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Estramustine
ออกเสียงว่า (es'' tra mus' teen)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Estramustine ใชร้ักษามะเร็งต่อมลูกหมากที่แย่ลงหรือแพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย Estramustine อยู่ในกลุ่มยาที่
เรียกว่ายาต้านจุลชีพ มันทํางานโดยหยุดการเจริญเติบโตและการแพรก่ระจายของเซลล์มะเร็ง

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Estramustine มาเป็นแคปซูลทางปาก มักใชก้ับนํ้า 3 ถึง 4 ครั้งต่อวันอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก่อนหรือสองชั่วโมงหลังอาหาร ห้าม
ใช้เอสทรามัสทีนร่วมกับนม ผลิตภัณฑ์จากนม หรืออาหารที่มีแคลเซียมในปริมาณมาก ใชเ้อสทรามสัทีนในเวลาเดียวกันทุกวัน 
ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้เอส
ทรามัสทีนตรงตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

Estramustine อาจควบคุมการแพรก่ระจายของมะเร็งแต่ไม่สามารถรักษาได้ อาจใช้เวลาถึง 3 เดือนก่อนทีแ่พทย์จะทราบได้ว่ายา
นี้มีประโยชนส์ําหรับอาการของคุณหรือไม่ อย่าลืมบอกแพทย์ว่าคุณรู้สึกอย่างไรระหว่างการรักษาด้วยเอสทรามัสทีน ทานเอสทรามั
สทีนต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานเอสทรามัสทนีโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานเอสตรามัสทีน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้เอสตรามัสทีน เอสตราไดออล ไนโตรเจนมัสตาร์ด หรือยาอื่นๆ

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่นๆ ที่คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้

หากคุณกําลังทานอาหารเสริมแคลเซียมหรือยาลดกรดทีม่ีแคลเซียม เช่น Alka-Mints, Tums หรือ Titralac ใหท้านอย่าง
น้อย 2 ชั่วโมงก่อนหรือ 2 ชั่วโมงหลัง estramustine
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แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมหีรือเคยเป็นลิ่มเลือด เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง โรค
หัวใจขาดเลือด ไมเกรน อาการชัก ภาวะใดๆ ทีส่่งผลต่อความสมดุลของแคลเซียมและฟอสฟอรัสในร่างกาย เช่น โรคพารา
ไทรอยด์ หรือ โรคตับหรือไต

คุณควรรู้ว่าเอสทรามสัทีนมไีว้สําหรับผู้ชายเท่านั้น Estramustine อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ คุณควรใชก้ารคุมกําเนิดที่
มีประสิทธิภาพหากมีความเป็นไปได้ที่คูข่องคุณสามารถตั้งครรภไ์ด้ในขณะที่คุณใช้ยาเอสทรามัสทีน ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์หรืออาจจะ
ตั้งครรภ์ไม่ควรรับประทานเอสทรามสัทีน หากคุณใช้ยาเอสทรามัสทีนในขณะตั้งครรภ์ ใหโ้ทรเรียกแพทย์ทันที

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Estramustine อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไมห่ายไป:

คลื่นไส้

ท้องเสีย

ความอ่อนโยนและการขยายตัวของเต้านม

ปวดขา

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

นอนหลับยากหรือหลับยาก

ความอ่อนแอ (ไม่สามารถมีหรือรักษาการแข็งตัวของอวัยวะเพศ)

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใด ๆ เหล่านีใ้ห้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที:

อาการบวมทีใ่บหน้า คอ ลิ้น ริมฝีปาก ตา มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง

เสียงแหบ

กลืนหรือหายใจลําบาก

หายใจถี่

อาการเจ็บหน้าอก

อาการวิงเวียนศีรษะหรือหน้ามืด

ปัญหาการพูด

ปวดหัวกะทันหัน

สูญเสียการมองเห็นบางส่วนหรือทั้งหมดอย่างกะทันหัน
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อ่อนแรงหรือชาที่แขนหรือขา

ปวด แดง หรือบวมที่แขนหรือขา

Estramustine อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะทีใ่ช้ยานี้

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 เก็บแคปซูลเอสทรามัสทีนไว้ในตูเ้ย็น

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 และวางยาไว้ในสถานที่ปลอดภัยทันที โดยให้อยู่ในตําแหน่งที่ลอยขึ้นและพ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://
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
การตอบสนองของร่างกายคุณต่อเอสทรามัสทีน

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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