
โรงพยาบาลเขาคิชฌกฏู ช่ือคนไข…้………………………………………..
เตียง……………………HN……………………....

ช่ือยา Potassium Chloride

รูปแบบและความแรง1 ampule =  20 mEq/10 ml

ขนาดยาท่ีใช้
วิธีการให้ยา ให้ทางหลอดเลือดด าเท่านั้น (peripheral line , central line ) ความเขม้ขน้ไมเ่กิน 20 mEq/100ml & ใชภ้ายใน 24 hr

***ห้ามให้ K โดยไมไ่ดเ้จือจาง หรือ ให้แบบ IV push หรือ bolus***
ขอ้บ่งใชส้ าหรับ รักษาและป้องกนัภาวะ Hypokalemia
ผูป่้วยรายน้ี
การบริหารยา KCl สามารถผสมไดท้ั้ง D5W และ NSS แต่นิยมใชN้SS เน่ืองจาก Dextrose สามารถท าให้เกิด HypoK
ห้ามผสมกบั amikacin, amoxicillin, amphotericin B, dobutamine, etoposide, cisplatin, mannitol, fat emulsion
ห้ามฉีด Y-site กบั amphotericin-B, diazepam, ergotamine, phenytoin sodium, methylprednisolone, promethazine HCL 

การติดตาม □ cardiac mornitor (ถา้ให้KCl rate>0.25mEq/kg/hr หรือ 10 mEq/hr อาจเกิด arrhythmia)

□ สงัเกตผิวหนงั และหลอดเลือดบริเวณท่ีให้ยา เพราะเน้ือเยื่อจะถูกท าลายได ้ถา้มียาร่ัวออกมา

รายการ serum K HR BP urine output                 acidosis SBP
หลงัให้ยา (3.4-5.3 ) (≥ 60/นาที) (SCr ≤ 2mg%)       (HCO3 < 15 mmol/L) (≥ 90 mmHg)

15 นาที
30 นาที
45 นาที
1 ชัว่โมง
2 ชัว่โมง

วนัท่ีใชย้า ……../.……/…….เวลา………………. ……../.……/…….เวลา………………. ……../.……/…….เวลา……………….
ผลขา้งเคียงท่ีพบ □ คล่ืนไส้อาเจียน ทอ้งเดิน □ คล่ืนไส้อาเจียน ทอ้งเดิน □ คล่ืนไส้อาเจียน ทอ้งเดิน

□ ปวดทอ้ง □ ปวดทอ้ง □ ปวดทอ้ง
□ หวัใจเตน้รัว……..คร้ัง/นาที □ หวัใจเตน้รัว……..คร้ัง/นาที □ หวัใจเตน้รัว……..คร้ัง/นาที
□ เน้ือตายเน่ืองจากการร่ัวของ □ เน้ือตายเน่ืองจากการร่ัวของ □ เน้ือตายเน่ืองจากการร่ัวของ
สารละลายออกจากเส้นเลือด สารละลายออกจากเส้นเลือด สารละลายออกจากเส้นเลือด
□ กลา้มเน้ืออ่อนแรง □ กลา้มเน้ืออ่อนแรง □ กลา้มเน้ืออ่อนแรง
□ Dyspnea □ Dyspnea □ Dyspnea
□ อ่ืนๆ □ อ่ืนๆ □ อ่ืนๆ

ผลลพัธ์ในการใชย้า □ ไมพ่บผลขา้งเคียงและพิษของยา □ ไมพ่บผลขา้งเคียงและพิษของยา □ ไมพ่บผลขา้งเคียงและพิษของยา
□ ให้ผลตามแผนการรักษา □ ให้ผลตามแผนการรักษา □ ให้ผลตามแผนการรักษา
□ พบผลขา้งเคียงท่ีเป็นอนัตราย คือ □ พบผลขา้งเคียงท่ีเป็นอนัตราย คือ □ พบผลขา้งเคียงท่ีเป็นอนัตราย คือ
□ อตัราการเตน้ของหวัใจเพ่ิมข้ึน □ อตัราการเตน้ของหวัใจเพ่ิมข้ึน □ อตัราการเตน้ของหวัใจเพ่ิมข้ึน
□ serum K >…5 mEq/L…… □ serum K >…5 mEq/L…… □ serum K >…5 mEq/L……
□ urine output ออกนอ้ย……..ml/hr □ urine output ออกนอ้ย……..ml/hr □ urine output ออกนอ้ย……..ml/hr
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□ urine output ออกมาก……..ml/hr □ urine output ออกมาก……..ml/hr □ urine output ออกมาก……..ml/hr

□ อ่ืนๆ………………………………. □ อ่ืนๆ………………………………. □ อ่ืนๆ……………………………….

การรายงานแพทย์

ผูบ้นัทึก

ขนาดยา POTASSIUM CHLORIDE

Normal daily requrement:  Oral,IV

     Premature infants: 2-6 mEq/kg/24 hr

     Infant 0-24 hr: 0-2 mEq/kg/24 hr

     Infant >24 hr: 1-2 mEq/kg/24 hr

     Children: 2-3 mEq/kg/day

     Adult: 40-80 mEq/day

Threatment of  hypokalemia : children

     1-2 mEq/kg over 1-2 hr  initially

     intermittent infusion : ไมค่วรเกิน 1 mEq/kg/hr หรือ 40 mEq/hr  ถา้ให้ขนาดยาท่ีเกิน 0.5 mEq/kg/hr ควรติดตาม EKG 

                                         ใน pediatric  maximun 3  mEq/kg/day  หรือ 40 mEq/m2 /day

Threatment of  hypokalemia : adults

     อตัราการให้ยา(intermittent infusion): 5-10 mEq/hr(ควรจะติดตาม cardiac mornitor อยา่งต่อเน่ืองถา้ให้ > 5mEq/hr)  

         ไมค่วรให้เกิน  40 mEq/hr เพราะจะท าให้เกิดparalysis หรือภาวะ หวัใจเตน้ผิดจงัหวะ

          ; usual adult maximum per 24 hr: 400 mEq/day

                                      Potassium dosage/rate of   infusion guidelines

serum K max infusion rate max  concentration max 24-hr dose
>2.5mEq/L 10 mEq/h 40 mEq/L 200 mEq
<2.5mEq/L 40 mEq/h 80 mEq/L 400 mEq

potassium >2.5 mEq/L : IV;  10 mEq over 1 hr 
potassium <2.5 mEq/L : IV;  up to40 mEq over 1 hr ,with dose based on frequent lab mornitoring;
                                        deficits at a plasma level of 2 mEq/L may be as high as 400-800 mEq
                                        of   potassium

      …………………………………….       …………………………………….       …………………………………….

□ ไมร่ายงาน (ไดผ้ลตามแผนการรักษา) □ ไมร่ายงาน (ไดผ้ลตามแผนการรักษา) □ ไมร่ายงาน (ไดผ้ลตามแผนการรักษา)

      …………………………………….       …………………………………….       …………………………………….

□ รายงาน เวลา………น. เน่ืองจาก…. □ รายงาน เวลา………น. เน่ืองจาก…. □ รายงาน เวลา………น. เน่ืองจาก….



ช่ือคนไข…้………………………………………..
เตียง……………………HN……………………....

 

……../.……/…….เวลา……………….

□ หวัใจเตน้รัว……..คร้ัง/นาที
□ เน้ือตายเน่ืองจากการร่ัวของ

□ ไมพ่บผลขา้งเคียงและพิษของยา

□ พบผลขา้งเคียงท่ีเป็นอนัตราย คือ
□ อตัราการเตน้ของหวัใจเพ่ิมข้ึน
□ serum K >…5 mEq/L……
□ urine output ออกนอ้ย……..ml/hr
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□ urine output ออกมาก……..ml/hr

□ อ่ืนๆ……………………………….

      …………………………………….

□ ไมร่ายงาน (ไดผ้ลตามแผนการรักษา)

      …………………………………….

□ รายงาน เวลา………น. เน่ืองจาก….


