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สังเกต:

การฉีด Bevacizumab, bevacizumab-awwb และการฉีด bevacizumab-bvzr เป็นยาทางชีววิทยา (ยาที่ทําจาก
สิ่งมีชีวิต) การฉีด bevacizumab-awwb ทีค่ล้ายคลึงกันทางชีวภาพและการฉีด bevacizumab-bvzr มีความ
คล้ายคลึงกันอย่างมากกับการฉีด bevacizumab และทํางานในลักษณะเดียวกับการฉีด bevacizumab ในร่างกาย 
ดังนั้น คําว่า ผลิตภัณฑ์ฉีด bevacizumab จะถูกนํามาใช้เพื่อเป็นตัวแทนของยาเหล่านีใ้นการอภิปรายนี้

hy เป็นยานี้กําหนด?

ใช้ผลิตภัณฑ์ฉีดบวีาซซีูแมบ

ร่วมกับยาเคมบีําบัดอื่น ๆ เพื่อรักษามะเร็งลําไส้ใหญ่ (ลําไส้ใหญ่) หรือไส้ตรงที่แพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย

ร่วมกับยาเคมบีําบัดอื่น ๆ เพื่อรักษามะเร็งปอดบางชนิดที่แพร่กระจายไปยังเนื้อเยื่อบริเวณใกล้เคียงหรือส่วนอื่น ๆ 
ของร่างกาย ที่ไม่สามารถผ่าตัดออกได้ หรือกลับมาเป็นอีกหลังการรักษาด้วยยาเคมีบําบัดอื่น ๆ

เพื่อรักษา glioblastoma (เนื้องอกในสมองที่เป็นมะเร็งบางชนิด) ที่ยังไม่ดีขึ้นหรือกลับมาเป็นอีกหลังการรักษาด้วย
ยาอื่น ๆ

ร่วมกับ interferon alfa ในการรักษามะเร็งเซลล์ไต (RCC มะเร็งชนิดหนึ่งที่เริ่มต้นในไต) ที่แพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ 
ของร่างกาย

ร่วมกับยาเคมบีําบัดอื่น ๆ เพื่อรักษามะเร็งปากมดลูก (มะเร็งที่เริ่มต้นในการเปิดมดลูก [มดลูก]) ที่ยังไม่ดีขึ้นหรือกลับมา
หลังจากการรักษาด้วยยาอื่น ๆ หรือแพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย

ร่วมกับยาเคมบีําบัดอื่น ๆ เพื่อรักษารังไข่บางประเภท (อวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิงที่เกิดไข่) ท่อนําไข่ (ท่อที่ลําเลียงไข่ที่ปล่อย
ออกมาจากรังไข่ไปยังมดลูก) และมะเร็งช่องท้อง (ชั้นของเนื้อเยื่อทีเ่ป็นเส้นตรงช่องท้อง) ที่ยังไม่ดีขึ้นหรือกลับมาหลังจาก
การรักษาด้วยยาอื่นแล้ว และ

ร่วมกับ atezolizumab เพื่อรักษามะเร็งตับ (HCC) ทีลุ่กลามหรือผ่าตัดออกไม่ได้ในผู้ที่ไม่เคยได้รับเคมีบําบัดมาก่อน

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607001.html 1/5

TITLE - BEVACIZUMAB / AVASTIN MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN THAI

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-bevacizumab-avastin-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607001.html


14/14/22, 16:11 น. การฉีด Bevacizumab สมุนไพรยาและอาหารเสริม

ผลิตภัณฑฉ์ีดบีวาซิซูแมบอยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าสารต้านการสร้างเส้นเลือดใหม่ พวกมันทํางานโดยหยุดการสร้างหลอดเลือดที่
นําออกซิเจนและสารอาหารไปสู่เนื้องอก ซึ่งอาจชะลอการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของเนื้องอก

ควรจะใช้ยานี้หรือไม?่

ผลิตภัณฑ์ฉีด Bevacizumab มาในรูปแบบสารละลาย (ของเหลว) เพื่อฉีดเข้าเส้นเลือดอย่างช้าๆ ผลิตภัณฑ์ฉีดบีวาซิซูแมบ
บริหารงานโดยแพทย์หรือพยาบาลในสํานักงานแพทย์ ศูนย์การให้ยาฉีด หรือโรงพยาบาล โดยปกติแล้วผลิตภัณฑ์ฉีด 
Bevacizumab จะได้รับทุกๆ 2 หรือ 3 สัปดาห์ ตารางการจ่ายยาของคุณจะขึ้นอยู่กับสภาวะที่คุณมี ยาอื่นๆ ทีคุ่ณใช้อยู่ และ
ร่างกายของคุณตอบสนองต่อการรักษาได้ดีเพียงใด

ควรใช้เวลา 90 นาทีในการรับผลิตภัณฑ์ฉีดบีวาซิซูแมบครั้งแรก แพทย์หรือพยาบาลจะคอยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเพื่อดูว่า
ร่างกายของคุณมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อเบวาซิซูแมบ หากคุณไม่มีปัญหาร้ายแรงใดๆ เมื่อคุณได้รับผลิตภัณฑ์ฉีดบวีาซซิูแมบ
ครั้งแรก โดยปกติจะใช้เวลา 30 ถึง 60 นาทีในการรับยาทีเ่หลืออยู่

ผลิตภัณฑ์ฉีด Bevacizumab อาจทําใหเ้กิดปฏิกิริยารุนแรงในระหว่างการฉีดยา หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้แจ้งแพทย์
ทันท:ี หายใจลําบากหรือหายใจถี่, หนาวสั่น, สั่น, เหงื่อออก, ปวดหัว, เจ็บหน้าอก, เวียนศีรษะ, รู้สึกหน้ามืด, แดง, คัน, ผื่นหรือ
ลมพิษ แพทย์ของคุณอาจต้องชะลอการให้ยา หรือชะลอหรือหยุดการรักษาหากคุณพบอาการเหล่านี้หรือผลข้างเคียงอื่นๆ

ใช้สําหรับยานี้

การฉีด Bevacizumab (Avastin) บางครั้งก็ใชร้ักษาอาการจอประสาทตาเสื่อมที่เกี่ยวข้องกับอายุ (AMD) ซึ่งเป็นโรคที่ต่อ
เนื่องของดวงตาซึ่งทําให้สูญเสียความสามารถในการมองตรงไปข้างหน้า และอาจทําให้อ่าน ขับรถ หรือดําเนินการอื่นๆ ได้ยาก
ขึ้น กิจกรรมประจําวัน). พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ bevacizumab ในการรักษาสภาพของคุณ

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนไดร้ับผลิตภัณฑฉ์ีด bevacizumab
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ bevacizumab, bevacizumab-awwb, bevacizumab-bvzr 
ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในผลิตภัณฑฉ์ีด bevacizumab

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสารกันเลือดแข็ง (ทินเนอรเ์ลือด) เช่น warfarin (Coumadin, 
Jantoven); และสุนิทินิบ (Sutent) แจ้งแพทย์ของคุณด้วยว่าคุณกําลังรับประทานหรือเคยใช้แอนทราไซคลิน (เคมบีําบัด
ชนิดหนึ่งที่ใชส้ําหรับมะเร็งเต้านมและมะเร็งเม็ดเลือดขาวบางชนิด) เช่น ดอโนรบูิซิน (เซรบูิดีน), ด็อกโซรูบิซิน, อิพิรบูิซิน (
เอลเลนซ์) หรือไอดารูบิซิน (ไอดารูบิซิน) . แพทยข์องคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับ
ผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยได้รับการรักษาด้วยการฉายรังสทีี่ด้านซ้ายของหน้าอกหรือกระดูก
เชิงกราน และหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจล้มเหลว หรืออะไรก็ตาม
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ภาวะที่ส่งผลต่อหัวใจหรือหลอดเลือดของคุณ (หลอดที่เคลื่อนเลือดระหว่างหัวใจกับส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย) แจ้ง
แพทย์ด้วยหากคุณเพิ่งไอเป็นเลือด

คุณควรรู้ว่าผลิตภัณฑ์ฉีด bevacizumab อาจทําให้มีบุตรยากในสตรี (ตั้งครรภย์าก); อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทึกทักเอา
เองว่าคุณไมส่ามารถตั้งครรภ์ได้ แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ คุณควรใช้การคุมกําเนิดเพื่อ
ป้องกันการตั้งครรภ์ระหว่างการรักษาด้วยผลิตภัณฑ์ฉีดบีวาซิซูแมบและอย่างน้อย 6 เดือนหลังจากให้ยาครั้งสุดท้าย หาก
คุณตั้งครรภข์ณะใช้ผลิตภัณฑ์ฉีดบีวาซิซูแมบ ใหต้ิดต่อแพทย์ของคุณ บีวาซิซูแมบอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์และ
เพิ่มความเสี่ยงของการสูญเสียการตั้งครรภ์

แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูก คุณไม่ควรให้นมลูกระหว่างการรักษาด้วยผลิตภัณฑ์ฉีด bevacizumab และอย่างน้อย 
6 เดือนหลังจากรับประทานยาครั้งสุดท้าย

คุณควรรู้ว่ายานี้อาจทําให้รังไข่ล้มเหลว พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของภาวะมีบุตรยากในสตรีที่เกิดจาก 
bevacizumab พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ผลิตภัณฑ์ฉีด bevacizumab

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเพิ่งได้รับการผ่าตัดหรือหากคุณวางแผนที่จะผ่าตัด รวมทั้งการผ่าตัดทาง
ทันตกรรม หากคุณมีกําหนดจะผ่าตัด แพทยจ์ะหยุดการรักษาด้วยผลิตภัณฑ์ฉีดบวีาซิซูแมบอย่างน้อย 28 วันก่อนการ
ผ่าตัด หากคุณเพิ่งได้รับการผ่าตัด คุณไม่ควรได้รับผลิตภัณฑ์ฉีด bevacizumab จนกว่าจะผ่านไปอย่างน้อย 28 วันและ
จนกว่าบริเวณนั้นจะหายสนิท

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ใหท้านอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทยจ์ะแจ้งใหคุ้ณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

หากคุณไม่ไดร้ับการนัดหมายเพื่อรับยาฉีดบีวาซิซูแมบ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณโดยเร็วที่สุด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

ผลิตภัณฑฉ์ีด Bevacizumab อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้
รุนแรงหรือไมห่ายไป:

อาการวิงเวียนศีรษะ

เบื่ออาหาร

อิจฉาริษยา

เปลี่ยนความสามารถในการลิ้มรสอาหาร

ท้องเสีย

ลดนํ้าหนัก

แผลที่ผิวหนังหรือในปาก

เสียงเปลี่ยน

นํ้าตาเพิ่มขึ้นหรือลดลง

อาการคัดจมูกหรือนํ้ามูกไหล
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ปวดกล้ามเนื้อหรือข้อ

ปัญหาการนอนหลับ

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันทีหรือรับ
การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

เลือดกําเดาไหลหรือมีเลือดออกจากเหงือกของคุณ ไอหรืออาเจียนเป็นเลือดหรือวัสดุที่ดูเหมือนกากกาแฟ มีเลือดออก
หรือชํ้าผิดปกติ เพิ่มการไหลเวียนของประจําเดือนหรือมีเลือดออกทางช่องคลอด ปัสสาวะสีชมพู แดง หรือนํ้าตาลเข้ม การ
เคลื่อนไหวของลําไสส้ีดําสแีดงหรือชักช้า หรือปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะ หรืออ่อนแรง

กลืนลําบาก

พูดช้าหรือพูดยาก

ความอ่อนล้า

ความอ่อนแรงหรือชาทีแ่ขนหรือขา

อาการเจ็บหน้าอก

ปวดแขน คอ กราม ท้อง หรือหลังส่วนบน

หายใจถี่หรือหายใจดังเสียงฮืด ๆ

อาการชัก

เหนื่อยมาก

ความสับสน

การเปลี่ยนแปลงในการมองเห็นหรือการสูญเสียการมองเห็น

เจ็บคอ มีไข้ หนาวสั่น และอาการติดเชื้ออื่นๆ

บวมที่ใบหน้า ตา ท้อง มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง

นํ้าหนักขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ

ปัสสาวะเป็นฟอง

ปวด เจ็บ แสบ ร้อน แดง หรือบวมทีข่าข้างเดียวเท่านั้น

แดง, คัน, หรือขนาดของผิวหนัง

ปวดท้อง ท้องผูก คลื่นไส้ อาเจียน ตัวสั่น หรือมีไข้

ผลิตภัณฑ์ฉีด Bevacizumab อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะ
ทีร่ับยานี้

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
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14/14/22, 16:11 น. การฉีด Bevacizumab สมุนไพรยาและอาหารเสริม

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่https://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก 
หรือตื่นขึ้นไม่ได้ ใหโ้ทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

เก็บนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์ของคุณ แพทยข์องคุณจะตรวจความดันโลหิตของคุณและทดสอบปัสสาวะของคุณอย่าง
สมํ่าเสมอระหว่างการรักษาด้วยผลิตภัณฑ์ฉีดบีวาซิซูแมบ

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

ชื่อแรนด์

Avastin®(เบวาซิซแูมบ)

มวาซิ®(เบวาซิซูแมบ-awwb)

ซีราเบฟ®(เบวาซิซูแมบ-bvzr)

แก้ไขล่าสุด - 02/15/2022

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

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

สําหรับการใชง้านเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษยข์องสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607001.html 5/5

https://www.poisonhelp.org/help
https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

