
แนวปฏิบัติของการจัดการยาความเสี่ยงสูงในระบบยา  

  High Alert Drugs 
โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 

Drug 
Generic Name 

10% Magnesium sulfate injection 
1 g/10 ml (Magnesium ion 0.8 mEq/ml) 

Trade name -  
Class Electrolyte supplement 

ข้อบ่งใช ้ 
1. Pre - eclampsia, eclampsia 
2. Hypomagnesemia  
3. Torsades de Pointes 

ข้อห้ามใช้   
1. ผู้ที่มีประวตัิแพ้ Magnesium sulfate หรือสารประกอบอ่ืนในต ารับ 
2. Heart block  
3. Myocardial damage  
ระวังการใชใ้น  
   - ผู้ป่วย renal impairment เพราะมีความเสีย่งสูงท่ีจะเกดิ magnesium toxicity 
   - ผู้ป่วย neuromuscular disease (myasthenia gravis หรือโรค neuromuscular disease อื่นๆ) 

ขนาดยา  

1. Pre-eclampsia, eclampsia 
    - Loading dose: ฉีด magnesium sulfate 4-6 g เข้าหลอดเลอืดด าช้าๆ ในอัตราเร็ว ≤ 1 g/min หรือเจือจางในสารน้ า 
100 ml แล้วหยดยา ≥20 นาที 
    - Maintenance dose: ให้หยด magnesium sulfate ทางหลอดเลือดด า ด้วยอตัราเร็ว 1-2 g/hr อย่างน้อย 24 ช่ัวโมง 
(Maximum dose: 30 - 40 g ใน 24 ช่ัวโมง) 

2. Hypomagnesemia 
    Adult: 
   - mild hypomagnesemia;    1 g IM ทุก 6 ช่ัวโมง จานวน 4 doses หรือพิจารณาตาม serum magnesium 
   - severe hypomagnesemia; IM ขนาดยาได้ถึง 250 mg/kg ภายในระยะเวลา 4 ช่ัวโมง  
                                          IV infusion 5 g ใน D5W หรือ NSS 1000 ml นานกว่า 3 ช่ัวโมง 
   Pediatric: Magnesium sulfate 25 - 50 mg/kg IV 30 – 60 นาที (maximum 2 g/ dose) 

3. Torsades de Pointes 
    Adult: 1 - 2 g เจือจางใน D5W 10 ml IV/intraosseous หยดนานกว่า 15 นาท ี
    Pediatric: 25 - 50 mg/kg IV/intraosseous นาน 10 - 20 นาท ี(maximum 2 g/ dose)  

แนวทางการสั่งใช้ยา  
1. แพทย์เท่าน้ันท่ีมีสิทธ์ิในการสั่งยา   
2. ตรวจสอบผลตรวจทางห้องปฏบิัติการของโรงพยาบาลเจด็เสมียน 
3. ห้ามใช้ค าย่อในการสั่งใช้ยา  
4. Double check ช่ือผู้ป่วย ชนิด ขนาด และความแรงยา 
5. สั่งยาด้วยวาจาได้เฉพาะกรณีฉกุเฉิน และลงบันทึกทันทีที่ท าได้ 
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High Alert Drugs 
โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 

Drug 
Generic Name 

10% Magnesium sulfate injection 
1 g/10 ml (Magnesium ion 0.8 mEq/ml) 

Trade name -  
Class Electrolyte supplement 

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 เพราะจะท าให้ตกตะกอน หรือตกผลึกได ้

แนวทางการเตรียม 
1. การให้ยาทาง IV ต้องเจือจางดว้ย D5W หรือ NSS ให้ความเข้มขน้ไม่เกิน 20% (200 mg/ml) ก่อนเสมอ  
2. การให้ยาทาง IM ในผู้ใหญ่อาจเจือจางให้ความเข้มข้นได้ถึง 50% แต่ในเด็กควรต่ ากว่า 20%  
3. ผสมแล้วเก็บได้ 24 ช่ัวโมง ที่อุณหภมูิห้อง (25°c) 
4. เมื่อเตรยีมยาเสร็จ ผู้เตรียมต้องแปะฉลากท่ีมีชื่อผู้ป่วย ช่ือยา ขนาดยา และวิธีบริหารยาที่เตรียม ลงบนฉลากขวดสารละลาย
ที่เตรียมทุกครั้ง พร้อมเซ็นชื่อผูเ้ตรียมยาบนฉลากด้วย    

แนวทางการบริหารยา   
1. ตรวจสอบขนาด และความแรงของยาที่เตรียมใหต้รงกับค าสั่งแพทย์ก่อนให้ยา โดยการตรวจสอบ 2 บุคคลหรือตรวจสอบ 2 
ครั้ง โดยเว้นระยะ เวลาการตรวจสอบ    
2. บริหารยาทาง IV ต้องเจือจางดว้ย D5W หรือ NSS ให้ความเข้มขน้ไม่เกิน 20% ก่อนเสมอ  
3. IV Infusion ควรใช้ infusion pump หรือ syringe pump 
4. Maximum infusion rate 150 mg/min (ทัง้เด็กและผู้ใหญ่) 
5. หลังผสมแล้วให้ใช้ภายใน 24 ช่ัวโมง 

แนวทางการติดตามการใช้ยา  
1. กรณี Pre-eclampsia, eclampsia หรือให้ขนาดยาสูงกว่า 1 g/hr ให้วัด HR และ RR ทุก 15 นาที จ านวน 2 ครั้ง จากนั้น
ทุก 1 ช่ัวโมง ส่วนกรณีอื่นๆ ใหว้ัดทุก 4 ช่ัวโมง 
2. ระดับ serum magnesium, calcium และ potassium  
3. Renal function  
4. Urine output 
5. ตรวจ Deep tendon reflex โดยดู knee jerk reflex ทุก 4 ช่ัวโมง 
6. ตรวจสอบ infusion pump อย่างน้อยทุก 1 ช่ัวโมง 

อาการที่แสดงว่าต้องเพ่ิมความระมัดระวัง ติดตามผล หรือแจ้งแพทย์   
- อาการที่แสดงว่ามีระดับยาในเลอืดสูง เช่น คลื่นไส้อาเจยีน หน้าแดง เหงื่อออก กระหายน้ า ความดนัโลหิตต่ า มึนงง สับสน   
  ง่วงหลับ กล้ามเนื้ออ่อนแรง  
- แจ้งแพทย์ทันที เมื่อ 
   1. HR < 60 ครั้ง/นาท,ี  RR <14 ครั้ง/นาท ี 
   2. Urine output < 25 ml/hr  
   3. Knee jerk reflex ถ้า negative ให้ท า bicep jerk reflex ถ้า negative ให้แจ้งแพทย์ 
   4. EKG: cardiac arrhythmia 
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