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เลฟลูโนไมด์
ออกเสียงว่า (le floo' na mide)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

อย่าใช้เลฟลูโนไมด์หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ Leflunomide อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ คุณไม่
ควรเริ่มใช้เลฟลโูนไมด์จนกว่าคุณจะทําการทดสอบการตั้งครรภ์โดยใหผ้ลลัพธเ์ป็นลบ และแพทย์แจ้งว่าคุณไม่ได้ตั้งครรภ์ คุณ
ต้องใช้วิธีการคุมกําเนิดทีม่ปีระสิทธิผลก่อนเริ่มใชเ้ลฟลูโนไมด์ ระหว่างการรักษาด้วยเลฟลูโนไมด์ และเป็นเวลา 2 ปีหลังการ
รักษา หากระยะเวลาของคุณมาช้าหรือคุณพลาดช่วงเวลาระหว่างการรักษาด้วยเลฟลูโนไมด์ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที 
พูดคุยกับแพทยข์องคุณหากคุณวางแผนทีจ่ะตั้งครรภภ์ายใน 2 ปหีลังจากหยุดการรักษาด้วยเลฟลูโนไมด์ แพทย์ของคุณ
สามารถกําหนดวิธีการรักษาทีจ่ะช่วยกําจัดยานี้ออกจากร่างกายของคุณได้เร็วยิ่งขึ้น

เลฟลูโนไมด์อาจทําใหต้ับถูกทําลายซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตและถึงกับเสียชีวิตได้ ความเสี่ยงต่อความเสียหายของตับจะสูง
ที่สุดในผู้ที่ทานยาอื่นๆ ทีท่ราบว่าทําใหต้ับถูกทําลาย และในผู้ทีเ่ป็นโรคตับอยู่แล้ว แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณ
เคยเป็นหรือเคยเป็นโรคตับอักเสบหรือโรคตับชนิดอื่น และหากคุณดื่มหรือเคยดื่มแอลกอฮอลป์ริมาณมาก บอกแพทย์และ
เภสัชกรของคุณหากคุณกําลังทานอะเซตามโินเฟน (ไทลนิอลในผลิตภัณฑ์ทีจ่ําหน่ายหน้าเคาน์เตอร์อื่น ๆ ) แอสไพรินและยา
ต้านการอักเสบทีไ่ม่ใช่สเตียรอยด์อื่น ๆ (NSAIDs เช่น ไอบูโพรเฟน [Advil, Motrin] และนาโพรเซน [Aleve, Naprosyn] 
คอเลสเตอรอล - ยาลดไขมัน (สแตติน), ไฮดรอกซีคลอโรควิน, ผลิตภัณฑจ์ากเหล็ก, ไอโซเนียซิด (Laniazid, ใน Rifamate, 
ใน Rifater), methotrexate (Trexall), ไนอาซิน (กรดนโิคตนิิก) หรือ rifampin (Rifadin, Rimactane, ใน Rifamate, 
ในริฟาเตอร)์ หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที: คลื่นไส้, เหนื่อยมาก, เลือดออกหรือรอยฟกชํ้าผิด
ปกติ, ขาดพลังงาน, เบื่ออาหาร, ปวดท้อง, ผิวหรือตาเหลือง, มืด - ปัสสาวะสีหรือมีอาการคล้ายไขห้วัดใหญ่

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบบางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบ
สนองของร่างกายคุณต่อเลฟลโูนไมด์

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้เลฟลโูนไมด์

hy เป็นยานี้กําหนด?
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Leflunomide ใชเ้พียงอย่างเดียวหรือใช้ร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (ภาวะที่ร่างกายโจมตีข้อต่อของตัวเอง
ทําใหเ้กิดอาการปวดบวมและสูญเสียการทํางาน) Leflunomide อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่ายาแก้โรคไขข้อทีป่รับเปลี่ยนโรค 
(DMARDs) มันทํางานโดยลดการอักเสบและชะลอความก้าวหน้าของอาการ ซึ่งสามารถช่วยปรับปรุงการออกกําลังกายของผู้ทีเ่ป็น
โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

เลฟลูโนไมด์มาในรูปแบบเม็ดรับประทานทางปาก โดยปกติจะใชเ้วลาวันละครั้ง แพทย์ของคุณอาจบอกใหคุ้ณทานเลฟลโูนไมดใ์น
ปริมาณมากขึ้นในช่วง 3 วันแรกของการรักษา ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบาย
ส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใชเ้ลฟลูโนไมด์ตามที่กําหนด อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

แพทย์ของคุณอาจต้องลดขนาดยาหรือหยุดการรักษาหากคุณพบผลข้างเคียงทีรุ่นแรง อย่าลืมบอกแพทย์ว่าคุณรู้สึกอย่างไร
ระหว่างการรักษา

เลฟลูโนไมด์อาจช่วยควบคุมอาการของโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ของคุณ แต่ไม่สามารถรักษาได้ ทานเลฟลโูนไมด์ต่อไปแม้ว่าคุณจะ
รู้สึกดี อย่าหยุดทานเลฟลโูนไมด์โดยไมไ่ด้ปรึกษาแพทย์

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานเลฟลโูนไมด์
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้เลฟลโูนไมด์ เทอริฟลโูนไมด์ (โอบาจิโอ) ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดเลฟลู
โนไมด์ สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรอื่นๆ ทีคุ่ณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงยาที่ระบุไว้ในส่วนคําเตือนที่สําคัญและสิ่งต่อไปนี:้ 
anticoagulants ('blood thinners') เช่น warfarin (Coumadin Jantoven); cholestyramine (Prevalite); 
สารประกอบทองคําเช่นออราโนฟิน (Ridaura); ยารักษามะเร็ง ยาอื่น ๆ ที่กดภูมิคุ้มกันเช่น azathioprine (Azasan, 
Imuran), cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune), sirolimus (Rapamune) และ tacrolimus (Astagraf, 
Prograf); เพนซิิลลามีน (Cuprimine, Depen) และโทลบตูาไมด์ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณ
อย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณมีหรือเคยติดเชื้อรุนแรง หรือหากคุณติดเชื้อบ่อย มะเร็ง หรืออาการอื่นๆ ทีส่่งผล
ต่อไขกระดูกหรือระบบภูมิคุ้มกัน (รวมถึงไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ [เอชไอวี] และกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันบกพร่องที่
ได้มา [เอดส์]) เบาหวาน หรือโรคไต

แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูก อย่าให้นมลูกในขณะที่ทานเลฟลโูนไมด์

หากคุณกําลังวางแผนทีจ่ะเป็นพ่อของลูก คุณควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการหยุดยาเลฟลโูนไมด์และเข้ารับการรักษาเพื่อ
ช่วยในการกําจัดยานีอ้อกจากร่างกายไดเ้ร็วขึ้น

ถามแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการใชเ้ครื่องดื่มแอลกอฮอลอ์ย่างปลอดภัยในขณะที่คุณทานเลฟลูโนไมด์
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การใชเ้ลฟลูโนไมดอ์าจลดความสามารถในการต่อสู้กับการติดเชื้อ แจ้งใหแ้พทย์ทราบหากคุณติดเชื้อในขณะนี้ หรือหากคุณมี
อาการติดเชื้อ เช่น มไีข้ ไอ หรือมีอาการคล้ายไขห้วัดใหญ่ หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ระหว่างการรักษาด้วยเลฟลโูนไมด์ ให้โทร
เรียกแพทย์: ไข้; เจ็บคอ; ไอ; อาการคล้ายไขห้วัดใหญ่ บริเวณผิวที่อบอุ่น แดง บวมหรือเจ็บปวด เจ็บปวด, ปัสสาวะลําบากหรือ
บ่อย; หรือสัญญาณอื่นๆ ของการติดเชื้อ การรักษาด้วยเลฟลูโนไมด์ของคุณอาจต้องหยุดชะงักหากคุณติดเชื้อ

คุณอาจติดเชื้อวัณโรคอยู่แล้ว (TB; การติดเชื้อที่ปอดอย่างร้ายแรง) แต่ไม่มีอาการของโรค ในกรณีนี้ เลฟลูโนไมด์อาจทําให้การ
ติดเชื้อของคุณรุนแรงขึ้นและทําให้คุณมีอาการ แจ้งแพทย์หากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นวัณโรคมาก่อน หรือเคยอาศัยอยู่ในหรือ
ไปเยือนประเทศทีม่ีวัณโรคทั่วไป หรือเคยอยู่ใกล้ชิดกับผู้ทีเ่คยเป็นหรือเคยเป็นวัณโรคมาก่อน ก่อนที่คุณจะเริ่มการรักษาด้วย
เลฟลูโนไมด์ แพทย์ของคุณจะทําการทดสอบผิวหนังเพื่อดูว่าคุณเป็นวัณโรคหรือไม่ หากคุณมีวัณโรค แพทย์ของคุณจะรักษา
การติดเชื้อนี้ด้วยยาปฏิชีวนะก่อนทีคุ่ณจะเริ่มใช้เลฟลโูนไมด์

ไม่ต้องฉีดวัคซีนใดๆ โดยไมไ่ด้ปรึกษาแพทย์

คุณควรรู้ว่าเลฟลูโนไมดอ์าจทําให้ความดันโลหิตสูง คุณควรตรวจความดันโลหิตก่อนเริ่มการรักษาและสมํ่าเสมอในขณะ
ที่ทานยานี้

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาทีต่้องใหย้าครั้งต่อไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตาม
ตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

เลฟลูโนไมดอ์าจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

ท้องเสีย

อาเจียน

อิจฉาริษยา

ปวดหัว

อาการวิงเวียนศีรษะ

ลดนํ้าหนัก

ปวดหลัง

ปวดกล้ามเนื้อหรืออ่อนแรง

ปวด แสบร้อน ชา หรือรู้สึกเสียวซ่าทีม่ือหรือเท้า

ผมร่วง

ปวดขา

ผิวแห้ง

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้หรือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญหรือข้อควรระวังพิเศษ โทรเรียกแพทยข์องคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a600032.html 3/5



14/14/22, 16:45 น. เลฟลโูนไมด์ สมุนไพรยาและอาหารเสริม

ผื่นที่มีหรือไม่มไีข้

ลมพิษ

แผลพุพองหรือลอกของผิวหนัง

แผลในปาก

อาการคัน

หายใจลําบาก

อาการไอใหม่หรือแย่ลง

อาการเจ็บหน้าอก

ผิวสซีีด

การรับยาที่กดภูมิคุ้มกันอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งบางชนิด จนถึงปัจจุบันการศึกษาทางคลินิกกับ leflunomide ไมพ่บ
การเพิ่มขึ้นของมะเร็ง พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการได้รับเลฟลโูนไมด์

เลฟลูโนไมด์อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ 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 เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นส่วนเกิน (
ไม่ใช่ในห้องนํ้า) และแสง

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]. หากเหยื่อล้มลง
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14/14/22, 16:45 น. เลฟลโูนไมด์ สมุนไพรยาและอาหารเสริม

มีอาการชัก หายใจลําบาก หรือตื่นไม่ขึ้น ให้โทรเรียกบริการฉุกเฉินที่ 911 ทันที

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
ท้องเสีย

อาการปวดท้อง

เหนื่อยมาก

ความอ่อนแอ

ผิวสซีีด

หัวใจเต้นเร็ว

หายใจถี่

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

อรวา®

แก้ไขล่าสุด - 15/08/2015

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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