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การฉีดม็อกซิฟลอกซาซิน
ออกเสียงว่า (mox'' i flox' a sin)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

การใช้ยาฉีด moxifloxacin จะเพิ่มความเสี่ยงที่คุณจะเกิดโรคเอ็นอักเสบ (การบวมของเนื้อเยื่อเส้นใยที่เชื่อมกระดูกกับกล้ามเนื้อ) หรือการแตกของเส้นเอ็น (การฉีก

ขาดของเนื้อเยื่อเส้นใยที่เชื่อมกระดูกกับกล้ามเนื้อ) ระหว่างการรักษาของคุณหรือถึงหลายครั้ง เดือนต่อมา ปัญหาเหล่านี้อาจส่งผลต่อเส้นเอ็นที่ไหล่ มือ หลังข้อเท้า 

หรือในส่วนอื่นๆ ของร่างกาย เอ็นอักเสบหรือเส้นเอ็นแตกอาจเกิดขึ้นกับคนทุกวัย แตค่วามเสี่ยงสูงที่สุดในผู้ทีม่ีอายุมากกว่า 60 ปี แจ้งแพทยห์ากคุณเคยมีหรือเคย

ปลูกถ่ายไต หัวใจ หรือปอด โรคไต; ความผิดปกติของข้อต่อหรือเส้นเอ็น เช่น โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (ภาวะที่ร่างกายโจมตีข้อต่อของตัวเอง ทําใหเ้กิดอาการปวด 

บวม และสูญเสียการทํางาน) หรือถ้าคุณมีส่วนร่วมในการออกกําลังกายเป็นประจํา แจ้งแพทยแ์ละเภสัชกรของคุณหากคุณกําลังใชส้เตียรอยดใ์นช่องปากหรือแบบฉีด

ได้ เช่น เดกซาเมทาโซน เมทิลเพรดนโิซโลน (เมดรอล) หรือเพรดนโิซน (เรย์อส) หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ของเอ็นกล้ามเนื้ออักเสบ ใหห้ยุดใช้ยาฉีดม็อกซิฟลอก

ซาซิน พักผ่อน และโทรหาแพทย์ทันที: ปวด บวม เจ็บ ตึง หรือเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อลําบาก หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ของการฉีกขาดของเส้นเอ็น ใหห้ยุดใชก้ารฉีด 

moxifloxacin และรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน: การได้ยินหรือรู้สึกว่ามีการกระตกุหรือผุดขึ้นบริเวณเส้นเอ็น ฟกชํ้าหลังจากไดร้ับบาดเจ็บทีบ่ริเวณเส้นเอ็น หรือไม่

สามารถเคลื่อนไหวหรือรับนํ้าหนักได้ นํ้าหนักบนพื้นที่ที่ไดร้ับผลกระทบ หยุดใช้การฉีด moxifloxacin พักผ่อนและโทรเรียกแพทยข์องคุณทันที: ปวด, บวม, อ่อนโยน

, ตึงหรือมปีัญหาในการเคลื่อนย้ายกล้ามเนื้อ หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ของการฉีกขาดของเส้นเอ็น ให้หยุดใช้การฉีด moxifloxacin และรับการรักษาพยาบาล

ฉุกเฉิน: การได้ยินหรือรู้สึกว่ามกีารกระตุกหรือผุดขึ้นบริเวณเส้นเอ็น ฟกชํ้าหลังจากไดร้ับบาดเจ็บที่บริเวณเส้นเอ็น หรือไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือรับนํ้าหนักได้ นํ้า

หนักบนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ หยุดใช้การฉีด moxifloxacin พักผ่อนและโทรเรียกแพทยข์องคุณทันท:ี ปวด, บวม, อ่อนโยน, ตึงหรือมีปัญหาในการเคลื่อนย้าย

กล้ามเนื้อ หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนีข้องการฉีกขาดของเส้นเอ็น ใหห้ยุดใช้การฉีด moxifloxacin และรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน: การได้ยินหรือรู้สึกว่ามีการก

ระตุกหรือผุดขึ้นบริเวณเส้นเอ็น ฟกชํ้าหลังจากได้รับบาดเจ็บที่บริเวณเส้นเอ็น หรือไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือรับนํ้าหนักได้ นํ้าหนักบนพื้นที่ที่ไดร้ับผลกระทบ

การใชย้าฉีด moxifloxacin อาจทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกและความเสียหายของเส้นประสาทที่อาจไม่หายไปแม้ว่า
คุณจะหยุดใช้ moxifloxacin ความเสียหายนี้อาจเกิดขึ้นในไม่ช้าหลังจากทีคุ่ณเริ่มใช้การฉีดม็อกซิฟลอกซาซิน แจ้งให้แพทย์
ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยเป็นโรคเส้นประสาทส่วนปลาย (ความเสียหายของเส้นประสาทชนิดหนึ่งทีท่ําให้รู้สึกเสียวซ่า 
ชา และปวดทีม่ือและเท้า) หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้หยุดใชก้ารฉีด moxifloxacin และโทรเรียกแพทย์ของคุณทันที: 
ชา, รู้สึกเสียวซ่า, ปวด, แสบร้อนหรืออ่อนแรงทีแ่ขนหรือขา; หรือความสามารถในการสัมผัสทีเ่บา แรงสั่นสะเทือน ความเจ็บ
ปวด ความร้อน หรือความเย็นเปลี่ยนไป

การใชย้าฉีด moxifloxacin อาจส่งผลต่อสมองหรือระบบประสาทของคุณและทําให้เกิดผลข้างเคียงทีร่้ายแรง สิ่งนี้สามารถ
เกิดขึ้นไดห้ลังจากฉีด moxifloxacin ครั้งแรก แจ้งใหแ้พทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยหรือเคยมีอาการชัก โรคลม
บ้าหมู โรคหลอดเลือดในสมอง (การตีบของหลอดเลือดในหรือใกลส้มองทีอ่าจนําไปสู่โรคหลอดเลือดสมองหรือโรคหลอดเลือด
สมองตีบ) โรคหลอดเลือดสมอง โครงสร้างสมองที่เปลี่ยนแปลง หรือโรคไต หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้หยุดใชก้ารฉีด 
moxifloxacin และโทรเรียกแพทยข์องคุณทันท:ี อาการชัก; แรงสั่นสะเทือน; อาการวิงเวียนศีรษะ มึนหัว; อาการปวดหัวที่ไม่
หายไป (มีหรือไม่มีตาพร่ามัว); นอนหลับยากหรือหลับยาก ฝันร้าย; ไม่ไว้วางใจผู้อื่นหรือ
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รู้สึกว่าคนอื่นต้องการทําร้ายคุณ ภาพหลอน (เห็นสิ่งต่าง ๆ หรือได้ยินเสียงทีไ่ม่มีอยู่); ความคิดหรือการกระทําที่ทําร้ายหรือฆ่า
ตัวตาย รู้สึกกระสับกระส่าย วิตกกังวล ประหม่า หดหู่ มีปัญหาด้านความจํา สับสน หรืออารมณห์รือพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป

การใชย้าฉีด moxifloxacin อาจทําให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงในผู้ที่มี myasthenia gravis (ความผิดปกติของระบบประสาทที่
ทําให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง) แย่ลง และทําให้หายใจลําบากหรือเสียชีวิตได้ บอกแพทย์หากคุณมี myasthenia gravis แพทย์
ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าใชก้ารฉีดม็อกซิฟลอกซาซิน หากคุณมี myasthenia gravis และแพทย์แจ้งว่าคุณควรใช้การฉีด 
moxifloxacin โทรหาแพทย์ทันที หากคุณมอีาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือหายใจลําบากระหว่างการรักษา

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้การฉีดม็อกซิฟลอกซาซิน

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยการฉีดม็อกซิฟลอก
ซาซิน อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถเยี่ยม
ชมเว็บไซต์สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) (http://www.fda.gov/Drugs [http://www.fda.gov/Drugs]) 
หรือตรวจสอบเว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อขอรับคู่มือการใชย้า

hy เป็นยานี้กําหนด?

การฉีด Moxifloxacin ใช้รักษาโรคติดเชื้อบางชนิดที่เกิดจากแบคทีเรียเช่นปอดบวม และการติดเชื้อทีผ่ิวหนังและช่องท้อง (
บริเวณท้อง) การฉีด Moxifloxacin ยังใชเ้พื่อป้องกันและรักษาโรคระบาด (การติดเชื้อร้ายแรงที่อาจแพรก่ระจายโดยเจตนาโดย
เป็นส่วนหนึ่งของการโจมตดี้วย bioterror การฉีด Moxifloxacin อาจใช้รักษาโรคหลอดลมอักเสบหรือการติดเชื้อไซนัส แต่ไม่
ควรใช้สําหรับเงื่อนไขเหล่านีห้ากมี มตีัวเลือกการรักษาอื่น ๆ การฉีด Moxifloxacin อยู่ในกลุ่มยาปฏิชีวนะทีเ่รียกว่า 
fluoroquinolones ทํางานโดยการฆ่าเชื้อแบคทีเรียทีท่ําให้เกิดการติดเชื้อ

ยาปฏิชีวนะ เช่น การฉีดม็อกซิฟลอกซาซินจะไมท่ํางานสําหรับโรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ หรือการติดเชื้อไวรัสอื่นๆ การใชย้าปฏิชีวนะเมื่อไม่
จําเป็นจะเพิ่มความเสี่ยงทีจ่ะติดเชื้อในภายหลังซึ่งขัดต่อการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

การฉีด Moxifloxacin มาเป็นวิธกีารแกป้ัญหา (ของเหลว) ทีจ่ะให้ผ่านเข็มหรือสายสวนทีใ่ส่เข้าไปในหลอดเลือดดํา มักจะถูกฉีด (
ฉีดช้าๆ) ทางเส้นเลือด (เข้าเส้นเลือด) เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 60 นาทีวันละครั้งเป็นเวลา 5 ถึง 21 วัน ความยาวของการรักษาขึ้น
อยู่กับชนิดของการติดเชื้อที่กําลังรับการรักษา แพทย์ของคุณจะบอกคุณว่าต้องใช้การฉีดม็อกซิฟลอกซาซินนานแค่ไหน

คุณอาจได้รับการฉีด moxifloxacin ในโรงพยาบาลหรือคุณอาจใช้ยาทีบ่้าน หากคุณจะใชก้ารฉีดม็อกซิฟลอกซาซินที่บ้าน ผู้ให้
บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณจะแสดงวิธีฉีดยาให้คุณทราบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจคําแนะนําเหล่านี้ และสอบถามผู้ให้
บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ ถามผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณว่าต้องทําอย่างไรหากคุณมี
ปัญหาในการฉีดม็อกซิฟลอกซาซิน
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คุณควรเริ่มรู้สึกดีขึ้นในช่วงสองสามวันแรกของการรักษาด้วยการฉีดม็อกซฟิลอกซาซิน หากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง ให้ติดต่อ
แพทย์

ใช้การฉีด moxifloxacin จนกว่าคุณจะสั่งยาเสร็จ แม้ว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นก็ตาม อย่าหยุดใชก้ารฉีด moxifloxacin โดยไม่ได้ปรึกษา
แพทย์ เว้นแต่คุณจะพบผลข้างเคียงทีร่้ายแรงซึ่งระบุไว้ในส่วนคําเตือนทีส่ําคัญและผลข้างเคียง หากคุณหยุดใช้การฉีดม็อกซิฟลอก
ซาซนิเร็วเกินไปหรือหากคุณข้ามขนาดยา การติดเชื้อของคุณอาจไม่ได้รับการรักษาอย่างสมบูรณ์และแบคทีเรียอาจดื้อต่อยาปฏิชีวนะ

ใช้สําหรับยานี้

การฉีด Moxifloxacin บางครั้งใช้รักษาวัณโรค (TB) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางชนิด และเยื่อบหุัวใจอักเสบ (การติดเชื้อที่เยื่อ
บุหัวใจและลิ้นหัวใจ) เมื่อใช้ยาอื่นไม่ได้ มอ็กซิฟลอกซาซินยังอาจใชร้ักษาหรือป้องกันโรคแอนแทรกซ์ (การติดเชื้อร้ายแรงที่อาจแพร่
กระจายโดยเจตนาโดยเป็นส่วนหนึ่งของการโจมตีทางชีวภาพ) ในผู้ทีอ่าจเคยสัมผัสกับเชื้อโรคแอนแทรกซใ์นอากาศ หากไม่มยีาอื่น
เพื่อจุดประสงค์นี้ การฉีด Moxifloxacin บางครั้งใชร้ักษา Salmonella (การติดเชื้อที่ทําใหเ้กิดอาการท้องร่วงรุนแรง) และ 
shigella (การติดเชื้อที่ทําใหเ้กิดอาการท้องร่วงรุนแรง) ในผู้ป่วยทีต่ิดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงของการใช้ยานี้ สําหรับสภาพของคุณ

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนใช้การฉีดม็อกซฟิลอกซาซิน
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ moxifloxacin, ยาปฏิชีวนะ quinolone หรือ fluoroquinolone อื่น ๆ เช่น 
ciprofloxacin (Cipro), gemifloxacin (Factive), levofloxacin (Levaquin) และ ofloxacin ยาอื่น ๆ หรือหากคุณแพ้
ใด ๆ ของ ส่วนผสมในการฉีดม็อกซิฟลอกซาซิน สอบถามรายการส่วนผสมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพ
รอื่นๆ ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงยาที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่สําคัญและสิ่งต่อไปนี:้ สารกันเลือดแข็ง ('ทิน
เนอรเ์ลือด') เช่น warfarin (Coumadin, Jantoven); ยากล่อมประสาทบางชนิด ยารักษาโรคจิต (ยารักษาอาการป่วยทางจิต); 
ยาต้านการอักเสบ nonsteroidal (NSAIDs) เช่น ibuprofen (Advil, Motrin, อื่น ๆ ) และ naproxen (Aleve, 
Naprosyn, อื่น ๆ ); cisapride (Propulsid) (ไม่มีให้บริการในสหรัฐอเมริกา); ยาขับปัสสาวะ ('ยาเม็ดนํ้า'); erythromycin 
(EES, Eryc, Erythrocin, อื่น ๆ ); อินซูลินหรือยารักษาโรคเบาหวานอื่นๆ เช่น คลอโพรพาไมด์, ไกลเมพิไรด์ (Amaryl, ใน 
Duetact), กลิพไิซด์ (Glucotrol), ไกลบิวไรด์ (DiaBeta), โทลาซาไมด์, และโทลบูทาไมด์ ยาบางชนิดสําหรับการเต้นของหัวใจที่
ผิดปกติ ได้แก่ amiodarone (Nexterone, Pacerone), disopyramide (Norpace), procainamide, quinidine (ใน 
Nuedexta) และ sotalol (Betapace, Betapace AF, Sorine, Sotylize) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจ
สอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณหรือใครก็ตามในครอบครัวของคุณมีหรือเคยมีช่วง QT ที่ยืดเยื้อ (ปัญหาหัวใจที่หา
ยากซึ่งอาจทําให้หัวใจเต้นผิดปกติ เป็นลม หรือเสียชีวิตอย่างกะทันหัน) แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณมีหรือเคยมี
อาการหัวใจเต้นผิดปกตหิรือเต้นช้า หัวใจวาย หลอดเลือดโป่งพอง (หลอดเลือดแดงใหญ่ทีน่ําเลือดจากหัวใจไปเลี้ยงร่างกาย) 
ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดตีบ (การไหลเวียนไม่ดี) ในหลอดเลือด), Marfan syndrome (ภาวะทางพันธุกรรมทีอ่าจส่ง
ผลต่อหัวใจ, ดวงตา,   หลอดเลือดและกระดูก), Ehlers-Danlos syndrome (ภาวะทางพันธุกรรมทีอ่าจส่งผลต่อผิวหนัง, ข้อ
ต่อหรือหลอดเลือด) และถ้าคุณมี โพแทสเซียมหรือแมกนีเซียมในระดับตํ่า
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เลือด. แจ้งแพทยข์องคุณด้วยหากคุณเป็นหรือเคยเป็นโรคเบาหวานหรือมีปัญหาเกี่ยวกับนํ้าตาลในเลือดตํ่าหรือโรคตับ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภห์รือหากคุณกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภข์ณะใช้การฉีด
ม็อกซิฟลอกซาซิน ให้ติดต่อแพทยข์องคุณ

ห้ามขับรถ ใชเ้ครื่องจักร หรือเข้าร่วมในกิจกรรมทีต่้องใชค้วามระมัดระวังหรือการประสานงาน จนกว่าคุณจะรู้ว่าการฉีดมอ็ก
ซิฟลอกซาซินส่งผลต่อคุณอย่างไร

วางแผนที่จะหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแสงแดดหรือแสงอัลตราไวโอเลตโดยไม่จําเป็นหรือเป็นเวลานาน (เตียงอาบแดดและ
แสงแดด) และสวมชุดป้องกัน แว่นกันแดด และครีมกันแดด การฉีดม็อกซิฟลอกซาซนิอาจทําให้ผิวของคุณไวต่อแสงแดด 
โทรหาแพทย์ของคุณหากคุณมอีาการผื่นแดงหรือแผลพุพองระหว่างการรักษาด้วยการฉีดม็อกซิฟลอกซาซิน

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณดื่มนํ้าปริมาณมากหรือของเหลวอื่น ๆ ทุกวันระหว่างการรักษาด้วยการฉีดม็อกซฟิลอกซาซิน

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ใช้ยาทีไ่ม่ไดร้ับทันทีทีคุ่ณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ให้ข้ามขนาดยาทีล่ืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการไมไ่ด้รับ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

การฉีดมอ็กซฟิลอกซาซินอาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้
รุนแรงหรือไม่หายไป:

คลื่นไส้

อาเจียน

อาการปวดท้อง

ท้องเสีย

ท้องผูก

อิจฉาริษยา

ระคายเคือง, ปวด, อ่อนโยน, แดง, อบอุ่นหรือบวมทีจุ่ดฉีด

หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ หรืออาการใดๆ ที่อธิบายไว้ในส่วนคําเตือนที่สําคัญ ให้หยุดใช้การฉีด 
moxifloxacin และโทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับความช่วยเหลือทางการแพทยฉ์ุกเฉิน:

ท้องร่วงรุนแรง (อุจจาระเป็นนํ้าหรือเป็นเลือด) ที่อาจเกิดขึ้นโดยมีหรือไม่มีไขแ้ละปวดท้อง (อาจเกิดขึ้นนานถึง 2 เดือนหรือ
มากกว่าหลังการรักษาของคุณ)

ผื่น

ลมพิษ

อาการคัน
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ลอกหรือพองของผิวหนัง

ไข้

อาการบวมทีต่า ใบหน้า ปาก ริมฝีปาก ลิ้น คอ มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง

เสียงแหบหรือแน่นคอ

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

อาการไออย่างต่อเนื่องหรือแยล่ง

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา ผิวสีซีด; ปัสสาวะสีเข้ม หรืออุจจาระสอี่อน

กระหายนํ้ามากหรือหิวโหย; ผิวสีซีด; รู้สึกสั่นคลอนหรือตัวสั่น หัวใจเต้นเร็วหรือกระพือปีก เหงื่อออก; ปัสสาวะบ่อย; ตัวสั่น; 
มองเห็นภาพซ้อน; หรือวิตกกังวลผิดปกติ

เป็นลมหรือหมดสติ

ชํ้าหรือมีเลือดออกผิดปกติ

เจ็บหน้าอก ท้อง หรือหลังกะทันหัน

การฉีดม็อกซิฟลอกซาซินอาจทําให้เกิดปัญหากับกระดูก ข้อต่อ และเนื้อเยื่อรอบข้อต่อในเด็ก ไม่ควรฉีด Moxifloxacin ให้
กับเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี

การฉีดม็อกซิฟลอกซาซินอาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่คุณใช้ยา
นี้

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 แพทย์ของคุณอาจสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างเพื่อตรวจ
สอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อการฉีดมอ็กซิฟลอกซาซิน หากคุณเป็นเบาหวาน แพทย์ของคุณอาจขอให้คุณตรวจนํ้าตาล
ในเลือดของคุณบ่อยขึ้นในขณะทีใ่ช้ม็อกซิฟลอกซาซิน

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

ชื่อแรนด์
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