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การฉีด Ocrelizumab
ออกเสียงว่า (ตกลง" re liz 'ue mab)

hy เป็นยานี้กําหนด?

การฉีด Ocrelizumab ใชร้ักษาผู้ใหญ่ที่เป็นโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งหลายรูปแบบ (MS; โรคที่เส้น
ประสาททํางานไมถู่กต้อง และผู้คนอาจมีอาการอ่อนแรง ชา สูญเสียการประสานงานของกล้ามเนื้อ และ
ปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น การพูด และการควบคุมกระเพาะปัสสาวะ) รวมทั้ง:

รูปแบบหลักที่ก้าวหน้า (อาการค่อยๆแย่ลงเมื่อเวลาผ่านไป) ของ MS

อาการทางคลินิกทีแ่ยกได้ (CIS; อาการของเส้นประสาทที่กินเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง)

รูปแบบการกําเริบของโรค (หลักสูตรของโรคทีม่ีอาการวูบเป็นบางครั้ง) หรือ

รูปแบบก้าวหน้ารอง (หลักสูตรของโรคทีก่ําเริบบ่อยขึ้น)

Ocrelizumab ในกลุ่มยาที่เรียกว่าโมโนโคลนัลแอนติบอดี มันทํางานโดยหยุดเซลล์บางเซลล์ของระบบภูมิคุ้มกันไม่ใหเ้กิดความเสีย
หาย

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

การฉีด Ocrelizumab เป็นวิธกีารแก้ปัญหา (ของเหลว) ที่จะฉีดเข้าเส้นเลือดดํา (เข้าเส้นเลือด) โดยแพทย์หรือพยาบาล โดยปกติจะ
ได้รับทุกๆ 2 สัปดาหส์ําหรับสองโดสแรก (ในสัปดาห์ที่ 0 และสัปดาหท์ี่ 2) จากนั้นจึงใหย้าฉีดทุกๆ 6 เดือน

การฉีด Ocrelizumab อาจทําใหเ้กิดปฏิกิริยารุนแรงในระหว่างการให้ยาและภายในหนึ่งวันหลังจากได้รับยา คุณอาจได้รับยาอื่น ๆ 
เพื่อรักษาหรือช่วยป้องกันปฏิกิริยาต่อ ocrelizumab แพทย์หรือพยาบาลจะดูแลคุณอย่างใกล้ชิดในขณะทีไ่ด้รับการฉีดและอย่าง
น้อย 1 ชั่วโมงหลังจากนั้นเพื่อให้การรักษาในกรณทีี่มีผลข้างเคียงจากยา แพทย์ของคุณอาจหยุดการรักษาชั่วคราวหรือถาวรหรือลด
ขนาดยาลง หากคุณพบผลข้างเคียงบางอย่าง บอกแพทย์หรือพยาบาลของคุณหากคุณพบสิ่งต่อไปนีใ้นระหว่างหรือภายใน 24 
ชั่วโมงหลังจากการให้ยา: ผื่น; อาการคัน; ลมพิษ; แดงบริเวณทีฉ่ีด; หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก ไอ; หายใจดังเสียงฮืด ๆ; ผื่น; รู้สึก
เป็นลม; ระคายเคืองคอ; ปวดปากหรือคอ; หายใจถี่; บวมทีใ่บหน้า, ตา, ปาก, คอหอย, ลิ้น, หรือริมฝีปาก ล้าง; ไข;้ ความเหนื่อยล้า; 
เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า; ปวดหัว; อาการวิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ หรือหัวใจเต้นรัว โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทหีรือรับการรักษาพยาบาล
ฉุกเฉินทันทีหากคุณพบอาการเหล่านีห้ลังจากทีคุ่ณออกจากสํานักงานแพทย์หรือสถานพยาบาล
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Ocrelizumab อาจช่วยควบคุมอาการเส้นโลหิตตีบหลายเส้น แต่ไม่สามารถรักษาได้ แพทย์ของคุณจะดูแลคุณอย่างระมัดระวังเพื่อ
ดูว่า ocrelizumab ทํางานได้ดเีพียงใดสําหรับคุณ สิ่งสําคัญคือต้องบอกแพทย์ว่าคุณรู้สึกอย่างไรระหว่างการรักษา

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใชย้า) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยการฉีด ocrelizumab 
และทุกครั้งที่คุณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ คุณยังสามารถ
เยี่ยมชมเว็บไซตข์องสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/
ucm085729.htm) หรือเว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อขอรับคู่มือการใชย้า

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนได้รับการฉีดโอคเรลซิูแมบ
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้โอคเรลิซูแมบ ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในการฉีดโอคเรลิซูแมบ สอบถามเภสัชกร
ของคุณเพื่อดรูายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรอื่นๆ ทีคุ่ณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงยาที่กดระบบภูมิคุ้มกันของคุณ เช่น ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ เช่น 
เดกซาเมทาโซน เมทิลเพรดนิโซโลน (เมดรอล) และเพรดนิโซน (เรย์อส) ไซโคลสปอริน (Gengraf, Neoral, Sandimmune); 
ดาคลิซูแมบ (Zinbryta); fingolimod (กิเลนยา); ไมโตแซนโทรน; natalizumab (Tysabri); ทาโครลิมัส (Astagraf, 
Prograf); หรือ teriflunomide (Aubagio) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวัง
สําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคตับอักเสบบี (HBV ไวรัสที่ติดตับและอาจทําให้ตับถูก
ทําลายอย่างรุนแรงหรือเป็นมะเร็งตับ) แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่ารับ ocrelizumab

แจ้งแพทย์หากคุณมีการติดเชื้อใดๆ ก่อนเริ่มการรักษาด้วยการฉีดโอคเรลิซูแมบ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร ใชก้ารคุมกําเนิดอย่างมีประสิทธิผลระหว่างการ
รักษาด้วย ocrelizumab และเป็นเวลา 6 เดือนหลังการใหย้าครั้งสุดท้าย หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับ ocrelizumab ให้โทรเรียก
แพทย์ของคุณ หากคุณได้รับการฉีดโอคเรลซิูแมบระหว่างตั้งครรภ์ อย่าลืมปรึกษาแพทย์ของทารกเกี่ยวกับเรื่องนี้หลังจากที่
ทารกคลอดออกมาแล้ว ลูกของคุณอาจต้องล่าช้าในการรับวัคซีนบางชนิด

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเพิ่งได้รับการฉีดวัคซีนหรือมีกําหนดจะรับการฉีดวัคซีนใดๆ คุณอาจต้องรับวัคซีน
บางประเภทอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนและอื่น ๆ อย่างน้อย 2 สัปดาหก์่อนเริ่มการรักษาด้วยการฉีดโอคเรลซิูแมบ ห้ามฉีดวัคซีน
ใดๆ โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ระหว่างการรักษา

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?
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หากคุณไม่ไดร้ับการนัดหมายเพื่อรับ ocrelizumab ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณโดยเร็วที่สุดเพื่อกําหนดเวลานัดหมายใหม่

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Ocrelizumab อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

บวมหรือปวดทีม่ือ แขน ขา หรือเท้า

ท้องเสีย

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รือตามที่ระบุไวใ้นส่วน HOW ให้โทร
เรียกแพทยข์องคุณทันทหีรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

มีไข้ หนาวสั่น ไอเรื้อรัง หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

แผลในปาก

งูสวัด (ผื่นทีส่ามารถเกิดขึ้นได้ในผู้ทีเ่ป็นโรคอีสุกอีใสในอดีต)

แผลบริเวณอวัยวะเพศหรือทวารหนัก

การติดเชื้อที่ผิวหนัง

ความอ่อนแอที่ด้านใดด้านหนึ่งของร่างกาย ความซุ่มซ่ามของแขนและขา การเปลี่ยนแปลงการมองเห็น การเปลี่ยนแปลงทางความคิด 
ความจํา และการปฐมนิเทศ ความสับสน หรือบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไป

Ocrelizumab อาจเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งบางชนิด รวมทั้งมะเร็งเต้านม พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของ
การได้รับยานี้

Ocrelizumab อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะทีร่ับยานี้

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
การรักษาของคุณเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อการฉีด ocrelizumab

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

ชื่อแรนด์

Ocrevus®

แก้ไขล่าสุด - 07/24/2019

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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