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Nalador (Sulprostone) injection 

ช่ือการค้า Nalador® 

รูปแบบยา Ampule: 500 mcg (powder) 

ข้อบ่งใช้ เร่งคลอดในกรณีที่ทารกตายในครรภ์ 
Post partum atonic hemorrhage (รักษาอาการตกเลือดเน่ืองจากมดลูกไม่หดตวักลบัหลงัการคลอดบุตรที่ไม่
ตอบสนองต่อ oxytocin ) 

ข้อห้ามใช้        1.แพย้าหรือส่วนประกอบของยา, Bronchial asthma, spastic bronchitis, pre-existing heart damage (even 
without signs of decompensation), case history of vascular disease, particularly of  the coronary vessels, 
severe hypertension, severe disorder of  liver or kidney function, decompensated diabetes, cerebral 
convulsions, glaucoma, thyrotoxicosis, acute gynecological infections, ulcerative colitis, acute gastric ulcer, 
sickle cell anemia, thalassemia, serious diseases in general and previous uterine surgery 
       2.ระมดัระวงัการใชใ้นผูป่้วยที่มี cardiovascular disease หรือ risk factor ต่อ cardiovascular disease ไดแ้ก่ 
สูบบุหร่ี ไขมนัในเลือดสูง เบาหวานที่มี vascular change อายผุูป่้วยที่อยูใ่นเกณฑเ์ส่ียง 
       3.หา้มใชเ้หน่ียวน าการคลอดในเดก็ที่ยงัมีชีวิตอยู่ 

Drug 
interaction 

1.หา้มใชร่้วมกบั oxytocin        
2.หลีกเลี่ยงการใชร่้วมกบั NSAIDs 

อาการ
ข้างเคียง 

พบได้บ่อยมาก (พบ 1 ใน 10 คน) : คลื่นไส้ อาเจียน  
พบได้บ่อย (พบ 1-10 คน ใน 100 คน) : ความดนัโลหิตต ่า Gastric spasm ปวดทอ้ง ทอ้งเสีย มีไข ้(เพิ่ม
อุณหภูมิร่างกาย) 
พบน้อย (พบ 1-10 คน ใน 1,000 คน) : มดลูกแตก 
พบได้น้อยมาก (พบ 1-10 คน ใน 10,000 คน) : ง่วงนอน ปวดศีรษะ  หวัใจเตน้ชา้  Pulmonary edema เพิ่ม
ความดนัใน Pulmonary artery หรือ Pulmonary vessel  ท าให ้Airway ในปอดหดเกร็ง 
พบได้น้อยมาก ๆ (พบน้อยกว่า 1 คน ใน 10,000 คน) : Coronary spasm เลือดไปเลี้ยงกลา้มเน้ือหวัใจไม่พอ 
เกิด myocardial ischemia, Fluid and electrolyte imbalance 

การผสมยา ละลายผงยา 1 amp ใน NSS 250 หรือ 500 mL 

ช่องทางให้ยา IV drip ดว้ย infusion pump เท่านั้น  
ขนาด/การ
บริหาร 

ไม่ควรใหย้าเกิน 10 ชัว่โมง เร่ิมใหย้าดว้ย starting dose (A) ถา้ยงัไม่ไดผ้ลท่ีตอ้งการใหเ้พิ่มข้ึนเป็น maximum 
dose (B) 

Volume of infusion 
500 mcg Nalador ใน  

250 ml infusion 500 ml infusion 
Infusion rate Mcg/min Ml/min Drop/min Ml/min Drop/min Mcg/hr 

A: Starting dose 1.7 0.9 17 1.7 34 100 

B: Maximum dose 8.3 4.2 83 8.3 166 500 
                  Maximum total dose : 1,500 mcg/24 hr 
                  หากยงัไม่ไดผ้ลตามเป้าหมายสามารถใหย้าซ ้ า 12-24 hr หลงัจากใหย้าคร้ังแรกเสร็จ 
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การรักษา post partum atonic hemorrhage (2nd treatment หลังจากใช้ oxytocin แล้วไม่ได้ผล) 
        เร่ิมดว้ย starting dose (A) หากเลือดยงัไม่หยุดหรือออกนอ้ยลงจนสังเกตไดภ้ายใน 2-3 นาทีท่ีใหย้า ให้
เพิ่มขนาดยาเป็น maximum dose (B) หลงัจากไดผ้ลตามผลการรักษาแลว้ใหล้ดอตัราการใหย้าเป็น 
maintenance dose (C) 

Volume of infusion 
500 mcg Nalador ใน  

250 ml infusion 500 ml infusion 
Infusion rate Mcg/min Ml/min Drop/min Ml/min Drop/min Mcg/hr 

A: Starting dose 1.7 0.9 17 1.7 34 100 

B: Maximum dose 8.3 4.2 83 8.3 166 500 

C: Maintenance dose 1.7 0.9 17 1.7 34 100 
                   Maximum total dose : 1,500 mcg/24 hr                   

การเก็บรักษา ยาที่ยงัไม่ไดเ้ปิดใชเ้กบ็ในตูเ้ยน็ 2-8 องศาเซลเซียส 
ยาที่ผสมแลว้เกบ็ในตูเ้ยน็และควรใชใ้หห้มดภายใน 12 ชัว่โมง 

การติดตาม Symptoms of intoxication  ไดแ้ก่ Brochoconstriction, bradycardia, decrease in BP, myocardial ischemia 
(cyanosis and dyspnea อาจเป็น sign เร่ิมตน้ของ pulmonary edema), มดลูกไดรั้บการกระตุน้มากเกิน  
(puerperal tetanus) 

การแก้ไขพิษ หยดุยา และรักษาตามอาการทีเกิดข้ึน หากเกิด brochoconstriction อาจพิจารณาให ้Beta adrenergic 
sympathomimetics drugs 

รายงาน
แพทย์ 

BP  < 90/60 mmHg  
HR < 60 /min 
RR<14/min 
คลื่นไส้อาเจียนมาก เจ็บแน่นหนา้อก 

*ควรดูแลอยา่งใกลชิ้ดเม่ือใหย้าใน 5 นาทีแรก จากนั้นทุก 15 นาทีจนกว่าจะใหย้าหมด 

**การติดตามประเมินผู้ป่วย**  0 – 5 นาท ี      

BP (รายงานเม่ือ< 90/60)       

HR (รายงานเม่ือ  < 60)       

RR (รายงานเม่ือ <14)       

Uterine contraction   ถา้มี uterine titanic 

contraction (interval<2 min, duration>60 min) 

      

อาการอื่น ๆ เช่น bleeding คลื่นไส้ อาเจียน เจ็บ

แน่นหนา้อก ทอ้งเสีย 
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