MORPHINE inj. 10 mg/ml

MORPHINE inj. 10 mg/ml

ชื่อผูปวย.............................................HN …………………อายุ ............ป
ตึก...................... เตียง...................แพทยผูสั่งใช..................................
 IM
 SC
 IV push (เจือจางดวย SWI 4-5 ml ฉีดชาๆ > 4-5 นาที)
ขนาดยาที่ให...........................................................(2-10 mg q 3-4 hrs)
 IV infusion เจือจางใน NSS หรือ D5W ใหเขมขน 0.1-1 mg/ml
ขนาดยาทีใ่ ห ...................................(0.8 -10 mg/hr; ไมเกิน 80 mg/hr)
ใชภายใน 24 ชั่วโมง
ผูเตรียมยา...................เวลา...... ผูสอบทวน.....................เวลา........
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Pain score
BP (mmHg)
SBP < 60
Sedation
≥2
score
ผูฉีด/ประเมิน
อากาขางเคียง
การแกไขเมื่อเกิดอาการไมพึงประสงค
อาการดังนี้ตองแจงแพทยทันที
* ถา -มีอาการงวงซึมมาก
-มานตาหดเล็กลง
-หายใจชาลง (ผูใหญ < 10 ครั้ง/นาที, เด็กต่ํากวา 1 ป < 30
ครั้ง/นาที, เด็กอายุเกิน 1 ป < 20 ครั้ง/นาที)
* กรณีที่ใหยาเปน IV infusion : หยุดยาทันที
* ยาแกพิษ คือ Naloxone inj (0.4 mg/ml)
ขนาดยา : ผูใหญ 0.2-0.4 mg IV, IM, SC
เด็ก 0.01 mg/kg
ใหซ้ําไดทุก 2-3 นาที และหยุดเมื่ออัตราการหายใจ > 10 ครั้ง/นาที
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SEDATION SCORE
0 = ไมงวงซึม ตื่น สดชื่นดี
1 = งวงซึมเล็กนอย ปลุกตื่นงาย
2 = งวงซึมปานกลาง งวงซึมบอยหรือตลอดเวลาแตป ลุกตื่นงาย
3 = งวงซึมอยางรุนแรง หลับ มาก ปลุกตื่นยาก
S = นอนหลับปรกติ
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