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Megestrol
ออกเสียงว่า (ฉัน jes 'trol)

hy เป็นยานี้กําหนด?

ยาเม็ด Megestrol ใช้เพื่อบรรเทาอาการและบรรเทาความทุกขท์รมานทีเ่กิดจากมะเร็งเต้านมขั้นสูงและมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
ขั้นสูง (มะเร็งที่เริ่มในเยื่อบุโพรงมดลูก) สารแขวนลอย Megestrol ใช้รักษาอาการเบื่ออาหาร ภาวะทุพโภชนาการ และการลด
นํ้าหนักอย่างรุนแรงในคนไข้ที่เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ไม่ควรใช้ Megestrol เพื่อป้องกันการสูญเสียความกระหาย
และการลดนํ้าหนักอย่างรุนแรงในผูป้่วยทีย่ังไม่เป็นโรคนี้ Megestrol เป็นฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนทีม่นุษย์สร้างขึ้น รักษา
มะเร็งเต้านมและมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกโดยส่งผลต่อฮอร์โมนเพศหญิงที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตของมะเร็ง จะเพิ่มนํ้าหนักโดย
เพิ่มความอยากอาหาร

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Megestrol มาในรูปแบบแท็บเล็ต, สารแขวนลอยในช่องปาก (ของเหลว) และสารแขวนลอยในช่องปากแบบเข้มข้น 
(Megace ES) ที่จะใชท้างปาก ยาเม็ดและสารแขวนลอยมักใช้วันละหลายครั้ง การระงับแบบเข้มข้นมักใช้วันละครั้ง ทานเมสเต
อรอลในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใด
ส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้ megestrol ตรงตามทีก่ํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

เขย่าของเหลวให้ดีก่อนใชแ้ต่ละครั้งเพื่อผสมยาอย่างสมํ่าเสมอ

สารแขวนลอยเข้มข้นใช้ในปริมาณที่แตกต่างจากสารแขวนลอยปกติ อย่าเปลี่ยนจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งโดยไม่ได้ปรึกษา
แพทย์

อย่าหยุดทานเมสเตอรอลโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

ใช้สําหรับยานี้

บางครั้งใช้ Megestrol เพื่อรักษาภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็ง ต่อมลูกหมากโต (การขยายตัวของต่อมลูก
หมากของผู้ชายที่เรียกว่าต่อมลูกหมาก) เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (เงื่อนไขที่ชนิดของเนื้อเยื่อที่เป็นเส้นของมดลูก
เติบโตในส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย) และ hyperplasia เยื่อบุโพรงมดลูก (overgrowth ของเยื่อบุมดลูก) พูดคุยกับแพทย์
ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยานี้สําหรับสภาพของคุณ
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หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานเมสเตอรอล
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพเ้มเจสโทรล ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมที่ไม่ออกฤทธิใ์ดๆ ในยาเม็ดเมเจสโทรล สาร
แขวนลอย หรือสารแขวนลอยแบบเข้มข้น สอบถามรายการส่วนผสมที่ไม่ใช้งานจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงยาปฏิชีวนะ indinavir (Crixivan) และ warfarin 
(Coumadin, Jantoven) แพทยข์องคุณอาจต้องปรับขนาดยาหรือตรวจสอบผลข้างเคียงของคุณอย่างระมัดระวัง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมีหรือเคยมีลิ่มเลือดที่ส่วนใดในร่างกาย โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวาน หรือ
โรคไตหรือตับ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังให้นมบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะทานเมสเตอรอล ให้
โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที Megestrol อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ อย่าให้นมลูกในขณะที่ทานเมเจสโทรล

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงและประโยชน์ของการใช้เมสเตอรอลหากคุณอายุ 65 ปีขึ้นไป ผู้สูงอายุ
มักไม่ควรใชเ้มเจสโทรลเพื่อรักษาอาการเบื่ออาหารและนํ้าหนักลด

คุณควรรู้ว่าเมเจสโทรลอาจรบกวนรอบประจําเดือน (ช่วงเวลา) ปกติในผู้หญิง อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทึกทักเอาเองว่า
คุณไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ ใช้วิธีการคุมกําเนิดทีเ่ชื่อถือได้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งการผ่าตัดทางทันตกรรม ในระหว่างหรือหลังการรักษา ให้แจ้งแพทย์หรือ
ทันตแพทยว์่าคุณกําลังใช้ยาเมเจสโทรล

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ใหท้านอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทยจ์ะแจ้งใหคุ้ณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันทีที่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตาม
ตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

Megestrol อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

ความอ่อนแอ

ความต้องการทางเพศลดลง

เลือดออกทางช่องคลอดโดยไม่คาดคิด

นอนหลับยากหรือหลับยาก

แก๊ส

ผื่น
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ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที:

คลื่นไส้

อาเจียน

อาการวิงเวียนศีรษะ

ความอ่อนแอ

มองเห็นภาพซ้อน

กระหายนํ้ามาก

ปัสสาวะบ่อย

หิวมาก

ปวดขา

หายใจลําบาก

คมชัด เจ็บหน้าอกกดทับ หรือแน่นหน้าอก

พูดช้าหรือพูดยาก

ความอ่อนแรงหรือชาทีแ่ขนหรือขา

Megestrol อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะที่ใช้ยานี้

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกําจัดยานี้?

เก็บยานี้ไวใ้นภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นที่มากเกิน
ไป (ไม่ใช่ในห้องนํ้า)

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

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

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่https://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากเหยื่อล้มลง
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มอีาการชัก หายใจลําบาก หรือตื่นไม่ขึ้น ให้โทรเรียกบริการฉุกเฉินที่ 911 ทันที

อาการของการใชย้าเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
ท้องเสีย

คลื่นไส้

อาการปวดท้อง

หายใจถี่

ไอ

ขาดพลังงาน

เดินไม่นิ่ง

อาการเจ็บหน้าอก

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณอาจสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างเพื่อตรวจ
สอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อเมสโทรล

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

Megace®¶

Megace®ES

¶ -สินค้าแบรนด์นี้ไม่มีวางจําหน่ายแล้ว อาจมีทางเลือกทั่วไป

แก้ไขล่าสุด - 15/12/2019

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ

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

หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษยข์องสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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