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การฉีด Thiotepa
ออกเสียงว่า (thye'' oh tep' a)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Thiotepa ใช้ในการรักษามะเร็งรังไข่บางชนิด (มะเร็งที่เริ่มต้นในอวัยวะสืบพันธุส์ตรีที่มีไข่) มะเร็งเต้านมและกระเพาะปัสสาวะ 
นอกจากนี้ยังใช้ในการรักษาภาวะนํ้าที่ไหลออกจากเนื้อร้าย (ภาวะที่ของเหลวสะสมในปอดหรือรอบ ๆ หัวใจ) ที่เกิดจากเนื้องอก
มะเร็ง Thiotepa อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า alkylating agent มันทํางานโดยชะลอหรือหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งใน
ร่างกายของคุณ

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Thiotepa มาเป็นผงผสมกับของเหลวเพื่อฉีดเข้าเส้นเลือดดํา (เข้าเส้นเลือด) โดยแพทย์หรือพยาบาลในสถานพยาบาล 
นอกจากนี้ยังอาจฉีดเข้าช่องท้อง (เข้าไปในช่องท้อง) ฉีดเข้าเยื่อหุ้มปอด (เข้าไปในช่องอก) หรือฉีดเข้าช่องท้อง (เข้าไปในเยื่อบุ
ของหัวใจ) ตารางเวลาสําหรับการรักษาของคุณขึ้นอยู่กับสภาพของคุณและวิธีที่คุณตอบสนองต่อ thiotepa

เมื่อใช้สําหรับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ thiotepa จะถูกฉีด (ฉีดช้าๆ) เข้าไปในกระเพาะปัสสาวะของคุณผ่านทางท่อหรือสายสวน
สัปดาห์ละครั้งเป็นเวลา 4 สัปดาห์ หลีกเลี่ยงการดื่มของเหลวเป็นเวลา 8 ถึง 12 ชั่วโมงก่อนการรักษาของคุณ คุณควรเก็บ
ยาไว้ในกระเพาะปัสสาวะเป็นเวลา 2 ชั่วโมง หากคุณไม่สามารถเก็บยาไว้ในกระเพาะปัสสาวะได้ตลอด 2 ชั่วโมง ให้แจ้งผู้ให้
บริการดูแลสุขภาพของคุณ

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัตติาม?

ก่อนรับไธโอเตปา
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพย้าไธโอทีปา ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในการฉีดไธโอทีปา สอบถามเภสัชกร
ของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรอื่นๆ ที่คุณกําลังใช้หรือวางแผนทีจ่ะใช้

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมีหรือเคยเป็นโรคไตหรือตับ แพทย์ของคุณอาจไม่ต้องการให้คุณไม่ได้รับ
ไธโอทีปา
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แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยได้รับหรือจะได้รับการบําบัดด้วยรังสี (x-ray) หรือเคมีบําบัดอื่นๆ ก่อน
หน้านี้ และหากคุณมีหรือเคยมีอาการป่วยใดๆ

คุณควรรู้ว่า thiotepa อาจรบกวนรอบเดือนปกติ (ระยะเวลา) ในผู้หญิง อาจหยุดการผลิตอสุจิในผู้ชาย และอาจทําให้เกิด
ภาวะมีบุตรยาก (ตั้งครรภ์ยาก) สตรีที่ตั้งครรภ์ควรแจ้งแพทย์ก่อนเริ่มรับยานี้ คุณหรือคู่ของคุณไม่ควรตั้งครรภ์ในขณะที่
คุณไดร้ับไธโอทีปา คุณควรใช้การคุมกําเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในตัวคุณเองหรือคู่ของคุณในระหว่างการรักษาด้วย
การฉีดไธโอทีปา

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังให้นมบุตร คุณไม่ควรให้นมบุตรในขณะที่คุณได้รับ thiotepa

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ใหท้านอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทยจ์ะแจ้งใหคุ้ณทราบ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

Thiotepa อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไม่หายไป:

คลื่นไส้

อาเจียน

เบื่ออาหาร

อาการปวดท้อง

อ่อนเพลียหรืออ่อนแรงผิดปกติ

อาการวิงเวียนศีรษะ

ปวดหัว

มองเห็นไม่ชัด

เจ็บหรือตาแดง

ผมร่วง

ปวดบริเวณที่ฉีดยา

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใด ๆ เหล่านี้ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที
หรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

ลมพิษ

ผื่น

อาการคัน

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

ปัสสาวะบ่อย เร่งด่วน หรือเจ็บปวด

เลือดในปัสสาวะ

มีไข้ เจ็บคอ หนาวสั่น หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ
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เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

อุจจาระสีดําและชักช้า

อุจจาระเป็นเลือดแดง

อาเจียนเป็นเลือด อาเจียนออกมาคล้ายกากกาแฟ

เลือดกําเดาไหล

Thiotepa อาจเพิ่มความเสี่ยงทีคุ่ณจะเป็นมะเร็งชนิดอื่น พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการได้รับการฉีดไธ
โอทีปา

Thiotepa อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะทีใ่ช้ยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงทีร่้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
จาก 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 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่https://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก 
หรือตื่นขึ้นไม่ได้ ใหโ้ทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

อาการของยาเกินขนาดอาจรวมถึง:
มีไข้ เจ็บคอ หนาวสั่น หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

อุจจาระสีดําและชักช้า

อุจจาระเป็นเลือดแดง

อาเจียนเป็นเลือด อาเจียนออกมาคล้ายกากกาแฟ

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบการ
ตอบสนองของร่างกายคุณต่อ thiotepa

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์) 
ทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัว
ไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญที่พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็น
ข้อมูลสําคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์
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เทปาดีนา®

Thioplex®¶

¶ -สินค้าแบรนด์นี้ไม่มีวางจําหน่ายแล้ว อาจมีทางเลือกทั่วไป
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