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hy เป็นยานี้กําหนด?

การฉีด Daptomycin ใชร้ักษาภาวะติดเชื้อในเลือดหรือการติดเชื้อทีผ่ิวหนังอย่างรุนแรงที่เกิดจากแบคทีเรียในผู้ใหญ่และเด็ก
อายุ 1 ปีขึ้นไป การฉีดแดปโตมัยซินอยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่ายาปฏิชีวนะไซคลิกไลโปเปปไทด์ มันทํางานโดยการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

ยาปฏิชีวนะ เช่น การฉีดแดปโตมัยซินไม่สามารถรักษาโรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ หรือการติดเชื้อไวรัสอื่นๆ การใช้ยาปฏิชีวนะเมื่อ
ไมจ่ําเป็นจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะติดเชื้อในภายหลังซึ่งขัดต่อการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

การฉีด Daptomycin มาเป็นผงสําหรับเติมของเหลวและฉีดเข้าเส้นเลือดโดยแพทย์หรือพยาบาล มักจะได้รับวันละครั้ง 
ความยาวของการรักษาขึ้นอยู่กับประเภทของการติดเชื้อที่รับการรักษาและการตอบสนองต่อการรักษาด้วยแดปโตมัยซิน 
คุณอาจไดร้ับการฉีดแดปโตมัยซินในโรงพยาบาลหรือคุณอาจใช้ยาที่บ้าน หากคุณจะใช้การฉีดแดปโตมัยซินทีบ่้าน ผู้ให้
บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณจะแสดงวิธีใส่ยาให้คุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจคําแนะนําเหล่านี้ และสอบถามผู้ให้
บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ ถามผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณว่าต้องทําอย่างไร
หากคุณมีปัญหาในการฉีดแดปโตมัยซิน

คุณควรเริ่มรู้สึกดีขึ้นในช่วงสองสามวันแรกของการรักษาด้วยการฉีดแดปโตมัยซิน หากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง ให้ติดต่อ
แพทย์

ใช้การฉีดแดปโตมัยซินจนกว่าคุณจะสั่งยาเสร็จ แม้ว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นก็ตาม หากคุณหยุดใช้การฉีดแดปโตมัยซินเร็วเกิน
ไปหรือข้ามขนาดยา การติดเชื้อของคุณอาจไม่ได้รับการรักษาอย่างสมบูรณ์และแบคทีเรียอาจดื้อต่อยาปฏิชีวนะ

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัตติาม?

ก่อนใช้การฉีดแดปโตมัยซิน
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แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพแ้ดปโตมัยซิน ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในการฉีดแดปโตมัยซิน สอบถาม
เภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สมุน
ไพรอื่นๆ ที่คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ยาลดคอเลสเตอรอล (สแตติน) เช่น อะทอร์วาสแต
ติน (Lipitor ใน Caduet), ฟลูวาสแตติน (เลสคอล), โลวาสแตติน (อัลโทเพรฟ), ปราวาสแตติน (ปราวาชอล), โรสุวา
สแตติน (เครสเทอร์) และซิมวาสแตติน (โซคอร์) , ในไวโตริน). แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณ
อย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคไตมาก่อน

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังให้นมบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะใช้การฉีดแดปโต
มัยซิน ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ใหท้านอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทยจ์ะแจ้งใหคุ้ณทราบ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

การฉีดแดปโตมัยซนิอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือ
ไมห่ายไป:

ท้องเสีย

อาการปวดท้อง

นอนหลับยากหรือหลับยาก

ปวดหัว

อาการวิงเวียนศีรษะ

เหงื่อออกเพิ่มขึ้น

แดง ปวด หรือบวมบริเวณที่ฉีด

นํ้าหนักขึ้นผิดปกติ

เจ็บคอ

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที:

ลมพิษ

ผื่น

อาการคัน

แผลพุพองหรือลอกของผิวหนัง

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

หน้า คอ ลิ้น ปาก บวม บวม

หายใจถี่
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อาการเจ็บหน้าอก

ไอ

ไข้ใหม่หรือแยล่ง เจ็บคอ หนาวสั่น ปัสสาวะเพิ่มขึ้น แสบร้อนขณะปัสสาวะ หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

ท้องร่วงรุนแรงด้วยอุจจาระเป็นนํ้าหรือเป็นเลือด (ไม่เกิน 2 เดือนหลังการรักษา)

ปวดกล้ามเนื้อหรืออ่อนแรงโดยเฉพาะบริเวณปลายแขนและขาส่วนล่าง

ปัสสาวะสีเข้มหรือสโีคล่า

ปวด แสบร้อน ชา หรือรู้สึกเสียวซ่าที่มือหรือเท้า

การฉีดแดปโตมัยซินอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะที่ใช้ยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงทีร่้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
จาก 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 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่https://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก 
หรือตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันทีที่ 911

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณอาจสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างเพื่อตรวจ
สอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อการฉีดแดปโตมัยซิน

ก่อนทําการทดสอบในห้องปฏิบัติการ แจ้งแพทย์และเจ้าหน้าทีห่้องปฏิบัติการว่าคุณกําลังใช้การฉีดแดปโตมัยซิน

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ หากคุณยังคงมีอาการติดเชื้อหลังจากฉีดแดปโตมัยซินเสร็จแล้ว ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณ

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

ชื่อแรนด์

คิวบิกซิน®

คิวบิกซิน RF®

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a608045.html 3/4

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
https://www.poisonhelp.org/help


14/14/22, 15:47 น. การฉีดแดปโตมัยซิน สมุนไพรยาและอาหารเสริม

แก้ไขล่าสุด - 15/12/2019
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