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ส่วนกลาง :  ทุก PCT 
          Adrenaline injection *    

Atropine injection *   
Calcium gluconate injection  *   
Magnesium sulfate 10%  *   
Morphine injection * and tablet    

          Norepinephrine injection  
Pethidine injection  *   

       3% Sodium Chloride 

High Alert Drugs 

 

โรงพยาบาลอ่างทอง ;  ปรับปรุง คร้ังท่ี  5 ( ตุลาคม 2557 ) 

PCT อายุรกรรม 
          Amiodarone injection  * and tablet  

Amphotericin B injection   
Digoxin injection  * ,syrup and tablet  

          Dobutamine injection 
          Dopamine injection*    

Enoxaparin injection 
Fondaparinux injection   

 Insulin : Actrapid  * 
Insulin : Determir  
Insulin : Insulatard      
Insulin : Mixtard   

          Nitroglycerin injection     
Potassium Chloride injection  , Syrup 

          Streptokinase injection (เฉพาะ ICU)  
Warfarin tablet 3mg,5mg   

  

PCT ศัลยกรรม 
5- Fluorouracil 

          Heparin injection   
          Nicardipine injection   
วสัิญญี : Atracurium ( Tracium) 
 Cisatracurium 

Rocuronium ( Esmeron) 
Succinylcholine 
Isoflurane 
Sevoflurane 
Thiopental 
Ketamine 
Propofol 
Midazolam injection ( Dormicum) 
Ephedrine injection 
Fentanyl 
Sulprostone ( Nalador) 
Neostigmine ( Prostigmine) 
Levobupivacaine  

 

PCT สูติ- นรีเวช 
          Magnesium sulfate 50%   

Misoprostol ( Cytotec) tablet   
Ketamine 

          Terbutaline injection  
Sulprostone ( Nalador) 
 

  ใช้ infusion pump เมื่อมีการให้ยาแบบ IV infusion 
* ยาทีม่ีในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ER) 
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รายการ High Alert Drugs ของโรงพยาบาลอ่างทอง แบ่งตามการออกฤทธ์ิของยา 

ที ่ รายการยา หน้า ที ่ รายการยา หน้า ที ่ รายการยา หน้า 

Adrenergic  agonist Anticoagulants Chemotherapeutic agents 
1 Adrenaline injection 5 15 Heparin injection 19 28 5-FU injection 31 
2 Dobutamine injection 6 16 Enoxaparin  injection 0.4mg and 0.6mg(Clexane ) 20 Antifungal 
3 Dopamine injection 7 17 Fondaparinux injection (Arixtra) 21 29 Amphotericin B injection 32 
4 Ephedrine injection 8 18 Warfarin tablet 3 mg and 5 mg 22 Anesthetic  agents, general 
5 Norepinephrine injection 9 Thrombolytic agents 30 Inhaled     -     Isoflurane 33 
6 Terbutaline  injection (Bricanyl) 10 19 Streptokinase 23 31 - Sevoflurane 33 

Anticholinergic  agents Electrolyte 32 - Ketamine  34 
7 Atropine  injection  11 20 Calcium  gluconate injection 24 33 - Propofol 35 

Antiarrhythmic  agents 21 Magnesium sulfate 10% and 50% 25 34 - Thiopental 36 

8 Amiodarone  injection and tablet 12 22 Potassium  Chloride  injection and syrup 26 Neuromuscular  blocking agents 
9 Digoxin  injection,syrup and tablet 13 23 3% Sodium  chloride injection 27 35 Atracurium injection 37 

Vasodilator, IV Insulin 36 Cisatracurium  injection 38 
10 Nitroglycerine  injection 14 24 RI = Actrapid 28 37 Rocuronium  bromide  injection 38 
11 Nicardipine  injection (Cardipine) 15 25 Determir = Levemir 29 38 Succinyl  choline  injection 39 

Narcotics/Opiates, IV and Oral 26 NPH = Insulatard 30 Others 
12 Fentanyl  injection 16 27 RI + NPH = Mixtard 30 39 Levobupivacaine (Chirocain) 40 
13 Morphine  injection and tablet 17    40 Midazolam  injection (Dormicum) 40 
14 Pethidine  injection 18    41 Neostigmine  injection (Prostigmine) 41 

      42 Misoprostol  Tablet  (Cytotec) 42 
      43 Sulprostone  injecton (Nalador) 43 
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แนวทางปฏิบัติเกีย่วกบั High Alert Drug 

 
1. ใหห้อ้งจ่ายยาและหน่วยดูแลผูป่้วยท่ีมี High Alert Drug ส ารองไว ้  จดัเก็บยาเหล่าน้ีแยกออกจากยาอ่ืนอยา่งชดัเจน 
2. กลุ่มงานเภสัชกรรมด าเนินการติดสติกเกอร์ “High Alert” บนหน่วยบรรจุยอ่ยของ High Alert Drug ทุกหน่วย เช่นทุก ampule / vial หรือติดท่ี    

ซองบรรจุยากรณีท่ีไม่สามารถติดบนหน่วยบรรจุยอ่ยไดเ้พื่อใหเ้ป็นท่ีสังเกตไดช้ดัเจน   
3. ใหห้อผูป่้วยตรวจสอบรายการยาท่ีรับใหม่จากห้องจ่ายยาทุกคร้ัง  และเก็บยาใหถู้กตอ้งตามหลกั วชิาการ  รวมทั้งการหยบิใชโ้ดยยดึหลกั            

First expire- First out 
4. มีการจดัท าแนวทางส าหรับ High Alert Drug ระบุการบริหารยา, Toxic and management, พารามิเตอร์ท่ีตอ้งติดตาม  และเหตุการณ์ท่ีตอ้งรายงาน

แพทย ์(ไดจ้ากการประชุมร่วมกนัในแต่ละ PCT)  โดยกลุ่มงานเภสัชกรรมจดัท าเป็นคู่มือใหมี้ประจ าไวท่ี้หอผูป่้วย  และจดัท าฉลากช่วยส าหรับยา
แต่ละรายการแนบไปกบัยาท่ีจ่ายข้ึนไป  เพื่อใหพ้ยาบาลติดฉลากช่วยไวท่ี้แฟ้มประวติัผูป่้วย 

5. High Alert Drug ซ่ึงหยบิจาก Floor stock หรือท่ีไดรั้บจากหอ้งจ่ายยา ตอ้งไดรั้บการตรวจสอบซ ้ าจากผูป้ระกอบวชิาชีพ (แพทยห์รือพยาบาลบนหอ
ผูป่้วย / หน่วยดูแลผูป่้วย)  อีกคนหน่ึงก่อนท่ีจะใหแ้ก่ผูป่้วย  โดยใหบุ้คคลหน่ึงเป็นผูจ้ดัเตรียมและอีกคนหน่ึงเป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้งของช่ือยา  
ความเขม้ขน้ของยา  และอตัราการใหย้าก่อนท่ีจะใหย้า 

6. ไม่ใหมี้ electrolyte เขม้ขน้ (KCl injection , 50% MgSO4,3%NaCl) ไวท่ี้หน่วยดูแลผูป่้วยใดๆ    ยกเวน้ PCT สูติ- นรีเวช ท่ีใหมี้ 50% MgSO4 ส ารอง
ไวท่ี้หอผูป่้วย 

 

ค่าปกติส าหรับพารามิเตอร์ที่ต้องติดตาม (ผู้ใหญ่) 
Heart Rate ( HR )  ปกติ 60 – 100 คร้ัง/นาที       
Blood Pressure ( BP ) ปกติ systolic 90 -140  mmHg diastolic 60 – 90  mmHg 
Respiratory rate ( RR )  ค่าปกติ 16 -20 คร้ัง/นาที 
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ค่าปกติส าหรับพารามเิตอร์ทีต้่องติดตาม (เด็ก ) 
 

PCT กมุารเวชกรรม 
 

  Heart Rate ( ครัง้ / นาที ) Blood Pressure ( mmHg )  Respiratory Rate ( ครัง้ / นาท ี) 

  คา่ปกต ิ เหตกุารณ์ที่ต้องรายงานแพทย์ คา่ปกต ิ เหตกุารณ์ที่ต้องรายงานแพทย์ คา่ปกต ิ เหตกุารณ์ที่ต้องรายงานแพทย์ 

Neonate 120-160  100   หรือ   180  55 / 20 – 65 / 40   45 / 25   หรือ   70 / 50 10 – 60   60  

Infant 110-170  60    หรือ   180   90 / 50 – 110 / 60  80 / 50  หรือ   120 / 80  30 – 40  50   

> 1 ปี  -5 ปี 70-140  60    หรือ   180   90 / 60 – 115 / 75  80 / 50  หรือ   130 / 90   20 – 30   40  

  5 ปี 60-120  60    หรือ   180   100 / 60 – 120 / 80   80 / 50  หรือ   130 / 90  15 - 20   20  

       

  Serum potassium ( mEq / L ) Platelet ( / mm3) Blood sugar ( mg/dl) 

  คา่ปกต ิ เหตกุารณ์ที่ต้องรายงานแพทย์ คา่ปกต ิ เหตกุารณ์ที่ต้องรายงานแพทย์ คา่ปกต ิ เหตกุารณ์ที่ต้องรายงานแพทย์ 

Neonate  3.5 – 5.5  3.5 หรือ  6.0  140,000-400,000   100,000   40 – 100  40 หรือ   125 - 150 

Infant 3.5 – 5.5    3.5 หรือ  5.5  140,000-400,000   100,000   80 – 100  60 หรือ   126 

> 1 ปี  3.5 – 5.5  3.5 หรือ  5.5   140,000-400,000   100,000   80 - 100   

       

  Serum creatinine ( mg/dl) BUN / Cr ratio  

  คา่ปกต ิ เหตกุารณ์ที่ต้องรายงานแพทย์ คา่ปกต ิ เหตกุารณ์ที่ต้องรายงานแพทย์   

Neonate  0.7 – 0.8   1.5  10 - 20   5 หรือ   20   

1 – 2 ปี  0.4 – 0.5    1.5  10 - 20    5 หรือ   20   

 2 ปี  0.5 – 0.7    1.5   10 - 20   5 หรือ   20   
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Adrenaline injection หรือ Epinephrine  (Injection 1: 1000 / 1 ml  หรือ 1 mg / 1 ml) 

ขนาดและวธีิให้ยา 
ผู้ใหญ่     -    Asystole : IV 1 mg ทุก 3 – 5 นาที หากไม่ไดผ้ล อาจใหต้าม regimen ดงัต่อไปน้ี 

Intermediate : 2 – 5 mg ทุก 3 – 5 นาที 
Escalating : 1 mg , 3 mg , 5 mg ตามล าดบัโดยท้ิงช่วงห่างทุก 3 – 5 นาที 
High : 0.1 mg/kg ทุก 3 – 5 นาที 

- Brochodilator : IM , SC (1:1000) : 0.1 – 0.5 mg ทุก 10 – 15 นาที ถึง 4 ชัว่โมง 
- Hypersensitivity reaction : IM , SC : 0.3 – 0.5 mg ทุก 15 – 20 นาที ตามตอ้งการแต่หากเกิดอาการ hypotension      

ให ้0.1 mg IV ชา้ๆ นาน 5 – 10 นาที ตามดว้ย continuous infusion 1 – 10 mcg/นาที 
- Symptomatic bradycardia หรือ heart block (ท่ีไม่ตอบสนองต่อ atropine หรือ pacing) : IV infusion : 1 – 10 mcg/

นาที ปรับตามผลท่ีตอ้งการ 
- Refractory hypotension (refractory to dopamine/dobutamine) : Continuous IV infusion 1 mcg/นาที                   

(range :  1 – 10 mcg/นาที) ปรับขนาดตามผลท่ีตอ้งการ ถา้อาการ severe cardiac dysfunction อาจตอ้งการ           
ขนาด > 10 mcg/นาที (up to 0.1 mcg/kg/นาที) 

การบริหารยา 
  ใหไ้ดท้ั้งทาง SC , IM , IV , หรือ intracardiac injection   แต่ควรหลีกเล่ียงการฉีด IM ท่ีกลา้มเน้ือสะโพก 
                 IV injection  ตอ้งเจือจางดว้ย NSS อยา่งนอ้ย 10 ml ใหไ้ดค้วามเขม้ขน้ 1 : 10,000 หรือ 0.1 mg/ml 
                 IV infusion  ผสม Adrenaline 1 mg ใน NSS หรือ D5W 250 ml ( 4 mcg/ml )  
                  Endotracheal administration :  2.0-2.5 mg diluted in 10 ml. NSS (2-2.5 เท่าของ IV dose) 

  กรณีให้ IV infusion  ควรให้ยาผ่านเส้นเลือดด าใหญ่ เพ่ือป้องกนั extravasation และให้ยาผ่านเคร่ือง infusion pump 
เพราะสามารถควบคุมปริมาณยาไดแ้น่นอน และติดตามการเปล่ียนแปลงของผูป่้วยอยา่งใกลชิ้ด 
ความคงตวัและการเกบ็ยา 
  ยาท่ียงัไม่ไดเ้ปิดใชใ้หเ้ก็บในตูเ้ยน็  หากเก็บในรถ Emergency ยาจะมีประสิทธิภาพการใชง้านนาน 1 เดือน 
                 ยาฉีดท่ีผสมแลว้มีความคงตวั 24 ชัว่โมง ท่ี อุณหภูมิหอ้ง หรือ ท่ี 4 – 8 องศาเซลเซียส และ  
                               **ห้ามใช้หากสารละลายเปลีย่นเป็นสีชมพูหรือน า้ตาล หรือมตีะกอน** 

Toxic & management 
       อาการของการไดรั้บยามากเกินขนาด ไดแ้ก่ arrhythmias , large 
pupils , subarachnoid hemorrhage and hemiplegia  
       ไม่มี specific antidote แต่ใหก้ารรักษาแบบ supportive ดงัน้ี  
-  extreme agitation ให ้haloperidol (2 – 5  mg IM ส าหรับผูใ้หญ่) 
-  Hyperthermia รักษาโดย external cooling  measures  
- Seizures ให ้diazepam IV และ / หรือ phenytoin 
พารามเิตอร์ทีต้่องตดิตาม 
-    Asystole : ติดตาม HR และ BP ทุก 3-5 นาที จนปกติ 
-    Bronchodilator, Hypersensitivity reaction : ติดตาม HR และ BP  
     ทุก 10-15 นาที จนปกติ 
-    Refractory hypotension : ติดตาม HR และ BP ทุก 15-30 นาที 
     ในระยะแรกเพ่ือปรับขนาดยา  จนกวา่จะไดผ้ลตามท่ีตอ้งการ  
     หลงัจากนั้นติดตามทุก 1 ชม. จนกวา่จะหยดุใหย้า 
-    บริเวณท่ีใหย้าเกิดเน้ือเน่าตาย หรือผิวหนงัท่ีแทงเขม็เป็นรอยซีดขาว 
      ติดตามทุกคร้ังท่ีจะฉีดยา  จนกวา่จะหยดุใหย้า 
-    อาการ peripheral  vasoconstriction 
เหตุการณ์ทีต้่องรายงานแพทย์ 
1. อตัราการเตน้ของหวัใจ เพ่ิมข้ึน  มากกวา่ 20% ของ   baseline   หรือคล่ืนไฟฟ้า 
    หวัใจผิดปกติ 
2. ความดนัโลหิต< 90/60 mmHg หรือ  ความดนัโลหิต > 140/90 mmHg   
3. เกิดเน้ือเน่าตายบริเวณท่ีใหย้า  หรือผิวหนงัท่ีแทงเขม็เป็นรอยซีดขาว 
     (Blanching) 
4. มีอาการ peripheral  vasoconstriction เช่น ปลายมือ ปลายเทา้เขียว , ซีด 
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Dobutamine  (Injection 250 mg/20 ml) 
 

ขนาดและวธีิให้ยา 
-Increase cardiac output: เร่ิมตน้ 0.5 – 1 mcg/kg/min  maintenance คือ 2.5-20 mcg/kg/min (max. 40 mg/kg/min)     

ปรับขนาดยาเพื่อใหไ้ดผ้ลการรักษาท่ีตอ้งการ 
 
การบริหารยา:  

  กรณีให ้IV infusion  ควรใหย้าผา่นเคร่ือง infusion pump เพราะสามารถควบคุมปริมาณยาไดแ้น่นอน และติดตาม   
การเปล่ียนแปลงของผูป่้วยอยา่งใกลชิ้ด 

 
ยาออกฤทธ์ิตามขนาดของยาท่ีให ้ ดงัน้ี 

1. ยาน้ีจดัเป็น adrenergic agonist (1  2   receptor) ซ่ึงออกฤทธ์ิตามขนาดของยาท่ีให ้ดงัน้ี 
ขนาดยา 2 – 10  g/kg/min  - เพ่ิม cardiac contractility  
ขยาดยา  10  g/kg/min – เพ่ิม Heart rate และ systemic vascular resistance (นอ้ยกวา่ dopamine) 

2. drip ยาตามขนาดท่ีแพทยส์ัง่ (ปกติ 2.5 - 20 g/kg/min) โดยเร่ิมจากขนาด 2.5  g/kg/min  แลว้ค่อยๆ เพ่ิมขนาดยาคร้ังละ 
2.5 g/kg/min จนกวา่จะไดผ้ลท่ีตอ้งการ (cardiac output และ BP ) ขนาดยาอาจใหไ้ดสู้งถึง 40 g/kg/min 

3. ค่อยๆ ลดขนาดยาลงโดยดู vital signs อยา่งใกลชิ้ด (แมว้า่การหยดุยาจะไม่ท าใหเ้กิด severe hypotension เหมือน dopamine 
แต่ควรค่อยๆ ปรับขนาดยาลง) 

4. หา้ม drip dobutamine กบั NaHCO3 ในสายยางเสน้เดียวกนั  เน่ืองจากจะเกิดตะกอนข้ึน 
5. ถา้ใหย้าเกิน 72 ชัว่โมงอาจเกิด tolerance และตอ้งเพ่ิมขนาดยา 

Dobutamine 1 : 1 – ใชย้า dobutamine 20 ml (250 mg) ผสมใน D5W หรือ NSS 250 ml   
                                 (ดูด D5W หรือ NSS 20 ml ออกจากขวดก่อนผสม   dobutamine) 
Dobutamine 2 : 1 – ใชย้า dobutamine 40 ml (500 mg) ผสมใน D5W หรือ NSS 250 ml  
                                 (ดูด D5W หรือ NSS 40 ml ออกจากขวดก่อนผสม  dobutamine) 
ความคงตวัและการเกบ็ยา : ยาท่ีผสมแลว้ควรใชภ้ายใน 24 ชัว่โมง 

Toxic & management 
       อาการพิษของ Dobutamine ไดแ้ก่ fatigue, nervousness, tachycardia, 
hypertension และ arrhythmia  
       หากเกิดอาการดงักล่าวควรลดขนาดยาหรือหยดุยา 
 
พารามเิตอร์ทีต้่องตดิตาม 
-    ติดตาม BP และ HR ทุก 15 – 30 นาที ในระยะแรกเพื่อปรับขนาดยา   
     จนกวา่จะไดผ้ลตามท่ีตอ้งการ  หลงัจากนั้นติดตามทุก 1 ชม. จนกวา่ 
     จะหยดุใหย้า 
-    กรณีตอ้งการเพ่ิม urine output  ติดตาม urine output ทุก 1  ชม.  
     จนหยดุใหย้า 
 
เหตุการณ์ทีต้่องรายงานแพทย์ 
1. ความดนัโลหิต< 90/60 mmHg  เม่ือใหย้าขนาดสูงสุดแลว้ หรือ 
    ความดนัโลหิต > 140/90 mmHg  เม่ือใหย้าขนาดต ่าสุดแลว้ 
2. อตัราการเตน้ของหวัใจ เพ่ิมข้ึนมากกวา่ 20% ของ baseline ของ ผูป่้วย 
3. Urine output < 30 ml/h หรือ <  0.5 ml/kg/h 
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Dopamine  injection (Injection 250 mg/10 ml) 
 

ขนาดและวธีิให้ยา 
ยาออกฤทธ์ิตามขนาดของยาท่ีให ้ ดงัน้ี 
         1.    ขนาดยา  1-3 g/kg/min มีผลต่อ  DA & B1 receptor   เพ่ิม renal blood flow (urine output) และ cardiac output 

ขนาดยา 3 – 10 g/kg/min มีผลต่อ  B1 &  receptor  เพ่ิม heart rate และ systemic vascular resistance (เลก็นอ้ย) 
ขนาดยา  10 - 20 g/kg/min มีผลต่อ  B1 &  receptor  เพ่ิม systemic vascular resistance มากยิง่ข้ึน 

2. drip ยาตามขนาดท่ีแพทยส์ัง่  โดยเร่ิมจากขนาด 1 – 5  g/kg/min  แลว้ค่อยๆ เพ่ิมขนาดยาคร้ังละ 1 – 5  g/kg/min             
ทุก 15 – 30 นาที  จนกวา่จะไดผ้ลท่ีตอ้งการ (BP และ urine output ) ขนาดยาอาจใหไ้ดสู้งถึง 40 g/kg/min 

3. ค่อยๆ ลดขนาดยาลง (เช่น   คร้ังละ 1 g/min  ภายในเวลา 30 นาที)  โดยดู vital signs อยา่งใกลชิ้ด   การหยดุยาทนัที    
อาจท าใหเ้กิด   severe hypotension ข้ึนได ้

4. หา้ม drip dopamine กบั NaHCO3 ในสายยางเสน้เดียวกนั  เน่ืองจากจะเกิดตะกอนท่ีมีสี 
5. ยาท่ีผสมแลว้คงตวัไดน้าน 24 ชัว่โมง  
6. ยา dopamine ขนาด 1-3 g/kg/min สามารถใชร่้วมกบัยา dobutamine เพ่ือเพ่ิม renal blood flow และ cardiac output 

การผสมยา 
Dopamine 1 : 1 – ใชย้า dopamine 10 ml (250 mg) ผสมใน D5W หรือ NSS 250 ml   
                              (ดูด D5W หรือ NSS 10 ml ออกจากขวดก่อนผสม dopamine) 
Dopamine 2 : 1 – ใชย้า dopamine 20 ml (500 mg) ผสมใน D5W หรือ NSS 250 ml  
                              (ดูด D5W หรือ NSS 20 ml ออกจากขวดก่อนผสม  dopamine) 

  ควรให้ยาผ่านเส้นเลือดด าใหญ่ เพ่ือป้องกนั extravasation   และควรให้ยาผ่านเคร่ือง infusion pump เพราะสามารถ
ควบคุมปริมาณยาไดแ้น่นอน และติดตามการเปล่ียนแปลงของผูป่้วยอยา่งใกลชิ้ด 

 
ความคงตวัและการเกบ็ยา 
Dopamine ท่ียงัไม่ไดผ้สมใหเ้ก็บท่ีอุณหภูมิหอ้งป้องกนัแสง    
Dopamine ท่ีผสมแลว้มีความคงตวั 24 hr ท่ีอุณหภูมิหอ้ง หลงัผสมดว้ย D-5-W, 0.9% NSS หรือ D-5-N/2 

Toxic & management 
Acute toxicity ของ Dopamine คือ excessive elevation of blood pressure  
ควรลดขนาดยาหรือหยดุยาและรอจนกระทัง่ blood pressure ของผูป่้วย
อยูใ่นระดบัท่ีไม่ก่อใหเ้กิดอนัตราย 
 
พารามเิตอร์ทีต้่องตดิตาม 
-  ติดตาม BP และ HR ทุก 15 – 30 นาที ในระยะแรกเพื่อปรับขนาดยา   
   จนกวา่จะไดผ้ลตามท่ีตอ้งการ  หลงัจากนั้นติดตามทุก 1 ชม. จนกวา่จะ 
   หยดุใหย้า 
-  กรณีตอ้งการเพ่ิม urine output  ติดตาม urine output ทุก 1  ชม.  
   จนหยดุใหย้า 
เหตุการณ์ทีต้่องรายงานแพทย์ 
1. ความดนัโลหิต  < 90/60 mmHg เม่ือใหย้าขนาดสูงสุดแลว้ หรือ 
    ความดนัโลหิต  > 140/90 mmHg  เม่ือใหย้าขนาดต ่าสุดแลว้ 
2. อตัราการเตน้ของหวัใจ เพ่ิมข้ึนมากกวา่ 20% ของ baseline ของ ผูป่้วย 
3. Urine output < 30 ml/h หรือ <  0.5 ml/kg/h 
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Ephedrine injection (30 mg/ml in 1ml) 

 

ข้อบ่งใช้ 
-    แกไ้ขภาวะความดนัเลือดต ่าท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการฉีดยาสลบเขา้ทางไขสันหลงั 
-    BP drop ไม่ทราบสาเหตุ 
-    Hypotension จากการใชย้าดมสลบ 
 
ขนาดและวธีิให้ยา 
เด็ก :  
slow IV push ( การฉีดเขา้หลอดเลือดด าตอ้งให้อยา่งชา้ๆ )ในขนาด 0.2-0.3 mg/kg/dose  
ทุก 4-6 ชัว่โมง 
ผู้ใหญ่ :  
Slow IV push :5-25 mg/dose ใหซ้ ้ าไดทุ้ก 5-10 นาทีตามความจ าเป็นและทุก3-4 ชัว่โมง 
ขนาดสูงสุดในผูใ้หญ่ไม่เกิน  150 mg ใน 24 ชัว่โมง 
IM :15-30 mg/dose 

ความคงตัวและการเกบ็ยา 

เก็บท่ีอุณหภูมิ 15-25 องศาเซลเซียส 
ในภาชนะปิดสนิทป้องกนัแสง 
 

Toxic & management 
อาการพษิ   
       ท  าใหเ้กิดอาการทางระบบประสาทส่วนกลาง ไดแ้ก่ : dysrhythmias, 
CNS  excitation, respiratory depression, vomiting และ convulsions 
การแก้ไข 
       ไม่มี specific antidote แต่ใหก้ารรักษาแบบ supportive ดงัน้ี 
-   Extreme agitation ให ้haloperidol  (2-5 mg IM ส าหรับผูใ้หญ่) 
-   Hyperthermia รักษาโดย  external cooling measures 
-   อาการ severe หรือ unresponsive หรือเกิด muscle paralysis  
    ให ้Pancuronium 
-    Hypertention เม่ือ diastolic BP>110 mmHg ใหย้าลดความดนั 
-   Seizures ให ้Diazepam IV และ/หรือ Phenytoin 
 
พารามิเตอร์ทีต้่องติดตาม 
- Blood Pressure ( BP ) ปกติ systolic 90 -140  mmHg diastolic 60 – 90  mmHg 
- Heart Rate ( HR )  ปกติ 60 – 100 คร้ัง/นาที  
- Mental status 
เหตุการณ์ทีต้่องรายงานแพทย์ 
1.     อตัราการเตน้ของหวัใจ เพิ่มข้ึน  มากกวา่ 20% ของ baseline หรือคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ 
        ผิดปกติ 
2.   ความดนัโลหิต< 90/60 mmHg หรือ  ความดนัโลหิต > 140/90 mmHg 
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Norepinephrine injection 4 mg/4 ml 

 
ขนาดและวธีิให้ยา 
การให้ยาการให้ยาแบบ continuous I.V. infusion             
เด็ก: เร่ิมตน้ 0.05 – 0.1 mcg/kg/min    เพ่ิมขนาดจนไดผ้ลท่ีตอ้งการ ; max. 2 mcg/kg/min             
ผูใ้หญ่: เร่ิมตน้ 0.5 – 1.0 mcg/min       เพ่ิมขนาดจนไดผ้ลท่ีตอ้งการ;  ขนาดยาท่ีใชโ้ดยทัว่ไปอยูใ่นช่วง 8 – 30 mcg/min  
Hypotension, shock and cardiopulmonary resuscitation             
 เด็ก: เร่ิมตน้ 0.1 mcg/kg/min เพ่ิมขนาดจน  ; max. 2 mcg/kg/min            
 ผูใ้หญ่: ขนาดเร่ิมตน้ 8 – 12 mcg/min เพ่ิมขนาดจนไดผ้ลท่ีตอ้งการ   (maximum dose : 30 mcg/min)  
การบริหารยา 

- การบริหารยาผูป่้วย ตอ้งใชเ้คร่ือง Infusion pump ในการบริหารยาและควรใหย้าในเสน้เลือดขนาดใหญ่ เพ่ือป้องกนัการ
ร่ัวไหลของยาออกนอกเสน้เลือด ซ่ึงจะท าใหเ้กิด tissue necrosis ได ้ระวงัการร่ัวซึมของยาออกนอกเสน้เลือด ถา้จ าเป็นควรเปล่ียน
บริเวณใหน้ ้ าเกลือบ่อยๆ หากมีการร่ัวใหท้า topical steroid แทน หรือการประคบเยน็ 

       - ใหย้าทาง IV infusion เท่านั้น หา้ม Bolus เด็ดขาด การหยดยา  ค่อยๆลดอตัราการหยดลงแลว้คอ่ยหยดุยา ไม่ใหห้ยดุยา 
ทนัที 

- หา้มใหใ้นสาย I.V. เดียวกนักบัเลือดและพลาสมา หรือสารละลายท่ีเป็นด่าง เช่น sodium bicarbonate เน่ืองจากท าให ้
ยาถกูออกซิเดชัน่ ท าใหค้วามแรงยาลดลง 
การผสมยา 
อตัรส่วน 1: 25 =                1mg :  D5W/D5S 25  ml   
                            4 mg (1 amp) :  D5W/D5S 100  ml   
ความคงตวัและการเกบ็ยา 

 เจือจางยาดว้ย D5W หรือ D5S  ไม่แนะน าใหเ้จือจางใน NSS เด่ียวๆ เน่ืองจาก Dextrose จะช่วยป้องกนัการสูญเสียความ
แรงของยาจากปฏิกิริยา Oxidation  

 สารละลายท่ีเจือจางแลว้จะมีความคงตวั 24 ชัว่โมง ท่ีอุณหภูมิหอ้ง โดยเก็บใหพ้น้แสง 
**ห้ามใช้สารละลายทีเ่ปลีย่นเป็นสีชมพู สีเหลอืงเข้ม หรือสีน า้ตาล หรือมตีะกอนเกดิขึน้** 

Toxic & management 
อาการของการไดรั้บยามากเกินขนาด ไดแ้ก่: ปวดศีรษะและความดนัสูง
มาก วติกกงัวล หายใจล าบาก หวัใจเตน้ชา้และแรง  ปวดแน่นหนา้อก ซีด 
เหง่ือออก และอาเจียน อาจท าใหเ้กิด cardiac arrhythmia  
       แกไ้ข รักษาตามอาการ แต่ถา้ปริมาตรของพลาสมาลดลง แกไ้ขโดย
ใหส้ารน ้ าและอิเลค็โตรลยัทเ์ขา้ไปทดแทนอยูต่ลอดเวลา  

พารามเิตอร์ทีต้่องตดิตาม 
-  ติดตาม BP และ HR ทุก 15 – 30 นาที ในระยะแรกเพื่อปรับขนาดยา   
   จนกวา่จะไดผ้ลตามท่ีตอ้งการ  หลงัจากนั้นติดตามทุก 1 ชม. จนกวา่จะ 
   หยดุใหย้า 
-  กรณีตอ้งการเพ่ิม urine output  ติดตาม urine output ทุก 1  ชม.  
   จนหยดุใหย้า 
-    บริเวณท่ีใหย้าเกิดเน้ือเน่าตาย หรือผิวหนงัท่ีแทงเขม็เป็นรอยซีดขาว 
      ติดตามทุกคร้ังท่ีจะฉีดยา  จนกวา่จะหยดุใหย้า 
-    อาการ peripheral  vasoconstriction 
เหตุการณ์ทีต้่องรายงานแพทย์ 
1.Bradycardia; pulse < 60 BPM   
2. ความดนัโลหิต< 90/60 mmHg หรือ  ความดนัโลหิต > 140/90 mmHg 
3.. Urine output < 30 ml/h หรือ <  0.5 ml/kg/h 
4. signs ของ extravasation และ vasoconstriction (บริเวณท่ี 
ใหย้าจะมีลกัษณะซีด, ขาวและเยน็) 
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Terbutaline injection (Bricanyl


)  0.5  mg/ml in 1 ml 
 

 

Unlabled  use  :    Tocolytic agent  ( management of preterm labor ) 
 
ขนาดและวธีิให้ยา 
IV    use   infusion pump 
การเตรียมยา :Terbutaline10  amp (5 mg) + 5% D/W 500 ml.  
IV   drip เร่ิม 60 ml/hr (10 ไมโครกรัม/นาที) จากนั้นถา้ยงัมี contraction เพิ่มอีกคร้ังละ 30 
ml/hr ทุก 15-30 นาที โดยให้ไดสู้งสุดไม่เกิน 150 ml/hr (25 ไมโครกรัม/นาที) และอตัราการ
เตน้ของ หวัใจมารดาไม่เกิน 140 คร้ัง/นาที หลงัจากมดลูกหยดุหดรัดตวัแลว้ ใหอ้ตัราเดิมอีก 
1 ชัว่โมง แลว้ค่อยลดยาลง คร้ังละ 10 ml/hr จนไดข้นาดยาต ่าสุดท่ีหยดุการหดรัดตวัของ
มดลูกได ้ หลงัจากนั้นใหย้าต่อไปอีก 12 – 24 ชัว่โมง แลว้ฉีด Terbutaline 0.5 amp (2.5 mg ) 
ฉีดเขา้ชั้นไขมนั ทุก 4 ชัว่โมง 

ห้ามใช้ในผู้ป่วยทีม่ี  tachycardia  
 

Toxic & management 
-   มีอาการใจสั่น มือสั่น คล่ืนไส้ อาเจียน ,Hypokalemia ,Hyperglycemia ,Tachycardia , 
Cardiac dysrhythmias และอาจมี cardiac failure หรือ pulmonary edemaได ้
-  ในรายท่ีไดรั้บมากไป  ให ้ supportive  therapy ,  พิจารณาใหย้า  cardioselective   - 
adrenergic  blocker (eg. Atenolol  or  Metoprolol ) ดว้ยความระมดัระวงั 
 

พารามิเตอร์ทีต้่องติดตาม 
-    ความดนัโลหิต ( ค่าปกติ systolic 90-140 mmHg , diastolic 60-90 mmHg) 
-    อตัราการหายใจ (ค่าปกติ 16 -20  คร้ัง/นาที)  
-    อตัราการเตน้ของหวัใจหรือชีพจร ( ค่าปกติ 60-100 คร้ัง/นาที) 
-    การหดรัดตวัของมดลูกใหติ้ดตามและบนัทึกทุก 15-30 นาที จนไม่มีการหดรัดตวั 
     ของมดลูกภายใน 10 นาที  หลงัจากนั้น ติดตามและบนัทึกทุก 1 ชัว่โมง จนมดลูก 
     หยดุหดรัดตวัแลว้ ติดตามและบนัทึกทุก 1-4 ชัว่โมงตามความเหมาะสม หรือตาม 
     ค  าสั่งแพทย ์ 
-    Sign  symptoms of  pulmonary  edema. ติดตามทุก 4 ชัว่โมง 
-    Intake/Output ติดตามทุก 8-24 ชัว่โมง 
-    Serum  K ,Blood glucose ,CBC ,BUN ,Cr ก่อนเร่ิมให้ยาและทุก 3-7 วนั ตาม 
     ค  าสั่งแพทย ์
เหตุการณ์ทีต้่องรายงานแพทย์ 
-    อตัราการเตน้ของ หวัใจมารดาเร็วกวา่ 140 คร้ัง/นาที 
-    มีอาการและอาการแสดงของภาวะ Pulmonary edema เช่น เหน่ือย หายใจเร็ว  
     นอนราบไม่ได ้เขียว ฟังปอดได ้Crepitation 
-    ความดนัโลหิตลดต ่าลง โดย Systolic blood pressure ลดลงต ่ากวา่ 90 มม.ปรอท,  
     Diastolic blood pressure ลดลงต ่ากวา่ 60 มม.ปรอท 
-    ตรวจพบภาวะ fetal distress 
-    หลงัใหย้าไปถึง 2 ชัว่โมงแลว้ มดลูกยงัคงหดรัดตวัอยู ่  หรือปากมดลูกเปิดขยาย 
      มากข้ึน 
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Atropine injection  0.6 mg/ml 
 

ข้อบ่งใช้ 

1.ใชก่้อนการผา่ตดัเพื่อยบัย ั้งการหลัง่น ้าลายและเสมหะ เน่ืองจากฤทธ์ิของยาสลบ 
2. รักษา sinus bradycardia 
3. ใชล้ดการบีบตวัของล าไส้ 
4. เป็น antidote ของยาฆ่าแมลงกลุ่ม organophosphate  โดยใหร่้วมกบั pralidoxime (2-PAM) 
5. รักษา exercise-induced bronchospasm 
 
ขนาดและวธีิให้ยา 
1. Asystole  : IV 1 mg  อาจให้ซ ้ าไดทุ้ก 3 – 5 นาที 
2. Preanesthetic : IM , IV, SC : 0.4 –0.6 mg  30 –60 นาที ก่อนการผา่ตดั และ ซ ้ าไดทุ้ก 4 –6 ชัว่โมง 
3. Bradycardia  : IV  : 0.5 – 1 mg ทุก 5 นาที ( ไม่เกิน 2 mg หรือ 0.04 mg/kg)  ถา้ให ้intratracheal  
        ควรเตรียมให ้1 mg /10 ml dilution  โดยขนาดเป็น 2 – 2.5 เท่าของขนาด IV 
4. Organophosphate และ carbamate poisoning : IV 1 – 2 mg/dose ทุก 10 – 20 นาที  โดยสังเกต Atropine effect : 

dry flushed skin , tachycardia ,mydriasis ,fever  ทุก 1 – 4 ชัว่โมง เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมง โดยอาจใหไ้ดถึ้ง 
50  mg  ใน 24 ชัว่โมงแรก  และอาจใหไ้ดถึ้ง 2 g ในผูป่้วยท่ีมีอาการรุนแรง  

5. Bronchospasm : Inhalation : 0.025 – 0.05 mg/kg/dose ทุก 4 – 6 ชัว่โมง ( max: 5 mg/dose) 
6. Neuromuscular blockade reversal : IV  :25 – 30 mcg/dose 30 วนิาที ก่อนให ้neostigmine 
7. Endotracheal administration : 1 mg diluted in 10 ml NSS (2-2.5 เท่าของ IV dose) 
 
 

Toxic & management 
ระวงัการเกิด Atropine effect ไดแ้ก่   
ปากแหง้  ตาพร่ามวั  รูม่านตาขยาย  (pupil > 3 mm)   
และการรับภาพของตาเสีย  ปัสสาวะคัง่  จิตสับสน 
 
พารามิเตอร์ทีต้่องติดตาม 
-   Asystole, Bradycardia : ติดตาม HR,  BP  และ Atropine  
     effect ทุก 3-5 นาที จนปกติ 
- Organophosphate and carbamate poisoning : สังเกต  
   Atropine effect ทุก 1-4 ชม.  เป็นเวลาอยา่งนอ้ย  
    24 ชัว่โมงแรก 
 
เหตุการณ์ทีต้่องรายงานแพทย์ 
1. อตัราการเตน้ของหวัใจเพิ่มข้ึนมากกวา่ 20 % ของ baseline 
2. ความดนัโลหิต > 140/90 mmHg 
3. ผูป่้วยมีอาการ Atropine effect  ไดแ้ก่  ปากแหง้  ตาพร่ามวั   
    รูม่านตาขยาย  (pupil > 3 mm)  และการรับภาพของตาเสีย   
    ปัสสาวะคัง่  จิตสับสน 
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Amiodarone injection and tablet  (Injection 150 mg/3 ml , Tablet 200 mg) 
 

ขนาดและวธีิให้ยา 
Injection 
 300 mg in D5W 100 ml IV infusion over 30-60 minutes then 600-900 mg in D5W 500 ml IV infusion  over 24 hours. 
Tablet  :  Initial, 800-1600 mg ORALLY daily for 1-3 weeks, then titrate down 200-600 mg ORALLY daily 
  
การบริหารยา:    กรณีให ้IV infusion  ควรใหย้าผา่นเคร่ือง infusion pump 
                           IV infusion นานกวา่ 2 ชม. ควรใช ้D5W 500 ml ชนิดขวดแกว้  หลงัผสมแลว้คงตวันาน 24 ชม.  
                           ชนิดรับประทาน :  หากผูป่้วยทนต่อยาได ้สามารถใหย้าวนัละคร้ังได ้   
 
อาการไม่พงึประสงค์จากการใช้ยา  : 
 -Cardiovascular effect: ความผิดปกติท่ีพบไดคื้อ exacerbation of arrhythmia, bradycardia, congestive heart failure, 
cardiac arrest และ sinoatrial node dysfunction, hypotension พบไดบ่้อย (16%) ในการให ้IV amiodarone 
 -Neurologic effect: เป็นความผิดปกติท่ีพบไดม้าก (20-40%) ในผูป่้วยท่ีไดรั้บ amiodarone โดยพบในผูป่้วยท่ีไดย้าปริมาณ
สูงทั้งจาก loading dose และ maintenance dose ท่ี > 600 mg/day การแกไ้ขอาจลดขนาดยาหรือหยดุยาข้ึนกบัความรุนแรงของอาการ
ผิดปกติ ความผิดปกติท่ีพบไดคื้อ generalized disorder, movement disorder และ peripheral neuropathy 
 -Thyroid dysfunction: พบความผิดปกติได้ทั้ ง hypothyroidism และ hyperthyroidism โดยมกัพบในผูป่้วยท่ีได้รับ 
amiodarone ในขนาดสูง การแกไ้ขหากเกิดภาวะ hyperthyroidism ท าโดยการให้ antithyroid drug ร่วมกบัการให้ amiodrone, 
hypothyroidism ในระหวา่งท่ีใหย้า amiodarone อาจไม่จ าเป็นตอ้งไดรั้บ levothyroxine แต่อาจใหห้ลงัผูป่้วยหยดุยา amiodarone 
 -GI effect: อาการท่ีพบมากคือ nausea/vomiting (10-33%), constipation และ anorexia (4-9%) อาการเหล่าน้ีพบไดม้ากใน
ผูป่้วยท่ีไดรั้บยาในขนาดสูง (600 mg/day) ซ่ึงแกไ้ขไดด้ว้ยการแบ่งขนาดรับประทานยา โดยไม่ตอ้งปรับลดหรือหยดุยา 

Toxic & management 
       อาการแสดงของภาวะ amiodarone toxicity คือ sinus bradycardia 
หรือ heart block, hypotension และ QT prolongation 
        การแกไ้ขใหก้ารรักษาตามอาการและติดตามการเปล่ียนแปลง EKG 
ของผูป่้วยอยา่งใกลชิ้ด 
 
พารามเิตอร์ทีต้่องตดิตาม 
-   ติดตาม HR ระหวา่งใหย้าและหลงั drip ยาหมด  และติดตาม 
    ต่อไปทุก  4 ชม.  จนปกติ 
-   กรณี loading dose ควรติดตาม EKG (prolong QT interval) ,   
    QRS and QT  duration อยา่งใกลชิ้ด  
-  กรณีไดรั้บยาเป็นเวลานานควรติดตามค่า liver function test  
   (hepatic enzymes  เพ่ิมสูงข้ึน ได)้ , Pulmonary function test, 
   renal function test , thyroid function  test ,ophthalmologic 
   examinations 
 
เหตุการณ์ทีต้่องรายงานแพทย์ 
1. อตัราการเตน้ของหวัใจ < 60 คร้ัง/นาที หรือ arrhythmias  
2. EKG change เช่น ventricular tachycardia , ventricular  
    fibrillation 
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Digoxin injection,syrup and tablet  (Injection : 0.5 mg / 2 ml , Tablet 0.25 mg) 
 

ข้อบ่งใช้ 

-     To slow ventricular response in atrial fibrillation or atrial flutter  
-     Paroxysmal Supraventricular tachycardia (PSVT) refractory to other therapy (i.e. adenosine, verapamil)  
-     Congestive Heart Failure 
 

ขนาดและวธีิให้ยา 
Initial dose : IV  0.5 – 1 mg  
Maintenance dose : 0.125 – 0.5 mg/day  IV  Oral 
Direct IV : ไม่ตอ้งเจือจาง  หรือเจือจางยา 1 ml ในน ้ากลัน่หรือ D5W หรือ NSS อยา่งนอ้ย  4 ml   
                     การฉีดตอ้งนานอยา่งนอ้ย 5 นาที 
IM :ไม่แนะน าเน่ืองจากท าใหป้วดมาก  
 

Toxic & management 
       อาการพษิของ Digoxinท่ีพบบ่อย ไดแ้ก่ เบ่ืออาหาร  คล่ืนไส้  อาเจียน   ปวดศีรษะ  การมองเห็นภาพสีผดิปกติ
และไม่ชดั  เห็นภาพเป็นจุดวงกลม หรือรัศมีมีสีเขียวเหลือง  ท าใหเ้กิด AV block,  หวัใจเตน้ผดิปกติ 
        เม่ือเกิดอาการพิษตอ้งหยดุใหย้า  และรักษาตามอาการ 
 
 

 
พารามิเตอร์ทีต้่องติดตาม 
- HR  ส าหรับยาฉีดวดัก่อนและหลงัไดย้า 2 ชม. และติดตาม 
   ต่อไปทุก 4 ชม. จนปกติ    ส าหรับยาเมด็วดัก่อนใหย้าทุกคร้ัง 
   ถา้นอ้ยกวา่ 60 คร้ังต่อนาที  งดยาและแจง้แพทย ์
- Serum potassium  (ปกติ 3.5 –  5.5 mEq/L) สัปดาห์ละ 1 คร้ัง 
 - Renal function  (ปกติ BUN10-20 mg%, Serum Creatinine 
    0.5 -1.5 mg%)  สัปดาห์ละ 1 คร้ัง 
- อาการพิษของ Digoxin  : คล่ืนไส้อาเจียน  เห็นแสง 
   สีเขียว- เหลือง 
 

เหตุการณ์ทีต้่องรายงานแพทย์ 
1. อตัราการเตน้ของหวัใจ < 60  คร้ัง/นาที หรือ arrhythmia 
2. Serum potassium < 3.5   mEq/L  
3. อาการพิษของ Digoxin : คล่ืนไส้อาเจียน  เห็นแสง 
    สีเขียว- เหลือง 
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Nitroglycerine injection 25 mg in 5 ml  
 

การผสมยา : ก าหนดใหเ้จือจางยาใน  D5W หรือ NSS ท่ีบรรจุในภาชนะท่ีเป็นแกว้เท่านั้น 
ความเขม้ขน้ของ NTG ท่ีใชคื้อ 50 – 100 g / ml ( ไม่เกิน 400  g / ml) 
ตวัอยา่งการผสม  NTG 1 : 10    เทียบเท่าความเขม้ขน้ 100  g / ml   

- ใชย้า NTG 5 ml (25 mg) ผสมใน D5W 250 ml  (ดูด D5W 5 ml ออกจากขวดก่อนผสม NTG ) 
- ใชย้า NTG 10 ml (50 mg) ผสมใน D5W 500 ml  (ดูด D5W 10 ml ออกจากขวดก่อนผสม NTG ) 

                             NTG 1 : 5      เทียบเท่าความเขม้ขน้ 200 g / ml 
- ใชย้า NTG 10 ml (50 mg) ผสมใน D5W 250 ml  (ดูด D5W 10 ml ออกจากขวดก่อนผสม NTG ) 
- ใชย้า NTG 20 ml (100 mg) ผสมใน D5W 500 ml  (ดูด D5W 20 ml ออกจากขวดก่อนผสม NTG ) 

การให้ยา  1.  drip ยาตามขนาดท่ีแพทยส์ัง่  โดยเร่ิมจากขนาด   5  g/min  แลว้ค่อยๆ เพ่ิมขนาดยาคร้ังละ 5  g/min  ทุก 3-5 นาที 

              จนถึง 20 g/min   ถา้ไม่ตอบสนองท่ี  20 g/min  ใหเ้พ่ิมข้ึนคร้ังละ 10  g/min  ทุก 3-5 นาที  จนถึง 200 g/min 
                2.  ค่อยๆ ลดขนาดยาลงโดยดู vital signs อยา่งใกลชิ้ด                           

        ตารางแสดง Flow rate (microdrops/min or ml/hr)    use   infusion pump 

Desired Dose 
(g / min) 

Flow Rate (microdrops / min or ml / hr) 
100 

g / ml a 
200 

g / ml b 
5 3  
10 6 3 
20 12 6 
40 24 12 
80 48 24 

120 72 36 
160 96 48 
240  72 

   a = 25 mg / 250 ml or 50 mg / 500 ml (1 : 10)  ,  b = 50 mg / 250 ml or 100 mg / 500 ml (1 : 5) 

Toxic & management 
Severe hypotension may result in shock, reflex paradoxical bradycardia, 
inadequate cerebral circulation, decreased organ perfusion, and death. 
         For severe hypotension and reflex tachycardia , reduce rate or 
temporarily discontinue until condition stabilizers. 
 
พารามเิตอร์ทีต้่องตดิตาม 
-  ติดตาม BP และ HR ทุก 3 - 5 นาที ในระยะแรกเพื่อปรับ 
   ขนาดยาจนกวา่จะไดผ้ลตามท่ีตอ้งการ  หลงัจากนั้นติดตาม 
   ทุก 1 ชม. จนกวา่จะหยดุใหย้า 
 
เหตุการณ์ทีต้่องรายงานแพทย์ 
1. ความดนัโลหิต< 90/60 mmHg เม่ือใหย้าขนาดต ่าสุดแลว้ หรือ 
   ความดนัโลหิต > 140/90 mmHg  เม่ือใหย้าขนาดสูงสุดแลว้ 
2. อตัราการเตน้ของหวัใจนอ้ยกวา่ 60 คร้ังต่อนาที  หรือ เพ่ิมข้ึน 
    มากกวา่ 20% ของ baseline ของผูป่้วย 
ข้อมูลเพิม่เตมิ 

1. NTG ท่ีเจือจางใน D5W หรือ NSS ในภาชนะท่ีเป็นแกว้  มี
ความคงตวัท่ีอุณหภูมิหอ้ง 48 ชัว่โมง และคงตวัไดน้าน 7 วนั
เม่ือเก็บไวใ้นตูเ้ยน็ 

2. การใช ้ nitrate ต่อเน่ืองจะท าใหเ้กิดภาวะ nitrate tolerance  
ดงันั้นยา nitrate ท่ีใหท้างหลอดเลือดด าไม่ควรจะใหน้านเกิน      
36 ชัว่โมง  หลงัจากนั้นควรจะเปล่ียนเป็นรูปแบบรับประทาน
โดยมี nitrate – free interval ประมาณ 8 – 10 ชัว่โมง / วนั 
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Nicardipine injection ( Cardipine)  10 mg / 10 ml 
 

การให้ยา : สามารถใหไ้ด ้2 วธีิ คือ IV infusion และ IV bolus 
1. IV infusion    ใหย้าผา่นเคร่ือง infusion pump 
 เตรียม Nicardipine 1 : 10       

ใชย้า Nicardipine 10 ml ( 10 mg) ผสมใน D5W หรือ NSS  100 ml ไดส้ารละลายเขม้ขน้ 0.1 mg/ml  
   (ดูด D5W หรือ NSS  10 ml ออกจากขวดก่อนผสม Nicardipine) 
 Recommended dose : 5 – 15 mg / hr 
 Initial loading dose  : 10 – 15 mg / hr ( which will control DBP below 95 mmHg within 10-15 minutes) 
 Maintenance dose  : 5 – 8 mg/hr  
 การใหย้า  mg/hr  ml/hr  d/min 
      1     =   10 =   10 
      5 =   50 =   50 
     10 = 100 = 100 
     15 = 150 = 150 
 ค าแนะน า 
 1. น ้ายาท่ีผสมแลว้อยูไ่ดน้าน 24 ชัว่โมงท่ีอุณหภูมิหอ้ง 
 2. หยดุใหย้าทนัที  ถา้ความดนัโลหิตต ่าเกินไป  ทั้งน้ีเพราะใหย้าเกินขนาด 
 3. อาจใหไ้ดน้านเท่าท่ีตอ้งการควบคุมความดนัโลหิต  ควรเปล่ียนต าแหน่งท่ีใหเ้ม่ือครบ 12 ชัว่โมง  ถา้เป็นเสน้เลือดด า 
                    ท่ีแขน  หรือ 24 ชัว่โมง ถา้เป็นเสน้เลือดด าใหญ่ 
2. IV bolus 
 กรณีท่ีตอ้งการใหล้ดความดนัโลหิตลงทนัที  สามารถให ้Nicardipine injection แบบ IV bolus โดยใหย้าดงัน้ี 
 เร่ิมฉีด Nicardipine 1 - 2  mg (1 - 2  ml)  แบบ IV bolus ในเวลา 1 – 2 นาที  จะเห็นผลเตม็ท่ีภายในเวลา 2 นาที 
               อาจใหซ้ ้ าไดทุ้ก 20-30 นาที 
ค าเตอืน : ต้องระวงัเมือ่ใช้ยานีฉี้ดแบบ IV bolus เนื่องจากความดนัโลหิตอาจตกลงได้มากจนถงึขั้นก่อให้เกดิอนัตรายได้ 
ยา Nicardipine สามารถเข้ากนัได้กบั Sterile water for injection, D5W, NSS 

Toxic & management 
           อาการพิษจากยาไดแ้ก่ : Bradycardia, confusion, drowsiness, 
flushing, hypotension, palpitation, slurred speech. 
         หยดุใหย้าทนัทีถา้ความดนัโลหิตลดต ่าเกินไป 
 
พารามเิตอร์ทีต้่องตดิตาม 
-   ติดตาม BP  ทุก 15  นาที ในระยะแรกเพื่อปรับขนาดยา      
    จนกวา่จะไดผ้ลตามท่ีตอ้งการ  หลงัจากนั้นติดตามทุก 1 ชม. 
 
เหตุการณ์ทีต้่องรายงานแพทย์ 
    ความดนัโลหิต< 90/60 mmHg เม่ือใหย้าขนาดต ่าสุดแลว้ หรือ 
    ความดนัโลหิต > 140/90 mmHg เม่ือใหย้าขนาดสูงสุดแลว้ 
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Fentanyl injection  100 g / 2 ml 

 
วธีิบริหารยา Toxic & management พารามิเตอร์ท่ีตอ้งติดตาม เหตุการณ์ท่ีตอ้งรายงานแพทย ์
       ขนาดยา พิจารณาตามอาย ุ น ้ าหนกั  สภาพร่างกาย 
ภาวะโรคเดิมท่ีเป็นอยู ่ การผา่ตดัและชนิดของยาดมสลบ 
       ขนาดเร่ิมตน้ควรลดลงถา้ใชก้บัผูป่้วยสูงอายแุละ 
ผูป่้วยท่ีอ่อนเพลีย  ขนาดท่ีควรใหใ้นระยะต่อไป 
ใหพิ้จารณาจากการตอบสนองของผูป่้วยต่อขนาด 
ท่ีเร่ิมตน้ให ้
ขนาด  1 - 2  mcg/kg  IV 
การฉีดเร็ว ๆ  ในผูป่้วยท่ีรู้สึกตวั อาจท าใหผู้ป่้วย 
รู้สึกอึดอดั 

อาการพษิ   
      การไดรั้บยา  Fentanyl  เกินขนาดจะข้ึนอยู่
กบัความไวต่อยาของแต่ละบุคคล การวนิิจฉยั 
ใหดู้จากระดบัการหายใจ  ซ่ึงอาจจะเป็นได้
ตั้งแต่หายใจชา้ลงจนถึงหยดุหายใจ 
การแก้ไข 
     รีบให ้ Oxygen   อาจใหย้าแกเ้ม่ือมีขอ้บ่งช้ี  
เพ่ือแกภ้าวะกดการหายใจ ให ้Naloxone 0.4 
mg/ml ฉีดเขา้หลอดเลือดด า  เม่ือจ าเป็นใหฉี้ด
ซ ้ าไดทุ้ก 2 – 3 นาที 

IV ติดตาม HR , RR และ BP  
     หลงัฉีดยาทนัที  ต่อไปทุก10 นาที 2 คร้ัง  
     หลงัจากนั้น  ทุก 15 นาที 2 คร้ัง ถา้ปกติ 
    หยดุติดตาม 
IM / SC ติดตาม HR, RR และ BP  
     หลงัฉีดยา 30 นาที  และต่อไปทุก  
     30 นาที   1 คร้ัง ถา้ปกติหยดุติดตาม 

1. ผูป่้วยหายใจชา้ อตัราการหายใจ  
    < 12 คร้ัง/นาที  
2. ความดนัโลหิต< 90/60 mmHg 
3. อตัราการเตน้ของหวัใจนอ้ยกวา่  
    60 คร้ังต่อนาที   
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Morphine injection and tablet  ( injection  10 mg/ml/amp, Morphine Tablet 30 mg) 
 

 

ขนาดและวธีิให้ยา 
ควร titrated ขนาดยาจนได ้appropriate effect 

Adults : IV 
- Ischemic chest pain :  1-3 mg IV over 1-5 minute; may repeat every 5-30 minutes 
- For moderate to severe pain : 2.5 – 20 mg/dose IM / IV / SC  ทุก 2 – 6 ชม. ตามตอ้งการ ปกติใช ้10 

mg/dose ทุก 4 ชม. ตามตอ้งการ   หรือ 0.8 – 10 mg / ชม. แบบ SC / IV continuous infusion อาจเพิ่ม
ขนาดไดข้ึ้นกบัอาการปวด หรือ adverse effect สามารถใหถึ้ง 80 mg/ชม. 

Adults : tablet 30 mg 
 -  30 mg วนัละ 2 คร้ัง ทุก 12 ชัว่โมง 

การบริหารยา : IM / SC / IV 
-  การให ้IV push ควรเจือจางดว้ย sterile water 4 – 5  ml และใหอ้ยา่งชา้ๆ  
-   การให ้IV infusion ควรเจือจางดว้ย D5W ใหมี้ความเขม้ขน้ 0.1 – 1 mg/ml 
-  การใหช้นิดรับประทานให้กลืนทั้งเมด็  โดยไม่เค้ียวบด หรือแบ่ง 
 
Toxic & management 
อาการ overdose ไดแ้ก่ respiratory depression , miosis , hypotension , bradycardia , apnea , pulmonary edema 
         การแกไ้ข overdose : ใช ้naloxone 0.4 mg/ml ฉีดเขา้หลอดเลือดด า  เม่ือจ าเป็นใหฉี้ดซ ้ าไดทุ้ก  2-3 นาที 
 
 

 
พารามิเตอร์ทีต้่องติดตาม 
-  กรณี chest pain :  ติดตามอาการปวด, RR และ BP 
    หลงัฉีดยาทุก    10-15 นาที   หากอาการปวดยงัคงมีอยู ่
    สามารถใหย้าซ ้ าได ้
- กรณี moderate to severe pain :   
   IV push        ติดตาม HR , RR และ BP หลงัฉีดยาทนัทีและ 
                        ติดตามทุก 15 นาที 2 คร้ัง ถา้ปกติหยดุติดตาม 
   IV infusion  ติดตาม HR, RR และ BP หลงัเร่ิมใหย้าทุก 
                        15 นาที 2 คร้ัง ถา้ปกติหยดุติดตาม 
   IM / SC        ติดตาม HR, RR และ BP หลงัฉีดยา 30 นาที  
                        1 คร้ัง ถา้ปกติหยดุติดตาม 
 
เหตุการณ์ทีต้่องรายงานแพทย์ 
1. ผูป่้วยหายใจชา้ อตัราการหายใจ  < 12 คร้ัง/นาที  
2. ความดนัโลหิต< 90/60 mmHg 
3. อตัราการเตน้ของหวัใจนอ้ยกวา่ 60 คร้ังต่อนาที   
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Pethidine injection (50 mg / ml/ amp) 
 

ขนาดและวธีิให้ยา 
ควร titrated ขนาดยาจนได ้appropriate effect 
 Infants and children 

- ลดปวด 1 – 1.5  mg/kg/dose  IM / IV / SC ทุก 3 –4 ชม. ตามตอ้งการ  
- preoperative medication : 1 – 2 mg/kg single dose 
Adults 
- 50 – 150 mg/dose IM / IV / SC ทุก 3 – 4 ชม. 
ผูสู้งอาย ุ
- 25 mg IM ทุก 4 ชม. 
การปรับขนาดในผูป่้วย renal impairment 
- Clcr 10 – 50 ml/min : ให ้75 % ของ dose ปกติ 
- Clcr < 10 ml/min : ให ้50 % ของ dose ปกติ 

Cautions and warning 
 การบริหารยา : การให ้IV push ควรใหอ้ยา่งชา้ๆ  
 

Toxic & management 
       อาการ overdose ไดแ้ก่ respiratory depression , miosis , 
hypotension , bradycardia , apnea , pulmonary edema 
        การแกไ้ข overdose : ใช ้naloxone 0.4 mg/ml ฉีดเขา้หลอด
เลือดด า  เม่ือจ าเป็นใหฉี้ดซ ้ าไดทุ้ก  2-3 นาที 

พารามิเตอร์ทีต้่องติดตาม 
   IV push        ติดตาม HR , RR และ BP หลงัฉีดยาทนัที   
                        ทุก 15 นาที 2 คร้ัง ถา้ปกติ หยดุติดตาม 
   IM / SC        ติดตาม HR, RR และ BP หลงัฉีดยา 30 นาที   
                        1 คร้ัง   ถา้ปกติก็หยดุติดตาม 
 
เหตุการณ์ทีต้่องรายงานแพทย์ 
1. ผูป่้วยหายใจชา้ อตัราการหายใจ  < 12 คร้ัง/นาที  
2. ความดนัโลหิต< 90/60 mmHg 
3. อตัราการเตน้ของหวัใจนอ้ยกวา่ 60 คร้ังต่อนาที   
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Heparin injection  25,000  Unit in 5 ml  vial 
 

การเตรียมยาและการให้ยา 
1. Heparin lock และ peritoneal dialysis 

1.1 ความเขม้ขน้ 250 U/ml   (1:20) : ใชย้า  1  ml (5000 U) ผสมกบั sterile water 19 ml หรือ 
        ใชย้า 0.5 ml (2500 U) ผสมกบั sterile water 9.5 ml 
1.2 การใหย้า : ฉีดเขา้ heparin lock 0.2-0.3 ml หลงัฉีดยา 

2. Heparin for IV infusion   ใหย้าผา่นเคร่ือง infusion pump 
       2.1 ตอ้งการเตรียมยาความเขม้ขน้ 100 U/ml :  ใชย้า 5 ml (25,000 U) ผสมใน D5W หรือ NSS 250 ml 
                  50 U/ml :  ใชย้า 5 ml (25,000 U) ผสมใน D5W หรือ NSS 500 ml 
             หลงัเจือจางแลว้คงตวัไดน้าน 24 ชม. ท่ีอุณหภูมิหอ้งและในตูเ้ยน็ 

2.2 การใหย้า: load ยา 5,000 U (หรือ 70-80 U/kg)  โดย i.v. push ภายใน 1-2 นาที แลว้ตามดว้ยยาประมาณ 1,000 U/hr 
               (20,000-30,000 U/วนัหรือ  15-18 U/kg/hr) continuous i.v. infusion ปรับขนาดใหเ้หมาะสมตาม aPTT ซ่ึงวดัหลงัจาก 
               การ drip ยา 6 ชม. เม่ือไดผ้ลการรักษาแลว้ค่อยๆ หยดุยา 
Indication:  
 -Prophylaxis and treatment of thromboembolism disorder 
Dose and regimen: 
 -(Adult) Intermittent IV ขนาดเร่ิมตน้ 5,000 unit หรือ 50 –100 unit/kg และตามดว้ย 1,000 unit / ชัว่โมง หรือ 15 – 25 
unit/kg/ชัว่โมง หรือ 75 –125 unit/kg ทุก 4 ชัว่โมง โดย monitor ค่า aPTT 1.5 – 2.5 เท่าของ control ให้ heparin นาน 7 –10 วนั แลว้
ตามดว้ย oral anticoagulant (เร่ิมระหวา่งเร่ิม heparin 24 ชัว่โมงแรก) 
Adverse drug reaction 
     -  Bleeding : ต าแหน่งท่ีมกัพบเลือดออกก่อนคือ intestinal tract, skin และ genitourinary tract 
     -  Thrombocytopenia: Heparin induced thrombocytopenia (HIT) สามารถพบไดใ้นผูป่้วยท่ีไดรั้บ full therapeutic dose  พบอาการ 
         ไดใ้นระยะ 5-10 วนั ในผูป่้วยท่ีไดรั้บ heparin คร้ังแรก ความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนจะดีข้ึนไดเ้ม่ือหยดุใชย้า heparin  
    -   ทอ้งผกู 

Toxic & management 
       อาการท่ีแสดงถึงภาวะ heparin overdose คือ bleeding อาการอาจเกิด
เพียงเลก็นอ้ยเช่นเป็นจ ้าเขียวท่ีผิวหนงั  หรืออาจรุนแรงถึงขั้นมีเลือดออก
ท่ีอวยัวะภายใน เช่น ทางเดินอาหาร  อวยัวะเพศ  หรือสมอง 
        การแกไ้ข  หากเกิดมีเลือดออกผิดปกติเพียงเลก็นอ้ย  ใหห้ยดุยา
เพราะยาหมดฤทธ์ิเร็ว   ถา้อาการเลือดออกเป็นมากนอกจากการหยดุยา 
หา้มเลือดแลว้ ผูป่้วยจ าเป็นตอ้งไดรั้บ fresh whole blood หรือ fresh 
frozen plasma 
พารามเิตอร์ทีต้่องตดิตาม 
-  อาการของ  bleeding  เช่น เลือดออกตามไรฟัน  ปัสสาวะเป็นเลือด 
    อาเจียนเป็นเลือด  อุจจาระเป็นเลือดหรือถ่ายด า  เลือดก าเดาไหล   
   ไอเป็นเลือด  จ ้าเลือดบริเวณผิวหนงั  ติดตามตลอดระยะเวลาการใหย้า 
    ทุก 1-4 ชัว่โมง 
- aPTT ( ควรอยูใ่นช่วง 1.5 – 2.5 เท่าของค่า control ) ตรวจก่อนใหย้า   
  หลงัใหย้า   6 ชม.  และต่อไปติดตามทุก 24 ชม. 
-  CBC ก่อนและหลงัใหย้า  หากใชย้าติดต่อกนันานเกิน 7 วนั 
เหตุการณ์ทีต้่องรายงานแพทย์ 
1.  คนไขมี้อาการแสดงท่ีมีภาวะ bleeding หรือ hemorrhage เช่น   
    เลือดออกตามไรฟัน  ปัสสาวะเป็นเลือด   อาเจียนเป็นเลือด  อุจจาระ 
    เป็นเลือดหรือถ่ายด า  เลือดก าเดาไหล  ไอเป็นเลือด  จ ้าเลือดบริเวณ 
    ผิวหนงั 
2. Platelet ลดต ่ากวา่ค่าปกติ 100,000 เซลล ์/ไมโครลิตร 
3. aPTT  ยงัไม่อยูใ่นช่วง 1.5 – 2.5เท่าของค่า control 
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Enoxaparin injection  (Clexane


 injection : 40 mg/0.4 ml/4,000 unit และ  60 mg/0.6 ml/6,000 unit ) 

 
ขนาดและวธีิให้ยา 
ในเด็กยงัไม่มีขอ้มูลเร่ืองความปลอดภยัและผลการรักษา 
 ผูใ้หญ่ 

- การป้องกนั ischemic complication ในคนไข ้unstable angina หรือ non – Q – wave myocardial infarction  
                                : ฉีดเขา้ใตผ้ิวหนงั 1 mg / kg วนัละ 2 คร้ัง  โดยทัว่ไปใหน้าน 2 – 8 วนั 

- การป้องกนัการเกิดล่ิมเลือดในขณะลา้งไตดว้ยเคร่ืองไตเทียม  ใหผ้า่นทาง arterial line ในช่วงตน้ของ 
                                ขบวนการลา้งไต 
                ควรปรับขนาดยาในคนไขท่ี้เป็น severe renal impairment หรือ คนสูงอาย ุ
วธีิให้ยา : ฉีดเขา้ใตผ้ิวหนงั ควรฉีดในขณะท่ีผูป่้วยอยูใ่นท่านอนราบ  ฉีดยาเขา้ใตผ้ิวหนงับริเวณผนงัหนา้ทอ้งดา้นขา้ง 
 ของล าตวัค่อนไปขา้งหนา้หรือหลงัก็ได ้  โดยฉีดสลบักนัระหวา่งดา้นซา้ยและขวา  ควรฉีดโดยแทงเขม็ในแนวตั้งฉาก 
 กบัผิวหนงัซ่ึงถูกจบัดึงข้ึนดว้ยน้ิวหวัแม่มือและน้ิวช้ี  โดยผิวหนงัจะถูกยกข้ึนมาตลอดเวลาท่ีท าการฉีดยา  หลงัฉีดใหก้ด 
                เบาๆ ต าแหน่งท่ีฉีด 30 วนิาที  หา้มคลึงหรือขยี้ 

Contraindication 

- คนไขท่ี้มี active major bleeding 
- คนไขท่ี้มี thrombocytopenia ท่ีเกิดจากมี antiplatelet antibody หรือมี enoxaparin induce platelet aggregation 
- คนไขแ้พ ้enoxaparin 

Precaution  
- ไม่ควรฉีดเขา้กลา้ม 
- ควรใชอ้ยา่งระมดัระวงัในคนไขท่ี้มีประวติั heparin – induced thrombocytopenia , bacterial endocarditis , 

hemorrhagic stroke , ก าลงัผา่ตดั CNS หรือ opthalmological , มี bleeding , มีภาวะความดนัโลหิตสูงท่ียงัควบคุม
ไม่ได ้หรือมีประวติั gastrointestinal ulceration และมีเลือดออก 

- คนสูงอายแุละคนไขท่ี้มีการท างานของไตบกพร่อง จะมีการก าจดัยาชา้กวา่ปกติ 
- หลีกเล่ียงการใชย้าในคนไขท่ี้ใหน้มบุตร 

Toxic & management 
       อาการพิษ ไดแ้ก่ อาการของ bleeding เช่น เลือดออกตามไรฟัน  
ปัสสาวะเป็นเลือด  อาเจียนเป็นเลือด  อุจจาระเป็นเลือดหรือถ่ายด า   
เลือดก าเดาไหล  ไอเป็นเลือด  จ ้าเลือดบริเวณผิวหนงั 
(ตรวจพบ RBC ในปัสสาวะ,  ค่า hematocrit  ลดต ่ากวา่ปกติจากระดบั
เดิม ) 
       การแกไ้ข : หยดุยาและรักษาตามอาการ 
พารามเิตอร์ทีต้่องตดิตาม 
- ภาวะ bleeding  ติดตามทุกวนั 
- CBC ก่อนและหลงัใหย้า  หากใชย้าติดต่อกนันานเกิน 7 วนั 
 

เหตุการณ์ทีต้่องรายงานแพทย์ 
1.   คนไขมี้อาการแสดงท่ีมีภาวะ  bleeding เช่น เลือดออกตามไรฟัน   
      ปัสสาวะเป็นเลือด   อาเจียนเป็นเลือด  อุจจาระเป็นเลือดหรือถ่ายด า   
      เลือดก าเดาไหล   ไอเป็นเลือด  จ ้าเลือดบริเวณผิวหนงั 
2. Platelet ลดต ่ากวา่ 100,000 เซลล/์ ไมโครลิตร 
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Fondaparinux sodium injection (Arixtra)
® 

 

ขนาดและวธีิใหย้า 
- การรักษา Unstable angina / กลา้มเน้ือหวัใจตายจากการขาดเลือดชนิดท่ีมี Non-ST Segment elevation (UA/NSTEMI) ใช ้

2.5 mg วนัละคร้ัง ใหต้่อเน่ืองเป็นเวลา 8 วนั หรือจนกวา่ออกจากโรงพยาบาล (อยา่งใดอยา่งหน่ึงซ่ึงเกิดก่อน ) โดยการฉีด
เขา้บริเวณใตผ้ิวหนงั 

- การรักษากลา้มเน้ือหวัใจตายจากการขาดเลือดชนิดท่ี ST Segment elevation (STEMI)  ใหย้า 2.5 mg วนัละคร้ัง ใหย้าคร้ัง
แรกทางหลอดเลือดด า และใหใ้นคร้ังต่อ ๆ ไปโดยการฉีดเขา้บริเวณใตผ้ิวหนงั เป็นเวลา 8 วนั หรือจนกวา่ออกจาก
โรงพยาบาล (อยา่งใดอยา่งหน่ึงซ่ึงเกิดก่อน ) 

- ในผูป่้วยอายตุ  ่ากวา่ 17 ปี ยงัไม่มีการศึกษาถึงประสิทธิผลและความปลอดภยั 
วธีิใหย้า : ฉีดเขา้ใตผ้ิวหนงั ควรฉีดในขณะท่ีผูป่้วยอยูใ่นท่านอนราบ ฉีดยาเขา้ใตผ้ิวหนงั หนา้ทอ้ง ดา้นขา้งของล าตวัค่อนไป 
ขา้งหนา้หรือหลงัก็ได ้โดยฉีดสลบักนัระหวา่งดา้นซา้ยและขวา ควรฉีดโดยแทงเขม็ในแนวตั้งฉากกบัผิวหนงัซ่ึงถูกจบัดึงข้ึนดว้ย
น้ิวหวัแม่มือและน้ิวช้ี โดยผิวหนงัจะถูกยกข้ึนมาตลอดเวลาท่ีท าการฉีดยา หลงัฉีดใหก้ดเบา ๆ ต าแหน่งท่ีฉีด 30 วนิาที หา้มคลึงหรือ
ขยี้ 
Contraindication 

- ผูท่ี้แพย้าน้ี 
- ก าลงัมีภาวะเลือดออกท่ีมีนยัส าคญัทางคลินิก  (active clinically significant bleeding) 
- เยือ่บุหวัใจอกัเสบเฉียบพลนัจากแบคทีเรีย (acute bacterial endocarditis) 

Precaution : 
      -   ไม่ควรฉีดยาเขา้กลา้ม 

Toxic Management 
           อาการพิษ ไดแ้ก่ อาการของ bleeding เช่น เลือดออกตามไรฟัน 
ปัสสาวะเป็นเลือด อาเจียนเป็นเลือด อุจจาระเป็นเลือด หรือถ่ายด า เลือด
ก าเดาไหล ไอเป็นเลือด จ ้าเลือดบริเวณผิวหนงั 
(ตรวจพบ RBC ในปัสสาวะ, ค่า  hematocrit ลดต ่ากวา่ปกติจากระดบั
เดิม) 
การแกไ้ข : หยดุยาและรักษาตามอาการ 
พารามิเตอร์ท่ีตอ้งติดตาม 

- ภาวะ bleeding ติดตามทุกวนั 
- CBC ก่อนและหลงัใหย้า หากใชย้าติดต่อกนันานเกิน 7 วนั 

เหตุการณ์ท่ีตอ้งรายงานแพทย ์
1. คนไขมี้อาการแสดงท่ีมีภาวะ bleeding เช่น เลือดออกตามไรฟัน 
ปัสสาวะเป็นเลือด อาเจียนเป็นเลือด อุจจาระเป็นเลือดหรือถ่ายด า เลือด
ก าเดาไหล ไอเป็นเลือด จ ้าเลือดบริเวณผิวหนงั 
2. Platelet ลดต ่ากวา่ 100,000 เซลล/์ไมโครลิตร 
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Warfarin tablet 3, 5 mg / Tablet 
 

ขนาดและวธีิให้ยา 
Start 5-10 mg daily for 2 days. Adjust dose according to INR results; usual maintenance dose ranges from 2-10 mg 

Daily (individual patients may require loading and maintenance doses outside  these general guideline) 
 Note : Lower starting doses may be required for patients with hepatic impairment, poor nutrition, CHF, elderly, or a high 
risk of bleeding.  
 
Toxic & management 
         อาการขา้งเคียงของยา warfarin คือภาวะเลือดออก  ความเส่ียงของการเกิดภาวะเลือดออกจากยา warfarin มีความสมัพนัธ์
โดยตรงกบัค่า INR ท่ีสูงข้ึน  โดยทัว่ไปความเส่ียงของภาวะเลือดออกจะต ่าและอยูใ่นช่วงท่ียอมรับไดใ้นค่า INR ระหวา่ง 2-3 อยา่งไร
ก็ตามความเส่ียงจะสูงข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดัเม่ือ INR มีค่ามากกวา่ 4-5  
         ค  าแนะน าในการรักษาภาวะ INR สูงจากการใช ้warfarin 

ภาวะ INR สูง ค าแนะน าในการรักษา 
ไม่มีภาวะเลือดออกท่ีมีนยัส าคญัทางคลินิก  
INR < 5 หยดุยาใน dose ถดัไปและเม่ือ INR อยูใ่นช่วงเป้าหมายของการรักษา  

เร่ิมใหย้าดว้ยขนาดยาท่ีต ่ากวา่เดิม 
INR 5-9 หยดุยา 1-2 dose และเม่ือ INR อยูใ่นช่วงเป้าหมายของการรักษา 

เร่ิมให้ยาดว้ยขนาดยาท่ีต ่ากว่าเดิม  หากผูป่้วยมีความเส่ียงต่อภาวะ
เลือดออกสามารถใหรั้บประทาน Vitamin K1 ในขนาด 1-2.5 mg   

INR > 9 หยดุยาชัว่คราวใหรั้บประทานวติามิน K1 ประมาณ 3-5 mg วดัระดบั 
INR ภายใน 24 ชัว่โมง หาก INR ยงัสูงอยูอ่าจให้ Vitamin K1 ซ ้ าอีก
คร้ัง 

ภาวะเลือดออกท่ีมีนยัส าคญัทางคลินิก หรือ INR > 20 ให้ Vitamin K1 โดยการฉีดเขา้หลอดเลือดด าชา้ๆ  อาจใช้ fresh 
frozen plasma หากจ าเป็น  และอาจให ้Vitamin K1 อีกคร้ังภายใน 12 
ชัว่โมงหากจ าเป็น 

 

การบริหารยา :  
1. โดยทัว่ไป  ในขณะท่ีผูป่้วยอยูใ่นโรงพยาบาลควร

จดัใหมี้การใหย้า Warfarin ในช่วงม้ืออาหารเยน็
หรือก่อนนอนเน่ืองจากการเจาะตรวจวดัค่า INR 
ส่วนใหญ่จะท าในตอนเชา้พร้อมกบัการตรวจค่า
ทางหอ้งปฏิบติัการอ่ืนๆ การท าเช่นน้ีจะเป็นการ
เปิดโอกาสใหแ้พทยไ์ดต้รวจดูค่า INR ก่อนใหย้า
ม้ือต่อไป  ซ่ึงหากพบวา่มีค่า INR ท่ีสูงเกินไปก็จะ
สามารถหยดุยาม้ือต่อไปไดท้นัท่วงที 

2. หา้มรับประทานยาพร้อมอาหาร 
3. ในแต่ละวนัควรรับประทานยาในเวลาเดิม 

 
พารามเิตอร์ทีต้่องตดิตาม 
-  อาการของ  bleeding  เช่น เลือดออกตามไรฟัน  ปัสสาวะเป็นเลือด 
    อาเจียนเป็นเลือด  อุจจาระเป็นเลือดหรือถ่ายด า  เลือดก าเดาไหล   
   ไอเป็นเลือด  จ ้าเลือดบริเวณผิวหนงั   ติดตามทุกวนั ( ผูป่้วยใน) 
- ติดตาม  INR  (ค่าเป้าหมาย 2-3)  กรณีผูป่้วยเร่ิมรับประทานยาใหม่ให ้
   เจาะ INR  หลงัใหย้า 3 วนั  ติดตามต่อไปทุก 3 วนัจนได ้INR ท่ีตอ้งการ 
    และต่อไปใหต้รวจทุกคร้ังท่ีนดั 
 

เหตุการณ์ทีต้่องรายงานแพทย์ 
คนไขมี้อาการแสดงท่ีมีภาวะ bleeding เช่น เลือดออกตามไรฟัน  
ปัสสาวะเป็นเลือด  อาเจียนเป็นเลือด  อุจจาระเป็นเลือดหรือถ่ายด า    
เลือดก าเดาไหล   ไอเป็นเลือด  จ ้าเลือดบริเวณผิวหนงั    
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Streptokinase  injection 1.5 ล้านยูนิต / vial 

 
ขนาดและวธีิให้ยา 
 ในเด็กยงัไม่มีขอ้มูลเร่ืองความปลอดภยัและผลการรักษา 
 ผูใ้หญ่ 

Acute myocardial infarction (AMI) :  drip 1,500,000  IU นาน  60 นาที  ยาจะเห็นผลภายใน 4-24 ชัว่โมง 
การเตรียมยา 

1. ใชย้า 1,500,000 IU โดยละลายดว้ย D5W หรือ NSS 5 ml  เม่ือผสมแลว้จะเกิดปุยเบาๆ  และเวลาผสมควรกล้ิงขวดเบา ๆ  
ไม่ควรเขยา่แรง ๆ เน่ืองจากจะท าใหโ้ปรตีนเส่ือมสภาพ 

2. เจือจางต่อใน D5W หรือ NSS 100 ml 
3. เม่ือครบก าหนดเวลาแลว้  ใหค้่อย ๆ หยดุยา 
สารละลายท่ีผสมแลว้คงตวั   24  ชัว่โมง  ในตูเ้ยน็  

วธีิบริหารยา :  -  IV infusion นาน 60 นาที    ใหย้าผา่นเคร่ือง infusion pump  
                        -  ควรทดสอบการแพก่้อนใหย้า  โดยท า intradermal skin test : ใช ้Streptokinase 100  IU หากไม่พบผลบวก 
                           หลงัทดสอบ  15-20 นาที จึงสามารถใหย้าได ้
Precaution 

1. หลีกเล่ียงการฉีดเขา้กลา้ม 
2. ใชอ้ยา่งระมดัระวงัในคนไขท่ี้มีประวติั cardiac arrhythmias , มีประวติัผา่นการผา่ตดัในช่วง 10 วนัท่ีผา่นมา , มีประวติั 

GI bleeding , recent trauma หรือ severe hypertension 
3. antibody ต่อ streptokinase จะมีอยูน่าน 3 – 6 เดือน หลงัจากเร่ิมใชย้า dose แรก เพราะฉะนั้นไม่ใหใ้ชย้าซ ้ าภายใน 6 

เดือน ใหใ้ช ้thrombolytic enzyme อ่ืน เช่น alteplase แทน หากมีขอ้บ่งใช ้streptokinase อีกคร้ัง  
Adverse drug reaction 
 >10 %   : ผลต่อระบบหวัใจและหลอดเลือด คือ Hypotension , arrhythmias  

: ผลต่อระบบเลือด คือ surface bleeding , internal bleeding , cerebral bleeding 
< 1 %      : Flushing , ปวดหวั , ไข ้, หนาวสัน่ , ผื่นคนั , คล่ืนไส ้, อาเจียน , เลือดจาง , ปวดเม่ือยกลา้มเน้ือ 

Toxic & management 
       เกิด bleeding : เช่น เลือดออกตามไรฟัน  ปัสสาวะเป็นเลือด 
อาเจียนเป็นเลือด  อุจจาระเป็นเลือดหรือถ่ายด า  เลือดก าเดาไหล  ไอเป็น
เลือด  จ ้าเลือดบริเวณผิวหนงั   เลือดออกในสมอง 
       การเกิด bleeding ควรแกไ้ขโดยการหยดุยาทนัที  หากมีแนวโนม้เสีย
เลือดมากให ้whole blood หรือ packed red cell 
 
พารามเิตอร์ทีต้่องตดิตาม 
-   อาการของ bleeding   ติดตามทุก  15 นาที ในชัว่โมงแรก 
-   ติดตาม  BP และ HR  ทนัทีหลงัไดย้า  และติดตามต่อไปทุก 30 นาที  
     3 คร้ัง  ถา้ปกติหยดุติดตาม 
-   ตรวจ  platelet count   (ค่าปกติ 140,000 – 400,000 เซลล/์ไมโครลิตร) 
     และ Hematocrit  (ปกติ ชาย ร้อยละ 40 – 50  หญิง ร้อยละ 35 – 45)  
     ก่อนใหย้า 
 
เหตุการณ์ทีต้่องรายงานแพทย์ 
1.   คนไขมี้อาการแสดงท่ีมีภาวะ bleeding เช่น  เช่น เลือดออกตามไรฟัน  
      ปัสสาวะเป็นเลือด  อาเจียนเป็นเลือด  อุจจาระเป็นเลือดหรือถ่ายด า 
     เลือดก าเดาไหล  ไอเป็นเลือด  จ ้าเลือดบริเวณผิวหนงั    
2. ความดนัโลหิต< 90/60 mmHg 
3. HR  เพ่ิมมากกวา่ 20% จาก baseline 
4.  Platelet  นอ้ยกวา่ค่าปกติ 100,000 เซลล/์ไมโครลิตร 
      Hematocrit   30 % 
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Calcium gluconate  Injection 1 g/10 ml = 4.5 mEq/Amp 

 
ขนาดและวธีิให้ยา 
 ผูใ้หญ่  : Hypocalcemia 2-15 g / 24 hr as a continuous infusion  or in divided dose  
   Cardiac life support  500 mg – 2 g. IV  ใหช้า้ 2 – 4 มล./นาที 
ควรปรับลดขนาดยาในผูป่้วยท่ีมีความผิดปกติของไตอยา่งรุนแรง (CrCL < 25 ml/min) โดยปรับตามระดบั serum calcium 
 
การบริหารยา: หลีกเล่ียง rapid IV( maximum rate 50 mg/min),  การใหย้า IV เร็วเกินไป อาจท าใหเ้กิดความผิดปกติของหวัใจ 
ซ่ึงไดแ้ก่ vasodilation, hypotension, bradycardia, arrhythmias, syncope และ cardiac arrest 
            การใหย้าแบบ IV infusion standard diluent คือ  1-2 g/100 ml ของ  D5W or NSS  (maximum conc. 50 mg/ml)  
infuse over 1 hr (solution คงตวั 24 hr ท่ีอุณหภูมิหอ้ง, สารละลายท่ีเจือจางแลว้หา้มแช่ตูเ้ยน็ ) 

           เม่ือพบวา่เกิด IV leakage ระหวา่งการให ้calcium gluconate (extravasation) ใหดู้ดกลบัใหม้ากท่ีสุด  
และ เอา IV catheter ออก , ประคบเยน็ อาจใหห้รือไม่ให ้steroid injection ต าแหน่งท่ี leakage 
 
Contraindication: 
 -หลีกเล่ียงการใชย้าในผูป่้วย ventricular fibrillation during cardiac resuscitation, ผูป่้วยท่ีมีความเส่ียงในการเกิด digitalis 
toxicity, ผูป่้วยท่ีมีภาวะ hypercalcemia หรือ hypophosphatemia และ ผูป่้วย renal calculi 
 - การฉีดยา IV push หา้ม leakage เพราะท าใหเ้กิด tissue necrosis ได ้
 
Precaution: 
 -ควรใชย้าดว้ยความระมดัระวงัในผูป่้วยท่ีมีความผิดปกติของไต ผูป่้วยท่ีไดรั้บ digoxin ผูป่้วยท่ีมีภาวะ  
                hyperphosphatemia, มีภาวะ acidosis หรือมีความผิดปกติในการหายใจ 
 -ยาท่ีหา้มผสมใน calcium gluconate solution คือ sodium bicarbonate, phosphate (ตามปริมาณ) และ sulfates 
 
 
      

Toxic & management 
       Severe hypercalcemia อาการแสดงคือ lethargy, nausea/vomiting 
และ coma  
     การแกไ้ขภาวะ severe hypercalcemia คือ การรักษาตามอาการ, IV 
hydration และการเพ่ิมการขบัปัสสาวะโดยให ้diuretic (Furosemide) และ 
maintenance rate การขบัให ้> 3 ml/kg/hr 
 
พารามเิตอร์ทีต้่องตดิตาม 
-  Hypocalcemia : ติดตาม serum calcium (ปกติคือ  8.4 – 10.2 mg%)   
    ก่อนและหลงัใหย้าทุกวนั ถา้ปกติ off 
- Cardiac resuscitation : ติดตาม HR ทุก 10 นาที จนปกติ 
- Hyperkalemia with secondary cardiac toxicity : ติดตาม HR และ EKG 
   ทุก 1-2 นาที  จนปกติ 

เหตุการณ์ทีต้่องรายงานแพทย์ 
1. อตัราการเตน้ของหวัใจเพ่ิมข้ึนมากกวา่ 20 % ของ baseline หรือ   
    < 60 คร้ัง/นาที 
2. Serum calcium > 10.2 mg% 
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Magnesium sulfate Injection 10%/10 ml, 50%/2 ml 
 

การส่ังยาต้องระบุ preparation ด้วย ม ี2 ขนาด คอื 50 % MgSO4 2 ml (1 g/ 2 ml) และ 10 % MgSO4 10 ml   (1 g/10 ml) 
ขนาดการ dilute ยาข้ึนอยูก่บัขอ้บ่งใช ้  
     -   Seizure of toxemia of pregnancy:  
          เร่ิมดว้ย 10 % magnesium sulfate 4-6 g IV push ชา้ๆ 1 g /นาที และ drip ต่อ ผสม 50 % magnesium sulfate 10- 20 g ใน  
5% D/W 1000 ml drip อตัรา 100 ml/h (1-2 g/h) โดยในรายท่ีมีปัญหาอตัราการกรองผา่นไตลดลง และมี serum creatinine สูงกวา่ 1.5 
mg/dl ควรเร่ิมให้เพียงขนาด 1 g/h   หรือบริหารยาทางกลา้มเน้ือโดยเร่ิมดว้ย 10 % magnesium sulfate 4-6 g IV push ชา้ๆ 1 g /นาที 
พร้อมให ้50 % magnesium sulfate ฉีดเขา้กลา้มเน้ือท่ีสะโพกขา้งละ 10 ml ( 5 g ) หลงัจากนั้นให้ฉีด 50 % magnesium sulfate 10 ml 
( 5 g ) ฉีดเขา้กลา้มเน้ือท่ีสะโพก สลบัซา้ยขวา ทุก 4 ชัว่โมง โดยแนะน าใหผ้สม 1 % lidocaine 1 ml กบั 50 % magnesium sulfate  
10 ml ทุกคร้ังท่ีฉีด และหลีกเล่ียงการบริหารยาทางกลา้มเน้ือ ในรายท่ีมีภาวะเกลด็เลือดต ่า 
     -  Preterm labor :ใชใ้นกรณีท่ีมีขอ้ห้ามการใช ้bricanyl โดยเร่ิมตน้ดว้ย 10 % MgSO4 4-6 g IV ชา้ๆ ภายในเวลา 20-30 นาที 
หลงัจากนั้น ผสม 50 %  MgSO4 10 - 20 g ใน IV 1000 ml drip อตัรา 2 g / h อาจตอ้งใชถึ้ง 3 g/h ในบางราย  
      การใหย้าทาง IV ควร dilute ยาดว้ย IV solution (D5W หรือ NSS) และใหย้าแบบ infusion, max. rate of infusion   คือ 2 g/hr เพื่อ
ป้องกนัการเกิดภาวะ hypotension ขนาดยาท่ีสูง (4  g/hr) จะใชใ้นกรณีฉุกเฉิน  (eclampsia, seizure) 
     -  Cardiovascular life support: Torsades de pointes, ventricular arrhythmia : loading dose 1-2 g ของ magnesium sulfate (8-16 
mEq) ซ่ึง dilute ใน 50-100 ml ของ D-5-W, IV infusion 5-60 min และตามดว้ย IV infusion ใน rate 0.5-1 g ของ magnesium sulfate 
(4-8 mEq/hr) ต่ออีก 4 –6 ชัว่โมง 
     -  Hypomagnesemia  : ส าหรับ severe hypomagnesemia (magnesium level < 1.2 g/dL) magnesium sulfate 5 g dilute ดว้ย D-5-W 
หรือ 0.9% NSS จ านวน 1 liter และให ้slow infusion over     3 hr ; IM 1g q 6 hours 
 Toxic & management 
Therapeutic level for seizure prophylaxis   คือ  4 – 8 mg/dl   อาการแสดงของภาวะ toxicity จาก   magnesium จะพบเม่ือ  
        ระดบั serum magnesium  9 – 12 mg/dl   อาการคือ ไม่มี patellar reflex อาจพบ respiratory paralysis หรือ heart block 
        ระดบั serum magnesium  15 -17 mg/dl มีอนัตรายถึงชีวติได ้จะมี muscular paralysis หรือ respiratory arrest ได ้ 
        ระดบั 30 – 35 mg/dl จะเกิด cardiac arrest 
การแกไ้ขภาวะ magnesium toxicity:    ถา้มีการกดการหายใจ ให ้IV calcium gluconate 1-2 g (calcium  5-10 mEq)  ชา้ ๆ ภายใน  
        3 นาที   ถา้ผูป่้วยหยดุหายใจ ตอ้งใส่ท่อช่วยหายใจ และช่วยการหายใจตามความเหมาะสม 

พารามเิตอร์ทีต้่องตดิตาม 
-   ความดนัโลหิต (ปกติ systolic 90 -140  mmHg  diastolic 60 – 90  
     mmHg)  
-   อตัราการหายใจ (ค่าปกติ 16 -20  คร้ัง/นาที) ตอ้งบนัทึกทุก 1- 4 h  
    หากหายใจชา้กวา่ 14 คร้ังต่อ นาที ใหห้ยดุการใหย้าทนัที 
-  deep tendon reflex ท่ีลดลง แสดงถึงอาการพิษ ตอ้งตรวจ   patellar  
    reflex เป็นระยะ ทุก 1-  4 h ในรายท่ีบริหารยาเขา้กลา้ม  ตอ้งประเมิน  
    patellar reflex  ก่อนฉีดยาทุกคร้ัง ควรระงบัการใหย้าถา้ patellar reflex 
    หายไป 
-  urine output / h  (oliguria คือ < 0.5 ml /kg/h)  ตอ้งตวงวดัปริมาณ 
    ปัสสาวะทุก  1-4 h เน่ืองจากตอ้งระวงัการเกิดพิษใน คนไขท่ี้มี  renal  
    failure  ในรายท่ีบริหารยาเขา้กลา้มตอ้งประเมินปริมาณปัสสาวะก่อน  
    ฉีดยาทุกคร้ัง หากมี  oliguria  ตอ้งรีบประเมินสภาพสารน ้ าใน  
    ร่างกายโดยเร็วและใหก้ารทดแทนตามความเหมาะสม  
-   การหายไปของอาการชกั  
 
เหตุการณ์ทีต้่องรายงานแพทย์ 

1.  ความดนัโลหิต < 90/60 mmHg , หรือ  160/110 mmHg     
    (กรณี   pre-eclampcia) 
2. อตัราการหายใจ < 14  คร้ัง/ นาที 
3. ผูป่้วยมีอาการชกั หรือมีอาการปวดศีรษะ ตาพร่ามวั  จุกแน่นล้ินป่ี 
4. Tendon reflex หายไป  
5. Urine output < 30 ml / h   หรือ  < 0.5 ml/kg/h 
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Potassium chloride (Injection 20 mEq/10 ml, Syrup 20 mEq/15 ml) 
 

ขนาดและวธีิให้ยา 
 มีสูตรการค านวณการทดแทน คือ  ปริมาณ K ทดแทน =  0.6 x น ้าหนกั x (serum K ท่ีตอ้งการ -  serum K ท่ีพบ) 
ผูใ้หญ่     ส าหรับภาวะ  Hypokalemia     1. Serum potassium < 3  mEq/L  

                                                           Maximum concentration  : 40 mEq/L 
                                                           Maximum infusion rate  : 10 mEq/hr  
                                                           Maximum 24-hour dose  : 200 mEq 
                                                  2.  Serum potassium 3 – 3.5 mEq/L ใหรั้บประทาน 40 – 100 mEq / วนั      
                                                           แบ่งให ้2 – 3 doses ไม่เกิน  20 mEq/dose  ( KCl syrup มี K 20 mEq / 15 ml) 

การบริหารยา: Potassium chloride ตอ้ง dilute ยาก่อนให ้IV infusion ห้ามให้ IV push โดยเดด็ขาด โดยความเขม้ขน้สูงสุดของ 
                        สารละลาย KCl ส าหรับให ้peripheral line คือ 40 mEq/lite 
Toxicity and management: 
 -Hyperkalemia: ความผิดปกติท่ีพบคือ muscle weakness, paralysis, EKG change และ ventricular arrhythmia การแกไ้ข
เบ้ืองตน้ควรใหก้ารรักษาแบบ supportive treatment และควรรีบแกไ้ขภาวะ hyperkalemia โดยเร็ว ดงัน้ี 
 กรณี K > 7 หรือ EKG change ขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัต่อไปน้ี widening of QRS , loss of p wave หรือ sine wave , arrhythmia 
หรือ respiratory muscle weakness ใหก้ารรักษาโดย  

1. ให ้10 % Calcium gluconate 10 ml IV ใน 2 – 5 นาที (ใหซ้ ้ าไดห้ลงัจาก 5 นาที ถา้ EKG ยงัผิดปกติ) 
2. ให ้7.5 % sodium bicarbonate 1 – 3 mEq/kg ใหน้าน 3 – 5 นาที 
3. ให ้50 % glucose 50 -100 ml + RI 10 unit IV ใน 2 -5 นาที (ใหซ้ ้ าไดทุ้ก 30 นาที) 
4. ให ้kayexalate 20 -30 g + 20 % sorbitol 50 ml ทางปาก หรือ 20 -30 g + 200 ml ของ 20% sorbitol สวนเก็บ โดยใหซ้ ้ า

ไดทุ้ก 4 -6 ชัว่โมง 
5. พิจารณาท า dialysis ในกรณีดงัต่อไปน้ี ถา้ไม่ตอบสนองการรักษาขา้งตน้ หรือ พบร่วมกบัโรคไตวาย หรือ พบร่วมกบั 

hyper catabolic state หรือ massive cell necrosis 
 

Toxicity and management: (ต่อ) 
       กรณี K = 5.5 – 6.9 และ / หรือ EKG change ขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัต่อไปน้ี 
peak T wave , short QT interval , prolonged PR interval ใหก้ารรักษาเร่ิม
ตั้งแต่ ขอ้ 2 - 5 
       กรณี K = 5.1 -5.4  รักษาโดยแกไ้ขสาเหต ุ
 
พารามเิตอร์ทีต้่องตดิตาม 
-    กรณีให ้IV หรือ oral  ติดตาม Serum potassium  (ค่าปกติคือ 3.5 – 5.5 
      mEq/L)  ก่อนและหลงัใหย้าถา้ปกติ off  
-    EKG  ถา้ K  6.5 
-    อาการกลา้มเน้ืออ่อนแรง 
 

เหตุการณ์ทีต้่องรายงานแพทย์ 
1.   Serum potassium > 5.5 mEq/L 
2.  หวัใจเตน้ผิดปกติ หรือ EKG   ท่ีผิดปกติ ไดแ้ก่ Tall peak T ,   
     QRS กวา้ง , arrhythmias อ่ืนๆ 
3.  ผูป่้วยมีอาการกลา้มเน้ืออ่อนแรง 
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Sodium chloride3% injection (ความแรง Na= 513 mEq/L, Cl= 513 mEq/L, Osmolarity=1026 mOsm/L) 

 
ขนาดและวธีิให้ยา 
ผูใ้หญ่  Hyponatremia    
      ค  านวณปริมาณ Sodium mEq.Sodium=(ระดบัโซเดียมท่ีตอ้งการ(mEq/L) –ระดบัท่ีวดัได ้(mEq/L)x0.6xน ้าหนกั (kg) 
หมายเหตุ กรณีฉุกเฉินปริมาณโซเดยีมทีต้่องการอาจใช้ 125 mEq/L 
                     : Chloride maintenance electrolyte requirement in parenteral nutrition: 2-4 mEq/kg/24hr max dose 100-150 mEq/day 
                      : Sodium maintenance electrolyte requirement in parenteral nutrition: 3-4 mEq/kg/24hr max dose 100-150 mEq/day 
เด็ก  Hyponatremia: สารละลายโซเดียมเขม้ขน้ (>0.9%) ควรใหใ้นเด็กเฉพาะกรณีท่ีมีอาการจากภาวะโซเดียมต ่าอยา่งรุนแรงโดย 
maintenance dose 3-4 mEq/kg/day , max dose 100-150 mEq/day 
การบริหารยา 

- การให ้3% NaCl ไม่ควรใหอ้ตัราเกิน 100 ml/hr หรืออตัราสูงสุดไม่เกิน 1 mEq/kg/hr (ความเป็นพษิของโซเดียมจะสมัพนัธ์
กบัอตัราเร็วของการใหช้ดเชย) เกิดภาวะแทรกซอ้น Osmotic demyelination syndrome: ODS ได ้

- แนะน าใหบ้ริหารทางเสน้เลือดด าท่ีมีขนาดใหญ่เพ่ือลดการเกิด venous irritation และ extravasation 
- ควรใช ้infusion pump และตรวจสอบซ ้ าทุก 3-4 hr ในการใช ้infusion pump 
- ควรระวงัการใชใ้นคนไข ้CHF, ไตบกพร่อง, cirrhosis, hypertension 

ความคงตวัและการเกบ็รักษา 
- เก็บในอุณหูมิหอ้ง (25°C) ป้องกนัจากความร้อนและหา้มแช่เยน็ 
- Stock ยาบนหอผูป่้วยและมีพ้ืนท่ีจดัเก็บออกจากน ้ าเกลือตวัอ่ืนๆ 
- แยกเก็บจากผลิตภณัฑอ่ื์นท่ีมีลกัษณะภายนอกใกลเ้คียงกนั 

Toxicity and management: 
1. อาการท่ีเกิดจากการบริหารยา คือ ภาวการณ์ร่ัวของยาออกนอกหลอดเลือด (extravasation) 
2. อาการของการได้รับยาเกินขนาด ได้แก่ ท้องเสีย ปวดท้อง hypocalcemia (กลา้มเน้ือหดเกร็งหรือเป็นตะคริว) hypokalemia 
(คล่ืนไส ้อาเจียน หวัใจเตน้ผิดจงัหวะ อ่อนเพลีย กลา้มเน้ืออ่อนแรง ชาปลายมือปลายเทา้) hypernatremia แกไ้ขโดยใชย้าขบัปัสสาวะ
และใหน้ ้ าชดเชย 

พารามเิตอร์ทีต้่องตดิตาม 
- ติดตามระดบั Na+, K+, Ca+ น ้าหนกั ปริมาณน ้ าเขา้ออก ระดบั 

bicarbonate และระดบั acid base balance (โดยเฉพาะใน 
Prolong therapy) 

- ติดตาม Heart rate (HR) และ Blood Pressure (BP) โดย 
monitor ทุก 4 hr 

เหตุการณ์ทีต้่องรายงานแพทย์ 
- พบอาการคล่ืนไส ้อาเจียน ทอ้งเสีย ปวดทอ้ง 
- ติดตามระดบัอิเลก็โทรไลทร์ายงานแพทย ์เม่ือพบ 

hypernatremia Na+ > 145 mEq/L (กรณีท่ีระดบั Na+ในกระแส
เลือดต ่ารุนแรงติดตามทุก 4-6 hr, กรณีท่ีไม่รุนแรงติดตามทุก   
6-12 hr) 

                 Hypokalemia K+< 3.5mEq/L 
                 Hypocalcemia Ca 2+< 8.4 mg/dl หรือ 4.5 mEq/L โดย
ตอ้งคิดค่า Albumin ดว้ย 
- ติดตาม Blood Pressure (BP<90/60 or >160/110 mmHg) 
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Insulin : Regular insulin (Actrapid)  (Injection 100 unit/ml in  10 ml) 

 

Indication 

- Hyperglycemia 
- Hyperkalemia (ใชร่้วมกบั glucose กลไกท าใหเ้กิดการดึง potassium เขา้เซลล ์ท าใหร้ะดบั potassium ในเลือดลดลง) 
- Diabetic ketoacidosis  

Dose and regimen  

- Hyperkalemia : เร่ิมตน้ใหย้า calcium gluconate และ NaHCO3 ก่อน แลว้ตามดว้ย 50 % dextrose ขนาด 0.5 – 1 ml / 
kg ร่วมกบั regular insulin 1 unit ต่อ dextrose ทุก 4 – 5 g. (ทุก 8 – 10 ml ของ 50 %dextrose) 

- Diabetic ketoacidosis : เด็กและผูใ้หญ่ : IV  loading dose : 0.1 unit / kg ต่อมา maintenance continuous infusion      
(  ใหย้าผา่นเคร่ือง infusion pump) 0.1 unit/kg/ชัว่โมง (range : 0.05 – 0.2 units/kg/ชัว่โมง ข้ึนกบัอตัราการลด 
serum glucose แต่หาก serum glucose ลดลงอยา่งรวดเร็วจะท าใหเ้กิด cerebral edema ได ้อตัราการลดลงของระดบั 
serum glucose คือ 80 –100 mg/dL/ชัว่โมง 

- DM :   Children and adult   0.5-1 unit/kg/day in divided dose . Adjust to maintain premeal and bedtime blood 
                    glucose of   80-140 mg/dL 

    Adolescents   0.8-1.2 unit/kg/day in divided dose  
การบริหารยา : ใหไ้ดท้ั้งทาง SC , IM , IV , IV infusion 
ความคงตวัของสารละลาย: Standard dilute : 100 units / 100 ml NSS for IV infusion  เม่ือ dilute แลว้ มีความคงตวั 24 ชัว่โมง ท่ี
อุณหภูมิหอ้ง หรือ ท่ี 4 – 8 องศาเซลเซียส 
 
      
 

Toxic & management 
      อาการพิษ ; อาการแสดงไดแ้ก่ หวัใจเตน้เร็วผิดจงัหวะ (tachycardia) , 
anxiety , หิว (hunger) , สัน่ (tremors) , pallor , ปวดหวั (headache) , 
motor dysfunction , การพดูผิดปกติ (speech disturbances) , เหง่ือออก
มาก , palpitations , coma และ เสียชีวติ  
      แกอ้าการพิษโดยให ้glucose 

พารามเิตอร์ทีต้่องตดิตาม 
-   ส าหรับ Diabetic ketoacidosis ( DKA) : ให ้ยาแบบ Continuous  
     Infusion  ติดตาม Blood sugar ทุก 1 ชม. ( อตัราการลดลงของระดบั 
     น ้ าตาลในเลือดท่ีเหมาะสมควรอยูใ่นช่วง 80-100 mg/dL/hour) จนกวา่ 
     จะหยดุใหย้า 
-    ส าหรับการใหย้าแบบ SC : ติดตาม Blood sugar ก่อนอาหาร  
     คร่ึงชัว่โมง ก่อนฉีดยา หรือหลงัอาหาร 2 ชัว่โมง  หรือตามแพทยส์ัง่ 
-    อาการน ้ าตาลในเลือดต ่า  ไดแ้ก่    ความรู้สึกตวัลดลง  ใจสัน่    
      ปลุกไม่ต่ืน ติดตามทุก 1-4 ชัว่โมง  จนกวา่จะหยดุใหย้า 
 
เหตุการณ์ทีต้่องรายงานแพทย์ 
1. Blood sugar < 60 mg/dl หรือ ตาม scale ท่ีแพทยก์ าหนด  
2. มีอาการของน ้ าตาลในเลือดต ่า 
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Levemir 
®
 (Determir) 
 

Indication 
 -  Hyperglycemia 
 
Dose and regimen 
 -  Based on your weight : 0.1 – 0.2 unit/kg once a-day in the evening 
 -  A general standard starting dose : 10 units once or twice daily 
 
การบริหารยา : ใชส้ าหรับฉีด SC เท่านั้น หา้มใหท้าง IV หรือ IM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toxic  Management 
                อาการพิษ : อาการแสดงไดแ้ก่ : หวัใจเตน้เร็วผิดจงัหวะ 
(Tachycardia),anxiety, หิว (hunger), สัน่ (tremors), pallor , ปวดหวั 
(headache),motor dysfunction, การพดูผิดปกติ (speech disturbances), 
เหง่ือออกมาก, Palpitations, coma และเสียชีวติ   
                 แกอ้าการพิษโดยให ้ glucose 

 พารามเิตอร์ทีต้่องตดิตาม 
- ติดตาม blood sugar  
- อาการน ้ าตาลในเลือดต ่า ไดแ้ก่ ความรู้สึกตวัลดลง ใจสัน่ ปลุก

ไม่ต่ืน ติดตามทุก 1-4 ชัว่โมง จนกวา่จะหยดุใหย้า 
เหตุการณ์ทีต้่องรายงานแพทย์ 
1.  Blood sugar <60 mg/dl หรือตาม scale ท่ีแพทยก์ าหนด 
2.  มีอาการของน ้ าตาลในเลือดต ่า 
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Insulin : Insulatard (NPH)  : 100 unit/ml in 10 ml 

                                                          Mixtard (RI : NPH = 30:70) : 100 unit/ml in 3 ml 

 

Indication 

- Hyperglycemia 

Dose and regimen  

- DM :   Children and adult   0.5-1 unit/kg/day in divided dose . Adjust to maintain premeal and bedtime blood 
                    glucose of   80-140 mg/dL 

    Adolescents   0.8-1.2 unit/kg/day in divided dose  
การบริหารยา :   SC  , หา้มใหท้าง IV 

          Mixtard ออกแบบมาเพ่ือใชก้บั NovoPen 
      
 

Toxic & management 
       อาการพิษ ; อาการแสดงไดแ้ก่ หวัใจเตน้เร็วผิดจงัหวะ (tachycardia) 
, anxiety , หิว (hunger) , สัน่ (tremors) , pallor , ปวดหวั (headache) , 
motor dysfunction , การพดูผิดปกติ (speech disturbances) , เหง่ือออก
มาก , palpitations , coma และ เสียชีวติ  
     แกอ้าการพิษโดยให ้glucose 

พารามเิตอร์ทีต้่องตดิตาม 
-    ส าหรับการใหย้าแบบ SC : ติดตาม Blood sugar ก่อนอาหาร  
     คร่ึงชัว่โมง ก่อนฉีดยา หรือหลงัอาหาร 2 ชัว่โมง  หรือตามแพทยส์ัง่ 
-    อาการน ้ าตาลในเลือดต ่า  ไดแ้ก่    ความรู้สึกตวัลดลง  ใจสัน่    
      ปลุกไม่ต่ืน ติดตามทุก 1-4 ชัว่โมง  จนกวา่จะหยดุใหย้า 
 

เหตุการณ์ทีต้่องรายงานแพทย์ 
1. Blood sugar < 60 mg/dl หรือ ตาม scale ท่ีแพทยก์ าหนด  
2. มีอาการของน ้ าตาลในเลือดต ่า 
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Fluorouracil  ( 5-FU ) 500 mg/10 ml 
 

Regimen for colorectal cancer 
* การให้ 5-FU ร่วมกบั Leucovorin จะเพิม่ฤทธ์ิของ 5-FU โดยให้ Leucovorin ก่อนให้ยา  5-FU ทุกคร้ัง 
* การให้ยา Leucovorin  ตามด้วย 5 – FU  ต้องให้ทุก   28 – 35 วนั เป็นเวลา 6 เดอืน 
ขนาดและวธีิให้ยา 5-FU 
5-FU 425 mg/m2 IV bolus วนัละคร้ังติดต่อกนั 5 วนั 
การเตรียมยา 5- FU  (เตรียมโดยฝ่ายผลิตยา กลุ่มงานเภสชักรรม) 
เจือจางยาใน  D5W หรือ NSS   50 – 100 ml  
หลงัผสมยาแลว้ยาจะคงตวันาน  14 วนั ท่ีอุณหภูมิหอ้ง   
การใหย้า 5 – FU  ( พยาบาลผูใ้หย้าแต่งกายตามแนวทางปฏิบติัในคู่มือการบริหารยาเคมีบ าบดั โรงพยาบาลอ่างทอง หนา้ 10 ) 
- IV push ในเวลา 1-2 นาที  ควร Flush ดว้ย D5W หรือ NSS 5 – 10 ml ก่อนและหลงัฉีดยา 
- Short IV bolus infusion  (เจือจางก่อนใหย้า)  นาน 5 – 15 นาที   
ขนาดและวธีิให้ยา  Leucovorin ( Calcium folinate) 
Leucovorin 20 mg/m2 IV bolus วนัละคร้ังติดต่อกนั  5 วนั 
การเตรียมยา Leucovorin 
ชนิดผงแหง้ 100 mg ใหล้ะลายยาดว้ย Sterile  water for injection 10 ml  
ไดค้วามเขม้ขน้  10 mg/ml  ยาท่ีเตรียมแลว้เก็บไดน้าน 7 วนัท่ีอุณหภูมิหอ้ง ( ป้องกนัแสง) 
การใหย้า Leucovorin 
สามารถใหย้าแบบ IV bolus หรือเจือจางใน D5W หรือ NSS แลว้ใหแ้บบ short IV bolus infusion นาน 10 – 15 นาที 
อาการพษิ 

กดไขกระดูก (Myelosuppression),  คล่ืนไส ้  อาเจียน,  ทอ้งเสีย,  GI ulceration and bleeding 
การแก้ไข 
ไม่มียาตา้นพิษเฉพาะของ  5-FU ใหรั้กษาตามอาการ 
 

พารามเิตอร์ทีต้่องตดิตาม 
-  CBC with differential and platelet count  ตรวจทุกวนั 
    ก่อนใหย้าแต่ละคร้ัง 
-  ตรวจสอบการเกิดอาการพิษจากยา  เช่น ภาวะเลือดออกใน 
    ทางเดินอาหาร, อาเจียนไม่หยดุ, ทอ้งร่วง,  แผลบริเวณริมฝีปากและ  
     ภายในช่องปาก   ใหต้รวจทุกวนั  
-   Liver function test  ตรวจก่อนใหย้าวนัแรกของแต่ละรอบการให ้  
    เน่ืองจากการใชย้า 5-FU อาจท าใหเ้กิด  Hepatotoxicity 
- บริเวณท่ีใหย้า  เน่ืองจากยาอาจท าใหเ้กิดอาการเจบ็ / แสบร้อน    
   หรือบวมบริเวณท่ีใหย้า  รวมทั้งตอ้งเฝ้าระวงัการร่ัวไหลของยา 
   ออกนอกเสน้เลือด  ( Extravasation) 
 
 

เหตุการณ์ทีต้่องรายงานแพทย์ 
1.  WBC นอ้ยกวา่ 3500 / mm3   ไม่ควรใหย้า  จนกวา่ WBC   จะมากกวา่4000  / mm3   
2.  Platelets นอ้ยกวา่ 100,000 /  mm3     ไม่ควรใหย้า  จนกวา่ Platelets   จะมากกวา่   
     130,000  / mm3   
3.  พบอาการพิษจากยา 
4.  LFT   ผิดปกติ 
5. บริเวณท่ีฉีดยามีอาการบวม  หรือมีการร่ัวของยาออกนอก เสน้เลือด  ใหป้ฏิบติั 
     ตามแนวทางปฏิบติัของคู่มือการบริหารยาเคมีบ าบดั โรงพยาบาลอ่างทอง หนา้ 11 

 



 32 

Amphotericin B  injection  (Powder for injection  50 mg ) 
  

Dose and regimen 

Maintenance dose : 0.25 – 1.5 mg/kg/day 
กรณีตอ้งการท า Test dose : 1 mg infused over 20-30 minutes. 

การบริหารยา :  
การผสมยา : ใหผ้สมใน D5W   (หา้มผสมใน NSS) 

1. ใช ้SWFI 10 ml ผสมกบัยาไดค้วามเขม้ขน้ 5 mg/ml (ยาท่ีละลายแลว้ถา้ใชไ้ม่หมดเก็บไวใ้นท่ีมืดไดน้าน 24 
ชม. ท่ีอุณหภูมิหอ้ง  และ 1 สปัดาห์ในตูเ้ยน็) 

2. ดูดยาข้ึนมาในจ านวนท่ีตอ้งการ  ผสมกบัสารละลาย D5W ใหไ้ดค้วามเขม้ขน้ 0.1 mg/ml (50 mg/500 ml) 
ควรใชย้าทนัทีและไม่จ  าเป็นตอ้งเก็บพน้แสง ( ยาท่ีเจือจางแลว้คงตวัไดน้าน 24 ชม. ท่ีอุณหภูมิหอ้ง  และ  2 
วนัในตูเ้ยน็) 

3. หากผูป่้วยไม่มีอาการแพใ้หย้าทางหลอดเลือดด าเป็นเวลาประมาณ 2-6 ชม.  
กรณีตอ้งการทดสอบการแพ ้ ใหท้ดสอบดว้ยยาขนาด 1 mg ผสมใน D5W 20 ml หยดใหท้างหลอดเลือดด าเป็นเวลา 
20-30 นาที 
ADR 

- อาการไข ้ หนาวสั่น  สามารถแกไ้ขไดโ้ดยให ้Paracetamol, Antihistamine, Pethidine หรือ 
Hydrocortisone 

- หลอดเลือดด าอกัเสบ สามารถแกไ้ขไดโ้ดยให ้Heparin การเปล่ียนต าแหน่งท่ีใหย้า  หรือการใชเ้ขม็
ขนาดเล็ก   ก็อาจช่วยได ้

- พิษต่อไต ควรมีการตรวจ BUN, serum creatinine หรือ creatinine clearance อยา่งนอ้ยสัปดาห์ละคร้ัง 
 

Toxic & management 
Symptoms include cardiac arrest, renal dysfunction, anemia, 
thrombocytopenia, granulocytopenia, fever, nausea, and 
vomiting. Treatment is support 

พารามิเตอร์ทีต้่องติดตาม 
-   หลงัจาก drip ยาหมดแต่ละขวด  ใหบ้นัทึกอุณหภูมิร่างกาย 
     และความดนัโลหิตทุก 30 นาที  ต่อเน่ือง 4 ชัว่โมง 
-    Renal function  (more frequently during therapy) ก่อนใหย้า 
     และทุก 7 วนั จนกวา่จะหยดุใหย้า 
-   Electrolytes  (especially potassium ) ก่อนใหย้าและทุก 7 วนั 
    จนกวา่จะหยดุใหย้า 
-   CBC  ก่อนใหย้าและทุก 7 วนั จนกวา่จะหยดุใหย้า 
เหตุการณ์ทีต้่องรายงานแพทย์ 
1. Chill  (ไขห้นาวสั่น) 
2. ความดนัโลหิต< 90/60 mmHg 
3. Serum potassium < 3.5   mEq/L 
4. Renal Function : serum  creatinine > 1.5 mg% 
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Isoflurane, Sevoflurane 

 
รายการยา วธีิบริหารยา Toxic & management พารามิเตอร์ท่ีตอ้งติดตาม เหตุการณ์ท่ีตอ้งรายงานแพทย ์
Isoflurane 
( Liquid  for  Inhalation = 
100  ml ) 

Induction of anesthesia 
เด็ก & ผูใ้หญ่ : 1-4 % 
Maintenance : 0.5 – 1 % 
MAC ผูใ้หญ่ : 1.17 % 

อาการพษิ 
       กดการหายใจ 
       กดระบบไหลเวยีนโลหิต 
       ขยายหลอดลม 
การแก้ไข 
      ไม่มี specific antidote ใหก้ารรักษาตาม
อาการและรักษาสภาวะการหายใจโดย
เคล่ือนยา้ยผูป่้วยไปท่ีอากาศถ่ายเทได้
สะดวกหรือใชเ้คร่ืองช่วยหายใจ 

- BP 
- HR 
- RR 
ติดตามทุก 5 นาที จนกวา่ PAR 
score ได ้10 คะแนน 

1. BP ลดลงมากกวา่ 20%ของ  
     baseline 
2. ผูป่้วยเกิด apnea 
3. HR เพ่ิมข้ึนหรือลดลงมากกวา่ 20% 

Sevoflurane 
( Liquid  for  Inhalation = 
250  ml ) 

Induction of anesthesia : 4 -8 % 
Maintenance : 0.5 – 2  % 
MAC ผูใ้หญ่ : 1.8 % 
ใหใ้ชใ้น fresh gas flow ท่ีไม่ต ่ากวา่ 2 ลิตร / นาที 

อาการพษิ 
       กดการหายใจ 
       กดระบบไหลเวยีนโลหิต 
การแก้ไข 
      ไม่มี specific antidote ใหก้ารรักษาตาม
อาการและรักษาสภาวะการหายใจโดย
เคล่ือนยา้ยผูป่้วยไปท่ีอากาศถ่ายเทได้
สะดวกหรือใชเ้คร่ืองช่วยหายใจ 

- BP 
- HR 
- RR 
ติดตามทุก 5 นาที จนกวา่ PAR 
score ได ้10 คะแนน 

1. BP ลดลงมากกวา่ 20%ของ  
     baseline 
2. ผูป่้วยเกิด apnea 
3. HR เพ่ิมข้ึนหรือลดลงมากกวา่ 20% 
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Ketamine  50  mg/ml  in  10  ml 

 
Induction  :   
Children 
-  IM : 3 - 7  mg/kg 
-  IV : range  0.5 - 2  mg/kg , use  smaller  dose   
   ( 0.5 - 1  mg/kg )  for  sedation  for  minor 
    procedure ; usual  induction dosage : 1 - 2  mg/kg 
adult 
-  IM : 3 - 8  mg/kg 
-  IV : range  1 - 4.5  mg/kg , usual  induction dosage  
   1 - 2  mg/kg 
Maintenance : 
Supplement  doses  of  1/3 - 1/2  of  initial  dose 
Administration 
ใหบ้ริหารยาอยา่งชา้ ๆ ป้องกนัการกดการหายใจโดยบริหารทาง IV  ไม่เร็วกวา่  0.5  mg/kg/min  หรือไม่เร็วกวา่  60  วนิาที 
ข้อห้ามใช้ 
     หา้มใชใ้นผูป่้วยท่ีมีประวติัการชกัขณะตั้งครรภ ์, 
ภาวะหลงัคลอด  ,  ผูป่้วยความดนัโลหิตสูง  , aneurysm  ,  thyrotoxicosis  ,  CHF  ,  angina  , psychotic  disorders 

Toxic & management 

อาการพษิ 
      กดการหายใจไดถ้า้ใหข้นาดท่ีมากเกินหรือใหเ้ร็วเกินไป   
การแก้ไข 
      ใหช่้วยหายใจทนัที 

พารามิเตอร์ทีต้่องติดตาม 
วสัิญญ ี
   BP,   HR,   RR 
   ติดตามทุก 5 นาที จนกวา่ PAR score ได ้10 คะแนน 
PCT สูต-ินรีเวช 
-    ความดนัโลหิต  
-    อตัราการหายใจ  
-    อตัราการเตน้ของหวัใจหรือชีพจร   ติดตามทุก 5 นาที ในช่วงท่ี 
      เร่ิมใหย้าและในช่วงท่ีผูป่้วยยงัไม่รู้สึกตวั หลงัจากผูป่้วยเร่ิมรู้สึกตวั 
     ใหติ้ดตามและบนัทึกทุก 10-15 นาทีจน PAR scoreได ้10 คะแนน 
      หลงัจากนั้น ติดตามและบนัทึกทุก 30 นาที จน vital signs stable   
     แลว้ติดตามและบนัทึกทุก 1-4 ชัว่โมงตามความเหมาะสม หรือตาม 
      ค  าสัง่แพทย ์ 
-    Oxygen sat  จนผูป่้วยรู้สึกตวัดี และหายใจเองไดดี้  

เหตุการณ์ทีต้่องรายงานแพทย์ 
วสัิญญ ี
1. BP ลดลงมากกวา่ 20%ของ baseline 
2. ผูป่้วยเกิด apnea 
3. HR เพ่ิมข้ึนหรือลดลงมากกวา่ 20% 
PCT สูต-ินรีเวช 

1. BP ลดลงมากกวา่ 20%ของก่อนใหย้า  หรือ สูง  160 / 110 mmHg. 
2. ผูป่้วยเกิด apnea หรือ หายใจชา้กวา่ 12 คร้ัง ต่อนาที   
3. HR เพ่ิมข้ึนหรือลดลงมากกวา่ 20% ของก่อนใหย้า 
4. PAR score < 8 
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Propofol (1% 10 mg/ml) 50 ml 

 

Induction  :  IV 
children  3-16 ปี  ASA  I or  II  :  2.5-3.5  mg/kg over 20-30 second  ;  use  a  lower  dose for  children  ASA  III  
or  IV 
adult  ,  ASA  I  or  II  ,  <  55 ปี  :  1.5 - 2.5  mg/kg 
( ~40  mg  every  10  seconds  until  onset  of induction ) 
Elderly  ,  debilitated  ,  hypovolemic  , or  ASA  III  or  IV  :  1-1.5  mg/kg  ( ~20  mg every  10 seconds  until  
onset  of  induction ) 
Maintenance : IV infusion 

100-200 g/kg/min 
Administration  :  
 เพื่อลดอาการปวดท่ีเกิดจากการฉีดยา  ควรฉีดยาเขา้หลอดเลือดด าขนาดใหญ่  โดยฉีดชา้ๆ 
Stability 
หลงัเปิดใชแ้ลว้ควรใชใ้ห้หมดภายใน  12   ชม. 
ข้อควรระวงั 
ไม่ควรใหผ้า่น IV catheter ร่วมกบัเลือดหรือพลาสมา 

Toxic & management 
อาการพษิ 
      อาจเกิด  hypotension  ,  bradycardia  ,  cardiovascular  
collapse, apnea 
การแก้ไข 
      ใหรั้กษาตามอาการ  ,  hypotension  ท่ีเกิดข้ึนอาจแกไ้ขโดย
ให ้ IV  fluidsและ / หรือ  Trendelenburg  positioning  . 
Parenteral  inotropes  may  be  needed 
พารามิเตอร์ทีต้่องติดตาม 
- BP 
- HR 
- RR 
ติดตามทุก 5 นาที จนกวา่ PAR score ได ้10 คะแนน 

เหตุการณ์ทีต้่องรายงานแพทย์ 
1. BP ลดลงมากกวา่ 20%ของ baseline 
2. ผูป่้วยเกิด apnea 
3. HR เพิ่มข้ึนหรือลดลงมากกวา่ 20% 
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Thiopental 1000 mg 

 

General  Anesthesia  :  การฉีด IV ต้องมีเคร่ืองช่วยหายใจและอุปกรณ์ช่วยชีวติเตรียมไว้ 

การบริหารยาให้ทาง IV 
Induction  anesthesia :  
ทารก  :  5 - 8  mg/kg     เด็ก  :  1 - 12  years  :  5 - 6  mg/kg,      ผูใ้หญ่  :  3 - 5  mg/kg 
Maintenance  anesthesia :  
เด็ก  :  1  mg/kg  as  needed     ผูใ้หญ่  :  25 - 100  mg  as  needed 
Increased  intracranial  pressure   
เด็กและผูใ้หญ่  :  1.5 - 5  mg/kg/dose  ;  ซ ้ าไดถ้า้จ  าเป็นตอ้งควบคุม   intracranial  pressure 
Seizures 
เด็ก  :  2 - 3 mg/kg/dose  ;  ซ ้าไดเ้ท่าท่ีจ  าเป็น     ผูใ้หญ่  :  75 - 250  mg/dose  ซ ้ าไดเ้ท่าท่ีจ  าเป็น 
dosing  adjustment  in  renal  impairment  : 
Clcr  <  10  ml/minute : ใหย้า  75% ของขนาดปกติ 
ขอ้ควรระวงั 
- laryngospasm  หรือ  bronchospasms  อาจเกิดได ้
-  ตอ้งใชย้าอยา่งระมดัระวงัมาก ๆ ในผูป่้วย asthma /  COPD 
-  หา้มใชใ้นผูป่้วย  status  asthmaticus  ,  severe  cardiovascular  disease  ,  porphyria 
- ไม่ควรใชแ้บบ  intra - arterial  injection 
- ไม่ควรฉีดยาเร็ว ๆ จะท าให้หวัใจหยดุเตน้ 
- ไม่ควรฉีดยาในท่านัง่ จะท าให ้ BP  drop  มาก 
Stability 
ควรใชภ้ายใน 24 ชม. หลงัผสมยา 

Toxic & management 
อาการพษิ 
-   respiratory  depression 
-   hypotension 
-  shock 
การแก้ไข 
-   Hypotension  should  respond  to IV-  fluids  and   
    Trendelenburg  positioning 
-   Ventilatory  support  may  be  required 
 
พารามิเตอร์ทีต้่องติดตาม 
- BP 
- HR 
- RR 
ติดตามทุก 5 นาที จนกวา่ PAR score ได ้10 คะแนน 

เหตุการณ์ทีต้่องรายงานแพทย์ 
1. BP ลดลงมากกวา่ 20%ของ  baseline 
2. ผูป่้วยเกิด apnea 
3. HR เพิ่มข้ึนหรือลดลงมากกวา่ 20% 
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Neuromuscular blocking agent 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้ป่วยควรได้รับการช่วยหายใจอย่างถูกต้องก่อนให้ยาทุกคร้ัง 
รายการยา วธีิบริหารยา Toxic & management พารามเิตอร์ทีต้่องตดิตาม เหตุการณ์ทีต้่องรายงานแพทย์ 

Atracurium besyrate  
(10 mg/ml in 5ml) 

ใช ้IV (ไม่ใช ้IM) 
ขนาดยาข้ึนกบัผลท่ีตอ้งการ 
ผูใ้หญ่ : 0.4-0.5 mg/kg ตามดว้ยขนาด 0.08-0.1 mg/kg หลงัให ้dose 
แรก 20-45 นาที เพ่ือคงสภาพการหยอ่นคลายกลา้มเน้ือและใหซ้ ้ าได้
ทุก15-25 นาที 
ความคงตวัของยา:  
-  ผสมไดใ้น D5W,D5NS,NSS 
-  ความคงตวัหลงัผสมใน NSS อยูไ่ด ้24 ชัว่โมง  D5W,D5NS อยูไ่ด ้
   8 ชัว่โมงท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 
-  ยาท่ียงัไม่ผสมเก็บท่ีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส และป้องกนัแสง 

อาการพษิ  -  Respiratory  depression 
- Cardiovascular collapse 
- Bronchospasm 

การแก้ไข 
     ใชย้า  Neostigmine ตามขนาดและ
วธีิใชย้าท่ีก าหนด 

-HR , RR,  BP 
ติดตามทุก 5 นาที  จนกวา่ PAR 
score ได ้10 คะแนน 
และติดตามทดสอบการท างาน
ของกลา้มเน้ือและประสาทใน
ระหวา่งการใชย้า เพ่ือจดัขนาดยา
ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการ 
(ติดตามกรณีท่ีเป็นยาท่ีออกฤทธ์ิ
นาน และ reverse ไม่ได)้ 

1. BP ลดลงมากกวา่ 20%ของ  
     baseline 
2. HR เพ่ิมข้ึนหรือลดลงมากกวา่ 
    20% 
 

ขนาดของยาหยอ่นกลา้มเน้ือในผูป่้วยเด็ก 
 ขนาดยาส าหรับใส่ท่อ

หลอดลม 
( มก. / กก.) 

ขนาดยาหลงัจากการ
ไดรั้บ 

Succinylcholine 
( มก. / กก.) 

ขนาดยาท่ีใชเ้ติม 
เป็นคร้ังๆ  
( มก . / กก.) 

หยดต่อเน่ือง  
( มคก./ กก. / นาที) 

Atracurium 0.6 0.2 – 0.3 0.1 5 - 10 

Cisatratracurium 0.15-0.20 0.02-0.05 0.03 1 

Rocuronium 0.1 0.05 0.02 1 

Succinylcholine 2 – 3 - 1 - 2 - 
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รายการยา วธีิบริหารยา Toxic & management พารามเิตอร์ทีต้่องตดิตาม เหตุการณ์ทีต้่องรายงานแพทย์ 

Cisatracurium 
besylate (Nimbex®) 
 

ใช ้IV (ไม่ใช ้IM) 
Adult : 
        Intubating dose :  
                             0.15-0.20 mg/kg ภายในเวลาไม่ต ่ากวา่ 5 – 10วนิาที 
        Initial dose : 0.1 mg/kg 
        Maintenance dose :  
                             0.03 mg/kg หลงัจากใหI้nitial doseไป 40-60 นาที 
  

Toxic :  
       -  respiratory depression  
       - muscle  weakness 
Management :  
       - ในช่วงแรกใหดู้แลควบคุมการ
หายใจใหค้งท่ีโดย รักษาระดบั 
pulmonary ventilation และ arterial 
oxygenation 
       - แกฤ้ทธ์ิโดยให ้ Neostigmine 
0.05-0.08 mg/kg IVร่วมกบั Atropine 
0.02-0.03 mg/kg IV  

 

 -HR, RR, BP ติดตามทุก 5 นาที 
จนกวา่ PAR score ≥ 8 คะแนน 
และติดตามทดสอบการท างาน
ของกลา้มเน้ือและประสาทใน
ระหวา่งการใชย้า เพ่ือจดัการ
ขนาดยาใหเ้หมาะสมกบัความ
ตอ้งการ(ติดตามกรณีท่ีเป็นยาท่ี
ออกฤทธ์ินานและ reverse 
ไม่ได)้ 

 

      1.  BP ลดลงมากกวา่ 20% 
ของ baseline 
      2.   HR เพ่ิมข้ึนหรือลดลง
มากกวา่ 20% 

Rocuronium bromide 
( Esmeron®) 
(50 mg/ml) 

ให ้IV : ใชไ้ดท้ั้งแบบเป็นคร้ังๆ หรือใหห้ยดยาอยา่งต่อเน่ือง 
ขนาดยาพิจารณาตามความตอ้งการของผูป่้วยแต่ละราย 
ผู้ใหญ่ : เร่ิม 0.6mg/kg ภายใตส้ภาวะท่ีดมยาสลบ สามารถใส่ท่อช่วย
หายใจไดใ้นเวลา 1-2 นาที  
Low dose : 0.45mg/kg ใส่ไดภ้ายใน 1-3 นาที 
Maximum : 0.9-1.2 mg/kg ใส่ท่อช่วยหายใจไดภ้ายในเวลา < 2 นาที 
Maintenance : 0.1 - 0.2 mg/kg  
 

อาการพษิ :  muscle weakness,apnea 
การแก้ไข 
      ผูป่้วยควรไดรั้บการช่วยหายใจไป
จนกวา่การท างานของกลา้มเน้ือจะเร่ิม
กลบัคืนมาเอง แลว้จึงให ้Neostigmine 
ร่วมกบั Atropine และจ าเป็นตอ้งใหก้าร
ช่วยหายใจต่อไปจนกวา่ผูป่้วยจะหายใจ
ไดเ้อง 

-HR 
-RR 
-BP 
ติดตามทุก 5 นาที  จนกวา่ PAR 
score ได ้10 คะแนน 

1. BP ลดลงมากกวา่ 20%ของ  
     baseline 
2. HR เพ่ิมข้ึนหรือลดลงมากกวา่  
    20% 
 

 

 

 

 

 



 39 

รายการยา วธีิบริหารยา Toxic & management พารามเิตอร์ทีต้่องตดิตาม เหตุการณ์ทีต้่องรายงานแพทย์ 

Succinylcholine  
(0.5 g) 

ให ้ IV (rapid IV injection) 
ผูใ้หญ่: 1-1.5 mg/kg ไม่เกิน 150 mg 
ความคงตวัของยา 
-ยาฉีดท่ีผสมแลว้ใน D5W หรือ NSS มีความคงตวั 24 ชัว่โมงท่ี
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 
-ยาท่ียงัไม่ผสมเก็บท่ีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส  
  ถา้เก็บท่ีอุณหภูมิหอ้งได ้≤ 3 เดือน 
-ยารูปแบบผงไม่ควรเก็บตูเ้ยน็ 

อาการพษิ 
       respiratory   paralysis  , 
cardiac arrest,  bradycardia , Malignant 
hyperthermia 
การแก้ไข 
      อาการ bradycardia สามารถแกไ้ขได้
ดว้ยยา  Atropine     ไม่ควรรักษาดว้ย 
anticholinesterase drug (neostigmine) 
เพราะอาจท าใหอ้าการพิษ แยล่งเน่ืองจาก
ไปมีผลรบกวนการ metabolism ของ 
succinylcholine 

-HR 
-RR 
-BP 
- Temperature (สมัผสั) 
ติดตามทุก 5 นาที  จนกวา่ PAR 
score ได ้10 คะแนน 

1. BP ลดลงมากกวา่ 20%ของ  
     baseline 
2. HR เพ่ิมข้ึนหรือลดลงมากกวา่  
    20% 
3. อุณหภูมิร่างกายสูงข้ึน 
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Levobupivacaine (Chirocain®) 
 

วิธีบริหารยา Toxic & Management พารามิเตอร์ที่ต้องติดตาม เหตุการณ์ท่ีต้องรายงานแพทย์ 

For intrathecal injection  
Intrathecal anaesthesia for sugery (3 ml: 15 mg) : ปริมาณ
ข้ึนกบัระดบัการระงบัความรู้สึกท่ีตอ้งการ 
ความคงตวัของยา 
-  ผสมไดใ้น 0.9% NaCl Inj USP และ Saline Soln ท่ี
ประกอบดว้ย morphine,fentanyl และ clonidine 
- ความคงตวัหลงัผสมใน NSS อยูไ่ด ้24 ชัว่โมง เก็บท่ีอุณหภูมิ 
2-8 องศาเซลเซียส 
- ก่อนฉีดตอ้งตรวจสารแขวนลอยและการเปล่ียนสีหรือไม่ ไม่
ควรใชส้ารท่ีไม่ใสและสีเปล่ียนไป 
 

Toxic : CNS excitation (convulsions , dizziness, incoherent 
speech พดูลิ้นแขง็, tingling ของปากและริมฝีปาก)   
Cardiovascular collapse 
High spinal block 

Management :  
- Arresting convulsion : Thiopental 100-200 mg intravenously 
- Adequate ventilation : with oxygen if necessary by assisted or 
controller ventilation 
- CVS toxicity:แกฤ้ทธ์โดยใช ้Intralipid IV 

- BP, HR ทุก 5 นาที 
- Consciousness (รู้สึกตวั), O2 sat, 
EKG, RR+BP ตลอดเวลา 

1. BPs < 90 mmHg 
2. BP ลดลงมากกวา่ร้อยละ 20 
3. HR ลดลงมากกวา่ร้อยละ 20 
4. HR < 60 คร้ัง/นาที รวมกบั BP ลดลง 
5. HR < 40 คร้ัง/นาที 
6. ผูป่้วยหมดสติ แน่นหนา้อก หายใจไม่สะดวก 
ชกั 
7.Cardiopulmonary  arrest 

 

Midazolam injection ( Dormicum)  5 mg/ml in 3 ml 

 
วิธีบริหารยา Toxic & management พารามิเตอร์ที่ต้องติดตาม เหตุการณ์ท่ีต้องรายงานแพทย์ 

Premedication    : IM 0.07 – 0.15 mg/kg 
Sedation             : IV 0.01 – 0.1 mg/kg 
Induction            : IV 0.1 – 0.4 mg/kg 
IM = Administer  deep  IM  into  large   
        muscle 
IV = Administer  by  slow  IV  injection   
        over  at  least  2 - 5  minute  at   
        concentration  of  1 - 5  mg/ml   

อาการพษิ   
      กดการหายใจ  ,  depression  ,  coma  , hypotension  ,  
confusion  ,  apnea .   
การรักษา  ถา้ไดรั้บ  Midazolam  เกินขนาดใหใ้ชเ้คร่ืองช่วย
หายใจ  ,  ใช ้ Flumazenilในการแกพิ้ษ 
การแก้ไข 
      Flumazenil  ฉีดเขา้เส้น 0.2  mg       นานกวา่  30  วนิาที  
จากนั้นอีก  30  วนิาที ฉีดอีก  0.3  mg  จากนั้นฉีดอีก  0.5  mg  
นานกวา่  30  วนิาที  ทุก  1  นาที  จนถึงขนาดสะสมเท่ากบั  3  mg 

-HR 
-RR 
-BP 
ติดตามทุก 5 นาที  จนกวา่ PAR score 
ได ้10 คะแนน 

1. BP ลดลงมากกวา่ 20%ของ  
     baseline 
2. อตัราการหายใจนอ้ยกวา่ 12 คร้ัง /  
    นาที 
3. HR นอ้ยกวา่ 60 คร้ัง / นาที 
 



 41 

Neostigmine  (2.5 mg/ml  in 5 ml) 
 

Reversal of the effects of  nondepolarizing 
Neuromuscular- blocking agent after surgery 
ให ้ slow  IV และอาจใหร่้วมกบั  Atropine หลงัการผา่ตดั 
     เด็กทารก: 0.025-0.1 mg/kg/dose 
     เด็ก : 0.025-0.08 mg/kg/dose 
     ผูใ้หญ่ : 0.05 – 0.08 mg/kg/dose  total dose not to exceed 5 mg 
Bladder atony : ในผูใ้หญ่ให ้SC,IM 
-ป้องกนั : 0.25 mg ทุก 4-6 ชัว่โมง 2-3 วนั 
-รักษา : 0.5-1 mg ทุก 3 ชัว่โมง 5 dose หลงักระเพาะปัสสาวะวา่ง 
Myasthenia gravis Diagnosis :ให ้IM 
เด็ก : 0.04 mg/kg as a single dose 
ผูใ้หญ่ : 0.02 mg/kg as a single dose 

Myasthenia gravis Treatment: 

ให ้SC,IM,IV 
เด็ก : 0.01-0.04 mg/kg ทุก 2-4  ชัว่โมง 
ผูใ้หญ่ : 0.5-2.5 mg ทุก 1-3 ชัว่โมงMaximum ไดถึ้ง 10 mg /24 ชัว่โมง 
การปรับยา: 
May be administered undiluted by slow IV injection over several minutes 

Toxic & management 
อาการพษิ   
     muscle weakness,blurred vision,excessive 
sweating,tearing,hypertention,bradycardia 
การแก้ไข 
     ให ้atropine 0.6-1.5 mg IV push (ผูใ้หญ่) 

พารามเิตอร์ทีต้่องตดิตาม 

- Dependent on reason for use 

- Adverse reaction (Toxic & Overdose) 
- Clinical efficacy 

ระยะเวลาในการออกฤทธ์ิของยา 

Onset :  IM: 20-30 min 
             IV: 1-20 min 
Duration : IM: 2.5-4 hours 
                 IV: 1-2 hours 
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Misoprostol Tablet ( Cytotec) 200 mcg 
 

วธีิบริหารยาและขนาดการใช้ยา 
Adults :  Labour  induction  or  cervical  ripening ( unlabeled  use )  
- 25 g เหน็บช่องคลอดทุก 3- 6 ชัว่โมง           
- 50 g เหน็บช่องคลอดทุก 4 - 6 ชัว่โมง   
 - 100 g รับประทานทุก 6 ชัว่โมง  
โดยทางเลือกแรกในการบริหารยา ( first line route ) คือ การเหน็บช่องคลอด 

- ห้ามใช้ใน ผู้ป่วย ทีเ่คยมแีผลผ่าตัดทีม่ดลูก เช่นผ่าตดัคลอด ผ่าตดัเนือ้งอก 
 

Toxic & management 
Adverse  events  following  Misoprostol  Induction of labour 
-  Uterine  rupture  
-  Uterine  hyperstimulation 
- Abnormal fetal heart rate patterns   
-  Postpartum hemorrhage 
หากมีการหดรัดตวัของมดลูกท่ีมากผิดปกติหรือมีการเตน้ของหวัใจทารกท่ีผิดปกติ ใหด้ าเนินการช่วยเหลือ
เบ้ืองตน้ โดย ให ้NSS 1000 ml. iv drip ,G/M จองเลือด 

ให ้Oxygen  และใหม้ารดานอนตะแคง และรีบรายงานแพทยท์นัที 

พารามเิตอร์ทีต้่องตดิตาม 
-    จ าเป็นตอ้งตรวจติดตามการหดรัดตวัของมดลูกและการเตน้ของหวัใจทารก 
      อยา่งใกลชิ้ดโดยทัว่ไปมกัมีการหดรัดตวัของมดลูกภายใน 1 ชัว่โมงหลงั 
      บริหารยาและมกัมีการหดรัดตวัมากท่ีสุดใน 4 ชัว่โมงแรก 
-     บนัทึกการเตน้ของหวัใจทารกและการหดรัดตวัของมดลูกเป็นระยะ 
      อยา่งนอ้ยทุก 1 ชัว่โมง ใน 1-4 ชัว่โมงแรกและบนัทึกถ่ีข้ึน ถา้มีการหดรัด 
      ตวัถ่ีและแรงข้ึน 
-     บนัทึกการเตน้ของหวัใจทารกและการหดรัดตวัของมดลูกอยา่งต่อเน่ือง  
       (EFM) อยา่งนอ้ย 30 นาที หลงัมดลูกมีการหดรัดตวัสม ่าเสมอ 
 -      บนัทึก ความดนัโลหิต ( ค่าปกติ systolic 90-140 mmHg , diastolic 60-90  
         mmHg) 
-     อตัราการหายใจ (ค่าปกติ 16 -20  คร้ัง/นาที) อตัราการเตน้ของหวัใจหรือ 
       ชีพจร ( ค่าปกติ 60-100 คร้ัง/นาที) ทุก 4 ชัว่โมง หรือถ่ีกวา่น้ีตามค าสัง่ 
        แพทย ์
เหตุการณ์ทีต้่องรายงานแพทย์ 
-    Fetal distress  
-    Tachysystole คือ มีการหดรัดตวัของมดลูก 6 คร้ังหรือมากกวา่ใน 10 นาที 
      ในระยะเวลา 20 นาทีต่อเน่ืองกนั 
-     Hypertonus คือ มีการหดรัดตวัของมดลูก 1 คร้ังนานตั้งแต่ 2 นาทีข้ึนไป 
-     Hyperstimulation คือ มี Tachysystole หรือ Hypertonus ร่วมกบัการมี 
      ลกัษณะการเตน้ของหวัใจทารกท่ีผิดปกติ 
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Sulprostone injection (Nalador


)  500 g 
 

การบริหารยาให้ทาง  IV infusion 
-100 mcg/hour ไดสู้งถึง 10 ชัว่โมง 
-ขนาดยาสูงสุด 500 mcg/hour 
-ขนาดยาสูงสุดท่ีใชท้ั้งหมด 1500 mcg 
ในกรณีผลยงัไม่ไดต้ามตอ้งการสามารถใหซ้ ้ าไดห้ลงัใหย้าไปแลว้ 12-24 ชัว่โมง 
 
Induction of labour in fetal death case 
ให ้sulprostone 500 mcg ละลายใน NSS 250 ml ให ้IV infusion 100 mcg/hour ( 50 ml/hour )ใหไ้ดสู้งถึง 10 ชัว่โมง 
ขนาดยาเพิ่มไดถึ้ง 500 mcg/hour (250 ml/hour) 
ขนาดยารวมสูงสุด 1500 mcg กรณีผลยงัไม่ไดต้ามตอ้งการ ใหซ้ ้ าได ้หลงัใหย้าไปแลว้12-24 ชัว่โมง  
 
Postpartum atonic hemorrhage  
ให ้sulprostone 500 mcg ละลายใน NSS 250 ml ให ้IV infusion ใน 30 นาที- 2 ชัว่โมง (~ 40-160 drops/min)     
กรณี bleeding ไม่สามารถควบคุมไดเ้พิ่ม rateไดสู้งสุด ~ 330 drops/min ( 250 ml drip ใน 15 min ) 
การให ้IV infusion ไม่ควรให ้intra-arterial เน่ืองจากเส่ียงต่อ local arteritis ท าใหเ้กิด necrosis ได ้และไม่ให ้
injection as bolus เน่ืองจากการใหย้าเร็วท าใหร้ะดบัยาใน plasma สูง เพิ่ม pressure ใน pulmonary circulation  
ความคงตวัของยา : หลงัจากท่ีผสมแลว้   ใหเ้ก็บสารละลายของยาท่ีเตรียมไวใ้นตูเ้ยน็  และใชใ้หห้มดภายในเวลา 12 
ชัว่โมง   ยาท่ียงัไม่ผสมเก็บในตูเ้ยน็ 

Side effect 
- คล่ืนไส้ อาเจียน, epigastric and mesogastric spasms, 

อาจมีถ่ายเหลวได ้ 
-  บางรายอาจพบมี Bronchoconstriction ได ้ 
- The sensitivity of the myometrium to prostaglandins 

จะเพิ่มข้ึนตามอายคุรรภท่ี์มากข้ึน และพบมีรายงานการ
เกิด uterine rupture ได ้

แมจ้ะพบมี bradycardias and /or BP drop ไดน้อ้ย  แต่แนะน าให้
ติดตาม HR และ BP อยา่งใกลชิ้ด 
 
พารามิเตอร์ทีต้่องติดตาม 
- ความดนัโลหิต ( ค่าปกติ systolic 90-140 mmHg , diastolic 
60-90 mmHg) 
- อตัราการเตน้ของหวัใจหรือชีพจร ( ค่าปกติ 60-100 คร้ัง/นาที) 
โดยใหติ้ดตามทุก 5 – 15 นาที ในช่วงท่ีเร่ิมใหย้า หรือในช่วงท่ี
ใหย้าในอตัราเร็วสูง ( 250 ml ใน 15 -30 min ) หลงัจากนั้น
ติดตามและบนัทึกทุก 1 – 4 ชัว่โมง ตามความเหมาะสม หรือ
ตามค าสั่งแพทย ์
เหตุการณ์ทีต้่องรายงานแพทย์ 
1. ความดนัโลหิต < 90/60  mmHg 
2. อตัราการเตน้ของหวัใจ < 60  คร้ัง/นาที 
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คู่มือ High Alert Drug 

โรงพยาบาลอ่างทอง 
 

จัดท าโดย :  กลุ่มงานเภสัชกรรม 
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