
ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลกุดบาก    Edit 15 ตุลาคม 2554 

 

Pethidine (Meperidine) injection (ยาเสพตดิให้โทษประเภท 2) 

รูปแบบยา 1 ampule (1 ml) ประกอบดว้ย Pethidine 50 mg (การให ้IM: pethidine 75 mg เทียบเท่า morphine 10 mg) 
ข้อบ่งใช้ ลดอาการปวด (Moderate to severe acute and chronic pain) 
ผู้ป่วยต้ังครรภ์ Pregnancy Category : C / D(Prolonged use or high doses at term) 
ข้อห้ามใช้ แพย้าหรือส่วนประกอบในต ารับ Pregnancy & Lactation (Prolong use or high dose) 

ผูป่้วยท่ีใชย้ากลุ่ม MAO Inhibitor ในช่วง 2 สปัดาห์ท่ีผา่นมา 
อาการไม่พงึ
ประสงค์ 

คล่ืนไส ้อาเจียน ทอ้งผกู Hypotension เหง่ือออกมาก หนา้แดง/ร้อนวบูวาบ ง่วงซึม ปัสสาวะคัง่ 
ประสาทหลอน bradycardia ภาวะกดการหายใจ/หยดุหายใจ ชกั ปวดบริเวณท่ีฉีด 

การผสมยา IM,IV Push: ผสมยา 50 mg (1 amp) ด้วย SWFI, NSS หรือ D5W ปริมาตร 4 ml                                               
(ไดค้วามเขม้ขน้ 10 mg/ml) 
IV infusion : ผสมยา 50 mg (1 amp) ใน SWFI, NSS หรือ D5W ปริมาตร 49 ml  
(ไดค้วามเขม้ขน้ 1 mg/ml)  

ขนาด/การ
บริหาร 

**IM ให้ฉีดที่กล้ามเนือ้มดัใหญ่,  IV ฉีดอย่างช้าๆ นานกว่า 5 นาท ี
***ให้ผู้ป่วยนอนขณะให้ยา และให้นอนพกั 30 นาทีหลงัให้ยา 
ผู้ใหญ่      IM/IV/SC : 50 – 150 mg ทุก 2 – 4 ชัว่โมงเม่ือจ าเป็น 
               IV infusion : 15 – 35 mg/hr  หรือ 50 mg drip ใน 15-30 นาที 
เด็ก   IM/IV/SC : 1 – 1.5 mg/kg/dose ทุก 3 – 4 ชัว่โมงเม่ือจ าเป็น (Max 100 mg/dose) 

การเกบ็รักษา เก็บท่ีอุณหภูมิ 15 – 30 oC  เก็บใหพ้น้แสง และเล่ียงการเกบ็ในตูเ้ยน็ 
แยกเก็บยาในท่ีมิดชิดและควบคุมการเบิกจ่ายอยา่งเคร่งครัด 

การแก้ไข 
อาการพษิ 

ถา้อาการขา้งเคียงรุนแรง ---> หยดุยา ---> ให ้Naloxone inj. IV 0.4 – 2 mg (0.01 mg/kg ในเด็ก)  
ทุก 2 – 3 นาที (ไม่เกิน 10 mg) 
รักษาตามอาการ เช่น ใหเ้คร่ืองช่วยหายใจ, Resuscitate 

บทบาท
พยาบาล/ 
การตดิตาม 

1.เมื่อใหย้าใน 5 นาทีแรก ตอ้งดูแลอยา่งใกลชิ้ด                                                              
2.การหายใจ ถา้ชา้ลงแสดงถึงการกดศนูยห์ายใจ  ความดนัโลหิตจะลดลงได ้ ผูป่้วยอาจง่วงนอน2.วดั 
Vital sign ภายใน 5 นาทีแรก จากนั้นทุก 15 นาที 2 คร้ัง และทุก 30 นาทีจนครบ 1 ชัว่โมง                                               

รายงานแพทย์ BP < 90/60 mmHg,    RR < 12 คร้ัง/min 
Mental status : หลบัแลว้ปลุกต่ืนยาก ต่ืนแลว้ไม่ค่อยรู้สึกตวั ไม่รู้สึกตวั 
ADR : ผูป่้วยคล่ืนไส ้อาเจียนมาก คนั เวียนศีรษะ 
อืน่ ๆ : เตรียมอุปกรณ์ใส่ท่อช่วยหายใจใหพ้ร้อมเมื่อผูป่้วยไม่รู้ตวั หายใจชา้  
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Pethidine inj 

ใหผู้ป่้วยนอนขณะใหย้า และใหน้อนพกั 30 นาทีหลงัใหย้า 

*Onset rapid, duration 2-4 hr, half-life 3-5 hr 

**การติดตามประเมินผู้ป่วย** หลงัใหย้า

เสร็จ 

2.5 นาท ี 5 นาท ี 20 นาที 35 นาท ี 1 ช.ม. 2 ช.ม. 4 ช.ม. 

BP (รายงานเม่ือ< 90/60)         

RR (รายงานเม่ือ  < 12 /min)         

Mental status: หลบัแลว้ปลุก

ต่ืนยาก ต่ืนแลว้ไม่ค่อยรู้สึกตวั 

ไม่รู้สึกตวั 

        

ADR: ผูป่้วยคลื่นไส้ อาเจียน
มาก คนั เวียนศรีษะ 
 

        

 


