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ธาลิโดไมด์
ออกเสียงว่า (tha li' doe mide)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

เสี่ยงต่อความพิการแต่กําเนิดที่ร้ายแรงถึงชีวิตซึ่งเกิดจากธาลโิดไมด์

สําหรับทุกคนที่ทานธาลโิดไมด์:

สตรีที่ตั้งครรภห์รืออาจตั้งครรภ์ขณะรับประทานยานี้ต้องไม่รับประทานธาลโิดไมด์ แม้แต่การใช้ยาทาลิโดไมด์เพียงครั้งเดียวใน
ระหว่างตั้งครรภ์ก็สามารถทําใหเ้กิดข้อบกพร่องร้ายแรงได้ (ปัญหาทางร่างกายทีม่ีอยูใ่นทารกเมื่อแรกเกิด) หรือการเสียชีวิต
ของทารกในครรภ์ โปรแกรมที่เรียกว่า Thalidomide REMS®(เดิมเรียกว่าระบบการศึกษาธาลโิดไมด์และกําหนดความ
ปลอดภัย [STEPS®]) ได้รับการอนุมัตจิากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อใหม้ั่นใจว่าสตรมีีครรภ์ไม่รับประ
ทานธาลิโดไมด์ และสตรีจะไม่ตั้งครรภ์ขณะรับประทานธาลิโดไมด์ ผู้ทีไ่ด้รับยาธาลิโดไมด์ทุกคน รวมทั้งชายและหญิงทีไ่ม่
สามารถตั้งครรภ์ได้ จะต้องลงทะเบียนกับ Thalidomide REMS®มีใบสั่งยาธาลิโดไมด์จากแพทย์ทีข่ึ้นทะเบียนกับธาลโิดไมด์ 
REMS®และกรอกใบสั่งยาที่ร้านขายยาทีข่ึ้นทะเบียนกับ Thalidomide REMS®เพื่อรับยานี้

คุณจะต้องไปพบแพทย์ทุกเดือนระหว่างการรักษาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับอาการของคุณและผลข้างเคียงทีอ่าจเกิดขึ้น ในการนัด
ตรวจแต่ละครั้ง แพทย์ของคุณอาจให้ใบสั่งยาแก่คุณสําหรับการจ่ายยานานถึง 28 วันโดยไม่ต้องเติม คุณต้องกรอกใบสั่งยา
นี้ภายใน 7 วัน

อย่าบริจาคเลือดในขณะทีคุ่ณทานธาลโิดไมด์และเป็นเวลา 4 สัปดาหห์ลังการรักษาของคุณ

ห้ามใชธ้าลิโดไมด์ร่วมกับผู้อื่น แม้แตค่นที่อาจมีอาการเดียวกันกับคุณ

สําหรับผู้หญิงทีท่านธาลิโดไมด์:

หากคุณสามารถตั้งครรภ์ได้ คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดบางประการในระหว่างการรักษาด้วยธาลิโดไมด์ คุณต้องปฏิบัติ
ตามข้อกําหนดเหล่านีแ้ม้ว่าคุณจะมีประวัตไิมส่ามารถตั้งครรภไ์ด้ คุณอาจได้รับการยกเว้นจากการปฏิบัตติามข้อกําหนดเหล่า
นี้เฉพาะในกรณีทีคุ่ณไม่มปีระจําเดือน (มีประจําเดือน) เป็นเวลา 24 เดือนติดต่อกัน หรือคุณมีการตัดมดลูก (การผ่าตัดเอา
มดลูกออก)
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คุณต้องใช้รูปแบบการคุมกําเนิดทีย่อมรับได้สองรูปแบบเป็นเวลา 4 สัปดาห์ก่อนเริ่มใชธ้าลิโดไมด์ ระหว่างการรักษา และ 4 
สัปดาห์หลังการรักษา แพทย์ของคุณจะบอกคุณว่ารูปแบบการคุมกําเนิดแบบใดที่ยอมรับได้ คุณต้องใชก้ารคุมกําเนิดสอง
รูปแบบนี้ตลอดเวลา เว้นแต่คุณจะรับประกันได้ว่าคุณจะไม่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายเป็นเวลา 4 สัปดาห์ก่อนการรักษา ระหว่าง
การรักษา และ 4 สัปดาห์หลังการรักษา

ยาบางชนิดอาจทําใหฮ้อร์โมนคุมกําเนิดมีประสิทธิภาพน้อยลง หากคุณวางแผนที่จะใชฮ้อร์โมนคุมกําเนิด (ยาคุมกําเนิด แผ่น
แปะ การปลูกถ่าย การฉีด แหวน หรืออุปกรณ์สําหรับมดลูก) ระหว่างการรักษาด้วยธาลโิดไมด์ ให้แจ้งแพทย์เกี่ยวกับยา วิตามิน 
และอาหารเสริมสมุนไพรทั้งหมดทีคุ่ณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ . อย่าลืมพูดถึง: griseofulvin (Grifulvin); ยาบางชนิด
เพื่อรักษาไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV) รวมถึง amprenavir (Agenerase), atazanavir (Reyataz), 
darunavir (Prezista), fosamprenavir (Lexiva), indinavir (Crixivan), lopinavir (ใน Kaletra), nelfinavir 
(Viracept), ritonavir (Norvir) , ใน Kaletra), saquinavir (Invirase) และ tipranavir (Aptivus); ยาบางชนิดสําหรับ
อาการชักรวมถึง carbamazepine (Carbatrol, Equetro, Tegretol) และ phenytoin (Dilantin, Phenytek); โมดาฟิ
นิล (โพรวิจิล); เพนซิิลลิน; ไรแฟมพิน (Rimactane, Rifadin); ไรฟาบูตนิ (ไมโคบูตนิ); และสาโทเซนต์จอห์น ยาอื่นๆ จํานวน
มากอาจรบกวนการทํางานของฮอร์โมนคุมกําเนิด ดังนั้นควรแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดทีคุ่ณกําลังใชห้รือวางแผน
ที่จะใช้ แม้กระทั่งยาทีไ่ม่ปรากฏในรายการนี้

คุณต้องมีการทดสอบการตั้งครรภเ์ป็นลบสองครั้งก่อนจึงจะสามารถเริ่มใชธ้าลิโดไมด์ได้ คุณจะต้องทําการทดสอบการตั้ง
ครรภ์ในห้องปฏิบัตกิารในช่วงเวลาทีแ่น่นอนระหว่างการรักษาของคุณ แพทย์ของคุณจะบอกคุณว่าต้องทําการทดสอบเหล่านี้
เมื่อใดและที่ไหน

หยุดทานยาธาลิโดไมด์และโทรเรียกแพทยข์องคุณทันที หากคุณคิดว่าคุณกําลังตั้งครรภ์ คุณมีประจําเดือนมาช้า มาไม่ปกติ 
หรือประจําเดือนไม่มา คุณมีประจําเดือนทีเ่ปลี่ยนแปลง หรือคุณมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใชก้ารคุมกําเนิดสองรูปแบบ ในบางกรณี 
แพทย์ของคุณสามารถกําหนดให้คุมกําเนิดฉุกเฉิน ('หลังกินยา') เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ได้ หากคุณตั้งครรภ์ระหว่างการ
รักษา แพทย์จะต้องติดต่อองค์การอาหารและยาและผู้ผลิต แพทย์ของคุณจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้พูดคุยกับแพทย์ที่
เชี่ยวชาญเรื่องปัญหาระหว่างตั้งครรภ์ ซึ่งสามารถช่วยคุณตัดสินใจเลือกสิ่งทีด่ีที่สุดสําหรับคุณและลูกน้อยของคุณได้

สําหรับผู้ชายที่ทานธาลโิดไมด:์

ธาลิโดไมด์มีอยูใ่นนํ้าอสุจิ (ของเหลวที่มสีเปิร์มทีป่ล่อยออกมาทางอวัยวะเพศระหว่างการสําเร็จความใคร)่ คุณต้องใช้ถุงยาง
อนามัยแบบลาเท็กซ์หรือถุงยางอนามัยสังเคราะห์ หรือหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงทีก่ําลังตั้งครรภห์รืออาจตั้งครรภ์
ในขณะที่คุณใชย้านี้และเป็นเวลา 4 สัปดาห์หลังการรักษา สิ่งนีจ้ําเป็นแม้ว่าคุณจะทําหมันแล้ว (การผ่าตัดเพื่อป้องกันไม่ให้สเปิร์
มออกจากร่างกายและทําใหเ้กิดการตั้งครรภ์) แจ้งให้แพทย์ทราบทันทหีากคุณมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันกับผู้หญิงที่
สามารถตั้งครรภ์ไดห้รือหากคุณคิดว่าคู่ของคุณตั้งครรภ์ด้วยเหตุผลใดก็ตาม

อย่าบริจาคนํ้าอสุจิหรือสเปิร์มในขณะทีคุ่ณทานธาลโิดไมด์และเป็นเวลา 4 สัปดาห์หลังการรักษาของคุณ

ความเสี่ยงของลิ่มเลือด:
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หากคุณกําลังใชธ้าลิโดไมดเ์พื่อรักษามะเร็งมัลตเิพิลมัยอีโลมา (มะเร็งชนิดหนึ่งของไขกระดูก) มีความเสี่ยงทีคุ่ณจะเกิดลิ่ม
เลือดทีแ่ขน ขา หรือปอด ความเสี่ยงนีจ้ะมากขึ้นเมื่อใชธ้าลิโดไมด์ร่วมกับยาเคมบีําบัดอื่นๆ เช่น เด็กซาเมทาโซน โทรเรียก
แพทย์ของคุณทันทีหากคุณพบอาการใด ๆ ต่อไปนี:้ ปวด, อ่อนโยน, แดง, อบอุ่นหรือบวมที่แขนหรือขา; หายใจถี่; หรือเจ็บ
หน้าอก แพทย์ของคุณอาจสั่งยาต้านการแข็งตัวของเลือด ('ทินเนอร์เลือด') หรือแอสไพรินเพื่อช่วยหยุดการเกิดลิ่มเลือด
ระหว่างการรักษาด้วยธาลโิดไมด์

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ธาลโิดไมด์

hy เป็นยานี้กําหนด?

Thalidomide ใชร้่วมกับ dexamethasone เพื่อรักษา multiple myeloma ในผู้ทีเ่พิ่งพบว่าเป็นโรคนี้ นอกจากนีย้ังใชเ้พียง
อย่างเดียวหรือร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษาและป้องกันอาการทางผิวหนังของ erythema nodosum leprosum (ENL; ตอน
ของแผลที่ผิวหนัง ไข้ และความเสียหายของเส้นประสาททีเ่กิดขึ้นในผู้ทีเ่ป็นโรค Hansen's (โรคเรื้อน)) ธาลิโดไมด์อยู่ในกลุ่มยาที่
เรียกว่าสารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน รักษา multiple myeloma โดยการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันเพื่อต่อสูก้ับเซลลม์ะเร็ง รักษา ENL 
โดยการปิดกั้นการกระทําของสารธรรมชาติบางชนิดทีท่ําให้เกิดอาการบวม

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

ธาลิโดไมด์มาในรูปแบบแคปซูลรับประทานทางปาก โดยปกติธาลโิดไมด์จะดื่มนํ้าวันละครั้งก่อนนอนและอย่างน้อย 1 ชั่วโมงหลัง
อาหารเย็น หากคุณกําลังใชธ้าลิโดไมดเ์พื่อรักษา ENL แพทย์ของคุณอาจบอกใหคุ้ณทานมากกว่าวันละครั้ง อย่างน้อย 1 ชั่วโมงหลัง
อาหาร ทานธาลิโดไมด์ในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบาย
ส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใชธ้าลิโดไมดต์ามทีก่ําหนด อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

เก็บแคปซูลไว้ในบรรจุภัณฑ์จนกว่าคุณจะพร้อม อย่าเปิดแคปซูลหรือหยิบจับเกินความจําเป็น หากผิวหนังของคุณสัมผัสกับแคปซูล
หรือผงทีแ่ตก ให้ล้างบริเวณทีส่ัมผัสด้วยสบู่และนํ้า

ความยาวของการรักษาขึ้นอยู่กับว่าอาการของคุณตอบสนองต่อ thalidomide อย่างไร และอาการของคุณจะกลับมาเมื่อคุณหยุด
ใช้ยาหรือไม่ แพทยข์องคุณอาจต้องหยุดการรักษาหรือลดขนาดยาลงหากคุณพบผลข้างเคียงบางอย่าง อย่าหยุดทานธาลิโดไมด์
โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ เมื่อการรักษาของคุณเสร็จสิ้น แพทย์ของคุณอาจจะค่อยๆ ลดขนาดยาลง

ใช้สําหรับยานี้

ธาลิโดไมด์บางครั้งใชร้ักษาสภาพผิวบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับอาการบวมและระคายเคือง นอกจากนี้ยังใช้ในการรักษาภาวะแทรกซ้อน
บางอย่างของไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV) เช่น aphthous stomatitis (เงื่อนไขที่มีแผลในปาก), โรคท้องร่วงที่
เกี่ยวข้องกับ HIV, กลุ่มอาการสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับ HIV, การติดเชื้อบางชนิด และ Kaposi's sarcoma (ชนิด) ของมะเร็ง
ผิวหนัง) ธาลิโดไมดย์ังถูกใชเ้พื่อรักษามะเร็งและเนื้องอกบางชนิด, การลดนํ้าหนักอย่างรุนแรงในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ, การ
ปลูกถ่ายไขกระดูกเรื้อรังกับโรคของโฮสต์ (ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นหลังการปลูกถ่ายไขกระดูก
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ซึ่งวัสดุที่ปลูกใหมจ่ะโจมตีร่างกายของผู้รับการปลูกถ่าย) และโรคโครห์น (ภาวะทีร่่างกายโจมตเียื่อบขุองทางเดินอาหาร ทําใหเ้กิด
อาการปวด ท้องร่วง นํ้าหนักลด และมไีข)้ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใชย้านี้สําหรับสภาพของคุณ

ยานี้บางครั้งมีกําหนดสําหรับการใช้งานอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานธาลโิดไมด์
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ธาลโิดไมด์หรือยาอื่นๆ

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพ
รอื่นๆ ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงยาที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่สําคัญและสิ่งต่อไปนี:้ ยากล่อมประสาท; 
barbiturates เช่น pentobarbital (Nembutal), phenobarbital และ secobarbital (Seconal); คลอโปรมาซีน; ได
ดาโนซีน (Videx); ยาสําหรับความวิตกกังวล ความเจ็บป่วยทางจิต หรืออาการชัก ยาเคมบีําบัดบางชนิดสําหรับโรคมะเร็งเช่น 
cisplatin (Platinol), paclitaxel (Abraxane, Taxol) และ vincristine; reserpine (Serpalan); ยากล่อมประสาท; ยา
นอนหลับ; และยากล่อมประสาท แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV) โรค
ภูมิคุ้มกันบกพร่องทีไ่ด้มา (AIDS) เซลลเ์ม็ดเลือดขาวในเลือดตํ่า หรืออาการชัก

แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูก

คุณควรรู้ว่า thalidomide อาจทําให้คุณง่วง ห้ามขับรถ ใช้เครื่องจักร หรือทํากิจกรรมอื่น ๆ ทีท่ําให้คุณต้องตื่นตัวอย่างเต็มที่ 
จนกว่าคุณจะรู้ว่ายานีส้่งผลต่อคุณอย่างไร

ถามแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการใชเ้ครื่องดื่มแอลกอฮอลอ์ย่างปลอดภัยในขณะที่คุณทานธาลิโดไมด์ แอลกอฮอลส์ามารถทําให้
ผลข้างเคียงจากธาลิโดไมด์แย่ลงได้

คุณควรรู้ว่าธาลิโดไมดอ์าจทําใหเ้กิดอาการวิงเวียนศีรษะ มึนงง และเป็นลมเมื่อคุณลุกขึ้นจากท่านอนเร็วเกินไป เพื่อหลีกเลี่ยง
ปัญหานี้ ให้ลุกจากเตียงช้าๆ วางเท้าบนพื้นสักสองสามนาทีก่อนลุกขึ้นยืน

คุณควรรู้ว่ามธีาลิโดไมดใ์นเลือดและของเหลวในร่างกายของคุณ ใครก็ตามที่อาจสัมผัสกับของเหลวเหล่านีค้วรสวมถุงมือ
หรือล้างบริเวณที่สัมผัสผิวหนังด้วยสบู่และนํ้า

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใช้เวลาน้อยกว่า 12 ชั่วโมงก่อนที่จะใหย้าตามกําหนดครั้งต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่
ลืมไปและดําเนินการตามตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่
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ธาลิโดไมด์อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไม่หายไป:

อาการง่วงนอน

ความสับสน

ความวิตกกังวล

ภาวะซึมเศร้าหรืออารมณ์แปรปรวน

นอนหลับยากหรือหลับยาก

ปวดกระดูก กล้ามเนื้อ ข้อ หรือปวดหลัง

ความอ่อนแอ

ปวดหัว

ความอยากอาหารเปลี่ยนไป

การเปลี่ยนแปลงของนํ้าหนัก

คลื่นไส้

ท้องผูก

ปากแห้ง

ผิวแห้ง

ผิวสซีีด

ร่างกายสั่นไหวอย่างควบคุมไมไ่ด้

อาการบวมทีม่ือ เท้า ข้อเท้า หรือขาท่อนล่าง

ความยากลําบากในการบรรลุหรือรักษาการแข็งตัวของอวัยวะเพศ

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันทีหรือ
รับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

ผื่น

อาการคัน

ลมพิษ

พุพองและลอกผิว

หน้า คอ ลิ้น ปาก บวม บวม

เสียงแหบ

กลืนหรือหายใจลําบาก

มีไข้ เจ็บคอ หนาวสั่น ไอ หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

หัวใจเต้นช้าหรือเร็ว

อาการชัก
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ธาลิโดไมด์อาจทําใหเ้ส้นประสาทถูกทําลายได้อย่างรุนแรงและถาวร ความเสียหายนี้อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาระหว่างหรือหลังการ
รักษาของคุณ แพทย์ของคุณจะตรวจคุณเป็นประจําเพื่อดูว่าธาลโิดไมด์ส่งผลต่อระบบประสาทของคุณอย่างไร หากคุณพบอาการ
ใดๆ ต่อไปนี้ ให้หยุดทานธาลโิดไมดแ์ละโทรเรียกแพทยข์องคุณทันที: ชา รู้สึกเสียวซ่า ปวด หรือแสบร้อนทีม่ือและเท้า

ธาลิโดไมด์อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะทีใ่ช้ยานี้

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?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบ
การตอบสนองของร่างกายคุณต่อ thalidomide

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่จําหน่ายหน้าเคาน์เตอร)์ 
ทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัว
ไปด้วยทุกครั้งทีไ่ปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญทีพ่กติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญ
เช่นกัน
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