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คําเตือนทีส่ําคัญ:

Vigabatrin สามารถทําใหเ้กิดความเสียหายต่อการมองเห็นอย่างถาวร รวมถึงการสูญเสียการมองเห็นส่วนปลายและการมอง
เห็นไม่ชัด แม้ว่าการสูญเสียการมองเห็นจะเกิดขึ้นได้เมื่อใช้ไวกาบาตรินในปริมาณเท่าใดก็ได้ แต่ความเสี่ยงของคุณอาจเพิ่มขึ้น
หากใช้ไวกาบาตรินมากขึ้นทุกวันและยิ่งใช้เวลานานขึ้น การสูญเสียการมองเห็นสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาระหว่างการรักษา
ด้วย vigabatrin การสูญเสียการมองเห็นไมน่่าจะสังเกตได้ก่อนทีจ่ะรุนแรง บอกแพทย์หากคุณเคยมีหรือเคยมีปัญหาเกี่ยว
กับการมองเห็น หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันท:ี คิดว่าคุณไม่เห็นเช่นกันก่อนที่จะใช้ 
vigabatrin; เริ่มสะดุด ชนสิ่งของ หรือเงอะงะมากกว่าปกติ ประหลาดใจกับผู้คนหรือสิ่งต่าง ๆ ที่เข้ามาต่อหน้าคุณซึ่งดูเหมือน
จะไม่มีที่ไหนเลย มองเห็นไม่ชัด; วิสัยทัศน์คู;่ การเคลื่อนไหวของดวงตาทีคุ่ณไม่สามารถควบคุมได้ ปวดตา; และปวดหัว

เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรด้วยยานี้ ไวกาบาทรินจึงสามารถใช้ได้ผ่านโปรแกรมพิเศษทีเ่รียกว่า 
Sabril REMS เท่านั้น®. คุณ แพทย์ และเภสัชกรของคุณจะต้องลงทะเบียนในโปรแกรมนีก้่อน คุณจึงจะสามารถรับไวกาบาต
รินได้ ผู้ที่ไดร้ับยาไวกาบาตรินทุกคนจะต้องมีใบสั่งยาไวกาบาตรินจากแพทย์ที่ลงทะเบียนกับ Sabril REMS®และกรอกใบสั่ง
ยาที่ร้านขายยาที่จดทะเบียนกับ Sabril REMS®เพื่อรับยานี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมนี้และวิธทีี่คุณจะได้รับยา
จากแพทย์

จักษุแพทย์จะทดสอบการมองเห็นของคุณภายใน 4 สัปดาห์หลังจากเริ่มใช้ยาไวกาบาทริน อย่างน้อยทุกๆ 3 เดือนระหว่างการ
รักษา และ 3-6 เดือนหลังจากหยุดการรักษา การทดสอบการมองเห็นเป็นเรื่องยากในทารกและอาจไม่พบการสูญเสียการมอง
เห็นก่อนที่จะรุนแรง อย่าลืมโทรหาแพทย์ทันทหีากคุณคิดว่าลูกของคุณไม่เห็นและก่อนรับประทานไวกาบาตรินหรือมีอาการต่าง
ไปจากปกติ การทดสอบการมองเห็นไมส่ามารถป้องกันความเสียหายของการมองเห็นได้ แต่ควรลดความเสียหายเพิ่มเติมจาก
การที่จะเกิดขึ้นโดยการหยุด vigabatrin หากพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงการมองเห็น เมื่อตรวจพบแล้ว การสูญเสียการมอง
เห็นจะไม่สามารถย้อนกลับได้ เป็นไปได้ว่าความเสียหายเพิ่มเติมอาจเกิดขึ้นหลังจากหยุดไวกาบาทริน

แพทย์ของคุณจะประเมินการตอบสนองของคุณและความต้องการไวกาบาทรินอย่างต่อเนื่อง ทําได้ภายใน 2-4 สัปดาห์หลัง
จากเริ่มการรักษาในทารกและเด็ก ภายใน 3 เดือนหลังจากเริ่มการรักษาในผู้ใหญ่ และทําเป็นประจําตามความจําเป็นสําหรับผู้
ป่วยทุกราย หากแพทย์วินิจฉัยว่าไวกาบาตรินไมไ่ด้ผลสําหรับคุณ การรักษาของคุณควรหยุดลง
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แพทย์หรือเภสัชกรจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผูผ้ลิต (คู่มือการใชย้า) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยไวกาบาตริน และทุกครั้งที่
คุณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ นอกจากนีคุ้ณยัง
สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/
ucm085729.htm]) หรือเว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อขอรับคู่มือการใชย้า

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ไวกาบาตริน

hy เป็นยานี้กําหนด?

ยาเม็ด Vigabatrin ใชร้่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อควบคุมอาการชักบางประเภทในผู้ใหญแ่ละเด็กอายุ 10 ปีขึ้นไปที่อาการชักไม่ได้ควบคุม
โดยยาอื่น ๆ อีกหลายชนิด ผง Vigabatrin ใช้เพื่อควบคุมอาการกระตุกของทารก (ชนิดของอาการชักทีท่ารกและเด็กสามารถมี
ได้) ในทารกอายุ 1 เดือนถึง 2 ปี Vigabatrin อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่ายากันชัก มันทํางานโดยการลดกิจกรรมทางไฟฟ้าที่ผิดปกติ
ในสมอง

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Vigabatrin มาในรูปแบบผงผสมกับนํ้าและเป็นยาเม็ดที่รับประทานทางปาก โดยปกตจิะใช้เวลาวันละสองครั้งโดยมีหรือไม่มีอาหาร 
ทานไวกาบาตรินในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอใหแ้พทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใด
ส่วนหนึ่งที่คุณไมเ่ข้าใจ ใช้ vigabatrin ตรงตามทีก่ําหนด อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

แพทย์ของคุณอาจเริ่มให้คุณกินยาไวกาบาตรินขนาดตํ่าและค่อยๆ เพิ่มขนาดยาของคุณ ไม่บ่อยกว่าทุกๆ 3 วันสําหรับทารกทีไ่ด้
รับผงที่ผสมกับนํ้า และสัปดาห์ละครั้งสําหรับผู้ใหญท่ี่รับประทานยาเม็ด

ไวกาบาตรินอาจช่วยควบคุมอาการของคุณได้ แต่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ทานไวกาบาตรินต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุด
ทานไวกาบาตรินโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ หากคุณหยุดทานไวกาบาตรินกะทันหัน อาการชักของคุณอาจเกิดขึ้นบ่อยขึ้น แพทย์ของ
คุณอาจจะค่อยๆ ลดขนาดยาลง ไม่บ่อยนักทุกๆ 3-4 วันสําหรับทารกทีไ่ด้รับผงแป้งผสมกับนํ้า และสัปดาหล์ะครั้งสําหรับผู้ใหญ่ทีร่ับ
ประทานยาเม็ด แจ้งให้แพทย์ทราบทันทีหากอาการชักเกิดขึ้นบ่อยขึ้นในขณะทีคุ่ณหยุดใช้ยาไวกาบาตริน

หากคุณกําลังใช้แป้ง คุณต้องผสมกับนํ้าเย็นหรือนํ้าอุณหภูมิห้องทันทกี่อนใช้ อย่าผสมผงกับของเหลวหรืออาหารอื่น ๆ แพทย์จะ
บอกคุณว่าต้องใช้ผงไวกาบาตรินกี่ซองและต้องผสมนํ้ามากน้อยเพียงใด แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบด้วยว่าต้องใช้ส่วนผสมเท่าใดใน
แต่ละครั้ง อย่าใช้ช้อนที่ใชใ้นครัวเรือนเพื่อวัดปริมาณของคุณ ใชก้ระบอกฉีดยาที่มาพร้อมกับยา อ่านคําแนะนําของผู้ผลิตที่อธิบาย
วิธีการผสมและรับประทานยาไวกาบาทรินอย่างระมัดระวัง อย่าลืมถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณ หากคุณมีคําถามเกี่ยวกับวิธีการ
ผสมหรือใชย้านี้
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14/14/22, 15:39 น. ไวกาบาทริน สมุนไพรยาและอาหารเสริม

ปรึกษาแพทย์ว่าควรทําอย่างไรหากทารกอาเจียน คาย หรือรับประทานยาไวกาบาตรินเพียงบางส่วน

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานไวกาบาตริน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาไวกาบาตริน ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดหรือผงไวกาบาตริน สอบถาม
เภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการใช้ยา

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพ
รอื่นๆ ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: clonazepam (Klonopin) หรือ phenytoin (Dilantin, 
Phenytek) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวน
มากอาจมีปฏิกิริยากับไวกาบาตริน ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้แต่ยาทีไ่ม่ปรากฏที่นี่

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคไตมาก่อน

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะทานไวกาบาตริน ให้
ติดต่อแพทย์ของคุณ

คุณควรรู้ว่าไวกาบาทรินอาจทําให้คุณง่วงหรือเหนื่อย อย่าขับรถหรือใช้เครื่องจักรจนกว่าคุณจะรู้ว่ายานีส้่งผลต่อคุณอย่างไร หาก
การมองเห็นของคุณเสียหายจากไวกาบาทริน ให้ปรึกษาแพทย์ว่าคุณสามารถขับรถได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

คุณควรรู้ว่าสุขภาพจิตของคุณอาจเปลี่ยนไปในทางทีไ่ม่คาดคิด และคุณอาจฆ่าตัวตาย (กําลังคิดที่จะทําร้ายหรือฆ่าตัวตาย หรือ
วางแผนหรือพยายามทําเช่นนั้น) ในขณะที่คุณกําลังใช้ยาไวกาบาตริน ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 5 ปขีึ้นไปจํานวนเล็กน้อย (ประมาณ 1 
ใน 500 คน) ที่ใชย้ากันชักเช่น vigabatrin เพื่อรักษาสภาพต่างๆ ในระหว่างการศึกษาทางคลินิกกลายเป็นการฆ่าตัวตาย
ระหว่างการรักษา คนเหล่านีบ้างคนพัฒนาความคิดและพฤติกรรมฆ่าตัวตายเร็วถึง 1 สัปดาห์หลังจากเริ่มใชย้า มีความเสี่ยงที่
คุณอาจพบการเปลี่ยนแปลงในสุขภาพจิตของคุณหากคุณทานยากันชัก เช่น ไวกาบาตริน แต่อาจมีความเสี่ยงที่คุณจะประสบกับ
การเปลี่ยนแปลงในสุขภาพจิตของคุณหากอาการของคุณไม่ได้รับการรักษา คุณและแพทย์จะเป็นผู้ตัดสินใจว่าความเสี่ยงของ
การใชย้ากันชักมากกว่าความเสี่ยงของการไม่ใชย้าหรือไม่ คุณ ครอบครัว หรือผู้ดูแลของคุณควรโทรหาแพทย์ทันที หากคุณพบ
อาการใดๆ ต่อไปนี้: อาการตื่นตระหนก ความปั่นป่วนหรือกระสับกระส่าย; ความหงุดหงิดใหม่หรือแย่ลง ความวิตกกังวลหรือ
ภาวะซึมเศร้า; กระทําต่อแรงกระตุ้นที่เป็นอันตราย นอนหลับยากหรือหลับยาก พฤติกรรมก้าวร้าว โกรธ หรือรุนแรง ความบ้า
คลั่ง (อารมณแ์ปรปรวน, ตื่นเต้นผิดปกติ); คิดหรือพยายามทําร้ายตัวเองหรือจบชีวิต หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือ
อารมณ์ที่ผิดปกตอิื่นๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าครอบครัวหรือผู้ดูแลของคุณรู้ว่าอาการใดทีอ่าจร้ายแรงเพื่อใหพ้วกเขาสามารถโทร
หาแพทย์ไดห้ากคุณไม่สามารถหาการรักษาด้วยตนเองได้

คุณควรรู้ว่าในทารกบางคนทีไ่ด้รับไวกาบาตรินนั้นมกีารเปลี่ยนแปลงในรูปภาพของสมองที่ถ่ายด้วยการถ่ายภาพด้วยคลื่นสนาม
แม่เหล็ก (MRI) การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไมพ่บในเด็กโตหรือผู้ใหญ่ โดยปกตกิารเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะหายไปเมื่อหยุดการรักษา 
ไม่ทราบว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นอันตรายหรือไม่

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a610016.html 3/6



14/14/22, 15:39 น. ไวกาบาทริน สมุนไพรยาและอาหารเสริม

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Vigabatrin อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

ง่วงนอน

อาการวิงเวียนศีรษะ

ร่างกายสั่นไหวอย่างควบคุมไมไ่ด้

ความอ่อนแอ

ปวดข้อหรือกล้ามเนื้อ

ปัญหาในการเดินหรือรู้สึกไมพ่ร้อม

ปัญหาความจําและคิดไม่ชัด

นํ้าหนักมากขึ้น, นํ้าหนักเพิ่มขึ้น, อ้วนขึ้น

อาการบวมทีม่ือ เท้า ข้อเท้า หรือขาท่อนล่าง

ปวด แสบร้อน หรือรู้สึกเสียวซ่าทีม่ือหรือเท้า

ไข้

ความหงุดหงิด

ท้องเสีย

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องผูก

อาการปวดท้อง

อิจฉาริษยา

ปวดประจําเดือนอย่างรุนแรง

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้หรืออยูใ่นส่วนคําเตือนที่สําคัญหรือข้อควร
ระวังพิเศษ โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที:

ความสับสน

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

ผิวสซีีด
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หัวใจเต้นเร็ว

หายใจลําบาก

ลมพิษ

อาการคัน

Vigabatrin อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่ใชย้านี้

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?

เก็บยาเม็ด vigabatrin และผง vigabatrin ไวใ้นภาชนะที่ป้อน ปิดใหแ้น่น และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ที่อุณหภูมหิ้องและห่าง
จากความร้อนและความชื้นส่วนเกิน (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

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

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
อาการง่วงนอน

หมดสติ

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายกับแพทยแ์ละจักษแุพทย์ทั้งหมดของคุณ

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a610016.html 5/6

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://goo.gl/c4Rm4p
http://www.upandaway.org/
https://www.poisonhelp.org/help


14/14/22, 15:39 น. ไวกาบาทริน สมุนไพรยาและอาหารเสริม

ก่อนทําการทดสอบในห้องปฏิบัติการ แจ้งแพทยแ์ละเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัตกิารว่าคุณกําลังใช้ยาไวกาบาตริน

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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