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Pirfenidone
ออกเสียงว่า (pir fen 'ฉันทํา)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Pirfenidone ใช้สําหรับการรักษาพังผืดในปอดทีไ่มท่ราบสาเหตุ (แผลเป็นของปอดโดยไม่ทราบสาเหต)ุ Pirfenidone อยู่ใน
กลุ่มยาที่เรียกว่าไพรโิดน ไมท่ราบแน่ชัดว่า pirfenidone ทํางานอย่างไรในการรักษาโรคพังผืดในปอดที่ไม่ทราบสาเหตุ

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Pirfenidone มาในรูปแบบแคปซูลทางปาก มักรับประทานพร้อมอาหารวันละสามครั้ง ใช้แคปซูล pirfenidone ในเวลาเดียวกันทุก
วัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้ 
pirfenidone ตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

แพทย์ของคุณจะเริ่มต้นให้คุณกินยาไพรเ์ฟนโิดนขนาดตํ่าและค่อยๆ เพิ่มขนาดยาในช่วง 2 สัปดาห์

แพทย์ของคุณอาจต้องลดขนาดยาหรือหยุดการรักษาหากคุณพบผลข้างเคียงทีรุ่นแรง อย่าลืมบอกแพทย์ว่าคุณรู้สึกอย่างไร
ระหว่างการรักษา

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานยาไพร์เฟนิโดน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาเพร์เฟนิโดน ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในแคปซูลไพร์เฟนิโดน สอบถาม
เภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิตเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรอื่นๆ ทีคุ่ณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: carbamazepine (Carbatrol, Epitol, Equetro, 
Tegretol, Teril); ไซเมทิดนี (Tagamet); ซิโปรฟลอกซาซิน (Cipro); ดิจอกซิน (ลานอกซิน); อีนอกซาซิน (Penetrex); ฟลูโว
ซามีน (Luvox); หรือ rifampin
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(Rifadin, Rimactane, ใน Rifamate, ใน Rifater) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่าง
ระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมหีรือเคยเป็นโรคตับหรือไต

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับประทานยาไพร์เฟนิ
โดน ควรปรึกษาแพทย์

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณใชผ้ลิตภัณฑ์ยาสูบ การสูบบุหรีอ่าจลดประสิทธิภาพของยานี้ คุณควรหยุดสูบบุหรี่
ก่อนเริ่มรับประทานยาไพร์เฟนิโดนและหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ระหว่างการรักษา

plan to avoid unnecessary or prolonged exposure to sunlight (including sunlamps and tanning beds) and 
to wear protective clothing, sunglasses, and sunscreen (SPF 50 or higher). Pirfenidone may make your skin 
sensitive to sunlight. Ask your doctor or pharmacist about avoiding other medications that may make your 
skin sensitive to sunlight.If your skin becomes reddened, swollen, or blistered, like a bad sunburn, call your 
doctor.

hat special dietary instructions should I follow?

Unless your doctor tells you otherwise, continue your normal diet.

hat should I do if I forget a dose?

Take the missed dose as soon as you remember it. However, if it is almost time for the next dose, skip the 
missed dose and continue your regular dosing schedule. Do not take a double dose to make up for a missed 
one.

หากคุณพลาดการรักษาด้วยยาไพร์เฟนิโดนเป็นเวลา 14 วันขึ้นไป ใหต้ิดต่อแพทย์ของคุณ แพทย์ของคุณจะบอกคุณถึงวิธีการ
รีสตาร์ทในขนาดตํ่า จากนั้นค่อยๆ เพิ่มขนาดยาใน 2 สัปดาห์

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Pirfenidone อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องเสีย

อิจฉาริษยา

อาการปวดท้อง

ปวดหัว

อาการวิงเวียนศีรษะ

ความกดดันหรือความอ่อนโยนในไซนัส

นอนหลับยากหรือหลับยาก

ปวดข้อ

ลดนํ้าหนัก
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ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

ผื่น

เหนื่อยมาก

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

ขาดพลังงาน

เบื่ออาหาร

ปวดท้องด้านขวาบน

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

ปัสสาวะสีเข้มหรือสีนํ้าตาล (สีชา)

อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่

อาการบวมทีใ่บหน้า คอ ลิ้น ริมฝีปาก ตา มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง

เสียงแหบ

กลืนหรือหายใจลําบาก

Pirfenidone 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 (ไม่ใช่
ในห้องนํ้า) อย่าใชย้าหากตราประทับเหนือการเปิดขวดจากผู้ผลิตชํารุดหรือขาดหายไปเมื่อคุณได้รับครั้งแรก

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]
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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

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบ
การตอบสนองของร่างกายคุณต่อยาไพร์เฟนิโดน

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

Esbriet®

แก้ไขล่าสุด - 03/15/2017

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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