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hy เป็นยานี้กําหนด?

Temozolomide ใช้รักษาเนื้องอกในสมองบางชนิด Temozolomide อยูใ่นกลุ่มยาที่เรียกว่า alkylating agents มันทํางาน
โดยชะลอหรือหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งในร่างกายของคุณ

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Temozolomide มาในรูปแบบแคปซูลทางปาก โดยปกติจะใชเ้วลาวันละครั้งในตอนเย็นก่อนนอน รับประทานแคปซูลเทโมโซโลไมด์
ในขณะท้องว่างกับนํ้าหนึ่งแก้ว รับประทานเทโมโซโลไมด์ในเวลาเดียวกันทุกวัน สําหรับเนื้องอกในสมองบางชนิด ยาเทโมโซโลไมด์จะ
รับประทานทุกวันเป็นเวลา 42–49 วัน จากนั้นหลังจากพัก 28 วัน อาจให้กินวันละครั้งเป็นเวลา 5 วันติดต่อกัน ตามด้วยพัก 23 วัน
ก่อนที่จะให้ยาซํ้ารอบต่อไป สําหรับการรักษาเนื้องอกในสมองประเภทอื่น ให้รับประทานเทโมโซโลไมด์วันละครั้งเป็นเวลา 5 วันติดต่อ
กัน ตามด้วยหยุดพัก 23 วันก่อนทีจ่ะทําซํ้ารอบการให้ยาครั้งต่อไป แพทย์ของคุณจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าคุณควรทําซํ้ารอบการรักษากี่
ครั้ง ความยาวของการรักษาขึ้นอยู่กับว่าร่างกายของคุณตอบสนองต่อการรักษาได้ดีเพียงใดและชนิดของมะเร็งทีคุ่ณเป็น ใช้เทโมโซ
โลไมด์ตามที่กําหนด

ปริมาณเต็มของคุณอาจมีมากกว่าหนึ่งประเภทและสีของแคปซูลและอาจบรรจุอยู่ในขวดยามากกว่าหนึ่งขวด ปฏิบัตติามคําแนะนํา
บนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทยห์รือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ

แคปซูล Temozolomide มจีุดแข็งหลายประการ แพทย์ของคุณอาจต้องการให้คุณทานแคปซูลผสมกันเพื่อทําเป็นปริมาณ
เต็มที่ ต้องแน่ใจว่าคุณรู้ว่าแคปซูลแต่ละประเภทมีหน้าตาเป็นอย่างไรและต้องทานกี่แคปซูล ถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ
หากคุณมีคําถามใดๆ

หากแคปซูลแตกหรือรั่ว ห้ามสัมผัสด้วยมือเปล่าและระวังอย่าหายใจเอาผงจากแคปซูลเข้าไป คุณควรสวมถุงมือยางหรือถุงมือยาง
เมื่อคุณจัดการกับแคปซูลที่แตกหรือเปิดออก เพื่อไม่ให้ผิวหนังของคุณสัมผัสกับแป้ง หากเนื้อหาของแคปซูลสัมผัสผิวของคุณ ให้
ล้างบริเวณนั้นด้วยนํ้าสะอาดทันที

กลืนแคปซูลทั้งหมด อย่าว่างเปล่าเคี้ยวหรือบดขยี้
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คุณอาจอาเจียนหลังจากทานยา หากเกิดเหตุการณ์นีข้ึ้น แจ้งให้แพทย์ทราบทันที ห้ามรับประทานเทโมโซโลไมดอ์ีกขนาดหนึ่งใน
วันเดียวกัน

แพทย์ของคุณอาจต้องชะลอการรักษาหรือปรับขนาดยาเทโมโซโลไมดท์ั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อการรักษาและผลข้างเคียง
ที่คุณพบ พูดคุยกับแพทย์เกี่ยวกับความรู้สึกของคุณในระหว่างการรักษา อย่าหยุดทานเทโมโซโลไมดโ์ดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานเทโมโซโลไมด์
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรของคุณทราบ หากคุณแพย้า temozolomide, dacarbazine (DTIC-Dome) ยาอื่น ๆ หรือส่วน
ผสมใด ๆ ในแคปซูล temozolomide สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพ
รอื่นๆ ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: carbamazepine (Carbatrol, Epitol, Tegretol); โค-ทริ
มอกซาโซล (Bactrim, Septra); ฟีนโิทอิน (Dilantin, Phenytek); สเตียรอยด์เช่น dexamethasone (Decadron, 
Dexone), methylprednisolone (Medrol) และ prednisone (Deltasone); และกรด valproic (Stavzor,   
Depakene)

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมหีรือเคยเป็นโรคไตหรือตับ

คุณควรรู้ว่าเทโมโซโลไมด์อาจรบกวนการผลิตสเปิร์มในผู้ชาย อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทึกทักเอาเองว่าคุณไม่สามารถทําใหค้น
อื่นท้องได้ แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือหากคุณวางแผนที่จะเป็นพ่อของลูก คุณหรือคู่ของ
คุณไม่ควรตั้งครรภใ์นขณะที่คุณทานเทโมโซโลไมด์ ใชว้ิธีการคุมกําเนิดที่เชื่อถือได้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ หากคุณตั้งครรภ์ขณะ
รับประทานเทโมโซโลไมด์ ให้ติดต่อแพทยข์องคุณ Temozolomide อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังให้นมบุตร คุณไม่ควรให้นมลูกในขณะทีท่านเทโมโซโลไมด์

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทําหากคุณพลาดยาเทโมโซโลไมด์ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Temozolomide อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไม่หายไป:
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คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องเสีย

ท้องผูก

เบื่ออาหาร

แผลในปากและลําคอ

ปวดหัว

ผิวสซีีด

ขาดพลังงาน

สูญเสียการทรงตัวหรือการประสานงาน

เป็นลม

อาการวิงเวียนศีรษะ

ผมร่วง

นอนไม่หลับ

ปัญหาความจํา

การมองเห็นเปลี่ยนไป

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านี้ ให้หยุดใชเ้ทโมโซโลไมด์และโทร
เรียกแพทยข์องคุณทันทหีรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

อุจจาระแดงหรือดํา

ปัสสาวะสีชมพู แดง หรือนํ้าตาลเข้ม

ไอหรืออาเจียนเป็นเลือดหรือวัสดุที่ดูเหมือนกากกาแฟ

มีไข้ เจ็บคอ ไอและคัดจมูก หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

อ่อนเพลียหรืออ่อนแรงผิดปกติ

ผื่น

ไม่สามารถขยับร่างกายด้านใดด้านหนึ่งได้

หายใจถี่

อาการชัก

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

ปวดท้องด้านขวาบน

ปัสสาวะน้อยลง
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Temozolomide อาจเพิ่มความเสี่ยงที่คุณจะเป็นมะเร็งชนิดอื่น พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้เทโมโซ
โลไมด์

Temozolomide 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?

เก็บยานี้ไวใ้นภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นทีม่ากเกินไป (
ไม่ใช่ในห้องนํ้า)

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

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

อุจจาระแดงหรือดํา

ปัสสาวะสีชมพู แดง หรือนํ้าตาลเข้ม

ไอหรืออาเจียนเป็นเลือดหรือวัสดุที่ดูเหมือนกากกาแฟ

มีไข้ เจ็บคอ ไอและคัดจมูก หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a601250.html 4/5

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://goo.gl/c4Rm4p
http://www.upandaway.org/
https://www.poisonhelp.org/help


14/4/22, 16:38 น. เทโมโซโลไมด์ สมุนไพรยาและอาหารเสริม

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการตรวจทางห้องปฏิบัตกิารก่อน ระหว่าง และหลังการ
รักษาของคุณ เพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อเทโมโซโลไมด์ และดูว่าเซลลเ์ม็ดเลือดของคุณได้รับผลกระทบจาก
ยานี้หรือไม่

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

เทโมดาร®์

แก้ไขล่าสุด - 01/15/2016

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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