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URL ของหน้านี้: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a604023.html

การฉีด Infliximab
ออกเสียงว่า (ใน flix 'I mab)

สังเกต:

การฉีด Infliximab, การฉีด infliximab-dyyb และการฉีด infliximab-abda เป็นยาทางชีววิทยา (ยาที่ทําจากสิ่งมี
ชีวิต) การฉีด infliximab-dyyb ที่คล้ายคลึงกันและการฉีด infliximab-abda ที่คล้ายคลึงกันมีความคล้ายคลึงกับ
การฉีด infliximab อย่างมากและทํางานในลักษณะเดียวกับการฉีด infliximab ในร่างกาย ดังนั้น คําว่า ผลิตภัณฑ์ฉีด 
infliximab จะถูกนํามาใช้เพื่อเป็นตัวแทนของยาเหล่านีใ้นการอภิปรายนี้

คําเตือนทีส่ําคัญ:

ผลิตภัณฑ์ฉีด Infliximab อาจลดความสามารถในการต่อสู้กับการติดเชื้อและเพิ่มความเสี่ยงที่คุณจะติดเชื้อร้ายแรง 
ซึ่งรวมถึงการติดเชื้อไวรัสที่รุนแรง แบคทีเรีย หรือเชื้อราที่อาจแพร่กระจายไปทั่วร่างกาย การติดเชื้อเหล่านีอ้าจต้องได้
รับการรักษาในโรงพยาบาลและอาจทําใหเ้สียชีวิตได้ แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณมักได้รับเชื้อชนิดใดๆ 
หรือหากคุณคิดว่าตอนนี้คุณอาจติดเชื้อชนิดใดๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึงการติดเชื้อเล็กน้อย (เช่น แผลเปิดหรือแผลพุพอง) 
การติดเชื้อทีเ่ป็นๆ หายๆ (เช่น เริม) และการติดเชื้อเรื้อรังที่ไม่หายไป แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณเป็นโรคเบาหวาน
หรือมีอาการใดๆ ที่ส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของคุณ และหากคุณอาศัยอยู่หรือเคยอาศัยอยู่ในพื้นที่ เช่น หุบเขาแม่นํ้า
โอไฮโอหรือมิสซิสซิปปี้ที่มีการติดเชื้อราขั้นรุนแรงมากกว่า ปรึกษาแพทย์หากคุณไม่ทราบว่ามีการติดเชื้อในพื้นที่ของคุณ
หรือไม่ แจ้งแพทยข์องคุณด้วยหากคุณกําลังใช้ยาที่ลดการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันเช่น abatacept (Orencia); อ
นาคินระ (Kineret); เมโธเทรกเซต (Otrexup, Rasuvo, Trexall, Xatmep); สเตียรอยด์เช่น dexamethasone, 
methylprednisolone (Medrol), prednisolone (Orapred ODT, Pediapred, Prelone) หรือ prednisone; 
หรือโทซิลิซูแมบ (Actemra)

แพทย์ของคุณจะตรวจสอบสัญญาณของการติดเชื้อในระหว่างและหลังการรักษาของคุณ หากคุณมีอาการใด ๆ ต่อไป
นี้ก่อนเริ่มการรักษา หรือหากคุณพบอาการใด ๆ ต่อไปนี้ในระหว่างหรือหลังการรักษา ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที: 
อ่อนแอ; เหงื่อออก; หายใจลําบาก; เจ็บคอ; ไอ; ไอมีเสมหะเป็นเลือด ไข้; เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาก อาการคล้ายไข้หวัด
ใหญ่ ผิวอบอุ่น แดง หรือเจ็บปวด ท้องเสีย; อาการปวดท้อง; หรือสัญญาณอื่นๆ ของการติดเชื้อ
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คุณอาจติดเชื้อวัณโรค (วัณโรค ปอดติดเชื้อรุนแรง) หรือไวรัสตับอักเสบบี (ไวรัสที่ส่งผลต่อตับ) แต่ไม่มีอาการของโรค 
ในกรณีนี้ ผลิตภัณฑฉ์ีด Infliximab อาจเพิ่มความเสี่ยงที่การติดเชื้อของคุณจะรุนแรงขึ้น และคุณจะมีอาการ แพทย์
ของคุณจะทําการทดสอบผิวหนังเพื่อดูว่าคุณติดเชื้อ TB หรือไม่ และอาจสั่งการตรวจเลือดเพื่อดูว่าคุณติดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบบีหรือไม่ หากจําเป็น แพทย์ของคุณจะจ่ายยารักษาการติดเชื้อนี้ให้คุณก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ฉีดอินฟลิซิ
แมบ แจ้งให้แพทยท์ราบ หากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นวัณโรคมาก่อน หรือเคยอาศัยอยู่หรือไปเยี่ยมชมสถานที่ที่มีเชื้อ
วัณโรคทั่วไป หรือเคยอยู่ใกลช้ิดกับผู้ป่วยวัณโรค หากคุณมีอาการใด ๆ ต่อไปนี้ของวัณโรค หรือหากคุณมีอาการเหล่านี้
ในระหว่างการรักษา ให้โทรเรียกแพทย์ทันท:ี ไอ นํ้าหนักลด กล้ามเนื้อลด มีไข้ หรือเหงื่อออกตอนกลางคืน โทรเรียก
แพทย์ของคุณทันทีหากคุณมีอาการเหล่านี้ของโรคตับอักเสบบีหรือหากคุณมีอาการเหล่านีใ้นระหว่างหรือหลังการรักษา: 
เหนื่อยล้ามากเกินไป ผิวหรือตาเหลือง เบื่ออาหาร คลื่นไส้หรืออาเจียน ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ ปัสสาวะสีเข้ม อุจจาระ
เป็นสีนวล มไีข้ หนาวสั่น ปวดท้อง หรือผื่นขึ้น

เด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่บางคนที่ได้รับผลิตภัณฑ์ฉีด infliximab หรือยาที่คล้ายคลึงกันพัฒนาเป็นมะเร็งที่รุนแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตรวมถึง

มะเร็งต่อมนํ้าเหลือง (มะเร็งทีเ่ริ่มต้นในเซลล์ที่ต่อสู้กับการติดเชื้อ) ชายวัยรุ่นและวัยหนุ่มสาวบางคนที่รับประทานผลิตภัณฑ์ infliximab หรือยาที่

คล้ายคลึงกัน ไดพ้ัฒนามะเร็งต่อมนํ้าเหลืองชนิดทีเซลล์ตับ (HSTCL) ซึ่งเป็นมะเร็งรูปแบบร้ายแรงซึ่งมักทําให้เสียชีวิตได้ภายในระยะเวลาอันสั้น 

คนส่วนใหญ่ทีพ่ัฒนา HSTCL ได้รับการรักษาสําหรับโรคโครห์น (ภาวะที่ร่างกายโจมตีเยื่อบุของทางเดินอาหาร ทําให้เกิดอาการปวด ท้องร่วง นํ้า

หนักลด และไข้) หรืออาการลําไส้ใหญ่บวมเป็นแผล (ภาวะที่ทําใหเ้กิดอาการบวมและเจ็บในเยื่อบุลําไส้ใหญ่ [ลําไส้ใหญ่] และไส้ตรง) ด้วยผลิตภัณฑ์

ฉีด infliximab หรือยาที่คล้ายคลึงกันพร้อมกับยาอื่นที่เรียกว่า azathioprine (Azasan, Imuran) หรือ 6- เมอร์แคปโตปูรีน (Purinethol, 

Purixan). บอกแพทย์ของบุตรของท่านว่าบุตรของท่านเคยเป็นมะเร็งชนิดใด หากบุตรของท่านมีอาการเหล่านี้ในระหว่างการรักษา ให้โทรเรียก

แพทย์ทันที: นํ้าหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ ต่อมบวมทีค่อ ใต้วงแขน หรือขาหนีบ; หรือชํ้าหรือมีเลือดออกง่าย พูดคุยกับแพทย์ของบุตรของท่าน

เกี่ยวกับความเสี่ยงในการให้ผลิตภัณฑฉ์ีด infliximab แก่บุตรของท่าน หากบุตรของท่านมอีาการเหล่านี้ในระหว่างการรักษา ให้โทรเรียกแพทย์

ทันที: นํ้าหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ ต่อมบวมทีค่อ ใต้วงแขน หรือขาหนีบ; หรือชํ้าหรือมีเลือดออกง่าย พูดคุยกับแพทย์ของบุตรของท่านเกี่ยวกับ

ความเสี่ยงในการให้ผลิตภัณฑฉ์ีด infliximab แก่บุตรของท่าน หากบุตรของท่านมีอาการเหล่านี้ในระหว่างการรักษา ให้โทรเรียกแพทย์ทันท:ี นํ้า

หนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ ต่อมบวมที่คอ ใต้วงแขน หรือขาหนีบ; หรือชํ้าหรือมีเลือดออกง่าย พูดคุยกับแพทย์ของบุตรของท่านเกี่ยวกับความ

เสี่ยงในการให้ผลิตภัณฑฉ์ีด infliximab แก่บุตรของท่าน

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผูป้่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยผลิตภัณฑ์
ฉีด Infliximab และทุกครั้งที่คุณได้รับยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมี
คําถามใดๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

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

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ผลิตภัณฑ์ฉีด infliximab

hy เป็นยานี้กําหนด?

ผลิตภัณฑฉ์ีด Infliximab ใช้เพื่อบรรเทาอาการของความผิดปกติของภูมติ้านทานผิดปกติบาง
อย่าง (สภาวะที่ระบบภูมิคุ้มกันโจมตีส่วนต่างๆ ของร่างกายที่มีสุขภาพดีและทําให้เกิดอาการปวด 
บวม และเสียหาย) ได้แก:่
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โรคข้ออักเสบรมูาตอยด์ (ภาวะที่ร่างกายโจมตขี้อต่อของตัวเอง ทําให้เกิดอาการปวด บวม และสูญเสียการทํางาน) ที่กําลัง
รับการรักษาด้วยเมโธเทรกเซต (Rheumatrex, Trexall)

โรคโครห์น (ภาวะที่ร่างกายโจมตเียื่อบุทางเดินอาหาร ทําให้เกิดอาการปวด ท้องร่วง นํ้าหนักลด และมีไข้) ในผู้ใหญ่และเด็ก
อายุ 6 ปีขึ้นไปที่ไมด่ีขึ้นเมื่อรักษาด้วยยาอื่น

อาการลําไส้ใหญบ่วมเป็นแผล (เงื่อนไขที่ทําใหเ้กิดอาการบวมและแผลในเยื่อบขุองลําไส้ใหญ่) ในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 
6 ปีขึ้นไปที่ไมด่ีขึ้นเมื่อรักษาด้วยยาอื่น ๆ

ankylosing spondylitis (ภาวะที่ร่างกายโจมตีข้อต่อของกระดูกสันหลังและบริเวณอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวด
และความเสียหายของข้อต่อ)

โรคสะเก็ดเงินจากคราบพลัค (โรคผิวหนังทีจุ่ดสีแดงเป็นหย่อม ๆ ก่อตัวขึ้นในบางพื้นที่ของร่างกาย) ในผู้ใหญ่เมื่อ
การรักษาอื่น ๆ ไมเ่หมาะสม

และโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน (ภาวะที่ทําใหเ้กิดอาการปวดข้อ บวม และเกล็ดบนผิวหนัง)

ผลิตภัณฑ์ฉีด Infliximab อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าตัวยับยั้ง tumor necrosis factor-alpha (TNFalpha) พวกมัน
ทํางานโดยการปิดกั้นการทํางานของ TNF-alpha ซึ่งเป็นสารในร่างกายที่ทําให้เกิดการอักเสบ

ควรจะใช้ยานี้หรือไม?่

ผลิตภัณฑ์ฉีด Infliximab มาเป็นผงสําหรับผสมกับนํ้าปลอดเชื้อและฉีดเข้าเส้นเลือดดํา (เข้าเส้นเลือด) โดยแพทย์หรือ
พยาบาล โดยปกติจะได้รับในสํานักงานแพทยท์ุกๆ 2 ถึง 8 สัปดาห์ บ่อยครั้งมากขึ้นในช่วงเริ่มต้นของการรักษาและมักจะน้อย
กว่าเมื่อการรักษาของคุณดําเนินต่อไป จะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงกว่าที่คุณจะได้รับผลิตภัณฑ์ฉีด infliximab ทั้งหมด

ผลิตภัณฑ์ฉีด Infliximab อาจทําใหเ้กิดอาการข้างเคียงที่รุนแรง รวมทั้งอาการแพ้ในระหว่างการให้ยาและ 2 ชั่วโมงหลังจาก
นั้น แพทย์หรือพยาบาลจะตรวจสอบคุณในช่วงเวลานี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่มีปฏิกิริยารุนแรงต่อยา คุณอาจได้รับยาอื่นๆ เพื่อ
รักษาหรือป้องกันปฏิกิริยาต่อผลิตภัณฑ์ฉีดอินฟลซิิแมบ บอกแพทย์หรือพยาบาลของคุณทันทหีากคุณพบอาการใด ๆ ต่อไปนี้
ในระหว่างหรือหลังการให้ยา: ลมพิษ; ผื่น; อาการคัน; อาการบวมที่ใบหน้า, ตา, ปาก, คอหอย, ลิ้น, ริมฝีปาก, มือ, เท้า, ข้อเท้า
หรือขาส่วนล่าง; หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก ล้าง; อาการวิงเวียนศีรษะ เป็นลม; ไข้; หนาวสั่น; อาการชัก; การสูญเสียการ
มองเห็น และเจ็บหน้าอก

ผลิตภัณฑ์ฉีด Infliximab อาจช่วยควบคุมอาการของคุณได้ แต่ไม่สามารถรักษาอาการของคุณได้ แพทย์ของคุณจะดูแลคุณ
อย่างระมัดระวังเพื่อดูว่าผลิตภัณฑฉ์ีด infliximab ทํางานได้ดีเพียงใดสําหรับคุณ หากคุณมีโรคข้ออักเสบรมูาตอยด์หรือโรค
โครห์น แพทย์ของคุณอาจเพิ่มปริมาณยาที่คุณได้รับ หากจําเป็น หากคุณมีโรคโครห์นและอาการไม่ดีขึ้นหลังจากผ่านไป 14 
สัปดาห์ แพทย์ของคุณอาจหยุดรักษาคุณด้วยผลิตภัณฑ์ฉีดอินฟลิซิแมบ สิ่งสําคัญคือต้องบอกแพทย์ว่าคุณรู้สึกอย่างไร
ระหว่างการรักษา

ใช้สําหรับยานี้

ผลิตภัณฑ์ฉีด Infliximab บางครั้งใช้เพื่อรักษาโรคเบห์เซ็ต (แผลในปาก อวัยวะเพศ และการอักเสบตามส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย) พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เป็นไปได้ของการใช้ยานี้สําหรับสภาพของคุณ
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ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนใช้ผลิตภัณฑฉ์ีดอินฟลิซแิมบ
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ infliximab, infliximab-axxq, infliximab-dyyb, infliximab-abda, ยา
ใด ๆ ที่ทําจากโปรตีน murine (mouse) ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ใน infliximab, infliximab-dyyb, หรือการฉีดอิน
ฟลิซิแมบ-อับดา ถามแพทยห์รือเภสัชกรของคุณหากคุณไม่ทราบว่ายาที่คุณแพ้ทํามาจากโปรตีนมรูีนหรือไม่ สอบถาม
เภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการใช้ยา

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงยาที่ระบุไว้ในส่วนคําเตือนที่สําคัญและสิ่งต่อไปนี:้ สารกันเลือด
แข็ง (ทินเนอรเ์ลือด) เช่น warfarin (Coumadin), cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune) และ 
theophylline (Elixophyllin, Theo-24, Theochron) . แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณ
อย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวมาก่อน (ภาวะที่หัวใจไม่สามารถสูบฉีด
เลือดไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกายได้เพียงพอ) แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าใช้ผลิตภัณฑ์ฉีดอินฟลซิิแมบ

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยได้รับการรักษาด้วยการส่องไฟ (การรักษาโรคสะเก็ดเงินทีเ่กี่ยวข้องกับ
การปล่อยใหผ้ิวหนังได้รับแสงอัลตราไวโอเลต) และถ้าคุณมีหรือเคยเป็นโรคที่ส่งผลต่อระบบประสาทของคุณ เช่น โรค
ปลอกประสาทเสื่อมแข็ง การประสานงาน ความอ่อนแอ และอาการชาเนื่องจากความเสียหายของเส้นประสาท) กลุ่มอาการ 
Guillain-Barre (ความอ่อนแอ การรู้สึกเสียวซ่า และอัมพาตที่เป็นไปได้เนื่องจากความเสียหายของเส้นประสาทอย่าง
กะทันหัน) หรือโรคประสาทอักเสบตา (การอักเสบของเส้นประสาทที่ส่งข้อความจากตาไปยังสมอง); ชา, แสบร้อนหรือรู้สึก
เสียวซ่าในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย; อาการชัก; โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD; กลุ่มของโรคที่ส่งผลต่อปอดและทาง
เดินหายใจ); มะเร็งชนิดใดก็ได้ ปัญหาเลือดออกหรือโรคที่ส่งผลต่อเลือดของคุณ หรือโรคหัวใจ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังให้นมบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะใช้ผลิตภัณฑ์ฉีดอิน
ฟลิซิแมบ ใหต้ิดต่อแพทยข์องคุณ หากคุณใช้ผลิตภัณฑ์ฉีด infliximab ในระหว่างตั้งครรภ์ อย่าลืมปรึกษาแพทย์ของ
ลูกน้อยเกี่ยวกับเรื่องนี้หลังจากที่ทารกคลอดออกมาแล้ว ลูกของคุณอาจต้องได้รับการฉีดวัคซีนช้ากว่าปกติ

หากคุณกําลังมีการผ่าตัด รวมถึงการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ผลิตภัณฑ์ฉีดอินฟลิซิแมบ

แจ้งแพทย์หากคุณเพิ่งได้รับวัคซีน ตรวจสอบกับแพทย์ของคุณด้วยเพื่อดูว่าคุณจําเป็นต้องรับการฉีดวัคซีนหรือไม่ 
ห้ามฉีดวัคซีนใดๆ โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ เป็นสิ่งสําคัญที่ผู้ใหญ่และเด็กจะต้องได้รับวัคซีนที่เหมาะสมทุกวัยก่อนเริ่มการ
รักษาด้วยอินฟลิซิแมบ

คุณควรรู้ว่าคุณอาจมีอาการแพล้่าช้า 3 ถึง 12 วันหลังจากที่คุณได้รับผลิตภัณฑ์ฉีด infliximab บอกแพทย์หากคุณพบ
อาการใดๆ ต่อไปนี้หลังจากการรักษาเป็นเวลาหลายวันหรือนานกว่านั้น: ปวดกล้ามเนื้อหรือข้อ ไข้; ผื่น; ลมพิษ; อาการคัน; 
อาการบวมทีม่ือ ใบหน้า หรือริมฝีปาก กลืนลําบาก เจ็บคอ; และปวดหัว

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ใหท้านอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทยจ์ะแจ้งใหคุ้ณทราบ

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a604023.html 4/7



14/4/22, 16:24 น. การฉีด Infliximab สมุนไพรยาและอาหารเสริม

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

ผลิตภัณฑฉ์ีด Infliximab อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือ
ไมห่ายไป:

คลื่นไส้

อิจฉาริษยา

ปวดหัว

อาการนํ้ามูกไหล

แพทช์สีขาวในปาก

อาการคัน แสบร้อนและเจ็บบริเวณช่องคลอด หรืออาการอื่นๆ ของการติดเชื้อรา

ล้าง

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง อาการต่อไปนีเ้ป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าคุณพบอาการเหล่านี้ หรือ
อาการทีร่ะบุไว้ในคําเตือนที่สําคัญหรือส่วนข้อควรระวังพิเศษ ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที:

ผื่นชนิดใดก็ได้ รวมทั้งผื่นที่แก้มหรือแขนที่แย่ลงเมื่อโดนแดด

อาการเจ็บหน้าอก

หัวใจเต้นผิดจังหวะ

ปวดแขน หลัง คอ หรือขากรรไกร

อาการปวดท้อง

อาการบวมทีเ่ท้า ข้อเท้า ท้อง หรือขาส่วนล่าง

นํ้าหนักขึ้นกะทันหัน

หายใจถี่

ตาพร่ามัวหรือการมองเห็นเปลี่ยนแปลง

แขนหรือขาอ่อนแรงกะทันหัน (โดยเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งของร่างกาย) หรือใบหน้า

ปวดกล้ามเนื้อหรือข้อ

ชาหรือรู้สึกเสียวซ่าในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย

สับสนกะทันหัน พูดลําบาก หรือไม่เข้าใจ

เดินลําบากกะทันหัน

อาการวิงเวียนศีรษะหรือหน้ามืด

สูญเสียการทรงตัวหรือการประสานงาน

ปวดหัวกะทันหัน

อาการชัก

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

ปัสสาวะสีเข้ม

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a604023.html 5/7



14/4/22, 16:24 น. การฉีด Infliximab สมุนไพรยาและอาหารเสริม

เบื่ออาหาร

ปวดท้องด้านขวาบน

ชํ้าหรือมีเลือดออกผิดปกติ

อุจจาระเป็นเลือด

ผิวสีซีด

ผื่นแดง ตกสะเก็ด หรือตุ่มหนองบนผิวหนัง

การฉีด Infliximab อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมนํ้าเหลือง (มะเร็งที่เริ่มต้นในเซลล์ที่ต่อสู้กับการติดเชื้อ) และมะ
เร็งอื่นๆ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการได้รับผลิตภัณฑ์ฉีด infliximab

ผลิตภัณฑ์ฉีด Infliximab อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ใน
ขณะที่ใช้ยานี้

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?

แพทย์ของคุณจะเก็บยาไว้ในสํานักงานของเขาหรือเธอ

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

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทยแ์ละห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณอาจสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อ
ตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อผลิตภัณฑ์ฉีด infliximab

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

ชื่อแรนด์

แอฟโซลา®(Infliximab-axxq)

Inflectra®(Infliximab-dyyb)
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เรมิเคด®(อินฟลิซิแมบ)

Renflexis®(อินฟลซิิแมบ-อับดา)

ชื่อของเธอ

Anti-tumor Necrosis Factor-alpha

ต่อต้าน TNF-อัลฟา

cA2
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สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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