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ไรแฟมปิน
ออกเสียงว่า (rif 'am pin)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Rifampin ใชร้่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษาวัณโรค (TB; การติดเชื้อร้ายแรงทีส่่งผลต่อปอดและบางครั้งส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย) 
Rifampin ยังใช้รักษาคนบางคนที่มี Neisseria เยื่อหุ้มสมองอักเสบ(แบคทีเรียชนิดหนึ่งที่อาจทําให้เกิดการติดเชื้อร้ายแรงที่
เรียกว่าเยื่อหุ้มสมองอักเสบ) การติดเชื้อในจมูกหรือลําคอ คนเหล่านี้ไม่มีอาการของโรค และการรักษานีใ้ช้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้
อื่นแพร่เชื้อ ไม่ควรใช้ Rifampin ในการรักษาผู้ทีม่ีอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ไรแฟมพินอยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่ายาต้านมัยโค
แบคทีเรีย ทํางานโดยการฆ่าเชื้อแบคทีเรียทีท่ําให้เกิดการติดเชื้อ

ยาปฏิชีวนะ เช่น ไรแฟมพินใช้ไม่ได้กับโรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ หรือการติดเชื้อไวรัสอื่นๆ การใช้ยาปฏิชีวนะเมื่อไม่จําเป็นจะเพิ่ม
ความเสี่ยงที่จะติดเชื้อในภายหลังซึ่งขัดต่อการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Rifampin มาในรูปแบบแคปซูลเพื่อรับประทานทางปาก ควรดื่มนํ้าเปล่าเต็มแก้วในขณะท้องว่าง 1 ชั่วโมงก่อนหรือ 2 ชั่วโมง
หลังอาหาร เมื่อใช้ rifampin ในการรักษาวัณโรค ให้รับประทานวันละครั้ง เมื่อใช้ rifampin เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ
Neisseria เยื่อหุ้มสมองอักเสบแบคทีเรียสําหรับคนอื่น ๆ จะได้รับวันละสองครั้งเป็นเวลา 2 วันหรือวันละครั้งเป็นเวลา 4 วัน 
ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้ 
rifampin ตรงตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

บอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณไม่สามารถกลืนแคปซูลได้ เภสัชกรของคุณสามารถเตรียมของเหลวให้คุณทานแทน
ได้

หากคุณกําลังใช้ rifampin เพื่อรักษาวัณโรค แพทยข์องคุณอาจบอกให้คุณกิน rifampin เป็นเวลาหลายเดือนหรือนานกว่า
นั้น ทาน rifampin ต่อไปจนกว่าคุณจะสั่งยาเสร็จ แม้ว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ตาม และระวังอย่าพลาดการรับประทานยา หาก
คุณหยุดใช้ rifampin เร็วเกินไป การติดเชื้อของคุณอาจไม่ได้รับการรักษาอย่างสมบูรณแ์ละแบคทีเรียอาจดื้อต่อยาปฏิชีวนะ 
หากคุณพลาดยา rifampin คุณอาจมีอาการไม่สบายหรือร้ายแรงเมื่อคุณเริ่มใช้ยาอีกครั้ง

ใช้สําหรับยานี้
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บางครั้งก็ใช้ Rifampin ในการรักษาโรคติดเชื้อที่เกิดจากแบคทีเรียประเภทอื่นและเพื่อป้องกันการติดเชื้อในผู้ที่สัมผัสใกล้
ชิดกับบุคคลที่ติดเชื้อแบคทีเรียร้ายแรง พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยานีส้ําหรับสภาพของคุณ

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานไรแฟมพิน

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ rifampin, rifabutin (Mycobutin), rifapentine (Priftin), ยาอื่น ๆ 
หรือส่วนผสมใด ๆ ในแคปซูล rifampin สอบถามรายการส่วนผสมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณกําลังใช้ยาใดๆ ต่อไปนี:้ atazanavir (Reyataz), darunavir (Prezista), 
fosamprenavir (Lexiva), praziquantel (Biltricide), saquinavir (Invirase), tipranavir (Aptivus) หรือ 
ritonavir (Norvir) และ saquinavir (Invirase) นํามารวมกัน แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าใช้ rifampin ถ้าคุณ
ใช้ยาเหล่านีอ้ยู่ หากคุณกําลังใช้ rifampin และจําเป็นต้องใช้ praziquantal (Biltricide) คุณควรรออย่างน้อย 4 สัปดาห์
หลังจากที่คุณหยุดใช้ rifampin ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ praziquantel

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: สารกันเลือดแข็ง ('ทินเนอร์เลือด') เช่น warfarin 
(Coumadin, Jantoven); ยาต้านเชื้อราเช่น fluconazole (Diflucan), itraconazole (Onmel, Sporanox) และ 
ketoconazole; atovaquone (Mepron ใน Malarone); barbiturates เช่น phenobarbital; ตัวบล็อกเบต้าเช่น 
atenolol (Tenormin), labetalol (Trandate), metoprolol (Lopressor, Toprol XL), nadolol (Corgard) และ 
propranolol (Inderal, Innopran); ตัวบล็อกช่องแคลเซียมเช่น diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac), 
nifedipine (Adalat, Procardia) และ verapamil (Calan, Verelan); คลอแรมเฟนิคอล; คลาริโทรมัยซิน (Biaxin); 
ไซโคลสปอริน (Gengraf, Neoral, Sandimmune); ดาคลาตาสเวียร์ (Daklinza); แดพโซน; ไดอะซีแพม (Valium); ด็
อกซีไซคลิน (Monodox, Oracea, Vibramycin); efavirenz (Sustiva); enalapril (วาเซเรติก); ยาปฏิชีวนะ 
fluoroquinolone เช่น ciprofloxacin (Cipro) และ moxifloxacin (Avelox); เจมไฟโบรซิล (โลปิด); ฮาโลเพอริดอล 
(Haldol); ฮอร์โมนคุมกําเนิด (ยาคุมกําเนิด แผ่นแปะ แหวน หรือยาฉีด); การบําบัดด้วยฮอร์โมนทดแทน (HRT); อินดินา
เวียร์ (Crixivan); ยาไอริโนทีแคน (Camptosar); isoniazid (ใน Rifater, Rifamate); เลโวไทรอกซีน (Levoxyl, 
Synthroid, Tirosint); ยาโลซาร์แทน (Cozaar); ยาสําหรับการเต้นของหัวใจผิดปกตเิช่น digoxin (Lanoxin), 
disopyramide (Norpace), mexiletine, propafenone (Rythmol) และ quinidine (ใน Nuedexta); ยาสําหรับ
อาการชักเช่น phenytoin (Dilantin, Phenytek); เมธาโดน (โดโลฟีน, เมธาโดส); ยาเสพติดสําหรับอาการปวดเช่น 
oxycodone (Oxaydo, Xtampza) และ morphine (Kadian); ondansetron (โซฟราน, ซูเพลนซ์); ยารับประทาน
สําหรับโรคเบาหวานเช่น glipizide (Glucotrol), glyburide (Diabeta) และ rosiglitazone (Avandia); โพรเบเนซิด 
(Probalan); ควินิน (Qualquin); ซิมวาสแตติน (Flolipid, Zocor) สเตียรอยด์เช่น dexamethasone (Decadron), 
methylprednisolone (Medrol) และ prednisone; โซฟอสบูเวียร์ (โซวัลดี); ทามอ็กซิเฟน (โซลทาม็อกซ์); 
toremifene (ฟาเรสตัน); trimethoprim และ sulfamethoxazole (Bactrim, Septra); ทาโครลิมัส(โปรแกรม); ธีโอ
ฟิลลีน (Elixophyllin, Theo-24); ยาซึมเศร้า tricyclic เช่น amitriptyline และ nortriptyline (Pamelor); 
zidovudine (Retrovir ใน Trizivir) และ zolpidem (Ambien) ยาอื่นๆ จํานวนมากอาจโต้ตอบกับ rifampin ดังนั้น
โปรดแจ้งใหแ้พทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดทีคุ่ณกําลังใช้ แม้กระทั่งยาที่ไม่ปรากฏในรายการนี้

หากคุณกําลังทานยาลดกรด ให้ทาน rifampin อย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนทานยาลดกรด

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังใช้หรือใช้ยาคุมกําเนิดแบบฮอร์โมน (ยาคุมกําเนิด แผ่นแปะ แหวน การ
ปลูกถ่าย และการฉีดยา) Rifampin สามารถลดประสิทธิภาพของฮอร์โมนคุมกําเนิดได้ คุณ
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ควรใช้วิธกีารคุมกําเนิดแบบอื่นในขณะที่ใช้ยานี้ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการคุมกําเนิดขณะทานไรแฟมพิน

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคเบาหวาน โรคพอร์ฟีเรีย (ภาวะที่สารธรรมชาติบาง
ชนิดสร้างขึ้นในร่างกายและอาจทําใหป้วดท้อง ความคิดและพฤติกรรมเปลี่ยนไป หรืออาการอื่นๆ) ภาวะใดๆ ที่ส่งผลต่อ
ต่อมหมวกไตของคุณ ( ต่อมเล็กข้างไตทีผ่ลิตสารธรรมชาตทิี่สําคัญ) หรือโรคตับ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังให้นมบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับยาไรแฟมพิน ให้
ติดต่อแพทยข์องคุณ

แจ้งแพทย์หากคุณใสค่อนแทคเลนส์ชนิดอ่อน Rifampin อาจทําให้เกิดคราบแดงถาวรบนคอนแทคเลนส์ของคุณหาก
คุณสวมใส่ระหว่างการรักษาด้วย rifampin

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ใหท้านอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทยจ์ะแจ้งใหคุ้ณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

อย่าพลาดปริมาณของ rifampin ปริมาณที่หายไปอาจเพิ่มความเสี่ยงที่คุณจะพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง หากคุณลืมทานยา 
ใหท้านยาที่ลืมไปทันทีที่นึกได้ อย่างไรก็ตาม หากใกลถ้ึงเวลาที่ต้องให้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและโทรหาแพทย์ 
อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

Rifampin อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไมห่ายไป:

การเปลี่ยนสชีั่วคราว (สเีหลือง สีส้มแดง หรือสีนํ้าตาล) ของผิวหนัง ฟัน นํ้าลาย ปัสสาวะ อุจจาระ เหงื่อและนํ้าตา)

อาการคัน

ล้าง

ปวดหัว

อาการง่วงนอน

อาการวิงเวียนศีรษะ

ขาดการประสานงาน

สมาธลิําบาก

ความสับสน

พฤติกรรมเปลี่ยนไป

กล้ามเนื้ออ่อนแรง

ชา

ปวดแขน มือ เท้า หรือขา
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อิจฉาริษยา

ปวดท้อง

เบื่ออาหาร

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องเสีย

แก๊ส

ปวดประจําเดือนหรือประจําเดือนมาไม่ปกติ

การมองเห็นเปลี่ยนไป

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

อุจจาระเป็นนํ้าหรือเป็นเลือด ปวดท้อง หรือมีไข้ระหว่างการรักษา หรือนานถึงสองเดือนหลังจากหยุดการรักษา

ผื่น; ลมพิษ; ไข้; หนาวสั่น; บวมที่ตา ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้นหรือลําคอ; กลืนลําบากหรือหายใจลําบาก หายใจถี่; หายใจดัง
เสียงฮืด ๆ; ต่อมนํ้าเหลืองบวม เจ็บคอ; ตาสีชมพู; อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ มีเลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ หรือข้อบวม
หรือปวด

คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ปัสสาวะสีเข้ม หรือผิวหรือตาเหลือง

หากคุณพบผลข้างเคียงทีร่้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
จาก MedWatch ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) หรือทางโทรศัพท์ 
(1-800-332-1088)

Rifampin อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะที่คุณกําลังใช้ยานี้

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/รีไซเคิลในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมรับคืนใน

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682403.html 4/6

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://www.upandaway.org/


14/14/22, 14:09 น. ไรแฟมพิน สมุนไพรยาและอาหารเสริม

ชุมชนของคุณ ดูเว็บไซต์การกําจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/
c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิเ์ข้าถึงโปรแกรมรับคืน

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

อาการของการใชย้าเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
คลื่นไส้

อาเจียน

อาการปวดท้อง

อาการคัน

ปวดหัว

หมดสติ

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

การเปลี่ยนสขีองผิวหนัง, นํ้าลาย, ปัสสาวะ, อุจจาระ, เหงื่อและนํ้าตา

ความอ่อนโยนที่ส่วนบนขวาของท้อง

บวมที่ตาหรือใบหน้า

หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นผิดปกติ

อาการชัก

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบการ
ตอบสนองต่อ rifampin ของคุณ

ก่อนทําการทดสอบในห้องปฏิบัติการใดๆ รวมถึงการตรวจคัดกรองยา ให้แจ้งเจ้าหน้าทีห่้องปฏิบัตกิารว่าคุณกําลังใช้ยาไร
แฟมพิน Rifampin อาจทําใหผ้ลการตรวจคัดกรองยาบางอย่างเป็นบวก แม้ว่าคุณจะไม่ได้ทานยาก็ตาม

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ริฟาดิน®

ริแมคเทน®

ชื่อแรนด์ของผลิตภัณฑผ์สม

ไรฟาเมท®(ประกอบด้วย ไอโซเนียซิด, ไรแฟมพิน)

ไรฟาเตอร์®(ที่มีไอโซเนียซิด, ไพราซิ
นาไมด์, ไรแฟมพิน)
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