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Amphotericin B 
 

ชื่อสามัญ 
(Generic name) Amphotericin B  

        

ชื่อการค้า 
(Commercial name) Amphotericin B® 

รูปแบบยา 
(Dosage form) Powder for injection 

ความแรง 
(Strength) ๕๐ mg 

การออกฤทธิ์ 
(Pharmacological action) 

     amphotericin B มีกลไกการออกฤทธิ์ต้านเชื้อราคือ จับกับสเตอรอลใน
เยื่อหุ้มเซลล์ทั้งของมนุษย์และเชื้อรา แต่จับกับเออโกสเตอรอลซึ่งเป็น      
สเตอรอลในเยื่อหุ้มเซลล์เชื้อราได้ดีกว่าคอเลสเตอรอลซึ่งเป็นสเตอรอลในเยื่อ
หุ้มเซลล์ของมนุษย์ 

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 

Distribution: CholSO4 & lipid complex show lower kidney concs 
than conventional 
Vd: 4 L/kg 
Protein Bound: 90% 
Half-Life, elimination: 15 days 
Half-Life, plasma: 24 hr 
Excretion: urine 

ข้อบ่งใช้ 
(Indications) 

     Severe systemic fungal infection เช่น candidiasis, aspergillosis, 
cryptococcosis, histoplasmosis, Mucomycosis, fungal infection of 
central nervous system  

อาการไม่พึงประสงค์ 
(Adverse reactions) 

- Hypokalemia, hypomagnesemia 
- อาการไข้ หนาวสั่น สามารถแก้ไขได้โดยให้ premedication 

(Paracetamol, Antihistamine, Pethidine หรือ Hydrocortisone) 
ก่อนให้ยา 

- หลอดเลือดด าอักเสบ สามารถแก้ไขได้โดยให้ Heparin การเปลี่ยน
ต าแหน่งที่ให้ยา หรือการใช้เข็มขนาดเล็ก  

- พิษต่อไต ควรมีการตรวจ BUN, serum creatinine หรือ creatinine 
clearance อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง 
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ขนาดการใช้ 
(Dosage) 

- Infant and children: Test dose: I.V:0.1 mg/kg/dose to a 
maximum of 1 mg infusion over 30-60 minutes 
x Maintenance dose: 0.25-1 mg/kg/day give once daily 

infusion over 2-6 hr. 
x Duration of therapy: ระยะเวลาทั่วไปคือ 4-12 weeks หรือที่

ขนาดยาสะสม 1-4 g  
- Adult:  Test dose: 1 mg infusion over 20-30 min (อาจไม่จ าเป็น) 

x Maintenance dose: Usual 0.3-1.5 mg/kg/day; 1-1.5 mg/kg 
over 4-6 hr. every other day  

ขนาดยาสูงสุดหรืออัตราเร็วสูงสุดที่สามารถให้ได้: ไม่เกิน 1.5 mg/kg/day 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเตรียมยาและผสมยารวมถึงความคงตัวหลังละลายและเจือจางยา 

สารละลาย 

ผงยา 

ความคงตัวหลงัละลาย สารละลาย
เจือจาง

 ความคงตัวหลังเจือจางยา
 

ตู้เย็น (2 – 8 oC) อุณหภูมิห้อง ตู้เย็น (2–8oC) อุณหภูมิห้อง 
SWI 1 สัปดาห ์ 24 ชม NSS 48 ชม 24 ชม 

- Double check ชื่อผู้ป่วย ชนิดและขนาดยา 
- เก็บยาป้องกันแสง 
- การเตรียมยา: 

1. Reconstitute: ละลายด้วย SWI ปริมาณ 10 ml เขย่าจนได้ยาน้ า

แขวนตะกอนใส ความเข้มข้นสุดท้ายไม่เกิน 5 mg/ml  
2. เจือจางต่อด้วย D5W 500 ml จนได้ความเข้มข้น 0.1 mg/ml  
3. ห้าม ผสมกับ NSS หรือสารละลายชนิดอ่ืนโดยเฉพาะที่มีเกลือ NaCl 

และสารละลายที่มีสารกันเสีย benzyl alcohol เพราะท าให้ยา

ตกตะกอน  
4. หลังการเจือจาง ควรใช้ทันทีหลังเตรียมเสร็จแล้ว  
5. ห้ามผสมกับยาต่อไปนี้ Acetylcysteine, Amikacin, Ampicillin, 

Aztreonam, Benzyl alcohol, Calcium chloride, Calcium 
gluconate, Cefepime, Cefpirome, Cimetidine, Clindamycin, 
Ciprofloxacin, Cotrimazole, Diphenhydramine, Dopamine, 
Doxorubicin liposomal, EDTA, Gatifloxacin, Gentamicin, 
Heparin, Kanamycin, Lidocaine, Magnesium sulfate, 
Meropenem,  Oxytetracyclin, Propofol, 
Piperacillin/Tazobactam, PGS, Potassium chloride, 
Ranitidine, Streptomycin, Sodium chloride, Other 
electrolyte solution 
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แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 
 
 

 

การบริหารยา 
1. Double check ชื่อผู้ป่วย ชนิดและขนาดยา 
2. ให้โดย IV infusion เท่านั้น และให้อย่างช้าๆ 2-6 ชม. เนื่องจากถ้าเร็ว

เกินไปจะเกิด hypotension, hypokalemia, arrhythmias, shock  
3. กรณี severe sepsis/septic shock ควรให้ภายใน 2 ชม. 
4. ผู้ป่วยที่ไม่จ ากัดน้ าควรให้ NSS 500-1000 ml IV 1-2 ชั่วโมง ก่อนให้

ยา เพื่อป้องกันพิษต่อไต 
5. ผู้ป่วยที่จ ากัดน้ า ให้ในความเข้มข้น 0.25 mg/ml in D5W ผ่านทาง 

central line ได้อย่างปลอดภัย  

ข้อห้ามใช้ 
(Contraindication) 

     ห้ามใช้ในผู้ที่มีประวัติแพ้ยา Amphotericin B หรือส่วนประกอบอื่นๆ      
ในต ารับ 

ข้อควรระวัง 
(Warning/Precaution) 

- ไม่แนะน าให้ใช้ขนาดยาที่มากกว่า 1.5 mg/kg/day เนื่องจากเพ่ิมความ
เสี่ยงต่อ cardiorespiratory  arrest 

- หลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกับยา corticosteroids และ corticotrophin 
(ATCH) 

- ควรระวังการใช้ยาร่วมกับยากลุ่ม Antineoplastic agents (เช่น 
nitrogen mustard) หรือ Nephrotoxic medications (เช่น 
aminoglycosides, cyclosporine, NSAIDs, furosemide) 

- การใช้ยาในคนไข้ renal impairment  ควรติดตามความเป็นพิษต่อไต
อย่างใกล้ชิด 

หญิงต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร 
(Pregnancy and 

Lactation) 

Pregnancy Category: B 
Lactation: Excretion in milk is unknown; due to the potential for 
serious adverse reactions in breast-fed infants, a decision should 
be made whether to discontinue nursing or whether to 
discontinue the drug, taking into account the importance of the 
drug to the mother 

อันตรกริยาระหว่างยา 
(Drug interaction) 

 

- antifungal agents azole derivatives อาจท าให้ประสิทธิภาพของ 
amphotericin B ลดลง 

- amphotericin B อาจเพ่ิมระดับยาของ aminoglycosides, colistin, 
cyclosporine เพ่ิมความเป็นพิษต่อไต 

- corticosteroids อาจเพ่ิมประสิทธิภาพของ amphotericin B 
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การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก 

(Clinical monitoring) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หลังจาก drip ยาหมดแต่ละขวด ให้บันทึกอุณหภูมิร่างกาย และความดัน
โลหิตทุก 30 นาที ต่อเนื่อง 4 ชั่วโมง รายงานแพทย์ ถ้ามีไข้หนาวสั่น ปวด
ศีรษะ PR >120 ครั้ง/min 

2. Renal function : BUN, Scr ก่อนให้ยาและสัปดาห์ละ 2 ครั้ง หรือทุก 3 
วันจนกว่าจะหยุดให้ยา ถ้า BUN > 40 mg/dl หรือ Scr ในเลือด > 3 
mg/dl ควรหยุดยาจนกว่าการท างานของไตดีขึ้น 

3. Electrolytes (especially potassium ) ก่อนให้ยาและทุก 7 วัน 
(serum potassium อาทิตย์ละ 2 ครั้งหรือทุก 3 วัน) 

4. ประเมินอาการ Hypersensitivity เช่น ปวดศีรษะ กล้ามเนื้อ และข้อต่อ 
ไข้หนาวสั่น 

5. เฝ้าระวังภาวะ Hypokalemia เช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง ตะคริว ง่วงซึม 
6. ติดตาม Hct ทุก 7 วัน เพ่ือดูภาวะซีด 
7. เฝ้าระวังการเกิดการอักเสบของหลอดเลือดด าโดยตรวจสอบบริเวณ

ต าแหน่งที่ให้สารน้ าไม่ให้มีการรั่วซึมของยา 
 
อาการที่แสดงว่าอาจมีระดับยาสูง ต้องเพิ่มความระมัดระวัง ติดตามผล
หรือแจ้งแพทย์  

- BT ≥ 37.8°C 
- BP < 90/60 mmHg 
- HR > 100 ครั้ง/นาที 
- urine output < 25 cc/hr 
- K+ level < 3.5 mEq/L 
- Serum Cr > 1.3 mg/dL 
- BUN > 40 mg/dL  

การแก้ไขเมื่อมีอาการไม่พึงประสงค์ หรือเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา  

- ความเป็นพิษต่อไต  
1. ถ้า Cr ที่สูงขึ้นยังไม่เกิน 2 mg/dl ยังไม่ต้องหยุดยา แต่ต้องหา

สาเหตุอ่ืนที่อาจท าให้ Cr ขึ้นได้และให้สารน้ าให้เพียงพอ  
2. SCr > 2.5 mg/dl ควรหยุดยาชั่วคราว และให้สารน้ าให้เพียงพอ

จนกว่า SCr < 2.0 แล้วค่อยเริ่มยาใหม่ โดยเริ่มให้ 0.5 
mg/kg/day ก่อน และอีก 3 วัน ประเมิน SCr ถ้าไม่มีปัญหาก็
เพ่ิม dose ได ้ 

ระยะเวลาที่ยา

เริ่มออกฤทธ์ิ 

(Onset) 

ระยะเวลาที่ยา

ออกฤทธ์ิสูงสุด 

(Peak) 

ระยะเวลาที่ยาออก

ฤทธิ์ (Duration) 

ระยะเวลาที่ใช้ในการ

ขจัดยา (Half-life 
Elimination) 

20-30 นาที 1-2 ชั่วโมง 20-24 ชั่วโมง 15  ัน 
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การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก 

(Clinical monitoring) 

- Phlebitis  
1. สามารถเกิดได้หากมีการให้ยาที่เข้มข้นเกิน 0.1 mg/ml หรือ

อัตราเร็วมากเกินไป  
2. หากพบว่าเกิด phlebitis ต้องลดอัตราเร็วในการบริหารยา  

- Hypersensitivity: สามารถลดการเกิด hypersensitivity ได้โดยการ

ให้ pre-medication แต่หากยังเกิดควรให้ Pethidine  
Pre-medication and doses: 

Medications Doses 
Paracetamol oral  650 – 1,000 mg 30 นาที ก่อนบริหารยา  
CPM injection  10 mg iv 30 นาที ก่อนเริ่มบริหารยา  
Hydrocortisone iv  • ใช้กรณีผู้ป่วยมีประวตัิการเกิด Hypersensitivity 

จาก Amphotericin B  
• ขนาดใช้ 25 mg iv ก่อนการบริหารยา  

Pethidine iv  • ใช้กรณีรักษาอาการ 25 mg ทุก 15 นาที (ถ้า

จ าเป็น) เพื่อแก ้rigors, chill  
• ขนาดยาสามารถเพิ่มเป็น 100 mg ใน 1 hour  
• ระวังการให้ยานี้ในผู้ป่วยท่ีม ีRenal 

Insufficiency   

การเก็บรักษายา/ 
ความคงตัว 

(Storage/stability) 

- เก็บแยกยาไว้ในที่เข้าถึงยาก  
- ใช้ฉลากแสดงชื่อยาที่แตกต่างอย่างชัดเจน โดยการขีดเส้นใต้ชื่อยา 
- ตัด stock card ทุกครั้งที่มีการจ่ายยา และติดสติ๊กเกอร์ “ยาความเสี่ยง

สูง ต้องระวังย่ิง” 
- ระบุข้อความเตือนบนฉลากผลิตภัณฑ์ “ For iv infusion only เก็บยา

ในตู้เย็นและให้พ้นแสง (เจือจางใน D5W (ห้ามใช้ NSS) : IVf. Over 6 
hr. : ใช้ทันทีหลังผสม” 

 
     เอกสารอ้างอิง 
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