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Olanzapine
ออกเสียงว่า (โอ้ lan 'za peen)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

จากการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุทีเ่ป็นโรคสมองเสื่อม (โรคทางสมองที่ส่งผลต่อความสามารถในการจํา คิดให้ชัดเจน สื่อสาร และ
ทํากิจกรรมประจําวัน และอาจทําใหอ้ารมณ์และบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงไป) ทีใ่ช้ยารักษาโรคจิต (ยารักษาอาการป่วยทางจิต) 
เช่น โอแลนซาปีน มีโอกาสเสียชีวิตเพิ่มขึ้นระหว่างการรักษา ผู้สูงอายทุีม่ีภาวะสมองเสื่อมอาจมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือด
สมองหรือโรคหลอดเลือดสมองตีบมากขึ้นในระหว่างการรักษา

Olanzapine ไม่ได้รับการอนุมัตจิากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) สําหรับการรักษาความผิดปกตขิอง
พฤติกรรมในผู้สูงอายุทีเ่ป็นโรคสมองเสื่อม พูดคุยกับแพทย์ที่สั่งจ่ายยานี้ หากคุณ สมาชิกในครอบครัว หรือคนทีคุ่ณดูแลมี
ภาวะสมองเสื่อมและกําลังใชย้าโอแลนซาปีน สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ FDA:http://www.fda.gov/
Drugs [http://www.fda.gov/Drugs]

hy เป็นยานี้กําหนด?

Olanzapine ใช้ในการรักษาอาการของโรคจิตเภท (ความเจ็บป่วยทางจิตที่ทําใหเ้กิดการรบกวนหรือคิดผิดปกติ หมดความสนใจใน
ชีวิต และอารมณร์ุนแรงหรือไมเ่หมาะสม) ในผู้ใหญแ่ละวัยรุ่นอายุ 13 ปีขึ้นไป นอกจากนีย้ังใชใ้นการรักษาโรคสองขั้ว (โรคซึมเศร้า
คลั่งไคล้ โรคทีท่ําให้เกิดภาวะซึมเศร้า ตอนของความบ้าคลั่ง และอารมณ์ผิดปกติอื่นๆ) ในผู้ใหญ่และวัยรุ่นอายุ 13 ปขีึ้นไป 
Olanzapine อยูใ่นกลุ่มยาทีเ่รียกว่ายารักษาโรคจิตผิดปกติ มันทํางานโดยเปลี่ยนกิจกรรมของสารธรรมชาติบางอย่างในสมอง

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Olanzapine มาในรูปแบบแท็บเล็ตและแท็บเล็ตที่สลายตัวทางปาก (แท็บเล็ตที่ละลายอย่างรวดเร็วในปาก) เพื่อรับประทานทางปาก 
มักรับประทานวันละครั้งโดยมหีรือไม่มอีาหาร ทานโอแลนซาปีนในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากใบสั่งยาอย่าง
ระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้ olanzapine ตรงตามทีก่ํากับไว้ อย่ากินมากหรือ
น้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

อย่าพยายามดันแท็บเล็ตทีส่ลายตัวทางปากผ่านกระดาษฟอยล์ ให้ใช้มือทีแ่ห้งลอกบรรจุภัณฑ์ฟอยลก์ลับออก นําแท็บเล็ตออกทันที
แล้วใส่ลงในปากของคุณ เม็ดจะละลายอย่างรวดเร็ว
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และสามารถกลืนไดท้ั้งแบบมีหรือไม่มขีองเหลว

แพทย์ของคุณอาจเริ่มให้คุณกินโอแลนซาปีนในขนาดตํ่าและค่อยๆ เพิ่มขนาดยา

Olanzapine อาจช่วยควบคุมอาการของคุณได้ แต่ไมส่ามารถรักษาอาการของคุณได้ อาจต้องใชเ้วลาหลายสัปดาหห์รือนานกว่า
นั้นก่อนที่คุณจะรู้สึกถึงคุณประโยชน์ของโอแลนซาปีนอย่างเต็มที่ ทานโอแลนซาปีนต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานโอแลน
ซาปีนโดยไม่ไดป้รึกษาแพทย์ แพทย์ของคุณอาจต้องการลดขนาดยาลงทีละน้อย

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานโอลันซาปีน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้โอแลนซาปีนหรือยาอื่นๆ

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพรที่
คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี:้ ยากล่อมประสาท; ยาแก้แพ;้ คาร์บามาเซพีน (Tegretol); ตัวเร่ง
ปฏิกิริยา dopamine เช่น bromocriptine (Parlodel), cabergoline (Dostinex), levodopa (Dopar, Larodopa), 
pergolide (Permax) และ ropinirole (Requip); ยาปฏิชีวนะกลุ่ม fluoroquinolone ได้แก่ ciprofloxacin (Cipro), 
gatifloxacin (Tequin) (ไม่มีจําหน่ายในสหรัฐอเมริกา), levofloxacin (Levaquin), norfloxacin (Noroxin), ofloxacin 
(Floxin), อื่นๆ; ฟลูโวซามีน (Luvox); ipratropium (Atrovent); ยาสําหรับความวิตกกังวล, ความดันโลหิตสูง, โรคลําไส้
แปรปรวน, ความเจ็บป่วยทางจิต, อาการเมารถ, โรคพารก์ินสัน, อาการชัก, แผลพุพองหรือปัญหาทางเดินปัสสาวะ; โอเมพรา
โซล (Prilosec); ไรแฟมพิน (Rifampin); ยากล่อมประสาท; ยานอนหลับ; ติโคลพดิีน (Ticlid); และยากล่อมประสาท แพทย์
ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณใชห้รือเคยใช้ยาข้างถนนหรือใช้ยาตามใบสั่งแพทย์มากเกินไป และหากคุณเคยเป็น
หรือเคยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดสมองตีบ โรคหัวใจหรือหัวใจวาย หัวใจเต้นผิดปกติ หัวใจล้มเหลว ปัญหาทาง
เดินปัสสาวะ อาการชัก มะเร็งเต้านม อาการใดๆ ที่ทําใหคุ้ณกลืนลําบาก ปัญหาในการรักษาสมดุล ความดันโลหิตสูงหรือตํ่า ไขมัน
ในเลือดสูง (คอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์) ในเลือดของคุณ จํานวนเม็ดเลือดขาวตํ่า ตับ หรือโรคต่อมลูกหมาก, อืดเป็น
อัมพาต (เงื่อนไขที่อาหารไม่สามารถเคลื่อนผ่านลําไส้); โรคต้อหิน (ภาวะตา) หรือนํ้าตาลในเลือดสูง หรือถ้าคุณหรือใครก็ตามใน
ครอบครัวของคุณเป็นหรือเคยเป็นโรคเบาหวาน แจ้งให้แพทย์ทราบ หากคุณมีอาการท้องผูก อาเจียนรุนแรง หรือท้องร่วง หรือ
มีอาการขาดนํ้าในขณะนี้ หรือหากคุณมีอาการเหล่านี้ในระหว่างการรักษา แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณเคยต้องหยุดใช้ยา
รักษาอาการป่วยทางจิตเนื่องจากผลข้างเคียงที่รุนแรง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังตั้งครรภ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณอยู่ในช่วงสองสามเดือนสุดท้ายของการ
ตั้งครรภ์ หรือหากคุณวางแผนที่จะตั้งครรภ์หรือกําลังให้นมบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะทานโอแลนซาปีน ใหโ้ทรเรียกแพทย์ของ
คุณ Olanzapine อาจทําให้เกิดปัญหาในทารกแรกเกิดหลังคลอดหากได้รับในช่วงเดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์

หากคุณกําลังมีการผ่าตัด รวมถึงการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังทานโอแลนซาปีน

คุณควรรู้ว่าโอแลนซาปีนอาจทําให้คุณง่วงได้ อย่าขับรถหรือใช้เครื่องจักรจนกว่าคุณจะรู้ว่ายานีส้่งผลต่อคุณอย่างไร

คุณควรรู้ว่าแอลกอฮอลส์ามารถเพิ่มความง่วงที่เกิดจากยานี้ได้ อย่าดื่มแอลกอฮอลข์ณะทานโอลันซาปีน
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แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณใชผ้ลิตภัณฑ์ยาสูบ การสูบบุหรีอ่าจลดประสิทธิภาพของยานี้

คุณควรรู้ว่าคุณอาจพบภาวะนํ้าตาลในเลือดสูง (นํ้าตาลในเลือดของคุณเพิ่มขึ้น) ในขณะทีคุ่ณกําลังใชย้านี้ แม้ว่าคุณจะไมไ่ด้เป็น
เบาหวานอยูแ่ล้วก็ตาม หากคุณเป็นโรคจิตเภท คุณมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเบาหวานมากกว่าคนที่ไม่ได้เป็นโรคจิตเภท และการใช้ยา
โอแลนซาปีนหรือยาที่คล้ายคลึงกันอาจเพิ่มความเสี่ยงนีไ้ด้ แจ้งใหแ้พทย์ทราบทันที หากคุณมีอาการใดๆ ต่อไปนี้ในขณะที่ทานโอ
แลนซาปีน: กระหายนํ้ามาก ปัสสาวะบ่อย หิวมาก มองเห็นไม่ชัด หรืออ่อนแรง สิ่งสําคัญคือต้องโทรหาแพทย์ทันททีี่คุณมีอาการ
เหล่านี้ เนื่องจากนํ้าตาลในเลือดสูงอาจทําใหเ้กิดภาวะร้ายแรงทีเ่รียกว่ากรดคโีต (ketoacidosis) Ketoacidosis อาจเป็น
อันตรายถึงชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาในระยะเริ่มแรก อาการของ ketoacidosis ได้แก่ ปากแห้ง, คลื่นไส้และอาเจียน, หายใจถี่,

คุณควรรู้ว่าโอลันซาปีนอาจทําให้หัวใจเต้นเร็วหรือช้า เวียนศีรษะ หน้ามืดและเป็นลมเมื่อคุณลุกขึ้นจากท่านอนเร็วเกินไป นี่เป็น
เรื่องปกตมิากขึ้นเมื่อคุณเริ่มใชโ้อแลนซาปีนในครั้งแรก เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ลุกจากเตียงช้าๆ วางเท้าบนพื้นสักสองสาม
นาทีก่อนลุกขึ้นยืน

คุณควรรู้ว่าโอแลนซาปีนอาจทําให้ร่างกายของคุณเย็นลงได้ยากขึ้นเมื่ออากาศร้อนจัด แจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณวางแผนทีจ่ะ
ออกกําลังกายหนักๆ หรือต้องเผชิญความร้อนจัด

หากคุณมีฟีนิลคีโตนเูรีย (PKU ซึ่งเป็นภาวะทีส่ืบทอดมาซึ่งต้องปฏิบัตติามอาหารพิเศษเพื่อป้องกันความเสียหายต่อสมองของ
คุณที่อาจทําใหเ้กิดความบกพร่องทางสติปัญญาขั้นรุนแรง) คุณควรรู้ว่ายาเม็ดที่สลายทางปากนั้นมีแอสปารแ์ตมที่สร้างฟีนิล
อะลานีน

คุณควรรู้ว่าเมื่อใชโ้อลานซาปีนในการรักษาวัยรุ่น ต้องใช้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการรักษาทั้งหมดซึ่งอาจรวมถึงการให้คํา
ปรึกษาและการสนับสนุนด้านการศึกษา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุตรของท่านปฏิบัตติามคําแนะนําของแพทย์และ/หรือนักบําบัด
โรคทั้งหมด

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการกินส้มโอและดื่มนํ้าเกรพฟรุตขณะทานยานี้

อย่าลืมดื่มนํ้าปริมาณมากทุกวันในขณะที่คุณใช้ยานี้

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Olanzapine อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

เวียนหัว รู้สึกไม่มั่นคง หรือมีปัญหาในการรักษาสมดุล

กระสับกระส่าย

พฤติกรรมไมป่กติ

ภาวะซึมเศร้า

นอนหลับยากหรือหลับยาก
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ความอ่อนแอ

เดินลําบาก

ท้องผูก

นํ้าหนักมากขึ้น, นํ้าหนักเพิ่มขึ้น, อ้วนขึ้น

ปากแห้ง

ปวดแขน ขา หลัง หรือข้อต่อ

เต้านมขยายหรือหลั่ง

ประจําเดือนมาช้าหรือมาไม่ทัน

สมรรถภาพทางเพศลดลง

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้หรือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญหรือส่วนข้อควรระวังพิเศษ ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที:

อาการชัก

การมองเห็นเปลี่ยนไป

อาการบวมทีแ่ขน มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาท่อนล่าง

การเคลื่อนไหวผิดปกตขิองใบหน้าหรือร่างกายทีคุ่ณไม่สามารถควบคุมได้

ล้ม

เจ็บคอ มีไข้ หนาวสั่น และอาการติดเชื้ออื่นๆ

กล้ามแน่นมาก

เหงื่อออกมากเกินไป

หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นผิดปกติ

ผื่นที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมกับมไีข้ ต่อมบวม หรือหน้าบวม

ผิวแดงหรือลอก

ลมพิษ

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

Olanzapine อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่ใชย้านี้

การใช้โอแลนซาปีนอาจทําใหร้ะดับไขมันในเลือดของคุณเพิ่มขึ้น พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้โอแลน
ซาปีน

วัยรุ่นที่ทานโอแลนซาปีนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มนํ้าหนักมากกว่าผู้ใหญ่ มีระดับไขมันในเลือดเพิ่มขึ้น มีปัญหาเกี่ยวกับตับ และพบผล
ข้างเคียง เช่น ง่วงนอน เต้านมขยายใหญ่ และมีการหลั่งออกจากเต้านม พูดคุยกับแพทย์ของบุตรของท่านเกี่ยวกับความเสี่ยง
ของการรักษาบุตรของท่านด้วยโอแลนซาปีน แพทยข์องบุตรของท่านอาจเลือกที่จะสั่งจ่ายยาชนิดอื่นที่ไม่มีความเสี่ยงเหล่านี้
ก่อน
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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 เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นทีม่ากเกินไป (
ไม่ใช่ในห้องนํ้า) เก็บแท็บเล็ตที่สลายทางปากไว้ในบรรจุภัณฑ์ทีป่ิดสนิทเสมอ และใชท้ันทีหลังจากเปิดบรรจุภัณฑ์

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

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

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

อาการของยาเกินขนาดอาจรวมถึง:
อาการง่วงนอน

พูดไม่ชัด

ความปั่นป่วน

หัวใจเต้นเร็ว

การเคลื่อนไหวกะทันหันทีคุ่ณควบคุมไม่ได้

อาการโคม่า (หมดสติเป็นระยะเวลาหนึ่ง)

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณอาจสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบ
การตอบสนองของร่างกายคุณต่อ olanzapine

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a601213.html 5/6

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://goo.gl/c4Rm4p
http://www.upandaway.org/
https://www.poisonhelp.org/help


14/14/22, 16:39 น. Olanzapine สมุนไพรยาและอาหารเสริม

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

Zyprexa®

Zyprexa®ไซดิส

ชื่อแรนด์ของผลิตภัณฑ์ผสม

Symbyax®(ประกอบด้วย ฟลอูกซีทีน โอลันซาปีน )

แก้ไขล่าสุด - 01/15/2022

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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