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คู่มือการจดัการยาท่ีมีความเส่ียงสูง (High Alert Drugs) ฉบบัน้ีปรับปรุงเป็นคร้ังท่ี 5   จากการ
ทบทวนโดยผูท่ี้เก ีย่วขอ้งเห็นว่าควรปรับปรุงรายการยา โดยตดัรายการยา Amphotericin B inj. และ 
Phenobarbital inj. ซ่ึงไม่มีการใชแ้ลว้ออก  ตดัรายการยา Insulin inj. เน่ืองจากไม่พบอุบตัิการณ์ท่ีเป็น
อนัตรายใชก้ารจดัการแบบยาทัว่ไปได ้เพิ่มรายการยาท่ีทบทวนแลว้สมควรจดัเป็นยาท่ีมีความเส่ียงสูง 
ไดแ้ก ่Sodium Chloride 3% inj.  และ Streptokinase inj  เขา้ไวใ้นรายการยา High Alert Drugs   และ
ปรับปรุงแนวทางการจดัการทั้งแนวทางปฏิบติัทัว่ไป และเฉพาะรายการยาใหล้ะเอียดครอบคลุมในทุก
ขั้นตอนมากยิง่ขึ้น  หวงัว่าผูเ้ก ีย่วขอ้งจะน าแนวทางปฏิบติัน้ีไปใชเ้พื่อช่วยลดความคลาดเคล่ือนทางยา  
และเกดิความปลอดภยัในการใชย้ากบัผูป่้วยมากยิง่ขึ้น 
 

       PTC & PCT โรงพยาบาลทองแสนขัน 
        ธันวาคม 2561 
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แนวทางปฏิบัติทั่วไปในการจัดการยาที่มีความเส่ียงสูง (High Alert Drugs) 
 
1.  การคดัเลอืกยา  โดย  คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด 
ตอ้งมีการจ ากดั  รูปแบบ  ความเขม้ขน้  ความแรงของยาท่ีตอ้งระมดัระวงัสูงอยา่งเหมาะสมในการ
คดัเลือกยาเขา้บญัชียาโรงพยาบาล 
2.   การจัดซ้ือจัดหายา  โดย  ฝ่ายเภสัชกรรม 
2.1  ตอ้งจดัซ้ือยาท่ีมีฉลากชดัเจน  อ่านง่ายและมีภาชนะบรรจุท่ีสะดวกและปลอดภยั 
2.2  หลีกเล่ียงการจดัซ้ือยาท่ีมีลกัษณะยา  ลกัษณะบรรจุผลิตภณัฑ์ท่ีคลา้ยคลึงกนั  ซ่ึงอาจกอ่ใหเ้กดิ  
       ความคลาดเคล่ือนทางยา 
2.3  หากมีการเปล่ียนแปลงขนาดบรรจุหรือความแรง  ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชนจะตอ้งท าหนงัสือแจง้ 
        เวียนแกผู่เ้ก ีย่วขอ้งทราบ ซ่ึงไดแ้ก ่แพทย ์  งานอุบตัิเหตุ-ฉุกเฉิน  หอ้งผูป่้วยใน  และหอ้งคลอด 
       โดยทนัที 
2.4  กรณีจดัซ้ือ D-5-W ควรเลือกซ้ือยาท่ีมี pH 4.2 – 5.5  และตรวจสอบใบวิเคราะห์ยาทุกรุ่นผลิต           
      กอ่นรับยาเขา้คลงัเวชภณัฑ์เพื่อหลีกเล่ียงการตกตะกอนของ Adrenaline และ Amphotericin B 
3.  การเกบ็รักษายา  โดย  ฝ่ายเภสัชกรรม  หอผู้ป่วย  ห้องคลอด  ห้องฉุกเฉิน  
3.1  ตอ้งเกบ็ยาใหเ้ป็นสัดส่วน  และบริเวณท่ีเกบ็ยาท่ีมีความเส่ียงสูงตอ้งมีป้ายเตือนใหเ้ห็นชดัเจน   
       ติดสต๊ิกเกอร์ว่าเป็นยา High Alert  Drugs ตั้งแต่รับยาเขา้คลงั  
3.2  ใหมี้การส ารองเฉพาะหน่วยงานท่ีก  าหนดเท่านั้น  และจ ากดัการเขา้ถึงยา  หา้มผูท่ี้มิใช่  
        เจา้หนา้ท่ีพยาบาลหยบิยา High Alert Drugs 
3.3  ส าหรับยาของผูป่้วยใน  ใหเ้กบ็ยาของผูป่้วยเฉพาะราย  และติดเคร่ืองหมายเตือนในท่ีเกบ็ยา  
       ของผูป่้วยรายนั้น 
4.  การส่ังใช้ยา  โดย  องค์กรแพทย์ 
4.1  แพทยเ์ท่านั้น  ท่ีเป็นผูส้ั่งใชย้า High Alert Drugs  
4.2  เขียนค าสั่งใหค้รบถว้น  ชดัเจน  ส่ือสารใหท้ราบถึง  เหตุผลของการตดัสินใจใชย้า  ระบุความ  
      แรง  วิธีการใหย้า  และความถ่ีในการใหย้า  การติดตามหลงัการให้ยา   ความถ่ี  อาการไม่พึงประสงค์ 
      จากการใชย้าหรืออาการท่ีตอ้งขอรับค าปรึกษาจากแพทย์ 
4.3  การสั่งใช้ยาทางวาจา เช่น  การสั่งใช้ยาทางโทรศพัท ์ ใหท้ าไดเ้ฉพาะยา Adrenaline injection  
      (กรณี CPR)  โดยตอ้งมีการทวนสอบการบนัทึกค าสั่งของพยาบาลอีกคร้ังกอ่นวางสายและตอ้ง 
       ตรวจสอบค าสั่งดว้ยตนเองอีกคร้ังทนัทีท่ีท าไดพ้ร้อมลงช่ือก  ากบั 
4.4  การใชต้วัยอ่ใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะ  2  รายการ  Potassium  Chloride  injection  ใหใ้ช ้ KCl ,  
      Magnesium Sulfate  ใหใ้ช ้ MgSO4 
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4.5  หา้มใชช่ื้อยอ่ในการสั่งใช ้Morphine Sulfate injection เด็ดขาด  เพราะอาจท าใหเ้ขา้ใจผิดและ 
       ใหย้าผิดชนิดได้ 
4.6  การสั่งใช้ Adrenaline , Dopamine ท่ีมีการสั่งเป็นอตัราส่วน  ใหย้ดึตามท่ีก  าหนดของยาแต่ละ 
       ชนิด 
4.7  การสั่งยาฉีดใหร้ะบุหน่วยใหช้ดัเจน  ดงัน้ี  KCl  injection  ใหร้ะบุหน่วยเป็น mEq , MgSO4  
      injection ใหร้ะบุหน่วยเป็น กรัม(gm)  หรือ มิลลิกรัม (mg) หา้มระบุเป็นมิลลิลิตร  ,     
      Ampoules  จะท าใหเ้ขา้ใจผิดได ้
4.8  มีแบบฟอร์มส าเร็จรูปส าหรับสั่งใชย้า Streptokinase inj 
5.  การจัด-จ่ายยา  โดยฝ่ายเภสัชกรรม 
5.1  กรณีรับเขา้รักษาในโรงพยาบาล  การคดัลอกค าสั่งในบนัทึกการใชย้าของผูป่้วยให้ขีดเส้นใต ้
      ช่ือยาและเขียน “(HAD)” ดว้ยปากกาสีแดงบริเวณช่ือยา  เพื่อใหเ้กดิความระมดัระวงัในการจดัยา   
      ตรวจสอบยา  จ่ายยา  และใหย้าผูป่้วย 
5.2  อ่านค าสั่งยาและขนาดยาใหช้ดัเจน  โดยอ่านซ ้ าอยา่งนอ้ย 2  คร้ัง  กรณีไม่มัน่ใจให้สอบทาน 
      จากแพทยผ์ูส้ั่งใชย้า  หรือพยาบาลประจ าหอผูป่้วยท่ีเก ีย่วขอ้งทนัที 
5.3  การเตรียมยาหรือจดัยา  ตอ้งมีการตรวจสอบซ ้ าโดยบุคคลท่ีไม่ไดเ้ป็นผูเ้ตรียมยาหรือจดัยา 
      กอ่นท่ีจะจ่ายออกไป (independent check)หรือตรวจทานอยา่งนอ้ย 2 คร้ังกรณีบุคลากรไม่พอ 
5.4  การพิมพฉ์ลากยา  ใหพ้ิมพข์อ้ความ  (HAD) ต่อหลงัช่ือยากลุ่มเส่ียง ติดสต๊ิกเกอร์ ยากลุ่มเส่ียง 
       เพื่อใหส้ะดุดตา   
5.5  การจ่ายยาท่ีมีความเส่ียงสูงใหแ้กห่อผูป่้วย  หอ้งฉุกเฉิน    จะตอ้งติดสต๊ิกเกอร์เตือนทุกคร้ังและ 
       ใหแ้บบบนัทึกการเฝ้าระวงัและการติดตามยา High Alert Drugs เพื่อใหพ้ยาบาลประจ าหอ 
        ผูป่้วยใชเ้ป็นแนวทางเฝ้าระวงัและรายงานแพทย ์
        ติดสต๊ิกเกอร์เตือนดงัน้ี 
       “ยากลุ่มเส่ียง”  สีแดง  ท่ีภาชนะบรรจุหน่วยเล็กท่ีสุดของยาท่ีมีความเส่ียงสูงท่ีก  าหนดทั้งหมด 
       “สารละลายเขม้ขน้  ตอ้งเจือจางกอ่นใช้”  ท่ียา  Potassium Chloride (KCl)  injection ,    
        Dopamine  injection 
5.6  กรณีผูป่้วยนอกท่ีแพทยส์ั่งยาท่ีตอ้งระมดัระวงัสูง คือ Digoxin  0.25  mg  tab ใหติ้ดสต๊ิกเกอร์  
        เตือนบนฉลากยาท่ีจดัเป็นยาท่ีมีความเส่ียงสูงใหช้ดัเจน  ฉลากยาตอ้งมีขอ้ความ “ ควรใชย้าน้ี 
       ตามแพทยส์ั่งอยา่งเคร่งครัด หา้มเพิ่มหรือลดยาเอง” และใหเ้ภสัชกรผูจ่้ายยาแนบขอ้มูลยาท่ี    
       จ าเป็นไปพร้อมกบัซองบรรจุยา  พร้อมกบัอธิบายถึงอาการท่ีสามารถเกดิขึ้นจากการใชย้า   
       และขอ้ควรปฏิบตัิเพื่อความปลอดภยัจากการใชย้า  
5.7  การจ่ายยาท่ีตอ้งระมดัระวงัสูงในผูป่้วยนอก  และผูป่้วยรับยากลบับา้น  ตอ้งมีค าถามหลกัท่ี 
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       ชดัเจนเพื่อยนืยนัความถูกตอ้ง  และใหค้  าแนะน า  ติดตามผลการใชย้าตามแนวปฏิบตัิของยาท่ี  
       ตอ้งระมดัระวงัสูงแต่ละชนิด 
 
6.  การบริหารยาในผู้ป่วย  (หอผู้ป่วย  ห้องฉุกเฉิน  ห้องคลอด)  
6.1  เม่ือรับยากลุ่ม HAD จากหอ้งยามา ตอ้งมีการตรวจสอบความถูกตอ้ง ตามหลกั 6R’ กบั ค าสั่งใช้ยา
ของแพทย ์
การเตรียมยา 
6.2  ในการเตรียมยา  ใหอ่้านค าสั่งและขนาดยาใหช้ดัเจน  และควรอ่านฉลากยาอยา่งนอ้ย 3 คร้ัง   
        คือ  ระหว่างการเตรียมยาหรือจดัยา  กอ่นใหย้า  และขณะท่ีจะท้ิงภาชนะบรรจุยาหรือน า  
       กลบัคืนท่ีเกบ็ยา 
6.3  การเตรียมยา  แบ่งยา  ค  านวณขนาดยา  และจดัยาท่ีตอ้งระมดัระวงัสูง  ตอ้งบนัทึกการค านวณ  
       ขนาดยา  ตอ้งมีการตรวจสอบความถูกตอ้ง  โดยใหพ้ยาบาลอีกคนเป็นผูท้บทวนความถูกตอ้ง 
      กบัค าสั่งแพทย ์ หรือตอ้งมีการตรวจสอบความถูกตอ้งอยา่งนอ้ย 3 คร้ัง กรณีบุคลากรไม่พอ 
6.4  ก  าหนดใหย้า HAD กรณีท่ีตอ้งให้ยาต่อเน่ืองตอ้งใช ้  Infusion pump เท่านั้น เช่น Adrenaline IV   
       infusion,Amiodarone IV infusion, Dopamine IV infusion, Magnesium sulfate IV infusion  , 
       Norepinephrine IV infusion และ Streptokinase IV infusion 
6.5 ยาท่ีตอ้งใหโ้ดยการหยดเขา้หลอดเลือด  ใหติ้ดฉลากท่ีฝ่ายเภสัชกรรมจดัมาใหท่ี้ถุงน ้ าเกลือ 
        ส าหรับยาท่ีตอ้งระมดัระวงัสูง  ซ่ึงตอ้งระบุขอ้มูลท่ีก  าหนดท่ีขวดน ้ าเกลือ (เขียนฉลากติดบน iv   
       fluid ดว้ยปากกาสีแดง ว่าเป็นยาความเส่ียงสูง เพื่อเป็นจุดสังเกตใหเ้กดิความระมดัระวงัเพิ่มขึ้น) 
การให้และบริหารยา  
6.6  กอ่นใหย้าตอ้งมีการยนืยนัความถูกตอ้งของผูป่้วยอยา่งนอ้ย  2  ขอ้บ่งช้ี  โดยการถามช่ือ-สกุล   
       ผูป่้วย  พร้อมดูป้ายขอ้มือ  หากผูป่้วยไม่สามารถตอบไดจึ้งค่อยดูจากเลขเตียงท่ีผูป่้วยนอนรักษา 
       ตวัอยู่  หรือกรณีมีญาติอยูใ่หถ้ามช่ือผูป่้วยกบัญาติ  
6.7  ควรแจง้อาการท่ีเกดิขึ้นหลงัการไดรั้บยา  และอาการท่ีผูป่้วย  หรือญาติจะตอ้งรีบแจง้แพทย  ์
      หรือพยาบาล 
6.8  ส าหรับยาท่ีตอ้งให้โดยการหยดเขา้หลอดเลือดด า  ตอ้งมีการตรวจสอบความถูกตอ้งในการให ้
        ยาและตอ้งตรวจสอบอตัราเร็วในการใหย้าและผิวหนงับริเวณใหย้าตามขอ้ก  าหนดยาแต่ละ  
       ชนิด  หรืออยา่งนอ้ยเวรละ 2 คร้ัง 
การติดตามเฝ้าระวงัผู้ป่วย(Monitoring)ภายหลงัได้รับยา 
6.9  ใหต้ิดตามเฝ้าระวงัผูป่้วยตามแนวทางปฏิบตัิของยาท่ีตอ้งระมดัระวงัสูงแต่ละชนิด 
6.10  ประเมินผลการตอบสนองยา  และสังเกตอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้า  หากเกดิอาการ 
        ไม่พึงประสงคข์ึ้นใหร้ายงานแพทย ์ และแจง้เภสัชกรทราบ 
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6.11 ในกรณีท่ีตอ้งยา้ยเตียง  ตอ้งมีการส่งต่อขอ้มูลและตรวจสอบความถูกตอ้งของยากบัค าสั่ง   
         แพทย ์  โดยหากเป็นยาหยดเขา้หลอดเลือดด า  ตอ้งมีการตรวจสอบความถูกตอ้งในการใหย้า    
         และตอ้งตรวจสอบอตัราเร็วในการใหย้าและความเขม้ขน้ของยา  และรีบยา้ยยาท่ีเกบ็ในท่ีเกบ็ 
         ยาของผูป่้วยแต่ละรายใหต้รงกบัเตียงผูป่้วยใหเ้ร็วท่ีสุด  
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รายการยาทีม่ีความเส่ียงสูง (High Alert Drugs) โรงพยาบาลทองแสนขัน 
 
1.   Adenosine injection    ยาท่ีมีดชันีการรักษาแคบ 
2.   Adrenaline (Epinephrine)  injection  ยาระบบหวัใจและหลอดเลือด 
3.   Amiodarone injection   ยาระบบหวัใจและหลอดเลือด   
4.   Atropine injection    ยาระบบหวัใจและหลอดเลือด 
5.   Calcium  gluconate injection   อิเล็คโตรไลท้ค์วามเขม้ขน้สูง 
6.   Digoxin  injection, tablet   ยาท่ีมีดชันีการรักษาแคบ   
7.   Dopamine injection    ยาระบบหวัใจและหลอดเลือด 
8.   Magnesium  sulfate (MgSO4) injection อิเล็คโตรไลท้ค์วามเขม้ขน้สูง 
9.   Morphine sulfate injection   ยาเสพติดใหโ้ทษ 
10.  Norepinephrine (Levophed) injection  ยารักษาภาวะช็อก 
11.  Pethidine  (Meperidine)  injection  ยาเสพติดใหโ้ทษ 
12.  Potassium  Chloride injection   อิเล็คโตรไลท้ค์วามเขม้ขน้สูง 
13.  Sodium bicarbonate injection   อิเล็คโตรไลท้ค์วามเขม้ขน้สูง 
14.  Sodium Chloride 3% injection  อิเล็คโตรไลท้ค์วามเขม้ขน้สูง 
15.  Streptokinase injection   ยาท่ีอาจเกดิ ADR  รุนแรง 
16.  Warfarin tablet    ยาท่ีอาจเกดิ ADR  รุนแรง 
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ข้อมูลยาที่มีความเส่ียงสูง(High Alert Drugs) 
1.  ADENOSINE injection 

รูปแบบที่มีในโรงพยาบาล  Injection :  6 mg in 2 ml  
ข้อบ่งใช้ : paroxysmal supraventricular tachycardia (PSVT) 
ประเดน็ปัญหา 

1. ช่ือคลา้ยกบัยา Adrenaline (Epinephrine) 1 mg/ml injection 
2. การเกดิภาวะ cardiac arrest เน่ืองจากเป็นยาท่ีมี therapeutic index แคบ 

แนวทางการจัดการ 
การคัดเลอืก 

จัดหา 
(Supply) 

1. ตอ้งจดัซ้ือยาท่ีมีฉลากชัดเจน  อ่านง่าย  และมีภาชนะบรรจุท่ีสะดวก และปลอดภยั 
2. หลีกเล่ียงการจดัซ้ือยาท่ีมีลกัษณะยา  ลักษณะบรรจุภณัฑค์ลา้ยคลึงกนัซ่ึงอาจกอ่ให้เกดิ

ความคลาดเคล่ือนทางยา 
3. หากมีการเปล่ียนแปลงขนาดบรรจุ หรือความแรง  ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชนจะต้องท าหนังสือ

แจง้เวียนให้ผูเ้กีย่วข้องทราบ ซ่ึงได้แก ่แพทย ์ งานอุบัติเหตุ- ฉุกเฉิน  หอผูป่้วยใน โดยทันที  
การจัดเกบ็ 

(Storage) 

1. ให้ท าการจดัเกบ็ในอุณหภูมิห้อง  ไม่ควรเกบ็ในตูเ้ยน็เน่ืองจากยาอาจตกตะกอน  
2. ให้มีการส ารองยาได้ท่ีห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน  และหอผูป่้วยใน 
3. การจดัเกบ็ยาตอ้งแยกเกบ็ในพ้ืนท่ีเฉพาะแยกจากยาอ่ืน ๆ และติดป้ายบอกยากลุ่มเส่ียงอย่าง

ชัดเจน 
4. ห้องยาติดแถบสีแดงท่ี ampoule ยา เพื่อแจง้เตือน 

การส่ังใช้ยา 

(Prescribing) 

1.  แพทยค์วรส่ังยาด้วยช่ือสามัญทางยาท่ีชัดเจน  อ่านง่าย ห้ามใช้ช่ือย่อ 
2.  แพทยค์วรส่ังยาด้วยขอ้มูล  ดังน้ี 
     -  ช่ือยา 
      - ขนาดการใช้ยา 
ขนาดยา: 
 ขนาดเร่ิมตน้ : 3 mg (1 ml) ฉีดเขา้ทางหลอดเลือดด าอยา่งรวดเร็ว ภายใน 1 – 2 วินาที 
 ขนาดยาคร้ังท่ีสอง : ถา้ขนาดยาท่ีให้คร้ังแรกไม่สามารถท าให้อาการของหัวใจเตน้
เร็วผดิปกติหายไปภายใน 1-2 นาที ควรให้ยาอีก 6 mg ฉีดเขา้หลอดเลือดด าอยา่งรวดเร็ว  
                ขนาดยาคร้ังท่ีสาม :  ถา้ขนาดยาท่ีให้คร้ังท่ีสองไม่สามารถท าให้อาการของหัวใจเตน้
เร็วผดิปกติหายไปภายใน 1-2 นาที ควรให้ยาอีก 12 mg ฉีดเขา้หลอดเลือดด าอยา่งรวดเร็ว 
                ไม่แนะน าให้ใช้ขนาดยาท่ีสูงกว่าขนาดยาท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ี 
                 ส าหรับเด็กขนาดยาอยูท่ี่ 0.0375-0.25 mg/kg 
3.  เปล่ียนแปลงช่ือในคอมพิวเตอร์ ให้ต่างจาก Adrenaline เพ่ือป้องกนัความสับสนในการส่ัง
ใช้ยา 
4.  ห้ามส่ังใช้ยาทางวาจา หรือโทรศพัท์ 

การเตรียม 1. ไม่ควรท าการเจือจาง  เน่ืองจากยาสามารถใช้ได้เลยตามขนาดยาท่ีต้องการ  
2. หากพบว่ายามีการตกตะกอน  ห้ามใช้ยาน้ีเด็ดขาด  ควรวางท้ิงไวใ้ห้ตะกอนหายกอ่นใช้ 
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(Preparation) 

การบริหารยา 
(Administration) 

1. ควรมีการระบุตวัผูป่้วยให้ชัดเจนกอ่นบริหารยา  
2. ให้ยาผา่นเส้นเลือดท่ีใกลหั้วใจท่ีสุดโดยวิธี iv push และฉีด NSS ตาม 20 ml เพื่อให้ยาออก

ฤทธ์ิเร็วขึ้นใช้ Three way 
การตดิตาม 

(Monitoring) 

1.  EKG  กอ่น และหลงับริหารยา 
2.  BP, HR ทุก 15 นาที เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 
3.  อาการขา้งเคียง: ใบหน้าร้อนวูบวาบ (facial flushing), ใจส่ัน, เจ็บหน้าอก, ความ 
    ดันโลหิตต  ่า, ปวดศีรษะ, เหน่ือยหอบ 
 ควรแจ้งแพทย์ทนัท ีเม่ือ 
1. BP < 90/60 mmHg 
2. HR < 60 BPM 

 
วธิีปฏิบัตเิพือ่แก้ไขอาการไม่พงึประสงค์จากยา 

อาการไม่พึงประสงค์ท่ีเกดิขึ้นจะเกดิอยา่งรวดเร็วและหายไดเ้อง มีความเป็นพิษเพียงระยะสั้น ๆ 
เน่ืองจากยามีค่าคร่ึงชีวิตสั้นมาก (half-life ของยา ADENOSINE < 10 วินาที)   
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2.  Adrenaline Injection 
รูปแบบที่มีในโรงพยาบาล  Injection :  1 mg in 1 ml (1: 1,000) 
ข้อบ่งใช้ : รักษาภาวะ shock, anaphylaxis 
ประเดน็ปัญหา 

1. การเกดิ Tissue necrosis  จากการร่ัวไหลของยาออกนอกหลอดเลือด(extravasation) 
2. อาจเกดิ ventricular fibrillation, pulmonary edema ซ่ึงถึงแกชี่วิตได้ 
3. ช่ือยาคลา้ยกบั ADENOSINE  injection อาจท าใหเ้กดิความสับสนของผูใ้ชไ้ด้ 

แนวทางการจัดการ 
การคัดเลอืก 

จัดหา 

(Supply) 

1. ให้ท าการจดัซ้ือยา 1 ขนาดความแรง  คือ ขนาด 1 mg in 1 ml (1: 1,000) injection 
2. ให้ท าการจดัซ้ือจากบริษทัเดียวเสมอ (องค์การเภสัชกรรม) 
3. หากมีการเปล่ียนแปลงขนาดบรรจุ หรือความแรง  ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชนจะต้องท าหนังสือ

แจง้เวียนให้ผูเ้กีย่วข้องทราบ ซ่ึงได้แก ่แพทย ์ งานอุบัติเหตุ- ฉุกเฉิน  หอผูป่้วยใน โดย
ทันที 

การจัดเกบ็ 
(Storage) 

1. ก  าหนดให้ท าการเกบ็ยาในตูเ้ยน็ อุณหภูมิระหว่าง 2 – 8 องศาเซลเซียส ยามีอายุ 3 ปี  (เกบ็
ท่ีอุณหภูมิไม่เกนิ 25 องศาเซลเซียส มีอายุ 2 ปี )   

2. ก  าหนดให้หน่วยงานท่ีมีการส ารองยา  ได้แก ่งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน หอผูป่้วยใน  ห้อง
คลอด ตรวจสอบความพร้อมใช้ทุกเวร 

3. การจดัเกบ็ต้องแยกเกบ็ในพ้ืนท่ีเฉพาะแยกจากยาอ่ืน ๆ และติดป้ายบอกยากลุ่มเส่ียงอยา่ง
ชัดเจน 

4. ห้องยาติดแถบสีแดงท่ี ampoule ยา เพื่อแจง้เตือน 
การส่ังใช้ยา 

(Prescribing) 

1.  การส่ังใช้ยาตอ้งระบุขอ้มูล  ดังน้ี 
 ช่ือยา  โดยใช้ช่ือสามัญทางยา 
 ความเขม้ขน้  โดยระบุ 1: 1,000 หรือ 1: 10,000 
 ขนาดการใช้ยา 

Infant and children 
Asystolic or pulseless arrest : ผสมยา 1 mg (1 amp) ใน NSS จนครบ 10 ml (1:10000) ขนาด
ยาท่ีใช้คือ 0.01 mg/kg (0.1 ml /kg) ให้ยานานมากกว่า 1 นาที  ให้ซ ้ าได้ทุก 3 – 5 นาที ตามการ
ตอบสนองของคนไข้ 
Adults 
Cardiac arrest :  IV 1 mg โดยผสมยา 1 mg (1 amp) ใน NSS จนครบ 10 ml ให้ยานานมากกว่า 
1 นาที ซ ้าได้ทุก 3 – 5 นาที ให้ push น ้าตาม 10 – 20 ซีซี 
Endotracheal  2 – 2.5 amp ของสารละลายเขม้ขน้ 1:1,000 ผสม NSS จนครบ 10 ml 
2.  เปล่ียนแปลงช่ือในคอมพิวเตอร์ให้ต่างจากยา ADENOSINE เพื่อป้องกนัความ 
     สับสนในการส่ังยา 
3.  ห้ามส่ังใช้ยาทางวาจา  หรือโทรศัพท์  ยกกรณี CPR 
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การเตรียม 
(Preparation) 

1.  Adrenaline 1: 1,000 คือ Adrenaline 1 amp ในรูปแบบท่ีโรงพยาบาลมีจึงไม่ตอ้งมี 
     การเตรียมเพ่ิมเติม  สามารถใช้ได้ทันที 
2.  Adrenaline 1: 10,000  เตรียมโดย 
     2.1  Adrenaline 10 amp (10 ml) ผสมกบั NSS 90 ml (NSS 100 ml) น าสารละลาย 
            ออก 10 ml) ผสมให้เขา้กนักอ่นใช้ 
     2.2  Adrenaline  1  amp (1 ml) ผสมกบั NSS 9  ml 

การบริหารยา 

(Administration) 

1.  การบริหารยาทาง sc , im ใช้ Adrenaline 1: 1,000 ได้ แต่ไม่ควรเกนิ 5 mg ต่อวนั 
2.  การให้ Direct iv ควรให้ในความเขม้ขน้ 1: 10,000 ทางหลอดเลือดด าใหญ่ และให้  
     NSS 20 ml ตาม ห้ามให้ทางหลอดเลือดแดงและกลา้มเน้ือ 
3.  การให้ iv infusion ควรให้อตัราเร่ิมตน้ 0.1 mcg/kg/min โดยใช้ infusion pump 
4.  การให้ Endotracheal tube ใช้ขนาดยาเป็น 2-2.5 เท่า ของการฉีดเขา้หลอดเลือดและ 
     ตอ้งเจือจางด้วย NSS, SWFI 10 ml 

การตดิตาม 

(Monitoring) 

1.  EKG monitor ในกรณี CPR 
2.  BP, HR ทุก 15 นาที เป็นเวลา 1 ชั่วโมง และติดตามต่อทุก 30 นาที จนกว่าจะ stable รายงาน
แพทยเ์ม่ือ BP<90/60 mmHg หรือ >160/100 mmHg HR <60คร้ัง/min หรือ >120 คร้ัง/min 
3.  กรณี iv infusion ควรตรวจดู IV site ติดตามประเมินการเกดิ tissue necrosis  ถา้มี 
    ยาร่ัวออกมา 
4.ประเมินGCS เฝ้าระวงัภาวะรูม่านตาขยายใหญ่ 
5.บันทึกปริมาณสารน ้ าเขา้-ออกจากร่างกาย 
ควรแจ้งแพทย์ทนัที  เม่ือ 
1. BP  มากกว่า 140/90 mmHg 
2. HR มากกว่า  140  คร้ัง/นาที 
3.  เกดิ Tissue necrosis 

 

วธิีปฏิบัตเิพือ่แก้ไขอาการไม่พงึประสงค์จากยา 
1. เม่ือให้ยาในขนาดปกติแลว้เกดิอาการขา้งเคียงท่ีมีอาการเลวลงให้หยดุยา 
2. ถา้เกดิอาการขา้งเคียงรุนแรงจากพิษของยาให้รักษาตามอาการ  
- การเกดิ hypotension จะเกดิไม่นานและอาจไม่จ  าเป็นตอ้งรักษา  ยกเวน้มีอาการรุนแรง   

- Agitation ให้ Haloperidol 2 – 5 mg im  ในผูใ้หญ่ 
- อาการชัก ให้ Diazepam iv 
- Cardiac arrythmias ให้  beta blockers เช่น Propranolol 
- Hyperthermia ให้ความเย็น 
- ไม่มียาตา้นพิษท่ีจ  าเพาะเจาะจง 
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3.  Amiodarone injection 
รูปแบบที่มีในโรงพยาบาล  Injection :  150 mg/3 ml  
ข้อบ่งใช้  : Atraial และ Ventricular tachyarrythymia 
   : Rapif atrial arrythymia (AF with RVR) ในผูป่้วย impair LV function ท่ีใช ้Digoxin แลว้ไม่
ไดผ้ล 
ประเดน็ปัญหา 

1. ช่ือคลา้ยกบัยา Adrenaline (Epinephrine), Adenosine อาจท าใหเ้กดิความสับสนของผูใ้ชไ้ด้ 
2. ขั้นตอนการบริหารยายุ่งยาก 

แนวทางการจัดการ 
การคัดเลอืก 

จัดหา 
(Supply) 

1.  ตอ้งจดัซ้ือยาท่ีมีฉลากชัดเจน  อ่านง่าย  และมีภาชนะบรรจุท่ีสะดวก  และปลอดภยั 
2. หลีกเล่ียงการจดัซ้ือยาท่ีมีลกัษณะยา  ลักษณะบรรจุภณัฑท่ี์คลา้ยคลึงกนั ซ่ึงอาจ

กอ่ให้เกดิความคลาดเคล่ือนทางยา 
3. หากมีการเปล่ียนแปลงขนาดบรรจุ หรือความแรง  ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชนจะต้องท า

หนังสือแจง้เวียนให้ผูเ้กีย่วข้องทราบ ซ่ึงได้แก ่แพทย ์ งานอุบัติเหตุ- ฉุกเฉิน  หอผูป่้วย
ใน โดยทันที 

การจัดเกบ็ 

(Storage) 

1. เกบ็ท่ีอุณหภูมิห้อง (25 องศาเซลเซียส) ห้ามใช้เม่ือเปล่ียนสีหรือมีตะกอน 
2. หน่วยงานท่ีมีการส ารองได้แก ่ งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน  หอผูป่้วยใน  
3. ตอ้งมีการท าเคร่ืองหมายบริเวณท่ีเกบ็ให้ทราบว่าเป็นยา High Alert Drug  และ 
          ตรวจสอบจ านวน  

การส่ังใช้ยา 

(Prescribing) 

1. Cardiac arrest (VF/pulseless VT)  : 300 mg dilute D-5-W 30 ml IV push 3 – 5 นาที 
(ซ ้าได้อีก 150 mg IV) สูงสุดไม่เกนิ 2.1 g / 24 hrs 
IV push ฉีดยาให้เร็วร่วมกบัควรให้สารน ้ าไล่ตามไปอีก 20 ml หลังจากนั้น ยกแขน
ขา้งนั้นขึ้นสูงนาน 10 – 20 วินาที เพ่ือให้ยาเขา้สู่หัวใจได้เร็วขึ้น 

2. wide complex tachycardia (stable) : 24 ชั่วโมงแรก ให้ยา 1050 mg โดยให้ตามล าดับ  
แบ่งเป็น 3 phase ดังน้ี 

Rapid phase  เร่ิมให้ยา 150 mg / 3 ml(1 amp) (ผสม 3 ml ใน D-5-W 100 ml) ด้วย
อตัราเร็ว 30  mg/min ประมาณ 10 นาที 
หลงัจากนั้นให้ยาต่อไปอีกประมาณ 900 mg (ผสม 6 amp = 18 ml ใน D-5-W 500 ml)  
โดยแบ่งการให้เป็น 2 ช่วง คือ 
Slow phase  แบ่งให้ยา 360 mg (200 ml) IV drip ใน 6 ชม.  (อตัราเร็ว 33 ml/hr)  แลว้
ต่อด้วย 
Maintenance phase โดยให้ยาต่ออีก 540  mg (300 ml) IV drip  ใน 18 ชั่วโมง 
(อตัราเร็ว 17  ml/hr)   
หลงัจาก 24 ชม. แรกผา่นไป ให้ Maintenance อตัราเร็วการให้ยาต่อ จนอาการผูป่้วยดี
ขึ้น 
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การเตรียม 
(Preparation) 

การบริหารยา 

(Administration) 

- เจือจางด้วย D-5-W 
- ห้ามผสมกบั NSS, Heparin, Aminophylline, Cefazolin, Furosemide 
- ถา้สารละลายท่ีเจือจางแลว้ บรรจุในภาชนะ Plastic PVC ควรใช้ภายใน 2 ชั่วโมง 
- ถา้สารละลายท่ีเจือจางแลว้ บรรจุในภาชนะ แกว้  ควรใช้ภายใน 24 ชั่วโมง 
- ยากอ่นผสม เกบ็ให้พน้แสง 

การตดิตาม 
(Monitoring) 

1. ติดตาม EKG ตลอดเวลา  รายงานแพทย ์เม่ือพบ VT, VF, Heart block 
2. ติดตาม BP, RR ทุก 5 นาที ในช่วงแรกของการให้ยา (ติดตามจนกระทั่ง BP, RR คงท่ี 

จากนั้นติดตามทุก 2 – 4 ชั่วโมง)  รายงานแพทย ์เม่ือพบ BP < 90/60 mmHg  หรือ HR 
< 60 BMP 

3. Serum electrolytes : K, Mg  

 
วธีิปฏิบัติเพือ่แก้ไขอาการไม่พงึประสงค์จากยา   : แกไ้ขตามอาการ 
ข้อห้ามใช้ 

- Hypersensitivity ต่อ Amiodarone 
- Severe sinus-node dysfunction, Bradycardia 
- Cause syncope 
- Cardiogenic shock 
- ตั้งครรภ์ 
- ใหน้มบุตร 
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4.  Atropine injection 
รูปแบบที่มีในโรงพยาบาล  Injection :  0.6 mg in 1 ml (1: 1,000) 
ข้อบ่งใช้ ;  Preanesthetic,sinus bradycardia,organophosphate or carbamate poisoning, 
                  neuromuscular blockade  
ประเดน็ปัญหา 
เป็นยาท่ีมีผลต่อระบบหวัใจและหลอดเลือด หากเกดิความผิดพลาดอาจท าใหผู้ป่้วยเกดิอนัตรายได ้โดย
อาจเกดิอาการไม่พึงประสงคท่ี์ส าคญั ไดแ้ก ่tachycardia 
แนวทางการจัดการ 

การคัดเลอืก 
จัดหา 

(Supply) 

1.  ให้ท าการจดัซ้ือยา 1 ขนาดความแรง  คือ ขนาด 0.6 mg in 1 ml injection 
2.  ให้ท าการจดัซ้ือจากบริษทัเดียวเสมอ (องคก์ารเภสัชกรรม) 
3.   หากมีการเปล่ียนแปลงขนาดบรรจุ หรือความแรง  ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน 
     จะตอ้งท าหนังสือแจง้เวียนให้ผูเ้กีย่วขอ้งทราบ ซ่ึงได้แก ่แพทย ์ งาน  
     อุบัติเหตุ- ฉุกเฉิน  หอผูป่้วยใน โดยทันที  

การจัดเกบ็ 
(Storage) 

1.  ก  าหนดให้ท าการเกบ็ยา อุณหภูมิไม่เกนิ 25 องศาเซลเซียส  
2.  ก  าหนดให้หน่วยงานท่ีมีการส ารองยา ได้แก ่ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน  หอ 
     ผูป่้วยใน  ห้องคลอด  ตรวจสอบความพร้อมใช้ทุกเวร 
3.  การจดัเกบ็ตอ้งแยกเกบ็ในพ้ืนท่ีเฉพาะแยกจากยาอ่ืน ๆ และติดป้ายบอก 
     ยากลุ่มเส่ียงอย่างชัดเจน 
4.  ห้องยาติดแถบสีแดงท่ี ampoule ยา เพื่อแจ้งเตือน 

การส่ังใช้ยา 

(Prescribing) 

1.  การส่ังใช้ยาตอ้งระบุขอ้มูล  ดังน้ี 
 ช่ือยา  โดยใช้ช่ือสามัญทางยา 
 ขนาดการใช้ยา 

ทารกและเดก็ :  
- Preanesthetic : Oral, IM, IV, SC 
 < 5 kg: 0.02 mg/kg/dose ให้กอ่นผา่ตดั 30- 60 นาที อาจให้ต่อทุก 4 – 6 ชั่วโมงตาม
ความจ าเป็น  
 > 5 kg: 0.01 – 0.02 mg/kg/dose ถึงขนาดสูงสุด 0.4 mg/dose กอ่นผา่ตดั 30 – 60 นาที 
ขนาดต  ่าสุด 0.1 mg 
- Bradycardia : IV, intratracheal : 0.02 mg/kg ขนาดต  ่าสุด 0.1 mg ขนาดสูงสุดต่อคร้ัง 
0.5 mg ในเด็ก และ 1 mg ในผูใ้หญ่ อาจให้ซ ้าได้ทุก 5 นาที จนได้ขนาดยารวมไม่เกนิ 1 
mg ในเด็กและ 2 mg ในผูใ้หญ่  
· การให้แบบ intratracheal ตอ้งเจือจางยาด้วย NSS ให้ได้ปริมาตร 2 –3 ml. กอ่น  
· การรักษาภาวะ bradycardia จะใช้ atropine ต่อเม่ือการให้ oxygen และ adrenaline     
ไม่ได้ผลเท่านั้น 
เดก็ : 
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- Bronchospasm :Inhalation : 0.03 – 0.05 mg/kg/dose วนัละ 3 – 4 คร้ัง 
ผู้ใหญ่ : 
- Asystole : IV 1 mg ซ ้าได้ ทุก 3 – 5 นาทีตามความจ าเป็น 
- Bradycardia : IV 0.5 – 1 mg ทุก 5 นาที ขนาดยารวมไม่เกนิ 2 mg หรือ 0.04  
   mg/kg  
- การแกไ้ขภาวะ neuromuscular blockade : IV 25 – 30 mcg/kg ให้กอ่นให้ยา  
   neostigmine 30 วินาที 
- พิษจาก organophosphate หรือ carbamate : IV 1 – 2 mg/dose ทุก 10 – 20  
   นาที จนกว่าจะเกดิ atropine effect ( ปากแห้ง  ตาพร่า  ถ่ายปัสสาวะล าบาก   
   หน้าแดง ) ต่อไปให้ยาทุก 1 – 4 ชั่วโมงเป็นเวลาอยา่งน้อย 24 ชั่วโมง ขนาดยา 
   รวมสูงสุด 50 mg ใน 24 ชั่วโมงแรก กรณี severe intoxication อาจให้ยารวม 
   ทั้ งหมดสูงถึง 2 g. 
- Bronchospasm : inhalation : 0.025 – 0.05 mg/kg/dose ทุก 4 – 6 ชั่วโมง  
   (ขนาดยาสูงสุด 5 g/dose) 
  ระวงัการใช้ในผูป่้วยเด็กท่ีมีอาการ spastic paralysis ** 
3.  ห้ามส่ังใช้ยาทางวาจา  หรือโทรศัพท์  ยกกรณี CPR 

การเตรียม 

(Preparation) 

ห้ามผสมยาร่วมกบัยา  Ampicillin, Chloramphenicol, Adrenaline,Heparin,Warfarin  

การบริหารยา 

(Administration) 

1. ให้ 1 mg ฉีดเขา้ทางเส้นเลือดด าช้าๆ และให้ซ ้าได้ 3-5 นาที หากยงัไม่  
     ตอบสนอง แต่ไม่เกนิ 3 mg 
2.   กรณีหัวใจเตน้ช้า อาจให้ขนาด 0.5-1 mg ซ ้าได้ทุก 3-5 นาที ขนาดโดยรวม   
     ไม่เกนิ 3 mg หรือ 0.04mg/kg 

การตดิตาม 
(Monitoring) 

1.  ติดตามอตัราการเตน้ของหัวใจ ความดันโลหิต และ Mental status 
2.  ตรวจวดั vital sign ทุก  5 นาที จนกว่าจะ stable รายงานแพทยท์ันทีเม่ือ 
     BP > 140/90 mmHg , HR >120 คร้ัง /นาที 
3.  หากให้ยาเขา้ทางหลอดเลือดด า Mornitor EKG ตลอดการให้ยา ถึง 1 ชั่วโมง 
     หลงัให้ยา 
4.  อาการขา้งเคียงท่ีอาจพบได้ เช่น ปากแห้ง,ตาพร่ามวั,หัวใจเตน้ช้า,ชีพจรเตน้ 
     เร็ว,รูม่านตาขยายไม่ตอบสนอง  ผวิหนังร้อนวูบวาบ  หัวใจเตน้เร็ว  ความดันโลหิต  
    สูง  หายใจเร็วขึ้น 

1. บันทึกปริมาณสารน ้าเขา้-ออก เพื่อดูสัดส่วนความสมดุล เพราะยาอาจท าให้เกดิภาวะ  
     Urinary Retention ได้รายงานแพทยเ์ม่ือ Urine Output < 100 cc./hr 

วธิีปฏิบัตเิพือ่แก้ไขอาการไม่พงึประสงค์จากยา Overdose: Physostigmine 1-2 mg ( 0.5 mg หรือ 0.02 mg/kg 

ส าหรับเด็ก) ฉีดเขา้ใตผ้วิหนังหรือ IV อยา่งช้าๆ 
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5.  Calcium  gluconate injection 
รูปแบบที่มีในโรงพยาบาล   
                        Injection :  10%  Calcium gluconate  in 10 ml (1 g/amp = 4.65 mEq/amp) 
ข้อบ่งใช้ : รักษาอาการพิษจากแมกนีเซียม  ,ภาวะ severe hyperkalemia 
ประเดน็ปัญหา 
1.  หากฉีด IV push หรือหยดยาเขา้หลอดเลือดเร็วเกนิไป อาจท าใหเ้กดิ 

-  เสียชีวิตจากหวัใจเตน้ผิดจงัหวะ  (bradycardia,cardiac arrest) 
-  ความดนัโลหิตต ่า เป็นลม (Syncope) 
-  ระดับแคลเซียมในเลือดสูง 

2.  Tissue necrosis หากเกดิการร่ัวของยาออกนอกเส้นเลือด (หา้มฉีด IM หรือ SC ) 
3.  เกดิตะกอนอุดตนัเส้นเลือด หากผสมหรือฉีดยาน้ีต่อเน่ืองกบั Sodium bicarbonate , Dipotassium  
      phosphate 
แนวทางการจัดการ 

การคัดเลอืก 

จัดหา 

(Supply) 

1. ตอ้งจดัซ้ือยาท่ีมีฉลากชัดเจน  อ่านง่าย  และมีภาชนะบรรจุท่ีสะดวก และปลอดภยั  
2. หลีกเล่ียงการจดัซ้ือยาท่ีมีลกัษณะยา  ลักษณะบรรจุภณัฑค์ลา้ยคลึงกนัซ่ึงอาจกอ่ให้เกดิ

ความคลาดเคล่ือนทางยา 
3. จดัหาให้มียา 1 ความเขม้ขน้คือ 10% ขนาดบรรจุเดียวคือ 10 mL (มี Calcium gluconate 

1 g/amp ให้ Elemental Calcium 93 mg/amp = 4.65 mEq/amp) 
4. หากมีการเปล่ียนแปลงขนาดบรรจุ หรือความแรง  ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชนจะต้องท า

หนังสือแจง้เวียนให้ผูเ้กีย่วข้องทราบ ซ่ึงได้แก ่แพทย ์ งานอุบัติเหตุ- ฉุกเฉิน  หอผูป่้วย
ใน โดยทันที 

การจัดเกบ็ 

(Storage) 

1. ส ารองเกบ็ในรถกูชี้พ (Emergency cart) ให้เบิกทดแทนเฉพาะผูป่้วยท่ีมีการส่ังใช้ยา 
2. หน่วยงานท่ีมีการส ารองได้แก ่ งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน  หอผูป่้วยใน  
        ห้องคลอด 

การส่ังใช้ยา 
(Prescribing) 

ข้อห้ามใช้ 

 ผูป่้วยท่ีมีระดับแคลเซียมในเลือดสูง (Corrected serum calcium >  10.5 mmol/L) 
 ผูป่้วยท่ีมีหรือสงสัยว่ามีภาวะพิษจากยากลุ่ม Digitalis  
 ผูป่้วยท่ีมี Ventricular fibrillation ในระหว่างการท าหัตถการฟ้ืนคืนชีพ 
ข้อควรระวงัในการใช้ 
 ผูป่้วยท่ีได้ยากลุ่ม Digitalis 
 ผูป่้วยท่ีมีระดับ Phosphorusในเลือดสูง (โดยเฉพาะผลคูณระหว่าง Corrected serum 

calcium กบั Serum phosphorus มากกว่า 55 mg2/dL 
 ผูป่้วยไตวาย 
วธิีการส่ังใช้ยา 
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1. ห้ามส่ัง IM หรือ SC  
2. ส่ังระบุปริมาณยาในหน่วย mg หรือ g   ห้ามส่ังเป็นamp หรือ mL 
       ส่ังระบุวิธีการบริหาร อตัราเร็วในการ drip ยาให้ชัดเจน 

การเตรียม 

(Preparation) 

1. ฉีดยาเขม้ขน้โดยไม่เจือจาง หรือเจือจางใน D-5-W , D-5-S , D-10-W หรือ NSS ให้ได้
สารละลายมาตรฐานท่ีมีความเขม้ขน้ 1- 2 g/100 mL   (ควรผสม Calcium ใน D-5-W ไม่
ควรใช้ NSS เพราะ sodium ท าให้ calcium ขบัออกเร็วขึ้น    ห้ามผสมใน Bicarbonate 
เพราะจะตกตะกอน) 

2.  สารละลายท่ีเจือจางแลว้เกบ็ในอุณหภูมิห้อง และตอ้งใช้ ภายใน 24 ชั่วโมง 
3.  ติดฉลากบริเวณขวดยาให้เห็นช่ือยาชัดเจนและเน้น “High Alert Drugs”  

การบริหารยา 

(Administration) 

1. ฉีดเขา้ทางหลอดเลือดด าเท่านั้น ห้ามฉีด IM หรือ SC   
2. ฉีด IV ช้าๆ  ด้วยอตัราเร็วไม่เกนิ 1.5 mL ของ 10% Calcium gluconate  ต่อนาที    ยกเวน้

กรณี CPR ให้อยูใ่นดุลยพินิจของแพทย  ์
3. ห้ามผสมหรือให้ยาร่วมกบั Bactrim , Ceftriaxone sodium , Cefazolin sodium , 

Dexamethasone , Diazepam , , Phenytoin sodium  , Sodium bicarbonate  และ 
สารละลายด่าง ส่วนยาอ่ืนๆ ให้ปรึกษาเภสัชกรกอ่น 

4. ในผูป่้วยท่ีได้รับยา Digoxin  ห้ามให้ Calcium gluconate IV push ถา้จ  าเป็นตอ้งให้ทาง
หลอดเลือดด า  ให้เจือจาง 10%  Calcium gluconate 10 mL ในสารน ้า 100 mL และให้
ในเวลาไม่ต  ่ากว่า 1 ชั่วโมง หรือใช้ยาชนิดรับประทานแทน 

การตดิตาม 
(Monitoring) 

1.     On monitor EKG ตลอดเวลา วดัส ญญาณชีพทุก15 นาที หลงัให้ยา เกดิภาวะความดัน  
โลหิตต  ่า  ชีพจรช้า  หัวใจเตน้ผดิจงัหวะ หรืออาจท าให้เกดิภาวะหัวใจหยดุเตน้ได้ ควร
รายงานแพทยท์ันทีเม่ือ HR <60 คร้ัง/นาที  BP<90/60mmHg  

2.      เฝ้าระวงัอาการแสดงของภาวะ  
-   Calcium ต ่า จะชักกระตุก ปากเบ้ียว น้ิวชา  กล้ามเน้ือเป็นตะคริว  เลือดออกง่าย  
หัวใจบีบตวัอ่อนลง 
-   Calcium สูง กลา้มเน้ือจะเปล้ีย   ปวดบริเวณกระดูก 

3.      เฝ้าระวงัอาการคล่ืนไส้อาเจียน จากผลขา้งเคียงของยา  
4.      ตรวจสอบบริเวณให้ยา หากปวดบวมแดงให้หยดุยาและเปล่ียนต  าแหน่งให้ยาใหม่    

รายงานแพทยต์ิดตามอาการอกัเสบเวรละ 1 คร้ัง จนกว่าจะทุเลา 
5.      ติดตามผล Lab : Ca  ให้อยูใ่นระดับปกติคือ 8.1-10.4 mg/dL หากมีค่ามากกว่า 11mg/dL 

ให้รายงานแพทยท์ันที  
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วธิีปฏิบัตเิพือ่แก้ไขอาการไม่พงึประสงค์จากยา 

1.  ถา้เกดิอาการขา้งเคียงให้ใช้สารละลายท่ีเจือจางและลดอตัราเร็วของการให้ยา  ถา้อาการขา้งเคียงรุนแรงหรือยงั
มีอาการอยูใ่ห้หยดุยา 

2. การรักษาภาวะ  overdose ให้  sodium chloride  iv infusion เพื่อรักษาภาวะ normovolumia และให้ 

Furosemide 80 – 100 mg iv ทุก 2 – 4 ชั่วโมง โดย Sodium Chloride จะแยง่ท่ีกบั Calcium ในการ 
reabsorption ท่ีท่อไตและ Furosemide จะเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาโดยท าให้เพ่ิมการขบัออกของ 
Calcium 
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6.  Digoxin  injection, tablet 
รูปแบบที่มีในโรงพยาบาล  Injection :  0.5 mg in 2 ml , Tablet  0.25 mg, 0.0625 mg 
ข้อบ่งใช้ : heart failure, atrial fibrillation 
ประเดน็ปัญหา 
เป็นยาท่ีมีดชันีการรักษาแคบ  เม่ือมีการเปล่ียนแปลงขนาดยาเพียงเล็กนอ้ยกอ็าจจะท าใหไ้ม่ได้
ผลการรักษาท่ีตอ้งการหรืออาจท าใหผู้ป่้วยได้รับยาเกนิขนาดเกดิอาการพิษจากยา ไดแ้ก ่หวัใจเตน้ชา้ 
หวัใจหยดุเตน้ กดสมอง อาจท าใหเ้สียชีวิตได้ 
แนวทางการจัดการ 

การคัดเลอืก 
จัดหา 

(Supply) 

1. ตอ้งจดัซ้ือยาท่ีมีฉลากชัดเจน  อ่านง่าย  และมีภาชนะบรรจุท่ีสะดวก และปลอดภยั 
2. หลีกเล่ียงการจดัซ้ือยาท่ีมีลกัษณะยา  ลักษณะบรรจุภณัฑค์ลา้ยคลึงกนัซ่ึงอาจกอ่ให้เกดิ

ความคลาดเคล่ือนทางยา 
3.  Digoxin injection  มีรูปแบบและความแรงเดียว  คือ 0.5 mg/2 ml 
         Digoxin tablet มี 1 ความแรง คือ  
         Digoxin tablet 0.25 mg เม็ดสีขาว  
4.      หากมีการเปล่ียนแปลงขนาดบรรจุ หรือความแรง  ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชนจะตอ้ง  
         ท าหนังสือแจง้เวียนให้ผูเ้กีย่วขอ้งทราบ ซ่ึงได้แก ่แพทย ์ งานอุบัติเหตุ- ฉุกเฉิน    
         หอผูป่้วยใน โดยทันที  

การจัดเกบ็ 

(Storage) 

1.  บริเวณท่ีเกบ็ให้ท าเคร่ืองหมายให้ทราบว่าเป็นยาท่ีตอ้งระวังเป็นพิเศษ 
2.   ก  าหนดให้มีการส ารองยา  Digoxin injection ท่ี ห้องยาเท่านั้นและให้มีการตรวจสอบ  
ความพร้อมใช้  วนัหมดอายุ 

การส่ังใช้ยา 

(Prescribing) 

ขนาดยา:  
 Load dose : เร่ิมให้ยาทางหลอดเลือดด า  0.25 – 0.5 mg( 1 – 2 ml) สามารถปรับ
ขนาดยาได้ทุก 4 – 6 ชั่วโมง  คร้ังละ 0.25 – 0.5 mg ( 1 – 2 ml)  จนกระทั่งได้ Heart  rate    
60 -100  คร้ัง/นาที 
 Maintenance dose :  รับประทาน 0.125 – 0.25 mg /วนั 
ข้อควรระวงั:  
 ห้ามใช้ในผูป่้วยกลา้มเน้ือหัวใจตาย  โรคไตขั้นรุนแรง  ผูป่้วยท่ีมีระดับ          
โปแตสเซียมในเลือดต  ่า 

การจัดยา จ่ายยา 

(Dispensing) 

1. จ่ายยาตามจ  านวนท่ีส่ัง 
2. มีการตรวจสอบความถูกตอ้งของชนิดยา  ความแรง  ปริมาณยา  ขนาดยาตามใบส่ัง

แพทย ์ และผูป่้วยท่ีตอ้งได้รับยาทุกคร้ังกอ่นจ่ายยา 
3. แนะน าให้ผูป่้วยรับประทานอาหารท่ีมี K สูง เช่น กลว้ย ส้ม 
4. อาจสอนผูป่้วยให้จบัชีพจรตนเองกอ่นกนิยา ถ้าต  ่ากว่า 60 คร้ัง/นาที ตอ้งบอกพยาบาล/

แพทย ์
5. กรณีจ่ายยา Digoxin tablet ให้กบัผูป่้วยนอก ฉลากยาพิมพข์อ้ความ “โปรดใช้ยาน้ีตาม
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แพทยส่ั์ง ห้ามเพ่ิมหรือลดยาเอง”   และติดสติ๊กเกอร์ “โปรดใช้ยาน้ีด้วยความ
ระมดัระวงัเป็นพิเศษ  หากมีอาการพิษจากยาได้แก ่เบ่ืออาหาร คล่ืนไส้ อาเจียน ปวด
ท้อง ปวดศีรษะ  อ่อนเพลีย ปวดเม่ือย กลา้มเน้ืออ่อนแรง ง่วงซึม  สับสน การมองเห็น
ผดิปกติ เห็นภาพหลอน  มองเห็นแสงสีเขียว เหลือง หัวใจเตน้ผดิจงัหวะ  รีบมาพบ
แพทย”์ 

การเตรียม 
(Preparation) 

   Digoxin injection : เจือจางยาแต่ละ 1 ml ด้วย steriled water ,NSS , D5W 4  ml 

การบริหารยา 

(Administration) 

เจือจางยาแต่ละ 1 ml ด้วย steriled water ,NSS , D5W 4  ml ฉีดเขา้หลอดเลือดด านานกว่า 5 
นาที 

การตดิตาม 

(Monitoring) 

เน่ืองจากโรงพยาบาลไม่สามรถวดัระดับยาในเลือดได้  ดังนั้นการสังเกตอาการของผูป่้วยจึง
เป็นเร่ืองส าคัญ  อาการพิษจากยา  ได้แก ่  เบ่ืออาหาร  คล่ืนไส้  อาเจียน  ปวดท้อง  หัวใจเตน้
ผดิจงัหวะ  การมองเห็นผดิปกติ  มองเห็นแสงสีเขียว เหลือง   hyperkalemia ( จาก digoxin 
overdose) 

1. monitor EKG ตลอดการให้ยา  ถึง 1 ชั่วโมงหลังให้ยา 
2. วดั vital sign ทุก 15 นาที 4 คร้ัง และ หลังจากนั้นทุก 4 ชั่วโมง 
ควรแจ้งแพทย์ทนัที เม่ือ 
1.      BP  น้อยกว่า 90/60 mmHg 
2. อตัราการเตน้ของหัวใจ  น้อยกว่า 60 คร้ัง/นาที อตัราการหายใจ  น้อยกว่า 14 คร้ัง/ นาที 
3. EKG : พบ Prolong interval , ST depression ,S-A arrest ,A-V block , AF with slow  
4. ระดับโปแตสเซียมในเลือด   น้อยกว่า 3.5 mEq/L 

 

วธิีปฏิบัตเิพือ่แก้ไขอาการไม่พงึประสงค์จากยา 
1. หยดุใช้ยา 
2. ให้ atropine 0.6 – 1.2 mg (1 – 2 amp) IV bolus  หากเกดิภาวะ bradycardia 

หมายเหตุ : ถา้ตอ้งท า cardiovasion ในผูป่้วยท่ีได้ digoxin ไปแลว้ ต้องใช้ก  าลงัไฟฟ้าต  ่า (10-20 J) 
 
 
 
 
 
 
 

7.  Dopamine injection 
รูปแบบที่มีในโรงพยาบาล  Injection :  250 mg in 10 ml 
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ข้อบ่งใช้ : เพิ่มความดนัโลหิตในภาวะ shock , เพิ่ม renal blood flow , เพิ่ม Cardiac output  รักษา 
symptomatic bradycardia ท่ีรักษาดว้ย atropine ไม่ไดผ้ล หรือรักษาภาวะความดนัโลหิตต ่า (ไม่มี 
hypovolemia) 
ประเดน็ปัญหา 

1. ค าสั่งใชย้าท่ีไม่มีแนวทางเดียวกนั  ท าใหเ้กดิความสับสนในการเตรียมและการบริหารยา 
2. การค านวณขนาดยา  อตัราการใหย้า ใหเ้หมาะสมกบัผูป่้วยแต่ละราย 
3. รูปลกัษณ์ท่ีคลา้ยกบั KCl injection 
4. อตัราการใหย้าท่ีไม่สม ่าเสมอ จะส่งผลต่อการออกฤทธ์ิของยาท่ีแตกต่างกนั  

แนวทางการจัดการ 
การคัดเลอืก 

จัดหา 

(Supply) 
ตวัผลิตภณัฑ ์ บรรจุภณัฑอ์าจ
น าไปสู่ความผดิพลาดถึงตวั
ผูป่้วยได้ 

1. ตอ้งจดัซ้ือยาท่ีมีฉลาดชัดเจน อ่านง่าย และมีภาชนะบรรจุท่ีสะดวก และ
ปลอดภัย 

2. หลีกเล่ียงการจดัซ้ือยาท่ีมีลกัษณะยา  ลักษณะบรรจุภณัฑท่ี์คลา้ยคลึงกนั ซ่ึง
อาจกอ่ให้เกดิความคลาดเคล่ือนทางยา 

3. หากมีการเปล่ียนแปลงขนาดบรรจุ หรือความแรง  ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
จะตอ้งท าหนังสือแจง้เวียนให้ผูเ้กีย่วข้องทราบ ซ่ึงได้แก ่แพทย ์ งานอุบัติเหตุ - 
ฉุกเฉิน  หอผูป่้วยใน โดยทันที 

การจัดเกบ็ 

(Storage) 
ระวงัหยบิยาผดิสลบักบั KCl 
injection 

1. ตอ้งเกบ็ยาให้เป็นสัดส่วน  และบริเวณท่ีเกบ็ยาท่ีมีความเส่ียงสูงต้องมีป้ายเตือน
ให้เห็นชัดเจน 

2. ส าหรับยาของผูป่้วยใน  ให้เกบ็ยาของผูป่้วยเฉพาะราย และติดเคร่ืองหมายใน
ท่ีเกบ็ยาของผูป่้วยรายนั้ น 

3. หน่วยงานท่ีมีการส ารองได้แก ่ งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน  หอผูป่้วยใน  
การส่ังใช้ยา 

(Prescribing) 
ขอ้บ่งใช้และขนาดยา 
มาตรฐานค  าส่ังใช้ยาเพ่ือความ
ชัดเจนในการส่ือสาร 
การส่ังการติดตามภายหลังการ
ให้ยา 

1.  ขอ้ห้ามและขอ้ควรระวงั : ห้ามใช้ Dopamine ในผูท่ี้มีประวตัิแพย้าน้ี  
     หรือผูท่ี้แพย้าในกลุ่ม bisulfites, ผูท่ี้เป็น pheochromocytoma,   
     ventricular fibrillation  หรือผูท่ี้ใช้ยา Phenytoin อยู(่เพราะอาจท าให้  
     ผูป่้วยเกดิความดันต  ่า และเกดิ bradycardia) และควรระมดัระวังการใช้ 
     ในผูท่ี้เป็น  cardiac arrythythmias หรือผูท่ี้เป็น occlusive vascular  
      disease 
2.  ขนาดยาไม่ควรเกนิ 20 microgram/kg/min 
ขนาดยา :  

       ทารก : 1 – 20 mcg/kg/min ปรับขนาดยาตามการตอบสนอง 
    เด็ก    : 1 – 20 mcg/kg/min ปรับขนาดยาตามการตอบสนอง                       

ขนาดยาสูงสุด 50 mcg/kg/min 
            ผูใ้หญ่ : 3 – 10 mcg/kg/min ในการปรับขนาดยาจะเพ่ิมคร้ังละ 1 – 4    
                mcg/kg/min หรือน้อยกว่า ทุก 10 – 30 นาทีจนได้การตอบสนองท่ี  
                ต้องการ ขนาดยาสูงสุด 50 mcg/kg/min   หากใช้ขนาดยามากกว่า            
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20 –  30 mcg/kg/min อาจใช้ epinephrine (adrenaline) แทน 
3.  ค  าส่ังใช้ยาควรประกอบด้วย 
     -  ช่ือสามัญทางยา 
     -  ปริมาณของยา  และปริมาตรสารน ้ าท่ีใช้ผสม 
     -  อตัราการให้ยาเร่ิมตน้ เป็น ml/hr (ใช้ infusion pump หรือ  
         microdrop2min) 
    - scale  ในการปรับอตัราการให้ยา  และรายงานแพทย  ์
    -  ระยะเวลาในการติดตามวดั BP 
4.  การค  านวณอตัราการให้ยา  ตอ้งมีการประเมินน ้าหนักตวัผูป่้วยและ 
     ความเขม้ขน้ของยาร่วมกนัโดยดูจากตารางเทียบค่าท่ีจดัท าขึ้น 

การจัด  จ่ายยา 

(Dispensing) 
ทบทวนขนาดยาให้เหมาะสม 
รูปลักษณ์ท่ีคลา้ยกบั KCL 
injection 
การแจ้งเตือน 

1.  อ่านค  าส่ังใช้ยา  ช่ือยาท่ีผูป่้วยได้รับในทุกขั้นตอนอยา่งรอบคอบโดยมี 
     การทบทวนและพิจารณาจากยาอ่ืน ๆ ท่ีผูป่้วยได้รับร่วมกนัในการ 
     รักษาโรคนั้น ๆ 
2.  ประเมินการค  านวณขนาดยาท่ีแพทยส่ั์งซ ้าอีกคร้ัง(ตามตารางค  านวณ 
    ขนาดยา Dopamine ท่ีจดัท าขึ้นมาส าเร็จรูป) 
3.  ติดฉลากเตือน 
    “ถา้สารละลายเปล่ียนจากใสเป็นสีอ่ืนห้ามใช้   
    ระวงัยาร่ัวออกนอกเส้นเลือดจะท าให้เกดิ tissue necrosis  
     ห้ามผสมยาหรือให้ใน iv line พร้อมกบัยาตวัอ่ืนถ้าจ  าเป็นตอ้งใช้ให้   
     flush สายกอ่นให้ยาตวัอ่ืน” 
4.  ระวังจ่ายผดิสลบักบั KCl injection 
5.  ตอ้งติดสติ๊กเกอร์แจ้งเตือน “High Alert Drug” ท่ีซองยาทุกคร้ัง    
    รวมถึง card แจง้เตือนท่ีชั้นเกบ็ยาผูป่้วยและหน้า chart 

การเตรียม 

(Preparation) 
ยาไม่สามารถเขา้กนัได้กบั
สารละลายด่าง เช่น NAHCO3, 
เกลือของเหล็ก( Fe3+ salt)โดย
จะท าให้เกดิตะกอนเม่ือให้
ร่วมกนัโดยอาจสังเกตได้จาก
สารละลายเปล่ียนสีจากใสเป็น
สีชมพูหรือสีม่วง,   acyclovir, 
amphotericin B, ampicillin, 
cephalosporin, gentamicin, 
Penicillin G potassium เม่ือให้
ทาง Y-site 

1. หลีกเล่ียงการให้ยาหรือสารละลายดังกล่าวซ่ึงไม่สามารถเขา้กนัได้กบั 
Dopamine ผา่นทาง iv เส้นเดียวกนั  

2. ความคงตวัของยา  :  ยาน้ีควรเกบ็ให้พน้แสงและห้ามใช้ถา้สารละลายยา
เปล่ียนเป็นสีเหลือเขม้  สารละลายยาท่ีผสมแลว้ควรใช้ให้หมดภายใน           
24  ชั่วโมง 

3. การเตรียมตามขอ้ตกลงวิชาชีพ 
Dopamine 1:1   ยา 2 amp +D5W 500  ml(  ยา 1 mg = 1,000 mcg = สารละลาย 
1 ml = 60 microdrop) 
Dopamine 2:1 ยา 4 amp + D5W 500 ml(ยา 2 mg = 2,000 mcg = สารละลาย 1 
ml = 60 microdrop) 

      กรณี ER ให้ใช้ Dopamine 100 mg(4 ml) + D5W  100 ml 
     กรณีผูป่้วยเบาหวาน  ใช้ NSS ในการผสมยา 
4.  ห้ามให้ยาร่วมกบั Dilantin injection เพราะจะท าให้ 
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ความสับสนในการเตรียมและ
การบริหารยา 

     ความดันต  ่า และหัวใจเตน้ช้าลง 
 

การบริหารยา 
(Administration) 

อตัราการให้ยาท่ีไม่สม ่าเสมอจะ
มีผลต่อการออกฤทธ์ิของยาท่ี
แตกต่างกนั 
ขนาดยาท่ีมากกว่า 20 
mcg/kg/min ตอ้งอยูใ่นความ
ดูแลอย่างใกลชิ้ดของแพทย  ์
ห้ามหยดุยากะทันหัน 
อายุหลังผสม 24 ชั่วโมง 

1. IV infusion  :  ให้ยาผ่านเส้นเลือดด าใหญ่  และควรใช้ infusion pump เพื่อให้
สามารถควบคุมอตัราการให้ยาได้และเม่ือให้ยากบัผูป่้วยไปแลว้ควรสังเกต
บริเวณท่ีแทงเข็มว่าเกดิการร่ัวของยาออกมานอกบริเวณหลอดเลือด
(extravasation) หรือไม่โดยสังเกตได้จากภาวะเขียวคล ้า หรือชาบริเวณท่ีแทง
เข็ม 

2. เพ่ิมคร้ังละ 1 – 5 microdrop ทุก 10 – 30 นาท่ีหรือตามแพทยส่ั์งจนกระทั่ง
ผูป่้วยตอบสนอง  กอ่นปรับ  ตอ้งตรวจสอบขนาดยากบัตารางค  านวณขนาดยา
ตามน ้าหนักผูป่้วยกอ่น อยา่ให้ยาเกนิ  20  microgram/kg/min 

3. การหยดุยา  ควรลดอตัราการให้ยาลงช้า ๆ อยา่งสม ่าเสมอ  หายหยดุยาทันที
อาจเกดิ hypotension 

4. บริหารยาเกนิ  24  ชั่วโมง  ต้องเปล่ียนยาชุดใหม่ทุก 24  ชั่วโมง 
การตดิตาม 
(Monitoring) 

เฝ้าระวงัอาการพิษจากการให้ยา 

1. ประเมินผลขา้งเคียงได้แก ่ปวดศีรษะ เจ็บหน้าอก 
2. วดั vital signs ทุก 15 นาที 4 คร้ัง, 30  นาที  2  คร้ัง   และทุก 1 ชั่วโมงจนกว่า

จะ stable(BP >90/60 อยา่งน้อย 2 คร้ัง) รายงานแพทยเ์ม่ือ 
HR > 140 คร้ัง/นาที, BP > 140/90 mmHg , ปรับขนาดยาสูงสุดแลว้  
( 15 mcq/kg/min ) BP ยงั <90/60 mmHg 

3. urine output : ≤ 0.5 cc/kg/hr ทุก 4 ชั่วโมง  (ใส่ Foley’s cath ทุกราย)รายงาน
แพทยเ์ม่ือ urine output < 100 cc./hr. 

4. EKG เพื่อประเมินภาวะหัวใจเตน้ผดิจงัหวะได้แก ่Prolong QT interval 
5. สังเกตว่ามีการร่ัวของยาออกนอกบริเวณหลอดเลือดโดยสังเกตได้จากภาวะ

เขียวคล ้า หรือชาบริเวณท่ีแทงเข็ม 
6. ติดตามผล Lab : BUN , Cr 

 

วธิีปฏิบัตเิพือ่แก้ไขอาการไม่พงึประสงค์จากยา 
1.   หากผูป่้วยเกดิอาการขา้งเคียงหรือเกดิพิษจากการใช้ยาเกนิขนาด  แกไ้ขได้ด้วยการลดขนาดหรืออตัราการให้  
      ยาหรือหยดุยา  โดยถ้าตอ้งการหยดุยาต้องค่อย ๆ ลดขนาดยาลง  อยา่งหยดุยาทันทีเพราะอาจท าให้ผูป่้วยเกดิ  
     ภาวะ severe hypotension ได้ 
 

2.  กรณีท่ีผูป่้วยเกดิการระคายเคืองจากการร่ัวซึมของยาออกมานอกหลอดเลือด  เพ่ือป้องกนัการเกดิภาวะขาด 
     เลือดจากการท่ีหลอดเลือดส่วนปลายหดตวั (peripheral ishemias) และเกดิเน้ือตาย (necrosis) ตามล าดับ 

 
การค  านวณอตัราเร็วในการให้ยา Dopamine injection  

จะใช้ตามตารางส าเร็จ หรือใช้วิธีค  านวณตามสูตรขา้งล่างน้ีกไ็ด้ 
ตารางการค  านวณอตัราเร็วในการให้ยา dopamine injection  



22 
 

น ้าหนัก 

(กโิลกรัม) 

ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัม / มิลลิลิตร ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัม / มิลลิลิตร 

ขนาดยา (ไมโครกรัม / กโิลกรัม / นาที) ขนาดยา (ไมโครกรัม / กโิลกรัม / นาที) 
5 10 15 20 5 10 15 20 

จ  านวนหยด / นาที จ  านวนหยด / นาที 
30 9 18 27 36 4.5 9 13.5 18 
40 12 24 36 48 6 12 18 24 
50 15 30 45 60 7.5 15 22.5 30 
60 18 36 54 72 9 18 27 36 
70 21 42 63 84 10.5 21 31.5 42 
80 24 48 72 96 12 24 36 48 
90 27 54 81 108 13.5 27 40.5 54 
100 30 60 90 2 (0)* 15 30 45 60 
110 33 66 99 2 (12)* 16.5 33 49.5 66 
120 36 72 108 2 (24)* 18 36 54 72 
130 39 78 117 2 (36)* 19.5 39 58.5 78 
140 42 84 2 (6)* 2 (48)* 21 42 63 84 
150 45 90 2 (15)* 3 (0)* 22.5 45 67.5 90 
หมายเหตุ : * ในตาราง หมายความว่า เลขหน้าวงเล็บเป็นหน่วยมิลลิลิตร เลขในวงเล็บเป็นหน่วยหยด  

     เช่น 2 (6) หมายความว่า 2 มิลลิลิตร กบัอีก 6 หยด 
วธิีค านวณ: 
 จ  านวน หยด/นาที =  ขนาดยาท่ีตอ้งการ (mcg/kg/min) x นน.ผูป่้วย (kg) x 60 
                                        ความเขม้ขน้เม่ือผสมแลว้ ( mg/ml) x 1000 
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8.  Magnesium  sulfate (MgSO4) injection 
รูปแบบที่มีในโรงพยาบาล  Injection :  50%  in 2 ml (Mg2+  1 gm = 8.1 mEq) 
ข้อบ่งใช้ : อาการชกัเน่ืองจากภาวะครรภ์เป็นพิษ (pre-eclampsia หรือ ecrampsia ) 
ประเดน็ปัญหา  

1. การสั่งยาท่ีท าใหส้ับสนระหว่างการเลือกใชย้า 2 ความแรง คือ 50% และ 10% Magnesium  
sulfate injection 

2. การสั่งใชย้าโดยใชห้น่วยท่ีไม่เป็นมาตรฐานเดียวกนั  การใชต้วัยอ่  อาจท าใหค้ลา้ยกบัการสั่งใช้
ยา Morphine sulfate ได ้ การอ่านช่ือยาหรืออตัราการใหย้าผิด  ความไม่เขา้ใจในสมดุลของ
แมกนีเซียมในร่างกาย  อาจท าใหเ้กดิความผิดพลาดในการใหย้า ซ่ึงอาจจะท าใหผู้ป่้วยเกดิ
อนัตรายถึงชีวิตได้ 

3. การเตรียมยากอ่นบริหารยาโดยการผสมกบัยาอ่ืน  อาจท าใหต้กตะกอน  
4. การเกดิภาวะ Apnea หลงัการบริหารยา 
5. ไม่ไดป้รับระดบัยาในผูป่้วยท่ีมีการท างานของไตบกพร่องหรือลม้เหลว 

แนวทางการจัดการ 
การคัดเลอืก 

จัดหา 

(Supply) 
ตวัผลิตภณัฑ ์ บรรจุภณัฑอ์าจน าไปสู่
ความผดิพลาดถึงตวัผูป่้วยได้ 

1. ตอ้งจดัซ้ือยาท่ีมีฉลากชัดเจน  อ่านง่าย  และมีภาชนะบรรจุสะดวก  
ปลอดภัย หลีกเล่ียงการจดัซ้ือยาท่ีมีลักษณะยา ลักษณะบรรจุภัณฑ์
คลา้ยคลึงกนัซ่ึงอาจกอ่ให้เกดิความคลาดเคล่ือนทางยา 

2. จดัซ้ือยาเพียง  1  ความแรงเท่านั้น คือ Magnesium sulfate injection 
50%  in 2 ml 

3. หากมีการเปล่ียนแปลงขนาดบรรจุ หรือความแรง  ฝ่ายเภสัชกรรม
ชุมชนจะตอ้งท าหนังสือแจง้เวียนให้ผูเ้กีย่วขอ้งทราบ ซ่ึงได้แก ่
แพทย ์ งานอุบัติเหตุ- ฉุกเฉิน  หอผูป่้วยใน โดยทันที 

การจัดเกบ็ 

(Storage) 
ห้ามเกบ็ยาในตูเ้ย็นจะท าให้
ตกตะกอน 

1. ตอ้งเกบ็ยาให้เป็นสัดส่วน  และบริเวณเกบ็ยาท่ีมีความเส่ียงสูงตอ้งมี
ป้ายเตือนให้เห็นชัดเจน 

2. ส าหรับยาของผูป่้วยใน ให้เกบ็ยาของผูป่้วยเฉพาะราย  และติด
เคร่ืองหมายในท่ีเกบ็ยาของผูป่้วยรายนั้ น 

3. ฉลากเตือนให้ระวงั  เกบ็ยาในอุณหภูมิห้อง  ห้ามเกบ็ในตูเ้ยน็
เน่ืองจากยาจะตกตะกอน 

4. ไม่มีการส ารองยาท่ีหน่วยงานอ่ืน 
การส่ังใช้ยา 

(Prescribing) 
ไม่ได้ค  านึงถึง renal threshold ของ
แมกนีเซียม  เม่ือให้ท่ีความเร็วมาก
เกนิไปท าให้ยาถูกก  าจดัออกจาก

1.  จดัท าแนวทางการส่ังใช้ยาแมกนีเซียมท่ีให้ทางหลอดเลือดด าเพื่อ 
     ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการส่ังใช้ 
2.  ตรวจวดัการท างานของไตในผูป่้วยท่ีตอ้งให้แมกนีเซียมทดแทน   
    และถ้าผูป่้วยมีการท างานของไตบกพร่องควรลดขนาดของ  
    แมกนีเซียมลง  ร้อยละ 50 
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ร่างกายด้วยความรวดเร็ว  เน่ืองจาก
จ  านวนยามากเกนิกว่าขีดจ  ากดัในการ
ดูดกลบัของไต  ยาจะถูกขบัออกทาง
ปัสสาวะได้มาก จึงไม่ให้ผลท่ี
ตอ้งการ 
แพทยส่์วนใหญ่จะส่ังวดัระดับ
แมกนีเซียมในเลือดทันทีหลงัการให้
ยาทางหลอดเลือดด าซ่ึงยงัเป็นระยะ
กระจายตวัของยาให้วดัได้ระดับท่ีสูง
เกนิจริง 

3.  การวดัระดับยาแมกนีเซียมในเลือดให้ท า ณ 12 – 24 ชั่วโมง หลัง 
     ส้ินสุดการให้ยา 
4.  ควรส่ังค  าส่ังเป็น % Magnesium sulfate….g + D5W…..ml drip  
      in 4 hr monitor…………………….. 
5.  ขนาดยาสูงสุด  ไม่ควรเกนิวนัละ 30 – 40 กรัม 
6.  ระวังในผูป่้วยท่ีใช้ยา digoxin เน่ืองจากอาจท าให้เกดิ heart block ได้ 
7.  ห้ามใช้ในในผูป่้วยท่ีเกดิ heart block หรือมี myocardial damage, 
     ผูป่้วย pre-eclampsia ท่ีอยูใ่นระหว่างการคลอด 2 ชั่วโมง,ใน  
     ผูป่้วยท่ีมีภาวะไตบกพร่องอยา่งรุนแรง 

การจัด  จ่ายยา 

(Dispensing) 
ทบทวนขนาดยา และข้อบ่งใช้ 

1.  อ่านค  าส่ังการใช้ยาอยา่งระมดัระวงั  ทบทวนขนาดยาโดยดูตาราง   
    ขนาดยาตามระดับ Mg2+ ในเลือด 
2.  ติดฉลากเตือน  50% Magnesium sulfate ห้าม iv push เขา้หลอด   
     เลือดโดยตรงห้ามให้พร้อมกบัยาตวัอ่ืน  ถา้จ  าเป็นตอ้งใช้ให้ flush  
     สายกอ่นให้ยาตวัอ่ืน 

การเตรียม 

(Preparation) 
ความไม่เขา้กนัของแมกนีเซียมกบัยา
ตวัอ่ืน ๆ 
ความเขม้ขน้ของยาท่ีเตรียมพร้อม
บริหาร 

1. ยาท่ีไม่เขา้กนักบัแมกนีเซียม เช่น Sodium bicarbonate  (ท าให้
ตกตะกอน) 

2. กอ่นฉีด iv ตอ้ง dilute กอ่นเสมอ (ด้วย D5W หรือ NSS) ควรให้
ความเขม้ขน้ไม่เกนิ 20% 

การบริหารยา 

(Administration) 
แมกนีเซียมสามารถให้ได้ทั้ ง im , iv 
push  และ iv infusion แต่ความ
เขม้ขน้ในการฉีดแต่ละอยา่งไม่เท่ากนั  

1. iv push ยาควรมีความเขม้ขน้น้อยกว่า 20% ใน D5W หรือ NSS และ
ควรให้ยาช้ากว่า  1.5  ซีซี/นาที  ของสารละลายความเขม้ขน้  10% 
หรือเทียบเท่า 

2. im ควรมีความเขม้ขน้ 25 – 50 % ส าหรับผูใ้หญ่ และควรเจือจางให้
ได้สารละลาย 20% ในเด็ก 

3. iv infusion ให้อา้งอิงตามแนวทางการให้ด้านล่าง และต้องใช้ 
infusion pump เสมอ 

การตดิตาม 

(Monitoring) 
อาการพิษท่ีเกดิขึ้น 
ระดับ Magnesium ในเลือด 
ระดับการท างานของไต 

1. เฝ้าระวงัภาวะ Hypermagnesemia ได้แก ่คล่ืนไส้ , อาเจียน , ท้องเสีย  
ระบบการท างานของกล้ามเน้ือถูกกด ,เป็นตะคริว ,ชักกระตุก ระบบ
การหายใจถูกกด ,Deep tendon Reflex ถูกกด 

2. วดัสัญญาณชีพ สังเกตการณ์หายใจ กอ่นและหลงัให้ยาทุก 15 นาที 2 
คร้ัง ทุก 30 นาที 2 คร้ัง และทุก 1 ชั่วโมง จน off ยา รายงานแพทย์
ทันทีเม่ือ  BP < 90/60 mmHg หรือ 160/110 mmHg , RR <14 คร้ัง/
นาที ,HR <60 ,120 คร้ัง/นาที 

3. ในผูป่้วยตั้งครรภใ์ห้ Observe FHS ถา้< 120 หรือ 160 คร้ัง/นาที 
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รายงานแพทย ์
4. ติดตามผล Lab : Mg หลังส้ินสุดการให้ยา 12-24 ชั่วโมง 
5. บันทึกปริมาณสารน ้าเขา้-ออกทุก 4 ชั่วโมง ถา้< 30 cc./hr รายงาน

แพทย ์
 

 
แนวทางการให้ขนาดยาแมกนีเซียมส าหรับภาวะ hypomagnesemia ในผูใ้หญ่     

 
หมายเหตุ 

-  ถ้าผูป่้วยมีน ้าหนักเกนิร้อยละ 130 ของ ideal body weight ให้ใช้ ideal body weight ในการค  านวณ 
-  ในผูป่้วยท่ีระดับแมกนีเซียมในเลือดต  ่ามากหรือมีอาการกระตุกควรให้แบบ bolus (1 – 2 g หยดเขา้หลอดเลือด
ด านาน 10 นาที )จากนั้นให้ยาเพ่ิมตามตาราง 
อาการเม่ือได้รับยาเกนิขนาด  อาการ hypermagnesia ขึ้นกบัระดับยาในเลือด 
1.9 – 2.5 mg/dl  : normal level 
> 3 mg/dl           : CNS depression, diarrhea, depressed neuromuscular transmission and deep tendon reflexs  
>5 mg/dl            : flushing, somnolence 
>12.5 mg/dl       : complete heart block, respiratory depression 
อาการไม่พึงประสงค์   - hypotension และ asystole อาจพบได้ถา้ให้ยาในอตัราท่ีเร็วเกนิไป  
 
วธิีปฏิบัตเิพือ่แก้ไขอาการไม่พงึประสงค์จากยา     
10% Calcium gluconate ให้ 10 – 20 ml iv push ไม่เร็วกว่า 20 นาทีต่อ 10 ml( 1 amp)จะสามารถแกไ้ขภาวะ respiratory 
depression หรือ heart block หากไม่ได้ผล refer for dialysis 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ Mg ในเลือด ขนาดยาเป็นกรัม ขนาดยาเป็น mEq ระยะเวลาการให้ยา 
(mg/dl) 

1.6 – 1.8 
1.0 – 1.5 

< 1.0 

(g/kg) 
0.05 
0.1 
0.15 

(mEq/kg) 
0.5 
1.0 
1.5 

(ชั่วโมง) 
12 
24 
24 
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9.  Morphine sulfate injection 
รูปแบบที่มีในโรงพยาบาล  Injection :  10 mg in 1 ml  
ข้อบ่งใช้ : modurate - severe pain 
ประเดน็ปัญหา 
1.  การเกดิภาวะกดการหายใจในผูป่้วยหลงัการใช้ยา   ถา้ใหเ้กนิขนาดอาจท าใหผู้ป่้วยเสียชีวิตได้ 
2.  ยาน้ีเป็นยาในกลุ่มยาเสพติดใหโ้ทษประเภท 2  ตอ้งมีการควบคุมการเบิกจ่ายอยา่งเคร่งครัด 
แนวทางการจัดการ 

การคัดเลอืก 
จัดหา 

(Supply) 
ผลิตภณัฑ์  บรรจุภณัฑอ์าจ
น าไปสู่ความผดิพลาดถึงตวั
ผูป่้วยได้ 

1. ตอ้งจดัซ้ือยาท่ีมีฉลากชัดเจน  อ่านง่าย  และมีภาชนะบรรจุท่ีสะดวก  และ
ปลอดภัย 

2. หลีกเล่ียงการจดัซ้ือยาท่ีมีลกัษณะยา  ลักษณะบรรจุภณัฑท่ี์คลา้ยคลึงกนั ซ่ึงอาจ
กอ่ให้เกดิความคลาดเคล่ือนทางยา 

3. หากมีการเปล่ียนแปลงขนาดบรรจุ หรือความแรง  ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชนจะต้อง
ท าหนังสือแจง้เวียนให้ผูเ้กีย่วข้องทราบ ซ่ึงได้แก ่แพทย ์ งานอุบัติเหตุ- ฉุกเฉิน  
หอผูป่้วยใน โดยทันที  

การจัดเกบ็ 

(Storage) 
เป็นยาเสพติดประเภท 2 ตอ้ง
มีการจดัเกบ็และการเบิกจ่ายท่ี
รัดกุม 

1. ตอ้งเกบ็ยาให้เป็นสัดส่วน  และบริเวณท่ีเกบ็ยาท่ีมีความเส่ียงสูงต้องมีป้ายเตือน
ให้เห็นชัดเจน 

2. เกบ็แยกยาไว้ในท่ีเขา้ถึงได้ยากและล็อกกุญแจเสมอ 
3. ติดตามและตรวจสอบใบ ยส.5 กอ่นจ่ายยาทุกคร้ัง 
4. หน่วยงานท่ีมีการส ารองได้แก ่ งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน  หอผูป่้วยใน  

การส่ังใช้ยา 

(Prescribing) 
ระวงัเขา้ใจผดิเป็น 
Magnesium sulfate 
เขียนใบ ยส.5 ทุกคร้ัง 

1.     ไม่เขียนค  ายอ่  ให้เขียน Morphine sulfate เท่านั้น 
2.      ให้ส่ังจ  านวนเป็น mg ห้ามส่ังเป็น ml 
3.      ตอ้งเขียนใบ ยส.5 ก  ากบัทุกคร้ัง (เป็นแพทยค์นเดียวกนั) 
4.      ระมดัระวังเร่ืองการกดการหายใจ โดยเฉพาะเม่ือให้ร่วมกบัยาอ่ืนท่ีเพ่ิม 
       ฤทธ์ิกดการหายใจ เช่น ยานอนหลบั ยาคลายกลา้มเน้ือ ยาคลายกงัวล 

การเตรียม 
(Preparation) 

1. sc, im ไม่ตอ้งเจือจาง 
2. iv push : ยา 1 amp เจือจางด้วย SWFI 2 ml (ความเขม้ขน้ไม่เกนิ 5 mg/ml) 
3. iv infusion: เจือจางด้วย D5W 10 ml (ความเขม้ขน้ไม่เกนิ 1 mg/ml)  
4. ภายหลังการผสมสามารถคงตวัได้หลายวนัแต่ไม่แนะน าให้ท้ิงไวน้านเกนิ 24 

ชั่วโมง 
การบริหารยา 

(Administration) 
1.  sc, im : ไม่ต้องเจือจาง  ให้ยาได้เลย 
2. iv push : ให้ยาท่ีเจือจางแลว้ช้า ๆ ใช้เวลา 3 – 5 นาที 
3. iv infusion: เร่ิมตน้ให้ยาท่ีเจือจางแลว้ในอตัราเร็ว1 – 10 mg/hr ตอ้งให้ยาผา่น 

infusion pump เพ่ิมขนาดยาได้ตามการตอบสนองของผูป่้วย  ไม่มี maximum 
dose ให้ดู clinical เป็นหลกั 

4. ควรให้ยากอ่นท่ีจะปวดมากจึงจะได้ผลดี  
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การตดิตาม 
(Monitoring) 

ระวงักดการหายใจ 

1. ประเมินสัญญาณชีพ ,pupil กอ่นให้ยาและหลังให้ยาทุก 15 นาที เป็นเวลา 1 
ชั่วโมง และหลงัจากนั้นทุก 1 ชั่วโมง 2คร้ัง  

2. ดูแลให้ ออกซิเจน เพ่ือเพ่ิมปริมาณออกซิเจนในร่างกาย 
3. เฝ้าระวงัภาวะระบบการหายใจถูกกด หัวใจเตน้ช้า ความดันโลหิตต  ่า ปอดบวม

น ้า รูม่านตาหดเล็ก ชัก ไม่รู้สึกตวั 
4. ประเมินอาการ pain ของผูป่้วย 
รายงานแพทย์ทนัทเีมือ่ 

1. RR < 12 คร้ัง/นาที ,BP <90/60 mmHg , PR <60 คร้ัง /นาที 
2. pupil < 2 min 
3. ให้ยาแลว้ 1 ชั่วโมงยงัไม่ทุเลาอาการปวด 

 

วธิีปฏิบัตเิพือ่แก้ไขอาการไม่พงึประสงค์จากยา     
overdose ให้ใช้ Naloxone (Narcan)  

1.  หากเกดิการกดหายใจ ให้จดัการช่วยการหายใจ Airway support 

 2.  Naloxone 2 mg IV (ส าหรับเด็กให้ขนาด 0.01 mg/kg) และให้ซ ้าหากจ  าเป็น อาจให้ได้ขนาดรวมถึง 10 mg 
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10.  Norepinephrine (Levophed)  injection 
รูปแบบที่มีในโรงพยาบาล  Injection :  อยูใ่นรูปเกลือ Bitartrate 8 mg  แต่มีตวัยา Norepinephrine 4 mg ใน 
4 ml (1 mg/ml) 
ข้อบ่งใช้  : ใชใ้นการรักษาภาวะช็อก หลงัจากท่ีใหส้ารน ้ าทดแทนเพียงพอแลว้  

: ใชส้ าหรับช่วยใหแ้รงดนัโลหิตท่ีลดต ่าลงอยา่งเฉียบพลนักลบัสูงขึ้นสู่ระดบัปกติ 
ประเดน็ปัญหา 

1. ช่ือคลา้ยกบัยา Adrenaline (Epinephrine) อาจท าใหเ้กดิความสับสนของผูใ้ชไ้ด้ 
3. สับสนขนาดมิลลิกรัมตวัยาส าคญักบัตวัยารูปเกลือ 

แนวทางการจัดการ 
การคัดเลอืก 

จัดหา 
(Supply) 

1. ตอ้งจดัซ้ือยาท่ีมีฉลากชัดเจน  อ่านง่าย  และมีภาชนะบรรจุท่ีสะดวก  และปลอดภัย 
2. หลีกเล่ียงการจดัซ้ือยาท่ีมีลกัษณะยา  ลักษณะบรรจุภณัฑท่ี์คลา้ยคลึงกนั ซ่ึงอาจกอ่ให้เกดิความ

คลาดเคล่ือนทางยา 
3. หากมีการเปล่ียนแปลงขนาดบรรจุ หรือความแรง  ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชนจะต้องท าหนังสือแจ้ง

เวียนให้ผูเ้กีย่วขอ้งทราบ ซ่ึงได้แก ่แพทย ์ งานอุบัติเหตุ- ฉุกเฉิน  หอผูป่้วยใน โดยทันที  
การจัดเกบ็ 

(Storage) 

1. เกบ็ท่ีอุณหภูมิห้อง ห้ามใช้เม่ือเปล่ียนสีหรือมีตะกอน  
2.  เกบ็ให้พ้นแสง 
3. หน่วยงานท่ีมีการส ารองได้แก ่ งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน  หอผูป่้วยใน  
4. ตอ้งมีการท าเคร่ืองหมายบริเวณท่ีเกบ็ให้ทราบว่าเป็นยา High Alert Drug  และ 
          ตรวจสอบจ านวน  

การส่ังใช้ยา 

(Prescribing) 

ส่ังใช้ในขนาดมิลลิกรัมตวัยาส าคญั 
- การให้แบบ continuous IV infusion 

          เด็ก  ขนาดเร่ิมตน้  : 0.05 – 0.1 mcg/kg/min เพ่ิมขนาดจนได้ผลท่ีตอ้งการ          
(Maximum dose 1 – 2 mcg/kg/min) 

           ผูใ้หญ่  ขนาดเร่ิมตน้  : 0.5 – 1.0 mcg/min เพ่ิมขนาดจนได้ผลท่ีตอ้งการ     
          ขนาดยาโดยทั่วไปอยูใ่นช่วง  8 – 30 mcg/min 
- Hypotension, shock and cardiopulmonary resuscitation  

            เด็ก  ขนาดเร่ิมตน้  : 0.1 mcg/kg/min แลว้ค่อยๆ เพ่ิมอตัราการหยดยาได้ถึง      2  
mcg/kg/min 

             ผูใ้หญ่  ขนาดเร่ิมตน้  : 8  – 12 mcg/min 
- Upper GI Hemorrhage 

                8 mg ใน NSS 250 ml ทาง Intraperitoneal  หรือ 8 mg ใน NSS ทาง Nasogastric tube ทุก
ชั่วโมง  เป็นเวลา 6 – 8 ชั่วโมง จากนั้นให้ทุก 2 ชั่วโมง เป็นเวลา 4 – 6 ชั่วโมง 

    -  อตัราการให้ยาค านวณจากสูตร  
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การเตรียม 

(Preparation) 

การบริหารยา 
(Administration) 

- เจือจางด้วย D-5-W หรือ  D-5-S 100 ml  
- ไม่แนะน าให้เจือจางใน NSS เด่ียวๆ เพื่อป้องกนัการสูญเสียความแรงของยาจากปฏิกริิยา 

oxidation 
- สารละลายท่ีเจือจางแลว้จะมีความคงตวั 24 ชั่วโมง ท่ีอุณหภูมิห้อง โดยเกบ็ให้พน้แสง 
- ห้ามใช้สารละลายท่ีขุ่นหรือเปล่ียนเป็นสีชมพู สีเหลืองเขม้ หรือสีน ้ าตาล 
- บริหารยาเขา้ทางหลอดเลือดด า โดยใช้ infusion pump เพื่อให้สามารถควบคุม การใช้ยาได้ดี 
-  เร่ิมให้ยาอยา่งช้าๆ และปรับเพ่ิมตามความจ  าเป็น โดยต้องติดตามดูการตอบสนองของผูป่้วย เช่น 

ระดับความดันโลหิต และ cardiovascular parameter อ่ืนๆ 
- การหยดุยาตอ้งค่อยๆ ปรับลดลง ห้ามหยดุยาทันที เพื่อป้องกนัภาวะความดันเลือดต  ่า  
- ควรให้ยาเขา้หลอดเลือดด าใหญ่ตรง antecubital vein ท่ีขอ้ศอกด้านในหรือให้ยาทางหลอดเลือด

ด า femoral ท่ีหน้าขา ไม่ควรให้ยาโดยวิธี catheter tie-in เพราะจะท าให้เกดิยาคัง่เฉพาะท่ี 
การตดิตาม 

(Monitoring) 

- ในกรณี  Anaphylaxis  ให้บันทึก Vital signs (Heart rate, BP) ทุก 10 นาที จนครบ 30 นาที  
- ในกรณี  Hypotension  ท่ีมีการให้แบบ IV drip ให้บันทึก Vital signs (Heart rate, BP) ทุก 1 

ชั่วโมง  ตลอดระยะเวลาท่ีมีการให้ยา 
- ตรวจดูต  าแหน่ง IV site ทุก 1 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาท่ีมีการให้ยา  หากพบรอยแดง บวม คล ้า

ตามเส้นเลือด  ให้เปล่ียนต  าแหน่งการให้ยาใหม่ 
รายงานแพทย์ทนัทเีมือ่ 

          เด็ก      :    BP > 120/80 mmHg  หรือ HR > 180 คร้ัง/นาที 
          ผูใ้หญ่  :    BP > 160/90 mmHg  หรือ HR > 120 คร้ัง/นาที 
         เพื่อพิจารณาหยดุยาหรือปรับลดขนาดยาลง 

 

วธิีปฏิบัตเิพือ่แก้ไขอาการไม่พงึประสงค์จากยา    : รักษาตามอาการ 
อาการไม่พึงประสงคจ์ากยา  ได้แก ่ 

- หัวใจเตน้ช้า  หัวใจเตน้ผดิจงัหวะ 
- ปวดศีรษะ  ความดันโลหิตสูง 
- กระวนกระวาย  หายใจล าบาก 
- หากมีการร่ัวออกนอกหลอดเลือด อาจท าให้เกดิเน้ือเยื่อตายได้ 
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11. Pethidine  (Meperidine)  injection 
รูปแบบที่มีในโรงพยาบาล  Injection :  1 mg in 1 ml (1: 1,000) 
ข้อบ่งใช้ :  modurate – severe pain 
ประเดน็ปัญหา 
1.  การเกดิภาวะกดการหายใจในผูป่้วยหลงัการใช้ยา   ถา้ใหเ้กนิขนาดอาจท าใหผู้ป่้วยเสียชีวิตได้ 
2.  ยาน้ีเป็นยาในกลุ่มยาเสพติดใหโ้ทษประเภท 2  ตอ้งมีการควบคุมการเบิกจ่ายอยา่งเคร่งครัด 
แนวทางการจัดการ 

การคัดเลอืก 
จัดหา 

(Supply) 

1.  ตอ้งจดัซ้ือยาท่ีมีฉลากชัดเจน  อ่านง่าย  และมีภาชนะบรรจุท่ีสะดวก      
     และปลอดภัย 
2. หลีกเล่ียงการจดัซ้ือยาท่ีมีลกัษณะยา  ลักษณะบรรจุภณัฑท่ี์คลา้ยคลึงกนั 
      ซ่ึงอาจกอ่ให้เกดิความคลาดเคล่ือนทางยา 
3.  หากมีการเปล่ียนแปลงขนาดบรรจุ หรือความแรง  ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน  
     จะตอ้งท าหนังสือแจง้เวียนให้ผูเ้กีย่วขอ้งทราบ ซ่ึงได้แก ่แพทย ์ งาน  
     อุบัติเหตุ- ฉุกเฉิน  หอผูป่้วยใน โดยทันที  

การจัดเกบ็ 

(Storage) 

1.  ตอ้งเกบ็ยาให้เป็นสัดส่วน  และบริเวณท่ีเกบ็ยาท่ีมีความเส่ียงสูงตอ้งมีป้ายเตือน
ให้เห็นชัดเจน 

2. เกบ็แยกยาไว้ในท่ีเขา้ถึงได้ยากและล็อกกุญแจเสมอ 
3. ติดตามและตรวจสอบใบ ยส.5 กอ่นจ่ายยาทุกคร้ัง 
4. หน่วยงานท่ีมีการส ารองได้แก ่ งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน  หอผูป่้วยใน  

การส่ังใช้ยา 

(Prescribing) 

1.   ตอ้งเขียนใบ ยส.5 ก  ากบัทุกคร้ัง (เป็นแพทยค์นเดียวกนั) 
2.  ระมดัระวังเร่ืองการกดการหายใจ โดยเฉพาะเม่ือให้ร่วมกบัยาอ่ืนท่ีเพ่ิม 
      ฤทธ์ิกดการหายใจ เช่น ยานอนหลบั ยาคลายกลา้มเน้ือ ยาคลายกงัวล 
      ไม่ควรใช้ในหญิงมีครรภ ์ เน่ืองจากยาสามารถผา่นรก และส่งผลต่อการ 
      หายใจและกดประสาทของทารกได้ 
3.  ควรหลีกเล่ียงหรือใช้อย่างระมดัระวงัในผูป่้วย COPD ,โรคตบั,การ 
      ท างานของไตเสียไป 

การเตรียม 

(Preparation) 

ตรวจสอบการเปล่ียนสีของยาและสารแปลกปลอมในผลิตภณัฑ์กอ่นฉีด 

การบริหารยา 

(Administration) 

1.  บริหารยาได้ทั้ งIM , IV และ SC 
2.  กรณีฉีดเขา้หลอดเลือดด าให้เจือจางกอ่นแลว้ฉีดช้าๆ (10 mg/ml) 

การตดิตาม 
(Monitoring) 

1 . ประเมินสัญญาณชีพ ,pupil กอ่นให้ยาและหลงัให้ยาทุก 15 นาที เป็นเวลา           
1 ชั่วโมง และหลังจากนั้นทุก 1 ชั่วโมง 2  คร้ัง  

2.   ดูแลให้ ออกซิเจน เพ่ือเพ่ิมปริมาณออกซิเจนในร่างกาย 
3.   เฝ้าระวงัภาวะระบบการหายใจถูกกด หัวใจเตน้ช้า ความดันโลหิตต  ่า            

ปอดบวมน ้า รูม่านตาหดเล็ก ชัก ไม่รู้สึกตวั 
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4.   ประเมินอาการ pain ของผูป่้วย 
รายงานแพทย์ทนัทเีมือ่ 

1.   RR < 12 คร้ัง/นาที ,BP <90/60 mmHg , PR <60 คร้ัง /นาที 
2.   pupil < 2 min 
 3.   ให้ยาแลว้ 1 ชั่วโมงยงัไม่ทุเลาอาการปวด 

 
 

วธิีปฏิบัตเิพือ่แก้ไขอาการไม่พงึประสงค์จากยา    
การแกพ้ิษ ให้ใช้ Naloxone (Narcan) 
1.  หากเกดิการกดการหายใจ ให้จดัการช่วยการหายใจ Airway support 
2.  Naloxone 2 mg IV (ส าหรับเด็กให้ขนาด 0.01 mg/kg ) และให้ซ ้าหากจ  าเป็น อาจให้ได้ขนาดรวมถึง 10 mg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



32 
 

12.  Potassium  Chloride injection 
รูปแบบที่มีในโรงพยาบาล  Injection :  20 mEq  in 20 ml  ( 1.5 g) 
ข้อบ่งใช้ : รักษาภาวะโปแตสเซ่ียมต ่า ( hypokalemia) 
ประเดน็ปัญหา 

1. การเกดิ  heart block เม่ือมีการใชย้าในความเขม้ขน้ท่ีสูงเกนิไป  ไม่ไดผ้สม  หรือใหย้าผิดวิธีการ
ให ้เช่น iv push  

2. การหยบิยาผิด  ในกรณีมียาส ารองไวใ้นหอผูป่้วย  และการเตรียมท่ีไม่ถูกตอ้งกอ่นการบริหาร  
3. การเกดิภาวะ hyper K+ ในกรณีท่ีสั่งใชย้าโดยไม่มีการตรวจค่า K+  ในเลือด 
4. การสั่งใชย้าท่ีไม่มีแนวทางการใช ้Potassium รูปแบบต่าง ๆ ในผูป่้วยอยา่งชดัเจน 

แนวทางการจัดการ 
การคัดเลอืก 

จัดหา 

(Supply) 

1. ตอ้งจดัซ้ือยาท่ีมีฉลากชัดเจน  อ่านง่าย  และมีภาชนะบรรจุท่ีสะดวกและปลอดภัย 
2. หลีกเล่ียงการจดัซ้ือยาท่ีมีลกัษณะยา  ลักษณะบรรจุภณัฑท่ี์คลา้ยคลึงกนั  ซ่ึงอาจ

กอ่ให้เกดิความคลาดเคล่ือนทางยา 
3. หากมีการเปล่ียนแปลงขนาดบรรจุ หรือความแรง จากท่ีก  าหนด ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน

จะตอ้งท าหนังสือแจง้เวียนให้ผูเ้กีย่วข้องทราบ ซ่ึงได้แก ่แพทย ์ งานอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน  
หอผูป่้วยใน โดยทันที  

การจัดเกบ็ 

(Storage) 

1. ยกเลิกการส ารอง KCl injection ในหอผูป่้วย  ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
2. การส ารองยาท่ีห้องจ่ายยาให้จดัเกบ็ในพ้ืนท่ีเฉพาะ  แยกจากยาอ่ืนและมีเคร่ืองหมาย

แสดงช่ือยา  และยากลุ่มเส่ียงอยา่งชัดเจน 
การส่ังใช้ยา 

(Prescribing) 

1.   การส่ังใช้ยาต้องมีการตรวจระดับ Serum K+ กอ่นทุกคร้ัง 
2.   ค  าส่ังใช้ยา  ตอ้งประกอบด้วย ช่ือยา  ความแรง (mEq/L)ขนาดให้ยา(ml/hr)  
      ช่องทางบริหารยา สารน ้าท่ีใช้เจือจาง และค  าแนะน าเพ่ิมเติมในการบริหารยา 
3.   ห้ามส่ังฉีดทาง im, iv push (bolus) 
4.   ความเขม้ขน้สูงสุดท่ีส่ังใช้ได้คือ ไม่เกนิ  40 mEq/L 
5.   อตัราการให้ยาสูงสุด  ไม่เกนิ 20 mEq/hr และหากมีการใช้อตัราการให้สูงกว่า   
     10 mEq/hr ควรมีการติดตามประเมิน EKG ด้วย 
6.  การส่ังใช้ยาท่ีมีความเขม้ขน้เกนิกว่า 40 mEq/L ให้ทาง peripheral line อาจท าให้ 
     เกดิ phlebitis ได้ 
7.  ควรมีการประเมินการได้รับ K+ จากวิถีทางอ่ืน เช่น อาหาร ร่วมด้วย 
8.   กรณีส่ังใช้ในผูป่้วยท่ีตอ้งควบคุมการให้สารน ้า ให้ใช้ 10 mEq KCl in NSS 100  
      ml (isotonic solution) ให้ผูป่้วย 
9. ไม่ควรส่ังยาน้ีทางโทรศพัท์ 
 

การเตรียม และจ่ายยา 1. การจ่ายยาจากห้องยา  ต้องติดฉลากสีแดง “ยากลุ่มเส่ียง” เพื่อแจง้เตือน  และจดัเป็นชุด
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(Preparation and 
Dispensing) 

พร้อมใช้  โดยเตรียมสารละลายท่ีให้ผสมไปพร้อมกบัยาในชุดเดียวกนั  โดยมีการ
ตรวจสอบโดยเภสัชกรกอ่นส่งมอบยาทุกคร้ัง 

2. การจ่ายยาจากห้องยาจะให้ยาเพียงจ  านวนเท่ากบัความตอ้งการใช้เท่านั้น  และยาท่ีเหลือ
ให้ส่งคืนห้องยาทันทีหลังไม่ได้ใช้ 

3. สารละลายท่ีให้ผสมได้คือ NSS โดยหลังผสม  สารละลายท่ีได้จะมีอาย ุ24 ชั่วโมง 
4. ตอ้งตรวจสอบขอ้มูลการส่ังใช้ คือความเขม้ขน้ท่ีใช้  อตัราการใช้ 
5. ตอ้งพลิกขวดสารละลายกลบัไปกลบัมา  เพื่อให้ยาละลายเขา้กบัได้ดีอยา่งน้อย 10 รอบ  
6. ห้ามผสมยาในถุงสารละลายท่ีแขวนให้ผูป่้วยอยู่ 
7. ควรติดฉลากท่ีขวดสารละลายท่ีผสมแลว้  พร้อมระบุขอ้มูลส าคญัอยา่งน้อยคือ  ช่ือผูป่้วย 

HN  ช่ือยา  ความเขม้ขน้  อตัราการให้ยา  
8. ห้ามผสมในขวดสารละลายท่ีมียาอ่ืนผสมอยู่  (ห้ามผสมกบั 

Amikacin,Amoxicillin,Amphotericin B,Mannitol,Fat emulsion)  
9. ห้ามฉีดยาเขา้ Y-site ร่วมกบั Amphotericin B,Diazepam 
วธิีผสม :  
 -  ผสมได้ทั้ งใน dextrose และ NSS ความเขม้ขน้สูงสุดไม่เกนิ 40 mEq/L 
 - ในภาวะฉุกเฉิน ( critical state:severe hypokalemia:serum K+ < 2 mEq/L ) ควรใช้  
     NSS เน่ืองจากการเจือจางโปแตสเซียมคลอไรด์ใน dextrose จะท าให้ระดับโป 
     แตสเซียมในเลือดต  ่าได้ 
  - วิธี การผสม KCl ให้คว  ่าขวดขึ้นลง ไม่ต  ่ากว่า 10 คร้ัง เพ่ือให้สารละลายเป็นเน้ือ 
     เดียวกนั 

การบริหารยา 

(Administration) 

ตรวจสอบช่ือ ผูป่้วย  รายการยาตามใบ MAR และตรวจสอบสารละลายท่ีมีขอ้มูลตรงกบั
ผูป่้วย  โดยท่ีตอ้งมีการ double check โดยเจา้หน้าท่ีอีกคร้ัง 
Peripheral line  
- ควรใช้ความเขม้ขน้ไม่เกนิ 40 mEq/L และอตัราให้ยาสูงสุดไม่ควรเกนิ 10 mEq/hr 
- ควรใช้สารน ้าขนาดมาตรฐาน  เช่น 500 ml หรือ 1000 ml โดยท่ี 

 การให้ยาท่ีความเขม้ขน้ < 20 mEq/L อาจไม่ตอ้งใช้ infusion pump 
 การให้ยาท่ีความเขม้ขน้ > 20 mEq/L ตอ้งใช้ infusion pump  

- กรณีผูป่้วยตอ้งควบคุมสารน ้า  ให้ใช้  Isotonic solution 10 mEq/100  ml solution  และ
ไม่ต้องใช้ infusion pump  

Central line 
- ให้ในความเขม้ขน้มากกว่า  40  mEq/L และควรใช้ infusion pump และประเมิน EKG 

แบบต่อเน่ือง 
- หากต้องการใช้แบบรวดเร็วให้ใช้ 10  mEq/100 ml solution 
ผูป่้วยท่ีมีการท างานของไตบกพร่องหรือ Heart block ควรลดอัตราเร็วในการบริหารยาลง
ประมาณคร่ึงหน่ึง 

การตดิตาม 1. กรณีผูป่้วย Moderate – Severe deficit ควรมีการติดตามประเมินอาการทั่วไป, vital sign 
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(Monitoring) ของผูป่้วยทุก 2 ชั่วโมง และมีการประเมิน Serum K+ ทุก 4 – 6 ชั่วโมง (ขึ้นกบัอตัราการ
ให้ยา) 

2. ควรมีการประเมิน EKG ร่วมด้วยในกรณีต่อไปน้ี 
-  Serum K+ < 2.5 mEq/L และผูป่้วยเส่ียงต่อ arrhythmias หรือภาวะหัวใจเตน้ผดิปกติ
ตอ้งให้ KCl > 10 mEq/L 

3. เฝ้าระวงัภาวะ peaked T wave , prolong QRS complex สังเกตภาวะ Oliguria โดยบันทึก
สารน ้ า เขา้ –ออก ทุก 4 ชั่วโมง  

4. อาการท่ีแสดงว่ามีระดับโปแตสเซียมสูง ได้แก ่ท้องเสีย คล่ืนไส้อาเจียน ท้องอืด หัว
ใจเตน้ช้า ปัสสาวะบ่อย อ่อนเพลีย ชาปลายมือปลายเท้า 

ควรแจ้งแพทย์ทนัที  เม่ือ 
1. Serum K+ > 5.5 mEq/L 
2. EKG ผดิปกติ 
3. Urine output  < 200 ml/8 hr 
4. Heart Rate > 120 หรือ < 60  
5. Cr > 2.0 

 
Potassium Chloride injection Guideline 

Critical deficit 
Serum K+  < 2.0 mmol/L และมี 
severe acidosis pH <7.2  
EKG change of Hypo K+ 

Clinical Emergency 
- ให้ 0.4 mEq/kg/hr เป็นเวลา 4 ชั่วโมง แลว้ตามด้วย 0.1 – 0.3 mEq/kg/hr 
- ตอ้งประเมิน EKG และตามดูอาการทุกชั่วโมง 
- Refer รพศ. 

Severe deficit 
Serum K+   2.0 – 2.5 mmol/L และไม่
พบอาการ severe acidosis หรือ EKG 
change  
 

Oral : 4 – 6 mEq/kg/day แบ่งให้ 2 – 4  doses 
iv : 40 mEq/L ให้ infusion rate  ตามปริมาณความต้องการ fluids ของผูป่้วย 
(0.3 mEq/kg/hr) 
ติดตามประเมินอาการทุก 4 ชั่วโมง  และวดั Serum K+  และ fluid balance ทุก 
8 ชั่วโมง 

Moderate deficit 
Serum K+   2.5 – 3.0 mmol/L 

Oral : 2 – 6 mEq/kg/day แบ่งให้ 2 – 4  doses 
iv : 20-40 mEq/L ให้ infusion rate  ตามปริมาณความตอ้งการ fluids ของ
ผูป่้วย (0.3 mEq/kg/hr) 
ติดตามประเมินอาการทุก 4 ชั่วโมง  และวดั Serum K+  และ fluid balance ทุก 
8 ชั่วโมง 

Mild deficit 
Serum K+   3.0 – 3.5 mmol/L 

Oral : 2 – 6 mEq/kg/day แบ่งให้ 2 – 4  doses 
Iv : 20 mEq/L ให้ infusion rate  ตามปริมาณความตอ้งการ fluids ของผูป่้วย 
(0.3 mEq/kg/hr) 
ติดตามประเมินอาการทุก 4 ชั่วโมง  และวดั Serum K+  และ fluid balance   
วนัละคร้ัง 
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วธิีปฏิบัตเิพือ่แก้ไขอาการไม่พงึประสงค์จากยา     
การแกไ้ขภาวะ Hyperkalemia 
1. ถา้เกดิอาการขา้งเคียงให้หยดุยา ซ่ึงถา้ระดับโปแตสเซียมมากกว่า 8 mEq/L อาจท าให้เสียชีวิตได้ 
2. การรักษาภาวะ severe hyperkalemia (K > 6.5 mEq/L) 
-  ภาวะ acidosis ให้  sodium bicarbonate 40 – 160 mEq  iv infusion มากกว่า 5 นาที  และซ ้ าไดทุ้ก 10 – 15  
   นาที 

-   ถา้ ECG ยงัผดิปกติ เร่ิมให้ 50% dextrose 50 ml. IV ตามด้วย D10W ท่ีผสม Regular insulin (RI) 10-20 U/L  
     ในอตัรา 300-500 ml ต่อชั่วโมง  
-  ห้ามให้อาหารท่ีมีส่วนประกอบของโปแตสเซียมหรือยาท่ีท าให้โปแตสเซียมในเลือดสูงขึ้น 
-   ติดตาม ECG อยา่งต่อเน่ือง ถา้ไม่พบ P wave ให้ calcium gluconate 0.5 – 1 g. ในเวลามากกว่า 2 นาที  
    (มากกว่าขนาดปกติ) แต่ไม่ควรให้เม่ือผูป่้วยได้รับยา digitalis 
-  การใช้ sodium polystyrene sulfonate (Kayexalate) รับประทานหรือให้ทาง rectum จะช่วยการขับโป 
    แตสเซียมออกจากร่างกาย 
-  การท า hemodialysis หรือ peritoneal dialysis อาจมีประโยชน์ 
-  ให้ระวงัในผูป่้วยท่ีใช้ยากลุ่ม digitalis ซ่ึงถา้มีระดับโปแตสซียมลดลงเร็วเกนิไปจะท าให้เกดิ digitalis toxicity 
 
หมายเหตุ   -  ยาเม็ด 500 mg/tab   ( 3  tab = 20 mEq) 
  -  K.Elixir   ร.พ. อุตรดิตถเ์ตรียม  1  ช้อนโต๊ะ =  20 mEq 
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13.  Sodium bicarbonate injection 
รูปแบบที่มีในโรงพยาบาล  Injection :  7.5%  in 10 ml (7.5 mg/mL=8.92 mEq/ 10 mL)  
ข้อบ่งใช้  metabolic acidosis ,Hyperkalemia, Cardiac arrest 
ประเดน็ปัญหา 

1. เป็น electrolyte ท่ีมีความเขม้ขน้สูงหากเกดิความผิดพลาดจะท าใหร้ะดบั electrolyte ใน
ร่างกายของผูป่้วยเสียสมดุลและอาจเกดิอนัตรายถึงชีวิตได้ 

2. การใหย้าในเด็กอาย ุ < 2 ปี การให้ยาในอตัราเร็วอาจท าใหเ้กดิภาวะ Hypernatremia, CSF 
pressure ลดลง และภาวะเลือดออกในสมอง 

แนวทางการจัดการ 
การคัดเลอืก 

จัดหา 

(Supply) 

1.  ตอ้งจดัซ้ือยาท่ีมีฉลากชัดเจน  อ่านง่าย  และมีภาชนะบรรจุท่ีสะดวก  และปลอดภยั 
2. หลีกเล่ียงการจดัซ้ือยาท่ีมีลกัษณะยา  ลักษณะบรรจุภณัฑท่ี์คลา้ยคลึงกนั ซ่ึงอาจ

กอ่ให้เกดิความคลาดเคล่ือนทางยา 
3. หากมีการเปล่ียนแปลงขนาดบรรจุ หรือความแรง  ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชนจะต้องท า

หนังสือแจง้เวียนให้ผูเ้กีย่วข้องทราบ ซ่ึงได้แก ่แพทย ์ งานอุบัติเหตุ- ฉุกเฉิน  หอผูป่้วย
ใน โดยทันที 

การจัดเกบ็ 

(Storage) 

1. เกบ็ท่ีอุณหภูมิห้อง ห้ามใช้เม่ือเปล่ียนสีหรือมีตะกอน  
2. หน่วยงานท่ีมีการส ารองได้แก ่ งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน  หอผูป่้วยใน  

ห้องคลอด 
3.    ตอ้งมีการท าเคร่ืองหมายบริเวณท่ีเกบ็ให้ทราบว่าเป็นยา High Alert Drug  และ 
       ตรวจสอบจ านวน  

การส่ังใช้ยา 

(Prescribing) 

Cardiac arrest (ไม่แนะน าให้ใช้เป็นประจ  า โดยเฉพาะผูป่้วยท่ี CPR โดยไม่ใส่ท่อช่วย
หายใจ ) 

- Infant &children: I.V. 0.5-1 mEq/kg/dose ให้ซ ้าทุก 10 นาที อตัราเร็วของการ 
  ให้ยา ไม่ควรเกนิ 10 mEq/นาที 
- Neonate &children < 2 ปี ควรได้รับยาขนาด 4.2% solution (0.5mEq/mL) 
- Adult :I.V. bolusเร่ิมตน้ 1mEq/kg/dose 1 คร้ัง ,Maintenance  0.5 mEq/kg/dose           
ทุก 10 นาที 

การเตรียม 
(Preparation) 

การบริหารยา 

(Administration) 

- ห้ามผสมรวมกบัยา Amphotericin B ,Atropine,Calcium gluconate, 
Ciprofloxacin,Dopamine 

- flush IV line กอ่นและหลังให้ยา  ระหว่าง CPR 

การตดิตาม 
(Monitoring) 

1. วดัสัญญาณชีพประเมิน BP ,PR, RR ทุก 5 นาที 3 คร้ัง ทุก15 นาที 1 คร้ัง 
2. สังเกตอาการชัก กล้ามเน้ือเกร็งกระตุก 
3. สังเกตผวิหนังประเมินภาวะ cellulitis บริเวณท่ีฉีดยา 
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4. กรณีใช้ยาน้ีรักษาภาวะ metabolic acidosis ตอ้งเฝ้าระวงัภาวะ Alkalosis 
 

วธิีปฏิบัตเิพือ่แก้ไขอาการไม่พงึประสงค์จากยา     
1. ถา้เกดิภาวะเลือดเป็นด่างให้หยดุยา  ถา้อาการรุนแรงให้ฉีด Calcium gluconate 
2. ถา้เกดิภาวะโปแตสเซียมในเลือดต  ่าจาการรักษาภาวะเลือดเป็นกรดจะท าให้มีภาวะเลือดเป็นด่างอยา่งรุนแรง  

ควรให้ NSS หรือ KCL จะช่วยในการปรับสมดุล 
3. ให้ Calcium gluconate เพื่อควบคุมอาการ tetany 
4. ภาวะชัก ให้ยา diazepam 0.1 – 0.25 mg/kg 
5. ภาวะโซเดียมในเลือดสูงแกไ้ขโดยให้ยาขบัปัสสาวะ น ้า   และ Calcium gluconate จะช่วยรักษาภาวะ severe 

alkalosis   
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14.  Sodium Chloride 3% injection 

รูปแบบที่มีในโรงพยาบาล  สารละลายบรรจุในถุงน ้ าเกลือขนาด 500 ml. 
ข้อบ่งใช้ : ใชรั้กษาผูป่้วยท่ีมีภาวะโซเดียมหรือคลอไรด์ในร่างกายต ่าอยา่งรุนแรง 
ประเดน็ปัญหา 

1. อาจท าใหเ้กดิภาวะ hypervolemia หรือ overhydration 
2. เป็นยาท่ีอาจท าใหร้ะบบหวัใจ เกดิ Congestive Condition  
3. เป็นยาท่ีระคายเคืองหลอดเลือดท าใหเ้กดิ  venous thrombosis, phlebitis หรือ extravasation 

บริเวณท่ีบริหารยา 
4. เป็นยาท่ีท าใหเ้กดิ ADR อ่ืน ๆ ไดอี้ก เช่น รบกวนระบบสมดุลเกลือแร่ในร่างกาย  ท าให ้

Potassium ในเลือดต ่า 
 แนวทางการจัดการ 

การคัดเลอืก 

จัดหา 
(Supply) 

ตวัผลิตภณัฑ ์ บรรจุภณัฑอ์าจ
น าไปสู่ความผดิพลาดถึงตวั
ผูป่้วยได้ 

1. ตอ้งจดัซ้ือยาท่ีมีฉลากชัดเจน  อ่านง่าย แลมีภาชนะบรรจุท่ีสะดวก  และ
ปลอดภัย 

2. หลีกเล่ียงการจดัซ้ือยาท่ีมีลกัษณะยา  ลักษณะบรรจุภณัฑท่ี์คลา้ยคลึงกนั  ซ่ึง
อาจกอ่ให้เกดิความคลาดเคล่ือนทางยา 

3. หากมีการเปล่ียนแปลงขนาดบรรจุ หรือความแรง จากท่ีก  าหนด ฝ่ายเภสัช
กรรมชุมชนจะตอ้งท าหนังสือแจง้เวียนให้ผูเ้กีย่วข้องทราบ ซ่ึงได้แก ่แพทย ์ 
งานอุบัติเหตุ- ฉุกเฉิน  หอผูป่้วยใน โดยทันที 

การจัดเกบ็ 
(Storage) 

เป็นยาท่ีตอ้งเกบ็ในตูเ้ยน็ 

1. การส ารองยาท่ีห้องจ่ายยาให้จดัเกบ็ในพ้ืนท่ีเฉพาะ  แยกจากยาอ่ืนและมี
เคร่ืองหมายแสดงช่ือยา  และยากลุ่มเส่ียงอยา่งชัดเจน 

2. ไม่มีการส ารองยาท่ีหน่วยงานอ่ืนนอกจากฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน  
3. เกบ็ในอุณหภมิูห้อง (25°C) ป้องกนัจากความร้อนและห้ามแช่เยน็ 

การส่ังใช้ยา 

(Prescribing) 
า 

1.   การส่ังใช้ยาต้องมีการตรวจระดับ Serum Na+ กอ่นทุกคร้ัง 
2.   ค  าส่ังใช้ยา  ตอ้งประกอบด้วย ช่ือยา  ความแรง (mEq/L)ขนาดให้ยา(ml/hr)  
      ช่องทางบริหารยา สารน ้าท่ีใช้เจือจาง และค  าแนะน าเพ่ิมเติมในการบริหารยา 
3.   ผูใ้หญ่ Hyponatremia     
ค  านวณปริมาณ Sodium mEq.Sodium  =  
ระดับโซเดียมท่ีตอ้งการ (mEq/L) – ระดับท่ีวดัได้(mEq/L) x 0.6 x น ้าหนัก (kg) 
หมายเหตุ กรณีฉุกเฉินปริมาณโซเดียมท่ีตอ้งการอาจใช้ 125 mEq/L – 
Chloride maintenance requirement in parenteral nutrition: 2-4 mEq/kg/24hr max 
dose 100-150 mEq/day  
Sodium maintenance requirement in parenteral nutrition: 3-4 mEq/kg/24hr max 
dose 100-150 mEq/day  
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เด็ก Hyponatremia: 
 สารละลายโซเดียมเขม้ขน้ (>0.9%) ควรให้ในเด็กเฉพาะกรณีท่ีมีอาการจากภาวะ
โซเดียมต  ่าอยา่งรุนแรงโดย 
 maintenance dose 3-4 mEq/kg/day, max. dose 100-150 mEq/day 
4.  ควรมีการประเมินการได้รับ Na+ จากวิถีทางอ่ืน เช่น อาหาร ร่วมด้วย 
5.  ไม่ควรส่ังยาน้ีทางโทรศัพท์ 
 

การจัดจ่ายยา 

(Dispensing) 
 

1. อ่านค  าส่ังยาให้ละเอียด ตอ้งทบทวนขนาดยา น ้าหนักผูป่้วย  และข้อบ่งใช้ซ ้ า 
หากพบปัญหาให้ประสานกบัแพทยท์ันที หากประสานไม่ได้ให้เขียนขอ
ค  าปรึกษาท่ี progress note 
 

การเตรียม 

(Preparation) 
 

1. อ่านค  าส่ังยาให้ละเอียด ทบทวนขนาดยาซ ้ าอีกคร้ัง หากพบปัญหา ประสาน
แพทยห์รือเภสัชกรทันที 

2.  

การบริหารยา 

(Administration) 
 

1. การให้ 3%NaCl ไม่ควรให้อตัราเกนิ 100 ml/hr หรืออตัราสูงสุดไม่เกนิ 1 
mEq/kg/hr (ความเป็นพิษของโซเดียมจะสัมพนัธ์กบัอตัราเร็วของการให้
ชดเชย) เกดิภาวะแทรกซ้อน Osmotic demyelination syndrome: ODS ได้ 

2. แนะน าให้บริหารทางเส้นเลือดด าท่ีมีขนาดใหญ่เพื่อลดการเกดิ venous 
irritation และ extravasation – 

3.  ควรใช้ infusion pump และตรวจสอบซ ้าทุก 3-4 hr ในการใช้ infusion 
pum 

4. ควรระวงัการใช้ในคนไข้ CHF, ไตบกพร่อง, cirrhosis, hypertension 
การตดิตาม 

(Monitoring) 
 

1. ติดตามระดับ sodium, potassium, calcium, bicarbonate ในเลือดผูป่้วย 
เพื่อป้องกนัการเกดิ electrolyte imbalance 

2. ติดตามความสมดุลระหว่างปริมาณสารน ้ า ท่ีให้แกผู่ป่้วยต่อวนัและ
ปริมาณน ้ าปัสสาวะท่ีออกจากร่างกายผูป่้วยต่อวนัทุกวนั (Input VS 
output balance) 

3. ติดตามน ้าหนักตวัผูป่้วยท่ีเปล่ียนแปลงกอ่นและหลงัการให้สารน ้ า 
4. เฝ้าระวงัการเกดิการอกัเสบของหลอดเลือดด าโดยตรวจสอบบริเวณ

ต าแหน่งท่ีให้ Fluid ไม่ให้มีการร่ัวซึมของยา 
5. ติดตาม Heart rate (HR) และ Blood Pressure (BP) โดย monitor ทุก 4 hr 

 

วธิีปฏิบัตเิพือ่แก้ไขอาการไม่พงึประสงค์จากยา 
ภาวะ hypernatenia  

1.แกไ้ขโดยการให้ diuretics หรือการให้ free water replacement 
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15.  Streptokinase injection 
รูปแบบที่มีในโรงพยาบาล  Injection :  1,500,000 I.U.  in vial (dry powder for injection) 
ข้อบ่งใช้ : รักษาภาวะกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั ( Acute STEMI ) 
ประเดน็ปัญหา 

1. ยาอาจท าใหเ้กดิ cardiac arrhythmia ไดแ้ก  ่heart block, ventricular tachycardia , 
ventricularfibrillation 

2. มีโอกาสเกดิอาการของ Bleeding เช่น เลือดออกในกระเพาะอาหาร, ล าไส้ /ถ่ายด ามี
เลือดออกในทางเดินปัสสาวะ 

3. มีโอกาสเกดิการแพ ้Allergic reaction เช่น ไข ้สั่น ผื่นคนั คล่ืนไส้ ปวดศีรษะ และ 
Anaphylaxis 

4. การใหย้าอาจท าใหเ้กดิภาวะ hypotension ถา้ความดนัโลหิตนอ้ยกว่า90/60 mmHg  
แนวทางการจัดการ 

การคัดเลอืก 

จัดหา 

(Supply) 

1.  ตอ้งจดัซ้ือยาท่ีมีฉลากชัดเจน  อ่านง่าย  และมีภาชนะบรรจุท่ีสะดวกและปลอดภยั 
2. หลีกเล่ียงการจดัซ้ือยาท่ีมีลกัษณะยา  ลักษณะบรรจุภณัฑท่ี์คลา้ยคลึงกนั  ซ่ึงอาจ

กอ่ให้เกดิความคลาดเคล่ือนทางยา 
3. หากมีการเปล่ียนแปลงขนาดบรรจุ หรือความแรง จากท่ีก  าหนด ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน

จะตอ้งท าหนังสือแจง้เวียนให้ผูเ้กีย่วข้องทราบ ซ่ึงได้แก ่แพทย ์ งานอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน  
หอผูป่้วยใน โดยทันที  

การจัดเกบ็ 
(Storage) 

3. ไม่มีการส ารอง Streptokinase injection ท่ีจุดบริการหน่วยอ่ืน 
4. การส ารองยาท่ีห้องจ่ายยาให้จดัเกบ็ในพ้ืนท่ีเฉพาะ  แยกจากยาอ่ืนและมีเคร่ืองหมาย

แสดงช่ือยา  และยากลุ่มเส่ียงอยา่งชัดเจน 
การส่ังใช้ยา 

(Prescribing) 
ตอ้งมีการให้ pre-

medication 
 

1.ไม่ควรใช้ช่ือย่อ 
2.ให้ยาทาง IV หรือ Intracoronary เท่านั้น  (หลีกเล่ียงการให้ IM) 
3.กอ่นส่ังใช้ยา แพทยค์วรพิจารณาถึงความเส่ียงและประโยชน์ท่ีจะได้รับ โดยเฉพาะในราย
ท่ีมีเลือดออกหรือการใช้ร่วมกบัยาท่ีมีผลต่อการท างานของเกล็ดเลือดได้แก่aspirin, 
NSAIDS , Ticlopidine 
4.ไม่ส่ังใช้ยาในผูป่้วยท่ีเคยใช้ Streptokinase ภายใน 1 ปี เพราะมีการสร้าง Streptokinase  
antibody ขึ้น อาจจะลดประสิทธิภาพของยาและอาจเกดิปฏิกริิยาการแพ้ได้ 
 

การเตรียม และจ่ายยา 

(Preparation and 

Dispensing) 

        1.การจ่ายยาจากห้องยา  ตอ้งติดฉลากสีแดง “ยากลุ่มเส่ียง” เพื่อแจ้งเตือน  และจดัเป็นชุด
พร้อมใช้  โดยเตรียมสารละลายท่ีให้ผสมไปพร้อมกบัยาในชุดเดียวกนั  โดยมีการตรวจสอบ         
โดยเภสัชกรกอ่นส่งมอบยาทุกคร้ัง 
        2.การจ่ายยาจากห้องยาจะให้ยาเพียงจ  านวนเท่ากบัความต้องการใช้เท่านั้น  และยาท่ีเหลือ
ให้ส่งคืนห้องยาทันทีหลังไม่ได้ใช้ 



41 
 

3. สารละลายท่ีให้ผสมได้คือ NSS และ D5W โดยหลังผสม  สารละลายท่ีได้จะมีอายเุกบ็
ได้ 24 ชั่วโมง ท่ี 2-8 °C(ตูเ้ยน็), เกบ็ได้ 8 ชั่วโมง ท่ี >25°C(นอกตูเ้ยน็ ) 

4. ตอ้งพลิกขวดสารละลายกลบัไปกลบัมา  เพื่อให้ยาละลายเขา้กบัได้ดีอยา่งน้อย 10 รอบ  
ควรติดฉลากท่ีขวดสารละลายท่ีผสมแลว้  พร้อมระบุขอ้มูลส าคญัอยา่งน้อยคือ  ช่ือผูป่้วย 
HN  ช่ือยา  ความเขม้ขน้  อตัราการให้ยา  

   5.   ห้ามผสม Streptokinase ร่วมกบัยาอ่ืนๆ 
วธิีผสม :  
 1. ใช้ยา 1,5000,000 unit (1 vial) โดยละลายด้วย D5W หรือ NSS 5 ml และเวลาผสมควร
กล้ิงขวดเบาๆ ไม่ควรเขย่าแรงๆ เน่ืองจากจะท าให้โปรตีนเส่ือมสภาพ 
2. เจือจางต่อใน D5W หรือ NSS 100 ml  
 

การบริหารยา 

(Administration) 

1.ให้ IV infusion นานไม่ต  ่ากว่า 60 นาที  (IV Infusion pump) 
2. เม่ือครบก  าหนดเวลาแลว้ให้ค่อยๆ หยดุยา 
3. เม่ือเร่ิมตน้การรักษาอาจเกดิความดันโลหิตต  ่า หัวใจเต้นเร็วหรือช้าผิดปกติจนอาจถึงช็อค
ได้ ดังนั้นจึงควรหยดยาอยา่งช้าๆ เม่ือเร่ิมตน้การรักษาและสามารถให้ยากลุ่ม corticosteroids 
เพ่ือการป้องกนัได้กอ่นเร่ิมให้ยา Streptokinase 10 นาที 

การตดิตาม 

(Monitoring) 

1. Monitor EKG โดยใช้เคร่ือง defibrillator ไวต้ลอดเวลา เพราะขณะให้ยาอาจท าให้เกดิ 
cardiac arrhythmia ได้แก ่heart block, ventricular tachycardia , ventricular fibrillation 

2.  อาการของ Bleeding เช่น เลือดออกในกระเพาะอาหาร, ล าไส้ /ถ่ายด า มีเลือดออกใน
ทางเดินปัสสาวะ 

3. ติดตาม Blood pressure (ปกติ systolic 90-140 mmHg, diastolic 60-90 mmHg)เน่ืองจาก
การให้ยาอาจท าให้เกดิภาวะ hypotension ถา้ความดันโลหิตน้อยกว่า90/60 mmHg ให้
รายงานแพทย,์ Heart rate (ปกติ 60-90 คร้ัง/นาที), Platelet count (ค่าปกติ 140,000-
400,000 เซลล์/ไมโครลิตร), Platelet count (ค่าปกติ 140,000-400,000 เซลล์/
ไมโครลิตร), Hematocrit (ปกติชาย ร้อยละ 40-50, หญิง ร้อยละ 35-45) 

4.  ติดตามการเกดิการแพ้ Allergic reaction เช่น ไข ้ส่ัน ผืน่คนั คล่ืนไส้ ปวดศีรษะ และ 
Anaphylaxis 

ควรแจ้งแพทย์ทนัที  เม่ือ 
1. การให้ยาในช่วงแรกแลว้พบอาการแพ้ยา (allergic reaction) 
2. BP <90/60 mmHg 
 3. หากมีอาการหืด (asthmatic symptom) ให้หยดุยา 
4. ติดตามภาวะเลือดออกทุก 15 นาที ใน 1 ชั่วโมงแรกท่ีให้ยา หากพบให้แจง้แกแ่พทย ์
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Pre-medication and doses: 
Medication Doses 
CPM injection .ให ้10 mg iv กอ่นเร่ิมบริหารยา 30 นาที 
Hydrocortisone  iv .ให ้300 mg  iv กอ่นการบริหารยา 30 นาที 
Metoclopramide iv  ให ้10 mg iv กอ่นเร่ิมบริหารยา 30 นาที 

 
ข้อห้ามใช้และข้อควรระวงั 
1. หา้มใชใ้นผูป่้วยท่ีแพ ้anistreplase, streptokinase 
2. หา้มใชใ้นผูป่้วยท่ีมีภาวะ active internal bleeding, มีประวตัิโรค CVA, มีภาวะintracranial, intraspinal 
tauma or surgery, intracranial neospasm, arteriovenous malformation, aneurysm, severe uncontrolled 
hypertension 
3. ระมดัระวงัการใชใ้นผูป่้วยท่ีความเส่ียงสูงในการเกดิภาวะเลือดออก 
4. หลีกเล่ียงการฉีดแบบ IM 
5. ระมดัระวงัการใชใ้นผูป่้วยท่ีมีอายมุากกว่า 75 ปี 
6.ไม่ส่ังใช้ยาในผูป่้วยท่ีเคยใช้ Streptokinase ภายใน 1 ปี เพราะมีการสร้าง Streptokinase  antibody 
 
วธีิปฏิบัติเพือ่แก้ไขอาการไม่พงึประสงค์จากยา   : แกไ้ขตามอาการ 
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16.  Warfarin tablet 
รูปแบบที่มีในโรงพยาบาล  Tablet  1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg 
ข้อบ่งใช้ : เป็นยาตา้นการแขง็ตวัของเลือดชนิดรับประทาน ใชเ้พื่อป้องกนัและรักษา venous thrombosis,  
pulmonary embolism, atrial fibrillation with risk of embolism และป้องกนัการเกดิ systemic embolism 
ภายหลงัการเกดิ myocardial infarction 
ประเดน็ปัญหา 
เป็นยาท่ีเกดิปฏิกริิยากบัยาอ่ืนๆ ไดเ้ป็นจ านวนมาก รวมทั้งอาหารบางชนิด อาจเกดิอาการไม่พึงประสงค์
ท่ีรุนแรง คือ ภาวะเลือดออกจนเสียชีวิตได้ 
แนวทางการจัดการ 

การคัดเลอืก 
จัดหา 

(Supply) 

1. ตอ้งจดัซ้ือยาท่ีมีฉลากชัดเจน  อ่านง่าย  และมีภาชนะบรรจุท่ีสะดวก และปลอดภยั 
2. หลีกเล่ียงการจดัซ้ือยาท่ีมีลกัษณะยา  ลักษณะบรรจุภณัฑค์ลา้ยคลึงกนัซ่ึงอาจกอ่ให้เกดิ

ความคลาดเคล่ือนทางยา 
3.      หากมีการเปล่ียนแปลงขนาดบรรจุ หรือความแรง  ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชนจะตอ้ง  
         ท าหนังสือแจง้เวียนให้ผูเ้กีย่วขอ้งทราบ ซ่ึงได้แก ่แพทย ์ งานอุบัติเหตุ- ฉุกเฉิน    
         หอผูป่้วยใน โดยทันที  

การจัดเกบ็ 

(Storage) 

1.      บริเวณท่ีเกบ็ให้ท าเคร่ืองหมายให้ทราบว่าเป็นยาท่ีตอ้งระวังเป็นพิเศษ  
2       เกบ็ท่ีอุณหภูมิห้อง  

การส่ังใช้ยา 
(Prescribing) 

เขยีนขนาดมลิลิกรัมยาให้ชัดเจน 
ขนาดยา:  
 Usual initial dose : 2 – 5 mg 
 Maintenance dose : 2 – 10 mg /วนั 
ข้อห้ามใช้:  
 ห้ามใช้ในหญิงมีครรภ์ 

การจัดยา จ่ายยา 

(Dispensing) 

1. จ่ายยาตามจ  านวนท่ีส่ัง 
2. ส่ือสารค  าส่ังใช้ยาท่ีฉลากยาให้ชัดเจน โดยเฉพาะค  าส่ังให้รับประทานมากกว่า 1 ความ

แรง ในวนัต่างๆ เช่น 1 mg วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 2 mg วนัเสาร์และวนัอาทิตย ์
3. มีการตรวจสอบความถูกตอ้งของชนิดยา  ความแรง  ปริมาณยา  ขนาดยาตามใบส่ัง

แพทย ์ และผูป่้วยท่ีตอ้งได้รับยาทุกคร้ังกอ่นจ่ายยา 
4. หากพบว่า มีการส่ังใช้ยา มากกว่าวนัละคร้ัง หรือมากกว่า 10 mg/day  หรือมีการส่ังใช้

ในผูป่้วยท่ี INR > 3 ให้ยืนยนัความถูกตอ้งของค  าส่ังทุกคร้ัง 
5. แนะน าผูป่้วยให้บอกทันตแพทยทุ์กคร้ังว่าใช้ยาตา้นการแข็งตวัของเลือดอยู่ 
6. สอนวิธีห้ามเลือดง่ายๆ เช่น ใช้ผา้สะอาดกดท่ีแผล 5 – 10 นาที 
7. แนะน ายาและอาหารท่ีห้ามใช้ร่วมกบัยา Warfarin เช่น Gemfibrozil, Paracetamol, 

NSAIDS, กระเทียม ขิง พริก หัวหอม เป็นตน้ 
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8. แจกสมุดคู่มือประจ  าตวัผูป่้วย 
การบริหารยา 

(Administration) 

ผูป่้วยท่ีรับประทานยาน้ี ควรหลีกเล่ียงการฉีดยาเขา้กลา้มเน้ือ 

การตดิตาม 

(Monitoring) 

สังเกตอาการเลือดออกตามอวยัวะต่างๆ เช่น จ  ้าเลือดบริเวณผวิหนัง เลือดออกตามเหงือก 
ลกัษณะของปัสสาวะ (hematuria) อุจจาระ (melena) ตรวจวดัสัญญาณชีพทุก 2 – 4 ชั่วโมง 
ถา้มีการตกเลือดภายในจะท าให้ชีพจรเบาเร็ว ความดันโลหิตต  ่าลง ให้รายงานแพทยเ์ม่ือมี
อาการดังกล่าวเกดิขึ้น 
วดัค่า Prothombin time (PT), INR, HCT 

 

วธีิปฏิบัติเพือ่แก้ไขอาการไม่พงึประสงค์จากยา 
กรณไีม่มีภาวะเลอืดออก 

ระดบั INR ค าแนะน า 

INR < 5.0 ;  หยดุยา  1 วนั และติดตามค่า INR จนอยูใ่นช่วงรักษา 

และเร่ิมยาใหม่ในขนาดต  ่าลง (ลดลง 10% 

ของขนาดต่อสัปดาห์เดิม)   

ถา้ INR สูงกว่าช่วงรักษาเล็กน้อย 

อาจไม่จ  าเป็นตอ้งปรับลดขนาดยา 

INR ≥ 5.0 แต่ < 9.0;  - หยดุยา  2 วนั และติดตามค่า INR อยา่งใกลชิ้ดจนอยูใ่นช่วงรักษา 

และเร่ิมยาใหม่ในขนาดต  ่าลง (ลดลง 10-20% 

ของขนาดต่อสัปดาห์เดิม) 

- ผูป่้วยมีปัจจยัเส่ียงต่อภาวะเลือดออก พิจารณาให้ Vitamin K
1
 1-2.

5 mg  

- กรณีท่ีต้องผ่าตดัเร่งด่วน พิจารณาให้ Vitamin K
1
 2.5-5 mg  

เพื่อหวงัให้ INR กลบัมาอยูใ่นช่วงรักษาใน 24 ชั่วโมง 

INR ≥  9.0;  - หยดุยาและให้รับประทาน Vitamin K
1
 2.5-5mg  และติดตามค่า I

NR อยา่งใกลชิ้ด  เพื่อหวงัให้ INR กลบัมาอยูใ่นช่วงรักษาใน 24-48 

ชั่วโมง  

แต่หาก INR ยงัสูงอยู ่อาจให้ รับประทาน Vitamin K
1
 1-2mg 

อีกคร้ัง 
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กรณมีีภาวะเลอืดออก 

 เกดิ Serious bleeding  ใหห้ยดุ Warfarin และให ้Vitamin K1 10 mg slow I.V. infusion และให้
เสริมดว้ย Fresh plasma transfusion 
 สามารถให ้Vitamin K1 ซ ้ าทุก 12 ชัว่โมง 
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