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แคปโตพริลและไฮโดรคลอโรไทอาไซด์
ออกเสียงว่า (kap 'toe pril) (hye droe klor oh thye' a zide)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

อย่าใช้แคปโตพริลและไฮโดรคลอโรไทอาไซด์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ หากคุณตั้งครรภข์ณะทานแคปโตพริลและไฮโดรคลอ
โรไทอาไซด์ ใหโ้ทรเรียกแพทย์ของคุณทันที Captopril และ hydrochlorothiazide อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

hy เป็นยานี้กําหนด?

การรวมกันของแคปโตพริลและไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ใชใ้นการรักษาความดันโลหิตสูง Captopril อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่าสารยับยั้ง 
angiotensin-converting enzyme (ACE) ทํางานโดยการลดสารเคมบีางชนิดที่ทําใหห้ลอดเลือดกระชับ เลือดจึงไหลเวียนได้ดี
ขึ้น ไฮโดรคลอโรไทอาไซดอ์ยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่ายาขับปัสสาวะ ('ยาเม็ดนํ้า') ทํางานโดยทําให้ไตขับนํ้าและเกลือที่ไม่จําเป็นออกจาก
ร่างกายเข้าสู่ปัสสาวะ

ความดันโลหิตสูงเป็นภาวะปกติ และหากไม่ไดร้ับการรักษา อาจทําใหเ้กิดความเสียหายต่อสมอง หัวใจ หลอดเลือด ไต และส่วนอื่น ๆ 
ของร่างกาย ความเสียหายต่ออวัยวะเหล่านี้อาจทําใหเ้กิดโรคหัวใจ หัวใจวาย หัวใจล้มเหลว โรคหลอดเลือดสมอง ไตวาย สูญเสียการ
มองเห็น และปัญหาอื่นๆ นอกจากการทานยาแล้ว การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตยังช่วยควบคุมความดันโลหิตได้อีกด้วย การ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้รวมถึงการรับประทานอาหารที่มีไขมันและเกลือตํ่า รักษานํ้าหนักให้แข็งแรง ออกกําลังกายอย่างน้อย 30 นาที
เกือบทุกวัน ไม่สูบบุหรี่ และดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณทีพ่อเหมาะ

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

การรวมกันของแคปโตพริลและไฮโดรคลอโรไทอาไซด์มาเป็นยาเม็ดทางปาก โดยปกติจะใชเ้วลาวันละครั้งหรือสองครั้งในขณะท้อง
ว่าง 1 ชั่วโมงก่อนมื้ออาหาร เพื่อช่วยให้คุณอย่าลืมทานแคปโตพริลและไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ ให้รับประทานในเวลาเดียวกันทุกวัน 
ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้แคปโตพริล
และไฮโดรคลอโรไทอาไซดใ์ห้ตรงตามที่กําหนด อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

แพทย์ของคุณอาจเริ่มให้คุณกินแคปโตพริลและไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ในปริมาณตํ่า และค่อยๆ เพิ่มขนาดยาไม่เกินหนึ่งครั้งทุกๆ 6 
ถึง 8 สัปดาห์
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Captopril และ hydrochlorothiazide ควบคุมความดันโลหิตสูงแต่ไม่สามารถรักษาได้ ทานแคปโตพริลและไฮโดรคลอโรไท
อาไซด์ต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานแคปโตพริลและไฮโดรคลอโรไทอาไซด์โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานแคปโตพริลและไฮโดรคลอโรไทอาไซด์
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้แคปโตพริล (Capoten); ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ (HCTZ; Microzide, Oretic); 
สารยับยั้งเอนไซมท์ี่ทําใหเ้กิด angiotensin-converting (ACE) เช่น benazepril (Lotensin, ใน Lotrel), enalapril 
(Vasotec ใน Vaseretic), fosinopril (Monopril), lisinopril (ใน Prinzide ใน Zestoretic), moexipril (Univasc, ใน 
Uniretic), perindopril ( Aceon), quinapril (Accupril, ใน Accuretic, ใน Quinaretic), ramipril (Altace) และ 
trandolapril (Mavik ใน Tarka); ยาซัลฟา ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในเม็ดแคปโตพริลและไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ 
สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณกําลังใช้วาลซารแ์ทนและซาคูบทิริล (เอนเทรสโต) หรือหากคุณหยุดรับประทานภายใน 
36 ชั่วโมงที่ผ่านมา แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานแคปโตพริลและไฮโดรคลอโรไทอาไซด์หากคุณทานวาลซาร์แทนและซา
คิวบิทริลด้วย นอกจากนี้ แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณเป็นโรคเบาหวาน และคุณกําลังรับประทาน aliskiren (Tekturna ใน 
Amturnide ใน Tekamlo ใน Tekturna HCT) แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานแคปโตพริลและไฮโดรคลอโรไทอาไซด์
หากคุณเป็นเบาหวานและทานอะลิสกีเรนด้วย

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังใชย้า วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สมุนไพรอะไรบ้าง อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้
: amphotericin B (Ambisome, Amphotec, อื่นๆ); สารกันเลือดแข็ง ('เลือดทินเนอร์') เช่น warfarin (Coumadin, 
Jantoven); แอสไพรินและยาต้านการอักเสบที่ไม่ใชส่เตียรอยด์อื่น ๆ (NSAIDs) เช่น indomethacin (Indocin, 
Tivorbex); อาหารเสริมแคลเซียม ยาเคมบีําบัดมะเร็ง cholestyramine (Prevalite); colestipol (Colestid); ดิจอกซิน (
ลานอกซิน); อินซูลินหรือยารับประทานสําหรับโรคเบาหวาน ลเิธียม (Lithobid); ยาสําหรับโรคเกาต์เช่น probenecid 
(Probalan); ยาทีก่ดภูมิคุ้มกันเช่นเมธามีน (Hiprex, Urex); สารยับยั้ง monoamine oxidase (MAO) เช่น 
phenelzine (Nardil) และ tranylcypromine (Parnate); ไนเตรตเช่น isosorbide dinitrate (Isordil ใน Bidil), 
isosorbide mononitrate (Monoket) และ nitroglycerin (Nitro-Dur, Nitrostat, อื่น ๆ ); สเตียรอยด์ในช่องปากเช่น 
dexamethasone , methylprednisolone (Medrol) และ prednisone (Rayos); ยาขับปัสสาวะอื่น ๆ ยาอื่น ๆ สําหรับ
ความดันโลหิตสูง ยาแกป้วด; ฟีโนบาร์บิทลั (Luminal); และอาหารเสริมโพแทสเซียม แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยา
หรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคลูปัส scleroderma (เงื่อนไขทีเ่นื้อเยื่อพิเศษเติบโต
บนผิวหนังและอวัยวะบางส่วน); หัวใจล้มเหลว; โรคเบาหวาน; ภูมิแพ้; โรคหอบหืด; หรือโรคตับหรือไต

แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูก

หากคุณกําลังมีการผ่าตัด รวมถึงการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใชย้าแคปโตพริลและไฮโดรคลอ
โรไทอาไซด์

ถามแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการใชเ้ครื่องดื่มแอลกอฮอลอ์ย่างปลอดภัยในขณะที่คุณทานแคปโตพริลและไฮโดรคลอโร
ไทอาไซด์ แอลกอฮอลส์ามารถทําให้ผลข้างเคียงของแคปโตพริลและไฮโดรคลอโรไทอาไซด์แย่ลง

คุณควรรู้ว่าท้องเสีย อาเจียน ดื่มนํ้าไมเ่พียงพอ และเหงื่อออกมาก อาจทําให้ความดันโลหิตลดลง ซึ่งอาจทําให้หน้ามืดและเป็น
ลมได้
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ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

พูดคุยกับแพทย์ของคุณก่อนทีจ่ะใช้สารทดแทนเกลือที่มีโพแทสเซียม หากแพทย์สั่งอาหารโซเดียมตํ่า (เกลือตํ่า) ใหป้ฏิบัติตาม
คําแนะนําอย่างระมัดระวัง

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

แคปโตพริลและไฮโดรคลอโรไทอาไซด์อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้
รุนแรงหรือไม่หายไป:

ไอ

อาการวิงเวียนศีรษะหรือมึนหัว

รสชาติเปลี่ยนไป

ผื่น

อาการคัน

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

อาการบวมทีใ่บหน้า คอ ลิ้น ริมฝีปาก ตา มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง

เสียงแหบ

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

มีไข้ เจ็บคอ หนาวสั่น และอาการติดเชื้ออื่นๆ

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

ปากแห้ง

ความกระหายนํ้า

ความอ่อนแอ

ขาดพลังงาน

กระสับกระส่าย

ปวดกล้ามเนื้อหรือตะคริว

ปัสสาวะไม่บ่อย

ท้องเสีย

อาเจียน

เป็นลม
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อาการเจ็บหน้าอก

หัวใจเต้นเร็ว เต้นแรง หรือเต้นผิดปกติ

แคปโตพริลและไฮโดรคลอโรไทอาไซด์อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่
ใช้ยานี้

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
ตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
อาการง่วงนอน

อาการโคม่า

หายใจลําบาก

อาการปวดท้อง

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ ความดันโลหิตของคุณควรได้รับการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอเพื่อตรวจ
สอบการตอบสนองของคุณต่อแคปโตพริลและไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ แพทย์ของคุณอาจสั่งบางอย่าง
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14/4/22, 16:44 น. Captopril และ Hydrochlorothiazide สมุนไพรยาและอาหารเสริม

การทดสอบในห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อแคปโตพริลและไฮโดรคลอโรไทอาไซด์

ก่อนทําการทดสอบในห้องปฏิบัติการ แจ้งแพทยแ์ละเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัตกิารว่าคุณกําลังใช้ยาแคปโตพริลและไฮโดรคลอโร
ไทอาไซด์

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

คาโปไซด์®¶

¶ -สินค้าแบรนดน์ี้ไม่มีวางจําหน่ายแล้ว อาจมทีางเลือกทั่วไป

แก้ไขล่าสุด - 05/15/2019

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ

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

สําหรับการใชง้านเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา
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