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การฉีด Ertapenem
ออกเสียงว่า (er" ta pen 'em)

hy เป็นยานี้กําหนด?

การฉีด Ertapenem ใชร้ักษาโรคติดเชื้อร้ายแรง เช่น โรคปอดบวมและทางเดินปัสสาวะ ผิวหนัง เท้าเบาหวาน การติดเชื้อทาง
นรีเวช กระดูกเชิงกราน และช่องท้อง (บริเวณท้อง) ทีเ่กิดจากแบคทีเรีย นอกจากนี้ยังใช้เพื่อป้องกันการติดเชื้อหลังการผ่าตัด
ลําไส้ใหญ่ Ertapenem อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่ายาปฏิชีวนะ carbapenem มันทํางานโดยการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

ยาปฏิชีวนะ เช่น การฉีด ertapenem จะใช้ไม่ได้กับโรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ หรือการติดเชื้อไวรัสอื่นๆ การใชย้าปฏิชีวนะเมื่อไม่จําเป็นจะ
เพิ่มความเสี่ยงที่จะติดเชื้อในภายหลังซึ่งขัดต่อการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

การฉีด Ertapenem มาเป็นผงผสมกับของเหลวเพื่อฉีดเข้าเส้นเลือดดํา (เข้าเส้นเลือด) หรือเข้ากล้ามเนื้อ (เข้ากล้ามเนื้อ) มันถูกฉีด 
(ฉีดช้าๆ) ทางเส้นเลือดในช่วงเวลาอย่างน้อย 30 นาทีวันละครั้งหรือสองครั้งนานถึง 14 วัน นอกจากนีย้ังสามารถใหเ้ข้ากล้ามวันละ
ครั้งหรือสองครั้งนานถึง 7 วัน ความยาวของการรักษาขึ้นอยูก่ับชนิดของการติดเชื้อที่กําลังรับการรักษา แพทย์ของคุณจะบอกคุณ
ว่าต้องใช้การฉีด ertapenem นานแค่ไหน หลังจากที่อาการของคุณดีขึ้นแล้ว แพทย์ของคุณอาจเปลี่ยนคุณไปใช้ยาปฏิชีวนะตัวอื่นที่
คุณสามารถใช้ทางปากเพื่อรักษาให้เสร็จได้

คุณอาจได้รับการฉีด ertapenem ในโรงพยาบาลหรือคุณอาจใชย้าที่บ้าน หากคุณกําลังจะใช้การฉีด ertapenem ที่บ้าน ให้ใช้ใน
เวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากใบสั่งยาของคุณอย่างระมัดระวัง และขอใหแ้พทย์หรือผู้ให้บริการด้านการดูแลสุข
ภาพอื่นๆ อธิบายส่วนใด ๆ ทีคุ่ณไมเ่ข้าใจ ใช้การฉีด ertapenem ตรงตามทีก่ําหนด อย่าใช้มากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์
ของคุณกําหนด

หากคุณกําลังจะใช้การฉีด ertapenem ที่บ้าน ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณจะแสดงวิธีใช้ยาให้คุณ ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าคุณ
เข้าใจคําแนะนําเหล่านี้ และสอบถามผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ ถามผู้ใหบ้ริการด้านการดูแล
สุขภาพของคุณว่าต้องทําอย่างไรหากคุณมีปัญหาในการฉีด ertapenem

คุณควรเริ่มรู้สึกดีขึ้นในช่วงสองสามวันแรกของการรักษาด้วยการฉีด ertapenem หากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง ใหต้ิดต่อ
แพทย์
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ใช้การฉีด ertapenem จนกว่าคุณจะสั่งยาเสร็จ แม้ว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นก็ตาม หากคุณหยุดใช้การฉีด ertapenem เร็วเกินไปหรือ
หากคุณข้ามขนาดยา การติดเชื้อของคุณอาจไมไ่ด้รับการรักษาอย่างสมบูรณ์และแบคทีเรียอาจดื้อต่อยาปฏิชีวนะ

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนฉีด ertapenem
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ ertapenem; ยาปฏิชีวนะ carbapenem อื่น ๆ เช่น imipenem/cilastatin 
(Primaxin), doripenem (Doribax) หรือ meropenem (Merrem); ยาชาเฉพาะที่เช่น bupivacaine (Marcaine), 
etidocaine (Duranest), lidocaine, mepivacaine (Carbocaine, Prolocaine) หรือ prilocaine (Citanest); 
cephalosporins เช่น cefaclor (Ceclor), cefadroxil (Duricef) หรือ cephalexin (Keflex) ยาปฏิชีวนะ beta-lactam 
อื่น ๆ เช่น penicillin หรือ amoxicillin (Amoxil, Trimox, Wymox) ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในการฉีด ertapenem 
สอบถามเภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิตเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรอื่นๆ ทีคุ่ณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: probenecid (Probalan) หรือ valproic acid 
(Depakene, Depakote) แพทยข์องคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมหีรือเคยมีรอยโรคในสมอง อาการชัก หรือโรคไต

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะใชก้ารฉีด ertapenem 
ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณ

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ใช้ยาทีไ่ม่ไดร้ับทันทีทีคุ่ณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ให้ข้ามขนาดยาทีล่ืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการไมไ่ด้รับ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

การฉีด Ertapenem อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรง
หรือไมห่ายไป:

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องเสีย

ท้องผูก

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a614001.html 2/5



14/4/22, 15:15 น. การฉีด Ertapenem สมุนไพรยาและอาหารเสริม

ปวดหัว

อาการวิงเวียนศีรษะ

อาการปวดท้อง

ไข้

ไอ

ความสับสน

นอนหลับยากหรือหลับยาก

แดงหรือระคายเคืองบริเวณทีฉ่ีด

บวม แดง แสบร้อน คัน หรือระคายเคืองช่องคลอด

อาการบวมทีม่ือ เท้า ข้อเท้า หรือขาท่อนล่าง

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้หยุดใช้การฉีด ertapenem และ
โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

ท้องร่วงรุนแรง (อุจจาระเป็นนํ้าหรือเป็นเลือด) ที่อาจเกิดขึ้นโดยมีหรือไม่มีไขแ้ละปวดท้อง (อาจเกิดขึ้นนานถึง 2 เดือนหรือ
มากกว่าหลังการรักษาของคุณ)

ลมพิษ

ผื่น

อาการคัน

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

อาการชัก

อ่อนเพลียหรืออ่อนแรงผิดปกติ

ผิวสซีีด

หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นผิดปกติ

หายใจถี่

อาการเจ็บหน้าอก

การฉีด Ertapenem อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะทีใ่ช้ยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณไ์ม่พึง
ประสงคจ์าก MedWatch ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) หรือทางโทรศัพท์ 
(1-800-332-1088)

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกําจัดยานี้?

หากคุณจะฉีด ertapenem ทีบ่้าน ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณจะบอกคุณถึงวิธีเก็บยาของคุณ เก็บยาตามคํา
แนะนําเท่านั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจวิธจีัดเก็บ
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ยาอย่างถูกต้อง

ควรกําจัดยาทีไ่ม่จําเป็นด้วยวิธพีิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทิ้งยานี้
ลงในชักโครก วิธทีี่ดทีี่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใชโ้ปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิล
ในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซตก์ารกําจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (http://
goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิเ์ข้าถึงโปรแกรมรับคืน

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ทีh่ttps://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก หรือ
ตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

อาการของยาเกินขนาดอาจรวมถึง:
คลื่นไส้

ท้องเสีย

อาการวิงเวียนศีรษะ

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณอาจสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบ
การตอบสนองของร่างกายคุณต่อการฉีด ertapenem

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ใบสั่งยาของคุณอาจไม่สามารถเติมเงินได้ หากคุณยังคงมีอาการติดเชื้อหลังจากใชก้ารฉีด 
ertapenem เสร็จสิ้นแล้ว ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณ

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่จําหน่ายหน้าเคาน์เตอร)์ 
ทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัว
ไปด้วยทุกครั้งทีไ่ปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญทีพ่กติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญ
เช่นกัน

ชื่อแรนด์

อินวานซ์®

แก้ไขล่าสุด - 02/15/2017

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ
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หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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