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กรดเอทาครินิก
ออกเสียงว่า (eth a krin 'ik)

hy เป็นยานี้กําหนด?

กรด Ethacrynic ใชร้ักษาอาการบวมนํ้า (การกักเก็บของเหลว ของเหลวส่วนเกินในเนื้อเยื่อของร่างกาย) ในผู้ใหญแ่ละเด็กที่เกิดจาก
ปัญหาทางการแพทย์ เช่น มะเร็ง หัวใจ ไต หรือโรคตับ กรด Ethacrynic อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่ายาขับปัสสาวะ ('ยาเม็ดนํ้า') ทํางาน
โดยทําให้ไตขับนํ้าและเกลือที่ไม่จําเป็นออกจากร่างกายเข้าสู่ปัสสาวะ

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

กรด Ethacrynic มาในรูปแบบเม็ดทางปาก มักรับประทานวันละครั้งหรือสองครั้งพร้อมอาหารหรือหลังอาหาร ขึ้นอยู่กับคําแนะนํา
ของแพทย์ รับประทานกรดเอทาครินิกในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอใหแ้พทย์หรือ
เภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไมเ่ข้าใจ ใชก้รดเอทาครินิกตามคําแนะนํา อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์ของคุณ
กําหนด

ใชส้ําหรับยานี้

กรดเอทาครินิกยังใช้รักษาความดันโลหิตสูงและโรคเบาจืดบางชนิดทีไ่ม่ตอบสนองต่อยาอื่นๆ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงที่เป็นไปได้ของการใชย้านี้สําหรับสภาพของคุณ

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่นได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานกรดเอทาครินิก
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้กรดเอทาครินิก ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดกรดเอทาครินิก สอบถาม
รายการส่วนผสมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังใชย้าหรือวางแผนทีจ่ะใช้หรือวางแผนที่จะใชย้าตามใบสั่งแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดย
แพทย์ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ยาปฏิชีวนะ aminoglycoside เช่น amikacin และ gentamicin (Garamycin); สารกัน
เลือดแข็ง ('เลือดทินเนอร์') เช่น warfarin (Coumadin, Jantoven); ยาปฏิชีวนะ cephalosporin เช่น cefaclor, 
cefadroxil และ cephalexin (Keflex); corticosteroids เช่น dexamethasone, hydrocortisone (Cortef), 
methylprednisolone (Medrol), prednisolone (Prelone) หรือ prednisone (Rayos); ดิจอกซิน (Lanoxin), ลเิธียม 
(Lithobid); และยาต้านการอักเสบที่ไม่ใชส่เตียรอยด์เช่น
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ไอบูโพรเฟน (Advil, Motrin) และ naproxen (Aleve) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบผลข้าง
เคียงของคุณอย่างระมัดระวังมากขึ้น

แจ้งแพทย์หากคุณเป็นโรคไต แพทยข์องคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานกรดเอทาครินิก

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคเบาหวาน โรคเกาต์ หรือโรคตับ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะทานกรดเอทาครินิก ให้
ติดต่อแพทย์ของคุณ

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงและประโยชน์ของการใชก้รด ethacrynic หากคุณอายุ 65 ปขีึ้นไป ผู้สูงอายุมัก
ไม่ควรใช้กรดเอทาครินิกเนื่องจากไมป่ลอดภัยเท่ากับยาอื่นๆ ทีส่ามารถใช้รักษาอาการเดียวกันได้

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ปฏิบัตติามคําแนะนําของแพทย์ อาหารเหล่านี้อาจรวมถึงโปรแกรมการออกกําลังกายทุกวัน อาหารที่มีเกลือตํ่าหรือโซเดียมตํ่า อาหาร
เสริมโพแทสเซียม และอาหารที่มโีพแทสเซียมสูงในปริมาณทีเ่พิ่มขึ้น (เช่น กล้วย ลูกพรุน ลูกเกด และนํ้าส้ม) ในอาหารของคุณ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาทีต่้องใหย้าครั้งต่อไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตาม
ตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

กรด Ethacrynic อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไมห่ายไป:

ปัสสาวะบ่อย (ไม่ควรเกินสองสามสัปดาห์)

คลื่นไส้

อาเจียน

เบื่ออาหาร

อาการปวดท้อง

กลืนลําบาก

เบื่ออาหาร

ความกระหายนํ้า

ปวดกล้ามเนื้อ

ความอ่อนแอ

ปวดหัว

ท้องเสีย

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้หยุดใชก้รดเอทาครนิิกและโทร
เรียกแพทยท์ันท:ี
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ท้องร่วงรุนแรงและเป็นนํ้า

สูญเสียการได้ยิน

ความสับสน

เสียสมดุล

หูอื้อหรือความแน่นในหู

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

ผื่น

ลมพิษ

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

กรด Ethacrynic อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติในขณะทีคุ่ณกําลังใชย้านี้

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 ปิดให้แน่น และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นทีม่ากเกินไป (ไม่ใช่
ในห้องนํ้า)

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาหแ์ละยาหยอดตา 
ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไมท่นต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล็อคฝาครอบ
นิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัยทันที - อันทีอ่ยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://www.upandaway.org [http://
www.upandaway.org]

ควรกําจัดยาทีไ่ม่จําเป็นด้วยวิธพีิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทิ้งยานี้
ลงในชักโครก วิธทีี่ดทีี่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใชโ้ปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิล
ในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซตก์ารกําจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (http://
goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิเ์ข้าถึงโปรแกรมรับคืน

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
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หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณอาจตรวจสอบความดันโลหิตและนํ้าหนักของคุณในระหว่าง
การรักษาและอาจสั่งการตรวจเลือดเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อกรด ethacrynic

อย่าใหค้นอื่นกินยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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