
 

แบบฟอร�มตอบคําถามทางด�านยาอย�างเป�นระบบ 
 
วันท่ีรับคําถาม : 6/1/2563   เวลา : 13.00 น. 
ข�อมูลผู�ถาม  
ช่ือผู�ถาม : คุณ j   
ท่ีอยู$/โทร :    
อาชีพ/วิชาชีพ : เภสัชกรโรงพยาบาล   
วัตถุประสงค/ในการถาม : การบริบาลผู�ป1วย 
ความรีบด$วนท่ีต�องการ :   
วิธีการถามทาง : เว็บไซต/หน$วยเภสัชสนเทศ คณะเภสัชศาสตร/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/     
 
แหล�งข�อมลูท่ีได�มีการสืบค�นมาแล�วและผลการสืบค�นข�อมูล 
     ………………………… 
 
ข�อมูลคําถาม  

• คําถามแรกรับ (Initial question) : Adrenaline 4:1 หมายความว$าอย$างไรค$ะ มีคนบอกว$าหมายถึง 

adrenaline 4 amp ผสมกับ 5%DW 100 ml หรือต�องการผสมแล�วให�ได� adrenaline 4 mcg/ml ซ่ึง

จะผสมไม$เหมือนกัน 

• ข�อมูลภูมิหลังของคําถาม (Background information)  

- ข�อมูลท่ัวไปของผู�ป1วย  อายุ ........... เพศ .......... นน. ............. ส$วนสูง .................... 
- ข�อมูลเกี่ยวกับโรค        โรคท่ีเปYน/โรคร$วม/โรคในอดีต. 
- ข�อมูลเกี่ยวกับยา          

- ยาท่ีใช�อยู$......... ขนาดยา............ระยะเวลาท่ีใช�.................... 
- ยาท่ีใช�ร$วม….........ขนาดยา............ระยะเวลาท่ีใช�.................... 
- ข�อมูลการแพ�ยา/แพ�อาหาร………........................................... 

• สรุปคําถามท่ีแท�จริงเพ่ือการสืบค�น (Ultimate question) โดยใช�หลัก PICO 

� P =  …ผู�ใช�ยา Adrenaline……………………………………………………………… 

�  I =  …Adrenaline………………………………………………………………………… 

�  C =  ……-…………………………………………………………………………………….... 

�  O =  …อัตราส�วนการผสม Adrenaline…………………………………………… 

• คําถามท่ีแท�จริงคือ 

1. ข�อบ$งใช� Adrenaline คืออะไร 

2. รูปแบบของยา Adrenaline มีอะไรบ�าง 
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3. อาการไม$พึงประสงค/ท่ีสําคัญจากการใช� Adrenaline มีอะไรบ�าง 

4. วิธีการเตรียมยา Adrenaline  

5. การติดตามผลการใช�ยา Adrenaline 

6. ความหมายของ Adrenaline 4:1 

7. Prevalence หรือ incidence ของการเกิด prescribing error ใน high alert drug 

• การจัดประเภทของคําถามท่ีแท�จริงเพ่ือการสืบค�น : Dosage / Administration 

• เอกสารอ�างอิงท่ีควรใช� : Handbook on injectable drugs, Medscape, Micromedex, Pubmed 
การสืบค�นข�อมูลอย�างเป�นระบบ (Search strategy and conduct on systematic search) 
แหล�งข�อมูลที่น�าเชื่อถือทั้งหมดที่เลือกใช�และสรุปคําตอบจากแต�ละแหล�งข�อมูล 

แหล$งข�อมูลตติยภมู ิ

1.1แหล$งข�อมูล: Handbook on injectable drugs, 19th ed.: 

จากการค�นหาหนังสือด�วยช่ือยา Epinephrine และใช�ข�อมูล epinephrine hydrochloride 

คําตอบ  รูปแบบยา epinephrine hydrochloride 1 mg/mL บรรจุใน ampule ขนาด 1 mL หรือ vial ขนาด 

30 ml หรือ auto-injector syringes ขนาด 0.3 mL, Epinephrine hydrochloride 0.1 mg/mL (1:10,000) 

บรรจุใน vial และ prefilled syringes 

Epinephrine สามารถผสมกับสารนํ้า dextrose 5% in Ringer’s injection, D5W (Dextrose 5%), 

D5NS (dextrose 5% in sodium chloride 0.9%) ซ่ึงความเข�มข�นหลังการผสมเท$ากับ 4 ทาg/L และมีความคง

ตัวหลังการผสม 24 ช่ัวโมง ท่ีอุณหภูมิ 5°c การบริหารยา epinephrine สามารถฉีดได�ทาง sc, IM, IV และ 

intracardiac ต�องมีการตดิตามหากให� IV infusion rate 1-10 mcg/min 

1.2. แหล$งข�อมูล: Micromedex: จากการค�นหาฐานข�อมลูด�วยช่ือยา Adrenaline 

คําตอบ  ข�อบ$งใช�ของ adrenaline คือรักษา anaphylaxis, ความดันตํ่าจาก septic shock 

รูปแบบยา adrenaline injection solution 1 mg/mL 

ยา adrenaline สามารถผสมกับสารนํ้า D5W (Dextrose 5%), D5NS (dextrose 5% in sodium 

chloride 0.9%) มีความคงตัวหลงัการผสม 4 ช่ัวโมง ท่ีอุณหภูมิห�อง (20-25°C) หรือ 24 ช่ัวโมงในอุณหภมูิตู�เย็น 

(2-8° C) 

อาการไม$พึงประสงค/ท่ีสําคัญจากการใช� adrenaline ได�แก$ palpitations, pale complexion, 

sweating, dizziness, headache, tremor 

การติดตามผลการใช�ยา adrenaline โดยตรวจวัดความดันเลือด และตรวจดูตําแหน$ง IV site เพ่ือสังเกต 

การรั่วออกของยานอกหลอดเลือด 

1.3. แหล$งข�อมูล: Medscape: จากการค�นหาฐานข�อมลูด�วยช่ือยา Adrenaline 

คําตอบ  ข�อบ$งใช�ของ adrenaline คือรักษา cardiac arrest, anaphylaxis, ความดันตํ่าจาก septic shock 

รูปแบบยา adrenaline injection solution 0.1 mg/mL (1:10,000) และ 1 mg/mL (1:1,000) ยา 

adrenaline สามารถผสมกับสารน้ํา D5W, D10W, dextrose-Ringer’s, dextrose-saline มีความคงตัว 



หลังการผสม 24 ช่ัวโมง ท่ีอุณหภมูิห�อง (25°C) หรืออุณหภมูิตู�เย็น (4°C) ห�ามผสมกับ sodium bicarbonate 

การเจือจางยา epinephrine ให�ได�ความเข�มข�น 1 mcg/mL เจือจางได�โดยการการนํา epinephrine 1 
mL (1 mg) ผสมใน D5W ขนาด 1000 mL หากต�องการความเข�มข�น 4 mcg/mL สามารถเจือจางได�โดยการนํา 
epinephrine 1 mL (1 mg) ผสมใน D5W 
 
แหล$งข�อมูลทุติยภูมิ 
2.1. แหล$งข�อมูล: Pubmed 
2.2 แหล$งข�อมูล: J Clin Pharm Ther. 2016 Jun;41(3):239-45.: จากการ search ใน Pubmed โดยใช� 
Keyword "high risk, high alert, error, medications, prescribing, review" มีรายงานข้ึนมาท้ังหมด 53 
รายงาน เลือกการศึกษา A systematic review of the prevalence and incidence of prescribing errors 
with high-risk medicines in hospitals 
คําตอบ จาก systemic review ในป~ 2016 ซ่ึงศึกษา prevalence และ incidence ของการเกิดความคลาดเคลื่อน 
ในการสั่งใช�ยา (prescribing error) จากการสั่งใช�ยาท่ีมีความเสี่ยงสูง ในผู�ป1วยใน ท้ังหมด 9 การศึกษา (จํานวน 
บันทึก 3507 ฉบับ) ผลการศึกษาพบว$าประเภทของการเกิดความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช�ยา เกิดได�จาก การสั่งยา 
ผิดขนาด (prevalence 31-89%), ความผิดพลาดของใบสั่งยา (prevalence 31-59%), ไม$บันทึกน้ําหนักตัว/ 
บันทึกน้ําหนักตัวผิด (prevalence 77%), การสั่งใช�ยาโดยไม1ปฏิบัติตามนโยบายของโรงพยาบาล (prevalence 
38%), ไต�รับยาไม$ครบ (prevalence 8%), สั่งใช�ยาผิดวัน (prevalence 6%) และสั่งยาท่ีมีปฏิกิริยากับยาอ่ืนท่ี 
ผู�ป1วยใช�อยู$ก$อน/สั่งยาท่ีผู�ป1วยมีประวัติแพ�ยา/สั่งยาซํ้าซ�อน (prevalence 1-2%) 

การรายงานผลการเกิดความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช�ยา ส$งผลให�เกิดผลข�างเคียงท่ีรุนแรงจํานวน 87 ราย 
และทําให�ผู�ป1วยต�องนอนรักษาใน ICU จํานวน 1 ราย 
 
สรุปคําค�นท่ีใช� (Keywords) : 
Epinephrine, Adrenaline, Administration, Prescription error, High alert drug 
 
การวิเคราะห/และสังเคราะห/คําตอบ 

1. ข�อบ�งใช� Adrenaline  

ข�อบ$งใช�ของ adrenaline คือรักษา cardiac arrest, anaphylaxis, ความดันต่ําจาก septic shock 
2. รูปแบบของยา Adrenaline  

รูปแบบยา adrenaline หรือ epinephrine hydrochloride 1 mg/mL (1:1,000) บรรจุใน ampule 
ขนาด 1 mL  

3. อาการไม�พึงประสงค�ท่ีสําคัญจากการใช� Adrenaline 

อาการไม$พึงประสงค/ท่ีสําคัญจากการใช� adrenaline ได�แก$ palpitations, pale complexion, 

sweating, dizziness, headache, tremor 

4. วิธีการเตรียมยา Adrenaline    

Adrenaline สามารถผสมกับสารนํ้า dextrose 5% in Ringer’s injection, D5W (Dextrose 5%), 
D5NS (dextrose 5% in sodium chloride 0.9%) ซ่ึงความเข�มข�นหลังการเจือจางเท$ากับ 4 mg/L 



และมีความคงตัวหลังการผสม 4 ช่ัวโมง ท่ีอุณหภูมิห�อง (20-25°C) หรือ 24 ช่ัวโมงในอุณหภมูิตู�เย็น (2-8°C)  

ห�ามผสม adrenaline กับ sodium bicarbonate 
 การเจือจางยา adrenaline ให�ได�ความเข�มข�น 1 mcg/mL เจือจางได�โดยการการนํา adrenaline 1 mL 
(1 mg) ผสมใน D5W ขนาด 1000 mL หากต�องการความเข�มข�น 4 mcg/mL สามารถเจือจางได�โดยการนํา 
epinephrine 1 mL (1 mg) ผสมใน D5W ขนาด 250 ml 

5. การติดตามผลการใช�ยา Adrenaline 

การติดตามผลการใช�ยา adrenaline โดยตรวจวัดความดันเลือด และตรวจดูตําแหน$ง IV site เพ่ือสังเกต 

การรั่วออกของยานอกหลอดเลือด  

6. ความหมายของ Adrenaline 4:1 

ในส$วนความหมายของ Adrenaline 4:1 อาจตีความได�หลายความหมาย ดังน้ี 

1) พิจารณาจากรปูแบบยา Adrenaline 1 mg/mL (1:1) ซ่ึงเท$ากับ 1 g/1,000 ml (1:1,000) หากตีความ 

Adrenaline 4:1 อาจจะหมายถึง 4 mg/mL หรือ 4 g/1,000 mL หากเตรยีมจาก adrenaline ความเข�มข�น 1 

mg/mL การผสมให�ได� 4 mg/mL อาจต�องทําการระเหยเอาตัวทําละลายออก ซ่ึงทําไม$ได�ในการเตรียมยาระดับ

ปฏิบัติการ 

2) หากความหมายของ Adrenaline 4:1 คือ ความเข�มข�นหลังผสมคือ adrenaline 4 mg/L หรือ 4 mcg/ml 

สามารถเจือจางได�โดยการนํา Adrenaline 4 mg (4 amp หรือ 4 mL) ผสมใน D5W ขนาด 1000 mL 

7. Prevalence หรือ incidence ของการเกิด prescribing error ใน High alert drug 

 จาก systemic review ในป~ 2016 ซึงศึกษา prevalence และ incidence ของการเกิดความ 

คลาดเคลื่อนในการสั่งใช�ยา (prescribing error) จากการสั่งใช�ยาท่ีมีความเสี่ยงสูง ในผู�ป1วยใน ท้ังหมด 9 การศึกษา 

(จํานวนบันทึก 3507 ฉบับ) ผลการศึกษาพบว$าประเภทของการเกิดความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช�ยา เกิดได�จาก 

การสั่งยาผิดขนาด (prevalence 31-89%), ความผดิพลาดของใบสัง่ยา (prevalence 31-59%), ไม$บันทึกนํ้าหนัก 

ตัว/บันทึกนํ้าหนักตัวผิด (prevalence 77%)  

การรายงานผลการเกิดความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช�ยาส$งผลให�เกิดผลข�างเคียงท่ีรุนแรงจํานวน 87 ราย 

และทําให�ผู�ป1วยต�องนอนรักษาใน ICU จํานวน 1 ราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข�อมูลการตอบคําถาม 
 Adrenaline หรือ epinephrine ใช�ในการรักษาภาวะหัวใจหยุดเต�น (cardiac arrest), การแพ�ยา
เฉียบพลันชนิด anaphylaxis และเพ่ิมความความดันโลหิตในผู�ท่ีมีความดันโลหิตต่ําจากสาเหตุต$างๆ เช$น ภาวะช็อค
จากการติดเช้ือในกระแสเลือด (septic shock) 1 สถานพยาบาลส$วนใหญ$จัดให� adrenaline เปYนยาท่ีมีความเสี่ยงสูง 
เพราะหากเกิดความคลาดเคลื่อนจากการใช�ยาอาจทําให�เกิดอันตรายท่ีรุนแรงแก$ผู�ป1วยได�     
 การสั่งใช�ยา adrenaline 4:1 แบบอัตราส$วนโดยท่ีไม$ระบุหน$วย เป�ดโอกาสให�ผู�รับคําสั่งตีความหมายของ
คําสั่งน้ีได�หลายวิธี เช$น 

วิธีท่ี 1 : Adrenaline 4 mcg/mL (หรือ 4 mg/L) ซ่ึงสามารถเตรียมยาได�โดยการนํา 
adrenaline 1 mg/mL จํานวน 4 ampule ผสมกับสารนํ้า (เช$น D5W, D5NS, NSS) ปริมาตร 
1,000 mL2   
วิธีท่ี 2 : Adrenaline 4 ampule/สารนํ้าสําหรับผสม 1 ถุง ซ่ึงสารนํ้าสําหรับใช�ผสมยา อาจ
หมายถึง piggy bag ขนาด 100, 250, 500 mL หรือ 1000 mL ทําให�ความเข�มข�นสุดท�ายมี
ความหลากหลายข้ึนกับขนาดของ piggy bag ท่ีใช�ผสม   

 ดังน้ัน จะเห็นได�ว$าการตีความอัตราส$วน adrenaline 4:1 น้ันมีได�หลายความหมาย และอาจทําให�เกิด
ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช�ยา  ในกรณี ควรทําการปรึกษาแพทย/ผู�สั่งใช�ยาเพ่ือให�ระบุความเข�มข�นท่ีต�องการ และ
ในระยะยาว ควรมีการจัดการเชิงระบบโดยการกําหนดแนวทางการเขียนอัตราส$วนการเจือจางของของโรงพยาบาล 
หรือเขียนกํากับหน$วยให�ชัดเจน 
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