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คําเตือนทีส่ําคัญ:

Panitumumab อาจทําให้เกิดปฏิกิริยาทางผิวหนัง รวมทั้งบางอย่างทีอ่าจรุนแรง ปัญหาผิวทีรุ่นแรงอาจเกิดการติดเชื้อร้าย
แรงซึ่งอาจทําใหเ้สียชีวิตได้ หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ใหโ้ทรเรียกแพทย์ของคุณทันท:ี สิว; อาการคันหรือรอยแดงของ
ผิวหนัง ผิวลอก แห้ง หรือแตก; หรือมีรอยแดงหรือบวมบริเวณเล็บมือหรือเล็บเท้า

Panitumumab อาจทําให้เกิดปฏิกิริยารุนแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตในขณะที่คุณได้รับยา แพทย์ของคุณจะดูแลคุณอย่าง
ระมัดระวังเมื่อคุณเริ่มรักษา panitumumab แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณพบอาการเหล่านี้ในระหว่างการ
รักษา: หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก หายใจถี่ เสียงแหบ แน่นหน้าอก คัน ผื่น, ลมพิษ, มีไข,้ หนาวสั่น, เวียนศีรษะ, เป็นลม, 
ตาพร่ามัวหรือคลื่นไส้ หากคุณพบปฏิกิริยารุนแรง แพทย์จะหยุดใชย้าและรักษาอาการของปฏิกิริยาดังกล่าว

หากคุณมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นขณะรับพานทิูมูแมบ ในอนาคตคุณอาจได้รับขนาดยาทีน่้อยลง หรือคุณอาจไม่สามารถรับการ
รักษาด้วยพานิทูมแูมบได้ แพทยข์องคุณจะตัดสินใจโดยพิจารณาจากความรุนแรงของปฏิกิริยาของคุณ

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบบางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบ
สนองของร่างกายคุณต่อ panitumumab

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการทานพานทิูมูแมบ

hy เป็นยานี้กําหนด?

Panitumumab ใชใ้นการรักษามะเร็งลําไส้ใหญ่หรือทวารหนักชนิดหนึ่งที่แพรก่ระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกายทั้งในระหว่าง
หรือหลังการรักษาด้วยยาเคมีบําบัดอื่น ๆ Panitumumab อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่าโมโนโคลนัลแอนติบอดี มันทํางานโดยชะลอ
หรือหยุดการเจริญเติบโตของเซลลม์ะเร็ง

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?
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Panitumumab มาเป็นสารละลาย (ของเหลว) ทีจ่ะให้โดยการแช่ (ฉีดเข้าเส้นเลือด) โดยปกติแล้วแพทย์หรือพยาบาลจะได้รับใน
สํานักงานแพทย์หรือศูนย์การให้ยา มักให้พานิทูมแูมบทุกๆ 2 สัปดาห์

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานพานิตูมูแมบ
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ panitumumab หรือยาอื่นๆ

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพ
รอื่นๆ ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงว่าคุณกําลังรับการรักษาด้วยยาอื่นๆ สําหรับมะเร็งของคุณ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง bevacizumab (Avastin), fluorouracil (Adrucil, 5-FU), irinotecan (Camposar), leucovorin หรือ 
oxaliplatin (Eloxatin) แพทยข์องคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคปอดมาก่อน

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ ใชก้ารคุมกําเนิดที่มีประสิทธิภาพระหว่างการรักษาด้วย 
panitumumab และเป็นเวลา 6 เดือนหลังจากทีคุ่ณหยุดรับยานี้ หากคุณตั้งครรภ์ขณะทานพานิทูมแูมบ ให้โทรเรียกแพทย์
ของคุณ
แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังให้นมบุตร คุณไม่ควรให้นมลูกระหว่างการรักษาด้วย
panitumumab หรือเป็นเวลา 2 เดือนหลังจากทีคุ่ณหยุดรับยา

วางแผนที่จะหลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดโดยไมจ่ําเป็นหรือเป็นเวลานาน และสวมชุดป้องกัน หมวก แว่นกันแดด และครีม
กันแดด Panitumumab อาจทําใหผ้ิวของคุณไวต่อแสงแดด

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

หากคุณไม่ไดร้ับการนัดหมายเพื่อรับยา panitumumab ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Panitumumab อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไม่หายไป:

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

ความอ่อนแอ

อาการปวดท้อง

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องเสีย

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607066.html 2/4



14/14/22, 15:56 น. การฉีด พานิทูมแูมบ สมุนไพรยาและอาหารเสริม

ท้องผูก

แผลในปาก

ปวดขณะกินหรือกลืน

บวมที่มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาท่อนล่าง

การเติบโตของขนตา

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

ไอ

หายใจดังเสียงฮืด ๆ

ปวดกล้ามเนื้อ

กล้ามเนื้อมือหรือเท้าเกร็งอย่างกะทันหัน

ปวดกล้ามเนื้อและกระตุกที่คุณควบคุมไม่ได้

ตาเป็นนํ้าหรือคัน

ตาแดงหรือบวมหรือเปลือกตา

ปวดตาหรือแสบตา

ปากแห้งหรือเหนียว

ปัสสาวะน้อยลงหรือปัสสาวะสีเหลืองเข้ม

ตาจม

หัวใจเต้นเร็ว

อาการวิงเวียนศีรษะ

ความอ่อนล้า

Panitumumab อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะทีใ่ช้ยานี้

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?

ปรึกษาแพทย์หากคุณมคีําถามใดๆ เกี่ยวกับการรักษาด้วยพานทิูมูแมบ

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

ชื่อแรนด์

Vectibix®

ตรวจสอบล่าสุด - 09/01/2010
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