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Capecitabine
ออกเสียงว่า (ka pe site' เป็น)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

Capecitabine อาจทําให้เลือดออกรุนแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตเมื่อรับประทานร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือด ('ยา
ละลายลิ่มเลือด') เช่น วาร์ฟาริน (คูมาดิน)®). แจ้งแพทย์หากคุณกําลังทานวาร์ฟาริน แพทย์ของคุณจะสั่งการตรวจทางห้อง
ปฏิบัติการเพื่อติดตามว่าลิ่มเลือดของคุณเร็วแคไ่หน และอาจจําเป็นต้องเปลี่ยนขนาดยาวาร์ฟาริน หากคุณพบอาการใดๆ ต่อ
ไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที: มเีลือดออกผิดปกต;ิ อาเจียนหรือคายเลือดหรือวัสดุสีนํ้าตาลที่มีลักษณะคล้ายกาก
กาแฟ อุจจาระเป็นเลือดหรือสีดํา เลือดในปัสสาวะ ปัสสาวะสีแดงหรือสนีํ้าตาลเข้ม หรือชํ้าง่าย

hy เป็นยานี้กําหนด?

Capecitabine ใชร้่วมกับยาอื่นๆ เพื่อรักษามะเร็งเต้านมที่กลับมาเป็นอีกหลังการรักษาด้วยยาอื่นๆ นอกจากนีย้ังใชเ้พียงอย่าง
เดียวในการรักษามะเร็งเต้านมทีย่ังไมด่ีขึ้นหลังการรักษาด้วยยาอื่นๆ Capecitabine ยังใช้ในการรักษามะเร็งลําไส้ใหญ่หรือมะเร็ง
ทวารหนัก (มะเร็งทีเ่ริ่มต้นในลําไส้ใหญ่) ที่แย่ลงหรือแพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย นอกจากนี้ยังใช้เพื่อป้องกันมะเร็ง
ลําไส้ใหญไ่ม่ให้แพร่กระจายในผู้ทีไ่ด้รับการผ่าตัดเอาเนื้องอกออก Capecitabine อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า antimetabolites มัน
ทํางานโดยการหยุดหรือชะลอการเติบโตของเซลลม์ะเร็ง

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Capecitabine มาในรูปแบบแท็บเล็ตทีจ่ะกินทางปาก โดยปกติจะใชเ้วลาวันละสองครั้ง (ในตอนเช้าและตอนเย็น) เป็นเวลา 2 สัปดาห์
ตามด้วยการหยุดพัก 1 สัปดาห์ก่อนทีจ่ะทําซํ้ารอบการให้ยาครั้งต่อไป มักรับประทานหลังอาหาร (ภายใน 30 นาทีของอาหารเช้าและ
อาหารเย็น) และดื่มนํ้าเปล่าหนึ่งแก้ว แพทย์ของคุณจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าคุณควรทําซํ้ารอบนีก้ี่ครั้ง ใช้ Capecitabine ในเวลาเดียวกัน
ทุกวัน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอใหแ้พทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้ 
Capecitabine ตามทีก่ํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด แพทย์ของคุณอาจปรับขนาดยา 
Capecitabine หรือหยุดการรักษาเป็นระยะเวลาหนึ่งขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อการรักษาและผลข้างเคียงทีคุ่ณพบ

กลืนเม็ดทั้งหมด อย่าแยกเคี้ยวหรือบดขยี้
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สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

บางครั้งกใ็ช้ Capecitabine เพื่อรักษามะเร็งกระเพาะอาหารขั้นสูง (มะเร็งกระเพาะอาหาร) พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงของการใช้ยานีส้ําหรับสภาพของคุณ

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานแคปซิตาไบน์
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาแคปซิตาไบน์ ฟลอูอโรยูราซิล (Adrucil, 5-FU) ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ใน
ยาเม็ดคาเปซติาไบน์ สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพ
รอื่นๆ ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงยาที่อยู่ในส่วน คําเตือนที่สําคัญ และสิ่งต่อไปนี:้ phenytoin 
(Dilantin), leucovorin และกรดโฟลิก (ในวิตามินรวม) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่าง
ระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อาจโต้ตอบกับยาคาพซติาไบน์ ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณ
กําลังใช้ แม้แตย่าที่ไม่ปรากฏในรายการนี้

แจ้งแพทย์ของคุณหากคุณได้รับแจ้งว่าคุณมีหรือเคยขาดเอนไซม์ไดไฮโดรไพริมิดีนดีไฮโดรจีเนส (DPD) (การขาดเอนไซม์
ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในร่างกายของคุณ) แพทยข์องคุณอาจบอกคุณว่าอย่ากินแคปซิตาไบน์

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคไต ตับ หรือโรคหัวใจ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ คุณไม่ควรวางแผนทีจ่ะมีลูกในขณะทีท่านยาเคปซิตาไบน์ คุณควร
ใช้วิธีการคุมกําเนิดที่เชื่อถือได้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในตัวคุณเองหรือคู่ของคุณระหว่างการรักษาด้วยยาคาพซิตาไบน์ 
Capecitabine อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ บอกแพทย์หากคุณกําลังให้นมบุตร คุณไม่ควรให้นมบุตรระหว่างการรักษา
ด้วยยาคาพซติาไบน์

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ข้ามปริมาณที่ไมไ่ดร้ับและดําเนินการตามกําหนดเวลาการให้ยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Capecitabine อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

ปวดท้องหรือปวดท้อง

ท้องผูก
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เบื่ออาหาร

เปลี่ยนความสามารถในการลิ้มรสอาหาร

เพิ่มความกระหาย

อ่อนเพลียหรืออ่อนแรงผิดปกติ

อาการวิงเวียนศีรษะ

ปวดหัว

ผมร่วง

ผื่นที่ผิวหนัง

ปวดหลัง ปวดกล้ามเนื้อ

ตาแดง บวม คัน หรือนํ้าตาไหล

ปัญหาในการนอนหลับหรือนอนหลับ

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

ท้องเสีย

คลื่นไส้

อาเจียน

แผลในปาก

บวม ปวด แดง หรือลอกของผิวหนังบนฝ่ามือและฝ่าเท้า

มีไข้ หนาวสั่น เจ็บคอ หรือสัญญาณอื่นๆ ของการติดเชื้อ

อาการบวมทีม่ือ เท้า ข้อเท้า หรือขาท่อนล่าง

เจ็บหน้าอกหรือกดทับ

หัวใจเต้นเร็ว

ปัสสาวะสีเข้ม

ผิวหรือตาเหลือง

Capecitabine อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะทีใ่ช้ยานี้

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

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกําจัดยานี้?

เก็บยานี้ไวใ้นภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นทีม่ากเกินไป (
ไม่ใช่ในห้องนํ้า)
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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
ตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

อาการของยาเกินขนาดอาจรวมถึง:
ท้องเสีย

คลื่นไส้

อาเจียน

อาการปวดท้อง

มีไข้ หนาวสั่น เจ็บคอ หรือสัญญาณอื่นๆ ของการติดเชื้อ

อุจจาระสีดํา

ปัสสาวะสีแดง

ชํ้าหรือมีเลือดออกผิดปกติ

อ่อนเพลียหรืออ่อนแรงผิดปกติ

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบ
การตอบสนองของร่างกายคุณต่อยาคาพซิตาไบน์

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่จําหน่ายหน้าเคาน์เตอร)์ 
ทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัว
ไปด้วยทุกครั้งทีไ่ปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญทีพ่กติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญ
เช่นกัน
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http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help


14/14/22, 13:18 น. Capecitabine สมุนไพรยาและอาหารเสริม

ชื่อแรนด์

Xeloda®

แก้ไขล่าสุด - 01/15/2018

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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