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การฉีดเมโรพีเน็ม
ออกเสียงว่า (mer oh pen'em)

hy เป็นยานี้กําหนด?

การฉีด Meropenem ใชร้ักษาการติดเชื้อทีผ่ิวหนังและช่องท้อง (บริเวณท้อง) ทีเ่กิดจากแบคทีเรียและเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (การ
ติดเชื้อของเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลัง) ในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 3 เดือนขึ้นไป การฉีด Meropenem อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่ายา
ปฏิชีวนะ ทํางานโดยการฆ่าเชื้อแบคทีเรียทีท่ําให้เกิดการติดเชื้อ

ยาปฏิชีวนะ เช่น การฉีดเมโรพีเนมจะไม่ได้ผลสําหรับโรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ หรือการติดเชื้อไวรัสอื่นๆ การใชย้าปฏิชีวนะเมื่อไม่จําเป็นจะ
เพิ่มความเสี่ยงที่จะติดเชื้อในภายหลังซึ่งขัดต่อการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

การฉีด Meropenem มาเป็นผงเพื่อผสมกับของเหลวและฉีดเข้าเส้นเลือดดํา โดยปกตจิะได้รับทุกๆ 8 ชั่วโมง ความยาวของการ
รักษาขึ้นอยู่กับสุขภาพโดยทั่วไปของคุณ ประเภทของการติดเชื้อทีคุ่ณมี และคุณตอบสนองต่อยาได้ดีเพียงใด แพทย์ของคุณจะบอก
คุณว่าต้องใช้การฉีดเมอร์โรพีเน็มนานแคไ่หน หลังจากที่อาการของคุณดีขึ้นแล้ว แพทย์ของคุณอาจเปลี่ยนคุณไปใช้ยาปฏิชีวนะตัว
อื่นที่คุณสามารถใชท้างปากเพื่อรักษาให้เสร็จได้

คุณอาจได้รับการฉีดเมอร์โรพีเน็มในโรงพยาบาล หรืออาจให้ยาทีบ่้านก็ได้ หากคุณจะได้รับการฉีดเมอโรพีเน็มทีบ่้าน ผู้ใหบ้ริการ
ด้านการดูแลสุขภาพของคุณจะแสดงวิธีใชย้าให้คุณ ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าคุณเข้าใจคําแนะนําเหล่านี้และสอบถามผู้ให้บริการด้าน
การดูแลสุขภาพของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ

คุณควรเริ่มรู้สึกดีขึ้นในช่วงสองสามวันแรกของการรักษาด้วยการฉีดเมอโรพีเน็ม หากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง ให้ติดต่อแพทย์

ใช้การฉีดเมอร์โรพีเน็มจนกว่าคุณจะสั่งยาเสร็จ แม้ว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นก็ตาม หากคุณหยุดใชก้ารฉีดเมอโรพเีน็มเร็วเกินไปหรือหาก
คุณข้ามขนาดยา การติดเชื้อของคุณอาจไมไ่ด้รับการรักษาอย่างสมบูรณแ์ละแบคทีเรียอาจดื้อต่อยาปฏิชีวนะ

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใชส้ําหรับยานี้
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ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนใช้การฉีดเมอโรพเีน็ม
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ meropenem ยาปฏิชีวนะ carbapenem อื่น ๆ เช่น doripenem (Doribax), 
ertapenem (Invanz) หรือ imipenem และ cilastatin (Primaxin); ยาปฏิชีวนะ cephalosporin เช่น cefaclor, 
cefadroxil, cefuroxime (Ceftin, Zinacef) และ cephalexin (Keflex); ยาปฏิชีวนะ beta-lactam อื่น ๆ เช่น 
penicillin หรือ amoxicillin (Amoxil, Trimox, Wymox); ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในการฉีดเมอร์โรพเีน็ม สอบถาม
เภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่นๆ ที่คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึง probenecid (Probalan ใน Col-Probenecid) 
และ valproic acid (Depakene) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผล
ข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยหรือเคยมีอาการชัก มีรอยโรคในสมอง หรือโรคไต

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะได้รับการฉีดเมอโรพีเน็ม 
ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ

คุณควรรู้ว่าการฉีดเมอโรพเีน็มอาจส่งผลต่อความตื่นตัวทางจิต อย่าขับรถหรือใชเ้ครื่องจักรจนกว่าคุณจะรู้ว่ายานี้ส่งผลต่อคุณ
อย่างไร

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

การฉีด Meropenem อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรง
หรือไมห่ายไป:

ปวดหัว

ท้องเสีย

ท้องผูก

คลื่นไส้

อาเจียน

ความเจ็บปวด

แดง ปวด หรือบวมบริเวณที่ฉีด

รู้สึกเสียวซ่าหรือทิ่ม

นอนหลับยากหรือหลับยาก

แผลในปากหรือลําคอ

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านี้ ให้หยุดใชก้ารฉีดเมอโรพเีน็มและ
โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:
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อาการชัก

ท้องร่วงรุนแรง (อุจจาระเป็นนํ้าหรือเป็นเลือด) ที่อาจเกิดขึ้นโดยมีหรือไม่มีไขแ้ละปวดท้อง (อาจเกิดขึ้นนานถึง 2 เดือนหรือ
มากกว่าหลังการรักษาของคุณ)

ลมพิษ

อาการคัน

ผื่น

ล้าง

หน้า คอ ลิ้น ปาก บวม บวม

กลืนหรือหายใจลําบาก

อ่อนเพลียหรืออ่อนแรงผิดปกติ

ผิวสซีีด

หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นผิดปกติ

หายใจถี่

การกลับมาของไข้หรือสัญญาณอื่น ๆ ของการติดเชื้อ

การฉีด Meropenem 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)

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างเพื่อตรวจ
สอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อการฉีดเมอร์โรพเีน็ม

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

ชื่อแรนด์

Merrem®

แก้ไขล่าสุด - 09/15/2016

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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