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ยาโอเซลทามิเวียร์
ออกเสียงว่า (os el tam 'I vir)

hy เป็นยานี้กําหนด?

ยาโอเซลทามิเวียรใ์ช้รักษาโรคติดเชื้อไข้หวัดใหญ่บางชนิด ("ไขห้วัดใหญ"่) ในผู้ใหญ่ เด็ก และทารก (อายุมากกว่า 2 สัปดาห์) ที่มี
อาการไข้หวัดใหญ่เป็นเวลาไม่เกิน 2 วัน ยานีย้ังใชป้้องกันไขห้วัดใหญบ่างประเภทในผู้ใหญแ่ละเด็ก (อายุมากกว่า 1 ปี) เมื่อได้ใช้เวลา
กับคนที่เป็นไขห้วัดใหญห่รือเมื่อมีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ Oseltamivir อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า neuraminidase inhibitors 
มันทํางานโดยหยุดการแพรก่ระจายของไวรัสไข้หวัดใหญ่ในร่างกาย ยาโอเซลทามิเวียรช์่วยลดระยะเวลาทีอ่าการของโรคไข้หวัดใหญ่ 
เช่น อาการคัดจมูก นํ้ามูกไหล เจ็บคอ ไอ ปวดกล้ามเนื้อหรือข้อ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ มีไข้ และหนาวสั่น ยาโอเซลทามิเวียรจ์ะไม่
ป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งอาจเกิดขึ้นเนื่องจากอาการแทรกซ้อนของไขห้วัดใหญ่

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Oseltamivir มาในรูปแบบแคปซูลและสารแขวนลอย (ของเหลว) ที่รับประทานทางปาก เมื่อใช้โอเซลทามิเวียร์เพื่อรักษาอาการไขห้วัด
ใหญ่ มักใช้วันละ 2 ครั้ง (เช้าและเย็น) เป็นเวลา 5 วัน เมื่อใช้โอเซลทามิเวียร์เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ มักใหร้ับประทานวันละครั้งเป็น
เวลาอย่างน้อย 10 วัน หรือนานถึง 6 สัปดาห์ในช่วงที่มีการระบาดของไขห้วัดใหญใ่นชุมชน อาจรับประทานโอเซลทามิเวียรโ์ดยมีหรือ
ไม่มีอาหารก็ได้ แต่มีโอกาสน้อยที่จะทําใหป้วดท้องหากรับประทานพร้อมอาหารหรือนม ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยาอย่าง
ระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใด ๆ ทีคุ่ณไม่เข้าใจ รับประทานโอเซลทามิเวียร์ตามคําแนะนํา อย่ากินมากหรือ
น้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

สิ่งสําคัญคือต้องทราบขนาดยาที่แพทย์สั่งและใชเ้ครื่องมือวัดที่จะวัดขนาดยาอย่างแม่นยํา หากคุณกําลังใชย้าด้วยตนเองหรือมอบให้
เด็กอายุมากกว่า 1 ปี คุณสามารถใชอุ้ปกรณ์ที่ผู้ผลิตให้มาเพื่อวัดขนาดยาตามคําแนะนําด้านล่าง หากคุณกําลังให้ยากับเด็กอายุตํ่า
กว่าหนึ่งปี คุณไม่ควรใชอุ้ปกรณ์ตรวจวัดที่ผู้ผลิตจัดหาให้เพราะไม่สามารถวัดปริมาณขนาดเล็กได้อย่างแม่นยํา ให้ใชอุ้ปกรณ์ที่
เภสัชกรให้มาแทน หากไม่มีสารแขวนลอยในเชิงพาณิชย์และเภสัชกรของคุณเตรียมยากันกระเทือนใหคุ้ณ เภสัชกรจะจัดเตรียม
อุปกรณ์สําหรับวัดขนาดยาของคุณ ห้ามใชช้้อนชาทีใ่ช้ในครัวเรือนเพื่อวัดปริมาณยาระงับช่องปากด้วยโอเซลทามิเวียร์

หากคุณกําลังระงับการค้ากับผู้ใหญ่หรือเด็กที่อายุเกิน 1 ปี ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อวัดขนาดยาโดยใช้
กระบอกฉีดยาที่ให้มา:

1. เขย่าสารแขวนลอยให้ดี (ประมาณ 5 วินาที) ก่อนใชง้านแต่ละครั้งเพื่อผสมยาใหส้มํ่าเสมอ

2. เปิดขวดโดยกดฝาลงแล้วหมุนฝาพร้อมกัน
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3. ดันลูกสูบของอุปกรณ์วัดลงไปที่ส่วนปลายสุด

4. ใส่ปลายของอุปกรณ์วัดเข้าไปในช่องที่ด้านบนของขวดอย่างแน่นหนา

5. พลิกขวด (โดยติดอุปกรณ์วัดไว้) ควํ่า

6. ดึงลูกสูบกลับอย่างช้าๆ จนกว่าปริมาณสารแขวนลอยที่แพทย์กําหนดจะเติมอุปกรณ์วัดตามเครื่องหมายทีเ่หมาะสม อาจ
จําเป็นต้องวัดปริมาณที่มากขึ้นโดยใช้อุปกรณ์วัดสองครั้ง หากคุณไม่แน่ใจว่าจะวัดขนาดยาอย่างถูกต้องอย่างไร ให้สอบถาม
แพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

7. หมุนขวด (โดยติดอุปกรณ์วัดไว้) ให้หงายขึ้นแล้วค่อยๆ ถอดอุปกรณ์วัดออก

8. นํา oseltamivir เข้าปากโดยตรงจากอุปกรณ์วัด ห้ามผสมกับของเหลวอื่นๆ

9. ปิดฝาขวดและปิดให้สนิท

10. ถอดลูกสูบออกจากส่วนที่เหลือของอุปกรณ์วัดและล้างทั้งสองส่วนด้วยนํ้าประปาที่ไหล ปล่อยให้ชิ้นส่วนแห้งในอากาศก่อน
ประกอบกลับเพื่อใชง้านครั้งต่อไป

โทรหาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณเพื่อดูว่าคุณควรวัดขนาดยาโอเซลทามิเวียร์ช่วงล่างอย่างไร หากคุณไม่มีอุปกรณ์วัดที่มาพร้อม
กับยานี้

หากคุณมปีัญหาในการกลืนแคปซูล แพทย์ของคุณอาจบอกให้คุณเปิดแคปซูลและผสมเนื้อหากับ
ของเหลวทีม่รีสหวาน เพื่อเตรียมปริมาณโอเซลทามเิวียร์สําหรับผู้ที่ไม่สามารถกลืนแคปซูลได้:

1. ถือแคปซูลไว้เหนือชามขนาดเล็ก และค่อยๆ เปิดแคปซูลออกและเทผงทั้งหมดออกจากแคปซูลลงในชาม หากแพทย์สั่งให้คุณ
กินยามากกว่าหนึ่งแคปซูล ให้เปิดจํานวนแคปซูลทีถู่กต้องลงในชาม

2. ใส่ของเหลวหวานเล็กน้อย เช่น นํ้าเชื่อมช็อคโกแลตปกตหิรือไม่มีนํ้าตาล นํ้าเชื่อมข้าวโพด คาราเมลท็อปปิ้ง หรือนํ้าตาลทราย
แดงอ่อนทีล่ะลายในนํ้าให้เป็นผง

3. คนส่วนผสมให้เข้ากัน

4. กลืนเนื้อหาทั้งหมดของส่วนผสมนี้ทันที

ทานโอเซลทามิเวียรต์่อไปจนกว่าคุณจะสั่งยาเสร็จ แม้ว่าคุณจะเริ่มรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ตาม อย่าหยุดทานโอเซลทามิเวียร์โดยไม่ได้
ปรึกษาแพทย์ หากคุณหยุดใช้โอเซลทามเิวียร์เร็วเกินไปหรือข้ามขนาดยา การติดเชื้อของคุณอาจไม่ได้รับการรักษาอย่างสมบูรณ์ 
หรือคุณอาจไม่ไดร้ับการป้องกันจากไขห้วัดใหญ่

หากคุณรู้สึกแย่ลงหรือมอีาการใหม่ขณะรับประทานโอเซลทามิเวียร์ หรือหากอาการไข้หวัดของคุณไม่ดีขึ้น ให้โทรเรียกแพทย์ของ
คุณ

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

Oseltamivir อาจใช้ในการรักษาและป้องกันการติดเชื้อจากโรคไข้หวัดนก (ไวรัสทีม่ักแพร่ระบาดในนก แต่ยังทําใหเ้กิดการเจ็บ
ป่วยร้ายแรงในมนุษย์) Oseltamivir อาจใชใ้นการรักษาและป้องกันการติดเชื้อจากไขห้วัดใหญ่ A (H1N1)
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ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานโอเซลทามิเวียร์

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาโอเซลทามิเวียร์ ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในแคปซูลโอเซลทามิเวียร์หรือสาร
แขวนลอย สอบถามเภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิตเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบเกี่ยวกับยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่คุณกําลังรับประทานหรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี:้ ยาที่ส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน เช่น 
azathioprine (Imuran); ไซโคลสปอริน (Neoral, Sandimmune); ยาเคมีบําบัดมะเร็ง เมโธเทรกเซต (รูมาเทร็กซ์); ซิโรลิ
มัส (ราปามูเน); สเตียรอยด์ในช่องปากเช่น dexamethasone (Decadron, Dexone), methylprednisolone 
(Medrol) และ prednisone (Deltasone); หรือทาโครลมิัส (Prograf) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจ
สอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยใช้ยาโอเซลทามิเวียร์เพื่อรักษาหรือป้องกันไข้หวัดใหญ่

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมโีรคหรืออาการใดๆ ที่ส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของคุณ เช่น ไวรัสโรคภูมิคุ้มกัน
บกพร่องของมนุษย์ (HIV) หรือกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ทีไ่ด้มา หรือหากคุณเป็นโรคหัวใจ ปอด หรือไต

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะทานโอเซลทามิเวียร์ ให้
ติดต่อแพทย์ของคุณ

ควรรู้ว่าคนโดยเฉพาะเด็กและวัยรุ่นทีเ่ป็นไขห้วัดอาจสับสน กระวนกระวาย หรือวิตกกังวล และอาจประพฤตผิิดแปลก ชัก หรือ
ประสาทหลอน (เห็นสิ่งของหรือได้ยินเสียงที่ไม่มีอยู่จริง) หรือทําร้ายหรือฆ่าตัวตาย . คุณหรือลูกของคุณอาจมีอาการเหล่านี้ไมว่่า
คุณจะหรือลูกของคุณใชย้าโอเซลทามิเวียรห์รือไม่ และอาการอาจเริ่มไม่นานหลังจากเริ่มการรักษาหากคุณใชย้า หากลูกของคุณ
เป็นไข้หวัดใหญ่ คุณควรสังเกตพฤติกรรมของเขาอย่างระมัดระวังและโทรเรียกแพทย์ทันทีหากเขาหรือเธอสับสนหรือมี
พฤติกรรมผิดปกติ หากคุณเป็นไข้หวัดใหญ่ คุณ ครอบครัว หรือผู้ดูแลควรโทรหาแพทย์ทันที หากคุณสับสน มีพฤติกรรมผิด
ปกติ หรือคิดทีจ่ะทําร้ายตัวเอง

ถามแพทย์ของคุณว่าคุณควรได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในแต่ละปีหรือไม่ Oseltamivir ไม่ได้ใช้แทนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจํา
ปี หากคุณไดร้ับหรือวางแผนทีจ่ะรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในจมูก (FluMist; วัคซีนไข้หวัดใหญ่ทีฉ่ีดเข้าจมูก) คุณควรแจ้งให้
แพทย์ทราบก่อนใชย้าโอเซลทามิเวียร์ ยาโอเซลทามิเวียรอ์าจทําให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ในช่องปากมีประสิทธิภาพน้อยลง หากต้องใช้
เวลาถึง 2 สัปดาหห์ลังจากหรือไมเ่กิน 48 ชั่วโมงก่อนที่จะใหว้ัคซีนป้องกันไขห้วัดใหญใ่นช่องปาก

หากคุณมีอาการแพฟ้รุกโตส (ภาวะทีส่ืบทอดมาซึ่งร่างกายขาดโปรตีนที่จําเป็นในการย่อยฟรุกโตส นํ้าตาลผลไม้ เช่น ซอร์บิทอล) 
คุณควรรู้ว่าสารแขวนลอยโอเซลทามเิวียร์มีรสหวานด้วยซอรบ์ิทอล บอกแพทย์หากคุณแพฟ้รุกโตส

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

หากลืมรับประทานยา ให้รับประทานทันทีทีน่ึกได้ หากไม่เกิน 2 ชั่วโมงก่อนกําหนดขนาดยาครั้งต่อไป ให้ข้ามมื้อทีล่ืมไปและดําเนินการ
ตามตารางการจ่ายยาตามปกติ หากคุณพลาดการรับประทานหลายครั้ง ใหโ้ทรปรึกษาแพทย์เพื่อขอเส้นทาง อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อ
ชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่
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ยาโอเซลทามิเวียรอ์าจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไมห่าย
ไป:

คลื่นไส้

อาเจียน

อาการปวดท้อง

ท้องเสีย

ปวดหัว

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้หรือที่กล่าวถึงในส่วนข้อควรระวังพิเศษ ให้
โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

ผื่น ลมพิษ หรือตุ่มพองบนผิวหนัง

แผลในปาก

อาการคัน

บวมที่ใบหน้าหรือลิ้น

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

เสียงแหบ

ความสับสน

ปัญหาการพูด

การเคลื่อนไหวที่สั่นคลอน

ภาพหลอน (เห็นสิ่งต่าง ๆ หรือได้ยินเสียงที่ไม่มอียู่)

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?

เก็บยานี้ไวใ้นภาชนะที่เข้าและให้พ้นมือเด็ก เก็บแคปซูลไว้ที่อุณหภูมหิ้องและห่างจากความร้อนและความชื้นที่มากเกินไป (ไม่ใช่ใน
ห้องนํ้า) สารแขวนลอย oseltamivir เชิงพาณิชย์สามารถเก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องได้นานถึง 10 วันหรือในตูเ้ย็นได้นานถึง 17 วัน ยา
ระงับ Oseltamivir ทีจ่ัดทําโดยเภสัชกรสามารถเก็บไวท้ี่อุณหภูมหิ้องได้นานถึง 5 วัน หรือในตู้เย็นได้นานถึง 35 วัน ห้ามแช่แข็งยา
ระงับ oseltamivir

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

อาการของยาเกินขนาดอาจรวมถึง:
คลื่นไส้

อาเจียน

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

Oseltamivir จะไม่หยุดคุณไม่ให้ไข้หวัดใหญ่กับผู้อื่น คุณควรล้างมือบ่อยๆ และหลีกเลี่ยงการปฏิบัตเิช่น การแบ่งปันถ้วยและ
ช้อนส้อมที่สามารถแพร่ไวรัสไปยังผู้อื่นได้

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ใบสั่งยาของคุณอาจไม่สามารถเติมเงินได้ หากคุณยังมีอาการของโรคไข้หวัดใหญ่หลังจากทานโอเซล
ทามิเวียร์เสร็จแล้ว ให้ติดต่อแพทย์

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

ชื่อแรนด์

ทามิฟลู®

แก้ไขล่าสุด - 01/15/2018

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
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หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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