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การฉีดเฮปาริน
ออกเสียงว่า (hep 'a rin)

hy เป็นยานี้กําหนด?

เฮปารินใชเ้พื่อป้องกันไม่ให้เกิดลิ่มเลือดในผู้ที่มีภาวะทางการแพทย์บางอย่างหรือผู้ที่อยู่ในขั้นตอนทางการแพทย์บางอย่างที่
เพิ่มโอกาสที่ก้อนจะเกิดขึ้น เฮปารินยังใชเ้พื่อหยุดการเจริญเติบโตของลิ่มเลือดที่ก่อตัวในหลอดเลือดแล้ว แต่ไม่สามารถใช้เพื่อ
ลดขนาดของลิ่มเลือดที่ก่อตัวขึ้นแล้วได้ เฮปารินยังใช้ในปริมาณเล็กน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้ลิ่มเลือดก่อตัวในสายสวน (หลอด
พลาสติกขนาดเล็กที่สามารถให้ยาหรือเจาะเลือดได้) ที่เหลืออยู่ในเส้นเลือดในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เฮปารินอยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า
ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ('ยาละลายลิ่มเลือด') มันทํางานโดยการลดความสามารถในการแข็งตัวของเลือด

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

เฮปารินมาในรูปแบบสารละลาย (ของเหลว) ทีจ่ะฉีดเข้าเส้นเลือดดํา (เข้าเส้นเลือด) หรือลึกลงไปใต้ผิวหนังและเป็นสารละลาย
เจือจาง (เข้มข้นน้อยกว่า) เพื่อฉีดเข้าไปในสายสวนทางหลอดเลือดดํา ไม่ควรฉีดเฮปารินเข้าไปในกล้ามเนื้อ เฮปารินบางครั้งถูก
ฉีดหนึ่งถึงหกครั้งต่อวันและบางครั้งได้รับการฉีดเข้าเส้นเลือดอย่างช้าและต่อเนื่อง เมื่อใช้เฮปารินเพื่อป้องกันไม่ให้ลิ่มเลือดก่อ
ตัวในสายสวนทางหลอดเลือดดํา มักใช้เมื่อใส่สายสวนเข้าไปครั้งแรก และทุกครั้งทีม่ีการดึงเลือดออกจากสายสวนหรือให้ยา
ผ่านทางสายสวน

พยาบาลหรือผู้ให้บริการทางการแพทยร์ายอื่นอาจให้เฮปาริน หรือคุณอาจได้รับคําสั่งให้ฉีดยาเองที่บ้าน หากคุณจะฉีดเฮปาริน
ด้วยตัวเอง ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจะแสดงวิธีฉีดยาให้คุณทราบ ถามแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรของคุณ หากคุณไม่เข้าใจ
คําแนะนําเหล่านี้หรือมีคําถามใดๆ เกี่ยวกับตําแหน่งของร่างกายที่คุณควรฉีดเฮปาริน วิธีฉีด หรือวิธีทิ้งเข็มและหลอดฉีดยาที่
ใช้แล้วหลังจากที่คุณฉีดยา

หากคุณกําลังจะฉีดเฮปารินด้วยตัวเอง ใหป้ฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบาย
ส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้เฮปารินตรงตามที่กําหนด อย่าใช้มากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

สารละลายเฮปารินมีจุดแข็งต่างกัน และการใชค้วามแรงที่ไม่ถูกต้องอาจทําให้เกิดปัญหาร้ายแรง ก่อนฉีดเฮปาริน ให้ตรวจ
สอบฉลากบรรจุภัณฑเ์พื่อใหแ้น่ใจว่ามีความแรงของสารละลายเฮปารินที่แพทย์สั่งให้คุณ หากความแรงของเฮปารินไม่ถูกต้อง 
อย่าใช้เฮปารินและโทรหาแพทย์หรือเภสัชกรทันที
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แพทย์ของคุณอาจเพิ่มหรือลดขนาดยาระหว่างการรักษาด้วยเฮปาริน หากคุณกําลังจะฉีดเฮปารินด้วยตัวเอง ต้องแน่ใจว่า
คุณรู้ว่าคุณควรใชย้ามากแค่ไหน

ใช้สําหรับยานี้

นอกจากนี้ บางครั้งเฮปารินยังใช้เพียงอย่างเดียวหรือใช้ร่วมกับแอสไพรินเพื่อป้องกันการสูญเสียการตั้งครรภ์และปัญหา
อื่นๆ ในหญิงตั้งครรภ์ที่มีอาการป่วยบางอย่างและผู้ที่ประสบปัญหาเหล่านี้ในการตั้งครรภก์่อนหน้านี้ พูดคุยกับแพทย์หรือ
เภสัชกรเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยานี้เพื่อรักษาสภาพของคุณ

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนใช้เฮปาริน
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้เฮปาริน ยาอื่นๆ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อวัว ผลิตภัณฑ์จากหมู หรือส่วนผสมใดๆ ใน
การฉีดเฮปาริน สอบถามรายการส่วนผสมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: สารกันเลือดแข็งอื่น ๆ เช่น warfarin 
(Coumadin); ยาแกแ้พ้ (ในผลิตภัณฑ์แกไ้อและเย็นหลายชนิด); antithrombin III (Thrombate III); แอสไพริน
หรือผลิตภัณฑท์ี่มีส่วนผสมของแอสไพรินและยาต้านการอักเสบทีไ่ม่ใช่สเตียรอยด์อื่น ๆ (NSAIDs) เช่น ibuprofen 
(Advil, Motrin) และ naproxen (Aleve, Naprosyn); เด็กซ์ตรอน; ดิจอกซิน (Digitek, Lanoxin); 
dipyridamole (Persantine ใน Aggrenox); ไฮดรอกซีคลอโรควิน (Plaquenil); อินโดเมธาซิน (อินโดซิน); 
phenylbutazone (Azolid) (ไม่มีให้บริการในสหรัฐอเมริกา); ควินิน; และยาปฏิชีวนะ tetracycline เช่น 
demeclocycline (Declomycin), doxycycline (Monodox, Vibramycin), minocycline (Dynacin, 
Minocin) และ tetracycline (Bristacycline, Sumycin) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณ
อย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณมีเกล็ดเลือดตํ่า (ชนิดของเซลล์เม็ดเลือดที่จําเป็นสําหรับการแข็งตัวของ
เลือดตามปกต)ิ ในเลือดของคุณ และหากคุณมีเลือดออกหนักที่ไม่สามารถหยุดได้ทุกที่ในร่างกาย แพทย์ของคุณอาจ
บอกคุณว่าอย่าใชเ้ฮปาริน

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังมีประจําเดือนอยู่ ถ้าคุณมีไข้หรือติดเชื้อ และหากคุณเพิ่งมีไขสันหลัง (
เอาของเหลวจํานวนเล็กน้อยที่อาบไขสันหลังเพื่อทดสอบการติดเชื้อหรือปัญหาอื่น ๆ ) การระงับความรู้สึกเกี่ยวกับกระดูก
สันหลัง (การให้ยาแก้ปวดบริเวณรอบกระดูกสันหลัง) การผ่าตัดโดยเฉพาะ ที่เกี่ยวข้องกับสมอง ไขสันหลังหรือตา หรือ
หัวใจวาย แจ้งแพทย์ของคุณด้วยว่าคุณมีหรือเคยเป็นโรคเลือดออกผิดปกติ เช่น ฮีโมฟเีลีย (ภาวะที่เลือดไม่จับตัวเป็นลิ่ม
ตามปกติ) ภาวะขาดสารแอนติโธรบิน III (ภาวะที่ทําให้เกิดลิ่มเลือด) ลิ่มเลือดที่ขา ปอด หรือบริเวณใดๆ ในร่างกาย มรีอย
ชํ้าหรือจุดสมี่วงผิดปกตใิต้ผิวหนัง มะเร็ง แผลในกระเพาะอาหารหรือลําไส้ ท่อที่ระบายกระเพาะอาหารหรือลําไส้ ความดัน
โลหิตสูง

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังให้นมบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะใช้เฮปาริน ให้ติดต่อ
แพทย์ของคุณ

หากคุณกําลังมีการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้เฮปาริน

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณสูบบุหรีห่รือใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ และหากคุณเลิกสูบบุหรีเ่มื่อใดก็ได้
ระหว่างการรักษาด้วยเฮปาริน การสูบบุหรี่อาจลดประสิทธิภาพของยานี้
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ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ใหท้านอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทยจ์ะแจ้งใหคุ้ณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

หากคุณกําลังจะฉีดเฮปารินด้วยตัวเองทีบ่้าน ให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรทําหากคุณลืมฉีดยา

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

เฮปารินอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไมห่ายไป:

แดง, ปวด, ชํ้า, หรือแผลที่จุดที่ฉีดเฮปาริน

ผมร่วง

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที:

ชํ้าหรือมีเลือดออกผิดปกติ

อาเจียนเป็นเลือดหรือดเูหมือนกากกาแฟ

อุจจาระที่มีเลือดสีแดงสดหรือเป็นสีดําและชักช้า

เลือดในปัสสาวะ

เหนื่อยเหลือเกิน

คลื่นไส้

อาเจียน

เจ็บหน้าอก กดทับ หรือรู้สึกไม่สบายตัว

รู้สึกไม่สบายที่แขน ไหล่ ขากรรไกร คอ หรือหลัง

ไอเป็นเลือด

เหงื่อออกมากเกินไป

ปวดหัวรุนแรงกะทันหัน

มึนหัวหรือเป็นลม

สูญเสียการทรงตัวหรือการประสานงานอย่างกะทันหัน

เดินลําบากกะทันหัน

อาการชาหรืออ่อนแรงอย่างกะทันหันทีใ่บหน้า แขนหรือขา โดยเฉพาะที่ด้านใดด้านหนึ่งของร่างกาย

สับสนกะทันหันหรือพูดลําบากหรือเข้าใจคําพูด

มองเห็นไดย้ากในตาข้างเดียวหรือทั้งสองข้าง

การเปลี่ยนสผีิวสีม่วงหรือสดีํา
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ปวดและเปลี่ยนเป็นสีนํ้าเงินหรือเข้มที่แขนหรือขา

คันและแสบร้อนโดยเฉพาะที่ฝ่าเท้า

หนาวสั่น

ไข้

ลมพิษ

ผื่น

หายใจดังเสียงฮืด ๆ

หายใจถี่

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

เสียงแหบ

การแข็งตัวของอวัยวะเพศที่เจ็บปวดซึ่งกินเวลานานหลายชั่วโมง

เฮปารินอาจทําให้เกิดโรคกระดูกพรุน (ภาวะทีก่ระดูกอ่อนแอและอาจแตกหักง่าย) โดยเฉพาะในผู้ที่ใช้ยาเป็นเวลานาน พูดคุยกับ
แพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยานี้

เฮปารินอาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะที่ใช้ยานี้

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกําจัดยานี้?

หากคุณจะฉีดเฮปารินที่บ้าน ผูใ้ห้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณจะบอกคุณถึงวิธีเก็บยา ปฏิบัติตามคําแนะนําเหล่านี้อย่าง
ระมัดระวัง อย่าลืมเก็บยานี้ไว้ในภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและ
ความชื้นที่มากเกินไป (ไม่ใช่ในห้องนํ้า) ห้ามแช่แข็งเฮปาริน

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาห์และยา
หยอดตา ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ทนต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้
ล็อคฝาครอบนิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในสถานทีป่ลอดภัยทันที โดยให้อยู่ในตําแหน่งที่ลอยขึ้นและพ้นสายตาและเอื้อมถึง
http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

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

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

อาการของยาเกินขนาดอาจรวมถึง:
เลือดกําเดาไหล

เลือดในปัสสาวะ

อุจจาระสีดํา

ชํ้าง่าย

เลือดออกผิดปกติ

อุจจาระเป็นเลือดแดง

อาเจียนเป็นเลือดหรือดเูหมือนกากกาแฟ

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทยแ์ละห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างเพื่อตรวจ
สอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อเฮปาริน แพทยข์องคุณอาจขอให้คุณตรวจอุจจาระเพื่อหาเลือดโดยใช้การทดสอบที่
บ้าน

ก่อนทําการทดสอบในห้องปฏิบัติการ แจ้งแพทย์และเจ้าหน้าทีห่้องปฏิบัติการว่าคุณกําลังใช้เฮปาริน

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

ลิโป-เฮปิน®¶

Liquaemin®¶

ปานเหปาริน®¶

¶ -สินค้าแบรนด์นี้ไม่มีวางจําหน่ายแล้ว อาจมีทางเลือกทั่วไป

แก้ไขล่าสุด - 09/15/2017
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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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