
คลอพิกซ์ซอล- (โคล-PIK-โซล)

คลอพิกซ์ซอล-เม็ด 10 มก.
คลอพิกซ์ซอล-การฉีด Acuphase 50 มก. / มล. 
Clopixol-ดีโปฉีด 200 มก./มล.
ซูโคลเพนทิกซอล ไฮโดรคลอไรด์(zoo-clo-PEN-thic-sol high-dro-CLOR-ride)
ซูโคลเพนทิกซอล อะซิเตท(zoo-clo-PEN-thic-sol AS-se-tate)
ซูโคลเพนทิกซอล ดีคาโนเอต(zoo-clo-PEN-thic-sol deck-can-OH-ate)
ข้อมูลเวชภัณฑ์สําหรับผูบ้ริโภค (CMI)

มีอะไรอยูใ่นแผ่นพับนี้ การฉีด Clopixol Acuphase ใชส้ําหรับ
การรักษาเบื้องต้นของอาการผิดปกติทาง
จิตเฉียบพลัน นอกจากนี้ยังใช้ในการ
รักษาภาวะคลุ้มคลั่ง (ภาวะทางจิตที่มี
ลักษณะเป็นตอนของการทํางานมากเกิน
ไป ความอิ่มเอมใจ หรือความหงุดหงิด) 
และใช้ในกรณทีี่สภาพจิตใจเรื้อรังแย่ลง

ส่วนผสมที่ระบุไว้ท้ายเอกสารฉบับนี้

อาการแพ้อาจรวมถึง หายใจลําบาก หายใจ
มเีสียงหวีดหรือหายใจลําบาก บวมทีใ่บหน้า 
ริมฝีปาก ลิ้นหรือส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย 
หรือมีผื่น คัน หรือลมพิษบนผิวหนัง

เอกสารฉบับนี้มคีําตอบสําหรับ
คําถามทั่วไปเกี่ยวกับ Clopixol

ไม่มีข้อมูลทั้งหมดทีรู่้จักเกี่ยวกับ 
Clopixol ไม่ใช้แทนการพูดคุยกับ
แพทย์ของคุณหรือ

เภสัชกร.
การฉีด Clopixol Depot มักใช้เพื่อ
ป้องกันอาการเจ็บป่วยของคุณอีก

อย่าใช้ Clopixol ถ้าคุณมี:
⋅ ยุบเนื่องจากความดันโลหิตตํ่ามาก

ยาทั้งหมดมีความเสี่ยงและผลประโยชน์ 
แพทย์ของคุณได้ชั่งนํ้าหนักความเสี่ยงที่
คุณใช้ยานี้เทียบกับประโยชนท์ีเ่ขา/เธอ
คาดหวังว่าจะมีต่อคุณ

Clopixol อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า 
thioxanthene neuroleptics ช่วย
แก้ไขความไม่สมดุลของสารเคมใีน
สมองซึ่งอาจทําใหเ้กิดอาการป่วยทาง
จิตได้

⋅ สติสัมปชัญญะลดลงด้วยเหตุใดๆ

⋅ สมองเสียหาย
⋅ โรคของเลือดที่มีจํานวนเม็ดเลือดแดง

หรือเม็ดเลือดขาวหรือเกล็ดเลือดผิด
ปกตหิรือลดลงหากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับการใช้

ยานี้ ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
ของคุณ

อย่างไรก็ตาม แพทย์ของคุณอาจสั่งจ่ายยา
นี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ⋅ phaeochromocytoma ซึ่งเป็นเนื้อ

งอกที่หายากของต่อมหมวกไตซึ่งอยู่
ใกล้กับไตเก็บเอกสารนี้พร้อมกับยา

คุณอาจต้องอ่านอีกครั้ง

ถามแพทยข์องคุณหากคุณมีคําถาม
ใด ๆ เกี่ยวกับสาเหตทุี่กําหนดให้คุณ

อย่าให้ยา Clopixol แก่ผู้ทีก่ําลังมพีิษ
จากแอลกอฮอล์ หรือไดร้ับพิษจากยาที่
ใชส้ร้างความสงบหรือเพื่อช่วยให้คุณ
นอนหลับ หรือยาที่ใชร้ักษาโรคลมบ้าหมู
หรืออาการปวดอย่างรุนแรง

ยานีใ้ช้ได้เฉพาะกับใบสั่งแพทยเ์ท่านั้น

Clopixol ไม่ทําใหต้ิด
คลอพิกซ์ซอลคืออะไร
ใช้สําหรับ อย่าให้ Clopixol แก่ผูท้ี่หมดสติหรืออยู่

ในอาการโคม่า
ยาเม็ด Clopixol ใชส้ําหรับการรักษา
ผู้ป่วยจิตเภทและอาการป่วยทางจิ
ตอื่นๆ ในระยะเฉียบพลันและระยะยาว 
โดยมอีาการผิดปกติทางความคิด 
ปฏิกิริยาทางอารมณ์ และพฤติกรรม

ก่อนใชง้าน อย่าใชห้ลังจากวันหมดอายุทีพ่ิมพ์บน
แพ็ค
หากคุณใชห้ลังจากวันหมดอายุก็อาจไม่
ทํางานเช่นกัน วันหมดอายุหมายถึงวัน
สุดท้ายของเดือน

เมื่อคุณต้องไมใ่ช้มัน

อย่าใช้ Clopixol หากคุณแพ้ยาอื่นที่
คล้ายคลึงกัน (เช่น 
thioxanthenes หรือ 
phenothiazines) หรือยาใด ๆนอกจากนี้ยังใชใ้นการรักษาระยะคลั่งไคล้

ของโรคซึมเศร้าคลั่งไคล้ ระยะคลั่งไคล้
คืออารมณ์ของ
ความตื่นเต้น การกระทําที่มากเกินไป 
และพฤติกรรมทีไ่มถู่กยับยั้ง

ห้ามใช้หากบรรจุภัณฑ์ฉีกขาดหรือมี
สัญญาณของการงัดแงะ
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ก่อนเริ่มใช้งาน ⋅ โรคต้อหิน ซึ่งเป็นภาวะทีม่ักมี
ความดันในตาเพิ่มขึ้น

หากคุณยังไมไ่ด้แจ้งให้แพทยท์ราบ
เกี่ยวกับข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น ให้แจ้ง
พวกเขาก่อนใช้ Clopixolบอกแพทย์หาก:

1. คุณมีอาการแพ้สารอื่นๆ เช่น 
อาหาร สารกันบูด หรือสีย้อม

⋅ ปัญหาหัวใจและหลอด
เลือด กินยาตัวอื่น

⋅ ปัญหาไต
⋅ ปัญหาตับ

2. ท่านกําลังตั้งครรภห์รือตั้งใจจะตั้ง
ครรภ์

แจ้งแพทยห์ากคุณกําลังใช้ยาอื่นๆ รวม
ถึงยาที่คุณซื้อโดยไม่มใีบสั่งยาจากร้าน
ขายยา ซเูปอร์มาร์เก็ต หรือร้านขาย
อาหารเพื่อสุขภาพ

⋅ ระดับโพแทสเซียมและ/หรือ
แมกนีเซียมในเลือดตํ่า

Clopixol อาจส่งผลต่อภาวะเจริญ
พันธุข์องคุณ หากคุณต้องการสร้าง
ครอบครัว ควรขอคําแนะนําจาก
แพทย์ ⋅ กลุ่มอาการสมองอินทรีย์ ยาบางชนิดและ Clopixol อาจรบกวน

ซึ่งกันและกัน ซึ่งรวมถึง:
เช่นเดียวกับยาประเภทนี้ส่วน
ใหญ่ Clopixol ไม่ใช่
แนะนําให้ใช้ระหว่างตั้งครรภเ์ว้น
แต่จําเป็นอย่างชัดเจน ทั่วไป

สภาพของลูกน้อยของคุณอาจไดร้ับ
ผลกระทบจากการใชส้ิ่งนี้
ยา.

⋅ พาร์กินสัน โรคของสมองที่ส่งผล
ต่อการเคลื่อนไหว

⋅ ปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง ⋅ ยาซึมเศร้า tricyclic และลเิธียม ยา
ที่ใชร้ักษาอาการซึมเศร้าหรือ
อารมณ์แปรปรวน

⋅ tardive dyskinesia ปฏิกิริยา
ต่อยาบางชนิดด้วย
การเคลื่อนไหวของลิ้นเหมือน
หนอน หรือการเคลื่อนไหวอื่นๆ ที่
ควบคุมไมไ่ด้ของปาก ลิ้น แก้ม 
หรือกราม ซึ่งอาจลุกลามไปถึง
แขนและขา

⋅ ยาที่ใชร้ักษาอาการปวดอย่างรุนแรง
⋅ ยาที่ใชส้ร้างความสงบหรือช่วยให้

คุณนอนหลับ
อาการต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นในทารก
แรกเกิดของมารดาที่เคยใช้

Clopixol ในช่วงสามเดือนสุดท้าย
ของการตั้งครรภ์: ตัวสั่น กล้ามเนื้อ
ตึง และ/หรือ
ความอ่อนแอ, ง่วงนอน, กระสับ
กระส่าย, ปัญหาการหายใจและ
ความยากลําบากในการใหอ้าหาร 
หากลูกน้อยของคุณมีอาการเหล่า
นี้คุณควรติดต่อแพทยข์องคุณ

⋅ ยาที่ใชร้ักษาความดันโลหิตสูง (ความ
ดันโลหิตสูง) เช่น guanethidine

⋅ การรักษาโรคมะเร็ง ⋅ เลโวโดปา ยารักษาโรคพารก์ินสัน
⋅ หากคุณหรือคนอื่นในครอบครัว

ของคุณมปีระวัตลิิ่มเลือด 
เนื่องจากยาประเภทนีม้คีวาม
เกี่ยวข้องกับ
การก่อตัวของลิ่มเลือด

⋅ ยาที่กระตุ้นร่างกาย เตรียมพร้อม
สําหรับการดําเนินการ เช่น อะดรีนา
ลีน

⋅ metoclopramide ยาบรรเทา
อาการคลื่นไส้อาเจียน⋅ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (ความผิดปกติของการ

นอนหลับทีก่ารหายใจของคุณคือ

ขัดจังหวะขณะนอนหลับ)
⋅ พิเพอราซีน ยารักษาโรคหนอนพยาธิ

3. คุณกําลังให้นมหรือวางแผนที่
จะให้นมลูก

แจ้งแพทยด์้วยว่าคุณจะอยูใ่นสภาพ
แวดล้อมทีร่้อนหรือออกกําลังกายหนัก
มาก
Clopixol อาจทําใหคุ้ณเหงื่อออกน้อย
ลง ทําใหร้่างกายร้อนจัด

⋅ ยาที่ทราบว่ายับยั้งการทํางานของ
เอนไซม์ตับบางชนิด

ไม่แนะนําใหป้้อนนมขณะใช้

คลอพิกซ์ซอล สารออกฤทธิจ์ะ
ผ่านเข้าสู่นํ้านมแม่ ดังนั้นจึงมี
ความเป็นไปได้ที่ลูกน้อยของคุณ
อาจจะ
ได้รับผลกระทบ

⋅ ยาที่ใชร้ักษาการเปลี่ยนแปลงของจังหวะ
หรืออัตราการเต้นของหัวใจ เช่น 
quinidine, amiodarone, sotalol 
และ dofetilideแจ้งแพทยห์ากคุณสัมผัสกับสารกําจัด

ศัตรพูืชที่มี
ฟอสฟอรัส.
ความเสี่ยงทีคุ่ณประสบผลข้างเคียง
อาจเพิ่มขึ้น

⋅ ยารักษาโรคจิต ยากลุ่มหนึ่งที่ใชร้ักษา
อาการทางจิตใจและอารมณ์บางอย่าง 
เช่น
ไธโอริดาซีน4. คุณมีหรือเคยมีอาการป่วยดังต่อ

ไปนี้: หากคุณแพแ้ลคโตส ให้ติดต่อแพทย์
ก่อนรับประทานยาคลอพิกซอล

เม็ด Clopixol มีแลคโตส

⋅ ยาบางชนิดที่ใชร้ักษาโรคติดเชื้อ เช่น 
อีรีโทรมัยซิน กาติฟลอกซาซิน และม็
อกซิฟลอกซาซิน

⋅ หลอดเลือดแดง โรคทีส่่งผล
ต่อหลอดเลือดแดง

⋅ ชัก, พอดีหรือชัก ⋅ ยาที่ใชบ้รรเทาอาการภูมิแพ้ ได้แก่ 
terfenadine และ astemizole⋅ ปริมาณเลือดไปเลี้ยงสมอง

ลดลง
อย่าให้ Clopixol แก่เด็กหรือวัยรุ่น

ไม่มปีระสบการณ์ในการใชง้านในเด็กหรือ
วัยรุ่นที่อายุตํ่ากว่า
อายุ 18 ป.ี

⋅ เบาหวาน ความผิดปกติของการ
เผาผลาญซึ่งปริมาณนํ้าตาลใน
เลือดสูงเกินไป

⋅ cisapride ใชร้ักษาปัญหากระเพาะ
อาหาร

⋅ ยาที่รบกวนนํ้าหรือความสมดุลของ
เกลือ เช่น ยาขับปัสสาวะ thiazide 
เรียกอีกอย่างว่ายาเม็ดนํ้าหรือนํ้า⋅ รู้สึกเซื่องซึม เฉยเมย หลงทาง

หรือห่างไกล
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⋅ ยาที่ช่วยเพิ่มความเข้มข้นของ 
Clopixol ใน
เลือดของคุณ

ยาฉีดคลอพิกซอลดโีป ขนาดยาปกติ
คือ 200 ถึง 400 มก. (1 ถึง 2 มล.) 
ทุก ๆ วินาทีถึงสี่สัปดาห์

ผลต่อความเจ็บป่วยของคุณเช่นเดียวกัน 
แม้ว่าจะมีระยะเวลาต่างกันไปก็ตาม

⋅ ยาที่ใช้บรรเทาอาการปวดท้องหรือ
อาการกระตุก เพื่อป้องกันอาการเจ็บ
ป่วยจากการเดินทาง และรักษาโรค
พาร์กินสัน เช่น ยาอะโทรพีนหรือยาที่
เกี่ยวข้อง

เม็ดยา Clopixol
ยาเม็ด Clopixol ใช้ได้ในช่วงเวลาสั้นๆ 
เท่านั้น จึงจําเป็นต้องรับประทานทุกวันแพทย์ของคุณจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าคุณจะ

ได้รับปริมาณเท่าใด ขึ้นอยูก่ับสภาพของ
คุณและปัจจัยอื่นๆ เช่น นํ้าหนักและการ
ตอบสนองต่อยาของคุณ โดยทั่วไป 
แพทย์ของคุณจะใหคุ้ณเริ่มรับประทานใน
ปริมาณที่น้อยกว่า ซึ่งจะค่อยๆ เพิ่มขึ้น
จนกระทั่งถึงขนาดยาที่คล็อพพซิอล
ทํางานได้ดีที่สุดสําหรับคุณ

รับประทานยา Clopixol วันละครั้งใน
เวลาเดียวกัน
การรับประทานในเวลาเดียวกันในแต่ละวันจะ
ช่วยใหคุ้ณจําได้ว่าควรทานยาเม็ดเมื่อใด

⋅ ยาที่ใช้รักษามะเร็ง

ยาเหล่านี้อาจได้รับผลกระทบจาก 
Clopixol หรืออาจส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การทํางานของยา คุณอาจต้องใช้
ปริมาณยาของคุณต่างกันหรือใช้ยา
ต่างกัน แพทย์ของคุณจะแนะนําคุณ

รับประทานยา Clopixol ก่อนหรือหลัง
อาหาร

แพทย์ของคุณอาจกําหนดใหย้าอื่น
การฉีดคลอพิกซ์ซอล
ต้องฉีด Clopixol Acuphase ทุก 2 - 3 
วัน ในขณะที่การฉีด Clopixol Depot กิน
เวลาหลายสัปดาห์ ดังนั้นจึงใหทุ้กๆ 2 - 4 
สัปดาห์

ถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหาก
คุณไมแ่น่ใจเกี่ยวกับขนาดยาที่ถูกต้อง
สําหรับคุณ ทําตามคําแนะนําที่พวกเขา
ให้
พวกเขาจะบอกคุณอย่างแน่ชัดว่าคุณจะ
ได้รับเท่าไหร่

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณมีข้อมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับยาที่ต้องระวังหรือหลีกเลี่ยง
ในขณะที่ใช้ Clopixol แพทย์ของคุณจะแนะนําคุณ

ผู้ป่วยสูงอายุ
อาจต้องลดขนาดยา Clopixol ในผู้ป่วย
สูงอายุ

ใช้ได้นานแค่ไหน

ทานยาเม็ดและ/หรือฉีดยาต่อไปตราบเท่า
ที่แพทย์สั่ง

Clopixol ช่วยควบคุมสภาพของคุณ แต่
ไม่สามารถรักษาได้ ดังนั้นคุณจะต้องได้รับ
การรักษาอย่างสมํ่าเสมอ

วิธีใช้งาน
วิธีใชง้านใช้เท่าไหร่
เม็ดยา Clopixolเม็ดยา Clopixol

ปริมาณปกติคือ 10 ถึง 50 มก. ต่อ
วัน

กลืนเม็ดทั้งหมดด้วยนํ้าเต็มแก้ว

ถ้าลืมใช้
ถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณ
ไม่แน่ใจเกี่ยวกับขนาดยาที่ถูกต้อง
สําหรับคุณ
พวกเขาจะบอกคุณว่าต้องใช้เท่าไหร่

ในการเปิดขวดทีท่นต่อเด็กนี้ กรุณาจับ 
บิด และหมุนขวดตามแผนภาพด้านล่าง

เม็ดยา Clopixol
หากใกลถ้ึงเวลาที่ต้องทานมื้อต่อไป ให้
ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและทานมื้อต่อไป
เมื่อคุณต้องการ

ทําตามคําแนะนําที่พวกเขาให้

หากคุณทานยาผิดขนาด ยาคลอพิกซอ
ลอาจไม่ได้ผลเช่นกันและอาการของ
คุณอาจไม่ดีขึ้น

อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยปริมาณที่
คุณพลาดไป

หากยังมีเวลาอีกนานก่อนทีจ่ะใหย้าครั้ง
ต่อไป ให้กินทันททีี่นึกได้ แล้วกลับไป
ทานยาตามปกติ

การฉีด Clopixol Acuphase ขนาด
ยาปกติคือ 50 ถึง 150 มก. (1 ถึง 3 
มล.) ทุก 2 ถึง 3 วันหรือตามคําแนะนํา
ของแพทย์

การฉีดคลอพิกซ์ซอล
ให้ Clopixol เป็นการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
ขนาดใหญ่โดยจะค่อยๆ คลายออกเมื่อ
เวลาผ่านไป ควรฉีดยาโดยแพทย์ 
พยาบาล หรือผู้ทีไ่ด้รับการฝึกอบรม
เท่านั้น

หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องทําอย่างไร ให้
ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

ระยะเวลาของการรักษาไม่ควรเกิน 2 
สัปดาห์

ปริมาณสูงสุดไม่ควรเกิน 400 มก. และ
จํานวนการฉีดทั้งหมดไม่ควรเกิน 4 ต่อ
หลักสูตรการรักษา

ใช้เมื่อไหร่

คุณอาจได้รับยาเม็ดหรือยาฉีด 
Clopixol ซึ่งทั้งคู่มี
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หากคุณมีปัญหาในการจําเวลาที่ต้อง
กินยา ให้ขอคําแนะนําจากเภสัชกร

หากคุณกําลังจะเริ่มใช้ยาชนิดใหม่ 
เตือนแพทย์และเภสัชกรว่าคุณกําลัง
ใช้ยาคลอพิกซอล

หากผิวหนังของคุณมีอาการแสบร้อน 
ให้แจ้งแพทย์
คลอพิกซอลอาจทําให้ผิวของคุณไวต่อ
แสงแดดมากกว่าปกติ ซึ่งอาจทําให้เกิดผื่น
ทีผ่ิวหนัง อาการคัน ผื่นแดง หรือผิวไหม้
แดดอย่างรุนแรง

การฉีดคลอพิกซ์ซอล
หากคุณลืมนัดพบ ให้ติดต่อแพทย์
ทันทีที่จําได้ เพื่อที่คุณจะได้ทํานัดใหม่

แจ้งแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
คนอื่นๆ ที่ปฏิบัตติ่อคุณว่าคุณกําลัง
ใช้ยานี้

หากคุณตั้งครรภข์ณะใช้ Clopixol 
โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบทันที

เก็บการนัดหมายของแพทย์ทั้งหมดเพื่อให้
สามารถตรวจสอบความคืบหน้าของคุณได้

แพทย์ของคุณอาจทําการตรวจเลือดและ
ตับเป็นครั้งคราว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนแรกของ
การรักษา เพื่อใหแ้น่ใจว่ายาทํางานและ
ป้องกันผลข้างเคียงทีไ่มพ่ึงประสงค์

ยาเกินขนาด

โทรหาแพทย์ของคุณหรือ 
Poisons ทันที
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (โทรศัพท์: 0800 764 
766 สําหรับประเทศนิวซีแลนด์) หรือไปที่
ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินที่โรงพยาบาล
ใกล้บ้านท่าน ถ้า
⋅ คุณคิดว่าคุณหรือใครก็ตามอาจ

ทานยา Clopixol มากเกินไป ทํา
เช่นนี้แม้ว่าจะไม่มีสัญญาณของ

ความรู้สึกไม่สบายหรือเป็นพิษ

แจ้งให้แพทยท์ราบทันที หากคุณ
สังเกตเห็นการเคลื่อนไหวของลิ้นคล้าย
หนอน หรือการเคลื่อนไหวอื่นๆ ที่
ควบคุมไม่ไดข้องลิ้น ปาก แก้ม หรือ
กราม ซึ่งอาจลุกลามไปถึงแขนและขา

อาการเหล่านีเ้ป็นอาการของภาวะทีเ่รียก
ว่า tardive dyskinesia ซึ่งอาจเกิดขึ้น
ในผูท้ี่รับประทานยาที่คล้ายคลึงกัน ซึ่ง
รวมถึง Clopixol

สิ่งทีห่้ามทํา

อย่าให้ยาของคุณแกผู่้อื่น แม้ว่าจะมี
อาการเช่นเดียวกับคุณก็ตาม

⋅ คุณพบผลข้างเคียงใด ๆ หลังจาก
ได้รับ Clopixol
การฉีด

ภาวะนีม้ักจะเกิดขึ้นระหว่างการรักษาระยะ
ยาวด้วย Clopixol โดยเฉพาะในสตรีสูง
อายุ ในบางกรณซีึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก 
อาจเป็นแบบถาวร อย่างไรก็ตาม หาก
ตรวจพบแต่เนิ่นๆ อาการเหล่านีม้ักจะ
ย้อนกลับได้

ห้ามใช้ Clopixol รักษาอาการร้องเรียน
อื่นๆ เว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

คุณอาจต้องไปพบแพทย์โดยด่วน
ห้ามใช้ยาใดๆ ที่ทําใหง้่วงซึมในขณะที่คุณ
ใช้ Clopixol เว้นแต่แพทย์จะแนะนํา

เนื่องจากการฉีด Clopixol แก่คุณ
ภายใต้การดูแลของแพทย์ จึงไมน่่า
เป็นไปไดม้ากที่คุณจะได้รับมากเกิน
ไป

แจ้งแพทยข์องคุณด้วยหากคุณ
สังเกตเห็นอาการเจ็บทีป่าก เหงือก คอ 
หรืออาการคล้ายไขห้วัดใหญอ่ื่นๆ

อย่าหยุดใช้ Clopixol หรือลดขนาดยา
ลงโดยไม่ปรึกษาแพทย์

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึง
ง่วงนอน โคม่า ตะคริว ชัก ความดันโลหิต
ตํ่า และร่างกายสูงหรือตํ่ามาก

อุณหภูมิ. การเคลื่อนไหวทีไ่ม่สามารถ
ควบคุมได้อาจเกิดขึ้นและอาจเกิดการยุบ
ตัวเนื่องจากความดันโลหิตตํ่ามาก การ
เปลี่ยนแปลงของจังหวะหรืออัตราการ
เต้นของหัวใจได้รับการเห็นในการใชย้า
เกินขนาด Clopixol เมื่อใชย้าที่ทราบว่ามี
ผลต่อหัวใจ

พูดคุยกับแพทยห์รือผู้เชี่ยวชาญด้าน
สุขภาพจิตของคุณ หากคุณกําลังคิด
หรือพูดถึงความตาย การฆ่าตัวตาย การ
ทําร้ายตัวเอง หรืออันตรายต่อผู้อื่น

อย่าพลาดการฉีดยาใดๆ แม้ว่าคุณจะรู้สึก
ดีขึ้นแล้วก็ตาม
Clopixol ช่วยควบคุมสภาพของคุณ แต่
ไม่สามารถรักษาได้ ดังนั้น คุณจะต้องฉีดยา
เป็นประจํา

สิ่งเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลง
หรืออาการป่วยทางจิตของคุณแย่ลง อย่าหยุดใช้ Clopixol กะทันหัน หากหยุด

ยา Clopixol กะทันหัน คุณอาจมีอาการ
ต่างๆ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ท้อง
ร่วง นํ้ามูกไหล เหงื่อออก ปวดกล้ามเนื้อ 
เข็มหมุด นอนไม่หลับ กระสับกระส่าย วิตก
กังวล หรือกระสับกระส่าย

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด แจ้ง
ศัลยแพทย์หรือวิสัญญีแพทย์ว่าคุณ
กําลังใชย้านี้ Clopixol อาจส่งผลต่อยา
อื่นทีใ่ช้ระหว่างการผ่าตัด

หากคุณกําลังจะตรวจเลือด บอกแพทย์
ว่าคุณกําลังใชย้านี้

อาจรบกวนผลการทดสอบบางอย่าง
ในขณะที่คุณใชง้าน แพทย์ของคุณอาจต้องการค่อยๆ ลด

ปริมาณทีคุ่ณใชก้่อนทีจ่ะหยุดอย่าง
สมบูรณ์สิ่งที่ต้องทํา

ปกป้องผิวของคุณเมื่อคุณอยู่กลางแดด 
โดยเฉพาะระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 
15.00 น.

สิ่งทีต่้องระวัง

หากคุณอยู่กลางแจ้ง ให้สวมชุด
ป้องกันและใช้ครีมกันแดด 30+
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ระมัดระวังในการขับรถหรือใช้
เครื่องจักรจนกว่าคุณจะรู้ว่า 
Clopixol ส่งผลต่อคุณอย่างไร
อาจทําให้ง่วงซึม เหนื่อยล้า ง่วงนอน 
หรือตาพร่ามัวในบางคน หากคุณมี
อาการเหล่านี้ ห้ามขับรถ ใช้เครื่องจักร 
หรือทําอะไรที่อาจเป็นอันตราย

⋅ ปวดหัว
⋅ คัดจมูก
⋅ ปากแห้ง
⋅ ท้องผูกหรือท้องเสีย

⋅ เลือดออกหรือชํ้าง่ายกว่าปกติ เลือด
กําเดาไหล

⋅ สีเหลืองของผิวหนังและ/หรือดวงตา
หรือทีเ่รียกว่าดีซ่าน

⋅ นํ้าลายไหลเพิ่มขึ้นหรือเหงื่อออกเพิ่ม
ขึ้น

⋅ ปวดท้องอย่างรุนแรงท้องอืดท้องเฟ้อ
และอาเจียน

⋅ คลื่นไส้ อาเจียน อาการอาหารไม่ย่อย

⋅ นํ้าหนักและความอยากอาหารเปลี่ยนไป

⋅ การเปลี่ยนแปลงของรอบเดือนของคุณ
⋅ สมรรถภาพทางเพศบกพร่อง
⋅ บวมที่มือ ข้อเท้าหรือเท้า
⋅ ผื่นทีผ่ิวหนังมอีาการคัน

⋅ ลิ่มเลือดในเส้นเลือดโดยเฉพาะทีข่า (
อาการ ได้แก่
บวม ปวด และแดงทีข่า) ซึ่งอาจเดิน
ทางผ่านหลอดเลือดไปยังปอด ทําให้
เจ็บหน้าอกและมีปัญหาใน

การหายใจ หากคุณสังเกตเห็น
อาการเหล่านีค้วรปรึกษาแพทย์
ทันที

ระวังเมื่อดื่มแอลกอฮอลใ์นขณะที่คุณ
ใช้ยานี้ หากคุณดื่มแอลกอฮอล์ อาการ
ง่วงนอนหรือง่วงนอนอาจแย่ลง

หากคุณรู้สึกเวียนหัว วิงเวียนหรือเป็น
ลมเมื่อลุกจากเตียงหรือยืนขึ้น ให้ลุก
ขึ้นช้าๆ การยืนขึ้นช้าๆ จะช่วยให้
ร่างกายของคุณคุ้นเคยกับการ
เปลี่ยนแปลงตําแหน่งและความดัน
โลหิต หากปัญหานีย้ังคงอยู่หรือแย่ลง 
ควรปรึกษาแพทย์

⋅ ความรู้สึกผิดปกติ เช่น แสบร้อน
หรือเหน็บ

⋅ การเปลี่ยนแปลงในความสนใจและความทรงจํา

⋅ อาการวิงเวียนศีรษะหรือรู้สึกปั่นป่วน
⋅ กล้ามเนื้อเจ็บปวดหรืออ่อนแอ

⋅ ปวดบริเวณทีฉ่ีด
⋅ รู้สึกไมส่บายโดยทั่วไป

⋅ ในผูสู้งอายุทีเ่ป็นโรคสมองเสื่อม มี
รายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ผู้ป่วยทีใ่ช้ยารักษาโรคจิตเทียบกับผู้ที่
ไม่ได้รับยารักษาโรคจิต

แจ้งให้แพทย์ทราบทันทีหากคุณ
สังเกตเห็นสิ่งต่อไปนี้:
⋅ เริ่มมีการเคลื่อนไหวผิดปกตอิย่าง

กะทันหัน ได้แก่ การสั่นและสั่นของ
มือและนิ้ว การเคลื่อนไหวของ
ร่างกายทีบ่ิดเบี้ยว หรือการเดินสับ
เปลี่ยนและอาการเกร็งของแขนและ
ขา

สิ่งเหล่านี้อาจเป็นผลข้างเคียงทีร่้ายแรง
ของ Clopixol คุณอาจต้องไปพบแพทย์
โดยด่วนผลข้างเคียง
แจ้งให้แพทย์ทราบทันที หรือไปที่แผนก
อุบัติเหตแุละฉุกเฉินที่โรงพยาบาลใกล้
บ้านคุณ หากคุณสังเกตเห็นสิ่งต่อไปนี:้

⋅ อาการแพ้อย่างรุนแรง (อาการของ
โรคอาจรวมถึงการบวมทีใ่บหน้า ริม
ฝีปาก ปาก หรือลําคอ ซึ่งอาจทําให้
กลืนหรือหายใจลําบาก หรือลมพิษ)

ยาทั้งหมดอาจมีผลข้างเคียงที่ไม่
ต้องการ บางครั้งพวกเขาจริงจัง แต่
ส่วนใหญ่ไม่ แพทย์ของคุณได้ชั่งนํ้าหนัก
ความเสี่ยงของการใช้ยานีก้ับประโยชน์ที่
เขา/เธอคาดหวังว่าจะได้รับสําหรับคุณ

⋅ การเคลื่อนไหวของลิ้นเหมือนหนอน 
หรือการเคลื่อนไหวอื่นๆ ทีค่วบคุมไม่
ได้ของปาก ลิ้น แก้ม หรือกราม ซึ่ง
อาจลุกลามไปถึงแขนและขา

แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบโดย
เร็วที่สุด หากคุณรู้สึกไม่สบายขณะใช้ 
Clopixol ช่วยคนส่วนใหญท่ี่ป่วยทาง
จิต แตอ่าจมีผลข้างเคียงทีไ่ม่พึง
ประสงค์ในบางคน

⋅ ไม่สามารถอยู่นิ่งได้
⋅ การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น 

ช้าลง หรือผิดปกติ
⋅ อุณหภูมิร่างกายเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน 

ความตึงผิดปกตขิองกล้ามเนื้อ และการ
เปลี่ยนแปลงในสติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อหัวใจเต้นเร็วและเหงื่อออก อาจเป็น
เพราะสภาพที่หายากมากที่เรียกว่า

neuroleptic malignant 
syndrome ซึ่งได้รับรายงานเกี่ยว
กับยารักษาโรคจิตหลายชนิด

⋅ รู้สึกวิงเวียนเมื่อยืนขึ้น
⋅ หัวใจเต้นผิดปกติและการเปลี่ยนแปลงของ

อัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตหากคุณอายมุากกว่า 65 ปี คุณอาจมี
โอกาสได้รับผลข้างเคียงเพิ่มขึ้น ⋅ เป็นลม

⋅ ตาพร่ามัวหรือโฟกัสยาก

แจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณสังเกต
เห็นสิ่งต่อไปนี้และทําให้คุณกังวล:

⋅ ง่วงนอน

⋅ ปัสสาวะลําบาก
⋅ ปัสสาวะเพิ่มขึ้นหรือโรคทาง

เดินปัสสาวะอื่น ๆ
สิ่งเหล่านี้เป็นผลข้างเคียงทีร่้ายแรงมาก คุณอาจ
ต้องไปพบแพทย์หรือเข้ารับการรักษาในโรง
พยาบาลโดยด่วน⋅ นอนไม่หลับ

⋅ ความฝันที่ผิดปกติ
⋅ ปวดหัว
⋅ ความเหนื่อยล้า

⋅ อารมณ์หดหู่
⋅ ความกังวล
⋅ ความกระวนกระวายใจ

⋅ ความดันตาสูง
⋅ การหลั่งนํ้านมแม่ผิดปกติ
⋅ หน้าอกโตในผู้ชาย
⋅ หายใจลําบากหรือเจ็บปวด

ผลข้างเคียงเหล่านี้มักพบได้ยาก

บอกแพทยห์ากคุณสังเกตเห็นสิ่งอื่นที่
ทําให้คุณรู้สึกไม่สบาย

ผลข้างเคียงอื่น ๆ ทีไ่มไ่ด้ระบุไวข้้างต้นอาจ
เกิดขึ้นในบางคน

⋅ การติดเชื้อบ่อยครั้ง เช่น มไีข้ หนาว
สั่น เจ็บคอ หรือ
แผลในปาก
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อย่าตื่นตระหนกกับรายการผลข้าง
เคียงที่เป็นไปไดน้ี้
คุณอาจไม่พบประสบการณ์ใด ๆ

เภสัชจะทําอย่างไรกับสิ่งที่เหลืออยู่
ส่วนผสมทีไ่ม่ใช้งาน (เม็ด):
⋅ นํ้ามันละหุ่งเติมไฮโดรเจน
⋅ ไมโครคริสตัลลีน เซลลูโลส
⋅ กลีเซอรอล

⋅ ไฮโปรเมลโลส
⋅ เหล็กออกไซดส์ีแดง

⋅ แลคโตสโมโนไฮเดรต
⋅ macrogol 6000

⋅ แมกนเีซียมสเตียเรต
⋅ โคโพวโิดน
⋅ แป้งมันฝรั่ง
⋅ แป้งฝุ่นบริสุทธิ์

⋅ ไทเทเนียมไดออกไซด์

คืนยาที่ไมไ่ด้ใชใ้ห้เภสัชกรของคุณ

รายละเอียดสินค้า
หลังใช้

หน้าตาเป็นยังไง
พื้นที่จัดเก็บ Clopixol มาในรูปแบบเม็ดและในการฉีด

สองประเภท:เก็บ Clopixol ไวใ้นซองจนกว่าจะถึง
เวลาใช้
หากคุณนําแท็บเล็ตหรือหลอดบรรจุ
ออกจากซอง ยาเหล่านีอ้าจเก็บไว้ได้ไม่
ดี

⋅ Clopixol 10 มก. เม็ดเคลือบฟิล์ม 
- สีนํ้าตาลแดงอ่อนเม็ดเหลี่ยม
เหลี่ยมกลม

⋅ Clopixol Acuphase 50 mg/
mL สารละลายสําหรับฉีด - นํ้ามัน
ใสสีเหลือง

ยาเม็ด Clopixol ไมม่ีกลเูตน ซูโครส ทาร์
ทราซีน หรือสีย้อมเอโซอื่นๆเก็บ Clopixol ให้ห่างจาก

แสงแดด
⋅ Clopixol Depot 200 มก./มล

. สารละลายสําหรับฉีด - นํ้ามันสี
เหลืองใส

เก็บยาในทีแ่ห้งและเย็นที่อุณหภูมิ
ตํ่ากว่า 25°ค. สารออกฤทธิ์ (ฉีด):

⋅ นํ้ามันมะพร้าวสกัดเย็น.
ยาเม็ดมีจําหน่ายในขวดละ 100 เม็ด และ
ยาฉีดมาในกล่องขนาด 5 หลอดห้ามเก็บหรือยาอื่นๆ ในห้องนํ้า ใกล้

อ่างล้างหน้า หรือบนขอบหน้าต่าง ผู้ผลิต/สปอนเซอร์

Clopixol ผลิตโดย H. Lundbeck A/S 
ประเทศเดนมาร์กอย่าทิ้งไวใ้นรถ ความร้อนและ

ความชื้นสามารถทําลายยาบางชนิด
ได้

วัตถุดิบ

สารออกฤทธิ์: จัดจําหน่ายในนิวซีแลนด์โดย: 
Pharmacy Retailing t/a 
Healthcare Logistics
58 Richard Pearse Drive 
Mangere
โอ๊คแลนด์ 2022

เก็บไว้ในทีท่ี่เด็กไม่สามารถเอื้อม
ถึงได้
ตู้ล็อคที่อยู่ห่างจากพื้นดินอย่างน้อยหนึ่ง
เมตรครึ่งเป็นสถานทีท่ี่ดสีําหรับเก็บยา

⋅ Clopixol 10 มก. เม็ด - 10 มก. 
zuclopenthixol (as
ไฮโดรคลอไรด์) ต่อเม็ด

⋅ Clopixol Acuphase 50 มก. / มล. ฉีด 
- 50 มก. zuclopenthixol acetate 
ต่อ 1 มล. หรือ 100 มก. 
zuclopenthixol acetate ต่อ 2 มล.

Ph: 0800 540 555

การกําจัด แผ่นพับนีจ้ัดทําขึ้นเมื่อ 18 มิถุนายน 
2020.⋅ Clopixol Depot 200 มก. / 

มล. ฉีด - 200 มก
zuclopenthixol decanoate ต่อ 
1 มล.

หากแพทยบ์อกให้คุณหยุดใชย้านี้หรือ
เลยวันหมดอายุไปแล้ว ใหส้อบถาม

“Clopixol” เป็นเครื่องหมายการค้าจด
ทะเบียนของ H. Lundbeck A/S
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