
บ้าน →ยา สมุนไพรและอาหารเสริม → การฉีด Interferon Alfa-2b

URL ของหน้านี:้ https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a690006.html

Interferon Alfa-2b การฉีด
ออกเสียงว่า (ใน" ter feer' บน al' fa too bee)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

การฉีด Interferon alfa-2b อาจทําใหเ้กิดหรือเลวลงเงื่อนไขต่อไปนีท้ี่อาจร้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิต: การติดเชื้อ; ความเจ็บป่วยทางจิต รวมถึงภาวะซึมเศร้า อารมณ์และปัญหาพฤติกรรม หรือความคิดทีจ่ะทําร้ายหรือฆ่าตัวตาย ความผิดปกติของการขาดเลือด (เงื่อนไขที่มีปริมาณเลือดไม่

ดีไปยังพื้นที่ของร่างกาย) เช่น angina (เจ็บหน้าอก) หรือหัวใจวาย; และโรคภูมติ้านตนเอง (เงื่อนไขที่ระบบภูมิคุ้มกันโจมตีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายที่อาจส่งผลต่อเลือด ข้อต่อ ไต ตับ ปอด กล้ามเนื้อ ผิวหนัง หรือต่อมไทรอยด์) บอกแพทยห์ากคุณติดเชื้อ หรือถ้าคุณมีหรือเคยเป็นโรคภูมิต้าน

ตนเอง โรคสะเก็ดเงิน (โรคผิวหนังทีจุ่ดสีแดงเป็นสะเก็ดก่อตัวขึ้นในบางพื้นที่ของร่างกาย) โรคลูปัส erythematosus ระบบ (SLE หรือ lupus; โรคภูมิต้านตนเองทีร่ะบบภูมิคุ้มกันโจมตีส่วนต่างๆ ของร่างกายที่มีสุขภาพดี), โรคซารค์อยด์ (ภาวะทีเ่ซลล์ภูมิคุ้มกันกลุ่มเล็กๆ ก่อตัวขึ้นในอวัยวะ

ต่างๆ เช่น ปอด ตา ผิวหนัง และหัวใจ และรบกวนการทํางานของอวัยวะเหล่านี้ ) หรือโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (RA; ภาวะที่ร่างกายโจมตีข้อต่อของตัวเอง ทําใหเ้กิดอาการปวด บวม และสูญเสียการทํางาน); โรคมะเร็ง; อาการลําไส้ใหญ่บวม (การอักเสบของลําไส)้; โรคเบาหวาน; หัวใจวาย; ความดัน

โลหิตสูง; ระดับไตรกลีเซอไรด์สูง (ไขมันทีเ่กี่ยวข้องกับคอเลสเตอรอล); เอชไอวี (ไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์) หรือโรคเอดส์ (โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องทีไ่ด้มา); การเต้นของหัวใจผิดปกติ ความเจ็บป่วยทางจิตรวมถึงภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล การคิดหรือพยายามฆ่าตัวตาย หรือโรค

หัวใจ ไต ตับอ่อน หรือโรคไทรอยด์ sarcoidosis (ภาวะทีเ่ซลล์ภูมิคุ้มกันกลุ่มเล็กๆ ก่อตัวขึ้นในอวัยวะต่างๆ เช่น ปอด ตา ผิวหนัง และหัวใจ และรบกวนการทํางานของอวัยวะเหล่านี้) หรือโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (RA; ภาวะที่ร่างกายโจมตี ข้อต่อของตัวเองทําใหเ้กิดอาการปวดบวมและสูญเสียการ

ทํางาน); โรคมะเร็ง; อาการลําไส้ใหญบ่วม (การอักเสบของลําไส)้; โรคเบาหวาน; หัวใจวาย; ความดันโลหิตสูง; ระดับไตรกลีเซอไรดส์ูง (ไขมันที่เกี่ยวข้องกับคอเลสเตอรอล); เอชไอวี (ไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย)์ หรือโรคเอดส์ (โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องที่ไดม้า); การเต้นของหัวใจผิดปกติ 

ความเจ็บป่วยทางจิตรวมถึงภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล การคิดหรือพยายามฆ่าตัวตาย หรือโรคหัวใจ ไต ตับอ่อน หรือโรคไทรอยด์ sarcoidosis (ภาวะทีเ่ซลล์ภูมิคุ้มกันกลุ่มเล็กๆ ก่อตัวขึ้นในอวัยวะต่างๆ เช่น ปอด ตา ผิวหนัง และหัวใจ และรบกวนการทํางานของอวัยวะเหล่านี้) หรือโรคข้อ

อักเสบรูมาตอยด์ (RA; ภาวะที่ร่างกายโจมตี ข้อต่อของตัวเองทําใหเ้กิดอาการปวดบวมและสูญเสียการทํางาน); โรคมะเร็ง; อาการลําไส้ใหญบ่วม (การอักเสบของลําไส)้; โรคเบาหวาน; หัวใจวาย; ความดันโลหิตสูง; ระดับไตรกลีเซอไรดส์ูง (ไขมันที่เกี่ยวข้องกับคอเลสเตอรอล); เอชไอวี (ไวรัสโรค

ภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย)์ หรือโรคเอดส์ (โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องที่ได้มา); การเต้นของหัวใจผิดปกติ ความเจ็บป่วยทางจิตรวมถึงภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล การคิดหรือพยายามฆ่าตัวตาย หรือโรคหัวใจ ไต ตับอ่อน หรือโรคไทรอยด์ ภาวะที่ร่างกายโจมตีข้อต่อของตัวเอง ทําใหเ้กิดอาการ

ปวด บวม และสูญเสียการทํางาน); โรคมะเร็ง; อาการลําไส้ใหญ่บวม (การอักเสบของลําไส)้; โรคเบาหวาน; หัวใจวาย; ความดันโลหิตสูง; ระดับไตรกลีเซอไรดส์ูง (ไขมันที่เกี่ยวข้องกับคอเลสเตอรอล); เอชไอวี (ไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย)์ หรือโรคเอดส์ (โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องที่ได้มา); 

การเต้นของหัวใจผิดปกติ ความเจ็บป่วยทางจิตรวมถึงภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล การคิดหรือพยายามฆ่าตัวตาย หรือโรคหัวใจ ไต ตับอ่อน หรือโรคไทรอยด์ ภาวะที่ร่างกายโจมตีข้อต่อของตัวเอง ทําใหเ้กิดอาการปวด บวม และสูญเสียการทํางาน); โรคมะเร็ง; อาการลําไส้ใหญ่บวม (การอักเสบ

ของลําไส้); โรคเบาหวาน; หัวใจวาย; ความดันโลหิตสูง; ระดับไตรกลีเซอไรด์สูง (ไขมันที่เกี่ยวข้องกับคอเลสเตอรอล); เอชไอวี (ไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย)์ หรือโรคเอดส์ (โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องที่ได้มา); การเต้นของหัวใจผิดปกติ ความเจ็บป่วยทางจิตรวมถึงภาวะซึมเศร้า ความวิตก

กังวล การคิดหรือพยายามฆ่าตัวตาย หรือโรคหัวใจ ไต ตับอ่อน หรือโรคไทรอยด์ ความเจ็บป่วยทางจิตรวมถึงภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล การคิดหรือพยายามฆ่าตัวตาย หรือโรคหัวใจ ไต ตับอ่อน หรือโรคไทรอยด์ ความเจ็บป่วยทางจิตรวมถึงภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล การคิดหรือพยายาม

ฆ่าตัวตาย หรือโรคหัวใจ ไต ตับอ่อน หรือโรคไทรอยด์

หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันท:ี ท้องเสียเป็นเลือดหรือการเคลื่อนไหวของลําไส;้ มีไข้ หนาวสั่น 
ไอมีเสมหะ (เสมหะ) เจ็บคอ หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ ปัสสาวะบ่อยขึ้นหรือมีอาการเจ็บหน้าอก การเต้นของหัวใจผิดปกติ การ
เปลี่ยนแปลงอารมณ์หรือพฤติกรรมของคุณ ภาวะซึมเศร้า; การเริ่มใชย้าข้างถนนหรือแอลกอฮอลอ์ีกครั้งหากเคยใช้ หงุดหงิด 
(อารมณ์เสียง่าย); ความคิดที่จะฆ่าหรือทําร้ายตัวเอง พฤติกรรมก้าวร้าวหรือรุนแรง หายใจลําบาก; อาการเจ็บหน้าอก; การ
เปลี่ยนแปลงในการเดินหรือการพูด ลดความแข็งแรงหรือความอ่อนแอที่ด้านใดด้านหนึ่งของร่างกาย ตาพร่ามัวหรือสูญเสีย
การมองเห็น; ปวดท้องรุนแรง มเีลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ ปัสสาวะสีเข้ม การเคลื่อนไหวของลําไสส้อี่อน หรือโรคภูมิต้าน
ตนเองแย่ลง

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบบางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบ
สนองของร่างกายคุณต่อ interferon alfa-2b
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แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยอินเตอร์เฟอรอน 
alfa-2b และทุกครั้งทีคุ่ณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถาม
ใดๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

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

hy เป็นยานี้กําหนด?

การฉีด Interferon alfa-2b ใช้เพื่อรักษาอาการต่างๆ

ใช้การฉีด Interferon alfa-2b
เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับ ribavirin (Copegus, Rebetol, Ribasphere) เพื่อรักษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี
เรื้อรัง (ระยะยาว) (ตับบวมทีเ่กิดจากไวรัส) ในผู้ทีแ่สดงสัญญาณของความเสียหายของตับ,

เพื่อรักษาโรคตับอักเสบบเีรื้อรัง (ตับบวมที่เกิดจากไวรัส) ในผู้ที่มีอาการตับถูกทําลาย

เพื่อรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวทีม่ีขนดก (มะเร็งเม็ดเลือดขาว)

เพื่อรักษาหูดที่อวัยวะเพศ

เพื่อรักษา Kaposi's sarcoma (มะเร็งชนิดหนึ่งที่ทําใหเ้นื้อเยื่อผิดปกตเิติบโตตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย) ทีเ่กี่ยวข้องกับโรค
ภูมิคุ้มกันบกพร่องทีไ่ด้มา (AIDS)

เพื่อรักษามะเร็งเมลาโนมา (มะเร็งที่เริ่มต้นในเซลลผ์ิวหนังบางเซลล์) ในคนบางคนที่ได้รับการผ่าตัดเอามะเร็งออก

ร่วมกับยาอื่นเพื่อรักษามะเร็งต่อมนํ้าเหลืองชนิดนอนฮอดจ์กิน (NHL; มะเร็งเม็ดเลือดทีเ่ติบโตช้า)

Interferon alfa-2b อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่า immunomodulators Interferon alfa-2b ทํางานเพื่อรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ
ซี (HCV) และไวรัสตับอักเสบบี (HBV) โดยการลดปริมาณไวรัสในร่างกาย Interferon alfa-2b ไม่อาจรักษาโรคตับอักเสบบีหรือ
ไวรัสตับอักเสบซี หรือป้องกันคุณจากการพัฒนาภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อเหล่านี้ เช่น โรคตับแข็ง (แผลเป็น) ของตับ ตับวาย 
หรือมะเร็งตับ นอกจากนี้ยังไมส่ามารถป้องกันการแพรก่ระจายของโรคตับอักเสบบีหรือซีไปยังผู้อื่นได้ ยังไม่ทราบแน่ชัดว่า 
interferon alfa-2b ทํางานอย่างไรในการรักษามะเร็งหรือหูดทีอ่วัยวะเพศ

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Interferon alfa-2b มาในรูปแบบผงในขวดทีผ่สมกับของเหลวและเป็นวิธแีก้ปัญหาเพื่อฉีดเข้าใต้ผิวหนัง (ใต้ผิวหนัง) เข้า
กล้ามเนื้อ (เข้ากล้ามเนื้อ) ทางหลอดเลือดดํา (เข้าเส้นเลือด) หรือ intralesionally (เป็นแผล ). ทางทีด่ีควรฉีดยาในเวลา
เดียวกันของวันในวันที่ฉีด โดยปกตใินช่วงบ่ายหรือเย็น

ถ้าคุณมี:
HCV ฉีดยาเข้าใต้ผิวหนังหรือฉีดเข้ากล้ามสามครั้งต่อสัปดาห์
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HBV ฉีดยาเข้าใต้ผิวหนังหรือฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 3 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยปกตเิป็นเวลา 16 สัปดาห์

มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเซลล์ขน ฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อหรือฉีดเข้าใตผ้ิวหนัง 3 ครั้งต่อสัปดาห์ นานถึง 6 เดือน

มะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมา ให้ฉีดยาเข้าเส้นเลือดเป็นเวลา 5 วันติดต่อกันเป็นเวลา 4 สัปดาห์ จากนั้นให้ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง 3 
ครั้งต่อสัปดาหเ์ป็นเวลา 48 สัปดาห์

follicular melanoma ฉีดยาเข้าใตผ้ิวหนังสามครั้งต่อสัปดาหน์านถึง 18 เดือน

หูดที่อวัยวะเพศ ฉีดยาเข้าเส้นเลือด 3 ครั้งต่อสัปดาห์ในวันเว้นวันเป็นเวลา 3 สัปดาห์ จากนั้นการรักษาอาจดําเนินต่อไปไดถ้ึง 
16 สัปดาห์

Kaposi's sarcoma ฉีดยาเข้าใต้ผิวหนังหรือฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 3 ครั้งต่อสัปดาห์เป็นเวลา 16 สัปดาห์

ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้การฉีด 
interferon alfa-2b ตรงตามที่กําหนด อย่าใชย้านี้มากหรือน้อยหรือใช้บ่อยหรือนานกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

แพทย์ของคุณอาจลดขนาดยาลงหากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรงของยา อย่าลืมบอกแพทย์ว่าคุณรู้สึกอย่างไรระหว่างการรักษา
และถามแพทย์หรือเภสัชกรหากคุณมีคําถามเกี่ยวกับปริมาณยาทีคุ่ณควรใช้

คุณจะได้รับ interferon alfa-2b เข็มแรกในสํานักงานแพทย์ของคุณ หลังจากนั้น คุณสามารถฉีด interferon alfa-2b ด้วยตัว
เองหรือให้เพื่อนหรือญาตฉิีดยาให้คุณ ก่อนที่คุณจะใช้อินเตอร์เฟอรอน alfa-2b เป็นครั้งแรก คุณหรือบุคคลทีจ่ะทําการฉีดยาควร
อ่านข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผูป้่วยที่มาพร้อมกับยานี้ ขอให้แพทย์หรือเภสัชกรแสดงใหคุ้ณเห็นหรือบุคคลที่จะฉีดยาเกี่ยวกับวิธีการ
ฉีดยา ถ้าคนอื่นจะฉีดยาให้คุณ ต้องแน่ใจว่าเขาหรือเธอรู้วิธหีลีกเลี่ยงเข็มฉีดยาโดยไม่ได้ตั้งใจ

หากคุณกําลังฉีดยานี้ทางใตผ้ิวหนัง ให้ฉีด interferon alfa-2b ที่บริเวณท้อง ต้นแขน หรือต้นขา ยกเว้นบริเวณรอบเอวหรือ
รอบสะดือ (สะดือ) ห้ามฉีดยาเข้าสู่ผิวหนังที่ระคายเคือง ฟกชํ้า แดง ติดเชื้อ หรือมีรอยแผลเป็น

หากคุณกําลังฉีดยานี้เข้ากล้ามเนื้อ ให้ฉีด interferon alfa-2b ทีต่้นแขน ต้นขา หรือบริเวณรอบนอกของก้น อย่าใช้จุดเดิมสอง
ครั้งติดต่อกัน ห้ามฉีดยาเข้าสู่ผิวหนังที่ระคายเคือง ฟกชํ้า แดง ติดเชื้อ หรือมีรอยแผลเป็น

หากคุณกําลังฉีดยานี้เข้าทางเส้นเลือด ให้ฉีดเข้าไปโดยตรงทีก่ึ่งกลางฐานของหูด

ห้ามใชเ้ข็มฉีดยา เข็ม หรือขวดยาของอินเตอร์เฟอรอน alfa-2b ซํ้า ทิ้งเข็มและหลอดฉีดยาที่ใชแ้ล้วลงในภาชนะทีท่นต่อการเจาะ และ
ทิ้งขวดยาที่ใช้แล้วลงในถังขยะ พูดคุยกับแพทยห์รือเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับวิธีการทิ้งภาชนะที่ทนต่อการเจาะ

ก่อนที่คุณจะใช้อินเตอร์เฟอรอน alfa-2b ให้ดทูีส่ารละลายในขวด ยาควรมีความชัดเจนและปราศจากอนุภาคลอยตัว ตรวจสอบขวด
เพื่อใหแ้น่ใจว่าไม่มกีารรั่วไหลและตรวจสอบวันหมดอายุ อย่าใชส้ารละลายหากหมดอายุ มีเมฆมาก มีอนุภาค หรืออยู่ในขวดทีร่ั่ว
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คุณควรผสม interferon alfa-2b ครั้งละหนึ่งขวดเท่านั้น ทางที่ดีควรผสมยาใหถู้กต้องก่อนทีคุ่ณวางแผนจะฉีดยา อย่างไรก็ตาม 
คุณอาจผสมยาล่วงหน้า เก็บไว้ในตู้เย็น และใชภ้ายใน 24 ชั่วโมง อย่าลืมนํายาออกจากตู้เย็นและปล่อยใหย้ามีอุณหภูมหิ้องก่อนจะ
ฉีดยา

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใชย้า) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยอินเตอร์เฟอรอน 
alfa-2b และทุกครั้งที่คุณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ

ใช้สําหรับยานี้

บางครั้งใช้ Interferon alfa-2b เพื่อรักษาไวรัสตับอักเสบดี (HDV; การบวมของตับทีเ่กิดจากไวรัส), มะเร็งเซลลต์้นกําเนิด (มะเร็ง
ผิวหนังชนิดหนึ่ง), มะเร็งต่อมนํ้าเหลืองชนิดทเีซลล์ (CTCL, มะเร็งผิวหนังชนิดหนึ่ง) ) และมะเร็งไต พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยว
กับความเสี่ยงของการใช้ยานีส้ําหรับสภาพของคุณ

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนได้รับการฉีด interferon alfa-2b
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้การฉีด interferon alfa-2b ยาอื่น ๆ ของ interferon alfa รวมถึง PEG-
interferon alfa-2b (PEG-Intron) และ PEG-interferon alfa-2a (Pegasys) ยาอื่น ๆ อัลบูมินหรือ ส่วนผสมอื่นๆ ในการ
ฉีด interferon alfa-2b สอบถามเภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการใชย้า

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรอื่นๆ ทีคุ่ณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: telbivudine (Tyzeka), theophylline 
(Elixophyllin, Theo-24, Theochron) หรือ zidovudine (Retrovir ใน Combivir ใน Trizivir) แพทย์ของคุณอาจต้อง
เปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมโีรคตับรุนแรงหรือโรคตับอักเสบจากภูมติ้านตนเอง (ภาวะทีเ่ซลล์ของระบบ
ภูมิคุ้มกันโจมตีตับ) แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าใชก้ารฉีด interferon alfa-2b

แจ้งให้แพทยห์รือเภสัชกรทราบ หากคุณเคยปลูกถ่ายอวัยวะ (การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะในร่างกาย) และกําลังใชย้าเพื่อกด
ภูมิคุ้มกัน แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณมีหรือเคยมีอาการใด ๆ ทีก่ล่าวถึงในส่วนคําเตือนทีส่ําคัญหรือข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี:้ 
โรคโลหิตจาง (เซลล์เม็ดเลือดแดงตํ่า) หรือเซลล์เม็ดเลือดขาวตํ่า ปัญหาเลือดออกหรือลิ่มเลือดรวมถึงเส้นเลือดอุดตันที่ปอด 
( PE; ลิ่มเลือดในปอด), โรคปอด เช่น โรคปอดบวม, โรคหลอดเลือดแดงในปอด (PAH; ความดันโลหิตสูงในหลอดเลือดทีน่ํา
เลือดไปเลี้ยงปอด, ทําให้หายใจถี่, เวียนศีรษะ, อ่อนเพลีย), โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD เป็นกลุ่มโรคทีส่่งผลต่อปอดและทาง
เดินหายใจ) หรือปัญหาสายตา

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะได้รับการฉีด 
interferon alfa-2b ให้ติดต่อแพทยข์องคุณ

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ใหแ้จ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังรับยาอินเตอร์เฟอรอน 
อัลฟ่า-2บี

คุณควรรู้ว่าคุณอาจมอีาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น ปวดศีรษะ เหงื่อออก ปวดกล้ามเนื้อ และเหนื่อยล้า หลังจากได้รับการฉีด 
แพทย์ของคุณอาจบอกให้คุณทานอะเซตามิโนเฟน
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(ไทลินอล) ยาแก้ปวดและยาลดไข้ทีจ่ําหน่ายหน้าเคาน์เตอร์เพื่อช่วยในอาการเหล่านี้ พูดคุยกับแพทย์ของคุณหากอาการเหล่า
นี้จัดการได้ยากหรือรุนแรง

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ระมัดระวังในการดื่มนํ้าให้เพียงพอระหว่างการรักษา interferon alfa-2b ครั้งแรกของคุณ

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

หากคุณพลาดการฉีดยาอินเตอร์เฟอรอน อัลฟา-2บี ให้ฉีดยาครั้งต่อไปทันททีี่จําได้หรือสามารถให้ยาได้ อย่าใช้การฉีด 
interferon alfa-2b สองวันติดต่อกัน อย่าฉีดยาสองครั้งเพื่อชดเชยการไม่ได้รับยา โทรหาแพทย์หากคุณพลาดการทานยาและมี
คําถามเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทํา

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

การฉีด Interferon alfa-2b อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้
รุนแรงหรือไม่หายไป:

ชํ้า, เลือดออก, ปวด, แดง, บวมหรือระคายเคืองในบริเวณที่คุณฉีด interferon alfa-2b

เจ็บกล้ามเนื้อ

เปลี่ยนความสามารถในการลิ้มรส

ผมร่วง

อาการวิงเวียนศีรษะ

ปากแห้ง

ปัญหาความเข้มข้น

รู้สึกหนาวหรือร้อน

การเปลี่ยนแปลงของนํ้าหนัก

การเปลี่ยนแปลงของผิว

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รือใดๆ หรือที่ระบุไว้ในคําเตือนที่สําคัญ
หรือส่วนข้อควรระวังพิเศษ โทรเรียกแพทยข์องคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

ผื่น

ลมพิษ

ลอกผิว

อาการคัน

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

บวมที่ตา ใบหน้า ปาก ลิ้น หรือคอ

การมองเห็นเปลี่ยนไป
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ปวดท้อง เจ็บหรือบวม

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

เหนื่อยมาก

ความสับสน

ท้องเสีย

เบื่ออาหาร

คลื่นไส้

อาเจียน

ปวดหลัง

หมดสติ

ชา แสบร้อนหรือรู้สึกเสียวซ่าที่มือหรือเท้า

การฉีด Interferon alfa-2b อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ใน
ขณะทีร่ับยานี้

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 เก็บไว้ในตู้เย็น แต่อย่าแช่แข็ง เมื่อผสมแล้วให้ใชท้ันที สามารถเก็บไวใ้นตู้
เย็นได้นานถึง 24 ชั่วโมงหลังจากผสม ทิ้งยาทีล่้าสมัยหรือไม่จําเป็นอีกต่อไป พูดคุยกับเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการกําจัดยาอย่าง
เหมาะสม

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

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่จําหน่ายหน้าเคาน์เตอร)์ 
ทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรืออาหารอื่นๆ
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14/4/22, 13:51 น. การฉีด Interferon Alfa-2b สมุนไพรยาและอาหารเสริม

อาหารเสริม คุณควรนํารายการนี้ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญที่
พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

อินตรอน เอ®

แก้ไขล่าสุด - 09/15/2015

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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