
เม็ดฟรูซีน
(ฟูโรเซไมด์และไตรแอมเทอรีน)
อ่านเอกสารนี้อย่างละเอียดก่อนที่คุณจะเริ่มใชย้านี้ เนื่องจากมีข้อมูลสําคัญสําหรับ
คุณ
• เก็บแผ่นพับนีไ้ว้ คุณอาจต้องอ่านอีกครั้ง
• หากคุณมีคําถามเพิ่มเติม ใหส้อบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ
• ยานี้ได้รับการสั่งจ่ายสําหรับคุณเท่านั้น อย่าส่งต่อให้คนอื่น อาจเป็นอันตรายต่อพวกเขาแม้ว่า

อาการป่วยของพวกเขาจะเหมือนกับคุณก็ตาม
• หากคุณได้รับผลข้างเคียงใด ๆ พูดคุยกับแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงที่

อาจเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ดหูัวข้อที่ 4

ในแผ่นพับนี้:
1. Frusene คืออะไรและใชท้ําอะไร
2. สิ่งทีคุ่ณต้องรู้ก่อนรับประทาน Frusene
3. วิธีรับประทาน Frusene
4. ผลข้างเคียงทีอ่าจเกิดขึ้น
5. วิธีเก็บฟรูซีน
6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ

1. Frusene คืออะไรและใชท้ําอะไร

สารออกฤทธิข์องฟรูซีนอยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่ายาขับปัสสาวะ พวกมันทํางานบนไตของคุณเพื่อ
กําจัดนํ้าส่วนเกินออกจากร่างกาย คุณอาจไปพบแพทย์ด้วยปัญหาต่างๆ เช่น ข้อเท้าบวมหรือ
รู้สึกหายใจไม่ออก อาการเหล่านีแ้ละอาการอื่นๆ มักเกิดขึ้นเพราะมีนํ้าในร่างกายมากเกินไป

• คุณไดร้ับยาเม็ดเหล่านีเ้พื่อช่วยกําจัดนํ้าส่วนเกินนี้ และคุณจะสังเกตได้ว่าคุณปัสสาวะมากขึ้นทันที
หลังจากทีคุ่ณทานยาเม็ด

2. สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนรับประทาน Frusene

อย่าใช้ Frusene ถ้า:
• คุณแพ้ (แพง้่าย) ต่อ furosemide, triamterene หรือส่วนผสมอื่น ๆ ของยานี้ (ระบไุว้ใน

หัวข้อ 6)
• คุณแพซ้ัลโฟนาไมด์ ซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะชนิดหนึ่ง
• คุณมีปัญหาเกี่ยวกับไตหรือตับอย่างรุนแรง
• คุณได้รับแจ้งว่าคุณมีโพแทสเซียมในเลือดสูงหรือโซเดียมตํ่า

คําเตือนและข้อควรระวัง
พูดคุยกับแพทยห์รือเภสัชกรของคุณก่อนรับประทานฟรูซีนหาก:
• คุณมีอาการขาดกรดโฟลิก
• คุณมีต่อมลูกหมากโต (hyperplasia of the prostate)

TITLE - FUROSEMIDE + TRIAMTERENE / FRUSEMENE MEDICATION
PATIENT INFORMATION IN THAI

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-furosemide-triamterene-frusemene-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.1050.pdf


• คุณมีหรือคิดว่าคุณมีภาวะสมองเสื่อม
• คุณกําลังใชย้ากลุ่ม NSAIDs (ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใชส่เตียรอยด)์ เช่น ไอบูโพรเฟน หรือได

โคลฟีแนค
• คุณมีหรือเคยมปีัญหาเกี่ยวกับไตหรือตับ (รวมถึงผู้ป่วยสูงอาย)ุ เนื่องจากคุณอาจต้องไดร้ับ

การดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์
• คุณเป็นเบาหวาน
• คุณมีอาการหัวใจวายและ/หรือมีของเหลวในปอด (ปอดบวมนํ้า)

• คุณกําลังใชย้าอื่นสําหรับหัวใจหรือความดันโลหิตของคุณ แพทยข์องคุณอาจตัดสินใจ
เปลี่ยนปริมาณของยาเหล่านี้เมื่อคุณเริ่มใช้ Frusene

• คุณมีปัญหาในการปัสสาวะ
• คุณได้รับแจ้งจากแพทย์ของคุณว่าคุณแพ้นํ้าตาลบางชนิด

• คุณเป็นผู้สูงอายุ หากคุณใช้ยาอื่นอยู่ซึ่งอาจทําใหค้วามดันโลหิตลดลง และหากคุณมโีรคประจํา
ตัวอื่นๆ ที่เสี่ยงต่อความดันโลหิตลดลง

เด็ก
ห้ามใหย้านี้กับเด็ก

การตรวจเลือด
แพทย์ของคุณจะต้องตรวจเลือดเป็นประจํา

ยาอื่นๆ และ Frusene
แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ หากคุณกําลังรับประทาน เพิ่งกําลังรับประทาน หรืออาจกําลังใชย้า
อื่นอยู่
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แจ้งแพทย์ของคุณหากคุณกําลังดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี:้
• ยาขับปัสสาวะอื่น ๆ เช่น amiloride, spironolactone
• ยาที่ใชร้ักษาความดันโลหิตสูงและภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ เช่น beta blockers, digoxin, 

sotalol, ACE inhibitors, angiotensin receptor blockers, calcium-channel 
blockers และยาขับปัสสาวะ หากคุณมีคําถามใด ๆ ให้ถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

• ยาที่ใชร้ักษาความดันโลหิตตํ่า
• อาหารเสริมโพแทสเซียมหรือยาทีเ่ปลี่ยนระดับโพแทสเซียมหรือโซเดียมของร่างกาย

• ยาคลายกล้ามเนื้อ
• ยาปฏิชีวนะ (trimethoprim) และยาต้านไวรัส amantadine
• ยากดภูมิคุ้มกัน เช่น ciclosporin
• ยาที่ใชร้ักษาโรคเบาหวาน
• ยาที่ใชร้ักษาภาวะสมองเสื่อม เช่น ริสเพอรโิดน
• เกลือลเิธียม
• ยาลดไขมัน (โคเลสไทรามีน, คอเลสตีโพล, โคลไฟเบรต)
• ยากันชัก เช่น phenobarbitol, phenytoin และ carbamazepine
• ยาต้านการอักเสบรวมทั้ง corticosteroids และ NSAIDs เช่น ibuprofen



• ยาที่เปลี่ยนการทํางานของไตเช่น aminoglycoside, ยาปฏิชีวนะ cephalosporin, 
amphotericin B และ NSAIDs

• ยาที่เปลี่ยนการได้ยินของคุณเช่นยาปฏิชีวนะ aminoglycoside, cisplatin
• ยาที่เปลี่ยนฮอร์โมนของคุณรวมถึงยาคุมกําเนิดและยาต้านมะเร็งบางชนิด

• ยาที่ใชร้ักษาโรคหอบหืด (theophylline)

ผู้ป่วยควรสังเกตว่าการสูบบุหรี่สามารถลดผลกระทบของ Frusene

ฟรสุเซ่นกับอาหารและเครื่องดื่ม
ทาน Frusene Tablets กับนํ้าหนึ่งแก้วในขณะท้องว่าง ดูส่วนที่ 3

glycyrrhizin จํานวนมากซึ่งมีอยู่ในชะเอมเทศสามารถส่งผลต่อการทํางานของฟรูซีนได้ หากคุณ
ไม่แน่ใจ ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อขอคําแนะนํา

การตั้งครรภแ์ละให้นมบุตร
ไม่แนะนําใหร้ับประทาน Frusene ขณะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร แพทย์ของคุณจะเป็นผู้ตัดสินใจว่า
ผลประโยชน์นั้นมีมากกว่าความเสี่ยงหรือไม่

ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อขอคําแนะนําก่อนรับประทานยาใดๆ

หากคุณกําลังตั้งครรภ์หรือกําลังให้นมบุตร คิดว่าคุณกําลังตั้งครรภห์รือกําลังวางแผนที่จะมีลูก 
ขอคําแนะนําจากแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใชย้านี้

การขับรถและการใชเ้ครื่องจักร
ในช่วงเริ่มต้นของการรักษา ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการวิงเวียนศีรษะหรือเวียนศีรษะ หากเกิด
เหตุการณน์ี้ คุณไม่ควรขับรถหรือใช้เครื่องจักร

ฟรซูีนมแีลคโตส
หากคุณได้รับแจ้งจากแพทย์ว่าคุณแพน้ํ้าตาลบางชนิด ให้ติดต่อแพทย์ก่อนใชย้านี้

3. วิธีรับประทาน Frusene
ใช้ยานี้ตามทีแ่พทย์ของคุณบอกเสมอ ตรวจสอบกับแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณไม่แน่ใจ

สําหรับผู้ใหญแ่ละผู้สูงอายุ:
• ปริมาณปกตคิือ ½ ถึง 2 เม็ดในตอนเช้า แต่แพทยข์องคุณอาจบอกให้คุณกินมากกว่านี้

• ห้ามรับประทานเกิน 6 เม็ดต่อวัน
• เม็ดยามีเส้นแบ่งซึ่งจะช่วยใหคุ้ณผ่าครึ่งได้หากจําเป็น

• รับประทาน Frusene Tablets กับนํ้าหนึ่งแก้วในขณะท้องว่าง
• คุณจะพบว่าคุณมีความต้องการที่จะส่งนํ้าทันทหีลังจากรับประทาน Frusene ของคุณ 

ด้วยเหตุนี้ คุณควรนําแท็บเล็ตของคุณไปเป็นอย่างแรกใน



ในตอนเช้า เพื่อทีคุ่ณจะได้ดื่มนํ้าเพิ่มในช่วงเช้า ปล่อยให้คุณมีอิสระที่จะทํากิจวัตรตามปกติของคุณ
โดยไม่ถูกรบกวน ถ้างานของคุณเป็นตอนกลางคืน จะดีกว่าถ้าคุณทานยาเม็ดในตอนเย็น

เด็ก
Frusene ไม่แนะนําให้ใช้ในเด็ก

ผู้ป่วยที่มีปัญหาตับหรือไต
แพทย์ของคุณอาจเริ่มการรักษาในขนาดทีต่ํ่ากว่าและติดตามคุณอย่างใกล้ชิดก่อนที่จะเพิ่มขนาดยา

ถ้าคุณกิน Frusene มากกว่าที่ควร
หากคุณรับประทาน Frusene มากเกินไปโดยไม่ไดต้ั้งใจ คุณอาจไดร้ับนํ้ามากเกินไปและขาดนํ้า 
คุณอาจสังเกตเห็นสิ่งนีโ้ดยรู้สึกวิงเวียนหรือปวดกล้ามเนื้อ หากเป็นเช่นนี้ ให้ดื่มนํ้าปริมาณมาก 
และไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด

หากคุณลืมทานฟรูซีน
หากคุณลืมรับประทานยาตามปกติ ใหร้ับประทานทันทีทีน่ึกได้ จากนั้นให้ดําเนินการต่อไปเช่นเดิม 
อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยปริมาณที่ลืม

หากคุณหยุดทาน Frusene
อย่าหยุดรับประทานยานีโ้ดยไม่ได้แจ้งให้แพทย์ทราบก่อน หากคุณมีคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้
ผลิตภัณฑน์ี้ โปรดติดต่อแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น
เช่นเดียวกับยาทั้งหมด ยานีส้ามารถทําใหเ้กิดผลข้างเคียงได้ แม้ว่าจะไม่ใชทุ่กคนที่ได้รับก็ตาม

ผลข้างเคียงที่รุนแรง
หากคุณพบอาการข้างเคียงใดๆ ดังต่อไปนี้ โปรดติดต่อแพทย์หรือไปทีแ่ผนกผู้ป่วยในโรง
พยาบาลทีใ่กล้ที่สุดโดยทันท:ี

• ตุ่มพองของผิวหนังโดยมีหรือไม่มีพุพองทีป่าก ตา หรืออวัยวะเพศ
• ผื่นทีผ่ิวหนัง ได้แก่ ผื่นแดง ยกขึ้น เป็นก้อน คันหรือเป็นจุดๆ
• หายใจลําบาก

ผลข้างเคียงอื่นๆ
หากคุณพบผลข้างเคียงใด ๆ ในรายการด้านล่าง โปรดติดต่อแพทย์ของคุณ

ธรรมดามาก(พบในผู้ป่วยมากกว่า 1 ใน 100 ราย)
• ปากแห้งและรู้สึกกระหายนํ้า (ขาดนํ้า)
• การเปลี่ยนแปลงของระดับแร่ธาตุในเลือด (โซเดียม โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม) ซึ่ง

อาจทําใหเ้หนื่อยล้าและสับสน กล้ามเนื้อกระตุก ฟิต และโคม่า

• ความดันโลหิตลดลง



• รู้สึกไม่สบายหรือป่วย
• ท้องเสีย
• บางครั้งปัสสาวะของคุณอาจมสีีฟ้าเล็กน้อย นีไ้ม่มอีะไรต้องกังวล

ผิดปกติ(พบได้ระหว่าง 1 ใน 100 และ 1 ใน 1,000 ราย)
• ระดับกรดยูริกในเลือดและโรคเกาตส์ูง ซึ่งอาจทําใหข้้อต่อบวมและเจ็บปวดได้

• การเปลี่ยนแปลงของระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและไตรกลีเซอไรด์
• ปริมาณเลือดตํ่าซึ่งอาจทําใหคุ้ณรู้สึกปวดหัว
• ปัญหากระเพาะปัสสาวะ เช่น สูญเสียการควบคุม ปัสสาวะไมอ่อก หรือความถีเ่ปลี่ยนแปลง

• การเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวของลําไส้
• การทํางานของไตเปลี่ยนแปลงและระดับครีเอตินีนในเลือดสูงขึ้น
• ปวดกล้ามเนื้อ
• เวียนหัว
• หมุดและเข็ม
• กระสับกระส่าย เหนื่อยล้า หรือปวดหัว
• ปัญหาการมองเห็นของคุณ
• หัวใจเต้นผิดปกติ
• ความดันโลหิตตํ่า
• ระดับนํ้าตาลในเลือดเปลี่ยนแปลง
• ชํ้าโดยไมค่าดคิด
• หูหนวก (บางครั้งกลับไมไ่ด้)

หายาก(พบในผู้ป่วยน้อยกว่า 1 ใน 1,000 ราย)
• มีปัญหากับระบบภูมิคุ้มกันและเซลลเ์ม็ดเลือดแดงซึ่งอาจทําให้อ่อนแรง ผิวซีด หอบเหนื่อย ชํ้า

หรือติดเชื้อได้
• สูญเสียการได้ยินหรือหูอื้อ
• ปัญหาเกี่ยวกับตับและไตและตับอ่อนอักเสบ
• นิ่วในไต
• เพิ่มความไวต่อแสงแดด
• อุณหภูมิสูง
• ความอ่อนแอ

ไม่ทราบความถี่
• ลดเม็ดเลือดขาว
• ระดับแคลเซียมในปัสสาวะสูง
• สูญเสียการได้ยินทีเ่กิดจากปัญหาในหชูั้นในหรือเส้นประสาท
• โรคหนองในเทียมเฉียบพลันทั่วไป (AGEP) (การปะทุของยาไข้เฉียบพลัน)

• อาการวิงเวียนศีรษะ เป็นลม และหมดสติ (เกิดจากความดันเลือดตํ่าตามอาการ)

ผลกระทบต่อทารกแรกเกิด (โดยเฉพาะก่อนวัยอันควร)
• การปิดท่อหลอดเลือดแดงสิทธบิัตรอาจถูกขัดขวางหลังคลอด



• ลดการทํางานของไตและเลือดในปัสสาวะ (Nephrocalcinosis )

การรายงานผลข้างเคียง
หากคุณได้รับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิด
ขึ้นซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ คุณยังสามารถรายงานผลข้างเคียงได้โดยตรงผ่านโครงการใบ
เหลืองที:่www.mhra.gov.uk/yellowcard หรือค้นหา MHRA Yellow Card ใน Google 
Play หรือ Apple App Store คุณสามารถช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของยานี้
ได้โดยการรายงานผลข้างเคียง

5. วิธีเก็บฟรูซีน
เก็บยานี้ให้พ้นสายตาและมือเด็ก
• ห้ามใช้ยานีห้ลังจากวันหมดอายุซึ่งระบุไว้บนแถบตุ่มและบนภาชนะ วันหมดอายหุมายถึงวันสุดท้าย

ของเดือนนั้น
• เก็บเม็ดยาในภาชนะเดิม
• ห้ามเก็บทีอุ่ณหภูมิสูงกว่า 25 องศาเซลเซียส

อย่าทิ้งยาผ่านทางนํ้าเสียหรือของเสียในครัวเรือน ถามเภสัชกรของคุณถึงวิธีทิ้งยาที่คุณไม่ไดใ้ช้
อีกต่อไป มาตรการเหล่านี้จะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม

6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ

ฟรซูีนมีอะไรบ้าง
• สารออกฤทธิ์คือ ฟูโรเซไมด์ (40 มก.) และไตรแอมเทอรีน (50 มก.)
• ส่วนผสมอื่นๆ ได้แก่ แลคโตส แป้งข้าวโพด แป้งพรีเจลาติไนซ์ เจลาติน พอลิซอร์เบต 80 โซเดีย

มสตาร์ชไกลโคเลต และแมกนีเซยีมสเตียเรต

สิ่งที่ Frusene ดูเหมือนและเนื้อหาของแพ็ค
เม็ด Frusene เป็นเม็ดกลมสีเหลืองอ่อนและมจีําหน่ายในแถบพุพอง 14 เม็ด แพทย์ของคุณจะเป็น
ผู้ตัดสินใจว่าจะสั่งจ่ายยาให้คุณกี่เม็ด

ผู้ถืออนุญาตการตลาด Orion 
Corporation, Orionintie 1, 
FIN-02200 Espoo, ฟินแลนด์

ผู้ผลิต
โอไรออน คอร์ปอเรชั่น,
โอไรออน ฟาร์มา
Orionintie 1,
FIN-02200 Espoo, ฟินแลนด์

โอไรออน คอร์ปอเรชั่น,
โอไรออน ฟาร์มา
โจนซุนคาตู 7,
FI-24100 ซาโล ฟินแลนด์



จัดจําหน่ายในสหราชอาณาจักรโดย: 
Orion Pharma (UK) Limited, 
Oaklea Court,
22 พารค์ สตรีท,
นิวเบอรี
เบิร์กเชียร์
RG14 1EA

แผ่นพับนีไ้ดร้ับการแก้ไขล่าสุดเมื่อ 06/2018


