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Bortezomib
ออกเสียงว่า (bor tez 'oh mib)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Bortezomib ใช้รักษาผู้ทีม่ี myeloma หลายชนิด (มะเร็งชนิดหนึ่งของไขกระดูก) Bortezomib ยังใชใ้นการรักษาผู้ที่เป็นมะเร็ง
ต่อมนํ้าเหลืองของเซลลป์กคลุม (มะเร็งที่เติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งเริ่มต้นในเซลลข์องระบบภูมิคุ้มกัน) Bortezomib อยูใ่นกลุ่มยาที่
เรียกว่าตัวแทน antineoplastic มันทํางานโดยการฆ่าเซลล์มะเร็ง

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Bortezomib มาในรูปแบบสารละลาย (ของเหลว) เพื่อฉีดเข้าเส้นเลือดหรือใตผ้ิวหนัง (ใตผ้ิวหนัง) Bortezomib ได้รับจากแพทย์
หรือพยาบาลในสํานักงานแพทย์หรือคลินิก ตารางการจ่ายยาของคุณจะขึ้นอยู่กับสภาวะที่คุณมี ยาอื่นๆ ที่คุณใช้อยู่ และร่างกายของ
คุณตอบสนองต่อการรักษาได้ดีเพียงใด

อย่าลืมบอกแพทย์ว่าคุณรู้สึกอย่างไรระหว่างการรักษา แพทย์ของคุณอาจหยุดการรักษาชั่วขณะหนึ่งหรือลดขนาดยา
บอร์เทโซมิบลงหากคุณพบผลข้างเคียงของยา

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนใช้บอร์เทโซมิบ
แจ้งให้แพทยแ์ละผู้ให้บริการดูแลสุขภาพทราบ หากคุณแพ้บอรเ์ทโซมิบ แมนนิทอล ยาอื่นๆ โบรอน หรือส่วนผสมใดๆ ในบอร์เท
โซมิบ สอบถามผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณสําหรับรายการส่วนผสม

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังรับประทานหรือวางแผนทีจ่ะใช้ยาอื่นๆ ทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดย
แพทย์ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: clarithromycin (Biaxin ใน PrevPac); ยาต้านเชื้อราบางชนิด เช่น itraconazole 
(Sporanox) หรือ ketoconazole (Nizoral); idelalisib (Zydelig); ยารักษาโรคเบาหวานหรือความดันโลหิตสูง ยาบาง
ชนิดเพื่อรักษาไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV) หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องที่ได้รับ
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กลุ่มอาการ (AIDS) เช่น indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir) หรือ saquinavir 
(Invirase); ยาบางชนิดในการรักษาอาการชัก เช่น carbamazepine (Carbatrol, Tegretol), phenobarbital 
(Luminal, Solfoton) หรือ phenytoin (Dilantin, Phenytek); เนฟาโซโดน; ribociclib (Kisqali, Kisqali ใน Femera); 
ไรฟาบูติน (ไมโคบูติน); หรือ ไรแฟมพิน (Rifadin, Rifamate, Rimactane, อื่นๆ) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยา
หรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่น ๆ อีกจํานวนมากอาจโต้ตอบกับ bortezomib ดังนั้นโปรดแจ้งให้
แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้กระทั่งยาทีไ่ม่ปรากฏในรายการนี้

บอกแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ผลิตภัณฑส์มุนไพรอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์น

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณหรือใครก็ตามในครอบครัวของคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคหัวใจ และถ้าคุณมี
หรือเคยติดเชื้อเริม (แผลเย็น โรคงูสวัด หรือแผลทีอ่วัยวะเพศ) โรคเบาหวาน; เป็นลม; คอเลสเตอรอลสูง (ไขมันในเลือด); 
ความดันโลหิตตํ่าหรือสูง โรคระบบประสาทส่วนปลาย (ชา ปวด รู้สึกเสียวซ่า หรือรู้สึกแสบร้อนทีเ่ท้าหรือมือ) หรืออ่อนแรงหรือ
สูญเสียความรู้สึกหรือปฏิกิริยาตอบสนองในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย หรือโรคไตหรือตับ แจ้งแพทย์ด้วยหากคุณสูบบุหรี่
หรือดื่มแอลกอฮอลป์ริมาณมาก

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ Bortezomib อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ ใช้การคุมกําเนิด
เพื่อป้องกันการตั้งครรภร์ะหว่างการรักษาด้วยบอร์เทโซมิบและอย่างน้อย 7 เดือนหลังจากให้ยาครั้งสุดท้าย หากคุณเป็นผู้ชาย
กับคู่ครองหญิงทีส่ามารถตั้งครรภไ์ด้ โปรดใชก้ารคุมกําเนิดระหว่างการรักษาด้วยบอร์เทโซมิบและอย่างน้อย 4 เดือนหลังจากให้
ยาครั้งสุดท้าย ถามแพทย์หากคุณมีคําถามเกี่ยวกับประเภทของการคุมกําเนิดที่เหมาะกับคุณ หากคุณหรือคู่ของคุณตั้งครรภ์
ขณะใช้บอร์เทโซมิบหรือเป็นเวลา 7 เดือนหลังจากให้ยาครั้งสุดท้าย ใหโ้ทรเรียกแพทย์ของคุณทันที

อย่าให้นมลูกระหว่างการรักษาด้วย bortezomib และเป็นเวลา 2 เดือนหลังจากรับประทานครั้งสุดท้าย

หากคุณกําลังมีการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้บอร์เทโซมิบ

คุณควรรู้ว่า bortezomib อาจทําใหคุ้ณง่วง เวียนหัว หรือมึนงง หรือทําใหเ้ป็นลมหรือตาพร่ามัว อย่าขับรถหรือใช้
เครื่องจักรหรือเครื่องมือที่เป็นอันตรายจนกว่าคุณจะรู้ว่ายานีส้่งผลต่อคุณอย่างไร

คุณควรรู้ว่า bortezomib อาจทําใหเ้กิดอาการวิงเวียนศีรษะมึนงงและเป็นลมเมื่อคุณลุกขึ้นจากท่านอนเร็วเกินไป อาการนี้
พบไดบ้่อยในผู้ที่เป็นลมในอดีต ผู้ทีข่าดนํ้า และผู้ทีใ่ช้ยาลดความดันโลหิต เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใหลุ้กจากเตียงช้าๆ วางเท้า
บนพื้นสักสองสามนาทีก่อนลุกขึ้นยืน

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการกินส้มโอและดื่มนํ้าเกรพฟรุตขณะใช้ยานี้

ดื่มนํ้ามาก ๆ ทุกวันระหว่างการรักษาด้วย bortezomib โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณอาเจียนหรือท้องเสีย

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

หากคุณไม่ไดร้ับการนัดหมายเพื่อรับยาบอร์เทโซมิบ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Bortezomib อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากมีอาการเหล่านีห้รืออยูใ่นส่วน ข้อ
ควรระวังพิเศษ รุนแรงหรือไมห่ายไป:
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จุดอ่อนทั่วไป

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องเสีย

ท้องผูก

เบื่ออาหาร

อาการปวดท้อง

ปวดหัว

ปวด แดง ชํ้า เลือดออก หรือแข็งบริเวณที่ฉีด

นอนหลับยากหรือหลับยาก

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

แขนหรือขาอ่อนแรง สัมผัสเปลี่ยน หรือปวด แสบร้อน ชา หรือรู้สึกเสียวซ่าที่มือ แขน ขา หรือเท้า

ปวดเมื่อยหรือถูกแทงอย่างกะทันหัน ปวดเมื่อยหรือแสบร้อนตลอดเวลา หรือกล้ามเนื้ออ่อนแรง

หายใจถี่, หัวใจเต้นเร็ว, ปวดหัว, เวียนหัว, ผิวสีซีด, สับสนหรือเหนื่อยล้า

อาการบวมทีเ่ท้า ข้อเท้า หรือขาท่อนล่าง

ลมพิษ ผื่น คัน

เสียงแหบ กลืนลําบากหรือหายใจลําบาก หรือบวมที่ใบหน้า คอ ลิ้น ริมฝีปาก ตา หรือมือ

มีไข้ เจ็บคอ หนาวสั่น ไอ หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

ชํ้าหรือมีเลือดออกผิดปกติ

อุจจาระสีดําและชักช้า อุจจาระเป็นสีแดง อาเจียนเป็นเลือด หรืออาเจียนที่ดูเหมือนกากกาแฟ

พูดไม่ชัดหรือพูดไม่ได้หรือเข้าใจคําพูด สับสน อัมพาต (สูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย) การ
มองเห็นเปลี่ยนแปลงหรือสูญเสียการมองเห็น ความสมดุล การประสานงาน ความจําหรือสติ

หน้ามืด ตาพร่า วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ หรือปวดกล้ามเนื้อ

เจ็บหน้าอกหรือกดหน้าอก หัวใจเต้นเร็ว บวมที่ข้อเท้าหรือเท้า หรือหายใจถี่

ไอ, หายใจถี่, หายใจดังเสียงฮืด ๆ หรือหายใจลําบาก

ปวดศีรษะ สับสน ชัก เหนื่อยล้า หรือสูญเสียการมองเห็นหรือเปลี่ยนแปลง

จุดสมี่วงขนาดระบใุต้ผิวหนัง มไีข้ เหนื่อยล้า เวียนศีรษะ หายใจถี่ ฟกชํ้า สับสน ง่วงนอน ชัก ปัสสาวะลดลง มีเลือดในปัสสาวะ 
หรือขาบวม

มีไข้ ปวดศีรษะ หนาวสั่น คลื่นไส้ ปวด คันหรือรู้สึกเสียวซ่า ตามมาด้วยผื่นขึ้นบริเวณเดียวกันกับผิวหนังพุพองทีค่ันหรือเจ็บ
ปวด
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คลื่นไส้ เหนื่อยล้าอย่างรุนแรง เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ ขาดพลังงาน เบื่ออาหาร ปวดท้องด้านขวาบน ผิวหรือตาเหลือง หรือ
มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่

Bortezomib อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่รับยานี้

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกําจัดยานี้?

Bortezomib จะถูกเก็บไว้ในสํานักงานแพทย์หรือคลินิก

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

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
เป็นลม

อาการวิงเวียนศีรษะ

มองเห็นภาพซ้อน

ชํ้าหรือมีเลือดออกผิดปกติ

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบ
การตอบสนองของร่างกายคุณต่อ bortezomib

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

ชื่อแรนด์

Velcade®

แก้ไขล่าสุด - 15/11/2019

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
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14/4/22, 16:10 น. Bortezomib สมุนไพรยาและอาหารเสริม

สําหรับการใชง้านเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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