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เพนิซิลลามีน
ออกเสียงว่า (ปากกา" i sil 'a meen)

hy เป็นยานี้กําหนด?

เพนนิซิลลามีนใช้ในการรักษาโรควิลสัน (ภาวะทีส่ืบทอดมาซึ่งทําให้ทองแดงสร้างขึ้นในร่างกายและอาจส่งผลให้เกิดอาการร้าย
แรง) และซิสตินูเรีย (ภาวะทีส่ืบทอดมาซึ่งอาจทําใหน้ิ่วในไต) นอกจากนี้ยังใช้ร่วมกับการรักษาอื่นๆ เพื่อรักษาโรคข้ออักเสบรู
มาตอยด์ชนิดรุนแรง (ภาวะทีร่ะบบภูมิคุ้มกันของร่างกายโจมตีข้อต่อของตัวเอง ทําให้เกิดอาการปวด บวม และสูญเสียการ
ทํางาน) ซึ่งอาการไม่ดีขึ้นหลังการรักษาด้วยยาอื่นๆ ยาเพนนซิิลลามีนอยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าคู่อรขิองโลหะหนัก มันทํางานเพื่อ
รักษาโรคของวิลสันโดยผูกกับทองแดงส่วนเกินในร่างกายและทําให้ออกจากร่างกายทางปัสสาวะ ทํางานเพื่อรักษา 
cystinuria โดยจับกับสารที่ทําใหน้ิ่วในไตและป้องกันไม่ให้สร้างและก่อตัวเป็นนิ่ว

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

เพนิซิลลามีนมาในรูปแบบแคปซูลและเป็นยาเม็ดที่รับประทานทางปาก โดยปกติจะต้องรับประทานในขณะท้องว่างอย่างน้อย 1 
ชั่วโมงก่อนหรือ 2 ชั่วโมงหลังอาหาร และอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนหรือหลังอาหารหรือนมใดๆ สําหรับการรักษาโรค Wilson's 
และ cystinuria มักใช้ penicillamine สี่ครั้งต่อวัน สําหรับการรักษาโรคข้ออักเสบรมูาตอยด์ มักใช้วันละครั้ง แต่ในขนาดที่
เพิ่มขึ้น อาจต้องใช้ถึงสีค่รั้งต่อวัน แพทย์ของคุณจะแนะนําว่าคุณควรได้รับการรักษานานแค่ไหนโดยพิจารณาจากสภาพของ
คุณ ร่างกายของคุณตอบสนองต่อยาได้ดเีพียงใด และผลข้างเคียงใดๆ ที่คุณพบ ทานเพนซิิลลามีนในเวลาเดียวกันทุกวัน 
ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ทาน
เพนิซิลลามีนตรงตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

แพทย์ของคุณอาจเริ่มให้ยาเพนิซิลลามีนในปริมาณตํ่าและค่อยๆ เพิ่มขนาดยาของคุณ

สําหรับการรักษาโรค Wilson's และโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ อาจต้องใช้เวลาหนึ่งถึงสามเดือนหรือนานกว่านั้นก่อนที่คุณจะ
รู้สึกถึงคุณประโยชน์ของเพนิซิลลามีนอย่างเต็มที่ สําหรับการใช้งานทั้งหมด ยังคงใช้เพนิซิลลามีนแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุด
ทานเพนิซิลลามีนโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ แม้ว่าอาการของคุณจะแย่ลงก็ตาม หากคุณหยุดทานเพนซิิลลามีน คุณมีความเสี่ยง
เพิ่มขึ้นที่จะเกิดอาการแพ้เมื่อคุณเริ่มใช้ยาอีกครั้ง
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อย่าลืมบอกแพทย์ว่าคุณรู้สึกอย่างไรระหว่างการรักษาด้วยเพนิซิลลามีน แพทย์ของคุณอาจรักษาคุณด้วยยาอื่นๆ หรือ
ชะลอการรักษา ลดปริมาณยา หรือหยุดการรักษา ทั้งนีข้ึ้นอยู่กับผลข้างเคียงที่คุณพบ

ใช้สําหรับยานี้

ยาเพนนิซิลลามีนยังถูกใช้ในบางครั้งเพื่อติดตามการรักษาพิษตะกั่วหลังจากรักษาด้วยยาอื่นๆ บางครั้งก็ใช้เพื่อรักษาโรค
ตับบางชนิด พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยานี้สําหรับสภาพของคุณ

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานเพนิซิลลามีน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพเ้พนิซลิลามีน เพนซิิลลิน ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในแคปซูลหรือยาเม็ดเพนิ
ซิลลามีน สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: สารประกอบทองคําเช่น auranofin (Ridaura) และ 
aurothioglucose (Solganol); ยาต้านมาเลเรีย เช่น คลอโรควิน ไฮดรอกซีคลอโรควิน (Plaquenil); และยากด
ภูมิคุ้มกันบางชนิด เช่น azathioprine (Azasan, Imuran) และ methotrexate (Otrexup, Rasuvo, Trexall, 
Xatmep) แพทยข์องคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีก
หลายชนิดอาจมีปฏิกิริยากับยาเพนิซิลลามีน ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้กระทั่งยา
ที่ไม่ปรากฏในรายการนี้

หากคุณกําลังทานผลิตภัณฑ์ที่มีธาตุเหล็ก ให้ทานก่อนหรือหลัง 2 ชั่วโมงหากคุณทานเพนิซิลลามีน หากคุณกําลังใช้ยาอื่น 
ยาลดกรด หรือผลิตภัณฑ์ที่มีสังกะสี ใหร้ับประทานก่อนหรือหลังรับประทานยาเพนิซิลลามีน 1 ชั่วโมง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยได้รับการรักษาด้วยเพนิซิลลามีนมาก่อน และพัฒนาผลข้างเคียงที่
เกี่ยวข้องกับเลือดอย่างรุนแรง แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานเพนซิิลลามีนอีก

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยมีปฏิกิริยารุนแรงต่อสารประกอบทองคํา หรือถ้าคุณมีหรือเคยเป็น
โรคไต

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์หรือหากคุณวางแผนที่จะตั้งครรภ์ หากคุณตั้งครรภข์ณะรับประทานเพนิซิลลามีน ให้โทร
เรียกแพทยข์องคุณทันที

แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูก คุณไม่ควรให้นมลูกในขณะที่รับการรักษาด้วยเพนิซิลลามีน

หากคุณกําลังมีการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ยาเพนิซิลลามีน

แพทย์ของคุณอาจจะบอกให้คุณทานไพริดอกซิน (วิตามิน B6) เสริมในระหว่างการรักษาด้วยเพนิซิลลามีน

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่
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หากคุณกําลังรักษาโรค Wilson's แพทยข์องคุณอาจแนะนําอาหารพิเศษสําหรับคุณที่มีทองแดงตํ่า อาหารนีห้ลีกเลี่ยงซีเรียล
และอาหารเสริมที่อุดมด้วยทองแดง ช็อคโกแลต ถั่ว หอย เห็ด ตับ กากนํ้าตาล บร็อคโคลี่ และอาหารที่มีทองแดงสูงอื่นๆ 
แพทย์ของคุณอาจแนะนําใหคุ้ณดื่มนํ้ากลั่นหรือนํ้าปราศจากแร่ธาตุ แทนนํ้าประปาปกติ อย่าลืมปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหาร
ทั้งหมดที่แพทย์ของคุณกําหนด

หากคุณกําลังรับการรักษาภาวะกระเพาะปัสสาวะริดสีดวงทวาร แพทย์ของคุณอาจแนะนําอาหารพิเศษสําหรับคุณที่มีเมไทโอ
นีนตํ่า (โปรตีนชนิดหนึ่ง) อย่างไรก็ตาม หากคุณยังเป็นเด็กหรือกําลังตั้งครรภ์ แพทย์อาจไม่แนะนําให้รับประทานอาหารนี้ 
แพทย์ของคุณอาจแนะนําใหคุ้ณดื่มนํ้าให้เพียงพอ

หากคุณกําลังรับการรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ให้รับประทานอาหารตามปกติ เว้นแต่แพทย์จะแจ้งเป็นอย่างอื่น

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันทีที่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตาม
ตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

เพนิซิลลามีนอาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไม่หายไป:

เบื่ออาหาร

เปลี่ยนรสชาตขิองสิ่งต่าง ๆ

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องเสีย

อาการปวดท้อง

ผิวเหี่ยวย่น

เปลี่ยนเล็บ

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใด ๆ เหล่านี้ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

ผื่น คัน ลมพิษ ผิวหนังลอก มีไข้ ปวดข้อ หรือต่อมนํ้าเหลืองบวม

แผลพุพองและแผลพุพองที่เจ็บปวดหรือคันทีผ่ิวหนัง ปากและอวัยวะเพศ

มีไข้ เจ็บคอ หนาวสั่น เลือดออกผิดปกติหรือชํ้า

หายใจถี่, ไอไม่ไดอ้ธิบายหรือหายใจดังเสียงฮืด ๆ

ปัสสาวะเป็นฟองหรือชมพู แดง นํ้าตาล หรือเป็นเลือด

กล้ามเนื้ออ่อนแรง หนังตาตก หรือการมองเห็นซ้อน
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เพนิซิลลามีนอาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่ใช้ยานี้

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 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 
หรือตื่นขึ้นไม่ได้ ใหโ้ทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างเพื่อตรวจ
สอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อเพนซิิลลามีน

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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