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Tapentadol
ออกเสียงว่า (ta pen' ta dol)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

Tapentadol อาจสร้างนิสัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้เป็นเวลานาน ทานทาเพนทาดอลให้ตรงตามที่กํากับไว้ อย่ากิน
มากไป กินบ่อยขึ้น หรือกินในทางที่แตกต่างจากที่แพทย์ของคุณกําหนด ขณะทานยาทาเพนทาดอล ให้ปรึกษากับผู้ให้
บริการดูแลสุขภาพของคุณเกี่ยวกับเป้าหมายการรักษาความเจ็บปวด ระยะเวลาในการรักษา และวิธีอื่นๆ ในการจัดการ
ความเจ็บปวดของคุณ แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณหรือใครก็ตามในครอบครัวของคุณดื่มหรือเคย
ดื่มแอลกอฮอลป์ริมาณมาก ใช้หรือเคยใช้ยาข้างถนน หรือใช้ยาตามใบสั่งแพทย์มากเกินไป หรือเคยใช้ยาเกินขนาด 
หรือถ้าคุณมหีรือเคยเป็นโรคซึมเศร้าหรือ โรคจิตอีก มีความเสี่ยงมากขึ้นที่คุณจะใช้ tapentadol มากเกินไปหากคุณ
มีหรือเคยมีอาการเหล่านี้

Tapentadol อาจทําให้เกิดปัญหาการหายใจที่ร้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 24 ถึง 72 
ชั่วโมงแรกของการรักษาและทุกครั้งทีเ่พิ่มขนาดยา แพทย์ของคุณจะปรับขนาดยาเพื่อควบคุมความเจ็บปวดและลด
ความเสี่ยงทีคุ่ณจะประสบปัญหาการหายใจอย่างรุนแรง บอกแพทย์หากคุณมีหรือเคยหายใจช้าหรือหอบหืด แพทย์ของ
คุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานทาเพนทาดอล แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคปอด เช่น โรคปอด
อุดกั้นเรื้อรัง (COPD; กลุ่มโรคปอดที่มีโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังและถุงลมโป่งพอง) อาการบาดเจ็บที่ศีรษะ เนื้องอกใน
สมอง หรือภาวะใดๆ ทีเ่พิ่มปริมาณ ของความกดดันในสมองของคุณ ความเสี่ยงทีคุ่ณจะมีปัญหาเรื่องการหายใจอาจสูง
ขึ้นหากคุณเป็นผู้สูงอายุ หรืออ่อนแอหรือขาดสารอาหารอันเนื่องมาจากโรคภัยไข้เจ็บ

การใช้ยาอื่นๆ ในระหว่างการรักษาด้วยยาทาเพนทาดอลอาจเพิ่มความเสี่ยงที่คุณจะประสบปัญหาการหายใจ หรือปัญหา
การหายใจที่ร้ายแรงอื่นๆ ทีคุ่กคามถึงชีวิต ยาระงับประสาท หรือโคม่า บอกแพทย์หากคุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ยา
ต่อไปนี้: เบนโซเช่น alprazolam (Xanax), diazepam (Diastat, Valium), estazolam, flurazepam, 
lorazepam (Ativan) และ triazolam (Halcion); ยาแก้ปวดยาเสพติดอื่น ๆ ยารักษาอาการป่วยทางจิตหรือคลื่นไส้ 
ยาคลายกล้ามเนื้อ; ยากล่อมประสาท; ยานอนหลับ; หรือยากล่อมประสาท แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาและจะ
ตรวจสอบ
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คุณอย่างระมัดระวัง หากคุณใชย้าทาเพนทาดอลร่วมกับยาใดๆ เหล่านี้ และคุณมีอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์
ของคุณทันทหีรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน: อาการวิงเวียนศีรษะผิดปกติ หน้ามืด ง่วงนอนมาก หายใจช้าหรือหายใจ
ลําบาก หรือไมต่อบสนอง ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูดู้แลหรือสมาชิกในครอบครัวของคุณรู้ว่าอาการใดทีอ่าจร้ายแรงเพื่อให้
พวกเขาสามารถโทรหาแพทย์หรือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินได้หากคุณไม่สามารถเข้ารับการรักษาด้วยตนเองได้

การดื่มแอลกอฮอล์ การใช้ยาที่ต้องสั่งโดยแพทยห์รือยาที่หาซื้อเองไม่ได้ที่มีแอลกอฮอล์ หรือการใช้ยาข้างถนนระหว่าง
การรักษาด้วยยาทาเพนทาดอลจะเพิ่มความเสี่ยงที่คุณจะได้รับผลข้างเคียงที่ร้ายแรงและเป็นอันตรายถึงชีวิต ห้ามดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใช้ยาตามใบสั่งแพทย์หรือยาที่หาซื้อเองไม่ได้ที่มีแอลกอฮอล์ หรือใช้ยาข้างถนนระหว่างการ
รักษาด้วยยาทาเพนทาดอล

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ Tapentadol อาจทําอันตรายหรือทําให้ผู้อื่นที่ใช้ยาของคุณเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะเด็ก เก็บ 
tapentadol ไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อไม่ให้ใครใชโ้ดยไม่ได้ตั้งใจหรือโดยตั้งใจ ระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อให้ tapentadol พ้น
มือเด็ก ติดตามจํานวนเม็ดยาหรือยาเม็ดขยายเวลาที่เหลืออยู่ เพื่อที่คุณจะได้รูว้่ายาตัวใดหายไปหรือไม่ ทิ้งยาเม็ดหรือยา
เม็ดที่ปล่อยยาเป็นเวลานานที่ล้าสมัยหรือไม่ต้องการลงชักโครกแล้ว เพื่อไม่ให้ผู้อื่นนําติดตัวไป

หากคุณกําลังรับประทานยาเม็ดเสริม ให้กลืนทั้งเม็ด ห้ามเคี้ยว หัก แบ่ง บด หรือละลาย หากคุณกลืนยาเม็ดที่ออก
ฤทธิ์นานที่แตก เคี้ยว บด หรือละลาย คุณอาจได้รับยาทาเพนทาดอลมากเกินไปในคราวเดียว แทนที่จะช้ากว่า 12 
ชั่วโมง ซึ่งอาจทําให้เกิดปัญหาร้ายแรง รวมทั้งการใช้ยาเกินขนาดและความตาย

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ หากคุณใช้ยาทาเพนทาดอลเป็นประจําในระหว่างตั้งครรภ์ 
ทารกอาจมีอาการถอนยาที่คุกคามชีวิตได้หลังคลอด แจ้งให้แพทย์ของทารกทราบทันที หากทารกมีอาการใดๆ ต่อไปนี้: 
หงุดหงิด สมาธสิั้น การนอนหลับผิดปกติ เสียงร้องสูง ร่างกายสั่นอย่างควบคุมไม่ได้ อาเจียน ท้องร่วง หรือนํ้าหนักไม่ขึ้น

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการทานทาเพนทาดอล

แพทย์หรือเภสัชกรจะให้เอกสารข้อมูลผูป้่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยยาทาเพนทาดอล 
และทุกครั้งทีคุ่ณกรอกใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ 
นอกจากนี้คุณยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

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

hy เป็นยานี้กําหนด?

ยาเม็ด Tapentadol ใชร้ักษาอาการปวดเฉียบพลันระดับปานกลางถึงรุนแรง (อาการปวดที่เริ่มกะทันหัน มีสาเหตุเฉพาะ 
และคาดว่าจะหายไปเมื่อสาเหตขุองอาการปวดหาย) Tapentadol
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ยาเม็ดที่ได้รับการปลดปล่อยออกมาใช้เพื่อรักษาอาการปวดเมื่อยตามเส้นประสาทอย่างรุนแรง (ความเจ็บปวดที่เกิดจาก
ความเสียหายของเส้นประสาท) ในผูท้ี่เป็นเบาหวาน แท็บเล็ต Tapentadol แบบขยายเวลาใช้เพื่อรักษาผู้ที่คาดว่าจะต้องใช้ยา
ตลอดเวลาเพื่อบรรเทาอาการปวดทีไ่ม่สามารถควบคุมได้โดยการใช้ยาแก้ปวดอื่น ๆ Tapentadol อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่ายา
แก้ปวดยาเสพติด มันทํางานโดยเปลี่ยนวิธีทีส่มองและระบบประสาทตอบสนองต่อความเจ็บปวด

ควรจะใช้ยานี้หรือไม?่

Tapentadol มาในรูปแบบแท็บเล็ตและแท็บเล็ตทีอ่อกฤทธิน์าน (ออกฤทธิน์าน) เพื่อใช้ทางปาก แท็บเล็ตมักจะมีหรือไม่มี
อาหารทุก 4 ถึง 6 ชั่วโมงตามต้องการ หากคุณกําลังใช้ยาทาเพนทาดอล แพทย์อาจแจ้งให้คุณทราบว่าคุณอาจทานยาครั้งที่
สองทันที 1 ชั่วโมงหลังจากให้ยาครั้งแรกในวันแรกของการรักษา หากจําเป็นเพื่อรักษาอาการปวดของคุณ ห้ามรับประทานยา
เกินขนาดในช่วงเวลาอื่นระหว่างการรักษา และอย่ารับประทานยาเม็ดเสริมการปลดปล่อยยาเกินขนาด แท็บเล็ต 
Extendedrelease ถ่ายทุกๆ 12 ชั่วโมง ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกร
อธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ทานทาเพนทาดอลให้ตรงตามที่กํากับไว้

หากคุณกําลังใช้ยาเม็ดเสริม ให้กลืนทลีะเม็ดด้วยนํ้าปริมาณมาก กลืนแต่ละเม็ดทันทหีลังจากที่คุณใส่เข้าไปในปากของคุณ

แพทย์ของคุณอาจเริ่มให้คุณกินยาทาเพนทาดอลในขนาดตํ่าและค่อยๆ เพิ่มขนาดยาจนกว่าอาการปวดของคุณจะถูกควบคุม 
แพทย์ของคุณอาจปรับขนาดยาของคุณได้ตลอดเวลาระหว่างการรักษาหากความเจ็บปวดของคุณไม่ได้รับการควบคุม หาก
คุณรู้สึกว่าความเจ็บปวดของคุณไม่ได้รับการควบคุม ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ อย่าเปลี่ยนขนาดยาโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

หลังจากที่คุณทานยาทาเพนทาดอลเป็นระยะเวลาหนึ่ง ร่างกายของคุณอาจคุ้นเคยกับการใช้ยา หากเป็นเช่นนี้ แพทย์อาจ
จําเป็นต้องเพิ่มขนาดยาเพื่อควบคุมความเจ็บปวด พูดคุยกับแพทย์เกี่ยวกับความรู้สึกของคุณระหว่างการรักษาด้วยยาทา
เพนทาดอล

อย่าหยุดทานทาเพนทาดอลโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ แพทย์ของคุณอาจจะค่อยๆ ลดขนาดยาลง หากคุณหยุดทานยาทาเพ
นทาดอลโดยกะทันหัน คุณอาจมีอาการถอนได้ เช่น กระสับกระส่าย ความวิตกกังวล; หงุดหงิด; นํ้าตา; หาว; หนาวสั่น; เหงื่อ
ออก; นอนหลับยากหรือหลับยาก ตัวสั่น; การสั่นส่วนของร่างกายทีไ่ม่สามารถควบคุมได้ ปวดกล้ามเนื้อหลังหรือข้อ ความ
อ่อนแอ; คลื่นไส้ อาเจียน; ท้องเสีย; ปวดท้อง; สูญเสียความกระหาย; นํ้ามูกไหลจามหรือไอ ผมบนผิวหนังของคุณยืนอยู่ที่
ปลาย; หายใจเร็ว; หัวใจเต้นเร็ว; การขยายรูม่านตา (วงกลมสีดําตรงกลางดวงตา); หรือภาพหลอน (เห็นสิ่งของหรือได้ยินเสียง
ทีไ่ม่มอียู่จริง)

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานทาเพนทาดอล
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพย้าทาเพนทาดอลหรือยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในแท็บเล็ตทาเพนทาดอล
หรือยาเม็ดเสริม สอบถามเภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบ
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คู่มือการใช้ยาสําหรับรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณกําลังใช้ยาต่อไปนี้หรือหยุดใช้ยาเหล่านี้ภายในสองสัปดาห์ที่ผ่านมา: สาร
ยับยั้ง monoamine oxidase (MAO) เช่น isocarboxazid (Marplan), linezolid (Zyvox), เมทิลนีบลู, ฟีเนลิ
ซีน (Nardil), ราซากลิีน (Azilect) ), เซเลกิลีน (Emsam, Eldepryl, Zelapar) และ tranylcypromine 
(Parnate) แจ้งแพทยข์องคุณด้วยว่าใช้ยาเหล่านี้สําหรับคุณในระหว่างการรักษาด้วย tapentadol หรือไม่ แพทย์
ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานทาเพนทาดอลหากคุณกําลังใช้ยาเหล่านีอ้ย่างน้อยหนึ่งอย่าง

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สมุน
ไพรอื่นๆ ที่คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ยาแก้แพ้ (ในยาแก้ไอ ยาเย็น และยาภูมิแพ้); 
buprenorphine (Buprenex, Butrans, ใน Suboxone, ใน Zubsolv); บวิโตรฟานอล; ไซโคลเบนซาพรีน (Amrix); 
dextromethorphan (พบในยาแก้ไอหลายชนิดใน Nuedexta); ยาสําหรับโรคลําไส้แปรปรวน, อาการเมารถ, โรคพาร์
กินสัน, แผลหรือปัญหาทางเดินปัสสาวะ; ลิเธียม (Lithobid); ยาสําหรับไมเกรนเช่น almotriptan (Axert), eletriptan 
(Relpax), frovatriptan (Frova), naratriptan (Amerge), rizatriptan (Maxalt), sumatriptan (Imitrex ใน 
Treximet) และ zolmitriptan (Zomig); เมียร์ตาซาปีน (Remeron); นัลบูฟีน; เพนตาโซซีน (ทาลวิน); ยากลุ่ม 
selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) เช่น citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), 
fluoxetine (Prozac, Sarafem, Selfemra, ใน Symbyax), fluvoxamine (Luvox), paroxetine (Brisdelle, 
Paxil, Pexeva) และ loftertraline ; คัดเลือก

serotonin/norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs) เช่น desvenlafaxine (Khedezla, Pristiq), 
duloxetine (Cymbalta), milnacipran (Savella) และ venlafaxine (Effexor); ทรามาดอล (Conzip, Ultram, in 
Ultracet); ทราโซโดน; หรือยาซึมเศร้ากลุ่มไตรไซคลิก ('ลิฟต์อารมณ์') เช่น amitriptyline, amoxapine, 
clomipramine (Anafranil), desipramine (Norpramin), doxepin (Silenor, Zonalon), imipramine 
(Surmontil, Tofranil), nortriptyline (Pamelor), protriptyline (Vivactil) และ ทริมมิปรามนี (เซอร์มอนทิล) ยา
อื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมีปฏิกิริยากับยาทาเพนทาดอลด้วย ดังนั้นควรแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ 
แม้แตย่าที่ไมป่รากฏในรายการนี้ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้าง
เคียง

แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบว่าคุณกําลังใชผ้ลิตภัณฑ์สมุนไพรชนิดใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์นและทริปโตเฟน

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยมีหรือเคยมีอาการใด ๆ ที่กล่าวถึงในส่วนคําเตือนที่สําคัญหรือลําไส้
แปรปรวน (ภาวะทีอ่าหารย่อยไม่เคลื่อนผ่านลําไส)้ แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานทาเพนทาดอล

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยมีหรือเคยมีการอุดตันในกระเพาะอาหารหรือลําไส้ มีอาการใดๆ ที่ทําให้
ปัสสาวะลําบาก หรือตับอ่อน ถุงนํ้าดี ไต ไทรอยด์ หรือโรคตับ

แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูก

คุณควรรู้ว่ายานี้อาจลดภาวะเจริญพันธุ์ในผู้ชายและผู้หญิง พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการทานทา
เพนทาดอล

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ยาทาเพนทาดอล

คุณควรรู้ว่า tapentadol อาจทําใหคุ้ณง่วง ห้ามขับรถ ใช้เครื่องจักร หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมทีอ่าจเป็นอันตรายอื่น ๆ 
จนกว่าคุณจะรู้ว่ายานี้ส่งผลต่อคุณอย่างไร

คุณควรรู้ว่าทาเพนทาดอลอาจทําใหเ้กิดอาการวิงเวียนศีรษะ มึนงง และเป็นลมเมื่อคุณลุกขึ้นจากท่านอนเร็วเกินไป เพื่อ
หลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ลุกจากเตียงช้าๆ วางเท้าบนพื้นสักสองสามนาทีก่อนลุกขึ้นยืน

คุณควรรู้ว่า tapentadol อาจทําใหท้้องผูก พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอาหารของคุณหรือการ
ใช้ยาอื่น ๆ เพื่อป้องกันหรือรักษาอาการท้องผูกในขณะที่คุณทานยาทาเพนทาดอล

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a610006.html 4/8



14/14/22, 13:11 น. Tapentadol สมุนไพรยาและอาหารเสริม

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ใหท้านอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทยจ์ะแจ้งใหคุ้ณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

หากคุณกําลังใช้ยาทาเพนทาดอล แพทยอ์าจจะสั่งให้คุณกินยาตามความจําเป็น หากแพทย์ของคุณบอกให้คุณทานยาเม็ดนี้
เป็นประจํา ให้ทานยาที่ลืมไปทันททีี่นึกได้ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

หากคุณกําลังรับประทานยาแคปซูลแบบขยายระยะเวลาของ tapentadol ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามกําหนด
เวลาการให้ยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

Tapentadol อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

ปวดหัว

อิจฉาริษยา

อาการปวดท้อง

ปากแห้ง

เหนื่อยเหลือเกิน

ความวิตกกังวล

อาการง่วงนอน

นอนหลับยากหรือหลับยาก

ความฝันที่ผิดปกติ

ความหงุดหงิด

รู้สึกอบอุ่นขึ้นมาทันใด

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้หรือตามที่ระบุไวใ้นส่วนข้อควรระวังพิเศษ
หรือคําเตือนที่สําคัญ ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

อาการชัก

กระสับกระส่าย, ภาพหลอน (เห็นสิ่งต่าง ๆ หรือได้ยินเสียงที่ไม่มีอยู่), มีไข้, เหงื่อออก, สับสน, หัวใจเต้นเร็ว, ตัวสั่น
, กล้ามเนื้อตึงหรือกระตุกอย่างรุนแรง, สูญเสียการประสานงาน, คลื่นไส้, อาเจียนหรือท้องร่วง

คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร อ่อนแรง หรือเวียนศีรษะ

ไม่สามารถรับหรือรักษาการแข็งตัวของอวัยวะเพศได้

ประจําเดือนมาไม่ปกติ

ความต้องการทางเพศลดลง
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ผื่น

อาการคัน

ลมพิษ

บวมที่ตา ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้นหรือลําคอ

เสียงแหบ

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

อาการเจ็บหน้าอก

รู้สึกวิงเวียนเมื่อคุณเปลี่ยนตําแหน่ง

รู้สึกหน้ามืด

หมดสติ

รู้สึกร้อนเกินไป

เหงื่อออกมาก

Tapentadol อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะที่คุณกําลังใช้ยา
นี้

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) คุณต้องกําจัดยาที่ล้าสมัยหรือไม่ต้องการอีกต่อไปโดยทันทผี่านโครงการรับคืนยา หากคุณไม่มีโครงการรับคืน
สินค้าในบริเวณใกล้เคียงหรือโครงการทีเ่ข้าถึงได้ในทันที ให้ทิ้งยาที่ล้าสมัยหรือไม่จําเป็นต้องใช้แล้วทิ้งลงในโถส้วม พูดคุยกับ
เภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการกําจัดยาอย่างเหมาะสม

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาห์และยา
หยอดตา ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ทนต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้
ล็อคฝาครอบนิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัยทันที - อันที่อยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://
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
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ขณะทานยาทาเพนทาดอล คุณควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการมียารักษาที่เรียกว่านาล็อกโซน (เช่น ที่บ้าน ที่ทํางาน) Naloxone ใช้เพื่อย้อน
กลับผลทีคุ่กคามชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาด มันทํางานโดยการปิดกั้นผลกระทบของหลับในเพื่อบรรเทาอาการที่เป็นอันตรายที่เกิดจาก
ระดับของหลับในในเลือดสูง แพทย์ของคุณอาจสั่งยา naloxone ให้คุณหากคุณอาศัยอยู่ในบ้านที่มเีด็กเล็กหรือผู้ที่เคยเสพยาข้างถนน
หรือยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณและสมาชิกในครอบครัว ผู้ดูแล หรือคนที่ใช้เวลากับคุณรู้จักวิธรีับรู้การใช้ยา
เกินขนาด วิธีใช้ naloxone และต้องทําอย่างไรจนกว่าความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินจะมาถึง แพทย์หรือเภสัชกรจะแสดงให้คุณและ
สมาชิกในครอบครัวทราบถึงวิธีใช้ยา ขอคําแนะนําจากเภสัชกรหรือเยี่ยมชมเว็บไซตข์องผูผ้ลิตเพื่อรับคําแนะนํา หากมีอาการของยาเกิน
ขนาดเกิดขึ้น เพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวควรให้ยา naloxone ในขนาดแรก โทร 911 ทันที และอยู่กับคุณและดูแลคุณอย่างใกลช้ิด
จนกว่าความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินจะมาถึง อาการของคุณอาจกลับมาภายในไมก่ี่นาทีหลังจากที่คุณได้รับ naloxone หากอาการ
ของคุณกลับมา บุคคลนั้นควรให้ยานาโลโซนอีกขนาดหนึ่งแก่คุณ อาจให้ยาเพิ่มเติมทุก 2 ถึง 3 นาที หากอาการกลับมาก่อนความช่วยเหลือ
ทางการแพทย์มาถึง อาการของคุณอาจกลับมาภายในไม่กี่นาทีหลังจากที่คุณได้รับ naloxone หากอาการของคุณกลับมา บุคคลนั้นควรให้
ยานาโลโซนอีกขนาดหนึ่งแก่คุณ อาจให้ยาเพิ่มเติมทุก 2 ถึง 3 นาที หากอาการกลับมาก่อนความช่วยเหลือทางการแพทย์มาถึง อาการของ
คุณอาจกลับมาภายในไม่กี่นาทีหลังจากที่คุณได้รับ naloxone หากอาการของคุณกลับมา บุคคลนั้นควรให้ยานาโลโซนอีกขนาดหนึ่งแก่คุณ 
อาจให้ยาเพิ่มเติมทุก 2 ถึง 3 นาที หากอาการกลับมาก่อนความช่วยเหลือทางการแพทย์มาถึง

อาการของการใชย้าเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
รูม่านตาแคบหรือกว้างขึ้น (รอยคลํ้าในดวงตา)

ง่วงนอน

ไม่สามารถตอบสนองหรือตื่นขึ้น

กล้ามเนื้ออ่อนแรง

ผิวเย็นชื้น

หายใจช้าหรือตื้น

หายใจลําบาก

หัวใจเต้นช้า

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณอาจสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบการ
ตอบสนองของร่างกายคุณต่อ tapentadol

ก่อนทําการทดสอบในห้องปฏิบัติการ (โดยเฉพาะการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับเมทิลีนบล)ู ให้แจ้งแพทย์และเจ้าหน้าทีห่้องปฏิบัติ
การว่าคุณกําลังใชย้าทาเพนทาดอล

ใบสั่งยานี้ไม่สามารถเติมเงินได้ หากคุณยังคงมีอาการปวดหลังจากทานยาเสร็จแล้ว ให้ติดต่อแพทย์

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

ชื่อแรนด์
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14/14/22, 13:11 น. Tapentadol สมุนไพรยาและอาหารเสริม

Nucynta®

Nucynta®เอ่อ

แก้ไขล่าสุด - 10/04/2020

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ

AHFS®ข้อมูลยาของผู้ป่วย™ ©ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-
West Highway, Suite 900, เบเทสดา, แมริแลนด์ สงวนลิขสิทธิ์. ทําซํ้า

สําหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษยข์องสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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