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การฉีดอะดรีนาลีน
ออกเสียงว่า (ep '' i nef' rin)

hy เป็นยานี้กําหนด?

การฉีดอะดรนีาลีนร่วมกับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินเพื่อรักษาปฏิกิริยาการแพ้ที่คุกคามชีวิตซึ่งเกิดจากแมลงกัดต่อยหรือ
ต่อย อาหาร ยารักษาโรค นํ้ายางข้น และสาเหตุอื่นๆ อะดรีนาลนีอยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าตัวเร่งปฏิกิริยา alpha- และ beta-
adrenergic (ตัวแทน sympathomimetic) มันทํางานโดยการผ่อนคลายกล้ามเนื้อในทางเดินหายใจและทําให้หลอดเลือด
กระชับ

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

การฉีดอะดรนีาลีนมาในรูปแบบการฉีดอัตโนมัติแบบเติมล่วงหน้าทีม่ีสารละลาย (ของเหลว) และในขวดเพื่อฉีดเข้าใต้ผิวหนัง (ใต้
ผิวหนัง) หรือฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (เข้ากล้ามเนื้อ) โดยปกติแล้วจะฉีดตามความจําเป็นเมื่อมีสัญญาณแรกของอาการแพ้อย่าง
รุนแรง ใช้การฉีดอะดรีนาลีนตามที่กําหนด อย่าฉีดบ่อยหรือฉีดมากหรือน้อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

ขอให้แพทย์หรือเภสัชกรแสดงให้คุณและผูดู้แลของคุณดูที่อาจฉีดยาวิธีการใช้อุปกรณ์ฉีดอัตโนมัติแบบเติมล่วงหน้า มี
อุปกรณ์ฝึกหัดการใชเ้ครื่องฉีดอัตโนมัติในกรณีฉุกเฉิน อุปกรณ์ฝึกซ้อมไม่มียาและไม่มีเข็ม ก่อนที่คุณจะใช้การฉีดอะดรีนาลีน
เป็นครั้งแรก โปรดอ่านข้อมูลผูป้่วยที่มาพร้อมกับยานี้ ข้อมูลนี้รวมถึงคําแนะนําในการใช้อุปกรณฉ์ีดอัตโนมัติแบบเติมล่วงหน้า 
อย่าลืมถามเภสัชกรหรือแพทยห์ากคุณหรือผูดู้แลมีคําถามเกี่ยวกับวิธีการฉีดยานี้

คุณควรฉีดอะดรีนาลีนฉีดทันทีที่คุณสงสัยว่าอาจมีอาการแพ้อย่างรุนแรง สัญญาณของอาการแพ้อย่างรุนแรง ได้แก่ การปิด
ทางเดินหายใจ, หายใจดังเสียงฮืด ๆ, จาม, เสียงแหบ, ลมพิษ, คัน, บวม, ผิวแดง, หัวใจเต้นเร็ว, ชีพจรที่อ่อนแอ, ความวิตก
กังวล, สับสน, ปวดท้อง, สูญเสียการควบคุมการเคลื่อนไหวของปัสสาวะหรือลําไส้, เป็นลม, หรือหมดสติ พูดคุยกับแพทย์ของ
คุณเกี่ยวกับอาการเหล่านี้และต้องแน่ใจว่าคุณเข้าใจวิธีการบอกเมื่อคุณมีอาการแพ้อย่างรุนแรงและควรฉีดอะดรีนาลีน

พกอุปกรณ์ฉีดอัตโนมัติติดตัวหรือพร้อมใช้ตลอดเวลา เพื่อทีคุ่ณจะสามารถฉีดอะดรีนาลีนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดอาการแพ้ 
ระวังวันหมดอายุที่ประทับบนอุปกรณ์และเปลี่ยนอุปกรณ์เมื่อวันที่นี้ผ่าน ดูวิธีแก้ปัญหาในอุปกรณ์เป็นครั้งคราว หาก
สารละลายเปลี่ยนสีหรือมีอนุภาค ให้โทรเรียกแพทย์เพื่อขออุปกรณ์ฉีดใหม่
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การฉีดอะดรนีาลีนช่วยในการรักษาอาการแพ้อย่างรุนแรง แต่ไม่ได้มาแทนที่การรักษาพยาบาล รับการรักษาพยาบาล
ฉุกเฉินทันทีหลังจากที่คุณฉีดอะดรีนาลีน พักผ่อนอย่างเงียบ ๆ ในขณะที่คุณรอการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน

อุปกรณ์ฉีดอัตโนมัติส่วนใหญ่มีสารละลายเพียงพอสําหรับอะดรนีาลนีหนึ่งโดส หากอาการของคุณยังคงดําเนินต่อไปหรือกลับ
มาหลังจากการฉีดครั้งแรก แพทยข์องคุณอาจบอกให้คุณใช้ยาฉีดอะดรีนาลีนครั้งที่สองกับอุปกรณ์ฉีดใหม่ ต้องแน่ใจว่าคุณ
ทราบวิธีการฉีดยาครั้งที่สองและจะทราบได้อย่างไรว่าควรฉีดยาครั้งที่สองหรือไม่ เฉพาะผู้ให้บริการทางการแพทย์เท่านั้นที่ควร
ฉีดยามากกว่า 2 ครั้งสําหรับอาการแพ้ครั้งเดียว

ควรฉีดอะดรีนาลีนเข้าไปตรงกลางต้นขาด้านนอกเท่านั้น และสามารถฉีดผ่านเสื้อผ้าได้ในกรณีฉุกเฉิน หากคุณกําลังฉีดอะดรีนา
ลีนให้กับเด็กเล็กที่อาจเคลื่อนไหวระหว่างการฉีด ให้จับขาให้แน่นและจํากัดการเคลื่อนไหวของเด็กก่อนและระหว่างการฉีด ห้าม
ฉีดอะดรีนาลีนเข้าไปในก้นหรือส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย เช่น นิ้ว มือ เท้า หรือเส้นเลือด อย่าวางนิ้วโป้ง นิ้ว หรือมือเหนือบริเวณ
เข็มของอุปกรณ์ฉีดอัตโนมัติ หากฉีดอะดรีนาลีนเข้าไปในบริเวณเหล่านี้โดยไม่ได้ตั้งใจ ให้ไปพบแพทย์ฉุกเฉินทันที

หลังจากที่คุณฉีดยาอะดรีนาลีนแล้ว สารละลายบางอย่างจะยังคงอยู่ในอุปกรณ์ฉีด นี่เป็นเรื่องปกติและไม่ได้หมายความว่าคุณ
ไมไ่ดร้ับยาเต็มที่ อย่าใช้ของเหลวส่วนเกิน ทิ้งของเหลวและอุปกรณ์ที่เหลืออย่างถูกต้อง นําอุปกรณท์ี่ใช้แล้วติดตัวไปที่ห้อง
ฉุกเฉินหรือสอบถามแพทย์ เภสัชกร หรือผู้ให้บริการทางการแพทย์ถึงวิธีกําจัดอุปกรณ์ฉีดที่ใช้แล้วอย่างปลอดภัย

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนใช้การฉีดอะดรีนาลีน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพอ้ะดรีนาลีน ยาอื่นๆ ซัลไฟต์ หรือส่วนผสมอื่นๆ ในการฉีดอะดรนีาลีน แพทย์
ของคุณอาจบอกให้คุณใช้ยาฉีดอะดรีนาลีนแม้ว่าคุณจะแพ้ส่วนผสมอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะเป็นยาช่วยชีวิต อุปกรณ์ฉีด
อะดรนีาลีนอัตโนมัตไิม่มีนํ้ายางข้น และปลอดภัยที่จะใช้หากคุณแพ้ยางธรรมชาติ

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และ
ผลิตภัณฑส์มุนไพรอื่นๆ ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ยากล่อมประสาทบางชนิด เช่น 
amitriptyline, amoxapine, clomipramine (Anafranil), desipramine (Norpramin), doxepin (Silenor), 
imipramine (Tofranil), maprotiline, mirtazapine (Remeron), nortriptyline (Pamelor), protriptyline 
(Vivactil) และ trimipramine (Surmontil); ยาแก้แพ้เช่น chlorpheniramine (Chlor-Trimeton) และ 
diphenhydramine (Benadryl); ตัวบล็อกเบต้าเช่น propranolol (Hemangeol, Inderal LA, Innopran XL); ดิ
จอกซิน (Lanoxicaps, Lanoxin); ยาขับปัสสาวะ ('ยาเม็ดนํ้า'); ยา ergot เช่น dihydroergotamine (DHE 45, 
Migranal), ergoloid mesylates (Hydergine), ergotamine (Ergomar ใน Cafergot ใน Migergot) และเมทิล
เลอโกโนวีน (เมเธอร์จีน) levothyroxine (Levo-T, Levoxyl, Tironsint, อื่น ๆ ); ยาสําหรับการเต้นของหัวใจผิดปกติ
เช่น quinidine (ใน Nuedexta); และเฟนโทลามีน (Oraverse, Regitine) แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณกําลังใช้สาร
ยับยั้ง monoamine oxidase เช่น isocarboxazid (Marplan), phenelzine (Nardil)

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a603002.html 2/5



14/4/22, 16:32 น. การฉีดอะดรีนาลีน สมุนไพรยาและอาหารเสริม

selegiline (Eldepryl, Emsam, Zelapar) และ tranylcypromine (Parnate) หรือหยุดรับประทานภายในสอง
สัปดาหท์ี่ผ่านมา แพทย์ของคุณอาจต้องตรวจสอบผลข้างเคียงของคุณอย่างระมัดระวัง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมีหรือเคยมีอาการเจ็บหน้าอก หัวใจเต้นผิดปกติ ความดันโลหิตสูง หรือโรค
หัวใจ โรคหอบหืด; โรคเบาหวาน; hyperthyroidism (ต่อมไทรอยดท์ี่โอ้อวด); pheochromocytoma (เนื้องอกต่อม
หมวกไต); ภาวะซึมเศร้าหรือความเจ็บป่วยทางจิตอื่น ๆ หรือโรคพาร์กินสัน

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังให้นมบุตร พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับว่า
คุณควรใช้การฉีดอะดรีนาลีนหากคุณกําลังตั้งครรภ์หรือไม่และเมื่อใด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

การฉีดอะดรีนาลนีอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง เมื่อคุณไดร้ับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหลังจากฉีดอะดรีนา
ลีนแล้ว ให้แจ้งแพทยห์ากคุณประสบกับผลข้างเคียงเหล่านี้:

ผิวหนังแดง, บวม, อบอุ่นหรืออ่อนโยนทีบ่ริเวณที่ฉีด

หายใจลําบาก

หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นผิดปกติ

คลื่นไส้

อาเจียน

เหงื่อออก

อาการวิงเวียนศีรษะ

ความประหม่าวิตกกังวลหรือกระสับกระส่าย

ความอ่อนแอ

ผิวสีซีด

ปวดหัว

ส่วนของร่างกายสั่นไหวอย่างควบคุมไม่ได้

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกําจัดยานี้?

เก็บยานี้ไวใ้นหลอดพลาสติกทีป่ิดมา ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและห่างจากแสง ความร้อนและ
ความชื้นส่วนเกิน (ไม่ใช่ในห้องนํ้า) อย่าแช่เย็นฉีดอะดรีนาลีนหรือทิ้งไว้ในรถของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพอากาศร้อน
หรือเย็น หากอุปกรณ์ฉีดอัตโนมัติทีเ่ติมไว้ล่วงหน้าหล่นลงมา ให้ตรวจดูว่าเสียหรือรั่วหรือไม่ ทิ้งยาที่เสียหายหรือไม่ควรใช้ 
และต้องแน่ใจว่าได้ใชย้าทดแทน

ควรกําจัดยาที่ไม่จําเป็นด้วยวิธีพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่
ควรทิ้งยานี้ลงในชักโครก วิธีทีด่ีที่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใช้โปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อ
แผนกขยะ/รีไซเคิลในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซต์การกําจัดยาอย่าง
ปลอดภัยของ FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึง
โปรแกรมรับคืน
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สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาห์และยา
หยอดตา ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ทนต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้
ล็อคฝาครอบนิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัยทันที - อันที่อยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่https://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก 
หรือตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันทีที่ 911

อาการของการใชย้าเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
ร่างกายอ่อนแรงหรือชาทีข่้างใดข้างหนึ่งอย่างกะทันหัน

พูดลําบากกะทันหัน

อัตราการเต้นของหัวใจช้าหรือเร็ว

หายใจถี่

หายใจเร็ว

ความสับสน

เหนื่อยหรืออ่อนแรง

เย็น ผิวซีด

ปัสสาวะน้อยลง

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

เก็บนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์ของคุณ

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ หากคุณใช้อุปกรณ์ฉีดอัตโนมัตแิบบเติมล่วงหน้า อย่าลืมเปลี่ยนอุปกรณ์ทันที ถามเภสัชกรของคุณ
เกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายชื่อยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ซื้อเองจากร้านขายยา) 
ทั้งหมด รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น วิตามิน เกลือแร่ หรืออาหารเสริมอื่นๆ คุณควรนํารายการนีต้ิดตัวไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบ
แพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญที่พกติดตัวไปในกรณฉีุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

Adrenaclick®¶

อะดรีนาลิน®

Auvi-Q®
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14/4/22, 16:32 น. การฉีดอะดรีนาลีน สมุนไพรยาและอาหารเสริม

EpiPen®หัวฉีดอัตโนมัติ

EpiPen®จเูนียร์ออโต้-หัวฉีด

ซิมเจปิ®

Twinject®¶

¶ -สินค้าแบรนด์นี้ไม่มีวางจําหน่ายแล้ว อาจมีทางเลือกทั่วไป

แก้ไขล่าสุด - 15/11/2018

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ

AHFS®ข้อมูลยาของผู้ป่วย™ ©ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-
West Highway, Suite 900, เบเทสดา, แมริแลนด์ สงวนลิขสิทธิ์. ทําซํ้า

สําหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษยข์องสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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