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คําเตือนทีส่ําคัญ:

Vinblastine ควรฉีดเข้าเส้นเลือดเท่านั้น อย่างไรก็ตาม อาจรั่วไหลเข้าสู่เนื้อเยื่อรอบข้างทําใหเ้กิดการระคายเคืองหรือความ
เสียหายอย่างรุนแรง แพทยห์รือพยาบาลของคุณจะตรวจสอบไซตก์ารบริหารของคุณเพื่อหาปฏิกิริยานี้ หากคุณพบอาการใดๆ 
ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที: ปวด, คัน, แดง, บวม, แผลพุพองหรือแผลพุพองในบริเวณทีฉ่ีดยา

ควรให้ Vinblastine ภายใต้การดูแลของแพทยท์ี่มีประสบการณ์ในการใชย้าเคมีบําบัดเท่านั้น

hy เป็นยานี้กําหนด?

Vinblastine ใช้ร่วมกับยาเคมบีําบัดอื่นๆ เพื่อรักษามะเร็งต่อมนํ้าเหลืองชนิด Hodgkin's (โรค Hodgkin's) และมะเร็งต่อมนํ้า
เหลืองชนิดนอน-Hodgkin's Lymphoma (มะเร็งชนิดหนึ่งที่เริ่มต้นในเซลลเ์ม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่ปกตจิะต่อสูก้ับการติดเชื้อ) 
และมะเร็งของลูกอัณฑะ นอกจากนี้ยังใช้ในการรักษา Langerhans cell histiocytosis (histiocytosis X; Letterer-Siwe 
disease; ภาวะทีม่ีเซลล์เม็ดเลือดขาวบางชนิดมากเกินไปในส่วนต่างๆของร่างกาย) นอกจากนีย้ังอาจใชเ้พื่อรักษามะเร็งเต้านมที่
ยังไม่ดีขึ้นหลังการรักษาด้วยยาอื่นๆ และเนื้องอก Trophoblastic ขณะตั้งครรภ์ (เนื้องอกชนิดหนึ่งทีก่่อตัวภายในมดลูกของสตรี
ขณะตั้งครรภ์) ที่ยังไม่ดีขึ้นหลังการผ่าตัดหรือการรักษาด้วยยาอื่นๆ Vinblastine อยูใ่นกลุ่มยาทีเ่รียกว่า vinca alkaloids

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Vinblastine มาในรูปแบบผงหรือสารละลาย (ของเหลว) ที่จะฉีดเข้าเส้นเลือดดํา (เข้าเส้นเลือด) โดยแพทย์หรือพยาบาลในสถาน
พยาบาล มักจะไดร้ับสัปดาห์ละครั้ง ระยะเวลาในการรักษาขึ้นอยู่กับชนิดของยาทีคุ่ณกําลังใช้ ร่างกายของคุณตอบสนองต่อยาเหล่านี้
ได้ดีเพียงใด และชนิดของมะเร็งที่คุณเป็น

แพทย์ของคุณอาจต้องชะลอการรักษาหรือเปลี่ยนขนาดยาหากคุณพบผลข้างเคียง คุณควรบอกแพทย์ว่ารู้สึกอย่างไรระหว่างการ
รักษาด้วยการฉีดวินบลาสทีน
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สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

บางครั้ง Vinblastine ยังใชร้ักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งปอดบางชนิด มะเร็งซารโ์คมาของ Kaposi และเนื้องอกในสมอง
บางชนิด พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใชย้านี้สําหรับสภาพของคุณ

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับวินบลาสทีน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาวินบลาสทีน ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในการฉีดวินบลาสทีน สอบถามเภสัชกร
ของคุณเพื่อดรูายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพ
รอื่นๆ ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: aprepitant (Emend), antifungals บางชนิดเช่น 
itraconazole (Sporanox) และ ketoconazole (Nizoral); clarithromycin (Biaxin ใน Prevpac); อีริโทรมัยซิน (EES, 
E-Mycin, อื่นๆ); สารยับยั้งโปรตีเอสเอชไอวีรวมทั้ง indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept) และ ritonavir (Norvir 
ใน Kaletra); ฟนีิโทอิน (ไดแลนติน), โทลเทอโรดีน (ดีทรอล, ดีทรอล แอลเอ) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจ
สอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยท์ราบหากคุณติดเชื้อ แพทย์ของคุณจะต้องการรักษาการติดเชื้อของคุณก่อนทีคุ่ณจะได้รับการฉีดวินบลาสทีน

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคหัวใจหรือหลอดเลือด รวมทั้งเส้นเลือดขอด (บวม แดง 
หรือปวดในเส้นเลือดทีแ่ขนหรือขา) หรือโรคปอดหรือตับ

คุณควรรู้ว่า vinblastine อาจรบกวนรอบเดือนปกติ (ระยะเวลา) ในผู้หญิง และอาจหยุดการผลิตอสุจิในผู้ชายชั่วคราวหรือถาวร 
แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร คุณไม่ควรตั้งครรภห์รือใหน้มบุตรในขณะที่คุณได้
รับการฉีดวินบลาสทีน หากคุณตั้งครรภ์ขณะได้รับการฉีดวินบลาสทีน ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ Vinblastine อาจเป็นอันตราย
ต่อทารกในครรภ์

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Vinblastine อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

ท้องผูก

คลื่นไส้

อาเจียน

เบื่ออาหารหรือนํ้าหนัก
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อาการปวดท้อง

ท้องเสีย

ปวดหัว

อาการวิงเวียนศีรษะ

ปวดกราม ปวดกระดูก และปวดอื่นๆ

ผมร่วง

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

มีไข้ เจ็บคอ หนาวสั่น หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

แผลในปาก

อ่อนเพลียหรืออ่อนแรงผิดปกติ

ปวด ชา แสบร้อน หรือรู้สึกเสียวซ่าทีม่ือหรือเท้า

เดินลําบากหรือเดินไม่มั่นคง

หายใจลําบาก

สูญเสียการได้ยิน

อาการชัก

อาการเจ็บหน้าอก

Vinblastine 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
ตื่นขึ้นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

อาการของยาเกินขนาดอาจรวมถึง:
ความสับสน

อาการชัก

ท้องผูก
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อาการปวดท้อง

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

มีไข้ เจ็บคอ หนาวสั่น หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบ
การตอบสนองของร่างกายคุณต่อ vinblastine

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

ชื่อแรนด์

Velban®¶

ชื่อของเธอ

Vincaleukoblastine ซัลเฟต

VLB

¶ -สินค้าแบรนดน์ี้ไม่มีวางจําหน่ายแล้ว อาจมทีางเลือกทั่วไป
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