
ข้อมูลผู้ป่วย LEAFLET Clotrimazole 
500mg Vaginal Tablet (โคลไตรมาโซล)

อ่านเอกสารนี้อย่างละเอียดก่อนที่คุณจะเริ่มใชย้านี้ เนื่องจากมีข้อมูลสําคัญสําหรับคุณ

• เก็บใบนีไ้ว้ คุณอาจต้องอ่านอีกครั้ง
• หากคุณมีคําถามเพิ่มเติม ให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ
• ยานีไ้ด้รับการกําหนดใหคุ้ณเท่านั้น อย่าส่งต่อให้คนอื่น อาจเป็นอันตรายต่อพวกเขาแม้ว่าอาการป่วยของพวกเขาจะ

เหมือนกับคุณก็ตาม
• หากคุณได้รับผลข้างเคียง ใหป้รึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งไมไ่ด้ระบุ

ไวใ้นเอกสารฉบับนี้ ดหูัวข้อที่ 4
มีอะไรอยูใ่นแผ่นพับนี้:
1.Clotrimazole คืออะไรและใช้ทําอะไร
2.ข้อควรรู้ก่อนใชย้าโคลไตรมาโซล
3.วิธีใช้ยาโคลไตรมาโซล
4.ผลข้างเคียงทีอ่าจเกิดขึ้น
5.วิธีเก็บโคลไตรมาโซล
6.เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่นๆ

1 Clotrimazole คืออะไรและใช้ทําอะไร
ยานีม้ี Clotrimazole ซึ่งเป็นของกลุ่มยาทีเ่รียกว่า imidazoles ซึ่งใชร้ักษาโรคติดเชื้อรา

โคลไตรมาโซล 500 มก.ช่องคลอดแท็บเล็ตเป็นหลักสูตรเดียวของการรักษาช่องคลอดนักร้องหญิงอาชีพ (candidal ช่อง
คลอดอักเสบ) มันถูกแทรกเข้าไปในช่องคลอดสําหรับการรักษาที่บริเวณทีต่ิดเชื้อ (ดูหัวข้อที่ 3 “วิธใีช้ Clotrimazole”)

เชื้อราในดงเป็นโรคที่พบได้บ่อยและเกิดจากยีสต์ (เชื้อรา) ซึ่งอาศัยอยู่ในช่องคลอดโดยที่คุณไม่รูต้ัว อย่างไรก็ตาม ความ
สมดุลของค่า pH ตามธรรมชาติที่ช่วยให้ยีสตอ์ยู่ภายใต้การควบคุมอาจหยุดชะงักเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลง
ของฮอร์โมน ซึ่งอาจทําใหร้ะดับของยีสตเ์พิ่มขึ้นและพัฒนาไปสู่การติดเชื้อในช่องคลอดและบริเวณโดยรอบ (ช่องคลอด)

อาการของโรคเชื้อราอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี:้
• แสบร้อนและ/หรือคันบริเวณช่องคลอดและช่องคลอดอย่างต่อเนื่อง
• แดง บวม และเจ็บของช่องคลอดและช่องคลอด
• ตกขาวไม่มกีลิ่นจากช่องคลอด

2 สิ่งทีคุ่ณต้องรู้ก่อนใช้ Clotrimazole

อย่าใช้ Clotrimazole ถ้า:
• คุณแพ้ (แพ้ง่าย) ต่อ Clotrimazole, imidazoles, ผลิตภัณฑป์้องกันเชื้อราในช่องคลอดอื่น ๆ หรือส่วนผสมอื่น ๆ 

ของผลิตภัณฑย์านี้ (ดูหัวข้อ 6 “เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ ”)

• คุณประสบกับอาการใด ๆ ต่อไปนี:้
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

เลือดออกทางช่องคลอดผิดปกติ
เลือดออกทางช่องคลอดผิดปกตหิรือมเีลือดปน แผลพุพองหรือแผล
พุพองหรือแผลในช่องคลอด
ปวดท้องน้อย
ปวดเมื่อผ่านปัสสาวะ (dysuria)
อาการไม่พึงประสงค์ใดๆ เช่น รอยแดง ระคายเคือง หรือบวมทีเ่กี่ยวข้องกับการรักษา มีไขห้รือหนาวสั่น

รู้สึกไมส่บาย (คลื่นไส้) หรือกําลังป่วย (อาเจียน) ท้องร่วง

ตกขาวมีกลิ่นเหม็น

คําเตือนและข้อควรระวัง
พูดคุยกับแพทยข์องคุณก่อนใช้ Clotrimazole:
• ถ้านี่เป็นครั้งแรกทีคุ่ณมีอาการของเชื้อราในดง
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• หากคุณมีการติดเชื้อรามากกว่า 2 ครั้งในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
• หากคุณมีประวัตโิรคติดต่อทางเพศสัมพันธห์รือเคยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มาก่อน

• หากคุณหรือสงสัยว่าคุณกําลังตั้งครรภ์ (ดูหัวข้อ "การตั้งครรภ"์)
• หากคุณอายุตํ่ากว่า 16 ปหีรือมากกว่า 60 ปี

ยาอื่นๆ และ Clotrimazole
แจ้งให้แพทยห์รือเภสัชกรทราบ หากคุณกําลังรับประทาน เพิ่งกําลังรับประทาน หรืออาจกําลังใช้ยาอื่น ๆ รวมทั้งยาทีไ่ด้
รับโดยไม่มใีบสั่งยา ซึ่งรวมถึงยาสมุนไพร

ยาที่อาจโต้ตอบด้วยโคลไตรมาโซล:
• ยาอื่นๆ ทีใ่ช้รักษาการติดเชื้อรา เช่น แอมโฟเทอริซินและนีสแตติน (ยาปฏิชีวนะโพลีอีน)

• ยาทีใ่ช้ลดภูมิคุ้มกันของร่างกายเมื่อไดร้ับการปลูกถ่ายอวัยวะ เช่น ทาโครลมิัส (ยากดภูมิคุ้มกัน)

การตั้งครรภแ์ละให้นมบุตร การตั้ง
ครรภ์
คุณต้องแจ้งแพทยห์ากคุณกําลังตั้งครรภห์รือหากคุณคิดว่าคุณกําลังตั้งครรภ์
Clotrimazole สามารถใชใ้นระหว่างตั้งครรภไ์ด้ แต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทยห์รือพยาบาลผดุงครรภ์เท่านั้น 
หากแพทยข์องคุณบอกคุณว่าคุณสามารถใช้ Clotrimazole ในระหว่างตั้งครรภ์ คุณสามารถใส่ยาเม็ดในช่องคลอดได้
โดยไม่ต้องใช้ยาทา

ให้นมบุตร
แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังให้นมลูกหรือกําลังจะเริ่มใหน้มลูก ความเสี่ยงต่อเด็กที่ยังไม่ดูดนมไม่
สามารถละเว้นได้ และแพทยข์องคุณจะตัดสินใจว่าคุณควรใหน้มลูกต่อไปหรือไม่ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วย
นมแมส่ําหรับเด็กและประโยชน์ของการรักษาสําหรับคุณ

โคลไตรมาโซลมีแลคโตส
หากคุณได้รับแจ้งจากแพทย์ว่าคุณแพน้ํ้าตาลบางชนิด ให้ติดต่อแพทยก์่อนใชย้านี้

3 วิธใีช้โคลไตรมาโซล
ใช้ยานี้ตามทีแ่พทย์ของคุณบอกเสมอ ตรวจสอบกับแพทยห์รือเภสัชกรของคุณหากคุณไมแ่น่ใจ

• การรักษาประกอบด้วยหนึ่งช่องคลอดแท็บเล็ตซึ่งควรใสเ่ข้าไปในช่องคลอดตอนกลางคืน.
• อย่าใช้ผลิตภัณฑน์ี้หากคุณอยูใ่นช่วงมีประจําเดือน เริ่มการรักษาเมื่อหมดประจําเดือน

• แม้ว่าจะหลีกเลี่ยงได้ดีที่สุด แต่คุณอาจยังคงมีเพศสัมพันธ์ระหว่างการรักษาได้ เว้นแต่แพทย์จะแนะนําไม่ใหคุ้ณทํา 
อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑน์ี้อาจทําใหเ้กิดความเสียหายต่อยาคุมกําเนิดแบบลาเท็กซ์ (เช่น ถุงยางอนามัยหรือไดอะแฟรม) 
และอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพของยาคุมกําเนิดลดลง คุณควรใช้การคุมกําเนิดแบบอื่นเป็นเวลาอย่างน้อย 5 วันหลังจากใช้
ผลิตภัณฑน์ี้

• ห้ามใช้ผ้าอนามัยแบบสอด ยาสวนล้าง (นํ้ายาล้างช่องคลอด/นํ้ายาทําความสะอาด) หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ เกี่ยวกับช่องคลอดขณะใช้
ผลิตภัณฑน์ี้

คําแนะนําวิธกีารใส่ Clotrimazole Vaginal Tablet
• ล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังใส่ช่องคลอดยาเม็ด
• นํา applicator ออกจากบรรจภุัณฑ์
• นําแท็บเล็ตออกจากบรรจภุัณฑ์อลมูิเนียมแล้ววางลงในปลายเปิดของอุปกรณ์ใช้แล้วทิ้ง "B" (ภาพที่ 1)

• ในการใสเ่ม็ดยาลงใน applicator ให้บีบ applicator เบา ๆ ทั้งสองข้าง ในขณะทีด่ันแท็บเล็ตเข้าไปในทีย่ึด (ประมาณ 1 
ซม.) ให้เข้าทีร่ะหว่างการใส่
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• สอด applicator เข้าไปในช่องคลอดอย่างระมัดระวัง วิธีนีจ้ะง่ายที่สุดเมื่อนอนหงายโดยงอขาเล็กน้อย (แผนภาพ 2)

• ถือ applicator "B" เข้าที่ แล้วค่อยๆ ดันลูกสูบด้านใน "A" ไปจนสุดแท็บเล็ตวางในช่องคลอด(แผนภาพ 3)

• ถอดอุปกรณ์ใช้แล้วทิ้งออกจากช่องคลอดและทิ้งในทีป่ลอดภัยและพ้นมือเด็ก ผู้สมัครไม่สามารถทิ้งลงในชักโครกได้

ระยะเวลาการรักษา
• การรักษาแต่ละหลักสูตรประกอบด้วย Clotrimazoleช่องคลอดแท็บเล็ตซึ่งยังคงมผีลเป็นเวลา 3 วัน

• หลังจากผ่านไป 1–2 วัน อาการภายนอกส่วนใหญข่องการติดเชื้อ (เช่น การหลั่ง อาการคัน ฯลฯ) น่าจะหายไป

• หากอาการยังไมบ่รรเทาหรือหากการติดเชื้อกลับมาภายใน 7 วันหลังจากใช้ Clotrimazoleช่องคลอด
แท็บเล็ต การรักษาอาจทําซํ้าได้

• หากเกิดการติดเชื้อซํ้ามากกว่า 2 ครั้งภายใน 6 เดือน ควรปรึกษาแพทย์

หากใครเผลอกลืนยาเม็ดเข้าไป
โคลไตรมาโซลช่องคลอดแท็บเล็ตควรใชเ้ฉพาะในช่องคลอด.
หากคุณหรือใครก็ตามทีก่ลืนเม็ดยาทางช่องคลอดลงไปโดยไม่ได้ตั้งใจ คุณต้องติดต่อแพทย์หรือแผนกฉุกเฉินที่ใกลท้ี่สุด
โดยทันทสีําหรับคําแนะนํา. อย่าลืมนําแผ่นพับนีต้ิดตัวไปด้วย

หากคุณมีคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ยานี้ โปรดสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

4 ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น
เช่นเดียวกับยาทั้งหมด ยานี้อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงได้ แม้ว่าจะไม่ใช่ทุกคนทีไ่ด้รับก็ตาม

ไปพบแพทย์ทันทีหากคุณมีอาการดังต่อไปนี้:
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• อาการแพ:้ บวมที่ใบหน้า, คอหรือลิ้น, มีไข,้ หายใจลําบาก, เวียนศีรษะ (อาจรวมถึงการเป็นลม, ความดันโลหิตตํ่า, ผื่น
ที่ผิวหนังโดยมีหรือไม่มีการก่อตัวของ wheals)

• ความรู้สึกแสบร้อนหรือระคายเคืองทีท่นไม่ได้

ผลข้างเคียง (ไมท่ราบความถี่)
• การเผาไหม้เล็กน้อยหรือระคายเคืองทันทหีลังจากใสช่่องคลอดยาเม็ด
• การลอกขององคชาต
• อาการคันรุนแรง (อาการคัน)
• ผื่น (เกิดผื่นแดง)
• อาการบวมของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (บวมนํ้า)
• รู้สึกไม่สบาย แสบร้อน ระคายเคืองหรือปวดกระดูกเชิงกราน
• เลือดออกทางช่องคลอด
• อาการปวดท้อง

การรายงานผลข้างเคียง
หากคุณได้รับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้ระบุไว้ใน
เอกสารฉบับนี้ คุณสามารถรายงานผลข้างเคียงได้โดยตรงผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่ (www.mhra.gov.uk/yellowcard) 
โดยการรายงานผลข้างเคียง คุณสามารถช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของยานี้ได้

5 วิธีเก็บโคลไตรมาโซล
• เก็บยานี้ให้พ้นสายตาและมือเด็ก
• ห้ามใช้ยานีห้ลังจากวันหมดอายุซึ่งระบไุว้บนภาชนะหลัง “EXP” วันหมดอายุหมายถึงวันสุดท้ายของเดือนนั้น

• อย่าเก็บที่อุณหภูมสิูงกว่า 25 องศาเซลเซียส เก็บในบรรจุภัณฑ์เดิมเพื่อป้องกันความชื้น
• หลังการใช้งาน ควรทิ้งอุปกรณ์พ่นยาแบบใชแ้ล้วทิ้งอย่างปลอดภัย ไม่สามารถทิ้งลงชักโครกได้

6 เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ แท็บเล็ต Clotrimazole Vaginal 
ประกอบด้วยอะไร: แต่ละ 500 มก.ช่องคลอดแท็บเล็ตประกอบด้วย 
Clotrimazole 500 มก.

ส่วนผสมอื่นๆ ได้แก่
กรดอะดิปิก, ไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลส, แป้งข้าวโพดพรีเจลาตไินซ์, โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต, กรดสเตียริก, แลค
โตส, พอลิซอร์เบต 80, แมกนีเซยีมสเตียเรต, แป้งข้าวโพด, คอลลอยด์ซิลิคอนไดออกไซด์

Clotrimazole Vaginal Tablets มีลักษณะอย่างไรและเนื้อหาของชุด:
โคลไตรมาโซลช่องคลอดเม็ดมสีีขาว เป็นรูปขอบขนาน ไม่เคลือบผิวช่องคลอดแท็บเล็ตที่มี "500" สลักอยูด่้านหนึ่งและอีก
ด้านหนึ่งเรียบ
แพ็คประกอบด้วย1ช่องคลอดแท็บเล็ตทีม่ี applicator แบบใชแ้ล้วทิ้ง

ผู้ถืออนุญาตการตลาดและผู้ผลิต: Tillomed Laboratories 
Ltd. 220 Butterfield

เกรทมาร์ลิงส์
Luton
LU2 8DL
สหราชอาณาจักร

หมายเลขใบอนุญาตผลิตภัณฑ:์ 
PL 11311/0042
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