
 

 

 

 

คู่มือแนวทางปฏิบติัยาความเส่ียงสงู 

โรงพยาบาลป่าพะยอม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แนวทางการจดัการยาท่ีมีความเส่ียงสูง (High Alert Drug) 

โรงพยาบาลป่าพะยอม 

ท่ีมา 

ยาบางรายการที่มอียูใ่นโรงพยาบาลป่าพะยอมเป็นยาความเสี่ยงสูง ซึ่งก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อผูป่้วยได้

หากมกีารบรหิารยาที่ผดิพลาด  ดงันัน้จงึไดจ้ดัท าแนวทางการจดัการยาที่มคีวามเสี่ยงสูง (High Alert Drug) 

เพือ่เป็นขอ้มลูใชใ้นการปฏบิตังิานเพือ่ลดความคลาดเคลือ่นและใหผู้ป่้วยมคีวามปลอดภยัในการใชย้า 

 

ค าจ ากดัความ 

ยาที่มคีวามเสี่ยงสูง (High Alert Drug) หมายถงึยาที่ก่อใหเ้กดิอนัตรายรุนแรงแก่ผูป่้วยซึ่งอาจถงึแก่

ชวีติได ้และเป็นยาที่เสี่ยงต่อการเกดิความผดิพลาดในกระบวนการการรกัษา จงึควรมขีอ้ตกลงร่วมกนัเกี่ยวกับ

ขัน้ตอนในการสัง่ใชย้า การจ่ายยา และการบรหิารยา  และจ าเป็นตอ้งมกีารตดิตามเฝ้าระวงัอาการจากการใช้

ยา เพือ่ลดโอกาสที่จะเกดิความผดิพลาดและอนัตรายที่อาจเกดิจากยาได้ 

 

ขัน้ตอนการปฏิบติังาน 

แนวทางปฏิบติัการสัง่ใช้ยาส าหรบัแพทย ์

1. การเขยีนค าสัง่ใชย้าในกลุ่มที่มคีวามเสี่ยงสูง ตอ้งเขยีนชื่อสามญัทางยาหรอืชื่อการคา้ที่เป็นค าเตม็ 

ไมใ่ชช้ื่อยอ่ ยกเวน้รายการที่มกีารก าหนดเป็นค ายอ่มาตราานของโรงพยาบาลโดยใหร้ะบคุวามแรงของยาที่

ตอ้งการ ชนิด 

รูปแบบยาเตรียม การบรหิารยา ดว้ยลายมอืที่อ่านง่ายชดัเจน พรอ้มทัง้เขยีนชื่อแพทยผ์ูส้ัง่ใชก้ ากบัทุกครัง้ 

2. แพทยร์ะบรุายละเอยีดใหค้รบถว้น ทัง้ชื่อยา รูปแบบยา ความแรงยาและปรมิาณยา 

3. ในการเขยีนตวัเลข ขนาดยาที่ตอ้งการใช ้หากขนาดยาที่ใชอ้ยูใ่นรูปทศนิยมมคี่าไมเ่ตม็หนึ่งใหใ้ส่ 

เลข 0 ตามด้วยจุดและตามด้วยตวัเลขที่ตอ้งการ เช่น ตอ้งการใชย้า ศูนยจ์ุดสาม มลิลกิรมั ใหเ้ขยีน 0.3 mg 

เป็นตน้ และหากกรณีที่ขนาดยาที่ใชเ้ป็นเลขจ านวนเตม็ ต้องเขยีนเป็นเลขเตม็จ านวนไมต่อ้งใส่จุดทศนิยม เช่น 

3 mg ไมใ่ช3้.0 mg 

4. การสัง่ใชย้าทางโทรศพัท์กรณทีี่มคีวามจ าเป็นเร่งด่วน ตอ้งมกีารทวนซ ้ากบัผูร้บัค าสัง่ทัง้ชือ่ยา ชื่อ

ผูป่้วย รูปแบบยา ความแรงยาและปรมิาณยา 

5. ควรระบกุารตดิตามและอาการของผูป่้วยที่พยาบาลผูดู้แลผูป่้วยควรแจง้แพทย์ 

6. แพทยต์อ้งวนิิจฉัยเมือ่เกดิอาการไมพ่งึประสงค์จากการใชย้าความเสี่ยงสูง และใหก้ารรกัษาอาการ

ดงักลา่วอยา่งเหมาะสม 

 

 

 



 

แนวทางปฏิบติัส าหรบัเภสชักร 

1. เภสชักรจดัท าคู่มอืยาที่มคีวามเสี่ยงสูง เพือ่เป็นแนวทางในการปฏบิตังิานในโรงพยาบาล 

2. เมือ่ไดร้บัใบสัง่ยาที่มคีวามเสี่ยงสูง เภสชักรตอ้งตรวจสอบชื่อ-นามสกุลผูป่้วย ชื่อยา ขนาดยา 

ปฏกิริยิาระหวา่งยา (Drug interaction) และขอ้หา้มใชย้าในผูป่้วยแต่ละราย  กรณีที่พบปัญหา เภสชักรตอ้ง

ตดิต่อแพทยผ์ูส้ัง่ยาทนัท ี

3. ตดิตามและเฝ้าระวงัอาการไมพ่งึประสงค์จากการใหย้าที่ตอ้งระมดัระวงัสูง 

4. หากขอ้มลูในใบสัง่ยาไมช่ดัเจน ตอ้งท าการตรวจสอบกลบัไปยงัแพทยผ์ูส้ัง่ใชย้าก่อนท าการจ่ายยา 

5. ตดิป้ายสตกิเกอร์ยา High alert drug ที่ ampule/ vial ยา และ/หรอืซองยาความเสี่ยงสูงทุกครัง้ 

6. จดัใหม้กีารตรวจสอบการส ารองยาที่มคีวามเสี่ยงสูงที่มไีวบ้นหอผูป่้วย หอ้งฉุกเฉนิ และหอ้งคลอด

อยา่งเป็นประจ า 

 

แนวทางปฏิบติัการให้ยาส าหรบัพยาบาล 

1. การรบัยาจากงานเภสชักรรมทุกครัง้ตอ้งท าการตรวจสอบยาที่ไดร้บักบัใบสัง่ยาของแพทยใ์หถู้กตอ้ง 

ทัง้ชื่อผูป่้วย ชนิดยา ความแรง รูปแบบยาเตรยีม จ านวน หากเป็นยาใหมท่ี่ไมคุ่น้เคยและไมม่ฉีลากยาหรอื

ขอ้มลูยาระบวุา่เป็นยาที่แพทยส์ัง่หรอืไม ่ใหโ้ทรกลบัไปยงัหน่วยจ่ายยาเพือ่สอบถามขอ้มูลยนืยนัความถูกตอ้ง

ของยาทุกครัง้ 

2. การเตรยีมผสมยาท าด้วยความระมดัระวงั ทัง้ชนิดยา ชนิดของสารละลายที่ตอ้งใช ้และความเขม้ขน้

ที่ตอ้งการ การบรหิารยาจะตอ้งค านึงถงึอตัราเรว็ในการใหย้าทุกครัง้ 

การเตรยีมยา ใหม้กีารตรวจสอบซื่อยา ความแรง ปรมิาณยาที่ผสม และอตัราการใหย้า โดยพยาบาล 2 

คนที่เป็นอสิระจากกนั (Independent double check) และเซน็ชื่อก ากบัในเอกสาร 2 คน 

3. พยาบาลเฝ้าระวงัและตดิตามอาการไมพ่งึประสงค์จากการใชย้าตามคู่มอืการใชย้าความเสี่ยงสูง และ

ลงบนัทกึผลการใชย้าหรอืการเปลีย่นแปลงหลงัการใชย้าความเสี่ยงสูงไวใ้นใบ Nurse note หากสงัเกตพบ

เหตุการณ์ไมพ่งึประสงค์จากการใชย้า ใหร้ายงานแพทยท์นัท ี

 

การเกบ็รกัษายา 

1. ยาความเสี่ยงสูงทุกชนิดตอ้งเกบ็รกัษาแยกจากยาอื่น 

2. จ ากดัการเขา้ถงึยาความเสี่ยงสูงกลุม่ยาเสพตดิใหโ้ทษ โดยตอ้งใส่ในตูห้รอืลิน้ชกัที่มกีุญแจ และมี

การตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ 

3.  มสีญัลกัษณ์เตอืนบคุลากรวา่เป็นยาความเสี่ยงสูง โดยตดิสติกเกอร์สะทอ้นแสงระบคุ าวา่ High 

Alert Drug 

 

 



 

รายการยาความเส่ียงสูง (High Alert Drug) โรงพยาบาลป่าพะยอม 13 รายการ 

 

1. Adenosine injection (3mg/ml, 6mg/vial)Adrenaline injection (1mg/ml) 

2. Adrenaline injection (1mg/ml) 

3. Amiodarone injection (50mg/ml, 150mg/amp) 

4. Calcium gluconate Injection (0.45 mEq of Ca ion/ml, 10ml) 

5. Dopamine injection (250mg/10ml) 

6. Insulin – RI (100 IU/ml, 3ml) 

7. Magnesium sulfate injection (10% Magnesium sulfate 1g/10ml, 50% Magnesium sulfate 1g/2ml) 

8. Misoprostol tablet (200 microgram) 

9. Morphine Sulfate Injection (10mg/ml) 

10. Potassium chloride injection (20mEq หรอื 1.5g /10ml) 

11. Streptokinase injection 

12. Norepinephrine injection 4 mg/4 ml (1 mg/ml) 

13. Nicardipine hydrochloride injection 2 mg/2 ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือปฏิบติังานยาความเส่ียงสูง โรงพยาบาลป่าพะยอม 

Adenosine injection 

รูปแบบยาและความแรง: Adenosine injection 3mg/ml (6mg/vial) 

ข้อบ่งใช้และขนาดยา 

Indication Dose & Administration 
Supraventricular 
tachycardia 

ผูใ้หญ่: IV peripheral bolus 6 mg over 1- 2 seconds ตามดว้ย NSS flush 20 ml 
สามารถเพิม่ขนาดยาเป็น 12 mg ทุก 1-2 นาท ีตามความจ าเป็น (MAX 12 mg/dose) 
เดก็: - น ้าหนักน้อยกวา่ 50kg ให ้0.05- 0.1 mg/kg/dose IV rapid bolus (MAX 6 
mg/dose); อาจใหเ้พิม่ 0.05-0.1 mg/kg/dose IV ทุก 1-2 นาท ีตามความจ าเป็น 
- น ้าหนักมากกวา่หรอืเท่ากบั 50 kg ให ้6 mg IV peripheral bolus over 1- 2 
seconds, สามารถเพิม่เป็น 12 mg ทุก 1-2นาท ีส าหรบั 2 doses; MAX single dose 
12 mg 

 

การผสมและเตรียมยา: ไมต่อ้งเจอืจาง โดยใหย้า 1-2 วนิาท ีและควร flush ดว้ย NSS หลงัใหย้าแต่ละครัง้ 

 

การติดตาม:  

 

ค่าการติดตาม ช่วงเวลาในการติดตาม รายงานแพทยเ์มื่อ (critical point) 
BP ทุก 15 นาท ีx 4 ครัง้และจากนัน้ทุก 

4  ชัว่โมงหรอืตามแพทยส์ัง่ 
< 90/60 mmHg 

HR <  60 ครัง้/นาท ี
monitor EKG ตามแพทยส์ัง่ monitor conversion to normal sinus 

rhythm or atrioventricular (AV) block 
อาการไมพ่งึประสงค ์ ตลอดระยะเวลาที่ใหย้า หน้าแดง ใบหน้ารอ้นวบูวาบ (facial 

flushing) เหนื่อยหอบ แน่นหน้าอก ใจ
สัน่ ปวดศรีษะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือปฏิบติังานยาความเส่ียงสูง โรงพยาบาลป่าพะยอม 

Adrenaline injection 

รูปแบบยาและความแรง: Adrenaline injection 1mg/ml (1:1000) 

ข้อบ่งใช้และขนาดยา 

Indication Dose & Administration 
Anaphylaxis ผูใ้หญ่: IM หรอื SC 0.3-0.5 mg (0.3- 0.5ml ของ undiluted 1 mg/ml solution), MAX 

0.5 mg (0.5 ml) per injection ; ซ ้าไดทุ้ก 5-10 นาท ีตามความจ าเป็น 
เดก็: - น ้าหนักมากกวา่หรอืเท่ากบั 30 kg ให ้IM หรอื SC 0.3-0.5 mg (0.3- 0.5ml ของ 
undiluted 1 mg/ml solution), MAX 0.5 mg (0.5 ml) per injection ; ซ ้าไดทุ้ก 5-10 นาท ี
ตามความจ าเป็น 
- น ้าหนักน้อยกวา่ 30 kg ให ้IM หรอื SC 0.01 mg/kg (0.01 ml/kg ของ undiluted 1 
mg/ml solution), MAX 0.3 mg (0.3 ml) per injection; ซ ้าไดทุ้ก 5-10 นาท ีตามความ
จ าเป็น 

Cardiac arrest IV 0.1 to 0.5 mcg/kg/min 
Hypotension - 
Septic shock 

IV infusion 0.05- 2 mcg/kg/min; ปรบัขนาดทุก10-15นาทใีหไ้ด ้mean arterial pressure
ที่ตอ้งการ โดยเพิม่ทลีะ0.05-0.2 mcg/kg/min 

 

การผสมและเตรียมยา:  

Direct IV: เจอืจางใหไ้ด ้1:10000 หรอื 0.1mg/ml โดยน ายา 1mg (1ml) + NSS 9 ml slowly push 5-10 min 

IV infusion: ผสมยา 1mg/ml ใน d5w หรอื NSS 250ml จะไดค้วามเขม้ขน้ 4 mcg/ml   infusion rate 1  

mcg/min (15 ml/hr) (max: 10mcg/min) หรอือาจเตรยีมไดอ้กีวธิโีดยใชย้า 1mg ผสมใน NSS 100ml (conc. 

10mcg/ml) หยดเขา้หลอดเลอืดด า rate 5-15 mcg/min (30-90ml/hr) 

การติดตาม:  

ค่าการติดตาม ช่วงเวลาในการติดตาม รายงานแพทยเ์มื่อ (critical point) 
BP ทุก 15 นาท ีหรอืตามแพทยส์ัง่ < 90/60 mmHg หรอื > 140/90 mmHg 
HR >120 ครัง้/นาท ี
ตรวจดู IV site  

ทุก 1 ชัว่โมง 
พบหลอดเลอืดอกัเสบ (ระวงัการเกดิ 
extravasation ท าใหเ้กดิเนื้อเยือ่ตายได้) 

ตรวจดูผวิซดีเยน็
หรอืเขยีว 

พบผวิซดีเยน็หรอืเขยีว 

อาการไมพ่งึ
ประสงค ์

ตลอดระยะเวลาที่ใหย้า หวัใจเตน้เรว็/ผดิจงัหวะ, ใจสัน่, กระวนกระวาย, 
เหงื่อออกมาก, ปวดศรีษะ, หายใจหอบเหนื่อย 

 

 



 

คู่มือปฏิบติังานยาความเส่ียงสูง โรงพยาบาลป่าพะยอม 

Amiodarone injection 

รูปแบบยาและความแรง: Amiodarone injection 50mg/ml (150mg/amp) 

ข้อบ่งใช้และขนาดยา 

Indication Dose & Administration 
Ventricular arrhythmia IV infusion 24 ชัว่โมงแรก 1050 mg โดยใหต้ามล าดบั 

- Rapid phase เริม่ใหย้า 150 mg นานประมาณ 10 นาท ี(15 mg/min) โดยยา 1 
amp 150mg/3ml ผสม D5W 100 ml 
   จากนัน้ใหย้าต่ออกี 900 mg โดยผสมยา 6 amp ใน D5W 500 ml และแบง่ให้
เป็น 2 ช่วงคอื 
- Slow phase แบง่ใหย้า 360 mg IV drip in 6 ชัว่โมง ดว้ยอตัรา 1 mg/min (33 
ml/hr) 
- maintenance phase ใหย้า 540 mg IV drip in 18 ชัว่โมง ดว้ยอตัรา 0.5 
mg/min (17 ml/hr)  
       หลงัจาก 24 ชัว่โมงแรก maintenance infusion rate of 0.5 mg/min (720 
mg/24 hours) 

Cardiopulmonary 
resuscitation 

cardiac arrest with shock-refractory ventricular fibrillation (VF) or pulseless 
ventricular tachycardia (VT) : IV 300 mg ถา้  VF or pulseless VT recurs ให้
ไดอ้กี 150 mg IV 

 

การผสมและเตรียมยา:  

1) วธิผีสมเตรยีมยา ตามในตารางขอ้บง่ใชแ้ละขนาดยา 
2) เจอืจางโดยใช ้D5W เท่านัน้ หา้มใช ้NSS,  หา้มผสมในสารละลายที่ม ีSodium bicarbonate 
 

การติดตาม:  

ค่าการติดตาม ช่วงเวลาในการติดตาม รายงานแพทยเ์มื่อ (critical point) 
BP ทุก 15 นาท ีx 4 ครัง้และจากนัน้ทุก 4  

ชัว่โมงหรอืตามแพทยส์ัง่ 
< 90/60 mmHg 

HR < 60 ครัง้/นาท ีหรอื >120 ครัง้/นาท ี
RR < 12 ครัง้/นาท ี
ตรวจดู IV site ทุก 1 ชัว่โมง พบอาการปวด (ใหล้ดอตัราเรว็การใหย้า) 
EKG ตามแพทยส์ัง่ AV block, bradycardia, paradoxical 

arrhythmias, prolonged QT segments 
อาการไมพ่งึ
ประสงค ์

ตลอดระยะเวลาที่ใหย้า ความดนัโลหติต ่า หวัใจเตน้ชา้ หายใจขดั แขน
ขาอ่อนแรง คลืน่ไสอ้าเจยีน 

 



 

คู่มือปฏิบติังานยาความเส่ียงสูง โรงพยาบาลป่าพะยอม 

Calcium gluconate Injection 

รูปแบบยาและความแรง: Calcium gluconate Injection 0.45 mEq/ml ขนาด 10 ml/amp (1amp = 4.5 

mEq of Calcium ion =Calcium gluconate monohydrate 0.958 g equivalent to Calcium gluconate 

anhydrous 0.9195 g, Calcium Saccharate 0.035 g) 

ข้อบ่งใช้และขนาดยา 

Indication Dose & Administration 
1. Cardiac arrest, Due 
to hyperkalemia 
2. Tetany, Due to 
hypocalcemia 
3. Hypocalcemia 

- Usual dose ผู้ใหญ่: 0.5- 2 g calcium gluconate (5- 20 ml of a 10% solution) 
slow IV injection (rate 1.5 ml/min ) หรอื intermittent infusion (MAX rate ไมเ่กนิ 
200 mg/min) หรอืให ้continuous infusion  
(MAX dose 3 g) 
- Usual pediatric dose: 200-500 mg calcium gluconate (2- 5 ml of a 10% 
solution) slow IV injection (rate 1.5 ml/min) 
- Maximum dose (infants): 200 mg calcium gluconate (2 ml) 

 

การผสมและเตรียมยา:  

- Direct IV injection ใหโ้ดยไมต่อ้งเจอืจาง อตัราเรว็การใหย้าไมเ่กนิ 0.5-2 ml/min  

- IV Infusion: Calcium gluconate 1-2 g เจอืจางใน D5W 100 ml (แนะน าสารละลายที่ผสมคอื D5W 

ส่วน NSS เลอืกใชก้รณีจ าเป็น เนื่องจาก Sodium ท าให ้Calcium ถูกขบัออกเรว็ขึน้) 

- หา้มผสมใน bicarbonate เพราะอาจตกตะกอน 

- หา้มบรหิารยาแบบ SC หรอื IM เพราะอาจท าใหเ้น้ือเยือ่หรอืกลา้มเน้ือตาย 

การติดตาม:  

ค่าการติดตาม ช่วงเวลาในการติดตาม รายงานแพทยเ์มื่อ (critical point) 
BP ทุก 15 นาท ีx 4 ครัง้และจากนัน้ทุก 4  

ชัว่โมงหรอืตามแพทยส์ัง่ 
< 90/60 mmHg 

HR < 60 ครัง้/นาท ีหรอื >120 ครัง้/นาท ี
ตรวจดู IV site ทุก 1 ชัว่โมง หลอดเลอืดอกัเสบ (ใหเ้ปลีย่นบรเิวณที่ใหย้า) 
EKG ตามแพทยส์ัง่ Hypocalcemia : ST segment elevate และ 

prolong QT interval   
Hypercalcemia : ST segment depression 
และ QT interval สัน้ 

อาการไมพ่งึ
ประสงค ์

ตลอดระยะเวลาที่ใหย้า vasodilation, hypotension, bradycardia, 
arrhythmias, syncope 

 

 



 

ข้อควรระวงัอ่ืนๆ 

- Hypocalcemia: เป็นตะครวิ กลา้มเน้ือเกรง็ กลา้มเนื้ออ่อนแรงหรอืกลา้มเน้ือกระตุก 

- Hypercalcemia: คลืน่ไส ้อาเจยีน anorexia กระหายน ้า ปวดกระดูก paralytic ileus 

- ถา้ผูป่้วยไดร้บั Digoxin ร่วมดว้ยอาจเพิม่ฤทธิข์อง digoxin จนเกดิพษิ (cardiotoxicity) ได ้ 

ใหส้งัเกตอาการ digoxin intoxication (คลืน่ไส ้อาเจยีน ซมึลง สบัสน arrhythmia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือปฏิบติังานยาความเส่ียงสูง โรงพยาบาลป่าพะยอม 

Dopamine injection 

รูปแบบยาและความแรง: Dopamine injection 250mg/10ml 

ขอ้บง่ใชแ้ละขนาดยา:  

Indication Dose & Administration 
Decreased cardiac output, 
Congestive heart failure, Cardiogenic 
shock 

ผูใ้หญ่: เริม่ตน้ 2- 5 mcg/kg/min IV สามารถปรบัเพิม่ 1 – 4 
mcg/kg/min ในช่วง 10 ถงึ 30 นาทจีนกระทัง่มกีารตอบสนอง  
MAX 50 mcg/kg/min IV 
เดก็: 1-20 mcg/kg/min ปรบัขนาดจนมอีาการตอบสนองที่ตอ้งการ 

Septic shock เริม่ตน้ 2- 5 mcg/kg/min IV ในผูป่้วยที่อาการรุนแรง ปรบัเพิม่ครัง้
ละ 5-10 mcg/kg/min และหากจ าเป็นสามารถใหไ้ดถ้งึ 20-50 
mcg/kg/min โดยตดิตาม urine output และลดขนาดยาเมือ่ urinary 
flow ลดลง 

 

หมายเหต ุ

1. Low dose: 1 – 3 mcg/kg/min กระตุน้ dopamine receptor เพิม่ renal blood flow 

2. Intermediate dose: 3-10 mcg/kg/min กระตุน้ beta receptor เพิม่การบบีตวัของหวัใจ อตัราการเตน้ของ

หวัใจ stroke volume และ cardiac output 

3. High dose: > 10 mcg/kg/min กระตุน้ alpha receptor ท าใหห้ลอดเลอืดส่วนปลายหดตวั (เพิม่ total 

peripheral resistance) ความดนัโลหติสูงขึน้ทัง้ systolic และ diastolic อาจท าให ้peripheral และ renal 

perfusion ลดลง urine output ลดลง heart rate เพิม่ขึน้จนเกดิเตน้ผดิจงัหวะได;้ เพิม่ pulmonary pressure  

- หา้มหยดุยากะทนัหนั เพราะความดนัโลหติจะตกทนัท ีตอ้งค่อยๆลดขนาดยาหรอืลดอตัราการใหย้าลง 

 

การผสมและเตรียมยา: สารละลายที่ใชไ้ด ้D5W, NSS 

วธิกีารสัง่ของแพทย ์(1 : 1 = Dopamine 1 mg : สารละลาย 1 ml) 

1 : 1 = Dopamine 100 mg (4ml) + สารละลาย 100 ml 

2 : 1 = Dopamine 200 mg (8ml) + สารละลาย 100 ml 

 

 

 

 

 

 



 

การติดตาม:  

ค่าการติดตาม ช่วงเวลาในการติดตาม รายงานแพทยเ์มื่อ (critical point) 
BP ทุก 15 นาท ีx 4 ครัง้และจากนัน้ทุก 4  

ชัว่โมงหรอืตามแพทยส์ัง่ 
< 90/60 mmHg หรอื > 140/90 mmHg 

HR >120 ครัง้/นาท ี
ตรวจดู IV site  

ทุก 1 ชัว่โมง 
หลอดเลอืดอกัเสบ (ใหเ้ปลีย่นบรเิวณที่ใหย้า) 

Urine output < 25 cc/hr 
ตรวจดูผวิซดีเยน็
หรอืเขยีว 

พบผวิซดีเยน็หรอืเขยีว 

อาการไมพ่งึ
ประสงค ์

ตลอดระยะเวลาที่ใหย้า ใจสัน่ เจบ็หน้าอก ปวดเคน้หน้าอก ปวดศรีษะ 
ปวดชาปวดรอ้นบรเิวณประสาทส่วนปลาย  
ปลายมอืปลายเทา้เขยีว(ควรปรบัลดขนาดยา) 

 

ข้อควรระวงัอ่ืนๆ 

- เฝ้าระวงัหากใชร้่วมกบั Phenytoin เพราะจะเกดิความดนัโลหติต ่า หวัใจเตน้ชา้ หรอื cardiac arrest 

ได ้

 - เฝ้าระวงัอาการไมพ่งึประสงค์ตลอดระยะเวลาที่ใหย้า: ใจสัน่ เจบ็หน้าอก ปวดเคน้หน้าอก ปวดศรีษะ 

ปวดชาปวดรอ้นบรเิวณประสาทส่วนปลาย  ปลายมอืปลายเทา้เขยีว(ควรปรบัลดขนาดยา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือปฏิบติังานยาความเส่ียงสูง โรงพยาบาลป่าพะยอม 

Regular Insulin – RI 

รูปแบบยาและความแรง: Insulin – RI 100 IU/ml (3ml/vial) 

ข้อบ่งใช้: Diabetes mellitus, Diabetic ketoacidosis (DKA), Hyperkalemia (moderate-severe), 

Hyperglycemia, critically ill 

Indication Dose & Administration 
Diabetic ketoacidosis -Initial dosage: 0.14 units/kg/hr IV หรอื 0.1 units/kg IV bolus ตามดว้ย 

0.1 units/kg/hr IV ถา้ blood glucose level ไมล่ดลงอยา่งน้อย 10% ใน
ชัว่โมงแรก ให ้bolus dose 0.14 units/kg IV และ continue previous 
infusion rate 
- Maintenance dosage: เมือ่ blood glucose 200 mg/dL, ลด infusion rate 
0.02-0.05 units/kg/hr 

Hyperkalemia ให ้ใหฉ้ีด Calcium gluconate และ NaHCO3 ก่อน จากนัน้ให ้RI 10 unit + 
dextrose 50% in water 50 ml IV over 15- 30 min 

Hyperglycemic hyperosmolar 
state 

0.1 units/kg IV bolus จากนัน้ให ้0.1 units/kg/hr IV continuous infusion 
จนระดบั blood glucose 300 mg/dL จากนัน้ 0.02- 0.05 units/kg/hr IV เพือ่ 
maintain blood glucose 200-300 mg/dL จนกระทัง่ patient mentally alert 

 

การผสมและเตรียมยา:  

การเจอืจางมาตราาน คอื RI 100 unit + NSS 100 ml 

- Rate of infusion: สารละลายมาตราาน 1 unit/hr = 1ml/hr 

- การให ้IV infusion ควร flush สาย IV ประมาณ 20 ml เพือ่ใหย้าเคลอืบอุปกรณ์พลาสตกิที่ใชใ้นการใหย้า

ก่อน เน่ืองจากอนิซูลนิจะจบักบัพลาสตกิของ Infusion set 

- Rate of infusion: 1 IU/hr = 1 ml/hr, 2 IU/hr = 2 ml/hr, 3 IU/hr = 3 ml/hr เป็นต้น 

 

การติดตาม:  

ค่าการติดตาม ช่วงเวลาในการติดตาม รายงานแพทยเ์มื่อ (critical point) 
DTX  

ทุก 1 ชัว่โมง 
< 60 mg/dL 

HR > 120 ครัง้/นาที 
อาการไมพ่งึ
ประสงค ์

ตลอดระยะเวลาที่ใหย้า ใจสัน่/หววิ   มอืสัน่  เหงื่อออกมาก  ตาลาย
หน้ามดื/วงิเวยีน  ตวัเยน็  เป็นลม/หมดสติ 

 

 

 



 

คู่มือปฏิบติังานยาความเส่ียงสูง โรงพยาบาลป่าพะยอม 

Magnesium sulfate injection 

รูปแบบยาและความแรง: 10% Magnesium sulfate 1g/10ml, 50% Magnesium sulfate 1g/2ml 

ข้อบ่งใช้และขนาดยา:  

Indication Dose & Administration 
Eclampsia Initial dosage: 4 g หยดเขา้หลอดเลอืดด าชา้ๆในอตัราเรว็ ≤ 1 กรมั/นาท ีหรอืให ้4-

5 g IV infusion (in 250 ml of D5W or NSS) 
Maintenance dosage: 1 to 2 g/hr IV infusion until paroxysms cease 
Maximum dosage: 30- 40 g ใน 24 ชัว่โมง 

Hypomagnesemia - mild hypomagnesemia; 1 g (magnesium sulfate 50% solution 2 ml) IM ทุก 6 
ชัว่โมง จ านวน 4 doses หรอืพจิารณาตาม serum magnesium 
- severe hypomagnesemia; IM ขนาดยาไดถ้งึ 250 mg/kg (อาจใหเ้ป็นmagnesium 
sulfate 50% solution แบบ undiluted) ภายใน ระยะเวลา 4 ชัว่โมง หรอืให ้IV 
infusion 5 g ใน D5W หรอื NSS 1000 mL infusion นานกวา่ 3 ชัว่โมง 

Torsades de pointes IV 1- 2 g magnesium sulfate เจอืจางใน 10 ml D5W หยดนานกวา่ 15 นาท ี
Maximum dose ของ magnesium sulfate ในผูป่้วย severe renal impairment คอื 20 g/48 hours 

การผสมและเตรียมยา: 

- ผสมกบั 5%DN/2, D5W, NSS, LRS ก่อนฉีด IV  หา้มผสมกบัสารละลายที่เป็นด่าง เช่น NaHCO3 

- IV slowly push: ความเขม้ขน้ไมเ่กนิ10% (หา้มเกนิ 20% หรอื 200 mg/mL)  

- รูปแบบ 50% Magnesium sulfate ใหท้าง IM หรอื IV infusion เท่านัน้ 

- IV infusion rate Max rate of infusion : 1-2 g/hr ยกเวน้กรณีฉุกเฉิน เช่น  severe eclampsia with 

seizures สามารถให ้4 g/hr 

การติดตาม:  

ค่าการติดตาม ช่วงเวลาในการติดตาม รายงานแพทยเ์มื่อ (critical point) 
BP ทุก 15 นาท ีx 4 ครัง้และจากนัน้ทุก 4  

ชัว่โมงหรอืตามแพทยส์ัง่ 
< 90/60 mmHg 

HR < 60 ครัง้/นาท ี
RR < 12ครัง้/นาท ี
Urine output ทุก 1 ชัว่โมง < 25 cc/hr 
Deep tendon 
reflex 

ทุก 4 ชัว่โมง (ดูจากดู knee jerk 
reflex) 

ผล negative 

อาการไมพ่งึ
ประสงค ์

ตลอดระยะเวลาที่ใหย้า เซื่องซมึ กดการท างานของระบบกลา้มเน้ือ 
เช่น hyporeflexia, weakness, paralysis กด
ระบบประสาทส่วนกลาง ชกั กดการหายใจ 

 



 

ข้อควรระวงัอ่ืนๆ 

- อาการไมพ่งึประสงค์ที่สมัพนัธ์กบัการใหย้าฉีด: Flushing (IV; dose related), hypotension (IV; rate 

related),vasodilation (IV; rate related) 

- เฝ้าระวงัอาการไมพ่งึประสงค์ หากระดบั magnesium สูงเกนิไป เช่น เซื่องซมึ กดการท างานของ

ระบบกลา้มเน้ือ(neuromuscular blockade) เช่น hyporeflexia, weakness, paralysis เป็นตน้ กดระบบ

ประสาท 

ส่วนกลาง ชกั กดการหายใจ EKG ผดิปกต ิ(prolonged PR และ QRS interval) เกดิ heart block ได ้

- Antidote: ให ้10% Calcium gluconate 10 ml IV push ชา้ๆ แกไ้ข respiratory depression, heart 

block 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือปฏิบติังานยาความเส่ียงสูง โรงพยาบาลป่าพะยอม 

Misoprostol tablet 

รูปแบบยาและความแรง: Misoprostol tablet 200 microgram 

ข้อบ่งใช้และขนาดยา:  

Indication Dose & Administration 
กระตุน้การเร่งคลอด 
เพือ่ยตุกิารตัง้ครรภ์ 

a) Dosage (up to 70 days' gestation): 800 mcg vaginally ทุก 3 ชัว่โมง ใหไ้ดถ้งึ 3 
doses (มกีารศกึษาใหใ้ช ้3 doses แต่จ านวน max. dose ยงัไมม่กีารศกึษา) 
b) Dosage (second trimester): 400 mcg vaginally ทุก 3 ชัว่โมง ใหไ้ดถ้งึ 5 doses 
ถา้  abortion ยงัไม ่complete หลงัจาก 5 doses เวน้ช่วงระยะเวลา 12 ชัว่โมง และ
อาจเริม่ cycle ใหย้าอกีครัง้ 
c) Alternative regimen (second trimester): Loading dose 600- 800 mcg vaginally 
ตามดว้ย 400 mcg vaginally (or SL) ทุก 3 ชัว่โมง 

Postpartum 
hemorrhage 

Rectal route: 600- 1000 mcg rectally one time 

 

การติดตาม: 

ค่าการติดตาม ช่วงเวลาในการติดตาม รายงานแพทยเ์มื่อ (critical point) 
BP ทุก 1 ชัว่โมงหรอืตามแพทยส์ัง่ < 90/60 mmHg หรอื > 140/90 mmHg 
HR < 60 ครัง้/นาท ีหรอื > 120 ครัง้/นาที 
การหดรดัตวัของ
มดลกู 

ทุก 1 ชัว่โมง พบความผดิปกติ 

อาการไมพ่งึ
ประสงค ์

ตลอดระยะเวลาที่ใหย้า มไีข ้คลืน่ไส ้อาเจยีน ปวดทอ้ง ทอ้งเสยี มกีาร
หดรดัตวัของมดลกูอยา่งรุนแรง 
(hyperstimulation) การคลอดด าเนินไปรวดเรว็
มาก (precipitate labour) จนเกดิภาวะฉีกขาด
ของช่องทางคลอดและตกเลอืดอยา่งรุนแรง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือปฏิบติังานยาความเส่ียงสูง โรงพยาบาลป่าพะยอม 

Morphine Sulfate Injection 

รูปแบบยาและความแรง: Morphine Sulfate Injection 10mg/ml 

ข้อบ่งใช้และขนาดยา:  

Indication Dose & Administration 
Pain (Moderate to 
Severe) ไมต่อบสนอง
ต่อ non-narcotic 
analgesics 

- ผูใ้หญ่ IV:  เริม่ใชข้นาด 2.5-5 mg ทุก 3-4 ชัว่โมง หรอื 0.1-0.2 mg/kg slow IV 
injection ทุก 4 ชัว่โมงหากจ าเป็น 
IV infusion: ใหค้วามเขม้ขน้ 1 mg/ml (ช่วง 0.1-1 mg/ml) ใหเ้รว็ 0.5 mg/hr 
IM: เริม่ตน้ 5-10 mg single-dose แต่อาจใหทุ้ก 4 ชัว่โมงตามความจ าเป็นและการ
ตอบสนองของผูป่้วยแต่ละราย 
- เดก็ IV: 0.05-0.1 mg/kg/dose ,  IV infusion: 0.01-0.03 mg/kg/hr  
IM: 0.03 to 0.1 mg/kg/dose (maximum 0.2 mg/kg; maximum 10 mg/dose) 

การผสมและเตรียมยา: 

- IV push : 10 mg/mL (1 amp) เจอืจางดว้ย Sterile water for injection 10 ml แลว้จงึฉีดชา้ๆ อยา่งน้อย 5 

นาท ี(การฉีด IV เรว็เกนิไป จะเพิม่ความเสี่ยงในการเกดิ apnea, chest rigidity, การไหลเวยีนเลอืดส่วนปลาย

ลม้เหลว, หวัใจหยดุเตน้, anaphylactoid effects) 

- กรณี IV drip ใหเ้จอืจางดว้ย D5W หรอื NSS อยา่งน้อย 100 mL จนไดค้วามเขม้ขน้ 0.1-1 mg/ml 

 

การติดตาม:  

ค่าการติดตาม ช่วงเวลาในการติดตาม รายงานแพทยเ์มื่อ (critical point) 
BP ทุก 1 ชัว่โมงหรอืตามแพทยส์ัง่ < 90/60 mmHg 
HR < 60 ครัง้/นาท ี
RR < 12ครัง้/นาท ี
ขนาดรูมา่นตา ตามแพทยส์ัง่ < 2 mm 
อาการไมพ่งึ
ประสงค ์

ตลอดระยะเวลาที่ใหย้า ทอ้งผกู เบือ่อาหาร คลืน่ไส ้อาเจยีน ปัสสาวะ
คัง่ ปากแหง้ มนึงง ง่วงซมึ สบัสน หายใจชา้ 
หมดสต ิปลกุไมต่ื่น 

 

ข้อควรระวงัอ่ืนๆ 

- ตดิตามอาการกดการหายใจหลงัเริม่ยา โดยเฉพาะในผูป่้วยสูงอาย ุผูป่้วยเดก็ ผูป่้วยที่ม ีcachectic 

และ debilitated, COPD, ผูป่้วยที่ม ีrespiratory reserve ลดลงอยา่งมนีัยส าคญั, ผูป่้วยที่มคีวามดนัในสมองสูง, 

ผูป่้วยเน้ืองอกในสมอง, hypoxia, ใชย้า CNS depressants 

 



 

- การเป็นพษิ : CNS & respiratory depression, bradycardia, hypotension, palpitation, cardiac 

arrest, shock, รูมา่นตาเลก็เท่ารูเขม็ ง่วงซมึมากและหายใจชา้ 

- Antidote คอื Naloxone: ผูใ้หญ่ 0.4-2 mg, เดก็ 0.01 mg/kg โดยให ้IV pushชา้ๆมากกวา่ 30 วนิาท ี

ถา้จ าเป็นใหซ้ ้าไดทุ้ก 2-3 นาท ี(ขนาดยารวมไมเ่กนิ 10 mg) พรอ้มทัง้ให ้Airway support หยดุแกเ้มือ่หายใจ

ไดม้ากกวา่ 10 bpm และควรตดิตามต่ออยา่งใกลช้ดิเพราะฤทธิข์อง naloxone (ประมาณ 30 นาท ีถงึ 1 

ชัว่โมง) มกัหมดก่อน morphine ท าใหอ้าจเกดิการง่วงซมึหรอืกดการหายใจไดอ้กี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือปฏิบติังานยาความเส่ียงสูง โรงพยาบาลป่าพะยอม 

Potassium chloride injection 

รูปแบบยาและความแรง: Potassium chloride injection 20mEq หรอื 1.5g /10ml 

ข้อบ่งใช้และขนาดยา:  

Indication Dose & Administration 
Hypokalemia ผู้ใหญ่ - Serum potassium 2.5 – 3.5 mEq/L: IV infusion อตัราเรว็ไมเ่กนิ 10 mEq/hr  

ทาง peripheral line โดยใหผ้สมสารละลายเขม้ขน้ไมเ่กิน 40 mEq/L และขนาดยาต่อวนัไม่
เกนิ 200 mEq 
- Serum potassium < 2 mEq/L, with ECG changes หรอื muscle paralysis: IV Infusion 
rate up to 40 mEq/hr IV with continuous cardiac monitoring; MAX 400 mEq/24hr 
เดก็ 0.5-1 mEq/kg/dose (maximum dose 40 mEq) อตัราเรว็ไมค่วรเกนิ 0.5 mEq/kg/hr 
ถา้หากจ าเป็นตอ้งใหเ้รว็กวา่นี้ ควรท่า bedside EKG monitoring 
ความเขม้ขน้สูงสุดของสารละลายที่แนะน าในเดก็คอื 40 mEq/L (peripheral line) และไม่ 
ควรเกนิ 200 mEq/L (central line) 
- ขนาดยาในผูป่้วยสูงอายหุรอืผูป่้วยโรคไตควรเป็นครึ่งหนึ่งของขนาดปกติ 
- ผูป่้วยที่มกีารท างานของไตบกพร่องหรอื heart block ควรลดอตัราเรว็ในการใหย้าลง
ครึ่งหนึ่ง 

 

การผสมและเตรียมยา: 

- หา้ม IV push หรอื IV bolus เพราะท าใหห้วัใจหยดุเตน้ได ้การให ้IV ตอ้งมกีารเจอืจางยาก่อนให ้

- ในช่วงแรกของการใหย้า ควรผสม ในสารละลายที่ไม่มนี ้าตาล เช่น NSS, NSS/2 เพราะหากผสมสารละลายที่

มนี้าตาลอาจกระตุน้การหลัง่ insulin ท าให ้K+ shift เขา้เซลล ์ท าใหร้ะดบั K+ไมเ่พิม่ขึน้ตามตอ้งการ 

- การใหย้า Peripheral line : max conc. 40-60 mEq/L Max. infusion rate 10 mEq/hour ในความเขม้ขน้ไม่

เกนิ 40 mEq/L (ขนาดยา ไม่เกนิ 200 mEq/24 ชัว่โมง) 

- การบรหิารยา ในเดก็ 0.5-1 mEq/kg/dose อตัราเรว็ในการหยดยาเขา้หลอดเลอืดไมเ่กนิ 0.5 mEq/kg/hr 

(usual range 0.2-0.5 mEq/kg/hr หรอื 10-20 mEq/hr) Max. infusion rate 1 mEq/kg/hr หรอื 40 mEq/hr 

- ระวงัการเกดิ necrosis จากการเกดิ extravasation 

 

 

 

 

 

 



 

การติดตาม:  

ค่าการติดตาม ช่วงเวลาในการติดตาม รายงานแพทยเ์มื่อ (critical point) 
BP ทุก 15 นาท ีx 4 ครัง้และจากนัน้ทุก 4  

ชัว่โมงหรอืหรอืทุก 1 ชัว่โมงถา้ใหย้า
เรว็กวา่ 10 mEq/hr หรอืตามแพทยส์ัง่ 

< 90/60 mmHg หรอื > 140/90 mmHg 
HR < 60 ครัง้/นาท ีหรอื > 120 ครัง้/นาท ี

ตรวจ IV site ทุก 1 ชัว่โมง หากพบรอยแดง บวม รอยคล ้าตามเสน้เลอืด 
ปวดแสบรอ้นบรเิวณ IV site และรา้วไปตาม
หลอดเลอืดที่ฉีด ใหห้ยดุยาและดูดยาออก 
ประคบดว้ยน ้าแขง็ ยกแขนสูง 

EKG เมือ่ให ้IV infusion ในผูใ้หญ่ใน
อตัราเรว็มากกวา่10 mEq/hr ส่วนใน
เดก็เมือ่ใหย้าในอตัราเรว็มากกว่า 0.5 
mEq/kg/hr 

Peaked T waves, Flattened P waves, 
prolonq QRS complex, ventricular 
arrhythmias 

ระดบั K+ ตามแพทยส์ัง่ > 5 mEq/L 
อาการไมพ่งึ
ประสงค ์

ตลอดระยะเวลาที่ใหย้า คลืน่ไส ้ใจสัน่ หวัใจเตน้ชา้ กลา้มเน้ืออ่อนแรง 
อดึอดั แน่นหน้าอก ชาตามปลายมอืปลายเทา้ 

 

ข้อควรระวงัอ่ืนๆ 

- ตรวจสอบผล Lab โดยดูระดบั K+ ใหอ้ยูท่ี่ 3.5-5 mEq/L ถา้ผดิปกต ิใหแ้จง้แพทย ์โดยเฉพาะเมือ่ใช้

ร่วมกบั K +sparing diuretics เช่น spironolactone 

อาการท่ีแสดงว่าอาจมีระดบัยาสูง ภาวะ hyperkalemia: คลืน่ไส ้ใจสัน่ หวัใจเตน้ชา้ กลา้มเน้ืออ่อน

แรง อดึอดั แน่นหน้าอก ชาตามปลายมอืปลายเทา้ 

- หากพบวา่ผูป่้วยมอีาการของ K+ สูง ไดแ้ก่ คลืน่ไส ้ใจสัน่ หวัใจเตน้ชา้ กลา้มเน้ืออ่อนแรง อดึอดั 

แน่นหน้าอก ชาตามปลายมอืปลายเทา้ หรอื HR และ BP ไมอ่ยูใ่นเกณฑข์า้งตน้ ให้หยดุการให ้K+ ไวก้่อนและ

ใหต้รวจวดัระดบั K+ ในเลอืดทนัท ี

- หากพบวา่ผูป่้วยมคี่า K+ สูงมากกวา่ 5 mEq/L ใหห้ยดุการให ้K+ ทนัท ีท าการตรวจคลืน่ไฟฟ้าหัวใจ 

เพือ่ดูวา่มลีกัษณะที่เขา้ไดก้บัภาวะ hyperkalemia เช่น พบลกัษณะของ T wave สูง (tall peak T) หรอืไม ่หาก

พบวา่ EKG มลีกัษณะผดิปกตใิหต้ดิ monitoring EKG 

พิจารณาให้การรกัษาภาวะ hyperkalemia ตามอาการและความรุนแรง โดยพจิารณารกัษาดงันี้ 

1) การรกัษาที่ออกฤทธิท์นัท ีภายใน 1-3 นาท ีคอืการให1้0% Calcium gluconate 10 ml IV push 

ชา้ๆ เพือ่ไปตา้นฤทธิ ์K+ ที่เยือ่หุม้เซลล ์ระหวา่งการฉีด 10% Calcium gluconate 10 ml ควรมกีาร monitor 

EKG ดว้ยทุกครัง้ ในกรณีที่ผูป่้วยมอีาการรุนแรง เช่น มหีวัใจเตน้ผดิจงัหวะ พจิารณาให ้10% Calcium 

gluconate 10 ml ซ ้าไดอ้กี 
 



 

2) การรกัษาที่ออกฤทธิเ์รว็ปานกลางภายในเวลา 10-30 นาท ีโดยท าให ้potassium ในเลอืดถูกดงึเขา้

เซลล ์คอื การให ้50% Glucose 40-50 ml + regular insulin(RI) 5-10unit IV push การรกัษาดว้ยวธินีี้ใหม้กีาร

ตดิตามระดบั Capillary blood glucose ร่วมดว้ย 

3) การรกัษาที่ออกฤทธิช์า้ เป็นการรกัษาเพือ่เร่งการขบัถ่าย K+ ออกจากร่างกาย โดยใชย้าที่มี

คุณสมบตัเิป็น Cation exchange resin ไดแ้ก่ kalimate 30 g สวนทางทวารหนัก ซึ่งจะออกฤทธิภ์ายในเวลา 

30นาท ีหรอืหากรบัประทาน จะออกฤทธิภ์ายใน 2 ชัว่โมง 

 - ตรวจตดิตามค่า K+ เป็นระยะทุก 4-6 ชัว่โมง ภายหลงัการไดร้บัการรกัษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือปฏิบติังานยาความเส่ียงสูง โรงพยาบาลป่าพะยอม 

Streptokinase injection 

รูปแบบยาและความแรง: Streptokinase injection 1.5 mu/vial 

ข้อบ่งใช้และขนาดยา:  

Indication Dose & Administration 
Acute myocardial infarction 1,500,000 units IV infusion over 60 min 
Deep venous thrombosis Loading dose 250,000 units IV over 30 min, then 100,000 units/hr for 

72 hr 
Pulmonary embolism Loading dose 250,000 units IV over 30 min, then 100,000 units/hr for 

24 hr (72 hr if concurrent deep vein thrombosis is suspected) 
**หา้มใชใ้นผูท้ี่มปีระวตัเิคยไดร้บั Streptokinase มาก่อน ยงัไมเ่กนิ 1 ปี (ร่างกายอาจสรา้ง Antibody ต่อ

Streptokinase จนท าใหเ้กดิอาการแพรุ้นแรงได)้ 

**ขอ้หา้มใช ้A) มปีระวตัแิพ ้streptokinase products 

B) ความดันโลหติสูงที่ไมส่ามารถควบคุมได ้Systolic > 200mmHg และ Diastolic > 100 mmHg  

C) active internal bleeding 

D) ภายในสองเดอืนที่ผา่นมา มปีระวตัิ intracranial or intraspinal surgery or trauma 

E) intracranial neoplasm, arteriovenous malformation, or aneurysm 

F) known bleeding diathesis 

G) ภายในสองเดอืนที่ผา่นมา มปีระวตัิ cerebrovascular accident 

การผสมและเตรียมยา: ยาstreptokinase 1,500,000 unit (1 vial) ละลายยาดว้ย NSS ปรมิาตร 5-10 ml 

โดยฉีดสารละลายชา้ๆ ดา้นในบรเิวณผนังขวดยา เอยีงกลิง้ขวดยาอยา่งชา้ๆเพือ่ให้ยาผสมเขา้กนั หา้มเขยา่ 

เน่ืองจากจะท าใหเ้กดิฟอง น าสารละลายที่ไดไ้ปเจอืจางผสมใน NSS หรอื D5W ขนาด 100 ml จะได้

สารละลายไม่มสีใีสถงึสขีุน่เลก็น้อย IV infusion ใหน้านไมต่ ่ากวา่ 60 นาท ี

- หลงัละลายยาแลว้ควรใชท้นัท ีหรอืเกบ็ในตูเ้ยน็ไดไ้มเ่กนิ 24 ชัว่โมง (ความคงตวัพจิารณาตามขอ้มูลยาแต่ละ

บรษิทั) 

- หา้มผสม streptokinase ร่วมกบัยาอื่นๆ ไม่วา่จะในขวดเดยีวกนัหรอืใหท้างสาย IV เดยีวกนั 

การติดตาม:  

ค่าการติดตาม ช่วงเวลาในการติดตาม รายงานแพทยเ์มื่อ (critical point) 
BP ทุก 15 นาท ีx 4 ครัง้และจากนัน้ทุก 1 

ชัว่โมงหรอืตามแพทยส์ัง่ 
< 90/60 mmHg หรอื > 140/90 mmHg 

HR < 60 ครัง้/นาท ีหรอื > 120 ครัง้/นาท ี
อาการไมพ่งึ
ประสงค ์

ตลอดระยะเวลาที่ใหย้า Anaphylaxis : rash,  wheezing,  BP drop, 
respiratory  mucous membrane swelling, 
tachycardia มภีาวะเลอืดออก 



 

ข้อควรระวงัอ่ืนๆ 

- ตดิตาม CBC, thrombin time (TT), activated partial thromboplastin time (APTT), prothrombin 

time (PT) ที่ baseline, ที่ 4 ชัว่โมงหลงัจากเริม่ใหย้า และ TT 3-4 ชัว่โมงหลงัการรกัษา 

 - ถา้เกดิภาวะ hemorrhage ใหห้ยดุยาทนัท ีถา้จ าเป็นอาจให ้whole blood, fresh blood, PRC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือปฏิบติังานยาความเส่ียงสูง โรงพยาบาลป่าพะยอม 

Norepinephrine injection 

รูปแบบยาและความแรง: Norepinephrine injection 4 mg/4 ml (1 mg/ml) 

ข้อบ่งใช้และขนาดยา: รกัษาภาวะ Hypotension จากภาวะ septic shock, รกัษาภาวะ shock หลงัจากที่ให้

สารน ้าทดแทนอยา่งเพยีงพอแลว้ (หา้มใชใ้นผูป่้วย hypovolemic shock) 

Indication Dose & Administration 
Post-Cardiac Arrest IV infusion 0.1- 0.5 mcg/kg/min (ในผูป่้วยน ้าหนัก 70 kg ขึน้ไปให ้7- 35 

mcg/min) ปรบัจนได ้systolic blood pressure มากกวา่หรอืเท่ากบั 90 
mmHg หรอื mean arterial pressure มากกว่าหรอืเท่ากบั 65 mmHg 

Hypotension, acute (Severe) Initial dosage: 8-12 mcg/min IV infusion ปรบัใหไ้ด ้hemodynamic effect 
ที่ตอ้งการ 
Maintenance dosage: 2- 4 mcg/min IV 
Discontinuation: ค่อยๆลด infusion rate ลงชา้ๆ หลกีเลีย่งการหยดุทนัท ี
Post-Cardiac Arrest 
ผูใ้หญ่: IV infusion 0.1- 0.5 mcg/kg/min (ในผูป่้วยน ้าหนัก 70 kg ขึน้ไปให ้
7- 35 mcg/min) ปรบัจนได้ systolic blood pressure มากกวา่หรอืเท่ากบั 
90 mmHg หรอื mean arterial pressure มากกวา่หรอืเท่ากบั 65 mmHg 
เดก็: IV infusion 0.1- 2 mcg/kg/min IV infusion ปรบัจนได ้myocardial 
function และ organ perfusion 

Septic shock; Adjunct Guideline Dosage: IV infusion 0.01- 3 mcg/kg/min เพิม่ขนาดจนได้ผลที่
ตอ้งการ สามารถใช ้0.02 mcg/kg/min หรอืมากกวา่ในกรณีฉุกเฉิน (Off-
label Dosage) 

 

 

Rate (ml/hr) = dose(mcg/kg/min) x weight(kg) x 60 min/hr 

                             Concentration(mcg/ml) 

การบริหารยา: 

 - บรหิารยาโดยใช ้infusion pump เท่านัน้ และควรใหย้าเขา้หลอดเลอืดด าหลอดใหญ่ (large vein) 

ไดแ้ก ่antecubital vein, femoral vein ไมค่วรใชห้ลอดเลอืดบรเิวณขาโดยเฉพาะในผูป่้วยสูงอายหุรอืในผูป่้วย 

occlusive vascular diseases (เช่น atherosclerosis, arteriosclerosis, diabetic endarteritis หรอื Buerger's 

disease)  ป้องกนั Extravasation necrosis และตรวจสอบบรเิวณใหย้าบอ่ยๆ หลกีเลีย่งการใชต้ าแหน่งเดมิ

เป็นเวลา 12 ชัว่โมง  

 - สารน ้าที่เขา้กนัได:้ D5W, D5S ไมแ่นะน าการผสมกบั NSS เพือ่ป้องกนัการสูญเสยียาจาก

ปฏกิริยิา oxidation 



  

 - สามารถใหไ้ดท้าง peripheral และ central line ดงันี้ 

      1) Peripheral line ใหไ้ดใ้นความเขม้ขน้  

 16 mcg/ml จากการผสม Norepinephrine 4 mg ใน D5W 246 ml (4 mg: 250 ml) 

 32 mcg/ml จากการผสม Norepinephrine 8 mg ใน D5W 242 ml (8 mg: 250 ml) 

 40 mcg/ml จากการผสม Norepinephrine 4 mg ใน D5W 96 ml (4 mg: 100 ml) 

      2) Central line ใหไ้ดใ้นความเขม้ขน้ ดงันี้ 

 64 mcg/ml จากการผสม Norepinephrine 16 mg ใน D5W 234 ml (16 mg: 250 ml) 

 80 mcg/ml จากการผสม Norepinephrine 8 mg ใน D5W 92 ml (8 mg: 100 ml) 

 - หากใหท้าง central line ความเขม้ขน้ไมเ่กนิ 16 mg ในสารละลาย 100 mL (80 mcg/ml) 

 - สารละลายที่เจอืจางแลว้จะมคีวามคงตวั 24 ชัว่โมง ที่อุณหภูมหิอ้ง โดยเกบ็ใหพ้น้แสง 

 - หา้มใชเ้มือ่สขีองยาเปลี่ยนไปเป็นสนี ้าตาล สชีมพ ูหรอืสทีี่เขม้กวา่สเีหลอืง หรอืมตีะกอนเกดิขึน้ 

 

การติดตาม:  

ค่าการติดตาม ช่วงเวลาในการติดตาม รายงานแพทยเ์มื่อ (critical point) 
BP ทุก 2 นาท ีจากเริม่ตน้ใหย้าจนถงึ 

target BP และทุก 5 นาทเีมือ่ความ
ดนั 
เลอืดอยูใ่นระดบัคงที่ที่ตอ้งการ 
(ประมาณ 80-100 mmHg systolic) 
หลงัจากนัน้ทุก 15 นาทจีนหยดุ 
infusion หรอืตามแพทยส์ัง่ 

ผูใ้หญ่ > 150/100 mmHg 
เดก็ > 120/80 mmHg 

HR > 120 ครัง้/นาท ี

ตรวจ IV site  
ทุก 1 ชัว่โมง 

หลอดเลอืดอกัเสบ (ใหเ้ปลีย่นบรเิวณที่ใหย้า) 
ตรวจดูผวิซดีเยน็
หรอืเขยีว 

พบผวิซดีเยน็หรอืเขยีว 

Urine output < 25 cc/hr 
อาการไมพ่งึ
ประสงค ์

ตลอดระยะเวลาที่ใหย้า ปวดศรีษะ ความดนัโลหติสูง คลืน่ไส ้อาเจยีน 
เหงื่อออก ปลายมอืปลายเทา้เขยีว 
Bradyarrhythmia หวัใจเตน้ผดิจงัหวะ  
ปัสสาวะคัง่ 

 

การแก้ไขเมื่อมีอาการไม่พึงประสงค์ 

            หากเกดิ extravasation แลว้ใหห้ยดุยาทนัท ีและถอดอุปกรณ์ในการฉีดยาออก (cannula/needle) 

จากนัน้ค่อยๆ ดูด extravasated solution ออก (ไม ่flush line) แลว้ดงึอุปกรณ์ออกและยกบรเิวณที่เกดิให้

สูงขึน้ และใช ้dry warm compresses 



 

ข้อควรระวงั 

          - หา้มใชใ้นผูป่้วยที่มคีวามดนัโลหติต ่าเน่ืองจาก blood volume น้อย 

          - ยาม ีsodium metabisulfite (ทาหน้าที่เป็น antioxidant) ประกอบอยูอ่าจมผีลทาใหเ้กดิอาการแพไ้ด้

โดยเฉพาะในคนที่เป็นหอบหดื 

          - หลกีเลีย่งการใช ้Norepinephrine ร่วมกบั Ergot Derivatives, Inhalational anesthetics 

          - ระวงัการใชร้่วมกบัยา monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) หรอื Tricyclic antidepressants 

(เช่น Amitriptyline, nortriptyline, imipramine) เน่ืองจากอาจทาใหเ้กดิความดนัโลหติสูงอยา่งรุนแรงได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือปฏิบติังานยาความเส่ียงสูง โรงพยาบาลป่าพะยอม 

Nicardipine injection 

รูปแบบยาและความแรง: Nicardipine hydrochloride injection 2 mg/2 ml 

ข้อบ่งใช้และขนาดยา: 

Indication Dose & Administration 
Hypertension - เริม่ตน้ดว้ยอตัราเร็ว 5 mg/hr โดยเพิม่อตัราเรว็ในการหยดยา 2.5 mg/hr ทุก 5 

นาท(ีสาหรบั rapid titration) ถงึทุก 15 นาท ี(ส าหรบั gradual titration) โดย
อตัราเรว็สูงสุดไมเ่กนิ 15 mg/hr จนกระทัง่ควบคุมความดนัโลหติที่ตอ้งการ เมือ่ได้
ความดนัโลหติตรงตามที่ตอ้งการแลว้อาจลดอตัราเรว็ในการบรหิารยาลงจนได ้3 
mg/hr 
- การปรบัขนาดยาในผูป่้วยโรคตบั ไต และ heart failure ให ้titrate infusion อยา่ง
ชา้ๆ 

 

**แนวทางการสัง่ใช้ ให้สัง่ยาโดยระบุความเข้มข้นและอตัราการให้ยา** 

 

การผสมและเตรียมยา:  

 - สารน ้าที่เขา้กนัได:้ ยาผสมไดใ้น D5W, D5S/2, D5S, Sodium Chloride 0.45%, และ NSS 

ไมค่วรผสมกับ sodium bicarbonate หรอื lactated ringer solution 

 

 

  

 

 

 

ตารางแสดงขนาดและจ านวนหยด Nicardipine ตามความเขม้ขน้ 
Dose (mg/hr) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Rate 
(µdrop/min) 

Conc 
0.1 mg/ml 
0.2 mg/ml 

 
30 

 
40 

 
50 

 
60 

 
70 

 
80 

 
90 

 
100 

 
110 

 
120 

 
130 

 
140 

 
150 

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 

 

- การใหเ้สน้เลอืดด าที่แขนควรเปลีย่นต าแหน่งใหย้าเมือ่ครบ 12 ชัว่โมง 

- การใหย้าผา่นทางเสน้เลอืดใหญ่ควรเปลีย่นต าแหน่งใหย้าเมือ่ครบ 24 ชัว่โมง 

 

 

ความเข้มข้น 0.1 mg/ml (1:10) 

Nicardipine จ านวน 5 amp + D5W 90 ml หรอื 

Nicardipine จ านวน 6 amp + D5W 100 ml 

 

ความเข้มข้น 0.2 mg/ml (1:5) 

Nicardipine จ านวน 10 amp + D5W 80 ml หรอื 

Nicardipine จ านวน 12 amp + D5W 100 ml 

 



 

 

การติดตาม:  

ค่าการติดตาม ช่วงเวลาในการติดตาม รายงานแพทยเ์มื่อ (critical point) 
BP หลงัใหย้าหรอืปรบัขนาดยาทุก 15 นาท ี

x 4 ครัง้ จากนัน้อยา่งน้อยทุก 30 นาท ี
< 90/60 mmHg 

HR > 120 ครัง้/นาท ีหรอื < 60 ครัง้/นาท ี
ตรวจ IV site ทุก 1 ชัว่โมง ระวงัการเกดิ phlebitis และ extravasation 
อาการไมพ่งึ
ประสงค ์

ตลอดระยะเวลาที่ใหย้า ความดนัโลหติต ่า การมองเหน็ผดิปกต ิหวั
ใจเตน้ผดิจงัหวะ cardiac arrest คลืน่ไส ้
อาเจยีน เดนิเซ มนึงง ชาบรเิวณนิ้วและเทา้ 
แขน/ขาอ่อนแรง 

 

**กรณีเกดิภาวะ hypotension หรอื tachycardia พจิารณาหยดุยา โดยเริม่ใหย้าใหม ่3-5 mg/hr เมือ่ BP และ 

HR คงทีแ่ละค่อยๆปรบัขนาดยาเพือ่คงระดบัความดนัโลหติ  

 

ข้อควรระวงั 

           - ระวงัการใชร้่วมกบั amiodarone เน่ืองจากอาจท าใหเ้กดิ bradycardia, atrioventricular block และ/

หรอื sinus arrest 

           - ระวงัการใชร้่วมกบั fentanyl เน่ืองจากเสี่ยงที่จะเกดิ severe hypotension 

           - ระวงัการใชใ้นคนไขท้ี่เป็น acute cerebral infarction หรอื hemorrhage ถา้จ าเป็นควรตดิตามอยา่ง

ใกลช้ดิ 

           - ในผูป่้วยที่เป็น heart failure หรอื significant left ventricular dysfunction, exacerbation เน่ืองจาก 

possible negative inotropic หรอืใช ้beta blocker ร่วมดว้ยควรปรบัขนาดยาใหเ้หมาะสม 

           - อาจเพิม่ความเสี่ยงในการ induction และ exacerbation ของ angina ได ้โดยเฉพาะ chronic 

therapy 

           - ระวงัในผูป่้วยที่เป็น hepatic impairment หรอื reduced hepatic blood flow ควรตดิตามอยา่ง

ใกลช้ดิและแนะน าใหป้รบัขนาดยาดว้ย 

           - ในผูป่้วย mild - moderate renal impairment จะลด drug clearance ดงันัน้ตอ้งปรบัขนาดยาดว้ย 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


