
ข้อมูลยาสําหรับผูบ้ริโภค

YERVOY®
(yure-voy)

อิปลิิมูแมบ (อิปี-ลิม-อู-แมบ) มะเร็งไตขั้นสูง (มะเร็งเซลลไ์ต) และ
มะเร็งเยื่อหุ้มปอด (มะเร็งชนิดหนึ่งทีส่่ง
ผลต่อเยื่อบุของปอด)

ระบบภูมิคุ้มกัน และอาจทําให้คุณมี
โอกาสเกิดการติดเชื้อและมะเร็งบาง
ชนิดมากขึ้นมีอะไรอยูใ่นนี้

ใบปลิว • หากคุณมีโรคภูมติ้านตนเอง (
สภาพทีร่่างกายโจมตีเซลลข์องตัว
เอง)

เอกสารนีต้อบคําถามทั่วไปเกี่ยวกับ 
YERVOY ไม่มขี้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด ไม่
ใช้แทนการพูดคุยกับแพทยห์รือเภสัชกร
ของคุณ

การรักษาด้วย YERVOY ร่วมกับ 
nivolumab และเคมบีําบัด • หากคุณมหีรือเคยมีการติดเชื้อไวรัส

ตับเรื้อรัง รวมทั้งไวรัสตับอักเสบบี 
(HBV) หรือไวรัสตับอักเสบซี (HCV)

YERVOY ร่วมกับ nivolumab และเคมี
บําบัดใช้เพื่อรักษามะเร็งปอดขั้นสูงใน
ผู้ใหญ่ยาทั้งหมดมีความเสี่ยงและผลประโยชน์ 

แพทย์ของคุณไดช้ั่งนํ้าหนักความเสี่ยงที่
คุณได้รับ YERVOY เทียบกับประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับสําหรับคุณ

• หากคุณมีการติดเชื้อไวรัส
ภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ 
(HIV) หรือได้รับกลุ่มอาการ
ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS)

ยานี้ใช้ไดเ้ฉพาะเมื่อมใีบสั่งแพทย์เท่านั้น • ถ้าคุณใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด 
เหล่านี้เป็นยาที่
เพิ่มเสี่ยงเลือดออกในกระเพาะและ
ลําไส้

หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับการใช้
ยานี้ ให้ปรึกษาแพทย์ของคุณ YERVOY จะมอบใหคุ้ณในโรงพยาบาล

ภายใตก้ารดูแลของแพทย์ผู้มี
ประสบการณ์คุณควรอ่านเอกสารฉบับนี้อย่างละเอียด

และเก็บไวใ้นที่ปลอดภัยเพื่อใช้อ้างอิงใน
ภายหลัง

• หากคุณเคยประสบกับปฏิกิริยาทาง
ผิวหนังอย่างรุนแรงจากการรักษา
มะเร็งมาก่อน

ถามแพทย์ของคุณหากคุณมีคําถามใด 
ๆ เกี่ยวกับสาเหตุที่ YERVOY ถูก
กําหนดให้คุณ • หากคุณมีประวัติการอักเสบ

ของปอด

เยร์วอยคืออะไร
ใช้สําหรับ

YERVOY อาจทําให:้

ก่อนที่คุณจะเป็น
ให้ YERVOY

• ปัญหาเกี่ยวกับหัวใจของคุณ เช่น การ
เปลี่ยนแปลงของจังหวะหรืออัตราการเต้น
ของหัวใจหรือจังหวะการเต้นของหัวใจผิด
ปกติ

YERVOY มีสารออกฤทธิ์ ipilimumab 
ซึ่งเป็นโปรตีนที่ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกัน
ของคุณโจมตแีละทําลายเซลล์มะเร็ง

คุณไมค่วรได้รับ YERVOY
• การอักเสบของลําไส้ ลําไส้ และ

กระเพาะอาหาร ซึ่งอาจทําให้เลือดออก
หรือลําไสท้ะลุได้ อาการและอาการ
แสดงอาจรวมถึงอาการท้องร่วง (
อุจจาระเป็นนํ้า ถ่ายเหลว หรือนิ่ม) 
จํานวนการขับถ่ายเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้น 2 
หรือมากกว่าต่อวัน)

ท้องผูก อุจจาระมีเลือดปน หรือ
อุจจาระสีเข้ม ปวดหรือกดเจ็บบริเวณ
ท้อง

• หากคุณแพ้ (แพง้่าย) ต่อ 
ipilimumab หรือส่วนผสมอื่นๆ 
ของ YERVOY หากคุณไม่แน่ใจ ควร
ปรึกษาแพทย์

การรักษาด้วย YERVOY
YERVOY เป็นยาเดี่ยวทีใ่ช้ในการรักษา
มะเร็งผิวหนัง (มะเร็งผิวหนังที่ไม่สามารถ
ผ่าตัดหรือลุกลามได้) ในผู้ใหญ่

การรักษาด้วย YERVOY ร่วมกับ 
nivolumab

ตรวจสอบกับแพทยห์รือพยาบาลของ
คุณก่อนที่คุณจะไดร้ับ YERVOY

• ถ้าคุณใชค้อร์ติโคสเตียรอยด์หรือ
การบําบัดด้วยภูมิคุ้มกัน เหล่านี้
เป็นยาทีล่ดการทํางานของ .ของ
คุณ

YERVOY ร่วมกับ nivolumab ใชใ้น
การรักษามะเร็งผิวหนังขั้นสูง (ไม่
สามารถผ่าตัดได้หรือ
มะเร็งผิวหนังระยะลุกลาม) ซึ่งเป็นชนิดของ

• ปัญหาเกี่ยวกับปอด เช่น หายใจ
ลําบากหรือไอ
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สิ่งเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณของการ
อักเสบของปอด (ปอดอักเสบหรือ
โรคปอดคั่นระหว่างหน้า)

• การอักเสบของกล้ามเนื้อ อาการและ
อาการแสดงอาจรวมถึง ปวดกล้าม
เนื้อ ตึง อ่อนแรง เจ็บหน้าอก หรือ
เหนื่อยล้าอย่างรุนแรง ซึ่งอาจรวมถึง 
myocarditis
(การอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจ), 
myositis (การอักเสบของกล้ามเนื้อ
) และ
rhabdomyolysis (ความตึงของกล้าม
เนื้อและข้อต่อ, กล้ามเนื้อกระตุก)

การตั้งครรภแ์ละเต้านม-
ใหอ้าหาร
แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ กําลัง
วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือหากคุณกําลัง
ใหน้มบุตร• ความเสียหายของตับหรือโรคตับอักเสบ 

อาการและอาการแสดงอาจรวมถึง
ผิวเหลืองหรือตาขาว (ดีซ่าน), ปวด
ท้อง, ง่วงนอนมากเกินไป

คุณต้องไม่ใช้ YERVOY หากคุณกําลัง
ตั้งครรภเ์ว้นแต่แพทย์จะแนะนําเป็น
พิเศษ
ไมท่ราบผลของ YERVOY ในหญิงตั้ง
ครรภ์ แต่เป็นไปได้ว่าสารออกฤทธิ์ 
ipilimumab อาจเป็นอันตรายต่อทารก
ในครรภไ์ด้

• ผื่นที่ผิวหนังหรือมีอาการคัน อาการและ
อาการแสดงของปฏิกิริยาทางผิวหนัง
อย่างรุนแรงอาจรวมถึง เช่น ผื่นที่
ผิวหนังโดยมีหรือไม่มีอาการคัน ผิวหนัง
ลอก ผิวแห้ง มีไข้
ความเมื่อยล้า ใบหน้าบวมหรือต่อมนํ้า
เหลือง eosinophils (ชนิดของเซลล์
เม็ดเลือดขาว) เพิ่มขึ้น และผลกระทบ
ต่อตับ ไต หรือปอด ปฏิกิริยาทาง
ผิวหนังอย่างรุนแรงอาจรวมถึง toxic 
epidermal necrolysis (TEN), 
Stevens-Johnson syndrome (SJS) 
และ Drug Reaction with

Eosinophilia และอาการทาง
ระบบ (DRESS)

• ตาอักเสบ. อาการต่างๆ อาจรวมถึง 
ตาแดง ปวดตา การมองเห็นเปลี่ยน
ไป หรือการมองเห็นไม่ชัด

• การปลูกถ่ายอวัยวะทีเ่ป็นของแข็ง • คุณต้องใช้การคุมกําเนิดอย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะที่คุณรับการรักษา
ด้วย YERVOY หากคุณเป็นผูห้ญิงที่
สามารถตั้งครรภไ์ด้

ภาวะแทรกซ้อนของการปลูกถ่ายสเต็ม
เซลลท์ี่ใชเ้ซลล์ผู้ให้ (อัลโลเจนีก) อาจเกิด
ขึ้นได้ ภาวะแทรกซ้อนเหล่านีอ้าจรุนแรง
และอาจถึงแก่ชีวิตได้ ผู้ใหบ้ริการด้านการ
ดูแลสุขภาพของคุณจะตรวจสอบ
สัญญาณของภาวะแทรกซ้อนหากคุณมีส
เต็มเซลล์ทีก่่อใหเ้กิดมะเร็ง
การปลูกถ่าย

• หากคุณตั้งครรภข์ณะใช้ YERVOY ให้
แจ้งแพทย์ของคุณ

คุณควรหยุดให้นมบุตรหากคุณกําลัง
รับการรักษาด้วย
เออร์วอยการใชย้าอื่นๆ

โปรดแจ้งแพทย์หากคุณกําลังใช้หรือเพิ่ง
เคยใชย้าอื่น ๆ รวมถึงยาทีไ่ด้รับโดยไม่มี
ใบสั่งยา ขอคําแนะนําจากแพทย์ก่อนรับ
ประทานยาในระหว่างการรักษา

ไม่ทราบว่า ipilimumab เข้าสู่นํ้านมแม่
หรือไม่ ไม่สามารถยกเว้นความเสี่ยงต่อ
ทารกที่กินนมแม่ได้

• การอักเสบของเส้นประสาท อาการ
ต่างๆ อาจรวมถึงกล้ามเนื้ออ่อนแรง
หรือความแข็งแรงลดลง ชาหรือ
รู้สึกเสียวซ่าทีม่ือหรือเท้า สูญเสีย

สติหรือความยากลําบากใน
การตื่นขึ้น

การขับรถและการใชเ้ครื่องจักร
ห้ามขับรถหรือใชเ้ครื่องจักรหลังจากที่
คุณไดร้ับ YERVOY เว้นแต่คุณจะแน่ใจ
ว่าจะไม่ไดร้ับผลกระทบเด็ก

• การอักเสบหรือปัญหาเกี่ยวกับไตของ
คุณ อาการและอาการแสดงอาจรวม
ถึงการทดสอบการทํางานของไตผิด
ปกติหรือลดลง
ปริมาณปัสสาวะ

ไมแ่นะนําใหใ้ชย้านี้ในเด็กหรือวัยรุ่น (อายุ
ตํ่ากว่า 18 ปี) จนกว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติม การรู้สึกเหนื่อยหรืออ่อนแรงเป็นผลข้าง

เคียงที่พบได้บ่อยจาก YERVOY ซึ่งอาจ
ส่งผลต่อความสามารถในการขับขี่หรือ
ใช้งานเครื่องจักรใดๆ ผูป้่วยจึงควร
ระมัดระวังหลังจากได้รับ YERVOYดูแลเป็นพิเศษกับ YERVOY

• ความเสียหายหรือการอักเสบ
ของต่อมที่ผลิตฮอร์โมน อาการ
อาจรวมถึง
ปวดศีรษะ ตาพร่า หรือตาพร่า 
อ่อนเพลีย มีแรงขับทางเพศลดลง 
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง

YERVOY เป็นยาทีม่ีผลต่อระบบ
ภูมิคุ้มกันของคุณและอาจทําให้เกิดการ
อักเสบในส่วนต่างๆ ของร่างกาย การ
อักเสบอาจทําใหเ้กิดความเสียหายร้าย
แรงต่อร่างกายของคุณ และภาวะอักเสบ
บางอย่างอาจไม่สามารถย้อนกลับหรือ
เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ อาการอักเสบ
บางอย่างอาจต้องได้รับการรักษาหรือ
ถอน YERVOY บอกแพทย์ของคุณ

ทันทหีากคุณมีอาการอักเสบใดๆ แสดงอยู่
ใน "ผลข้างเคียงทีเ่ป็นไปได้" ในเอกสารนี้

ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับส่วนผสมบางอย่าง
ของ YERVOY
บอกแพทย์หากคุณรับประทานอาหาร
โซเดียมตํ่า (เกลือตํ่า) ก่อนที่คุณจะได้รับ 
YERVOY ยานีม้ีโซเดียม 2.3 มก. ต่อ
ความเข้มข้นของมิลลิลิตร

• โรคเบาหวาน. อาการต่างๆ ได้แก่ 
กระหายนํ้ามากเกินไป ปัสสาวะบ่อยขึ้น 
รู้สึกอยากอาหารมากขึ้นเมื่อนํ้าหนักลด 
รู้สึกเหนื่อย ง่วงซึม อ่อนแอ หดหู่ 
หงุดหงิด และไม่สบายโดยทั่วไป) หรือ
ภาวะกรดในเลือดสูงจากเบาหวาน (
กรดในเลือดทีผ่ลิตจากเบาหวาน) .
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YERVOY เป็นอย่างไร?
ที่ให้ไว้

ขณะที่คุณอยู่
กําลังรับการรักษา
กับ YERVOY

ทุกคนได้รับพวกเขา แพทย์ของคุณจะ
ปรึกษาเรื่องนี้กับคุณ และจะอธิบายความ
เสี่ยงและประโยชน์ของการรักษาของคุณ

YERVOY จะมอบให้คุณในโรง
พยาบาลหรือคลินิกภายใต้
การดูแลของแพทย์ทีม่ีประสบการณ์

สิ่งทีต่้องทํา มีรายงานผลข้างเคียงต่อไปนี้ในการ
ทดลองทางคลินิกเมื่อใช้ YERVOY 
เพียงอย่างเดียว:แจ้งให้แพทยท์ราบทันทหีากคุณมีอาการ

หรืออาการแสดงของ ผลข้างเคียงที่อาจ
เกิดขึ้นหรือหากอาการแย่ลง

คุณจะได้รับเป็นการแช่ (หยด) เข้า
เส้นเลือด (ทางหลอดเลือดดํา) ผลข้างเคียงที่พบบ่อยมาก (ส่งผลกระทบต่อผู้

ใชม้ากกว่า 1 รายใน 10 ราย)แพทย์ของคุณจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าคุณ
ต้องการการรักษากีค่รั้ง • เบื่ออาหาร

• ท้องเสีย
อย่าพยายามรักษาอาการของคุณด้วย
ยาอื่นด้วยตนเอง

• รู้สึกไม่สบาย (คลื่นไส้) หรือกําลังป่วย (
อาเจียน)ปริมาณและความถี่ของการ

บริหาร

คุณหมออาจ

• ให้ยาอื่นแก่คุณเพื่อป้องกันภาวะ
แทรกซ้อนและ
ลดอาการของคุณ

• อาการปวดท้อง

• อาการคัน, ผื่นผิวหนัง

• รู้สึกเหนื่อยหรืออ่อนแอ

• ไอ
• ปวดหัว

• ไข้
• นอนไม่หลับ

ปริมาณและความถี่ทีแ่นะนําของ 
YERVOY อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ
ชนิดของมะเร็งที่ใช้ในการรักษา • ระงับการใหย้า YERVOY ครั้ง

ต่อไป

• หรือหยุดการรักษาด้วย 
YERVOY ไปเลย

มะเร็งบางชนิดรักษาด้วย YERVOY ร่วม
กัน
withnivolumab หรือ nivolumab 
และเคมีบําบัด

โปรดทราบว่าอาการและอาการแสดง
เหล่านี้บางครั้งอาจเกิดช้า และอาจ
พัฒนาเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนหลัง
จากให้ยาครั้งสุดท้าย ก่อน
การรักษา แพทย์ของคุณจะตรวจ
สุขภาพทั่วไปของคุณ คุณจะต้องตรวจ
เลือดระหว่างการรักษา

แจ้งให้แพทย์ทราบทันทีหากคุณได้รับ
ผลข้างเคียงเหล่านี้ อย่าพยายามรักษา
อาการของคุณด้วยยาอื่น

แพทย์ของคุณจะแนะนําวิธีการรักษาที่คุณ
จะได้รับ และจะบอกคุณเกี่ยวกับขนาดยา
และความถีข่องการรักษาเหล่านี้

ผลข้างเคียงที่พบบ่อย (ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ 1 ถึง 

10 คนใน 100 คน)แจ้งแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
คนอื่นๆ ที่กําลังรักษาคุณว่าคุณไดร้ับ 
YERVOY

โปรดดูเอกสารข้อมูลยาสําหรับผู้บริโภค
ของ nivolumab เพื่อใหเ้ข้าใจถึงการใช้
ยานี้ หากคุณมีคําถามเกี่ยวกับยานี้ โปรด
ปรึกษาแพทยข์องคุณ

• การติดเชื้อแบคทีเรียร้ายแรงในเลือด (
ภาวะติดเชื้อ)

• ปวดเนื้องอก
หากคุณกําลังจะเริ่มต้นใช้ยาชนิดใหม่ 
แจ้งแพทย์ ทันตแพทย์ หรือเภสัชกรว่า
คุณกําลังไดร้ับยา YERVOY

• ฟังก์ชั่น underactive ของต่อมใต้
สมอง (hypopituitarism), the
ต่อมหมวกไตหรือการทํางานของ
ต่อมไทรอยดต์ํ่ากว่าปกติ 
(hypothyroidism) ซึ่งอาจทําให้
เหนื่อยล้าหรือนํ้าหนักเพิ่มขึ้น

หากคุณพลาดยา 
YERVOY แจ้งให้แพทยท์ราบทันทีหากคุณมี

อาการแพ้
เป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับคุณทีจ่ะรักษา
การนัดหมายทั้งหมดเพื่อรับ
เออร์วอย หากคุณพลาดการนัดหมาย 
ให้ถามแพทย์ว่าจะกําหนดเวลาให้ยาครั้ง
ต่อไปเมื่อใด

• การทํางานที่โอ้อวดของต่อมไทรอยด์ 
(hyperthyroidism) ซึ่งอาจทําให้
หัวใจเต้นเร็ว
เหงื่อออกและการลดนํ้าหนัก

อาการเหล่านี้อาจเป็น:

• หายใจลําบาก หายใจมีเสียงวี๊ด หรือ
หายใจลําบาก

• บวมทีใ่บหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือส่วน
อื่นๆ ของร่างกาย

• การคายนํ้า
หากคุณหยุดใช้ YERVOY

• ตาอักเสบทําใหเ้กิดอาการปวดตา 
ตาพร่ามัวการหยุดการรักษาอาจหยุดผลของยาได้ 

อย่าหยุดการรักษาด้วย YERVOY เว้นแต่
คุณจะปรึกษาเรื่องนี้กับแพทย์ของคุณ

• ผื่นคันหรือลมพิษบนผิวหนัง

• ความดันโลหิตตํ่า หน้าแดง
ชั่วคราวและลําคอ

หากคุณมีคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
รักษาหรือการใช้ยานี้ โปรดปรึกษา
แพทย์

ด้านที่เป็นไปได้
เอฟเฟค • หายใจถี่, มีเลือดออกในกระเพาะ

อาหารหรือลําไส้ (ลําไส้), การอักเสบ
ของลําไส้ใหญ่ (ลําไส้ใหญ่), อาการ
ท้องผูกเช่นเดียวกับยาทั้งหมด YERVOY 

สามารถทําให้เกิดผลข้างเคียงแม้ว่าจะไม่
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• ลดนํ้าหนัก

• การทํางานของตับผิดปกติ

• ความเสียหายต่อเส้นประสาท (ทําให้
เกิดอาการปวด อ่อนแรงและเป็น
ตะคริว) อาการวิงเวียนศีรษะ กล้าม
เนื้อหดเกร็งโดยไมไ่ด้ตั้งใจสั้นๆ สั่น 
นํ้าในสมองสะสมมากเกินไป โรคเส้น
ประสาททีศ่ีรษะ พูดลําบาก ประสาน
งานลําบาก

การเคลื่อนไหว (ataxia)

• แอนติบอดีต่อเซลลร์่างกายของคุณ
บางส่วนทําให้เกิดความเสียหายต่อ
ต่อมไทรอยด์หรือ
การอักเสบของไตหรือสมอง• การอักเสบและรอยแดงของผิวหนัง, 

สผีิวเปลี่ยนใน
แพทช์ (vitiligo), ผมร่วงหรือ
ผอมบาง, • การเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพจิต

• เหงื่อออกมากเกินไปในเวลากลางคืน

• ปวดกล้ามเนื้อและข้อต่อ

• การทํางานของไตล้มเหลว

• ไข้, ตัวสั่น, ขาดพลังงาน,

• การอักเสบของเส้นประสาท (ทําให้
เกิดอาการปวด อ่อนแรง หรือเป็น
อัมพาตที่แขนขา) อาการง่วงนอน
หรือขาดพลังงาน• ลําไสท้ะลุ, เยื่อบุผนังกระเพาะอาหาร

อักเสบ,
การอักเสบของลําไส้เล็กส่วนต้น 
ลําไสห้รือตับอ่อน อาการเสียดท้อง

• อาการสามประการ (meningism): 
คอแข็ง, แพ้แสงจ้าและปวดศีรษะ• บวม, ปวด, ปฏิกิริยาบริเวณทีฉ่ีด,

• ความสับสน • ตาอักเสบ ตาบวม นํ้ามูกไหล ตา
อักเสบ ตาบวม

• กลุ่มอาการแทรกซ้อนทางเมตา
บอลซิึมที่เกิดขึ้นหลังการรักษา
มะเร็ง

• การเพิ่มขึ้นของอัลคาไลน์ฟอสฟาเตส 
(เอนไซมท์ี่ปล่อยออกมาจากตับ)

• ไข้หวัดใหญ่เหมือนความเจ็บป่วย • ตับวาย ตับโต ตับอักเสบ ต่อมไทรอยด์ 
ไต ตับอ่อนหรือระบบประสาทส่วน
กลาง ก้อนเนื้อ

เซลลอ์ักเสบในอวัยวะต่างๆ ของ
ร่างกาย ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับ
ภูมิคุ้มกันของเยื่อบุผิวด้านในของ
อวัยวะใดอวัยวะหนึ่ง ผิวหนังหรือตา
เหลือง (ดีซ่าน)

• การอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจ โรค
ของกล้ามเนื้อหัวใจ
หัวใจเต้นผิดจังหวะผลข้างเคียงที่ไม่ธรรมดา (มีผลต่อผู้ใช้ 1 ถึง 

10 คนใน 1,000 คน) • ข้อ จํากัด ในการจัดหาเลือดของแขน
ขาอักเสบ
การทําลายของหลอดเลือด โรค
อักเสบของหลอดเลือด (ส่วนใหญ่
มักเป็นหลอดเลือดแดงทีศ่ีรษะ) 
การไหลเวียนของเลือดไม่ดีทําใหน้ิ้ว
เท้าและนิ้วชาหรือซีด

• การติดเชื้อแบคทีเรียร้ายแรงในเลือด (ภาวะ
ติดเชื้อ, ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด)

• การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ, โรคไต, 
การทํางานของไตล้มเหลว

• การอักเสบของกระเพาะอาหารและ
ลําไส้ • ปฏิกิริยาที่เกี่ยวกับการใหย้า, ความล้มเหลว

ของหลายอวัยวะ
• ภาวะซึมเศร้า, แรงขับทางเพศลดลง, • การหายใจล้มเหลวที่เกิดจาก

ของเหลวในปอด
• ลดจํานวนเม็ดเลือดแดง
• การอักเสบของอวัยวะต่างๆ

• การได้ยินลดลง

• เปลี่ยนสีผม
• เยื่อเมือกอักเสบ

• ปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับการฉีด

• การอักเสบของหลอดเลือดในผิวหนัง
, ลมพิษ (คัน, ผื่นเป็นหลุมเป็นบ่อ), 
แผลที่ผิวหนังที่เจ็บปวดของแขน, ขา
และใบหน้า

• โรคลําไส้อักเสบ (ทําให้ปวดท้อง ท้อง
ร่วงซึ่งอาจเป็นเลือด อาเจียน หรือนํ้า
หนักลด)

• กล้ามเนื้อกระตุก ปวดข้อ กล้าม
เนื้ออักเสบ • ผิวลอก

• การเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีประจํา
เดือน

• การอักเสบของกล้ามเนื้อทําใหเ้กิดอาการ
ปวดหรือตึงบริเวณสะโพกและ
ไหล่ผลข้างเคียงที่หายาก (มีผลต่อผู้ใช้ 1 ถึง 

10 คนใน 10,000)
• ปวดตา, การมองเห็นลดลง, เลือด

ออกในตา, ความรู้สึกของสิ่งแปลก
ปลอมในดวงตา,
กล้ามเนื้อตาอักเสบ นํ้ามูกไหล

• ความผิดปกตขิองการได้ยิน
• การติดเชื้อทางเดินหายใจหรือทาง

เดินหายใจส่วนบน • ความผิดปกติของเลือดที่เกิด
จากเซลล์ภูมิคุ้มกันที่โอ้อวด

• การติดเชื้อรอบสมองหรือ
ไขสันหลัง• หัวใจเต้นผิดปกตหิรือผิดปกติ

• ปฏิกิริยาการแพ้ (ช็อต) การเปลี่ยนแปลงในผลการทดสอบ• หายใจลําบากมาก, ปอดอักเสบ, 
ของเหลวในปอด, ไขล้ะอองฟาง • ลดการทํางานของต่อมหมวกไตที่เกิด

จาก hypothalamus ที่ไม่ได้ใชง้าน (
ส่วนหนึ่งของสมอง)
หรือต่อมใต้สมองทํางานโอ้อวด (ต่อม
เล็ก ๆ ที่ฐานของสมอง) ข้อบกพร่อง
ในต่อมทีผ่ลิตฮอร์โมนเพศ

YERVOY อาจทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในผลการทดสอบทีด่ําเนินการโดยแพทย์
ของคุณ ซึ่งรวมถึง:• โรคหลอดเลือด ความดันโลหิตตํ่า 

ความรู้สึกร้อนจัด เหงื่อออก หัวใจ
เต้นเร็ว กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง 
ของเหลวรอบหัวใจ

• การเปลี่ยนแปลงของจํานวนเซลลเ์ม็ด
เลือดแดง (ซึ่งมีออกซิเจน) ของเซลล์
เม็ดเลือดขาว (ซึ่งมีความสําคัญในการ
ต่อสู้กับการติดเชื้อ) หรือ
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ของเกล็ดเลือด (เซลลท์ี่ช่วยใหเ้ลือด
จับตัวเป็นลิ่ม)

(ต่อมที่อยู่เหนือไต); ฟังก์ชั่น 
underactive 
(hypopituitarism) หรือ
การอักเสบ (hypophysiitis) ของ
ต่อมใต้สมองที่ฐานของสมอง ต่อม
ไทรอยด์ทีโ่อ้อวด ซึ่งอาจทําใหห้ัวใจ
เต้นเร็ว เหงื่อออก และนํ้าหนักลด 
การอักเสบของต่อมไทรอยด์ 
(hyperthyroidism); ต่อมไทรอยด์
บวม

− กรดในเลือดที่เกิดจากเบาหวาน 
(diabetic ketoacidosis), 
diabetes• การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนและ

ระดับเอนไซม์ตับในเลือดผิดปกติ − การอักเสบชั่วคราวของเส้นประสาทที่
ทําให้เกิดอาการปวด อ่อนแรง และเป็น
อัมพาตทีแ่ขนขา (กลุ่มอาการกิลแลง-
บาร์เร);
ความเสียหายต่อเส้นประสาท
ทําให้เกิดอาการชาและอ่อนแรง
(โรคประจําตัว); การอักเสบของเส้น
ประสาท เท้าหล่น (อัมพาตเส้นประสาท
ส่วนปลาย); การอักเสบของเส้น
ประสาทที่เกิดจากร่างกาย
ทําร้ายตัวเอง ทําใหช้า อ่อนแรง รู้สึก
เสียวซ่าหรือปวดแสบปวดร้อน 
(autoimmune neuropathy)

• ระดับโซเดียมในเลือดตํ่า ฟอสเฟต
หรือโพแทสเซียม

• เลือดหรือโปรตีนในปัสสาวะ
• ระดับของปัจจัยไขข้ออักเสบเพิ่มขึ้น

• ไตไม่สามารถขจัดกรดออกจาก
เลือดได้ตามปกติ

− การคายนํ้า

− การอักเสบของเส้นประสาททําให้เกิด
อาการชา อ่อนแรง รู้สึกเสียวซ่าหรือ
ปวดแสบปวดร้อนที่แขนและขา 
อาการวิงเวียนศีรษะ

• ค่าความเป็นด่างของเลือดและเนื้อ
เยื่ออื่นๆ ในร่างกายสูงผิดปกติ

• การมีแอนติบอดใีนเลือดกับเซลล์
บางชนิดของคุณ − ตาอักเสบ ซึ่งทําใหป้วดตา ตาพร่ามัว

− การเปลี่ยนแปลงของจังหวะหรืออัตราการ
เต้นของหัวใจ, จังหวะการเต้นของหัวใจผิด
ปกติมีรายงานผลข้างเคียงต่อไปนี้กับ 

YERVOY ร่วมกับ nivolumab: − หัวใจเต้นเร็ว
− ของเหลวรอบปอด

− ความดันโลหิตสูง
− ลําไส้ทะลุ, การอักเสบของกระเพาะ

อาหาร (โรคกระเพาะ), การอักเสบ
ของลําไส้เล็กส่วนต้น 
(duodenitis)

พบบ่อยมาก (อาจส่งผลกระทบ
มากกว่า 1 ใน 10 คน) − การอักเสบของปอด (ปอดอักเสบ) มี

อาการไอและหายใจลําบาก ลิ่มเลือด ไอ− ต่อมไทรอยดท์ํางานเกิน ซึ่งอาจทําให้
หัวใจเต้นเร็ว
เหงื่อออกและการลดนํ้าหนัก

− โรคผิวหนังที่มีผิวหนังสีแดงเป็น
หย่อมๆ มักมีเกล็ดสีเงิน (โรค
สะเก็ดเงิน)− ต่อมไทรอยด์ทํางานน้อย ซึ่งอาจทําให้

เหนื่อยหรือนํ้าหนักขึ้นได้

− แผลในปากและแผลเย็น (เปื่อย), 
การอักเสบของตับอ่อน (ตับอ่อน
อักเสบ),
ท้องผูก ปากแห้ง

− โรคข้อต่อเรื้อรัง 
(spondyloarthropathy)− ลดความอยากอาหาร

− ปวดศีรษะ

− หายใจถี่ (หายใจลําบาก)
− การอักเสบของตับ − โรคทีร่ะบบภูมิคุ้มกันโจมตีต่อมที่สร้าง

ความชุ่มชื้นให้กับร่างกาย เช่น นํ้าตา
และนํ้าลาย (Sjogren's syndrome)− ผิวหนังเปลี่ยนสีเป็นหย่อม (vitiligo), 

ผิวแห้ง, รอยแดงของผิวหนัง, ผม
ร่วงผิดปกติหรือ
ผอมบาง, ลมพิษ (ผื่นคัน)

− การอักเสบของลําไส้ (ลําไส้ใหญ่), 
ท้องร่วง (เป็นนํ้า, อุจจาระหลวมหรือ
นิ่ม), อาเจียน, คลื่นไส,้ ปวดท้อง

− การอักเสบของข้อต่อ (ข้อ
อักเสบ)− ปวดกล้ามเนื้อและกระดูก

− ผื่นผิวหนังบางครั้งมีตุ่มพอง คัน − ไตวาย (รวมถึงการสูญเสียการ
ทํางานของไตอย่างกะทันหัน)

− การอักเสบของกล้ามเนื้อ 
(myositis) ทําให้เกิดอาการ
ปวดหรือตึง− ปวดข้อ กล้ามเนื้อ และกระดูก − อาการบวมนํ้า (บวม) ปวด

− ปฏิกิริยาภูมิแพ้ปฏิกิริยาที่
เกี่ยวข้องกับการฉีดยา

− การอักเสบของไต (ไตอักเสบ)
− รู้สึกเหนื่อยหรืออ่อนแรง

− ไข้ − เจ็บหน้าอก
สามัญ (อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 
10 คน)

ผิดปกติ (อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 
ใน 100 คน)

− การอักเสบของหัวใจ 
(myocarditis) ทีม่ีอาการหายใจ
ลําบาก เหนื่อยล้า ใจสั่น หรือเจ็บ
หน้าอก

− การติดเชื้อทีป่อดอย่างรุนแรง (
ปอดบวม) การติดเชื้อทางเดิน
หายใจส่วนบน

− การอักเสบของสมอง

− หลอดลมอักเสบ

− โรคเรื้อรังทีเ่กี่ยวข้องกับการสะสม
ของเซลลอ์ักเสบในอวัยวะและ
เนื้อเยื่อต่างๆ โดยทั่วไปคือปอด

(โรคซารค์อยด์)

− กล้ามเนื้อสลาย/บาดเจ็บ 
(rhabdomyolysis) มอีาการเจ็บปวด
กล้ามเนื้อ อ่อนแรง คลื่นไส้หรือ
อาเจียน

− เพิ่มขึ้นในเซลลเ์ม็ดเลือดขาวบาง
ชนิด

− การหลั่งฮอร์โมนที่ผลิตโดยต่อม
หมวกไตลดลง
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หายาก (อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 
1,000 คน)

− การติดเชื้อที่ปอดอย่างรุนแรง (
ปอดบวม) การติดเชื้อทางเดิน
หายใจส่วนบน

สมองลดฮอร์โมนพาราไทรอยด์

− การลอกของผิวหนังอย่างรุนแรงและอาจ
ถึงตายได้ (toxic epidermal
เนโครไลซิส, กลุ่มอาการสตีเวน-
จอห์นสัน)

− ความเสียหายต่อเส้นประสาท
ทําใหเ้กิดอาการชาและอ่อนแรง
(โรคประจําตัว); การอักเสบของเส้น
ประสาททีเ่กิดจากร่างกายโจมตีตัว
เองทําให้
ชา, อ่อนแรง, รู้สึกเสียวซ่าหรือปวด
แสบปวดร้อน (autoimmune 
neuropathy), การอักเสบของ
สมอง

− เพิ่มขึ้นในเซลล์เม็ดเลือดขาวบาง
ชนิด

− ปฏิกิริยาภูมิแพ้ปฏิกิริยาที่
เกี่ยวข้องกับการฉีดยาการเปลี่ยนแปลงในผลการทดสอบ

− Nivolumab ร่วมกับ YERVOY อาจ
ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในผลการ
ทดสอบที่ดําเนินการโดยแพทยข์อง
คุณ ซึ่งรวมถึง:

− การหลั่งฮอร์โมนทีผ่ลิตโดยต่อม
หมวกไตลดลง
(ต่อมทีอ่ยู่เหนือไต) การ
อักเสบ
(hypophysiitis) ของต่อมใตส้มอง
ทีอ่ยู่บริเวณฐานของสมอง ต่อม
ไทรอยดท์ี่โอ้อวด ซึ่งอาจทําให้หัวใจ
เต้นเร็ว เหงื่อออก และนํ้าหนักลด

ต่อมไทรอยดบ์วม

− มองเห็นภาพซ้อน
− การทดสอบการทํางานของตับผิดปกติ

− การทดสอบการทํางานของไตผิดปกติ
− การเปลี่ยนแปลงของจังหวะหรืออัตราการ

เต้นของหัวใจ, จังหวะการเต้นของหัวใจผิด
ปกติ− จํานวนเซลล์เม็ดเลือดแดง (ซึ่งมี

ออกซิเจน) ลดลง เซลลเ์ม็ดเลือดขาว 
(ซึ่งมีความสําคัญในการต่อสูก้ับการ
ติดเชื้อ) หรือเกล็ดเลือด (เซลล์ทีช่่วย
ให้เลือดจับตัวเป็นลิ่ม)

− ความดันโลหิตสูง (ความดัน
โลหิตสูง), ความดันโลหิตตํ่า (
ความดันเลือดตํ่า)

− การอักเสบของเส้นประสาททําให้เกิด
อาการชา อ่อนแรง รู้สึกเสียวซ่าหรือ
ปวดแสบปวดร้อนที่แขนและขา 
อาการวิงเวียนศีรษะ

− ของเหลวรอบปอด หลอดลมอักเสบ

− ระดับที่เพิ่มขึ้นของเอ็นไซม์ทีส่ลายไข
มันและของเอ็นไซม์ที่สลายแป้ง

− โรคผิวหนังที่มีผิวหนังสีแดงเป็น
หย่อมๆ มักมีเกล็ดสีเงิน (โรค
สะเก็ดเงิน)

− ตาแห้ง

− ปวดหัว

− หายใจถี่ (หายใจลําบาก)

− ระดับแคลเซียม โพแทสเซียม 
แมกนีเซียม หรือโซเดียมในเลือดผิด
ปกติ

− การลอกของผิวหนังอย่างรุนแรงและอาจ
ถึงตายได้ (Steven-Johnson
ซินโดรม)

− ระดับบิลิรูบินในเลือดสูงขึ้น
− นํ้าหนักตัวลดลง

− การอักเสบของปอด (ปอดอักเสบ) มี
อาการไอและหายใจลําบาก ลิ่มเลือด ไอ

− การอักเสบของกล้ามเนื้อ 
(myositis) ทําให้เกิดอาการ
ปวดหรือตึง

− ระดับนํ้าตาลในเลือดสูง 
(hyperglycaemia) หรือตํ่ากว่า 
(hypoglycaemia) ในเลือดของคุณ

− การอักเสบของไต (ไตอักเสบ)
− การอักเสบของลําไส้ (ลําไส้ใหญ่)

− เจ็บหน้าอก
การเปลี่ยนแปลงในผลการทดสอบ− แผลในปากและแผลเย็น (เปื่อย), 

การอักเสบของตับอ่อน (ตับอ่อน
อักเสบ),
ท้องผูก ปากแห้ง

มีรายงานผลข้างเคียงต่อไปนี้ในการ
ทดลองทางคลินิกเมื่อให้ YERVOY 
ร่วมกับ nivolumab และเคมีบําบัด:

OPDIVO ร่วมกับ ipilimumab และ
เคมบีําบัดอาจทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในผลการทดสอบทีด่ําเนินการโดย
แพทย์ของคุณ ซึ่งรวมถึง:

− การอักเสบของตับ
− ผิวแห้ง ผิวแดง ผมร่วงหรือ

ผอมบางผิดปกติพบบ่อยมาก (อาจส่งผลกระทบ
มากกว่า 1 ใน 10 คน) − การทดสอบการทํางานของตับผิดปกติ

− การทดสอบการทํางานของไตผิดปกติ
− ปวดตามข้อ กล้ามเนื้อและกระดูก ข้อ

อักเสบ− ต่อมไทรอยด์ทํางานน้อย ซึ่งอาจทําให้
เหนื่อยหรือนํ้าหนักขึ้นได้

− ไตวาย (รวมถึงการสูญเสียการ
ทํางานของไตอย่างกะทันหัน)

− จํานวนเซลล์เม็ดเลือดแดง (ซึ่งมี
ออกซิเจน) ลดลง เซลลเ์ม็ดเลือดขาว 
(ซึ่งมีความสําคัญในการต่อสู้กับการ
ติดเชื้อ) หรือเกล็ดเลือด (เซลล์ทีช่่วย
ใหเ้ลือดจับตัวเป็นลิ่ม)

− ลดความอยากอาหาร

− ท้องร่วง (อุจจาระเป็นนํ้า ถ่ายเหลว
หรือนิ่ม) อาเจียน คลื่นไส้ − ไข้

− อาการบวมนํ้า (บวม)− ผื่นผิวหนังบางครั้งมีตุ่มพอง คัน
ผิดปกติ (อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 
ใน 100 คน) − ระดับที่เพิ่มขึ้นของเอ็นไซมท์ีส่ลายไข

มันและของเอ็นไซมท์ี่สลายแป้ง
− รู้สึกเหนื่อยหรืออ่อนแรง

สามัญ (อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 
10 คน)

− ฟังก์ชันน้อยเกินไป
(hypopituitarism) ของต่อมใต้
สมองซึ่งตั้งอยู่ทีฐ่านของ ระดับแคลเซียม โพแทสเซียม 

แมกนีเซียม หรือโซเดียมในเลือดผิดปกติ− ตาแดง
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ระดับนํ้าตาลในเลือดของคุณสูงขึ้น 
(hyperglycaemia)

สนับสนุนโดย
Bristol-Myers Squibb (NZ) Limited 88 
Shortland Street
โอ๊คแลนด์ 1010
นิวซีแลนด์

ระดับบิลิรูบินในเลือดสูงขึ้น

หากผลข้างเคียงใดๆ ทีร่ะบไุว้ในเอกสารฉบับ
นี้ปรากฏขึ้นหรือแย่ลง หรือหากคุณสังเกต
เห็นผลข้างเคียงใดๆ ที่ไม่ได้ระบไุว้ในเอกสาร
ฉบับนี้ โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบ

วันที่จัดทํา:
มกราคม 2022อย่าตื่นตระหนกกับผลข้างเคียงที่อาจ

เกิดขึ้น

คุณอาจไม่พบประสบการณ์ใด ๆ YERVOY® (ipilimumab) เป็น
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ 
Bristol-Myers Squibb Company

ขอให้แพทย์ตอบคําถามที่คุณอาจมี

ไกลออกไป
ข้อมูล

เยอรว์อยประกอบด้วยอะไรบ้าง

• สารออกฤทธิ์คืออิพลิิ
มูแมบ
ขวดแต่ละขวดประกอบด้วย 
ipilimumab 50 มก. หรือ 200 มก.

• ส่วนผสมอื่นๆ ได้แก่ ทรอมเมทา
มอลไฮโดรคลอไรด์ โซเดียมคลอไรด์ 
แมนนทิอล (E421) กรดเพนเทติก โพ
ลิซอร์เบต 80 โซเดียมไฮดรอกไซด์

กรดไฮโดรคลอริกและนํ้าสําหรับฉีด

YERVOY หน้าตาเป็นอย่างไรและ
เนื้อหาภายในบรรจภุัณฑ์เป็นอย่างไร

YERVOY เข้มข้นสําหรับสารละลายสําหรับ
การแช่เป็นของเหลวใสจนถึงสเีหลือบเล็ก
น้อย ไม่มีสีถึงสีเหลืองซีด ซึ่งอาจประกอบ
ด้วยอนุภาคที่เบา (ไม่กี่) และบรรจใุนขวด
แก้วที่มีจุกยางปิดผนึกด้วยอะลูมิเนียม

มีให้ในแพ็คที่มี 1 ขวด 10 มล. หรือ 1 
ขวด 40 มล.

ขนาดของบรรจุภัณฑ์อาจไม่สามารถวางตลาดได้ทั้งหมด

วิธีจัดเก็บ YERVOY
ไม่น่าเป็นไปได้ที่คุณจะถูกขอใหจ้ัดเก็บ 
YERVOY ด้วยตัวคุณเอง จะถูกเก็บไว้ใน
โรงพยาบาลหรือคลินิกที่คุณมอบให้
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