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คําเตือนทีส่ําคัญ:

การใช้การฉีดโกลิมูแมบอาจลดความสามารถในการต่อสู้กับการติดเชื้อและเพิ่มความเสี่ยงทีคุ่ณจะติดเชื้อร้ายแรง ซึ่งรวมถึงการติดเชื้อราขั้นรุนแรง แบคทีเรียหรือไวรัสทีแ่พร่

กระจายไปทั่วร่างกาย การติดเชื้อเหล่านีอ้าจต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลและอาจทําใหเ้สียชีวิตได้ แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณมักได้รับเชื้อชนิดใดๆ หรือ

หากคุณคิดว่าตอนนีคุ้ณอาจติดเชื้อชนิดใดๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึงการติดเชื้อเล็กน้อย (เช่น แผลเปิดหรือแผลพุพอง) การติดเชื้อที่เป็นๆ หายๆ (เช่น เริม) และการติดเชื้อเรื้อรังที่ไม่

หายไป แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคเบาหวาน ไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV) โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องทีไ่ด้มา (AIDS) หรือภาวะอื่นใดที่

ส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของคุณ นอกจากนี้ คุณควรแจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณอาศัยอยู่หรือเคยอาศัยอยู่ในพื้นที่ เช่น หุบเขาแม่นํ้าโอไฮโอหรือมิสซิสซิปปี้ ที่มีการติดเชื้อราขั้น

รุนแรงมากกว่าปกติ ปรึกษาแพทย์หากคุณไม่แน่ใจว่ามีการติดเชื้อเหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยในพื้นที่ของคุณหรือไม่ บอกแพทย์หากคุณกําลังใชย้าที่ลดการทํางานของระบบภูมิคุ้มกัน 

เช่น abatacept (Orencia); อนาคินระ (Kineret); เมโธเทรกเซต (รมูาเทร็กซ)์; ริตูซแิมบ (Rituxan); สเตียรอยด์รวมถึง dexamethasone, methylprednisolone 

(Medrol), prednisolone (Prelone) และ prednisone; โทซิลิซูแมบ (Actemra); และ TNF-blockers อื่นๆ เช่น adalimumab (Humira), certolizumab (Cimzia), 

etanercept (Enbrel) และ infliximab (Remicade) บอกแพทย์หากคุณกําลังใชย้าที่ลดการทํางานของระบบภูมิคุ้มกัน เช่น abatacept (Orencia); อนาคนิระ (Kineret); 

เมโธเทรกเซต (รูมาเทร็กซ์); ริตูซิแมบ (Rituxan); สเตียรอยด์รวมถึง dexamethasone, methylprednisolone (Medrol), prednisolone (Prelone) และ 

prednisone; โทซิลิซูแมบ (Actemra); และ TNF-blockers อื่นๆ เช่น adalimumab (Humira), certolizumab (Cimzia), etanercept (Enbrel) และ infliximab 

(Remicade) บอกแพทย์หากคุณกําลังใชย้าที่ลดการทํางานของระบบภูมิคุ้มกัน เช่น abatacept (Orencia); อนาคนิระ (Kineret); เมโธเทรกเซต (รูมาเทร็กซ์); ริตูซิแมบ 

(Rituxan); สเตียรอยด์รวมถึง dexamethasone, methylprednisolone (Medrol), prednisolone (Prelone) และ prednisone; โทซิลซิูแมบ (Actemra); และ 

TNF-blockers อื่นๆ เช่น adalimumab (Humira), certolizumab (Cimzia), etanercept (Enbrel) และ infliximab (Remicade)

แพทย์ของคุณจะตรวจสอบสัญญาณของการติดเชื้อในระหว่างและหลังการรักษาของคุณ หากคุณมีอาการใด ๆ ต่อไปนี้
ก่อนเริ่มการรักษา หรือหากคุณพบอาการใด ๆ ต่อไปนีใ้นระหว่างหรือหลังการรักษา ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที: 
อ่อนแอ; เหงื่อออก; เจ็บคอ; ไอ; ไอมีเสมหะเป็นเลือด ไข้; ลดนํ้าหนัก; เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาก ท้องเสีย; อาการปวด
ท้อง; ผิวอบอุ่น แดง หรือเจ็บปวด แผลบนผิวหนัง; เจ็บปวด, ปัสสาวะลําบากหรือบ่อย; หรือสัญญาณอื่นๆ ของการติด
เชื้อ

คุณอาจติดเชื้อวัณโรค (วัณโรคปอดชนิดหนึ่ง) หรือตับอักเสบบี (โรคตับชนิดหนึ่ง) แต่ไม่มีอาการของโรค ในกรณีนี้ การ
ฉีด golimumab อาจเพิ่มความเสี่ยงที่การติดเชื้อของคุณจะรุนแรงขึ้น และคุณจะมีอาการ แพทย์ของคุณจะทําการ
ทดสอบผิวหนังเพื่อดูว่าคุณติดเชื้อ TB หรือไม่ และอาจสั่งการตรวจเลือดเพื่อดูว่าคุณติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือไม่ 
หากจําเป็น แพทยข์องคุณจะจ่ายยาเพื่อรักษาการติดเชื้อนี้ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ยาโกลมิูแมบ แจ้งให้แพทย์ทราบ หากคุณ
เคยเป็นหรือเคยเป็นวัณโรคหรือไวรัสตับอักเสบบี หากคุณเคยไปประเทศใดที่มักพบวัณโรค หรือหาก
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คุณเคยอยู่ใกลค้นที่เป็นวัณโรค หากคุณมีอาการใด ๆ ต่อไปนี้ของวัณโรค หรือหากคุณมีอาการเหล่านี้ในระหว่างการ
รักษา ให้โทรเรียกแพทย์ทันที: ไอ นํ้าหนักลด กล้ามเนื้อลด หรือมีไข้ โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหากคุณมีอาการเหล่า
นี้ของโรคตับอักเสบบีหรือหากคุณมีอาการเหล่านี้ในระหว่างหรือหลังการรักษา: เหนื่อยล้ามากเกินไป ผิวหรือตาเหลือง 
เบื่ออาหาร คลื่นไสห้รืออาเจียน ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ ปัสสาวะสีเข้ม อุจจาระเป็นสีนวล มีไข้ หนาวสั่น ปวดท้อง หรือ
ผื่นขึ้น

เด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญว่ัยหนุ่มสาวบางคนที่ได้รับการฉีด golimumab และยาที่คล้ายคลึงกันพัฒนาเป็นมะเร็งทีรุ่นแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตรวมถึงมะเร็งต่อมนํ้าเหลือง (มะเร็งที่เริ่มต้นในเซลลท์ี่ต่อสู้

กับการติดเชื้อ) ชายวัยรุ่นและวัยหนุ่มสาวบางคนทีใ่ช้ยาโกลมิูแมบหรือยาทีค่ล้ายคลึงกันพัฒนามะเร็งต่อมนํ้าเหลืองทีเซลลต์ับ (HSTCL) ซึ่งเป็นมะเร็งรูปแบบทีร่้ายแรงมากซึ่งมักทําให้เสียชีวิตภายในระยะ

เวลาอันสั้น คนส่วนใหญ่ทีพ่ัฒนา HSTCL ได้รับการรักษาสําหรับโรคโครห์น (ภาวะทีร่่างกายโจมตเียื่อบุของทางเดินอาหาร ทําใหเ้กิดอาการปวด ท้องร่วง นํ้าหนักลด และไข้) หรืออาการลําไส้ใหญบ่วมเป็น

แผล (ภาวะที่ทําใหเ้กิดอาการบวมและแผลในเยื่อบุลําไส้ใหญ่ [ลําไส้ใหญ่] และไส้ตรง) ด้วย golimumab หรือยาทีค่ล้ายคลึงกันพร้อมกับยาอื่นที่เรียกว่า azathioprine (Imuran) หรือ 6-

mercaptopurine (Purinethol) โดยปกติแล้ว เด็กและวัยรุ่นไม่ควรได้รับการฉีด golimumab แต่ในบางกรณี แพทย์อาจตัดสินใจว่าการฉีด golimumab เป็นยาที่ดีที่สุดในการรักษาสภาพของเด็ก 

หากมีการกําหนดการฉีดโกลมิูแมบสําหรับบุตรของท่าน คุณควรปรึกษาแพทย์ของบุตรของท่านเกี่ยวกับความเสี่ยงและประโยชน์ของการใชย้านี้ หากบุตรของท่านมีอาการเหล่านีใ้นระหว่างการรักษา ให้

โทรเรียกแพทยท์ันท:ี นํ้าหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ ต่อมบวมที่คอ ใตว้งแขน หรือขาหนีบ; หรือชํ้าหรือมีเลือดออกง่าย โดยปกติแล้ว เด็กและวัยรุ่นไมค่วรไดร้ับการฉีด golimumab แต่ในบางกรณี 

แพทย์อาจตัดสินใจว่าการฉีด golimumab เป็นยาทีด่ีที่สุดในการรักษาสภาพของเด็ก หากมีการกําหนดการฉีดโกลมิูแมบสําหรับบุตรของท่าน คุณควรปรึกษาแพทย์ของบุตรของท่านเกี่ยวกับความเสี่ยง

และประโยชน์ของการใชย้านี้ หากบุตรของท่านมีอาการเหล่านีใ้นระหว่างการรักษา ให้โทรเรียกแพทย์ทันที: นํ้าหนักลดโดยไมท่ราบสาเหตุ ต่อมบวมที่คอ ใตว้งแขน หรือขาหนีบ; หรือชํ้าหรือมีเลือดออกง่าย 

โดยปกติแล้ว เด็กและวัยรุ่นไม่ควรได้รับการฉีด golimumab แต่ในบางกรณี แพทย์อาจตัดสินใจว่าการฉีด golimumab เป็นยาที่ดีที่สุดในการรักษาสภาพของเด็ก หากมีการกําหนดการฉีดโกลิมูแมบ

สําหรับบุตรของท่าน คุณควรปรึกษาแพทย์ของบุตรของท่านเกี่ยวกับความเสี่ยงและประโยชน์ของการใชย้านี้ หากบุตรของท่านมีอาการเหล่านีใ้นระหว่างการรักษา ให้โทรเรียกแพทย์ทันที: นํ้าหนักลดโดย

ไมท่ราบสาเหตุ ต่อมบวมทีค่อ ใต้วงแขน หรือขาหนีบ; หรือชํ้าหรือมีเลือดออกง่าย แพทย์เกี่ยวกับความเสี่ยงและประโยชน์ของการใชย้านี้ หากบุตรของท่านมีอาการเหล่านีใ้นระหว่างการรักษา ให้โทรเรียก

แพทย์ทันที: นํ้าหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ ต่อมบวมที่คอ ใตว้งแขน หรือขาหนีบ; หรือชํ้าหรือมีเลือดออกง่าย แพทย์เกี่ยวกับความเสี่ยงและประโยชน์ของการใช้ยานี้ หากบุตรของท่านมีอาการเหล่านี้ใน

ระหว่างการรักษา ให้โทรเรียกแพทย์ทันที: นํ้าหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ ต่อมบวมที่คอ ใตว้งแขน หรือขาหนีบ; หรือชํ้าหรือมีเลือดออกง่าย

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผูป้่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยการฉีด 
golimumab และทุกครั้งที่คุณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหาก
คุณมีคําถามใดๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

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

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการได้รับการฉีดโกลมิูแมบ

hy เป็นยานี้กําหนด?

การฉีด Golimumab (Simponi) ใช้เพื่อบรรเทาอาการผิดปกตขิองภูมิต้านทานผิดปกตบิางอย่าง 
(สภาวะทีร่ะบบภูมิคุ้มกันโจมตสี่วนต่างๆ ของร่างกายที่แข็งแรงและทําให้เกิดอาการปวด บวม และ
เสียหาย) ได้แก่:

โรคข้ออักเสบรมูาตอยด์ (ภาวะที่ร่างกายโจมตขี้อต่อของตัวเองทําให้เกิดอาการปวด บวม และสูญเสียการทํางาน) ร่วม
กับ methotrexate (Otrexup, Rasuvo, Trexall) ในผู้ใหญ่

ankylosing spondylitis (เงื่อนไขที่ร่างกายโจมตีข้อต่อของกระดูกสันหลังและบริเวณอื่น ๆ ทีก่่อให้เกิดความเจ็บ
ปวดและความเสียหายของข้อต่อ) ในผู้ใหญ่

โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน (ภาวะทีท่ําให้เกิดอาการปวดข้อและบวมและเกล็ดบนผิวหนัง) เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับ 
methotrexate ในผู้ใหญ่และ
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อาการลําไส้ใหญบ่วมเป็นแผล (ภาวะที่ทําใหเ้กิดอาการบวมและแผลในเยื่อบลุําไส้ใหญ่ [ลําไส้ใหญ่] และไส้ตรง) เมื่อยาและ
การรักษาอื่น ๆ ไมไ่ด้ช่วยหรือไม่สามารถทนได้

การฉีด Golimumab (Simponi Aria) ยังใช้เพื่อบรรเทาอาการผิดปกตขิองภูมิต้านทานผิดปกตบิาง
อย่าง ได้แก่ :

โรคข้ออักเสบรมูาตอยด์ (ภาวะที่ร่างกายโจมตขี้อต่อของตัวเองทําให้เกิดอาการปวด บวม และสูญเสียการทํางาน) ร่วม
กับ methotrexate (Otrexup, Rasuvo, Trexall) ในผู้ใหญ่

ankylosing spondylitis (เงื่อนไขที่ร่างกายโจมตีข้อต่อของกระดูกสันหลังและบริเวณอื่น ๆ ทีก่่อให้เกิดความเจ็บ
ปวดและความเสียหายของข้อต่อ) ในผู้ใหญ่

โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน (เงื่อนไขทีท่ําให้เกิดอาการปวดข้อและบวมและเกล็ดบนผิวหนัง) ในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไป

โรคข้ออักเสบที่ไม่ทราบสาเหตุในเด็กและเยาวชนที่มีหลายข้อ (PJIA; โรคข้ออักเสบในวัยเด็กชนิดหนึ่งที่มีผลต่อข้อต่อห้า
ข้อขึ้นไปในช่วงหกเดือนแรกของอาการ ทําให้เกิดอาการปวด บวม และสูญเสียการทํางาน) ในเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไป

Golimumab อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่าสารยับยั้ง tumor necrosis factor (TNF) มันทํางานโดยการปิดกั้นการ
ทํางานของ TNF ซึ่งเป็นสารในร่างกายทีท่ําให้เกิดการอักเสบ

ควรจะใช้ยานี้หรือไม?่

การฉีด Golimumab เป็นวิธีการแกป้ัญหา (ของเหลว) เพื่อฉีดเข้าใต้ผิวหนัง (ใต้ผิวหนัง) หรือฉีดเข้าเส้นเลือดดํา เมื่อให้ 
golimumab ทางใต้ผิวหนังเพื่อรักษาโรคข้ออักเสบรมูาตอยด์ โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน หรือ ankylosing spondylitis มัก
จะใหเ้ดือนละครั้ง เมื่อ golimumab ฉีดเข้าใตผ้ิวหนังเพื่อรักษาอาการลําไส้ใหญ่บวมเป็นแผล มักจะให้ครั้งเว้นสัปดาห์สําหรับ 
2 โด๊สแรก (ในสัปดาห์ที่ 0 และสัปดาห์ที่ 2) และจากนั้นทุกๆ 4 สัปดาห์หลังจากนั้น เมื่อ golimumab ได้รับการฉีดเข้า
เส้นเลือดดําโดยแพทย์หรือพยาบาลในสถานพยาบาลเพื่อรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ankylosing spondylitis โรคข้อ
อักเสบสะเก็ดเงินหรือโรคข้ออักเสบไม่ทราบสาเหตุ polyarticular มักจะได้รับมากกว่า 30 นาทีสัปดาห์ละครั้งในสองครั้งแรก 
(ในสัปดาหท์ี่ 0 และสัปดาห์ที่ 2) และทุกๆ 4 สัปดาหห์ลังจากนั้น ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้
แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้การฉีด golimumab ตรงตามที่กําหนด อย่าฉีดมากหรือน้อยห
รือฉีดบ่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

คุณจะได้รับการฉีด golimumab ครั้งแรกในสํานักงานแพทย์ของคุณ หลังจากนั้นแพทย์ของคุณอาจอนุญาตให้คุณฉีด 
golimumab ด้วยตัวคุณเองหรือให้เพื่อนหรือญาติทําการฉีด ก่อนทีคุ่ณจะใช้การฉีด golimumab ด้วยตัวเองในครั้งแรก 
ใหอ้่านคําแนะนําที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่มาพร้อมกับมัน ขอให้แพทย์หรือเภสัชกรแสดงให้คุณเห็นหรือบุคคลทีจ่ะฉีดยาเกี่ยว
กับวิธีการฉีดยา

การฉีด Golimumab (Simponi) มาในหลอดฉีดยาแบบเติมล่วงหน้าและอุปกรณ์ฉีดอัตโนมัติสําหรับการฉีดใต้ผิวหนัง ใช้
กระบอกฉีดยาหรืออุปกรณ์แต่ละอันเพียงครั้งเดียวและฉีดสารละลายทั้งหมดในกระบอกฉีดยาหรืออุปกรณ์ แม้ว่าจะยังมี
สารละลายเหลืออยู่ในกระบอกฉีดยาหรือปากกาหลังจากที่คุณฉีดไปแล้ว ก็อย่าฉีดอีก ทิ้งกระบอกฉีดยาและอุปกรณ์ที่ใช้แล้วใน
ภาชนะที่ทนต่อการเจาะ พูดคุยกับแพทยห์รือเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับวิธีการทิ้งภาชนะทีท่นต่อการเจาะ

นํากระบอกฉีดยาที่เติมไว้ล่วงหน้าหรือหัวฉีดอัตโนมัติที่เติมไว้ล่วงหน้าออกจากตู้เย็นและปล่อยให้อุ่นทีอุ่ณหภูมิห้องเป็นเวลา 
30 นาทีก่อนใชง้าน นําออกจากกล่องแล้วปล่อยให้วางบนพื้นผิวเรียบ
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เพื่อให้สามารถอุ่นได้ถึงอุณหภูมิห้อง อย่าพยายามอุ่นยาด้วยการอุ่นในไมโครเวฟ แช่ในนํ้าร้อน หรือด้วยวิธีอื่นใด

ห้ามถอดฝาครอบออกจากอุปกรณ์ฉีดอัตโนมัติหรือฝาครอบออกจากกระบอกฉีดยาทีเ่ติมไว้ล่วงหน้าในขณะที่ยากําลังอุ่น คุณ
ควรถอดฝาครอบหรือฝาครอบออกไม่เกิน 5 นาทีก่อนฉีดยา อย่าเปลี่ยนฝาครอบหรือฝาครอบหลังจากทีคุ่ณถอดออก อย่าใช้
กระบอกฉีดยาหรืออุปกรณ์หากคุณทําหล่นลงบนพื้นขณะที่ไม่ได้ปิดฝาหรือเปิดฝาครอบ

ห้ามเขย่าอุปกรณ์ฉีดอัตโนมัติหรือกระบอกฉีดยาที่เติมไว้ล่วงหน้า อาจทําให้ยาเสียหายได้

ดูการฉีด golimumab ทุกครั้งก่อนฉีด ตรวจสอบวันหมดอายุที่พิมพ์บนอุปกรณ์หรือกล่องบรรจอุัตโนมัติ และอย่าใช้ยาหาก
เลยวันหมดอายุไปแล้ว อย่าใชห้ลอดฉีดยาแบบเติมล่วงหน้าหรืออุปกรณ์ฉีดอัตโนมัติที่เสียหาย และอย่าใช้อุปกรณ์ฉีดอัตโนมัติ
หากตราประทับความปลอดภัยชํารุด มองผ่านหน้าต่างดูบนกระบอกฉีดยาแบบเติมล่วงหน้าหรืออุปกรณ์ฉีดอัตโนมัติ ของเหลว
ภายในควรมีความใส ไม่มีสี หรือสเีหลืองเล็กน้อย แต่อาจมีอนุภาคสีขาวขนาดเล็กหรือฟองอากาศอยู่ อย่าใช้กระบอกฉีดยาหรือ
อุปกรณ์หากยามีสีขุ่นหรือเปลี่ยนสี หรือมีอนุภาคขนาดใหญ่

สถานที่ที่ดีที่สุดในการฉีด golimumab คือด้านหน้าของต้นขาตรงกลาง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถฉีดโกลิมูแมบในท้อง
ส่วนล่างของคุณใตส้ะดือ ยกเว้นบริเวณรอบสะดือ 2 นิ้ว (5 ซม.) หากมีคนอื่นฉีดยาให้คุณ บุคคลนั้นก็สามารถฉีดยาที่ต้น
แขนของคุณได้ เลือกจุดอื่นเพื่อฉีดยาทุกวัน อย่าฉีดเข้าไปในบริเวณที่ผิวของคุณเป็นสีแดง มีรอยฟกชํ้า อ่อนโยน แข็งหรือ
เป็นสะเก็ด หรือบริเวณที่คุณมีรอยแผลเป็นหรือรอยแตกลาย

การฉีด Golimumab อาจช่วยควบคุมอาการของคุณได้ แต่ไม่สามารถรักษาได้ ใช้การฉีด golimumab ต่อไปแม้ว่าคุณ
จะรู้สึกดี อย่าหยุดใช้การฉีด golimumab โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนใช้การฉีดโกลิมูแมบ
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพย้าฉีด golimumab ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในการฉีด golimumab 
สอบถามเภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการใช้ยา แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณหรือบุคคลที่
จะช่วยคุณฉีด golimumab แพ้นํ้ายางหรือยาง

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงยาที่ระบุไว้ในส่วนคําเตือนที่สําคัญและยาใดๆ ต่อไปนี้: สารกันเลือด
แข็ง ('ทินเนอร์เลือด') เช่น warfarin (Coumadin), cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune) และ 
theophylline (Theochron, Theolair, Uniphyl ). แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่าง
ระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นมะเร็ง โรคสะเก็ดเงิน (โรคผิวหนังทีม่ีเกล็ดสีแดงก่อตัว
บนผิวหนัง) ภาวะใดๆ ที่ส่งผลต่อระบบประสาทของคุณ เช่น โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (MS, โรคที่เส้นประสาทไมอ่ยู่) 
ทํางานอย่างถูกต้อง ทําใหอ้่อนแรง ชา สูญเสีย
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การประสานงานของกล้ามเนื้อและปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น การพูด และการควบคุมกระเพาะปัสสาวะ) หรือกลุ่มอาการ 
Guillain Barre (อาการอ่อนแรง รู้สึกเสียวซ่า และอาจเป็นอัมพาตเนื่องจากเส้นประสาทถูกทําลายอย่างกะทันหัน) เซลล์เม็ด
เลือดชนิดใดก็ได้ หรือโรคหัวใจจํานวนน้อย

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังให้นมบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะใช้การฉีดโกลมิูแมบ 
ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณ หากคุณใช้การฉีดโกลิมูแมบในระหว่างตั้งครรภ์ อย่าลืมปรึกษาแพทย์ของทารกเกี่ยวกับเรื่อง
นี้หลังจากทีท่ารกคลอดออกมาแล้ว ลูกของคุณอาจต้องได้รับวัคซีนบางชนิดช้ากว่าปกติ

ไม่ต้องฉีดวัคซีนใดๆ โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ใหท้านอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทยจ์ะแจ้งใหคุ้ณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ฉีดยาที่ลืมไปทันทีที่นึกได้ จากนั้นฉีดยาครั้งต่อไปตามเวลาที่กําหนด อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ให้ข้าม
ขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าฉีดยาสองครั้งเพื่อชดเชยการไม่ได้รับ โทรเรียกแพทย์หรือ
เภสัชกรของคุณหากคุณไม่ทราบว่าจะฉีด golimumab เมื่อใด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

การฉีด Golimumab อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรง
หรือไมห่ายไป:

แดง, คัน, ชํ้า, ปวดหรือบวมบริเวณที่ฉีดโกลมิูแมบ

อาการวิงเวียนศีรษะ

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านี้หรือตามที่ระบุไว้ในส่วนคําเตือนที่สําคัญ 
ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันทีหรือรับความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน:

อาการเจ็บหน้าอก

หายใจถี่

ข้อเท้าบวมหรือขาท่อนล่าง

การมองเห็นเปลี่ยนไป

อ่อนแรง ชา หรือรู้สึกเสียวซ่าที่แขนหรือขา

ตกสะเก็ดแดงหรือตุ่มหนองบนผิวหนัง

แผลพุพอง

ปวดท้องด้านขวาบน

ชํ้าหรือเลือดออกง่าย

ผิวสีซีด

ผื่นขึ้นที่แก้มหรือส่วนอื่นของร่างกาย
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ความไวต่อแสงแดด

ปวดข้อ

ลมพิษ

บวมที่ตา ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น ปาก หรือลําคอ

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

การฉีด Golimumab อาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดเมลาโนมา (มะเร็งผิวหนังชนิดหนึ่ง) มะเร็งต่อมนํ้าเหลือง (มะเร็งที่เริ่ม
ต้นในเซลล์ที่ต่อสู้กับการติดเชื้อ) มะเร็งเม็ดเลือดขาว (มะเร็งที่เริ่มต้นในเซลล์เม็ดเลือดขาว) และมะเร็งชนิดอื่น ๆ มากกว่าคน
ที่ ไมไ่ด้รับยา พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการได้รับการฉีดโกลิมูแมบ

การฉีด Golimumab อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะที่รับยา
นี้

หากคุณพบผลข้างเคียงทีร่้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
จาก 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 เก็บไว้ในตู้เย็นแต่ห้ามแช่แข็ง เก็บยาไว้ในกล่องเดิมเพื่อป้องกันไม่
ใหถู้กแสง

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาห์และยา
หยอดตา ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ทนต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้
ล็อคฝาครอบนิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในสถานทีป่ลอดภัยทันที โดยให้อยู่ในตําแหน่งที่ลอยขึ้นและพ้นสายตาและเอื้อมถึง
http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

ควรกําจัดยาที่ไม่จําเป็นด้วยวิธีพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่
ควรทิ้งยานี้ลงในชักโครก วิธีทีด่ีที่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใช้โปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อ
แผนกขยะ/รีไซเคิลในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซต์การกําจัดยาอย่าง
ปลอดภัยของ FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึง
โปรแกรมรับคืน

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่https://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก 
หรือตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันทีที่ 911
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หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายชื่อยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ซื้อเองจากร้านขายยา) 
ทั้งหมด รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น วิตามิน เกลือแร่ หรืออาหารเสริมอื่นๆ คุณควรนํารายการนีต้ิดตัวไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบ
แพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญที่พกติดตัวไปในกรณฉีุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

ซิมโพนี®

ซิมโพนี®อาเรีย

แก้ไขล่าสุด - 15/12/2020

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ

AHFS®ข้อมูลยาของผู้ป่วย™ ©ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-
West Highway, Suite 900, เบเทสดา, แมริแลนด์ สงวนลิขสิทธิ์. ทําซํ้า

สําหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษยข์องสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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