
ไมคามีน-
Micafungin (เป็นโซเดียม)

ข้อมูลยาสําหรับผูบ้ริโภค

มีอะไรอยู่ในแผ่นพับนี้ ซึ่งใชร้ักษาโรคติดเชื้อทีเ่กิดจากเชื้อรา
หรือเซลลย์ีสต์ที่เรียกว่า Candida

ก่อนจะเริ่มทาน

แจ้งแพทยห์ากคุณแพ้ยา อาหาร 
สารกันบูด หรือสีย้อมอื่นๆแผ่นพับนี้ตอบคําถามทั่วไปเกี่ยวกับ 

Mycamine
ไม่มีข้อมูลที่มีอยูท่ั้งหมด ไม่ใชแ้ทนการ
พูดคุยกับแพทยห์รือเภสัชกรของคุณ

มันทํางานโดยรบกวนการผลิตส่วนหนึ่ง
ของผนังเซลล์ของเชื้อราทําให้เชื้อราไม่
สามารถมีชีวิตอยู่และเติบโตได้ บอกแพทย์หากคุณมีหรือเคยมี

อาการป่วยดังต่อไปนี้:

• ภาวะโลหิตจางจากเม็ดเลือดแดง 
(haemolytic anemia) หรือภาวะ
เม็ดเลือดแดงแตก (haemolysis)

ถามแพทย์ของคุณหากคุณมีคําถาม
ใด ๆ เกี่ยวกับสาเหตนุี้
ได้กําหนดยาให้คุณแล้ว

ยาทั้งหมดมีความเสี่ยงและผลประโยชน์ 
แพทย์ของคุณไดช้ั่งนํ้าหนักความเสี่ยง
ที่คุณมี Mycamine เทียบกับประโยชน์
ที่คาดว่าจะมีต่อคุณ แพทย์ของคุณอาจกําหนดใหด้้วย

เหตุผลอื่น
• ปัญหาเกี่ยวกับไต เช่น ไตวายหรือ

การทดสอบการทํางานของไตผิด
ปกติหากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับการใช้

ยานี้ ให้ปรึกษาแพทยห์รือเภสัชกร
ของคุณ • ปัญหาเกี่ยวกับตับ เช่น ตับวาย 

ตับอักเสบ หรือการทดสอบการ
ทํางานของตับผิดปกติเก็บใบนี้ไว้.

คุณอาจต้องอ่านอีกครั้ง

ก่อนที่คุณจะได้รับ 
Mycamine แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์

หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์หรือกําลัง
ให้นมบุตร แพทยข์องคุณสามารถพูด
คุยกับคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงและผล
ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องได้

เมื่อไมต่้องมี

Mycamine ใช้สําหรับอะไร อย่ามี Mycamine หากคุณแพ้:

• ยาใดๆ ที่มีไมกาฟุงกิน
หากคุณยังไม่ไดบ้อกแพทยเ์กี่ยวกับ
ข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น ใหบ้อกแพทย์
ก่อนเริ่ม
รับไมคามีน

ยานี้ใช้รักษา:
• ส่วนผสมใด ๆ ทีร่ะบไุว้ที่ส่วนท้าย

ของเอกสารฉบับนี้• ผู้ใหญ่ วัยรุ่น และเด็กที่มีเชื้อราร้าย
แรง
การติดเชื้อที่เรียกว่า candidiasis 
ที่รุกราน (การติดเชื้อทีเ่กิดจากยีสต์
ที่เรียกว่าแคนดดิาทีท่ะลุเข้าสู่
ร่างกาย)

• ยาอื่น ๆ ทีอ่ยู่ในกลุ่มอิชิโนแคนดิน กินยาตัวอื่น

อาการแพบ้างอย่างอาจรวมถึง: แจ้งแพทยห์รือเภสัชกรของคุณหาก
คุณกําลังใชย้าตัวอื่นอยู่
ยา รวมถึงยาใดๆ ที่คุณไดร้ับโดยไม่
ต้องมีใบสั่งยาจากร้านขายยา ซูเปอร์
มาร์เก็ต หรือร้านขายอาหารเพื่อ
สุขภาพ
ยาบางชนิดและ Mycamine อาจ
รบกวนซึ่งกันและกัน ซึ่งรวมถึง:

• ผู้ใหญแ่ละวัยรุ่นอายุ ≥ 16 ปี ที่มีการ
ติดเชื้อราในท่ออาหาร (หลอดอาหาร) 
ซึ่งการรักษาทางหลอดเลือดดํามี
ความเหมาะสม

• หายใจถี่
• หายใจมเีสียงหวีดหรือหายใจลําบาก
• บวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือส่วน

อื่นๆ ของร่างกาย
• ผื่นคันหรือลมพิษบนผิวหนัง

• ผู้ใหญ่ วัยรุ่น และเด็กที่มีความเสี่ยง
ต่อการพัฒนา แคนดิดา(ยีสต์) ติด
เชื้อขณะปลูกถ่ายสเต็มเซลล์บาง
ประเภท หรือหากคุณคาดว่าจะมี
จํานวนเม็ดเลือดขาวตํ่ากว่าระดับที่
กําหนด

ห้ามพิมพ์ยานี้หลังจากวันหมดอายุ
ที่พิมพ์บนบรรจภุัณฑ์ หรือหาก
บรรจภุัณฑ์ฉีกขาดหรือมีสัญญาณ
ของการปลอมแปลง

• ไอทราโคนาโซล ยารักษาเชื้อรา

• ไซโรลิมัส ยาป้องกันการปลูกถ่าย
ไต
การปฏิเสธ

หากคุณไมแ่น่ใจว่าควรเริ่มใชย้านี้หรือ
ไม่ ให้ปรึกษาแพทย์

• nifedipine ยาที่ใชร้ักษาความ
ดันโลหิตสูงยานีเ้ป็นของกลุ่มยาที่เรียกว่า 

echinocandins
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ยาเหล่านี้อาจได้รับผลกระทบจาก 
Mycamine คุณอาจต้องใช้ใน
ปริมาณที่แตกต่างกัน
ยาหรือคุณอาจต้องใชย้าอื่น

ผู้ป่วยที่มีนํ้าหนักมากกว่า 40 กก. 
และ 1 มก./กก. ต่อวัน สําหรับผู้
ป่วยที่มีนํ้าหนักไม่เกิน 40 กก.

ในขณะที่คุณรับ Mycamine

จะให้เมื่อไหร่ สิ่งที่ต้องทํา
แพทย์และเภสัชกรของคุณมีข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับยาที่ต้องระวังหรือ
หลีกเลี่ยงในขณะทีร่ับยานี้

ยานีไ้ด้รับวันละครั้งโดยการฉีดเข้า
เส้นเลือดอย่างช้าๆ การแช่มักใชเ้วลา
หนึ่งชั่วโมง

หากคุณกําลังจะเริ่มต้นใช้ยาชนิด
ใหม่ เตือนแพทยแ์ละเภสัชกรว่าคุณ
กําลังรับยาไมคามีน

นานแค่ไหนที่คุณจะไดร้ับมัน
แจ้งแพทย์ ทันตแพทย์ และ
เภสัชกรคนอื่นๆ ที่ปฏิบัตติ่อคุณว่า
คุณกําลังมีอาการนี้
ยา.

สําหรับการรักษาผู้รุกราน แคนดิดาการ
ติดเชื้อ โดยปกติคุณจะได้รับยานี้เป็น
เวลาอย่างน้อย 14 วัน แต่การรักษามัก
จะดําเนินต่อไปอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์
หลังจากอาการและผลเลือดแสดง
ว่าการติดเชื้อได้รับการล้างแล้ว

Mycamine ไดร้ับอย่างไร?

ยานี้ต้องเตรียมและมอบให้คุณในโรง
พยาบาลโดยพยาบาลหรือผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการดูแลสุขภาพคนอื่น

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด ให้
แจ้งศัลยแพทยห์รือวิสัญญีแพทยว์่า
คุณกําลังมีสิ่งนี้อยู่
ยา.
อาจส่งผลต่อยาอื่นที่ใชร้ะหว่างการ
ผ่าตัด

สําหรับแคนดิดาการติดเชื้อของ
หลอดอาหาร การรักษามักจะดําเนินต่อ
ไปอย่างน้อยหนึ่งสัปดาหห์ลังจากที่
อาการหายไป

คุณจะได้รับเท่าไหร่
แพทย์ของคุณจะเป็นผู้ตัดสินว่าคุณจะได้
รับ Mycamine มากแค่ไหนในแต่ละวัน.

หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับยานี้ แจ้งให้
แพทย์ทราบทันทีเพื่อป้องกันแคนดิดา การติดเชื้อ การ

รักษามักจะดําเนินต่อไปอย่างน้อยหนึ่ง
สัปดาห์หลังจากที่จํานวนเม็ดเลือดขาว
กลับมาเป็นปกติ

สําหรับผู้ใหญ่ วัยรุ่น ≥ 16 ป:ี

• ขนาดยาปกติเพื่อรักษาอาการ
รุกรานแคนดิดาการติดเชื้อ 100 
มก. ต่อวันสําหรับผู้ป่วยทีม่นีํ้าหนัก
มากกว่า 40 กก. และ 2 มก./กก. 
ต่อวันสําหรับผู้ป่วยทีม่นีํ้าหนักไม่
เกิน 40 กก.

ผลข้างเคียง
หากคุณพลาดการทานยา แจ้งใหแ้พทยห์รือเภสัชกรทราบโดย

เร็วที่สุด หากคุณรู้สึกไมส่บายขณะรับ
ยาไมคามีน

ยานีช้่วยคนส่วนใหญ่ในการป้องกันหรือ
รักษาการติดเชื้อรา แต่อาจมีผลข้าง
เคียงที่ไม่ต้องการในบางคน ยาทุกชนิด
อาจมีผลข้างเคียง บางครั้งก็จริงจัง 
ส่วนใหญ่ไม่ คุณอาจต้องไปพบแพทย์
หากคุณได้รับผลข้างเคียง

แพทยข์องคุณจะตรวจสอบการตอบ
สนองและสภาพของคุณเพื่อกําหนด
ระยะเวลาในการรักษา อย่างไรก็ตาม 
หากคุณกังวลว่าอาจพลาดการทานยาไป 
ให้ปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้าน
สุขภาพคนอื่นทันที

• ปริมาณการรักษา aแคนดิดา การ
ติดเชื้อทีห่ลอดอาหาร 150 มก. 
สําหรับผู้ป่วยที่มีนํ้าหนักมากกว่า 
40 กก. และ 3 มก./กก. ต่อวัน 
สําหรับผู้ป่วยที่มีนํ้าหนักไมเ่กิน 
40 กก.

• ขนาดยาปกตสิําหรับผู้ป่วยที่มีความ
เสี่ยงต่อการพัฒนา aแคนดิดา การ
ติดเชื้อ 50 มก. ต่อวันสําหรับผู้ป่วยที่
มีนํ้าหนักมากกว่า 40 กก. และ 1 มก
./กก. ต่อวันสําหรับผู้ป่วยที่มีนํ้าหนัก
ไม่เกิน 40 กก.

หากคุณไดร้ับมากเกินไป (ยา
เกินขนาด)
แพทยข์องคุณจะตรวจสอบการตอบ
สนองและสภาพของคุณเพื่อกําหนดว่า
จําเป็นต้องใชข้นาดใด อย่างไรก็ตาม 
หากคุณกังวลว่าอาจได้รับ Mycamine 
มากเกินไป ใหป้รึกษาแพทย์หรือผู้
เชี่ยวชาญด้านสุขภาพคนอื่นทันที

อย่าตื่นตระหนกกับรายการผลข้าง
เคียงต่อไปนี้ คุณอาจไม่พบ
ประสบการณใ์ด ๆสําหรับเด็ก (รวมถึงทารกแรกเกิด) 

และวัยรุ่นอายุตํ่ากว่า 16 ปี:
• ขนาดยาปกติเพื่อรักษาอาการ

รุกรานแคนดิดาการติดเชื้อ 100 
มก. ต่อวันสําหรับผู้ป่วยทีม่ีนํ้าหนัก
มากกว่า 40 กก. และ 2 มก./กก. 
ต่อวันสําหรับผู้ป่วยทีม่ีนํ้าหนักไม่
เกิน 40 กก.

ขอใหแ้พทย์หรือเภสัชกรตอบคําถามที่
คุณอาจมี

แจ้งแพทยห์รือเภสัชกรของคุณหาก
คุณสังเกตเห็นสิ่งต่อไปนี้ และพวก
เขาทําใหคุ้ณกังวล:

• ขนาดยาปกติสําหรับผู้ป่วยทีม่ีความ
เสี่ยงต่อการพัฒนา aแคนดิดา การ
ติดเชื้อคือ 50 มก. ต่อวันสําหรับ

• ท้องเสีย
• คลื่นไส้หรืออาเจียน

ไมคามีน-



• ท้องผูก
• มีไข้หรืออุณหภูมิสูง
• ปวดศีรษะ
• ปวดท้องหรือไม่สบาย
• อาหารไม่ย่อย
• เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

• เบื่ออาหาร
• ปวดข้อหรือปวดหลัง
• นอนหลับยาก
• ไอ.

นํ้ายาแช่มีเมฆมาก ไม่ควรใช้

รายละเอียดสินค้า
หน้าตาเป็นยังไง
Mycamine 50 มก. เป็นผงสีขาว
สําหรับฉีดที่บรรจุอยู่ภายในขวดแก้วทีม่ี
จุกยาง ฝาปิดแบบพลิกออกสีนํ้าเงิน และ
ฟิล์มหดแบบป้องกันแสงยูวีแจ้งให้แพทย์ทราบโดยเร็วที่สุด 

หากคุณสังเกตเห็นสิ่งต่อไปนี้:

Mycamine 100 มก. เป็นผงสขีาว
สําหรับฉีดที่บรรจุอยู่ภายในขวดแก้วทีม่ี
จุกยาง ฝาปิดแบบพลิกปิดสแีดง และ
ฟิล์มหดป้องกันแสงยูวี

• อาการบวมทีม่ือ ข้อเท้า หรือเท้า

• หายใจลําบากหรือหายใจลําบาก

• ผื่นคันหรือลมพิษ
• หัวใจเต้นเร็วหรือเปลี่ยนวิธีการเต้น

ของหัวใจ
• ปัสสาวะลําบาก
• สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

ความแรงทั้งสองมีอยู่ในแพค็ละ 1 
หรือ 10 ขวด

วัตถุดิบ
รายการด้านบนมีผลข้างเคียงทีอ่าจต้อง
พบแพทย์

Mycamine มีไมกาฟุงกิน 50 มก. 
หรือ 100 มก. (ในรูปโซเดียม) เป็นสาร
ออกฤทธิ์
ขวดแต่ละขวดยังประกอบด้วย:

แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหาก
คุณสังเกตเห็นสิ่งใดที่ทําใหคุ้ณรู้สึก
ไม่สบาย

• แลคโตส
• กรดซิตริกปราศจากนํ้า
• โซเดียมไฮดรอกไซด์.

ผลข้างเคียงอื่น ๆ ทีไ่ม่ได้ระบุไว้ข้างต้น
อาจเกิดขึ้นในบางคน

ยานี้ไม่มซีูโครส กลเูตน ทารท์ราซีน 
หรือสีย้อมเอโซอื่น ๆ

ผลข้างเคียงบางอย่างเหล่านี้ (เช่น การ
เปลี่ยนแปลงในผลการตรวจเลือดหรือ
ความดันโลหิต) สามารถพบไดเ้มื่อ
แพทยท์ําการทดสอบเป็นครั้งคราวเพื่อ
ตรวจสอบความคืบหน้าของคุณ

ผู้ผลิต
Mycamine จําหน่ายในนิวซีแลนด์
โดย:
bioCSL (NZ) Ltd
ตู้ปณ. 62 590
Greenlane, โอ๊คแลนด,์ 
1546 นิวซีแลนด์หลังจากได้รับ

ไมคามีน
- =เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

พื้นที่จัดเก็บ
หมายเลขทะเบียนออสเตรเลีย:ขวดที่ไม่ไดเ้ปิดควรเก็บไว้ในทีแ่ห้งและ

เย็นโดยที่
อุณหภูมิตํ่ากว่า 25°ค.

50 มก. - AUST R 196108 
100 มก. - AUST R 196109

ควรใช้สารละลายแช่ทีเ่ตรียมไว้ทันที
และเก็บให้พ้นจากแสง ถ้า แผ่นพับนี้จัดทําขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 

2557.

ไมคามีน-


