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hy เป็นยานี้กําหนด?

การรวมกันของอะม็อกซีซิลลินและกรดคลาวูลานิกใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อบางชนิดที่เกิดจากแบคทีเรีย รวมถึงการติดเชื้อที่หู 
ปอด ไซนัส ผิวหนัง และทางเดินปัสสาวะ แอมม็อกซิลลินอยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่ายาปฏิชีวนะคล้ายเพนซิิลลิน มันทํางานโดยหยุด
การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย กรดคลาวูลานิกอยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า beta-lactamase inhibitors มันทํางานโดยป้องกัน
แบคทีเรียจากการทําลายอะม็อกซีซิลลิน

ยาปฏิชีวนะใช้ไม่ไดก้ับโรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ หรือการติดเชื้อไวรัสอื่นๆ การใช้ยาปฏิชีวนะเมื่อไม่จําเป็นจะเพิ่มความเสี่ยงที่
จะติดเชื้อในภายหลังซึ่งขัดต่อการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

การรวมกันของอะม็อกซีซิลลินและกรดคลาวูลานิกมาในรูปแบบเม็ด, เม็ดเคี้ยว, ยาเม็ดขยายเวลา (ออกฤทธิ์นาน) และสาร
แขวนลอย (ของเหลว) ที่ต้องใช้ทางปาก ยาเม็ด ยาเม็ดเคี้ยวได้ และสารแขวนลอย มักรับประทานทุก 8 ชั่วโมง (สามครั้งต่อวัน
) หรือทุก 12 ชั่วโมง (วันละสองครั้ง) ยาเม็ดขยายเวลามักจะรับประทานพร้อมกับอาหารหรือของว่างทุกๆ 12 ชั่วโมง (วันละ
สองครั้ง) เพื่อช่วยให้คุณอย่าลืมทานอะม็อกซีซิลลินและคลาวูลาเนต ให้รับประทานในช่วงเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคํา
แนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้แอมม็อกซิลลินและ
กรดคลาวลูานิกตามที่กําหนด อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

กลืนเม็ดยาแบบขยายออกทั้งหมด อย่าเคี้ยวหรือบดขยี้

เขย่าของเหลวให้ดีก่อนใชแ้ต่ละครั้งเพื่อผสมยาอย่างสมํ่าเสมอ

เม็ดเคี้ยวควรเคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืน ยาเม็ดอื่นควรดื่มนํ้าเต็มแก้ว

ยาเม็ดอะมอ็กซีซิลลินและกรดคลาวูลานิกขนาด 250 มก. และ 500 มก. มีกรดคลาวูลานิกในปริมาณเท่ากัน อย่าใช้ยาเม็ด 
250 มก. สองเม็ดแทนยาเม็ดละ 500 มก. ยาเม็ดปกติ 250 มก. และยาเม็ดเคี้ยว 250 มก. มีกรดคลาวูลานิกในปริมาณต่าง
กัน พวกเขายังไม่ควรถูกแทนที่
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ทานอะม็อกซีซิลลินและกรดคลาวูลานิกจนกว่าคุณจะสั่งยาเสร็จ แม้ว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นก็ตาม หากคุณหยุดทานอะม็อกซีซลิลิน
และคลาวลูานิกเร็วเกินไป หรือข้ามขนาดยา การติดเชื้อของคุณอาจไม่ได้รับการรักษาอย่างสมบูรณ์และแบคทีเรียอาจดื้อต่อ
ยาปฏิชีวนะ

ใช้สําหรับยานี้

บางครั้งก็ใช้ Amoxicillin และกรด clavulanic เพื่อรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STD) พูดคุยกับแพทย์ของคุณ
เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เป็นไปได้ของการใช้ยานี้สําหรับสภาพของคุณ

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานอะม็อกซีซลิลินและกรดคลาวูลานิก
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้แอมม็อกซิลลิน (Amoxil, Trimox, Wymox), กรดคลาวูลานิก, เพนิซลิลิน, 
เซฟาโลสปอริน, ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในการเตรียมแอมม็อกซิลลินและกรดคลาวูลานิก สอบถามเภสัชกรของคุณ
เพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังใชย้า วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สมุนไพรอะไรบ้าง อย่าลืมพูดถึงสิ่ง
ต่อไปนี้: allopurinol (Aloprim, Lopurin, Zyloprim) probenecid (Probalan) และ warfarin (Coumadin, 
Jantoven) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณมหีรือเคยเป็นโรคไตหรือโรคตับ โรคภูมิแพ้ โรคหอบหืด ไข้ละอองฟาง ลมพิษ 
หรือโรคโมโนนิวคลโีอซิส

คุณควรรู้ว่าแอมม็อกซิลลินและกรดคลาวูลานิกอาจลดประสิทธิภาพของยาคุมกําเนิด (ยาคุมกําเนิด) วางแผนทีจ่ะใช้รูป
แบบการคุมกําเนิดแบบอื่นในขณะที่ทานอะม็อกซีซิลลินและกรดคลาวูลานิก

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังให้นมบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะทานอะม็อกซซีิลลิน
และกรดคลาวลูานิก ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ใหท้านอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทยจ์ะแจ้งใหคุ้ณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันทีที่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตาม
ตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

แอมม็อกซิลลินและกรดคลาวูลานิกอาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้
รุนแรงหรือไมห่ายไป:

ท้องเสีย

ท้องเสีย
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อาเจียน

ผื่นที่ผิวหนังเล็กน้อย

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

ผื่นที่ผิวหนังอย่างรุนแรง

อาการคัน

ลมพิษ

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

หายใจดังเสียงฮืด ๆ

อาการคันและตกขาว

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

อะม็อกซีซิลลินและกรดคลาวูลานิกอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ใน
ขณะที่ใช้ยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงทีร่้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
จาก MedWatch ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) หรือทางโทรศัพท์ 
(1-800-332-1088)

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกําจัดยานี้?

เก็บยานี้ไวใ้นภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บแท็บเล็ตไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นที่
มากเกินไป (ไม่ใช่ในห้องนํ้า) เก็บยาทีเ่ป็นของเหลวไว้ในตู้เย็น ปิดให้แน่น และทิ้งยาที่ไม่ได้ใช้หลังจาก 10 วัน อย่าแช่แข็ง

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาห์และยา
หยอดตา ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ทนต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้
ล็อคฝาครอบนิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัยทันที - อันที่อยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

ควรกําจัดยาที่ไม่จําเป็นด้วยวิธีพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่
ควรทิ้งยานี้ลงในชักโครก วิธีทีด่ีที่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใช้โปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อ
แผนกขยะ/รีไซเคิลในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซต์การกําจัดยาอย่าง
ปลอดภัยของ FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึง
โปรแกรมรับคืน

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด
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ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่https://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก 
หรือตื่นขึ้นไม่ได้ ใหโ้ทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

อาการของการใชย้าเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
อาการปวดท้อง

อาเจียน

ท้องเสีย

ผื่น

สมาธสิั้น

อาการง่วงนอน

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณอาจสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างเพื่อตรวจ
สอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อกรดอะม็อกซีซิลลินและคลาวูลานิก

หากคุณเป็นเบาหวาน ให้ใช้ Clinistix หรือ TesTape (ไม่ใช่ Clinitest) เพื่อทดสอบนํ้าตาลในปัสสาวะของคุณขณะทานยานี้

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ใบสั่งยาของคุณอาจไม่สามารถเติมเงินได้ หากคุณยังคงมีอาการติดเชื้อหลังจากทานแอมมอ็กซิล
ลินและกรดคลาวูลานิกเสร็จแล้ว ให้ติดต่อแพทยข์องคุณ

เป็นสิ่งสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายชื่อยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์) 
ทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัว
ไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญที่พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็น
ข้อมูลสําคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์ของผลิตภัณฑผ์สม

Amoclav®(ที่มีอะม็อกซีซิลลิน, คลาวูลา
เนต)¶

Augmentin®(ทีม่ีอะม็อกซีซิลลิน, คลาวูลา
เนต)

Augmentin®XR (ที่มีแอมม็อกซิลลิน, คลาวูลา
เนต)

คลาวาม็อกซ์®(ที่มีอะม็อกซีซิลลิน, คลาวูลา
เนต)¶

¶ -สินค้าแบรนด์นี้ไม่มีวางจําหน่ายแล้ว อาจมีทางเลือกทั่วไป
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14/14/22, 13:55 น. อะม็อกซซีิลลินและกรดคลาวูลานิก สมุนไพรยาและอาหารเสริม

แก้ไขล่าสุด - 15/08/2018

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ

AHFS®ข้อมูลยาของผู้ป่วย™ ©ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-
West Highway, Suite 900, เบเทสดา, แมริแลนด์ สงวนลิขสิทธิ์. ทําซํ้า

สําหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษยข์องสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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