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Lubiprostone
ออกเสียงว่า (โทนเสียงของผู้เชี่ยวชาญ loo bi)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Lubiprostone ใชเ้พื่อบรรเทาอาการปวดท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อและทําใหล้ําไส้เคลื่อนไหวได้นุ่มนวลขึ้นและบ่อยขึ้นในผู้ทีม่ีอาการ
ท้องผูกไม่ทราบสาเหตุเรื้อรัง (อุจจาระลําบากหรือไม่บ่อยนักซึ่งกินเวลานาน 3 เดือนหรือนานกว่านั้นและไม่ได้เกิดจากโรคหรือ ยา) 
Lubiprostone ยังใช้เพื่อรักษาอาการลําไสแ้ปรปรวนทีม่ีอาการท้องผูก (IBS-C; ภาวะทีท่ําให้เกิดอาการปวดท้องหรือเป็นตะคริว 
ท้องอืด และทางเดินของอุจจาระไมบ่่อยหรือยาก) ในสตรีที่มีอายุอย่างน้อย 18 ปี Lubiprostone ยังใช้เพื่อรักษาอาการท้องผูกที่
เกิดจากยาแก้ปวดกลุ่มฝิ่น (ยาเสพติด) บางชนิดในผู้ที่มีอาการปวดเรื้อรัง (ต่อเนื่อง) ทีไ่ม่ใช่มะเร็ง Lubiprostone อยู่ในกลุ่มยาที่
เรียกว่ายาระบาย มันทํางานโดยการเพิ่มปริมาณของเหลวที่ไหลเข้าสู่ลําไสแ้ละทําใหอุ้จจาระผ่านได้ง่ายขึ้น

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Lubiprostone มาในรูปแบบแคปซูลเพื่อรับประทานทางปาก มักรับประทานพร้อมอาหารและนํ้าวันละสองครั้งในตอนเช้าและตอน
เย็น ใช้ lubiprostone ในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอใหแ้พทย์หรือเภสัชกร
อธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไมเ่ข้าใจ ใช้ lubiprostone ตามคําแนะนํา อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์ของคุณ
กําหนด

กลืนทั้งแคปซูล อย่าเปิดเคี้ยวหรือบดขยี้ บอกแพทย์หากคุณไม่สามารถกลืนแคปซูลได้

Lubiprostone อาจช่วยบรรเทาอาการของคุณ แต่ไมส่ามารถรักษาสภาพของคุณได้ ทานลูบโิพรสโตนต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึก
ดี อย่าหยุดทานลูบโิพรสโตนโดยไม่ไดป้รึกษาแพทย์ แพทย์ของคุณจะตรวจสอบสภาพของคุณและจะแจ้งใหคุ้ณทราบเมื่อคุณ
ควรหยุดใช้ลูบิโพรสโตน

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานลูบโิพรสโตน
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แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาลูบโิพรสโตน ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในแคปซูลลูบิโพรสโตน สอบถามเภสัชกร
ของคุณเพื่อดรูายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรอื่นๆ ทีคุ่ณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ยาสําหรับความดันโลหิตสูงและเมธาโดน (โดโลฟีน, 
เมธาโดส) แพทยข์องคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยมีหรือเคยมีการอุดตันในกระเพาะอาหารหรือลําไสข้องคุณ หากคุณไม่ทราบว่า
ท้องหรือลําไส้อุดตันหรือไม่ แพทย์จะตรวจดูว่าคุณมีอาการนี้หรือไม่ หากคุณมีอาการอุดตันแบบนี้ แพทย์ของคุณอาจบอกคุณ
ว่าอย่าทานลูบโิพรสโตน

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมีอาการท้องร่วงรุนแรงหรือเป็นโรคตับ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ คุณจะต้องมีการทดสอบการตั้งครรภ์เป็นลบก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ 
lubiprostone คุณต้องใช้การคุมกําเนิดในขณะทีใ่ช้ยานี้ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับวิธีการคุมกําเนิดทีด่ีที่สุดสําหรับ
คุณ หากคุณตั้งครรภข์ณะใช้ลูบโิพรสโตน ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที

แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูก หากลูกที่กินนมแม่ของคุณมีอาการท้องร่วงในขณะทีคุ่ณทานลูบโิพรสโตน ให้โทรเรียกแพทย์
ของคุณ

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ข้ามปริมาณที่ไมไ่ดร้ับและดําเนินการตามกําหนดเวลาการให้ยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Lubiprostone อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไมห่ายไป:

คลื่นไส้

ปวดท้องหรือท้องอืด

แก๊ส

อาเจียน

อิจฉาริษยา

ปวดหัว

อาการวิงเวียนศีรษะ

อาการบวมทีม่ือ เท้า ข้อเท้า หรือขาท่อนล่าง

ไม่สบายหน้าอก

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า
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ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้หยุดใชลู้บิโพรสโตนและโทรเรียก
แพทย์ของคุณทันที:

ท้องเสียรุนแรง

หายใจถี่หรือหายใจลําบาก

แน่นหน้าอก

เป็นลม

มึนหัว

ผื่น

บวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ปาก ลิ้นหรือลําคอ

แน่นคอ

Lubiprostone 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 เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากแสง ความร้อนและความชื้นส่วนเกิน 
(ไม่ใชใ่นห้องนํ้า)

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

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
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คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องเสีย

อาการวิงเวียนศีรษะ

ปวดหัว

ปวดท้องหรือไม่สบาย

ล้าง

หายใจถี่

ผิวสซีีด

เบื่ออาหาร

ความอ่อนแอ

ไม่สบายหน้าอก

ปากแห้ง

เหงื่อออกมากเกินไป

เป็นลม

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

เก็บนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์ของคุณ

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

Amitiza®

แก้ไขล่าสุด - 07/15/2017

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

สําหรับการใชง้านเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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