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Febuxostat
ออกเสียงว่า (feb ux 'oh stat)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

ผู้ที่ใช้ febuxostat อาจมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากโรคหัวใจมากกว่าผู้ที่ใชย้าอื่นในการรักษาโรคเกาต์ แจ้งใหแ้พทย์ประจําตัว
ของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคหัวใจหรือหัวใจวายหรือโรคหลอดเลือดสมอง หากคุณมีอาการใด ๆ ต่อไปนี้ โทร
เรียกแพทย์ของคุณทันท:ี เจ็บหน้าอก หายใจถี่ หัวใจเต้นเร็วหรือผิดปกติ ชาหรืออ่อนแรงทีด่้านใดด้านหนึ่งของร่างกาย เวียน
ศีรษะ เป็นลม พูดไมช่ัด มองเห็นภาพซ้อนอย่างกะทันหัน หรือรุนแรงอย่างกะทันหัน ปวดหัว.

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยยา febuxostat 
และทุกครั้งที่คุณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ นอกจาก
นี้คุณยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซตส์ํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/
ucm085729.htm]) หรือเว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อขอรับคู่มือการใชย้า

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ febuxostat

hy เป็นยานี้กําหนด?

Febuxostat ใช้ในการรักษาโรคเกาตใ์นผู้ใหญ่ทีไ่มไ่ด้รับการรักษาด้วยหรือไม่สามารถใช้ allopurinol (Aloprim, Zyloprim) โรค
เกาต์เป็นโรคข้ออักเสบชนิดหนึ่งที่กรดยูริกซึ่งเป็นสารทีเ่กิดขึ้นตามธรรมชาติในร่างกายสร้างขึ้นในข้อต่อและทําใหเ้กิดอาการแดง 
บวม ปวดและร้อนในข้อหนึ่งข้อหรือมากกว่านั้นอย่างฉับพลัน Febuxostat อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าสารยับยั้งแซนทีนออกซิเดส 
ทํางานโดยการลดปริมาณกรดยูริกที่ผลิตในร่างกาย Febuxostat ใชเ้พื่อป้องกันโรคเกาต์ แต่จะไม่รักษาเมื่อเกิดขึ้น

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Febuxostat มาในรูปแบบแท็บเล็ตที่จะรับประทานทางปาก มักรับประทานวันละครั้งโดยมีหรือไม่มีอาหาร ใช้ febuxostat ในเวลา
เดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง
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และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใด ๆ ที่คุณไมเ่ข้าใจ ใช้ febuxostat ตามทีก่ําหนดไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่
แพทย์ของคุณกําหนด

แพทย์ของคุณอาจเพิ่มขนาดยา febuxostat ของคุณหลังจาก 2 สัปดาห์หากการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารแสดงใหเ้ห็นว่าคุณ
ยังมีกรดยูริกในเลือดมากเกินไป

อาจใช้เวลาหลายเดือนก่อนที่ febuxostat จะเริ่มป้องกันโรคเกาต์ Febuxostat อาจเพิ่มจํานวนการโจมตขีองโรคเกาตใ์นช่วง
สองสามเดือนแรกของการรักษาของคุณ แพทยข์องคุณอาจสั่งยาอื่น เช่น โคลชิซีน (โคลซีร์, มิทิกาเร) หรือยาต้านการอักเสบทีไ่ม่
ใช่สเตียรอยด์ (NSAID) เพื่อป้องกันโรคเกาต์ในช่วง 6 เดือนแรกของการรักษา ใช้ febuxostat ต่อไปแม้ว่าคุณจะมีโรคเกาต์ใน
ระหว่างการรักษาในช่วงต้น

Febuxostat ควบคุมโรคเกาต์แต่ไมส่ามารถรักษาได้ ใช้ febuxostat ต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานยา febuxostat 
โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานเฟบโูซสแตท
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ยา febuxostat, allopurinol ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในยาเม็ด febuxostat 
สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณกําลังใชอ้ะซาไธโอพรีน (Azasan, Imuran) หรือเมอร์แคปโตเพอริน 
(Purinethol, Purixan) แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าใชย้า febuxostat หากคุณใชย้าเหล่านีอ้ย่างน้อยหนึ่งชนิด

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่นๆ ที่คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึง theophylline (Elixophyllin, Theo-24, อื่นๆ) 
หรือยาเคมีบําบัดสําหรับมะเร็ง แพทยข์องคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้าง
เคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมหีรือเคยปลูกถ่ายอวัยวะ โรคมะเร็ง; โรค Lesch-Nyhan (โรคทีส่ืบทอดมาซึ่ง
ทําให้เกิดกรดยูริกในเลือดสูง ปวดข้อ และปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและพฤติกรรม); หรือโรคไตหรือตับ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะใช้ febuxostat ให้
ติดต่อแพทย์ของคุณ

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชย

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a609020.html 2/4



14/4/22, 15:46 น. Febuxostat สมุนไพรยาและอาหารเสริม

พลาดหนึ่ง

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Febuxostat อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

คลื่นไส้

ปวดข้อ

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านี้ หรือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

ผื่น; ผิวหนังแดงหรือปวด พุพองของริมฝีปากตาหรือปาก; ลอกผิว; หรือมีไข้และอาการคล้ายไขห้วัดใหญอ่ื่นๆ

ใบหน้าบวม ริมฝีปาก ปาก ลิ้นหรือลําคอ

ตาเหลืองหรือผิวหนัง ปัสสาวะสีเข้ม หรือปวดหรือไม่สบายบริเวณท้องส่วนบนขวา

Febuxostat 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)

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกําจัดยานี้?

เก็บยานี้ไวใ้นภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้อง ห่างจากแสง และให้ห่างจากความร้อนและ
ความชื้นที่มากเกินไป (ไม่ใชใ่นห้องนํ้า)

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาหแ์ละยาหยอดตา 
ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไมท่นต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล็อคฝาครอบ
นิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัยทันที - อันทีอ่ยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://www.upandaway.org [http://
www.upandaway.org]

ควรกําจัดยาทีไ่ม่จําเป็นด้วยวิธพีิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทิ้งยานี้
ลงในชักโครก วิธทีี่ดทีี่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใชโ้ปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิล
ในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซตก์ารกําจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (http://
goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิเ์ข้าถึงโปรแกรมรับคืน

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ทีh่ttps://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากเหยื่อล้มลง
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มีอาการชัก หายใจลําบาก หรือตื่นไม่ขึ้น ให้โทรเรียกบริการฉุกเฉินที่ 911 ทันที

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบ
การตอบสนองของร่างกายคุณต่อยา febuxostat

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์
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