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ลามิวูดีนและซิโดวูดีน
ออกเสียงว่า (la mi' vyoo deen) (ซเย โด' vyoo ดีน)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

Lamivudine และ zidovudine อาจลดจํานวนเซลลใ์นเลือดของคุณ รวมทั้งเซลลเ์ม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว แจ้งให้
แพทย์ประจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยมีหรือเคยมีเซลลเ์ม็ดเลือดชนิดใดๆ หรือมีความผิดปกตขิองเลือด เช่น โรคโลหิต
จาง (จํานวนเซลล์เม็ดเลือดแดงตํ่ากว่าปกต)ิ หรือปัญหาเกี่ยวกับไขกระดูกหรือไม่ หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียก
แพทย์ของคุณทันที: มเีลือดออกผิดปกตหิรือชํ้า; หายใจถี่; ผิวสซีีด; มีไข้ เจ็บคอ หนาวสั่น และอาการติดเชื้ออื่นๆ หรือ
อ่อนเพลียหรืออ่อนแรงผิดปกติ

Lamivudine และ zidovudine อาจทําให้เกิดความผิดปกติของกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใชเ้ป็นเวลานาน แจ้งให้
แพทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณมีหรือเคยเป็นโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรง หากคุณมีอาการปวดกล้าม
เนื้อหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรง ให้โทรเรียกแพทย์ทันที

Lamivudine และ zidovudine อาจทําให้เกิดความเสียหายต่อตับและเป็นอันตรายถึงชีวิตที่เรียกว่า lactic acidosis (การ
สะสมของกรดแลคติกในเลือด) แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคตับมาก่อน หากคุณมีโรค
ตับ แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานลามวิูดีนและไซโดวูดีน หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณ
ทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน: คลื่นไส้, อาเจียน, ปวดท้องด้านขวาบน, เบื่ออาหาร, เหนื่อยล้ามาก, มีเลือดออกหรือชํ้า
ผิดปกต,ิ อ่อนแรง, เวียนศีรษะ, มึนงง , หัวใจเต้นเร็วหรือผิดปกต,ิ หายใจลําบาก, ปัสสาวะสีเหลืองเข้มหรือสีนํ้าตาล, การ
เคลื่อนไหวของลําไสส้ีอ่อน, ผิวหรือตาเหลือง, รู้สึกหนาวโดยเฉพาะที่แขนหรือขา,

แจ้งแพทย์หากคุณมีหรือคิดว่าคุณอาจติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBV; การติดเชื้อที่ตับอย่างต่อเนื่อง) แพทย์ของคุณอาจ
ทดสอบคุณเพื่อดูว่าคุณมี HBV หรือไมก่่อนเริ่มการรักษาด้วยลามิวูดีนและไซโดวูดีน หากคุณมี HBV และทานลามิวูดีนและไซ
โดวูดีน อาการของคุณอาจแย่ลงทันทเีมื่อคุณหยุดทานลามิวดูีนและไซโดวูดีน แพทย์ของคุณจะตรวจคุณและสั่งการทดสอบใน
ห้องปฏิบัติการเป็นประจําเป็นเวลาหลายเดือนหลังจากทีคุ่ณหยุดทานลามิวดูีนเพื่อดูว่า HBV ของคุณแย่ลงหรือไม่

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างในระหว่างและ
หลังการรักษาของคุณ เพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อ lamivudine และ zidovudine
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hy เป็นยานี้กําหนด?

การใช้ยาลามิวูดนีร่วมกับยาไซโดวูดีนร่วมกับยาอื่นๆ เพื่อรักษาการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (human immunodeficiency virus) 
Lamivudine และ zidovudine อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NRTIs) พวกเขา
ทํางานโดยการลดปริมาณเอชไอวีในเลือด แม้ว่าการใชย้าลามิวดูีนร่วมกับยาไซโดวูดีนร่วมกันจะไม่สามารถรักษาเอชไอวีได้ แต่ก็อาจ
ลดโอกาสที่คุณจะเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ทีไ่ด้มาและโรคทีเ่กี่ยวข้องกับเอชไอวี เช่น การติดเชื้อร้ายแรงหรือมะเร็ง การ
ใช้ยาเหล่านี้ควบคู่ไปกับการฝึกมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบชีวิตอื่นๆ อาจลดความเสี่ยงในการแพร่ (
แพร่) ไวรัสเอชไอวีไปยังบุคคลอื่น

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

การรวมกันของ lamivudine และ zidovudine มาเป็นยาเม็ดที่รับประทานทางปาก โดยปกตจิะใช้เวลาวันละสองครั้งโดยมีหรือไม่มี
อาหาร ทานลามิวดูีนและไซโดวูดีนในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวังและขอให้แพทย์หรือ
เภสัชกรอธิบายส่วนใด ๆ ทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้ยานีต้รงตามทีก่ําหนด อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

Lamivudine และ zidovudine ควบคุมการติดเชื้อ HIV แต่ไม่สามารถรักษาได้ ทานลามิวูดีนและไซโดวูดีนต่อไปแม้ว่าคุณจะ
รู้สึกดี อย่าหยุดทานลามิวูดีนและไซโดวูดีนโดยไม่ไดป้รึกษาแพทย์ เมื่อปริมาณลามิวดูีนและไซโดวูดีนของคุณเริ่มลดน้อยลง ให้
ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรให้มากขึ้น หากคุณลืมรับประทานยาหรือหยุดรับประทานลามิวูดีนและไซโดวดูีน อาการของคุณอาจกลาย
เป็นเรื่องยากขึ้นทีจ่ะรักษา

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานลามิวูดีนและไซโดวูดีน
แจ้งให้แพทยห์รือเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ลามวิูดีน (Epivir, Epivir HBV, อื่นๆ); ซโิดวูดีน (Retrovir); ยาอื่น ๆ หรือส่วน
ผสมใด ๆ ในยาเม็ดลามวิูดีนและไซโดวูดีน สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังใชย้า วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบบใด อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี:้ 
atovaquone (Malarone, Mepron), ยารักษาโรคมะเร็งบางชนิด เช่น doxorubicin (Doxil), fluconazole (Diflucan), 
ganciclovir (Cytovene, Valcyte), interferon alpha, ,methadone (Dolophine, Methadose), ไรโบวิริน 
(Copegus, Rebetrol, อื่นๆ), rifampin (Rifadin, Rimactane, ใน Rifamate, ใน Rifater) และ stavudine (Zerit) 
แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจ
โต้ตอบกับลามิวูดีนและไซโดวูดีน ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดทีคุ่ณกําลังใช้ แม้กระทั่งยาที่ไม่ปรากฏใน
รายการนี้

นอกเหนือจากเงื่อนไขทีร่ะบุไว้ในส่วนคําเตือนทีส่ําคัญแล้ว ให้แจ้งแพทย์ของคุณหากคุณมีหรือเคยเป็นโรคตับอ่อนอักเสบ (ตับ
อ่อนบวมที่ไม่หายไป) หรือโรคไต

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะทานลามิวูดีนและไซโดวู
ดีน ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ คุณไมค่วรให้นมลูกถ้าคุณ

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a601066.html 2/5



15/4/22, 15:43 น. ลามิวดูีนและไซโดวดูีน สมุนไพรยาและอาหารเสริม

ติดเชื้อเอชไอวีหรือหากคุณกําลังรับประทานลามวิูดีนและไซโดวดูีน

คุณควรตระหนักว่าไขมันในร่างกายของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือเคลื่อนไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น หลังส่วนบน คอ ('ควาย
โคก'') หน้าอก และบริเวณท้องของคุณ คุณอาจสังเกตเห็นการสูญเสียไขมันในร่างกายจากใบหน้า ขา และแขน

คุณควรรู้ว่าในขณะที่คุณใช้ยาเพื่อรักษาการติดเชื้อเอชไอวี ระบบภูมิคุ้มกันของคุณอาจแข็งแรงขึ้น และเริ่มต่อสูก้ับการติด
เชื้ออื่นๆ ที่มีอยู่ในร่างกายของคุณแล้ว นี่อาจทําใหคุ้ณมีอาการของการติดเชื้อเหล่านั้น หากคุณมีอาการใหม่หรืออาการแย่ลง
เมื่อใดก็ได้ระหว่างการรักษาด้วยลามิวูดีนและไซโดวูดีน โปรดแจ้งใหแ้พทย์ทราบ

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Lamivudine และ zidovudine อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้
รุนแรงหรือไม่หายไป:

ปวดหัว

ท้องเสีย

อิจฉาริษยา

นอนหลับยากหรือหลับยาก

ภาวะซึมเศร้า

อาการคัดจมูก

ไอ

ปวดข้อ

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง ผลข้างเคียงต่อไปนี้ไม่ใช่เรื่องปกติ แต่หากคุณพบอาการเหล่านี้ 
หรืออาการใดๆ ที่ระบไุวใ้นส่วนคําเตือนที่สําคัญ ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที:

ลมพิษ

ผื่น

อาการคัน

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

ชา รู้สึกเสียวซ่า หรือแสบร้อนที่นิ้วหรือนิ้วเท้า

ไข้
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หายใจดังเสียงฮืด ๆ

Lamivudine และ zidovudine อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ใน
ขณะทีท่านลามิวดูีนและไซโดวูดีน

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณไ์ม่พึง
ประสงคจ์าก 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 เก็บแท็บเล็ตไว้ในตู้เย็นหรือทีอุ่ณหภูมิห้อง แต่ใหห้่างจากความร้อน
และความชื้นที่มากเกินไป (ไม่ใช่ในห้องนํ้า)

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาหแ์ละยาหยอดตา 
ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไมท่นต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล็อคฝาครอบ
นิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในสถานที่ปลอดภัยทันที โดยให้อยู่ในตําแหน่งที่ลอยขึ้นและพ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

ควรกําจัดยาทีไ่ม่จําเป็นด้วยวิธพีิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทิ้งยานี้
ลงในชักโครก วิธทีี่ดทีี่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใชโ้ปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิล
ในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซตก์ารกําจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (http://
goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิเ์ข้าถึงโปรแกรมรับคืน

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

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
ปวดหัว

อาเจียน

เหนื่อยมาก

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา
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15/4/22, 15:43 น. ลามิวดูีนและไซโดวดูีน สมุนไพรยาและอาหารเสริม

เก็บยาลามิวูดีนและไซโดวูดีนไว้ให้พร้อม อย่ารอจนกว่าคุณจะหมดยาเพื่อเติมใบสั่งยาของคุณ

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

ชื่อแรนด์

คอมบเิวียร์®

ชื่อของเธอ

3TC และ ZDV

3TC และ AZT

3TC และอะซโิดไทมิดีน

แก้ไขล่าสุด - 05/15/2019

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

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
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