
บ้าน →ยา สมุนไพรและอาหารเสริม → การฉีดโดรพิีเน็ม

URL ของหน้านี:้ https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a608015.html

การฉีดโดริพีเนม
ออกเสียงว่า (dor '' i pen' em)

hy เป็นยานี้กําหนด?

การฉีด Doripenem ใช้รักษาโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ไต และช่องท้องอย่างรุนแรงที่เกิดจากแบคทีเรีย การฉีด Doripenem 
ไม่ได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) เพื่อรักษาโรคปอดบวมที่พัฒนาขึ้นในผู้ที่ใชเ้ครื่องช่วยหายใจใน
โรงพยาบาล การฉีด Doripenem อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่ายาปฏิชีวนะ carbapenem มันทํางานโดยการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

ยาปฏิชีวนะ เช่น การฉีดโดริพเีนม จะใช้ไมไ่ด้กับโรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ หรือการติดเชื้อไวรัสอื่นๆ การใชย้าปฏิชีวนะเมื่อไม่จําเป็นจะเพิ่ม
ความเสี่ยงที่จะติดเชื้อในภายหลังซึ่งขัดต่อการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

การฉีด Doripenem มาเป็นของเหลวที่จะฉีดเข้าเส้นเลือดดํา โดยปกตจิะได้รับทุกๆ 8 ชั่วโมง ความยาวของการรักษาขึ้นอยู่กับชนิด
ของการติดเชื้อทีก่ําลังรับการรักษา หลังจากทีอ่าการของคุณดีขึ้นแล้ว แพทย์ของคุณอาจเปลี่ยนคุณไปใชย้าปฏิชีวนะตัวอื่นที่คุณ
สามารถใชท้างปากเพื่อรักษาให้เสร็จได้ คุณอาจได้รับการฉีดโดริพีเน็มในโรงพยาบาลหรือคุณอาจใช้ยาทีบ่้าน หากคุณกําลังใชก้ารฉีด
โดริพีเน็มที่บ้าน ให้ใชใ้นเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วน
ใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้การฉีดโดริพเีนมตรงตามทีก่ําหนด อย่าใช้มากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

คุณควรเริ่มรู้สึกดีขึ้นในช่วงสองสามวันแรกของการรักษาด้วยการฉีดโดริพเีนม หากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง ให้ติดต่อแพทย์

ใช้การฉีดโดริพีเนมจนกว่าคุณจะสั่งยาเสร็จ แม้ว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นก็ตาม หากคุณหยุดใช้การฉีดโดริพเีน็มเร็วเกินไปหรือข้าม
ขนาดยา การติดเชื้อของคุณอาจไม่ได้รับการรักษาอย่างสมบูรณแ์ละแบคทีเรียอาจดื้อต่อยาปฏิชีวนะ

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?
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ก่อนใช้การฉีดโดริพเีนม
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้การฉีดโดริพเีนม ยาปฏิชีวนะ carbapenem อื่น ๆ เช่น imipenem/cilastatin 
(Primaxin) หรือ meropenem (Merrem); เพนิซลิลิน; ยาปฏิชีวนะ cephalosporin เช่น cefaclor, cefadroxil, 
cefuroxime (Ceftin, Zinacef) หรือ cephalexin (Keflex); aztreonam (Azactam); หรือยาอื่นๆ

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่นๆ ที่คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี:้ probenecid (Probalan, ใน Col-
Probenecid) และ valproic acid (Depakene) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่าง
ระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมอีาการแพใ้ดๆ และหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ชัก หรือ
โรคไต

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะใชก้ารฉีดโดริพีเน็ม ให้
โทรเรียกแพทย์ของคุณ

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ใช้ยาทีไ่ม่ไดร้ับทันทีทีคุ่ณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ให้ข้ามขนาดยาทีล่ืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการไมไ่ด้รับ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

การฉีด Doripenem อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรง
หรือไมห่ายไป:

ปวดหัว

คลื่นไส้

ท้องเสีย

แดง ปวด หรือบวมบริเวณที่ฉีด

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

ลมพิษ

อาการคัน

ผื่น

ตุ่มพองที่ผิวหนัง ปาก จมูก และตา

sloughing (หลั่ง) ของผิวหนัง

ไข้

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก
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อาการชัก

อุจจาระเป็นนํ้าหรือเป็นเลือด (ไมเ่กิน 2 เดือนหลังการรักษา)

เหนื่อยเหลือเกิน

ความอ่อนแอ

หายใจถี่

ผิวสซีีด

Doripenem 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)

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

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณอาจสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างเพื่อตรวจ
สอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อการฉีดโดริพีเน็ม

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ หากคุณยังคงมีอาการติดเชื้อหลังจากฉีดโดริพีเน็มเสร็จแล้ว ใหป้รึกษาแพทย์

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

ชื่อแรนด์

โดริแบค®

แก้ไขล่าสุด - 09/15/2016

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a608015.html 3/4

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


14/14/22, 15:51 น. การฉีด Doripenem สมุนไพรยาและอาหารเสริม

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

สําหรับใชใ้นเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a608015.html 4/4

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

