
ชื�อยาทั�วไป Amiodarone 
ชื�อการคา้ / ผูผ้ลิต - 
รูปแบบ / ความแรง Amiodarone 150 mg/3mL 

กลุ่มยา antiarrhythmics. 
Pregnancy Category D 
ขอ้บ่งใชที้�ไดรั้บการรับรองจาก
สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

ขอ้บ่งใช ้
-Ventricular arrhythmias รักษา life-threatening recurrent -ventricular 
fibrillation(VF) หรือ hemodynamically unstable ventricular tachycardia (VT) ที�
ไม่ตอบสนองการรักษาดว้ยวธีิอื�น 
ขนาดยาที�ใชต่้อวนั/การบริหารยา 
การใหย้าทางหลอดเลือด: (หา้มใชใ้นเด็กแรกคลอด และหลีกเลี�ยงการใหย้าใน
เด็กอายตุ ํ�ากวา่ 2 ปี เนื�องจากยาฉีดมี 
ส่วนประกอบของเบนซิล อลักอฮอล์) 
24 ชั�วโมงแรก : ใหย้าขนาด 1000 mg แบ่งใหด้งันีT  
- 150 mg (100 ml.) (ยา 1 amp ใน D5W 100 ml) ภายใน 10 นาทีตามดว้ย 
- 360 mg (200 ml.) (ยา 6 amp ใน D5W 500 ml) drip 200 ml ภายใน 6ชม. และ 
- 540 mg (300 ml.) ภายใน 18 ชม. drip นํTายา ที�เหลือ (300 ml) 
หลงั 24 ชั�วโมงแรก : 0.5 mgต่อนาที (720 มก/24 ชม.) ความเขม้ขน้ 1-6 mg/มล. 
หากเกิด VF หรือ VT: ใหย้าเพิ�ม 150 mg ใน D5W 100 มล. ภายใน 10 นาที 
ขนาดยาที�มีใช ้200 mg/tab., 150 mg/3 ml inj. 

เภสัชวทิยา Potassium Channel blocker 
( ยยัยั �งที# K Channels ทาํให ้prolong atrial and ventricular action potential duration 

by extension of refractory period นําไปสู	 prolong Repolarization) 

เภสัชจลนศาสตร์ - 
ขอ้ควรระวงั / ขอ้หา้มใช ้ ขอ้หา้มใช ้

1. ผูป่้วยที�แพย้านีT  
2. Severe sinus node dysfunction, second and third degree A-V block หรือ ใน
รายที�หวัใจเตน้ชา้ลงอยา่งชดัเจน (ยกเวน้กรณีใชP้acemaker) 
3. หญิงตัTงครรภแ์ละ หญิงที�ใหน้มบุตร 
4. หา้มใชร่้วมกบั Ritronavir, Sparfloxacin, Nelfinavir, Amprenavir 

อาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้า หากไดรั้บยาในขนาดสูง(มากกวา่ 400 mg./วนั) ผูป่้วยมกัเกิดอาการขา้งเคียงสูงถึง 
75% และทาํ ใหต้อ้งหยดุยา 5-20% 
1.ผลต่อระบบหลอดเลือดและหวัใจ เช่น ความดนัโลหิตตํ�า(โดยเฉพาะถา้ใหย้า
ทาง IV.) 
2. ผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง เช่น ควบคุมการเคลื�อนไหวไม่ได,้ fatigue, 



maliase มึนงง ปวดศีรษะ นอนไม่หลบั ฝันร้าย 
3. ผลต่อระบบผิวหนงั เช่น แพแ้สง 
4. ผลต่อระบบทางเดินอาหาร เช่น คลื�นไส้อาเจียน 
5. ผลต่อระบบกลา้มเนืTอ เช่น สั�นกระตุก ชา กลา้มเนืTออ่อนแรง 
6. ผลต่อระบบทางเดินหายใจ เช่น Pulmonary fibrosis, Pulmonary inflammation, 
Interstitial  pneumonitis 
7. รบกวนการทาํ งานของต่อมไทรอยด์อาจเกิด hyperthyroidism หรือ 
hypothyroidism 
8. มีความผดิปกติของการมองเห็น, cornea microdeposits, noninfectious 
epididymitis 

ค่าใชจ่้ายดา้นยา 120 บาท 

อาการพิษจากยา 
 

หวัใจเตน้ชา้ผดิปกติ (Sinus bradycardia), AV-block, hypotension และ Q-T 
interval  prolongation 
การแกไ้ขอาการพิษ 
1. รักษาตามอาการที�เกิดขึTน โดยวดัคลื�นหวัใจและความดนัโลหิต 
2. ถา้เกิด bradycardia ให ้Isoproterenol หรือ temporary pacemaker 

ปฏิกิริยาต่อกนัของยาที�สาํคญั 
 

1. เพิ�มระดบัยา Cyclosporine, Digoxin, Phenytoin, Oral anticoagulants,           
β-blocker,Methotrexate (กรณีใช ้Amiodarone นานๆ) และ Theophylline 
2. ยา Cimetidine จะเพิ�มระดบัยา Amiodarone 
3. ทาํใหห้วัใจเตน้ชา้ผดิปกติ, Sinus arrest และความดนัโลหิตตํ�า เมื�อใชร่้วมกบัยา 
Fentanyl 

 


