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บทนำ 
 

 คู่มือเล่มนี้ปรับปรุงจากเล่มที่ 2 ซึ่งได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน สำหรับ
เภสัชกรที่ปฏิบัติงาน Pharmaceutical Care บนหอผู้ป่วย ของโรงพยาบาลลำปาง เนื้อหาของคู่มือ
เล่มนี้ ได้จากการรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลต่างๆ ที่คณะทำงานในโครงการติดตามดูแลการใช้ยา
ของผู้ป่วยใน ได้ค้นคว้าและนำเสนอในการประชุมวิชาการประจำสัปดาห์ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2541 
เป็นต้นมาและส่วนหนึ่งได้จากการทบทวนวรรณกรรมทางด้านเภสัชกรรมคลินิกที่เกี่ยวข้องกับการ
ติดตามการใช้ยาของผู้ป่วย ทั้งนี้ เพื่อให้เภสัชกรใช้เป็นแนวทางและเคร่ืองมือในการติดตามดูแลการใช้
ยาของผู้ป่วยบนหอผู้ป่วยของโรงพยาบาลลำปาง และหวังว่าคู่มือเล่มนี้จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 
สำหรับเภสัชกรที่ปฏิบัติงานทางด้าน Pharmaceutical Care บนหอผู้ป่วยของโรงพยาบาลอื่นได้ด้วย 
 การดำเนินงานตามโครงการ การติดตามดูแลการใช้ยาของผู้ป่วยใน โรงพยาบาลลำปาง เร่ิม
ดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน 2541 จนถึงปัจจุบัน ได้รับการสนับสนุนและให้กำลังใจในการทำงาน  
จาก เภสัชกรหญิงมยุรี แสงอุทัยวณิชกุล หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม เป็นอย่างดียิ่ง ทางคณะทำงาน 
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย 
 
 
 
 
 
       (เภสัชกรหญิงศิวพร     วิญญา) 
                                  ผู้รวบรวมและเรียบเรียง 
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โครงการติดตามดูแลการใช้ยาของผู้ป่วยใน  โรงพยาบาลลำปาง 
(Inpatient Pharmaceutical Care, Lampang Hospital) 

 ปัจจุบันเภสัชกรโรงพยาบาลได้มีการปรับเปลี่ยนบทบาทของเภสัชกรให้สามารถให้การบริบาล
ทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical Care) โดยมุ่งเน้นให้เกิดระบบ การบริการเภสัชกรรม ทางด้าน 
Pharmacy Practice ที่มปีระสิทธิภาพและมีคุณภาพ  มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยหรือผู้มารับบริการ
โดยตรงซึ่งเภสัชกรจะมีหนา้ที่หลักคือ 
1. วิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวกับยาของผู้ป่วยว่า มีหรือไม่ ถ้ามีเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว หรือ มีแนวโน้มจะ
เกิดปัญหาขึ้น (Identifying actual or potential drug - related problems) 
2. แก้ไขปัญหาทีเกิดขึ้นให้ผู้ป่วย (Resolving the actual drug - related problems) 
3. ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วย (Preventing the potential drug - related problems) 
 กลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลลำปาง   ได้ตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญดังกล่าวข้างต้น  จึงได้
มีการดำเนินงานด้านเภสัชกรรมคลินิก เพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการเภสัชกรรม โดยเน้นการดูแล
ผู้ป่วยเรื่องยา ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยจากการใช้ยาและได้รับผลประโยชน์จากการใช้ยามาก
ที่สุด อีกทั้งทำให้การใช้ยาในโรงพยาบาลมีความเหมาะสมมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านยาที่ไม่
จำเป็น หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาภาวะเจ็บป่วยที่เกิดจากอาการไม่พึงประสงค์จากยา 
นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนางานเภสัชกรรมคลินิกให้ได้มาตรฐาน เพ่ือเป็นแหล่งฝึกงานให้กับนักศึกษา
เภสัชศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และเภสัชกรโรงพยาบาลที่สนใจฝึกปฏิบัติงานด้านการ
บริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical Care) 
 ผู้ป่วยใน มกัเป็นผู้ป่วยหนักและมีภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง จึงมีการใช้ยาในการรักษา
ภาวะแทรกซ้อนเหล่านั้นหลายรายการ ซึ่งภาวะดังกล่าวผู้ป่วยอาจเกิดปัญหาจากการใช้ยาได้ ดังนั้น
กลุ่มงานเภสัชกรรมจึงได้ดำเนินการติดตามดูแลการใช้ยาของผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลลำปางขึ้น 
วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือดูแลผู้ป่วยเรื่องยาของผู้ป่วยใน  โรงพยาบาลลำปาง 
                      2. เพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านยาที่เกิดจากการใช้ยาไม่เหมาะสมและรักษาภาวะเจ็บป่วย                  

    ที่เกิดจากการใช้ยา 
  3. เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะของเภสัชกรในการปฏิบัติงานในด้านเภสัชกรรมคลินิก 
  4. เพื่อพัฒนางานเภสัชกรรมคลินิก ของกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลลำปาง 
  5. เพื่อเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานทางด้าน Acute Care สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 
กรอบงาน  :  เภสัชกร 1 คนรับผิดชอบ 1 หอผู้ป่วย  
หน้าที่      :  ดูแลผู้ป่วยในเรื่องที่เกี่ยวกับยา (Pharmaceutical Care)   และหากพบปัญหาที่
เกี่ยวกับยา  

        (Drug Related Problems) ดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นตามความเหมาะสม 
พื้นที่ดำเนินการ : หอผู้ป่วยอายุรกรรม (อายุรกรรมหญิง 1, 2 อายุรกรรมชาย  1, 2  
      ผู้ป่วยหนักอายุรกรรม และ หอผู้ป่วยหนักโรคทางเดินหายใจ  
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ที่ปรึกษาโครงการ : นพ. ทรงวุฒิ ทรพัย์ทวีสิน 
        ภญ. มยุรี แสงอุทัยวณิชกุล 
                         ผศ. ดร.รุ่งทิวา หมื่นปา 
คณะทำงานหลัก : ภญ. ศิวพร วิญญา  
     
กิจกรรมการบริบาลผู้ใช้ยา  (Pharmaceutical Care) ได้แก ่
1. ติดตามการใช้ยา (Monitoring of Drug Therapy, MDT) ในผู้ป่วยทุกรายในหอผู้ป่วยที่ดำเนินการ 

และติดตามการใช้ยาอย่างใกล้ชิดในกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะที่ต้องระมัดระวังในการใช้ยาเป็นพิเศษ คือ 
1.1  ผู้ป่วยสูงอายุ 
1.2  ผู้ป่วยที่มีภาวะไตบกพร่อง 
1.3  หญิงมีครรภ์ หรือ ให้นมบุตร 
1.4  ผู้ป่วยที่มีการใช้ยาใน กลุ่มยาที่มีช่วงการรักษาแคบ และเกิดพิษได้ง่าย คือ Carbamazepine,   

Phenobarbital, Phenytoin, Paracetamol และ Theophylline ซึ่งห้อง Lab ให้บริการส่ง
ต่อตรวจวัดระดับยาในเลือดของยาดังกล่าว 

1.5  ผู้ป่วยที่อาจมีปัญหาในเร่ืองของอาการไม่พึงประสงค์จากยา (Adverse Drug Reaction 
Monitoring) โดยตดิตามผู้ป่วยที่มีการใช้ยาดังต่อไปนี้  คือ Digoxin, Gentamicin, amikacin, 
colistin, Phenytoin, Sulperazone, Theophylline, vancomycin และ Warfarin 

1.6  ผู้ป่วยที่อาจมีปัญหาจากอันตรกิริยาของยา (Drug Interaction) ระหว่างยากับยา หรือยากับ
อาหาร เมือ่ใช้ยาดังต่อไปนี้ คือ antacid, theophylline, rivaroxaban, dabigatran, 
rifampicin, statin, quinolone, levothyroxine, amiodarone, ondansetron, 
macrolide, antidepressant, antipsychotics, CNS depressant, antiepileptics, 
colchicine, NSAIDs, rifampicin, efavirenz, clopidogrel และ Warfarin 

2. การประเมินการใช้ยา (Drug Use Evaluation, DUE)  
 โดยประเมินการใช้ยาในบัญชี ง  ของโรงพยาบาลลำปาง โดยประเมินการใช้ยาแบบ 
concurrent  ที่ทำการประเมินการให้ยา 5 รายการหลัก คือ Sulperazone, Vancomycin, 
Meropenem, Ertapenam, Tazocin  และประเมินการใช้ยาในรายการยาที่คณะกรรมการยา
กำหนดเพิ่มเติม  
3. การให้บริการข่าวสารด้านยา (Drug Information Service, DIS)  
        บริการข่าวสารด้านยาให้แก่บุคลากรในหอผู้ป่วย (แพทย์ นักศึกษาแพทย์  พยาบาลและ
เจ้าหน้าที่อื่นๆ) 
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4.  ให้คำแนะนำปรึกษาด้านยาแก่ผูป้่วย (Patient Drug Counselling)  
 บริการให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ป่วยในที่จะกลับบ้าน ในรายที่ได้รับยากลับไปรับประทานต่อที่
บ้าน และนัดติดตามต่อทีห่น่วยติดตามการใช้ยาในผู้ป่วยนอก ณ คลินิกหลอดเลือดหัวใจ หัวใจ
ล้มเหลว ผู้ป่วยได้รับยา warfarin วัณโรค เบาหวาน หอบหดื ไตเส่ือม daycare สูงอายุ  
5. ติดตามและรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (APR)  หาก

ผู้ป่วยใน ward อายุรกรรมที่ไม่ใช่ ward ที่มีเภสัชกรปฏิบัติงาน  เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการ
ใช้ยา เภสัชกรคลินิกผู้ป่วยในจะไปติดตามเพื่อให้คำปรึกษาแก่ผูป้่วย แพทย์  พยาบาลและลง
รายงาน ADR, บันทึกประวัติ ADR ใน OPD card 

6. จัดประชุมวิชาการด้านยาทุกวันพุธ เวลา 14.30-16.30 น. 
7. ให้คำปรึกษาเรื่องยาขณะผู้ป่วยนอน รพ. และหากผู้ป่วยไม่สามารถรับรู้ได้ ให้คำปรึกษาแก่ญาติ

แทน ในกรณีผู้ป่วย COPD, stroke HF (ในทุก ward อายุรกรรม) ผู้ป่วย on chemotherapy 
(หอผู้ป่วยที่เภสัชกรคลินิกปฏิบัติงานประจำ) 

ขั้นตอนการดำเนินงาน   
1. เตรียมการดำเนินงาน   
 1.1 เอกสารที่ใช้ประกอบการดำเนินงาน 
  - Drug Therapy Monitoring Worksheet    

- คู่มือปฏิบัติงาน Inpatient Pharmaceutical Care, Lampang Hospital   
- หนังสือที่ใช้ประกอบการปฏิบัติงานแต่ละ Ward เช่น Handbook of Drug  
   Information, Clinical Drug Data และ Manual of Medical Therapeutics 

  - แบบสรุปกิจกรรมประจำวันของเภสัชกรแต่ละหอผู้ป่วย    
 1.2  บุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
       เตรียมความพร้อมของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน  โดยจัดประชุมวิชาการหรือชี้แจง
รายละเอียดของแนวทางในการดำเนินงานกิจกรรมทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับงานที่จะปฏิบัติ คือ  

1.   การติดตามการใช้ยาของผู้ป่วย (Monitoring Patient's Drug Therapy) 
2.  การติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Adverse Drug Reaction Monitoring, 
ADR) 
3.  การตรวจสอบอันตรกิริยาระหว่างยากับยา (Drug Interaction)  
4.  การติดตามและแปลผลระดับยาในเลือด (Therapeutic Drug Monitoring, TDM) 
5. การประเมินการใช้ยา (Drug Use Evaluation) 
6.  การคำนวณพลังงานและการเตรียมสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ 
7.  การให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องยาแก่ผู้ป่วย (Patient Drug Counseling) 
8.  การให้บริการข้อมูลยาแก่บุคลากรทางการแพทย์ (Drug Information Service) 
9.  การแปลผลทางห้องปฏิบัติการ (Clinical Laboratory Interpretation) ทีเ่กี่ยวข้อง 

2. ประชุมชี้แจง ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   



 

 

7 

 

3. ดำเนินงาน 
3.1 ดำเนินการติดตามดูแลการใช้ยาของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยที่ดำเนินการ  (โดยมีกิจกรรม 
       ประจำวันและแนวทางการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมคลินิกดังเอกสารแนบท้าย) 

 3.2 นำเสนอกรณีศึกษาที่น่าสนใจจากผู้ป่วยที่ดำเนินการติดตามอย่างน้อยเดือนละ 2 คร้ัง  
       เวลา 13.30 - 16.00  

 3.3 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน ตามแบบรายงาน   
4. สรุปและประเมินผลการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไป 
ระยะเวลาในการดำเนินการ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2541 - ปัจจุบัน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. ผู้ป่วยในหอผู้ป่วยที่ดำเนินการได้รับการดูแลเรื่องยา จากเภสัชกร 
2. ค่าใช้จ่ายด้านยาที่เกิดจากการใช้ยาไม่เหมาะสม หรือรักษาภาวะเจ็บป่วยที่เกิดจากยาลดลงหรือ 
     หมดไป 
3. คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น  ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาลดลงหรือหมดไป 
4. เภสัชกรที่ปฏิบัติงานมีความรู ้ความสามารถในการดำเนินงานเภสัชกรรมคลินิก 
5. โรงพยาบาลลำปางเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานด้าน acute Care ที่มีคุณภาพ 
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แผนภูมิการดำเนินงานการติดตามการใช้ยาในผู้ป่วยในของเภสัชกร  
งานบริการเภสัชกรรมคลินิก  กลุม่งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลลำปาง 

     
ผูป่้วยนอนพกัรกัษาในหอผูป่้วยใน 
 
 
       ใช่ 
 เป็นผูป่้วยรบัใหม่ 
          
          ไม่ใช่ 
                            ไม่พบ 

          คน้หา DRPs 
 
       พบ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช ่   ผูป่้วยถกูจ าหน่าย 
จากหอผูป่้วย 
 
   ใช่ 
 

               ตรวจสอบ ยากลบับา้น (HM)         ไม่มี 
 
            มี 
บนัทึกรายการและจ านวนยากลบับา้นของผูป่้วยลงMP  

                                                                                                                         ไม่มี HM 
 
 
  

จดัท า Medication Profile  
(MP) 

บนัทึกขอ้มลูของผูป่้วยที่เก่ียวขอ้งใหเ้ป็น
ปัจจบุนั 

วางแผนปรกึษาแพทยเ์พื่อ
แกไ้ขปัญหานัน้ใหผู้ป่้วยตาม
ความเหมาะสม 

บนัทึก DRPs และแนวทางการ
แกไ้ขลงใน MP 

ตามแพทย ์round word ตรวจเยี่ยม
ผูป่้วยที่รบัผิดชอบ 
- ใหข้อ้มลูที่จ  าเป็นเก่ียวกบัยาของ

ผูป่้วย 
- ปรกึษากรณีพบ DRPs 

ให้ขอ้มูลเร่ืองยาแก่ผูป่้วย / ญาติ กรณีเป็น 
COPD, stroke, heart failure 

ซกัประวตัิที่เก่ียวขอ้งกบัยา 
ตรวจสอบยาเดิม 



 

 

9 

 

บนัทึกรายการและจ านวนยากลบับา้นของผูป่้วยลงMP 
 
 
 
 
        ใฃ่                                            ไม่ใช่ 
 
           ผูป่้วยตอ้งการเก็บยาเอง  
 
 
 
            

   
 ไม่ใช่                  มี    

       เป็นยา HM         ตรวจสอบยาเดิมของผูป่้วย 
       
 ใช ่            ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

Fax ใบ order ไปจดัยา  
ตรวจสอบจ านวนที่มีอยู่ แลว้
หกัออกจากจ านวนยาที่สั่ง
กลบับา้น 

คืนยาใหผู้ป่้วย ส่งยาคืนหอ้งยา 

ตรวจสอบความถกูตอ้งของยาที่กลบัมายงั
หอผูป่้วย 

สรุปการด าเนินงานในผูป่้วยแต่ละราย 

สรุปขอ้มลูผูป่้วยที่จ  าหน่ายประจ าวนัตามแบบ
สรุปประจ าวนั 

บนัทึกขอ้มลูลง Computer 

เตรียมยาผูป่้วยพรอ้มจะให้
ค าแนะน าปรกึษา 

ท า bed -side counseling 
ผูป่้วยที่ถกูจ าหน่ายจากหอ

ผูป่้วย 

น ายาเดิมของ
ผูป่้วยที่ใชเ้ป็น 
HM ต่อมารวม
กบัยาที่จดัใหม่
หรือเพิ่มเตมิ 

รวบรวมผลการปฏิบตังิานประจ าเดือนและ
รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือน 



 

 

10 

 

ขั้นตอนการจัดการกับยาเดิมของผู้ป่วย 
 

ผู้ป่วยรับใหม่   ซักเร่ืองยา PTA - ไม่มี 
     - มี  → - ไม่เหลือยาแลว้ 
      - เหลือยาอยู ่
 
      ขอดยูา / ใหญ้าติน ายามาใหด้ ู
 
     

 ไดย้ามา   ไม่ไดย้า 
 

 
บนัทึกใน Profile วา่มยีาอยู่ที่ Ward  ดปูระวตัใิน computer หรือใบ refer      
แลว้เก็บยาในตะกรา้ของผูป่้วยบนชัน้ใน   เทียบกบัการซกัประวตัถิา้ตรงกนั 
Ward และถา้มกีาร Order ยาเกา่ที่ไม่มียาในรพ. ล าปาง 
ใหใ้ชย้าของผูป่้วย Counseling ผูป่้วยวา่ยาตวัไหนใหห้ยดุ หรือยา

ตวัไหนใหก้ินต่อ หากมีการปรบัขนาดยาแจง้ให้
ผูป่้วยหรือญาติทราบและแจง้ใหผู้ป่้วยน ายาเก่า
มา รพ. ทกุครัง้ 
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ผู้ป่วยกลับบ้าน 
 
         ดวู่ามี HM หรือไม่ 
         
      ถา้ม ี               ไม่มีแต่มยีาเดิมอยู่ที่ Ward ให ้
                   ปรกึษาแพทยว์า่ตอ้งใหท้านต่อหรือไม่  
ยา HM ใหม่ทัง้หมด   ยาเดมิทัง้หมด      ยาเดิมและยา HM ใหม ่ ถา้ตอ้งทานตอ่เอาใหผู้ป่้วยพรอ้มแนะน า 

แต่ถา้ไม่ทานต่อถามผูป่้วยจะเกบ็ยาเองหรือไม่  
จดัใหม่และเชค็วา่ผูป่้วย      
มียาเดิมอยู่ที่ ward หรือไม่  เก็บเองคืนยาใหผู้ป่้วย      ถา้ผูป่้วยไม่เก็บเอง 
       พรอ้มค าแนะน า                  ใหท้ิง้ไป 
      ท าตาม * เช็คว่าจ านวนยาพอหรือไม่ 
 
        พอดี       ไม่พอดี  ยาใหม-่จดัใหต้ามจ านวนท่ีสั่ง    ยาเดมิเช็ควา่    
       มียาเดิมเพียงพอหรือไม่แลว้หากไม่พอจดัเพิม่ 

เอายาใหค้นไข ้                           
ถา้ซองเก่ามาก วิธีใชไ้ม่ชดั          ขอซองยาและstickerยาใหม่                                                           
               มากไป     นอ้ยไป   

 
    จ่ายยาไปทัง้หมดแลว้แนะน าใหเ้อามา เบิกหอ้งยาจดัเพิม่ 

รพ. ทกุครัง้ที่มาพบแพทย ์  ใหเ้พียงพอถงึวนันดั 
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Drug Therapy Monitoring Worksheet 
Clinical Pharmacy Service, Pharmacy Department, Lampang Hospital 

 

Patient .................................... HN................... Dr ...........             .Meds PTA................……… .Age>60 
DOB/Age .......... Admit ..../...../..... Ht......... Wt.......Sex......................………….....................…  .Clcr<50 
Address ...................................... Code...............................…………........................................  ADR 
CC : ............................................…….. PMH :...................…............ .............................… D/I 
.....................................................…….. .......................................................................……TDM 
.....................................................…….. .......................................................................…….DUE 
Allergies .........................................…        Dx.....................….  ........................……………........DIS 
Life Style: Smoking………………….         .Drinking ……………   . FH……………………. 

Date DOA Daily notes / List Problem list Meds Start Stop 

  VS:T   P     RR         BP    

 
 
 
 
 

Clcr…
…….ml
/min 
 
 

 
 

   

  VS:T  P      RR         BP 
                                    
                                    
 
 
 

     

  VS:T   P     RR       BP 
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Date DOA daily notes / List Problem list Meds Start Stop 

  VS:T   P      RR         BP 
                                    

                                    
 
 
 

Clcr…
………
ml/min 

    

  VS:T  P      RR         BP 
                                    
                                    
 
 
 

     

  VS:T   P       RR        BP 
                                    
                                    
 
 
 

     

  VS:T   P      RR        BP 
                                    
                                    
 
 
 
 

     

 
Note................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................... 
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แบบสรุปการกลับบ้านของผู้ป่วยประจำวันที่ ……../……../………. 
Ward [  ] อช.1  [  ] อช.2        [  ] อญ.1  [  ] อญ.2 

 
ติดตาม Ward…..…...คน     ICU.…...… คน   CCU …..…. คน    RCU…...… คน   รวมทัง้หมด …...….คน  จ าหน่ายทัง้หมด 
…… คน กลบับา้น.…… คน  ตาย/ไม่สมคัรอยู่…...คน  ยา้ย ward …. คน  Refer ….... คน 
D/C counselling ……………. คน         อาย ุ> 60 …………..คน         Clcr < 50 …………… คน 
พบ DRP ……….….. คน  …..……. ครัง้      Admit ดว้ย DRP …….… คน  Cat / จ านวนครัง้……………… 
DRP 1 คือ Cat ………   Intervention  [  ] Yes [  ] No 
  Result    [  ]  Absolutely follow    [  ] Partially follow    [  ] not follow     [  ] Monitor ต่อ 
DRP 2 คือ Cat ………   Intervention  [  ] Yes [  ] No 
  Result    [  ] Absolutely follow     [  ] Partially follow    [  ] not follow     [  ] Monitor ต่อ 
DRP 3 คือ Cat ………   Intervention  [  ] Yes [  ] No 
  Result    [  ] Absolutely follow     [  ] Partially follow    [  ] not follow     [  ] Monitor ต่อ 
DIS แพทย…์.….. ครัง้   นกัศกึษาแพทย…์..…. ครัง้     พยาบาล……….. ครัง้   เจา้หนา้ที่อื่นๆ………….ครัง้ 
DUE (ชื่อยา/ครัง้) 1………..……….…....2……..….…………….3………..……………4………..……….. 
เขียนรายงาน ADR………………….. ฉบบั  TPN Recommendation …………………. ครัง้ 
TDM ……….…. ครัง้        ชื่อยา / จ านวนครัง้ 1..……….………2………....………..3………..………….. 
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สรุปผลการดำเนินงาน Acute Care 
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลลำปาง 

เดือน   ....................... ปี ............................ 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยอายุรกรรมที่ติดตามการใช้ยา 
1.1  จำนวนผู้ป่วยที่ติดตามการใช้ยาทั้งหมด    ราย 
1.2 จำนวนผู้ป่วยชาย      ราย 
1.3 จำนวนผู้ป่วยหญิง        ราย 
1.4  ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาโดยมีสาเหตุจากยา  ราย  
1.5 สถานภาพของผู้ป่วย ที่ติดตามเมื่อจำหน่วย  ราย 

  - กลับบ้าน      ราย (%) 
 - ไม่สมัครใจอยู่หรือเสียชีวิต    ราย (%) 

  - ย้ายไปหอผู้ป่วยอื่นในโรงพยาบาล   ราย (%) 
 - ส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลอื่น  ราย (%) 

2. กิจกรรมของเภสัชกรที่ใช้บริการ 
2.1 ติดตามการใช้ยาของผู้ป่วยเพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับยา    ราย/ครั้ง        
        พบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาในผู้ป่วย (DRP) 
  -  Additional drug therapy    คร้ัง (%) 
  - Wrong drug                  คร้ัง (%) 

- Unnecessary drug therapy    คร้ัง (%) 
  - Dosage too high     คร้ัง (%) 

- Miscellaneoue     คร้ัง (%)   
- Dosage too low      คร้ัง (%)  
- Drug interaction     คร้ัง (%) 

  -  Nonompliance     คร้ัง (%) 
  - Adverse drug reaction     คร้ัง (%) 
 - ดำเนินการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาทั้งหมด   ครั้ง (%) 
2.2  ให้คำแนะนำปรึกษาการใช้ยาแก่ผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน  ราย 
2.3  ให้ข้อมูลข่าวสารด้านยาแก่บุคลากรทั้งหมด   ครั้ง 
 แยกเป็น   - แพทย ์     ครั้ง (%) 
   - นักศึกษาแพทย์    ครั้ง (%) 
   - พยาบาล             ครั้ง (%) 
   - เจ้าหน้าที่อื่นและญาติผู้ป่วย   ครั้ง (%) 
2.4  เขียนรายงาน APR      ฉบับ 
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      Monitoring Patient’s Drug Therapy 

                                                งานบริการเภสัชกรรมคลินิก 

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลลำปาง 
Monitoring Patient’s Drug Therapy 

 การติดตามการใช้ยาของผู้ป่วย (Monitoring Patient’s Drug Therapy) เป็น
กระบวนการหน่ึงในการดแูลผูป่้วยดา้นยาหรือการบรบิาลผูใ้ชย้า (Pharmaceutical Care) เพ่ือที่จะ
ลดหรือแกไ้ขปัญหาที่เก่ียวกบัยา (Drug - Related Problems, DRP) ในกระบวนการใชย้าของ
ผูป่้วย โดยที่ 
 Pharmaceutical Care is defined as the responsible provision of drug therapy for 
the purpose of achieving definite outcome in health care: 
  @ Curing the disease  
  @ Reducing or eliminating symptoms 
  @ Arresting or slowing the disease process 
  @ Preventing the disease or its symptoms 
 Monitoring is defined as to watch, observe, or check, especially for a special 
cause. 
 Drug - Related Problems (DRP) is defined as an undesirable event, a patient 
experience that involves, or is suspected to involve, drug therapy, and that actually, or 
potentially interferes with a desired patient’s outcome.   
ดงันัน้ในกระบวนการดแูลผูป่้วยดา้นยา  เภสชักรจะมีหนา้ที่หลกั 3 อย่าง คือ 
 1. Identifying actual or potential drug - related problems. 
 2. Resolving the actual drug - related problems. 
 3. Preventing the potential drug - related problems. 
และขัน้ตอนการท างานจะใชร้ะบบการท างานท่ีเรียกว่า Pharmacist’ s Work up of Drug Therapy 
(PWDT) ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยในการเฝา้ระวงัและคน้หาปัญหาที่เกิดจากการใชย้าในผูป่้วย โดยน า
ขอ้มลูเก่ียวกบัผูป่้วย ยาและโรค มาพิจารณารว่มกนัเพ่ือเฝา้ระวงัปัญหาจากการใชย้าในผูป่้วยแต่
ละราย แพทยแ์ละพยาบาลจะมีระบบการบนัทกึขอ้มลูต่างๆ เก่ียวกบัผูป่้วยและการดแูลผูป่้วยใน
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แต่ละวนัเพ่ือใชป้ระกอบการใหก้ารดแูลหรือวางแผนในการรกัษา สว่น PWDT เป็นเหมือนแนวทาง
ในการท างาน หรือกระบวนความคิดของเภสชักรในงานท างานทางดา้นเภสชักรรมคลินิก ท าให้
เภสชักรสามารถที่จะบริหารขอ้มลูของผูป่้วยในเร่ืองของ 
 1. ล าดบัความส าคญัของปัญหาจากการใชย้าในผูป่้วยแต่ละราย 
 2. ก าหนดเปา้หมายของการบ าบดัรกัษาผูป่้วย 
 3. บอกทางเลือกในการใชย้ากบัผูป่้วยแต่ละราย 
 4. ใหค้  าแนะน าในการใชย้าในผูป่้วยเฉพาะราย 
 5. ก าหนดตวัแปรหรือเครื่องชีว้ดัที่ใชใ้นการวางแผนการดแูลและเฝา้ระวงั การใชย้าของ
ผูป่้วย 
กระบวนการท า PWDT มีด้วยกัน 9 ขั้นตอนคอื 
1. Patient Database 
 เป็นขอ้มลูพืน้ฐานที่จ  าเป็นเก่ียวกบัผูป่้วย ซึ่งหาขอ้มลูไดจ้าก medication profile, medical 
record, nursing record, patient’s doctor, patient, patient’s family, technical staff แบ่งเป็น 3 
กลุม่ คือ   
A. Patient’s clinical characteristics  
  1. Patient’s description 
  1.1 ชื่อผูป่้วย registration number (HN) วนัท่ีเขา้รบัการรกัษา หอผูป่้วย & เตียงที่
พกัรกัษาใชใ้นการ Identify ผูป่้วย  
  1.2 อาย ุเพศ เชือ้ชาติ น า้หนกั สว่นสงู ใชพิ้จารณาในเร่ืองของ 
   @ ปัจจยัเสี่ยงในการเกิดอาการขา้งเคียงจากการใชย้า 
   @ การ metabolize และ elimination ของยาบางรายการ 
   @ การหาขนาดยาที่เหมาะสมส าหรบัผูป่้วยแต่ละราย โดยเฉพาะผูป่้วยที่
อว้นมาก ผูป่้วยเด็ก ผูส้งูอาย ุผูป่้วยไตวาย ผูป่้วยตบัอกัเสบ หรือผูป่้วยโรคมะเรง็ที่รกัษาดว้ย 
Chemotherapy 
 2. Social History  
  ประวตัิการดื่มเหลา้ การสบูบหุร่ี และลกัษณะการรบัประทานอาหาร ซึ่งอาจมีผลต่อ
โรค หรือการใชย้าของผูป่้วย  ฐานะทางเศรษฐกิจ มีผลต่อการเลือกใชย้า 
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3. Pharmacological Review of System and Laboratory: organ function status and test 

  3.1 Vital Sign →Body Temperature, RR, BP, Pulse (HR) 

  3.2 Kidney & Urinary Tract ( KUT )→RF tests (BUN, Scr, Intake/Output) 

  3.3 Liver →AST, ALT, Alkaline Phosphatase, Protein, Serum, PT, APTT 

  3.4 Cardiovascular ( CVS )→Pulse, BP, EKG, Hemodynamics 

  3.5 Pulmonary ( CHEST )→Chest X-ray, ABG, Pulmonary function tests 

  3.6 Blood→CBC and differential, Hb, HCt, PTT, PT, Culture 

  3.7 Gastrointestinal→Feces culture, endoscopic finding 

  3.8 Skin & Musculoskeletal →Determine the patient base line status 

  3.9 Neuro / Mental→Baseline status, Neurological test 

  3.10 Fluid & Electrolyte→ Electrolyte, Intake/Output, BW, Skin Turgor 

  3.11 EENT→Baseline status, Audiometry, Visual field and color 
  3.12  Pregnancy and Lactation status 
จากการตรวจระบบต่างๆของรา่งกาย และ ผลจากหอ้งปฏิบตัิการ แสดงถึงสิ่งต่างๆเหลา่นีห้รือไม่ 
 1. อาการแสดงที่บ่งถึงการตอบสนองต่อยาท่ีใชใ้นการรกัษา 
 2. อาการแสดงท่ีบ่งถึงพิษหรือฤทธ์ิท่ีไม่พงึประสงคจ์ากยาท่ีใชใ้นการรกัษา 
 3. ความผิดปกติของรา่งกายที่อาจมีผลต่อการจดัการของยาในรา่งกาย 
 4. ความผิดปกติของรา่งกายที่เป็นขอ้บ่งชีถ้ึงความจ าเป็นในการใชย้าในการรกัษา 
B. Patient’s Pharmacotherapy 
  1. Past medical history and prescriptions 
  ประวตัิการเจ็บป่วยในอดีต รวมถึงการรกัษาและการตอบสนองต่อการรกัษาจาก
ประวตัิการเจ็บป่วยในอดีต  หรือประวตัิการใชย้ามีผลต่อประสิทธิภาพของยาหรือเป็นขอ้หา้มใช ้
หรือขอ้ควรระวงัในการใชย้าบางชนิดหรือไม่ 
  2. Compliance 
  ประวตัิความรว่มมือในการใชย้าของผูป่้วยเป็นอย่างไรบา้ง กิจวตัรประจ าวนัของ
ผูป่้วย รูปแบบของยาและความถ่ีในการใชย้า มีผลต่อความรว่มมือในการใชย้าของผูป่้วยหรือไม่ 
อย่างไร แหลง่ขอ้มลูเก่ียวกบัความรว่มมือในการใชย้าของผูป่้วยสามารถเช่ือถือไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
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                      3. History of Allergies 
  ผูป่้วยมีประวตัิการแพย้าหรืออาหารหรือไม่ ลกัษณะการแพเ้ป็นอย่างไร 
  4. Medication History 
  ประวตัิการใชย้าของผูป่้วย ประสิทธิภาพของยา หรือการตอบสนองต่อยาที่ใช ้มี 
Drug interaction (D/I) เกิดขึน้ระหว่างยาท่ีใชอ้ยู่เดิมกบัยาที่สั่งใชใ้หม่หรือไม่ 
  5. Laboratory; Drug levels 
  - ควรมีการตรวจวดัระดบัยาในเลือดอะไรบา้ง เพ่ือช่วยในการบ่งชีถ้ึงประสิทธิภาพ
ของยา หรือพิษจากการใชย้า   
  - ควรมีการตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการก่อนเริ่มการรกัษาอะไรบา้ง เพ่ือใชใ้นการเฝา้ดู
ประสิทธิภาพของยา หรือการเกิดฤทธ์ิไม่พงึประสงคข์องยาท่ีใช ้  
  - มีผลการตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการอะไรบา้งที่บ่งบอกถึงภาวะผิดปกติของรา่งกาย
ของผูป่้วยที่จ  าเป็นตอ้งใหก้ารรกัษาดว้ยยา 
  6. Drug Treatment in the ward ควรพิจารณาถึง 
  6.1 ขอ้บ่งใชข้องยา เช่น อาการแสดงของผูป่้วย หรือสภาวะของโรคของผูป่้วย 
  6.2 ประสิทธิภาพในการรกัษา 
  6.3 ขนาดของยาเหมาะสมหรือไม่ 
  6.4 รูปแบบของการใหย้าเหมาะสมหรือไม่ 
  6.5 มี Drug - Drug Interaction หรือ Drug - Disease Interaction หรือไม่ 
  6.6 มีการใชย้าซ า้ซอ้นท่ีไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน ์หรืออาจท าใหเ้กิดผลเสียต่อผูป่้วย
หรือไม่ 
  6.7 ระยะเวลาในการใชย้าเหมาะสมหรือไม่ 
  6.8 ค่าใชจ้่ายในการรกัษาเหมาะสมหรือไม่ 
  6.9 ยาท่ีใชม้ีผลต่อระบบใดของรา่งกายบา้ง และอย่างไร 
 7. Patient’s perception of therapy  
 ผูป่้วยมีความเขา้ใจและยอมรบัในการรกัษามากนอ้ยเพียงไร 
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C. Patient disease process(es) 
  1. Chief complaint (CC) พิจารณาถึง 
   ความสมัพนัธร์ะหว่างอาการส าคญัของผูป่้วยกบัยาที่ใชใ้นการรกัษาเป็น
อยา่งไร 
   อาการส าคญัดงักลา่วเป็นปัญหาที่เกิดจากยาหรือไม่ 
   อาการส าคญัดงักลา่วตอ้งการใชย้าในการรกัษาหรือไม่ 
   อาการส าคญัดงักลา่วตอ้งการเปลี่ยนแปลงยาที่ใชร้กัษาหรือไม่ 
  2. History of Present illness (HPI) 
   ผูป่้วยไดร้บัการรกัษาท่ีเหมาะสมต่อภาวะการเจ็บป่วยในครัง้นีห้รือไม่ จาก
ปัญหาของผูป่้วยบ่งบอกถึงขอ้หา้มใชแ้ละขอ้ควรระวงัในการใชย้าอื่นๆอย่างไร และมีผลต่อยาท่ีใช ้
ในแง่ของ ประสิทธิภาพของยา การดดูซมึ การกระจายยา การเปลี่ยนแปลงยาในรา่งกายและการ
ก าจดัยาออกจากรา่งกายหรือไม่อย่างไร 
  3. Past Medication History (PMH) 
   ประวตัิการเจ็บป่วยในอดีตของผูป่้วยเคยไดร้บัการรกัษาหรือไม่ ถา้เคยผล
การตอบสนองเป็นอย่างไร และการเจ็บป่วยในอดีต มีขอ้หา้มการใชย้าอะไรบา้ง 
  4. Review of System: Physical examination (RP) 
  5. Laboratory: Diagnosis test 
  6. Diagnosis / Provisional Dx 
   ผูป่้วยไดร้บัการวินิจฉยัว่าอย่างไร จ าเป็นตอ้งใหก้ารรกัษาดว้ยยาหรือไม่ 
   ปัญหาดงักลา่วเกิดจากการใชย้าที่ไม่เหมาะสมหรือไม่อย่างไร 
   ภาวะของโรคมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของยาในรา่งกายหรือไม่อย่างไร 
  7.  Patient’s perception of the disease process(es) 
  ผูป่้วยมีความเขา้ใจต่อการด าเนินโรคในตนเองอย่างไรบา้ง 
2. Patient specific Drug related problem (DRP) list 
 จากขอ้มลูของผูป่้วยดงักลา่วขา้งตน้ ด  าเนินการคน้หา DRP ของผูป่้วย ซึ่งอาจท าไดโ้ดย 
check list ตาม DRP-Category ในเอกสารแนบทา้ย 
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3. Desired pharmacotherapeutic outcomes for each drug related problem 
ถา้พบว่าผูป่้วยมี DRP เภสชักรควรหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาใหผู้ป่้วยซึ่งควรค านึงถึง 
 1. ความเหมาะสมของยาที่เลือกใช ้  โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของยาและความ
ปลอดภยัในการใชเ้ป็นหลกั 

  2. ความเหมาะสมของขนาดและช่วงเวลาในการใชย้า 
  3. ผูป่้วยปราศจาก ADR และ DI 
4. Feasible pharmacotherapeutic alternatives for each drug related problem 
 ระบวุิธีหรือแนวทางการแกปั้ญหาในแต่ละ DRP ทกุวิธีที่อาจแกปั้ญหาไดโ้ดยละเอียด 
5. Choose the best pharmacotherapeutic solution and individualize the therapeutic 
regimen 
 ด าเนินการ เลือก ชนิด  ขนาด  รูปแบบ และ ระยะเวลาในการรกัษา รวมถึงแผนการรกัษา
ใหเ้หมาะสมกบัผูป่้วยแต่ละราย โดย อาศยัขอ้มลูพืน้ฐานของผูป่้วย รวมถึงขอ้มลูเก่ียวกบัประวตัิ
การใชย้า และโรคของผูป่้วย ซึ่ง  ควรค านึงถึงประสิทธิภาพของยาและความปลอดภยัในการใชย้า
เป็นหลกั 
6. Therapeutic Drug Monitoring Plan  
 เภสชักรจ าเป็นตอ้งทราบถึงขอ้มลูที่จ  าเป็นในการประเมินการตอบสนองในการรกัษาและ
การเกิดอาการไม่พงึประสงคจ์ากการรกัษา รวมถึงความถ่ี และระยะเวลาท่ีตอ้งเฝา้ระวงั  
7. Implement the individual regimen and monitoring plan  
 แผนการดแูล รกัษาผูป่้วยที่ไดจ้ากการท า PWDT ควรน าเสนอแก่แพทยผ์ูท้  าการรกัษาผูป่้วย
นัน้ๆ และมีการปรกึษาหรือถกใน จดุที่ยงัมีความคิดเห็นหลากหลายและหาขอ้สรุปที่ดีที่สดุ ส  าหรบั
ผูป่้วย และเภสชักรควรบนัทกึแผนการรกัษาท่ีน าเสนอทัง้ที่ไดร้บัการยอมรับและไม่ไดร้บัการ
ยอมรบั รวมทัง้ระบเุหตผุลเพ่ือใชเ้ป็นขอ้มลูในการท างานครัง้ต่อๆไป 
8. Follow up 
 หลงัจากใหก้ารรกัษาแก่ผูป่้วยตามแผนท่ีเราวางไว ้    ควรติดตามผลการตอบสนองว่าเป็น
อย่างไร ถา้ปัญหาของผูป่้วยยงัคงมีอยู่ ขบวนการก็จะกลบัสูข่ัน้ตอนการทบทวนปัญหาจากการใช้
ยา อีกครัง้หน่ึง จนกว่าปัญหาของผูป่้วยจะแกไ้ขได ้
9. Discharge summary and communication 
 ควรมีการสรุปขอ้มลูเก่ียวกบัการแกปั้ญหาต่างๆที่พบ รวมถึงผลการสื่อสารกบัแพทยใ์นการ
วางแผนการรกัษาและผลการตอบสนองของผูป่้วยที่ไดต้ิดตาม 
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Adverse Drug Reaction Monitoring 
(ADR-M) 

     
                           @ Digoxin 
    @ Gentamicin 
    @ Phenytoin 

    @ Sulperazon 

    @ Theophylline 
    @ Warfarin 
                                    @ Colistin 
                                    @ Amikacin 
                                    @ Vancomycin 
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Naranjo’s algorithm 
 

To assess the adverse drug reaction, please answer the following questionnaire and give the pertinent score. 

           Yes No   Do not know   Score 
1. Are there previous conclusive reports on this reaction?      +1 0 0 
2. Did the adverse event appear after the suspected  
   drug was administered?                       +2 -1 0 
3. Did the adverse reaction improve when the drug was 
    discontinued or a specific antagonist was administered?      +1 0 0 
4. Did the adverse reaction reappear when the drug  
   was readministered?         +2 -1 0 
5. Are there alternative causes (other than the drug) 
   that could on their own have caused the reaction?      -1 +2 0 
6. Did the reaction reappear when a placebo was given?    -1 +1 0 
7. Was the drug detected in the blood (or other fluids) 
   in concentrations known to be toxic?                  +1 0 0 
8. Was the reaction more severe when the dose was in-  
   creased, or less severe when the dose was decreased?    +1 0 0 
9. Did the patient have a similar reaction to the same  
   or similar drugs in any previous exposure?     +1 0 0 
10. Was the adverse event confirmed by any  
   objective evidence ?       +1 0 0 
 

       Total score 

 
ถา้ไดค้ะแนน > 9 = definite 
  5 - 8  = probable 
  1-4 = possible 
  < 1  = doubtful 
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ADR : DIGOXIN 
ADR S/Sm 

Cardiovascular (<1%) - Sinus Bradycardia, A-V block, S-A block,  
  Ventricular arrhythmia, Bigeminy, Trigeminy, 
  Atrial tachycardia with A-V block 

CNS (<1%) - Drowsiness, headache, fatigue, lethargy 
  vertigo, disorientation 

GI - Anorexia , Nausea & Vomiting (1-10%) 
- Abdominal pain , Diarrhea (<1%) 

Ocular (<1%) - Blurred vision, halos, yellow or green vision, 
  diplopia, photophobia, flashing lights 

Endocrine & Metabolic (<1%) - Hyperkalemia with acute toxicity  
Neuromuscular & Skeletal 
(<1%) 

- Neuralgia  

 
Digitalis intoxication: 
@ Acute overdose: vomiting, hyperkalemia, sinus and atrioventricular block  

@ Chronic intoxication: visual disturbances, weakness, and ventricular tachyarrhythmias  

ซึ่งสมัพนัธก์บั  1. การไดร้บัยาในขนาดสงูเกินไป 
 2. ผูป่้วยไดร้บัยาขบัปัสสาวะซึ่งมีผลท าใหร้ะดบัของ K+ ในเลือดลดลง  

  3. ยาดดูซมึไดด้ีขึน้ 
 4. ยาถกูก าจดัออกจากรา่งกายไดน้อ้ยลง ( ผูป่้วยที่มีภาวะไตบกพรอ่ง ) 

@ Management ที่อาจท าได ้
1. หยดุยา และ ใหก้ารรกัษาตามอาการ 
2. เพ่ิมการก าจดัออกโดย ให ้Activated Charcoal  15-20  gm q 4-8 hrs. plus small 

dose of cathartic with q 2nd or 3rd charcoal dose. 
3. ให ้Specific Antidote คอื Fab fragments of digoxin-specific antibodies (Digibind®)         

(โรงพยาบาลล าปาง ไม่มียานี)้ 
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ADR : Gentamicin 
 

ADR Risk Sign & Symptoms Assessment Resolve 
Nephrotoxicity - อาย ุ น า้หนกั  เพศ  

- ภาวะทางคลินิก 
- ขนาดยาที่ให ้
- ระยะเวลาการใหย้า 
- ยาอื่นท่ีมีพษิต่อไตที่
ใชร้ว่มกนั เช่น 
Penicillin, 
Cimetidine, 
NSAIDs, HCTZ, 
Amphotericin B  

- Nausea & 
Vomiting 
- edema 
- Urine output ลดลง 
- พบ โปรตีน และ 
cast ออกมาใน
ปัสสาวะ 

- BUN   Scr 

1. SCr     จากเดิม  > 
0.5 mg./dl  
               ถา้ Scr ก่อนใช้
ยา < 3 mg/dl                       
                 จากเดิม > 1 
mg./dl  
               ถา้ SCr ก่อนใช้
ยา > 3 mg/dl  
2. trough level > 2 mg/L  

Consult แพทย ์เพื่อ 
1 ปรบัขนาดยาให้
เหมาะสม  หรือ 
2 หยดุยา 
  

Ototoxicity -ขนาดยาที่ไดร้บั 
- ระยะเวลานานของ
การรกัษา (>14วนั) 
- หนา้ที่ของไต 
- ยาอื่นท่ีมีพษิต่อห ู 
เช่น Loop diuretic 

- ความถ่ีของการ
พดูคยุลดลง 
- หอูือ้ 
- หหูนวก 
- ปวดศีรษะ คล่ืนไส ้ 
อาเจยีน วิงเวยีน 
มึนงง การเดินผิดปกต ิ

Audiometry test โดยการ
ตรวจวดัระดบัการไดย้ิน 
Hearing loss : 15 db หรือ
มากกวา่  อย่างนอ้ยมีการ
ทดสอบดว้ย 2 ความถ่ีในหู
ขา้งเดียวกนั ผูป่้วยถึงจะได้
ยิน หรือ 10dbหรือนอ้ย
กว่า อย่างนอ้ย 2 ความถ่ี 
ในหทูัง้สองขา้ง ผูป่้วยถึงจะ
ไดย้ิน 

consult แพทย ์เพื่อ 
หยดุยา 
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 ADR : Gentamicin (Con.) 
 

ADR Risk Sign & Symptoms Assessment Resolve 
Muscle 
weakness 

# สภาวะของโรค เช่น 
- myasthenia graves 
- chronic obstruction pulmonary 
disease  
- Hypocalcemia 
# การไดร้บัยาอื่นรว่มดว้ย  เช่น 
- Neuromuscular blocker 
- Anesthetic 
# การใหย้าในขนาดสงูมากโดยเรว็
ทาง IP, IV, intrapleural 

- การหายใจลดลง หรือ
หยดุหายใจ 
- อาการกลา้มเนือ้อ่อน
แรง 

- RR < 16 
ครัง้/นาท ี

Consult แพทย ์เพื่อ 
1. แกไ้ขอาการกลา้มเนือ้
อ่อนแรง   
- ให ้Ca gluconate 
10% 10 ml IV over 2-3 
min. หรือใช ้
cholinesterase 
inhibitor 
( 2-PAM ) 1-2 g IV ซ า้
ใน 1-2 ชม. 

 
References: 
 

1. อาภรณี  ไชยาค า. Pharmacokinetic Application in Drug Therapy: Therapeutic Drug 
Monitoring.เอกสารประกอบการประชมุเชิงปฏิบตัิการเภสชักรรม คลินิก ครัง้ที่ 5 /2539. 

 2. รุง่ทิวา หมื่นปา. ภาวะการเกิดพิษต่อไตจากการใชย้า Gentamicin ของผูป่้วยยตกึศลัยกรรม 
โรงพยาบาลล าปาง 2540 : 7-20. 
             3.สจุิตรา ประสานสขุ. การประเมินการสญูเสยีการไดย้นิ( Evaluation of Hearing loss ).ใน: อภิชยั   
วิธวาศิร,ิ ฉวีวรรณ บนุนา. บรรณาธิการ. ต าราโรค ห ูคอ จมกู. กรุงเทพ :งานต าราวารสารและส่ิงพมิพ ์ สถาน
เทคโนโลยีการศกึษาแพทยศ์าสตร ์ คณะแพทยศ์าสตรศ์ิรริาชพยาบาล  มหาวิทยาลยัมหดิล, 2540 : 76- 143. 
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ADR: Phenytoin  
 

 Non dose related 
Effect Management 

- drowsiness, dizziness, blurred vision 
- stomach upset 
- gingival hyperplasia 
- hypertrichosis, rash, osteomalacia 

- ระวงัการท างานเก่ียวกบัเครื่องจกัร, ขบัรถ 
- take with food or milk  
- oral hygiene ดว้ยแปรงขนอ่อน 
         

  

Dose related 
ระดับยาในเลือด 

(mg/L) 
อาการข้างเคียง 

> 20 ตากระตกุ (nystagmus) 

> 30 อาการเดินเซ (Ataxia) 

> 40 - ซมึลงหมดสติ (Lethargy) 
- อาจเกิดอมัพาตของการกลอกตา (ophthalmoplegia) ประสาทหลอนและความ
ผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง (peri pheral neuropathy) 

 
Drug Interaction of Phenytoin ทีอ่าจมีผลต่อระดับ Phenytoin ในเลอืด 
Interacting drugs Effect Mechanism Management 

Antacids  PHT level Decreased rate and extent of 
absorption of phenytoin 

Separate the dose of PHT 
and antacids 

Theophylline  effect of 
theophylline or PHT 

 metabolism of each Monitor plasma level of each 

Warfarin  PHT level 

 risk of Bleeding 

See P. 514, Drug Interaction 
Facts 

Monitor sign + symptom 

Carbamazepine  Carbamazepine 
level 

 metabolism of Carbamazepine Monitor level of both drugs 

Chloramphenicol  PHT level   PHT metabolism monitor level of  PHT 

Cimetidine  PHT level  PHT metabolism adjust dose of PHT 

Disulfiram  PHT level  metabolism of PHT monitor PHT level and adjust 
dose 
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Drug Interaction of Phenytoin ทีอ่าจมีผลต่อระดับ Phenytoin ในเลอืด (ตอ่) 
Interacting drugs Effect Mechanism Management 

Folic acid  PHT level Unknown Monitor PHT level 

Isoniazid  PHT level INH inhibit enzyme metabolism 
of PHT 

Monitor PHT level 

Corticosteroid   Steroid effect  steroid metabolism   dose of steroid 

Oral contraceptive   effect of 
contraceptive 

 contraceptive steroid 
metabolism 

use alternative methods of 
contraceptive altogether 

Haloperidol  Haloperidol level Unknown monitor patients for loss of 
control of psychiatric 
symptoms 

Trimethoprim  PHT level  hepatic metabolism of PHT Monitor  PHT level 

Valproic acid 
(Depakine) 

  effect of PHT 

 effect of valproic acid 

 free PHT 

 valproic acid metabolism 

Observe PHT toxicity 

Phenobarb  level of phenobarb Alteration in metabolism Monitor of both drugs 

Fluconazole 
(Diflucan) 

  effect of PHT 
 

Unknown Monitor level of PHT 

 
Management: 
1. ถา้อาการเป็นไม่มาก  ผูป่้วยทนได ้ ใหย้าในขนาดเดิม ต่อไป  
2.    ถา้อาการเป็นไม่มาก  ผูป่้วยทนไม่ได ้ อาจปรบัขนาดยาลดลง (ใชร้ะดบัยาในเลือดเป็น 
Guide) 
3     ถา้อาการเป็นมาก  และ ระดบัยาเป็นพิษ ควรหยดุยา และอาจเพ่ิมการขบัยาออกนอก
รา่งกายโดย ให ้Activated Charcoal  15-20  gm q 4-8 hrs. plus small dose of cathartic 
with q 2nd or 3rd charcoal dose. 
References 

1. James F Buchanan. Cardiac Glycosides. In: Poisoning & Drug Overdose.  
California: Appleton & Lange, 2015 
 2. David S Tatro Drug interaction facts. 5th ed. St. Louis (Missouri): Facts and 
Comparisons; 2015 
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ADR: Sulperazone 
 (Cefoperazone 500 mg. + Sulbactam 500 mg ) 

 

 
ADR Risk Monitoring Comment 

Hypoprothrombinemia - ผูป่้วยไดร้บัยานาน 
- มีภาวะทพุโภชนา 
- alcohol dependence 
- severe renal failure 

 Coagulation parameters 
( Hb, HCt, PT, PTT, Platelet count) 
 

ให ้Vit K 10 mg v drip 
weekly เพื่อป้องกนั 
bleeding 
 
 
 

Renal effects  

( BUN , Scr  )   
 

  Monitor renal function  ปรบัตาม creatinine 
clearance 
15 - 30 ml/min = max. 
Dose 2 g-4gm q 12 hrs 
< 15 ml/min    = max. 
dose 1.5 g. q 12 hrs 

Hepatic effect  

( SGOT , SGPT , 

Alkaline phosphatase )   

  Monitor hepatic function  max. dose 4 g./day 

GI effect  Diarrhea (0.5% - 7%) 
Nausea & Vomiting (<1%) 

 

Disulfiram like reaction    ควรใหแ้นใ่จว่าผูป่้วยไม่ได้
รบั  alcohol   
  นาน 72 ชั่วโมง 

Local effects  IM - Pain at injection site (0.7 - 2%)  
IV  - Phlebitis 

 

 

 References : 1.  AHFS Drug Information 2015 
2. Lacy et. al. Drug Information Handbook 4th Edition; 2017 
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ADR : Theophylline 
Adverse Reactions ที่สมัพนัธ ์กบัระดบัยาในเลือด 
Theophylline Serum Levels (mg/l) * Adverse Reactions 
15 – 25 GI upset, diarrhea, N/V, abdominal pain, nervousness, headache, 

insomnia, agitation, dizziness, muscle cramp, tremor 

25-35 Tachycardia, occasional PVC 

> 35 Ventricular tachycardia, frequent PVC, seizure 

* Adverse effects do not necessarily occur according to serum levels. Arrhythmia 
and seizure can occur without the other adverse effects. 

Uncommon at serum theophylline concentrations  20mcg/ml 
 1 % to 10 %           < 1% 
   Cardiovascular: Tachycardia  Allergic reactions   
   CNS: Nervousness, restlessness CNS: Insomnia, irritability, seizures 
   GI: Nausea, vomiting    Dermatology: Rash 
   GI: Gastric irritation 
   Neuromuscular & skeletal: Tremor 
Overdose / Toxicology: 
Symptoms of overdose include tachycardia, extrasystoles, nausea, vomiting, 
anorexia, tonic-clonic seizures, insomnia, circulatory failure, agitation, irritability, 
headache abdominal pain, bloody diarrhea, tachypnea   
Treatment/Comments 
Induce emesis, except in a convulsive patient; give activated charcoal orally; 
repeated oral doses of activated charcoal may increase clearance; use 0.5-1 g/Kg 
(30-60 g/dose) of activated charcoal every 3-6 hours until nontoxic serum 
concentrations are obtained. Assure adequate GI motility, supportive therapy; 
charcoal hemoperfusion can also be effective in decreasing serum        
concentration. 
Monitoring Parameters; Heart rate, CNS effect, respiratory rate, serum theophylline 
levels, arterial or capillary blood gases (if applicable).  
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ADR: Warfarin 
 

Indication: Anticoagulants 
Mechanism: interferes with the hepatic Vit K-depend carboxylation of prothrombin factors II, 
VII, IX and X (decrease activity of Vit K dependent clotting factor) 
Monitor: The level of anticoagulation may be adjusted to match the perceived level of danger 
of thrombosis, by the following guidelines: 
INR 2.0-2.5 for prophylactic of deep vein thrombosis including high risk surgery. 
INR 2.0-3.0 for treatment of active deep vein thrombosis: pulmonary embolism; prophylaxis 
after hip surgery and fractured femur operations. 
INR 3.0-4.5 for recurrent deep vein thrombosis; recurrent pulmonary embolism; arterial  
 disease including myocardial infarction; arterial grafts; prosthetic heart valves and 
grafts. 
ADR: Bruising, bleeding (skin necrosis and purple-toe syndrome are rare side effects) 
Managing of bleeding  
 Hemorrhage threatening life or major organs should be treated with concentrates of 
Vit K dependent clotting factors or fresh frozen plasma for immediate effect, and with 
phytomenadione 5 mg by slow iv. injection,  
 For lesser bleeding, warfarin should be withheld and phytomenadione 0.5-2 mg may 
be given by slow iv. injection. 
 INR > 7 but without bleeding should be corrected by withholding warfarin, and 
phytomenadione 0.5 mg by slow iv. injection may be given if judged appropriate. 
 INR 4.5-7.0 should be managed by withholding warfarin for 1-2 days and then 
reviewing the patient. 
 INR 2.0-4.5 (the therapeutic range): bleeding eg. from the alimentary or renal tracts, 
should be fully investigated as a local cause frequently exists. 
Note: warfarin should be avoided in pregnant patients. (pregnancy category) 
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ยาทีค่วรหลีกเลี่ยงและยาทีส่ามารถใช้ร่วมกับ Warfarin ได ้
 

กลุ่มยา                                   ควรหลีกเลี่ยง                      ปลอดภัย 

Analgesics       all NSAIDs               codeine,dihydrocodeine 
Antimicrobials   quinolone    
    chloramphenicol    
    macrolide       
                              fluconazole  
    ketoconazole 
    metronidazole  
                                                         (required dose adjustment) 
    sulphonamide 
                                                        (required dose adjustment) 
    rifampin 
Anticonvulsants                carbamazepine    clonazepam 
    phenobarbitone   sodium valproate 
         
Cardiac antidysrhythmics    amiodarone  
    (required dose adjustment) 
Antidepressants                 MAOIs     tricyclic 
Gastrointestinal drug   sucralfate    antacid 
Lipid-lowering drug   bezafibrate 
    gemfibrozil   
    clofibrate 
    cholestyramine  
Sedatives and anxiolytics       benzodiazepines 
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American College of Chest Physician Recommendation for Elevated INR 
 

INR /Clinical Situation 
 

ACCP Recommendation 

INR > 3.5, < 6.0 
No bleeding  
Rapid reversal not required 
 

Omit next few doses; restart warfarin at lower 
dose when PT therapeutic 

INR > 6.0, < 10.0 
No bleeding  
More rapid reversal desired 
 

0.5-1.0 mg vitamin K1 subcutaneously can be 
repeated at 24 hrs. if INR still too high 

INR > 10.0 < 20.0 
No bleeding 
 

3.0-5.0 mg vitamin K1 subcutaneously check INR 
every 6-12 hrs. vitamin K can be repeated as 
needed 
 

For rapid reversal of anticoagulation because of 
serious bleeding or major overdose 
(INR > 20.0) 
 
 

10.0 mg vitamin K1 subcutaneously check INR 
every 6 hr.; vitamin K can be repeated  every 12 
hr.  and supplemented with fresh frozen plasma 
or factor concentrated depending on urgency 
 

For life -threatening bleeding or overdose Replace with factor concentrates supplemented 
with IV vitamin K1 10.0 mg as needed 
 

For continued warfarin therapy after high doses of 
vitamin K if indicated 

Heparin can be given until the effects of vitamin K 
have been reversed and patient becomes 
responsive to warfarin 
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Drug Interaction 
 

    @ Antacid 
    @ Theophylline 
    @ Warfarin 
 

โปรดติดตาม significant drug interaction ใน website รพ.ล าปางปี 2564 
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Drug Interaction 
 

Significance Rating 
 

Significance Rating Severity  Documentation 

1 Major Suspected or > 

2 Moderate Suspected or > 

3 Minor Suspected or > 

4 Major / Moderate Possible 

5 Minor 
Any 

Possible 
Unlikely 

 
Onset 
Rapid: The effect will be evident within 24 hours of administration of the interacting 
drug.  
           Immediate action is necessary to avoid the effects of interaction. 
Delayed: The effect will not be evident until the interaction drug is administered for 
a period of days or weeks. Immediate action is not required. 
 
Severity 
Major: The effects are potentially life - threatening or capable of causing permanent 
damage. 
Moderate: The effects may cause a deterioration in a patient’s clinical status. 
Additional treatment, hospitalization or extension of hospital stay may be 
necessary. 
Minor: The effects are usually mild, consequences may be bothersome or 
unnoticeable, but should not significantly affect the therapeutic outcome Additional 
treatment is usually not required. 
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Documentation 
Five Documentation levels: 
Established: Proven to occur in well controlled studies. 
Probable: Very likely, but not proven clinically. 
Suspected: May occur, some good data, but needs more study. 
Possible: Could occur, but data are very limited. 
Unlikely: Doubtful, no good evidence of an altered clinical effect. 
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ANTACID 
INTERACTING DRUG EFFECT MECHANISM MANAGEMENT 
Ketoconazole  
 
 
 
 
2, D, mod, Suspected 

The therapeutic effect of 
ketoconazole may be 
reduced. 

Possibly decreased 
bioavailability of 
ketoconazole. This appears 
to be related to a reduced 
tablet dissolution in the 
presence of higher gastric 
pH. 

Consider giving antacid > 2 
hours after ketoconazole, 
although efficacy has not 
been established. 

Penicillamine  
 
 
 
 
 
2, D, mod, Probable 

Penicillamine’s 
effectiveness may be 
lessened or negated. 

Probable by formation of a 
physical or aluminum, 
thereby decreasing GI 
absorption of penicillamine. 

Separating dose 
administration times may 
prevent problems If 
necessary, tailor the dose 
of penicillamine 
accordingly during 
coadministration therapy 
with aluminum salts. 

Quinidine 
 
 
2, D, mod, Suspected 

Certain Antacid may 
increase serum 
quinidine conc. which 
may result in toxicity. 

Possibly done to a pH-
related decrease in the 
urinary excretion of 
quinidine. 

serum quinidine 
concentration should be 
monitored throughout the 
antacid therapy aluminum-
only antacid may be 
preferable for initial therapy 

Quinolones  
 
2, R, mod, Probable 

Decreased 
pharmacologic effects 
of Quinolones. 

GI absorption of 
Quinolones may be 
decreased. 

If concurrent use cannot be 
avoided, give antacids at 
least 6 hrs. before or 2 hrs. 
after quinolones. 

Tetracyclines 
2, D, mod, Probable 

coadministration 
tetracyclines and 
aluminum salts 
decreases serum 
tetracycline levels 
decreased anti-infective 
response may occur. 

Tetracyclines form or 
insoluble chelate with 
aluminum salts, decreasing 
absorption. 

Avoid simultaneous 
administration of 
tetracyclines and aluminum 
salts separate the 
administration of these 
agents by 3 to 4 hrs. 

* sig. code, onset, severity, documentation 
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THEOPHYLLINE 
Interaction Side effect หรือ ผลของ D/I counselling / advice 

1. Barbiturates 
2, D, mod, suspected 

อาจท าใหร้ะดบัยา Theophylline ลดลงต ่า
กว่า therapeutic range 

ควร monitor ระดบัยา Theophylline 

2. Beta - blockers 
 
2, R, mod, probable 

ท าใหเ้พิม่ระดบัยา theophylline และ B - 
blockers มีฤทธ์ิตา้นการขยายหลอดลม
ของ theophylline ดว้ย 

ควรหลีกเล่ียงการใชย้ารว่มกนั  ถา้จ าเป็นควร monitor 
ระดบัยา 

3. Calcium - blockers 
4, D, mod, possible 

Verapamil อาจท าใหเ้กดิพิษของ 
Theophylline 

ควร monitor ระดบัยาถา้ใหร้ว่มกนั 

4. Cimetidine 
2, D, mod, established 

อาจท าใหเ้กิดพษิของ Theophylline ควร monitor ระดบัยาถา้ใหร้ว่มกนั อาจลดขนาดยา 
Theophylline รอ้ยละ 20 ถงึ รอ้ยละ40 

5. Erythromycin 
2, D, mod, established 

อาจท าใหเ้กิดพษิของ Theophylline 
และอาจลดระดบั Erythromycin 

ควร monitor ระดบัยา Theophylline ถา้ใหร้ว่มกนั และ 
อาจใช ้Azithromycin แทนถา้จ าเป็น 

6. Oral contraceptives 
2, D, mod, suspected 

อาจท าใหเ้กิดพษิของ Theophylline 
เนื่องจากลดการขบัออกจากรา่งกาย 

ควร monitor ระดบัยาถา้ใหร้ว่มกนั 

7.    Quinolones 
2, D, mod, established 

อาจท าใหเ้กิดพษิของ Theophylline ควร monitor ระดบัยาถา้จ าเป็นตอ้งใหร้ว่มกนัและ
สงัเกตอุาการเป็นพิษของ Theophylline 

8. Levothyroxine 
2, D, mod, suspected 

Clearance ของ Theophylline ลดลง ใน
ผูป่้วย Hypothyroid ซึง่กลบัเป็นปกติเมื่อ
ผูป่้วยอยู่ในภาวะ Euthyroid 

ควร monitor ระดบัยา Theophylline ถา้ใหร้ว่มกนั 

9. Phenytoin 
2, D, mod, probable 

อาจท าใหร้ะดบัยา Theophyllineหรือ 
Phenytoin  ลดลง 

ควร monitor ระดบัยา Theophylline และ Phenytoin 
เมื่อมกีารใชย้าทัง้2ตวัหรือเลิกใชย้าตวัใดตวัหน่ึง 

10. Rifampicin 
2,D, mod, established 

อาจท าใหร้ะดบัยา Theophylline ลดลงต ่า
กว่า therapeutic level  

ควร monitor ระดบัยาถา้ใหร้ว่มกนั 

*  sig. code, onset, severity, documentation 
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WARFARIN 
Interaction Side effect หรือ ผลของ D/I Counselling / advice 

1. Amiodarone 
 
1,D,major,establish 

ท าใหร้ะดบัยา Warfarin เพิม่ขึน้  ท าให ้
Prothrombin time ยาว 

ลดขนาดของยา Warfarin ลง 1/3 -1/2 และเนื่องจาก 
onset ของการเกิด D/I อาจเกิดช า้ในผูป่้วยบางราย  
จึงตอ้งติดตามผลตลอดชว่งการรกัษา 

2.Antithyroid drug 

1, D, major, suspected 

ท าใหล้ดฤทธ์ิ  anticoagulant ควรหลีกเล่ียงการใชย้ารว่มกนั ถา้จ าเป็นควร monitor 
ระดบัยา 

3. Barbiturate 
1,D,major,establish 

ท าใหล้ดฤทธ์ิของ anticoagulant ควรหลีกเล่ียงการใชย้ารว่มกนั  

4. Cimetidine 
1,D,major,establish 

ท าใหร้ะดบัยาของ Warfarin เพิ่มขึน้ ควรเปล่ียนไปใช ้Ranitidine หรือ Famotidine แทน 
Cimetidine 

5. Erythromycin 
1, D, major, Probable 

ท าใหร้ะดบัยาของ Warfarin เพิ่มขึน้ ควรหลีกเล่ียงการใชย้ารว่มกนั 

6. Levothyroxine 
1, D, Major, Probable 

ท าใหร้ะดบัยาของ Warfarin เพิ่มขึน้ ควรลดขนาดของยา Warfarin ลง 

7. Metronidazole 
1,D,major,establish 

ท าใหร้ะดบัยา Warfarin (s-form) เพิ่มขึน้ 
แต่ไม่มีผลต่อ r-form 

ควรหลีกเล่ียงการใชย้ารว่มกนั หรือ monitor ระดบัยา 

 
* sig code, onset, severity, documentation 
 

Reference 
 1. David S Tatro. Drug interaction facts. St. Louis (Missouri): Facts and Comparisons; 2015 
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Therapeutic   Drug   Monitoring   
(TDM) 

 
@   Carbamazepine (CBZ) 
@   Phenobarbital (PB) 
@   Phenytoin (PHT) 
@   Theophylline 
@   Paracetamol 
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Therapeutic   Drug   Monitoring  Guide 
 

Drug Time to steady state Usual sample collection Therapeutic range 

 Carbamazpine Initiation 4-6 weeks 
after induction 2-4 days 

Trough: immediately prior to 
dose  

4-14 g/ml  

 Paracetamol 10 hr 4 hours  post dose 10-20 g/ml (Toxic > 200 

g/ml at 4 hrs. post dose;       

                         > 50 g/ml 
after12 hrs. 

Phenobarbital 1-4 weeks Variable sampling time 10-40 g/ml  

Phenytoin 1-3 weeks IV-peak: 2 -4 hrs. post dose; 
oral – variable 

10-25  g/ml  (total) 

Theophylline 1-2 days IV-peak: 4-6 hours post 
beginning infusion  
trough: immediately prior to 
infusion  
Oral peak: 2 hrs. post rapid 
release  
               4 hrs. post 
sustained release  
Trough: immediately prior to 
dose 

10-20  g/ml  
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Usual Pharmacokinetic Parameters 
 

Parameters Carbamazepine Paracetamol Phenobarbital Phenytoin Theophylline 
Therapeutic range 

(g/ml ) 

4-12 10-20 10-30 10-20 5-20 

Bioavailability (F) 0.8 - > 0.9 1.0 1.0  

Salt From (S) 1.0 - 0.9 0.92 Aminophylline = 
0.8 
Theophylline = 

1.0 

Vd (L/kg) 1.4 0.83-1.07 0.6-0.7 0.65 0.5 

Cl (L/kg/hr) Monotherapy : 0.064 
Polytherapy : 0.1 

- Children  8 
Adults  4 

Concentration 
dependent Vm 
7 MKD 
Km 4 MKD 

0.04 

 (Free Fraction) 0.2-0.3 - 0.5 0.1 - 

t1/2 Monotherapy :15 hr 
Polytherapy : 10 hr 

1-3 hr Children 2.5day 
Adults 5 days 

Concentrati on 
dependent 

8.3 hr 

Protein binding  
      (%) 

75-78 <50 45-60 90 60 

 

F: The fraction of an administered dose which reaches the systemic circulation. 
S: Fraction of an administered salt or ester from of the drug which is the active 
moiety.  

 : Fraction of the total plasma concentration which is free or unbound. 
Km: Plasma concentration at which the rate of metabolism is occurring at half the 
maximum rate. 
VMS: Maximum rate at which metabolism can occur. 
MKD: mg/kg/day 
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Carbamazepine (CBZ) 
 

1. Indication: partial seizures with complex symptomatology; GTC (grand mal); mixed 
seizures or other partial or generalized seizures 
2. Formulation available: 10 mg/5ml suspension; 100 mg chew tablets: 200 mg 
tablets; 100, 200, 400 mg extended - release tablets (Tegretol - XR) 
3. Common initial daily doses: 400 mg 
4. Usual maximum daily doses: 400-2000 mg/d (b.i.d.-q.i.d.) 
5. Common pediatric daily doses: <6 y/o :10-35 mg/kg/d ((bid – qid); 6-12 y/o: 200-
1000 mg/d (bid - qid) 
6. Route of elimination: 1%-3% unchanged in urine Epoxide metabolite (possibly 
active) hydroxylation 
7. Half-life (Monotherapy; Chronic Dosing): CBZ: 8-72 h (initially) 12-17 hrs. (chronic) 
8. Time to Steady State:  initiation 4-6 wks. after induction 2-4 days 
9. Warnings/Precautions:  Use with caution in patients with mixed seizure disorder 
that includes atypical absence seizures 
10. Common side effects:  dizziness; diplopia 
11. Prevalent idiosyncratic side effects (not concentration -related): leukopenia 

12. Therapeutic concentrations: 4-14 g/ml  

13. Common drug which affect AED (serum concentrations):  CBZ; fluoxetine,  

     Propoxyphene, erythromycin, cimetidine;  CBZ: felbamate, Phenobarbital, 
Phenytoin 
14. Common drugs affected by AED: oral contraceptives, warfarin, theophylline, 

doxycycline, FBM;   lamotrigine 
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Phenobarbital (PB) 
 

1. Indication: anticonvulsant, sedative or hypnotic 
2. Formulations available:  capsules; tablets elixir; parenteral (various strengths) 
3. Common initial daily doses: 1-3 mg/kg/d (10-20 mg/kg loading dose) 
4. Usual maximum daily doses: 180-300mg (qd) 
5. Common pediatric daily doses: 2-5 mg/kg 
6. Route of elimination: 75 % metabolized, 25 % unchanged in urine; alkalinizing 
urine increases PB elimination 
7. Half-life (Monotherapy; Chronic Dosing): 24-110 h (monotherapy), 24-72 h 
(inducers) 72-168 hrs. (VPS) 
8. Time to Steady State:  1-4 wk. 
9. Warnings/Precautions:  may cause CNS depression may be habit-forming; use 
with caution in patients who are mentally depressed, have suicidal tendencies, have 
a history of drug abuse, are receiving other CNS depressants or have impaired 
hepatic, renal or respiration function; may cause paradoxical hyperactivity 
10. Common side effect:   sedation 
11. Prevalent idiosyncratic side effects (not concentration -related): paradoxical 
excitement and hyperactivity; rash  

12. Therapeutic concentrations: 10 - 40  g/ml  

13. Common drug which affect AED (serum concentrations):  PB: VPA; 

acetazolamide  or  PB: PHT 
14. Common drugs affected by AED:  CBZ, cyclosporin, dicumarol, doxycycline, 
griseofulvin, haloperidol, MAO inhibitors, oral contraceptives, PHT, steroids, 

theophylline, TCA, VPA, warfarin; LTG 
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Phenytoin (PHT) 
1. Indication: Oral: tonic- clonic and psychomotor. Also: prevention and Rx of seizure 
during or following neurosurgery  
 Parenteral: status of grand mal type and prevention and Rx of seizure during 
or following neurosurgery 
2. Formulations available:  125 mg / 5 ml suspension; 50 mg chew tablets; 30 and 
100 mg capsules; 50 mg / ml parenteral solution (generic; I.V., IM: 50 mg PE/ml  
3. Common initial daily doses: PO: 3-5 mg/kg (200-400 mg) (15-20 mg/kg; loading 
dose); I.V., IM 150-250 mg administered slowly 
4. Usual maximum daily doses:  PO: 500-600 mg/d (qd - t.id) 
5. Common pediatric daily doses:  4-8 mg/d 
6. Route of elimination:  > 90 % to inactive metabolites 
7. Half-life (Monotherapy; Chronic Dosing): concentration dependent 7-42 hrs. (avg. 
22 hrs.) 
8. Time to Steady State:  1- 3 wk. 
9. Warnings/Precautions:  abrupt withdrawal may precipitate status epilepticus; 
lymphadenopathy and/or hyperglycemia may occur; should be discontinued if a rash 
appears; not effective for petit mal seizures 
10. Common side effects:   nystagmus ataxia 
11. Prevalent idiosyncratic side effects (not concentration -related):  hypertrichosis; 
gingival hyperplasia; rashes; osteomalacia; lymphadenopathy 

12. Therapeutic concentrations:  TOTAL: 10-25  g/ml UNBOUND: 0.5-3  g/ml      

13. Common drug which affect AED (serum concentrations):  PHT: felbamate, 
methsuximide, cimetidine, fluconazole, PB, acute alcohol, disulfiram, isoniazid, 

warfarin, PHT: CBZ, PB, chronic alcohol, antacids, VPA (total only) 
14. Common drugs affected by AED:  oral contraceptives, bishydroxycoumarin, 

quinidine, vitamin D, folic acid;  LTG 
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Theophylline 
1. Indication:  Bronchodilator in reversible airway obstruction due to asthma, chronic 
bronchitis, and emphysema; for neonatal apnea/bradycardia 
2. Usual Dose: Use ideal body weight for obese patients  
Neonates: apnea of prematurely: oral IV: loading dose: 4 mg/kg (theophylline); 5 
mg/kg.(aminophylline). There appears to be a delay in theophylline elimination in 
infants < 1 year of age, especially neonates; both the initial dose and maintenance 
dosage should be conservative 
I.V.: Initial: Maintenance infusion rates: 
Neonates: < 24 days: 0.08 mg/kg/hr. theophylline 
               > 24 days: 0.12 mg/kg/hr. theophylline Infants 6-52 wks.: 0.008 (age in 
weeks) + 0.21 mg/kg/hr. theophylline 
Children:  6 weeks to 6 months: 0.5 mg/kg/hour 
       6 months to 1 yr. : 0.6-0.7 mg/kg/hour 
Children > 1 yr. and adults: 
Treatment of acute bronchospasm: I.V.: Loading dose (in patients not currently 
receiving aminophylline or theophylline): 6 mg/kg. (based on aminophylline) given 
I.V. over 20-30 mins.; administration rate should not exceed 25 mg/min. 
(aminophylline) 

3. Adverse Reactions  

Theophylline Serum Levels (mcg / ml) * Adverse Reactions 

15 – 25 GI upset, diarrhea, N/V, abdominal pain, nervousness, headache, 
insomnia, agitation, dizziness, muscle cramp, tremor 

25-35 Tachycardia, occasional PVC 

> 35 Ventricular tachycardia, frequent PVC, seizure 

* Adverse effects do not necessarily occur according to serum levels. Arrhythmia and 
seizure can occur without the other adverse effects. 
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4. Overdose / Toxicology: Symptoms of overdose include tachycardia, extrasystoles, 
nausea, vomiting, anorexia, tonic-clonic seizures, insomnia, circulator failure; 
agitation, irritability, headache 
 

5. Factors Reported to Affect Theophylline Serum Levels 
 

Decreased Theophylline Level Increased Theophylline  

Smoking (Cigarettes) 
High protein/low carbohydrate diet 
Charcoal 
Phenytoin 
Phenobarbital 
Carbamazepine 
Rifampin 
I.V. isoproterenol 
Aminoglutethimide 
Barbiturate 
Hydantoins 
Ketoconazole 
Sulfinpyrazone 
Isoniazid 
Loop diuretics 
Sympathomimetics 

Hepatic cirrhosis                Thiabendazole 
Cor pulmonale                    Thyroid hormones 
CHF                                    Carbamazepine 
Fever/viral illness                Isoniazid 
Propranolol                          Loop diuretics 
Allopurinol (>600 mg/d)      Quinolones 
Erythromycin                       Mexiletine 
Cimetidine                           Macrolides 
Troleandomycin                  Interferon 
Ciprofloxacin 
Oral contraceptives 
Beta blockers 
Calcium channel blockers 
Corticosteroids 
Disulfiram 
Ephedrine 
Influenza virus vaccine 
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6. Dosage Adjustment after Serum Theophylline measurement 

 

If Serum Theophylline is  Direction 
Within normal limits 10-20 mcg/ml Maintain dosage if tolerated  

Recheck serum theophylline concentration at 
6-12 months intervals* 

Too High 
 
 
 
 

20-25 mcg/ml 
 
 
 
 

25-30 mcg/ml 
 
 

over 30 mcg/ml 

Decrease doses by about 10% 
recheck serum theophylline concentration 
after 3 days and then at 6-12 months 
intervals* 
Skip next dose and decrease subsequent 
dose by about 25% recheck serum 
theophylline  
Skip next 2 doses and decrease subsequent 
dose by 50% 
recheck serum theophylline  

Too Low 7.5-10 mcg/ml 
 
 
 

5-7.5 mcg/ml 

Increase dose by about 25% # 

recheck serum theophylline after 3 days and 
then at 6-12 months interval* 
Increase dose by about 25% to the nearest 
dose increment# and recheck serum 
theophylline for guidance in further dosage 
adjustment (another increase will probably be 
needed, but this provided a safety check) 

 
* Fewer adjustments in dosage may be needed for some patient 
# Dividing the daily dose into 3 doses adjustment at 8 hours intervals may be 
indicated if symptoms occur repeated at the end of a dosing interval   
 
Reference:  
  Nina Graves. 1997 guide to Antiepileptic agents. Minnesota: The hospital pharmacy 
newsmagazine; 1997. 
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Drug Use Evaluation  
( DUE ) 

 
 

               @ Cefoperazone 500 mg + Sulbactam 500 mg inj. 
               @ Piperacillin 4 g + Tazobactam 500 mg inj. 
               @ Meropenem 1 gm inj. (Meronem®) 
               @ Ertapenem 1 gm inj. (Invanz®) 
               @ Vancomycin 500 mg inj. 
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เงือ่นไขการสั่งใช้ยาต้านจุลชีพทีต่้องก ากับและประเมินการใช้ยา 

 
รายการที ่1   Cefoperazone 500 mg + Sulbactam 500 mg inj.  
Empiric: ในกรณี HAP 
Document: 

• ใชส้  าหรบัการติดเชือ้ Acinetobacter spp. หรือ Pseudomonas spp.  
• ใชใ้นการติดเชือ้จากต าแหน่งท่ีติดเชือ้ขึน้รูปแท่งกรมัลบซึ่งดือ้ต่อยาอื่น  

กรณี Cefoperazone 1 gm + Sulbactam 500 mg injection (Sulperazon@) 
• ใชต้ามเกณฑข์อง Cefoperazone 500 mg+ Sulbactam 500 mg injection และ

ผูป่้วยที่มี Clcr < 15 ml/min  
 

 รายการที ่2 Piperacillin 4 g + Tazobactam 500 mg inj. (Tazocin® ) (Dose: 4.5 g IV q 
6 hr  
Empiric: 

• ใชส้  าหรบั nosocomial pneumonia, skin and soft tissue infection และ febrile 
neutropenia  

• ใชใ้น HAP, nosocomial infection 
 
Document (มีผลการทดสอบความไวทางหอ้งปฏิบตัิการมายืนยนั): 

• ใชส้  าหรบั nosocomial infection (NI) เมื่อพิสจูนเ์ชือ้ได ้และไวต่อ 
Piperacillin/Tazobactam  
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รายการยาที ่3 Meropenem 1 gm inj. (Meronem®) (Dose: 1 g IV q 8 hr 
   Empiric: 

• ใชส้  าหรบัโรคติดเชือ้ NI ที่คาดว่าเกิดจากแบคทีเรียรูปแท่งกรมัลบ  
• Septic shock ที่คาดว่าเป็น gram negative bacilli ดือ้ยาเช่น immunocompromised 

host, admit > 48 hrs. 
• Febrile neutropenia ที่ไม่ตอบสนองต่อการใช ้Ceftazidime +/- amikacin และ/หรือ 

piperacillin/tazobactam 
    Document (มีผลการทดสอบความไวทางหอ้งปฏิบตัิการมายืนยนั): 

• ใชส้  าหรบัโรคติดเชือ้ NI ที่เกิดจากแบคทีเรียรูปแท่งกรมัลบที่ดือ้ยา ไวเฉพาะ 
Meropenem   

  
รายการยาที ่4 Ertapenem 1 gm inj. (Invanz®)(1,709 บาท/vial) (Dose: 1 g IV q 24 hr= 
1,709 บาท/วัน) 
Document (มีผลการทดสอบความไวทางหอ้งปฏิบตัิการมายืนยนั): 

• ใชส้  าหรบั ผลการเพาะเชือ้ที่ไวต่อยา Ertapenem เพียงรายการเดียว และดือ้ต่อยา
รายการอื่น  

• ใชก้รณี ผลเพาะเชือ้เป็น Extended – spectrum beta – Lactamase (ESBL) ที่ไวต่อ
ยา Ertapenem และ Meropenem แตด่ือ้ต่อ Cefoperazone/Sulbactam หรือ แพ้
ยากลุม่ Cephalosporin แบบรุนแรง 
 

 รายการยาที ่5 Vancomycin 500 mg inj.(Dose: 15 mg/kg/dose IV drip in 2 hrs.q 12 
hrs.) 
Empiric: ใช ้กรณีสงสยั Staphylococcus infection  

• ใชส้  าหรบัการติดเชือ้ gram positive ที่ผูป่้วยแพย้าไม่สามารถใชย้าตวัอื่นได ้ 
Document (มีผลการทดสอบความไวทางหอ้งปฏิบตัิการมายืนยนั): 

• ใชใ้นการติดเชือ้ Methicilin resistant S. aureus (MRSA), Enterococcus faecium, 
Enterococcus faecalis ที่ดือ้ต่อยา 
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Management of Electrolyte imbalance 
Hyponatremia   

                   Etiology    Clinical Presentation  Drug-Induced  
1.Isotonic เรียก Pseudohyponatremia 
 serum osmolality 280-295 mOsm. / kg 
▪ Hyperlipidemia 
▪ Hyperproteinemia (total protein >10 g/dl) 

2. Hypertonic 

 serum osmolality > 295 mOsm / kg 
▪ Hyperglycemia 
▪ Radiocontrast agents 

3. Hypotonic 

serum osmolality < 280 mOsm / kg 
▪ Hypovolemic 
        ๏ Extra-renal loss :GI loss, Burn  

          ๏ Renal loss: Diuretic use 

▪ Hypervolemic 
๏ CHF 
๏ cirrhosis 
๏ nephrosis 
๏ renal failure 

▪ Isovolemic  
๏ H2O intoxication 

        ๏ Glucocorticoid deficiency 

๏ SIADH  
๏ Hypothyroidism 

        ๏ K+ loss 

No clinical 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thirst 
Poor skin turgor 
 
Weight gain 
Jugular venous distension 
Pulmonary edema 
Sacral/ peripheral edema 
 

1. Hypoglycemic agents 
    Chlorpropamide 
    Tolbutamide 
2. Antineoplastic agents 
    Cyclophosphamide 
    Vinblastine 
3. Sedative 
    Barbiturates 
    Morphine 
4. Psychotropics 

Carbamazepine 
      Thiothixene 
      Amitriptyline 
      Nortriptyline 
      Imipramine 
      Fluphenazine 
5. Diuretics 
6. Antidiuretic 

Hormones 
Desmopressin, Oxytocin 

      Morphine 
7. Miscellaneous 

Bromocriptine 
     NSAIDs  
     Acetaminophen 
     Clofibrate 
     Nicotine, Oxytocin 
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Treatment 
 

1. Hypovolemic 
➢ Isotonic saline unit volume and sodium deficit is corrected 
➢ Calculation of Na+ deficit = 50-60% body wt. x (desired Na+ - observed Na+) 

 

2. Hypervolemic 
➢ จ ากดั Fluid and Na+ (intake = 1000 –1200 ml/day ) 
➢ Diuretics to increase water & sodium loss ให ้furosemide 1 mg/kg IV 
➢ Calculation of desired negative water balance 

Current Total body water (TBW) = weight x 60% 
Desired TBW = (observed Na+ x   TBW) / Desired Na+ 

➢ Fluid and Na+ restriction 
 

3.Isovolemic 
➢ Treat cause 
➢ Fluid restriction 
➢ SIADH requiring pharmacologic management 
: demeclocycline (ไม่มยีาในบญัชียารพ. ล าปาง) 600 –1200 mg/day อาจใหถ้า้ Na < 125 mEq/L and 
symptomatic, onset of action may require 5-8 days. 

 

Preparations available at Lampang hospital 
 
 0.9 % NaCl (20, 50, 100, 250, 500, 1000 ml)               มี Na+ 154 mEq/L 308 mOsm/L 
 0.45%NaCl (50, 500, 1000 ml)   มี Na+      77 mEq/L 154 mOsm/L 
 3 % NaCl (500 ml)    มี Na+   513 mEq/L 1,026 mOsm/L 
 5% NaCl (500 ml)    มี Na+   855 mEq/L 1,710 mOsm/L 
 furosemide (tablet 40, 500 mg Inj. 20 mg in 1 ml, 250 mg in 25 ml) 
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Hypernatremia (Serum sodium > 150 mEq/L) 
 

                   Etiology    Clinical Presentation     Drug-Induced 
1. Hypovolemic 

Diuretics 
Glycosuria 
Urea diuresis 
Acute/chronic renal failure 
GI, Respiration, Skin losses 
Adrenal 

2. Isovolemic 
Diabetes insipidus (neurogenic & 
nephrogenic) 
Iatrogenic (insufficient fluid intake) 

3. Hypervolemic 
Iatrogenic (resuscitation) 
Mineralocorticoid Excess 

Thirst 
Restlessness 
Irritability 
Tremulousness 
Spasticity 
Hyperreflexia 
Ataxia 
Seizures 
Coma 
 

Diabetes insipidus 
(nephrogenic) 
- Lithium 
- Demeclocycline 
- Amphotericin 
- Methoxyflurane 
- Colchicine 
- Vinblastine 
- Phenytoin overdose 
 

 
Treatment 
 
1. Hypovolemic 

• restore intravascular volume; then normalize osmolality 

• correct hemodynamic status 
ให ้ 1 - 2 L of  isotonic  0.9 % NaCl  over  30-45 min;  repeat  0.5 – 1 L 
correct serum Na level over 48-72 hrs. with D5W or 0.45 % NaCl 

2. Isovolemic 

• Replacing water deficit ให ้5 % Dextrose or 0.45 % Saline over 48-72 hrs. 
   Calculation of water deficit 
 normal total body water = normal weight (kg) x 0.6 L/kg 
 current total body water = normal total body water X 140 / measured Na+ 
 Water deficit = normal total body water – current total body water 
3. Hypervolemic 

• Diuresis and urine output should be replaced with D5W 
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4. ภาวะ Diabetes Insipidus 

• Aqueous vasopressin (รพ.ล าปางไม่ม)ี 
     Dose (20 units/ml) 5-10 units IM or SC  2-4 daily (5-60 U/day) 

• Vasopressin Tannate in Oil (IM only) (รพ.ล าปางไม่มี) 
     Dose (5 units/ml) 1.5 - 5 units IM q 2-3 days to maintain sp. Gr. > 1.005 

• Desmopressin 
Dose IV  2-4 ug/day แบ่งให ้2 ครัง้, intranasal 10-40 ug/day แบ่งให ้1-3 ครัง้ 

 

Preperations available at Lampang hospital 
 

0.9 % NaCl (20, 50, 100, 250, 500, 1000 ml) 1000 ml มี Na+ 154 mEq / L 308 mOsm / L 
 0.45%NaCl (50, 500, 1000 ml) 1000 ml มี Na+ 77 mEq / L 154 mOsm / L 
 5% Dextrose in water (100, 300, 500, 1000 ml) 1000 ml มี 278 mOsm / L 
 Desmopressin acetate (Minirin) intranasal spray and sol. 0.1 mg/ml, 2.5 ml, 25 doses 
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Hypocalcemia (Total serum Calcium < 8.5 mg/dl) 
                       Etiology    Clinical Presentation     Drug-Induced 

1.Decrease intake or absorption 

   malabsorption 
   Vitamin D deficit 
2. Increase loss 

   Alcoholism 
   Chronic renal insufficiency 
3. Endocrine disease 

   Hypoparathyroidism 
   Sepsis 

1. CNS 
Fatigue 

       Memory loss 
       Confusion 
       Seizures 
2. neuromuscular tetany 

 muscle spasms 
 cramps 

        perioral paresthesia 
 

Alendronate 
Aminoglycosides 
Barbiturates 
Citrate salts 
Calcitonin 
Colchicine 
Cisplatin 
Estrogens 
Ethanol 

4. Physiologic causes 

   Alkalosis 
   Hypoalbuminemia 
   Hyperphosphatemia 

3.latent tetany 

 weakness 
4.ocular 

 cataracts 
5.cardiovascular 

 QT interval ยาวขึน้ 
 Acute myocardial          

        Failure 
        Hypotension 
6.skin 

       eczema 
       psoriasis 
       hyperpigmentation     
with dermatitis 

Ethylene glycol poisoning 
Fluorouracil 
Foscarnet 
Gallium nitrate 
Glucocorticoids 
Ibuprofen overdose 
Imidazole 
Ketoconazole 
Loop diuretics 
Pentamidine 
Phenytoin 
Phosphate ingestion 
Terbutaline 
Viomycin 

Treatment 
IV Calcium as chloride or gluconate   

2-5 mmol (5-10 mEq) over 5-10 min, > 50mg/min (rapid administration may cause hypotension, 
bradycardia, or asystole)   

In Symptomatic hypocalcemia may give 20 ml over 10 mins then 60 ml in 500 ml D5W infusion 0.5-
2.0 mg/kg / hr.  
PO Calcium carbonate 1-2 g elemental Ca TID, with meals 
Preperations available at Lampang hospital 
 Calcium carbonate tab 600 mg มี Ca2+ 240 mg/tab 
 Calcium gluconate inj.  10 % w/v,10 ml มี Ca2+ (27 mg/ml, 0.46mEq / ml) 4.6mEq / ampule 
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Hypercalcemia (Total serum calcium > 10.5 mg/dl) 
                Etiology     Clinical Presentation     Drug- Induced 
1. Increased intake or absorption 
    milk-alkali syndrome 
    Vitamin D toxicity 
2. Endocrine disorder 

    Primary hyperparathyroidism 
    Acromegaly 
    Adrenal insufficiency 
3.Neoplastic disease 
     Tumors (ovary, kidney, lung) 
     Lymphoproliferative disease 
4.Miscellaneous 
      Sarcoidosis 
      Paget’s disease 
      Hypophosphatasia 
      Immobilization 

Mild to moderate 
ที่ Serum Ca <12-13 mg/dl ,yd
ไม่มีอาการแสดง 
อาการมกัเกิดในผูป่้วยที่เป็น 
neoplastic disease โดยจะมี
อาการ  anorexia, nausea, 
vomiting, polyuria, polydipsia , 
nocturia, ECG เปล่ียนโดย QT 
interval สัน้ 

Antacid  
Calcium  
Hydrochlorothiazide  
Hypervitaminosis A 
Hypervitaminosis D 
Lithium 
Theophylline toxic 

 
Treatment 
1. ในผูป่้วย dehydrate  ให ้0.45 % saline or 0.9 % saline 250-500 ml/ hr. 

  furosemide IV 20-40 mg ทกุ6-12 hr. 
2. ในผูป่้วย malignancy  ใช ้etidronate (ไมม่ีในบญัชียารพ. ล าปาง) รพ. 7.5 mg/kg in 250 NSS IV infusion over 2 

hrs. daily  
Pamidronate 60-90 mg in 1 L NS or D5W IV infusion over 24 hrs. 
Gallium nitrate (ไมม่ีในบญัชียารพ. ล าปาง)  200 mg/m2 in 1 L NS or D5W IV infusion over 24 hrs. for 5 
consecutive days 

3. ในผูป่้วย lymphoproliferative  disease  ใช ้Prednisolone 40-60  mg/day 
4. ในภาวะ acute  ใช ้Calcitonin 4-8 units/ kg IV then IM or SC ทกุ 12 hrs.  for 3-4 days หรือ IV ในอตัรา 10-12 

u/kg ใชใ้น short term (Serum Ca may fall by 1-3 mg/dl) 
 
 Preparations available at Lampang hospital 

 : furosemide inj. 20 mg/ml, 1 ml amp; 250mg/ 25 ml amp 
 : Prednisolone tab 5   mg 
 : Calcitonin salmon inj.100 IU 
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Hypokalemia (Serum potassium < 3.5 mEq/L, 
          Moderate serum potassium 2.5 – 3.0 mEq/L, 
          Severe serum potassium < 2.5 mEq/L) 
Reference: Medscape (Eleanor et.al.) Hypokalemia https://emedicine.medscape.com/article/242008-
overview#:~:text=Hypokalemia%20is%20generally%20defined%20as,that%20may%20be%20iatrogenically%
20induced. 8 May.2019.  
 

          Etiology        Clinical Presentation       Drug-Induced 
1. Normal Body K+ 
  Laboratory error 
  Redistribution 
  Barium poisoning 
2. Low Body K+ 

• GI losses 
-diarrhea, vomiting 
-nasogastric drainage 
-ureterosigmoidostomy 
-poor dietary intake 
-biliary drainage 

• Skin losses 

• Renal losses normal BP 
-hypomagnesemia 
-drugs 
-renal tubular acidosis 
      increase BP 
-hyperreninemic 

เกิดอาการเมื่อ serum K+ <3mEq/ L 
1. Cardiovascular 
 Arrhythmias 
 Increased risk of digitalis toxicity 
Orthostatic hypotension 
2. Muscle 
 Myalgia 
 Weakness 
 Cramps 
3. metabolic 

 increased glucose tolerance 
 reduce normal insulin release 
 electrolyte abnormalities 
 hypercalcemia 
 hypomagnesemia 

Alcohol,  
Aminoglycosides, 
Amphotericin B, 
Barium chloride, 
B2 agonists, 
Cisplatin, Colchicine, 
Cocaine, Carbenoxolone, 
Digoxin, Diuretics, 
fluoxetine, Glycol ethers, 
Insulin, lithium,  
laxative abuse, 
Mycophenolate mofetil, 
Penicillin, Pamidronate, 
Salicylates, steroids, 
Strychnine, Tacrolimus, 
Theophylline, toluene 
(chronic exposure), 
Verapamil, Vitamin B12  
 
 

 

Treatment จะท าการรักษาเม่ือ 
 
1. serum potassium < 3.5mEq/L 
2. ในผูป่้วยที่แสดงอาการทาง clinic 
3. ในผูป่้วยที่มีภาวะขาดอาหาร  อาเจียน ทอ้งเสีย 
4. ในผูป่้วยที่มีภาวะ digitalis intoxication 
5. ในผูท้ี่ใช ้diuretic ในการรกัษา 

https://emedicine.medscape.com/article/242008-overview#:~:text=Hypokalemia%20is%20generally%20defined%20as,that%20may%20be%20iatrogenically%20induced
https://emedicine.medscape.com/article/242008-overview#:~:text=Hypokalemia%20is%20generally%20defined%20as,that%20may%20be%20iatrogenically%20induced
https://emedicine.medscape.com/article/242008-overview#:~:text=Hypokalemia%20is%20generally%20defined%20as,that%20may%20be%20iatrogenically%20induced
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Serum potassium   

• 3.0-3.5mEq / L: PO KCl Elixir/Tab 30-100mEq / day  

• 2.5-3.0mEq / L: IV   BW (kg) x 3mEq โดย 50% ของ dose ที่ค  านวนได ้ให ้IV infusion over 12 hrs. 

• 2.0-2.5mEq / L: IV  10-20mEq / hr. with EKG monitoring อาจให ้PO  30-40mEq ทกุ 3-4 hrs.  รว่มดว้ย 

• < 2.0mEq / L: IV Rate up to 50mEq/ hr. with EKG monitoring 
 
หมายเหตุ : กรณีที่ให ้IV ควรเป็น IV infusion โดยผสมกนั 0.9% NaCl (ถา้จ าเป็นอาจใช ้D5W ได)้ ในความเขม้ขน้ไม่เกิน 
100 mEq/L (กรณีให ้Peripheral line) เพื่อป้องกนั การเกิด Phlebitis และ pain  บรเิวณที่ฉีด  ให ้ใน Rate up to 10mEq 
/ hr. หาก KCl iv rate drip >10 mEq/hr. ให ้monitor ECG   
 :  หลกัการคิดการขาด Potassium ในรา่งกาย (Total body K) และ ขนาดยาที่จะให ้

• Serum K ลดลง 1mEq/L  loss 100-200mEq Total body K (คดิจาก น า้หนกัเฉล่ีย 70 kg) 

• ทกุๆ 1 mEq/L ของ Serum K ที่ลดลงต ่ากวา่  3 mEq/L  Total body K ลดลง 100-200 mEq 
 

Preparations available at Lampang hospital 
 Potassium chloride (Inj. 20mEq / 10 ml, Tab. 500 mg มี K+ = 6.7mEq / tab,  
                                              Elixir 20mEq = 15 ml, 1 ขวดมี 60 ml) 
 Potassium citrate mixt. 240 ml มี K+ =9.25mEq / 15 ml 
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Hyperkalemia แบ่งเป็น 3 ระดบั คือ 
 mild serum potassium   5.5-6.5mEq / L    โดยไม่มีการเปล่ียนแปลง ECG  
 moderate serum potassium   6.5-8mEq / L 
 severe serum potassium >8mEq / L 
 

                  Etiology Clinical Presentation       Drug -Induced 
1. total body มีการสะสม K+ปกต ิ
   (pseudohyperkalemia) 

- myeloproliferative 
- hemolytic disorder 

2. total body มีการสะสม K มากขึน้ 
- acidosis 
- diabetic 
- kidney dysfunction 
- ผูท้ี่ไดร้บั potassium sparing 

diuretic หรือ ACEI 
  -  ภาวะ burn, injury 

Muscle – twitching 
          - cramping 

cardiac conduction ผิดปกต ิ
▪ serum K+ 5.5-6mEq/L 
   peak T wave เปล่ียนแปลง QT 
interval สัน้ลง 
▪ serum K+ 6-7mEq/L 
PR interval และ QRS duration 
ยาวขึน้ 
▪ serum K +7-8mEq / L 
 delay depolarization 
 QRS complex กวา้งขึน้ 
T wave เกดิเป็นรูปsine-wave 
▪ serum K+10-12mEq / L 
 ventricular fibrillation or 
asystole 

 

• Excessive intake: KCl 
supplements, 

Potassium penicillin 

• Redistribution: 
Beta-blocking drugs, 
cyclosporine, 
Digitalis intoxication, 
succinylcholine  

• Decreased excretion: 
Potassium sparing      

   Diuretic 
      -Spironolactone 
      -triamterene 
      -amiloride, 
ACE Inhibitor, Cotrimoxazole, 
Cyclosporine, Heparin, NSAID 

 

Treatment จะรักษาเม่ือ 
 

• อยู่ในภาวะ moderate  serum potassium  6.5 – 8mEq / L 

• อยู่ในภาวะ severe serum potassium  >8mEq / L 

• มีอาการทาง clinic 
 

กลไกทีเ่กี่ยวข้องมี 3 กลไก คือ  
 

    1. Redistribution K+ เขา้ cell 
     2. Reverses ECG effect 
     3. เพิ่มการขบัออกของ potassium 
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Emergency 
 

Agents         Mechanism                  Prescription 
Calcium  
 
Bicarbonate 
Insulin 
 
Albuterol 

Reverses ECG effect 
 
Redistribution K+ into cell 
Redistribution K+ into cell 
 
Redistribution K+ into cell 

Calcium gluconate 10 % 5-30 ml IV 
Calcium chloride 5% 5-30 ml IV 
NaHCO3 44-88mEq IV 
Regular insulin 5-10 unit IV plus glucose 50 
%     25 g IV 
Nebulized 10-20 mg in 4 ml 
Normal saline inhaled over10 min 

 

Nonemergency 
 

Agents       Mechanism Duration                Prescription 
Loop diuretic 
 
Sodium polystyrene 
Sulfonate  
Kayexalate 
Hemodialysis 
 
Peritoneal dialysis 

เพิ่มการขบัออกของ K+ 
 
ion exchange resin  
 
bind K+ 
extracorporeal K+ 
removal 
peritoneal K+ removal 

0.5-2hr 
 
1-3 hr 
 
 
48 hr 
 
48hr 

Furosemide 40-160 mg IV or PO with or 
without NaHCO3   0.5-3mEq/kg/day  
po 15-30 g in 20% sorbitol 50-100 ml  
 Rectal 50 g in 20 % sorbitol 
po 5-20 g in water 30-180 ml  
Blood flow > 200-300 ml/min 
 
Fast exchange 3-4 L / hr 

 
Preparations available at Lampang hospital 
Calcium carbonate    Tab. 600 mg มี Ca2+ 240 mg   
Calcium gluconate     Inj. 10 %w/v,10 ml มี Ca2+ (9 mg/ml, 0.48mEq /ml) 4.8mEq / ampule 
NaHCO3 (sodamint) Tab 300 mg, มี Na+ = 3.6mEq   Inj.7.5 %, 50 ml มี Na+ = 44.64mEq / 50 ml 
Regular insulin (actrapid HM) inj.   100  IU/ ml  ,  10  ml 
Furosemide         Tab 40, 500 mg Inj.20 mg/ml, 1 ml and 250 mg/ 25 ml 
Sodium polystyrene sulfonate (Kayexalate powder) pwd. 15, 20 g 
NaHCO3 1mEq = 84 mg, 1 gm = 12mEq for each Na+ and HCO3

- 
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Hypophosphatemia 
 

 (Moderate hypophosphatemia: serum phosphorus   1-2.5 mg/dl 
 Severe hypophosphatemia: serum phosphorus < 1 mg/dl) 
 

Etiology Clinical Presentation Drug- induced 
1.Inadequate phosphate intake 

starvation, malabsorption, vitamin 
D deficiency, vomiting 
2. Intracellular phosphate shift 

• Respiratory alkalosis 
- gram-negative bacteremia 
- salicylate poisoning 
- hepatic coma 
- heart stroke 
- thyrotoxicosis 

• Hyperalimentation 

• Exogenous administration 
Insulin, Glucose, Fructose, 
Glycerol, Epinephrine, Gastrin, 
Lactate, Corticosteroid 
3. Increased phosphate excretion 
recovery from severe burn,  
hypomagnesemia,  
hyperparathyroidism,  
hypothermia,  
diabetic ketoacidosis,  
acute gout, renal tubular defect 
aldosteronism,  
alcohol withdrawal 

1. CNS 
Irritability, weakness, confusion, 
seizure, coma 

2. Pulmonary 
acute respiratory failure, respiratory 
muscle fatigue 

3. Cardiac 
Congestive cardiomyopathy, 
ลด contractility 

4. Hepatic 
 Exacerbation of underlying hepatic 
insufficiency 
5. Gastrointestinal 
 Anorexia, nausea, emesis 
6. Skeletal /muscle 
 Weakness, myalgia, osteomalacia 
7. Hematologic 
Hemolysis, WBC dysfunction, 
platelet dysfuntion 
8. Renal 
Acute tubular necrosis, 
Bicarbonate and glucose wasting 
 

Alendronate, 
Antacid, Cisplatin, 
Demeclocycline, 
Dextrose, Ethanol, 
Gallium nitrate, 
Magnesium, 
Mycophenolate    
    Mofetil, 
Sucralfate, 
Theophylline 
overdose 
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Treatment hypophosphatemia 
 
❑ moderate hypophosphatemia 
        * oral therapy:  1.5-2 g (50-60 mmol) phosphorus /day แบ่งให ้3-4 dose  

  (ONPS  30-60 ml /day until serum phosphate > 2 mg/dl) 
* parenteral therapy (if symptomatic):  0.15 mmol / kg (LBW) in 250-1000 ml D5W infused over 12 hrs.  

ใหซ้  า้จนกว่า  serum phosphorus  is low normal     
❑ severe hypophosphatemia 

* parenteral therapy:  0.25 mmol/kg LBW infused in 250-500 ml D5W by infusion pump over 4-6 hrs.  ให้
ซ  า้จนกวา่  serum phosphorus > 2 mg/dl (1 mmol phosphate = 31 mg phosphorus) 

(อาจค านวนขนาดการใหโ้ดย 6.9 mg/kg to raise the serum concentration approximately 1 mg/dl) 

 
Preparations available at Lampang hospital 

- Dipotassium phosphate:   Inj.  8.71 % w/v, 20 ml 
  (มี elemental phosphorus 47.5 mg/ml, 1mEq / ml)  
- Oral Neutral Phosphate Solution (ONPS): Each 15 ml contain 
 Na2HPO4. 7H2O      235 mg 
 KH2PO4                  315 mg 
 Na2HPO4. H2O                937.5 mg 
     (1 ml มี elemental phosphorus 22 mg) (2.13mEq) 

 

Hyperphosphatemia (Serum phosphorus > 4.5 mg / dl) 
 

            Etiology    Clinical Presentation Drug -Induced 
- acute or chronic renal failure 
- hypoparathyroidism 
- Iatrogenic 
- Rhabdomyolysis 
- Diabetic ketoacidosis 

เกิด calcium phosphate in bone & soft 
tissue, band keratopathy, red eye, 
pruritus,  vascular calcification, 
periarticular calcification, พบ soft 
tissue calcification ใน conjunctiva & 
skin & heart & cornea &lung  &gastric 
mucosa & kidney,  azotemic 
osteodystrophy 

Foscarnet, etidronate, 
phosphorus containing 
drugs, sodium phosphate 
enemas, phosphorus IV 
dose สงู 
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Treatment 
 
➢ การรกัษาเริม่แรก  คือ การลดปัจจยั และรกัษาโรคที่เป็นสาเหตุ 
➢ severe symptomatic hyperphosphatemia (มี hypocalcemia, tetany) รกัษาโดยให ้IV calcium salt 
➢ โดยทั่วไป   ใช ้phosphate binder  เช่น  antacid containing calcium, magnesium and aluminium 

:  CaCO3     0.5 –1.5 g (max 3 g) TID with meals หรือให ้short term   Al (OH)3 15-30 ml TID with meals มกัไม่
นิยมใช ้aluminium hydroxide ใน long term เพราะอาจเกดิภาวะ aluminium toxic (มีผลต่อ CNS, anemia และ 
bone disease) และควรใชอ้ยา่งระมดัระวงัในผูป่้วย สงูอายแุละผูป่้วยไตวาย     

➢ เพิ่ม renal elimination  ดว้ย normal saline  infusion  in patients that can tolerate excess fluids 
 

Preparations available at Lampang hospital 
Calcium carbonate tab  600 mg (Ca2+240 mg) 
Calcium gluconate inj.   10 % w/v, 10 ml (Ca2+ 90 mg) 
Al (OH)3 suspension    450 ml, 1 L (Al (OH) 3 15 ml (4 g) มี Al3+ 38.46 mEq)  
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Hypomagnesemia (serum magnesium < 1 .5mEq/ L) 
 

 

Etiology Clinical Presentation Drug- induced 
1 GI 
 malnutrition, alcoholism, 
pancreatic insufficiency, 
vomiting, prolong nasogastric 
suction, prolong diarrhea 
2.Renal 
renal tubular acidosis,  
Glomerulonephritis, 
pyelonephritis,  
Nephrotic syndrome, 
hyperparathyroidism, 
hyperthyroidism, 
Aldosteronism,  

1.neuromuscular 
 muscle tremor, muscle 
weakness, tetany, seizure, 
coma, nystagmus, ataxia, 
vertigo 
 
1. Psychiatric 
Depression, delirium, 
confusion, hallucination 
2. Cardiac  
ventricular tachycardia, 
electrocardiographic 
เปล่ียนแปลง, coronary artery 
spasm, 

Albuterol, Amphotericin B, 
Aminoglycoside (Gentamicin), 
Bumetanide, Cisplatin, 
Cyclosporine, Dextrose, 
Digoxin, Diuretics, Ethanol 

 Hypoparathyroidism 
3.Internal redistribution 
Diabetic ketoacidosis, Glucose, 
amino acid, 
Insulin administration,  
4.อื่นๆ 
Excessive sweating, 
hypercalcemia, 
Chronic alcoholism, 
Phosphate depletion 

3. Calcium, Potassium 
Refractory hypocalcemia,  
Refractory hypokalemia, 
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Treatment of hypomagnesemia 
 
  (1) mild hypomagnesemia (eg.~1.5-2 mg/dL) 
Dosing of oral magnesium: Magnesium oxide, 400 mg (2-3 cap) PO BID or milk of magnesia 
(magnesium hydroxide), 15 ml daily 
If unable to give oral magnesium, may give 2 grams IV magnesium sulfate. 
  (2) moderate hypomagnesemia (eg. ~ 1.2 - 1.5 mg/dL) 
Intermittent administration of 2-4 grams magnesium sulfate IV. 
  (3) severe asymptomatic hypomagnesemia (eg.< 1.2 mg/dL or) 
(i) multiple scheduled doses of IV magnesium (eg.2 grams IV magnesium sulfate q 6 hr.-q 8 hr.) 
(ii) continuous infusion of IV magnesium (eg.4-8 grams of IV magnesium sulfate over 24 hrs.) 
 draw labs several hrs. after completion of the infusion, to allow for distribution of Mg 
  (4) management of life-threatening hypomagnesemia (eg. Torsade de Pointes, seizures) 
Initial loading dose of four grams 
2 grams IV magnesium sulfate over 5-15 minutes. 
2 additional grams IV over 30-60 min. 
 
Reference: EMCrit (Josh Farkas) Hypomagnesemia https://emcrit.org/ibcc/hypomagnesemia/15 
Aug.2019 
 

Preparations available at Lampang hospital 
 

 magnesium sulfate inj. 10 %, 10 ml (10 ml มี Mg2+-16.67 mEq/amp) 
magnesium sulfate inj. 50 %, 2 ml (2 ml มี Mg2+ 16.67 mEq/amp)  
MgO 140 mg (84.5 elemental Mg) capsule 
 
 
 
 
 
 

https://emcrit.org/ibcc/hypomagnesemia/15%20Aug.2019
https://emcrit.org/ibcc/hypomagnesemia/15%20Aug.2019
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Hypermagnesemia (Serum magnesium > 2.5mEq/L) 
 

Etiology Clinical Presentation Drug- induced 
4. Decreased renal excretion 
 -acute renal failure 
 -CRF with exogenous intake 
2.Excessive intake 
 -treatment of toxemia of pregnancy 
 -ureteral irrigant (hemiacidrin) 
 -cathartics 
3.อื่นๆ 

 -lithium therapy 
 -hypothyroidism 
 -milk-alkali syndrome 
 -Addison’ s disease 
 -viral hepatitis 
 -acute diabetic ketoacidosis 
  

-serum Mg2+ > 3mEq/L 

    *hypotension, N/V 
    *cutaneous vasodilation 
-serum Mg2+ > 4mEq/L 

    *QT interval prolong, skin warmth 
-serum Mg2+ > 4.5mEq/L 

    *bradycardia 
-serum Mg2+ >5mEq/L 

    *sedation, QRS interval prolong 
hypotonia, hyporeflexia 
-serum Mg2+ > 7mEq/L 

   *somnolence 
-serum Mg2+ >10mEq/L 

   *coma, muscle paralysis 
   *respiratory depression 
-serum Mg2+ >14mEq / L 

   *complete heart block 

Antacid 
Lithium 
Magnesium 
Saline laxative  
 
 

 
Treatment 
➢ การรกัษา  จะเริ่มเมื่อผูป่้วยมีอาการ รว่มกบัมี Serum magnesium 5-8mEq /L หรือผูป่้วยที่มี serum magnesium > 

8mEq /L ทกุคนถงึแมจ้ะไม่มีอาการ 
➢ ให ้10% Calcium  gluconate 10 ml  IV over 2 min repeated q 2-3 min  ตามอาการของผูป่้วย 
➢ การท า hemodialysis เป็น treatment of choice  ใน ผูป่้วยทกุคนท่ีมี renal dysfunction 
➢ supportive care ดว้ย mechanical ventilation, Vasopressors และ cardiac pacemakers จนกระทั่ง serum Mg 

2+ ลดลง 
➢ ในผูป่้วยปกติ อาจกระตุน้การขบั Mg ทางไต โดยให ้IV saline และ Furosemide 40-80 mg q 6-12 hrs. May 

repeat q 2 hrs. PRN. 
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Preparations available at Lampang hospital 

Calcium carbonate tab  600 mg (Ca 2+ =240 mg) 
Furosemide tab 40 mg and 500 mg   Inj.  20 mg/ml, 1 ml and 250 mg/25 ml 

Hypochloremia (Serum chloride < 95   mmol /L) 
 

                Etiology                   Drug -induced 

สญูเสียเกลือทางไต, hyponatremia, burn, 
nasogastric suction, primary aldosteronism, 
vomiting, adrenocortical insufficiency, 
ยา เช่น diuretic therapy, metabolic acidosis, 
respiratory acidosis แบบเรือ้รงั 

Bumetanide 
Indapamide 
Ethacrynic acid 
Furosemide 
 

 
Treatment 

1. ถา้เกิดจากเสีย Cl-  ทาง GI  รกัษาโดยให ้high-chloride-containing solution  เช่น  Normal saline / 
Lactated Ringer 's solution 

2. ถา้เกิดจาก Diuretics ให ้NaCl intake  หรือ ลด Diuretic dose 
 
Hyperchloremia (Serum level > 105 mmol /L) 
 

                        Etiology                    Drug -Induced 

Metabolic acidosis, hypernatremia,  
Chloride loading, respiratory alkalosis,  
ภาวะเบาจดื, ภาวะขาดน า้ 

ใช ้ammonium chloride มากเกนิ, Corticosteroids, 
guanethidine, NSAIDs, Acetazolamide 

 
Treatment 

- ถา้สาเหตมุาจาก  metabolic acidosis / respiratory alkalosis ใหแ้กไ้ขภาวะดงักล่าว 
- ถา้สาเหตมุาจาก  hypernatremia  ซึ่งเกิดจากover ingestion of NaCl  รกัษาโดย free water replacement และ

ให ้diuretic  แตถ่า้เกิดจาก water loss จะรกัษาโดยให ้electrolyte-free water replacement  
 
References 
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Management of Common Drug Overdose & Toxic substance ingestion 

                  แนวทางการรักษาผู้ป่วยทีไ่ด้รับสารพษิหรือยาเกินขนาด                                                                               
  

หมายเหตุ   @   ถา้มีขอ้บ่งชี ้ และ / หรือไม่มีขอ้หา้ม 

ใช่ 

ใช่ 

ไม่ 

ใช่ 

ไม่ 

ไม่ 

ไม่ 

ใช่ ผูป่้วยหายใจไดดี้พอ ? 
ฦ? 

ผูป่้วยรู้สติ Vital signs ปกติ ? เปิดทางหายใจ, ช่วยหายใจ, ใหอ้อกซิเจน 

ตรวจความดนัเลือด, ชีพจร, อุณหภูมิทางทวารหนกั  
แกไ้ขส่ิงผิดปกติทนัที 
1.     ให้ออกซิเจน  100% 
2. เปิดหลอดเลือดด า (NSS หรือ  D5W) 
3. เก็บเลือดส่งตรวจกลูโคส  อีเลก็โทรไลด,์ CBC, 

BUN, arterial blood gas (ABG)  และเผื่อไวส่้ง
ตรวจทางพษิวิทยา 

4. ให้  D50W*, ไทอามีน, naloxone 
5. ตรวจร่างกายคร่าวๆ : ปอด หวัใจ ทอ้ง 

ระบบประสาท ดูว่าเขา้กบักลุ่มอาการพิษกลุ่มใด 
6. EKG   
7.    @ ให้ยาตา้นพิษ 

8.    @ ป้องกนัระบบทางเดินหายใจ   แลว้ใส่ท่อสวน
และลา้งกระเพาะอาหาร  เก็บน ้าลา้งกระเพาะอาหาร
และปัสสาวะส่งตรวจทางพิษวิทยา 
9.     @ ให้ผงถ่าน,  ยาระบาย 
10.     ท าความสะอาดร่างกายผูป่้วย  และรับไวใ้นหอ
ผูป่้วยใน 
 

 

ผูป่้วยกระวนกระวาย และ/หรือ
ไม่ให้ความร่วมมือ ? 

1. คุยกบัผูป่้วย ซกัประวติั และ  
อธิบาย 
2. ตรวจระดบัการรู้สติ ซ ้ า 
3. เปิดหลอดเลือดด า เก็บเลือด/    
ปัสสาวะ 
4. ให ้D50W*, ไทอามีน 
5. ตรวจร่างกาย : ดู gag reflex 
6. EKG 
7. @ ใหย้าตา้นพิษ 
8. @ กระตุน้ใหอ้าเจียน หรือใช้
ท่อสวนลา้งกระเพาะอาหาร 
9. @ ใหผ้งถ่าน และยาระบาย 
10. @ สังเกตอาการ / รับไวท่ี้หอ
ผูป่้วยใน 
 

1. คุยกบัผูป่้วย ซกัประวติั   
    อธิบาย 
2. เปิดหลอดเลือดด า  
เก็บเลือด/ปัสสาวะ 
3. ตรวจร่างกาย : ดู gag reflex 
4. EKG 
5. @ ใหย้าตา้นพิษ 
6. @ กระตุน้ใหอ้าเจียน /สวน
ลา้ง   กระเพาะอาหาร 
7. @ ใหผ้งถ่าน, ยาระบาย 
8. @ สังเกตอาการ / รับไวท่ี้หอ
ผูป่้วยใน 
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              *   ในเด็ก : ให ้20-25% กลโูคส ในขนาด 1 กรมั / กก. และอาจไม่จ าเป็นตอ้งใหไ้ทอา
มีนทกุครัง้ 
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กลุ่มอาการพษิทีพ่บบ่อยในผู้ป่วยทีไ่ด้รับสารพษิ 
 

กลุ่มอาการ / ลักษณะ สาเหตุทีพ่บบ่อย 
Cholinergic 
       สบัสน  ไม่มีแรง  น า้ลายฟมูปาก  น า้ตาไหล 
ปวดทอ้ง   ปัสสาวะ / อจุจาระราด   อาเจียน  เหงื่อท่วมตวั    
ม่านตาเล็ก  กลา้มเนือ้สั่นกระตกุ  น า้ท่วมปอด  หวัใจเตน้ชา้ 
หรือเรว็   และชกั 

 
สารฆ่าแมลงกลุ่ม  organophosphates และ 
carbamates,  
physostigmine, edrophonium และเหด็พิษบางชนิด 

Anticholinergic 
เพอ้  พดูอูอ้ี ้ หวัใจเตน้เรว็  ตวัแหง้  ผิวแดง  มา่นตาโต  
กลา้มเนือ้กระตกุ  ไขต้  ่าๆ  ปัสสาวะคั่ง  เสียงล าไลล้ดลง 

Antihistamines, antiparkinsonian agents, atropine, 
scopolamine, amantadine, antipsychotic agents, 
antidepressant agents, antispasmodic agents, 
mydriatic agents, skeletal-muscle relaxants และเมล็ด
พืชบางชนิด 

Sympathomimetic 
       ประสาทหลอน  หวาดกลวั  ไขส้งู   เหงื่อแตก  ขนลกุ 
ม่านตาขยาย  หวัใจเตน้เรว็ (หรือชา้ถา้เป็น pure alpha-
adrenergic agonist)   ความดนัเลือดสงู   รีเฟล็กซไ์ว 
ถา้อาการรุนแรง :  ชกั  ความดนัเลือดต ่า และหวัใจเตน้
ผิดปกต ิ

Amphetamine, methamphetamine และอนพุนัธ,์  
ยาแกค้ดัจมกู (phenylpropanolamine, ephedrine, และ 
pseudoephedrine)  และโคเคน ในกาเฟอีน และ 
theophylline เกินขนาด จะพบอาการคลา้ยกนัยกเวน้
อาการทางจิตประสาท (เป็นผลจากการกระตุน้การหลั่ง 
catecholamine) 

Opiate, sedative หรือเมาสุรา 
        หมดสติ  กดการหายใจ  มา่นตาเล็ก  ความดนัเลือดต ่า  
หวัใจเตน้ชา้  อณุหภมูิกายต ่า  น า้ท่วมปอด   เสียงล าไสล้ด 
รีเฟล็กซช์า้   narcotic บางชนิดท าใหช้กัได ้โดยเฉพาะ 
propoxyphene 
 

Narcotics, barbiturates, benzodiazepine, 
ethchlorvynol, glutethimide, methylprylon, 
methaqualone, meprobamate, ethanol, clonidine 
และ guanabenz 
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ยาจ าเป็นทีค่วรมีไว้เพือ่รักษาผู้ป่วยทีไ่ด้รับสารพษิในภาวะฉุกเฉิน 
 

สารพิษ/อาการ/
สภาวะ 

ยาทีใ่ช้รักษา/    
ต้านพิษ 

วิธีบริหารยา 
 

หมายเหต ุ

หมดสติ และ/หรือ 
น า้ตาลในเลือดต ่า 

D50W, D20W (เด็ก)  
และไทอามีน 

0.5-1 กรมั/กก.   IV 
      
100 มก. IM 

ในเดก็ไม่จ าเป็นตอ้งให ้
ไทอามีนทกุครัง้ 

โลหะหนกั 
- สารหน ู 

ปรอททอง 
 
- ตะกั่ว สงักะสี 

เป็นตน้ 

 
Dimercaprol 
(BAL) 
 
Calcium EDTA 
    และ/หรือ 
  d-penicillamine 

 
2 วนัแรกให ้3-5 มก./กก. IM ทกุ 4 ชั่วโมง 
ต่อไปทกุ 4-12 ชั่วโมง เป็นเวลา 1 สปัดาห ์ 
           
1  กรมัผสมใน D5W  500  มล. หยด   IV 
ใน 2 ชั่วโมงวนัละ 2 ครัง้ เป็นเวลานาน 5 
วนั      
250 มก. ก่อนอาหารวนัละ 4 ครัง้ นาน 1-
2 เดือน  

 
 
 
 
หยดุยา 2 วนั  ก่อน 
จะเริ่มใหใ้หม่ ถา้
จ าเป็น 

Acetaminophen 
   (paracetamol) 

N-acetylcysteine 
   (Fluimucil) 

เริ่ม 140 มก./กก.  ผสมน า้ดืม่ 300 ml 
ต่อไป 70 มก./กก. ทกุ 4 ชั่วโมง จนครบ 17 
ครัง้  หรือ 150 มก./กก. ใน D5W 200  มล.  IV   
ใน 15 นาที ต่อดว้ย 50 มก./กก. ใน D5W   IV 
ใน 4 ชั่วโมง ต่อดว้ย 100 มก/กก.    ใน D5W 
1000  มล IV  ใน 16   ชั่วโมง  

ถา้เริม่ใหภ้ายใน 8-10 
ชั่วโมง  หลงักินยาจะ 
ไดผ้ลดี   ถา้หลงั 24 
ชั่วโมง อาจใหป้ระโยชน์
ในแง่ Antioxidant 

Anticholinergic 
   Agent 

Physostigmine 
    Salicylate 

1-2  มก.  IV ชา้ๆ เกิน 5 นาท ี ใชเ้ฉพาะในรายเพอ้
มาก   ชกั หรือหวัใจเตน้
ผิดปกติ           

Benzodiazepines 
   (BDZ) 

Flumazenil 
(Anexate) 

เริ่ม 0.2 มก.  IV   ชา้ๆ เกิน 30 วนิาที ถา้ไม่ดี
ขึน้ ใหซ้  า้ 0.2-0.3 มก. IV ทกุ 1 นาที 
     (รวมแลว้ไม่เกิน 2-3 มก.) 

หา้มใชใ้นผูป่้วยที่ใช ้
BDZ เพื่อควบคมุ 
อาการ  หรือไดร้บั TCA  
รว่มดว้ย 
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สารพิษ/อาการ/
สภาวะ 

ยาทีใ่ช้รักษา/    
ต้านพิษ 

วิธีบริหารยา หมายเหต ุ

Beta-blockers  
 

Glucagon   เริ่ม  5-10 มก. IV ต่อไป 2-10 มก. / ชั่วโมง 
(3-10 mg or 0.05 mg/kg IV then 2-10 mg / hr)   

ปรบัให ้ vital signs 
ปกต ิ

Carbamate Atropine 
 

1-2 มก. (or 2-4 mg) IV ทกุ 5-10 นาที จนเสมหะแหง้ 
และ ชีพจรประมาณ 100-120 /นาท ี

  

Calcium channel 
blocker 

Calcium chloride 
 
 

1 กรมั (or 30 ml of 10% Ca gluconate) IV ชา้ๆ เกิน 
5 นาที ถา้ไมด่ีขึน้ใหซ้  า้ได ้q10-20 min for 3-4 added 
doses แต่ตอ้งวดัระดบั Ca ในซีรั่ม หลงัใหค้รัง้ที่ 3 

EKG monitor 

คารบ์อนมอนอก 
ไซด ์

ออกซิเจน 100% ใหผ่้านหนา้กากที่มีถงุเก็บอากาศ หรือเครื่องชว่ย
หายใจ 

 

Cyanide 3% sodium nitrite 
และ 
 25% sodium 
thiosulfate 

ฉีด 3% sod. Nitrite 10 มล.  IV ชา้ๆ เกิน 5 นาที    
แลว้ตามดว้ย 25% sod.  Thiosulfate 50 มล.  IV 
ชา้ๆ  เกิน 10 นาที  ถา้ไม่ดีขึน้ใน 30 นาที  ใหย้าดว้ย
พิษซ า้ไดอ้ีก 1 ครัง้ ในขนาดลดลงครึง่หน่ึง 

 Sod. nitrite ท าใหเ้กิด       
 Methemoglobinemia 
 ได ้ ดงันัน้ ในผูป่้วย   
 เลือดจางใหล้ดขนาด    
 ลงตามสดัสว่น Hb 

Digitalis Digitalis-specific 
Antibody 
fragment (รพ.
ล าปางยงัไม่ม)ี 
Digibind 1 
amp(40mg) bind 
digoxin 0.5 mg 

1. จ านวนหลอดที่ใช ้IV = (ปรมิาณ digoxin เป็น mg)/0.8*0.2                                                     
2. ถา้ไม่ทราบจ านวนท่ีไดร้บั และหวัใจเตน้ผิดปกติ    
     จนเป็นอนัตรายต่อชวีิต  ให ้ 10 - 20  หลอด IV 
3. ถา้วดัระดบัความเขม้ขน้ของ  digoxin  ในซีรั่ม (SDC) ได ้

                                    SDC (ng/มล.)     5.6    น า้หนกัตวั 

จ านวนหลอดที่ใช ้ = 
                                                             600 

Heparin Protamine sulfate 25-50 mg of protamine v or dilute c NSS OR 
D5W 25-50 ml iv drip >10-20 mins. 
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สารพิษ/อาการ/
สภาวะ 

ยาทีใ่ช้รักษา/      
ต้านพิษ 

วิธีบริหารยา หมายเหต ุ

Isoniazid Pyridoxine HCI ใหก้รมัต่อกรมั  IV เท่ากนักบัขนาดที่กินเขา้ไป 
(Rate  1 กรมั ทกุ 2-3 นาที ) 
ถา้ไม่ทราบ ให ้5  กรมั  IV  

Pyridoxine เกินขนาดท า
ใหเ้กดิ neuropathy ได ้

Methanol 10% ethanol (แม่
โขง 20 มล.  ผสม
น า้เป็น 100 มล.) 
Folic acid 

เริ่ม 10  มล. /กก.    ต่อดว้ย  0.15 (or 1-2)  
มล. /กก. / ชั่วโมง ปรบัใหไ้ดร้ะดบั ethanol ใน
เลือด ประมาณ 100 มล. / ดล. 
10 mg/kg IV q 4 hrs. for 6 doses 

 ถา้     ไม่ได ้ ใหห้ยด    
IV  ในขนาดเดียวกนั 

Methemoglobinemia 1% Methylene 
blue (10 mg/ml) 

1-2 mg/kg or 5-10 มล.  IV ชา้ๆ เกิน 5 นาที ถา้
ไม่ดีขึน้ ใน 1 ชั่วโมง ใหซ้  า้ไดอ้กี 1 ครัง้ 
(not more than 7 mg/kg) 

ใชไ้ม่ไดผ้ลในผูป่้วย 
   G-6-PD deficiency 

Opiate, opioids Naloxone  
(Narcan ) 

เริ่ม  2  มก.  IV ถา้ไม่ดีขึน้ใหเ้พิม่ 0.4 มก. 
ทกุ 2-3  นาที  จนผูป่้วยรูส้กึตวั/การหายใจดีขึน้ 
(dose up to 10 mg bolus) 

ถา้ลงแดง   ไม่ตอ้งให ้
  morphine, narcotic 
  สงัเคราะห ์ มกัตอ้ง 
ใช ้ naloxone  จ านวน
มาก  

Organophosphates Atropine และ 
 
Pralidoxime  
(2-PAM) 

1-2 (2-4) มก.  IV   ทกุ 5-10 นาที   จนเสมหะ
แหง้ และชีพจรประมาณ 100-200 ครัง้/นาท ี
เริ่ม  1 gm in NSS IV drip over 30 min ทกุ 30  
นาที (ไม่เกิน 2-3  กรมั) จนรูส้กึตวั  และ/ หรือ
กลา้มเนือ้หยดุกระตกุ  ต่อไป 0.5-1  กรมั  IV   
ทกุ  4-12  ชั่วโมง จนกลา้มเนือ้หยดุกระตกุ 

 

Phenothiazines Diphenhydramine 50 มก. IV   แกก้ลุ่มอาการ EPS     
Tricyclic 
   Antidepressant 
   (TCA) 

Sodium   
bicarbonate 

1-2  mEq / kg  IV then 100-150 mEq in D-5-
W drip in 4-6 hrs.  ปรบัขนาดตามการ
ตอบสนอง   และ  pH  ของเลือดแดง 

ใหเ้ฉพาะกรณีมี cardiac 
conduction  delay หรือ 
ventricular dysrhythmia 

 
อภธิานค าย่อ     = ใหก้ิน หรือทางท่อสวนกระเพาะอาหาร, IV = เขา้หลอดเลือดด า,  IM  =  เขา้กลา้มเนือ้,   
                       /กก. = ต่อน า้หนกัตวั 1 กิโลกรมั, EPS = extrapyramidal symptoms 
 
Reference:  
  1. Global RPH.  ACETYLCYSTEINE - ACETADOTE ® https://globalrph.com/dilution/acetylcysteine/,    31 Dec. 
2017 
   2.. PROTAMINE SULPHATE https://www.just.edu.jo/DIC/AZLibrary/Protamine%20sulphate.pdf. 30 Oct 2018 

 

https://globalrph.com/dilution/acetylcysteine/
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ENDOCARDITIS - DRUG THERAPY 
  Therapy of NVE Caused by Highly Penicillin-Susceptible VGS and Streptococcus 
gallolyticus (bovis) 
    Aqueous crystalline penicillin G sodium 12–18 million U/24 h IV either continuously 
or in 4 or 6 equally divided doses 4 wks. Class IIa; Level of Evidence B Preferred in 
most patients >65 y or patients with impairment of eighth cranial nerve function or 
renal function or (Ampicillin 2 g IV every 4 h is reasonable alternative to penicillin if 
penicillin shortage exists)  
    Ceftriaxone sodium 2 g/24 h IV/IM in 1 dose 4 wks. Class II a; Level of Evidence or 
     Aqueous crystalline penicillin G sodium 12–18 million U/24 h IV either continuously 
or in 6 equally divided doses 2 wks. Class IIa; Level of Evidence B  
or  
Ceftriaxone sodium 2 g/24hr. IV or IM in 1 dose 2 wks. Class IIa; Level of Evidence B 
(2-wks. regimen not intended for patients with known cardiac or extracardiac 
abscess or for those with creatinine clearance of <20 mL/min, impaired eighth cranial 
nerve function, or Abiotrophia, Granulicatella, or Gemella spp infection) plus 

gentamicin dose should be adjusted to achieve peak serum concentration of 3–4 μg 

/mL and trough serum concentration of <1 μg / mL when 3 divided doses are used 
or  
plus  
      Vancomycin hydrochloride 30 mg/kg per 24 hrs. IV in 2 equally divided doses 4 
wks. Class IIa; Level of Evidence B Vancomycin therapy is reasonable only for 
patients unable to tolerate penicillin or ceftriaxone; vancomycin dose should be 

adjusted to a trough concentration range of 10–15 μg / mL. Doses recommended 
are for patients with normal renal function Data for once-daily dosing of 
aminoglycosides for children exist, but no data for treatment of IE exist Other 
potentially nephrotoxic drugs (eg, nonsteroidal anti-inflammatory drugs) should be 
used with caution in patients receiving gentamicin therapy. Although it is preferred 
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that gentamicin (3 mg/kg) be given as a single daily dose to adult patients with 
endocarditis caused by viridans group streptococci, as a second option, gentamicin 
can be administered daily in 3 equally divided doses Vancomycin dosages should 
be infused during the course of at least 1 hour to reduce the risk of histamine-release 
“red man” syndrome 
 
  Therapy of NVE Caused by Strains of VGS and Streptococcus gallolyticus (bovis) 
Relatively Resistant to Penicillin 
 
  Aqueous crystalline penicillin G sodium 24 million U/24 h IV either continuously or in 
4–6 equally divided doses 4 wks. Class IIa; Level of Evidence B It is reasonable to 

treat patients with IE caused penicillin-resistant (MIC ≥0.5μg/mL) VGS strains with 
combination of ampicillin or penicillin plus gentamicin as done for enterococcal IE 
with infectious diseases consultation (Class IIa; Level of Evidence C)  
  (Ampicillin 2 g IV every 4 hrs. is a reasonable alternative to penicillin if a penicillin 
shortage exists) 
  Plus 
  Gentamicin sulfate 3 mg/kg per 24 h IV or IM 2 wks. (Ceftriaxone may be a 
reasonable alternative  
  treatment option for VGS isolates that are susceptible to ceftriaxone class IIb; level 
of evidence c)        
 
 Vancomycin hydrochloride 30 mg/kg per 24 h IV in 2 equally divided doses 4 wks. 
Class IIa; level of evidence c Vancomycin therapy is reasonable only for patients 
unable to tolerate penicillin or ceftriaxone therapy 
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  Therapy for Endocarditis Involving a Prosthetic Valve or Other Prosthetic Material 
Caused by VGS and Streptococcus gallolyticus (bovis) 
 

Regimen Penicillin-susceptible strain (≤0.12 μg/mL)  
                  
     Aqueous crystalline penicillin G sodium 24 million U/24 h IV either continuously or 
in 4–6 equally divided doses 6 wks. Class IIa; Level of Evidence B 
or 
      Ceftriaxone 2 g/24 h IV or IM in 1 dose 6 wks. Class IIa; Level of Evidence B with 
or without Gentamicin sulfate 3 mg/kg per 24 h IV or IM 2 wks. Penicillin or 
ceftriaxone together with gentamicin has not demonstrated superior cure rates 
compared with monotherapy with penicillin or ceftriaxone for patients with highly 
susceptible strain; gentamicin therapy should not be administered to patients with 
creatinine clearance <30 mL/min. 
or 
      Ampicillin 2 g IV every 4 h is a reasonable alternative to penicillin if a penicillin 
shortage exists. 
or                    
      Vancomycin hydrochloride 30 mg/kg per 24 h IV in 2 equally divided doses 6 
wks. Class IIa; Level of evidence B vancomycin is reasonable only for patients unable 
to tolerate penicillin or ceftriaxone 
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Therapy for Endocarditis Involving a Prosthetic Valve or Other Prosthetic Material 
Caused by VGS and Streptococcus gallolyticus (bovis) 

Regimen Penicillin relatively or fully resistant strain (MIC >0.12 μg/mL) 
 
                   Aqueous crystalline penicillin sodium 24 million U/24 h IV either 
continuously in 4–6 equally divided doses 6 wks. Class IIa; Level of Evidence B 
                   Ampicillin 2 g IV every 4 h is a reasonable alternative to penicillin if a 
penicillin shortage exists. 
                  or 
                  Ceftriaxone 2 g/24 h IV/IM in 1 dose 6 Class IIa; Level of Evidence B  
                  plus 
                  Gentamicin sulfate 3 mg/kg per 24 h IV/IM 6 wks. 
                  or 
                  Vancomycin hydrochloride 30 mg/kg per 24 h IV in 2 equally divided 
doses 6 wks. class IIa; level of  
evidence B Vancomycin is reasonable only for patients unable to tolerate penicillin or 
ceftriaxone. 
Doses recommended are for patients with normal renal function. 
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Therapy for NVE Caused by Staphylococci 
  
 Oxacillin-susceptible strains regimen 
    oxacillin 12 g/24 h IV in 4–6 equally divided doses 6 wks. Class I; level of evidence 
c for complicated right-sided IE and for left-sided IE  
      for uncomplicated right-sided IE, 2 wks. 
   For penicillin-allergic (nonanaphylactoid type) patients 
   Cefazolin* 6 g/24 h IV in 3 equally divided doses 6 wks. class I; level of evidence B  
cephalosporins should be avoided in patients with anaphylactoid-type 

hypersensitivity to β-lactams;  
vancomycin should be used in these cases 
  
 Oxacillin-resistant strains 
    Vancomycin 30 mg/kg per 24 h IV in 2 equally divided doses 6 wks. class I; level 
of evidence c 

 adjust vancomycin dose to achieve trough concentration of 10–15 μg/mL 
 
Therapy for Endocarditis Involving a Prosthetic Valve or Other Prosthetic Material 
Caused by Staphylococci 
 
Regimen: Oxacillin-susceptible strains 
 oxacillin 12 g/24 h IV in 6 equally divided doses ≥ 6 wks. class I; level of evidence B 
  (Vancomycin should be used in patients with immediate-type hypersensitivity 

reactions to β-lactam antibiotics  
  cefazolin may be substituted for oxacillin in patients with non–immediate-type 
hypersensitivity reactions to penicillins) plus Rifampin 900 mg per 24 h IV or orally in 
3 equally divided doses ≥ 6 wks. plus gentamicin 3 mg/kg per 24 h IV or IM in 2 or 3 
equally divided doses 2 wks. 
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               Therapy for Endocarditis Involving a Prosthetic Valve or Other Prosthetic 
Material Caused by Staphylococci 
 
Regimen:  Oxacillin-resistant strains: Vancomycin 30 mg/kg 24 h in 2 equally divided 
doses ≥6 class I; level of evidence B 

(Adjust vancomycin to a trough concentration of 10–20 μg/mL) plus rifampin 900 
mg/24 h IV/PO in 3 equally divided doses ≥6 wks.plus gentamicin 3 mg/kg per 24 h 
IV/IM in 2 or 3 equally divided doses 2 wks. 
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Therapy for Endocarditis Involving a Native or Prosthetic Valve or Other Prosthetic 
Material Resulting from Enterococcus Species Caused by Strains Susceptible to 

Penicillin and Gentamicin in Patients Who Can Tolerate β-Lactam Therapy 
   
Regimen Class IIa; Level of Evidence B 
     Native valve: 4-wk therapy recommended for patients with symptoms of illness <3 
mo; 6-wk therapy  
recommended for native valve symptoms >3 mo and for patients with prosthetic 
valve or prosthetic  
material. Recommended for patients with creatinine clearance >50 mL/min. 
Ampicillin sodium 2 g IV every 4 h 4–6 wks. class IIa; level of evidence B 
or aqueous penicillin G sodium 18–30 million U/24 h IV either continuously or in 6 
equally divided doses 
4–6 hr plus gentamicin sulfate‡ 3 mg/kg ideal body weight in 2–3 equally divided 
doses 
     or  

     double β-lactam  
    ampicillin 2 g IV every 4 h 6 wks. class IIa; level of evidence B (recommended for 
patients with initial creatinine clearance <50 mL/min or who develop creatinine 
clearance <50 mL/min) plus ceftriaxone 2 g IV every 12 h 6 wks. 
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Therapy for Endocarditis Involving a Native or Prosthetic Valve or Other Prosthetic 
Material Resulting from Enterococcus species Caused by a Strain Susceptible to 
Penicillin and Resistant to Aminoglycosides or Streptomycin-Susceptible Gentamicin-

Resistant in Patients Able to Tolerate β-Lactam Therapy 
   

Regimen: Double β-lactam 

    Ampicillin 2 g IV every 4 hrs. 6 wks. class IIa; level of evidence B(double β-lactam 
is reasonable for patients with normal or impaired renal function abnormal cranial 
nerve VIII function or if the laboratory is unable to provide rapid results of 
streptomycin serum concentration; native valve infection with symptoms of infection 
<3-mo duration may be treated for 4 wks. with the streptomycin-containing regimen. 

PVE, NVE with symptoms >3 mo, or treatment with a double β-lactam regimen 
require a minimum of 6 wks. of therapy plus ceftriaxone 2 g IV every 12 hrs. 
 
    Alternative for streptomycin susceptible/gentamicin resistant 
  class IIa; level of evidence B Use is reasonable only for patients with availability of 
rapid streptomycin serum concentrations. Patients with creatinine clearance <50 
mL/min or who develop creatinine clearance <50 mL/min during treatment should be 

treated with double–β-lactam regimen. Patients with abnormal cranial nerve VIII 

function should be treated with double–β-lactam regimen:  
      Ampicillin sodium 2 g IV every 4 h 4–6 wks. 
 Or  
 Aqueous penicillin G sodium 18–30 million U/24 h IV either continuously or in 6 
equally divided doses 4-6 wks. 
 Plus  
 Streptomycin sulfate 15 mg/kg ideal body weight per 24h IV or IM in 2 equally 
divided doses 
 



84 

 

 

Vancomycin-Containing Regimens for Vancomycin- and Aminoglycoside-Susceptible 
Penicillin-Resistant Enterococcus Species for Native or Prosthetic Valve (or Other 
Prosthetic Material) IE in Patients  
 

    unable to tolerate β-lactam regimen:  
 
    vancomycin 30 mg/kg per 24 h IV in 2 equally divided doses should be adjusted to 
obtain a serum trough concentration of 10 to 20 µg/mL 6 wks. (class IIa; level of 
evidence B) plus gentamicin 3 mg/kg per 24 h IV or IM in 3 equally divided doses 6 
wks.    

   penicillin resistance; intrinsic or β-lactamase producer regimen:  
    vancomycin 30 mg/kg per 24 h IV in 2 equally divided doses should be adjusted 
to obtain a serum trough concentration of 10 to 20 µg/mL 6 wks. (class IIb; level of 
evidence c) 

     for β-lactamase–producing strain, if able to tolerate a β-lactam antibiotic, 
ampicillin-sulbactam 3 gm v q 6 hrs. plus aminoglycoside therapy may be used. 
 
     Plus 
 gentamicin 3 mg/kg per 24 h IV or IM in 3 equally divided doses 6 wks.  
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Therapy for Endocarditis Involving a Native or Prosthetic Valve or Other Prosthetic 
Material Caused by HACEK Microorganisms 
 
    Regimen: Ceftriaxone sodium 2 g/24 h IV or IM in 1 dose 4 wks. for NVE, 6 wks. 
for PVE (class IIa: Level of Evidence B) Preferred therapy: cefotaxime or another 
third- or fourth-generation cephalosporin may be substituted. 
or  
Ampicillin sodium 2 g IV every 4 hrs. (class IIa: level of evidence B) Ampicillin sodium 
may be an option if the growth of the isolate is sufficient to permit in vitro 
susceptibility results 
 or  
Ciprofloxacin 1000 mg / 24 h orally or 800 mg/24 h IV in 2 equally divided doses 
(class IIb; level of evidence c) fluoroquinolone therapy may be considered for 
patients unable to tolerate cephalosporin and ampicillin therapy; levofloxacin may be 
substituted; fluoroquinolones generally is not recommended for patients <18 y old. 
Treatment for 6 wks. is reasonable in patients with PVE (class IIa: level of evidence c) 
HACEK indicates Haemophilus species, Aggregatibacter species, Cardiobacterium 
hominis, Eikenella corrodens, and Kingella species 
Patients should be informed that intramuscular injection of ceftriaxone is painful. 
Dose recommended for patients with normal renal function. 
Fluoroquinolones are highly active in vitro against HACEK microorganisms. Published 
data on the use of fluoroquinolones for endocarditis caused by HACEK are minimal. 
Reference:   
  American Heart Association Endorsed by the Infectious Diseases Society of 
America Larry M. Baddour et.al Infective Endocarditis in Adults: Diagnosis, 
Antimicrobial Therapy, and Management of Complications 
https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/CIR.0000000000000296. 29 Sep. 2015   
 

https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/CIR.0000000000000296.%2029%20Sep.%202015
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Guideline for Drug Dosing Adjustment in Renal impairment of Lampang Hospital 
Drugs Normal  dose Adjusted dosing interval (hr.) 

Or dose% for Clcr (ml/min)    
    >50              10-50                   <10 

Max 
dose 

per day 
Acetaminophen 500-1000  mg 4 6 8 4 g 

Acetazolamide 250-500 mg 6 12 A 1 g 

Acyclovir IV5-10 mg/kg 
PO 200-800 mg 

8 
4 

12-24 
8 

50%,24 
12 

 

Allopurinol 300 mg/day N 50% 25 % 800 mg 

Amikacin 7.5 mg/kg q12 h or 
15 MKD 

60-90% 
12 

30-80% 
12-18 

20-30% 
24-48 

 

Amiloride 5-10mg/day N 50 % A 20 mg 

Ampicillin IV 1 - 2 g 4-6 6-12 12 12 g 

Amoxycillin + 
Clavulanic 
acid(AugmentinR) 

IV 1.2-2.4 g  
PO 250-500 mg as 
Amoxycillin 

6-8 
8 

12 
12 

24  
24 

 

Aspirin 325-650 mg 4 4 - 6 A 4 g for 
fever 

Atenolol 50-100 mg/day N 50% 25% 100 mg 

Carbamazepine 800-1200 mg/day 6-8 6-8 75% 2.4 g 

Cefazolin 0.5 - 2 g 8 12 24-48 12 g 

Cefixime 400 mg/day 12-24    

Cefotaxime 1 -2 g 4-12 8- 12 24 12 g 

Cefoxitin 1 - 2 g  6-8 8- 12 24-48 12 g 

Ceftazidime 250-500 mg   1-2 g 8-12 12-24 50%, 
24-48 

 

Ceftriaxone 1 - 2 g 12-24 12-24 12-24 4 g 

Cephalexin 250 - 500 mg 6 6 8 – 12 4 g 

Ciprofloxacin IV200-400mg  
PO250-500mg 

12 
12 

12-24 
12-24 

24 
24 

 

Codeine 15-60 mg 4 - 6 75% 50% 360 mg 
(pain) 

Colchicine 0.6 mg/day N <30,0.6mgEOD 1 tab 2 times/wk. 1.8 mg 

Digoxin 0.125-0.5 mg 24 36 48  

Enalapril 5 - 20 mg/day 12 12 50% 40 mg 
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Drugs Normal dose Adjusted dosing interval (hr.) 
Or dose% for Clcr (ml/min)    

        >50        10-50                    <10 

Max 
dose 

per day 

Ethambutol 15 - 25 MKD 24 24-36          48 2.5 g 

Gemfibrozil 600 mg bid N 50 % contraindicated  

Fenofibrate 
micronized 

200 mg/day 24         24  
Clcr < 30 
contraindicated 

 
contraindicated 

 

Gentamicin 1.7 mk/kg q 8h or 
4-7 MKD(LBW) 

60-90%  
8-12 

30-70% 
12 

20-30% 
24-48 

 

HCTZ 12.5-100mg/day N N A 200 mg 

Famotidine 
 

20 mg 12 50% & 12 24  

Fluconazole 200 mg/day 100% 50% 25%  

Imipenem 500 mg-1 g 6 8-12 24  

Methyldopa 250 - 500 mg  8 8 - 12 12-24 3 g 

Metoclopramide 10 mg 6 75% 50%  

Metronidazole 500 mg 6 - 8  8-12 50% 4 g 

Norfloxacin 400 mg 12 12-24 A 800 mg 

Ofloxacin 200-400 mg 12 24 50%,24  

Penicillin-G 1-4 mu 4-6 4-6 50 % 24 mu 

Phenobarb 1 - 3  MKD 8-12 8-12 12-16 20 mg 

Tazocin 4.5 g 6 8 hr. Clcr <20 
2.25 g v q 6  

2.25 g v q 6  18 

Pyrazinamide 20-30 MKD N N 50 % 2 g 

Ramipril 2.5-5 mg OD N 50 % 50 % 20 mg 

Simvastatin 5-10 mg/day hs N N 50 % 40 mg 

Spironolactone 100 mg/day 6-12 12-24 A  

Terbutaline 2.5-5 mg 6 50 % A 15 mg 

Triamterene 100-300mg/day 12-24 12-24 A 300 mg 

Cotrimoxazole 
(Trimethoprim) 

IV 10-20 MKD 
PO 160 mg 

8-12 
12 

50% 
24 

A 
A 

 

Meropenem 1 gm 8 12hr. Clcr <20 
500 mg v q 12 

24  



88 

 

 

Vancomycin 2g/day divided to 
6-12 hrs. 

12 24-48 48-72  

Sulperazone 1 gm 
(cefoperazone 500 
mg+sulbactam 500 
mg) 

2-4 gm 6-8 6-8 Clcr <15 
sulperazone 

1.5 gm v q 12 
hrs. 

Sulperazone 1.5 
gm v q 12 hrs. 

 

  
Note:  N = Normal dose   % = percentage of the normal dose Number=Change in dosing interval        
 MKD = mg/kg/day A = should be avoided         Clcr = creatinine Clearance (ml/min) 
              Clcr Calculated by Cockcroft and Gault equation  
  Clcr (male) = (140 - Age) BW / 72 Scr ml / min 
  Clcr (female)= 0.85 Clcr (male) ml / min  
 
 References 
1. Charles Lacy, Lora L. Armstrong, Naomi B. Ingrim and Leonard L. Lance. Drug Information Handbook 
(Pocket) Hudton, Ohio:Lexi-Comp Inc,2017 
2. James E. Knoben and Philip O. Anderson.Handbook of Clinical Drug Data Drug Intelligence Publication, 
Inc. 2015 
3.Sanford JP. Guide to Antimicrobial Therapy Antimicrobial therapy, Inc. 2019   
4.UpToDate  https://www.uptodate.com/contents/colchicine-drug-
information?topicRef=16722&source=see_link. 10 Jul. 2019 
5. Medscape Colchicine: Drug information gemfibrozil https://reference.medscape.com/drug/lopid-
gemfibrozil-342457. 9 June 2019 
     
Aminoglycoside Dosing 

1. Traditional multiple daily dose → See Table p. 84, p.85 

                      2.  Once Daily Dose 
                         2.1  Standard dose :  Amikacin  15 MKD (range of 15-20 mg/kg) 
                  Gentamicin 5 MKD (range of 4-7 mg/kg) 

2.2 Dose adjustment based on renal function 

Clcr (ml/min) >80 60-80   40-60     30-40                 20-30    10-20   <10 
      (Dose mg/kg q 24 h)        (Dose mg/kg q 48 h) 
Amikacin 15     12       7.5         4      7.5          4    3 
Gentamicin 5      4          3.5       2.5                     4             3           2 

 

https://www.uptodate.com/contents/colchicine-drug-information?topicRef=16722&source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/colchicine-drug-information?topicRef=16722&source=see_link
https://reference.medscape.com/drug/lopid-gemfibrozil-342457
https://reference.medscape.com/drug/lopid-gemfibrozil-342457
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Helicobacter Pylori: Treatment Regimens  
1. O 20-40 mg or PPI bid + C 500 mg bid + A 500 mg 2 caps bid or M 200 mg 2.5 
tabs tid pc 14 days (ER 70-85%) 
2. O 20 mg or PPI bid + A 500 mg 2 caps bid 5 days 5 days then O 20 mg bid + C 
500 mg bid + M 200 mg 2.5 tabs bid pc 5 days (ER>84%) 
   Sequential therapy in a recent meta-analysis, 36 randomized clinical trials were 
reviewed. The eradication rate was 84.1% for the sequential therapy in comparison 
with 75.1% for the standard triple therapy. Sequential therapy seems to be more 
effective against patients with the single clarithromycin-resistant strain; eradication 
rates were 80.9% for sequential therapy and 40.7% for standard triple therapy 
A = Amoxycillin            C = Clarithromycin           M = Metronidazole  
O = Omeprazole          ER = Eradication Rate  
Reference: 

 University of Wyoming School of Pharmacy(Leena Myran) Management 
of Helicobacter pylori Infection 

https://www.uspharmacist.com/article/management-of-helicobacter-
pylori-infection 29 Aug. 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.uspharmacist.com/article/management-of-helicobacter-pylori-infection%2029
https://www.uspharmacist.com/article/management-of-helicobacter-pylori-infection%2029
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Relative toxicities among selected nonsteroidal anti-inflamnmatory drugs 

Class and agent GI irritation Peptic ulcer CNS signs Tinnitus Hepatitis Renal signs 
Fenamates       
Meclofenamate sod.  3 1 1 1 1 1 

  (plus diarrhea)      
Mefenamic acid  1 1 1 NA NA 2 
Indoles       
Indomethacin 4 3 3 1 1 2 
Sulindac 1 1 1 1 1 1 
Tolmetin sod. 3 2 2 2 NA 2 
Oxicam       
Piroxicam 3 3 1 1 1 1 
Phenylacetic acid       
Diclofenac sod. 2 2 1 1 2 1 
Propionic acids       
Carprofen  2 1 1 1 1 1 
Fenoprofen calcium 2 1 2 3 1 1 
Flurbiprofen 2 1 1 1 1 1 
Ibuprofen 2 1 1 1 1 1 
Ketoprofen 2 1 1 1 1 1 
Naproxen 2 2 2 2 1 1 
Naproxen sod. 2 1 1 1 1 1 
Pyrenecarboxylic acid      
Etodolac 0-1 0-1 1 1 1 1 
Pyrazoles       
Oxyphenbutazone 4 4 1 1 4 1 
Phenylbutazone 4 4 1 1 4 1 
Pyrrolopyrrole       
Ketorolac tromethamine 3 3 1 1 1 2-3 
Salicylates       
Acetylsalicylic acid 4 2 1 3 2 1 
Diflunisal 1 1 1 1 1 1 
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CNS=central nervous system; NA= data not available or inconclusive; Level of toxicity graded on a continuum 
of 0-4,with 0=negligible toxicity  and 4= highest level among agents shown 

Compatibility of IV Infusions 
Key:C = Compatible I = Incompatible I? =  Call 1151(DIS) to check specific dilutions 
 Amino- 

Phylline 
Amrinone 
Incocor 

Brety- 
Lium 

Dilt 
Card  

Dob DA Epi Esmolol Famot 
pepcid 

Aminophylline  C C I? I C I C C 

Amrinone C  C  C C C  C 

Atracurium I?  C  C C C C  

Bretylium C C  C C C  C c 

Diltiazem I?  C  C C C C  

Dobutamine (Dob) I C C C  C C  C 

Dopamine (DA) C C C C C   C C 

Epinephrine (Epi) I C  C C     

Esmolol C  C C  C    

Famotidine (Famot) C C C  C C    

Fentanyl (Fent)        C  

Furosemide C I  I I  I I  

Heparin C   I? I I? C C C 

Insulin I  C I? I?     

Isoproterenol (Iso) I C C  C    C 

Labetalol C     C    

Lidocaine (Lido) C C C C C C I  C 

Lorazepam    C      
Midazolam         C 

Morphine (MS) I   C C C  C  

Nitroglycerin (NTG) C C C C C C    

Nitroprusside (NTP)  C  C C C    

Norepinephrine (NE) I C  C C C I  C 

Pentobarbital C         

Phenylephrine (PE) C C   C    C 

Procainamide (Proc) C C I? I? C   I  

Streptokinase     C C    

Vasopressin          

Vecuronium     C C C C  
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Verapamil I C C  C C C  C 
   
 Compatibility of IV Infusions (con.)  
 Fent Heparin Insulin Iso Labe 

Talol 
NE Lido MS NTG NTP PE Proc 

Aminophylline  C I I C I C I C  C C 

Amrinone    C  C C  C C C C 

Atracurium C I  C   C C C I?  C 

Bretylium   C C   C  C   I? 

Diltiazem  I? I   C C C C C  I? 

Dobutamine (Dob)  I I? C  C C C C C C C 

Dopamine (DA)  I?   C C C C C C   

Epinephrine (Epi)  C    I I      

Esmolol C C      C    I 

Famotidine (Famot)    C  C C C C  C C 

Fentanyl (Fent)  I?   C   C     

Furosemide  C  I I I C I I?    

Heparin I?  C C C C C I? C   I? 

Insulin  C     C C     

Isoproterenol (Iso)  C     I      

Labetalol C C     C C     

Lidocaine (Lido)  C C I C   C C C C C 

Lorazepam             

Midazolam C       C     

Morphine (MS) C I? C  C  C      
Nitroglycerin (NTG)  C     C   C   

Nitroprusside (NTP)       C  C    

Norepinephrine (NE)  C     I      

Pentobarbital I  I I  I  I     

Phenylephrine (PE)       C      

Procainamide (Proc)  I?     C      

Streptokinase  C     C  C    

Vecuronium C C  C    C C C   

Verapamil  C C   C C C C C  C 
 



93 

 

 

Reference: ICU Pharmacotherapy Handbook. Pharmacotherapy Service, Department of Clinical        
Pharmacology, St Paul-Ramsey Medical Center. June 1997. 

IV ADMINISTRATION FLUID STANDARDIZATION RECOMMENDATIONS 

        Drug              Dose               Fluid  Volume  Rate  

  *AMIKACIN    D5W  100 mL  Over 30 min    
  AMINOPHYLLINE     0-500 mg D5W  100 mL  Over 30 min  
  *AMPHOTERICIN B                                  D5W    500 mL  Over 6 hours  
  AMPICILLIN/       0-1.5 G  NS                50 mL  Over 30 min – 1 hr. 
  SULBACTAM       1.51 G & over  NS       100 mL    Over 30 min     
   AMPICILLIN        0-1 G             NS                50 mL  Over 30 min – 1 hr. 
                      1.01-2.99 G      NS  100 mL  Over 30 min – 1 hr. 
                      3 G & over NS  150 mL  Over 30 min  - 1 hr.   
  CEFAZOLIN         0-1 G                   D5W   50 mL  Over 30 min  
     1.01 G & over   D5W  100 mL  Over 30 min     
  CEFOXITIN         0-1 G            D5W           50 mL                  Over 30 min  
                      1.01 G & over  D5W      100 mL    Over 30 min     
  CEFTAZIDIME       0-1 G             D5W                     50 mL                  Over 30 min  
                      1.01-2 G          D5W      100 mL    Over 30 min  
  CHLORAMPHENICOL     0-2 G             D5W                    50 mL                  Over 30 min  
                      2.01 G & over   D5W      100 mL    Over 60 min     
   *CLINDAMYCIN      0-300 mg          D5W                    50 mL                  Over 10 min  
                     301-600 mg      D5W                    50 mL                  Over 20 min  
                      601-900 mg      D5W      100 mL    Over 30 min  
                      901-1200 mg    D5W      100 mL    Over 40 min  
   COTRIMOXAZOLE    5 mL              D5W     125 mL    Over 90 min  
                      10 mL             D5W      250 mL    Over 2 hours  
   DEXAMETHASONE           NS                     50 mL                  Over 30 min  
   DIGOXIN                             D5W                    50 mL                  Over 20 min  
   DIPHENHYDRAMINE                               D5W                    50 mL                  Over 15 min  
   *DOXYCYCLINE      0-100 mg          D5W      100 mL    Over 1 hour  
                      101-200 mg         D5W      250 mL    Over 2 hours  
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IV ADMINISTRATION FLUID STANDARDIZATION RECOMMENDATIONS (con.) 

Drug            Dose   Fluid  Volume  Rate  

   FUROSEMIDE                         NS        50   Not > 4 mg/min **  
   *GENTAMICIN       0-150 mg          D5W                    50 mL                  Over 30 min  
   HYDROCORTISONE       200 mg                D5W                    200 mL    Over 1 hr.  
   IMIPENEM/         500 mg            NS       100 mL    Over 30 min  
     CILASTATIN      1 G              NS       250 mL    Over 1 hr.  
   KANAMYCIN         0-500 mg          D5W      100 mL    Over 45 min  
      SULFATE        500-1000 mg       D5W      250 mL    Over 1 hr.  
   METHYLPREDNISOLONE 1 gm  D5W or NSS      250 mL    Over 2 hrs.  
   *METRONIDAZOLE        0-750 mg          NS       100 mL    Over 1 hr.  
                      751 mg & over    NS       250 mL    Over 1 hr.     
   *PENICILLIN       0-2 M Units       D5W                    50 mL                  Over 30 min  
                      2.1-6 M Units       D5W      100 mL    Over 30 min  
   *VANCOMYCIN       0-500 mg          D5W      100 mL    Over 1 hr.  
                      501 mg & over    D5W, NSS     250 mL    Over 2 hrs.     

   
 *  These IV drugs cannot be administered by IV push.  
   ** greater than  
 
   REFERENCES:  
   1. Brown T, Clark D, Cloyd MM et al: Unit dose IV antibiotic program. Infusion 1979; 3:35-42.  
   2. Knoben JE, Anderson PO & Watanabe SA: Handbook of Clinical Drug Data. Hamilton,     
      IL: Drug Intelligence Publications; 2015.  
   3. Rapp RP, Elgert JF & Piecoro JJ Jr: Guidelines for the administration of commonly used      
      intravenous drugs. Drug Intell Clin Pharm 1980; 14:193-208.  
   4. Trissel LA (Ed): Handbook on Injectable Drugs, 2nd ed. Washington, DC: American Society of  
       Hospital Pharmacists; 2010.  
   5. VanDerLinde LP & Campbell RK: Guidelines for the intravenous administration of drugs. Drug I 
      Intell Clin Pharm 1977; 11:31-55.  
   6. Global RPH. David McAuley hydrocortisone https://globalrph.com/dilution/hydrocortisone-solu-cortef/ 28 
July2018. 
   7. Global RPH. David McAuley vancomycinhttps://globalrph.com/dilution/vancomycin/ 27 June 2018. 

https://globalrph.com/dilution/hydrocortisone-solu-cortef/
https://globalrph.com/dilution/vancomycin/
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   8. Global RPH. David McAuley methylprednisolone https://globalrph.com/dilution/solu-medrol-
methylprednisolone/ 25 May 2017. 

https://globalrph.com/dilution/solu-medrol-methylprednisolone/
https://globalrph.com/dilution/solu-medrol-methylprednisolone/


96 

 

 

DRUG-INDUCED HEMOLYTIC ANEMIA IN G-6-PD DEFICIENCY 
The following selected drugs have been associated with hemolytic anemia in patients with varying degrees of 
G6PD:  

@ Ascorbic Acid (1) large doses  
@ Aspirin (1,2) in conjunction with fever or other ppt factors  
@ Chloramphenicol (1)  
@ Chloroquine (1,2) suspected G6PD association  
@ Dapsone (1,2) doses above 200 to 300 mg/d  

@ Dimercaprol (BAL)(1)  
@ Hydroxychloroquine (2)  
@ Methylene Blue (1,2)  
@ Naphthalene (2)  
@ Nitrofurantoin (1,2)  
@ Para-aminosalicylic acid (2)  
@ Penicillamine (1)  
@ Phenylhydrazine (3)  
@ Primaquine (1,2)  
@ Probenecid (2)  
@ Quinidine (1) not in blacks  
@ Quinine (1,2) not in blacks  
@ Sulfasalazine (1)  
@ Sulfonamides (1,2)  
@ Thiazolesulfone (3)  
@ Toluidine Blue, Trinitrotoluene (3)  
@ Vitamin K (1,2) usually with concurrent infection or other ppt factors  
@ Fava beans (พชืตระกลูถั่ว เชน่ ถั่วปากอา้) 

     Key:(1) = Troutman WG: Drug-induced Diseases, In: Knoben JE & Anderson PO (eds): Handbook of 
Clinical Drug Data, 7th ed. Drug Intelligence Publications, Hamilton, IL, 1994  
             (2) = Stumpf JL & Townsend KA: Other Anemias. In: Herfindal ET et al (eds): Clinical 
     Pharmacy and Therapeutics, 5th ed. Williams & Wilkins, Baltimore, 1992.  
             (3) = Wintrobe MM, Lee GR, Boggs DR et al (eds): Clinical Hematology, 8th ed. Lea & 
     Febiger, Philadelphia, 1981.  
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Clinical Laboratory Interpretation 
(  normal range  and  common method of determination  ) 

1. Glucose (70 - 100 mg / dl - hexokinase) 
   ไดจ้าก  tissue →  liver (gluconeogenesis) controlled by Insulin and  glucagon ( main ) 
   hyperglycemia: Diabetes mellitus (  Insulin    Insulin’s ability) 
   : Cushing’s syndrome (  glucocorticoid release  →   การสลายตวัของ carbohydrate ) 
2. Blood Urea Nitrogen ( 7 - 22 mg / dl - Enzymatic ) 
   Urea ไดจ้าก → liver  :  change amino acid  →deamination → ammonia 
    excreted → kidneys so BUN   renal function  
    BUN concentration toxic → called uremia 
     BUN = CHF (   circulating blood volume →  renal perfusion), high-protein diets 
     BUN = have a negative nitrogen balance, during periods of growth, pregnancy, starvation 
3. Creatinine (ชาย = 0.8 - 1.3 mg / dl, หญิง = 0.6 - 1.0 mg / dl - Jaffe)  
   Intramuscular Creatinine phosphate (high energy compound ใน skeletal muscle)→catabolism in   

     muscle→ Creatinine (end product ใน muscle) → released into bloodstream → ขบั kidneys 
   : amount of creatinine ในชว่ง 24 hrs. is stable ไม่ขึน้กบั protein or water intake or urine  
     production →  so  blood creatinine levels → indicated impaired renal function  
   : creatinine clearance ( ชาย  = 125 ml / min, หญิง = 110 ml / min ) → determine GF rate 
     and   degree of kidney  dysfunction .  Calculated by comparing the serum creatinine conc.    
     and amount of creatinine in urine ในช่วงเวลาเดียวกนั ( ในเลือด > ใน urine = ?  ในชว่งเวลา 
     ที่เท่ากนั ) 
4. Uric acid ( ชาย  3.0 - 7.1 mg / dl, หญิง  2.6 - 5.6 mg / dl → Uricase ) 
   Nucleic acid ตรง purine → catabolism → uric acid  : excreted by the kidneys.  
                      : confirm a diagnosis of gout, an inherited disorder 
   Acidotic metabolic  →    reabsorption ของ uric acid โดยไต → conc. ใน serum  

     uric acid:  diseases → marked cellular destruction → certain type of cancer, pneumonia,  
                         toxemia’ s of Pregnancy 
5. Bilirubin (total = 1.5 mg / dl, direct = 0.4 mg) 
 red cells → destroyed (in the spleen) 
   
      hemoglobin 
   
  Unconjugated bilirubin → blood stream → liver 
           ( Indirect bilirubin )                 
                        conjugated c glucuronic acid → bile ( direct bilirubin ) 
   



98 

 

 

 TB = Total bilirubin = serum unconjugated + conjugated forms.  
     TB = accelerated destruction of Red cells and / or  excretion of bilirubin → bile  
   obstruction: bile duct (reabsorption of conjugated into bloodstream) →  direct and TB level 
   ภาวะ cell ตบัถกูท าลาย, cirrhosis ( necrosis & scarring ) →   convertn unconj. → conj.  
    →   direct,  TB  
6. Cholesterol   ( 0 - 19 years  = 120 - 130 mg / dl 
   20 - 29 years = 120 - 240 mg / dl 
   30 - 39 years = 140 - 270 mg /dl 
   40 - 49 years = 150 - 310 mg /dl 
   50 - 59 years = 163 - 330 mg /dl - Enzymatic ) 
   : high serum cholesterol concentrations may also seen in  : Chronic liver disease, kidney  
     disease, DM and hypothyroidism. 
   : Low level → during starvation and hyperthyroidism 
7. Electrolytes 

7.1 Sodium ( 135 - 145 m mol / L - Ion - specific Electrode ) 
      high conc. → Extracellular fluid   - opposite c K+ 
      low conc.  → Intracellular fluid    - kidney  ท าหนา้ที่ควบคมุระดบั Na+ ในเลือด  

: hypernatremia  = low or absent levels of ADH, DI ( เบาจืด ), adrenal tumor 
: hyponatremia   = cirrhosis, congestive heart failure, nephrosis, aggressive adm. albumin. 

    = aggressive diuresis, sweating, GI losses, Diabetic ketoacidosis, N/V 
    = Addison ’ s disease, inappropriate secretion of ADH 
               7.2 Potassium  ( 3.5 - 4.5 mmol / L - Ion Specify Electrode ) 

     K+ controls the excitability of nerve and muscle fibers, including  
: hyperkalemia  = renal disease, trauma, damage cells spill, hemolytic anemia, burns and crush 
injuries, Addison ’ s disease 
: hypokalemia  = Vomiting, diarrhea, tumor of the adrenal gland ( Conn’ s tumor ) 

             7.3 Carbon dioxide ( 22 - 32  mmol / L  - CO2 Electrode ) 
      CO2: hyperventilation (anxiety and toxic substances), metabolic acidosis of diabetic  
                 coma (PH  ดว้ย)  
      CO2:  Respiratory acidosis (มาพรอ้มกบั PH  ) , lung diseases, metabolic alkalosis  
( เกิดจาก  loss stomach’ s acid contents, PH  ดว้ย ), Prolong vomiting, NaHCO3 มากเกินไป overzealous 
gastric suction, vigorous diuretic use. 
             
 
 
 



99 

 

 

 7.4 Chloride ( 97 - 108 mmol / L  - Coulometric ) : ~ Na 
    Hyperchloremia: metabolic acidosis, kidney dysfunction, Cushing’s disease, and hyperventilation. 
    Hypochloremia: diabetic ketoacidosis, massive diuresis, excessive gastrointestinal losses through 
prolonged vomiting or diarrhea, hypoventilation, heat exhaustion and addison’ s disease. 
8. Blood Proteins ( albumin and globulin)  
             8.1 albumin (3.8 - 4.8 gm / dl - BCG)  →  52.68 % 
     Severe deficiencies decrease osmotic pressure and may cause edema and transudation. 
      levels → Chronic liver or kidney disease, malnutrition and malabsorption. 
      levels →  not significant in clinical → dehydration and hemoconcentration. 

8.2 Globulins ( 1.5 - 3.8 gm / dl  - Electrophoresis ) consist of 1, 2,  and  .  
    Globulins = chronic infection, rheumatoid arthritis  
     globulin   = tumor of the thymus, impaired hepatic production, or genetic defects. 
9. Calcium (8.7 - 10.2 mg / dl - 0 - cresolphthalein complex) 
Ca2+: transmission of nerve impulses, in maintaining normal contractility of muscles 
      : hypercalcemia  = tumors of the parathyroid gland, Paget’ s disease, cancers,  
        Multiple myeloma, use of thiazide diuretics, respiratory disease (some) 
      : hypocalcemia  = Vitamin D deficiency, malabsorption states, kidney disease, with   
        over use of over- the counter Al. antacids, hypoparathyroidism. 
10. Phosphorus ( 2.5 - 4.9 mg / dl  - PMAPS ) ตรงขา้มกบั Ca., serum level เด็ก > ผูใ้หญ่  
   hyperphosphatemia = renal insufficiency, hyperparathyroidism. 
   hypophosphatemia = malabsorption  
11. Enzymes  

              11.1 alkaline phosphatase (50 - 136 IU / L - p - NPP) 

  เป็น catalyzes ขบวนการ Hydrolysis ของ organic phosphate monoesters พบใน osteo -blasts, liver kidney, 

intestinal lining, and placenta.   

 APT  : bone fractures, hyperparathyroidism, bone tumors, Paget’s  disease , bile - duct obstruction, 

jaundice, ภาวะปกติระหวา่ง growth and pregnancy 

11.2 Lactic  dehydrogenase ( 100 - 190 IU / L  - UV 340 nm )  = LDH 

 : catalyzes lactic and pyruric acids เกดิขึน้ใน most body tissues  

 LDH: MI, all types of liver disease, skeletal muscle disease, hemolytic anemia                     

11.3 Glutamic Oxaloacetic Transaminase (25 - 41 IU / L - UV 340 nm )  =  SGOT (correct 

name is aspartate aminotransferase ( AST ) : liver, heart, kidney, pancreas, and skeletal 

muscle. Commonly use to monitor pt. c hepatotoxic drugs.  
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 AST = infectious hepatics, toxic hepatitis, inf. mononucleosis, cirrhosis, hepatic cancer, 

after MI, skeletal diseases, and kidney diseases. 

11.4 Glutamic Pyruvic transaminase ( 3 - 36 IU / L - UV 340 nm )  = SGPT = ALT  

     ALT = hepatic disorders, inf. hepatitis, obstructive jaundice, and cirrhosis, MI  
                 ใชส้ าหรบั monitor pt. c potentially hepatotoxic drugs 

           11.5 Gamma Glutamyl Transferase (5 - 5.5 IU / L =หญิง , ชาย = 15 - 85  IU / L -  - GPNA- HCl)  

  GGT พบใน liver,  GGT  = Pancreatic disease, sensitive in liver disease and cirrhrosis.  
11.6 Creatinine phosphokinase (หญิง = 21- 215 IU/L,ชาย = 35 - 232 IU / L - UV 340 nm) 

      CK  = muscle tissuse มี 3 Isomer : MM, MB, BB ปรกติ คือ MM, Cardiac → MB พบใน MI  

    CK  = MI, muscular dystrophy ( Traumatic damage, IM inj. ของ CPZ, digoxin,  
     cephalosporins ) 
Hemotology  : CBC  = complete blood count  
 

1. RBCs  ( หญิง = 4,000,000 - 5,400,000 / mm3 , ชาย  = 4,400,000 - 6,300,000 /  mm3 ) 
    = anemia and / or loss of blood due to bleeding 
    = pt. may suffering Polycythemia vera.  
2. Hgb (หญิง = 12 - 16 gm / dl, ชาย = 14 - 18 gm / dl) (heme - protein in red cell) 
   หนา้ที่หลกั  = transport of molecular O2  to tissue cells   
                = anemia, RBCs ( iron deficiency ) 
3. Hematocrit ( HCT ) ( หญิง = 35 - 40 %, ชาย = 42 - 52 % )  : actual volume of red cells  
in a unit  volume 
 =  cells or size RC or  plasma volume  : anemia, periods of bleeding 
4. Platelets ( 150,000 - 400,000 / mm3 ) จ านวนของ Platelets  ability of the blood to clot 
<150,000mm3→danger of internal bleeding or inh. activity of blood clot จาก traumatic injury 
> 1,000,000 mm3→ พบหลงัจาก splenectomy 
5.Erythrocyte Sedimentation Rate (10-20 nm/hr)(ESR): ช่วงเวลาที่ใชแ้ยก cell ออกจาก plasma 
6. White Blood Cells ( 5,000 - 10,000 / mm3 ) 
   → infection ซึง่ตอ้งแยกชนดิของ WBCs เพื่อจะไดแ้ยก class of pathogen และ ชนิดของโรค  
         เช่น leukemia 
   → จะเกิดหลงัจาก radiation therapy or chemotherapeutic cancer Rx and transplant pt.  
         receiving immunosuppressive drugs 
WBCs → blood smear นบั 100 - 200 cells 
- Neutrophils ( 60 - 70 % ) →  cells is response to bacterial infection 
- lymphocytes ( 20 - 30 % ) →   : viral disorder, lymphocytic leukemias  

Red blood cells ( RBCs ) → Hemoglobin    
= Hgb White blood cells (WBCs) 

platelets 
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- Eosinophils ( 0 - 7 % ) →   : allergies and skin irritations, parasitic disorders  
  eosinophilia = drug - hypersensitivity, malignancies, Hodgkin’s disease 
- Basophils ( 0 - 1 % ) →   : heavy - metal poisoning, chronic myeloid leukemia  
   myelofibrosis, and polycythemia vera. 
- Monocytes  ( 0 - 6 % )  →   during - recovery from acute infection and agranulocytosis; 
   myotic, rickettsia, protozoa and viral inf; subacute bacterial endocarditis. 
Urinalysis  
WBCs = 0 - 2 cells / high - power field is normal,  →  present of an infection 
RBCs = 0 - 2 cells / high - power field is normal,  →  hematuria 
Casts = ถา้พบ cast → kidney disease and severity discerned by type of cast present  
Bacteria = diagnosis = urinary tract infection  
Crystals = มกัพบใน urine specimen ไม่ necessarily suggest disease some crystal or natural and benign. 
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สูตรค านวณทีใ่ช้บ่อยทางคลินิก 
1. Ideal Body Weight (IBW)(Kg) 
 Adults (Age > 18 yrs.) 
 IBW (male) = 50 + (2.3 x Height in inches over 5 feet) 
 IBW (female) = 45.5 + (2.3 x Height in Inches over 5 feet) 
Children (Age < 18 yrs.) 
 IBW = (Height2 (cm) x 1.65) 
          1000 
2. Body Surface Area (BSA)(m2) 

   Adult & children = W 0.5378 x H 0.3964 x 0.024265 

          = Square root of : Height (cm) x weight (kg) 
      3600 
3. Creatinine Clearance (CLCR) Calculated by Cockcroft - gault equation 
    CLCR (male) = (140 - Age) BW / 72 *SCR   ml / min 
    CLCR (female) = 0.85 CLCR (male)    ml / min  

4. Fractional excretion of sodium =   Urine Na / Plasma Na    x 100 
                          Urine creatinine / plasma creatinine 
 Pre renal F Na < 1 %, Renal (ATN) F Na> 1% 
5.  Osmolality   = 2 Na + glucose / 18 + BUN / 2.8 + ethanol / 4.6 + iopronol / 6 +  
               Methanol / 3.2 + ethylene - glycol / 6.2  
  (N  = 280 - 295) 
              = number of solute particles per unit of solvent (body fluid) 
P. osm. (mOsm. / kg) =   2 Na+ (mEq./L) + BUN (mg/dl) + Glucose (mg/dl)    
                                        2.8                       18 
Note Correlation of CNS dysfunction with increased serum osmolality 
 S osm.    CNS Dysfunction 
 285 + 5 mOsm. / kg  normal 
 350    restlessness, lethargy 
 375-400    ataxia, tremulousness, twitching, hyperreflexia 
 400-430    muscle spasticity, seizures 
 > 430    death 
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6. Anion gap    = Na - (Cl +HCO3)              Normal range    =      8 - 12 mEq. / L 
                             =  (Na + K) -  (Cl +HCO3)   Normal range    =      12 - 16 mEq. / L 
7. Calculation of Na+ deficit = 0.6 body wt. x (desired Na+ - observed Na+) 
Note     patients with CNS symptoms may require correction to 125-mEq. / L 
 0.9 % NaCl  =  154 mEq. / L, 3 % NaCl = 513 mEq. / L 

8. Corrected Ca   = Observed Ca + 0.8 (4-Observed albumim) 
9. Pharmacokinetic Calculation 

 9.1 Dose =   CpVd 

 9.2 Cp2  = Cp1 e -kt 

 9.3 ke  = 1/t ln Cp2 
             Cp1 
 9.4 CL  =  keVd 
 9.5 T  = 1/ke ln  Cpmax   + t 
    Cpmin  
 9.6 Cpmax  = D/Vd (1- e-kT) 
 9.7 Cp min  = D e-kT/ Vd (1- e-kT) 
 9.9 Loading dose = (Vd)(Cp) / (S)(F)                      L/kg x mg/L = mg/kg 
 9.10 Maintenance dose = (Cl)(Cpss ave. )(T) / (S)(F) L/kg/hr. x mg/L x hr. = mg/kg 

 9.11 t1/2 = (0.693)(Vd) / Cl                                   L/kg / L/kg/hr. = hr. 

10. Golden rules of arterial blood gases (ABG) 
 10.1   PCO2 change of 10 corresponds to pH change of 0.08 
 10.2   pH change of 0.15 corresponds to base excess change of 10 mEq./L 
MAP (mean arterial pressure) = (Sys BP - Dias BP) / 3 + Dias BP 
(N = 80-100 mmHg) 
BP = CO x PR 
CO = HR x stroke volume (N = 4-8 L/min) 
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การค านวณ TPN & PPN 
Basal Energy Expenditure (BEE) 
Man    BEE = 66.5 + (13.8 x W) + (5 x H) - (6.8 x A) 
Woman BEE = 655.1 +(9.6 x W) +(1.8 x H) - (4.7x A) 
 W = Wt.in kg.    H = Ht.. in cm.  A = Age in yr. 
Total Energy Expenditure (TEE) = BEE x Activity factor x Stress factor  
วิธีประมาณ 
man = 25 Kcal / kg / day, woman = 22 Kcal / kg / day  
(3,500 excess calories / wk.= 1 lb. = 0.45 kg. wt. gain) 
Activity factors 
นอนเตียงไม่เคลื่อนไหว    0.9 - 1.0 
ใชเ้ครื่องช่วยหายใจ    0.7 - 0.9 
เคลื่อนไหวชว่ยตวัเองไดบ้นเตยีง   1.2 
ลกุเดินจากเตียงมีกจิวตัรประจ าวนั                1.3 
Stress factors  

Minor surgery     1.0-1.1 
Major surgery     1.1-1.2 
Peritonitis, Multiple trauma   1.3-1.55 
Skeletal trauma     1.2-1.35 
Skeletal trauma, Head injury with steroid               1.6 
Soft tissue trauma    1.0-1.3 
Major sepsis     1.4-1.6 
Cancer      1.0-1.25 
Burn 20 % - 30 % TBSA                 1.5 
       31 % - 50 % TBSA    1.5-2.0 
       > 50 % TBSA    2.0 
Infection mild     1.0-1.2 
 moderate    1.2-1.4 
 severe     1.4-1.8 
PAN - ENTERAL 
1 Kcal / cc = 1 ชอ้น / น า้ 40 cc ,  0.67 Kcal / cc = 1 ชอ้น / น า้ 2 oz(60 ml) 
BD (1:1) = 1 Kcal/ 1 ml 
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การใช้ยาในหญิงมีครรภท์ีเ่ป็นโรคเรือ้รัง 
 

US Food and Drug Administration pregnancy categories. Negative means no teratogenicity demonstrated 
while positive means teratogenicity demonstrated  
 

Category Results of animal studies Results of adequate and Benefit may 
      well -controlled studies            outweigh risk 
      or of other reports in  
      pregnant women 

A  Negative   Studies negative   Yes 
B  Negative   Studies not done   Yes 
  Positive                 Studies negative   Yes 
C  Positive                 Studies not done   Yes 
  Not done   Studies not done   Yes 
D  Positive or Negative  Studies or reports positive  Yes 
X*  Positive                 Studies or reports positive  No 

* Drug is contraindicated in pregnancy 
 
White Classification of Diabetes During Pregnancy 
 

Class Criteria 
A1 Abnormal oral glucose tolerance test. 

Normal fasting blood glucose concentration. 
Diet controlled 

A2 Abnormal oral glucose tolerance test. 
Abnormal fasting blood glucose concentration. 
Insulin required 

B Insulin dependent. 
Onset > 20 years old, duration < 10 years. 
Absence of vascular disease or retinopathy. 

C Insulin dependent. 
Onset between ages 10 and 20. 
Duration between 10 and 20 years. 
Background retinopathy noted. 
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White Classification of Diabetes During Pregnancy (con.) 

D Insulin dependent. Onset before age 10. 
Background retinopathy noted 

F Presence of diabetic nephropathy. 
H Presence of cardiac disease. 

R Presence of proliferative retinopathy 

T Presence of and/or renal transplant. 
 

ค าแนะน าเกี่ยวกับขนาดการใช้อินซูลินระหว่างตั้งครรภ ์
 

อายุครรภ(์สัปดาห)์ ขนาดอนิซูลนิ(ยูนิต/กก.)  แบบแผนการใช ้

 6-18   0.7  แบ่งใชเ้ช่นเดียวกบัผูป่้วยปกติ 
 18-26   0.8  เช่น  เชา้ ใช ้2/3 ของขนาดยาทัง้หมดใน 1 วนั 
 26-36   0.9  ควรใชอิ้นซูลินชนิดออกฤทธ์ิปานกลาง (NPH หรือ lente) 
 > 36   1.0  เย็น  ใช ้1/3 ของขนาดยาทัง้หมด ใน 1 วนั 
      ควรใชอิ้นซูลินชนิดออกฤทธ์ิสัน้ (regular หรือ semilente)  
 

การจ าแนกประเภทความเสี่ยงของยาทีใ่ช้ในโรคเบาหวาน 
 

 Generic Drug Products    Pregnancy Category 

 Insulin       B 
 Sulfonylureas      C/D 
 Biguanides (metformin)                  B 

  - glucosidase inhibitor (acarbose)   B 
 Thiazolidinedione (troglitazone)                 B 
 

การจ าแนกประเภทความเสี่ยงของยาทีใ่ช้ในโรคลมชกั 
 

 Drug    Pregnancy Category 

 Carbamazepine                 C 
 Phenobarbital    D 
 Phenytoin    D 
 Valproic  acid    D 
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การจ าแนกประเภทความเสี่ยงของยาทีใ่ช้ในโรคหอบหดื 

 Drug      Pregnancy Category 

Sympathomimetic bronchodilators     
Epinephrine (adrenaline)                   C 
Ephedrine       C 
Terbutaline       B 
Salbutamol (albuterol)      C 
Xanthines 
Theophylline       C 
Anticholinergics 
Atropine                     C 
Ipratropium       B 
Mast-call stabilizers 
Sodium cromoglycate (cromolyn sodium)                 B 
Nedocromil sodium      B 
Anti-leukotrienes 
Zafirlukast       B 
Zileuton                     C 
Corticosteroids 
Systemic corticosteroids                   C 
Inhaled: 
   Beclomethasone dipropionate                  C 
   Fluticasone dipropionate     C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



108 

 

 

การจ าแนกประเภทความเสี่ยงของยาทีใ่ช้ในโรคความดนัโลหติสงู 

 Drugs     Pregnancy category 

 ACE Inhibitors     D 

 - blockers     C 
 Clonidine     C 
 Diltiazem     C 
 Furosemide     C 
 Hydralazine     C 
 Hydrochlorothiazide    C/D 
 Methyldopa     B(PO)/C(IV) 
 Nifedipine     C 
 Prazosin                   C 
 Verapamil     C/D 

การจ าแนกประเภทความเสีย่งของยาอืน่ๆ 

 Drug     Pregnancy Category 

Gastrointestinal Drugs 
 Antacids     B 
 H2- antagonists     B 
 Metoclopramide                  B 
 Cisapride     C 
 Sucralfate     B 
Thyroid Drugs 
 Propylthiouracil     D 
 Methimazole     D 
 Levothyroxine     A 
Migraine Drugs 
 Ergotamine with caffeine                 D/X 
 Sumatriptan     B 
Anticoagulants 
 Heparin                   C 
    Warfarin                   D/X 
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Patient-Specific, Drug Therapy Problem Categories  
Drug therapy problems Possible causes of drug therapy problems 

1. Additional drug therapy:      
The patient has a 
medical condition that 
requires the initiation of 
new or additional drug 
therapy. 

1.1 The patient has a new medical condition requiring initiation of new  
      drug therapy.   
1.2 The patient has a chronic disorder requiring continuation of drug   therapy. 
1.3 The patient has a medical condition that requires combination  
      pharmacotherapy to attain synergism/potentiation of effects. 
1.4 The patient is at risk to develop a new medical condition preventable  
       by the use of prophylactic drug therapy and/ or premedication. 

2. Unnecessary drug 
therapy:    
The patient is taking drug 
therapy that is 
unnecessary given his or 
her present condition. 

2.1 The patient is taking a medication for which there is no valid medical Indication 
at this time.  

2.2 The patient accidentally or intentionally ingested a toxic amount of    
     a drug or chemical, resulting in the present illness or condition. 
2.3 The patient 's medical problem (s) are associated with drug abuse,  

Alcohol use, or smoking. 
2.4 The patient 's taking multiple drugs for a condition for which only single drug 

therapy is indicated. 
2.5 The patient is taking drug therapy to treat an avoidable adverse    

Reaction associated with another medication. 
3 Wrong drug: 

The patient has a 
medical condition for 
which the wrong drug is 
being taken. 

3.1 The patient has a medical problem for which this drug is not effective. 
3.2 Patient is allergic to this medication. 
3.3 Patient is receiving a drug that is not the most effective for the indication being 

treated. 
3.4 The patient has risk factors that contraindicate the use of this drug . 
3.5 The patient is receiving a drug that is effective but not the least costly. 
3.6 The patient is receiving a drug that is effective but not the most safe. 
3.7 The patient has an infection involving organisms that are resistant  
      to this drug. 
3.8 The patient has become refractory to the present drug therapy. 
3.9 The patient is receiving an unnecessary combination product when   
      a single drug would be appropriate.  
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Patient-Specific, Drug Therapy Problem Categories (con.) 
 

Drug therapy problems Possible causes of drug therapy problems 
4 Dosage too low:                           

The patient has a 
medical condition for 
which too little of the 
correct drug is being 
taken.  

 
 
 
 
 
 

4.1 The dosage used is too low to produce the desired response for this  
       patient. 
4.2 The patient is serum drug concentrations are below the desired  
      therapeutic range. 
4.3 Timing of prophylaxis (presurgical antibiotic given too early) was inadequate for 

this patient. 
4.4 Drug, dose, route, or formulation conversions were inadequate for this      
       patient. 
4.5 Dose and interval flexibility (insulin sliding scales, "as needed"  

Analgesics) were inadequate for this patient. 
4.6 Drug therapy was altered prior to adequate therapeutic trial for this  
       patient. 

5.  Adverse drug reaction:  
The patient has a medical 
condition resulting from an 

adverse drug reaction. 

5.1 The drug was administered too rapidly for this patient. 
5.2 The patient is having an allergic reaction to this medication. 
5.3 The patient has identified risk factors that make this drug too dangerous  
       to be used. 
5.4 The patient has experienced an idiosyncratic reaction to this drug. 

6.  Drug interaction:     
      The patient has a medical 
condition resulting from drug 
interaction. 

6.1 The bioavailability of the drug is altered due to an interaction with  
       another drug or food the patient is taking. 
6.2 The effect of the drug has been altered due to enzyme  
       inhibition/induction from another drug the patient is taking.  
6.3 The effect of the drug has been altered due to a substance in the food  
       the patient has been eating. 
6.4 The effect of the drug has been altered due to displacement from  
       binding sites by another drug the patient is taking. 
6.5 The patient is laboratory test result has been altered due to interference  
       from a drug the patient is taking. 
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Patient-Specific, Drug Therapy Problem Categories (con.) 

 

Drug therapy problems Possible causes of drug therapy problems 
7. Dosage too high:    

The patient has a medical condition 
for which too much of the correct 
drug is being taken. 
 
 

7.1 Dosage is too high for this patient. 
7.2 The patient 's serum drug concentrations are above the  
     desired therapeutic range. 
7.3 The patient 's drug dose was escalated too rapidly. 
7.4 The patient has accumulated drug from chronic  
      administration. 
7.5 Drug, dose, route, formulation conversions were inappropriate for This 

patient. 
7.6 Dose and interval flexibility (insulin sliding scales, "as needed"  

Analgesics) were inappropriate for this patient. 
8. Compliance:   

The patient has a medical    
      Condition resulting from not   
      Taking the drug appropriately. 

8.1 The patient did not receive the appropriate drug regimen  
     because a medication error (prescribing, dispensing,  
     administration, monitoring) was made. 
8.2 The patient did not comply (adherence) with the  
     recommended directions for using the medication. 
8.3 The patient did not take the drug as directed owing to the high cost of 

the product. 
8.4 The patient did not take the drug(s) as directed because of lack of 

Understanding of the directions. 
The patient did not take the drug(s) as directed because it would not 
be consistent with the patient 's health beliefs. 

9. Miscellaneous:  
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กิจกรรมประจ าวันของเภสัชกรทีป่ฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย 
8.00-8.30 น. : เก็บขอ้มลูผูป่้วยที่รบัใหม่  ช่วงเวรบ่าย / ดกึ 
8.30-11.30 น.  : ท า ward Round ผูป่้วยในตกึที่รบัผิดชอบ พรอ้มกบัแพทย ์/ นกัศกึษา 
     แพทย ์/ พยาบาล 

- ใหข้อ้มลูยาที่จ  าเป็นของผูป่้วยแตล่ะรายแก่แพทย ์ เช่น ประวตักิารใชย้า / แพย้าของผูป่้วย 
- ปรกึษาเรื่องยากรณีที่ผูป่้วยมีปัญหาที่เก่ียวขอ้งกบัยา 
- ตอบค าถามที่เก่ียวขอ้งเมื่อแพทย ์พยาบาลสอบถามขอ้มลูยา 

11.30 – 12.00 น.    :    ใหค้  าแนะน า / ปรกึษาเรื่องยาแก่ผูป่้วยที่กลบับา้นท่ี ward ที่มเีภสชักรอยู่     
       + counseling  ผูป่้วย ward อื่นท่ีจะกลบับา้น เช่นแนะน าวธีิใชย้าที่มีเทคนคิพิเศษ, warfarin, ยา
ที่มีโอกาสแพรุ้นแรงออกบตัรเฝา้ระวงั, แจกบตัรยาที่ควรหลีกเล่ียงใน G-6- PD deficiency, 
myasthenia gravis  

12.00-13.00 น. : พกักลางวนั หรือ เขา้รว่มฟัง  interesting case topic review ที่น่าสนใจ 
13.00-17.00 น. : 1. ซกัถามผูป่้วย / ญาติของผูป่้วย เรื่องประวตักิารใชย้า / แพย้าของผูป่้วยแต่ละราย 
                 2. ตดิตามผูป่้วย แพย้า counseling เรื่องยาผูป่้วย stroke, COPD, Heart failure, ward  

                    need  ที่ไม่มีเภสชักรอยู่ประจ า 
                 3. เก็บขอ้มลูผูป่้วยที่รบัใหม่ชว่งเวรเชา้ 
                 4. Review ขอ้มลูผูป่้วยทัง้หมดในหอผูป่้วย จากแฟ้มประวตัิการรกัษาในเรื่องของยา 

                    ที่ใช ้Parameter ที่ Monitor ใหเ้ป็นปัจจบุนั 
                5. วางแผนการตดิตามการใชย้าของผูป่้วย หรือแผนท่ีจะปรกึษาแพทยใ์นเรื่องยาของ    
                ผูป่้วยที่พบว่ามี DRP 
                6. สืบคน้ขอ้มลูยาที่ผูป่้วยใช ้เพื่อใชใ้นการติดตามการใชย้าหรือตอบค าถามแพทย ์/  
                บคุลากรทางการแพทย ์

(เวลาการปฏิบตัิงานในแต่ละช่วง  เภสชักรปรบัเวลาไดต้ามความเหมาะสม) 
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Average pharmacokinetic parameters for selected drugs in adults with normal renal and hepatic function 
Drug Oral 

availability 
(F)(%) 

Urinary 
Excretion 

(%) 

Bound in 
plasma 

(%) 

Clearance 
(L/h/70kg) 

Volume of 
distribution 

(L/70kg) 

Half-
life(h) 

Effective 
Concentration 

Toxic 
Concentration 

Acetaminophen 88 3 0 21 67 2 10-20 mg/L >300 mg/L 
Acyclovir 23 75 15 19.8 42 2.4 … … 
Amikacin … 98 4 5.5 19 2.3 15-30 mg/L peak >8mg/L trough 
Amoxicillin 93 88 18 10.8 15 1.7 … … 
Amphotericin … 4 90 1.9 53 18 … … 
Ampicillin 62 82 18 16.2 20 1.3 … … 
Amrinone 93 25 45 157/70.6 91 2.0/4.4 3.7mg/L … 
Aspirin 68 1 49 39 11 0.25 200-300mg/L 

analgesia 
>500 mg/L 

Atropine 50 57 18 24.6 120 4.3 … … 
Azathioprine 60 <2 … 239.4 57.4 0.16 … … 
Azlocillin … 65 28 Conc-

dependent 
15.2 1.4 … … 

Bumetanide 81 62 99 10.9 9.1 0.8 … … 
Caffeine 100 <2 36 5.9 43 4.9 … … 
Captopril 65 38 30 50.4 57 2.2 50 mg/ml … 
Carbamazepine >70 <1 74 5.3 98 15 4-10mg/L >10mg/L 
Cefazolin … 80 89 4.0 8.4 1.8 … … 
Cefoperazone … 29 89-93 5.0 6.3 2.1 … … 
Cefoxitin … 78 73 103.0 21.7 0.65 … … 
Ceftazidime … 84 21 34.0 16.1 1.6 … … 
Ceftriaxone … 46 Conc-

dependent 
1.0 11.2 7.3 … … 

Cephalexin 90 91 14 18 18 0.9 … … 
Chloramphenicol 80 25 53 10.2 66 3-4 10-25mg/L >25mg/L 
Chlordiazepoxide 100 <1 97 2.3 21 10 >0.7 mg/L … 
Chloroquine 89 61 61 7.6 8050 738 15-30 mg/L 250mmg/mL 
Chlorpropamide 90 20 96 0.13 6.8 33 … … 
Cimetidine 84 62 19 32.4 70 2.0 0.5-0.9 mg/L … 
Ciprofloxacin 60 65 40 25.2 130 4.1 … … 
Clonazepam 98 <1 86 6.5 224 23 5-70g/L … 

Codeine 50 negligible 7 46.2 182 2.9 65g/L … 

Cyclosporine 23 <1 93 24.6 85 5.6 Assay specific Assay specific 
Diazepam 100 <1 99 1.6 77 43 300-400 mg/mL … 
Diclofenac 54 <1 >99.5 17.6 11.9 1.1 … … 
Digitoxin 90 32 97 0.23 38 161 >10 mg/mL >35 mg/mL 
Digoxin 70 60 25 7.8 440 39 >0.8mg/mL >2mg/mL 
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Average pharmacokinetic parameters for selected drugs in adults with normal renal and hepatic function 
(Continued) 

Drug Oral 
availability 

(F)(%) 

Urinary 
Excretion 

(%) 

Bound in 
plasma 

(%) 

Clearance 
(L/h/70kg) 

Volume of 
distribution 

(L/70kg) 

Half-
life(h) 

Effective 
Concentration 

Toxic 
Concentration 

Diltiazem 44 <4 78 50.4 220 3.7 … … 
Disopyramide 83 55 Conc-

dependent 
5.0 41 6 3 mg/L >8 mg/L 

Doxorubicin 5 <15 79-85 71.4 425 30 … … 
Enalapril 41 90 55 9 40 11 5-20g/L … 

Erythromycin 35 12 84 38.2 55 1.6 … … 
Ethambutol 77 79 <5 36 110 3.1 … >10mg/L 
Ethosuximide … 25 0 0.80 50 45 40-100 mg/L … 
Flucytosine 84 99 4 7.2 48 4.2 35-70 mg/L >100 mg/L 
Fluoxetin >60 <2.5 94 40.3 2450 53 <500mg/mL … 
Foscarnet 17 82 15 140 30.1 3.3 100-500mol/L … 
Gentamicin … 90 10 5.4 21 2.5 4-10 mg/L peak >2mg/L trough 
Heparin … negligible Extensive Conc-

dependent 
4.0 Conc-

dependent 
… … 

Imipramine 40 2 90 63 1260 12-16 100-300mg/ml >1mg/L 
Indomethacin 98 15 90 8.4 18 2.4 0.3-3 mg/L >5mg/L 
Isoniazid ~100 7/29 ~0 31.1/15.5 47 1.1/3.1 >500g/ml … 
Ketoconazole unknown <1 990 35.3 168 3.3 … … 
Labetalol 18 5 50 105 660 4.9 0.13mg/L … 
Lidocaine 35 2 70 39.4 77 1.8 1.5-6mg/L >6mg/L 
Lithium 100 95 0 1.5 55 22 0.5-1.25mcg/L >15 mcg/L 
Meperidine 52 12 58 72 310 3.2 0.4-0.7 mg/L … 
Methadone 92 24 89 5.9 266 35 >100g/L … 
Methotrexate 70 81 34-46 9 39 7.2 … >10 mol/L at 

24 hrs. 
Methylprednisolone 82 4.9 78 25.0 84 2.3 >15mg/ml … 
Metoprolol 38 10 11 63 290 3.2 25mg/ml … 
Metronidazole 99 10 10 5.4 52 8.5 3-6mg/L … 
Morphine 24 8 35 60 230 1.9 … … 
Naproxen 99 <1 99.7 0.55 11.2 14 >50g/ml … 

Nifedipine 50 0 96 29.4 55 1.8 47mg/ml … 
Nortriptyline 51 2 92 30 13.300 31 50-140 mg/ml >150 mg/ml 
Pancuronium … 67 29 7.6 18.2 2.3 0.25-0.4 mg/L … 
Pentamidine negligible <5 70 75.6 13.300 144 … … 
Phenobarbital 100 24 51 0.26 38 99 10-25mg/L >30mg/L 
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Average pharmacokinetic parameters for selected drugs in adults with normal renal and hepatic function 
(Continued) 

Drug Oral 
availability 

(F)(%) 

Urinary 
Excretion 

(%) 

Bound in 
plasma 

(%) 

Clearance 
(L/h/70kg) 

Volume of 
distribution 

(L/70kg) 

Half-
life(h) 

Effective 
Concentration 

Toxic 
Concentration 

Phenytoin 90 2 89 Conc-
dependent 

45 Conc-
dependent 

10-20mg/L >20mg/L 

Piperacillin … 71 16-21 10.9 12.6 0.93 … … 
Prednisolone 82 26 90-95 36.5 105 2.2 … … 
Prednisone 80 3 75 15.1 70 3.6 … … 
Primidone 92 42 19 4.0 41 8-15 8-12 mg/L >12mg/L 
Procainamide 83 67 16 36 130 3 3-14 mg/L >14 mg/L 
Propranolol 26 1 87 50.4 270 3.9 20 mg/ml … 
Pyridostigmine 14 85 … 36 77 1.9 50-100 mg/mL >100 mg/mL 
Quinidine 70-80 16 87 19.6 190 6.2 2-6 mg/L >8 mg/L 
Ranitidine 52 69 15 43.8 91 2.1 100 mg/mL … 
Rifampin 7 7 89 14.4 68 3.5 … … 
Salicylic acid 100 2-30 Conc-

dependent 
Conc-

dependent 
12 Conc-

dependent 
150-300 mg/L >200 mg/L 

Sulfamethoxazole ~100 14 62 1.3 141 10.1 ... ... 
Tacrolimus 16 <1 75-99 2.9 62 15 15-25 mg/mL … 
Terbutaline 14 56 20 14.4 125 14 2.3 mg/mL … 
Tetracycline 77 58 65 7.2 105 11 … … 
Theophylline 96 18 56 2.9 35 8.1 5-20 mg/L >20mg/L 
Tobramycin … 90 10 4.6 23.1 2.2 4-10 mg/L peak >2 mg/trough 
Tocainide 89 38 10 10.8 210 14 3-9 mg/L >10 mg/L 
Tolbutamide 93 0 96 1.0 7 5.9 80-240 mg/L .. 
Trimethoprim ~100 69 44 9.2 119 11 ... ... 
Tubocurarine … 63 50 8.1 27 2 0.6 mg/L … 
Valproic acid 100 2 93 0.46 15 14 30-100 mg/L >150 mg/L 
Vancomycin … 79 30 5.9 49 5.6 15-30 mg/L 

peak 7.5-20 
mg/L trough 

… 

Verapamil 22 3 90 63 350 4 >120 mg/mL … 
Warfarin 93 3 99 0.19 9.8 37 2.2 mg/L … 
Zidovudine 63 18 <25 61.8 98 1.1 … … 
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แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยถูกงพูษิกัด 
Snake bite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 + 0.9% NaCl or D5W 100 ml v drip in 1 hr. 
 
ข้อควรระวัง: ผูป่้วยที่มีประวตัิชดัเจนว่ามีอาการแพอ้ยา่งรุนแรงต่อผลิตภณัฑจ์ากเซรุม่มา้ หรือตอ่เซรุม่ตา้นพิษงู7 
พิจารณาใหย้าแกแ้พใ้นกลุ่มยาตา้นฮีสตามีนก่อนการใหเ้ซรุม่ตา้นพิษงู 
การให้ antivenum 

Antivenum เป็นผงแหง้ ก่อนใชใ้ห ้dilute ดว้ย sterile water ที่ใหแ้นบมาดว้ย โดย antivenum 1 vials dilute ให้
เป็น 10 ml จะไดเ้ป็นสารละลายใส  
หมายเหตุ :วิธกีารผสม antivenum ในการท า desensitization  
1 : 1   สารละลาย antivenum 1 ml + sterile water 1 ml 
1 : 10  สารละลาย antivenum 1 ml + sterile water 9 ml   
1 : 100  สารละลาย antivenum 1:10 1 ml + sterile water 9 ml   
1 : 1,000  สารละลาย antivenum 1:100 1 ml + sterile water 9 ml   
1:10,000  สารละลาย antivenum 1:1,000 1 ml+ sterile water 9 ml   
1:100,000  สารละลาย antivenum 1:10,000 1 ml+sterile water 9ml   
อ้างอิง   : มกุดา ตฤษณานนท,์ศรชยั หลอูารียส์วุรรณ.คูม่ือการรกัษาผูถ้กูงกูดั.กรุงเทพฯ : องคก์ารเภสชักรรม , กนัยายน 
2534. 
               ภาควิชาอายรุศาสตรค์ณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ผูช้่วยศาสตราจารยน์ายแพทยส์ชุยั สุ
เทพารกัษ์ เซรุม่ตา้นพิษงู 
https://www.rama.mahidol.ac.th/poisoncenter/sites/default/files/public/pdf/books/Antidote_book3-
03_Antivenoms.pdf.11 Mar.2562 

*** ดว้ยความปรารถนาดีจาก งานบรกิารเภสชักรรมคลินิก 
รพ. ล าปาง โทร 054-237400 

 

ชนิดของง ู ขนาดของ Antivenum 

งูท่ีมีพษิต่อระบบประสาท 
งูเห่า 
งูองอาง  งูสามเหล่ียม งูทบัสมิงคลา 

 
10 vials 
5 vials :ซ ้าไดทุ้ก 2-4 ชัว่โมง 
หากอาการยงัไม่ดีขึ้น 

งูท่ีมีพษิต่อระบบเลือด 
งูกะปะ  งูแมวเซา 
 
งูเขียวหางไหม ้

 
3-5 vials ซ ้าไดทุ้ก 6 ชัว่โมง จนกว่า
VCT จะปกติ 
3  vials ซ ้าไดทุ้ก 6 ชัว่โมง จนกว่า
VCT จะปกติ 

https://www.rama.mahidol.ac.th/poisoncenter/sites/default/files/public/pdf/books/Antidote_book3-03_Antivenoms.pdf.11
https://www.rama.mahidol.ac.th/poisoncenter/sites/default/files/public/pdf/books/Antidote_book3-03_Antivenoms.pdf.11
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Desensitization antivenom 
1:100,000  1 ml IV push ชา้ๆ 

 then 10 min 
1:100,000  2 ml IV push ชา้ๆ 

  10 min 
1:100,000  5 ml IV push ชา้ๆ 

  10 min 
1:10,000  1 ml IV push ชา้ๆ 

  10 min 
1:10,000  2 ml IV push ชา้ๆ 

  10 min 
1:10,000  5 ml IV push ชา้ๆ 

  10 min 
1:1,000   1 ml IV push ชา้ๆ 

  10 min 
1:1,000   2 ml IV push ชา้ๆ 

  10 min 
1:1,000   5 ml IV push ชา้ๆ 

  10 min 
1:100   1 ml IV push ชา้ๆ 

 10 min 
1:100   2 ml IV push ชา้ๆ 

  10 min 
1:100   5 ml IV push ชา้ๆ 

 10 min 
1:10   1 ml IV push ชา้ๆ 

 10 min 
1:10   2 ml IV push ชา้ๆ 

  10 min 
1:10   5 ml IV push ชา้ๆ 

 10 min 
1:1   1 ml IV push ชา้ๆ 

 10 min 
1:1  2 ml IV push ชา้ๆ 

 10 min 
     1:1  5 ml IV push ชา้ๆ10 min 
เร่ิม dose antivenom ปกติ โดย drip in 0.5-1 hr 

(5-10 vials แลว้แต่ชนิดของงู) 
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ข้ออมูลการผสม drug compatibility ของ sedative drug non-depolarizing muscle relaxant, analgesic 
drug Concentration Stability Compatibility 

Ketamine (50 mg/ml) 
10 ml 

< 2 mg / ml ในNSS, 
5%D/W2 sterile water 

ปกติจะไมม่ีสีจนถึงสีเหลือง
อ่อน  หากยาโดนแสงนาน
อาจเปล่ียนเป็นสีเขม้ขึน้ ซึ่ง
ไม่มีผลต่อ Potency, หา้มใช้
ถา้ตกตะกอน 

หา้มผสมกบั thiopental, 
phenobarbital, diazepam/ 
compatible กบั pethidine, 
morphine, propofol 

Atracurium (10 
mg/ml) 5 ml หา้มใช ้
IM  

20 mg / 100 ml or 50 
mg / 100 ml c D5W, 
D5 S, NSS หา้มผสม
กบั LRI 

เก็บยาในตูเ้ย็น ถา้เปิด vial 
แลว้เก็บได ้14 days  

ไม่เขา้กบั alkaline solution , 
NaHCO3, aminophylline, 
heparin, nitroprusside, 
propofol, dobutamine, 
fentanyl, dopamine, 
gentamicin, morphine, KCl, 
vancomycin, adrenaline, 
midazolam hydrocortisone, 
NTG, TPN, cotrimoxazole ไม่
แนะน าใหผ้สมกบั LRI เพราะว่า
อยู่ได ้8  ชม. 

Cisatracurium Dilute เป็น 1: 5 or 1: 
10 ดว้ย NSS, 5% D/W 
อยู่ได ้24 ชม. ที่
อณุหภมูิหอ้ง 

เปิดแลว้เก็บในตูเ้ย็นอยู่ได ้
21  วนั  หากน าออกจาก
ตูเ้ย็นมาที่อณุหภมูิหอ้งอยู่ได ้
1 วนั 

ไม่เขา้กบั NaHCO3, propofol 
เขา้กบั fentanyl, midazolam 

Propofol  Dilute ใน 5 % D/W   
conc.    > 2 mg / ml 
อยู่ได ้8 hr ที่
อณุหภมูิหอ้ง 

หา้มใชห้ากยาแยกชัน้ เก็บที่
อณุหภมูิหอ้ง  หา้มเก็บใน
ตูเ้ย็น 

เขา้กบั LRI, 5% D/S, D-5-W, 
LR, lidocaine, soybean fat 
emulsion  

Midazolam 100 mg + 5% D/W, 
NSS 250 ml max 
conc. (1:2) 

ผสมแลว้ stable 24 hrs. ที่
อณุหภมูิหอ้ง / ตูเ้ย็น ไม่ตอ้ง
ป้องกนัแสง 

เขา้กบั NS, D-5-W 

Morphine (1:1 ถงึ 1:10) ผสมกบั 
D-5-W 

ถา้ยาเปล่ียนเป็นสีเขม้แสดง
ว่ายาสลายตวั ถา้เปิดแลว้ใช้
ภายใน 4 ชม. 
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Drug Concentration Stability Compatibility 
Pethidine (50 mg) ต่อ 50 ml  

1 mg/ml for IV 
infusion  

ผสมไดก้บั D-5-W, NSS Incompatible with 
aminophylline, heparin, 
phenobarbital, phenytoin, 
sodium bicarbonate 

Vecuronium 0.1-0.2 mg/ml (1:10 
ถึง 1: 5) pH 4.0 D5W, 
0.9% NaCl 
 

ผสมกบั  sterile water แลว้
เก็บที่อณุหภมูิหอ้งได ้1 วนั 
หา้มผสมกบัดา่ง เช่น  
sodium bicarbonate 

Incompatibility กับ NaHCO3, 
Amphotericin, Diazepam, 
Furosemide, Thiopental, 
vancomycin, midazolam, 
morphine, nicardipine, NTG, 
norepinephrine, propofol, 
Ranitidine, Nitroprusside, 
Cotrimoxazole,  
Compatibility กับ 
aminophylline, Cefazolin, 
norepinephrine, propofol, 
ranitidine, cefuroxime, 
dobutamine, epinephrine, 
fentanyl, gentamycin, heparin, 
vancomycin, nicardipine, 
NTG, cotrimoxazole, 
nitroprusside, hydrocortisone, 
midazolam, morphine  

Fentanyl ผสมกบั 5%D/W  
(5-40 mg/L) 
ผสมกบั NSS(5-20 
mg/L) 

ผสมแลว้เก็บที่อณุหภมูิหอ้ง
ได ้7 วนั 

Incompatibility กบั 5-FU, 
thiopental  
Compatibility กบั 5%D/W, 
NSS, bupivacaine, atracurium, 
Atropine, Ketamine, 
chlorpromazine, 
dimenhydrinate, 
diphenhydramine, heparin, 
pethidine, metoclopramide, 
midazolam, morphine, 
ondansetron, ranitidine 

 
 



120 

 

 

Reference: 
 
  1. Lacy et al Drug Information Handbook 17th edition 
  2. Trissel’ s Lawrence Handbook on injectable drugs 13th edition 
  3. Globalrph David McAuley vecuronium https://globalrph.com/dilution/norcuron-vecuronium/ 24 Apr.2017. 
 
หมายเหตุ หากไม่มีระบใุนนีแ้สดงวา่ไม่มีขอ้มลู ไม่รบัรอง stability และ compatibility 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://globalrph.com/dilution/norcuron-vecuronium/
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ภาคผนวก 
Norepinephrine recommendation 

Sepsis & Septic Shock 
0.01-3 mcg/kg/min IV infusion 
titrated in increments of 0.02 mcg/kg/min (decrements too) q 1-15 min 
(http://www.emed.wisc.edu/sites/default/files/Vasoactive%20Drip%20Titration%20Chart.pdf) 
(University of Wisconsin Hospitals and Clinics Intensive Care Vasoactive Continuous 
Infusion Titration – Adult ‐ Inpatient 
https://www.uwhealth.org/cckm/cpg/medications/related/18---Intensive-Care---Vasoactive-
Continuous-Infusion-Titration---Adult.pdf.22 Mar 2017.) 

 

https://www.uwhealth.org/cckm/cpg/medications/related/18---Intensive-Care---Vasoactive-Continuous-Infusion-Titration---Adult.pdf.22
https://www.uwhealth.org/cckm/cpg/medications/related/18---Intensive-Care---Vasoactive-Continuous-Infusion-Titration---Adult.pdf.22
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Support for Normal saline (NS): 
Source: Trissel' s™ 2 IV Compatibility tools (accessed: March 2015): "Baumgartner et 
al. reported that drug remains stable in NaCl 0.9% for at least 24 hrs. Walker et al. 
reported that norepinephrine bitartrate 64.5 mcg/mL in dextrose 5% or sodium 
chloride 0.9% was stable for at least 61 days stored at 4 or 23 °C as long as solutions 
were protected from exposure to light. If solutions were exposed to light, drug's 
stability was greatly reduced with losses of 10.5 to 22.6%. The presence or absence 
of dextrose seemed to make little or no difference to norepinephrine bitartrate stability 
in this study."    "Abbott laboratories indicated that norepinephrine bitartrate is 
physically compatible c all common infusion solns." 
Norepinephrine recommendation 
  ดงันัน้หากผสม concentration 8 mg in D5W or D5S 100 ml ควร protect from light และ
เน่ืองจากประเทศไทยอณุหภมูิเฉลี่ยเกิน 23 องศาเซลเซียสควรผสมกบั D5W or D5S หากวดั
อณุหภมูิหอ้งไดน้อ้ยกว่าหรือเท่ากบั 23 องศาเซลเซียสและมีความจ าเป็นตอ้งเลี่ยง dextrose 
อาจผสมใน NSS ได ้
(Global RPH David McAuley norepinephrine 21 Feb. 2018.) 
Noteworthy adverse effects: - dysrhythmias, tissue necrosis, ischemia: 
(University of Wisconsin Hospitals and Clinics Intensive Care Vasoactive Continuous 
Infusion 
http://www.emed.wisc.edu/sites/default/files/Vasoactive%20Drip%20Titration%20Cha
rt.pdf 22 Mar.2017.) 
 
Norepinephrine incompatible 
  Incompatible c aminophylline, atropine, sodium bicarbonate 
(http://www.vhpharmsci.com/Resources/PDTM/Additional%20Y-
site%20Compatibility%20Table-VA.pdf) 
 
 

http://www.emed.wisc.edu/sites/default/files/Vasoactive%20Drip%20Titration%20Chart.pdf
http://www.emed.wisc.edu/sites/default/files/Vasoactive%20Drip%20Titration%20Chart.pdf
http://www.vhpharmsci.com/Resources/PDTM/Additional%20Y-site%20Compatibility%20Table-VA.pdf
http://www.vhpharmsci.com/Resources/PDTM/Additional%20Y-site%20Compatibility%20Table-VA.pdf
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Norepinephrine compatible 
  compatible c amiodarone, Ca gluconate, dexmedetomidine, fentanyl, haloperidol, 
heparin, hydrocortisone, MgSO4, methylprednisolone, midazolam, 
morphine, Vit B, NTG, KCl, propofol 
(http://www.vhpharmsci.com/Resources/PDTM/Additional%20Y 
site%20Compatibility%20Table-VA.pdf) 

 
Norepinephrine monitoring 
  Arrhythmia 
pulmonary edema 
tissue necrosis, etc. 
(https://www.pdr.net/drug summary/Levophed-norepinephrine-bitartrate-868,2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pdr.net/drug%20summary/Levophed-norepinephrine-bitartrate-868,2019
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Adrenaline 
  5 mg dilute c NSS or D5W 250 ml 
compatible c calcium salts, dopamine, dobutamine, fentanyl, furosemide, heparin, midazolam, 
morphine, norepinephrine, Potassium Chloride, TPN, vecuronium, dextran, hydrocortisone, 
lidocaine, pantoprazole, propofol, vit B 
(http://www.vhpharmsci.com/Resources/PDTM/Additional%20Y-
site%20Compatibility%20Table-VA.pdf) titrated up by 1-2 mcg/min q 1-15 min 
(University of Wisconsin Hospitals and Clinics Intensive Care Vasoactive Continuous Infusion 
https://www.emed.wisc.edu/sites/default/files/vasoactive%20drip%20titration%20chart.pdf. 
20 Sep. 2017) 
 

 
 
(https://ceufast.com/course/vasoactive-drips-a-guide-to-starting-and-titrating-critical-
care-drips-adult-and-pediatric,2016) 
 
adrenaline incompatible c NaHCO3 
(http://www.vhpharmsci.com/Resources/PDTM/Additional%20Y-
site%20Compatibility%20Table-VA.pdf) 

http://www.vhpharmsci.com/Resources/PDTM/Additional%20Y-site%20Compatibility%20Table-VA.pdf
http://www.vhpharmsci.com/Resources/PDTM/Additional%20Y-site%20Compatibility%20Table-VA.pdf
https://www.emed.wisc.edu/sites/default/files/vasoactive%20drip%20titration%20chart.pdf
https://ceufast.com/course/vasoactive-drips-a-guide-to-starting-and-titrating-critical-care-drips-adult-and-pediatric,2016
https://ceufast.com/course/vasoactive-drips-a-guide-to-starting-and-titrating-critical-care-drips-adult-and-pediatric,2016
https://ceufast.com/course/vasoactive-drips-a-guide-to-starting-and-titrating-critical-care-drips-adult-and-pediatric,2016
http://www.vhpharmsci.com/Resources/PDTM/Additional%20Y-site%20Compatibility%20Table-VA.pdf
http://www.vhpharmsci.com/Resources/PDTM/Additional%20Y-site%20Compatibility%20Table-VA.pdf
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Adrenaline adverse effect 
    Observe tachycardia, palpitations, angina, tachydysrhythmias 
Skin: necrosis from 
vasoconstriction(https://www.aci.health.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/3063
43/liverpoolAdrenaline.pdf,2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.aci.health.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/306343/liverpoolAdrenaline.pdf,2019
https://www.aci.health.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/306343/liverpoolAdrenaline.pdf,2019
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Dobutamine 
  2-20 mcg/kg/min; not to exceed 40 mcg/kg/min 
(https://reference.medscape.com/drug/dobutamine,2019) 
Dobutamine 500mg dilute c D5W or NSS 250 ml (GlobalRPH David McAuley 
dobutamine https://globalrph.com/dilution/dobutamine-hydrochloride 21 Jan.2018.) 
Dose titration increment=2.5 mcg/kg/min 
(University of Wisconsin Hospitals and Clinics Intensive Care Vasoactive Continuous 
Infusion 
https://www.emed.wisc.edu/sites/default/files/vasoactive%20drip%20titration%20char
t.pdf. 20 Sep. 2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://globalrph.com/dilution/dobutamine-hydrochloride
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Dobutamine compatible 
  compatible c amiodarone, atropine, dexmedetomidine, fentanyl, Mg, midazolam, 
morphine, NTG, nitroprusside, norepinephrine, KCl, propofol 
(http://www.vhpharmsci.com/Resources/PDTM/Additional%20Y-
site%20Compatibility%20Table-VA.pdf) 
 
Dobutamine incompatible 
  Dobutamine incompatible Ca gluconate, cefoxitin, diazepam, furosemide, dilantin, 
heparin, K2HPO4, NaHCO3, tigecycline 
(http://www.vhpharmsci.com/Resources/PDTM/Additional%20Y-
site%20Compatibility%20Table-VA.pdf) 
 
Dobutamine monitoring 
  premature ventricular beats 
hypotension 
phlebitis 
rarely reduce K to hypokalemic levels 
palpitations, etc. 
lead to reactions in rare pts. c sulfite hypersensitivity 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470431/,2019) 
 
Dobutamine contraindications 
  contraindicated according to FDA in pts. c history of allergic reactions to 
dobutamine or sulfite  
  contraindicated in pts. c history of idiopathic hypertrophic sub-aortic stenosis. 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470431/,2019) 
 
 

http://www.vhpharmsci.com/Resources/PDTM/Additional%20Y-site%20Compatibility%20Table-VA.pdf
http://www.vhpharmsci.com/Resources/PDTM/Additional%20Y-site%20Compatibility%20Table-VA.pdf
http://www.vhpharmsci.com/Resources/PDTM/Additional%20Y-site%20Compatibility%20Table-VA.pdf
http://www.vhpharmsci.com/Resources/PDTM/Additional%20Y-site%20Compatibility%20Table-VA.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470431/,2019
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470431/,2019
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470431/,2019
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470431/,2019
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Cisatracurium 
  1-2 mcg/kg/min dose range of 0.5-10 mcg/kg/min reported 
(https://reference.medscape.com/drug/nimbex-cisatracurium-343104. 2019) 
Continuous infusion 1–3 mcg/kg/min (https://www.drugguide.com/ddo/view/Davis-
Drug-Guide/109853/all/cisatracurium, 2019) 
  Cisatracurium dilution 
  150 mg + NSS or D5W up to 150 ml ประยกุตต์าม strength ท่ีรพ. ล าปางมี 
 (Global RPH David McAuley nimbex-cisatracurium 
https://globalrph.com/dilution/nimbex-cisatracurium/. 20 Dec. 2017) (Cisatracurium 
http://www.just.edu.jo/DIC/DrugsLibrary/Cisatracurium.pdf.19 Feb.) 
 
  Table of cisatracurium150 mg + NSS or D5W up to 150 ml (1-3 mcg/kg/min) 
 

   
(https://www.medicines.org.uk/emc/product/4268/smpc,2016) 

https://reference.medscape.com/drug/nimbex-cisatracurium-343104
https://reference.medscape.com/drug/nimbex-cisatracurium-343104
https://www.drugguide.com/ddo/view/Davis-Drug-Guide/109853/all/cisatracurium,%202019
https://www.drugguide.com/ddo/view/Davis-Drug-Guide/109853/all/cisatracurium,%202019
https://www.drugguide.com/ddo/view/Davis-Drug-Guide/109853/all/cisatracurium,%202019
http://www.just.edu.jo/DIC/DrugsLibrary/Cisatracurium.pdf
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(https://www.drugguide.com/ddo/view/Davis-Drug-Guide/109853/all/cisatracurium, 
2019) 
(Global RPH David McAuley nimbex-cisatracurium 
https://globalrph.com/dilution/nimbex-cisatracurium/. 20 Dec. 2017) 

 
 (Cisatracurium http://www.just.edu.jo/DIC/DrugsLibrary/Cisatracurium.pdf.19 Feb) 
(https://www.medicines.org.uk/emc/product/4268/smpc,2016) 

https://www.drugguide.com/ddo/view/Davis-Drug-Guide/109853/all/cisatracurium,%202019
https://www.drugguide.com/ddo/view/Davis-Drug-Guide/109853/all/cisatracurium,%202019
https://www.drugguide.com/ddo/view/Davis-Drug-Guide/109853/all/cisatracurium,%202019
https://globalrph.com/dilution/nimbex-cisatracurium/
http://www.just.edu.jo/DIC/DrugsLibrary/Cisatracurium.pdf.19
https://www.medicines.org.uk/emc/product/4268/smpc,2016
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Cisatracurium adverse effect: 
<1%, postmarketing case reports: Bradycardia, bronchospasm, flushing, 
hypotension, muscle calcification (prolonged use), myopathy (ac.quadriplegic 
syndrome; prolonged use), pruritus, skin rash 
(https://www.drugs.com/ppa/cisatracurium.html,2019) 
 
Cisatracurium Incompatibility: 
amphotericin B cholesteryl 
Pantoprazole 
(https://www.drugguide.com/ddo/view/Davis-Drug 
Guide/109853/all/cisatracurium,2019) 
 
Cisatracurium compatible: 
 fentanyl, midazolam (http://www.vhpharmsci.com/Resources/PDTM/Additional%20Y-
site%20Compatibility%20Table-VA.pdf) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.drugs.com/ppa/cisatracurium.html,2019
https://www.drugs.com/ppa/cisatracurium.html,2019
https://www.drugguide.com/ddo/view/Davis-Drug%20Guide/109853/all/cisatracurium,2019
https://www.drugguide.com/ddo/view/Davis-Drug%20Guide/109853/all/cisatracurium,2019
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Midazolam dose for sedation of intubated/ventilated pts. 
Initial, 20-100 mcg/kg/hr infusion; titrate up or down 25-50% 
(Medscape midazolam https://reference.medscape.com/drug/versed-midazolam-
342907 19 Aug. 2019)  
Mechanical ventilator pts.:0.05 to 0.2 mg/kg/hr for sedation 
(Global RPH David McAuley versed-midazolam https://globalrph.com/dilution/versed-
midazolam/, 18 Oct. 2017) 
infusion rate should be titrated to desired level of sedation using 25% to 50% 
adjustments in dosage. After desired level of sedation achieved, infusion rate should 
be decreased by 10% to 25% q few hr. to find minimum effective infusion rate. 
(https://www.pdr.net/drug-summary/midazolam-hydrochloride-
injection?druglabelid=985,2019) 
 

 
 
 
 
 
 

https://reference.medscape.com/drug/versed-midazolam-342907
https://reference.medscape.com/drug/versed-midazolam-342907
https://globalrph.com/dilution/versed-midazolam/,%2018%20Oct.%202017
https://globalrph.com/dilution/versed-midazolam/,%2018%20Oct.%202017
https://www.pdr.net/drug-summary/midazolam-hydrochloride-injection?druglabelid=985,2019
https://www.pdr.net/drug-summary/midazolam-hydrochloride-injection?druglabelid=985,2019
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Midazolam dose for Refractory Status Epilepticus 
  0.1 to 0.35 mg/kg load then 0.05-2 mg/kg/hr. 
if breakthrough of status epilepticus occurs while on continuous infusion, administer 
bolus of 0.1-0.2 mg/kg and increase infusion rate by 0.05-0.1 mg/kg/hr. 
(Medscape midazolam https://reference.medscape.com/drug/versed-midazolam-
342907 19 Aug. 2019.) 

 
Midazolam soln. for inj. or infusion must not be mixed c alkaline soln. (: - NaHCO3) for 
inj. (Accord Healthcare Limited Midazolam 1 mg/ml Solution for Injection or Infusion 
https://www.medicines.org.uk/emc/product/6045/smpc.17 Sep.2018.) 
  Incompatible c hydrocortisone, dimenhydrinate, furosemide, NaHCO3 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4943052/,2016) 
(http://www.vhpharmsci.com/Resources/PDTM/Additional%20Y-
site%20Compatibility%20Table-VA.pdf) 
 

https://www.medicines.org.uk/emc/product/6045/smpc.17
http://www.vhpharmsci.com/Resources/PDTM/Additional%20Y-site%20Compatibility%20Table-VA.pdf
http://www.vhpharmsci.com/Resources/PDTM/Additional%20Y-site%20Compatibility%20Table-VA.pdf
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Midazolam compatible:  
  amikacin, amiodarone, Ca gluconate, cefazolin, ciprofloxacin, clindamycin, 
dobutamine, dopamine, epinephrine, fentanyl, gentamicin, haloperidol, heparin, RI, 
methylprednisolone, metronidazole, MO, NTG, nitroprusside, norepinephrine, KCl, 
propofol, rocuronium, vancomycin 
 
Midazolam monitoring:  
  Hypotension, drowsiness, worsoning delirium 
(https://www.pdr.net/drug-summary/midazolam-hydrochloride-
injection?druglabelid=985,2019) 
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Fentanyl dose 
 
Continuous IV Infusion may dilute in 5% D/W or 0.9% NSS 
Commonly used infusion conc. for adults: 10 mcg/ml max conc. of 50 mcg/mL  
(https://www.pdr.net/drug-summary/Fentora-fentanyl-2330, 2019) 
recommended infusion rate for fentanyl in SCCM guidelines is 0.7-10 mcg/kg/hr. 
Side effect: - constipation, drowsiness, confusion 
(https://www.medicalnewstoday.com/articles/308156.php,2019) 
occasionally may even cause colonic pseudo-obstruction (Ogilvie’s syndrome) 
(EMCrit Josh Farkas PulmCrit - Fentanyl infusions for sedation: The opioid pendulum 
swings astray? https://emcrit.org/pulmcrit/pulmcrit-fentanyl-infusions-sedation-opioid-
pendulum-swings-astray/. 30 Dec. 2009.) 
 

 
 
 

https://www.pdr.net/drug-summary/Fentora-fentanyl-2330,%202019
https://emcrit.org/pulmcrit/pulmcrit-fentanyl-infusions-sedation-opioid-pendulum-swings-astray/
https://emcrit.org/pulmcrit/pulmcrit-fentanyl-infusions-sedation-opioid-pendulum-swings-astray/
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Ketamine 
 
  Usual dose for sedation/analgesia in mechanically ventilated pts: 
○ Bolus: 0.5-1 mg/kg can be given prior to starting infusion 
○ Infusion: 0.5-1 mg/kg/hr. c usual range being 0.1-4.5 mg/kg/hr. (Alaris soft max: 
2mg/kg/hr.) (Adult ICU Pain and Sedation Guideline for Mechanically Ventilated 
Patients https://www.nyspfp.org/Materials/NYSPFP_VAE_ICUPain_092617.pdf,15 July 
2016.) 
  diluted in D5W or NS to prepare infusion c final conc. of 1 mg/mL (or 2 mg/mL in 
pts. c fluid restrictions) 
(Ketamine http://www.just.edu.jo/DIC/DrugsLibrary/Ketamine.pdf.19 Feb. 2019.) 
  Intermittent IV Infusion: dilute in D5% or NaCl 0.9% to a max. conc. 5 mg/ml 
(Critical Care Trauma Centre KETAMINE (Ketalar) www.lhsc.on.ca › Health 
Professionals › Critical Care Trauma Centre › Monographs,17 Jan 2018.) 
 

 

https://www.nyspfp.org/Materials/NYSPFP_VAE_ICUPain_092617.pdf,15%20July%202016
https://www.nyspfp.org/Materials/NYSPFP_VAE_ICUPain_092617.pdf,15%20July%202016
http://www.just.edu.jo/DIC/DrugsLibrary/Ketamine.pdf.19
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Ketamine side effect:  
 
  common: fast heartbeat, high BP, confused, delirium, hallucination, shaking 
extremities 
  infrequent: abnormally low BP 
Decreased Lung Function 
Slow Heartbeat 
Abnormal Increase in Muscle Tone 
Redness of Skin 
   rare: spasm of larynx 
Abnormal HR 
Bloody Urine 
(https://www.webmd.com/drugs/2/drug-156554/ketamine-intravenous/details/list-
sideeffects, 2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.webmd.com/drugs/2/drug-156554/ketamine-intravenous/details/list-sideeffects,%202019
https://www.webmd.com/drugs/2/drug-156554/ketamine-intravenous/details/list-sideeffects,%202019
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Nicardipine 
 
  IV: 5 mg/hr. initially; may be increased by 2.5 mg/hr. every 15 minutes; not to 
exceed 15 mg/hr. 
(https://reference.medscape.com/drug/cardene-iv-nicardipine-342377, 2019) 
  Unless given by central venous line, dilute to a concentration of 0.1 - 0.2 mg/ml 
before use 
(ADVANZ Pharma Nicardipine 10mg/10ml Solution for Injection 
https://www.medicines.org.uk/emc/product/3322/smpc,14 Nov.2018) 
  50 mg + NSS or D5W up to 250 ml v drip 25-75 ml/ hr. titrated by 2.5 mg/hr. (12.5 
ml/ hr.) q15 min (https://www.medicines.org.uk/emc/product/3322/smpc,2018) 
(https://reference.medscape.com/drug/cardene-iv-nicardipine-342377,2019) 
 
Nicardipine side effect 
 
  Dizziness, lightheadedness, headache, flushing 
(https://www.webmd.com/drugs/2/drug-8044/nicardipine-oral/details,2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://reference.medscape.com/drug/cardene-iv-nicardipine-342377
https://www.medicines.org.uk/emc/product/3322/smpc,14%20Nov.2018
https://reference.medscape.com/drug/cardene-iv-nicardipine-342377,2019
https://www.webmd.com/drugs/2/drug-8044/nicardipine-oral/details,2019
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Lidocaine (preservative free) dose 
 
  1-1.5 mg/kg slow IV bolus over 2-3 min 
(https://reference.medscape.com/drug/lidocaine-cv-lidopen-342302,2019) 
If no clinical response, repeat bolus after 5 min. Don’t exceed 300 mg total bolus 
during a 1-hr (https://www.glowm.com/resources/glowm/cd/pages/drugs/kl025.html) 
  Continuous infusion: 1-4 mg/min IV after return of perfusion 
(https://reference.medscape.com/drug/lidocaine-cv-lidopen-342302,2019) 
 
Lidocaine (preservative free) dilution 
 
  infusion solution in D5W 
100mg/100mL 
200mg/100mL 
400mg/100mL 
800mg/100mL 
(https://reference.medscape.com/drug/lidocaine-cv-lidopen-342302,2019) 
D5W, NS 
[2 grams] [250 ml] [1-2 grams] [250-500 ml] (Global RPH David McAuley LIDOCAINE 
(XYLOCAINE ®) https://globalrph.com/dilution/lidocaine-xylocaine/,12 Oct. 2018) 
Lidocaine (preservative free) iv drip 
  1000 mg + D5W or NSS up to 250 ml 1-4 mg/min = 60-240 mg/hr.= 15-60 ml/hr. 
  800mg + D5W or NSS up to 100 ml 1-4 mg/min = 60-240 mg/hr. = 8-30 ml/hr. 
Lidocaine (preservative free) adverse effect: 
  slow or irregular heartbeat 
(https://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/lidocaine-topical-application-
route/side-effects/drg-20072776, 2019) 
 

https://www.glowm.com/resources/glowm/cd/pages/drugs/kl025.html
https://reference.medscape.com/drug/lidocaine-cv-lidopen-342302,2019
https://reference.medscape.com/drug/lidocaine-cv-lidopen-342302,2019
https://globalrph.com/dilution/lidocaine-xylocaine/,12%20Oct.%202018
https://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/lidocaine-topical-application-route/side-effects/drg-20072776,%202019
https://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/lidocaine-topical-application-route/side-effects/drg-20072776,%202019
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Nitroglycerin 
 
  5 mcg/min continuous IV infusion titrate by 5 mcg/min IV q 3 to 5 min 
higher doses of 200 mcg/min have been used 
(https://www.pdr.net/drug summary/Nitroglycerin-in-5--Dextrose-nitroglycerin-148, 
2019) 
 
Nitroglycerin dilution 
 
100 mg up to 250 ml of D5W or NSS (max. conc.: 0.4 mg/ml) 
initial infusion rate 5 mcg/min. (ประมาณ 1 ml/hr.) may increase by 5 mcg/min. 
(ประมาณ 1 ml/hr.) every 3 to 5 mins. until response. If 20 mcg/min. (3 ml/hr.) is 
inadequate, increase by 10 to 20 mcg/min (ประมาณ 2-3 ml/hr.) q 3 to 5 mins. [max. 
dose: 400 mcg/mins.] [60 ml/hr.] (Global RPH David McAuley NITROGLYCERIN 
https://globalrph.com/dilution/nitroglycerin/. 11 Sep. 2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://globalrph.com/dilution/nitroglycerin/
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Heparin for CRRT 
  Initial heparin bolus: 5 - 8 U / kg  
Infuse heparin at: 5 to 12 U / kg / hr. 
Adjust heparin rate to keep aPTT ratio between 1.5 & 2.0 times 
 

 
 
(http://www.mmh.org.tw/taitam/int_med/educ/guideline/CRRT_Protocol.ppt) 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mmh.org.tw/taitam/int_med/educ/guideline/CRRT_Protocol.ppt
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CVVH order, CVVHD order, CVVHDF order 
 
Prepare heparin 25,000 U + N/S 500 cc iv drip 10 cc / hr. c pump to keep aPTT 1.5 - 
2 and adjust as followed:                                     
           aPPT       bolus        hold    dose(cc/hr.) 
           <1.0        2000U          -             +4 
           1.0-1.5       -                -            +2 
           1.5-2.0       -                -             -      
           2.0-2.5       -            30min           -2 
           >2.5           -            60min          -4 
 
(http://www.mmh.org.tw/taitam/int_med/educ/guideline/CRRT_Protocol.ppt) 
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Heparin for STEMI 
 
  Patient on fibrinolytic: IV bolus of 60 u/kg (max: 4000 u), then 12 u/kg/hr. (max.1000 
u/hr.) continuous IV infusion 
Dose should be adjusted to maintain aPTT of 50-70 sec  
 
Heparin dilution c D5W, NS 
Standard Dilutions [Amount of drug] [Infusion volume] [25,000 units] [250 ml] 
(https://globalrph.com/dilution/heparin-sodium/,2018) 
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Heparin for ACS mechanical valve 
  Bolus dose 70 u/kg max. bolus iv 5,000 u then 15 u/kg/hr. max.1,200 u/hr. 
(https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/soqd/admin/news_files/586_18_2.pdf) 
 
Heparin 25,000 units + D5W or NSS 250 ml for ACS mechanical valve 
 

Body weight(kg) Bolus dose(units) Start continuous 

infusion 

30 2.000 450 u/hr. (4.5 

ml/hr.) 

40 3,000 600 u/hr. (6 ml/hr.) 

50 3,500 750 u/hr. (7.5 

ml/hr.) 

60 4,000 900 u/hr. (9ml/hr.) 

70 5,000 1,050 u/hr. 

(10.5ml/hr.) 
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Heparin for Unstable Angina/NSTEMI 
 
  Initial IV bolus of 60-70 u/kg (max: 5000 u), then initial IV infusion of 12-15 u/kg/hr. 
(max: 1000 u/hr.) 
Dose should be adjusted to maintain aPTT of 50-70 sec 
 
Heparin 25,000 units + D5W or NSS 250 ml for Unstable Angina/NSTEMI 
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 Heparin for DVT & PE treatment 
  80 units/kg IV bolus, then continuous infusion of 18 units/kg/hr. 
Pulmonary embolism & ventricular/atrial thrombus max. load 10,000 u max. infusion 
rate 1,800 u/hr. 
Peripheral arterial embolism/DVT max. load 5,000 u max. infusion rate 1,000 u/hr. 
(https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/soqd/admin/news_files/586_18_2.pdf)arin for 
DVT & PE treatment) 
 
  Heparin 25,000 units + D5W or NSS 250 ml for PE, ventricular atrial thrombus 
treatment 
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Heparin for Peripheral arterial embolism / DVT treatment (max. load iv 5,000 u max 
iv drip rate 1,000 u/hr.) 
 

Body 

weight(kg) 
Bolus 

dose(units) 
Start continuous infusion 

30 2,000 500 u/hr. (5 ml/hr.) 

40 3,000 700 u/hr. (7 ml/hr.) 

50 4,000 900 u/hr. (9 ml/hr.) 

60 4,500 1,000 u/hr. (10 ml/hr.) 

70 5,000 1,000 u/hr. (10 ml/hr.) 
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Heparin Dose Adjustment Nomogram 
aPTT ratio Repeated 

bolus dose (u) 
Stop infusion 
duration (min.) 

Adjusted dose Time to next 
aPTT (hr.) 

<1.2 5000 u 0 increase 4 
u/kg/hr. 

6 

1.2-1.5 2500 u 0 increase 2 
u/kg/hr. 

6 

1.5-2.5 0 0 0 6 ชัว่โมงหากเขา้
เป้าหมายใหดู้
คร้ังต่อไปทุก 24 
ชัว่โมง 

2.6-3.0 0 30-60 decrease 2 
u/kg/hr. 

6 

3.1-4.0 0 30-60 decrease 200 
u/kg/hr. 

6 

4.1-5.0 0 30-60 decrease 300 
u/kg/hr. 

6 

5.1-7.0 0 60 decrease 500 
u/kg/hr. 

6 

 >7.0 0 180 decrease 500 
u/kg/hr. 

3 

 
 
 
 
 
 



150 

 

 

(https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/soqd/admin/news_files/586_18_2.pdf) 
(National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine 
Maureen A. Smythe et.al. Guidance for the practical management of the heparin 
anticoagulants in the treatment of venous thromboembolism 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4715846/. 10 Aug. 2016) 
(Chest journal David A. et. al. Garcia Antithrombotic Therapy and Prevention of 
Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical 
Practice Guidelines https://journal.chestnet.org/article/S0012-3692(12)60118-4/pdf,9 
Jul 2012) 
 
Heparin antidote 
 
  Protamine 25 - 50 mg + NSS, D5W 25-50 ml. v drip in 10 - 20 min. 
(Protamine https://www.just.edu.jo/DIC/AZLibrary/Protamine%20sulphate.pdf. 15 
Aug. 2019.) 
(CHEO Outreach BORNAdmin Protamine sulphate 
https://outreach.cheo.on.ca/node/1689, 9 June. 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://journal.chestnet.org/article/S0012-3692(12)60118-4/pdf,9%20Jul%202012
https://journal.chestnet.org/article/S0012-3692(12)60118-4/pdf,9%20Jul%202012
https://www.just.edu.jo/DIC/AZLibrary/Protamine%20sulphate.pdf
https://outreach.cheo.on.ca/node/1689
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Amiodarone 
  
 First Rapid: 150 mg over the first 10 min. (15 mg/min). (add amiodarone I.V. 150 mg 
to 100 mL D5W. Infuse 100 mL over 10 min.) 
Followed by Slow: 360 mg + D5W 250 ml v drip over the next 6 hrs. (1 mg/min).  
Maintenance infusion: 540 mg + D5W 500 ml v drip over the remaining 18 hrs. (0.5 
mg/min) (Global RPH David McAuley AMIODARONE - CORDARONE ® 
https://globalrph.com/dilution/amiodarone/, 8 May 2018) 
For treatment of all ac. tachyarrhythmias in adults 
recommended total dose over 24 hrs. should not exceed 2.4 grams 
 
 
 

https://globalrph.com/dilution/amiodarone/,%208%20May%202018

