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สังเกต:

[โพสต์เมื่อ 09/13/2019]

ผู้ชม:ผู้ป่วย, ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ, มะเร็งวิทยา

ปัญหา:อย.เตือนว่า palbociclib (Ibrance®), ไรโบซิกลิบ (Kisqali®) และ abemaciclib (Verzenio®) ใชร้ักษาผู้ป่วย
มะเร็งเต้านมระยะลุกลามบางราย อาจทําให้ปอดอักเสบได้น้อยแต่รุนแรง FDA ได้อนุมัติคําเตือนใหม่เกี่ยวกับความเสี่ยงนี้ต่อ
ข้อมูลการสั่งจ่ายยาและการใสแ่พ็คเกจผู้ป่วยสําหรับยากลุ่ม cyclin-dependent kinase 4/6 (CDK 4/6) ทั้งกลุ่ม ประโยชน์
โดยรวมของสารยับยั้ง CDK 4/6 ยังคงมากกว่าความเสี่ยงเมื่อใช้ตามทีก่ําหนด

พื้นหลัง:สารยับยั้ง CDK 4/6 เป็นกลุ่มของยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์ที่ใชร้่วมกับการบําบัดด้วยฮอร์โมนเพื่อรักษาผู้ใหญท่ี่มตีัวรับ
ฮอร์โมน (HR) - บวก, ปัจจัยการเจริญเติบโตของผิวหนังชั้นนอกของมนุษย์ 2 (HER2) - มะเร็งเต้านมระยะลุกลามหรือมะเร็ง
เต้านมระยะลุกลามทีเ่ป็นลบ ส่วนอื่นๆ ของร่างกาย สารยับยั้ง CDK 4/6 จะปิดกั้นโมเลกุลบางอย่างทีเ่กี่ยวข้องกับการส่งเสริม
การเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง องค์การอาหารและยาอนุมัติ palbociclib ในปี 2558 และทั้ง ribociclib และ abemaciclib 
ในปี 2560 สารยับยั้ง CDK 4/6 ไดร้ับการแสดงเพื่อปรับปรุงระยะเวลาหลังจากเริ่มการรักษามะเร็งจะไม่เติบโตอย่างมากและผู้
ป่วยยังมีชีวิตอยู่เรียกว่าการอยู่รอดที่ปราศจากความก้าวหน้า (ดูรายชื่อสารยับยั้ง CDK 4/6 ที่ได้รับการอนุมัตจิาก FDA ด้าน
ล่าง)

คําแนะนํา:ผู้ป่วยควรแจ้งให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของคุณทราบทันที หากคุณมีอาการใหมห่รืออาการแย่ลง
เกี่ยวกับปอดของคุณ เนื่องจากอาจบ่งบอกถึงภาวะที่หายากแต่คุกคามถึงชีวิตซึ่งอาจทําให้เสียชีวิตได้ อาการที่ต้องระวัง 
ได้แก่ :

หายใจลําบากหรือไมส่บาย

หายใจถี่ขณะพักผ่อนหรือทํากิจกรรมน้อย

อย่าหยุดทานยาโดยไม่ไดคุ้ยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพก่อน ยาทุกชนิดมีผลข้างเคียงแม้ว่าจะใชอ้ย่างถูกต้องตามที่
กําหนด แต่โดยทั่วไปแล้วประโยชน์ของการใช้ยาเหล่านี้มีมากกว่าความเสี่ยงเหล่านี้ สิ่งสําคัญคือต้องรู้ว่าผู้คนตอบสนองต่อยา
ทุกชนิดแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสุขภาพ โรคทีพ่วกเขามี ปัจจัยทางพันธุกรรม ยาอื่นๆ ที่พวกเขาได้รับ
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และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย ปัจจัยเสี่ยงเฉพาะในการพิจารณาว่าบุคคลนั้นจะมีอาการปอดอักเสบรุนแรงเพียงใดเมื่อรับ
ประทาน palbociclib, ribociclib หรือ abemaciclib

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพควรติดตามผูป้่วยอย่างสมํ่าเสมอสําหรับอาการปอดที่บ่งบอกถึงโรคปอดคั่นระหว่างหน้า (ILD) 
และ/หรือโรคปอดอักเสบ อาการและอาการแสดงอาจรวมถึง:

ขาดออกซิเจน

ไอ

หายใจลําบาก

การแทรกซึมของคั่นระหว่างหน้าในการตรวจด้วยรังสีในผู้ป่วยที่ไม่รวมการติดเชื้อ เนื้องอก และสาเหตุอื่นๆ

การรักษาด้วยการขัดขวาง CDK 4/6 ในผู้ป่วยที่มีอาการระบบทางเดินหายใจใหมห่รือแย่ลง และหยุดการรักษาอย่างถาวรในผู้
ป่วยที่มี ILD และ/หรือปอดอักเสบรุนแรง

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ FDA ที่: http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation 
[http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation]และhttp://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety 
[http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety].

hy เป็นยานี้กําหนด?

Palbociclib ใชร้่วมกับ anastrozole (Arimidex), exemestane (Aromasin) หรือ letrozole (Femara) เพื่อรักษามะเร็งเต้า
นมระยะลุกลาม (มะเร็งเต้านมทีข่ึ้นอยู่กับฮอร์โมน เช่น เอสโตรเจนที่จะเติบโต) หรือมะเร็งเต้านม มะเร็งทีแ่พร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ 
ของร่างกายในสตรีทีห่มดประจําเดือน (เปลี่ยนชีวิต หมดประจําเดือน) หรือในผู้ชาย นอกจากนี้ Palbociclib ยังใชร้่วมกับ 
fulvestrant (Faslodex) เพื่อรักษาตัวรับฮอร์โมนบางชนิด - มะเร็งเต้านมขั้นสูง (มะเร็งเต้านมทีข่ึ้นอยู่กับฮอร์โมนเช่นเอสโตรเจนที่
จะเติบโต) หรือมะเร็งเต้านมที่แพรก่ระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกายใน ผู้ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านเอสโตรเจนเช่น tamoxifen 
(Nolvadex) พาลโบซิกลิบอยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าสารยับยั้งไคเนส มันทํางานโดยการปิดกั้นการทํางานของโปรตีนผิดปกติทีส่่ง
สัญญาณให้เซลลม์ะเร็งเพิ่มจํานวนขึ้น ซึ่งจะช่วยหยุดหรือชะลอการแพร่กระจายของเซลลม์ะเร็ง

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Palbociclib มาเป็นแคปซูลทางปาก โดยปกตแิล้วจะรับประทานพร้อมกับอาหารวันละครั้งในช่วง 21 วันแรกของรอบ 28 วัน แพทย์
ของคุณจะเป็นผูต้ัดสินใจว่าคุณควรทําซํ้ารอบนี้กีค่รั้ง รับประทาน palbociclib ในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลาก
ยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทยห์รือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้ palbociclib ตรงตามทีก่ํากับไว้ อย่ากิน
มากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

กลืนทั้งแคปซูล อย่าเปิดเคี้ยวหรือบดขยี้ อย่าใชแ้คปซูลที่แตกหรือแตก

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a615013.html 2/6

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation
http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety


14/14/22, 15:01 น. Palbociclib สมุนไพรยาและอาหารเสริม

หากคุณอาเจียนหลังจากรับประทาน palbociclib อย่ารับประทานยาอื่น ทําตามตารางการจ่ายยาตามปกตขิองคุณ

แพทย์ของคุณอาจลดขนาดยาหรือหยุดการรักษาชั่วคราวหรือถาวรหากคุณพบผลข้างเคียงบางอย่าง อย่าลืมบอกแพทย์ว่าคุณรู้สึก
อย่างไรระหว่างการรักษาด้วยยา palbociclib

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานพาลโบซคิลิบ
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ palbociclib ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในแคปซูล palbociclib สอบถาม
เภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่นๆ ทีคุ่ณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ยาต้านเชื้อราเช่น itraconazole (Onmel, 

Sporanox, Tolsura), ketoconazole, posaconazole (Noxafil) และ voriconazole (Vfend); ยาบางชนิดในการรักษาอาการชักเช่น carbamazepine (Carbatrol, Equetro, Epitol, Tegretol, อื่น ๆ ) และ phenytoin (Dilantin, 

Phenytek); คลาริโทรมัยซิน; เอ็นซาลูทาไมด์ (Xtandi); ergot alkaloids เช่น dihydroergotamine (DHE 45, Migranal) และ ergotamine (Ergomar, ใน Cafergot, ใน Migergot); ยาบางชนิดสําหรับไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง

ของมนุษย์ (HIV) หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องทีไ่ด้รับ (AIDS) รวมถึง indinavir (Crixivan), lopinavir (ใน Kaletra), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir ใน Kaletra, ใน Viekira Pak), saquinavir (Invirase) และ telaprevir (

ไม่มีให้บริการในสหรัฐอเมริกาแล้ว); เฟนทานิล (Abstral, Fentora, Lazanda, Subsys, อื่นๆ); ยากดภูมิคุ้มกันเช่น cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune), everolimus (Afinitor, Zortress), sirolimus (Rapamune) 

และ tacrolimus (Astagraf XL, Envarsus XR, Prograf); มิดาโซแลม; เนฟาโซโดน; pimozide (Orap); ควินดิีน (ใน Nuedexta); ไรแฟมพิน (Rimactane, Rifadin, ใน Rifater, ใน Rifamate); และเทลโิธรมัยซิน (คีเทค) แพทยข์อง

คุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมีปฏิกิริยากับยาพาลโบซคิลิบ ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้แต่ยาทีไ่ม่ปรากฏในรายการนี้ 

Lazanda, Subsys, อื่นๆ); ยากดภูมิคุ้มกันเช่น cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune), everolimus (Afinitor, Zortress), sirolimus (Rapamune) และ tacrolimus (Astagraf XL, Envarsus XR, Prograf); มิดาโซ

แลม; เนฟาโซโดน; pimozide (Orap); ควินดิีน (ใน Nuedexta); ไรแฟมพิน (Rimactane, Rifadin, ใน Rifater, ใน Rifamate); และเทลโิธรมัยซิน (คีเทค) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับ

ผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมีปฏิกิริยากับยาพาลโบซิคลิบ ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดทีคุ่ณกําลังใช้ แม้แต่ยาที่ไม่ปรากฏในรายการนี้ Lazanda, Subsys, อื่นๆ); ยากดภูมิคุ้มกันเช่น cyclosporine (Gengraf, 

Neoral, Sandimmune), everolimus (Afinitor, Zortress), sirolimus (Rapamune) และ tacrolimus (Astagraf XL, Envarsus XR, Prograf); มิดาโซแลม; เนฟาโซโดน; pimozide (Orap); ควินิดีน (ใน Nuedexta); ไรแฟมพิน 

(Rimactane, Rifadin, ใน Rifater, ใน Rifamate); และเทลโิธรมัยซิน (คีเทค) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมีปฏิกิริยากับยาพาลโบซิคลิบ ดังนั้น

โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้แต่ยาทีไ่ม่ปรากฏในรายการนี้ pimozide (Orap); ควินดิีน (ใน Nuedexta); ไรแฟมพิน (Rimactane, Rifadin, ใน Rifater, ใน Rifamate); และเทลโิธรมัยซิน (คีเทค) แพทย์ของ

คุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมีปฏิกิริยากับยาพาลโบซคิลิบ ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้แต่ยาทีไ่ม่ปรากฏในรายการนี้ 

pimozide (Orap); ควนิดิีน (ใน Nuedexta); ไรแฟมพิน (Rimactane, Rifadin, ใน Rifater, ใน Rifamate); และเทลโิธรมัยซิน (คีเทค) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ 

อีกจํานวนมากอาจมีปฏิกิริยากับยาพาลโบซิคลิบ ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้แต่ยาทีไ่ม่ปรากฏในรายการนี้

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณทราบว่าคุณกําลังใช้ผลิตภัณฑส์มุนไพรชนิดใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์น

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณติดเชื้อหรือเคยเป็นโรคตับหรือไต

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือหากคุณวางแผนที่จะเป็นพ่อของลูก หากคุณเป็นผู้หญิง คุณจะ
ต้องทําการทดสอบการตั้งครรภก์่อนเริ่มการรักษาและใชก้ารคุมกําเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ระหว่างการรักษาและอย่างน้อย 
3 สัปดาห์หลังจากทานยาครั้งสุดท้าย หากคุณเป็นผู้ชาย คุณและคู่ของคุณควรใช้การคุมกําเนิดระหว่างการรักษาด้วยยาพาลโบซิ
คลิบและเป็นเวลา 3 เดือนหลังจากให้ยาครั้งสุดท้าย พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับวิธีการคุมกําเนิดที่คุณสามารถใช้ระหว่าง
การรักษา หากคุณหรือคูข่องคุณตั้งครรภ์ขณะทานยาพาลโบซิคลิบ ใหโ้ทรเรียกแพทย์ของคุณทันที Palbociclib อาจเป็น
อันตรายต่อทารกในครรภ์

แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูก คุณไม่ควรให้นมลูกในขณะทีท่านยาพาลโบซคิลิบและเป็นเวลา 3 สัปดาหห์ลังการใหย้าครั้ง
สุดท้าย

หากคุณกําลังมีการผ่าตัด รวมถึงการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใชย้าพาลโบซคิลิบ
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คุณควรรู้ว่ายานี้อาจลดภาวะเจริญพันธุ์ในผู้ชาย พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยาพาลโบซคิลิบ

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

อย่ากินส้มโอหรือดื่มนํ้าเกรพฟรุตขณะทานยานี้

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ข้ามปริมาณที่ไมไ่ดร้ับและดําเนินการตามกําหนดเวลาการให้ยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งในวันเดียวกันเพื่อชดเชยการไม่ได้
รับ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Palbociclib อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

คลื่นไส้

ท้องเสีย

อาเจียน

ความอยากอาหารลดลง

รสชาติเปลี่ยนไป

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

ชาหรือรู้สึกเสียวซ่าทีแ่ขน มือ ขา และเท้า

แผลทีร่ิมฝีปาก ปาก หรือคอ

ผมบางหรือผมร่วงผิดปกติ

ผิวแห้ง

ผื่น

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

มีไข้ หนาวสั่น หรืออาการติดเชื้อ

หายใจถี่

อาการวิงเวียนศีรษะ

หัวใจเต้นเร็วผิดปกติหรือเต้นแรง

ความอ่อนแอ

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

เลือดกําเดาไหล

Palbociclib อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะทีใ่ช้ยานี้
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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)

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

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณอาจสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างก่อนและระหว่าง
การรักษาของคุณเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อ palbociclib

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

ไอแบรนซ์®

แก้ไขล่าสุด - 06/15/2019
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