
Betahistine dihydrochloride 8 มก. เม็ด 
Betahistine dihydrochloride 16 มก. เม็ด

เบตาฮิสทีน ไดไฮโดรคลอไรด์

อ่านเอกสารนี้ทั้งหมดอย่างละเอียดก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ยานี้ เนื่องจากมีข้อมูลสําคัญสําหรับคุณ

-
-
-

เก็บใบนี้ไว้ คุณอาจต้องอ่านอีกครั้ง
หากคุณมีคําถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล
ยานี้ได้รับการกําหนดใหคุ้ณเท่านั้น อย่าส่งต่อให้คนอื่น อาจเป็นอันตรายต่อพวกเขาแม้ว่าอาการ
ป่วยของพวกเขาจะเหมือนกับคุณก็ตาม
หากคุณได้รับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิด
ขึ้นซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ดูหัวข้อที่ 4

-

มีอะไรอยู่ในแผ่นพับนี้
1. ยาเม็ด Betahistine dihydrochloride คืออะไรและใช้สําหรับอะไร
2. สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนรับประทาน Betahistine dihydrochloride tablets
3. วิธีรับประทาน Betahistine dihydrochloride tablets
4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น
5. วิธีเก็บเม็ดเบตาฮิสทีนไดไฮโดรคลอไรด์
6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ

1. ยาเม็ด Betahistine dihydrochloride คืออะไรและใช้สําหรับอะไร

Betahistine เป็นยาอะนาล็อกของฮีสตามีนที่ใช้ในการรักษาอาการของโรคเมนิแยร์ เช่น อาการวิง
เวียนศีรษะ (เวียนศีรษะ) หูอื้อ (หูอื้อ) สูญเสียการได้ยินและคลื่นไส้

ยานี้ทํางานโดยปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดในหูชั้นใน ซึ่งช่วยลดการสร้างแรงกดดัน

2. สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนรับประทาน Betahistine dihydrochloride tablets

อย่าใช้เม็ด Betahistine dihydrochloride:
- หากคุณแพ้ (แพง้่าย) ต่อเบตาฮสิทีน ไดไฮโดรคลอไรด์ หรือส่วนผสมอื่นๆ ของเม็ดบีตาฮิสทีน ได

ไฮโดรคลอไรด์ (ดูหัวข้อที่ 6 เนื้อหาในซอง และข้อมูลอื่นๆ)

หากคุณมีความดันโลหิตสูงเนื่องจากเนื้องอกต่อมหมวกไต (phaeochromocytoma) เนื้องอกที่หายาก
ของต่อมหมวกไต

-

คําเตือนและข้อควรระวัง
-
-
-

หากมีแผลในกระเพาะอาหาร (แผลในกระเพาะอาหาร) 
หากคุณเป็นโรคหอบหืด
หากคุณมีผื่นตําแย ผื่นที่ผิวหนัง หรือเป็นหวัดในจมูกที่เกิดจากการแพ้ เนื่องจากข้อร้องเรียนเหล่า
นี้อาจทําให้รุนแรงขึ้น
หากคุณมีความดันโลหิตตํ่า-
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หากคุณมีอาการใด ๆ ข้างต้น ปรึกษาแพทย์ของคุณเกี่ยวกับว่าคุณอาจทานเม็ด Betahistine 
dihydrochloride หรือไม่
ผู้ป่วยกลุ่มนี้ควรได้รับการตรวจสอบโดยแพทย์ในระหว่างการรักษา

ยาอื่นๆ และยาเม็ดเบตาฮิสทีน ไดไฮโดรคลอไรด์
ปฏิสัมพันธ์หมายความว่ายาหรือสารสามารถส่งผลต่อวิธีการทํางานของกันและกันหรือผลข้างเคียงเมื่อ
รับประทานทั้งสองอย่างพร้อมกัน

จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการสังเกตปฏิกิริยาระหว่างเบตาฮิสทีนกับยาอื่นๆ
เป็นไปได้ว่าเบตาฮิสทีนอาจส่งผลต่อผลของยาแก้แพ้ ยาแก้แพ้คือยาที่ใช้ในการรักษาโรคภูมิแพ้โดย
เฉพาะ เช่น ไข้ละอองฟางและอาการเมารถ ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณกําลังใช้ยาแก้แพ้ 
(ยาต่อต้านการแพ้) ในเวลาเดียวกัน

สารยับยั้ง monoamine-oxidase (MAOIs) - ใช้ในการรักษาภาวะซึมเศร้าหรือโรคพารก์ินสันอาจ
เพิ่มการได้รับ Betahistineไดไฮโดรคลอไรด์ยาเม็ด.

แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณกําลังใช้ยาอื่น (หรือเพิ่งใช้ไปเมื่อเร็วๆ นี้) นอกจากนี้ยังใช้กับยา
อื่น ๆ ที่มีจําหน่ายโดยไม่ต้องมีใบสั่งยา

Betahistine dihydrochloride เม็ดพร้อมอาหารและเครื่องดื่ม คุณ
สามารถทานเบตาฮสิทนีพร้อมหรือหลังอาหารก็ได้

การตั้งครรภ์ ให้นมบุตร และภาวะเจริญพันธุ์
อย่าใชย้าเบตาฮิสทีนไดไฮโดรคลอไรด์หากคุณกําลังตั้งครรภเ์ว้นแต่แพทย์จะตัดสินใจว่าจําเป็น
อย่างยิ่ง ปรึกษาแพทยเ์พื่อขอคําแนะนํา
อย่าใหน้มขณะใช้ยาเม็ดเบตาฮิสทีน ไดไฮโดรคลอไรด์ เว้นแต่จะได้รับคําแนะนําจากแพทย์ ไม่ทราบว่า
เบตาฮิสทีนผ่านเข้าสู่นํ้านมแม่หรือไม่

การขับรถและการใช้เครื่องจักร
ยาเม็ด Betahistine dihydrochloride ไม่น่าจะส่งผลต่อความสามารถในการขับรถหรือใช้เครื่องมือ
หรือเครื่องจักร อย่างไรก็ตาม โปรดจําไว้ว่าโรคต่างๆ ทีคุ่ณกําลังรับการรักษาด้วยยาเบตาฮิสทีน ไดไฮ
โดรคลอไรด์ (อาการเวียนศีรษะบ้านหมุน หูอื้อ และการสูญเสียการได้ยินที่เกี่ยวข้องกับโรคมีเนียร์) อาจ
ทําให้คุณรู้สึกวิงเวียนหรือป่วย และอาจส่งผลต่อความสามารถในการขับรถหรือใช้เครื่องจักร

เม็ดเบตาฮิสทีนไดไฮโดรคลอไรด์ประกอบด้วยแลคโตสโมโนไฮเดรต
ยานี้ประกอบด้วย lactose monohydrate 50 มก. สําหรับความแรง 8 มก. และ lactose 
monohydrate 100 มก. สําหรับความแรง 16 มก. ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมที่หายาก
ของความทนทานต่อกาแลคโตส บุคคลที่มีภาวะขาด Lapp lactase หรือการดูดซึมกลูโคส-กาแลคโตส 
malabsorption ไม่ควรใชย้านี้ บอกแพทย์หากคุณรูว้่าคุณแพ้นํ้าตาล

3. วิธรีับประทาน Betahistine dihydrochloride tablets

ใชย้าเบตาฮิสทีนไดไฮโดรคลอไรด์ตามที่แพทย์ของคุณบอกเสมอ ตรวจสอบกับแพทย์หรือเภสัชกรของ
คุณหากคุณไม่แน่ใจ

ไม่แนะนําใหใ้ช้ยาเม็ด Betahistine dihydrochloride ในเด็กและวัยรุ่นที่มีอายุตํ่ากว่า 18 ปี เนื่องจาก
ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยในกลุ่มอายุเหล่านี้



ปริมาณปกตคิือ: 
ผู้ใหญ่
ปริมาณเริ่มต้นปกติคือหนึ่งถึงสองเม็ด 8 มก. หรือครึ่งถึงหนึ่งเม็ด 16 มก. สามครั้งต่อวัน ปริมาณ
การบํารุงรักษามักจะอยู่ในช่วง 24-48 มก. ต่อวัน

อาจใช้เวลาสองสามสัปดาห์ก่อนทีคุ่ณจะสังเกตเห็นการปรับปรุงใดๆ

วิธีใช้
กลืนยาเม็ดด้วยนํ้า รับประทานยาเม็ดพร้อมหรือหลังอาหาร . ใช้ยานี้ตามทีแ่พทย์ของคุณบอก ตรวจ
สอบกับแพทย์ของคุณหากคุณไม่แน่ใจ
การรักษาช่องปากเบื้องต้นคือ 8 ถึง 16 มก. สามครั้งต่อวัน โดยควรรับประทานพร้อมกับมื้ออาหาร ปริมาณ
การบํารุงรักษาโดยทั่วไปอยู่ในช่วง 24 - 48 มก. ต่อวัน ปริมาณรายวันไม่ควรเกิน 48 มก. สามารถปรับ
ขนาดยาได้เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของผู้ป่วยแต่ละราย บางครั้งการปรับปรุงสามารถสังเกตได้หลัง
จากการรักษาสองสามสัปดาห์เท่านั้น
ไม่มีข้อมูลสําหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคตับ ไม่มีข้อมูลสําหรับผู้ป่วยไตวาย

มีข้อมูลที่จํากัดในผู้สูงอายุ ควรใช้ betahistine ด้วยความระมัดระวังในประชากรกลุ่มนี้

ใช้ในเด็กและวัยรุ่น (อายุ 6 ถึง 18 ปี)

ไม่แนะนําใหใ้ช้ในเด็กและวัยรุ่น อายุตํ่ากว่า 18 ปี เนื่องจากขาดข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพ

หากคุณทานยาเม็ดเบตาฮิสทีนไดไฮโดรคลอไรด์มากกว่าทีค่วรจะเป็น หาก
คุณได้รับเกินปริมาณที่กําหนด ให้ปรึกษาแพทย์ของคุณ
อาการของยา betahistine dihydrochloride ทีใ่ห้ยาเกินขนาด ได้แก่ อาการคลื่นไส้ อาเจียน ปัญหา
การย่อยอาหาร ปัญหาการประสานงาน และ - ด้วยขนาดที่สูงขึ้น - พอดี

หากคุณลืมทานยาเม็ดเบตาฮิสทีนไดไฮโดรคลอไรด์
รอจนกว่าคุณจะต้องทานยาครั้งต่อไป อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยยาเม็ดทีล่ืม

หากคุณหยุดทานยาเม็ดเบตาฮิสทีนไดไฮโดรคลอไรด์

หากคุณมีคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ โปรดติดต่อแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

เช่นเดียวกับยาทั้งหมด ยานี้สามารถทําให้เกิดผลข้างเคียงได้ แม้ว่าจะไม่ใช่ทุกคนที่ได้รับก็ตาม ผลข้าง
เคียงที่อาจเกิดขึ้น:

ผลข้างเคียงทีร่้ายแรงต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นระหว่างการรักษาด้วย Betahistine:
-
-
ซึ่งอาจทําให้หายใจลําบาก
-ผื่นแดง ผิวหนังอักเสบ คัน

ปฏิกิริยาการแพ้เช่น:
อาการบวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้นหรือคอ



หากมีผลข้างเคียงเหล่านี้เกิดขึ้น คุณควรหยุดการรักษาทันทแีละติดต่อแพทย์ของคุณ

ผลข้างเคียงที่พบบ่อย (อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 10 คน):

ปวดหัว, ง่วงนอนเป็นครั้งคราว, คลื่นไส้, อาหารไม่ย่อย, อาการท้องอืดเล็กน้อยเช่นอาเจียน, 
ปวดท้องและท้องอืด การรับประทานเบตาฮิสทีนร่วมกับอาหารสามารถช่วยลดปัญหากระเพาะ
อาหารได้
ไมท่ราบ (ความถีไ่ม่สามารถประมาณได้จากข้อมูลทีม่ีอยู)่
อาการคัน, ผื่น, ลมพิษ, หัวใจเต้นผิดปกติ (ใจสั่น), หลอดลมหดเกร็งอาจเกิดขึ้นในผู้ป่วย
ด้วยโรคหอบหืด

การรายงานผลข้างเคียง
หากคุณได้รับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น
ซึ่งไม่ไดร้ะบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ โดยการรายงานผลข้างเคียง คุณสามารถช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยของยานี้ได้

สําหรับสหราชอาณาจักร คุณสามารถรายงานผลข้างเคียงได้โดยตรงผ่านทางโครงการใบเหลืองที่: 
www.mhra.gov.uk/yellowcard

สําหรับไอร์แลนด์ - คุณสามารถรายงานผลข้างเคียงได้โดยตรงผ่าน 
HPRA Pharmacovigilance
Earlsfort Terrace, IRL - ดับลิน 2;
โทร: +353 1 6764971; โทรสาร: +353 1 6762517 
เว็บไซต์: www.hpra.ie;
อีเมล: medsafety@hpra.ie

5. วิธเีก็บเม็ดเบตาฮิสทีนไดไฮโดรคลอไรด์

-
-
-
-

เก็บทีอุ่ณหภูมิตํ่ากว่า 30 องศาเซลเซียส

เก็บแท็บเล็ตไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมเพื่อป้องกันความชื้น เก็บให้พ้นมือและสายตาเด็ก

ห้ามรับประทานยาเม็ดหลังวันหมดอายุซึ่งระบไุว้อย่างชัดเจนบนบรรจภุัณฑ์ วันหมดอายุหมาย
ถึงวันสุดท้ายของเดือน
ไม่ควรทิ้งยาผ่านทางนํ้าเสียหรือของเสียในครัวเรือน ถามเภสัชกรของคุณถึงวิธีกําจัดยาที่ไม่
ต้องการอีกต่อไป มาตรการเหล่านี้จะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม

-

6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ

เม็ดบีตาฮิสทีนไดไฮโดรคลอไรด์ประกอบด้วยอะไรบ้าง

สารออกฤทธิ์คือเบตาฮิสทีนไดไฮโดรคลอไรด์
แต่ละเม็ดประกอบด้วย betahistine dihydrochloride 8 มก. หรือ 
16 มก. แท็บเลต็มีส่วนผสมที่ไม่ใชง้านต่อไปนี้:
แลคโตสโมโนไฮเดรต, โพวโิดน K25, กรดแอนไฮดรัสซิตรกิ แป้งข้าวโพด, ไมโครคริสตัลลีน 
เซลลูโลส , ครอสโพวิโดน , นํ้ามันพืชเติมไฮโดรเจน



แท็บเล็ต Betahistine dihydrochloride มีลักษณะอย่างไรและเนื้อหาของแพ็ค

Betahistine dihydrochloride 8 มก. เม็ด
ยานี้แสดงเป็นเม็ดสขีาว กลม แบน มีขอบเอียงโดยมีข้อความว่า 'พ.ศ.' อยู่ด้านหนึ่งและมีเส้นแบ่งที่
อีกด้านหนึ่ง
เส้นคะแนนมีไว้เพื่อความสะดวกในการหักเพื่อความสะดวกในการกลืนและไม่แบ่งเป็นปริมาณเท่ากัน

Betahistine dihydrochloride 16 มก. เม็ด
ยานี้แสดงเป็นเม็ดสขีาว กลม แบน มีขอบเอียงโดยมีข้อความว่า 'BF' อยู่ด้านหนึ่งและมีเส้นแบ่งที่อีก
ด้านหนึ่ง
แท็บเล็ตสามารถแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่า ๆ กัน

สําหรับ 8 มก. เม็ดยาจะบรรจุในแถบตุ่ม (PVC/PVdC-อลูมิเนียม) ขนาดบรรจุ 14, 
20, 30, 50, 60, 84, 90 และ 120 เม็ด

สําหรับ 16 มก. เม็ดยาจะบรรจุในแถบตุ่ม (PVC/PVdC-อลูมิเนียม) ขนาดบรรจุ 
14, 20, 30, 60, 84, 90 และ 120 เม็ด
ขนาดของบรรจภุัณฑ์อาจไม่สามารถวางตลาดได้ทั้งหมด

ผู้ถืออนุญาตการตลาด บริษัท แอค
คอร์ด เฮลทแ์คร์ จํากัด
Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, สห
ราชอาณาจักร

ผู้ผลิต
บริษัท แอคคอร์ด เฮลท์แคร์ จํากัด
Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex HA1 4 HF, สห
ราชอาณาจักร

แอคคอร์ด เฮลธ์แคร์ โพลสกา Sp.z oo,
ยูล Lutomierska 50,95-200 Pabianice, โปแลนด์

แอคคอร์ด เฮลธแ์คร์ บีวี, 
วินโทน 200,
3526 KV อูเทรคต์,
เนเธอร์แลนด์

ยานี้ได้รับอนุญาตในประเทศสมาชิกของ EEA ภายใต้ชื่อต่อไปนี้

ประเทศ เสนอชื่อประดิษฐ์
NL Betahistine 2HCL Accord 8 / 16 มก. แท็บเล็ต
FR Betahistine Accord 8 มก. Comprimes
เช่น Betahistine dihydrochloride 8/16mg เม็ด
มัน Betahistine dihydrochloride Accord Healthcare 8 / 16 มก. บีบอัด
PL เบตาฮิสทีน ไดไฮโดรคลอไรด์ แอคคอร์ด
สหราชอาณาจักร Betahistine dihydrochloride 8/16 มก. เม็ด

แผ่นพับนี้ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 12/2019


