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คําเตือนทีส่ําคัญ:

Teriflunomide อาจทําใหต้ับถูกทําลายอย่างร้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิต ซึ่งอาจต้องมีการปลูกถ่ายตับ ความเสี่ยงของ
ความเสียหายของตับอาจเพิ่มขึ้นในผู้ทีท่านยาอื่นๆ ที่ทราบว่าทําให้ตับถูกทําลาย และในผู้ที่เป็นโรคตับอยูแ่ล้ว บอกแพทย์หาก
คุณเป็นโรคตับ แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานเทอริฟลโูนไมด์ แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณ
กําลังใช้อยู่ เพื่อให้พวกเขาสามารถตรวจสอบว่ายาตัวใดของคุณอาจเพิ่มความเสี่ยงทีคุ่ณจะเกิดความเสียหายของตับระหว่าง
การรักษาด้วยเทอรฟิลโูนไมด์ หากคุณมีอาการใด ๆ ต่อไปนี้ โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที: คลื่นไส้, อาเจียน, เหนื่อยล้ามาก, 
เลือดออกหรือรอยฟกชํ้าผิดปกติ, ขาดพลังงาน, เบื่ออาหาร, ปวดท้อง, ผิวหรือตาเหลือง , ปัสสาวะสีเข้ม, หรือมีอาการคล้ายไข้
หวัดใหญ่ หากสงสัยว่าตับถูกทําลาย แพทย์ของคุณอาจหยุดเทริฟลโูนไมด์และอาจให้การรักษาที่จะช่วยกําจัดเทอริฟลโูนไมด์
ออกจากร่างกายของคุณไดเ้ร็วยิ่งขึ้น

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบบางอย่างก่อนที่คุณจะเริ่มการรักษา
และสมํ่าเสมอในระหว่างการรักษาเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อ teriflunomide

อย่าใช้ teriflunomide หากคุณกําลังตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ Teriflunomide อาจเป็นอันตรายต่อทารกใน
ครรภ์ คุณไม่ควรเริ่มใช้ teriflunomide จนกว่าคุณจะได้รับการทดสอบการตั้งครรภ์โดยมีผลลบ และแพทย์แจ้งว่าคุณไมไ่ด้
ตั้งครรภ์ คุณต้องใชว้ิธีการคุมกําเนิดที่มปีระสิทธิผลก่อนเริ่มใช้เทอริฟลโูนไมด์ ระหว่างการรักษาด้วยเทอริฟลโูนไมด์ และนาน
ถึง 2 ปีหลังการรักษา จนกระทั่งการตรวจเลือดแสดงว่าคุณมีระดับเทอริฟลโูนไมด์ในเลือดตํ่าเพียงพอ หากประจําเดือนมาช้า 
ประจําเดือนขาด หรือคิดว่าคุณอาจกําลังตั้งครรภ์ระหว่างการรักษาด้วยเทอริฟลโูนไมด์ หรือเป็นเวลา 2 ปหีลังการรักษา ให้โทร
เรียกแพทย์ทันที หากคุณเป็นผู้ชายและคู่ของคุณสามารถตั้งครรภไ์ด้ คุณและคู่ของคุณควรใชก้ารคุมกําเนิดที่มีประสิทธิภาพ
ในระหว่างการรักษา

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยเทอริฟลูโนไมด์ และ
ทุกครั้งที่คุณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ นอกจากนี้
คุณยังสามารถ
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เยี่ยมชมเว็บไซต์สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/
ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) หรือเว็บไซตข์องผู้ผลิตเพื่อ
ขอรับคู่มือการใช้ยา

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้เทอริฟลูโนไมด์

hy เป็นยานี้กําหนด?

Teriflunomide ใช้ในการรักษาผู้ใหญท่ี่เป็นโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งหลายรูปแบบ (MS; โรคที่เส้นประสาททํางานไม่ถูกต้อง 
และผู้คนอาจมีอาการอ่อนแรง ชา สูญเสียการประสานงานของกล้ามเนื้อ และปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น การพูด และการควบคุม
กระเพาะปัสสาวะ) ได้แก่ :

อาการทางคลินิกทีแ่ยกได้ (CIS; อาการของเส้นประสาทที่กินเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง)

รูปแบบการกําเริบของโรค (หลักสูตรของโรคทีม่ีอาการวูบเป็นบางครั้ง) หรือ

รูปแบบก้าวหน้ารอง (หลักสูตรของโรคทีก่ําเริบบ่อยขึ้น)

Teriflunomide อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่าสารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เชื่อกันว่าทํางานโดยลดการอักเสบและลดการทํางานของเซลล์
ภูมิคุ้มกันที่อาจทําใหเ้ส้นประสาทถูกทําลาย

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Teriflunomide มาในรูปแบบแท็บเล็ตที่จะรับประทานทางปาก มักรับประทานวันละครั้งโดยมีหรือไม่มีอาหาร ทานเทอริฟลโูนไมด์
ในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอใหแ้พทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณ
ไม่เข้าใจ ทานเทอริฟลโูนไมดต์ามทีก่ําหนด อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

Teriflunomide อาจช่วยควบคุมอาการของเส้นโลหิตตีบหลายเส้น แต่ไม่สามารถรักษาได้ ทานเทอริฟลูโนไมด์ต่อไปแม้ว่าคุณจะ
รู้สึกดี อย่าหยุดทานเทอริฟลโูนไมดโ์ดยไมไ่ด้ปรึกษาแพทย์

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานเทอริฟลโูนไมด์
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้เตริฟลูโนไมด์ (ผื่น ลมพิษ หายใจถี่ บวมทีใ่บหน้า ตา ปาก คอ ลิ้น ริมฝีปาก มือ เท้า 
ข้อเท้าหรือขาท่อนล่าง), เลฟลูโนไมด์ (อาราวา) ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดเทอริฟลโูนไมด์ สอบถามเภสัชกรของคุณ
หรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการใชย้า

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังทานเลฟลูโนไมด์ (อาราวา) แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานเทอรฟิลูโนไมด์ หากคุณกําลัง
ใช้ยานี้
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แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพรอื่นๆ ที่คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงยาทีร่ะบุไว้ในส่วนคําเตือนทีส่ําคัญและสิ่งต่อไปนี้: alosetron (Lotronex); สารกันเลือดแข็ง ('เลือดทินเนอร์') เช่น 

warfarin (Coumadin, Jantoven); atorvastatin (Lipitor ใน Caduet); เซฟาคลอร์; ไซเมทิดีน (Tagamet); ซิโปรฟลอกซาซิน (Cipro); ดูลอกซีติน (Cymbalta); eltrombopag (Promacta); ฟูโรเซไมด์ (Lasix); gefitinib (Iressa); คีโตโปรเฟน; ยาทีอ่าจทําให้เส้นประสาทเสียหายได้ เช่น 

ยารักษาโรคมะเร็ง เอชไอวี หรือโรคเอดส์ ยาอื่น ๆ ที่กดภูมิคุ้มกันเช่น azathioprine (Azasan, Imuran), cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune), sirolimus (Rapamune) และ tacrolimus (Astagraf, Envarsus XR, Prograf); เมโธเทรกเซต (Otrexup, Rasuvo, 

Trexall); ไมโตแซนโทรน; เนทลิไนด์ (Starlix); ยาคุมกําเนิด (ยาคุมกําเนิด); paclitaxel (Abraxane, Taxol); เพนซิิลลินจี; pioglitazone (Actos ใน Actoplus Met ใน Duetact); ปราวาสแตติน (ปราวาชล); repaglinide (Prandin ใน Pradimet); ไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane, ใน 

Rifamate, ใน Rifater); rosiglitazone (อแวนเดีย); โรสุวาสแตติน (Crestor); ซิมวาสแตติน (Zocor ใน Vytorin); theophylline (Elixophyllin, Theo-24, Uniphyl, อื่น ๆ ); ไทซานิดีน (Zanaflex); และ zidovudine (Retrovir ใน Combivir ใน Trizivir) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยน

ขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมีปฏิกิริยากับเทอริฟลโูนไมด์ ดังนั้นโปรดแจ้งใหแ้พทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดทีคุ่ณกําลังใช้ แม้กระทั่งยาที่ไม่ปรากฏในรายการนี้ เทรกซอล); ไมโตแซนโทรน; เนทลิไนด์ (Starlix); ยาคุมกําเนิด (ยาคุมกําเนิด); 

paclitaxel (Abraxane, Taxol); เพนซิิลลินจี; pioglitazone (Actos ใน Actoplus Met ใน Duetact); ปราวาสแตติน (ปราวาชล); repaglinide (Prandin ใน Pradimet); ไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane, ใน Rifamate, ใน Rifater); rosiglitazone (อแวนเดีย); โรสุวาสแตติน 

(Crestor); ซิมวาสแตติน (Zocor ใน Vytorin); theophylline (Elixophyllin, Theo-24, Uniphyl, อื่น ๆ ); ไทซานิดีน (Zanaflex); และ zidovudine (Retrovir ใน Combivir ใน Trizivir) แพทยข์องคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ 

อีกจํานวนมากอาจมีปฏิกิริยากับเทอริฟลโูนไมด์ ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดทีคุ่ณกําลังใช้ แม้กระทั่งยาที่ไมป่รากฏในรายการนี้ เทรกซอล); ไมโตแซนโทรน; เนทลิไนด์ (Starlix); ยาคุมกําเนิด (ยาคุมกําเนิด); paclitaxel (Abraxane, Taxol); เพนิซลิลินจี; pioglitazone (Actos 

ใน Actoplus Met ใน Duetact); ปราวาสแตติน (ปราวาชล); repaglinide (Prandin ใน Pradimet); ไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane, ใน Rifamate, ใน Rifater); rosiglitazone (อแวนเดีย); โรสุวาสแตติน (Crestor); ซิมวาสแตติน (Zocor ใน Vytorin); theophylline (Elixophyllin, 

Theo-24, Uniphyl, อื่น ๆ ); ไทซานิดีน (Zanaflex); และ zidovudine (Retrovir ใน Combivir ใน Trizivir) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมีปฏิกิริยากับเทอรฟิลโูนไมด์ ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทยท์ราบ

เกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้กระทั่งยาที่ไม่ปรากฏในรายการนี้ ยาคุมกําเนิด (ยาคุมกําเนิด); paclitaxel (Abraxane, Taxol); เพนิซิลลินจี; pioglitazone (Actos ใน Actoplus Met ใน Duetact); ปราวาสแตติน (ปราวาชล); repaglinide (Prandin ใน Pradimet); ไรแฟมพิน (Rifadin, 

Rimactane, ใน Rifamate, ใน Rifater); rosiglitazone (อแวนเดีย); โรสุวาสแตติน (Crestor); ซิมวาสแตติน (Zocor ใน Vytorin); theophylline (Elixophyllin, Theo-24, Uniphyl, อื่น ๆ ); ไทซานิดีน (Zanaflex); และ zidovudine (Retrovir ใน Combivir ใน Trizivir) แพทย์ของคุณ

อาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมีปฏิกิริยากับเทอริฟลูโนไมด์ ดังนั้นโปรดแจ้งใหแ้พทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้กระทั่งยาทีไ่ม่ปรากฏในรายการนี้ ยาคุมกําเนิด (ยาคุมกําเนิด); paclitaxel (Abraxane, 

Taxol); เพนิซิลลินจี; pioglitazone (Actos ใน Actoplus Met ใน Duetact); ปราวาสแตติน (ปราวาชล); repaglinide (Prandin ใน Pradimet); ไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane, ใน Rifamate, ใน Rifater); rosiglitazone (อแวนเดีย); โรสุวาสแตติน (Crestor); ซิมวาสแตติน (Zocor 

ใน Vytorin); theophylline (Elixophyllin, Theo-24, Uniphyl, อื่น ๆ ); ไทซานิดีน (Zanaflex); และ zidovudine (Retrovir ใน Combivir ใน Trizivir) แพทยข์องคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมีปฏิกิริยากับเท

อริฟลูโนไมด์ ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดทีคุ่ณกําลังใช้ แม้กระทั่งยาที่ไม่ปรากฏในรายการนี้ ใน Duetact); ปราวาสแตติน (ปราวาชล); repaglinide (Prandin ใน Pradimet); ไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane, ใน Rifamate, ใน Rifater); rosiglitazone (อแวนเดีย); โรสุวาสแตติน (Crestor); ซมิวาสแตติน (Zocor ใน Vytorin); theophylline (Elixophyllin, Theo-24, Uniphyl, อื่น ๆ ); ไทซานิดีน (Zanaflex); และ zidovudine (Retrovir ใน Combivir ใน Trizivir) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมีปฏิกิริยากับเทอริฟลูโนไมด์ ดังนั้นโปรดแจ้งใหแ้พทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดทีคุ่ณกําลังใช้ แมก้ระทั่งยาทีไ่มป่รากฏในรายการนี้ ใน Duetact); ปราวาสแตติน (ปราวาชล); repaglinide (Prandin ใน Pradimet); ไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane, ใน Rifamate, ใน Rifater); rosiglitazone (อแวนเดีย); โรสุวาสแตติน (Crestor); ซมิวาสแตติน (Zocor ใน Vytorin); theophylline (Elixophyllin, Theo-24, Uniphyl, อื่น ๆ ); ไทซานิดีน (Zanaflex); และ zidovudine (Retrovir ใน Combivir ใน Trizivir) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมปีฏิกิริยากับเทอริฟลูโนไมด์ ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทยท์ราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดทีคุ่ณกําลังใช้ แม้กระทั่งยาทีไ่มป่รากฏในรายการนี้ theophylline (Elixophyllin, Theo-24, Uniphyl, อื่น ๆ ); ไทซานิดีน (Zanaflex); และ zidovudine (Retrovir ใน Combivir ใน Trizivir) แพทยข์องคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมีปฏิกิริยากับเทอริฟลูโนไมด์ ดังนั้นโปรดแจ้งใหแ้พทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดทีคุ่ณกําลังใช้ แมก้ระทั่งยาทีไ่มป่รากฏในรายการนี้ theophylline (Elixophyllin, Theo-24, Uniphyl, อื่น ๆ ); ไทซานิดีน (Zanaflex); และ zidovudine (Retrovir ใน Combivir ใน Trizivir) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมปีฏิกิริยากับเทอริฟลโูนไมด์ ดังนั้นโปรดแจ้งใหแ้พทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดทีคุ่ณกําลังใช้ แม้กระทั่งยาทีไ่มป่รากฏในรายการนี้

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณติดเชื้อในขณะนี้ รวมถึงการติดเชื้อต่อเนื่องที่ไม่หายไป หรือหากคุณมีหรือเคยมี
ปฏิกิริยาทางผิวหนังอย่างรุนแรงหลังจากที่คุณใช้ยาตัวอื่น โรคเบาหวาน; ปัญหาการหายใจ มะเร็งหรือภาวะอื่นๆ ที่ส่งผลต่อ
ไขกระดูกหรือระบบภูมิคุ้มกัน ความดันโลหิตสูง; โรคระบบประสาทส่วนปลาย (ชา, แสบร้อนหรือรู้สึกเสียวซ่าในมือหรือเท้าที่รู้สึก
แตกต่างจากอาการ MS ของคุณ); หรือโรคไต

แจ้งใหแ้พทย์ประจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังให้นมบุตร อย่าให้นมลูกขณะรับประทานเทอริฟลูโนไมด์

หากคู่ของคุณวางแผนจะตั้งครรภ์ คุณควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการหยุดยาเทอริฟลโูนไมด์และเข้ารับการรักษาเพื่อช่วยกําจัด
ยานี้ออกจากร่างกายของคุณเร็วขึ้น หากคู่ของคุณไม่ได้วางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ คุณและคู่ของคุณควรใชว้ิธคีุมกําเนิดที่มี
ประสิทธิผลระหว่างการรักษาด้วยเทอริฟลูโนไมดแ์ละนานถึง 2 ปีหลังการรักษา จนกว่าการตรวจเลือดแสดงว่าคุณมีระดับเทอริ
ฟลูโนไมดใ์นระดับตํ่าเพียงพอ เลือด.

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ใหแ้จ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ยาเทอริฟลโูนไมด์

คุณอาจติดเชื้อวัณโรคอยู่แล้ว (TB; การติดเชื้อที่ปอดอย่างร้ายแรง) แต่ไม่มีอาการของโรค แจ้งแพทย์หากคุณเคยเป็นหรือเคย
เป็นวัณโรคมาก่อน หรือเคยอาศัยอยู่ในหรือไปเยือนประเทศทีม่ีวัณโรคทั่วไป หรือเคยอยู่ใกล้ชิดกับผู้ทีเ่คยเป็นหรือเคยเป็น
วัณโรคมาก่อน ก่อนที่คุณจะเริ่มการรักษาด้วยเทอริฟลโูนไมด์ แพทย์ของคุณจะทําการทดสอบผิวหนังเพื่อดูว่าคุณมีวัณโรคหรือ
ไม่ หากคุณมีวัณโรค แพทย์ของคุณจะรักษาการติดเชื้อนี้ก่อนที่คุณจะเริ่มใชเ้ทอริฟลูโนไมด์

ห้ามฉีดวัคซีนใดๆ โดยไม่ได้ปรึกษาแพทยใ์นขณะที่ทานเทอรฟิลโูนไมด์และเป็นเวลา 6 เดือนหลังจากที่คุณหยุดรับประทาน

คุณควรรู้ว่า teriflunomide อาจทําใหค้วามดันโลหิตสูง คุณควรตรวจความดันโลหิตก่อนเริ่มการรักษาและสมํ่าเสมอใน
ขณะที่ทานยานี้

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?
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ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Teriflunomide อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

ผมร่วง

ท้องเสีย

มองเห็นไม่ชัด

ปวดฟัน

สิว

ปวดข้อหรือกล้ามเนื้อ

ความวิตกกังวล

ลดนํ้าหนัก

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้หยุดใช้เทอริฟลโูนไมดแ์ละโทรเรียกแพทยข์องคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

หัวใจเต้นเร็วผิดปกติหรือช้า

ปวดหัว

อาการวิงเวียนศีรษะ

ผิวสซีีด

ความสับสน

มีไข้ ไอ เจ็บคอ หนาวสั่น และอาการติดเชื้ออื่นๆ

ชา แสบร้อน หรือรู้สึกเสียวซ่าที่มือ แขน เท้า หรือขา

การสูญเสียกล้ามเนื้อ

ความอ่อนแอหรือความหนักเบาของขา

เย็น ผิวสีเทา

ผิวแดง ลอกหรือพอง

ผื่น

ลมพิษ

อาการคัน

กลืนลําบาก

บวมที่ใบหน้า ตา ปาก คอ ลิ้น หรือริมฝีปาก

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a613010.html 4/6



14/14/22, 15:21 น. Teriflunomide สมุนไพรยาและอาหารเสริม

หายใจถี่

ผื่นที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมกับมไีข้ ต่อมบวม หรือหน้าบวม

ปวดท้องข้างหรือหลัง

Teriflunomide อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่ใชย้านี้

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
ตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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