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*พ้ืนที่ระบาดตาม https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/intro.php 
**ไมรวมผูสัมผัสของผูสัมผัส (secondary contact) 

เฝาระวังในโรงพยาบาล 

แผนกเวชระเบยีน/จุดคัดกรอง 
- คัดกรองประวัติผูปวย 
- OPD หรือ ER 

1. ผูปวยที่มีประวัติไขหรือวัดอุณหภูมิไดตั้งแต 37.5°C ขึ้นไป รวมกับอาการระบบทางเดินหายใจอยางใดอยางหนึ่ง 
(ไอ น้ํามูก เจ็บคอ หายใจเร็ว หรือหายใจเหน่ือย หรือหายใจลําบาก) และมีประวัติในชวง 14 วัน กอนวันเริ่มมีอาการ คอื 
ก. มีการเดนิทางไปหรือมาจากประเทศ หรอื อาศัยอยูในพื้นที่ที่มกีารรายงานการระบาดตอเนื่องของ COVID-19*  หรือ 
ข. เปนผูประกอบอาชีพที่สัมผัสใกลชิดกับนักทองเที่ยวที่มาจากพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดตอเนือ่งของ COVID-19*  หรอื 
ค. มีประวัติใกลชิดหรือสัมผัสเสี่ยงสูง** กับผูปวยยืนยนั COVID-19 ตามแนวทางการเฝาระวังและสอบสวนโรค 
ง. เปนบคุลากรทางการแพทยและสาธารณสุขที่สัมผัสกับผูปวยยืนยนั หรือสารคดัหลั่งจากระบบทางเดินหายใจของผูปวยสงสัย

หรือยืนยนั COVID-19 โดยไมไดใสอุปกรณปองกันตนเองที่เหมาะสม 
จ. มีประวัติไปในสถานที่ที่ประชาชนหนาแนนที่พบผูปวยยืนยนัในชวงเวลาเดียวกันตามที่คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดประกาศ 

2. ผูปวยปอดอกัเสบท่ีมีประวัติอยางใดอยางหนึ่ง ตอไปนี ้
ก. มีประวัติใกลชิดกับผูปวย COVID-19 หรือ 
ข. เปนบคุลากรทางการแพทย  หรอื 
ค. เปนผูปวยปอดอกัเสบที่หาสาเหตุไมไดและรักษาแลวอาการไมดขีึ้นใน 48-72 ชั่วโมง หรือ 
ง. เปนผูปวยโรคปอดอกัเสบที่มีลักษณะเขาไดกับ COVID-19 เชน consolidation หรือ ground glass ทั้ง 2 ขางของปอด

บริเวณ peripheral หรือ sub-pleural based และมี Lymphocyte ในเลือดต่ํา 
3. การพบผูปวยเปนกลุมกอน 

ก. กรณีเปนบุคลากรทางการแพทย ตั้งแต 3 รายขึ้นไป ในแผนกเดียวกนัในชวงสัปดาหเดียวกัน (หากสถานพยาบาลขนาดเล็ก    
เชน คลินิก ใชเกณฑ 3 รายขึ้นไปในสถานพยาบาลนั้นๆ) 

ข. กรณีไมเปนบุคลากรทางการแพทย ตั้งแต 5 รายขึ้นไป ในสถานที่เดียวกัน ในชวงสัปดาหเดียวกันโดยมคีวามเชื่อมโยงกันทาง
ระบาดวิทยา 

Fever & ARI clinic 
แพทยซักประวัติ ตรวจรางกาย 

ไมพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (1 หองปฏิบตัิการ) 

1) พิจารณาดูแลรักษาตามความเหมาะสม 

2) สามารถรักษาแบบผูปวยนอกได แนะนําการปฏิบัติตัว (home-quarantine)     
อยางนอย 14 วัน 

3) ถามีอาการรุนแรง ใหพิจารณารับไวในโรงพยาบาลเพื่อการตรวจวินิจฉัย และรักษา
ตามความเหมาะสม ใหใช droplet precautions ระหวางรอผลการวินิจฉัยสุดทาย 

4) กรณีอาการไมดีขึ้นภายใน 48 ชั่วโมง พจิารณาสงตรวจหาเช้ือไวรัส SARS-CoV2 ซ้ํา 

ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
1) รับไวในโรงพยาบาล ใน single isolation room หรือ cohort ward 

(ที่มีเฉพาะผูปวยยืนยัน) ที่ระยะหางระหวางเตียงอยางนอย 1 เมตร 

2) กรณีอาการรุนแรง หรือตองทํา aerosol generating procedure 
ใหเขา AIIR 

3) ใหการรักษาดวยยาตานไวรัสตามแนวทางการดูแลรักษา 

ผูปวยเขาเกณฑ 

ผลการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV2 
# ในกรณีที่ทํา swab ตอเนื่อง ใหเปลี่ยนถุงมือทุกคร้ังหลัง swab 

ผูปวยแตละราย การเปลี่ยนกระจังหนาใหพิจารณาเปลี่ยนถาเปอน 

1) ใหผูปวยใสหนากากอนามัย พักรอ ณ บริเวณที่จดัไว หรือใหรอฟงผลที่บานโดยใหคําแนะนําการปฏิบตัิตวั หากมีขอบงชี้ในการรบัไวเปนผูปวยใน ใหอยูใน
หองแยกโรคเดี่ยว (single room หรือ isolation room) โดยไมจําเปนตองเปน AIIR 

2) บุคลากรสวม PPE ตามความเหมาะสม กรณีทั่วไปใหใช droplet รวมกับ contact precautions [กาวน ถุงมือ หนากากอนามยั และกระจังกันหนา (face 
shield)] หากมีการทาํ aerosol generating procedure เชน การเก็บตวัอยาง nasopharyngeal swab ใหบุคลากรสวมชดุปองกันแบบ airborne 
รวมกับ contact precautions [กาวนชนิดกันน้ํา ถุงมือ หนากากชนิด N-95 กระจังกันหนา หรือแวนปองกันตา (goggle) และหมวกคลุมผม]# 

3) ถามีขอบงชี้ในการถายภาพรังสีปอด (film chest) แนะนําใหเปน portable x-ray 
4) ตรวจทางหองปฏบิัติการพื้นฐาน พิจารณาตามความเหมาะสม (ไมจาํเปนตองใช designated receiving area ใหปฏิบัติตามมาตรฐานของหองปฏิบัตกิาร) 
5) การเก็บตวัอยางสงตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV2 

ก) กรณีผูปวยไมมีอาการปอดอักเสบ เก็บ nasopharyngeal swab และ throat swab/oropharyngeal swab ใสทั้ง 2 swab ในหลอด UTM หรือ VTM    

หลอดเดียวกัน (อยางนอย 2 มล.)  จํานวน 1 ชุด 

ข) กรณีผูปวยมีอาการปอดอักเสบ และไมใสทอชวยหายใจ 
o เก็บเสมหะใสใน sterile container จาํนวน 1 ขวด หรือ ใสในหลอด UTM หรือ VTM  จํานวน 1 ชุด 
o เด็กอาย ุ< 5 ป หรือผูที่ไมสามารถเก็บเสมหะได ใหเก็บ nasopharyngeal swab และ throat swab/oropharyngeal swab หรือ suction      

ใสในหลอด UTM หรือ VTM เดียวกัน  จํานวน 1 ชุด 

ค) กรณีผูปวยมีอาการปอดอักเสบ และใสทอชวยหายใจ เกบ็ tracheal suction ใสในหลอด UTM หรือ VTM จํานวน 1 หลอด 
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การรักษา COVID-19 แบงกลุมตามอาการไดเปน 5 กรณี ดังนี้ 
1. Mild case ที่ไมมีอาการ (asymptomatic)  

- แนะนําใหนอนโรงพยาบาล 2-7 วัน เมื่อไมมีภาวะแทรกซอน พิจารณาใหไปพักตอท่ีโรงพยาบาลเฉพาะ (designated 
hospital/หอผูปวยเฉพาะกิจสําหรับผูปวย COVID-19) อยางนอย 14 วัน นับจากวันเร่ิมปวย หลังจากนัน้แนะนําใหสวม
หนากากอนามัยและระมัดระวังสขุอนามัยเปนพิเศษในการติดตอสื่อสารกับผูอื่นจนครบ 1 เดือน นับจากวันที่เร่ิมปวย 

- ใหดูแลรักษาตามอาการ ไมใหยาตานไวรัส เนื่องจากผูปวยสวนมากในกลุมนี้หายไดเอง รวมท้ังอาจไดรับผลขางเคียงจากยา 
2. Mild case ที่มีอาการและภาพถายรังสีปอดปกติ ที่ไมมีภาวะเสี่ยง/ภาวะรวม/โรครวมสําคัญ 

- แนะนําใหนอนโรงพยาบาล 2-7 วัน ดูแลรักษาตามอาการ พิจารณาใหยา 2 ชนิด รวมกันเปนเวลา 5 วัน คือ 
1) Hydroxychloroquine หรือ chloroquine รวมกับ 
2) Darunavir + ritonavir หรือ lopinavir/ritonavir หรือ azithromycin## 

- เมื่ออาการดีขึ้นและผลถายภาพรังสีปอดยังคงปกต ิพิจารณาใหไปพักตอท่ีโรงพยาบาลเฉพาะ (designated hospital/หอ
ผูปวยเฉพาะกิจสําหรับผูปวย COVID-19) อยางนอย 14 วัน นับจากวันเร่ิมปวย หลังจากนั้น แนะนําใหสวมหนากากอนามัย 
และระมัดระวังสุขอนามัยเปนพิเศษในการติดตอสื่อสารกับผูอื่นจนครบ 1 เดือน นับจากวันที่เร่ิมปวย 

3. Mild case ที่มีอาการและภาพถายรังสีปอดปกติ แตมีปจจัยเสี่ยง/ภาวะรวม/โรครวมสําคัญ ขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ ไดแก 
อายุมากกวา 60 ป, โรคปอดอุดกัน้เรื้อรัง (COPD) รวมโรคปอดเรื้อรังอ่ืนๆ, โรคไตเรื้อรัง (CKD), โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมโรคหัวใจ
แตกําเนิด, โรคหลอดเลือดสมอง, เบาหวานที่ควบคุมไมได, ภาวะอวน (BMI ≥35 กก./ตร.ม.), ตับแข็ง, ภาวะภูมิคุมกันต่ํา และ 
lymphocyte นอยกวา 1,000 เซลล/ลบ.มม. 
- แนะนําใหใชยา 3 ชนิด 5 วัน คือ 

1) Hydroxychloroquine หรือ chloroquine รวมกับ 
2) Darunavir + ritonavir หรือ lopinavir/ritonavir รวมกับ 
3) Azithromycin## 

- หากภาพถายรังสีปอดแยลง (progression of infiltration) ใหพิจารณาเพ่ิม favipiravir เปนระยะเวลา 5-10 วัน ขึ้นกับ
อาการทางคลินิก 

4. Pneumonia case ไมรุนแรง (minimal หรือ focal infiltrates และ มี O2 Sat ≥94% at room air) ที่ไมมีภาวะเสี่ยง/ภาวะ
รวม/โรครวมสําคญั แนะนําใหใชยา 3 ชนิด รวมกัน นาน 5 วัน 

1) Hydroxychloroquine หรือ chloroquine (เพ่ิมขนาดเปน 2 เทา) รวมกับ 
2) Darunavir + ritonavir หรือ lopinavir/ritonavir รวมกับ 
3) Azithromycin##  

- หากภาพถายรังสีปอดแยลง (progression of infiltration) ใหพิจารณาเพ่ิม favipiravir เปนระยะเวลา 5-10 วัน ขึ้นกับ
อาการทางคลินิก 

5. Pneumonia case ที่มีภาวะเสีย่ง/ภาวะรวม/โรครวมสําคัญ หรือ pneumonia ทีม่ีลักษณะดังตอไปนี้คือ progressive หรือ 
extensive หรือ multi focal หรือ bilateral หรือมีอาการรุนแรง ไดแก มี extrapulmonary organ dysfunction หรือ   
ตองใช high-flow nasal cannula (HFNC) หรือ non-invasive ventilation (NIV) หรือ invasive ventilation (IV)     
เพ่ือรักษาระดับ SpO2 ≥90%) แนะนําใหใชยา 4 ชนิด รวมกัน อยางนอย 10 วัน ยกเวน favipiravir 

1) Favipiravir เปนเวลา 5-10 วัน ขึ้นกบัอาการทางคลินิก รวมกับ 
2) Hydroxychloroquine หรือ chloroquine (เพ่ิมขนาดเปน 2 เทา) รวมกับ 
3) Darunavir + ritonavir หรือ lopinavir/ritonavir รวมกับ 
4) Azithromycin## 

- เลือกใช respiratory support ดวย HFNC กอนใช invasive ventilation 
- พิจารณาใช organ support อื่นๆ ตามความจําเปน 
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คําแนะนําอ่ืนๆ 
- ผูปวยทีไ่ด darunavir + ritonavir หรือ lopinavir/ritonavir พิจารณาตรวจ anti-HIV กอนใหยา และระวัง

ผลขางเคียงที่พบบอย คือ ทองเสีย คลื่นไส และตับอักเสบ รวมถึงตรวจสอบ drug-drug interaction ของยาที่ไดรวมกัน 
- ผูปวยทีไ่ด darunavir + ritonavir หรือ lopinavir/ritonavir นานกวา 10 วัน ใหพิจารณาทํา EKG ถามี QTc >500 

msec ใหติดตามอยางใกลชิด และ/หรือ พิจารณาหยุด darunavir และ ritonavir หรือ lopinavir/ritonavir หรือแกไข
ภาวะอ่ืนที่ทาํใหเกิด QTc prolongation 

- การใช favipiravir ในหญิงตั้งครรภ มีโอกาสเกิด teratogenic effect ควรระวังในการใช และตองใหคําแนะนําเพื่อให
ผูปวยรวมตัดสินใจ 

- หากสงสัยมีการติดเชื้อ SARS-CoV2 รวมกับเชื้ออ่ืน พิจารณาใหยาตานจลุชีพอืน่รวมดวย ตามความเหมาะสม 
- ไมแนะนําใหใช steroid ในการรักษา COVID-19 ยกเวนการใชตามขอบงชี้อ่ืนๆ เชน ARDS ใหพิจารณาเปนรายๆ ไป 

## การใช hydroxychloroquine รวมกับ azithromycin เปนสูตรที่มีหลักฐานการวิจัยทางคลินิกนอยมาก ตองการ
การศึกษาเพิ่มเติม แพทยควรติดตามผลการรักษาดวยยาสูตรนีอ้ยางใกลชิดและพรอมที่จะปรบัเปลี่ยนการรักษาได 

 

*** การพิจารณาจําหนายผูปวยออกจากโรงพยาบาลไปยัง หอผูปวยเฉพาะกิจ COVID-19 หรือโรงพยาบาลที่รฐัจัดให 
(designate hospital/camp isolation) เมื่อผูปวยมีเกณฑอยางนอยดังตอไปนี ้

◊ อุณหภูมไิมเกิน 37.8°C ตอเนื่อง 48 ชั่วโมง 
◊ Respiratory rate ไมเกิน 20 คร้ัง/นาที 
◊ O2 sat room air 94% ขึ้นไป ขณะพัก 

- ผูปวยที่มีอาการดีขึ้นและผลถายภาพรังสีปอดไมแยลง พิจารณาใหไปพักตอที่โรงพยาบาลเฉพาะ (designated 
hospital/หอผูปวยเฉพาะกิจ/camp isolation) อยางนอย 14 วัน นับจากวันเริ่มปวย หลังจากนั้น แนะนําใหสวม
หนากากอนามัย และระมัดระวังสุขอนามัยการแพรเชื้อเปนพิเศษ และการแพรเชื้อสูผูอื่นจนครบ 1 เดือน 

- ออกจากโรงพยาบาลได โดยไมตองทํา swab ซ้ํากอนจําหนาย 
 

 

การรักษา COVID-19 ในผูปวยเด็ก 
1. Mild case ที่ไมมีปจจัยเสี่ยง/ภาวะรวม/โรครวมสําคัญ และภาพถายรังสีปอดปกติ 

แนะนําใหดูแลรักษาตามอาการ และพิจารณาใหยา 2 ชนิดรวมกัน คือ hydroxychloroquine หรือ chloroquine 
รวมกับ darunavir + ritonavir หรือ lopinavir/ritonavir หรือ azithromycin เปนเวลา 5 วัน 

2. Mild case ที่มีปจจัยเสี่ยง/ภาวะรวม/โรครวมสําคัญ (อายุนอยกวา 5 ป และภาวะอ่ืนๆ เหมือนเกณฑในผูใหญ) 
แนะนําใหยา 3 ชนิด นาน 5 วัน ไดแก 

- Hydroxychloroquine หรอื chloroquine รวมกับ 
- Darunavir + ritonavir (ถาอายุ >3 ป) หรือ lopinavir/ritonavir (ถาอายุนอยกวา 3 ป) รวมกับ 
- Azithromycin## 

3. Pneumonia case 
แนะนําใหยา 3 ชนิดเหมือนขางตน และแนะนําใหเพิ่ม favipiravir เปนยาตัวท่ี 4 รักษานานอยางนอย 10 วัน 
ในกรณีปอดอักเสบที่มีอาการรุนแรง ไดแก มีอัตราการหายใจเร็วตามอายุ (<2 เดือน: >60 ครั้ง/นาที, 2 เดือน-1 ป: 
>50 ครั้ง/นาที, อายุ 1-5 ป: >40 ครั้ง/นาที, 5-10 ป: >30 ครั้ง/นาที, 10-15 ป > 24 ครั้ง/นาที) หรือ ตองให
ออกซิเจนเพ่ือรักษาระดับ SpO2 ≥94% หรือ มีอาการกินไมได มีภาวะขาดน้ํา หรือ ซึมผิดปกติ หรือใชยา 2 ชนิด 
นาน 24-48 ชั่วโมง แลวไมดีข้ึน 
 

  



แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สําหรับแพทยและบุคลากรสาธารณสุข 
โดย คณะทํางานดานการรักษาพยาบาลและการปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข รวมกับ คณาจารยผูเชี่ยวชาญ จากคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยตางๆ 

(คณะกรรมการกํากับดูแลรักษาโควิด-19)  ฉบับปรับปรุง วันท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 

ฉบับปรับปรุง วันที่ 30 มนีาคม พ.ศ. 2563 สําหรับแพทยและบุคลากรสาธารณสุข 
แนวทางการดูแลรักษาและการใชยาตานไวรัส กรณโีรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

ตารางขนาดยารักษา COVID-19 ที่แนะนําในผูใหญและเด็ก 
 

ยา/ขนาดยาในผูใหญ ขนาดยาในผูปวยเด็ก ขอควรระวัง/ผลขางเคียงที่พบบอย 
Favipiravir (200 mg/tab) 
ผูใหญกิน วันที่ 1:  8 เม็ด วันละ 2 ครั้ง 
 วันที่ ตอมา: 3 เม็ด วันละ 2 ครั้ง 

วันที่ 1 30 mg/kg/dose วันละ 2 ครั้ง 
วันตอมา 10 mg/kg/dose วันละ 2 ครั้ง 

- มีโอกาสเกิด teratogenic effect  ควร
ระวังการใชในหญิงมีครรภหรือ ผูที่อาจ
ตั้งครรภ และตองใหคําแนะนําเพื่อใหผูปวย
รวมตัดสินใจ 

- อาจมีผลตอการสรางเม็ดเลือดแดง และการ
ทํางานของตับ 

Lopinavir/ritonavir (LPV/r) 
(เม็ด 200/50 mg/tab, น้ํา 80/20 mg/mL) 
ผูใหญกินครั้งละ 2 เม็ด ทุก 12 ช่ัวโมง 

อายุ 2 สัปดาห-1 ป 300/75 mg/m2/dose วันละ 2 ครั้ง 
อายุ 1-18 ป 230/57.5 mg/m2/dose วันละ 2 ครั้ง 
 

ขนาดยาชนิดเม็ดตามน้ําหนักตัว 
15-25 กิโลกรัม 200/50 mg วันละ 2 ครั้ง 
25-35 กิโลกรัม 300/75 mg วันละ 2 ครั้ง 
35 กิโลกรัมขึน้ไป 400/100 mg วันละ 2 ครั้ง 

- อาจทําใหทองเสีย คลื่นไสอาเจียน 
- ยานํ้าตองแชเย็น และควรกินพรอมอาหาร

เพื่อชวยการดูดซึม ยาเม็ดกินไมจําเปนตอง
กินพรอมอาหาร 

- อาจทําใหหัวใจเตนผิดจังหวะแบบ QT 
prolongation 

- อาจทําใหตับอักเสบ หรือตับออนอักเสบได 
(พบนอย) 

Darunavir (DRV) (600 mg/tab) กินรวมกับ 
ritonavir (RTV) (100 mg/tab) 
ผูใหญกิน DRV และ RTV อยางละ 1 เม็ด 
ทุก 12 ช่ัวโมง  

ขนาดยาตอครั้งตามน้ําหนกัตัว 
12-15 กิโลกรัม DRV 300 mg + RTV 50 mg 

วันละ 2 ครั้ง 
15-30 กิโลกรัม DRV 450 mg + RTV 100 mg เชา และ 

DRV 300 mg + RTV 100 mg เย็น 
30-40 กิโลกรัม DRV 450 mg + RTV 100 mg 

วันละ 2 ครั้ง 
40 กิโลกรัมขึน้ไป ขนาดยาเชนเดียวกับผูใหญ 

- ไมควรใชยาน้ีในเด็กอายุนอยกวา 3 ป หรอื
นํ้าหนักนอยกวา 10 กิโลกรัม 

- อาจทําใหทองเสีย คลื่นไสอาเจียน มีผื่นขึ้น 
- ควรกนิพรอมอาหาร 

Chloroquine (250 mg/tab เทากับ chloroquine 
base 150 mg/tab) 
ผูใหญกินครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง 
หากมี pneumonia และ/หรืออาการรุนแรงให 
กิน 2 เม็ด วันละ 2 ครั้ง 

8.4-16.7 mg/kg/dose (เทากับ chloroquine base 5-10 
mg/kg/dose) วันละ 2 ครั้ง โดยใหใชขนาดสูงในผูปวยท่ีมี
อาการรุนแรง 

- อาจทําใหหัวใจเตนผิดจังหวะแบบ QT 
prolongation, Torsardes de Pointes, 
Atrioventricular block ควรตรวจ EKG, 
ตรวจ Serum K และ Mg กอนสั่งยา 
อาจทําใหคลื่นไสอาเจียน ทองเสียและเกิด
ผื่นคันตามตัวได 

- ควรตรวจภาวะ G6PD deficiency ดวย 
- ควรกนิพรอมอาหาร 

Hydroxychloroquine (200 mg/tab เทากับ 
Chloroquine base 155 mg/tab) 
ผูใหญกิน 
วันที่ 1:  2 เม็ด วันละ 2 ครั้ง 
วันตอมา:  1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง 

วันที่ 1 6.5 mg/kg/dose (เทากับ chloroquine base 
10 mg/kg/dose) วันละ 2 ครั้ง 

วันตอมา 3.3 mg/kg/dose วันละ 2 ครั้ง 

- ผลขางเคียง คลื่นไสอาเจียน           
ปวดแนนทอง ทองเสีย คันตามตัว     
ผื่นลักษณะไมจําเพาะ ผิวหนังคล้ําขึ้น 

- ควรตรวจภาวะ G6PD deficiency ดวย 
- ควรกนิพรอมอาหาร 

Azithromycin (250 mg/tab, 200 mg/tsp) 
ผูใหญกิน 
วันที่ 1:  2 เม็ด วันละ 1 ครั้ง 
วันตอมา:  1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง 

วันที่ 1:  10 mg/kg/dose วันละ 1 ครั้ง 
วันตอมา:  5 mg/kg/dose วันละ 1 ครั้ง 

- ถาเปนชนิดแคปซูลควรใหกินกอน
อาหารอยางนอย 1 ช่ัวโมง หรือหลัง
อาหาร 2 ช่ัวโมง ถาเปนชนิดเม็ด
สามารถกินพรอมหรือไมพรอมอาหารได 

- ผลขางเคียง คือ ปวดทอง คลื่นไส 
อาเจียน อุจจาระเหลว ทองเสีย ทองอืด 

- ระมัดระวังการใชกับยาที่ทําใหเกิด QT 
prolongation 

- ใหใชยาดวยความระมัดระวังในผูปวยท่ี
เปนโรคตับ (significant hepatic 
disease) 

 


