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ออกเสียงว่า (es'' li kar baz' e peen)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Eslicarbazepine ใช้ร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อควบคุมอาการชักแบบโฟกัส (บางส่วน) (อาการชักทีเ่กี่ยวข้องกับสมองเพียงส่วนเดียว) 
เอสลิคาร์บาเซพนีอยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่ายากันชัก มันทํางานโดยลดความตื่นเต้นผิดปกตใินสมอง

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Eslicarbazepine มาในรูปแบบเม็ดรับประทานทางปาก โดยปกติแล้ว แพทย์หรือเภสัชกรจะอธิบายในส่วนที่คุณไม่เข้าใจ ใชเ้อสลิ
คาร์บาเซพีนตามคําแนะนํา อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

คุณสามารถกลืนเม็ดทั้งเม็ดหรือบดให้ละเอียด

แพทย์ของคุณอาจเริ่มให้คุณกินเอสลคิาร์บาเซพีนในปริมาณตํ่าและเพิ่มขนาดยาหลังจาก 1 สัปดาห์ แพทย์ของคุณอาจเพิ่มขนาดยา
อีกครั้งอย่างน้อย 1 สัปดาห์ต่อมา หากจําเป็นเพื่อควบคุมอาการชักของคุณ

เอสลิคาร์บาเซพนีอาจช่วยควบคุมอาการชักได้ แต่ไมส่ามารถรักษาอาการของคุณได้ ทานเอสลคิาร์บาซพีีนต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี 
อย่าหยุดทานเอสลิคาร์บาเซพีนโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ แม้ว่าคุณจะพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง เช่น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือ
อารมณ์ที่ผิดปกติ หากคุณหยุดใช้ยาเอสลิคาร์บาเซพีนโดยกะทันหัน อาการชักของคุณอาจเกิดขึ้นบ่อยขึ้นหรือแย่ลง แพทย์ของคุณ
อาจจะค่อยๆ ลดขนาดยาลง

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใชย้า) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยเอสลิคาร์บาเซพีน และ
ทุกครั้งที่คุณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ นอกจากนีคุ้ณยัง
สามารถเยี่ยมชมเว็บไซตส์ํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/
ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) หรือเว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อขอรับ
คู่มือการใช้ยา

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ
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หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานเอสลคิาร์บาเซพีน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้เอสลิคาร์บาเซพีน, ออกซ์คาร์บาซพีีน (อ็อกเทลลาร์ XR, ไตรลีปตาล) ยาอื่น ๆ 
หรือส่วนผสมใด ๆ ในแท็บเล็ตเอสลคิาร์บาเซพีน สอบถามเภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการใช้ยา

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพรที่
คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี:้ สารกันเลือดแข็ง ('ทินเนอร์เลือด') เช่น warfarin (Coumadin, 
Jantoven); ฮอร์โมนคุมกําเนิด (ยาคุมกําเนิด, แผ่นแปะ, แหวน, การปลูกถ่าย, การฉีดยาและอุปกรณ์ภายในมดลูก); ยารักษา
อาการชักอื่นๆ เช่น carbatrol, Equetro, Epitol, Tegretol, Teril), clobazam (Onfi), oxcarbazepine (Oxtellar XR, 
Trileptal), phenobarbital, phenytoin (Dilantin, Phenytek) หรือ primidone (Mysoline); omeprazole 
(Prilosec ใน Zegerid); ซิมวาสทาทิน (Zocor ใน Simcor ใน Vytorin); และโรสุวาสแตติน (Crestor) แพทย์ของคุณอาจ
ต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมหีรือเคยเป็นโรคตับหรือไต

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณกําลังใชย้าคุมกําเนิดแบบฮอร์โมน คุณควร
รู้ว่าการคุมกําเนิดประเภทนีอ้าจใช้ไมไ่ด้ผลเมื่อใชก้ับเอสลคิาร์บาเซพีน คุณไม่ควรใช้ฮอร์โมนคุมกําเนิดเป็นวิธกีารคุมกําเนิดเพียง
วิธีเดียวในขณะที่ทานเอสลิคาร์บาเซพีน พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับวิธกีารคุมกําเนิดทีเ่หมาะกับคุณ หากคุณตั้งครรภ์ขณะ
รับประทานเอสลคิาร์บาเซพีน ให้ติดต่อแพทยข์องคุณ

คุณควรรู้ว่าเอสลคิาร์บาเซพนีอาจทําใหคุ้ณง่วงได้ อย่าขับรถหรือใชเ้ครื่องจักรจนกว่าคุณจะรู้ว่ายานี้ส่งผลต่อคุณอย่างไร

คุณควรรู้ว่าสุขภาพจิตของคุณอาจเปลี่ยนแปลงในลักษณะทีไ่ม่คาดคิด และคุณอาจฆ่าตัวตาย (กําลังคิดที่จะทําร้ายหรือฆ่าตัวตาย 
หรือวางแผนหรือพยายามทําเช่นนั้น) ในขณะทีคุ่ณใชย้าเอสลคิาร์บาเซพีนในการรักษาโรคลมบ้าหมู ความเจ็บป่วยทางจิต หรืออา
การอื่นๆ ผู้ใหญแ่ละเด็กอายุ 5 ปีขึ้นไปจํานวนเล็กน้อย (ประมาณ 1 ใน 500 คน) ที่ใชย้ากันชัก เช่น เอสลิคาร์บาเซพีน เพื่อรักษา
สภาพต่างๆ ในระหว่างการศึกษาทางคลินิก กลายเป็นการฆ่าตัวตายระหว่างการรักษา คนเหล่านีบ้างคนพัฒนาความคิดและ
พฤติกรรมฆ่าตัวตายเร็วถึงหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่พวกเขาเริ่มใชย้า มีความเสี่ยงที่คุณอาจประสบกับการเปลี่ยนแปลงในสุขภาพ
จิตของคุณ หากคุณทานยากันชัก เช่น เอสลิคาร์บาเซพีน แต่อาจมีความเสี่ยงที่คุณจะประสบกับการเปลี่ยนแปลงในสุขภาพจิต
ของคุณหากอาการของคุณไมไ่ด้รับการรักษา คุณและแพทย์จะเป็นผู้ตัดสินใจว่าความเสี่ยงของการใชย้ากันชักมากกว่าความ
เสี่ยงของการไม่ใชย้าหรือไม่ คุณ ครอบครัว หรือผู้ดูแลของคุณควรโทรหาแพทย์ทันที หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้: อาการตื่น
ตระหนก ความปั่นป่วนหรือกระสับกระส่าย; ความหงุดหงิดใหมห่รือแย่ลง ความวิตกกังวลหรือภาวะซึมเศร้า; กระทําต่อแรง
กระตุ้นที่เป็นอันตราย นอนหลับยากหรือหลับยาก พฤติกรรมก้าวร้าว โกรธ หรือรุนแรง ความบ้าคลั่ง (อารมณ์แปรปรวน, ตื่น
เต้นผิดปกต)ิ; พูดหรือคิดอยากจะทําร้ายตัวเองหรือจบชีวิต ถอนตัวจากเพื่อนและครอบครัว หมกมุ่นอยู่กับความตายและการ
ตาย แจกสมบัติลํ้าค่า; หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรืออารมณ์ทีผ่ิดปกติอื่นๆ

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?
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ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

เอสลิคาร์บาเซพนีอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่าย
ไป:

อาการวิงเวียนศีรษะ

มีปัญหาเรื่องความสมดุล

การเคลื่อนไหวของดวงตาอย่างรวดเร็วและซํ้า ๆ ที่คุณไม่สามารถควบคุมได้

เหนื่อยเหลือเกิน

ง่วงนอน

ความอ่อนแอ

หลงลืมหรือความจําเสื่อม

สมาธิลําบาก

ชะลอความคิดหรือการเคลื่อนไหว

ปัญหาการพูด

ความสั่นคลอน

ร่างกายสั่นไหวอย่างควบคุมไมไ่ด้

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องผูก

อาการปวดท้อง

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

การติดเชื้อที่มาและไปหรือไม่หายไป

ไข้

แผลพุพอง

ผื่น

ต่อมบวม

แผลในปากหรือรอบดวงตา

ลมพิษ

บวมที่ตา ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น ปาก หรือลําคอ

เสียงแหบ
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หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

อาการชักที่เกิดขึ้นบ่อยขึ้นหรือแย่ลงกว่าเดิม

เดินลําบาก

ปวดหัว

ความสับสน

ความหงุดหงิด

กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือกระตุก

ชํ้าหรือมีเลือดออกผิดปกติ

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

เบื่ออาหาร

ปวดท้องด้านขวาบน

มองเห็นภาพซ้อนหรือเบลอ

เอสลิคาร์บาเซพนีอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะทีใ่ช้ยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณไ์ม่พึง
ประสงคจ์าก 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 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
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ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ทีh่ttps://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก หรือ
ตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
อาการวิงเวียนศีรษะ

คลื่นไส้

อาเจียน

ง่วงนอน

อารมณ์สูงผิดปกติ

ชาหรือรู้สึกเสียวซ่าในปาก

เดินลําบากหรือมีการประสานงาน

วิสัยทัศนค์ู่

อาการชักที่เกิดขึ้นบ่อยขึ้นหรือแย่ลงกว่าเดิม

ความอ่อนแอ

ปวดหัว

ความสับสน

ความหงุดหงิด

กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือกระตุก

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบ
การตอบสนองของร่างกายคุณต่อเอสลิคาร์บาเซพีน

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

Aptiom®

แก้ไขล่าสุด - 02/15/2017

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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