
ลโีวฟลอกซาซนิ 500 มลิลกิรมั และ 
750 มลิลกิรมั 

ชนดิเม็ด 
 

1. ยานี�คอืยาอะไร 
1.1 ยานี�มชี ื อสามญัวา่อะไร 
• ลโีวฟลอกซาซนิ (Levofloxacin) เป็น

ยาปฏชิวีนะ อยูใ่นกลุม่ควโินโลน 
1.2 ยานี�ใชเ้พื ออะไร 
• ใชร้ักษาการตดิเชื.อแบคทเีรยีของ

ทางเดนิหายใจ 
• ใชร้ักษาการตดิเชื.อแบคทเีรยีที6ผวิหนัง

และเนื.อเยื6อออ่นที6มคีวามรนุแรง เชน่ 
แผลเบาหวานที6เทา้ 

• ใชร้ักษาการตดิเชื.อแบคทเีรยีของ
ทางเดนิปัสสาวะ เชน่ โรคกระเพาะ
ปัสสาวะอกัเสบ และกรวยไตอักเสบ 

• ใชร้ักษาการตดิเชื.อวัณโรค 
1.3 ยานี.ไมม่ปีระโยชนใ์นการรักษาโรคตดิ
เชื.อไวรัส  
• หมายเหต ุโรคทอ้งรว่งสว่นใหญไ่มต่อ้ง

ใชย้าปฏชิวีนะในการรักษา กอ่นใชย้านี.
ควรปรกึษาแพทย ์หรอืเภสัชกร 

2. ขอ้ควรรูก้อ่นใชย้า 

2.1 หา้มใชย้านี�เม ื อไร 
• เคยแพย้านี. หรอืสว่นประกอบอื6นในยานี. 

หรอืแพย้าที6มโีครงสรา้งคลา้ยกันไดแ้ก่
ยาในกลุม่ฟลอูอโรควโินโลน เชน่ นอร์
ฟลอกซาซนิ ซโิพรฟลอกซาซนิ โอฟ

ลอกซาซนิ มอกซฟิลอกซาซนิ และซิ
ตาฟลอกซาซนิ 

• ถา้ทา่นเคยมปีระวัตเิอน็อกัเสบ หรอืเอน็
ฉกีขาด จากการใชย้าในกลุม่ควโินโลน 

2.2 ขอ้ควรระวงัเมื อใชย้านี� 
• ยานี�อาจทาํใหโ้รคอื นรนุแรงขึ�นหาก

ทา่นมโีรคประจําตวัดงัตอ่ไปนี�  
- เป็นโรคที6มภีาวะพรอ่งเอนไซมจ์-ี6-พี
ด ีเนื6องจากอาจทําใหเ้ม็ดเลอืดแดง
แตกไดง้า่ยขึ.น 
- เป็นโรคลมชกั หรอืมคีวามผดิปกติ
ทางสมอง เนื6องจากยานี.อาจกระตุน้
สมองและอาจทําใหช้กัไดง้่ายขึ.น 
- เป็นโรคลําไสอ้ักเสบบางชนดิ 
เนื6องจากอาจทําใหโ้รคกําเรบิและอาจ
ทําใหเ้กดิทอ้งรว่งจากการอกัเสบของ
ลําไสอ้นัเนื6องมาจากยาปฏชิวีนะได ้
- โรคกลา้มเนื.อออ่นแรงชนดิรนุแรง 
เนื6องจากอาจทําใหห้ายใจลําบากหรอื
เสยีชวีติจากกลา้มเนื.อกระบงัลมออ่น
แรง 
- เป็นโรคหวัใจหรอืมจีังหวะการเตน้
หัวใจผดิปกต ิเนื6องจากอาจทําให ้
อาการกาํเรบิซึ6งในบางกรณอีาจเป็น
อันตรายถงึชวีติ 
- เป็นเบาหวาน เนื6องจากอาจทําให ้
ควบคมุระดบันํ.าตาลในเลอืดไดไ้มด่ ี

• ผูป้่วยบางกลุม่อาจไดร้บัอนัตราย
จากยานี�มากขึ�น ไดแ้ก ่
- เป็นโรคไต โดยเฉพาะหากไตเสื6อม
มาก เนื6องจากยาจะตกคา้งอยูใ่น
รา่งกายเพราะขบัออกไดน้อ้ยลง หาก

จําเป็นตอ้งใชย้าตอ้งไดร้ับการปรับ
ขนาดยาอยา่งเหมาะสม 

• ยงัไมม่ขีอ้มลูความปลอดภยัของ
การใชย้านี�ในผูป้่วยบางกลุม่ ไดแ้ก ่
- เด็ก 
- หญงิมคีรรภ ์
- สตรใีหน้มบตุร 
จงึควรหลกีเลี6ยงการใชย้าลโีวฟลอกซา
ซนิ กบัผูป้่วยในกลุม่ดังกลา่ว 

• ไมค่วรใชย้านี�รว่มกบั  
- นม ยาลดกรด วติามนิที6มสีว่นผสม
ของแคลเซยีม ธาตเุหลก็ สงักะส ี
แมกนเีซยีม เพราะอาจทําใหก้ารดดู
ซมึยานี.ลดลง แตอ่าจใชไ้ดห้ากกนิ
หา่งกนัอยา่งนอ้ย 2 ชั6วโมง 

- ยาตา้นการแข็งตัวของเลอืด เชน่วอร์
ฟารนิ เพราะอาจทําใหเ้ลอืดออกงา่ย 

 
• ยานี�อาจทาํใหผ้วิหนงัไวตอ่แสงมาก

ขึ�นและทาํใหผ้วิหนงัไหมจ้ากแสง
ได ้จงึไมค่วรทาํงานหรอื อยูใ่นที ม ี
แสงแดดสอ่งเป็นเวลานาน และควร
ป้องกนัตวัเองจากแสงแดด 

• ยานี�อาจทาํใหป้ลายประสาทอกัเสบ 
• รบัประทานยานี�แลว้อาจมอีาการงว่ง

ซมึ ไมค่วรขบัรถหรอื ทํางาน
เกี ยวกบัเครื องจกัร 
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3. วธิใีชย้า  

3.1 ขนาดและวธิใีช ้ 
• ควรใชย้าตามคําแนะนาํของแพทย์

หรอืเภสชักรเทา่น ั�น  
• ควรกนิยาตอนทอ้งวา่ง คอื กอ่นอาหาร

อยา่งนอ้ยหนึ6งชั6วโมง หรอืหลังอาหาร
หรอืหลังดื6มนมอยา่งนอ้ยสองชั6วโมง   

• ควรกนิยาตรงเวลา ใหร้ะยะหา่งของการ
กนิยาแตล่ะมื.อเทา่กนั ทกุ 12 ชั6วโมง 
จะทําใหร้ะดับยาในเลอืดและปัสสาวะ
คงที6และชว่ยใหผ้ลการรักษาดขี ึ.น  

• กนิยาใหค้รบตามระยะเวลาการรักษา
หรอืตามที6แพทยส์ั6งจนหมด แมจ้ะรูส้กึ
วา่อาการดขีึ.นแลว้ก็ตาม เพราะถา้ทา่น
หยดุยากอ่นอาจทําใหก้ารฆา่เชื.อไม่
สมบรูณ์และอาจทําใหเ้กดิปัญหาเชื.อ
ดื.อยาได ้

• ขนาดยาและระยะเวลาในการรักษา
สําหรับผูป้่วยแตล่ะรายมคีวามแตกตา่ง
กัน  ขึ.นอยูโ่รคตดิเช ื.อที6เป็น  ใหใ้ช ้
ตามที6แพทยแ์นะนําอยา่งเครง่ครัด 

3.2 หากลมืกนิยา ควรทาํอยา่งไร 
• กนิยาทันททีี6นกึได ้แตถ่า้นกึไดใ้กลก้บั

มื.อถัดไป ใหเ้วน้ยาในมื.อนั.น แลว้รอกนิ
ยาของมื.อตอ่ไป โดยหา้มกนิยาเพิ6ม
เป็น 2 เทา่ 

3.3 ถา้กนิยานี�เกนิขนาดที แนะนาํ ควร
ทาํอยา่งไร 

• ใหส้ังเกตอาการอยา่งใกลช้ดิ หากมี
อาการผดิปกตทิี6รนุแรง เชน่ ชกั หัว
ใจเตน้เร็ว ใหร้บีนําสง่โรงพยาบาลทันท ี

4. ขอ้ควรปฏบิตัริะหวา่งการใชย้า 
• กนิยานี.อยา่งตอ่เนื6องตามคําแนะนํา

ของแพทย ์หรอืเภสัชกร   
• พบแพทยต์ามนัดอยา่งสมํ6าเสมอ เพื6อ

ตดิตามผลการรักษาหรอือนัตรายจาก
ยา 

• หลกีเลี6ยงเครื6องดื6มที6มแีอลกอฮอล ์ 
 

5. อนัตรายที อาจเกดิจากยา 

5.1 อาการที ตอ้งหยดุยาแลว้รบีไปพบ
แพทยท์นัท ี
• อาการแพย้า ไดแ้ก ่ผื6นคัน ลมพษิ บวม

ที6ใบหนา้ เปลอืกตา รมิฝีปาก หนา้มดื 
เป็นลม แน่นหนา้อก หายใจหรอืกลนื
ลําบาก ผื6นแดง ผวิไหมห้รอืตุม่พอง 
ผวิหนังหลดุลอก  

• ชกั  
• เสน้เอน็บรเิวณไหล ่มอื หรอืขอ้เทา้มี

อาการปวด บวม โดยไมท่ราบสาเหต ุ
• ผวิหนังอกัเสบหลังถกูแสงแดด  
• มอีาการปวด แสบรอ้น รูส้กึเหมอืนมี

เข็มตํา ชา และการออ่นแรงของแขน 
ขา ตลอดจนการรับรูค้วามรูส้กึสัมผัส 
ความเจบ็ปวด อณุหภมูหิรอืการทรงตัว
ของรา่งกายเปลี6ยนแปลงไป 

5.2 อาการที ไมจ่ําเป็นตอ้งหยดุยา แต่
ถา้มอีาการรนุแรงใหไ้ปพบแพทย์
ทนัท ี

• งว่งนอน เฉื6อยชาผดิปกต ิ
• ปวดศรีษะ เวยีนหัว งว่งนอน หรอืนอน

ไมห่ลับ 
• คลื6นไส ้อาเจยีน ปวดทอ้ง ไมส่บาย

ทอ้ง ทอ้งเสยี หรอืทอ้งผกู 

6. ควรเก็บยานี�อยา่งไร 

• เกบ็ไวใ้นภาชนะบรรจเุดมิตามที6ได ้
รับมา หรอืเกบ็ยานี.ในซองทบึหรอืขวด
สชีาที6ปิดสนทิและไมใ่หย้าโดนแสง
โดยตรง 

• แกะยาออกจากแผงเมื6อจะกนิในแตล่ะ
ครั .งเทา่นั.น  

• เกบ็ยาในที6แหง้ อยา่ใหโ้ดนแสง
โดยตรง  โดยทั6วไปควรเกบ็ที6
อณุหภมูหิอ้ง (ไมเ่กนิ 30 องศา
เซลเซยีส) ไมเ่กบ็ยาในที6รอ้นหรอืชื.น 
เชน่ ในรถ หอ้งนํ.า หอ้งครัว 

• เกบ็ยาทกุชนดิใหพ้น้มอืเดก็ 
 

ผูผ้ลติ/ผูน้ําเขา้/ผูแ้ทนจาํหนา่ย….... 
เอกสารนี�ปรบัปรงุคร ั�งลา่สดุเมื อ  
10 พฤษภาคม 2559 
 
เอกสารนี�เป็นขอ้มลูโดยยอ่ หากมขีอ้
สงสยัใหป้รกึษาแพทยห์รอืเภสชักร 
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