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การฉีดอะมิกาซิน
เด่นชัดว่าเป็น (ฉันเป็นคนบาปหรือไม)่

คําเตือนทีส่ําคัญ:

Amikacin อาจทําให้เกิดปัญหาไตอย่างรุนแรง ปัญหาไตอาจเกิดขึ้นบ่อยขึ้นในผู้สูงอายุหรือในคนทีข่าดนํ้า แจ้งใหแ้พทย์
ประจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคไตมาก่อน หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ใหโ้ทรเรียกแพทย์ของคุณ
ทันที: ปัสสาวะลดลง; อาการบวมที่ใบหน้า, แขน, มือ, เท้า, ข้อเท้าหรือขาส่วนล่าง; หรืออ่อนเพลียหรืออ่อนแรงผิดปกติ

Amikacin อาจทําให้เกิดปัญหาการได้ยินที่รุนแรง ปัญหาการได้ยินอาจเกิดขึ้นบ่อยขึ้นในผู้สูงอายุหรือในคนทีข่าดนํ้า การ
สูญเสียการได้ยินอาจถาวรในบางกรณี แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยหรือเคยมีอาการวิงเวียนศีรษะ 
เวียนศีรษะบ้านหมุน สูญเสียการได้ยิน หรือหูอื้อ หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ใหโ้ทรเรียกแพทย์ของคุณทันท:ี สูญเสีย
การได้ยิน เสียงคํารามหรือหอูื้อ หรือเวียนศีรษะ

Amikacin อาจทําให้เกิดปัญหาทางประสาท แจ้งแพทย์หากคุณมีหรือเคยมีอาการแสบร้อน รู้สึกเสียวซ่า หรือชาทีม่ือ แขน เท้า 
หรือขา กล้ามเนื้อกระตุกหรืออ่อนแรง หรืออาการชัก

ความเสี่ยงที่คุณจะพัฒนาไตอย่างรุนแรง การได้ยิน หรือปัญหาอื่นๆ จะมากขึ้นหากคุณกําลังใช้ยาบางชนิด บอกแพทย์และ
เภสัชกรของคุณหากคุณกําลังใช้อะไซโคลเวียร์ (Zovirax, Sitavig); แอมโฟเทอริซิน (Abelcet, Ambisome, 
Amphotec); บาซิทราซิน; คาปรีโอมัยซิน (คาปาสแตท); ยาปฏิชีวนะ cephalosporin บางชนิดเช่น cefazolin (Ancef, 
Kefzol), cefixime (Suprax) หรือ cephalexin (Keflex); ซิสพลาติน; โคลสิตนิ (Coly-Mycin S); ไซโคลสปอริน 
(Gengraf, Neoral, Restasis, Sandimmune); ยาขับปัสสาวะ ('ยาเม็ดนํ้า') เช่น บูเมทาไนด,์ กรดเอธาครินิก (เอเดคริน
), ฟูโรเซไมด์ (ลาซิกซ์) หรือทอร์เซไมด์ (ดีมาเดกซ์); ยาปฏิชีวนะ aminoglycoside อื่น ๆ เช่น gentamicin, kanamycin, 
neomycin (Neo-Fradin), paromomycin, streptomycin หรือ tobramycin; โพลิมัยซนิบ;ี หรือ vancomycin 
(Vanocin) แพทย์ของคุณอาจไม่ต้องการให้คุณไดร้ับการฉีดอะมิกาซิน

หากคุณกําลังมีการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ยาฉีดอะมิกาซิน

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบบางอย่าง รวมถึงการทดสอบการ
ได้ยิน ก่อนและระหว่างการรักษา เพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่ออะมิกาซิน
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hy เป็นยานี้กําหนด?

การฉีด Amikacin ใชร้ักษาโรคติดเชื้อร้ายแรงบางอย่างที่เกิดจากแบคทีเรีย เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ (การติดเชื้อของเยื่อหุ้ม
สมองและไขสันหลัง) และการติดเชื้อในเลือด ช่องท้อง (บริเวณท้อง) ปอด ผิวหนัง กระดูก ข้อต่อ และทางเดินปัสสาวะ การฉีด 
Amikacin อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่ายาปฏิชีวนะ aminoglycoside มันทํางานโดยการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

ยาปฏิชีวนะ เช่น การฉีดอะมกิาซินใช้ไม่ไดก้ับโรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ หรือการติดเชื้อไวรัสอื่นๆ การใชย้าปฏิชีวนะเมื่อไม่จําเป็นจะเพิ่ม
ความเสี่ยงที่จะติดเชื้อในภายหลังซึ่งขัดต่อการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

การฉีด Amikacin มาในรูปแบบของเหลวทีจ่ะฉีดเข้าเส้นเลือดดํา (เข้าเส้นเลือด) หรือฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (เข้ากล้ามเนื้อ) ทุกๆ 8 หรือ 
12 ชั่วโมง (สองหรือสามครั้งต่อวัน) เมื่อฉีด amikacin ทางเส้นเลือด มักจะถูกฉีด (ฉีดช้าๆ) ในช่วงเวลา 30 ถึง 60 นาที ความยาว
ของการรักษาขึ้นอยู่กับชนิดของการติดเชื้อที่คุณมี

คุณอาจได้รับการฉีดอะมกิาซินในโรงพยาบาลหรือคุณอาจใชย้าที่บ้าน หากคุณจะได้รับการฉีดอะมิกาซนิที่บ้าน ผู้ใหบ้ริการด้านการ
ดูแลสุขภาพของคุณจะแสดงวิธีใช้ยาให้คุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจคําแนะนําเหล่านี้ และสอบถามผู้ใหบ้ริการด้านการดูแล
สุขภาพของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ

คุณควรเริ่มรู้สึกดีขึ้นในช่วงสองสามวันแรกของการรักษาด้วยการฉีดอะมิกาซิน หากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง ให้ติดต่อ
แพทย์

ใช้การฉีดอะมิคาซินจนกว่าคุณจะสั่งยาเสร็จ แม้ว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นก็ตาม หากคุณหยุดใช้ยาฉีดอะมิคาซนิเร็วเกินไปหรือข้ามขนาดยา 
การติดเชื้อของคุณอาจไมไ่ด้รับการรักษาอย่างสมบูรณแ์ละแบคทีเรียอาจดื้อต่อยาปฏิชีวนะ

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

บางครั้งกใ็ช้ Amikacin ร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษาวัณโรค (TB; การติดเชื้อร้ายแรงทีส่่งผลต่อปอดและบางครั้งส่วนอื่น ๆ ของ
ร่างกาย) พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยานีส้ําหรับสภาพของคุณ

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนได้รับการฉีดอะมิกาซิน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้การฉีดอะมิกาซิน ยาปฏิชีวนะ aminoglycoside อื่น ๆ เช่น gentamicin, 
kanamycin, neomycin, streptomycin หรือ tobramycin; ซัลไฟต์; ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในการฉีดอะมิกาซิน 
สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม
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แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังรับประทานหรือวางแผนทีจ่ะใช้ยาทีส่ั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์อื่นใด 
อย่าลืมพูดถึงยาที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่สําคัญและสิ่งต่อไปนี:้ ยาปฏิชีวนะอื่น ๆ เช่น amoxicillin (Amoxil, Larotid, 
Moxatag, ใน Augmentin, ใน Prevpac), ampicillin หรือ penicillin; ไดเมนไฮดริเนต (ดรามามีน); เมคลซิีน (โบนีน); 
หรือยาแก้อักเสบทีไ่ม่ใช่สเตียรอยด์ เช่น อินโดเมธาซิน (อินโดซิน, ทิวอร์เบกซ์) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือ
ตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมีปฏกิิริยากับอะมิกาซินด้วย ดังนั้นควรแจ้งให้
แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้กระทั่งยาทีไ่ม่ปรากฏในรายการนี้

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเป็นหรือเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคซสิติก ไฟโบรซิส (ภาวะทีถ่่ายทอดทาง
พันธุกรรมทีส่่งผลต่อปอดและระบบย่อยอาหาร) ปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อของคุณ เช่น โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือโรคพาร์
กินสัน

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภห์รือใหน้มลูก หากคุณตั้งครรภ์ขณะใชก้ารฉีดอะมิกาซิน ให้โทร
เรียกแพทย์ของคุณทันที Amikacin อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Amikacin อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องเสีย

ปวดหัว

ไข้

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

ผื่น

ลอกหรือพองของผิวหนัง

อาการคัน

ลมพิษ

บวมที่ตา ใบหน้า ลําคอ ลิ้น หรือริมฝีปาก

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

เสียงแหบ

ท้องร่วงรุนแรง (อุจจาระเป็นนํ้าหรือเป็นเลือด) ที่อาจเกิดขึ้นโดยมีหรือไม่มีไขแ้ละปวดท้อง (อาจเกิดขึ้นนานถึง 2 เดือนหรือ
มากกว่าหลังการรักษาของคุณ)

อะมิกาซินอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทยข์องคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะทีใ่ช้ยานี้
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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
ตื่นขึ้นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายชื่อยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์) ทั้งหมด
ที่คุณกําลังใช้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่
ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญทีพ่กติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

Amikin®

แก้ไขล่าสุด - 15/12/2558

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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สําหรับใชใ้นเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ
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