
 

 

  

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

ขอบงใช/ขนาดยาและว ิธีใช 

♦ Life-threatening Ventricular arrhythmias  

♦ Cardiac arrest (ยังไมไดรับการรับรองจาก US FDA) 

♦ Atrial fibrillation 

♦ Life-threatening Ventricular arrhythmia  

ภายใน 24 ชั่วโมงแรก ใหบริหารยาดังนี้  

- 150 mg (ใชสารละลาย D5W 100 ml) IV drip ภายใน 10 นาที ตามดวย  

- 360 mg (ใชสารละลาย D5W 200 ml) IV drip 200 ml เปนเวลา 6 ชั่วโมง 

ตามดวย  

- 540 mg (ใชสารละลาย D5W 300 ml) IV drip 300 ml เปนเวลา 18 ชั่วโมง  

    หลัง 24 ชั่วโมงแรก ใหยาขนาด 720 mg/24 hr (0.5 mg/min) ในความ

เขมขน 1-6 mg/ml  

*หากเกิด VF/VT ซา ใหยาเพ่ิมในขนาด 150 mg ภายใน 10 นาที (ใช

สารละลาย D5W 100 ml)* 

♦ Cardiac arrest  

Rapid Infusion 300 mg ผสมใน D5W 20-30 ml ใหยาชาๆใน 1-2 นาที 

และสามารถใหยาซ้ําไดภายใน 5 นาที  

ในขนาดยา 150 mg ผสม D5W 20-30 ml (Maximum dose : 2 g/day) 
♦ Atrial fibrillation  

- 300 mg IV เปนเวลา 1 ชั่วโมง ตามดวย  

- 20 mg/kg เปนเวลา 24 ชั่วโมง ตามดวย  

- 600 mg/day เปนเวลา 1 สัปดาห ตามดวย 400 mg/day  

แนวทางการติดตามยา 

♦ การใหแบบ IV infusion ใหตรวจสอบ Rate การใหยา และใหสงัเกต

บริเวณที่ฉีดยาเพ่ือดู extravasation 

♦ Monitor : Heart rate, BP และ EKG หากพบภาวะดังตอไปนี้ให

รายงานแพทย  

- Heart rate < 60 /min  

- BP < 90/60 mmHg  

- EKG พบ VT,VF, Heart block  

♦ อาการไมพึงประสงค ที่บงบอกถึงภาวะพิษจากยา เชน Hypotension, 

Cardiogenic shock, Bradycardia, AV block และ Hepatotoxicity 

 

ปฏิกิริยาตอกันของยา 

♦ เพ่ิมระดับยา Digoxin, Phenytoin, Oral anticoagulants, Beta-blocker 

และTheophylline 

การแกไขเมื่อเกิดภาวะพิษ 

♦ Hypotension และ Cardiogenic shock แกไขโดย ลด Infusion rate 

หรือรักษาตามอาการ 

♦ Bradycardia และ AV block อาจใช Isoproterenol 

ขอหามใช 

♦ ผูปวยที่แพยา Amiodarone, Iodine 

♦ ผูปวย SA node disease ที่รุนแรง และเคยมีภาวะหัวใจเตนชามากอน 

♦ Second and third degree A-V block 

♦ Cardiogenic shock 

♦ Bradycardia 

♦ ต้ังครรภ และใหนมบุตร (Pregnancy risk factor : D) 

♦ ยามีสวนประกอบของ Benzyl alcohol จึงควรหลกีเลี่ยงการใชในเด็ก

อายุตํ่ากวา 2 ป 

แนวทางการบริหารยา 

♦ สารละลายที่สามารถผสมเขากันได คือ D5W ไมแนะนําใหใช NSS 

♦ การบริหารยาแบบ IV push ใหใชเฉพาะกรณี Cardiac arrest เทานั้น 

โดยใหผสมใน D5W 20-30 ml และบริหารยาทาง central venous 

catheter 

♦ การบริหารยาแบบ IV Infusion ใหใช Infusion pump ทุกคร้ัง และ

หากความเขมขน > 2 mg/ml ตองบริหารยา ทาง Central line เทานั้น 

♦ ความเขมขนของยาเมื่อเตรียมเสร็จ ไมควรเกิน 6 mg/ml  

♦ อัตราเร็วสูงสุดที่ใหได คือ 30 mg/min ถาหากเกิด Hypotension ควร

ใหยา 

♦ การใหยาฉีดทางหลอดเลือดดําโดยตรงใหใชในภาวะฉุกเฉินเทานั้น 

♦ ไมควรผสมกับยาฉีดอ่ืน แมจะบริหารยาผานทาง Y-site injection 

อาการไมพึงประสงค 

♦ Phlebitis 

♦ PR and QT interval prolongation 

♦ Hypotension Bradycardia, AV Block 

รูปแบบยา 

♦ Amiodarone 150 mg/3 ml injection 

Amiodarone injection(Cordarone®) 
 


