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คําเตือนทีส่ําคัญ:

การฉีด Fludarabine ต้องอยู่ภายใตก้ารดูแลของแพทย์ผู้มีประสบการณ์ในการให้ยาเคมบีําบัดสําหรับโรคมะเร็ง

การฉีดฟลูดาราบีนอาจทําใหจ้ํานวนเซลล์เม็ดเลือดที่เกิดจากไขกระดูกของคุณลดลง การลดลงนี้อาจทําใหคุ้ณมีอาการทีเ่ป็น
อันตรายและอาจเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อร้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิต แพทย์ของคุณอาจสั่งยาอื่น ๆ เพื่อลดความ
เสี่ยงที่คุณจะติดเชื้อรุนแรงในระหว่างการรักษา แจ้งใหแ้พทย์ประจําตัวของคุณทราบหากคุณมีหรือเคยมีเซลล์เม็ดเลือดชนิด
ใดก็ตามในเลือดของคุณจํานวนน้อย หรือภาวะใดๆ ที่ส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของคุณ และหากคุณเคยติดเชื้อเนื่องจากระดับ
เซลล์เม็ดเลือดตํ่าเกินไป หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที: หายใจถี;่ หัวใจเต้นเร็ว; ปวดหัว; 
อาการวิงเวียนศีรษะ ผิวสีซีด; เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาก มีเลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ อุจจาระสีดํา ชักช้า หรือเป็นเลือด อาเจียน
เป็นเลือดหรือดูเหมือนกากกาแฟ และมไีข้ หนาวสั่น ไอ เจ็บคอ ปัสสาวะลําบาก เจ็บปวด หรือบ่อย หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

การฉีดฟลูดาราบีนยังสามารถทําให้เกิดความเสียหายต่อระบบประสาท หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของ
คุณทันที: ชัก กระสับกระส่าย สับสน และโคม่า (หมดสตใินช่วงระยะเวลาหนึ่ง)

การฉีด Fludarabine อาจทําใหเ้กิดภาวะร้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตซึ่งร่างกายโจมตีและทําลายเซลล์เม็ดเลือดของตัว
เอง บอกแพทย์หากคุณเคยเป็นโรคนีห้ลังจากได้รับ fludarabine ในอดีต หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์
ของคุณทันที: ปัสสาวะสีเข้ม ผิวสีเหลือง จุดสีแดงหรือสมี่วงเล็ก ๆ บนผิวหนัง เลือดกําเดาไหล ประจําเดือนออกมาก เลือดใน
ปัสสาวะ ไอเป็นเลือด หรือหายใจลําบากเนื่องจากมเีลือดออก ในลําคอ

ในการศึกษาทางคลินิก ผู้ทีเ่ป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด lymphocytic leukemia ซึ่งใชก้ารฉีด fludarabine ร่วมกับ 
pentostatin (Nipent) มีความเสี่ยงสูงทีจ่ะเกิดความเสียหายร้ายแรงต่อปอด ในบางกรณี ความเสียหายของปอดทําให้
เสียชีวิตได้ ดังนั้นแพทย์ของคุณจะไมก่ําหนดให้ฉีด fludarabine ร่วมกับ pentostatin (Nipent)
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นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบบางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบ
สนองของร่างกายคุณต่อการฉีดฟลดูาราบีน

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการได้รับการฉีดฟลูดาราบีน

hy เป็นยานี้กําหนด?

การฉีด Fludarabine ใช้รักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟซิติกเรื้อรัง (CLL; มะเร็งชนิดหนึ่งในเซลลเ์ม็ดเลือดขาว) ในผู้ใหญ่ทีไ่ด้
รับการรักษาด้วยยาอื่นอย่างน้อยหนึ่งชนิดแล้วยังไม่ดีขึ้น การฉีด Fludarabine อยูใ่นกลุ่มยาที่เรียกว่า purine analogs มัน
ทํางานโดยชะลอหรือหยุดการเจริญเติบโตของเซลลม์ะเร็งในร่างกายของคุณ

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

การฉีด Fludarabine มาในรูปแบบผงที่จะเติมลงในของเหลวและฉีดเข้าเส้นเลือดดําเป็นเวลา 30 นาทีโดยแพทย์หรือพยาบาลใน
สํานักงานแพทย์หรือคลินิกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล โดยปกตแิล้วจะฉีดวันละครั้งเป็นเวลา 5 วันติดต่อกัน ระยะเวลาการรักษานี้
เรียกว่ารอบ และอาจทําซํ้าทุก 28 วันเป็นเวลาหลายรอบ

แพทย์ของคุณอาจต้องชะลอการรักษาหรือปรับขนาดยาหากคุณพบผลข้างเคียง อย่าลืมบอกแพทย์ว่าคุณรู้สึกอย่างไรระหว่างการ
รักษาด้วยการฉีดฟลูดาราบีน

ใช้สําหรับยานี้

การฉีด Fludarabine บางครั้งใช้เพื่อรักษามะเร็งต่อมนํ้าเหลืองชนิดนอน-ฮอดจ์กิน (NHL; มะเร็งทีเ่ริ่มต้นในเซลล์เม็ดเลือดขาว
ชนิดหนึ่งที่ปกตจิะต่อสู้กับการติดเชื้อ) และโรคติดเชื้อรา (mycosis fungoides) (มะเร็งต่อมนํ้าเหลืองชนิดหนึ่งที่ส่งผลต่อผิวหนัง
) พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใชย้านี้สําหรับสภาพของคุณ

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนได้รับการฉีดฟลูดาราบีน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาฟลดูาราบีน ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในการฉีดฟลดูาราบีน สอบถามเภสัชกร
ของคุณเพื่อดรูายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่นๆ ที่คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงยาทีอ่ยู่ในส่วนคําเตือนทีส่ําคัญหรือไซตาราบีน 
(Cytosar-U, DepoCyt) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคไต แจ้งแพทย์ของคุณเกี่ยวกับยาเคมบีําบัดอื่นๆ 
ทั้งหมดที่คุณได้รับ และหากคุณเคยได้รับการรักษาด้วยการฉายรังสี (การรักษามะเร็งทีใ่ช้คลื่นอนุภาคพลังงานสูงเพื่อฆ่า
เซลล์มะเร็ง ). ก่อนทีคุ่ณจะได้รับเคมบีําบัดหรือการฉายรังสใีนอนาคต บอกแพทย์ว่าคุณได้รับการรักษาด้วยฟลูดาราบีน
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คุณควรรู้ว่าการฉีดฟลูดาราบีนอาจรบกวนรอบประจําเดือน (ช่วงเวลา) ปกตใินผู้หญิง และอาจหยุดการผลิตสเปิร์มในผู้ชาย 
อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรถือว่าคุณหรือคู่ของคุณไม่สามารถตั้งครรภไ์ด้ หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือใหน้มบุตร คุณควรแจ้งให้
แพทย์ทราบก่อนเริ่มรับยานี้ คุณไม่ควรวางแผนที่จะมีบุตรในขณะทีไ่ด้รับการฉีด fludarabine หรืออย่างน้อย 6 เดือนหลังการ
รักษา ใช้วิธีการคุมกําเนิดที่เชื่อถือได้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในช่วงเวลานี้ พูดคุยกับแพทย์ของคุณสําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม 
การฉีดฟลูดาราบีนอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

หากคุณกําลังมีการผ่าตัด รวมถึงการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังได้รับการฉีดฟลดูาราบีน

คุณควรรู้ว่าการฉีดฟลูดาราบีนอาจทําให้เหนื่อยล้า อ่อนแรง สับสน กระสับกระส่าย ชัก และการมองเห็นเปลี่ยนแปลง อย่า
ขับรถหรือใชเ้ครื่องจักรจนกว่าคุณจะรู้ว่ายานี้ส่งผลต่อคุณอย่างไร

พูดคุยกับแพทยข์องคุณก่อนที่คุณจะได้รับการฉีดวัคซีนใด ๆ ระหว่างการรักษาด้วยการฉีดฟลดูาราบีน

คุณควรรู้ว่าคุณอาจเกิดปฏิกิริยาร้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ หากคุณต้องการได้รับการถ่ายเลือดระหว่างการรักษา
ด้วยการฉีดฟลดูาราบีนหรือเมื่อใดก็ได้หลังการรักษา อย่าลืมบอกแพทย์ว่าคุณได้รับหรือได้รับการฉีดฟลูดาราบีนก่อนทีคุ่ณจะ
ได้รับการถ่ายเลือด

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

การฉีดฟลดูาราบีนอาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือ
ไมห่ายไป:

เบื่ออาหาร

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องผูก

ท้องเสีย

แผลในปาก

ผมร่วง

ชา แสบร้อน ปวด หรือรู้สึกเสียวซ่าทีม่ือ แขน เท้า หรือขา

ปวดกล้ามเนื้อหรือข้อ

ปวดหัว

ภาวะซึมเศร้า

ปัญหาการนอนหลับ

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:
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เจ็บหน้าอกหรือไม่สบาย

หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นผิดปกติ

สูญเสียการได้ยิน

ปวดตามร่างกาย

อาการบวมทีแ่ขน มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาท่อนล่าง

ผื่น

ลมพิษ

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

ผิวลอกหรือพุพอง

การฉีดฟลูดาราบีนอาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่รับยานี้

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
ตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

อาการของยาเกินขนาดอาจรวมถึง:
ชํ้าหรือมีเลือดออกผิดปกติ

มีไข้ หนาวสั่น ไอ เจ็บคอ หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

ตาบอดช้า

อาการโคม่า

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

ถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ เกี่ยวกับการฉีดฟลดูาราบีน

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

ชื่อแรนด์

ฟลูดารา®
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14/14/22, 13:49 น. การฉีดฟลูดาราบีน สมุนไพรยาและอาหารเสริม

ชื่อของเธอ

2-Fluoro-ara-A โมโนฟอสเฟต, 2-Fluoro-ara AMP, FAMP

แก้ไขล่าสุด - 07/01/2009

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ

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

สําหรับใชใ้นเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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