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เมทิลเพรดนโิซโลน
แท็บเล็ต USP
คําอธิบาย
MEDROL เม็ดประกอบด้วย methylprednisolone ซึ่งเป็นกลูโคคอร์ติคอยด์ 
Glucocorticoids เป็น adrenocortical steroids ทั้งทีเ่กิดขึ้นตามธรรมชาตแิละสังเคราะห์ซึ่ง
ถูกดูดซึมได้ง่ายจากทางเดินอาหาร เมทิลเพรดนโิซโลนมีลักษณะเป็นผงผลึกสขีาวถึงเกือบเป็นสีขาว 
ไม่มีกลิ่น ละลายได้เพียงเล็กน้อยในแอลกอฮอล์ ในไดออกเซน และในเมทานอล ละลายได้เล็กน้อยใน
อะซิโตน และในคลอโรฟอร์ม และละลายได้เล็กน้อยในอีเธอร์ มันไม่ละลายในนํ้า

ชื่อทางเคมีของ methylprednisolone คือ pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11,17,21 
trihydroxy-6-methyl-, (6α,11β) - และนํ้าหนักโมเลกุลเท่ากับ 374.48 สูตรโครงสร้าง
แสดงไว้ด้านล่าง:

ยาเม็ด MEDROL แต่ละเม็ดสําหรับการบริหารช่องปากประกอบด้วยเมทิลเพรดนิโซโลน 2 มก. 4 
มก. 8 มก. 16 มก. หรือ 32 มก. ส่วนผสมทีไ่ม่ใช้งาน:

2 มก.
แคลเซียมสเตียเรต

แป้งข้าวโพด
อีริโทรซีนโซเดียม

แลคโตส
นํ้ามันแร่
กรดซอร์บิก

ซูโครส

4 มก. และ 8 มก.
แคลเซียมสเตียเรต

แป้งข้าวโพด
แลคโตส
ซูโครส

16 มก. และ 32 มก.
แคลเซียมสเตียเรต

แป้งข้าวโพด
แลคโตส

นํ้ามันแร่
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TITLE - METHYLPREDNISOLONE / MEDROL MEDICATION PATIENT INFORMATION IN THAI

Source : USFDA

www.911globalmeds.com/buy-methylprednisolone-medrol-online
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2018/011153s075lbl.pdf


การดําเนินการ
กลูโคคอร์ติคอยด์ทีเ่กิดขึ้นตามธรรมชาติ (ไฮโดรคอร์ตโิซนและคอร์ติโซน) ซึ่งมีคุณสมบัตใิน
การกักเก็บเกลือด้วย ถูกใชเ้ป็นยาทดแทนในภาวะขาดต่อมหมวกไต แอนะล็อกสังเคราะห์ของ
พวกมันส่วนใหญจ่ะใช้สําหรับผลต้านการอักเสบที่มีศักยภาพในความผิดปกติของระบบอวัยวะ
ต่างๆ

Glucocorticoids ทําให้เกิดผลการเผาผลาญทีล่ึกซึ้งและหลากหลาย นอกจากนี้ยังปรับเปลี่ยนการตอบ
สนองทางภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อสิ่งเร้าทีห่ลากหลาย

ข้อบ่งใช้และการใชง้าน
เม็ด MEDROL ระบุไวใ้นเงื่อนไขต่อไปนี้:

1. ความผิดปกตขิองต่อมไรท้่อ
ความไม่เพียงพอของต่อมหมวกไตปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ (ไฮโดรคอร์ติโซนหรือคอร์ตโิซนเป็นตัวเลือก
แรก อาจใช้ยาอะนาลอกสังเคราะหร์่วมกับแรค่อร์ติคอยด์ หากมี การเสริมแร่คอร์ตคิอยด์ในวัยทารก
มีความสําคัญเป็นพิเศษ) ต่อมหมวกไต hyperplasia แต่กําเนิด

ไทรอยด์อักเสบทีไ่ม่เป็นหนอง แคลเซียมใน
เลือดสูงที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง

2. โรคไขข้อ
เป็นยาเสริมสําหรับการบริหารระยะสั้น (เพื่อให้ผู้ป่วยมีอาการเฉียบพลันหรืออาการกําเริบ) ใน:

โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ รวมถึงโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์เด็กและเยาวชน (บางกรณีอาจต้องไดร้ับ
การบําบัดรักษาในขนาดตํ่า)
Ankylosing spondylitis
เบอร์ซาอักเสบเฉียบพลันและกึ่ง
เฉียบพลัน ไขข้ออักเสบของโรคข้อ
เข่าเสื่อม

Epicondylitis
โรคข้ออักเสบเกาต์เฉียบพลัน

3. โรคคอลลาเจน
ระหว่างที่อาการกําเริบหรือเป็นการบําบัดรักษา ในบางกรณขีอง: โรคลูปัส 
erythematosus
Systemic dermatomyositis (polymyositis) 
หัวใจอักเสบรูมาติกเฉียบพลัน
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4. โรคผิวหนัง โรคผิวหนังอักเสบจาก
รังแค herpetiformis ผื่นแดง 
multiforme รุนแรง (กลุ่มอาการสตีเวน
ส์ - จอห์นสัน) โรคผิวหนังอักเสบจาก 
seborrheic รุนแรง โรคผิวหนังอักเสบ
จากผิวหนัง
เชื้อราจากเชื้อรา
Pemphigus
โรคสะเก็ดเงินรุนแรง

5. ภาวะภูมิแพ้
การควบคุมภาวะการแพ้ทีรุ่นแรงหรือทําให้ไม่สามารถรักษาได้ซึ่งรักษาไม่ได้ต่อการทดลองการรักษาแบบ
เดิมอย่างเพียงพอ:
โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ตามฤดูกาล
หรือยืนต้น ปฏิกิริยาแพย้า อาการป่วยในซี
รั่ม
ติดต่อโรคผิวหนัง
โรคหอบหืด
โรคผิวหนังภูมิแพ้

6. โรคตา
กระบวนการแพแ้ละการอักเสบที่รุนแรงและเฉียบพลันที่เกี่ยวข้องกับดวงตาและส่วนเสริมของ
ดวงตาเช่น:
แผลทีก่ระจกตาแพ้เล็กน้อย เริม งูสวัด 
ophthalmicus การอักเสบส่วนหน้า 
กระจาย uveitis หลังและ choroiditis 
Sympathetic ophthalmia

Keratitis
โรคประสาทอักเสบตา

เยื่อบุตาอักเสบจาก
ภูมิแพ้
ม่านตาอักเสบและม่านตาอักเสบ

7. โรคระบบทางเดินหายใจ 
อาการ sarcoidosis 
Berylliosis
โรคโลฟเฟลอร์ไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีการอื่น
วัณโรคปอดทีแ่พร่ระบาดหรือแพร่ระบาดเมื่อใช้ร่วมกับเคมบีําบัดต้านวัณโรคที่เหมาะสม

โรคปอดอักเสบจากการสําลัก

8. ความผิดปกติทางโลหิตวิทยา
thrombocytopenic purpura ไม่ทราบสาเหตุใน
ผู้ใหญ่ ภาวะเกล็ดเลือดตํ่าทุติยภูมิในผู้ใหญ่ ได้รับ (แพ้
ภูมิตัวเอง) โรคโลหิตจาง hemolytic
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Erythroblastopenia (RBC anemia) แต่กําเนิด 
(erythroid) hypoplastic anemia

9. โรคเกี่ยวกับเนื้องอก
สําหรับการจัดการแบบประคับประคอง: มะเร็งเม็ด
เลือดขาวและมะเร็งต่อมนํ้าเหลืองในผู้ใหญ่ มะเร็ง
เม็ดเลือดขาวเฉียบพลันในเด็ก

10. รัฐบวมนํ้า
เพื่อกระตุ้นการขับปัสสาวะหรือการให้อภัยของโปรตีนในปัสสาวะในกลุ่มอาการของโรคไตโดยไม่มี 
uremia ชนิดไม่ทราบสาเหตหุรือที่เกิดจาก lupus erythematosus

11. โรคระบบทางเดินอาหาร
เพื่อใหผู้้ป่วยในช่วงเวลาวิกฤตของโรคใน: Ulcerative colitis

โรคลําไส้อักเสบในภูมิภาค

12. ระบบประสาท
อาการกําเริบเฉียบพลันของเส้นโลหิตตีบหลายเส้น

13. เบ็ดเตล็ด
เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อวัณโรคที่มีกลุ่ม subarachnoid หรือ block ที่ใกล้จะเกิดขึ้นเมื่อ
ใชค้วบคู่ไปกับการรักษาด้วยเคมีบําบัดป้องกันวัณโรคที่เหมาะสม
Trichinosis ทีม่ีอาการทางระบบประสาทหรือกล้ามเนื้อหัวใจตาย

ข้อห้าม
การติดเชื้อราทีเ่ป็นระบบและแพ้ส่วนประกอบต่างๆ

คําเตือน
ในผูป้่วยที่ได้รับการรักษาด้วยคอร์ติโคสเตียรอยดท์ี่มีความเครียดผิดปกติ ให้เพิ่มปริมาณของ
คอร์ติโคสเตียรอยด์ที่ออกฤทธิเ์ร็วก่อน ระหว่าง และหลังสถานการณ์ทีต่ึงเครียด

คอร์ติโคสเตียรอยด์อาจปกปิดอาการติดเชื้อบางอย่าง และการติดเชื้อใหม่อาจปรากฏขึ้นระหว่างการ
ใช้ การติดเชื้อจากเชื้อก่อโรคใดๆ รวมถึงการติดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา โปรโตซัวหรือหนอน
พยาธิ ในตําแหน่งใดๆ ของร่างกาย อาจเกี่ยวข้องกับการใช้คอร์ติโคสเตียรอยดเ์พียงอย่างเดียว
หรือร่วมกับสารกดภูมิคุ้มกันอื่นๆ ที่ส่งผลต่อภูมิคุ้มกันของเซลล์ ภูมิคุ้มกันของร่างกาย หรือการ
ทํางานของนวิโทรฟิล .1

การติดเชื้อเหล่านี้อาจไมรุ่นแรง แต่อาจรุนแรงและอาจถึงแก่ชีวิตได้ เมื่อเพิ่มปริมาณของคอร์ตโิคส
เตียรอยด์อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนติดเชื้อจะเพิ่มขึ้น2อาจมีการดื้อยาลดลงและไม่สามารถระบุ
ตําแหน่งการติดเชื้อได้เมื่อใชค้อร์ติโคสเตียรอยด์
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การใช้ corticosteroids เป็นเวลานานอาจทําใหเ้กิดต้อกระจก subcapsular หลัง ต้อหินทีอ่าจ
เกิดความเสียหายต่อเส้นประสาทตา และอาจช่วยเพิ่มการติดเชื้อทีต่าทุติยภูมเินื่องจากเชื้อราหรือ
ไวรัส

การใชง้านในครรภ:์เนื่องจากไม่ได้มกีารศึกษาการสืบพันธุข์องมนุษย์อย่างเพียงพอกับคอร์ติโคส
เตียรอยด์ การใชย้าเหล่านี้ในการตั้งครรภ์ มารดาที่ให้นมบุตร หรือสตรีมีครรภจ์ึงต้องชั่งนํ้าหนักผล
ประโยชนท์ี่เป็นไปได้ของยาเทียบกับอันตรายที่อาจเกิดกับมารดาและตัวอ่อนหรือทารกในครรภ์ . 
ทารกทีเ่กิดจากมารดาทีไ่ดร้ับคอร์ติโคสเตียรอยด์ในปริมาณมากในระหว่างตั้งครรภ์ ควรสังเกต
อย่างระมัดระวังสําหรับสัญญาณของภาวะไตไม่เพียงพอ

ปริมาณไฮโดรคอร์ติโซนหรือคอร์ติโซนในปริมาณมากโดยเฉลี่ยและมากอาจทําใหค้วามดันโลหิตเพิ่ม
ขึ้น การกักเก็บเกลือและนํ้า และการขับโพแทสเซียมเพิ่มขึ้น ผลกระทบเหล่านีม้ีโอกาสน้อยทีจ่ะเกิด
ขึ้นกับอนุพันธส์ังเคราะห์ ยกเว้นเมื่อใชใ้นปริมาณมาก อาจจําเป็นต้องจํากัดเกลือในอาหารและอาหาร
เสริมโพแทสเซียม คอร์ติโคสเตียรอยดท์ั้งหมดช่วยเพิ่มการขับแคลเซียม

การใหว้ัคซีนทีม่ชีีวิตหรือมีชีวิตที่อ่อนฤทธิ์มีข้อห้ามในผู้ป่วยที่ไดร้ับยาคอร์ตโิคสเตียรอยด์ขนาดกด
ภูมิคุ้มกัน วัคซีนทีฆ่่าหรือปิดใช้งานอาจได้รับการฉีดให้กับผู้ป่วยที่ไดร้ับยาคอร์ตโิคสเตียรอยดท์ี่มี
ภูมิคุ้มกัน อย่างไรก็ตามการตอบสนองต่อวัคซีนดังกล่าวอาจลดลง ขั้นตอนการสร้างภูมิคุ้มกันที่
ระบุอาจดําเนินการในผู้ป่วยทีไ่ด้รับ corticosteroids

การใช้ยาเม็ด MEDROL ในวัณโรคที่ออกฤทธิค์วรจํากัดไว้เฉพาะกรณีของวัณโรคที่แพรร่ะบาดหรือ
แพร่ระบาด ซึ่งยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ใชส้ําหรับการจัดการโรคร่วมกับยาต้านวัณโรคทีเ่หมาะสม

หากมีการระบุคอร์ติโคสเตียรอยด์ในผู้ป่วยวัณโรคแฝงหรือปฏิกิริยาของวัณโรค จําเป็นต้องสังเกต
อย่างใกล้ชิดเนื่องจากอาจเกิดปฏิกิริยาขึ้นอีก ในระหว่างการรักษาด้วย corticosteroid เป็นเวลา
นานผู้ป่วยเหล่านีค้วรได้รับการรักษาโรค.

ผู้ทีเ่สพยาที่กดภูมิคุ้มกันจะอ่อนแอต่อการติดเชื้อมากกว่าคนที่มีสุขภาพดี ตัวอย่างเช่น โรคอีสุกอีใส
และโรคหัด อาจมีเหตุการณร์้ายแรงหรือถึงขั้นเสียชีวิตในเด็กหรือผู้ใหญ่ทีไ่ม่มีภูมิคุ้มกันซึ่งใชย้า
คอร์ติโคสเตียรอยด์ ในเด็กหรือผู้ใหญ่ทีไ่ม่ไดเ้ป็นโรคเหล่านี้ควรระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยง
การสัมผัส ขนาดยา เส้นทาง และระยะเวลาของการให้ยาคอร์ตโิคสเตียรอยด์มีผลต่อความเสี่ยงของ
การติดเชื้อที่แพรร่ะบาดอย่างไร ยังไม่ทราบถึงการมีส่วนร่วมของโรคพื้นเดิมและ/หรือการรักษาด้วย
ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ก่อนหน้าต่อความเสี่ยง หากสัมผัสกับโรคอีสุกอีใส อาจระบุการป้องกันโรค 
varicella zoster immun globulin (VZIG) หากสัมผัสกับโรคหัด อาจระบุการป้องกันโรคด้ว
ยอิมมูโนโกลบูลนิที่เข้ากล้ามเนื้อ (pooled intramuscular immunoglobulin - IG) (ดูข้อมูล
การสั่งใชย้า VZIG และ IG ทีเ่อกสารกํากับยาตามลําดับ) หากโรคฝีดาษเกิดขึ้น อาจพิจารณาการ
รักษาด้วยยาต้านไวรัส ในทํานองเดียวกัน ควรใช้ corticosteroids ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่
ทราบหรือสงสัยว่ามกีารติดเชื้อ Strongyloides (threadworm) ในผู้ป่วยดังกล่าว ยากด
ภูมิคุ้มกันที่เกิดจากคอร์ติโคสเตียรอยด์อาจนําไปสู่โรคสตรองจิลอยด์
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hyperinfection และการแพร่กระจายด้วยการย้ายถิ่นของตัวอ่อนอย่างกว้างขวางซึ่งมักมาพร้อม
กับ enterocolitis รุนแรงและภาวะโลหิตเป็นพิษแกรมลบอาจทําให้เสียชีวิตได้

ข้อควรระวัง
ข้อควรระวังทั่วไป
ความไม่เพียงพอของต่อมหมวกไตรองที่เกิดจากยาอาจลดลงไดโ้ดยการลดขนาดยาทีละน้อย ความ
ไม่เพียงพอของญาติประเภทนีอ้าจเกิดขึ้นเป็นเวลาหลายเดือนหลังจากหยุดการรักษา ดังนั้นใน
สถานการณ์ใด ๆ ของความเครียดทีเ่กิดขึ้นในช่วงเวลานั้น การบําบัดด้วยฮอร์โมนควรไดร้ับการ
ฟื้นฟู เนื่องจากการหลั่งมิเนอรัลคอร์ตคิอยด์อาจลดลง จึงควรให้เกลือและ/หรือแร่ธาตคุอร์ติคอยด์
ควบคู่ไปด้วย

คอร์ติโคสเตียรอยด์มีผลเพิ่มขึ้นในผู้ป่วยทีม่ภีาวะไทรอยดท์ํางานตํ่าและในผู้ที่เป็นโรคตับแข็ง

ควรใช้ Corticosteroids อย่างระมัดระวังในผูป้่วยที่เป็นโรคเริมทีต่าเนื่องจากอาจเกิดการทะลุของ
กระจกตาได้

ควรใช้คอร์ติโคสเตียรอยด์ขนาดตํ่าที่สุดเท่าทีจ่ะเป็นไปไดเ้พื่อควบคุมสภาวะภายใต้การรักษา และ
เมื่อลดขนาดยาได้ การลดควรค่อยๆ

อาการทางจิตอาจปรากฏขึ้นเมื่อใชย้าคอร์ติโคสเตียรอยด์ ตั้งแตค่วามอิ่มเอิบ นอนไม่หลับ อารมณ์
แปรปรวน บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลง และภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรง ไปจนถึงอาการทางจิตทีเ่ปิดเผย 
นอกจากนี้ ภาวะไม่มั่นคงทางอารมณห์รือแนวโน้มทางจิตทีม่อียู่อาจรุนแรงขึ้นด้วยยาคอร์ตโิคสเตีย
รอยด์

ต้องใชค้วามระมัดระวังในผู้ป่วยที่มี systemic sclerosis เนื่องจากมอีุบัตกิารณ์เพิ่มขึ้นของภาวะ
ไตวาย scleroderma ร่วมกับ corticosteroids รวมทั้ง methylprednisolone

ควรใช้เตียรอยด์ด้วยความระมัดระวังในอาการลําไส้ใหญ่บวมเป็นแผลที่ไม่เฉพาะเจาะจง หากมีความเป็น
ไปได้ที่จะมีการเจาะที่ใกลเ้ข้ามา ฝีหรือการติดเชื้อ pyogenic อื่น ๆ โรคประสาทอักเสบ; 
anastomoses ลําไส้สด แผลในกระเพาะอาหารที่ใช้งานหรือแฝงอยู่ ภาวะไตวาย; ความดันโลหิตสูง 
โรคกระดูกพรุน และโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

ควรสังเกตการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกและเด็กที่ไดร้ับยาคอร์ติโคสเตียรอยดเ์ป็น
เวลานาน

มีรายงานว่า sarcoma ของ Kaposi เกิดขึ้นในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย corticosteroid การ
หยุดใชย้าคอร์ติโคสเตียรอยด์อาจส่งผลให้อาการทุเลาลงได้

แม้ว่าการทดลองทางคลินิกแบบควบคุมไดแ้สดงให้เห็นว่าคอร์ติโคสเตียรอยดม์ีประสิทธิภาพในการ
เร่งการแก้ปัญหาการกําเริบเฉียบพลันของเส้นโลหิตตีบหลายเส้น แต่ก็ไม่ได้แสดงว่าคอร์ติโคสเตีย
รอยด์ส่งผลต่อผลลัพธ์สุดท้ายหรือประวัตธิรรมชาตขิองโรค การศึกษาแสดงให้เห็นว่าจําเป็นต้องใช้ 
corticosteroids ในขนาดที่ค่อนข้างสูงเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่มีนัยสําคัญ (ดกูารให้ยา
และการบริหาร .)
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เนื่องจากภาวะแทรกซ้อนของการรักษาด้วยกลโูคคอร์ติคอยด์ขึ้นอยู่กับขนาดของขนาดยาและ
ระยะเวลาของการรักษา จึงต้องตัดสินใจเลือกความเสี่ยง/ผลประโยชน์ในแต่ละกรณเีกี่ยวกับ
ขนาดยาและระยะเวลาของการรักษา และการรักษาแบบรายวันหรือแบบไม่สมํ่าเสมอ .

ปฏิกิริยาระหว่างยา
ปฏิกิริยาทางเภสัชจลนศาสตร์ทีแ่สดงด้านล่างอาจมีความสําคัญทางคลินิก การยับยั้งเมแทบอลิซึม
ร่วมกันเกิดขึ้นกับการใชไ้ซโคลสปอรินและ .พร้อมกัน
เมทิลเพรดนโิซโลน; ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่เหตุการณไ์ม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาแต่ละชนิด
อาจมีแนวโน้มทีจ่ะเกิดขึ้นมากกว่า มีรายงานการชักด้วยการใช้ methylprednisolone และ 
cyclosporin พร้อมกัน ยาที่กระตุ้นเอนไซมต์ับเช่น phenobarbital, phenytoin และ rifampin 
อาจเพิ่มการกวาดล้างของ methylprednisolone และอาจต้องเพิ่มขนาด 
methylprednisolone เพื่อให้ได้การตอบสนองที่ต้องการ ยาเช่น troleandomycin และ 
ketoconazole อาจยับยั้งการเผาผลาญของ methylprednisolone และทําใหก้ารกวาดล้างลด
ลง ดังนั้นควรปรับขนาดยาเมทิลเพรดนิโซโลนเพื่อหลีกเลี่ยงความเป็นพิษของสเตียรอยด์

Methylprednisolone อาจเพิ่มการกวาดล้างแอสไพรินขนาดสูงเรื้อรัง ซึ่งอาจส่งผลให้ระดับซาลิ
ไซเลตในเลือดลดลงหรือเพิ่มความเสี่ยงต่อความเป็นพิษของซาลไิซเลตเมื่อถอนเมทิลเพรดนิโซโลน 
ควรใช้แอสไพรินอย่างระมัดระวังร่วมกับ corticosteroids ในผู้ป่วยทีเ่ป็นโรค 
hypoprothrombinemia

ผลของ methylprednisolone ต่อยาต้านการแข็งตัวของเลือดในช่องปากมีความแปรปรวน มี
รายงานเกี่ยวกับผลของยาต้านการแข็งตัวของเลือดที่เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อให้ร่วมกับคอร์ตโิคส
เตียรอยด์ ดังนั้น ควรตรวจสอบดัชนีการแข็งตัวของเลือดเพื่อรักษาผลต้านการแข็งตัวของเลือด
ที่ต้องการ

ข้อมูลสําหรับผู้ป่วย
ผู้ที่ได้รับ corticosteroids ในปริมาณทีก่ดภูมิคุ้มกันควรได้รับการเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัส
กับโรคอีสุกอีใสหรือโรคหัด ผู้ป่วยควรทราบด้วยว่าหากพวกเขาสัมผัสถูก ควรปรึกษาแพทย์โดยไม่
ชักช้า

อาการไมพ่ึงประสงค์
การรบกวนของของไหลและอิเล็กโทรไลต์

• การกักเก็บโซเดียม
• ภาวะหัวใจล้มเหลวในผู้ป่วยทีอ่่อนแอ
• ความดันโลหิตสูง
• การเก็บของเหลว
• การสูญเสียโพแทสเซียม

• ภาวะโพแทสเซียมในเลือดตํ่า
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กล้ามเนื้อและกระดูก

• กล้ามเนื้ออ่อนแรง
• การสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ
• ผงาดเตียรอยด์
• โรคกระดูกพรุน
• เอ็นแตกโดยเฉพาะเอ็นร้อยหวาย
• กระดูกหักจากการกดทับ
• เนื้อร้ายปลอดเชื้อของหัวกระดูกต้นขาและต้นแขน
• การแตกหักของกระดูกยาวทางพยาธิวิทยา

ระบบทางเดินอาหาร

• แผลในกระเพาะอาหารอาจมีการเจาะทะลุและเลือดออกได้
• ตับอ่อนอักเสบ
• ท้องอืด
• หลอดอาหารอักเสบเป็นแผล

การเพิ่มขึ้นของอะลานีนทรานสอะมิเนส (ALT, SGPT), แอสพาเทตทรานสอะมิเนส (AST, SGOT) 
และอัลคาไลน์ฟอสฟาเตสได้รับการสังเกตหลังการรักษาด้วยคอร์ติโคสเตียรอยด์ การ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย ไม่สัมพันธ์กับอาการทางคลินิกใดๆ และสามารถย้อน
กลับไดเ้มื่อหยุดยา

โรคผิวหนัง

• การรักษาบาดแผลบกพร่อง
• Petechiae และ ecchymoses
• อาจระงับปฏิกิริยาต่อการทดสอบผิวหนัง
• ผิวบอบบางแพง้่าย
• หน้าแดง
• เหงื่อออกเพิ่มขึ้น

ประสาท

• ความดันในกะโหลกศีรษะเพิ่มขึ้นด้วย papilledema (pseudo-tumor cerebri) โดยปกติ
หลังการรักษา

• อาการชัก
• อาการเวียนศีรษะบ้านหมุน

• ปวดศีรษะ

ต่อมไร้ท่อ

• การพัฒนาของรัฐ Cushingoid
• ยับยั้งการเจริญเติบโตในเด็ก
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• การไม่ตอบสนองของต่อมหมวกไตและต่อมใตส้มองทุติยภูมิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาของความเครียด 
เช่น ในการบาดเจ็บ การผ่าตัด หรือความเจ็บป่วย

• ประจําเดือนมาไม่ปกติ
• ลดความทนทานต่อคาร์โบไฮเดรต
• อาการของโรคเบาหวานแฝง
• ความต้องการทีเ่พิ่มขึ้นของอินซูลินหรือยาลดนํ้าตาลในเลือดในช่องปากในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

จักษุแพทย์

• ต้อกระจกใต้แคปซูลหลัง
• ความดันลูกตาเพิ่มขึ้น
• ต้อหิน
• Exophthalmos

เมแทบอลิซึม

• สมดุลไนโตรเจนเชิงลบเนื่องจากแคแทบอลิซึมของโปรตีน

มีรายงานปฏิกิริยาเพิ่มเติมต่อไปนี้หลังการให้ยาทางปากและทางหลอดเลือด: ลมพิษและปฏิกิริยา
ภูมิแพ้ แอนาฟิแล็กติกหรือภูมไิวเกินอื่นๆ

ปริมาณและการบริหาร
ปริมาณเริ่มต้นของเม็ด MEDROL อาจแตกต่างกันตั้งแต่ 4 มก. ถึง 48 มก. ของ 
methylprednisolone ต่อวันขึ้นอยู่กับโรคเฉพาะทีก่ําลังรับการรักษา ในสถานการณ์ที่มีความ
รุนแรงน้อยกว่า ปริมาณทีล่ดลงโดยทั่วไปจะเพียงพอในขณะทีผู่้ป่วยบางรายอาจต้องใชป้ริมาณเริ่ม
ต้นทีสู่งกว่า ควรรักษาหรือปรับขนาดยาเริ่มต้นจนกว่าจะมีการตอบสนองที่น่าพอใจ หากหลังจาก
ช่วงเวลาทีเ่หมาะสมแล้วไมพ่บการตอบสนองทางคลินิกที่น่าพอใจ ควรหยุด MEDROL และผู้ป่วย
ย้ายไปยังการรักษาที่เหมาะสมอื่น ๆ

ควรเน้นว่าข้อกําหนดของปริมาณยาจะเปลี่ยนแปลงไดแ้ละต้องแยกเป็นรายบุคคลบนพื้นฐาน
ของโรคภายใต้การรักษาและการตอบสนองของผู้ป่วย. หลังจากสังเกตการตอบสนองที่ดีแล้ว 
ปริมาณการบํารุงทีเ่หมาะสมควรกําหนดโดยการลดขนาดยาเริ่มต้นโดยลดลงทีละน้อยในช่วงเวลาที่
เหมาะสมจนกว่าจะถึงขนาดยาตํ่าสุดที่จะรักษาการตอบสนองทางคลินิกที่เพียงพอ ควรระลึกไว้เสมอ
ว่าจําเป็นต้องมกีารตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับปริมาณยา ในสถานการณ์ทีอ่าจทําให้ต้องปรับ
ขนาดยาที่จําเป็น ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงในสถานะทางคลินิกรองจากการทุเลาหรือการกําเริบใน
กระบวนการของโรค การตอบสนองต่อยาของผู้ป่วยแต่ละราย และผลกระทบจากการเปิดรับผู้ป่วย
ต่อสถานการณ์ที่เครียดซึ่งไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโรคทีอ่ยูภ่ายใตก้ารรักษา ในสถานการณ์หลังนี้
อาจจําเป็นต้องเพิ่มปริมาณของ MEDROL เป็นระยะเวลาหนึ่งที่สอดคล้องกับสภาพของผู้ป่วย
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หลายเส้นโลหิตตีบ:ในการรักษาอาการกําเริบแบบเฉียบพลันของหลายเส้นโลหิตตีบปริมาณ 
200 มก. ต่อวันเป็นเวลา 1 สัปดาหต์ามด้วย 80 มก. วันเว้นวันเป็นเวลา 1 เดือนมปีระสิทธิภาพ 
(4 มก. ของเมทิลเพรดนโิซโลนเทียบเท่ากับเพรดนิโซโลน 5 มก.)

ADT®(การบําบัดด้วยวันอื่น):การบําบัดด้วยวันอื่นเป็นการให้ยาคอร์ติโคสเตียรอยดโ์ดยให้ยา
คอร์ติคอยด์วันละสองครั้งตามปกตทิุกเช้า วัตถุประสงค์ของการบําบัดด้วยวิธีนี้คือเพื่อให้ผู้ป่วย
ที่ต้องการการรักษาด้วยยาในระยะยาวด้วยผลประโยชน์ของคอร์ติคอยด์ ในขณะที่ลดผลกระทบที่
ไม่พึงประสงค์บางอย่าง รวมถึงการปราบปรามต่อมใต้สมองและต่อมหมวกไต สถานะของ 
Cushingoid อาการถอนคอร์ติคอยด์ และการปราบปรามการเจริญเติบโตในเด็ก .

เหตุผลสําหรับตารางการรักษานี้ขึ้นอยู่กับสถานที่หลักสองแห่ง: (a) ผลการต้านการอักเสบหรือ
การรักษาของคอร์ติคอยด์ยังคงมอียู่นานกว่าการมีอยู่ทางกายภาพและผลการเผาผลาญและ 
(b) การให้คอร์ติโคสเตียรอยด์ทุกเช้าช่วยให้สามารถสร้างใหม่ได้มากขึ้น เกือบปกติ

กิจกรรม hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) ในวันปิดสเตียรอยด์

การทบทวนสรีรวิทยาของ HPA โดยสังเขปอาจเป็นประโยชน์ในการทําความเข้าใจเหตุผลนี้ การกระ
ทําหลักผ่านไฮโปทาลามสั การตกของคอร์ติซอลอิสระจะกระตุ้นต่อมใต้สมองให้ผลิตคอร์ติโคโทรปิน 
(ACTH) ในปริมาณทีเ่พิ่มขึ้น ในขณะที่คอร์ติซอลอิสระที่เพิ่มขึ้นยับยั้งการหลั่งของ ACTH โดยปกติ
ระบบ HPA มีลักษณะเป็นจังหวะรายวัน (circadian) ระดับซรีั่มของ ACTH เพิ่มขึ้นจากจุดตํ่าสุด
ประมาณ 22.00 น. เป็นระดับสูงสุดประมาณ 6 โมงเช้า ระดับ ACTH ที่เพิ่มขึ้นจะกระตุ้นการทํางาน
ของเยื่อหุ้มสมองต่อมหมวกไตส่งผลให้คอร์ติซอลในพลาสมาเพิ่มขึ้นโดยมีระดับสูงสุดเกิดขึ้น
ระหว่างเวลา 02:00 น. ถึง 08:00 น. คอร์ติซอลทีเ่พิ่มขึ้นนี้ช่วยลดการผลิต ACTH และส่งผลต่อ
การทํางานของเยื่อหุ้มสมองต่อมหมวกไต คอร์ติคอยดใ์นพลาสมาค่อยๆ ลดลงในตอนกลางวัน โดย
มีระดับตํ่าสุดเกิดขึ้นประมาณเที่ยงคืน

จังหวะรายวันของแกน HPA หายไปในโรค Cushing ซึ่งเป็นกลุ่มอาการของความผิดปกตขิอง
ต่อมหมวกไตที่โดดเด่นด้วยโรคอ้วนที่มีการกระจายไขมันสู่ศูนย์กลางการผอมบางของผิวหนังด้วย
ความฟกชํ้าง่ายการสูญเสียกล้ามเนื้อด้วยความอ่อนแอ, ความดันโลหิตสูง, เบาหวานแฝง, โรค
กระดูกพรุน, ความไม่สมดุลของอเิล็กโทรไลต,์ เป็นต้น อาจสังเกตการค้นพบทางคลินิกแบบ
เดียวกันของภาวะ hyperadrenocorticism ในระหว่างการรักษาด้วยยาคอร์ติคอยด์ในขนาดยา
ระยะยาวทีร่ับประทานในปริมาณทีแ่บ่งรายวันตามแบบปกติ ดังนั้น จึงปรากฏว่าการรบกวนใน
วัฏจักรรายวันทีม่ีการรักษาค่าคอร์ติคอยดใ์ห้สูงขึ้นในตอนกลางคืนอาจมีบทบาทสําคัญในการ
พัฒนาของคอร์ติคอยด์ที่ไม่พึงประสงค์ การหลีกหนีจากระดับพลาสม่าทีเ่พิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเหล่า
นี้ในช่วงเวลาสั้นๆ อาจเป็นเครื่องมือในการป้องกันผลกระทบทางเภสัชวิทยาที่ไม่พึงประสงค์

ในระหว่างการรักษาด้วยยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ขนาดยาแบบเดิม การผลิต ACTH จะถูกยับยั้งด้วย
การปราบปรามการผลิตคอร์ติซอลในภายหลังโดยเยื่อหุ้มสมองต่อมหมวกไต เวลาพักฟื้นสําหรับ
กิจกรรม HPA ปกติจะแปรผันตามขนาดยาและระยะเวลาในการรักษา ในช่วงเวลานี้ ผู้ป่วยมคีวาม
เสี่ยงต่อสถานการณท์ีต่ึงเครียด แม้ว่าจะแสดงให้เห็นแล้วว่ามีการกดขีต่่อมหมวกไตน้อยกว่ามาก
หลังจากได้รับยาเพรดนิโซโลนในช่วงเช้าเพียงครั้งเดียว (10 มก.) เมื่อเทียบกับหนึ่งในสี่ของขนาด
ยานั้น
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ใหย้าทุก ๆ หกชั่วโมง มีหลักฐานว่าผลกดขี่บางอย่างต่อกิจกรรมของต่อมหมวกไตอาจถูกส่งต่อไป
ยังวันถัดไปเมื่อใช้ขนาดยาทางเภสัชวิทยา นอกจากนี้ ยังพบว่าการให้คอร์ติโคสเตียรอยดเ์พียงครั้ง
เดียวจะทําใหเ้กิดการกดทับของเยื่อหุ้มสมองต่อมหมวกไตเป็นเวลาสองวันหรือมากกว่านั้น คอร์ติ
คอยด์อื่นๆ รวมถึง methylprednisolone, hydrocortisone, prednisone และ 
prednisolone ถือเป็นยาออกฤทธิใ์นระยะสั้น (ทําใหเ้กิดการกดทับของเยื่อหุ้มสมองต่อมหมวกไต
เป็นเวลา 1¼ ถึง 1½ วันหลังการให้ยาครั้งเดียว) ดังนั้นจึงแนะนําสําหรับการรักษาทางเลือกในวันอื่น

ควรพิจารณาสิ่งต่อไปนีเ้มื่อพิจารณาการบําบัดด้วยวิธีอื่น:
1) ควรใช้หลักการพื้นฐานและข้อบ่งชีใ้นการรักษาด้วยยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ ประโยชน์

ของ ADT ไม่ควรส่งเสริมการใชส้เตียรอยดต์ามอําเภอใจ
2) ADT เป็นเทคนิคการรักษาทีอ่อกแบบมาสําหรับผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาด้วยยา

คอร์ติคอยด์ในระยะยาว
3) ในกระบวนการของโรคที่รุนแรงน้อยกว่าซึ่งมีการระบกุารรักษาด้วยคอร์ติคอยด์ อาจเป็นไป

ได้ที่จะเริ่มการรักษาด้วย ADT สภาวะของโรคทีรุ่นแรงกว่าปกติจะต้องแบ่งการบําบัดด้วย
ขนาดยาสูงทุกวันเพื่อควบคุมกระบวนการเกิดโรคในเบื้องต้น
ระดับยาระงับเริ่มต้นควรดําเนินต่อไปจนกว่าจะได้รับการตอบสนองทางคลินิกทีน่่าพอใจ 
โดยปกตสิี่ถึงสิบวันในกรณขีองโรคภูมิแพแ้ละโรคคอลลาเจนจํานวนมาก สิ่งสําคัญคือ
ต้องรักษาระยะเวลาของยาระงับความรู้สึกเริ่มแรกให้สั้นที่สุดเท่าทีจ่ะเป็นไปได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อต้องการใชก้ารรักษาทางเลือกอื่นในภายหลัง

เมื่อมีการกําหนดการควบคุมแล้ว จะมีหลักสูตรสองหลักสูตร: (ก) เปลี่ยนเป็น ADT แล้ว
ค่อยๆ ลดปรมิาณคอร์ติคอยด์ทีไ่ดร้ับในแต่ละวันหรือ(ข) หลังจากควบคุมกระบวนการเกิด
โรคแล้ว ให้ลดขนาดยาคอร์ติคอยด์ในแต่ละวันให้เหลือระดับประสิทธิผลตํ่าสุดโดยเร็วที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ จากนั้นจึงเปลี่ยนเป็นตารางวันอื่น ในทางทฤษฎี หลักสูตร (ก) อาจจะดี
กว่า

4) เนื่องจากข้อดีของ ADT อาจเป็นที่พึงปรารถนาทีจ่ะลองใช้ผู้ป่วยในรูปแบบการบําบัดนี้ซึ่งเคย
ใช้ยาคอร์ติคอยด์เป็นประจําทุกวันเป็นเวลานาน (เช่น ผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด)์ 
เนื่องจากผู้ป่วยเหล่านีอ้าจมีอาการกดประสาทอยู่แล้ว
แกน HPA การสร้างบน ADT อาจเป็นเรื่องยากและไม่ประสบความสําเร็จเสมอไป อย่างไร
ก็ตาม ขอแนะนําให้พยายามเปลี่ยนใหม่เป็นประจํา อาจเป็นประโยชน์ในการเพิ่มขนาดยา
บํารุงประจําวันเป็นสามหรือสี่เท่าและให้ยานี้วันเว้นวัน แทนทีจ่ะเพิ่มปริมาณยารายวันเป็น
สองเท่าหากพบปัญหา เมื่อผู้ป่วยได้รับการควบคุมอีกครั้งแล้ว ควรพยายามลดขนาดยานี้
ให้เหลือน้อยที่สุด

5) ตามที่ระบุไวข้้างต้น ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์บางชนิด เนื่องจากมีผลกดขีต่่อการทํางาน
ของต่อมหมวกไตเป็นเวลานาน ไม่แนะนําให้ใช้การรักษาทางเลือกอื่น (เช่น 
dexamethasone และ betamethasone)

6) กิจกรรมสูงสุดของต่อมหมวกไตคือระหว่าง 02.00 น. ถึง 08.00 น. และน้อยที่สุดระหว่าง 
16.00 น. ถึงเที่ยงคืน คอร์ติโคสเตียรอยดจ์ากภายนอกจะยับยั้งกิจกรรมต่อมหมวกไต
อย่างน้อยที่สุด เมื่อให้ในช่วงเวลาทีม่ีกิจกรรมสูงสุด (น.)

7) ในการใช้ ADT เป็นสิ่งสําคัญ เช่นเดียวกับในสถานการณ์การรักษาทั้งหมดเพื่อให้เป็นราย
บุคคลและปรับแต่งการบําบัดให้เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละราย ผู้ป่วยทุกรายจะไม่สามารถ
ควบคุมอาการไดอ้ย่างสมบูรณ์ คําอธิบายของประโยชน์ของ ADT จะช่วยให้ผู้ป่วยเข้าใจ
และทนต่ออาการวูบวาบทีอ่าจเกิดขึ้นไดซ้ึ่งอาจ
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เกิดขึ้นในช่วงหลังของวันออฟสเตียรอยด์ อาจมีการเพิ่มหรือเพิ่มการรักษาตามอาการ
อื่น ๆ ในขณะนี้หากจําเป็น

8) ในกรณีของการลุกเป็นไฟอย่างเฉียบพลันของกระบวนการของโรค อาจจําเป็นต้องกลับไปใชข้นาด
ยาคอร์ติคอยด์ที่ถูกแบ่งแบบแบ่งรายวันอย่างเต็มรูปแบบเพื่อควบคุม เมื่อการควบคุมถูกจัดตั้ง
ขึ้นอีกครั้ง การบําบัดทางเลือกในวันอื่นอาจถูกนํามาใช้ใหม่

9) แม้ว่า ADT จะสามารถลดลักษณะเฉพาะที่ไม่พึงประสงคห์ลายประการของการรักษาด้วยยาคอร์ติโค
สเตียรอยด์ได้ เช่นเดียวกับในสถานการณ์การรักษาใดๆ แพทย์จะต้องชั่งนํ้าหนักอัตราส่วนผล
ประโยชน์-ความเสี่ยงสําหรับผู้ป่วยแต่ละรายที่ได้รับการบําบัดด้วยคอร์ตคิอยด์อย่างรอบคอบ

วิธีการจัดหา
MEDROL เม็ดมจีุดแข็งและขนาดบรรจุภัณฑ์ดังต่อไปนี้:

2 มก.(ขาว, วงรี, แต้ม, ตราตรึงใจ MEDROL 2)
ขวด100 NDC 0009-0020-01

4 มก.(ขาว, วงรี, แต้ม, ตราตรึงใจ MEDROL 4)
ขวด100
ขวด500
แพ็คเกจขนาดยาต่อหน่วย 100 
DOSEPAK™ Unit of Use (21 เม็ด)

NDC 0009-0056-02
NDC 0009-0056-03
NDC 0009-0056-05

NDC 0009-0056-04
8 มก.(ขาว, วงรี, แต้ม, ตราตรึงใจ MEDROL 8)

ขวด25 NDC 0009-0022-01
16 มก.(ขาว, วงร,ี แต้ม, ตราตรึงใจ MEDROL 16)

ขวด50 NDC 0009-0073-01
32 มก.(ขาว, วงร,ี แต้ม, ตราตรึงใจ MEDROL 32)

ขวด25 NDC 0009-0176-01

เก็บที่อุณหภูมิห้องควบคุม 20 °ถึง 25 ° C (68 °ถึง 77 ° F) (ดู USP)
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ใน: Gorbach SL, Bartlett JG, Blacklow NR, eds.โรคติดเชื้อ. ฟิลาเดลเฟีย: 
บริษัท WBSaunders 1992:1050–1
Stuck AE, Minder CE, เฟรย์ เอฟเจ ความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนติดเชื้อในผู้ป่วยที่รับประทานก
ลูโคคอร์ติคอยด์Rev Infect Dis1989:11(6):954–63.
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