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คําเตือนทีส่ําคัญ:

หากคุณมีโรคตับอักเสบซีเรื้อรัง (การติดเชื้อไวรัสต่อเนื่องที่อาจทําลายตับ) และคุณทานยาเอลทรอมโบพากร่วมกับยารักษาโรค
ตับอักเสบซีที่เรียกว่าอินเตอร์เฟอรอน (Peginterferon, Pegintron และอื่นๆ) และไรโบวิริน (โคพีกัส, รีเบทอล, ไรบาสเฟียร์ 
และอื่นๆ) มี เพิ่มความเสี่ยงที่คุณจะพัฒนาความเสียหายของตับอย่างรุนแรง หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์
ของคุณทันที: ผิวหรือตาเป็นสีเหลือง ปัสสาวะสีเข้ม เหนื่อยล้ามากเกินไป ปวดบริเวณด้านขวาบนของกระเพาะอาหาร ท้องบวม 
หรือสับสน

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการตรวจทางห้องปฏิบัตกิารบางอย่างก่อนและ
ระหว่างการรักษาของคุณเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อ eltrombopag

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยยา 
eltrombopag และทุกครั้งทีคุ่ณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคํา
ถามใดๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

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

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ eltrombopag

hy เป็นยานี้กําหนด?

Eltrombopag ใชเ้พื่อเพิ่มจํานวนเกล็ดเลือด (เซลล์ทีช่่วยให้ลิ่มเลือด) เพื่อลดความเสี่ยงของการตกเลือดในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 1 ปี
ขึ้นไปที่มีภูมิคุ้มกันตํ่า thrombocytopenia (ITP; ภาวะต่อเนื่องที่อาจทําใหช้ํ้าหรือผิดปกต)ิ มีเลือดออกเนื่องจากเกล็ดเลือดใน
เลือดตํ่าอย่างผิดปกต)ิ และผู้ทีไ่มไ่ด้รับความช่วยเหลือหรือไม่สามารถรักษาด้วยวิธีอื่นได้ รวมถึงการใช้ยาหรือการผ่าตัดเอาม้ามออก 
Eltrombopag ยังใช้เพื่อเพิ่มจํานวนเกล็ดเลือดในผู้ทีเ่ป็นโรคตับอักเสบซี (การติดเชื้อไวรัสทีอ่าจทําลายตับ) เพื่อให้สามารถเริ่มต้น
และรักษาต่อไปด้วย interferon (Peginterferon, Pegintron, อื่นๆ) และ ribavirin (Rebetol) Eltrombopag ยังใชร้่วมกับ
ยาอื่น ๆ เพื่อรักษา aplastic
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โรคโลหิตจาง (ภาวะที่ร่างกายสร้างเซลลเ์ม็ดเลือดใหม่ไม่เพียงพอ) ในผู้ใหญแ่ละเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไป นอกจากนีย้ังใชร้ักษาโรคโลหิต
จางในผู้ใหญ่ที่ไม่ไดร้ับความช่วยเหลือจากยาอื่น ๆ Eltrombopag ใชเ้พื่อเพิ่มจํานวนเกล็ดเลือดใหม้ากพอที่จะลดความเสี่ยงของ
การมีเลือดออกในผู้ที่เป็นโรค ITP หรือ aplastic anemia หรือเพื่อรักษา interferon และ ribavirin ในผู้ทีเ่ป็นโรคตับอักเสบซี 
อย่างไรก็ตาม ไม่ไดใ้ชเ้พื่อเพิ่มจํานวนเกล็ดเลือด ระดับปกติ ไม่ควรใช้ Eltrombopag เพื่อรักษาผู้ทีม่ีเกล็ดเลือดตํ่าเนื่องจากภาวะ
อื่นที่ไม่ใช่ ITP, ไวรัสตับอักเสบซีหรือโรคโลหิตจาง aplastic Eltrombopag อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่า thrombopoietin 
receptor agonists มันทํางานโดยทําใหเ้ซลล์ในไขกระดูกผลิตเกล็ดเลือดมากขึ้น

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Eltrombopag มาในรูปแบบแท็บเล็ตและเป็นผงสําหรับระงับช่องปาก (ของเหลว) เพื่อใชท้างปาก โดยปกตจิะใช้เวลาวันละครั้งใน
ขณะท้องว่างอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนหรือ 2 ชั่วโมงหลังรับประทานอาหาร ใช้ eltrombopag ในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคํา
แนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทยห์รือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้ eltrombopag ตรงตามที่
กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

ใช้ eltrombopag อย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนหรือ 4 ชั่วโมงหลังจากทีคุ่ณกินหรือดื่มอาหารที่มีแคลเซียมมาก เช่น ผลิตภัณฑจ์ากนม 
นํ้าผลไม้เสริมแคลเซียม ซีเรียล ข้าวโอ๊ต และขนมปัง ปลาเทราท;์ หอยกาบ; ผักใบเขียว เช่น ผักโขมและกระหลํ่าปลี และเต้าหู้และ
ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองอื่นๆ ปรึกษาแพทย์หากคุณไมแ่น่ใจว่าอาหารนั้นมีแคลเซียมอยู่มากหรือไม่ คุณอาจพบว่าการใช้ 
eltrombopag ในช่วงเริ่มต้นหรือสิ้นสุดวันมีประโยชน์ เพื่อทีคุ่ณจะได้กินอาหารเหล่านี้ได้ในช่วงเวลาส่วนใหญท่ี่คุณตื่น

กลืนเม็ดทั้งหมด ห้ามแยก เคี้ยว หรือบด และผสมให้เป็นอาหารหรือของเหลว

หากคุณกําลังใช้ผงสําหรับระงับช่องปาก ให้อ่านคําแนะนําของผู้ผลิตสําหรับการใชท้ี่มาพร้อมกับยาอย่างละเอียด คําแนะนําเหล่านี้
อธิบายวิธีการเตรียมและวัดขนาดยาของคุณ ผสมผงกับนํ้าเย็นหรือนํ้าเย็นก่อนใช้ อย่าผสมแป้งกับนํ้าร้อน ทันทหีลังจากเตรียมให้
กลืนยา หากไม่ดําเนินการภายใน 30 นาที หรือมีของเหลวเหลืออยู่ ให้ทิ้งส่วนผสมลงในถังขยะ (อย่าเทลงในอ่างล้างจาน)

อย่าใหแ้ป้งสัมผัสผิวของคุณ หากคุณทําแป้งหกใสผ่ิวหนัง ให้ล้างออกทันทดี้วยสบูแ่ละนํ้า โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมี
ปฏิกิริยาทางผิวหนังหรือหากคุณมคีําถามใด ๆ

แพทย์ของคุณอาจเริ่มให้คุณกินยาเอลทรอมโบพากในปริมาณตํ่าและปรับขนาดยาตามการตอบสนองต่อยาของคุณ ในช่วงเริ่มต้น
ของการรักษา แพทยจ์ะสั่งการตรวจเลือดเพื่อตรวจระดับเกล็ดเลือดของคุณสัปดาหล์ะครั้ง แพทย์ของคุณอาจเพิ่มขนาดยาหาก
ระดับเกล็ดเลือดตํ่าเกินไป หากระดับเกล็ดเลือดของคุณสูงเกินไป แพทย์ของคุณอาจลดขนาดยาหรืออาจไม่ให้ยาเอลทรอมโบพากใน
ระยะเวลาหนึ่ง หลังจากที่การรักษาของคุณดําเนินไประยะหนึ่งแล้วและแพทย์ของคุณพบว่าปริมาณยาเอลทรอมโบพากทีเ่หมาะกับ
คุณ ระดับเกล็ดเลือดของคุณจะได้รับการตรวจน้อยลง ระดับเกล็ดเลือดของคุณจะได้รับการตรวจสอบทุกสัปดาหเ์ป็นเวลาอย่างน้อย 
4 สัปดาห์หลังจากทีคุ่ณหยุดใช้ eltrombopag

หากคุณมี ITP เรื้อรัง คุณอาจได้รับยาอื่นๆ เพื่อรักษาสภาพของคุณร่วมกับยา eltrombopag แพทย์ของคุณอาจลดปริมาณ
ยาเหล่านี้หาก eltrombopag ทํางานไดด้ีสําหรับคุณ
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Eltrombopag ไม่ไดผ้ลสําหรับทุกคน หากระดับเกล็ดเลือดของคุณไม่เพิ่มขึ้นเพียงพอหลังจากที่คุณกินยาเอลทรอมโบพากมาระ
ยะหนึ่งแล้ว แพทยอ์าจแจ้งให้คุณหยุดใชย้าเอลทรอมโบพาก

Eltrombopag อาจช่วยควบคุมสภาพของคุณ แต่ไมส่ามารถรักษาได้ ทาน eltrombopag ต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทาน
ยาเอลทรอมโบพากโดยไมไ่ด้ปรึกษาแพทย์

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานเอลทรอมโบแพก

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยา eltrombopag ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในแท็บเล็ต eltrombopag 
สอบถามเภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการใช้ยา

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพรที่
คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี:้ สารกันเลือดแข็ง (ทินเนอร์เลือด) เช่น warfarin (Coumadin, 
Jantoven); bosentan (Tracleer); ยาลดคอเลสเตอรอล (สแตติน) เช่น atorvastatin (Lipitor ใน Caduet), 
fluvastatin (Lescol), pitavastatin (Livalo, Zypitamag), pravastatin (Pravachol), rosuvastatin (Crestor) และ 
simvastatin (Zocor, Flolopid ใน Vytorin); ezetimibe (Zetia ใน Vytorin); ไกลบิวไรด์ (Diabeta, Glynase); อิมาติ
นิบ (Gleevec); ยาไอริโนทแีคน (Camptosar, Onivyde); olmesartan (เบนิการ์ใน Azor ใน Tribenzor); ลาปาทินิบ 
(Tykerb); เมโธเทรกเซต (Rasuvo, Trexall, อื่นๆ); ไมโตแซนโทรน; repaglinide (Prandin): rifampin (Rimactane, 
Rifadin, ใน Rifamate, Rifater); ซัลฟาซาลาซีน (Azulfidine); topotecan (Hycamtin) และ valsartan (Diovan ใน 
Byvalson ใน Entresto ใน Exforge) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผล
ข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจโต้ตอบกับ eltrombopag ดังนั้นโปรดแจ้งใหแ้พทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลัง
ใช้ แม้แต่ยาที่ไม่ปรากฏในรายการนี้

หากคุณกําลังทานยาลดกรดที่มแีคลเซียม อะลูมิเนียม หรือแมกนีเซียม (Maalox, Mylanta, Tums) หรืออาหารเสริมวิตามิน
หรือแร่ธาตุที่มีแคลเซียม ธาตุเหล็ก สังกะสี หรือซีลีเนียม ใหท้านเอลทรอมโบพาก 2 ชั่วโมงก่อนหรือ 4 ชั่วโมงหลังรับประทาน

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเป็นคนเชื้อสายเอเชียตะวันออก (จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน หรือเกาหลี) และหากคุณ
เคยเป็นหรือเคยเป็นโรคต้อกระจก (เลนส์ตาขุ่นมัวทีอ่าจก่อให้เกิดปัญหาการมองเห็น) ลิ่มเลือด ภาวะใดๆ ที่เพิ่มความเสี่ยงที่
คุณจะเกิดลิ่มเลือด ปัญหาเกี่ยวกับเลือดออก โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (MDS; โรคเลือดที่อาจนําไปสูม่ะเร็ง) หรือโรคตับ 
แจ้งแพทย์ด้วยหากคุณเคยผ่าตัดเอาม้ามออก

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ คุณไม่ควรตั้งครรภ์ระหว่างการรักษาด้วยยา eltrombopag ใช้การ
คุมกําเนิดที่มปีระสิทธิภาพในขณะที่คุณไดร้ับการรักษาและเป็นเวลา 7 วันหลังจากทานครั้งสุดท้าย หากคุณตั้งครรภข์ณะทานยา
เอลทรอมโบพาก ใหโ้ทรเรียกแพทย์ของคุณ

แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูก คุณไม่ควรให้นมลูกในขณะทีท่านยาเอลทรอมโบพาก

หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจทําใหเ้กิดการบาดเจ็บและมีเลือดออกในระหว่างการรักษาด้วย eltrombopag Eltrombopag ใชเ้พื่อ
ลดความเสี่ยงที่คุณจะมีเลือดออกรุนแรง แต่ก็ยังมีความเสี่ยงทีเ่ลือดออกอาจเกิดขึ้น

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ
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ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ข้ามปริมาณที่ไมไ่ดร้ับและดําเนินการตามกําหนดเวลาการให้ยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด อย่ากินยาเอลทรอม
โบพากมากกว่าหนึ่งโดสในหนึ่งวัน

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Eltrombopag อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

ปวดหลัง

ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือกระตุก

ปวดหัว

อาการไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้ ปวดศีรษะ เจ็บคอ ไอ เหนื่อย หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามร่างกาย

ความอ่อนแอ

เหนื่อยมาก

ความอยากอาหารลดลง

ปวดหรือบวมในปากหรือลําคอ

ผมร่วง

ผื่น

สีผิวเปลี่ยน

ผิวรู้สึกเสียวซ่า, คันหรือแสบร้อน

อาการบวมทีข่้อเท้า เท้า หรือขาท่อนล่าง

ปวดฟัน (ในเด็ก)

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

บวม, ปวด, อ่อนโยน, อบอุ่นหรือแดงทีข่าข้างเดียว

หายใจถี่, ไอเป็นเลือด, หัวใจเต้นเร็ว, หายใจเร็ว, ปวดเมื่อหายใจลึก ๆ

เจ็บหน้าอก แขน หลัง คอ กราม หรือท้อง เหงื่อออกเย็น หน้ามืด

พูดช้าหรือพูดยาก อ่อนแรงหรือชาทีใ่บหน้าอย่างกะทันหัน แขนหรือขา ปวดหัวกะทันหัน มีปัญหาการมองเห็นกะทันหัน เดิน
ลําบากกะทันหัน

ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง

มีเมฆมาก มองเห็นไม่ชัด หรือการมองเห็นเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

Eltrombopag อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะทีใ่ช้ยานี้

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a609011.html 4/6



15/4/22, 12:33 น. เอลทรอมโบพาก สมุนไพรยาและอาหารเสริม

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) หากยาของคุณมาพร้อมกับซองดูดความชื้น (ซองเล็กๆ ทีม่ีสารที่ดูดซับความชื้นเพื่อใหย้าแห้ง) ให้ทิ้งซองไวใ้นขวด
แต่ระวังอย่ากลืน

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
ตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
ผื่น

หัวใจเต้นช้า

เหนื่อยเหลือเกิน

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

แพทย์จะสั่งตรวจตาก่อนและระหว่างการรักษาด้วยยาเอลทรอมโบพาก

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์) 
ทั้งหมดทีคุ่ณกําลังใช้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรืออาหารอื่นๆ
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อาหารเสริม คุณควรนํารายการนี้ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญที่
พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญเช่นกัน
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แก้ไขล่าสุด - 02/15/2019

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

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a609011.html 6/6

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

