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Aprepitant
ออกเสียงว่า (ap re' pi tant)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Aprepitant ใชร้่วมกับยาอื่นๆ ในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป เพื่อป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนทีอ่าจเกิดขึ้นหลังรับการรักษา
ด้วยเคมีบําบัดมะเร็ง นอกจากนี้ยังใช้ร่วมกับยาอื่นๆ ในผู้ใหญแ่ละเด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป เพื่อป้องกันอาการคลื่นไส้และอาเจียนที่
ล่าช้า ซึ่งอาจเกิดขึ้นหลายวันหลังจากได้รับยาเคมบีําบัดบางชนิด Aprepitant ไม่ได้ใชร้ักษาอาการคลื่นไส้อาเจียนที่คุณมีอยู่แล้ว 
Aprepitant อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า antiemetics มันทํางานโดยการปิดกั้นการทํางานของ neurokinin ซึ่งเป็นสารธรรมชาตใิน
สมองที่ทําให้เกิดอาการคลื่นไส้และอาเจียน

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Aprepitant มาในรูปแบบแคปซูลและเป็นสารแขวนลอยในช่องปาก (ของเหลว) ที่ต้องใช้ทางปาก เพื่อป้องกันอาการคลื่นไสแ้ละ
อาเจียนที่เกิดจากเคมีบําบัดมะเร็ง มักใช้ aprepitant วันละครั้ง โดยมีหรือไม่มีอาหาร ในช่วงสองสามวันแรกของการรักษาด้วยเคมี
บําบัดมะเร็งของคุณ คุณอาจต้องใชเ้วลา 1 ชั่วโมงก่อนทําเคมบีําบัดในวันที่ 1, 2 และ 3 ของการรักษา หากคุณไม่ได้รับเคมบีําบัดใน
วันที่ 2 และ 3 คุณจะใช้ยา aprepitant ในวันเหล่านั้นในตอนเช้า ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์
หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้ aprepitant ตรงตามทีก่ํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์
ของคุณกําหนด

แคปซูล Aprepitant มีจุดแข็งสองแบบ แพทย์ของคุณอาจกําหนดจุดแข็งทั้งสองให้คุณในเวลาทีต่่างกัน คุณควรระมัดระวังในการ
ใช้กําลังที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมตามทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

กลืนแคปซูลทั้งหมด อย่าแยกเคี้ยวหรือบดขยี้

ผู้ใหบ้ริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณจะจัดเตรียมสารแขวนลอยในช่องปากและมอบใหคุ้ณในเครื่องจ่ายในช่องปาก เก็บเครื่อง
จ่ายปากเปล่าไว้ในตู้เย็นจนกว่าจะถึงเวลาสําหรับปริมาณของคุณ อย่างไรก็ตามสามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมหิ้องได้นานถึง 3 ชั่วโมง
ก่อนใช้งาน เมื่อพร้อมใช้งาน ให้ถอดฝาออกจากเครื่องจ่ายก่อนวางลงในปากเพื่อค่อยๆ ปล่อยยา

Aprepitant ทํางานเพื่อป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนเท่านั้น โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีอาการเหล่านีอ้ยู่แล้วและ
อย่าเริ่มมีอาการผิดปกติ

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a604003.html 1/5

TITLE - APREPITANT / EMEND  MEDICATION PATIENT
INFORMATION IN THAI

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-aprepitant-emend-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a604003.html


14/4/22, 16:26 น. Aprepitant สมุนไพรยาและอาหารเสริม

เมื่อใช้เพื่อป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนทีเ่กิดจากเคมบีําบัดมะเร็ง มักใช้ aprepitant ในช่วง 3 วันแรกของรอบการรักษาด้วยเคมี
บําบัดเท่านั้น อย่าใช้ aprepitant ต่อไปนานกว่าทีแ่พทยส์ั่ง

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนที่จะใช้ aprepitant
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ aprepitant ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในแคปซูล aprepitant หรือสาร
แขวนลอยในช่องปาก สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

อย่าใช้ aprepitant หากคุณกําลังใช้ pimozide (Orap) แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าใช้ aprepitant หากคุณกําลังใช้
ยานี้

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพ
รอื่นๆ ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: สารกันเลือดแข็ง ('ทินเนอร์เลือด') เช่น warfarin 
(Coumadin, Jantoven); ยาต้านเชื้อรา เช่น itraconazole (Onmel, Sporanox) และ ketoconazole ; 
benzodiazepines เช่น alprazolam (Xanax), diazepam (Valium), midazolam และ triazolam (Halcion); ยาเคมี
บําบัดมะเร็ง เช่น ifosfamide (Ifex), irinotecan (Camptosar), vinblastine และ vincristine (Marqibo Kit); 
carbamazepine (Equetro, Tegretol, Teril); clarithromycin (Biaxin ใน Prevpac); ดิลเทียเซม (Cardizem, 
Cartia, Tiazac); สารยับยั้งโปรตีเอสเอชไอวีเช่น nelfinavir (Viracept) และ ritonavir (Norvir); ฮอร์โมนคุมกําเนิด (ยาคุม
กําเนิด, แผ่นแปะ, แหวน, และการฉีด); เนฟาโซโดน; สเตียรอยด์ในช่องปากเช่น dexamethasone และ 
methylprednisolone (Medrol); ฟีนโิทอิน (Dilantin, Phenytek); ไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane, ใน Rifamate, 
ใน Rifater); และ troleandomycin (TAO ไม่มใีห้บริการในสหรัฐฯ อีกต่อไป) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือ
ตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมีปฏิกิริยากับยาอะพรีพิแทนต์ ดังนั้นโปรดแจ้งให้
แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้แต่ยาทีไ่ม่ปรากฏในรายการนี้

แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคตับมาก่อน

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณกําลังรับประทานหรือรับฮอร์โมนคุม
กําเนิด (ยาคุมกําเนิด แผ่นแปะ แหวน การปลูกถ่าย หรือยาฉีด) ระหว่างการรักษาด้วยยาอะพรีพิแทนต์ คุณควรใชว้ิธีการคุม
กําเนิดเพิ่มเติม (ยาฆ่าเชื้ออสุจิ ถุงยางอนามัย) เพื่อหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์ระหว่างการรักษาด้วยยาอะพรีพิแทนทแ์ละ เป็นเวลา
หนึ่งเดือนหลังจากรับประทานครั้งสุดท้าย พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับวิธกีารคุมกําเนิดในขณะทีคุ่ณใชย้า aprepitant 
และหลังการรักษา หากคุณตั้งครรภ์ขณะใชย้า aprepitant ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด
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ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Aprepitant อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

ความอ่อนแอ

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

อาการวิงเวียนศีรษะ

ท้องเสีย

ท้องผูก

แก๊ส

อาการปวดท้อง

อิจฉาริษยา

คลื่นไส้

อาการสะอึก

เบื่ออาหาร

ปวดหัว

ไข้

ผมร่วง

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

ลมพิษ

ผื่น

อาการคัน

ผิวลอกหรือตุ่มพอง

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

Aprepitant อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะทีใ่ช้ยานี้

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?

เก็บยานี้ไวใ้นภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บแคปซูลไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นทีม่าก
เกินไป (ไม่ใช่ในห้องนํ้า) ดิ
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ต้องใช้ยาระงับช่องปากทีเ่ตรียมไวภ้ายใน 72 ชั่วโมงของการเตรียมการ ทิ้งปริมาณที่ไม่ได้ใชห้ลังจาก 72 ชั่วโมง

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาหแ์ละยาหยอดตา 
ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไมท่นต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล็อคฝาครอบ
นิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัยทันที - อันทีอ่ยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://www.upandaway.org [http://
www.upandaway.org]

ควรกําจัดยาทีไ่ม่จําเป็นด้วยวิธพีิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทิ้งยานี้
ลงในชักโครก วิธทีี่ดทีี่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใชโ้ปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิล
ในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซตก์ารกําจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (http://
goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิเ์ข้าถึงโปรแกรมรับคืน

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

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
อาการง่วงนอน

ปวดหัว

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

เก็บนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์ของคุณ

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

ปรับปรุง®

แก้ไขล่าสุด - 02/15/2020

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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http://www.upandaway.org/
http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help


14/4/22, 16:26 น. Aprepitant สมุนไพรยาและอาหารเสริม

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ

AHFS®ข้อมูลยาของผูป้่วย™ ©ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West 
Highway, Suite 900, เบเทสดา, แมริแลนด์ สงวนลิขสิทธิ์. ทําซํ้า

สําหรับการใชง้านเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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