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อิบรูตินิบ
เด่นชัดว่าเป็น (ตา broo 'ti nib)

hy เป็นยานี้กําหนด?

ใช้ Ibrutinib:
เพื่อรักษาผู้ทีเ่ป็นมะเร็งต่อมนํ้าเหลืองปกคลุมเซลล์ (MCL; มะเร็งที่เติบโตอย่างรวดเร็วที่เริ่มต้นในเซลลข์องระบบภูมิคุ้มกัน) ที่
ได้รับการรักษาด้วยยาเคมบีําบัดอื่น ๆ อย่างน้อยหนึ่งชนิด

เพื่อรักษาผู้ทีเ่ป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟซิติกเรื้อรัง (CLL; มะเร็งชนิดหนึ่งทีเ่ริ่มต้นในเซลล์เม็ดเลือดขาว) และมะเร็งต่อม
นํ้าเหลืองชนิดลมิโฟซิติกขนาดเล็ก (SLL; มะเร็งชนิดหนึ่งทีเ่ริ่มส่วนใหญใ่นต่อมนํ้าเหลือง)

เพื่อรักษาผู้ทีม่ี macroglobulinemia ของ Waldenstrom (WM; มะเร็งทีเ่ติบโตช้าซึ่งเริ่มต้นในเซลล์เม็ดเลือดขาวบาง
ชนิดในไขกระดูกของคุณ)

เพื่อรักษาผู้ทีเ่ป็นมะเร็งต่อมนํ้าเหลืองบริเวณชายขอบ (MZL; มะเร็งที่เติบโตช้าซึ่งเริ่มต้นในเซลลเ์ม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่
ปกตจิะต่อสูก้ับการติดเชื้อ) ทีไ่ด้รับการรักษาด้วยยาเคมีบําบัดบางชนิดแล้ว

และเพื่อรักษาผู้ที่ปลูกถ่ายอวัยวะเรื้อรังกับโรคเจ้าบ้าน (cGVHD; ภาวะแทรกซ้อนของการปลูกถ่ายเซลลต์้นกําเนิดเม็ดเลือด 
(HSCT; ขั้นตอนที่แทนทีไ่ขกระดูกทีเ่ป็นโรคด้วยไขกระดูกที่แข็งแรง] ทีอ่าจเริ่มหลังจากการปลูกถ่ายและคงอยู่เป็นเวลานาน) 
หลังจาก ได้รับการรักษาไม่สําเร็จด้วยยา 1 ตัวขึ้นไป

Ibrutinib อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าสารยับยั้งไคเนส มันทํางานโดยการปิดกั้นการทํางานของโปรตีนผิดปกติทีส่่งสัญญาณ
ให้เซลล์มะเร็งเพิ่มจํานวนขึ้น ซึ่งช่วยหยุดการแพรก่ระจายของเซลล์มะเร็ง

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Ibrutinib มาในรูปแบบแคปซูลและยาเม็ดสําหรับรับประทาน มักใช้วันละครั้ง รับประทานอิบรูตินิบในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตาม
คําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้ ibrutinib ตรงตามที่
กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

กลืนแคปซูลทั้งหมดด้วยแก้วนํ้า อย่าเปิด หัก หรือเคี้ยวมัน กลืน แท็บเล็ตทั้งหมดด้วยแก้วนํ้า อย่าตัดบดหรือเคี้ยวมัน

หากคุณไดร้ับการฉีด obinutuzumab (Gazyva) หรือการฉีด rituximab (Rituxan) แพทย์ของคุณอาจบอกให้คุณกินยา 
imbrutinib ก่อนที่คุณจะไดร้ับการฉีด
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แพทย์ของคุณอาจลดขนาดยาของคุณ หรือขัดจังหวะหรือยุตกิารรักษาของคุณ ขึ้นอยู่กับว่ายาทํางานได้ดีแค่ไหนสําหรับคุณและผล
ข้างเคียงที่คุณพบ พูดคุยกับแพทยเ์กี่ยวกับความรู้สึกของคุณในระหว่างการรักษา ทานไอบรูตินิบต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุด
ทานไอบรูตินิบโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานอบิรตูินิบ
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยา ibrutinib ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในแคปซูลหรือแท็บเล็ต ibrutinib 
สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่นๆ ทีคุ่ณกําลังใช้
หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี:้ สารกันเลือดแข็ง ('ทินเนอร์เลือด') เช่น warfarin (Coumadin, Jantoven); ยาต้านเชื้อราเช่น fluconazole 
(Diflucan), itraconazole (Onmel, Sporanox), ketoconazole (Nizoral), posaconazole (Noxafil) และ voriconazole (Vfend); ยาต้านเกล็ด
เลือดเช่น clopidogrel (Plavix), prasugrel (Effient), ticagrelor (Brilinta) และ ticlopidine; aprepitant (แก้ไข); carbamazepine (Carbatrol, 
Epitol, Tegretol, Teril); clarithromycin (Biaxin, Prevpac), ดิจอกซิน (Lanoxin); diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac, อื่น ๆ ); 
erythromycin (EES, Erythrocin, อื่นๆ), ยาบางชนิดเพื่อรักษาไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV) หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องทีไ่ด้รับ (AIDS) 
เช่น efavirenz (Sustiva, in Atripla), indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, ใน Kaletra) และ saquinavir (Invirase) ; 
เมโธเทรกเซต (Otrexup, Rasuvo, Trexall, Xatmep); เนฟาโซโดน; ฟีนโิทอิน (Dilantin, Phenytek); ไรแฟมพิน (Rifadin, Rifamate, Rimactane, 
อื่นๆ); verapamil (Calan, Covera, ใน Tarka, อื่น ๆ ); และ telithromycin (ไม่มีให้บริการในสหรัฐอเมริกาแล้ว; Ketek) แพทยข์องคุณอาจต้องเปลี่ยน
ขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ฟีนเีทค); ไรแฟมพิน (Rifadin, Rifamate, Rimactane, อื่นๆ); verapamil (Calan, 
Covera, ใน Tarka, อื่น ๆ ); และ telithromycin (ไม่มีให้บริการในสหรัฐอเมริกาแล้ว; Ketek) แพทยข์องคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณ
อย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ฟีนเีทค); ไรแฟมพิน (Rifadin, Rifamate, Rimactane, อื่นๆ); verapamil (Calan, Covera, ใน Tarka, อื่น ๆ ); 
และ telithromycin (ไม่มีให้บริการในสหรัฐอเมริกาแล้ว; Ketek) แพทยข์องคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้าง
เคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบว่าคุณกําลังใช้ผลิตภัณฑส์มุนไพรชนิดใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์น

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณติดเชื้อหรือเพิ่งได้รับการผ่าตัด แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณสูบบุหรี่หรือถ้าคุณ
มีหรือเคยเป็นโรคเบาหวาน หัวใจเต้นผิดปกติ ความดันโลหิตสูง (ความดันโลหิตสูง) คอเลสเตอรอลสูง ปัญหาเลือดออก หรือ
โรคหัวใจ ไต หรือตับ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ กําลังให้นมบุตร หรือหากคุณวางแผนทีจ่ะเป็นพ่อของลูก คุณไมค่วร
ตั้งครรภ์ในขณะทีท่านไอบรูตินิบ หากคุณเป็นผู้หญิง คุณจะต้องทําการทดสอบการตั้งครรภ์ก่อนเริ่มการรักษา และควรใช้การ
คุมกําเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภร์ะหว่างการรักษาด้วย ibrutinib และเป็นเวลา 1 เดือนหลังจากทีคุ่ณหยุดใช้ยา หากคุณ
เป็นผู้ชาย คุณและคู่ครองหญิงของคุณควรใชก้ารคุมกําเนิดระหว่างการรักษาด้วยไอบรูตนิิบและดําเนินการต่อไปอีก 1 เดือน
หลังจากให้ยาครั้งสุดท้าย หากคุณหรือคูข่องคุณตั้งครรภข์ณะใช้ไอบรูตินิบ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที Ibrutinib 
สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ใหแ้จ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ยาไอบรูตินิบ แพทย์ของคุณ
อาจบอกให้คุณหยุดใช้ ibrutinib 3 ถึง 7 วันก่อนการผ่าตัดหรือหัตถการ

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

อย่ากินส้มโอหรือส้มเซบียา (บางครั้งใชใ้นแยมผิวส้ม) หรือดื่มนํ้าเกรพฟรุตขณะทานยานี้
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ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณดื่มนํ้าปริมาณมากหรือของเหลวอื่น ๆ ทุกวันในขณะที่คุณทานไอบรตูินิบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําไดใ้นวันนั้น อย่างไรก็ตาม หากคุณจําไม่ได้จนกว่าจะถึงวันถัดไป ให้ข้ามขนาดยาทีล่ืมไปและดําเนินการ
ตามตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Ibrutinib อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

ท้องเสีย

คลื่นไส้

ท้องผูก

อาเจียน

อาการปวดท้อง

อิจฉาริษยาหรืออาหารไม่ย่อย

ความอยากอาหารลดลง

เหนื่อยล้าหรืออ่อนแรงมากเกินไป

ปวดกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ

กล้ามเนื้อกระตุก

อาการบวมทีม่ือ เท้า ข้อเท้า หรือขาท่อนล่าง

ผื่น

อาการคัน

แผลในปากและลําคอ

ความวิตกกังวล

นอนหลับยากหรือหลับยาก

ไอ นํ้ามูกไหล หรือคัดจมูก

มองเห็นภาพซ้อน

ตาแห้งหรือนํ้าตาไหล

ตาสีชมพู

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

หน้า คอ ลิ้น ปาก บวม บวม

กลืนหรือหายใจลําบาก
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ลมพิษ

ชํ้าหรือมีเลือดออกผิดปกติ

ปัสสาวะสีชมพู แดง หรือนํ้าตาลเข้ม

อุจจาระเป็นเลือดหรือสีดํา

เลือดออกจมูก

อาเจียนเป็นเลือด หรืออาเจียนเป็นเลือด หรือวัตถุสีนํ้าตาลคล้ายกากกาแฟ

อาการชัก

หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นผิดปกติ

หายใจถี่

ไม่สบายหน้าอก

เวียนศีรษะ มึนงง หรือรู้สึกเป็นลม

การมองเห็นเปลี่ยนไป

ปวดหัว (ที่เป็นเวลานาน)

มีไข้ หนาวสั่น ไอ แดง ผิวหนังอุ่น หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

ความสับสน

การเปลี่ยนแปลงคําพูดของคุณ

ปัสสาวะน้อยลง

ปัสสาวะเจ็บปวดบ่อยหรือเร่งด่วน

Ibrutinib อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งบางชนิด รวมทั้งมะเร็งผิวหนังหรืออวัยวะอื่นๆ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงของการใช้ไอบรูตินิบ

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 เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและใหห้่างจากแสง ความร้อนและความชื้นส่วน
เกินที่ไม่อยู่ในห้องนํ้า

ควรกําจัดยาทีไ่ม่จําเป็นด้วยวิธพีิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทิ้งยานี้
ลงในชักโครก วิธทีี่ดทีี่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใชโ้ปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิล
ในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซตก์ารกําจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (http://
goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิเ์ข้าถึงโปรแกรมรับคืน
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14/14/22, 15:13 น. อิบรูตินิบ สมุนไพรยาและอาหารเสริม

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

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณอาจสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างและติดตาม
ความดันโลหิตของคุณเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายต่อ ibrutinib

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

Imbruvica®

แก้ไขล่าสุด - 05/15/2019

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ

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

สําหรับใชใ้นเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ
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