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การฉีดอีนอกซาพาริน
ออกเสียงว่า (ee nox a pa 'rin)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

หากคุณมียาระงับความรู้สึกแกป้วดตามเส้นประสาทหรือไขสันหลัง หรือการเจาะกระดูกสันหลังขณะทาน 'ทินเนอร์เลือด' เช่น 
ยาอีนอกซาพาริน คุณมีความเสี่ยงทีจ่ะเกิดลิ่มเลือดในหรือรอบๆ กระดูกสันหลังของคุณ ซึ่งอาจทําให้คุณเป็นอัมพาตได้ แจ้ง
ให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดอื่น ๆ ('ยาละลายลิ่มเลือด') เช่น วาร์ฟาริน (คมูา
ดิน), แอนาเกรไรด์ (Agrylin), แอสไพรินหรือยาแกอ้ักเสบทีไ่ม่ใช่สเตียรอยด์ (ไอบโูพรเฟน, นาโพรเซน), ซลิอสทาซอล 
(Pletal), โคลพโิดเกรล (Plavix), ไดไพริดาโมล (เพอร์แซนทีน), eptifibatide (อินเตกริลิน), ปราซูเกรล (อย่างมี
ประสิทธิภาพ), ซัลฟินไพราโซน (อองตูราน), ทิคโลพดิีน (ติคลิด) และไทโรฟีบัน (อักกราสแตท)

หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันท:ี ชา, รู้สึกเสียวซ่า, ขาอ่อนแรงหรือเป็นอัมพาต และสูญเสีย
การควบคุมกระเพาะปัสสาวะหรือลําไสข้องคุณ

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้อีโนซาปาริน เก็บนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์ของคุณ

hy เป็นยานี้กําหนด?

Enoxaparin ใช้เพื่อป้องกันลิ่มเลือดทีข่าในผูป้่วยที่นอนบนเตียงหรือผู้ทีเ่ปลี่ยนสะโพก เปลี่ยนข้อเข่า หรือผ่าตัดกระเพาะอาหาร ใช้
ร่วมกับแอสไพรินเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (เจ็บหน้าอก) และอาการหัวใจวาย นอกจากนีย้ังใชร้่วมกับ 
warfarin เพื่อรักษาลิ่มเลือดทีข่า Enoxaparin อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าเฮปารินทีม่ีนํ้าหนักโมเลกุลตํ่า มันทํางานโดยหยุดการก่อตัว
ของสารที่ทําให้เกิดลิ่มเลือด

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Enoxaparin มาในรูปแบบการฉีดในหลอดฉีดยาเพื่อฉีดเข้าไปใต้ผิวหนัง (ใต้ผิวหนัง) แต่ไม่เข้าสูก่ล้ามเนื้อของคุณ มักจะไดร้ับวันละ
สองครั้ง คุณอาจจะเริ่มใช้ยาในขณะทีคุ่ณอยู่ในโรงพยาบาลและใชย้านี้เป็นเวลารวม 10 ถึง 14 วัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลาก
ใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้อีนอกซาพารินตรงตามทีก่ํากับไว้ อย่า
ฉีดมากหรือน้อยหรือฉีดบ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด
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ใช้อีโนซาพารินต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานอีโนซาพารินโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

ผู้ใหบ้ริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณจะสอนวิธีฉีดวัคซีนให้ตัวเองหรือจัดเตรียมให้คนอื่นฉีดยาให้คุณ มักฉีด Enoxaparin ใน
บริเวณท้อง คุณต้องใช้ส่วนอื่นของท้องทุกครั้งที่ทําการยิง หากคุณมีคําถามเกี่ยวกับสถานที่ทีจ่ะฉีดยา ใหส้อบถามผู้ให้บริการด้าน
การดูแลสุขภาพของคุณ เข็มฉีดยาแต่ละอันมียาเพียงพอสําหรับการยิงครั้งเดียว อย่าใชก้ระบอกฉีดยาและเข็มมากกว่าหนึ่งครั้ง 
แพทย์ เภสัชกร หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพจะบอกวิธีทิ้งเข็มและหลอดฉีดยาที่ใชแ้ล้วเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เก็บ
หลอดฉีดยาและเข็มฉีดยาให้พ้นมือเด็ก

ในการฉีดอีนอกซาพาริน ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําเหล่านี:้
1. ล้างมือและบริเวณผิวหนังทีคุ่ณจะฉีด

2. ดูกระบอกฉีดยาเพื่อให้แน่ใจว่ายามคีวามชัดเจนและไม่มีสีหรือสเีหลืองซีด

3. ถอดหมวกออกจากเข็ม อย่าดันอากาศหรือยาใดๆ ออกจากกระบอกฉีดยาก่อนทีจ่ะฉีดยา เว้นแต่ผู้ใหบ้ริการด้านการดูแล
สุขภาพของคุณจะบอกคุณ

4. นอนราบและหยิกผิวหนังระหว่างนิ้วกับนิ้วโป้ง ดันเข็มทั้งหมดเข้าไปในผิวหนังแล้วกดทีลู่กสูบของกระบอกฉีดยาเพื่อฉีดยา จับที่
ผิวหนังตลอดเวลาที่คุณถ่ายภาพ อย่าถูบริเวณนั้นหลังจากที่คุณยิง

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานอีโนซาปาริน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้อีนอกซาพาริน เฮปาริน ยาอื่นๆ หรือผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมู

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังใชย้าที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาที่
ระบุไว้ในส่วนคําเตือนที่สําคัญและวิตามิน

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมลีิ้นหัวใจเทียม และหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคไต ติดเชื้อในหัวใจ โรค
หลอดเลือดสมอง ภาวะเลือดออกผิดปกติ แผลพุพอง หรือเกล็ดเลือดตํ่า

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะทานอีโนซาปาริน ให้
ติดต่อแพทย์ของคุณ

หากคุณกําลังมีการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ยาอีนอกซาพาริน

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ฉีดยาที่ไม่ได้รับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าฉีดยาสองครั้งเพื่อชดเชยการไมไ่ด้รับ
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ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Enoxaparin อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไม่หายไป:

ท้องเสีย

ไข้

ระคายเคืองหรือแสบร้อนบริเวณทีฉ่ีด

หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้หรือตามที่ระบุไว้ในส่วนคําเตือนที่สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที
:

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

อุจจาระสีดําหรือเลือด

เลือดในปัสสาวะ

ข้อเท้าและ/หรือเท้าบวม

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?

เก็บยานี้ให้พ้นมือเด็ก เก็บหลอดฉีดยาไว้ที่อุณหภูมหิ้องและห่างจากความร้อนและความชื้นที่มากเกินไป (ไม่ใช่ในห้องนํ้า) อย่าใช้
กระบอกฉีดยาหากมีการรั่วไหลหรือหากของเหลวมสีีเข้มหรือมีอนุภาค

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 และวางยาไว้ในสถานที่ปลอดภัยทันที โดยให้อยู่ในตําแหน่งที่ลอยขึ้นและพ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://
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
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หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบ
การรักษาด้วยยา enoxaparin ของคุณ

Enoxaparin ป้องกันไม่ให้เลือดจับตัวเป็นลิ่ม ดังนั้นอาจใช้เวลานานกว่าปกตใินการหยุดเลือดหากคุณถูกตัดหรือได้รับบาดเจ็บ 
หลีกเลี่ยงกิจกรรมทีม่ีความเสี่ยงสูงทีจ่ะทําให้เกิดการบาดเจ็บ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากเลือดออกผิดปกติ

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ใบสั่งยาของคุณอาจไม่สามารถเติมเงินได้

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

ชื่อแรนด์
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