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การบริหารยาท่ีมีความเส่ียงสูง (High Alert Drugs) 

โรงพยาบาลโพนสวรรค 

คําจํากัดความ  

ยาท่ีมีความเสี่ยงสูง  คือ ยาท่ีมีความเสี่ยงสูงตอการเกิดความผิดพลาดในกระบวนการรักษา และกอใหเกิดอันตรายอาจถึงชีวิตหาก

เกิดความผิดพลาดในการใช  ดังน้ันจึงควรมีขอตกลงรวมกันเพ่ือเพ่ิมความระมัดระวังในทุกข้ันตอนตั้งแตการจัดเก็บยา การสั่งใชยา 

การจายยา และการบริหารยาแกผูปวย รวมท้ังมีระบบเตรียมการปองกันและลดโอกาสท่ีจะเกิด Medication error ท่ีรุนแรงจากการใช

ยากลุมน้ี  

การดําเนินการ ครอบคลุมตั้งแตการสั่งจาย การจายยา และการบรหิารยาใหผูปวย 

แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับยาท่ีมีความเสี่ยงสูง (High Alert Drugs) 

แนวทางการสั่งใชยา (แพทย) 

- ยืนยันความถูกตองของผูปวย  

- เขียนคําสั่งใหชัดเจน ไมควรใชตัวยอ  ระบุการ monitor และ อาการของผูปวยท่ีควรแจงแพทยทันที 

- ไมควรสั่งจายยาท่ีมีความเสี่ยงสูงทางโทรศัพท ยกเวนกรณีเรงดวนใหผูรับคําสั่งบันทึกทันทีและ ทวนซ้ํา ใหผูสั่งใชยาทราบกอน

ทุกครั้ง / แพทยติดตามลงนามภายใน 24 ช่ัวโมง 

- เขาถึงขอมูลยาทันทีท่ีมีขอสงสัย 

แนวทางการการบริหารยา (พยาบาล) 

- ยาท่ีมีความเสี่ยงสูงจะ ติดสติ๊กเกอรสีแดง 

- ตองทําการตรวจสอบยาท่ีไดรับกับใบสั่งยาของแพทยใหถูกตองท้ัง ช่ือผูปวย ชนิดยา ความแรง รูปแบบยาเตรียม จํานวน หาก

เปนยาใหมท่ีไมคุนเคย และไมมีฉลากยาหรือขอมูลยาระบุวาเปนยาท่ีแพทยสั่งหรือไม ใหโทรกลับไปยังหองยาเพ่ือสอบถาม

ขอมูลยืนยันความถูกตองของยาทุกครั้ง 

- card ยาท่ีมีความเสี่ยงสูงจะเขียนดวยปากกาสีแดง 

- ยาท่ีมีความเสี่ยงสูงจะมีการตรวจสอบกอนใหยาตั้งแตข้ันตอนการ check card ยากับ kardex ทุกเวร check card ยากับ 

kardex กับ chart ทุกวัน และกอนเตรียมยาจะตองตรวจสอบความถูกตองของ card ยา กับชนิดยา โดยบุคคลท่ีสองพรอมลง

บันทึกการตรวจสอบทุกครั้ง 

- การเตรียมผสมยาทําดวยความระมัดระวัง ท้ังชนิดยา ชนิดของสารละลายท่ีตองใช และความเขมขนท่ีตองการ การบริหารยา

จะตองคํานึงถึงอัตราเร็วในการใหยาทุกครั้ง 

- การใหยาตองยืนยันความถูกตองของผูปวยอยางนอย 2 ตัวช้ีบง เชน ถามช่ือผูปวย ดูปายขอมือ ปายปลายเตียง 

- พยาบาลผูใหยามีการเฝาระวังอาการท่ีเปนอันตรายท่ีสามารถเกิดไดจากการใชยาในกลุมท่ีมีความเสี่ยงสูงในระหวางการใหยา

พรอมท้ังเตรียมการแกไขลวงหนากอนการใหยาเชน เตรียมรถฉุกเฉินหรือยาท่ีจําเปนในการแกไขอาการกอนการใหยาท่ีมีความ

เสี่ยงสูงทุกครั้ง 

- ในกรณีท่ีมีการใชยากลุมน้ีในผูปวยฉุกเฉิน  จะตองขานช่ือยา ขนาดยา ใหผูรวมปฏิบัติงานรับทราบ เพ่ือเปนการตรวจสอบ

ความถูกตองอีกครั้ง 
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- การเก็บยาตองเก็บแยกจากยา อ่ืนๆ ท่ัวไป เพ่ือใหเกิดความตระหนักในการหยิบยา 

- ปรึกษาแพทย/เภสัชกร ทันทีหากเกิดขอสงสัย 

แนวทางการจายยา (เภสัชกร)  

- จัดทํารายการยาท่ีอยูในกลุมยาท่ีมีความเสี่ยงสูง และมีขอมูลสําคัญตางๆ ท่ีตองการสื่อสารใหแพทย พยาบาล หรือผูท่ีเก่ียวของ

ทราบเพ่ือใหเกิดแนวทางการปฏิบัติเดียวกันท้ังโรงพยาบาล 

- จัดยา High Alert Drugs ใสซองยาสีแดงท่ีพิมพขอความวา “High Alert Drugs” จายใหผูปวยทุกครั้ง  

- การจายยา High Alert Drugs ใหกระทําโดยมีการตรวจสอบซ้ําจากบุคคลอีกคนหน่ึงเสมอ 

- การเก็บยาทุกแผนกจะตอง ติดสติ๊กเกอรสีแดง ท่ี Ampoules / กลองยาใหเห็นชัดเจน และเก็บแยกจากยาอ่ืนๆ ท่ัวไป เพ่ือให

เกิดความตระหนักในการหยิบยา 

- เภสัชกรตองเปนผูจายยา มีคําถามหลักท่ีชัดเจนในผูปวยนอก และยืนยันความถูกตองของผูปวยอยางนอย 2 ตัวช้ีบง เชน ดูช่ือ-

สกุลผูปวย ดู HN ในบัตรประจําตัวผูปวยใหถูกตองตรงกับใบสั่งยา 

- สําหรับผูปวยนอก เภสัชกรตองเปนผูตรวจสอบ สงมอบ ใหความรูในการใชยาและการเฝาระวังผลขางเคียงของยาท่ีมี

ความเสีย่งสูงใหผูปวยทราบ 

- หากมีขอสงสัยตองสามารถเขาถึงเอกสารอางอิงไดทันที  

- ปรึกษาแพทยทันทีหากสงสัย / เกิดความคลาดเคลื่อนในการสั่งจายยา 

- เมื่อเกิดพิษจากยา อาการไมพึงประสงครุนแรง หรือเกิดความผดิพลาดท่ีถึงตัวผูปวยจากการใชยาท่ีมีความเสี่ยงสูง สามารถ

ประสานขอความชวยเหลือจาก  

 1. ศูนยพิษ รามาธิบดี ตดิตอ : 1367 (ทุกวัน ตลอด 24 ช่ัวโมง) 

 2. ศูนยพิษวิทยา ศิริราช โทร 02-4197007 

 3. เภสัชกรหญิงจันทิมา โยธาพิทักษ หัวหนาศูนยบริการขอมูลขาวสารดานยาและพิษวิทยา กลุมงานเภสัชกรรม 

โรงพยาบาลสุราษฎรธานี โทร 077-272-231 ตอ 2079,2080 

 4. เภสัชกรหญิงจารณุี วงศวัฒนาเสถียร หัวหนาศูนยบริการขอมูลขาวสารดานยาและพิษวิทยา กลุมงานเภสัชกรรม 

โรงพยาบาลบุรีรมัย โทร 044-615-002 ตอ 2096 

 

 

 

                                                                                          ประธานคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด 
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รายการยาที่มีความเส่ียงสูง (High Alert Drugs) 

เกณฑท่ีใชในการคัดเลือกยาความเสี่ยงสูงโรงพยาบาลโพนสวรรค มดีังน้ี 

1. ยาท่ีมีชวงการรักษาแคบ [Narrow therapeutic range] 

2. ยาท่ีมีอาการไมพึงประสงคท่ีรุนแรง 

3. ยาท่ีเคยมรีายงานการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาท่ีรุนแรง 

4. ยาท่ีมีช่ือหรือลักษณะบรรจุภณัฑท่ีคลายกันเสี่ยงตอการหยิบผดิ 

5. ยาท่ีอาจมีการคาํนวณขนาดยาผดิซึ่งกอนใหเกิดอันตรายมาก 

จากการประชุมคณะกรรมการ PTC ของโรงพยาบาลเก่ียวกับการเตรียมการปองกันและลดโอกาสท่ีจะเกิด Medication 

error ท่ีรุนแรงจากการใชยาท่ีมีความเสี่ยงสูง ดังน้ันโรงพยาบาลโพนสวรรคจึงกําหนดรายการยาท่ีมีความเสี่ยงสูง ดังตอไปน้ี  

1. สารละลาย electrolyte ในรูปแบบยาฉีด Calcium gluconate, MgSO4, KCl, NaHCO3 

2. Cardiogenic drug ไดแก  Adrenaline, Atropine, Amiodarone inj. , Digoxin, Dopamine, Norepinephrine inj. 

3. ยากันชัก ไดแก Phenytoin 

4. ยาลดความดันโลหติ ไดแก Nicardipine inj 

5. ยาตานการแข็งตัวของเลือด ไดแก  Warfarin 

6. ยาละลายลิม่เลือด  ไดแก  Streptokinase 

การเก็บรักษา 

1. ยาความเสี่ยงสูงทุกชนิดตองเก็บรกัษาโดยแยกจากยาอ่ืนๆ 

2.  ตองมีสัญลักษณเตือนบุคลากรวาเปนยาท่ีมีความเสี่ยงสูง ใชสติ๊กเกอรสีแดง เขียนขอความวา “ยาความเสี่ยงสูง” 

3. จํากัดการเขาถึงยาท่ีมีความเสี่ยงสงูกลุมยาเสพติดใหโทษ โดยตองใสในตูหรือลิ้นชักท่ีมีกุญแจ และมีการตรวจ สอบสม่าํเสมอ 
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ข้อมูลยา ยาท่ีมีความเส่ียงสูง (High Alert Drugs) 

1 Electrolyte  
1.1 Calcium gluconate 

ชื่อการคา   Calcium gluconate 

รูปแบบยาและความแรง  Calcium gluconate inj. 10% in 10 ml (1g) (0.45 mEq/ ml ,0.22 mmol /ml ) 

ขอบงใช  -  รักษาอาการชักกระตุกของกลามเน้ือเน่ืองจากภาวะแคลเซียมในเลือดต่ํา  จากสาเหตุ  ไตวาย 

      ขาดฮอรโมนพาราธัยรอยด  ทารกคลอดกอนกําหนด  และอาการพิษจากแมกนีเซียม  และใช     

                                       ปองกันภาวะขาดแคลเซียมในเลือดต่ําระหวางถายเลือด 

- ทดแทนการขาดเกลือแรในรางกาย 

- รักษาภาวะโปตสัเซียมในเลือดสูง จนเกิดอาการพิษตอหัวใจ ทําใหคลื่นไฟฟาหัวใจผดิปกต ิ

ขนาดยาท่ีใช   

   Hypocalcemia 

   ผูใหญ   

-  I.V.  :  2-15  g/24  hours  ใหแบบ  continuous infusion  หรือแบงให 

Neonates 

-  I.V.  :  200-800 mg/kg/day  ใหแบบ  continuous infusion  หรือแบงให  4 ครั้ง (maximum : 1 g/does) 

   Infants and Children 

- I.V.  :  200-500 mg/kg/day  ใหแบบ  continuous infusion  หรือแบงให  4 ครั้ง (maximum : 2-3 g/does) 

Hypocalcemic tetany 

   ผูใหญ   

-  I.V.  :  1-3  g/does  หรืออาจใหจนกวามีการตอบสนอง 

 Infants and Children 

- I.V.  :  100-200 mg/kg/day  over  5-10 min : ใหซ้ําทุก  6-8 hours  หรือตามดวย  infusion  500 mg/kg/day   

Magnesium intoxication or cardiac arrest 

     ผูใหญ   

- I.V.  :  500-800  mg/does (maximum : 3 g/does) 

     Infants and Children 

- I.V.  :  60-100  mg/kg/does (maximum : 3 g/does) 

Calcium channel blocker overdoes (unlabeled use) 

- I.V.  infusion : 10 % solution : 0.6-1.2 mL/kg/hour  or  I.V. 0.2-0.5 mL/kg every 15-20 minutes for 4 

does (maximum : 2-3 g/does). In life-threatening  situations, 1 g has been given  every 1-10  minutes  

until  clinical  effect  is  achieved (case reports of resistant hypotension reported use of 12-18 g 

total). 

Renal Impairment Clcr < 25 mL/minute : 

- Dosage  adjustments may be necessary  depending on the serum calcium levels 
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วิธีใช   

- ใช IV เทาน้ัน (ยกเวนในผูใหญ ท่ีให IV ไมได จึงจะให IM เพราะการให IM หรือการท่ียารั่วซึมจะทําใหเกิด เน้ือตายหรือเปน

หนอง 

- slow  IV  ไมตองเจือจาง ฉีด  calcium  gluconate 10%  อัตราไมเกิน 1.5 ml /min  ถาฉีดเร็วจะทําใหเกิดความดันเลือด

ต่ํา  รูสึกชา 

- หากใชในเด็กควรเจือจางกอนฉีด 

การเก็บยา  เก็บท่ีอุณหภมูิต่ํากวา 25๐C และเก็บใหพนแสง หามเก็บในตู 

ความคงตัว  I.V. infusion  solutions  คงตัว  24  ช่ัวโมงท่ีอุณหภูมิหอง 

สารละลายท่ีใชผสมได   

- ผสมสารละลายท่ีมีเกลือ และ นํ้าตาลได 

- Standard diluent:  

› 1 g/100 mL ของ D5W หรือ NS 

›  2 g/100 mL D5W or NS 

สารละลายท่ีหามผสม  

- FAT  EMULSION; SODIUM BICARBONATE 5% w/v 

ยาท่ีหามผสมรวมกัน  

adrenaline, amphotericin, ampicillin, cefazolin, clindamycin, digoxin, dobutamine, fluconazole, 

hydrocortisone phosphate, kanamycin, magnesium sulfate, potassium  phosphate, promethazine (phenergan), 

methylprednisolone, metoclopramide, sodium phosphate, sodium bicarbonate, streptomycin, ( Calcium salts 

จะไมสามารถผสมรวมกับ carbonates, phosphates, sulfates หรือ tartrates ) 

อาการอันไมพึงประสงค โดยท่ัวไปถาใชในขนาดท่ีเหมาะสมจะไมคอยเกิดอาการอันไมพึงประสงค 

ท่ี รุ น แ ร ง  cardiac arrest(เ มื่ อ ฉี ด  IV เ ร็ ว เ กิ น ไ ป ) , hypercalcemia, hypercalciuria, hypertension, 

hypomagnesemia, hypophosphatemia, milk-alkali syndrome, muscleweakness, vasodilation, 

hypotension, bradycardia, arrhythmias  

ยาท่ีมีปฏิกิริยาตอกัน   

- calcium gluconate จะเพ่ิมความเปนพิษของ digoxin และ ทําใหเกิด arrhythmia ได ถาตองใชรวมกัน ใหลดขนาดยาลง

และฉีดชาๆ 

- thiazide diuretics (เชน chlorothiazide) จะเพ่ิมฤทธ์ิของ calcium gluconate อาจทําให เกิด hypercalcemia, หรือ 

calcium toxicity 

- เมื่อใหรวมกับ atenolol จะลดระดับยา atenolol ในเลือด 

- ยับยั้งฤทธ์ิของ verapamil  ( investigational use; ใชใน verapamil overdose ) 

- อาจทําใหเกิด metabolic alkalosis โดยยับยั้งการจับกับ  potassium ของ sodium polystyrene sulfonate      

ขอหามใช   

- หามใชในผูปวยท่ีมีอาการพิษจากยา  digitalis  

- ผูปวยหัวใจทํางานบกพรอง  ventricular fibrillation  

- ผูท่ีมีระดับแคลเซียมในเลือดสูงกวาปกติ  
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การใชในหญิงมีครรภ  category C  

การใชในหญิงใหนมบุตร  ใชได ปลอดภยั 

Monitoring Parameters   

- vital signs, ECG 

- หากผูปวยมีอาการ Hypotension (มักเกิดจาก rapid IV) ควรแจงแพทยทันที  

การรักษาเมื่อไดรับยาเกินขนาด  

- เมื่อไดรับยาเกินขนาดจะมีอาการ coma, intractable nausea and vomiting, lethargy, markedly elevated plasma 

calcium level, weakness and sudden death. 

- หยุดการใหยา และให sodium chloride IV infusion ( maintain normovolemia) และให IV furosemide 80-100 mg 

ทุก 2-4 ชม.  (เพ่ิมการขับ calcium )  monitor  fluid, electrolyte, cardiac และ respiratory status. 

- ในผูปวยวิกฤต อาจให disodium edetate เปน calcium chelating agent แตตองใชอยางระมดัระวัง resuscitate ตาม

อาการ 

- การรักษา Extravasation ใหฉีดรอบๆบริเวณน้ันดวย 1% procaine hydrochloride และ hyaluronidase เพ่ือลด 

venospasm และ เจือจาง calcium บริเวณน้ันลง ประคบบริเวณท่ีเปน (warm, moist compresses) 

อางอิง; 

©1997 JBC Handbook™ 4th edition ISBN: 0 646 326 767  

MICROMEDEX (R) Healthcare Series Vol.119 expires 3/2004 

Gahart BL, Nazareno AR. Intravenous medication 2001. 17th ed. Missouri: Mosb
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1.2 Magnesium sulfate 

ชื่อการคา  Magnesium sulfate  (MgSO4) 

รูปแบบยาและความแรง  

- 50 % Magnesium sulfate injection 1 g/2mL 

- 10% Magnesium sulfate injection 1g/10mL 

Note : 1 g of magnesium sulfate = 98.6 mg elemental magnesium = 8.12 mEq elemental magnesium 

ขอบงใช  

- Hypomagnesaemia 

- torsade de point (venticular tachycardia) 

- severe pre-eclampsia or eclampsia 

- acute nephritis ในเด็กเล็ก 

ขนาดยาท่ีใช (1)     

     Hypomagnesemia : Treatment depends on severity and clinical status 

ผูใหญและผูสูงอายุ    

› Mild deficiency:  

 I.M.: 1 g every 6 hours for 4 doses, or as indicated by serum magnesium levels 

› Severe deficiency: 

 I.M.: Up to 250 mg/kg within a 4-hour period 

 I.V.: Severe, non-life-threatening: 1-2 g/hour for 3-6 hours then 0.5-1 g/hour as needed to 

correct deficiency 

› Seizures, hypomagnesemia-induced: 

  I.V.: 2 g over 10 minutes; calcium administration may also be appropriate as many 

patients are also hypocalcemic.  

เด็ก 

          >I.V.,I.O. : 25-50 mg/kg/does  over  10-20 minutes (faster in cardiac arrest) : maximum single does : 

2000 mg 

      Torsade de pointes:  

ผูใหญและผูสูงอายุ   I.V. :  

› Pulseless: 1-2 g over 5-20 minutes 

› With pulse: 1-2 g over 5-60 minutes. Note: Slower administration preferable for stable 

patients. 

เด็ก 

          >I.V.,I.O. : 25-50 mg/kg/does  over  10-20 minutes (faster in cardiac arrest) : maximum single does : 

2000 mg 
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     Eclampsia  or Pre-ecalmpsia(severe) 

ผูใหญและผูสูงอายุ    

- I.V.: 4-5 g infusion; followed by a 1-2 g/hour continous infusion; or may follow with I.M. doses of 4-5 g in 

each buttock every 4 hours. Note: Initial infusion may be given over 3-4 minutes if eclampsia is severe; 

maximum: 40 g/24 hours 

- ACOG Practice Bulletin 2002: 4-6 g over 15-20 minutes followed by 2 g/hour continuous infusion  

    Renal ImpairmentClcr <30 mL/minute:  ใชดวยความระมัดระวัง  ไมควรใหเกิน 20 g/48 hours 

วิธีใช         

- IM   

› ผูใหญ ใชความเขมขน 25% or 50% 

› เด็ก ใชความเขมขน 20%   

- IV 

› IV Infusion  เจือจางกอนทุกครั้ง และความเขมขนไมควรเกิน 20% ในผูใหญ 

› IV push หามฉีดเร็วเกิน 150 mg/minute  จะเกิด hypotension และ asystole 

- Maximal rate of infusion: 2 g/hour to avoid hypotension; doses of 4 g/hour have been given in 

emergencies และควร monitor ECG รวมดวย 

การเก็บยา  เก็บท่ีอุณหภมูิต่ํากวา 25๐ C  เก็บใหพนแสง หามเก็บในตูเย็น 

ความคงตัว  ไมควรใชยาท่ีขุน หรือ ตกตะกอน  

สารละลายท่ีใชผสมได  

- ผสมสารละลายท่ีมีเกลือ และ นํ้าตาลได 

- สามารถผสม 5DW ใหมีความเขมขน < 10% สําหรับใหทาง IV infusion  

- ยาท่ีผสมแลว ในความเขมขน 4% (50% MgSO4 4 amp ใน 5DW 100 ml)   

สารละลายท่ีหามผสม         

- FAT EMULSION 10% w/v. 

ยาท่ีหามผสมรวมกัน 

amphotericinB, chlorpromazine, ciprofloxacin, clindamycin, dobutamine, hydrocortisone, sodium 

phosphate, phytonadione, potassium phosphate, sodium phosphate, sodium bicarbonate 

อาการอันไมพึงประสงค Hypotension, bradycardia, flushing, sweating, depression of reflexes, flaccid paralysis, 

hypothermia, circulatory collapse, cardiac function depression, CNS depression, respiratory depression or 

paralysis 

ยาท่ีมีปฏิกิริยาตอกัน    

- เมื่อใช magnesium sulfate รวมกับ CNS depressants (เชน narcotics ,barbiturates)  ลดขนาดของยา CNS 

depressants ลง 

- เสรมิฤทธ์ิของยา neuromuscular blocking agents (เชน vecuronium ,succinylcholine), digitalis 

- ยาท่ีมีผลเพ่ิมการขับ magnesium ออกทางไต : loop and thiazide diuretics, cisplatin, cyclosporin, 

aminoglycosides, amphotericin B, pentamidine 
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ขอหามใช  ในผูปวย heart block หรือ myocardial damage และ 2 ช่ัวโมงกอนคลอด 

การใชในหญิงมีครรภ category  A (ยกเวน  2 ช่ัวโมงกอนคลอด) 

การใชในหญิงใหนมบุตร ระมัดระวังในการใชในหญิงใหนมบุตร  

อาการเมื่อไดรับยาเกินขนาด อาการ hypermagnesemia  ข้ึนกับระดับยาในเลือด 

- 1.5-2.5 mg/dl  : normal level 

- >3mg/dl   : CNS depression, diarrhea, depressed neuromuscular transmission and deep tendon 

reflexs 

- >5mg/dl   : Flushing,somnolence 

- >12.5mg/dl   : complete heart block, respiratory depression 

Monitoring Parameters :     

- BP, HR(ถาฉีดเร็ว) 

- EKG monitor (กรณีผูปวยฉุกเฉิน) 

อาการท่ีควรแจงใหแพทยทราบทันที 

หากผูปวยมีอาการ BP drop, bradycardia, flushing, หนาแดง, หายใจชา, hyporeflexia 

การรักษาเมื่อไดรับยาเกินขนาด 

พิษของ Magnesium คือเกิดการกดทางเดินหายใจ และการเตนของหัวใจให calcium gluconate inj.  5-10 mEq. 

เพ่ือแกฤทธ์ิกดทางเดินหายใจ  และ heart block อาจให physostigmine 0.5-1mg SC รวมดวย รักษาอาการ hypotension 

ดวย dopamine  ใชเครื่องชวยหายใจ หรือ resuscitate ตามอาการ   ถาจําเปนอาจทํา peritoneal dialysis หรือ 

hemodialysis ดวย new born resuscitation ใส endotracheal tube และใชเครื่องชวยหายใจ และให calcium 1 mEq เปน 

antidote 

อางอิง;                                    

©1997 JBC Handbook™ 4th edition ISBN: 0 646 326 767  

MICROMEDEX(R) Healthcare Series Vol. 120 expires 6/2004  

Gahart BL, Nazareno AR. Intravenous medication 2001. 17th ed. Missouri: Mosby; 2001. 



10 
 
1.3 Potassium chloride 

ชื่อการคา     Potassium chloride (KCl) 

รูปแบบยาและความแรง     Potassium chloride injection 1.5gm/10ml or 20 mEq/10 ml.   

ขอบงใช       ใชรักษา moderate-severe hypokalaemia  

การเก็บยา  เก็บท่ีอุณหภมูิต่ํากวา 25๐C และเก็บใหพนแสง 

ความคงตัว  ยาท่ีเหลือใหท้ิงไป 

สารละลายท่ีใชผสมได  

- ผสมสารละลายท่ีมีเกลือ และนํ้าตาลได  

- ในกรณี severe hypokalemia ไมควรใหพรอมสารละลาย glucose เพราะ อินซูลิน ท่ีหลั่งจากการกระตุนของ glucose จะ 

มีผลตอระดบั โปตัสเซียมได (ลดระดับโปตัสเซียมในพลาสมาลง) 

ยาท่ีหามผสมรวมกัน 

amikacin,amphotericin B, diazepam, dobutamine,mannitol, methylprednisolone, penicillin G sodium, 

phenytoin, promethazine (phenergan), เลือด, fat emulsion  

วิธีใช 

- หาม IV push หรือ Bolus 

- IV infusion โดยผสม  40 to 80 mEq in 1000 ml  

› ความเขมขนสูงสุดสําหรับ Peripheral line ไมควรเกิน 40 mEq/L 

› ความเขมขนสูงสุดสําหรับ Central line ไมควรเกิน 80 mEq/L 

- ในการผสมควรพลิกขวด กลับไปกลับมาอยางนอย 6 ครั้ง ใหในอัตรา 10 to 20 mEq/ ชม.(อัตราสูงสดุ 40 mEq/ ชม.) 

ขนาดยาท่ีใช     ปรับขนาดยา และอัตราการให ตามระดับ โปตัสเซียมในเลือด, ลดขนาดยาในผูปวยโรคไต (50%) 

- ผูใหญ    

› Serum potassium >2.5 mEq/L: Maximum infusion rate: 10 mEq/hour; maximum concentration: 40 

mEq/L; maximum 24-hour dose: 200 mEq  

› Serum potassium <2 mEq/L and symptomatic (excluding emergency treatment of cardiac arrest): 

Maximum infusion rate (central line only): 40 mEq/hour in presence of continuous ECG monitoring 

and frequent lab monitoring; In selected situations, patients may require up to 400 mEq/24 hours.  

› ควรใช infusion pumpในกรณีท่ีอัตราเร็วในการใหยามากกวา10 mEq/ชม หรือ doseมากกวา 60meq/24ชม. 

- เด็ก ให 1 - 4 mEq/กก./24 ชม.(ไมควรเกิน40mEq/วัน ) ใหใน อัตราไมเกิน 0.5 - 1 mEq/กก./ชม. 

อาการอันไมพึงประสงค        

- ท่ีพบบอย diarrhea, flatulence, nausea, vomiting, local pain &phlebitis (ความเขมขนมากกวา 40mEq/L), หากมีการ

รั่วซึมของยาจะทําใหเกิดเน้ือตายได 

- ท่ีรุนแรง abdominal pain, cardiac arrest, ECG changes, GI ulceration, hyperkalemia 

ขอหามใช   

- severe renal failure with anuria   

- ผูปวยท่ีเปนโรคหรือมีภาวะท่ีจะทําใหเกิด  hyperkalemia เชน acute hydration 

- untreated addison’s disease  ฯลฯ  
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- ยาท่ีมีปฏิกิริยาตอกัน               

- ACE Inhibitors: เพ่ิมผลการเกิด hyperkalemic effect ของ ACE Inhibitors. Risk C: Monitor therapy 

- Angiotensin II Receptor Blockers: เพ่ิมผลการเกิด hyperkalemic effect ของ Angiotensin II Receptor Blockers. 

Risk C: Monitor therapy 

- Anticholinergic Agents: เพ่ิมการเกิด ulcerogenic effect ของ Potassium Chloride. Risk D: Consider therapy 

modification 

- Eplerenone:  เพ่ิมผลการเกิด  hyperkalemic effect ของ Potassium Salts ระวังการใชรวมกับ eplerenone สําหรับ

การรักษา hypertension. Risk D: Consider therapy modification 

- Potassium-Sparing Diuretics: เพ่ิมผลการเกิด hyperkalemic effect ของ Potassium-Sparing Diuretics. Risk D: 

Consider therapy modification  

ขอควรระวัง 

- ระดับ Potssium ในพลาสมา ท่ีสงู (8-11 mEq/L) อาจทําใหตายได  

- ขนาดของยา IV และยารับประทานเทากัน 

การใชในหญิงมีครรภ            category  C 

การใชในหญิงใหนมบุตร        ใชไดปลอดภัย  

Monitoring Parameters   

- urine output,  

- serum potassium 

- หากผูปวย   มีอาการคลื่นไส อาเจียน อุจจาระรวง และ ทองอืดแนน  ควรแจงแพทย 

การรักษาเมื่อไดรับยาเกินขนาด   

ยา ขอบงใช ขนาดยาที่ใช onset duration กลไกการออก

ฤทธิ์ 

หมายเหตุ 

Calcium 

gluconate 

inj.10%  

K>6.5mmol/L with 

advanced ECG changes 

10ml IV >2-3นาที 1-5นาที 30นาที เพ่ือยับย้ังฤทธิ์

ของโปตัสเซียม

ตอเซล 

เมมเบรน 

Monitor ECG 

ใหซ้ําไดอีกใน5นาทีถา ECG ยัง

ผิดปกติ และใหยาอ่ืนอีกเพ่ือลด 

K 

 ไมควรใชในผูปวย digoxin 

toxicity.                                 

 ไมควรใหเขาเสนรวมกับ 

NaHCO3 จะเกิดตะกอน CaCO3 

Insulin + glucose Moderate hyperkalemia, 

peaked T waves only 

ผูใหญ 10 U regular insulin IV 

+50ml  50% glucose IV >5

นาที 

เด็ก 25% glucose  

2ml(0.5g)/kg+1U regular 

insulin IV /5 g  glucose                               

ใหซ้ําไดทุก10-30 นาที  

15 – 45

นาที 

4 - 6ชม เพ่ือให 

Potassium 

เขาไปในเซล

มากข้ึน 

ถามี Glucoseในเลือดสูง ไม

จําเปนตองให glucose 
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ยา ขอบงใช ขนาดยาที่ใช onset duration กลไกการออก

ฤทธิ์ 

หมายเหตุ 

NaHCO3 

7.5%50ml(44.6 

mEq/50ml) 

Moderate hyperkalemia 90mEq (2amp.) IV >5 นาที immediate short เพ่ือให 

Potassium 

เขาไปในเซล

มากข้ึน 

ไดผลดีในผูปวยที่มีภาวะacidosis

ดวย ระวังการใชในผูปวย CHF 

หรือ Hypernatremia และอาจ

ทําใหเกิดhypocalcemic tetan

ได 

Ca  polystyrene 

sulfonate 

Moderate hyperkalemia ขนาดที่ใช ผูใหญรับประทาน 15 

g 1-4 ครั้ง/วัน (ผสมน้ํา45-60ml) 

เด็ก1g/kg/dose 

Rectal; 30g+น้ําหรือD10W 150 

ml สวนเก็บวันละครั้ง  

1 ชม. 4-6ชม. จับกับ K ไมควรใชในผูปวย digoxin 

poisoning 

1 g ของ resin จะจับกับ K 1.3 - 

2 mmol  

 

Furosemide Moderate hyperkalemia, 

serum 

creatinine<265mmol/L 

(<3mg%) 

20-40mg IV push 15นาที 4ชม. ขับKออกทาง

ปสสาวะ 

ไดผลดีในผูปวยที่ มีปญหาในการ

ขับKทางปสสาวะ 

Dialysis Hyperkalemia with renal 

failure 

 immediate variable กําจัด K วิธี Hemodialysisไดผลดี ชวย

ใหภาวะ acidosis ดีข้ึนดวย 

 

อางอิง; 

©1997 JBC Handbook™ 4th edition ISBN: 0 646 326 767  

MICROMEDEX (R) Healthcare Series Vol.119 expires 3/2004 

Fauci AS, Braunwald E, Isselbacher KJ, editors. Harrison ’s Principles of Internal Medicine. 14th ed. 

Singapore:The Mcgraw – Hill Companies, 

Inc.;1998.http://www.medsafe.govt.nz/profs/Datasheet/c/CalciumResoniumpowd.htm         

 Gahart BL, Nazareno AR. Intravenous medication 2001. 17th ed. Missouri: Mosby; 2001. 
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1.4 Sodium bicarbonate 

รูปแบบยาและความแรง Sodium bicarbonate 7.5 % injection 

ขอบงใช    

-     ใชรักษาสภาวะ Metabolic acidosis เชน gastric hyperacidicity  

-      ปรับสภาวะความเปนกรดของปสสาวะ   

-     รักษา hyperkalemia   

-      รักษาอาการจากการกินยา เชน Tricyclic antidepressants, Aspirin เกินขนาด       

ขนาดยาท่ีใช 

Metabolic acidosis : 

- ผูใหญและผูสูงอายุ 

 I.V. : Dosage should be based on the following formula if  blood gases and pH measurements are 

available : 

  HCO3
-(mEq) = 0.2 x weight (kg) x base deficit mEq/L) 

 Administer ½ does initially, then remaining ½ does over the next 24 hours:  

Monitor pH,serum HCO3
- and clinical status 

  Note : If acid-base status is not available : 2-5 mEq/kg I.V. infusion over 4-8 hours : subsequent 

does should be based on patient’s acid-base  status.   

เด็ก 

 I.V. : Infants  and  Children : Dosage should be based on the following formula if  blood gases 

and pH measurements are available : 

 HCO3
-(mEq) = 0.3 x weight (kg) x base deficit mEq/L) 

 Administer ½ does initially, then remaining ½ does over the next 24 hours:  

Monitor pH,serum HCO3
- and clinical status 

 Note : If acid-base status is not available : Does for older Children : 2-5 mEq/kg I.V. infusion over 

4-8 hours : subsequent does should be based on patient’s acid-base  status.   

Urine alkalinization : 

- ผูใหญและผูสูงอายุ 

 Oral : Initial : 48 mEq(4g), then 12-24 mEq (1-2g) every 4 hours : does should be titrated  to  

desired  urinary pH; does up to 16g/day (200 mEq) in patients < 60 years and 8 g (100 mEq) in 

patients > 60 years 

- เด็ก 

 Oral : Children : 1-10 mEq (84-840 mg)/kg/day  in  divided  does  every 4-6 hours ; 
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Does should be titrated to desired urinary pH 

Hyperkalemia : 

- ผูใหญ 

 I.V. ; 50 mEq  over  5 minutes (as appropriate, consider methods of enhancing  potassium 

removal/excretion) 

Cardiac  arrest : 

- ผูใหญ 

 I.V. : Initial : 1 mEq/kg/does  one  time; maintenance : 0.5 mEq/kg/does every 10 minutes or as 

indicated by arterial blood gases 

- เด็ก 

 I.V. : Infants  and  Children : 0.5-1 mEq/kg/dose  repeated every 10 minutes or as indicated by 

arterial blood gases; rate of infusion should not exceed 10 mEq/minutes; neonates and children 

< 2 years of age should receive 4.2% (0.5 mEq/mL) solution 

วิธีใช  

- การใหแบบ Intermittent infusion : Not recommended 

- การใหแบบ direct IV จะใหทางสายนํ้าท่ีมีสารนํ้าไหล  โดยกอนและหลังใหยาให flush สายนํ้ากอน  การใหยาในผูใหญควร

ใหยาอยางชาๆ  ในกรณี cardiac arrest อาจจะใหยาอยางเร็วและควรติดตามการเกิดอาการขางเคียงจากการใหยาอยางเร็ว

โดยใชยาขนาด 1 mEq/kg ใหในเวลามากกวา 1 – 3 นาที 

- การใหใน neonate หรือเด็กท่ีอายุนอยกวา 2 ป  จะใชสารละลายท่ีเจือจางแลวและควรใชเวลามากกวา 1 –2 นาที  

อัตราเร็วของการใหยาสูงสุดคือ 10 mEq/min การใหยาอยางเร็วจะทําใหเกิด hypernatremia, ความดันใน CSF ลดลง, เกิด 

Intracranial hemorrhage และทําใหเกิดภาวะ alkalosis อยางรนุแรงซึ่งจะนําไปสูภาวะ hyperirritability หรือ tetany ได 

- การใหแบบ continuous infusion กอนและหลังใหยาให flush สายใหสารนํ้า   ใชสําหรับแกไขภาวะ metabolic acidosis  

อัตราเร็วของการใหยาจะข้ึนกับระดับ electrolyte และการตอบสนองของผูปวย  อัตราเร็วของการใหยาเทากับ 2 – 5 

mEq/kg  ในเวลามากกวา 4 – 8 ช่ัวโมง  ไมควรใหมากกวา 50 mEq/hour 

- การใหในเด็กควรมีอัตราเร็วของการใหยาลดลง  โดยอัตราเร็วสูงสุดของการใหยา เทากับ 1 mEq/kg/hour 

การเก็บยา  เก็บท่ีอุณหภมูิหอง             

ความคงตัว   ใชทันทีหลงัผสม         

สารละลายท่ีใชผสมได dextran 6% in dextrose, dextran 6% in NS, D5
1/4NS, D5

1/2NS, D5NS, D5W, D10W, 1/2NS, 

NS 

ยาท่ีหามผสมรวมกัน Acid, Acidic salts, Alkaloid salts, Atropine, Calcium salts, Catecholamines 

อาการอันไมพึงประสงค Hemorrhage, CHF(aggravated), edema, Tetany, Hypernatremia, Hyperosmolality, 

Hypokalemia, Gastric distension, Pulmonary edema 
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ขอหามใช.    Alkalosis, Hypernatremia, Severe pulmonary edema, Hypocalcemia, unknown abdominal painขอ

ควรระวัง   การใหอยางเร็วในเด็กแรกเกิด-อายุต่าํกวา 2 ปอาจทําใหเกิด Hypernatremia, decreased CSF pressure และ 

Intracranial hemorrhage  ไมควรใชในสภาวะ Cardiac arrest ไมควรใชรักษา peptic ulcer, CHF, edema, cirrhosis, renal 

failure และผูสูงอาย ุ

ในการใหยาซ้ําควรใหยาในขนาดนอยๆเพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดภาวะ overdose และ metabolic alkalosis การใหยา

ขนาดมากเกินไปจะทําใหเกิดภาวะ hypokalemia และอาจทําใหผูปวยเกิดภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ  

ยาท่ีมีปฏิกิริยาตอกัน       

- เพ่ิมระดับยา/เพ่ิมความเปนพิษของยา :   Amphetamines, ephedrine, pseudoephedrine, flecainide, quinidine 

- ลดระดับยา/ลดความเปนพิษของยา : Lithium, Chlorpropamide, Salicylates 

การใชในหญิงมีครรภ        Category  C        

Monitoring parameters   

- ติดตามภาวะขาดสมดลุของ electrolyte โดยเฉพาะ hypokalemia และ hypocalcemia, pH, ABG และระดับ sodium 

bicarbonate การทํางานของไต โดยเฉพาะการใชในระยะยาว 

การรักษาเมื่อไดรับยาเกินขนาด  

- ถาเกิดภาวะเลือดเปนดางใหหยุดยา  ถาอาการรุนแรงใหฉีด calcium gluconate 

- ถาเกิดภาวะโปแตสเซยีมในเลือดต่าํจากการรักษาภาวะเลือดเปนกรดจะทําใหมภีาวะเลือดเปนดางอยางรุนแรง  ควรให NSS 

หรือ KCl จะชวยในการปรับสมดลุ 

- ให calcium gluconate เพ่ือควบคุมอาการ tetany 

- ภาวะชักใหยา diazepam 0.1 – 0.25 mg/kg 

- ภาวะโซเดียมในเลือดสูงแกไขโดยใหยาขับปสสาวะและนํ้า  calcium gluconate จะชวยรักษาภาวะ severe alkalosis 

 

อางอิง; 

- Charles F., Lora L., Morton P. & Leonard L., Drug Information Handbook 2002-2003. 10thed. Lexi-Comp. 

Canada, 2002. (P 1243-1244) 
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2 Cardiogenic drug 
2.1 Adrenaline 

ชื่อพอง   Epinephrine 

รูปแบบยาและความแรง  Adrenaline injection 1:1,000/amp หรือ 1 mg/amp 

ขอบงใช   Cardiac inotrope, vasopressor, anaphylaxis, or severe acute bronchospasm 

ขนาดยาท่ีใช          

- ผูใหญ 

› Anaphylaxis: 0.3-0.5 mg IM, SC อาจใหซ้ําทุก 15-20 นาที ถาผูปวยมีภาวะความดันโลหติต่ําควรใหยา 0.1 mg IV 

ชาๆ นาน 5-10 นาที ตามดวย continuous infusion 1-10 mcg/min (เจือจางยาใน NSS หรือ D5W 250-500 

ml) 

 

› Cardiac arrest: 1 mg IV อาจใหซ้ําทุก 3-5 นาทีควรฉีดตามดวย NSS หรือ D5W 20 ml ถาไมสามารถให IV ไดอาจให

ทาง endotracheal tube 2-2.5 mg โดยเจือจางดวย NSS 10 ml 

 

› Asthma: SubQ: 0.3-0.5 mg (1:1000) ใหซ้ําทุก 20 นาทีจํานวน 3 doses  

 

- ผูสูงอายุ ขนาดเดียวกับผูใหญ 

- เด็ก 

› Anaphylaxis : IV , IM หรือ SC 0.01 mg/kg (maximum dose 0.3 mg) ในกรณี IV infusion แนะนําใหหยดเขา

หลอดเลือดในอัตราเร็ว10 mcg/min 

 

› Cardiac arrest: เริม่ตน 0.01-0.03 mg/kg (0.1 mL/kg ของ 1:10,000 ) ทุก3 - 5 นาที maximum dose 1 mg 

วิธีใช    

- I.V. infusion : เตรียมโดย 

› ผสม adrenaline 1:1,000 ปริมาณ 1 mg (1 mL) กับ D5W หรือ NSS 250 mL  

› ไดความเขมขน 4 mcg/mL (dosage range 1 - 4 mcg/mL) 

- I.V. direct injection : เตรียมโดย 

› ผสม adrenaline 1:1,000 ปริมาณ 1 mg (1 mL) กับ NSS หรือ water for injection 9 mL  

› ไดความเขมขน 100 mcg/mL (dose range 100-1000mcg of 1: 1,000 ฉีดทุก 5-15 นาที ตามขอบงใช) 

- Dilution not required when administered via hand-nebulizer; dilute with NS 3-5 mL if using jet nebulizer. 

- ไมควรฉีดบรเิวณท่ีมเีลือดมาหลอเลี้ยงนอย เชน น้ิวมือ น้ิวเทา หรือในผูปวยท่ีเปนโรค peripheral vascular 

การเก็บยา  เก็บท่ีอุณหภมูิต่ํากวา 25๐C  เก็บใหพนแสง 

ความคงตัว   หามใชยาท่ีเปลี่ยนสีเปนสีนํ้าตาล หรือตกตะกอน 

สารละลายท่ีใชผสมได ผสมสารละลายท่ีมีเกลือ และ นํ้าตาลได 

สารละลายท่ีหามผสม SODIUM BICARBONATE 5% w/v หรือสารละลายท่ีเปนดาง (pH >5.5) 

ยาท่ีหามผสมรวมกัน aminophylline, ampicillin, hyaluronidase, sodium bicarbonate, 

hydrocotisone,lidocaine, thiopental  

อาการอันไมพึงประสงค  หัวใจเตนเร็ว/ผิดจังหวะ,ความดันโลหติสูง, แนนหนาอก , ปวดศีรษะ, หายใจหอบเหน่ือยปลายมือ ปลาย

เทาเขียว เน้ือเยื่อตาย (ควรเปลี่ยนตําแหนงการใหยา) 
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ยาท่ีมีปฏิกิริยาตอกัน   

- อาจทําใหเกิด Hypertensive crisis เมื่อใชรวมกับ Oxytoxic drugs (เชน ergonovine), MAOI, furazolidone  

- เพ่ิม Pressor response (อาจทําใหเกิด Hypertension) เมือ่ใชรวมกับ anesthetics (เชน hakothane,cyclopropane), 

tricyclic antidepressants (เชน amitriptyline), antihistamines (เชน diphenhydramine), sodium levothyroxine 

และ urinary alkalizers 

- อาจทําใหเกิด Hypertension เมือ่ใชรวมกับ beta adrenergic blockers (เชน propanolol ) และ alpha-adrenergic 

blockers (เชน Phentolamine)  

- ฤทธ์ิของยา adrenaline จะถูกยบัยั้งไดโดย ergot alkaloids และ phenothiazines (เชน prochlorperazine) 

- adrenaline จะยับยั้งฤทธ์ิของ insulin, oral hypoglycemic agents อาจตองเพ่ิมขนาดยา 

- หามใชรวมกับยา isoproterenol (Isuprel®) เพราะออกฤทธ์ิกระตุนหัวใจเหมือนกัน อาจทําใหผูปวยเสียชีวิตได แตใชเปน 

alternative ได 

ขอหามใช  

 Cardiac dilatation, Coronary insufficiency, During general anesthesia with halogenated hydrocarbons 

or cyclopropane, In combination with local anesthetics in fingers or toes, In patients with organic brain 

damage, Intra-arterial injection, Labor (it may delay the second stage), Narrow angle glaucoma, Shock  

หมายเหตุ 

ระวังการใชในผูปวย cardiovascular disease, shock, Parkinsonism, hyperthyroidism,  hypertension, 

diabetes mellitus and in the elderly 

การใชในหญิงมีครรภ    category C (may cause anoxia in fetus) 

การใชในหญิงใหนมบุตร  UNKNOWN (ควรหยุดใหนมบุตร) 

Monitoring Parameters :   

- BP, Heart rate, PR, Lung sound 

- EKG monitor (กรณี cardiac arrest)  

- หากผูปวยมีอาการ    ใจสั่น, มือสั่นมาก, cardiac arrhythmia, restless ควรแจง แพทยทันที  

การรักษาเมื่อไดรับยาเกินขนาด  

 (สวนใหญจะเกิดจากการไดฉีดยาเร็วเกินไป) จะเกิดอาการ Cerebrovascular hemorrhage, collapse (rapid 

injection), fibrillation, headache (severe), hypertension, hypotension (irreversible), pulmonary edema, pupilary 

dilation, restlessness, tachycardia, weakness, death 

 เมื่อใชยาในขนาดปกติแลวเกิดอาการขางเคียง และอาการดังกลาวแยลง ใหหยุดยา การรักษาอาการพิษจากยา   รักษา

อาการ shock  และให sodium nitroprusside รักษา cardiac arrhythmias ดวย beta-adrenaergic blocker (propanolol) 

และ  resuscitate ตามอาการ 

อางอิง;                                    

©1997 JBC Handbook™ 4th edition ISBN: 0 646 326 767  

MICROMEDEX(R) Healthcare Series Vol. 120 expires 6/2004  

Gahart BL, Nazareno AR. Intravenous medication 2001. 17th ed. Missouri: Mosby; 2001.
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2.2 Amiodarone 

ชื่อพอง   Cordarone, Nexterone, Pacerone 

รูปแบบยาและความแรง  Amiodarone 150 mg/3ml 

ขอบงใช   Venticular fibrillation และ Unstable ventricular tachycardia 

ขนาดยาท่ีใช          

- ผูใหญ 

 ใน 24 ช่ัวโมงแรกของการใหยา แบงเปน 3 ระยะ ตามลําดับดังน้ี 

 

1. Rapid loading phase : ขนาดยา 150 ทเ เจือจางดวย D5W 100 ml ใหในเวลามากกวา 10 นาที อัตราเร็ว 

15 mg/min อัตราเร็วสูงสดุไมเกิน 30 mg/min 

2. Slow loading phase : ขนาดยา 360 mg ท่ีเจือจางแลวใหในเวลา 6 ช่ัวโมง อัตราเร็ว 1 mg/min 

3. Maintenance infusion : ขนาดยารวม 540 mg ท่ีเจือจางแลวใหในเวลา 18 ช่ัวโมง อัตราเร็ว 0.5 mg/min 

 หลังจาก 24 ช่ัวโมงแลวใหยาเปน maintenance infusion ตอไป โดยใหสารละลายท่ีเจือจางแลวในความเขมขน  1-6 

mg/ml ในเวลา 24 ช่ัวโมง โดยมีอัตราเร็ว 0.5 mg/min อัตราเร็วอาจเพ่ิมไดตามการตอบสนองตอยา 

 

- ผูสูงอายุ ขนาดเดียวกับผูใหญ 

 

- เด็ก 

 Ventricular arrhythmias : IV loading dose 5 mg/kg แบงขนาดยาออกเปนสวนๆ (Aliiqouts) จํานวน 5 

Alliqouts (1 mg/kg) แตละ Alliqout ใหหางกัน 5-10 นาที การปรับเพ่ิมขนาดยาทําไดครั้งละ 1-5 mg/kg แบงใหลักษณะ

คลายๆ กัน หางจาก Loading dose 30 นาที ขนาดยา Loading dose โดยเฉลี่ย คือ 6.3 mg/kg และ maintenace dose 

ให continue infusion 10-15 mg/kg/day 

4. เมื่อตองการเปลี่ยนจากยาฉีดเปนยารับประทาน 

  หากใชยาฉีดเปนระยะเวลา นอยกวา 1 สัปดาห  รบัประทานขนาด 800-1600 mg/day 

  หากใชยาฉีดเปนระยะเวลา 1-3 สปัดาห  รับประทานขนาด 600-800 mg/day 

  หากใชยาฉีดเปนระยะเวลา มากกวา 3 สัปดาห  รบัประทานขนาด 400 mg/day 

การเตรียมยา/การผสมยา 

 - ยาผสมไดกับสารละลาย D5W เทาน้ัน การผสมใน NSS อาจตกตะกอน หลังผสมเก็บได 5 วันในตูเย็น และ 24 ช่ัวโมง

ในอุณหภูมิหอง 

 - หามผสมในสารละลายท่ีเปนดางเชน NaHCO3  

 ใน 24 ชั่วโมงแรก :  

1. Rapid loading phase : นํายา 150 mg มาเจือจางดวย D5W 100 ml 

2. Slow loading phase และ Maintenance infusion : ใช 18 ml ของ Amiodarone มาเจือจางดวย D5W 500 

ml จะไดความเขมขน 1.8 mg/ml (900 mg/500 ml) 

 หลังจาก 24 ชั่วโมง :  

 Maintenance infusion ใชขนาดยาท่ีตองการมาเจือจางดวย D5W ใหได ความเขมขน 1-6 mg/ml 

สารละลายท่ีเจือจางใน D5W ท่ีความเขมขน 1-6 mg/ml เมื่ออยูในขวดแกวจะมีอายุนาน 24 ช่ัวโมง ถาอยูใน 

Polyvinyl chloride จะมีอายุ 2 ช่ัวโมง  



19 
 
การบริหารยา 

 - ในกรณีท่ีใชความเขมขนมากกวา 2 mg/ml ตองใหผานทาง central venous catheter 

 - กรณีใชความเขมขนนอยกวา 2 mg/ml ใหใช infusion pump ไมวาทาง Central line หรือ Peripheral line  

 - ไมแนะนําใหฉีดยาเขาหลอดเลือดดําโดยตรง เน่ืองจากมีความเสี่ยงเก่ียวกับการไหลเวียนและความดนัโลหิต เชน ความ

ดันโลหติต่ําอยางรุนแรง ระบบไหลเวียนโลหิตลมเหลว ถาเปนไปไดควรใหยาโดย IV infusion อยางชาๆ  

 - การฉีดยาเขาหลอดเลือดดําโดยตรง ควรกระทําเฉพาะในกรณีฉุกเฉินเทาน้ัน และควรใชเฉพาะในหนอวยท่ีมีการดูแล 

การทํางานของหัวใจเปนพิเศษ ซึ่งมีการเฝาดูแลและตรวจคลื่นหัวใจอยางตอเนือง 

การเก็บยา  หลังผสมกับ D5W เก็บได 5 วันในตูเย็น และ 24 ช่ัวโมงในอุณหภูมหิอง หากยังไมผสมเก็บยาใน

   อุณหภูมหิอง 

ความคงตัว   หามใชยาท่ีตกตะกอน 

สารละลายท่ีใชผสมได D5W 

สารละลายท่ีหามผสม NSS 

ยาท่ีหามผสมรวมกัน Aminophylline, Cafamandole, Cefazolin, Meziocillin, Heparin, Sodium bicarbonate 

อาการเมื่อไดรับยาเกินขนาด : Sinus bradycardia, Heart block, Hypotension, Q-T prolongation                                        

การติดตามการใชยา 

1. ติดตามการทํางานของระบบหายใจเน่ืองจากยา Pulmonary toxicity (ไอแหง, หายใจขัด) 

2. ติดตาม ECG เพ่ือตรวจหาการเกิด AV block, bradycardia, paradoxical arrythmias และ Prolong Q-T 

segments 

3. ติดตามระดับ Thyroids hormones และระดับ Enzyme ตับ 

4. ควรมีการทํา Chest X-ray กอนเริ่มใหยา และทุก 3-6 เดือน หลังใหยา 

5. ติดตาม Neurotoxicity (Ataxia, เดินลําบาก, ชาน้ิวและเทา, แขน-ขาออนแรง) 

6. ติดตาม Ocular toxicity (ตามัว, ตาแหง, แพแสง, และมองเห็นสี นํ้าเงิน-เขียวรอบวัตถุ) 

7. หากพบวามี BP < 90/60 mmHg หรือ HR < 60 ครั้ง/นาที, HR > 120 ครั้ง/นาที ใหแจงแพทยทันที 

การแกไขเมื่อมีอาการไมพึงประสงคหรือความคลาดเคลื่อนทางยา 

1. ถาเกิดอาหารขางเคียงใหรักษาอยางรวดเร็ว เน่ืองจากอาการขางเคยีงน้ันอาจรุนแรงจนถึงข้ันเสียชีวิตได 

2. เมื่อเกิดอาการปวดบริเวณท่ีฉีดใหลดอัตราเร็วของการใหยาหรือหยดุยา 

3. ถามีระดับความดันโลหิตต่ําและ Cardiogenic shock ใหลดอัตราเรว็ของการใหยาและอาจจาํเปนตองให Vasopressor 

(Dopamine) และ inotropic agents (Digoxin) และ Volume expansion 

4. หากเกิดภาวะ Toxicity จากยาใหทํา EKG monitoring 

5. หากเกิด Atropine resistance bradycardia อาจให isoproterenol แบบฉีด หรือใช ทยนพฟพั ยฟแทฟาพ 

6. ถาเกิดภาวะ torsade de pointes ใหหยุดยาท่ีมผีลตอการทํางานของหัวใจทุกชนิด เชน ยารักษาโรคหัวใจเตนผดิ

จังหวะ Digoxin, antidepressant, phenothiazines และหยดุการใหอิเล็คทรอไลต เชน Potassium, magnesium 

7. Amiodarone ไมสามารถกําจัดออกโดยการทํา Dialyzed 
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2.3 Atropine sulfate injection 

ชื่อทางการคา  Atropine-Care, Atropisol 

รูปแบบยาและความแรง  ATROPINE SULFATE INJ 0.6 mg/ml in 1 ml 

ขอบงใช    

- หัวใจเตนชา (bradycardia) 

- ภาวะหัวใจหยุดน่ิง (asystole) 

- หลอดลมตีบ (bronchospasm) 

- รักษาภาวะเปนพิษเฉียบพลันจาก Organophosphate หรือ carbamate เฉพาะสวนท่ีเกิดจาก

ฤทธ์ิท่ีเปนmuscarinic cholinergic  

การเก็บยา  เก็บท่ีอุณหภมูิต่ํากวา 25°C และเก็บใหพนแสง 

สารละลายท่ีใชผสมได ผสมสารละลายท่ีมีเกลือ และ นํ้าตาลได 

ยาท่ีหามผสมรวมกัน adrenaline, ampicillin, chloramphenicol, cimetidine, heparin, isoproterenol, sodium 

bicarbonate, thiopental 

วิธีใช  

- SC, IM  ไมตองเจือจาง 

- IV ไมตองเจือจาง หรือเจือจางดวย SWFI 10 mL ฉีด 15-30 นาที  

- IV  infusion ความเขมขน 0.1 - 1.2mg /ml 

ขนาดยา 

- ผูใหญ 

› Asystole: I.V.: 1 mg; repeat in 3-5 minutes if asystole persists; total dose of 0.04 mg/kg.  

› Bradycardia:I.V.: 0.5-1 mg every 5 minutes, not to exceed a total of 3 mg or 0.04 mg/kg; may give 

intratracheal in 1 mg/10 mL dilution only, intratracheal dose should be 2-2.5 times the I.V. dose.  

› Organophosphate or carbamate poisoning : ใหทางหลอดเลอืดดําเปนหลัก  

› Loading dose: 1.8 มิลลิกรมั IV 

› Maintenance dose: 10-20% ของ loading dose IV drip ตอช่ัวโมง 

เปาหมายท่ีสําคญัในการใหยามดีังน้ี  

1. เสมหะลดลง 

2. หัวใจเตนมากกวา 80 ครั้งตอนาที และ 

3. ความดันโลหิตซิสโตลคิสูงกวา 80 มิลลเิมตรปรอท  

การปรับขนาดยา ทําไดโดยใหเริม่ดวยขนาด 1.8 มิลลิกรัม (0.05-0.1 มิลลิกรมั/กิโลกรมัในเด็ก) และ ประเมินผูปวย

ทุก 3-5 นาที ถาพบวาผูปวยยังไมตอบสนองตอยา ใหเพ่ิมขนาดยาข้ึนเปน 2 เทาไปเรื่อยๆจนกวา ผูปวยจะมี

การตอบสนองและไดผลตามเปาหมายขางตน และใหถือวาขนาดยาท่ีไดน้ีเปน loading dose หลังจาก น้ันจึง

ใหยาท่ีเปน maintenance dose ขนาดของยาตอช่ัวโมงคือรอยละ 10-20 ของ loading dose และใหทาง

หลอด เลือดดําตอไป แลวเฝาประเมินผูปวยเปนระยะตอไป 

อาการไมพึงประสงค 

ท่ีพบบอย   blurred vision, constipation, dry mouth, micturition difficulties, photophobia, tachycardia 
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ท่ีรุนแรง  allergic reaction, arrhythmias, coma, increased intraocular pressure, respiratory depression, ผูสูงอายุ 

อาจมีอาการ excitement, agitation, confusion หรือ drowsiness 

ยาท่ีมีปฏิกิริยาตอกัน   

- atropine จะเสรมิฤทธ์ิกับยา tricyclic antidepressants (เชน amitriptyline) ใหลดขนาดยา atropine 

- ลดขนาดของยา atropine และ phenothiazine เมื่อใชรวมกันเพราะเสริมฤทธ์ิซึ่งกันและกัน 

- atropine จะเพ่ิมฤทธ์ิของยาโดย delaying gastric emptying และเพ่ิมอัตราการดูดซึมของยา atenolol, digoxin, thiazide 

diuretics 

- Atropine จะมีฤทธ์ิตานฤทธ์ิยาหลายตัวยา   เชน pyridostigmine etc. 

ขอหามใช  narrow angle glaucoma และ  obstructive diseases of the gastrointestinal หรือ urinary 

tracts. 

หมายเหตุ  ระวังการใชในผูปวย ulcerative colitis, severe cardiac disease, ileus, hypertension, 

hyperthyroidism, chronic lung disease  และในเด็ก โดยเฉพาะเมื่อมไีข จะไวตอยา atropine 

การใชในหญิงมีครรภ category  C  

การใชในหญิงใหนมบุตร  controversial 

Monitoring Parameters  

- heart  rate, PR interval, blood pressure 

- หากผูปวยมีอาการ ตามัว arrhythmia, หายใจชา, confusion, drowsy ควรแจงแพทยทันที  

การรักษาเมื่อไดรับยาเกินขนาด  

- เมื่อไดรับยาเกินขนาดจะเกิดอาการ coma, death, derilium, elevated BP, fever, paralytic ileus, rash, respiratory 

failure, stupor, tachycardia  

- เมื่อมีอาการขางเคียงเพ่ิมมากข้ึน หรือ มีอาการรุนแรง ใหหยุดยา รกัษาอาการ cardiac arrhythmias ตาม standard 

treatment  

- ใช Physostigmine salicylate ในการแกอาการ cardiovascular และ CNS (ระวังการเกิด bradycardia, seizures, 

asystole ) 

- ให Pilocarpine 10 mg SC จน อาการปากแหงหายไป 

- ให Diazepam, short acting barbiturates หรือ chloral hydrate ในการแกไขอาการ excitement 

- alternative  antidote คือ Neostigmine methylsulfate (Prostigmine) 

อางอิง;  

©1997 JBC Handbook™ 4th edition ISBN: 0 646 326 767  

MICROMEDEX(R) Healthcare Series Vol. 120 expires 6/2004  

Gahart BL, Nazareno AR. Intravenous medication 2001. 17th ed. Missouri: Mosby; 2001.
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2.4 Digoxin 

ชื่อการคา     Lanoxin  

รูปแบบยาและความแรง 

• Elixir 0.05 mg/ml  in 60 ml (Lanoxin) elixir มี Alcohol ผสมอยู 10% 

• Lanoxin tablet 0.25 mg (เม็ดสขีาว) 

• Lanoxin injection  0.5 mg/2 ml 

ขอบงใช   >  ใชในการรักษา Congestive Heart failure 

 Supraventricular arrhythmias  

ขนาดยาท่ีใช (1) 

- สูตรคํานวณขนาดยาเพ่ือคงระดับท่ัวไป = loading dose x % daily loss/100 , โดย % daily loss=14 + CrCl/5 

- การให I.V. loading dose จะใหในขนาดครึ่งหน่ึงกอน และแบงใหทุก 4-8 ช่ัวโมงอีกครั้งละ ¼  

- การให I.V. bolus จะตองนานกวา 5 นาที 

- การให I.V. เริม่ตนจะไมเกิน 2 หลอด (1 มิลลิกรมั) หากมากกวา 2 หลอด ใหปรึกษาแพทย 

ขนาดปกติ IV dose/วัน  = 0.75 x ขนาดยาท่ีใหรับประทาน/วัน (tablet, elixir). 

Age Total Digitalizing Dose (mcg/kg) Daily Maintenance Dose (mcg/kg) 

 P.O. I.V. or I.M. P.O. I.V. or I.M. 

Preterm infant 20-30 15-25 5-7.5 4-6 

Full-term infant 25-35 20-30 6-10 5-8 

1 mo - 2 y 35-60 30-50 10-15 7.5-12 

2-5 y 30-40 25-35 7.5-10 6-9 

5-10 y 20-35 15-30 5-10 4-8 

>10 y 10-15 8-12 2.5-5 2-3 

Adult 0.75-1.5 mg 0.5-1 mg 0.125-0.56 mg 0.1-0.4 mg 

- Dosing: Renal Impairment  

› Clcr 10-50 mL/minute: Administer 25% to 75% of dose or every 36 hours.  

› Clcr <10 mL/minute: Administer 10% to 25% of dose or every 48 hours.  

- Reduce loading dose by 50% in ESRD.  

วิธีใช     

- slow  IV   อาจใหโดยไมเจือจาง โดยฉีดนานกวา 5 นาที 

- IV infusion 10-20 นาที  โดยเจือจางยามากกวา 4 เทา (ยา 1 ml/SWI หรือ NS หรือ DW 4 ml) (ถานอยกวาจะตกตะกอน)

ไมตอง flush syringe หลังฉีดยา 

- การใหยาเขาหลอดเลือดดําอยางรวดเร็วจะทําใหหลอดเลือดหดตัว นําไปสูภาวะความดันโลหิตสูง ได และ/หรือ  ลดการไหล 

เวียนของเลือดในเสนเลือดโคโรนารี่ (เอกสารกํากับยา Lanoxin 2004) 

การเก็บยา  ยาฉีดมีความคงตัวหลังผสม 48 ช่ัวโมงท่ีอุณหภมูิหอง (20–25 oC) และตองเก็บแบบปองกันแสง

ความคงตัว  ยาท่ีเหลือใหท้ิงไป 

สารละลายท่ีใชผสมได SWI และ ผสมสารละลายท่ีมเีกลอื และ นํ้าตาลได   
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ยาท่ีหามผสมรวมกัน  

dobutamine, fluconazole, indomethacin, verapamil, calcium gluconate, amphotericin  

อาการอันไมพึงประสงค    

- ท่ีพบบอย heart block, การมองเห็นผิดปกติ, ปวดศรีษะ, คลื่นไส, อาเจียน, ทองเสีย, มึนงง, mental disturbance เบ่ือ

อาหาร 

- อาการพิษแบบเฉียบพลัน : คลื่นไส, อาเจียน, hyperkalemia, sinus bradycardia, S-A arrest, AV  block  

- อาการพิษแบบสะสมเรื้อรัง :  การมองเห็นผิดปกติ (มองเห็นแสงสีเหลือง), ออนเพลีย, sinus bradycardia, atrial 

fibrillation, with slowed ventricular response 

- Antidote : Digoxin immune Fab (Digibind® ) แตในประเทศไทยยังไมมีจาํหนาย จึงควรมีการตรวจวัดระดับยาในเลือด

เพ่ือติดตามผลการรักษาและเฝาระวังการเกิดพิษจากยา  

การวัดระดับยาในเลือด 

- เวลาในการเจาะเลือด กรณีใหยาทาง IV : ควรเจาะเลือดหลังใหยาอยางนอย 4 ช่ัวโมง  

- กรณีใหยาทาง Oral : หลังใหยาอยางนอย 6 ช่ัวโมงหรือเจาะกอนใหยา  

- Therapeutic range     

- กรณี CHF : 0.8-2 mg/ml  

- กรณี arrhythmia : 1.5-2.5 mg/ml 

ขอหามใช.  

Ventricular fibrillation ,Beriberi heart disease 

ขอควรระวัง  

acute myocardial infarction ,acute myocarditis or amyloid cardiomyopathy ,AV block ,chronic  

constrictive pericarditis ,electrical cardioversion (low voltage) ,electrolyte imbalance (hypokalemia, hypo- or 

hypercalcemia, hypomagnesemia) ,hypo- or hyperthyroidism ,hypoxia ,idiopathic hypertrophic subaortic 

stenosis ,renal disease ,severe bradycardia ,severe heart failure ,severe pulmonary disease ,sick sinus  

syndrome ,ventricular tachycardia, ventricular premature contractions ,Wolff-Parkinson-White syndrome  

ยาท่ีมีปฏิกิริยาตอกัน       

- ยาท่ีทําใหระดับยา Digoxin สูงขึ้น; amiodarone (เพ่ิม70-100%), atorvastatin (เพ่ิม 20% ) ,azithromycin , 

carvedilol (เพ่ิม 9% - 20% ) diazepam&alprazolam (เพ่ิม 5% -100%), clarithromycin, 

erythromycin,tetracycline(เพ่ิม 40-100% ใน10% ผูปวย)  verapamil (เพ่ิม 70-100%),diltiazem,  

cyclosporine,Ibuprofen,indomethacin, itraconazole,nifedipine , omeprazole, quinine (เพ่ิม 25% to 40%)  

,simvastatin 

- ยาท่ีเสริมฤทธิ์กัน ; beta-adrenergic blockers (Atenolol,metoprolol) อาจทําใหเกิด heart block 

- เพ่ิมความเปนพิษของยา digoxin ; furosemide,HCTZ, amphotericin B ,calcium,succinylcholine 

,acetazolamide,adrenaline ,pancuronium, 

- ยาท่ีทําใหระดับยา Digoxin ลดลง; acarbose, bleomycin (ลด 20% to 30% ), phenobarbital,                                 

cyclophosphamide, cytarabine, vincristine, neomycin, kaolin (ลด 20% to 62%), cholestyramine (ลดการ ดูด

ซึม digoxin 30-40%), activated charcoal, antacid กลุม aluminium, magnesium(ลดการดดูซึม digoxin 20-35%), 
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metoclopramide (ลด 18% to 34% ), phenytoin, rifampin, salbutamol (ลด16% - 22% ), penicillamine, 

sulfasalazine(ลด 24%)  

เพ่ิมหรือลดพิษยา digoxin ; spironolactone 

เพ่ิม ระดับ metformin ในเลือด เมื่อใหรวมกัน  

การใชในหญิงมีครรภ  category  C 

การใชในหญิงใหนมบุตร  ใชไดปลอดภัย  

Monitoring Parameters  

- Rapid digialization ; EKG monitoring ,BP 

- Maintainance ; HR, BP, K, Mg, Calcium 

- ระดับของ โปตสัเซยีม แคลเซียม แมกนีเซียม ในลือด, HR, BP, ECG (ในเด็ก)  

การรักษาเมื่อไดรับยาเกินขนาด  

ลางทอง (ยารับประทาน) 

ขนาดยาท่ีมีผลใหผูท่ีไมไดเปนโรคหัวใจ เสียชีวิตได ผูใหญ 10-15 mg เด็กอายุ 1-3ป 6-10 mg 

ในกรณีน้ีถาผูใหญรับประทานยา digoxin >25 mg เด็กอายุ 1-3 ป  รับประทานยา digoxin > 10 mg ให digoxin-binding Fab 

antibody fragments (DIGIBIND) เปน antidote 

การรักษา รักษาตามอาการ  

ตรวจวัดระดับโปตสัเซยีมในเลือด  hypokalemia ใหpotassium chloride  มีอาการ  bradyarrhythmias ให 

atropine, venticilar arrhythmia ใช lidocaine หรือ phenytoin, (การทํา dialysis ไมไดชวยกําจัดยา) (เอกสารกํากับยา 

Lanoxin 2004) 

 

อางอิง; 

MICROMEDEX (R) Healthcare Series Vol.119 expires 3/2004 

©1997 JBC Handbook™ 4th edition ISBN: 0 646 326 767  

Gahart BL, Nazareno AR. Intravenous medication 2001. 17th ed. Missouri: Mosby; 2001.  
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2.5 Dopamine 

ชื่อการคา    Dopamex 

รูปแบบยาและความแรง Dopamine injection 250 mg/ 10 ml 

ขอบงใช   Cardiac output low, Hypotension, Poor perfusion of vital organs 

ขนาดยาท่ีใช (2)     

- Dosing: Adults 
› Hemodynamic support: I.V. infusion: 1-5 mcg/kg/minute ขนาดสูงสุด 50 mcg/kg/minute, อาจเพ่ิมได 1 – 

4 mcg/kg/min ในชวง 10 ถึง 30 นาที จนกระท่ังมีการตอบสนอง  

› Note: หากขนาดท่ีใชสูงกวา 20-30 mcg/kg/min ควรคํานึงถึงการใช adrenaline หรือ norepinephrine 

› Hemodynamic effects of dopamine are dose dependent: 

 Low-dose: 1-5 mcg/kg/minute, increased renal blood flow and urine output  

 Intermediate-dose: 5-15 mcg/kg/minute, increased renal blood flow, heart rate, cardiac 

contractility, and cardiac output  

› High-dose: >15 mcg/kg/minute, alpha-adrenergic effects begin to predominate, vasoconstriction, 

increased blood pressure 

- Dosing: Elderly Refer to adult dosing. 

- Dosing: Children: 1-20 mcg/kg/minute, ขนาดสูงสดุ 50 mcg/kg/min 

วิธีใช  

- IV infusion เทาน้ัน และ ตองเจือจางกอนใชทุกครั้ง เจือจางยา 1:1 (เชน 500 mg/สารละลาย500ml.), 2:1 (เชน1000 mg/

สารละลาย500ml ) ใหใน อัตรา 2-20  mcg/กก/นาที    คอยๆลดขนาดของยาลง เมื่อจะหยุดใหยา 

- ฉีดเขา large vein (antecubital fossa)  ระวังการรั่วซมึ จะทําใหเกิดเน้ือตายได  

- ในกรณีใชท่ีใช continuous infusion ควรฉีด central line 

- ในการใหยาควรใช microdrip หรอื infusion pump  

การเก็บยา  เก็บท่ีอุณหภมูิต่ํากวา 250C และเก็บใหพนแสง 

ความคงตัว  สารละลายท่ีเจือจางแลวควรใชภายใน  24 ชม. สารละลายท่ีเปลีย่นสีใหท้ิงไป  

สารละลายท่ีใชผสมได  ผสมสารละลายท่ีมีเกลือ และ นํ้าตาลได 

สารละลายท่ีหามผสม หามผสมรวมกับ alkaline solution (เชน sodium bicarbonate ) 

ยาท่ีหามผสมรวมกัน acyclovir, amphotericin B, ampicillin, PGS , gentamicin, indomethacin, 

insulin,penicillin, metronidazole, sodium bicarbonate,furosemide,thiopental 

อาการอันไมพึงประสงค  

- ท่ีพบบอย anxiety, headache chest pain, hypertension, palpitations, tachycardia dyspnea  injection site 

reactions ,mydriasis ,nausea, vomiting oliguria ,piloerection  

- อาการท่ีรุนแรง ectopic heartbeats,gangrene of extremities(with high dose /prolong use) ,widened QRS  

complex, ventricular arrhythmias 

ขอหามใช             uncorrected tachyarrhythmias, pheochromocytoma, or ventricular fibrillation 
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ยาท่ีมีปฏิกิริยาตอกัน        

- สารละลายท่ีมีฤทธ์ิเปนดางจะทําลายฤทธ์ิของยา dopamine  เชน sodium bicarbonate    

- ยาท่ีใชรวมกับ dopamine แลวอาจทําใหเกิด serious arrhythmia; halothane  

- ยาท่ีใชรวมกับ dopamine แลวอาจทําใหเกิด severe hypertension; methylergonovine  (methergin), oxytocin 

- MAO inhibitors (เชน selegeline) 

- ยาท่ีใชรวมกับ dopamine แลวอาจยับยั้งฤทธ์ิของยา dopamine; alpha หรือ  beta-blockers(เชน propanolol) 

- ยาท่ีใชรวมกับ dopamine แลวอาจตองเพ่ิมขนาดยา dopamine(เพราะลด pressor response);TCA เชน amitryptyline 

- ยาท่ีใชรวมกับ dopamine แลวอาจทําใหเกิด severe bradycardia และ hypotension; phenytoin (Dilantin)  

หมายเหตุ         ขนาดยาสูงสดุข้ึนอยูกับการตอบสนองของผูปวยแตละราย ควรแกไขภาวะ hypovolaemia ,acidosis, 

hypercapnia และหรือ hypoxia กอนใหยาผูปวย  ระวังการใชในผูสูงอายุ และผูปวย occlusive vascular disease. 

การใชในหญิงมีครรภ   category  C 

การใชในหญิงใหนมบุตร  ไมมีขอมลู 

Monitoring Parameters : 

- vital signs (โดยเฉพาะ BP, PR ), urine output (ทุก1-2 ชม.) และ EKG Monitor(ในบางราย) 

- หากผูปวย urine output ลดลง  ,เกิด tachycardia มากข้ึน , เกิด arrhythmias ควรแจงแพทยทันที 

การรักษาเมื่อไดรับยาเกินขนาด ลดขนาดยาลง  หรือ หยดุยาช่ัวคราวจนอาการคงตัวจึงใหยาตอ 

อางอิง;                                    

©1997 JBC Handbook™ 4th edition ISBN: 0 646 326 767  

MICROMEDEX(R) Healthcare Series Vol. 120 expires 6/2004 

Gahart BL, Nazareno AR. Intravenous medication 2001. 17th ed. Missouri: Mosby; 2001. 
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2.6 Norepinephrine (Levophed) 

ชื่อการคา  Levophed 

รูปแบบยาและความแรง Norepinephrine base 4 mg/4ml 

ขอบงใช  Norepinephrine เปน adrenergic agonist ใชในการรักษาภาวะช็อก หลังจากท่ีใหสารนํ้า ทดแทน

อยางเพียงพอแลว ใชสําหรับชวยใหแรงดันโลหิตท่ีลดต่ําลงอยางเฉียบพลันกลับสูงข้ึนสูระดับปกต ิ

ขนาดยา (1) 

-  การใหยาแบบ continuous I.V. infusion 

› เด็ก : ขนาดเริ่มตน 0.05 – 0.1 mcg/kg/min เพ่ิมขนาดจนไดผลท่ีตองการ; maximum dose 2 mcg/kg/min 

› ผูใหญ : ขนาดเริ่มตน 0.5 – 1.0 mcg/min เพ่ิมขนาดจนไดผลท่ีตองการ; ขนาดยาท่ีใช โดยท่ัวไปอยูในชวง 8 – 30 

mcg/min 

- Hypotension, shock and cardiopulmonary resuscitation 

› ผูใหญ : ขนาดเริ่มตน 8 – 12 mcg/min (maximum dose : 30 mcg/min) 

› เด็ก : ขนาดเริ่มตน 0.1 mcg/kg/minแลวคอยๆ เพ่ิมอัตราการหยดยาไดถึง 2 mcg/kg/min 

- Upper GI Hemorrhage 

› 8 mg ใน NSS 250 mL ทาง intraperitoneal หรือ 8 mg ใน NSS 100 mL ทาง nasogastric tube ทุกช่ัวโมง เปน

เวลา 6–8 ช่ัวโมง จากน้ันใหทุก 2 ช่ัวโมง เปนเวลา 4–6 ช่ัวโมง 

- อัตราการใหยาคํานวณจากสตูร 

Rate (mL/hour)   = Dose (mcg/kg/min) x weight (kg) x 60 min/hour 

 Concentration (mcg/mL) 

- กอนผสมยา ควรดดู D5W ออกกอน เทากับปริมาณยาท่ีจะผสมเขาไป 

1. ความเขมขน 8 mcg/mLคิดเปนสัดสวน 1:125 วิธีผสม ยา 4 mg (1 amp.) + D5W 500 mL หรือ 8 mg (2 amp.) + 

D5W 1000 mL 
Dose(mcg/min) 0.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 30 

Rate(mL/hr) 3.75 7.5 15 22.5 30 37.5 45 52.5 60 67.5 75 82.5 90 97.5 105 112.5 150 225 

- 2. ความเขมขน 16 mcg/mLคดิเปนสดัสวน 1 :62.5 วิธีผสม ยา 8 mg (2 amp.) + D5W 500 mL หรือ 16 mg (4 amp.) 

+ D5W 1000 mL 
Dose(mcg/min) 0.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 30 

Rate(mL/hr) 1.9 3.8 7.5 11.3 15 18.8 22.5 26.3 30 33.8 37.5 41.3 45 48.3 52.5 56.3 75 112.5 

- 3. ความเขมขน 32 mcg/mLคดิเปนสดัสวน 1 :31 วิธีผสม ยา 3.2 mg + D5W 100 mL หรือ 16 mg (4 amp.) + D5W 

500 mL 
Dose(mcg/min) 0.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 30 

Rate(mL/hr) 0.9 1.9 3.8 5.6 7.5 9.4 11.3 13.1 15 16.9 18.8 20.6 22.5 24.4 26.3 28.1 37.5 56.3 

- 4. ความเขมขน 40 mcg/mLคดิเปนสดัสวน 1 :25 วิธีผสม ยา 4 mg (1 amp.) + D5W 100 mL หรือ 20 mg (5 amp.) 

+ D5W 500 mL **Central line** 
Dose(mcg/min) 0.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 30 

Rate(mL/hr) 0.75 1.5 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12 13.5 15 16.5 18 19.5 21 22.5 30 45 

- 5. ความเขมขน 64 mcg/mLคดิเปนสดัสวน 1 : 15 วิธีผสม ยา 6.4 mg + D5W 100 mL หรือ 32 mg (8 amp.) + D5W 

500 mL **Central line** 
Dose(mcg/min) 0.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 30 

Rate(mL/hr) 0.5 0.9 1.9 2.8 3.8 4.7 5.6 6.6 7.5 8.4 9.4 10.3 11.3 12.2 13.1 14.1 18.8 28.1 
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วิธีใช (2)  

1. บริหารยาเขาทางหลอดเลือดดาํ โดยใช infusion pump เพ่ือใหสามารถควบคุม การใชยาไดด ี

2. เริ่มใหยาอยางชาๆและปรับเพ่ิมตามความจําเปน โดยตองติดตามดูการตอบสนองของผูปวย เชน ระดับความดันโลหติ และ 

cardiovascular parameter อ่ืนๆ การหยดุยาตองคอยๆ ปรับลดลง หามหยุดยาทันที เพ่ือปองกันภาวะความดันเลือดต่ํา 

3. ควรใหยาเขาหลอดเลือดดําใหญตรง antecubital vein ท่ีขอศอกดานในหรือใหยาทางหลอดเลือดดํา femoral ท่ีหนาขา ไม

ควรใหยาโดยวิธี catheter tie-in เพราะจะทําใหเกิดยาคั่งเฉพาะท่ี 

การเก็บยา  ไวตอการ oxidize เก็บใหพนแสง หามใชสารละลายท่ีขุนหรือเปลี่ยนเปนสีชมพู สีเหลืองเขม หรือสี

นํ้าตาล หลังผสมเก็บในอุณหภูมหิอง (25°C) ได  24 ช่ัวโมง 

สารละลายท่ีใชผสมได  D5NS, D5W, LR แนะนําใหเจือจางยาดวย D5W หรือ D5S ปริมาตร 100 mL 

สารละลายท่ีหามผสม normal saline, alkaline solutions. ไมแนะนําใหเจือจางใน NSS เดี่ยวๆ เพ่ือปองกันการสูญเสีย

ความแรงของยาจากปฏิกิริยา oxidation 

ยาท่ีหามผสมรวมกัน  

Insulin (regular), thiopental, Aminophylline, amobarbital, chlorothiazide, chlorpheniramine, 

pentobarbital, phenobarbital, phenytoin, sodium bicarbonate, streptomycin 

ห้ามให้ในสาย I.V. เดยีวกนักบัเลอืดและพลาสมา หรือสารละลายท่ีเป็นดา่ง เช่น sodium bicarbonate 

 

อาการไมพึงประสงค  

- Cardiovascular: Bradycardia, arrhythmia, peripheral (digital) ischemia  

- Central nervous system: Headache (transient), anxiety  

- Local: Skin necrosis (with extravasation)  

- Respiratory: Dyspnea, respiratory difficulty 

MONITORING 

▪ ระวังการรั่วซึมของยาออกนอกหลอดเลือด เพราะจะทําใหเกิดเน้ือตาย และหากตองใชเปนเวลานาน ควรเปลี่ยนแปลงบรเิวณท่ี

แทงเข็มเขาหลอดเลือดเปนระยะ เพ่ือลดการเกิดภาวะหลอดเลือดหดตัวในบริเวณท่ีแทงเข็ม 

▪ ตรวจวัดความดันเลือด และชีพจรทุก 2 นาที เมื่อเริ่มใหยาและวัดทุก 5 นาทีเมื่อความดันเลือดอยูในระดับคงท่ีท่ีตองการ 

(ประมาณ 80-100 mmHg systolic) หลังจากน้ันวัดทุก 15 นาที 
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3 ยากันชัก 

3.1 Phenytoin 

ชื่อการคา   Dilantin  

รูปแบบยาและความแรง Phenytoin capsule 100 mg  

   Phenytoin capsule 50 mg 

ขอบงใช     

- รักษาโรคลมชักชนิด  Tonic-clonic (Grand-mal)  และ simple หรือ complex partial (psychomotor และ temporal 

lobe) 

- ใชแกอาการหัวใจเตนเสียจังหวะจากพิษของยา  Digitalis (Ventricular arrthmia) 

- รักษาและปองกันการชักจากการผาตัดสมอง 

- ใชควบคุมการชักแบบ  status epilepticus  

ขนาดยา    

ขนาดยาในผูปวยข้ึนกับการตอบสนองของระดับยาในเลือด ซึ่ง ระดับยาในเลือดท่ีใหผลในการรักษา 10-20 mcg/ml 

และจะเลือกใช IV form กรณีท่ีผูปวยไมสามารถรับประทานยาไดและกรณีเรงดวนเทาน้ัน  

- �Status epilepticus :  

› Adult  ขนาดยาเริ่มตน (Loading dose) โดยฉีดแบบ slow IV 15-25 mg/kg  แลวตามดวยขนาดการรักษา 

(Maintenance dose) slow IV 100 mg ทุก 6-8 ช.ม. หรือ 5-6 mg/kg/day โดยแบงใหวันละ 3 ครั้ง 

› Infant และ children ขนาดยาเริม่ตน 15-20 mg/kg  อัตราเร็วการใหไมเกิน 1-3 mg/kg/min  สวน Maintenance 

dose เริ่มดวย 5 mg/kg/day แบงใหวันละ 2 ครั้ง จากน้ันใหตามอายุดังน้ี 

 6 เดือน – 3 ป  : 8 - 10 mg/kg/day 

 4-6  ป  :   7.5 - 9 mg/kg/day 

 7-9 ป   :   7 - 8 mg/kg/day 

 10-16 ป : 6 - 7 mg/kg/day 

- Anticonvulsant : 

› Children & Adult   Loading dose 15 – 20 mg/kg  

- Neurosurgery prophylaxis :  

› slow IV 100-200 mg ทุก 4 ช.ม. ระหวางผาตัดและหลังผาตดั 

หมายเหตุ : การใหยา phenytoin ชนิดรับประทานไมควรใหเกิน 300 mg/day  ยกเวนวันท่ีใหยาแบบ Loading dose เพราะจะ

สงผลถึงอัตราการดูดซมึ 

 การบริหารยารูปแบบยาเม็ดแบบ Loading dose มีขอจํากัดของการดูดซมึยา ดังน้ันปรมิาณยาท่ีคํานวณได (15–20 

mg/kg ) ใหแบงรับประทานเปน 3 ครั้ง หางกันคราวละ 2 ช่ัวโมง 

การเก็บยา   เก็บท่ีอุณหภมูิ 30° �C  เก็บใหพนแสงและความช้ืน         

สารละลายท่ีใชผสมได  NS or LR สารละลายท่ีเจือจาง 1-10 mg/ml ควรใชภายใน 4 ช่ัวโมงหามแชเย็น 

สารละลายท่ีหามผสม D5NS, D5W, fat emulsion 10%, 1/2NS 
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ยาท่ีหามผสมรวมกัน Amphotericin B cholesteryl sulfate complex, ciprofloxacin, clarithromycin, diltiazem, 

enalaprilat, gatifloxacin, heparin, heparin with hydrocortisone sodium succinate, hydromorphone, linezolid, 

potassium chloride, propofol, sufentanil, theophylline, vitamin B complex with C, Amikacin, aminophylline, 

bretylium, chloramphenicol, dimenhydrinate, diphenhydramine, dobutamine, hydroxyzine, insulin (regular), 

kanamycin, levorphanol, lidocaine, lincomycin, meperidine, metaraminol, morphine, nitroglycerin, 

norepinephrine, penicillin G potassium, pentobarbital, phenobarbital, phenylephrine, phytonadione, 

procainamide, procaine, prochlorperazine edisylate, promazine, promethazine, streptomycin, vancomycin 

อาการไมพึงประสงค  

- ท่ีไมสมัพันธกับระดับยาในเลือด : hypertrichosis, gingival hypertrophy, thickening of facial feature, peripheral 

neuropathy, Vitamin D deficiency, Osteomalacia, SLE 

- อาการไมพึงประสงคท่ีสัมพันธกับระดับยาในเลือด :  

 > 20 mcg/ml : far lateral nystagmus 

 > 30 mcg/ml : 45 lateral gaze nystagmus, เดินเซ 

 > 40 mcg/ml : พูดตะกุกตะกักและอาการหลับใน 

 > 100 mcg/ml : ถึงแกชีวิต 

ขอหามใช ผูท่ีแพยาน้ีและ hydantoins ตัวอ่ืนๆ /หรือสวนประกอบในตํารับ, หญิงตั้งครรภ 

ขอควรระวัง Severe myocardial insufficiency, Impaired hepatic function 

ยาท่ีมีปฏิกิริยาตอกัน       

- ยาท่ีทําใหระดับยา Phenytoin สงูข้ึน : INH, Chloramphenicol, Fluconazole, Cotrimoxazole, Cimetidine, 

Omeprazole, Phenobarbital, Norfloxacin, Ciprofloxacin, Nifedipine, Fluoxetine, Influenza vaccine, 

Medtronidazole 

- Phenytoin เพ่ิมฤทธ์ิของยา : Dopamine, Lithium 

- ยาท่ีทําใหระดับยา Phenytoin ลดลง : Carbamazepine, Rifampicin, Folic acid, ethanol, Theophylline,  

- Phenytoin ลดฤทธ์ิของยา : Oral contraceptives, Carbamazepine, Theophylline, Diazepam, Doxycycline, 

Furosemide 

การใชในหญิงมีครรภ  Category D       

การใชในหญิงใหนมบุตร  ควรใชอยางระมัดระวัง 

Mornitoring Parameters  BP, vital signs (IV use), plasma phenytoin level, CBC, liver function tests 

การรักษาเมื่อไดรับยาเกินขนาด  

 เมื่อไดรับยาเกินขนาดจะมีอาการ  Unsteady gait, slurred speech, confusion, nausea, hypothermia, fever, 

hypotension, respiratory depression และ coma  รักษาอาการความดันโลหติต่ําโดยใหสารนํ้าทดแทนทาง IV ควบคุมอาการ

ชักโดยให Diazepam 5-10 mg (0.25-0.4 mg/kg ในเด็ก) 

อางอิง; 

McEvoy GK editor. AHFS Drug information . Bethesda : American Society of Health Systems Pharmacist; 2002; 

page 2136 -2139 
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Trissel LA. HANDBOOK on injectable drugs . 10th edit. Bethesda : American Society of Health Systems 

Pharmacist; 2002; page 976 - 982. 

MICROMEDEX(R) Healthcare Series Vol. 123 expires 3/2005. 

Charles F., Lora L., Morton P. & Leonard L., Drug Information Handbook. 11thed. Lexi-Comp. Canada, 2003. (P 

1102-1106) 
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4. ยาลดความดันโลหติ 
4.1 Nicardipine  HCl   

ชื่อการคา  CARDIPINE  INJECTION 

รูปแบบยาและความแรง  

              Nicardipine  HCl  (2mg/2ml)  

ขอบงใช 

- ความดันโลหิตสูงรุนแรง  ข้ันวิกฤต  เฉียบพลัน  และความดันโลหติสูงกอน – หลังการผาตัด  ซึ่งไมสามารถใหยาชนิด

รับประทานได 

- Stable  angina  pectoris 

- ภาวะหลอดเลือดในสมองหดเกร็ง  หลังจากการมเีลือดออกในสมอง (Subarachnoid Hemorrhage) 

วิธีใช  

- การฉีด  IV  bolus  ใชไดแตตองระวังเน่ืองจากความดันโลหิตอาจตกลงไดมากจนถึงข้ันกอใหเกิดอันตรายได   

-  IV  continuous  infusion     

ขนาดยาท่ีใช  

ความดันโลหิตสูงชนิดเฉียบพลัน ( Acute  Hypertension) เริม่ตนดวยอัตราเร็ว  5 mg/hour โดยปรับขนาดยาเพ่ิม

ครั้งละ  2.5 mg/hour  ทุก 5 นาที (สําหรับ  Rapid titration) โดยอัตราเร็วสูงสดุไมเกิน  15  mg/hour  จนกระท่ังควบคุมความ

ดันโลหติท่ีตองการ  เมื่อไดความดนัโลหิตตรงตามท่ีตองการแลว อาจลดอัตราเร็วในการบรหิารยาลงจนได  3 mg/hr 

 เมื่อตองการเปลี่ยนเปนชนิดเม็ดรบัประทาน : ถาตองการควบคมุความดันโลหิตระยะยาว  ควรเริ่มใหชนิดรับประทาน

ทันทีท่ีสามารถใหยาทางปากได  และใหกอนหยุดยา  cardipine ชนิดฉีด 1 ชม. 

Substitution for oral therapy (approximate  equivalents) : 

20 mg  every 8 hours oral, equivalent to 0.5 mg/hour  I.V. infusion 

30 mg  every 8 hours oral, equivalent to 1.2 mg/hour  I.V. infusion 

40 mg  every 8 hours oral, equivalent to 2.2 mg/hour  I.V. infusion 

Angina : Immediate  release : Oral : 20 mg  3 times/day ; usual range : 60-120 mg/day ; increase 

dose  at 3 day  intervals Stable angina 

ตัวอยางการผสมยา     

1. ตัวอยางการเตรียมนํ้ายาสําหรับหยดเขาหลอดเลือดดาํ 

 

จํานวนสารละลายสําหรบัฉีด 

ตองใช (ml) 

ความเขมขนท่ีตองการโดยประมาณ 

0.01% 0.015% 0.02% 

Cardipine ชนิดฉีดท่ีตองใช (ml) 

100 12 18 24 

250 30 50 60 

500 60 90 120 

การเก็บยา                     

อุณหภูมหิองไมเกิน 30 องศาเซลเซียส เก็บใหพนจากแสงแดด  หลังจากเปดใชแลวเก็บได  24 ช.ม.        

สารละลายท่ีใชผสมได 
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 Cardipine  injection  เขาไดกับของเหลวตอไปน้ี  และคงทนในภาชนะแกวหรือ polyvinyl chloride เปนเวลา 24 

ช่ัวโมงท่ีอุณหภูมิหอง 

 D5W ,  D5N/2, D5S ,  D5W with 40 mEq Potassium ,  0.45%NaCl ,  0.9%NaCl 

ยาท่ีหามผสมรวมกัน       ***  Cardipine injection  ไมสามารถเขาไดกับ  Sodium bicarbonate (5%) ,  LRI  

อาการอันไมพึงประสงค 

- Headache,  flushing (พบมาก)  , Hypotension,  N/V, Tachycardia , 

- Dizziness,  Sweating ,  Polyuria 

 

ขอหามใช.    ผูท่ีไวตอยาน้ี ,advance aortic stenosis , severe hypotension, ventricular trachycardia 

ขอควรระวัง  

- การใหทางหลอดเลือดดํา สามารถลดแรงตานทานหลอดเลือดสวนปลาย ควรเฝาระวังความดันโลหิตอยางใกลชิด   

- ระวังในผูท่ีมีการทํางานของตับเสยีไป  หรือการไหลเวียนเลือดท่ีตบัลดลง  โดยการลดขนาดยาของผูปวยเหลาน้ี            

ยาท่ีมีปฏิกิริยาตอกัน       

Drug  increase effects  of  Nicardipine  : Cimetidine,  Clarithromicin,  ketoconazole,  diltiazam,  

fluconazole, ethanol, fluoxitine,  levodopa,  omeprazolle,   

Drug  reduce  effects  of  Nicardipine :  Rifampicin ( and potential other  enzyme inducer)  

Nifedipine  increase effect  of  other :  Digoxin ,  Cyclosporin  

การใชในหญิงมีครรภ               Category C 

การใชในหญิงใหนมบุตร         ยังไมมีขอมลูเพียงพอ 

Monitoring Parameters   ติดตามอาการ Orthostasis อยางใกลชิด และวัดความดันโลหิตทุก 8 ช่ัวโมงหลังใหยา 

การรักษาเมื่อไดรับยาเกินขนาด  

  ผูปวยจะมีอาการความดันโลหิตต่ํา หัวใจเตนชาผิดปกติ  Bradycardia   อาการอ่ืนๆ เชน สับสน stupor คลื่นไส 

อาเจียน metabolic acidosis และ hyperglycemia 

การรักษา ให Atropine แลวให  Calcium Chloride  1 g/hr มากกวา 24 ช่ัวโมง  และ Glucagon, Epinephrine และ  

Amrinone  ใชเพ่ิมอัตราการเตนของหัวใจ  แกไขภาวะ  hypotension   

 

อางอิง 

Charles F., Lora L., Morton P. & Leonard L., Drug Information Handbook 2002-2003. 10thed. Lexi-Comp. 

Canada, 2002. (P 976-978) 
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5. ยาต้านการแข็งตัวของเลือด 

5.1 Warfarin  

ชื่อการคา  Coumadin, Orfarin  

รูปแบบยาและความแรง   2,5 mg tablet   

ขอบงใช     

- ปองกันและรักษา  pulmonary embolism และ venous thrombosis 

- ปองกันและรักษา  thromboembolism associated with atrial fibrillation และ ผูปวยท่ีเปลี่ยนลิ้นหัวใจ 

Reduce       ผูปวยท่ีมีความเสี่ยง recurrent myocardial infarction, และ thrombotic events after 

myocardial infarction  

ขนาดยาท่ีใช   

ขนาดยาเริ่มตน ท่ัวไป 2-5 mg/วัน Anticoagulation  การเริม่และการปรับเปลีย่นขนาดยาตองคํานึงถึงขอบงใชระดับ 

INR เปาหมาย ประวัติการใชยา ความรวมมือในการใชยา    

การเก็บยา  เก็บกันแสง ท่ีอุณหภมูิหอง 

ขอควรระวัง และอาการอันไมพึงประสงคตางๆ  ไมควรเปลี่ยนขนาดยาเกินกวา 5-20% ของขนาดยารวมใน1 สัปดาห 

ผูสูงอายุ ผูปวยท่ีมีสภาวะขาดสารอาหาร ผูปวยโรคตับและผูปวยท่ีมคีวามเสีย่งในการเกิดภาวะเลือดออก ขนาดยาเริ่มตน

ควรนอยกวา 4-5 มิลลิกรมัตอวัน 

ยาหรืออาหารท่ีมีปฏิกิริยาตอกัน  

           ยาท่ีเพ่ิมความเสี่ยงของ bleeding ;( Severity: moderate . Onset: delayed .  Documentation:good / 

excellent .              

Probable Mechanism: decreased warfarin metabolism ); acetaminophen (เปนยาแกปวด ลดไขท่ีปลอดภัยท่ีสุด ใน

ผูปวยท่ีไดรับยา warfarin แตไมควรใชขนาดยาท่ีสูง และ ใชตอเน่ืองนาน ) , amiodarone, amitriptyline, amoxicillin 

(Onset ;not specified.  Probable Mechanism:unknown) ,amoxicillin/clavulanic acid, antithyroid agents 

(decreased metabolism of clotting factors ), aspirin (displacement of warfarin from plasma albumin, inhibition 

of metabolism of warfarin, direct hypoprothrombinemic effect of aspirin, gastric erosion ) , acetaminophen 

,co-trimoxazole,erythromycin,cimetidine,fluconazole ,metronidazole 

อาหารท่ีมีวิตามินเคสูง (ควรคงปรมิาณอาหารเหลาน้ีใหเปนปกติ ) ตบัหมูหรือไก ไขแดง กะหล่ําปลี กระหล่ําดอก 

ผักกาดหอม บรอคเคอรี่ ถ่ัวแขก ผักกระเฉด หัวหอม ถ่ัวเหลือง ชาเขียว 

อาการอันไมพึงประสงค  

ท่ีรุนแรง hemorrhage ,purple toes syndrome ,hepatitis ,necrosis of skin and other tissues ,hypersensitivity 

reactions ,cholesterol embolization  

ขอหามใช     

hemorrhagic tendencies ,pregnancy ,blood dyscrasias ,hypersensitivity to warfarin products ,recent or 

potential surgery of central nervous system or eye ,traumatic surgery resulting in large open surface ,bleeding 

tendencies of the gastrointestinal, genitourinary, or respiratory tract ,cerebrovascular  hemorrhage ,aneurysms- 

cerebral, dissecting aorta ,pericarditis and pericardial effusion ,bacterial  endocarditis ,threatened abortion, 

eclampsia, preeclampsia ,inadequate laboratory facilities,unsupervised senile, alcoholic or psychotic patients 



35 
 
,spinal puncture and other procedures with potential for uncontrollable bleeding ,major regional, lumbar 

block anesthesia ,malignant hypertension  

หมายเหตุ    

ระวังการใชใน advanced age debilitated patients ,heparin-induced thrombocytopenia ,severe to 

moderate hepatic or renal impairment, trauma indwelling catheters, severe to moderate hypertension 

,infectious diseases ,or disturbances of intestinal flora, known or suspected deficiency in protein C mediated 

anticoagulant response ,polycythemia vera ,vasculitis, severe diabetes,  

MONITORING 

สังเกตอาการเลือดออกตามอวัยวะตางๆ เชนจ้ําเลือดบริเวณผิวหนัง เลือดออกตามเหงือกลักษณะของปสสาวะ 

(hematuria) อุจจาระ (melena) ตรวจวัดสัญญาณชีพทุก 2–4 ช่ัวโมง ถามีการตกเลือดภายในจะทําใหชีพจรเบาเร็ว ความดัน

โลหิตต่ําลง ใหรายงานแพทยเมื่อมอีาการดังกลาวเกิดข้ึน 

 

การใชในหญิงมีครรภ               category X 

การใชในหญิงใหนมบุตร          ใชไดปลอดภัย 

การรักษาเมื่อไดรับยาเกินขนาด Chest guideline 

ภาวะ INR สูง คําแนะนําในการรักษา 

ไมมีภาวะเลือดออกท่ีมนีัยสําคัญทางคลินิค  

INR < 5 หยุดยาใน dose ถัดไปและเมื่อ INR อยูในชวงเปาหมาย  

เริ่มใหดวยขนาดยาท่ีต่ํากวาเดมิ  

INR  5 – 9 หยุดนาน 1-2 dose และเมื่อ INR อยูในชวงเปาหมาย 

เริ่มใหดวยขนาดยาท่ีต่ํากวาเดมิ  

หากผูปวยเสี่ยงตอภาวะเลือดออกให วิตามินเค1รับประทาน

ในขนาด 1-2.5 มิลลิกรัม 

INR  > 9 หยุดยาช่ัวคราวใหวิตามินเค1  3-5 มิลลิกรมั วัดระดับ INRใน

24ชม. หาก INR ยังสูงอยูอาจให วิตามินเค1 ซ้ําอีกครั้ง

หน่ึง 

มีภาวะเลือดออกท่ีมนีัยสําคัญทางคลินิค  ให วิตามินเค1 slow IV อาจให fresh frozen plasma หาก

จําเปน และ/หรือ INR >20 อาจใหวิตามินเค1 อีกครั้งภายใน 

12ชม. หากจําเปน 

 

Antidote ของ warfarin คือ วิตามินเค1 ชนิดรับประทาน และ IV (Phytonadione) ขนาดข้ึนอยูกับคา INR (ใชเมื่อ INR >9

ข้ึนไป ) แตจะใชเวลาหลายช่ัวโมงกวาจะเห็นผลของยา หากอยูในภาวะเรงดวน ให fresh frozen plasma หรือใหรวมกัน 

 

อางอิง;                                    

©1997 JBC Handbook™ 4th edition ISBN: 0 646 326 767  

MICROMEDEX(R) Healthcare Series Vol. 120 expires 6/2004  

Gahart BL, Nazareno AR. Intravenous medication 2001. 17th ed. Missouri: Mosby; 2001. 
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6. ยาละลายล่ิมเลือด 

6.1 streptokinase 

รูปแบบยา   streptokinase  injection  1,500,000  Units/vial 

ขอบงใช - รักษาโรคกลามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลัน (MI) 

- โรคหลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลัน (Stroke) 

การเก็บรักษา  เก็บยาในตูเย็นท่ี 2 - 8 º C 

ขนาดยาท่ีใช    

ขนาดยา : (Adults) 

- Myocardialinfarction:  IVinfusion : 1.5 ลานยูนิต ใหโดยใชเวลามากกวา 1 ช่ัวโมง 

- Pulmonaryembolism, Deepveinthrombosis, Arterial embolism 

Loading dose : 2,50,000 IU และใชเวลาในการใหมากกวา 30 นาที 

Maintenancedose : 100,000IU/ช่ัวโมง เปนเวลา 24–72ช่ัวโมง 

 

ขนาดการใชยา  streptokinase  inj 

Bw(Kg.) ขนาดยา mu. 

 60 1.5 

50-60 1.2 

<40 1 

70 ป 1 

80 ป 0.75 

 

*****Drip in nss หรือ D-5W  100  ml in  30-60 min 

****ควรใช  omeprazole inj  รวมดวยเพ่ือปองกัน GI  bleeding 

* บริหารยาเขาหลอดเลือดดํา หรอืหลอดเลือดแดง ไมฉีดเขากลามเน้ือ!! 

* ควรหยดยาอยางชาๆ เพ่ือปองกันภาวะความดันโลหิตต่ํา  หัวใจเตนเร็วหรือชาผดิปกติ (ในบางรายอาจช็อกได) ปองกันโดยให

ยากลุมสเตยีรอยด เชน Hydrocortisone 300 mg กอนใหยา 10 นาที) 

วิธีการใหยา : 

 การเตรียมยา :  ใชหลอดฉีดยาขนาด  10  ml และเข็มเบอร  18  ดูดสารนํ้า  จํานวน 

5 ml จากถุง  NSS  หรือ D5W  ขนาด  100 ml  แลวนําไปละลายยา  1  vial  โดยเติมสารน้ําลง  vial  อยางชาๆ  แลวหมุน  

vial เบาๆ  เพ่ือใหยาละลาย(หามเขยา)  ดูดยาท่ีละลายอยางชาๆ  แลวเจือจางกลับลงในถุง  NSS  หรือ D5W  เดิม(ปริมาตร

สุดทาย  110 ml)  โดยหลังผสมใหใชยาใหหมดภายใน  8  ชม. 

 การใหยา : ใหยาทางหลอดเลือดดํา (Intravenous)  ภายใน  60  นาที  ดวยเครื่อง  infusion  pump เทาน้ัน  โดยใช

อัตราเร็วในการหยดยา 110 microdrop/min 
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อาการไมพึงประสงค 

- หากมีอาการ hypotension ควรยกเทาผูปวยใหสูงข้ึนและปรับ infusion rate อาการเลือดออกท่ีสําคัญ คือ เลือดออกใน

สมอง (intracerebral) และในระบบทางเดินอาหาร พบไดไมบอย แตก็มีความสําคัญมาก หากควบคมุอาการเลือดออกไมได 

ควรหยุดให thrombolytic และ anticoagulant ทันทีแลวใหเลือดทดแทน 

อาการแพจากการให streptokinase ท่ีพบไดบอย ไดแก bronchospasm, periorbital swelling, angioedema, urticaria, คัน 

หนาแดงคลื่นไส ปวดศรีษะและปวดกลามเน้ือ อาจพบ delayed hypersensitivity เชน vasculitis และ interstitial nephritis 

ไดบาง อาการ anaphylactic shock พบไดนอย หากมีอาการแพระดับนอยถึงปานกลางและมไีข ใหใช CPM และ/หรือ 

hydrocortisone (100 mg IV) 

สําหรับอาการแพอยางรุนแรง ใหหยุด streptokinase ทันทีและให adrenaline 1:10000 จํานวน 1 ml IV นาน 5 นาที หากไม

ตอบสนองใหเพ่ิมเปน 2-5 ml IV นาน 5 นาทีรวมกับ promethazine 25 mg และ/หรือ hydrocortisone 100 mg IV 

ขอควรระวังและขอหามใช 

- Intracranial hemorrhage, Subarachnoidhemorrhage, Recent intracranial surgery, Serious head trauma,  

Uncontrolled HTN (>185/100 mmHg), Active internal bleeding, Intracranial neoplasm, Aneurism 

การใชในหญิงมีครรภ Category C 

การใชในหญิงใหนมบุตร - 

การเฝาระวังผลขางเคียง 

กอนใชยาควรวัดคา BP , PT , aPTT , platelet count , hematocrit , signs of bleeding  ติดตามการเกิดภาวะเลือดออก

อยางใกลชิดทุก 15 นาทีใน 1 ช.ม.แรกท่ีใหยา หากเกิดอาการ เชน ไอเปนเลือด เลือดออกตามไรฟน ปสสาวะเปนเลือด หรือมีจ้ํา

เลือดตามผิวหนัง ใหหยุดยา ใหเลอืดแกผูปวย  

ยาท่ีมีปฏิกิริยาตอกัน  

Increase effect: Warfarin, Heparin, drug with affect platelet 

Decrease effect: Antifibrinolytic agent  

อางอิง; streptokinase In: Pharmacy Choice. [Online]. Available from: MICROMEDEX® Healthcare Series; 

[September 14, 2016] 
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แบบฟอรมการติดตามอาการไมพึงประสงคของยาที่มีความเสียงสูง 
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แบบฟอรมการติดตามอาการไมพึงประสงคของยา 

Adrenaline inj 1:1,000 (1 mg/ml) 

ขอบงใช  

[  ] เพ่ิมความดันโลหิต 

[  ] เพ่ิม Heart rate 

[  ] CPR 

 

Doctor order 

 

 

 

การเตรียมยา 

- ผสม adrenaline 1:1,000 1 amp กับ 

[  ] D5W 250 mL(ความเขมขนท่ีได 4 mcg/mL) 

[  ] NSS 250 mL(ความเขมขนท่ีได 4 mcg/mL) 

[  ] D5W 500 mL(ความเขมขนท่ีได 2 mcg/mL) 

[  ] NSS 500 mL(ความเขมขนท่ีได 2 mcg/mL) 

[  ] NSS 9 mL (ความเขมขนท่ีได 1:10,000) 

 

ยาท่ีหามผสมรวมกัน 

Aminophylline, hyaluronidase, mephentermine, sodium bicarbonate, 

Ampicillin, thiopental 

 

 

การติดตาม  

1. Blood Pressure, Heart Rate 

Time Baseline 15min 30min 45min 60min  

BP mmHg       

HR b/min        

Time 4 hr.   8 hr.   12 hr.   16 hr.   20 hr.   24 hr.   

BP mmHg       

HR b/min        

2. ตรวจดู IV site และ infusion pump ทุก 1 ชั่วโมง 

 

ขอบงชี้ท่ีตองรายงานแพทยขณะใหยา 

[  ] Hypertension diastolic BP >110 mmHg 

[  ] ปลายมือ ปลายเทาเขียวคล้ํา 

[  ] ใจสั่น มือสั่น 

 

ขอควรระวัง 

[  ] ผูท่ีแพ epinephrine หรือสวนประกอบในสูตรตํารับ  

[  ] cardiac arrhythmias  

[  ] angle-closure glaucoma 

[  ] หามใชยานี้หากยาเปลี่ยนสีหรือตกตะกอน 

 

ชื่อ-สกลุ                       .                               อายุ           ป HN          .                 Dx            วันท่ี          .                          

แพทย                         . เภสัชกร                       . พยาบาล                      . 

ผลการติดตาม   [  ] D/C   [  ] Refer  [  ] Death  
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แบบฟอรมการติดตามอาการไมพึงประสงคของยา 

Atropine sulfate injection 0.6 mg/ml 

ขอบงใช  

[  ] หัวใจเตนชา (bradycardia) 

[  ] ภาวะหัวใจหยุดนิ่ง (asystole) 

[  ] หลอดลมตีบ (bronchospasm) 

[  ] รักษาภาวะเปนพิษเฉียบพลันจาก Organophosphate หรือ carbamate เฉพาะสวนท่ี

เกิดจากฤทธิ์ท่ีเปน muscarinic cholinergic  

 

Doctor order 

 

 

การเตรียมยา 

- ผสม  

 

ยาท่ีหามผสมรวมกัน 

Thiopental, Cimetidine with pentobarbital Floxacillin, metaraminol, methohexital, 

norepinephrine  

 

 

 

 

การติดตาม 

1. Blood Pressure, Heart Rate 

Time Baseline 15min 30min 45min 60min  

BP mmHg       

HR b/min        

Time 4 hr.   8 hr.   12 hr.   16 hr.   20 hr.   24 hr.   

BP mmHg       

HR b/min        

2. mental status 

3. intravenous administration requires a cardiac monitor 

 

ขอบงชี้ท่ีตองรายงานแพทยขณะใหยา 

[  ] Hypertension diastolic BP >110 mmHg 

[  ] ใจสั่น มือสั่น 

 

ขอควรระวัง 

[  ] ผูท่ีแพ Atropine 

[  ] โรคตอหินชนิดมุมแคบ (narrow-angle glaucoma) 

 

 

ชื่อ-สกลุ                       .                               อายุ           ป HN          .                 Dx            วันท่ี          .                          

แพทย                         . เภสัชกร                       . พยาบาล                      . 

ผลการติดตาม   [  ] D/C   [  ] Refer  [  ] Death  
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แบบฟอรมการติดตามอาการไมพึงประสงคของยา 

Amiodarone 150mg/3ml 

ขอบงใช  

[  ] recurrent ventricular fibrillation (VF) 

[  ] hemodynamically-unstable ventricular tachycardia (VT) 

 

Doctor order 

-  Amiodarone 150mg (1amp) + D5W 100ml IV drip in 10min  

   then Amiodarone 900mg (6amp) + D5W 500ml IV drip  

-  200ml drip 33ml/hr *6hr then 

-  300ml drip 17ml/hr *18hr 

 

ยาท่ีหามผสมรวมกัน 

-  หามผสมยา Amiodarone กับยาชนิดอ่ืนใน syringe เดียวกัน 

การติดตาม 

1. Blood Pressure ,Heart Rate 

Time Baseline 15min 30min 45min 60min  

BP mmHg       

HR b/min        

Time 4 hr.   8 hr.   12 hr.   16 hr.   20 hr.   24 hr.   

BP mmHg       

HR b/min        

2. ตรวจดู IV site ทุก 1 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาการใหยา 

 

ขอบงชี้ท่ีตองรายงานแพทยขณะใหยา 

[  ] BP นอยกวา 90/60 mmHg 

[  ] Heart rate ไมอยูระหวาง 60 – 120 คร้ัง/นาที 

 

 

ขอควรระวัง 

[  ] ควรใหโดย IV infusion โดยใช infusion pumpเทานั้น 

[  ] หาม IV push ยกเวนกรณีฉุกเฉิน 

[  ] หามผสมยา Amiodarone กับยาชนิดอ่ืนใน syringe เดียวกัน 

 

ชื่อ-สกลุ                       .                               อายุ           ป HN          .                 Dx             วันท่ี          .                          

แพทย                         . เภสัชกร                       . พยาบาล                      . 

ผลการติดตาม   [  ] D/C   [  ] Refer  [  ] Death  
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แบบฟอรมการติดตามอาการไมพึงประสงคของยา 

Calcium gluconate injection 

ขอบงใช  

[  ] Hypocalcemia 

[  ] เกร็งกระตุก  

[  ] กระตุนกลามเนื้อหัวใจ 

lab  

calcium                                mg/ml albumin                                (g/dL) 

Corrected calcium                  = Sr Ca (mg/dl) + 0.8[4 - Sr al (g/dL)] 

=   . 

 

Doctor order 

[  ] Calcium Gluconate 4.5 mEq/10ml                  ml 

การบริหารยา 

[  ] ใหทาง IV ไมควรให IM หรือ SC เพราะจะทําใหเกิด necrosis 

[  ] อัตราการใหไมควรเกิน 200mg/min เพราะจะทําใหความดันตํ่า หัวใจเตนผิดจังหวะ 

[  ] Standard diluent: 1 g/100 mL D5W or NS; 2 g/100 mL D5W or NS 

 

ยาท่ีหามผสมรวมกัน 

เกลือ Carbonate Phosphates Sulfates หรือ Tartates , fat emulsion 10% 

 

 

 

การติดตาม 

1. Blood Pressure ,Heart Rate 

Time Baseline 15min 30min 45min 60min  

BP mmHg       

HR b/min        

Time 4 hr.   8 hr.   12 hr.   16 hr.   20 hr.   24 hr.   

BP mmHg       

HR b/min        

2. ตรวจดู IV site ทุก 1 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาการใหยา 

 

ขอบงชี้ท่ีตองรายงานแพทยขณะใหยา 

[  ] หากผูปวย urine output ลดลง  , 

[  ] เกิด tachycardia มากขึน้ ,  

[  ] เกิด arrhythmias ควรแจงแพทยทันที 

 

ขอควรระวัง 

[  ] ใช IV เทานั้น (ยกเวนในผูใหญท่ีให IV ไมไดจึงจะให IM เพราะการให IM หรือการท่ียา

ร่ัวซึมจะทําใหเกิด เนื้อตาย และ abscess ได)  

[  ] Slow IV ไมตองเจือจางฉีดในอัตราเร็วไมเกิน 1.5 ml/min (150mg/min) 

 

ชื่อ-สกลุ                       .                               อายุ           ป HN          .                 Dx            วันท่ี          .                          

แพทย                         . เภสัชกร                       . พยาบาล                      . 

ผลการติดตาม   [  ] D/C   [  ] Refer  [  ] Death  
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แบบฟอรมการติดตามอาการไมพึงประสงคของยา 

Dopamine 

ขอบงใช  

[  ] Cardiac output low, Hypotension, Poor perfusion of vital organs 

 

Doctor order 

 

 

 

การเตรียมยา 

[  ] IV infusion เทานั้น และ ตองเจือจางกอนใชทุกคร้ัง 

[  ] 1:1 Dopamine 500 mg สารละลายในสารละลาย 500 ml  

[  ] 2:1 Dopamine 1000 mg สารละลายในสารละลาย 500 ml  

 

 

ยาท่ีหามผสมรวมกัน 

alkaline solution เชน sodium bicarbonate  

acyclovir, amphotericin B, ampicillin, PGS , gentamicin, indomethacin, 

insulin,penicillin, metronidazole, sodium bicarbonate,furosemide,thiopental 

 

ยาเก็บปองกันแสง ถายาเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลเหลืองไมควรใช 

การติดตาม 

1. Blood Pressure ,Heart Rate 

Time Baseline 15min 30min 45min 60min  

BP mmHg       

HR b/min        

Time 4 hr.   8 hr.   12 hr.   16 hr.   20 hr.   24 hr.   

BP mmHg       

HR b/min        

2.  บันทึก I/O และ น้ําหนกัทุกวัน 

Time Baseline Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 

In put       

Out Put       

น้ําหนัก       

 

ขอบงชี้ท่ีตองรายงานแพทยขณะใหยา 

[  ] BP นอยกวา 90/60 mmHg 

[  ] Heart rate ไมอยูระหวาง 60 – 120 คร้ัง/นาที 

 

 

 

ชื่อ-สกลุ                       .                               อายุ           ป HN          .                 Dx            วันท่ี          .                          

แพทย                         . เภสัชกร                       . พยาบาล                      . 

ผลการติดตาม   [  ] D/C   [  ] Refer  [  ] Death  
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แบบฟอรมการติดตามอาการไมพึงประสงคของยา 

Digoxin 0.25 mg/ml, 2 ml / amp 

ขอบงใช  

[  ] Heart failure 

[  ] Supraventricular arrhythmias 

 

Doctor order 

 

 

 

การเตรียมยา 

[  ] slow  IV   อาจใหโดยไมเจือจาง โดยฉีดนานกวา 5 นาที  

[  ] IV infusion 10-20 นาที  โดยเจือจางยามากกวา 4 เทา ถานอยกวาจะตกตะกอน   

 

ยาท่ีหามผสมรวมกัน 

Amphotericin B cholesteryl sulfate complex, fluconazole, foscarnet, 

propofol 

 

 

 

 

 

 

 

การติดตาม 

1. Blood Pressure ,Heart Rate 

Time Baseline 15min 30min 45min 60min  

BP mmHg       

HR b/min        

Time 4 hr.   8 hr.   12 hr.   16 hr.   20 hr.   24 hr.   

BP mmHg       

HR b/min        

2.  บันทึก I/O และ น้ําหนกัทุกวัน 

Time Baseline Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 

In put       

Out Put       

น้ําหนัก       

 

ขอบงชี้ท่ีตองรายงานแพทยขณะใหยา 

[  ] BP นอยกวา 90/60 mmHg 

[  ] Heart rate ไมอยูระหวาง 60 – 120 คร้ัง/นาที 

 

 

ชื่อ-สกลุ                       .                               อายุ           ป HN          .                 Dx            วันท่ี          .                          

แพทย                         . เภสัชกร                       . พยาบาล                      . 

ผลการติดตาม   [  ] D/C   [  ] Refer  [  ] Death  
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แบบฟอรมการติดตามอาการไมพึงประสงคของยา 

Magnesium sulfate injection 

[  ] 50% Magnesium sulfate 1g/2ml or 8.1 mEq/2ml injection 

[  ] 10% Magnesium sulfate 1g/10ml or 8.1 mEq/10ml injection 

ขอบงใช  

[  ] Hypomagnesemia 

[  ] Seizures, hypomagnesemia-induced 

[  ] Pre-eclampsia or Eclampsia 

 

Doctor order 

 

Maximal rate of infusion: 2 g/hour to avoid hypotension ยกเวน eclampsia, 

seizures จะให 4 g/hour  

การบริหารยา 

[  ] IM ผูใหญ  เจือจางใหไดความเขมขน 25% หรือ 50% 

 เด็ก เจือจางใหไดความเขมขนไมเกิน 20% 

[  ] IV  เจือจางใหไดความเขมขนไมเกิน 20% 

 

ยาท่ีหามผสมรวมกัน 

Amphotericin B, clindamycin, cyclosporine, dobutamine, polymyxin B 

sulfate, procaine, sodium bicarbonate, Hydrocortisone sodium succinate 

 

การติดตาม (4) 

1. หลัง loading dose ตองวัดระดับ magnesium ในเลือดเสมอคาปกติ 1.9-2.9 mg/dL 

แตกรณี preeclampsia therapeutic level อยูท่ี 4-8 mg/dL 

คา magnesium ในเลือด              mg/dL 

2. Blood Pressure ,Heart Rate 

Time Baseline 15min 30min 45min 60min  

BP mmHg       

HR b/min        

RR       

Time 4 hr.   8 hr.   12 hr.   16 hr.   20 hr.   24 hr.   

BP mmHg       

HR b/min        

RR       

3.  บันทึก I/O และ น้ําหนกัทุกวัน (Urine output ควรมากกวา 100mL/4hr) 

Time Baseline Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 

In put       

Out Put       

น้ําหนัก       

ขอบงชี้ท่ีตองรายงานแพทยขณะใหยา 

[  ] BP นอยกวา 90/60 mmHg 

[  ] Heart rate ไมอยูระหวาง 60 – 100 คร้ัง/นาที 

[  ] RR ควรไมตํ่ากวา 14 คร้ัง/นาที 

ชื่อ-สกลุ                       .                               อายุ           ป HN          .                 Dx            วันท่ี          .                          

แพทย                         . เภสัชกร                       . พยาบาล                      . 

ผลการติดตาม   [  ] D/C   [  ] Refer  [  ] Death  
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แบบฟอรมการติดตามอาการไมพึงประสงคของยา 

Nicardipine injection (2 mg/2 ml) 

การฉีด  IV  bolus  

เมื่อตองการลดความดันโลหิตลงอยางรวดเร็ว  ฉีด  Nicardipine inj เขาหลอดเลือดดํา   

ในขนาด 10 – 30 mcg/kg  หรือ  0.5 – 2 mg  ใหหมดภายใน  1-2 นาที 

1.  NSS   2  ml + Nicardipine inj  2mg/2ml    ไดสารละลาย  2  mg/ 4 ml 

2. สารละลายท่ีผสมแลว   

สารละลาย  1   ml  =  cardipine  0.5  mg 

สารละลาย  2   ml  =  cardipine  1.0  mg 

สารละลาย  3   ml  =  cardipine  1.5  mg 

สารละลาย  4   ml  =  cardipine  2.0  mg 

 

หมายเหตุ 

- ถาใหยาทางหลอดเลือดดําท่ีแขนควรเปลี่ยน ตําแหนงเมื่อครบ    12 ชั่วโมง  

- ควรใหยาลดความดันโลหิตสูงชนิดรับประทานกอนหยุดการให  Nicardipine 

 

 

 

การติดตาม 

1. Blood Pressure, Heart Rate 

Time Baseline 15min 30min 45min 60min  

BP mmHg       

HR b/min        

RR       

Time 4 hr.   8 hr.   12 hr.   16 hr.   20 hr.   24 hr.   

BP mmHg       

HR b/min        

RR       

2.  บันทึก I/O และ น้ําหนกัทุกวัน  

Time Baseline Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 

In put       

Out Put       

น้ําหนัก       

3. ตรวจดู IV site ทุก 1 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาการใหยา 

 

หากเกิดอาการเหลานี้ใหแจงแพทย 

[  ] BP นอยกวา 90/60 mmHg 

[  ] Heart rate มากกวา 120 คร้ัง/นาที 

 

ชื่อ-สกลุ                       .                               อายุ           ป HN          .                 Dx            วันท่ี          .                          

แพทย                         . เภสัชกร                       . พยาบาล                      . 

ผลการติดตาม   [  ] D/C   [  ] Refer  [  ] Death  
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แบบฟอรมการติดตามอาการไมพึงประสงคของยา 

Norepinephrin 4mg/4ml (Levophed®) 

ผูใหญ ขนาดเร่ิมตน 0.5-1.0 mcg/min  โดยท่ัวไปอยูท่ี 8-30 mcg/min 

เด็ก ขนาดเร่ิมตน 0.05-0.1 mcg/mg/min maximum dose 2 mcg/kg/min 

Doctor order 

[  ] ความเขมขน 8 mcg/mL คิดเปนสัดสวน 1 :125  

› ใชยา 4 mg (1 amp) + D5W 500 mL หรือ 8 mg (2 amp.) + D5W 1000 mL 

[  ] ความเขมขน 16 mcg/mL คิดเปนสัดสวน 1 :62.5  

› ใชยา 8 mg (2 amp) + D5W 500 mL หรือ 16 mg (4 amp.) + D5W 1000 mL 

[  ] ความเขมขน 32 mcg/mL คิดเปนสัดสวน 1 :31  

› ใชยา 3.2 mg + D5W 100 mL หรือ 16 mg (4 amp.) + D5W 500 mL 

- อัตราการใหยาคํานวณจากสูตร 

Rate (mL/hour)   = Dose (mcg/kg/min) x weight (kg) x 60 min/hour 

 Concentration (mcg/mL) 

 

การบริหารยา 

1. ใช Norepinephrin 16mg (4amp) + D5W 500ml 

2. ดูด D5W ออกกอน เทากับปริมาตรยาท่ีจะผสมเขาไป 

3. หามใชสารละลายท่ีขุน หรือเปลี่ยนเปนสีชมพู สีเหลืองเขม หรือสีน้ําตาล 

 

การติดตาม 

1. Blood Pressure, Heart Rate 

Time Baseline 15min 30min 45min 60min  

BP mmHg       

HR b/min        

RR       

Time 4 hr.   8 hr.   12 hr.   16 hr.   20 hr.   24 hr.   

BP mmHg       

HR b/min        

RR       

2.  บันทึก I/O และ น้ําหนกัทุกวัน  

Time Baseline Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 

In put       

Out Put       

น้ําหนัก       

3. ตรวจดู IV site ทุก 1 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาการใหยา 

 

หากเกิดอาการเหลานี้ใหแจงแพทย 

[  ] BP นอยกวา 90/60 mmHg 

[  ] Heart rate มากกวา 120 คร้ัง/นาที 

 

ชื่อ-สกลุ                       .                               อายุ           ป HN          .                 Dx            วันท่ี          .                          

แพทย                         . เภสัชกร                       . พยาบาล                      . 

ผลการติดตาม   [  ] D/C   [  ] Refer  [  ] Death  
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แบบฟอรมการติดตามอาการไมพึงประสงคของยา 

Potassium chloride injections 

ระดับ Potassium          mEq/l 

Doctor order    หาม I.V. push 

[  ] KCl              mEq + NSS 1000ml  

ความเขมขน             mEq/1000ml (< 40mEq/1000ml) 

[  ] อัตราเร็วการใหยา             mEq/hr (< 10mEq/hr) 

 

การบริหารยา 

[  ] หามให IV push หรือ IV bolus 

[  ] ตองเจือจางกอนเสมอ ความเขมขนท่ีแนะนําคือ 

› 100 mEq/L เมื่อใหทาง peripheral line 

› 200-400 mEq/L เมื่อใหทาง Central line 

ยาท่ีหามผสมรวมกัน 

Amphotericin B cholesteryl sulfate complex, diazepam, ergotamine, 

phenytoin 

 ระวังการใชรวมกับ K-sparing diuretic, ACE inhibitors 

 

 

 

 

 

 

การติดตาม 

1. Blood Pressure, Heart Rate 

Time Baseline 15min 30min 45min 60min  

BP mmHg       

HR b/min        

RR       

Time 4 hr.   8 hr.   12 hr.   16 hr.   20 hr.   24 hr.   

BP mmHg       

HR b/min        

RR       

2.  บันทึก I/O และ น้ําหนกัทุกวัน (Urine output ควรมากกวา 100mL/4hr) 

Time Baseline Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 

In put       

Out Put       

น้ําหนัก       

3. ตรวจดู IV site ทุก 1 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาการใหยา 

หากเกิดอาการเหลานี้ใหแจงแพทย 

[  ] BP นอยกวา 90/60 mmHg 

[  ] Heart rate มากกวา 120 คร้ัง/นาที 

[  ] Potassium ไมอยูในชวง 5.3 – 3.5 mEq/l 

 

ชื่อ-สกลุ                       .                               อายุ           ป HN          .                 Dx            วันท่ี          .                          

แพทย                         . เภสัชกร                       . พยาบาล                      . 

ผลการติดตาม   [  ] D/C   [  ] Refer  [  ] Death  
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แบบฟอรมการติดตามอาการไมพึงประสงคของยา 

Phenytoin 

การบริหารยา 

NS or LR เปนตัวทําละลายท่ีแนะนํา โดยใหสารละลายมีความเขมขน 1-10 

mg/mL ตองใชใหเร็วท่ีสุดหลังเตรียมยา (some recommend to discard if not used 

within 4 hours). Do not refrigerate 

 

 

 

 

การติดตาม 

1. Blood Pressure, Heart Rate 

Time Baseline 15min 30min 45min 60min  

BP mmHg       

HR b/min        

RR       

Time 4 hr.   8 hr.   12 hr.   16 hr.   20 hr.   24 hr.   

BP mmHg       

HR b/min        

RR       

2. DTXทุก              hr 

Time Baseline        

DTX         

Time         

DTX         

 

หากเกิดอาการเหลานี้ใหแจงแพทย 

[  ] BP นอยกวา 90/60 mmHg 

[  ] Heart rate มากกวา 120 คร้ัง/นาที 

[  ] รายงายแพทยเมื่อ  Blood sugar < 70 mg% 

   หรือ  Blood sugar > 250 mg% 

 

ชื่อ-สกลุ                       .                               อายุ           ป HN          .                 Dx            วันท่ี          .                          

แพทย                         . เภสัชกร                       . พยาบาล                      . 

ผลการติดตาม   [  ] D/C   [  ] Refer  [  ] Death  
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แบบฟอรมการติดตามอาการไมพึงประสงคของยา 

Sodium bicarbonate 7.5 % injection (44.6mEq/50ml) 

Doctor order     

ขอบงใช 

[  ] pH  <  7  mEq/L  

[  ] Shock  

[  ] Arrhythmia  

 

ยาท่ีหามผสมรวมกัน   

 Acid, Acidic salts, Alkaloid salts, Atropine, Calcium salts, Catecholamines 

 

 

 

 

การติดตาม 

1. Blood Pressure, Heart Rate 

Time Baseline 15min 30min 45min 60min  

BP mmHg       

HR b/min        

RR       

Time 4 hr.   8 hr.   12 hr.   16 hr.   20 hr.   24 hr.   

BP mmHg       

HR b/min        

RR       

2.  บันทึก I/O และ น้ําหนกัทุกวัน (Urine output ควรมากกวา 100mL/4hr) 

Time Baseline Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 

In put       

Out Put       

น้ําหนัก       

3. ตรวจดู IV site ทุก 1 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาการใหยา 

 

หากเกิดอาการเหลานี้ใหแจงแพทย 

[  ] BP นอยกวา 90/60 mmHg 

[  ] Heart rate มากกวา 120 คร้ัง/นาที 

ชื่อ-สกลุ                       .                               อายุ           ป HN          .                 Dx            วันท่ี          .                          

แพทย                         . เภสัชกร                       . พยาบาล                      . 

ผลการติดตาม   [  ] D/C   [  ] Refer  [  ] Death  
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แบบฟอรมการติดตามผูปวย STEMI  ท่ีไดรับยา  Streptokinase 

วิธีการใหยา : 

 รูปแบบผลิตภัณฑ :  streptokinase  injection  1,500,000  Units/vial 

 การเตรียมยา :  ใชหลอดฉีดยาขนาด  10  ml และเข็มเบอร  18  ดูดสารนํ้า  จํานวน 

5 ml จากถุง  NSS  หรือ D5W  ขนาด  100 ml  แลวนําไปละลายยา  1  vial  โดยเติมสารน้ํา

ลง  vial  อยางชาๆ  แลวหมุน  vial เบาๆ  เพ่ือใหยาละลาย(หามเขยา)  ดูดยาท่ีละลายอยาง

ชาๆ  แลวเจือจางกลับลงในถุง  NSS  หรือ D5W  เดิม(ปริมาตรสดุทาย  110 ml)  โดยหลังผสม

ใหใชยาใหหมดภายใน  8  ชม. 

 การใหยา : ใหยาทางหลอดเลือดดํา (Intravenous)  ภายใน  60  นาที  ดวยเครื่อง  

infusion  pump เทาน้ัน  โดยใชอัตราเร็วในการหยดยา 110 microdrop/min 

หมายเหตุ     - ไมควรเก็บตัวอยางเลือดสําหรับสงตรวจทางหองปฏิบัติการในดานท่ีใหยา 

                แจงแพทยกรณีมีอาการดังตอไปนี้ 

   Hypotension (BP < 90/60 mm Hg) 

 Bronchospasm, periorbital swelling, angioedema, urticaria 

 Bleeding 

 Neuro  Vital  signs  change 

กรณีเกิดอาการแพรุนแรง  :  ใหหยุด  streptokinase  ทันทีและให  adrenaline  1:10000  

จํานวน  1 ml  IV  นาน  5  นาที หากไมตอบสนองใหเพ่ิมเปน  2-5 ml IV  นาน  5  นาที  

รวมกับ  promethazine  25 mg  และ/หรือ Hydrocortisone  100  mg  IV 

 

ชื่อ-สกลุ                       .                               อายุ           ป HN          .                 Dx            วันท่ี          .                          

แพทย                         . เภสัชกร                       . พยาบาล                      . 

ผลการติดตาม   [  ] D/C   [  ] Refer  [  ] Death  

การติดตาม  

เวลาเริ่มใหยา.....................น.  อาการเจ็บหนาอกหายหลังใหยา..............................นาท ี

เวลาหลังใหยา การติดามผูปวย Note 

เวลาที่ เวลา      V/S : BP………/…………,HR……..O2………………….  

0  นาที น.      V/S : BP………/…………,HR……..O2………………….  

15  นาที น.      V/S : BP………/…………,HR……..O2………………….  

30  นาที น.      V/S : BP………/…………,HR……..O2………………… 

      ECG :………………………………………………………… 

 

45  นาที น.      V/S : BP………/…………,HR……..O2…………………  

1  ชั่วโมง น.      V/S : BP………/…………,HR……..O2…………………. 

      ECG :…………………………………………………………. 

      Neuro  Vital  signs:…………………………………… 

 

1.5  ชั่วโมง น.      V/S : BP………/…………,HR……..O2…………………  

2  ชั่วโมง น.      V/S : BP………/…………,HR……..O2…………………. 

     Neuro  Vital  signs:……………………………………. 

 

3  ชั่วโมง น.      V/S : BP………/…………,HR……..O2………………… 

     Neuro  Vital  signs:…………………………………… 

 

4  ชั่วโมง น.      V/S : BP………/…………,HR……..O2………………… 

    Neuro  Vital  signs:……………………………………… 

 

6  ชั่วโมง น.      V/S : BP………/…………,HR……..O2…………………. 

     Troponin-T……………,CPK……………………………. 

 

8  ชั่วโมง น.      V/S : BP………/…………,HR……..O2………………….. 

     Neuro  Vital  signs:……………………………………… 

 

12  ชั่วโมง น.      V/S : BP………/…………,HR……..O2…………………... 

      Troponin-T……………,CPK…………………………….. 

      Neuro  Vital  signs:……………………………………… 

 

16  ชั่วโมง น.      V/S : BP………/…………,HR……..O2…………………… 

     Neuro  Vital  signs:……………………………………… 

 

20  ชั่วโมง น.      V/S : BP………/…………,HR……..O2……......................... 

     Neuro  Vital  signs:………………………………………………… 

 

24  ชั่วโมง น.      V/S : BP………/…………,HR……..O2……………………………. 

     Neuro  Vital  signs:………………………………………………… 
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มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ . [ออนไลน์] 

http://www.med.cmu.ac.th/hospital/dis/2011/index.php?option=com_content&view=article&id=5:dig
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