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คารบ์ามาเซพีน
ออกเสียงว่า (kar ba maz 'e peen)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

คาร์บามาเซพนีอาจทําใหเ้กิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ที่คุกคามถึงชีวิตที่เรียกว่า กลุ่มอาการสตีเวนส์-จอห์นสัน (SJS) หรือ toxic 
epidermal necrolysis (TEN) อาการแพเ้หล่านี้อาจทําให้ผิวหนังและอวัยวะภายในเสียหายอย่างรุนแรง ความเสี่ยง
ของ SJS หรือ TEN นั้นสูงที่สุดในคนเชื้อสายเอเชียที่มีปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรม (สืบทอด) หากคุณเป็นคนเอเชีย แพทย์
ของคุณมักจะสั่งการทดสอบเพื่อดูว่าคุณมีปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมหรือไม่ก่อนที่จะสั่งจ่ายยาคารบ์ามาเซพีน หากคุณ
ไม่มปีัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมนี้ แพทย์ของคุณอาจสั่งยาคารบ์ามาเซพีน แต่ก็ยังมีความเสี่ยงเล็กน้อยที่คุณจะพัฒนา 
SJS หรือ TEN โทรเรียกแพทยข์องคุณทันทหีากคุณมีอาการผื่นคัน ลมพิษ พุพองหรือลอกของผิวหนัง ฟกชํ้าง่าย แผล
ในปาก หรือมไีขร้ะหว่างการรักษาด้วยคาร์บามาเซพีน

Carbamazepine อาจลดจํานวนเซลล์เม็ดเลือดที่ผลิตโดยร่างกายของคุณ ในบางกรณีจํานวนเซลล์เม็ดเลือดอาจลด
ลงจนทําให้เกิดปัญหาสุขภาพร้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยมี
ภาวะซึมเศร้าของไขกระดูก (จํานวนเซลล์เม็ดเลือดลดลง) หรือความผิดปกติของเลือดอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกิด
จากยาตัวอื่น หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ทันที: เจ็บคอ มีไข้ หนาวสั่น หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ ที่
เป็นๆ หายๆ หรือไมห่ายไป หายใจถี่; ความเหนื่อยล้า; เลือดออกผิดปกติหรือรอยฟกชํ้าเช่นเลือดออกมากประจําเดือน
เลือดออกจมูกหรือเลือดออกเหงือก; จุดหรือจุดสีแดงหรือสีม่วงเล็ก ๆ บนผิวหนัง หรือแผลในปาก..

นัดหมายทั้งหมดกับแพทยแ์ละห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างก่อนและ
ระหว่างการรักษาของคุณเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อ carbamazepine

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผูป้่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยคาร์บามา
เซพีน และทุกครั้งที่คุณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคํา
ถามใดๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) (http://
www.fda.gov/Drugs [http://www.fda.gov/Drugs]) หรือเว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อขอรับคู่มือการใช้ยา
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hy เป็นยานี้กําหนด?

Carbamazepine ใช้เพียงอย่างเดียวหรือใช้ร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อควบคุมอาการชักบางประเภทในผู้ที่เป็นโรคลมชัก 
นอกจากนี้ยังใช้รักษาโรคประสาท trigeminal (ภาวะทีท่ําให้เกิดอาการปวดเส้นประสาทใบหน้า) แคปซูลขยายเวลาของ 
Carbamazepine (แบรนด์ Equetro เท่านั้น) ยังใช้รักษาอาการคลุ้มคลั่ง (อารมณ์แปรปรวน ตื่นเต้นผิดปกติ หรือ
หงุดหงิด) หรือตอนผสม (อาการของความบ้าคลั่งและภาวะซึมเศร้าที่เกิดขึ้นพร้อมกัน) ในผู้ป่วยโรคไบโพลาร์ I ( โรคซึมเศร้า 
โรคที่ทําให้เกิดภาวะซึมเศร้า ตอนของความบ้าคลั่ง และอารมณ์ผิดปกติอื่น ๆ) Carbamazepine อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่ายา
กันชัก มันทํางานโดยลดกิจกรรมทางไฟฟ้าที่ผิดปกตใินสมอง

ควรจะใช้ยานี้หรือไม?่

ยาคารบ์ามาเซพีนมาในรูปแบบยาเม็ด ยาเม็ดแบบเคี้ยวได้ ยาเม็ดแบบออกฤทธิน์าน (แบบออกฤทธิน์าน) แคปซูลแบบออก
ฤทธิน์าน และแบบแขวนลอย (ของเหลว) ที่ต้องใช้ทางปาก ยาเม็ดปกติ เม็ดเคี้ยว และสารแขวนลอย มักรับประทานวันละ 2-4 
ครั้งต่อวันพร้อมอาหาร แท็บเล็ตแบบขยายเวลา (Tegretol XR) มักรับประทานวันละสองครั้งพร้อมอาหาร แคปซูลที่ปล่อย
ออกมาเป็นเวลานาน (Carbatrol, Equetro) มักรับประทานวันละสองครั้งโดยมีหรือไม่มีอาหาร เพื่อช่วยให้คุณอย่าลืมทาน
คารบ์ามาเซพีน ให้รับประทานในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือ
เภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้ carbamazepine ตรงตามที่กําหนด อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่
แพทย์ของคุณกําหนด

กลืนเม็ดยาแบบขยายออกทั้งหมด อย่าแยกเคี้ยวหรือบดขยี้ แคปซูลแบบขยายเวลาเปิดออกอาจเปิดออกและเม็ดบีดด้านใน
จะโรยบนอาหาร เช่น ซอสแอปเปิลหนึ่งช้อนชาหรืออาหารที่คล้ายกัน อย่าบดหรือเคี้ยวแคปซูลแบบขยายออกหรือเม็ดบีดที่อยู่
ภายใน

เขย่าสารแขวนลอยให้ดีก่อนใช้แต่ละครั้งเพื่อผสมยาอย่างสมํ่าเสมอ

แพทย์ของคุณจะเริ่มให้คุณทานคาร์บามาเซพีนในปริมาณตํ่าและค่อยๆ เพิ่มขนาดยาของคุณ

คารบ์ามาเซพีนอาจช่วยควบคุมอาการของคุณได้ แต่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ อาจใช้เวลาสองสามสัปดาห์หรือนานกว่านั้น
ก่อนที่คุณจะรู้สึกถึงประโยชน์ของคาร์บามาเซพีนอย่างเต็มที่ ทานคาร์บามาเซพีนต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานคาร์บา
มาเซพีนโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ แม้ว่าคุณจะพบผลข้างเคียง เช่น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรืออารมณ์ที่ผิดปกติ หากคุณมี
อาการชักและหยุดทานคาร์บามาเซพีนกะทันหัน อาการชักของคุณอาจรุนแรงขึ้น แพทย์ของคุณอาจจะค่อยๆ ลดขนาดยาลง

ใช้สําหรับยานี้

คารบ์ามาเซพีนยังใชใ้นการรักษาโรคทางจิต โรคซึมเศร้า โรคเครียดหลังถูกทารุณกรรม การเลิกยาและแอลกอฮอล์ โรค
ขาอยู่ไม่สุข เบาหวานจืด อาการปวดบางประเภท และโรคในเด็กทีเ่รียกว่าคอเรีย พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความ
เสี่ยงที่เป็นไปได้ของการใช้ยานี้สําหรับสภาพของคุณ

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ
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หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานคาร์บามาซพีีน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ (ผื่น หายใจมีเสียงหวีด ลมพิษ กลืนลําบากหรือหายใจลําบาก บวมที่ใบหน้า ตา 
เปลือกตา ริมฝีปาก หรือลิ้น) ต่อยาคาร์บามาเซพีน desipramine (Norpramin), doxepin (Silenor, Zonalon), 
imipramine (Tofranil), nortriptyline (Pamelor), oxcarbazepine (Trileptal), protriptyline (Vivactil) ยา
อื่น ๆ สําหรับอาการชักเช่น phenobarbital, phenytoin (Dilantin, Phenytek) หรือ primidone ( Mysoline) ยา
อื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในการเตรียม carbamazepine สอบถามเภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมใน
คู่มือการใช้ยา

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังใช้เนฟาซาโดนหรือสารยับยั้งการถอดรหัสย้อนกลับที่ไม่ใช่นิวคลโีอไซด์ 
(NNRTIs) บางชนิด เช่น เดลาเวียร์ดีน (Rescriptor) แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานยา carbamazepine กับ
ยาเหล่านี้ แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณกําลังใช้ตัวยับยั้ง monoamine oxidase (MAO) เช่น isocarboxazid 
(Marplan), linezolid (Zyvox), เมทิลนีบลู, ฟีเนลซิีน (Nardil), เซลีลีน (Eldepryl, Emsam, Zelapar) และ 
tranylcypromine (Parnate) หรือหากคุณหยุดใช้ตัวยับยั้ง MAO ภายใน 14 วันที่ผ่านมา แพทย์ของคุณอาจบอกคุณ
ว่าอย่าทานคารบ์ามาเซพีน หากคุณหยุดทานคาร์บามาเซพีน คุณควรรออย่างน้อย 14 วันก่อนเริ่มใช้สารยับยั้ง MAO

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังรับประทานหรือวางแผนทีจ่ะใช้ยาอื่นๆ ทีต่้องสั่งโดยแพทยแ์ละยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: 

acetaminophen (Tylenol); อะซิตาโซลาไมด์ (ไดอะม็อกซ์); อัลเบนดาโซล (Albenza); อัลปราโซแลม (Panax); อะมิโนฟิลลีน; ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ('ทินเนอ

ร์เลือด') เช่น apixaban (Eliquis), dabigatran (Pradaxa), edoxaban (Savaysa), rivaroxaban (Xarelto) และ warfarin (Coumadin, Jantoven); ยา

กล่อมประสาท เช่น amitriptyline (Elavil), bupropion (Wellbutrin, Zyban), buspirone (BuSpar), citalopram (Celexa), clomipramine (Anafranil), 

desipramine (Norpramin), fluoxetine (Prozac, Sarafem), fluvoxamine (Luvox), mirtazapine (Remeron) ), nortriptyline (พาเมเลอร์); ยาต้านเชื้อ

ราเช่น fluconazole (Diflucan), itraconazole (Onmel, Sporanox), ketoconazole, และ voriconazole (Vfend); aprepitant (แก้ไข); aripiprazole 

(Abilify); บูพรีนอร์ฟีน (Butrans, Sublocade); บูโพรพิออน (Aplenzin, Wellbutrin, Zyban); ไซเมทิดนี (Tagamet); ซิโปรฟลอกซาซิน; ซิสพลาติน (Platinol); 

corticosteroids เช่น dexamethasone และ prednisolone (Prelone); clarithromycin (Biaxin ใน Prevpac); โคลนาซีแพม (คลอโนพิน); โคลซาปีน (โคลซา

ริล); ไซโคลฟอสฟาไมด;์ ไซโคลสปอริน (Gengraf, Neoral, Sandimmune); dalfopristin และ quinupristin (Synercid); ดานาซอล (Danocrine); แดนโทรลีน 

(Dantrium); ดิลเทียเซม (Cardizem, Diltzac, Tiazac, อื่นๆ); ยาขับปัสสาวะ (ยานํ้า); โดโซรูบิซิน (Adriamycin, Rubex); ด็อกซีไซคลิน (ไวบรามัยซิน); 

erythromycin (EES, E-Mycin, Erythrocin); เอสลิคารบ์าเซพีน (Aptiom); เอเวอร์โรลิมัส (Afinitor, Zortress); เฟโลดิพีน (เพลนดิล); ฮาโลเพอริดอล 

(Haldol); สารยับยั้งโปรตีเอสเอชไอวี ได้แก่ atazanavir (Reyataz), indinavir (Crixivan), โลพินาเวียร์ (ใน Kaletra), nelfinavir (Viracept), ritonavir 

(Norvir ใน Kaletra) และ saquinavir (Fortovase, Invirase); ไอบูโพรเฟน (แอดวิล); อมิาตินิบ (Gleevec); isoniazid (INH, Laniazid, ใน Rifater); เลโวไทร

อกซิน (Levoxyl, Synthroid); ลิเธยีม (Lithobid); ลอราทาดีน (คลาริติน); ลอราซีแพม (Ativan); ล็อกซาพีน (Adasuve); ยารักษาโรคมาลาเรียบางชนิด เช่น คลอ

โรควิน (อาราเลน) และเมโฟลควิน ยาสําหรับความวิตกกังวลหรือความเจ็บป่วยทางจิต ยาอื่น ๆ สําหรับอาการชักเช่น ethosuximide (Zarontin), felbamate 

(Felbatol), fosphenytoin (Cerebyx); lamotrigine (Lamictal), methsuximide (Celontin), oxcarbazepine (Trileptal), phenobarbital, 

phensuximide (Milontin) (ไม่มใีห้บริการในสหรัฐอเมริกา), phenytoin (Dilantin, Phenytek), primidone (Mysoline), tiagabine (Gabitril), 

topiramate) และกรด valproic (Depakene, Depakote); ลาปาทินิบ; เมธาโดน (โดโลฟีน, เมธาโดส); มิดาโซแลม; ไนอาซินาไมด์ (นิโคตนิาไมด์, วิตามินบี 3); โอ

แลนซาปีน; โอเมพราโซล; ออกซีบิวตินนิน; โพรพ็อกซีฟีน (ดาร์วอน); praziquantel (Biltricide); คีไทอาพีน; ควินิน; ไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane); ริสเพอริ

โดน; ยากล่อมประสาท; เซอร์ทราลีน (Zoloft); ซิโรลิมัส; ยานอนหลับ; ทาโครลิมัส (Prograf); ทาดาลาฟิล (Adcirca, Cialis); เทมซิโรลิมัส (Torisel); terfenadine 

(Seldane) (ไม่มใีห้บริการในสหรัฐอเมริกา); theophylline (Theo-24, Theochron, อื่น ๆ ); ติโคลพิดีน; ทรามาดอล (อุลตร้าม); ยากล่อมประสาท; ทราโซโดน; โตรลี

นโดมัยซิน (TAO); verapamil (Calan, Verelan); zileuton (Zyflo); ziprasidone (Geodon) และ zonisamide (Zonegran) ยาอื่นๆ อีกหลายชนิดอาจมี

ปฏิกิริยากับ ไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane); รสิเพอริโดน; ยากล่อมประสาท; เซอร์ทราลีน (Zoloft); ซิโรลิมัส; ยานอนหลับ; ทาโครลิมัส (Prograf); ทาดาลาฟิล 

(Adcirca, Cialis); เทมซิโรลิมัส (Torisel); terfenadine (Seldane) (ไม่มีใหบ้ริการในสหรัฐอเมริกา); theophylline (Theo-24, Theochron, อื่น ๆ ); ติโคลพิดีน; 

ทรามาดอล (อุลตร้าม); ยากล่อมประสาท; ทราโซโดน; โตรลีนโดมัยซิน (TAO); verapamil (Calan, Verelan); zileuton (Zyflo); ziprasidone (Geodon) และ 

zonisamide (Zonegran) ยาอื่นๆ อีกหลายชนิดอาจมีปฏิกิริยากับ ไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane); ริสเพอริโดน; ยากล่อมประสาท; เซอร์ทราลีน (Zoloft); ซิโรลิ

มัส; ยานอนหลับ; ทาโครลิมัส (Prograf); ทาดาลาฟิล (Adcirca, Cialis); เทมซิโรลิมัส (Torisel); terfenadine (Seldane) (ไม่มีใหบ้ริการในสหรัฐอเมริกา); 

theophylline (Theo-24, Theochron, อื่น ๆ ); ติโคลพิดีน; ทรามาดอล (อุลตร้าม); ยากล่อมประสาท; ทราโซโดน; โตรลีนโดมัยซิน (TAO); verapamil (Calan, 

Verelan); zileuton (Zyflo); ziprasidone (Geodon) และ zonisamide (Zonegran) ยาอื่นๆ อีกหลายชนิดอาจมีปฏิกิริยากับ เวเรลัน); zileuton (Zyflo); 

ziprasidone (Geodon) และ zonisamide (Zonegran) ยาอื่นๆ อีกหลายชนิดอาจมีปฏิกิริยากับ เวเรลัน); zileuton (Zyflo); ziprasidone (Geodon) และ 

zonisamide (Zonegran) ยาอื่นๆ อีกหลายชนิดอาจมีปฏิกิริยากับ
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ดังนั้นควรแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้กระทั่งยาที่ไม่ปรากฏในรายการนี้ แพทย์ของคุณอาจ
ต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

หากคุณกําลังใช้ยาเหลวชนิดอื่น อย่ารับประทานควบคู่ไปกับยาระงับคารบ์ามาเซพีน

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคต้อหิน (ภาวะที่ความดันในดวงตาเพิ่มขึ้นอาจทําให้
สูญเสียการมองเห็นทีละน้อย) หรือโรคหัวใจ ไต ไทรอยด์ หรือโรคตับ

คุณควรรู้ว่า carbamazepine อาจลดประสิทธิภาพของฮอร์โมนคุมกําเนิด (ยาคุมกําเนิด แผ่นแปะ แหวน การฉีด การ
ปลูกถ่าย หรืออุปกรณ์ใสม่ดลูก) ใช้รูปแบบการคุมกําเนิดแบบอื่นในขณะที่ทานคาร์บามาเซพีน แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของ
คุณทราบ หากคุณมีเลือดออกทางช่องคลอดโดยไม่คาดคิด หรือคิดว่าคุณอาจกําลังตั้งครรภข์ณะทานคาร์บามาเซพีน

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังให้นมบุตร Carbamazepine อาจเป็นอันตรายต่อ
ทารกในครรภ์ หากคุณตั้งครรภ์ขณะทานคาร์บามาเซพีน ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที

หากคุณกําลังมีการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ยาคารบ์ามาเซพีน

คุณควรรู้ว่า carbamazepine อาจทําใหคุ้ณง่วง อย่าขับรถหรือใช้เครื่องจักรจนกว่าคุณจะรู้ว่ายานี้ส่งผลต่อ
คุณอย่างไร

จําไว้ว่าแอลกอฮอลส์ามารถเพิ่มความง่วงที่เกิดจากยานี้ได้

คุณควรรู้ว่าสุขภาพจิตของคุณอาจเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ไม่คาดคิด และคุณอาจฆ่าตัวตาย (กําลังคิดที่จะทําร้ายหรือฆ่า
ตัวตาย หรือวางแผนหรือพยายามทําเช่นนั้น) ในขณะที่คุณกําลังใช้ยาคาร์บามาเซพีนเพื่อรักษาโรคลมบ้าหมู ความเจ็บป่วย
ทางจิต หรืออาการอื่นๆ ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 5 ปีขึ้นไปจํานวนเล็กน้อย (ประมาณ 1 ใน 500 คน) ทีใ่ช้ยากันชัก เช่น คารบ์ามา
เซพีน เพื่อรักษาสภาพต่างๆ ในระหว่างการศึกษาทางคลินิก กลายเป็นการฆ่าตัวตายระหว่างการรักษา คนเหล่านี้บางคน
พัฒนาความคิดและพฤติกรรมฆ่าตัวตายเร็วถึงหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่พวกเขาเริ่มใช้ยา มีความเสี่ยงทีคุ่ณอาจพบการ
เปลี่ยนแปลงในสุขภาพจิตของคุณ หากคุณทานยากันชัก เช่น คารบ์ามาเซพีน แต่อาจมีความเสี่ยงที่คุณจะประสบกับการ
เปลี่ยนแปลงในสุขภาพจิตของคุณหากอาการของคุณไม่ได้รับการรักษา คุณและแพทย์จะเป็นผู้ตัดสินใจว่าความเสี่ยงของ
การใชย้ากันชักมากกว่าความเสี่ยงของการไม่ใช้ยาหรือไม่ คุณ ครอบครัว หรือผู้ดูแลของคุณควรโทรหาแพทย์ทันที หาก
คุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้: อาการตื่นตระหนก ความปั่นป่วนหรือกระสับกระส่าย; ความหงุดหงิดใหม่หรือแย่ลง ความวิตก
กังวลหรือภาวะซึมเศร้า; กระทําต่อแรงกระตุ้นที่เป็นอันตราย นอนหลับยากหรือหลับยาก พฤติกรรมก้าวร้าว โกรธ หรือ
รุนแรง ความบ้าคลั่ง (อารมณ์แปรปรวน, ตื่นเต้นผิดปกติ); พูดหรือคิดอยากจะทําร้ายตัวเองหรือจบชีวิต ถอนตัวจากเพื่อน
และครอบครัว หมกมุ่นอยู่กับความตายและการตาย แจกสมบัตลิํ้าค่า; หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรืออารมณ์ที่ผิด
ปกติอื่นๆ

หากคุณมีอาการแพ้ฟรุกโตส (ภาวะที่สืบทอดมาซึ่งร่างกายขาดโปรตีนที่จําเป็นในการสลายฟรุกโตส [นํ้าตาลผลไมท้ี่พบใน
สารใหค้วามหวานบางชนิด เช่น ซอร์บิทอล]) คุณควรรู้ว่าสารแขวนลอยในช่องปากนั้นให้ความหวานด้วยซอร์บทิอล บอก
แพทย์หากคุณแพ้ฟรุกโตส

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการกินส้มโอหรือดื่มนํ้าเกรพฟรุตขณะทานยานี้

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?
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ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันทีที่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตาม
ตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

คาร์บามาเซพีนอาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

อาการวิงเวียนศีรษะ

คิดไม่ปกติ

พูดลําบาก

ร่างกายสั่นไหวอย่างควบคุมไม่ได้

ท้องผูก

ปากแห้ง

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้หรืออยู่ในส่วนคําเตือนที่สําคัญและข้อควร
ระวังพิเศษ ใหโ้ทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

ความสับสน

ผื่น

หัวใจเต้นเร็ว ช้า หรือเต้นแรง

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

ปัสสาวะสีเข้ม

ปวดท้องข้างขวา

เบื่ออาหาร

คลื่นไส้

อาเจียน

การมองเห็นเปลี่ยนไป

ความเหนื่อยล้า

ใบหน้า ตา เปลือกตา ริมฝีปาก หรือลิ้นบวม

กลืนหรือหายใจลําบาก

ปวดศีรษะ, ชักครั้งใหม่หรือเพิ่มขึ้น, มีสมาธิลําบาก, สับสน, อ่อนแรง, หรือไม่มั่นคง

ผื่นรุนแรงทีม่ีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้: มีไข้ ปวดกล้ามเนื้อหรือข้อ ตาแดงหรือบวม ตุ่มหรือผิวหนังลอก 
แผลในปาก หรือใบหน้าหรือคอบวม

คารบ์ามาเซพีนอาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่ใช้ยานี้
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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 เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง ห่างจากแสง ความร้อนและความชื้นส่วนเกิน 
(ไม่ใช่ในห้องนํ้า)

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาห์และยา
หยอดตา ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ทนต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้
ล็อคฝาครอบนิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัยทันที - อันที่อยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

ควรกําจัดยาที่ไม่จําเป็นด้วยวิธีพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่
ควรทิ้งยานี้ลงในชักโครก วิธีทีด่ีที่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใช้โปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อ
แผนกขยะ/รีไซเคิลในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซต์การกําจัดยาอย่าง
ปลอดภัยของ FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึง
โปรแกรมรับคืน

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

อาการของการใชย้าเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
หมดสติ

อาการชัก

กระสับกระส่าย

กล้ามเนื้อกระตุก

การเคลื่อนไหวผิดปกติ

การสั่นของส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายที่ควบคุมไม่ได้

ความไม่มั่นคง

อาการง่วงนอน

อาการวิงเวียนศีรษะ

การมองเห็นเปลี่ยนไป

การหายใจไมส่มํ่าเสมอหรือช้าลง
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หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นแรง

คลื่นไส้

อาเจียน

ปัสสาวะลําบาก

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

ก่อนทําการทดสอบในห้องปฏิบัติการใดๆ ให้แจ้งแพทย์และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการว่าคุณกําลังใช้ยาคาร์บามาเซพีน

คารบ์ามาเซพีนอาจรบกวนผลการทดสอบการตั้งครรภ์ที่บ้าน พูดคุยกับแพทย์ของคุณหากคุณคิดว่าคุณอาจจะตั้งครรภ์ใน
ขณะที่ทานคาร์บามาเซพีน อย่าพยายามทดสอบการตั้งครรภท์ี่บ้าน

ยาเม็ดขยายเวลาไม่ละลายในกระเพาะอาหารหลังกลืนกิน มันจะค่อยๆ ปล่อยยาออกมาเมื่อผ่านระบบย่อยอาหารของคุณ 
คุณอาจสังเกตเห็นการเคลือบแท็บเล็ตในอุจจาระของคุณ

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

คาร์บาโทรล®

Epitol®

Equetro®

Tegretol®

Tegretol®-XR

แก้ไขล่าสุด - 05/15/2020

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
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สําหรับการใชง้านเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษยข์องสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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