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ออกเสียงว่า (fil gra 'stim)

สังเกต:

การฉีด Filgrastim, การฉีด filgrastim-aafi, การฉีด filgrastim-sndz และการฉีด tbo-filgrastim เป็นยาทาง
ชีววิทยา (ยาที่ทําจากสิ่งมีชีวิต) การฉีด filgrastim-aafi ทางชีวภาพ การฉีด filgrastim-sndz และการฉีด tbo-
filgrastim มีความคล้ายคลึงกับการฉีด filgrastim และทํางานในลักษณะเดียวกับการฉีด filgrastim ในร่างกาย ดัง
นั้น คําว่าผลิตภัณฑฉ์ีด filgrastim จะถูกนํามาใชเ้พื่อเป็นตัวแทนของยาเหล่านีใ้นการอภิปรายนี้

hy เป็นยานี้กําหนด?

ผลิตภัณฑ์ฉีด Filgrastim (Granix, Neupogen, Nivestym, Zarxio) ใช้เพื่อลดโอกาสของการติดเชื้อในผู้ที่เป็นมะเร็งที่
ไม่ใชม่ัยอีลอยด์ (มะเร็งที่ไม่เกี่ยวข้องกับไขกระดูก) และได้รับยาเคมีบําบัดที่อาจลดจํานวนนิวโทรฟิล ( ชนิดของเซลล์เม็ดเลือด
ทีจ่ําเป็นในการต่อสู้กับการติดเชื้อ) ผลิตภัณฑฉ์ีด Filgrastim (Neupogen, Nivestym, Zarxio) ยังใช้เพื่อช่วยเพิ่มจํานวน
เซลล์เม็ดเลือดขาวและลดระยะเวลาทีม่ีไข้ในผู้ทีเ่ป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน (AML; มะเร็งชนิดหนึ่งของเซลล์เม็ด
เลือดขาว) ที่กําลังรับการรักษาด้วยยาเคมีบําบัด ผลิตภัณฑ์ฉีด Filgrastim (Neupogen, Nivestym, Zarxio) ยังใช้ในผู้ที่
อยู่ระหว่างการปลูกถ่ายไขกระดูก การฉีด Filgrastim (Neupogen) ยังใช้เพื่อเพิ่มโอกาสในการอยู่รอดในผู้ที่ได้รับรังสีใน
ปริมาณที่เป็นอันตราย ซึ่งอาจทําใหไ้ขกระดูกของคุณเสียหายอย่างรุนแรงและเป็นอันตรายถึงชีวิต Filgrastim อยู่ในกลุ่มยา
ทีเ่รียกว่าปัจจัยกระตุ้นอาณานิคม มันทํางานโดยช่วยให้ร่างกายสร้างนวิโทรฟิลมากขึ้น การฉีด Filgrastim (Neupogen) ยัง
ใช้เพื่อเพิ่มโอกาสในการอยู่รอดในผู้ที่ได้รับรังสีในปริมาณทีเ่ป็นอันตราย ซึ่งอาจทําให้ไขกระดูกของคุณเสียหายอย่างรุนแรง
และเป็นอันตรายถึงชีวิต Filgrastim อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าปัจจัยกระตุ้นอาณานิคม มันทํางานโดยช่วยให้ร่างกายสร้างนิวโทร
ฟิลมากขึ้น

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

ผลิตภัณฑ์ฉีด Filgrastim มาในรูปแบบสารละลาย (ของเหลว) ในขวดและหลอดฉีดยาแบบเติมเพื่อฉีดเข้าใต้ผิวหนังหรือใน
หลอดเลือดดํา โดยปกตจิะได้รับวันละครั้ง แตผ่ลิตภัณฑ์ฉีด filgrastim (Neupogen, Nivestym, Zarxio) อาจได้รับวันละ
สองครั้งเมื่อใช้ในการรักษา neutropenia เรื้อรังที่รุนแรง ความยาวของการรักษาขึ้นอยู่กับสภาวะที่คุณเป็นและร่างกายของ
คุณตอบสนองต่อยาได้ดีเพียงใด
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หากคุณกําลังใช้ผลิตภัณฑ์ฉีด filgrastim เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ ลดเวลาที่มีไข้ หรือเพิ่มจํานวนเซลลเ์ม็ดเลือดขาวระหว่างการทําเคมี

บําบัด คุณจะได้รับยาครั้งแรกอย่างน้อย 24 ชั่วโมงหลังจากทีคุ่ณได้รับยา เคมบีําบัดและจะยังคงได้รับยาทุกวันนานถึง 2 สัปดาห์หรือจนกว่า

จํานวนเม็ดเลือดของคุณจะกลับมาเป็นปกติ หากคุณกําลังใช้ผลิตภัณฑฉ์ีด filgrastim เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อระหว่างการปลูกถ่าย

ไขกระดูก คุณจะได้รับยาอย่างน้อย 24 ชั่วโมงหลังจากทีคุ่ณได้รับเคมบีําบัด และอย่างน้อย 24 ชั่วโมงหลังจากทีฉ่ีดไขกระดูก หากคุณกําลังใช้

ผลิตภัณฑ์ฉีด filgrastim เพื่อเตรียมเลือดของคุณสําหรับ leukapheresis คุณจะได้รับยาครั้งแรกอย่างน้อย 4 วันก่อนการเกิดเม็ดโลหิตขาว

ครั้งแรก และจะได้รับยาต่อไปจนกว่าจะถึงมะเร็งเม็ดเลือดขาวครั้งสุดท้าย หากคุณกําลังใช้ผลิตภัณฑฉ์ีด filgrastim เพื่อรักษาภาวะนวิโทรพเีนีย

เรื้อรังอย่างรุนแรง คุณอาจต้องใช้ยาเป็นเวลานาน หากคุณกําลังใช้การฉีด filgrastim เนื่องจากคุณได้รับรังสใีนปริมาณที่เป็นอันตราย แพทย์จะ

ตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวัง และความยาวของการรักษาจะขึ้นอยูก่ับว่าร่างกายของคุณตอบสนองต่อยาได้ดีเพียงใด อย่าหยุดใช้ผลิตภัณฑฉ์ีด 

filgrastim โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ หากคุณกําลังใช้การฉีด filgrastim เนื่องจากคุณได้รับรังสใีนปริมาณที่เป็นอันตราย แพทย์จะตรวจสอบคุณ

อย่างระมัดระวัง และความยาวของการรักษาจะขึ้นอยู่กับว่าร่างกายของคุณตอบสนองต่อยาได้ดีเพียงใด อย่าหยุดใชผ้ลิตภัณฑ์ฉีด filgrastim 

โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ หากคุณกําลังใช้การฉีด filgrastim เนื่องจากคุณได้รับรังสใีนปริมาณที่เป็นอันตราย แพทย์จะตรวจสอบคุณอย่าง

ระมัดระวัง และความยาวของการรักษาจะขึ้นอยูก่ับว่าร่างกายของคุณตอบสนองต่อยาได้ดีเพียงใด อย่าหยุดใช้ผลิตภัณฑฉ์ีด filgrastim โดยไม่ได้

ปรึกษาแพทย์

พยาบาลหรือผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพรายอื่นอาจมอบผลิตภัณฑ์ฉีด Filgrastiminjection หรือคุณอาจได้รับคําสั่งให้
ฉีดยาใต้ผิวหนังที่บ้าน หากคุณหรือผู้ดูแลจะฉีดผลิตภัณฑ์ฉีด filgrastim ที่บ้าน ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพจะแสดงวิธี
ฉีดยาให้คุณหรือผู้ดูแลของคุณทราบ ต้องแน่ใจว่าคุณเข้าใจคําแนะนําเหล่านี้ ถามผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณหาก
คุณมีคําถามใดๆ ใชผ้ลิตภัณฑ์ฉีด filgrastim ตรงตามที่กําหนด อย่าใช้มากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

อย่าเขย่าขวดหรือหลอดฉีดยาที่มีสารละลาย filgrastim ดูผลิตภัณฑ์ฉีด filgrastim ทุกครั้งก่อนฉีด ห้ามใช้หากวันหมดอายุ
หรือหากสารละลาย filgrastim มีอนุภาคหรือมีลักษณะเป็นฟอง มีเมฆมาก หรือเปลี่ยนสี

ใช้หลอดฉีดยาหรือขวดเดียวเพียงครั้งเดียว แม้ว่าจะยังมีสารละลายเหลืออยู่ในกระบอกฉีดยาหรือขวดเล็ก อย่าใช้อีก ทิ้งเข็ม 
กระบอกฉีดยา และขวดที่ใช้แล้วในภาชนะที่ทนต่อการเจาะ พูดคุยกับแพทย์หรือเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับวิธีการทิ้งภาชนะที่ทน
ต่อการเจาะ

แพทย์ของคุณอาจเริ่มให้คุณกินผลิตภัณฑฉ์ีด filgrastim ในขนาดตํ่าและค่อยๆ เพิ่มขนาดยาของคุณ แพทย์ของคุณอาจลด
ขนาดยาลง ขึ้นอยู่กับว่าร่างกายของคุณตอบสนองต่อยาอย่างไร

หากคุณกําลังใช้ผลิตภัณฑ์ฉีด filgrastim เพื่อรักษาภาวะนวิโทรพีเนียเรื้อรังอย่างรุนแรง คุณควรรู้ว่ายานี้จะควบคุมสภาพ
ของคุณ แต่จะไม่รักษาให้หายขาด ใชผ้ลิตภัณฑ์ฉีด filgrastim ต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดใช้ผลิตภัณฑ์ฉีด 
filgrastim โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

ผลิตภัณฑ์ฉีด Filgrastim บางครั้งใช้ในการรักษาโรค myelodysplastic บางประเภท (กลุ่มของเงื่อนไขที่ไขกระดูกสร้าง
เซลล์เม็ดเลือดที่ผิดรูปและไม่ได้ผลิตเซลล์เม็ดเลือดที่แข็งแรงเพียงพอ) และโรคโลหิตจาง aplastic (เงื่อนไขที่ไขกระดูก 
ทําใหเ้ซลล์เม็ดเลือดไม่เพียงพอ) บางครั้งก็ใชผ้ลิตภัณฑ์ฉีด Filgrastim เพื่อ

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a692033.html 2/6



14/14/22, 13:48 น. การฉีด Filgrastim สมุนไพรยาและอาหารเสริม

ลดโอกาสของการติดเชื้อในผู้ที่มีไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV) หรือผู้ที่ใช้ยาบางชนิดที่ลดจํานวนนิวโทรฟิล 
พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยานี้สําหรับสภาพของคุณ

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนใช้ผลิตภัณฑฉ์ีด filgrastim

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ filgrastim, pegfilgrastim (Neulasta) ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ใน
ผลิตภัณฑฉ์ีด filgrastim แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณหรือผู้ที่จะฉีดผลิตภัณฑ์ฉีด filgrastim (Neupogen, 
Zarxio) แพน้ํ้ายาง

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวัง
สําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณได้รับการรักษาด้วยการฉายรังสี และหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นมะเร็ง
เม็ดเลือดขาวชนิดมัยอีลอยด์ (โรคทีลุ่กลามอย่างช้าๆ ซึ่งมีการสร้างเซลลเ์ม็ดเลือดขาวมากเกินไปในไขกระดูก) หรือโรค
กล้ามเนื้อฉีก (ปัญหาเกี่ยวกับเซลล์ไขกระดูก) ที่อาจพัฒนาเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว)

แจ้งแพทย์ของคุณหากคุณมีโรคเคียว (โรคเลือดที่อาจทําให้เกิดวิกฤตที่เจ็บปวด เซลล์เม็ดเลือดแดงจํานวนน้อย การติด
เชื้อ และความเสียหายต่ออวัยวะภายใน) หากคุณมีโรคเคียว คุณอาจมีภาวะวิกฤตมากขึ้นในระหว่างการรักษาด้วย
ผลิตภัณฑฉ์ีด filgrastim ดื่มนํ้ามาก ๆ ระหว่างการรักษาด้วยผลิตภัณฑ์ฉีด filgrastim และโทรหาแพทย์ทันทีหากคุณ
มีภาวะเซลลร์ูปเคียวในระหว่างการรักษา

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังให้นมบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะใช้ผลิตภัณฑ์ฉีด 
filgrastim โทรติดต่อแพทย์ของคุณ

หากคุณกําลังทําการผ่าตัด รวมถึงการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ผลิตภัณฑ์ฉีด 
filgrastim

คุณควรรู้ว่าผลิตภัณฑ์ฉีด filgrastim ช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ แต่ไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้น
ระหว่างหรือหลังการให้เคมีบําบัด โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีอาการติดเชื้อเช่นมีไข้ หนาวสั่น; ผื่น; เจ็บคอ; ท้องเสีย; 
หรือมีรอยแดง บวม หรือปวดบริเวณบาดแผลหรือเจ็บ

หากคุณไดร้ับสารละลาย filgrastim บนผิวของคุณ ให้ล้างบริเวณนั้นด้วยสบู่และนํ้า หากสารละลาย filgrastim เข้า
ตา ให้ล้างตาใหส้ะอาดด้วยนํ้าสะอาด

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ใหท้านอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทยจ์ะแจ้งใหคุ้ณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

หากคุณกําลังจะฉีดผลิตภัณฑ์ฉีด filgrastim ที่บ้าน ให้ปรึกษาแพทย์ของคุณเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรทําหากคุณลืมฉีดยาตาม
กําหนดเวลา

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?
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ผลิตภัณฑฉ์ีด Filgrastim อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่
หายไป:

แดง บวม ชํ้า คัน หรือเป็นก้อนบริเวณที่ฉีดยา

ปวดกระดูก ข้อ หลัง แขน ขา ปาก คอ หรือกล้ามเนื้อ

ปวดหัว

ผื่น

ท้องผูก

ท้องเสีย

คลื่นไส้

อาเจียน

เบื่ออาหาร

นอนหลับยากหรือหลับยาก

ความรู้สึกสัมผัสลดลง

ผมร่วง

เลือดกําเดาไหล

อ่อนเพลีย ไม่มแีรง

รู้สึกไม่สบาย

อาการวิงเวียนศีรษะ

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที:

ปวดบริเวณส่วนบนซ้ายของท้องหรือปลายไหล่ซ้าย

ไข้, หายใจถี,่ หายใจลําบาก, หายใจเร็ว

หายใจลําบาก ไอเป็นเลือด

เป็นไข้ ปวดท้อง ปวดหลัง รู้สึกไม่สบาย

ท้องบวมหรือบวมอื่นๆ ปัสสาวะน้อยลง หายใจลําบาก เวียนศีรษะ อ่อนเพลีย

ผื่น, ลมพิษ, คัน, บวมที่ใบหน้า, ตาหรือปาก, หายใจดังเสียงฮืด ๆ, หายใจถี่

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ มีจุดสมี่วงใตผ้ิวหนัง ผิวหนังแดง

ปัสสาวะน้อยลง ปัสสาวะสีเข้มหรือเป็นเลือด บวมที่ใบหน้าหรือข้อเท้า

ปัสสาวะเจ็บปวด เร่งด่วนหรือบ่อย

ผู้ป่วยบางรายที่ใชผ้ลิตภัณฑ์ฉีด filgrastim เพื่อรักษาภาวะนิวโทรพีเนียเรื้อรังที่รุนแรงจะพัฒนาเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว (
มะเร็งที่เริ่มในไขกระดูก) หรือการเปลี่ยนแปลงในเซลล์ไขกระดูกที่แสดงว่ามะเร็งเม็ดเลือดขาวอาจเกิดขึ้นในอนาคต ผู้ที่มภีาวะ
นิวโทรพีเนียเรื้อรังอย่างรุนแรงอาจพัฒนาเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ แม้ว่าจะไม่ได้ใช้ยาฟิลกราสทิมก็ตาม มีข้อมูลไม่เพียง
พอที่จะบอกได้ว่าการฉีด filgrastim
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ผลิตภัณฑ์เพิ่มโอกาสที่ผูท้ี่มีภาวะนิวโทรพีเนียเรื้อรังอย่างรุนแรงจะพัฒนาเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว พูดคุยกับแพทย์ของคุณ
เกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยานี้

ผลิตภัณฑ์ฉีด Filgrastim อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะ
ทีใ่ช้ยานี้

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกําจัดยานี้?

เก็บยานี้ไวใ้นภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บผลิตภัณฑ์ฉีด filgrastim ไว้ในตู้เย็น หากคุณแช่แข็ง 
filgrastim โดยไม่ได้ตั้งใจ (Neupogen, Nivestym, Zarxio) คุณอาจปล่อยให้ละลายในตู้เย็นได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณ
แช่แข็งกระบอกฉีดยาหรือขวดยาฟิลกราสตมิเดิมอีกเป็นครั้งที่สอง คุณควรทิ้งกระบอกฉีดยาหรือขวดนั้น Filgrastim 
(Neupogen, Nivestym, Zarxio) อาจเก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องได้นานถึง 24 ชั่วโมง แต่ควรเก็บให้ห่างจากแสงแดดโดยตรง 
Filgrastim (Granix) อาจเก็บไว้ในช่องแชแ่ข็งได้นานถึง 24 ชั่วโมง หรืออาจเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องได้นานถึง 5 วัน แต่ควร
เก็บให้พ้นแสง

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาห์และยา
หยอดตา ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ทนต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้
ล็อคฝาครอบนิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในสถานทีป่ลอดภัยทันที โดยให้อยู่ในตําแหน่งที่ลอยขึ้นและพ้นสายตาและเอื้อมถึง
http://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

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างเพื่อตรวจ
สอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อผลิตภัณฑฉ์ีด filgrastim

ก่อนทําการศึกษาภาพกระดูก แจ้งแพทย์และช่างเทคนิคว่าคุณกําลังใช้ผลิตภัณฑ์ฉีด filgrastim ผลิตภัณฑ์ฉีด 
Filgrastim อาจส่งผลต่อผลการศึกษาประเภทนี้

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา
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เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายชื่อยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ซื้อเองจากร้านขายยา) 
ทั้งหมด รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น วิตามิน เกลือแร่ หรืออาหารเสริมอื่นๆ คุณควรนํารายการนีต้ิดตัวไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบ
แพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญที่พกติดตัวไปในกรณฉีุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

Granix®(tbo-filgrastim)

นอยโปเจ็น®(ฟิลกราสทิม)

Nivestym®(filgrastim-aafi)

ซาร์ซิโอ®(filgrastim-sndz)

ชื่อของเธอ

Granulocyte Colony-Stimulating Factor

G-CSF

ลูกผสมเมไทโอนิลของมนุษย์ G-CSF

แก้ไขล่าสุด - 09/15/2019

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
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