
OCALIVA ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม 5 มก. OCALIVA 10
mg เม็ดเคลือบฟิล์ม

กรด obeticholic

ยานี้ต้องได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยให้ระบุข้อมูลความปลอดภัยใหม่ได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถ
ช่วยได้โดยการรายงานผลข้างเคียงที่คุณอาจได้รับ ดูส่วนท้ายของส่วนที่ 4 สําหรับวิธีการรายงานผลข้างเคียง

อ่านเอกสารนี้อย่างละเอียดก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ยานี้ เนื่องจากมีข้อมูลสําคัญสําหรับคุณ

- เก็บใบนีไ้ว้ คุณอาจต้องอ่านอีกครั้ง
- หากคุณมีคําถามเพิ่มเติม ให้ถามแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลของคุณ
- ยานี้กําหนดให้คุณเท่านั้น อย่าส่งต่อให้คนอื่น อาจเป็นอันตรายต่อพวกเขาแม้ว่าอาการป่วยของพวกเขาจะเหมือน

กับคุณก็ตาม
หากคุณได้รับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นซึ่ง
ไม่ไดร้ะบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ดูหัวข้อที่ 4

-

มีอะไรอยู่ในแผ่นพับนี้

1. OCALIVA คืออะไรและใชท้ําอะไร
2. สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนรับประทานโอคาลวิา
3. วิธีรับประทานโอคาลิวา
4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น
5. วิธีเก็บ OCALIVA
6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ

1. OCALIVA คืออะไรและใชท้ําอะไร

OCALIVA มีสารออกฤทธิ์ กรด obeticholic (farnesoid X-receptor agonist) ซึ่งช่วยปรับปรุงการทํางาน
ของตับโดยลดการผลิตและการสร้างนํ้าดีในตับ และยังช่วยลดการอักเสบอีกด้วย

ยานี้ใชใ้นการรักษาผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่ทีเ่ป็นโรคตับชนิดหนึ่งทีเ่รียกว่า primary biliary cholangitis (หรือ
ที่เรียกว่า primary biliary cirrhosis) ไม่ว่าจะโดยตัวมันเองหรือร่วมกับยาอื่น ursodeoxycholic acid

2. สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนรับประทานโอคาลิวา

อย่าใช้โอคาลวิา:
- หากคุณแพก้รด obeticholic หรือส่วนประกอบอื่นๆ ของยานี้ (ระบไุว้ในหัวข้อ 6)

หากคุณมกีารอุดตันของทางเดินนํ้าดอีย่างสมบูรณ์ (ตับ ถุงนํ้าดี และท่อนํ้าดี)-

คําเตือนและข้อควรระวัง
พูดคุยกับแพทย์หรือเภสัชกรของคุณก่อนรับประทานโอคาลิวา

หากคุณมีอาการคันที่ยากต่อการรักษา ให้ปรึกษาแพทย์

แพทย์ของคุณจะทําการตรวจเลือดเพื่อตรวจสอบสุขภาพของตับเมื่อคุณเริ่มการรักษาและสมํ่าเสมอนับ
จากนั้นเป็นต้นไป 1

TITLE - OBETICHOLIC ACID / OCALIVA MEDICATION PATIENT INFORMATION IN THAI

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-obeticholic-acid-ocaliva-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.2561.pdf


เด็กและวัยรุ่น
ยานี้ไม่เหมาะสําหรับเด็กหรือวัยรุ่น

ยาอื่นๆ และ OCALIVA
แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ หากคุณกําลังรับประทาน เพิ่งกําลังรับประทาน หรืออาจกําลังใชย้าอื่น
อยู่

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณกําลังใช้เรซินจับกรดนํ้าดี (cholestyramine, colestipol, 
colesevelam) เพื่อลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด เนื่องจากอาจลดผลกระทบของ OCALIVA หากคุณใชย้า
เหล่านี้ ให้กิน OCALIVA อย่างน้อย 4-6 ชั่วโมงก่อนหรือ 4-6 ชั่วโมงหลังจากรับประทานเรซินจับกรดนํ้าดี โดยให้
เวลามากที่สุด

ระดับของยาบางชนิด เช่น ธโีอฟิลลีน (ยาช่วยหายใจ) หรือ ไทซานิดีน (ยาบรรเทาอาการตึงและข้อ จํากัด ของกล้าม
เนื้อ) อาจเพิ่มขึ้นและจําเป็นต้องได้รับการตรวจสอบโดยแพทย์ขณะรับประทานโอคาลิวา แพทย์ของคุณอาจต้อง
ตรวจดูว่าลิ่มเลือดของคุณอุดตันดีแคไ่หนเมื่อทานยา เช่น วารฟ์าริน (ยาทีช่่วยให้เลือดไหลเวียน) กับโอคาลิวา

การตั้งครรภ์และให้นมบุตร
มีข้อมูลเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับผลกระทบของ OCALIVA ในการตั้งครรภ์ เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อน คุณไม่ควร
รับประทาน OCALIVA หากคุณกําลังตั้งครรภ์

ไม่ทราบว่ายานีผ้่านเข้าสู่นํ้านมมนุษยห์รือไม่ แพทย์ของคุณจะพิจารณาว่าคุณควรยุตกิารให้นมแม่หรือหยุดหรืองด
เว้นจากการรักษาด้วย OCALIVA โดยคํานึงถึงประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สําหรับเด็กและประโยชน์ของ
การรักษาสําหรับคุณ

การขับรถและการใช้เครื่องจักร
ยานี้ไม่มีหรือมีอิทธิพลเล็กน้อยต่อความสามารถในการขับขีห่รือใชเ้ครื่องจักรของคุณ

3. วิธีรับประทานโอคาลวิา

ใช้ยานี้ตามที่แพทย์หรือเภสัชกรบอกเสมอ ตรวจสอบกับแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณไม่แน่ใจ

ปริมาณที่แนะนําคือหนึ่งเม็ดเคลือบฟิล์ม 5 มก. วันละครั้งโดยปาก
แพทย์ของคุณอาจปรับขนาดยาของคุณขึ้นอยู่กับการทํางานของตับหรือหากคุณมีอาการคันที่ยากต่อการรักษา

ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของร่างกายคุณหลังจาก 6 เดือน แพทย์ของคุณอาจเพิ่มขนาดยาเป็น 10 มก. วันละครั้ง 
แพทย์ของคุณจะปรึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงขนาดยากับคุณ

คุณสามารถรับประทาน OCALIVA โดยมีหรือไม่มีอาหารก็ได้ หากคุณใช้เรซินจับกรดนํ้าดี ใหท้านยานี้อย่างน้อย 
4-6 ชั่วโมงก่อนหรืออย่างน้อย 4-6 ชั่วโมงหลังจากเรซินจับกรดนํ้าดี (ดูหัวข้อ "ยาอื่นๆ และ OCALIVA")

ถ้าคุณทานโอคาลวิามากกว่าที่ควร
หากคุณกินยาเม็ดมากเกินไปโดยไม่ไดต้ั้งใจ คุณอาจพบผลข้างเคียงที่เกี่ยวกับตับ เช่น ผิวเหลือง ติดต่อ
แพทย์หรือไปโรงพยาบาลเพื่อขอคําแนะนําทันที

หากคุณลืมทานโอคาลวิา
ข้ามขนาดทีไ่ม่ได้รับและทานยาต่อไปเมื่อคุณต้องทานตามปกติ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยยาเม็ดทีล่ืม

หากคุณหยุดทานโอคาลิวา
คุณควรใช้ OCALIVA ต่อไปตราบเท่าทีแ่พทย์ของคุณบอก อย่าหยุดรับประทานยาโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ก่อน
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หากคุณมีคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ยานี้ โปรดติดต่อแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

เช่นเดียวกับยาทั้งหมด ยานีส้ามารถทําให้เกิดผลข้างเคียงได้ แม้ว่าจะไม่ใชทุ่กคนที่ได้รับก็ตาม

แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ หากคุณมอีาการคันที่ผิวหนัง (อาการคัน) หรืออาการคันแย่ลงขณะใชย้านี้ โดย
ทั่วไป อาการคันทีผ่ิวหนังเป็นผลข้างเคียงทีพ่บบ่อยมากซึ่งเริ่มภายในเดือนแรกหลังจากเริ่มการรักษาด้วย 
OCALIVA และมักจะรุนแรงน้อยลงเมื่อเวลาผ่านไป..

ผลข้างเคียงที่พบบ่อยมาก(อาจส่งผลกระทบมากกว่า 1 ใน 10 คน):
• อาการปวดท้อง
• รู้สึกเหนื่อย

ผลข้างเคียงที่พบบ่อย(อาจส่งผลกระทบถึง 1 ใน 10 คน):
• ไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ
• อาการวิงเวียนศีรษะ
• หัวใจเต้นเร็วหรือผิดปกติ (ใจสั่น)
• เจ็บปากและคอ
• ท้องผูก
• ผิวแห้ง รอยแดงของผิวหนัง (กลาก)
• ผื่น
• ปวดข้อ
• บวมที่มือและเท้า
• ไข้

การรายงานผลข้างเคียง
หากคุณไดร้ับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงทีอ่าจเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้
ระบไุว้ในเอกสารฉบับนี้ คุณสามารถรายงานผลข้างเคียงได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์ Yellow Card Scheme:
www.mhra.gov.uk/yellowcard หรือค้นหา MHRA Yellow Card ใน Google Play หรือ Apple App 
Store
โดยการรายงานผลข้างเคียง คุณสามารถช่วยใหข้้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของยานีไ้ด้

5. วิธเีก็บ OCALIVA

เก็บยานี้ให้พ้นสายตาและมือเด็ก

ห้ามใช้ยานีห้ลังจากวันหมดอายุซึ่งระบุไว้บนกล่องและขวดหลัง “EXP” วันหมดอายุหมายถึงวันสุดท้ายของ
เดือนนั้น

ยานี้ไม่ต้องการเงื่อนไขการเก็บรักษาพิเศษใด ๆ

อย่าทิ้งยาผ่านทางนํ้าเสียหรือของเสียในครัวเรือน ถามเภสัชกรของคุณถึงวิธทีิ้งยาที่คุณไม่ได้ใช้อีกต่อไป 
มาตรการเหล่านี้จะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม

6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ

OCALIVA ประกอบด้วยอะไรบ้าง
สารออกฤทธิค์ือกรด obeticholic

ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม OCALIVA 5 มก.: เม็ดเคลือบฟิล์มแต่ละเม็ดประกอบด้วย obeticholic 5 มก
กรด.

ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม OCALIVA 10 มก.: ยาเม็ดเคลือบฟิล์มแต่ละเม็ดประกอบด้วย obeticholic 10 มก
กรด.
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• ส่วนผสมอื่นๆ ได้แก่
- แกนแท็บเล็ต: ไมโครคริสตัลลีน เซลลูโลส (E460), โซเดียมสตาร์ชไกลโคเลต (ประเภท A), แมกนเีซียมส
เตียเรต
- เคลือบฟิล์ม: โพลไีวนิลแอลกอฮอล์, ส่วนทีไ่ฮโดรไลซ์ (E1203), ไททาเนียมไดออกไซด์ (E171), 

macrogol 3350 (E1521), แป้งโรยตัว (E553b), เหล็กออกไซด์สเีหลือง (E172)

OCALIVA หน้าตาเป็นอย่างไรและสิ่งของในแพ็ค
- OCALIVA 5 มก. เป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์มทรงกลมสีเหลือง มี 'INT' อยู่ด้านหนึ่งและ '5' อยูอ่ีกด้านหนึ่ง

ของยาเม็ดเคลือบฟิล์ม
OCALIVA 10 มก. เป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์มสีเหลืองรูปสามเหลี่ยม โดยมี 'INT' อยู่ด้านหนึ่งและ '10' อยู่

อีกด้านหนึ่งของยาเม็ดเคลือบฟิล์ม
-

ขนาดบรรจุ
1 ขวดพร้อมยาเม็ดเคลือบฟิล์ม 30 หรือ 100 เม็ด

ขนาดของบรรจภุัณฑ์อาจไม่สามารถวางตลาดได้ทั้งหมด

ผู้ถืออนุญาตการตลาด อินเตอร์เซ็ปต์ 
ฟาร์มา บจก.
2 Pancras Square
ลอนดอน, N1C 4AG
ประเทศอังกฤษ

ผู้ผลิต
Almac Pharma Services
นิคมอุตสาหกรรมซีโก พอร์
ทาดาวน์
เครกเอวอน
BT63 5UA
ประเทศอังกฤษ

สําหรับข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับยานี้ โปรดติดต่อตัวแทนในพื้นที่ของผู้ถือสิทธิก์ารตลาด:

Intercept Pharma UK & Ireland Ltd. 
โทร: + 44 330 100 3694

แผ่นพับนี้ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 03/2018

ยานี้ได้รับ 'การอนุมัติตามเงื่อนไข' ซึ่งหมายความว่ามีหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับยานี้

European Medicines Agency จะตรวจสอบข้อมูลใหมเ่กี่ยวกับยานี้อย่างน้อยทุกปี และเอกสารนีจ้ะได้รับการ
อัปเดตตามความจําเป็น

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับยานีม้ีอยู่ในเว็บไซต์ European Medicines Agency:http://
www.ema.europa.eu . นอกจากนีย้ังมลีิงค์ไปยังเว็บไซตอ์ื่น ๆ เกี่ยวกับโรคและการรักษาที่หายาก

4


