
แนวปฏิบัติของการจัดการยาความเสี่ยงสูงในระบบยา 

  High Alert Drugs 
โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 

Drug 
Generic Name 

Nicardipine hydrochloride injection 
10 mg/10 ml 

Trade name Cardepine®  
Class  Antihypertensive agent   

ข้อบ่งใช ้    

1. ความดันโลหิตสูงขั้นปานกลาง-รุนแรง ซึ่งจ าเป็นต้องลดความดันโลหิตลงทันที เช่น hypertensive emergency หรือ urgencies 

2. ความดันโลหิตสูงระหว่าง และหลังผ่าตดั   

3. ความดันโลหิตสูงในระยะสั้นเมือ่ไม่สามารถใช้ยาในรูปแบบรับประทานได ้  

ข้อห้ามใช้    

1. ผู้ที่แพ้ยา หรือแพ้ส่วนประกอบของยานี้  
2. ผู้ป่วย Advanced aortic stenosis 

ข้อควรระวังการใช้ยา 
1. ระวังการใช้ร่วมกับ amiodarone เนื่องจากอาจท าให้เกิด bradycardia, atrioventricular block และ/หรือ sinus arrest 
2. ระวังการใช้ในผู้ป่วยที่เป็น acute cerebral infarction หรือ hemorrhage ถ้าจ าเป็นควรตดิตามอย่างใกล้ชิด 
3. ผู้ป่วยท่ีเป็น heart failure หรือ significant left ventricular dysfunction, exacerbation  
4. ผู้ป่วย angina อาจเพิ่มความเสี่ยงในการ induction และ exacerbation ของ angina  
5. ผู้ป่วยท่ีเป็น hepatic impairment หรือ reduced hepatic blood flow ควรติดตามอย่างใกล้ชิด และแนะน าให้ปรับขนาดยา 
6. ผู้ป่วย mild - moderate renal impairment ต้องปรับขนาดยา 

ขนาดยาที่หยดเข้าหลอดเลือดด า และการปรับขนาดยา 
ขนาดยาในผู้ใหญ่ 
IV : Acute hypertension 
- เริ่มต้นด้วยอัตราเร็ว 5 mg/hr infusion สามารถเพิ่มอัตราเร็วในการหยดยาครั้งละ 2.5 mg/hr ทุก 5 นาที (ส าหรับ rapid 
titration) ถึงทุก 15 นาที (ส าหรับ gradual titration) โดยอัตราเรว็สูงสุดไม่เกิน 15 mg/hr จนกระทั่งควบคุมความดันโลหิตที่
ต้องการ  
- เมื่อบรรลเุป้าหมายในการลดความดันโลหิตแล้ว ให้ลดอตัราการหยดเป็น 3 mg/hr (30 ml/hr) หรอืตามแพทย์สั่ง 

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. จัดแยกเก็บจากยาทัว่ไป และมปี้ายแสดงช่ือท่ีแตกต่างจากยาอื่น และมีป้ายบ่งช้ี “ยาความเสี่ยงสูง” ให้เห็นชัดเจนท่ีช้ันยา   
3. เก็บรักษายาโดยแยกในกล่องทีม่ีค าเตือน “High Alert Drug” หรือ “ยาความเสี่ยงสูง”    
4. เก็บที่อุณหภูมติ่ ากว่า 30 องศาเซลเซียส และในที่พ้นแสง  

แนวทางการเตรียมยา  

1. ตรวจสอบ 2 บุคคล หรืออย่างน้อย 2 ครั้ง (ในกรณีขาดบุคลากร) ในการหยิบยา การค านวณขนาดยา และจดัเตรียมยา  
2. ยาต้องเจือจางให้ได้ความเขม้ขน้สุดท้าย 0.1-0.2 mg/ml  ส าหรับให้ IV infusion โดยมีวิธีเตรียมยา ดังน้ี  
   - Nicardipine 1 : 5  หมายถึง ใช้ยา 2 amp (20 ml) เจือจางในสารละลาย 80 ml 
   - Nicardipine 1 : 10 หมายถึง ใช้ยา 1 amp (10 ml) เจือจางในสารละลาย 90 ml  
3. สารละลายที่เข้ากันได้ คือ D5W, D5NSS, D5S/2, NSS, 0.45% NaCl  
4. ห้ามผสมกับ Sodium bicarbonate, Lactated Ringer’s injection, Amipicillin, Diazepam, Furosemide 
5. สารละลายที่เจือจางแล้วมีความคงตัว 24 ช่ัวโมงที่อุณหภูมิห้อง  
6. เมื่อเตรยีมยาเสร็จ ผู้เตรียมต้องแปะฉลากท่ีมีชื่อผู้ป่วย ช่ือยา ขนาดยา และวิธีบริหารยาที่เตรียม ลงบนฉลากขวดสารละลายท่ี
เตรียมทุกครั้ง พร้อมเซ็นช่ือผู้เตรียมยาบนฉลากด้วย 

แนวทางการบริหารยา  

1. ตรวจสอบขนาดยา ความแรงของยาที่เตรียมใหต้รงกับค าสั่งแพทย์ก่อนให้ยา โดยตรวจสอบ 2 บุคคลหรือตรวจสอบ 2 ครั้ง 
โดยเว้นระยะเวลาการตรวจสอบ   
2. ให้ยาโดย IV infusion ต้องเจือจางให้ได้ความเข้มข้น 0.1-0.2 mg/ml   
3. ต้องให้ผ่าน Infusion pump เพื่อให้ได้จ านวนสารละลายที่ถูกตอ้ง   
4. อัตราเร็วการหยดยาเริ่มต้น 5 mg/hr สามารถเพิ่มอัตราเร็วครั้งละ 2.5 mg/hr  ทุก 5 - 15 นาที จนควบคุมความดันโลหิตได ้
โดยอัตราเร็วสูงสดุไมเ่กิน 15 mg/hr  เมื่อได้ความดันโลหติตามทีต่้องการแล้ว อาจลดอัตราเร็วลงจนได้ 3 mg/hr 
5. ให้ยาผ่าน peripheral line ควรเปลีย่นต ำแหน่งให้ยำเมื่อครบ 12 ช่ัวโมง  
     ให้ผ่าน central line ควรเปลีย่นต ำแหน่งให้ยำเมื่อครบ 24 ช่ัวโมง 

แนวทางการติดตามการใช้ยา 

1. Blood pressure  
2. Heart rate 
3. ถ้าใช้ยาเป็นระยะเวลานาน ต้องตรวจ EKG  
4. ติดตามคา่การท างานของไต และตับ หากใช้ยานีเ้ป็นเวลานาน 
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อาการที่แสดงว่ามียาระดับสูงในเลือด ต้องเพ่ิมความระมัดระวัง ติดตามผล หรือแจ้งแพทย์  

รายงานแพทย์ทันทีเมื่อ 
   - BP < 90/60 mmHg 
   - HR > 120 BPM 
   - EKG ผิดปกติ  

เอกสารอ้างอิง 
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