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คําเตือนทีส่ําคัญ:

Stavudine อาจทําใหเ้กิดกรดแลคติกที่ร้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิต (การสะสมของกรดในเลือด) ที่อาจจําเป็นต้องได้รับ
การรักษาในโรงพยาบาล ความเสี่ยงที่คุณจะเป็นโรคกรดแลคติกจะสูงขึ้นหากคุณเป็นผู้หญิง หากคุณมีนํ้าหนักเกิน และถ้าคุณ
ได้รับการรักษาด้วยยารักษาโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV) มาเป็นเวลานาน ความเสี่ยงอาจสูงขึ้นหากคุณกําลังตั้ง
ครรภ์และทานยาสตาวูดนีร่วมกับไดดาโนซีน (วิเดกซ์) แจ้งใหแ้พทย์ทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคตับ ซึ่งรวมถึงการติด
เชื้อไวรัสตับอักเสบซี หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ใหโ้ทรเรียกแพทย์ของคุณทันท:ี คลื่นไส้; อาเจียน; สูญเสียความกระหาย; 
เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามากเกินไป ความอ่อนแอ; อาการวิงเวียนศีรษะ มึนหัว; หัวใจเต้นเร็วหรือผิดปกติ หายใจลําบาก ปัสสาวะสี
เหลืองเข้มหรือสีนํ้าตาล มีเลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ อาการคล้ายไขห้วัดใหญ่ การเคลื่อนไหวของลําไส้สอี่อน สีเหลืองของ
ผิวหนังหรือดวงตา ปวดทีส่่วนบนขวาของท้องของคุณ รู้สึกหนาวโดยเฉพาะที่แขนหรือขา หรือปวดกล้ามเนื้อที่แตกต่างจาก
อาการปวดกล้ามเนื้อทีคุ่ณมักพบ

Stavudine อาจทําใหเ้กิดตับอ่อนอักเสบทีร่้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิต (ตับอ่อนบวม) แจ้งใหแ้พทย์ประจําตัวของคุณ
ทราบหากคุณดื่มหรือเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมาก และถ้าคุณมีหรือเคยเป็นโรคตับอ่อนอักเสบ อย่าดื่ม
แอลกอฮอล์ในขณะทีท่านสตาวูดีน แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณกําลังทานไดดาโนซีน (Videx) หากคุณพบอาการใดๆ ต่อ
ไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ทันท:ี ปวดท้องหรือบวม คลื่นไส้ อาเจียน หรือมีไข้

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบบางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบ
สนองของร่างกายคุณต่อสตาวูดีน

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยาสตาวูดีน

hy เป็นยานี้กําหนด?

Stavudine ใชร้่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษาการติดเชื้อไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV) Stavudine อยู่ในกลุ่มยาที่เรียก
ว่า nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NRTIs) มันทํางานโดยการลดปริมาณของเอชไอวใีนเลือด แม้ว่า 
stavudine ไม่สามารถรักษา HIV ได้ แต่ก็อาจลดโอกาสทีคุ่ณจะเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ทีไ่ด้มาและโรคทีเ่กี่ยวข้องกับ 
HIV เช่น
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เช่นการติดเชื้อร้ายแรงหรือมะเร็ง การใชย้าเหล่านีค้วบคู่ไปกับการฝึกมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบชวีิ
ตอื่นๆ อาจลดความเสี่ยงในการแพร่ (แพร่) ไวรัสเอชไอวีไปยังบุคคลอื่น

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Stavudine มาในรูปแบบแคปซูลและเป็นสารละลายในช่องปาก (ของเหลว) ทางปาก โดยปกตจิะใช้เวลาวันละสองครั้ง (ทุก 12 
ชั่วโมง) โดยมีหรือไม่มีอาหารและนํ้าปริมาณมาก เพื่อช่วยให้คุณอย่าลืมทานสตาวดูีน ให้ทานในเวลาเดียวกันในแต่ละวัน ปฏิบัติตามคํา
แนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทยห์รือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ทานสตาวูดีนใหต้รงตามที่
กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

หากคุณกําลังใหส้ารละลายทางปากแก่เด็ก ให้เขย่าขวดให้ดีก่อนใช้แต่ละครั้งเพื่อผสมยาอย่างสมํ่าเสมอ ใชถ้้วยตวงทีจ่ัดไว้ให้เพื่อ
วัดขนาดยาของเด็ก

Stavudine ควบคุมการติดเชื้อ HIV แต่ไม่สามารถรักษาได้ ทานสตาวูดีนต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานสตาวูดีนโดยไมไ่ด้
ปรึกษาแพทย์ เมื่ออุปทานของสตาวูดีนเริ่มลดลง ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรให้มากขึ้น หากคุณลืมรับประทานยาหรือหยุดกินยาส
ตาวดูีนทันที อาการของคุณอาจรักษาไดย้ากขึ้น

ใช้สําหรับยานี้

บางครั้ง Stavudine ยังใชร้่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในบุคลากรทางการแพทย์หรือคนอื่น ๆ ที่ได้รับเชื้อเอชไอ
วีโดยไม่ไดต้ั้งใจ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงทีเ่ป็นไปได้ของการใช้ยานีส้ําหรับสภาพของคุณ

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานสตาวดูีน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาสตาวูดีน ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในแคปซูลสตาวูดีนหรือยารับประทาน 
สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสมหรือตรวจสอบคู่มือการใช้ยา

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังใชย้า วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบบใด อย่าลืมพูดถึงสิ่งที่ระบุ
ไว้ในส่วนคําเตือนที่สําคัญและ doxorubicin, hydroxyurea (Droxia, Siklos), ribavirin (Rebetol, Ribasphere) 
หรือ zidovudine (Retrovir ใน Combivir, inTrizivir) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบผลข้าง
เคียงของคุณอย่างระมัดระวังมากขึ้น

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณไดร้ับการรักษาด้วยการฟอกไต หรือหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคไต เบาหวาน 
หรือเส้นประสาทส่วนปลาย (ความเสียหายของเส้นประสาทชนิดหนึ่งทีท่ําให้รู้สึกเสียวซ่า ชา และปวดที่มือและเท้า)

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะใชย้าสตาวดูีน ให้ติดต่อ
แพทย์ของคุณ คุณไมค่วรให้นมลูกหากคุณติดเชื้อเอชไอวีหรือทานยาสตาวดูีน

คุณควรรู้ว่าสตาวูดีนอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงที่ต้องได้รับการรักษาทันทีก่อนที่จะร้ายแรง เด็กทีท่านสตาวูดีนอาจไม่สามารถ
บอกคุณเกี่ยวกับผลข้างเคียงได้
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พวกเขากําลังรู้สึก หากคุณกําลังให้ยาสตาวูดีนแก่เด็ก ให้ถามแพทย์ของเด็กว่าคุณจะทราบได้อย่างไรว่าเด็กมีผลข้างเคียงที่
ร้ายแรงเหล่านีห้รือไม่

คุณควรรู้ว่าคุณอาจสูญเสียไขมันในร่างกายจากใบหน้า ขา และแขน ปรึกษาแพทย์หากคุณสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้

คุณควรรู้ว่าในขณะที่คุณใช้ยาเพื่อรักษาการติดเชื้อเอชไอวี ระบบภูมิคุ้มกันของคุณอาจแข็งแรงขึ้น และเริ่มต่อสูก้ับการติดเชื้อ
อื่นๆ ที่มีอยู่ในร่างกายของคุณแล้ว นีอ่าจทําให้คุณมีอาการของการติดเชื้อเหล่านั้น หากคุณมีอาการใหม่หรืออาการแย่ลงหลัง
จากเริ่มใช้ยาสตาวูดีน อย่าลืมบอกแพทย์

หากคุณเป็นเบาหวาน คุณควรรู้ว่ามนีํ้าตาลซูโครส 50 มก. ในแต่ละช้อนชา (5 มล.) ของสารละลายสตาวูดีนในช่องปาก

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

สตาวูดีนอาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

ปวดหัว

ท้องเสีย

ผื่น

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการต่อไปนี้หรืออาการใดๆ ที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

ชา, รู้สึกเสียวซ่า, แสบร้อนหรือปวดทีม่ือหรือเท้า

ขยับมือและเท้าลําบาก

สตาวดูีนอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะทีใ่ช้ยานี้

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?
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เก็บยานี้ไวใ้นภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บแคปซูลไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นทีม่ากเกิน
ไป (ไม่ใช่ในห้องนํ้า) เก็บสารละลายในช่องปากไว้ในตู้เย็นและทิ้งส่วนที่ไม่ได้ใชห้ลังจากผ่านไป 30 วัน

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาหแ์ละยาหยอดตา 
ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไมท่นต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล็อคฝาครอบ
นิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัยทันที - อันทีอ่ยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://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:
ชา รู้สึกเสียวซ่า อ่อนแรง หรือปวดที่มือหรือเท้า

อาเจียน

ปวดท้องผิดปกติหรือไมค่าดคิด

ความอ่อนแอหรือความเหนื่อยล้า

หายใจถี่

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เก็บอุปทานของสตาวูดีนไว้ในมือ อย่ารอจนกว่าคุณจะหมดยาเพื่อเติมใบสั่งยาของคุณ

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

ชื่อแรนด์

Zerit®
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http://www.upandaway.org/
http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help


14/14/22, 13:41 น. สตาวูดีน สมุนไพรยาและอาหารเสริม

ชื่อของเธอ

d4T

แก้ไขล่าสุด - 05/15/2018

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

หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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