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การฉีด Pertuzumab
ออกเสียงว่า (ต่อ tooz 'ue mab)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

การฉีด Pertuzumab อาจทําใหเ้กิดปัญหาหัวใจที่ร้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตรวมทั้งภาวะหัวใจล้มเหลว แจ้งใหแ้พทย์
ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณเพิ่งมอีาการหัวใจวาย หรือหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นความดันโลหิตสูง ภาวะหัวใจล้มเหลว 
จังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติ หรือโรคหัวใจ แพทยจ์ะตรวจการทํางานของหัวใจก่อนและระหว่างการรักษา หากคุณพบอา
การใดๆ ต่อไปนี้ ให้แจ้งแพทย์ทันที: หายใจลําบาก ไอ บวมที่ข้อเท้า ขา หรือใบหน้า หัวใจเต้นเร็ว นํ้าหนักขึ้นอย่างกะทันหัน 
เวียนศีรษะ หรือหมดสติ

ไม่ควรใช้การฉีด Pertuzumab โดยสตรีที่ตั้งครรภ์หรืออาจตั้งครรภ์ มีความเสี่ยงที่ pertuzumab จะทําใหสู้ญเสียการตั้ง
ครรภ์หรือจะทําใหท้ารกเกิดมาพร้อมกับความพิการแต่กําเนิด (ปัญหาทางกายภาพทีเ่กิดขึ้นตั้งแตแ่รกเกิด) แจ้งแพทย์หาก
คุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ คุณจะต้องทําการทดสอบการตั้งครรภก์่อนจึงจะได้รับยานี้ คุณควรใช้การคุม
กําเนิดอย่างมปีระสิทธิผลระหว่างการรักษาด้วยการฉีด pertuzumab และเป็นเวลา 7 เดือนหลังจากใหย้าครั้งสุดท้าย พูด
คุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับวิธีการคุมกําเนิดทีเ่หมาะกับคุณ หากคุณตั้งครรภ์ระหว่างการรักษาด้วยการฉีด pertuzumab 
หรือคิดว่าคุณอาจกําลังตั้งครรภ์ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณอาจสั่งการทดสอบบางอย่างก่อนและระหว่างการ
รักษาของคุณเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อการฉีด pertuzumab

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการรักษาด้วยการฉีด pertuzumab

hy เป็นยานี้กําหนด?

การฉีด Pertuzumab ใช้ร่วมกับ trastuzumab (Herceptin) และ docetaxel (Taxotere) เพื่อรักษามะเร็งเต้านมบางชนิดที่
แพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย นอกจากนี้ยังใช้ก่อนและหลังการผ่าตัดร่วมกับ trastuzumab (Herceptin) และยาเคมี
บําบัดอื่น ๆ เพื่อรักษามะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรกบางประเภท การฉีด Pertuzumab อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่าโมโนโคลนอลแอนติบอดี 
มันทํางานโดยหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?
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การฉีด Pertuzumab เป็นวิธกีารแก้ปัญหา (ของเหลว) ทีจ่ะฉีดเข้าไปในหลอดเลือดดําโดยแพทย์หรือพยาบาลในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลภายในเวลา 30 ถึง 60 นาที โดยปกตจิะได้รับทุก 3 สัปดาห์ ความยาวของการรักษาขึ้นอยู่กับว่าร่างกายของคุณตอบ
สนองต่อยาและผลข้างเคียงที่คุณพบไดด้ีเพียงใด

การฉีด Pertuzumab อาจทําให้เกิดปฏิกิริยาร้ายแรงหรืออาจเป็นอันตรายถึงชีวิตทีอ่าจเกิดขึ้นในขณะทีใ่ห้ยาและช่วงระยะเวลาหนึ่ง
หลังจากนั้น แพทย์หรือพยาบาลของคุณจะดูแลคุณอย่างระมัดระวังในขณะทีคุ่ณได้รับการฉีด pertuzumab ในแต่ละครั้ง และอย่าง
น้อยหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่คุณให้ยาครั้งแรกและสามสิบนาทีหลังจากใหย้าในภายหลัง แจ้งแพทย์หรือพยาบาลของคุณทันที หากคุณ
พบอาการใดๆ ต่อไปนี้ระหว่างหรือหลังจากให้ยาฉีด: หายใจลําบาก หายใจมีเสียงหวีดหรือมีเสียงดัง เสียงแหบ กลืนลําบาก ลมพิษ 
ผื่น คัน มีไข้ หนาวสั่น เหนื่อยล้า ปวดศีรษะ อ่อนแรง อาเจียน รสผิดปกตใินปาก หรือปวดกล้ามเนื้อ

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนได้รับการฉีดเพอร์ทซูแูมบ
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาฉีดเพอร์ทซูแูมบ ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในการฉีดเพอร์ตซููแมบ สอบถาม
รายการส่วนผสมจากแพทย์

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่นๆ ที่คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่าง
ระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยได้รับการรักษาด้วยเคมีบําบัดหรือการฉายรังสี

แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูก

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ใหแ้จ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังได้รับการฉีดเพอร์ทูซูแมบ

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทหีากคุณไมส่ามารถนัดรับยา pertuzumab ได้

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

การฉีด Pertuzumab อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรง
หรือไมห่ายไป:

คลื่นไส้

ท้องเสีย

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a612027.html 2/4



14/4/22, 15:24 น. การฉีด Pertuzumab สมุนไพรยาและอาหารเสริม

ความอยากอาหารลดลง

นอนหลับยากหรือหลับยาก

ปวด แสบร้อน ชา หรือรู้สึกเสียวซ่าทีม่ือหรือเท้า

นํ้าตาซึม

ผิวซีดหรือแห้ง

ผมร่วง

แผลในปาก

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญและวิธกีาร ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที:

เจ็บคอ มีไข้ หนาวสั่น ไอ และอาการติดเชื้ออื่นๆ

คลื่นไส้ อาเจียน; สูญเสียความกระหาย; ความเหนื่อยล้า; หัวใจเต้นเร็ว ปัสสาวะสีเข้ม ปริมาณปัสสาวะลดลง อาการปวดท้อง; 
อาการชัก; ภาพหลอน; หรือกล้ามเนื้อเป็นตะคริวและกระตุก

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใชย้านี้

การฉีด Pertuzumab 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)

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกําจัดยานี้?

ผู้ใหบ้ริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณจะเก็บยาของคุณ

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการก่อนที่คุณจะเริ่มการรักษาเพื่อดูว่ามะเร็งของคุณสามารถรักษาด้วย 
pertuzumab ไดห้รือไม่

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

ชื่อแรนด์

Perjeta®

แก้ไขล่าสุด - 15/12/2018
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