
doPAmine injection 
รูปแบบยาที่มีใช้ในโรงพยาบาล 

- Dopamine injection 250 mg/ 10 mL (=25mg/mL) 
ขั้นตอน แนวทางปฏิบัต ิ

การออกฤทธ์ิ Inotropic drug, Sympathomimetic, Adrenergic agonist 
ยาจะกระตุ้น alpha, beta และ dopamine receptor ขึ้นกับขนาดยาที่ใช้ 

- ขนาด  1-3  mcg/kg/min กระตุน้ dopamine receptor ท าให้มีฤทธ์ิขยายหลอด
เลือดที่ไตและช่องท้อง เพิ่ม renal blood flow ท าให้ปัสสาวะออกเพิ่ม (เพิ่ม urine 
output) ไม่ท าให้อัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตเปลี่ยนแปลง 

- ขนาด  3-10  mcg/kg/min กระตุ้น beta receptor ช่วยเพิ่มการบีบตัวของหัวใจ, 
stroke volume และ cardiac output แต่ไม่ท าให้หลอดเลือดแดงหดตัวมาก 

- ขนาด >10 mcg/kg/min กระตุ้น alpha receptor ท าให้หลอดเลอืดส่วนปลายหดตัว 
(เพิ่ม total peripheral resistance) ความดันโลหติสูงขึ้นทั้ง systolic และ diastolic 
อาจท าให้ peripheral และ renal perfusion ลดลง urine output ลดลง heart rate 
เพิ่มขึ้นจนเกิดเต้นผดิจังหวะได;้ เพิ่ม pulmonary pressure 

การสั่งยา ข้อบ่งใช้ 
- ภาวะ shock 
- Heart block 
- ภาวะหัวใจเต้นช้า 
- เพิ่มความดันโลหติในผู้ป่วยที่ความดันโลหิตไม่คงที ่หรือ shcok 
- เพิ่มปริมาณเลือดไปท่ีไต (renal blood flow),  เพิ่มปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจ 

(cardiac output) โดยขึ้นกับขนาดยาที่ใช้ 
ข้อควรระวัง 

- หัวใจเต้นผดิจังหวะ 
- HR > 120 bpm 
- ภาวะช๊อคจากการขาดสารน้ าที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข 
- กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 

ขนาดยา 
SHOCK 

- Neonate: 1-20 mcg/kg/min  ปรับขนาดจนมีอาการตอบสนองที่ต้องการ 
- Children: 1-20 mcg/kg/min  ขนาดยาสูงสุด 50 mcg/kg/min 
- Adult: เริม่ต้น 2-5 mcg/kg/min สามารถปรับเพิ่ม 1-4 mcg/kg/min ทุก 10-30 

นาที 
     ขนาดยาสูงสุด 20 mcg/kg/min 
Hypotension , acute: 
          ขนาดยาเริ่มต้น คือ 2 – 5 mcg/kg/min ปรับขึ้นครั้งละ 5 – 10 mcg/kg/min ตามค่า
ความดันเลือดของผู้ป่วย , cardiac output และ urine output ได้จนถึง 50 mcg/kg/min ในผู้
ที่มีอาการรุนแรง 
       ในกรณีที่ต้องใช้ขนาดยาเกิน 50 mcg/kg/min ต้องตรวจสอบ urine output บ่อย ๆ หาก 
urine flow ลดลด ควรพิจารณาปรับลดขนาดที่ใช้ลง 
** ห้ามหยดุยากะทันหัน เพราะความดันโลหิตจะตกทันที ต้องค่อยๆ ลดขนาดยาลงหรือค่อยๆ 
ลดอัตราการ infusion ยาลง 
** การสั่งใช้ขนาดยาที่ควรจะเป็น ควรระบุปริมาณ mcg/kg/min ด้วย 



ขั้นตอน แนวทางปฏิบัต ิ
การจัดเก็บยา/จัดยา/
ตรวจสอบยา 

- เก็บแยกยาไว้ในท่ีเข้าถึงได้ยาก และก าหนดปรมิาณที่มีส ารองในหอผูป้่วยไว้ชัดเจน 
- ท าสัญลักษณ์เตือนให้ระวัง 
- เก็บยาที่อุณหภูมิห้องและป้องกันแสง หลังผสมอยูไ่ด้นาน 24 ช่ัวโมงท่ีอุณหภูมิห้อง 

การให้ยาแก่ผู้ป่วย - ห้ามให้ยาแก่ผูป้่วยโดยไม่มีการเจอืจางยาก่อน 
- ผสมกับสารน้ า ได้แก่ D5W, D5S, NSS, D5S/2, LRS 
- สามารถผสมร่วมกับ adrenaline และ lidocaine ได ้
- ต้องเจือจางและเขย่าให้เข้ากันดีกบัสารน้ า 
- ขณะให้ยาควรมีการป้องกันแสง 
- ให้ยาแบบ IV infusion เท่านั้น ผา่นเครื่อง infusion pump หรือ microdrip set  

และควรใหย้าทาง central line 
- Max concentration = 3.2 mg/mL (central line)ในผู้ใหญ ่หรือ 6 mg/mL ในเด็ก 
- Max rate = 20 mcg/kg/min  IV 

Max rate ในผู้ใหญ่ 50 kg คือ 60mL/hr (1:1) หรือ 30mL/hr (2:1) 
- ห้ามให้ bicarbonate หรือสารละลายที่เป็นด่างทางสายให้ยาเดียวกนั เพราะจะท าให้

ยาหมดฤทธ์ิได ้
- หลีกเลี่ยงการให้ยาร่วมกันในสายน้ าเกลือเดียวกันกับ furosemide, aminoglycoside 

(gentamicin), insulin, amphotericin B, ampicillin, alkali solution (เช่น KCl, 
bicarbonate), iron salts 

- ควรให้ทางเส้นเลือดใหญ่ (central vein)โดยใช้ infusion pump หรือ syringe pump 
ยกเว้นในผู้ป่วยที่ไม่สามารถให้ทาง central line ได้ จึงให้ทาง peripheral line ซึ่ง
ต้องหยดผ่าน IV catheter ที่ยาวพอควร และหยดเข้าสู่หลอดเลือดด าที่มีขนาดใหญ ่

- ตรวจสอบอตัราการไหลของยาหรอืสารน้ าทุก 1 ช่ัวโมง 
- ตรวจสอบ infusion pump เสมอ ทุกครั้งท่ีมีการปรับขนาดยา และทุก 1 ช่ัวโมง 
- ควรให้ยาในเส้นเลือดขนาดใหญเ่พื่อป้องกันการรั่วไหลของยาออกนอกเส้นเลือด 

(extravasation) เนื่องจากยามีคณุสมบัติเป็น vesicant ถ้าเกิดขึ้นให้ประคบอุ่น 
- ตรวจดูบริเวณให้ยาทุก 1 ช่ัวโมง เพราะอาจเกดิยารั่วซึมท าให้เนื้อเยือ่ตายได้แม้ใช้ที่

ความเข้มข้นต่ าๆ 
- ยาที่ผสมแล้วใช้ไดภ้ายใน 24 ช่ัวโมงหลังเก็บที่อุณหภูมิห้อง  แต่ถ้าสารละลายเปลี่ยนสี

จากสีเหลืองอ่อนๆ เป็นสเีหลืองเขม้ขึ้นหรือเปลี่ยนเป็นสีชมพูต้องทิ้ง 
การติดตาม - Vital sign ทุก 15 นาทีในช่ัวโมงแรก จากนั้นติดตามทุก 1 ช่ัวโมง (หรือตามแพทยส์ั่ง) 

- ควรวัด vital signs ซ้ าทุก 10 นาทีเมื่อมีการปรับขนาดยา 
- Urine output 
- EKG กรณีใหย้าขนาดความเข้มข้นสูงๆ หรือ เมื่อมีภาวะใจสั่น, เจ็บหน้าอก, agitation, 

restless 
- I/O และ น้ าหนักตัว ทุกวัน 

อาการไม่พึงประสงค ์ - การเป็นพิษ : ความดันโลหติสูง (severe hypertension), cardiac arrhythmias, 
acute renal failure หัวใจเต้นเรว็ผิดจังหวะ และกลา้มเนื้อหัวใจขาดเลือด 

- มีรายงานภาวะ gangrene และเนือ้เยื่อถูกท าลายจากการที่ยารั่วออกนอกเส้นเลือด 
(extravasation) แม้ใช้ในขนาดยาที่ต่ า คือ 1-1.5 mcg/kg/min 

เกณฑ์การรายงานแพทย ์ - BP > 160/90 mmHg (>120/80 mmHg ส าหรับเด็กอายุเกิน 1 ปี หรือ > 100/70 
ส าหรับเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี) 

- BP < 90/60 mmHg 



ขั้นตอน แนวทางปฏิบัต ิ
- HR > 120 bpm (>180 bpm ส าหรับเด็กอายุเกิน 1 ปี หรือ > 220 ส าหรับเด็กอายุ

น้อยกว่า 1 ปี) 
- RR < 14 bpm 
- Urine output < 0.5 mL/kg/hr (ประมาณ <30 mL/hr ในผู้ใหญ)่ 
- EKG ผิดปกติ หัวใจเต้นผิดจังหวะ ปวดเค้นหน้าอก คลื่นไส้อาเจียน 

อื่นๆ 
 

- การผสมยาในอัตราส่วน 1:1 (1mg ใน 1mL) 
คือ dopamine 250 mg/10mL  4 mL ละลายใน D5W 100 mL 

- การผสมยาในอัตราส่วน 2:1 
คือ dopamine 250 mg/10mL 8 mL ละลายใน D5W 100 mL 

- ถ้าใช้ microdrip set (60หยด/mL) 
      อัตราส่วน 1:1 rate 60 mcdrop (1 mL) /min = 1,000 mcg/min 
       อัตราส่วน 2:1 rate 30 mcdrop (0.5 mL) /min = 1,000 mcg/min 
- ควรติดตามใกล้ชิดในผู้ป่วยท่ีให้ยาเร็วกว่า 20 mcg/kg/min (เพิ่มความเสี่ยงในการ

เกิด gangrene) และผู้ป่วยท่ีมีภาวะเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับหลอดเลือดส่วนปลาย เช่น 
เบาหวาน โรคพิษสุราเรื้อรัง Raynaud’s phenomenon หรือใช้ยาที่มีผลท าให้หลอด
เลือดหดตัวร่วมด้วย  

- การให้ร่วมกับ Phenytoin injection อาจท าให้เกิดภาวะความดันโลหิตต่ า และหัวใจ
เต้นช้าได ้ผู้ป่วยอาจช๊อคได ้

- Onset 1-2 นาที, Peak < 5นาที, Duration < 10นาที 

 
 
วิธีค านวณเพื่อเตรียมสารละลาย 
    6 x น้้าหนัก (kg) x ขนาดยาที่ต้องการ (mcg/kg/min)    =    mg ของยา ที่ผสมในIV fluid 100mL 

IV infusion rate (mL/hr)           
เช่น   แพทย์สั่งใช้ Dopamine (1:1)  กับผู้ป่วยน้ าหนัก 50 kg โดยเริ่มจากขนาดยา 2 mcg/kg/min 
จะต้องให้ยาอัตราเร็ว 6 mL/hr (0.1 mL/min)  และถ้าแพทย์สั่งปรับขนาดยาเพ่ิมข้ึน 1-4 mcg/kg/min ก็
คือต้องปรับอัตราเร็วในการให้ยาเพิ่มขึ้น 3-12 mL/hr 

ขนาดยาสูงสุด 20 mcg/kg/min : ใช้ Dopamine (1:1)   อัตราเร็ว  60 mL/hr 
       Dopamine (2:1)   อัตราเร็ว  30 mL/hr 

doPAmine Flow Chart (ตารางความเข้มข้นมาตรฐานของ doPAmine) 
วิธีการใช้         
1. เจือจางยา doPAmine ในความเข้มข้น 1 หรือ 2 mg/mL และเลือกความเข้มข้นท่ีต้องการจากตาราง 
2. จากตาราง เลือกขนาดยาที่ต้องการ เช่น 5 mg/kg/min     
3. จากตาราง เลือกน้ าหนักตัวของผู้ป่วย เช่น 30 kg  ดังนั้น อัตราเร็วในการหยดยา คือ 9 หยด/นาที ผ่านสายน้ าเกลือชนิด 
micro drip (60 หยด/mL) 
4. จ านวนหยดที่เป็นจุด ให้ปัดขึ้น  
5. * ในตาราง หมายความว่า เลขหน้าวงเล็บเป็นหน่วย mL เลขหนา้วงเล็บเป็นหน่วยหยด เช่น 2(6) หมายถึง 2 mL กับอีก 6 
หยด 



น้้าหนัก 
(kg) 

ความเข้มขน้ 1 mg/mL (1:1) ความเข้มขน้ 2 mg/mL (2:1) 
ขนาดยา (mcg/kg/min) ขนาดยา (mcg/kg/min) 

5 10 15 20 5 10 15 20 
จ้านวนหยด/นาที จ้านวนหยด/นาที 

30 9 18 27 36 4.5 9 13.5 18 
40 12 24 36 48 6 12 18 24 
50 15 30 45 60 7.5 15 22.5 30 
60 18 36 54 72 9 18 27 36 
70 21 42 63 84 10.5 21 31.5 42 
80 24 48 72 96 12 24 36 48 
90 27 54 81 108 13.5 27 40.5 54 
100 30 60 90 2(0)* หรือ 120 15 30 45 60 
110 33 66 99 2(12)* หรือ 132 16.5 33 49.5 66 
120 36 72 108 2(24)* หรือ 144 18 36 54 72 
130 39 78 117 2(36)* หรือ 156 19.5 39 58.5 78 
140 42 84 2(6)* หรือ 126 2(48)* หรือ 168 21 42 63 84 
150 45 90 2(15)* หรือ 135 3(0)* หรือ 180 22.5 45 67.5 90 

 
 การให้ในเด็กหากเจือจาง 6 มก./กก. ใน 100 มล.จะมีอตัราการใหย้า 1 mcg/kg/min =1 ml/hr 

 


