หรือ อุณหภูมิไม่เกิน 25◦C ได้ นาน 8 ชั่วโมง
 หากยังไม่ผสมเก็บยาในตูเ้ ย็นที่ 2 - 8 º C
7. สำรละลำยที่ใช้ผสม
 NSS, D5W
8. ยำที่ห้ำมผสมร่วมกัน
 ห้ามผสม Streptokinase ร่วมกับยาอื่นๆ ไม่ว่าจะในขวดเดียวกันหรือให้ทางสาย IV เดียวกัน
9. ยำที่มีปฏิกิริยำต่อกัน
 ยาที่สามารถเพิ่มฤทธิ์ของ Streptokinase ได้แก่ Warfarin , Heparin, Aspirin, Clopidogrel
 ยาที่สามารถลดฤทธิ์ของ Streptokinase ได้แก่ Antifibrinolytic agent เช่น Tranxemic acid
10. อำกำรไม่พึงประสงค์
 อาการที่พบบ่อย > 10% ได้แก่ ความดันโลหิตต่า, เลือดออกบริเวณที่ฉีดยา, มีการพัฒนาของ Streptokinase
antibodies, มีความผิดปกติของจังหวะและอัตราการเต้นของหัวใจ, Angina pectoris
 อาการที่พบได้บ้าง 1-10 % ได้แก่ ไข้ หนาวสั่น ปวดหัว ปวดหลัง ปวดกล้ามเนื้อ Bleeding (เช่น อาเจียนเป็นเลือด
อุจจาระ/ปัสสาวะเป็นเลือด) อาการแพ้ยา (เช่น Bronchospasm, periorbital swelling, angioedema,
Urticaria, คัน หน้าแดงคลื่นไส้ ปวดศีรษะและปวดกล้ามเนื้อ) คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดแสบท้อง เนื่องจาก
กรดไหลย้อน
11. ข้อห้ำมใช้อย่ำงเด็ดขำด
 มีประวัตเิ ลือดออกในสมองเวลาใดก็ตาม
 เส้นเลือดในสมองตีบใน 6 เดือน
 ระบบประสาทส่วนกลางได้รับความเสียหายหรือเป็นเนื้องอกในสมองหรือ AVM
 เคยได้รับการผ่าตัดใหญ่บาดเจ็บรุนแรงหรือได้รับบาดเจ็บที่ศรี ษะใน 3 สัปดาห์
 มีเลือดออกในทางเดินอาหาร 1 เดือน
 เจ็บแปล๊บอย่างรุนแรงทะลุไปข้างหลัง (สงสัยเอออร์ตาปริแตก)
 ผู้ป่วยถูกเข็มเจาะในตาแหน่งที่ห้ามเลือดไม่ได้ เช่น Liver biopsy, Lumbar puncture
 มีเลือดออกผิดปกติยกเว้นประจาเดือน
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12. ข้อห้ำมที่ผ่อนผันได้ควรพิจำรณำใช้/ไม่ใช้ โดยเปรียบเทียบความเสีย่ งและประโยชน์ที่จะได้รับเป็นรายๆ
 อัมพาตจากเส้นเลือดในสมองตีบ (TIA) ใน 6 เดือน
 ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด
 ตั้งครรภ์หรือคลอดใน 1 สัปดาห์
 BP ≥ 180/110 mmHg (วัดซ้า 2 ครั้ง)
 โรคตับรุนแรง Advance liver disease
 Infectious endocarditis
 Active peptic ulcer
 Prolonged + traumatic CPR > 10 min
 เคยได้รับยา SK ในระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมาหรือมีประวัติแพ้ SK (ร่างกายอาจสร้าง Antibody ต่อ Streptokinase
จนทาให้เกิดอาการแพ้รุนแรงได้)
 Active cancer หรือ Mass แต่ถ้าตัด Mass ออกนานเกิน 3 เดือน หรือตัวโรค Remission ก็สามารถให้ SK ได้
13. กำรใช้ยำในหญิงตั้งครรภ์
 Category C
14. กำรใช้ในหญิงให้นมบุตร
 ยาขับออกทางน้านม แต่สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย
15. กำรติดตำมกำรใช้ยำโดยพยำบำล
 ก่อนให้ยาควรวัด EKG, BP, PT, aPTT, Platelet count, Signs of bleeding
 ติดตาม EKG โดยใช้เครื่อง Defibrillator ไว้ตลอดเวลา เพราะขณะบริหารยาอาจทาให้เกิด Cardiac arrhythmia
ได้แก่ Heart block, Ventricular Tachycardia , Ventricular fibrillation
 ติดตาม Bleeding precaution อย่างน้อย 12 ชั่วโมงหลังได้รับยา
 เฝ้าระวังการแพ้อย่างรุนแรง ถ้าแพ้ให้หยุดยาทันที
 เฝ้าระวังภาวะ Hypotension โดยติดตาม BP ทุก 15 นาที จนกว่ายาจะหมด
 เฝ้าระวังภาวะ Bleeding/Neuro signs ทุก 1 ชั่วโมง ใน 24 ชั่วโมง
 ติดตามประเมินประสิทธิผลของการได้รับยา โดยอาการเจ็บหน้าอกที่ลดลงอย่างรวดเร็ว/Reperfusion
arrhythmia/ST segment ลดลงมากกว่า 50% ใน 90 นาที
 แจ้งแพทย์เมื่อ
o เกิดภาวะเลือดออกหรืออาการไม่พึงประสงค์
o เกิดอาการแพ้
o อาการเจ็บหน้าอกไม่ทุเลาหรือเจ็บมากขึ้น/Pain score 7/10 หลังให้ยาอย่างน้อย 30 นาที
o BP < 90/60 mmHg
o EKG แสดงภาวะ Cardiac Arrhythmia
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16. กำรรักษำเมื่อเกิดอำกำรไม่พึงประสงค์
 หากเกิดอาการเลือด เช่น ไอเป็นเลือด เลือดออกตามไรฟัน ปัสสาวะเป็นเลือด หรือมีจ้าเลือดตามผิวหนัง ให้หยุดยา
ทันที และอาจพิจารณาให้ Whole blood หรือ Pack Red cell
 หากเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรง ให้หยุดทันทีและให้ Adrenaline Slow IV bolus โดยผสมยา 1 mg (1 mL ของ 1
mg/mL หรือ 1:1000 solution) เจือจางใน NSS หรือ SWI 9 mL (ความเข้มข้นที่ได้เท่ากับ 0.1 mg/mL หรือ
1:10000) ฉีดสารละลายทาง IV ช้าๆ นานกว่า 5 – 10 นาที หากไม่ตอบสนองให้เพิ่มเป็น 2 - 5 mg Slow IV
bolus นาน 5 นาที ร่วมกับ Promethazine 25 mg และ/หรือ Hydrocortisone 100 mg IV
อ้ำงอิง;
- Corbett AH, Dana WJ, Fuller MA, Gallagher JC, Golembiewski JA, Gonzales JP, et al, editors.
Drug information handbook with international trade name index. 25th ed. Ohio: Lexi-comp; 20162017
- คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด โรงพยาบาลโพนสวรรค์. คู่มือปฏิบัติงำนสำหรับกำรบริหำรยำที่มีควำม
เสี่ยงสูงโรงพยำบำลโพนสวรรค์. นครพนม; 2562
- ฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลบึงกาฬ. คู่มือยำควำมเสี่ยงสูง (High Alert Drugs). บึงกาฬ; 2562
- ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชนและคุม้ ครองผู้บริโภคโรงพยาบาลด่านขุนทด. คู่มือกำรจัดกำรยำควำมเสี่ยงสูง (High
Alert Drugs). นครราชสีมา; 2556
- ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลสุทธาเวช. แบบบันทึกกำรเฝ้ำระวังกำรใช้ยำ Streptokinase injection [ออนไลน์]
2562 [อ้างเมื่อ 12 มีนาคม 2563]. จาก http://www.med.msu.ac.th/suddhavej/wpcontent/uploads/2019/07/6.Streptokinase.pdf
- กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลลาพูน. กำรใช้ยำ Streptokinase [ออนไลน์] 2556 [อ้างเมื่อ 12 มีนาคม
2563]. จาก http://www.lpnh.go.th/newlp/wp-content/uploads/2013/10/DIS-NEWS-3-2557.pdf
- คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด โรงพยาบาลกันตัง. Streptokinase [ออนไลน์] 2561 [อ้างเมื่อ 12
มีนาคม 2563]. จาก http://kantang-hospital.go.th/wpcontent/uploads/2018/04/Streptokinase_%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C
.pdf
- สุทธินันท์ เอิกเกริก. Fibrinolytic therapy [ออนไลน์] ม.ป.ป. [อ้างเมื่อ 12 มีนาคม 2563].
จาก http://www.ssko.moph.go.th/web/cdc/news/upload_file/201510011453203.pdf
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แบบบันทึกติดตำมกำรใช้ยำที่มีควำมเสี่ยงสูง
10% Calcium gluconate injection 1g/10 ml ปริมำตร 10 ml
เฝ้ำระวัง!!! การให้ยาเร็วเกินไป อาจทาให้หลอดเลือดขยาย ความดันโลหิตต่า หัวใจเต้นช้า ไม่เป็นจังหวะ หมดสติ และหัวใจหยุดเต้น (cardiac arrest)
1. ข้อบ่งใช้
3. อำกำรอันไม่พึงประสงค์
O Hypocalcemia
O Hyperkalemia
● Hypercalcemia เช่น เซื่องซึม กล้ามเนื้ออ่อนแรง คลื่นไส้ อาเจียน
2. ขนำดยำและกำรบริหำร (ผู้ใหญ่)
● Hypocalcemia เช่น ชักกระตุก เป็นตะคริว หัวใจบีบตัวอ่อนลง
O Hypocalcemia
4. กำรติดตำมกำรใช้ยำโดยพยำบำล
ให้
12
g
IV
infusion
>2
ชั
ว
่
โมง
□ Mild (Ca: 4-5 mg/dL)
● กรณี Hyperkalemia ติดตาม EKG ขณะให้ยา
□ Moderate to severe (ไม่ ให้ 4 g IV infusion >4 ชั่วโมง
● กรณี Hypocalcemia ตรวจระดับ Ca หลังได้รับยา 6–10 ชั่วโมง
พบชักและCa: <4 mg/dL)
● ติดตาม BP, HR ทุก 15 นาทีในชั่วโมงแรก หลังจากนั้นทุก 1 ชั่วโมง
ให้ 1 - 2 g IV push ช้ำๆ >10 นาที
□ Severe symptomatic
● ติดตาม IV site บ่อยๆ ทุก 1 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาการให้ยา
ให้ซ้าได้ทุก 1 ชั่วโมงจนกว่าจะดีขึ้น
(พบอาการ เช่น ชัก)
● ติดตามอาการ Hypercalcemia และ Hypocalcemia
หมายเหตุ : ให้ Calcium gluconate ทาง IV infusion โดยเจือจาง Calcium 5. ข้อบ่งชี้ที่ต้องรำยงำนแพทย์ขณะให้ยำ
gluconate 1 g เจือจางใน D5W อย่างน้อย 50 ml
● HR < 60 ครั้ง/นาที ● EKG ผิดปกติ
O Hyperkalemia จาก Cardiac toxicity (มีการเปลี่ยนแปลงของ EKG และ
● BP < 90/60 mmHg ● ระดับ serum Ca > 10.5 mg/ml
ระดับ serum K >6.5mmol/L)
● เกิดอาการ Hypercalcemia และ Hypocalcemia
- ให้ขนาด 0.5 – 1 g (5 - 10 ml) IV push ช้ำๆ (2 – 5 นาที) อาจให้ซ้าหาก
อาการรุนแรง (ขนาดยาสูงสุด 3 g หรือ 30 ml) โดยไม่ต้องเจือจาง
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O 10 % Magnesium sulfate inj. 1g/10ml ปริมำตร 10 ml O 50 % Magnesium sulfate inj. 1g/2ml ปริมำตร 2 ml
เฝ้ำระวัง!!! กดการหายใจ กล้ามเนื้อ ประสาทส่วนกลาง ชัก คลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ และการให้ยาด้วย Rate ที่เร็ว อาจเกิด Hypotension, Asystole
1. ข้อบ่งใช้
O Severe pre-eclampsia or eclampsia
O Hypomagnesaemia
O อื่นๆ....................................................
2. ขนำดยำและกำรบริหำร (ผู้ใหญ่)
O Pre-eclampsia or eclampsia (ห้ามในครรภ์เป็นพิษระยะ 2 ชั่วโมงก่อนคลอด)
- Loading dose (IV slowly push)
□ ให้ 10%MgSO4 4 g (4amp) IV slowly push ภายใน 3–4 นาที
- Maintenance dose (การให้ IV infusion อย่างน้อย 24 ชั่วโมง หลังคลอด และ Max
dose: 30 - 40 g ใน 24 ชั่วโมง)
□ ให้ 50%MgSO4 20 g (20amp) + D5W 460 ml IV drip 25-50 ml/hr(1-2g/hr) หรือ
□ ให้ 50%MgSO4 20 g (20amp) + D5W 960 ml IV drip 50–100 ml/hr(1-2g/hr)
O Hypomagnesaemia
□ Mild (1 – 1.5 mg/dl) ให้ IM 50% MgSO4 1 g (1amp) ทุก 6 ชั่วโมง ติดต่อกัน 4
ครั้ง หรือพิจารณาตามปริมาณของแมกนีเซียมในเลือด
□ Severe (< 1 mg/dl) ให้ได้ 2 วิธี ดังนี้
◊ IV infusion: ให้ 50% MgSO4 2 g (2amp) เจือจางใน D5W 100 ml เข้าหลอด
เลือดดาช้า ๆ 4 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 3 วัน หรือ
◊ IM: ให้ IM เพิ่มยาได้ถึง 250 mg/kg หรือ 2 mEq/kg ภายใน 4 ชั่วโมง
● IV drip ควรใช้ Infusion pump หรือ Syringe pump
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3. อำกำรอันไม่พึงประสงค์
● กดระบบหำยใจ กดระบบกล้ำมเนื้อ เช่น Weakness, Paralysis
กดระบบประสำทส่วนกลำง ชัก คลื่นไฟฟ้ำหัวใจผิดปกติ
4. กำรติดตำมกำรใช้ยำโดยพยำบำล
● วัดระดับ Mg หลัง Loading dose และระหว่างให้ยาแต่ละครั้ง 6 –
12 ชั่วโมง ค่าปกติ 1.6 - 2.6 mg/dL แต่กรณี Preeclampsia
therapeutic level อยู่ที่ 4-8 mg/dL
● ติดตาม RR, HR ในกรณี Pre-eclampsia, Eclampsia หรือการให้
ยาขนาดสูงกว่า 1 g/hr ให้วัดทุก 15 นาที 2 ครั้ง ต่อไปทุก 1 ชัว่ โมง
ส่วนกรณีอื่นๆให้วัดทุก 4 ชั่วโมง
● ติดตาม Urine output ควรมากกว่า 100 mL/ 4 hr
● ติดตาม Deep tendon reflex
● ผู้ป่วยฉุกเฉินอาจตรวจ EKG
● ติดตาม Infusion pump เสมออย่างน้อยทุก 1 ชั่วโมง
5. ข้อบ่งชี้ที่ต้องรำยงำนแพทย์ขณะให้ยำ
● RR ไม่ต่ากว่า 16 ครั้ง /นาที ● HR อยู่ระหว่าง 60-100 ครั้ง/นาที
● เกิดอาการอันไม่พึงประสงค์
● Deep tendon reflex ผลเป็น ลบ
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Potassium chloride (KCl) injection 1.5 gm/10 ml or 20 mEq/10 ml ปริมำตร 10 ml
เฝ้ำระวัง!!! IV Infusion เท่ำนั้น ห้ำม!!! IV push หรือ Bolus (เพราะอาจทาให้เกิด Cardiac arrest)
1. ข้อบ่งใช้
3. อำกำรอันไม่พึงประสงค์
O Moderate - severe hypokalemia
● Hyperkalemia ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน ชาปลายมือปลายเท้า
ตะคริว (muscle cramps) อ่อนเพลีย กล้ามเนื้ออ่อนแรง สับสน
2. ขนำดยำและกำรบริหำร (ผู้ใหญ่)
O มากกว่า 2.5 - 3.5 mEq/L

ไม่เกิน 40 mEq/L
(หากจาเป็นได้ถึง 60 mEq/L)

O น้อยกว่า 2.5 mEq/L หรือ
มีอาการ Hypokalemia
(ไม่รวมCardiac arrest)
บางรายอาจได้ 400 mEq/ 24 hr
ไม่เกิน 40 mEq/hr
(Central line เท่านั้น)
ต้องตรวจ EKG บ่อยครั้ง
ไม่เกิน 80 mEq/L
(ไม่เกิน 200 mEq/L เฉพาะICU)

KCl 20 mEq/10 ml (2 amp)
+ NSS 980 ml
IV drip ไม่เกิน 250 ml/hr

KCl 20 mEq/10 ml (4 amp)
+ NSS 960 ml
IV drip ไม่เกิน 500 ml/hr

Serum K+
ขนำดยำ

ไม่เกิน 200 mEq/ 24 hr
ไม่เกิน 10 mEq/hr
(Peripheral line)

อัตรำเร็ว
ควำมเข้มข้น
ของ
สำรละลำย
วิธีกำรสั่งยำ
ของแพทย์

● IV Infusion เท่ำนั้น ต้องเจือจำงก่อนให้ยำและพลิกขวดกลับไปกลับมา
● ควรให้ยาผ่าน Infusion pump
● ห้ามผสม KCl ลงไปในถุงหรือขวดสารน้าที่กาลังแขวนให้ผู้ป่วยอยู่
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หายใจลาบาก หัวใจเต้นช้ำหรือเต้นผิดจังหวะ EKG ผิดปกติ
● ความเข้มข้น > 40 mEq/L อาจทาให้เกิดหลอดเลือดดาอักเสบ
และเนื้อเยื่อตายได้

4. กำรติดตำมกำรใช้ยำโดยพยำบำล
● ถ้าให้เกิน 40 mEq/L ต้องวัด HR, BP ทุก 2 ชั่วโมง
● ถ้าให้ 20 - 40 mEq/L หรือต่ากว่า ให้วัด HR ทุก 4 ชั่วโมง
และวัด BP ทุกเช้า-เย็น
● ถ้าในผู้ใหญ่ ให้ > 10 mEq/hr ควรตรวจ EKG อย่างต่อเนื่อง
● ตรวจระดับ K+ ก่อนให้ยาและที่ 2 - 4 ชั่วโมงหลังจากให้ยา
● ตรวจติดตาม Urine output ควรมากกว่า 100 ml/4 hr
● ตรวจดู IV site ทุก 1 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาการให้ยาและ
Infusion pump ทุก 4 ชั่วโมง

5. ข้อบ่งชี้ที่ต้องรำยงำนแพทย์ขณะให้ยำ
● BP ไม่อยู่ระหว่าง 160/110 และ 90/60 mmHg
● HR ไม่อยู่ระหว่าง 60 - 100 ครั้ง/นาที
● อาการ K+ สูง/ต่า ผิดปกติ ● เกิดอาการอันไม่พึงประสงค์
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In put/
Out put

Progress note/ Medication

หน้า 77

แบบบันทึกติดตำมกำรใช้ยำที่มีควำมเสี่ยงสูง
7.5% Sodium bicarbonate injection (44.6 mEq) ปริมำตร 50 ml
เฝ้ำระวัง!!! 1. อาการได้รับยาเกินขนาด ได้แก่ HypoCa ,HypoK, HyperNa, ชัก
2. ให้ยารวดเร็วอาจเกิด HyperNa, ความดันCSFลดลง, เกิด Intracranial hemorrhage และ Alkalosis

1. ข้อบ่งใช้
O Cardiac arrest O Metabolic acidosis O อื่นๆ........................
2. ขนำดยำและกำรบริหำร (ผู้ใหญ่)

3. อำกำรอันไม่พึงประสงค์
● Hypocalcemia (กล้ามเนื้อหดเกร็ง ตะคริว ชาปาก ชามือ/เท้า) ,
Hypokalemia (หัวใจเต้นผิดจังหวะ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ท้องผูก),
Hypernatremia, ชัก, Alkalosis , Cerebral hemorrhage ปากแห้ง
กระหายน้า Extravasation

O Cardiac arrest (แนะนาในผู้ที่เกิด Metabolic acidosis, Hyperkalemia
หรือ TCAs overdose ร่วมด้วย)
4. กำรติดตำมกำรใช้ยำโดยพยำบำล
□ เริ่มต้น 1 mEq/kg/dose IV slowly ตามด้วย Maintenance dose 0.5
mEq/kg/dose ทุก 10 นาที พิจารณาตาม Arterial blood gases
● ติดตาม BP ,PR, RR ทุก 5 นาที 3 ครั้ง ทุก15 นาที 1 ครั้ง
O Metabolic acidosis ขนาดยาคานวณตามสูตร ดังนี้
● ติดตามระดับ Ca, K, Na, HCO3 (เป้าหมาย ประมาณ 10 mEq/l)
HCO3 (mEq) = 0.5 * body weight (kg) * (24 – serum HCO3) หรือ
● ติดตาม pH (เป้าหมาย ประมาณ 7.2) , ABG การทางานของไต
HCO3 (mEq) = 0.5 x body weight (kg)x base deficit (mEq/l)
โดยเฉพาะการใช้ในระยะยาว
□ เริ่มต้นให้ยาทันที 50% IV หลังจากนัน้ 24 ชั่วโมง ถัดไปให้ที่เหลืออีก 50%
● ติดตาม urine pH โดยเฉพาะเมื่อใช้รักษาภาวะ Alkalosis
โดยปรับขนาดยาตามสภาวะ acid-base และติดตามค่า pH, serum HCO3 และ
● ติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์
Clinical status
5. ข้อบ่งชี้ที่ต้องรำยงำนแพทย์ขณะให้ยำ
- การให้ยาต้องเจือจางก่อน ยกเว้นกรณี Cardiac arrest เท่ำนั้นไม่ต้องเจือจำง
● HR < 60 หรือ > 140 ครั้ง/นาที ● Total CO2 < 17
- Cardiac arrest ให้ Direct IV (ไม่ต้องเจือจาง) IV slowly มากกว่า 1 – 3 นาที
● BP < 90/60 หรือ > 160/110 mmHg ● RR < 16 ครั้ง/นาที
- Metabolic acidosis ให้ Continuous infusion ต้องเจือจำงใน NSS, D5S
,D5W 50 - 100 ml (ความเข้มข้นสูงสุด 0.5 mEq/ml) ให้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง
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Adrenaline injection 1 mg/ml หรือ 1:1,000 ปริมำตร 1 ml
เฝ้ำระวัง!!! ยาสามารถให้ได้หลายรูปแบบ ซึ่งการให้แบบ IM หรือ SC สามารถให้ยาความเข้มข้น 1: 1000 หรือ 1 mg/ml
แต่ Slow IV bolus ควรเจือจำงให้ได้ยำควำมเข้มข้น 1: 10,000 หรือ 0.1 mg/ml
1. ข้อบ่งใช้
O Anaphylactic shock O Bronchospasm O Cardiac arrest O อื่นๆ
2. ขนำดยำและกำรบริหำร
 เด็ก
O Anaphylaxis: ให้ IM 0.01 mg/kg (0.01 mL/kg ของ 1 mg/mL หรือ 1:1,000
solution) ทุก 5 - 15 นาที (กรณีให้ Single dose ไม่ควรเกิน 0.3 mg)
O Cardiac arrest: ให้ IV/Intraosseous 0.01 mg/kg (0.1 mL/kg ของ 0.1 mg/mL
หรือ 1:10,000 solution) ทุก 3 - 5 นาที
- ความเข้มข้น 1:10,000 เตรียมโดยผสมยา 1 mg (1 mL ของ 1 mg/mLหรือ1:1,000
solution) เจือจางใน NSS หรือ SWI 9 mL(กรณีให้ Single dose ไม่ควรเกิน 1 mg)
O Bronchospasm: ให้ Nebulizer 0.05 - 0.5 mg/kg (0.05 - 0.5 mL/kg ของ 1
mg/mL หรือ 1:1,000 solution) ผสมใน NSS ให้ได้ 3 ml พ่นเป็นละอองผ่านทาง Face
mask (Max: <4 ปี ไม่เกิน 2.5ml/ครั้ง และ>4 ปี ไม่เกิน 5ml/ครั้ง)
 ผู้ใหญ่
O Anaphylaxis: ให้ IM 0.2 - 0.5 mg (0.2 – 0.5 mL ของ 1 mg/mL หรือ 1:1,000
solution) ทุก 5-15 นาที จนกว่าอาการจะดีขึ้น
O Cardiac arrest: ให้ IV/Intraosseous 1 mg (1 mL ของ 1 mg/mL solution หรือ
1:1,000) ทุก 3 - 5 นาที ควรฉีดตามด้วย NSS หรือ D5W 10 ml จนกว่าอาการจะดีขึ้น
● หลีกเลี่ยงกำรฉีดยำเข้ำหลอดเลือดแดงโดยตรงและกำรฉีดเข้ำกล้ำมเนื้อสะโพก
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3. อำกำรอันไม่พึงประสงค์
● ปวดเค้นหัวใจ หลอดเลือดแดงฉีกขาดหรือเลือดออกในสมอง
ความดันโลหิตเพิ่มเร็วและรุนแรง หัวใจเต้นเร็ว/ผิดจังหวะ, ความดัน
โลหิตสูง, แน่นหน้าอก, ปวดศีรษะ, หายใจหอบเหนื่อย, ปลายมือ
ปลายเท้าเขียว, เนื้อเยื่อตาย
4. กำรติดตำมกำรใช้ยำโดยพยำบำล
● ติดตาม BP และ HR
- กรณี CPR ติดตามทันทีเมื่อผู้ป่วยเริ่มมีชีพจร
- กรณี Anaphylaxis ติดตามทุก 10 นาที จนครบ 30 นาที
● ติดตาม EKG ใน Cardiac arrest ● ติดตาม Urine output
● ติดตาม IV site ทุก 1 ชั่วโมง ● ติดตามอาการไม่พึงประสงค์
5. ข้อบ่งชี้ที่ต้องรำยงำนแพทย์ขณะให้ยำ
● BP หรือ HR ผิดปกติ
เด็ก
ค่ำผิดปกติ
ผู้ใหญ่
เกิน 1 ปี
ต่ากว่า 1 ปี
BP (mmHg)
> 160/90 > 120/80
> 100/70
HR (ครั้ง/นาที)
> 120
> 180
> 220
● เกิดอาการอันไม่พึงประสงค์
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แบบบันทึกติดตำมกำรใช้ยำที่มีควำมเสี่ยงสูง
Amiodarone injection 150 mg/3ml ปริมำตร 3 ml
เฝ้ำระวัง!!! ควรให้ยา IV infusion อย่างช้าๆ หลีกเลี่ยงกำรให้ IV push เนื่องจำกมีควำมเสี่ยงควำมดันโลหิตต่ำอย่ำงรุนแรง
1. ข้อบ่งใช้
2. ขนำดยำและกำรบริหำร (ผู้ใหญ่) ต่อ
O Cardiac arrest : Pulseless VT/VF O Ventricular arrhythmia : Stable VT/AF

2. ขนำดยำและกำรบริหำร (ผู้ใหญ่)
O Cardiac arrest : Pulseless VT/VF
- ให้ Amiodarone 300 mg + D5W 20-30 ml slow push ใน 5-10 นาที หากไม่
Conversion อาจให้ซ้าได้อีก 150 mg ใน dose ที่สอง
O Ventricular arrhythmia : Stable VT/AF ให้ยาตามลาดับตามตาราง ดังนี้
24 ชั่วโมงแรก
เริ่มต้น
- Rapid loading phase:ให้Amiodarone 150 mg + D5W 97 ml
Loading
(ความเข้มข้น 1.5 mg/ml) IV drip มากกว่า 10 นาที (อัตราเร็ว 15
Infusion
mg/min และสูงสุดไม่เกิน 30 mg/min) ต่อด้วยSlow loading phase
- Slow loading phase:ให้Amiodarone 900 mg + D5W 482 ml
โดยแบ่งให้ยา 360 mg (200 ml) ในเวลา 6 ชั่วโมง หรือให้ด้วย
อัตราเร็ว 1 mg/min (33 ml/hr)
หลังจากนั้น
- แบ่งยา Slow loading phase ที่เหลือ 540 mg (300 ml) ให้ใน
Maintenance เวลา 18 ชั่วโมง (อัตราเร็ว 0.5 mg/min หรือ 17 ml/hr)
infusion
ขนาดยาใน 24 ชั่วโมงแรกขึ้นกับผู้ป่วย โดยขนาดยารวมไม่ควรเกิน
(ระยะควบคุมอาการ) 2.1 g/day เนื่องจากมีความเสี่ยงทาให้เกิด Hypotension
หลังจำก 24 ชั่วโมงแรก
- ให้ Maintenance infusion ต่อ โดยผสมยาให้มีความเข้มข้น 1 - 6 mg/ml หรือ
ผสม Amiodarone 900 mg + D5W 482 ml ให้ด้วย Rate 0.5 mg/min (17 ml/hr) จน
อาการผู้ป่วยดีขึ้น
Date/
Time
Baseline
5 min
10 min
15 min
20 min
25 min
30 min
35 min
40 min
45 min
50 min
55 min
60 min

T

P

R

โรงพยาบาลโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

BP

O2

IV site

● ใช้ Infusion pumpทั้งCentral line และ Peripheral line
● แนะนำกำรให้ยำ IV infusion อย่ำงช้ำๆ
● แนะนำกำรให้ยำ IV push เฉพำะใน Cardiac arrest

3. อำกำรอันไม่พึงประสงค์
● Bradycardia, AV block, Hypotension, Cardiogenic
shock, Hepatotoxicity,หลอดเลือดอักเสบ

4. กำรติดตำมกำรใช้ยำโดยพยำบำล
● ติดตาม EKG เป็นระยะ
● ติดตาม BP ,HR ทุก 5 นาทีในช่วงแรกของการให้ยา
(ติดตามจนกระทั่ง BP,HR คงที่ จากนั้นติดตามทุก 2 - 4 ชั่วโมง
● ติดตาม Pulmonary toxicity, Neurotoxicity, Ocular
toxicity
● ติดตาม Infusion pump ทุก 2 ชั่วโมง
● ติดตามตาแหน่ง IV site ทุก 2 ชั่วโมง

5. ข้อบ่งชี้ที่ต้องรำยงำนแพทย์ขณะให้ยำ
● BP < 90/60 mmHg
● HR < 60 ครั้ง/นาที
● EKG พบ VT, VF, heart block

In put/
Out put
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แบบบันทึกติดตำมกำรใช้ยำที่มีควำมเสี่ยงสูง
Atropine sulfate injection 0.6 mg/ml ปริมำตร 1 ml
เฝ้ำระวัง!!! ติดตำมอำกำรหัวใจเต้นเร็ว สับสนวุ่นวำย มึนงง ตำพร่ำ
1. ข้อบ่งใช้
2. ขนำดยำและกำรบริหำร (ผู้ใหญ่) ต่อ
O Asystole O Bradycardia O อื่นๆ..........................................
● แนะนาให้ทาง IV โดยไม่ต้องเจือจาง โดยให้ Rapid IV injection
O รักษาภาวะพิษเฉียบพลันจาก Organophosphate หรือ carbamate
เพราะการให้ Slow injection อาจเกิด Paradoxical bradycardia
2. ขนำดยำและกำรบริหำร (ผู้ใหญ่)
● การให้ SC, IM ไม่ต้องเจือจาง ส่วน Endotracheal ควรเจือจาง
O Asystole: IV ให้ขนาด 1 mg สามารถให้ซ้าได้ทุก 3 – 5 นาที (ขนาดยา ใน SW หรือ NSS ไม่เกิน 10 ml
รวมสูงสุด 3 mg)
3. อำกำรอันไม่พึงประสงค์
O Bradycardia: IV, IM ให้ขนาด 0.5 mg ทุก 3 – 5 นาที (ขนาดยารวม
● หัวใจเต้นเร็ว สับสนวุ่นวำย มึนงง ตำพร่ำ ปากแห้ง ตาพร่ามัว รู
สูงสุด 3 mg)
ม่านตาขยาย ปัสสาวะคั่ง ชีพจรเต้นเร็ว และท้องผูก
O Antidote of organophosphate or carbamate
4. กำรติดตำมกำรใช้ยำโดยพยำบำล
- IV, IM, Endotracheal เริ่มตันให้ขนาด 1 – 6 mg สามารถให้ซ้าโดย
● ติดตาม HR, BP, Mental status ทุก 5 นาที จนกว่าจะ stable
เพิ่มขนาดยา 2 เท่าไปเรื่อยๆ ทุก 3 – 5 นาที จนกว่าจะเกิด Atropine
● ติดตามอาการไม่พึงประสงค์
effect (ปากแห้ง ตาพร่า ถ่ายปัสสาวะลาบาก หน้าแดง) และให้ยาซ้าเป็น
5. ข้อบ่งชี้ที่ต้องรำยงำนแพทย์ขณะให้ยำ
เวลา 2 – 12 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับอาการที่เกิดขึ้นซ้า
● BP > 160/90 mmHg ● HR > 120/min
- หลังจากเกิด Atropine effect ให้ Continuous IV infusion ต่อเนื่อง
● Mental status : หลับแล้วปลุกยาก, ตื่นแล้วไม่รู้สึกตัว, ไม่รู้สึกตัว
ในขนาด 10 – 20 % ของขนาดยาทั้งหมดที่ทาให้เกิด Atropine effect ต่อ
● เกิดอาการไม่พึงประสงค์
ชั่วโมง
Date/
Time
Baseline
5 min
10 min
15 min
20 min
25 min
30 min
35 min
40 min
45 min
50 min
55 min
60 min
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แบบบันทึกติดตำมกำรใช้ยำที่มีควำมเสี่ยงสูง
Digoxin injection 0.5 mg/ 2 ml ปริมำตร 2 ml
เฝ้ำระวัง!!! ยำมี Therapeutic index แคบ ระวังกำรใช้ในผู้ป่วยโรคไต โรคหัวใจ และผู้ป่วยที่มีค่ำ K < 3.5 mEq/L
1. ข้อบ่งใช้
O Supraventricular arrhythmias โดยเฉพาะ Atrial fibrillation
O Congestive Heart failure O อื่นๆ......................................
2. ขนำดยำและกำรบริหำร (ผู้ใหญ่)
Indication
Total Digitalizing Dose
Daily Maintenance
(Loading dose)
Dose
O Atrial fibrillation IV 8 – 12 mcg/kg โดยให้ 50% Oral 0.125 – 0.25 mg
(Rate control)
ของขนาดยาทันที (ให้ประมาณ once daily
5 นาที) และ อีก 25% ของ
ขนาดยา ทุก 4 – 8 ชั่วโมง
O Supraventricular IV 0.5 – 1 mg โดยให้ 50%
-Oral 0.125 – 0.5 mg
tachyarrhythmia
ของขนาดยาทันที (ให้ประมาณ once daily
(Rate control)
5 นาที) และอีก 25 % ของ
-IV, IM 0.1 – 0.4 mg
ขนาดยา ทุก 6 – 8 ชั่วโมง
once daily
หมำยเหตุ:
- หากการทางานของไตลดลงควรลดขนาดยา Daily Maintenance Dose
- การให้ IV เริ่มต้นจะไม่เกิน 2 หลอด (1 mg) หากมากกว่า 2 หลอด ให้ปรึกษาแพทย์
● กรณีให้ IV Push: ให้โดยไม่ต้องเจือจางหรือเจือจางยาอย่างน้อย 4 เท่า ต้องฉีดช้ำๆ
เป็นเวลำมำกกว่ำ 5 นำที ขึ้นไป
● กรณีให้ IV Drip: เจือจางยาอย่างน้อย 250 เท่า IV infusion เป็นเวลา 10-20 นาที

Date/
Time
Baseline
15 min
30 min
60 min
1.5 hr
2 hr
3 hr
4 hr
5 hr

T

P

R

BP

โรงพยาบาลโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
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IV site

3. อำกำรอันไม่พึงประสงค์
● ภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ, Hyperkalemia,พิษต่อระบบอื่น (แบบ
เฉียบพลัน เช่น สับสน ซึมลง ซึมเศร้า อ่อนเพลีย มึนงง คลื่นไส้
อาเจียน และแบบสะสมเรื้อรัง เช่น มองเห็นแสงสีเหลือง ตาพร่ามัว)
● ยำมี Therapeutic index แคบ ควรตรวจวัดระดับยาในเลือด
การวัดระดับยาในเลือด (ให้ยา IV ควรเจาะหลังให้ยา ≥4 ชั่วโมง)
 Therapeutic range (กรณี CHF : 0.8 - 2 mg/ml และ
กรณี Arrhythmia : 1.5 - 2.5 mg/ml)
4. กำรติดตำมกำรใช้ยำโดยพยำบำล
● ประเมิน HR และ serum K ก่อนให้ยำ
● ติดตาม HR ทุก 15 นาที ติดต่อกัน 2 ครั้ง ต่อไปทุก 30 นาที
ติดต่อกัน 3 ครั้ง ต่อไปทุก 1 ชั่วโมง จนครบ 5 ชั่วโมง
● ติดตาม EKG ขณะฉีดและหลังฉีดยา 1 ชั่วโมง
● ติดตามอาการพิษทุกวันหากเกิดให้ส่งตรวจระดับยาในเลือดทันที
● IV site อาจมี extravasation ได้
● ติดตาม serum creatinine เริ่มต้นและระหว่างการใช้ยา
● ติดตาม serum K, Mg และ Ca เป็นระยะหรือสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
5. ข้อบ่งชี้ที่ต้องรำยงำนแพทย์ขณะให้ยำ
● HR < 60 ครั้ง/นาที ก่อนให้ยา และ HR ไม่อยู่ในช่วง 60 – 120
ครั้ง/นาที ขณะให้ยา ● EKG ผิดปกติ ● เกิดอาการพิษจากยา
● K <3.5 mEq/L ก่อนให้ยา และK >5.5 mEq/L ขณะให้ยา
● BP < 90/60 mmHg ● ระดับยาในเลือด >2 ng/mL
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แบบบันทึกติดตำมกำรใช้ยำที่มีควำมเสี่ยงสูง
Dopamine injection 250 mg/ 10 ml ปริมำตร 10 ml
เฝ้ำระวัง!!! ถ้าผู้ป่วยมีภาวะ Hypovolemia, Hypoxia, Hypercapnia หรือ Acidosis ให้แก้ไขสภาวะเหล่านี้ก่อนให้การรักษาหรือระหว่างการรักษา
1. ข้อบ่งใช้
O Cardiac output low O Hypotension O Poor perfusion of vital organs
2. ขนำดยำและกำรบริหำร (ผู้ใหญ่: ขนาดยาขึ้นกับการตอบสนอง)
ขนาดยาที่มีผลต่อการออกฤทธิ์ตามตารางต่อไปนี้
ขนำดยำ (mcg/kg/minute)
กำรออกฤทธิ์
Low-dose
1 - 5 เพิ่ม Renal blood flow, Urine output
Intermediate- 5 - 15 เพิ่ม Renal blood flow, Heart rate, Cardiac
dose
contractility, Cardiac output
High-dose
>15 เพิ่ม Total peripheral resistance, Pulmonary
pressure, Blood pressure
● เริ่มต้น IV 1 - 5 mcg/kg/min อาจค่อยๆ เพิ่มขึ้น 1 - 4 mcg/kg/min ทุก 10 - 30 นาที
จนกว่าผู้ป่วยมีการตอบสนองตามที่ต้องการ ขนาดยาสูงสุด 20 mcg/kg/min
● ขนาดยา > 20 - 30 mcg/kg/min ควรเปลี่ยนไปใช้ Adrenaline หรือ Norepinephrine
● วิธีกำรสั่งยำของแพทย์
□ Dopamine 1 : 1 คือ Dopamine 1 mg ต่อ สารน้า 1 ml
-ผสม Dopamine 500 mg (20 ml) + D5W 480 ml
□ Dopamine 2 : 1 คือ Dopamine 2 mg ต่อ สารน้า 1 ml
-ผสม Dopamine 200 mg (8 ml) + D5W 92 ml
● ให้ IV infusion เท่ำนั้น โดยใช้ Infusion pump ควรให้ทาง central vein
● กำรหยุดยำจะต้องค่อยๆหยุดยำ เนือ่ งจากการหยุดทันทีจะทาให้ผู้ป่วยความดันโลหิตต่าได้
● ต้องเจือจางและเขย่าให้เข้ากันดีกับสารน้าก่อนให้ผู้ป่วยเสมอ
● ขนาดยาและจานวนหยดยาตามตารางในคู่มือ (Max rate IV 20 mcg/kg/min)
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3. อำกำรอันไม่พึงประสงค์
● หัวใจเต้นเร็ว หัวใจเต้นผิดจังหวะ ความดันโลหิตสูง ปลายมือ
ปลายเท้าเขียว รอยแดงบวมรอยคล้าตามเส้นเลือด
4. กำรติดตำมกำรใช้ยำโดยพยำบำล
● ติดตาม vital sign ได้แก่ BP (ระวังการเกิด hypertension
โดยเฉพาะในผู้ที่ใช้ infusion rate มากกว่า 20 mcg/kg/min)
และ HR ทุก 1 ชั่วโมง
● ติดตามคลื่นไฟฟ้า EKG
● ติดตามการทางานของไต โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ใช้ขนาดยาสูง
(20 - 40 mcg/kg/min)
● วัดปริมาณปัสสาวะในผู้ใหญ่ควรมากกว่า 100 mL/4 hr หรือ
ไม่น้อยกว่า 30 mL/hr
● ติดตามบริเวณให้ยาทุก 1 ชั่วโมง
● ติดตาม Infusion pump เสมอ ทุกครั้งที่ปรับขนาดยาและ
ทุก 1 ชั่วโมง
5. ข้อบ่งชี้ที่ต้องรำยงำนแพทย์ขณะให้ยำ
● BP มากกว่า 160/90 mmHg
● HR มากกว่า 120 ครั้ง/นาที
● EKG ผิดปกติ
● เกิดอาการอันไม่พึงประสงค์
● Urine output ออกน้อยกว่าปกติ

In put/
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แบบบันทึกติดตำมกำรใช้ยำที่มีควำมเสี่ยงสูง
Norepinephrine injection 4 mg/4ml ปริมำตร 4 ml
เฝ้ำระวัง!!! กำรสั่งยำมีหลำยอัตรำส่วนหรือสัดส่วน และระวัง Extravasation หำกต้องบริหำรยำเป็นเวลำนำนควรเปลี่ยนบริเวณที่แทง
1. ข้อบ่งใช้
3. อำกำรอันไม่พึงประสงค์
O Hypotension/Shock O อื่นๆ..............................
●ระวัง Extravasation Vasoconstriction (หลอดเลือดหด
2. ขนำดยำและกำรบริหำร
ตัว ทาให้บริเวณที่ให้ยาซีด ขาว และเย็น) หากต้องบริหารยา
● เด็ก : ขนาดเริ่มต้น 0.05 - 0.1 mcg/kg/min แล้วค่อยๆปรับขนาดยา (Usual
เป็นเวลานานควรเปลี่ยนบริเวณทีแ่ ทงเข็มเป็นระยะๆ ความดัน
maximum dose 2 mcg/kg/min)
โลหิตสูง ปวดศีรษะ หัวใจเต้นช้าหรือผิดจังหวะ คลื่นไส้อาเจียน
● ผู้ใหญ่ : ขนาดเริ่มต้น 8 – 12 mcg/min (ขนาดทั่วไปที่แนะนา 2 – 4 mcg/min) แล้ว กระวนกระวาย หายใจลาบาก
ค่อยๆปรับขนาดยา (Maximum dose 30 mcg/min)
4. กำรติดตำมกำรใช้ยำโดยพยำบำล
● วิธีกำรสั่งยำของแพทย์
● ตรวจ IV site ทุก 1 ชั่วโมง ตลอดการให้ยา
O สัดส่วน 1:62.5 หรือ 4:250 คิดเป็นความเข้มข้น 16 mcg/mL
● ตรวจวัด BP และ HR ทุก 2 นาที เมื่อเริ่มให้ยา และวัดทุก
วิธีผสม ยำ 8 mg (2 amp) + D5W 492 ml หรือ 16 mg (4 amp) + D5W 984 ml
5 นาที เมื่อความดันเลือดอยู่ในระดับคงที่ที่ต้องการ (ประมาณ
Dose(mcg/min)
0.5 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Rate(mL/hr)
1.9 3.8 7.5 11.3 15 18.8 22.5 26.3 30 33.8 37.5
80-100 mmHg systolic) หลังจากนั้นวัดทุก 15 นาที 4 ครั้ง
O สัดส่วน 1:31 หรือ 8:250 คิดเป็นความเข้มข้น 32 mcg/mL
ถ้า Stable บันทึกทุก 1 ชั่วโมง ตลอดการให้ยา
วิธีผสม ยำ 3.2 mg + D5W 97 mL หรือ 16 mg (4 amp) + D5W 484 mL
5. ข้อบ่งชี้ที่ต้องรำยงำนแพทย์ขณะให้ยำ
Dose(mcg/min)
0.5 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
● ผู้ใหญ่ : BP>160/90 mmHg หรือ HR >120 ครั้ง/นาที
Rate(mL/hr)
0.9 1.9 3.8 5.6 7.5 9.4 11.3 13.1 15 16.9 18.8
หมำยเหตุ ก่อนผสมยาควรดูด D5W ออกก่อน เท่ากับปริมาณยาที่จะผสมเข้าไป
● เด็ก : BP> 120/80 mmHg หรือ HR > 180 ครั้ง/นาที
● บริหารยาแบบ Continuous IV infusion โดยใช้ Infusion pump
● เริ่มให้ยาช้าๆและปรับตามการตอบสนอง หยุดยำต้องค่อยๆ ปรับลด ห้ำมหยุดยำทันที

Date/
Time
Baseline
2 min
4 min
6 min
8 min
10 min
12 min
14 min
16 min
18 min
20 min

T

P

R

BP
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แบบบันทึกติดตำมกำรใช้ยำที่มีควำมเสี่ยงสูง
Phenytoin sodium injection 250 mg/5 ml ปริมำตร 5 ml
เฝ้ำระวัง!!! ยำมี Therapeutic index แคบ สำมำรถเกิดพิษได้ง่ำย และยำผสมใน NSS เท่ำนั้น
1. ข้อบ่งใช้
O Status epilepticus O อื่นๆ
2. ขนำดยำและกำรบริหำร
● Status epilepticus
O เด็ก
- เริ่มต้น Loading dose: ให้ 20 mg/kg IV (Max 1,500 mg/ครั้ง) อัตราเร็ว < 1
mg/kg/min ถ้ายังไม่หยุดชักหลังเริ่มยา 30 นาที สามารถให้ซ้าได้อีก 10 mg/kg
- ตามด้วย Maintenance dose: ให้ขนาด 5 - 8 mg/kg/day แบ่งให้ทุก 8 ชั่วโมง
O ผู้ใหญ่
- เริ่มต้น Loading dose: ให้ขนาด 20 - 30 mg/kg IV (ขนาดยาสูงสุด 1,500 mg/
ครั้ง) อัตราเร็ว < 50 mg/min
- ตามด้วย Maintenance dose: ให้ขนาด 300 – 500 mg/day แบ่งให้ทุก 8 ชั่วโมง
● ขนาดยาขึ้นกับระดับยาในเลือด ซึ่งระดับที่ให้ผลในการรักษา 10 - 20 mcg/ml
● หากต้องลดขนาดยา หยุดใช้ยา หรือแทนด้วยยาตัวอื่น ควรค่อยๆหยุดยำ
● กำรให้ IV infusion ให้เจือจำงใน 0.9% NSS ปริมำตร 50 - 100 ml ให้ได้ความ
เข้มข้นสุดท้ายไม่เกิน 1 - 10 mg/ml ห้ำมเจือจำงใน D5W
● การให้ IV infusion ควรให้อัตรำเร็ว ไม่เกิน 50 mg/min (เด็ก < 1 mg/kg/min) และ
ให้ผ่านหลอดเลือดดาใหญ่ ถ้าให้เร็วอาจเกิด Bradycardia หรือ Hypotension ได้
● ไม่ควรใช้ Infusion pump เนื่องจากยาอาจตกตะกอน

Date/
Time
Baseline
15 min
30 min
45 min
60 min
1.5 hr
2 hr
3 hr
4 hr

T

P

R
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3. อำกำรอันไม่พึงประสงค์
● ขนดก เหงือกบวม หน้าหยาบ ชาตามปลายมือเท้า Vitamin D
deficiency โรคกระดูกแข็งที่อ่อนและโค้งงอ SLE
● กล้ามเนื้อตากระตุก เดินเซ พูดไม่ชัดลิ้นแข็ง มือสั่น คลื่นไส้/
อาเจียน ง่วงนอน สับสน Hyperactivity Coma Seizures
● ความดันต่า หัวใจเต้นช้า หลอดเลือดอักเสบ
4. กำรติดตำมกำรใช้ยำโดยพยำบำล
● ติดตาม BP, HR หลังให้ยาทุก 15 นาที 4 ครั้ง ทุก 30 นาที 2 ครั้ง
และ ทุก 1 ชั่วโมง 2 ครั้ง
● ติดตาม serum Phenytoin level โดยระดับยาที่ให้ผลในการ
รักษา 10 – 20 mcg/ml
● ติดตาม CBC, liver function tests (AST, ALT, Albumin)
● ติดตามอาการไม่พึงประสงค์
● ติดตาม IV site อย่างน้อยเวรละ 2 ครั้ง
5. ข้อบ่งชี้ที่ต้องรำยงำนแพทย์ขณะให้ยำ
● BP < 90/60 mmHg ● HR < 60 ครั้ง/นาที
● Phenytoin level > 20 mcg/ml
● Albumin level ≤ 3 g/dL (เนื่องจากเพิ่มฤทธิ์ยา)
● เกิดอาการไม่พึงประสงค์

In put/
Out put
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แบบบันทึกติดตำมกำรใช้ยำที่มีควำมเสี่ยงสูง
Nicardipine 2mg/2ml ปริมำตร 2 ml
เฝ้ำระวัง!!! ผู้ป่วยโรคตับ ไต และ Heart failure ให้ Titrate infusion อย่างช้าๆ และควรเริ่มขนาดยาต่าๆ ในผู้ป่วยโรคตับและผูส้ ูงอายุ
1. ข้อบ่งใช้
3. อำกำรอันไม่พึงประสงค์
O Hypertension O อื่นๆ...................................
● หัวใจเต้นช้า ความดันโลหิตต่า เวียนศีรษะ หน้าแดง ปวดศีรษะ
2. ขนำดยำและกำรบริหำร (ผู้ใหญ่)
คลื่นไส้ รอยแดงหรือคล้าตามเส้นเลือดบริเวณฉีดยา
O IV infusion: Nicardipine 1:5 (0.2 mg/ml)
4. กำรติดตำมกำรใช้ยำโดยพยำบำล (IV infusion)
- ผสม Nicardipine (10 amp หรือ 20 ml) + NSS 80 ml
● ติดตาม BP, HR ทุก 15 นาที ในชั่วโมงแรก จากนั้นทุก 1 ชั่วโมง
- Start rate 5 mg/hr หรือ 25 ml/hr [ ส่วนใหญ่ให้ 1 mg/hr หรือ
● ติดตาม IV site ทุก 1 ชั่วโมง และเปลี่ยนตาแหน่งให้ยาทุก 12 ชั่วโมง
5 ml/hr ] โดยเพิ่ม 2.5 mg/hr ทุก 5 - 15 นาที [ ส่วนใหญ่ให้ 0.4 mg/hr
(Peripheral vein)
หรือ 2 ml/hr ทุก 15 นำที ] อัตราเร็วสูงสุดไม่เกิน 15 mg/hr หลังจาก
5. ข้อบ่งชี้ที่ต้องรำยงำนแพทย์ขณะให้ยำ
ความดันโลหิตลงตามทีต่ ้องการแล้ว อาจลดจนได้ 3 mg/hr
● BP < 90/60 mmHg หรือ > 160/110 mmHg
- ควรใช้ infusion pump
● HR < 60 ครั้ง/นาที หรือ > 120 ครั้ง/นาที
O อื่นๆ..................................................................
● เกิดอาการอันไม่พึงประสงค์
Date/
In put/
Progress note/ Medication
T
P
R
BP
O2
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Time
Out put
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15 min
30 min
45 min
60 min
2 hr
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แบบบันทึกติดตำมกำรใช้ยำที่มีควำมเสี่ยงสูง
Warfarin 2 และ 5 mg tablets
เฝ้ำระวัง!!! ยำทำให้เกิดภำวะเลือดออกได้ง่ำยต้องติดตำมค่ำ INR และยำมี Drug interaction กับยำและอำหำรหลำยชนิด
1. ข้อบ่งใช้และขนำดยำ
● กรณีไม่เร่งด่วน (เช่น chronic stable AF) เริ่มขนาด 3 mg/day ซึ่งจะได้ผลการรักษาใน
5 - 7 วัน หรือให้ในขนาดต่ากว่านี้หากมีความเสี่ยงเกิดเลือดออก
ข้อบ่งใช้

ค่ำ INR
เป้ำหมำย

O Pulmonary embolism (PE) หรือ Deep vein thrombosis (DVT) ,ประวัติเคยเกิด
เส้นเลือดสมองอุดตันจากลิม่ เลือด, Acute myocardial infarction, Atrial fibrillation,
Valvular heart disease, ผู้ป่วยที่มี Mechanical prosthetic aortic valve, ผู้ป่วยที่มี
Bioprosthetic valves หรือการทาผ่าตัด Mitral valve repair ที่มี annuloplasty ring

2.0 - 3.0

O ผู้ป่วยที่มี Mechanical prosthetic mitral valve

2.5 - 3.5

● ขนำดยำปัจจุบัน...................mg/wk
2. กำรปรับขนำดยำ
ระดับค่ำ INR ที่วัดได้
< 1.5
1.5 - 1.9
2.0 - 3.0
3.1 - 3.9
4.0 - 4.9
5.0 - 8.9 no bleeding
≥9.0 no bleeding
Major bleeding with any INR

Date/
Time
Baseline

T

P

กำรปรับขนำดยำต่อสัปดำห์
เพิ่ม 10 - 20%
เพิ่ม 5 - 10%
ให้ขนาดยาเดิม
ลด 5 - 10%
หยุดยา 1 วันและลด 10%
หยุดยา 1 - 2 วัน และให้ Vit K1 1 mg orally
หยุดยาและให้ Vit K1 5 - 10 mg orally
ให้ Vit K110 mg IV ร่วมกับ FFP
ให้ Vit K1 ซ้าได้ทุก 12 ชั่วโมง เมื่อต้องการ

R

BP
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Bleed

3. อำกำรอันไม่พึงประสงค์
● จ้าเลือดออกตามตัว เลือดออกตามไรฟัน เลือดกาเดาไหล ไอ
หรืออาเจียนเป็นเลือด ปัสสาวะเป็นเลือด อุจจาระเป็นเลือดหรือสี
ดา เมื่อเกิดแผลแล้วเลือดไหลไม่หยุด ประจาเดือนออกมาก
ผิดปกติ
4. กำรติดตำมกำรใช้ยำโดยพยำบำล
● ติดตามค่าความแข็งตัวของเลือด (INR Monitoring)
- ควรตรวจ INR หลังจากเริ่มได้ยา 2 หรือ 3 วัน
- ควรตรวจ INR ซ้าภายใน 1 สัปดาห์ภายหลังมีการปรับ
ขนาดยาทุกครั้ง
- ผู้ป่วยที่มขี นาดยาที่แน่นอนและมีค่า INR อยู่ในช่วง
เป้าหมายอย่างสม่าเสมอ ควรได้รับการตรวจINR อย่างน้อยทุกๆ4
สัปดาห์
- ผู้ป่วยที่มีค่า INR ไม่คงที่อยู่เป็นประจา ควรได้รับการตรวจ
INR อย่างน้อยทุกๆ 2 สัปดาห์
● ติดตามภาวะเลือดออกผิดปกติ (Bleeding)
● ติดตามภาวะเลือดแข็งตัวผิดปกติ (Clotting) ได้แก่ ขาบวม
ชา ปวดเมื่อย ไม่มีแรง ตาพร่า
5. ข้อบ่งชี้ที่ต้องรำยงำนแพทย์ขณะให้ยำ
● ระดับ INR อยู่นอกช่วงเป้าหมาย
● เกิดอาการ Bleeding หรือ Clotting
In put/
Progress note/ Medication
INR
Out put
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แบบบันทึกติดตำมกำรใช้ยำที่มีควำมเสี่ยงสูง
Streptokinase injection 1,500,000 Units/vial
เฝ้ำระวัง!!! ยำมีหลำยข้อห้ำมใช้ที่ต้องพิจำรณำ ควรบริหำรยำอย่ำงช้ำๆ เพื่อป้องกันภาวะความดันโลหิตต่า หัวใจเต้นเร็วหรือช้าผิดปกติ ช็อก
และควรเฝ้ำระวังกำรแพ้อย่ำงใกล้ชิด
1. ข้อบ่งใช้
O รักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (MI)
2. ขนำดยำและกำรบริหำร (ผู้ใหญ่: ให้ยาก่อน Refer ในกรณี Refer time > 2
ชั่วโมงหรือหลัง 22.00น.)
O Acute Myocardial infarction ภายใน 12 ชั่วโมง หลังจากมีอาการเจ็บเค้น
อก โดยไม่มีข้อห้าม
- ให้ขนาด 1,500,000 unit IV Infusion ใช้เวลานานกว่า 60 นาที
- อาจพิจารณาให้ Pre – medication ก่อนให้ยา Streptokinase
Omeprazole 40 mg inj. 1 amp IV stat
Hydrocortisone 100 mg inj. 3 amp slowly IV push (ละลายยาด้วย
SWFI ขวดละ 2 ml ฉีดยาช้าๆ อย่างน้อย 30 วินาที)
Metoclopramide 10 mg/2 ml inj. 1 amp IV stat
Chlorpheniramine 10 mg/ 1 ml inj. 1 amp IV stat
● เตรียมยาโดยใช้หลอดฉีดยาขนาด 10 ml และเข็มเบอร์ 18 ดูดสารน้า
จานวน 5 ml จากถุง NSS หรือ D5W ขนาด 100 ml แล้วนาไปละลายยา 1
vial โดยฉีดสำรน้ำเข้ำข้ำง vial อย่ำงช้ำๆ แล้วหมุน vial เบำๆ เพื่อให้ยา
ละลาย (ห้ามเขย่า เพราะจะทาให้เกิดฟอง) ดูดยาที่ละลายอย่างช้าๆ แล้วเจือจาง
กลับลงในถุง NSS หรือ D5W ขนาด 100 ml เดิม (ปริมาตรสุดท้ายประมาณ 100
ml) หลังผสมแล้วจะได้สารละลายใสไม่มีสีจนถึงสีเหลืองอ่อนใสถึงขุ่นเล็กน้อย
● ห้ำมฉีดยำเข้ำกล้ำมเนื้อ
● ให้ยาทางหลอดเลือดดา (Intravenous) นานกว่า 60 นาที ด้วยเครื่อง
Infusion pump เท่านั้น โดย Rate 110 microdrop/min และควร Flush สาย
น้าเกลือด้วย NSS
● ควรทดสอบปฏิกิริยาการแพ้ (Intradermal skin test) ก่อนให้
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3. อำกำรอันไม่พึงประสงค์
● ความดันโลหิตต่า, เลือดออกบริเวณที่ฉีดยา, อาการแพ้ยา, มีความ
ผิดปกติของจังหวะและอัตราการเต้นของหัวใจ, Angina pectoris
4. กำรติดตำมกำรใช้ยำโดยพยำบำล
● ก่อนให้ยาควรวัด EKG, BP, PT, aPTT, Platelet count, Signs of
bleeding
● ติดตาม EKG โดยใช้เครื่อง Defibrillator ไว้ตลอดเวลา เพราะขณะ
บริหารยาอาจทาให้เกิด Cardiac arrhythmia
ได้แก่ Heart block, Ventricular Tachycardia , Ventricular fibrillation
● ติดตาม Bleeding precaution อย่างน้อย 12 ชั่วโมงหลังได้รับยา
● เฝ้าระวังการแพ้อย่างรุนแรง ถ้าแพ้ให้หยุดยาทันที
● เฝ้าระวังภาวะ Hypotension โดยติดตาม BP ทุก 15 นาที จนกว่ายาจะ
หมด
● เฝ้าระวังภาวะ Bleeding/Neuro signs ทุก 1 ชั่วโมง ใน 24 ชั่วโมง
● ติดตามประเมินประสิทธิผลของการได้รับยา โดยอาการเจ็บหน้าอกที่
ลดลงอย่างรวดเร็ว/Reperfusion arrhythmia/ST segment ลดลงมากกว่า
50% ใน 90 นาที
5. ข้อบ่งชี้ที่ต้องรำยงำนแพทย์ขณะให้ยำ
● เกิดภาวะเลือดออกหรืออาการไม่พึงประสงค์ ● เกิดอาการแพ้
● อาการเจ็บหน้าอกไม่ทุเลาหรือเจ็บมากขึ้น/Pain score 7/10 หลังให้ยา
อย่างน้อย 30 นาที
● BP < 90/60 mmHg ● EKG แสดงภาวะ Cardiac Arrhythmia

IV site

In put/
Out put
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