
แนวปฏิบัติของการจัดการยาความเสี่ยงสูงในระบบยา  

  High Alert Drugs 
โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 

Drug 
Generic Name 

10% Calcium gluconate injection 
1 g/10 ml (Calcium ion 0.45 mEq/ml) 

Trade name Calcium gluconate injection GPO®  
Class Electrolyte supplement 
ข้อบ่งใช ้ 

1. Hypocalcaemia 
2. Hyperkalemia 

ข้อห้ามใช้   
1. ผู้ที่มีประวตัิแพ้ Calcium gluconate หรือสารประกอบอ่ืนในต ารับ 
2. ผู้ป่วยท่ีมีระดับแคลเซียมในเลือดสูง (Corrected serum calcium มากกว่า 10.5 mmol/L) 
3. ผู้ป่วยท่ีมีหรือสงสัยว่ามภีาวะพษิจากยากลุ่ม Digitalis  
4. ผู้ป่วยท่ีมี Ventricular fibrillation ในระหว่างการท าหัตถการฟืน้คืนชีพ  

ขนาดยา  
1. Cardiac arrest or Cardiotoxicity โดยพบภาวะ hyperkalemia, hypocalcaemia หรือ hypermagnesemia 
   - Infants, children and adolescents: 60-100 mg/kg/dose (maximum dose 3 g)  
   - Adults: 1.5-3 g IV push ช้าๆ (2-5 นาที)    

2. Hypocalcaemia  
   - Infants, children and adolescents: 200-500 mg/kg/day IV continuous infusion หรือแบ่งให้ 4 ครั้ง  
     โดย maximum dose; infants and children 1 g/dose และ adolescents 2-3 g/dose  
   - Adults: 2-15 g/24 hr ใหแ้บบ IV continuous infusion หรือแบ่งให้ 4 ครั้ง 

แนวทางการสั่งใช้ยา  
1. แพทย์เท่าน้ันท่ีมีสิทธ์ิในการสั่งยา   
2. ตรวจสอบผลตรวจทางห้องปฏบิัติการของโรงพยาบาลเจด็เสมียน 
3. ห้ามใช้ค าย่อในการสั่งใช้ยา  
4. การเขียนสั่งยา  
   - แก้ไข Hyperkalemia จนเกิดภาวะหัวใจหยดุเต้น: ให้ Calcium gluconate ทาง IV push (เฉพาะ emergency case) 
   - แก้ไข Hypocalcaemia: Calcium gluconate ใหท้าง IV infusion 
5. Double check ช่ือผู้ป่วย ชนิด ขนาด และความแรงยา 
6. 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 25 องศาเซลเซียส ห้ามเก็บในตูเ้ย็น เพราะจะท าให้ตกตะกอน 
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High Alert Drugs 
โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 

Drug 
Generic Name 

10% Calcium gluconate injection 
1 g/10 ml (Calcium ion 0.45 mEq/ml) 

Trade name Calcium gluconate injection GPO®  
Class  Electrolyte supplement  

แนวทางการเตรียม   
1. ตรวจสอบ 2 บุคคล หรืออย่างน้อย 2 ครั้ง (ในกรณีขาดบุคลากร) ในการหยิบยา การค านวณขนาดยา และจดัเตรียมยา  
2. IV bolus ควรเจือจางให้มีความเข้มข้น 10-50 mg/ml   
3. IV Infusion ควรเจือจางให้มีความเข้มข้น 50 mg/ml (maximum)  
4. ผสมยาใน SWI, D5W เท่านั้น และผสมแล้วเก็บได้ 24 ช่ัวโมง ที่อุณหภูมหิ้อง (25°c)  
5. เมื่อเตรยีมยาเสร็จ ผู้เตรียมต้องแปะฉลากท่ีมีชื่อผู้ป่วย ช่ือยา ขนาดยา และวิธีบริหารยาที่เตรียม ลงบนฉลากขวดสารละลาย
ที่เตรียมทุกครั้ง พร้อมเซ็นชื่อผูเ้ตรียมยาบนฉลากด้วย     

แนวทางการบริหารยา    
1. ตรวจสอบขนาด และความแรงของยาที่เตรียมใหต้รงกับค าสั่งแพทย์ก่อนให้ยา โดยการตรวจสอบ 2 บุคคลหรือตรวจสอบ 2 
ครั้ง โดยเว้นระยะ เวลาการตรวจสอบ     
2. บริหารยาทาง IV เท่านั้น ห้ามให้ทาง SC หรือ IM เพราะอาจท าให้เนื้อเยื่อหรือกล้ามเนื้อตาย (necrosis) ได้  
3. IV bolus ควรฉีดยาช้าๆ นาน 5 -10 นาที เพื่อป้องกันระดับแคลเซียมเพิม่เร็วไป หากฉีดเร็วไปจะท าให้หลอดเลือดขยาย  
หัวใจเต้นผดิจังหวะได ้
4. IV Infusion ควรเจือจางให้มีความเข้มข้น 50 mg/ml (maximum) โดยใหน้านกว่า 1 ช่ัวโมง หรือไม่เกิน 120-240 
mg/kg/hr หรือ 0.6-1.2 mEq/kg/hr  
5. ให้ยาทางเส้นเลือดใหญ่ และควรแยกเส้นกับยาอื่น เพราะอาจท าให้ตกตะกอนได ้
6. การค านวณขนาดยา  
    Ca 1 g = 25 mmol ของ Ca = 50 mEq ของ Ca = 11.1 g ของ Calcium gluconate = 111 ml ของ 10% Calcium 
gluconte inj 

แนวทางการติดตามการใช้ยา  
1. Hypocalcaemia: อาการ paresthesia, muscle twitching, laryngospasm, colic, cardiac arrhythmias, 
Chvostek’s หรือ Trousseau’s sign 
2. Hypercalcaemia: คลื่นไส,้ อาเจียน, anorexia, กระหายน้ า, ท้องผูกรุนแรง, paralytic ileus, bradycardia และ ปวด
บริเวณกระดูก 
3. BP, Heart rate 
4. EKG 
5. ระดับ serum calcium, potassium, phosphate, magnesium, albumin 
6. ตรวจสอบบริเวณที่แทงน้ าเกลอือย่างน้อยเวรละครั้ง หากมียารั่วออกนอกหลอดเลือด อาจท าให้เกดิเนื้อเยื่อตายได้   

อาการที่แสดงว่าต้องเพ่ิมความระมัดระวัง ติดตามผล หรือแจ้งแพทย์   
แจ้งแพทย์ทันทีเมื่อ   
1. มีอาการใจสั่น ท า EKG พบว่ามี arrhythmia, short QT, prolong QRS complex, heart block 
2. ซึมลง สับสน คลื่นไส้ อาเจียนรนุแรง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ชักเกร็ง  
3. HR < 60 bpm         
4. BP < 90/60 mmHg 
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