
1 ชื่อผลิตภัณฑ์

ไฮเดร®แคปซูลแข็ง 500 มก.

2 องค์ประกอบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

แต่ละแคปซูลประกอบด้วยไฮดรอกซีคาร์บาไมด์ (ไฮดรอกซียูเรีย) 500 มก.

สารเพิ่มปริมาณที่ทราบผล:

ประกอบด้วยแลคโตสโมโนไฮเดรต 42.2 มก.

สําหรับรายการทั้งหมดของส่วนเติมเนื้อยา ดูหัวข้อ 6.1

3 รูปแบบทางเภสัชกรรม

แคปซูล: 500 มก.; สีเขียวขุ่นและชมพู ตรา BMS 303 ขนาด 0 แคปซูล

4 ลักษณะทางคลินิก

4.1 ข้อบ่งชี้การรักษา
การตอบสนองของเนื้องอกทีส่ําคัญต่อ Hydrea(ไฮดรอกซีคาร์บาไมด์)ได้รับการแสดงใหเ้ห็นในมะเร็งเม็ดเลือดขาว
ชนิด myelocytic เรื้อรัง (ระยะก่อนการรักษาและการดูแลแบบประคับประคอง) และมะเร็งระยะลุกลามซํ้าหรือที่
ผ่าตัดไม่ได้ของรังไข่ Hydrea ทีใ่ช้ควบคู่กับการบําบัดด้วยการฉายรังสมีีจุดประสงคเ์พื่อใช้ในการควบคุมเฉพาะ
ของมะเร็งศีรษะและลําคอในเซลลส์ความสัหลัก (epidermoid) ยกเว้นริมฝีปากและมะเร็งปากมดลูก

4.2 ปริมาณและวิธีการบริหาร
เนื่องจากความหายากของมะเร็งในรังไข่ และมะเร็งที่ศีรษะและคอในเด็ก จึงยังไม่มีการกําหนดขนาดยา ปริมาณ
ทั้งหมดควรขึ้นอยู่กับนํ้าหนักจริงหรือในอุดมคติของผู้ป่วย แล้วแต่จํานวนใดจะน้อยกว่า

ผู้ป่วยสูงอายุอาจต้องการขนาดยาทีต่ํ่ากว่า

การใช้ไฮดรอกซีคาร์บาไมดร์่วมกับสารกดประสาทอื่น ๆ พร้อมกันอาจจําเป็นต้องปรับขนาดยา

เนื้องอกที่เป็นของแข็ง:

การรักษาเป็นระยะ:
80 มก./กก. รับประทานเป็น aเดี่ยวปริมาณทุกที่สามวัน.

การบําบัดอย่างต่อเนื่อง:

20 ถึง 30 มก./กก. รับประทานเป็น aเดี่ยวปริมาณรายวัน.

ตารางการให้ยาแบบไม่ต่อเนื่องมีข้อดขีองความเป็นพิษที่ลดลง เนื่องจากผู้ป่วยในขนาดยานีแ้ทบไม่ต้องหยุดการ
รักษาอย่างสมบูรณเ์นื่องจากความเป็นพิษ

การรักษาร่วมกับการฉายรังสี: (มะเร็งที่ศีรษะและลําคอ) 80 มก./กก. รับประทาน
เป็น aเดี่ยวปริมาณทุกที่สามวัน.

ควรเริ่มการบริหาร Hydrea (ไฮดรอกซีคาร์บาไมด์) อย่างน้อยเจ็ดวันก่อนเริ่มการฉายรังสแีละใหด้ําเนินต่อไปใน
ระหว่างการฉายรังสรีวมทั้งหลังจากนั้นอย่างไม่มีกําหนด โดยที่ผู้ป่วยอาจได้รับการสังเกตอย่างเพียงพอและไม่พบ
ปฏิกิริยาผิดปกติหรือรุนแรง
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ควรให้การฉายรังสใีนปริมาณสูงสุดทีพ่ิจารณาว่าเหมาะสมสําหรับสถานการณ์การรักษาโดยเฉพาะ การปรับปริมาณ
การฉายรังสีมักไมจ่ําเป็นเมื่อใช้ Hydrea ควบคู่กันไป

มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Myelocytic เรื้อรังที่ดื้อต่อการรักษา: 

การรักษาอย่างต่อเนื่อง:

20 ถึง 30 มก./กก. รับประทานเป็น aเดี่ยวปริมาณรายวันขอแนะนํา

ระยะเวลาทดลองทีเ่พียงพอในการพิจารณาประสิทธิภาพของการต้านมะเร็งของไฮเดรียคือการรักษาหกสัปดาห์ เมื่อ
ขนาดของเนื้องอกถดถอยหรือหยุดการเจริญเติบโตของเนื้องอก การรักษาควรดําเนินต่อไปอย่างไม่มีกําหนด ควร
ระงับการรักษาหากจํานวนเม็ดเลือดขาวลดลงตํ่ากว่า 2500/mm3หรือจํานวนเกล็ดเลือดลดลงตํ่ากว่า 100,000/
mm3. ในกรณีเหล่านี้ ควรตรวจนับซํ้าหลังจากสามวัน และการบําบัดจะกลับมาทํางานต่อเมื่อจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสําคัญสูค่่าปกติ เนื่องจากการฟื้นตัวของเม็ดเลือดเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงมักจะจําเป็นต้องละเว้นเพียงไม่กี่โดส 
หากไม่มีการตอบสนองอย่างรวดเร็วในระหว่างการรักษาด้วยไฮดรอกซคีาร์บาไมด์และการฉายรังสีร่วมกัน การฉาย
รังสีอาจถูกขัดจังหวะด้วย อย่างไรก็ตาม ความจําเป็นในการเลื่อนการฉายรังสนีั้นมีน้อยมาก การรักษาด้วยรังสมีัก
จะดําเนินต่อไปโดยใชข้นาดยาและเทคนิคที่แนะนํา ภาวะโลหิตจางหากเกิดขึ้นควรแก้ไขด้วยการเปลี่ยนเลือดครบ
ส่วนโดยไม่ขัดจังหวะการรักษาด้วยไฮดรอกซีคาร์บาไมด์ เนื่องจากการสร้างเม็ดเลือดอาจถูกทําลายโดยการฉายรังสี
อย่างกว้างขวางหรือโดยสารต้านมะเร็งอื่นๆ

ความเจ็บปวดหรือความรู้สึกไม่สบายจากการอักเสบของเยื่อเมือกบริเวณทีฉ่ายรังสี (mucositis) ซึ่งมักควบคุม
โดยมาตรการต่างๆ เช่น ยาชาเฉพาะที่ และยาแก้ปวดที่รับประทาน หากปฏิกิริยารุนแรง การบําบัดด้วยไฮดรอกซี
คาร์บาไมด์อาจถูกระงับชั่วคราว หากรุนแรงมากอาจต้องเลื่อนปริมาณการฉายรังสีออกไปชั่วคราว อย่างไรก็ตาม 
แทบไม่มีความจําเป็นต้องยุติการรักษาเหล่านี้

อาการท้องร่วงอย่างรุนแรง เช่น อาการคลื่นไส้ อาเจียน และอาการเบื่ออาหารที่เกิดจากการรักษาแบบผสมผสาน 
มักจะควบคุมได้ด้วยการหยุดยาไฮเดรียชั่วคราว(ไฮดรอกซีคาร์บาไมด์)การบริหาร; ไม่ค่อยมีการหยุดชะงักของการ
ฉายรังสีเพิ่มเติมที่จําเป็น

ภาวะไตไมเ่พียงพอ

ไม่มีข้อมูลที่สนับสนุนคําแนะนําเฉพาะสําหรับการปรับขนาดยาในผู้ป่วยทีม่ีความบกพร่องทางไต เนื่องจากการขับ
ออกทางไตเป็นแนวทางในการกําจัด จึงควรพิจารณาลดปริมาณยาในประชากรกลุ่มนี้ แนะนําให้ติดตามพารามิเตอร์
ทางโลหิตวิทยาอย่างใกล้ชิด

ตับไม่เพียงพอ

ไม่มีข้อมูลที่สนับสนุนคําแนะนําเฉพาะสําหรับการปรับขนาดยาในผู้ป่วยทีม่ีความบกพร่องในการทํางานของตับ 
แนะนําให้ติดตามพารามิเตอร์ทางโลหิตวิทยาอย่างใกลช้ิด

วิธีการบริหาร

บันทึก: หากผู้ป่วยต้องการหรือไม่สามารถกลืนแคปซูลได้ เนื้อหาของแคปซูลอาจถูกเทลงในแก้วนํ้าและนําทันที 
วัสดุเฉื่อยบางชนิดทีใ่ชเ้ป็นพาหนะในแคปซูลอาจไม่ละลายและอาจลอยอยู่บนผิวได้

ผู้ป่วยทีท่านยาโดยการเทเนื้อหาของแคปซูลลงในนํ้าควรได้รับการเตือนว่านี่เป็นยาที่มีศักยภาพซึ่งต้องจัดการด้วย
ความระมัดระวัง ผู้ป่วยต้องไดร้ับการเตือนไมใ่ห้ผงสัมผัสกับผิวหนังและเยื่อเมือก รวมถึงการหลีกเลี่ยงการสูดดม
ผงเมื่อเปิดแคปซูล ผู้ที่ไม่ได้รับประทานไฮเดรียไม่ควรสัมผัส เพื่อลดความเสี่ยงของการสัมผัส ให้สวมถุงมือแบบใช้
แล้วทิ้งเมื่อจัดการกับ Hydrea หรือขวดที่มี Hydrea ใครก็ตามที่ใช้ Hydrea ควรล้างมือก่อนและหลังสัมผัสกับ
ขวดหรือแคปซูล หากผงหกใส่ ให้เช็ดออกทันทดี้วยผ้าขนหนูชุบนํ้าหมาดๆ และทิ้งในภาชนะที่ปิดสนิท เช่น ถุง
พลาสติก เช่นเดียวกับแคปซูลเปล่า Hydrea ควรเก็บให้ห่างจากเด็กและสัตวเ์ลี้ยง
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4.3 ข้อห้าม
ห้ามใช้ Hydrea ในผู้ป่วยที่เคยแพ้ยาไฮดรอกซีคาร์บาไมด์หรือส่วนประกอบอื่นๆ ของสูตรทีร่ะบุไว้ในหัวข้อ 6.1

ห้ามใช้ไฮดรอกซีคาร์บาไมดใ์นผู้ป่วยที่มภีาวะซึมเศร้าของไขกระดูก เช่น เม็ดเลือดขาว (< 2500 WBC/มม.)3) หรือ
ภาวะเกล็ดเลือดตํ่า (< 100,000/mm3) หรือโรคโลหิตจางรุนแรง

4.4 คําเตือนและข้อควรระวังพิเศษสําหรับการใช้งาน

คําเตือน

ไม่ควรเริ่มการรักษาด้วยไฮดรอกซีคาร์บาไมดห์ากการทํางานของไขกระดูกลดลงอย่างเห็นได้ชัด (ดู4.3 ข้อห้าม). 
การกดทับของไขกระดูกอาจเกิดขึ้น และเม็ดเลือดขาวมักเป็นอาการแรกและพบบ่อยที่สุด ภาวะเกล็ดเลือดตํ่าและ
ภาวะโลหิตจางเกิดขึ้นได้น้อยลง และมักไมค่่อยพบหากไม่มีภาวะเม็ดเลือดขาวมาก่อน อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวจาก
การกดทับของไขกระดูกจะดําเนินไปอย่างรวดเร็วเมื่อการรักษาถูกขัดจังหวะ ควรระลึกไว้เสมอว่าภาวะซึมเศร้าของ
ไขกระดูกมักเกิดขึ้นในผู้ป่วยทีเ่คยได้รับรังสรีักษาหรือยาเคมบีําบัดมะเร็งที่เป็นพิษต่อเซลล์ ควรใชไ้ฮดรอกซีคาร์บา
ไมดอ์ย่างระมัดระวังในผู้ป่วยรายดังกล่าว

ผู้ป่วยทีไ่ด้รับการบําบัดด้วยการฉายรังสใีนอดีตอาจมีอาการกําเริบของผื่นแดงหลังการฉายรังสี

มีรายงานกรณีของโรคโลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงในผู้ป่วยที่ไดร้ับ hydroxycarbamide สําหรับโรค 
myeloproliferative(ดู 4.8 ผลกระทบที่ไมพ่ึงประสงค์).ผู้ป่วยที่เป็นโรคโลหิตจางแบบถาวรควรได้รับการทดสอบใน
ห้องปฏิบัติการเพื่อประเมินภาวะเม็ดเลือดแดงแตก ในกรณีของการวินิจฉัยโรคโลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงที่ไดร้ับการ
ยืนยันแล้ว ควรยุตกิารให้ไฮดรอกซีคาร์บาไมด์

ต้องแก้ไขภาวะโลหิตจางอย่างรุนแรงด้วยการเปลี่ยนเลือดครบส่วนก่อนเริ่มการรักษาด้วยไฮดรอกซคีาร์บาไมด์

เนื่องจากไฮดรอกซีคาร์บาไมดอ์าจทําให้เกิดอาการง่วงนอนและผลกระทบทางระบบประสาทอื่นๆ ความตื่นตัวอาจลดลงในการ
ขับขีแ่ละการทํางานของเครื่องจักร (ดู 4.7 ผลกระทบต่อความสามารถในการขับขี่และการใชเ้ครื่องจักร)

ผู้ป่วยควรได้รับคําแนะนําใหร้ักษาปริมาณของเหลวทีเ่พียงพอ ผูป้่วยควรปรึกษาแพทย์ของตนเกี่ยวกับปริมาณที่ไม่
ไดร้ับ

ตับอ่อนอักเสบที่ร้ายแรงและไมร่้ายแรงเกิดขึ้นในผู้ป่วยทีต่ิดเชื้อ HIV ในระหว่างการรักษาด้วยไฮดรอกซคีาร์บาไมด์
และไดดาโนซีน โดยมีหรือไม่มสีตาวูดีน มีรายงานถึงความเป็นพิษต่อตับและความล้มเหลวของตับทีส่่งผลให้เสีย
ชีวิตในระหว่างการเฝ้าระวังหลังการขายในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV ที่ได้รับการรักษาด้วยไฮดรอกซีคาร์บาไมด์และยา
ต้านไวรัสอื่นๆ มีรายงานเหตุการณร์้ายแรงเกี่ยวกับตับในผู้ป่วยทีไ่ด้รับการรักษาด้วยไฮดรอกซคีาร์บาไมด์, ไดดาโน
ซีนและสตาวดูีนร่วมกัน ควรหลีกเลี่ยงการรวมกันนี้ มรีายงานผูป้่วยทีต่ิดเชื้อ HIV ทีไ่ด้รับไฮดรอกซีคาร์บาไมดร์่วม
กับยาต้านไวรัส ซึ่งรวมถึงยาดิดาโนซีนทีม่หีรือไม่มีสตาวดูีน

โรคปอดคั่นระหว่างหน้า ได้แก่ พังผืดในปอด การแทรกซึมของปอด โรคปอดอักเสบ และโรคถุงลมโป่งพอง/ถุงลม
โป่งพอง ในผู้ป่วยทีร่ักษาเนื้องอกมัยอีโลโปรลิเฟอเรทีฟ และอาจเกี่ยวข้องกับผลร้ายแรง ผูป้่วยทีเ่ป็นโรค 
pyrexia, ไอ, หายใจลําบาก หรืออาการทางระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ ควรได้รับการตรวจสอบ ตรวจสอบ และรักษา
อย่างใกล้ชิด หยุดยาไฮดรอกซีคาร์บาไมดใ์นทันที และรักษาด้วยคอร์ติโคสเตียรอยด์เพื่อแก้ไขเหตุการณ์ทีเ่กี่ยวกับ
ปอด (ดู 4.8 ผลกระทบทีไ่ม่พึงประสงค์)

ความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง

Megaloblastic erythropoiesis ซึ่งเป็นการจํากัดตัวเองมักพบได้ในช่วงต้นของการบําบัดด้วยไฮดรอกซีคาร์บา
ไมด์ การเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาคล้ายกับโรคโลหิตจางที่เป็นอันตราย แต่ไม่เกี่ยวข้องกับวิตามินบี12หรือขา
ดกรดโฟลิก macrocytosis อาจปกปิดการพัฒนาโดยบังเอิญของการขาดกรดโฟลิก ดังนั้นจึงอาจรับประกันการ
ให้กรดโฟลิกเพื่อป้องกันโรค ไฮดรอกซีคาร์บาไมด์อาจชะลอการกวาดล้างธาตเุหล็กในพลาสมา และลดอัตราการใช้
ธาตุเหล็กโดยเม็ดเลือดแดง แต่ดูเหมือนว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงเวลาการอยู่รอดของเซลลเ์ม็ดเลือดแดง
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ควรใช้ Hydroxycarbamide ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยทีม่ีความผิดปกติของไต

ในผู้ป่วยทีไ่ด้รับการรักษาด้วยไฮดรอกซีคาร์บาไมด์เป็นเวลานานสําหรับความผิดปกติของ myeloproliferative 
เช่น polycythemia vera และ thrombocythemia มรีายงานโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวทุติยภูมิ ไม่ทราบว่าผล 
leukemogenic นีเ้ป็นผลรองจาก hydroxycarbamide หรือเกี่ยวข้องกับโรคประจําตัวของผู้ป่วยหรือไม่

ความเป็นพิษต่อหลอดเลือดที่ผิวหนังรวมถึงแผลทีห่ลอดเลือดและเนื้อตายเน่าเกิดขึ้นในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ
ของ myeloproliferative ระหว่างการรักษาด้วยไฮดรอกซีคาร์บาไมด์ มีรายงานความเป็นพิษต่อหลอดเลือดส่วน
ใหญ่ในผู้ป่วยที่มีประวัตหิรือกําลังไดร้ับการบําบัดด้วย interferon เนื่องจากผลลัพธ์ทางคลินิกทีอ่าจรุนแรง
สําหรับแผลในหลอดเลือดที่ผิวหนังที่รายงานในผูป้่วยทีเ่ป็นโรค myeloproliferative ควรหยุดยาไฮดรอกซีคาร์
บาไมด์หากเกิดแผลทีห่ลอดเลือดที่ผิวหนังและควรเริ่มให้ยา cytoreductive ทางเลือกตามทีฟ่้อง

ใช้ในการตั้งครรภ์
ไฮดรอกซีคาร์บาไมดส์ามารถทําให้ทารกในครรภไ์ด้รับอันตรายได้ และได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นสารก่อมะเร็งใน
สัตว์ มีการสังเกตความผิดปกติในลูกหลานของกระต่ายและหนูที่ได้รับปริมาณเทียบเท่ากับหนึ่งในสามถึงสองเท่า
ของขนาดยาสูงสุดของมนุษย์ตามลําดับ ไม่มกีารศึกษาทีเ่พียงพอและมีการควบคุมอย่างดีในหญิงตั้งครรภ์ หากใช้
ยานี้ในระหว่างตั้งครรภ์หรือหากผู้ป่วยตั้งครรภข์ณะใช้ยาไฮดรอกซคีาร์บาไมด์ ผู้ป่วยควรทราบถึงอันตรายทีอ่าจ
เกิดกับทารกในครรภ์ ควรแนะนําให้สตรีมคีรรภม์ีบุตรเพื่อหลีกเลี่ยงการตั้งครรภข์ณะรับประทานไฮดรอกซีคาร์บา
ไมด์

ใช้ในการให้นมบุตร

ไฮดรอกซีคาร์บาไมดถ์ูกขับออกมาในนมของมนุษย์ เนื่องจากมีโอกาสเกิดอาการไม่พึงประสงค์ร้ายแรงในทารกทีเ่ข้า
รับการเลี้ยงดจูากไฮดรอกซีคาร์บาไมด์ จึงไม่แนะนําให้กินนมแม่ในระหว่างการรักษาด้วยไฮดรอกซีคาร์บาไมด์

การใช้ในเด็ก
ความปลอดภัยและประสิทธิผลในเด็กยังไมไ่ด้รับการจัดตั้งขึ้น

ใช้ในผูสู้งอายุ
ผู้ป่วยสูงอายุอาจมีความรู้สึกไวต่อผลของไฮดรอกซีคาร์บาไมด์มากกว่า และอาจต้องการขนาดยาทีต่ํ่ากว่า

การใช้ในเด็ก
ความปลอดภัยและประสิทธิผลในเด็กยังไมไ่ด้รับการจัดตั้งขึ้น

ใช้ในผูสู้งอายุ
ผู้ป่วยสูงอายุอาจมีความรู้สึกไวต่อผลของไฮดรอกซีคาร์บาไมด์มากกว่า และอาจต้องการขนาดยาทีต่ํ่ากว่า

ข้อควรระวัง

เมื่อเหมาะสม ควรให้คําปรึกษาแกผู่้ป่วยเกี่ยวกับการใช้มาตรการคุมกําเนิดระหว่างการรักษา

การใช้ไฮดรอกซีคาร์บาไมดแ์ละยากดประสาทอื่น ๆ หรือการฉายรังสพีร้อมกันอาจเพิ่มระดับของภาวะซึมเศร้าของ
ไขกระดูกหรืออาการไมพ่ึงประสงค์อื่น ๆ (ดู4.4 คําเตือนและข้อควรระวังพิเศษสําหรับการใชง้านและ4.8 ผลกระ
ทบที่ไม่พึงประสงค)์.

ผู้ป่วยควรได้รับแจ้งเพื่อรักษาปริมาณของเหลวทีเ่พียงพอและปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับปริมาณทีไ่ม่ได้รับ

การบําบัดด้วยไฮดรอกซีคาร์บาไมดต์้องได้รับการดูแลอย่างใกลช้ิด ควรพิจารณาสถานะทีส่มบูรณ์ของเลือด รวมถึง
การตรวจไขกระดูก หากมีการระบุ ตลอดจนการทํางานของไตและการทํางานของตับ ก่อนและซํ้าระหว่างการรักษา 
การกําหนดระดับฮีโมโกลบิน จํานวนเม็ดเลือดขาวทั้งหมด และจํานวนเกล็ดเลือดควรทําอย่างน้อยสัปดาหล์ะครั้ง
ตลอดช่วง
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หลักสูตรการบําบัดด้วยไฮดรอกซีคาร์บาไมด์ หากจํานวนเม็ดเลือดขาวลดลงเหลือน้อยกว่า 2500/mm3หรือเกล็ด
เลือดนับน้อยกว่า 100 000/mm3, ควรระงับการรักษาจนกว่าค่าจะสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญสูร่ะดับปกติ ภาวะโลหิต
จางหากเกิดขึ้นควรได้รับการจัดการด้วยการเปลี่ยนเลือดครบส่วนโดยไม่ขัดจังหวะการรักษาด้วยไฮดรอกซีคาร์บา
ไมด์

4.5 ปฏิกิริยากับยาอื่นและปฏิกิริยาในรูปแบบอื่น
การใช้ไฮดรอกซีคาร์บาไมดแ์ละยากดประสาทอื่น ๆ หรือการฉายรังสพีร้อมกันอาจเพิ่มโอกาสที่ไขกระดูกจะซึมเศร้า
หรืออาการไม่พึงประสงค์อื่น ๆ (ดู4.4 คําเตือนและข้อควรระวังพิเศษสําหรับการใชง้านและ4.8 ผลกระทบที่ไม่
พึงประสงค)์.

เนื่องจากไฮดรอกซีคาร์บาไมดอ์าจทําให้ระดับกรดยูริกในเลือดสูงขึ้น จึงอาจจําเป็นต้องปรับขนาดยายูริโคซูริก

การศึกษาในหลอดทดลองแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมของไซตาราบีนเพิ่มขึ้นอย่างมนีัยสําคัญในเซลล์ที่ไดร้ับการรักษาด้วยไฮ
ดรอกซีคาร์บาไมด์ ไม่ว่าการโต้ตอบนี้จะนําไปสู่ความเป็นพิษเสริมฤทธิ์ในการตั้งค่าทางคลินิกหรือความจําเป็นในการปรับ
เปลี่ยนขนาดยาไซตาราบีนยังไม่ได้รับการจัดตั้งขึ้น

จากการศึกษาพบว่ามีการแทรกแซงเชิงวิเคราะห์ของไฮดรอกซคีาร์บาไมด์กับเอ็นไซม์ (ยูเรีย ยูริเคส และแลคติกดีไฮ
โดรจีเนส) ที่ใชใ้นการตรวจวัดยูเรีย กรดยูริก และกรดแลคติก ส่งผลให้ผลลัพธ์เหล่านี้สูงขึ้นอย่างไม่ถูกต้องในผู้
ป่วยที่ไดร้ับการรักษาด้วยไฮดรอกซีคาร์บาไมด์ เนื่องจากไฮดรอกซคีาร์บาไมด์อาจทําใหร้ะดับกรดยูริกในเลือดสูงขึ้น 
จึงอาจจําเป็นต้องปรับขนาดยายูริโคซูริก

มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อการเกิดโรคจากวัคซีนรวมระบบทีร่้ายแรงด้วยการใชว้ัคซีนที่มีชีวิตร่วมกัน ไม่แนะนําให้ใช้
วัคซีนที่มีชีวิตในผู้ป่วยทีก่ดภูมิคุ้มกัน

การฉีดวัคซีน

การใช้ Hydrea ร่วมกับวัคซีนไวรัสทีม่ีชีวิตอาจกระตุ้นให้เกิดการจําลองแบบของไวรัสวัคซีน และ/หรืออาจเพิ่ม
ปฏิกิริยาที่ไม่พึงประสงค์ของไวรัสวัคซีน เนื่องจากกลไกการป้องกันตามปกตอิาจถูกระงับโดย Hydrea การฉีด
วัคซีนด้วยวัคซีนที่มชีีวิตในผู้ป่วยที่ได้รับ Hydrea อาจส่งผลใหเ้กิดการติดเชื้อรุนแรง การตอบสนองของ
แอนติบอดีของผูป้่วยต่อวัคซีนอาจลดลง ควรหลีกเลี่ยงการใชว้ัคซีนทีม่ีชีวิตและขอคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญเป็น
รายบุคคล

4.6 การเจริญพันธุ์ การตั้งครรภแ์ละให้นมบุตร

ภาวะเจริญพันธุ์

พบ Azoospermia หรือ oligspermia ซึ่งบางครั้งสามารถย้อนกลับได้ ในผู้ชาย ผู้ป่วยชายควรได้รับแจ้งเกี่ยว
กับความเป็นไปได้ของการอนุรักษส์เปิร์มก่อนเริ่มการรักษา

ไฮดรอกซีคาร์บาไมดอ์าจเป็นพิษต่อพันธุกรรม ผู้ชายที่เข้ารับการบําบัดควรใชม้าตรการคุมกําเนิดที่ปลอดภัย
ระหว่างและอย่างน้อย 1 ปีหลังการรักษา (ดู 4.8 ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์)

ผู้ป่วยหญิงที่มีศักยภาพในการสืบพันธุ์ควรได้รับคําแนะนําให้ใชก้ารคุมกําเนิดอย่างมีประสิทธิผลในระหว่างการรักษา
และอย่างน้อย 6 เดือนหลังการรักษา

การตั้งครรภ์

ไฮดรอกซีคาร์บาไมดส์ามารถทําให้ทารกในครรภไ์ด้รับอันตรายได้ และได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นสารก่อมะเร็งใน
สัตว์ มีการสังเกตความผิดปกติในลูกหลานของกระต่ายและหนูที่ได้รับปริมาณเทียบเท่ากับหนึ่งในสามถึงสองเท่า
ของขนาดยาสูงสุดของมนุษย์ตามลําดับ ไม่มกีารศึกษาทีเ่พียงพอและมีการควบคุมอย่างดีในหญิงตั้งครรภ์ หากใช้
ยานี้ในระหว่างตั้งครรภ์หรือหากผู้ป่วยตั้งครรภข์ณะใช้ยาไฮดรอกซคีาร์บาไมด์ ผู้ป่วยควรทราบถึงอันตรายทีอ่าจ
เกิดกับทารกในครรภ์ ควรแนะนําให้สตรีมคีรรภม์ีบุตรเพื่อหลีกเลี่ยงการตั้งครรภข์ณะรับประทานไฮดรอกซีคาร์บา
ไมด์
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ให้นมบุตร

ไฮดรอกซีคาร์บาไมดถ์ูกขับออกมาในนมของมนุษย์ เนื่องจากมีโอกาสเกิดอาการไม่พึงประสงค์ร้ายแรงในทารกทีเ่ข้า
รับการเลี้ยงดจูากไฮดรอกซีคาร์บาไมด์ จึงไม่แนะนําให้กินนมแม่ในระหว่างการรักษาด้วยไฮดรอกซีคาร์บาไมด์

4.7 ผลกระทบต่อความสามารถในการขับขี่และการใช้เครื่องจักร

เนื่องจากไฮดรอกซีคาร์บาไมดอ์าจทําให้เกิดอาการง่วงนอนและผลกระทบทางระบบประสาทอื่นๆ ผู้ป่วยที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาจึงไมค่วรขับรถหรือใช้เครื่องจักร หากมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นหรือจนกว่าจะทราบถึงความไว
ของแต่ละคน

4.8 ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์

โลหิตวิทยา

อาการไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่เกิดจากภาวะซึมเศร้าของไขกระดูก (leukopenia, anemia, และ thrombocytopenia 
บางครั้ง) โรคโลหิตจาง Haemolytic (ดู4.4 คําเตือนและข้อควรระวังพิเศษสําหรับการใช้งาน).

ระบบทางเดินอาหาร

อาการทางระบบทางเดินอาหารทีไ่ม่พึงประสงค์ ได้แก่ เปื่อย เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง และท้องผูก

แพทย์ผิวหนัง

ปฏิกิริยาที่ผิวหนัง ได้แก่ ผื่นตามผิวหนัง, ผื่นแดงบนใบหน้า, และเกิดผื่นแดงบริเวณรอบข้าง, แผลทีผ่ิวหนัง, ผื่น
ผิวหนังคล้ายผิวหนังอักเสบ, โรคลูปัสผิวหนัง ผมร่วงเกิดขึ้นน้อยมาก ผู้ป่วยบางรายพบรอยดํา รอยคลํ้าบนเล็บ 
ผื่นแดง การฝ่อของผิวหนังและเล็บ การขูดขีด มีเลือดคั่งสมี่วง และผมร่วง มักพบในผู้ป่วยบางรายหลังจากรักษา
ด้วยไฮดรอกซีคาร์บาไมด์ทุกวันเป็นเวลานานหลายปี มะเร็งผิวหนังยังพบไม่บ่อยนัก

ประสาท

ปริมาณมากอาจทําให้ง่วงนอนปานกลาง การรบกวนทางระบบประสาทเกิดขึ้นไม่บ่อยนักและจํากัดเฉพาะอาการปวด
ศีรษะ เวียนศีรษะ อาการเวียนศีรษะ อาการประสาทหลอน และอาการชัก

ไต

ไฮดรอกซีคาร์บาไมดใ์นบางครั้งอาจทําให้การทํางานของท่อไตบกพร่องชั่วคราวพร้อมกับระดับกรดยูริกในเลือด 
BUN และครีเอตินีนในซีรัม Dysuria เกิดขึ้นน้อยมาก

ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

โรคลูปัส erythematosus ระบบ

ระบบทางเดินหายใจ

โรคปอดคั่นระหว่างหน้า, โรคปอดบวม, ถุงลมอักเสบ, ถุงลมอักเสบจากภูมิแพ,้ ไอ

ภูมิไวเกิน

ไขท้ี่เกิดจากยา
มีรายงานไข้สูง (> 39°C) ที่ต้องรักษาในโรงพยาบาลในบางกรณีร่วมกับอาการทางเดินอาหาร ปอด กล้ามเนื้อและ
กระดูก ตับ ทางเดินนํ้าดี ผิวหนังหรือหลอดเลือดหัวใจ การเริ่มมีอาการมักเกิดขึ้นภายใน 6 สัปดาหข์องการเริ่มต้น
และแก้ไขทันทีหลังจากหยุดไฮดรอกซีคาร์บาไมด์ เมื่อไขซ้ํ้าแล้วซํ้าอีกจะเกิดขึ้นอีกภายใน 24 ชั่วโมง
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อื่น

มีรายงานถึงไข้ หนาวสั่น วิงเวียน อ่อนเปลี้ยเพลียแรง azoospermia oligospermia cholestasis ตับอักเสบ 
เนื้องอก lysis syndrome และเอนไซมต์ับสูง

ความสัมพันธ์ของไฮดรอกซีคาร์บาไมดก์ับการพัฒนาของปฏิกิริยาปอดเฉียบพลันซึ่งประกอบด้วยการแทรกซึมของ
ปอดแบบกระจาย, พังผืด, อาการบวมนํ้าที่ปอด, ไข้และหายใจลําบากมักไม่ค่อยรายงาน

ความเป็นพิษของหลอดเลือดที่ผิวหนังรวมถึงแผลที่หลอดเลือดและเนื้อตายเน่าเกิดขึ้นในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ
ของ myeloproliferative ระหว่างการรักษาด้วยไฮดรอกซีคาร์บาไมด์ ความเป็นพิษต่อหลอดเลือดเหล่านีไ้ด้รับ
การรายงานบ่อยที่สุดในผู้ป่วยทีม่ปีระวัติหรือกําลังได้รับปฏิกิริยาจากการรักษาด้วยอินเตอร์เฟอรอน (ดู4.4 คํา
เตือนและข้อควรระวังพิเศษสําหรับการใชง้าน).

มีรายงานผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV ที่ได้รับ hydroxycarbamide ร่วมกับยาต้านไวรัส โดยเฉพาะ didanosine ร่วม
กับ stavudine ผู้ป่วยทีไ่ด้รับ hydroxycarbamide ร่วมกับ didanosine, stavudine และ indinavir พบว่า
เซลล์ CD4 ลดลงเฉลี่ยประมาณ 100/mm3

(ด4ู.4 คําเตือนและข้อควรระวังพิเศษสําหรับการใช้งาน).

รวมไฮดรอกซคีาร์บาไมดแ์ละการฉายรังสบีําบัด

อาการไม่พึงประสงค์ที่สังเกตได้จากการรักษาด้วยไฮดรอกซีคาร์บาไมดแ์ละการฉายรังสีแบบผสมผสานมคีวามคล้ายคลึง
กับอาการที่รายงานด้วยการใช้ไฮดรอกซีคาร์บาไมด์เพียงอย่างเดียว ผลกระทบเหล่านี้ส่วนใหญร่วมถึงภาวะซึมเศร้าของ
ไขกระดูก (โลหิตจางและเม็ดเลือดขาว) และการระคายเคืองในกระเพาะอาหาร ผู้ป่วยเกือบทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยไฮ
ดรอกซีคาร์บาไมด์ร่วมกับการฉายรังสีอย่างเพียงพอจะแสดงใหเ้ห็นภาวะเม็ดเลือดขาวลดลงพร้อมกัน จํานวนเกล็ดเลือด
ลดลง (<100,000/mm3) เกิดขึ้นน้อยมากและเฉพาะในที่ที่มีเม็ดเลือดขาวที่ทําเครื่องหมายไวเ้ท่านั้น นอกจากนีย้ังมี
รายงานความทุกข์ทรมานในกระเพาะอาหารด้วยการฉายรังสีเพียงอย่างเดียวและร่วมกับการบําบัดด้วยไฮดรอกซีคาร์บา
ไมด์

ควรระลึกไวเ้สมอว่าปริมาณรังสีในการรักษาเพียงอย่างเดียวทําใหเ้กิดอาการข้างเคียงเช่นเดียวกับไฮดรอกซีคาร์บา
ไมด์ การรักษาแบบผสมผสานอาจทําใหอุ้บัติการณ์และความรุนแรงของผลข้างเคียงเหล่านี้เพิ่มขึ้น

แม้ว่าการอักเสบของเยื่อเมือกบริเวณที่ฉายรังสี (mucositis) เกิดจากการฉายรังสเีพียงอย่างเดียว ผู้วิจัยบางคน
เชื่อว่ากรณทีี่รุนแรงกว่านั้นเกิดจากการรักษาแบบผสมผสาน

การรายงานอาการไมพ่ึงประสงคท์ีน่่าสงสัย

การรายงานอาการไม่พึงประสงค์ที่น่าสงสัยหลังจากการอนุมัติยาเป็นสิ่งสําคัญ ช่วยให้สามารถตรวจสอบความ
สมดุลของผลประโยชน์/ความเสี่ยงของยาได้อย่างต่อเนื่อง บุคลากรทางการแพทย์รายงานอาการไม่พึงประสงคท์ี่
น่าสงสัยhttps://nzphvc.otago.ac.nz/reporting

4.9 ยาเกินขนาด

มีรายงานเกี่ยวกับความเป็นพิษของเยื่อเมือกเฉียบพลันในผูป้่วยทีไ่ด้รับ hydroxycarbamide ในปริมาณที่มากก
ว่าปริมาณที่แนะนําปกตหิลายเท่า อาการปวด ผื่นแดงม่วง อาการบวมนํ้าที่ฝ่ามือและฝ่าเท้า ตามด้วยขนาดของมือ
และเท้า รอยดําทั่วผิวที่รุนแรง และปากเปื่อยเฉียบพลันรุนแรง

ในกรณีของการใช้ยาเกินขนาด ให้ล้างกระเพาะทันที ตามด้วยการบําบัดหัวใจและหลอดเลือดแบบประคับประคอง 
จําเป็นต้องมีการตรวจสอบระบบเม็ดเลือดในระยะยาว

สําหรับคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดการยาเกินขนาด โปรดติดต่อ National Poisons Center ที่หมายเลข 0800 POISON 
(0800 764766)

5 คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา

5.1 คุณสมบัตทิางเภสัชพลศาสตร์
กลุ่มยารักษาโรค: สารต้านมะเร็งอื่นๆ รหัส ATC: L01XX05
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กลไกที่แม่นยําซึ่งไฮดรอกซีคาร์บาไมดก์่อให้เกิดผลต่อเซลลเ์ป็นพิษไม่สามารถอธิบายได้ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม 
รายงานการศึกษาต่างๆ เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หนู และมนุษยส์นับสนุนสมมติฐานทีว่่าไฮดรอกซคีาร์บาไมด์
ทําให้เกิดการยับยั้งการสังเคราะหด์ีเอ็นเอในทันทโีดยไม่รบกวนการสังเคราะหก์รดไรโบนิวคลอีิกหรือโปรตีน 
สมมติฐานนี้อธิบายว่าทําไมภายใต้เงื่อนไขบางประการ

กลไกการทํางาน 3 ประการได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพทีเ่พิ่มขึ้นของการใช้ไฮดรอกซคีาร์บาไมด์ร่วมกับ
การฉายรังสีมะเร็งเซลล์สความสั (อีพิเดอร์มอยด์) ทีศ่ีรษะและลําคอในหลอดทดลองการศึกษาทีใ่ช้เซลลห์นูแฮมส
เตอรจ์ีนแนะนําว่าไฮดรอกซีคาร์บาไมด์ (1) เป็นอันตรายต่อเซลล์ S-stage ทีต่้านทานคลื่นวิทยุตามปกติ และ (2) 
กักเซลล์อื่นๆ ของวัฏจักรเซลลใ์นขั้นการสังเคราะห์ G1 หรือก่อน DNA ซึ่งเซลล์เหล่านี้อ่อนไหวต่อผลกระทบมาก
ที่สุด ของการฉายรังสี กลไกการออกฤทธิท์ี่สามได้รับการสร้างทฤษฎบีนพื้นฐานของในหลอดทดลองการศึกษา
เซลล์ HeLa; ปรากฏว่าไฮดรอกซีคาร์บาไมดโ์ดยการยับยั้งการสังเคราะห์ DNA ขัดขวางกระบวนการซ่อมแซมตาม
ปกตขิองเซลลท์ี่เสียหายแต่ไมถู่กฆ่าโดยการฉายรังสีจึงทําให้อัตราการรอดตายลดลง การสังเคราะหอ์าร์เอ็นเอและ
โปรตีนไม่แสดงการเปลี่ยนแปลงใดๆ

5.2 คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์
หลังจากการบริหารช่องปากในมนุษย์ ไฮดรอกซีคาร์บาไมด์จะถูกดูดซึมได้ง่ายจากทางเดินอาหาร ยาถึงความเข้มข้น
ของซีรั่มสูงสุดภายใน 2 ชั่วโมง ประมาณ 80% ของขนาดยาทางปากหรือทางหลอดเลือดดําขนาด 7 ถึง 30 มก./
กก. อาจหายไดใ้นปัสสาวะภายใน 12 ชั่วโมง

ไฮดรอกซีคาร์บาไมดข์้ามกําแพงเลือดและสมอง

5.3 ข้อมูลความปลอดภัยพรีคลินิก

เภสัชวิทยาสัตว์และพิษวิทยา

LD .ในช่องปาก50ของไฮดรอกซีคาร์บาไมด์คือ 7330 มก./กก. ในหนูทดลอง และ 5780 มก./กก. ในหนูทดลอง ให้ครั้ง
เดียว

ในการศึกษาความเป็นพิษกึ่งเฉียบพลันและเรื้อรังในหนู การค้นพบทางพยาธิวิทยาที่สอดคล้องกันมากที่สุดคือ 
hypoplasia ของไขกระดูกที่ไม่รุนแรงถึงปานกลางที่เกี่ยวข้องกับปริมาณยาที่เห็นได้ชัด เช่นเดียวกับความแออัดของ
ปอดและการเกิดจุดของปอด ที่ระดับขนาดยาสูงสุด (1260 มก./กก./วัน เป็นเวลา 37 วัน จากนั้น 2520 มก./กก./วัน 
เป็นเวลา 40 วัน) จะเกิดการฝ่อของอัณฑะโดยไม่มีการสร้างสเปิร์ม ในสัตว์หลายชนิดพบว่าเซลล์ตับถูกทําลายด้วยการ
เปลี่ยนแปลงของไขมัน ในสุนัข อาการซึมเศร้าของไขกระดูกในระดับเล็กน้อยถึงชัดเจนเป็นการค้นพบที่สอดคล้องกัน 
ยกเว้นที่ระดับปริมาณที่ตํ่ากว่า นอกจากนี้ ที่ระดับขนานยาที่สูงขึ้น (140 ถึง 420 มก. หรือ 140 ถึง 1260 มก./กก./
สัปดาห์ โดยให้ 3 หรือ 7 วันต่อสัปดาห์เป็นเวลา 12 สัปดาห์) การชะลอการเจริญเติบโต ค่านํ้าตาลในเลือดเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 
และภาวะโลหิตจางในตับหรือม้าม ตรวจพบการจับกุมตัวอสุจิแบบย้อนกลับได้ ในระดับที่สูงขึ้น มักเป็นอันตรายถึงชีวิต 
ปริมาณ (400 ถึง 800 มก./กก./วัน เป็นเวลา 7 ถึง 15 วัน) พบเลือดออกและคั่งในปอด สมอง และทางเดินปัสสาวะ 
สัตว์ทดลองบางชนิดสามารถสังเกตผลกระทบต่อหัวใจและหลอดเลือด (อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต ความดัน
เลือดตํ่าในช่องท้อง การเปลี่ยนแปลงของ EKG) และการเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยา (ภาวะเม็ดเลือดแดงแตกเล็กน้อย 
methemoglobinemia เล็กน้อย) ในสัตว์ทดลองบางชนิดในปริมาณที่เกินระดับทางคลินิก

การก่อมะเร็ง, การกลายพันธุ,์ การด้อยค่าของภาวะเจริญพันธุ์

ไฮดรอกซีคาร์บาไมดเ์ป็นพิษต่อพันธุกรรมอย่างชัดเจนและสันนิษฐานว่าเป็นสารก่อมะเร็งซึ่งแสดงถึงความเสี่ยงต่อ
สารก่อมะเร็งในมนุษย์ ในผู้ป่วยที่ได้รับ hydroxycarbamide ในระยะยาวสําหรับความผิดปกตขิอง 
myeloproliferative เช่น polycythemia vera และ thrombocytemia มีรายงานมะเร็งเม็ดเลือดขาวทุติยภูมิ 
ไม่ทราบว่าผลของมะเร็งเม็ดเลือดขาวนีเ้ป็นผลรองจากไฮดรอกซคีาร์บาไมด์หรือโรคประจําตัวของผู้ป่วยหรือไม่ 
มะเร็งผิวหนังยังไดร้ับการรายงานในผู้ป่วยทีไ่ด้รับไฮดรอกซคีาร์บาไมด์ในระยะยาว

6 คุณสมบัติทางเภสัชกรรม

6.1 รายการสารเพิ่มปริมาณ

กรดมะนาว,
แลคโตส
แมกนีเซียมสเตียเรต,
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โซเดียมฟอสเฟต
เจลาตินและ,
สีแคปซูล (ไททาเนียมไดออกไซด์, อีริโทรซีน, คาร์มีนสีครามและไอรอนออกไซด์สเีหลือง) หมึกพิมพ์: 
OPACODE 1-S-277002.

6.2 ความไม่ลงรอยกัน
ไม่สามารถใช้ได้.

6.3 อายุการเก็บรักษา

ขวด แก้ว: 36 เดือน นับจากวันทีผ่ลิต โดยเก็บไวท้ีอุ่ณหภูมิหรือตํ่ากว่า 30°C

ขวด พลาสติก HDPE พร้อมฝาปิดป้องกันเด็ก: 18 เดือนนับจากวันทีผ่ลิต โดยเก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิไม่เกิน 30°C

6.4 ข้อควรระวังพิเศษสําหรับการจัดเก็บ
เก็บที่อุณหภูมิตํ่ากว่า 30°C; หลีกเลี่ยงความร้อนสูงเกินไป ปิดขวดให้แน่น จ่ายในภาชนะทีป่ิดสนิท

6.5 ลักษณะและเนื้อหาของภาชนะ
ขวดโหลแก้ว 100 แคปซูล.

ขวดพลาสติก HDPE พร้อมฝาทนเด็ก 100 แคปซูล

บรรจภุัณฑ์บางประเภทอาจไม่มจีําหน่าย

6.6 ข้อควรระวังพิเศษสําหรับการกําจัด
เพื่อลดความเสี่ยงของการสัมผัสทางผิวหนัง ให้สวมถุงมือที่ป้องกันการรั่วซึมเสมอเมื่อจัดการขวดที่บรรจุแคปซูล
ไฮเดรีย ซึ่งรวมถึงกิจกรรมการจัดการทั้งหมดในสถานพยาบาล ร้านขายยา ห้องเก็บของ และสถานพยาบาลที่บ้าน 
รวมถึงในระหว่างการแกะกล่องและการตรวจสอบ การขนส่งภายในสถานทีแ่ละการเตรียมยาและการบริหาร

ควรทิ้งยาหรือของเสียที่ไมไ่ด้ใชต้ามข้อกําหนดของท้องถิ่น

7 ตารางการแพทย์

ใบสั่งยา

8 สปอนเซอร์

Bristol-Myers Squibb (NZ) Limited 
Private Bag 92518
โอ๊คแลนด์ 1141

โทร: โทรฟรี 0800 167 567

9 วันที่ได้รับการอนุมัติครั้งแรก

31 ธันวาคม 2512

10 วันที่แก้ไขข้อความ

20 ธันวาคม 2564

ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนมาตรา สรุปข้อมูลใหม่
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4.2 ปริมาณ
กระบวนการ

การบริหาร

และ
ของ

จัดข้อความด้วยถ้อยคําบ่งชี้

4.6 ภาวะเจริญพันธุ์
การตั้งครรภ์และ
การให้นม

เพิ่มข้อความต่อไปนี้:
ผู้ป่วยหญิงที่มีศักยภาพในการสืบพันธุ์ควรได้รับคําแนะนําใหใ้ช้การคุมกําเนิดอย่างมี
ประสิทธิผลในระหว่างการรักษาและอย่างน้อย 6 เดือนหลังการรักษา
ย้ายข้อความจาก Carcinogenesis, Mutagenesis, Impairment of Fertility และ
เพิ่มข้อความในการอ้างอิงส่วนที่ 4.8

®Hydrea เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bristol-Myers Squibb Company
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