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Ulipristal
ออกเสียงว่า (ue 'li pris tal)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Ulipristal ใช้เพื่อป้องกันการตั้งครรภห์ลังจากมีเพศสัมพันธ์ทีไ่ม่มีการป้องกัน (การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่มีวิธกีารคุมกําเนิดหรือวิธี
การคุมกําเนิดทีล่้มเหลวหรือไมไ่ด้ใช้อย่างถูกต้อง [เช่นถุงยางอนามัยทีล่ื่นหรือแตกหรือยาคุมกําเนิดที่ไม่ได้ตามกําหนด ]) ไมค่วรใช้ 
Ulipristal เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์เป็นประจํา ยานีใ้ช้สําหรับคุมกําเนิดฉุกเฉินหรือสํารองในกรณีทีก่ารคุมกําเนิดล้มเหลวหรือใช้
อย่างไมถู่กต้อง Ulipristal อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่าโปรเจสตนิ มันทํางานโดยการป้องกันหรือชะลอการปล่อยไขจ่ากรังไข่ นอกจากนี้
ยังอาจทํางานโดยการเปลี่ยนเยื่อบุมดลูก (มดลูก) เพื่อป้องกันการพัฒนาของการตั้งครรภ์ Ulipristal อาจป้องกันการตั้งครรภ์ แต่
จะไม่ป้องกันการแพรก่ระจายของไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV,

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Ulipristal มาในรูปแบบแท็บเล็ตที่จะรับประทานทางปาก มักจะมีหรือไม่มีอาหารโดยเร็วที่สุดหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่มกีาร
ป้องกันหรือสงสัยว่าฮอร์โมนคุมกําเนิดล้มเหลว (เช่นยาคุมกําเนิด แหวน หรือแผ่นแปะ) Ulipristal อาจใชเ้วลานานถึง 120 ชั่วโมง 
(5 วัน) หลังจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่มกีารป้องกัน แต่ยิ่งถ่ายเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสป้องกันการตั้งครรภ์ได้มากขึ้น ปฏิบัติตามคํา
แนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทยห์รือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้ ulipristal ตามที่กําหนดไว้

Ulipristal สามารถใช้ได้ตลอดเวลาระหว่างรอบเดือน อย่างไรก็ตาม ไม่ควรใชเ้กิน 1 ครั้งในระหว่างรอบเดือนเดียวกัน

หากคุณอาเจียนน้อยกว่า 3 ชั่วโมงหลังจากทาน ulipristal ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณ คุณอาจต้องใชย้านี้อีกขนาดหนึ่ง

เนื่องจากคุณสามารถตั้งครรภไ์ด้ทันทีหลังการรักษาด้วย ulipristal คุณจึงควรใชว้ิธกีั้น (ถุงยางอนามัยหรือไดอะแฟรมทีม่ีสารฆ่า
เชื้ออสุจิ) ทุกครั้งทีม่ีเพศสัมพันธ์จนถึงรอบเดือนถัดไป การใชฮ้อร์โมนคุมกําเนิดภายใน 5 วันหลังจากรับประทาน ulipristal อาจ
ทําใหย้าทั้งสองมปีระสิทธิภาพน้อยลง คุณอาจเริ่มหรือกลับมาใชย้าคุมกําเนิดแบบฮอร์โมนต่อได้อย่างน้อย 5 วันหลังจากรับประทาน 
ulipristal แต่คุณต้องใชว้ิธีกั้นเพื่อป้องกันการตั้งครรภต์่อไปจนกว่าคุณจะมีรอบเดือนครั้งต่อไป หากคุณใชย้า ulipristal 
เนื่องจากมีปัญหากับฮอร์โมนคุมกําเนิด ให้ติดต่อแพทยห์รือปฏิบัตติามคําแนะนําที่ให้ไว้สําหรับผลิตภัณฑ์คุมกําเนิดชนิดนั้นๆ
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ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทาน ulipristal
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยา ulipristal ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในยาเม็ด ulipristal สอบถาม
เภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังรับประทานหรือวางแผนทีจ่ะใช้ยาอื่นๆ ทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดย
แพทย์ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ยาต้านเชื้อราบางชนิด เช่น griseofulvin (Gris-PEG), itraconazole (Onmel, 
Sporanox) หรือ ketoconazole; barbiturates เช่น phenobarbital หรือ secobarbital (Seconal); bosentan 
(Tracleer); ยาบางชนิดสําหรับอาการชักเช่น carbamazepine (Equetro, Tegretol, Teril, อื่น ๆ ), felbamate 
(Felbatol), oxcarbazepine (Trileptal), phenytoin (Dilantin, Phenytek) และ topiramate (Topamax ใน 
Qsymia); และไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane, ใน Rifamate, ใน Rifater) ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมีปฏิกิริยากับ 
ulipristal ดังนั้นควรแจ้งให้แพทยท์ราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดทีคุ่ณกําลังใช้ แม้แต่ยาที่ไม่ปรากฏในรายการนี้

บอกแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ผลิตภัณฑส์มุนไพรอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์น

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือคิดว่าคุณอาจกําลังตั้งครรภ์ แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่ากิน ulipristal อย่าใช้ยา 
ulipristal เพื่อยุติการตั้งครรภท์ี่มอียู่

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณมีหรือเคยมีอาการป่วยหรือตั้งครรภ์นอกมดลูก (การตั้งครรภ์นอก
มดลูก)

แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูก

คุณควรรู้ว่าหลังจากทีคุ่ณใช้ ulipristal เป็นเรื่องปกติทีร่อบเดือนถัดไปของคุณจะเริ่มเร็วขึ้นหนึ่งสัปดาหห์รือช้ากว่าที่คาดไว้ 
หากรอบเดือนถัดไปของคุณล่าช้าเกินหนึ่งสัปดาห์หลังจากวันที่คาดไว้ ใหโ้ทรเรียกแพทย์ของคุณ คุณอาจกําลังตั้งครรภ์และ
แพทย์ของคุณอาจบอกให้คุณทําการทดสอบการตั้งครรภ์

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Ulipristal อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งใหแ้พทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

ปวดประจําเดือน

มีเลือดออกระหว่างมปีระจําเดือน

คลื่นไส้

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

ปวดหัว

อาการวิงเวียนศีรษะ
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ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการดังต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที:

ปวดท้องน้อยอย่างรุนแรง (3 ถึง 5 สัปดาห์หลังจากรับประทาน ulipristal)

ผื่น คัน ลมพิษ หรือบวมที่ตา ใบหน้า ลิ้น คอหอย

Ulipristal อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ หลังจากทานยานี้

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 เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากแสง ความร้อนส่วนเกิน และความชื้น 
(ไม่ใชใ่นห้องนํ้า)

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาหแ์ละยาหยอดตา 
ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไมท่นต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล็อคฝาครอบ
นิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัยทันที - อันทีอ่ยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://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]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก หรือ
ตื่นขึ้นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

เก็บนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์ของคุณ

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ใบสั่งยาของคุณอาจไม่สามารถเติมเงินได้ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับ ulipristal

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่จําหน่ายหน้าเคาน์เตอร)์ 
ทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรืออาหารอื่นๆ
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อาหารเสริม คุณควรนํารายการนี้ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญที่
พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญเช่นกัน
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