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กลุ่มยา/รายการยาทีควรหลีกเลียงในผู้ป่วยเด็ก
ตามโครงการ RDU Hospital มีดงั นี
1. Nimesulide เนืองจากมีรายงานการเกิด fulminant
hepatitis failure ทังในเด็กและผู้ใหญ่
2. Nifuroxazide เนืองจากไม่มีหลักฐานประสิทธิ ภาพและ
ความปลอดภัยของการใช้ ยาในเด็ก
3. ยาในหมวด antidiarrheals ซึงเป็ นยาสูตรผสมทีมียา
ต้ านจุลชีพเป็ นส่วนประกอบ เนืองจากไม่มีประโยชน์ใน
acute infectious diarrhea
4. ยากดอาการไอในเด็กเล็ก
(เช่น
dextromethorphan, codeine phosphate, brown
mixture, diphenhydramine เป็ นต้ น) เนืองจากอาจทําให้
ไอไม่ออก มีเสมหะค้ าง และอุดตันหลอดลม
5. ยาต้ านฮิสตามีนรุ่ นที 2 (non-sedating
antihistamines) ในเด็กทุกอายุ ทีมีอาการจากโรคติดเชือ
ของทางเดินหายใจ โดยควรใช้ ยาต้ านฮิสตามีนรุ่นที 1 ซึง
เป็ นยาทีช่วยลดนํามูกในโรคหวัดได้ 25-30 % เนืองจากมี
ฤทธิ anticholinergic effect
เอกสารอ้ างอิง :
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สื บ เนื องจากหน่ว ยข้ อ มูล ยาและพิ ษ วิ ท ยาได้ รั บ
คํา ถามจากพยาบาลบนหอผู้ป่ วยว่า “Neupogen® 480
mcg/0.5 mL กับ Gran® 300 mcg/0.5 mL สามารถนํามา
ผสมรวมกันใน infusion bag เดียวกันได้ หรื อไม่ เมือแพทย์
สังให้ ยาในขนาด 780 mcg IV drip”
Neupogen® และ Gran® เป็ นชือการค้ าของยา
filgrastim ซึ งเป็ นยาในกลุ่ ม G-CSF (Granulocyte
Colony Stimulating Factor)
บริ ษัท เคียววะ ฮัคโค คิริน (ไทยแลนด์) จํากัด ซึง
เป็ นผู้รับอนุญาตนํ าเข้ ายา Gran® 300 mcg/0.5 mL ขอ
ชีแจงว่า บริ ษั ท ฯ ไม่มีข้อ มูลในการผสมยาต่า งความแรง
และบริ ษั ทฯ ไม่มียา filgrastim ขนาด 480 mcg/0.5 mL
ดังนันบริ ษัทฯ ไม่แนะนําให้ นํายาทีมีความเข้ มข้ นไม่เท่ากัน
มาผสมกัน
ด้ วยเหตุผลนี จึงต้ องบริ หารยา Neupogen® 480
mcg/0.5 mL และ Gran® 300 mcg/0.5 mL แยกกัน (IV
drip ยาตัวใดตัวหนึงหมดก่อน หลังจากนันจึงค่อย IV drip
ยาอีกตัวตามไป) โดยแนะนําให้ เจือจางดังนี
- Neupogen® 480 mcg เจือจางด้ วย D5W จน
ได้ ปริ มาตรสุดท้ าย 32 mL IV drip 30 นาที
- Gran® 300 mcg เจือจางด้ วย D5W
จน
ได้ ปริ มาตรสุดท้ าย 20 mL IV drip 30 นาที

หนึงในวิธีการรักษาภาวะโพแทสเซียมในเลื อดสูง
(hyperkalemia,moderate-to-severe) ทํ า ได้ โดยการฉี ด
regular insulin (เช่ น Humulin® R ,Gensulin® R,
Actrapid ® HM) ทางหลอดเลือดดําเพือดึงโพแทสเซียมใน
เลือดกลับเข้ าสู่เซลล์ ซึงจะมีการให้ glucose ร่ วมด้ วยเพือ
ป้องกันการเกิ ดภาวะนําตาลในเลื อดตํา (hypoglycemia)
สําหรับ regimen ทีใช้ คือ
Regular insulin 10 IU + 50% glucose 50 mL
วิธีการบริ หารยา
วิธีทีพบได้ บ่อยคือ การใช้ regular insulin 10
IU ผสมรวมกับ 50% glucose 50 mL แล้ วหยดยาเข้ า
ทางหลอดเลือดดําช้ าๆ อย่ างน้ อย 15-30 นาที
อย่า งไรก็ ตาม ในผู้ ป่ วยซึงใกล้ จ ะเกิ ด cardiac
arrest ขึน อาจมีการให้ ยาโดยใช้ 50% glucose 50 mL ฉี ด
ยาเข้ าหลอดเลื อดดํามากกว่า 5 นาทีขึนไป แล้ วตามด้ วย
การฉี ด regular insulin 10 IU เข้ า หลอดเลื อ ดดํ า ช้ า ๆ
(IV push) ได้
เอกสารอ้ างอิง :
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