
เอธินิลเอสตราไดออลและ
Levonorgestrel
ข้อมูลนี้จาก Lexicomp®อธิบายสิ่งที่คุณต้องรูเ้กี่ยวกับยานี้ รวมถึงสิ่งทีใ่ช้สําหรับ วิธีการใช้ ผลข้างเคียง 
และเวลาที่จะโทรหาผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณ

ชื่อยี่ห้อ: US
แอเฟอร์เมล; อัลตาเวรา; อเมเธีย; อเมเธีย โล [DSC]; อเมทิสต;์ แอชลนีา; ออบรา; ออบรา EQ; Aviane; 
อายูน่า; บัลโคลตรา; แคมรีส; Camrese หล่อ; ชาเตล; Chateal EQ; เดยซ์;ี เดลีลา; โดลเิชล; 
Enpresse-28; ฟาเลสซ่า; ฟาร์มา ฟาโยซิม; อิคลีเวีย; เกริ่นนํา; เจมี่; โจเลสซ่า; เคิร์เวโล; ลารสิเซีย; เลสซิ
นา; เลโวเนสต์; เลโวรา 0.15/30 (28); ลิลลี;่ LoJaimiess; โลซีซันนีก; ลเูทร่า; มาร์ลิสซา; ไมซิลรา [DSC]; 
ออร์ซิเทีย; พอร์เทีย-28; สี่; ควอเซนส์ [DSC]; รเิวลซา; ฤดูกาล; เซต็ลากิน; ซมิเพส; สรนิกซ์; ทรโิวรา (28); 
ทวิร์ลา; ไทบลูม; เวียนว่า

ชื่อยี่ห้อ: Canada
อเลส 21; อเลส 28; อลิเซนา 21; อลเิซนา 28; Aviane; ESME 21 [DSC]; ESME 28 [DSC]; อิน
ดาโย; ลเูทร่า 21 [DSC]; ลูเทร่า 28 [DSC]; นาที Ovral 21; นาที Ovral 28; โอวิมา 21; โอวิมา 28; 
พอร์เทีย 21; พอรเ์ทีย 28; ฤดูกาล; ฤดูกาล; ไตรเกลาร์ 21; Triquilar 28

คําเตือน
สินค้าทั้งหมด:

การสูบบุหรี่ขณะใชย้านี้ทําใหม้ีโอกาสหัวใจวายรุนแรงและ
ผลข้างเคียงทีเ่กี่ยวข้องกับเลือด โอกาสนีจ้ะเพิ่มขึ้นตามอายุ (ส่วนใหญอ่ายุมากกว่า 35 ปี) ยังเพิ่ม
จํานวนบุหรี่ทีสู่บอีกด้วย ขอแนะนําอย่างยิ่งว่าอย่าสูบบุหรี่ อย่าใช้ยานีถ้้าคุณสูบบุหรีแ่ละแก่กว่า
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อายุมากกว่า 35 ปี

ปะ:

ให้แน่ใจว่าคุณรู้ดัชนมีวลกาย (BMI) ของคุณ หากคุณไม่ทราบให้ปรึกษาแพทยข์องคุณ ถ้าค่าดัชนี
มวลกายของคุณคือ 25 หรือมากกว่า ยานีอ้าจใช้ไม่ได้ผลเช่นกัน อย่าใชย้านี้ถ้าค่าดัชนมีวลกายของ
คุณคือ 30 หรือมากกว่า ความเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือดอาจสูงขึ้นโดยมีค่าดัชนมีวลกายตั้งแต่ 30 
ขึ้นไป

ยานี้ใช้ทําอะไร?

ใช้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ หากคุณได้รับยานี้ด้วยเหตุผลอื่น ควรปรึกษาแพทยเ์พื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ฉันต้องบอกแพทยก์่อนใช้ยานีอ้ย่างไร?

หากคุณแพ้ยานี้ ส่วนใดส่วนหนึ่งของยานี้ ; หรือยา อาหาร หรือสารอื่นๆ บอกแพทยเ์กี่ยวกับอาการ
แพ้และสัญญาณทีคุ่ณมี

หากคุณเคยมีปัญหาสุขภาพเหล่านี้: ลิ่มเลือด, ปัญหาการแข็งตัวของเลือด, มะเร็งเต้านมหรือมะ
เร็งอื่นๆ ที่ฮอร์โมนทําให้เป็น g row, โรคหลอดเลือดในสมองหรือหัวใจ, ปัญหาลิ้นหัวใจ, โรค
หัวใจ, ความผิดปกติบางประเภท การเต้นของหัวใจ (atrial fibrillation), อาการเจ็บหน้าอกที่
เกิดจาก angina, หัวใจวาย, โรคหลอดเลือดสมอง, ความดันโลหิตสูง, เนื้องอกในตับหรือปัญหา
ตับอื่น ๆ , ปวดศีรษะรุนแรงหรือ mig raine หรือเบาหวาน

หากคุณเคยมีปัญหาสุขภาพเหล่านี้: มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูกหรือช่องคลอด หรือ
มีเลือดออกทางช่องคลอดโดยที่ไมท่ราบสาเหตุ

หากคุณเปลี่ยนเป็นสีเหลืองในระหว่างตั้งครรภ์หรือใช้ฮอร์โมนคุมกําเนิดหรือฮอร์โมนเอสโตรเจน

หากคุณกําลังใช้ ombitasvir, paritaprevir และ ritonavir (มีหรือไม่มี dasabuvir)

หากคุณกําลังใช้ g lecaprevir และ pibrentasvir

หากคุณกําลังตั้งครรภห์รืออาจจะตั้งครรภ์ อย่าใชย้านี้หากคุณกําลังตั้งครรภ์

Ethinyl Estradiol และ Levonorgestrel 2/11



นี่ไม่ใชร่ายการยาทั้งหมดหรือปัญหาสุขภาพที่ทําปฏิกิริยากับยานี้

แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดของคุณ (ใบสั่งยาหรือ OTC ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 
วิตามิน) และปัญหาสุขภาพ คุณต้องตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยสําหรับคุณทีจ่ะใช้ยานีก้ับยาและ
ปัญหาสุขภาพทั้งหมดของคุณ ห้ามเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ปรึกษาแพทย์

ฉันต้องรู้หรือทําอะไรในขณะที่ใช้ยานี้

บอกผู้ใหบ้ริการดูแลสุขภาพทั้งหมดของคุณว่าคุณใชย้านี้ ซึ่งรวมถึงแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และ
ทันตแพทยข์องคุณ อาจต้องหยุดยานีก้่อนการผ่าตัดบางประเภทตามที่แพทย์แจ้งให้คุณทราบ หาก
หยุดใช้ยานี้ แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อต้องเริ่มใชย้านี้อีกครั้งหลังการผ่าตัดหรือหัตถการของคุณ

ยานี้อาจเพิ่มโอกาสของลิ่มเลือด โรคหลอดเลือดสมอง หรือหัวใจวาย พูดคุยกับแพทย์

พูดคุยกับแพทย์หากคุณจําเป็นต้องอยู่นิ่งๆ เป็นเวลานาน เช่น การเดินทางไกล การนอนบนเตียง
หลังการผ่าตัด หรือการเจ็บป่วย การไม่เคลื่อนไหวเป็นเวลานานอาจทําใหเ้ลือดอุดตันได้

หากคุณมีนํ้าตาลในเลือดสูง (เบาหวาน) ให้ปรึกษาแพทย์ของคุณ ยานี้อาจเพิ่มระดับนํ้าตาลในเลือด

ตรวจสอบระดับนํ้าตาลในเลือดของคุณตามทีแ่พทยข์องคุณบอก

แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบหากคุณมีสัญญาณของนํ้าตาลในเลือดสูง เช่น สับสน รู้สึก
ง่วง กระหายนํ้ามากขึ้น หิวมากขึ้น ปัสสาวะบ่อยขึ้น หน้าแดง หายใจเร็ว หรือลมหายใจมีกลิ่น
เหมือนผลไม้

ความดันโลหิตสูงได้เกิดขึ้นกับยาชนิดนี้ ตรวจความดันโลหิตตามที่แพทย์ของคุณบอก

ตรวจเลือดตามที่แพทย์แจ้ง พูดคุยกับแพทย์

อย่าลืมตรวจเต้านมและตรวจทางนรีเวชเป็นประจํา คุณยังจะ
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ต้องทําการตรวจเต้านมด้วยตนเองตามทีคุ่ณบอก

ยานีอ้าจส่งผลต่อการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่าง บอกผู้ให้บริการดูแลสุขภาพและเจ้าหน้าที่ห้อง
ปฏิบัติการทั้งหมดของคุณว่าคุณใช้ยานี้

ยาบางชนิด ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร หรือปัญหาสุขภาพอาจทําให้การคุมกําเนิดแบบฮอร์โมนใช้ไม่ได้
ผลเช่นกัน ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าแพทย์ของคุณรูเ้กี่ยวกับยาและปัญหาสุขภาพทั้งหมดของคุณ คุณจะ
ต้องดูว่าคุณต้องใชรู้ปแบบการคุมกําเนิดแบบไม่ใชฮ้อร์โมนเช่นถุงยางอนามัยหรือไม่

หากคุณแพ้ยาทารท์ราซีน (FD&C Yellow No. 5) ให้ปรึกษาแพทย์ ผลิตภัณฑ์บางชนิดมีทาร์
ทราซีน

ยานี้อาจทําใหร้ะดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรดส์ูง พูดคุยกับแพทย์

ยานี้ไมไ่ด้หยุดการแพร่กระจายของโรค เช่น เอชไอวีหรือไวรัสตับอักเสบที่ติดต่อผ่านการมีเพศสัมพันธ์ 
ห้ามมีเพศสัมพันธ์โดยไมใ่ชถุ้งยางอนามัยหรือโพลยีรูีเทน หากคุณมีคําถาม พูดคุยกับแพทย์ของคุณ

โอกาสในการเป็นมะเร็งปากมดลูกอาจสูงขึ้นในผู้ที่ใชก้ารคุมกําเนิดแบบฮอร์โมน อย่างไรก็ตาม 
อาจเป็นเพราะสาเหตุอื่น หากคุณมีคําถาม พูดคุยกับแพทย์

การศึกษาบางชิ้นแสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงของมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้นเมื่อใชก้ารคุมกําเนิดแบบ
ฮอร์โมนเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม การศึกษาอื่นไม่ไดแ้สดงความเสี่ยงนี้ หากคุณมีคําถาม พูดคุย
กับแพทย์

ห้ามใช้ในเด็กทีย่ังไม่มปีระจําเดือนครั้งแรก

หากคุณมีสัญญาณของการตั้งครรภ์หรือหากคุณมีผลตรวจการตั้งครรภ์เป็นบวก ให้โทรเรียกแพทย์
ของคุณทันที

แจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณกําลังใหน้มบุตร คุณจะต้องพูดถึงความเสี่ยงต่อลูกน้อยของคุณ
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มีผลข้างเคียงอะไรบ้างที่ฉันต้องโทรหาแพทย์ทันที?

คําเตือน/ข้อควรระวัง:แม้ว่าจะหายาก แต่บางคนอาจมีผลข้างเคียงทีร่้ายแรงและบางครั้งอาจถึงตายได้
เมื่อทานยา บอกแพทย์หรือรับความช่วยเหลือทางการแพทยท์ันที หากคุณมีอาการหรืออาการแสดงต่อไป
นี้ที่อาจเกี่ยวข้องกับผลข้างเคียงที่เลวร้ายมาก:

สัญญาณของปฏิกิริยาภูมิแพ้ ic เช่นผื่น; ลมพิษ; อาการคัน ; ผิวแดง บวม พุพอง หรือลอก โดยมี
หรือไม่มีไข้ หายใจดังเสียงฮืด ๆ ; ความรัดกุมในหน้าอกหรือลําคอ หายใจลําบาก กลืน หรือพูดคุย ; 
เสียงแหบผิดปกติ หรือบวมทีป่าก ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือคอ

สัญญาณของปัญหาเกี่ยวกับตับ เช่น ปัสสาวะสีเข้ม รู้สึกเหนื่อย ไม่หิว ปวดท้องหรือปวดท้อง อุจจาระ
สีอ่อน อาเจียน ผิวหนังหรือตาเหลือง

สัญญาณของปัญหาถุงนํ้าดี เช่น ปวดท้องด้านขวาบน บริเวณไหล่ขวา หรือระหว่างสะบัก การ
เปลี่ยนแปลงของอุจจาระ; ปัสสาวะสีเข้มหรือผิวหนังหรือดวงตาสเีหลือง หรือมีไขห้นาวสั่น

สัญญาณของความดันโลหิตสูง เช่น ปวดศีรษะหรือเวียนศีรษะอย่างรุนแรง หมดสติ หรือสายตา
เปลี่ยนแปลง

ร่างกายอ่อนแรง 1 ข้าง มีปัญหาในการพูดหรือคิด ปรับสมดุล ก้มหน้าด้านใดด้านหนึ่ง หรือ
สายตาพร่ามัว

อาการซึมเศร้าหรือการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์อื่นๆ

มีก้อนเนื้อทีเ่ต้านม เจ็บเต้านมหรือเจ็บ หรือมีนํ้ามูกไหล

อาการคันหรือตกขาวในช่องคลอด

การจําหรือตกเลือดในช่องคลอดทีแ่ย่มากหรือไมห่ายไป

สายตาเปลี่ยนแปลงหรือสูญเสีย ตาโปน หรือความรู้สึกคอนแทคเลนสเ์ปลี่ยนไป

ยานี้อาจทําใหคุ้ณบวมหรือมีของเหลวในร่างกาย แจ้งให้แพทยท์ราบ หากคุณมีอาการบวม นํ้าหนัก
เพิ่มขึ้น หรือหายใจลําบาก

โทรหาแพทยท์ันทีหากคุณมีอาการลิ่มเลือด เช่น อาการเจ็บหน้าอกหรือความดัน ไอเป็นเลือด 
หายใจถี่; บวม , อบอุ่น, ชา, เปลี่ยนสีหรือปวดทีข่าหรือแขน; หรือมีปัญหาในการพูดหรือ
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กลืน.

ผลข้างเคียงอื่น ๆ ของยานีม้ีอะไรบ้าง?
ยาทั้งหมดอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง อย่างไรก็ตาม หลายคนไม่มีผลข้างเคียงหรือมีผลข้างเคียงเพียง
เล็กน้อยเท่านั้น โทรเรียกแพทย์ของคุณหรือรับความช่วยเหลือทางการแพทยห์ากมีผลข้างเคียงหรือ
ผลข้างเคียงอื่น ๆ ทีร่บกวนคุณหรือไม่หายไป:

เม็ดและเม็ดเคี้ยว:

รู้สึกหิวข้าวมากหรือน้อย

อาการวิงเวียนศีรษะหรือปวดหัว

การเพิ่มหรือลดนํ้าหนัก.

ปวดท้องหรืออาเจียน

ปวดท้อง.

ท้องอืด

หน้าอกโต.

เต้านมอ่อนโยน

ประจําเดือน (ประจําเดือน) เปลี่ยนไป ซึ่งรวมถึงการจําหรือมีเลือดออกระหว่างรอบ

ปวดหลัง.

ยานี้อาจทําใหเ้กิดรอยคลํ้าบนใบหน้าของคุณ หลีกเลี่ยงแสงแดด ตะเกียง และเตียงอาบแดด ใช้ครีม
กันแดดและสวมเสื้อผ้าและแว่นตาทีป่กป้องคุณจากแสงแดด

ปะ:

การระคายเคืองเมื่อใชย้านี้

ปวดศีรษะ.

นํ้าหนักมากขึ้น, นํ้าหนักเพิ่มขึ้น, อ้วนขึ้น.

ปวดท้อง.
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ท้องเสีย.

สิ่งเหล่านี้ไม่ใชผ่ลข้างเคียงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้น หากคุณมีคําถามเกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดติดต่อแพทย์
ของคุณ โทรหาแพทย์เพื่อขอคําแนะนําทางการแพทยเ์กี่ยวกับผลข้างเคียง

คุณอาจรายงานผลข้างเคียงต่อหน่วยงานด้านสุขภาพแห่งชาติของคุณ

คุณสามารถรายงานผลข้างเคียงต่อ FDA ได้ที่ 1-800-332-1088 นอกจากนี้คุณยังสามารถรายงานผล
ข้างเคียงที่https://www.fda.gov/medwatch.

ยานี้กินดีที่สุดอย่างไร?
ใช้ยานี้ตามคําสั่งของแพทย์ อ่านข้อมูลทั้งหมดทีส่่งถึงคุณ ปฏิบัติตามคําแนะนําทั้งหมดอย่างใกล้ชิด

สินค้าทั้งหมด:

อย่าข้ามปริมาณแม้ว่าคุณจะไม่ได้มีเพศสัมพันธบ์่อยนัก

หลังจากเริ่มใช้ยานี้ คุณอาจต้องใช้การคุมกําเนิดทีไ่ม่ใช่ฮอร์โมน เช่น ถุงยางอนามัย เพื่อป้องกัน
การตั้งครรภใ์นบางครั้ง ปฏิบัติตามสิ่งทีแ่พทย์สั่งให้คุณทําเกี่ยวกับการใช้การคุมกําเนิดทีไ่ม่ใช่
ฮอร์โมน

แท็บเล็ต:

รับประทานพร้อมหรือไม่มอีาหาร รับประทานพร้อมอาหารหากทําให้ท้องไส้ปั่นป่วน

เม็ดเคี้ยว:

เคี้ยวและกลืนด้วยนํ้าหนึ่งแก้วเต็มหรือกลืนทั้งเม็ด

ใช้เวลาในขณะท้องว่าง

เม็ดและเม็ดเคี้ยว:

ใช้ยานี้ในเวลาเดียวกันของวัน

หากคุณทานโคลเซเวแลมด้วย ควรรับประทานอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนหรือหลังรับประทานยานี้

หากคุณอาเจียนหรือท้องเสีย ยานี้อาจไม่สามารถป้องกันได้เช่นกัน
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การตั้งครรภ์ ใช้รูปแบบการคุมกําเนิดแบบพิเศษ เช่น ถุงยางอนามัย จนกว่าคุณจะตรวจสอบกับ
แพทย์

หากรอบเดือนของคุณคือ 28 วัน และคุณพลาด 2 รอบติดต่อกัน ให้ทําการทดสอบการตั้ง
ครรภ์ก่อนเริ่มรอบการให้ยาใหม่

หากคุณมีรอบเดือนนานกว่า 91 วันและพลาดรอบเดียว ให้ทําการทดสอบการตั้งครรภ์
ก่อนเริ่มรอบการให้ยาใหม่

ปะ:

ใส่แพทช์สัปดาห์ละครั้งเป็นเวลา 3 สัปดาห์ ใส่วันเดียวกันทุกสัปดาห์ อย่าใชโ้ปรแกรมแก้ไขบน4ไทย

สัปดาห.์

แปะแผ่นแปะบนผิวที่สะอาด แห้ง และมีสุขภาพดทีีก่้น ท้อง หรือหลังส่วนบน

ย้ายไซตด์้วยแพตช์แต่ละอัน

ห้ามใส่เต้า

ห้ามแปะแผ่นแปะไว้ที่รอบเอวหรือใตส้ายบรา

ห้ามทาผิวที่ระคายเคืองหรือเสียหาย อย่าวางบนบริเวณที่มีรอยพับของผิวหนังหรือผิวหนังทีจ่ะถูด้วย
เสื้อผ้าทีค่ับ

อย่าใช้แผ่นแปะทีถู่กตัดหรือดูไมเ่หมาะสม

อย่าใช้กาวหรือแรปเพื่อยึดแผ่นแปะใหเ้ข้าที่

อย่าทาผิวทีคุ่ณเพิ่งใช้ครีม นํ้ามัน โลชั่น แป้ง หรือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวอื่นๆ แพทชอ์าจไม่ติดเช่นกัน

อย่าใส่มากกว่า 1 แผ่นต่อครั้ง

หากคุณพลาด 2 ช่วงเวลาติดต่อกัน ใหท้ําการทดสอบการตั้งครรภก์่อนเริ่มรอบการให้ยาใหม่

หากใช้ยานี้ไมถู่กวิธีและขาดประจําเดือน 1 เดือน ให้ทําการทดสอบการตั้งครรภ์

หากคุณว่ายนํ้าหรือสัมผัสกับนํ้าบ่อยครั้ง แผ่นแปะอาจไมเ่กาะติดเช่นกัน พูดคุยกับแพทย์ของคุณหาก
คุณเป็นนักว่ายนํ้าหรือคุณมักสัมผัสกับนํ้านานกว่า 30 นาที
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หากแผ่นปะคลายที่ขอบ ให้กดที่ขอบใหแ้น่น

วางแผ่นแปะเดิมไว้ที่เดิมหากหลุดออกมาและหลุดออกมาน้อยกว่า 24 ชั่วโมง

ใส่แผ่นแปะใหม่หากแผ่นแปะที่ใชไ้ม่เหนียวเหนอะหนะหรือติดอยู่กับตัวมันเองหรือพื้นผิวอื่นๆ

หากแผ่นแปะหลุดออกมาเกิน 1 วัน คุณอาจไม่ได้รับการปกป้องจากการตั้งครรภ์ ใส่แพตชใ์หม่เพื่อ
เริ่มรอบ 4 สัปดาห์ใหม่ ใชก้ารคุมกําเนิดแบบอื่นเช่นถุงยางอนามัยในช่วงสัปดาหแ์รกของวัฏจักรใหม่

จะทําอย่างไรถ้าฉันพลาดยา?

หากไม่ได้รับยา ให้ตรวจดูกล่องบรรจุหรือโทรหาแพทย์เพื่อหาว่าต้องทําอย่างไร หากใชย้านี้เพื่อ
ป้องกันการตั้งครรภ์ อาจต้องใช้การคุมกําเนิดรูปแบบอื่นเป็นระยะเวลาหนึ่งเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์

ฉันจะเก็บและ/หรือทิ้งยานี้ได้อย่างไร?
เม็ดและเม็ดเคี้ยว:

เก็บที่อุณหภูมิห้องป้องกันแสง เก็บในที่แห้ง ห้ามเก็บในห้องนํ้า

เม็ดเคี้ยว:

ป้องกันจากความร้อน

ปะ:

เก็บที่อุณหภูมิห้อง ห้ามแช่เย็นหรือแช่แข็ง

เก็บในกระเป๋าจนกว่าจะพร้อมใชง้าน

หลังจากทีคุ่ณถอดแผ่นแปะผิวหนังออกแล้ว อย่าลืมพับด้านที่เหนียวของแผ่นแปะเข้าหากัน ทิ้ง
แผ่นแปะที่ใชแ้ล้วซึ่งเด็กและสัตว์เลี้ยงเข้าถึงไม่ได้

สินค้าทั้งหมด:
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เก็บยาทั้งหมดไว้ในที่ปลอดภัย เก็บยาทั้งหมดให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ทิ้งยาทีไ่ม่ได้ใชห้รือหมดอายุ อย่าทิ้งชักโครกหรือเทลงท่อระบายนํ้าเว้นแต่คุณจะได้รับคําสั่งให้ทําเช่น
นั้น ตรวจสอบกับเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามเกี่ยวกับวิธีที่ดทีี่สุดในการทิ้งยา อาจมีโปรแกรมรับ
ยาคืนในพื้นทีข่องคุณ

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยาทั่วไป

หากอาการหรือปัญหาสุขภาพของคุณไม่ดีขึ้นหรือแยล่ง ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณ

อย่าแบ่งปันยาของคุณกับผู้อื่นและอย่าใช้ยาของคนอื่น

ยาบางชนิดอาจมีแผ่นพับข้อมูลผู้ป่วยอื่น หากคุณมีคําถามใดๆ เกี่ยวกับยานี้ โปรดพูดคุยกับแพทย์ 
พยาบาล เภสัชกร หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพอื่นๆ

ยาบางชนิดอาจมีแผ่นพับข้อมูลผู้ป่วยอื่น ตรวจสอบกับเภสัชกรของคุณ หากคุณมีคําถามใดๆ 
เกี่ยวกับยานี้ โปรดพูดคุยกับแพทย์ พยาบาล เภสัชกร หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพอื่นๆ

หากคุณคิดว่ามีการใช้ยาเกินขนาด ใหโ้ทรติดต่อศูนย์ควบคุมพิษของคุณหรือรับการรักษาพยาบาล
ทันที พร้อมที่จะบอกหรือแสดงว่าถ่ายอะไรไป เท่าไหร่ และเมื่อไรเกิดขึ้น

การใช้ข้อมูลผู้บริโภคและการปฏิเสธความรับผิดชอบ
ข้อมูลทั่วไปนี้เป็นข้อมูลสรุปการวินิจฉัย การรักษา และ/หรือยาอย่างจํากัด ไม่ได้มีไว้เพื่อให้ครอบคลุมและ
ควรใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจและ/หรือประเมินทางเลือกในการวินิจฉัยและการรักษาทีเ่ป็นไปได้ 
ไม่รวมข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเงื่อนไข การรักษา ยา ผลข้างเคียง หรือความเสี่ยงที่อาจใชก้ับผู้ป่วยรายใด
รายหนึ่ง ไมไ่ด้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นคําแนะนําทางการแพทยห์รือทดแทนคําแนะนําทางการแพทย์ การ
วินิจฉัยหรือการรักษาของผู้ให้บริการด้านสุขภาพโดยพิจารณาจากการตรวจและประเมินสถานการณ์
เฉพาะของผู้ป่วย ผู้ป่วยต้องพูดคุยกับผูใ้ห้บริการด้านสุขภาพเพื่อขอข้อมูลทีส่มบูรณ์เกี่ยวกับสุขภาพ 
คําถามทางการแพทย์ และทางเลือกในการรักษา
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รวมถึงความเสี่ยงหรือผลประโยชน์ใดๆ เกี่ยวกับการใช้ยา ข้อมูลนีไ้มร่ับรองการรักษาหรือยาใดๆ ว่า
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ หรือได้รับการอนุมัติสําหรับการรักษาผู้ป่วยรายใดรายหนึ่ง UpToDate, Inc. 
และบริษัทในเครือขอปฏิเสธการรับประกันหรือความรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนี้หรือการใช้งานข้อมูล
ดังกล่าว การใช้ข้อมูลนีอ้ยู่ภายใตข้้อกําหนดการใชง้านซึ่งมีอยู่ที่

https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-efficiness-terms.

วันที่ตรวจสอบล่าสุด
2022-01-20

ลิขสิทธิ์
© 2022 UpToDate, Inc. และบริษัทในเครือและ/หรือผู้อนุญาต สงวนลิขสิทธิ.์

หากคุณมีคําถามใดๆ โปรดติดต่อสมาชิกทีมดูแลสุขภาพของคุณโดยตรง หากคุณเป็นผู้ป่วยที่ 
MSK และต้องติดต่อผู้ใหบ้ริการหลังเวลา 17.00 น. ในช่วงสุดสัปดาห์หรือในวันหยุด โปรดโทรไปที่ 
212-639-2000

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีw่ww.mskcc.org/peเพื่อค้นหาห้องสมุดเสมือนของเรา
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