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การฉีด Caspofungin
ออกเสียงว่า (kas'' poe fun' jin)

hy เป็นยานี้กําหนด?

การฉีด Caspofungin ใชใ้นผู้ใหญ่และเด็กอายุ 3 เดือนขึ้นไปเพื่อรักษาการติดเชื้อยีสตใ์นเลือด กระเพาะอาหาร ปอด และ
หลอดอาหาร (ท่อที่เชื่อมระหว่างลําคอกับกระเพาะอาหาร) และการติดเชื้อราบางชนิดที่ไม่สามารถรักษาได้สําเร็จ ยาอื่น ๆ นอกจากนี้
ยังใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อราทีร่้ายแรงในผู้ทีม่ีความสามารถในการต่อสูก้ับการติดเชื้อลดลง การฉีด Caspofungin อยู่ในกลุ่มยา
ต้านเชื้อราที่เรียกว่า echinocandins มันทํางานโดยชะลอการเจริญเติบโตของเชื้อราทีท่ําให้เกิดการติดเชื้อ

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

การฉีด Caspofungin เป็นผงทีผ่สมกับของเหลวและฉีดเข้าเส้นเลือดดํา (เข้าเส้นเลือด) ประมาณ 1 ชั่วโมงวันละครั้ง ความยาว
ของการรักษาขึ้นอยู่กับสุขภาพโดยทั่วไปของคุณ ประเภทของการติดเชื้อทีคุ่ณมี และคุณตอบสนองต่อยาได้ดีเพียงใด คุณอาจได้
รับการฉีดแคสโปฟงุกินในโรงพยาบาลหรือคุณอาจใช้ยาทีบ่้าน หากคุณจะได้รับการฉีดแคสโปฟงุกินที่บ้าน ผู้ให้บริการด้านการดูแล
สุขภาพของคุณจะแสดงวิธีใชย้าให้คุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจคําแนะนําเหล่านี้ และสอบถามผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ
ของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ

แพทย์ของคุณอาจเริ่มให้คุณใชย้าฉีดแคสโปฟังกินขนาดมาตรฐาน และเพิ่มขนาดยาขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อยาและผลข้าง
เคียงที่คุณพบ พูดคุยกับแพทย์เกี่ยวกับความรู้สึกของคุณในระหว่างการรักษา

คุณควรเริ่มรู้สึกดีขึ้นในช่วงสองสามวันแรกของการรักษาด้วยการฉีดแคสโปฟุงกิน หากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง ให้แจ้งแพทย์ 
หากคุณยังคงมอีาการติดเชื้อหลังจากฉีดแคสโปฟุงกินเสร็จแล้ว ให้แจ้งแพทย์

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนได้รับการฉีดแคสโปฟงุกิน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรของคุณทราบ หากคุณแพย้าแคสโปฟังกิน ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในการฉีดแคสโปฟังกิน 
สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม
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แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพ
รอื่นๆ ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: carbamazepine (Carbatrol, Tegretol), cyclosporine 
(Gengraf, Neoral, Sandimmune), dexamethasone, efavirenz (Sustiva, ใน Atripla), nevirapine (Viramune), 
phenytoin (Dilantin, Phenytek), rifampin (Rifadin , Rimactane ใน Rifamate ใน Rifater) และ tacrolimus 
(Prograf) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกหลายชนิด
อาจมีผลต่อการฉีดแคสโปฟุงกินด้วย ดังนั้นควรแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้แต่ยาทีไ่ม่ปรากฏใน
รายการนี้

แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคตับมาก่อน

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะได้รับการฉีดแคสโปฟัง
กิน ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณ

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

การฉีด Caspofungin อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรง
หรือไมห่ายไป:

อาการบวมทีม่ือ เท้า ข้อเท้า หรือขาท่อนล่าง

ปวด แดง และบวมของเส้นเลือด

ท้องเสีย

คลื่นไส้

อาเจียน

อาการปวดท้อง

ปวดหลัง

ปวดหัว

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

ใบหน้า ลําคอ ลิ้น หรือริมฝีปากบวม

เสียงแหบ

กลืนหรือหายใจลําบาก

หายใจถี่

หายใจดังเสียงฮืด ๆ

ความรู้สึกอบอุ่น

มีไข้ หนาวสั่น ไอ หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

แผลพุพองหรือผิวลอก

ลมพิษ
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ผื่น

อาการคัน

หัวใจเต้นเร็ว

เหนื่อยมาก

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

ขาดพลังงาน

เบื่ออาหาร

ปวดท้องด้านขวาบน

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่

การฉีด Caspofungin อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะทีร่ับยานี้

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

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างเพื่อตรวจ
สอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อการฉีดแคสโปฟุงกิน

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

ชื่อแรนด์

แคนซิดาส®

แก้ไขล่าสุด - 06/15/2019

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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