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hy เป็นยานี้กําหนด?

ใช้การฉีด Pembrolizumab: การฉีด Pembrolizumab อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าโมโนโคลนอล
แอนติบอดี ทํางานโดยช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของคุณชะลอหรือหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง

เพื่อรักษาเนื้องอก (มะเร็งผิวหนังชนิดหนึ่ง) ทีไ่ม่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดหรือมีการแพรก่ระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของ
ร่างกายหรือร่วมกับยาเคมบีําบัดอื่น ๆ เพื่อรักษาและป้องกันการกลับมาของเนื้องอกหลังการผ่าตัดเพื่อเอาออกและนํ้าเหลือง
ที่ได้รับผลกระทบ โหนด;

เพื่อรักษามะเร็งปอดชนิดเซลลไ์มเ่ล็ก (NSCLC) บางประเภทที่ไม่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัด ยาเคมบีําบัดอื่น ๆ หรือการฉาย
รังสี หรือที่แพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกายหรือแย่ลงในระหว่างหรือหลังการรักษาด้วยแพลตตนิัม ยาเคมบีําบัด 
(cisplatin, carboplatin) หรือใชร้่วมกับยาเคมีบําบัดอื่น ๆ (paclitaxel, pemetrexed) เพื่อรักษา NSCLC บางประเภทที่
แพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย

เพื่อรักษามะเร็งศีรษะและคอบางชนิดที่กลับมาเป็นซํ้าหรือลุกลามไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกาย และไม่สามารถผ่าตัดออกได้ 
นอกจากนี้ยังสามารถใช้ร่วมกับฟลอูอโรยูราซิลและแพลตตินัมทีม่ียาเคมีบําบัด (ซสิพลาติน, คาร์โบพลาติน) เพื่อรักษามะเร็ง
ศีรษะและคอบางชนิดที่กลับมาซํ้าอีกหรือแพรก่ระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย และไม่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดได้ 
Pembrolizumab ยังใช้ในการรักษามะเร็งศีรษะและคอบางชนิดที่แย่ลงหรือแพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกายในระหว่าง
หรือหลังการรักษาด้วยยาเคมบีําบัด

เพื่อรักษามะเร็งต่อมนํ้าเหลืองชนิด Hodgkin's (โรค Hodgkin's) บางประเภทในผู้ใหญ่ทีไ่ม่ดีขึ้นกับการรักษาด้วยเคมีบําบัด
แบบอื่นหรืออาการดีขึ้นแต่กลับมาหลังจากการรักษาด้วยยาเคมบีําบัดอื่นๆ นอกจากนีย้ังใชใ้นการรักษามะเร็งต่อมนํ้าเหลืองชนิด 
Hodgkin (โรค Hodgkin's) บางประเภทในเด็กทีไ่ม่ดีขึ้นด้วยการรักษาด้วยเคมีบําบัดแบบอื่นหรืออาการดีขึ้น แต่กลับมาหลัง
จากไดร้ับการรักษาด้วยยาเคมบีําบัดอื่นๆ สองครั้งขึ้นไป

เพื่อรักษามะเร็งต่อมนํ้าเหลืองชนิด mediastinal B-cell lymphoma (PMBCL; non-Hodgkin Lymphoma) บาง
ประเภทในเด็กและผู้ใหญท่ี่อาการไมด่ีขึ้นเมื่อใช้เคมบีําบัดอื่นๆ หรือกลับมาหลังจากได้รับการรักษาด้วยยาเคมบีําบัดอื่นๆ อย่าง
น้อย 2 ครั้ง

เพื่อรักษามะเร็งท่อปัสสาวะบางชนิด (มะเร็งเยื่อบุกระเพาะปัสสาวะและส่วนอื่น ๆ ของทางเดินปัสสาวะ) ที่แพรก่ระจายไปยัง
เนื้อเยื่อบริเวณใกล้เคียงหรือส่วนอื่น ๆ ของร่างกายในผู้ทีไ่ม่ได้รับแพลตตินัมทีม่ียาเคมีบําบัด (ซิสพลาติน, คาร์โบพลาติน) 
หรือผู้ที่มะเร็งแย่ลงในระหว่างหรือหลังการรักษาด้วยยาเคมบีําบัดเหล่านี้

เพื่อรักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะบางชนิดในผู้ที่ไมไ่ด้รับการรักษาด้วยยาอื่น (Bacillus Calmette-Guerin; BCG 
therapy) และผู้ที่ไม่สามารถหรือผู้ที่ตัดสินใจว่าจะไม่รับการผ่าตัดเอากระเพาะปัสสาวะออก
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เพื่อรักษามะเร็งลําไส้ใหญ่บางชนิด (มะเร็งทีเ่ริ่มต้นในลําไส้ใหญ)่ และเนื้องอกบางชนิดที่เป็นก้อนเป็นการรักษาครั้งแรกในเด็ก
และผู้ใหญ่ทีไ่ม่สามารถรักษาโดยการผ่าตัดหรือทีแ่พร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกายหรือในผู้ที่ แย่ลงหลังจากได้รับการ
รักษาด้วยยาเคมบีําบัดอื่น ๆ

เพียงอย่างเดียวเพื่อรักษามะเร็งกระเพาะอาหารบางชนิด (มะเร็งกระเพาะอาหาร) หรือมะเร็งบริเวณทีก่ระเพาะมาบรรจบกับ
หลอดอาหาร (ท่อระหว่างลําคอกับกระเพาะอาหาร) ทีก่ลับมาหรือที่ลุกลามไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกายในระหว่างหรือ หลังจากทํา
เคมีบําบัด 2 ครั้งขึ้นไป นอกจากนีย้ังใชร้่วมกับ trastuzumab (Herceptin) ยาเคมีบําบัด fluropyrimidine (fluorouracil) 
และแพลตตนิัมทีม่ียาเคมีบําบัดเป็นการรักษาเบื้องต้นสําหรับมะเร็งกระเพาะอาหารบางชนิดทีไ่ม่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดหรือ
แพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย ;

เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับยาเคมบีําบัด fluoropyrimidine และยาเคมีบําบัดทีม่ีส่วนผสมของแพลตตินัมเพื่อรักษามะเร็ง
หลอดอาหารบางชนิดที่กลับมาและแพรก่ระจายไปยังเนื้อเยื่อบริเวณใกล้เคียงหรือส่วนอื่น ๆ ของร่างกายหลังการรักษาด้วย
ยาเคมีบําบัดอื่น ๆ อย่างน้อยหนึ่งรายการและไม่สามารถทําได้ ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดหรือการฉายรังสี

เพื่อรักษามะเร็งปากมดลูกบางชนิด (มะเร็งทีเ่ริ่มต้นในการเปิดมดลูก [มดลูก]) ที่กลับมาหรือแพรก่ระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของ
ร่างกายในระหว่างหรือหลังการรักษาด้วยยาเคมีบําบัดอื่น นอกจากนีย้ังใชร้่วมกับเคมีบําบัด (มีหรือไม่มี bevacizumab 
[Avastin]) เพื่อรักษามะเร็งปากมดลูกบางชนิดทีค่งอยู่หรือกลับมาเป็นซํ้าหรือแพรก่ระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย

เพื่อรักษามะเร็งตับบางชนิด (HCC; มะเร็งตับชนิดหนึ่ง) ในผู้ที่เคยรักษาด้วย sorafenib (Nexafar) ไม่ประสบผลสําเร็จ

เพื่อรักษามะเร็งเซลล์ Merkel (MCC มะเร็งผิวหนังชนิดหนึ่ง) ในเด็กและผู้ใหญ่ทีก่ลับมาและแพร่กระจายไปยังเนื้อเยื่อ
บริเวณใกล้เคียงหรือส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย

ร่วมกับ axitinib (Inlyta) หรือ lenvatinib (Lenvima) เพื่อรักษามะเร็งเซลล์ไตขั้นสูง (RCC; มะเร็งชนิดหนึ่งที่เริ่มต้น
ในไต);

ร่วมกับ lenvatinib (Lenvima) เพื่อรักษามะเร็งเยื่อบโุพรงมดลูกบางชนิด (เยื่อบุโพรงมดลูก) ที่แพรก่ระจายไปยังส่วนอื่น ๆ 
ของร่างกายหรือแย่ลงในระหว่างหรือหลังการรักษาด้วยยาเคมบีําบัดหรือทีไ่ม่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดหรือการฉายรังสี การ
บําบัด;

เพื่อรักษาเนื้องอกบางชนิดที่ลุกลามไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย หรือไม่สามารถรักษาโดยการผ่าตัดในผู้ใหญ่และเด็กทีเ่คยรักษา
ด้วยยาเคมีบําบัดตัวอื่นไม่สําเร็จ และไม่มทีางเลือกอื่นๆ ในการรักษาทีน่่าพอใจ

เพื่อรักษามะเร็งผิวหนังบางชนิด (CSCC; มะเร็งผิวหนัง) ที่กลับมาหรือแพรก่ระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย และไมส่ามารถ
รักษาด้วยการผ่าตัดหรือการฉายรังสี

และร่วมกับเคมีบําบัดเพื่อรักษามะเร็งเต้านมบางชนิดทีก่ลับคืนสู่เนื้อเยื่อข้างเคียงหรือแพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของ
ร่างกายและไม่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดได้

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

การฉีด Pembrolizumab เป็นผงที่ผสมกับของเหลวและฉีดเข้าเส้นเลือดดํา (เข้าเส้นเลือด) นานกว่า 30 นาทีโดยแพทย์หรือ
พยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล โดยปกตแิล้วจะฉีดทุกๆ 3 หรือ 6 สัปดาห์ ตราบเท่าที่แพทย์ของคุณแนะนําใหคุ้ณรับ
การรักษา

การฉีด Pembrolizumab อาจทําให้เกิดปฏิกิริยารุนแรงระหว่างหรือหลังการให้ยาได้ไม่นาน หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้แจ้ง
แพทย์ทันที: หน้าแดง มีไข้ หนาวสั่น สั่น เวียนหัว รู้สึกเป็นลม หายใจลําบาก หายใจลําบาก คัน ผื่น หรือลมพิษ
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แพทย์ของคุณอาจชะลอหรือหยุดการรักษาด้วยการฉีดเพมโบรลิซแูมบ หรือรักษาคุณด้วยยาเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตอบ
สนองต่อยาและผลข้างเคียงใดๆ ที่คุณพบ พูดคุยกับแพทย์เกี่ยวกับความรู้สึกของคุณในระหว่างการรักษา

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใชย้า) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยการฉีดเพมโบรลซิูแมบ
และทุกครั้งที่คุณได้รับยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ นอกจากนีคุ้ณยัง
สามารถเยี่ยมชมเว็บไซตส์ํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/
ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) หรือเว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อขอรับ
คู่มือการใช้ยา

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนได้รับการฉีดเพมโบรลซิูแมบ
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรของคุณทราบ หากคุณแพเ้พมโบรลิซูแมบ ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในการฉีดเพมโบรลซิูแมบ 
สอบถามเภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการใช้ยา

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่นๆ ที่คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่าง
ระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยมีการปลูกถ่ายอวัยวะหรือไขกระดูก และหากคุณเคยหรือเคยได้รับรังสีรักษาที่
บริเวณหน้าอกของคุณ โรคภูมิต้านตนเอง (ภาวะที่ระบบภูมิคุ้มกันโจมตีส่วนที่มีสุขภาพดีของร่างกาย) เช่น โรคโครห์น (ภาวะที่
ระบบภูมิคุ้มกันโจมตีเยื่อบุของทางเดินอาหารทําใหเ้กิดอาการปวด ท้องร่วง นํ้าหนักลด และมีไข้) อาการลําไส้ใหญบ่วมเป็นแผล (
ภาวะที่ทําให้เกิดอาการบวมและเจ็บในเยื่อบุลําไส้ใหญ่ [ลําไส้ใหญ่] และไส้ตรง) หรือโรคลูปัส (ภาวะที่ระบบภูมิคุ้มกันโจมตีเนื้อเยื่อ
และอวัยวะจํานวนมาก รวมทั้งผิวหนัง ข้อต่อ เลือด และไต) โรคเบาหวาน; ปัญหาต่อมไทรอยด์ โรคปอดหรือปัญหาการหายใจทุก
ประเภท ภาวะใดๆ ที่ส่งผลต่อระบบประสาทของคุณ เช่น โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (myasthenia gravis) (ความผิดปกติของ
ระบบประสาททีท่ําให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง) หรือกลุ่มอาการกิลแลง-บาร์เร (อาการอ่อนแรง รู้สึกเสียวซ่า และอาจเป็นอัมพาต
เนื่องจากเส้นประสาทถูกทําลายอย่างกะทันหัน) หรือโรคไตหรือตับ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ คุณจะต้องทําการทดสอบการตั้งครรภก์่อนเริ่มการรักษา คุณไม่ควร
ตั้งครรภ์ในขณะทีคุ่ณไดร้ับการฉีดเพมโบรลซิูแมบและเป็นเวลา 4 เดือนหลังจากใหย้าครั้งสุดท้าย พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยว
กับวิธีการคุมกําเนิดทีเ่หมาะกับคุณ หากคุณตั้งครรภ์ขณะได้รับการฉีดเพมโบรลซิูแมบ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที การฉีด 
Pembrolizumab อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูกหรือวางแผนทีจ่ะให้นมลูก แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าไม่ให้นมลูกในขณะที่ได้รับการ
ฉีดเพมโบรลซิูแมบ และเป็นเวลา 4 เดือนหลังจากทีคุ่ณใหย้าครั้งสุดท้าย

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่
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การฉีด Pembrolizumab อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรง
หรือไมห่ายไป:

ปวดข้อหรือปวดหลัง

บวมตามร่างกายหรือใบหน้า

การเปลี่ยนแปลงของสีผิว

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าหรือขาดพลังงาน

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องผูก

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

แผลพุพองหรือผิวลอก; ผิวแดง; ผื่น; หรือมอีาการคัน

เจ็บหรือเป็นแผลในปาก จมูก คอ หรือบริเวณอวัยวะเพศ

มีไข้หรือมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่

หายใจถี่

ต่อมบวม

อาการเจ็บหน้าอก

อาการไอใหม่หรือแย่ลง

ท้องเสีย

อุจจาระเป็นสดีํา ชักช้า เหนียว หรือมีเลือดหรือเมือก

ปวดท้องรุนแรง

คลื่นไส้และอาเจียนรุนแรง

ความอยากอาหารเพิ่มขึ้นหรือลดลง

เพิ่มความกระหาย

ปวดท้องด้านขวาบน

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

เลือดออกง่ายหรือชํ้า

หัวใจเต้นเร็ว

การเปลี่ยนแปลงของนํ้าหนัก (เพิ่มหรือลด)

ผมร่วง

เหงื่อออกเพิ่มขึ้น

รู้สึกหนาว

เสียงหรือเสียงแหบ
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การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์หรือพฤติกรรม

แรงขับทางเพศลดลง

บวมที่หน้าคอ (คอพอก)

รู้สึกเสียวซ่าและอ่อนแรงทีเ่ท้า ขา มือ และแขน

คอเคล็ด

ปวดศีรษะรุนแรงหรือต่อเนื่อง ปวดกล้ามเนื้อ

กล้ามเนื้ออ่อนแรงรุนแรง

อาการวิงเวียนศีรษะหรือหน้ามืด

เป็นลม

ปริมาณหรือสีของปัสสาวะเปลี่ยนแปลง

ปวดหรือแสบร้อนขณะปัสสาวะ

เลือดในปัสสาวะ

อาการบวมทีเ่ท้า ข้อเท้า หรือขาท่อนล่าง

การมองเห็นเปลี่ยนไป

รู้สึกสับสน

Pembrolizumab injection may cause other side effects. Call your doctor if you have any unusual 
problems while receiving this medication.

If you experience a serious side effect, you or your doctor may send a report to the Food and Drug 
Administration's (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch] ) or by phone (1-800-332- 
1088).

n case of emergency/overdose

In case of overdose, call the poison control helpline at 1-800-222-1222. Information is also available online at 
https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help] . If the victim has collapsed, had a 
seizure, has trouble breathing, or can't be awakened, immediately call emergency services at 911.

hat other information should I know?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างเพื่อตรวจสอบ
การตอบสนองของร่างกายคุณต่อการฉีดเพมโบรลิซูแมบ สําหรับเงื่อนไขบางอย่าง แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติ
การก่อนที่คุณจะเริ่มการรักษา เพื่อดูว่ามะเร็งของคุณสามารถรักษาด้วยเพมโบรลซิูแมบได้หรือไม่

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