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Interferon Beta-1b ฉีด
ออกเสียงว่า (ใน" ter feer 'บนอ่าว' ta wun bee)

hy เป็นยานี้กําหนด?

การฉีด Interferon beta-1b ใช้เพื่อลดอาการในผู้ป่วยที่มีการกําเริบของโรค (โรคที่อาการลุกเป็นไฟเป็นครั้งคราว) ของเส้น
โลหิตตีบหลายเส้น (MS ซึ่งเป็นโรคทีเ่ส้นประสาททํางานไม่ถูกต้องและผู้ป่วยอาจ มีอาการอ่อนแรง ชา สูญเสียการประสาน
งานของกล้ามเนื้อ และปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น การพูด และการควบคุมกระเพาะปัสสาวะ) Interferon beta-1b อยู่ใน
กลุ่มยาที่เรียกว่า immunomodulators ไม่ทราบแน่ชัดว่า interferon beta-1b ทํางานอย่างไรในการรักษา MS

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

การฉีด Interferon beta-1b มาเป็นผงผสมกับของเหลวและฉีดเข้าใต้ผิวหนัง (ใต้ผิวหนัง) มักจะฉีดวันเว้นวัน ฉีด 
interferon beta-1b ฉีดในเวลาเดียวกันของวันทุกครั้งทีคุ่ณฉีด ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอ
ใหแ้พทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้การฉีด interferon beta-1b ตามที่กําหนดไว้ อย่าฉีดมาก
หรือน้อยหรือฉีดบ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด แพทย์ของคุณอาจเริ่มให้คุณฉีด interferon beta-1b ในขนาดตํ่าและ
ค่อยๆ เพิ่มขนาดยา

คุณจะได้รับ interferon beta-1b ครั้งแรกในสํานักงานแพทย์ของคุณ หลังจากนั้น คุณสามารถฉีด interferon beta-1b 
ด้วยตัวคุณเองหรือให้เพื่อนหรือญาติทําการฉีด ก่อนที่คุณจะใช้ interferon beta-1b ในครั้งแรก โปรดอ่านคําแนะนําที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรที่มาพร้อมกับมัน ขอให้แพทยห์รือเภสัชกรแสดงให้คุณเห็นหรือบุคคลที่จะฉีดยาเกี่ยวกับวิธีการฉีดยา

ห้ามใช้ซํ้าหรือแบ่งปันเข็มฉีดยา เข็ม หรือขวดยา ทิ้งเข็มและหลอดฉีดยาที่ใช้แล้วลงในภาชนะที่ทนต่อการเจาะ และทิ้งขวดยาที่
ใช้แล้วลงในถังขยะ พูดคุยกับแพทยห์รือเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับวิธีการทิ้งภาชนะที่ทนต่อการเจาะ

คุณควรผสม interferon beta-1b ครั้งละหนึ่งขวดเท่านั้น ทางที่ดีควรผสมยาให้ถูกต้องก่อนที่คุณวางแผนจะฉีดยา 
อย่างไรก็ตาม คุณอาจผสมยาล่วงหน้า เก็บไว้ในตู้เย็น และใช้ภายใน 3 ชั่วโมง

คุณสามารถฉีด interferon beta-1b ได้ทุกทีบ่นหน้าท้อง ก้น หลังต้นแขน หรือต้นขา ยกเว้นบริเวณใกล้สะดือ (สะดือ) และ
รอบเอว ถ้าผอมมากกแ็ค่ฉีด
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ทีต่้นขาหรือผิวด้านนอกของแขน อ้างถึงไดอะแกรมในข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิตสําหรับตําแหน่งที่แน่นอนที่คุณสามารถ
ฉีดได้ เลือกจุดอื่นทุกครั้งที่คุณฉีดยา ห้ามฉีดยาเข้าสูผ่ิวหนังที่ระคายเคือง ฟกชํ้า แดง ติดเชื้อ หรือมีรอยแผลเป็น

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะใหเ้อกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วย interferon 
beta-1b และทุกครั้งที่คุณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนไดร้ับการฉีด interferon beta-1b
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้การฉีด interferon beta-1b ยา interferon beta อื่น ๆ (Avonex, 
Plegridy, Rebif) ยาอื่น ๆ อัลบูมินของมนุษย์ mannitol หรือส่วนผสมอื่น ๆ ในการฉีด interferon beta-1b สอบถาม
เภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการใช้ยา

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวัง
สําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณดื่มหรือเคยดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมาก หากคุณมีหรือเคยเป็นโรคโลหิต
จาง (เซลล์เม็ดเลือดแดงตํ่า) หรือเซลล์เม็ดเลือดขาวตํ่า ปัญหาเลือด เช่น ชํ้าง่าย เลือดออก ชัก อาการป่วยทางจิต เช่น 
ภาวะซึมเศร้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเคยคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามทําอย่างนั้น หัวใจล้มเหลว หรือโรคหัวใจหรือตับ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังให้นมบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะได้รับการฉีด 
interferon beta-1b ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ

ถามแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างปลอดภัยในขณะทีไ่ด้รับการฉีด interferon 
beta-1b แอลกอฮอลส์ามารถทําให้ผลข้างเคียงจาก interferon beta-1b แย่ลงได้

คุณควรรู้ว่าคุณอาจมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น ปวดศีรษะ มีไข้ หนาวสั่น เหงื่อออก ปวดกล้ามเนื้อ และเหนื่อยล้า
หลังการฉีด แพทย์ของคุณอาจบอกให้คุณกินยาแก้ปวดและยาลดไข้ที่จําหน่ายหน้าเคาน์เตอรเ์พื่อช่วยบรรเทาอาการ
เหล่านี้ พูดคุยกับแพทย์ของคุณหากอาการเหล่านีจ้ัดการได้ยากหรือรุนแรง

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ใหท้านอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทยจ์ะแจ้งใหคุ้ณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

หากคุณพลาดการฉีดยาอินเตอร์เฟอรอนเบตา-1b ให้ฉีดยาครั้งต่อไปทันทีที่จําได้หรือสามารถให้ยาได้ การฉีดครั้งต่อไปของ
คุณควรไดร้ับประมาณ 48 ชั่วโมง (2 วัน) หลังจากให้ยานั้น อย่าใช้การฉีด interferon beta-1b สองวันติดต่อกัน อย่าฉีดยา
สองครั้งเพื่อชดเชยการไม่ได้รับยา โทรหาแพทย์หากคุณพลาดการทานยาและมีคําถามเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทํา
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ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

การฉีด Interferon beta-1b อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรง
หรือไมห่ายไป:

ปวดหัว

เลือดออกทางช่องคลอดหรือพบเห็นระหว่างมีประจําเดือน

กล้ามแน่น

ความอ่อนแอ

การเปลี่ยนแปลงทางเพศหรือความสามารถ (ในผู้ชาย)

เปลี่ยนการประสานงาน

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใด ๆ เหล่านี้หรืออาการใด ๆ ที่ระบุไวใ้นส่วนข้อ
ควรระวังพิเศษ โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

ชํ้า ปวด แดง บวม หรือกดเจ็บบริเวณที่ฉีด

ผิวคลํ้าหรือระบายนํ้าบริเวณที่ฉีด

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

ปัสสาวะสีเข้ม

เหนื่อยมาก

อุจจาระสีซีด

คลื่นไส้

อาเจียน

เบื่ออาหาร

ชํ้าหรือมีเลือดออกผิดปกติ

ความสับสน

ความหงุดหงิด

ความกังวลใจ

นอนหลับยากหรือหลับยาก

คิดทําร้ายหรือฆ่าตัวตาย หรือวางแผนหรือพยายามทํา

ความวิตกกังวล

ภาวะซึมเศร้าใหม่หรือเลวลง

พฤติกรรมก้าวร้าวหรือรุนแรง

เห็นสิ่งของหรือได้ยินเสียงที่ไม่มีอยู่จริง

ลงมือทําโดยไม่คิด

อาการชัก
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หายใจถี่

หัวใจเต้นเร็วหรือผิดปกติ

เจ็บหน้าอกหรือแน่น

ผิวสีซีด

เพิ่มความถีป่ัสสาวะโดยเฉพาะในเวลากลางคืน

ผื่น

ลมพิษ

อาการคัน

อาการบวมทีต่า ใบหน้า ปาก ลิ้น คอ มือ แขน เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

อุจจาระสีแดงหรือเป็นเลือดหรือท้องเสีย

อาการปวดท้อง

พูดช้าหรือพูดยาก

แพทช์สีม่วงหรือจุด (ผื่น) บนผิวหนัง

ปัสสาวะน้อยลงหรือเลือดในปัสสาวะ

การฉีด Interferon beta-1b อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ 
ในขณะที่รับยานี้

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 เก็บขวดผง interferon beta-1b ไว้ที่อุณหภูมิห้องและห่างจาก
ความร้อนและความชื้นที่มากเกินไป (ไม่ได้อยู่ในห้องนํ้า) หากจําเป็น ขวดที่มีสารละลาย interferon beta-1b ที่เตรียมไว้อาจ
ถูกเก็บไว้ในตู้เย็นได้นานถึง 3 ชั่วโมงหลังการผสม ห้ามแช่แข็ง interferon beta-1b

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

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาห์และยา
หยอดตา ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ดื้อต่อเด็กและ
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เด็กเล็กสามารถเปิดได้อย่างง่ายดาย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล็อคฝาครอบนิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในที่
ปลอดภัยทันที - อันที่อยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://www.upandaway.org [http://
www.upandaway.org]

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?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างเพื่อตรวจ
สอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อการฉีด interferon beta-1b

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์) 
ทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัว
ไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญที่พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็น
ข้อมูลสําคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

Betaseron®

เอกซ์ตาเวีย®

แก้ไขล่าสุด - 06/15/2016

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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