
ช่ือยาทัว่ไป FENTANYL  

ช่ือการคา้ / ผูผ้ลิต  - 
รูปแบบ / ความแรง  Fentanyl injection 0.05 mg/ml, 2 ml/ ampule  
กลุ่มยา  opioid analgesic 
Pregnancy Category C 
ขอ้บ่งใช้ท่ีไดรั้บการรับรองจาก
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

สรรพคุณหรือขอ้บ่งใช้   

 -  ใช้บรรเทาอาการปวดปานกลางถึงรุนแรง เน่ืองจากผูป่้วยบางรายแพย้า 

morphine  

-  ใช้ร่วมกบัยาระงบัความรู้สึกเพ่ือการผา่ตดั  

 - ใช้บรรเทาอาการปวดหลงัผา่ตดั หรือ การท าหัตถการท่ีก่อให้เกิดความ

ปวด  

ขนาดการใช้และวิธีใช้  

ใช้บรรเทาอาการปวดหลงัผา่ตดั    

-ส าหรับผูใ้หญ่ : ฉีดเขา้กลา้มเน้ือ 50 – 100 ไมโครกรัม  

-ส าหรับเดก็ อาย ุ 2 - 12 ปี : ฉีดเขา้หลอดเลือดด า 0.5 – 2 ไมโครกรัมต่อน ้าหนัก

ตวั 1 กิโลกรัม  

-ส าหรับเดก็ อายนุ้อยกวา่ 2 ปี : ฉีดเขา้หลอดเลือดด า 0.5 – 1 ไมโครกรัมต่อ

น ้าหนักตวั 1 กิโลกรัม  

-ส าหรับเดก็แรกเกิด : ฉีดเขา้หลอดเลือดด า 0.3  ไมโครกรัมต่อน ้าหนักตวั 1 

กิโลกรัม / kg/ hr )  

หมายเหตุ     1. ถา้จ าเป็นอาจให้ซ ้าทุก 1-2 ชัว่โมงในทุกกลุ่มอายุ  

            2. กรณีใช้ร่วมกบัยาระงบัความรู้สึกเพ่ือการผา่ตดั ให้อยูใ่นดุลยพินิจ

ของวิสญัญีแพทย์  

                     3. กรณีใช้บรรเทาอาการปวดปานกลางถึงรุนแรง ให้อยูใ่นดุลยพินิจ
ของแพทย์ 

เภสชัวิทยา fentanyl เป็นยาในกลุ่ม synthetic phenylpiperidine-derivative opioid agonist 

ออกฤทธ์ิโดยจบักบั mu () receptors เป็นหลกั ท่ีบริเวณสมองและไขสนัหลงั 

ท าให้มีผลบรรเทาอาการปวดได้  

เภสชัจลนศาสตร์  เม่ือให้ดว้ยการฉีดเขา้กลา้มเน้ือระยะเวลาท่ียาเร่ิมออกฤทธ์ิประมาณ 7-8 

นาที  ช่วงเวลาออกฤทธ์ิของยาทั้งรูปแบบฉีดเขา้หลอดเลือดด าและฉีดเขา้

กลา้มเน้ือประมาณ  0.5-1 ชัว่โมงและ 1-2 ชัว่โมง ตามล าดบั ยาจบักบั alpha-1 



acid glycoprotein(1-AGP) ในพลาสมา ประมาณร้อยละ  80 - 85   ยาถูกแปลง

สภาพท่ีตบั โดย enzyme CYP3A4 โดยกระบวนการ oxidative N-dealkylation ได ้

norfentanyl  และ metabolite อ่ืนท่ีไมมี่ฤทธ์ิระงบัปวด ยามีคา่  half-life ประมาณ 3 

- 4 ชัว่โมง ยาส่วนใหญ่ถูกขบัออกทางไตในรูป metabolite ท่ีไมมี่ฤทธ์ิ  

ขอ้ควรระวงั / ขอ้ห้ามใช้ ค  าเตือนหรือขอ้ควรระวงั  

1. ระมดัระวงัการใช้เป็นพิเศษ ในกรณี  

  1.1 สตรีมีครรภ์ ทารก เดก็ ผูสู้งอาย ุ ผูท่ี้มีประวติัแพย้ากลุ่ม opioids 

  1.2 ผูป่้วยโรคตบั โรคไต โรคหัวใจ โรคท่ีระบบทางเดินหายใจท างาน

บกพร่อง โรคต่อมไทรอยด ์  โรคต่อมหมวกไต โรคพิษสุราเร้ือรัง โรคลมชัก โรค

ทางจิตเวช   เช่น โรคจิต โรคอารมณ์ซึมเศร้า  เป็นตน้ 

  1.3  ผูมี้ประวติัการติดยาหรือสารเสพติด  

2. อาจท าให้ง่วงซึม จึงไมค่วรขบัข่ียานพาหนะ ท างานเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรกลหรือ

ท างานท่ีเส่ียงอนัตราย  

3. อาจท าให้ความดนัเลือดต ่า  กดการหายใจ  หัวใจเตน้ช้าลง หรือหัวใจหยดุเตน้ 

(asystole)  

4. อาจท าให้เกิดกลา้มเน้ือแขง็เกร็งผิดปกติได้  

5. อาจท าให้เกิดอาการเวียนศีรษะ มึนงง การรับรู้ผิดปกติ ถา้พบอาการเหล่าน้ี

หลายวนั ควรปรึกษาแพทยท์นัที  

6. อาจท าให้เกิดอาการคล่ืนไส ้อาเจียน ในช่วงแรกของการรักษา ถา้พบอาการ

รุนแรง ควรพบแพทยท์นัที หรือถา้จ าเป็นอาจรับประทานยาแกค้ล่ืนไสอ้าเจียนได้  

ขอ้ห้ามใช้  

   (1)  ห้ามใช้ในผูท่ี้แพย้าน้ี  

 (2)   ห้ามด่ืมสุรา หรือส่ิงท่ีมีแอลกอฮอลผ์สมอยู ่ยากดระบบประสาทส่วนกลาง 

ในระหวา่งการใช้ยาน้ี 

    (3)  ห้ามใช้ในผูป่้วยท่ีมีภาวะกดการหายใจ  

    (4)  ห้ามใช้ในสตรีระยะให้นมบุตร  

         หมายเหตุ : ในกรณีท่ีจ  าเป็นตอ้งใช้ให้อยูใ่นดุลยพินิจของแพทย ์

อาการไมพึ่งประสงคจ์ากการใช้ยา  ระบบประสาท  

ง่วงซึม  เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ  อ่อนเพลีย  มึนงง  สบัสน  สงบระงบั   สัน่  ภาวะ

วิตกกงัวล   เกิดความฝันผิดปกติ  ความคิดผิดปกติ กลา้มเน้ือท างานไม่



ประสานกนั ท่าเดินผิดปกติ  กระวนกระวาย  ภาวะเสียความจ า ภาวะเคล้ิมสุข  

เห็นภาพหลอน ชัก  กระตุก   ปฏิกิริยาหวาดระแวง    ความรู้สึกสมัผสัเพ้ียน    

serotonin syndrome   อาจเกิดภาวะ hyperalgesia ถา้ใช้ยาในขนาดสูง  

ระบบหัวใจและหลอดเลือด  

อาจเกิดอาการหน้าแดง  แน่นหน้าอก  อ่อนเพลียจนรู้สึกเหมือนจะเป็นลม  ความ

ดนัเลือดต ่า  หัวใจเตน้ช้า  หัวใจเตน้ผิดจงัหวะ  

ระบบหายใจ  

อาการหายใจล าบาก ภาวะกดการหายใจ  หยดุหายใจ  

ระบบทางเดินอาหาร  

คล่ืนไส ้ อาเจียน  เบ่ืออาหาร  ปากแห้ง  ไมส่บายทอ้ง ทอ้งอืด ทอ้งผกู  ท่อน ้าดี

หดเกร็ง   การเกร็งตวัของล าไสเ้พ่ิมข้ึน  

ระบบทางเดินปัสสาวะ  

ปัสสาวะคัง่  ภาวะปัสสาวะน้อย    ท่อไตหดเกร็ง  

ระบบกลา้มเน้ือและกระดูก  

กลา้มเน้ือหดเกร็ง  

 ผิวหนังและปฏิกิริยาแพ้  

ผิวหนังแห้ง  ผิวหนังแดง  ผ่ืนข้ึน มีอาการคนั  ลมพิษ มีเหง่ือออกมากผิดปกติ  

ตา 

รูมา่นตาหด  

คา่ใช้จ่ายดา้นยา 37  บาท 
การเตรียมยา  รวมถึงการผสมยา  

 

- IM ;  ไมต่อ้งเจือจาง  

- IV push ; ไมต่อ้งเจือจางหรือเจือจางยาดว้ย   D5W  หรือ NSS 10 ml  ( 10 mcg/ 

ml )   

 -Continuous infusion;  ตอ้งเจือจางดว้ย  D5W หรือ NSS  50  ml  ( 20 mcg/ ml )  

   - ยาท่ีไมเ่ขา้กนั ; Lidocaine, Phenytoin, Pentobarbital 

   - เกบ็ยาท่ีอุณหภูมิห้อง  ป้องกนัแสง  

รายงานแพทยเ์ม่ือ  (critical point)  
 

- หลบัปลุกต่ืนยากร่วมกบัรูมา่นตาลึกลง  ( pinpoint pupil )  
- respiratory rate < 15 คร้ัง  / min 
- O2 saturation < 92 %  
- BP < 90 / 60 mmHg 

การไดรั้บยาเกินขนาด  อาการแสดง 



 รูมา่นตาหดเลก็ อ่อนเพลีย กงัวล  อาการเวียนศีรษะอยา่งรุนแรง ความดนัต ่าหน้า

มืดคลา้ยเป็นลม  เป็นไข ้ ผิวหนังเยน็ช้ืน   ชัก   หายใจช้า และหายใจล าบาก  

 การรักษา  

-การบ าบดัเม่ือมีภาวะกดการหายใจ โดยการให้ยาตา้นฤทธ์ิของ opioid (opioid 

antagonist) ทนัที เช่น naloxone ร่วมกบัการกระตุน้ผูป่้วย เช่น โดยการเขยา่และ

เรียกผูป่้วยอยา่งต่อเน่ือง  ภาวะกดการหายใจจากการไดรั้บยาเกินขนาดจะมีฤทธ์ิ

อยูไ่ดน้านกวา่ฤทธ์ิของ naloxone  ดงันั้นสามารถเกิดภาวะ  re-narcotinization จึง

ตอ้งมีการเฝ้าระวงัอยา่งใกลชิ้ด การฉีด naloxone แก่ผูป่้วยอีกเป็นคร้ังคราวหรือ

ให้ฉีดเขา้เสน้เลือดด า อยา่งต่อเน่ืองอาจเป็นส่ิงจ าเป็น การให้ยา naloxone เพ่ือ

ตา้นฤทธ์ิ opioid ท่ีเกินขนาดควรกระท าดว้ยความระมดัระวงัเพราะผูป่้วยอาจเกิด

อาการปวดอยา่งรุนแรงข้ึนอยา่งฉบัพลนัได้  

-ถา้สภาพของผูป่้วยยงัไมดี่ข้ึน ควรเอาใจใส่ให้การดูแลระบบทางเดินหายใจให้

ท  างานไดเ้ตม็ท่ี    อาจจ าเป็นตอ้งใส่ท่อหายใจ และให้ออกซิเจน อาจตอ้งพิจารณา

ใช้เคร่ืองช่วยควบคุมการหายใจหากมี              ความจ าเป็น ควรดูแลให้มีระดบั

อุณหภูมิในระดบัท่ีเหมาะสมและให้สารน ้าแก่ร่างกายอยา่งเพียงพอโดยเฉพาะใน

ผูป่้วยท่ีมีภาวะความดนัเลือดต ่ากวา่ปกติชนิดรุนแรง  

 


