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คําเตือนทีส่ําคัญ:

Sunitinib อาจทําให้เกิดความเสียหายร้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตต่อตับ แจ้งแพทย์หากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคตับ
หรือมีปัญหาเกี่ยวกับตับ หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที: คัน ตาและผิวหนังสีเหลือง ปัสสาวะสี
เข้ม หรือปวดหรือรู้สึกไมส่บายบริเวณท้องส่วนบนด้านขวา แพทย์ของคุณอาจต้องลดขนาดยาซันนิทินิบหรือหยุดการรักษา
อย่างถาวรหรือชั่วคราว

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการตรวจเลือดบางอย่างก่อนและระหว่างการ
รักษาของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยสําหรับคุณทีจ่ะทานซันนทิินิบ และตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อยา

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยยาซันนทิินิบและทุก
ครั้งที่คุณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ นอกจากนีคุ้ณ
ยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซตส์ํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

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

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการทานซันนิทินิบ

hy เป็นยานี้กําหนด?

Sunitinib ใช้รักษาเนื้องอกในทางเดินอาหาร (GIST) เนื้องอกชนิดหนึ่งทีเ่ติบโตในกระเพาะอาหาร ลําไส้ (ลําไส)้ หรือหลอดอาหาร (
หลอดที่เชื่อมระหว่างลําคอกับกระเพาะอาหาร) ในผู้ที่มเีนื้องอกที่ไม่ได้รับการรักษาด้วยอมิาทินิบ ( Gleevec) หรือคนทีไ่ม่สามารถรับ
ประทาน imatinib ได้ Sunitinib ยังใชใ้นการรักษามะเร็งเซลล์ไตขั้นสูง (RCC ซึ่งเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่เริ่มขึ้นในเซลล์ของไต) 
Sunitinib ยังใช้เพื่อช่วยป้องกันการกลับมาของ RCC ในผู้ที่ มี RCC ที่ยังไม่แพร่กระจายและนําไตออกแล้ว นอกจากนี้ Sunitinib 
ยังใช้รักษาเนื้องอกต่อมไร้ท่อในตับอ่อน (pNET ซึ่งเป็นเนื้องอกชนิดหนึ่งทีเ่ริ่มขึ้นในเซลลข์องตับอ่อนบางเซลล์) ในผู้ทีม่ีเนื้องอกที่
แย่ลงและไม่สามารถรักษาได้ ศัลยกรรม Sunitinib อยู่ในกลุ่มยา
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เรียกว่าสารยับยั้งไคเนส มันทํางานโดยการปิดกั้นการทํางานของโปรตีนผิดปกตทิี่ส่งสัญญาณใหเ้ซลลม์ะเร็งเพิ่มจํานวนขึ้น ซึ่งจะช่วย
หยุดหรือชะลอการแพรก่ระจายของเซลล์มะเร็ง และอาจช่วยลดขนาดของเนื้องอกได้

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Sunitinib มาในรูปแบบแคปซูลรับประทานโดยมีหรือไม่มีอาหาร สําหรับการรักษาเนื้องอกในระบบทางเดินอาหาร (GIST) หรือสําหรับ
การรักษามะเร็งเซลล์ไต (RCC) มักใชย้าซันนทิินิบวันละครั้งเป็นเวลา 4 สัปดาห์ (28 วัน) ตามด้วยหยุดพัก 2 สัปดาหก์่อนเริ่มรอบการ
ให้ยาครั้งต่อไปและ ทําซํ้าทุกๆ 6 สัปดาห์ตราบเท่าที่แพทย์ของคุณแนะนํา สําหรับการป้องกัน RCC มักใช้ยาซันนิทินิบวันละครั้งเป็น
เวลา 4 สัปดาห์ (28 วัน) ตามด้วยหยุดพัก 2 สัปดาห์ก่อนเริ่มรอบการใหย้าครั้งต่อไป และทําซํ้าทุก 6 สัปดาหเ์ป็นเวลา 9 รอบ สําหรับ
การรักษาเนื้องอกต่อมไร้ท่อในตับอ่อน (pNET) มักใช้ sunitinib วันละครั้ง ทานยาสุนทิินิบในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคํา
แนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทยห์รือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ทานยาสุนิทินิบตามทีก่ํากับไว้ 
อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

กลืนทั้งแคปซูล อย่าแยกเคี้ยวหรือบดขยี้ ห้ามเปิดแคปซูล

คุณอาจจําเป็นต้องทานครั้งละหนึ่งแคปซูลขึ้นไป ขึ้นอยู่กับปริมาณยาซันนิทินิบของคุณ

แพทย์ของคุณอาจลดขนาดยาหรือหยุดการรักษาชั่วคราวหรือถาวรหากคุณพบผลข้างเคียงบางอย่าง ขึ้นอยู่กับว่ายาทํางานไดด้ีแค่
ไหนสําหรับคุณและผลข้างเคียงที่คุณพบ พูดคุยกับแพทย์เกี่ยวกับความรู้สึกของคุณระหว่างการรักษาด้วยยาสนุิทินิบ

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานซันนิทินิบ
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ซันนิทินิบ ส่วนผสมใดๆ ของแคปซูลซันนทิินิบ หรือยาอื่นๆ สอบถามเภสัชกรของ
คุณหรือตรวจสอบเอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา) เพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังรับประทานหรือวางแผนที่จะใชย้าตามใบสั่งแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี:้ 
ยาปฏิชีวนะบางชนิด เช่น clarithromycin (Biaxin ใน Prevpac), rifampin (Rifadin, Rimactane, ใน Rifamate, ใน Rifater), rifabutin 
(Mycobutin), rifapentine (Priftin) และ telithromycin (Ketek); ยาต้านเชื้อราบางชนิด เช่น itraconazole (Onmel, Sporanox), 
ketoconazole และ voriconazole (Vfend); เดกซาเมทาโซน; ยารักษาโรคเบาหวาน ยาบางชนิดสําหรับไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ 
(HIV) หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องที่ได้รับ (AIDS) รวมถึง atazanavir (Reyataz ใน Evotaz), indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), 
ritonavir (Norvir ใน Kaletra) และ saquinavir (Invirase); เนฟาโซโดน; ยาบางชนิดสําหรับอาการชัก เช่น carbamazepine (Carbatrol, 
Epitol, Equetro, Tegretol, Teril), phenobarbital และ phenytoin (Dilantin, Phenytek) แจ้งแพทย์ของคุณด้วยว่าคุณกําลังรับประทาน
หรือเคยใช้ alendronate (Binosto, Fosamax), etidronate, ibandronate (Boniva), pamidronate, risedronate (Actonel, Atelvia) 
หรือการฉีดกรด zoledronic (Reclast, Zometa) ยาอื่น ๆ อาจโต้ตอบกับ sunitinib ดังนั้นอย่าลืมบอกแพทย์เกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้
กระทั่งยาทีไ่ม่ปรากฏในรายการนี้ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง โซเมตา) ยาอื่นๆ อาจ
โต้ตอบกับยาสุนิทินิบ ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้แต่ยาที่ไม่ปรากฏในรายการนี้ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยน
ขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง โซเมตา) ยาอื่นๆ อาจโต้ตอบกับยาสนุิทินิบ ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยา
ทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้แต่ยาทีไ่ม่ปรากฏในรายการนี้ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง
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แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณทราบว่าคุณกําลังใช้ผลิตภัณฑส์มุนไพรชนิดใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์น อย่าทานสาโท
เซนต์จอห์นขณะทานซันนิทินิบ

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณมีหรือเคยมีปัญหาเลือดออก ลิ่มเลือดในปอด การยืดช่วง QT (จังหวะการเต้นของ
หัวใจผิดปกตทิี่อาจนําไปสู่การเป็นลม หมดสติ ชัก หรือเสียชีวิตอย่างกะทันหัน); การเต้นของหัวใจช้าเร็วหรือผิดปกติ หัวใจวาย; 
หัวใจล้มเหลว; ความดันโลหิตสูง; อาการชัก; นํ้าตาลในเลือดตํ่าหรือโรคเบาหวาน โพแทสเซียมหรือแมกนีเซียมในเลือดตํ่า ปัญหา
เกี่ยวกับปาก ฟัน หรือเหงือกของคุณ หรือไต ไทรอยด์ หรือโรคหัวใจ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือหากคุณวางแผนที่จะเป็นพ่อของลูก คุณหรือคู่ของคุณไม่ควรตั้ง
ครรภ์ในขณะที่คุณทานยาสุนิทินิบ หากคุณเป็นผู้หญิง คุณจะต้องทําการทดสอบการตั้งครรภ์ก่อนเริ่มการรักษา และคุณควรใช้
การคุมกําเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภร์ะหว่างการรักษาด้วยยา Sunitinib และเป็นเวลา 4 สัปดาห์หลังจากทานยาครั้งสุดท้าย 
หากคุณเป็นผู้ชาย คุณและคู่ของคุณควรใชก้ารคุมกําเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ระหว่างการรักษาด้วยยาสุนทิินิบและเป็นเวลา 
7 สัปดาห์หลังจากรับประทานยาครั้งสุดท้าย พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับวิธกีารคุมกําเนิดที่คุณสามารถใช้ระหว่างการรักษา 
Sunitinib อาจลดภาวะเจริญพันธุ์ในผู้ชายและผู้หญิง อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรถือว่าคุณหรือคู่ของคุณไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ 
หากคุณหรือคู่ของคุณตั้งครรภ์ขณะทานซันนิทินิบ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณ

แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูก คุณไม่ควรให้นมลูกระหว่างการรักษาด้วยยาซูนทิินิบและเป็นเวลา 4 สัปดาหห์ลังการให้
ยาครั้งสุดท้าย

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด ให้แจ้งแพทยห์รือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ยาสนุทิินิบอยู่ แพทย์ของคุณอาจบอกใหคุ้ณ
หยุดทานยาสนุิทินิบอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนการผ่าตัดตามกําหนด เนื่องจากอาจส่งผลต่อการรักษาบาดแผล แพทย์จะแจ้ง
ให้คุณทราบเมื่อควรเริ่มทานซันนิทินิบอีกครั้งหลังการผ่าตัด

คุณควรรู้ว่า Sunitinib อาจทําใหผ้ิวของคุณเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและผมของคุณมีสีอ่อนลงและสูญเสียสี อาจเกิดจากสี
เหลืองของยาและไม่เป็นอันตรายหรือเจ็บปวด

คุณควรรู้ว่า sunitinib อาจทําใหค้วามดันโลหิตสูง ควรตรวจความดันโลหิตของคุณอย่างสมํ่าเสมอในขณะที่คุณทาน
ยาสุนทิินิบ

คุณควรรู้ว่า sunitinib อาจทําใหเ้กิด osteonecrosis ของขากรรไกร (ONJ ซึ่งเป็นภาวะทีร่้ายแรงของกระดูกขากรรไกร) โดย
เฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมกีารผ่าตัดหรือการรักษาทางทันตกรรมในขณะที่ทานยา ทันตแพทย์ควรตรวจฟันของคุณและดําเนิน
การรักษาที่จําเป็น รวมถึงการทําความสะอาดหรือแก้ไขฟันปลอมที่ใสไ่ม่พอดี ก่อนที่คุณจะเริ่มใชย้าซันนทิินิบ อย่าลืมแปรงฟัน
และทําความสะอาดปากอย่างถูกต้องในขณะที่ทานยาสุนทิินิบ แจ้งใหแ้พทย์หรือทันตแพทย์ทราบหากคุณมีหรือเคยมีอาการปวด
ปาก ฟัน หรือกราม แผลในปากหรือบวม ชาหรือรู้สึกหนักในกราม; หรือฟันหลวม พูดคุยกับแพทย์ของคุณก่อนทีจ่ะมีการรักษา
ทางทันตกรรมใด ๆ ในขณะทีคุ่ณกําลังใชย้านี้

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

อย่ากินส้มโอหรือดื่มนํ้าเกรพฟรุตขณะทานยานี้

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

หากคุณลืมทานยาซันนิทินิบขนาดไมเ่กิน 12 ชั่วโมง ให้ทานยาที่ลืมไปทันททีี่นึกได้ แล้วทานยาต่อไปตามเวลาที่กําหนด อย่างไรก็ตาม 
หากคุณลืมรับประทานยาเกิน 12 ชั่วโมง ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามกําหนดเวลาการให้ยาตามปกติ อย่าใช้ยาสอง
ครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่
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Sunitinib อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไมห่ายไป:

ความอ่อนแอ

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องเสีย

ท้องผูก

อิจฉาริษยา

แก๊ส

โรคริดสีดวงทวาร

ปวด ระคายเคือง หรือแสบร้อนที่ริมฝีปาก ลิ้น ปาก หรือลําคอ

ปากแห้ง

เปลี่ยนรสชาติของสิ่งต่าง ๆ

เบื่ออาหาร

การเปลี่ยนแปลงของนํ้าหนัก

ผมร่วง

เล็บหรือผมเปราะบาง

พูดช้า

ผิวซีดหรือแห้ง

สั่น

ประจําเดือนมามาก ผิดปกติ หรือพลาด

ภาวะซึมเศร้า

นอนหลับยากหรือหลับยาก

ผิวแห้ง หนา แตก หรือพองของผิวหนังบนฝ่ามือและฝ่าเท้า

ปวดกล้ามเนื้อ ข้อ หลัง หรือแขนขา

เลือดกําเดาไหลบ่อย

มีเลือดออกจากเหงือก

รู้สึกไม่สบายตัวในอุณหภูมทิี่เย็นจัด

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้หรืออยูใ่นส่วนคําเตือนที่สําคัญหรือข้อควร
ระวังพิเศษ ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที:

ชํ้าหรือมีเลือดออกผิดปกติ

อุจจาระเป็นเลือดหรือสีดําและชักช้า
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เลือดในปัสสาวะ

อาเจียนเป็นสแีดงสดหรือดูเหมือนกากกาแฟ

ไอเป็นเลือด

ปวดท้อง บวมหรือกดเจ็บ

ปวดหัว

ไข้

บวม, อ่อนโยน, อบอุ่นหรือแดงที่ขา

อาการบวมทีเ่ท้าหรือข้อเท้า

หัวใจเต้นเร็วผิดปกติหรือเต้นแรง

อาการวิงเวียนศีรษะหรือเป็นลม

ความตื่นตัวหรือความเข้มข้นลดลง

ความสับสน

ภาวะซึมเศร้า

ความกังวลใจ

อาการชัก

การมองเห็นเปลี่ยนไป

อาการเจ็บหน้าอกหรือความดัน

เหนื่อยมาก

หายใจถี่

ปวดเมื่อยหายใจเข้าลึกๆ

นํ้าหนักขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ

ปัสสาวะน้อยลง

ปัสสาวะขุ่น

บวมที่ตา ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้นหรือลําคอ

ผื่น

ลมพิษ

พุพองหรือลอกผิวหรือภายในปาก

กลืนหรือหายใจลําบาก

เสียงแหบ

Sunitinib อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่นๆ 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 เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นทีม่ากเกินไป (
ไม่ใช่ในห้องนํ้า)

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
ตื่นขึ้นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณอาจสั่งการตรวจบางอย่าง เช่น คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG การ
ทดสอบที่บันทึกกิจกรรมทางไฟฟ้าของหัวใจ) การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (การทดสอบทีใ่ช้คลื่นเสียงเพื่อวัดความสามารถในการสูบฉีด
เลือดของหัวใจ) และการตรวจปัสสาวะก่อนและระหว่างการรักษาด้วยยา sunitinib เพื่อใหแ้น่ใจว่าปลอดภัยสําหรับคุณที่จะทานซันนิ
ทินิบ และตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายต่อยา

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายชื่อยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์) ทั้งหมด
ที่คุณกําลังใช้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่
ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญทีพ่กติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์
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