
แนวปฏิบัติของการจัดการยาความเสี่ยงสูงในระบบยา  

  High Alert Drugs 
โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 

Drug 
Generic Name 

Dopamine injection  
250 mg/10 ml 

Trade name Inopin® 250 
Class Adrenergic agonist  

ข้อบ่งใช ้ 
1. ภาวะความดันเลือดต่่าเฉยีบพลนั และไม่ตอบสนองต่อการใช้สารน้่าชดเชยจากสาเหตตุ่างๆ 
2. Cardiogenic shock เนื่องจากหลอดเลือดที่หัวใจอุดตันท่าให้กลา้มเนื้อหัวใจตาย, trauma, การตดิเช้ือในเลือดอย่างรุนแรง, 
ช็อคหลังการผ่าตัดหัวใจหรือไตล้มเหลว 
3. ผู้ป่วย congestive heart failure ที่มี cardiac output ต่่า                  

ข้อห้ามใช้  
1. Overt left ventricular overload 
2. Pheochromocytoma  

ขนาดยา 

ขนาดยาในผู้ใหญ่:  

- ขนาดยาเริ่มต้นในรายทั่วๆ ไป: 2-5 mcg/kg/min แล้วค่อยๆ ปรับเพิ่มขึ้นครั้งละ 5-10 mcg/kg/min โดยขึ้นกับ 
ความดันโลหิต, cardiac output และการขับถ่ายปัสสาวะของผู้ป่วย  

- ผู้ป่วยท่ีมีอาการรุนแรง: ขนาดยาอาจเพิ่มได้ถึง 20-50 mcg/kg/min  
- Maximum dose: 50 mcg/kg/min  

ขนาดยาในเด็ก: 1-20 mcg/kg/min ขึน้กับการตอบสนองของผู้ป่วย  

แนวทางการสั่งใช้ยา 
1. แพทย์เท่าน้ันท่ีมีสิทธ์ิในการสั่งยา 
2. ห้ามใช้ค่าย่อในการสั่งใช้ยา 
3. Double check ช่ือผู้ป่วย ชนิด ขนาด และความแรงยา 
4. สั่งยาด้วยวาจาได้เฉพาะกรณีฉกุเฉิน และลงบันทึกทันทีที่ท่าได้ 

แนวทางการจ่ายยาและเก็บรักษา 
1. การจ่ายยา 
   - ต้องอ่านฉลาก 2 ครั้ง มีการตรวจซ้่าช่ือผู้ป่วย ชนิด และขนาดยา  
   - 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  
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High Alert Drugs 
โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 

Drug 
Generic Name 

Dopamine injection  
250 mg/10 ml 

Trade name Inopin® 250 
Class Adrenergic agonist  

แนวทางการเตรียม  
1. ตรวจสอบ 2 บุคคล หรืออย่างน้อย 2 ครั้ง (ในกรณีขาดบุคลากร) ในการหยิบยา การค่านวณขนาดยา และจดัเตรียมยา 
2. Dopamine 1:1 หมายถึง dopamine 1 mg ต่อสารน้่า 1 ml 
    วิธีเตรียม  - ใช้ NSS หรือ D5W 250 ml ดูดออก 10 ml,  
      - ดูดยา dopamine 10 ml (1 amp) ลงในสารน้่าท่ีเตรยีมไว้ (หลังผสมอยู่ได้ 24 ช่ัวโมง) 
3. Dopamine 2:1 หมายถึง dopamine 2 mg ต่อสารน้่า 1 ml 
    วิธีเตรียม  - ใช้ NSS หรือ D5W 250 ml ดูดออก 20 ml,  
      - ดูดยา dopamine 20 ml (2 amp) ลงในสารน้่าท่ีเตรยีมไว้ (หลังผสมอยู่ได้ 24 ช่ัวโมง) 
4. ห้ามผสมในสารละลายทีเ่ป็นด่าง เช่น sodium bicarbonate 
5. เมื่อเตรยีมยาเสร็จ ผู้เตรียมต้องแปะฉลากท่ีมีชื่อผู้ป่วย ช่ือยา ขนาดยา และวิธีบริหารยาที่เตรียม ลงบนฉลากขวดสารละลาย
ที่เตรียมทุกครั้ง พร้อมเซ็นชื่อผูเ้ตรียมยาบนฉลากด้วย    

แนวทางการบริหารยา   
1. ตรวจสอบขนาดยา และความแรงของยาที่เตรียมใหต้รงกับค่าสั่งแพทย์ก่อนให้ยา โดยตรวจสอบ 2 บุคคลหรือตรวจสอบ 2 
ครั้ง โดยเว้นระยะ เวลาการตรวจสอบ    
2. ขนาดยาเริม่ต้น 2-5 mcg/kg/min ค่อยๆ ปรบัเพิ่มขึ้นครั้งละ 5-10 mcg/kg/min  ขนาดยาสูงสุดไม่เกิน 50 mcg/kg/min  
3. ให้ยาโดย IV infusion เท่านั้น และควรให้ทาง central line 
4. ต้องให้ผ่าน Infusion pump เพื่อให้ได้จ่านวนสารละลายที่ถูกตอ้ง  
5. การหยุดยาต้องค่อยๆ ลดขนาดยาลง เพื่อไม่ให้ความดันโลหติตกเร็วเกินไป และควรติดตาม vital sign อย่างใกล้ชิด 

แนวทางการติดตามการใช้ยา  
ติดตาม Blood pressure และ Heart rate ทุก 15 นาที 4 ครั้ง จากนั้น ทุก 1 ช่ัวโมง จนกว่าจะมีค่าสั่งหยุดยา หรือตาม
แพทย์สั่ง   

อาการที่แสดงว่าต้องเพ่ิมความระมัดระวัง ติดตามผล หรือแจ้งแพทย์   
แจ้งแพทย์ทันทีเมื่อ   
1. HR > 120 ครั้ง/นาที 
2. BP < 90/60 mmHg หรือ > 160/90 mmHg 
3. Urine output ออกน้อยกว่าปกติที่แพทย์ติดตาม 
4. อาการที่สงสัยว่าระดับยาในเลอืดสูง เช่น อุจจาระร่วง ชาแขนขา ใจสั่น  
5. เมื่อเกิด extravasation 
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