
แนวปฏิบัติของการจัดการยาความเสี่ยงสูงในระบบยา 

  High Alert Drugs 
โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 

Drug 
Generic Name 

Norepinephrine injection  
4 mg/4 ml 

Trade name Norpin® 
Class  Adrenergic agonist  

ข้อบ่งใช ้ 
ใช้ส าหรับช่วยให้แรงดันโลหติที่ลดต่ าลงอย่างเฉียบพลันกลับสูงขึ้นสู่ระดับปกต ิ 

เป็นยาเสริมการรักษาในผู้ป่วยท่ีหวัใจหยุดเต้น และแรงดันโลหิตต่ าลง                  
ข้อห้ามใช้  

ใช้ในผู้ป่วยท่ีมีความดันโลหิตต่ าเนือ่งจาก blood volume น้อย (except during emergencies)  
ขนาดยา  

1. Hypotension/Shock:   
   ขนาดยาในผู้ใหญ่: Continuous IV infusion:    
   เริ่มต้น 8-12 mcg/min; สามารถค่อย ๆ ปรับขนาดยาจนไดผ้ลทีต่้องการ  
   ขนาดยาทั่วไปท่ีแนะน า : 2-4 mcg/min    
   ขนาดยาในเด็ก: Continuous IV infusion:  
   เริ่มต้น 0.05-0.1 mcg/kg/min สามารถค่อยๆ ปรับขนาดยาจนได้ผลทีต่้องการ  
   ขนาดยาสูงสุดที่แนะน า: 2 mcg/kg/min  
   อัตราเร็วการให้ยาสูงสุดไมเ่กิน: 6 mcg/min 
2. Sepsis และ Septic shock: Continuous IV infusion:   
   เริ่มให้ยาในอัตรา 0.01-3 mcg/kg/min  

แนวทางการสั่งใช้ยา 
1. แพทย์เท่าน้ันท่ีมีสิทธ์ิในการสั่งยา 
2. ห้ามใช้ค าย่อในการสั่งใช้ยา 
3. แพทย์ผู้สั่งยาก าหนดความเข้มข้นยาให้ชัดเจน เช่น 4 mg ใน D5W 250 ml หรือ 8 mg ใน D5W 250 ml  
4. Double check ช่ือผู้ป่วย ชนิดและขนาดยา 
5. 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 ป้องกันจากแสง โดยเกบ็ยาไว้ในกล่อง 
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High Alert Drugs 
โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 

Drug 
Generic Name 

Norepinephrine injection  
4 mg/4 ml 

Trade name Norpin® 
Class Adrenergic agonist  

แนวทางการเตรียม 
1. ตรวจสอบ 2 บุคคล หรืออย่างน้อย 2 ครั้ง (ในกรณีขาดบุคลากร) ในการหยิบยา การค านวณขนาดยา และจดัเตรียมยา 
2. ผสมยาดังนี้  
   2.1 Norepinephrine 4 mg ใน D5W 250 ml  
        - ใช้ D5W 250 ml ดูดออก 4 ml 
        - ดูดยา Norepinephrine 4 ml (1 amp) ลงในสารน้ าท่ีเตรยีมไว้ พลิกไปมาใหเ้ข้ากัน (หลังผสมอยูไ่ด้ 24 ช่ัวโมง) 
   2.2 Norepinephrine 8 mg ใน D5W 250 ml 
        - ใช้ D5W 250 ml ดูดออก 8 ml 
         - ดูดยา Norepinephrine 8 ml (2 amp) ลงในสารน้ าท่ีเตรยีมไว้ พลิกไปมาใหเ้ข้ากัน (หลังผสมอยูไ่ด้ 24 ช่ัวโมง) 
3. เมื่อเตรยีมยาเสร็จ ผู้เตรียมต้องแปะฉลากท่ีมีชื่อยา ขนาดยา และวิธีบริหารยาทีเ่ตรยีม ลงบนฉลากขวดสารละลายที่เตรียม 
ทุกครั้ง พร้อมเซ็นช่ือผู้เตรียมยาบนฉลากด้วย  
4. ไม่ผสม Norepinephrine ในสารละลายทีเ่ป็นด่าง เช่น sodium bicarbonate เนื่องจากจะท าให้ยาถูก oxidized 
ประสิทธิภาพยาจะลดลง 
5. ต้องเจือจางยาด้วยสารละลายที่ประกอบด้วย dextrose เท่านัน้  
6. เมื่อเตรยีมยาเสร็จ ผู้เตรียมต้องแปะฉลากท่ีมีชื่อผู้ป่วย ช่ือยา ขนาดยา และวิธีบริหารยาที่เตรียม ลงบนฉลากขวดสารละลาย
ที่เตรียมทุกครั้ง พร้อมเซ็นชื่อผูเ้ตรียมยาบนฉลากด้วย 

แนวทางการบริหารยา 
1. ตรวจสอบขนาดยา และความแรงของยาที่เตรียมใหต้รงกับค าสั่งแพทย์ก่อนให้ยา โดยการตรวจสอบ 2 บุคคลหรือตรวจสอบ 
2 ครั้ง โดยเว้นระยะเวลาการตรวจสอบ 
2. ให้ยาโดยหยดเข้าหลอดเลือดด าได้ทางเดยีวเท่านั้น และควรให้ทาง central line 
3. ต้องให้ผ่าน Infusion pump เพื่อให้ได้จ านวนสารละลายที่ถูกตอ้ง  
4. ให้ยาทางหลอดเลือดด าใหไ้ด้ระดับความดันโลหิตที่ต้องการ สามารถปรับขึ้นได้ ทุก 15-30 นาที 
5. เวลาจะหยุดยาต้องค่อยๆ ลดขนาดเพื่อไม่ให้ความดันโลหติตกเรว็เกินไป 
6. ห้ามใช้เมื่อสีของยาเปลี่ยนไป หรือมีตะกอนเกดิขึ้น  
7. หลังผสมแล้วควรใช้ภายใน 24 ช่ัวโมง 

แนวทางการติดตามการใช้ยา 
การติดตามเริ่มที่ทุก 15 นาที 4 ครั้ง จากนั้น ทุก 1 ช่ัวโมง จนกว่าจะมีค าสั่งหยุดยา หรือตามแพทย์สัง่ 
1. Heart rate  
2. Blood pressure  
3. ตรวจสอบอัตราเร็วในการให้ยาของ infusion pump อย่างน้อยเวรละ 1 ครั้ง และเมื่อต้องการปิดหรือเปิดเครื่อง  
4. ตรวจสอบบริเวณที่แทงน้ าเกลอือย่างน้อยเวรละครั้ง 

อาการที่แสดงว่าต้องเพ่ิมความระมัดระวัง ติดตามผล หรือแจ้งแพทย์  
1. BP > 140/90 mmHg, HR > 100 ครั้ง/นาที 
2. EKG ผิดปกติ  
3. ปลายมือ ปลายเท้าเขียว, Extravasation  
4. เจ็บหน้าอก, urine flow ลดลง 
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เอกสารก ากับยา Norpin®   
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