
แนวปฏิบัติของการจัดการยาความเสี่ยงสูงในระบบยา 

  High Alert Drugs 
โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 

Drug 
Generic Name 

Potassium chloride injection  
20 mEq/10 ml 

Trade name KCl for injection 
Class  Electrolyte supplement 

ข้อบ่งใช ้ 
ใช้ในการป้องกันและรักษาอาการขาดโพแทสเซียม และ/หรือภาวะที่มีโพแทสเซยีมในเลือดต่่า                  

ข้อห้ามใช้  
1. ผู้ป่วยไตบกพร่องอย่างรุนแรง 
2. ผู้ป่วยต่อมหมวกไตพิการ 
3. ผู้ป่วย heat cramps 
4. ผู้ป่วยท่ีมีภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง 
5. ผู้ป่วยที่เนื้อเยื่อมีบาดแผลรุนแรง 
6. ผู้ที่แพ้ Potassium chloride หรือส่วนประกอบอ่ืนในต่ารับ 

ขนาดที่ใช้ และอัตราการหยดเข้าหลอดเลือดด า 
ระดับโพแทสเซยีมในเลือด อัตราสูงสุดที่ให ้ ความเข้มข้นสูงสุด ขนาดสูงสดุที่ให้ใน 24 ช่ัวโมง 

มากกว่า 2.5 mEq/L 10 mEq/hr 40 mEq/L 200 mEq 

น้อยกว่า 2.5 mEq/L 40 mEq/hr 80 mEq/L 400 mEq 

    เด็ก: ขนาดยาที่ให้คือ 0.5-1 mEq/kg/dose (maximum dose 40 mEq) อัตราเร็วในการหยดเข้าหลอดเลือดดา่ไมค่วรเกิน 
0.5 mEq/kg/hr ถ้าหากจ่าเป็นตอ้งให้เร็วกว่าน้ี ควรท่า bedside EKG monitoring 

แนวทางการสั่งใช้ยา 
1. แพทย์เท่าน้ันท่ีมีสิทธ์ิในการสั่งยา 
2. ตรวจสอบผลตรวจทางห้องปฏบิัติการ โดยดรูะดับโพแทสเซยีมในเลือดให้อยู่ที ่3.5-5.3 mmol/L (โรงพยาบาลเจ็ดเสมยีน) 
3. ก่าหนดปริมาณยาเป็น milliequivalent (mEq), ชนิดและปริมาณของสารละลายที่ใช้ผสมยาเป็น milliliter (mL) และ 
อัตราเร็วของการบริหารเป็น ml/hr ให้ชัดเจน  
4. Double check ช่ือผู้ป่วย ชนิด ขนาดยาและวิธีบริหารยา 
5. สั่งยาด้วยวาจาได้เฉพาะกรณีฉกุเฉิน และลงบันทึกทันทีที่ท่าได้ 

แนวทางการจ่ายยาและเก็บรักษา 
1. การจ่ายยา 
   - ต้องอ่านฉลาก 2 ครั้ง มีการตรวจซ้่าช่ือผู้ป่วย ชนิด ขนาดยาและวิธีบริหารยา 
   - ส่งมอบยาที่มีการติดแถบ Sticker สีแดงที่มีค่าว่า “ยาความเสีย่งสูง HIGH ALERT DRUG” บนภาชนะบรรจุยา   
   - ส่งมอบยาพร้อมแนบเอกสารแนวทางการบริหารยา และค่าแนะน่าการตดิตามผู้ป่วย หรือเหตุการณ์ที่ต้องรายงานแพทย์   
2. จัดแยกเก็บจากยาทั่วไป และมปี้ายแสดงช่ือท่ีแตกต่างจากยาอื่น และมีป้ายบ่งช้ี “ยาความเสี่ยงสูง” ให้เห็นชัดเจนท่ีช้ันยา  
3. เก็บรักษายาโดยแยกในกล่องทีม่ีค่าเตือน “High Alert Drug” หรือ “ยาความเสี่ยงสูง”   
4. เก็บที่อุณหภูมติ่่ากว่า 30 องศาเซลเซียส และป้องกันการแช่แข็ง  
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แนวทางการเตรียม 
1. ตรวจสอบ 2 บุคคล หรืออย่างน้อย 2 ครั้ง (ในกรณีขาดบุคลากร) ในการหยิบยา การค่านวณขนาดยา และจดัเตรียมยา 
2. ควรผสม potassium chloride ในสารละลายท่ีไม่มีน้่าตาล เช่น NSS  

3. ผสมยา: แนะน้าให้ตั้งขวดสารน้า้ในลักษณะฝาอยู่ดา้นบน แล้วเตมิ potassium chloride ผสมโดยการกลับขวดไปมาเพื่อให้
สารละลายเข้ากันดี ห้ามผสมยาลงขวดสารน้้าท่ียังแขวนอยู่ และหลงัผสมแล้วให้ใช้ภายใน 24 ช่ัวโมง 
4. เมื่อเตรยีมยาเสร็จ ผู้เตรียมต้องแปะฉลากท่ีมีชื่อผู้ป่วย ช่ือยา ขนาดยา และวิธีบริหารยาที่เตรียม ลงบนฉลากขวดสารละลาย
ที่เตรียมทุกครั้ง พร้อมเซ็นชื่อผูเ้ตรียมยาบนฉลากด้วย  

แนวทางการบริหารยา 
1. ตรวจสอบขนาดยา และความแรงของยาที่เตรียมใหต้รงกับค่าสั่งแพทย์ก่อนให้ยา โดยการตรวจสอบ 2 บุคคลหรือตรวจสอบ 
2 ครั้ง โดยเว้นระยะเวลาการตรวจสอบ 
2. ให้ยาโดยหยดเข้าหลอดเลือดดา่ได้ทางเดยีวเท่านั้น ห้ามให้ IV push และต้องเจือจางด้วย NSS ก่อนให้ยา 
3. ความเข้มข้นสูงสดุของยาไมค่วรเกิน 40 mEq/L เมื่อให้ทาง peripheral IV line แต่ถ้าความเข้มขน้มากกว่านี้ควรให้ทาง    
central line 
4. ควรให้ผ่าน Infusion pump เพื่อให้ได้จ่านวนสารละลายที่ถูกตอ้ง  
5. หลังผสมแล้วให้ใช้ภายใน 24 ช่ัวโมง  

แนวทางการติดตามการใช้ยา 
1. ถ้าให้เกิน 40 mEq/L ต้องวัด HR, BP สม่่าเสมอ อย่างน้อย ทุก 2 ช่ัวโมง 
2. ถ้าให้ 20 - 40 mEq/L หรือต่่ากว่า ให้วัด HR ทุก 4 ช่ัวโมง และวัด BP ทุกเช้า-เย็น 
3. ถ้าให้อัตราเร็วมากกว่า 10 mEq/hr ในผู้ใหญ่ หรือมากกว่า 0.5 mEq/kg/hr ในเด็ก ควรตรวจ EKG อย่างต่อเนื่อง 
4. ตรวจติดตาม renal function, bicarbonate level, pH (อาจเกิด acidosis) หรือ magnesium level (ถ้าผู้ป่วยม ี 
refractory hypokalemia) 
5. ตรวจสอบระดับโพแทสเซยีม ในเลือดก่อนให้ยาและ 2-4 ช่ัวโมงหลังจากให้ยาถ้าผิดปกติ ให้แจ้งแพทย์   
6. สังเกตอาการผู้ป่วยโพแทสเซียมสูง เช่น ปัสสาวะบ่อย คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง ใจสั่น อ่อนเพลีย ชาปลายมือปลายเท้า 
7. สังเกตอาการผู้ป่วยโพแทสเซียมต่่า เช่น คลื่นไส้อาเจียน arrhythmia ปวดท้อง กล้ามเนื้ออ่อนแรง 
8. ตรวจสอบ Infusion pump เสมอ อย่างน้อย ทุก 4 ช่ัวโมง 

อาการที่แสดงว่าต้องเพ่ิมความระมัดระวัง ติดตามผล หรือแจ้งแพทย์  
รายงานแพทย์ทันที เมื่อ  
1. BP < 90/60 mmHg 
2. มีอาการใจสั่น ท่า EKG พบว่ามี arrhythmia 
3. Serum K+ > 5.5 mEq/L 
4. Urine output < 120 ml/4 hr 
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