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hy เป็นยานี้กําหนด?

การฉีด Interferon beta-1a เข้าใตผ้ิวหนังใชใ้นการรักษาผู้ใหญ่ทีเ่ป็นโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งหลายรูปแบบ (MS; โรคทีเ่ส้น
ประสาททํางานไม่ถูกต้อง และผู้คนอาจมีอาการอ่อนแรง ชา สูญเสียการประสานงานของกล้ามเนื้อ และปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น 
การพูด และการควบคุมกระเพาะปัสสาวะ) รวมถึง:

อาการทางคลินิกทีแ่ยกได้ (CIS; อาการของเส้นประสาทที่กินเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง)

รูปแบบการกําเริบของโรค (หลักสูตรของโรคทีม่ีอาการวูบเป็นบางครั้ง) หรือ

รูปแบบก้าวหน้ารอง (หลักสูตรของโรคทีก่ําเริบบ่อยขึ้น)

Interferon beta-1a อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า immunomodulators มันทํางานโดยลดการอักเสบและป้องกันความ
เสียหายของเส้นประสาทที่อาจทําใหเ้กิดอาการของเส้นโลหิตตีบหลายเส้น

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Interferon beta-1a ฉีดเข้าใตผ้ิวหนังเป็นสารละลาย (ของเหลว) ในหลอดฉีดยาทีเ่ติมไว้ล่วงหน้าหรืออุปกรณ์ฉีดอัตโนมัติทีเ่ติม
ไว้ล่วงหน้าเพื่อฉีดเข้าใต้ผิวหนัง (ใต้ผิวหนัง) มักจะฉีดสามครั้งต่อสัปดาห์ คุณควรฉีดยานี้ 3 วันเดียวกันทุกสัปดาห์ เช่น ทุกวัน
จันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ การฉีดยาควรเว้นระยะห่างอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ดังนั้นจึงควรฉีดยาในเวลาเดียวกันในแต่ละวันของวันที่
ฉีด เวลาทีด่ีที่สุดในการฉีดยานี้คือช่วงบ่ายหรือเย็น ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกร
อธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไมเ่ข้าใจ ใช้ interferon beta-1a ตรงตามทีก่ํากับไว้ อย่าใช้มากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์
ของคุณกําหนด

แพทย์ของคุณอาจเริ่มให้ยาอินเตอร์เฟอรอนเบตา-1a ในขนาดตํ่า และค่อยๆ เพิ่มขนาดยาไม่เกิน 1 ครั้งต่อ 2 สัปดาห์

Interferon beta-1a ควบคุมอาการของ MS แต่ไมส่ามารถรักษาได้ ใช้ interferon beta-1a ต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดใช้
อินเตอร์เฟอรอนเบตา-1เอโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

คุณจะได้รับ interferon beta-1a ฉีดเข้าใตผ้ิวหนังครั้งแรกในสํานักงานแพทย์ของคุณ หลังจากนั้นคุณสามารถฉีด interferon 
beta-1a ใต้ผิวหนังด้วยตัวคุณเองหรือให้เพื่อนหรือญาติทําการฉีด ขอใหแ้พทย์หรือเภสัชกรแสดงให้คุณเห็นหรือบุคคลทีจ่ะฉีดยา
เกี่ยวกับวิธีการฉีดยา ก่อนที่คุณจะใช้ interferon beta-1a ใตผ้ิวหนังเป็นครั้งแรกของคุณหรือบุคคลที่จะ
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การฉีดควรอ่านข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วยที่มากับยาด้วย ปฏิบัตติามคําแนะนําอย่างระมัดระวัง

ใช้หลอดฉีดยาแบบเติมล่วงหน้าหรืออุปกรณ์ฉีดอัตโนมัตแิบบเติมล่วงหน้าทุกครั้งทีคุ่ณฉีดยา ห้ามใช้ซํ้าหรือใช้กระบอกฉีดยาหรือ
อุปกรณ์ฉีดอัตโนมัติร่วมกัน แม้ว่าจะยังมีสารละลายเหลืออยู่ในกระบอกฉีดยาหรืออุปกรณ์หลังจากที่คุณฉีดไปแล้ว ก็อย่าฉีดอีก 
ทิ้งเข็มฉีดยาที่ใชแ้ล้วหรืออุปกรณ์ฉีดอัตโนมัติในภาชนะทีท่นต่อการเจาะและใหพ้้นมือเด็ก พูดคุยกับแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ
เกี่ยวกับวิธีการทิ้งภาชนะทีท่นต่อการเจาะ

ดูยาในกระบอกฉีดยาแบบเติมล่วงหน้าหรืออุปกรณ์ฉีดอัตโนมัติทุกครั้งก่อนใช้ ควรเป็นสารละลายที่ชัดเจนถึงสีเหลืองเล็กน้อย หาก
สารละลายขุ่น เปลี่ยนสี หรือมีอนุภาค หรือหากวันหมดอายุทีท่ําเครื่องหมายบนกระบอกฉีดยาหรืออุปกรณ์ฉีดอัตโนมัติผ่านไปแล้ว 
อย่าใช้กระบอกฉีดยาหรืออุปกรณ์นั้น

พูดคุยกับแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับตําแหน่งที่คุณควรฉีดอินเตอร์เฟอรอนเบตา-1a ใต้ผิวหนัง คุณสามารถฉีด interferon 
beta-1a ลงในส่วนต่างๆ ของร่างกายด้วยชั้นไขมันระหว่างผิวหนังและกล้ามเนื้อ เช่น ต้นขา พื้นผิวด้านนอกของต้นแขน ท้อง หรือ
ก้น หากคุณผอมมาก ให้ฉีดเฉพาะทีต่้นขาหรือผิวแขนด้านนอกเพื่อฉีด เลือกจุดอื่นทุกครั้งที่คุณฉีดยา เก็บบันทึกวันที่และจุดที่ฉีด
แต่ละครั้ง อย่าใช้จุดเดิมสองครั้งติดต่อกัน ห้ามฉีดใกล้สะดือ (สะดือ) หรือรอบเอว หรือบริเวณทีผ่ิวหนังมีอาการเจ็บ แดง ชํ้า รอย
แผลเป็น ติดเชื้อ หรือผิดปกติแต่อย่างใด

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใชย้า) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยการฉีดใตผ้ิวหนัง 
interferon beta-1a และทุกครั้งทีคุ่ณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคํา
ถามใดๆ นอกจากนีคุ้ณยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซตส์ํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

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

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนใช้อินเตอร์เฟอรอนเบต้า-1a
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ interferon beta-1a ยา interferon อื่น ๆ (Avonex, Betaseron, 
Extavia, Plegridy) ยาอื่น ๆ หรืออัลบูมินของมนุษย์ สอบถามเภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการ
ใช้ยา

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังใชย้าตามใบสั่งแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่นๆ อย่างไร แพทยข์องคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้าง
เคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณดื่มหรือเคยดื่มแอลกอฮอลป์ริมาณมาก หากคุณมีหรือเคยเป็นโรคภูมิต้านตนเอง 
(โรคที่ร่างกายโจมตีเซลลข์องตัวเอง ปรึกษาแพทยห์ากคุณไม่แน่ใจว่าคุณเป็นโรคนีห้รือไม่) โรคโลหิตจาง (เซลล์เม็ดเลือดแดงตํ่า
) หรือเซลล์เม็ดเลือดขาวตํ่า ปัญหาเกี่ยวกับเลือด เช่น ชํ้าหรือเลือดออกง่าย ความเจ็บป่วยทางจิตเช่นภาวะซึมเศร้าโดยเฉพาะถ้า
คุณมี
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เคยคิดฆ่าตัวตายหรือพยายามทําอย่างนั้น อาการชัก; หัวใจล้มเหลว; หรือโรคหัวใจ ไต ตับ หรือไทรอยด์

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะใชอ้ินเตอร์เฟอรอน
เบตา-1a ใตผ้ิวหนัง ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมถึงการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใชอ้ินเตอร์เฟอรอนเบตา-1เอใต้
ผิวหนัง

ถามแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการใชเ้ครื่องดื่มแอลกอฮอลอ์ย่างปลอดภัยในขณะที่คุณใช้ interferon beta-1a ใตผ้ิวหนัง 
แอลกอฮอล์สามารถทําใหผ้ลข้างเคียงของ interferon beta-1a แย่ลงได้

คุณควรรู้ว่าคุณอาจมอีาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น ปวดศีรษะ มีไข้ หนาวสั่น เหงื่อออก ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง และเหนื่อยล้า
หลังการฉีด แพทย์ของคุณอาจบอกให้คุณทานยาแก้ปวดและยาลดไขท้ี่จําหน่ายหน้าเคาน์เตอรเ์พื่อช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ 
อาการเหล่านี้มักจะดีขึ้นหรือหายไปเมื่อเวลาผ่านไป พูดคุยกับแพทย์ของคุณหากอาการเหล่านีจ้ัดการได้ยากหรือรุนแรง

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ฉีดยาที่ไม่ได้รับทันททีี่คุณจําได้ หากคุณกําหนดให้รับประทานยาในวันถัดไป ใหข้้ามขนาดยานั้นไป ห้ามฉีด interferon beta-1a 
เข้าใต้ผิวหนัง 2 วันติดต่อกัน อย่าฉีดยาสองครั้งเพื่อชดเชยการไม่ได้รับยา คุณควรกลับไปใช้ตารางการจ่ายยาตามปกติใน
สัปดาห์ถัดไป โทรหาแพทย์หากคุณพลาดการทานยาและมีคําถามเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทํา

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Interferon beta-1a ใต้ผิวหนังอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้
รุนแรงหรือไม่หายไป:

ปวดหัว

ไข้

หนาวสั่น

ตาแห้ง

ปัญหาการมองเห็น

ปากแห้ง

ชํ้า ปวด แดง บวม หรือกดเจ็บบริเวณทีฉ่ีด

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใด ๆ เหล่านีใ้ห้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันทีหรือรับ
การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

ภาวะซึมเศร้าใหม่หรือเลวลง

คิดทําร้ายหรือฆ่าตัวตาย หรือวางแผนหรือพยายามทํา

ความวิตกกังวล

ลมพิษ
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ผื่น

อาการคัน

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

อาการบวมทีต่า ใบหน้า ปาก ลิ้น คอ มือ แขน เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง

มึนหัว

เป็นลม

อาการชัก

สูญเสียการประสานงาน

เหนื่อยมาก

ขาดพลังงาน

คลื่นไส้

อาเจียน

เบื่ออาหาร

อุจจาระสีซีด

ปวดท้องด้านขวาบน

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

ปัสสาวะสีเข้ม

ผิวสซีีด

อาการเจ็บหน้าอก

หัวใจเต้นเร็ว

ชํ้าหรือมีเลือดออกผิดปกติ

เจ็บคอ ไอ มไีข้ หนาวสั่น หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

การเพิ่มหรือลดนํ้าหนักไม่ได้อธิบาย

รู้สึกหนาวหรือร้อนตลอดเวลา

ผิวคลํ้าหรือระบายนํ้าบริเวณที่ฉีด

อุจจาระสีแดงหรือเป็นเลือดหรือท้องเสีย

อาการปวดท้อง

พูดช้าหรือพูดยาก

แพทช์สีม่วงหรือจุด (ผื่น) บนผิวหนัง

ปัสสาวะน้อยลงหรือเลือดในปัสสาวะ

Interferon beta-1a 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 เก็บไว้ในตู้เย็น แต่อย่าแช่แข็ง หากไม่มีตู้เย็น คุณสามารถเก็บยาไวท้ี่
อุณหภูมิห้องให้ห่างจากความร้อนและแสงได้นานถึง 30 วัน

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาหแ์ละยาหยอดตา 
ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไมท่นต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล็อคฝาครอบ
นิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัยทันที - อันทีอ่ยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://www.upandaway.org [http://
www.upandaway.org]

ควรกําจัดยาทีไ่ม่จําเป็นด้วยวิธพีิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทิ้งยานี้
ลงในชักโครก วิธทีี่ดทีี่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใชโ้ปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิล
ในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซตก์ารกําจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (http://
goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิเ์ข้าถึงโปรแกรมรับคืน

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 แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างเพื่อตรวจ
สอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อการฉีดใต้ผิวหนัง interferon beta-1a

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

เรบิฟ®
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