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hy เป็นยานี้กําหนด?

Varenicline ใช้ร่วมกับการศึกษาและการให้คําปรึกษาเพื่อช่วยใหผู้้คนเลิกสูบบุหรี่ Varenicline อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าเครื่องช่วย
เลิกบุหรี่ มันทํางานโดยการปิดกั้นผลกระทบทีน่่ารื่นรมยข์องนิโคติน (จากการสูบบุหรี่) ในสมอง

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Varenicline มาในรูปแบบแท็บเล็ตที่จะรับประทานทางปาก โดยปกตจิะใช้เวลาวันละครั้งในตอนแรกและวันละสองครั้งในตอนเช้าและ
ตอนเย็น รับประทาน varenicline กับนํ้าเต็มแก้ว (8 ออนซ์ [240 มล.]) หลังรับประทานอาหาร ทานวาเรนิกลนีในเวลาเดียวกันทุกวัน 
ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้ varenicline 
ตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

แพทย์ของคุณอาจเริ่มให้คุณกินยา varenicline ในขนาดตํ่า และค่อยๆ เพิ่มขนาดยาในสัปดาห์แรกของการรักษา

มี 3 วิธทีี่คุณสามารถทาน varenicline เพื่อช่วยให้คุณเลิกสูบบุหรี่ได้
คุณสามารถกําหนดวันเลิกบุหรีแ่ละเริ่มรับประทาน varenicline 1 สัปดาหก์่อนวันนั้นได้ คุณอาจยังคงสูบบุหรี่ต่อไปในสัปดาห์
แรกของการรักษา varenicline แต่อย่าลืมพยายามเลิกสูบบุหรีใ่นวันทีคุ่ณเลือกเลิกบุหรี่

คุณอาจเริ่มรับประทาน varenicline แล้วเลิกสูบบุหรีร่ะหว่าง 8 ถึง 35 วันหลังจากเริ่มการรักษาด้วย varenicline

หากคุณไม่มั่นใจว่าตนเองทําได้หรือไม่อยากเลิกบุหรี่กะทันหัน คุณสามารถเริ่มใชย้าวาเรนกิลีนและหยุดสูบบุหรี่อย่างช้าๆ ได้
ภายใน 12 สัปดาหข์องการรักษา ในสัปดาห์ที่ 1-4 คุณควรพยายามสูบบุหรีเ่พียงครึ่งเดียวของจํานวนบุหรีป่กติในแต่ละวัน ใน
สัปดาห์ที่ 5-8 คุณควรพยายามสูบบุหรี่เพียงหนึ่งในสี่ของจํานวนบุหรีเ่ริ่มต้นในแต่ละวัน ในช่วงสัปดาหท์ี่ 9–12 คุณควร
พยายามสูบบุหรี่ให้น้อยลงทุกวันจนกว่าคุณจะเลิกสูบเลย ตั้งเป้าทีจ่ะเลิกโดยสิ้นเชิงภายใน 12 สัปดาหห์รือเร็วกว่านั้นหากคุณ
รู้สึกว่าพร้อม

อาจต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์กว่าที่คุณจะรู้สึกไดถ้ึงประโยชน์อย่างเต็มทีจ่าก varenicline คุณอาจลื่นและสูบบุหรี่ระหว่างการรักษา 
หากเป็นเช่นนี้ คุณอาจยังสามารถเลิกสูบบุหรีไ่ด้ ทาน varenicline ต่อไปและพยายามไม่สูบบุหรี่
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คุณอาจจะทานวาเรนิกลนีเป็นเวลา 12 สัปดาห์ หากคุณหยุดสูบบุหรีโ่ดยสิ้นเชิงเมื่อสิ้นสุด 12 สัปดาห์ แพทย์ของคุณอาจบอกให้คุณ
ทานวาเรนิกลินต่อไปอีก 12 สัปดาห์ วิธีนีจ้ะช่วยป้องกันไม่ให้คุณเริ่มสูบอีก

หากคุณยังไม่หยุดสูบบุหรี่เมื่อครบ 12 สัปดาห์ ให้ปรึกษาแพทย์ แพทย์ของคุณสามารถพยายามช่วยให้คุณเข้าใจว่าทําไมคุณถึงไม่
สามารถเลิกบุหรี่ได้ และวางแผนที่จะพยายามเลิกบุหรี่อีกครั้ง

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใชย้า) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วย varenicline และทุก
ครั้งที่คุณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ นอกจากนี้คุณยัง
สามารถเยี่ยมชมเว็บไซตส์ํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

(http://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/ucm088569.pdf [http://www.fda.gov/downloads/
Drugs/DrugSafety/ucm088569.pdf]) หรือเว็บไซตข์องผู้ผลิตเพื่อขอรับคู่มือการใช้ยา

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทาน varenicline
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้วาเรนิกลนีหรือยาอื่นๆ

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพ
รอื่นๆ ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: สารกันเลือดแข็ง (''ทินเนอร์เลือด'') เช่น warfarin 
(Coumadin, Jantoven); อินซูลิน; ยาอื่นๆ ที่จะช่วยให้คุณเลิกสูบบุหรี่ เช่น บโูพรพิออน (Aplenzin, Forfivo, Wellbutrin, 
Zyban, in Contrave) และหมากฝรั่งนิโคติน ยาสูดพ่น ยาอม สเปรย์ฉีดจมูก หรือแผ่นแปะผิวหนัง และธโีอฟิลลีน 
(Elixophyllin, Theo-24, Theocron) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาบางตัวเมื่อคุณหยุดสูบบุหรี่

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยมีอาการถอนยาเมื่อคุณพยายามเลิกสูบบุหรี่ในอดีต และหากคุณเคยเป็นหรือ
เคยเป็นโรคลมบ้าหมู (ชัก) หรือโรคหัวใจ หลอดเลือด หรือโรคไต

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะทานวาเรนิกลนี ให้ติดต่อ
แพทย์ของคุณ หากคุณให้นมลูกในขณะที่รับประทาน varenicline ใหดู้แลทารกอย่างระมัดระวังสําหรับอาการชัก และ
อาเจียนหรือถ่มนํ้าลายบ่อยกว่าปกติ โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหากลูกน้อยของคุณมีอาการเหล่านี้

คุณควรรู้ว่า varenicline อาจทําให้คุณง่วง วิงเวียน หมดสติ หรือมีสมาธิลําบาก มีรายงานอุบัติเหตจุราจร อุบัติเหตใุกล้พลาด 
และการบาดเจ็บประเภทอื่นๆ ในผู้ทีร่ับประทานวาเรนิคไลน์ อย่าขับรถหรือใชเ้ครื่องจักรจนกว่าคุณจะรู้ว่ายานี้ส่งผลต่อคุณ
อย่างไร

คุณควรรู้ว่าบางคนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความเกลียดชัง ความปั่นป่วน อารมณห์ดหู่ และความคิดฆ่าตัวตาย (คิดเกี่ยว
กับการทําร้ายหรือฆ่าตัวตาย หรือวางแผนหรือพยายามทําเช่นนั้น) ขณะรับประทานวาเรนกิลิน บทบาทของ varenicline ในการ
ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์เหล่านี้ไม่ชัดเจน เนื่องจากผู้ที่เลิกสูบบุหรีโ่ดยมีหรือไม่มียาอาจพบการเปลี่ยนแปลงใน
สุขภาพจิตเนื่องจากการถอนนิโคติน อย่างไรก็ตาม อาการเหล่านี้บางอย่างเกิดขึ้นในผู้ที่รับประทาน varenicline และยังคงสูบ
บุหรี่ต่อไป บางคนมีอาการเหล่านี้เมื่อพวกเขาเริ่มใช้ varenicline และคนอื่น ๆ มีอาการเหล่านี้หลังจากการรักษาหลายสัปดาห์
หรือหลังจากหยุด varenicline
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อาการเหล่านี้เกิดขึ้นในคนทีไ่ม่มีประวัติป่วยทางจิตและมีอาการแย่ลงในผู้ทีม่ีอาการป่วยทางจิตอยู่แล้ว แจ้งแพทย์หากคุณมีหรือ
เคยเป็นโรคซึมเศร้า โรคอารมณ์สองขั้ว (อารมณท์ี่เปลี่ยนจากซึมเศร้าเป็นตื่นเต้นผิดปกติ) โรคจิตเภท (ความเจ็บป่วยทางจิตที่
ทําให้เกิดการรบกวนหรือคิดผิดปกติ หมดความสนใจในชีวิต และอารมณ์รุนแรงหรือไม่เหมาะสม) หรือโรคทางจิตอื่นๆ หากคุณ
พบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้หยุดทานวาเรนิกลนีและโทรเรียกแพทย์ของคุณทันท:ี ความคิดหรือการกระทําฆ่าตัวตาย ภาวะซึมเศร้า
ความวิตกกังวลหรือการโจมตีเสียขวัญใหม่หรือแย่ลง ความปั่นป่วน; กระสับกระส่าย; พฤติกรรมโกรธหรือรุนแรง ทําตัวอันตราย 
ความคลั่งไคล้ (อารมณ์แปรปรวนหรือตื่นเต้นผิดปกติ); ความคิดหรือความรู้สึกผิดปกติ ภาพหลอน (เห็นสิ่งต่าง ๆ หรือได้ยิน
เสียงที่ไม่มีอยู)่; รู้สึกว่ามคีนต่อต้านคุณ รู้สึกสับสน; หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิด หรืออารมณ์กะทันหันหรือผิดปก
ติอื่นๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าครอบครัวหรือผู้ดูแลของคุณรู้ว่าอาการใดทีอ่าจร้ายแรง เพื่อให้พวกเขาสามารถโทรหาแพทย์ได้หาก
คุณไม่สามารถไปรับการรักษาด้วยตนเองได้ แพทย์ของคุณจะติดตามคุณอย่างใกล้ชิดจนกว่าอาการของคุณจะดีขึ้น

ถามแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการใชเ้ครื่องดื่มแอลกอฮอลอ์ย่างปลอดภัยในขณะที่คุณทานวาเรนกิลิน Varenicline 
สามารถเพิ่มผลกระทบของแอลกอฮอล์

ขอคําแนะนําจากแพทย์และข้อมูลทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อช่วยให้คุณเลิกสูบบุหรี่ คุณมีแนวโน้มทีจ่ะเลิกสูบบุหรี่ระหว่างการ
รักษาด้วย varenicline หากคุณได้รับข้อมูลและการสนับสนุนจากแพทย์ของคุณ

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Varenicline อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไม่หายไป:

คลื่นไส้

ท้องผูก

ท้องเสีย

แก๊ส

อาการปวดท้อง

อาเจียน

อิจฉาริษยา

รสชาติไม่ดีในปาก

ปากแห้ง

ความอยากอาหารเพิ่มขึ้นหรือลดลง

ปวดฟัน
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ปัญหาในการนอนหลับหรือนอนหลับ

ฝันร้ายหรือฝันร้าย

ปวดหัว

ขาดพลังงาน

ปวดหลัง ข้อ หรือกล้ามเนื้อ

รอบเดือนมาไม่ปกติ

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้หรืออยูใ่นส่วน ข้อควรระวังพิเศษ ให้หยุดใช้ 
varenicline และโทรเรียกแพทยข์องคุณหรือรับความช่วยเหลือทางการแพทย์ทันที:

อาการบวมทีใ่บหน้า, คอ, ลิ้น, ริมฝีปาก, เหงือก, ตา, คอ, มือ, แขน, เท้า, ข้อเท้าหรือขาส่วนล่าง

เสียงแหบ

กลืนหรือหายใจลําบาก

ผื่น

บวม แดง ลอกหรือพองผิว

แผลในปาก

เจ็บ บีบ หรือกดทับที่หน้าอก

ปวดหรือรู้สึกไม่สบายทีแ่ขน หลัง คอ กราม หรือท้องข้างเดียวหรือทั้งสองข้าง

หายใจถี่

เหงื่อออก

คลื่นไส้ อาเจียน หรือเวียนศีรษะด้วยอาการเจ็บหน้าอก

พูดช้าหรือพูดยาก

แขนหรือขาอ่อนแรงอย่างกะทันหันโดยเฉพาะที่ด้านใดด้านหนึ่งของร่างกาย

ปวดน่องขณะเดิน

อาการชัก

เดินละเมอ

ในการศึกษาทางคลินิก ผู้ที่รับประทาน varenicline มีแนวโน้มที่จะมีอาการหัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมอง หรือปัญหาร้ายแรงอื่นๆ 
เกี่ยวกับหัวใจหรือหลอดเลือดมากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับยานี้ อย่างไรก็ตาม ผู้ทีสู่บบุหรี่ก็มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดปัญหาเหล่านี้เช่นกัน พูดคุย
กับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงและประโยชน์ของการใช้ varenicline โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณมีหรือเคยเป็นโรคหัวใจหรือ
หลอดเลือด

Varenicline อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่ใชย้านี้

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณไ์ม่พึง
ประสงคจ์าก MedWatch ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์
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(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?

เก็บนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์ของคุณ

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

Chantix®

แก้ไขล่าสุด - 07/15/2017

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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