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Griseofulvin
ออกเสียงว่า (gri see oh ful' vin)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Griseofulvin ใชร้ักษาโรคผิวหนังเช่นจ๊อคคันเท้าของนักกีฬาและกลาก และการติดเชื้อราที่หนังศีรษะ เล็บมือ และเล็บเท้า

ยานี้บางครั้งมีกําหนดสําหรับการใช้งานอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Griseofulvin มาในรูปแบบเม็ด แคปซูล และของเหลวที่ต้องรับประทานทางปาก โดยปกตจิะใช้เวลาวันละครั้งหรือสามารถถ่าย
ไดส้องถึงสี่ครั้งต่อวัน แม้ว่าอาการของคุณจะดีขึ้นภายในสองสามวัน แต่คุณจะต้องทานกรซีีโอฟุลวินเป็นเวลานานก่อนที่การ
ติดเชื้อจะหายไปอย่างสมบูรณ์ โดยปกติจะใช้เวลา 2 ถึง 4 สัปดาห์สําหรับการติดเชื้อที่ผิวหนัง 4 ถึง 6 สัปดาห์สําหรับการติด
เชื้อที่เส้นผมและหนังศีรษะ 4 ถึง 8 สัปดาห์สําหรับการติดเชื้อที่เท้า 3 ถึง 4 เดือนสําหรับการติดเชื้อทีเ่ล็บมือ และอย่างน้อย 6 
เดือนสําหรับการติดเชื้อที่เล็บเท้า ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใด
ส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้ griseofulvin ตรงตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

เขย่าของเหลวให้ดีก่อนใชแ้ต่ละครั้งเพื่อผสมยาอย่างสมํ่าเสมอ

ทานกรีโซฟุลวินต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานกรีซีโอฟลุวินโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัตติาม?

ก่อนรับประทานกรีโซฟุลวิน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพก้รีซีโอฟลุวินหรือยาอื่นๆ

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังใชย้าที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ('ยาละลายเลือด') เช่น วารฟ์าริน (คูมาดิน) ยาคุมกําเนิด ไซโคลสปอริน (นีโอรัล แซนดิม
มูน) ฟีโนบารบ์ิทัล (ลมูินัล) และวิตามิน

แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคตับ โรคพอร์ฟีเรีย โรคลูปัส หรือมีประวัติการดื่มแอลกอฮอลใ์นทางที่
ผิด
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แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังให้นมบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับประทานกรีซโีอฟุ
ลวิน ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณ

บอกแพทย์หากคุณดื่มแอลกอฮอล์

คุณควรวางแผนที่จะหลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดโดยไม่จําเป็นหรือเป็นเวลานาน และสวมชุดป้องกัน แว่นกันแดด 
และครีมกันแดด Griseofulvin อาจทําให้ผิวของคุณไวต่อแสงแดด

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันทีที่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตาม
ตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

Griseofulvin อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไม่หายไป:

ปวดหัว

ท้องเสีย

อาเจียน

ท้องร่วงหรืออุจจาระหลวม

ความกระหายนํ้า

ความเหนื่อยล้า

อาการวิงเวียนศีรษะ

ความอ่อนล้า

หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที:
ไข้

เจ็บคอ

ผื่นทีผ่ิวหนัง

เจ็บปากหรือระคายเคือง

หากคุณพบผลข้างเคียงทีร่้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
จาก 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 เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นที่มากเกินไป 
(ไม่ใช่ในห้องนํ้า) เก็บของเหลวให้ห่างจากแสง อย่าแช่แข็ง
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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

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาห์และยา
หยอดตา ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ทนต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้
ล็อคฝาครอบนิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในสถานทีป่ลอดภัยทันที โดยให้อยู่ในตําแหน่งที่ลอยขึ้นและพ้นสายตาและเอื้อมถึง
http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

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

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบการ
ตอบสนองของคุณต่อ griseofulvin

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา หากคุณยังคงมีอาการติดเชื้อหลังจากทานกรีซี
โอฟุลวินเสร็จแล้ว ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายชื่อยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ซื้อเองจากร้านขายยา) 
ทั้งหมด รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น วิตามิน เกลือแร่ หรืออาหารเสริมอื่นๆ คุณควรนํารายการนีต้ิดตัวไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบ
แพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญที่พกติดตัวไปในกรณฉีุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

ฟุลวิซิน พี/จ®ี¶

ฟุลวิซิน-U/F®¶

Grifulvin V®

Gris-PEG®

Grisactin®¶

Ultragris®¶
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¶ -สินค้าแบรนด์นี้ไม่มีวางจําหน่ายแล้ว อาจมีทางเลือกทั่วไป

แก้ไขล่าสุด - 06/15/2017
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