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Vancomycin
เด่นชัดว่า (บาป van koe mye ')

hy เป็นยานี้กําหนด?

Vancomycin ใชเ้พื่อรักษาอาการลําไส้ใหญ่บวม (การอักเสบของลําไสท้ี่เกิดจากแบคทีเรียบางชนิด) ที่อาจเกิดขึ้นหลังการรักษาด้วย
ยาปฏิชีวนะ Vancomycin อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่ายาปฏิชีวนะไกลโคเปปไทด์ มันทํางานโดยการฆ่าเชื้อแบคทีเรียในลําไส้ 
Vancomycin จะไม่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือรักษาการติดเชื้อในส่วนอื่น ๆ ของร่างกายเมื่อรับประทานทางปาก ยาปฏิชีวนะใช้ไมไ่ด้กับ
โรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ หรือการติดเชื้อไวรัสอื่นๆ

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Vancomycin มาเป็นแคปซูลทางปาก โดยปกตจิะใช้เวลา 3-4 ครั้งต่อวันเป็นเวลา 7-10 วัน เพื่อช่วยให้คุณจําได้ว่าต้องทาน 
vancomycin ให้ทานในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอใหแ้พทย์หรือเภสัชกรอธิบาย
ส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้ vancomycin ตรงตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

ทาน vancomycin จนกว่าคุณจะสั่งยาเสร็จ แม้ว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นก็ตาม หากคุณหยุดทานแวนโคมัยซินเร็วเกินไปหรือพลาดขนาด
ยา การติดเชื้อของคุณอาจไม่หายขาดและแบคทีเรียอาจดื้อต่อยาปฏิชีวนะ

ใชส้ําหรับยานี้

ไม่ควรใช้ยานี้เพื่อการใช้งานอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานแวนโคมัยซิน
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ vancomycin หรือยาอื่นๆ

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพร 
อย่าลืมพูดถึง amikacin (Amikin), amphotericin B (Fungizone), bacitracin, cisplatin (Platinol), colistin, 
gentamicin (Garamycin), kanamycin (Kantrex), polymyxin B, streptomycin และ tobramycin (Nebcin)

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณมีหรือเคยเป็นโรคลําไส้อักเสบ (ลําไส้บวมซึ่งอาจทําให้เกิดตะคริวหรือท้องร่วงอย่าง
เจ็บปวด) รวมถึงโรคโครห์น (ภาวะทีร่่างกาย
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โจมตีเยื่อบขุองทางเดินอาหาร ทําใหเ้กิดอาการปวด ท้องร่วง นํ้าหนักลด และมีไข้) และอาการลําไส้ใหญ่บวมเป็นแผล (ภาวะที่
ทําให้เกิดอาการบวมและแผลในเยื่อบุลําไส้ใหญ่ [ลําไส้ใหญ่] และไส้ตรง) สูญเสียการได้ยิน; หรือโรคไต

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับประทาน 
Vancomycin ให้ติดต่อแพทยข์องคุณ

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Vancomycin อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง บอกแพทย์ว่าอาการนี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

ท้องเสีย

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง อาการต่อไปนีเ้ป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียก
แพทย์ของคุณทันที:

เจ็บคอ มีไข้ หนาวสั่น และอาการติดเชื้ออื่นๆ

ลมพิษ

ผื่นที่ผิวหนัง

อาการคัน

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

รอยแดงของผิวหนังเหนือเอว

ปวดและตึงของกล้ามเนื้อหน้าอกและหลัง

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

เป็นลม

อาการวิงเวียนศีรษะ

มองเห็นภาพซ้อน

ก้องอยู่ในหู

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

เก็บยานี้ไวใ้นภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นทีม่ากเกินไป (
ไม่ใช่ในห้องนํ้า)

ควรกําจัดยาทีไ่ม่จําเป็นด้วยวิธพีิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทิ้งยานี้
ลงในชักโครก วิธทีี่ดทีี่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใชโ้ปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิล
ในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซตก์ารกําจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (http://
goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิเ์ข้าถึงโปรแกรมรับคืน

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาหแ์ละยาหยอดตา 
ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไมท่นต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล็อคฝาครอบ
นิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัยทันที - อันทีอ่ยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://www.upandaway.org [http://
www.upandaway.org]

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?

เก็บนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์ของคุณ

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ใบสั่งยาของคุณอาจไม่สามารถเติมเงินได้ หากคุณยังคงมีอาการติดเชื้อหลังจากทาน vancomycin 
เสร็จแล้ว ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณ

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

ชื่อแรนด์

แวนโคซิน®

แก้ไขล่าสุด - 05/15/2016

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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