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การฉีด Fulvestrant
เด่นชัดว่าเป็น (ฟูลเวส' trant)

hy เป็นยานี้กําหนด?

การฉีด Fulvestrant ใช้เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับ ribociclib (Kisqali®) เพื่อรักษาตัวรับฮอร์โมนบางชนิดที่เป็นบวก มะเร็งเต้า
นมขั้นสูง (มะเร็งเต้านมที่ขึ้นอยู่กับฮอร์โมน เช่น เอสโตรเจนทีจ่ะเติบโต) หรือมะเร็งเต้านมได้แพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของ
ร่างกายในสตรีทีห่มดประจําเดือน (เปลี่ยนชีวิต จบสิ้นลง) ของรอบเดือนประจําเดือน) และไม่เคยได้รับการรักษาด้วยยาต้านฮอร์โมน
เอสโตรเจน เช่น ทามอ็กซิเฟน (โนลวาเดกซ์) มาก่อน การฉีด Fulvestrant ยังใชเ้พียงอย่างเดียวหรือร่วมกับ ribociclib (Kisqali
®) เพื่อรักษาตัวรับฮอร์โมนในเชิงบวก มะเร็งเต้านมระยะลุกลาม หรือมะเร็งเต้านมที่ลุกลามไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกายในสตรีทีห่มด
ประจําเดือนและมะเร็งเต้านมมอีาการแย่ลงหลังจากได้รับการรักษาด้วยยาต้านเอสโตรเจน เช่น ทามอ็กซเิฟน การฉีด Fulvestrant 
ยังใช้ร่วมกับ palbociclib (Ibrance®) หรือ abemaciclib (Verzenio®) เพื่อรักษาตัวรับฮอร์โมนในเชิงบวก มะเร็งเต้านมขั้นสูง
ในสตรีที่มะเร็งเต้านมได้แพรก่ระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย และอาการแย่ลงหลังจากได้รับการรักษาด้วยยาต้านฮอร์โมนเอสโต
รเจน เช่น ทาม็อกซิเฟน Fulvestrant อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าตัวรับฮอร์โมนเอสโตรเจน มันทํางานโดยการปิดกั้นการกระทําของเอส
โตรเจนในเซลล์มะเร็ง สิ่งนี้สามารถชะลอหรือหยุดการเจริญเติบโตของเนื้องอกในเต้านมบางชนิดที่ต้องการเอสโตรเจนในการเจริญ
เติบโต

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Fulvestrant มาในรูปแบบสารละลาย (ของเหลว) ที่จะฉีดเข้าไปในกล้ามเนื้อบริเวณก้นอย่างช้าๆ เป็นเวลา 1 ถึง 2 นาที 
Fulvestrant บริหารงานโดยแพทย์หรือพยาบาลในสํานักงานแพทย์ โดยปกตจิะได้รับทุกๆ 2 สัปดาห์สําหรับ 3 โด๊สแรก (วันที่ 
1, 15 และ 29) และเดือนละครั้งหลังจากนั้น คุณจะได้รับยาเป็นการฉีดสองครั้งแยกกัน (หนึ่งครั้งในแต่ละบั้นท้าย)

สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับ fulwestrant
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาฟูเวสท์แรนท์ ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในการฉีดฟูลเวสทแ์รนท์ สอบถาม
เภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม
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แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงยาต้านการแข็งตัวของเลือด (ยาละลายลิ่มเลือด) เช่น วาร์ฟาริน 
(Coumadin, Jantoven) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมหีรือเคยมีปัญหาเลือดออกหรือโรคตับ

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ คุณไม่ควรตั้งครรภใ์นขณะที่คุณได้รับ 
fulvestrant และอย่างน้อย 1 ปหีลังจากได้รับยาครั้งสุดท้าย พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับวิธกีารคุมกําเนิดที่คุณ
สามารถใชร้ะหว่างการรักษา แพทย์ของคุณอาจตรวจดูว่าคุณตั้งครรภภ์ายใน 7 วันก่อนเริ่มการรักษาหรือไม่ บอกแพทย์หาก
คุณตั้งครรภร์ะหว่างการรักษาด้วย fulvestrant Fulvestrant อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูก คุณไม่ควรให้นมลูกระหว่างการรักษาด้วย fulvestrant และเป็นเวลา 1 ปีหลังจากได้รับ
ยาครั้งสุดท้าย

คุณควรรู้ว่ายานี้อาจลดภาวะเจริญพันธุ์ในผู้ชายและผู้หญิง พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการได้รับ 
fulwestrant

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

หากคุณไม่ไดร้ับการนัดหมายเพื่อรับยา fulvestrant ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณโดยเร็วที่สุด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Fulvestrant อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไม่หายไป:

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องผูก

ท้องเสีย

อาการปวดท้อง

เบื่ออาหาร

เจ็บคอ

แผลในปาก

ความอ่อนแอ

ร้อนวูบวาบหรือหน้าแดง

ปวดหัว

ปวดกระดูก ข้อ หรือหลัง

ปวด แดง หรือบวมบริเวณที่ฉีดยา

อาการบวมทีม่ือ เท้า ข้อเท้า หรือขาท่อนล่าง

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607031.html 2/4



14/14/22, 16:09 น. การฉีด Fulvestrant สมุนไพรยาและอาหารเสริม

อาการวิงเวียนศีรษะ

นอนหลับยากหรือหลับยาก

ภาวะซึมเศร้า

ความวิตกกังวล

ความกังวลใจ

รู้สึกชา, รู้สึกเสียวซ่า, แทงหรือแสบร้อนบนผิวหนัง

เหงื่อออก

เลือดออกทางช่องคลอดผิดปกติ

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

หายใจถี่

อาการเจ็บหน้าอก

ลมพิษ

ผื่น

อาการคัน

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

หน้า คอ ลิ้น ปาก บวม บวม

ปวดหลังส่วนล่างหรือขา

ชา, รู้สึกเสียวซ่าหรืออ่อนแรงทีข่า

ปวดท้องด้านขวาบน

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

ปวดหรือแสบร้อนขณะปัสสาวะ

Fulvestrant อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่รับยานี้

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

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

เก็บนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์ของคุณ

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

ชื่อแรนด์

Faslodex®

แก้ไขล่าสุด - 05/15/2019

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา
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