
Morphine 
รูปแบบยาที่มีใช้ในโรงพยาบาล 
Morphine hydrochloride injection 10 mg/mL, 1 mL amp 
Morphine capsule 20 mg (Kapanol) 

ขั้นตอน แนวทางปฏิบัต ิ
การสั่งยา ข้อบ่งใช้ 

- บรรเทาอาการปวดระดับปานกลางถึงรุนแรง 
- บรรเทาอาการปวดขณะคลอดบุตร/ก่อนผ่าตัด (Preanesthetic medication) 
- บรรเทาอาการปวดจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉยีบพลัน (acute MI) 
- Dyspnea of acute left ventricular failure 

ข้อห้ามใช้ 
- ผู้ป่วยหอบหืดรุนแรงและเฉียบพลนั (acute severe asthma) 
- ผู้ป่วยความดันในสมองสูง 
- ผู้ป่วย shock 
- ผู้ป่วยไตวาย 
- ผู้ป่วยท่ีหายใจต่า่กว่า 10 ครั้งต่อนาที 

ขนาดยา 
 ผู้ใหญ่  IV, IM : 2-20 mg/dose ทุก 3-4 ช่ัวโมง ขนาดปกติใช้ 10 mg/dose 
              Oral (Kapanol: Controll release) : 15 -30 mg ทุก 8 – 12 ช่ัวโมง 
 เด็ก  > 6 เดือน และ < 50 kg : บรรเทาอาการปวดเฉียบพลัน 
              IM : 0.1 mg/kg q 3-4 hrs. 
               IV : 0.05-0.1 mg/kg q 3-4 hrs. 
              Oral (Kapanol: Controll release) : 0.3 – 0.6 mg/kg/dose ทุก 8 – 12 
ช่ัวโมง  
         > 12 ปี : บรรเทาอาการปวดส าหรับท าหัตถการ 
              IV : 3-4 mg  อีก 5 นาทีสามารถให้ซ้่าได้ถ้าต้องการ 
** สั่งยาด้วยช่ือยาเต็ม ห้ามย่อ  และให้สั่งขนาดยาเป็นหน่วย mg แทน mL 
** ท่านสามารถเข้าถึง naloxone ได้กรณีเกิดพิษจาก morphine 

การจัดเก็บยา/จัดยา/
ตรวจสอบยา 

- เก็บยาให้พ้นแสง 
- เก็บยาตามแนวทางของ ยส. 

การให้ยาแก่ผู้ป่วย - สามารถให้ทาง IM, IV, SC, oral 
- IM ไม่ต้องเจือจางยา 
- ห้ามใช้ยาถ้ามีการตกตะกอน เปลีย่นส ีหรือสีเข้มขึ้น 
- ห้ามผสมกับ heparin, sodium bicarb, phenobarbital 
- สารน้่าท่ีเข้ากันได้คือ SWFI, NSS, D5W  ยาที่เจือจางแล้วควรใช้ทันที 
- IV push : 10 mg/mL (1 amp)  เจือจางด้วย Sterile water for injection 10 mL  

แล้วจึงฉีดช้าๆ อย่างน้อย  5 นาท ี(การฉีด IV เร็วเกินไป จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิด 
apnea, chest rigidity, การไหลเวียนเลือดส่วนปลายลม้เหลว, หัวใจหยุดเต้น, 
anaphylactoid effects) 

- กรณี IV drip ให้เจือจางด้วย D5W (หรือ NSS) อย่างน้อย 100 mL จนได้ความเข้มข้น 
0.1-1 mg/mL 

- ให้ผู้ป่วยนอนพัก 30 นาทีหลังฉีดยา 



ขั้นตอน แนวทางปฏิบัต ิ
- แนะน่าผู้ป่วยใหต้ามพยาบาลเมื่อต้องการลุกเดิน หรือหายใจไมส่ะดวก หรือวิงเวียนมาก 
- ห้าม บด Kapanol ให้ทางสายยางเด็ดขาด 

การติดตาม - V/S หลังให้ยานาทีที่ 5, 10, 15 และ 30 นาที หลังจากน้ันติดตามทกุ 1 ช่ัวโมง และ
หยุดตดิตามที่ 6 ช่ัวโมงหลังให้ยา 

- ขนาดรูม่านตา 
- อาการปวดที่ลดลง 
- ท้องผูก คลื่นไส้อาเจียน  
- ปวดศีรษะ ง่วงซึม 

อาการไม่พึงประสงค ์ อาการข้างเคียง : ท้องผูก เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ปัสสาวะคั่ง ปากแห้ง มึนงง ง่วงซึม สับสน 
วิงเวียน ตาพร่า หัวใจเต้นช้า เหง่ือออก คัน ความดันโลหติลดลง 
การเป็นพิษ : CNS & respiratory depression, bradycardia, hypotension, palpitation, 
cardiac arrest, shock, รูม่านตาเล็กเท่ารูเข็ม ง่วงซึมมากและหายใจช้า 
Antidote คือ  Naloxone  : ผู้ใหญ่  0.4-2 mg,  เด็ก  0.01 mg/kg  โดยให้ IV pushช้าๆ 
มากกว่า 30 วินาที ไม่ต้องเจือจางยา ถ้าจ่าเป็นให้ซ้่าได้ทุก 2-3 นาที จนถึง 10 mg พร้อมท้ังให้ 
Airway support หยุดแก้เมื่อหายใจได้มากกว่า 10 bpm  และควรติดตามต่ออย่างใกล้ชิดเพราะ
ฤทธิ์ของ naloxone (ประมาณ 30 นาที ถึง 1 ช่ัวโมง) มักหมดก่อน morphine ท่าให้อาจเกิด
การง่วงซึมหรือกดการหายใจได้อกี 

เกณฑ์การรายงานแพทย ์ - BP < 90/60 mmHg หรือ >140/90 mmHg 
- DBP >110 mmHg 
- HR < 60 bpm หรือ >140 bpm 
- RR < 14 bpm (<20 bpm กรณเีด็กอายุมากกว่า 1ปี หรือ <30 bpm กรณีเด็กอายุ

น้อยกว่า 1ปี) หรือ >24 bpm 
- Urine output <100mL/4hr (หรือน้อยกว่า 30mL/hr โดยประมาณ) 
- Uterine contraction >90 วินาที หรือ ≥6ครั้ง/10นาที (สูติกรรม) 
- ท้องผูก คลื่นไส้อาเจียน 
- อาการของ CNS depression เช่น มึนงง ง่วงซึมมาก 

อื่นๆ - ยาเสพตดิให้โทษประเภท 2 
- ระวังการให้ยาในเด็ก ผู้ป่วยโรคหวัใจ โรคตับ โรคไต ผู้ป่วยสูงอาย ุและผูป้่วยท่ีมี

ปัสสาวะน้อยกว่า 600 mL/วัน 
- ระวังการกดการหายใจ โดยเฉพาะเมื่อให้ร่วมกับยาอื่น เช่น ยานอนหลับ ยาคลาย

กล้ามเนื้อ ยาคลายกังวล 
- ถ้าจะให้ morphine กินเป็นระยะเวลานาน ควรใหย้าระบายร่วมด้วยเพื่อป้องกันอาการ

ท้องผูก 
- Onset       SC 15-30 นาที, IM 15-30 นาที, IV ทันที 
- Peak         SC 50-90 นาที, IM 0.5-1 ช่ัวโมง, IV 20 นาที 
- Duration  SC/IM/IV 3-5hr 
- Kapanol   onset unknown, peak 1.5-12 ช่ัวโมง, duration 12-24 ช่ัวโมง 
- ยานี้ผ่านและขับออกทางน้่านมได้  หากจ่าเป็นให้ฉีดยาหลังจากให้นมบุตรแล้ว 

 


