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 ยาที่มีความเสี่ยงสูง (High Alert Drugs: HADs)

 ยาที่เสี่ยงสูงที่จะกCอให>เกิดอันตราย หรือผลเสียตCอผู>ปJวย
ที่ รุนแรง ถ>าหากมีความผิดพลาดในการสั่งใช>ยา  
คัดลอกคําสั่งใช>ยา จCายยา หรือการให>ยา

Definition
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การคัดเลือกยา HADs

 ยาที่มีความคลาดเคลื่อน (medication errors) ในร>อยละที่สูง

◦Look-alike 

◦Sound-alike 

◦DOPAmine - DOBUTaimne

 ยาที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอาการไมCพึงประสงคU

 ยาที่มีความเสี่ยงสูงที่จะใช>ในทางที่ผิด
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TYPE OF MEDICATION ERROR
� Prescribing error

� Transcribing error

� Dispensing error

� Administration error
- Right patient
- Right drug
- Right dose
- Right time
- Right route
- Right technique

British journal of clinical pharmacology. 2009;67(6):599-604.

แนวทางการจัดการ HADs: การบริหารยา

ประเมินผลการตอบสนองของ

ยานั้น และสังเกตอาการไมCพึง

ประสงคUจากการใช>ยา



Institute For Safe Medication Practices: ISMP
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1. Adrenergic agonist : Adrenaline, Dopamine, Dobutamine, NE

2. กลุCมยาโรคหัวใจกรณีวิกฤติ : Alteplase inj, nicardepine inj, NTG 

3. Calcium IV 4. Digoxin 

5. Heparin 6. Insulin

7. Magnesium IV 8. Morphine

9. Potassium injection 10. Warfarin tablet 

11. ยาเคมีบําบัด 12. ยาเบาหวานชนิดรับประทาน

13. Chloral hydrate 14. Benzodiazepine injection 

15. Neuromuscular blocking agents 17. Nitroprusside injection 

18. Hypertonic saline (3%NaCl)

ตัวอยCางยา High Alert Drug
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รายชื่อยาที่มีความเสี่ยงสูงของ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล>า

NARCOTICS ( 12 รายการ )

PSYCHOTROPIC DRUGS ( 8 รายการ )

CHEMOTHERAPEUTICS ( 124 รายการ) 

INSULIN & INSULIN ANALOQUE ( 21 รายการ )

THROMOBOLYTIC & ANTICOAGULANTS ( 19 รายการ )

STRONG ELECTROLYTES ( 10 รายการ )

MUSCLE RELAXANTS ( 7 รายการ )

NARROW THERAPEUTIC DRUGS ( 11 รายการ )

OTHER GROUP ( 24 รายการ )

 Cloxacillin injection, Vancomycin, Amphotericin B injection 
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Potassium chloride

 ข>อบCงใช>ของ KCL iv:
◦hypokalemia ที่รุนแรง (ต่ํากวCา 2.5 mEq/L) หรือ ไมCสามารถให> 
K+ ทดแทนโดยการกินได>

◦ ความแรง: 2 mEq/mL (ขนาดบรรจุ: 10 และ 20 ml)

 ความเสี่ยงสําคัญ: 

◦ เสียชีวิตหากฉีด IV push หรือ drip ยาเร็วเกินไป

 อาการแสดง
◦Severe muscle weakness, rhabdomyolysis
◦EKG changes: T-wave flattening, U-wave 

ห>ามให>แบบ IV push
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Potassium chloride

 ข>อห>ามใช>

◦ ผู>ปJวยมี serum K ≥ 5.0 mmol/L

 ข>อควรระวังในการใช>

◦ ผู>ปJวยที่ระดับ potassium ในเลือด ≥ 4.5 mmol/L

◦ ผู>ปJวยไตวาย

◦ ผู>ปJวยที่มีโรคหัวใจรุนแรง

◦ ผู>ปJวยที่ใช>ยากลุCม ACEIs หรือ ARBs และ spironolactone
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Potassium chloride
การเตรียมยา

 เจือจางใน NSS, D5W (เลี่ยงการใช> D5W กรณี severe hypokalemia 
dextrose อาจมีผลลด serum K)

 พลิกถุงน้ําเกลือกลับไปมาให>ตัวยากระจายตัวกCอนบริหารยา

ความเข>มข>นสูงสุด: 

 Peripheral line: 10 mEq/ 100 mL  (100 mEq/ 1000 mL)

 Central line: 20-40 mEq/ 100 mL (200-400 mEq/1000 mL) 

(depend on reference)

  สารละลายยาที่เจือจางแล>วต>องใช> ภายใน 24 ชั่วโมง
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Potassium chloride

การบริหารยา ในผู>ใหญC

• ห>ามสั่ง IV push ต>องเจือจางกCอนฉีดเสมอ

• ควรใช> infusion pump ในการบริหารยา

• ระดับ K+ ในเลือด >2.5-3.5 mEq/L: อัตราเร็วสูงสุด 10 mEq/hr

(หากอัตราเร็วมากกวCา 10 mEq/hr ควรติดตาม EKG อยCางใกล>ชิด)

• ระดับ K+ ในเลือด <2.5 mEq/Lหรือ มีอาการของ severe 

hypokalemia: อัตราเร็วสูงสุด 40 mEq/hr  (ให>ทาง central line 

เทCานั้น) รCวมกับการติดตาม EKG และระดับ K+ ในเลือดอยCางใกล>ชิด
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การบริหารยา KCl ในเด็ก (IV intermittent infusion)
• ขนาดยาที่ให�คือ 0.5-1 mEq/kg/dose (maximum dose 40 mEq) อัตราเร็ว

ในการหยดยาเข�าหลอดเลือดไม0ควรเกิน 0.5 mEq/kg/hr (usual range 0.2-
0.5 mEq/kg/hr หรือ 10-20 mEq/hr) 

• ถ�าหากจําเป;นต�องให�เร็วกว0านี้ควรทํา bedside EKG monitoring และติดตาม
ค0า labบ0อยครั้งขึ้นอย0างไรก็ตามใน critical care settings/situations: อาจมี
การให�ยาในอัตราที่สูงขึ้นโดย maximum rate เป;น 1 mEq/kg/hr หรือ 40 
mEq/hr ได�

• KCl ความเข�มข�นของสารละลายที่แนะนําในเด็กคือ 40 mEq/L (peripheral 
line max concentration 60-80 mEq/L และไม0ควรเกิน 200 mEq/L 
(central line)

Potassium chloride
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Potassium chloride

การติดตามอาการไมCพึงประสงคU

 หลอดเลือดดําอักเสบ

ต>องเจือจางยากCอนฉีดเสมอ

หากพบรอยแดง บวม ตามเส>นเลือด บริเวณ IV site ให>เปลี่ยนตําแหนCง
ในการให>ยาใหมC

 Hyperkalemia

ระดับ potassium (เจาะ 1 – 2 h หลังให>ยาแล>ว)

สัญญาณชีพระหวCาง drip ยา, serial EKG (ถ>า rate > 10 mEq/hr) 
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ป�ญหาที่พบบCอยจากการบริหาร oral KCL 

KCL elixir

◦รสชาติไมCดี

◦ ผู>ปJวยอาจมีอาการคลื่นไส> อาเจียน

วิธีการแก>ไข

◦ผสมยาในน้ําผลไม>หรือน้ําหวาน

ให>ผู>ปJวยรับประทาน
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Inotropes and vasopressors 

Inotropes

◦ เพิ่มการบีบตัวของหัวใจผCานตัวรับ  beata-1 receptor

◦ ตัวอยCางยา เชCน dopamine, dobutamine

Vasopressors

◦ เพิ่มความดันโลหิตโดยกระตุ>นให>หลอดเลือดหดตัวผCาน alpha-1 receptor 

◦ ตัวอยCางยา เชCน norepinephrine

Circulation. 2008;118:1047-105615 16

Receptor Activity of  Cardiovascular Agents

Drug Dose 
(mcg/kg/min)

Alpha-1 Beta-1 Beta-2 Dopaminergic
(D1,D2)

Dopamine 1-3 0 + 0 ++++

3-10 0/+ ++++ + ++++

>10-20 +++ ++++ + 0

Dobutamine 2-10 + ++++ ++ 0

>10-20 ++ ++++ +++ 0

Epinephrine 0.01-0.05 ++ ++++ +++ 0

> 0.05-3 ++++ +++ + 0

Norepinephrine 0.02-3 +++ +++ +/++ 0

Pharmacotherapy: a pathophysiologic approach 8th edition. 2011:399-419.



Dopamine

 ความแรง: 25 mg/ml, 10 mg/ml, 50 mg/ml

 การเตรียมยา

• เจือจางใน D5W, D5NS, NS

• Stability: 24 ชั่วโมงหลังผสม 

• หากสารละลายเปลี่ยนเป�นสีเหลืองอมน้ําตาลแสดงวCา มีการสลายตัวของ
ตัวยาแล>ว ไมCควรใช> 

• Dopamine จะไมCมีฤทธิ์ในสารละลายที่เป�นดCาง ไมCควรผสมใน sodium 
bicarbonate หรือสารละลายอื่นที่เป�นดCาง 
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Dopamine

 การบริหารยา

• บริหารยาผCาน infusion pump เทCานั้น

• ควรเริ่มยาในขนาดต่ํา (2-5 mcg/kg/min) คCอยๆ เพิ่ม 5-10 

mcg/kg/min ขนาดการใช>ขึ้นกับการตอบสนองของผู>ปJวย

• คCอยๆ ลดขนาดยากCอนหยุดยา
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Dopamine

 ข>อควรระวังในการใช>

• ผู>ปJวยมีภาวะหัวใจเต>นผิดจังหวะ

• อัตราการเต>นของหัวใจมากกวCา 120 ครั้ง/นาที

• ผู>ปJวยที่มีกล>ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

• Look-alike #  Sound-alike 

DOPamine - DOBUTamine
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http://www.aic.cuhk.edu.hk/web8/Dopamine%20extravasation.htm

การติดตามการรักษา: 

• HR (notify: HR>120 ครั้ง/นาที หรือ HR < 

60 bpm)

• BP (notify: BP>180/110 mmHg)

• Extravasation  tissue necrosis 

• Signs of peripheral vasoconstriction มัก

เกิดเมื่อใช>ยาในขนาดยาสูง

Dopamine
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Dobutamine
 ข>อบCงใช>

 ยาอันดับแรกในการรักษาภาวะ cardiogenic shock

 การเตรียมยา

• เจือจางใน D5W, D5NS, NS

• Stability: 24 ชั่วโมงหลังผสม 

• หากสารละลายเปลี่ยนเป�นสีเหลืองอมน้ําตาลแสดงวCา มีการสลายตัว
ของตัวยาแล>ว ไมCควรใช> 

• Dobutamine จะไมCมีฤทธิ์ในสารละลายที่เป�นดCาง ไมCควรผสมใน  
sodium bicarbonate หรือสารละลายอื่นที่เป�นดCาง 
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Dobutamine
 การบริหารยา

• บริหารยาผCาน infusion pump เทCานั้น

• ควรเริ่มยาในขนาดต่ํา ขนาดการใช>ขึ้นกับการตอบสนองของผู>ปJวย

• คCอยๆ ลดขนาดยากCอนหยุดยา

 ข>อควรระวังในการใช>

• ผู>ปJวยมีภาวะหัวใจเต>นผิดจังหวะ

• อัตราการเต>นของหัวใจมากกวCา 120 ครั้ง/นาที

• ผู>ปJวยที่มีกล>ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
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การติดตามการรักษา: 

• บันทึก BP และ HR ทุกชั่วโมงขณะบริหารยา

• HR (notify: HR>120 ครั้ง/นาที หรือ HR < 60 bpm)

• BP (notify: BP>180/110 mmHg)

• หากพบรอยแดง บวม บริเวณ IV site ให>เปลี่ยนตําแหนCงการบริหารยาใหมC

Dobutamine
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 ความแรง: 1 mg/ml

 ขนาดบรรจุ: 4 ml

 กระตุ>นตัวรับ Alpha 1 เป�นหลัก

 ความเสี่ยงสําคัญ

• หัวใจเต>นผิดจังหวะ 

• นิ้วมือ นิ้วเท>า ขาดเลือด 

• เนื้อตายเป�นแผล หากเกิดการรั่วของ

ยาออกนอกหลอดเลือด

Norepinephrine
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 ข>อบCงใช> 
 ยาทางเลือกแรกของการรักษาภาวะ septic shock 
 Dose: 0.1 – 0.5 mcg/kg/min 

 ขนาดยาอาจเพิ่มขึ้นได>หากผู>ปJวยยังไมCตอบสนอง (ควรได>รับสารน้ํา
อยCางเพียงพอ)

 การเตรียมยา

• ค ว ร เ จื อ จ า ง  norepinephrine ใ น ส า ร ล ะ ล า ย ที่ มี  dextrose เ ป� น
สCวนประกอบ (เชCน  D5W หรือ D5NS; dextrose  ชCวยป�องกันการเกิด 
oxidation ที่มากเกินไปได>) 

• Maximum conc: 128 mcg/mL (32 mg/250 mL) 

• Stability: 24 ชั่วโมงหลังผสม 

Norepinephrine
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Norepinephrine

 การบริหารยา

• ในกรณีหยดตCอเนื่องทางหลอดเลือดต>องบริหารยาผCานทาง infusion pump

• ระวังอยCาให>ยารั่วออกนอกหลอดเลือด 

• ห�ามให>รCวมกับ sodium bicarbonate หรือสารละลายอื่นที่เป�นดCาง 

• ไมCควรใช>หากสารละลายขุCนหรือเปลี่ยนสี

 การติดตามการรักษา: BP, HR, capillary filling ของปลายนิ้วมือนิ้วเท>า
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Adrenaline

 ความแรง: 1 mg/ml  1:1,000

 กระตุ>น 

◦ β−receptors เมื่อให>ขนาดต่ํา

◦ α-receptors เมื่อให>ในขนาดที่สูงขึ้น

Therapeutic Uses

◦Cardiac arrest: 1 mg IV ทุก 3 – 5 นาที (เจือจางให>เป�น 10 mL กCอน

ให>ได> ความเข>มข>น 1:10,000)

◦Severe hypotension: IV infusion 1 – 10 mcg/min  

◦Bradycardia:  IV infusion 2 – 10 mcg/min 

Adrenaline
Preparation

◦เจือจางใน: D5W, NS 

◦Usual conc: 1 mg/500 mL (2 mcg/mL) 

1 mg/250 mL (4 mcg/mL ) 

◦Stability: 24 ชั่วโมง ที่ 25oc หรือในตู>เย็น (4oc) 

◦ ไวตCอแสงและอากาศ (เกิด oxidation  สารละลายสีชมพู)

 เก็บยาในภาชนะป�องกันแสง 

***หากยาเปลี่ยนสี/ตกตะกอน  ห>ามใช> ***



Amiodarone

 ข>อบCงใช>

◦ AF, VT/VF/SVT

 วิธีการเตรียมและการบริหารยา :

◦ รูปแบบฉีดที่ให>ทางหลอดเลือดดํา (ควรบริหารยาผCาน infusion pump)

◦ ผสมได>ใน D5W เทCานั้น (ไมCควรผสมใน NSS) 

◦ ความเข>มข>นที่มากกวCา 2 mg/ml ควรบริหารยาทาง central line 

◦ ความเข>มข>นของยาสูงสุดคือ 6 mg/ml 

150 mg / 3ml
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Amiodarone

ความเสี่ยงสําคัญ

• หัวใจเต>นช>า

• หลอดเลือดดําอักเสบ (phlebitis): ประคบเย็น
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Amiodarone

อาการไมCพึงประสงคU

Acute
• Hypotension โดยเฉพาะยาในรูปแบบฉีด: ติดตาม vital sign
• Bradycardia
• Phlebitis 

Chronic
• Pulmonary fibrosis
• Hyper/hypothyroidism
• Transaminitis
• Corneal deposition
• Photosensitivity, N/V, anorexia, constipation, GI upset

Amiodarone 1 ml
 Tween 80
 Benzyl alcohol 
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 กลไกการออกฤทธิ์:  ชะลอการสCงสัญญาณจาก  SA node ไป AV node

 ยานี้มีลักษณะเฉพาะคือ คCาครึ่งชีวิตสั้น (น>อยกวCา 10 วินาที)

 รูปแบบยา: 6 mg/ml 

 การบริหารยา

◦ ฉีดยาเข>าหลอดเลือดดําอยCางรวดเร็วภายใน 1-2 วินาที  flush ไลC
ด>วย NSS 20 ml ด>วยวิธี double syringe technique จากนั้นยกแขน
ข>างที่ฉีดยาขึ้นสูง

Goodman & Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics – 11th Ed. (2006)

Adenosine 
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 ข>อควรระวังในการบริหารยา

◦ ยามีคCาครึ่งชีวิตสั้น  ฉีดยาเข>าหลอดเลือดดําอยCางรวดเร็วภายใน 1-2 

วินาที 

◦ ขนาดยาสูงสุดตCอครั้งไมCควรเกิน 12 mg (กรณีการบริหารยาผCาน central 

line ขนาดยาสูงสุดตCอครั้งไมCควรเกิน 6 mg)

◦ หลีกเลี่ยงการใช>ในผู>ปJวยโรคหอบหืดหรือ

 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

Goodman & Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics – 11th Ed. (2006)

Adenosine 

33

Digoxin

ขนาดยาที่มีในรพ.: 

◦ Lanoxin® 0.25 mg

◦ Lanoxin® PG 0.0625 mg

◦ Lanoxin® 0.25 mg/ml  

 ข>อบCงใช>

◦ AF

◦ Treatment in systolic heart failure
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Mechanism of action
◦ Inhibit Na-K ATPase pump  Ca in sacroplamic reticulum 

Positive inotropic effect Slow of the HR: 
• negative chronotopic
• Inhibit AV node by vagal 

stimulation

Digoxin 

http://www.studyblue.com/notes/note/n/cardiac-cycle-quiz35

Digoxin
การผสมและการบริหารยา:

 กรณีต>องการให> IV Push ให>เจือจางยาอยCางน>อย 4 เทCา (ยาฉีด 1 mL เจือจางด>วย 

NSS หรือ D5W อยCางน>อย 4 mL) ต>องฉีดช>าๆ เป�นเวลามากกวCา 5 นาที ขึ้นไป 

 ไม�แนะนํา ให>ผสมรCวมกับยาอื่น

 หลังจากผสมยาแล>วควรบริหารยาทันที

ขนาดยา ปริมาตร
สารน้ําที่ใช>เจือจาง ความเข>มข>น

สุดท>าย

ระยะเวลา

บริหารยาชนิด ปริมาตรสุดท>าย

All Dose 50 ml SWI,NSS,D5W 50 ml เจือจาง > 4 เทCา > 5 min
36



Digoxin
อาการไมCพึงประสงคU:

◦ Heart block

◦ Anorexia, N/V

◦ Visual disturbance

ป�จจัยเสี่ยง:

◦ Renal insufficiency

◦ Elderly 

◦ Hypo K, Mg

◦ Hypothyroidism 

◦ Drug interaction

การติดตาม

� Heart rate (bradycardia)

� ECG

� Serum K, Mg

� Renal function
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Thrombolytic agents
Thrombolytic Fibrin specific Antigenic T ½  (hr) Indication

Fibrin specific

Tenecteplase
(Metalyse®)

++++ No 11-20 STEMI

Alteplase
(Actilyse®)

++ No 3.5 STEMI, PE, 
Acute ischemic 

stroke

Non-fibrin specific

Streptokinase
(Streptase®)

No Yes 10-25 STEMI, PE
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Streptokinase (SK) 

Trade name: Streptase®

 ขนาดที่มีในรพ.:1,500,000 U/vial

 สังเคราะหUมาจาก group A β-hemolytic streptococci มีฤทธิ์ antigenicity

 การผสมยา: 

◦ ผสม SK 1,500,000 IU vial with 5 mL of NS or D5W

◦ Dilute by slowly adding reconstituted solution to a glass or plastic container 
with NS or D5W (100 ml)

◦ Infuse with a volumetric infusion pump

◦ หลังผสมแล>วเก็บได>นาน 24 ชั่วโมง

Slow iv infusion 

for 60 min
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Streptokinase (SK) 

อาการไมCพึงประสงคU

◦ Cardiovascular: Hypotension (1% to 10%)

◦ Other: Fever (33% ), rash

 ไมCควรได>รับยาซ้ําภายใน 1 ป� เพราะอาจทําให>เกิดอาการแพ>ยาหรือการได>รับยาซ้ํา

ครั้งที่สองไมCมีประสิทธิภาพ
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Tenecteplase

Trade name: Metalyse®

 ขนาดที่มีในรพ.: 8000 u/vial (40 mg)

 การผสมยา: 

◦ IV  administration only

◦ ผสมในสารละลาย sterile water for injection

◦ ขนาดยาที่แนะนําไมCเกิน 50 mg  (คิดตามน้ําหนัก)

◦ Reconstituted solution เก็บได> 24 ชม.ที่ 2-8 C หรือ 8 ชม.ที่อุณหภูมิห>อง
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Tenecteplase

Dose information of TNK
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Thrombolytic agents

 การติดตาม
◦CBC
◦ECG
◦Blood pressure
◦Signs and symptoms of serious bleeding

ตรวจสอบข>อห>ามใช>ทุกครั้งกCอนใช>ยา
 ขนาดยาถูกต>องและเหมาะสมกับสภาพผู>ปJวย

ไมCควรเขยCายา
บริหารยาผCาน IV infusion pump

ไมCควรผสมยารCวมกับยา หรือ สารละลายอื่น
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Warfarin 

ตรวจสอบขนาดเทียบกับ
การสั่งใช>ยา

ตรวจสอบสี

ตรวจสอบคCา INR 
กCอนการบริหารยา
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การติดตามการรักษา

International normalized ratio

20

15

10

5

1
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0

Ischaemic stroke

Intracranial bleeding

Adapted from Hylek EM. N Engl J Med 1996;335:540-6

Goal INR 2-3 
INR 2.5-3.5; for mechanical valve replacement (mitral position)
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Antidote ของวารUฟาริน

Vitamin K1 (Phytonadione)

Konakion 10 mg/1ml, Konakion 2 mg/0.2ml

NSS  or  D5W

ควรฉีดในอัตราเรว็ < 1 mg/min**

Oral 
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การติดตามหลังให> Vitamin K

1. INR หลังให> vitamin K ที่ 12-24 ชม.

2. ผลข>างเคียงขณะ/หลงับริหารยา

- ความดันตก ?

- เกิดผื่น ?

- เกิดหลอดลมหดเกร็ง ? 

**ยืดระยะเวลาของการบรหิารยา**

**ควรหลีกเลี่ยงการฉีด IM ในผู>ปJวยได>รับยา warfarin
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Most common adverse reactions (> 15%) are 

gastritis-like symptoms and bleeding.

Don not to chew, break, or open capsules

Dabigatran
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Vancomycin

 ข>อบCงใช>: การติดเชื้อ methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA)

 วิธีการเตรียมและการบริหารยา:

◦ รูปแบบฉีดที่ให>ทางหลอดเลือดดํา (ควรบริหารยาผCาน infusion pump)

◦ ผสมได>ใน D5W และ NSS 

◦ ความเข>มข>นของยาสูงสุดคือ 6 mg/ml 

◦ ความเข>มข>นที่มากกวCา 2 mg/ml ควรบริหารยาทาง central line 

ตรวจสอบความเข>มข>นและความเรว็ในการบริหารยาทุกครั้ง
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 Maculopapular rash บริเวณใบหน>า ลําคอ ลําตัวและแขน 

 Chill, fever, flushing, sudden hypotension, angioedema

 กรณีรุนแรง  แนCนหน>าอก หายใจไมCออกและช็อค

 เกิดขึ้นภายในเวลา 4-10 นาที หรือทันทีหลังให>ยาเสร็จ

Red Man Syndrome : Vancomycin

Critical care 2003;7(2):119-20
Micromedex 2012

เกิดจากการให>ยาใน
อัตราเร็วเกินไป 
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สาเหตุ: เกิดจากการให>ยาในอัตราเร็วเกินไป 

การป�องกัน

• เจือจาง vancomycin ใน D5W หรือ NSS ให>มีความเข>มข>นไมC

เกิน 5 mg/ml (ลดการเกิด phlebitis) 

• Infusion ช>าๆ นานอยCางน>อย 60 นาที (10 mg/min)

การติดตาม: BP, อาการของ red man syndrome

Critical care 2003;7(2):119-20
Micromedex 2012

Red Man Syndrome : Vancomycin

ขนาดยา 500 mg ควรบริหารยาอยCางน>อย 30 นาที
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1 point of vancomycin level 

Trough level = 
15-20 µg/mL

T1/2 of vancomycin in normal renal function = 6-8 hr

Trough vancomycin level before 4th dose 



2 point of vancomycin level

Ke = Elimination rate constant 

Compatibility of combination 
antibiotics

Antibiotics Compatibility 

Imipenem VS Vancomycin Caution : Precipitation

Meropenem VS Vancomycin Compatible

Piperacillin /tazobactam VS Vancomycin Caution : Precipitation

Ceftazidime - Vancomycin Caution : Precipitation

วิธีการเตรียมและการบริหารยา :

 เจือจางใน D5W ห>ามเจือจางใน NSS

 Intravenous infusion should be given over a period of approximately 

4 to 6 hours (depending on the dose) 

 The recommended concentration for iv infusion is 0.1 mg/mL 

Amphotericin B
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  อาการข>างเคียง

◦ Infusion reactions

◦ Fever, chills, rigors, nausea

◦ Caused by release of pro-inflammatory cytokines (eg. histamine)

การป�องกันและจัดการ

◦ Premedication 30 mins: paracetamol or diphenhydramine

◦ May be infused over 4-6 hrs

Amphotericin B
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อาการข>างเคียง

Nephrotoxicity

การจัดการ

◦ Damage minimized by infusing 1 L of saline on days of treatment

◦ Avoid other nephrotoxic drugs concurrently.

◦ Less intense with lipid-based ampho B formulations 

◦ Monitor: Scr q 3-4 days.

Amphotericin B
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อาการข>างเคียง

◦Hypokalemia/hypomagnesemia

◦Results from damage to the kidneys

◦May need potassium supplements

◦Monitor : K , Mg levels

Amphotericin B
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Cloxacillin

 ป�ญหาที่พบได>บCอยคือ phlebitis

 แนะนําให>ละลายผงยา cloxacillin 1 g + 100 ml  และหยดเข>าหลอดเลือดดํา
อยCางน>อย 30 - 60 นาที

 การติดตามความปลอดภัย: ตรวจดูตําแหนCงที่บริหารยา

การจัดการ

◦ ยืดระยะเวลาการบริหารยา

◦ เจือจางสารละลายยา

◦ เปลี่ยนตําแหนCงการให>ยา
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ตัวอยCาง
การบริหารยา
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กรณีศึกษา 1
 ผู>ปJวยชายไทย อายุ 40 ป� ได>รับการวินิจฉัยวCาเป�น IE (streptococcus viridan)

 แพทยUสั่ง 

◦ Gentamicin 240 mg iv OD รCวมกับ Pen G 4 mU g iv q 4 h

◦ ข>อมูลเพิ่มเติม: ผู>ปJวยใสC central line, Y site

Gentamicin 240 mg iv OD และ penicillin G 4 mU g iv q 4 hr
ห>ามบริหารยารCวมกัน เพราะสารละลายจะตกตะกอนได> (ยาเจอกันที่
บริเวณ Y site)

 แก>ไขโดย: บริหารยา gentamicin หลังบริหารยา penicillin G หมด
61

กรณีศึกษา 2

 ผู!ป#วยมาพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลด!วยอาการติดเชื้อทางเดินป=สสาวะ 
อาการไมAดีขึ้นแพทยEสงสัยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดรAวมด!วย ตรวจอิเลค
โตรไลทE พบเลือดเปJนกรด

 แพทยEจึงสั่งให! sodium bicarbonate drip in 24 hr (one day) ใน
ขณะเดียวกันผู!ป#วยได!รับ ciprofloxacin 400 mg IV drip q 12 hr เปJน 
order continue รAวมด!วย

 เช!าวันตAอมาพบวAา Ciprofloxacin มีตะกอนขุAนขาว 
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Ciprofloxacin 

 เตรียมในรูปสารละลาย 2 mg/mL 

 มี lactic acid เปJนตัวชAวยละลาย

 ปรับ pH ด!วย Hydrochloric acid (pH 
3.3-3.9)

กรณีศึกษา 2 (ต�อ)

Hand book on injectable drugs. 15th ed. 200963

 เข�ากันได� 
◦ D5W, D5S, D5N/2 

 เข�ากันไม�ได�กับ 
◦ Sodium bicarbonate (ตกตะกอนทันที)

◦Aminophylline (ตกตะกอนภายใน 4 ชั่วโมง)

◦Furosemide (ตกตะกอนทันที)

◦Heparin (ตกตะกอนทันที)

◦Phenytoin sodium (ตกตะกอนทันที)

กรณีศึกษา 2 (ต�อ)

Hand book on injectable drugs. 15th ed. 200964



กรณีศึกษา 3

 แพทยUสั่งใช>ยา cotrimoxazole (trimethoprim (80mg) and 
sulfamethoxazole (400 mg) ในขนาด TMP 400 mg 

3 amp q 8 hr หยดเข>าหลอดเลือดดํานาน 1 ชั่วโมง 

 วิธีการเตรียมยา

◦ ใช>อัตราสCวน 5 มล. (1 amp) ของยาตCอ NSS  50 มล.  

◦ เหมาะสมหรือไมC ??
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กรณีศึกษา 3

คําแนะนําการผสม

• Cotrimoxazole ต>องเจือจางด>วย D5W เทCานั้น

• การผสมแนะนําผสม 1 amp (5 mL) กับ D5W 125 mL

• หากผู>ปJวยจํากัดปริมาณน้ํา 

สามารถผสม 1 amp (5 mL) กับ D5W 75 mL

จําเป�นต>องผสมด>วยสารละลายปริมาตรที่เพียงพอ เพื่อป�องกัน
การตกตะกอนของยาขณะให>ยา
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Take Home Message

 ตรวจสอบความถูกต>องของการบริหารยา

◦ข>อบCงใช>และขนาดการใช>

◦การผสมและการบริหารยา

◦ตรวจสอบข>อควรระวังและข>อห>ามใช>ยา

 ติดตามประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการใช>

ยา
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