
CEFOBID®
(เซโฟเปราโซนปลอดเชื้อ)

สําหรับการใช้ทางหลอดเลือดดําหรือทางกล้ามเนื้อ

เพื่อลดการพัฒนาของแบคทีเรียที่ดื้อยาและรักษาประสิทธิภาพของ CEFOBID และยาต้านแบคทเีรียอื่นๆ 
ควรใช้ CEFOBID เพื่อรักษาการติดเชื้อที่ไดร้ับการพิสูจน์หรือสงสัยอย่างร้ายแรงว่าเกิดจากแบคทีเรีย
เท่านั้น

คําอธิบาย
CEFOBID®(cefoperazone ปลอดเชื้อ) เดิมชื่อ cefoperazone sodium ที่ปราศจากเชื้อประกอบด้วย 
cefoperazone เป็น cefoperazone sodium มันเป็นยาต้านแบคทีเรียเซฟาโลสปอรินในวงกว้างสเปกตรัม
กึ่งสังเคราะห์ ในทางเคมี โซเดียมเซโฟเปอราโซนคือโซเดียม (6R,7R)-7-[(R)-2-(4-เอทิล-2,3 ไดออกโซ-1-ไพเพ
อราซีนคาร์บอกซามิโด)-2-(พี-ไฮดรอกซีฟีนิล)- อะซีตามิโด-3-[[(1-เมทิล-1ชม-เททราซอล-5 อิล)ไทโอ]เมทิล]-8-
ออกโซ-5-ไทอา-1-อะซาบิไซโคล[4.2.0]ออคท์-2-อีน-2-คาร์บอกซีเลต สูตรโมเลกุลของมันคือ C25ชม26นู๋9NaO
8ส2มีนํ้าหนักโมเลกุลเท่ากับ 667.65 สูตรโครงสร้างได้รับด้านล่าง:
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CEFOBID (cefoperazone ปลอดเชื้อ) มีโซเดียม 34 มก. (1.5 mEq) ต่อกรัม CEFOBID เป็นผงสี
ขาวที่ละลายไดง้่ายในนํ้า pH ของสารละลายที่สร้างขึ้นใหม่ 25% (w/v) จะแตกต่างกันไประหว่าง 4.5–
6.5 และสารละลายมีตั้งแตไ่ม่มสีีไปจนถึงสีเหลืองฟาง ขึ้นอยู่กับความเข้มข้น

CEFOBID (cefoperazone ปลอดเชื้อ) ในรูปแบบผลึกมีให้ในขวดทีม่ี cefoperazone 1 g หรือ 2 g 
เป็นโซเดียม cefoperazone สําหรับการฉีดเข้าเส้นเลือดดําหรือเข้ากล้าม

เภสัชวิทยาคลินิก
ระดับซีรั่มและนํ้าดขีอง CEFOBID สูงจะไดร้ับหลังจากรับประทานยาเพียงครั้งเดียว ตารางที่ 1 แสดง
ความเข้มข้นของ CEFOBID ในซรีัมในอาสาสมัครปกตหิลังจากได้รับยาฉีดเข้าเส้นเลือดดําในอัตราคงที่ 15 
นาทีเพียงครั้งเดียวที่ 1, 2, 3 หรือ 4 กรัมของยาหรือฉีดเข้ากล้ามครั้งเดียว 1 หรือ 2 กรัมของยา
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ตารางที่ 1. ความเข้มข้นของเซรั่มเซโฟเปอราโซน
ความเข้มข้นของเซรั่มเฉลี่ย (mcg / mL)

0.5 ชม. 1 ชม 2 ชม 4 ชม
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* ชั่วโมงหลังการบริหาร โดยที่ 0 ครั้งเป็นจุดสิ้นสุดของการแช่
* * ค่าทีไ่ด้รับหลังฉีด 15 นาที

ค่าครึ่งชีวิตครึ่งชีวิตในซีรัมของ CEFOBID อยู่ทีป่ระมาณ 2.0 ชั่วโมง โดยไม่ขึ้นกับเส้นทางการให้ยา

ในการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ ให้ยารวม 16 กรัมต่อวันแกผู่้ป่วยทีม่ีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างรุนแรง
โดยการใหย้าอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน ความเข้มข้นของซรีั่มในสภาวะคงทีอ่ยู่ทีป่ระมาณ 
150 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรในผู้ป่วยเหล่านี้

ในหลอดทดลองการศึกษากับซีรัมของมนุษย์บ่งชี้ว่าระดับของการจับโปรตีนย้อนกลับของ CEFOBID แตกต่างกันไป
ตามความเข้มข้นของซีรั่มจาก 93% ที่ 25 ไมโครกรัม/มิลลิลิตรของ CEFOBID ถึง 90% ที่ 250 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
และ 82% ที่ 500 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร

CEFOBID บรรลุความเข้มข้นในการรักษาในเนื้อเยื่อและของเหลวในร่างกายต่อไปนี้:

เนื้อเยื่อหรือของเหลว
ของเหลวในช่องท้อง

นํ้าไขสันหลัง (ในผู้ป่วยทีเ่ยื่อหุ้มสมอง
อักเสบ)
ปัสสาวะ
เสมหะ
เยื่อบุโพรงมดลูก
Myometrium
ต่อมทอนซิลเพดานปาก

เยื่อเมือกไซนัส
เลือดจากสายสะดือ
นํ้าครํ่า
ปอด
กระดูก

ปริมาณ

2 กรัม

50 มก./กก.

ความเข้มข้น
64 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร

1.8 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ถึง 8.0 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร

2 กรัม

3 กรัม

2 กรัม

2 กรัม

1 กรัม

1 กรัม

1 กรัม

1 กรัม

1 กรัม

2 กรัม

3,286 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร

6.0 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร

74 ไมโครกรัม/กรัม

54 ไมโครกรัม/กรัม

8 ไมโครกรัม/กรัม

8 ไมโครกรัม/กรัม

25 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร

4.8 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร

28 ไมโครกรัม/กรัม

40 ไมโครกรัม/กรัม

CEFOBID ถูกขับออกทางนํ้าดีเป็นหลัก โดยทั่วไปแล้ว ความเข้มข้นของนํ้าดสีูงสุดจะไดร้ับระหว่างหนึ่งถึง
สามชั่วโมงหลังการให้ยา และเกินความเข้มข้นของซีรัมทีเ่กิดขึ้นพร้อมกันถึง 100 เท่า รายงานความเข้ม
ข้นของทางเดินนํ้าดีของช่วง CEFOBID จาก 66 mcg / mL ที่ 30 นาทถีึงสูงถึง 6000 mcg / mL ที่ 3 
ชั่วโมงหลังการฉีด bolus ทางหลอดเลือดดํา 2 กรัม
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หลังจากได้รับยา CEFOBID เพียงครั้งเดียวหรือฉีดเข้าเส้นเลือดดํา การฟื้นตัวของปัสสาวะของ 
CEFOBID ในช่วง 12 ชั่วโมงจะมคี่าเฉลี่ย 20-30% ไม่พบปริมาณสารเมตาโบไลตท์ี่มีนัยสําคัญในปัสสาวะ 
ความเข้มข้นของปัสสาวะที่มากกว่า 2200 ไมโครกรัม/มิลลิลิตรไดร้ับหลังจากไดร้ับยา 2 กรัมเป็นเวลา 15 
นาที หลังจากฉีด IM 2 กรัม ความเข้มข้นสูงสุดของปัสสาวะเกือบ 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตรจะไดร้ับ 
และระดับการรักษาจะคงอยู่เป็นเวลา 12 ชั่วโมง

การบริหาร CEFOBID ซํ้า ๆ ในช่วงเวลา 12 ชั่วโมงไม่ส่งผลให้เกิดการสะสมของยาในคนปกติ ความเข้มข้น
ของซีรั่มสูงสุด บริเวณใต้เส้นโค้ง (AUC's) และครึ่งชีวิตในซรีัมในผู้ป่วยทีม่ีภาวะไตวายขั้นรุนแรงนั้นไม่แตก
ต่างจากในอาสาสมัครปกติอย่างมีนัยสําคัญ ในผู้ป่วยทีม่ีความผิดปกตขิองตับ ครึ่งชีวิตในซีรัมจะยืดเยื้อและ
มีการขับปัสสาวะเพิ่มขึ้น ในผู้ป่วยที่มีภาวะไตและตับไม่เพียงพอ CEFOBID อาจสะสมในซีรัม

CEFOBID ถูกใช้ในกุมารเวชศาสตร์ แต่ยังไม่มกีารสร้างความปลอดภัยและประสิทธิผลในเด็ก ครึ่งชีวิตของ 
CEFOBID ในซีรัมคือ 6-10 ชั่วโมงในทารกแรกเกิดทีม่ีนํ้าหนักตัวน้อย

จุลชีววิทยา

กลไกการออกฤทธิ์
เซโฟเปอราโซนซึ่งเป็นเซฟาโลสปอรินรุ่นที่สามรบกวนการสังเคราะห์ผนังเซลลโ์ดยการจับกับโปรตีนที่จับกับ
เพนิซิลลิน (PBPs) ดังนั้นจึงป้องกันการเชื่อมโยงข้ามของ peptidoglycan ทีเ่พิ่งตั้งไข่ เซโฟเปราโซนมี
ความคงตัวต่อเพนิซิลลิเนสและมีความเสถียรในระดับสูงต่อเบตาแลคทาเมสจํานวนมากที่ผลิตโดยแบคทีเรีย
แกรมลบ

กลไกการต่อต้าน
กลไกการดื้อยาเซโฟเปอราโซนมี 3 กลไกหลัก ได้แก่ การกลายพันธุ์ใน PBP เป้าหมาย ซึ่งส่วนใหญเ่กิดขึ้น
ในแบคทีเรียแกรมบวก การผลิต beta-lactamases แบบขยายสเปกตรัมหรือการแสดงออกที่มากเกิน
ไปของ beta-lactamases ที่กําหนดโดยโครโมโซมในแบคทีเรียแกรมเนกาทีฟ ลดการดูดซึมหรือการ
ไหลออกของแบคทีเรียแกรมลบบางชนิด

ปฏิกิริยากับสารต้านจุลชีพอื่นๆ
เมื่อผ่านการทดสอบในหลอดทดลอง, cefoperazone ได้แสดงให้เห็นการทํางานร่วมกันกับ 
aminoglycosides กับแบคทีเรียแกรมลบ ความสําคัญทางคลินิกของสิ่งเหล่านีใ้นหลอดทดลอง การ
ค้นพบไม่เป็นที่รู้จัก

พบว่าเซโฟเปราโซนมีฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ดังต่อไปนี้ ทั้งในหลอดทดลอง และในการติดเชื้อทางคลินิก[ดคูํา
แนะนําและการใช้งาน].

แบคทีเรียแอโรบิกแกรมบวก:
-
-
-
-
-

Staphylococcus aureus(เฉพาะไอโซเลตที่ไวต่อยาเมธิซิลลนิเท่านั้น) 
Staphylococcus epidermidis(เฉพาะไอโซเลตทีไ่วต่อยาเมธิซิลลินเท่านั้น) 
Streptococcus agalactiae(กลุ่มบี สเตรปโตคอคซีเบต้า-ฮีโมไลติก) 
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes(กลุ่ม A beta-hemolytic streptococci)
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แบคทีเรียแอโรบิกแกรมลบ:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ซิโตรแบคเตอร์สายพันธุ์
Enterobacterสายพันธุ์
Escherichia coli
ฮีโมฟีลัส อินฟลูเอนเซ
Klebsiellaสายพันธุ์
Morganella morganii
Neisseria gonorrhoeae
โพรทูส มิราบิลิส
โพรทสูหยาบคาย
Providencia rettgeri
Providencia stuartii
ซูโดโมนาสสายพันธุ์
เซอร์ราเทีย มารเ์ซเซนส์

แบคทีเรียแกรมบวกแบบไม่ใชอ้อกซิเจน:
-
-

แกรมบวก cocci (รวมถึงเปปโตคอคคัสและเปปโตสเตรปโตคอคคัสspp.) คลอส
ทรเิดียมสายพันธุ์ (ยกเว้นค. difficile)

แบคทีเรียแกรมลบแบบไมใ่ช้ออกซิเจน:
-แบคทีเรียสายพันธุ์

ต่อไปนี้ในหลอดทดลองมีข้อมูล แต่ไม่ทราบความสําคัญทางคลินิก นอกจากนี้ อย่างน้อย 90% ของสิ่งมี
ชีวิตในแบคทีเรียต่อไปนีแ้สดง anในหลอดทดลองความเข้มข้นตํ่าสุดในการยับยั้ง (MIC) น้อยกว่าหรือ
เท่ากับจุดพักความไวต่อ cefoperazone ที่ 8 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร อย่างไรก็ตาม ความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพของเซโฟเปอราโซนในการรักษาโรคติดเชื้อทางคลินิกเนื่องจากแบคทีเรียเหล่านีย้ังไม่ได้รับการ
ยอมรับในการทดลองทางคลินิกทีม่กีารควบคุมอย่างดีเพียงพอ

แบคทีเรียแอโรบิกแกรมลบ:
-
-
-
-
-
-

Bordetella ไอกรน
Neisseria เยื่อหุ้มสมองอักเสบ
ซัลโมเนลลาเอสพีพี
Serratia liquefaciens
ชิเกลลาเอสพีพี
Yersinia enterocolytica

แบคทีเรียแกรมบวกแบบไม่ใชอ้อกซิเจน
-ยแูบคทีเรียมเอสพพีี

แบคทีเรียแกรมลบแบบไมใ่ช้ออกซิเจน
-ฟโูซแบคทีเรียมเอสพพีี
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วิธีทดสอบความอ่อนไหว
หากมี ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางคลินิกควรให้ผลลัพธข์องในหลอดทดลอง ผลการทดสอบความ
ไวต่อผลิตภัณฑย์าต้านจุลชีพทีใ่ช้ในโรงพยาบาลประจําบ้านต่อแพทย์ โดยเป็นรายงานเป็นระยะที่
อธิบายรายละเอียดความอ่อนไหวของเชื้อก่อโรคในโรงพยาบาลและในชุมชน รายงานเหล่านี้ควรช่วย
แพทย์ในการเลือกยาต้านแบคทีเรียสําหรับการรักษา

เทคนิคการเจือจาง
วิธีการเชิงปริมาณใช้เพื่อกําหนดความเข้มข้นตํ่าสุดในการยับยั้ง (MICs) MIC เหล่านีใ้ห้ค่าประมาณความไว
ของแบคทีเรียต่อสารต้านจุลชีพ ควรพิจารณา MIC โดยใชว้ิธีทดสอบทีไ่ดม้าตรฐาน1,2,3ค่า MIC ควรตีความ
ตามเกณฑ์ที่ระบุในตารางที่ 2

เทคนิคการแพร่กระจาย
วิธีการเชิงปริมาณทีต่้องใชก้ารวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของโซนยังสามารถให้ค่าประมาณความไวของ
แบคทีเรียต่อสารต้านจุลชีพที่ทําซํ้าได้ ขนาดโซนแสดงค่าประมาณความไวของแบคทีเรียต่อสารต้านจุลชีพ 
ควรกําหนดขนาดโซนโดยใชว้ิธีทดสอบทีไ่ดม้าตรฐาน3,4ขั้นตอนนี้ใชแ้ผ่นกระดาษชุบเซโฟเปอราโซน 75 
ไมโครกรัมเพื่อทดสอบความไวของแบคทีเรียต่อเซโฟเปอราโซน เกณฑ์การตีความการแพรก่ระจายของดิสก์
มีอยู่ในตารางที่ 2

ตารางที่ 2. เกณฑ์การทดสอบความไวต่อยาเซโฟเปอราโซน

เกณฑ์การตีความความอ่อนไหว

ความเข้มข้นของการยับยั้งขั้นตํ่า
(MIC ในไมโครกรัม/มล.)

เชื้อโรค

ส R

Enterobacteriaceae ≤8 ≥16

อื่นๆ ที่ไม่ใช่
Entobacteriaceaeเอ

≤8 ≥16

แบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจนข ≤8 ≥16
เกณฑ์การตีความความอ่อนไหวขึ้นอยูก่ับปริมาณ 3 กรัมทุก 6 ชั่วโมงหรือ 4 กรัมทุก 8 ชั่วโมงในผูป้่วยทีม่ีการทํางานของไต
ตามปกติ
เมธิซิลลินไวต่อยาStaphylococcusspp. ตามที่กําหนดโดยความไวต่อออกซาซิลลินถือได้ว่าไวต่อเซโฟ
เปราโซน
.เอซึ่งรวมถึงแบคทีเรียแกรมลบที่ไม่ผ่านการหมักกลูโคสทีไ่ม่จุกจิก ยกเว้น:Pseudomonas aeruginosa,Acinetobacter

สายพันธุ์,Burkholderiaสายพันธุ์และStenotrophomonas maltophilia.
ขMIC สําหรับแบคทีเรียทีไ่ม่ใช้ออกซิเจนถูกกําหนดโดยใชว้ิธกีารเจือจางของวุ้น
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รายงานของอ่อนแอ(S) บ่งชี้ว่ายาต้านจุลชีพมีแนวโน้มที่จะยับยั้งการเติบโตของเชื้อโรคหากยาต้านจุลชีพ
ถึงความเข้มข้นที่บริเวณทีต่ิดเชื้อ รายงานของ ความต้านทาน(R) บ่งชีว้่ายาต้านจุลชีพไม่น่าจะยับยั้งการ
เติบโตของเชื้อโรคหากยาต้านจุลชีพถึงความเข้มข้นที่มักจะทําได้ทีบ่ริเวณที่ติดเชื้อ ควรเลือกการรักษาอื่น ๆ

ควบคุมคุณภาพ

ขั้นตอนการทดสอบความอ่อนไหวทีไ่ด้มาตรฐานต้องใชก้ารควบคุมในห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบและ
รับรองความถูกต้องและแม่นยําของวัสดุสิ้นเปลืองและรีเอเจนต์ทีใ่ช้ในการทดสอบ และเทคนิคของบุคคล
ที่ทําการทดสอบ1,2,3,4ผงเซโฟเปอราโซนที่ไดม้าตรฐานควรระบุช่วงของค่า MIC ต่อไปนีต้ามที่ระบไุว้ใน
ตารางที่ 3 สําหรับเทคนิคการแพรก่ระจายโดยใช้ดิสก์เซโฟเปอราโซน 75 ไมโครกรัม เกณฑ์ในตารางที่ 3 
ควรบรรลุ

ตารางที่ 3 ช่วงการควบคุมคุณภาพที่ยอมรับได้สําหรับ Cefoperazone

การยับยั้งขั้นตํ่า
ช่วง

(MIC ในไมโครกรัม/มล.)

ช่วงการแพร่กระจายของดิสก์
(เส้นผ่านศูนย์กลางโซนเป็นมม.)

แบคทีเรียที่เปราะบาง
ATCC 25285
Bacteroides thetaiotaomicron 
ATCC 29741
ยูแบคทีเรียม เลนทัม
ATCC 43055

32 – 128เอ - -

32 – 128เอ - -

32 – 128เอ - -

Escherichia coli
ATCC 25922 0.12 – 0.5 28 - 34

Pseudomonas aeruginosa
ATCC 27853 2 - 8 23 - 29

Staphylococcus aureus
ATCC 29213 1 - 4 - -

Staphylococcus aureus
ATCC 25923 - - 24 - 33

ช่วงการควบคุมคุณภาพสําหรับ Oxacillin เทียบกับS. aureus
Staphylococcus aureus
ATCC 29213 0.12 – 0.5 - -

ATCC® = คอลเลคชันวัฒนธรรมประเภทอเมริกัน
MIC สําหรับแบคทีเรียทีไ่มใ่ช้ออกซิเจนถูกกําหนดโดยใชว้ิธีการเจือจางของวุ้น ความอ่อนไหวของ 
Staphylococci ต่อ cefotaxime อาจสรุปได้จากการทดสอบเฉพาะ penicillin และ cefoxitin หรือ 
oxacillin
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ข้อบ่งใช้และการใชง้าน
เพื่อลดการพัฒนาของแบคทีเรียที่ดื้อยาและรักษาประสิทธิภาพของ CEFOBID และยาต้านแบคทเีรียอื่นๆ 
ควรใช้ CEFOBID เพื่อรักษาการติดเชื้อที่ไดร้ับการพิสูจน์หรือสงสัยอย่างยิ่งว่าเกิดจากแบคทีเรียที่อ่อนแอ 
เมื่อมีข้อมูลวัฒนธรรมและความอ่อนไหว ควรพิจารณาเลือกหรือปรับเปลี่ยนการรักษาด้วยยาต้าน
แบคทีเรีย ในกรณีทีไ่ม่มขี้อมูลดังกล่าว รูปแบบระบาดวิทยาเฉพาะทีแ่ละรูปแบบความอ่อนไหวอาจส่งผลต่อ
การเลือกการรักษาโดยสังเกตจากประสบการณ์

CEFOBID ใชส้ําหรับรักษาโรคติดเชื้อต่อไปนี้เมื่อเกิดจากสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอ:

การติดเชื้อทางเดินหายใจเกิดจากS. pneumoniae,เอช. อินฟลเูอนเซ,S. aureus(เพนซิิลลเินสและสาย
พันธุท์ีไ่ม่ใช่เพนซิิลลเินส)S. pyogenes* (กลุ่ม A beta-hemolytic streptococci)ป. แอรูจิโนซา,
Klebsiella pneumoniae,อี. โคไล,โพรทูส มริาบิลิส, และEnterobacterสายพันธุ์.

เยื่อบุช่องท้องอักเสบและการติดเชื้อภายในช่องท้องอื่นๆเกิดจากอี. โคไล, พี. aeruginosa,*และ
แบคทีเรียแกรมลบแบบไม่ใช้ออกซิเจน (รวมถึงแบคทีเรียที่เปราะบาง).

ภาวะโลหิตเป็นพิษจากแบคทีเรียเกิดจากS. pneumoniae,S. agalactiae,*S. aureus,Pseudomonas 
aeruginosa,*อี. โคไล,Klebsiellaเอสพพีี,*Klebsiella pneumoniae,*โพรทูสสปีชีส*์ (อินโดลบวกและอิน
โดลเชิงลบ)คลอสทรเิดียมspp.* และ anaerobic gram-positive cocci.*

การติดเชื้อของผิวหนังและโครงสร้างผิวหนังเกิดจากS. aureus(เพนิซิลลิเนสและสาย
พันธุ์ที่ไม่ใชเ่พนิซิลลิเนส)S. pyogenes,* และป. แอรูจโินซา.

โรคกระดูกเชิงกรานอักเสบ เยื่อบุโพรงมดลูกอักเสบ และการติดเชื้ออื่นๆ ของอวัยวะสืบพันธุ์สตรี
เกิดจากน. gonorrhoeae,S. หนังกําพร้า,*S. agalactiae,อี. โคไล,คลอสทริเดียมเอสพพีี,* 
แบคทีเรียสายพันธุ์ (รวมถึงแบคทีเรียทีเ่ปราะบาง) และ cocci แกรมบวกแบบไม่ใชอ้อกซิเจน

เซโฟบิด®ไม่มีกิจกรรมต่อต้านChlamydia trachomatis. ดังนั้นเมื่อใช้ Cefobid ในการรักษาผู้ป่วยโรค
กระดูกเชิงกรานอักเสบและค. ทราโคมาติสเป็นหนึ่งในเชื้อโรคทีน่่าสงสัย ควรเพิ่มการป้องกันหนองในเทียมที่
เหมาะสม

การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเกิดจากEscherichia coliและPseudomonas aeruginosa.

การติดเชื้อเอนเทอโรคอคคัส:แม้ว่าเซโฟเปอราโซนจะแสดงให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพทางคลินิกในการรักษา
โรคติดเชื้อทีเ่กิดจาก enterococci ในกรณขีองเยื่อบุช่องท้องอักเสบและการติดเชื้อภายในช่องท้องอื่น 
ๆ การติดเชื้อทีผ่ิวหนังและโครงสร้างผิวหนัง โรคเกี่ยวกับกระดูกเชิงกรานอักเสบ เยื่อบุโพรงมดลูก
อักเสบ และการติดเชื้ออื่นๆ ของระบบสืบพันธุ์เพศหญิง และการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ,* เชื้อที่แยกได้
ทางคลินิกส่วนใหญท่ี่ทดสอบ enterococci ไม่ไวต่อเซโฟเปราโซน แตต่กอยู่ที่หรืออยู่ในโซนกลางของความ
ไว และมีความทนทานต่อเซโฟเปราโซนในระดับปานกลาง อย่างไรก็ตาม,ในหลอดทดลองการทดสอบความไว
อาจไม่สัมพันธ์โดยตรงกับ ในร่างกายผลลัพธ์. อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ การรักษาด้วยเซโฟเปอราโซนยังส่งผล
ใหเ้กิดการรักษาทางคลินิกสําหรับการติดเชื้อเอนเทอโรคอคคัส ควรใชเ้ซโฟเปอราโซนในการติดเชื้อเอนเทอ
โรคอคคัสด้วยความระมัดระวังและในขนาดที่บรรลรุะดับเซโฟเปราโซนในซีรัมที่น่าพอใจ

7

รหัสอ้างอิง: 3717725



* ประสิทธิภาพในการต่อต้านสิ่งมีชีวิตในระบบอวัยวะนีไ้ดร้ับการศึกษาในการติดเชื้อน้อยกว่า 10 ราย

การบําบัดแบบผสมผสาน
การทํางานร่วมกันระหว่าง CEFOBID และ aminoglycosides ได้รับการพิสูจน์ด้วยแบคทีเรียแกรมลบ
จํานวนมาก อย่างไรก็ตาม กิจกรรมทีเ่พิ่มขึ้นดังกล่าวของชุดค่าผสมเหล่านี้ไม่สามารถคาดเดาได้ หาก
พิจารณาการรักษาดังกล่าวในหลอดทดลองควรทําการทดสอบความอ่อนไหวเพื่อกําหนดกิจกรรมของยา
ร่วมกันและควรตรวจสอบการทํางานของไตอย่างระมัดระวัง (ดูข้อควรระวัง และส่วนการให้ยาและการบริหาร
)

ข้อห้าม
ห้ามใช้ยา CEFOBID ในผู้ป่วยที่แพย้าต้านแบคทีเรียในกลุ่มเซฟาโลสปอริน

คําเตือน
ปฏิกิริยาภูมไิวเกิน
มีรายงานผูป้่วยทีไ่ด้รับยาต้านแบคทีเรียเบต้า-แล็กแทมซึ่งรวมถึงเซโฟเปอราโซนด้วย ปฏิกิริยาเหล่านี้มัก
เกิดขึ้นกับบุคคลที่มปีระวัตอิาการแพ้ต่อสารก่อภูมิแพห้ลายตัว ก่อนที่จะมกีารบําบัดด้วย CEFOBID ควร
มีการตรวจสอบอย่างรอบคอบเพื่อตรวจสอบว่าผู้ป่วยมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อยาเซฟาโลสปอริน เพนซิิล
ลิน คาร์บาเพนหรือยาอื่นๆ ก่อนหน้านีห้รือไม่ ผลิตภัณฑน์ีค้วรได้รับการดูแลอย่างระมัดระวังแก่ผู้ป่วยที่
แพ้เบต้า-แล็กแทม หากเกิดอาการแพ้ ควรระงับการใช้ยาเซโฟเปอราโซนและให้สถาบันบําบัดรักษาอย่าง
เหมาะสม

คลอสทรเิดียม ดิฟิไซล์- โรคท้องร่วงที่เกี่ยวข้อง
คลอสทริเดียม ดิฟไิซล์มรีายงานเกี่ยวกับอาการท้องร่วงทีเ่กี่ยวข้อง (CDAD) โดยใช้สารต้านแบคทีเรียเกือบทั้งหมด 
รวมทั้ง CEFOBID และอาจมีความรุนแรงตั้งแต่อาการท้องร่วงเล็กน้อยไปจนถึงอาการลําไส้ใหญ่อักเสบที่ร้ายแรง 
การรักษาด้วยสารต้านแบคทีเรียจะเปลี่ยนฟลอราปกตขิองลําไส้ใหญ่ทําให้เกิดการเจริญเติบโตมากเกินไปค. difficile
.

ค. difficileผลิตสารพิษ A และ B ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนา CDAD Hypertoxin ทําให้เกิดสายพันธุ์ของค
. difficileทําใหเ้กิดการเจ็บป่วยและอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากการติดเชื้อเหล่านี้อาจดื้อต่อการรักษา
ด้วยยาต้านแบคทีเรียและอาจจําเป็นต้องทําการตัดลําไส้เล็กส่วนต้น ต้องพิจารณา CDAD ในผู้ป่วยทุกรายที่
มีอาการท้องร่วงหลังการใชย้าต้านแบคทีเรีย จําเป็นต้องมีประวัติทางการแพทย์อย่างระมัดระวัง เนื่องจากมี
รายงานว่า CDAD เกิดขึ้นภายในสองเดือนหลังการให้สารต้านแบคทีเรีย

หากสงสัยหรือยืนยัน CDAD การใช้ยาต้านแบคทีเรียอย่างต่อเนื่องจะไม่ต่อต้านค. difficileอาจต้องยุติ 
การจัดการของเหลวและอิเล็กโทรไลตท์ีเ่หมาะสม การเสริมโปรตีน การบําบัดต้านเชื้อแบคทีเรียของค. 
difficileและควรมกีารประเมินการผ่าตัดตามที่ระบุไว้ทางคลินิก
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เลือดออก
มีรายงานกรณีการตกเลือดทีร่้ายแรง รวมทั้งผู้เสียชีวิตด้วย cefoperazone ตรวจดอูาการเลือดออก 
ภาวะเกล็ดเลือดตํ่า และโรคลิ่มเลือดอุดตัน ยุติการใช้ CEFOBID หากมีเลือดออกต่อเนื่องและไม่มกีารระบุ
คําอธิบายอื่น

ข้อควรระวัง
ทั่วไป
การจ่ายยา CEFOBID ในกรณีทีไ่ม่มกีารติดเชื้อแบคทีเรียที่พิสูจน์แล้วหรือต้องสงสัยอย่างยิ่งไม่น่าจะ
ใหป้ระโยชน์แก่ผู้ป่วยและเพิ่มความเสี่ยงของการพัฒนาของแบคทีเรียที่ดื้อยา

แม้ว่าค่า BUN และ creatinine ในซีรัมจะสูงขึ้นชั่วคราว แต่ CEFOBID เพียงอย่างเดียวไม่ปรากฏว่าก่อให้
เกิดพิษต่อไตอย่างมีนัยสําคัญ อย่างไรก็ตาม การใช้ aminoglycosides และ cephalosporins ร่วมกัน
ทําใหเ้กิดพิษต่อไต

CEFOBID ถูกขับออกทางนํ้าดีอย่างกว้างขวาง ครึ่งชีวิตในซีรัมของ CEFOBID เพิ่มขึ้น 2-4 เท่าในผู้ป่วย
โรคตับและ/หรือทางเดินนํ้าดีอุดตัน โดยทั่วไป ผู้ป่วยดังกล่าวไม่ควรให้ปริมาณยารวมเกิน 4 กรัมต่อวัน หาก
ใช้โดสสูง ควรตรวจสอบความเข้มข้นของซรีั่ม

เนื่องจากการขับออกทางไตไม่ใช่เส้นทางหลักในการกําจัด CEFOBID (ดู เภสัชวิทยาทางคลินิก ) ผู้ป่วยที่
เป็นโรคไตวายไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยาเมื่อใชข้นาดปกติ เมื่อใช้ CEFOBID ในขนาดสูง ควรตรวจสอบ
ความเข้มข้นของยาในซีรัมเป็นระยะ หากมหีลักฐานการสะสม ควรลดขนาดยาลงตามลําดับ

ครึ่งชีวิตของ CEFOBID จะลดลงเล็กน้อยในระหว่างการฟอกไต ดังนั้นควรกําหนดขนาดยาตามระยะเวลา
การฟอกไต ในผู้ป่วยทีม่คีวามผิดปกติของตับและโรคไตอย่างมีนัยสําคัญ ปริมาณ CEFOBID ไม่ควรเกิน 
1-2 กรัมต่อวันโดยไม่ได้ตรวจสอบความเข้มข้นของซีรัมอย่างใกล้ชิด

เช่นเดียวกับยาต้านแบคทีเรยีอื่นๆ การขาดวติามินเคมักเกิดขึ้นในผู้ป่วยที่ไดร้ับ CEFOBID กลไกนีอ้าจ
เกี่ยวข้องกับการปราบปรามของจุลินทรียใ์นลําไส้ซึ่งปกติแล้วจะสังเคราะห์วิตามินนี้ ผูท้ี่มีความเสี่ยง ได้แก่ 
ผู้ป่วยที่มีภาวะโภชนาการไมด่ี ภาวะการดูดซึมผิดปกติ (เช่น โรคซิสติก ไฟโบรซิส) โรคพิษสุราเรื้อรัง และผู้
ป่วยทีร่ับประทานอาหารมากเกินไปเป็นเวลานาน (ให้ทางหลอดเลือดดําหรือทางสายยางในกระเพาะ) มี
รายงานภาวะ hypoprothrombinemia ทีม่ีหรือไม่มีเลือดออก ควรตรวจสอบเวลา Prothrombin ในผู้
ป่วยเหล่านี้และให้วติามินเคจากภายนอกตามที่ระบุ

มีรายงานการเกิดปฏิกิริยาคล้าย disulfiram ที่มีอาการหน้าแดง เหงื่อออก ปวดศีรษะ และหัวใจเต้นเร็วเมื่อ
ดื่มแอลกอฮอล์ (เบียร์ ไวน)์ ภายใน 72 ชั่วโมงหลังการให้ยา CEFOBID ผู้ป่วยควรไดร้ับการเตือนเกี่ยวกับ
การกินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลังการใช้ CEFOBID
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การใช้ CEFOBID เป็นเวลานานอาจส่งผลให้มีสิ่งมีชีวิตที่ไม่ไวต่อการเจริญเติบโตมากเกินไป การสังเกตผู้
ป่วยอย่างระมัดระวังเป็นสิ่งสําคัญ หาก superinfection เกิดขึ้นระหว่างการรักษาควรใชม้าตรการที่เหมาะ
สม

ควรให้ CEFOBID ด้วยความระมัดระวังในบุคคลทีม่ีประวัติโรคทางเดินอาหารโดยเฉพาะอาการ
ลําไส้ใหญบ่วม

ข้อมูลสําหรับผู้ป่วย
ผู้ป่วยควรไดร้ับคําแนะนําว่าควรใชย้าต้านแบคทีเรียรวมถึง CEFOBID เพื่อรักษาการติดเชื้อแบคทีเรีย
เท่านั้น พวกเขาไมร่ักษาการติดเชื้อไวรัส (เช่น ไข้หวัด) เมื่อมีการกําหนดให้ CEFOBID รักษาการติดเชื้อ
แบคทีเรีย ผู้ป่วยควรไดร้ับการแจ้งว่าแม้ว่าจะรู้สึกดขีึ้นในช่วงแรกของการรักษา แต่ก็ควรให้ยาตรงตามที่
กําหนดทุกประการ การข้ามขนาดยาหรือการรักษาไม่ครบหลักสูตรอาจ (1) ลดประสิทธิภาพของการรักษา
ทันที และ (2) เพิ่มโอกาสที่แบคทีเรียจะพัฒนาความต้านทานและจะไม่ไดร้ับการรักษาโดย CEFOBID หรือยา
ต้านแบคทีเรียอื่น ๆ ในอนาคต

อาการท้องร่วงเป็นปัญหาทั่วไปทีเ่กิดจากยาต้านแบคทีเรียซึ่งมักจะสิ้นสุดลงเมื่อเลิกใชย้า บางครั้งหลังจาก
เริ่มการรักษาด้วยยาต้านแบคทีเรีย ผู้ป่วยสามารถถ่ายอุจจาระเป็นนํ้าและมีเลือดปน (มหีรือไม่มปีวดท้องและ
มีไข้) แม้จะนานถึงสองเดือนหรือมากกว่านั้นหลังจากรับประทานยาต้านแบคทีเรียครั้งสุดท้าย หากเป็นเช่นนี้ 
ผู้ป่วยควรติดต่อแพทย์โดยเร็วที่สุด

ปฏิกิริยาระหว่างการทดสอบยา/ห้องปฏิบัติการ
ปฏิกิริยาบวกที่ผิดพลาดสําหรับกลูโคสในปัสสาวะอาจเกิดขึ้นกับสารละลายของเบเนดิกต์หรือเฟห์
ลิง

การก่อมะเร็ง, การกลายพันธุ,์ การด้อยค่าของภาวะเจริญพันธุ์
ไม่ได้มีการศึกษาระยะยาวในสัตว์เพื่อประเมินศักยภาพในการก่อมะเร็ง ระยะเวลาสูงสุดของการศึกษาความ
เป็นพิษต่อสัตวข์อง CEFOBID คือหกเดือน ไม่มใีนในร่างกายหรือ ในหลอดทดลองการศึกษาพิษวิทยาทาง
พันธุกรรมทําให้ CEFOBID แสดงศักยภาพในการกลายพันธุ์ที่ระดับโครโมโซมหรือตํ่ากว่าโครโมโซม 
CEFOBID ไมก่่อให้เกิดการด้อยค่าของภาวะเจริญพันธุ์และไม่มผีลกระทบต่อประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ทั่วไป
หรือพัฒนาการของทารกในครรภเ์มื่อฉีดเข้าใตผ้ิวหนังในปริมาณรายวันสูงถึง 500 ถึง 1,000 มก. / กก. 
ก่อนและระหว่างการผสมพันธุ์และหนูเพศเมียที่ตั้งครรภ์ระหว่างตั้งครรภ์ ปริมาณเหล่านี้คือ 10 ถึง 20 เท่า
ของขนาดยาทางคลินิกเดี่ยวที่ประมาณการไว้ CEFOBID มผีลเสียต่ออัณฑะของหนูก่อนวัยเจริญพันธุ์ใน
ทุกขนาดทีท่ดสอบ การฉีดเข้าใตผ้ิวหนัง 1000 มก./กก. ต่อวัน (ประมาณ 16 เท่าของขนาดยาในผู้ใหญโ่ดย
เฉลี่ย) ส่งผลให้นํ้าหนักอัณฑะลดลง การจับกุมการสร้างสเปิร์ม จํานวนเซลล์สืบพันธุล์ดลง และการสร้างแว
คิวโอเลชันของไซโตพลาสซึมของเซลล์ Sertoli ความรุนแรงของรอยโรคขึ้นอยูก่ับขนาดยาในช่วง 100 ถึง 
1,000 มก./กก. ต่อวัน ปริมาณตํ่าทําใหเ้ซลล์อสุจลิดลงเล็กน้อย ไม่พบผลกระทบนี้ในหนูทีโ่ตเต็มวัย ทางจุล
พยาธวิิทยาสามารถกลับคืนสภาพเดิมได้ทั้งหมด ยกเว้นระดับขนาดยาสูงสุด อย่างไรก็ตาม การศึกษาเหล่า
นี้ไม่ได้ประเมินการพัฒนาฟังก์ชั่นการสืบพันธุใ์นหนูที่ตามมา ความสัมพันธ์ของการค้นพบนี้กับมนุษยไ์ม่เป็น
ที่รู้จัก
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การใช้ในการตั้งครรภ์
หมวดหมู่การตั้งครรภ์ B:มกีารศึกษาการสืบพันธุใ์นหนู หนู และลิงในปริมาณที่มากถึง 10 เท่าของขนาดยา
ของมนุษย์ และไม่พบหลักฐานของการเจริญพันธุท์ีบ่กพร่องหรือเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์เนื่องจาก 
CEFOBID อย่างไรก็ตาม ยังไม่มกีารศึกษาทีเ่พียงพอและมีการควบคุมอย่างดีในหญิงตั้งครรภ์ เนื่องจาก
การศึกษาการสืบพันธุ์ของสัตว์ไม่ได้คาดการณ์ถึงการตอบสนองของมนุษย์เสมอไป ยานีจ้ึงควรใชใ้นระหว่าง
ตั้งครรภ์เฉพาะในกรณีทีจ่ําเป็นอย่างยิ่ง

การใช้งานในพยาบาลมารดา
CEFOBID ทีม่ีความเข้มข้นตํ่าเท่านั้นที่ถูกขับออกมาในนมของมนุษย์ แม้ว่า CEFOBID จะผ่านเข้าสู่นํ้านม
แม่ไดไ้ม่ดี แต่ควรใชค้วามระมัดระวังเมื่อให้ CEFOBID กับหญิงชรา

การใช้ในเด็ก
ความปลอดภัยและประสิทธิผลในเด็กยังไม่ได้รับการจัดตั้งขึ้น สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ
อัณฑะในหนูก่อนวัยเจริญพันธุ์ (ดูการก่อมะเร็ง, การกลายพันธุ์, การด้อยค่าของภาวะเจริญพันธุ์).

การใช้ผู้สูงอายุ
การศึกษาทางคลินิกของ CEFOBID®(โซเดียมเซโฟเปอราโซนปลอดเชื้อ) ไม่ได้ระบจุํานวนผู้ป่วยที่อายุ 65 
ปขีึ้นไปเพียงพอเพื่อตรวจสอบว่าพวกเขาตอบสนองแตกต่างจากผู้ที่มีอายนุ้อยกว่าหรือไม่ ประสบการณ์
ทางคลินิกอื่น ๆ ที่รายงานไมไ่ด้ระบุถึงความแตกต่างในการตอบสนองระหว่างผู้ป่วยสูงอายุและผู้ป่วยที่อายุ
น้อยกว่า โดยทั่วไป การเลือกขนาดยาสําหรับผู้ป่วยสูงอายุควรระมัดระวัง โดยมักจะเริ่มต้นที่ช่วงขนาดยาตํ่า
สุด ซึ่งสะท้อนถึงความถีท่ีม่ากขึ้นของการทํางานของตับ ไต หรือการทํางานของหัวใจทีล่ดลง และการเกิด
โรคร่วมกันหรือการรักษาด้วยยาอื่นๆ

อาการไม่พึงประสงค์
ประสบการณ์การทดลองทางคลินิก

ในการศึกษาทางคลินิกพบว่ามีผลข้างเคียงดังต่อไปนี้และไดร้ับการพิจารณาว่าเกี่ยวข้องกับการรักษาด้วย 
CEFOBID หรือสาเหตทุีไ่ม่แน่นอน:

ภูมิไวเกิน:เช่นเดียวกับ cephalosporins ทั้งหมด มรีายงานภาวะภูมไิวเกินที่เกิดจากปฏิกิริยาทางผิวหนัง 
(1 รายใน 45 ราย) ไขจ้ากยา (1 ใน 260) หรือการเปลี่ยนแปลงในการทดสอบของคูมบ์ส (1 ใน 60) 
ปฏิกิริยาเหล่านีม้ักเกิดขึ้นในผู้ป่วยทีแ่พ้ยาโดยเฉพาะเพนซิิลลิน

โลหิตวิทยา:เช่นเดียวกับยาต้านแบคทีเรีย beta-lactam อื่น ๆ neutropenia แบบย้อนกลับอาจเกิดขึ้น
ได้เมื่อใหย้าเป็นเวลานาน มีรายงานการลดลงเล็กน้อยในจํานวนนวิโทรฟิล (1 ผู้ป่วยใน 50) มีรายงานการ
เกิดฮโีมโกลบินลดลง (1 ใน 20) หรือฮีมาโตคริต (1 ใน 20) ซึ่งสอดคล้องกับวรรณกรรมทีต่ีพิมพ์เกี่ยวกับ
เซฟาโลสปอรินอื่นๆ eosinophilia ชั่วคราวเกิดขึ้นในผู้ป่วย 1 รายใน 10 ราย
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ตับ:จากผูป้่วย 1,285 รายทีไ่ด้รับ cefoperazone ในการทดลองทางคลินิก ผู้ป่วยรายหนึ่งที่มีประวัตโิรค
ตับไดพ้ัฒนาเอนไซม์ในการทํางานของตับทีเ่พิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในระหว่างการรักษาด้วย CEFOBID 
อาการและอาการแสดงทางคลินิกของโรคตับอักเสบชนิดไม่จําเพาะเจาะจงมาพร้อมกับการเพิ่มขึ้นเหล่านี้ หลัง
จากหยุดการรักษาด้วย CEFOBID เอนไซม์ของผู้ป่วยจะกลับสู่ระดับก่อนการรักษาและอาการได้รับการแก้ไข 
เช่นเดียวกับยาต้านแบคทีเรียอื่น ๆ ที่มรีะดับนํ้าดสีูง เอนไซมใ์นการทํางานของตับจะสูงขึ้นชั่วคราวเล็กน้อยใน 
5-10% ของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย CEFOBID ความเกี่ยวข้องของการค้นพบนีซ้ึ่งไม่ไดม้าพร้อมกับ
อาการหรืออาการแสดงของความผิดปกติของตับทีเ่ด่นชัดยังไม่ได้รับการยืนยัน

ระบบทางเดินอาหาร:มีรายงานผูป้่วย 1 ใน 30 รายที่มีอาการท้องร่วงหรืออุจจาระหลวม ประสบการณเ์หล่า
นี้ส่วนใหญ่มีความรุนแรงเพียงเล็กน้อยหรือปานกลางและมีลักษณะจํากัดในตนเอง ในทุกกรณี อาการเหล่านี้
ตอบสนองต่อการรักษาตามอาการหรือหยุดลงเมื่อหยุดการรักษาด้วยเซโฟเปอราโซน มีอาการคลื่นไสแ้ละ
อาเจียนน้อยมาก

อาการของลําไส้ใหญป่ลอมอาจเกิดขึ้นในระหว่างหรือหลายสัปดาห์หลังจากการรักษาด้วยยาต้านแบคทีเรีย 
(ดูคํา เตือน )

การทดสอบการทํางานของไต:ระดับของ BUN (1 ใน 16) และระดับครีเอตินินในเลือด (1 ใน 48) ได้รับการ
บันทึกไว้ชั่วคราว

ปฏิกิริยาในท้องถิ่น:CEFOBID สามารถทนต่อการบริหารกล้ามเนื้อได้ดี บางครั้งอาการปวดชั่วคราว (1 ใน 
140) อาจเป็นไปตามการบริหารโดยใชเ้ส้นทางนี้ เมื่อ CEFOBID ได้รับการฉีดเข้าเส้นเลือดดํา ผู้ป่วยบางราย
อาจมีอาการหนาวสั่น (1 ใน 120) ทีบ่ริเวณที่ให้ยา

ประสบการณ์หลังการขาย

มีการระบุถึงอาการข้างเคียงดังต่อไปนีใ้นระหว่างการใช้ CEFOBID หลังการอนุมัติ เนื่องจากปฏิกิริยา
เหล่านี้รายงานโดยสมัครใจจากประชากรที่มขีนาดไม่แน่นอน จึงเป็นไปไม่ไดเ้สมอทีจ่ะประมาณความถี่
ของปฏิกิริยาเหล่านีไ้ด้อย่างน่าเชื่อถือหรือสร้างความสัมพันธเ์ชิงสาเหตุกับการไดร้ับยา

ความผิดปกติของเลือดและระบบนํ้าเหลือง: ภาวะเกล็ดเลือดตํ่า, hypoprothrombinaemia (ดู 
ข้อควรระวัง )

ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน: ปฏิกิริยา Anaphylactic รวมทั้งกรณชี็อกและเสียชีวิต (ดูคํา 
เตือน )

ความผิดปกติของตับและท่อนํ้าด:ี ดีซ่าน, ความผิดปกตขิองตับ

ความผิดปกติของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง: การตายของผิวหนังชั้นนอกทีเ่ป็นพิษ, โรคสตเีวนสจ์อห์น
สัน, อาการคัน

ความผิดปกติของหลอดเลือด: การตกเลือด (ดูคํา เตือน )
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ปริมาณและการบริหาร
ปริมาณ CEFOBID (cefoperazone ปลอดเชื้อ) ในแต่ละวันสําหรับผู้ใหญค่ือ 2 ถึง 4 กรัมต่อ
วันโดยแบ่งให้เท่ากันทุก 12 ชั่วโมง

ในการติดเชื้อรุนแรงหรือการติดเชื้อทีเ่กิดจากสิ่งมชีีวิตที่มคีวามไวน้อยกว่า ปริมาณและ/หรือความถี่โดย
รวมในแต่ละวันอาจเพิ่มขึ้น ผู้ป่วยได้รับการรักษาสําเร็จด้วยปริมาณรวม 6-12 กรัมต่อวัน แบ่งเป็น 2, 3 
หรือ 4 ครั้ง ตั้งแต่ 1.5 ถึง 4 กรัมต่อครั้ง

เมื่อรักษาโรคติดเชื้อทีเ่กิดจากStreptococcus pyogenes, การรักษาควรดําเนินต่อไปอย่างน้อย 10 วัน
.

ถ้าค. ทราโคมาติสเป็นที่น่าสงสัยของเชื้อโรค ควรเพิ่มการครอบคลุมการต่อต้านหนองในเทียมที่
เหมาะสม เนื่องจากเซโฟเปราโซนไม่มีกิจกรรมต่อต้านสิ่งมชีีวิตนี้

ไม่ควรผสมสารละลาย CEFOBID และ aminoglycoside โดยตรง เนื่องจากมีความไม่ลงรอยกันทาง
กายภาพระหว่างกัน หากมกีารพิจารณาการรักษาร่วมกับ CEFOBID และ aminoglycoside (ดูคําแนะนํา ) 
สิ่งนี้สามารถทําได้โดยการให้ยาทางหลอดเลือดดําเป็นระยะ ๆ ตามลําดับโดยมีเงื่อนไขว่าใช้ท่อทางหลอดเลือด
ดํารองแยกต่างหากและท่อทางหลอดเลือดดําหลักไดร้ับการชลประทานอย่างเพียงพอด้วยสารเจือจางที่ได้
รับอนุมัติระหว่างปริมาณ นอกจากนีย้ังแนะนําว่าควรให้ CEFOBID ก่อน aminoglycosideในหลอด
ทดลอง แนะนําให้ทําการทดสอบประสิทธิภาพของยาร่วมกัน

การสร้างใหม่
วิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้อาจใชส้ําหรับการสร้าง CEFOBID ครั้งแรก (cefoperazone ทีป่ราศจาก
เชื้อ)

ตารางที่ 1. โซลูชันสําหรับการคืนสภาพเบื้องต้น
5% เดกซ์โทรสฉีด (USP)
5% เดกซ์โทรสและ 0.9% โซเดียมคลอไรด์ฉีด (USP) 5% 
เดกซ์โทรสและฉีดโซเดียมคลอไรด์ 0.2% (USP) 10% 
เดกซ์โทรสฉีด (USP)
นํ้าแบคทีเรียสําหรับฉีด (เบนซิลแอลกอฮอล์หรือพาราเบน) 
(USP) *†

0.9% โซเดียมคลอไรด์ฉีด (USP) 
Normosol® M และ 5% Dextrose ฉีด
Normosol® R
นํ้าปราศจากเชื้อสําหรับฉีด*

* ห้ามใช้เป็นพาหนะในการให้ยาทางหลอดเลือดดํา
† การเตรยีมการทีม่ีเบนซิลแอลกอฮอล์ไม่ควรใชใ้นทารกแรกเกิด

ขั้นตอนการคืนสภาพทั่วไป
CEFOBID (cefoperazone ปลอดเชื้อ) สําหรับการใช้งานทางหลอดเลือดดําหรือทางกล้ามเนื้ออาจถูกสร้างขึ้น
ใหม่ในขั้นต้นด้วยสารละลายที่เข้ากันได้ใด ๆ ที่กล่าวถึงข้างต้นในตารางที่ 1 สารละลายควรได้รับอนุญาตให้ยืนหลัง
จากการคืนสภาพเพื่อให้ฟองใด ๆ กระจายไปเพื่อให้สามารถตรวจสอบด้วยสายตาสําหรับการละลายได้อย่าง
สมบูรณ์ อาจจําเป็นต้องเขย่าแรงๆ และกวนเป็นเวลานานเพื่อทําให้ CEFOBID ละลายในระดับความเข้มข้นที่สูง
ขึ้น (สูงกว่า 333 mg cefoperazone/mL) ความสามารถในการละลายสูงสุด
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ของ CEFOBID (cefoperazone ปลอดเชื้อ) คือประมาณ 475 mg cefoperazone / mL ของตัวเจือจางที่เข้า
กันได้

การเตรียมการสําหรับการใชท้างหลอดเลือดดํา
ทั่วไป:แนะนําให้ใชค้วามเข้มข้นของ CEFOBID (cefoperazone ปลอดเชื้อ) ระหว่าง 2 
มก./มล. และ 50 มก./มล. สําหรับการฉีดเข้าเส้นเลือดดํา

การเตรียมขวด:ขวดของ CEFOBID (cefoperazone ที่ปราศจากเชื้อ) อาจถูกสร้างขึ้นใหม่ในขั้นต้นด้วย 
cefoperazone ขั้นตํ่า 2.8 มล. ต่อกรัมของสารละลายทีเ่ข้ากันไดซ้ึ่งเหมาะสําหรับการให้ทางหลอดเลือดดํา
ที่ระบุไวข้้างต้นในตารางที่ 1 เพื่อความสะดวกในการสร้างใหม่ การใช้สารละลายทีเ่ข้ากันได้ 5 มล. ต่อกรัม 
ของ CEFOBID ขอแนะนํา ปริมาณทั้งหมดของสารละลายที่เป็นผลลัพธ์ควรถูกถอนออกสําหรับการเจือจาง
เพิ่มเติมและการบริหารให้โดยใช้กระสายยาใดๆ ต่อไปนี้สําหรับการให้ยาทางหลอดเลือดดํา:

ตารางที่ 2. ยานพาหนะสําหรับการฉีดเข้าเส้นเลือดดํา
5% เดกซ์โทรสฉีด (USP)
5% เดกซ์โทรสและการฉีดนํ้านมแม่ให้นํ้านม
5% เดกซ์โทรสและ 0.9% โซเดียมคลอไรดฉ์ีด (USP) 5% 
เดกซ์โทรสและฉีดโซเดียมคลอไรด์ 0.2% (USP) 10% 
เดกซ์โทรสฉีด (USP)

Lactated Ringer's Injection (USP) 
0.9% โซเดียมคลอไรด์ฉีด (USP) 
Normosol®M และ 5% Dextrose ฉีด 
Normosol®R

ควรใหส้ารละลายทางหลอดเลือดดําทีเ่กิดขึ้นในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี:้

การแช่เป็นระยะ:ควรให้สารละลายของ CEFOBID ในช่วงเวลา 15–30 นาที

การแช่อย่างต่อเนื่อง:CEFOBID สามารถใช้สําหรับการฉีดอย่างต่อเนื่องหลังจากการเจือจางจนถึงความ
เข้มข้นสุดท้ายที่ระหว่าง 2 ถึง 25 มก. cefoperazone ต่อมล.

การเตรียมการฉีดเข้ากล้าม
สารละลายที่เหมาะสมตามรายการข้างต้นอาจใช้เพื่อเตรียม CEFOBID (เซโฟเปราโซนปลอดเชื้อ) สําหรับการ
ฉีดเข้ากล้าม เมื่อใช้ความเข้มข้น 250 มก./มล. ขึ้นไป ควรใชส้ารละลายลิโดเคน สารละลายเหล่านี้ควรเตรียม
โดยใช้ส่วนผสมของนํ้าปราศจากเชื้อสําหรับฉีดและ 2% Lidocaine Hydrochloride Injection (USP) ที่
ใกล้เคียงกับสารละลาย Lidocaine Hydrochloride 0.5% แนะนําให้ใชก้ระบวนการเจือจางสองขั้นตอน
ดังนี้: ขั้นแรกให้เติมนํ้าปราศจากเชื้อสําหรับการฉีดตามปริมาณที่ต้องการและกวนจนผง CEFOBID ละลาย
หมด ประการทีส่อง เพิ่มปริมาณ lidocaine 2% ทีต่้องการและผสม

สุดท้าย
เซโฟเปอราโซน
ความเข้มข้น

333 มก./มล.
250 มก./มล.

ขั้นตอนที่ 1

ปริมาณของหมัน
นํ้า
2.0 มล.
2.8 มล.

ขั้นตอนที่ 2

ปริมาณ 2%
ลโิดเคน

0.6 มล.
1.0 มล.

ถอนได้
ปริมาณ*†

3 มล
4 มล

ขวด 1 กรัม
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ขวด 2 กรัม 333 มก./มล.
250 มก./มล.

3.8 มล.
5.4 มล.

1.2 มล.
1.8 มล.

6 มล
8 มล

เมื่อใช้ตัวเจือจางอื่นทีไ่ม่ใช่ Lidocaine HCl Injection (USP) ให้สร้างใหม่ดังนี้:

เซโฟเปอราโซน
ความเข้มข้น

ปริมาณของ
เจือจางที่จะ

เพิ่ม
2.6 มล
3.8 มล.
5.0 มล.
7.2 มล.

ถอนได้
ปริมาณ*

ขวด 1 กรัม 333 มก./มล.
250 มก./มล.
333 มก./มล.
250 มก./มล.

3 มล
4 มล
6 มล
8 มล

ขวด 2 กรัม

* มีส่วนเกินเพียงพอเพื่อให้สามารถถอนปริมาณทีร่ะบไุว้ได้ † ความเข้มข้นของลิโดเคนในขั้น
สุดท้ายจะใกล้เคียงกับทีไ่ด้รับหากลโิดเคน 0.5%

สารละลายไฮโดรคลอไรด์ใชเ้ป็นสารเจือจาง

การจัดเก็บและความเสถียร
CEFOBID (cefoperazone ปลอดเชื้อ) จะต้องเก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิ 25-C (77-F) หรือตํ่ากว่าและป้องกันไม่ให้
ถูกแสงก่อนนํามาทําใหม่ หลังจากสร้างใหม่แล้วไม่จําเป็นต้องป้องกันแสง

สารเจือจางทางหลอดเลือดและความเข้มข้นโดยประมาณของ CEFOBID ต่อไปนีใ้ห้สารละลายที่เสถียรภาย
ใตส้ภาวะต่อไปนีส้ําหรับช่วงเวลาทีร่ะบุ (หลังจากช่วงเวลาทีร่ะบุ ควรทิ้งสารละลายบางส่วนที่ไม่ไดใ้ช)้

อุณหภูมิห้อง (15-–25-C/59-–77-F)
โดยประมาณ

ความเข้มข้น24 ชั่วโมง
นํ้าแบคทีเรียสําหรับฉีด [เบนซิลแอลกอฮอล์หรือพาราเบน] (USP)……………… 5% 
เดกซ์โทรสฉีด (USP)……………………………………………………. 5% Dextrose และ 
Lactated Ringer's Injection ……………………………………………… 5% Dextrose และ 
0.9% Sodium Chloride Injection (USP)……….
เดกซ์โทรส 5% และการฉีดโซเดียมคลอไรด์ 0.2% (USP)…………………. 10% Dextrose 
Injection (USP) ………………………………………………….. Lactated Ringer's Injection 
(USP)………………………………………… ……………….. 0.5% Lidocaine Hydrochloride 
Injection (USP)………………………………………. ฉีดโซเดียมคลอไรด์ 0.9% 
(USP)…………………………………………
นอร์โมซอล®M และ 5% Dextrose Injection…………………………………….. Normosol®
R……………………………………………………………………………………….. นํ้าปราศจากเชื้อสําหรับ
ฉีด………………………………………… ………………………………

300 มก./มล.
2 มก. ถึง 50 มก./มล. 
2 มก. ถึง 50 มก./มล. 
2 มก. ถึง 50 มก./มล. 
2 มก. ถึง 50 มก./มล. 
2 มก. ถึง 50 มก./มล.

2 มก./มล.
300 มก./มล.

2 มก. ถึง 300 มก./มล.
2 มก. ถึง 50 มก./มล. 
2 มก. ถึง 50 มก./มล.

300 มก./มล.

สารละลาย CEFOBID ที่สร้างใหม่อาจเก็บไว้ในหลอดแก้วหรือหลอดฉีดยาพลาสติก หรือในแก้วหรือภาชนะใส่
สารละลายทางหลอดเลือดทีย่ืดหยุ่นได้
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อุณหภูมิตูเ้ย็น (2-–8-C/36-–46-F)
โดยประมาณ

ความเข้มข้น5 วัน
นํ้าแบคทีเรียสําหรับฉีด [เบนซิลแอลกอฮอล์หรือพาราเบน] (USP)………………………… 5% 
เดกซ์โทรสฉีด (USP)……………………………………………………. เดกซ์โทรส 5% และการฉีด
โซเดียมคลอไรด์ 0.9% (USP)………………….
เดกซ์โทรส 5% และการฉีดโซเดียมคลอไรด์ 0.2% (USP)…………………. Lactated Ringer's 
Injection (USP)…………………………………………………………………….. 0.5% Lidocaine 
Hydrochloride Injection (USP)……………………………… ………. ฉีดโซเดียมคลอไรด์ 0.9% 
(USP)…………………………………………
นอร์โมซอล®M และ 5% Dextrose Injection…………………………………….. Normosol®
R……………………………………………………………………………………….. นํ้าปราศจากเชื้อสําหรับ
ฉีด………………………………………… ………………………………

300 มก./มล.
2 มก. ถึง 50 มก./มล. 
2 มก. ถึง 50 มก./มล. 
2 มก. ถึง 50 มก./มล.

2 มก./มล.
300 มก./มล.

2 มก. ถึง 300 มก./มล.
2 มก. ถึง 50 มก./มล. 
2 มก. ถึง 50 มก./มล.

300 มก./มล.

สารละลาย CEFOBID ที่สร้างใหม่อาจเก็บไว้ในหลอดแก้วหรือหลอดฉีดยาพลาสติก หรือในแก้วหรือภาชนะใส่
สารละลายทางหลอดเลือดทีย่ืดหยุ่นได้

อุณหภูมิช่องแช่แข็ง (–20- ถึง –10-C/–4- ถึง 14-F)
โดยประมาณ

ความเข้มข้น3 สัปดาห์
5% Dextrose Injection (USP) ……………………………………………………………… 5% 
Dextrose และ 0.9% Sodium Chloride Injection (USP)………… ………….. เดกซ์โทรส 5% 
และการฉีดโซเดียมคลอไรด์ 0.2% (USP)……………………………..

50 มก./มล.
2 มก./มล.
2 มก./มล.

5 สัปดาห์
0.9% โซเดียมคลอไรด์ฉีด (USP) ……………………………………………………………… นํ้าหมัน
สําหรับฉีด…………………………………………………… ………………

300 มก./มล.
300 มก./มล.

สารละลาย CEFOBID ที่สร้างใหม่อาจเก็บไว้ในกระบอกฉีดยาพลาสติก หรือในภาชนะพลาสติกสําหรับใสส่ารละลายทางหลอด
เลือดที่ยืดหยุ่นได้

ควรละลายตัวอย่างแช่แข็งที่อุณหภูมิห้องก่อนใชง้าน หลังจากละลายแล้วควรทิ้งส่วนทีไ่ม่ได้ใช้ ห้ามแช่แข็ง

วิธีการจัดหา
CEFOBID®(cefoperazone ปลอดเชื้อ) มีอยู่ในขวดทีม่ีโซเดียม cefoperazone เทียบเท่ากับ 
1 g cefoperazone - 10 (NDC 0049-1201-83) และ 2 g cefoperazone - 10 ( NDC 
0049-1202-83) สําหรับการบริหารกล้ามเนื้อและทางหลอดเลือดดํา

CEFOBID®(cefoperazone ปลอดเชื้อ) มีอยู่ใน 10 ก. ( NDC 0049-1219-28) Pharmacy Bulk 
Package สําหรับการใหท้างหลอดเลือดดํา
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ข้อมูลอ้างอิง
1. สถาบันมาตรฐานทางคลินิกและห้องปฏิบัติการ (CLSI) วิธีการเจือจางการทดสอบความไวต่อยาต้าน

จุลชีพสําหรับแบคทีเรียทีเ่ติบโตในอากาศ ไดร้ับการอนุมัติ Standard–ฉบับทีส่ิบ เอกสาร CLSI M07-
A10 สถาบันมาตรฐานทางคลินิกและห้องปฏิบัติการ 950 West Valley Road, Suite 2500, 
Wayne, Pennsylvania 19087, USA, 2015

2. สถาบันมาตรฐานทางคลินิกและห้องปฏิบัติการ (CLSI) วิธีการทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพของ
แบคทีเรียไรอ้ากาศ ได้รับการอนุมัติ Standard-Eightth Edition เอกสาร CLSI M11–
A8. สถาบันมาตรฐานทางคลินิกและห้องปฏิบัตกิาร 950 West Valley Road, Suite 2500, Wayne, 
Pennsylvania 19087, USA, 2012

3. สถาบันมาตรฐานทางคลินิกและห้องปฏิบัติการ (CLSI)มาตรฐานประสิทธิภาพสําหรับการทดสอบความ
ไวต่อยาต้านจุลชีพ: ข้อมูลเสริมทีย่ี่สิบห้า. เอกสาร CLSI M 100-S25 สถาบันมาตรฐานทางคลินิก
และห้องปฏิบัติการ 950 West Valley Road, Suite 2500, Wayne, Pennsylvania 19087, 
USA, 2015

4. สถาบันมาตรฐานทางคลินิกและห้องปฏิบัติการ (CLSI)มาตรฐานประสิทธิภาพสําหรับการทดสอบ
ความไวต่อยาต้านจุลชีพ มาตรฐานที่ไดร้ับอนุมัติ - ฉบับทีส่ิบสอง. เอกสาร CLSI M02-A12 สถาบัน
มาตรฐานทางคลินิกและห้องปฏิบัติการ 950 West Valley Road, Suite 2500, Wayne, 
Pennsylvania 19087, USA, 2015

Rx เท่านั้น

.
LAB-0033-6.2
แก้ไขเมื่อ มีนาคม 2558
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