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ไรบาวิริน
ออกเสียงว่า (rye ba vye 'rin)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

ไรบาวิรินจะไมร่ักษาโรคตับอักเสบซี (ไวรัสทีต่ิดตับและอาจทําให้ตับถูกทําลายอย่างรุนแรงหรือเป็นมะเร็งตับ) เว้นแต่จะใช้
ร่วมกับยาอื่น แพทย์จะสั่งจ่ายยาอื่นร่วมกับไรโบวิรินหากคุณเป็นโรคตับอักเสบซี ให้ใช้ยาทั้งสองอย่างตามคําสั่งอย่าง
เคร่งครัด

ไรบาวิรินอาจทําให้เกิดภาวะโลหิตจาง (ภาวะทีม่ีจํานวนเซลลเ์ม็ดเลือดแดงลดลง) ซึ่งอาจทําให้ปัญหาหัวใจแย่ลงและทําให้
คุณมีอาการหัวใจวายที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยมีอาการหัวใจวาย 
และถ้าคุณมหีรือเคยเป็นโรคความดันโลหิตสูง ปัญหาการหายใจ อาการใดๆ ที่ส่งผลต่อเลือดของคุณ เช่น โรคโลหิตจาง
ชนิดเคียว (ภาวะที่สืบทอดมาซึ่งเซลล์เม็ดเลือดแดงมีรูปร่างผิดปกติและ ไม่สามารถนําออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายได)้ หรือธาลัสซีเมีย (โรคโลหิตจางในเมดิเตอร์เรเนียน ภาวะที่เซลล์เม็ดเลือดแดงมีสารที่จําเป็นในการลําเลียง
ออกซิเจนไมเ่พียงพอ) มีเลือดออกในกระเพาะหรือลําไส้ หรือโรคหัวใจ หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์
ทันที: เหนื่อยล้ามากเกินไป ผิวซีด ปวดศีรษะ

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการตรวจเลือดก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ไรโบวิริน 
และบ่อยครั้งในระหว่างการรักษาของคุณ

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผูป้่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยไรโบวิริน และ
ทุกครั้งที่คุณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ 
นอกจากนี้คุณยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/
DrugSafety/ucm085729.htm]) เพื่อรับคู่มือการใช้ยา

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใชไ้รโบวิริน

สําหรับผู้ป่วยหญิง:

อย่ารับประทานไรโบวิรินหากคุณกําลังตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ คุณไม่ควรเริ่มรับประทานไรโบวิรินจนกว่า
การทดสอบการตั้งครรภ์จะแสดงว่าคุณไม่ได้ตั้งครรภ์ คุณต้องใช้ .สองรูปแบบ
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การคุมกําเนิดและทดสอบการตั้งครรภ์ทุกเดือนระหว่างการรักษาและ 6 เดือนหลังจากนั้น โทรเรียกแพทย์ของคุณ
ทันทีหากคุณตั้งครรภ์ในช่วงเวลานี้ ไรบาวิรินอาจทําให้ทารกในครรภ์ได้รับอันตรายหรือเสียชีวิตได้

สําหรับผู้ป่วยชาย:

อย่ารับประทานไรโบวิรินหากคู่ของคุณตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ หากคุณมีคู่นอนที่สามารถตั้งครรภ์ได้ คุณไม่
ควรเริ่มใชไ้รโบวิรินจนกว่าการทดสอบการตั้งครรภ์จะแสดงว่าเธอไม่ได้ตั้งครรภ์ คุณต้องใช้การคุมกําเนิดสองรูปแบบ 
รวมถึงถุงยางอนามัยทีม่ีสารฆ่าเชื้ออสุจใินระหว่างการรักษาและเป็นเวลา 6 เดือนหลังจากนั้น คู่ของคุณต้องได้รับการ
ทดสอบการตั้งครรภ์ทุกเดือนในช่วงเวลานี้ โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทหีากคู่ของคุณตั้งครรภ์ ไรบาวิรินอาจทําให้ทารก
ในครรภไ์ด้รับอันตรายหรือเสียชีวิตได้

hy เป็นยานี้กําหนด?

Ribavirin ใชร้่วมกับยา interferon เช่น peginterferon alfa-2a [Pegasys] หรือ peginterferon alpha-2b (PEG-
Intron]) เพื่อรักษาโรคตับอักเสบซีในผู้ที่ไม่เคยได้รับการรักษาด้วย interferon มาก่อน Ribavirin อยู่ในกลุ่มยาต้านไวรัสที่
เรียกว่า nucleoside analogues ทํางานโดยหยุดไวรัสที่ทําให้เกิดโรคตับอักเสบซีไม่ให้แพร่กระจายภายในร่างกาย ไม่ทราบ
ว่าการรักษาที่มีไรโบวริินและยาอื่นรักษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ป้องกันความเสียหายของตับที่อาจเกิดจากไวรัสตับอักเสบ
ซี หรือป้องกันการแพร่กระจายของโรคตับอักเสบซีไปยังบุคคลอื่น

ควรจะใช้ยานี้หรือไม?่

Ribavirin มาในรูปแบบแท็บเล็ตแคปซูลและสารละลายปาก (ของเหลว) ที่ต้องใช้ทางปาก มักรับประทานพร้อมอาหารวันละ
สองครั้ง ในตอนเช้าและตอนเย็น เป็นเวลา 24 ถึง 48 สัปดาห์หรือนานกว่านั้น รับประทานไรโบวิรินในเวลาเดียวกันทุกวัน 
ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ทานไรโบวิ
รินใหต้รงตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

กลืนทั้งแคปซูล อย่าแยกเคี้ยวหรือบดขยี้

เขย่าของเหลวให้ดีก่อนใชแ้ต่ละครั้งเพื่อผสมยาอย่างสมํ่าเสมอ อย่าลืมล้างช้อนตวงหรือถ้วยหลังจากใช้งานทุกครั้งที่
ตวงของเหลว

แพทย์ของคุณอาจลดขนาดยาหรือบอกให้คุณหยุดใช้ ribavirin หากคุณเกิดผลข้างเคียงของยาหรือถ้าการทดสอบในห้อง
ปฏิบัติการบางอย่างแสดงว่าอาการของคุณไม่ดีขึ้น โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงของไรโบวิริน 
อย่าลดขนาดยาหรือหยุดทานไรโบวิริน เว้นแตแ่พทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ใช้สําหรับยานี้

บางครั้งก็ใช้ Ribavirin เพื่อรักษาไข้เลือดออกจากไวรัส (ไวรัสที่อาจทําให้เลือดออกภายในและภายนอกร่างกาย ปัญหา
เกี่ยวกับอวัยวะต่างๆ และการเสียชีวิต) ในกรณีของการทําสงครามทางชีวภาพ อาจใช้ ribavirin เพื่อรักษาไข้เลือดออก
จากไวรัสที่แพร่กระจายโดยเจตนา
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บางครั้งก็ใช้ Ribavirin เพื่อรักษาโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS ไวรัสที่อาจทําให้เกิดปัญหาการหายใจ โรค
ปอดบวม และการเสียชีวิต) พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เป็นไปได้ของการใช้ยานี้สําหรับสภาพของคุณ

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานไรโบวิริน

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ไรโบวริิน ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในแท็บเล็ต แคปซูล หรือสารละลายใน
ช่องปาก สอบถามเภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการใช้ยา

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณกําลังใช้ไดดาโนซีน (Videx) แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานไร
โบวิริน หากคุณกําลังใช้ยานี้

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และ
ผลิตภัณฑส์มุนไพรอื่นๆ ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: azathioprine (Azasan, Imuran); 
ยารักษาโรควิตกกังวล ซึมเศร้า หรือความเจ็บป่วยทางจิตอื่นๆ nucleoside reverse transcriptase inhibitors 
(NRTIs) สําหรับไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV) หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องที่ได้รับ (AIDS) เช่น abacavir 
(Ziagen ใน Atripla ใน Trizivir), emtricitabine (Emtriva ใน Atripla ใน Truvada), lamivudine (Epivir ใน 
Combivir ใน Epzicom), stavudine (Zerit), tenofovir (Viread, ใน Atripla, ใน Truvada) และ zidovudine 
(Retrovir ใน Combivir ใน Trizivir); และยาที่กดภูมิคุ้มกัน เช่น เคมีบําบัดมะเร็ง ไซโคลสปอริน (นีโอรัล แซนดิมมูน) ซิ
โรลิมัส (ราปามุน) และทาโครลิมัส (Prograf) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวัง
สําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเป็นโรคไต ตับวาย หรือโรคตับอักเสบจากภูมิต้านตนเอง (ตับบวมซึ่งเกิดขึ้น
เมื่อระบบภูมิคุ้มกันโจมตีตับ) แพทยข์องคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานไรโบวิริน

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณดื่มหรือเคยดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมาก หากคุณเคยใช้หรือเคยใช้ยาข้างถนน 
หากคุณเคยคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือวางแผนหรือพยายามจะทําเช่นนั้น และหากคุณเคยปลูกถ่ายตับ หรือการปลูกถ่ายอวัยวะ
อื่นๆ แจ้งแพทยข์องคุณด้วยหากคุณเคยเป็นหรือเคยมีอาการป่วยทางจิต เช่น ซึมเศร้า วิตกกังวล หรือโรคจิต (สูญเสีย
การสัมผัสกับความเป็นจริง) โรคมะเร็ง; เอชไอวีหรือโรคเอดส์ โรคเบาหวาน; Sarcoidosis (ภาวะที่เนื้อเยื่อผิดปกติเติบโต
ในส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเช่นปอด); Gilbert's syndrome (ภาวะตับที่ไม่รุนแรงซึ่งอาจทําให้ผิวหนังหรือตาเหลือง); โรค
เกาต์ (โรคข้ออักเสบชนิดหนึ่งที่เกิดจากผลึกที่สะสมอยู่ในข้อต่อ); โรคตับชนิดใดก็ได้ ยกเว้นโรคตับอักเสบซี หรือโรค
ไทรอยด์ ตับอ่อน ตา หรือโรคปอด

แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังให้นมบุตร

คุณควรรู้ว่าไรโบวิรินอาจทําให้คุณง่วง เวียนหัว หรือสับสน อย่าขับรถหรือใช้เครื่องจักรจนกว่าคุณจะรู้ว่ายานี้ส่งผล
ต่อคุณอย่างไร

อย่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในขณะที่คุณทานไรโบวิริน แอลกอฮอล์สามารถทําให้โรคตับของคุณแย่ลงได้

คุณควรรู้ว่าปากของคุณอาจแห้งมากเมื่อคุณใชย้านี้ ซึ่งอาจนําไปสู่ปัญหากับฟันและเหงือกของคุณ อย่าลืมแปรงฟันวันละ
สองครั้งและตรวจสุขภาพฟันเป็นประจํา หากอาเจียน ให้บ้วนปากให้สะอาด

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

อย่าลืมดื่มนํ้ามาก ๆ ในขณะที่ทานไรโบวิริน
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ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

หากคุณจําปริมาณที่ไมไ่ด้รับในวันเดียวกันนั้น ให้ทานยาทันที อย่างไรก็ตาม หากคุณจําปริมาณที่ไม่ได้รับจนถึงวันถัดไป ให้โทร
หาแพทย์เพื่อดูว่าต้องทําอย่างไร อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

ไรบาวิรินอาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไม่หายไป:

ไอ

ท้องเสีย

อาเจียน

ท้องเสีย

ท้องผูก

อิจฉาริษยา

เบื่ออาหาร

ลดนํ้าหนัก

การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการลิ้มรสอาหาร

ปากแห้ง

สมาธลิําบาก

นอนหลับยากหรือหลับยาก

ความจําเสื่อม

ผื่น

ผิวแห้ง ระคายเคืองหรือคัน

เหงื่อออก

ประจําเดือนที่เจ็บปวดหรือผิดปกติ (ระยะเวลา)

ปวดกล้ามเนื้อหรือกระดูก

ผมร่วง

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง อาการต่อไปนีเ้ป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าคุณพบอาการเหล่านี้ หรืออาการ
ที่ระบุไว้ในส่วนคําเตือนที่สําคัญ ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที:

ลมพิษ

อาการบวมทีใ่บหน้า คอ ลิ้น ริมฝีปาก ตา มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง

เสียงแหบ

กลืนหรือหายใจลําบาก
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ปวดท้องหรือหลังส่วนล่าง

ท้องเสียเป็นเลือด

อุจจาระเป็นเลือดสีแดงสด

อุจจาระสีดํา

ท้องอืด

ความสับสน

ปัสสาวะสีเข้ม

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

การมองเห็นเปลี่ยนไป

มีไข้ หนาวสั่น และอาการติดเชื้ออื่นๆ

ภาวะซึมเศร้า

คิดจะทําร้ายหรือฆ่าตัวตาย

อารมณ์เปลี่ยนแปลง

กังวลมากเกินไป

ความหงุดหงิด

เริ่มเสพยาข้างถนนหรือแอลกอฮอล์อีกครั้งหากเคยใช้สารเหล่านี้ในอดีต

แพ้อากาศหนาว

ไรบาวิรินอาจชะลอการเจริญเติบโตและการเพิ่มของนํ้าหนักในเด็ก พูดคุยกับแพทย์ของบุตรของท่านเกี่ยวกับความเสี่ยง
ในการให้ยานี้กับบุตรของท่าน

ไรบาวิรินอาจทําให้เกิดผลข้างเคียง โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะที่ใช้ยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงทีร่้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
จาก 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 เก็บยาเม็ดและแคปซูลไรโบวิรินไว้ที่อุณหภูมิห้องและให้ห่างจาก
ความร้อนและความชื้นที่มากเกินไป (ไม่ใช่ในห้องนํ้า) เก็บสารละลายไรโบวิรินในช่องปากไว้ในตู้เย็นหรือที่อุณหภูมิห้อง

ควรกําจัดยาที่ไม่จําเป็นด้วยวิธีพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่
ควรทิ้งยานี้ลงในชักโครก วิธีทีด่ีที่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใช้โปรแกรมรับคืนยา คุยกับคุณ
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เภสัชกรหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิลในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรูเ้กี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซต์
การกําจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม
หากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงโปรแกรมรับคืน

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาห์และยา
หยอดตา ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ทนต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้
ล็อคฝาครอบนิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัยทันที - อันที่อยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่https://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก 
หรือตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันทีที่ 911

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์) 
ทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัว
ไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญที่พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็น
ข้อมูลสําคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

โคเปกัส®

โมเดอริบา®

รีเบทอล®

ไรบาสเฟียร®์

ไวราโซล®

ชื่อของเธอ

ไทรบาวิริน

RTCA

แก้ไขล่าสุด - 06/15/2016
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