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การฉีด Ofatumumab (มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรัง Lymphocytic)
ออกเสียงว่า (o '' fa toom' ue mab)

สังเกต:

การฉีด Ofatumumab (Arzerra) ใช้ไดเ้ฉพาะกับโปรแกรมการแจกจ่ายแบบจํากัดพิเศษ (Arzerra Oncology Access 
Program) เพื่อให้ได้รับการฉีด ofatumumab (Arzerra) แพทย์ของคุณจะต้องลงทะเบียนกับโปรแกรมและปฏิบัตติามข้อ
กําหนด Arzerra Oncology Access Program จะจัดส่งยาไปยังแพทย์ โรงพยาบาล หรือร้านขายยาโดยตรง

คําเตือนทีส่ําคัญ:

คุณอาจติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบแีล้ว (ไวรัสทีต่ิดตับและอาจทําใหต้ับถูกทําลายอย่างรุนแรง) แต่ไม่มีอาการของโรค ในกรณนีี้ 
การฉีด oratumumab อาจเพิ่มความเสี่ยงทีก่ารติดเชื้อของคุณจะรุนแรงขึ้นหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตและคุณจะมีอาการ 
แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยหรือเคยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี แพทย์ของคุณจะสั่งการตรวจเลือดเพื่อดูว่า
คุณมีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบทีี่ไมไ่ด้ใชง้านหรือไม่ หากจําเป็น แพทย์ของคุณอาจใหย้ารักษาโรคนี้แก่คุณก่อนและระหว่าง
การรักษาด้วย ofatumumab แพทย์ของคุณจะตรวจสอบสัญญาณของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบใีนระหว่างและหลาย
เดือนหลังการรักษาของคุณ หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนีร้ะหว่างหรือหลังการรักษา ให้โทรเรียกแพทย์ทันที:

คนบางคนที่ได้รับ ofatumumab พัฒนา multifocal leukoencephalopathy (PML ซึ่งเป็นการติดเชื้อทีห่ายากใน
สมองซึ่งไม่สามารถรักษา ป้องกัน หรือรักษาให้หายขาดได้ และมักทําให้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพขั้นรุนแรง) ในระหว่างหรือ
หลังการรักษา หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที: การเปลี่ยนแปลงทางความคิดหรือความ
สับสนใหม่หรือกะทันหัน เวียนศีรษะ เสียการทรงตัว พูดหรือเดินลําบาก การมองเห็นใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน 
หรืออาการผิดปกติอื่นๆ ทีเ่กิดขึ้นอย่างกะทันหัน

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างเพื่อตรวจ
สอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อการฉีด atumumab

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้การฉีด oratumumab
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hy เป็นยานี้กําหนด?

การฉีด Ofatumumab ใช้ในการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟซิติกเรื้อรัง (CLL; มะเร็งชนิด
หนึ่งของเซลล์เม็ดเลือดขาว):

ร่วมกับคลอแรมบูซิลในผู้ทีไ่มไ่ด้รับการรักษาหรือไม่สามารถรับการรักษาด้วยฟลดูาราบีน (ฟลดูารา)

ร่วมกับ fludarabine (Fludara) และ alemtuzumab (Campath) เมื่อ CLL กลับมาหลังจากการรักษาครั้งก่อน

เป็นการรักษาแบบขยายเวลาในผู้ป่วย CLL ที่มีการปรับปรุงทั้งหมดหรือบางส่วนหลังจากการรักษาอย่างน้อยสองบรรทัด

ในคนที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วย fludarabine (Fludara) และ alemtuzumab (Campath)

การฉีด Ofatumumab อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าโมโนโคลนอลแอนติบอดี มันทํางานโดยการฆ่าเซลลม์ะเร็ง

Ofatumumab ยังมีให้ในรูปแบบการฉีด (Kesimpta) ทีใ่ช้ในการรักษาหลายเส้นโลหิตตีบ (MS; โรคทีเ่ส้นประสาททํางานไมถู่ก
ต้องและผู้คนอาจมีอาการอ่อนแรง, ชา, สูญเสียการประสานงานของกล้ามเนื้อ, และปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น, คําพูด, และการ
ควบคุมกระเพาะปัสสาวะ) เอกสารนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการฉีด ofatumumab (Arzerra) สําหรับการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด
ลิมโฟซิติกเรื้อรังเท่านั้น หากคุณได้รับ ofatumumab สําหรับโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง ให้อ่านเอกสารชื่อ Ofatumumab 
Injection (Multiple Sclerosis)

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

การฉีด Ofatumumab เป็นวิธกีารแกป้ัญหา (ของเหลว) ที่จะเติมลงในของเหลวและฉีดเข้าเส้นเลือดดํา (เข้าเส้นเลือด) โดยแพทย์
หรือพยาบาลในสํานักงานแพทย์หรือโรงพยาบาล มักจะฉีดสัปดาหล์ะครั้ง ความยาวของการรักษาขึ้นอยู่กับสภาพของคุณและการ
ตอบสนองต่อการรักษาของคุณได้ดีเพียงใด

คุณอาจพบปฏิกิริยาระหว่างหรือนานถึง 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับยา ofatumumab แพทย์ของคุณจะให้ยาอื่นแก่คุณเพื่อป้องกัน
หรือรักษาผลข้างเคียงบางอย่าง 30 นาทีถึง 2 ชั่วโมงก่อนทีคุ่ณจะได้รับการฉีดโอตาทูมแูมบในแต่ละครั้ง แจ้งให้แพทย์ทราบทันที 
หากคุณพบอาการใด ๆ เหล่านี้ในขณะทีคุ่ณได้รับ ofatumumab: มีไข้ หนาวสั่น มีผื่น หรือหายใจลําบาก อย่าลืมบอกแพทย์ว่าคุณ
รู้สึกอย่างไรระหว่างการรักษาด้วยการฉีด oratumumab

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนได้รับการฉีด ofatumumab
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรของคุณทราบ หากคุณแพย้า Ofatumumab ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในการฉีด Ofatumumab 
สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม
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แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่นๆ ที่คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่าง
ระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD; กลุ่มของโรคทีส่่งผลต่อปอด
และทางเดินหายใจ)

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะได้รับการฉีด 
Ofatumumab ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณ

หากคุณกําลังทําการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังได้รับการฉีด Ofatumumab

ถามแพทย์ของคุณว่าคุณควรได้รับการฉีดวัคซีนใด ๆ ก่อนเริ่มการรักษาด้วย ofatumumab ห้ามฉีดวัคซีนใดๆ ระหว่างการ
รักษาโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

การฉีด Ofatumumab อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้
รุนแรงหรือไม่หายไป:

กล้ามเนื้อกระตุก

อาการคัดจมูกหรือนํ้ามูกไหล

ท้องเสีย

ปวดหัว

นอนหลับยาก

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รืออยู่ในส่วน คําเตือนที่สําคัญ ให้โทร
เรียกแพทยข์องคุณทันท:ี

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

เหงื่อออกมาก

อาการบวมทีใ่บหน้า คอ ลิ้น ริมฝีปาก ตา มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง

เสียงแหบ

ใบหน้า ลําคอ หรือหน้าอกส่วนบนแดงอย่างกะทันหัน

ความอ่อนแอ

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

ผิวสซีีด

ระบุ แบน กลม รอยแดงใต้ผิวหนัง

ผื่น

ลมพิษ
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มีไข้ หนาวสั่น ไอ เจ็บคอ หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

ปวดแขน หลัง คอ หรือขากรรไกร

อาการเจ็บหน้าอก,

หัวใจเต้นเร็ว

เป็นลม

การฉีด Ofatumumab อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ 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?

ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการฉีด Ofatumumab

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

ชื่อแรนด์

อาร์เซอร์รา®

แก้ไขล่าสุด - 10/15/2021

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
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หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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