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สังเกต:

การรักษาโควิด 19:

ขณะนี้ Baricitinib กําลังมกีารศึกษาในการรักษาโรค coronavirus 2019 (COVID-19) ในผู้ที่ต้องการออกซิเจนเสริม 
เครื่องช่วยหายใจ หรือผู้ที่ต้องการออกซิเจนจากเยื่อหุ้มเซลล์ภายนอก (ECMO อุปกรณ์ทีเ่พิ่มออกซิเจนในเลือด) FDA ได้
อนุมัติ Emergency Use Authorization (EUA) เพื่ออนุญาตให้จําหน่าย baricitinib เพื่อรักษาผู้ใหญแ่ละเด็กอายุ 2 
ปีขึ้นไปที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยการติดเชื้อ COVID-19

คําเตือนทีส่ําคัญ:

การทานบารซิิทินบิอาจลดความสามารถในการต่อสู้กับการติดเชื้อและเพิ่มความเสี่ยงที่คุณจะติดเชื้อร้ายแรง ซึ่งรวมถึงการติดเชื้อราขั้นรุนแรง แบคทีเรียหรือไวรัสทีแ่พร่กระจายไปทั่วร่างกาย การติดเชื้อเหล่านี้อาจต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลและอาจทําให้เสีย

ชีวิตได้ แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณมักได้รับเชื้อชนิดใดๆ หรือหากคุณคิดว่าตอนนี้คุณอาจติดเชื้อชนิดใดๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึงการติดเชื้อเล็กน้อย (เช่น แผลเปิดหรือแผลพุพอง) การติดเชื้อที่เป็นๆ หายๆ (เช่น เริม) และการติดเชื้อเรื้อรังที่ไมห่ายไป 

แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคเบาหวาน ไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV) โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องทีไ่ด้มา (AIDS) โรคปอด หรือภาวะอื่นๆ ที่ส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของคุณ นอกจากนี้ คุณควรแจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณอาศัย

อยู่หรือเคยอาศัยอยู่ในพื้นที่ เช่น หุบเขาแม่นํ้าโอไฮโอหรือมิสซิสซิปปี้ ที่มกีารติดเชื้อราขั้นรุนแรงมากกว่าปกติ บอกแพทยห์ากคุณกําลังใช้ยาที่ลดการทํางานของระบบภูมิคุ้มกัน เช่น abatacept (Orencia); adalimumab (Humira); อนาคินระ (Kineret); 

azathioprine (Azasan, Imuran); certolizumab (ซิมเซีย); ไซโคลสปอริน (Gengraf, Neoral, Sandimmune); etanercept (Enbrel); golimumab (ซิมโปนี); อินฟลิซิแมบ (Remicade); เลฟลโูนไมด์ (Arava); เมโธเทรกเซต (Otrexup; Rasuvo, 

Trexall); ริตูซิแมบ (Rituxan); sarilumab (Kevzara); สเตียรอยด์รวมถึง dexamethasone, methylprednisolone (Medrol), prednisolone (Prelone) และ prednisone (Rayos); โทซิลิซูแมบ (Actemra); และโทฟาซิทินิบ (Xeljanz) บอกแพทย์

หากคุณกําลังใช้ยาที่ลดการทํางานของระบบภูมิคุ้มกัน เช่น abatacept (Orencia); adalimumab (Humira); อนาคินระ (Kineret); azathioprine (Azasan, Imuran); certolizumab (ซิมเซีย); ไซโคลสปอริน (Gengraf, Neoral, Sandimmune); 

etanercept (Enbrel); golimumab (ซิมโปนี); อินฟลิซิแมบ (Remicade); เลฟลูโนไมด์ (Arava); เมโธเทรกเซต (Otrexup; Rasuvo, Trexall); ริตูซิแมบ (Rituxan); sarilumab (Kevzara); สเตียรอยด์รวมถึง dexamethasone, methylprednisolone 

(Medrol), prednisolone (Prelone) และ prednisone (Rayos); โทซิลิซูแมบ (Actemra); และโทฟาซิทินิบ (Xeljanz) บอกแพทย์หากคุณกําลังใช้ยาทีล่ดการทํางานของระบบภูมิคุ้มกัน เช่น abatacept (Orencia); adalimumab (Humira); อนาคนิระ 

(Kineret); azathioprine (Azasan, Imuran); certolizumab (ซิมเซีย); ไซโคลสปอริน (Gengraf, Neoral, Sandimmune); etanercept (Enbrel); golimumab (ซิมโปนี); อินฟลิซิแมบ (Remicade); เลฟลโูนไมด์ (Arava); เมโธเทรกเซต (Otrexup; 

Rasuvo, Trexall); ริตูซิแมบ (Rituxan); sarilumab (Kevzara); สเตียรอยด์รวมถึง dexamethasone, methylprednisolone (Medrol), prednisolone (Prelone) และ prednisone (Rayos); โทซิลซิูแมบ (Actemra); และโทฟาซิทินิบ (Xeljanz) 

แซนดีมูน); etanercept (Enbrel); golimumab (ซิมโปนี); อินฟลิซิแมบ (Remicade); เลฟลูโนไมด์ (Arava); เมโธเทรกเซต (Otrexup; Rasuvo, Trexall); รติูซิแมบ (Rituxan); sarilumab (Kevzara); สเตียรอยด์รวมถึง dexamethasone, 

methylprednisolone (Medrol), prednisolone (Prelone) และ prednisone (Rayos); โทซิลิซูแมบ (Actemra); และโทฟาซิทินบิ (Xeljanz) แซนดีมูน); etanercept (Enbrel); golimumab (ซิมโปนี); อินฟลิซิแมบ (Remicade); เลฟลูโนไมด์ (Arava); 

เมโธเทรกเซต (Otrexup; Rasuvo, Trexall); ริตูซิแมบ (Rituxan); sarilumab (Kevzara); สเตียรอยด์รวมถึง dexamethasone, methylprednisolone (Medrol), prednisolone (Prelone) และ prednisone (Rayos); โทซิลิซูแมบ (Actemra); และ

โทฟาซิทินิบ (Xeljanz)

แพทย์ของคุณจะตรวจสอบสัญญาณของการติดเชื้อในระหว่างและหลังการรักษาของคุณ หากคุณมีอาการใด ๆ ต่อไปนี้ก่อน
เริ่มการรักษาหรือหากคุณพบอาการใด ๆ ต่อไปนี้
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4/122/22,14:47 น. บารซิิทินิบ สมุนไพรยาและอาหารเสริม

อาการระหว่างหรือหลังการรักษา ให้โทรเรียกแพทยท์ันท:ี มีไข้; เหงื่อออก; หนาวสั่น; อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ; ไอ; หายใจถี่; 
ลดนํ้าหนัก; ผิวอบอุ่น แดง หรือเจ็บปวด แผลบนผิวหนัง; บ่อย เจ็บปวด หรือรู้สึกแสบร้อนขณะถ่ายปัสสาวะ ท้องร่วงหรือ
เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามากเกินไป

คุณอาจติดเชื้อวัณโรคอยู่แล้ว (TB; การติดเชื้อที่ปอดอย่างร้ายแรง) แต่ไม่มีอาการของโรค ในกรณีนี้ การทานบาริซทิินิบอาจ
ทําให้การติดเชื้อรุนแรงขึ้นและทําให้เกิดอาการ แพทย์ของคุณจะทําการทดสอบผิวหนังเพื่อดูว่าคุณมีการติดเชื้อ TB ที่ไมไ่ดใ้ช้
งานก่อนและระหว่างการรักษาด้วย baricitinib หรือไม่ หากจําเป็น แพทย์จะจ่ายยารักษาการติดเชื้อนี้ให้คุณก่อนทีคุ่ณจะเริ่ม
ใช้ยาบารซิิทินบิ แจ้งให้แพทยท์ราบ หากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นวัณโรคมาก่อน หรือเคยอาศัยหรือไปเยือนประเทศที่มีวัณโรค
ทั่วไป หรือเคยอยู่ใกลค้นที่เป็นวัณโรค หากคุณมอีาการใด ๆ ต่อไปนี้ของวัณโรค หรือหากคุณมีอาการเหล่านี้ในระหว่างการ
รักษา ให้โทรเรียกแพทย์ทันท:ี ไอ ไอมีเสมหะเป็นเลือด นํ้าหนักลด กล้ามเนื้อลด หรือมีไข้

การทานบาริซิทินิบอาจเพิ่มความเสี่ยงทีคุ่ณจะเป็นมะเร็งต่อมนํ้าเหลือง (มะเร็งทีเ่ริ่มต้นในเซลล์ทีต่่อสูก้ับการติดเชื้อ) หรือ
มะเร็งประเภทอื่นๆ รวมถึงมะเร็งปอดและมะเร็งผิวหนัง แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็น
มะเร็งชนิดใดมาก่อน แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณสูบบุหรี่หรือเคยสูบบุหรี่

การทานบาริซิทินิบอาจทําใหเ้กิดปัญหาหัวใจที่ร้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ เช่น หัวใจวายหรือโรคหลอดเลือดสมอง หรือ
ลิ่มเลือดที่ร้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตในปอดหรือขา บอกแพทย์หากคุณสูบบุหรีห่รือเคยสูบบุหรี่ แจ้งแพทย์ของคุณด้วย
หากมีหรือเคยมีอาการหัวใจวายหรือปัญหาหัวใจอื่น ๆ จังหวะ; ลิ่มเลือดทีข่า แขน ปอด หรือในหลอดเลือดแดง คอเลสเตอรอล
สูง ความดันโลหิตสูง; หรือเบาหวาน หากคุณพบผลข้างเคียงใด ๆ ต่อไปนีร้ะหว่างการรักษา ใหโ้ทรเรียกแพทย์ของคุณทันที
หรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน: อาการเจ็บหน้าอกกดทับหรือทรวงอกหนัก ปวดแขน หลัง คอ กราม หรือท้อง; เหงื่อออก
เย็น รู้สึกเบา; ชาหรืออ่อนแรงทีใ่บหน้า แขนหรือขา; พูดช้าหรือยาก หายใจถีห่รือหายใจลําบาก ไอ; หรือความเจ็บปวดความ
อบอุ่น

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณอาจสั่งการทดสอบบางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบ
สนองของร่างกายคุณต่อ baricitinib

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยบาริซทิินิบและทุก
ครั้งที่คุณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ นอกจากนีคุ้ณ
ยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซตส์ํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

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

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยาบาริซิทินิบ

hy เป็นยานี้กําหนด?
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14/14/22, 14:47 น. บารซิิทินิบ สมุนไพรยาและอาหารเสริม

Baricitinib ใช้เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับยาอื่น ๆ ในการรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (เงื่อนไขทีร่่างกายโจมตีข้อต่อของตัวเอง
ทําใหเ้กิดอาการปวด บวม และสูญเสียการทํางาน) ในผู้ใหญท่ี่ไม่ตอบสนองต่อตัวยับยั้งเนื้องอกเนื้อร้าย (TNF) อย่างน้อยหนึ่งตัว ยา 
Baricitinib อยูใ่นกลุ่มยาทีเ่รียกว่า Janus kinase inhibitors (JAK) มันทํางานโดยการลดการทํางานของระบบภูมิคุ้มกัน

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Baricitinib มาในรูปแบบแท็บเล็ตที่จะรับประทานทางปาก มักจะมีหรือไม่มีอาหารวันละครั้ง ทานบาริซทิินิบในเวลาเดียวกันทุกวัน 
ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ทานบารซิิทินิบ
ตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

หากคุณไม่สามารถกลืนยาเม็ดได้ คุณอาจใส่ลงในแก้วขนาดเล็กแล้วละลายในนํ้าอุณหภูมหิ้องประมาณ 2 ช้อนชา (10 มล.) 
หมุนเนื้อหาสองสามครั้งแล้วกลืนส่วนผสมทันที หลังจากดื่มส่วนผสมแล้ว ให้เติมนํ้าอีก 10 มล. ลงในแก้ว หมุนเนื้อหาสองสาม
ครั้งแล้วกลืนส่วนผสม

แพทย์ของคุณอาจต้องหยุดการรักษาชั่วคราวหรือถาวรหากคุณพบผลข้างเคียงที่รุนแรง อย่าลืมบอกแพทย์ว่าคุณรู้สึกอย่างไร
ระหว่างการรักษา

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานบาริซิทินิบ
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาบาริซิทินิบ ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดบาริซิทินิบ สอบถามเภสัชกร
ของคุณเพื่อดรูายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพ
รอื่นๆ ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมระบุยาที่ระบไุว้ในส่วนคําเตือนที่สําคัญหรือต่อไปนี้: probenecid 
(Probalan, ใน Col-Probenecid) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผล
ข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมอีาการปวดท้องที่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัย หรือหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นแผล
พุพอง (แผลในเยื่อบุกระเพาะอาหารหรือลําไส้ของคุณ) โรคถุงผนังลําไส้ใหญอ่ักเสบ (Diverticulitis) (อาการบวมของเยื่อบุ
ลําไส้ใหญ)่ โรคโลหิตจาง (ลดลง) กว่าจํานวนเม็ดเลือดแดงปกต)ิ, งูสวัด (งูสวัด; ผื่นทีจ่ะเกิดขึ้นกับคนที่เคยเป็นโรคอีสุกอีใสใน
อดีต), มะเร็ง, โรคตับรวมทั้งตับอักเสบบหีรือตับอักเสบซีหรือโรคไต

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ หากคุณตั้งครรภข์ณะทานบาริซิทินิบ ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ

แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูก อย่าให้นมลูกขณะรับประทานบาริซทิินิบ

แจ้งให้แพทยท์ราบ หากคุณเพิ่งไดร้ับหรือมีกําหนดจะรับการฉีดวัคซีนใดๆ ห้ามฉีดวัคซีนใดๆ ระหว่างการรักษาโดยไม่ได้
ปรึกษาแพทย์
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ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

ยาบาริซิทินิบอาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไม่หายไป:

คลื่นไส้

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

ลมพิษ; ใบหน้า ตา ริมฝีปาก หรือคอบวม; กลืนหรือหายใจลําบาก

ปวดท้อง โดยเฉพาะถ้าเป็นไข้ ท้องเสีย หรือท้องผูก

หายใจถี่ เหนื่อย หรือผิวซีด

Baricitinib อาจทําให้ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดของคุณเพิ่มขึ้น แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบเพื่อตรวจสอบระดับ
คอเลสเตอรอลของคุณระหว่างการรักษาด้วยบาริซิทินิบ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยานี้

ยาบาริซิทินิบอาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ 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 และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัยทันที - อันทีอ่ยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://www.upandaway.org [http://
www.upandaway.org]
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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?

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

ก่อนทําการทดสอบในห้องปฏิบัติการ แจ้งแพทยแ์ละเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัตกิารว่าคุณกําลังใช้ยาบาริซทิินิบ

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

ชื่อแรนด์

Olumiant®
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