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คําเตือนทีส่ําคัญ:

Doxorubicin ควรฉีดเข้าเส้นเลือดเท่านั้น อย่างไรก็ตาม อาจรั่วไหลเข้าสู่เนื้อเยื่อรอบข้างทําให้เกิดการระคายเคืองหรือ
ความเสียหายอย่างรุนแรง แพทยห์รือพยาบาลของคุณจะตรวจสอบไซต์การบริหารของคุณเพื่อหาปฏิกิริยานี้ หากคุณ
พบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันท:ี ปวด, คัน, แดง, บวม, แผลพุพองหรือแผลพุพองในบริเวณที่
ฉีดยา

Doxorubicin อาจทําให้เกิดปัญหาหัวใจที่ร้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ตลอดเวลาระหว่างการรักษาหรือหลายเดือนถึงหลายปี
หลังจากการรักษาของคุณสิ้นสุดลง แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบก่อนและระหว่างการรักษาของคุณเพื่อดูว่าหัวใจของคุณทํางาน
ได้ดีเพียงพอสําหรับคุณที่จะได้รับ doxorubicin อย่างปลอดภัยหรือไม่ การทดสอบเหล่านี้อาจรวมถึงการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 
(ECG; การทดสอบที่บันทึกกิจกรรมทางไฟฟ้าของหัวใจ) และการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (การทดสอบที่ใช้คลื่นเสียงเพื่อวัดความ
สามารถของหัวใจในการสูบฉีดเลือด) แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าคุณไมค่วรได้รับยานี้หากคุณมีอัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติ
หรือหากการทดสอบแสดงว่าหัวใจของคุณสูบฉีดเลือดได้ลดลง แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรค
หัวใจประเภทใดก็ตาม หัวใจวาย หรือการฉายรังสี (x-ray) ที่บริเวณหน้าอก แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบ หากคุณเคยใช้หรือเคยได้
รับยาเคมีบําบัดสําหรับมะเร็งบางชนิด เช่น ไซโคลฟอสฟาไมด์ (ไซทอกแซน), ดอโนรูบิซิน (Cerubidine, DaunoXome), อิพิรบูิซิน 
(เอลเลนซ์), อิดารูบิซิน (อิดามัยซิน), ไมโตแซนโทรน (โนแวนโทรน), แพ็กลิทาเซล (Abraxane, Onxol), trastuzumab 
(Herceptin) หรือ verapamil (Calan, Isoptin) หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที: หายใจถี่; หายใจ
ลําบาก; อาการบวมที่มือ เท้า ข้อเท้าหรือขาท่อนล่าง หรือหัวใจเต้นเร็วผิดปกติหรือเต้นแรง ไอโซปติน). หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ 
ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที: หายใจถี่; หายใจลําบาก; อาการบวมที่มือ เท้า ข้อเท้าหรือขาท่อนล่าง หรือหัวใจเต้นเร็วผิดปกติหรือ
เต้นแรง ไอโซปติน). หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที: หายใจถี่; หายใจลําบาก; อาการบวมที่มือ เท้า ข้อ
เท้าหรือขาท่อนล่าง หรือหัวใจเต้นเร็วผิดปกตหิรือเต้นแรง

Doxorubicin อาจทําให้จํานวนเซลลเ์ม็ดเลือดในไขกระดูกลดลงอย่างรุนแรง แพทย์ของคุณจะสั่งการตรวจทางห้อง
ปฏิบัติการอย่างสมํ่าเสมอก่อนและระหว่างการรักษาของคุณ การลดจํานวนเซลล์เม็ดเลือดในร่างกายของคุณอาจทําให้
เกิดอาการบางอย่างและอาจเพิ่มความเสี่ยงที่คุณจะติดเชื้อรุนแรงหรือมีเลือดออก แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหาก
คุณกําลังใชห้รือได้รับอะซาไธโอพรีน (อิมูรัน), ไซโคลสปอริน (นโีอรัล, แซนดิมมูน), เมโธเทรกเซต (รมูาเทรกซ์) หรือโปร
เจสเตอโรน (โพรเวรา, ดีโป-โพรเวรา) หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันท:ี มีไข้ เจ็บคอ ไอและ
คัดจมูกอย่างต่อเนื่อง หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ มีเลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ อุจจาระเป็นเลือดหรือสีดํา อาเจียนเป็นเลือด 
หรืออาเจียนเป็นเลือดหรือวัตถุสนีํ้าตาลทีม่ีลักษณะคล้ายกากกาแฟ
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Doxorubicin อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว (มะเร็งเม็ดเลือดขาว) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อให้ใน
ปริมาณที่สูงหรือร่วมกับยาเคมีบําบัดอื่น ๆ และการฉายรังสี (x-ray)

แจ้งใหแ้พทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคตับมาก่อน แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่า
คุณไม่ควรรับยานี้หรืออาจเปลี่ยนขนาดยาหากคุณเป็นโรคตับ

ควรให้ Doxorubicin ภายใต้การดูแลของแพทย์ที่มีประสบการณใ์นการใช้ยาเคมีบําบัดเท่านั้น

hy เป็นยานี้กําหนด?

Doxorubicin ใช้ร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะ เต้านม ปอด กระเพาะอาหาร และมะเร็งรังไขบ่างชนิด มะเร็ง
ต่อมนํ้าเหลือง Hodgkin's (โรค Hodgkin's) และมะเร็งต่อมนํ้าเหลืองชนิด Non-Hodgkin's (มะเร็งที่เริ่มต้นในเซลลข์อง
ระบบภูมิคุ้มกัน); และมะเร็งเม็ดเลือดขาวบางชนิด (มะเร็งของเม็ดเลือดขาว) รวมถึงมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันกลุ่มลิ
มโฟบลาสติก (ALL) และมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบมัยอีลอยด์ (AML, ANLL) Doxorubicin ยังใช้เพียงอย่าง
เดียวและใช้ร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์บางชนิดและเนื้อเยื่ออ่อนหรือเนื้อเยื่อกระดูกบางชนิด (มะเร็งที่ก่อตัว
ในกล้ามเนื้อและกระดูก) นอกจากนี้ยังใช้ในการรักษา neuroblastoma (มะเร็งที่เริ่มต้นในเซลล์ประสาทและเกิดขึ้นส่วนใหญ่
ในเด็ก) และเนื้องอกของ Wilms (มะเร็งไตชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นในเด็ก) Doxorubicin อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า anthracyclines 
มันทํางานโดยชะลอหรือหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งในร่างกายของคุณ

ควรจะใช้ยานี้หรือไม?่

Doxorubicin มาในรูปแบบสารละลาย (ของเหลว) หรือเป็นผงทีผ่สมกับของเหลวเพื่อฉีดเข้าเส้นเลือดดํา (เข้าเส้นเลือด) 
โดยแพทย์หรือพยาบาลในสถานพยาบาล โดยปกติจะได้รับทุกๆ 21 ถึง 28 วัน ความยาวของการรักษาขึ้นอยู่กับชนิดของยา
ทีคุ่ณกําลังใช้ ร่างกายของคุณตอบสนองต่อยาเหล่านี้ได้ดเีพียงใด และชนิดของมะเร็งที่คุณเป็น

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

บางครั้งก็ใช้ Doxorubicin เพื่อรักษามะเร็งมดลูก endometrium (เยื่อบุโพรงมดลูก) และปากมดลูก (การเปิดมดลูก); 
มะเร็งต่อมลูกหมาก (มะเร็งของอวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย); มะเร็งตับอ่อน; มะเร็งต่อมหมวกไต (มะเร็งในต่อมหมวกไต); มะเร็ง
ตับ; sarcoma ของ Kaposi ทีเ่กี่ยวข้องกับโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องที่ได้มา (AIDS); Ewing's sarcoma (มะเร็งกระดูกชนิด
หนึ่ง) ในเด็ก; Mesothelioma (มะเร็งในเยื่อบุหน้าอกหรือช่องท้อง); multiple myeloma (มะเร็งชนิดหนึ่งของไขกระดูก); 
และมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟบลาสตกิเรื้อรัง (CLL; มะเร็งชนิดหนึ่งของเซลล์เม็ดเลือดขาว) พูดคุยกับแพทย์ของคุณ
เกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยานี้สําหรับสภาพของคุณ

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?
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ก่อนไดร้ับการฉีด doxorubicin
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ doxorubicin, daunorubicin (Cerubidine, DaunoXome), 
epirubicin (Ellence), idarubicin (Idamycin) ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในการฉีด doxorubicin 
สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และ
ผลิตภัณฑส์มุนไพรอื่นๆ ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงยาที่ระบไุว้ในส่วนคําเตือนที่สําคัญและสิ่งต่อไปนี้: 
ยาเคมีบําบัดบางชนิด เช่น cytarabine (DepoCyt), dexrazoxane (Zinecard), mercaptopurine (Purinethol), 
streptozocin (Zanosar); ฟีโนบาร์บิทัล (โซเดียมลูมินัล); หรือฟนีิโทอิน (Dilantin) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยน
ขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อาจโต้ตอบกับโดโซรบูิซินด้วย ดังนั้นควรแจ้งให้
แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดทีคุ่ณกําลังใช้ แม้แต่ยาที่ไม่ปรากฏในรายการนี้

แจ้งแพทย์ของคุณหากคุณมีหรือเคยมีอาการป่วยอื่น ๆ

คุณควรรู้ว่า doxorubicin อาจรบกวนรอบเดือนปกติ (ระยะเวลา) ในผู้หญิง และอาจหยุดการผลิตอสุจิในผู้ชาย อย่างไร
ก็ตาม คุณไมค่วรทึกทักเอาเองว่าคุณไม่สามารถตั้งครรภ์ได้หรือไม่สามารถทําให้คนอื่นตั้งครรภไ์ด้ สตรทีี่ตั้งครรภ์หรือให้
นมบุตรควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนเริ่มรับยานี้ คุณไม่ควรตั้งครรภห์รือให้นมบุตรในขณะที่คุณได้รับการฉีด 
doxorubicin หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับโดโซรูบิซิน ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ ใช้วิธีการคุมกําเนิดที่เชื่อถือได้เพื่อป้องกัน
การตั้งครรภ์ Doxorubicin อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

ไม่ต้องฉีดวัคซีนใดๆ โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ใหท้านอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทยจ์ะแจ้งใหคุ้ณทราบ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

Doxorubicin อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไมห่ายไป:

คลื่นไส้

อาเจียน

แผลในปากและลําคอ

เบื่ออาหาร (และลดนํ้าหนัก)

นํ้าหนักมากขึ้น, นํ้าหนักเพิ่มขึ้น, อ้วนขึ้น

อาการปวดท้อง

ท้องเสีย

เพิ่มความกระหาย

อ่อนเพลียหรืออ่อนแรงผิดปกติ

อาการวิงเวียนศีรษะ

ผมร่วง
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การแยกเล็บมือหรือเล็บเท้าออกจากเตียงเล็บ

คัน, แดง, นํ้าตาไหลหรือระคายเคืองตา

ปวดตา

ปวด แสบร้อน หรือรู้สึกเสียวซ่าทีม่ือหรือเท้า

ปัสสาวะเปลี่ยนสเีป็นสีแดง (เป็นเวลา 1 ถึง 2 วันหลังจากให้ยา)

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านี้หรือตามที่ระบุไว้ในส่วนคําเตือนที่สําคัญ 
ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที:

ลมพิษ

ผื่นทีผ่ิวหนัง

อาการคัน

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

อาการชัก

Doxorubicin อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะที่ใช้ยานี้

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

อาการของการใชย้าเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
แผลในปากและลําคอ

มีไข้ เจ็บคอ หนาวสั่น หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

อุจจาระสีดําและชักช้า

อุจจาระเป็นเลือดแดง

อาเจียนเป็นเลือด

อาเจียนออกมาคล้ายกากกาแฟ

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?
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14/4/22, 14:13 น. โดโซรูบิซิน สมุนไพรยาและอาหารเสริม

นัดหมายทั้งหมดกับแพทยแ์ละห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบบางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบ
สนองของร่างกายคุณต่อ doxorubicin

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายชื่อยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ซื้อเองจากร้านขายยา) 
ทั้งหมด รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น วิตามิน เกลือแร่ หรืออาหารเสริมอื่นๆ คุณควรนํารายการนีต้ิดตัวไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบ
แพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญที่พกติดตัวไปในกรณฉีุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

Adriamycin®¶

Rubex®¶

ชื่อของเธอ

ไฮดรอกซีเดาโนมัยซิน ไฮโดรคลอไรด์

ไฮดรอกซีดอกโซรูบิซิน ไฮโดรคลอไรด์

¶ -สินค้าแบรนด์นี้ไม่มีวางจําหน่ายแล้ว อาจมีทางเลือกทั่วไป

แก้ไขล่าสุด - 01/15/2012

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ

AHFS®ข้อมูลยาของผู้ป่วย™ ©ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-
West Highway, Suite 900, เบเทสดา, แมริแลนด์ สงวนลิขสิทธิ์. ทําซํ้า

สําหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษยข์องสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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