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การฉีดลิวโคโวริน
ออกเสียงว่า (loo koe vor 'ใน)

hy เป็นยานี้กําหนด?

การฉีด Leucovorin ใชเ้พื่อป้องกันผลร้ายของ methotrexate (Rheumatrex, Trexall; ยาเคมีบําบัดสําหรับมะเร็ง) เมื่อใช้ 
methotrexate เพื่อรักษามะเร็งบางชนิด การฉีด Leucovorin ใชใ้นการรักษาผู้ที่ได้รับยา methotrexate หรือยาที่คล้ายคลึงกัน
โดยไม่ได้ตั้งใจ การฉีด Leucovorin ยังใช้รักษาโรคโลหิตจาง (เซลล์เม็ดเลือดแดงในระดับตํ่า) ทีเ่กิดจากกรดโฟลิกในร่างกายในระดับ
ตํ่า การฉีด Leucovorin ยังใช้กับ 5-fluorouracil (ยาเคมีบําบัด) เพื่อรักษามะเร็งลําไส้ใหญแ่ละทวารหนัก (มะเร็งทีเ่ริ่มต้นใน
ลําไส้ใหญ)่ การฉีด Leucovorin อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่ากรดโฟลิกแอนะล็อก มันปฏิบัตติ่อผู้ที่ได้รับเมโธเทรกเซตโดยการปกป้อง
เซลล์ที่มีสุขภาพดีจากผลกระทบของเมโธเทรกเซต รักษาโรคโลหิตจางโดยการจัดหากรดโฟลกิที่จําเป็นสําหรับการสร้างเซลล์เม็ด
เลือดแดง รักษามะเร็งลําไส้ใหญ่และทวารหนักโดยเพิ่มผลของ 5-fluorouracil

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

การฉีด Leucovorin มาในรูปแบบสารละลาย (ของเหลว) และผงเพื่อผสมกับของเหลวและฉีดเข้าเส้นเลือดดํา (เข้าเส้นเลือด) หรือ
เข้ากล้ามเนื้อ เมื่อใช้การฉีดลิวโคโวรินเพื่อป้องกันผลร้ายของเมโธเทรกเซต หรือเพื่อรักษายาเกินขนาดของเมโธเทรกเซตหรือยาที่
คล้ายคลึงกัน มักจะไดร้ับทุก 6 ชั่วโมงจนกว่าการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารจะแสดงว่าไม่จําเป็นต้องใชอ้ีกต่อไป เมื่อใช้การฉีด 
leucovorin เพื่อรักษาภาวะโลหิตจาง มักให้วันละครั้ง เมื่อใชก้ารฉีดลิวโคโวรินเพื่อรักษามะเร็งลําไส้ใหญ่ มักจะให้วันละครั้งเป็นเวลา 
5 วัน โดยเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาที่อาจให้ซํ้าทุกๆ 4 ถึง 5 สัปดาห์

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนได้รับการฉีดลิวโคโวริน
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ลิวโคโวริน, เลโวเลอโคโวริน, กรดโฟลิก (โฟลเิซท, ในวิตามินหลายชนิด) หรือยา
อื่นๆ

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพรที่
คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี:้ ยาบางชนิดสําหรับอาการชักเช่น phenobarbital, phenytoin 
(Dilantin) และ
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พริมิโดน (ไมโซลีน); และ trimethoprim-sulfamethoxazole (Bactrim, Septra) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยา
หรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเป็นโรคโลหิตจาง (จํานวนเซลลเ์ม็ดเลือดแดงตํ่า) ซึ่งเกิดจากการขาดวิตามิน 
B12 หรือความสามารถในการดูดซึมวิตามิน B12 แพทย์ของคุณจะไม่กําหนดใหฉ้ีด leucovorin เพื่อรักษาโรคโลหิตจางชนิด
นี้

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมหีรือเคยมีของเหลวสะสมในช่องอกหรือบริเวณท้อง มะเร็งที่แพรก่ระจายไปยัง
สมองหรือระบบประสาท หรือโรคไต

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะได้รับการฉีดลิวโคโวริน 
ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

อาการชัก

เป็นลม

ท้องเสีย

ผื่น

ลมพิษ

อาการคัน

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

การฉีด Leucovorin อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะทีร่ับยานี้

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

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

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

ชื่อแรนด์

Wellcovorin®IV¶

ชื่อของเธอ

ปัจจัย Citrovorum

กรดโฟลินิก

5-formyl เตตระไฮโดรโฟเลต

¶ -สินค้าแบรนดน์ี้ไม่มีวางจําหน่ายแล้ว อาจมทีางเลือกทั่วไป
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