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คําเตือนทีส่ําคัญ:

ควรฉีดฟลอูอโรราซิลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลภายใตก้ารดูแลของแพทย์ผู้มีประสบการณใ์นการใหย้าเคมบีําบัด
สําหรับโรคมะเร็ง การรักษาด้วยการฉีดฟลูออโรราซิลอาจทําให้เกิดผลข้างเคียงทีร่้ายแรง

hy เป็นยานี้กําหนด?

โดยทั่วไปแล้ว Fluorouracil ใชร้่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษามะเร็งลําไส้ใหญห่รือมะเร็งทวารหนัก (มะเร็งที่เริ่มต้นในลําไส้ใหญ่) ทีแ่ย่ลง
หรือแพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย Fluorouracil ใช้ร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษามะเร็งเต้านมบางชนิดหลังการผ่าตัดเพื่อ
ขจัดเนื้องอกหรือการฉายรังสี Fluorouracil ยังใชใ้นการรักษามะเร็งตับอ่อนและมะเร็งกระเพาะอาหาร Fluorouracil อยู่ในกลุ่มยา
ที่เรียกว่า antimetabolites มันทํางานโดยชะลอหรือหยุดการเจริญเติบโตของเซลลม์ะเร็งในร่างกายของคุณ

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

การฉีด Fluorouracil เป็นวิธีการแกป้ัญหา (ของเหลว) ทีจ่ะใหท้างหลอดเลือดดํา (เข้าเส้นเลือด) โดยแพทย์หรือพยาบาลใน
สถานพยาบาล ความยาวของการรักษาขึ้นอยู่กับชนิดของยาที่คุณกําลังใช้ ร่างกายของคุณตอบสนองต่อยาเหล่านี้ได้ดีเพียงใด 
และชนิดของมะเร็งที่คุณเป็น

แพทย์ของคุณอาจต้องชะลอการรักษาหรือเปลี่ยนขนาดยาหากคุณพบผลข้างเคียง คุณควรบอกแพทย์ว่ารู้สึกอย่างไรระหว่างการ
รักษาด้วยการฉีดฟลูออโรราซิล

ใชส้ําหรับยานี้

บางครั้งกใ็ช้ Fluorouracil ในการรักษามะเร็งปากมดลูก (การเปิดของมดลูก) และหลอดอาหาร มะเร็งศีรษะและลําคอ (รวมถึง
มะเร็งปาก ริมฝีปาก แก้ม ลิ้น เพดานปาก คอ ต่อมทอนซิล และไซนัส) มะเร็งรังไข่ ( มะเร็งทีเ่ริ่มต้นในอวัยวะสืบพันธุ์สตรทีี่มีไขเ่กิด
ขึ้น) และมะเร็งเซลลไ์ต (RCC มะเร็งชนิดหนึ่งที่เริ่มต้นในไต) พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยานีส้ําหรับ
สภาพของคุณ
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ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับฟลอูอโรราซิล
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ฟลอูอโรราซิลหรือส่วนผสมใด ๆ ในการฉีดฟลอูอโรราซิล สอบถามเภสัชกรของคุณ
เพื่อดรูายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพรที่
คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี:้ ยาเคมีบําบัดบางชนิด เช่น Bendamustine (Treanda), busulfan 
(Myerlan, Busulfex), carmustine (BiCNU, Gliadel Wafer), cyclophosphamide (Cytoxan), chlorambucil 
(Leukeran), ifosfamide (Ifex), lomustine (CeeNU), melphalan (Alkeran), procarbazine (Mutalane) หรือ 
temozolomide (Temodar); ยาทีก่ดภูมิคุ้มกัน เช่น azathioprine (Imuran), cyclosporine (Neoral, 
Sandimmune), methotrexate (Rheumatrex), sirolimus (Rapamune) และ tacrolimus (Prograf) แพทย์ของคุณ
อาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยท์ราบหากคุณติดเชื้อ แพทย์ของคุณอาจไม่ต้องการให้คุณได้รับการฉีดฟลอูอโรราซิล

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยได้รับการรักษาด้วยรังสี (x-ray) หรือการรักษาด้วยยาเคมบีําบัดอื่น 
ๆ มาก่อน หรือหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคไตหรือตับ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร คุณไม่ควรตั้งครรภห์รือใหน้มบุตรในขณะที่คุณได้
รับการฉีดฟลอูอโรราซิล หากคุณตั้งครรภ์ขณะได้รับการฉีดฟลอูอโรราซิล ใหต้ิดต่อแพทย์ของคุณ Fluorouracil อาจเป็น
อันตรายต่อทารกในครรภ์

วางแผนที่จะหลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดโดยไมจ่ําเป็นหรือเป็นเวลานาน และสวมชุดป้องกัน แว่นกันแดด และครีม
กันแดด ฟลูออโรราซิลอาจทําให้ผิวของคุณไวต่อแสงแดด

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

ฟลูออโรราซิลอาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

เบื่ออาหาร

คลื่นไส้

อ่อนเพลียหรืออ่อนแรงผิดปกติ

อาการวิงเวียนศีรษะ

ปวดหัว

ผมร่วง

ผิวแห้งและแตก

การมองเห็นเปลี่ยนไป

ตาที่นํ้าตาไหลหรือไวต่อแสง
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แดง ปวด บวม หรือแสบร้อนบริเวณทีฉ่ีดยา

ความสับสน

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

แผลในปากและลําคอ

ท้องเสีย

อาเจียน

บวม ปวด แดง หรือลอกของผิวหนังบนฝ่ามือและฝ่าเท้า

มีไข้ หนาวสั่น เจ็บคอ หรือสัญญาณอื่นๆ ของการติดเชื้อ

ลมพิษ

ผื่น

อาการคัน

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

เลือดกําเดาไหล

ไอหรืออาเจียนเป็นเลือดหรือวัสดุที่ดูเหมือนกากกาแฟ

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

ปัสสาวะสีชมพู แดง หรือนํ้าตาลเข้ม

การเคลื่อนไหวของลําไสส้ีดําแดงหรือชักช้า

อาการเจ็บหน้าอก

ฟลูออโรราซิลอาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ 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
ตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
คลื่นไส้

ท้องเสีย

อาเจียน
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มีไข้ หนาวสั่น เจ็บคอ หรือสัญญาณอื่นๆ ของการติดเชื้อ

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

อุจจาระเป็นเลือดหรือสีดํา

ไอหรืออาเจียนเป็นเลือดหรือวัสดุที่ดูเหมือนกากกาแฟ

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

เก็บการนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะ/อาจสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบ
การตอบสนองของร่างกายคุณต่อฟลูออโรราซิล

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

ชื่อแรนด์

อะดรูซิล®ฉีด¶

ชื่อของเธอ

5-Fluorouracil

5-FU

¶ -สินค้าแบรนดน์ี้ไม่มีวางจําหน่ายแล้ว อาจมทีางเลือกทั่วไป
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