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Paclitaxel (พร้อมอัลบูมนิ) ฉีด
ออกเสียงว่า (pak'' li tax' el)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

การฉีด Paclitaxel (พร้อมอัลบูมิน) อาจทําใหจ้ํานวนเม็ดเลือดขาวลดลงอย่างมาก (เซลล์เม็ดเลือดชนิดหนึ่งที่จําเป็นในการ
ต่อสูก้ับการติดเชื้อ) ในเลือดของคุณ สิ่งนี้จะเพิ่มความเสี่ยงทีคุ่ณจะติดเชื้อร้ายแรง คุณไม่ควรได้รับ paclitaxel (พร้อมอัล
บูมิน) หากคุณมีเซลล์เม็ดเลือดขาวจํานวนน้อยอยู่แล้ว แพทย์ของคุณจะสั่งการตรวจทางห้องปฏิบัตกิารก่อนและระหว่างการ
รักษาของคุณเพื่อตรวจดูจํานวนเม็ดเลือดขาวในเลือดของคุณ แพทย์ของคุณจะชะลอหรือขัดจังหวะการรักษาของคุณหาก
จํานวนเม็ดเลือดขาวตํ่าเกินไป โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทหีากคุณมีอุณหภูมิมากกว่า 100.4 °F (38 °C); อาการเจ็บคอ; ไอ; 
หนาวสั่น; ปัสสาวะลําบากบ่อยหรือเจ็บปวด หรือสัญญาณการติดเชื้ออื่น ๆ ระหว่างการรักษาด้วยการฉีด paclitaxel

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบบางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบ
สนองของร่างกายคุณต่อการฉีด paclitaxel (พร้อมอัลบูมิน)

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการได้รับการฉีด paclitaxel (พร้อมอัลบูมนิ)

hy เป็นยานี้กําหนด?

การฉีด Paclitaxel (พร้อมอัลบูมิน) ใช้รักษามะเร็งเต้านมทีแ่พร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย และอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง
หลังการรักษาด้วยยาอื่นๆ การฉีด Paclitaxel (พร้อมอัลบูมิน) ยังใช้ร่วมกับยาเคมบีําบัดอื่นๆ เพื่อรักษามะเร็งปอดชนิดเซลล์ไมเ่ล็ก 
(NSCLC) การฉีด Paclitaxel (พร้อมอัลบูมนิ) ใชร้่วมกับ gemcitabine (Gemzar) เพื่อรักษามะเร็งตับอ่อน Paclitaxel อยู่ใน
กลุ่มยาที่เรียกว่ายาต้านจุลชีพ มันทํางานโดยหยุดการเจริญเติบโตและการแพรก่ระจายของเซลล์มะเร็ง

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

การฉีด Paclitaxel (พร้อมอัลบูมิน) มาเป็นผงผสมกับของเหลวทีจ่ะฉีดเข้าเส้นเลือดดําเป็นเวลา 30 นาทีโดยแพทย์หรือพยาบาลใน
สถานพยาบาล เมื่อใช้การฉีด paclitaxel (พร้อมอัลบูมิน) เพื่อรักษามะเร็งเต้านม มักจะใหทุ้กๆ 3 สัปดาห์ เมื่อใช้ paclitaxel (
พร้อมอัลบูมิน) ฉีดเพื่อรักษามะเร็งปอดที่ไม่ใชเ่ซลล์ขนาดเล็ก มักจะให้ในวันที่ 1, 8 และ 15 โดยเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักร 3 สัปดาห์ 
เมื่อใช้ยา paclitaxel (ร่วมกับอัลบูมิน) ในการรักษามะเร็งของ
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ตับอ่อนมักจะได้รับในวันที่ 1, 8 และ 15 โดยเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักร 4 สัปดาห์ รอบเหล่านีอ้าจทําซํ้าได้ตราบเท่าทีแ่พทย์ของคุณ
แนะนํา

แพทย์ของคุณอาจต้องหยุดการรักษา ลดขนาดยา หรือหยุดการรักษา ทั้งนี้ขึ้นอยูก่ับการตอบสนองต่อยาและผลข้างเคียงทีคุ่ณพบ 
อย่าลืมบอกแพทย์ว่าคุณรู้สึกอย่างไรระหว่างการรักษา

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

การฉีด Paclitaxel บางครั้งใชร้ักษามะเร็งศีรษะและลําคอ หลอดอาหาร (ท่อที่เชื่อมระหว่างปากและกระเพาะอาหาร) กระเพาะปัสสาวะ 
เยื่อบุโพรงมดลูก (เยื่อบุโพรงมดลูก) และปากมดลูก (การเปิดของมดลูก) พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใชย้า
นี้สําหรับสภาพของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนได้รับการฉีด paclitaxel (พร้อมอัลบูมิน)
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ paclitaxel, docetaxel ยาอื่น ๆ หรืออัลบูมินของมนุษย์ ถามแพทย์หรือเภสัชกร
ของคุณหากคุณไม่ทราบว่ายาทีคุ่ณแพม้อีัลบูมินของมนุษย์หรือไม่

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพรที่
คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี:้ buspirone (Buspar); carbamazepine (Carbatrol, Equetro, 
Tegretol); ยาบางชนิดทีใ่ช้รักษาโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV) เช่น atazanavir (Reyataz ใน Evotaz); 
indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir ใน Kaletra ใน Viekira Pak) และ saquinavir 
(Invirase); clarithromycin (Biaxin ใน Prevpac); eletriptan (Relpax); เฟโลดิพีน; เจมไฟโบรซิล (โลปิด); ไอทราโคนา
โซล (Onmel, Sporanox); คีโตโคนาโซล (ไนโซรัล); โลวาสแตติน (Altoprev); มิดาโซแลม; เนฟาโซโดน; ฟีโนบาร์บิทลั; ฟีนโิท
อิน (Dilantin, Phenytek); repaglinide (Prandin ใน Pradimet); ไรแฟมพิน (Rimactane, Rifadin, ใน Rifamate, ใน 
Rifater); rosiglitazone (Avandia ใน Avandaryl ใน Avandamet); ซิลเดนาฟิล (Revatio, ไวอากร้า); ซมิวาสแตติน 
(Flolipid, Zocor, ใน Vytorin); telithromycin (Ketek; ไม่มีใหบ้ริการในสหรัฐอเมริกา); และไตรอะโซแลม (Halcion) 
แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจ
โต้ตอบกับ paclitaxel ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทยท์ราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้แต่ยาทีไ่ม่ปรากฏในรายการนี้

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคตับ ไต หรือโรคหัวใจ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ หรือหากคุณวางแผนทีจ่ะเป็นพ่อของลูก คุณหรือคู่ของคุณไมค่วร
ตั้งครรภ์ในขณะทีคุ่ณไดร้ับการฉีด paclitaxel (พร้อมอัลบูมิน) แพทย์ของคุณอาจทําการทดสอบการตั้งครรภเ์พื่อให้แน่ใจว่า
คุณไม่ได้ตั้งครรภเ์มื่อคุณเริ่มได้รับการฉีด paclitaxel (ด้วยอัลบูมิน) หากคุณเป็นผู้หญิง คุณควรใชก้ารคุมกําเนิดระหว่างการ
รักษาด้วยการฉีดพาซิแทกเซล (พร้อมอัลบูมิน) และอย่างน้อย 6 เดือนหลังจากให้ยาครั้งสุดท้าย หากคุณเป็นผู้ชาย คุณและคู่
ครองของคุณควรใชก้ารคุมกําเนิดระหว่างการรักษาด้วยยาแพ็กลแิทกเซล (ร่วมกับอัลบูมิน) และดําเนินการต่อไปอีก 3 เดือน
หลังจากที่คุณหยุดได้รับการฉีดแพ็กลิแทกเซล (พร้อมอัลบูมิน) พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับวิธีการคุมกําเนิดที่เหมาะกับ
คุณ หากคุณหรือคู่ของคุณตั้งครรภข์ณะได้รับการฉีด paclitaxel (พร้อมอัลบูมนิ) ใหโ้ทรเรียกแพทย์ของคุณ Paclitaxel อาจ
เป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังให้นมบุตร คุณไม่ควรให้นมบุตรในขณะที่คุณได้รับการฉีด paclitaxel (พร้อม
อัลบูมิน) และเป็นเวลา 2 สัปดาห์หลังจากทานยาครั้งสุดท้าย
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หากคุณกําลังทําการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังได้รับการฉีดพาซแิทกเซล (พร้อม
อัลบูมิน)

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Paclitaxel (พร้อมอัลบูมิน) อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้
รุนแรงหรือไม่หายไป:

ปวด แดง บวม หรือเจ็บบริเวณทีฉ่ีดยา

อ่อนเพลียหรืออ่อนแรงผิดปกติ

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องเสีย

แผลในปากหรือลําคอ

ผมร่วง

อาการบวมทีม่ือ เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง

ตาพร่ามัวหรือการมองเห็นเปลี่ยนแปลง

ปัสสาวะน้อยลง

ปากแห้ง

ความกระหายนํ้า

ปวดกล้ามเนื้อหรือเป็นตะคริว

ปวดข้อ

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

ชา แสบร้อน หรือรู้สึกเสียวซ่าที่มือหรือเท้า

เริ่มมีอาการไอแห้ง ๆ อย่างกะทันหันที่ไมห่ายไป

หายใจถี่

ผื่น

ลมพิษ

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

บวมที่ตา ใบหน้า ปาก ริมฝีปาก ลิ้นหรือลําคอ

ผิวสซีีด

เหนื่อยเหลือเกิน
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ชํ้าหรือมีเลือดออกผิดปกติ

อาการเจ็บหน้าอก

หัวใจเต้นช้าหรือผิดปกติ

เป็นลม

Paclitaxel (พร้อมอัลบูมิน) 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)

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:
ผิวสซีีด

หายใจถี่

เหนื่อยเหลือเกิน

เจ็บคอ มีไข้ หนาวสั่น และอาการติดเชื้ออื่นๆ

ชํ้าหรือมีเลือดออกผิดปกติ

ชา, แสบร้อน, หรือรู้สึกเสียวซ่าของมือและเท้า

แผลในปาก

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

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

ชื่อแรนด์

Abraxane®

แก้ไขล่าสุด - 01/15/2019

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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14/14/22, 14:45 น. Paclitaxel (พร้อมอัลบูมนิ) การฉีด สมุนไพรยาและอาหารเสริม

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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