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การฉีดซิสพลาติน
ออกเสียงว่า (sis 'pla tin)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

ต้องฉีด Cisplatin ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลภายใต้การดูแลของแพทย์ที่มีประสบการณใ์นการให้ยาเคมีบําบัด
สําหรับโรคมะเร็ง

ซิสพลาตนิอาจทําให้เกิดปัญหาไตอย่างรุนแรง ปัญหาไตอาจเกิดขึ้นได้บ่อยในผู้สูงอายุ แพทย์ของคุณจะสั่งการตรวจ
ทางห้องปฏิบัตกิารก่อนและระหว่างการรักษาเพื่อดูว่าไตของคุณได้รับผลกระทบจากยานีห้รือไม่ แจ้งให้แพทย์ประจําตัว
ของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคไตมาก่อน แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบ หากคุณใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่ม
อะมิโนไกลโคไซด์ เช่น อะมิกาซิน (อามิคิน) เจนตามซิิน (การามัยซิน) หรือโทบรามัยซิน (โทบิ, เนบซิน) หากคุณพบอาการ
ใดๆ ต่อไปนี้ ใหโ้ทรเรียกแพทย์ของคุณทันที: ปัสสาวะลดลง; อาการบวมที่ใบหน้า, แขน, มือ, เท้า, ข้อเท้าหรือขาส่วนล่าง; 
หรืออ่อนเพลียหรืออ่อนแรงผิดปกติ

ซิสพลาตนิอาจทําให้เกิดปัญหาการได้ยินอย่างรุนแรง โดยเฉพาะในเด็ก การสูญเสียการได้ยินอาจถาวรในบางกรณี 
แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบเพื่อติดตามการได้ยินของคุณก่อนและระหว่างการรักษา แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบ 
หากคุณเคยได้รับรังสีรักษาที่ศีรษะ แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบ หากคุณใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มอะมิโนไกลโคไซด์ เช่น 
อะมิกาซิน (อามิคิน) เจนตามิซิน (การามัยซิน) หรือโทบรามัยซิน (โทบ,ิ เนบซิน) หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทร
เรียกแพทย์ของคุณทันท:ี สูญเสียการได้ยิน หูอื้อ หรือเวียนศีรษะ

ซิสพลาตนิอาจทําให้เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณได้รับการฉีดซิสพลาตินมากกว่าหนึ่งครั้ง 
หากคุณพบอาการแพ้ต่อการฉีดซิสพลาติน การฉีดซิสพลาตินอาจเริ่มขึ้นภายในไม่กี่นาทหีลังจากที่เริ่มให้ยา และคุณอาจ
มีอาการดังต่อไปนี้: ลมพิษ; ผื่นที่ผิวหนัง; อาการคัน; ผิวแดง หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก บวมที่ใบหน้า, คอหอย, ลิ้น, 
ริมฝีปาก; อาการวิงเวียนศีรษะ อ่อนเพลีย; หรือหัวใจเต้นเร็ว แจ้งให้แพทย์ทราบทันทีหากคุณพบอาการเหล่านี้

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบบางอย่างก่อน ระหว่าง และ
หลังการรักษาของคุณ เพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อซิสพลาติน แพทย์ของคุณอาจต้องหยุด
หรือชะลอการรักษาหากคุณพบผลข้างเคียงบางอย่าง
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hy เป็นยานี้กําหนด?

Cisplatin ใช้ร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษามะเร็งของอัณฑะที่ยังไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงหลังการรักษาด้วยยาอื่น ๆ หรือการฉายรังสี 
Cisplatin ใช้เพียงอย่างเดียวหรือใช้ร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษามะเร็งของรังไข่ (มะเร็งที่เริ่มต้นในอวัยวะสืบพันธุส์ตรีที่มไีข่เกิด
ขึ้น) ที่ยังไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงหลังการรักษาด้วยยาอื่น ๆ หรือการฉายรังสี Cisplatin ยังใช้เพียงอย่างเดียวหรือใช้ร่วมกับยาอื่น 
ๆ เพื่อรักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะที่ไม่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดหรือการฉายรังสเีพียงอย่างเดียว ซิสพลาตินอยู่ในกลุ่มยาที่
เรียกว่าสารประกอบที่มีแพลตตินัม มันทํางานโดยการหยุดหรือชะลอการเติบโตของเซลล์มะเร็ง

ควรจะใช้ยานี้หรือไม?่

การฉีด Cisplatin เป็นวิธีการแก้ปัญหา (ของเหลว) ที่จะฉีดเข้าเส้นเลือดดํา (เข้าเส้นเลือด) นานกว่า 6 ถึง 8 ชั่วโมงโดยแพทย์
หรือพยาบาลในสถานพยาบาล โดยปกติจะได้รับทุกๆ 3 ถึง 4 สัปดาห์

ใช้สําหรับยานี้

ซสิพลาตินยังใช้รักษามะเร็งศีรษะและลําคอในบางครั้ง (รวมถึงมะเร็งช่องปาก ริมฝีปาก แก้ม ลิ้น เพดานปาก คอ ต่อม
ทอนซิล และไซนัส) มะเร็งปอด มะเร็งปากมดลูกและหลอดอาหาร เนื้องอกในสมอง มะเร็งเยื่อหุ้มปอดชนิดร้ายแรง (มะเร็ง
ในเยื่อบุหน้าอกหรือช่องท้อง) และมะเร็งนิวโรบลาสโตมา (มะเร็งที่เริ่มต้นในเซลลป์ระสาทและมักเกิดในเด็ก) พูดคุยกับ
แพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยานี้สําหรับสภาพของคุณ

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานซิสพลาติน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพย้าซิสพลาติน คารโ์บพลาติน (พาราพลาติน) ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ 
ในการฉีดซิสพลาติน สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดรูายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สมุน
ไพรอื่นๆ ที่คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงยาที่ระบไุว้ในส่วนคําเตือนที่สําคัญและสิ่งต่อไปนี้: 
amphotericin B (Abelcet; AmBisome; Amphotec, Fungizone Intravenous), ยากันชักเช่น phenytoin 
(Dilantin), บูเมทาไนด์ (Bumex), กรด ethacrynic (Edecrin), furosemide (Lasix), pyridoxine (วิตามิน B-6) 
แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมาก
อาจโต้ตอบกับซิสพลาตินด้วย ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้แต่ยาที่ไม่ปรากฏใน
รายการนี้

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเป็นโรคไตหรือมีปัญหาด้านการได้ยิน แพทย์ของคุณอาจไม่ต้องการให้
คุณไดร้ับการฉีดซิสพลาติน

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังให้นมบุตร คุณไม่ควรตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรในขณะที่
คุณไดร้ับซิสพลาติน หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับซิสพลาติน ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ Cisplatin อาจเป็นอันตรายต่อทารก
ในครรภ์
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ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

ซิสพลาตินอาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องเสีย

ผมร่วง

สูญเสียความสามารถในการลิ้มรสอาหาร

อาการสะอึก

ปากแห้ง ปัสสาวะสีเข้ม เหงื่อออกลดลง ผิวแห้ง และอาการอื่นๆ ของภาวะขาดนํ้า

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านี้หรือตามที่ระบุไว้ในส่วนคําเตือนที่สําคัญ 
ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที:

บวม ปวด แดง หรือไหม้บริเวณทีฉ่ีด

ปวด แสบร้อน หรือรู้สึกเสียวซ่าทีม่ือหรือเท้า

ปวดกล้ามเนื้อ

เดินลําบาก

ความรู้สึกเหมือนไฟฟ้าช็อตเมื่อคุณงอคอไปข้างหน้า

อาการชัก

การมองเห็นเปลี่ยนแปลงกะทันหัน รวมทั้งการมองเห็นสี

สูญเสียการมองเห็น

ปวดตา

อาการเจ็บหน้าอกหรือความดัน

มีไข้ เจ็บคอ หนาวสั่น หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

อุจจาระสีดําและชักช้า

อุจจาระเป็นเลือดแดง

อาเจียนเป็นเลือด

อาเจียนออกมาคล้ายกากกาแฟ

ซสิพลาตินอาจเพิ่มความเสี่ยงที่คุณจะเป็นมะเร็งชนิดอื่นๆ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยานี้

ซสิพลาตินอาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะที่ใช้ยานี้
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หากคุณพบผลข้างเคียงทีร่้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
จาก 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 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่https://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก 
หรือตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันทีที่ 911

อาการของยาเกินขนาดอาจรวมถึง:

ปัสสาวะน้อยลง

อาการบวมทีใ่บหน้า แขน มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง

อ่อนเพลียหรืออ่อนแรงผิดปกติ

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

ปวดท้องด้านขวาบน

คลื่นไส้

อาเจียน

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

ปัญหาการได้ยิน

การมองเห็นเปลี่ยนไปอย่างกะทันหัน

มีไข้ เจ็บคอ หนาวสั่น หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

ปวด แสบร้อน ชา หรือรู้สึกเสียวซ่าที่มือหรือเท้า

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

เป็นสิ่งสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายชื่อยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์) 
ทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัว
ไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญที่พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็น
ข้อมูลสําคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

Platinol®¶

Platinol-AQ®¶

ชื่อของเธอ

cis-DDP
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cis-Diamminedichloroplatinum

ซิส-แพลตตินั่ม II

DDP

¶ -สินค้าแบรนด์นี้ไม่มีวางจําหน่ายแล้ว อาจมีทางเลือกทั่วไป

แก้ไขล่าสุด - 10/15/2011

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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