
บ้าน →ยา สมุนไพรและอาหารเสริม → การสูดดมทางปาก Fluticasone และ Salmeterol

URL ของหน้านี้: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a699063.html

Fluticasone และ Salmeterol การสูดดมทางปาก
ออกเสียงว่า (floo tik 'a sone) (บทบาท sal me' te)

hy เป็นยานี้กําหนด?

การรวมกันของ fluticasone และ salmeterol (Advair Diskus, Advair HFA, AirDuo Respiclick) ใช้เพื่อรักษาอาการ
หายใจลําบาก หายใจมีเสียงหวีด หายใจถี่ ไอ และแน่นหน้าอกที่เกิดจากโรคหอบหืด การรวมกันของ fluticasone และ 
salmeterol (Advair Diskus) ยังใช้เพื่อป้องกันและรักษาอาการหายใจดังเสียงฮืด ๆ หายใจถี่ ไอ และความแน่นของทรวงอก
ทีเ่กิดจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD; กลุ่มของโรคปอดที่มีโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังและถุงลมโป่งพอง) การรวมกันของ 
fluticasone และ salmeterol (Advair Diskus) ใช้ในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 4 ปีขึ้นไป การรวมกันของ fluticasone และ 
salmeterol (Advair HFA, AirDuo Respiclick) ใช้ในเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ฟลตูิคาโซนอยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าสเตียรอยด์ 
มันทํางานโดยลดอาการบวมในทางเดินหายใจ Salmeterol อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า betaagonists ที่ออกฤทธิ์ยาวนาน 
(LABAs) ทํางานโดยการผ่อนคลายและเปิดช่องระบายอากาศในปอด ทําให้หายใจได้ง่ายขึ้น

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

การรวมกันของ fluticasone และ salmeterol มาในรูปแบบผงและเป็นวิธีการแก้ปัญหาการหายใจเข้าทางปากโดยใช้เครื่อง
ช่วยหายใจที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ มักใช้วันละสองครั้ง ในตอนเช้าและตอนเย็น ห่างกันประมาณ 12 ชั่วโมง ใช้ fluticasone 
และ salmeterol ในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกร
อธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้ fluticasone และ salmeterol ตรงตามที่กําหนด อย่าใช้มากหรือน้อยหรือใช้บ่อย
กว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับวิธีทีคุ่ณควรใช้ยารับประทานหรือสูดดมสําหรับโรคหอบหืดในระหว่างการรักษาด้วยการสูดดม
ซัลเมเทอรอลและฟลูติคาโซน หากคุณใช้ยาสูดพ่นชนิด beta agonist ที่ออกฤทธิ์สั้น เช่น albuterol (Proventil, 
Ventolin) เป็นประจํา แพทย์อาจบอกให้คุณหยุดใช้เป็นประจํา แต่ควรใช้ต่อไปเพื่อรักษาอาการหอบหืดอย่างกะทันหัน ปฏิบัติ
ตามคําแนะนําเหล่านี้อย่างระมัดระวัง อย่าเปลี่ยนวิธีการใช้ยาใดๆ ของคุณ หรือหยุดใช้ยาใดๆ ของคุณโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

อย่าใช้ fluticasone และ salmeterol ระหว่างการโจมตีของโรคหอบหืดหรือ COPD แพทย์ของคุณจะกําหนดให้ยาสูดพ่นที่
ออกฤทธิ์สั้นเพื่อใชใ้นระหว่างการโจมตี
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การสูดดม Fluticasone และ salmeterol ควบคุมอาการของโรคปอดบางชนิด แต่ไม่สามารถรักษาอาการเหล่านี้ได้ อาจต้อง
ใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์หรือนานกว่านั้นก่อนทีคุ่ณจะรู้สึกถึงประโยชน์เต็มที่ของฟลตูิคาโซนและซัลเมเทอรอล ใช้ฟลตูิคาโซนและซัล
เมเทอรอลต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดใช้ฟลตูิคาโซนและซัลเมเทอรอลโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ หากคุณหยุดใช้ฟลตูิคาโซน
และการหายใจเข้าไป salmeterol อาการของคุณอาจกลับมา

ก่อนที่คุณจะใชก้ารหายใจเข้า fluticasone และ salmeterol (Advair Diskus, Advair HFA หรือ AirDuo Respiclick) 
เป็นครั้งแรก ให้อ่านคําแนะนําในแพ็คเกจทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรที่มาพร้อมกับเครื่อง ดูไดอะแกรมและคําแนะนําในบรรจุภัณฑ์
อย่างระมัดระวังและต้องแน่ใจว่าคุณรู้จักทุกส่วนของยาสูดพ่น สอบถามแพทย์ เภสัชกร หรือนักบําบัดโรคระบบทางเดินหายใจ
เพื่อแสดงวิธใีช้เครื่องช่วยหายใจ ฝึกใช้เครื่องช่วยหายใจของคุณในขณะที่ดู ดังนั้นคุณแน่ใจว่าคุณกําลังทําถูกวิธี

หากบุตรของท่านจะใช้ฟลูติคาโซนและการสูดดม salmeterol ต้องแน่ใจว่าเขาหรือเธอรูว้ิธีใช้ ดูลูกของคุณทุกครั้งที่ใชเ้ครื่อง
ช่วยหายใจเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาใช้อย่างถูกต้อง

ห้ามหายใจเข้าในเครื่องช่วยหายใจ ถอดเครื่องช่วยหายใจออกจากกัน หรือล้างหลอดเป่าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องช่วยหายใจ 
เก็บยาสูดพ่นให้แห้ง อย่าใช้เครื่องช่วยหายใจกับตัวเว้นวรรค

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิต fluticasone และ salmeterol inhalation 
(Advair Diskus, Advair HFA หรือ AirDuo Respiclick) สําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนใช้ยาสูดพ่นทางปากฟลตูคิาโซนและซัลเมเทอรอล
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ฟลูตคิาโซน (ฟโลเนส, โฟลเวนต์), ซัลมิเทอรอล (เซเรเวนต์), ยาอื่นๆ, โปรตีน
จากนม, อาหารใดๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในการสูดดมทางปากฟลูติคาโซนและซัลเมเทอรอล สอบถามเภสัชกรของคุณหรือ
ตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยเพื่อดรูายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณใช้ LABA อื่น เช่น formoterol (Perforomist ใน Dulera ใน 
Symbicort) หรือ salmeterol (Serevent ใน Advair) ยาเหล่านี้ไม่ควรใช้กับการสูดดม fluticasone และ 
salmeterol แพทย์ของคุณจะบอกคุณว่าคุณควรใช้ยาชนิดใดและควรหยุดใช้ยาชนิดใด

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังใชย้าตามใบสั่งแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และ
ผลิตภัณฑส์มุนไพรอื่นๆ อย่างไร อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ยาต้านเชื้อราบางชนิด เช่น itraconazole (Onmel, 
Sporanox) และ ketoconazole; ตัวบล็อกเบต้าเช่น atenolol (Tenormin), labetalol (Trandate), metoprolol 
(Lopressor, Toprol XL), nadolol (Corgard) และ propranolol (Inderal); clarithromycin (Biaxin ใน 
Prevpac); ยาขับปัสสาวะ ('ยาเม็ดนํ้า'); สารยับยั้งโปรตีเอสเอชไอวีเช่น atazanavir (Reyataz), indinavir (Crixivan), 
nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir) และ saquinavir (Invirase); ยาอื่น ๆ สําหรับโรคหอบหืดหรือปอดอุดกั้น
เรื้อรัง ยาสําหรับอาการชัก; เมโทรนิดาโซล (แฟลกิล); เนฟาโซโดน; และ telithromycin (Ketek ไม่มีให้บริการในสหรัฐฯ 
อีกต่อไป) แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณด้วยหากคุณกําลังใช้ยาต่อไปนีห้รือหยุดใช้ยาเหล่านีใ้นช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา: 
ยากล่อมประสาท เช่น amitriptyline, amoxapine, clomipramine (Anafranil), desipramine (Norpramin), 
doxepin (Silenor), imipramine (Tofranil) , nortriptyline (Pamelor), protriptyline (Vivactil) และ 
trimipramine (Surmontil); และโมโนเอมีนออกซิเดส (MAO)

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a699063.html 2/7



14/14/22, 13:11 น. Fluticasone และ Salmeterol การสูดดมทางปาก สมุนไพรยาและอาหารเสริม

สารยับยั้ง ได้แก่ isocarboxazid (Marplan), linezolid (Zyvox), methylene blue, phenelzine (Nardil), 
selegiline (Eldepryl, Emsam, Zelapar) และ tranylcypromine (Parnate) ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจโต้ตอ
บกับฟลูติคาโซนและซัลเมเทอรอล ดังนั้นอย่าลืมแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้แต่ยาที่ไมป่รากฏ
ในรายการนี้ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณหรือใครก็ตามในครอบครัวของคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคกระดูกพรุน (
ภาวะที่กระดูกอ่อนแอและเปราะบาง) และหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นผิดปกติ ชัก ภาวะ
ต่อมไทรอยดท์ํางานเกิน (ต่อมไทรอยด์ทํางานเกิน) ), เบาหวาน, วัณโรค (TB), ต้อกระจก (ขุ่นของเลนส์ตา), ต้อหิน (โรค
ตา), เงื่อนไขใด ๆ ที่ส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของคุณ, หรือตับหรือโรคหัวใจ. แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณติดเชื้อเริม
ที่ตาหรือการติดเชื้อประเภทอื่น ๆ และหากคุณสูบบุหรีห่รือใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังให้นมบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะใช้ฟลูติคาโซนและ
ซัลเมเทอรอล ใหต้ิดต่อแพทย์ของคุณ

หากคุณกําลังมีการผ่าตัด รวมถึงการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ฟลูติคาโซนและซัลเมเท
อรอล

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณไม่เคยเป็นโรคอีสุกอีใสหรือโรคหัดมาก่อน และยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันการติดเชื้อเหล่านี้ อยู่ห่างจากคนทีป่่วย โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคอีสุกอีใสหรือโรคหัด หากคุณสัมผัสกับการติดเชื้อ
เหล่านี้หรือหากคุณมีอาการของการติดเชื้อเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที คุณอาจจําเป็นต้องได้รับวัคซีน (ฉีด) 
เพื่อป้องกันคุณจากการติดเชื้อเหล่านี้

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการกินส้มโอหรือดื่มนํ้าเกรพฟรุตขณะทานยานี้

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ข้ามปริมาณที่ไม่ได้รับและดําเนินการตามกําหนดเวลาการให้ยาตามปกติ อย่าสูดดมยาสองครั้งเพื่อชดเชยยาที่ไม่ได้รับ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

Fluticasone และ salmeterol อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้
รุนแรงหรือไมห่ายไป:

อาการนํ้ามูกไหล

จาม

เจ็บคอ

ระคายเคืองคอ

ปวดไซนัส

ปวดหัว

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องเสีย

อาการปวดท้อง
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ปวดกล้ามเนื้อและกระดูก

อาการวิงเวียนศีรษะ

ความอ่อนแอ

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

เหงื่อออก

ปวดฟัน

การสั่นของส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายที่ควบคุมไม่ได้

ปัญหาการนอนหลับ

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการข้างเคียงใดๆ ดังต่อไปนี้ ให้โทรเรียก
แพทย์ของคุณทันที:

อาการไอ หายใจมีเสียงหวีด หรือแน่นหน้าอกที่เริ่มขึ้นทันทหีลังจากที่คุณสูดดมฟลตูิคาโซนและซัลมีเทอรอล

ลมพิษ

ผื่น

อาการบวมทีใ่บหน้า คอ ลิ้น ริมฝีปาก มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง

สําลักหรือกลืนลําบาก

เสียงแหบ

หายใจมีเสียงดัง

เต้นเร็วหรือเต้นผิดปกติ

เป็นลม

อาการเจ็บหน้าอก

ไอ

การเผาไหมห้รือรู้สึกเสียวซ่าในมือหรือเท้า

แพทช์สีขาวในปาก

มีไข้ หนาวสั่น และอาการติดเชื้ออื่นๆ

Fluticasone และ salmeterol อาจทําใหเ้ด็กโตช้ากว่า แพทย์ของบุตรของท่านจะคอยติดตามการเจริญเติบโตของบุตร
ของท่านอย่างระมัดระวัง พูดคุยกับแพทยข์องบุตรของท่านเกี่ยวกับความเสี่ยงในการให้ยานี้กับบุตรของท่าน

Fluticasone และ salmeterol อาจเพิ่มความเสี่ยงที่คุณจะเป็นโรคต้อหินหรือต้อกระจก คุณอาจจําเป็นต้องตรวจตาเป็น
ประจําระหว่างการรักษาด้วยฟลูติคาโซนและซัลเมเทอรอล แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณมีอาการใดๆ ต่อไปนี้
: ปวด ตาแดง หรือรู้สึกไม่สบายตา ตาพร่ามัวเห็นรัศมีหรือสีสดใสรอบ ๆ แสงไฟ หรือการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ในการมองเห็น 
พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยานี้
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Fluticasone และ salmeterol อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระดูกพรุน พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความ
เสี่ยงของการใช้ยานี้

Fluticasone และ salmeterol อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ 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)

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกําจัดยานี้?

เก็บยานี้ไวใ้นภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและห่างจากแสงแดด ความร้อนและความชื้น
ส่วนเกิน (ไม่ใชใ่นห้องนํ้า) พูดคุยกับเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการกําจัดยาอย่างเหมาะสม

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาห์และยา
หยอดตา ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ทนต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้
ล็อคฝาครอบนิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในสถานทีป่ลอดภัยทันที โดยให้อยู่ในตําแหน่งที่ลอยขึ้นและพ้นสายตาและเอื้อมถึง
http://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:
อาการชัก

อาการเจ็บหน้าอก

อาการวิงเวียนศีรษะ

เป็นลม

มองเห็นภาพซ้อน

หัวใจเต้นเร็ว เต้นแรง หรือเต้นผิดปกติ
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ความกังวลใจ

ปวดหัว

การสั่นของส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายที่ควบคุมไม่ได้

ปวดกล้ามเนื้อหรืออ่อนแรง

ปากแห้ง

คลื่นไส้

เหนื่อยเหลือเกิน

ขาดพลังงาน

นอนหลับยากหรือหลับยาก

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายกับแพทย์และจักษุแพทยท์ั้งหมดของคุณ

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายชื่อยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ซื้อเองจากร้านขายยา) 
ทั้งหมด รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น วิตามิน เกลือแร่ หรืออาหารเสริมอื่นๆ คุณควรนํารายการนีต้ิดตัวไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบ
แพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญที่พกติดตัวไปในกรณฉีุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

แอดแวร®์ดิสก์

แอดแวร®์HFA

AirDuo®Respiclick

แก้ไขล่าสุด - 04/15/2019

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

สําหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP
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หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษยข์องสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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