
Potassium injection 
รูปแบบยาที่มีใช้ในโรงพยาบาล 
Potassium chloride (KCl) injection 10 mL (= 20 mEq/10mL = 1.5 gm/10mL) 

ขั้นตอน แนวทางปฏิบัต ิ
การออกฤทธ์ิ เป็นเกลือแรส่ าคญัที่อยู่ในเซลล์เปน็ตัวส่งผ่านของ nerve impulse ท าให้มีการหดรัดตัวของ

กล้ามเนื้อลายและกลา้มเนื้อเรียบ และช่วยรักษาความสมดุลของหนา้ที่การท างานของไตตลอดจน
ปฏิกิริยาออกฤทธ์ิของเอนไซมต์่างๆ 

การสั่งยา ข้อบ่งใช้ 
- ป้องกันหรือรักษาภาวะโปแตสเซียมในเลือดต่ า (hypokalemia) 

ข้อห้ามใช้ 
- severe renal impairment 
- untreated addison’s disease 
- heart cramps 
- hyperkalemia (K>5 mEq/L) 
- severe tissue trauma 

ขนาดยา  
ขนาดยาในเด็ก อัตราการใหย้าโดยทั่วไปเท่ากับ 0.3 – 0.5 mEq/kg/hr แต่ไมเ่กิน 1 mEq/kg/hr 
หรือ 40 mEq/hr ถ้าอัตราเร็วมากกว่า 0.5 mEq/kg/hr แพทย์ควรดูแลอย่างใกล้ชิด และตดิตาม 
EKG อย่างต่อเนื่อง ; ปกติขนาดยาสูงสุดในเด็ก ไมเ่กิน 3 mEq/kg/day หรือ 40 mEq/m2/day 
ขนาดยาในผู้ใหญ่  อัตราการให้ยาไม่เกิน 5 – 10 mEq/hr ถ้าอัตราเร็วมากกว่า 5 mEq/hr ควร
มีการตดิตามระบบหัวใจอย่างต่อเนื่อง และไม่ควรเกิน 40 mEq/hr ; ปกติขนาดยาสูงสุดในผู้ใหญ่ 
400 mEq/day  
Serum potassium Infusion rate 

สูงสุด 
ความเข้มข้นสูงสุด ขนาดยาสูงสุด 

ผู้ใหญ ่ > 2.5 mEq/L 10 mEq/hr 40 mEq/L 200 mEq/day 
< 2.5 mEq/l 40 mEq/hr 80 mEq/L 400 mEq/day 

เด็ก  1 mEq/kg/hr 
(ปกติ 0.3 – 0.5) 

30 mEq/dose 3 mEq/kg/day 
ควรมีแพทย์คอย
ดูแลและควรมีการ
วัด EKG อย่าง
ต่อเนื่อง 

Max dose 400 mEq/day ถ้า serum K < 2 mEq/L 
                 200 mEq/day ถ้า serum K 2.5 – 3 mEq/L 
                 100 mEq/day ถ้า serum K > 3 mEq/L 
** การสั่งใช้ควรระบุขนาดเป็น mEq เท่านั้น ระบุชนิดรปูแบบผลิตภัณฑ์ ขนาดยา สารละลายที่
ใช้เจือจาง และอัตราเร็วในการใหย้าทุกครั้ง 
** อาการของ hypoK คือ คลื่นไสอ้าเจียน หัวใจเต้นเสียจังหวะ ปวดในท้อง กล้ามเนื้ออ่อนยวบ 
** ก่อนสั่งใช้ยาต้องมีค่า K, Scr +/- Urine output 

การจัดเก็บยา/จัดยา/
ตรวจสอบยา 

- มีการแยกเก็บยาต่างหาก  เข้าถึงได้ยาก 
- มีปริมาณส ารองยาชัดเจน ห้ามเกนิ 5 amp ในทุกจุดบริการ  
- สารละลายหลังผสม ต้องใช้ภายใน 24 ช่ัวโมง เก็บที่อุณหภูมหิ้อง ห้ามแช่แข็ง 

 



ขั้นตอน แนวทางปฏิบัต ิ
การให้ยาแก่ผู้ป่วย - ห้าม IV push หรือ IV bolus เพราะท าให้หัวใจหยุดเต้นได ้ การให้ IV ต้องมีการเจือ

จางยาก่อนให้ 
- ห้าม IM/SC 
- การเจือจาง : NSS ทีไ่ม่มี glucose เพราะกลูโคสจะกระตุ้นการหลั่งอินซูลินให้น า

กลูโคสเข้าเซลล์ ท าให้ K เคลื่อนตามเข้าไปในเซลล์  ซึ่งอาจท าให้ภาวะ hypokalemia 
รุนแรงได ้

- ห้ามผสมร่วมกับ amikacin, mannitol, glucose, calcium, phosphate,  sulfate, 
amphotericin B, phenytoin, Penicillin G, diazepam 

- การเตมิยาในน้ าเกลือท่ีแขวนอยู่ จะท าให้ KCl เข้มข้นเฉพาะจุด  ควรเติมอย่างช้าๆ 
และเขยา่เบาๆ ใหเ้ข้ากัน 

- การเตรียมยาต้องมีการเขย่าหรือพลิกถุงน้ าเกลือเพื่อให้มั่นใจว่ายาถูกเจือจางสม่ าเสมอ 
- การให้ยา Central line : max conc 80 mEq/L, max rate 20 mEq/hr 
- การให้ยา Peripheral line : max conc 40-60 mEq/L, max rate 5 mEq/hr (max 

rate ของเด็กคือ 0.3 mEq/kg/hr) 
- ในผู้ป่วยท่ีต้องจ ากัดน้ า ควรใหย้าไม่เกิน 200 mEq/L   อัตราการใหย้า 5-10 mEq/hr  

ไม่ควรใหย้าเกิน 20 mEq เนื่องจากอาจท าให้เกิดภาวะ paralysis หรือ หัวใจเต้นผิด
จังหวะ  (malignant ventricular arrhythmias) 

- การให้ยาในอัตราเร็วมากกว่า 5 mEq/hr หรือ 0.25 mEq/kg/hr หรือความเขม้ข้น
มากกว่า 60 mEq/L ควรให้ผ่าน infusion pump และต้องมีการตดิตาม EKG (การให้
ยาเร็วกว่า 10 mEq/hr อาจเกิด cardiac arrest ได)้ 

- การให้ยาเร็วกว่า 0.5 mEq/kg/hr ในเด็ก ควรมีการติดตาม EKG อย่างใกล้ชิด 
- ควรให้ยาผ่าน infusion pump และตรวจสอบ infusion pump ทุก 4 ช่ัวโมง 
- มีการยืนยันผู้ป่วยด้วยระดับ Serum K ก่อนฉีด 
- ระวังการเกดิ necrosis จากการเกิด extravasation 

การติดตาม - HR, BP ทุก 4 ช่ัวโมง หรือทุก 1 ช่ัวโมงถ้าให้ยาเร็วกว่า 10 mEq/hr 
- Serum K วันละ 1 ครั้ง หลังจากได้รับยาแล้วประมาณ 24 ช่ัวโมง 
- Serum Creatinine หลังได้รบัยาอย่างน้อย 24 ช่ัวโมง หรือตามแพทย์สั่ง 
- EKG กรณีใหย้าเร็วกว่า 10 mEq/hr 
- ภาวะ acidosis 

อาการไม่พึงประสงค ์
 

คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย อุจจาระร่วง ท้องอืดแน่น ผื่นแดง และปัสสาวะบ่อย 
หัวใจเต้นช้าผิดปกต ิหายใจล าบาก กล้ามเนื้ออ่อนแรง 
เนื้อเยื่อตาย ปวด บริเวณที่ฉีด 
Hyperkalemia : ปัสสาวะบ่อย คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง หัวใจสั่นรวัเต้นช้าลง อ่อนเพลีย 
กล้ามเนื้ออ่อนแรง ชาตามปลายมอืปลายเท้า อุจจาระร่วง อืดแน่น EKG ผิดปกติ (tall, peaked 
T wave; depression of ST segment; flattened P wave; widening of QRS complex; 
prolonged QT, prolonged QRS complex), ventricular arrhythmias, heart block 
การเป็นพิษ : ชาแขนขา อัมพาต สับสนไม่ตอบสนอง ความดันโลหติต่ า ใจสั่น และ heart block 
Antidote: 10%calcium gluconate แก้ไขอาการพิษต่อหัวใจ โดยให้ 10 mL IV ช้าๆ ใน 5 
นาที อาจให้ซ้ าได้อีกหลังให้ยาครั้งแรกแล้ว 5 นาทียังมี EKG ผิดปกต,ิ 50% glucose 50-100 
mL + RI 10 unit IV infusion, ให้ NaHCO3 แก้ไขภาวะ Acidosis, ให้ Kalimate เพื่อขับโปแต
สเซียมออก, ให้ยาขับปัสสาวะเพื่อขับ K ออกทางไต 
 



ขั้นตอน แนวทางปฏิบัต ิ
เกณฑ์การรายงานแพทย ์ - Arrhytmias โดยสังเกต EKG 

- HR < 60 bpm (Neonate < 110, Infant < 90, 1-6 ปี  < 70, มากกว่า 6 ปี < 60) 
- HR > 120 bpm 
- BP < 90/60 mmHg หรือ >160/110 mmHg 
- SBP( mm.Hg): Neonate < 60 , Infant < 70 , 1-10 ปี < 70+(2xอายุ), มากกว่า 

10 ปี < 90, ผู้ใหญ่ < 90  
- K+ < 3.5 mEq/L หรือ > 4.5 mEq/L 
- Serum Cr > 2 mg% 
- ปัสสาวะน้อยกว่า 400  หรือ น้อยกว่า 30 mL/hr 

อื่นๆ - ระดับปกติของโปแตสเซียมในเลือด คือ 3.5-5.0 mEq/L 
- ขนาดยาในผู้ป่วยสูงอายุหรือผู้ป่วยโรคไตควรเป็นครึ่งหนึ่งของขนาดปกต ิ
- ผู้ป่วยท่ีมีการท างานของไตบกพรอ่งหรือ heart block ควรลดอตัราเร็วในการให้ยาลง

ครึ่งหนึ่ง 
- ควรเปลีย่นเป็นรปูแบบรับประทานเมื่อเหมาะสม 
- pH ของเลือดที่ลดลง 0.1 ส่งผลให้ serum K เพิ่มขึ้น 0.6 mEq/L 
- ถ้าผู้ป่วยปัสสาวะน้อยกว่า 600 mL/day อาจท าให้มีการสะสมของ K ได ้
- Onset ทันท,ี peak 1-1.5 ช่ัวโมง, duration unknown 
- ยาบางอย่างท าให้ K ลดลงได้ เช่น sodamint, Calcium gluconate, insulin, 

glucose, Kalimate, diuretic (HCTZ, furosemide); ยาบางอย่างท าให้ K สูงขึ้นได้ 
เช่น enalapril, losartan, valsartan, spironolactone 

- การสั่งร่วมกับ glucose injection ต้องมีการสั่งติดตาม parameter ที่ชัดเจน 
- ระวังความสบัสนในการสั่งใช้ยา เนื่องจากโปแตสเซียมมีหลายรูปแบบผลติภณัฑ์ ได้แก่ 

tablet, elixir, injection 
- อาการของ K ต่ า : อ่อนแรง คลื่นไส้ อาเจียน หัวใจเต้นผดิจังหวะ ปวดท้อง กล้ามเนื้อ

อ่อนยวบ 
 


