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hy เป็นยานี้กําหนด?

การฉีด Ramucirumab ใช้เพียงอย่างเดียวและใชร้่วมกับยาเคมีบําบัดตัวอื่นเพื่อรักษามะเร็งกระเพาะอาหารหรือมะเร็งที่อยู่ใน
บริเวณที่กระเพาะไปบรรจบกับหลอดอาหาร (ท่อระหว่างลําคอและกระเพาะอาหาร) เมื่ออาการเหล่านีไ้ม่ดีขึ้นหลังการรักษาด้วยยาอื่นๆ 
Ramucirumab ยังใชร้่วมกับ docetaxel เพื่อรักษามะเร็งปอดชนิดเซลลไ์ม่เล็ก (NSCLC) บางประเภทที่แพรก่ระจายไปยังส่วนอื่น 
ๆ ของร่างกายในผู้ที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมบีําบัดชนิดอื่นแล้ว และอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง นอกจากนี้ยังใช้ร่วมกับ erlotinib 
(Tarceva) กับ NSCLC บางประเภททีแ่พร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย Ramucirumab ยังใช้ร่วมกับยาเคมบีําบัดอื่น ๆ 
เพื่อรักษามะเร็งลําไส้ใหญ่ (ลําไส้ใหญ่) หรือไส้ตรงที่แพรก่ระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกายในผู้ที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมบีําบัด
อื่น ๆ แล้วและยังไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง Ramucirumab ยังใชเ้พียงอย่างเดียวในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับบางชนิด (HCC; มะเร็งตับ
ชนิดหนึ่ง) ที่ได้รับการรักษาด้วย sorafenib (Nexafar) แล้ว Ramucirumab อยูใ่นกลุ่มยาที่เรียกว่าโมโนโคลนัลแอนติบอดี มัน
ทํางานโดยหยุดการเจริญเติบโตของเซลลม์ะเร็ง มะเร็งตับชนิดหนึ่ง) ที่ได้รับการรักษาด้วย sorafenib (Nexafar) แล้ว 
Ramucirumab อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่าโมโนโคลนัลแอนติบอดี มันทํางานโดยหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง มะเร็งตับชนิด
หนึ่ง) ที่ไดร้ับการรักษาด้วย sorafenib (Nexafar) แล้ว Ramucirumab อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่าโมโนโคลนัลแอนติบอดี มันทํางาน
โดยหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

การฉีด Ramucirumab มาในรูปแบบของเหลวที่จะฉีดเข้าเส้นเลือดโดยแพทย์หรือพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลภายใน
เวลา 30 หรือ 60 นาที สําหรับการรักษามะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งลําไส้ใหญห่รือทวารหนัก หรือ HCC มักใหทุ้กๆ 2 สัปดาห์ สําหรับ
การรักษา NSCLC ร่วมกับ erlotinib มักให้ ramucirumab ทุกๆ 2 สัปดาห์ สําหรับการรักษา NSCLC ร่วมกับ docetaxel มักให้ 
ramucirumab ทุกๆ 3 สัปดาห์ ความยาวของการรักษาขึ้นอยู่กับว่าร่างกายของคุณตอบสนองต่อยาและผลข้างเคียงทีคุ่ณพบได้ดี
เพียงใด

แพทย์ของคุณอาจต้องขัดจังหวะหรือหยุดการรักษาหากคุณพบผลข้างเคียงบางอย่าง แพทย์ของคุณจะใหย้าอื่นๆ แก่คุณเพื่อ
ป้องกันหรือรักษาผลข้างเคียงบางอย่างก่อนที่คุณจะได้รับการฉีดรามูซิรูแมบในแต่ละครั้ง บอกแพทย์หรือพยาบาลของคุณหากคุณ
พบสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ในขณะทีคุ่ณได้รับ ramucirumab: การสั่นส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายที่ไม่สามารถควบคุมได้ ปวดหลัง
หรือกระตุก; อาการเจ็บหน้าอกและความรัดกุม หนาวสั่น; ล้าง; หายใจถี;่ หายใจดังเสียงฮืด ๆ; ปวด, แสบร้อน, ชา, แทงหรือรู้สึก
เสียวซ่าในมือหรือเท้าหรือบนผิวหนัง; หายใจลําบาก หรือหัวใจเต้นเร็ว

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ
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หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนได้รับการฉีดรามูซริูแมบ
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยารามูซิรูแมบหรือยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในการฉีดรามูซิรูมาบ สอบถาม
เภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่นๆ ที่คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่าง
ระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมหีรือเคยเป็นโรคความดันโลหิตสูง หรือเป็นโรคไทรอยด์หรือตับ แจ้งแพทย์ของ
คุณด้วยหากคุณมีบาดแผลทีย่ังไมห่ายดี หรือหากคุณมีบาดแผลในระหว่างการรักษาที่ไม่หายดี

คุณควรรู้ว่า ramucirumab อาจทําใหม้บีุตรยากในสตรี (ตั้งครรภย์าก); อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทึกทักเอาเองว่าคุณไม่
สามารถตั้งครรภ์ได้ แจ้งแพทยห์ากคุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ คุณควรมีการทดสอบการตั้งครรภก์่อนเริ่ม
การรักษา คุณควรใช้การคุมกําเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภร์ะหว่างการรักษาและอย่างน้อย 3 เดือนหลังการรักษาครั้งสุดท้าย 
พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับวิธีการคุมกําเนิดที่เหมาะกับคุณ หากคุณตั้งครรภร์ะหว่างการรักษาด้วยการฉีดรามูซิรูแมบ ให้
โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที Ramucirumab อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูก คุณไม่ควรให้นมลูกระหว่างการรักษาด้วยรามูซริูแมบและเป็นเวลา 2 เดือนหลังจากให้ยาค
รั้งสุดท้าย

หากคุณกําลังมีการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังได้รับการฉีดรามูซิรูมาบ แพทย์ของคุณ
อาจบอกคุณว่าอย่าได้รับการฉีดรามูซิรูมาบในช่วง 28 วันก่อนการผ่าตัด คุณอาจได้รับอนุญาตให้เริ่มการรักษาด้วยการฉีดรามซูิ
รูแมบใหม่ได้กต็่อเมื่ออย่างน้อย 14 วันหลังจากการผ่าตัดของคุณและแผลหายแล้ว

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทหีากคุณไมส่ามารถนัดรับยาฉีดรามูซิรูแมบได้

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

การฉีดรามูซิรมูาบอาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่
หายไป:

ท้องเสีย

แผลในปากหรือลําคอ

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

ผื่น

แขนหรือขาอ่อนแรงอย่างกะทันหัน
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ใบหน้าหย่อนคล้อยข้างหนึ่ง

พูดหรือเข้าใจยาก

เจ็บหน้าอกหรือปวดไหล่

พูดช้าหรือพูดยาก

อาการเจ็บหน้าอก

หายใจถี่

ปวดหัว

อาการวิงเวียนศีรษะหรือหน้ามืด

อาการชัก

ความสับสน

การเปลี่ยนแปลงในการมองเห็นหรือการสูญเสียการมองเห็น

เหนื่อยมาก

บวมที่ใบหน้า ตา ท้อง มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง

นํ้าหนักขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ

ปัสสาวะเป็นฟอง

เจ็บคอ มีไข้ หนาวสั่น ไอต่อเนื่อง คัดจมูก หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

ไอหรืออาเจียนเป็นเลือดหรือวัสดุที่ดูเหมือนกากกาแฟ เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ ปัสสาวะสีชมพู แดง หรือนํ้าตาลเข้ม การ
เคลื่อนไหวของลําไสส้ีแดงหรือชักช้า หรืออาการวิงเวียนศีรษะ

ท้องร่วง อาเจียน ปวดท้อง มีไขห้รือหนาวสั่น

การฉีด Ramucirumab 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)

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ สําหรับเงื่อนไขบางอย่าง แพทย์ของคุณอาจสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการ
ก่อนที่คุณจะเริ่มการรักษาเพื่อดูว่ามะเร็งของคุณสามารถรักษาด้วยรามูซิรูมาบได้หรือไม่ แพทย์ของคุณ แพทย์ของเราจะตรวจความ
ดันโลหิตและทดสอบปัสสาวะของคุณอย่างสมํ่าเสมอระหว่างการรักษาด้วยรามูซริูมาบ

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