
บ้าน →ยา สมุนไพรและอาหารเสริม → บูเดโซไนด์

URL ของหน้านี้: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a608007.html

Budesonide
ออกเสียงว่า (bue des 'oh nide)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Budesonide (Entocort EC) ใช้ในการรักษาโรคโครห์น (ภาวะทีร่่างกายโจมตีเยื่อบุของทางเดินอาหาร ทําให้เกิดอาการ
ปวด ท้องร่วง นํ้าหนักลด และมีไข้) Budesonide (Tarpeyo) ใช้เพื่อลดโปรตีนในปัสสาวะในผู้ป่วยที่เป็น primary 
immunoglobulin A nephropathy (โรคไตที่เกิดขึ้นในบางคนเมื่อมี immunoglobin A มากเกินไปทําให้เกิดการ
อักเสบ) Budesonide อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่า corticosteroids มันทํางานโดยลดการอักเสบ (บวม) ในทางเดินอาหาร
ของผู้ที่เป็นโรค Crohn หรือในไตของผู้ทีเ่ป็นโรคไต

ยานีค้วรใชอ้ย่างไร?

Budesonide มาเป็นแคปซูลทางปาก มักใช้วันละครั้งในตอนเช้า รับประทานบูเดโซไนด์ในเวลาเดียวกันทุกวัน Budesonide 
(Tarpeyo) ควรรับประทานอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก่อนมื้ออาหาร แพทย์ของคุณจะบอกคุณว่าต้องใช้บูเดโซไนด์นานแคไ่หน 
ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้ 
budesonide ตรงตามทีก่ํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

กลืนทั้งแคปซูล อย่าแยกเคี้ยวหรือบดขยี้ หากคุณไม่สามารถกลืนแคปซูลบูเดโซไนด์ (Entocort EC) ได้ทั้งหมด แคปซูล
อาจเปิดออกและโรยด้วยซอสแอปเปิ้ลหนึ่งช้อนโต๊ะ ผสมให้เข้ากันแล้วกลืนทั้งเม็ดโดยไม่เคี้ยวภายใน 30 นาทหีลังจากผสม 
ตามด้วยส่วนผสมของซอสแอปเปิ้ลด้วยนํ้าเต็มแก้ว

Budesonide อาจช่วยควบคุมอาการของคุณได้ แต่ไม่สามารถรักษาอาการของคุณได้ แพทย์ของคุณจะดูแลคุณอย่าง
ระมัดระวังเพื่อดูว่าบูเดโซไนด์ทํางานได้ดีเพียงใดสําหรับคุณ หากควบคุมอาการได้ แพทย์อาจลดขนาดยาบเูดโซไนด์ลง หลัง
จากที่ควบคุมอาการได้เป็นเวลา 3 เดือนแล้ว แพทยอ์าจลดขนาดยาลงอย่างช้าๆ แล้วหยุดใช้ยานี้กับคุณ สิ่งสําคัญคือต้อง
บอกแพทย์ว่าคุณรู้สึกอย่างไรระหว่างการรักษา

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้
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ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานบูเดอโซไนด์
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพบู้เดโซไนด์หรือยาอื่นๆ

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สมุน
ไพรอื่นๆ ที่คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: cyclosporine, erythromycin, ketoconazole, 
indinavir, itraconazole, ritonavir และ saquinavir แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณ
อย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมีปฏิกิริยากับยาบูเดโซไนด์ด้วย ดังนั้นควรแจ้งให้แพทย์
ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้แต่ยาที่ไม่ปรากฏในรายการนี้

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณหรือคนในครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน (นํ้าตาลในเลือดสูง) หรือต้อหิน หรือ
หากคุณเป็นวัณโรค ความดันโลหิตสูง โรคกระดูกพรุน (ภาวะทีก่ระดูกบางและอ่อนแอและแตกหักง่าย) แผลในกระเพาะ
อาหาร ต้อกระจกหรือโรคตับ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ คิดว่าคุณกําลังตั้งครรภ์ หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังให้นมบุตร หากคุณตั้ง
ครรภข์ณะรับประทานบูเดโซไนด์ ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ

หากคุณกําลังมีการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ยาบเูดโซไนด์

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณไม่เคยเป็นโรคอีสุกอีใสหรือโรคหัด และคุณยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน
การติดเชื้อเหล่านี้ อยู่ห่างจากคนที่ป่วยโดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคอีสุกอีใสหรือโรคหัด หากคุณสัมผัสกับการติดเชื้อเหล่านี้
หรือหากคุณมีอาการของการติดเชื้อเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที คุณอาจต้องได้รับการรักษาเพื่อปกป้องคุณ
จากการติดเชื้อเหล่านี้

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

อย่ากินส้มโอหรือดื่มนํ้าเกรพฟรุตขณะทานยานี้

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันทีที่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตาม
ตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

Budesonide อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

ปวดหัว

อาการวิงเวียนศีรษะ

นํ้ามูกไหล จาม ไอ

คลื่นไส้

อาหารไม่ย่อย
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อาการปวดท้อง

ผิวแห้ง คัน

แก๊ส

อาเจียน

ความเหนื่อยล้า

ปวดหลัง

ความเจ็บปวด

ปวดกล้ามเนื้อ

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที:

อาการคัน

ผื่นทีผ่ิวหนัง

ไข้

บวมที่ใบหน้าและลําคอ

หายใจลําบาก

ปวดหัวอย่างรุนแรง

การมองเห็นเปลี่ยนไป

สิว

ชํ้า

บวมที่ขาหรือแขน

แผ่นไขมันหรือโคกระหว่างไหล่ของคุณ

รอยแตกลายสีชมพูหรือสีม่วงบนผิวหนังบริเวณท้อง ต้นขา หน้าอก หรือแขน

Budesonide อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะที่ใช้ยานี้
หรือถ้าอาการของคุณแย่ลง

หากคุณพบผลข้างเคียงทีร่้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
จาก 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 เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นที่มากเกิน
ไป (ไม่ใช่ในห้องนํ้า)
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ควรกําจัดยาที่ไม่จําเป็นด้วยวิธีพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่
ควรทิ้งยานี้ลงในชักโครก วิธีทีด่ีที่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใช้โปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อ
แผนกขยะ/รีไซเคิลในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซต์การกําจัดยาอย่าง
ปลอดภัยของ FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึง
โปรแกรมรับคืน

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาห์และยา
หยอดตา ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ทนต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้
ล็อคฝาครอบนิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัยทันที - อันที่อยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่https://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก 
หรือตื่นขึ้นไม่ได้ ใหโ้ทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

เก็บนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์ของคุณ

ก่อนทําการทดสอบในห้องปฏิบัติการใดๆ ให้แจ้งแพทย์และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการว่าคุณกําลังใช้ยาบูเดโซไนด์

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นสิ่งสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายชื่อยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์) 
ทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัว
ไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญที่พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็น
ข้อมูลสําคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

Entocort®EC

ทาร์เปโย®

แก้ไขล่าสุด - 02/15/2022

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ

AHFS®ข้อมูลยาของผู้ป่วย™ ©ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-
West Highway, Suite 900, เบเทสดา, แมริแลนด์ สงวนลิขสิทธิ์. ทําซํ้า

สําหรับการใชง้านเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษยข์องสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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