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Ambrisentan
ออกเสียงว่า (am '' bri sen' tan)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

อย่าใช้แอมบรเิซนแทนหากคุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ Ambrisentan อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ 
หากคุณเป็นผูห้ญิงและสามารถตั้งครรภไ์ด้ คุณไมค่วรเริ่มใช้ ambrisentan จนกว่าการทดสอบการตั้งครรภจ์ะแสดงว่าคุณ
ไม่ได้ตั้งครรภ์ คุณต้องใชว้ิธีการคุมกําเนิดที่เชื่อถือได้สองวิธีในระหว่างการรักษาด้วยยานีแ้ละเป็นเวลา 1 เดือนหลังจากหยุด
การรักษา ห้ามมีเพศสัมพันธ์โดยไม่มกีารป้องกัน พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับวิธีการคุมกําเนิดที่เหมาะกับคุณ โทรเรียก
แพทย์ของคุณทันทีหากคุณพลาดช่วงมีประจําเดือนหรือคิดว่าคุณอาจตั้งครรภ์ในขณะทีคุ่ณกําลังใชย้าแอมบริเซนแทน

เนื่องจากเสี่ยงที่จะพิการแต่กําเนิด แอมบริเซนแทนจึงมีให้สําหรับสตรผี่านโปรแกรมการจําหน่ายแบบจํากัดพิเศษเท่านั้น 
โปรแกรมที่เรียกว่า Ambrisentan REMS (Risk Evaluation and Mitigation Strategy) ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้
แน่ใจว่าผูป้่วยหญิงมีการทดสอบในห้องปฏิบัติการที่เหมาะสมก่อนและในขณะทีพ่วกเขากําลังได้รับ ambrisentan ผู้หญิง
สามารถรับ ambrisentan ได้ก็ต่อเมื่อลงทะเบียนกับโปรแกรมนี้ แพทย์ของคุณจะต้องลงทะเบียนคุณในโปรแกรมนี้ คุณ
สามารถรับยาไดจ้ากร้านขายยาทีเ่ข้าร่วมโปรแกรมเท่านั้น ถามแพทย์ของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ เกี่ยวกับการเข้าร่วม
โปรแกรมหรือวิธีรับยาของคุณ

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบบางอย่างระหว่างการรักษาด้วยแอมบริ
เซนแทน

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยแอมบริเซนแทน 
และทุกครั้งที่คุณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ นอกจาก
นี้คุณยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซตส์ํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

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

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการรับประทานแอมบริเซนแทน

hy เป็นยานี้กําหนด?
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Ambrisentan ใชเ้พียงอย่างเดียวหรือใช้ร่วมกับทาดาลาฟิล (Adcirca, Cialis) เพื่อรักษาความดันโลหิตสูงในปอด (PAH, ความ
ดันโลหิตสูงในหลอดเลือดที่นําเลือดไปยังปอด) Ambrisentan อาจช่วยเพิ่มความสามารถในการออกกําลังกายและชะลออาการที่
แย่ลงในผู้ที่มี PAH Ambrisentan อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าตัวรับเอนโดเทลิน มันทํางานโดยหยุดการทํางานของเอ็นโดเทลินซึ่ง
เป็นสารธรรมชาติทีท่ําให้หลอดเลือดตีบตันและป้องกันการไหลเวียนของเลือดตามปกติในผู้ทีม่ี PAH

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Ambrisentan มาเป็นแท็บเล็ตทีท่านทางปาก มักจะมหีรือไม่มีอาหารวันละครั้ง ใช้ ambrisentan ในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติ
ตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้ ambrisentan ตรง
ตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

กลืนเม็ดทั้งหมด อย่าแยกเคี้ยวหรือบดขยี้

แพทย์ของคุณอาจเริ่มให้ยาแอมบริเซนแทนในปริมาณตํ่าและค่อยๆ เพิ่มขนาดยา

Ambrisentan ควบคุมอาการของ PAH แต่ไมส่ามารถรักษาได้ ทานแอมบริเซนแทนต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานแอม
บริเซนแทนโดยไมไ่ด้ปรึกษาแพทย์ หากคุณหยุดใช้ยาแอมบรเิซนแทนกะทันหัน อาการของคุณอาจแย่ลงได้

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานแอมบริเซนแทน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาแอมบริเซนแทน ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดแอมบริเซนแทน สอบถาม
เภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการใช้ยา

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพ
รอื่นๆ ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงว่าคุณกําลังใชไ้ซโคลสปอริน (Gengraf, Neoral, Sandimmune) 
แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเป็นโรคพังผืดในปอดทีไ่ม่ทราบสาเหตุ (แผลเป็นทีป่อดโดยไม่ทราบสาเหตุ) 
แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานแอมบริเซนแทน

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณมีหรือเคยเป็นโรคโลหิตจาง (จํานวนเซลลเ์ม็ดเลือดแดงตํ่ากว่าปกติ) หรือโรคตับ

แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูก อย่าให้นมลูกหากคุณกําลังใช้ยาแอมบริเซนแทน

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ
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ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Ambrisentan อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไมห่ายไป:

ล้าง

ผิวสซีีด

หัวใจเต้นเร็ว

ปวดหัว

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

อาการบวมทีใ่บหน้า คอ ลิ้น ริมฝีปาก ตา มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง

เสียงแหบ

กลืนหรือหายใจลําบาก

ผื่น

นํ้าหนักขึ้นผิดปกติ

เหนื่อยมาก

เบื่ออาหาร

ขาดพลังงาน

คลื่นไส้

อาเจียน

ปวดท้องด้านขวาบน

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่

อาการคัน

ปัสสาวะสีเข้ม

ผู้ชายบางคนที่ทานยาทีค่ล้ายกับแอมบริเซนแทนพัฒนาจํานวนอสุจิที่ตํ่ากว่าปกติ (จํานวนเซลล์สืบพันธุ์เพศชาย); ผลกระทบทีอ่าจ
ส่งผลต่อความสามารถในการเป็นพ่อของลูก พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ ambrisentan หากคุณ
ต้องการมีลูกในอนาคต

Ambrisentan อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะทีใ่ช้ยานี้
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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 และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัยทันที - อันทีอ่ยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://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
ตื่นขึ้นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
ปวดหัว

ล้าง

อาการวิงเวียนศีรษะ

คลื่นไส้

คัดจมูก

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายชื่อยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์) ทั้งหมด
ที่คุณกําลังใช้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่
ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญทีพ่กติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญเช่นกัน
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http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://goo.gl/c4Rm4p
http://www.upandaway.org/
https://www.poisonhelp.org/help


14/14/22, 15:25 น. Ambrisentan สมุนไพรยาและอาหารเสริม

ชื่อแรนด์

เลเทรีส®

แก้ไขล่าสุด - 10/15/2019

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

สําหรับใชใ้นเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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