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เอกสารก ากบัยาภาษาไทย 

(ใหม่/ท่ีขอแกไ้ขเปล่ียนแปลง) 

ยูนิทอล 20% 
 

ส่วนประกอบ 

   ใน 100 มิลลิลิตร ประกอบดว้ย 

   Mannitol 20 กรัม (Total osmolar concentration  :- 1098 mOsmol/L) 

  ข้อบ่งใช้ : 

   1. ใชเ้พื่อเพิ่มการปัสสาวะส าหรับป้องกนั และ/หรือรักษา ภาวะมีปัสสาวะนอ้ยกวา่ปกติ (oliguric phase) 

  ส าหรับผูป่้วยไตวายชนิดเฉียบพลนั 

   2. ลดระดบัความดนัภายในกระโหลกศีรษะท่ีเพิ่มสูงข้ึนมาก และลดความดนัภายในลูกตา 

  3. ใชส้ าหรับวดัอตัราการกรองของไต (glomerular filtration rate) ซ่ึงเป็นดชันีบ่งช้ีภาวะการท างานของไต 

   4. ใชเ้ป็นสารสวนลา้ง ส าหรับการผา่ตดัต่อมลูกหมากโดยวธีิสอดเคร่ืองผา่นท่อปัสสาวะ 

วธีิใช้ : 

ควรใช ้Unitol 20% โดยหยดเขา้หลอดเลือดด า และควรใชอุ้ปกรณ์การกรองประกอบการใหย้าวธีิดงักล่าว

เพื่อป้องกนัอนัตรายจากผลึกยาท่ีอาจมีอยูไ่ด ้

ในกรณีท่ีใชเ้ป็นสารสวนลา้ง ส าหรับการผา่ตดัต่อมลูกหมากโดยวธีิสอดเคร่ืองผา่นท่อปัสสาวะ จะให ้

Mannitol โดยฉีดเขา้กระเพาะปัสสาวะทางท่อสวนปัสสาวะ 

วธีิการผสมยาส าหรับ ขนาดยาท่ีใชใ้นผูป่้วย 
1. การเพิ่มปัสสาวะตามขอ้บ่งใชท่ี้ 1 (oliguria)  
(ผูป่้วยท่ีมีปัสสาวะนอ้ยกวา่ปกติอยา่งเห็นไดช้ดัหรือ
การท างานของไตบกพร่อง ควรไดรั้บยาในขนาด
ทดสอบ คือ 200 มก./น ้าหนกัตวั 1 กก. หรือ 12.5 กรัม 
ในความเขม้ขน้ 15 - 20% เป็นเวลา 3 - 5 นาที) 

• ในผูใ้หญ่ ควรใช ้50-100 กรัม ในความเขม้ขน้ 15-20% ในช่วง
เวลา 90 นาที หรือนานกวา่ 
• ในเด็กควรใช ้2 กรัม/น ้าหนกัตวั 1 กก. หรือ 60 กรัม/พื้นผวิกาย 
1 ตารางเมตร ความเขม้ขน้ 15-20% นาน 2-6 ชัว่โมง กรณีเพื่อ
ลดอาการบวม 

2. ลดระดบัความดนัภายในกระโหลกศีรษะและ 
ภายในลูกตา 

ใช ้1.5 - 2 กรัม/น ้าหนกัตวั 1 กก. ในความเขม้ขน้ 15, 20 หรือ 
25% ในช่วงเวลา 30 - 60  นาที 
ในกรณีท่ีตอ้งการลดความดนัในลูกตา แนะน าใหใ้ชย้าในขนาด 
1-3.2 กรัม/น ้าหนกัตวั 1 กก. 
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3. วดัอตัราการกรองของไต ใช ้100 มล. ในความเขม้ขน้ 20% เจือจางดว้ยน ้าเกลือความ
เขม้ขน้ 0.9% ใหไ้ดป้ริมาณ 280 มล. และใหใ้นอตัรา 20
มล./นาที หรือ 200 มก./น ้าหนกัตวั 1 กก. ในความเขม้ขน้ 
15-25% เป็นเวลา 3-5 นาที 

4. เป็นสารสวนลา้ง ส าหรับการผา่ตดัต่อมลูกหมาก  
ตามขอ้บ่งใชท่ี้ 4 

ใชค้วามเขม้ขน้ 2.5-5% 

 
อาการไม่พงึประสงค์และข้อควรระวงั  : 
อาการไม่พึงประสงคท่ี์พบไดเ้ม่ือใช ้mannitol ไดแ้ก่ การเสียสมดุลของน ้าและอิเลคโตรไลท ์การมีน ้ามากเกินไปใน 
ระบบไหลเวยีนเลือด (circulatory overload) หากใหใ้นปริมาณสูงอาจเกิดภาวะร่างกายเป็นกรด (acidosis) และการ
เพิ่มปริมาณของของเหลวนอกเซลลท่ี์มากข้ึนซ่ึงจะเป็นอนัตรายมากต่อผูป่้วยท่ีมีปริมาณเลือดเขา้สู่หวัใจต ่า 
(diminish cardiac reserve) 
อาจพบการเสียน ้าในสมองในผูป่้วยไตวาย ซ่ึงจะแสดงอาการผดิปกติทางระบบประสาทส่วนกลางได ้หลงัจากการ
ใหย้าทางหลอดเลือดด า 
อาจพบอาการ คล่ืนไส้ อาเจียน กระหายน ้า ปวดศีรษะ มึนงงวงิเวยีน หนาวสั่น มีไข ้หวัใจเตน้เร็ว เจบ็หนา้อก ภาวะ

โซเดียมในเลือดต ่า ขาดน ้า ตาพร่า ผืน่ลมพิษ ความดนัโลหิตสูง หรือความดนัโลหิตต ่า  

อาการไม่พึงประสงคท่ี์พบไดน้อ้ย ไดแ้ก่ ชกั และไตวายเฉียบพลนัได ้ซ่ึงเกิดในกรณีท่ีใหย้าในปริมาณสูง 

นอกจากน้ียงัมีรายงานของการเกิดน ้าท่วมปอด (pulmonary oedema) และการแพ ้(hypersensitivity reaction) 
 

การเกบ็รักษา   : 

ควรเก็บ Unitol 20% ท่ีอุณหภูมิต ่ากวา่ 30 องศาเซลเซียส หา้มแช่แขง็ 

โดยปกติ Unitol 20% จะมีความคงตวัดี แต่อาจพบผลึก mannitol ไดห้ากเก็บท่ีอุณหภูมิต ่า หากพบผลึก ควรน าไป 

เขา้หมอ้น่ึง (autoclave) หรือ อุ่นในภาชนะท่ีมีน ้าร้อนประมาณ 60 องศาเซลเซียส และเขยา่แรงๆ เป็นระยะ และทิ้ง

ใหย้ามีอุณหภูมิใกลเ้คียงกบัอุณหภูมิร่างกายก่อนน าไปใช ้

การเติมเกลือพวก โปตสัเซียม หรือ โซเดียมคลอไรด ์ลงใน Unitol 20% อาจท าใหเ้กิดการตกผลึกของ Mannitol  

ไม่ควรให ้Unitol 20% ลงในเลือด (whole blood) ส าหรับการใหเ้ลือด 
 

ผลติโดย   : บริษทั เอเบิ้ล เมดิคอล จ ากดั 

111 หมู่ 9 ต าบลหนองซอน อ าเภอเชียงยนื 
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