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ริสเพอริโดน
เด่นชัดว่า (เพิ่มขึ้นต่อ 'ฉันทํา)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

จากการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุทีเ่ป็นโรคสมองเสื่อม (โรคทางสมองที่ส่งผลต่อความสามารถในการจดจํา คิดอย่างชัดเจน 
สื่อสาร และทํากิจกรรมประจําวัน และอาจทําใหอ้ารมณ์และบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงไป) ที่ใช้ยารักษาโรคจิต (ยารักษา
อาการป่วยทางจิต) เช่น ริสเพอริโดน มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตเพิ่มขึ้นในระหว่างการรักษา ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
อาจมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคหลอดเลือดสมองตีบระหว่างการรักษามากขึ้น แจ้งแพทย์และเภสัชกรของ
คุณหากคุณกําลังใช้ฟูโรเซไมด์ (Lasix)

Risperidone ไม่ได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) สําหรับการรักษาปัญหาพฤติกรรม
ในผู้สูงอายุทีเ่ป็นโรคสมองเสื่อม พูดคุยกับแพทย์ที่สั่งจ่ายยานีห้ากคุณ สมาชิกในครอบครัว หรือคนที่คุณดูแลมีภาวะ
สมองเสื่อมและกําลังใช้ยาริสเพอริโดน สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ FDA:http://www.fda.gov/
Drugs [http://www.fda.gov/Drugs]

hy เป็นยานี้กําหนด?

Risperidone ใชเ้พื่อรักษาอาการจิตเภท (ความเจ็บป่วยทางจิตที่ทําให้เกิดการรบกวนหรือคิดผิดปกติ หมดความสนใจใน
ชีวิต และอารมณ์รุนแรงหรือไม่เหมาะสม) ในผู้ใหญ่และวัยรุ่นอายุ 13 ปีขึ้นไป นอกจากนีย้ังใช้รักษาอาการคลั่งไคล้ (อารมณ์
แปรปรวน ตื่นเต้นผิดปกติ หรือหงุดหงิด) หรือตอนผสม (อาการคลุ้มคลั่งและภาวะซึมเศร้าที่เกิดขึ้นพร้อมกัน) ในผู้ใหญ่และ
ในวัยรุ่นและเด็กอายุ 10 ปีขึ้นไปที่มีโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว (manic โรคซึมเศร้า โรคที่ทําให้เกิดภาวะซึมเศร้า ตอนของ
ความบ้าคลั่ง และอารมณ์ผิดปกติอื่นๆ) ริสเพอริโดนยังใช้รักษาปัญหาพฤติกรรม เช่น ความก้าวร้าว ทําร้ายตัวเอง และ
อารมณ์แปรปรวนอย่างกะทันหันในวัยรุ่นและเด็กอายุ 5 ถึง 16 ปีที่มีความหมกหมุ่น (ภาวะที่ทําให้เกิดพฤติกรรมซํ้าๆ มีปัญหา
ในการโต้ตอบกับผู้อื่นและปัญหาในการสื่อสาร) Risperidone อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่ายารักษาโรคจิตผิดปกติ มันทํางานโดย
เปลี่ยนกิจกรรมของสารธรรมชาติบางอย่างในสมอง

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Risperidone มาในรูปแบบยาเม็ด สารละลาย (ของเหลว) และยาเม็ดที่สลายตัวทางปาก (เม็ดที่ละลายอย่างรวดเร็วในปาก) 
เพื่อรับประทานทางปาก มักใช้วันละครั้งหรือสองครั้งโดยมีหรือไม่มี
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อาหาร. ทานยาริสเพอริโดนในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือ
เภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้ risperidone ตรงตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่
แพทย์ของคุณกําหนด

ใช้หลอดหยดที่ให้มาเพื่อวัดปริมาณยาริสเพอริโดนทางปากของคุณ คุณสามารถใช้สารละลายทางปากกับนํ้า นํ้าส้ม 
กาแฟ หรือนมไขมันตํ่า อย่าใช้สารละลายกับชาหรือโคล่า

อย่าพยายามดันแท็บเล็ตที่สลายตัวทางปากผ่านกระดาษฟอยล์ ให้ใช้มือที่แห้งลอกบรรจภุัณฑ์ฟอยลก์ลับออก นําแท็บเล็ตอ
อกทันทีแล้ววางลงบนลิ้นของคุณ แท็บเล็ตจะละลายอย่างรวดเร็วและสามารถกลืนได้ทั้งแบบมีหรือไม่มีของเหลว อย่าเคี้ยว
หรือบดแท็บเล็ต

แพทย์ของคุณอาจเริ่มให้คุณกินยาริสเพอริโดนขนาดตํ่าและค่อยๆ เพิ่มขนาดยาเพื่อให้ร่างกายปรับตัวเข้ากับยาได้

ยาริสเพอริโดนอาจช่วยควบคุมอาการของคุณ แต่ไม่สามารถรักษาอาการของคุณได้ อาจใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือนานกว่านั้น
ก่อนที่คุณจะรู้สึกถึงประโยชน์เต็มทีข่องยาริสเพอริโดน ทานยาริสเพอริโดนต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานริสเพอริโดน
โดยไมไ่ด้ปรึกษาแพทย์ หากคุณหยุดใชย้าริสเพอริโดนโดยฉับพลัน อาการของคุณอาจกลับมาและความเจ็บป่วยของคุณอาจ
รักษาได้ยากขึ้น

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานริสเพอริโดน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพย้าริสเพอรโิดนหรือยาอื่นๆ

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังใชย้าหรือวางแผนที่จะใช้หรือวางแผนที่จะใช้ยาตามใบสั่งแพทย์และยาที่ไมต่้อง
สั่งโดยแพทย์ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ยากล่อมประสาท; คารบ์ามาเซพีน (Tegretol); ไซเมทิดีน (Tagamet); โคลซาปีน 
(โคลซาริล); ตัวเร่งปฏิกิริยา dopamine เช่น bromocriptine (Parlodel), cabergoline (Dostinex), levodopa 
(Dopar, Larodopa), pergolide (Permax) และ ropinirole (Requip); ยารักษาโรควิตกกังวล ความดันโลหิตสูง 
หรืออาการชัก ยาอื่น ๆ สําหรับอาการป่วยทางจิต พาราไซซิน (Paxil); ฟโีนบารบ์ิทลั (Luminal, Solfoton); ฟนีิโทอิน (ได
แลนติน); ควินิดีน (Quinaglute, Quinidex); รานิทิดีน (Zantac); ไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane); ยากล่อม
ประสาท; ยานอนหลับ; ยากล่อมประสาท; และกรด valproic (Depakote, Depakene)

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณใช้หรือเคยใช้ยาข้างถนนหรือแอลกอฮอล์ปริมาณมาก หากคุณเคยใช้ยาตาม
ใบสั่งแพทยม์ากเกินไป หากคุณมีหรือเคยเป็นโรคพาร์กินสัน (PD; ความผิดปกติของระบบประสาทที่ทําให้เกิดปัญหากับ
การเคลื่อนไหว การควบคุมกล้ามเนื้อ และการทรงตัว); dyslipidemia (ระดับคอเลสเตอรอลสูง); ระดับเม็ดเลือดขาวใน
เลือดตํ่าหรือเซลล์เม็ดเลือดขาวลดลง กลืนลําบาก ปัญหาในการรักษาสมดุลของคุณ โรคมะเร็งเต้านม; โรคหลอดเลือด
หัวใจตีบ (เจ็บหน้าอก); การเต้นของหัวใจผิดปกติ ความดันโลหิตสูงหรือตํ่า หัวใจล้มเหลว; หัวใจวาย; จังหวะ; อาการชัก; 
โรคหัวใจ, ไตหรือตับ; หรือถ้าคุณหรือใครก็ตามในครอบครัวของคุณเป็นหรือเคยเป็นโรคเบาหวาน แจ้งแพทย์ของคุณด้วย
หากคุณเคยต้องหยุดใชย้ารักษาอาการป่วยทางจิตเนื่องจากผลข้างเคียงที่รุนแรง
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แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังตั้งครรภ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณอยู่ในช่วงสองสามเดือนสุดท้าย
ของการตั้งครรภ์ หรือหากคุณวางแผนทีจ่ะตั้งครรภห์รือกําลังให้นมบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับประทานยาริสเพอริโดน 
ให้ติดต่อแพทยข์องคุณ Risperidone อาจทําให้เกิดปัญหาในทารกแรกเกิดหลังคลอดหากได้รับในช่วงเดือนสุดท้ายของ
การตั้งครรภ์

หากคุณกําลังมีการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ยารสิเพอริโดน

คุณควรรู้ว่ายารสิเพอริโดนอาจทําใหคุ้ณง่วงได้ อย่าขับรถหรือใช้เครื่องจักรจนกว่าคุณจะรูว้่ายานีส้่งผลต่อคุณอย่างไร

คุณควรรู้ว่าแอลกอฮอล์สามารถเพิ่มความง่วงที่เกิดจากยานีไ้ด้ อย่าดื่มแอลกอฮอล์ขณะทานริสเพอริโดน

คุณควรรู้ว่าคุณอาจพบภาวะนํ้าตาลในเลือดสูง (นํ้าตาลในเลือดของคุณเพิ่มขึ้น) ในขณะทีคุ่ณกําลังใช้ยานี้ แม้ว่าคุณจะไมไ่ด้
เป็นเบาหวานอยู่แล้วก็ตาม หากคุณเป็นโรคจิตเภท คุณมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเบาหวานมากกว่าผู้ทีไ่ม่ได้เป็นโรคจิตเภท และ
การใชย้าริสเพอรโิดนหรือยาที่คล้ายคลึงกันอาจเพิ่มความเสี่ยงนี้ได้ แจ้งให้แพทย์ทราบทันที หากคุณมีอาการใดๆ ต่อไปนี้
ในขณะที่ทานยาริสเพอริโดน: กระหายนํ้ามาก ปัสสาวะบ่อย หิวมาก มองเห็นไม่ชัด หรืออ่อนแรง สิ่งสําคัญคือต้องโทรหา
แพทย์ทันททีี่คุณมีอาการเหล่านี้ เนื่องจากนํ้าตาลในเลือดสูงทีไ่ม่ได้รับการรักษาอาจทําให้เกิดภาวะร้ายแรงที่เรียกว่ากรดคี
โตอะซิโดซิส Ketoacidosis อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาในระยะเริ่มแรก อาการของกรดคีโตอะซโิดซิส 
ได้แก่ ปากแห้ง

คุณควรรู้ว่ายารสิเพอริโดนอาจทําใหร้่างกายของคุณเย็นลงได้ยากขึ้นเมื่ออากาศร้อนจัดหรืออุ่นเครื่องเมื่ออากาศเย็น
มาก แจ้งใหแ้พทย์ประจําตัวของคุณทราบหากคุณวางแผนที่จะออกกําลังกายอย่างหนักหรือต้องสัมผัสกับอุณหภูมิที่สูง
หรือตํ่ามาก

คุณควรรู้ว่ายารสิเพอริโดนอาจทําใหเ้กิดอาการวิงเวียนศีรษะ มึนงง และเป็นลมเมื่อคุณลุกขึ้นจากท่านอนเร็วเกินไป นี่เป็น
เรื่องปกติมากขึ้นเมื่อคุณเริ่มใช้ยาริสเพอริโดนในครั้งแรก เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ลุกจากเตียงช้าๆ วางเท้าบนพื้นสัก
สองสามนาทกี่อนลุกขึ้นยืน

หากคุณมีฟนีิลคีโตนูเรีย (PKU ซึ่งเป็นภาวะทีส่ืบทอดมาซึ่งต้องปฏิบัติตามอาหารพิเศษเพื่อป้องกันความเสียหายต่อสมอง
ซึ่งอาจทําใหเ้กิดความบกพร่องทางสตปิัญญาขั้นรุนแรง) คุณควรรูว้่ายาเม็ดที่สลายทางปากประกอบด้วยฟนีิลอะลาลานีน

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ใหท้านอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทยจ์ะแจ้งใหคุ้ณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันทีที่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตาม
ตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

Risperidone อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

คลื่นไส้
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อาเจียน

ท้องเสีย

ท้องผูก

อิจฉาริษยา

ปากแห้ง

นํ้าลายเพิ่มขึ้น

เพิ่มความอยากอาหาร

นํ้าหนักมากขึ้น, นํ้าหนักเพิ่มขึ้น, อ้วนขึ้น

อาการปวดท้อง

ความวิตกกังวล

ความปั่นป่วน

กระสับกระส่าย

ฝันมากกว่าปกติ

นอนหลับยากหรือหลับยาก

เต้านมขยายหรือหลั่ง

ประจําเดือนมาช้าหรือมาไม่ทัน

สมรรถภาพทางเพศลดลง

ปัญหาการมองเห็น

ปวดกล้ามเนื้อหรือข้อ

ผิวแห้งหรือเปลี่ยนสี

ปัสสาวะลําบาก

เวียนหัว รู้สึกไม่มั่นคง หรือมีปัญหาในการรักษาสมดุล

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้หรือตามที่ระบุไว้ในส่วนคําเตือนที่สําคัญ
หรือส่วนข้อควรระวังพิเศษ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

ไข้

กล้ามเนื้อตึง

ล้ม

ความสับสน

ชีพจรเต้นเร็วหรือผิดปกติ

เหงื่อออก

การเคลื่อนไหวผิดปกตขิองใบหน้าหรือร่างกายที่คุณไม่สามารถควบคุมได้

ความอ่อนล้า
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อาการชัก

การเคลื่อนไหวช้าหรือเดินสับเปลี่ยน

ผื่น

ลมพิษ

อาการคัน

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

การแข็งตัวขององคชาตที่เจ็บปวดเป็นเวลานานหลายชั่วโมง

ยาริสเพอริโดนอาจทําให้เด็กมีนํ้าหนักเกินคาด และสําหรับเด็กผู้ชายและวัยรุ่นชายจะมีขนาดหน้าอกเพิ่มขึ้น พูดคุยกับแพทย์
ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงในการให้ยานี้กับลูกของคุณ

Risperidone อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะทีใ่ช้ยานี้

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) เก็บแท็บเล็ตทีส่ลายทางปากไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทเสมอ และใช้ทันทหีลังจากเปิดบรรจุภัณฑ์

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]. หากเหยื่อล้มลง
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มอีาการชัก หายใจลําบาก หรือตื่นไม่ขึ้น ให้โทรเรียกบริการฉุกเฉินที่ 911 ทันที

อาการของการใชย้าเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
อาการง่วงนอน

หัวใจเต้นเร็ว เต้นแรง หรือเต้นผิดปกติ

ท้องเสีย

มองเห็นภาพซ้อน

เป็นลม

อาการวิงเวียนศีรษะ

อาการชัก

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณอาจสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบการ
ตอบสนองของร่างกายคุณต่อ risperidone

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

Risperdal®นํ้ายาบ้วนปาก

Risperdal®แท็บเล็ต

Risperdal®M-TAB®เม็ดสลายทางปาก

แก้ไขล่าสุด - 01/15/2022

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ

AHFS®ข้อมูลยาของผู้ป่วย™ ©ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-
West Highway, Suite 900, เบเทสดา, แมริแลนด์ สงวนลิขสิทธิ์. ทําซํ้า
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สําหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษยข์องสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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