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คําเตือนทีส่ําคัญ:

Melphalan อาจทําใหจ้ํานวนเซลล์เม็ดเลือดในไขกระดูกของคุณลดลงอย่างรุนแรง ซึ่งอาจทําใหเ้กิดอาการบางอย่างและอาจ
เพิ่มความเสี่ยงทีคุ่ณจะเกิดการติดเชื้อรุนแรงหรือมีเลือดออก หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที: 
มีไข้ เจ็บคอ ไอและคัดจมูกอย่างต่อเนื่อง หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ มีเลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ อุจจาระเป็นเลือดหรือสดีํา 
อาเจียนเป็นเลือด หรืออาเจียนเป็นเลือดหรือวัตถุสีนํ้าตาลทีม่ีลักษณะคล้ายกากกาแฟ

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการตรวจทางห้องปฏิบัตกิารอย่างสมํ่าเสมอ
ก่อนและระหว่างการรักษาของคุณ เพื่อดูว่าเซลล์เม็ดเลือดของคุณได้รับผลกระทบจากยานีห้รือไม่

Melphalan อาจเพิ่มความเสี่ยงทีคุ่ณจะเป็นมะเร็งชนิดอื่น พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใชเ้มลฟา
แลน

hy เป็นยานี้กําหนด?

Melphalan ใช้รักษา multiple myeloma (มะเร็งชนิดหนึ่งของไขกระดูก) Melphalan ยังใช้ในการรักษามะเร็งรังไข่บาง
ชนิด (มะเร็งที่เริ่มต้นในอวัยวะสืบพันธุ์สตรีที่มีไขเ่กิดขึ้น) Melphalan อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า alkylating agent มันทํางาน
โดยหยุดหรือชะลอการเติบโตของเซลล์มะเร็งในร่างกายของคุณ

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Melphalan มาเป็นแท็บเล็ตที่ทานทางปาก มักรับประทานในขณะท้องว่างวันละครั้ง ระยะเวลาในการรักษาขึ้นอยูก่ับชนิดของยาที่
คุณกําลังใช้ ร่างกายของคุณตอบสนองต่อยาเหล่านีไ้ดด้ีเพียงใด และชนิดของมะเร็งที่คุณเป็น ทานเมลพลันในเวลาเดียวกันทุกวัน 
ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ทานเมลฟา
แลนตรงตามที่สั่ง อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด
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แพทย์ของคุณอาจต้องชะลอการรักษาหรือปรับขนาดยา melphalan ขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อการรักษาและผลข้างเคียงที่
คุณพบ พูดคุยกับแพทย์เกี่ยวกับความรู้สึกของคุณในระหว่างการรักษา อย่าหยุดทานเมลฟาแลนโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

บางครั้ง Melphalan ยังใชร้ักษามะเร็งเต้านม บางครั้งก็ใช้ในการรักษา amyloidosis (โรคที่มีโปรตีนผิดปกตสิร้างขึ้นในเนื้อเยื่อ
และอวัยวะในร่างกาย) พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใชย้านี้สําหรับสภาพของคุณ

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานเมลพลัน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาเมลฟาแลน ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดเมลฟาแลน สอบถามเภสัชกร
ของคุณเพื่อดรูายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรอื่นๆ ทีคุ่ณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: carmustine (BICNU, BCNU), cimetidine 
(Tagamet), cisplatin (Platinol AQ), cyclosporine (Sadimmune, Gengraf, Neoral) หรือ interferon alfa 
(Intron A, Infergen, Alferon N)

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยกินเมลฟาแลนมาก่อน แต่มะเร็งของคุณไม่ตอบสนองต่อยา 
แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานเมลฟาแลน

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยได้รับรังสีบําบัดหรือเคมีบําบัดอื่นๆ เมื่อเร็วๆ นี้ หรือหากคุณเคยเป็นหรือเคย
เป็นโรคไต

คุณควรรู้ว่า melphalan อาจรบกวนรอบเดือนปกติ (ช่วงเวลา) ในผู้หญิง และอาจหยุดการผลิตสเปิร์มในผู้ชายชั่วคราวหรือ
ถาวร Melphalan อาจทําใหเ้กิดภาวะมีบุตรยาก (ตั้งครรภย์าก); อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทึกทักเอาเองว่าคุณไม่สามารถตั้ง
ครรภ์ไดห้รือไม่สามารถให้คนอื่นตั้งครรภ์ได้ ผู้หญิงที่กําลังตั้งครรภ์หรือใหน้มบุตรควรแจ้งใหแ้พทย์ทราบก่อนเริ่มใชย้านี้ คุณไม่
ควรวางแผนทีจ่ะมีบุตรในขณะที่รับเคมบีําบัดหรือชั่วขณะหนึ่งหลังการรักษา (พูดคุยกับแพทย์ของคุณสําหรับรายละเอียดเพิ่ม
เติม) ใช้วิธีการคุมกําเนิดทีเ่ชื่อถือไดเ้พื่อป้องกันการตั้งครรภ์ Melphalan อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

ไม่ต้องฉีดวัคซีนใดๆ โดยไมไ่ด้ปรึกษาแพทย์

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด
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ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Melphalan อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

คลื่นไส้

อาเจียน

เบื่ออาหารหรือนํ้าหนัก

แผลในปากและลําคอ

ประจําเดือนที่ขาดหายไป (ในเด็กหญิงและผู้หญิง)

ปวดข้อ กล้ามเนื้อ หรือปวดหลัง

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

ผื่น

ลมพิษ

อาการคัน

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

ผิวสซีีด

เหนื่อยเหลือเกิน

เป็นลม

หัวใจเต้นเร็วผิดปกติหรือเต้นแรง

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

ปวดท้องด้านขวาบน

ปัสสาวะสีเข้ม

ก้อนหรือมวลผิดปกติ

Melphalan อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่ใชย้านี้

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 เก็บไว้ในตู้เย็นและให้ห่างจากแสง
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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:
อาเจียน

ท้องเสีย

แผลในปากและลําคอ

อุจจาระสีดํา ชักช้า หรือเป็นเลือด

อาเจียนเป็นเลือด หรือสิ่งที่อาเจียนออกมาทีดู่เหมือนกากกาแฟ

ชํ้าหรือมีเลือดออกผิดปกติ

เจ็บคอ ไอ มไีข้ หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

อัลเครัน®แท็บเล็ต

ชื่อของเธอ
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มัสตาร์ดฟีนิลอะลานีน

แก้ไขล่าสุด - 05/15/2017

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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สําหรับใชใ้นเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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