
แบบบันทึกการเฝ้าระวังและการติดตามการใช้ยา High Alert Drugs โรงพยาบาลฟากท่า 

   AMIODARONE INJECTION 150 mg/3 ml, ampoule 

 

ชื่อ     HN   วันที่                    
อาการแรกรับ             
               
ขนาดยา              
เวลาให้ยา              
 

ความเสี่ยงส าคัญ 1.การฉีด IV push เส่ียงต่อการเกิดความดันโลหิตต่่ารุนแรง ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 

     2. อาการพิษ : sinus bradycardia, and/or heart block, hypotension and QT prolongation 

การเก็บรักษา/ความคงตัว 

 ยาท่ียังไม่เปิดใช้เก็บท่ีอุณหภูมิ ไม่เกิน 25๐ C และป้องกันแสง 

 สารละลายเจือจางแล้ว :  บรรจุในภาชนะพลาสติก PVC มีความคงตัว 2 ชั่วโมง 

บรรจุในภาชนะขวดแก้ว มีความคงตัว 24 ชั่วโมง 

การสั่งใช้ยา  

ข้อบ่งใช้/ขนาดยา/วิธีใช้ : 
1.Ventricular arrhythmias ชนิด ORS แคบ: Adult; IV infusion 
ขนาดยาเฉลี่ย 5 mg/kg (ปริมาณยารวมใน 24 ชั่วโมงแรก ไม่เกิน 1,050 mg) ดังนี้ 

 Rapid phase เร่ิมให้ยา 150 mg/3ml (1 amp.) (ผสม 3 ml. ใน D5W 100 ml ) ด้วยอัตราเร็ว 15mg/min 
ประมาณ 10 นาที หลังจากนั้นให้ยาต่อไปอีกประมาณ 900 mg (ผสม6 amp = 18 ml. ใน 500 ml. D-5-W) โดยแบ่ง
การให้เป็น 2 ช่วง คือ 

 Slow phase แบ่งให้ยา 360 mg IV drip ใน 6 ชม. อัตราเร็ว 1 mg/min (33 ml/hr) แล้วต่อด้วย 

 Maintenance phase 540 mg IV drip ใน 18 ชม. ถัดไป ด้วยอัตราเร็ว 0.5 mg/min (17ml/hr) หลังจาก 24 ชม.
แรกผ่านไป ให้maintenance อัตราเร็วการให้ยาต่อจนอาการผู้ป่วยดีขึ้น 

หรือ 

 เร่ิมให้ยา 150 mg/3ml (ผสม 3 ml. ใน D5W 100 ml ) ด้วยอัตราเร็ว 15mg/min ประมาณ 10 นาที 

 ตามด้วยแบ่งให้ยา 360 mg IV drip ใน 6 ชม. (ผสมยา 7.2 ml ใน D5W 200 ml) ด้วยอัตราเร็ว 1 mg/min 

 ตามด้วยแบ่งให้ยา 540 mg IV drip ใน 18 ชม. (ผสมยา 10.8 ml ใน D5W 300 ml) ด้วยอัตราเร็ว 0.5 mg/min 

2.Cardiac arrest (CPR): IV push ยา 300 mg ผสมใน D5W 20-30 ml ให้ยาช้าๆ 1-2 นาที ให้ยาซ่้าได้ ภายใน 5 นาที ใน

ขนาดยา 150 mg ผสม D5W 20-30 ml 



อาการไม่พึงประสงค์ที่ส าคัญ : Hypotension, Heart block, Bradycardia 

การเตรียมยา 

- การเจือจาง : เจือจางด้วยสารละลาย 5% dextrose (D5W) 

 กรณี infusion ก่าหนดความเข้มข้น 1-6 mg/ml 

 กรณี IV push ผสมใน D5W 20-30 ml 

- สารละลายเจือจางท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติก PVC มีความคงตัว 2 ชั่วโมง บรรจุใน ภาชนะขวดแก้ว มีความคงตัว 24 

ชั่วโมง โดยให้มีการป้องกันแสง 

- ห้ามผสมกับ : NSS, สารละลายท่ีมี Sodium carbonate, Cefazolin, Furosemide 

การบริหารยา 

IV infusion: ใช้ infusion pump ทุกคร้ัง 

IV push: ใช้กรณีเร่งด่วน/ฉุกเฉิน ให้ผสมใน D5W 20-30 ml ให้ยาซ่้าๆ 1-2 นาที 

การติดตามผล 

 Monitor: Heart rate, BP หลังให้ยาทุก 15 นาที 3 รอบและติดตาม EKG ระหว่างการให้ยา 

 Critical Point ให้รายงานแพทย์ :Heart rate<60 /min, BP < 90/60 mmHg, heart block 

เวลา HR 
(ครั้ง/min) 

BP 
(mmHg) 

EKG อาการ การดูแล 

      
      
      
      
      
      
      
      
      

การป้องกัน/แก้ไขปัญหาความคลาดเคลื่อนทางยา 

Drug interaction: 

Amiodarone เพิ่มระดับ serum digoxin ต้องปรับลดขนาดยา Digoxin 50% 

Amiodarone เพิ่มระดับ serum Aminophylline ต้องปรับลดขนาดยา Aminophylline 33% 

อาการพิษ รักษาตามอาการ 



 


