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ราซากลิีน
ออกเสียงว่า (ra sa 'ji leen)

hy เป็นยานี้กําหนด?

ราซากิลีนใช้เพียงอย่างเดียวหรือใชร้่วมกับยาตัวอื่นเพื่อรักษาอาการของโรคพารก์ินสัน (โรคที่ลุกลามอย่างช้าๆ ของระบบประสาท
ทําใหใ้บหน้าคงทีโ่ดยไม่แสดงสีหน้า ตัวสั่นเมื่ออยู่นิ่ง เคลื่อนไหวช้าลง การเดินโดยย่อ ท่าก้มตัว และกล้ามเนื้อ ความอ่อนแอ). ราซากิ
ลีนอยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่าสารยับยั้ง monoamine oxidase (MAO) type B มันทํางานโดยการเพิ่มปริมาณของสารธรรมชาติ
บางอย่างในสมอง

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Rasagiline มาในรูปแบบแท็บเล็ตที่จะรับประทานทางปาก มักรับประทานวันละครั้งโดยมีหรือไม่มีอาหาร ทานราซากิลีนในเวลา
เดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไมเ่ข้าใจ 
ใช้ราซากิลีนตามทีก่ํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

แพทย์ของคุณอาจเริ่มให้ยาราซากิลีนขนาดตํ่าและอาจเพิ่มขนาดยาตามการตอบสนองของร่างกายคุณต่อยานี้

อย่าหยุดทานราซากิลนีโดยไมไ่ด้ปรึกษาแพทย์ แพทยข์องคุณอาจจะค่อยๆ ลดขนาดยาลง หากคุณหยุดทานราซากิลีนกะทันหัน คุณ
อาจพบอาการถอนยา เช่น มไีข้ ความฝืดของกล้ามเนื้อ; ความไม่มั่นคง ความวอกแวก หรือขาดการประสานงาน; หรือการ
เปลี่ยนแปลงในจิตสํานึก แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณพบอาการเหล่านี้เมื่อปริมาณยาราซากิลีนลดลง

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานราซากลิีน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาราซากิลีน ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดราซากิลีน สอบถามเภสัชกรของ
คุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งใหแ้พทย์ประจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังรับประทานผลิตภัณฑ์แก้ไอและผลิตภัณฑ์เย็นที่มี dextromethorphan (DM; 
Delsym, Hold, Robitussin CoughGels, Vicks 44 Cough Relief, ใน Robitussin DM, อื่นๆ), cyclobenzaprine 
(Flexeril), meperidine (Demerol), เมทาโดน (Dolophine, Methadose ), โพรพอ็กซีฟีน (Darvon, in
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Darvocet-N, อื่น ๆ ), สาโทเซนต์จอห์นหรือ tramadol (Ultram ใน Ultracet) แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณกําลังใช้สาร
ยับยั้ง MAO เช่น ฟีเนลซิีน (นาร์ดิล), เซลีกิลีน (เอลเดพริล) หรือทรานิลไซโปรมีน (พาร์เนท) หรือหยุดใช้ยาเหล่านี้ภายในสอง
สัปดาห์ที่ผ่านมา แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานราซากิลนีหากคุณกําลังใชย้าเหล่านีอ้ย่างน้อยหนึ่งอย่าง

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรอื่นๆ ทีคุ่ณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: แอมเฟตามีน (Adderall, Dexedrine, 
DextroStat); ยากล่อมประสาท; ไซเมทิดนี (Tagamet); สารคัดหลั่งทีต่าหรือจมูก อาหารหรือผลิตภัณฑค์วบคุมนํ้าหนักทีม่ีอี
เฟดรีน ยาปฏิชีวนะกลุ่ม fluoroquinolone ได้แก่ ciprofloxacin (Cipro), gatifloxacin (Tequin), levofloxacin 
(Levaquin), norfloxacin (Noroxin) และ ofloxacin (Floxin); ฟลูโวซามีน (Luvox); ยารักษาโรคหอบหืด ยารักษาความ
ดันโลหิตสูง ยารักษาโรคทางจิต ยารักษาอาการปวด phenylpropanolamine (ไม่มีให้บริการในสหรัฐอเมริกา); 
pseudoephedrine (PediaCare, Sudafed, Suphedrine, อื่น ๆ ); และทิคลพิิดีน (Ticlid) แจ้งใหแ้พทย์ประจําตัวของคุณ
ทราบ หากคุณกําลังใช้ฟลอูกซีติน (Prozac, Sarafem) หรือหยุดใช้ยานีภ้ายใน 5 สัปดาหท์ีผ่่านมา แพทย์ของคุณอาจต้อง
เปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคทางจิตหรือโรคจิต โรคไต หรือโรค
ตับ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับประทานราซากิลีน ให้
ติดต่อแพทย์ของคุณ

คุณควรรู้ว่าราซากิลีนอาจทําให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ มึนงง คลื่นไส้ เหงื่อออก และเป็นลมเมื่อคุณลุกขึ้นจากท่านอนเร็วเกิน
ไป นี่เป็นเรื่องปกติมากขึ้นในช่วง 2 เดือนแรกของการรับประทานราซากิลีน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ลุกจากเตียงช้าๆ วางเท้า
บนพื้นสักสองสามนาทีก่อนลุกขึ้นยืน

คุณควรรู้ว่าราซากิลีนอาจทําให้ความดันโลหิตสูงทีร่้ายแรงถึงชีวิตได้เมื่อรับประทานร่วมกับยาหรืออาหารบางชนิด ปฏิบัติตามคํา
แนะนําของแพทย์เกี่ยวกับยาและอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างระมัดระวัง โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทหีากคุณมีอาการปวดศีรษะ
รุนแรง ตาพร่ามัว หรืออาการอื่นๆ ทีร่ะบุด้านล่างนีว้่าเป็นผลข้างเคียงที่ร้ายแรง

คุณควรรู้ว่าคนทีเ่ป็นโรคพารก์ินสันมคีวามเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งผิวหนัง (มะเร็งผิวหนังชนิดหนึ่ง) มากกว่าคนทีไ่ม่มีโรคพาร์กินสัน 
ไม่ทราบว่าความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนีเ้กิดจากโรคพารก์ินสัน ยาที่ใชร้ักษาโรคพาร์กินสัน เช่น ราซากิลีน หรือปัจจัยอื่นๆ หรือไม่ คุณ
ควรไปพบแพทย์ผิวหนังเป็นประจําเพื่อตรวจผิวหนังของคุณเพื่อหาเนื้องอก

คุณควรรู้ว่าบางคนที่ใชย้าราซากิลีนหรือยาทีค่ล้ายคลึงกันเพื่อรักษาโรคพาร์กินสันมีอาการกระตุ้นอย่างรุนแรงให้เล่นการพนัน 
ความต้องการทางเพศเพิ่มขึ้น และความต้องการอื่นๆ ที่พวกเขาไม่สามารถควบคุมได้ แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบ หาก
คุณพบว่ามีความต้องการเล่นการพนันครั้งใหมห่รือเพิ่มขึ้น ความต้องการทางเพศเพิ่มขึ้น หรือความต้องการทีรุ่นแรงอื่นๆ ขณะ
รับประทานราซากลิีน

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

คุณจะต้องหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารทีม่ีไทรามีนในปริมาณที่สูงมาก เช่น ชีสที่มีอายุมาก (เช่น สตลิตันหรือบลูชีส) ระหว่าง
การรักษาด้วยราซากิลีน พูดคุยกับแพทยห์รือนักโภชนาการเกี่ยวกับอาหารทีคุ่ณควรหลีกเลี่ยงในระหว่างการรักษา หรือหากคุณ
รู้สึกไม่สบายหลังรับประทานอาหารหรือดื่มอาหารบางชนิดขณะรับประทานราซากิลีน

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด ข้ามขนาดทีไ่มไ่ด้รับและทานยาต่อไปตามเวลาปกติในวันถัดไป
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ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

ราซากิลีนอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

ปวดหัวเล็กน้อย

ปวดข้อหรือคอ

อิจฉาริษยา

คลื่นไส้

อาเจียน

อาการปวดท้อง

ท้องผูก

ท้องเสีย

เบื่ออาหาร

ลดนํ้าหนัก

อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่

ไข้

เหงื่อออก

ตาแดง บวม และ/หรือคัน

ปากแห้ง

เหงือกบวม

ความไม่มั่นคง วอกแวก หรือขาดการประสานงาน

โดยไม่สมัครใจ เคลื่อนไหวร่างกายซํ้าๆ

ขาดพลังงาน

ง่วงนอน

ความฝันที่ผิดปกติ

ภาวะซึมเศร้า

ปวด แสบร้อน ชา หรือรู้สึกเสียวซ่าทีม่ือหรือเท้า

ผื่น

รอยชํ้าหรือเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงบนผิวหนัง

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

ปวดหัวอย่างรุนแรง

มองเห็นภาพซ้อน

อาการชัก
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อาการเจ็บหน้าอก

หายใจถี่หรือหายใจลําบาก

ความสับสน

หมดสติ

พูดช้าหรือพูดยาก

อาการวิงเวียนศีรษะหรือหน้ามืด

ความอ่อนแรงหรือชาที่แขนหรือขา

ภาพหลอน (เห็นสิ่งต่าง ๆ หรือได้ยินเสียงที่ไม่มอียู่)

กระสับกระส่ายมาก

มีปัญหาในการคิดอย่างชัดเจนหรือเข้าใจความเป็นจริง

ราซากิลีนอาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ 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
ตื่นขึ้นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

อาการของยาเกินขนาดราซากลินีอาจเกิดขึ้นได้ภายใน 1 ถึง 2 วันหลังจากให้ยาเกินขนาด 
อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

อาการง่วงนอน

อาการวิงเวียนศีรษะ
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ความอ่อนล้า

ความหงุดหงิด

สมาธิสั้น

กระสับกระส่ายหรือกระสับกระส่าย

ปวดหัวอย่างรุนแรง

หลอน

ความสับสน

สูญเสียการประสานงาน

ความยากลําบากในการเปิดปาก

กล้ามเนื้อกระตุกเกร็งที่อาจรวมถึงหลังโค้ง

กล้ามเนื้อกระตุก

อาการชัก

หมดสติ

หัวใจเต้นเร็วหรือผิดปกติ

ปวดบริเวณระหว่างท้องกับหน้าอก

หายใจลําบากหรือหายใจช้า

ท้องเสีย

ไข้

เหงื่อออก

เย็นผิวชื้น

ตัวสั่น

เพิ่มขนาดรูม่านตา (วงกลมสีดําตรงกลางตา)

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

เก็บนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์ของคุณ

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

Azilect®
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แก้ไขล่าสุด - 07/15/2016

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

สําหรับใชใ้นเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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