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Dutasteride
ออกเสียงว่า (doo tas 'teer ide)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Dutasteride ใช้เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับยาอื่น (tamsulosin [Flomax]) เพื่อรักษาภาวะต่อมลูกหมากโต (BPH; การขยายตัว
ของต่อมลูกหมาก) Dutasteride ใช้ในการรักษาอาการของเพลี้ยกระโดดสนีํ้าตาลและอาจลดโอกาสของการพัฒนาปัสสาวะ
เฉียบพลัน (ไม่สามารถปัสสาวะกะทันหัน) Dutasteride อาจลดโอกาสที่ต้องผ่าตัดต่อมลูกหมาก Dutasteride อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียก
ว่าสารยับยั้ง 5-alpha reductase มันทํางานโดยปิดกั้นการผลิตสารธรรมชาติที่ขยายต่อมลูกหมาก

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Dutasteride มาเป็นแคปซูลทางปาก มักรับประทานวันละครั้งโดยมีหรือไม่มีอาหาร ใช้ dutasteride ในเวลาเดียวกันทุกวัน 
ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้ 
dutasteride ตรงตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

กลืนแคปซูลทั้งหมด อย่าเปิดเคี้ยวหรือบดขยี้

อาการของคุณอาจดีขึ้นหลังจากที่คุณทานดูเตสเตอไรด์เป็นเวลา 3 เดือน แต่อาจต้องใช้เวลา 6 เดือนหรือนานกว่านั้นคุณจึงจะเห็น
ประโยชน์เต็มทีข่องดเูตสเตอไรด์ พูดคุยกับแพทย์เกี่ยวกับความรู้สึกของคุณในระหว่างการรักษา

Dutasteride อาจควบคุมอาการของคุณได้ แต่จะไม่สามารถรักษาอาการของคุณได้ ใช้ dutasteride ต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึก
ดี อย่าหยุดทานดูสเตอไรด์โดยไม่ไดป้รึกษาแพทย์

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนทานดัสเตอไรด์
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แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ dutasteride, finasteride (Propecia, Proscar) ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ 
ในแคปซูล dutasteride สอบถามแพทย์หรือตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิตเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพรที่
คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี:้ ยาต้านเชื้อราเช่น ketoconazole (Nizoral); ไซเมทิดนี (Tagamet); 
ซิโปรฟลอกซาซิน (Cipro); ดิลไทอาเซม (Cardizem, Dilacor, Tiazac); ritonavir, (Norvir), troleandomycin (TAO); 
และ verapamil (Calan, Covera, Isoptin, Verelan) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่าง
ระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งใหแ้พทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคตับหรือมะเร็งต่อมลูกหมาก

คุณควรรู้ว่า dutasteride มีไว้สําหรับผู้ชายเท่านั้น ผู้หญิง โดยเฉพาะผู้ทีก่ําลังตั้งครรภห์รืออาจจะตั้งครรภ์ ไม่ควรรับประทาน
แคปซูล dutasteride การสัมผัสเนื้อหาของแคปซูลอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ หากสตรีที่ตั้งครรภ์หรืออาจตั้งครรภไ์ด้
สัมผัสแคปซูลทีร่ั่วไหลโดยไมไ่ด้ตั้งใจ เธอควรล้างบริเวณนั้นด้วยสบูแ่ละนํ้าทันทแีละรีบไปพบแพทย์

คุณควรรู้ว่า คุณไม่ควรบริจาคเลือดในขณะทีคุ่ณทานยาดูตาสเตอไรด์ และเป็นเวลา 6 เดือนหลังจากทีคุ่ณหยุดใช้ยานี้

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการดื่มนํ้าเกรพฟรุตขณะทานยานี้

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

หากคุณจําขนาดยาที่ลืมได้ในวันนั้น ให้กินยาที่ลืมไปทันททีี่นึกได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณจําไม่ได้จนกว่าจะถึงวันถัดไป ให้ข้ามขนาด
ยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่ารับประทานสองครั้งในหนึ่งวันหรือรับประทานสองครั้งเพื่อชดเชยการ
ไม่ได้รับ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Dutasteride อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

ไม่สามารถมีหรือรักษาการแข็งตัวของอวัยวะเพศได้

แรงขับทางเพศลดลง

ปัญหาการหลั่ง

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือขอ
ความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน:

การเปลี่ยนแปลงของหน้าอก เช่น ขนาดเพิ่มขึ้น ก้อนเนื้อ ปวด หรือจุกนมไหล

หน้า ลิ้น คอ บวม

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

ผิวลอก

การใช้ dutasteride อาจเพิ่มความเสี่ยงที่คุณจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากคุณภาพสูง (มะเร็งต่อมลูกหมากชนิดหนึ่งทีแ่พร่
กระจายและเติบโตไดเ้ร็วกว่ามะเร็งต่อมลูกหมากชนิดอื่น) พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ dutasteride
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Dutasteride 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)

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกําจัดยานี้?

เก็บยานี้ไวใ้นภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นทีม่ากเกินไป (
ไม่ใช่ในห้องนํ้า) แคปซูล Dutasteride ที่เก็บไว้ที่อุณหภูมสิูงอาจผิดรูปหรือเปลี่ยนสี กําจัดแคปซูลทีผ่ิดรูป เปลี่ยนสี หรือรั่วซึม

ควรกําจัดยาทีไ่ม่จําเป็นด้วยวิธพีิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทิ้งยานี้
ลงในชักโครก วิธทีี่ดทีี่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใชโ้ปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิล
ในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซตก์ารกําจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (http://
goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิเ์ข้าถึงโปรแกรมรับคืน

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาหแ์ละยาหยอดตา 
ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไมท่นต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล็อคฝาครอบ
นิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัยทันที - อันทีอ่ยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://www.upandaway.org [http://
www.upandaway.org]

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 แพทยข์องคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบ
การตอบสนองของร่างกายคุณต่อ dutasteride

ก่อนทําการทดสอบในห้องปฏิบัติการใดๆ ให้แจ้งแพทย์และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัตกิารว่าคุณกําลังใช้ dutasteride

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์) 
ทั้งหมดทีคุ่ณกําลังใช้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรืออาหารอื่นๆ

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a603001.html 3/4

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://goo.gl/c4Rm4p
http://www.upandaway.org/
https://www.poisonhelp.org/help


14/4/22, 16:32 น. Dutasteride สมุนไพรยาและอาหารเสริม

อาหารเสริม คุณควรนํารายการนี้ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญที่
พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

อโวดารท์®

ชื่อแรนด์ของผลิตภัณฑ์ผสม

จาลิน®(ประกอบด้วย ดัสเตอไรด์, แทมซูโลซิน)

แก้ไขล่าสุด - 02/15/2016
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หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a603001.html 4/4

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

