
แผ่นพับบรรจภุัณฑ์: ข้อมูลสําหรับ
ผู้ใช้

• หากคุณมีการติดเชื้อบ่อยครั้ง เช่น มีไข้ หนาวสั่น เจ็บ
คอ หรือเป็นแผลในปาก สิ่งเหล่านี้อาจเป็น
สัญญาณของปัญหาเลือดที่เรียกว่า 
'leukopenia'

• หากคุณหรือบุคคลอื่นในครอบครัวมีประวัตมิะเร็งเต้านม

• หากคุณมีระดับโปรแลคตินสูง

อะมซิัลไพรด์ 50 มก., 100 มก.,
200 มก. และ 400 มก. เม็ด

(อะมิซัลไพรด์)

มีรายงานปัญหาเกี่ยวกับตับอย่างรุนแรงด้วยยาเม็ด 
Amilsulpride ปรึกษาแพทย์ทันที หากคุณรู้สึกเหนื่อยล้า 
เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง หรือดวงตาหรือ
ผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีเหลือง

อ่านเอกสารนีอ้ย่างละเอียดก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ยานี้ 
เนื่องจากมีข้อมูลสําคัญสําหรับคุณ

• เก็บแผ่นพับนี้ไว้ คุณอาจต้องอ่านอีกครั้ง

• หากคุณมคีําถามเพิ่มเติม ให้สอบถามแพทย์หรือ
เภสัชกรของคุณ

• ยานีไ้ด้รับการสั่งจ่ายสําหรับคุณเท่านั้น อย่าส่งต่อให้คน
อื่น อาจเป็นอันตรายต่อพวกเขาแม้ว่าอาการป่วยของ
พวกเขาจะเหมือนกับคุณก็ตาม

• หากคุณได้รับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์ เภสัชกร หรือ
พยาบาล ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้
ระบไุว้ในเอกสารฉบับนี้ ดูหัวข้อที่ 4

หากคุณไม่แน่ใจว่าข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นตรงกับคุณหรือไม่ 
ให้ปรึกษาแพทยห์รือเภสัชกรก่อนใชย้า Amisulpride

ยาอื่นๆ และ Amisulpride Tablets โปรดแจ้งแพทย์
หรือเภสัชกรของคุณหากคุณกําลังใช้หรือเพิ่งใชย้าอื่น ๆ 
ซึ่งรวมถึงยาที่คุณซื้อโดยไม่มีใบสั่งยา รวมทั้งยาสมุนไพร 
เนื่องจากยาเม็ด Amisulpride อาจส่งผลต่อวิธีการ
ทํางานของยาอื่น ๆ ยาบางชนิดอาจส่งผลต่อวิธีการทํางาน
ของเม็ดยา Amisulpride

มีอะไรอยู่ในแผ่นพับนี้
1. Amisulpride Tablets คืออะไรและใช้ทําอะไร

2. สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนรับประทาน Amisulpride 
Tablets
3. วิธีรับประทาน Amisulpride Tablets
4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น
5. วิธีเก็บแท็บเล็ต Amisulpride
6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ

อย่าใช้ยานี้และแจ้งให้แพทยท์ราบหากคุณกําลังใช้ยา
ต่อไปนี้:

• เลโวโดปารักษาโรคพารก์ินสัน
• ยาที่เรียกว่า 'dopamine agonists' เช่น 

ropinirole และ bromocriptine

แจ้งให้แพทย์ทราบ ก่อนเริ่มใช้ยา หากคุณทําสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:

• ยาลดอัตราการเต้นของหัวใจ เช่น quinidine, 
disopyramide, amiodarone และ sotalol

• ยารักษาโรคความดันโลหิตสูงและปัญหาหัวใจ เช่น ดิลไท
อาเซม เวราปามิล กวนฟาซีน หรือดิจิทาลิส

• clonidine ใช้สําหรับไมเกรน หน้าแดง หรือความดัน
โลหิตสูง

• ยารักษาโรคจิตอื่นๆ ที่ใชส้ําหรับปัญหาทางจิต

• ยาสําหรับอาการปวดรุนแรงที่เรียกว่า opiates เช่น 
morphine และ pethidine

• ยาแก้ปวดเช่น tramadol และ 
indomethacin
• เมโฟลควิน ยารักษาโรคมาลาเรีย
• ยาที่จะช่วยให้คุณนอนหลับ เช่น ยาบาร์บิทูเรต

และเบนโซไดอะซพีีน
• ยาชา
• ยาต้านฮีสตามีน เช่น โพรเมทาซีน ทําให้ง่วงนอน

• โคลซาปีนใชร้ักษาโรคจิตเภท
• ยาที่กระตุ้นใหเ้กิดภาวะโพแทสเซียมในเลือดตํ่า เช่น ยาขับ

ปัสสาวะ ยากระตุ้น
ยาระบาย, IV amphotericin B, glucocorticoids หรือ 
tetracosactides

1. แท็บเล็ต AMISULPRIDE คืออะไรและใช้
สําหรับอะไร

Amisulpride อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่า 'ยารักษาโรคจิต'

ยาเม็ดนีใ้ช้รักษาโรคทีเ่รียกว่าโรคจิตเภท โรคจิตเภทสามารถ
ทําให้คุณรู้สึก เห็นหรือได้ยินสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง มีความคิดที่
แปลกประหลาดและน่ากลัว เปลี่ยนวิธีการแสดง และทําให้
คุณรู้สึกโดดเดี่ยว บางครั้งผู้ที่มีอาการเหล่านี้อาจรู้สึก
ตึงเครียด วิตกกังวล หรือหดหู่ แท็บเล็ต Amisulpride 
ทํางานโดยการปรับปรุงความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม
ที่ถูกรบกวน ใช้ในการรักษาโรคจิตเภทเมื่อเริ่มต้นและในระยะ
ยาว

2. สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนใช้แท็บเล็ต AMISULPRIDE

อย่าใช้ยาเม็ด Amisulpride:
• หากคุณแพ้อะมิซัลไพรด์หรือส่วนประกอบอื่นๆ ของยานี้ (

ระบไุว้ในหัวข้อ 6) สัญญาณของอาการแพ้ ได้แก่ ผื่น 
ปัญหาการกลืนหรือการหายใจ อาการบวมที่ริมฝีปาก 
ใบหน้า คอหรือลิ้น

• หากคุณมีเนื้องอกหรือมะเร็งเต้านมขึ้นอยู่กับโปรแลคติน

• หากคุณมี phaeochromocytoma (เนื้องอกที่ต่อม
หมวกไต)

• หากคุณอายตุํ่ากว่า 18 ปี
• หากคุณกําลังใช้ยาลดความอ้วนเพื่อควบคุมจังหวะ

การเต้นของหัวใจ เช่น ควินิดีน, ไดโซพราไมด์, โปร
ไคนาไมด,์ อะมิโอดาโรน, โซตาลอล

• หากคุณกําลังใช้ยาเบพริดิล (ตัวป้องกันช่องแคลเซียม
ที่ใช้รักษาอาการเจ็บหน้าอก)

• หากคุณกําลังใช้ cisapride สําหรับ
ปัญหาทางเดินอาหาร

• หากคุณกําลังใช้ซัลโทไพรด์ในโรคจิตเภท

• หากคุณกําลังใช้ยาไธโอริดาซีนสําหรับผู้ป่วยจิต
เภทและโรคจิต

• หากคุณใช้ยาอีรโิทรมัยซินแบบฉีดเข้าเส้นเลือด
และสปารฟ์ลอกซาซินในการติดเชื้อ

• หากคุณกําลังรับประทาน vincamine IV เพื่อ
ปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดในสมอง

• หากคุณกําลังรับประทานฮาโลแฟนทรินเพื่อรักษาโรค
มาลาเรีย
• หากคุณกําลังใช้เพนทามิดีนในการติดเชื้อทีห่น้าอก

• หากคุณกําลังรับประทานเลโวโดปา ยารักษาโรคพาร์กิน
สัน (ดูหัวข้อ 'การใช้ยาอื่น')

• หากคุณได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเนื้องอกทีต่่อมใต้สมอง

แทนที่ด้วยสิ่งต่อไปนี้
หากคุณไม่แน่ใจว่าข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นมีผลกับคุณหรือไม่ 
ให้ปรึกษาแพทยห์รือเภสัชกรก่อนใชย้าอะมิซัลไพรด์

ยาเม็ด Amisulpride พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม
• กลืน Amisulpride Tablets ด้วยนํ้าปริมาณมากก่อน
อาหาร
• ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในขณะทีท่าน 

Amisulpride Tablet เนื่องจากอาจส่งผลต่อวิธี
การทํางานของยาได้

การตั้งครรภ์ ให้นมบุตร และภาวะเจริญพันธุ์ หากคุณ
กําลังตั้งครรภห์รือกําลังใหน้มบุตร คิดว่าคุณกําลังตั้ง
ครรภ์หรือกําลังวางแผนที่จะมีลูก โปรดขอคําแนะนําจาก
แพทยก์่อนใชย้านี้

การตั้งครรภ์
ไม่แนะนําให้ใช้ยาเม็ด Amisulpride ในระหว่างตั้งครรภแ์ละ
ในสตรีมีครรภ์ซึ่งไม่ได้ใช้การคุมกําเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ

หากคุณใช้แท็บเล็ต Amisulpride ในช่วงสามเดือนสุดท้าย
ของการตั้งครรภ์ ลูกน้อยของคุณอาจมีอาการกระสับ
กระส่าย ความตึงเครียดของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น ร่างกายสั่น
โดยไมไ่ด้ตั้งใจ ง่วงนอน มีปัญหาในการหายใจ หรือมีปัญหา
ในการให้อาหาร
พูดคุยกับแพทยข์องคุณหากลูกน้อยของคุณมีอาการเหล่า
นี้

ให้นมบุตร
คุณไมค่วรให้นมบุตรระหว่างการรักษาด้วยยาเม็ด 
Amisulpride พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับวิธีทีด่ี
ที่สุดในการเลี้ยงลูกน้อยของคุณหากคุณกําลังทานยาเม็ด 
Amisulpride

อย่าใช้ยานีถ้้าข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นมีผลกับคุณ หากคุณไม่
แน่ใจ ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใชย้านี้

การขับรถและการใช้เครื่องจักร:
คุณอาจรู้สึกไม่ตื่นตัว ง่วงหรือง่วงนอนน้อยลง และมอง
เห็นภาพซ้อนขณะใช้ยานี้ หากเป็นเช่นนี้ ห้ามขับรถหรือใช้
เครื่องมือหรือเครื่องจักรใดๆ

คําเตือนและข้อควรระวัง
พูดคุยกับแพทย์หรือเภสัชกรของคุณก่อนรับประทานยา
เม็ด Amisulpride
• หากคุณเป็นโรคไต
• หากคุณมีประวัติโรคลมบ้าหมูหรือชัก (พอดี)

• หากคุณเป็นโรคพารก์ินสัน
• หากคุณมอีัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติ (จังหวะ)
• หากคุณมอีาการหัวใจเต้นช้า (น้อยกว่า 55 ครั้งต่อนาที)

• หากคุณมีระดับโพแทสเซียมในเลือดตํ่า

• หากคุณมีช่วง QT ยาว (ปัญหาการนําหัวใจ)

• หากคุณหรือคนอื่นในครอบครัวมีประวัตลิิ่มเลือดอุดตัน 
เนื่องจากยาเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการเกิดลิ่มเลือด

• หากคุณมีโรคหัวใจหรือมีประวัตคิรอบครัวเป็นโรคหัวใจ

• หากแพทย์แจ้งว่าคุณอาจเป็นโรคหลอดเลือดสมอง

• หากคุณเป็นโรคเบาหวานหรือไดร้ับการแจ้งว่าคุณมี
ความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น

• หากคุณเป็นผูสู้งอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะมี
ความดันโลหิตตํ่าหรือรู้สึกง่วงนอน มีรายงานการเสีย
ชีวิตของผูสู้งอายุทีเ่ป็นโรคสมองเสื่อมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ในผู้ป่วยทีร่ับประทานยารักษาโรคจิตเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่
ได้รับยารักษาโรคจิต

• หากคุณมีจํานวนเม็ดเลือดขาวตํ่า (agranulocytosis) ซึ่ง
หมายความว่าคุณอาจติดเชื้อไดง้่ายกว่าปกติ

เม็ด Amisulpride มีแลคโตส หากคุณได้รับแจ้งจาก
แพทยว์่าคุณแพน้ํ้าตาลบางชนิด ให้ติดต่อแพทยก์่อนใชย้านี้

3. วิธรีับประทาน AMISULPRIDE TABLETS

ใช้ยานีต้ามที่แพทยห์รือเภสัชกรสั่งทุกครั้ง ตรวจสอบ
กับแพทยห์รือเภสัชกรของคุณหากคุณไม่แน่ใจ

กินยาตัวนี้
• รับประทานยานีท้างปาก
• กลืนทั้งเม็ดด้วยนํ้าดื่ม อย่าเคี้ยวแท็บเล็ตของคุณ

• รับประทานก่อนอาหาร
• หากคุณรู้สึกว่าผลของยานั้นอ่อนหรือแรงเกินไป อย่า

เปลี่ยนขนาดยาด้วยตนเอง แต่ควรปรึกษาแพทย์

รับเท่าไหร่คะ
• ปริมาณ Amisulpride Tablets ที่คุณใช้จะขึ้นอยู่กับ

ความเจ็บป่วยของคุณ ปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์
อย่างระมัดระวัง

ปริมาณรับประทานทีแ่นะนําสําหรับ: 
ผู้ใหญ่
• ปริมาณปกติคือระหว่าง 50 มก. ถึง 800 มก. ใน

แต่ละวัน
• แพทย์ของคุณอาจเริ่มขนาดยาที่ตํ่ากว่าถ้าจําเป็น

TITLE - AMISULPRIDE / SOLIAN MEDICATION PATIENT INFORMATION IN THAI

Source : Medicines Org UK

https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.548.pdf
www.911globalmeds.com/buy-amisulpride-solian-online


• หากจําเป็น แพทย์ของคุณสามารถกําหนดได้
ถึง 1200 มก. ในแต่ละวัน

• สามารถรับประทานได้ถึง 300 มก. ต่อวันใน
ขนาดเดียว ใช้
ปริมาณในเวลาเดียวกันในแต่ละวัน

• ควรให้ยาเกิน 300 มก. ในช่วงเช้าและครึ่งหนึ่งใน
ตอนเย็น

• ประจําเดือนหยุด
• หน้าอกขยายในผู้ชาย
• ความยากลําบากในการรับหรือคงการแข็งตัวของ

อวัยวะเพศหรือการหลั่งออกมา
• เวียนศีรษะ (ซึ่งอาจเกิดจากความดันโลหิตตํ่า)

• มองเห็นภาพซ้อน

ผิดปกติ (อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 100 
คน)
• หัวใจเต้นช้าลง
• นํ้าตาลในเลือดสูง (hyperglycaemia)
• รู้สึกสับสน
• คัดจมูก
• ภาวะที่เรียกว่า 'โรคกระดูกพรุน' นี่คือช่วงเวลาที่กระดูก

ของคุณมีแนวโน้มที่จะหัก
• ไขมันในเลือดสูง (ไตรกลีเซอไรด)์ หรือ

คอเลสเตอรอลในเลือด
• การสูดดมอาหารโดยไม่ได้ตั้งใจทําให้เกิดโรค

ปอดบวม (ปอดติดเชื้อ)
• ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น
• ความยากลําบากในการส่งนํ้า (ปัสสาวะ)
• ความเสียหายของเนื้อเยื่อตับ

ผู้สูงอายุ
• แพทยข์องคุณจะต้องคอยตรวจสอบคุณอย่าง

ใกลช้ิด เนื่องจากคุณมีแนวโน้มที่จะมีความดัน
โลหิตตํ่าหรือ
อาการง่วงนอนเนื่องจากยานี้

ผู้ป่วยโรคไต
แพทย์ของคุณอาจต้องให้ยาลดลง

เด็กอายุตํ่ากว่า 18 ป ีไม่ควรให้ยาเม็ด 
Amisulpride แก่เด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี

หากคุณทานยาเม็ด Amisulpride มากกว่าที่ควร

ถ้าคุณกินยาเม็ดมากกว่าทีค่วร บอกแพทย์หรือไปที่แผนกผู้
ป่วยที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลทันที นําซองยาไปด้วย เพื่อให้
แพทย์รู้ว่าคุณได้ทําอะไรไป ผลกระทบต่อไปนี้อาจเกิดขึ้น: 
รู้สึกกระสับกระส่ายหรือสั่น กล้ามเนื้อเกร็ง รู้สึกง่วงหรือ
ง่วงนอนซึ่งอาจทําใหห้มดสติได้

หายาก (อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 1,000 คน)
• เนื้องอกที่ไมเ่ป็นพิษเป็นภัย (เช่น โปรแลคติโนมา)

• รู้สึกไมส่บาย สับสนหรืออ่อนแรง รู้สึกไมส่บาย (
คลื่นไส้) เบื่ออาหาร รู้สึกหงุดหงิด นีอ่าจเป็นความ
เจ็บป่วยทีเ่รียกว่ากลุ่มอาการของการหลั่งฮอร์โมน 
antidiuretic ที่ไม่เหมาะสม (SIADH)

• เหนื่อย อ่อนแรง สับสน มีกล้ามเนื้อที่ปวด อยู่นิ่งหรือ
ทํางานได้ไมด่ี อาจเป็นเพราะระดับโซเดียมในเลือดของ
คุณตํ่า

หากคุณลืมทานยาเม็ด Amisulpride หากลืมรับ
ประทานยา ให้รับประทานทันทีทีน่ึกได้ อย่างไรก็ตาม หาก
ใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ให้ข้ามมื้อที่ลืมไป อย่าใชย้า
สองครั้งเพื่อชดเชยปริมาณทีล่ืม ไมท่ราบ (ความถี่ไม่สามารถประมาณจากข้อมูลที่มีอยู)่ 

(FONT: BOLD)
• โรคขาอยูไ่ม่สุข (ความรู้สึกไม่สบายทีข่าได้รับการบรรเทา

ชั่วคราวจากการเคลื่อนไหวและอาการจะแย่ลงเมื่อสิ้น
สุดวัน)

• เพิ่มความไวของผิวต่อแสงแดดและแสงอัลตราไวโอเลต

หากคุณหยุดทานยาเม็ด Amisulpride ใชย้า 
Amisulpride ต่อไปจนกว่าแพทย์จะแจ้งให้คุณหยุด

อย่าหยุดทานยาเม็ด Amisulpride หากคุณรู้สึกดขีึ้น 
หากคุณหยุดการเจ็บป่วยของคุณอาจแย่ลงหรือกลับมา
อีก การรายงานผลข้างเคียง

หากคุณไดร้ับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
ของคุณ ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงทีอ่าจเกิดขึ้นซึ่งไมไ่ด้ระบุไว้
ในเอกสารฉบับนี้ คุณยังสามารถรายงานผลข้างเคียงได้
โดยตรงผ่าน Yellow Card Scheme: 
www.mhra.gov.uk/yellowcard หรือค้นหา MHRA 
Yellow Card ใน Google Play หรือ Apple App Store 
โดยการรายงานผลข้างเคียง คุณสามารถช่วยให้ข้อมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของยานี้ได้

ไม่ควรหยุดยา Amisulpride ทันทเีว้นแต่แพทย์ของ
คุณจะบอกเป็นอย่างอื่น การหยุดการรักษาอย่าง
กะทันหันอาจทําให้เกิดผลการถอนตัวเช่น:

• รู้สึกไม่สบายหรือป่วย
• เหงื่อออก
• นอนหลับยากหรือรู้สึกกระสับกระส่าย
• กล้ามเนื้อตึงหรือเคลื่อนไหวร่างกายผิด
ปกติ
• สภาพเดิมของท่านอาจกลับมา 5. วิธจีัดเก็บ AMISULPRIDE TABLETS
การตรวจเลือด
การทานยาเม็ด Amisulpride อาจส่งผลต่อผลการตรวจ
เลือดบางอย่าง ซึ่งรวมถึงการทดสอบเพื่อวัดฮอร์โมนที่
เรียกว่า 'prolactin' และการทดสอบตับ หากคุณกําลังจะ
ตรวจเลือด คุณควรแจ้งแพทย์ว่าคุณกําลังทานยาเม็ด 
Amisulpride

เก็บยานี้ให้พ้นสายตาและมือเด็ก

• ห้ามเก็บที่อุณหภูมสิูงกว่า 25°C
• เก็บในบรรจภุัณฑ์เดิม
• อย่าใช้หลังจากวันหมดอายุบนกล่อง วันหมดอายุหมาย

ถึงวันสุดท้ายของเดือน

• ไม่ควรทิ้งยาผ่านทางนํ้าเสียหรือของเสียในครัวเรือน ถาม
เภสัชกรของคุณถึงวิธีกําจัดยาที่ไม่ต้องการอีกต่อไป 
มาตรการเหล่านีจ้ะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม

หากคุณมีคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ยานี้ ให้ปรึกษา
แพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

เช่นเดียวกับยาอื่น ๆ แท็บเล็ต Amisulpride สามารถทําให้
เกิดผลข้างเคียงได้แม้ว่าจะไม่ใชทุ่กคนที่ได้รับก็ตาม 6. เนื้อหาของแพ็คเกจและข้อมูลอื่นๆ

หยุดทานยาเม็ด Amisulpride และไปพบแพทยห์รือ
ไปโรงพยาบาลทันทีหาก: แท็บเล็ต Amisulpride ประกอบด้วยอะไร: 

ดิคล่องแคล่วส่วนผสมคือ amisulpride ยา
เม็ดละ 50 มก. ประกอบด้วยอะมิซัลไพรด์ 50 
มก.
แท็บเล็ต 100 มก. แต่ละเม็ดประกอบด้วยอะมิซัล
ไพรด์ 100 มก.
แท็บเล็ต 200 มก. แต่ละเม็ดมี amisulpride 
200 มก.
แท็บเล็ต 400 มก. แต่ละเม็ดประกอบด้วยอะมิซัล
ไพรด์ 400 มก.

ผิดปกติ (อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 100 
คน)
• คุณมีอาการแพ้ สัญญาณอาจรวมถึงอาการคัน, เป็น

ก้อน,
กลืนหรือหายใจลําบาก บวมทีร่ิมฝีปาก ใบหน้า คอหรือ
ลิ้น

• คุณติดเชื้อมากกว่าปกติ อาจเป็นเพราะความผิดปกติ
ของเลือด (agranulocytosis) หรือจํานวนเซลลเ์ม็ด
เลือดขาวลดลง (leukopenia หรือ neutropenia)

• คุณมคีวามฟิต (ชัก)

สารอื่นๆ สําหรับยาเม็ด Amisulpride 50 มก. 100 มก. 
และ 200 มก. ได้แก่ แป้งข้าวโพด แลคโตสโมโนไฮเดรต 
เมทิลเซลลูโลส 400 ซีซพีเีอส คอลลอยด์ แอนไฮดรัส 
ซิลิกา และแมกนีเซียม สเตียเรต

หายาก (อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 1,000 คน)
• คุณมไีข้สูง เหงื่อออก กล้ามเนื้อแข็ง หัวใจเต้นเร็ว หายใจ

เร็ว และรู้สึกสับสน ง่วงหรือกระสับกระส่าย อาการเหล่า
นี้อาจเป็นอาการของผลข้างเคียงที่ร้ายแรงแต่หายากที่
เรียกว่า 'กลุ่มอาการของโรคมะเร็งทางระบบประสาท'

• คุณมอีัตราการเต้นของหัวใจอย่างรวดเร็วหรือผิดปกติ
หรือเจ็บหน้าอก ซึ่งอาจส่งผลให้หัวใจวายหรือโรค
หัวใจวายที่คุกคามชีวิตได้

• คุณมลีิ่มเลือดอุดตันในเส้นเลือดโดยเฉพาะที่ขา (อาการ
ต่างๆ ได้แก่ บวม ปวด และแดงที่ขา) ซึ่งอาจเดินทาง
ผ่านหลอดเลือดไปยังปอด ทําใหเ้จ็บหน้าอกและหายใจ
ลําบาก หากคุณสังเกตเห็นอาการเหล่านี้ควรปรึกษา
แพทย์ทันที

สารอื่นๆ ในยาเม็ด Amisulpride 400 มก. ได้แก่ แลคโตส
โมโนไฮเดรต, โซเดียมสตาร์ชไกลคอลเลต, แมกนเีซียมส
เตียเรต, ไมโครคริสตัลไลนเ์ซลลูโลส, เมทิลเซลลูโลส 
400cps, บวิทิเลตเมทาคริเลตโคพอลิเมอร์พื้นฐาน, ไททา
เนียมไดออกไซด์ (E171), แป้งโรยตัว และมาโครกอล 6000

แท็บเล็ต Amisulpride มีลักษณะอย่างไรและ
เนื้อหาของแพ็ค
Amisulpride 50 มก., 100 มก. และ 200 มก. เม็ดสีขาว
ถึงสีขาวนวล, เม็ดกลม, แต้ม, ไม่เคลือบผิวด้วย 50, 
MAM100 และ MAM200 ทีท่ําเครื่องหมายไวท้ี่ด้านใด
ด้านหนึ่งตามลําดับ
Amisulpride 400 มก. เม็ด
เม็ดเคลือบฟิล์มสีขาวถึงขาว ทรงรี สองด้านนูน มีรอยขีด
เขียน ทําเครื่องหมาย MAM400 ที่ด้านหนึ่ง

Amisulpride 50 มก., 100 มก., 200 มก. และ 400 
มก. เม็ดมีจําหน่ายในแพ็คพุพอง 60 เม็ด

แจ้งให้แพทย์ทราบโดยเร็วที่สุด หากคุณมีอาการข้าง
เคียงใด ๆ ต่อไปนี้ พบบ่อยมาก (อาจส่งผลกระทบ
มากกว่า 1 ใน 10 คน)

• ตัวสั่น เกร็งของกล้ามเนื้อหรือกระตุก เคลื่อนไหวช้า 
ผลิตนํ้าลายมากกว่าปกติหรือรู้สึกกระสับกระส่าย

ผู้ถือใบอนุญาตการตลาดและผู้ผลิต

ผู้ถืออนุญาตการตลาด: Milpharm 
Limited
Ares, Odyssey Business Park, 
ถนนเวสต์เอนด์,
South Ruislip, HA4 6QD, 
สหราชอาณาจักร

สามัญ (อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 10 คน)
• การเคลื่อนไหวทีคุ่ณไม่สามารถควบคุมได้ ส่วนใหญ่เป็น

แขนและขา (อาการเหล่านี้สามารถลดลงได้หากแพทย์
ของคุณลดขนาดยา Amisulpride หรือสั่งยาเพิ่มเติม
) ผู้ผลิต:

Milpharm Limited
Ares, Odyssey Business Park, 
ถนนเวสต์เอนด์,
เซาทร์ุยสลิป HA4 6QD สห
ราชอาณาจักร

ผิดปกติ (อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 100 
คน)
• การเคลื่อนไหวทีค่วบคุมไม่ได้ ส่วนใหญเ่ป็นใบหน้าและลิ้น

ผลข้างเคียงอื่นๆ ได้แก่:
สามัญ (อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 10 คน)
• นอนหลับยาก (นอนไม่หลับ) หรือรู้สึกวิตกกังวล

หรือกระวนกระวายใจ
• รู้สึกง่วงหรือง่วงนอน
• ท้องผูก รู้สึกไม่สบาย ปากแห้ง

• การเพิ่มนํ้าหนัก
• การผลิตนํ้านมแมผ่ิดปกติในผู้หญิงและผู้ชาย อาการเจ็บ

เต้านม

APL Swift Services (Malta) Ltd., 
HF26, นิคมอุตสาหกรรม Hal Far, 
Hal Far,Birzebbugia BBG 3000
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แผ่นพับนี้ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 08/2021
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