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hy เป็นยานี้กําหนด?

ใช้การฉีด Atezolizumab:
เพื่อรักษามะเร็งท่อปัสสาวะบางชนิด (มะเร็งเยื่อบุกระเพาะปัสสาวะและส่วนอื่น ๆ ของทางเดินปัสสาวะ) ที่ลุกลามหรือไม่สามารถ
ผ่าตัดออกได้ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับแพลตตินั่มที่มีเคมบีําบัด (carboplatin, cisplatin)

เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับยาเคมบีําบัดอื่น ๆ เป็นการรักษาครั้งแรกสําหรับมะเร็งปอดชนิดเซลลไ์ม่เล็ก (NSCLC) บาง
ประเภทที่แพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย

เพื่อรักษา NSCLC บางประเภททีแ่พร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกายและที่แย่ลงในระหว่างหรือหลังการรักษาด้วยยา
เคมีบําบัดอื่น ๆ

เพียงอย่างเดียวเพื่อรักษาและป้องกันการกลับมาของ NSCLC บางประเภทหลังการผ่าตัดเพื่อเอาออกและหลังการรักษาด้วย
เคมีบําบัดที่มีแพลตตินัม (carboplatin, cisplatin)

ร่วมกับยาเคมบีําบัดอื่น ๆ เป็นการรักษาครั้งแรกสําหรับมะเร็งปอดชนิดเซลลเ์ล็ก (SCLC) บางประเภทที่แพรก่ระจายไปทั่วปอด
หรือไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย

ร่วมกับ bevacizumab (Avastin) เพื่อรักษามะเร็งตับ (HCC) ทีลุ่กลามหรือไม่สามารถผ่าตัดออกได้ในผู้ทีไ่ม่เคยได้รับเคมบีําบัด
มาก่อน และ

ร่วมกับ cobimetinib (Cotellic) และ vemurafenib (Zelboraf) เพื่อรักษามะเร็งผิวหนังบางชนิด (มะเร็งผิวหนัง
ชนิดหนึ่ง) ทีลุ่กลามหรือไม่สามารถผ่าตัดออกได้

การฉีด Atezolizumab อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่าโมโนโคลนัลแอนติบอดี มันทํางานโดยการปิดกั้นการทํางานของโปรตีนบางชนิดใน
เซลล์มะเร็ง ซึ่งช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของบุคคลต่อสู้กับเซลลม์ะเร็ง และช่วยชะลอการเติบโตของเนื้องอก

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

การฉีด Atezolizumab เป็นวิธกีารแกป้ัญหา (ของเหลว) ทีจ่ะฉีดเข้าไปในหลอดเลือดดําโดยแพทย์หรือพยาบาลในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลภายในเวลา 30 ถึง 60 นาที โดยปกตแิล้วจะฉีดทุกๆ 2, 3 หรือ 4 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับปริมาณของคุณ แพทย์ของคุณจะ
กําหนดระยะเวลาในการรักษา และขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งที่กําลังรับการรักษา ร่างกายของคุณตอบสนองต่อยาได้ดีเพียงใด และผล
ข้างเคียงที่คุณพบ

การฉีด Atezolizumab อาจทําให้เกิดปฏิกิริยารุนแรงในระหว่างการฉีดยา แพทย์หรือพยาบาลจะตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวัง
ในขณะที่คุณรับยา หากคุณประสบปัญหาใด ๆ ของ
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อาการดังต่อไปนี้ แจ้งให้แพทย์ทราบทันท:ี หน้าแดง มีไข้ หนาวสั่น สั่น เวียนศีรษะ รู้สึกเป็นลม หายใจลําบาก หายใจมีเสียงหวีด 
หายใจลําบาก คัน ผื่น ปวดหลังหรือคอ หรือบวมทีใ่บหน้าหรือริมฝีปาก

แพทย์ของคุณอาจต้องชะลอการให้ยา ชะลอหรือหยุดการรักษา หรือรักษาด้วยยาอื่นๆ หากคุณพบผลข้างเคียงบางอย่าง อย่าลืม
บอกแพทย์ว่าคุณรู้สึกอย่างไรระหว่างการรักษาด้วยการฉีด atezolizumab

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใชย้า) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยการฉีด atezolizumab 
และทุกครั้งที่คุณได้รับยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ นอกจากนีคุ้ณยัง
สามารถเยี่ยมชมเว็บไซตส์ํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/
ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) หรือเว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อขอรับคู่มือ
การใช้ยา

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนได้รับการฉีด atezolizumab
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ atezolizumab ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในการฉีด atezolizumab สอบถาม
เภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการใช้ยา

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพรที่
คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ แพทยข์องคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมหีรือเคยปลูกถ่ายอวัยวะหรือไขกระดูก หรือการฉายรังสีบริเวณหน้าอกของคุณ 
ปัญหาปอดหรือการหายใจ ภาวะใดๆ ทีส่่งผลต่อระบบประสาทของคุณ เช่น โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (myasthenia gravis) (
ความผิดปกตขิองระบบประสาทที่ทําใหก้ล้ามเนื้ออ่อนแรง) หรือกลุ่มอาการกิลแลง-บาร์เร (อาการอ่อนแรง รู้สึกเสียวซ่า และ
อาจเป็นอัมพาตเนื่องจากเส้นประสาทถูกทําลายอย่างกะทันหัน) โรคภูมติ้านตนเอง (ภาวะทีร่ะบบภูมิคุ้มกันโจมตีส่วนทีม่สีุขภาพ
ดีของร่างกาย) เช่น โรคโครห์น (ภาวะทีร่ะบบภูมิคุ้มกันโจมตีเยื่อบขุองทางเดินอาหารทําให้เกิดอาการปวด ท้องร่วง นํ้าหนักลด 
และมีไข้) อาการลําไส้ใหญ่บวมเป็นแผล (ภาวะที่ทําใหเ้กิดอาการบวมและเจ็บในเยื่อบุลําไส้ [ลําไส้ใหญ]่ และไส้ตรง) หรือโรคลูปัส (
ภาวะที่ระบบภูมิคุ้มกันโจมตีเนื้อเยื่อและอวัยวะจํานวนมากรวมทั้งผิวหนัง ข้อต่อ เลือด และไต); โรคเบาหวาน; ปัญหาต่อม
ไทรอยดห์รือโรคไตหรือตับ แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณมีหรือเคยเป็น cytomegalovirus (CMV; การติดเชื้อไวรัสทีอ่าจ
ทําให้เกิดอาการในผู้ป่วยที่มรีะบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ)

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ คุณจะต้องทําการทดสอบการตั้งครรภก์่อนเริ่มการรักษา คุณไม่
ควรตั้งครรภ์ในขณะทีคุ่ณไดร้ับการฉีด atezolizumab และเป็นเวลา 5 เดือนหลังจากทานครั้งสุดท้าย พูดคุยกับแพทย์ของ
คุณเกี่ยวกับวิธีการคุมกําเนิดทีคุ่ณสามารถใชร้ะหว่างการรักษา หากคุณตั้งครรภข์ณะได้รับการฉีด atezolizumab ให้โทรเรียก
แพทย์ของคุณทันที Atezolizumab อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูก แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าไม่ควรใหน้มลูกระหว่างการรักษาและเป็นเวลา 5 เดือนหลังจาก
ให้ยาครั้งสุดท้าย
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ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

การฉีด Atezolizumab อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรง
หรือไมห่ายไป:

ปวดหลัง คอ หรือข้อ

ผิวสซีีด

แขนบวม

เบื่ออาหาร

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องผูก

ผมร่วง

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใด ๆ เหล่านีใ้ห้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันทีหรือรับ
การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

ท้องร่วง ปวดท้อง มีเลือดหรือเมือกในอุจจาระ หรือ คราบดํา เหนียว อุจจาระ

อาการปวดอย่างต่อเนื่องซึ่งเริ่มที่ด้านซ้ายบนหรือกลางท้องแต่อาจลามไปถึงหลัง มีไข้ คลื่นไส้ อาเจียน

มีไข้ เจ็บคอ ไอ หนาวสั่น อาการคล้ายไขห้วัดใหญ่ ปัสสาวะบ่อย เร่งด่วน ลําบาก หรือเจ็บปวด หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

ปัสสาวะน้อยลง มีเลือดปนในปัสสาวะ บวมที่ข้อเท้าหรือเท้า หรือเบื่ออาหาร

อาการไอใหม่หรือแย่ลงซึ่งอาจมเีลือดออก หายใจลําบาก หรือเจ็บหน้าอก

ผิวหรือตาเหลือง เหนื่อยมาก มีเลือดออกหรือชํ้าง่าย คลื่นไส้หรืออาเจียน ปวดท้องด้านขวาบน ปัสสาวะสเีข้ม (สีชา) เบื่ออาหาร

อาการปวดหัวทีไ่ม่หายไปหรือปวดหัวผิดปกติ เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาก หัวใจเต้นเร็ว ท้องผูก; เหงื่อออกเพิ่มขึ้น รู้สึกหนาว; 
ความลึกของเสียง; ผมร่วง; รู้สึกหิวหรือกระหายนํ้ามากกว่าปกติ อาการวิงเวียนศีรษะหรือเป็นลม ปัสสาวะเพิ่มขึ้น การลดนํ้า
หนักหรือเพิ่ม; การเปลี่ยนแปลงการมองเห็น อารมณห์รือพฤติกรรมเปลี่ยนไป เช่น แรงขับทางเพศลดลง หรือรู้สึกหงุดหงิด 
สับสน หรือหลงลืม

ผื่นหรือคัน พุพองหรือลอกผิว

แผลในปาก จมูก คอ หรือบริเวณอวัยวะเพศ

ปวดกล้ามเนื้อเป็นตะคริวหรืออ่อนแรง คอตึง

ชาหรือรู้สึกเสียวซ่าทีแ่ขนหรือขา

ตาพร่ามัวหรือตาพร่ามัว ไวต่อแสง หรือปัญหาการมองเห็นอื่นๆ ปวดตาหรือตาแดง

รู้สึกหิวหรือกระหายนํ้ามากกว่าปกต,ิ ปัสสาวะมากขึ้น, เหนื่อยง่าย, อ่อนแรง, ลมหายใจมีกลิ่นผลไม้

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a616035.html 3/5



14/14/22, 14:55 น. การฉีด Atezolizumab สมุนไพรยาและอาหารเสริม

เจ็บหน้าอก หายใจลําบาก หัวใจเต้นเร็วหรือผิดปกติ ข้อเท้าบวม

การฉีด Atezolizumab 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)

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
การรักษาด้วยการฉีด atezolizumab เพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อยา สําหรับเงื่อนไขบางอย่าง แพทย์ของ
คุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการก่อนที่คุณจะเริ่มการรักษาเพื่อดูว่ามะเร็งของคุณสามารถรักษาด้วย atezolizumab ได้หรือ
ไม่

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

ชื่อแรนด์

Tecentriq®

แก้ไขล่าสุด - 01/15/2022

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

สําหรับการใชง้านเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
https://www.poisonhelp.org/help
https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/
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