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Sargramostim
ออกเสียงว่า (sar กรัม 'โอ้ กระตุ้น)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Sargramostin ใช้เพื่อลดโอกาสของการติดเชื้อในผู้ทีเ่ป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบมัยอีโลจีนัส (AML; มะเร็งชนิด
หนึ่งในเซลล์เม็ดเลือดขาว) และไดร้ับยาเคมบีําบัดที่อาจลดจํานวนนิวโทรฟิล (เซลลเ์ม็ดเลือดชนิดหนึ่งทีจ่ําเป็นในการต่อสู้ การติดเชื้อ
). นอกจากนี้ Sargramostin ยังใชใ้นผู้ที่อยู่ระหว่างการปลูกถ่ายเซลลต์้นกําเนิดเม็ดเลือด ในผู้ที่อยูร่ะหว่างการปลูกถ่ายไขกระดูก 
และเพื่อเตรียมเลือดสําหรับเม็ดเลือดขาว เคมบีําบัด) Sargramostim ยังใช้ในผู้ทีไ่ม่ตอบสนองหลังจากได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูก 
Sargramostin อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่าปัจจัยกระตุ้นอาณานิคม มันทํางานโดยช่วยใหร้่างกายสร้างนวิโทรฟิลและเซลลเ์ม็ดเลือดอื่นๆ

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Sargramostim มาในรูปแบบสารละลาย (ของเหลว) หรือผงทีจ่ะผสมกับของเหลวเพื่อฉีดเข้าใตผ้ิวหนัง (ใตผ้ิวหนัง) หรือฉีดเข้า
เส้นเลือดดํา (เข้าเส้นเลือด) มันถูกฉีด (ฉีดช้าๆ) ในช่วง 2 ถึง 24 ชั่วโมงวันละครั้ง นอกจากนีย้ังสามารถฉีดเข้าใตผ้ิวหนังได้วันละ
ครั้ง ความยาวของการรักษาขึ้นอยู่กับสภาวะที่คุณเป็นและร่างกายของคุณตอบสนองต่อยาได้ดีเพียงใด

หากคุณกําลังใช้ sargramostim เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อระหว่างการทําเคมบีําบัด คุณจะได้รับยาอย่างน้อย 4 วันหลัง
จากทีคุ่ณไดร้ับยาครั้งสุดท้ายในแต่ละรอบของการทําเคมีบําบัด คุณจะยังคงได้รับยาทุกวันจนกว่าจํานวนเม็ดเลือดของคุณจะกลับมา
เป็นปกติหรือนานถึง 6 สัปดาห์ หากคุณกําลังใช้ sargramostim เพื่อเตรียมเลือดของคุณสําหรับ leukapheresis คุณจะไดร้ับยา
วันละครั้งจนกว่า leukapheresis สุดท้าย หากคุณกําลังใช้ sargramostim เนื่องจากคุณกําลังอยู่ระหว่างการปลูกถ่ายเซลล์ต้น
กําเนิดเม็ดเลือด คุณจะได้รับยาโดยเริ่มในวันที่ทําการปลูกถ่ายเซลล์เม็ดเลือดและดําเนินการต่อไปอย่างน้อย 3 วัน หากคุณกําลังใช้ 
sargramostim เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อระหว่างการปลูกถ่ายไขกระดูก คุณจะได้รับยาอย่างน้อย 24 ชั่วโมงหลังจากทีคุ่ณ
ได้รับเคมีบําบัด และอีกครั้ง 2 ถึง 4 ชั่วโมงหลังจากที่ใสไ่ขกระดูก หากคุณกําลังใช้ sargramostim เนื่องจากคุณไม่ตอบสนองต่อ
การปลูกถ่ายไขกระดูก คุณจะได้รับยาวันละครั้งเป็นเวลา 14 วัน อย่าหยุดใช้ sargramostim โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

พยาบาลหรือผู้ให้บริการทางการแพทย์รายอื่นอาจให้ Sargramostim แก่คุณ หรือคุณอาจได้รับคําสั่งให้ฉีดยาทีบ่้าน หากคุณ
กําลังจะฉีด sargramostim ให้ฉีดยาในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และปรึกษาแพทย์
หรือ
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เภสัชกรอธิบายส่วนใดที่คุณไมเ่ข้าใจ ใช้ sargramostim ตรงตามที่กํากับไว้ อย่าใชม้ากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์ของคุณ
กําหนด

หากคุณจะฉีด sargramostim ด้วยตัวเอง ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจะแสดงวิธีฉีดยาใหคุ้ณทราบ ต้องแน่ใจว่าคุณเข้าใจคําแนะนํา
เหล่านี้ ถามผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณ หากคุณมีคําถามใดๆ เกี่ยวกับตําแหน่งที่คุณควรฉีดซาร์แกรมมอสทิม วิธีฉีด 
เข็มฉีดยาชนิดใดที่จะใช้ หรือวิธกีารทิ้งเข็มและหลอดฉีดยาที่ใชแ้ล้วหลังจากที่คุณฉีดยา

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

นอกจากนี้ Sargramostim ยังใช้ในการรักษาโรค myelodysplastic บางประเภทอีกด้วย (กลุ่มของภาวะที่ไขกระดูกสร้างเซลลเ์ม็ด
เลือดที่ผิดรูปและไม่ได้ผลิตเซลล์เม็ดเลือดที่แข็งแรงเพียงพอ) และโรคโลหิตจางชนิด aplastic (ภาวะทีไ่ขกระดูกไม่ได้ ผลิตเซลล์เม็ด
เลือดใหม่เพียงพอ) บางครั้งก็ใช้ Sargramostim เพื่อลดโอกาสของการติดเชื้อในผู้ที่มีไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV) 
พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใชย้านี้สําหรับสภาพของคุณ

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนใช้การฉีด sargramostim
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาซาร์แกรมมอสทิม ยีสต์ ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในการฉีดซาร์แกรมมอสทิม 
สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพรที่
คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึง betamethasone (Celestone), dexamethasone (Decadron), ลิเธยีม 
(Lithobid), methylprednisolone (Medrol) และ prednisone แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบ
คุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งแพทย์ของคุณหากคุณกําลังรับการรักษาหรือหากคุณเคยได้รับการรักษาด้วยการฉายรังสี หรือหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็น
มะเร็ง อาการบวมนํ้า (ท้อง เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่างบวม) โรคหัวใจชนิดใดก็ได้ หัวใจล้มเหลว , การเต้นของหัวใจผิดปกติ, ปอด
, ไตหรือโรคตับ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะใชซ้ารแ์กรมมอสทิม ให้
ติดต่อแพทย์ของคุณ

หากคุณกําลังมีการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ซาร์แกรมมอสทิม

คุณควรรู้ว่า sargramostim ลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ แต่ไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างหรือหลัง
การรักษาด้วยเคมบีําบัด โทรเรียกแพทยข์องคุณทันทหีากคุณมีอาการติดเชื้อ เช่น มีไข้ หนาวสั่น เจ็บคอ หรือไอและคัดจมูก
อย่างต่อเนื่อง

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ
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ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Sargramostim อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

แดง, บวม, ชํ้า, คันหรือเป็นก้อนในบริเวณที่ฉีดยา

ปวดกระดูก ข้อ หรือกล้ามเนื้อ

ปวดหัว

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องเสีย

อาการปวดท้อง

แผลในปาก

เบื่ออาหาร

ผมร่วง

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

หายใจถี่หรือหายใจเร็ว

หายใจลําบาก

หายใจดังเสียงฮืด ๆ

อาการวิงเวียนศีรษะ

เหงื่อออก

ลมพิษ

ผื่น

อาการคัน

บวมรอบปาก ใบหน้า ตา ท้อง เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง

นํ้าหนักขึ้นกะทันหัน

อาการเจ็บหน้าอก

หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นผิดปกติ

เป็นลม

มีรอยชํ้าหรือรอยสีม่วงผิดปกตใิต้ผิวหนัง

เลือดออกผิดปกติ

เลือดกําเดาไหล

อ่อนเพลียหรืออ่อนแรงผิดปกติ

ปัสสาวะน้อยลง
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Sargramostim 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?

เก็บยานี้ไวใ้นภาชนะที่ส่งมาให้ห่างจากแสงแดด ปิด และใหพ้้นมือเด็ก เก็บ sargramostim ไว้ในตู้เย็น อย่าแช่แข็งหรือเขย่า 
sargramostim ขวด sargramostim ทีเ่ปิดอยู่อาจแช่เย็นได้นานถึง 20 วัน ทิ้งขวดทีเ่ปิดอยู่หลังจาก 20 วัน

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

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
หายใจถี่

อ่อนเพลียหรืออ่อนแรงผิดปกติ

ไข้

หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นผิดปกติ

คลื่นไส้

ปวดหัว

ผื่น

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?
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14/14/22, 13:45 น. Sargramostim สมุนไพรยาและอาหารเสริม

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบ
การตอบสนองของร่างกายคุณต่อ sargramostim

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่จําหน่ายหน้าเคาน์เตอร)์ 
ทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัว
ไปด้วยทุกครั้งทีไ่ปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญทีพ่กติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญ
เช่นกัน

ชื่อแรนด์

ลูคีน®

ชื่อของเธอ

Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor

GM-CSF

แก้ไขล่าสุด - 15/11/2559

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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