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การฉีด Cabazitaxel
ออกเสียงว่า (ka baz ฉันภาษี 'เอล)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

การฉีด Cabazitaxel อาจทําใหจ้ํานวนเม็ดเลือดขาวลดลงอย่างร้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิต (เซลลเ์ม็ดเลือดชนิดหนึ่งที่
จําเป็นในการต่อสูก้ับการติดเชื้อ) ในเลือดของคุณ สิ่งนีจ้ะเพิ่มความเสี่ยงที่คุณจะติดเชื้อร้ายแรง แจ้งใหแ้พทย์ประจําตัวของ
คุณทราบ หากคุณอายุ 65 ปขีึ้นไป หากคุณมีหรือเคยมีเซลลเ์ม็ดเลือดขาวจํานวนน้อยพร้อมกับมีไข้ หากคุณได้รับการรักษา
ด้วยการฉายรังสี และหากคุณไมส่ามารถรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพได้ อาหาร. แพทย์ของคุณจะสั่งการตรวจทางห้องปฏิบัติ
การเพื่อตรวจสอบจํานวนเม็ดเลือดขาวในเลือดของคุณก่อนและระหว่างการรักษาของคุณ หากคุณมีเซลลเ์ม็ดเลือดขาวจํานวน
น้อย แพทย์อาจลดขนาดยาลง หรือหยุดหรือชะลอการรักษา แพทย์ของคุณอาจสั่งยาเพื่อช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่
คุกคามชีวิตหากเซลล์เม็ดเลือดขาวของคุณลดลง

การฉีด Cabazitaxel อาจทําใหเ้กิดอาการแพอ้ย่างรุนแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณได้รับการฉีด 
Cabazitaxel สองครั้งแรก แพทย์ของคุณจะจ่ายยาให้คุณเพื่อป้องกันอาการแพ้อย่างน้อย 30 นาทีก่อนที่คุณจะได้รับการ
ฉีดคาบาซิแทกเซล คุณควรไดร้ับการฉีดยาในสถานพยาบาลซึ่งคุณสามารถรับการรักษาได้อย่างรวดเร็วหากคุณมีปฏิกิริยา
ตอบสนอง แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณแพก้ารฉีดคาบาซแิทกเซลหรือโพลซิอร์เบต 80 (ส่วนผสมที่พบใน
อาหารและยาบางชนิด) ปรึกษาแพทย์หากคุณไมแ่น่ใจว่าอาหารหรือยาที่คุณแพ้มีพอลิซอร์เบต 80 หรือไม่ หากคุณพบอาการ
แพ้ต่อการฉีดคาบาซิแทกเซล อาจเริ่มขึ้นภายในไมก่ี่นาทีหลังจากที่เริ่มให้ยา และคุณอาจมีอาการดังต่อไปนี้ : ผื่น, ผิวแดง, คัน
, อาการวิงเวียนศีรษะ หน้ามืด หรือแน่นคอ แจ้งให้แพทย์หรือพยาบาลทราบทันทีหากคุณพบอาการเหล่านี้

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบบางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบ
สนองของร่างกายคุณต่อการฉีดคาบาซิแทกเซล

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการฉีดคาบาซแิทกเซล

hy เป็นยานี้กําหนด?
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การฉีด Cabazitaxel ใช้ร่วมกับ prednisone เพื่อรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก (มะเร็งของอวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย) ที่ได้รับการ
รักษาด้วยยาอื่นแล้ว การฉีด Cabazitaxel อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่าสารยับยั้งไมโครทูบูล มันทํางานโดยชะลอหรือหยุดการเจริญ
เติบโตของเซลลม์ะเร็ง

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

การฉีด Cabazitaxel มาในรูปแบบของเหลวที่จะให้ทางหลอดเลือดดํา (เข้าเส้นเลือด) นานกว่า 1 ชั่วโมงโดยแพทย์หรือพยาบาลใน
สถานพยาบาล โดยปกตจิะไดร้ับทุกๆ 3 สัปดาห์

คุณจะต้องกิน prednisone ทุกวันระหว่างการรักษาด้วยการฉีด cabazitaxel เป็นสิ่งสําคัญทีคุ่ณจะต้องทานเพรดนิโซน
ตามที่แพทย์ของคุณกําหนด แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณลืมรับประทานยาหรือไม่ได้รับประทานเพรดนิโซน
ตามที่กําหนด

แพทย์ของคุณอาจต้องหยุดหรือชะลอการรักษา หรือลดขนาดยาลงหากคุณพบผลข้างเคียงทีรุ่นแรง อย่าลืมบอกแพทย์ว่าคุณ
รู้สึกอย่างไรระหว่างการรักษา

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนได้รับการฉีดคาบาซิแทกเซล
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาฉีด cabazitaxel ยาอื่น ๆ โพลีซอร์เบต 80 หรือส่วนผสมอื่นใดในการฉีด 
cabazitaxel สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังรับประทานหรือวางแผนทีจ่ะใช้ยาตามใบสั่งแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ อย่า
ลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: สารกันเลือดแข็ง ('ทินเนอร์เลือด') เช่น warfarin (Coumadin); ยาต้านเชื้อราเช่น ketoconazole 
(Nizoral), itraconazole (Sporanox) และ voriconazole (Vfend); ยาต้านเกล็ดเลือด; แอสไพรินหรือยาต้านการอักเสบที่
ไม่ใช่สเตียรอยด์อื่น ๆ (NSAIDs) เช่น ibuprofen (Advil, Motrin) และ naproxen (Aleve, Naprosyn); คลาริโทรมัยซิน 
(Biaxin); ยาบางชนิดสําหรับไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV) เช่น atazanavir (Reyataz), indinavir 
(Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir ใน Kaletra) และ saquinavir (Invirase); ยาบางชนิดสําหรับ
อาการชักเช่น carbamazepine (Carbatrol, Equetro, Tegretol), phenytoin (Dilantin) และ phenobarbital; เนฟา
โซโดน; ไรฟาบูติน (ไมโคบูติน), ไรฟาเพนทีน (พริฟติน); ไรแฟมพิน (Rimactin ใน Rifamate ใน Rifater); ยาสเตียรอยด์ และ
เทลิโธรมัยซิน (คีเทค)

แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกหลายชนิดอาจมี
ผลต่อการฉีดคาบาซิแทกเซลด้วย ดังนั้นควรแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้กระทั่งยาทีไ่ม่ปรากฏใน
รายการนี้

บอกแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ผลิตภัณฑส์มุนไพรอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์น

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคตับมาก่อน แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าได้รับ
การฉีดคาบาซิแทกเซล

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมหีรือเคยเป็นโรคไตหรือโรคโลหิตจาง (จํานวนเซลล์เม็ดเลือดแดงตํ่ากว่าปกต)ิ
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คุณควรรู้ว่าการฉีด cabazitaxel มักใช้ในผู้ชายทีเ่ป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก หากใช้โดยหญิงตั้งครรภ์ การฉีด cabazitaxel อาจ
เป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์หรืออาจจะตั้งครรภห์รือกําลังให้นมบุตรไม่ควรได้รับการฉีดคาบาซแิทกเซล 
หากคุณไดร้ับการฉีด cabazitaxel ในขณะตั้งครรภ์ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณ คุณควรใชก้ารคุมกําเนิดเพื่อป้องกันการตั้ง
ครรภ์ระหว่างการรักษาด้วยการฉีด cabazitaxel

หากคุณกําลังมีการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังได้รับการฉีดคาบาซิแทกเซล

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการกินส้มโอและดื่มนํ้าเกรพฟรุตขณะทานยานี้

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

การฉีด Cabazitaxel อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรง
หรือไมห่ายไป:

อิจฉาริษยา

เปลี่ยนความสามารถในการลิ้มรสอาหาร

เบื่ออาหาร

ลดนํ้าหนัก

บวมภายในปาก

ปวดหัว

ปวดข้อหรือปวดหลัง

ชา แสบร้อน หรือรู้สึกเสียวซ่าที่มือ แขน เท้า หรือขา

ผมร่วง

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

คลื่นไส้

ท้องเสีย

อาเจียน

อาการปวดท้อง

ท้องผูก

อาการบวมทีใ่บหน้า แขน มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง

ปัสสาวะน้อยลง

เลือดในปัสสาวะ

อุจจาระเป็นเลือด

อุจจาระเปลี่ยนสี

ปากแห้ง ปัสสาวะสีเข้ม เหงื่อออกลดลง ผิวแห้ง และอาการอื่นๆ ของภาวะขาดนํ้า
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หัวใจเต้นผิดจังหวะ

หายใจถี่

ผิวสซีีด

เหนื่อยหรืออ่อนแรง

ชํ้าหรือมีเลือดออกผิดปกติ

การฉีด Cabazitaxel อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่ใชย้านี้

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณไ์ม่พึง
ประสงคจ์าก 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 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ทีh่ttps://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก หรือ
ตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
เจ็บคอ ไอ มไีข้ หนาวสั่น ปวดกล้ามเนื้อ ปัสสาวะแสบร้อน หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

ชํ้าหรือมีเลือดออกผิดปกติ

ผิวสซีีด

หายใจถี่

เหนื่อยล้าหรืออ่อนแรงมากเกินไป

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องเสีย

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการฉีดคาบาซิแทกเซล

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

ชื่อแรนด์

เจฟตานา®
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http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
https://www.poisonhelp.org/help


14/14/22, 15:34 น. การฉีด Cabazitaxel สมุนไพรยาและอาหารเสริม

แก้ไขล่าสุด - 09/15/2015

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

สําหรับใชใ้นเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

