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เอนซาลูทาไมด์
ออกเสียงว่า (en '' za loo' ta mide)

hy เป็นยานี้กําหนด?

เอ็นซาลูตาไมดใ์ชใ้นการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากที่แพรก่ระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกายในผู้ชาย และได้รับความช่วยเหลือจาก
การรักษาทางการแพทย์และศัลยกรรมบางอย่างที่ลดระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน นอกจากนีย้ังใชใ้นการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก
ในผู้ชายที่ไม่ไดร้ับความช่วยเหลือจากการรักษาทางการแพทย์และศัลยกรรมบางอย่างที่ลดระดับฮอร์โมนเพศชาย เอนซาลูตาไมดอ์ยู่
ในกลุ่มยาที่เรียกว่าตัวรับแอนโดรเจน มันทํางานโดยการปิดกั้นผลกระทบของแอนโดรเจน (ฮอร์โมนการสืบพันธุ์ของผู้ชาย) เพื่อ
หยุดการเจริญเติบโตและการแพรก่ระจายของเซลล์มะเร็ง

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

เอนซาลูตาไมดม์าในรูปแบบเม็ดหรือแคปซูลที่รับประทานทางปาก มักจะมีหรือไม่มีอาหารวันละครั้ง รับประทานเอนซาลูตาไมด์ในเวลา
เดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไมเ่ข้าใจ 
ใช้เอนซาลูตาไมดต์ามที่กําหนด อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

กลืนเม็ดหรือแคปซูลทั้งหมด ห้ามบด เคี้ยว แบ่ง ละลาย หรือเปิดออก

แพทย์ของคุณอาจบอกให้คุณหยุดใชเ้อนซาลูตาไมด์ในช่วงเวลาสั้น ๆ หรือลดขนาดยาหากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรงระหว่าง
การรักษา อย่าลืมพูดคุยกับแพทย์เกี่ยวกับความรู้สึกของคุณระหว่างการรักษาด้วยเอ็นซาลูตาไมด์

หากแพทย์ของคุณสั่งยาอื่น เช่น degarelix (Firmagon), goserelin (Zoladex), histrelin (Supprelin LA, Vantas), 
leuprolide (Eligard, Lupron, ใน Lupaneta Pack) หรือ triptorelin (Trelstar, Triptodur) เพื่อรักษามะเร็งต่อมลูก
หมากของคุณ คุณจะต้องได้รับยานี้ต่อไปในระหว่างการรักษาด้วยเอ็นซาลูตาไมด์

ทานเอ็นซาลูตาไมด์ต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานเอนซาลูตาไมด์โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใชส้ําหรับยานี้
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ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานเอนซาลูตาไมด์
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาเอนซาลูตาไมด์ ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดหรือแคปซูลเอนซาลูตาไมด์ 
สอบถามเภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบข้อมูลของผู้ผลิตเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังรับประทานหรือวางแผนทีจ่ะใช้ยาตามใบสั่งแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ อย่า
ลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ('ยาละลายลิ่มเลือด') เช่น วาร์ฟาริน (คูมาดิน, แจนโทเวน), คาร์บามาเซปีน (
คาร์บาโทรล, อีเควโตร, เตเกรทอล, อื่นๆ), โคลพโิดเกรล (พลาวิซ), ไซโคลสปอริน (เจนกราฟ, นโีอรัล, แซนดิมมูน), ไดไฮโดรเอ
อร์โกตามีน (DHE 45, Migranal), ergotamine (ใน Migergot, ใน Cafergot), เฟนทานิล (Actiq, Duragesic, Fentora, 
Subsys, อื่นๆ), gemfibrozil (Lopid), itraconazole (Onmel, Sporanox), omeprazole (Prilosec), midazolam, 
phenobarbital , phenytoin (Dilantin, Phenytek), pimozide (Orap), quinidine (ใน Nuedexta), rifabutin 
(Mycobutin ใน Talicia), rifampin (Rimactane ใน Rifamate ใน Rifater), rifapentine (Priftin), ซิโรลมิัส 
(Rapalimus) และ tacrolimus (แผนงาน). แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับ
ผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมปีฏิกิริยากับเอนซาลูตาไมด์ด้วย ดังนั้นโปรดแจ้งใหแ้พทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่
คุณกําลังใช้ แม้แต่ยาทีไ่มป่รากฏในรายการนี้

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบว่าคุณกําลังใช้ผลิตภัณฑส์มุนไพรชนิดใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์น

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยหรือเคยมีอาการชัก อาการบาดเจ็บทีส่มอง เนื้องอกในสมอง ความผิดปกติ
ของหลอดเลือดในสมอง (การเชื่อมต่อผิดปกตริะหว่างหลอดเลือดแดงและเส้นเลือดในสมองทีก่่อตัวก่อนคลอดและอาจทําให้
เลือดออกในสมองได้) กระดูกหัก โรคกระดูกพรุน (ภาวะที่กระดูกบางและอ่อนแอและแตกหักง่าย) เบาหวาน ระดับ
คอเลสเตอรอลสูง ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ หรือเคยเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคหลอดเลือดสมอง

คุณควรรู้ว่าเอ็นซาลูทาไมด์คือเท่านั้นสําหรับใชใ้นผู้ชาย ผู้หญิงไม่ควรรับประทานยานี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากกําลังตั้งครรภ์
หรือกําลังใหน้มบุตร ผู้หญิง โดยเฉพาะผู้ที่กําลังตั้งครรภ์หรืออาจตั้งครรภ์ ไม่ควรสัมผัสแคปซูลเอนซาลูตาไมด์ หากหญิงตั้ง
ครรภ์ใช้ enzalutamide อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ หากหญิงตั้งครรภใ์ช้ยาเอนซาลูตาไมด์ ควรรีบไปพบแพทย์

คุณควรรู้ว่ายานี้อาจลดภาวะเจริญพันธุ์ในผู้ชาย อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทึกทักเอาเองว่าคู่ครองของคุณไม่สามารถตั้งครรภไ์ด้ 
หากคู่ของคุณกําลังตั้งครรภ์ คุณต้องใชถุ้งยางอนามัยทุกครั้งทีคุ่ณมีเพศสัมพันธ์ระหว่างการรักษาด้วยเอ็นซาลูตาไมด์และเป็น
เวลา 3 เดือนหลังจากให้ยาครั้งสุดท้าย หากคูข่องคุณไม่ได้ตั้งครรภแ์ต่สามารถตั้งครรภไ์ด้ คุณต้องใช้การคุมกําเนิดทีม่ี
ประสิทธิผลทุกครั้งที่คุณมีเพศสัมพันธ์ระหว่างการรักษาและเป็นเวลา 3 เดือนหลังจากให้ยาครั้งสุดท้าย

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ใหแ้จ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ยาเอนซาลูตาไมด์

คุณควรรู้ว่าเอนซาลูตาไมด์อาจทําใหเ้กิดอาการชักได้ อย่าขับรถหรือใชเ้ครื่องจักรจนกว่าคุณจะรู้ว่ายานี้ส่งผลต่อคุณอย่างไร

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?
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ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณจําไม่ได้จนกว่าจะถึงวันถัดไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตาราง
การจ่ายยาตามปกติ อย่ากินมากกว่าหนึ่งครั้งในหนึ่งวันและอย่ากินสองครั้งเพื่อชดเชยการลืม

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

เอนซาลูตาไมด์อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไม่หายไป:

ความอ่อนแอ

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

ปวดข้อ

กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือตึง

ลดนํ้าหนัก

เบื่ออาหาร

ปวดหัว

อาการวิงเวียนศีรษะ

แสบร้อน ชา หรือรู้สึกเสียวซ่าที่แขน มือ หรือเท้า

ลดความรู้สึกสัมผัสหรือความสามารถในการรู้สึก

ร้อนวูบวาบ

นอนหลับยากหรือหลับยาก

ความวิตกกังวล

จํายาก คิด หรือให้ความสนใจ

ท้องเสีย

ท้องผูก

อาการคัน

ผิวแห้ง

เลือดกําเดาไหล

ปัสสาวะบ่อย

รสชาติเปลี่ยนไป

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

อาการชัก

ปวดหัว; ความสับสน หรือการมองเห็นเปลี่ยนไป

อาการบวมทีใ่บหน้า ลิ้น ริมฝีปาก คอ แขน ขา มือ หรือเท้า

มีไข้ ไอ เจ็บคอ หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ
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อาการเจ็บหน้าอก

หายใจถี่

ปวดหลัง กล้ามเนื้อ และ/หรือขา

ชาหรือรู้สึกเสียวซ่าทีก่้นหรือขา

ความยากลําบากในการควบคุมปัสสาวะหรือการเคลื่อนไหวของลําไส้

หายใจลําบาก

ล้ม

กระดูกหักหรือกระดูกหัก

ภาพหลอน (เห็นสิ่งต่าง ๆ หรือได้ยินเสียงที่ไม่มอียู่)

หน้าอกโตในผู้ชาย

ปัสสาวะสีชมพูหรือสีแดง

เอนซาลูตาไมดอ์าจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่นๆ 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 เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นทีม่ากเกินไป (
ไม่ใช่ในห้องนํ้า)

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
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15/4/22, 15:47 น. เอนซาลทูาไมด์ สมุนไพรยาและอาหารเสริม

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
อาการชัก

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

เก็บนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์ของคุณ

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

Xtandi®

แก้ไขล่าสุด - 02/15/2021

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ
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