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การฉีดเทริพาราไทด์
ออกเสียงว่า (terr ih par 'a tyd)

hy เป็นยานี้กําหนด?

การฉีด Teriparatide ใช้ในการรักษาโรคกระดูกพรุน (ภาวะที่กระดูกบางและอ่อนแอและแตกหักง่าย) ในสตรีวัยหมดประจํา
เดือน ('การเปลี่ยนแปลงในชีวิต' การสิ้นสุดของประจําเดือน) ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะกระดูกหัก (แตกหัก) กระดูก) และไม่
สามารถใชก้ารรักษาโรคกระดูกพรุนแบบอื่นได้ นอกจากนี้ยังใช้เพื่อเพิ่มมวลกระดูกในผู้ชายที่เป็นโรคกระดูกพรุนบางประเภทที่
มคีวามเสี่ยงสูงที่จะมีกระดูกหัก (กระดูกหัก) และผูท้ี่ไม่สามารถใช้การรักษาโรคกระดูกพรุนแบบอื่นได้ การฉีด Teriparatide 
ยังใช้ในการรักษาโรคกระดูกพรุนในผู้ชายและผูห้ญิงที่ใช้คอร์ติโคสเตียรอยด์ (ยาประเภทหนึ่งทีอ่าจทําให้เกิดโรคกระดูกพรุนใน
ผู้ป่วยบางราย) ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะกระดูกหัก (กระดูกหัก) และไม่สามารถใช้การรักษาโรคกระดูกพรุนแบบอื่นได้ การฉีดเทริ
พาราไทด์มีรูปแบบสังเคราะห์ของฮอร์โมนธรรมชาติของมนุษย์ที่เรียกว่าฮอร์โมนพาราไทรอยด์ (PTH) มันทํางานโดยทําให้
ร่างกายสร้างกระดูกใหม่และเพิ่มความแข็งแรงและความหนาแน่นของกระดูก (ความหนา)

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

การฉีด Teriparatide เป็นวิธีการแก้ปัญหา (ของเหลว) เพื่อฉีดเข้าใต้ผิวหนัง (ใต้ผิวหนัง) ที่ต้นขาหรือบริเวณท้องส่วนล่าง
ของคุณ ยานี้มาในปากกาจ่ายยาที่เติมไว้ล่วงหน้า มักจะฉีดวันละครั้งนานถึง 2 ปี เพื่อช่วยให้คุณอย่าลืมใช้การฉีด 
teriparatide ให้ใชใ้นเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกร
อธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้การฉีดเทริพาราไทด์ให้ตรงตามที่กําหนด อย่าใช้มากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่แพทย์
ของคุณกําหนด

คุณสามารถฉีด teriparatide ด้วยตัวเองหรือให้เพื่อนหรือญาติทําการฉีด ก่อนทีคุ่ณจะใช้การฉีดเทริพาราไทด์ด้วยตัวเองใน
ครั้งแรก โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้ที่มาพร้อมกับมัน ขอให้แพทย์หรือเภสัชกรแสดงให้คุณเห็นหรือบุคคลทีจ่ะฉีดยาเกี่ยวกับวิธีการ
ฉีดยา คู่มือผู้ใช้ประกอบด้วยวิธีแก้ไขปัญหาทีคุ่ณอาจมีเมื่อพยายามใช้การฉีดเทอรพิาราไทด์ อย่าลืมถามเภสัชกรหรือแพทย์
ของคุณ หากคุณมีคําถามใดๆ เกี่ยวกับวิธีการฉีดยานี้

การฉีด Teriparatide มาในปากกาทีบ่รรจุยาเพียงพอสําหรับ 28 โดส อย่าโอนยาไปที่กระบอกฉีดยา ใช้เข็มใหม่ในการฉีดแต่ละ
ครั้ง เข็มขายแยกต่างหาก ถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามเกี่ยวกับประเภทของเข็มที่จะใช้ ทิ้งเข็มที่ใช้แล้วใน
ภาชนะที่ทนต่อการเจาะ พูดคุยกับแพทยห์รือเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับวิธีการทิ้งภาชนะทีท่นต่อการเจาะ
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การฉีด Teriparatide ควบคุมโรคกระดูกพรุนแต่ไม่สามารถรักษาได้ ใช้การฉีด teriparatide ต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี 
อย่าหยุดใชก้ารฉีดเทริพาราไทด์โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนใช้การฉีดเทริพาราไทด์
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพเ้ทอริพาราไทด์ แมนนิทอล ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในการฉีดเทอริพาราไทด์ 
สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: สารกันเลือดแข็งบางชนิด ('ยาละลายลิ่มเลือด') เช่น 
เฮปาริน; ดิจอกซิน (Digitek, Lanoxin); ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ (HCTZ, HydroDIURIL, Microzide); ยาบางชนิด
สําหรับอาการชักเช่น phenytoin; สเตียรอยด์บางชนิด เช่น เพรดนโิซน วิตามินบางชนิด เช่น วิตามิน A และ D แพทย์
ของคุณอาจจําเป็นต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูก เช่น โรคพาเก็ท มะเร็งกระดูก หรือ
มะเร็งที่ลุกลามไปยังกระดูก หรือการฉายรังสีรักษาทีก่ระดูก ภาวะใดๆ ที่ทําให้คุณมีแคลเซียมในเลือดมากเกินไป เช่น โรค
ของต่อมพาราไทรอยด์ นิ่วในไตหรือทางเดินปัสสาวะ และโรคตับ ไต หรือโรคหัวใจ

คุณควรรู้ว่าการฉีด teriparatide ควรใชโ้ดยผูห้ญิงเมื่อหมดประจําเดือนเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่สามารถตั้งครรภ์หรือให้
นมบุตรได้ ไมค่วรใช้การฉีด Teriparatide ในระหว่างตั้งครรภ์หรือขณะให้นมบุตร

คุณควรรู้ว่าการฉีดเทอริพาราไทด์อาจทําใหห้ัวใจเต้นเร็ว เวียนศีรษะ มึนงง และเป็นลมเมื่อคุณลุกขึ้นจากท่านอนเร็วเกินไป 
นี่เป็นเรื่องปกตมิากขึ้นเมื่อคุณเริ่มใช้การฉีดเทริพาราไทด์ในครั้งแรก เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ลุกจากเตียงช้าๆ วางเท้า
บนพื้นสักครูก่่อนลุกขึ้นยืน ให้แน่ใจว่ามีเก้าอี้อยู่ใกล้ ๆ เมื่อคุณฉีดสารเทริพาราไทด์เพื่อที่คุณจะได้นั่งลงได้หากรู้สึกวิงเวียน

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

คุณควรกินและดื่มอาหารและเครื่องดื่มมากมายทีอุ่ดมไปด้วยแคลเซียมและวิตามินดีในขณะที่คุณใช้ยาฉีดเทอริพาราไทด์ 
แพทย์ของคุณจะบอกคุณว่าอาหารและเครื่องดื่มชนิดใดเป็นแหล่งที่ดขีองสารอาหารเหล่านี้ และจํานวนอาหารทีคุ่ณต้องการใน
แต่ละวัน หากคุณพบว่าการทานอาหารเหล่านี้ไม่เพียงพอ ให้แจ้งแพทย์ ในกรณดีังกล่าว แพทย์ของคุณอาจสั่งหรือแนะนํา
อาหารเสริม

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ใช้ยาที่ไม่ไดร้ับทันทีที่คุณจําได้ในวันนั้น อย่างไรก็ตาม หากเลยวันไปแล้ว ให้ข้ามมื้อทีล่ืมไปและดําเนินการตามตารางการให้ยา
ตามปกติ ห้ามฉีดมากกว่าหนึ่งครั้งต่อวัน

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?
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การฉีด Teriparatide อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรง
หรือไมห่ายไป:

ความเจ็บปวด

ความอ่อนแอ

อิจฉาริษยาหรือท้องเปรี้ยว

ปวดขา

อาการวิงเวียนศีรษะ

ภาวะซึมเศร้า

แดง, ปวด, บวม, ชํ้า, เลือดไหลสองสามหยดหรือมีอาการคันที่บริเวณที่ฉีด

ปวดหลัง

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

อาการเจ็บหน้าอก

เป็นลม

หายใจลําบาก

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องผูก

ขาดพลังงาน

กล้ามเนื้ออ่อนแรง

ลักษณะคล้ายตาข่ายสีม่วง ก้อนเนื้อ หรือแผลที่ผิวหนัง

การฉีด Teriparatide อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่ใช้ยา
นี้

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?

เก็บยานี้ไวใ้นปากกาที่มาพร้อมฝาปิดและไม่มีเข็มติด ปิดให้แน่น และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ในตู้เย็นแต่ห้ามแช่แข็ง ปกป้อง
จากแสง ทิ้งปากกาหลังจากใช้งานไปแล้ว 28 วัน แม้ว่าปากกาจะไม่ว่างเปล่าก็ตาม

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]

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

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

อาการของยาเกินขนาดอาจรวมถึง:
คลื่นไส้

อาเจียน

อาการวิงเวียนศีรษะ

ปวดหัว

หน้ามืดเป็นลมเมื่อยืน

ท้องผูก

ขาดพลังงาน

กล้ามเนื้ออ่อนแรง

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างเพื่อตรวจ
สอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อการฉีดเทอริพาราไทด์

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ห้ามใช้ปากกาฉีดเทริพาราไทด์ร่วมกัน ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้การฉีดเทริพาราไทด์

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์) 
ทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัว
ไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญที่พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็น
ข้อมูลสําคัญเช่นกัน
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http://www.upandaway.org/
http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help


14/14/22, 16:29 น. การฉีด Teriparatide สมุนไพรยาและอาหารเสริม

ชื่อแรนด์

ความน่ารัก®

ฟอร์เตโอ®

Parathar®¶

¶ -สินค้าแบรนด์นี้ไม่มีวางจําหน่ายแล้ว อาจมีทางเลือกทั่วไป

แก้ไขล่าสุด - 02/15/2021

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ

AHFS®ข้อมูลยาของผู้ป่วย™ ©ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-
West Highway, Suite 900, เบเทสดา, แมริแลนด์ สงวนลิขสิทธิ์. ทําซํ้า

สําหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษยข์องสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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