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การฉีดออกซาลิพลาติน
ออกเสียงว่า (ox al '' i pla' tin)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

ออกซาลิพลาตินอาจทําใหเ้กิดอาการแพอ้ย่างรุนแรง อาการแพเ้หล่านีอ้าจเกิดขึ้นภายในไม่กี่นาทีหลังจากทีคุ่ณได้รับ 
oxaliplatin และอาจทําให้เสียชีวิตได้ แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณแพ้ยาออกซาลพิลาติน คาร์โบพลาติน (พา
ราพลาติน) ซสิพลาติน (พลาตินอล) หรือยาอื่นๆ หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้แจ้งแพทย์หรือผู้ให้บริการทางการแพทย์
อื่นๆ ทันที: ผื่น ลมพิษ อาการคัน ผิวหนังแดง หายใจหรือกลืนลําบาก เสียงแหบ รู้สึกราวกับว่าคอกําลังจะปิด ริมฝีปากและลิ้น
บวม , เวียนศีรษะ, หน้ามืดหรือหมดสติ.

hy เป็นยานี้กําหนด?

Oxaliplatin ใช้ร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษามะเร็งลําไส้ใหญ่ขั้นสูงหรือมะเร็งทวารหนัก (มะเร็งที่เริ่มต้นในลําไส้ใหญ)่ Oxaliplatin 
ยังใช้ร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อป้องกันไมใ่ห้มะเร็งลําไส้ใหญ่แพรก่ระจายในผู้ที่ได้รับการผ่าตัดเอาเนื้องอกออก Oxaliplatin อยู่ในกลุ่ม
ยาที่เรียกว่าสารต้านมะเร็งทีป่ระกอบด้วยแพลตตินัม มันทํางานโดยการฆ่าเซลล์มะเร็ง

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Oxaliplatin มาเป็นสารละลาย (ของเหลว) เพื่อฉีดเข้าเส้นเลือด Oxaliplatin บริหารโดยแพทย์หรือพยาบาล โดยปกติจะไดร้ับ
ทุกๆสิบสี่วัน

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนใช้ออกซาลิพลาติน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพร
ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึง oral
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ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ('ยาละลายลิ่มเลือด') เช่น วารฟ์าริน (คูมาดิน) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจ
สอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคไตมาก่อน

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ Oxaliplatin อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ คุณควรใชก้าร
คุมกําเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภร์ะหว่างการรักษาด้วยออกซาลิพลาติน พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับประเภทของการ
คุมกําเนิดที่เหมาะกับคุณ หากคุณตั้งครรภ์ขณะใช้ oxaliplatin ใหโ้ทรเรียกแพทย์ของคุณ อย่าให้นมแม่ระหว่างการรักษา
ด้วยออกซาลพิลาติน

หากคุณกําลังมีการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ออกซาลพิลาติน

คุณควรรู้ว่า oxaliplatin อาจลดความสามารถในการต่อสูก้ับการติดเชื้อ อยูห่่างจากคนทีป่่วยระหว่างการรักษาด้วยยาออก
ซาลิพลาติน

คุณควรรู้ว่าการสัมผัสกับอากาศเย็นหรือวัตถุอาจทําใหผ้ลข้างเคียงของออกซาลพิลาตินแย่ลง คุณไม่ควรกินหรือดื่มอะไรที่เย็น
กว่าอุณหภูมหิ้อง สัมผัสของเย็นใดๆ เข้าใกลเ้ครื่องปรับอากาศหรือตู้แช่แข็ง ล้างมือด้วยนํ้าเย็น หรือออกไปข้างนอกในสภาพ
อากาศหนาวเย็น เว้นแต่จําเป็นจริงๆ เป็นเวลาห้าวันหลังจากที่คุณได้รับยาออกซาลิพลาตินในแต่ละครั้ง . หากคุณต้องออกไป
ข้างนอกในสภาพอากาศหนาวเย็น ให้สวมหมวก ถุงมือ และผ้าพันคอ และปิดปากและจมูกของคุณ

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

อย่ากินหรือดื่มอะไรที่เย็นกว่าอุณหภูมหิ้องเป็นเวลาห้าวันหลังจากที่คุณได้รับยาออกซาลิพลาตินในแต่ละครั้ง

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

โทรเรียกแพทย์ของคุณโดยเร็วที่สุดหากคุณไมส่ามารถนัดรับ oxaliplatin ได้ มันสําคัญมากที่คุณจะต้องเข้ารับการรักษาตาม
กําหนดเวลา

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Oxaliplatin อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

ชา แสบร้อน หรือรู้สึกเสียวซ่าที่นิ้ว นิ้วเท้า มือ เท้า ปาก หรือคอ

ปวดมือหรือเท้า

เพิ่มความไวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความหนาวเย็น

ความรู้สึกสัมผัสลดลง

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องเสีย

ท้องผูก

แก๊ส
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อาการปวดท้อง

อิจฉาริษยา

แผลในปาก

เบื่ออาหาร

เปลี่ยนความสามารถในการลิ้มรสอาหาร

นํ้าหนักขึ้นหรือลง

อาการสะอึก

ปากแห้ง

ปวดกล้ามเนื้อ หลัง หรือข้อ

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

ความวิตกกังวล

ภาวะซึมเศร้า

นอนหลับยากหรือหลับยาก

ผมร่วง

ผิวแห้ง

รอยแดงหรือลอกของผิวหนังทีม่ือและเท้า

เหงื่อออก

ล้าง

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

สะดุดหรือเสียการทรงตัวเมื่อเดิน

ความยากลําบากกับกิจกรรมประจําวัน เช่น การเขียนหรือการติดกระดุม

พูดลําบาก

รู้สึกแปลกๆที่ลิ้น

กรามแน่น

อาการเจ็บหน้าอกหรือความดัน

ไอ

หายใจถี่

เจ็บคอ มีไข้ หนาวสั่น และอาการติดเชื้ออื่นๆ

ปวด แดง หรือบวมบริเวณที่ฉีดออกซาลพิลาติน

ปวดเมื่อปัสสาวะ

ปัสสาวะน้อยลง

ชํ้าหรือมีเลือดออกผิดปกติ
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เลือดกําเดาไหล

เลือดในปัสสาวะ

อาเจียนเป็นเลือดหรือดูเหมือนกากกาแฟ

อุจจาระเป็นเลือดสีแดงสด

อุจจาระสีดําและชักช้า

ผิวสซีีด

ความอ่อนแอ

ปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น

อาการบวมทีแ่ขน มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาท่อนล่าง

Oxaliplatin อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่ใชย้านี้

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:
หายใจถี่

หายใจดังเสียงฮืด ๆ

ชาหรือรู้สึกเสียวซ่าในนิ้วมือหรือนิ้วเท้า

อาเจียน

อาการเจ็บหน้าอก

หายใจช้าลง

หัวใจเต้นช้า

แน่นคอ

ท้องเสีย

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบ
การตอบสนองของร่างกายคุณต่อออกซาลพิลาติน

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

Eloxatin®

ตรวจสอบล่าสุด - 09/01/2010

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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