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hy เป็นยานี้กําหนด?

การฉีด Leuprolide (Eligard, Lupron Depot) ใช้เพื่อรักษาอาการทีเ่กี่ยวข้องกับมะเร็งต่อมลูกหมากขั้นสูง การฉีด 
Leuprolide (Lupron Depot-PED, Fensolvi) ใช้ในเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไปเพื่อรักษาวัยแรกรุ่นในวัยหมดประจําเดือน (CPP; 
เงื่อนไขที่ทําให้เด็กผู้หญิง [มักจะอายุน้อยกว่า 8 ปี] และเด็กผู้ชาย [มักจะอายุน้อยกว่า 9 ปี อายุ] เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เร็วเกินไปส่งผล
ให้กระดูกเจริญเติบโตเร็วกว่าปกติและมลีักษณะทางเพศ) การฉีด Leuprolide (Lupron Depot) ใช้เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับ
ยาอื่น (norethindrone) เพื่อรักษา endometriosis (ภาวะที่เนื้อเยื่อประเภทมดลูก [มดลูก] เติบโตในส่วนอื่นของร่างกายและ
ทําใหป้วดประจําเดือนหนักหรือผิดปกติ [ประจําเดือน] และอาการอื่นๆ) การฉีด Leuprolide (Lupron Depot) ยังใช้ร่วมกับยาอื่น
เพื่อรักษาภาวะโลหิตจาง (จํานวนเซลล์เม็ดเลือดแดงทีต่ํ่ากว่าปกติ) ทีเ่กิดจากเนื้องอกในมดลูก (การเจริญเติบโตที่ไม่เป็นมะเร็งใน
มดลูก) การฉีด Leuprolide อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า agonists gonadotropin-releasing hormone (GnRH) มันทํางานโดย
การลดปริมาณของฮอร์โมนบางชนิดในร่างกาย

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

การฉีด Leuprolide มาในรูปแบบการระงับที่ออกฤทธิน์าน (Lupron) ทีฉ่ีดเข้ากล้ามเนื้อ (เข้ากล้ามเนื้อ) โดยแพทย์หรือพยาบาลใน
สํานักงานแพทย์หรือคลินิกและมักจะได้รับเดือนละครั้ง (Lupron Depot, Lupron Depot-PED) หรือทุก ๆ 3, 4 หรือ 6 เดือน 
(Lupron Depot-3 เดือน, Lupron Depot-PED-3 เดือน, Lupron Depot-4 เดือน, Lupron Depot-6 เดือน) การฉีด 
Leuprolide ยังมาในรูปแบบการระงับทีอ่อกฤทธิ์นาน (Eligard) ทีฉ่ีดเข้าใต้ผิวหนัง (ใต้ผิวหนัง) โดยแพทย์หรือพยาบาลใน
สํานักงานแพทย์หรือคลินิก และมักจะได้รับทุก 1, 3, 4 หรือ 6 เดือน การฉีด Leuprolide ยังมาในรูปแบบการระงับที่ออกฤทธิน์าน 
(Fensolvi) ซึ่งถูกฉีดเข้าใต้ผิวหนัง (ใต้ผิวหนัง) โดยแพทย์หรือพยาบาลในสํานักงานแพทย์หรือคลินิกและมักจะได้รับทุก 6 เดือน 
แพทย์ของคุณจะบอกคุณว่าการรักษาด้วยการฉีดลิวโพรไลด์จะคงอยู่นานแค่ไหน เมื่อใชใ้นเด็กวัยแรกรุ่น การฉีด leuprolide 
(Lupron Depot-PED, Lupron Depot-PED-3 เดือน, Fensolvi) มักจะถูกหยุดโดยแพทย์ของบุตรของท่านก่อนอายุ 11 ปใีน
เด็กผูห้ญิงและ 12 ปใีนเด็กผู้ชาย

หากคุณไดร้ับการระงับ leuprolide ทีอ่อกฤทธิ์ยาวนาน (Eligard) ในการฉีดใตผ้ิวหนัง คุณอาจสังเกตเห็นตุ่มเล็กๆ ตรงบริเวณที่
ฉีดเมื่อคุณไดร้ับยาครั้งแรก ในที่สุดการชนนีค้วรหายไป
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Leuprolide อาจทําให้ฮอร์โมนบางชนิดเพิ่มขึ้นในช่วงสองสามสัปดาหแ์รกหลังการฉีด แพทย์ของคุณจะตรวจสอบคุณอย่าง
ระมัดระวังสําหรับอาการใหม่หรืออาการทีแ่ยล่งในช่วงเวลานี้

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนได้รับการฉีด leuprolide
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ leuprolide, goserelin (Zoladex), histrelin (Supprelin LA, Vantas), 
nafarelin (Synarel), triptorelin (Triptodur, Trelstar) ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในการฉีด leuprolide สอบถาม
เภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรอื่นๆ ทีคุ่ณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ยาบางชนิดสําหรับการเต้นของหัวใจผิดปกติ เช่น 
amiodarone (Cordarone), disopyramide (Norpace), procainamide (Procanbid), quinidine และ sotalol 
(Betapace, Betapace AF, Sorine); บูโพรพรีออน (Aplenzin, Forfivo, Wellbutrin, in Contrave); ยาสําหรับอาการชัก
; สเตียรอยดใ์นช่องปากเช่น dexamethasone (Hemady), methylprednisolone (Medrol) และ prednisone 
(Rayos); และยากลุ่ม selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) เช่น citalopram (Celexa), escitalopram 
(Lexapro), fluoxetine (Prozac, Sarafem, ใน Symbyax), fluvoxamine (Luvox), paroxetine (Brisdelle, Paxil) 
และ sertraline (Zoloft) แพทยข์องคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยา
อื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมีผลต่อ leuprolide ดังนั้นควรแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดทีคุ่ณกําลังใช้ แม้กระทั่งยาที่ไม่
ปรากฏในรายการนี้

แจ้งใหแ้พทย์ประจําตัวของคุณทราบหากคุณมีเลือดออกทางช่องคลอดผิดปกติ แพทยข์องคุณอาจบอกคุณว่าอย่าใช้การฉีดลิว
โพรไลด์

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณหรือใครก็ตามในครอบครัวของคุณมีหรือเคยเป็นโรคกระดูกพรุน (ภาวะที่กระดูก
บางและมีแนวโน้มทีจ่ะแตกหักมากกว่า) หากคุณมปีระวัติการดื่มแอลกอฮอลห์รือใชผ้ลิตภัณฑ์ยาสูบมาเป็นเวลานาน หรือถ้าคุณ
มีหรือเคยเป็นโรคซึมเศร้า ชัก เนื้องอกในสมอง มะเร็งทีลุ่กลามไปถึงกระดูกสันหลัง (กระดูกสันหลัง) เบาหวาน ปัสสาวะอุดตัน (
อุดตันทีท่ําใหป้ัสสาวะลําบาก) เลือดในปัสสาวะ ช่วงเวลา QT ทีย่ืดเยื้อ (หายากมาก) ปัญหาหัวใจทีอ่าจทําให้หัวใจเต้นผิดปกติ เป็น
ลม หรือเสียชีวิตอย่างกะทันหัน) โรคหลอดเลือดสมอง (หลอดเลือดในสมองอุดตันหรืออ่อนตัวลงหรือนําไปสู่สมอง) โรคหัวใจ 
หรือโปแตสเซยีม แคลเซียม หรือแมกนีเซียมในระดับตํ่า เลือดของคุณ

คุณควรรู้ว่าไมค่วรใช้ยาลิวโพรไลด์ในสตรีที่ตั้งครรภ์ สามารถตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตรได้ แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ 
วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังให้นมบุตร แพทยข์องคุณอาจทําการทดสอบการตั้งครรภ์เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งครรภเ์มื่อ
คุณเริ่มไดร้ับการฉีด leuprolide คุณจะต้องใชว้ิธกีารคุมกําเนิดแบบไม่ใช้ฮอร์โมนที่เชื่อถือได้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในขณะที่
คุณได้รับการฉีดลิวโพรไลด์ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับประเภทของการคุมกําเนิดที่เหมาะกับคุณ และใชก้ารคุมกําเนิดต่อ
ไป แม้ว่าคุณจะไม่ควรมีประจําเดือนสมํ่าเสมอระหว่างการรักษาก็ตาม หากคุณคิดว่าคุณตั้งครรภข์ณะได้รับการฉีดลิวโพรไลด์ ให้
โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที การฉีด Leuprolide อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ
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ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

หากคุณไม่ไดร้ับการนัดหมายเพื่อรับการฉีด leuprolide คุณควรโทรติดต่อผู้ใหบ้ริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณทันทีเพื่อ
กําหนดเวลาการนัดหมายใหม่

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

การฉีด Leuprolide อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรง
หรือไมห่ายไป:

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

ร้อนวูบวาบ (คลื่นความร้อนในร่างกายเล็กน้อยหรือรุนแรง) เหงื่อออกหรือชื้น

เจ็บหน้าอก เจ็บ หรือเปลี่ยนขนาดหน้าอกไดท้ั้งชายและหญิง

ตกขาว แห้ง หรือคันในผู้หญิง

การจํา (เลือดออกทางช่องคลอดเล็กน้อย) หรือมีประจําเดือน (ช่วงเวลา)

ขนาดของลูกอัณฑะลดลง

ลดความสามารถทางเพศหรือความปรารถนา

อาการบวมทีม่ือ เท้า ข้อเท้า หรือขาท่อนล่าง

ปวด แสบร้อน หรือรู้สึกเสียวซ่าทีม่ือหรือเท้า

ปวด แสบร้อน ฟกชํ้า แดง หรือแข็งบริเวณทีฉ่ีด

นํ้าหนักเปลี่ยนไป

ปวดกล้ามเนื้อหรือข้อ

นํ้ามูกไหล ไอ เจ็บคอ หรือมีอาการคล้ายไขห้วัดใหญ่

ไข้

อาการปวดท้อง

ท้องผูก

ปวดหัว

สิว

ภาวะซึมเศร้า

ควบคุมอารมณไ์ม่ได้และอารมณแ์ปรปรวนบ่อย

ความกังวลใจ

ความรู้สึกไม่สบายหรือไมส่บายทั่วไป

มีปัญหาเรื่องความจํา

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

อาการคัน ผื่น หรือลมพิษ

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก
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ปวดแขน หลัง หน้าอก คอ หรือขากรรไกร

พูดช้าหรือพูดยาก

อาการวิงเวียนศีรษะหรือเป็นลม

อ่อนแรง ชา หรือไม่สามารถขยับแขนหรือขาได้

ปวดกระดูก

ปัสสาวะเจ็บปวด บ่อยหรือลําบาก

เลือดในปัสสาวะ

กระหายนํ้ามาก

ความอ่อนแอ

ปากแห้ง

คลื่นไส้

อาเจียน

ลมหายใจที่มีกลิ่นผลไม้

สติลดลง

ปวดหัวกะทันหัน

มองเห็นภาพซ้อน

การมองเห็นเปลี่ยนไป

ขยับตาลําบาก

เปลือกตาตก

ความสับสน

อาการชัก

การฉีด Leuprolide อาจทําให้ความหนาแน่นของกระดูกลดลงซึ่งอาจเพิ่มโอกาสทีก่ระดูกหักได้ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงของการใช้ยานี้ และเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณสามารถทําได้เพื่อลดความเสี่ยงเหล่านี้

ในเด็กที่ไดร้ับการฉีด leuprolide (Lupron Depot-PED, Fensolvi) สําหรับวัยแรกรุ่นก่อนวัย อาจมีอาการใหม่หรือแย่ลงของ
พัฒนาการทางเพศในช่วงสองสามสัปดาห์แรกของการรักษา ในเด็กผู้หญิงทีไ่ด้รับการฉีด leuprolide (Lupron Depot-PED) 
สําหรับวัยแรกรุ่น อาจมปีระจําเดือนหรือพบเห็น (เลือดออกทางช่องคลอดเล็กน้อย) อาจเกิดขึ้นในช่วงสองเดือนแรกของการรักษา 
หากเลือดออกต่อเนื่องเกินเดือนที่สอง ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณ

การฉีด Leuprolide อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่รับยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณไ์ม่พึง
ประสงคจ์าก MedWatch ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์
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(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
ตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารและทําการวัดบางอย่าง
เพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อการฉีดลิวโพรไลด์ นํ้าตาลในเลือดและฮีโมโกลบิน (HbA1c) ในเลือดของคุณอาจ
ได้รับการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ

ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการฉีดลิวโพรไลด์

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

ชื่อแรนด์

เอลิการ์ด®

เฟนโซลว®ี

Lupron®

Lupron Depot®

Lupron Depot-PED®

Lupaneta Pack®(เป็นผลิตภัณฑ์รวมกันที่มี Leurprolide, Norethindrone)

ชื่อของเธอ

ลิวโปรเรลิน อะซิเตท

แก้ไขล่าสุด - 07/15/2020

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ
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AHFS®ข้อมูลยาของผูป้่วย™ ©ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West 
Highway, Suite 900, เบเทสดา, แมริแลนด์ สงวนลิขสิทธิ์. ทําซํ้า

สําหรับใชใ้นเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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