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hy เป็นยานี้กําหนด?

ยาเม็ด Rifaximin 200 มก. ใช้เพื่อรักษาอาการท้องร่วงของผู้เดินทางที่เกิดจากแบคทีเรียบางชนิดในผู้ใหญ่และเด็กอายุอย่างน้อย 
12 ปี ยาเม็ด Rifaximin ขนาด 550 มก. ใชเ้พื่อป้องกันโรคสมองจากตับตอนหนึ่ง (การเปลี่ยนแปลงทางความคิด พฤติกรรม และ
บุคลิกภาพที่เกิดจากการสะสมของสารพิษในสมองในผู้ทีเ่ป็นโรคตับ) ในผู้ใหญท่ี่เป็นโรคตับและรักษาอาการระคายเคือง อาการลําไส้ 
(ท้องเสีย) ในผู้ใหญ่ ไรฟาซิมินอยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่ายาปฏิชีวนะ Rifaximin รักษาอาการท้องร่วงของผู้เดินทางและอาการลําไส้
แปรปรวนโดยหยุดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียทีท่ําให้เกิดอาการท้องร่วง Rifaximin รักษาโรคสมองจากตับโดยการหยุดการ
เจริญเติบโตของแบคทีเรียทีผ่ลิตสารพิษและอาจทําใหโ้รคตับแย่ลง Rifaximin จะไม่ทํางานเพื่อรักษาอาการท้องร่วงของผู้เดินทาง
ที่เป็นเลือดหรือมีไข้

ยาปฏิชีวนะ เช่น ไรฟาซิมินไมส่ามารถใช้ได้กับโรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ หรือการติดเชื้อไวรัสอื่นๆ การใชย้าปฏิชีวนะเมื่อไม่จําเป็นจะเพิ่ม
ความเสี่ยงที่จะติดเชื้อในภายหลังซึ่งขัดต่อการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Rifaximin มาในรูปแบบแท็บเล็ตเพื่อรับประทานโดยมหีรือไม่มีอาหาร เมื่อใช้ rifaximin เพื่อรักษาอาการท้องร่วงของผู้เดินทาง 
มักใชว้ันละ 3 ครั้งเป็นเวลา 3 วัน เมื่อใช้ rifaximin เพื่อป้องกันโรคสมองจากตับ มักใช้วันละสองครั้ง เมื่อใช้ rifaximin เพื่อรักษา
อาการลําไสแ้ปรปรวน มักใช้วันละ 3 ครั้งเป็นเวลา 14 วัน เพื่อช่วยให้คุณจําได้ว่าต้องทานไรฟาซิมิน ใหท้านในเวลาเดียวกันทุกวัน 
ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ทานไรฟาซมิิน
ตรงตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

หากคุณกําลังใช้ยาไรฟาซิมินเพื่อรักษาอาการท้องร่วงของผู้เดินทาง อาการของคุณจะดีขึ้นภายใน 24 ถึง 48 ชั่วโมงหลังจากที่คุณ
เริ่มใช้ยา หากอาการของคุณไม่หายไปหรือแย่ลง หรือหากคุณมีไข้หรือท้องเสียเป็นเลือด ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณ

หากคุณกําลังใช้ rifamaxin เพื่อรักษาอาการลําไส้แปรปรวน และอาการของคุณกลับมาหลังจากเสร็จสิ้นการรักษาแล้ว ให้โทร
เรียกแพทย์ของคุณ

ทานไรฟาซิมินตามคําแนะนําแม้ว่าคุณจะรู้สึกดขีึ้นก็ตาม หากคุณกําลังใช้ริฟาซิมินเพื่อรักษาอาการท้องร่วงของผู้เดินทางหรือ
อาการลําไสแ้ปรปรวน และคุณหยุดกินเร็วเกินไปหรือหากคุณข้ามขนาดยา การติดเชื้อของคุณอาจไม่หาย
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หายขาดอย่างสมบูรณแ์ละแบคทีเรียอาจดื้อต่อยาปฏิชีวนะ หากคุณกําลังใช้ rifaximin เพื่อป้องกันโรคสมองจากโรคตับ 
อย่าหยุดรับประทานโดยไม่ปรึกษาแพทย์ เนื่องจากคุณอาจพบอาการของโรคสมองอักเสบ

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานไรฟาซมิิน
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ rifaximin, rifabutin (Mycobutin), rifampin (Rifadin, Rifamate, 
Rifater, Rimactane), rifapentine (Priftin), ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในแคปซูล rifaximin สอบถามรายการส่วนผสม
จากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพ
รอื่นๆ ที่คุณกําลังใชห้รือเพิ่งรับประทานไปเมื่อเร็วๆ นี้ อย่าลืมพูดถึง cyclosporine (Gengraf, Neoral, Restasis, 
Sandimmune) หรือยาปฏิชีวนะอื่นๆ แพทยข์องคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยา ตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้าง
เคียง หรือรักษาอาการท้องร่วงในแบบทีต่่างออกไป

แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคตับมาก่อน

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะทานไรฟาซมิิน ให้ติดต่อ
แพทย์ของคุณ

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

ไรฟาซิมินอาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไม่หายไป:

คลื่นไส้

อาการปวดท้อง

อาการวิงเวียนศีรษะ

เหนื่อยเหลือเกิน

ปวดหัว

กระชับกล้ามเนื้อ

ปวดข้อ
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ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที:

ท้องร่วงเป็นนํ้าหรือเป็นเลือดที่อาจเกิดขึ้นพร้อมกับปวดท้องและมีไขร้ะหว่างการรักษาหรือ 2 เดือนหลังจากนั้น

ลมพิษ

ผื่น

อาการคัน

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

อาการบวมทีใ่บหน้า คอ ลิ้น ริมฝีปาก ตา มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง

เสียงแหบ

ไรฟาซมิินอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง 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)

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

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?
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เก็บนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์ของคุณ

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ เกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

ซีฟาซาน®
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