
บ้าน →ยา สมุนไพรและอาหารเสริม → การฉีดโอมาลซิูแมบ

URL ของหน้านี:้ https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a603031.html

Omalizumab ฉีด
ออกเสียงว่า (โอ้ mah lye zoo' mab)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

การฉีด Omalizumab อาจทําใหเ้กิดอาการแพอ้ย่างรุนแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิต คุณอาจมีอาการแพ้ทันทหีลังจากไดร้ับ
ยาฉีด omalizumab หรือไม่เกิน 4 วันต่อมา นอกจากนี้ อาการแพอ้าจเกิดขึ้นหลังจากที่คุณได้รับยาครั้งแรกหรือเมื่อใดก็ได้
ระหว่างการรักษาด้วยโอมาลซิูแมบ แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณแพ้ยาฉีด omalizumab และถ้าคุณมีหรือ
เคยแพ้อาหารหรือแพต้ามฤดูกาล อาการแพย้าใดๆ อย่างร้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิต หรือปัญหาการหายใจกะทันหัน

คุณจะไดร้ับยา omalizumab เข็มแรกในสํานักงานแพทย์หรือสถานพยาบาล และปริมาณเพิ่มเติมจนกว่าแพทย์จะรู้สึกว่าคุณ
ปลอดภัยที่จะรับ omalizumab ทีบ่้าน คุณจะอยู่ในสํานักงานเป็นระยะเวลาหนึ่งหลังจากได้รับยา เพื่อให้แพทย์สามารถดูแล
คุณอย่างใกล้ชิดเพื่อหาสัญญาณของอาการแพ้ แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณมีอาการใด ๆ ต่อไปนี:้ หายใจมี
เสียงหวีดหรือหายใจลําบาก หายใจลําบาก ไอ แน่นหน้าอก เวียนศีรษะ เป็นลม หัวใจเต้นเร็วหรืออ่อนแรง ความวิตกกังวล ความ
รู้สึกว่ามีสิ่งเลวร้ายกําลังจะเกิดขึ้น หน้าแดง คัน ลมพิษ รู้สึกอุ่น บวมที่คอหรือลิ้น คอแน่น เสียงแหบ หรือกลืนลําบาก โทรเรียก
แพทย์ของคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินทันทีหากคุณพบอาการเหล่านีห้ลังจากทีคุ่ณออกจากแพทย์'

แพทย์ของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใชย้า) ทุกครั้งที่คุณได้รับการฉีด omalizumab อ่านข้อมูลอย่าง
ละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ นอกจากนีคุ้ณยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซตส์ํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://
www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) หรือเว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อขอรับคู่มือการใชย้า

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการได้รับการฉีด omalizumab

hy เป็นยานี้กําหนด?

การฉีด Omalizumab ใช้เพื่อลดจํานวนการโจมตีของโรคหอบหืด (หายใจดังเสียงฮืด ๆ หายใจถี่และหายใจลําบาก) ในผู้ใหญ่และ
เด็กอายุ 6 ปีขึ้นไปทีเ่ป็นโรคภูมิแพ้
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โรคหอบหืด (โรคหอบหืดที่เกิดจากการสูดดมสารต่างๆ เช่น สะเก็ดผิวหนัง ละอองเกสร และไรฝุ่น) ซึ่งอาการไม่ได้ควบคุมด้วยสเตีย
รอยด์ที่สูดดม นอกจากนี้ยังใช้ในการรักษา polyps จมูก (บวมของเยื่อบุจมูก) ในผู้ใหญ่ทีอ่าการไม่ได้ควบคุมด้วยสเตียรอยดท์ีสู่ดดม 
นอกจากนี้ Omalizumab ยังใชร้ักษาลมพิษเรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตทุีแ่น่ชัดว่าไม่สามารถรักษาด้วยยาต้านฮีสตามีนได้สําเร็จ เช่น 
ไดเฟนไฮดรามีน (เบนาดริล) เซทริิซีน (ซีร์เทค) ไฮดรอกซีไซน์ (วิสตาริล) และลอราทาดีน (คลาริติน) ในผู้ใหญแ่ละเด็กอายุ 12 ปี และ
แก่กว่า Omalizumab ไมไ่ด้ใช้รักษารูปแบบอื่น ๆ ของลมพิษหรืออาการแพ้ การฉีด Omalizumab อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่าโมโนโค
ลนอลแอนติบอดี ทํางานโดยการปิดกั้นการทํางานของสารธรรมชาติบางชนิดในร่างกายทีท่ําให้เกิดอาการของโรคหอบหืดจากภูมิแพ้

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

การฉีด Omalizumab มาในรูปแบบเข็มฉีดยาทีเ่ตรียมไว้ล่วงหน้าและเป็นผงสําหรับผสมกับนํ้าเพื่อฉีดเข้าใต้ผิวหนัง (ใต้ผิวหนัง) 
เมื่อใช้ omalizumab ในการรักษาโรคหอบหืดจากภูมิแพ้หรือติ่งเนื้อในจมูก มักฉีดทุกๆ 2 หรือ 4 สัปดาห์ คุณอาจได้รับการฉีดอย่าง
น้อยหนึ่งครั้ง ขึ้นอยู่กับนํ้าหนักและสภาพทางการแพทยข์องคุณ เมื่อใช้ omalizumab เพื่อรักษาลมพิษเรื้อรัง มักใหทุ้กๆ 4 สัปดาห์ 
แพทย์ของคุณจะกําหนดระยะเวลาในการรักษาของคุณโดยพิจารณาจากสภาพของคุณและการตอบสนองต่อยาของคุณไดด้ีเพียงใด

หากคุณกําลังจะฉีดยาโอมาลิซูแมบด้วยตัวเองทีบ่้านหรือให้เพื่อนหรือญาติฉีดยาให้ แพทย์จะแนะนําคุณหรือบุคคลที่จะฉีดยาให้ทราบ
วิธีการฉีดยา คุณและบุคคลทีจ่ะฉีดยาควรอ่านคําแนะนําการใชท้ี่มาพร้อมกับยาเป็นลายลักษณ์อักษร

ตรวจสอบกระบอกฉีดยาที่บรรจุไว้ล่วงหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ผ่านวันหมดอายุที่พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ จับกระบอกฉีดยาโดยใหเ้ข็มที่ปิด
อยู่ชี้ลง มองดขูองเหลวในกระบอกฉีดยาอย่างใกลช้ิด ของเหลวควรใสและไม่มีสจีนถึงสเีหลืองอมนํ้าตาลซีด และไม่ควรขุ่นหรือ
เปลี่ยนสี หรือมีก้อนหรืออนุภาค โทรติดต่อเภสัชกรของคุณหากมีปัญหาใดๆ กับบรรจุภัณฑ์หรือหลอดฉีดยา และห้ามฉีดยา

ปล่อยให้กระบอกฉีดยาอุ่นทีอุ่ณหภูมิห้องเป็นเวลา 15 ถึง 30 นาทีจากแสงแดดโดยตรงก่อนที่คุณจะฉีดยา อย่าพยายามอุ่นยาด้วย
การอุ่นในไมโครเวฟ แช่ในนํ้าร้อน หรือด้วยวิธีอื่นใด ฉีด omalizumab ภายใน 4 ชั่วโมงหลังจากนําออกจากตู้เย็น ทิ้งกระบอกฉีดยา
ที่ใชแ้ล้วในภาชนะทีท่นต่อการเจาะ พูดคุยกับแพทย์หรือเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับวิธีการทิ้งภาชนะทีท่นต่อการเจาะ

อย่าถอดฝาออกจากกระบอกฉีดยาที่เติมไว้ล่วงหน้าจนกว่าคุณจะพร้อมทีจ่ะฉีดโอมาลิซูแมบ อย่าเปลี่ยนฝาครอบหลังจากถอดออก 
อย่าใช้กระบอกฉีดยาถ้าคุณทิ้งมันลงบนพื้น

คุณอาจฉีด omalizumab ฉีดทีด่้านหน้าของต้นขาหรือที่ใดก็ได้บนท้องของคุณ ยกเว้นสะดือ (สะดือ) และบริเวณรอบ ๆ 2 นิ้ว หาก
บุคคลอื่นกําลังฉีดยาของคุณ อาจใชบ้ริเวณด้านนอกของต้นแขนด้วย ห้ามฉีดยาเข้าสู่ผิวหนังทีอ่่อนโยน ฟกชํ้า แดง แข็งหรือไม่
สมบูรณ์ หรือมีรอยแผลเป็น ไฝ หรือรอยฟกชํ้า เลือกจุดอื่นในแต่ละครั้งที่คุณฉีดยา ห่างจากจุดที่คุณเคยใชม้าก่อนอย่างน้อย 1 นิ้ว 
หากไม่ไดฉ้ีดขนาดเต็มใหโ้ทรติดต่อแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ
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อาจใช้เวลาสักครู่ก่อนที่คุณจะรู้สึกถึงประโยชน์ของการฉีด omalizumab อย่างเต็มที่ อย่าลดขนาดยาอื่น ๆ ของโรคหอบหืด ติ่งเนื้อ
ในจมูก หรือยาแก้โรคลมพิษ หรือหยุดใชย้าอื่นทีแ่พทย์สั่ง เว้นแต่แพทย์จะสั่งให้คุณทําเช่นนั้น แพทย์ของคุณอาจต้องการลดปริมาณ
ยาอื่นๆ ของคุณทลีะน้อย

การฉีด Omalizumab ไมไ่ด้ใช้เพื่อรักษาอาการหอบหืดอย่างกะทันหัน แพทย์ของคุณจะกําหนดให้ยาสูดพ่นทีอ่อกฤทธิ์สั้นเพื่อใช้ใน
ระหว่างการโจมตี พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับวิธีการรักษาอาการหอบหืดอย่างกะทันหัน หากอาการหอบหืดของคุณแย่ลงหรือ
หากคุณมีอาการหอบหืดกําเริบบ่อยขึ้น ควรปรึกษาแพทย์

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนได้รับการฉีดโอมาลซิูแมบ
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาโอมาลซิแูมบ ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในการฉีดโอมาลิซแูมบ สอบถามเภสัชกร
ของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการใช้ยา หากคุณจะใชก้ระบอกฉีดยาแบบเติม บอกแพทย์ว่าคุณหรือผู้ทีจ่ะฉีดยา
ให้คุณแพ้ยางหรือนํ้ายางไหม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรอื่นๆ ทีคุ่ณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: การแพ้ (การฉีดหลายครั้งเป็นประจําเพื่อป้องกันไมใ่ห้
ร่างกายเกิดอาการแพต้่อสารบางชนิด) และยาทีก่ดภูมิคุ้มกันของคุณ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณ
อย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นมะเร็งมาก่อน

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะใชก้ารฉีด 
omalizumab ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณ

พูดคุยกับแพทยข์องคุณว่ามีความเสี่ยงทีคุ่ณจะเป็นโรคพยาธิปากขอ พยาธติัวกลม พยาธแิสห้รือพยาธเิส้นด้ายหรือไม่ (การ
ติดเชื้อจากพยาธิทีอ่าศัยอยู่ภายในร่างกาย) แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบหากคุณมีหรือเคยติดเชื้อประเภทใด ๆ ทีเ่กิด
จากเวิร์ม หากคุณมคีวามเสี่ยงสูงทีจ่ะเกิดการติดเชื้อประเภทนี้ การใชย้าฉีด omalizumab อาจเพิ่มโอกาสที่คุณจะติดเชื้อได้
จริง แพทย์ของคุณจะตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังในระหว่างและหลังการรักษา

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

หากคุณพลาดการฉีด omalizumab ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณโดยเร็วที่สุด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

การฉีด Omalizumab อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรง
หรือไมห่ายไป:
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ปวด, แดง, บวม, อบอุ่น, แสบร้อน, ชํ้า, แข็งหรือมีอาการคันในบริเวณทีฉ่ีด omalizumab

ปวดโดยเฉพาะที่ข้อ แขน ขา

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

ปวดหู

ปวดหัว

คลื่นไส้

บวมภายในจมูก คอ หรือไซนัส

อาการปวดท้อง

เลือดออกจมูก

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญหรือส่วนข้อควรระวังพิเศษ ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

มีไข้ ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ ผื่น และต่อมบวมภายใน 1 ถึง 5 วันหลังจากได้รับยาฉีด omalizumab

หายใจถี่

ไอเป็นเลือด

แผลที่ผิวหนัง

ปวดอย่างรุนแรง ชา และรู้สึกเสียวซ่าทีม่ือและเท้าของคุณ

ผู้ที่ได้รับการฉีด omalizumab บางคนมอีาการเจ็บหน้าอก หัวใจวาย ลิ่มเลือดในปอดหรือขา อาการอ่อนแรงชั่วคราวที่ด้านใดด้าน
หนึ่งของร่างกาย พูดไม่ชัด และการมองเห็นเปลี่ยนไป มีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะระบุได้ว่าอาการเหล่านีเ้กิดจากการฉีด omalizumab 
หรือไม่

การฉีด Omalizumab อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งบางชนิด มีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะระบุได้ว่ามะเร็งเหล่านีเ้กิดจากการ
ฉีด omalizumab หรือไม่

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใชย้านี้

การฉีด Omalizumab อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่ใชย้านี้

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?
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เก็บยานี้ไวใ้นบรรจภุัณฑ์ที่ส่งมาให้ห่างจากแสง ปิดให้สนิท และพ้นมือเด็ก เก็บยาฉีด omalizumab ไว้ในตู้เย็น แต่อย่าแช่แข็ง ทิ้ง
ยาที่ล้าสมัยหรือไม่จําเป็นอีกต่อไป พูดคุยกับเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการกําจัดยาอย่างเหมาะสม

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาหแ์ละยาหยอดตา 
ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไมท่นต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล็อคฝาครอบ
นิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในสถานที่ปลอดภัยทันที โดยให้อยู่ในตําแหน่งที่ลอยขึ้นและพ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

ควรกําจัดยาทีไ่ม่จําเป็นด้วยวิธพีิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทิ้งยานี้
ลงในชักโครก วิธทีี่ดทีี่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใชโ้ปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิล
ในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซตก์ารกําจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (http://
goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิเ์ข้าถึงโปรแกรมรับคืน

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?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างก่อนและระหว่าง
การรักษาของคุณเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อการฉีด omalizumab

ก่อนทําการทดสอบในห้องปฏิบัติการ แจ้งแพทยแ์ละเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัตกิารว่าคุณได้รับการฉีด omalizumab หรือหากคุณได้
รับการฉีด omalizumab ภายในปทีี่ผ่านมา

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

ชื่อแรนด์

โซแลร์®

แก้ไขล่าสุด - 06/15/2021

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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AHFS®ข้อมูลยาของผูป้่วย™ ©ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West 
Highway, Suite 900, เบเทสดา, แมริแลนด์ สงวนลิขสิทธิ์. ทําซํ้า
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