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การฉีด Linezolid
ออกเสียงว่า (li ne' zoh lid)

hy เป็นยานี้กําหนด?

การฉีด Linezolid ใช้รักษาโรคติดเชื้อ รวมถึงโรคปอดบวม และการติดเชื้อที่ผิวหนัง Linezolid อยู่ในกลุ่มของต้านเชื้อแบคทีเรียที่
เรียกว่า oxazolidinones มันทํางานโดยหยุดการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

ยาปฏิชีวนะ เช่น การฉีดไลน์โซลิดจะไมฆ่่าเชื้อไวรัสทีอ่าจทําให้เกิดหวัด ไขห้วัดใหญ่ หรือการติดเชื้ออื่นๆ การใช้ยาปฏิชีวนะเมื่อไม่
จําเป็นจะเพิ่มความเสี่ยงทีจ่ะติดเชื้อในภายหลังซึ่งขัดต่อการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

การฉีด Linezolid มาเป็นสารละลาย (ของเหลว) ที่จะฉีดเข้าเส้นเลือด โดยปกตแิล้วจะให้ทางหลอดเลือดดําเป็นเวลา 30 นาทีถึงสอง
ชั่วโมงวันละสองครั้ง (ทุกๆ 12 ชั่วโมง) เป็นเวลา 10 ถึง 28 วัน เด็กที่อายุไม่เกิน 11 ปมีักได้รับการฉีด linezolid สองถึงสามครั้ง
ต่อวัน (ทุกๆ 8 ถึง 12 ชั่วโมง) เป็นเวลา 10 ถึง 28 วัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือ
เภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไมเ่ข้าใจ ใชก้ารฉีดไลน์โซลิดตามทีก่ําหนด อย่าใช้มากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณ
กําหนด

แพทย์หรือพยาบาลมักจะให้ยา Linezolid แพทย์ของคุณอาจตัดสินใจว่าคุณหรือเพื่อนหรือญาติสามารถให้เงินทุนได้ แพทย์ของ
คุณจะฝึกอบรมผู้ทีจ่ะให้ยาและจะทดสอบเขาเพื่อให้แน่ใจว่าเขาสามารถใหย้าได้อย่างถูกต้อง ต้องแน่ใจว่าคุณและบุคคลที่จะให้ยาฉีด
ทราบขนาดยาที่ถูกต้อง วิธีให้ยา และความถีใ่นการให้ยา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณและบุคคลทีจ่ะใหย้านี้อ่านข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับ
ผู้ป่วยที่มาพร้อมกับยานีก้่อนทีคุ่ณจะใชเ้ป็นครั้งแรกที่บ้าน

ใช้การฉีดไลน์โซลิดต่อไปจนกว่าคุณจะสั่งยาเสร็จ แม้ว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นก็ตาม อย่าข้ามขนาดยาหรือหยุดใชก้ารฉีดไลน์โซลิดโดยไมไ่ด้
ปรึกษาแพทย์ หากคุณหยุดใช้การฉีดไลน์โซลิดเร็วเกินไปหรือหากคุณข้ามขนาดยา การติดเชื้อของคุณอาจไม่ได้รับการรักษาอย่าง
สมบูรณ์และแบคทีเรียอาจดื้อต่อยาปฏิชีวนะ

ใชส้ําหรับยานี้

การฉีด Linezolid บางครั้งใช้รักษาอาการติดเชื้อในสมองหรือไขสันหลัง พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการ
ใช้ยานี้สําหรับสภาพของคุณ
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ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนใช้การฉีดไลนโ์ซลิด
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ลเินโซลิด ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในการฉีดลเินโซลิด สอบถามเภสัชกรของ
คุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณกําลังใชย้าต่อไปนีห้รือหยุดใช้ยาเหล่านี้ภายในสองสัปดาหท์ีผ่่านมา: 
isocarboxazid (Marplan) phenelzine (Nardil) ราซากิลีน (Azilect), เซเลกิลีน (Eldepryl, Emsam, Zelapar) และ 
tranylcypromine (Parnate) แพทยข์องคุณอาจบอกคุณว่าอย่าใชก้ารฉีดไลน์โซลิด หากคุณกําลังใชย้าเหล่านีอ้ย่างน้อยหนึ่ง
อย่าง หรือใชย้าเหล่านีภ้ายในสองสัปดาห์ที่ผ่านมา

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรอื่นๆ ทีคุ่ณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: อะดรีนาลีน (EpiPen); เมอริดีน (Demerol); ยารักษา
ไมเกรนเช่น almotriptan (Axert), eletriptan (Relpax), frovatriptan (Frova), naratriptan (Amerge), rizatriptan 
(Maxalt), sumatriptan (Imitrex ใน Treximet) และ zolmitriptan (Zomig); phenylpropanolamine (ไม่มีจําหน่าย
ในสหรัฐอเมริกาแล้ว); และ pseudoephedrine (Sudafed; ในยาเย็นหรือยาลดไขห้ลายชนิด) แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณ
กําลังใช้ยาต่อไปนีห้รือหยุดใช้ยาเหล่านี้ภายในสองสัปดาห์ทีผ่่านมา: บูโพรพิออน (Aplenzin, Wellbutrin, Zyban, อื่นๆ); บัส
ไพโรน; Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) เช่น citalopram (Celexa) escitalopram (Lexapro), 
fluvoxamine (Luvox), paroxetine (Brisdelle, Paxil, Pexeva), sertraline (Zoloft) และ vilazodone (Vilbyrd); 
serotonin norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs) เช่น desvenlafaxine (Khedezla, Pristiq), duloxetine 
(Cymbalta), levomilnacipran (Fetzima) และ venlafaxine (Effexor); และยาซึมเศร้า tricyclic เช่น amitriptyline, 
amoxapine, clomipramine (Anafranil), desipramine (Norpramin), doxepin (Silenor), imipramine 
(Tofranil), nortriptyline (Pamelor), protriptyline (Vivactil) และ trimipramine (Surmontil) แจ้งแพทย์ของคุณ
ด้วยว่าคุณกําลังทานฟลูอกซีติน (Prozac, Sarafem, Selfemra, ใน Symbyax) หรือหยุดใช้ยานีภ้ายใน 5 สัปดาหท์ีผ่่านมา 
แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่น ๆ อีกหลายชนิดอาจโต้ตอบ
กับการฉีดไลน์โซลิด

แจ้งแพทย์ของคุณหากคุณมีการติดเชื้อเรื้อรัง (เป็นเวลานาน) หรือถ้าคุณมีหรือเคยเป็นโรคเบาหวาน กลุ่มอาการคาร์ซินอยด์ (
ภาวะที่เนื้องอกหลั่งเซโรโทนิน) ความดันโลหิตสูง การปราบปราม (ปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของคุณ), 
pheochromocytoma (เนื้องอกของต่อมหมวกไต), อาการชัก หรือโรคไต

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะใชก้ารฉีดไลน์โซลิด ให้
ติดต่อแพทย์ของคุณ

หากคุณกําลังมีการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้การฉีดไลน์โซลิด

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

หลีกเลี่ยงการกินหรือดื่มอาหารและเครื่องดื่มจํานวนมากทีม่ีไทรามีนในขณะที่ใชก้ารฉีดไลน์โซลิด อาหารและเครื่องดื่มทีด่อง รมควัน 
หรือหมักมักประกอบด้วยไทรามีน อาหารและเครื่องดื่มเหล่านี้รวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะเบียร์ Chianti และไวน์แด
งอื่นๆ เบียร์ปราศจากแอลกอฮอล์ ชีส (พันธุ์ทีแ่ข็งแรงอายุหรือแปรรูปโดยเฉพาะ); กะหลํ่าปลดีอง; โยเกิร์ต; ลูกเกด; กล้วย; ครีม
เปรี้ยว; แฮร์ริ่งดอง; ตับ (โดยเฉพาะตับไก)่; เนื้อแห้งและไส้กรอก (รวมถึงซาลามีแข็งและเป็ปเปอร์โรน)ี; มะเดื่อกระป๋อง อะโวคาโด; 
ซีอิ๊ว; ไก่งวง; สารสกัดจากยีสต์; ผลิตภัณฑ์มะละกอ (รวมถึงเนื้อนุ่มบางชนิด); ถั่วฟาวา; และฝักถั่วฝักยาว
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ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ใส่ยาที่ไม่ได้รับทันทีทีคุ่ณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาทีล่ืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าฉีดยาสองครั้งเพื่อชดเชยการไมไ่ด้รับ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

การฉีด Linezolid อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไมห่ายไป:

ท้องเสีย

ปวดหัว

คลื่นไส้

อาเจียน

อาการปวดท้อง

เปลี่ยนรสชาติของสิ่งต่าง ๆ

ผื่น

อาการคัน

อาการวิงเวียนศีรษะ

แพทช์สีขาวในปาก

ระคายเคือง แสบร้อน หรือมีอาการคันที่ช่องคลอด

เปลี่ยนสขีองลิ้นหรือฟัน

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

ลมพิษ, ผื่น, คัน, หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก, บวมที่ใบหน้า, คอหอย, ลิ้น, ริมฝีปาก, ตา, มือ, เท้า, ข้อเท้าหรือขาส่วนล่าง, 
เสียงแหบ

พุพองหรือลอกผิว

คลื่นไส้และอาเจียนซํ้า ๆ หายใจเร็ว; ความสับสน รู้สึกเหนื่อย

ปวด ชา หรืออ่อนแรงทีม่ือ เท้า หรือส่วนอื่นๆ ของร่างกาย

ท้องร่วงรุนแรง (อุจจาระเป็นนํ้าหรือเป็นเลือด) ที่อาจเกิดขึ้นโดยมีหรือไม่มีไขแ้ละปวดท้อง (อาจเกิดขึ้นนานถึง 2 เดือนหรือ
มากกว่าหลังการรักษาของคุณ)

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

การมองเห็นสีเปลี่ยนแปลง การมองเห็นไม่ชัด หรือการเปลี่ยนแปลงการมองเห็นอื่นๆ

อาการชัก

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

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

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณอาจสั่งการตรวจเลือดเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของ
ร่างกายคุณต่อการฉีดไลน์โซลิด

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ใบสั่งยาของคุณอาจไม่สามารถเติมเงินได้ หากคุณยังคงมีอาการติดเชื้อหลังจากเสร็จสิ้นการรักษา
ด้วยการฉีดไลนโ์ซลิดแล้ว ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณ

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

ชื่อแรนด์

ไซวอกซ์®

แก้ไขล่าสุด - 05/15/2018

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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สําหรับการใชง้านเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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