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โทฟาซิทินิบ
ออกเสียงว่า (toe'' fa sye 'ti nib)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

การใช้ยาโทฟาซิทินิบอาจลดความสามารถในการต่อสู้กับการติดเชื้อและเพิ่มความเสี่ยงที่คุณจะติดเชื้อร้ายแรง ซึ่งรวมถึง
การติดเชื้อราขั้นรุนแรง แบคทีเรียหรือไวรัสทีแ่พร่กระจายไปทั่วร่างกาย การติดเชื้อเหล่านี้อาจต้องได้รับการรักษาในโรง
พยาบาลและอาจทําให้เสียชีวิตได้ แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมักได้รับเชื้อชนิดใดๆ หรือหากคุณคิดว่า
ตอนนี้คุณอาจติดเชื้อชนิดใดๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึงการติดเชื้อเล็กน้อย (เช่น แผลเปิดหรือแผลพุพอง) การติดเชื้อที่เป็นๆ 
หายๆ (เช่น เริม) และการติดเชื้อเรื้อรังทีไ่ม่หายไป แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคเบาหวาน 
ไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV) โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องทีไ่ด้มา (AIDS) โรคปอด หรือภาวะอื่นๆ ที่ส่งผลต่อ
ระบบภูมิคุ้มกันของคุณ นอกจากนี้ คุณควรแจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณอาศัยอยู่หรือเคยอาศัยอยู่ในพื้นที่ เช่น หุบเขา
แม่นํ้าโอไฮโอหรือมิสซิสซิปปี้ ที่มีการติดเชื้อราขั้นรุนแรงมากกว่าปกติ ปรึกษาแพทย์หากคุณไม่แน่ใจว่ามีการติดเชื้อเหล่า
นี้เกิดขึ้นบ่อยในพื้นทีข่องคุณหรือไม่ บอกแพทยห์ากคุณกําลังใช้ยาที่ลดการทํางานของระบบภูมิคุ้มกัน เช่น abatacept 
(Orencia); adalimumab (Humira); อนาคินระ (Kineret); อะซาไธโอพรีน (อะซาซาน); certolizumab (ซิมเซีย); 
ไซโคลสปอริน (Gengraf, Neoral, Sandimmune); etanercept (Enbrel); golimumab (ซิมโปนี); อินฟลิซิแมบ 
(Remicade); เมโธเทรกเซต (Otrexup, Rasuvo, Trexall); ริตูซิแมบ (Rituxan); สเตียรอยด์รวมถึง 
dexamethasone, methylprednisolone (Medrol), prednisolone (Orapred ODT, Prelone) และ 
prednisone (Rayos); ทาโครลมิัส (Astagraf, Envarsus XR, Prograf); และโทซิลิซูแมบ (Actemra)

แพทย์ของคุณจะตรวจสอบสัญญาณของการติดเชื้อในระหว่างและหลังการรักษาของคุณ หากคุณมีอาการใดๆ ต่อไป
นี้ก่อนเริ่มการรักษา หรือหากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ในระหว่างหรือหลังการรักษาของคุณไม่นาน ให้โทรเรียกแพทย์
ทันที: มีไข้; เหงื่อออก; หนาวสั่น; อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ; เจ็บปวดหรือกลืนลําบาก ไอ; หายใจถี;่ ลดนํ้าหนัก; ผิว
อบอุ่น แดง หรือเจ็บปวด ผื่นทีเ่จ็บปวด ปวดหัว, ไวต่อแสง, คอตึง, สับสน; บ่อย เจ็บปวด หรือรู้สึกแสบร้อนขณะถ่าย
ปัสสาวะ อาการปวดท้อง; ท้องเสีย; หรือเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามากเกินไป

คุณอาจติดเชื้อวัณโรคอยู่แล้ว (TB; การติดเชื้อที่ปอดอย่างร้ายแรง) แต่ไม่มีอาการของโรค ในกรณีนี้ การใช้โทฟาซิทินิ
บอาจทําให้การติดเชื้อรุนแรงขึ้นและทําให้คุณมีอาการได้ แพทย์ของคุณจะทําการทดสอบผิวหนังเพื่อดูว่าคุณติดเชื้อ TB 
หรือไม่ ก่อนที่คุณจะเริ่มการรักษาด้วยโทฟาซิทินิบ หากจําเป็น แพทย์ของคุณจะจ่ายยาเพื่อรักษาอาการติดเชื้อนีใ้ห้คุณ
ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้โทฟาซิทินบิ แจ้งแพทย์หากคุณมีหรือ
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เคยเป็นวัณโรคมาก่อน หากคุณเคยอาศัยหรือไปเยือนประเทศที่มีวัณโรคทั่วไป หรือเคยอยู่ใกล้คนที่เป็นวัณโรค 
หากคุณมีอาการใด ๆ ต่อไปนี้ของวัณโรค หรือหากคุณมีอาการเหล่านี้ในระหว่างการรักษา ให้โทรเรียกแพทย์ของ
คุณทันที: ไอ ไอมีเสมหะเป็นเลือด นํ้าหนักลด กล้ามเนื้อลด หรือมีไข้

การใช้โทฟาซทิินิบอาจทําให้เกิดปัญหาหัวใจที่ร้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ เช่น หัวใจวายหรือโรคหลอดเลือด
สมอง หรือลิ่มเลือดที่ร้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตทีข่า แขน ปอด หรือในหลอดเลือดแดงระหว่างการรักษาของคุณ 
บอกแพทย์หากคุณสูบบุหรี่หรือเคยสูบบุหรี่ แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากมีหรือเคยมีอาการหัวใจวายหรือปัญหาหัวใจอื่น 
ๆ จังหวะ; ลิ่มเลือดที่ขา แขน ปอด หรือในหลอดเลือดแดง คอเลสเตอรอลสูง ความดันโลหิตสูง; หรือเบาหวาน หากคุณ
พบอาการใดๆ ต่อไปนี้ระหว่างการรักษา ให้โทรเรียกแพทย์ทันทหีรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน: เจ็บหน้าอก แขน หลัง 
คอ กราม หรือท้อง; เหงื่อออกเย็น รู้สึกเบา; อาการวิงเวียนศีรษะ ชาหรืออ่อนแรงที่ใบหน้า แขนหรือขา; พูดช้าหรือยาก 
หายใจถี่อย่างกะทันหันหรือหายใจลําบาก อาการบวมที่ขาหรือแขน ปวดขา; แดง เปลี่ยนสี หรือรู้สึกอุ่นที่ขาหรือแขน

การทานโทฟาซิทินิบอาจเพิ่มความเสี่ยงทีคุ่ณจะเป็นมะเร็งต่อมนํ้าเหลือง (มะเร็งที่เริ่มต้นในเซลล์เม็ดเลือดที่ต่อสู้กับการ
ติดเชื้อ) หรือมะเร็งประเภทอื่นๆ รวมถึงมะเร็งปอดและมะเร็งผิวหนัง บางคนที่ทานโทฟาซิทินบิร่วมกับยาอื่น ๆ หลังจากที่
พวกเขาไดร้ับการปลูกถ่ายไตได้พัฒนาภาวะที่ทําใหร้่างกายผลิตเซลล์เม็ดเลือดขาวมากเกินไป แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของ
คุณทราบ หากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นมะเร็งชนิดใดๆ หรือเคยปลูกถ่ายไตมาก่อน แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณสูบ
บุหรี่หรือเคยสูบบุหรี่

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผูป้่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยโทฟาซิทินิ
บและทุกครั้งที่คุณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ 
นอกจากนี้คุณยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

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

hy เป็นยานี้กําหนด?

Tofacitinib ใช้เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษาโรคข้ออักเสบรมูาตอยด์ (ภาวะที่ร่างกายโจมตีข้อต่อของตัวเอง
ทําใหเ้กิดอาการปวด บวม และสูญเสียการทํางาน) ในผู้ใหญ่ที่ไม่สามารถรับหรือไม่ตอบสนองต่อปัจจัยเนื้อร้ายของเนื้องอก
อย่างน้อยหนึ่งอย่าง ยาตัวยับยั้ง (TNF) นอกจากนี้ยังใช้ในการรักษาโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน (ภาวะที่ทําให้เกิดอาการปวดข้อ
และบวมและเป็นเกล็ดบนผิวหนัง) ในผู้ใหญ่ที่ไม่สามารถรับประทานหรือไม่ตอบสนองหรือทนต่อยายับยั้ง TNF ได้ตั้งแต่หนึ่ง
ชนิดขึ้นไป Tofacitinib ใชเ้พื่อรักษาอาการลําไส้ใหญบ่วมเป็นแผล (ภาวะที่ทําให้เกิดอาการบวมและแผลในเยื่อบุลําไส้ใหญ่ [
ลําไส้ใหญ่] และไส้ตรง) ในผู้ใหญ่ที่ไม่สามารถรับประทานหรือไม่ตอบสนองต่อยายับยั้ง TNF อย่างน้อยหนึ่งรายการ . นอกจาก
นี้ยังใช้ในการรักษาโรคข้ออักเสบไม่ทราบสาเหตุเด็กและเยาวชน polyarticular (PJIA;
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ไมต่อบสนองต่อยาตัวยับยั้ง TNF หนึ่งตัวหรือมากกว่า Tofacitinib อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า Janus kinase 
inhibitors (JAK) มันทํางานโดยการลดการทํางานของระบบภูมิคุ้มกัน

ควรจะใช้ยานี้หรือไม?่

Tofacitinib มาในรูปแบบยาเม็ด ยาเม็ดแบบขยายระยะเวลา (ออกฤทธิน์าน) และเป็นยาทางปาก (ของเหลว) ทีต่้องใช้ทางปาก 
สําหรับการรักษาอาการลําไส้ใหญ่บวมเป็นแผล โรคข้ออักเสบรมูาตอยด์ หรือโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน มักใช้ยาเม็ดนี้วันละสอง
ครั้งโดยมีหรือไม่มีอาหาร และมักรับประทานยาเม็ดแบบขยายเวลาวันละครั้งโดยมีหรือไม่มีอาหาร สําหรับการรักษาโรคข้อ
อักเสบที่ไม่ทราบสาเหตใุนเด็กและเยาวชนที่มีหลายข้อในเด็กมักใช้ยาหรือสารละลายในช่องปากวันละสองครั้งโดยมีหรือไม่มี
อาหาร ทานโทฟาซิทินิบในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกร
อธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ทานโทฟาซิทินิบตามที่กําหนด อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่แพทย์ของคุณ
กําหนด

กลืนเม็ดยาแบบขยายออกทั้งหมด อย่าแยกเคี้ยวหรือบดขยี้

ใช้กระบอกฉีดยาแบบรับประทานที่มาพร้อมกับสารละลายโทฟาซิทินบิเพื่อวัดขนาดยาของคุณเสมอ พูดคุยกับแพทย์หรือ
เภสัชกรของคุณ หากคุณมีคําถามเกี่ยวกับวิธีการวัดปริมาณยาโทฟาซิทินิบของคุณ

หากคุณหรือบุตรหลานของคุณกําลังใชย้าโทฟาซิทินิบแบบรับประทาน โปรดสอบถามจากเภสัชกรหรือแพทย์เพื่อขอสําเนา
คําแนะนําการใช้จากผู้ผลิต อ่านคําแนะนําเหล่านี้อย่างระมัดระวัง

แพทย์ของคุณอาจต้องลดขนาดยาหรือหยุดการรักษาหากคุณพบผลข้างเคียงที่รุนแรง อย่าลืมบอกแพทย์ว่าคุณรู้สึก
อย่างไรระหว่างการรักษา

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานโทฟาซิทินิบ
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพย้า tofacitinib ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในยาเม็ด tofacitinib ยาเม็ด
เสริมหรือสารละลายในช่องปาก สอบถามเภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการใช้ยา

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังรับประทานหรือวางแผนที่จะใช้ยาตามใบสั่งแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ 
อย่าลืมพูดถึงยาที่ระบุไว้ในส่วนคําเตือนทีส่ําคัญและสิ่งต่อไปนี้: ยาต้านเชื้อราบางชนิด เช่น fluconazole (Diflucan), 
itraconazole (Sporanox, Tolsura) และ ketoconazole; แอสไพรินและยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์อื่น ๆ 
(NSAIDs) เช่น ibuprofen (Advil, Motrin) และ naproxen (Naprosyn, Aleve); carbamazepine (Carbatrol, 
Equetro, Tegretol, อื่น ๆ ); clarithromycin (Biaxin ใน Prevpac); ยาบางชนิดสําหรับเอชไอวีรวมทั้ง indinavir 
(Crixivan), nelfinavir (Viracept) และ ritonavir (Norvir ใน Kaletra); เนฟาโซโดน; ฟีโนบาร์บิทลั; ฟีนิโทอิน 
(Dilantin, Phenytek); ไรฟาบูติน (ไมโคบูติน); และไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane)

บอกแพทย์ว่าคุณกําลังใชผ้ลิตภัณฑ์สมุนไพรอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์น
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แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมีอาการปวดท้องที่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัย และถ้าคุณมีหรือเคยเป็นแผล
พุพอง (แผลในเยื่อบุกระเพาะอาหารหรือลําไสข้องคุณ) โรคถุงผนังลําไส้ใหญ่อักเสบ (Diverticulitis) (การบวมของเยื่อบุ
ลําไส้ใหญ่) โรคตับรวมทั้งโรคตับอักเสบ บี หรือไวรัสตับอักเสบซี มะเร็ง โรคโลหิตจาง (จํานวนเม็ดเลือดแดงตํ่ากว่าปกติ) 
การล้างไต (การรักษาทางการแพทยเ์พื่อล้างเลือดเมื่อไตทํางานไม่ถูกต้อง) หรือโรคไต หากคุณกําลังใช้ยาเม็ดเสริม ให้
แจ้งแพทย์หากคุณมีระบบย่อยอาหารตีบหรืออุดตัน

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ คุณไม่ควรตั้งครรภใ์นขณะที่ทานโทฟาซิตนิิบ หากคุณตั้ง
ครรภข์ณะทานโทฟาซิทินิบ ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ

แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูก อย่าให้นมแม่ในขณะที่คุณรับประทานยาเม็ดโทฟาซิทินบิหรือยารับประทานและอย่างน้อย 18 
ชั่วโมงหลังจากรับประทานยาเม็ดสุดท้ายหรืออย่างน้อย 36 ชั่วโมงหลังจากรับประทานยาเม็ดเสริมชนิดยาเสริมครั้ง
สุดท้าย

คุณควรรู้ว่ายานี้อาจลดภาวะเจริญพันธุ์ในสตรี พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการทานโทฟาซิทินิบ

แจ้งให้แพทยท์ราบ หากคุณเพิ่งได้รับหรือมีกําหนดจะรับการฉีดวัคซีนใดๆ หากคุณต้องการการฉีดวัคซีนใดๆ คุณอาจต้อง
รับการฉีดวัคซีนและรอสักครู่ก่อนทีจ่ะเริ่มการรักษาด้วยโทฟาซิทินบิ ห้ามฉีดวัคซีนใดๆ ระหว่างการรักษาโดยไม่ได้ปรึกษา
แพทย์

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ใหท้านอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทยจ์ะแจ้งใหคุ้ณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันทีที่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตาม
ตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

โทฟาซทิินิบอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไมห่ายไป:

ท้องเสีย

ปวดหัว

อาการคัดจมูกหรือนํ้ามูกไหล

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านี้หรือตามที่ระบุไว้ในส่วนคําเตือนที่สําคัญ 
ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

ลมพิษ บวมที่ใบหน้า ตา ริมฝีปาก หรือลําคอ กลืนลําบากหรือหายใจลําบาก

ปวดท้อง โดยเฉพาะถ้าเป็นไข้ ท้องเสีย หรือท้องผูก

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

เบื่ออาหาร

ปัสสาวะสีเข้ม
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การเคลื่อนไหวของลําไสส้นีวล

อาเจียน

ผื่น

ผิวสีซีด

หายใจถี่

Tofacitinib อาจทําให้ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดของคุณเพิ่มขึ้น แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบเพื่อตรวจสอบระดับ
คอเลสเตอรอลของคุณระหว่างการรักษาด้วยโทฟาซิตินิบ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยานี้

โทฟาซิทินิบอาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่ใช้ยานี้

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?

เก็บยานี้ไวใ้นภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นที่มากเกิน
ไป (ไม่ใช่ในห้องนํ้า) ทิ้งสารละลายที่ไม่ได้ใช้ 60 วันหลังจากเปิดขวด

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาห์และยา
หยอดตา ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ทนต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้
ล็อคฝาครอบนิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัยทันที - 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 
หรือตื่นขึ้นไม่ได้ ใหโ้ทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911
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หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างก่อนและระหว่าง
การรักษาของคุณ เพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อโทฟาซิทินิบ

หากคุณกําลังทานยาเม็ดเสริม คุณอาจสังเกตเห็นบางสิ่งที่ดูเหมือนเม็ดยาในการเคลื่อนไหวของลําไส้ของคุณ นีเ่ป็นเพียง
เปลือกแท็บเล็ตที่ว่างเปล่า และนี่ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ได้รับยาเต็มขนาด

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์) 
ทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัว
ไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญที่พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็น
ข้อมูลสําคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

Xeljanz®

Xeljanz®XR

แก้ไขล่าสุด - 02/15/2022

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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