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Rituximab ฉีด
ออกเสียงว่า (ri tux 'i mab)

สังเกต:

การฉีด Rituximab, การฉีด rituximab-abbs และการฉีด rituximab-pvvr เป็นยาทางชีววิทยา (ยาที่ทําจากสิ่งมี
ชีวิต) Biosimilar rituximab-abbs injection และ rituximab-pvvr injection มีความคล้ายคลึงกับการฉีด 
rituximab และทํางานในลักษณะเดียวกับการฉีด rituximab ในร่างกาย ดังนั้น คําว่า rituximab products จะถูกใช้
เพื่อเป็นตัวแทนของยาเหล่านี้ในการสนทนานี้

คําเตือนทีส่ําคัญ:

คุณอาจพบปฏิกิริยารุนแรงในขณะที่คุณได้รับหรือภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับผลิตภัณฑ์ฉีด rituximab ปริมาณ 
ปฏิกิริยาเหล่านี้มักเกิดขึ้นในช่วงแรกของการฉีดยา rituximab และอาจทําให้เสียชีวิตได้ คุณจะได้รับผลิตภัณฑ์ฉีดริตูซิ
แมบแตล่ะโดสในสถานพยาบาล และแพทย์หรือพยาบาลจะตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังในขณะที่คุณรับยา คุณจะได้รับ
ยาบางชนิดเพื่อช่วยป้องกันอาการแพ้ก่อนทีคุ่ณจะได้รับผลิตภัณฑ์ฉีดรติูซิแมบในแต่ละครั้ง แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของ
คุณทราบหากคุณเคยมีปฏิกิริยากับผลิตภัณฑ์ rituximab หรือถ้าคุณมีหรือเคยมีอาการหัวใจเต้นผิดปกติ อาการเจ็บ
หน้าอก ปัญหาหัวใจอื่นๆ หรือปัญหาปอด หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้แจ้งแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพอื่นๆ 
ทันที: ลมพิษ; ผื่น; อาการคัน; บวมที่ริมฝีปาก ลิ้น หรือคอ; หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก อาการวิงเวียนศีรษะ เป็นลม; 
หายใจถี่, หายใจดังเสียงฮืด ๆ; ปวดหัว; เต้นแรงหรือเต้นผิดปกติ ชีพจรเร็วหรืออ่อนแอ ผิวซีดหรือนํ้าเงิน เจ็บหน้าอกที่
อาจลามไปยังส่วนอื่นของร่างกายส่วนบน ความอ่อนแอ; หรือเหงื่อออกมาก

ผลิตภัณฑ์ฉีด Rituximab ทําใหเ้กิดปฏิกิริยาทางผิวหนังและปากที่รุนแรงและเป็นอันตรายถึงชีวิต หากคุณพบอาการ
ใดๆ ต่อไปนี้ ใหแ้จ้งแพทยข์องคุณทันท:ี แผลหรือแผลทีเ่จ็บปวดบนผิวหนัง ริมฝีปาก หรือปาก; แผลพุพอง; ผื่น; หรือ
ผิวลอก

คุณอาจติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแล้ว (ไวรัสที่ติดตับและอาจทําให้ตับถูกทําลายอย่างรุนแรง) แต่ไม่มีอาการของโรค ใน
กรณีนี้ การไดร้ับผลิตภัณฑ์ฉีด rituximab อาจเพิ่มความเสี่ยงที่การติดเชื้อของคุณจะรุนแรงขึ้นหรือเป็นอันตราย
ถึงชีวิต และคุณจะมีอาการ แจ้งแพทยห์ากคุณเคยหรือเคยมีอาการรุนแรง
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การติดเชื้อรวมทั้งการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี แพทย์ของคุณจะสั่งการตรวจเลือดเพื่อดูว่าคุณมีการติดเชื้อไวรัสตับอัก
เสบบีที่ไม่ได้ใชง้านหรือไม่ หากจําเป็น แพทยข์องคุณอาจให้ยารักษาโรคนี้แก่คุณก่อนและระหว่างการรักษาด้วย
ผลิตภัณฑ์ฉีด rituximab แพทย์ของคุณจะตรวจสอบสัญญาณของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบใีนระหว่างและหลาย
เดือนหลังการรักษาของคุณ หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ระหว่างหรือหลังการรักษา ให้โทรเรียกแพทย์ทันที: เหนื่อย
ล้ามากเกินไป ผิวหรือตาเหลือง เบื่ออาหาร คลื่นไส้หรืออาเจียน ปวดกล้ามเนื้อ ปวดท้อง หรือปัสสาวะสีเข้ม

บางคนที่ได้รับผลิตภัณฑ์ฉีด rituximab ได้พัฒนา leukoencephalopathy multifocal แบบก้าวหน้า (PML ซึ่ง
เป็นการติดเชื้อที่หายากในสมองซึ่งไม่สามารถรักษา ป้องกัน หรือรักษาให้หายขาดได้ และมักทําให้เสียชีวิตหรือ
ทุพพลภาพขั้นรุนแรง) ในระหว่างหรือหลังการรักษา หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที: 
การเปลี่ยนแปลงทางความคิดหรือความสับสนใหมห่รือกะทันหัน พูดหรือเดินลําบาก การสูญเสียความสมดุล สูญเสีย
ความแข็งแรง การเปลี่ยนแปลงการมองเห็นใหม่หรือกะทันหัน หรืออาการผิดปกติอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน

นัดหมายทั้งหมดกับแพทยแ์ละห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างเพื่อ
ตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อผลิตภัณฑ์ฉีด rituximab

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผูป้่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยการฉีด 
rituximab และทุกครั้งทีคุ่ณได้รับยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคํา
ถามใดๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

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

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ผลิตภัณฑ์ฉีด rituximab

hy เป็นยานี้กําหนด?

ผลิตภัณฑฉ์ีด Rituximab ใช้เพียงอย่างเดียวหรือใช้ร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษามะเร็งต่อมนํ้าเหลืองชนิดนอน-ฮอดจ์กิน (NHL) มะเร็งชนิดหนึ่งทีเ่ริ่มต้นในเซลล์เม็ดเลือดขาว

ชนิดหนึ่งที่ปกตจิะต่อสู้กับการติดเชื้อ ผลิตภัณฑ์ฉีด Rituximab ยังใช้กับยาอื่น ๆ เพื่อรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟซิติกเรื้อรัง (CLL; มะเร็งชนิดหนึ่งของเซลล์เม็ด

เลือดขาว) การฉีด Rituximab (Rituxan) ยังใช้กับ methotrexate (Otrexup, Rasuvo, Xatmep, อื่น ๆ ) เพื่อรักษาอาการของโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (RA; สภาพที่

ร่างกายโจมตีข้อต่อของตัวเองทําให้เกิดอาการปวดบวมและสูญเสียการทํางาน) ในผู้ใหญท่ี่ได้รับการรักษาด้วยยาบางประเภทที่เรียกว่าตัวยับยั้ง tumor necrosis factor 

(TNF) การฉีด Rituximab (Rituxan, Ruxience) ยังใช้ในผู้ใหญแ่ละเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไปพร้อมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษา granulomatosis ด้วย polyangiitis (Wegener's 

Granulomatosis) และ microscopic polyangiitis ซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายโจมตีเส้นเลือดของตัวเองและหลอดเลือดอื่น ๆ ซึ่งเป็นสาเหตุ ความเสียหายต่ออวัยวะเช่นหัวใจ

และปอด การฉีด Rituximab (Rituxan) ใช้รักษา pemphigus vulgaris (ภาวะที่ทําใหเ้กิดแผลพุพองที่เจ็บปวดบนผิวหนังและเยื่อบใุนปาก จมูก คอ และอวัยวะเพศ) 

ผลิตภัณฑฉ์ีด Rituximab อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าโมโนโคลนอลแอนติบอดี พวกเขาปฏิบัติต่อ NHL และ CLL ประเภทต่างๆโดย ซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายโจมตีเส้นเลือดของ

ตนเองและหลอดเลือดอื่นๆ ซึ่งทําให้เกิดความเสียหายต่ออวัยวะต่างๆ เช่น หัวใจและปอด การฉีด Rituximab (Rituxan) ใชร้ักษา pemphigus vulgaris (ภาวะที่ทําให้เกิด

แผลพุพองที่เจ็บปวดบนผิวหนังและเยื่อบุในปาก จมูก คอ และอวัยวะเพศ) ผลิตภัณฑ์ฉีด Rituximab อยูใ่นกลุ่มยาที่เรียกว่าโมโนโคลนอลแอนติบอดี พวกเขาปฏิบัติต่อ NHL 

และ CLL ประเภทต่างๆโดย ซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายโจมตีเส้นเลือดของตนเองและหลอดเลือดอื่นๆ ซึ่งทําให้เกิดความเสียหายต่ออวัยวะต่างๆ เช่น หัวใจและปอด การฉีด 

Rituximab (Rituxan) ใช้รักษา pemphigus vulgaris (ภาวะที่ทําให้เกิดแผลพุพองที่เจ็บปวดบนผิวหนังและเยื่อบุในปาก จมูก คอ และอวัยวะเพศ) ผลิตภัณฑ์ฉีด 

Rituximab อยูใ่นกลุ่มยาที่เรียกว่าโมโนโคลนอลแอนติบอดี พวกเขาปฏิบัตติ่อ NHL และ CLL ประเภทต่างๆโดย
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ฆ่าเซลล์มะเร็ง ผลิตภัณฑ์ฉีด rituximab บางชนิดยังรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ granulomatosis กับ polyangiitis, 
polyangiitis ด้วยกล้องจุลทรรศน์และ pemphigus vulgaris โดยการปิดกั้นการทํางานของส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกัน
ทีอ่าจทําลายข้อต่อ เส้นเลือดและหลอดเลือดอื่น ๆ

ควรจะใช้ยานี้หรือไม?่

ผลิตภัณฑ์ฉีด Rituximab มาเป็นสารละลาย (ของเหลว) เพื่อฉีดเข้าเส้นเลือด ผลิตภัณฑ์ฉีด Rituximab ดําเนินการโดย
แพทย์หรือพยาบาลในสํานักงานแพทยห์รือศูนย์การให้ยา ตารางการจ่ายยาของคุณจะขึ้นอยู่กับสภาวะทีคุ่ณมี ยาอื่นๆ ที่คุณใช้
อยู่ และร่างกายของคุณตอบสนองต่อการรักษาได้ดเีพียงใด

ผลิตภัณฑ์ฉีด Rituximab ต้องได้รับการฉีดเข้าเส้นเลือดอย่างช้าๆ อาจต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือนานกว่านั้นในการได้รับ
ผลิตภัณฑ์ฉีดครั้งแรกของคุณ rituximab ดังนั้นคุณควรวางแผนทีจ่ะใช้เวลาส่วนใหญ่ที่สํานักงานแพทย์หรือศูนย์การให้
ยา หลังจากรับประทานครั้งแรก คุณอาจได้รับผลิตภัณฑ์ฉีด rituximab เร็วขึ้น ขึ้นอยู่กับว่าคุณตอบสนองต่อการรักษา
อย่างไร

คุณอาจมีอาการต่างๆ เช่น มีไข้ หนาวสั่น เหนื่อยล้า ปวดศีรษะ หรือคลื่นไส้ ในขณะที่คุณได้รับผลิตภัณฑ์ยารติูซิแมบโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในครั้งแรก แจ้งแพทย์หรือผู้ให้บริการทางการแพทย์รายอื่นหากคุณพบอาการเหล่านี้ในขณะทีร่ับยา แพทย์ของคุณ
อาจสั่งยาอื่นๆ เพื่อช่วยป้องกันหรือบรรเทาอาการเหล่านี้ แพทย์ของคุณจะบอกให้คุณใช้ยาเหล่านี้ก่อนที่คุณจะได้รับผลิตภัณฑ์ 
rituximab ในแต่ละครั้ง

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนไดร้ับผลิตภัณฑฉ์ีด rituximab
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ rituximab, rituximab-abbs, rituximab-pvvr ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสม
ใด ๆ ในผลิตภัณฑฉ์ีด rituximab สอบถามเภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการใช้ยา

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: adalimumab (Humira); certolizumab (ซมิ
เซีย); etanercept (Enbrel); golimumab (ซิมโปน)ี; อินฟลซิิแมบ (Remicade); ยาอื่น ๆ สําหรับโรคข้ออักเสบรูมา
ตอยด์ และยาที่กดภูมิคุ้มกัน เช่น azathioprine (Azasan, Imuran), cyclosporine (Gengraf, Neoral, 
Sandimmune), sirolimus (Rapamune, Torisel) และ tacrolimus (Envarsus, Prograf) แพทย์ของคุณอาจ
ต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งแพทย์ของคุณหากคุณมีเงื่อนไขใด ๆ ทีก่ล่าวถึงในส่วนคําเตือนทีส่ําคัญ และหากคุณมีหรือเคยเป็นไวรัสตับอักเสบซี
หรือไวรัสอื่น ๆ เช่นอีสุกอีใสเริม (ไวรัสทีอ่าจทําใหเ้กิดแผลเย็นหรือตุ่มพองที่อวัยวะเพศ) พื้นที่), งูสวัด, ไวรัสเวสต์ไนล์ (
ไวรัสที่แพร่กระจายผ่านการถูกยุงกัดและอาจก่อให้เกิดอาการรุนแรง), ไวรัสพาร์โวไวรัส B19 (โรคที่ห้า; ไวรัสทั่วไปในเด็กที่
มักจะทําให้เกิดปัญหาร้ายแรงในผู้ใหญ่บางคนเท่านั้น) หรือ cytomegalovirus (a ไวรัสทั่วไปที่มักทําให้เกิดอาการรุนแรง
ในผู้ที่มีอาการ
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ภูมิคุ้มกันอ่อนแอหรือผูท้ี่ติดเชื้อแต่กําเนิด) หรือโรคไต แจ้งแพทย์ของคุณด้วยว่าตอนนีคุ้ณมีการติดเชื้อประเภทใดหรือ
ถ้าคุณมีหรือเคยติดเชื้อที่จะไม่หายไปหรือการติดเชื้อที่เกิดขึ้นแล้วไป

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์หรือหากคุณวางแผนที่จะตั้งครรภ์ คุณควรใช้การคุมกําเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์
ระหว่างการรักษาด้วยผลิตภัณฑ์ฉีดริตูซิแมบและเป็นเวลา 12 เดือนหลังจากให้ยาครั้งสุดท้าย พูดคุยกับแพทย์ของคุณ
เกี่ยวกับประเภทของการคุมกําเนิดที่เหมาะกับคุณ หากคุณตั้งครรภ์ขณะใช้ผลิตภัณฑ์ฉีด rituximab ให้ติดต่อแพทย์ของ
คุณ Rituximab อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูก คุณไม่ควรให้นมลูกระหว่างการรักษาด้วยผลิตภัณฑ์ฉีด rituximab และเป็นเวลา 6 
เดือนหลังจากรับประทานครั้งสุดท้าย

ถามแพทย์ของคุณว่าคุณควรได้รับการฉีดวัคซีนใด ๆ ก่อนเริ่มการรักษาด้วยผลิตภัณฑ์ฉีด rituximab ห้ามฉีดวัคซีนใดๆ 
ระหว่างการรักษาโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ใหท้านอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทยจ์ะแจ้งใหคุ้ณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

หากคุณไม่ไดร้ับการนัดหมายเพื่อรับผลิตภัณฑ์ฉีด rituximab ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

ผลิตภัณฑฉ์ีด Rituximab อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่
หายไป:

ท้องเสีย

ปวดหลังหรือข้อ

ล้าง

เหงื่อออกตอนกลางคืน

รู้สึกวิตกกังวลหรือวิตกกังวลผิดปกติ

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านี้หรือตามที่ระบุไว้ในส่วนคําเตือนที่สําคัญ 
ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที:

ชํ้าหรือมีเลือดออกผิดปกติ

เจ็บคอ นํ้ามูกไหล ไอ มีไข้ หนาวสั่น หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

ปวดหู

เจ็บปวดเมื่อปัสสาวะ

แดง, อ่อนโยน, บวมหรืออุ่นบริเวณผิวหนัง

แน่นหน้าอก

ผลิตภัณฑ์ฉีด Rituximab อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะ
ทีใ่ช้ยานี้
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n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่https://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก 
หรือตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันทีที่ 911

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์) 
ทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัว
ไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญที่พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็น
ข้อมูลสําคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

Rituxan®(ริตซูิแมบ)

Ruxience®(rituximab-pvvr)

Truxima®(ริตซูิแมบ-แอบส์)

แก้ไขล่าสุด - 04/15/2020

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ

AHFS®ข้อมูลยาของผู้ป่วย™ ©ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-
West Highway, Suite 900, เบเทสดา, แมริแลนด์ สงวนลิขสิทธิ์. ทําซํ้า

สําหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษยข์องสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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