
Zoladex LA-รากฟันเทียม 10.8 มก.
goserelin

อ่านเอกสารนี้ทั้งหมดอย่างละเอียดก่อนที่คุณจะเริ่มใชย้านี้ เนื่องจากมีข้อมูลสําคัญสําหรับคุณ

• เก็บใบนี้ไว้ คุณอาจต้องอ่านอีกครั้ง
• หากคุณมีคําถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล
• ยานี้ไดร้ับการกําหนดให้คุณเท่านั้น อย่าส่งต่อใหค้นอื่น อาจเป็นอันตรายต่อพวกเขาแม้ว่าอาการป่วยของพวก

เขาจะเหมือนกับคุณก็ตาม
• หากคุณได้รับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งไม่

ได้ระบไุวใ้นเอกสารฉบับนี้ ดูหัวข้อที่ 4

มีอะไรอยู่ในแผ่นพับนี:้
1. Zoladex LA คืออะไรและใชส้ําหรับอะไร
2. สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนใช้ Zoladex LA
3. วิธีใช้ Zoladex LA
4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น
5. วิธีจัดเก็บ Zoladex LA
6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ

ข้อมูลส่วนใหญ่ในเอกสารฉบับนีใ้ช้ไดก้ับทั้งชายและหญิง
• ในกรณีทีข่้อมูลใช้กับผู้ชายเท่านั้น ข้อมูลนั้นจะแสดงโดยหัวข้อข้อมูลสําหรับผู้ชาย
• ในกรณีทีข่้อมูลใช้กับผู้หญิงเท่านั้น ข้อมูลดังกล่าวจะแสดงโดยหัวข้อข้อมูลสําหรับผู้หญิง

1. Zoladex LA คืออะไรและใชส้ําหรับอะไร
Zoladex LA มียาทีเ่รียกว่า goserelin ยานีอ้ยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่า 'LHRH analogues'

การใช้ Zoladex LA โดยผู้ชาย
ในผู้ชาย Zoladex LA ใชร้ักษามะเร็งต่อมลูกหมาก มันทํางานโดยการลดปริมาณของ 'ฮอร์โมนเพศชาย' (ฮอร์โมน
) ที่ผลิตโดยร่างกายของคุณ

การใช้ Zoladex LA โดยผู้หญิง ใน
ผู้หญิง Zoladex LA ใช้เพื่อ:
• รักษามะเร็งเต้านมระยะแรกและระยะลุกลามทีข่ึ้นกับฮอร์โมน
ในผู้หญิง Zoladex LA ทํางานโดยลดปริมาณ 'เอสโตรเจน' (ฮอร์โมน) ทีผ่ลิตโดยร่างกายของคุณ

2. สิ่งทีคุ่ณต้องรู้ก่อนใช้ Zoladex LA
อย่าใช้ Zoladex แอลเอ:
• หากคุณแพ้ goserelin หรือส่วนประกอบอื่นๆ ของยานี้ (ระบุไว้ในหัวข้อ 6)
• หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือกําลังให้นมบุตร (ดูหัวข้อ 'การตั้งครรภแ์ละให้นมบุตร' ด้านล่าง)

ไม่มี Zoladex LA หากข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นตรงกับคุณ หากคุณไม่แน่ใจ ใหป้รึกษาแพทย์ เภสัชกร หรือ
พยาบาลก่อนใชย้า Zoladex LA

คําเตือนและข้อควรระวัง
ถ้าคุณไปโรงพยาบาล บอกเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ว่าคุณกําลังมี Zoladex LA

หน้า 1 จาก 6

TITLE - GOSERELIN ACETATE / ZOLADEX  MEDICATION PATIENT INFORMATION IN THAI

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-goserelin-acetate-zoladex-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.1567.pdf


พูดคุยกับแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลก่อนใช้ Zoladex LA:
• หากคุณมีความดันโลหิตสูง
• หากคุณมีภาวะหัวใจหรือหลอดเลือด รวมถึงปัญหาจังหวะการเต้นของหัวใจ (ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ) หรือ

กําลังรับการรักษาด้วยยาสําหรับภาวะเหล่านี้ ความเสี่ยงของปัญหาจังหวะการเต้นของหัวใจอาจเพิ่มขึ้นเมื่อใช้ 
Zoladex LA

• หากคุณมีภาวะใดๆ ที่ส่งผลต่อความแข็งแรงของกระดูกของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากคุณเป็นคนที่ดื่มหนัก สูบ
บุหรี่ มีประวัติครอบครัวเป็นโรคกระดูกพรุน (ภาวะที่ส่งผลต่อความแข็งแรงของกระดูกของคุณ) รับประทานอาหาร
ที่ไมด่ีหรือรับประทานยากันชัก ( ยาสําหรับโรคลมชักหรือพอด)ี หรือคอร์ติโคสเตียรอยด์ (สเตียรอยด์)

มีรายงานภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยที่ใช้ Zoladex ซึ่งอาจรุนแรง หากคุณกําลังใช้ Zoladex และมีอาการซึมเศร้า 
ให้แจ้งแพทย์ของคุณ

ยาประเภทนี้อาจทําใหแ้คลเซียมในกระดูกลดลง (ทําให้กระดูกบางลง)

เด็ก
ไม่ควรให้ Zoladex LA แกเ่ด็ก

ข้อมูลสําหรับผู้ชาย
พูดคุยกับแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลก่อนใช้ Zoladex:
• หากคุณมีปัญหาในการปัสสาวะ (นํ้า) หรือปัญหาที่หลังของคุณ
• ถ้าคุณมีโรคเบาหวาน 
ข้อมูลสําหรับผู้หญิง
• อาการมะเร็งเต้านมของคุณแย่ลงในช่วงเริ่มต้นของการรักษา ซึ่งอาจรวมถึงความเจ็บปวดที่เพิ่มขึ้นหรือการ

เพิ่มขนาดของเนื้อเยื่อทีไ่ด้รับผลกระทบ ผลกระทบเหล่านีม้ักจะไม่นานและมักจะหายไปเมื่อการรักษาด้วย 
Zoladex LA ยังคงดําเนินต่อไป อย่างไรก็ตาม หากยังมีอาการอยู่หรือท่านไม่สบายใจพูดคุยกับแพทยข์อง
คุณ.

ยาอื่น ๆ และ Zoladex LA
แจ้งให้แพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลทราบ หากคุณกําลังรับประทาน เพิ่งกําลังรับประทาน หรืออาจกําลังใช้ยา
อื่นๆ ซึ่งรวมถึงยาที่คุณซื้อโดยไม่มใีบสั่งยาและยาสมุนไพร
Zoladex LA อาจรบกวนยาบางชนิดทีใ่ช้รักษาปัญหาจังหวะการเต้นของหัวใจ (เช่น quinidine, procainamide, 
amiodarone และ sotalol) หรืออาจเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาจังหวะการเต้นของหัวใจเมื่อใช้กับยาอื่นบางชนิด (
เช่น เมทาโดน (ใชส้ําหรับบรรเทาอาการปวดและเป็นส่วนหนึ่งของยา) การล้างพิษจากการเสพติด), moxifloxacin 
(ยาปฏิชีวนะ), ยารักษาโรคจิตทีใ่ช้สําหรับการเจ็บป่วยทางจิตทีรุ่นแรง)

การตั้งครรภ์ ใหน้มบุตร และภาวะเจริญพันธุ์
• ห้ามใช้ Zoladex หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือให้นมบุตร
• อย่าใช้ยา Zoladex หากคุณกําลังพยายามตั้งครรภ์ (เว้นแต่ว่า Zoladex จะถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของการ

รักษาภาวะมีบุตรยาก)
• อย่าใช้ 'ยาเม็ด' (ยาคุมกําเนิด) ในขณะที่คุณมียา Zoladex ใช้วิธกีารคุมกําเนิดแบบกีดขวาง เช่น ถุงยาง

อนามัยหรือไดอะแฟรม (หมวก)

การขับรถและการใชเ้ครื่องจักร
Zoladex LA ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการขับรถหรือใช้เครื่องมือหรือเครื่องจักรใดๆ

3. วิธีใช้ Zoladex LA
• Zoladex LA 10.8 มก. Implant จะถูกฉีดเข้าไปใต้ผิวหนังบริเวณท้องของคุณทุกๆ 12 สัปดาห์ นีจ้ะทํา

โดยแพทย์หรือพยาบาลของคุณ
• เป็นสิ่งสําคัญทีคุ่ณจะต้องรักษา Zoladex LA ต่อไป แม้ว่าคุณจะรู้สึกดี
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• ทําการรักษานีต้่อไปจนกว่าแพทยจ์ะตัดสินใจว่าถึงเวลาที่คุณต้องหยุด

• Zoladex LA ต้องเริ่มอย่างน้อย 6-8 สัปดาห์ก่อนที่คุณจะเริ่มการรักษาด้วยตัวยับยั้ง aromatase และ
ควรดําเนินต่อไปตลอดการรักษาด้วยตัวยับยั้ง aromatase

นัดต่อไปของคุณ
• คุณควรได้รับการฉีด Zoladex LA ทุก 12 สัปดาห์
• เตือนแพทย์หรือพยาบาลเสมอเพื่อนัดหมายการฉีดครั้งต่อไป
• หากคุณได้รับการนัดหมายสําหรับการฉีดครั้งต่อไปซึ่งเร็วกว่าหรือช้ากว่า 12 สัปดาห์นับจากการฉีดครั้ง

สุดท้าย ให้แจ้งแพทยห์รือพยาบาลของคุณ
• หากผ่านไปนานกว่า 12 สัปดาห์นับตั้งแต่การฉีดครั้งสุดท้าย ให้ติดต่อแพทย์หรือพยาบาลเพื่อที่คุณจะได้รับ

การฉีดโดยเร็วที่สุด

4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

เช่นเดียวกับยาทั้งหมด ยานีส้ามารถทําให้เกิดผลข้างเคียงได้ แม้ว่าจะไม่ใชทุ่กคนที่ได้รับก็ตาม

ผลข้างเคียงต่อไปนีส้ามารถเกิดขึ้นได้ในผู้ชายหรือผู้หญิง:
ปฏิกิริยาการแพ้:
สิ่งเหล่านี้หายาก อาการอาจรวมถึงการโจมตอีย่างกะทันหันของ:
• ผื่นคันหรือลมพิษบนผิวหนัง
• อาการบวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือส่วนอื่นๆ ของร่างกาย
• หายใจถี่ หายใจดังเสียงฮืด ๆ หรือหายใจลําบาก หากสิ่ง
นี้เกิดขึ้นกับคุณพบแพทยท์ันที.

มีรายงานการบาดเจ็บบริเวณทีฉ่ีด (รวมถึงความเสียหายต่อหลอดเลือดในช่องท้อง) หลังการฉีด Zoladex LA 
ในบางกรณีที่เกิดขึ้นไมบ่่อยนักอาจทําใหเ้ลือดออกรุนแรงได้ติดต่อแพทย์ของคุณทันทีหากคุณพบอาการใด ๆ 
ต่อไปนี้:
• อาการปวดท้อง.
• ท้องอืด.
• หายใจถี่.
• อาการวิงเวียนศีรษะ

• ความดันโลหิตตํ่าและ/หรือระดับความรู้สึกตัวที่เปลี่ยนแปลงไป

ผลข้างเคียงทีเ่ป็นไปได้อื่น ๆ :
พบบ่อยมาก (อาจส่งผลกระทบมากกว่า 1 ใน 10 คน)
• ร้อนวูบวาบและเหงื่อออก บางครั้งผลข้างเคียงเหล่านีอ้าจดําเนินต่อไปในบางครั้ง (อาจเป็นเดือน) หลัง

จากหยุด Zoladex
• แรงขับทางเพศและความอ่อนแอลดลง
• ปวด ชํ้า มีเลือดออก แดงหรือบวมบริเวณที่ฉีด Zoladex LA

สามัญ (อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 10 คน)
• ปวดหลังส่วนล่างหรือมีปัญหาในการถ่ายปัสสาวะ หากสิ่งนี้เกิดขึ้นพูดคุยกับแพทยข์องคุณ.
• ปวดกระดูกในช่วงเริ่มต้นของการรักษา หากสิ่งนี้เกิดขึ้นพูดคุยกับแพทย์ของคุณ.
• อาการของมะเร็งแย่ลงชั่วคราวเมื่อเริ่มการรักษา
• การผอมบางของกระดูกของคุณ
• เพิ่มขึ้นในระดับนํ้าตาลในเลือด
• การรู้สึกเสียวซ่าในนิ้วมือหรือนิ้วเท้าของคุณ
• ผื่นทีผ่ิวหนัง
• ผมร่วง.
• นํ้าหนักมากขึ้น, นํ้าหนักเพิ่มขึ้น, อ้วนขึ้น.

• ปวดข้อ.
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• การทํางานของหัวใจลดลงหรือหัวใจวาย
• การเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิต
• อาการบวมและความอ่อนโยนของหน้าอกของคุณ
• การเปลี่ยนแปลงอารมณข์องคุณ (รวมถึงภาวะซึมเศร้า)

หายากมาก (อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 10,000 คน)
• ปัญหาทางจิตเวชที่เรียกว่าโรคจิตเภท ซึ่งอาจรวมถึงภาพหลอน (เห็น รู้สึก หรือได้ยินสิ่งที่ไม่ได้อยู่ทีน่ั่น) ความ

คิดที่ไม่เป็นระเบียบ และการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ นีห้ายากมาก

• การพัฒนาของเนื้องอกของต่อมใตส้มองในศีรษะของคุณ หรือหากคุณมีเนื้องอกในต่อมใตส้มองของคุณ
แล้ว Zoladex LA อาจทําให้เนื้องอกตกเลือดหรือยุบได้ เอฟเฟกตเ์หล่านี้หายากมาก เนื้องอกในต่อมใต้
สมองอาจทําใหเ้กิดอาการปวดศีรษะรุนแรง รู้สึกไม่สบาย สูญเสียการมองเห็น และหมดสติ

ไม่ทราบ (ความถี่ไม่สามารถประมาณไดจ้ากข้อมูลที่มอียู่)

• การเปลี่ยนแปลงในเลือดของคุณ

• ปัญหาตับรวมทั้งโรคดีซ่าน
• ลิ่มเลือดในปอดทําใหเ้กิดอาการเจ็บหน้าอกหรือหายใจลําบาก
• การอักเสบของปอด อาการอาจคล้ายปอดบวม (เช่น หายใจไม่ออกและไอ)

• การเปลี่ยนแปลงใน ECG (การยืด QT)

ข้อมูลสําหรับผู้ชาย
ผลข้างเคียงต่อไปนีส้ามารถเกิดขึ้นได้ในผู้ชาย: พบบ่อยมาก 
(อาจส่งผลกระทบมากกว่า 1 ใน 10 คน)
• ความอ่อนแอ

สามัญ (อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 10 คน)
• ปวดหลังส่วนล่างหรือมีปัญหาในการถ่ายปัสสาวะ หากสิ่งนี้เกิดขึ้นพูดคุยกับแพทยข์องคุณ.
• ปวดกระดูกในช่วงเริ่มต้นของการรักษา หากสิ่งนี้เกิดขึ้นพูดคุยกับแพทย์ของคุณ.
• การทํางานของหัวใจลดลงหรือหัวใจวาย
• อาการบวมและความอ่อนโยนของหน้าอกของคุณ
• เพิ่มขึ้นในระดับนํ้าตาลในเลือด

ข้อมูลสําหรับผูห้ญิง
ผลข้างเคียงต่อไปนีส้ามารถเกิดขึ้นได้ในผู้หญิง: พบบ่อย
มาก (อาจส่งผลกระทบมากกว่า 1 ใน 10 คน)
• ความแห้งกร้านของช่องคลอด
• การเปลี่ยนแปลงของขนาดเต้านม

• มีรายงานการเกิดสิวบ่อยมาก (มักเกิดขึ้นภายในหนึ่งเดือนหลังจากเริ่มการรักษา)

สามัญ (อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 10 คน)
• ปวดหัว

หายาก (อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 1,000 คน)
• ซีสต์ขนาดเล็ก (บวม) บนรังไขซ่ึ่งอาจทําใหเ้กิดอาการปวดได้ สิ่งเหล่านี้มักจะหายไปโดยไม่ต้องรักษา

• ผู้หญิงบางคนเข้าสู่วัยหมดประจําเดือนในช่วงต้นระหว่างการรักษาด้วย Zoladex LA และช่วงเวลาของพวกเขาจะไม่
กลับมาอีกเมื่อหยุดการรักษาด้วย Zoladex LA

ไม่ทราบ (ความถี่ไม่สามารถประมาณไดจ้ากข้อมูลที่มอียู่)
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• มีเลือดออกจากช่องคลอด ซึ่งมีแนวโน้มมากที่สุดที่จะเกิดขึ้นในเดือนแรกหลังจากเริ่ม Zoladex LA และควร
หยุดเอง แต่ถ้าเป็นต่อไปหรือท่านไม่สบายใจพูดคุยกับแพทย์ของคุณ.

• อาการของเนื้องอกเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เช่น ปวด

อย่ากังวลกับรายการผลข้างเคียงที่เป็นไปได้นี้ คุณอาจไม่ได้รับใด ๆ ของพวกเขา
การรายงานผลข้างเคียง
หากคุณได้รับผลข้างเคียง ใหป้รึกษาแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้ระบุ
ไว้ในเอกสารฉบับนี้ คุณยังสามารถรายงานผลข้างเคียงได้โดยตรงผ่านโครงการใบเหลือง เว็บไซต:์
www.mhra.gov.uk/yellowcard หรือค้นหา MHRA Yellow Card ใน Google Play หรือ Apple App 
Store. โดยการรายงานผลข้างเคียง คุณสามารถช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของยานีไ้ด้

5. วิธีจัดเก็บ Zoladex LA
• แพทย์ของคุณอาจให้ใบสั่งยาแก่คุณ เพื่อทีคุ่ณจะสามารถรับยาจากร้านขายยาและให้ยาแก่แพทย์ของคุณ

เมื่อคุณพบเขาหรือเธออีกครั้ง
• เก็บยานีใ้ห้พ้นสายตาและมือเด็ก
• เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมและอย่าทําลายตราประทับ
• อย่าเก็บทีอุ่ณหภูมิสูงกว่า 25 องศาเซลเซียส

• ห้ามใชย้านี้หลังจากวันหมดอายุซึ่งระบุไว้บนกล่อง วันหมดอายหุมายถึงวันสุดท้ายของเดือนนั้น

• อย่าทิ้งยาผ่านทางนํ้าเสียหรือของเสียในครัวเรือน ถามเภสัชกรของคุณถึงวิธทีิ้งยาที่คุณไม่ได้ใช้อีกต่อไป 
มาตรการเหล่านีจ้ะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม

6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ
อะไร Zoladex LA 10.8 มก. Implant ประกอบด้วย
สารออกฤทธิ์คือ goserelin รากฟันเทียม Zoladex LA 10.8 มก. แต่ละตัวมี goserelin 10.8 มก. ส่วนประ
กอบอื่นๆ คือ lactide/glycolide copolymer ซึ่งเป็นสารทีไ่ม่ออกฤทธิ์

อะไร Zoladex LA 10.8 มก. Implant ดูเหมือนและเนื้อหาของแพ็ค
Zoladex LA 10.8 มก. Implant มาในรูปแบบของการปลูกถ่าย (เม็ดเล็กมาก) ในหลอดฉีดยาที่เติมไวล้่วงหน้า 
พร้อมที่จะให้แพทย์หรือพยาบาลใช้
Zoladex LA 10.8 มก. รากฟันเทียมผลิตในชุดของรากฟันเทียมหนึ่งตัว (การฉีด)

ผู้ถืออนุญาตการตลาด

AstraZeneca UK Limited, 
600 Capability Green,
ลูตัน, LU1 3LU,
สหราชอาณาจักร

ผู้ผลิต

AstraZeneca UK Limited, 
Silk Road Business Park, 
Macclesfield, Cheshire, 
SK10 2NA,
สหราชอาณาจักร

แผ่นพับนี้ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 11/11/2564
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Zoladex เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของกลุ่มบริษัท AstraZeneca

ONC 21 0036a

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

หากต้องการฟังหรือขอสําเนาแผ่นพับนี้เป็นอักษรเบรลล์ ตัวพิมพ์ใหญห่รือไฟลเ์สียง 
โปรดโทรติดต่อโดยไมเ่สียค่าใชจ้่าย:
0800 198 5000 (สหราชอาณาจักรเท่านั้น)

โปรดเตรียมข้อมูลดังนี้
ชื่อผลิตภัณฑ์
หมายเลขอ้างอิง

Zoladex LA 10.8 มก. รากฟันเทียม 
17901/0065

เป็นบริการของสถาบันคนตาบอดแห่งชาติ
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