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สังเกต:
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ผู้ชม:ผู้ป่วย, ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ, OBGYN, โรคหัวใจ, ต่อมไรท้่อ, เภสัช

ปัญหา:องค์การอาหารและยากําลังขอให้แก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาในการตั้งครรภ์ในข้อมูลการสั่งจ่ายยาสแตตินทั้
งกลุ่ม การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้รวมถึงการยกเลิกข้อห้ามในการใช้ยาเหล่านี้ในผู้ป่วยทีต่ั้งครรภท์ุกราย ข้อห้ามคือคํา
เตือนที่หนักแน่นที่สุดของ FDA และจะเพิ่มก็ต่อเมื่อไม่ควรใช้ยา เนื่องจากความเสี่ยงนั้นมีมากกว่าประโยชน์ที่เป็นไปได้
อย่างชัดเจน เนื่องจากประโยชน์ของสแตตินอาจรวมถึงการป้องกันเหตุการณ์ร้ายแรงหรืออาจทําให้เสียชีวิตได้ในผู้ป่วย
ตั้งครรภ์กลุ่มเล็กๆ กลุ่มเล็กๆ ที่มีความเสี่ยงสูงมาก การห้ามใช้ยาเหล่านีใ้นสตรีมีครรภ์ทุกคนจึงไม่เหมาะสม

องค์การอาหารและยาคาดว่าการยกเลิกข้อห้ามจะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพและผู้ป่วยสามารถตัดสินใจ
ส่วนบุคคลเกี่ยวกับประโยชน์และความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคหัวใจวายหรือโรค
หลอดเลือดสมอง ซึ่งรวมถึงผูป้่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงแบบ homozygous และผู้ที่เคยมีอาการหัวใจวายหรือโรค
หลอดเลือดสมอง

พื้นหลัง:สแตตินเป็นกลุ่มของยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์ซึ่งใช้เพื่อลดคอเลสเตอรอลไลโปโปรตีนชนิดความหนาแน่นตํ่า 
(LDL-C หรือ "ไม่ดี") ในเลือดมานานหลายทศวรรษ ยาในกลุ่ม statin ได้แก่ atorvastatin, fluvastatin, lovastatin, 
pitavastatin, pravastatin, rosuvastatin และ simvastatin

คําแนะนํา:

ผู้ป่วย:ผู้ป่วยที่รับประทาน statin ควรแจ้งผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของตนหากตั้งครรภห์รือสงสัยว่าตั้ง
ครรภ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของคุณจะสามารถแนะนําได้ว่าคุณควรหยุดใช้ยาในระหว่างตั้งครรภห์รือไม่ 
และคุณสามารถหยุดยาสแตตินชั่วคราวในขณะให้นมได้หรือไม่ ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงทีจ่ะเป็นโรคหัวใจวายหรือโรค
หลอดเลือดสมองทีต่้องการสแตตินหลังคลอด ไม่ควรให้นมลูก และควรใช้ทางเลือกอื่น เช่น นมผงสําหรับทารก

ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ: บุคลากรทางการแพทย์ควรยุติการรักษาด้วยยากลุ่ม statin ในผู้ป่วยที่ตั้ง
ครรภ์ส่วนใหญ่ หรืออาจพิจารณาถึงความต้องการในการรักษาของแต่ละบุคคล
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ผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในระหว่างตั้งครรภ์ เนื่องจากลักษณะเรื้อรัง
ของโรคหัวใจและหลอดเลือด การรักษาภาวะไขมันในเลือดสูงจึงไม่จําเป็นโดยทั่วไปในระหว่างตั้งครรภ์ พูดคุยกับผู้
ป่วยว่าพวกเขาอาจหยุดยากลุ่ม statin ชั่วคราวขณะให้นมลูกหรือไม่ แนะนําให้ผู้ที่ต้องการสแตตินเนื่องจากมีความ
เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดว่าไม่แนะนําให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพราะยาอาจผ่านเข้าสู่นํ้านมแม่ได้

องค์การอาหารและยาหวังว่าภาษาที่แก้ไขในข้อมูลการสั่งจ่ายยาจะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพมั่นใจว่ายาก
ลุ่ม statin มคีวามปลอดภัยในการสั่งจ่ายยา statin ในผู้ป่วยที่สามารถตั้งครรภไ์ด้ และช่วยให้ผู้ป่วยได้รับ statin โดย
ไมไ่ด้ตั้งใจในการตั้งครรภ์ระยะแรกหรือก่อนการตั้งครรภจ์ะได้รับการยอมรับว่ายานั้น ไม่น่าจะเป็นอันตรายต่อทารกใน
ครรภ์

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ FDA ที:่ http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation 
[http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation]และhttp://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety 
[http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety].

hy เป็นยานี้กําหนด?

Rosuvastatin ใช้ร่วมกับอาหาร การลดนํ้าหนัก และการออกกําลังกายเพื่อลดความเสี่ยงของโรคหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมอง และเพื่อลดโอกาสทีผู่้ป่วยโรคหัวใจหรือผู้

ทีม่ีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจจะต้องผ่าตัดหัวใจ Rosuvastatin ยังใช้เพื่อลดปริมาณคอเลสเตอรอลเช่นคอเลสเตอรอลไลโปโปรตีนความหนาแน่นตํ่า (LDL) ('

คอเลสเตอรอลที่ไม่ดี') และไตรกลีเซอไรด์ในเลือดและเพื่อเพิ่มปริมาณคอเลสเตอรอลไลโปโปรตีนความหนาแน่นสูง ('คอเลสเตอรอลที่ดี' ) ในเลือด อาจใช้ Rosuvastatin 

ร่วมกับอาหารเพื่อลดปริมาณคอเลสเตอรอลและสารไขมันอื่น ๆ ในเลือดในเด็กและวัยรุ่นอายุ 8 ถึง 17 ปีที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงแบบเฮเทอโรไซกัสในครอบครัว (ภาวะที่

ถ่ายทอดทางพันธุกรรมซึ่งไมส่ามารถขับคอเลสเตอรอลออกจากร่างกายไดต้ามปกติ ). โรซูวาสแตตินใช้ร่วมกับการรับประทานอาหาร และโดยลําพังหรือร่วมกับยาอื่นๆ เพื่อ

ลดปริมาณคอเลสเตอรอลและสารไขมันอื่นๆ ในเลือดในผู้ใหญ่ เด็ก และวัยรุ่นอายุ 7 ถึง 17 ปีที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงแบบโฮโมไซกัส (ภาวะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม) ซึ่ง

คอเลสเตอรอลไม่สามารถขับออกจากร่างกายได้ตามปกติ) Rosuvastatin อยูใ่นกลุ่มยาที่เรียกว่า HMG-CoA reductase inhibitors (statins) มันทํางานโดยชะลอการ

ผลิตคอเลสเตอรอลในร่างกายเพื่อลดปริมาณคอเลสเตอรอลที่อาจสร้างขึ้นบนผนังของหลอดเลือดแดงและป้องกันการไหลเวียนของเลือดไปยังหัวใจ สมองและส่วนอื่น ๆ 

ของร่างกาย เพื่อลดปริมาณโคเลสเตอรอลและสารไขมันอื่นๆ ในเลือดในผู้ใหญ่ เด็ก และวัยรุ่นอายุ 7 ถึง 17 ปี ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงแบบโฮโมไซกัส (ภาวะที่ถ่ายทอดทาง

พันธุกรรมซึ่งไมส่ามารถขับออกจากร่างกายได้ตามปกติ) Rosuvastatin อยูใ่นกลุ่มยาที่เรียกว่า HMG-CoA reductase inhibitors (statins) มันทํางานโดยชะลอการ

ผลิตคอเลสเตอรอลในร่างกายเพื่อลดปริมาณคอเลสเตอรอลที่อาจสร้างขึ้นบนผนังของหลอดเลือดแดงและป้องกันการไหลเวียนของเลือดไปยังหัวใจ สมองและส่วนอื่น ๆ 

ของร่างกาย เพื่อลดปริมาณโคเลสเตอรอลและสารไขมันอื่นๆ ในเลือดในผู้ใหญ่ เด็ก และวัยรุ่นอายุ 7 ถึง 17 ปี ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงแบบโฮโมไซกัส (ภาวะที่ถ่ายทอดทาง

พันธุกรรมซึ่งไมส่ามารถขับออกจากร่างกายได้ตามปกติ) Rosuvastatin อยูใ่นกลุ่มยาที่เรียกว่า HMG-CoA reductase inhibitors (statins) มันทํางานโดยชะลอการ

ผลิตคอเลสเตอรอลในร่างกายเพื่อลดปริมาณคอเลสเตอรอลที่อาจสร้างขึ้นบนผนังของหลอดเลือดแดงและป้องกันการไหลเวียนของเลือดไปยังหัวใจ สมองและส่วนอื่น ๆ 

ของร่างกาย

การสะสมของคอเลสเตอรอลและไขมันตามผนังหลอดเลือดแดงของคุณ (กระบวนการที่เรียกว่าภาวะหลอดเลือดแข็งตัว) จะ
ลดการไหลเวียนของเลือด ดังนั้นออกซิเจนทีส่่งไปยังหัวใจ สมอง และส่วนอื่นๆ ของร่างกาย การลดระดับคอเลสเตอรอลและ
ไขมันในเลือดของคุณด้วย rosuvastatin ได้รับการแสดงเพื่อป้องกันโรคหัวใจ, โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (เจ็บหน้าอก), 
จังหวะและหัวใจวาย

ควรจะใช้ยานี้หรือไม?่

Rosuvastatin มาในรูปแบบแท็บเล็ต (Crestor) ที่จะรับประทานทางปาก Rosuvastatin ยังมาในรูปแบบแคปซูล (Ezallor) 
สําหรับรับประทานหรือเปิด ผสมกับนํ้า และให้ทางท่อให้อาหาร มักรับประทานวันละครั้งโดยมีหรือไม่มีอาหาร ทานโรสวุาสทาทิน
ในเวลาเดียวกันทุกวัน ติดตาม
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คําแนะนําบนฉลากใบสั่งยาของคุณอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใด ๆ ทีคุ่ณไม่เข้าใจ ทานโรสุวา
สแตตินตรงตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

แพทย์ของคุณอาจเริ่มให้คุณกินโรสวุาสแตตินขนาดตํ่าและค่อยๆ เพิ่มขนาดยาไม่เกิน 1 ครั้งในทุกๆ 2 ถึง 4 สัปดาห์

กลืนแคปซูล (Ezallor) ทั้งหมด; อย่าเคี้ยวหรือบดขยี้ หากคุณไม่สามารถกลืนแคปซูลได้ ให้เปิดแคปซูลแล้วโรยส่วนผสมลง
บนซอสแอปเปิ้ล 1 ช้อนชาอย่างระมัดระวัง กลืนส่วนผสมทั้งหมดทันทโีดยไม่ต้องเคี้ยว อย่าเก็บส่วนผสมของซอสแอปเปิ้ล
ไว้ใช้ในภายหลัง

ทานโรซูวาสแตตินต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานโรซูวาสแตตินโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานโรสุวาสทาทิน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพโ้รสวุาสแตติน ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดหรือแคปซูลโรซูวาสแตติน 
สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่หาซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สมุนไพรทีคุ่ณกําลังใชห้รือ
วางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี:้ สารกันเลือดแข็ง ('ทินเนอร์เลือด') เช่น warfarin (Coumadin, Jantoven); โคลชซิีน (Colcrys); 
ไซเมทิดีน (Tagamet); ไซโคลสปอริน (Gengraf, Neoral, Sandimmune); ดาโรลูตาไมด์ (นูเบกา); eltrombopag (Promacta); คีโต
โคนาโซล (ไนโซรัล); ยาอื่น ๆ สําหรับคอเลสเตอรอลสูงเช่น fenofibrate (Tricor), gemfibrozil (Lopid) และ niacin (Niaspan, 
Niacor); ยารักษาโรคไวรัสตับอักเสบซี (HCV) บางชนิด เช่น ดาซาบเูวียรท์ี่รับประทานร่วมกับ ombitasvir, paritaprevir และ ritonavir 
(Viekira Pak); glecaprevir ร่วมกับ pibrentasvir (Mavyret), ledipasvir กับ sofosbuvir (Harvoni), simeprevir (ไม่มีให้บริการ
ในสหรัฐฯ แล้ว), หรือโซฟอสบูเวียรท์ี่รับประทานร่วมกับเวลปาตาสเวียรแ์ละ/หรือวอกซิลาพรเีวียร์ (Epclusa, Vosevi); สารยับยั้งโปรตีเอสเอ
ชไอวีบางชนิดรวมถึง atazanavir (Reyataz) ที่ถ่ายด้วย ritonavir (Norvir) และ lopinavir และ ritonavir (Kaletra); regorafenib 
(Stivarga); และสไปโรโนแลคโตน (อัลแด็กโทน) ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมีปฏิกิริยากับโรสุวาสแตติน ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยว
กับยาทั้งหมดทีคุ่ณกําลังใช้ แม้แต่ยาที่ไมป่รากฏในรายการนี้ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับ
ผลข้างเคียง ดังนั้นอย่าลืมบอกแพทย์เกี่ยวกับยาทั้งหมดทีคุ่ณกําลังใช้ แม้กระทั่งยาที่ไม่ปรากฏในรายการนี้ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยน
ขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ดังนั้นอย่าลืมบอกแพทย์เกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้กระทั่งยาทีไ่ม่
ปรากฏในรายการนี้ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

หากคุณกําลังใช้ยาลดกรดจากอะลูมิเนียมและแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ (Mylanta, Maalox) ให้รับประทานอย่างน้อย 2 
ชั่วโมงหลัง rosuvastatin

แจ้งแพทย์หากคุณเป็นโรคตับ แพทยข์องคุณจะสั่งการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อดูว่าตับของคุณทํางานได้ดีเพียงใด 
แม้ว่าคุณจะไม่คิดว่าคุณเป็นโรคตับก็ตาม แพทยข์องคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานโรซูวาสแตตินหากคุณเป็นโรคตับหรือ
หากผลการทดสอบแสดงว่าคุณอาจเป็นโรคตับ

แจ้งแพทย์หากคุณเป็นคนเอเชีย หากคุณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 2 แก้วต่อวัน หากคุณอายุ 65 ปีขึ้นไป หาก
คุณเคยเป็นโรคตับ หรือหากคุณเคยหรือเคยมีอาการชัก ปวดกล้ามเนื้อ หรืออ่อนแรง , ความดันโลหิตตํ่า หรือโรคไต
หรือไทรอยด์
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แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ คุณไม่ควรตั้งครรภใ์นขณะที่ทานโรสุวาสแตติน พูดคุยกับ
แพทย์ของคุณเกี่ยวกับวิธีการคุมกําเนิดที่คุณสามารถใช้ระหว่างการรักษา หากคุณตั้งครรภข์ณะทานโรซูวาสแตติน ให้
โทรเรียกแพทยท์ันที Rosuvastatin อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

อย่าให้นมลูกขณะรับประทานโรสุวาสแตติน

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ยาโรสุวาสแตติน หาก
คุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือติดเชื้อ แจ้งแพทย์ที่ปฏิบัติต่อคุณว่าคุณกําลังใช้ยา
โรสุวาสแตติน

ถามแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างปลอดภัยในขณะทีคุ่ณทานโรซูวาสแตติน แอลกอฮอล์
สามารถเพิ่มความเสี่ยงของผลข้างเคียงที่ร้ายแรง

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

กินอาหารที่มีไขมันตํ่าและมีคอเลสเตอรอลตํ่า อย่าลืมปฏิบัตติามคําแนะนําด้านการออกกําลังกายและการรับประทานอาหารของ
แพทยห์รือนักโภชนาการ คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ National Cholesterol Education Program (NCEP) เพื่อดูข้อมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับอาหารได้ที่http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/chol/chol_tlc.pdf [http://
www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/chol/chol_tlc.pdf].

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันทีที่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใช้เวลาน้อยกว่า 12 ชั่วโมงก่อนกําหนดขนาดยาครั้งต่อไป ให้ข้ามขนาดยา
ทีล่ืมไปและดําเนินการตามตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

Rosuvastatin อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

ท้องผูก

อาการปวดท้อง

อาการวิงเวียนศีรษะ

นอนหลับยากหรือหลับยาก

ภาวะซึมเศร้า

ปวดข้อ

ปวดหัว

ความจําเสื่อมหรือหลงลืม

ความสับสน

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทหีรือขอความช่วยเหลือ
ทางการแพทย์ฉุกเฉิน:

ปวดกล้ามเนื้อ อ่อนแรง หรืออ่อนแรง (หรือหากอาการเหล่านีย้ังคงอยู่หลังจากหยุดยาโรซูวาสแตติน)
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ขาดพลังงาน

ไข้

อาการเจ็บหน้าอก

ปัสสาวะสีแดงเข้ม ปริมาณปัสสาวะลดลง ความอ่อนแอ; และปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

ปัสสาวะสีเข้ม

ปวดท้องด้านขวาบน

คลื่นไส้

เหนื่อยมาก

ความอ่อนแอ

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

เบื่ออาหาร

อาการคล้ายไขห้วัดใหญ่

ผื่น

ลมพิษ

อาการคัน

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

อาการบวมทีใ่บหน้า คอ ลิ้น ริมฝีปาก ตา มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง

เสียงแหบ

Rosuvastatin 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)

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

นัดหมายทั้งหมดกับแพทยแ์ละห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณอาจสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการระหว่างการรักษา
ของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีอาการของความเสียหายของตับ

ก่อนทําการทดสอบในห้องปฏิบัติการใดๆ ให้แจ้งแพทย์และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการว่าคุณกําลังใช้ยาโรสุวาสแตติน

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

Crestor®

เอซอลลอร์®

แก้ไขล่าสุด - 15/12/2020

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

สําหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP
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หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษยข์องสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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