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คําเตือนทีส่ําคัญ:

ใช้ในผู้สูงอายุ:

จากการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุทีเ่ป็นโรคสมองเสื่อม (โรคทางสมองที่ส่งผลต่อความสามารถในการจํา คิดให้ชัดเจน สื่อสารและ
ทํากิจกรรมประจําวัน และอาจทําใหอ้ารมณ์และบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงไป) ทีใ่ช้ยารักษาโรคจิต (ยารักษาโรคจิต) เช่น แอสนา
ปีน มีความเสี่ยงทีจ่ะเสียชีวิตเพิ่มขึ้นในระหว่างการรักษา ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมอาจมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดสมอง
หรือโรคหลอดเลือดสมองตีบระหว่างการรักษามากขึ้น

Asenapine ไม่ไดร้ับการอนุมัตจิากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ในการรักษาปัญหาพฤติกรรมในผู้สูงอายุที่
เป็นโรคสมองเสื่อม พูดคุยกับแพทยท์ีส่ั่งจ่ายยานีห้ากคุณ สมาชิกในครอบครัว หรือคนที่คุณดูแลมีภาวะสมองเสื่อมและกําลัง
ใช้ยาแอสเซนาพีน สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ FDA:http://www.fda.gov/Drugs [http://
www.fda.gov/Drugs].

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยา asenapine

hy เป็นยานี้กําหนด?

Asenapine ใช้เพื่อรักษาอาการของโรคจิตเภท (ความเจ็บป่วยทางจิตที่ทําใหเ้กิดการรบกวนหรือคิดผิดปกติ หมดความสนใจใน
ชีวิต และอารมณท์ี่รุนแรงหรือไมเ่หมาะสม) Asenapine ใช้เพียงอย่างเดียวหรือใชร้่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษาหรือป้องกันอาการ
คลุ้มคลั่ง (อารมณแ์ปรปรวน ตื่นเต้นผิดปกติ) หรืออาการคลุ้มคลั่ง (อารมณแ์ปรปรวน ตื่นเต้นผิดปกติ และมีอาการซึมเศร้า) ใน
ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 10 ปขีึ้นไปทีเ่ป็นโรคไบโพลาร์ ฉันผิดปกติ (โรคซึมเศร้าคลั่งไคล้; โรคทีท่ําให้เกิดอาการคลั่งไคล้ตอนของภาวะซึม
เศร้าและอารมณ์ผิดปกตอิื่น ๆ ) Asenapine อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่ายารักษาโรคจิตผิดปกติ มันทํางานโดยเปลี่ยนกิจกรรมของสาร
ธรรมชาติบางอย่างในสมอง

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Asenapine มาในรูปแบบเม็ดอมใต้ลิ้นเพื่อละลายใตล้ิ้น โดยปกติจะใชเ้วลาวันละสองครั้ง ทานอะเซนาพีนในเวลาเดียวกันทุกวัน 
ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากใบสั่งยาของคุณ

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a610015.html 1/6

TITLE - ASENAPINE MALEATE / SAPHRIS SYCREST 
MEDICATION PATIENT INFORMATION IN THAI

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
http://www.fda.gov/Drugs
www.911globalmeds.com/buy-asenapine-maleate-saphris-sycrest-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a610015.html


15/4/22, 15:12 น. Asenapine สมุนไพรยาและอาหารเสริม

อย่างระมัดระวัง และขอให้แพทยห์รือเภสัชกรอธิบายส่วนใด ๆ ที่คุณไม่เข้าใจ ใช้ asenapine ตรงตามทีก่ํากับไว้ อย่ากินมากหรือ
น้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

อย่าถอดเม็ดยาอมใตล้ิ้น asenapine ออกจากบรรจุภัณฑ์จนกว่าคุณจะพร้อมทีจ่ะรับประทาน และต้องแน่ใจว่ามือของคุณแห้งเมื่อ
คุณจับยาเม็ด เมื่อคุณพร้อมทีจ่ะใช้แท็บเล็ต ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําในบรรจุภัณฑ์เพื่อนําแท็บเลต็ออกจากเคสโดยไม่ต้องกดแท็บเล็ต
ผ่านชุดแท็บเล็ตหรือทําให้แท็บเล็ตแตก หลังจากที่คุณถอดแท็บเล็ตออกแล้ว ใหว้างแท็บเล็ตไว้ใต้ลิ้นของคุณและรอให้ละลาย ห้าม
กลืน แยก เคี้ยว หรือบดยาเม็ด อย่ากินหรือดื่มอะไรเป็นเวลา 10 นาทีหลังจากทีแ่ท็บเล็ตละลาย

แพทย์ของคุณอาจต้องเพิ่มหรือลดขนาดยา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่ายานั้นใช้ไดผ้ลกับคุณดีเพียงใดและผลข้างเคียงที่คุณพบ บอก
แพทย์ว่าคุณรู้สึกอย่างไรระหว่างการรักษาด้วย asenapine

Asenapine อาจช่วยควบคุมอาการของคุณ แต่ไมส่ามารถรักษาสภาพของคุณได้ ทาน asenapine ต่อไปแม้ว่าคุณจะ
รู้สึกดี อย่าหยุดทานอะเซนาพนีโดยไม่ไดป้รึกษาแพทย์

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานอะเซนาพีน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาแอสเซนาพีน ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดใต้ลิ้นอะเซนาพีน สอบถาม
เภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพ
รอื่นๆ ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ยาปฏิชีวนะบางชนิด รวมทั้ง gatifloxacin (Tequin) (ไม่มใีห้
บริการในสหรัฐอเมริกา) และ moxifloxacin (Avelox); ยากล่อมประสาท ได้แก่ clomipramine (Anafranil), duloxetine 
(Cymbalta), fluvoxamine (Luvox) และ paroxetine (Paxil, Pexeva); ยาแก้แพ;้ dextromethorphan (ใน Delsym 
ใน Mucinex); ไอปราโทรเปียม; ยาสําหรับความวิตกกังวลและความดันโลหิตสูง ยาบางชนิดสําหรับการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ
เช่น amiodarone (Cordarone, Pacerone), procainamide, quinidine และ sotalol (Betapace, Sorine); ยารักษา
โรคต้อหิน, โรคลําไสอ้ักเสบ, อาการเมารถ, myasthenia gravis, โรคพารก์ินสัน, แผลพุพองหรือปัญหาทางเดินปัสสาวะ; ยา
รักษาโรคจิตเช่น chlorpromazine (Thorazine), thioridazine และ ziprasidone (Geodon); ยาสําหรับอาการชัก;ยา
กล่อมประสาท; ยานอนหลับ; และยากล่อมประสาท แพทย์ของคุณอาจจําเป็นต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่าง
ระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณหรือใครก็ตามในครอบครัวของคุณเป็นหรือเคยเป็นโรคเบาหวาน หากคุณมีอาการ
ท้องร่วงหรืออาเจียนรุนแรง หรือคิดว่าคุณอาจขาดนํ้า หากคุณเคยใช้ยาข้างถนนหรือใช้ยาตามใบสั่งแพทย์ในทางทีผ่ิด และถ้า
คุณมีหรือเคยคิดที่จะทําร้ายหรือฆ่าตัวตาย ช่วง QT ทีย่ืดเยื้อ (ปัญหาหัวใจที่หายากซึ่งอาจทําใหห้ัวใจเต้นผิดปกติ เป็นลม หรือ
เสียชีวิตอย่างกะทันหัน); ความดันโลหิตตํ่า; หัวใจวาย; หัวใจล้มเหลว; การเต้นของหัวใจช้าหรือผิดปกติ จังหวะหรือ TIA 
(ministroke); อาการชัก; โรคมะเร็งเต้านม; ระดับเม็ดเลือดขาวในเลือดตํ่าหรือการลดลงของเซลล์เม็ดเลือดขาวทีเ่กิดจากยาที่
คุณรับประทาน ระดับโพแทสเซียมหรือแมกนีเซียมในเลือดตํ่า dyslipidemia (ระดับคอเลสเตอรอลสูง); ปัญหาในการรักษา
สมดุลของคุณ เงื่อนไขใด ๆ ทีท่ําให้คุณกลืนลําบาก

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a610015.html 2/6



15/4/22, 15:12 น. Asenapine สมุนไพรยาและอาหารเสริม

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังตั้งครรภ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณอยู่ในช่วงสองสามเดือนสุดท้ายของการ
ตั้งครรภ์ หรือหากคุณวางแผนที่จะตั้งครรภ์หรือกําลังให้นมบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับประทานอะเซนาพีน ให้โทรเรียกแพทย์
ของคุณ Asenapine อาจทําให้เกิดปัญหาในทารกแรกเกิดหลังคลอดหากได้รับในช่วงเดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ใหแ้จ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ยาอะเซนาพีน

คุณควรรู้ว่า asenapine อาจทําให้คุณง่วงได้ อย่าขับรถหรือใช้เครื่องจักรจนกว่าคุณจะรู้ว่ายานีส้่งผลต่อคุณอย่างไร

ถามแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการใชเ้ครื่องดื่มแอลกอฮอลอ์ย่างปลอดภัยในขณะที่คุณทานยา asenapine แอลกอฮอล์
สามารถทําใหผ้ลข้างเคียงของ asenapine แย่ลงได้

คุณควรรู้ว่า asenapine อาจทําให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะมึนงงและเป็นลมเมื่อคุณลุกขึ้นจากท่านอนเร็วเกินไป นีเ่ป็นเรื่อง
ปกตมิากขึ้นเมื่อคุณเริ่มใช้ asenapine ครั้งแรก เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ลุกจากเตียงช้าๆ วางเท้าบนพื้นสักสองสามนาทีก่อน
ลุกขึ้นยืน

คุณควรรู้ว่า asenapine อาจทําให้ร่างกายของคุณเย็นลงได้ยากขึ้นเมื่ออากาศร้อนจัด ขณะทีคุ่ณกําลังใชย้าอะเซนาพีน คุณ
ควรหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายมากเกินไป อยู่ภายในใหม้ากที่สุดและแต่งกายใหสุ้ภาพในสภาพอากาศร้อน อยู่ใหห้่างจาก
แสงแดด และดื่มนํ้าปริมาณมาก

คุณควรรู้ว่าคุณอาจพบภาวะนํ้าตาลในเลือดสูง (นํ้าตาลในเลือดของคุณเพิ่มขึ้น) ในขณะทีคุ่ณกําลังใชย้านี้ แม้ว่าคุณจะไมไ่ด้เป็น
เบาหวานอยูแ่ล้วก็ตาม หากคุณเป็นโรคจิตเภท คุณมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเบาหวานมากกว่าคนที่ไม่ได้เป็นโรคจิตเภท และการใช้ยา
แอสเซนาพีนหรือยาที่คล้ายคลึงกันอาจเพิ่มความเสี่ยงนีไ้ด้ แจ้งให้แพทย์ทราบทันที หากคุณมีอาการใดๆ ต่อไปนี้ในขณะทีท่านยา
แอสนาปีน: กระหายนํ้ามาก ปัสสาวะบ่อย หิวมาก มองเห็นไม่ชัด หรืออ่อนแรง สิ่งสําคัญคือต้องโทรหาแพทย์ทันทีทีคุ่ณมีอาการ
เหล่านี้ เนื่องจากนํ้าตาลในเลือดสูงอาจทําใหเ้กิดภาวะร้ายแรงทีเ่รียกว่ากรดคโีต (ketoacidosis) Ketoacidosis อาจเป็น
อันตรายถึงชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาในระยะเริ่มแรก อาการของกรดคีโตอะซโิดซิส ได้แก่ ปากแห้ง คลื่นไส้ อาเจียน หายใจ
ลําบาก

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Asenapine อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

ปากแห้ง

อาการปวดท้อง

ท้องผูก

อาเจียน
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อิจฉาริษยา

เพิ่มความอยากอาหาร

เพิ่มปริมาณนํ้าลายในปาก

เปลี่ยนรสชาติ

ปวดฟัน

นํ้าหนักมากขึ้น, นํ้าหนักเพิ่มขึ้น, อ้วนขึ้น

สูญเสียความรู้สึกในริมฝีปากหรือปาก

เวียนหัว รู้สึกไม่มั่นคง หรือมีปัญหาในการรักษาสมดุล

เหนื่อยเหลือเกิน

กระสับกระส่ายหรือกระตุ้นให้เคลื่อนไหวต่อไป

ความหงุดหงิด

ความวิตกกังวล

ภาวะซึมเศร้า

นอนหลับยากหรือหลับยาก

ปวดข้อ แขน ขา

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านี้ หรือตามที่ระบุไวใ้นส่วน SPECIAL 
PRECAUTION ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

ลมพิษ

ผื่น

อาการคัน

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

อาการบวมทีใ่บหน้า คอ ลิ้น ริมฝีปาก ตา มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง

เสียงแหบ

หายใจดังเสียงฮืด ๆ

ไข้

กล้ามเนื้อตึงหรือปวด

อาการกระตุกหรือตึงของกล้ามเนื้อคอ

ความสับสน

หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นผิดปกติ

เหงื่อออก

การเคลื่อนไหวของแขน ขา ใบหน้า ปาก ลิ้น ขากรรไกร ริมฝีปาก หรือแก้มทีไ่ม่สามารถควบคุมได้

ล้ม
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อาการชัก

เจ็บคอ หนาวสั่น ไอ และอาการติดเชื้ออื่นๆ

ปัสสาวะสีแดงหรือสีนํ้าตาล

Asenapine 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?

เก็บยานี้ไวใ้นภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นทีม่ากเกินไป (
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
ตื่นขึ้นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
ความสับสน

ความปั่นป่วน

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ ควรตรวจสอบนํ้าหนักของคุณอย่างสมํ่าเสมอในขณะทีคุ่ณได้รับยานี้
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อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

แซฟไฟร®์

แก้ไขล่าสุด - 07/15/2017

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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