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Dactinomycin
เด่นชัดว่าเป็น (dak ti noe mye 'บาป)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

ต้องฉีด Dactinomycin ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลภายใต้การดูแลของแพทย์ที่มีประสบการณใ์นการให้ยาเคมี
บําบัดสําหรับโรคมะเร็ง

Dactinomycin ควรฉีดเข้าเส้นเลือดเท่านั้น อย่างไรก็ตาม อาจรั่วไหลเข้าสูเ่นื้อเยื่อรอบข้างทําใหเ้กิดการระคายเคืองหรือความ
เสียหายอย่างรุนแรง แพทยห์รือพยาบาลของคุณจะตรวจสอบไซตก์ารบริหารของคุณเพื่อหาปฏิกิริยานี้ หากคุณพบอาการใดๆ 
ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที: ปวด, คัน, แดง, บวม, แผลพุพองหรือแผลพุพองในบริเวณทีฉ่ีดยา

hy เป็นยานี้กําหนด?

Dactinomycin ใช้ร่วมกับยาอื่นๆ การผ่าตัด และ/หรือการฉายรังสเีพื่อรักษาเนื้องอกของ Wilms (มะเร็งไตชนิดหนึ่งทีเ่กิดขึ้นใน
เด็ก) และ rhabdomyosarcoma (มะเร็งทีก่่อตัวในกล้ามเนื้อ) ในเด็ก Dactinomycin ยังใชร้่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษามะเร็ง
อัณฑะบางประเภทและ Ewing's sarcoma (มะเร็งชนิดหนึ่งในกระดูกหรือกล้ามเนื้อ) Dactinomycin ยังใชเ้พียงอย่างเดียวหรือใช้
ร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษาเนื้องอกในครรภ์ trophoblastic (เนื้องอกชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นภายในมดลูกของสตรีขณะตั้งครรภ)์ อาจใช้ 
Dactinomycin เพื่อรักษาเนื้องอกมะเร็งบางชนิดทีอ่ยู่ในพื้นที่เฉพาะของร่างกาย Dactinomycin เป็นยาปฏิชีวนะชนิดหนึ่งที่ใชใ้น
เคมีบําบัดมะเร็งเท่านั้น

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Dactinomycin มาในรูปแบบผงที่ผสมกับของเหลวเพื่อฉีดเข้าเส้นเลือดดํา (เข้าเส้นเลือด) โดยแพทย์หรือพยาบาลในสถานพยาบาล 
ระยะเวลาในการรักษาขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งทีคุ่ณเป็น ประเภทของยาอื่นๆ ที่คุณกําลังใช้ และร่างกายของคุณตอบสนองต่อการ
รักษาได้ดีเพียงใด แพทย์ของคุณอาจต้องหยุดหรือชะลอการรักษาหากคุณพบผลข้างเคียงบางอย่าง แพทย์อาจฉีด 
Dactinomycin โดยตรงไปยังส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหรืออวัยวะเพื่อรักษาบริเวณทีม่ีเนื้องอก

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย
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ใช้สําหรับยานี้

บางครั้งกใ็ช้ Dactinomycin เพื่อรักษามะเร็งรังไข่ชนิดหนึ่ง (มะเร็งทีเ่ริ่มต้นในอวัยวะสืบพันธุส์ตรีที่มีไขเ่กิดขึ้น) พูดคุยกับแพทย์
ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยานีส้ําหรับสภาพของคุณ

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับ dactinomycin
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้แดกทโินมัยซิน ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในการฉีดแดกตโินมัยซิน สอบถาม
เภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพ
รอื่นๆ ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณเป็นโรคอีสุกอีใสหรืองูสวัด (งูสวัด) แพทย์ของคุณอาจไม่ต้องการให้คุณไดร้ับการ
ฉีดแดกติโนมัยซิน

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยได้รับหรือกําลังรับการฉายรังสอียูก่่อนหน้านี้

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร คุณไม่ควรตั้งครรภห์รือใหน้มบุตรในขณะที่คุณ
ได้รับแดกติโนมัยซิน หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับ dactinomycin ใหต้ิดต่อแพทย์ของคุณ Dactinomycin อาจเป็นอันตรายต่อ
ทารกในครรภ์

ไม่ต้องฉีดวัคซีนใดๆ โดยไมไ่ด้ปรึกษาแพทย์

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Dactinomycin อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

อาเจียน

อาการปวดท้อง

ท้องเสีย

ผมร่วง

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

ลมพิษ

ผื่น

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

คลื่นไส้

เหนื่อยมาก

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

แผลในปากและลําคอ
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ขาดพลังงาน

เบื่ออาหาร

ปวดท้องด้านขวาบน

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

มีไข้ เจ็บคอ ไอและคัดจมูก หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

อุจจาระสีดําและชักช้า

อุจจาระเป็นเลือดแดง

Dactinomycin อาจเพิ่มความเสี่ยงที่คุณจะเป็นมะเร็งชนิดอื่น พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการได้รับการ
ฉีด dactinomycin

Dactinomycin 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
ตื่นขึ้นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องเสีย

แผลในปากและลําคอ

มีไข้ เจ็บคอ หนาวสั่น หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

อุจจาระสีดําและชักช้า

อุจจาระเป็นเลือดแดง

คลื่นไส้

เหนื่อยมาก

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

ขาดพลังงาน

เบื่ออาหาร
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ปวดท้องด้านขวาบน

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่

ปัสสาวะน้อยลง

อาการบวมทีใ่บหน้า แขน มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง

แผลพุพองหรือผื่น

ลมพิษ

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบบางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบสนอง
ของร่างกายคุณต่อ dactinomycin

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

ชื่อแรนด์

คอสเมเก้น®

ชื่อของเธอ

Actinomycin
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