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คลาริโทรมัยซิน
ออกเสียงว่า (kla rith' roe mye sin)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Clarithromycin ใชร้ักษาการติดเชื้อแบคทีเรียบางชนิด เช่น โรคปอดบวม (การติดเชื้อในปอด) หลอดลมอักเสบ (การติดเชื้อ
ในท่อที่นําไปสู่ปอด) และการติดเชื้อที่หู ไซนัส ผิวหนัง และลําคอ ยังใช้รักษาและป้องกันการแพร่ระบาดมัยโคแบคทีเรียม เอเวี
ยมการติดเชื้อที่ซับซ้อน (MAC) [การติดเชื้อในปอดชนิดหนึ่งที่มักส่งผลกระทบต่อผู้ที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV)] ใช้ร่วมกับยา
ตัวอื่นเพื่อกําจัดH. pylori, แบคทีเรียที่ทําใหเ้กิดแผล คลารโิทรมัยซินอยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่ายาปฏิชีวนะแมคโครไรด์ มันทํางาน
โดยหยุดการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

ยาปฏิชีวนะ เช่น คลาริโทรมัยซินใช้ไม่ได้กับโรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ หรือการติดเชื้อไวรัสอื่นๆ การใช้ยาปฏิชีวนะเมื่อไม่จําเป็นจะ
เพิ่มความเสี่ยงที่จะติดเชื้อในภายหลังซึ่งขัดต่อการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Clarithromycin มาในรูปแบบแท็บเล็ต ยาเม็ดแบบขยายเวลา (ออกฤทธิน์าน) และสารแขวนลอย (ของเหลว) ที่ต้องใช้ทาง
ปาก ยาเม็ดและของเหลวปกติมักรับประทานโดยมีหรือไม่มีอาหารทุกๆ 8 (สามครั้งต่อวัน) ถึง 12 ชั่วโมง (วันละสองครั้ง) เป็น
เวลา 7 ถึง 14 วัน โดยปกตแิล้ว ยาเม็ดแบบขยายเวลาจะรับประทานพร้อมกับอาหารทุกๆ 24 ชั่วโมง (วันละครั้ง) เป็นเวลา 7 
ถึง 14 วัน แพทย์ของคุณอาจบอกให้คุณกินคลาริโทรมัยซินเป็นเวลานานขึ้นขึ้นอยู่กับสภาพของคุณ รับประทานคลาริโทรมัย
ซินในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่ง
ทีคุ่ณไม่เข้าใจ ทานคลาริโทรมัยซินตามคําแนะนํา อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

เขย่าสารแขวนลอยให้ดีก่อนใช้แต่ละครั้งเพื่อผสมยาอย่างสมํ่าเสมอ

กลืนเม็ดที่ออกฤทธิ์ยาวทั้งหมด อย่าแยกเคี้ยวหรือบดขยี้

คุณควรเริ่มรู้สึกดีขึ้นในช่วงสองสามวันแรกของการรักษาด้วยคลารโิทรมัยซิน หากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง ให้
ติดต่อแพทย์

ทานคลาริโทรมัยซินจนกว่าคุณจะสั่งยาเสร็จ แม้ว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นก็ตาม หากคุณหยุดทานคลาริโทรมัยซินเร็วเกินไปหรือ
ข้ามขนาดยา การติดเชื้อของคุณอาจไม่ได้รับการรักษาอย่างสมบูรณ์และแบคทีเรีย
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อาจดื้อต่อยาปฏิชีวนะ

ใช้สําหรับยานี้

นอกจากนี้ คลาริโทรมัยซินยังใช้ในบางครั้งเพื่อรักษาโรคติดเชื้อประเภทอื่นๆ เช่น โรคไลม์ (การติดเชื้อทีอ่าจจะเกิดขึ้นหลังจาก
ถูกเห็บกัด) โรคคริปโตสปอริดโิอสิส (การติดเชื้อที่ทําให้เกิดอาการท้องร่วง) โรคเกาแมว (การติดเชื้อที่อาจพัฒนาหลังจาก คน
ถูกแมวกัดหรือข่วน) โรคลีเจียนแนร์ (การติดเชื้อในปอด) และไอกรน (โรคไอกรน การติดเชื้อร้ายแรงที่อาจทําให้ไอรุนแรง) 
บางครั้งก็ใช้เพื่อป้องกันการติดเชื้อทีห่ัวใจในผูป้่วยทีม่ีทันตกรรมหรือหัตถการอื่นๆ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความ
เสี่ยงที่เป็นไปได้ของการใช้ยานี้สําหรับสภาพของคุณ

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานคลาริโทรมัยซิน
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ clarithromycin, azithromycin (Zithromax, Zmax), erythromycin 
(EES, Eryc, Erythrocin, PCE, อื่น ๆ ), telithromycin (ไม่มีในสหรัฐอเมริกา; Ketek) ยาอื่น ๆ หรือยาใด ๆ ส่วนผสม
ในการเตรยีมคลาริโทรมัยซิน สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังใช้ยาซิซาไพรด์ (Propulsid; ไม่มีให้บริการในสหรัฐอเมริกา), โคลชิซีน (
โคลครีส, มทิิกาเร) หากคุณมีโรคไตหรือตับ, ไดไฮโดรเออรโ์กตามีน (DHE 45, Migranal), เออร์โกตามีน (Ergomar, ใน 
Cafergot, ใน Migergot) lomitapide (Juxtapid), lovastatin (ใน Advicor), pimozide (Orap) หรือ 
simvastatin (Flolipid, Zocor ใน Vytorin) แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานคลาริโทรมัยซินหากคุณใช้ยาเหล่านี้
อย่างน้อยหนึ่งชนิด

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคดีซ่าน (ผิวหรือตาเป็นสีเหลือง) หรือปัญหาเกี่ยว
กับตับอื่นๆ ขณะทานคลาริโทรมัยซิน แพทยข์องคุณอาจบอกคุณว่าอย่ากินคลาริโทรมัยซิน

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สมุน
ไพรอื่นๆ ที่คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: สารกันเลือดแข็ง ('ทินเนอรเ์ลือด') เช่น warfarin 
(Coumadin, Jantoven); เบนโซบางชนิด เช่น alprazolam (Xanax), midazolam และ triazolam (Halcion); โบร
โมคริปทีน (Parlodel); ตัวบล็อกช่องแคลเซียมเช่น amlodipine (Norvasc ใน Caduet ใน Lotrel), diltiazem 
(Cardizem, Cartia, Tiazac), nifedipine (Adalat, Afeditab CR) และ verapamil (Calan, Verelan ใน Tarka 
และอื่น ๆ ); carbamazepine (Epitol, Tegretol, Teril, อื่น ๆ ); โคลชิซีน (Colcrys, Mitigare); ยาบางชนิดสําหรับเอ
ชไอวี เช่น atazanavir (Reyataz), didanosine (Videx), efavirenz (Sustiva, in Atripla), etravirine 
(Intelence), nevirapine (Viramune), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir ใน Kaletra), saquinavir 
(Invirase) และ zidovudine (AZT, Retrovir); ยาบางชนิดสําหรับการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติเช่น amiodarone 
(Pacerone), disopyramide (Norpace), dofetilide (Tikosyn), procainamide, quinidine (ใน Nuedexta) 
และ sotalol (Betapace, Sorine); ยาลดคอเลสเตอรอล (สแตติน) เช่น อะทอรว์าสแตติน (Lipitor ใน Caduet) และ
ปราวาสแตติน (Pravachol); ซิลอสทาซอล; ไซโคลสปอริน (Gengraf, Neoral, Sandimmune); ดาริเฟนาซิน 
(Enablex); ดิจอกซิน (Digitek, Lanoxin); erlotinib (Tarceva); เอสโซปิคโลน (Lunesta); ฟลโูคนาโซล (ไดฟลูแคน); 
อินซูลิน; ไอทราโคนาโซล (Onmel, Sporanox); maraviroc (เซลเซนทร)ี; เมธิลเพรดนิโซโลน (Medrol); โอเมพราโซล 
(Prilosec); ยารับประทานสําหรับโรคเบาหวาน เช่น nateglinide (Starlix), pioglitazone (Actos, ใน Actoplus Met, 
ใน Duetact), repaglinide (Prandin, ใน Prandimet), และ rosiglitazone (Avandia ใน Avandamet ใน 
Avandaryl); ฟีโนบาร์บิทัล; ฟีนิโทอิน (Dilantin, Phenytek); quetiapine (Seroquel); รานทิิดีน (Zantac); ไรฟาบูติ
น (ไมโคบูติน); ไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane, ใน Rifater, ใน Rifamate); ไรฟาเพนทนี (Priftin); ซิลเดนาฟิล 
(Revatio, ไวอากร้า); ทาโครลิมัส (Astagraf, Prograf); theophylline (Elixophyllin, Theo-24, Theochron); ทา
ดาลาฟิล (Adcirca,
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เซียลิส); โทลเทอโรดีน (Detrol); valproate (ดปีาคอน); วาร์เดนาฟิล (Levitra, Staxyn); และวินบลาสทีน ยาอื่นๆ อีก
จํานวนมากอาจมีปฏิกิริยากับคลาริโทรมัยซินด้วย ดังนั้นควรแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้แต่ยา
ที่ไม่ปรากฏในรายการนี้ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

บอกแพทย์ว่าคุณกําลังใชผ้ลิตภัณฑ์สมุนไพรอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์น

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณมีหรือเคยมีช่วง QT ที่ยืดเยื้อ (ปัญหาหัวใจที่หายากซึ่งอาจทําให้หัวใจเป็นลม
หรือเต้นผิดปกติ) ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (จังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติ) ระดับแมกนีเซียมหรือโพแทสเซียมในเลือด
ตํ่า myasthenia gravis ( MG; ความผิดปกติของระบบประสาทที่ทําให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง) หรือหากคุณเคยเป็นหรือเคย
มีอาการหัวใจเต้นผิดปกติ โรคหลอดเลือดหัวใจ (หลอดเลือดที่ส่งเลือดไปเลี้ยงหัวใจตีบ) หรือโรคไต หรือโรคตับ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังให้นมบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะทานคลารโิทรมัย
ซิน ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ Clarithromycin อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

หากคุณกําลังมีการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังทานคลารโิทรมัยซิน

คุณควรรู้ว่า clarithromycin อาจทําใหคุ้ณเวียนหัว สับสน หรือมึนงง อย่าขับรถหรือใช้เครื่องจักรจนกว่าคุณจะรู้ว่ายา
นี้ส่งผลต่อคุณอย่างไร

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ใหท้านอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทยจ์ะแจ้งใหคุ้ณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันทีที่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตาม
ตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

Clarithromycin อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หาย
ไป:

ท้องเสีย

คลื่นไส้

อาเจียน

อาการปวดท้อง

อิจฉาริษยา

แก๊ส

เปลี่ยนรสชาติ

ปวดหัว

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือ
รับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:
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เจ็บหน้าอก หายใจลําบาก หายใจลําบาก ปวดหรืออ่อนแรงทีด่้านข้างร่างกาย หรือพูดไม่ชัด

ท้องร่วงรุนแรงด้วยอุจจาระเป็นนํ้าหรือเป็นเลือด (ไม่เกิน 2 เดือนหลังการรักษา)

ผื่น

ลมพิษ

อาการคัน

อาการบวมทีใ่บหน้า คอ ลิ้น ริมฝีปาก ตา มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

เสียงแหบ

ผิวลอกหรือพุพอง

ไข้

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

เหนื่อยมาก

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

ขาดพลังงาน

เบื่ออาหาร

ปวดท้องด้านขวาบน

ปัสสาวะสีเข้ม

อาการคล้ายไขห้วัดใหญ่

หัวใจเต้นเร็ว เต้นแรง หรือเต้นผิดปกติ

กล้ามเนื้ออ่อนแรง เช่น เคี้ยวลําบาก พูดคุย หรือทํากิจกรรมประจําวัน

วิสัยทัศน์คู่

คลาริโทรมัยซินอาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะทีใ่ช้ยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงทีร่้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
จาก 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 เก็บแท็บเล็ตไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากแสง ความร้อนส่วนเกิน 
และความชื้น (ไม่ใช่ในห้องนํ้า) ห้ามแชเ่ย็นระบบกันสะเทือน เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นส่วนเกิน 
ยกเลิกการระงับที่ไม่ได้ใช้หลังจาก 14 วัน
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สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาห์และยา
หยอดตา ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ทนต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้
ล็อคฝาครอบนิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัยทันที - อันที่อยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

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:
อาการปวดท้อง

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องเสีย

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณอาจสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างเพื่อตรวจ
สอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อคลาริโทรมัยซิน

ยาเม็ดขยายเวลาไม่ละลายในกระเพาะอาหารหลังกลืนกิน มันจะค่อยๆ ปล่อยยาออกมาเมื่อผ่านระบบย่อยอาหารของคุณ 
คุณอาจสังเกตเห็นการเคลือบเม็ดยาในอุจจาระ นี่เป็นเรื่องปกติและไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ได้รับยาครบถ้วน

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ใบสั่งยาของคุณอาจไม่สามารถเติมเงินได้ หากคุณยังคงมีอาการติดเชื้อหลังจากทานคลาริโทรมัย
ซนิเสร็จแล้ว ให้โทรเรียกแพทย์

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

ชื่อแรนด์
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ไบซิน®แท็บฟิล์ม®

ไบซิน®เม็ด

ไบซิน®แท็บฟิล์ม XL

ไบซิน®XL Pac¶

¶ -สินค้าแบรนด์นี้ไม่มีวางจําหน่ายแล้ว อาจมีทางเลือกทั่วไป

แก้ไขล่าสุด - 06/15/2020

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ

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

สําหรับการใชง้านเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษยข์องสหรัฐอเมริกา
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