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เซโฟแทซิมฉีด
ออกเสียงว่า (sef" โอ้ภาษี 'eem)

hy เป็นยานี้กําหนด?

การฉีดเซโฟแทกซิมใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อบางชนิดที่เกิดจากแบคทีเรียรวมถึงโรคปอดบวมและการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง 
(ปอด) อื่น ๆ โรคหนองใน (โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์); เยื่อหุ้มสมองอักเสบ (การติดเชื้อของเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลัง) และการ
ติดเชื้อในสมองและไขสันหลังอื่น ๆ และช่องท้อง (บริเวณท้อง) อวัยวะสืบพันธุ์สตรี ผิวหนัง เลือด กระดูก ข้อ และการติดเชื้อทาง
เดินปัสสาวะ การฉีดเซโฟแทกซิมอาจใชก้่อนการผ่าตัด ระหว่างและหลังการผ่าตัดคลอด เพื่อป้องกันผู้ป่วยจากการติดเชื้อ การฉีดเซ
โฟแทกซิมอยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่ายาปฏิชีวนะเซฟาโลสปอริน มันทํางานโดยการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

ยาปฏิชีวนะ เช่น การฉีดเซโฟแทกซิมใชไ้มไ่ด้กับโรคหวัด ไขห้วัดใหญ่ หรือการติดเชื้อไวรัสอื่นๆ การใช้ยาปฏิชีวนะเมื่อไม่จําเป็นจะเพิ่ม
ความเสี่ยงที่จะติดเชื้อในภายหลังซึ่งขัดต่อการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

การฉีดเซโฟแทกซิมมาเป็นผงผสมกับของเหลวเพื่อฉีดเข้าเส้นเลือดดํา (เข้าเส้นเลือด) หรือเข้ากล้ามเนื้อ (เข้ากล้ามเนื้อ) การฉีดเซ
โฟแทกซิมยังมีใหใ้นรูปแบบผลิตภัณฑ์พรีมิกซ์เพื่อฉีดเข้าเส้นเลือดดํา ความถี่ทีคุ่ณได้รับการฉีดเซโฟแทกซิมและความยาวของการ
รักษาขึ้นอยู่กับชนิดของการติดเชื้อที่คุณมีและวิธทีีร่่างกายตอบสนองต่อยา

คุณอาจได้รับการฉีดเซโฟแทกซิมในโรงพยาบาลหรือคุณอาจใช้ยาทีบ่้าน หากคุณจะได้รับการฉีดเซโฟแทกซิมทีบ่้าน ผู้ให้บริการด้าน
การดูแลสุขภาพของคุณจะแสดงวิธีใช้ยาให้คุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจคําแนะนําเหล่านี้ และสอบถามผู้ใหบ้ริการด้านการ
ดูแลสุขภาพของคุณหากคุณมคีําถามใดๆ

คุณควรเริ่มรู้สึกดีขึ้นในช่วงสองสามวันแรกของการรักษาด้วยการฉีดเซโฟแทกซิม หากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง ให้ติดต่อ
แพทย์

ใช้การฉีดเซโฟแทกซิมจนกว่าคุณจะสั่งยาเสร็จ แม้ว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นก็ตาม หากคุณหยุดใชย้าเซโฟแทกซิมเร็วเกินไปหรือ
ข้ามขนาดยา การติดเชื้อของคุณอาจไมไ่ด้รับการรักษาอย่างสมบูรณ์ และแบคทีเรียอาจดื้อต่อยาปฏิชีวนะ

ใชส้ําหรับยานี้
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การฉีดเซโฟแทกซิมบางครั้งใช้รักษาไขไ้ทฟอยด์ (การติดเชื้อร้ายแรงทีพ่บได้ทั่วไปในประเทศกําลังพัฒนา), ซัลโมเนลลา (การติดเชื้อ
ที่ทําใหเ้กิดอาการท้องร่วงอย่างรุนแรง) และโรคท้องร่วงติดเชื้อชนิดอื่นๆ, อาหารเป็นพิษ, โรคไลม์ (การติดเชื้อที่อาจจะเกิดขึ้นภาย
หลัง คนถูกเห็บกัด) และการติดเชื้อบางชนิดจากการถูกสุนัขกัด พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใชย้านี้สําหรับ
สภาพของคุณ

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนฉีดเซโฟแทซิม
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้เซฟาโลสซิม ยาปฏิชีวนะเซฟาโลสปอรินอื่น ๆ เช่น เซฟาคลอร์ เซฟาดรอกซิล เซฟาโซ
ลิน (Ancef, Kefzol), เซฟดินรี์, เซฟดิโตเรน (Spectracef), เซเฟปเิม (แม็กซปิีม), เซฟซิิม (ซูปราx), เซโฟซฟิอตนิเมตัน, ), 
cefpodoxime, cefprozil, ceftaroline (Teflaro), ceftazidime (Fortaz, Tazicef, ใน Avycaz), ceftibuten (Cedax), 
ceftriaxone (Rocephin), cefuroxime (Zinacef) และ cephalexin (Keflex); ยาปฏิชีวนะเพนิซลิลิน; หรือยาอื่นๆ แจ้ง
แพทย์ของคุณด้วยหากคุณแพ้ส่วนผสมใด ๆ ในการฉีดเซโฟแทกซิม สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพรที่
คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี:้ amikacin, furosemide (Lasix), gentamicin, kanamycin, 
neomycin (Neo-Fradin), ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใชส่เตียรอยด์ (NSAIDs) เช่น ibuprofen (Advil, Motrin) และ 
naproxen (Aleve), probenecid (โพรบาลาน) สเตรปโตมัยซิน และโทบรามัยซิน แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือ
ตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมหีรือเคยเป็นโรคภูมิแพ้ใด ๆ การผ่าตัดหรือการบาดเจ็บเมื่อเร็ว ๆ นี้ เบาหวาน 
มะเร็ง หัวใจล้มเหลว โรคทางเดินอาหาร (GI; ส่งผลกระทบต่อกระเพาะอาหารหรือลําไส้) โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการลําไส้ใหญ่บวม 
(เงื่อนไขที่ทําให้เกิดอาการบวมในเยื่อบุของ ลําไส้ใหญ่ [ลําไส้ใหญ]่) หรือโรคไต

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะฉีดเซโฟแทกซิม ให้โทร
เรียกแพทย์ของคุณ

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ใช้ยาทีไ่ม่ไดร้ับทันทีทีคุ่ณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ให้ข้ามขนาดยาทีล่ืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการไมไ่ด้รับ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

การฉีดเซโฟแทกซมิอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรง
หรือไมห่ายไป:

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องเสีย
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682765.html 2/4



15/4/22, 11:26 น. เซโฟแทซิมฉีด สมุนไพรยาและอาหารเสริม

ปวด แดง บวม หรือมีเลือดออกใกล้บริเวณที่ฉีดเซโฟแทกซิม

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านี้ ให้หยุดฉีดเซโฟแทกซิมและโทร
เรียกแพทยข์องคุณทันทหีรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

อุจจาระเป็นนํ้าหรือเป็นเลือด ปวดท้อง หรือมีไขร้ะหว่างการรักษา หรือนานถึงสองเดือนหรือมากกว่าหลังจากหยุดการรักษา

หน้า คอ ลิ้น ปาก บวม บวม

กลืนหรือหายใจลําบาก

เสียงแหบ

ลมพิษ

ผื่น

อาการคัน

ลอก พุพอง หรือลอกผิว

การกลับมาของไข้ เจ็บคอ หนาวสั่น หรือสัญญาณอื่นๆ ของการติดเชื้อ

การฉีดเซโฟแทกซิมอาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่ใชย้านี้

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณไ์ม่พึง
ประสงคจ์าก MedWatch ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) หรือทางโทรศัพท์ 
(1-800-332-1088)

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกําจัดยานี้?

ผู้ใหบ้ริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณจะบอกวิธเีก็บยาของคุณ เก็บยาตามคําแนะนําเท่านั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณ
เข้าใจวิธีจัดเก็บยาอย่างถูกต้อง

ควรกําจัดยาทีไ่ม่จําเป็นด้วยวิธพีิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทิ้งยานี้
ลงในชักโครก วิธทีี่ดทีี่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใชโ้ปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิล
ในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซตก์ารกําจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (http://
goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิเ์ข้าถึงโปรแกรมรับคืน

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

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
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เอนเซ็ปฟาโลพาที (ความสับสน ปัญหาความจํา และปัญหาอื่นๆ ที่เกิดจากการทํางานของสมองผิดปกติ)

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณอาจสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างเพื่อตรวจ
สอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อการฉีดเซโฟแทกซิม

ก่อนทําการทดสอบในห้องปฏิบัติการ แจ้งแพทยแ์ละเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัตกิารว่าคุณกําลังฉีดเซโฟแทกซิม

หากคุณเป็นเบาหวานและตรวจปัสสาวะเพื่อหานํ้าตาล ให้ใช้ Clinistix หรือ TesTape (ไม่ใช่ Clinitest) เพื่อทดสอบปัสสาวะของ
คุณในขณะที่ใช้ยานี้

ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการฉีดเซโฟแทกซิม

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่จําหน่ายหน้าเคาน์เตอร)์ 
ทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัว
ไปด้วยทุกครั้งทีไ่ปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญทีพ่กติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญ
เช่นกัน

ชื่อแรนด์

Claforan®

แก้ไขล่าสุด - 06/15/2016

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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