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Peginterferon Alfa-2b (PEG-อินตรอน)
ออกเสียงว่า (peg in ter feer' on)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

Peginterferon alfa-2b อาจทําให้เกิดหรือทําใหเ้งื่อนไขต่อไปนีแ้ย่ลงซึ่งอาจร้ายแรงหรือทําใหเ้สียชีวิต: การติดเชื้อ; ความ
เจ็บป่วยทางจิตรวมถึงภาวะซึมเศร้า ปัญหาอารมณแ์ละพฤติกรรม หรือความคิดทีจ่ะทําร้ายหรือฆ่าตัวตาย การเริ่มใชย้าข้าง
ถนนอีกครั้งหากเคยใช้ ความผิดปกตขิองการขาดเลือด (เงื่อนไขทีม่ีปริมาณเลือดไม่ดีไปยังพื้นที่ของร่างกาย) เช่น angina (
เจ็บหน้าอก) หัวใจวายหรืออาการลําไส้ใหญ่บวม (การอักเสบของลําไส้); และโรคภูมิต้านตนเอง (ภาวะที่ระบบภูมิคุ้มกันโจมตี
ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายขึ้นไป) ทีอ่าจส่งผลต่อเลือด ข้อต่อ ไต ตับ ปอด กล้ามเนื้อ ผิวหนัง หรือต่อมไทรอยด์ บอกแพทย์
หากคุณติดเชื้อ หรือถ้าคุณมีหรือเคยเป็นโรคภูมติ้านตนเอง หลอดเลือด (หลอดเลือดตีบจากไขมันสะสม); โรคมะเร็ง; อาการ
เจ็บหน้าอก; อาการลําไส้ใหญ่บวม; โรคเบาหวาน; หัวใจวาย; ความดันโลหิตสูง; คอเลสเตอรอลสูง เอชไอวี (ไวรัสโรคภูมิคุ้มกัน
บกพร่องของมนุษย)์ หรือโรคเอดส์ (โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องที่ได้มา); การเต้นของหัวใจผิดปกติ ความเจ็บป่วยทางจิตรวมถึง
ภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล การคิดหรือพยายามฆ่าตัวตาย โรคตับอื่นที่ไม่ใชไ่วรัสตับอักเสบซี; หรือโรคหัวใจ ไต ปอด หรือ
ไทรอยด์ แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณดื่มหรือเคยดื่มแอลกอฮอลป์ริมาณมาก หรือเคยใช้หรือเคยใชย้าข้างถนนหรือเคยใช้
ยาตามใบสั่งแพทย์มากเกินไป หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที: ท้องเสียเป็นเลือดหรือการ
เคลื่อนไหวของลําไส;้ ปวดท้อง, อ่อนโยนหรือบวม; อาการเจ็บหน้าอก; การเต้นของหัวใจผิดปกติ การเปลี่ยนแปลงอารมณ์
หรือพฤติกรรมของคุณ ภาวะซึมเศร้า; หงุดหงิด; ความวิตกกังวล; ความคิดที่จะฆ่าหรือทําร้ายตัวเอง ภาพหลอน (เห็นสิ่งต่าง 
ๆ หรือได้ยินเสียงที่ไม่มอียู่); อารมณห์งุดหงิดหรือตื่นเต้นผิดปกติ ขาดการติดต่อกับความเป็นจริง พฤติกรรมก้าวร้าว หายใจ
ลําบาก; มีไข้ หนาวสั่น ไอ เจ็บคอ หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ มีเลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ ปัสสาวะสีเข้ม การเคลื่อนไหวของลําไส้สี
อ่อน เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาก สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา ปวดกล้ามเนื้อหรือข้ออย่างรุนแรง หรือโรคภูมติ้านตนเองแย่
ลง

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบบางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบ
สนองของร่างกายคุณต่อ peginterferon alfa-2b

แพทย์และเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วย 
peginterferon alfa-2b และทุกครั้งทีคุ่ณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ
หากคุณมีคําถามใดๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

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

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ peginterferon alfa-2b

ใช้ร่วมกับไรโบวริิน (โคพีกัส, รีเบทอล):

คุณอาจใช้เพ็กอินเตอร์เฟอรอนอัลฟา-2b ร่วมกับยาอื่นที่เรียกว่าไรโบวิริน (โคพกีัส, รีเบทอล) Ribavirin อาจช่วยให้ 
peginterferon alpha-2b ทํางานได้ดีขึ้นเพื่อรักษาสภาพของคุณ แต่ก็อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงที่ร้ายแรงได้เช่นกัน ส่วนที่
เหลือของหัวข้อนี้แสดงถึงความเสี่ยงของการรับประทานไรโบวิริน หากคุณกําลังใชไ้รโบวิริน คุณควรอ่านข้อมูลนีอ้ย่างละเอียด 
แพทย์และเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยไรโบวริิน และทุก
ครั้งที่คุณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ นอกจากนีคุ้ณ
ยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซตส์ํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/
ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) หรือเว็บไซตข์องผู้ผลิตเพื่อ
ขอรับคู่มือการใช้ยา

Ribavirin อาจทําให้เกิดภาวะโลหิตจาง (ภาวะทีม่จีํานวนเม็ดเลือดแดงลดลง) แจ้งใหแ้พทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณ
เคยมีอาการหัวใจวาย และถ้าคุณมีหรือเคยเป็นโรคความดันโลหิตสูง ปัญหาการหายใจ อาการใดๆ ที่ส่งผลต่อเลือดของคุณ 
เช่น โรคโลหิตจางชนิดเคียว (ภาวะทีส่ืบทอดมาซึ่งเซลล์เม็ดเลือดแดงมีรูปร่างผิดปกตแิละ ไม่สามารถนําออกซิเจนไปยังส่วน
ต่างๆ ของร่างกายได้) หรือธาลัสซีเมีย (โรคโลหิตจางในเมดิเตอร์เรเนียน ภาวะทีเ่ซลล์เม็ดเลือดแดงมีสารทีจ่ําเป็นในการนํา
ออกซิเจนไม่เพียงพอ) หรือโรคหัวใจ หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที: เหนื่อยล้ามากเกินไป ผิวสี
ซีด ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ สับสน หัวใจเต้นเร็ว อ่อนแรง หายใจลําบาก หรือเจ็บหน้าอก

สําหรับผู้ป่วยหญิงที่รับประทานไรโบวิริน:

อย่ารับประทานไรโบวิรินหากคุณกําลังตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ คุณไม่ควรเริ่มรับประทานไรโบวิรินจนกว่าการ
ทดสอบการตั้งครรภจ์ะแสดงว่าคุณไมไ่ด้ตั้งครรภ์ คุณต้องใช้การคุมกําเนิดสองรูปแบบและได้รับการทดสอบการตั้งครรภ์ทุก
เดือนระหว่างการรักษาและ 6 เดือนหลังจากนั้น โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหากคุณตั้งครรภ์ในช่วงเวลานี้ ไรบาวิรินอาจทําให้
ทารกในครรภ์ได้รับอันตรายหรือเสียชีวิตได้

สําหรับผู้ป่วยชายทีร่ับประทานไรโบวิริน:

อย่ารับประทานไรโบวิรินหากคูข่องคุณตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ หากคุณมีคู่นอนทีส่ามารถตั้งครรภไ์ด้ คุณไม่ควร
เริ่มใช้ไรโบวิรินจนกว่าการทดสอบการตั้งครรภจ์ะแสดงว่าเธอไม่ได้ตั้งครรภ์ คุณต้องใช้การคุมกําเนิดสองรูปแบบ รวมถึงถุง
ยางอนามัยทีม่ีสารฆ่าเชื้ออสุจิในระหว่างการรักษาและเป็นเวลา 6 เดือนหลังจากนั้น คู่ของคุณต้องได้รับการทดสอบการตั้ง
ครรภ์ทุกเดือนในช่วงเวลานี้ โทรเรียกแพทยข์องคุณทันทีหากคู่ของคุณตั้งครรภ์ ไรบาวิรินอาจทําให้ทารกในครรภ์ได้รับ
อันตรายหรือเสียชีวิตได้

hy เป็นยานี้กําหนด?
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Peginterferon alfa-2b ใชเ้พียงอย่างเดียวหรือใช้ร่วมกับ ribavirin (ยา) เพื่อรักษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซเีรื้อรัง (ระยะยาว) 
(ตับบวมที่เกิดจากไวรัส) ในผู้ที่แสดงสัญญาณของความเสียหายของตับและผู้ที่ไม่ได้รับการรักษาด้วย interferon alpha (ยาที่
คล้ายกับ peginterferon alfa-2b) ในอดีต Peginterferon alfa-2b อยูใ่นกลุ่มยาที่เรียกว่า interferons Peginterferon 
alpha-2b เป็นส่วนผสมของอินเตอร์เฟอรอนและโพลิเอทิลนีไกลคอล ซึ่งช่วยให้อินเตอร์เฟอรอนอยู่ในร่างกายของคุณไดเ้ป็นเวลา
นาน Peginterferon alpha-2b ทํางานโดยการลดปริมาณไวรัสตับอักเสบซี (HCV) ในร่างกาย Peginterferon alfa-2b อาจไม่
สามารถรักษาโรคตับอักเสบซีหรือป้องกันคุณจากการพัฒนาภาวะแทรกซ้อนของโรคตับอักเสบซี เช่น โรคตับแข็ง (แผลเป็น) ของตับ 
ตับวาย หรือมะเร็งตับ

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Peginterferon alfa-2b มาในรูปแบบผงในขวดและในปากกาฉีดขนาดเดียวเพื่อผสมกับของเหลวและฉีดเข้าใตผ้ิวหนัง (ในชั้นไขมัน
ใต้ผิวหนัง) โดยปกติจะมีการฉีดสัปดาห์ละครั้งในวันเดียวกันของสัปดาหท์ี่หรือในช่วงเวลาเดียวกันของวัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบน
ฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทยห์รือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้ peginterferon alfa-2b ตรงตามที่
กํากับไว้ อย่าใช้ยานีม้ากหรือน้อยหรือใชบ้่อยหรือนานกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

Peginterferon alfa-2b ควบคุมไวรัสตับอักเสบซี แต่อาจไม่สามารถรักษาได้ ใช้ peginterferon alfa-2b ต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึก
ดี อย่าหยุดใช้ peginterferon alfa-2b โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

ใช้เฉพาะยี่ห้อและประเภทของอินเตอร์เฟอรอนที่แพทยส์ั่งเท่านั้น อย่าใชอ้ินเตอร์เฟอรอนยี่ห้ออื่นหรือสลับระหว่าง 
peginterferon alfa-2b ในขวดและปากกาฉีดโดยไมป่รึกษาแพทย์ หากคุณเปลี่ยนไปใช้อินเตอร์เฟอรอนยี่ห้อหรือประเภท
อื่น คุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยา

คุณสามารถฉีด peginterferon alfa-2b ด้วยตัวคุณเองหรือให้เพื่อนหรือญาติฉีดยาให้คุณ ก่อนทีคุ่ณจะใช้ peginterferon 
alfa-2b เป็นครั้งแรก โปรดอ่านคําแนะนําทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรที่มาพร้อมกับมัน ขอให้แพทย์หรือเภสัชกรแสดงให้คุณเห็นหรือ
บุคคลที่จะฉีดยาเกี่ยวกับวิธีการฉีดยา หากมบีุคคลอื่นฉีดยาให้คุณ ต้องแน่ใจว่าเขาหรือเธอรู้วิธีหลีกเลี่ยงเข็มฉีดยาโดยไม่ได้ตั้งใจ
เพื่อป้องกันการแพรก่ระจายของไวรัสตับอักเสบซี

คุณสามารถฉีด peginterferon alfa-2b ไดทุ้กทีท่ี่ส่วนนอกของต้นแขน ต้นขา หรือท้องของคุณ ยกเว้นสะดือ (สะดือ) และเอว 
อย่าฉีดเข้าไปในท้องของคุณถ้าคุณผอมมาก ใชจุ้ดที่แตกต่างกันสําหรับการฉีดแต่ละครั้ง ห้ามฉีด peginterferon alfa-2b 
เข้าไปในบริเวณทีผ่ิวหนังมีอาการเจ็บ แดง ชํ้า เกิดแผลเป็น ระคายเคือง หรือติดเชื้อ มีรอยแตกลายหรือเป็นก้อน หรือผิดปกตแิต่
อย่างใด

ห้ามใชซ้ํ้าหรือแบ่งปันเข็มฉีดยา เข็ม ปากกาฉีด หรือขวดยา ทิ้งเข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา และปากกาฉีดทีใ่ช้แล้วในภาชนะที่ทนต่อ
การเจาะ พูดคุยกับแพทย์หรือเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับวิธีการทิ้งภาชนะทีท่นต่อการเจาะ

ในการใช้ปากกาฉีด peginterferon alfa-2b ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้:
1. นํากล่องที่บรรจุปากกาฉีดออกจากตู้เย็นและปล่อยให้มีเวลาเหลือที่อุณหภูมหิ้อง ตรวจสอบวันหมดอายุที่พิมพ์บนกล่อง และ

อย่าใชก้ล่องหากพ้นวันหมดอายุแล้ว ตรวจสอบว่าในกล่องบรรจุอุปกรณต์่อไปนี:้ ปากกาฉีด เข็มแบบใชแ้ล้วทิ้ง และสําลีเช็ด
แอลกอฮอล์ คุณอาจต้องใช้ผ้าพันแผลกาวและผ้าก๊อซทีผ่่านการฆ่าเชื้อเพื่อใช้หลังการฉีด
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2. มองเข้าไปในหน้าต่างของปากกาฉีด และตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องใสต่ลับหมึกมีเม็ดสีขาวหรือสขีาวนวลที่ทั้งชิ้นหรือเป็นชิ้น 
หรือเป็นผง

3. ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และนํ้า ล้างออก และเช็ดให้แห้ง การรักษาพื้นทีท่ํางาน มือ และบริเวณที่ฉีดใหส้ะอาดเป็นสิ่งสําคัญ 
เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

4. ถือปากกาฉีดตั้งตรง (ปุ่มวางยาลง) คุณสามารถใชด้้านล่างของกล่องเป็นถาดจ่ายยาเพื่อยึดปากกาให้เข้าที่ กดปากกาทั้งสอง
ครึ่งเข้าหากันจนได้ยินเสียงคลิก

5. รอสักครู่เพื่อให้ผงละลายหมด

6. ค่อยๆ พลิกปากกาฉีดควํ่าสองครั้งเพื่อผสมสารละลาย อย่าเขย่าปากกาฉีด

7. หมุนปากกาฉีดด้านขวาขึ้นแล้วมองผ่านหน้าต่างเพื่อดูว่าสารละลายผสมละลายหมดแล้วหรือไม่ ถ้ายังมีฟองอยู่ ใหร้อจนกว่า
โฟมจะแข็งตัว เป็นเรื่องปกตทิี่จะเห็นฟองอากาศเล็กๆ บริเวณด้านบนของสารละลาย หากวิธีแก้ปัญหาไม่ชัดเจนหรือหากคุณ
เห็นอนุภาค ห้ามใช้ และโทรหาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

8. วางปากกาฉีดลงในถาดวางยา โดยมีปุ่มจ่ายยาอยู่ด้านล่าง เช็ดฝาครอบยางของปากกาฉีดด้วยแผ่นแอลกอฮอล์

9. แกะแถบกระดาษป้องกันออกจากเข็มฉีดยา วางปากกาฉีดให้ตั้งตรงในถาดใส่ยา และค่อยๆ ดันเข็มฉีดยาลงบนปากกาฉีด
ตรงๆ ขันเข็มให้แน่นเข้าที่ คุณอาจเห็นของเหลวไหลออกมาจากใตฝ้าสักครู่ รอจนกว่าสิ่งนี้จะหยุดลงก่อนทีจ่ะไปยังขั้นตอน
ถัดไป

10. ถอดปากกาฉีดออกจากถาดใส่ยา จับปากกาให้แน่นแล้วดึงปุ่มตวงยาออกมาจนสุด จนกว่าคุณจะเห็นแถบสเีข้ม (เส้น) ใต้ปุ่ม
ตวง ระวังอย่ากดปุ่มจ่ายยาจนกว่าคุณจะพร้อมที่จะฉีดยา

11. หมุนปุ่มการจ่ายยาจนกระทั่งตัวเลขที่ตรงกับปริมาณที่คุณกําหนดจะเรียงตามแถบการจ่ายยา หากคุณไม่แน่ใจว่า
หมายเลขใดตรงกับขนาดยาของคุณ ใหห้ยุดและโทรเรียกแพทย์หรือเภสัชกรก่อนฉีดยาใดๆ

12. เลือกจุดฉีดและทําความสะอาดผิวบริเวณนั้นด้วยแผ่นแอลกอฮอล์ รอให้บริเวณนั้นแห้ง

13. ถอดฝาครอบด้านนอกออกจากเข็มปากกาฉีด อาจมีของเหลวอยู่รอบๆ ปลอกเข็มด้านใน นี่เป็นปกติ. เมื่อผิวบริเวณจุดทีฉ่ีด
แห้งแล้ว ใหด้ึงฝาเข็มด้านในออก ระวังอย่าสัมผัสเข็มกับสิ่งใดๆ

14. จับปากกาฉีดด้วยนิ้วมือของคุณพันรอบกระบอกปากกาและนิ้วหัวแม่มือของคุณบนปุ่มจ่ายยา

15. ด้วยมืออีกข้างหนึ่ง บีบผิวหนังบริเวณทีคุ่ณทําความสะอาดเพื่อฉีด สอดเข็มเข้าไปในผิวหนังที่ถูกบีบโดยทํามุม 45 ถึง 90 
องศา

16. ฉีดยาโดยกดปุ่มขนาดยาลงช้าๆ แน่นๆ จนไมส่ามารถกดต่อไปได้ กดนิ้วโป้งของคุณลงบนปุ่มการจ่ายยาเป็นเวลา 5 วินาทีเพื่อ
ให้แน่ใจว่าคุณไดร้ับปริมาณทีค่รบถ้วน

17. ดึงเข็มปากกาฉีดออกจากผิวของคุณในมุมเดียวกับที่คุณวางลงบนผิวของคุณ

18. กดบริเวณที่ฉีดเบา ๆ ด้วยผ้าพันแผลขนาดเล็กหรือผ้าก๊อซทีป่ราศจากเชื้อ หากจําเป็นเป็นเวลาสองสามวินาที แต่อย่านวดหรือ
ถูบริเวณที่ฉีด

19. หากมีเลือดออก ให้ใชผ้้าพันแผลปิดบริเวณที่ฉีด

20. ทิ้งปากกาฉีดโดยทีเ่ข็มยังคงติดอยู่ในภาชนะที่ป้องกันการเจาะ อย่าสรุปเข็ม
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21. หลังฉีด 2 ชั่วโมง ให้ตรวจดูรอยแดง บวม หรืออ่อนโยนบริเวณทีฉ่ีด หากคุณมีปฏิกิริยาทางผิวหนังและยังไม่หายดีภายใน
สองสามวันหรืออาการแย่ลง ให้โทรหาแพทย์หรือพยาบาลของคุณ

หากต้องการใช้ peginterferon alfa-2b ในขวด ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และนํ้า ล้างออก และเช็ดให้แห้ง

2. ตรวจสอบวันหมดอายุทีพ่ิมพบ์นกล่องของ peginterferon alfa-2b และอย่าใชก้ล่องหากวันหมดอายุผ่านไป นําอุปกรณ์
ต่อไปนี้ออกจากกล่องและวางไว้บนพื้นทีท่ํางานทีส่ะอาด: ขวดยา peginterferon alfa-2b ขวดนํ้าปลอดเชื้อสําหรับฉีด (เจือ
จาง) กระบอกฉีดยาสองกระบอกพร้อมเข็มฉีดยา และแผ่นแอลกอฮอล์

3. นํากระดาษห่อหุ้มป้องกันออกจากกระบอกฉีดยาอันใดอันหนึ่ง

4. พลิกฝาครอบป้องกันออกจากด้านบนของขวด peginterferon alfa-2b และขวดที่เจือจาง ทําความสะอาดจุกยางทีด่้านบน
ของขวดทั้งสองด้วยแผ่นแอลกอฮอล์

5. ถอดฝาครอบเข็มป้องกันออกและเติมอากาศในกระบอกฉีดยาโดยดึงลูกสูบกลับไปที่เครื่องหมาย 0.7 มล. บนกระบอกสูบ

6. ถือขวดนํ้าปลอดเชื้อให้ตั้งตรงโดยไมต่้องใชม้ือสัมผัสด้านบนที่ทําความสะอาด

7. ใส่เข็มฉีดยาผ่านจุกยางแล้วกดลูกสูบเพื่อฉีดอากาศจากหลอดฉีดยาเข้าไปในขวด

8. พลิกขวดยาควํ่าลงโดยที่เข็มฉีดยายังติดอยู่ และตรวจดูใหแ้น่ใจว่าปลายเข็มอยู่ในของเหลว ดึงนํ้าปราศจากเชื้อ 0.7 มล. ออก
โดยดึงลูกสูบกระบอกฉีดยากลับไปทีเ่ครื่องหมาย 0.7 มล.

9. ดึงเข็มออกจากขวดยาเจือจางโดยดึงขึ้นตรงๆ จากจุกยาง ห้ามสัมผัสเข็มกับสิ่งใด

10. สอดเข็มเข้าไปในจุกยางของขวด peginterferon alfa-2b แล้ววางปลายเข็มไว้กับผนังกระจกของขวด

11. ค่อยๆ ฉีดนํ้าปราศจากเชื้อ 0.7 มล. ช้าๆ เพื่อให้นํ้าไหลลงแก้วในขวด อย่าเล็งกระแสนํ้าทีผ่่านการฆ่าเชื้อไปทีผ่งสีขาวที่ด้านล่าง
ของขวด

12. ดึงเข็มออกจากขวดโดยดึงกระบอกฉีดยาออกจากจุกยางตรงๆ จับปลอกป้องกันใหแ้น่นแล้วดึงไว้เหนือเข็มจนกว่าคุณจะ
ได้ยินเสียงคลิก และแถบสเีขียวบนปลอกหุ้มแถบสีแดงบนเข็ม ทิ้งกระบอกฉีดยาในภาชนะทีป่้องกันการเจาะ

13. ค่อยๆ หมุนขวดเป็นวงกลมจนผงละลายหมด ถ้าสารละลายเย็น ให้ค่อยๆ ม้วนขวดในมือให้อุ่น

14. หากมีฟองอากาศเกิดขึ้น ให้รอจนกว่าสารละลายจะแข็งตัวและฟองอากาศทั้งหมดได้ลอยขึ้นสู่ด้านบนของสารละลายและ
หายไปก่อนที่จะดําเนินการในขั้นตอนต่อไป

15. ดูของเหลวในขวดอย่างระมัดระวัง ห้ามฉีดของเหลวเว้นแต่จะใส ไม่มีสี และไม่มีอนุภาค

16. ทําความสะอาดจุกยางบนขวดของ peginterferon alfa-2b อีกครั้งด้วยแผ่นแอลกอฮอลอ์ีกแผ่น

17. นําบรรจุภัณฑ์ป้องกันออกจากกระบอกฉีดยาอันทีส่อง ถอดฝาครอบป้องกันออกจากเข็มฉีดยา

18. เติมอากาศในกระบอกฉีดยาโดยดึงลูกสูบกลับไปทีเ่ครื่องหมายมล. ที่ตรงกับปริมาณที่คุณกําหนด หากคุณไม่แน่ใจว่า
เครื่องหมายบนกระบอกฉีดยาใดตรงกับปริมาณทีคุ่ณใช้ ใหห้ยุดและโทรเรียกแพทย์หรือเภสัชกรก่อนฉีดยา
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19. ถือขวดยา peginterferon alfa-2b ให้ตั้งตรงโดยไม่ต้องใช้มือสัมผัสด้านบนของขวดที่ทําความสะอาดแล้ว

20. ใส่เข็มฉีดยาลงในขวดสารละลาย peginterferon alfa-2b แล้วกดลงบนลูกสูบเพื่อฉีดอากาศเข้าไปในขวด

21. ถือขวดยาและเข็มฉีดยาแล้วค่อยๆ พลิกขวดควํ่าโดยทีเ่ข็มยังอยู่ในขวด เก็บปลายเข็มไวใ้นสารละลาย

22. ค่อยๆ ดึงลูกสูบกระบอกฉีดยากลับไปทีเ่ครื่องหมายทีถู่กต้องเพื่อถอนปริมาณของ peginterferon alfa-2b ทีแ่พทย์
ของคุณกําหนด

23. ดึงกระบอกฉีดยาออกจากขวดตรงๆ ห้ามสัมผัสเข็มกับสิ่งใด

24. ตรวจหาฟองอากาศในกระบอกฉีดยา หากคุณเห็นฟองอากาศ ใหถ้ือกระบอกฉีดยาโดยใหเ้ข็มชี้ขึ้นแล้วแตะเบา ๆ ทีก่ระบอก
ฉีดยาจนกว่าฟองสบู่จะลอยขึ้น จากนั้นค่อยๆ ดันลูกสูบกระบอกฉีดยาเข้าไปช้าๆ จนกระทั่งฟองอากาศหายไป โดยไม่ต้องดัน
สารละลายใดๆ ออกจากกระบอกฉีดยา

25. เลือกจุดฉีดและทําความสะอาดผิวบริเวณนั้นด้วยแผ่นแอลกอฮอล์ รอให้บริเวณนั้นแห้ง

26. ถอดฝาครอบป้องกันออกจากเข็ม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลอกเซฟตีข้องกระบอกฉีดยาถูกดันเข้ากับขอบของกระบอกฉีดยา
อย่างแน่นหนาเพื่อให้เข็มเปิดออกจนสุด

27. หยิกผิวหนังที่หย่อนคล้อยขึ้น 2 นิ้ว (5 ซม.) ตรงจุดทีฉ่ีด ใช้มืออีกข้างหยิบกระบอกฉีดยาแล้วจับเหมือนดินสอโดยให้ปลายเข็ม
หงายขึ้น ดันเข็มเข้าไปประมาณ 1/4 นิ้ว (0.6 เซนติเมตร) เข้าไปในผิวหนังที่ถูกบีบที่มุม 45 ถึง 90 องศา โดยใช้แรงผลักอย่าง
รวดเร็วเหมือนลูกดอก

28. ปล่อยให้ผิวหนังทีบ่ีบออกแล้วใช้มือนั้นช่วยจับกระบอกฉีดยา

29. ดึงลูกสูบของกระบอกฉีดยากลับเล็กน้อย ถ้าเลือดเข้าไปในหลอดฉีดยา แสดงว่าเข็มนั้นเข้าไปในเส้นเลือดแล้ว ห้ามฉีด. ดึง
เข็มในมุมเดียวกับทีคุ่ณใสเ่ข้าไปในผิวหนัง และทิ้งกระบอกฉีดยาในภาชนะทีป่้องกันการเจาะ ทําซํ้าขั้นตอนข้างต้นเพื่อเตรียม
ยาใหม่โดยใช้กระบอกฉีดยาใหมแ่ละขวดใหม่ หากไม่มีเลือดเข้าไปในกระบอกฉีดยา ให้ฉีดยาโดยกดลูกสูบเบาๆ ลงไปจนสุด
กระบอกฉีดยา

30. ถือแผ่นแอลกอฮอล์ไว้ใกลเ้ข็มแล้วดึงเข็มออกจากผิวหนังตรงๆ กดแผ่นแอลกอฮอลเ์หนือบริเวณที่ฉีดเป็นเวลาหลายวินาที 
ห้ามถูหรือนวดบริเวณทีฉ่ีด หากมีเลือดออกให้ปิดด้วยผ้าพันแผล

31. ปิดกระบอกฉีดยาด้วยปลอกนิรภัยแบบเดียวกับที่ปิดกระบอกฉีดยาอันแรก (ดูขั้นตอนที่ 12 ด้านบน) ทิ้งกระบอกฉีดยาและ
เข็มลงในภาชนะที่ป้องกันการเจาะ

32. หลังฉีด 2 ชั่วโมง ให้ตรวจดูรอยแดง บวม หรืออ่อนโยนที่จุดฉีด หากคุณมีปฏิกิริยาทางผิวหนังและยังไม่หายดีภายในสอง
สามวันหรืออาการแย่ลง ให้โทรหาแพทย์หรือพยาบาลของคุณ

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานเพ็กอินเตอร์เฟอรอน alfa-2b

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้เพ็กอินเตอร์เฟอรอน alfa-2b อัลฟาอินเตอร์เฟอรอนอื่นๆ ยาอื่นๆ หรือโพลเีอทิลีน
ไกลคอล (PEG) ปรึกษาแพทย์หากคุณไมแ่น่ใจว่ายาทีคุ่ณแพค้ือยาอัลฟาอินเตอร์เฟอรอนหรือไม่
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แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่นๆ ที่คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงยาทีอ่ยู่ในส่วน คําเตือนทีส่ําคัญ และเมธาโดน (โด
โลฟีน เมธาโดส) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยห์รือเภสัชกรทราบ หากคุณเคยมีการปลูกถ่ายอวัยวะ (การผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนอวัยวะบางส่วน) หรือหากคุณเคย
หรือเคยมีอาการตามทีร่ะบุในหัวข้อคําเตือนที่สําคัญหรือข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้: ปัญหาการนอนหลับ หรือปัญหาเกี่ยวกับดวงตา
หรือตับอ่อนของคุณ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร Peginterferon alfa-2b อาจเป็นอันตรายต่อ
ทารกในครรภ์หรือทําให้คุณแท้งบุตร (สูญเสียลูกน้อยของคุณ) พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการใช้การคุมกําเนิดในขณะที่
คุณใช้ยานี้ คุณไม่ควรให้นมบุตรในขณะที่คุณใช้ยานี้

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ใหแ้จ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ยาเพกอินเทอร์เฟ
อรอน อัลฟ่า-2b

คุณควรรู้ว่า peginterferon alfa-2b อาจทําใหคุ้ณง่วง เวียนหัว หรือสับสน อย่าขับรถหรือใช้เครื่องจักรจนกว่าคุณจะรู้ว่ายา
นี้ส่งผลต่อคุณอย่างไร

คุณควรรู้ว่าคุณอาจมอีาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้ หนาวสั่น ปวดกล้ามเนื้อ และปวดข้อระหว่างการรักษาด้วยยาเพกอินเท
อร์เฟอรอน อัลฟ่า-2b หากอาการเหล่านีส้ร้างความรําคาญใจ ให้ปรึกษาแพทย์หากคุณควรใช้ยาแก้ปวดที่จําหน่ายหน้าเคาน์เตอร์
และยาลดไขก้่อนทีจ่ะฉีด peginterferon alfa-2b แต่ละครั้ง คุณอาจต้องการฉีด peginterferon alfa-2b ก่อนนอนเพื่อให้
คุณสามารถนอนหลับผ่านอาการต่างๆ

วางแผนที่จะพักผ่อนให้เพียงพอและออกกําลังกายเบาๆ เป็นประจําระหว่างการรักษา พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับวิธีการออก
กําลังกายอย่างปลอดภัยในระหว่างการรักษาของคุณ

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ดื่มนํ้าอย่างน้อย 10 แก้วหรือนํ้าผลไม้ใสทีไ่ม่มคีาเฟอีนหรือแอลกอฮอลท์ุกวันระหว่างการรักษาด้วย peginterferon alfa-2b 
ระมัดระวังเป็นพิเศษในการดื่มนํ้าให้เพียงพอในช่วงสัปดาห์แรกของการรักษา

อย่าลืมทานอาหารดีๆ ในระหว่างการรักษา หากคุณปวดท้องหรือไม่อยากอาหาร ให้กินของว่างเพื่อสุขภาพหรืออาหารมื้อเล็กๆ 
หลายๆ มื้อตลอดทั้งวัน

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

หากคุณจําปริมาณที่ไม่ได้รับได้ไม่เกินวันหลังจากทีคุ่ณกําหนดใหฉ้ีดยา ใหฉ้ีดยาทีล่ืมไปทันทีทีคุ่ณจําได้ จากนั้นฉีดยาครั้งต่อไปใน
วันที่กําหนดตามปกติในสัปดาห์ถัดไป หากคุณจําปริมาณที่ไม่ได้รับจนกว่าจะผ่านไปหลายวัน ให้ตรวจสอบกับแพทย์ว่าต้องทํา
อย่างไร อย่าเพิ่มขนาดยาครั้งต่อไปเป็นสองเท่าหรือทานมากกว่าหนึ่งครั้งต่อสัปดาหโ์ดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Peginterferon alfa-2b อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้
รุนแรงหรือไม่หายไป:

ชํ้า, ปวด, แดง, บวม, คันหรือระคายเคืองในบริเวณทีคุ่ณฉีด peginterferon alfa-2b
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คลื่นไส้

อาเจียน

เบื่ออาหาร

เปลี่ยนรสชาติของสิ่งต่าง ๆ

ท้องเสีย

ท้องผูก

อิจฉาริษยา

ลดนํ้าหนัก

ปวดหัว

อาการวิงเวียนศีรษะ

ความสับสน

ผมร่วงหรือบาง

อาการคัน

สมาธิลําบาก

รู้สึกหนาวหรือร้อนตลอดเวลา

การเปลี่ยนแปลงของผิวคุณ

ปากแห้ง

เหงื่อออก

ล้าง

อาการนํ้ามูกไหล

นอนหลับยากหรือหลับยาก

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง อาการต่อไปนีเ้ป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าคุณพบอาการเหล่านี้ หรืออาการที่
ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

ผื่น

ลมพิษ

กลืนลําบาก

อาการบวมทีใ่บหน้า คอ ลิ้น ริมฝีปาก ตา มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง

เสียงแหบ

หัวใจเต้นเร็ว

ผิวสซีีด

ปวดหลังส่วนล่าง
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Peginterferon alfa-2b อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่นๆ 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 เก็บปากกาฉีด peginterferon alfa-2b ไว้ในตู้เย็น และอย่าใหโ้ดน
ความร้อน เก็บขวดยาผง peginterferon alfa-2b ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นส่วนเกิน (ไม่ใช่ในห้องนํ้า) 
ทางที่ดีควรฉีดสารละลาย peginterferon alfa-2b ในขวดหรือปากกาฉีดทันทหีลังจากผสม หากจําเป็น ขวดหรือปากกาฉีดที่มี
สารละลาย peginterferon alfa-2b ทีเ่ตรียมไว้อาจถูกเก็บไว้ในตู้เย็นได้นานถึง 24 ชั่วโมง ห้ามแช่แข็ง peginterferon 
alfa-2b

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
ตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

หากผูป้่วยไม่ล้มลง ให้โทรเรียกแพทย์ทีส่ั่งจ่ายยานี้ แพทย์อาจต้องการตรวจผู้ป่วยอย่างใกลช้ิดและทําการทดสอบในห้องปฏิบัติ
การ

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

อย่าใหใ้ครใช้ยาหรืออุปกรณ์ฉีดใดๆ ของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่จําหน่ายหน้าเคาน์เตอร)์ 
ทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรืออาหารอื่นๆ
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อาหารเสริม คุณควรนํารายการนี้ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญที่
พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

PEG-Intron®

แก้ไขล่าสุด - 06/15/2016

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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