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KCl (Potassium Chloride) injection 
 

ชื่อสามัญ            
(Generic name) 

Potassium Chloride 

  

ชื่อการค้า                  
(Commercial name) 

Potassium Chloride 

รูปแบบยา           
(Dosage form) Solution for Injection 

ความแรง (Strength) 20 mEq/10ml (K+ 2mEq/ml) 
 

การออกฤทธิ์
(Pharmacological action) 

     Potassium เป็นสาระส าคัญในกระบวนการต่างๆของร่างกาย เช่น การส่ง
สัญญาณประสาทในเซลล์ประสาท การหดตัวของกล้ามเนื้อต่างๆ เช่น กล้ามเนื้อ
หัวใจ และท าให้การท างานของไตเป็นปกติ 

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 

Absorption : IV: ทันท ี
Elimination :  ขับทางไต 85-90% 

ข้อบ่งใช้          
(Indication) 

     ภาวะ hypokalemia ที่ไม่สามารถให้ K+ ทดแทนโดยการกินได้หรือ ในกรณี
ที่ K+  ในเลือดลดลงอย่างรวดเร็ว ต่ ากว่า 2.5 mEq/L และมีความเสี่ยงสูงจาก
การเต้นของหัวใจอย่างผิดปกติ (cardiac arrhythmia) 

อาการไม่พึงประสงค์     
(Adverse reactions) 

- ระบบหัวใจ และหลอดเลือด: Arrhythmia, Cardiac arrest, Hypotension 
- ระบบกล้ามเนื้อ: ปวดบริเวณที่ฉีด กล้ามเนื้ออ่อนแรง ท าลายเนื้อเยื่อบริเวณ

ข้างเคียงได้ ถ้าหากยาไหลออกจากหลอดเลือดด า (Extravasation) 
- ระบบทางเดินอาหาร: ท้องเสีย  คลื่นไส้  อาเจียน  ท้องอืด 
- ระบบประสาทสวนกลาง: Mental confusion  

 
 
 
 
 
 

ขนาดการใช้ยา      
(Dosage) 

 
 
 
 

ผู้ใหญ่ 
- Serum K+ มากกว่า 2.5 แต่ไม่เกิน 3.5 mEq/L ให้หยดยาเข้าหลอดเลือด

ด้วยอัตราเร็วไม่เกิน 10 mEq/ชั่วโมง ทาง peripheral line โดยให้ผสม
สารละลายเข้มข้นไม่เกิน 40 mEq/L และขนาดยาต่อวันไม่เกิน 200 mEq 

- Serum K+ น้อยกว่า 2.5 mEq/L หรือผู้ที่มีอาการทางคลินิกแสดงว่า มี 
hypokalemia (ไม่รวมผู้ป่วยฉุกเฉินที่มาด้วยcardiac arrest) ให้หยดยาเข้า
หลอดเลือดทาง central line ด้วยอัตราเร็วไม่เกิน 40 mEq/ชั่วโมง โดยต้อง
ตรวจติดตาม EKG และขนาดยาต่อวันไม่เกิน 400 mEq 

เด็ก 
- ขนาดยาที่ให้คือ 0.5-1 mEq/kg/dose (maximum dose 40 mEq) 

อัตราเร็วใน   การหยดยาเข้าหลอดเลือดไม่ควรเกิน 0.5 mEq/kg/hr ถ้าหาก
จ าเป็นต้องให้เร็วกว่านี้ ควรท า bedside EKG monitoring  

- ความเข้มข้นสูงสุดของสารละลายที่แนะน าในเด็กคือ 40 mEq/L 
(peripheral line) และไม่ควรเกิน 200 mEq/L (central line) 
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แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 

     ห้ามผสมกับยาต่อไปนี้ Amikacin, Amphotericin B, Blood product, 
Penicillin G, Dobutamine, Fat emulsion 10% ,  Mannitol และ 
Phenytoin 

ข้อห้ามใช้ 
(contraindication) 

- แพ้ยา Potassium Chloride หรือ แพ้ส่วนประกอบในสูตรต ารับ 
- ระดับโปแตสเซียมในเลือดสูง  
- ห้ามให้ IV push หรือ bolus     

ข้อควรระวัง
(Warning/precaution) 

- ควรระวังในผู้ใช้ร่วมกับยาลดความดันโลหิตกลุ่ม ACE inhibitor, 
potassium-sparing diuretics 

- ผู้ป่วยที่มีภาวะขาดน้ า (dehydration) , ผู้ป่วย Renal failure 
- ผู้ป่วยที่มีภาวะ acidosis หรือ alkalosis 
- ผู้ป่วยที่มีภาวะ burn, tissue breakdown 

หญิงต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร 
(Pregnancy and 

Lactation) 

- เนื่องจาก Potassium เป็นแร่ธาตุที่ส าคัญต่อเซลล์ร่างกาย ถ้าหากมีความ
จ าเป็นต้องใช้ยาดังกล่าว ให้ใช้อย่างระมัดระวังและควรใช้ยารูปแบบกินเป็น
อย่างแรก 

- ยานี้ขับผ่านทางน้ านมได้ จึงต้องระมัดระวังหากให้นมบุตร 

การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก   

( Clinical Monitoring) 

 

ผู้ใหญ ่

 Max rate Max dose 
>2.5-3.5 mEq/L 10 mEq/hr 200 mEq/day 

<2.5 mEq/L 40 mEq/hr 400 mEq/day 

การเก็บรักษายา/ 
ความคงตัว 

(Storage/stability) 

 
เก็บยาที่อุณหภูมิ 25° C 
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