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Dopamine injection 

ช่ือการค้า Inopin 250® 

รูปแบบยา Ampule : 250 mg / 10 ml 

Class Inotrope & Pressor 
ข้อบ่งใช้ ใชร่้วมในการรักษาภาวะ Shock เช่น MI, ผ่าตดั

เปิดหวัใจ, Renal failure, Cardiac decompensation  
ภายหลงัไดรั้บสารน ้าท่ีเหมาะสมเพียงพอแลว้ 

Unlabeled 
Symptomatic Bradycardia/Heart block ที่ไม่ตอบสนอง
ต่อ Atropine หรือ Pacing 

ผู้ป่วยต้ังครรภ์ Pregnancy Category : C 

ข้อห้ามใช้ Hypersensitivity to Sulfite (ในต ารับที่มี Sodium bisulfite) 
Ventricular fibrillation 
Uncorrected tachyarrhythmia 
Pheochromocytoma 
Over left ventricular overload 

การผสมยา 1 : 1 2 : 1 
Dopamine (ml) สารละลาย (ml)* Dopamine (ml) สารละลาย (ml)* 

4 96 8 92 
10 (1 amp) 240 20 (2 amps) 230 
20 (2 amps) 480 40 (4 amps) 460 

ความเขม้ขน้สูงสุดไม่เกิน 3.2 mg/ml 
*สามารถผสม D5W, NSS, D5N/2, D5NSS, LRS ได ้
 
ห้ามผสมกับยาต่อไปน้ี  
Acyclovir Sodium, Amphotericin B, Ampicillin Sodium, Cefipime, Furosemide, Gentamycin sulfate, 
Indomethacin, Insulin, Penicillin, Thiopental, Sodium bicarbonate  

ขนาด/การบริหาร ***กรณีบริหารยา IV ให้เจือจางสารละลายจนเรียบร้อยก่อนให้ยา และใช้ Infusion pump ทุกคร้ัง 
***บริหารยาผ่านหลอดเลือดด าขนาดใหญ่ เพื่อเล่ียง Extravasation 
***กรณีหยดุยาควรค่อย ๆ ลดขนาดยาลงช้า ๆ (Tail off) หากหยดุยาทันทีอาจเกิด hypotension ได้ 
 
ผู้ใหญ่  
2 – 5 mcg/kg/min IV (อาจใหสู้งถึง 20 mcg/kg/min) 
ปรับขนาดคร้ังละ 1 – 4 mcg/kg/min ทุก 10 - 30 นาที จนกระทัง่ผูป่้วยตอบสนอง  
(ไม่เกิน 50 mcg/kg/min) 
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เด็ก  
1 – 5 mcg/kg/min IV (อาจใหสู้งถึง 10 mcg/kg/min) 
ปรับขนาดยาคร้ังละ 1 – 4 mcg/kg/min ทุก 10 - 30 นาที จนกระทัง่ผูป่้วยตอบสนอง (ไม่เกิน 30 mcg/kg/min) 
***กรณีให้ยาขนาด 20 -30 mcg / kg / min ควรค านึงถึงการใช้ Epinephrine 

การเก็บรักษา ***ห้ามใช้ยากรณียาเปล่ียนเป็นสีเหลือง   เกบ็ท่ีอุณหภูมิ 15 – 30oc ใหพ้น้ความร้อน 
เม่ือผสมกบัสารละลาย จะคงตวัได ้24 ชัว่โมงท่ี 25oc   

อาการข้างเคยีง Ectopic heartbeat, Tachycardia, เจ็บหนา้อก (Anginal pain), vasoconstriction, อาการบวมเขียวตามแขน/ขา 
ปวดศีรษะ, N/V, Extravasation, Hypotension (กรณีหยดุยาทนัที) 

การติดตาม - EKG, BP, HR, Urine output (โดยเฉพาะกรณีใหย้ามากกว่า 50 mcg/kg/min) 
- IV site Extravasation ทุกคร้ังท่ีวดั V/S 
- เม่ือฉีดยาใน 5 นาทีแรกตอ้งดูแลอยา่งใกลชิ้ด 
- ควรตรวจสอบการไหลของ IV ที่มียาผสมอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ 
- ระมดัระวงัยาเขา้กนัไม่ไดก้บั sodium bicarbonate หรือสารละลายที่เป็นด่าง 
- ถา้ IV หลุด ร่ัว ใหรี้บแทงใหม่ เพราะการหยดุยาอาจเกิดความดนัโลหิตต ่าทนัทีทนัใด 

การแก้ไข 
อาการพิษ 

ลด rate การใหย้า ถา้อาการรุนแรงใหห้ยดุยา  รักษาตามอาการท่ีเกิดข้ึน 
หากพบรอยแดง บวม คล ้าตามเส้นเลือดบริเวณ IV site ใหเ้ปลี่ยนต าแหน่งใหย้าใหม่ 

รายงานแพทย์ BP > 160/90 mmHg หรือ < 90/60 mmHg (ผูใ้หญ่) 
      > 120/80 mmHg (เดก็) 
HR > 120 /min (ผูใ้หญ่) 
       > 180 /min (เดก็) 
Urine output < 0.5 ml/kg/hr 
EKG พบ VT, VF, frequent PVC 
เม่ือใหย้าเกิน 10 mcg/kg/min แลว้ SBP ยงันอ้ยกว่า 90 mmHg (ผสม 1:1 w/v แลว้ drip>30 mcd/min ในผูใ้หญ่) 

*เม่ือฉีดยาใน 5 นาทีแรกตอ้งดูแลอยา่งใกลชิ้ด หลงัจาก 10 นาทีใหติ้ดตามอาการตามตาราง V/S ปกติ  

**การติดตามประเมินผู้ป่วย** 0 - 5 นาทแีรก 10 นาท ี     

BP        

HR        

Urine output       

EKG (ตามแพทยส์ั่ง)       

IV site/การไหลของ IV set       
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