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ดาคาร์บาซีน
ออกเสียงว่า (da kar 'ba zeen)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

ต้องฉีด Dacarbazine ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลภายใตก้ารดูแลของแพทย์ผู้มีประสบการณ์ในการใหย้าเคมี
บําบัดสําหรับโรคมะเร็ง

Dacarbazine อาจทําให้จํานวนเซลลเ์ม็ดเลือดในไขกระดูกลดลงอย่างรุนแรง ซึ่งอาจทําใหเ้กิดอาการบางอย่างและอาจเพิ่ม
ความเสี่ยงที่คุณจะเกิดการติดเชื้อรุนแรงหรือมเีลือดออก หากคุณมีเซลล์เม็ดเลือดตํ่า แพทย์อาจหยุดหรือชะลอการรักษา 
หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันท:ี มีไข้ เจ็บคอ ไอและคัดจมูกอย่างต่อเนื่อง หรืออาการติดเชื้อ
อื่นๆ มีเลือดออกผิดปกตหิรือชํ้า

Dacarbazine อาจทําให้ตับถูกทําลายอย่างร้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิต ความเสียหายของตับอาจเกิดขึ้นได้บ่อยในผู้ที่
ได้รับยาเคมีบําบัดมะเร็งชนิดอื่นควบคู่ไปกับการรักษาด้วยดาคาร์บาซีน หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์
ของคุณทันที: คลื่นไส้ เหนื่อยล้าอย่างรุนแรง เลือดออกหรือรอยฟกชํ้าผิดปกติ ขาดพลังงาน เบื่ออาหาร ปวดท้องด้านขวา
บน หรือผิวหรือตาเหลือง

การฉีด Dacarbazine ทําให้เกิดข้อบกพร่องในสัตว์ ยานีย้ังไม่ได้รับการศึกษาในสตรมีีครรภ์ แต่เป็นไปได้ว่ายานี้อาจทําให้
เกิดข้อบกพร่องในทารกที่มารดาได้รับการฉีดดาคาร์บาซีนในระหว่างตั้งครรภ์ คุณไม่ควรใชก้ารฉีดดาคาร์บาซีนในขณะทีคุ่ณ
ตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ เว้นแต่แพทย์จะตัดสินว่านี่เป็นการรักษาที่ดีที่สุดสําหรับอาการของคุณ

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบบางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบ
สนองของร่างกายคุณต่อดาคาร์บาซีน

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้การฉีดดาคาร์บาซีน

hy เป็นยานี้กําหนด?

Dacarbazine ใชร้ักษาเนื้องอก (มะเร็งผิวหนังชนิดหนึ่ง) ที่แพรก่ระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย Dacarbazine ยังใช้
ร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษามะเร็งต่อมนํ้าเหลืองของ Hodgkin
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(โรคฮอดจ์กิน มะเร็งชนิดหนึ่งทีเ่ริ่มต้นในเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งทีป่กติจะต่อสูก้ับการติดเชื้อ) Dacarbazine อยูใ่นกลุ่ม
ยาที่เรียกว่า purine analogs มันทํางานโดยชะลอหรือหยุดการเจริญเติบโตของเซลลม์ะเร็งในร่างกายของคุณ

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

การฉีด Dacarbazine มาในรูปแบบผงทีผ่สมกับของเหลวเพื่อฉีดเข้าเส้นเลือดดํา (เข้าเส้นเลือด) นานกว่า 1 นาทีหรือฉีดเข้า
เส้นเลือดดําโดยแพทย์หรือพยาบาลในสถานพยาบาลเป็นเวลา 15 ถึง 30 นาที เมื่อใชด้าคาร์บาซีนเพื่อรักษามะเร็งผิวหนัง อาจฉีดวัน
ละครั้งเป็นเวลา 10 วันติดต่อกันทุก 4 สัปดาห์ หรืออาจฉีดวันละครั้งเป็นเวลา 5 วันติดต่อกันทุก 3 สัปดาห์ เมื่อใชด้าคาร์บาซีนรักษา
มะเร็งต่อมนํ้าเหลืองชนิดฮอดจ์กิน อาจจะฉีดวันละครั้งเป็นเวลา 5 วันติดต่อกันทุกๆ 4 สัปดาห์ หรืออาจฉีดทุกๆ 15 วัน

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับดาคาร์บาซีน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาดาคาร์บาซีน ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในการฉีดดาคาร์บาซีน สอบถามเภสัชกร
ของคุณเพื่อดรูายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพ
รอื่นๆ ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังให้นมบุตร

วางแผนที่จะหลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดโดยไมจ่ําเป็นหรือเป็นเวลานาน และสวมชุดป้องกัน แว่นกันแดด และครีม
กันแดด Dacarbazine อาจทําใหผ้ิวของคุณไวต่อแสงแดด

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Dacarbazine อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไมห่ายไป:

คลื่นไส้

อาเจียน

เบื่ออาหาร

ท้องเสีย

แผลในปากและลําคอ

ผมร่วง
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รู้สึกแสบร้อนหรือรู้สึกเสียวซ่าบนใบหน้า

ล้าง

อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

แดง ปวด บวม หรือแสบร้อนบริเวณทีฉ่ีดยา

ลมพิษ

ผื่นที่ผิวหนัง

อาการคัน

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

มีไข้ ปวดกล้ามเนื้อ และรู้สึกปวดเมื่อยตามร่างกาย

Dacarbazine 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)

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

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

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

ชื่อแรนด์

DTIC-โดม®

ชื่อของเธอ

ไดเมทิล ไตรอาเซโน อิมิดาซอล คาร์บอกซาไมด์

อิมิดาโซล คารบ์อกซาไมด์
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DIC

DTIC
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เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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