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คําเตือนทีส่ําคัญ:

หากคุณมีภาวะหัวใจห้องบน มีโรคหลอดเลือดสมองหลังจากทีคุ่ณหยุดใช้ยานี้ อย่าหยุดทานดาบกิาทรานโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ 
ทานดาบกิาทรานต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าลืมเติมยาตามใบสั่งยาของคุณก่อนทีคุ่ณจะหมดยาเพื่อที่คุณจะไม่พลาดปริมาณ
ดาบกิาทราน หากคุณต้องการหยุดทานดาบิกาทราน แพทย์ของคุณอาจสั่งยากันเลือดแข็งชนิดอื่น ('ทินเนอร์ในเลือด') เพื่อ
ช่วยป้องกันไมใ่ห้ลิ่มเลือดก่อตัวและทําให้คุณเป็นโรคหลอดเลือดสมอง

หากคุณมียาระงับความรู้สึกแกป้วดตามเส้นประสาทหรือไขสันหลัง หรือการเจาะกระดูกสันหลังขณะทาน 'ทินเนอร์เลือด' เช่น 
ดาบกิาทราน คุณมีความเสี่ยงที่จะเกิดลิ่มเลือดในหรือรอบๆ กระดูกสันหลังของคุณ ซึ่งอาจทําใหคุ้ณเป็นอัมพาตได้ แจ้งให้
แพทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณมีสายสวนแกป้วดที่เหลืออยู่ในร่างกาย หรือเคยมีหรือเคยเจาะช่องไขสันหลังหรือ
ไขสันหลัง ความผิดปกติของกระดูกสันหลัง หรือการผ่าตัดเกี่ยวกับกระดูกสันหลังซํ้าๆ แจ้งใหแ้พทย์และเภสัชกรทราบ หาก
คุณทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้: แอนาเกรไรด์ (Agrylin), แอสไพริน และยาต้านการอักเสบทีไ่ม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) อื่นๆ 
เช่น ไอบโูพรเฟน (แอดวิล, มอตริน), อินโดเมธาซิน (อินโดซิน (อินโดซิน, ทิวอร์เบกซ์), คีโตโพรเฟน และนาโพรเซน (Aleve, 
Anaprox, อื่นๆ), cilostazol (Pletal), clopidogrel (Plavix), dipyridamole (Persantine), eptifibatide 
(Integrilin), heparin, prasugrel (Effient), ticagrelor (Brilinta), ticlopidine, tirofiban (Aggrastat) และ 
warfarin (Coumadin, Jantoven) หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันท:ี ปวดหลัง กล้ามเนื้อ
อ่อนแรง (โดยเฉพาะทีข่าและเท้าของคุณ) ชาหรือรู้สึกเสียวซ่า (โดยเฉพาะทีข่าของคุณ) หรือสูญเสียการควบคุมลําไสห้รือ
กระเพาะปัสสาวะของคุณ

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณอาจสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบ
การตอบสนองของร่างกายคุณต่อดาบิกาทราน

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยดาบิกาทราน และ
ทุกครั้งที่คุณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ นอกจากนี้
คุณยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

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

hy เป็นยานี้กําหนด?

Dabigatran ใชร้ักษาลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดําส่วนลึก (DVT; ลิ่มเลือด มักอยู่ทีข่า) และเส้นเลือดอุดตันทีป่อด (PE; ลิ่ม
เลือดในปอด) ในผู้ใหญแ่ละเด็กอายุ 3 เดือนขึ้นไปทีไ่ด้รับการรักษาด้วยยาฉีด สารกันเลือดแข็ง ('ทินเนอร์เลือด') นอกจากนี้ยังใช้
เพื่อลดความเสี่ยงของ DVT และ PE ไม่ให้เกิดขึ้นอีกหลังจากการรักษาเบื้องต้นเสร็จสิ้นในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 3 เดือนขึ้นไป 
Dabigatran ใชเ้พื่อช่วยป้องกัน DVT และ PE ในผู้ใหญท่ี่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนสะโพก Dabigatran ยังใช้เพื่อช่วยป้องกันโรค
หลอดเลือดสมองหรือลิ่มเลือดทีร่้ายแรงในผู้ใหญท่ี่มภีาวะหัวใจห้องบน Dabigatran อยูใ่นกลุ่มของยาต้านการแข็งตัวของเลือดที่
เรียกว่า direct thrombin inhibitors มันทํางานโดยป้องกันไม่ให้ลิ่มเลือดก่อตัวในร่างกาย

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Dabigatran มาเป็นแคปซูลและเม็ดที่รับประทานทางปาก เมื่อใช้ dabigatran เพื่อรักษาหรือป้องกัน DVT หรือ PE หรือเพื่อ
ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองหรือลิ่มเลือดที่ร้ายแรงในผู้ที่มีภาวะหัวใจห้องบน มักใชว้ันละสองครั้ง เมื่อใชด้าบิกาทรานเพื่อป้องกัน 
DVT หรือ PE หลังการผ่าตัดเปลี่ยนสะโพก โดยปกติจะใชเ้วลา 1 ถึง 4 ชั่วโมงหลังการผ่าตัด และวันละครั้งเป็นเวลา 28 ถึง 35 วัน 
แคปซูล Dabigatran อาจรับประทานโดยมีหรือไม่มอีาหารก็ได้ ทานแคปซูลดาบิกาทรานพร้อมอาหารหากยานั้นทําใหป้วดท้อง ให้ยา
เม็ดดาบิกาทรานก่อนอาหารเพื่อให้แน่ใจว่าลูกของคุณได้รับยาครบถ้วน ใช้ดาบิกาทรานในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคําแนะนํา
บนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทยห์รือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้ dabigatran ตรงตามที่กํากับไว้

กลืนทั้งแคปซูลด้วยนํ้าทั้งแก้ว อย่าแยกเคี้ยวหรือบดขยี้ ห้ามเปิดแคปซูลและโรยอาหารหรือเครื่องดื่ม

ควรใช้ Dabigatran เม็ดกับอาหารอ่อนหรือนํ้าแอปเปิ้ล อย่าผสมเม็ดกับนมหรืออาหารทีม่ีผลิตภัณฑ์นม ในการเตรียมยาดาบิกา
ทรานเพลเลตด้วยอาหารนิ่มๆ ให้โรยทั้งซองบนอาหารนิ่มๆ เช่น ซีเรียลข้าวเด็ก (เตรียมนํ้า) แครอทบด กล้วยบด หรือซอสแอปเปิ้ล 
ให้ส่วนผสมทั้งหมดภายใน 30 นาทีหลังจากโรยเม็ดลงบนอาหารอ่อน หรือคุณสามารถใหย้าเม็ดดาบกิาทรานกับลูกของคุณพร้อมกับ
นํ้าแอปเปิ้ล ช้อนเม็ดยาเข้าปากลูกของคุณและให้นํ้าแอปเปิ้ลมากเท่าที่จําเป็นเพื่อกลืนเม็ด หรือคุณสามารถผสมเม็ดในนํ้าแอปเปิ้ลเล็ก
น้อยและให้ลูกของคุณดื่มส่วนผสมทั้งหมด หากเม็ดเกาะติดถ้วย ให้เติมนํ้าแอปเปิ้ลเล็กน้อยแล้วส่งใหลู้กของคุณ ทําซํ้าตามความ
จําเป็นจนกว่าเม็ดทั้งหมดจะหายไป อย่าเก็บส่วนผสมของเม็ดดาบิกาทรานและอาหารอ่อนหรือนํ้าแอปเปิ้ล ใช้ภายใน 30 นาทีหลังผสม

หากบุตรของท่านไม่ไดร้ับยาดาบิกาทรานครบขนาด ห้ามใหย้าอีกในเวลานี้ รับประทานยาครั้งต่อไปตามเวลาที่กําหนด
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Dabigatran จะช่วยป้องกันจังหวะและลิ่มเลือดไดต้ราบเท่าที่คุณยังใชต้่อไป ทานดาบิกาทรานต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าลืมเติม
ใบสั่งยาของคุณก่อนที่คุณจะหมดยาเพื่อทีคุ่ณจะไม่พลาดปริมาณดาบิกาทราน อย่าหยุดทานดาบิกาทรานโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ 
หากคุณหยุดทานดาบกิาทรานกะทันหันความเสี่ยงทีคุ่ณจะเป็นก้อนหรือเป็นโรคหลอดเลือดสมองอาจเพิ่มขึ้น

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานดาบิกาทราน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาดาบิกาทราน ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในแคปซูลดาบิกาทรานหรือยาเม็ด 
สอบถามเภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการใช้ยา

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพรที่
คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี:้ dronedarone (Multaq), ketoconazole (Nizoral) และ 
rifampin (Rifadin, Rimactane, ใน Rifamate, ใน Rifater) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณ
อย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมลีิ้นหัวใจถูกแทนที่ หรือเพิ่งสังเกตเห็นรอยฟกชํ้าหรือเลือดออกผิดปกติ 
แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานดาบิกาทราน

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมหีรือเคยมีปัญหาเลือดออก มีเลือดออกหรือมีแผลในกระเพาะอาหารหรือลําไส้ของ
คุณ หรือโรคไต

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับประทานดาบิกาทราน 
ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ การใช้ยาดาบิกาทรานอาจเพิ่มความเสี่ยงทีคุ่ณจะประสบภาวะเลือดออกรุนแรงในระหว่างการคลอด
และการคลอด

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงและประโยชน์ของการใชด้าบิกาทรานหากคุณอายุ 75 ปีขึ้นไป

หากคุณกําลังมีการผ่าตัด รวมถึงการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใชย้าดาบกิาทราน

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณจําปริมาณทีล่ืมไปน้อยกว่า 6 ชั่วโมงก่อนกําหนดขนาดยาครั้งต่อไป ให้ข้าม
ขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Dabigatran อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากมีอาการเหล่านีเ้กิดขึ้น:
อาการปวดท้อง
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ท้องเสีย

อิจฉาริษยา

คลื่นไส้

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

ชํ้าหรือมีเลือดออกผิดปกติ

ปัสสาวะสีชมพูหรือนํ้าตาล

อุจจาระแดงหรือดํา

ไอเป็นเลือด

อาเจียนมีเลือดปนหรือดเูหมือนกากกาแฟ

มีเลือดออกจากเหงือก

เลือดกําเดาไหลบ่อย

ประจําเดือนมามาก

เลือดออกจากบาดแผลที่กินเวลานานกว่าปกติ

ปวดข้อหรือบวม

ปวดหัว

อาการวิงเวียนศีรษะหรือหน้ามืด

ความอ่อนแอ

ลมพิษ

ผื่น

อาการคัน

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

เจ็บหน้าอกหรือแน่น

อาการบวมทีใ่บหน้า คอ ลิ้น ริมฝีปาก ตา แขน มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง

Dabigatran 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?
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เก็บยานี้ไวใ้นภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก อย่าเก็บแคปซูลดาบิกาทรานไว้ในกล่องใส่ยาหรือกล่องใส่ยา เก็บไวท้ี่
อุณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นส่วนเกิน เปิดแคปซูล dabigatran ครั้งละหนึ่งขวดเท่านั้น ปิดขวดแคปซูลดาบิกา
ทรานที่เปิดอยู่ก่อนเปิดขวดใหม่ ทิ้งแคปซูลทีเ่หลืออยู่ในภาชนะ 4 เดือนหลังจากที่คุณเปิดมัน ปิดผนึกซองอัดเม็ดดาบิกาทรานแต่ละ
ซองในถุงอะลูมิเนียมจนกว่าคุณจะพร้อมใช้ ทิ้งซองอัดเม็ดทีไ่ม่ได้ใช้ออกไป 6 เดือนหลังจากเปิดถุงอะลูมิเนียม

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

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
ชํ้าหรือมีเลือดออกผิดปกติ

ปัสสาวะสีชมพูหรือนํ้าตาล

อุจจาระแดงหรือดํา

อาเจียนมีเลือดปนหรือดเูหมือนกากกาแฟ

ไอเป็นเลือด

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์
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