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การฉีดแอมโฟเทอริซิน บี
ออกเสียงว่า (ฉันเป็นศัตรู 'ฉันบาป)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

การฉีดแอมโฟเทอริซิน บี อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงที่ร้ายแรง ควรใช้เพื่อรักษาการติดเชื้อราที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต
เท่านั้น และไมค่วรใช้เพื่อรักษาการติดเชื้อราที่ปาก คอ หรือช่องคลอดทีร่้ายแรงน้อยกว่าในผู้ป่วยทีม่ีระบบภูมิคุ้มกันปกติ 
(การป้องกันตามธรรมชาติของร่างกายต่อการติดเชื้อ)

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการได้รับการฉีดแอมโฟเทอริซินบี

hy เป็นยานี้กําหนด?

การฉีด Amphotericin B ใช้รักษาการติดเชื้อราที่ร้ายแรงและอาจถึงแก่ชีวิต การฉีดแอมโฟเทอริซิน บี อยู่ในกลุ่มยาที่
เรียกว่ายาต้านเชื้อรา มันทํางานโดยชะลอการเจริญเติบโตของเชื้อราที่ทําให้เกิดการติดเชื้อ

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

การฉีด Amphotericin B มาในรูปแบบแป้งเค้กแข็งเพื่อทําเป็นสารละลายแล้วฉีดเข้าเส้นเลือดดํา (เข้าเส้นเลือด) โดย
พยาบาลหรือแพทย์ การฉีด Amphotericin B มักจะถูกฉีด (ฉีดช้าๆ) ทางหลอดเลือดดําในช่วง 2 ถึง 6 ชั่วโมงวันละครั้ง 
ก่อนที่คุณจะไดร้ับยาครั้งแรก คุณอาจได้รับขนาดยาทดสอบนานกว่า 20 ถึง 30 นาที เพื่อดูว่าคุณสามารถทนต่อยาได้หรือ
ไม่ ความยาวของการรักษาขึ้นอยู่กับสุขภาพโดยทั่วไปของคุณ วิธีที่คุณทนต่อยา และชนิดของการติดเชื้อทีคุ่ณมี

คุณอาจพบปฏิกิริยาในขณะที่คุณได้รับการฉีดแอมโฟเทอรซิินบี ปฏิกิริยาเหล่านีม้ักเกิดขึ้น 1 ถึง 3 ชั่วโมงหลังจากเริ่มให้ยา
และจะรุนแรงกว่าในครั้งแรก ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณอาจสั่งยาอื่นๆ เพื่อลดผลข้างเคียงเหล่านี้ แจ้งให้แพทย์ทราบ
ทันที หากคุณพบอาการเหล่านี้ขณะได้รับการฉีดแอมโฟเทอรซิิน บ:ี มีไข้ หนาวสั่น เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ 
หายใจลําบาก หรือปวดศีรษะ

คุณอาจไดร้ับการฉีดแอมโฟเทอริซินบีในโรงพยาบาลหรือคุณอาจใช้ยาที่บ้าน หากคุณจะใช้ยาฉีดแอมโฟเทอริซิน บีที่บ้าน ผู้ให้
บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณจะแสดงวิธีฉีดยาให้คุณทราบ ต้องแน่ใจว่าคุณเข้าใจคําแนะนําเหล่านี้ และถามผู้ให้บริการ
ด้านการดูแลสุขภาพของคุณหากคุณมี
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มอีะไรจะถามอีกไหม. ถามผูใ้ห้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณว่าต้องทําอย่างไรหากคุณมีปัญหาในการฉีดแอมโฟเทอริซิ
นบี

หากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงในขณะที่ได้รับแอมโฟเทอริซิน บี ให้แจ้งแพทย์ หากคุณยังคงมีอาการติดเชื้อหลังจากฉีดแอมโฟเท
อริซิน บี เสร็จแล้ว ให้แจ้งแพทย์

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนไดร้ับการฉีดแอมโฟเทอริซิน บี
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพย้าแอมโฟเทอริซิน บี ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในการฉีดแอมโฟเทอริซิน บี 
สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สมุน
ไพรอื่นๆ ที่คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ยาปฏิชีวนะ aminoglycoside เช่น amikacin, 
gentamicin หรือ tobramycin (Bethkis, Kitabis Pak, Tobi); ยาต้านเชื้อราเช่น clotrimazole, fluconazole 
(Diflucan), itraconazole (Onmel, Sporanox), ketoconazole (Extina, Nizoral, Xolegel) และ miconazole 
(Oravig, Monistat); corticotropin (เจล HP Acthar); ไซโคลสปอริน (Gengraf, Neoral, Sandimmune); ดิ
จอกซิน (ลานอกซิน); ฟลูไซโทซีน (Ancobon); ยารักษาโรคมะเร็ง เช่น มัสตาร์ดไนโตรเจน เพนทามิดีน (Nebupent, 
Pentam); และสเตียรอยด์ในช่องปากเช่น dexamethasone, methylprednisolone (Medrol) และ prednisone 
(Rayos)

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณได้รับการถ่ายเม็ดเลือดขาว (เม็ดเลือดขาว)

แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคไตมาก่อน

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังให้นมบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะได้รับการฉีดแอมโฟเท
อริซิน บี ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณ อย่าให้นมลูกขณะได้รับการฉีดแอมโฟเทอริซิน บี

หากคุณกําลังมีการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังได้รับการฉีดแอมโฟเทอริซิน บี

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ใหท้านอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทยจ์ะแจ้งใหคุ้ณทราบ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

การฉีดแอมโฟเทอริซิน บี อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรง
หรือไมห่ายไป:

ปวดท้องหรือตะคริว

อิจฉาริษยา

ท้องเสีย

ลดนํ้าหนัก

ปวดกระดูก กล้ามเนื้อ หรือข้อ
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ขาดพลังงาน

แดงหรือบวมบริเวณที่ฉีด

ผิวสีซีด

หายใจถี่

อาการวิงเวียนศีรษะ

ปวดหัว

ความหนาวเย็นในมือและเท้า

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันทีหรือรับ
การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

ผื่น

แผลพุพองหรือลมพิษ

ล้าง

หายใจดังเสียงฮืด ๆ

หายใจลําบาก

อาการคัน

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

ปัสสาวะน้อยลง

การฉีดแอมโฟเทอรซิิน บี อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ใน
ขณะที่รับยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงทีร่้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
จาก 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 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่https://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก 
หรือตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันทีที่ 911

อาการของยาเกินขนาดอาจรวมถึง:

อาการเจ็บหน้าอก

หายใจถี่

อาการวิงเวียนศีรษะ

หมดสติ
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หัวใจเต้นเร็วผิดปกติหรือเต้นแรง

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทยแ์ละห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างในระหว่าง
การรักษาเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อการฉีดแอมโฟเทอริซิน บี

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

แก้ไขล่าสุด - 05/15/2016
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