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การฉีดพามิโดรเนต
ออกเสียงว่า (pa mi droe 'nate)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Pamidronate ใช้รักษาระดับแคลเซียมในเลือดสูงที่อาจเกิดจากมะเร็งบางชนิด Pamidronate ยังใชร้่วมกับเคมีบําบัดมะเร็งเพื่อ
รักษาความเสียหายของกระดูกที่เกิดจาก multiple myeloma (มะเร็งทีเ่ริ่มต้นในเซลล์พลาสมา [เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่
ผลิตสารที่จําเป็นในการต่อสู้กับการติดเชื้อ]) หรือโดยมะเร็งเต้านมที่แพรก่ระจายไปยังกระดูก . Pamidronate ยังใชใ้นการรักษา
โรคพาเก็ท (ภาวะที่กระดูกอ่อนและอ่อนแอและอาจผิดรูป เจ็บปวด หรือแตกหักง่าย) การฉีดพามิโดรเนตอยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่าบิ
สฟอสโฟเนต มันทํางานโดยชะลอการสลายของกระดูก เพิ่มความหนาแน่นของกระดูก (ความหนา) และลดปริมาณแคลเซียมที่
ปล่อยออกมาจากกระดูกเข้าสู่กระแสเลือด

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

การฉีด Pamidronate มาในรูปแบบสารละลาย (ของเหลว) เพื่อฉีดเข้าเส้นเลือดอย่างช้าๆ นานกว่า 2 ถึง 24 ชั่วโมง โดยปกติ
แล้วจะฉีดโดยผู้ให้บริการด้านสุขภาพในสํานักงานแพทย์ โรงพยาบาล หรือคลินิก อาจให้ทุกๆ 3 ถึง 4 สัปดาห์ วันละครั้งเป็น
เวลา 3 วันติดต่อกัน หรือให้ซํ้าครั้งเดียวหลังจาก 1 สัปดาห์หรือนานกว่านั้น ตารางการรักษาขึ้นอยู่กับสภาพของคุณ

แพทย์ของคุณอาจแนะนําอาหารเสริมแคลเซียมและวิตามินดีทีม่ีวิตามินดีในระหว่างการรักษาของคุณ คุณควรทานอาหาร
เสริมเหล่านี้ทุกวันตามคําแนะนําของแพทย์

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนได้รับการฉีดพามิโดรเนต
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ยาฉีดพามิโดรเนต, อะเลนโดรเนต (โฟซาแมกซ)์, เอทิดโรเนต (ดิดโรเนล), ไรโด
รเนท (แอกโตเนล), ทิลูโดรเนต (สเกลิด), กรดโซเลโดรนิก (โซเมตา), ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในพามิโดรเนต ฉีด. สอบถาม
เภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพรที่
คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี:้ ยาเคมีบําบัดมะเร็ง; สเตียรอยด์ในช่องปากเช่น dexamethasone 
(Decadron,
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Dexone), methylprednisolone (Medrol) และ prednisone (Deltasone) และ thalidomide (Thalomid) แพทย์
ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมีผลต่อการ
ฉีดพามิโดรเนตด้วย ดังนั้นควรแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดทีคุ่ณกําลังใช้ แม้กระทั่งยาที่ไม่ปรากฏในรายการนี้

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังรับการรักษาด้วยการฉายรังสี และหากคุณเคยหรือเคยได้รับการผ่าตัดต่อม
ไทรอยด์ อาการชัก หรือโรคตับหรือไต

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร คุณควรใช้วิธีการคุมกําเนิดทีเ่ชื่อถือได้เพื่อป้องกัน
การตั้งครรภ์ในขณะทีคุ่ณได้รับพามโิดรเนต หากคุณตั้งครรภข์ณะรับยาพามิโดรเนต ใหโ้ทรเรียกแพทย์ทันที พูดคุยกับแพทย์
ของคุณหากคุณวางแผนที่จะตั้งครรภ์ในเวลาใด ๆ ในอนาคตเพราะ pamidronate อาจยังคงอยู่ในร่างกายของคุณเป็นเวลา
หลายปหีลังจากทีคุ่ณหยุดใช้

คุณควรรู้ว่าพามิโดรเนตอาจทําใหเ้กิดปัญหาร้ายแรงกับกรามของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณมีการผ่าตัดทางทันตกรรม
หรือการรักษาในขณะที่คุณกําลังใช้ยา ทันตแพทย์ควรตรวจฟันของคุณและทําการรักษาทีจ่ําเป็นก่อนที่คุณจะเริ่มรับยาพามิโดร
เนต อย่าลืมแปรงฟันและทําความสะอาดปากอย่างถูกต้องในขณะที่คุณรับยาพามิโดรเนต พูดคุยกับแพทย์ของคุณก่อนทําการ
รักษาทางทันตกรรมในขณะทีคุ่ณไดร้ับยานี้

คุณควรรู้ว่าการฉีดพามิโดรเนตอาจทําใหก้ระดูก กล้ามเนื้อ หรือปวดข้อรุนแรงได้ คุณอาจเริ่มรู้สึกเจ็บปวดภายในไม่กี่วัน หลาย
เดือนหรือหลายปีหลังจากที่คุณได้รับการฉีดพามโิดรเนตครั้งแรก แม้ว่าอาการปวดประเภทนีอ้าจเริ่มหลังจากที่คุณได้รับการฉีด
พามิโดรเนตมาระยะหนึ่งแล้ว แต่สิ่งสําคัญสําหรับคุณและแพทย์ทีต่้องตระหนักว่าอาการปวดนี้อาจเกิดจากพามิโดรเนต โทรหา
แพทย์ของคุณไดท้ันทีหากคุณพบอาการปวดอย่างรุนแรงในเวลาใด ๆ ระหว่างการรักษาด้วยการฉีดพามิโดรเนต แพทย์ของคุณ
อาจหยุดให้การฉีดพามโิดรเนตและความเจ็บปวดของคุณอาจหายไปหลังจากที่คุณหยุดการรักษาด้วยยานี้

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไป เว้นแต่แพทยจ์ะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณพลาดยาพามิโดรเนตหรือการนัดหมายเพื่อรับยาพามิโดรเนต

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

การฉีด Pamidronate อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรง
หรือไมห่ายไป:

แดง บวม หรือปวดบริเวณที่ฉีด

อาการปวดท้อง

เบื่ออาหาร

ท้องผูก

คลื่นไส้

อาเจียน

อิจฉาริษยา

เปลี่ยนความสามารถในการลิ้มรสอาหาร
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แผลในปาก

ไข้

ปวดหัว

อาการวิงเวียนศีรษะ

เหนื่อยเหลือเกิน

นอนหลับยากหรือหลับยาก

ไอ

ปัสสาวะลําบากหรือปัสสาวะเจ็บปวด

อาการบวมทีม่ือ แขน เท้า ข้อเท้า หรือขาท่อนล่าง

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

เหงือกอักเสบหรือบวม

คลายฟัน

ชาหรือรู้สึกหนักในกราม

การรักษากรามไม่ดี

อาเจียนเป็นเลือดหรือดูเหมือนกากกาแฟ

อุจจาระเป็นเลือดหรือสีดําและชักช้า

หายใจถี่

หัวใจเต้นเร็ว

เป็นลม

กล้ามขึ้นกะทันหัน

ชาหรือรู้สึกเสียวซ่ารอบปาก

ปวดตาหรือนํ้าตาไหล

การฉีด Pamidronate อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่ใชย้านี้

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณไ์ม่พึง
ประสงคจ์าก MedWatch ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) หรือทางโทรศัพท์ 
(1-800-332-1088)

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกําจัดยานี้?

หากคุณกําลังจัดการยานี้ทีบ่้าน ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณจะบอกคุณถึงวิธกีารจัดเก็บยา ปฏิบัตติามคําแนะนําเหล่านี้อย่าง
ระมัดระวัง
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ควรกําจัดยาทีไ่ม่จําเป็นด้วยวิธพีิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทิ้งยานี้
ลงในชักโครก วิธทีี่ดทีี่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใชโ้ปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิล
ในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซตก์ารกําจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (http://
goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิเ์ข้าถึงโปรแกรมรับคืน

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ทีh่ttps://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก หรือ
ตื่นขึ้นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

อาการของยาเกินขนาดอาจรวมถึง:
ไข้

เปลี่ยนความสามารถในการลิ้มรสอาหาร

กล้ามเนื้อกระชับกะทันหัน

ชาหรือรู้สึกเสียวซ่ารอบปาก

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างเพื่อตรวจ
สอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อการฉีดพามิโดรเนต

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

ชื่อแรนด์

อาเรเดีย®

ชื่อของเธอ

ADP โซเดียม

AHPrBP โซเดียม

แก้ไขล่าสุด - 15/12/2558

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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สําหรับใชใ้นเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ
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