
บ้าน →ยา สมุนไพรและอาหารเสริม → การฉีดนิโวลูแมบ

URL ของหน้านี:้ https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a614056.html

การฉีดนิโวลูแมบ
ออกเสียงว่า (nye vol 'ue mab)

hy เป็นยานี้กําหนด?

ใช้การฉีด Nivolumab:

เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับ ipilimumab (Yervoy) เพื่อรักษามะเร็งผิวหนังบางชนิด (มะเร็งผิวหนังชนิดหนึ่ง) ที่แพร่
กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกายหรือไม่สามารถผ่าตัดออกได้

เพื่อรักษาและป้องกันการกลับมาของเนื้องอกบางชนิดหลังการผ่าตัดเพื่อเอาออกและเนื้อเยื่อทีไ่ด้รับผลกระทบและต่อม
นํ้าเหลือง

ร่วมกับ ipilimumab (Yervoy) เพื่อรักษามะเร็งปอดบางชนิด (มะเร็งปอดที่ไม่ใชเ่ซลล์ขนาดเล็ก NSCLC) ที่แพรก่ระจาย
ไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย

ร่วมกับ ipilimumab (Yervoy) และ platinum chemotherapy เพื่อรักษา NSCLC บางประเภททีก่ลับมาหรือแพร่กระจาย
ไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย

เพียงอย่างเดียวเพื่อรักษา NSCLC บางประเภทที่แพรก่ระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกายและแย่ลงทั้งในระหว่างหรือหลัง
การรักษาด้วยยาเคมบีําบัดแพลตตินัม

เพื่อรักษามะเร็งเซลลไ์ตขั้นสูง (RCC มะเร็งชนิดหนึ่งทีเ่ริ่มขึ้นในเซลลข์องไต) ที่อาการแย่ลงหลังการรักษาด้วยยาเคมีบําบัด
อื่นๆ

ร่วมกับ ipilimumab (Yervoy) หรือ cabozantinib (Cabometryx, Cometriq) เพื่อรักษา RCC ขั้นสูงในผู้ที่ไม่
ได้รับการรักษาด้วยยาเคมบีําบัดอื่น ๆ

เพื่อรักษามะเร็งต่อมนํ้าเหลือง Hodgkin's (โรค Hodgkin's) ในผู้ใหญ่ทีอ่าการแย่ลงหรือไม่ตอบสนองต่อการปลูกถ่าย
เซลล์ต้นกําเนิดจากร่างกาย (ขั้นตอนทีเ่ซลล์เม็ดเลือดบางชนิดถูกกําจัดออกจากร่างกายแล้วกลับคืนสู่ร่างกายหลังการให้
เคมีบําบัดและ/หรือการฉายรังสี) และ brentuximab vedotin (Adcetris) การรักษาหรือการรักษาอื่นๆ อย่างน้อย 3 วิธี 
รวมทั้งการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์

เพื่อรักษามะเร็งศีรษะและคอบางชนิดที่กลับมาซํ้าหรือทีลุ่กลามไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกายหรือแย่ลงในระหว่างหรือหลังการ
รักษาด้วยยาเคมบีําบัดอื่น ๆ

เพื่อรักษามะเร็ง urothelial (มะเร็งเยื่อบุกระเพาะปัสสาวะและส่วนอื่น ๆ ของทางเดินปัสสาวะ) ที่แพรก่ระจายไปยังส่วนอื่น ๆ 
ของร่างกายและแย่ลงในระหว่างหรือหลังการรักษาด้วยยาเคมบีําบัดอื่น ๆ นอกจากนีย้ังใชห้ลังการผ่าตัดเพื่อเอา   urothelial 
มะเร็ง เพื่อลดความเสี่ยงที่มะเร็งจะกลับมา

เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับ ipilimumab เพื่อรักษามะเร็งลําไส้ใหญบ่างชนิด (มะเร็งที่เริ่มต้นในลําไส้ใหญ่) ในผู้ใหญแ่ละเด็ก
อายุ 12 ปีขึ้นไปทีแ่พร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกายและมีอาการแย่ลงหลังการรักษาด้วยเคมบีําบัดอื่น ๆ ยา
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ร่วมกับ ipilimumab เพื่อรักษามะเร็งตับ (HCC; มะเร็งตับชนิดหนึ่ง) ในผู้ทีเ่คยรักษาด้วย sorafenib (Nexafar)

เพื่อรักษามะเร็งหลอดอาหารบางชนิด (มะเร็งท่อทีเ่ชื่อมระหว่างลําคอกับกระเพาะอาหาร) ทีลุ่กลามไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกาย 
อาการแย่ลงหลังการรักษาด้วยยาเคมีบําบัดอื่นๆ หรือไม่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดได้ นอกจากนีย้ังสามารถใชร้่วมกับฟลูออโร
ยูราซิลและยาเคมบีําบัดที่มสี่วนผสมของแพลตตินัม (ซิสพลาติน, คาร์โบพลาติน) เพื่อรักษามะเร็งหลอดอาหารชนิดอื่นที่กลับมา
ซํ้าหรือแพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย

ร่วมกับ fluorouracil และยาเคมบีําบัดที่มีส่วนผสมของแพลตตินัม (cisplatin, carboplatin) เพื่อรักษามะเร็งกระเพาะอาหาร
บางชนิด (มะเร็งกระเพาะอาหาร) หรือมะเร็งหลอดอาหาร (มะเร็งที่อยูใ่นบริเวณทีก่ระเพาะอาหารตรงกับหลอดอาหาร) ทีแ่พร่
กระจายไปยัง ส่วนอื่นๆ ของร่างกาย,

และร่วมกับ ipilimumab เพื่อรักษามะเร็งเยื่อหุ้มปอด (มะเร็งชนิดหนึ่งที่มีผลต่อเยื่อบชุั้นในของปอดและช่องอก) ในผู้ใหญ่
ที่ไม่สามารถผ่าตัดออกได้

Nivolumab อยูใ่นกลุ่มยาทีเ่รียกว่าโมโนโคลนัลแอนติบอดี ทํางานโดยช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของคุณชะลอหรือหยุดการเจริญ
เติบโตของเซลลม์ะเร็ง

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Nivolumab มาในรูปแบบของเหลวที่จะฉีดเข้าเส้นเลือดโดยแพทย์หรือพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลภายใน 30 นาที

เมื่อให้นิโวลูแมบเพียงอย่างเดียวเพื่อรักษามะเร็งเมลาโนมา มะเร็งปอดชนิดไม่ใชเ่ซลล์ขนาดเล็ก (NSCLC) มะเร็งต่อมนํ้าเหลือง 
Hodgkin มะเร็งศีรษะและคอ มะเร็งท่อปัสสาวะ มะเร็งต่อมไร้ท่อ RCC ขั้นสูง มะเร็งลําไส้ใหญ่ หรือมะเร็งหลอดอาหาร มักจะไดร้ับ
ทุกๆ 2 หรือ 4 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับปริมาณของคุณตราบเท่าที่แพทย์ของคุณแนะนําให้คุณรับการรักษา

เมื่อให้ nivolumab ร่วมกับ ipilimumab เพื่อรักษามะเร็งผิวหนัง มะเร็งตับ มะเร็งลําไส้ใหญ่ หรือ RCC มักจะใหย้า 
ipilimumab ทุกๆ 3 สัปดาห์ 4 ครั้ง และจากนั้นให้เพียงอย่างเดียวทุกๆ 2 หรือ 4 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับขนาดยาของคุณ ตราบใดที่
แพทย์ของคุณแนะนําให้คุณรับการรักษา

เมื่อให้ nivolumab ร่วมกับ ipilimumab เพื่อรักษา NSCLC มักจะได้รับทุกๆ 2 สัปดาหต์ราบเท่าทีแ่พทย์ของคุณแนะนําให้คุณรับ
การรักษา

เมื่อให้ nivolumab ร่วมกับ ipilimumab เพื่อรักษามะเร็งเยื่อหุ้มปอดชนิดมะเร็ง มักให้ทุกๆ 3 สัปดาห์ ตราบเท่าที่แพทย์ของ
คุณแนะนําให้คุณรับการรักษา

เมื่อให้ nivolumab ร่วมกับ ipilimumab และ platinum chemotherapy เพื่อรักษา NSCLC มักให้ทุกๆ 3 สัปดาห์ ตราบเท่า
ที่แพทยข์องคุณแนะนําให้คุณรับการรักษา

เมื่อให้ nivolumab ร่วมกับ cabozantinib เพื่อรักษา RCC ขั้นสูง มักจะให้ทุกๆ 2 หรือ 4 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับปริมาณของคุณ
ตราบเท่าที่แพทย์ของคุณแนะนําให้คุณรับการรักษา

เมื่อให้นิโวลูแมบร่วมกับฟลอูอโรยูราซิลและยาเคมีบําบัดทีม่ีส่วนผสมของแพลตตนิัมเพื่อรักษามะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็ง
หลอดอาหารหรือมะเร็งหลอดอาหาร
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ให้ทุกๆ 2 หรือ 3 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับปริมาณของคุณตราบเท่าที่แพทย์ของคุณแนะนําใหคุ้ณรับการรักษา

Nivolumab อาจทําให้เกิดปฏิกิริยารุนแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตในระหว่างการให้ยา แพทย์หรือพยาบาลจะดูแลคุณอย่างใกล้ชิด
ในขณะที่คุณได้รับยาและไม่นานหลังจากการให้ยา เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่มีปฏิกิริยารุนแรงต่อยา แจ้งให้แพทย์หรือพยาบาลทราบทันที 
หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ทีอ่าจเกิดขึ้นระหว่างการใหย้า: หนาวสั่นหรือสั่น อาการคัน ผื่นแดง หน้าแดง หายใจลําบาก เวียนศีรษะ 
มีไข้ และรู้สึกหน้ามืด

แพทย์ของคุณอาจชะลอการให้ยา ชะลอ หรือหยุดการรักษาด้วยการฉีดนโิวลูแมบ หรือรักษาคุณด้วยยาเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการ
ตอบสนองต่อยาและผลข้างเคียงใดๆ ที่คุณพบ พูดคุยกับแพทย์เกี่ยวกับความรู้สึกของคุณในระหว่างการรักษา

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใชย้า) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยการฉีดนโิวลูแมบ อ่าน
ข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนได้รับการฉีดนิโวลูแมบ
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยานโิวลูแมบ ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในการฉีดนโิวลูแมบ สอบถามเภสัชกรของ
คุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการใช้ยา

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่นๆ ที่คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่าง
ระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ แจ้งแพทย์ของคุณด้วยว่าคุณมีหรือเคยเป็นโรคภูมิ
ต้านตนเองหรือไม่ (ภาวะทีร่ะบบภูมิคุ้มกันโจมตีส่วนทีม่ีสุขภาพดีของร่างกาย) เช่น โรคโครห์น (ภาวะทีร่ะบบภูมิคุ้มกันโจมตีเยื่อบุ
ทางเดินอาหารทําให้เกิดอาการปวด ท้องร่วง นํ้าหนักลด และมีไข)้ อาการลําไส้ใหญบ่วมเป็นแผล (ภาวะทีท่ําให้เกิดอาการบวมและ
เจ็บในเยื่อบุลําไส้ใหญ่ [ลําไส้ใหญ่] และไส้ตรง) หรือโรคลูปัส (ภาวะทีร่ะบบภูมิคุ้มกันโจมตีเนื้อเยื่อและอวัยวะจํานวนมากรวมทั้ง
ผิวหนัง ข้อต่อ เลือด และไต); โรคปอดหรือปัญหาการหายใจทุกประเภท หรือโรคไทรอยด์ ไต หรือตับ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ คุณจะต้องทําการทดสอบการตั้งครรภก์่อนจึงจะได้รับยานิโวลูแมบ 
คุณไม่ควรตั้งครรภใ์นขณะที่คุณได้รับการฉีดนิโวลูแมบ คุณควรใชก้ารคุมกําเนิดที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์
ระหว่างการรักษาด้วยการฉีดนโิวลูแมบและอย่างน้อย 5 เดือนหลังจากใหย้าครั้งสุดท้าย พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับวิธีการ
คุมกําเนิดที่เหมาะกับคุณ หากคุณตั้งครรภ์ขณะได้รับการฉีดนโิวลูแมบ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที การฉีด Nivolumab 
อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูกหรือวางแผนทีจ่ะให้นมลูก คุณไม่ควรใหน้มลูกขณะได้รับการฉีดนโิวลูแมบและเป็นเวลา 5 
เดือนหลังจากให้ยาครั้งสุดท้าย

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่
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ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

หากคุณไม่ไดร้ับการนัดหมายเพื่อรับการฉีดนิโวลูแมบ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณโดยเร็วที่สุด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

การฉีด Nivolumab อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไม่หายไป:

ปวดข้อ หลัง กราม หรือกระดูก

ปวดกล้ามเนื้อหรืออ่อนแรง

ผิวแห้ง แตก เป็นขุย

แดง บวม หรือปวดที่ฝ่ามือหรือฝ่าเท้า

แผลในปาก

ตาแห้งหรือปากแห้ง

เปลี่ยนความรู้สึกของรสชาติ

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านี้หรือตามที่ระบุไว้ในส่วน HOW ใหแ้จ้งแพทย์ของคุณทันทีหรือ
รับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

หายใจถี่

อาการไอใหม่หรือแย่ลง

ไอเป็นเลือด

อาการเจ็บหน้าอก

ท้องเสีย

ปวดท้องหรือความอ่อนโยน

อุจจาระเป็นสดีํา ชักช้า เหนียว หรือมีเลือดปน

เหนื่อยหรืออ่อนแรง

รู้สึกหนาว

เสียงหรือเสียงแหบ

หัวใจเต้นเร็ว

เหงื่อออกเพิ่มขึ้น

การเปลี่ยนแปลงของนํ้าหนัก (เพิ่มหรือลด)

การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์หรือพฤติกรรม (ความต้องการทางเพศลดลง ความหงุดหงิด หรือหลงลืม)

ปวด แสบร้อน เสียวซ่า หรือชาทีม่ือหรือเท้า

ปวดหัวรวมทั้งเรื่องทีไ่ม่ปกติหรือไมห่าย
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ความสับสน

ไข้

ผมร่วง

อาการคัน ผื่น ลมพิษ หรือตุ่มพองบนผิวหนัง

ท้องผูก

คลื่นไส้

อาเจียน

อาการง่วงนอน

อาการวิงเวียนศีรษะหรือเป็นลม

ผิวหรือตาเหลือง ปัสสาวะสีเข้ม เลือดออกหรือชํ้าง่ายกว่าปกติ เบื่ออาหาร พลังงานลดลง หรือปวดบริเวณท้องด้านขวา

เพิ่มความกระหาย

ปัสสาวะลดลงหรือเพิ่มขึ้น

ใบหน้า แขน ขา เท้า หรือข้อเท้าบวม

เลือดในปัสสาวะ

การเปลี่ยนแปลงในการมองเห็นรวมถึงความไวต่อแสง

ลมหายใจที่มีกลิ่นผลไม้

เจ็บในปาก จมูก คอ หรือบริเวณอวัยวะเพศ

การฉีด Nivolumab อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่รับยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณไ์ม่พึง
ประสงคจ์าก MedWatch ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) หรือทางโทรศัพท์ 
(1-800-332-1088)

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างเพื่อตรวจสอบ
การตอบสนองของร่างกายคุณต่อการฉีดนิโวลูแมบ สําหรับเงื่อนไขบางอย่าง แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการ
ก่อนที่คุณจะเริ่มการรักษาเพื่อดูว่ามะเร็งของคุณสามารถรักษาด้วยนโิวลูแมบได้หรือไม่

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

ชื่อแรนด์
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