
ช่ือยาทัว่ไป  Oxytocin inj 
ช่ือการคา้ / ผูผ้ลิต  - 
รูปแบบ / ความแรง  -Injection 10iu/1ml 
กลุ่มยา  nonapeptide hormone 
Pregnancy Category X 
ขอ้บ่งใช้ท่ีไดรั้บการรับรองจาก
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

มีผลทางออ้มในการกระตุน้การบีบตวัของกลา้มเน้ือเรียบท่ีมดลูก โดยมีขอ้บ่งใช้  
ดงัน้ี 
1. ช่วยในการคลอด ( antepartum uses) โดยน า oxytocin มาเจอจางในสารละลาย
ท่ีเหมาะสม แลว้ให้โดย IV infusion เพ่ือกระตุน้การบีบตวัของมดลูกในช่วงท่ี 1 
และ 2 ของการคลอด  
2. ช่วงหลงัคลอด  (postpartum uses)  oxytocin IV infusion ให้ตามปกติในช่วง
หลงัคลอดเพ่ือกระตุน้การบีบตวัของมดลูกและควบคุมการเลือดออกท่ีมดลูก  
3. การใช้ oxytocin ในกรณีอ่ืนๆ (other uses of parenteral oxytocin) ใช้เป็นยา
เสริมในการท าแทง้ท่ีไมส่มบูรณ์  
oxytocin สามารถบริหารยาทั้งทาง IM และ IV แต่การบริหารยาทาง IM นั้นไม่
นิยมให้ในการช่วยคลอดเน่ืองจากผลท่ีเกิดข้ึนไมส่ามารถคาดการณ์ไดแ้ละ
สามารถคบคุมไดย้าก  จึงควรให้แบบ IV infusion โดยใช้ infusion pump set  
- ขนาดยาท่ีใช้ส าหรับการคลอด  สามารถเตรียมไดโ้ดยการเติม oxytocin 10 units 
(ขนาดบรรจุ 10 units/ml) ลงในสารละลาย 0.9% sodium chloride, lactated 
Ringer's solution หรือ 5% dextrose injection ปริมาตร 1 L อตัราการให้เร่ิมตน้ท่ี 
0.5-1 milliunit/minute และเพ่ิมข้ึน 1-2 milliunit/minute เป็นเวลา 30-60 นาทีจน
สงัเกตเห็นการตอบสนองของผูป่้วย  เม่ือปากมดลูกเปิด 5-6 cm ให้คอ่ยๆ ลดอตัรา
การให้ยาลงเหมือนกบัตอนเพ่ิมขนาดยา โดยมี  IV infusion rates ไมเ่กิน 6 
milliunits/minute 
- ขนาดยาท่ีใช้ส าหรับช่วงหลงัคลอด ให้ oxytocin infusion 10 units ในอตัรา 20-
40 milliunits/minute  
- ขนาดยาท่ีในกรณีอ่ืนๆ ให้ oxytocin infusion 10-100 milliunits/minute โดย
ขนาดยารวมใน 12 ชัว่โมงตอ้งไมเ่กิน 30 units 

เภสชัวิทยา - 
เภสชัจลนศาสตร์  - 
ขอ้ควรระวงั / ขอ้ห้ามใช้  -เกบ็ท่ีอุณหภูมิ 2-8  C (36-46F) ห้ามแช่แขง็ ยามีอายไุดน้าน 2 ปี เม่ือเกบ็ท่ี

อุณหภูมิไมเ่กิน 25 C และไดน้าน 3 ปี ท่ีอุณหภูมิ 2-15 C 
-ท าให้เกิด water intoxication การแกพิ้ษคือ หยดุยา และให้ยาขบัปัสสาวะ เพ่ือเร่ง
การขบัถ่ายยาน้ี 



อาการไมพึ่งประสงคจ์ากการใช้ยา  อาการขา้งเคียงโดยทัว่ไปท่ีอาจเกิดข้ึน ไดแ้ก่ คล่ืนไส ้อาเจียนซ่ึงจะเกิดในแม่  
ส่วนอาการขา้งเคียงท่ีรุนแรงแบ่งตามระบบ ไดแ้ก่ 2 
• Cardiovascular: cardiac dysrhythmia ( เกิดทั้งในแมแ่ละเดก็) , fetal bradycardia, 
hypertensive episode ( เกิดในแม)่, ventricular premature beats ( เกิดทั้งในแมแ่ละ
เดก็) 
• Endocrine metabolic: water  intoxication syndrome ในรายท่ีมีความรุนแรง
ผูป่้วยจะมีอาการชัก  ไมรู้่สึกตวั และเสียชีวิต ในเดก็แรกเกิดกมี็รายงานการเกิด
อาการชักเช่นกนั  
• Hematologic: af ibrinogenemia, fatal (เกิดในแม)่  
• Hepatic: neonatal jaundice  
• Immunologic: anaphylaxis (เกิดในแม)่  
• Neurologic: brain damage, permanent, central nervous system deficit, 
permanent, coma, subarachnoid hemorrhage ( เกิดในแม)่ และ convulsions in the 
newborn 
• Ophthalmic: retinal hemorrhage (เกิดในเดก็)  
• Renal: pelvic hematoma ( เกิดในแม)่ 
• Reproductive: postpartum hemorrhage และ rupture of uterus (เกิดในแม)่  
• Other: death ( เกิดในแม)่, low apgar score, at 5 minutes ( เกิดในเดก็) 

คา่ใช้จ่ายดา้นยา  15.5 บาท  

บทบาทพยาบาล  
 

1.ตรวจวดัระดบัสารน ้าท่ีให้เขา้ไป เน่ืองจาก oxytocin มีฤทธ์ิ antidiuretic จะท า
ให้การดูดซึมน ้ากลบัจากกรวยไตเพ่ิมข้ึนได ้ เกิดอาการ water intoxication ท่ี
รุนแรง และอาการชักโคมา่จนถึงเสียชีวิตเกิดข้ึนไดใ้นผูป่้วยท่ีไดรั้บยาโดยปล่อย
เขา้หลอดเลือดช้าๆ นานกวา่ 24 ชัว่โมง  
2.ติดตามดูอาการผูป่้วยอยา่งใกลชิ้ดหากเกิดการหดเกร็งของมดลูกมากเกินไป 
การไหลเวียนของเลือดเขา้มดลูกไมดี่ มดลูกถูกท าลาย ผูป่้วยอาจเกิดอาการชัก รีบ
แจง้แพทยท์นัที  

 


