
กรดทอลเฟนามิก 200 มก.
แท็บเล็ต

(กรดโทลเฟนามิก)

อ่านเอกสารนี้อย่างละเอียดก่อนที่คุณจะเริ่มใชย้านี้ เนื่องจากมีข้อมูลสําคัญสําหรับคุณ

-
-
-

เก็บใบนี้ไว้ คุณอาจต้องอ่านอีกครั้ง
หากคุณมีคําถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล
ยานี้ได้รับการกําหนดให้คุณเท่านั้น อย่าส่งต่อให้คนอื่น อาจทําร้ายพวกเขา
แม้ว่าอาการป่วยของพวกเขาจะเหมือนกับคุณก็ตาม
หากคุณไดร้ับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงทีอ่าจเกิดขึ้นซึ่ง
ไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ดูหัวข้อที่ 4

-

มีอะไรอยูใ่นแผ่นพับนี้:
1. ยาเม็ด Tolfenamic Acid 200 มก. คืออะไรและใช้สําหรับอะไร
2. สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนรับประทาน Tolfenamic Acid 200mg Tablets
3. วิธรีับประทาน Tolfenamic Acid 200mg Tablets
4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น
5. วิธีเก็บแท็บเล็ต Tolfenamic Acid 200 มก.
6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่นๆ

1. ยาเม็ด Tolfenamic Acid 200 มก. คืออะไรและใชส้ําหรับอะไร

กรดโทลเฟนามิกเป็นหนึ่งในกลุ่มยาทีเ่รียกว่ายาต้านการอักเสบทีไ่มใ่ช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) NSAIDs 
ช่วยลดอาการปวด

ยาเม็ด Tolfenamic Acid 200 มก. มีประสิทธิภาพในการรักษาอาการปวดที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีไมเกรนแบบ
เฉียบพลันในผู้ใหญ่

2. สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนรับประทาน Tolfenamic Acid 200mg Tablets

อย่ากินยาเม็ด Tolfenamic Acid 200 มก. ถ้าคุณ
-
-

แพ้กรดโทลเฟนามิกหรือส่วนผสมอื่นใด (ระบุไว้ในหัวข้อ 6) เคยมีอาการแพ้ (เช่น หอบหืด นํ้ามูก ผด
ผื่น หรือบวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือลําคอ) เมื่อรับประทานไอบูโพรเฟน แอสไพริน หรืออื่นๆ 
NSAIDs มีอาการตับ ไต หรือหัวใจล้มเหลวอย่างรุนแรง

อยู่ในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์
มีหรือมีประวัติเป็นแผลในกระเพาะอาหารซํ้าหรือมีเลือดออกในกระเพาะอาหาร (แผลหรือมีเลือดออกในกระเพาะอาหาร
หรือลําไส้เล็กส่วนต้น)
เคยมีเลือดออกหรือการเจาะในทางเดินอาหารของคุณเนื่องจากการรักษาด้วย NSAID

-
-
-

-

คําเตือนและข้อควรระวัง
พูดคุยกับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนรับประทานยาเม็ดโทลเฟนามิกแอซิด 200 มก.

ดูแลเป็นพิเศษด้วย Tolfenamic Acid 200mg Tablets ถ้าคุณ
- กําลังใช้ NSAIDs อื่น ๆ รวมถึง NSAIDs ที่เรียกว่า COX-2 inhibitors

TITLE - TOLFENAMIC ACID / TUFNIL MEDICATION PATIENT INFORMATION IN THAI

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-tolfenamic-acid-tufnil-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.12616.pdf


-
-
-
-
-
-
-
-

เป็นผูสู้งอายุ
มีหรือเคยเป็นโรคหอบหืด
มีการทํางานของหัวใจ ตับ หรือไตลดลง มีหรือมี
ความดันโลหิตสูง
มีโรคทางเดินอาหาร (โรคโครห์นหรือการอักเสบของลําไส้ใหญ่และทวารหนัก) มีโรคเกี่ยวกับเนื้อเยื่อเกี่ยว
พัน เช่น โรคลูปัส erythematosus (SLE)
มีโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย และ/หรือโรคหลอดเลือดสมอง มีแผล
ในกระเพาะอาหาร เลือดออกในลําไส้ หรือการเจาะทะลุ

ยาเช่น Tolfenamic Acid 200mg Tablets อาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยของอาการหัวใจ
วาย ("กล้ามเนื้อหัวใจตาย") หรือโรคหลอดเลือดสมอง ความเสี่ยงใด ๆ ที่มีแนวโน้มมากกว่าด้วยปริมาณทีสู่ง
และการรักษาทีย่ืดเยื้อ ไมเ่กินปริมาณทีแ่นะนําหรือระยะเวลาในการรักษา

หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองก่อนหน้านี้ หรือคิดว่าคุณอาจมีความเสี่ยงต่อภาวะเหล่า
นี้ (เช่น หากคุณมีความดันโลหิตสูง เบาหวาน คอเลสเตอรอลสูงขึ้น ไตรกลีเซอไรด์สูงขึ้น หรือสูบบุหรี)่ คุณ
ควรปรึกษาการรักษากับแพทย์หรือ เภสัชกร.

เด็ก
ไม่แนะนําใหใ้ช้ในเด็ก

ยาอื่น ๆ และ Tolfenamic Acid 200mg Tablets
แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ หากคุณกําลังรับประทาน เพิ่งกําลังรับประทาน หรืออาจกําลังใชย้าอื่น 
ๆ รวมทั้งยาทีไ่ด้รับโดยไม่มใีบสั่งยา
- NSAIDs อื่น ๆ (รวมถึงแอสไพริน) เนื่องจากยาเม็ด Tolfenamic Acid 200 มก. อาจเพิ่มความเสี่ยง

ต่อผลทีไ่ม่พึงประสงค์
การเต้นของหัวใจไกลโคไซด์ (ยารักษาโรคหัวใจ) เนื่องจากยาเม็ด Tolfenamic Acid 200 มก. อาจเพิ่มความเสี่ยง
ต่อผลทีไ่ม่พึงประสงค์และทําใหห้ัวใจล้มเหลวรุนแรงขึ้น
คอร์ติโคสเตียรอยด์ (ใชร้ักษาอาการอักเสบต่างๆ) เนื่องจากยา Tolfenamic Acid 200 มก. อาจเพิ่ม
ความเสี่ยงต่อผลที่ไมพ่ึงประสงค์ในทางเดินอาหาร
Quinolones (ยาปฏิชีวนะ) เนื่องจากยาเม็ด Tolfenamic Acid 200 มก. อาจเพิ่มความเสี่ยง

ต่อการเกิดอาการชัก
Tacrolimus, ciclosporin (ยาที่ใชก้ดภูมิคุ้มกัน) เนื่องจาก Tolfenamic Acid 200mg Tablets อาจ
เพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาไต
ยาเม็ดนํ้า (ยาขับปัสสาวะ) เนื่องจากยาเม็ด Tolfenamic Acid 200 มก. อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหา
ไต
ยาที่ใชร้ักษาความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าที่เรียกว่า selective serotonin re-uptake 
inhibitors (SSRIs)
ยาทีใ่ช้รักษาความดันโลหิตสูง Mifepristone (
ยาทําแท้ง)
ลิเธยีม (ใชร้ักษาอาการทางจิตบางอย่าง) เมโธเทรกเซต (ใช้รักษาเช่น 
มะเร็ง โรคสะเก็ดเงิน และโรคไขข้อ) ทินเนอร์เลือด เช่น วาร์ฟารินหรือ
แอสไพริน
Zidovudine (ใชใ้นกรณีทีต่ิดเชื้อ HIV)

-

-

-

-

-

-

-
-
-
-
-
-

Tolfenamic Acid 200mg แท็บเล็ตพร้อมอาหารเครื่องดื่มและแอลกอฮอล ์
Tolfenamic Acid 200mg Tablets ควรรับประทานพร้อมหรือหลังอาหาร ยาของ
คุณ

ดื่มนํ้าสักแก้วกับ

การตั้งครรภ์ ให้นมบุตร และภาวะเจริญพันธุ์
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หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือกําลังให้นมบุตร คิดว่าคุณกําลังตั้งครรภ์หรือกําลังวางแผนที่จะมีลูก ขอคําแนะนํา
จากแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้

มีรายงานความผิดปกตใินทารกทีม่ารดาได้รับ NSAIDs ระหว่างตั้งครรภ์ ในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2 ของการตั้ง
ครรภ์ ไม่ควรให้กรดโทลเฟนามิกเว้นแต่จําเป็นอย่างชัดเจน คุณไมค่วรทานกรดโทลเฟนามิกในช่วงสามเดือน
สุดท้ายของการตั้งครรภ์ เนื่องจากอาจส่งผลต่อการทํางานของไตและการไหลเวียนของไตของทารก การแข็ง
ตัวของเลือดในมารดาและทารก และการคลอดบุตร

ควรหลีกเลี่ยงกรด Tolfenamic หากคุณใหน้มบุตร เนื่องจากยาปริมาณเล็กน้อยอาจผ่านเข้าสู่นํ้านมแมไ่ด้

ยาเม็ด Tolfenamic Acid 200 มก. อาจทําใหต้ั้งครรภ์ไดย้ากขึ้น คุณควรแจ้งแพทย์หากคุณกําลัง
วางแผนที่จะตั้งครรภ์หรือหากคุณมปีัญหาในการตั้งครรภ์

การขับรถและการใชเ้ครื่องจักร
ยาเม็ด Tolfenamic Acid 200 มก. อาจทําให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ, ง่วงนอน, อ่อนเพลียและรบกวน
การมองเห็น หากคุณไดร้ับผลกระทบจากสิ่งเหล่านี้ อย่าขับรถหรือใชเ้ครื่องจักร

ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับส่วนผสมบางอย่างของแท็บเล็ต Tolfenamic Acid 200mg ยาเม็ด 
Tolfenamic Acid 200 มก. มโีซเดียมน้อยกว่า 1 มิลลิโมล (23 มก.) ต่อเม็ด กล่าวคือ 'ปราศจากโซเดียม'

3. วิธีรับประทาน Tolfenamic Acid 200mg Tablets

ใช้ยานี้ตามที่แพทย์หรือเภสัชกรบอกเสมอ ตรวจสอบกับแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณไม่แน่ใจ

แพทยจ์ะสั่งจ่ายยาทีเ่หมาะสมกับคุณ ปริมาณอาจทําซํ้าไดข้ึ้นอยู่กับการตอบสนองของคุณครั้งหนึ่งหลังจาก 
1-2 ชั่วโมง

ควรรับประทานยาเม็ดทางปาก (ทางปาก)

ควรกลืนแท็บเล็ตทั้งหมด ดื่มนํ้าหนึ่งแก้วกับยาของคุณ

ปริมาณปกติคือ:

ผู้ใหญ่:
ไมเกรน – การโจมตีแบบเฉียบพลัน: 200 มก. เมื่อมีอาการไมเกรนครั้งแรก การรักษาสามารถทําซํ้าได้หลังจาก
ผ่านไป 1-2 ชั่วโมงหากไมไ่ด้ผลทีน่่าพอใจ

ใช้ในเด็ก:
ไม่แนะนําใหใ้ช้ในเด็ก

ผู้สูงอายุ:
แพทย์ของคุณจะกําหนดปริมาณทีเ่หมาะสมสําหรับคุณ

หากคุณทาน Tolfenamic Acid 200mg Tablets มากกว่าทีค่วรจะเป็น
หากคุณได้รับยา Tolfenamic Acid 200 มก. มากกว่าทีค่วรจะเป็น โปรดติดต่อแพทย์หรือโรงพยาบาลใน
พื้นที่ของคุณทันที

หากคุณลืมทาน Tolfenamic Acid 200mg Tablets
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อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยปริมาณทีล่ืม

หากคุณหยุดทานยา Tolfenamic Acid 200mg Tablets
เป็นสิ่งสําคัญมากทีคุ่ณจะต้องทานยาตามที่แพทย์สั่ง คุณไม่ควรหยุดรับประทานยา Tolfenamic Acid 200 
มก. ทันที ก่อนที่คุณจะปรึกษาแพทย์

หากคุณมีคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชย้านี้ โปรดติดต่อแพทยห์รือเภสัชกรของคุณ

4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

เช่นเดียวกับยาทั้งหมด ยานี้สามารถทําใหเ้กิดผลข้างเคียงได้ แม้ว่าจะไม่ใช่ทุกคนทีไ่ดร้ับก็ตาม

หากคุณมีอาการข้างเคียงใดๆ ต่อไปนีใ้นระหว่างการรักษาหยุดกินยาและขอความช่วยเหลือทางการ
แพทย์ทันที:
-
-
-

ส่งเลือดในอุจจาระของคุณ (อุจจาระ/การ
เคลื่อนไหว) ผ่านอุจจาระสดีํา
อาเจียนเป็นเลือดหรืออนุภาคสีเข้มที่ดูเหมือนกากกาแฟ

หยุดกินยาและบอกแพทย์หากคุณพบ:
-
-

อาหารไม่ย่อยหรืออิจฉาริษยา
ปวดท้องหรืออาการผิดปกติอื่นๆ ของกระเพาะ

หากเกิดผลข้างเคียงร้ายแรงใดๆ ดังต่อไปนี้หยุดกินยานีแ้ละติดต่อแพทย์ของคุณทันทีหรือตรงไปที่แผนก
ฉุกเฉินที่โรงพยาบาลใกล้บ้านคุณ
-
-
-
-
-

แผลในกระเพาะอาหาร (เรอ, ไม่สบายในกระเพาะอาหาร, อาเจียน) 
เลือดออกในทางเดินอาหาร
อาการแพ้ช็อกจากภูมิแพ้ (หายใจถี่, ผื่นหรือหายใจดังเสียงฮืด ๆ) อาการ
บวมที่ใบหน้า, ริมฝีปาก, ลิ้นหรือลําคอ
ปฏิกิริยาทางผิวหนังทีร่้ายแรงกับผื่นแดงหรือตุ่มพอง การอักเสบของผิวหนังและ/หรือผิวชั้นบนลอก
ออก เช่น Stevens Johnson Syndrome และ Toxic Epidermal Necrolysis (หายากมาก)

ขาดเซลลเ์ม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่ง (อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ เป็นหวัด มีไข้สูง เจ็บคอ) ลดจํานวนเซลล์เม็ด
เลือดทั้งหมด (อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ อ่อนเพลีย เวียนศีรษะ เลือดออกเอง)

เยื่อหุ้มสมองอักเสบ (คอเคล็ด, ปวดหัว, มีไข้, คลื่นไส้, อาเจียนหรือเวียนศีรษะ) จุด
สแีดงหรือสีม่วงบนผิวหนัง
ภาพหลอน
การอักเสบของตับ (ผิวเหลืองหรือตาขาว) การอักเสบของไตและไตวาย (การ
รบกวนการถ่ายปัสสาวะ) อุจจาระเป็นเลือด

อาเจียนเป็นเลือด
อาการแพ้ เช่น หอบหืด หอบหืดกําเริบ หายใจมีเสียงหวีด หายใจลําบาก การอักเสบของตับอ่อน 
(ตับอ่อนอักเสบ) ความดันโลหิตสูง (ความดันโลหิตสูง)

ภาวะหัวใจล้มเหลว

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ผลข้างเคียงอื่นๆ มีดังต่อไปนี้ และคุณควรแจ้งให้แพทยท์ราบทันทีทีส่ังเกตเห็นสิ่งเหล่านี:้

-
-
-
-

บวม
คลื่นไส้
อาเจียน
ท้องเสีย
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-
-
-
-
-
-

ท้องอืด (ลม)
ท้องผูก
อาหารไม่ย่อย
อาการปวดท้อง
การอักเสบของปากหรือกระเพาะอาหาร
โรคทางเดินอาหารแย่ลง (โรค Crohn หรือการอักเสบของลําไส้ใหญ่และทวารหนัก)

ผื่น
อาการคัน
ผดผื่น
รบกวนการมองเห็น
ปวดตาและ/หรือสูญเสียการมองเห็น

ความรู้สึกของเข็มหมุดและเข็มบนผิวหนัง

ความสับสน
หอูื้อ
ตัวสั่นหรือตัวสั่น
ความรู้สึกอิ่มเอมใจ
เวียนหัว
ความรู้สึกอ่อนแอทีค่ลุมเครือ

อาการง่วงนอน
ปวดเล็กน้อยเมื่อผ่านปัสสาวะ
ปัสสาวะเปลี่ยนสี (มีสีมะนาวน้อยกว่า) การทํางานของตับ
หรือไตลดลง
ความไวต่อแสง

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ยาเช่น Tolfenamic Acid 200mg Tablets อาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยของอาการหัวใจวาย ("
กล้ามเนื้อหัวใจตาย") หรือโรคหลอดเลือดสมอง

การรายงานผลข้างเคียง
หากคุณได้รับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงทีอ่าจเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้
ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ คุณยังสามารถรายงานผลข้างเคียงไดโ้ดยตรงผ่านโครงการใบเหลืองที่:
www.mhra.gov.uk/yellowcard หรือค้นหา MHRA Yellow Card ใน Google Play หรือ Apple App 
Store

โดยการรายงานผลข้างเคียง คุณสามารถช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของยานี้ได้

5. วิธีเก็บแท็บเล็ต Tolfenamic Acid 200 มก.

เก็บยานี้ใหพ้้นสายตาและมือเด็ก

ห้ามใช้ยานีห้ลังจากวันหมดอายุซึ่งระบุไว้บนกล่อง วันหมดอายุหมายถึงวันสุดท้ายของเดือนนั้น

อย่าทิ้งยาผ่านทางนํ้าเสียหรือของเสียในครัวเรือน ถามเภสัชกรของคุณถึงวิธีทิ้งยาที่คุณไมไ่ด้ใช้อีกต่อไป 
มาตรการเหล่านีจ้ะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม

เก็บทีอุ่ณหภูมิตํ่ากว่า 25 องศาเซลเซียส
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6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่นๆ

ยาเม็ด Tolfenamic Acid 200 มก. ประกอบด้วยอะไรบ้าง
- สารออกฤทธิ์คือกรดโทลเฟนามิก
- ส่วนผสมอื่นๆ ได้แก่ แป้งข้าวโพด โซเดียมสตาร์ชไกลโคเลต macrogol กรดอัลจนิิก ไมโครคริสตัลลีน 

เซลลูโลส โซเดียมครอสคารเ์มลโลส ซิลิกาคอลลอยดแ์อนไฮดรัส และโซเดียม สเตียริลฟูมาเรต

แท็บเล็ต Tolfenamic Acid 200 มก. มีลักษณะอย่างไรและเนื้อหาของแพ็ค
ยาเม็ด Tolfenamic Acid 200 มก. เป็นเม็ดสีขาว รูปไข่ นูน มีรอยขีด โดยมีเครื่องหมาย FM7 และ GEA อยู่
ด้านหนึ่ง

แท็บเล็ต Tolfenamic Acid 200 มก. บรรจุในแผลพุพองหรือภาชนะบรรจเุม็ดพลาสติกและมีจําหน่ายใน
แพ็คที่มี 3, 10 และ 30 เม็ด ขนาดของบรรจุภัณฑ์อาจไม่สามารถวางตลาดได้ทั้งหมด

ผู้ถืออนุญาตการตลาด
A/S GEA Farmaceutisk Fabrik, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 โคเปนเฮเกน S, เดนมาร์ก

ผู้ผลิต
FAMAR SA,7 Anthoussas Av.,153 44 Anthoussa Attiki, กรีซ หรือ

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Copenhagen S, เดนมาร์ก

จัดจําหน่ายโดย:Galen Limited, นิคมอุตสาหกรรม Seagoe, Craigavon, BT63 5UA, สหราชอาณาจักร

แผ่นพับนี้ได้รับการแก้ไขล่าสุดในเดือนมิถุนายน 2020
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