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การฉีดไมโตแซนโทรน
ออกเสียงว่า (mye toe zan 'trone)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

ควรให้ Mitoxantrone ภายใต้การดูแลของแพทยท์ี่มีประสบการณใ์นการใชย้าเคมีบําบัดเท่านั้น

ไมโตแซนโทรนอาจทําให้จํานวนเม็ดเลือดขาวในเลือดลดลง แพทย์ของคุณจะสั่งการตรวจทางห้องปฏิบัตกิารอย่างสมํ่าเสมอ
ก่อนและระหว่างการรักษาของคุณเพื่อตรวจสอบว่าจํานวนเม็ดเลือดขาวในร่างกายของคุณลดลงหรือไม่ หากคุณพบอาการ
ใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที: มไีข้ หนาวสั่น เจ็บคอ ไอ ปัสสาวะบ่อยหรือเจ็บปวด หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

การฉีดไมโตแซนโทรนอาจทําให้หัวใจของคุณเสียหายได้ตลอดเวลาระหว่างการรักษาหรือหลายเดือนถึงหลายปหีลังจากสิ้นสุด
การรักษา ความเสียหายของหัวใจนีอ้าจร้ายแรงและอาจทําให้เสียชีวิตได้ และสามารถเกิดขึ้นได้แม้ในคนทีไ่ม่มีความเสี่ยงต่อโรค
หัวใจ แพทย์ของคุณจะตรวจคุณและทําการทดสอบบางอย่างเพื่อตรวจสอบว่าหัวใจของคุณทํางานได้ดีเพียงใดก่อนเริ่มการ
รักษาด้วยไมโตแซนโทรน และหากคุณมีสัญญาณของปัญหาหัวใจ หากคุณกําลังใชก้ารฉีดไมโตแซนโทรนสําหรับโรคปลอก
ประสาทเสื่อมแข็ง (MS; ภาวะทีเ่ส้นประสาททํางานไม่ถูกต้อง ทําให้เกิดอาการต่างๆ เช่น อ่อนแรง, ชา, สูญเสียการประสานงาน
ของกล้ามเนื้อ; และปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น การพูด และการควบคุมกระเพาะปัสสาวะ) แพทย์ของคุณ จะทําการทดสอบบาง
อย่างก่อนการฉีดไมโตแซนโทรนแต่ละครั้งและทุกปีหลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการรักษา การทดสอบเหล่านี้อาจรวมถึงการตรวจ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG; การทดสอบที่บันทึกกิจกรรมทางไฟฟ้าของหัวใจ) และการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (การทดสอบทีใ่ช้คลื่น
เสียงเพื่อวัดความสามารถของหัวใจในการสูบฉีดเลือด) แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าคุณไม่ควรได้รับยานี้หากการทดสอบ
แสดงความสามารถของหัวใจในการสูบฉีดเลือดลดลง แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรค
หัวใจหรือการฉายรังสี (x-ray) ชนิดใดก็ตามที่บริเวณหน้าอก แจ้งใหแ้พทย์และเภสัชกรทราบ หากคุณเคยใชห้รือเคยได้รับยา
เคมีบําบัดมะเร็งบางชนิด เช่น ดอโนรูบิซิน (เซรูบิดีน), ด็อกโซรูบิซิน (โดซิล), อิพิรูบซิิน (เอลเลนซ์) หรือไอดารูบิซิน (ไอดามัยซิน
) หรือหากคุณเคยรักษาด้วยไมโตแซนโทรน ที่ผ่านมา. ความเสี่ยงต่อความเสียหายของหัวใจอาจขึ้นอยู่กับจํานวนรวมของ 
mitoxantrone ทีม่อบให้กับบุคคลตลอดช่วงชีวิต ดังนั้นแพทย์ของคุณอาจจะจํากัดจํานวนโดสทั้งหมดที่คุณได้รับหากคุณใช้
ยานี้สําหรับ MS หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ทันที: หายใจลําบาก เจ็บหน้าอก บวมทีข่าหรือข้อเท้า หรือ
หัวใจเต้นผิดปกตหิรือเร็ว
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ไมโตแซนโทรนอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว (มะเร็งเม็ดเลือดขาว) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อให้ในปริมาณ
ที่สูงหรือร่วมกับยาเคมีบําบัดบางชนิด

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้การฉีดไมโตแซนโทรน

hy เป็นยานี้กําหนด?

การฉีดไมโตแซนโทรนใชก้ับผู้ใหญ่ทีเ่ป็นโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งหลายรูปแบบ (MS; โรคทีเ่ส้นประสาททํางานไม่ถูกต้องและ
ผู้คนอาจมีอาการอ่อนแรง ชา สูญเสียการประสานงานของกล้ามเนื้อ และปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น การพูด และการควบคุม
กระเพาะปัสสาวะ) ได้แก่ ดังต่อไปนี:้

รูปแบบการกําเริบของโรค (หลักสูตรของโรคทีม่ีอาการวูบเป็นบางครั้ง) หรือ

การกําเริบแบบก้าวหน้า (หลักสูตรของโรคที่มีอาการกําเริบเป็นครั้งคราว) หรือ

รูปแบบก้าวหน้ารอง (หลักสูตรของโรคทีก่ําเริบบ่อยขึ้น)

การฉีดไมโตแซนโทรนยังใช้ร่วมกับยาสเตียรอยด์เพื่อบรรเทาอาการปวดในผู้ทีเ่ป็นมะเร็งต่อมลูกหมากขั้นสูงที่ไม่ตอบสนองต่อยา
อื่นๆ การฉีดไมโตแซนโทรนยังใช้ร่วมกับยาอื่นๆ เพื่อรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวบางชนิด การฉีดไมโตแซนโทรนอยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียก
ว่าแอนทราซีเนเดียน ไมโตแซนโทรนรักษา MS โดยการหยุดเซลล์บางเซลล์ของระบบภูมิคุ้มกันไม่ให้ไปถึงสมองและไขสันหลัง และ
ทําใหเ้กิดความเสียหาย ไมโตแซนโทรนรักษามะเร็งโดยหยุดการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของเซลลม์ะเร็ง

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

การฉีด Mitoxantrone มาในรูปแบบของเหลวที่จะให้ทางหลอดเลือดดํา (เข้าเส้นเลือด) โดยแพทย์หรือพยาบาลในโรงพยาบาล
หรือคลินิก เมื่อใช้การฉีดไมโตแซนโทรนเพื่อรักษา MS มักจะได้รับทุกๆ 3 เดือนเป็นเวลาประมาณ 2 ถึง 3 ปี (รวมเป็น 8 ถึง 12 
โดส) เมื่อใช้การฉีดไมโตแซนโทรนเพื่อรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก มักใหทุ้กๆ 21 วัน เมื่อใชก้ารฉีดไมโตแซนโทรนเพื่อรักษามะเร็ง
เม็ดเลือดขาว คุณจะยังคงได้รับยานีต้่อไปโดยพิจารณาจากสภาพของคุณและวิธีทีคุ่ณตอบสนองต่อการรักษา

หากคุณกําลังใช้การฉีด mitoxantrone สําหรับ MS คุณควรรู้ว่ามันควบคุม MS แต่ไม่สามารถรักษาได้ รับการรักษาต่อไปแม้ว่า
คุณจะรู้สึกดี พูดคุยกับแพทย์หากคุณไมต่้องการรับการรักษาด้วยการฉีดไมโตแซนโทรนอีกต่อไป

หากคุณกําลังใช้การฉีด mitoxantrone สําหรับ MS ใหส้อบถามเภสัชกรหรือแพทย์เพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิต
สําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

บางครั้งการฉีดไมโตแซนโทรนยังใช้รักษามะเร็งต่อมนํ้าเหลืองชนิดนอน-ฮอดจ์กิน (NHL; มะเร็งทีเ่ริ่มต้นในเซลล์เม็ดเลือดขาว
ชนิดหนึ่งที่ปกตจิะต่อสู้กับการติดเชื้อ) พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยานีส้ําหรับสภาพของคุณ

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ
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หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนใช้การฉีดไมโตแซนโทรน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้การฉีดไมโตแซนโทรน ยาอื่นๆ ซัลไฟต์ หรือส่วนผสมอื่นๆ ในการฉีดไมโตแซนโทรน 
สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรอื่นๆ ทีคุ่ณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงยาที่ระบุไว้ในส่วนคําเตือนที่สําคัญ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยน
ขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยมีหรือเคยมีปัญหาเรื่องการแข็งตัวของเลือด โรคโลหิตจาง (จํานวนเซลล์เม็ด
เลือดแดงในเลือดลดลง) หรือโรคตับ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ คุณไม่ควรตั้งครรภ์ในขณะทีคุ่ณใชก้ารฉีดไมโตแซนโทรน พูดคุยกับ
แพทย์ของคุณเกี่ยวกับวิธีการคุมกําเนิดทีม่ีประสิทธิภาพซึ่งคุณสามารถใช้ในระหว่างการรักษา หากคุณตั้งครรภ์ขณะใชก้ารฉีดไม
โตแซนโทรน ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที การฉีดไมโตแซนโทรนอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ หากคุณกําลังใชก้ารฉีดไม
โตแซนโทรนเพื่อรักษาโรค MS แม้ว่าคุณจะใชก้ารคุมกําเนิด แพทย์ของคุณควรให้การทดสอบการตั้งครรภแ์ก่คุณก่อนการรักษา
แต่ละครั้ง คุณต้องมกีารทดสอบการตั้งครรภเ์ป็นลบก่อนเริ่มการรักษาแต่ละครั้ง

แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูก อย่าให้นมแมใ่นขณะทีคุ่ณใชก้ารฉีดไมโตแซนโทรน

หากคุณกําลังทําการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใชย้าฉีดไมโตแซนโทรน

คุณควรรู้ว่าการฉีด mitoxantrone เป็นสีนํ้าเงินเข้ม และอาจทําให้ส่วนสขีาวของดวงตาของคุณมีสีฟ้าเล็กน้อยภายในสอง
สามวันหลังจากทีคุ่ณไดร้ับยาในแต่ละครั้ง นอกจากนี้ยังอาจเปลี่ยนสีของปัสสาวะเป็นสีเขียวอมฟ้าเป็นเวลาประมาณ 24 
ชั่วโมงหลังจากทีคุ่ณไดร้ับยา

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทหีากคุณไมส่ามารถนัดรับยาฉีด mitoxantrone ได้

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

การฉีดไมโตแซนโทรนอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรง
หรือไมห่ายไป:

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องเสีย

ท้องผูก

อิจฉาริษยา

เบื่ออาหาร
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แผลทีป่ากและลิ้น

นํ้ามูกไหลหรือคัดจมูก

ผมบางหรือผมร่วง

การเปลี่ยนแปลงในบริเวณรอบหรือใตเ้ล็บมือและเล็บเท้า

ประจําเดือนขาดหรือมาไม่ปกติ

เหนื่อยมาก

ความอ่อนแอ

ปวดหัว

ปวดหลัง

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

จุดสแีดงหรือสมี่วงเล็ก ๆ บนผิวหนัง

ลมพิษ

อาการคัน

ผื่น

กลืนลําบาก

หายใจถี่

เป็นลม

อาการวิงเวียนศีรษะ

ผิวสซีีด

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

อาการชัก

แดง ปวด บวม แสบร้อน หรือเปลี่ยนเป็นสีนํ้าเงินตรงบริเวณทีฉ่ีด

การฉีดไมโตแซนโทรนอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะทีร่ับยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณไ์ม่พึง
ประสงคจ์าก MedWatch ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) หรือทางโทรศัพท์ 
(1-800-332-1088)

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ทีh่ttps://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากเหยื่อล้มลง
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14/14/22, 15:50 น. การฉีดไมโตแซนโทรน สมุนไพรยาและอาหารเสริม

มีอาการชัก หายใจลําบาก หรือตื่นไม่ขึ้น ให้โทรเรียกบริการฉุกเฉินที่ 911 ทันที

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างเพื่อตรวจ
สอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อการฉีดไมโตแซนโทรน

ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการฉีดไมโตแซนโทรน

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

ชื่อแรนด์

โนแวนโทรน®¶

ชื่อของเธอ

DHAD

¶ -สินค้าแบรนดน์ี้ไม่มีวางจําหน่ายแล้ว อาจมทีางเลือกทั่วไป

แก้ไขล่าสุด - 10/15/2019

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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