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Daunorubicin
ออกเสียงว่า (daw '' noe roo' bi sin)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

ต้องฉีด Daunorubicin ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลภายใต้การดูแลของแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการให้ยาเคมี
บําบัดสําหรับโรคมะเร็ง

Daunorubicin อาจทําใหเ้กิดปัญหาหัวใจที่ร้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ตลอดเวลาระหว่างการรักษาของคุณหรือ
หลายเดือนถึงหลายปีหลังจากการรักษาของคุณสิ้นสุดลง แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบก่อนและระหว่างการรักษาของคุณ 
เพื่อดวู่าหัวใจของคุณทํางานได้ดีเพียงพอสําหรับคุณทีจ่ะได้รับ Daunorubicin อย่างปลอดภัยหรือไม่ การทดสอบเหล่านีอ้าจ
รวมถึงการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG; การทดสอบทีบ่ันทึกกิจกรรมทางไฟฟ้าของหัวใจ) และการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (การ
ทดสอบที่ใชค้ลื่นเสียงเพื่อวัดความสามารถของหัวใจในการสูบฉีดเลือด) แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าคุณไม่ควรได้รับยานี้
หากการทดสอบแสดงความสามารถของหัวใจในการสูบฉีดเลือดลดลง แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็น
หรือเคยเป็นโรคหัวใจหรือการฉายรังสี (x-ray) ชนิดใดก็ตามทีบ่ริเวณหน้าอก แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบ หากคุณเคยใช้
หรือเคยได้รับยาเคมบีําบัดมะเร็งบางชนิด เช่น doxorubicin (Doxil), epirubicin (Ellence), idarubicin (Idamycin) 
หรือ mitoxantrone (Novantrone), cyclophosphamide (Cytoxan) หรือ trastuzumab (Herceptin) . หากคุณ
พบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันท:ี หายใจถี่; หายใจลําบาก; อาการบวมทีม่ือ เท้า ข้อเท้าหรือขาท่อนล่าง 
หรือหัวใจเต้นเร็วผิดปกตหิรือเต้นแรง

Daunorubicin อาจทําใหจ้ํานวนเซลล์เม็ดเลือดในไขกระดูกของคุณลดลงอย่างรุนแรง ซึ่งอาจทําใหเ้กิดอาการบางอย่างและ
อาจเพิ่มความเสี่ยงทีคุ่ณจะเกิดการติดเชื้อรุนแรงหรือมีเลือดออก หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ใหโ้ทรเรียกแพทย์ของคุณ
ทันที: มีไข้ เจ็บคอ ไอและคัดจมูกอย่างต่อเนื่อง หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ มีเลือดออกผิดปกตหิรือชํ้า

แจ้งแพทย์หากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคไตหรือตับ แพทย์ของคุณอาจต้องปรับขนาดยาหากคุณเป็นโรคไตหรือตับ

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบบางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบ
สนองของร่างกายคุณต่อ Daunorubicin

hy เป็นยานี้กําหนด?
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Daunorubicin ใช้ร่วมกับยาเคมบีําบัดอื่น ๆ เพื่อรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบมัยอีลอยด์ (AML; มะเร็งชนิดหนึ่ง
ของเซลล์เม็ดเลือดขาว) Daunorubicin ยังใช้กับยาเคมบีําบัดอื่น ๆ เพื่อรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันกลุ่มลิมโฟซิติก 
(ALL; มะเร็งชนิดหนึ่งของเซลลเ์ม็ดเลือดขาว) Daunorubicin อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่า anthracyclines มันทํางานโดยชะลอหรือ
หยุดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งในร่างกายของคุณ

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Daunorubicin มาในรูปแบบสารละลาย (ของเหลว) หรือเป็นผงสําหรับผสมกับของเหลวเพื่อฉีดเข้าเส้นเลือดดํา (เข้าเส้นเลือด) 
โดยแพทย์หรือพยาบาลในสถานพยาบาลพร้อมกับยาเคมบีําบัดอื่น ๆ เมื่อใช้ Daunorubicin เพื่อรักษา AML มักถูกฉีดวันละครั้ง
ในบางวันของระยะเวลาการรักษาของคุณ เมื่อใช้ Daunorubicin เพื่อรักษา ALL มักถูกฉีดสัปดาหล์ะครั้ง ความยาวของการรักษา
ขึ้นอยู่กับชนิดของยาทีคุ่ณกําลังใช้ ร่างกายของคุณตอบสนองต่อยาเหล่านีไ้ด้ดีเพียงใด และชนิดของมะเร็งที่คุณเป็น

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนได้รับการฉีดดอโนรูบิซิน
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ Daunorubicin ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในการฉีด Daunorubicin สอบถาม
เภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพ
รอื่นๆ ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงยาที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่สําคัญและสิ่งต่อไปนี:้ azathioprine 
(Imuran), cyclosporine (Neoral, Sandimmune), methotrexate (Rheumatrex, Trexall), sirolimus 
(Rapamune) และ tacrolimus (Prograf) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวัง
สําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อาจมีผลต่อ daunorubicin ดังนั้นควรแจ้งใหแ้พทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้
กระทั่งยาทีไ่มป่รากฏในรายการนี้

แจ้งแพทย์ของคุณหากคุณมีหรือเคยมีอาการป่วยใด ๆ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร คุณไม่ควรตั้งครรภใ์นขณะที่คุณได้รับการฉีด 
Daunorubicin หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับ Daunorubicin ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ Daunorubicin อาจเป็นอันตรายต่อ
ทารกในครรภ์

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Daunorubicin อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไมห่ายไป:
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คลื่นไส้

อาเจียน

แผลในปากและลําคอ

ท้องเสีย

อาการปวดท้อง

ผมร่วง

ปัสสาวะสีแดง

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

แดง ปวด บวม หรือแสบร้อนบริเวณทีฉ่ีดยา

ผื่น

ลมพิษ

อาการคัน

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

Daunorubicin อาจเพิ่มความเสี่ยงที่คุณจะเป็นมะเร็งชนิดอื่นๆ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใชย้านี้

Daunorubicin อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ 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
ตื่นขึ้นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

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

ชื่อแรนด์

เซรูบิดีน®

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682289.html 3/4

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
https://www.poisonhelp.org/help


14/4/22, 14:11 น. Daunorubicin สมุนไพรยาและอาหารเสริม

ชื่อของเธอ

Daunomycin

รูบิโดมัยซิน

แก้ไขล่าสุด - 15/12/2554

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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