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Rivastigmine
เด่นชัดว่า (ri va stig 'meen)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Rivastigmine ใชร้ักษาภาวะสมองเสื่อม (โรคทางสมองที่ส่งผลต่อความสามารถในการจดจํา คิดอย่างชัดเจน สื่อสาร และทํา
กิจกรรมประจําวัน และอาจทําใหอ้ารมณ์และบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงไป) ในผู้ทีเ่ป็นโรคอัลไซเมอร์ (โรคสมองที่ค่อยๆ ทําลายความจํา
และ ความสามารถในการคิด เรียนรู้ สื่อสารและจัดการกิจกรรมประจําวัน) Rivastigmine ยังใช้รักษาภาวะสมองเสื่อมในผู้ที่เป็นโรค
พาร์กินสัน (โรคทางสมองและระบบประสาททีม่อีาการเคลื่อนไหวช้า กล้ามเนื้ออ่อนแรง เดินสับเปลี่ยน และสูญเสียความจํา) 
Rivastigmine อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า cholinesterase inhibitors ช่วยปรับปรุงการทํางานของจิต (เช่น ความจําและการคิด) 
โดยการเพิ่มปริมาณของสารธรรมชาติบางอย่างในสมอง

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Rivastigmine มาในรูปแบบแคปซูลและสารละลาย (ของเหลว) ทางปาก โดยปกตจิะใช้เวลาวันละสองครั้งพร้อมอาหารในตอนเช้า
และเย็น ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวังและขอใหแ้พทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใด ๆ ทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้ 
rivastigmine ตรงตามทีก่ํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

แพทย์ของคุณจะเริ่มให้คุณกินยาริวาสติกมีนในปริมาณตํ่าและค่อยๆ เพิ่มขนาดยาของคุณ ไม่เกิน 1 ครั้งในทุกๆ 2 สัปดาห์

Rivastigmine อาจปรับปรุงความสามารถในการคิดและจดจําหรือชะลอการสูญเสียความสามารถเหล่านี้ แต่ไม่สามารถรักษาโร
คอัลไซเมอร์หรือภาวะสมองเสื่อมในผู้ที่เป็นโรคพาร์กินสันได้ ทานยาริวาสตกิมีนต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานยาริวาสติ
กมีนโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

หากคุณกําลังใช้ยาวาสติกมีนชนิดรับประทาน โปรดสอบถามจากเภสัชกรหรือแพทย์เพื่อขอสําเนาคําแนะนําการใชจ้ากผู้ผลิต อ่านคํา
แนะนําเหล่านี้อย่างระมัดระวัง ใช้กระบอกฉีดยาชนิดรับประทานที่มาพร้อมกับสารละลายยาริวาสตกิมีนเสมอเพื่อวัดขนาดยา พูดคุย
กับแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ หากคุณมีคําถามเกี่ยวกับวิธกีารวัดขนาดยายาริวัสทกิมีน

สารละลาย Rivastigmine ในช่องปากอาจถูกกลืนโดยตรงจากกระบอกฉีดยาหรือผสมกับของเหลวก่อนใช้ ผสมกับนํ้าแก้วเล็กๆ 
นํ้าผลไม้เย็นๆ หรือโซดา อย่าลืมคนส่วนผสมทั้งหมด ห้ามผสมยานีก้ับของเหลวอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ หากยาผสมกับนํ้า นํ้าผล
ไม้ หรือโซดา จะต้องดําเนินการภายใน 4 ชั่วโมง
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หากต้องการใช้ยา rivastigmine ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี:้
1. ถอดกระบอกฉีดยาทีใ่ห้มากับยานี้ออกจากกล่องป้องกัน

2. กดลงแล้วบิดฝาที่ป้องกันเด็กออกเพื่อเปิดขวดสารละลาย rivastigmine

3. ใส่ปลายกระบอกฉีดยาในช่องปากลงในช่องเปิดสีขาวที่ด้านบนของขวด

4. ในขณะที่ถือกระบอกฉีดยาขึ้นตรงๆ ให้ดึงลูกสูบขึ้นจนถึงเครื่องหมายบนกระบอกฉีดยาที่เท่ากับปริมาณของคุณ

5. ตรวจสอบของเหลวในกระบอกฉีดยาเพื่อหาฟองอากาศ หากมีฟองอากาศขนาดใหญ่ ค่อยๆ ขยับลูกสูบกระบอกฉีดขึ้นและลง
สองสามครั้ง ไม่ต้องกังวลกับฟองอากาศเล็กๆ สองสามฟอง

6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกสูบอยู่บนเครื่องหมายบนกระบอกฉีดยาทีเ่ท่ากับปริมาณของคุณ

7. ดึงกระบอกฉีดยาในช่องปากออกจากขวดโดยดึงขึ้น

8. กลืนยาจากกระบอกฉีดยาโดยตรง หรือผสมกับของเหลวที่คุณเลือก ดื่มหรือกลืนสารละลายทั้งหมด

9. เช็ดด้านนอกของกระบอกฉีดยาในช่องปากด้วยกระดาษทิชชู่ทีส่ะอาด แล้วใสก่ระบอกฉีดยากลับเข้าไปในกล่อง

10. ปิดฝาป้องกันเด็กที่ขวดยา

ใช้สําหรับยานี้

บางครั้งใช้ Rivastigmine เพื่อรักษาภาวะสมองเสื่อมในร่างกาย Lewy (สภาพที่สมองพัฒนาโครงสร้างโปรตีนทีผ่ิดปกติและ
สมองและระบบประสาทจะถูกทําลายเมื่อเวลาผ่านไป) พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เป็นไปได้ของการใชย้านี้สําหรับ
สภาพของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทาน rivastigmine

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณเคยมีอาการแพต้่อยาริวาสติกมีนหลังจากรับประทานแคปซูลหรือสารละลายในช่องปาก
หรือใช้แผ่นแปะผิวหนัง ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในสารละลายหรือแคปซูลของยาริวาสติกมีน สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดู
รายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพรที่
คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี:้ ยาแก้แพ้; แอสไพรินและยาต้านการอักเสบที่ไม่ใชส่เตียรอยด์อื่น ๆ 
(NSAIDs) เช่น ibuprofen (Advil, Motrin) และ naproxen (Aleve, Naprosyn); bethanechol (Duvoid, 
Urecholine); ipratropium (Atrovent ใน Combivent, DuoNeb); และยารักษาโรคอัลไซเมอร์ ต้อหิน โรคลําไส้แปรปรวน 
อาการเมารถ แผลพุพอง หรือปัญหาทางเดินปัสสาวะ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวัง
สําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมนีํ้าหนักน้อยกว่า 110 ปอนด์ (50 กก.) หากคุณมีหรือเคยเป็นโรคหอบหืด 
แผลในกระเพาะอาหาร หัวใจเต้นผิดปกติ หรือโรคหัวใจ ตับ ไต หรือปอดอื่นๆ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับประทานยาริวาสติ
กมีน ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ

หากคุณกําลังมีการผ่าตัด รวมถึงการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใชย้าริวาสตกิมีน

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่
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ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

หากคุณลืมรับประทานยาริวาสติกมีนนานกว่าสองสามวัน ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มทานอีกครั้ง คุณอาจต้องเริ่มรับประทาน
ใหม่ในขนาดที่ตํ่ากว่า

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Rivastigmine อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไมห่ายไป:

คลื่นไส้

อาเจียน

เบื่ออาหาร

อิจฉาริษยาหรืออาหารไม่ย่อย

อาการปวดท้อง

ลดนํ้าหนัก

ท้องเสีย

ท้องผูก

แก๊ส

ความอ่อนแอ

อาการวิงเวียนศีรษะ

ปวดหัว

เหนื่อยมาก

ขาดพลังงาน

อาการสั่นหรืออาการสั่นรุนแรงขึ้น

เหงื่อออกเพิ่มขึ้น

นอนหลับยากหรือหลับยาก

ความสับสน

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง อาการต่อไปนีเ้ป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียก
แพทย์ของคุณทันที:

ผื่น

ลมพิษ
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หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

อุจจาระสีดําและชักช้า

อุจจาระเป็นเลือดแดง

อาเจียนเป็นเลือด

อาเจียนวัสดุทีด่เูหมือนกากกาแฟ

ปัสสาวะลําบาก

เจ็บปวดเมื่อปัสสาวะ

อาการชัก

ภาวะซึมเศร้า

ความวิตกกังวล

พฤติกรรมก้าวร้าว

ได้ยินเสียงหรือเห็นสิ่งทีไ่ม่มี

การเคลื่อนไหวที่ไม่สามารถควบคุมได้และการหดตัวของกล้ามเนื้อ

Rivastigmine อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ 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) จัดเก็บสารละลาย rivastigmine ในตําแหน่งตั้งตรง ห้ามวางสารละลายยาริวาสตกิมีนในช่องแช่แข็งหรือปล่อย
ให้สารละลายยารวิาสตกิมีนแข็งตัว

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]
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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

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
คลื่นไส้

อาเจียน

นํ้าลายเพิ่มขึ้น

เหงื่อออก

หัวใจเต้นช้า

กลั้นปัสสาวะไม่ได้

ชะลอความคิดและการเคลื่อนไหว

อาการวิงเวียนศีรษะ

เป็นลม

มองเห็นภาพซ้อน

หายใจลําบาก

หมดสติ

ชัก

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

เก็บนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์ของคุณ

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

Exelon®

แก้ไขล่าสุด - 02/15/2016

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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สําหรับใชใ้นเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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