
แนวปฏิบัติของการจัดการยาความเสี่ยงสูงในระบบยา 

  High Alert Drugs 
โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 

Drug 
Generic Name 

Amiodarone injection  
150 mg/3 ml 

Trade name Cordarone® 
Class Antiarrhythmic agent  

ข้อบ่งใช ้ 
หัวใจเต้นผดิจังหวะอย่างรุนแรงซึ่งไม่เหมาะสมในการใหย้ารับประทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
- หัวใจห้องบนเต้นผิดจังหวะร่วมกบัหัวใจห้องล่างเต้นเร็วผิดปกต ิ
- ภาวะหัวใจเต้นเร็วผดิปกติชนิด Wolf-Parkinson-White syndrome  
- ตรวจพบหลักฐานว่ามีอาการหัวใจห้องล่างเต้นผดิจังหวะ และหัวใจไมส่ามารถท างานไดต้ามปกติ ในกรณีที่ต้องท าการกู้ชีวิต 
(CPR) กรณีหัวใจหยดุเต้นอันเนื่องมาจากภาวะ Ventricular fibrillation ทีไ่ม่ตอบสนองต่อการช็อคไฟฟ้า  

ข้อห้ามใช้  
1. ผู้ที่มีอาการหัวใจเต้นช้าชนิด sinus bradycardia และ sino-atrial block ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข 
2. ผู้ที่มีอาการผดิปกติบริเวณ sinus node ที่ยังไม่ไดร้ับการแกไ้ข 
3. ผู้ที่มีความผดิปกติของการน าคลื่นไฟฟ้าหัวใจข้ันรุนแรงท่ียังไมไ่ดร้ับการแกไ้ข  
4. ผู้ที่มีภาวะ hyperthyroidism เนื่องจาก amiodarone อาจท าให้ภาวะดังกล่าวแย่ลง 
5. ผู้ที่มีประวตัิแพ้ไอโอดีน หรือ amiodarone หรือสารประกอบอ่ืนในต ารับ 
6. circulatory collapse 
7. ความดันโลหิตต่ าอย่างรุนแรง 
8. อายุต่ ากว่า 3 ปี เนื่องจากยามี benzyl alcohol 
9. สตรีมคีรรภ์ (ยกเว้นบางกรณ)ี และสตรรีะยะให้นมบุตร 
10. ความผดิปกติชนิด bi- หรือ tri- fascicular conduction (ยกเวน้ผู้ป่วยที่ใส่ pacemaker) 
11. ระบบหายใจลม้เหลวอย่างรุนแรง 
12. โรคของกล้ามเนื้อหัวใจ (myocardiopathy)  

ขนาดยา  
1. Life threatening arrhythmia:  
    150 mg dilute in D5W 30 ml IV push นาน 5 นาที (ซ้ าได้อกี 150 mg IV) สูงสุดไมเ่กิน 2.1 g/24 hr 
2. Wide complex tachycardia (stable): 24 ช่ัวโมงแรก ให้ยา 1,050 mg โดยใหต้ามลาดับดังนี ้
    - Rapid phase: 150 mg dilute in D5W 100 ml ให้ทาง IV ประมาณ 10 นาที (อัตราเร็ว 30 mg/min)  
    - Slow phase: แบ่งให้ยา 360 mg IV drip ใน 6 ช่ัวโมง ด้วยอัตราเร็ว 1 mg/min (33 ml/hr) 
    - Maintenance phase: 540 mg IV drip ใน 18 ช่ัวโมง ด้วยอัตราเร็ว 0.5 mg/min (17ml/hr)  
หลังจาก 24 ช่ัวโมงแรกผ่านไป ให ้maintenance อัตราเร็วการใหย้าต่อจนอาการผู้ป่วยดีขึ้น 

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

แนวทางการเตรียม 
1. ตรวจสอบ 2 บุคคล หรืออย่างน้อย 2 ครั้ง (ในกรณีขาดบุคลากร) ในการหยิบยา การค านวณขนาดยา และจดัเตรียมยา 
2. ผสมยาดังนี้  
   2.1 วิธีผสมยาใน 24 ชั่วโมงแรก 
         1) Rapid loading phase: น ายา 150 mg มาเจือจางด้วย D5W 100 ml 
         2) Slow loading phase และ Maintenance infusion: น ายา 18 ml (6 amp) มาเจือจางดว้ย D5W 500 ml จะได้
ความเข้มข้น 1.8 mg/ml (900 mg/500 ml)  
   2.2 หลังจาก 24 ชั่วโมง  
         Maintenance infusion ใช้ขนาดยาที่ต้องการมาเจือจางด้วย D5W ให้ได้ความเขม้ข้น 1-6 mg/ml   
   2.3 ขนาดยาใน 24 ชั่วโมงแรกของการให้ยา 1,050 mg แบ่งเป็น 3 ระยะตามล าดับ ดังนี้ 
        - Rapid loading phase: ให้ยาขนาด 150 mg ในเวลามากกว่า 10 นาที อัตราเร็ว 15 mg/min (สูงสุดไมเ่กิน 30 
mg/min) 
        - Slow loading phase: ให้ยาขนาด 360 mg ที่เจือจางแล้วให้ในเวลา 6 ช่ัวโมง อัตราเร็ว 1 mg/min 
        - Maintenance infusion: ให้ยาขนาด 540 mg ที่เจือจางแล้วให้ในเวลา 18 ช่ัวโมง อัตราเร็ว 0.5 mg/min 
3. เมื่อเตรยีมยาเสร็จ ผู้เตรียมต้องแปะฉลากท่ีมีชื่อผู้ป่วย ช่ือยา ขนาดยา และวิธีบริหารยาที่เตรียม ลงบนฉลากขวดสารละลาย
ที่เตรียมทุกครั้ง พร้อมเซ็นชื่อผูเ้ตรียมยาบนฉลากด้วย   
4. ต้องเจือจางยาด้วย D5W เท่านัน้   

แนวทางการบริหารยา  
1. ตรวจสอบขนาดยา และความแรงของยาที่เตรียมใหต้รงกับค าสั่งแพทย์ก่อนให้ยา โดยตรวจสอบ 2 บุคคลหรือตรวจสอบ 2 
ครั้ง โดยเว้นระยะเวลาการตรวจสอบ  
2. ให้ยาโดยหยดเข้าหลอดเลือดด า ถ้าความเข้มข้นมากกว่า 2 mg/ml ควรใหท้าง central line  
3. ต้องให้ผ่าน Infusion pump เพื่อให้ได้จ านวนสารละลายที่ถูกตอ้ง   
4. IV push: ใช้กรณีเร่งด่วน/ฉุกเฉนิ (CPR) และให้ยาช้าๆ อย่างน้อย 3 นาที 
5. Maximum IV rate = 30 mg/min 

 

M-PHA-001 แก้ไขครั้งท่ี 01 (5/4/2019)  



High Alert Drugs 
โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 

Drug 
Generic Name 

Amiodarone injection 
150 mg/3 ml 

Trade name Cordarone® 
Class  Antiarrhythmic agent  

แนวทางการติดตามการใช้ยา 
1. ติดตาม EKG เป็นระยะ 
2. ติดตาม BP, HR 3 ครั้ง ทุก 15 นาที หลัง loading dose ติดตามจนกระทั่ง BP, HR คงที่จากนั้นติดตามทุก 2 - 4 ช่ัวโมง 
3. ติดตาม serum electrolytes : K, Mg 
4. ตรวจสอบอัตราเร็วในการให้ยาของ infusion pump อย่างน้อยเวรละ 1 ครั้ง และเมื่อต้องการปิดหรือเปิดเครื่อง  
5. ตรวจสอบบริเวณที่แทงน้ าเกลอือย่างน้อยเวรละครั้ง 

อาการที่แสดงว่ามียาระดับสูงในเลือด ต้องเพ่ิมความระมัดระวัง ติดตามผล หรือแจ้งแพทย์  
1. อาการที่แสดงว่ามียาระดับสูงในเลือด  
   กระวนกระวาย มึนงง หัวใจเตน้ช้า ปวดศีรษะ คลื่นไส ้muscle weakness 
2. รายงานแพทย์ทันทีเมื่อ 
   - BP < 90/60 mmHg, HR < 60 ครั้ง/นาที 
   - EKG พบ VT, VF, heart block 
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