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ออกเสียงว่า (za na' mi veer)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Zanamivir ใชใ้นผู้ใหญแ่ละเด็กอายุอย่างน้อย 7 ปีเพื่อรักษาโรคไขห้วัดใหญบ่างชนิด ('ไขห้วัดใหญ'่) ในผู้ทีม่ีอาการไข้หวัดใหญ่น้อย
กว่า 2 วัน ยานีย้ังใชเ้พื่อป้องกันโรคไขห้วัดใหญบ่างชนิดในผู้ใหญ่และเด็กอายุอย่างน้อย 5 ปี เมื่อได้ใชเ้วลาร่วมกับผู้ที่เป็นไข้หวัด
ใหญ่หรือเมื่อมีการระบาดของไขห้วัดใหญ่ Zanamivir อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่า neuraminidase inhibitors มันทํางานโดยหยุด
การเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของไวรัสไขห้วัดใหญใ่นร่างกายของคุณ Zanamivir ช่วยลดระยะเวลาทีคุ่ณมีอาการไขห้วัด
ใหญ่ เช่น คัดจมูก เจ็บคอ ไอ ปวดกล้ามเนื้อ เหนื่อยล้า อ่อนแรง ปวดศีรษะ มีไข้ และหนาวสั่น

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Zanamivir มาเป็นผงสําหรับหายใจเข้า (หายใจเข้า) ทางปาก ในการรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ มักสูดดมวันละสองครั้งเป็นเวลา 5 วัน คุณ
ควรสูดดมในปริมาณที่ห่างกันประมาณ 12 ชั่วโมงและในเวลาเดียวกันในแต่ละวัน อย่างไรก็ตาม ในวันแรกของการรักษา แพทย์ของ
คุณอาจบอกให้คุณหายใจเอาขนาดยาเข้าไปใกล้กันมากขึ้น เพื่อช่วยป้องกันการแพร่กระจายของไขห้วัดใหญใ่นคนทีอ่าศัยอยู่ในบ้าน
เดียวกัน ยาซานามิเวียรม์ักจะสูดดมวันละครั้งเป็นเวลา 10 วัน เพื่อช่วยป้องกันการแพร่กระจายของไขห้วัดใหญใ่นชุมชน ยาซานามิ
เวียร์มักจะสูดดมวันละครั้งเป็นเวลา 28 วัน เมื่อใชซ้านามิเวียรเ์พื่อป้องกันโรคไขห้วัดใหญ่ ควรสูดดมในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติ
ตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้ซานามิเวียร์ตรงตามที่
กํากับไว้

Zanamivir มาพร้อมกับเครื่องช่วยหายใจแบบพลาสติกทีเ่รียกว่า Diskhaler (อุปกรณ์สําหรับสูดดมผง) และ Rotadisks ห้าชิ้น (
ห่อด้วยกระดาษฟอยลก์ลมแต่ละก้อนบรรจุยาสี่เม็ด) ผง Zanamivir สามารถสูดดมได้โดยใช้ Diskhaler ทีใ่หม้าเท่านั้น ห้ามนําผง
ออกจากบรรจุภัณฑ์ ผสมกับของเหลวใดๆ หรือสูดดมด้วยเครื่องช่วยหายใจอื่นๆ ห้ามเจาะรูหรือเปิดซองยาใดๆ จนกว่าจะสูดดมยา
ด้วย Diskhaler

อ่านคําแนะนําของผูผ้ลิตอย่างละเอียดซึ่งอธิบายวิธีเตรียมและสูดดมยาซานามิเวียรโ์ดยใช้ Diskhaler อย่างระมัดระวัง อย่าลืมถาม
เภสัชกรหรือแพทย์ของคุณ หากคุณมคีําถามเกี่ยวกับวิธีเตรียมหรือสูดดมยานี้

หากคุณใช้ยาทีสู่ดดมเพื่อรักษาโรคหอบหืด ถุงลมโป่งพอง หรือปัญหาการหายใจอื่นๆ และคุณถูกกําหนดให้ใช้ยานั้นพร้อมกับยา
ซานามิเวียร์ คุณควรใชก้ารสูดดมตามปกติ
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ยาก่อนใชซ้านามิเวียร์

การใช้เครื่องช่วยหายใจโดยเด็กควรได้รับการดูแลโดยผู้ใหญท่ี่เข้าใจวิธีใช้ซานามิเวียร์และได้รับคําแนะนําในการใช้งานโดย
ผู้ใหบ้ริการด้านการดูแลสุขภาพ

ทานซานามิเวียรต์่อไปแม้ว่าคุณจะเริ่มรู้สึกดขีึ้น อย่าหยุดทานซานามิเวียรโ์ดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

หากคุณรู้สึกแย่ลงหรือมอีาการใหม่ในระหว่างหรือหลังการรักษา หรือถ้าอาการไข้หวัดของคุณไม่เริ่มดีขึ้น ให้โทรหาแพทย์ของคุณ

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

อาจใช้ Zanamivir เพื่อรักษาและป้องกันการติดเชื้อจากไข้หวัดใหญ่ A (H1N1)

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนใช้ยาซานามิเวียร์
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ซานามิเวียร์ ยาอื่นๆ ผลิตภัณฑอ์าหารใดๆ หรือแลคโตส (โปรตีนจากนม)

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพรที่
คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ แพทยข์องคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมหีรือเคยเป็นโรคหอบหืดหรือปัญหาการหายใจอื่นๆ หลอดลมอักเสบ (บวมของ
ทางเดินหายใจทีน่ําไปสู่ปอด); ถุงลมโป่งพอง (ความเสียหายต่อถุงลมในปอด); หรือโรคหัวใจ ไต ตับ หรือโรคปอดอื่นๆ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับประทานซานามเิวียร์ 
ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ

คุณควรรู้ว่าซานามิเวียรอ์าจทําให้เกิดปัญหาการหายใจทีร่้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ โดยทั่วไปในผู้ป่วยโรคทางเดิน
หายใจเช่นโรคหอบหืดหรือภาวะอวัยวะ หากคุณมีปัญหาในการหายใจ หรือหายใจมีเสียงหวีดหรือหายใจถีห่ลังจากรับประทานยา
ซานามิเวียร์ ให้หยุดใช้ซานามเิวียร์และไปพบแพทย์ทันที หากคุณหายใจลําบากและได้รับการสั่งจ่ายยาช่วยชีวิต ให้ใช้ยากู้ภัยทันที
แล้วรีบไปพบแพทย์ ห้ามสูดดมซานามเิวียร์อีกโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ก่อน

ควรรู้ว่าคนโดยเฉพาะเด็กและวัยรุ่นทีเ่ป็นไขห้วัดอาจสับสน กระวนกระวาย หรือวิตกกังวล และอาจประพฤตผิิดแปลก ชัก หรือ
ประสาทหลอน (เห็นสิ่งของหรือได้ยินเสียงที่ไม่มีอยู่จริง) หรือทําร้ายหรือฆ่าตัวตาย . คุณหรือบุตรหลานของคุณอาจมีอาการ
เหล่านี้ไม่ว่าคุณจะหรือบุตรหลานของคุณใชซ้านามิเวียรห์รือไม่ และอาการอาจเริ่มไม่นานหลังจากเริ่มการรักษาหากคุณใชย้า หาก
ลูกของคุณเป็นไข้หวัดใหญ่ คุณควรสังเกตพฤติกรรมของเขาอย่างระมัดระวังและโทรเรียกแพทย์ทันทีหากเขาหรือเธอสับสน
หรือมีพฤติกรรมผิดปกติ หากคุณเป็นไขห้วัดใหญ่ คุณ ครอบครัว หรือผู้ดูแลควรโทรหาแพทย์ทันที หากคุณสับสน มีพฤติกรรม
ผิดปกติ หรือคิดทีจ่ะทําร้ายตัวเอง ให้แน่ใจว่าครอบครัวของคุณ
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หรือผู้ดูแลรู้ว่าอาการใดอาจร้ายแรงจึงโทรหาแพทย์ได้หากคุณไม่สามารถไปรับการรักษาด้วยตนเองได้

ถามแพทย์ของคุณว่าคุณควรได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในแต่ละปีหรือไม่ Zanamivir ไม่ได้ใช้แทนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจําปี 
หากคุณไดร้ับหรือวางแผนที่จะรับวัคซีนป้องกันไขห้วัดใหญใ่นจมูก (FluMist วัคซีนไขห้วัดใหญท่ี่ฉีดเข้าจมูก) คุณควรแจ้งให้
แพทย์ทราบก่อนใชย้าซานามเิวียร์ ซานามิเวียรอ์าจรบกวนการทํางานของวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในจมูก หากต้องกินก่อนฉีด
วัคซีนนานถึง 2 สัปดาห์หรือไม่เกิน 48 ชั่วโมง

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

หากคุณลืมสูดดมขนาดยา ให้สูดดมทันททีี่นึกได้ หากถึงเวลา 2 ชั่วโมงหรือน้อยกว่าจนกว่าจะถึงมื้อถัดไป ให้ข้ามขนาดยาทีล่ืมไป
และดําเนินการตามกําหนดเวลาการให้ยาตามปกติ อย่าสูดดมยาสองครั้งเพื่อชดเชยยาที่ไม่ได้รับ หากคุณพลาดการทานยาหลาย
ครั้ง ให้โทรหาแพทย์เพื่อหาว่าต้องทําอย่างไร

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Zanamivir อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

อาการวิงเวียนศีรษะ

การระคายเคืองของจมูก

ปวดข้อ

หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ หรือที่กล่าวถึงในส่วนข้อควรระวังพิเศษ ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที:

หายใจลําบาก

หายใจดังเสียงฮืด ๆ

หายใจถี่

ลมพิษ

ผื่น

อาการคัน

กลืนลําบาก

อาการบวมทีใ่บหน้า คอ ลิ้น ริมฝีปาก ตา มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง

เสียงแหบ

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณไ์ม่พึง
ประสงคจ์าก MedWatch ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) หรือทางโทรศัพท์ 
(1-800-332-1088)
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หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกําจัดยานี้?

เก็บยานี้ไวใ้นภาชนะที่เข้าและให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ที่อุณหภูมหิ้องและห่างจากความร้อนและความชื้นที่มากเกินไป (ไม่ใช่ในห้องนํ้า)

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
ตื่นขึ้นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

คุณควรรักษาสุขอนามัยทีเ่หมาะสม ล้างมือบ่อยๆ และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ เช่น การแบ่งปันถ้วยและอุปกรณ์ทีส่ามารถแพร่เชื้อ
ไวรัสไข้หวัดใหญ่ไปยังผู้อื่นได้

Diskhaler ควรใชส้ําหรับซานามิเวียร์เท่านั้น อย่าใช้ Diskhaler เพื่อใชย้าอื่น ๆ ที่คุณสูดดม

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ใบสั่งยาของคุณอาจไม่สามารถเติมเงินได้

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายชื่อยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์) ทั้งหมด
ที่คุณกําลังใช้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่
ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญทีพ่กติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

เรเลนซา®

แก้ไขล่าสุด - 01/15/2018

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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https://www.poisonhelp.org/help


14/4/22, 13:16 น. Zanamivir สูดดมทางปาก สมุนไพรยาและอาหารเสริม

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ
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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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