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สิ่งสําคัญที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับยาเม็ด Rifater
• เป็นสิ่งสําคัญมากทีคุ่ณต้องทานยาเม็ด Rifater ตามที่แพทย์แจ้งให้คุณทราบ
• ต้องทานต่อไปจนกว่าแพทยจ์ะสั่งให้หยุด
• หากคุณกําลังใช้ยาอื่น ๆ รวมถึงยาที่คุณซื้อจากร้านขายยาหรือร้านค้า คุณต้องแน่ใจว่าแพทย์ของคุณรู้

• Rifater Tablets ทําใหข้องเหลวในร่างกายของคุณมีสีส้มหรือสแีดง ไม่ต้องกังวล - นี่เป็นเรื่องปกติและไม่
เป็นอันตราย

• ทานยาเม็ด Rifater ในขณะท้องว่าง ซึ่งหมายความว่าอย่างน้อย 30 นาทีก่อนอาหารหรือ 2 ชั่วโมงหลัง
อาหาร

• ในขณะที่คุณรับประทานยาเม็ดไรฟาเตอร์ คุณไม่ควรรับประทานชีสทีสุ่กแล้ว เนื้อหมัก ปลาบางชนิด (เช่น ปลาทูน่า ปลา
แซลมอน และปลาแมคเคอเรล) หรือดื่มไวนแ์ละเบียร์ (ดู 'การรับประทานยาเม็ดไรฟาเตอรร์่วมกับอาหารและเครื่องดื่ม')

• หากคุณเป็นไข้ ป่วย เริ่มไมส่บายมากขึ้น เบื่ออาหาร หรือมีผิว เหงือกหรือตาเหลือง ควรปรึกษา
แพทยท์ันที

อ่านเอกสารทีเ่หลืออย่างละเอียดก่อนเริ่มใช้ยานี้
เก็บใบนี้ไว้ คุณอาจต้องอ่านอีกครั้ง หากคุณมีคําถามเพิ่มเติม ใหส้อบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ ยานี้ได้รับ
การกําหนดให้คุณแล้ว อย่าส่งต่อให้คนอื่น อาจเป็นอันตรายต่อพวกเขาแม้ว่าอาการของพวกเขาจะเหมือนกับของ
คุณก็ตาม หากมีผลข้างเคียงทีร่้ายแรง หรือหากคุณสังเกตเห็นผลข้างเคียงใดๆ ที่ไม่ได้ระบไุว้ในเอกสารฉบับนี้ 
โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ

มีอะไรอยู่ในแผ่นพับนี้
1. Rifater Tablets คืออะไรและใช้ทําอะไร
2. สิ่งทีคุ่ณต้องรู้ก่อนทานยาเม็ดไรฟาเตอร์
3. วิธรีับประทานยาเม็ด Rifater
4. ผลข้างเคียงทีอ่าจเกิดขึ้น
5. วิธเีก็บแท็บเล็ต Rifater
6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ

1. Rifater Tablets คืออะไรและใชท้ําอะไร
ยาเม็ด Rifater ประกอบด้วยยาสามชนิดที่เรียกว่า isoniazid, rifampicin และ pyrazinamide พวกเขา
ทั้งหมดอยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่ายาต้านวัณโรค พวกมันทํางานโดยการฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทําใหเ้กิดวัณโรค Rifater 
Tablets ใช้รักษาวัณโรค (หรือทีเ่รียกว่า TB)

2. สิ่งทีคุ่ณต้องรู้ก่อนทานยาเม็ดไรฟาเตอร์
อย่าใช้ยาเม็ด Rifater ถ้า:
× คุณแพ้ (แพ้ง่าย) ต่อ
- ไอโซเนียซิด
- ไรแฟมปิซิน
- ไพราซินาไมด์
- ส่วนประกอบอื่นๆ ของยาเม็ด Rifater (ดูส่วนที่ 6: ข้อมูลเพิ่มเติม) สัญญาณของอาการแพ้ ได้แก่ ผื่น 

ปัญหาการกลืนหรือการหายใจ การบวมของริมฝีปาก ใบหน้า คอหรือลิ้น

คุณมีสีเหลืองของผิวหนังและดวงตา (ดีซ่าน)×

TITLE - ISONIAZID + PYRAZINAMIDE + RIFAMPICIN / RIFATER 
MEDICATION PATIENT INFORMATION IN THAI

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-isoniazid-pyrazinamide-rifampicin-rifater-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.1596.pdf


× คุณกําลังใชย้าซาควนิาเวียรห์รือริโทนาเวียรส์ําหรับการติดเชื้อเอชไอวี (ดูหัวข้อ "การใชย้าอื่น" ด้านล่าง)

อย่าใชห้ากข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นมีผลกับคุณ หากไม่แน่ใจ ใหป้รึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนรับประทานยาเม็ดไร
ฟาเตอร์

คําเตือนและข้อควรระวัง
พูดคุยกับแพทยห์รือเภสัชกรของคุณก่อนรับประทานยาเม็ด Rifater หาก:
-
-
-

คุณมีปัญหาตับ
คุณมีปัญหาเกี่ยวกับไต และหากคุณมี rifampicin มากกว่า 600 มก. ต่อวัน แสดงว่าคุณเป็นเบา
หวาน โรคเบาหวานของคุณอาจควบคุมไดย้ากขึ้นในขณะที่ทานยานี้

คุณมีหรือเคยเป็นโรคเกาต์ (ปวดหรือบวมที่ข้อ) คุณไอเป็นเลือด

คุณเป็นโรคลมบ้าหมู
คุณมีหรือเคยมปีัญหาสุขภาพจิต (เช่น ซึมเศร้าหรือโรคจิตเภท) คุณรู้สึกชาหรืออ่อนแรงที่แขนและขา 
(เส้นประสาทส่วนปลาย)
คุณมีการติดเชื้อเอชไอวี
คุณมีนํ้าหนักน้อยหรือขาดสารอาหาร
คุณดื่มแอลกอฮอล์ทุกวันหรือคุณเป็นคนติดสุรา คุณเสพ
ยาให้ตัวเอง
คุณเป็นผู้หญิงผิวดําหรือฮิสแปนิก
คุณมีปัญหาเลือดทีห่ายากที่เรียกว่า 'porphyria'
คุณมีปัญหาเลือดออกหรือมีแนวโน้มที่จะชํ้าได้ง่าย
อาการของวัณโรคกลับมาหรือแย่ลง (ดูหัวข้อที่ 4 ผลข้างเคียงทีเ่ป็นไปได้) แพทย์ของคุณบอกคุณว่า
ร่างกายของคุณใชเ้วลานานในการกําจัดยาบางชนิด (คุณมีสถานะอะซติิเลเตอร์ช้า)

คุณใสค่อนแทคเลนส์ การทานยาเม็ด Rifater อาจทําใหค้อนแทคเลนส์เปื้อนได้ถาวร ผู้ที่ทานยานี้คือ
เด็ก
คุณอายุ 65 ปขีึ้นไป

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
หากคุณไม่แน่ใจว่าข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นตรงกับคุณหรือไม่ ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนรับประทานยาเม็ดไร
ฟาเตอร์

การตรวจเลือด
แพทย์ของคุณจะต้องตรวจเลือดของคุณก่อนทีคุ่ณจะใช้ยานี้ ซึ่งจะช่วยใหแ้พทย์ของคุณทราบว่ามกีารเปลี่ยน
แปลงใดๆ เกิดขึ้นกับเลือดของคุณหลังจากรับประทานยานี้หรือไม่
หากคุณอายุ 35 ปีขึ้นไป คุณจะต้องตรวจเลือดทุกเดือนเพื่อตรวจดวู่าตับทํางานอย่างไร

ดูแลเป็นพิเศษด้วย Rifater Tablets
ปฏิกิริยาทางผิวหนังทีร่้ายแรง ได้แก่ กลุ่มอาการสตเีวนส์-จอห์นสัน (SJS), เนื้องอกทีผ่ิวหนังชั้นนอกทีเ่ป็นพิษ(สิบ) , มี
รายงานเกี่ยวกับปฏิกิริยาของยาทีม่อีาการ eosinophilia และอาการทางระบบ (DRESS), โรคถุงนํ้าดีอักเสบเฉียบพลัน 
exanthematous pustulosis (AGEP) ไดร้ับรายงานด้วยการใช้ Rifater Tablets
• SJS/TEN สามารถปรากฏเป็นจุดเป้าหมายสีแดงหรือเป็นหย่อมเป็นวงกลมได้ในช่วงแรก โดยมักมีตุ่มพอง

ตรงกลางลําตัว นอกจากนีย้ังสามารถเกิดแผลที่ปาก คอ จมูก อวัยวะเพศ และตา (ตาแดงและบวม) ได้ ผื่นที่
ผิวหนังอย่างรุนแรงเหล่านีม้ักมีไข้และ/หรือมีอาการคล้ายไขห้วัดใหญ่ ผื่นอาจลุกลามไปสูก่ารลอกของผิวหนัง
เป็นวงกว้างและภาวะแทรกซ้อนที่คุกคามชีวิตหรืออาจถึงแกช่ีวิตได้

• DRESS เริ่มแรกจะมอีาการคล้ายไข้หวัดใหญ่และมีผื่นขึ้นบนใบหน้า ต่อมาเป็นผื่นขึ้นโดยมีอุณหภูมริ่างกายสูง 
ระดับเอนไซมใ์นตับเพิ่มขึ้นทีพ่บในการตรวจเลือด และเพิ่มชนิดของเซลลเ์ม็ดเลือดขาว (eosinophilia) และ
ต่อมนํ้าเหลืองโต .



• AGEP ปรากฏขึ้นในช่วงเริ่มต้นของการรักษาโดยมีผื่นแดงเป็นสะเก็ดเป็นวงกว้าง โดยมีตุ่มใตผ้ิวหนังและ
ตุ่มพองร่วมกับไข้ ตําแหน่งทีพ่บบ่อยที่สุด: ส่วนใหญแ่ปลเป็นภาษาท้องถิ่นบนรอยพับของผิวหนัง ลําตัว และ
แขนขาบน

ความเสี่ยงสูงสุดทีจ่ะเกิดปฏิกิริยาทางผิวหนังอย่างรุนแรงคือภายใน 2 วันถึง 2 เดือนหลังเริ่มการรักษา ทั้งนีข้ึ้น
อยู่กับสภาพหากคุณมผีื่นรุนแรงหรือมอีาการทางผิวหนังอื่นๆ เหล่านี้ ให้หยุดใชย้าเม็ดไรฟาเตอร์ และติดต่อ
แพทย์หรือไปพบแพทยท์ันที

ยาอื่นๆ และยาเม็ด Rifater
โปรดแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณกําลังใช้หรือเพิ่งใชย้าอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงยาที่คุณซื้อโดยไม่มีใบสั่งยา 
รวมทั้งยาสมุนไพร เนื่องจากยา Rifater สามารถส่งผลต่อการทํางานของยาบางชนิดได้ ยาบางชนิดอาจส่งผล
ต่อวิธีการทํางานของเม็ดยา Rifater

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อย่ารับประทานยานี้ และแจ้งใหแ้พทย์ทราบ หากคุณกําลังใช้:
× ซาควินาเวียร์ หรือ ริโทนาเวียร์ ใช้สําหรับการติดเชื้อเอชไอวี
ยาต่อไปนี้สามารถทําให้เม็ดยา Rifater ทํางานได้ดนี้อยลง:
• ยาลดกรดใชส้ําหรับอาหารไม่ย่อย ทานยาเม็ด Rifater อย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนทานยาลดกรด
• ยาอื่นทีใ่ช้รักษาวัณโรค เช่น P-aminosalicyclic acid (PAS) และ cycloserine PAS และยาเม็ด 

Rifater ควรห่างกันอย่างน้อย 8 ชั่วโมง

บอกแพทย์หากคุณกําลังใชย้าต่อไปนี:้
ยารักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
• ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง
• ยาสําหรับปัญหาหัวใจหรือเพื่อควบคุมการเต้นของหัวใจของคุณ
• ยาที่ใชใ้นการทําใหเ้ลือดบางเช่น warfarin และ clopidogrel
• ยาที่ใชล้ดคอเลสเตอรอล
• เม็ดนํ้า (ยาขับปัสสาวะ) เช่น eplerenone สุขภาพจิต โรค
ลมบ้าหมู และยารักษาเซลลป์ระสาทสั่งการ
• ยาสําหรับความผิดปกตทิางความคิดทีเ่รียกว่า 'ยารักษาโรคจิต' เช่น haloperidol
• ยาเพื่อสงบหรือลดความวิตกกังวล (hypnotics, anxiolytics)
• ยาเพื่อช่วยให้คุณนอนหลับ (barbiturates)
• ยาที่ใชร้ักษาโรคลมบ้าหมู เช่น ฟีนโิทอินและคาร์บามาเซพีน
• ยาบางชนิดทีใ่ช้รักษาอาการซึมเศร้า เช่น อะมทิริปไทลีนและนอรท์ริปไทลีน
• Riluzole - ใชส้ําหรับโรคเซลล์ประสาทสั่งการ ยา
สําหรับการติดเชื้อและระบบภูมิคุ้มกัน
• ยาบางชนิดทีใ่ช้สําหรับการติดเชื้อ HIV เช่น stavudine และ zalcitabine
• ยาบางชนิดที่ใช้สําหรับการติดเชื้อไวรัส เช่น indinavir, efavirenz, amprenavir, nelfinavir, 

atazanavir, lopinavir, neviparine, daclatasvir, simeprevir, sofosbuvir และ telaprevir
• ยาที่ใชร้ักษาเชื้อรา
• ยาที่ใชส้ําหรับการติดเชื้อแบคทีเรีย (ยาปฏิชีวนะ)
• ยาที่ใชส้ําหรับลดระบบภูมิคุ้มกันของคุณ เช่น ciclosporin, sirolimus และ tacrolimus

• Praziquantel - ใช้สําหรับการติดเชื้อพยาธติัวตืด
• Atovaquone - ใชส้ําหรับโรค
ปอดบวม ยาฮอร์โมนและมะเร็ง
• ยาฮอร์โมนบางชนิด (เอสโตรเจน ฮอร์โมนในระบบ โปรเจสโตเจน) ทีใ่ช้สําหรับการคุมกําเนิด

หรือมะเร็งบางชนิด เช่น เอธนิโีลเอสตราไดออล เลโวนอรเ์จสเตอเรล หรือไดโดรเจสเตอโรน

• ยาฮอร์โมนบางชนิด (แอนตีเ้อสโตรเจน) ใช้สําหรับมะเร็งเต้านมหรือเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ เช่น 
tamoxifen, toremifene และ gestrinone



• ยาบางชนิดทีใ่ช้รักษามะเร็ง (พิษต่อเซลล์) เช่น imatinib
• Levothyroxine (ฮอร์โมนไทรอยด)์ ใช้สําหรับปัญหาต่อมไทรอยด์
• ไอริโนทีแคน - ใช้สําหรับมะเร็ง ยาแก้
ปวด การอักเสบและโรคเกาต์
• ยาแก้อักเสบที่ไมใ่ชส่เตียรอยด์ (NSAIDS) เช่น อีโทรอริกซิบ แอสไพริน และอินโดเมทาซิน
• ยาที่ใชร้ักษาอาการเจ็บปวด เช่น โคเดอีน มอร์ฟีน เฟนทานิล หรือเพธิดีน
• Corticosteroids ใช้สําหรับการอักเสบเช่น hydrocortisone, betamethasone และ 

prednisolone
• เมธาโดน - ใชส้ําหรับถอนเฮโรอีน
• Sulfinpyrazone - ใช้สําหรับโรค
เกาต์ ยาอื่นๆ
• ยาที่ใชร้ักษาโรคเบาหวาน
• ยาที่ใชค้ลายกล้ามเนื้อก่อนการผ่าตัด (ยาชา) เช่น halothane
• ยาที่ใชแ้ก้ปัญหาการแข็งตัวของอวัยวะเพศ เช่น ทาดาลาฟิล
• ยาบางชนิดทีใ่ช้รักษาอาการป่วยหรือป่วย เช่น ออนแดนเซตรอนและอะพรีพิแทนต์
• Probenecid (ใช้กับยาทีเ่รียกว่า cidofovir เพื่อหยุดความเสียหายของไต)
• ยาปฏิชีวนะอื่นๆ เช่น เซฟาโซลิน
• ควินิน - ใช้สําหรับโรคมาลาเรีย
• Theophylline - ใช้สําหรับหายใจดังเสียงฮืด ๆ หรือหายใจลําบาก

การรับประทานยาเม็ด Rifater พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม
Isoniazid อาจโต้ตอบกับอาหารที่มฮีีสตามีนหรือไทรามีน (เช่น ชีสสุก เนื้อหมัก ปลาบางชนิด เช่น ปลาทูน่า ปลา
แซลมอนและปลาแมคเคอเรล ไวนแ์ละเบียร)์ ทําให้เกิดอาการต่างๆ เช่น ปวดศีรษะ เหงื่อออก หน้าแดง หัวใจเต้น
เร็ว ไม่สมํ่าเสมอหรือรุนแรง (ใจสั่น) อาการวิงเวียนศีรษะ มึนงง หรือเป็นลม (เนื่องจากความดันโลหิตตํ่า) ควร
หลีกเลี่ยงอาหารเหล่านี้หากคุณได้รับ isoniazid แพทย์ของคุณจะสามารถใหค้ําแนะนําเพิ่มเติมได้

การตั้งครรภ์และให้นมบุตร
พูดคุยกับแพทย์ก่อนใช้ยานี้ หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือคิดว่าคุณกําลังตั้งครรภ์ ยาเม็ด 
Rifater อาจทําให้ "ยาเม็ด" คุมกําเนิดทํางานได้ไม่ดี ซึ่งหมายความว่าคุณควรเปลี่ยนไปใชก้ารคุมกําเนิดประเภทอื่น 
คุณต้องใช้วิธีคุมกําเนิดทีเ่ชื่อถือได้เช่นถุงยางอนามัยหรือ "ขดลวด" แทนในขณะทีร่ับประทานยาเม็ดไรฟาเตอร์ 
หากคุณมีคําถามหรือไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

คุณไม่ควรให้นมบุตรหากคุณทานยาเม็ด Rifater เนื่องจากปริมาณเล็กน้อยอาจผ่านเข้าสูน่ํ้านมแม่ได้ หากคุณ
กําลังให้นมบุตรหรือวางแผนที่จะให้นมลูก ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาใดๆ

การขับรถและการใช้เครื่องจักร
คุณอาจรู้สึกวิงเวียนหรือเป็นลม มีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น หรือมีผลข้างเคียงอื่นๆ ทีอ่าจส่งผลต่อความ
สามารถในการขับรถของคุณขณะใช้ยานี้ หากเป็นเช่นนี้ ห้ามขับรถหรือใช้เครื่องมือหรือเครื่องจักรใดๆ

ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับส่วนผสมบางอย่างของ Rifater Tablets เม็ด Rifater 
ประกอบด้วย:
• ซูโครส:หากคุณได้รับแจ้งจากแพทย์ว่าคุณไม่สามารถทนต่อนํ้าตาลบางชนิดได้ ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนรับ

ประทานยาเม็ดไรฟาเตอร์
• โซเดียม:ยาเม็ดเหล่านีม้ีโซเดียมน้อยกว่า 1 มิลลโิมล (23 มก.) ต่อปริมาณรายวันและโดยหลักแล้ว '

ปราศจากโซเดียม'

3. วิธีรับประทานยาเม็ด Rifater



ใช้ยา Rifater ตามที่แพทย์ของคุณบอกเสมอ คุณควรตรวจสอบกับแพทย์หรือเภสัชกรหากไม่แน่ใจ

กินยานี้ต่อไป
• ต้องทานยาเม็ดทุกวันตลอดระยะเวลาทีแ่พทย์สั่งใหท้าน
• อย่าหยุดและเริ่มรับประทานยาเม็ด ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงของผลข้างเคียงและ TB ของคุณจะไม่ได้รับการ

รักษาอย่างถูกต้อง

วิธรีับประทานยาเม็ด
• กินยานีท้างปาก
• กลืนเม็ดทั้งเม็ดพร้อมดื่มนํ้า
• ก่อนอาหารอย่างน้อย 30 นาทีหรือหลังอาหาร 2 ชั่วโมง
• นําแท็บเล็ตทั้งหมดของคุณเข้าด้วยกันในแต่ละวันในขนาดเดียว
• ห้ามให้ยานีก้ับเด็ก
• หากคุณรู้สึกว่าผลของยานั้นอ่อนหรือแรงเกินไป อย่าเปลี่ยนขนาดยาด้วยตนเอง แต่ควรปรึกษา

แพทย์
แพทย์ของคุณอาจขอให้คุณทานวิตามินบ6ีระหว่างการรักษาด้วยยา Rifater โดยเฉพาะหากคุณขาดสารอาหาร 
ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยเบาหวาน

รับเท่าไหร่คะ 
ปริมาณปกติคือ:

ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
• ระหว่าง 3 ถึง 6 เม็ดในแต่ละวัน ปริมาณขึ้นอยู่กับนํ้าหนักตัวของคุณ
• หากคุณเป็นผู้สูงอายุ แพทย์ของคุณอาจติดตามการรักษาของคุณอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น 

เด็ก
ยานี้ไม่แนะนําให้ใชก้ับเด็ก

หากคุณทานยาเม็ด Rifater มากกว่าที่ควร
ถ้าคุณกินยาเม็ด Rifater มากกว่าที่ควร ให้แจ้งแพทย์หรือไปที่แผนกผู้ป่วยที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลทันที นํา
ซองยาไปด้วย เพื่อให้แพทย์รู้ว่าคุณได้ทําอะไรไป

คุณอาจรู้สึกไม่สบาย (คลื่นไส้) ป่วย (อาเจียน) ปวดท้อง อาการคันหรือปวดหัว คุณอาจรู้สึกเหนื่อย ง่วงนอน วิง
เวียนศีรษะ ตาพร่ามัว มองเห็นภาพซ้อนหรือผิดปกติ (ภาพหลอน) และเป็นลมหรือรู้สึกเป็นลม สัญญาณอื่นๆ 
ของการรับประทานมากเกินไป ได้แก่ ใบหน้าบวม ตาหรือเปลือกตา พูดไม่ชัด หายใจลําบาก หัวใจเต้นเร็ว หัวใจเต้น
ไม่เท่ากัน ฟิต และหัวใจวาย

หากคุณลืมทานยาเม็ด Rifater
หากคุณลืมรับประทานยา ให้รับประทานทันทีทีน่ึกได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามมื้อ
ที่ลืมไป อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยยาเม็ดที่ถูกลืม

แบบทดสอบ

การใช้ยาเม็ด Rifater อาจส่งผลต่อผลการตรวจเลือดบางอย่าง โดยเฉพาะการทดสอบโฟเลต วิตามินบ1ี2และการ
ทํางานของตับ หากคุณกําลังจะตรวจเลือด แจ้งให้แพทย์ทราบว่าคุณกําลังใชย้าเม็ดริฟาเตอร์

4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น
เช่นเดียวกับยาทั้งหมด ยานี้สามารถทําให้เกิดผลข้างเคียงได้ แม้ว่าจะไม่ใชทุ่กคนที่ได้รับก็ตาม หยุดรับ
ประทานยาและไปโรงพยาบาลทันทีหากคุณสังเกตเห็นผลข้างเคียงที่ร้ายแรงดังต่อไปนี้:

• คุณมีอาการแพ้ อาการอาจรวมถึง: ผื่น การกลืนหรือการหายใจมีปัญหา หายใจมีเสียงหวีด บวมที่ริมฝีปาก 
ใบหน้า คอหรือลิ้น



• ผื่นทีผ่ิวหนังอย่างรุนแรง รวมทั้งกลุ่มอาการสตเีวน-จอห์นสัน เนื้องอกที่ผิวหนังชั้นนอกที่เป็นพิษ สิ่งเหล่านี้
สามารถปรากฏเป็นจุดสีแดงเหมือนเป้าหมายหรือเป็นหย่อมวงกลม มักมีตุ่มพองตรงกลางลําตัว ผิวหนังลอก 
แผลในปาก คอ จมูก อวัยวะเพศ และตา และอาจมีอาการคล้ายไขห้วัดใหญ่ตามมาได้ดสู่วนที่2 .ด้วย.

• ผื่นขึ้นเป็นวงกว้าง อุณหภูมิร่างกายสูง เอนไซม์ตับสูง ความผิดปกติของเลือด (eosinophilia) ต่อมนํ้า
เหลืองโต และอวัยวะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปฏิกิริยาของยากับ Eosinophilia และอาการทางระบบซึ่งเรียกอีก
อย่างว่า DRESS หรือกลุ่มอาการแพ้ยา)ดูส่วนที่2 .ด้วย.

• ผื่นแดงเป็นสะเก็ดกระจายเป็นวงกว้างโดยมีตุ่มนูนใต้ผิวหนังและตุ่มพองพร้อมกับมีไขเ้มื่อเริ่มการรักษา (โรค
ตุ่มหนองเฉียบพลันทั่วไป)ดสู่วนที2่ .ด้วย.

• คุณชํ้าง่ายกว่าปกติ หรือคุณอาจมผีื่นแดงคลํ้าใต้ผิวหนังอันเจ็บปวดซึ่งไม่หายไปเมื่อคุณกดลงไป (จํ้า) อาจเป็น
เพราะปัญหาเลือดร้ายแรง

• คุณมีเลือดออกรุนแรง (ตกเลือด)
• ปฏิกิริยาของยาที่ขัดแย้งกัน: อาการของโรควัณโรคสามารถกลับมาได้ หรืออาจมีอาการใหม่ได้

หลังจากการปรับปรุงครั้งแรกระหว่างการรักษา มกีารรายงานปฏิกิริยาทีข่ัดแย้งกันตั้งแต่ 2 สัปดาห์และ 18 
เดือนหลังจากเริ่มการรักษาด้วยยาต้านวัณโรค ปฏิกิริยาที่ขัดแย้งกันมักเกี่ยวข้องกับไข้ ต่อมนํ้าเหลืองบวม (
ต่อมนํ้าเหลืองอักเสบ) หายใจลําบาก และไอ ผู้ป่วยที่มีปฏิกิริยาดื้อยาอาจมีอาการปวดหัว เบื่ออาหาร และนํ้า
หนักลด

• คุณมีอาการหนาวสั่น เหนื่อยล้า สีผิวซีดผิดปกติ หายใจลําบาก หัวใจเต้นเร็ว หรือปัสสาวะสเีข้ม นีอ่าจเป็น
สัญญาณของโรคโลหิตจางชนิดร้ายแรง

• คุณมีเลือดในปัสสาวะหรือปริมาณปัสสาวะทีคุ่ณผลิตเพิ่มขึ้นหรือลดลง คุณอาจมีอาการบวมโดยเฉพาะทีข่า 
ข้อเท้าหรือเท้า ซึ่งอาจเกิดจากปัญหาไตอย่างรุนแรง

• คุณมีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงกะทันหัน นีอ่าจเป็นสัญญาณของเลือดออกในสมอง
• หายใจถี่และหายใจดังเสียงฮืด ๆ
• คุณรู้สึกสับสน ง่วงนอน ผิวเย็นชื้น หายใจตื้นหรือหายใจลําบาก หัวใจเต้นเร็ว หรือผิวของคุณซีดกว่าปกติ นี่

อาจเป็นสัญญาณของความตกใจ
• คุณติดเชื้อไดง้่ายกว่าปกติ อาการต่างๆ ได้แก่ มีไข้ เจ็บคอหรือเป็นแผลในปาก อาจเป็นเพราะคุณมีเม็ด

เลือดขาวจํานวนน้อย
• คุณมีเลือดออกจากจมูก หู เหงือก คอ ผิวหนัง หรือท้อง สัญญาณอาจรวมถึงความรู้สึกอ่อนโยนและบวม

ในท้องของคุณ มจีุดสีม่วงบนผิวหนังและอุจจาระสีดําหรือสนีํ้ามัน

หากคุณพบผลข้างเคียงใด ๆ ดังต่อไปนี้ ให้ติดต่อแพทย์ของคุณโดยเร็วที่สุด:
• ตับอ่อนอักเสบซึ่งทําใหป้วดท้องและหลังอย่างรุนแรง (ไม่ทราบความถีข่องตับอ่อนอักเสบ)

• ผิวหรือตาขาวเป็นสีเหลือง หรือปัสสาวะสีเข้มขึ้น และอุจจาระมีสีซีด อ่อนแรง อ่อนแรง ไม่สบาย เบื่ออาหาร 
คลื่นไส้หรืออาเจียนทีเ่กิดจากปัญหาตับ (โรคตับอักเสบ อาจส่งผลกระทบถึง 1 ใน 100 คน)

พูดคุยกับแพทยข์องคุณทันทีหากคุณสังเกตเห็นผลข้างเคียงที่ร้ายแรงต่อไปนี้:
• ปัญหาทางจิตทีม่คีวามคิดผิดปกติและการมองเห็นแปลก ๆ (ภาพหลอน)
• แผลในกระเพาะอาหารของคุณแย่ลง
• ท้องเสียเป็นนํ้ารุนแรงซึ่งจะไม่หยุดและคุณจะรู้สึกอ่อนแอและมีไข้ นี่อาจเป็นสิ่งทีเ่รียกว่า 

'Pseudomembranos colitis'
• ความพอดขีองคุณแยล่งหรือคุณเริ่มมคีวามพอดี
• อาการคล้ายไขห้วัดใหญ่ ได้แก่ หนาวสั่น มไีข้ ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ และปวดกระดูก

แจ้งให้แพทย์ทราบโดยเร็วที่สุดหากคุณมีผลข้างเคียงดังต่อไปนี้:



• การกักเก็บนํ้า (บวมนํ้า) ซึ่งอาจทําให้หน้า ท้อง แขนหรือขาบวมได้
• กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือปวดหรือสูญเสียการสะท้อนของกล้ามเนื้อ
• อาการวิงเวียนศีรษะ หน้ามืด เป็นลม โดยเฉพาะเวลายืนหรือนั่งเร็ว (เนื่องจากความดันโลหิตตํ่า)

• นิ้ว นิ้วเท้า หรือข้อเท้าบวม
• ไม่มีสมาธิ รู้สึกประหม่า หงุดหงิด หรือหดหู่
• ปัญหาสมดุลกับอาการวิงเวียนศีรษะ (เวียนศีรษะ)
• รู้สึกเหนื่อยและอ่อนแรงหรือนอนหลับยาก (นอนไม่หลับ)
• ความรู้สึกผิดปกติทางผิวหนังเช่นรู้สึกชา, รู้สึกเสียวซ่า, แทง, แสบร้อนหรือคืบคลานบนผิวหนัง (อาชา)

• ความจําเสื่อมระยะสั้น วิตกกังวล ตื่นตัวหรือตอบสนองน้อยลง
• ตาพร่ามัวหรือบิดเบี้ยว
• การสูญเสียกล้ามเนื้อหรือเนื้อเยื่ออื่นๆ ของร่างกาย
• การลดนํ้าหนัก เหงื่อออกตอนกลางคืนและมีไข้. สิ่งเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณของภาวะเลือดทีเ่รียกว่า eosinophilia
• รู้สึกไม่สบายหรือป่วย

แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบหากผลข้างเคียงใด ๆ ต่อไปนี้ร้ายแรงหรือนานกว่าสองสามวัน:

• สิว
• สูญเสียความกระหาย (อาการเบื่ออาหาร)

• ปวดศีรษะ
• ผิวหนังแดงหรือมีอาการคัน
• ปวด ข้อ บวม แดง
• ปวดหรือรู้สึกไมส่บายเมื่อผ่านปัสสาวะ
• ประจําเดือนมาไมป่กติ
• ท้องผูก ท้องร่วง ไมส่บายท้อง หรือปากแห้ง
• หน้าอกโตในผู้ชาย
• กระหายนํ้ามากขึ้น เข้าห้องนํ้าบ่อยขึ้น และรู้สึกเหนื่อย นํ้าตาลในเลือดของคุณอาจสูง
• การอักเสบของหลอดเลือด

ผลข้างเคียงอื่นๆ ที่คุณควรปรึกษากับแพทยห์ากคุณกังวลเกี่ยวกับอาการเหล่านี้
• คุณสังเกตเห็นการเปลี่ยนสี (สีเหลือง สีนํ้าตาล สีส้มหรือสีแดงในฟันของคุณ ปัสสาวะ เหงื่อ เสมหะ (เสมหะ

) นํ้าลาย หรือนํ้าตา ซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาและคุณไม่จําเป็นต้องกังวล อย่างไรก็ตาม สีอาจทําให้
คอนแทคเลนส์อ่อนเป็นคราบถาวร . สีนํ้าตาอาจอยู่ได้นานหลังจากที่คุณหยุดใชเ้ม็ดยา Rifater

การตรวจเลือด
• การตรวจเลือดอาจแสดงการเปลี่ยนแปลงในการทํางานของตับ

การรายงานผลข้างเคียง
หากคุณได้รับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้
ระบไุว้ในเอกสารฉบับนี้ คุณยังสามารถรายงานผลข้างเคียงได้โดยตรงผ่านโครงการใบเหลืองที:่
www.mhra.gov.uk/yellowcard หรือค้นหา MHRA Yellow Card ใน Google Play หรือ Apple App 
Store
โดยการรายงานผลข้างเคียง คุณสามารถช่วยใหข้้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของยานีไ้ด้

5. วิธีเก็บแท็บเล็ต Rifater
เก็บยานี้ไว้ในที่ปลอดภัยซึ่งเด็กมองไม่เห็นหรือไม่สามารถเข้าถึงได้
ห้ามใช้ Rifater Tablets หลังจากวันหมดอายุซึ่งระบไุว้บนกล่องและบรรจุภัณฑ์พลาสติก วันหมดอายุหมายถึง
วันสุดท้ายของเดือนนั้น
เก็บที่อุณหภูมิตํ่ากว่า 25 องศาเซลเซียส เก็บในภาชนะเดิม



ไม่ควรทิ้งยาทางนํ้าเสียหรือของเสียในครัวเรือน ถามเภสัชกรของคุณถึงวิธีกําจัดยาทีไ่ม่ต้องการอีกต่อไป 
มาตรการเหล่านีจ้ะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม

6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ
ยาเม็ด Rifater ประกอบด้วยอะไร:
• แต่ละเม็ดประกอบด้วย isoniazid 50 มก., rifampicin 120 มก. และ pyrazinamide 300 มก. เหล่านี้

เป็นส่วนผสมที่ออกฤทธิ์
• ส่วนผสมอื่นๆ ได้แก่ พอลิไวนิลไพรโ์รลิโดน โซเดียมคาร์บอกซเีมทิลเซลลูโลส โซเดียมลอริลซัลเฟต 

แคลเซียมสเตียเรต ซูโครส หมากฝรั่งอะคาเซีย แป้งโรยตัว แมกนีเซียมคาร์บอเนตเบา ดินขาว คอลลอยด์ซิ
ลิกอนไดออกไซด์ เจลอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ และสีไททาเนียมไดออกไซด์ (E171) และเหล็กออกไซด์ 
(E172)

แท็บเล็ต Rifater มลีักษณะอย่างไรและเนื้อหาของชุด
เม็ดมีสีชมพูอ่อน เรียบ เงา กลม และเคลือบนํ้าตาล แต่ละแพ็คมี 100 เม็ด
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