
บ้าน →ยา สมุนไพรและอาหารเสริม → Apremilast

URL ของหน้านี:้ https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a614022.html

Apremilast
ออกเสียงว่า (ก่อน 'ไมล์ล่าสุด)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Apremilast ใชใ้นการรักษาโรคสะเก็ดเงิน (เงื่อนไขที่ทําใหเ้กิดอาการปวดข้อ บวม และเกล็ดบนผิวหนัง) นอกจากนีย้ังใชร้ักษาโรค
สะเก็ดเงินจากคราบพลัคระดับปานกลางถึงรุนแรง (โรคผิวหนังที่มีรอยแดงเป็นสะเก็ดขึ้นบนร่างกายบางส่วน) ในผู้ที่อาจได้รับ
ประโยชน์จากการใช้ยาหรือการส่องไฟ (การรักษาทีเ่กี่ยวข้องกับการเปิดเผยผิวหนังต่อแสงอัลตราไวโอเลต) Apremilast ใช้รักษา
แผลในปากในผู้ที่มีอาการ Behcet (ความผิดปกติทีท่ําให้หลอดเลือดบวมในร่างกาย) Apremilast อยูใ่นกลุ่มยาที่เรียกว่า 
phosphodiesterase inhibitors มันทํางานโดยการปิดกั้นการกระทําของสารธรรมชาติบางชนิดในร่างกายที่ทําใหเ้กิดการอักเสบ

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Apremilast มาเป็นแท็บเล็ตทีต่้องใชท้างปาก โดยปกตจิะใช้เวลาวันละสองครั้ง ใช้ apremilast ในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตาม
คําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้ apremilast ตรงตามที่
กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

กลืนเม็ดทั้งหมด อย่าแยกเคี้ยวหรือบดขยี้

แพทย์ของคุณอาจเริ่มให้คุณกินยาอะพรีมิลาสในปริมาณตํ่าและค่อยๆ เพิ่มขนาดยาทุกวันใน 5 วันแรกของการรักษา

Apremilast ควบคุมโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงินหรือโรคสะเก็ดเงินจากคราบจุลินทรีย์ หรือรักษาแผลในช่องปาก แต่ไม่สามารถ
รักษาได้ ใช้ apremilast ต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานอะพรมีิลาสโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานยาอะพรมีิลาส
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แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาอะพรมีิลาส ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดอะพรีมิลาส สอบถามเภสัชกร
ของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการใช้ยา

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพ
รอื่นๆ ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ยาบางชนิดสําหรับอาการชัก เช่น carbamazepine 
(Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol, Teril), phenobarbital, phenytoin (Dilantin, Phenytek) หรือ rifampin 
(Rifadin, Rimactane) แพทยข์องคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมหีรือเคยเป็นโรคซึมเศร้า ปัญหาทางอารมณ์ ความคิดเกี่ยวกับการทําร้ายหรือฆ่า
ตัวตาย หรือวางแผนหรือพยายามทําเช่นนั้น หรือเป็นโรคไต

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะใชย้าอะพรีมิลาส ให้โทร
เรียกแพทย์ของคุณ

คุณควรรู้ว่าสุขภาพจิตของคุณอาจเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่คาดคิด และคุณอาจรู้สึกหดหู่หรือฆ่าตัวตาย (กําลังคิดที่จะทําร้าย
หรือฆ่าตัวตาย หรือวางแผนหรือพยายามทําเช่นนั้น) ในขณะที่คุณกําลังใช้ยาอะพรมีิลาส คุณและแพทย์ของคุณจะเป็นผู้ตัดสิน
ใจว่าความเสี่ยงของการใช้ยานีม้ากกว่าความเสี่ยงของการไม่ใช้ยาหรือไม่ คุณ ครอบครัว หรือผู้ดูแลของคุณควรโทรหาแพทย์
ทันที หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้: ภาวะซึมเศร้าใหม่หรือแย่ลง พูดคุยหรือคิดเกี่ยวกับต้องการทําร้ายตัวเองหรือจบชีวิตของ
คุณ หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรืออารมณ์ทีผ่ิดปกติอื่นๆ . ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าครอบครัวหรือผู้ดูแลของคุณรู้ว่าอาการ
ใดที่อาจร้ายแรง เพื่อให้พวกเขาสามารถโทรหาแพทย์ได้หากคุณไม่สามารถไปรับการรักษาด้วยตนเองได้

คุณควรรู้ว่า apremilast อาจทําใหน้ํ้าหนักลดลงได้ แพทย์ควรตรวจนํ้าหนักของคุณเป็นประจํา และคุณควรตรวจนํ้าหนักของ
คุณเป็นประจําในระหว่างการรักษาด้วยยาอะพรีมิลาส หากคุณสังเกตเห็นว่าคุณกําลังลดนํ้าหนักอยู่ ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Apremilast อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

ท้องเสีย

คลื่นไส้

อาการปวดท้อง

อาเจียน

ปวดหัว

เจ็บคอ ไอ และมีไข้

จาม นํ้ามูกไหล และคัดจมูก
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Apremilast อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะทีใ่ช้ยานี้

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 เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากแสง ความร้อนและความชื้นส่วนเกิน 
(ไม่ใชใ่นห้องนํ้า)

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาหแ์ละยาหยอดตา 
ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไมท่นต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล็อคฝาครอบ
นิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัยทันที - อันทีอ่ยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://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?

เก็บนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์ของคุณ

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

โอเตซลา®
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