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นิลูตาไมด์
ออกเสียงว่า (nye loo' ta mide)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

Nilutamide อาจทําใหเ้กิดโรคปอดที่อาจร้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิต แจ้งใหแ้พทย์ประจําตัวของคุณทราบหากคุณ
เคยเป็นหรือเคยเป็นโรคปอดชนิดใดก็ตาม หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้หยุดทานนลิูตาไมด์และโทรเรียกแพทย์ทันที: 
หายใจลําบาก ไอ อาการเจ็บหน้าอก หรือมีไข้

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบบางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบ
สนองของร่างกายคุณต่อนลิูตาไมด์

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการทานนิลูตาไมด์

hy เป็นยานี้กําหนด?

Nilutamide ใช้หลังการผ่าตัดเพื่อรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก Nilutamide อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่า antiandrogens มันทํางาน
โดยการปิดกั้นผลกระทบของแอนโดรเจน (ฮอร์โมนเพศชาย) เพื่อหยุดการเจริญเติบโตและการแพรก่ระจายของเซลล์มะเร็ง

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Nilutamide มาเป็นแท็บเล็ตที่จะรับประทานทางปาก มักจะมีหรือไม่มีอาหารวันละครั้ง ทานนิลูตาไมด์ในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติ
ตามคําแนะนําบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้นลิูตาไมดต์าม
ที่กําหนด อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

คุณควรเริ่มใชน้ิลูตาไมด์ในวันหรือวันหลังการผ่าตัด หลังจากการรักษาประมาณ 30 วัน แพทย์ของคุณอาจจะลดขนาดยาลง 
ความยาวของการรักษาขึ้นอยู่กับว่าร่างกายของคุณตอบสนองต่อนิลูตาไมด์ได้ดีเพียงใด ทานนิลูตาไมด์ต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี 
อย่าหยุดทานนิลูตาไมด์โดยไม่ไดป้รึกษาแพทย์

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ
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หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานนิลูตาไมด์
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้นลิูตาไมด์ ไบคาลทูาไมด์ ฟลูตาไมด์ หรือยาอื่นๆ

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพรที่
คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี:้ ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ('ยาละลายลิ่มเลือด') เช่น วาร์ฟาริน (คมูา
ดิน), ฟนีิโทอิน (ไดแลนติน) และธีโอฟีลลีน (ธโีอ-ดูร์, สโล-ฟิลลิน และอื่นๆ) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจ
สอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมหีรือเคยเป็นโรคตับหรือปอด

คุณควรรู้ว่านิลูตาไมด์ใช้สําหรับผู้ชายเท่านั้น ผู้หญิงไม่ควรรับประทานนิลูตาไมด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขาตั้งครรภห์รือ
อาจจะตั้งครรภ์หรือกําลังให้นมบุตร หากหญิงตั้งครรภ์ใชย้านิลูตาไมด์ ควรไปพบแพทย์

ถามแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการใชเ้ครื่องดื่มแอลกอฮอลอ์ย่างปลอดภัยในขณะที่คุณทานนิลูตาไมด์ แอลกอฮอลส์ามารถ
ทําให้ผลข้างเคียงจากนลิูตาไมด์แย่ลงได้

คุณควรรู้ว่าคุณอาจมปีัญหาในการมองเห็นเป็นเวลาสองสามวินาทีถึงสองสามนาทีเมื่อคุณย้ายจากบริเวณที่มีแสงสว่างไปยัง
บริเวณที่มืด คุณควรระมัดระวังในการขับรถในเวลากลางคืนหรือผ่านอุโมงค์ การสวมแว่นสายตาอาจช่วยให้ดวงตาของคุณปรับ
ตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของแสงในขณะทีคุ่ณทานนลิูตาไมด์

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

นิลูตาไมดอ์าจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไม่หายไป:

ท้องผูก

อาการวิงเวียนศีรษะ

ร้อนวูบวาบ

การเปลี่ยนแปลงทางสายตา

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

คลื่นไส้

อาเจียน
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อาการปวดท้อง

ปวดท้องด้านขวาบน

เหนื่อยมาก

เบื่ออาหาร

อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่

ปัสสาวะสีเข้ม

นิลูตาไมด์อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทยข์องคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด 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 (
ไม่ใช่ในห้องนํ้า)

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 และวางยาไว้ในสถานที่ปลอดภัยทันที โดยให้อยู่ในตําแหน่งที่ลอยขึ้นและพ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://
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]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก หรือ
ตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

อาการของยาเกินขนาดอาจรวมถึง:
คลื่นไส้

อาเจียน

ปวดหัว
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อาการวิงเวียนศีรษะ

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

Nilandron®

แก้ไขล่าสุด - 01/15/2018

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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สําหรับการใชง้านเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP
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