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โดเนเปซิล
ออกเสียงว่า (doe nep 'e zil)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Donepezil ใช้รักษาภาวะสมองเสื่อม (โรคทางสมองที่ส่งผลต่อความสามารถในการจดจํา คิดอย่างชัดเจน สื่อสาร และทํา
กิจกรรมประจําวัน และอาจทําให้อารมณ์และบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงไป) ในผู้ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ (AD; โรคทางสมองที่ค่อยๆ 
ทําลายลง) ความจําและความสามารถในการคิด เรียนรู้ สื่อสารและจัดการกิจกรรมประจําวัน) Donepezil อยู่ในกลุ่มยาที่
เรียกว่า cholinesterase inhibitors ช่วยปรับปรุงการทํางานของจิตใจ (เช่น ความจํา ความสนใจ ความสามารถในการ
โต้ตอบกับผู้อื่น พูด คิดให้ชัดเจน และทํากิจกรรมประจําวันเป็นประจํา) โดยการเพิ่มปริมาณของสารบางอย่างที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาตใินสมอง Donepezil อาจปรับปรุงความสามารถในการคิดและจดจําหรือชะลอการสูญเสียความสามารถเหล่านี้ในผู้
ทีม่ี AD อย่างไรก็ตาม,

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Donepezil มาในรูปแบบแท็บเล็ตและแท็บเล็ตที่สลายตัวทางปาก (แท็บเล็ตทีล่ะลายอย่างรวดเร็วในปาก) เพื่อใช้ทางปาก มัก
รับประทานวันละครั้งโดยมีหรือไม่มีอาหารในตอนเย็นก่อนนอน รับประทาน Donepezil ในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคํา
แนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ทานโดเปซิลให้ตรงตาม
ทีก่ํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

Donepezil ช่วยควบคุมอาการของโรคอัลไซเมอร์ แต่ไม่สามารถรักษาได้ ทานโดเปซิลต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุด
ทานโดเปซิลโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

แพทย์ของคุณอาจเริ่มให้คุณกินโดเนเปซิลขนาดตํ่าและเพิ่มขนาดยาหลังจาก 4 ถึง 6 สัปดาห์ แพทย์ของคุณอาจเพิ่มขนาด
ยาอีกครั้งใน 3 เดือนหรือมากกว่านั้นในภายหลัง

กลืนเม็ดยา 23 มก. ทั้งหมด อย่าแยกบดหรือเคี้ยวมัน บอกแพทย์หากคุณไม่สามารถกลืนทั้งเม็ดได้

หากต้องการรับประทานยาเม็ดที่สลายตัวทางปาก ให้วางแท็บเล็ตไว้บนลิ้นของคุณและรอให้ละลาย ดื่มนํ้าหลังจากแท็บเล็ตละ
ลาย

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย
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ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานโดเนเปซิล
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรของคุณทราบ หากคุณแพ้ยาโดเนเปซิล ยาพิเพอริดีน ยาอื่น ๆ ส่วนผสมในยาเม็ดโดเนเปซลิหรือ
ยาเม็ดสลายทางปาก ถามแพทยห์รือเภสัชกรของคุณหากคุณไม่ทราบว่ายาที่คุณแพ้คือยาไพเพอริดีนหรือไม่ สอบถาม
เภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบข้อมูลผูป้่วยของผู้ผลิตเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ยาแก้แพ้; แอสไพรินและยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตีย
รอยด์อื่น ๆ (NSAIDs) เช่น ibuprofen (Advil, Motrin) และ naproxen (Aleve, Naprosyn); bethanechol 
(Duvoid, Urecholine); คาร์บามาเซพีน (Tegretol); เดกซาเมทาโซน (Decadron, Dexone); ipratropium 
(Atrovent); คีโตโคนาโซล (ไนโซรัล); ยารักษาโรคต้อหิน, โรคลําไส้แปรปรวน, อาการเมารถ, โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง, โรค
พาร์กินสัน, แผลพุพองหรือปัญหาทางเดินปัสสาวะ; ฟโีนบารบ์ิทัล (Luminal, Solfoton); ฟนีิโทอิน (ไดแลนติน); ควินิดีน 
(Quinidex); และไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่าง
ระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมีนํ้าหนักน้อยกว่า 120 ปอนด์ (55 กก.) และถ้าคุณมีหรือเคยมีเลือดออกใน
กระเพาะอาหารหรือลําไสข้องคุณ แผลในกระเพาะอาหาร; หัวใจเต้นผิดปกต,ิ ช้าหรือเร็ว, ชัก; ปัสสาวะลําบาก โรคหอบหืด;
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (กลุ่มของโรคปอดรวมถึงโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังหรือถุงลมโป่งพอง); หรือโรคไต ตับ หรือโรค
หัวใจ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังให้นมบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับยา Donepezil 
ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณ

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมถึงการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ยา Donepezil

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ใหท้านอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทยจ์ะแจ้งใหคุ้ณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

หากคุณลืมกินยาโดเนเปซิล ให้ข้ามมื้อทีล่ืมไปและดําเนินการตามตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชย
การพลาด หากคุณไม่ได้ทานโดเนเปซิลเป็นเวลา 1 สัปดาห์หรือนานกว่านั้น คุณควรโทรหาแพทย์ก่อนเริ่มใช้ยานี้อีกครั้ง

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

โดเนเปซิลอาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

คลื่นไส้

อาเจียน
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ท้องเสีย

เบื่ออาหาร

ลดนํ้าหนัก

ปัสสาวะบ่อย

ปัสสาวะลําบาก

ปวดกล้ามเนื้อ

ปวดข้อ บวม หรือตึง

ความเจ็บปวด

เหนื่อยเหลือเกิน

นอนหลับยากหรือหลับยาก

ปวดหัว

อาการวิงเวียนศีรษะ

ความกังวลใจ

ภาวะซึมเศร้า

ความสับสน

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรืออารมณ์

ภาพหลอน (เห็นสิ่งต่าง ๆ หรือได้ยินเสียงทีไ่ม่มีอยู่)

ความฝันที่ผิดปกติ

แดง ตกสะเก็ด คันผิวหนัง

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันทีหรือรับ
การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

เป็นลม

หัวใจเต้นช้า

อาการเจ็บหน้าอก

ปัญหาการหายใจใหม่หรือแย่ลง

ปวดท้องใหมห่รือแย่ลงหรืออิจฉาริษยา

อุจจาระสีดําหรือชักช้า

อุจจาระเป็นเลือดแดง

อาเจียนเป็นเลือด

อาเจียนที่ดูเหมือนกากกาแฟ

ปัสสาวะลําบากหรือปวดเมื่อปัสสาวะ

ปวดหลังส่วนล่าง
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ไข้

อาการชัก

การเปลี่ยนสผีิวหรือรอยฟกชํ้าของผิวหนัง

Donepezil อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะที่คุณกําลังใช้ยา
นี้

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]

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

อาการของการใชย้าเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
คลื่นไส้

อาเจียน

นํ้าลายไหล

เหงื่อออก

หัวใจเต้นช้า

หายใจลําบาก

กล้ามเนื้ออ่อนแรง

เป็นลม

อาการชัก
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หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

เก็บนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์ของคุณ

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

Aricept®

Aricept®ODT

นัมซาริก®(เป็นผลิตภัณฑ์รวมที่มี Donepezil, Memantine)

แก้ไขล่าสุด - 15/12/2017

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

หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษยข์องสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ
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