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hy เป็นยานี้กําหนด?

การฉีด Daratumumab ใช้เพียงอย่างเดียวหรือใชร้่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษา myeloma หลายชนิด (มะเร็งชนิดหนึ่งของ
ไขกระดูก) ในผูท้ีไ่ด้รับการวินิจฉัยใหมแ่ละในผู้ที่ไมไ่ด้รับการปรับปรุงด้วยการรักษาหรือผู้ทีม่ีอาการดีขึ้นหลังการรักษาด้วยยาอื่น ๆ 
แต่มีอาการ กลับมา ดาราตูมูแมบอยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าโมโนโคลนัลแอนติบอดี ทํางานโดยช่วยให้ร่างกายชะลอหรือหยุดการเจริญ
เติบโตของเซลลม์ะเร็ง

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Daratumumab มาในรูปของเหลว (สารละลาย) ที่ให้ทางหลอดเลือดดํา (เป็นเส้นเลือด) โดยแพทย์หรือพยาบาลในสถานพยาบาล 
แพทย์ของคุณจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าคุณจะได้รับดาราทูมแูมบบ่อยเพียงใดโดยพิจารณาจากยาอื่นๆ ที่อาจได้รับและการตอบสนองของ
ร่างกายของคุณต่อยานี้

แพทย์หรือพยาบาลจะดูแลคุณอย่างใกล้ชิดในขณะที่คุณได้รับการฉีดยาและหลังจากนั้นเพื่อใหแ้น่ใจว่าคุณไม่มีปฏิกิริยารุนแรงต่อยา 
คุณจะได้รับยาอื่นๆ เพื่อช่วยป้องกันและรักษาปฏิกิริยาต่อดาราทูมแูมบก่อนการให้ยา และในวันแรกและวันทีส่องหลังจากที่คุณได้รับ
ยา แจ้งให้แพทย์หรือพยาบาลทราบทันที หากคุณมีอาการใด ๆ ต่อไปนี:้ ไอ หายใจมีเสียงหวีด คอแน่นและระคายเคือง อาการคัน 
นํ้ามูกไหล หรือคัดจมูก ปวดศีรษะ อาการคัน คลื่นไส้ อาเจียน มีไข้ หนาวสั่น ผื่น ลมพิษ เวียนศีรษะ หน้ามืด หายใจลําบาก เจ็บหน้าอก 
หรือหายใจลําบาก

แพทย์ของคุณอาจลดขนาดยาดาราทูมูแมบหรือหยุดการรักษาชั่วคราวหรือถาวร ขึ้นอยู่กับว่ายาทํางานได้ดีแค่ไหนสําหรับคุณและผล
ข้างเคียงที่คุณพบ อย่าลืมบอกแพทย์ว่าคุณรู้สึกอย่างไรระหว่างการรักษาด้วยดาราทูมูแมบ

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนได้รับการฉีดดาราทูมูแมบ
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แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาดาราทูมแูมบ ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในการฉีดดาราทูมูแมบ สอบถาม
เภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิตเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพ
รอื่นๆ ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผล
ข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณไดร้ับการถ่ายเลือด หรือหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคงูสวัด (ผื่นทีเ่จ็บปวดซึ่ง
เกิดขึ้นหลังจากติดเชื้อเริมงูสวัดหรืออีสุกอีใส) ปัญหาการหายใจ โรคตับอักเสบบี (ไวรัสที่ติดตับและอาจทําให้ตับรุนแรง ความ
เสียหาย) หรือโรคปอดเช่นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD; กลุ่มโรคปอดซึ่งรวมถึงโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังและถุงลมโป่งพอง
)

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร คุณควรใช้การคุมกําเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์
ระหว่างการรักษาด้วยดาราทูมแูมบและอย่างน้อย 3 เดือนหลังจากใหย้าครั้งสุดท้าย พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับประเภท
ของการคุมกําเนิดทีเ่หมาะกับคุณ หากคุณตั้งครรภ์ขณะได้รับการฉีดดาราทูมแูมบ ใหต้ิดต่อแพทย์ของคุณ

หากคุณกําลังมีการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังได้รับการฉีดดาราทูมูแมบ

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

หากคุณพลาดการนัดหมายเพื่อรับดาราทูมูแมบ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

การฉีด Daratumumab อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้
รุนแรงหรือไม่หายไป:

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

ท้องผูก

ท้องเสีย

ปวดหลังหรือข้อ

ปวดแขน ขา หรือหน้าอก

ความอยากอาหารลดลง

ปวดหัว

อาการบวมทีม่ือ ข้อเท้า หรือเท้า

ปวด แสบร้อน หรือรู้สึกเสียวซ่าทีม่ือหรือเท้า

กล้ามเนื้อกระตุก

นอนหลับยากหรือหลับยาก
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ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รือตามที่ระบุไวใ้นส่วน HOW ให้โทร
เรียกแพทยข์องคุณทันทหีรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน

ชํ้าหรือมีเลือดออก

ไข้

เหนื่อยมาก

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

การฉีด Daratumumab 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)

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างก่อนและระหว่าง
การรักษาของคุณเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อการฉีดดาราทูมแูมบ

ก่อนทําการทดสอบในห้องปฏิบัติการใดๆ ให้แจ้งแพทย์และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัตกิารว่าคุณได้รับหรือได้รับการฉีดดาราทูมแูมบ 
Daratumumab อาจส่งผลต่อผลการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่าง

ดาราตูมูแมบอาจส่งผลต่อผลการทดสอบการจับคู่เลือดได้นานถึง 6 เดือนหลังจากใหย้าครั้งสุดท้าย ก่อนทําการถ่ายเลือด แจ้ง
แพทย์และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการว่าคุณได้รับหรือได้รับการฉีดดาราทูมแูมบ แพทย์ของคุณจะทําการตรวจเลือดเพื่อให้ตรงกับกรุ๊ป
เลือดของคุณก่อนที่คุณจะเริ่มการรักษาด้วยดาราทูมแูมบ

ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการฉีดดาราทูมูแมบ

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

ชื่อแรนด์

ดาร์ซาเล็กซ์®

แก้ไขล่าสุด - 15/12/2019

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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