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เซฟาโซลินฉีด
ออกเสียงว่า (sef a' zoe lin)

hy เป็นยานี้กําหนด?

การฉีดเซฟาโซลินใช้รักษาโรคติดเชื้อบางชนิดทีเ่กิดจากแบคทีเรีย เช่น ผิวหนัง กระดูก ข้อ อวัยวะเพศ เลือด ลิ้นหัวใจ ระบบ
ทางเดินหายใจ (รวมถึงปอดบวม) ท่อนํ้าดี และการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ การฉีดเซฟาโซลินอาจใช้ก่อน ระหว่าง และบาง
ครั้งในช่วงเวลาสั้นๆ หลังการผ่าตัด เพื่อป้องกันผู้ป่วยจากการติดเชื้อ การฉีดเซฟาโซลินอยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่ายาปฏิชีวนะ
เซฟาโลสปอริน มันทํางานโดยการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

ยาปฏิชีวนะ เช่น การฉีดเซฟาโซลินใช้ไม่ได้กับโรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ หรือการติดเชื้อไวรัสอื่นๆ การใช้ยาปฏิชีวนะเมื่อไม่
จําเป็นจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะติดเชื้อในภายหลังซึ่งขัดต่อการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

การฉีดเซฟาโซลินมาเป็นผงสําหรับผสมกับของเหลว หรือเป็นผลิตภัณฑ์ผสมล่วงหน้า เพื่อฉีดเข้าเส้นเลือดดํา (เข้าเส้นเลือด) 
เป็นระยะเวลา 30 นาที การฉีดเซฟาโซลินสามารถฉีดเข้ากล้ามเนื้อได้ (เข้ากล้ามเนื้อ) โดยปกติจะได้รับทุกๆ 6, 8 หรือ 12 
ชั่วโมง ความยาวของการรักษาขึ้นอยู่กับชนิดของการติดเชื้อที่คุณมี และวิธีที่ร่างกายตอบสนองต่อยา

คุณอาจไดร้ับการฉีดเซฟาโซลินในโรงพยาบาลหรือคุณอาจใช้ยาที่บ้าน หากคุณจะได้รับการฉีดเซฟาโซลินที่บ้าน ผู้ให้บริการด้าน
การดูแลสุขภาพของคุณจะแสดงวิธีใช้ยาให้คุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจคําแนะนําเหล่านี้ และสอบถามผู้ให้บริการด้าน
การดูแลสุขภาพของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ

คุณควรเริ่มรู้สึกดีขึ้นในช่วงสองสามวันแรกของการรักษาด้วยการฉีดเซฟาโซลิน หากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง ให้ติดต่อ
แพทย์

ใช้การฉีดเซฟาโซลินจนกว่าคุณจะสั่งยาเสร็จ แม้ว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นก็ตาม หากคุณหยุดใช้ยาฉีดเซฟาโซลินเร็วเกินไปหรือข้าม
ขนาดยา การติดเชื้อของคุณอาจไม่ได้รับการรักษาอย่างสมบูรณ์และแบคทีเรียอาจดื้อต่อยาปฏิชีวนะ

ใช้สําหรับยานี้
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บางครั้งการฉีดเซฟาโซลินยังใช้สําหรับผูป้่วยแพ้เพนิซิลลินบางรายที่เป็นโรคหัวใจและมีขั้นตอนทางทันตกรรมหรือทางเดิน
หายใจส่วนบน (จมูก ปาก คอ กล่องเสียง) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อทีล่ิ้นหัวใจ บางครั้งการฉีดเซฟาโซลินยังใช้รักษา
สตรีที่แพ้เพนิซิลลินซึ่งอยู่ในภาวะคลอดบุตร เพื่อป้องกันไม่ให้ทารกแรกเกิดติดเชื้อ

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนฉีดเซฟาโซลิน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพเ้ซฟาโซลิน ยาปฏิชีวนะ carbapenem; ยาปฏิชีวนะในกลุ่มเซฟาโลสปอริ
นอื่นๆ เช่น เซฟาคลอร์, เซฟาดรอกซิล, เซฟดิเนียร์, เซฟดิโตเรน (Spectracef), เซเฟปิเม (แม็กซิปีม), เซฟิซิซิม (ซแูพ
รกซ์), เซโฟแทกซิม (คลาฟอแรน), เซโฟเตแทน, เซโฟซิติน (เมฟอซิติน (เมโฟกซิน), เซฟลาซิเมทซิเม, ซิฟโปโดซิเม, เทฟ
ลอน , Tazicef ใน Avycaz), ceftibuten (Cedax), ceftriaxone (Rocephin), cefuroxime (Zinacef) และ 
cephalexin (Keflex); ยาปฏิชีวนะเพนิซิลลิน; หรือยาอื่นๆ แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณแพ้ส่วนผสมใด ๆ ในการ
ฉีดเซฟาโซลิน สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงโพรเบเนซิด (Probalan) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาด
ยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร (GI มีผลกระทบต่อ
กระเพาะอาหารหรือลําไส)้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาการลําไส้ใหญ่บวม (ภาวะที่ทําให้เกิดอาการบวมที่เยื่อบุลําไส้ใหญ่ [
ลําไส้ใหญ่]) หรือโรคไต

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังให้นมบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะฉีดเซฟาโซลินให้
โทรเรียกแพทยข์องคุณ

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ใหท้านอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทยจ์ะแจ้งใหคุ้ณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ใช้ยาที่ไม่ไดร้ับทันทีที่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตาราง
การจ่ายยาตามปกติ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการไม่ได้รับ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

การฉีดเซฟาโซลินอาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรง
หรือไมห่ายไป:

อาการคันที่อวัยวะเพศ

แพทช์สีขาวในปาก

เบื่ออาหาร
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อิจฉาริษยา

แก๊ส

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องเสีย

ปวดหัว

อาการวิงเวียนศีรษะ

ความสับสน

ความอ่อนแอ

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

อาการง่วงนอน

ปวด แดง บวม หรือมีเลือดออกใกลบ้ริเวณทีฉ่ีดเซฟาโซลิน

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านี้ ให้หยุดฉีดเซฟาโซลินและโทรเรียก
แพทย์ของคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

อุจจาระเป็นนํ้าหรือเป็นเลือด ปวดท้องหรือมีไข้ระหว่างการรักษา หรือนานถึงสองเดือนหรือมากกว่าหลังจากหยุดการ
รักษา

ผื่น

ลมพิษ

อาการคัน

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

พุพอง ลอก หรือลอกผิว

บวมที่ขาและเท้า

ปัสสาวะน้อยลง

ปัสสาวะสีเข้ม

ผิวหรือตาเหลือง

ปวดท้องด้านขวาบน

เป็นลม

การกลับมาของไข้ เจ็บคอ หนาวสั่น หรือสัญญาณอื่นๆ ของการติดเชื้อ

การฉีดเซฟาโซลินอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะที่ใช้ยานี้

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

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกําจัดยานี้?

ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณจะบอกวิธีเก็บยาของคุณ เก็บยาตามคําแนะนําเท่านั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณ
เข้าใจวิธีจัดเก็บยาอย่างถูกต้อง

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

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่https://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก 
หรือตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันทีที่ 911

อาการของการใชย้าเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

อาการชัก

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณอาจสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างเพื่อตรวจ
สอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อการฉีดเซฟาโซลิน

ก่อนทําการทดสอบในห้องปฏิบัติการ แจ้งแพทย์และเจ้าหน้าทีห่้องปฏิบัติการว่าคุณกําลังฉีดเซฟาโซลิน

หากคุณเป็นเบาหวานและตรวจปัสสาวะเพื่อหานํ้าตาล ให้ใช้ Clinistix หรือ TesTape (ไม่ใช่ Clinitest) เพื่อทดสอบปัสสาวะ
ของคุณในขณะที่ใชย้านี้

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

ชื่อแรนด์

อันเซฟ®

เคฟซอล®
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แก้ไขล่าสุด - 06/15/2016

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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