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การฉีดอะซาซิทิดีน
ออกเสียงว่า (ไซต์ ay za 'ฉัน deen)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Azacitidine ใช้ในการรักษาโรค myelodysplastic (กลุ่มของเงื่อนไขที่ไขกระดูกสร้างเซลลเ์ม็ดเลือดทีผ่ิดรูปร่างและไม่ผลิตเซลล์
เม็ดเลือดที่แข็งแรงเพียงพอ) Azacitidine อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่ายาดีเมทิเลชัน มันทํางานโดยช่วยใหไ้ขกระดูกสร้างเซลลเ์ม็ดเลือด
ปกติและโดยการฆ่าเซลล์ทีผ่ิดปกติในไขกระดูก

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Azacitidine มาในรูปแบบผงที่ผสมกับนํ้าและฉีดเข้าใตผ้ิวหนัง (ใตผ้ิวหนัง) หรือฉีดเข้าเส้นเลือดดํา (เข้าเส้นเลือด) โดยแพทย์หรือ
พยาบาลในสํานักงานแพทย์หรือแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล มักจะฉีดวันละครั้งเป็นเวลา 7 วัน การรักษานีอ้าจทําซํ้าทุกๆ 4 
สัปดาห์ตราบเท่าที่แพทย์ของคุณแนะนํา โดยปกติควรให้การรักษาอย่างน้อยสีร่อบ

แพทย์ของคุณอาจเพิ่มขนาดยาอะซาซิทิดนีหลังจากผ่านไป 2 รอบ หากอาการของคุณไม่ดีขึ้น และหากคุณไม่พบผลข้างเคียงทีร่้าย
แรงของยา แพทย์ของคุณอาจต้องชะลอการรักษาหรือลดขนาดยาลงหากคุณพบผลข้างเคียงบางอย่าง อย่าลืมบอกแพทย์ว่าคุณ
รู้สึกอย่างไรระหว่างการรักษาด้วยยาอะซาซิตาดีน

แพทย์ของคุณจะจ่ายยาเพื่อป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียน ก่อนทีคุ่ณจะได้รับยาอะซาซิตาดีนในแต่ละครั้ง

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนใช้ยาอะซาซิทิดีน
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ azacitidine, mannitol (Osmitrol, Resectisol) หรือยาอื่นๆ

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพรที่
คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ แพทยข์องคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง
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แจ้งแพทย์หากคุณมีเนื้องอกในตับ แพทยข์องคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานอะซาซิทิดนี

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมหีรือเคยเป็นโรคตับหรือไต

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ หรือหากคุณวางแผนทีจ่ะเป็นพ่อของลูก คุณหรือคู่ของคุณไมค่วร
ตั้งครรภ์ในขณะทีคุ่ณใชย้าอะซาซิทิดีน คุณควรใชก้ารคุมกําเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในตัวคุณเองหรือคู่ของคุณระหว่างการ
รักษาด้วยยาอะซาซิทิดนี พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับวิธีการคุมกําเนิดที่เหมาะกับคุณ หากคุณหรือคู่ของคุณตั้งครรภข์ณะ
ใช้อะซาซิทิดีน ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ Azacitidine อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

อย่าให้นมแมใ่นขณะที่คุณใช้อะซาซิทิดนี

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ใหแ้จ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ยาอะซาซิทิดนีอยู่

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทหีากคุณไมส่ามารถนัดรับยา azacitidine ได้

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Azacitidine อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องเสีย

ท้องผูก

แผลทีป่ากหรือลิ้น

โรคริดสีดวงทวาร

ปวดท้องหรืออ่อนโยน

อิจฉาริษยา

เบื่ออาหาร

ลดนํ้าหนัก

ปวดหัว

อาการวิงเวียนศีรษะ

ความอ่อนแอ

เหนื่อยเหลือเกิน

นอนหลับยากหรือหลับยาก

ภาวะซึมเศร้า
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ความวิตกกังวล

ปวดหลัง กล้ามเนื้อ หรือข้อ

ปวดกล้ามเนื้อ

เหงื่อออก

เหงื่อออกตอนกลางคืน

ปัสสาวะลําบากหรือปวดเมื่อปัสสาวะ

อาการบวมทีม่ือ เท้า ข้อเท้า หรือขาท่อนล่าง

ผิวแห้ง

แดง, ปวด, ชํ้า, บวม, คัน, เป็นก้อนหรือเปลี่ยนสีผิวในบริเวณทีฉ่ีดยา

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

ผิวสซีีด

หายใจถี่

หัวใจเต้นเร็ว

อาการเจ็บหน้าอก

ไอ

ชํ้าหรือมีเลือดออกผิดปกติ

เลือดกําเดาไหล

มีเลือดออกที่เหงือก

จุดสแีดงหรือสมี่วงเล็ก ๆ บนผิวหนัง

เจ็บคอ มีไข้ หนาวสั่น หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

ลมพิษ

ผื่น

อาการคัน

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

Azacitidine อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่ใชย้านี้

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกําจัดยานี้?

ยานี้จะถูกเก็บไว้ในสํานักงานแพทย์หรือโรงพยาบาลทีคุ่ณรับการรักษา

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด
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ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ทีh่ttps://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก หรือ
ตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

อาการของยาเกินขนาดอาจรวมถึง:
ท้องเสีย

คลื่นไส้

อาเจียน

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบ
การตอบสนองของร่างกายคุณต่อ azacitidine

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

ชื่อแรนด์

วิดาซ่า®

ชื่อของเธอ

ลาดากามัยซิน
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