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เมทิลเพรดนิโซโลน
ออกเสียงว่า (meth ill pred niss' oh lone)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Methylprednisolone ซึ่งเป็นคอร์ติโคสเตียรอยด์นั้นคล้ายกับฮอร์โมนธรรมชาติทีผ่ลิตโดยต่อมหมวกไตของคุณ มักใชเ้พื่อ
ทดแทนสารเคมนีี้เมื่อร่างกายของคุณไมเ่พียงพอ บรรเทาอาการอักเสบ (บวม ร้อน แดง และปวด) และใช้รักษาโรคข้ออักเสบบางรูป
แบบ ความผิดปกติของผิวหนัง เลือด ไต ตา ไทรอยด์ และลําไส้ (เช่น อาการลําไส้ใหญบ่วม) อาการแพอ้ย่างรุนแรง และโรคหอบหืด 
Methylprednisolone ยังใชใ้นการรักษามะเร็งบางชนิด

ยานี้บางครั้งมีกําหนดสําหรับการใช้งานอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Methylprednisolone มาในรูปแบบเม็ดรับประทานทางปาก แพทย์ของคุณจะกําหนดตารางการจ่ายยาที่ดีที่สุดสําหรับคุณ ปฏิบัติ
ตามคําแนะนําบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้เมธลิเพรดนโิซ
โลนตามที่กําหนด อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

อย่าหยุดทานเมทิลเพรดนิโซโลนโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ การหยุดยากะทันหันอาจทําใหเ้บื่ออาหาร ปวดท้อง อาเจียน ง่วงนอน 
สับสน ปวดหัว มีไข้ ปวดข้อและกล้ามเนื้อ ผิวลอก และนํ้าหนักลด หากคุณกินยาในปริมาณมากเป็นเวลานาน แพทย์ของคุณอาจจะ
ค่อยๆ ลดขนาดยาลงเพื่อให้ร่างกายไดป้รับตัวก่อนทีจ่ะหยุดยาอย่างสมบูรณ์ ระวังผลข้างเคียงเหล่านี้หากคุณค่อยๆ ลดขนาดยา
ลงและหลังจากหยุดทานยาเม็ด หากปัญหาเหล่านีเ้กิดขึ้น ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที คุณอาจต้องเพิ่มขนาดยาชั่วคราวหรือ
เริ่มรับประทานอีกครั้ง

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานเมทิลเพรดนิโซโลน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้เมทิลเพรดนิโซโลน แอสไพริน ทารท์ราซีน (สีย้อมสีเหลืองในอาหารแปรรูปและยา
บางชนิด) หรือยาอื่นๆ

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังใชย้าที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยากันเลือด
แข็ง ('ยาละลายลิ่มเลือด') เช่น วาร์ฟาริน (คมูาดิน) ยารักษาโรคข้ออักเสบ แอสไพริน อะซิโธรมัยซิน (ซโิธรแมกซ์) คลารโิทรมัยซิน 
(ไบแอ็กซิน) ไซโคลสปอริน (นโีอรัล แซนดิมมูน) , ดิจอกซิน (ลานอกซิน), ยาขับปัสสาวะ ('ยาเม็ดนํ้า'), อรีิโทรมัยซิน, เอสโตรเจน (
พรีมาริน), คีโตโคนาโซล (ไนโซรัล), ทางปาก
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ยาคุมกําเนิด ฟีโนบาร์บิทัล ฟีนิโทอิน (ไดแลนติน) ไรแฟมพิน (ไรฟาดิน) ธีโอฟีลลีน (ธโีอ-ดูร์) และวิตามิน

หากคุณมีการติดเชื้อรา (นอกเหนือจากที่ผิวหนัง) อย่าทานเมทิลเพรดนโิซโลนโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคตับ ไต ลําไส้หรือหัวใจ โรคเบาหวาน; ต่อมไทรอยด์
ทํางานน้อย; ความดันโลหิตสูง; ป่วยทางจิต; myasthenia gravis; โรคกระดูกพรุน การติดเชื้อที่ตาเริม; อาการชัก; 
วัณโรค (TB); หรือแผลพุพอง

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับประทานเมทิลเพรดนิ
โซโลน ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ใหแ้จ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ยาเมทิลเพรดนิโซโลน

หากคุณมีประวัตเิป็นแผลเปื่อยหรือรับประทานแอสไพรินในปริมาณมากหรือยารักษาโรคข้ออักเสบอื่นๆ ให้จํากัดการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในขณะทีใ่ช้ยานี้ เมธิลเพรดนิโซโลนทําใหก้ระเพาะและลําไสข้องคุณไวต่อผลกระทบทีร่ะคายเคืองของ
แอลกอฮอล์ แอสไพริน และยารักษาโรคข้ออักเสบบางชนิด ผลกระทบนี้จะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นแผล

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

แพทย์ของคุณอาจแนะนําให้คุณรับประทานอาหารที่มีโซเดียมตํ่า เกลือตํ่า โพแทสเซียมสูงหรือโปรตีนสูง ทําตามคําแนะนําเหล่านี้

Methylprednisolone อาจทําให้ปวดท้อง รับประทานเมทิลเพรดนิโซโลนร่วมกับอาหารหรือนม

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

เมื่อคุณเริ่มใช้ยาเมทิลเพรดนโิซโลน ให้ปรึกษาแพทย์ว่าต้องทําอย่างไรหากลืมรับประทานยา เขียนคําแนะนําเหล่านีเ้พื่อให้คุณ
สามารถอ้างอิงไดใ้นภายหลัง

หากคุณทานเมทิลเพรดนโิซโลนวันละครั้ง ให้ทานยาทีล่ืมไปทันทีทีน่ึกได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาด
ยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Methylprednisolone อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้
รุนแรงหรือไม่หายไป:

ท้องเสีย

ระคายเคืองกระเพาะอาหาร

อาเจียน

ปวดหัว

อาการวิงเวียนศีรษะ

นอนไม่หลับ

กระสับกระส่าย
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ภาวะซึมเศร้า

ความวิตกกังวล

สิว

การเจริญเติบโตของเส้นผมเพิ่มขึ้น

ชํ้าง่าย

ประจําเดือนมาไม่ปกติหรือขาด

หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:
ผื่นที่ผิวหนัง

ใบหน้าบวม ขาส่วนล่าง หรือข้อเท้า

ปัญหาการมองเห็น

ไข้หวัดหรือการติดเชื้อทีก่ินเวลานาน

กล้ามเนื้ออ่อนแรง

อุจจาระสีดําหรือชักช้า

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 เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นทีม่ากเกินไป (
ไม่ใช่ในห้องนํ้า)

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาหแ์ละยาหยอดตา 
ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไมท่นต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล็อคฝาครอบ
นิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในสถานที่ปลอดภัยทันที โดยให้อยู่ในตําแหน่งที่ลอยขึ้นและพ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

ควรกําจัดยาทีไ่ม่จําเป็นด้วยวิธพีิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทิ้งยานี้
ลงในชักโครก วิธทีี่ดทีี่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใชโ้ปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิล
ในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซตก์ารกําจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (http://
goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิเ์ข้าถึงโปรแกรมรับคืน

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ทีh่ttps://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากเหยื่อล้มลง

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682795.html 3/5

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://www.upandaway.org/
http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help


15/4/22, 11:26 น. เมทิลเพรดนโิซโลน สมุนไพรยาและอาหารเสริม

มีอาการชัก หายใจลําบาก หรือตื่นไม่ขึ้น ให้โทรเรียกบริการฉุกเฉินที่ 911 ทันที

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบการ
ตอบสนองต่อเมทิลเพรดนิโซโลนของคุณ การตรวจร่างกายมีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับเด็ก เนื่องจากเมทิลเพรดนิโซโลนสามารถ
ชะลอการเจริญเติบโตของกระดูกได้

หากอาการของคุณแย่ลง ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณ อาจจําเป็นต้องปรับขนาดยาของคุณ

พกบัตรประจําตัวที่ระบุว่าคุณอาจต้องทานยาเสริม (จดขนาดยาเต็มทีท่ี่คุณใช้ก่อนที่จะค่อยๆ ลดลง) ของเมทิลเพรดนิโซโลนในช่วงที่
มีความเครียด (การบาดเจ็บ การติดเชื้อ และโรคหอบหืดรุนแรง) สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ว่าจะขอรับบัตรนี้ได้อย่างไร ระบุชื่อของ
คุณ ปัญหาทางการแพทย์ ยาและขนาดยา และชื่อแพทย์และหมายเลขโทรศัพทบ์นบัตร

ยานี้ทําให้คุณอ่อนแอต่อการเจ็บป่วยมากขึ้น หากคุณเป็นโรคอีสุกอีใส โรคหัด หรือวัณโรค (TB) ขณะรับประทานเมทิลเพรดนโิซ
โลน ให้ติดต่อแพทยข์องคุณ ห้ามฉีดวัคซีน การสร้างภูมิคุ้มกันอื่นๆ หรือการทดสอบผิวหนังใดๆ ในขณะทีคุ่ณใชเ้มทิลเพรดนโิซ
โลน เว้นแต่แพทยจ์ะแจ้งให้คุณทราบ

รายงานการบาดเจ็บหรือสัญญาณของการติดเชื้อ (ไข้ เจ็บคอ ปวดขณะถ่ายปัสสาวะ และปวดกล้ามเนื้อ) ทีเ่กิดขึ้นระหว่างการรักษา

แพทย์ของคุณอาจแนะนําให้คุณชั่งนํ้าหนักตัวเองทุกวัน รายงานการเพิ่มนํ้าหนักทีผ่ิดปกติ

หากเสมหะของคุณ (สิ่งทีคุ่ณไอขึ้นระหว่างทีเ่ป็นโรคหอบหืด) ข้นหรือเปลี่ยนสีจากสขีาวใสเป็นสีเหลือง สีเขียว หรือสีเทา ให้โทร
เรียกแพทย์ของคุณ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณของการติดเชื้อ

หากคุณเป็นเบาหวาน methylprednisolone อาจเพิ่มระดับนํ้าตาลในเลือดของคุณ หากคุณตรวจสอบระดับนํ้าตาลในเลือด (
กลูโคส) ที่บ้าน ให้ตรวจเลือดหรือปัสสาวะบ่อยกว่าปกติ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากนํ้าตาลในเลือดของคุณสูงหรือมีนํ้าตาลอยู่ใน
ปัสสาวะของคุณ ปริมาณยารักษาโรคเบาหวานและอาหารของคุณอาจต้องเปลี่ยนแปลง

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

Medrol®

แก้ไขล่าสุด - 09/15/2017
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