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การฉีดทราสตูซูแมบ
ออกเสียงว่า (tras too 'zoo mab)

สังเกต:

การฉีด Trastuzumab, การฉีด trastuzumab-anns, การฉีด trastuzumab-dkst และการฉีด 
trastuzumabqyp เป็นยาทางชีววิทยา (ยาที่ทําจากสิ่งมีชีวิต) การฉีด trastuzumab-anns ที่คล้ายคลึงกัน การฉีด 
trastuzumab-dkst และการฉีด trastuzumab-qyyp มีความคล้ายคลึงกับการฉีด trastuzumab และทํางานใน
ลักษณะเดียวกับการฉีด trastuzumab ในร่างกาย ดังนั้น คําว่า ผลิตภัณฑ์ฉีด trastuzumab จะถูกนํามาใช้เพื่อเป็น
ตัวแทนของยาเหล่านี้ในการสนทนานี้

คําเตือนทีส่ําคัญ:

ผลิตภัณฑ์ฉีด Trastuzumab อาจทําใหเ้กิดปัญหาหัวใจที่ร้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิต แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของ
คุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคหัวใจมาก่อน แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบก่อนและระหว่างการรักษาของ
คุณเพื่อดูว่าหัวใจของคุณทํางานได้ดเีพียงพอสําหรับคุณที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ฉีด trastuzumab อย่างปลอดภัยหรือไม่ 
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณกําลังรับการรักษาด้วยการฉายรังสทีี่หน้าอกหรือยารักษาโรคมะเร็ง เช่น ดอโนรู
บิซิน (Daunoxome, Cerubidine), doxorubicin (Doxil), epirubicin (Ellence) และ idarubicin (Idamycin) 
หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันท:ี ไอ; หายใจถี่; อาการบวมที่แขน, มือ, เท้า, ข้อเท้าหรือขา
ท่อนล่าง; การเพิ่มของนํ้าหนัก (มากกว่า 5 ปอนด์ [ประมาณ 2.3 กิโลกรัม] ใน 24 ชั่วโมง); อาการวิงเวียนศีรษะ หมด
สติ; หรือเร็วผิดปกติ

ผลิตภัณฑ์ฉีด Trastuzumab อาจทําใหเ้กิดปฏิกิริยาร้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่ให้ยาหรือ
ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากนั้น ผลิตภัณฑ์ฉีด Trastuzumab อาจทําให้ปอดเสียหายอย่างรุนแรง แจ้งให้แพทย์ประจําตัว
ของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคปอดหรือมีเนื้องอกในปอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันทําให้คุณหายใจ
ลําบาก แพทยข์องคุณจะดูแลคุณอย่างระมัดระวังเมื่อคุณได้รับผลิตภัณฑ์ฉีด trastuzumab เพื่อให้การรักษาของคุณ
ถูกขัดจังหวะหากคุณพบปฏิกิริยารุนแรง หากคุณมอีาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้แจ้งแพทย์ทันที: มีไข้ หนาวสั่น คลื่นไส้ อาเจียน 
ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ อ่อนแรง ผื่น ลมพิษ คัน แน่นคอ; หรือหายใจลําบากหรือกลืนลําบาก
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แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ ผลิตภัณฑ์ฉีด Trastuzumab อาจเป็นอันตรายต่อ
ทารกในครรภข์องคุณ คุณควรใช้การคุมกําเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ระหว่างการรักษาและเป็นเวลา 7 เดือนหลัง
จากให้ยาครั้งสุดท้าย พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับวิธีการคุมกําเนิดที่เหมาะกับคุณ หากคุณตั้งครรภ์ระหว่างการ
รักษาด้วยผลิตภัณฑฉ์ีด trastuzumab ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบบางอย่างเพื่อตรวจสอบการ
ตอบสนองของร่างกายคุณต่อผลิตภัณฑ์ฉีดทราสตูซูแมบ

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการได้รับผลิตภัณฑ์ฉีด trastuzumab

hy เป็นยานี้กําหนด?

ผลิตภัณฑ์ฉีด Trastuzumab ใช้กับยาอื่น ๆ หรือหลังจากใช้ยาอื่นเพื่อรักษามะเร็งเต้านมบางชนิดที่แพร่กระจายไปยังส่วน
อื่น ๆ ของร่างกาย ผลิตภัณฑ์ฉีด Trastuzumab ยังใช้ในระหว่างและหลังการรักษาด้วยยาอื่น ๆ เพื่อลดโอกาสที่มะเร็งเต้า
นมบางชนิดจะกลับมา ผลิตภัณฑ์ฉีด Trastuzumab ยังใช้กับยาอื่น ๆ เพื่อรักษามะเร็งกระเพาะอาหารบางชนิดที่แพร่
กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย Trastuzumab อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าโมโนโคลนอลแอนติบอดี มันทํางานโดยหยุด
การเจริญเติบโตของเซลลม์ะเร็ง

ควรจะใช้ยานี้หรือไม?่

ผลิตภัณฑ์ฉีด Trastuzumab มาในรูปแบบของเหลวหรือเป็นผงเพื่อผสมกับของเหลวเพื่อฉีดเข้าเส้นเลือดโดยแพทย์หรือ
พยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล เมื่อใชผ้ลิตภัณฑ์ฉีด trastuzumab เพื่อรักษามะเร็งเต้านมที่ลุกลาม มักให้สัปดาห์
ละครั้ง เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ฉีด trastuzumab เพื่อป้องกันการกลับมาของมะเร็งเต้านม มักจะให้สัปดาห์ละครั้งระหว่างการรักษา
ด้วยยาเคมีบําบัดอื่นๆ และทุกๆ 3 สัปดาหห์ลังการรักษาด้วยยาอื่นๆ เป็นเวลาสูงสุด 52 สัปดาห์ เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ฉีด 
trastuzumab เพื่อรักษามะเร็งกระเพาะอาหาร มักจะได้รับทุกๆ 3 สัปดาห์ ความยาวของการรักษาขึ้นอยู่กับว่าร่างกายของ
คุณตอบสนองต่อยาและผลข้างเคียงทีคุ่ณพบได้ดีเพียงใด

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนไดร้ับผลิตภัณฑฉ์ีดทราสตูซูแมบ
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพย้าทราสตูซูมาบ, ทราสตูซูมาบ-แอนส์, ทราสตูซูมาบดีกสท,์ ยาทราสตูซูมาบ-
คิวยป์ ที่ทําจากโปรตีนเซลล์รังไข่หนูแฮมสเตอร์จีน ยาอื่นๆ หรือเบนซิลแอลกอฮอล์ ถามเภสัชกรของคุณหากคุณไม่
แน่ใจว่ายาทีคุ่ณแพ้ทํามาจากโปรตีนจากเซลล์รังไข่หนแูฮมสเตอร์จีน หรือมีเบนซิลแอลกอฮอล์

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ แพทย์ของคุณอาจต้อง
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เปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบผลข้างเคียงของคุณอย่างระมัดระวัง

แจ้งแพทย์ของคุณหากคุณมีหรือเคยมีอาการใด ๆ ที่กล่าวถึงในส่วนคําเตือนที่สําคัญหรือเงื่อนไขทางการแพทย์อื่น ๆ

แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังให้นมบุตร

หากคุณกําลังทําการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณได้รับผลิตภัณฑ์ฉีดทราสตูซูแมบ

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ใหท้านอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทยจ์ะแจ้งใหคุ้ณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหากคุณไม่สามารถนัดรับยาฉีด trastuzumab ได้

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

การฉีด Trastuzumab อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรง
หรือไมห่ายไป:

ท้องเสีย

ท้องผูก

อาการปวดท้อง

อิจฉาริษยา

เบื่ออาหาร

ปวดหลัง กระดูก ข้อ หรือกล้ามเนื้อ

นอนหลับยากหรือหลับยาก

ร้อนวูบวาบ

ชา แสบร้อน หรือรู้สึกเสียวซ่าที่แขน มือ เท้า หรือขา

การเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของเล็บ

สิว

ภาวะซึมเศร้า

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านี้หรือตามที่ระบุไว้ในส่วนคําเตือนที่สําคัญ 
ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที:

เจ็บคอ มีไข้ หนาวสั่น ปัสสาวะลําบาก ปวดเมื่อปัสสาวะ และอาการอื่นๆ ของการติดเชื้อ

เลือดกําเดาไหลและรอยฟกชํ้าหรือเลือดออกผิดปกติอื่นๆ

เหนื่อยเหลือเกิน

ผิวสีซีด
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คลื่นไส้ อาเจียน; สูญเสียความกระหาย; ความเหนื่อยล้า; หัวใจเต้นเร็ว ปัสสาวะสีเข้ม ปริมาณปัสสาวะลดลง อาการปวด
ท้อง; อาการชัก; ภาพหลอน; หรือกล้ามเนื้อเป็นตะคริวและกระตุก

การฉีด Trastuzumab อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะที่คุณ
ไดร้ับยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงทีร่้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
จาก MedWatch ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) หรือทางโทรศัพท์ 
(1-800-332-1088)

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

แพทย์ของคุณอาจสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อการฉีดทราสตซููแมบ

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์) 
ทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัว
ไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญที่พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็น
ข้อมูลสําคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

Herceptin®(ทราสตซููแมบ)

คันจินติ®(ทราสตูซแูมบ-แอนส์)

โอกิฟริ®(trastuzumab-dkst)

ทราซิเมร่า®(trastuzumab-qyp)
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