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เด่นชัดว่าเป็น (ด้าน e toe poe ')

คําเตือนทีส่ําคัญ:

Etoposide อาจทําใหจ้ํานวนเซลล์เม็ดเลือดในไขกระดูกลดลงอย่างรุนแรง แพทย์ของคุณจะสั่งการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
อย่างสมํ่าเสมอก่อนและระหว่างการรักษาของคุณ การลดจํานวนเซลลเ์ม็ดเลือดในร่างกายของคุณอาจทําใหเ้กิดอาการบาง
อย่างและอาจเพิ่มความเสี่ยงทีคุ่ณจะติดเชื้อรุนแรงหรือมีเลือดออก หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณ
ทันที: มีไข้ เจ็บคอ ไอและคัดจมูกอย่างต่อเนื่อง หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ มีเลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ อุจจาระเป็นเลือดหรือสีดํา 
อาเจียนเป็นเลือด หรืออาเจียนเป็นเลือดหรือวัตถุสีนํ้าตาลทีม่ีลักษณะคล้ายกากกาแฟ

hy เป็นยานี้กําหนด?

Etoposide ใช้ร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษามะเร็งปอดบางชนิด (มะเร็งปอดเซลลเ์ล็ก; SCLC) Etoposide อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า
อนุพันธ์ของ podophyllotoxin มันทํางานโดยชะลอหรือหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งในร่างกายของคุณ

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Etoposide มาเป็นแคปซูลเพื่อรับประทานทางปาก โดยปกตจิะใช้เวลาวันละครั้งเป็นเวลา 4 หรือ 5 วันติดต่อกัน รอบนี้อาจทําซํ้าทุกๆ 
3 ถึง 4 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อยาของคุณ ความยาวของการรักษาขึ้นอยู่กับชนิดของยาทีคุ่ณกําลังใช้ ร่างกายของคุณ
ตอบสนองต่อยาเหล่านีไ้ด้ดีเพียงใด และชนิดของมะเร็งที่คุณเป็น รับประทานอีโทโพไซด์ในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคําแนะนํา
บนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทยห์รือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้ etoposide ตรงตามที่กํากับไว้ 
อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

ใชส้ําหรับยานี้

บางครั้งกใ็ช้ Etoposide เพื่อรักษามะเร็งรังไข่บางชนิด (มะเร็งทีเ่ริ่มต้นในอวัยวะสืบพันธุ์สตรทีี่มีไขเ่กิดขึ้น) พูดคุยกับแพทย์
ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยานีส้ําหรับสภาพของคุณ

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ
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หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานอโีทโพไซด์
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาอีโตโพไซด์ ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในแคปซูลอโีตโพไซด์ สอบถามเภสัชกร
ของคุณเพื่อดรูายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรอื่นๆ ทีคุ่ณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: cisplatin (Platinol), cyclosporine (Gengraf, 
Neoral, Sandimmune) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยา
อื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมีปฏิกิริยากับอีโตโพไซด์ ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้แต่ยาทีไ่ม่
ปรากฏในรายการนี้

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคไตมาก่อน

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร คุณไม่ควรตั้งครรภห์รือใหน้มบุตรในขณะที่ทานอี
โตโพไซด์ หากคุณตั้งครรภข์ณะรับประทานอีโตโพไซด์ ใหต้ิดต่อแพทย์ของคุณ Etoposide อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Etoposide อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไม่หายไป:

คลื่นไส้

อาเจียน

แผลในปากและลําคอ

อาการปวดท้อง

ท้องเสีย

ท้องผูก

เบื่ออาหารหรือนํ้าหนัก

อ่อนเพลียหรืออ่อนแรงผิดปกติ

ผิวสซีีด

เป็นลม

อาการวิงเวียนศีรษะ

ผมร่วง
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ปวด แสบร้อน หรือรู้สึกเสียวซ่าทีม่ือหรือเท้า

ปวดตา

ปัญหาการมองเห็น

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้หยุดใช้ยาอีโตโพไซด์และโทรเรียกแพทยข์องคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

ผื่น

ลมพิษ

อาการคัน

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

หัวใจเต้นเร็วผิดปกติหรือเต้นแรง

อาการชัก

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

Etopside อาจเพิ่มความเสี่ยงทีคุ่ณจะพัฒนาเป็นมะเร็งชนิดอื่นๆ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใชย้านี้

Etoposide 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)

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกําจัดยานี้?

เก็บยานี้ไวใ้นภาชนะที่ป้อน ในตู้เย็น ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก อย่าแช่แข็ง

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
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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?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบบางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบสนอง
ของร่างกายคุณต่อ etoposide

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

เวเปซิด¶

ชื่อของเธอ

VP-16

¶ -สินค้าแบรนดน์ี้ไม่มีวางจําหน่ายแล้ว อาจมทีางเลือกทั่วไป

แก้ไขล่าสุด - 10/15/2017

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

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

สําหรับใชใ้นเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a684055.html 4/4

https://www.poisonhelp.org/help
https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

