
บ้าน →ยา สมุนไพรและอาหารเสริม → การฉีด Piperacillin และ Tazobactam

URL ของหน้านี:้ https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a694003.html

การฉีด Piperacillin และ Tazobactam
ออกเสียงว่า (pi per' a sil in) (ta zoe bak' tam)

hy เป็นยานี้กําหนด?

การฉีด Piperacillin และ tazobactam ใชใ้นการรักษาโรคปอดบวมและผิวหนัง การติดเชื้อทางนรีเวช และช่องท้อง (บริเวณท้อง
) ที่เกิดจากแบคทีเรีย ไพเพอราซิลลินอยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่ายาปฏิชีวนะเพนิซลิลิน ทํางานโดยการฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทําใหเ้กิดการติด
เชื้อ Tazobactam อยู่ในกลุ่มทีเ่รียกว่า betalactamase inhibitor มันทํางานโดยป้องกันแบคทีเรียจากการทําลายไพเพอราซิล
ลิน

ยาปฏิชีวนะ เช่น การฉีดไพเพอราซิลลินและทาโซแบคแทมไม่สามารถใช้ได้กับโรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ หรือการติดเชื้อไวรัสอื่นๆ การกิน
หรือใช้ยาปฏิชีวนะเมื่อไมจ่ําเป็นจะเพิ่มความเสี่ยงทีจ่ะติดเชื้อในภายหลังซึ่งขัดต่อการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

การฉีด Piperacillin และ tazobactam เป็นผงทีผ่สมกับของเหลวและฉีดเข้าเส้นเลือดดํา โดยปกติจะได้รับทุกๆ 6 ชั่วโมง แต่
เด็กอายุ 9 เดือนขึ้นไปอาจไดร้ับทุกๆ 8 ชั่วโมง ความยาวของการรักษาขึ้นอยู่กับสุขภาพโดยทั่วไปของคุณ ประเภทของการติดเชื้อ
ที่คุณมี และคุณตอบสนองต่อยาไดด้ีเพียงใด แพทย์ของคุณจะบอกคุณว่าต้องใชก้ารฉีดไพเพอราซิลลินและทาโซแบคแทมนานแค่
ไหน หลังจากที่อาการของคุณดีขึ้นแล้ว แพทยข์องคุณอาจเปลี่ยนคุณไปใชย้าปฏิชีวนะตัวอื่นที่คุณสามารถใช้ทางปากเพื่อรักษาให้
เสร็จได้

คุณอาจได้รับการฉีดไพเพอราซิลลินและทาโซแบคแทมในโรงพยาบาล หรืออาจใหย้าที่บ้านก็ได้ หากคุณจะได้รับการฉีดไพเพอราซลิลิน
และทาโซแบคแทมทีบ่้าน ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณจะแสดงวิธีใช้ยาให้คุณ ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าคุณเข้าใจคําแนะนําเหล่า
นี้ และสอบถามผูใ้ห้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ

คุณควรเริ่มรู้สึกดีขึ้นในช่วงสองสามวันแรกของการรักษาด้วยการฉีดไพเพอราซิลลินและทาโซแบคแทม หากอาการไม่ดีขึ้นหรือ
แย่ลง ให้ติดต่อแพทย์

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ
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หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนใช้การฉีดไพเพอราซิลลินและทาโซแบคแทม
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ยาไพเพอราซลิลิน, ทาโซแบคแทม, ยาปฏชิีวนะเซฟาโลสปอริน เช่น เซฟาคลอร์, เซ
ฟาดรอกซิล, เซฟาโรซีม (เซฟติน, ซินาเซฟ) และเซฟาเลซิน (Keflex); ยาปฏิชีวนะ beta-lactam เช่น penicillin หรือ 
amoxicillin (Amoxil, Larotid, Moxatag); ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในการฉีดไพเพอราซิลลินและทาโซแบคแทม 
สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรอื่นๆ ทีคุ่ณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ยาปฏิชีวนะ aminoglycoside เช่น amikacin, 
gentamicin หรือ tobramycin; สารกันเลือดแข็ง ('เลือดทินเนอร์') เช่นเฮปารินหรือวาร์ฟาริน (Coumadin, Jantoven); 
methotrexate (Otrexup, Rasuvo, Trexall), probenecid (Probalan, ใน Col-Probenecid); หรือแวนโคมัยซิน 
(Vancocin) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคซิสตกิ ไฟโบรซิส (โรคที่มีมาแต่กําเนิดซึ่งทําให้เกิด
ปัญหาเกี่ยวกับการหายใจ การย่อยอาหาร และการสืบพันธุ์) หรือโรคไต

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะได้รับการฉีดไพเพอราซิ
ลลินและทาโซแบคแทม ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ใหแ้จ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังได้รับการฉีดไพเพอราซิลลิน
และทาโซแบคแทม

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

การฉีด Piperacillin และ Tazobactam อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการ
เหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

ท้องเสีย

ท้องผูก

คลื่นไส้

อาเจียน

อิจฉาริษยา

อาการปวดท้อง

ไข้

ปวดหัว

แผลในปาก

นอนหลับยากหรือหลับยาก

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

ผื่น
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อาการคัน

ลมพิษ

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

หายใจดังเสียงฮืด ๆ

ท้องร่วงรุนแรง (อุจจาระเป็นนํ้าหรือเป็นเลือด) ที่อาจเกิดขึ้นโดยมีหรือไม่มีไขแ้ละปวดท้อง (อาจเกิดขึ้นนานถึง 2 เดือนหรือ
มากกว่าหลังการรักษาของคุณ)

การฉีด Piperacillin และ Tazobactam อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติ
ใด ๆ ในขณะที่รับยานี้

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

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างเพื่อตรวจ
สอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อการฉีดไพเพอราซิลลินและทาโซแบคแทม

ก่อนทําการทดสอบในห้องปฏิบัติการ แจ้งแพทยแ์ละเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัตกิารว่าคุณได้รับการฉีดไพเพอราซิลลินและทาโซแบค
แทม หากคุณเป็นเบาหวาน การฉีดไพเพอราซิลลินและทาโซแบคแทมอาจทําให้เกิดผลลัพธ์ทีผ่ิดพลาดด้วยการทดสอบกลูโคสใน
ปัสสาวะ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการใช้การทดสอบกลูโคสอื่น ๆ ในขณะทีใ่ช้การฉีดไพเพอราซลิลินและทาโซแบคแทม

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

ชื่อแรนด์

โซซิน®(เป็นผลิตภัณฑร์วมที่ประกอบด้วย Piperacillin, Tazobactam)

แก้ไขล่าสุด - 10/15/2016

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ

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

สําหรับใชใ้นเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP
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หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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