
บ้าน →ยา สมุนไพรและอาหารเสริม → การฉีดโทซิลิซูแมบ

URL ของหน้านี:้ https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a611004.html

การฉีดโทซลิิซูแมบ
ออกเสียงว่า (toe'' si liz' oo mab)

สังเกต:

ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาการฉีด Tocilizumab เพื่อรักษาโรค coronavirus 2019 (COVID-19) ร่วมกับ 
corticosteroids ในผู้ทีต่้องการออกซิเจนเสริม เครื่องช่วยหายใจ หรือผู้ทีต่้องการออกซิเจนจากเยื่อหุ้มเซลลภ์ายนอก 
(ECMO อุปกรณ์ทีเ่พิ่มออกซิเจนในเลือด) . FDA ไดอ้นุมัติ Emergency Use Authorization (EUA) เพื่ออนุญาตให้แจก
จ่ายยา tocilizumab เพื่อรักษาผู้ใหญ่และเด็กอายุ 2 ปขีึ้นไปทีเ่ข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยการติดเชื้อ COVID-19

คําเตือนทีส่ําคัญ:

การใชย้าฉีดโทซิลซิูแมบอาจลดความสามารถในการต่อสูก้ับการติดเชื้อจากแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา และเพิ่มความเสี่ยงทีคุ่ณ
จะติดเชื้อร้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตทีอ่าจแพร่กระจายไปทั่วร่างกาย แจ้งใหแ้พทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณมักได้
รับเชื้อชนิดใดๆ หรือหากคุณมีหรือคิดว่าคุณอาจติดเชื้อชนิดใดๆ ในตอนนี้ ซึ่งรวมถึงการติดเชื้อเล็กน้อย (เช่น แผลเปิดหรือ
แผลพุพอง) การติดเชื้อที่เป็นๆ หายๆ (เช่น เริม) และการติดเชื้อต่อเนื่องทีไ่ม่หายไป แจ้งแพทย์ของคุณด้วยว่าคุณมีหรือเคย
เป็นโรคเบาหวาน ไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV) หรืออาการใดๆ ทีส่่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของคุณ และหาก
คุณอาศัยอยู่ เคยอาศัยอยู่ หรือเคยเดินทางไปยังพื้นทีต่่างๆ เช่น หุบเขาแม่นํ้าโอไฮโอและแม่นํ้ามิสซิสซิปปี้ และภาคตะวันตก
เฉียงใต้ที่มีการติดเชื้อรารุนแรงมากขึ้น ปรึกษาแพทยห์ากคุณไม่ทราบว่าการติดเชื้อเหล่านี้เป็นเรื่องปกติในพื้นทีข่องคุณหรือ
ไม่ แจ้งแพทยข์องคุณด้วยหากคุณกําลังใช:้ abatacept (Orencia); adalimumab (Humira); อนาคนิระ (Kineret); 
certolizumab (ซิมเซีย); etanercept (Enbrel); golimumab (ซิมโปนี); อินฟลิซแิมบ (Remicade); ยาที่กดภูมิคุ้มกัน
เช่น azathioprine (Azasan, Imuran), cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune), methotrexate 
(Otrexup, Trexall, อื่น ๆ ), sirolimus (Rapamune) และ tacrolimus (Prograf); สเตียรอยด์ในช่องปากเช่น 
dexamethasone, methylprednisolone และ prednisone (Rayos); หรือ rituximab (Rituxan) หากคุณพบอาการ
ใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ทันท:ี มีไข้; หนาวสั่น; เหงื่อออก; หายใจลําบาก; เจ็บคอ; ไอ; ลดนํ้าหนัก; ท้องเสีย; อาการปวด
ท้อง; เลือดในเสมหะ เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาก อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ; ผิวอบอุ่น แดง หรือเจ็บปวด แผลที่ผิวหนังหรือใน
ปาก แสบร้อนเมื่อคุณปัสสาวะ ปัสสาวะบ่อย; หรือสัญญาณอื่นๆ ของการติดเชื้อ
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คุณอาจติดเชื้อวัณโรค (TB; การติดเชื้อในปอดชนิดหนึ่ง) หรือโรคตับอักเสบบี (โรคตับชนิดหนึ่ง) แต่ไม่มีอาการของโรค ใน
กรณีนี้ การฉีดโทซิลิซูแมบอาจเพิ่มความเสี่ยงทีก่ารติดเชื้อของคุณจะรุนแรงมากขึ้นและคุณจะมีอาการ แพทย์ของคุณจะ
ทําการทดสอบผิวหนังเพื่อดูว่าคุณติดเชื้อ TB หรือไม่ และอาจสั่งการตรวจเลือดเพื่อดูว่าคุณติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบหีรือไม่ 
หากจําเป็น แพทย์ของคุณจะจ่ายยารักษาการติดเชื้อนีใ้ห้คุณก่อนที่คุณจะเริ่มใชย้าฉีดโทซลิซิแูมบ แจ้งให้แพทย์ทราบ หากคุณ
เคยเป็นหรือเคยเป็นวัณโรคหรือไวรัสตับอักเสบบีมาก่อน หากคุณเคยไปประเทศทีม่ักพบวัณโรค หรือเคยอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย
วัณโรค หากคุณมีอาการใด ๆ ต่อไปนีข้องวัณโรค หรือหากคุณมีอาการเหล่านีใ้นระหว่างการรักษา โทรเรียกแพทย์ของคุณ
ทันที: ไอ, เจ็บหน้าอก, ไอเป็นเลือดหรือเสมหะ, อ่อนแรงหรือเหนื่อยล้า, ลดนํ้าหนัก, เบื่ออาหาร, หนาวสั่น, มีไขห้รือเหงื่อออก
ตอนกลางคืน โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหากคุณมีอาการเหล่านี้ของโรคตับอักเสบบหีรือหากคุณมีอาการเหล่านี้ในระหว่าง
หรือหลังการรักษา: เหนื่อยล้ามากเกินไป ผิวหรือตาเหลือง เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ปวดกล้ามเนื้อ ปัสสาวะสเีข้ม อุจจาระ
เป็นสนีวล มีไข้ หนาวสั่น ปวดท้อง หรือผื่นขึ้น

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะตรวจสอบสุขภาพของคุณอย่างระมัดระวังเพื่อให้
แน่ใจว่าคุณจะไม่ติดเชื้อร้ายแรง แพทยข์องคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างก่อนและระหว่างการรักษา
ของคุณเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อการฉีดโทซิลซิแูมบ

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยการฉีดโทซิลซิู
แมบและทุกครั้งที่คุณได้รับยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ 
นอกจากนี้คุณยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

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

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการฉีดโทซลิซิแูมบ

hy เป็นยานี้กําหนด?

การฉีด Tocilizumab ใชเ้พียงอย่างเดียวหรือใช้ร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อบรรเทาอาการของโรคข้อ
อักเสบบางชนิดและเงื่อนไขอื่น ๆ ได้แก่ :

โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (ภาวะที่ร่างกายโจมตีข้อต่อของตัวเอง ทําใหเ้กิดอาการปวด บวม และสูญเสียการทํางาน) ในผู้ใหญ่ที่
ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากยาต้านรูมาติกอื่น ๆ ทีป่รับเปลี่ยนโรค (DMARDs)

ภาวะหลอดเลือดแดงในเซลลข์นาดยักษ์ (ภาวะทีท่ําให้เกิดการบวมของหลอดเลือด โดยเฉพาะในหนังศีรษะและศีรษะ) ในผู้ใหญ่

โรคปอดคั่นระหว่างหน้าทีเ่กี่ยวข้องกับเส้นโลหิตตีบระบบ (SSc-ILD หรือทีเ่รียกว่า sclerodermaassociated ILD: 
โรคปอดที่เกี่ยวข้องกับการเกิดแผลเป็นจากปอด) ในผู้ใหญ่

โรคข้ออักเสบทีไ่ม่ทราบสาเหตุเด็กและเยาวชนทีม่ีหลายข้อ (PJIA; โรคข้ออักเสบในวัยเด็กชนิดหนึ่งที่มีผลต่อข้อต่อห้าข้อขึ้น
ไปในช่วงหกเดือนแรกของอาการ ทําให้เกิดอาการปวด บวม และสูญเสียการทํางาน) ในเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไป
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โรคข้ออักเสบไม่ทราบสาเหตุในเด็กอย่างเป็นระบบ (SJIA; ภาวะในเด็กทีท่ําให้เกิดการอักเสบในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย, ทําใหเ้กิด
ไข้, ปวดข้อและบวม, สูญเสียการทํางาน, และการเจริญเติบโตและการพัฒนาล่าช้า) ในเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไป,

cytokine release syndrome (ปฏิกิริยารุนแรงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต) ในผู้ใหญแ่ละเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไปหลังจากได้
รับการฉีดภูมิคุ้มกัน

การฉีด Tocilizumab อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่าตัวรับ interleukin-6 (IL-6) มันทํางานโดยการปิดกั้นการทํางานของอินเตอร์ลิวคิน-
6 ซึ่งเป็นสารในร่างกายทีท่ําให้เกิดการอักเสบ

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

การฉีด Tocilizumab มาเป็นวิธกีารแก้ปัญหา (ของเหลว) ทีจ่ะฉีดเข้าเส้นเลือดดํา (เข้าเส้นเลือด) ประมาณ 1 ชั่วโมง โดยแพทย์
หรือพยาบาลในสํานักงานแพทย์หรือคลินิกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล หรือเป็นหลอดฉีดยาแบบเติมไว้ล่วงหน้าเพื่อฉีดเข้าใต้
ผิวหนัง (เพียงใต้ผิวหนัง) โดย ตัวเองที่บ้าน

เมื่อให้โทซิลิซูแมบในการรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ มักจะใหท้างหลอดเลือดดําทุกๆ 4 สัปดาหห์รือฉีดใต้ผิวหนังสัปดาห์ละ
ครั้งหรือทุกสัปดาห์เว้น

เมื่อให้โทซิลิซูแมบเพื่อรักษาภาวะหลอดเลือดแดงเซลลย์ักษ์ มักใหเ้ข้าใต้ผิวหนังสัปดาหล์ะครั้งหรือทุกสัปดาหเ์ว้นสัปดาห์

เมื่อให้โทซิลิซูแมบในการรักษาโรคปอดคั่นระหว่างหน้าทีเ่กี่ยวข้องกับเส้นโลหิตตีบ มักใหเ้ข้าใตผ้ิวหนังสัปดาหล์ะครั้ง

เมื่อให้โทซิลิซูแมบในการรักษาโรคข้ออักเสบทีไ่มท่ราบสาเหตุในเด็กและเยาวชนทีม่ีหลายข้อ มักให้ทางหลอดเลือดดํา
ทุกๆ 4 สัปดาห์หรือฉีดใตผ้ิวหนังทุกๆ 2 หรือ 3 สัปดาห์

เมื่อให้โทซิลิซูแมบในการรักษาโรคข้ออักเสบทีไ่มท่ราบสาเหตุในเด็กและเยาวชนทีเ่ป็นระบบ มักให้ทางหลอดเลือดดําทุกๆ 2 
สัปดาห์หรือฉีดใตผ้ิวหนังสัปดาห์ละครั้งหรือทุกๆ 2 สัปดาห์

เมื่อโทซิลิซูแมบฉีดเข้าเส้นเลือดดําเพื่อรักษาโรคไซโตไคน์ รีลีส มักใหค้รั้งเดียว แต่อาจใหย้าเพิ่มได้อีกสูงสุด 3 ครั้ง ห่างกันอย่าง
น้อย 8 ชั่วโมง

คุณจะได้รับการฉีดโทซิลิซูแมบครั้งแรกในสํานักงานแพทย์ของคุณ หากคุณกําลังจะฉีดโทซิลซิูแมบฉีดเข้าใต้ผิวหนังด้วยตัวเองที่
บ้านหรือให้เพื่อนหรือญาติฉีดยาให้คุณ แพทย์จะแนะนําคุณหรือบุคคลทีจ่ะฉีดยาใหท้ราบวิธีการฉีด คุณและบุคคลที่จะฉีดยาควรอ่าน
คําแนะนําการใช้ที่มาพร้อมกับยาเป็นลายลักษณ์อักษร

สามสิบนาทกี่อนทีคุ่ณจะพร้อมที่จะฉีดโทซิลิซูแมบ คุณจะต้องนํายาออกจากตู้เย็น นําออกจากกล่อง และปล่อยให้อุณหภูมิถึงห้อง 
เมื่อถอดกระบอกฉีดยาทีบ่รรจุไว้ล่วงหน้าออกจากกล่อง ระวังอย่าแตะนิ้วไกบนกระบอกฉีดยา อย่าพยายามอุ่นยาด้วยการอุ่นใน
ไมโครเวฟ นําไปแช่ในนํ้าอุ่น หรือด้วยวิธีอื่นใด

อย่าถอดฝาออกจากกระบอกฉีดยาที่เติมไว้ล่วงหน้าในขณะที่ยากําลังอุ่น คุณควรถอดฝาครอบออกไม่เกิน 5 นาทีก่อนฉีดยา อย่า
เปลี่ยนฝาครอบหลังจากถอดออก
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อย่าใช้กระบอกฉีดยาถ้าคุณทิ้งมันลงบนพื้น

ตรวจสอบกระบอกฉีดยาที่เติมไว้ล่วงหน้าเพื่อให้แน่ใจว่ายังไม่ผ่านวันหมดอายุที่พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ ถือกระบอกฉีดยาโดยให้เข็มที่ปิด
อยู่ชี้ลง ดูของเหลวในกระบอกฉีดยาอย่างใกล้ชิด ของเหลวควรใสหรือสเีหลืองซีด และไม่ควรขุ่นหรือเปลี่ยนสี หรือมีก้อนหรือ
อนุภาค โทรติดต่อเภสัชกรของคุณหากมปีัญหาใดๆ กับบรรจุภัณฑ์หรือหลอดฉีดยา และห้ามฉีดยา

คุณอาจฉีดโทซิลิซูแมบทีด่้านหน้าของต้นขาหรือที่ใดก็ได้บนท้องของคุณ ยกเว้นสะดือ (สะดือ) และบริเวณรอบ ๆ 2 นิ้ว หากบุคคล
อื่นกําลังฉีดยาของคุณ อาจใช้บริเวณด้านนอกของต้นแขนด้วย ห้ามฉีดยาเข้าสูผ่ิวหนังที่อ่อนโยน ฟกชํ้า แดง แข็งหรือไม่สมบูรณ์ 
หรือมีรอยแผลเป็น ไฝ หรือรอยฟกชํ้า เลือกจุดอื่นในแต่ละครั้งทีคุ่ณฉีดยา ห่างจากจุดทีคุ่ณเคยใช้มาก่อนอย่างน้อย 1 นิ้ว หากไม่
ได้ฉีดขนาดเต็มให้โทรติดต่อแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

ห้ามนําเข็มฉีดยาที่เติม tocilizumab ทีบ่รรจุไว้ล่วงหน้ามาใช้ซํ้า และห้ามปิดฝาหลอดฉีดยาใหม่หลังการใช้ ทิ้งกระบอกฉีดยาที่ใช้
แล้วในภาชนะที่ทนต่อการเจาะและถามเภสัชกรของคุณว่าจะทิ้งภาชนะอย่างไร

การฉีดโทซิลิซูแมบอาจช่วยควบคุมอาการของคุณได้ แต่ไม่สามารถรักษาอาการของคุณได้ แพทย์ของคุณจะดูแลคุณอย่าง
ระมัดระวังเพื่อดูว่าการฉีดโทซิลิซูแมบทํางานได้ดีเพียงใดสําหรับคุณ แพทย์ของคุณอาจปรับขนาดยาหรือชะลอการรักษาหากคุณมี
การเปลี่ยนแปลงบางอย่างในผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของคุณ สิ่งสําคัญคือต้องบอกแพทย์ว่าคุณรู้สึกอย่างไรระหว่างการ
รักษา

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนได้รับการฉีดโทซลิิซแูมบ
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาโทซิลิซูแมบ ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในการฉีดโทซิลิซแูมบ สอบถามเภสัชกร
ของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการใช้ยา

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรอื่นๆ ทีคุ่ณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงยาที่ระบุไว้ในส่วนคําเตือนที่สําคัญและสิ่งต่อไปนี:้ สารกันเลือดแข็ง 
('ทินเนอร์เลือด') เช่น warfarin (Coumadin, Jantoven); แอสไพรินและยาต้านการอักเสบที่ไม่ใชส่เตียรอยด์อื่น ๆ 
(NSAIDs) เช่น ibuprofen (Advil, Motrin, อื่น ๆ ) และ naproxen (Aleve, Naprosyn, อื่น ๆ ); ยาลดคอเลสเตอรอล (
สแตติน) เช่น atorvastatin (Lipitor ใน Caduet), lovastatin (Altoprev ใน Advicor) และ simvastatin (Zocor ใน 
Vytorin); ยาคุมกําเนิด (ยาคุมกําเนิด); หรือ theophylline (Elixophyllin, Theo-24, อื่นๆ) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยน
ขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นมะเร็งมาก่อน diverticulitis (ถุงเล็ก ๆ ในเยื่อบุลําไส้ใหญ่ที่
อาจกลายเป็นอักเสบ); แผลในกระเพาะอาหารหรือลําไสข้องคุณ คอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์สูง ภาวะใด ๆ ที่ส่งผลต่อ
ระบบประสาท เช่น โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (MS; โรคที่เส้นประสาททํางานไม่ถูกต้องและคนอาจมีอาการอ่อนแรง ชา สูญ
เสีย)
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ของการประสานงานของกล้ามเนื้อและปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น การพูด และการควบคุมกระเพาะปัสสาวะ) หรือโรคโพลินวิโร
แพดที่ทําลายล้างการอักเสบเรื้อรัง (CIDP; ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันและระบบประสาท) หรือโรคตับ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะได้รับการฉีดโทซิลิซู
แมบ ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ

หากคุณกําลังมีการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังได้รับการฉีดโทซลิซิูแมบ

ถามแพทย์ของคุณว่าคุณควรได้รับการฉีดวัคซีนใด ๆ ก่อนเริ่มการรักษาด้วยการฉีดโทซลิซิูแมบ ถ้าเป็นไปได้ ควรฉีดวัคซีน
ทั้งหมดสําหรับเด็กให้ทันสมัยก่อนเริ่มการรักษา ห้ามฉีดวัคซีนใดๆ ระหว่างการรักษาโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

หากคุณไม่ไดร้ับการนัดหมายเพื่อรับยา tocilizumab โปรดติดต่อแพทย์ของคุณ

หากคุณลืมฉีดยาโทซิลิซูแมบขนาดยาฉีดเข้าใตผ้ิวหนัง ให้ฉีดยาทีล่ืมไปทันทีทีน่ึกได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อ
ไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าฉีดยาสองครั้งเพื่อชดเชยการไม่ได้รับ โทรเรียก
แพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณไมท่ราบว่าจะฉีดโทซลิิซูแมบเมื่อใด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

การฉีดโทซิลิซแูมบอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือ
ไมห่ายไป:

ปวดหัว

นํ้ามูกไหลหรือจาม

แดง คัน ปวดหรือบวมบริเวณทีฉ่ีดโทซิลซิูแมบ

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

ผื่น

ล้าง

ลมพิษ

อาการคัน

อาการบวมทีต่า ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น คอ แขน มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

อาการเจ็บหน้าอก
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อาการวิงเวียนศีรษะหรือเป็นลม

มีไข้ ปวดท้องอย่างต่อเนื่อง หรือพฤติกรรมในลําไสเ้ปลี่ยนแปลง

ตาเหลืองหรือผิวหนัง ปวดท้องส่วนบนขวา ชํ้าหรือมีเลือดออกไม่ได้อธิบาย; สูญเสียความกระหาย; ความสับสน ปัสสาวะสี
เหลืองหรือสนีํ้าตาล หรืออุจจาระสีซีด

โทซลิิซูแมบอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งบางชนิด พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการได้รับยานี้

การฉีดโทซิลิซูแมบอาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ 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)

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกําจัดยานี้?

เก็บยานี้ไวใ้นบรรจภุัณฑ์ที่ส่งมาให้ห่างจากแสง ปิดให้สนิท และพ้นมือเด็ก เก็บยาฉีดโทซิลิซูแมบไว้ในตู้เย็น แต่อย่าแช่แข็ง เก็บ
กระบอกฉีดยาที่บรรจุไวล้่วงหน้าให้แห้ง ทิ้งยาทีล่้าสมัยหรือไม่จําเป็นอีกต่อไป พูดคุยกับเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการกําจัดยา
อย่างเหมาะสม

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาหแ์ละยาหยอดตา 
ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไมท่นต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล็อคฝาครอบ
นิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัยทันที - อันทีอ่ยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://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?

สอบถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการฉีดโทซิลซิูแมบ

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a611004.html 6/7

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://www.upandaway.org/
http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help


14/14/22, 15:36 น. การฉีดโทซิลซิูแมบ สมุนไพรยาและอาหารเสริม

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายชื่อยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์) ทั้งหมด
ที่คุณกําลังใช้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่
ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญทีพ่กติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

Actemra®

แก้ไขล่าสุด - 07/15/2021

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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