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คําเตือนทีส่ําคัญ:

Procarbazine ควรใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์ที่มีประสบการณใ์นการใชย้าเคมีบําบัดเท่านั้น

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการตรวจทางห้องปฏิบัตกิารก่อน ระหว่าง และ
หลังการรักษาของคุณ เพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อโปรคาร์บาซีน

hy เป็นยานี้กําหนด?

Procarbazine ใชร้่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษาโรค Hodgkins บางประเภท (มะเร็งบางชนิดที่เริ่มต้นในเซลลเ์ม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่
ปกติจะต่อสูก้ับการติดเชื้อ) Procarbazine อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า alkylating agents มันทํางานโดยชะลอหรือหยุดการเจริญ
เติบโตของเซลลม์ะเร็งในร่างกายของคุณ

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Procarbazine มาในรูปแบบแคปซูลที่รับประทานทางปาก โดยปกตจิะใช้เวลาหนึ่งหรือหลายครั้งต่อวัน ระยะเวลาในการรักษาขึ้นอยู่
กับชนิดของยาทีคุ่ณกําลังใช้ ร่างกายของคุณตอบสนองต่อยาเหล่านีไ้ด้ดีเพียงใด และชนิดของมะเร็งที่คุณเป็น ทานโปรคารบ์าซีน
ในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอใหแ้พทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่
เข้าใจ ใชโ้ปรคาร์บาซีนตามที่กําหนด อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด แพทย์ของคุณอาจปรับขนาดยา
โปรคาร์บาซีนหรือหยุดการรักษาเป็นระยะเวลาหนึ่งขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อการรักษาและผลข้างเคียงที่คุณพบ พูดคุยกับแพทย์
เกี่ยวกับความรู้สึกของคุณในระหว่างการรักษา

ใชส้ําหรับยานี้

บางครั้งกใ็ช้ Procarbazine ร่วมกับยาอื่นเพื่อรักษาเนื้องอกในสมองบางชนิด พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการ
ใช้ยานี้สําหรับสภาพของคุณ

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ
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หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานโปรคารบ์าซีน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้โปรคาร์บาซีน ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในแคปซูลโปรคาร์บาซีน สอบถาม
เภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังใชห้รือคุณวางแผนที่จะใชย้าตามใบสั่งแพทย์หรือยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ต่อ
ไปนี้: ยากล่อมประสาทบางชนิดรวมถึง amitriptyline (Elavil) และ imipramine (Tofranil); ยาสําหรับโรคหอบหืด ยา
สําหรับโรคภูมิแพ,้ ไข้ละอองฟาง; ยาที่มแีอลกอฮอล์ (ผลิตภัณฑส์ําหรับไอและเย็น เช่น Nyquil และผลิตภัณฑ์ของเหลวอื่นๆ) 
และยาแก้คัดจมูก รวมทั้งยาหยอดจมูกและสเปรย์ แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าใช้ยาเหล่านี้ร่วมกับโปรคาร์บาซีน และอาจ
แนะนําการรักษาอื่นๆ

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรอื่นๆ ทีคุ่ณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ยา barbiturate เช่น phenobarbital; ยาสําหรับ
ความดันโลหิตสูง ยารักษาอาการคลื่นไส้หรือป่วยทางจิต ยา opioid (ยาเสพติด) สําหรับความเจ็บปวด; ยากล่อมประสาท; ยา
นอนหลับ; และยากล่อมประสาท แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง 
ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจโต้ตอบกับโปรคาร์บาซีนด้วย ดังนั้นควรแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้แต่ยา
ที่ไม่ปรากฏในรายการนี้

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณไดร้ับการฉายรังสหีรือเคมบีําบัดอื่น ๆ ภายใน 4 สัปดาห์ทีผ่่านมา

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมหีรือเคยเป็นโรคไตหรือตับ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร คุณไม่ควรตั้งครรภห์รือใหน้มบุตรในขณะที่ทาน
โปรคาร์บาซีน หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับโปรคาร์บาซีน ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ Procarbazine อาจเป็นอันตรายต่อทารกใน
ครรภ์

รู้ว่าคุณไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (รวมทั้งเบียร์และไวน์) ในขณะทีใ่ช้ยานี้ แอลกอฮอลอ์าจทําให้ปวดท้อง อาเจียน ปวด
ท้อง ปวดหัว เหงื่อออก และหน้าแดง (หน้าแดง)

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณใชผ้ลิตภัณฑ์ยาสูบ การสูบบุหรีอ่าจเพิ่มความเสี่ยงที่คุณจะเป็นมะเร็งชนิดอื่นๆ คุณ
ควรหยุดสูบบุหรี่

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

คุณจะต้องหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารทีม่ีไทรามีนในปริมาณที่สูงมาก เช่น ชีส โยเกิร์ต และกล้วยบางชนิดในระหว่างการรักษา
ด้วยโปรคาร์บาซีน พูดคุยกับแพทยห์รือนักโภชนาการเกี่ยวกับอาหารทีคุ่ณควรหลีกเลี่ยงในระหว่างการรักษา หรือหากคุณรู้สึกไม่
สบายหลังจากรับประทานอาหารหรือดื่มอาหารบางชนิดขณะรับประทานโปรคาร์บาซีน

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Procarbazine อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไม่หายไป:
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คลื่นไส้

อาเจียน

เบื่ออาหาร

ท้องผูก

อาการปวดท้อง

ปากแห้ง

การเปลี่ยนแปลงของสีผิว

ผมร่วง

นอนหลับยากหรือหลับยาก

ปวดหัว

ปวดกระดูก ข้อ หรือกล้ามเนื้อ

ปัสสาวะเพิ่มขึ้น

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใด ๆ เหล่านีใ้ห้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที:

แผลในปากและลําคอ

ท้องร่วงรุนแรงหรือต่อเนื่อง

ปวด แสบร้อน ชา แทง หรือรู้สึกเสียวซ่าทีม่ือหรือเท้าหรือที่ผิวหนัง

ส่วนของร่างกายสั่นไหวอย่างควบคุมไมไ่ด้

ความสับสน

ภาพหลอน (เห็นสิ่งต่าง ๆ หรือได้ยินเสียงที่ไม่มอียู่)

อาการชัก

การมองเห็นเปลี่ยนไป

เป็นลม

อาการวิงเวียนศีรษะ

หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นผิดปกติ

มีไข้ เจ็บคอ หนาวสั่น หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

ชํ้าหรือมีเลือดออกผิดปกติ

อุจจาระสีดํา

ปัสสาวะสีแดง

ลมพิษ

ผื่น

อาการคัน

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก
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สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

Procarbazine อาจเพิ่มความเสี่ยงทีคุ่ณจะเป็นมะเร็งชนิดอื่น พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงนี้

Procarbazine 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 เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากแสง ความร้อนและความชื้นส่วนเกิน 
(ไม่ใชใ่นห้องนํ้า)

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

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

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

อาการของยาเกินขนาดอาจรวมถึง:
คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องเสีย

อาการวิงเวียนศีรษะหรือเป็นลม

ส่วนของร่างกายสั่นไหวอย่างควบคุมไมไ่ด้

อาการชัก
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14/14/22 14:40 น. โปรคารบ์าซีน สมุนไพรยาและอาหารเสริม

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

Matulane®

แก้ไขล่าสุด - 05/15/2017

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
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