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hy เป็นยานี้กําหนด?

Medroxyprogesterone ใช้รักษาประจําเดือนผิดปกติ (ประจําเดือน) หรือมีเลือดออกทางช่องคลอดผิดปกติ 
Medroxyprogesterone ยังใช้เพื่อทําให้รอบเดือนปกตใินสตรีที่มีประจําเดือนมาตามปกติแต่ไม่ได้มีประจําเดือนมาอย่าง
น้อย 6 เดือน และผู้ที่ไม่ได้ตั้งครรภ์หรืออยู่ในวัยหมดประจําเดือน (เปลี่ยนชีวิต) นอกจากนี้ยังใช้ Medroxyprogesterone 
เพื่อป้องกันไม่ให้เยื่อบุมดลูกโตมากเกินไปและอาจลดความเสี่ยงของมะเร็งมดลูกในผู้ป่วยที่ใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจน 
Medroxyprogesterone อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าโปรเจสติน มันทํางานโดยหยุดการเจริญเติบโตของเยื่อบุมดลูกและทําให้
มดลูกผลิตฮอร์โมนบางชนิด

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Medroxyprogesterone มาในรูปแบบแท็บเล็ตที่จะรับประทานทางปาก โดยปกติจะใช้เวลาวันละครั้งในบางวันของรอบ
เดือนปกติ เพื่อช่วยให้คุณอย่าลืมทานเมดร็อกซีโปรเจสเตอโรน ให้รับประทานในเวลาเดียวกันทุกวันในวันที่คุณกําหนดให้รับ
ประทาน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่
เข้าใจ รับประทานเมดร็อกซีโปรเจสเตอโรนตรงตามทีก่ํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

เมดรอกซีโปรเจสเตอโรนอาจควบคุมอาการของคุณได้ แต่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ทานเมดร็อกซีโปรเจสเตอโรน
ตามตารางประจําเดือนของคุณต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานเมดร็อกซีโปรเจสเตอโรนโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัตติาม?

ก่อนรับประทานเมดร็อกซีโปรเจสเตอโรน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพเ้มดร็อกซีโปรเจสเตอโรน (โพรเวรา, ดีโป-โพรเวรา) ยาอื่นๆ หรือข้าวโพด

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพร อย่าลืมพูดถึง aminoglutethimide
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(ไซตาเดรน). แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นมะเร็งเต้านมหรืออวัยวะของสตรี เลือดออกทางช่อง
คลอดไม่ไดอ้ธิบาย; การทําแท้งที่ไม่ได้รับ (การตั้งครรภท์ี่สิ้นสุดลงเมื่อทารกในครรภ์เสียชีวิตในมดลูก แต่ไม่ได้ถูกขับออก
จากร่างกาย); ลิ่มเลือดที่ขา ปอด สมอง หรือตา; จังหวะหรือมินิจังหวะ อาการชัก; ปวดหัวไมเกรน; ภาวะซึมเศร้า; โรคหอบ
หืด; โรคเบาหวาน; หรือโรคหัวใจ ไต หรือตับ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังให้นมบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับประทานเมดร็อก
ซีโปรเจสเตอโรน ให้โทรเรียกแพทยท์ันที ไม่ควรใช้ Medroxyprogesterone เพื่อทดสอบการตั้งครรภห์รือป้องกัน
การแท้งบุตรในช่วงสองสามเดือนแรกของการตั้งครรภ์ ไม่ได้แสดง Medroxyprogesterone เพื่อป้องกันการแท้ง
บุตรและอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ยาเมดรอ็กซีโปรเจ
สเตอโรน

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ใหท้านอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทยจ์ะแจ้งใหคุ้ณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันทีที่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตาม
ตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

Medroxyprogesterone อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้
รุนแรงหรือไมห่ายไป:

เต้านมที่อ่อนนุ่มหรือผลิตของเหลว

การเปลี่ยนแปลงของการไหลของประจําเดือน

เลือดออกทางช่องคลอดผิดปกติหรือพบเห็น

สิว

การเจริญเติบโตของเส้นผมบนใบหน้า

ผมร่วงบนหนังศีรษะ

นอนหลับยากหรือหลับยาก

อาการง่วงนอน

ท้องเสีย

นํ้าหนักขึ้นหรือลง

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง อาการต่อไปนีเ้ป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทร
เรียกแพทยข์องคุณทันที:
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ปวด บวม ร้อน แดง หรือกดเจ็บทีข่าข้างเดียวเท่านั้น

พูดช้าหรือพูดยาก

อาการวิงเวียนศีรษะหรือหน้ามืด

ความอ่อนแรงหรือชาทีแ่ขนหรือขา

หายใจถี่

ไอเป็นเลือด

อาการเจ็บหน้าอกที่คมชัดหรือบดขยี้อย่างกะทันหัน

หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นแรง

การมองเห็นเปลี่ยนแปลงกะทันหันหรือสูญเสียการมองเห็น

วิสัยทัศน์คู่

มองเห็นภาพซ้อน

ตาโปน

ประจําเดือนขาด

ภาวะซึมเศร้า

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

ไข้

ลมพิษ

ผื่นทีผ่ิวหนัง

อาการคัน

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

อาการบวมทีม่ือ เท้า ข้อเท้า หรือขาท่อนล่าง

สัตว์ทดลองบางชนิดที่ได้รับเมดร็อกซีโปรเจสเตอโรนพัฒนาเป็นเนื้องอกในเต้านม ไม่ทราบว่าเมดรอ็กซีโปรเจสเตอโรนเพิ่ม
ความเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านมในมนุษย์หรือไม่ Medroxyprogesterone อาจเพิ่มโอกาสที่คุณจะพัฒนาลิ่มเลือดทีเ่คลื่อนไป
ยังปอดหรือสมองของคุณ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยานี้

Medroxyprogesterone อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่
ใช้ยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงทีร่้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
จาก MedWatch ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) หรือทางโทรศัพท์ 
(1-800-332-1088)

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกําจัดยานี้?
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เก็บยานี้ไวใ้นภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นที่มากเกิน
ไป (ไม่ใช่ในห้องนํ้า)

ควรกําจัดยาที่ไม่จําเป็นด้วยวิธีพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่
ควรทิ้งยานี้ลงในชักโครก วิธีทีด่ีที่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใช้โปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อ
แผนกขยะ/รีไซเคิลในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซต์การกําจัดยาอย่าง
ปลอดภัยของ FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึง
โปรแกรมรับคืน

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาห์และยา
หยอดตา ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ทนต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้
ล็อคฝาครอบนิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในสถานทีป่ลอดภัยทันที โดยให้อยู่ในตําแหน่งที่ลอยขึ้นและพ้นสายตาและเอื้อมถึง
http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่https://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก 
หรือตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันทีที่ 911

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

เก็บนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์ของคุณ

ก่อนทําการทดสอบในห้องปฏิบัติการใดๆ ให้แจ้งแพทย์และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการว่าคุณกําลังใช้ยาเมดร็อกซีโปรเจสเต
อโรน

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์) 
ทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัว
ไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญที่พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็น
ข้อมูลสําคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

อาเมน®¶

Curretab®¶

ไซคริน®¶

Prodroxy®¶
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โพรเวรา่®

ชื่อแรนด์ของผลิตภัณฑผ์สม

พรีเฟส®(ประกอบด้วย 
Medroxyprogesterone Acetate และ 
Conjugated Estrogens)

เปรมโปร®(ประกอบด้วย
Medroxyprogesterone Acetate และ 
Conjugated Estrogens)

ชื่อของเธอ

อะซีทอกซีเมทิลโปรเจสเตอโรน

เมทิลอะซีทอกซีโปรเจสเตอโรน

¶ -สินค้าแบรนด์นี้ไม่มีวางจําหน่ายแล้ว อาจมีทางเลือกทั่วไป
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