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ซิโดวูดีน
ออกเสียงว่า (zye doe 'vue deen)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

ไซโดวูดีนอาจลดจํานวนเซลลใ์นเลือดของคุณ รวมถึงเซลล์เม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว แจ้งใหแ้พทย์ประจําตัวของคุณ
ทราบหากคุณเคยมีหรือเคยมเีซลลเ์ม็ดเลือดชนิดใดๆ หรือมีความผิดปกตขิองเลือด เช่น โรคโลหิตจาง (จํานวนเซลลเ์ม็ดเลือด
แดงตํ่ากว่าปกติ) หรือปัญหาเกี่ยวกับไขกระดูกหรือไม่ โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทหีากคุณพบอาการใด ๆ ต่อไปนี้: มีเลือด
ออกหรือชํ้าผิดปกติ มไีข้ หนาวสั่น หรืออาการอื่นๆ ของการติดเชื้อ เหนื่อยล้าหรืออ่อนแรงผิดปกติ หรือผิวสซีีด

ไซโดวูดีนยังอาจทําใหเ้กิดอันตรายถึงชีวิตต่อตับและภาวะทีอ่าจเป็นอันตรายถึงชีวิตทีเ่รียกว่าแลคติกแอซิโดซิส (การสะสม
ของกรดแลคตกิในเลือด) แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคตับมาก่อน หากคุณพบอา
การใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน: คลื่นไส้, อาเจียน, ปวดท้องด้านขวาบน, 
เบื่ออาหาร, เหนื่อยล้ามาก, อ่อนแรง, เวียนศีรษะ, มึนหัว, หัวใจเต้นเร็วหรือผิดปกติ , หายใจลําบาก, ปัสสาวะสีเหลืองเข้ม
หรือสีนํ้าตาล, ลําไส้สีอ่อน, ผิวหรือตาเป็นสีเหลือง, รู้สึกหนาวโดยเฉพาะที่แขนหรือขา, หรือปวดกล้ามเนื้อที่แตกต่างจาก
อาการปวดกล้ามเนื้อทีคุ่ณมักจะพบ

ไซโดวูดีนอาจทําให้เกิดโรคกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรับประทานเป็นเวลานาน โทรหาแพทย์หากคุณมีอาการเหนื่อยล้า 
ปวดกล้ามเนื้อ หรืออ่อนแรง

สิ่งสําคัญคือต้องนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบาง
อย่างเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของคุณต่อ zidovudine

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยาไซโดวูดีน

hy เป็นยานี้กําหนด?

Zidovudine ใชร้่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษาการติดเชื้อไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV) Zidovudine มอบให้กับหญิง
ตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ HIV เพื่อลดโอกาสในการแพรเ่ชื้อไปยังทารก Zidovudine อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า nucleoside reverse 
transcriptase inhibitors (NRTIs) มันทํางานโดยการลดปริมาณของเอชไอวีในเลือด แม้ว่า zidovudine ไม่สามารถรักษา HIV 
ได้ แต่ก็อาจ
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ลดโอกาสที่คุณจะเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ทีไ่ด้มา และโรคทีเ่กี่ยวข้องกับเอชไอวี เช่น การติดเชื้อรุนแรงหรือมะเร็ง การ
ใช้ยาเหล่านี้ควบคู่ไปกับการฝึกมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบชีวิตอื่นๆ อาจลดความเสี่ยงในการแพร่ (
แพร่) ไวรัสเอชไอวีไปยังบุคคลอื่น

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Zidovudine มาในรูปแบบแคปซูลแท็บเล็ตและนํ้าเชื่อมที่รับประทานทางปาก โดยปกตผิู้ใหญ่จะรับประทานวันละสองครั้งและทารก
และเด็กสองถึงสามครั้งต่อวัน ทารกอายุไม่เกิน 6 สัปดาห์อาจใชย้าไซโดวูดีนทุกๆ 6 ชั่วโมง เมื่อสตรีมีครรภใ์ช้ยาไซโดวูดีน อาจต้อง
รับประทานวันละ 5 ครั้ง ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่
เข้าใจ ใชย้าไซโดวดูีนตามทีก่ํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

แพทย์ของคุณอาจหยุดการรักษาของคุณชั่วคราวหากคุณพบผลข้างเคียงทีร่้ายแรง

Zidovudine ควบคุมการติดเชื้อ HIV แต่ไมส่ามารถรักษาได้ ทานไซโดวูดีนต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานไซโดวูดีนโดยไม่ได้
ปรึกษาแพทย์ เมื่อยาไซโดวูดนีของคุณเริ่มมนี้อยลง ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรให้มากขึ้น หากคุณลืมรับประทานยาหรือหยุดทาน
ยาไซโดวูดีน อาการของคุณอาจกลายเป็นเรื่องยากขึ้น

ใช้สําหรับยานี้

ไซโดวูดีนยังใช้ร่วมกับยาอื่นๆ ในบางสถานการณ์เพื่อรักษาบุคลากรทางการแพทย์และบุคคลอื่นๆ ทีต่ิดเชื้อเอชไอวีหลังจากสัมผัสกับ
เลือด เนื้อเยื่อ หรือของเหลวอื่นๆ ในร่างกายที่ปนเปื้อนโดยไม่ได้ตั้งใจ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงทีเ่ป็นไปได้ของ
การใช้ยานี้สําหรับสภาพของคุณ

ยานี้บางครั้งมีกําหนดสําหรับการใช้งานอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานไซโดวูดีน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาไซโดวดูีน ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมอื่นๆ ในผลิตภัณฑ์ไซโดวดูีน สอบถามเภสัชกร
ของคุณเพื่อดรูายการส่วนผสม

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังรับประทานหรือวางแผนทีจ่ะใช้ยาทีส่ั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์อื่นใด 
อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ยาเคมบีําบัดสําหรับโรคมะเร็ง doxorubicin (Doxil), ganciclovir (Cytovene, Valcyte), 
interferon alfa, ribavirin (Copegus, Rebetol, Ribasphere) และ stavudine (Zerit) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยน
ขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคไตมาก่อน

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะทานยาไซโดวดูีน ให้ติดต่อ
แพทย์ของคุณ คุณไมค่วรให้นมลูกหากคุณติดเชื้อเอชไอวีหรือถ้าคุณกําลังใชย้าไซโดวูดีน

คุณควรรู้ว่าคุณอาจสูญเสียไขมันในร่างกายจากใบหน้า ขา และแขน ปรึกษาแพทย์หากคุณสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้
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คุณควรรู้ว่าในขณะที่คุณใช้ยาเพื่อรักษาการติดเชื้อเอชไอวี ระบบภูมิคุ้มกันของคุณอาจแข็งแรงขึ้น และเริ่มต่อสูก้ับการติดเชื้อ
อื่นๆ ที่มีอยู่ในร่างกายของคุณแล้ว นีอ่าจทําให้คุณมีอาการของการติดเชื้อเหล่านั้น หากคุณมีอาการใหม่หรืออาการแย่ลงหลัง
จากเริ่มการรักษาด้วยยาไซโดวูดีน อย่าลืมบอกแพทย์

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ข้ามปริมาณที่ไมไ่ดร้ับและดําเนินการตามกําหนดเวลาการให้ยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

ไซโดวูดนีอาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

ปวดท้องหรือตะคริว

อิจฉาริษยา

ท้องร่วง (โดยเฉพาะในเด็ก)

ท้องผูก

ปวดหัว

นอนหลับยากหรือหลับยาก

หากคุณพบอาการดังต่อไปนี้ หรืออาการใดๆ ที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่สําคัญ ให้โทรเรียกแพทยข์อง
คุณทันที:

ผื่น

พุพองหรือลอกของผิวหนัง

ลมพิษ

อาการคัน

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

บวมที่ตา ใบหน้า ลิ้น ริมฝีปาก หรือลําคอ

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)
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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

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เก็บยาไซโดวูดีนไว้ให้พร้อม อย่ารอจนกว่าคุณจะหมดยาเพื่อเติมใบสั่งยาของคุณ

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

ชื่อแรนด์

เรโทรไวรัส®

ชื่อของเธอ

AZT

ZDV

แก้ไขล่าสุด - 05/15/2018

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


14/14/22, 13:53 น. ไซโดวูดีน สมุนไพรยาและอาหารเสริม

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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