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มีอะไรอยูใ่นแผ่นพับนี้ แม้ว่าจะไม่แนะนําให้คุณสูบบุหรี่หลังจาก
วันที่คุณเลิกบุหรี่ แต่ Varenicline 
Pfizer จะช่วยลดความเพลิดเพลินในการ
สูบบุหรีข่องคุณหากคุณสูบบุหรีร่ะหว่าง
ที่ทําการรักษา

ตัดสินใจหยุด
สูบบุหรี่

เอกสารฉบับนี้จะตอบคําถามทั่วไปบาง
ประการเกี่ยวกับ Varenicline Pfizer 
ไม่มีข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด ไม่ใช้แทนการพูด
คุยกับแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

Varenicline Pfizer ช่วยใหคุ้ณเลิกสูบ
บุหรี่ สิ่งอื่น ๆ ทีคุ่ณต้องการ ได้แก่ :

Varenicline Pfizer เป็นอย่างไร
ผลงาน • จิตตานุภาพ

• แผนการเลิก
ยาทั้งหมดมีความเสี่ยงและผล
ประโยชน์ แพทยข์องคุณไดช้ั่งนํ้าหนัก
ความเสี่ยงที่คุณได้รับ Varenicline 
Pfizer เทียบกับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้
รับสําหรับคุณ

Varenicline Pfizer มีสารออกฤทธิ์ 
varenicline และทํางานโดยการปิดกั้น
ผลกระทบของนิโคตินในร่างกายของคุณ 
มตีัวรับนิโคตินในสมอง เมื่อสูดควันบุหรี่
เข้าไป นิโคตินจะเกาะติดกับตัวรับเหล่านี้ 
สิ่งนี้จะส่งข้อความไปยังส่วนต่าง ๆ ของ
สมองเพื่อปล่อยสารเคมทีี่เรียกว่าโดปามีน 
โดปามีนให้ความรู้สึกมีความสุขเพียงชั่วครู่
เท่านั้น ร่างกายต้องการตอกยํ้าความรู้สึก
นี้ ตอกยํ้าความต้องการทีจ่ะรักษาไว้

การสูบบุหรี่ เป็นทีเ่ชื่อกันว่า 
Varenicline Pfizer ทํางานโดยการก
ระตุ้นตัวรับเหล่านีแ้ละปิดกั้นนิโคตินจาก
การเกาะติดกับพวกมัน Varenicline 
Pfizer ไม่มสีารนิโคตินและไม่ทําให้เสพ
ติด

• การสนับสนุนจากครอบครัวและเพื่อน
ของคุณ

• การให้คําปรึกษา คําแนะนํา หรือการสนับสนุน
เพิ่มเติม

หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับการใช้
ยานี้ ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
ของคุณ

• การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคุณ ดัง
นั้นคุณจึงหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่คุณมี
แนวโน้มที่จะสูบบุหรี่

เก็บเอกสารนีพ้ร้อมกับยา คุณอาจต้อง

อ่านอีกครั้ง
คนส่วนใหญไ่มส่ามารถเลิกสูบบุหรี่ได้
หากไม่ได้รับการสนับสนุน แพทยแ์ละ
เภสัชกรของคุณสามารถใหค้ําแนะนํา 
การสนับสนุน และแหล่งข้อมูลเพื่อช่วย
ใหคุ้ณหยุดได้
การสูบบุหรี่ คุณยังสามารถรับคําแนะนําและ
การสนับสนุนฟรีจาก Quitline โดยโทร 
0800 778 778 หรือทางออนไลน์ที่ 
www.quit.org.nz

วาเรนซลิีนอะไร
ไฟเซอรใ์ชส้ําหรับ

Varenicline Pfizer เป็นยาทีช่่วยให้
ผู้ใหญ่เลิกสูบบุหรี่ สามารถช่วยลดความ
อยากและอาการถอนทีอ่าจเกิดขึ้นในขณะ
ที่คุณเลิกสูบบุหรี่ ถามแพทยข์องคุณหากคุณมีคําถามใด 

ๆ เกี่ยวกับสาเหตุทีย่านี้ถูกกําหนดให้
กับคุณ

ก่อนที่คุณจะรับ
วาเรนซลิีน ไฟเซอร์

คนที่เลิกบุหรี่มักได้รับผลกระทบจากการ
ถอนนิโคติน อาการของการถอนนิโคติน
อาจรวมถึงความอยากบุหรี่ หงุดหงิด 
หงุดหงิด โมโหง่าย ปัญหาการนอนหลับ 
อารมณ์ซึมเศร้า รู้สึกวิตกกังวล ลําบาก

มีสมาธิ, กระสับกระส่าย, อัตราการเต้น
ของหัวใจลดลง, ความอยากอาหารเพิ่มขึ้น
หรือนํ้าหนักเพิ่มขึ้น ไม่ใช่ทุกคนทีไ่ด้รับ
ผลกระทบจากอาการถอนนิโคติน

แพทย์ของคุณอาจกําหนดให้ด้วย
เหตุผลอื่น เมื่อต้องไมร่ับ

Varenicline Pfizer ใช้ไดเ้ฉพาะกับ
ใบสั่งยาของแพทย์เท่านั้น

อย่าใช้ Varenicline Pfizer หาก
คุณแพ:้

• ยาใด ๆ ที่มี varenicline 
tartrateใช้ในเด็ก

ข้อมูลที่มีอยู่ไมส่นับสนุนการใช้ยานีใ้น
เด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี

• ส่วนผสมใด ๆ ทีร่ะบุไว้ที่ส่วนท้ายของ
เอกสารฉบับนี้

อาการแพบ้างอย่างอาจรวมถึง:
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• หายใจลําบาก หายใจมีเสียงวี๊ด หรือ
หายใจลําบาก

• ภาวะสุขภาพจิต เช่น ภาวะซึมเศร้า 
ความคิดของ
การฆ่าตัวตายหรือการทําร้ายตัวเอง

ไมแ่นะนําการบําบัดด้วยการ
เลิก

• บวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือส่วน
อื่นๆ ของร่างกาย

ความปลอดภัยและประโยชน์ของการใช้ 
Varenicline Pfizer ร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อ
หยุดสูบบุหรี่ยังไม่ได้รับการศึกษา

• ปัญหาไต

• ผื่นคันหรือลมพิษบนผิวหนัง • พอดีหรือชักซํ้า (โรคลมชัก)

อย่าใช้ Varenicline Pfizer หลังจากวัน
หมดอายุที่พิมพ์บนบรรจุภัณฑห์รือหาก
บรรจุภัณฑ์ฉีกขาดหรือแสดงสัญญาณ
ของการปลอมแปลง

บางคนรายงานว่ามีอาการชักหรือ
รู้สึกไม่สบายขณะรับประทานวาเรนิ
คลินไฟเซอร์

แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหาก
คุณกําลังใช้ยาตัวใดตัวหนึ่งอยู่
กําลังติดตาม:

หากหมดอายุหรือชํารุด ให้ส่งคืนเภสัชกร
เพื่อกําจัด

• ปัญหาเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด เช่น 
หัวใจวาย อาการเจ็บหน้าอก หรือโรค
หลอดเลือดสมอง

• อินซูลิน

• ธีโอฟิลลีน ยารักษาโรคหืด

พูดคุยกับแพทย์หากคุณไมแ่น่ใจว่า
ควรทานยานีห้รือไม่ แจ้งแพทยห์ากคุณกําลังตั้งครรภ์ 

กําลังตั้งครรภ์ หรือกําลังให้นมบุตร
• วาร์ฟาริน ยาที่ใชท้ําให้เลือดบางลง

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงใน
ร่างกายของคุณทีเ่กิดจากการหยุดสูบ
บุหรี่ ไม่ว่าจะมีหรือไม่มี Varenicline 
Pfizer อาจเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน
ของยาเหล่านี้ ในบางกรณี อาจจําเป็น
ต้องปรับขนาดยา

ก่อนจะเริ่มทาน • ไมแ่นะนําใหคุ้ณใช้ Varenicline 
Pfizer ในขณะทีคุ่ณตั้งครรภ์หรือให้
นมบุตร

แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบ
หากมีหรือเคยรู้สึกอารมณต์ํ่า วิตกกังวล 
มีปัญหาในการคิด ปฏิกิริยาทางอารมณ์ 
หรือพฤติกรรมที่รบกวนหรือรบกวนชีวิต
ประจําวันของคุณ

• หากคุณวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ ควร
กําหนดเวลาการรักษาเพื่อใหคุ้ณได้
เสร็จสิ้น
แน่นอนก่อนตั้งครรภ์

แพทย์และเภสัชกรของคุณมีข้อมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับยาที่ต้องระวังหรือหลีกเลี่ยง
ในขณะทีใ่ชย้านี้สําหรับบางคน การเลิกสูบบุหรีไ่ม่ว่าจะมี

หรือไม่มีการรักษา สัมพันธ์กับการ
เปลี่ยนแปลงใน
พฤติกรรม ความคิด หรืออารมณท์ี่ไมป่กติ
สําหรับพวกเขา เช่น การพัฒนาความคิดหรือ
การกระทําฆ่าตัวตาย ความวิตกกังวล ความตื่น
ตระหนก ความก้าวร้าว ความโกรธ ความบ้าคลั่ง 
ความรู้สึกผิดปกติ ภาพหลอน ความหวาดระแวง 
หรือความสับสน

หากคุณยังไมไ่ด้แจ้งให้แพทยท์ราบ
เกี่ยวกับข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น บอก
แพทย์ก่อนเริ่มใชย้าวาเรนิกลนี ไฟ
เซอร์

แจ้งแพทย์หากคุณแพย้า อาหาร 
สารกันบูด หรือสีย้อมอื่นๆ

วิธรีับประทาน
วาเรนซลิีน ไฟเซอร์

กินยาตัวอื่น ปฏิบัตติามคําแนะนําของแพทยห์รือ
เภสัชกรของคุณอย่างระมัดระวังบางคนมีอาการเหล่านีเ้มื่อพวกเขาเริ่มใช้ 

Varenicline Pfizer และคนอื่น ๆ มี
อาการเหล่านี้หลังจากการรักษาหลาย
สัปดาหห์รือหลังจากหยุด Varenicline 
Pfizer

แจ้งแพทยห์รือเภสัชกรของคุณหาก
คุณกําลังใชย้าตัวอื่นอยู่
ยารวมถึง:

อาจแตกต่างไปจากข้อมูลใน
เอกสารฉบับนี้

• ยาตามใบสั่งแพทยท์ั้งหมด หากคุณไม่เข้าใจคําแนะนําบนบรรจุ
ภัณฑ์ ให้ขอความช่วยเหลือจากแพทย์
หรือเภสัชกร

ควรขอให้ครอบครัวและเพื่อนฝูงของคุณ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความ
คิด หรืออารมณท์ี่ไม่ปกตสิําหรับคุณ เช่น 
หากคุณ
พัฒนาความคิดหรือการกระทําฆ่าตัวตาย ความวิตก
กังวล ตื่นตระหนก ความก้าวร้าว ความโกรธ ความ
บ้าคลั่ง ความรู้สึกผิดปกติ
ภาพหลอนความหวาดระแวงหรือความสับสน

• ยา วิตามิน อาหารเสริมสมุนไพร หรือการ
บําบัดด้วยวิธีธรรมชาติทั้งหมดทีคุ่ณซื้อ
โดยไม่มีใบสั่งยาจากร้านขายยา ซูเปอร์
มาร์เก็ต นักบําบัดโรคทางธรรมชาติ หรือ
ร้านขายอาหารเพื่อสุขภาพ

เริ่มต้นอย่างไร
มี 3 วิธีในการเลิกสูบบุหรีด่้วย 
Varenicline Pfizer:ซึ่งรวมถึงยาอื่น ๆ เพื่อช่วยใหคุ้ณเลิกสูบ

บุหรีเ่ช่น:
1. เลือกวันทีเ่ลิกบุหรี่เมื่อคุณจะเลิก

สูบบุหรี่• การบําบัดทดแทนนิโคติน (NRT) ซึ่ง
รวมถึงแผ่นแปะ หมากฝรั่ง คอร์เซ็ต 
ยาเม็ดใตล้ิ้น และเครื่องช่วยหายใจ (
เช่น Nicorette, Nicabate, QuitX)

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับประโยชน์
และความเสี่ยงของการใช้ Varenicline 
Pfizer เพื่อตัดสินใจว่าเหมาะสมกับคุณหรือ
ไม่

• จดบันทึกวันทีน่ี้ คุณสามารถ
เขียนวันที่นี้บน
กล่องของ Initiation Pack เพื่อเป็น
เครื่องเตือนใจ

บอกแพทย์หากคุณมหีรือเคยมี
อาการป่วยดังต่อไปนี:้

• บูโพรพิออน (เช่น Zyban)
• เริ่มรับประทาน Varenicline Pfizer 

1 ถึง 2 สัปดาห์ (7 ถึง 14 วัน)
ก่อนวันลาออกของคุณ

การรับประทานวาเรนิคลินไฟเซอร์
ร่วมกับการสูบบุหรี่อื่นๆ
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• คุณสามารถสูบบุหรีต่่อไปไดใ้น
ช่วงเวลานี้

• สัปดาห์ที่ 5 - 12: รับประทานยาเม็ดสี
ฟ้าอ่อน 1 มก. ในตอนเช้าและอีกหนึ่ง
เม็ดในตอนเย็น

ถ้าลืมทาน
หากน้อยกว่า 6 ชั่วโมงก่อนทานยาครั้ง
ต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและทานมื้อ
ต่อไปเมื่อคุณต้องการ

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าคุณพยายาม
เลิกสูบบุหรีใ่นวันทีเ่ลิกบุหรี่ หาก
คุณลื่นล้มและสูบบุหรี่ ลอง
อีกครั้ง.

• สัปดาห์ที่ 13 - 24: รับประทานยา
เม็ดสีฟ้าอ่อน 1 มก. ในตอนเช้าและ
อีกหนึ่งเม็ดในตอนเย็น

มิเช่นนั้น ให้รับประทานทันทีที่นึกได้ 
แล้วกลับไปรับประทานยาตามปกติ2. เริ่มรับประทาน Varenicline Pfizer

วิธรีับประทาน
• เลือกวันที่เลิกบุหรี่เมื่อคุณจะหยุด

สูบบุหรี่ระหว่างวันที่ 8 ถึง 35 ของ
การเริ่มต้น Varenicline Pfizer

กลืนเม็ดทั้งหมดด้วยนํ้าเต็มแก้ว

อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยปริมาณที่
คุณพลาด

เมื่อไหรจ่ะเอา• จดบันทึกวันที่นี้ คุณสามารถ
เขียนวันที่นี้บน
กล่องของ Initiation Pack เพื่อเป็น
เครื่องเตือนใจ

หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องทําอย่างไร ให้
ปรึกษาแพทยห์รือเภสัชกรของคุณกินยาในเวลาเดียวกันในแต่ละวัน

หากคุณมีปัญหาในการจดจําการใช้ยา 
โปรดขอคําแนะนําจากเภสัชกรสิ่งนี้จะได้ผลดีที่สุดและช่วยใหคุ้ณจําได้

ว่าควรทานเมื่อใด• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าคุณพยายาม
เลิกสูบบุหรีใ่นวันที่เลิกบุหรี่ หาก
คุณลื่นล้มและสูบบุหรี่ ลอง
อีกครั้ง.

ไม่สําคัญว่าคุณทาน Varenicline 
Pfizer ก่อนหรือหลังอาหาร ถ้าคุณกินมากเกินไป (ยา

เกินขนาด)
3. เริ่มรับประทาน Varenicline Pfizer บางคนพบว่าการรับประทาน Varenicline 

Pfizer พร้อมอาหารเป็นประโยชน์
โทรหาแพทยข์องคุณทันทหีรือติดต่อ
ศูนยข์้อมูลสารพิษเพื่อขอคําแนะนํา (
โทรศัพท์ 0800 POISON หรือ 0800 
764 766) หรือไปที่อุบัติเหตแุละฉุกเฉิน
ที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดหากคุณคิดว่า
คุณหรือใครก็ตามอาจใช้ Varenicline 
Pfizer มากเกินไป ทําเช่นนี้แม้ว่าจะไม่มี
อาการไม่สบายหรือเป็นพิษก็ตาม

• ลดจํานวนบุหรี่ที่คุณสูบบุหรี่ใน
แต่ละวันในช่วง 12 สัปดาห์แรก
ของการใช้ Varenicline Pfizer ใช้เวลานานแค่ไหน

หากทางเลือกที่ 1 หรือ 2 เป็นวิธีที่เลือก
ในการเลิกบุหรี่ ให้รับประทานวาเรนิกลนี 
ไฟเซอร์ เป็นเวลา 12 สัปดาห์

• หยุดสูบบุหรี่ในวันสุดท้ายของระยะ
เวลาการรักษา 12 สัปดาห์ นี่คือวันที่
คุณลาออก แพทย์ของคุณอาจแนะนําใหคุ้ณทานวาเร

นิกลนี ไฟเซอร์ต่อไปอีก 12 สัปดาห์หลัง
การรักษาครั้งแรกของคุณ นีอ้าจเพิ่ม
โอกาสของคุณของ
หยุดในระยะยาว

• รับประทานยา Varenicline Pfizer 
1 มก. ต่อไปอีก 12 สัปดาห์

คุณอาจต้องไปพบแพทย์โดยด่วน

รับเท่าไหร่คะ
หากทางเลือกที่ 3 เป็นวิธทีี่เลือกในการ
เลิกบุหรี่ ให้ทาน Varenicline Pfizer 
เป็นเวลา 12 สัปดาห์

นําแท็บเล็ตติดตัวไปโรงพยาบาล
เริ่มด้วยยาเม็ดสีขาวขนาด 0.5 มก. 
แล้วเพิ่มขนาดยาเป็นยาเม็ดสีฟ้าอ่อน 
1 มก. คุณต้องใช้ Varenicline Pfizer 

เพิ่มอีก 12 สัปดาห์ (รวมทั้งหมด 24 
สัปดาห์)

การเริ่มต้นด้วยขนาดตํ่าจะช่วยใหร้่างกาย
ของคุณคุ้นเคยกับ Varenicline Pfizer

ในขณะที่คุณรับประทาน 
Varenciline Pfizer

หากคุณมีโรคไตขั้นรุนแรง แพทย์อาจสั่ง
จ่ายยาขนาดอื่น

หากคุณไมห่ยุดสูบบุหรี่ในช่วง 12 
สัปดาห์แรกของการรักษา หรือหากคุณ
เริ่มสูบบุหรี่อีกครั้งหลังการรักษา คุณ
สามารถลองหยุดสูบบุหรี่อีกครั้งได้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพยายามเลิกสูบ
บุหรี่ในวันที่เลิกบุหรี่

คําแนะนําในการใชย้าตามปกติแสดง
อยู่ด้านล่าง

หากคุณลื่นล้มและสูบบุหรี่ ให้ลองอีกครั้ง

• วันที่ 1 - 3: รับประทานยาเม็ด
สีขาว 0.5 มก. วันละครั้ง

อย่างไรก็ตาม ก่อนทีคุ่ณจะพยายามอีก
ครั้ง คุณควรพยายามเข้าใจสาเหตุทีก่าร
พยายามเลิกบุหรี่ของคุณล้มเหลว เพื่อให้
ความพยายามครั้งต่อไปของคุณมโีอกาส
ดีขึ้น
ความสําเร็จ.

สิ่งที่ต้องทํา
หยุดใช้ยาวาเรนิกลีน ไฟเซอร์ และแจ้งให้
แพทย์ทราบทันที หากคุณหรือครอบครัว/
เพื่อนของคุณสังเกตเห็นความปั่นป่วน 
ความเกลียดชัง ความซึมเศร้า หรือการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิด หรือ
อารมณ์ที่ไมป่กติสําหรับคุณ หรือคุณมีความ
คิดหรือการกระทําฆ่าตัวตาย ความวิตกกังวล 
ความตื่นตระหนก ความก้าวร้าว

• วันที่ 4 - 7: รับประทานยาเม็ดสขีาว 
0.5 มก. ในตอนเช้าและอีกหนึ่งเม็ด
ในตอนเย็น

• สัปดาห์ที่ 2 - 4: รับประทานยาเม็ดสี
ฟ้าอ่อน 1 มก. ในตอนเช้าและอีก
หนึ่งเม็ดในตอนเย็น
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ความโกรธ, ความบ้าคลั่ง, ความรู้สึกผิดปกติ, 
ภาพหลอน, ความหวาดระแวงหรือ
ความสับสน

สิ่งทีต่้องระวัง หยุดทานวาเรนิคลิน ไฟเซอร์ 
ถ้า...ระมัดระวังในการขับขีห่รือใชเ้ครื่องจักร

จนกว่าคุณจะรู้ว่า Varenicline Pfizer 
ส่งผลต่อคุณอย่างไร

หยุดใช้ยาวาเรนิกลีน ไฟเซอร์ และแจ้งให้
แพทย์ทราบทันที หากคุณหรือครอบครัว/
เพื่อนของคุณสังเกตเห็นความปั่นป่วน ความ
เกลียดชัง ความซึมเศร้า หรือการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิด หรือ
อารมณ์ที่ไมป่กติสําหรับคุณ หรือคุณมีความ
คิดหรือการกระทําฆ่าตัวตาย ความวิตกกังวล 
ความตื่นตระหนก ความก้าวร้าว, ความโกรธ, 
ความบ้าคลั่ง, ความรู้สึกผิดปกติ, ภาพหลอน, 
ความหวาดระแวงหรือ
ความสับสน

การกล่าวถึงการฆ่าตัวตายหรือความรุนแรง
ทั้งหมดต้องไดร้ับการพิจารณาอย่างจริงจัง สิ่ง
เหล่านี้เป็นผลข้างเคียงที่ร้ายแรงมาก คุณอาจ
ต้องไปพบแพทย์หรือเข้ารับการรักษาในโรง
พยาบาลโดยด่วน

Varenicline Pfizer อาจทําให้เกิด
อาการวิงเวียนศีรษะและง่วงนอนใน
บางคน หากคุณมีอาการเหล่านี้ ห้ามขับ
รถ ใชเ้ครื่องจักร หรือทําอะไรที่อาจเป็น
อันตรายไม่ทราบว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

เกี่ยวข้องกับ Varenicline Pfizer หรือไม่ 
เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดวี่าการ
เปลี่ยนแปลงทางอารมณอ์าจเกิดจากผล
ของการเลิกบุหรี่

ระวังหากดื่มแอลกอฮอลใ์นขณะที่ทานยา
นี้

มรีายงานเกี่ยวกับความรู้สึกเมาทีเ่พิ่มขึ้น
ขณะรับประทาน Varenicline Pfizer 
การดื่มแอลกอฮอล์ขณะรับประทานวาเรนิ
กลนีไฟเซอรอ์าจเพิ่มความเสี่ยงของ

กําลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
ความคิด หรืออารมณท์ี่ไมป่กตสิําหรับคุณ เช่น 
การพัฒนาความคิดหรือการกระทําฆ่าตัวตาย 
ความวิตกกังวล ความตื่นตระหนก ความ
ก้าวร้าว ความโกรธ ความบ้าคลั่ง ความรู้สึก
ผิดปกติ ภาพหลอน ความหวาดระแวง หรือ
ความสับสน

หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจหรือ
หลอดเลือด แจ้งให้แพทยท์ราบโดยเร็ว
ที่สุด หากคุณสังเกตเห็นการเปลี่ยนแป
ลงใดๆ

บางคนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความ
คิด หรืออารมณ์ที่ไม่ปกติสําหรับพวกเขาเมื่อ
พวกเขาเริ่มใช้ Varenicline Pfizer สิ่ง
เหล่านี้อาจรวมถึงความคิดหรือการกระทําฆ่า
ตัวตาย ความวิตกกังวล ความตื่นตระหนก 
ความก้าวร้าว ความโกรธ ความบ้าคลั่ง ความ
รู้สึกผิดปกติ
ภาพหลอนความหวาดระแวงหรือความสับสน

แพทย์ของคุณอาจตรวจความดันโลหิต
และระดับนํ้าตาลในเลือดเป็นระยะเพื่อให้
แน่ใจว่าคุณไมไ่ดพ้ัฒนาผลข้างเคียงที่
ไม่ต้องการ อาการเหล่านีเ้คยเกิดขึ้นในผูท้ี่มปีัญหา

สุขภาพจิตมาก่อนและผู้ที่ไม่มปีระวัตมิา
ก่อนสิ่งสําคัญคือต้องเก็บการนัดหมายของ

แพทย์ไว้ทั้งหมดเพื่อให้สามารถตรวจ
สอบความคืบหน้าของคุณได้

บอกแพทย์หาก...
หากคุณกําลังจะเริ่มต้นใช้ยาชนิดใหม่ 
เตือนแพทย์และเภสัชกรว่าคุณกําลัง
ใช้ยาวาเรนิกลีน ไฟเซอร์

ผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ หากคุณมี
อาการคลื่นไส้ (รู้สึกไมส่บาย) ขณะรับ
ประทานยาวาเรนิคลิน ไฟเซอร์ และทําให้
คุณกังวลใจ

แจ้งให้แพทยห์รือเภสัชกรทราบโดย
เร็วที่สุด หากคุณรู้สึกไมส่บายขณะใช้
ยาวาเรนิกลนี ไฟเซอร์แจ้งแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรคน

อื่นๆ ที่ปฏิบัติต่อคุณว่าคุณกําลังใช้ยานี้ ประมาณ 3 ใน 10 คนมีอาการคลื่นไส้ มัก
เริ่มในสัปดาห์แรก คนส่วนใหญ่ที่มอีาการ
คลื่นไส้สามารถรับประทานยาต่อไปได้ 
บางคนพบว่าการรับประทาน 
Varenicline Pfizer พร้อมอาหารเป็น
ประโยชน์

การเลิกบุหรีไ่ม่ว่าจะมีหรือไม่มีการรักษาก็
สามารถทําใหเ้กิดอาการต่างๆ ได้
อาการ. สิ่งเหล่านีอ้าจรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงของอารมณ์ นอนไม่หลับ 
สมาธสิั้น อัตราการเต้นของหัวใจลดลง 
ความอยากอาหารเพิ่มขึ้น หรือนํ้าหนักเพิ่ม
ขึ้น ยานีช้่วยใหห้ลายคนเลิกสูบบุหรี่ แต่
อาจมผีลข้างเคียงที่ไมต่้องการในบางคน 
ยาทุกชนิดอาจมีผลข้างเคียง คุณอาจต้อง
ไปพบแพทย์หากคุณได้รับผลข้างเคียง

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด แจ้ง
ศัลยแพทย์หรือวิสัญญีแพทยว์่าคุณ
กําลังใช้ยานี้

อาจส่งผลต่อยาอื่นที่ใชร้ะหว่างการ
ผ่าตัด ขอคําแนะนําจากแพทยห์รือเภสัชกร

ของคุณหากคุณสังเกตเห็นสิ่งต่อไปนี้
และทําใหคุ้ณกังวล:หากคุณตั้งครรภ์ขณะใช้ยานี้ แจ้ง

ให้แพทย์ทราบทันที • ปัญหากระเพาะอาหารหรือลําไส้

− ท้องผูก

− ท้องเสีย

− รู้สึกป่อง

− อาหารไม่ย่อย

− ลม
− คลื่นไส้ อาเจียน

− ไมส่บายท้อง

• ปากแห้งปวดฟัน

• ปวดหัว

สิ่งทีห่้ามทํา
อย่าใช้ Varenicline Pfizer รักษา
อาการร้องเรียนอื่นๆ เว้นแต่แพทย์
จะแจ้งให้คุณทราบ อย่าตื่นตระหนกกับรายการผลข้างเคียง

ต่อไปนี้
อย่าให้ยาของคุณแก่ผู้อื่น แม้ว่าพวก
เขาจะพยายามเลิกสูบบุหรี่ด้วยก็ตาม คุณอาจไม่พบประสบการณ์ใด ๆ

ขอให้แพทย์หรือเภสัชกรตอบคําถามที่
คุณอาจมี
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• อาการวิงเวียนศีรษะ

• ปัญหาการนอนหลับ

− นอนหลับยาก

− ง่วงนอน
− ความฝันที่ผิดปกติ

• รู้สึกเหนื่อยเมื่อยล้า

• สัญญาณและอาการของโรคหวัด

• เบื่ออาหาร นํ้าหนักขึ้น

• รสชาติเปลี่ยนไป

• ปวดกล้ามเนื้อหรือข้อ

กล้ามเนื้อและโดยทั่วไปรู้สึกไม่
สบาย

ห้ามเก็บ Varenicline Pfizer หรือยา
อื่น ๆ ไวใ้น
ห้องนํ้าหรือใกล้อ่างล้างหน้า• ปัญหาการหายใจ

− หายใจดังเสียงฮืด ๆ

− หายใจลําบาก

− หายใจถี่

อย่าทิ้งไว้บนขอบหน้าต่างหรือในรถ

ความร้อนและความชื้นสามารถทําลายยา
บางชนิดได้

• อาการบวมทีใ่บหน้า ริมฝีปาก ปาก 
ลิ้น คอ มือ หรือเท้า

เก็บไว้ในที่ทีเ่ด็กไม่สามารถเอื้อม
ถึงได้

บางคนรายงานว่าส่วนต่างๆ ของ
ใบหน้าและร่างกายบวมหลังจากรับ
ประทาน Varenicline Pfizer

ตู้ล็อคที่อยูห่่างจากพื้นดินอย่างน้อยหนึ่ง
เมตรครึ่งเป็นสถานทีท่ี่ดีสําหรับเก็บยา

สิ่งเหล่านี้เป็นผลข้างเคียงที่พบบ่อย
ของ Varenicline Pfizer พวกเขามัก
จะไมรุ่นแรง

• อาการเจ็บหน้าอกซึ่งอาจลามไปทีค่อ
และไหล่ ชาหรืออ่อนแรงทีแ่ขนหรือขา 
ปวดศีรษะ เวียนศีรษะและ

สับสน, การมองเห็นบกพร่อง, กลืน
ลําบาก, พูดไม่ชัดหรือพูดไม่ออก, 
หมดสติ

การกําจัด
ส่งยาที่ไม่ต้องการของคุณไปที่ร้านขาย
ยาเพื่อการกําจัดอย่างปลอดภัยแจ้งให้แพทย์ทราบโดยเร็วที่สุด 

หาก... แพทย์ของคุณอาจบอกให้คุณหยุดใช้
ยานีห้รือวันหมดอายุอาจผ่านไปแล้ว

แจ้งให้แพทย์ทราบโดยเร็วที่สุด หากคุณ
สังเกตเห็นสิ่งต่อไปนี้:

• หัวใจเต้นผิดปกตหิรือเร็ว
• อาเจียนเป็นเลือด

• ตัวสั่น พอดีหรือชัก

• ปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็นหรือปวด
ตา รายการนี้รวมถึงผลข้างเคียงที่ร้ายแรง

มาก คุณอาจต้องไปพบแพทย์หรือเข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลโดยด่วน ผลข้าง
เคียงทีร่้ายแรงมากนั้นหายาก

รายละเอียดสินค้า
• อุจจาระเป็นเลือดแดง

• อาการปวดท้อง หน้าตาเป็นยังไง

• กระหายนํ้ามากเกินไปมีปากแห้ง
และผิวหนังผ่านปัสสาวะจํานวน
มาก

Varenicline Pfizer มจีุดแข็ง 2 
ประการ:แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหาก

คุณสังเกตเห็นสิ่งอื่นทีท่ําให้คุณรู้สึก
ไม่สบาย • เม็ดยา Varenicline Pfizer 0.5 มก

. เป็นเม็ดสีขาวเคลือบฟิล์มรูปแคปซูล
ดัดแปลงทีม่ีเครื่องหมาย "ไฟเซอร"์ 
ที่ด้านหนึ่งและ "CHX 0.5" ทีอ่ีกด้าน
หนึ่ง

รายการนี้รวมถึงผลข้างเคียงที่อาจต้อง
พบแพทย์

ผลข้างเคียงอื่น ๆ ทีไ่มไ่ด้ระบุไว้ข้างต้น
อาจเกิดขึ้นในบางคน ผลข้างเคียงบาง
อย่างเหล่านี้ (เช่น การเปลี่ยนแปลงของ
ความดันโลหิตหรือระดับนํ้าตาลในเลือด) 
จะพบได้ก็ต่อเมื่อแพทย์ทําการทดสอบเพื่อ
ตรวจสอบความคืบหน้าของคุณ

ไปโรงพยาบาลถ้า...
• ยาเม็ด Varenicline Pfizer 1 มก

. มสีีฟ้าอ่อนเคลือบฟิล์ม
เม็ดยารูปแคปซูลดัดแปลง ด้านหนึ่งมี
เครื่องหมาย "Pfizer" และ "CHX 
1.0" อีกด้านหนึ่ง

แจ้งให้แพทย์ทราบทันทหีรือไปที่
อุบัติเหตุและฉุกเฉินที่โรงพยาบาลใกล้
บ้านคุณ และหยุดใช้ Varenicline 
Pfizer หากคุณพบสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้
:

• ทําร้ายตัวเองหรือคิดทําร้ายตัว
เอง หลังจากทาน

วาเรนซิลีน ไฟเซอร์
แพ็คที่มีจําหน่าย
แพ็คต่อไปนีส้ามารถใช้ได้:

• การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิด 
หรืออารมณ์ที่ไมป่กตสิําหรับคุณ เช่น หาก
คุณพัฒนาตัวเองฆ่าตัวตาย
ความคิดหรือการกระทํา ความวิตกกังวล 
ตื่นตระหนก ก้าวร้าว โกรธ คลุ้มคลั่ง 
ความรู้สึกผิดปกติ
ภาพหลอน หวาดระแวง หรือ
สับสน

• ชุดเริ่มต้นเพื่อเริ่มการรักษา ประกอบด้วย
ยาเม็ดขนาด 11 x 0.5 มก. และยาเม็ด
ขนาด 42 x 1 มก

พื้นที่จัดเก็บ

เก็บแท็บเล็ตของคุณไว้ในแพ็คจนกว่า
จะถึงเวลาทีต่้องทาน • แพ็คต่อเนื่องที่มีเม็ดยา 56 x 1 มก. 

เพื่อดําเนินการต่อ
การรักษา.

หากคุณนําแท็บเลต็ออกจากแพ็ค แท็บเล็
ตอาจเก็บไว้ได้ไม่ดี

เก็บแท็บเล็ตไวใ้นทีแ่ห้งและเย็นซึ่งมี
อุณหภูมิตํ่ากว่า 30°C• ผื่นหรือคันอย่างรุนแรงบวม

บนผิวหนัง

วัตถุดิบ
สารออกฤทธิ์

• แผลพุพองสีแดงทีเ่จ็บปวดอย่างรุนแรงบน
ผิวหนังมีอาการหนาวสั่นมีไข้ปวดเมื่อย
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ยาเม็ด Varenicline Pfizer 0.5 มก. 
มีปริมาณ varenicline 0.5 มก.

ยาเม็ด Varenicline Pfizer 1 มก. 
มีปริมาณ varenicline 1 มก.

ส่วนผสมที่ไม่ใช้งาน

Varenicline Pfizer แต่ละเม็ดมี
ส่วนผสมที่ไม่ใช้งานต่อไปนี้:

• เซลลูโลส - microcrystalline

• แคลเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟต

• ครอสคาร์เมลโลสโซเดียม

• ปราศจากซิลิกาคอลลอยด์

• แมกนเีซียมสเตียเรต

• Opadry Blue (แท็บเล็ต 1 มก.), Opadry 
White (แท็บเล็ต 0.5 มก.) และ Opadry 
Clear

Varenicline Pfizer ปราศจากกลูเตน

ผู้ผลิต
Pfizer New Zealand Limited 

PO Box 3998

โอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์

หมายเลขโทรฟร:ี 0800 736 363

แผ่นพับนี้จัดทําขึ้นในเดือนตุลาคม 2561

© ไฟเซอร์ออสเตรเลีย Pty Ltd 2018
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