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คําเตือนทีส่ําคัญ:

Naltrexone อาจทําให้ตับถูกทําลายเมื่อรับประทานในปริมาณมาก ไม่น่าเป็นไปได้ที่ naltrexone จะทําให้ตับถูกทําลายเมื่อ
รับประทานในปริมาณที่แนะนํา แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคตับอักเสบหรือโรคตับ 
หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้หยุดทานนัลเทรกโซนและโทรเรียกแพทย์ของคุณทันที: เหนื่อยล้ามากเกินไป, มีเลือดออก
หรือรอยฟกชํ้าผิดปกติ, เบื่ออาหาร, ปวดบริเวณด้านขวาบนของกระเพาะอาหารที่กินเวลานานกว่าสองสามวัน, การเคลื่อนไหว
ของลําไส้สีอ่อน ,ปัสสาวะสีเข้มหรือเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณอาจสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างเพื่อ
ตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อ naltrexone

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ naltrexone

hy เป็นยานี้กําหนด?

Naltrexone ใชร้่วมกับการให้คําปรึกษาและการสนับสนุนทางสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ทีเ่ลิกดื่มแอลกอฮอลแ์ละใชย้าข้างถนนยังคง
หลีกเลี่ยงการดื่มหรือใช้ยาเสพติด ไมค่วรใช้ Naltrexone ในการรักษาผู้ทีย่ังคงใช้ยาข้างถนนหรือดื่มแอลกอฮอลป์ริมาณมาก 
Naltrexone อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า opiate antagonists มันทํางานโดยลดความอยากดื่มแอลกอฮอลแ์ละปิดกั้นผลกระทบ
ของยาฝิ่นและยาเสพติดข้างถนน opioid

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Naltrexone มาเป็นแท็บเล็ตเพื่อรับประทานที่บ้านหรือภายใต้การดูแลในคลินิกหรือศูนยบ์ําบัด เมื่อนํา naltrexone กลับบ้านมักรับ
ประทานวันละครั้งโดยมีหรือไม่มอีาหาร เมื่อนํายานัลเทรกโซนในคลินิกหรือศูนย์บําบัด ให้รับประทานวันละครั้ง วันละครั้ง วันละครั้งที่
สาม หรือวันละครั้ง ยกเว้นวันอาทิตย์ ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอใหแ้พทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วน
ใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้ naltrexone ตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด
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Naltrexone มีประโยชน์เฉพาะเมื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมบําบัดการติดยาเสพติด เป็นสิ่งสําคัญที่คุณจะต้องเข้าร่วมการ
ให้คําปรึกษา การประชุมกลุ่มสนับสนุน โปรแกรมการศึกษา หรือการรักษาอื่นๆ ที่แพทย์ของคุณแนะนํา

Naltrexone จะช่วยคุณหลีกเลี่ยงการใชย้าและแอลกอฮอล์ แต่จะไม่ป้องกันหรือบรรเทาอาการถอนที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณหยุดใช้
สารเหล่านี้ แทน naltrexone อาจทําใหห้รือทําใหอ้าการถอนได้แย่ลง คุณไม่ควรทานนัลเทรกโซนหากคุณเพิ่งหยุดใชย้าฝิ่นหรือยา
ฝิ่นข้างถนน และตอนนีก้ําลังประสบกับอาการถอนยา

Naltrexone จะช่วยคุณหลีกเลี่ยงยาเสพติดและแอลกอฮอลต์ราบเท่าที่คุณกําลังรับประทานอยู่ ใช้ naltrexone ต่อไป
แม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานนัลเทรกโซนโดยไมไ่ด้ปรึกษาแพทย์

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้บางครั้งอาจมีการสั่งจ่ายยาเพื่อการใช้งานอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานนัลเทรกโซน
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ naltrexone naloxone ยากลุ่มฝิ่นอื่น หรือยาอื่นๆ

แจ้งแพทย์ของคุณหากคุณกําลังใชย้า opioid (ยาเสพติด) หรือยาข้างถนนรวมถึง levomethadyl acetate (LAAM, 
ORLAAM) (ไม่มีใหบ้ริการในสหรัฐอเมริกา) หรือเมธาโดน (Dolophine, Methadose); และยารักษาโรคท้องร่วง ไอ หรือ
ปวดบางชนิด แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณใช้ยาเหล่านี้ในช่วง 7 ถึง 10 วันที่ผ่านมา ปรึกษาแพทย์หากคุณไม่แน่ใจว่ายาที่
คุณใช้เป็นยาฝิ่นหรือไม่ แพทยข์องคุณอาจสั่งการทดสอบบางอย่างเพื่อดูว่าคุณได้ใช้ยาฝิ่นหรือใชย้าข้างถนนในช่วง 7 ถึง 10 
วันที่ผ่านมาหรือไม่ แพทย์ของคุณจะบอกคุณว่าอย่าใช้ naltrexone ถ้าคุณเคยใชห้รือใชย้า opioids ในช่วง 7 ถึง 10 วันที่
ผ่านมา

อย่าใช้ยา opioid หรือใชย้าข้างถนน opioid ระหว่างการรักษาด้วย naltrexone Naltrexone บล็อกผลกระทบของยา 
opioid และยาข้างถนน opioid คุณอาจไม่รู้สึกถึงผลกระทบของสารเหล่านีห้ากคุณรับประทานหรือใช้ในปริมาณทีน่้อยหรือ
ปกติ หากคุณรับประทานหรือใช้ยาหรือยาฝิ่นในปริมาณทีสู่งขึ้นในระหว่างการรักษาด้วยนัลเทรกโซน อาจทําให้ได้รับบาดเจ็บ
สาหัส โคม่า (ภาวะหมดสติเป็นเวลานาน) หรือเสียชีวิตได้

คุณควรรู้ว่าหากคุณใช้ยาโอปอิอยด์ก่อนการรักษาด้วยนัลเทรกโซน คุณอาจรู้สึกไวต่อผลของยาเหล่านีม้ากขึ้นหลังจากทีคุ่ณ
เสร็จสิ้นการรักษา หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการรักษาแล้ว ใหแ้จ้งแพทย์คนใดที่อาจสั่งยาให้คุณว่าคุณเคยรักษาด้วย 
naltrexone มาก่อน

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบเกี่ยวกับยาที่แพทย์สั่งและไม่ได้สั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรอื่นๆ ทีคุ่ณกําลังรับประทานหรือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึง disulfiram (Antabuse) และ thioridazine 
แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมหีรือเคยเป็นโรคซึมเศร้าหรือโรคไต

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณกําลังตั้งครรภ์ขณะรับประทานยานัล
เทรกโซน ใหโ้ทรเรียกแพทย์ของคุณ
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หากคุณต้องการการรักษาพยาบาลหรือการผ่าตัด รวมถึงการผ่าตัดทางทันตกรรม ใหแ้จ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้
ยานัลเทรกโซน สวมหรือพกบัตรประจําตัวทางการแพทย์เพื่อใหผู้้ใหบ้ริการทางการแพทย์ทีป่ฏิบัตติ่อคุณในกรณฉีุกเฉินจะรู้ว่า
คุณกําลังใช้ naltrexone

คุณควรรู้ว่าคนทีเ่สพยาหรือแอลกอฮอล์มากเกินไปมักจะเป็นโรคซึมเศร้าและบางครั้งพยายามทําร้ายหรือฆ่าตัวตาย การรับ 
naltrexone ไม่ได้ลดความเสี่ยงทีคุ่ณจะพยายามทําร้ายตัวเอง คุณหรือครอบครัวควรรีบไปพบแพทย์ทันที หากคุณมอีาการ
ซึมเศร้า เช่น รู้สึกเศร้า วิตกกังวล สิ้นหวัง ความรู้สึกผิด ไร้ค่า หรือหมดหนทาง หรือกําลังคิดทีจ่ะทําร้ายหรือฆ่าตัวตาย หรือ
วางแผนหรือพยายามทําเช่นนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าครอบครัวของคุณรู้ว่าอาการใดที่อาจร้ายแรงเพื่อให้พวกเขาสามารถโทร
หาแพทย์ไดท้ันทีหากคุณไมส่ามารถไปรับการรักษาด้วยตนเองได้

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาทีต่้องใหย้าครั้งต่อไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตาม
ตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Naltrexone อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

คลื่นไส้

อาเจียน

ปวดท้องหรือตะคริว

ท้องเสีย

ท้องผูก

เบื่ออาหาร

ปวดหัว

อาการวิงเวียนศีรษะ

ความวิตกกังวล

ความกังวลใจ

ความหงุดหงิด

นํ้าตา

นอนหลับยากหรือหลับยาก

เพิ่มหรือลดพลังงาน

อาการง่วงนอน

ปวดกล้ามเนื้อหรือข้อ
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ผื่น

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

ความสับสน

ภาพหลอน (เห็นสิ่งต่าง ๆ หรือได้ยินเสียงที่ไม่มอียู่)

มองเห็นภาพซ้อน

อาเจียนรุนแรงและ/หรือท้องเสีย

Naltrexone อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะทีใ่ช้ยานี้

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)

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?

ก่อนทําการทดสอบในห้องปฏิบัติการ แจ้งแพทยแ์ละเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัตกิารว่าคุณกําลังใช้ยานลัเทรกโซน
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15/4/22, 11:24 น. นัลเทรกโซน สมุนไพรยาและอาหารเสริม

สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับ naltrexone

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

ชื่อแรนด์

ReVia®

แก้ไขล่าสุด - 10/15/2017

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

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

สําหรับการใชง้านเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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