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การฉีดเบนดามัสติน
ออกเสียงว่า (วัยรุ่น ben'' da mus')

hy เป็นยานี้กําหนด?

การฉีดเบนดามัสตนิใช้ในการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟซิติกเรื้อรัง (CLL; มะเร็งชนิดหนึ่งในเซลล์เม็ดเลือดขาว) การ
ฉีดเบนดามสัตินยังใช้รักษามะเร็งต่อมนํ้าเหลืองชนิดนอนดามุสทีน (NHL: มะเร็งที่เริ่มต้นในเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่ปกติ
จะต่อสู้กับการติดเชื้อ) ทีแ่พร่กระจายช้า แต่ยังคงแย่ลงอย่างต่อเนื่องในระหว่างหรือหลังการรักษาด้วยยาอื่น 
Bendamustine อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่า alkylating agents มันทํางานโดยการฆ่าเซลล์มะเร็งที่มีอยู่และจํากัดการเติบโตของ
เซลล์มะเร็งใหม่

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Bendamustine มาในรูปแบบการแกป้ัญหา (ของเหลว) หรือเป็นผงที่จะผสมกับของเหลวและฉีดเข้าเส้นเลือดดํา (เข้า
เส้นเลือด) นานกว่า 10 นาทีหรือฉีดเข้าเส้นเลือดดํามากกว่า 30 หรือ 60 นาทโีดยแพทย์หรือพยาบาลในสํานักงานแพทย์หรือ
คลินิกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล เมื่อใช้การฉีดเบนดามัสทนีเพื่อรักษา CLL มักจะฉีดวันละครั้งเป็นเวลา 2 วัน ตามด้วย 26 
วันเมื่อไม่ไดร้ับยา ระยะเวลาการรักษานี้เรียกว่า รอบ และอาจทําซํ้าทุก 28 วัน นานถึง 6 รอบ เมื่อใช้การฉีดเบนดามัสทีนเพื่อ
รักษา NHL มักจะฉีดวันละครั้งเป็นเวลา 2 วัน ตามด้วย 19 วันทีไ่ม่ได้ให้ยา รอบการรักษานีส้ามารถทําซํ้าได้ทุกๆ 21 วันนาน
ถึง 8 รอบ

แพทย์ของคุณอาจต้องชะลอการรักษาและปรับขนาดยาหากคุณพบผลข้างเคียง แพทย์ของคุณอาจให้ยาอื่นแก่คุณเพื่อ
ป้องกันหรือรักษาผลข้างเคียงบางอย่าง อย่าลืมบอกแพทย์ว่าคุณรู้สึกอย่างไรระหว่างการรักษาด้วยการฉีดเบนดามัสทีน

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัตติาม?

ก่อนไดร้ับการฉีดเบนดามัสทีน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพเ้บนดามัสทีน ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในการฉีดเบนดามัสทีน สอบถาม
เภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม
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แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ciprofloxacin (Cipro), fluvoxamine (Luvox 
และ omeprazole (Prilosec) แพทย์ของคุณอาจจําเป็นต้องเปลี่ยนขนาดของยาของคุณหรือตรวจสอบคุณอย่าง
ระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่น ๆ อีกมากมายอาจโต้ตอบกับ bendamustine ดังนั้นอย่าลืมบอกแพทย์เกี่ยวกับ
ยาทั้งหมดทีคุ่ณใช้อยู่ แม้กระทั่งยาทีไ่ม่ปรากฏในรายการนี้

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมีหรือเคยติดเชื้อ cytomegalovirus (CMV; การติดเชื้อไวรัสที่อาจทําให้
เกิดอาการในผู้ป่วยที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ), การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBV; การติดเชื้อในตับอย่างต่อเนื่อง), 
วัณโรค (TB; การติดเชื้อร้ายแรง ที่ส่งผลต่อปอดและบางครั้งส่วนอื่นๆ ของร่างกาย) งูสวัด (งูสวัด; ผื่นทีส่ามารถเกิด
ขึ้นได้ในผู้ที่เป็นโรคอีสุกอีใสในอดีต) หรือโรคไตหรือตับ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือหากคุณวางแผนทีจ่ะเป็นพ่อของลูก คุณหรือคู่ของคุณ
ไม่ควรตั้งครรภใ์นขณะที่คุณได้รับการฉีดเบนดามัสทีน คุณควรใช้การคุมกําเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในตัวคุณหรือคู่
ของคุณระหว่างการรักษาด้วยการฉีดเบนดามัสทีนและเป็นเวลา 3 เดือนหลังจากนั้น พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับวิธี
การคุมกําเนิดที่เหมาะกับคุณ หากคุณหรือคู่ของคุณตั้งครรภ์ขณะได้รับการฉีดเบนดามัสทีน ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณ 
การฉีดเบนดามสัตินอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังให้นมบุตร คุณไม่ควรให้นมลูกระหว่างการรักษาด้วยเบนดามัส
ทีน

คุณควรรู้ว่าการฉีดเบนดามัสตนิอาจทําใหคุ้ณเหนื่อย อย่าขับรถหรือใช้เครื่องจักรจนกว่าคุณจะรู้ว่ายานี้ส่งผลต่อคุณ
อย่างไร

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ การสูบบุหรีอ่าจลดประสิทธิภาพของยานี้

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ใหท้านอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทยจ์ะแจ้งใหคุ้ณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหากคุณไม่สามารถนัดรับยาฉีดเบนดามัสทีนได้

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

การฉีดเบนดามัสตินอาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไม่
หายไป:

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องเสีย

อิจฉาริษยา

ท้องผูก

ปวดท้องหรือบวม

แผลหรือจุดขาวในปาก
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ปากแห้ง

รสชาตไิม่ดีในปากหรือรสชาติอาหารยาก

เบื่ออาหาร

ลดนํ้าหนัก

ปวดหัว

ความวิตกกังวล

ภาวะซึมเศร้า

นอนหลับยากหรือหลับยาก

ปวดหลัง กระดูก ข้อ แขน ขา

ผิวแห้ง

เหงื่อออก

เหงื่อออกตอนกลางคืน

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันทีหรือรับ
การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

ปวดบริเวณที่ฉีดยา

ลมพิษ

ผื่น

อาการคัน

พุพองหรือลอกผิว

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

อาการบวมทีต่า ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น แขน มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง

หายใจถี่

อาการเจ็บหน้าอก

หัวใจเต้นเร็ว

เหนื่อยล้าหรืออ่อนแรงมากเกินไป

ผิวสีซีด

มีไข้ หนาวสั่น ไอ หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

คลื่นไส้ อาเจียน; มีเลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ ผิวหรือตาเหลือง ปัสสาวะสีเข้ม หรืออุจจาระสีอ่อน ความอ่อนโยนที่ด้าน
ขวาบนของท้อง

การฉีดเบนดามัสตนิอาจทําใหม้ีบุตรยากในผู้ชายบางคน ภาวะมีบุตรยากนี้อาจสิ้นสุดหลังการรักษา อาจคงอยู่นานหลายปี 
หรืออาจถาวร พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการได้รับยานี้
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บางคนพัฒนาเป็นมะเร็งชนิดอื่นในขณะที่พวกเขากําลังใช้การฉีดเบนดามัสทีน มีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะบอกได้ว่าการฉีดเบน
ดามสัทีนทําให้เกิดมะเร็งเหล่านี้ขึ้นหรือไม่ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการได้รับยานี้

การฉีดเบนดามัสตนิอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะที่รับ
ยานี้

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:
หัวใจเต้นเร็วผิดปกติหรือเต้นแรง

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างเพื่อตรวจ
สอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อการฉีดเบนดามัสทีน

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

ชื่อแรนด์

เบลรัปโซ®

เบนเดก้า®

Treanda®

แก้ไขล่าสุด - 09/15/2019

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ

AHFS®ข้อมูลยาของผู้ป่วย™ ©ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-
West Highway, Suite 900, เบเทสดา, แมริแลนด์ สงวนลิขสิทธิ์. ทําซํ้า

สําหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษยข์องสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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