
แนวปฏิบัติของการจัดการยาความเสี่ยงสูงในระบบยา  

  High Alert Drugs 
โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 

Drug 
Generic Name 

Adenosine injection  
6 mg/2 ml 

Trade name Adenocor® 
Class Antiarrhythmic agent  

ข้อบ่งใช ้ 
ช่วยปรับให้จังหวะการเต้นของหัวใจ (sinus rhythm) กลับสูส่ภาวะปกติโดยรวดเร็ว ในผู้ป่วย paroxysmal supraventricular 
tachycardia รวมทั้งที่เกี่ยวข้องกับ accessory by-pass tracts (Wolff-Parkinson-White syndrome)                  

ข้อห้ามใช้  
1. AV block ระดับสองถึงสาม (ยกเว้นผู้ป่วยที่ใส่ pacemaker)  
2. Sick sinus syndrome (ยกเวน้ผู้ป่วยที่ใส่ pacemaker) 
3. โรคปอดอุดตันเรื้อรัง (เช่น asthma, COPD) 
4. ผู้ที่มีประวตัิแพ ้Adenosine  
5. Long QT syndrome 
6. Severe hypotension; decompensated states of heart failure  

ขนาดยา (ตามเอกสารก ากับยา Adenocor®)   
ผู้ใหญ่:     
   - ขนาดเริ่มต้น:         3 mg IV bolus (ภายใน 2 วินาที)   
   - ขนาดยาครั้งท่ี 2:    ถ้าขนาดยาที่ให้ครั้งแรกไม่สามารถท่ีจะท าให้อาการของ supraventricular tachycardia หายไป 
ภายใน 1-2 นาที ควรให้ยาอีก 6 mg ทาง IV bolus   
   - ขนาดยาครั้งท่ี 3:    ถ้าขนาดยาที่ให้ครั้งที่สองไมส่ามารถที่จะท าให้อาการของ supraventricular tachycardia หายไป 
ภายใน 1-2 นาที ควรให้ยาอีก 12 mg ทาง IV bolus   
    **ขนาดยาสูงสุดในแต่ละครั้งไม่เกนิ 12 mg 

เด็ก: ระดับของหลักฐานไม่สามารถก าหนดขนาดยาแนะน าได้ ยังไมม่ีข้อมูลด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาในเด็กอายุ 
0-18 ปี 

แนวทางการสั่งใช้ยา 
1. แพทย์เท่าน้ันท่ีมีสิทธ์ิในการสั่งยา 
2. ห้ามใช้ค าย่อในการสั่งใช้ยา 
3. Double check ช่ือผู้ป่วย ชนิดและขนาดยา 
4. สั่งยาด้วยวาจาได้เฉพาะกรณีฉกุเฉิน และลงบันทึกทันทีที่ท าได้ 

แนวทางการจ่ายยาและเก็บรักษา 
1. การจ่ายยา 
   - ต้องอ่านฉลาก 2 ครั้ง มีการตรวจซ้ าช่ือผู้ป่วย ชนิด และขนาดยา  
   - ส่งมอบยาที่มีการติดแถบ Sticker สีแดงที่มีค าว่า “ยาความเสีย่งสูง HIGH ALERT DRUG” บนภาชนะบรรจุยา   
   - ส่งมอบยาพร้อมแนบเอกสารแนวทางการบริหารยา และค าแนะน าการตดิตามผู้ป่วย หรือเหตุการณ์ที่ต้องรายงานแพทย์   
2. จัดแยกเก็บจากยาทั่วไป และมปี้ายแสดงช่ือท่ีแตกต่างจากยาอื่น และมีป้ายบ่งช้ี “ยาความเสี่ยงสูง” ให้เห็นชัดเจนท่ีช้ันยา  
3. เก็บรักษายาโดยแยกในกล่องทีม่ีค าเตือน “High Alert Drug” หรือ “ยาความเสี่ยงสูง”   
4. เก็บที่อุณหภูมติ่ ากว่า 30 องศาเซลเซียส ห้ามเก็บในตูเ้ย็น ถ้ามีการใช้ยาไปแล้วบางส่วนก็ควรทิ้งยาที่เหลือไปทันที  
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High Alert Drugs 
โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 

Drug  
Generic Name  

Adenosine injection   
6 mg/2 ml 

Trade name  Adenocor® 
Class Antiarrhythmic agent 

แนวทางการเตรียม  
1. ตรวจสอบ 2 บุคคล หรืออย่างน้อย 2 ครั้ง (ในกรณีขาดบุคลากร) ในการหยิบยา การค านวณขนาดยา และจดัเตรียมยา 
2. ไม่ต้องผสมยา และถ้ามีการใช้ยาไปแล้วบางส่วนก็ควรทิ้งยาที่เหลอืไปทันที  
3. เมื่อเตรยีมยาเสร็จ ผู้เตรียมต้องแปะฉลากท่ีมีชื่อผู้ป่วย ช่ือยา ขนาดยา และวิธีบริหารยาที่เตรียม ลงบนฉลากขวดสารละลาย
ที่เตรียมทุกครั้ง พร้อมเซ็นชื่อผูเ้ตรียมยาบนฉลากด้วย    

แนวทางการบริหารยา   
1. ตรวจสอบขนาดยาที่เตรียมใหต้รงกับค าสั่งแพทย์ก่อนให้ยา โดยการตรวจสอบ 2 บุคคลหรือตรวจสอบ 2 ครั้ง โดยเว้นระยะ 
เวลาการตรวจสอบ   
2. ฉีดยาโดยตรงเข้าเส้นเลือดด าอย่างรวดเร็ว (Rapid intravenous bolus) ภายใน 2 วินาที หรือฉีดเข้าสายที่ต่อเข้ากับเส้น
โลหิตด า (IV line) ซึ่งควรฉีดให้ใกล้กับเส้นโลหิตด าเท่าที่จะเป็นไปได้ และฉีดน้ าเกลือ (Sodium chloride 0.9% , NSS) ตาม
เข้าไปอย่างรวดเร็ว  
3. NSS Flush ที่ใช้ในเด็กปริมาณไม่ต่ ากว่า 5 ml ส่วนในผู้ใหญ่ประมาณ 20 ml  

แนวทางการติดตามการใช้ยา  
การติดตามเริ่มที่ทุก 15 นาที 4 ครั้ง จากนั้น ทุก 1 ช่ัวโมง จนกว่าจะมีค าสั่งหยุดยา หรือตามแพทย์สัง่  
1. ตรวจวัด EKG ก่อน และหลังบริหารยา   
2. วัด Blood pressure และ Heart rate ทุก 2 นาที จ านวน 3 ครั้ง  

อาการที่แสดงว่าต้องเพ่ิมความระมัดระวัง ติดตามผล หรือแจ้งแพทย์   
- BP < 90/60 mmHg 
- HR < 60 ครั้ง/นาที  

เอกสารอ้างอิง 
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