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คําเตือนทีส่ําคัญ:

การใชก้ารฉีด adalimumab อาจลดความสามารถในการต่อสูก้ับการติดเชื้อและเพิ่มโอกาสที่คุณจะเกิดการติดเชื้อร้ายแรง 
รวมถึงการติดเชื้อราขั้นรุนแรง แบคทีเรียและไวรัสที่อาจแพรก่ระจายไปทั่วร่างกาย การติดเชื้อเหล่านีอ้าจต้องได้รับการรักษา
ในโรงพยาบาลและอาจทําใหเ้สียชีวิตได้ แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณมักได้รับเชื้อชนิดใดๆ หรือหากคุณมีหรือ
คิดว่าคุณอาจติดเชื้อชนิดใดๆ ในตอนนี้ ซึ่งรวมถึงการติดเชื้อเล็กน้อย (เช่น แผลเปิดหรือแผลพุพอง) การติดเชื้อทีเ่ป็นๆ 
หายๆ (เช่น เริม) หรือการติดเชื้อเรื้อรังที่ไม่หายไป แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณมีหรือเคยมีอาการใดๆ ทีส่่งผลต่อระบบ
ภูมิคุ้มกันของคุณ หรือหากคุณอาศัยอยู่หรือเคยอาศัยอยูใ่นพื้นที่ เช่น หุบเขาแม่นํ้าโอไฮโอหรือมิสซิสซิปปี้ ทีม่ีการติดเชื้อรา
รุนแรงมากกว่าปกติ ถามแพทยข์องคุณหากคุณไม่ ไม่ทราบว่าการติดเชื้อเหล่านี้พบได้บ่อยในพื้นที่ของคุณหรือไม่ แจ้งแพทย์
หากคุณกําลังใชย้าที่ลดการทํางานของระบบภูมิคุ้มกัน เช่น abatacept (Orencia), anakinra (Kineret), certolizumab 
(Cimzia), etanercept (Enbrel), golimumab (Simponi), infliximab (Remicade) , methotrexate (Otrexup, 
Rasuvo, Trexall), rituximab (Rituxan) หรือสเตียรอยด์ เช่น dexamethasone, methylprednisolone (Medrol), 
prednisone (Rayos) หรือ prednisolone (Prelone)

แพทย์ของคุณจะตรวจสอบสัญญาณของการติดเชื้อในระหว่างและหลังการรักษาของคุณ หากคุณมีอาการใด ๆ ต่อไปนี้ก่อน
เริ่มการรักษา หรือหากคุณพบอาการใด ๆ ต่อไปนีใ้นระหว่างหรือหลังการรักษา ใหโ้ทรเรียกแพทย์ของคุณทันท:ี อ่อนแอ; 
เหงื่อออก; เจ็บคอ; ไอ; ไอมีเสมหะเป็นเลือด ไข้; ลดนํ้าหนัก; เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาก ท้องเสีย; อาการปวดท้อง; ผิวอบอุ่น 
แดง หรือเจ็บปวด เจ็บปวด, ปัสสาวะลําบากหรือบ่อย; หรือสัญญาณอื่นๆ ของการติดเชื้อ

คุณอาจติดเชื้อวัณโรคอยู่แล้ว (วัณโรคปอดติดเชื้อรุนแรง) หรือไวรัสตับอักเสบบี (ไวรัสที่ส่งผลต่อตับ) แต่ไม่มีอาการของโรค 
ในกรณนีี้ การฉีด adalimumab อาจเพิ่มความเสี่ยงที่การติดเชื้อของคุณจะรุนแรงขึ้น และคุณจะมีอาการ แพทย์ของคุณจะ
ทําการทดสอบผิวหนังเพื่อดูว่าคุณติดเชื้อ TB หรือไม่ และอาจสั่งการตรวจเลือดเพื่อดูว่าคุณติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบหีรือไม่ 
หากจําเป็น แพทย์ของคุณอาจให้ยารักษาโรคนี้แก่คุณก่อนทีคุ่ณจะเริ่มการรักษาด้วย adalimumab แจ้งใหแ้พทย์ทราบหาก
คุณเคยเป็นหรือเคยเป็นวัณโรคมาก่อน หรือเคยอาศัยหรือไปเยือนประเทศที่มักมีวัณโรค หรือเคยอยู่ใกลช้ิดกับผู้ที่เคยเป็น
หรือเคยเป็นวัณโรคมาก่อน หากคุณมีอาการใด ๆ ต่อไปนีข้องวัณโรค
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ทันที: ไอ นํ้าหนักลด กล้ามเนื้อลด มีไข้ หรือเหงื่อออกตอนกลางคืน โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหากคุณมีอาการเหล่านี้ของ
โรคตับอักเสบบหีรือหากคุณมอีาการเหล่านี้ในระหว่างหรือหลังการรักษา: เหนื่อยล้ามากเกินไป ผิวหรือตาเหลือง เบื่ออาหาร 
คลื่นไส้หรืออาเจียน ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ ปัสสาวะสีเข้ม อุจจาระเป็นสีนวล มีไข้ หนาวสั่น ปวดท้อง หรือผื่นขึ้น

เด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาวบางคนทีไ่ดร้ับการฉีด adalimumab หรือยาที่คล้ายคลึงกันพัฒนามะเร็งที่รุนแรงหรือเป็นอันตรายถึง
ชีวิตรวมถึงมะเร็งต่อมนํ้าเหลือง (มะเร็งทีเ่ริ่มในเซลลท์ี่ต่อสู้กับการติดเชื้อ) ชายวัยรุ่นและผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาวบางคนทีใ่ช้ยา adalimumab 
หรือยาที่คล้ายคลึงกันพัฒนามะเร็งต่อมนํ้าเหลืองทเีซลล์ตับ (HSTCL) ซึ่งเป็นมะเร็งรูปแบบที่ร้ายแรงมากซึ่งมักทําใหเ้สียชีวิตภายในระยะ
เวลาอันสั้น ผู้ทีพ่ัฒนา HSTCL ส่วนใหญ่ได้รับการรักษาด้วยโรคโครห์น (ภาวะที่ร่างกายโจมตีเยื่อบุของทางเดินอาหาร ทําให้เกิดอาการปวด 
ท้องร่วง นํ้าหนักลด และไข)้ หรืออาการลําไส้ใหญ่บวมเป็นแผล (ภาวะที่ทําใหเ้กิดอาการบวมและแผลในเยื่อบุลําไส้ใหญ่ [ลําไส้ใหญ่] และไส้
ตรง) กับ adalimumab หรือยาที่คล้ายคลึงกันพร้อมกับยาอื่นทีเ่รียกว่า azathioprine (Imuran) หรือ 6-mercaptopurine 
(Purinethol) บอกแพทยข์องบุตรของท่านว่าบุตรของท่านเคยเป็นมะเร็งชนิดใด หากบุตรของท่านมีอาการเหล่านีใ้นระหว่างการรักษา ให้
โทรเรียกแพทย์ทันท:ี ปวดท้อง; ไข;้ การลดนํ้าหนักไม่ได้อธิบาย ต่อมบวมที่คอ ใตว้งแขน หรือขาหนีบ; หรือชํ้าหรือมีเลือดออกง่าย พูดคุยกับ
แพทย์ของบุตรของท่านเกี่ยวกับความเสี่ยงของการฉีดยา adalimumab ใหก้ับบุตรของท่าน โทรหาแพทย์ทันท:ี ปวดท้อง; ไข;้ การลดนํ้า
หนักไม่ได้อธิบาย ต่อมบวมทีค่อ ใต้วงแขน หรือขาหนีบ; หรือชํ้าหรือมีเลือดออกง่าย พูดคุยกับแพทย์ของบุตรของท่านเกี่ยวกับความเสี่ยง
ของการฉีดยา adalimumab ให้กับบุตรของท่าน โทรหาแพทย์ทันที: ปวดท้อง; ไข้; การลดนํ้าหนักไม่ได้อธิบาย ต่อมบวมทีค่อ ใต้วงแขน 
หรือขาหนีบ; หรือชํ้าหรือมีเลือดออกง่าย พูดคุยกับแพทย์ของบุตรของท่านเกี่ยวกับความเสี่ยงของการฉีดยา adalimumab ใหก้ับบุตร
ของท่าน

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยการฉีด 
adalimumab และทุกครั้งทีคุ่ณได้รับยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคํา
ถามใดๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

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

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้การฉีด adalimumab

hy เป็นยานี้กําหนด?

การฉีด Adalimumab ใชเ้พียงอย่างเดียวหรือร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อบรรเทาอาการผิดปกตขิองภูมิ
ต้านทานผิดปกติบางอย่าง (เงื่อนไขทีร่ะบบภูมิคุ้มกันโจมตีส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่มีสุขภาพดีและทําให้
เกิดอาการปวดบวมและเสียหาย) รวมถึงสิ่งต่อไปนี:้

โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (ภาวะที่ร่างกายโจมตีข้อต่อของตัวเอง ทําใหเ้กิดอาการปวด บวม และสูญเสียการทํางาน) ในผู้ใหญ่

โรคข้ออักเสบไม่ทราบสาเหตุในเด็ก (JIA; ภาวะทีส่่งผลกระทบต่อเด็กที่ร่างกายโจมตีข้อต่อของตัวเอง ทําใหเ้กิดอาการปวด 
บวม สูญเสียการทํางาน และการเจริญเติบโตและการพัฒนาล่าช้า) ในเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไป

โรคโครห์น (ภาวะที่ร่างกายโจมตีเยื่อบุทางเดินอาหาร ทําให้เกิดอาการปวด ท้องร่วง นํ้าหนักลด และมีไข)้ ที่ไม่ดีขึ้นเมื่อรักษา
ด้วยยาอื่นในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 6 ปขีึ้นไป
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อาการลําไส้ใหญ่บวมเป็นแผล (ภาวะที่ทําใหเ้กิดอาการบวมและแผลในเยื่อบลุําไส้ใหญ่ [ลําไส้ใหญ่] และไส้ตรง) เมื่อยาและการ
รักษาอื่น ๆ ไม่ได้ช่วยหรือไมส่ามารถทนได้ในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 5 ปขีึ้นไป

ankylosing spondylitis (ภาวะที่ร่างกายโจมตีข้อต่อของกระดูกสันหลังและบริเวณอื่น ๆ ที่ก่อใหเ้กิดความเจ็บปวดและ
ความเสียหายของข้อต่อ) ในผู้ใหญ่

โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน (ภาวะที่ทําใหเ้กิดอาการปวดข้อ บวม และเกล็ดบนผิวหนัง) ในผู้ใหญ่

hidradenitis suppurativa (โรคผิวหนังทีท่ําให้เกิดสิวที่บริเวณรักแร้ ขาหนีบ และบริเวณทวารหนัก) ในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 
12 ปขีึ้นไป

uveitis (บวมและอักเสบบริเวณต่าง ๆ ของดวงตา) ในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 2 ปขีึ้นไป

โรคสะเก็ดเงินจากคราบพลัคเรื้อรัง (โรคผิวหนังที่มีผื่นแดงเป็นสะเก็ดขึ้นบนร่างกายบางส่วน) ในผู้ใหญ่

การฉีด Adalimumab อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าสารยับยั้ง tumor necrosis factor (TNF) มันทํางานโดยการปิดกั้นการทํางาน
ของ TNF ซึ่งเป็นสารในร่างกายที่ทําใหเ้กิดการอักเสบ

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

การฉีด Adalimumab มาเป็นสารละลาย (ของเหลว) เพื่อฉีดเข้าใตผ้ิวหนัง (ใตผ้ิวหนัง) แพทย์ของคุณจะบอกคุณว่าควรใช้ 
adalimumab บ่อยเพียงใดตามสภาพและอายุของคุณ เพื่อช่วยใหคุ้ณจําได้ว่าต้องฉีด adalimumab ให้ทําเครื่องหมายวันทีคุ่ณ
มีกําหนดจะฉีดในปฏิทินของคุณ ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วน
หนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้การฉีด adalimumab ตรงตามทีก่ําหนด อย่าใช้มากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

คุณจะได้รับการฉีด adalimumab เข็มแรกในสํานักงานแพทย์ของคุณ หลังจากนั้นคุณสามารถฉีด adalimumab ด้วยตัวเอง
หรือให้เพื่อนหรือญาตทิําการฉีด ก่อนที่คุณจะใช้การฉีด adalimumab ด้วยตัวเองในครั้งแรก ใหอ้่านคําแนะนําที่เป็นลายลักษณ์
อักษรที่มาพร้อมกับมัน ขอให้แพทยห์รือเภสัชกรแสดงใหคุ้ณเห็นหรือบุคคลที่จะฉีดยาเกี่ยวกับวิธีการฉีดยา

การฉีด Adalimumab มาในหลอดฉีดยาและปากกาจ่ายยาทีเ่ติมไว้ล่วงหน้า ใชก้ระบอกฉีดยาหรือปากกาแต่ละอันเพียงครั้งเดียว
และฉีดสารละลายทั้งหมดในกระบอกฉีดยาหรือปากกา แม้ว่าจะยังมีสารละลายเหลืออยู่ในกระบอกฉีดยาหรือปากกาหลังจากทีคุ่ณ
ฉีดไปแล้ว ก็อย่าฉีดอีก ทิ้งกระบอกฉีดยาและปากกาที่ใชแ้ล้วในภาชนะทีท่นต่อการเจาะ พูดคุยกับแพทย์หรือเภสัชกรของคุณเกี่ยว
กับวิธกีารทิ้งภาชนะที่ทนต่อการเจาะ

หากคุณใช้กระบอกฉีดยาแบบเติมหรือปากกาจ่ายยาที่แช่เย็นแล้ว ให้วางกระบอกฉีดยาหรือปากกาไว้บนพื้นผิวเรียบโดยไม่ต้องถอด
ฝาครอบเข็มและปล่อยให้อุ่นที่อุณหภูมหิ้องเป็นเวลา 15 ถึง 30 นาที ก่อนทีคุ่ณจะพร้อมที่จะฉีดยา . อย่าพยายามอุ่นยาด้วยการอุ่นใน
ไมโครเวฟ แช่ในนํ้าร้อน หรือด้วยวิธอีื่นใด

ระวังอย่าทําหล่นหรือบดขยี้หลอดฉีดยาหรือปากกาจ่ายยาทีบ่รรจุไว้ล่วงหน้า อุปกรณ์เหล่านีท้ํามาจากแก้วหรือมีกระจกและอาจแตก
ได้หากทําตกหล่น

คุณสามารถฉีด adalimumab ที่ใดก็ได้ที่ด้านหน้าของต้นขาหรือท้องของคุณ ยกเว้นสะดือของคุณและบริเวณ 2 นิ้ว (5 
เซนติเมตร) รอบ ๆ เพื่อลดโอกาสของความรุนแรงหรือรอยแดง ใหใ้ช้ a

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a603010.html 3/7



14/14/22, 16:30 น. การฉีด Adalimumab สมุนไพรยาและอาหารเสริม

ตําแหน่งที่แตกต่างกันสําหรับการฉีดแต่ละครั้ง ฉีดแต่ละครั้งให้ห่างจากจุดทีคุ่ณใชไ้ปอย่างน้อย 1 นิ้ว (2.5 ซม.) เก็บรายชื่อสถานทีท่ี่
คุณฉีดยา เพื่อไม่ให้ฉีดซํ้า ห้ามฉีดเข้าไปในบริเวณทีผ่ิวหนังอ่อนนุ่ม มีรอยฟกชํ้า แดง หรือแข็ง หรือบริเวณที่คุณมีรอยแผลเป็นหรือ
รอยแตกลาย

ดูวิธีการฉีด adalimumab ทุกครั้งก่อนทําการฉีด ตรวจสอบว่าไม่ผ่านวันหมดอายุ กระบอกฉีดยาหรือปากกาจ่ายยามีปริมาณ
ของเหลวที่ถูกต้อง และของเหลวนั้นใสและไม่มสีี อย่าใชก้ระบอกฉีดยาหรือปากกาจ่ายยาหากหมดอายุ หากไม่มีปริมาณของเหลวที่
ถูกต้อง หรือหากของเหลวขุ่นหรือมีสะเก็ด

การฉีดอะดาลิมูแมบอาจช่วยควบคุมอาการของคุณได้ แต่ไม่สามารถรักษาใหห้ายได้ ใชก้ารฉีด adalimumab ต่อไปแม้ว่าคุณจะ
รู้สึกดี อย่าหยุดใชก้ารฉีด adalimumab โดยไมไ่ด้ปรึกษาแพทย์

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนใช้การฉีด adalimumab
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้การฉีด adalimumab ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในการฉีด adalimumab 
สอบถามเภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการใช้ยา หากคุณจะใชก้ระบอกฉีดยาแบบเติมล่วงหน้า ให้
แจ้งแพทย์ของคุณด้วยว่าคุณหรือบุคคลที่จะช่วยคุณฉีดอะดาลิมูแมบแพน้ํ้ายางข้นหรือยาง

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพรที่
คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงยาทีอ่ยู่ในส่วน คําเตือนทีส่ําคัญ และสิ่งต่อไปนี้: cyclosporine (Gengraf, 
Neoral, Sandimmune), theophylline (Elixophyllin, Theo 24, Theochron) หรือ warfarin (Coumadin, 
Jantoven) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

นอกเหนือจากเงื่อนไขทีก่ล่าวถึงในส่วนคําเตือนทีส่ําคัญแล้ว ใหแ้จ้งแพทย์ของคุณหากคุณเคยหรือเคยมีอาการชาหรือรู้สึก
เสียวซ่าในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย โรคใดๆ ทีส่่งผลต่อระบบประสาทของคุณ เช่น โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (โรคที่ เส้น
ประสาททํางานไม่ถูกต้อง ทําใหอ้่อนแรง ชา สูญเสียการประสานงานของกล้ามเนื้อ และปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น การพูด 
และการควบคุมกระเพาะปัสสาวะ), กลุ่มอาการกิลแลง-บาร์เร (อาการอ่อนแรง รู้สึกเสียวซ่า และอาจเป็นอัมพาตเนื่องจากความ
เสียหายของเส้นประสาทอย่างกะทันหัน) หรือโรคประสาทอักเสบตา (การอักเสบ) ของเส้นประสาททีส่่งข้อความจากตาไปยัง
สมอง); มะเร็งชนิดใดก็ได้ เบาหวาน หัวใจล้มเหลว หรือโรคหัวใจ หากคุณมีโรคสะเก็ดเงิน แจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณไดร้ับการ
รักษาด้วยแสงบําบัด

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์
ขณะใช้การฉีด adalimumab ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณ

หากคุณกําลังมีการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ยาฉีด adalimumab

ไม่ต้องฉีดวัคซีนใดๆ โดยไมไ่ด้ปรึกษาแพทย์ หากบุตรของท่านจะได้รับการฉีด adalimumab ต้องแน่ใจว่าบุตรของท่านได้รับ
ช็อตทั้งหมดที่จําเป็นสําหรับเด็กในวัยเดียวกัน ก่อนเริ่มการรักษาด้วยการฉีด adalimumab

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่
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ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ฉีดยาที่ไม่ได้รับทันททีี่คุณจําได้ จากนั้นฉีดยาครั้งต่อไปในวันทีก่ําหนดเป็นประจํา อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป 
ให้ข้ามขนาดยาทีล่ืมไปและดําเนินการตามตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการไม่ได้รับ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

การฉีด Adalimumab อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรง
หรือไมห่ายไป:

แดง, คัน, ชํ้า, ปวดหรือบวมบริเวณทีคุ่ณฉีด adalimumab

คลื่นไส้

ปวดหัว

ปวดหลัง

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้หรือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการดูแลฉุกเฉิน:

ชาหรือรู้สึกเสียวซ่า

ปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น

ขาอ่อนแรง

อาการเจ็บหน้าอก

หายใจถี่

ผื่นโดยเฉพาะผื่นทีแ่ก้มหรือแขนทีไ่วต่อแสงแดด

ปวดข้อใหม่

ลมพิษ

อาการคัน

ใบหน้า เท้า ข้อเท้า หรือขาบวม

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

มีไข้ เจ็บคอ หนาวสั่น และอาการติดเชื้ออื่นๆ

ชํ้าหรือมีเลือดออกผิดปกติ

ผิวสซีีด

อาการวิงเวียนศีรษะ

ผื่นแดง ตกสะเก็ด หรือตุ่มหนองบนผิวหนัง

ผู้ใหญ่ที่ไดร้ับการฉีด adalimumab อาจมแีนวโน้มทีจ่ะเป็นมะเร็งผิวหนัง มะเร็งต่อมนํ้าเหลือง และมะเร็งประเภทอื่นๆ มากกว่าผู้ที่
ไม่ได้รับการฉีด adalimumab พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับ
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ความเสี่ยงในการได้รับยานี้

การฉีด Adalimumab อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ 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 เก็บไว้ในตู้เย็นและป้องกันไม่ให้ถูกแสง การฉีด Adalimumab อาจเก็บไว้
ที่อุณหภูมิห้อง (สูงถึง 77 ° F [25 ° C]) นานถึง 14 วันและป้องกันไม่ให้ถูกแสง หากการฉีด adalimumab เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้อง
นานกว่า 14 วันและไม่ได้ใช้งานจะต้องทิ้ง อย่าแช่แข็งมัน กําจัดยาทีแ่ช่แข็ง

ควรกําจัดยาทีไ่ม่จําเป็นด้วยวิธพีิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทิ้งยานี้
ลงในชักโครก วิธทีี่ดทีี่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใชโ้ปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิล
ในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซตก์ารกําจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (http://
goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิเ์ข้าถึงโปรแกรมรับคืน

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาหแ์ละยาหยอดตา 
ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไมท่นต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล็อคฝาครอบ
นิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัยทันที - อันทีอ่ยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://www.upandaway.org [http://
www.upandaway.org]

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 แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างก่อน ระหว่าง 
และหลังการรักษาของคุณ เพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อ adalimumab

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่จําหน่ายหน้าเคาน์เตอร)์ 
ทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรืออาหารอื่นๆ
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http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://goo.gl/c4Rm4p
http://www.upandaway.org/
https://www.poisonhelp.org/help


14/14/22, 16:30 น. การฉีด Adalimumab สมุนไพรยาและอาหารเสริม

อาหารเสริม คุณควรนํารายการนี้ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญที่
พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

Humira®ฉีด

แก้ไขล่าสุด - 04/15/2021

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ

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

สําหรับใชใ้นเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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