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การฉีดโคลิสไทม์เมท
ออกเสียงว่า (koe lis" ti meth' กิน)

hy เป็นยานี้กําหนด?

การฉีดโคลิสไทมเ์มทใช้รักษาโรคติดเชื้อบางชนิดที่เกิดจากแบคทีเรีย การฉีดโคลิสไทมเ์มทอยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่ายาปฏิชีวนะ มัน
ทํางานโดยการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

ยาปฏิชีวนะ เช่น การฉีดโคลสิไทม์เมทใชไ้มไ่ด้กับโรคหวัด ไขห้วัดใหญ่ หรือการติดเชื้อไวรัสอื่นๆ การใช้ยาปฏิชีวนะเมื่อไม่จําเป็นจะเพิ่ม
ความเสี่ยงที่จะติดเชื้อในภายหลังซึ่งขัดต่อการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

การฉีด Colistimethate มาในรูปแบบผงทีผ่สมกับของเหลวและฉีดเข้าเส้นเลือดดํา (เข้าเส้นเลือด) เป็นระยะเวลา 3 ถึง 5 นาที การ
ฉีด Colistimethate อาจถูกฉีดเข้าไปในกล้ามเนื้อของก้นหรือต้นขา โดยปกตจิะได้รับทุกๆ 6 ถึง 12 ชั่วโมง การฉีด 
Colistimethate อาจได้รับการฉีดเข้าเส้นเลือดดําอย่างต่อเนื่องตลอด 22 ถึง 23 ชั่วโมง ความยาวของการรักษาขึ้นอยู่กับสุขภาพ
โดยทั่วไปของคุณ ประเภทของการติดเชื้อที่คุณมี และคุณตอบสนองต่อยาได้ดีเพียงใด

คุณอาจได้รับการฉีด colistimethate ในโรงพยาบาลหรือคุณอาจใชย้าที่บ้าน หากคุณจะได้รับการฉีดโคลิสไทมเ์ทตที่บ้าน ผู้ให้
บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณจะแสดงวิธีใชย้าให้คุณ ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าคุณเข้าใจคําแนะนําเหล่านี้ และสอบถามผู้ให้บริการ
ด้านการดูแลสุขภาพของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ

คุณควรเริ่มรู้สึกดีขึ้นในช่วงสองสามวันแรกของการรักษาด้วยการฉีดโคลสิไทม์เมท หากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง ใหต้ิดต่อแพทย์

ใช้การฉีด colistimethate จนกว่าคุณจะสั่งยาเสร็จ แม้ว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นก็ตาม หากคุณหยุดใช้การฉีดโคลสิไทม์เมตเร็วเกิน
ไปหรือข้ามขนาดยา การติดเชื้อของคุณอาจไม่ไดร้ับการรักษาอย่างสมบูรณ์และแบคทีเรียอาจดื้อต่อยาปฏิชีวนะ

ใชส้ําหรับยานี้

การฉีดโคลิสไทมเ์มทบางครั้งอาจสูดดมทางปากโดยใชเ้ครื่องพ่นฝอยละออง (เครื่องที่เปลี่ยนยาใหเ้ป็นละอองที่สามารถสูดดม
ได้) เพื่อรักษาอาการติดเชื้อในปอดขั้นรุนแรง พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใชย้านี้สําหรับสภาพของคุณ

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682860.html 1/4

TITLE - COLISTIMETHATE SODIUM / XYLISTIN 
MEDICATION PATIENT INFORMATION IN THAI

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-colistimethate-sodium-xylistin-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682860.html


15/4/22, 11:24 น. การฉีด Colistimethate สมุนไพรยาและอาหารเสริม

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนใช้การฉีดโคลสิไทม์เมท
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาโคลสิไทม์เมท ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในการฉีดโคลสิไทม์เมท สอบถาม
เภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพ
รอื่นๆ ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: amikacin, amphotericin B (Abelcet, Ambisome), 
capreomycin (Capastat), gentamicin (Gentak, Genoptic), kanamycin, neomycin (Neo-Fradin), 
paromomycin, polymyxin B, โซเดียมซิเตรต (ใน Bicitra ), สเตรปโตมัยซิน, โทบรามัยซิน (โทบิ, โทเบร็กซ์) หรือแวนโคมัย
ซิน (แวนโคซิน) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคไตมาก่อน

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะได้รับการฉีดโคลสิไทม์
เทต ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณ

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ใหแ้จ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังได้รับการฉีดโคลิสไทมเ์มท

คุณควรรู้ว่าการฉีด colistimethate อาจทําใหคุ้ณเวียนหัวหรือส่งผลต่อการประสานงานของคุณ อย่าขับรถหรือใช้เครื่องจักร
จนกว่าคุณจะรู้ว่ายานีส้่งผลต่อคุณอย่างไร

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

การฉีดโคลสิไทม์เมทอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือ
ไมห่ายไป:

ท้องเสีย

ลมพิษ

ผื่น

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

ชาและรู้สึกเสียวซ่าของแขน ขา มือ เท้า หรือลิ้น

ความรู้สึกของแมลงคลานใตผ้ิวหนัง

อาการคัน

พูดไม่ชัด

กล้ามเนื้ออ่อนแรง

ตื้น ช้าลง หรือหยุดหายใจชั่วคราว

ปัสสาวะน้อยลง
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ท้องร่วงรุนแรง (อุจจาระเป็นนํ้าหรือเป็นเลือด) โดยมีหรือไม่มีไขแ้ละปวดท้องที่อาจเกิดขึ้นได้ถึง 2 เดือนหรือมากกว่าหลังการ
รักษาของคุณ

การฉีดโคลิสไทมเ์มทอาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ 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)

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:
ชาและรู้สึกเสียวซ่า

เหนื่อยมาก

ความสับสน

อาการวิงเวียนศีรษะ

สูญเสียการทรงตัวและการประสานงาน

การเคลื่อนไหวของดวงตาอย่างรวดเร็วและไม่มีการควบคุม

พูดลําบาก

หายใจช้า ตื้น หรือหายใจลําบาก

ปัสสาวะน้อยลง

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างเพื่อตรวจ
สอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อการฉีดโคลิสไทมเ์มท

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

ชื่อแรนด์

Coly-Mycin M®

ชื่อของเธอ
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Polymyxin E
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