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คําเตือนทีส่ําคัญ:

การใช้การฉีดอทีาเนอร์เซปต์อาจลดความสามารถในการต่อสู้กับการติดเชื้อและเพิ่มความเสี่ยงที่คุณจะติดเชื้อร้ายแรง ซึ่งรวมถึงการติด
เชื้อไวรัส แบคทีเรีย หรือเชื้อราที่รุนแรงซึ่งแพร่กระจายไปทั่วร่างกาย การติดเชื้อเหล่านี้อาจต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลและอาจทําให้
เสียชีวิตได้ แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมักได้รับเชื้อชนิดใดๆ หรือหากคุณคิดว่าตอนนี้คุณอาจติดเชื้อชนิดใดๆ ก็ตาม ซึ่ง
รวมถึงการติดเชื้อเล็กน้อย (เช่น แผลเปิดหรือแผลพุพอง) การติดเชื้อทีเ่ป็นๆ หายๆ (เช่น เริม) และการติดเชื้อเรื้อรังทีไ่ม่หายไป แจ้ง
แพทย์ของคุณด้วยหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคเบาหวาน ไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV) โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องทีไ่ด้มา 
(AIDS) หรือภาวะอื่นใดที่ส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของคุณ นอกจากนี้ คุณควรแจ้งใหแ้พทย์ทราบหากคุณอาศัยอยู่หรือเคยอาศัยอยู่ใน
พื้นที่ เช่น หุบเขาแม่นํ้าโอไฮโอและมิสซิสซิปปี้ ทีม่กีารติดเชื้อราขั้นรุนแรงมากกว่าปกติ ปรึกษาแพทย์หากคุณไม่ทราบว่าการติดเชื้อเหล่านี้
เป็นเรื่องปกติในพื้นทีข่องคุณหรือไม่ แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณกําลังใช้ยาทีล่ดการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันเช่นสิ่งต่อไปนี้: 
abatacept (Orencia); อนาคนิระ (Kineret); อะซาไธโอพรีน (อิมูรัน); สเตียรอยด์รวมถึง dexamethasone, 
methylprednisolone (Medrol), prednisolone (Prelone) และ prednisone; หรือเมโธเทรกเซต (รูมาเทร็กซ์) อนาคนิระ 
(Kineret); อะซาไธโอพรีน (อิมรูัน); สเตียรอยด์รวมถึง dexamethasone, methylprednisolone (Medrol), prednisolone 
(Prelone) และ prednisone; หรือเมโธเทรกเซต (รูมาเทร็กซ)์ อนาคนิระ (Kineret); อะซาไธโอพรีน (อิมูรัน); สเตียรอยด์รวมถึง 
dexamethasone, methylprednisolone (Medrol), prednisolone (Prelone) และ prednisone; หรือเมโธเทรกเซต (รูมาเท
ร็กซ์)

แพทย์ของคุณจะตรวจสอบสัญญาณของการติดเชื้อในระหว่างและหลังการรักษาของคุณ หากคุณมีอาการใด ๆ ต่อไปนี้ก่อน
เริ่มการรักษา หรือหากคุณพบอาการใด ๆ ต่อไปนีใ้นระหว่างหรือหลังการรักษา ใหโ้ทรเรียกแพทย์ของคุณทันท:ี อ่อนแอ; เหงื่อ
ออก; หายใจลําบาก; เจ็บคอ; ไอ; ไอมีเสมหะเป็นเลือด ไข้; ลดนํ้าหนัก; เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาก ท้องเสีย; อาการปวดท้อง; 
อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ผิวอบอุ่น แดง หรือเจ็บปวด หรือสัญญาณอื่นๆ ของการติดเชื้อ

คุณอาจติดเชื้อวัณโรค (วัณโรคปอดชนิดหนึ่ง) หรือตับอักเสบบี (โรคตับชนิดหนึ่ง) แต่ไม่มีอาการของโรค ในกรณีนี้ การฉีดอี
แทนเนอร์เซ็ปต์อาจเพิ่มความเสี่ยงทีก่ารติดเชื้อของคุณจะรุนแรงขึ้นและคุณจะมีอาการ แพทย์ของคุณจะทําการทดสอบ
ผิวหนังเพื่อดวู่าคุณติดเชื้อ TB หรือไม่ และอาจสั่งการตรวจเลือดเพื่อดูว่าคุณติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบหีรือไม่ หากจําเป็น 
แพทย์จะให้ยารักษาการติดเชื้อนี้แกคุ่ณ ก่อนทีคุ่ณจะเริ่มใช้การฉีดอีแทนเนอร์เซ็ปต์ แจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณเคยเป็นหรือ
เคยเป็นวัณโรคมาก่อน หากคุณเคยอาศัยอยู่ในประเทศทีม่ักมีเชื้อวัณโรค หรือเคยอยู่ใกล้คนทีเ่ป็นวัณโรค หากคุณมีอาการใด 
ๆ ต่อไปนีข้องวัณโรค หรือหากคุณมีอาการเหล่านีใ้นระหว่างการรักษา ใหโ้ทรเรียกแพทย์ทันที:
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กล้ามเนื้อหรือมีไข้ โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทหีากคุณมีอาการเหล่านีข้องโรคตับอักเสบบีหรือหากคุณมีอาการเหล่านีใ้น
ระหว่างหรือหลังการรักษา: เหนื่อยล้ามากเกินไป ผิวหรือตาเหลือง เบื่ออาหาร คลื่นไส้หรืออาเจียน ปวดเมื่อยตามกล้าม
เนื้อ ปัสสาวะสเีข้ม อุจจาระเป็นสีนวล มไีข้ หนาวสั่น ปวดท้อง หรือผื่นขึ้น

เด็กและวัยรุ่นบางคนที่ได้รับการฉีด etanercept และยาทีค่ล้ายคลึงกันพัฒนาเป็นมะเร็งที่รุนแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิต
รวมถึงมะเร็งต่อมนํ้าเหลือง (มะเร็งทีเ่ริ่มต้นในเซลล์ทีต่่อสูก้ับการติดเชื้อ) หากบุตรของท่านมีอาการเหล่านีใ้นระหว่างการ
รักษา ให้โทรเรียกแพทย์ทันท:ี นํ้าหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ ต่อมบวมทีค่อ ใต้วงแขน หรือขาหนีบ; หรือชํ้าหรือมีเลือดออก
ง่าย พูดคุยกับแพทย์ของบุตรของท่านเกี่ยวกับความเสี่ยงของการฉีดยาอีเทนเนอร์เซ็ปตใ์หก้ับบุตรของท่าน

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยการฉีดอีแทนเนอร์
เซ็ปต์ และทุกครั้งที่คุณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ 
นอกจากนี้คุณยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

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

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้การฉีดอีแทนเนอร์เซ็ปต์

hy เป็นยานี้กําหนด?

Etanercept ใชเ้พียงอย่างเดียวหรือร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อบรรเทาอาการของความผิดปกติของภูมติ้านทานผิดปกตบิางอย่าง (
เงื่อนไขที่ระบบภูมิคุ้มกันโจมตีส่วนต่างๆ ของร่างกายทีม่ีสุขภาพดีและทําให้เกิดอาการปวด บวม และเสียหาย) ได้แก่:

โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (ภาวะที่ร่างกายโจมตีข้อต่อของตัวเอง ทําใหเ้กิดอาการปวด บวม และสูญเสียการทํางาน) ในผู้ใหญ่

โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน (เงื่อนไขทีท่ําให้เกิดอาการปวดข้อและบวมและเกล็ดบนผิวหนัง) ในผู้ใหญ่

โรคข้ออักเสบไม่ทราบสาเหตุในเด็ก (JIA; ภาวะทีส่่งผลกระทบต่อเด็กที่ร่างกายโจมตีข้อต่อของตัวเอง ทําใหเ้กิดอาการปวด 
บวม สูญเสียการทํางาน และการเจริญเติบโตและการพัฒนาล่าช้า) ในเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไป

ankylosing spondylitis (ภาวะที่ร่างกายโจมตีข้อต่อของกระดูกสันหลังและบริเวณอื่น ๆ ที่ก่อใหเ้กิดความเจ็บปวดและ
ความเสียหายของข้อต่อ)

โรคสะเก็ดเงินจากคราบพลัคเรื้อรัง (โรคผิวหนังที่มีผื่นเป็นสะเก็ดสีแดงก่อตัวขึ้นในบางพื้นที่ของร่างกาย) ในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 
4 ปีขึ้นไปที่โรคสะเก็ดเงินรุนแรงเกินกว่าจะรักษาด้วยยาเฉพาะที่

Etanercept อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าสารยับยั้ง tumor-necrosis factor (TNF) ทํางานโดยการปิดกั้นการทํางานของ TNF ซึ่ง
เป็นสารในร่างกายที่ทําใหเ้กิดการอักเสบ

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?
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การฉีด Etanercept มาในรูปแบบสารละลาย (ของเหลว) ในหลอดฉีดยาแบบเติมล่วงหน้าและอุปกรณ์ฉีดอัตโนมัติ และเป็นผง
สําหรับผสมกับของเหลวที่ให้มา Etanercept ถูกฉีดเข้าใต้ผิวหนัง (ใต้ผิวหนัง) มักจะฉีดสัปดาห์ละครั้ง เมื่อใชก้ารฉีด 
etanercept เพื่อรักษาโรคสะเก็ดเงินจากคราบพลัคเรื้อรัง อาจฉีดสัปดาหล์ะสองครั้งในช่วง 3 เดือนแรกของการรักษา และ
สัปดาห์ละครั้งหลังจาก 3 เดือนแรก ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบาย
ส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้ etanercept ตรงตามที่กํากับไว้ อย่าใชม้ากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

คุณจะได้รับการฉีดอีแทนเนอร์เซ็ปต์ครั้งแรกในสํานักงานแพทย์ หลังจากนั้นคุณสามารถฉีดยาเองทีบ่้านหรือใหเ้พื่อนหรือญาติ
ฉีดยาได้ ขอให้แพทย์หรือเภสัชกรแสดงให้คุณเห็นหรือผู้ที่จะทําการฉีดถึงวิธีการฉีดอีเทนเนอร์เซ็ปต์ อ่านคําแนะนําเป็นลาย
ลักษณ์อักษรที่มาพร้อมกับการฉีด etanercept ก่อนที่คุณจะฉีดยา

ขวดยาฉีด etanercept อาจมียาเพียงพอสําหรับยามากกว่าหนึ่งขนาด หากมียาเหลืออยู่ในขวดเพียงพอสําหรับขนาดยาที่สมบูรณ์ 
ให้วางขวดในตู้เย็นโดยเร็วที่สุด แต่ไมเ่กิน 4 ชั่วโมงหลังจากที่คุณผสม คุณอาจเก็บขวดยาฉีดอีแทนเนอร์เซ็ปตไ์ว้ได้นานถึง 14 วัน
หลังจากที่คุณผสมยา หากยังมียาเหลือเพียงพอสําหรับการใชย้าครบขนาด อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรรวมเนื้อหาของการฉีด 
etanercept สองขวดหรือมากกว่าเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้รับยาทีส่มบูรณ์ คุณไม่ควรผสมยาอื่น ๆ กับการฉีดอีแทนเนอร์เซ็ปต์

หากยาของคุณมาในกระบอกฉีดยาแบบเติมล่วงหน้าหรืออุปกรณ์ฉีดอัตโนมัติ ให้ใชก้ระบอกฉีดยาหรืออุปกรณ์แต่ละอันเพียงครั้ง
เดียวและฉีดสารละลายทั้งหมดในกระบอกฉีดยาหรืออุปกรณ์ แม้ว่าจะยังมีสารละลายเหลืออยูใ่นกระบอกฉีดยาหรืออุปกรณ์ก็ตาม 
อย่าใช้อีก ทิ้งเข็ม กระบอกฉีดยา และอุปกรณ์ที่ใชแ้ล้วในภาชนะทีท่นต่อการเจาะ พูดคุยกับแพทย์หรือเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับวิธี
การทิ้งภาชนะที่ทนต่อการเจาะ

หากคุณกําลังใช้กระบอกฉีดยาแบบเติมล่วงหน้า อุปกรณ์ฉีดอัตโนมัติ หรือขวดยาทีแ่ช่เย็นแล้ว ให้วางกระบอกฉีดยา อุปกรณ์ หรือ
ขวดเล็กลงบนพื้นผิวเรียบและปล่อยให้อุ่นทีอุ่ณหภูมิห้องเป็นเวลา 15-30 นาที ก่อนทีคุ่ณจะพร้อม ฉีดยา. อย่าพยายามอุ่นยาด้วย
การอุ่นในไมโครเวฟ แช่ในนํ้าร้อน หรือด้วยวิธีอื่นใด

ห้ามเขย่ากระบอกฉีดยา อุปกรณ์ฉีดอัตโนมัติ หรือขวดที่มีสารอีเทนเนอร์เซพต์ ระวังอย่าวางอุปกรณ์ลงบนพื้นผิวทีแ่ข็ง เพราะอาจ
ทําใหอุ้ปกรณ์ กระบอกฉีดยา หรือเข็มเสียหายได้

ดูสารละลาย etanercept ก่อนฉีดเสมอ ตรวจสอบว่ายังไม่ผ่านวันหมดอายุและของเหลวมีความใสและไม่มีสี ของเหลวอาจมอีนุภาค
สีขาวขนาดเล็ก แต่ไม่ควรมอีนุภาคขนาดใหญห่รือมสีี อย่าใชก้ระบอกฉีดยาหรือปากกาจ่ายยาหากมีรอยแตกหรือหัก หากหมดอายุ 
หรือหากของเหลวขุ่นหรือมอีนุภาคขนาดใหญ่หรือมสีี

สถานที่ที่ดีที่สุดในการฉีด etanercept คือบริเวณด้านหน้าของต้นขาตรงกลางของคุณ คุณยังสามารถฉีดยาในท้องส่วนล่างของ
คุณใตส้ะดือของคุณ ยกเว้นบริเวณรอบสะดือของคุณ 2 นิ้ว (5 เซนติเมตร) หากมีคนอื่นฉีดยาใหคุ้ณ บุคคลนั้นก็สามารถฉีดยาทีต่้น
แขนของคุณได้ หากฉีด etanercept ไปที่ต้นแขนหรือหน้าท้อง ผิวหนังในบริเวณนั้นจะต้องถูกยืดออกเพื่อสร้างพื้นผิวที่แน่น
สําหรับการฉีด เลือกไซต์อื่นสําหรับการฉีดแต่ละครั้ง ห้ามฉีดเข้าไปในบริเวณทีผ่ิวหนังอ่อนนุ่ม มีรอยฟกชํ้า แดง แข็ง หรือบริเวณทีม่ี
รอยแผลเป็นหรือรอยแตกลาย หากคุณมโีรคสะเก็ดเงิน อย่าฉีดเข้าไปในผิวหนังที่มีสแีดง หนา นูนขึ้น หรือมีสะเก็ด
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การฉีด Etanercept อาจช่วยควบคุมอาการของคุณได้ แต่ไม่สามารถรักษาได้ ใช้การฉีด etanercept ต่อไปแม้ว่าคุณจะ
รู้สึกดี อย่าหยุดใช้ etanercept โดยไม่ไดป้รึกษาแพทย์

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนใช้การฉีดอีเทนเนอรเ์ซ็ปต์
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาอีเทนเนอร์เซ็ปตห์รือยาอื่นๆ หากคุณจะใชห้ลอดฉีดยาแบบเติมล่วงหน้าหรือ
อุปกรณฉ์ีดอัตโนมัติ ให้แจ้งแพทย์หากคุณหรือผู้ที่จะฉีดยาให้คุณแพ้ยางหรือนํ้ายางข้น

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพร
ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงยาที่ระบุไว้ในส่วนคําเตือนที่สําคัญ ยาสําหรับโรคเบาหวาน และไซโคล
ฟอสฟาไมด์ (Cytoxan) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยหรือเคยมีอาการชัก โรคที่ส่งผลต่อระบบประสาทของคุณ เช่น โรคปลอก
ประสาทเสื่อมแข็ง (MS; สูญเสียการประสานงาน ความอ่อนแอ และอาการชาเนื่องจากความเสียหายของเส้นประสาท) myelitis 
ตามขวาง (การอักเสบของไขสันหลังทีอ่าจทําให้เกิดความรู้สึกผิดปกติ, สูญเสียความรู้สึก, หรือสูญเสียความสามารถในการขยับ
ร่างกายส่วนล่าง); โรคประสาทอักเสบแก้วนําแสง (การอักเสบของเส้นประสาททีส่่งข้อความจากตาไปยังสมอง); ปัญหาเลือดออก 
; โรคตับหรือภาวะหัวใจล้มเหลว

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะใชอ้แีทนเนอร์เซพต์ ให้
โทรเรียกแพทย์ของคุณ หากคุณใช้การฉีดอีเทนเนอร์เซ็ปตร์ะหว่างตั้งครรภ์ อย่าลืมปรึกษาแพทย์ของทารกเกี่ยวกับเรื่องนี้
หลังจากที่ทารกคลอดออกมาแล้ว ลูกของคุณอาจต้องได้รับการฉีดวัคซีนช้ากว่าปกติ

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ใหแ้จ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้อีทาเนอร์เซพต์

ไม่มีการฉีดวัคซีนใด ๆ ระหว่างการรักษาด้วย etanercept โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ หากบุตรของท่านจะได้รับการรักษาด้วย
การฉีดอีแทนเนอร์เซ็ปต์ ให้ปรึกษาแพทย์ของตนเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนทีค่วรได้รับก่อนเริ่มการรักษา ถ้าเป็นไปได้ ลูกของคุณ
ควรได้รับวัคซีนที่จําเป็นทั้งหมดสําหรับเด็กในวัยเดียวกันก่อนเริ่มการรักษา

หากคุณเป็นโรคอีสุกอีใสขณะใชย้าอีแทนเนอร์เซพต์ ให้โทรเรียกแพทย์ทันที

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ฉีดยาที่ไม่ได้รับทันททีี่คุณจําได้ หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาทีล่ืมไปและดําเนินการตามตารางการจ่ายยาตามปกติ 
อย่าฉีดยาสองครั้งเพื่อชดเชยการไม่ได้รับ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่
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Etanercept อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไมห่ายไป:

แดง คัน ปวดหรือบวมบริเวณทีฉ่ีด

ปวดหัว

คลื่นไส้

อาเจียน

อิจฉาริษยา

อาการปวดท้อง

ความอ่อนแอ

ไอ

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบผลข้างเคียงใด ๆ ต่อไปนี้หรือที่กล่าวถึงในส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับความช่วยเหลือทางการแพทยฉ์ุกเฉิน:

อาการชัก

ชํ้า

เลือดออก

ผิวสซีีด

ผิวพุพอง

ผื่น

ลมพิษ

อาการคัน

อาการบวมทีต่า ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น คอ แขน มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

ผดผื่นตามใบหน้าและแขนที่ท้าแดด

ชาหรือรู้สึกเสียวซ่า

ปัญหาการมองเห็น

แขนหรือขาอ่อนแรง

อาการวิงเวียนศีรษะ

ผื่นแดง ตกสะเก็ด หรือตุ่มหนองบนผิวหนัง

ผู้ใหญ่ที่ไดร้ับการฉีด etanercept อาจมีความเสี่ยงทีจ่ะเป็นมะเร็งต่อมนํ้าเหลือง มะเร็งเม็ดเลือดขาว (มะเร็งที่เริ่มต้นในเซลลเ์ม็ด
เลือดขาว) มะเร็งผิวหนัง และมะเร็งประเภทอื่นๆ มากกว่าผู้ใหญท่ี่ไม่ได้รับยานี้ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการ
ได้รับการฉีดอีแทนเนอร์เซ็ปต์

การฉีด Etanercept 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 เก็บยาฉีด etanercept ไว้ในตู้เย็น แต่อย่าแช่แข็ง เก็บขวดยา กระบอก
ฉีดยาที่บรรจุไว้ล่วงหน้า หรืออุปกรณ์ฉีดในกล่องเดิมเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกแสง หากคุณผสมขวดยาอีทาเนอร์เซพต์กับของเหลวที่ให้
มา คุณอาจเก็บสารละลายไว้ในตู้เย็นได้นานถึง 14 วัน

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 แพทย์ของคุณอาจสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบ

สนองของร่างกายต่อการไดร้ับ etanercept

ก่อนทําการทดสอบในห้องปฏิบัติการใดๆ ให้แจ้งแพทย์และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัตกิารว่าคุณกําลังใช้ etanercept

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a602013.html 6/7

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://goo.gl/c4Rm4p
http://www.upandaway.org/
https://www.poisonhelp.org/help


14/4/22, 16:37 น. การฉีด Etanercept สมุนไพรยาและอาหารเสริม

ชื่อแรนด์

Enbrel®

แก้ไขล่าสุด - 07/15/2018

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

