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การฉีด Pegfilgrastim
ออกเสียงว่า (peg fil gra 'stim)

สังเกต:

การฉีด Pegfilgrastim, pegfilgrastim-bmez, pegfilgrastim-cbqv และการฉีด pegfilgrastim-jmdb เป็นยา
ทางชีววิทยา (ยาที่ทําจากสิ่งมีชีวิต) pegfilgrastim-bmez, pegfilgrastim-cbqv และ pegfilgrastim-jmdb ที่
คล้ายคลึงกันทางชีวภาพมีความคล้ายคลึงกันอย่างมากกับการฉีด pegfilgrastim และทํางานในลักษณะเดียวกับการ
ฉีด pegfilgrastim ในร่างกาย ดังนั้น คําว่า ผลิตภัณฑ์ฉีด pegfilgrastim จะถูกใช้เพื่อเป็นตัวแทนของยาเหล่านี้ใน
การอภิปรายนี้

hy เป็นยานี้กําหนด?

ผลิตภัณฑ์ฉีด Pegfilgrastim ใช้เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อในผู้ที่เป็นมะเร็งบางชนิด และได้รับยาเคมีบําบัดที่อาจลดจํานวนนิว
โทรฟิล (เซลล์เม็ดเลือดชนิดหนึ่งที่จําเป็นในการต่อสูก้ับการติดเชื้อ) การฉีด Pegfilgrastim (Neulasta) ยังใช้เพื่อเพิ่มโอกาส
ในการอยู่รอดในผู้ที่ได้รับรังสีที่เป็นอันตรายซึ่งอาจทําให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อไขกระดูกได้ Pegfilgrastim อยู่ในกลุ่ม
ยาทีเ่รียกว่าปัจจัยกระตุ้นอาณานิคม มันทํางานโดยช่วยให้ร่างกายสร้างนวิโทรฟิลมากขึ้น

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

ผลิตภัณฑ์ฉีด Pegfilgrastim มาในรูปแบบสารละลาย (ของเหลว) ในหลอดฉีดยาแบบเติมล่วงหน้าเพื่อฉีดเข้าใต้ผิวหนัง (ใต้
ผิวหนัง) และในอุปกรณ์ฉีดอัตโนมัติแบบเติมล่วงหน้า (หัวฉีดบนร่างกาย) เพื่อนําไปใช้กับผิวหนัง หากคุณกําลังใช้ผลิตภัณฑ์
ฉีด pegfilgrastim เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อระหว่างการทําเคมีบําบัด มักจะได้รับเป็นครั้งเดียวสําหรับแต่ละรอบเคมี
บําบัด ไม่ช้ากว่า 24 ชั่วโมงหลังจากให้ยาเคมีบําบัดครั้งสุดท้ายของรอบและมากกว่า 14 วันก่อนเริ่มวงจรเคมีบําบัดครั้งต่อไป 
หากคุณกําลังใช้การฉีด pegfilgrastim เนื่องจากคุณได้รับรังสใีนปริมาณที่เป็นอันตราย มักจะได้รับเป็น 2 ครั้ง ห่างกัน 1 
สัปดาห์ แพทย์ของคุณจะบอกคุณอย่างแน่ชัดว่าคุณควรใช้ผลิตภัณฑ์ฉีด pegfilgrastim เมื่อใด

พยาบาลหรือผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพอื่นๆ อาจมอบผลิตภัณฑ์ฉีด Pegfilgrastim ให้คุณ คุณอาจได้รับคําสั่งให้ฉีดยา
เองที่บ้าน หรือคุณอาจได้รับอุปกรณ์ฉีดอัตโนมัติแบบเติมล่วงหน้าจากพยาบาลหรือผู้ให้บริการทางการแพทย์ที่จะฉีดยาโดย
อัตโนมัติสําหรับ คุณที่บ้าน หากคุณกําลังจะฉีดผลิตภัณฑ์ฉีด pegfilgrastim ด้วยตัวเองที่บ้านหรือถ้าคุณได้รับการเติมล่วง
หน้า
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เครื่องฉีดอัตโนมัติ ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจะแสดงวิธีฉีดยาหรือวิธีจัดการอุปกรณ์ ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณ
จะใหข้้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผูป้่วยแก่คุณ ขอให้ผูใ้ห้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณอธิบายส่วนใด ๆ ที่คุณไม่เข้าใจ ใช้
ผลิตภัณฑ์ฉีด pegfilgrastim ตรงตามที่กําหนด อย่าใช้มากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

อย่าเขย่ากระบอกฉีดยาทีม่ีสารละลาย pegfilgrastim ดูสารละลาย pegfilgrastim ทุกครั้งก่อนฉีด ห้ามใช้หากวันหมด
อายุผ่านไป หรือหากสารละลาย pegfilgrastim มีอนุภาคหรือมีลักษณะขุ่นหรือเปลี่ยนสี

หากสารละลายเพกฟิลกราสทิมของคุณมาในอุปกรณ์ฉีดอัตโนมัติที่เติมไว้ล่วงหน้า พยาบาลหรือผู้ให้บริการทางการแพทย์รา
ยอื่นๆ จะใชอุ้ปกรณ์นี้กับหน้าท้องหรือหลังแขนในวันก่อนคุณจะได้รับขนาดยาเพกฟิลกราสทิม ในวันถัดไป (ประมาณ 27 
ชั่วโมงหลังจากที่อุปกรณ์ฉีดอัตโนมัติทีเ่ติมไว้ล่วงหน้าถูกนําไปใช้กับผิวหนังของคุณ) ปริมาณของสารละลาย pegfilgrastim 
จะถูกฉีดเข้าใตผ้ิวหนังโดยอัตโนมัติภายใน 45 นาที

เมื่อคุณมีอุปกรณ์ฉีดอัตโนมัตแิบบเติม pegfilgrastim แล้ว
คุณควรมีผูดู้แลอยู่กับคุณในครั้งแรกที่คุณได้รับยาเพ็กฟิลกราสทิม หรือเมื่อใดก็ตามที่อุปกรณ์ฉีดอัตโนมัติแบบเติม
ล่วงหน้าถูกนําไปใช้กับหลังแขนของคุณ

คุณจะต้องตรวจสอบอุปกรณ์ฉีดอัตโนมัติที่เติมไว้ล่วงหน้าในขณะที่ฉีดเพ็กฟิลกราสทิมทั้งขนาดเข้าไปในร่างกายของคุณ 
ดังนั้นคุณควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมและอยู่ในสถานที่ที่อาจรบกวนการเฝ้าสังเกตในขณะทีคุ่ณได้รับขนาดยาฟีลกราสทิมและ
เป็นเวลา 1 ชั่วโมงหลังจากนั้น

คุณไม่ควรเดินทาง ขับรถ หรือใช้เครื่องจักร 1 ชั่วโมงก่อนและ 2 ชั่วโมงหลังจากที่คุณได้รับยาเพกฟิลกราสติมด้วยอุ
ปกรณ์ฉีดอัตโนมัตแิบบเติมล่วงหน้า (ประมาณ 26 ถึง 29 ชั่วโมงหลังจากใช้)

คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณวางอุปกรณ์ฉีดอัตโนมัตทิี่เติมไว้ล่วงหน้าไว้ห่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อย่าง
น้อย 4 นิ้ว รวมทั้งโทรศัพทม์ือถือ โทรศัพทไ์ร้สาย และเตาไมโครเวฟ

คุณควรหลีกเลี่ยงการเอกซเรย์ทีส่นามบินและขอการปฐมพยาบาลด้วยตนเอง หากคุณต้องเดินทางหลังจากใช้
อุปกรณ์ฉีดอัตโนมัติแบบเติมล่วงหน้ากับร่างกายของคุณ และก่อนทีคุ่ณจะได้รับยาเพกฟิลกราสทิม

คุณควรถอดอุปกรณ์ฉีดอัตโนมัติที่เติมไว้ล่วงหน้าออกทันที หากคุณมีอาการแพ้ในขณะที่คุณได้รับยาเพกฟิลกราสติมโดย
จับที่ขอบของแผ่นกาวแล้วลอกออก โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทแีละรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน

คุณควรโทรเรียกแพทยข์องคุณทันทีหากอุปกรณ์ฉีดอัตโนมัติที่เติมไว้ล่วงหน้าหลุดออกจากผิวหนังของคุณ ถ้ากาวเปียก
อย่างเห็นไดช้ัด ถ้าคุณเห็นหยดนํ้าจากอุปกรณ์ หรือถ้าไฟแสดงสถานะกะพริบเป็นสีแดง คุณควรทําให้อุปกรณฉ์ีดอัตโนมัติ
ที่เติมไวล้่วงหน้าแห้งเป็นเวลา 3 ชั่วโมงก่อนที่คุณจะได้รับยาเพกฟิลกราสทิม เพื่อช่วยสังเกตว่าอุปกรณ์ของคุณเริ่มรั่วใน
ขณะที่คุณไดร้ับยา

คุณควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับการศึกษาเกี่ยวกับภาพทางการแพทย์ (X-ray scan, MRI, CT scan, อัลตราซาวนด์) 
หรือสภาพแวดล้อมที่อุดมด้วยออกซิเจน (ห้องไฮเปอร์บาริก)

คุณควรหลีกเลี่ยงการนอนหรือใช้แรงกดบนอุปกรณ์ฉีดอัตโนมัติที่เติมไว้ล่วงหน้า

คุณควรหลีกเลี่ยงอ่างนํ้าร้อน นํ้าวน ซาวน่า และแสงแดดโดยตรง
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คุณควรหลีกเลี่ยงการใชโ้ลชั่น นํ้ามัน ครีม และนํ้ายาทําความสะอาดบนผิวใกล้กับอุปกรณ์ฉีดอัตโนมัติที่เติมไว้ล่วงหน้า

หากอุปกรณ์ฉีดอัตโนมัติทีเ่ติมไว้ล่วงหน้ากะพริบเป็นสีแดง หากอุปกรณ์หลุดออกมาก่อนที่จะส่งยาเต็มขนาด หรือหากกาวบน
อุปกรณ์เปียกหรือมีการรั่วไหล ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที คุณอาจไม่ได้รับยาเพ็กฟิลกราสติมครบขนาด และอาจต้องได้
รับยาเพิ่ม

ทิ้งเข็ม กระบอกฉีดยา และอุปกรณ์ที่ใช้แล้วในภาชนะที่ทนต่อการเจาะ พูดคุยกับแพทย์หรือเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับวิธีการทิ้ง
ภาชนะที่ทนต่อการเจาะ

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนใช้ผลิตภัณฑฉ์ีด pegfilgrastim
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ pegfilgrastim, pegfilgrastim-bmez, pegfilgrastimcbqv, 
pegfilgrastim-jmdb, filgrastim (Granix, Neupogen, Nivestym, Zarxio) ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ใน
ผลิตภัณฑฉ์ีด pegfilgrastim แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณหรือคนทีจ่ะฉีดผลิตภัณฑ์ฉีด pegfilgrastim ให้คุณแพ้
กาวลาเท็กซห์รือกาวอะคริลิก

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวัง
สําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดหรือไขกระดูก หรือโรคไขกระดูก 
(myelodysplasia) (ปัญหาเกี่ยวกับเซลล์ไขกระดูกที่อาจพัฒนาเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว)

แจ้งแพทย์ของคุณหากคุณมีโรคเคียว (โรคเลือดที่อาจทําให้เกิดวิกฤตที่เจ็บปวด เซลล์เม็ดเลือดแดงจํานวนน้อย การติด
เชื้อ และความเสียหายต่ออวัยวะภายใน) หากคุณมีโรคเคียว คุณอาจมีโอกาสเกิดวิกฤตมากขึ้นระหว่างการรักษาด้วย
ผลิตภัณฑฉ์ีด pegfilgrastim โทรหาแพทย์ของคุณได้ทันทหีากคุณมีวิกฤตเซลล์เคียวระหว่างการรักษา

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังให้นมบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะใช้ผลิตภัณฑ์ฉีด
เพกฟิลกราสติม ให้ติดต่อแพทยข์องคุณ

คุณควรรู้ว่าผลิตภัณฑ์ฉีด pegfilgrastim ช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ แต่ไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อทั้งหมดที่อาจ
เกิดขึ้นระหว่างหรือหลังการใหเ้คมีบําบัด โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีอาการติดเชื้อเช่นมีไข้ หนาวสั่น; ผื่น; เจ็บคอ; 
ท้องเสีย; หรือมีรอยแดง บวม หรือปวดบริเวณบาดแผลหรือเจ็บ

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ใหท้านอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทยจ์ะแจ้งใหคุ้ณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

หากคุณกําลังจะฉีดผลิตภัณฑ์ฉีด pegfilgrastim ที่บ้าน ให้ปรึกษาแพทย์ของคุณเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรทําหากคุณลืม
ฉีดยาตามกําหนดเวลา
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ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

ผลิตภัณฑฉ์ีด Pegfilgrastim อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้
รุนแรงหรือไมห่ายไป:

ปวดกระดูก

ปวดแขนหรือขา

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที:

ปวดบริเวณส่วนบนซ้ายของท้องหรือปลายไหล่ซ้าย

ไข้, หายใจถี,่ หายใจลําบาก, หายใจเร็ว

บวมที่ใบหน้า คอ หรือรอบปากหรือตา ลมพิษ ผื่น คัน กลืนลําบากหรือหายใจลําบาก

ใบหน้าหรือข้อเท้าบวม ปัสสาวะเป็นเลือดหรือสีเข้ม ปัสสาวะลดลง

เป็นไข้ ปวดท้อง ปวดหลัง รู้สึกไม่สบาย

ท้องบวมหรือบวมอื่นๆ ปัสสาวะน้อยลง หายใจลําบาก เวียนศีรษะ อ่อนเพลีย

ผลิตภัณฑ์ฉีด Pegfilgrastim อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ใน
ขณะที่ใช้ยานี้

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกําจัดยานี้?

เก็บยานี้ในกล่องที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บผลิตภัณฑ์ฉีด pegfilgrastim ไว้ในตู้เย็น แต่อย่าแช่แข็ง หาก
คุณแช่แข็งยาโดยไม่ได้ตั้งใจ คุณอาจปล่อยให้ยาละลายในตู้เย็นได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณแช่แข็งเข็มฉีดยาเดิมอีกเป็นครั้งที่
สอง คุณควรทิ้งกระบอกฉีดยานั้น ผลิตภัณฑ์ฉีด Pegfilgrastim (เข็มฉีดยา Neulasta ที่เติมไว้ล่วงหน้า Udenyca) อาจ
เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องได้นานถึง 48 ชั่วโมง และการฉีด pegfilgrastim (Fulphila) อาจเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องได้นานถึง 72 
ชั่วโมง ผลิตภัณฑ์ฉีด Pegfilgrastim ควรเก็บให้ห่างจากแสงแดดโดยตรง

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

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาห์และยา
หยอดตา ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ทนต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้
ล็อคฝาครอบนิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัยทันที - อันที่อยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]
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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

อาการของการใชย้าเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
ปวดกระดูก

บวม

หายใจถี่

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างเพื่อตรวจ
สอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อผลิตภัณฑฉ์ีด pegfilgrastim

ก่อนทําการศึกษาภาพกระดูก แจ้งแพทย์และช่างเทคนิคว่าคุณกําลังใช้ผลิตภัณฑ์ฉีดเพกฟิลกราสทิม 
Pegfilgrastim อาจส่งผลต่อผลการศึกษาประเภทนี้

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

ฟูลฟิลา®(pegfilgrastim-jmdb)

นอยลาสตา®(เพ็กฟิลกราสตมิ)

Udenyca®(pegfilgrastim-cbqv)

Ziextenzo (เพ็กฟิลกราสทิม-บีเมซ)

แก้ไขล่าสุด - 01/15/2020

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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