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การฉีดออกเทรโอไทด์
ออกเสียงว่า (ok tree' oh tide)

hy เป็นยานี้กําหนด?

การฉีด Octreotide แบบปล่อยทันทีใชเ้พื่อลดปริมาณฮอร์โมนการเจริญเติบโต (สารธรรมชาต)ิ ที่ผลิตโดยผู้ทีม่ี 
acromegaly (ภาวะที่ร่างกายผลิตฮอร์โมนการเจริญเติบโตมากเกินไป ทําให้มือ เท้า และใบหน้าขยายใหญ่ขึ้น ปวดข้อ และ
อาการอื่น ๆ ) ที่ไม่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัด ฉายรังสี หรือยาอื่นได้ นอกจากนี้ การฉีด Octreotide ออกฤทธิท์ันทียังใช้
เพื่อควบคุมอาการท้องร่วงและอาการแดงที่เกิดจากเนื้องอกของ carcinoid (เนื้องอกที่เติบโตช้าซึ่งปล่อยสารธรรมชาตทิี่อาจ
ทําใหเ้กิดอาการได)้ และ vasoactive ในลําไส้เล็กหลั่ง adenomas (VIP-omas; เนื้องอกที่ก่อตัวในตับอ่อนและปล่อยสาร
ธรรมชาติ ที่อาจทําใหเ้กิดอาการได้) การฉีด Octreotide long-acting ใช้เพื่อควบคุม acromegaly, carcinoid tumors, 
และ VIP-omas ในผู้ที่เคยรักษาด้วยการฉีด octreotide ได้สําเร็จ แต่อยากได้รับการฉีดน้อยกว่า การฉีด Octreotide อยู่ใน
กลุ่มยาที่เรียกว่า octapeptides มันทํางานโดยการลดปริมาณของสารธรรมชาติบางชนิดที่ผลิตโดยร่างกาย

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Octreotide มาในรูปแบบสารละลายออกฤทธิ์ทันที (ของเหลว) สําหรับฉีดเพื่อฉีดเข้าใต้ผิวหนัง (ใต้ผิวหนัง) หรือฉีดเข้า
เส้นเลือดดํา (เข้าเส้นเลือด) Octreotide ยังเป็นการฉีดที่ออกฤทธิน์านโดยแพทย์จะฉีดเข้ากล้ามเนื้อก้นโดยแพทย์ หรือ
พยาบาล การฉีด Octreotide แบบปล่อยทันทีมักจะฉีด 2 ถึง 4 ครั้งต่อวัน การฉีด Octreotide Long-acting มักจะฉีด
ทุกๆ 4 สัปดาห์ ฉีด octreotide แบบปล่อยทันทใีนเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง 
และขอใหแ้พทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ฉีด octreotide ให้ตรงตามที่กําหนด อย่าฉีดมากหรือ
น้อยหรือฉีดบ่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

หากคุณยังไม่ได้รับการรักษาด้วยการฉีดออกทรีโอไทด์ คุณจะเริ่มการรักษาด้วยการฉีดออกทรโีอไทดท์ันที คุณจะได้รับการ
รักษาด้วยการฉีดแบบปล่อยทันทีเป็นเวลา 2 สัปดาห์ และแพทย์ของคุณอาจค่อยๆ เพิ่มขนาดยาของคุณในช่วงเวลานั้น หาก
ยานั้นได้ผลสําหรับคุณและไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรง แพทย์อาจฉีดยาที่ออกฤทธิย์าวนานให้คุณหลังจากผ่านไป 2 
สัปดาห์ เพื่อควบคุมสภาพของคุณ คุณอาจต้องได้รับการฉีดยาที่ออกฤทธิท์ันทีต่อไปเป็นเวลา 2 สัปดาห์หรือนานกว่านั้นหลัง
จากที่คุณไดร้ับการฉีดทีอ่อกฤทธิ์นานครั้งแรก แพทยข์องคุณอาจเพิ่มหรือลดปริมาณการฉีดที่ออกฤทธิ์นาน 2 หรือ 3 เดือน
หลังจากที่คุณได้รับครั้งแรก

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a693049.html 1/6

TITLE - OCTREOTIDE ACETATE / SANDOSTATIN 
MEDICATION PATIENT INFORMATION IN THAI

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-octreotide-acetate-sandostatin-lar-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a693049.html


15/4/22, 11:20 น. การฉีด Octreotide สมุนไพรยาและอาหารเสริม

หากคุณกําลังรับการรักษาเนื้องอก carcinoid หรือ VIP-oma คุณอาจมีอาการแย่ลงเป็นครั้งคราวในระหว่างการรักษา 
หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น แพทย์ของคุณอาจบอกใหคุ้ณใช้ยาฉีดที่ปล่อยยาทันทเีป็นเวลาสองสามวันจนกว่าอาการของคุณจะ
ควบคุมได้

หากคุณมีอะโครเมกาลีและได้รับการรักษาด้วยการฉายรังสี แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าใช้การฉีดออกทรีโอไทด์ทันทีเป็น
เวลา 4 สัปดาหท์ุกปี หรือไม่ควรฉีดยาที่ออกฤทธิ์ยาวเป็นเวลา 8 สัปดาห์ทุกปี วิธีนีจ้ะช่วยให้แพทย์ของคุณเห็นว่าการฉายรังสี
ส่งผลต่อสภาพของคุณอย่างไร และตัดสินใจว่าคุณควรยังคงรักษาด้วยออกทรโีอไทด์หรือไม่

การฉีด Octreotide แบบปล่อยทันทีนั้นมาในขวดเล็ก หลอดบรรจุ และปากกาจ่ายยาที่มีตลับยา ต้องแน่ใจว่าคุณรูว้่าออค
ทรโีอไทด์ของคุณบรรจุในภาชนะประเภทใดและอุปกรณ์ใดบ้าง เช่น เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา หรือปากกา คุณจะต้องฉีดยา

หากคุณกําลังใช้การฉีดยาแบบปลดปล่อยทันทจีากขวด ยาหลอด หรือปากกาจ่ายยา คุณอาจสามารถฉีดยาเองทีบ่้านหรือให้
เพื่อนหรือญาติฉีดยาได้ ขอให้แพทยแ์สดงให้คุณหรือผู้ที่จะทําการฉีดดูวิธีการฉีดยา พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับตําแหน่ง
ทีคุ่ณควรฉีดยาในร่างกายและวิธีที่คุณควรหมุนจุดฉีดยาเพื่อไม่ให้ฉีดยาที่จุดเดิมบ่อยเกินไป ก่อนที่คุณจะฉีดยา ให้มองที่
ของเหลวเสมอ และอย่าใช้หากมีเมฆมากหรือมีอนุภาค ตรวจสอบว่าไม่ผ่านวันหมดอายุ สารละลายสําหรับฉีดมีปริมาณ
ของเหลวที่ถูกต้อง และของเหลวมีความใสและไม่มีสี ห้ามใช้ขวดยา แอมพูล หรือปากกาจ่ายยาหากหมดอายุ

อ่านคําแนะนําการใชท้ี่มาพร้อมกับยาของผู้ผลิตอย่างระมัดระวัง คําแนะนําเหล่านีอ้ธิบายวิธีการฉีดปริมาณของการฉีด
ออกทรโีอไทด์ อย่าลืมถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณ หากคุณมีคําถามใดๆ เกี่ยวกับวิธีการฉีดยานี้

ทิ้งปากกาจ่ายยา ไวอัล แอมพูล หรือหลอดฉีดยาที่ใช้แล้วในภาชนะที่ทนทานต่อการเจาะ พูดคุยกับแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ
เกี่ยวกับวิธีการทิ้งภาชนะที่ทนต่อการเจาะ

การฉีด Octreotide อาจควบคุมอาการของคุณได้ แต่จะไม่สามารถรักษาอาการของคุณได้ ใช้การฉีดออกทรีโอไทด์ต่อไป
แม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดใช้การฉีดออกทรีโอไทด์โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ หากคุณหยุดใช้การฉีดออกทรีโอไทด์ อาการ
ของคุณอาจกลับมา

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนใช้การฉีดออกทรโีอไทด์
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณ หากคุณแพ้ยาฉีดออกทรโีอไทด์ ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในการฉีดออกทรโีอไทด์ 
สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม หากคุณจะใช้การฉีดยาที่ออกฤทธิน์าน ให้แจ้งแพทย์ด้วยหากคุณแพ้นํ้า
ยาง
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แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ตัวบล็อกเบต้าเช่น atenolol (Tenormin), 
labetalol (Normodyne), metoprolol (Lopressor, Toprol XL), nadolol (Corgard) และ propranolol 
(Inderal); bromocriptine (Cycloset, Parlodel); ตัวป้องกันช่องแคลเซียมเช่น amlodipine (Norvasc), 
diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac, อื่น ๆ ), felodipine (Plendil), nifedipine (Adalat, Procardia), 
nisoldipine (Sular) และ verapamil (Calan, Isoptin, Verelan); ไซโคลสปอริน (Gengraf, Neoral, 
Sandimmune); อินซูลินและยารับประทานสําหรับโรคเบาหวาน ควินดิีน; และ terfenadine (Seldane) (ไม่มใีห้บริการ
ในสหรัฐอเมริกา)

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณได้รับสารอาหารทางหลอดเลือดทั้งหมด (TPN; การให้อาหารโดยให้
ของเหลวที่มสีารอาหารเข้าเส้นเลือดโดยตรง) และหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ ตับ หรือไต

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังให้นมบุตร คุณอาจตั้งครรภ์ได้ในระหว่างการรักษาด้วย
ออกทรีโอไทด์ แม้ว่าคุณจะไม่สามารถตั้งครรภ์ก่อนการรักษาได้เนื่องจากคุณมีอโครเมกาลี พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยว
กับวิธีการคุมกําเนิดที่เหมาะกับคุณ หากคุณตั้งครรภ์ขณะได้รับการฉีดออกทรีโอไทด์ ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ใหท้านอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทยจ์ะแจ้งใหคุ้ณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

หากคุณลืมฉีดยาที่ฉีดยาทันททีี่นึกได้ ให้ฉีดยาที่ลืมไปทันททีี่นึกได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาที่ต้องให้ยาครั้งต่อไป ให้
ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าฉีดยาสองครั้งเพื่อชดเชยการไม่ได้รับ

หากคุณพลาดการนัดหมายเพื่อรับยาฉีดทีอ่อกฤทธิ์ยาวนาน ให้โทรเรียกแพทย์เพื่อกําหนดเวลาการนัดหมายใหม่

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

ยานี้อาจทําให้นํ้าตาลในเลือดของคุณเปลี่ยนแปลง คุณควรทราบอาการของนํ้าตาลในเลือดสูงและตํ่า และจะทําอย่างไรถ้า
คุณมีอาการเหล่านี้

การฉีด Octreotide อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรง
หรือไมห่ายไป:

ท้องเสีย

ท้องผูก

อุจจาระสีซีด เทอะทะ มีกลิ่นเหม็น

รู้สึกว่าจําเป็นต้องล้างลําไสอ้ย่างต่อเนื่อง

แก๊ส

อาการปวดท้อง

คลื่นไส้
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อิจฉาริษยา

ปวดหัว

อาการวิงเวียนศีรษะ

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

ปวดหลัง กล้ามเนื้อ หรือข้อ

เลือดกําเดาไหล

ผมร่วง

ปวดบริเวณที่ฉีดยา

การมองเห็นเปลี่ยนไป

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที:

ปวดบริเวณส่วนบนขวาของท้อง กลางท้อง หลัง หรือไหล่

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

หัวใจเต้นช้าหรือผิดปกติ

ความเกียจคร้าน

ไวต่อความเย็น

ผิวซีด แห้ง

เล็บและผมเปราะ

หน้าบวม

เสียงแหบ

ภาวะซึมเศร้า

ประจําเดือนมามาก

บวมที่ฐานของคอ

ความแน่นในลําคอ

หายใจลําบากและกลืนลําบาก

ผื่น

อาการคัน

การฉีด Octreotide อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะที่รับยา
นี้

หากคุณพบผลข้างเคียงทีร่้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
จาก MedWatch ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) หรือทางโทรศัพท์ 
(1-800-332-1088)
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หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกําจัดยานี้?

หากคุณกําลังเก็บยาฉีดที่ออกฤทธิ์ยาวนานไว้ที่บ้านจนกว่าจะถึงเวลาที่แพทย์หรือพยาบาลต้องฉีดยา คุณควรเก็บไว้ในกล่อง
เดิมในตู้เย็นและป้องกันไม่ใหถู้กแสง หากคุณจะเก็บสารละลายที่ปล่อยทันทสีําหรับการฉีดในหลอด ขวดแก้ว หรือปากกาจ่ายยา 
คุณควรเก็บไวใ้นกล่องเดิมในตูเ้ย็นเพื่อป้องกันไม่ใหถู้กแสง อย่าหยุด คุณสามารถเก็บขวดยาฉีดหลายขนาดที่ฉีดทันทีหลังจาก
ใช้งานครั้งแรกที่อุณหภูมิห้องนานถึง 14 วัน คุณสามารถเก็บปากกาจ่ายยาแบบปล่อยทันทีที่อุณหภูมิห้องหลังจากใช้งานครั้ง
แรกได้นานถึง 28 วันโดยเปิดฝาปากกาไว้เสมอ คุณสามารถเก็บขวดยาฉีดครั้งเดียวและหลอดฉีดยาแบบฉีดทันททีี่อุณหภูมิ
ห้องได้นานถึง 14 วัน

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

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

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

อาการของยาเกินขนาดอาจรวมถึง:
หัวใจเต้นช้าหรือผิดปกติ

อาการวิงเวียนศีรษะ

เป็นลม

ล้าง

ท้องเสีย

ความอ่อนแอ

ลดนํ้าหนัก

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?
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นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างก่อนและระหว่าง
การรักษาของคุณเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อการฉีดออกทรีโอไทด์

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

Bynfezia®

แซนโดสแตติน®

แซนโดสแตติน®LAR Depot

แก้ไขล่าสุด - 05/15/2020
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