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การฉีด Secukinumab
ออกเสียงว่า (sek '' ue kin' ue mab)

hy เป็นยานี้กําหนด?

การฉีด Secukinumab ใช้ในการรักษาโรคสะเก็ดเงินจากคราบพลัคระดับปานกลางถึงรุนแรง (โรคผิวหนังทีม่ีผื่นแดงเป็นสะเก็ดขึ้น
ในบางพื้นที่ของร่างกาย) ในผู้ใหญท่ี่โรคสะเก็ดเงินรุนแรงเกินกว่าจะรักษาด้วยยาเฉพาะที่ นอกจากนีย้ังใชใ้นผู้ใหญ่ในการรักษาโรค
ข้ออักเสบสะเก็ดเงิน (ภาวะทีท่ําให้เกิดอาการปวดข้อ บวม และมีเกล็ดบนผิวหนัง) การฉีด Secukinumab ใชใ้นผู้ใหญ่เพื่อรักษาโรค
กระดูกสันหลังอักเสบยึดเกาะ (สภาพที่ร่างกายโจมตีข้อต่อของกระดูกสันหลังและบริเวณอื่น ๆ ทําให้เกิดอาการปวดบวมและเกิด
ความเสียหายต่อข้อ) นอกจากนี้ยังใช้ในผู้ใหญเ่พื่อรักษาโรคกระดูกสันหลังอักเสบตามแนวแกนทีไ่ม่ใช่ภาพรังสี (สภาพที่ร่างกาย
โจมตีข้อต่อของกระดูกสันหลังและบริเวณอื่น ๆ ทําให้เกิดอาการปวดและอาการบวม แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทีเ่ห็นในการเอ็กซเ์รย์) 
การฉีด Secukinumab อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่าโมโนโคลนัลแอนติบอดี มันทํางานโดยหยุดการทํางานของเซลล์บางชนิดในร่างกายที่
ทําใหเ้กิดอาการของโรคสะเก็ดเงิน

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

การฉีด Secukinumab มาในรูปแบบเข็มฉีดยาทีเ่ติมไว้ล่วงหน้า ปากกาจ่ายยา และเป็นผงสําหรับผสมกับของเหลวและฉีดเข้าใต้
ผิวหนัง (ใต้ผิวหนัง) โดยปกตจิะมกีารฉีดทุกๆ วีค สําหรับ 5 โด๊สแรก และทุกๆ 4 สัปดาห์ สําหรับโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน โรค
กระดูกสันหลังอักเสบยึดติด และโรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบตามแกน อาจฉีดทุกๆ 4 สัปดาห์ได้เช่นกัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบน
ฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทยห์รือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใชก้ารฉีด secukinumab ตามที่
กําหนดไว้ อย่าฉีดมากหรือน้อยหรือฉีดบ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

คุณอาจได้รับการฉีดเซคิวินูแมบครั้งแรกในสํานักงานแพทย์ของคุณ หลังจากนั้น แพทย์ของคุณอาจอนุญาตใหคุ้ณฉีดเซคิวนิูแม
บด้วยตัวเอง หรือให้เพื่อนหรือญาตทิําการฉีด ก่อนที่คุณจะใช้การฉีด secukinumab ด้วยตัวเองในครั้งแรก โปรดอ่านข้อมูลของผู้
ผลิตสําหรับผู้ป่วยที่มาพร้อมกับยา ขอให้แพทย์หรือเภสัชกรแสดงใหคุ้ณเห็นหรือบุคคลที่จะฉีดยาเกี่ยวกับวิธกีารฉีดยา

ใช้กระบอกฉีดยาหรือปากกาจ่ายยาแต่ละอันเพียงครั้งเดียวและฉีดสารละลายทั้งหมดในกระบอกฉีดยาหรือปากกา ทิ้งกระบอกฉีดยา
และปากกาที่ใช้แล้วในภาชนะทีท่นต่อการเจาะ พูดคุยกับแพทย์หรือเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับวิธีการทิ้งภาชนะทีท่นต่อการเจาะ
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หากคุณใช้กระบอกฉีดยาแบบเติมหรือปากกาจ่ายยาที่แช่เย็นแล้ว ให้วางกระบอกฉีดยาหรือปากกาไว้บนพื้นผิวเรียบโดยไม่ต้องถอด
ฝาครอบเข็มและปล่อยให้อุ่นที่อุณหภูมหิ้องเป็นเวลา 15-30 นาที ก่อนที่คุณจะพร้อมฉีดยา . อย่าพยายามอุ่นยาด้วยการอุ่นใน
ไมโครเวฟ แช่ในนํ้าร้อน หรือด้วยวิธอีื่นใด ใช้ฉีดอย่างน้อย 1 ชั่วโมงหลังจากนําออกจากตูเ้ย็น

อย่าเขย่ากระบอกฉีดยาหรือปากกาจ่ายยาที่มีเซคิวินูแมบ

ดูสารละลาย secukinumab ทุกครั้งก่อนฉีด ตรวจสอบว่ายังไม่ผ่านวันหมดอายแุละของเหลวมีความใสและไม่มีสี ของเหลวไมค่วร
มีอนุภาคทีม่องเห็นได้ อย่าใชก้ระบอกฉีดยาหรือปากกาจ่ายยาหากมีรอยแตกหรือหัก หากหมดอายุ หรือหากของเหลวขุ่นหรือมี
อนุภาคขนาดใหญ่หรือมีสี

คุณสามารถฉีด secukinumab ทีใ่ดก็ได้ทีด่้านหน้าของต้นขา (ขาบน) ต้นแขนส่วนบน หรือหน้าท้อง (ท้อง) ยกเว้นสะดือของคุณ
และบริเวณ 2 นิ้ว (5 เซนติเมตร) รอบ ๆ เพื่อลดโอกาสของความรุนแรงหรือรอยแดง ให้ใชบ้ริเวณที่ต่างกันสําหรับการฉีดแต่ละครั้ง 
ห้ามฉีดเข้าไปในบริเวณที่ผิวหนังอ่อนนุ่ม มีรอยฟกชํ้า แดง หรือแข็ง หรือบริเวณทีคุ่ณมีรอยแผลเป็นหรือรอยแตกลาย

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใชย้า) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยการฉีด 
secukinumab อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนใช้การฉีด secukinumab
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรของคุณทราบ หากคุณแพย้าฉีดเซคิวินูแมบ ยาอื่น ๆ นํ้ายางข้น หรือส่วนผสมใด ๆ ในการฉีดเซคิวิ
นูแมบ สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม หากคุณจะใช้กระบอกฉีดยาหรือปากกาจ่ายยาแบบเติม บอกแพทย์ว่า
คุณหรือคนที่จะฉีดยาให้คุณแพ้ยางหรือนํ้ายางไหม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพ
รอื่นๆ ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (ยาละลายลิ่มเลือด) เช่น วาร์ฟา
ริน (คูมาดิน, แจนโทเวน) และยาที่กดภูมิคุ้มกัน เช่น ไซโคลสปอริน (เจ็นกราฟ, นีโอรัล, แซนดิมมูน) แพทย์ของคุณอาจต้อง
เปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคโครห์น (ภาวะทีร่่างกายโจมตเียื่อบทุางเดินอาหาร ทําให้
เกิดอาการปวด ท้องร่วง นํ้าหนักลด และมีไข)้ หรือภาวะทางการแพทย์อื่นๆ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะใชย้าฉีดเซคิวนนิูแมบ ให้
โทรเรียกแพทย์ของคุณ

ตรวจสอบกับแพทยข์องคุณเพื่อดูว่าคุณจําเป็นต้องรับการฉีดวัคซีนหรือไม่ สิ่งสําคัญคือต้องมีวัคซีนทีเ่หมาะสมกับวัยของคุณ
ก่อนเริ่มการรักษาด้วยการฉีดเซคิวินูแมบ ห้ามฉีดวัคซีนใดๆ ระหว่างการรักษาโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์
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คุณควรรู้ว่าการฉีด secukinumab อาจลดความสามารถในการต่อสูก้ับการติดเชื้อจากแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา และเพิ่ม
ความเสี่ยงทีคุ่ณจะติดเชื้อร้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิต แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณมักได้รับเชื้อชนิดใดๆ 
หรือหากคุณมีหรือคิดว่าคุณอาจติดเชื้อชนิดใดๆ ในตอนนี้ ซึ่งรวมถึงการติดเชื้อเล็กน้อย (เช่น แผลเปิดหรือแผลพุพอง) การติด
เชื้อที่เป็นๆ หายๆ (เช่น เริมหรือแผลเย็น) และการติดเชื้อเรื้อรังที่ไม่หายไป หากคุณพบอาการใด ๆ ต่อไปนีใ้นระหว่างหรือหลัง
การรักษาด้วยการฉีดเซคิวนิูแมบไมน่าน ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที: มีไข้ เหงื่อออกหรือหนาวสั่น ปวดกล้ามเนื้อ หายใจ
ลําบาก ผิวหนังอบอุ่น แดง หรือเจ็บปวดหรือแผลบนร่างกายของคุณ ท้องร่วง ปวดท้อง ปัสสาวะบ่อย เร่งด่วน หรือเจ็บปวด 
หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

คุณควรรู้ว่าการใช้การฉีด secukinumab จะเพิ่มความเสี่ยงทีคุ่ณจะเป็นวัณโรค (TB; การติดเชื้อในปอดอย่างรุนแรง) โดย
เฉพาะอย่างยิ่งหากคุณติดเชื้อวัณโรคอยู่แล้ว แต่ไม่มีอาการของโรค แจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นวัณโรคมา
ก่อน หากคุณเคยอาศัยอยู่ในประเทศที่มีวัณโรคทั่วไป หรือเคยอยู่ใกล้คนทีเ่ป็นวัณโรค แพทย์ของคุณจะทําการทดสอบผิวหนัง
เพื่อดวู่าคุณมีการติดเชื้อวัณโรคหรือไม่ หากจําเป็น แพทย์ของคุณจะจ่ายยาเพื่อรักษาการติดเชื้อนีใ้ห้คุณก่อนที่คุณจะเริ่มใชย้า
ฉีดเซคิวินูแมบ หากคุณมอีาการใด ๆ ต่อไปนี้ของวัณโรค หรือหากคุณมีอาการเหล่านี้ในระหว่างการรักษา ใหโ้ทรเรียกแพทย์ของ
คุณทันที: ไอ ไอเป็นเลือดหรือเสมหะ อ่อนแรงหรือเหนื่อยล้า นํ้าหนักลด เบื่ออาหาร หนาวสั่น มีไข้ หรือเหงื่อออกตอนกลางคืน

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

โทรหาแพทย์เพื่อสอบถามว่าต้องทําอย่างไรหากคุณพลาดการฉีดซีคิวนูแมบ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการไม่ได้รับ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

การฉีด Secukinumab อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรง
หรือไมห่ายไป:

นํ้ามูกไหล จาม จาม

เจ็บคอ

อาการคัน

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้หรืออยูใ่นส่วน ข้อควรระวังพิเศษ โทรเรียก
แพทย์ของคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

ผื่น

ลมพิษ

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

รู้สึกหน้ามืด

บวมที่ตา ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น คอหอย

แน่นหน้าอก
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เสียงแหบ

การฉีด Secukinumab อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่รับยานี้

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 secukinumab ไว้ในตูเ้ย็น แต่อย่าแช่แข็ง เก็บขวดยา เข็ม
ฉีดยาที่เติมไว้ล่วงหน้า และปากกาจ่ายยาไวใ้นกล่องเดิมเพื่อป้องกันไม่ใหถู้กแสง

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?

เก็บนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์ของคุณ

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการฉีด secukinumab

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่จําหน่ายหน้าเคาน์เตอร)์ 
ทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรืออาหารอื่นๆ
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14/14/22, 15:02 น. การฉีด Secukinumab สมุนไพรยาและอาหารเสริม

อาหารเสริม คุณควรนํารายการนี้ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญที่
พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

Cosentyx®

แก้ไขล่าสุด - 08/15/2020

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ
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