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เซฟูโรซีม
ออกเสียงว่า (se fyoor ox 'eem)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Cefuroxime ใช้รักษาโรคติดเชื้อบางชนิดที่เกิดจากแบคทีเรีย เช่น หลอดลมอักเสบ (การติดเชื้อของท่อทางเดินหายใจที่นําไปสู่ปอด
) โรคหนองใน (โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์); โรค Lyme (การติดเชื้อทีอ่าจเกิดขึ้นหลังจากคนถูกเห็บกัด); และการติดเชื้อทีผ่ิวหนัง หู 
ไซนัส คอหอย ทอนซิล และทางเดินปัสสาวะ เซฟาโรซิมอยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่ายาปฏิชีวนะเซฟาโลสปอริน มันทํางานโดยหยุดการเจริญ
เติบโตของแบคทีเรีย

ยาปฏิชีวนะ เช่น เซฟาโรซิมม์ จะใช้ไม่ไดก้ับโรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ หรือการติดเชื้อไวรัสอื่นๆ การใชย้าปฏิชีวนะเมื่อไม่จําเป็นจะเพิ่มความ
เสี่ยงที่จะติดเชื้อในภายหลังซึ่งขัดต่อการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Cefuroxime มาในรูปแบบแท็บเล็ตและสารแขวนลอย (ของเหลว) ทีต่้องใชท้างปาก โดยปกตจิะใช้เวลาทุกๆ 12 ชั่วโมงเป็นเวลา 
5-10 วัน ขึ้นอยู่กับสภาพทีก่ําลังรับการรักษา ในการรักษาโรคหนองในนั้น cefuroxime จะถูกใชใ้นครั้งเดียวและในการรักษาโรค 
Lyme นั้น cefuroxime จะถูกใชทุ้ก 12 ชั่วโมงเป็นเวลา 20 วัน ระงับอาหารด้วย แท็บเล็ตอาจรับประทานโดยมีหรือไม่มีอาหารก็ได้ 
ทานเซฟาโรซิมในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใด
ส่วนหนึ่งที่คุณไมเ่ข้าใจ ใชเ้ซฟาโรซิมมต์ามทีก่ําหนด อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

ผลิตภัณฑ์เซฟาโรซิมที่ต่างกันจะถูกดูดซึมโดยร่างกายในรูปแบบต่างๆ และไม่สามารถทดแทนกันได้ หากคุณต้องการเปลี่ยนจาก
ผลิตภัณฑ์เซฟาโรซีมหนึ่งไปเป็นอีกผลิตภัณฑห์นึ่ง แพทย์ของคุณอาจต้องปรับขนาดยา

เขย่าสารแขวนลอยให้ดีก่อนใช้แต่ละครั้งเพื่อผสมยาอย่างสมํ่าเสมอ

ควรกลืนเม็ดยาทั้งหมด เนื่องจากยาเม็ดที่บดแล้วมีรสขมรุนแรงจึงไม่ควรบดยาเม็ด เด็กที่ไม่สามารถกลืนทั้งเม็ดควรใช้ของเหลว
แทน

คุณควรเริ่มรู้สึกดีขึ้นในช่วงสองสามวันแรกของการรักษาด้วยเซฟาโรซิมม์ หากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง ใหต้ิดต่อแพทย์

ทานเซฟาโรซิมม์จนกว่าคุณจะสั่งยาเสร็จ แม้ว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นก็ตาม หากคุณหยุดทานเซฟาโรซิมเร็วเกินไปหรือข้ามขนาดยา การติด
เชื้อของคุณอาจไม่ไดร้ับการรักษาอย่างสมบูรณ์ และแบคทีเรียอาจดื้อยา
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ไปจนถึงยาปฏิชีวนะ

ใช้สําหรับยานี้

บางครั้งกใ็ช้ Cefuroxime เพื่อรักษาโรคปอดบวม พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใชย้านี้สําหรับสภาพของ
คุณ

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานเซฟาโรซิม
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้เซฟาโรซีม ยาปฏิชีวนะในกลุ่มเซฟาโลสปอรินอื่นๆ เช่น เซฟาคลอร์ , เซฟาดรอกซิล 
, , เซฟาโซลิน (Ancef, Kefzol), เซฟดินีร์ , เซฟดิโตเรน (Spectracef), เซเฟปมิี (แม็กซิปีม), เซฟซิิซิม, , เซฟาโซลิน (คลาฟอ
แรน), โฟเซฟอซิกซิเมติน, โฟเซฟอซิเมติน, โฟเซฟอซิเมติน Teflaro), ceftazidime ( Fortaz, Tazicef, ใน Avycaz), 
ceftibuten (Cedax), ceftriaxone (Rocephin) และ cephalexin (Keflex); ยาปฏิชีวนะเพนซิิลลิน; หรือยาอื่นๆ แจ้ง
แพทย์ของคุณด้วยหากคุณแพ้ส่วนผสมใด ๆ ในแท็บเล็ตเซฟาโรซิมม์หรือสารแขวนลอย สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดู
รายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพรที่
คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี:้ ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ('ยาละลายลิ่มเลือด') เช่น วาร์ฟาริน (คมูา
ดิน, แจนโทเวน), ซิเมทิดนี, ยาขับปัสสาวะ ('ยาเม็ดนํ้า'), ฟาโมทิดนี (เป๊ปซิด), นิซาทิดนี (แอกซิด), โอเมปราโซล (Prilosec, in 
Zegerid), pantoprazole(Protonix), probenecid (Probalan) และ ranitidine (Zantac) แพทย์ของคุณอาจต้อง
เปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

หากคุณกําลังทานยาลดกรดที่มแีมกนีเซียมหรืออะลูมิเนียม ใหท้านอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนหรือ 2 ชั่วโมงหลังเซฟาโรซีม

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร (GI; ส่งผลกระทบต่อ
กระเพาะอาหารหรือลําไส)้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาการลําไส้ใหญบ่วม (เงื่อนไขที่ทําใหเ้กิดอาการบวมในเยื่อบุลําไส้ใหญ่ [ลําไส้ใหญ่
]) หรือโรคไตหรือตับ

คุณควรรู้ว่าเซฟาโรซิมลดประสิทธิภาพของยาคุมกําเนิดบางชนิด ('ยาคุมกําเนิด) คุณจะต้องใชรู้ปแบบการคุมกําเนิดแบบอื่น
ในขณะที่ใช้ยานี้ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับวิธีการอื่นในการป้องกันการตั้งครรภ์ในขณะทีคุ่ณใชย้านี้

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะทานเซฟาโรซิมม์ ให้โทร
เรียกแพทย์ของคุณ

หากคุณมีฟีนิลคีโตนเูรีย (PKU ซึ่งเป็นภาวะทีส่ืบทอดมาซึ่งต้องปฏิบัตติามอาหารพิเศษเพื่อป้องกันความเสียหายต่อสมองซึ่ง
อาจทําให้เกิดความบกพร่องทางสติปัญญาขั้นรุนแรง) คุณควรรู้ว่าสารแขวนลอยเซฟาโรซิมมีรสหวานด้วยสารให้ความหวานที่
สร้างฟนีิลอะลานีน

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชย
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พลาดหนึ่ง

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Cefuroxime อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไม่หายไป:

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องเสีย

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันทีหรือ
รับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

ผื่น

อาการคัน

ลมพิษ

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

หายใจดังเสียงฮืด ๆ

หน้า คอ ลิ้น ปาก บวม บวม

อุจจาระเป็นนํ้าหรือเป็นเลือด ปวดท้อง หรือมีไขร้ะหว่างการรักษา หรือนานถึงสองเดือนหลังจากหยุดการรักษา

การกลับมาของไข้ เจ็บคอ หนาวสั่น หรือสัญญาณอื่นๆ ของการติดเชื้อ

Cefuroxime อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น 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?

เก็บยานี้ไวใ้นภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บแท็บเล็ตไว้ที่อุณหภูมหิ้องและห่างจากความร้อนและความชื้นที่มาก
เกินไป (ไม่ใช่ในห้องนํ้า) เก็บยาเหลวไว้ในตู้เย็น ปิดให้สนิท และทิ้งยาทีไ่ม่ได้ใช้หลังจาก 10 วัน

ควรกําจัดยาทีไ่ม่จําเป็นด้วยวิธพีิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทิ้งยานี้
ลงในชักโครก วิธทีี่ดทีี่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใชโ้ปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิล
ในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซตก์ารกําจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (http://
goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิเ์ข้าถึงโปรแกรมรับคืน
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สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาหแ์ละยาหยอดตา 
ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไมท่นต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล็อคฝาครอบ
นิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัยทันที - อันทีอ่ยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://www.upandaway.org [http://
www.upandaway.org]

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ทีh่ttps://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก หรือ
ตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

อาการของยาเกินขนาดอาจรวมถึง:
อาการชัก

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณอาจสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบ
การตอบสนองของร่างกายคุณต่อเซฟาโรซีม

หากคุณเป็นเบาหวานและตรวจปัสสาวะเพื่อหานํ้าตาล ให้ใช้ Clinistix หรือ TesTape (ไม่ใช่ Clinitest) เพื่อทดสอบปัสสาวะของ
คุณในขณะที่ใช้ยานี้ หากคุณตรวจนํ้าตาลในเลือดของคุณ ให้ตรวจสอบกับแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อแนะนําผลิตภัณฑ์ทีด่ีที่สุดทีจ่ะใช้
ในขณะที่ใช้ยานี้

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ใบสั่งยาของคุณอาจไม่สามารถเติมเงินได้

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

ชื่อแรนด์

เซฟติน®

แก้ไขล่าสุด - 01/15/2022

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ

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

สําหรับการใชง้านเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP
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http://www.upandaway.org/
https://www.poisonhelp.org/help
https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html


14/14/22, 16:40 น. เซฟาโรซิมม์ สมุนไพรยาและอาหารเสริม

หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

