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ไบคาลูตาไมด์
ออกเสียงว่า (bye ka loo' ta mide)

hy เป็นยานี้กําหนด?

ไบคาลูทาไมดใ์ช้ร่วมกับยาอีกตัวหนึ่ง (ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ปล่อยฮอร์โมน gonadotropin (GnRH) เช่น leuprolide หรือ 
goserelin) เพื่อรักษามะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจาย (มะเร็งทีเ่ริ่มต้นในต่อมลูกหมากและแพรก่ระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของ
ร่างกาย) Bicalutamide อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่า nonsteroidal antiandrogens มันทํางานโดยการปิดกั้นผลกระทบของแอนโด
รเจน (ฮอร์โมนเพศชาย) เพื่อหยุดการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของเซลลม์ะเร็ง

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Bicalutamide มาในรูปแบบแท็บเล็ตทีจ่ะรับประทานทางปาก มักจะมีหรือไม่มีอาหารวันละครั้งทั้งในตอนเช้าหรือตอนเย็น รับประ
ทานไบคาลูตาไมด์ในเวลาเดียวกันทุกวัน คุณควรเริ่มใช้ bicalutamide ในวันเดียวกับที่คุณเริ่มฉีดฮอร์โมนที่ปลดปล่อยฮอร์โมน 
luteinizing ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้
ยาไบคาลูตาไมด์ตามทีก่ํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

ไบคาลูทาไมดร์่วมกับฮอร์โมนทีป่ล่อยฮอร์โมนลทูีไนซิ่งอาจช่วยหยุดการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของเซลลม์ะเร็ง แต่ไม่
สามารถรักษามะเร็งต่อมลูกหมากได้ ทานทั้งไบคาลูตาไมด์และฮอร์โมนปลดปล่อยฮอร์โมนลูทไีนซิงต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้น อย่า
หยุดใช้ยาเหล่านีโ้ดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานไบคาลูตาไมด์
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาไบคาลทูาไมด์ ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดไบคาลูตาไมด์ สอบถามเภสัชกร
ของคุณเพื่อดรูายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพ
รอื่นๆ ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: alprazolam (Xanax); สารกันเลือดแข็ง ('เลือดทินเนอร์') 
เช่น warfarin (Coumadin); aripiprazole (Abilify); บัสไพโรน (Buspar); ตัวบล็อกช่องแคลเซียมเช่นแอมโลดิพีน 
(Norvasc)
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ดิลเทียเซม (Cardizem, Dilacor, Tiazac), felodipine (Plendil), nifedipine (Adalat, Procardia), nisoldipine 
(Sular) และ verapamil (Calan, Covera, Isoptin, Verelan); คลอเฟนิรามีน; ยาลดคอเลสเตอรอล (สแตติน) เช่น 
atorvastatin (Lipitor), lovastatin (Mevacor) และ simvastatin (Zocor); คลาริโทรมัยซิน (Biaxin); ไซโคลสปอริน 
(Neoral, Sandimmune); ไดอะซีแพม (Valium); erythromycin (EES, E-Mycin, Erythrocin); สารยับยั้งโปรตีเอสเอชไอ
วีเช่น indinavir (Crixivan), ritonavir (Norvir) และ saquinavir (Invirase, Fortovase); เมทาโดน (โดโลฟีน); 
midazolam (รอบรู้); pimozide (Orap); ควินดิีน (Quinidex, Quinaglute); ควินิน; ซิลเดนาฟิล (ไวอากร้า); ทาโครลมิัส 
(Prograf); ทามอ็กซิเฟน (Nolvadex); เทลิโธรมัยซิน (Ketek); ทราโซโดน (Desyrel); ไตรอะโซแลม (ฮาลเซียน); และวินครสิ
ทีน (Vincasar) ยาอื่น ๆ อีกมากมายอาจโต้ตอบกับ bicalutamide

แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคตับมาก่อน

คุณควรรู้ว่า bicalutamide สําหรับผู้ชายเท่านั้น หากหญิงตั้งครรภ์ใช้ bicalutamide อาจทําให้เกิดความผิดปกติในทารกใน
ครรภ์ได้ ผูห้ญิงทีต่ั้งครรภห์รืออาจจะตั้งครรภ์ไม่ควรรับประทานไบคาลูตาไมด์ หากคุณใชย้าไบคาลูตาไมด์ในขณะตั้งครรภ์ ให้
โทรเรียกแพทย์ทันที

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Bicalutamide อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

ร้อนวูบวาบหรือหน้าแดง

ปวดกระดูก หลัง หรือกระดูกเชิงกราน

กล้ามเนื้ออ่อนแรง

ปวดกล้ามเนื้อหรือข้อ

ปวดหัว

หายใจถี่

ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น

อาการบวมทีม่ือ เท้า ข้อเท้า หรือขาท่อนล่าง

ไอ

ท้องผูก

คลื่นไส้

อาเจียน

อาการปวดท้อง

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a697047.html 2/5



14/14/22, 13:25 น. ไบคาลูตาไมด์ สมุนไพรยาและอาหารเสริม

ท้องเสีย

แก๊ส

การเปลี่ยนแปลงของนํ้าหนัก (สูญเสียหรือเพิ่ม)

เบื่ออาหาร

อาการวิงเวียนศีรษะ

ปวด แสบร้อน หรือรู้สึกเสียวซ่าทีม่ือหรือเท้า

นอนหลับยาก

รู้สึกไม่สบายใจหรือหวาดกลัว

ผื่น

เหงื่อออก

ไม่สามารถรับหรือรักษาการแข็งตัวของอวัยวะเพศได้

ต้องปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน

ปัสสาวะเป็นเลือด

ปัสสาวะเจ็บปวดหรือปัสสาวะลําบาก

ปัสสาวะบ่อยและเร่งด่วน

ความยากลําบากในการล้างกระเพาะปัสสาวะ

เจ็บหน้าอกหรือบวม

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

ปวดท้องด้านขวาบน

เหนื่อยมาก

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

ขาดพลังงาน

ท้องเสีย

เบื่ออาหาร

อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่

ปวดข้างทื่อหรือคม

อาการเจ็บหน้าอก

Bicalutamide อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะทีใ่ช้ยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณไ์ม่พึง
ประสงคจ์าก MedWatch ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์
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(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) หรือทางโทรศัพท์ 
(1-800-332-1088)

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกําจัดยานี้?

เก็บยานี้ไวใ้นภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นทีม่ากเกินไป (
ไม่ใช่ในห้องนํ้า)

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาหแ์ละยาหยอดตา 
ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไมท่นต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล็อคฝาครอบ
นิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัยทันที - อันทีอ่ยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://www.upandaway.org [http://
www.upandaway.org]

ควรกําจัดยาทีไ่ม่จําเป็นด้วยวิธพีิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทิ้งยานี้
ลงในชักโครก วิธทีี่ดทีี่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใชโ้ปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิล
ในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซตก์ารกําจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (http://
goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิเ์ข้าถึงโปรแกรมรับคืน

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

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบ
การตอบสนองของร่างกายคุณต่อไบคาลูตาไมด์

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

คาโซเด็กซ์®

แก้ไขล่าสุด - 01/15/2018
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เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ

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

สําหรับการใชง้านเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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