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Macitentan
ออกเสียงว่า (ma '' si ten' tan)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

สําหรับผู้ป่วยหญิง:

อย่าใช้ macitentan หากคุณกําลังตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ มีความเสี่ยงสูงที่ macitentan จะเป็นอันตราย
ต่อทารกในครรภ์

เนื่องจากความเสี่ยงของอันตรายต่อทารกในครรภ์ จึงได้มีการจัดตั้งโปรแกรมที่เรียกว่า OPSUMIT Risk Evaluation and 
Mitigation Strategy (OPSUMIT REMS) ขึ้นเพื่อใหแ้น่ใจว่าหญิงตั้งครรภไ์ม่รับประทาน macitentan และผู้หญิงคนนั้น
จะไม่ตั้งครรภ์ขณะรับประทาน macitentan ผู้หญิงทุกคน รวมทั้งผู้หญิงทีไ่ม่สามารถตั้งครรภไ์ด้ สามารถรับ macitentan 
ได้ก็ต่อเมื่อลงทะเบียนกับ OPSUMIT REMS มใีบสั่งยาจากแพทย์ทีล่งทะเบียนกับ OPSUMIT REMS และกรอกใบสั่งยาที่
ร้านขายยาที่จดทะเบียนกับ OPSUMIT อาร์เอ็มเอส

แพทย์ของคุณจะลงทะเบียนคุณใน OPSUMIT REMS แพทย์ของคุณจะบอกคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของ macitentan 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงของการเกิดข้อบกพร่องร้ายแรงหากดําเนินการในขณะตั้งครรภ์ คุณต้องลงนามในเอกสาร
แสดงความยินยอมโดยระบุว่าคุณเข้าใจข้อมูลนีเ้พื่อให้แพทย์ของคุณลงทะเบียนคุณ

แพทย์ของคุณจะพิจารณาด้วยว่าคุณสามารถตั้งครรภ์ได้หรือไม่ หากคุณเข้าสูว่ัยเจริญพันธุ์ (เมื่อร่างกายของเด็กมีวุฒิ
ภาวะทางร่างกายและสามารถมีลูกได)้ มีมดลูก และยังไม่เข้าสูว่ัยหมดประจําเดือน ('การเปลี่ยนแปลงในชีวิต' การสิ้นสุดรอบ
เดือนประจําเดือน) ถือว่าคุณเป็นผู้หญิง ทีส่ามารถตั้งครรภไ์ด้ และคุณจะต้องปฏิบัตติามกฎเพิ่มเติมบางประการเพื่อรับ 
macitentan

สําหรับผู้หญิงทีส่ามารถตั้งครรภไ์ด้:

คุณต้องใช้การคุมกําเนิดที่เชื่อถือได้ตลอดการรักษาด้วย macitentan และเป็นเวลา 1 เดือนหลังจากให้ยาครั้งสุดท้าย 
แพทย์ของคุณจะบอกคุณว่ารูปแบบการคุมกําเนิดแบบใดทีย่อมรับได้ และจะให้ข้อมูลทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการคุม
กําเนิดของคุณ ในกรณีส่วนใหญ่ คุณจะต้องใชก้ารคุมกําเนิดสองรูปแบบเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ขณะรับประทานมาซิเทน
แทน

คุณจะต้องทําการทดสอบการตั้งครรภ์ก่อนเริ่มการรักษา ทุกเดือนระหว่างการรักษา และ 1 เดือนหลังจากให้ยาครั้งสุดท้าย
ของคุณ เพื่อที่จะสามารถรับ macitentan ได้ แพทย์ของคุณจะสั่ง

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a615033.html 1/6

TITLE - MACITENTAN / OPSUMIT MEDICATION
 PATIENT INFORMATION IN THAI

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-macitentan-opsumit-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a615033.html


4/122/22, 15:00 น. Macitentan สมุนไพรยาและอาหารเสริม

การทดสอบการตั้งครรภส์ําหรับคุณ ร้านขายยาจะไมจ่่าย macitentan ใหคุ้ณจนกว่าพวกเขาจะยืนยันว่าคุณได้
ทําการทดสอบการตั้งครรภ์ตามทีก่ําหนดแล้ว

คุณต้องไม่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่มีการป้องกันขณะรับประทาน macitentan

โทรหาแพทย์ของคุณทันทีหากคุณมเีพศสัมพันธ์โดยไม่มีการป้องกัน คิดว่าการคุมกําเนิดของคุณล้มเหลว ประจําเดือนไมม่า 
หรือคิดว่าคุณอาจกําลังตั้งครรภ์ด้วยเหตุผลใดก็ตาม เขาจะหารือเกี่ยวกับทางเลือกทางการแพทย์ของคุณกับคุณ อย่ารอ
จนกว่าจะถึงเวลานัดครั้งต่อไปเพื่อปรึกษาเรื่องนีก้ับแพทย์ของคุณ

บอกแพทย์หากคุณไมเ่ข้าใจทุกสิ่งที่คุณได้รับการบอกเกี่ยวกับการคุมกําเนิด หรือหากคุณไม่คิดว่าคุณจะสามารถใชรู้ปแบบ
การคุมกําเนิดทีย่อมรับได้ตลอดเวลาระหว่างการรักษา

หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองของผู้หญิงทีย่ังไม่บรรลนุิติภาวะ ให้ตรวจดูลูกของคุณเป็นประจําเพื่อดูว่าเธอกําลังมี
สัญญาณของวัยแรกรุ่นหรือไม่ (เต้านม ขนที่หัวหน่าว) และแจ้งใหแ้พทย์ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ

สําหรับผู้ป่วยทุกราย:

Macitentan ไม่มีจําหน่ายในร้านขายยาปลีก ยาของคุณจะถูกส่งถึงคุณทางไปรษณีย์จากร้านขายยาเฉพาะทางที่ลงทะเบียน
กับ OPSUMIT REMS หากคุณเป็นผู้หญิงทีย่ังไม่บรรลนุิติภาวะหรือผู้หญิงที่สามารถตั้งครรภ์ได้ คุณจะได้รับเสบียงครั้งละ 
30 วันเท่านั้น ถามแพทย์หากคุณมีคําถามใดๆ เกี่ยวกับวิธีการรับยาของคุณ

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วย macitentan 
และทุกครั้งที่คุณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ นอกจาก
นี้คุณยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซตส์ํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/
ucm085729.htm]) หรือเว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อขอรับคู่มือการใชย้า

hy เป็นยานี้กําหนด?

Macitentan ใชเ้พื่อจัดการกับอาการของความดันโลหิตสูงในปอด (PAH; ความดันโลหิตสูงในหลอดเลือดที่นําเลือดไปยังปอด) 
Macitentan อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าตัวรับเอนโดเทลิน มันทํางานโดยหยุดการทํางานของเอ็นโดเทลินซึ่งเป็นสารธรรมชาติที่ทําให้
หลอดเลือดตีบตันและป้องกันการไหลเวียนของเลือดตามปกตใินผู้ที่มี PAH

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Macitentan มาเป็นแท็บเล็ตทีท่านทางปาก มักจะมหีรือไม่มีอาหารวันละครั้ง ใช้ macitentan ในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคํา
แนะนําบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทยห์รือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้ macitentan ตรง
ตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด
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กลืนเม็ดทั้งหมด อย่าแยกเคี้ยวหรือบดขยี้

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานแมคซเิทน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยามาซิเทนแทน ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดมาซิเทนแทน สอบถามเภสัชกร
ของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการใช้ยา

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังรับประทานหรือวางแผนทีจ่ะใช้ยาตามใบสั่งแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ อย่า
ลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: carbamazepine (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol), clarithromycin (Biaxin ใน 
Prevpac); efavirenz (Sustiva); สารยับยั้งโปรตีเอสเอชไอวีบางชนิดเช่น nelfinavir (Viracept), indinavir (Crixivan) 
และ ritonavir (Norvir ใน Kaletra); ไอทราโคนาโซล (Onmel, Sporanox); คีโตโคนาโซล; เนฟาโซโดน; เนวิราพีน วิรามูน); 
ฟีโนบาร์บิทัล; ฟนีิโทอิน (Dilantin, Phenytek); ไรฟาบูตนิ (ไมโคบูตนิ); และไรแฟมพิน (Rifadin, Rifamate, Rifater, 
Rimactane) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่น ๆ อีก
มากมายอาจโต้ตอบกับ macitentan

บอกแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ผลิตภัณฑส์มุนไพรอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์น

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคโลหิตจาง (ภาวะที่เซลลเ์ม็ดเลือดแดงไม่ใหอ้อกซิเจนไป
ยังอวัยวะต่างๆ เพียงพอ) หรือโรคตับ

อย่าให้นมลูกขณะทานยานี้

คุณควรรู้ว่ายานี้อาจลดภาวะเจริญพันธุ์ในผู้ชาย พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการรับประทานมาซเิทนแทน

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Macitentan อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไม่หายไป:

อาการคัดจมูก

เจ็บคอ

ไอ

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a615033.html 3/6



14/14/22, 15:00 น. Macitentan สมุนไพรยาและอาหารเสริม

อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่

ปวดหัว

ปัสสาวะด่วน บ่อย หรือเจ็บปวด

ผื่น

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านี้ ให้หยุดใช้ macitentan และโทร
เรียกแพทยข์องคุณทันทหีรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

คันผิวหนัง

ปัสสาวะสีเข้ม

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตาของคุณ

ปวดท้องด้านขวาบน

คลื่นไส้หรืออาเจียนโดยไม่ทราบสาเหตุ

เบื่ออาหาร

เหนื่อยมาก

ไข้

หน้า คอ ลิ้น ปาก บวม บวม

กลืนหรือหายใจลําบาก

เสียงแหบ

หายใจถี่โดยเฉพาะเมื่อนอนราบ

ไอเป็นสีชมพู เสมหะเป็นฟองหรือเลือด

นํ้าหนักขึ้นผิดปกติ

ข้อเท้าหรือขาบวม

Macitentan อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะทีใ่ช้ยานี้

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 (
ไม่ใช่ในห้องนํ้า)

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาหแ์ละยาหยอด
ตา ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ดื้อต่อเด็กและ
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เด็กเล็กสามารถเปิดได้อย่างง่ายดาย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ใหล้็อคฝาครอบนิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัย
ทันที - อันที่อยู่สูงและใหพ้้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://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

อาการของยาเกินขนาดอาจรวมถึง:
ปวดหัว

คลื่นไส้

อาเจียน

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณอาจสั่งการทดสอบเพื่อดูว่าตับของคุณทํางานได้ดีเพียงใด 
และเพื่อตรวจหาโรคโลหิตจางก่อนเริ่มการรักษา และในบางครั้งระหว่างการรักษาด้วย macitentan

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

Opsumit®

แก้ไขล่าสุด - 01/15/2019

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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