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hy เป็นยานี้กําหนด?

Rifabutin ช่วยป้องกันหรือชะลอการแพร่กระจายของโรค Mycobacterium avium complex (MAC; การติดเชื้อ
แบคทีเรียที่อาจทําให้เกิดอาการร้ายแรง) ในผูป้่วยที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) นอกจากนี้ยังใช้ร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อกําจัดH. 
pylori, แบคทีเรียที่ทําให้เกิดแผล ไรฟาบูตินอยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่ายาต้านมัยโคแบคทีเรีย ทํางานโดยการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
ทีท่ําให้เกิดการติดเชื้อ

ยาปฏิชีวนะ เช่น ไรฟาบูตินใช้ไม่ได้กับโรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ หรือการติดเชื้อไวรัสอื่นๆ การใช้ยาปฏิชีวนะเมื่อไม่จําเป็นจะเพิ่ม
ความเสี่ยงที่จะติดเชื้อในภายหลังซึ่งขัดต่อการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Rifabutin มาในรูปแบบแคปซูลเพื่อรับประทานทางปาก มักใช้ Rifabutin วันละครั้งโดยมีหรือไม่มีอาหาร หากคุณมีอาการ
คลื่นไส้หรืออาเจียนขณะทานยา แพทย์อาจสั่งให้คุณทานไรฟาบูตนิในขนาดทีต่ํ่ากว่านี้วันละสองครั้งพร้อมอาหาร ปฏิบัติตามคํา
แนะนําบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้ rifabutin ตาม
ทีก่ํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

หากคุณมีปัญหาในการกลืนแคปซูล คุณอาจล้างเนื้อหาของแคปซูลและผสมกับซอสแอปเปิ้ล

ใช้สําหรับยานี้

บางครั้งก็ใช้ Rifabutin ร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษาโรค MAC ที่แพร่กระจายไปทั่วร่างกายแล้ว บางครั้งยังใช้ร่วมกับยาอื่นๆ 
เพื่อรักษาวัณโรค (TB; การติดเชื้อที่ปอดอย่างรุนแรง) พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยานี้สําหรับ
สภาพของคุณ

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัตติาม?

ก่อนรับประทานไรฟาบูติน
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แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ rifabutin, rifampin (Rifadin, Rimactane, in Rifamate, 
Rifater), rifapentine (Priftin), rifaximin (Xifaxan), ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในแคปซูล rifabutin 
สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังใช้เดลาเวียร์ดีน (Rescriptor) หรือ voriconazole (Vfend) 
แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทาน rifabutin หากคุณกําลังใช้ยาเหล่านีอ้ย่างน้อยหนึ่งอย่าง

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังรับประทานหรือวางแผนที่จะใช้ยาอื่นๆ ที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่ง
โดยแพทย์ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: clarithromycin (Biaxin ใน Prevpac); ฟลูโคนาโซล (ไดฟลแูคน); สารยับยั้งโปรตี
เอสเอชไอวี เช่น atazanavir (Reyataz ใน Evotaz), darunavir (Prezista ใน Prezcobix), fosamprenavir 
(Lexiva), indinavir (Crixivan), lopinavir (ใน Kaletra), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, ใน Kaletra, 
Tech) , Viekira Pak), saquinavir (Invirase) และ tipranavir (Aptivus); ไอทราโคนาโซล (Sporanox, Onmel); 
และโพซาโคนาโซล (Noxafil) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้าง
เคียง ยาอื่น ๆ อีกหลายชนิดอาจมีผลต่อ rifabutin ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมีหรือเคยเป็นโรคตับหรือไต

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังให้นมบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับประทานไรฟาบูติ
น ให้ติดต่อแพทยข์องคุณ

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังใช้หรือใช้ยาคุมกําเนิดแบบฮอร์โมน (ยาคุมกําเนิด แผ่นแปะ แหวน การ
ปลูกถ่าย และการฉีดยา) เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ Rifabutin อาจรบกวนการทํางานของฮอร์โมนคุมกําเนิด พูดคุยกับ
แพทย์ของคุณเกี่ยวกับวิธีการคุมกําเนิดแบบอื่นที่เหมาะกับคุณ

แจ้งแพทย์หากคุณใสค่อนแทคเลนส์ชนิดอ่อน Rifabutin อาจทําให้เกิดคราบสีนํ้าตาลส้มถาวรบนคอนแทคเลนส์ของคุณ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันทีที่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตาม
ตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

ไรฟาบูตนิอาจทําให้เกิดผลข้างเคียง ผิวหนัง นํ้าตา นํ้าลาย เหงื่อ ปัสสาวะ และอุจจาระอาจเปลี่ยนเป็นสี
นํ้าตาลอมส้ม ผลข้างเคียงนี้เป็นเรื่องปกตแิละจะหยุดเมื่อคุณใชย้านี้เสร็จ แจ้งให้แพทยท์ราบหาก
อาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

คลื่นไส้

อิจฉาริษยา

เรอ

แก๊ส

ท้องเสีย

อาการปวดท้อง

รสสัมผัสที่เปลี่ยนไป

ผื่น
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เจ็บกล้ามเนื้อ

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือ
รับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

อุจจาระเป็นนํ้าหรือเป็นเลือด ปวดท้อง หรือมีไข้ระหว่างการรักษา หรือนานถึงสองเดือนหลังจากหยุดการรักษา

ผื่น ลมพิษ หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก บวมที่ใบหน้า คอ ลิ้น ริมฝีปาก หรือตา เสียงแหบ ตาสีชมพู หรือมี
อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่

ตาแดง ปวด ตาพร่ามัว หรือการมองเห็นเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

อาการไอเป็นเวลานาน ไอเป็นเลือด เจ็บหน้าอก นํ้าหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ เหนื่อยล้าอย่างรุนแรง มีไข้ เหงื่อ
ออกตอนกลางคืน หนาวสั่น และเบื่ออาหาร

ชํ้าหรือมีเลือดออกผิดปกติ

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 เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นที่มากเกิน
ไป (ไม่ใช่ในห้องนํ้า)

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

ควรกําจัดยาที่ไม่จําเป็นด้วยวิธีพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่
ควรทิ้งยานี้ลงในชักโครก วิธีทีด่ีที่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใช้โปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อ
แผนกขยะ/รีไซเคิลในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซต์การกําจัดยาอย่าง
ปลอดภัยของ FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึง
โปรแกรมรับคืน

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?
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นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบการ
ตอบสนองของคุณต่อ rifabutin

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

ไมโคบูติน®

Talicia (เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ Amoxicillin, Omeprazole, Rifabutin)

แก้ไขล่าสุด - 07/15/2020
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