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การฉีดเปเมเทร็กซ์
ออกเสียงว่า (pem'' e trex' ed)

hy เป็นยานี้กําหนด?

การฉีด Pemetrexed ใช้ร่วมกับยาเคมบีําบัดอื่น ๆ เป็นการรักษาครั้งแรกสําหรับมะเร็งปอดชนิดเซลลไ์ม่เล็ก (NSCLC) บางประเภท
ที่แพรก่ระจายไปยังเนื้อเยื่อใกลเ้คียงหรือไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย การฉีด Pemetrexed ยังใชเ้พียงอย่างเดียวเพื่อรักษา 
NSCLC เป็นการรักษาอย่างต่อเนื่องในผู้ที่ได้รับยาเคมบีําบัดบางชนิดแล้ว และผู้ที่เป็นมะเร็งไม่เลวลง และในผู้ทีไ่ม่สามารถรักษาด้วย
ยาเคมีบําบัดอื่นๆ ได้สําเร็จ การฉีด Pemetrexed ยังใชร้่วมกับยาเคมีบําบัดอีกตัวหนึ่งเพื่อเป็นการรักษาครั้งแรกสําหรับมะเร็งเยื่อ
หุ้มปอด (มะเร็งชนิดหนึ่งที่ส่งผลต่อเยื่อบุด้านในของช่องอก) ในผู้ที่ไม่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดได้ Pemetrexed อยู่ในกลุ่มยาที่
เรียกว่า antifolate antineoplastic agents

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

การฉีด Pemetrexed มาในรูปแบบสารละลาย (ของเหลว) ที่จะฉีดเข้าไปในหลอดเลือดดําภายใน 10 นาที การฉีด Pemetrexed 
ดําเนินการโดยแพทย์หรือพยาบาลในสํานักงานแพทย์หรือศูนย์การใหย้า โดยปกตจิะได้รับทุกๆ 21 วัน

แพทย์ของคุณอาจจะบอกให้คุณทานยาอื่นๆ เช่น กรดโฟลิก (วิตามินหนึ่ง) วิตามิน B12และยาคอร์ตโิคสเตียรอยด์ เช่น เดกซาเมทา
โซน เพื่อลดผลข้างเคียงของยานี้ แพทย์ของคุณจะให้คําแนะนําในการใชย้าเหล่านีแ้ก่คุณ ปฏิบัตติามคําแนะนําของแพทย์อย่าง
ระมัดระวัง ขอใหแ้พทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใด ๆ ที่คุณไม่เข้าใจ หากคุณพลาดยาตัวใดตัวหนึ่ง ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ

แพทย์ของคุณจะบอกให้คุณทําการตรวจเลือดเป็นประจําก่อนและระหว่างการรักษาด้วยการฉีดเพเมเทรกซ์ แพทย์ของคุณอาจ
เปลี่ยนขนาดยาฉีด pemetrexed การรักษาล่าช้าหรือหยุดการรักษาของคุณอย่างถาวรตามผลการตรวจเลือด

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ
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หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนได้รับการฉีดเพเมเทร็กซ์
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรของคุณทราบ หากคุณแพย้าเพเมเทรกซ์ แมนนิทอล (ออสมิโทรล) ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ 
ในการฉีดเพเมเทรกซ์ สอบถามเภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิตเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่นๆ ที่คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงไอบูโพรเฟน (Advil, Motrin) คุณไม่ควรทานไอบูโพ
รเฟนสองวันก่อน วันที่ หรือสองวันหลังจากที่คุณได้รับการฉีดเพเมเทรกซ์ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจ
สอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยได้รับรังสีบําบัดหรือเคยเป็นโรคไตมาก่อนหรือไม่

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ หรือหากคุณวางแผนทีจ่ะเป็นพ่อของลูก หากคุณเป็นผู้หญิง คุณ
ควรใช้วิธีการคุมกําเนิดที่เชื่อถือได้ในขณะที่ได้รับการฉีดเพเมเทรกซ์และอย่างน้อย 6 เดือนหลังจากใหย้าครั้งสุดท้าย หากคุณ
เป็นผู้ชาย คุณและคู่ครองของคุณควรใช้การคุมกําเนิดอย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่คุณได้รับการฉีดเพเมเทรกซ์และเป็นเวลา 3 
เดือนหลังจากรับประทานยาครั้งสุดท้าย หากคุณหรือคู่ของคุณตั้งครรภ์ขณะใชย้านี้ ใหโ้ทรเรียกแพทย์ของคุณ การฉีด 
Pemetrexed อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูก คุณไม่ควรให้นมลูกระหว่างการรักษาด้วยการฉีด pemetrexed และเป็นเวลา 1 สัปดาห์
หลังการให้ยาครั้งสุดท้าย

คุณควรรู้ว่าการฉีด pemetrexed อาจทําให้เกิดปัญหาภาวะเจริญพันธุ์ในผู้ชายที่อาจส่งผลต่อความสามารถในการเป็นพ่อของ
ลูก ไม่ทราบว่าเอฟเฟกต์เหล่านี้สามารถย้อนกลับไดห้รือไม่ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการได้รับการฉีด 
pemetrexed

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

หากคุณไม่ไดร้ับการนัดหมายเพื่อรับยาฉีด pemetrexed ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณโดยเร็วที่สุด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

การฉีด Pemetrexed อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรง
หรือไมห่ายไป:

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องเสีย

ท้องผูก

เบื่ออาหาร

ลดนํ้าหนัก

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า
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นอนหลับยากหรือหลับยาก

ปวดข้อ

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน :

แผลพุพอง แผลที่ผิวหนัง ผิวหนังลอก หรือแผลในปาก ริมฝีปาก จมูก คอ หรือบริเวณอวัยวะเพศ

บวม พุพอง หรือมีผื่นที่ดูเหมือนถูกแดดเผาในบริเวณทีเ่คยได้รับรังสมีาก่อน

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

เจ็บคอ มีไข้ หนาวสั่น ไอ หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

อาการเจ็บหน้าอก

หัวใจเต้นเร็ว

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

พูดช้าหรือพูดยาก

เหนื่อยหรืออ่อนแรงมาก

อาการวิงเวียนศีรษะหรือหน้ามืด

ความอ่อนแรงหรือชาที่แขนหรือขา

ปวด แสบร้อน ชา หรือรู้สึกเสียวซ่าทีม่ือหรือเท้า

ผิวสซีีด

ปวดหัว

ลมพิษ

อาการคัน

ปัสสาวะน้อยลง

การฉีด Pemetrexed อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่รับยานี้

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

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

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างเพื่อตรวจ
สอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อการฉีดเพเมเทร็กซ์

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่จําหน่ายหน้าเคาน์เตอร)์ 
ทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรืออาหารอื่นๆ
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อาหารเสริม คุณควรนํารายการนี้ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญที่
พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญเช่นกัน
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