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hy เป็นยานี้กําหนด?

Nintedanib ใช้รักษาพังผืดในปอดไมท่ราบสาเหตุ (IPF; การเกิดแผลเป็นในปอดโดยไม่ทราบสาเหต)ุ นอกจากนี้ยังใช้ในการรักษา
โรคปอดคั่นระหว่างหน้าที่เป็นพังผืดเรื้อรังบางประเภท (ILD; โรคต่อเนื่องทีม่ีรอยแผลเป็นเพิ่มขึ้นในปอด) Nintedanib ยังใช้เพื่อ
ชะลออัตราการลดลงของการทํางานของปอดในผู้ที่เป็นโรคปอดคั่นระหว่างหน้าที่เกี่ยวข้องกับเส้นโลหิตตีบ (SSc-ILD; หรือที่เรียกว่า 
ILD ที่เกี่ยวข้องกับ scleroderma: โรคที่มแีผลเป็นทีป่อดซึ่งมักจะเป็นอันตรายถึงชีวิต ). Nintedanib อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าสาร
ยับยั้งไคเนส มันทํางานโดยการปิดกั้นการทํางานของเอ็นไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการทําให้เกิดพังผืด

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Nintedanib มาเป็นแคปซูลเพื่อรับประทานทางปาก มักจะมาพร้อมกับอาหารทุก 12 ชั่วโมง (วันละสองครั้ง) ใชแ้คปซูล 
nintedanib ในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอใหแ้พทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วน
ใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้ nintedanib ตรงตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

กลืนแคปซูลทั้งหมดด้วยของเหลว อย่าเคี้ยวหรือบดขยี้

แพทย์ของคุณอาจต้องลดขนาดยาหรือหยุดการรักษาหากคุณพบผลข้างเคียงทีรุ่นแรง อย่าลืมบอกแพทย์ว่าคุณรู้สึกอย่างไร
ระหว่างการรักษา

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานนินเทดานิบ
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ nintedanib ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในแคปซูล nintedanib สอบถาม
เภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิตเพื่อดูรายการส่วนผสม
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แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังรับประทานหรือวางแผนทีจ่ะใช้ยาอื่นๆ ทีต่้องสั่งโดยแพทย์และไม่ใชใ่บสั่งยา อย่า
ลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: สารกันเลือดแข็ง (''ทินเนอร์เลือด'') เช่น warfarin (Coumadin, Jantoven); แอสไพรินและยาต้าน
การอักเสบที่ไม่ใชส่เตียรอยด์ (NSAIDS) เช่น ibuprofen (Advil, Motrin, อื่น ๆ ) และ naproxen (Aleve, Anaprox, 
Naprelan); carbamazepine (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol, Teril); อรีิโทรมัยซิน (EES, Ery-Tab, Eryc); 
คีโตโคนาโซล; ยาระบาย; สเตียรอยด์ในช่องปากเช่น dexamethasone (Decadron, Deexpak), methylprednisolone 
(Medrol) และ prednisone; ฟีนโิทอิน (Dilantin, Phenytek); ไพร์เฟนิโดน (Esbriet); ไรแฟมพิน (Rifadin, 
Rimactane, ใน Rifamate, ใน Rifater); หรือนํ้ายาปรับอุจจาระ

บอกแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ผลิตภัณฑส์มุนไพรอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์น

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณหรือใครก็ตามในครอบครัวของคุณเคยมีปัญหาเลือดออก ถ้าคุณมีหรือเคยเป็น
โรคตับหรือโรคหัวใจ โรคถุงผนังลําไส้ใหญ่อักเสบ (diverticulitis; ถุงเล็กๆ ในเยื่อบุของลําไส้ใหญ่ที่อาจเกิดการอักเสบ) หรือ 
ลิ่มเลือดและถ้าคุณเพิ่งได้รับการผ่าตัดช่องท้อง

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรืออาจจะตั้งครรภไ์ด้ คุณไม่ควรเริ่มใช้ nintedanib จนกว่าการ
ทดสอบการตั้งครรภจ์ะแสดงว่าคุณไมไ่ด้ตั้งครรภ์ คุณไม่ควรตั้งครรภ์ในขณะทีท่านนินเทดานิบ ยาอาจเป็นอันตรายต่อทารกใน
ครรภ์ของคุณ Nintedanib อาจลดประสิทธิภาพของฮอร์โมนคุมกําเนิด (ยาคุมกําเนิด แผ่นแปะ แหวน การปลูกถ่าย หรือการ
ฉีดยา) ดังนั้นคุณไม่ควรใชส้ิ่งเหล่านี้เป็นวิธีเดียวในการคุมกําเนิด คุณต้องใชว้ิธีคุมกําเนิดด้วย (อุปกรณ์ที่กั้นไม่ใหส้เปิร์มเข้าสู่
มดลูก เช่น ถุงยางอนามัยหรือไดอะแฟรม) พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับวิธีการคุมกําเนิดทีคุ่ณสามารถใชใ้นระหว่างการ
รักษาและอย่างน้อย 3 เดือนหลังจากรับประทานยา nintedanib ครั้งสุดท้าย หากคุณตั้งครรภข์ณะทานนินเทดานิบ

แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูก

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณใชผ้ลิตภัณฑ์ยาสูบ การสูบบุหรีอ่าจลดประสิทธิภาพของยานี้ คุณควรหยุดสูบบุหรี่
ก่อนทีคุ่ณจะเริ่มใช้ nintedanib และหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ระหว่างการรักษาของคุณ

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

หากคุณลืมทานยานนิเทดานิบ ให้ข้ามขนาดยาทีล่ืมไปและดําเนินการตามกําหนดเวลาปกติของคุณ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการ
พลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Nintedanib อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไมห่ายไป:

คลื่นไส้

อาเจียน

ความอยากอาหารลดลง

ลดนํ้าหนัก
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ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

ท้องเสีย

เหนื่อยมาก

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

ขาดพลังงาน

เบื่ออาหาร

ปวดท้องด้านขวาบน

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

ปัสสาวะสีเข้มหรือสีนํ้าตาล (สีชา)

อาการเจ็บหน้าอก

ปวดแขน หลัง คอ หรือขากรรไกร

หายใจถี่

ชาหรืออ่อนแรงที่ด้านใดด้านหนึ่งของร่างกาย

พูดลําบาก

ปวดหัว

อาการวิงเวียนศีรษะ

แผลทีร่ักษาไม่หาย

ปวดท้องหรือบวม คลื่นไส้ อาเจียน มีไข้ หนาวสั่น หรือมีเลือดปนในอุจจาระ

ผื่น

อาการคัน

Nintedanib 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 (
ไม่ใช่ในห้องนํ้า)

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาหแ์ละยาหยอดตา 
ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไมท่นต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล็อคฝาครอบ
นิรภัยเสมอ
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และวางยาไวใ้นที่ปลอดภัยทันที โดยให้ยาอยู่ให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://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

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างก่อนและระหว่าง
การรักษาของคุณเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อ nintedanib

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

Ofev®

แก้ไขล่าสุด - 05/15/2020

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ

AHFS®ข้อมูลยาของผูป้่วย™ ©ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West 
Highway, Suite 900, เบเทสดา, แมริแลนด์ สงวนลิขสิทธิ์. ทําซํ้า

สําหรับการใชง้านเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ
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http://www.upandaway.org/
http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help
https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/


14/14/22, 15:02 น. Nintedanib สมุนไพรยาและอาหารเสริม

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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