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คําเตือนทีส่ําคัญ:

จากการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุทีเ่ป็นโรคสมองเสื่อม (โรคทางสมองที่ส่งผลต่อความสามารถในการจดจํา คิดอย่างชัดเจน 
สื่อสาร และทํากิจกรรมประจําวัน และอาจทําให้อารมณแ์ละบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงไป) ที่ใชย้ารักษาโรคจิต (ยารักษาโรคจิต) 
เช่น พาลิเพอริโดน เพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตระหว่างการรักษา ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมอาจมีโอกาสเป็นโรคหลอด
เลือดสมองหรือโรคหลอดเลือดสมองตีบระหว่างการรักษามากขึ้น

Paliperidone ไม่ได้รับการอนุมัตจิากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) สําหรับการรักษาปัญหาพฤติกรรมในผูสู้ง
อายุที่เป็นโรคสมองเสื่อม พูดคุยกับแพทย์ที่สั่งจ่ายยานี้ หากคุณ สมาชิกในครอบครัว หรือคนทีคุ่ณดูแลมีภาวะสมองเสื่อมและ
กําลังใช้ยาปาลเิพอริโดน สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซตข์อง FDA:http://www.fda.gov/Drugs [http://
www.fda.gov/Drugs]

hy เป็นยานี้กําหนด?

Paliperidone ใช้เพื่อรักษาอาการของโรคจิตเภท (ความเจ็บป่วยทางจิตที่ทําใหเ้กิดการรบกวนหรือคิดผิดปกติ หมดความสนใจใน
ชีวิต และอารมณท์ี่รุนแรงหรือไมเ่หมาะสม) Paliperidone อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่ายารักษาโรคจิตผิดปกติ มันทํางานโดยเปลี่ยน
กิจกรรมของสารธรรมชาติบางอย่างในสมอง

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Paliperidone มาในรูปแบบแท็บเล็ตที่ออกฤทธิน์าน (ออกฤทธิ์นาน) เพื่อใชท้างปาก มักรับประทานวันละครั้งในตอนเช้าโดยมหีรือ
ไม่มีอาหาร ใช้ paliperidone ในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอใหแ้พทย์หรือ
เภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไมเ่ข้าใจ ใช้ paliperidone ตรงตามทีก่ําหนด อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของ
คุณกําหนด

กลืนเม็ดยาทั้งหมดด้วยนํ้าปริมาณมากหรือของเหลวอื่น ๆ อย่าแยกเคี้ยวหรือบดเม็ด บอกแพทย์หากคุณไม่สามารถกลืนยาเม็ดได้ 
แพทย์ของคุณอาจจะสั่งยาอื่นเพื่อรักษาสภาพของคุณ
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พูดคุยกับแพทย์เกี่ยวกับความรู้สึกของคุณในระหว่างการรักษา หากอาการของคุณยังคงน่าเป็นห่วง แพทย์ของคุณอาจ
ค่อยๆ เพิ่มขนาดยาของคุณ ไมบ่่อยกว่าหนึ่งครั้งในทุก 5 วัน

Paliperidone ควบคุมอาการของโรคจิตเภทแต่ไมส่ามารถรักษาสภาพได้ ทาน paliperidone ต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่า
หยุดทานปาลิเพอริโดนโดยไมไ่ด้ปรึกษาแพทย์

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานปาลเิพอริโดน
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ paliperidone, risperidone (Risperdal) หรือยาอื่นๆ

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพรที่
คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี:้ ยากล่อมประสาท; ยาปฏิชีวนะบางชนิด เช่น erythromycin (EES, E-
Mycin, Erythrocin), gatifloxacin (Tequin) (ไม่มีจําหน่ายในสหรัฐอเมริกา), moxifloxacin (Avelox) และ 
sparfloxacin (Zagam); ยารักษาโรคจิตบางชนิดเช่น chloproromazine (Sonazine, Thorazine), pimozide (Orap), 
risperidone (Risperdal) และ thioridazine; ซิซาไพรด์ (โพรพัลซิด); levodopa (ใน Sinemet ใน Stalevo); ยารักษาโรค
วิตกกังวล ความดันโลหิตสูง หรืออาการชัก ยาสําหรับการเต้นของหัวใจผิดปกตเิช่น amiodarone (Cordarone), 
disopyramide (Norpace), dofetilide (Tikosyn); procainamide (Procanbid, Pronestyl), quinidine 
(Quinidex) และ sotalol (Betapace, เบตาเพซ เอเอฟ); ยากล่อมประสาท; ยานอนหลับ; และยากล่อมประสาท แพทย์ของ
คุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยมีหรือเคยมีช่วง QT ที่ยืดเยื้อ (ปัญหาหัวใจทีห่ายากซึ่งอาจทําให้เป็นลมหรือ
หัวใจเต้นผิดปกต)ิ การเต้นของหัวใจช้าหรือผิดปกติ หัวใจวาย; โพแทสเซียมหรือแมกนีเซียมในเลือดตํ่า อาการชัก; ปัญหาในการ
รักษาสมดุลของคุณ จังหวะ; อาการบาดเจ็บที่ศีรษะ เนื้องอกในสมอง โรคพารก์ินสัน (ความผิดปกติของระบบประสาททีท่ําให้
เกิดปัญหากับการเคลื่อนไหว การควบคุมกล้ามเนื้อ และการทรงตัว); โรคเบาหวาน; โรคมะเร็งเต้านม; การผ่าตัดเกี่ยวกับลําไส้ 
ภาวะใด ๆ ที่ทําใหเ้กิดการอุดตันหรือตีบของหลอดอาหาร (หลอดที่เชื่อมระหว่างปากกับกระเพาะอาหาร) กระเพาะอาหาร หรือลําไส้ 
เช่น โรคซิสติก ไฟโบรซิส (โรคทีม่ีมาแต่กําเนิดที่ทําใหเ้กิดปัญหากับการหายใจ การย่อยอาหาร และการสืบพันธุ์) และโรคลําไส้
อักเสบ (IBD) ; กลุ่มอาการที่ทําใหเ้ยื่อบุลําไสบ้วม); และโรคไต หัวใจ หรือตับ แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณดื่มหรือเคยดื่ม
แอลกอฮอล์ปริมาณมาก และถ้าคุณใชห้รือเคยใช้ยาข้างถนนหรือใช้ยาตามใบสั่งแพทย์มากเกินไป แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของ
คุณทราบ หากคุณเคยต้องหยุดใช้ยารักษาอาการป่วยทางจิตเนื่องจากผลข้างเคียงที่รุนแรง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังตั้งครรภ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณอยู่ในช่วงสองสามเดือนสุดท้ายของการ
ตั้งครรภ์ หรือหากคุณวางแผนที่จะตั้งครรภ์หรือกําลังให้นมบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับประทานยาปาลเิพอริโดน ให้โทรเรียก
แพทย์ของคุณ Paliperidone อาจทําให้เกิดปัญหาในทารกแรกเกิดหลังคลอดหากได้รับในช่วงเดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์

หากคุณกําลังมีการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ยาปาลิเพอริโดน

คุณควรรู้ว่า paliperidone อาจทําให้คุณง่วงและอาจทําใหม้ีปัญหาในการคิดและการเคลื่อนไหว อย่าขับรถหรือใช้เครื่องจักร
จนกว่าคุณจะรู้ว่ายานีส้่งผลต่อคุณอย่างไร

คุณควรรู้ว่าแอลกอฮอลอ์าจทําให้ง่วงนอนทีเ่กิดจาก paliperidone อย่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นขณะทีคุ่ณใชย้านี้
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คุณควรรู้ว่าคุณอาจพบภาวะนํ้าตาลในเลือดสูง (นํ้าตาลในเลือดของคุณเพิ่มขึ้น) ในขณะทีคุ่ณกําลังใชย้านี้ แม้ว่าคุณจะไมไ่ด้เป็น
เบาหวานอยูแ่ล้วก็ตาม หากคุณเป็นโรคจิตเภท คุณอาจมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเบาหวานมากกว่าผู้ทีไ่ม่ได้เป็นโรคจิตเภท และการ
รับประทานยาพาลเิพอริโดนหรือยาที่คล้ายคลึงกันอาจเพิ่มความเสี่ยงได้ แจ้งให้แพทย์ทราบทันที หากคุณมีอาการใดๆ ต่อไปนี้
ในขณะที่ทานยาปาลเิพอริโดน: กระหายนํ้ามาก ปัสสาวะบ่อย หิวมาก มองเห็นไม่ชัด หรืออ่อนแรง สิ่งสําคัญคือต้องโทรหาแพทย์
ทันทีที่คุณมอีาการเหล่านี้ เนื่องจากนํ้าตาลในเลือดสูงอาจทําให้มีอาการรุนแรงขึ้นได้ เช่น ปากแห้ง คลื่นไส้อาเจียน หายใจ
ลําบาก ลมหายใจมีกลิ่นผลไม้ หรือหมดสติ

คุณควรรู้ว่า paliperidone อาจทําให้ร่างกายของคุณเย็นลงได้ยากขึ้นเมื่ออากาศร้อนจัด แจ้งแพทย์หากคุณวางแผนทีจ่ะ
ออกกําลังกายหรือต้องเผชิญกับความร้อนจัด

คุณควรรู้ว่า paliperidone อาจทําให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะมึนงงและเป็นลมเมื่อคุณลุกขึ้นจากท่านอนเร็วเกินไป นีเ่ป็นเรื่อง
ปกตมิากขึ้นเมื่อคุณเริ่มใช้ paliperidone ครั้งแรกหรือเมื่อปริมาณของคุณเพิ่มขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใหลุ้กจากเตียง
ช้าๆ วางเท้าบนพื้นสักสองสามนาทีก่อนลุกขึ้นยืน

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Paliperidone อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

เวียนหัว รู้สึกไม่มั่นคง หรือมีปัญหาในการรักษาสมดุล

เหนื่อยมาก

ความอ่อนแอ

ปวดหัว

ปากแห้ง

นํ้าลายเพิ่มขึ้น

นํ้าหนักมากขึ้น, นํ้าหนักเพิ่มขึ้น, อ้วนขึ้น

อาการปวดท้อง

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

ไข้

ปวดกล้ามเนื้อหรือตึง

ล้ม
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ความสับสน

หัวใจเต้นเร็ว เต้นแรง หรือเต้นผิดปกติ

เหงื่อออก

การเคลื่อนไหวผิดปกตขิองใบหน้าหรือร่างกายทีคุ่ณไม่สามารถควบคุมได้

การเคลื่อนไหวช้าหรือแข็ง

กระสับกระส่าย

การแข็งตัวขององคชาตที่เจ็บปวดเป็นเวลานานหลายชั่วโมง

Paliperidone อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่ใชย้านี้

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกําจัดยานี้?

เก็บยานี้ไวใ้นภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นทีม่ากเกินไป (
ไม่ใช่ในห้องนํ้า)

ควรกําจัดยาทีไ่ม่จําเป็นด้วยวิธพีิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทิ้งยานี้
ลงในชักโครก วิธทีี่ดทีี่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใชโ้ปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิล
ในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซตก์ารกําจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (http://
goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิเ์ข้าถึงโปรแกรมรับคืน

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

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:
การเคลื่อนไหวผิดปกตขิองใบหน้าหรือร่างกายทีคุ่ณไม่สามารถควบคุมได้

การเคลื่อนไหวช้าหรือแข็ง

กระสับกระส่าย

ความไม่มั่นคง

อาการง่วงนอน

หัวใจเต้นเร็ว
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15/4/22, 15:05 น. พาลิเพอริโดน สมุนไพรยาและอาหารเสริม

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

เก็บนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์ของคุณ

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

คุณอาจสังเกตเห็นบางสิ่งที่ดูเหมือนแท็บเล็ตในอุจจาระของคุณ นี่เป็นเพียงเปลือกแท็บเล็ตเปล่าและไม่ได้หมายความว่าคุณไม่
ได้รับยาครบถ้วน

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

ชื่อแรนด์

อินวีก้า®

แก้ไขล่าสุด - 07/15/2017

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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