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อิมาทินบิ
ออกเสียงว่า (ฉัน mat' ใน ib)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Imatinib ใชร้ักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวบางชนิด (มะเร็งที่เริ่มต้นในเซลลเ์ม็ดเลือดขาว) และมะเร็งและความผิดปกตอิื่นๆ ของเซลล์
เม็ดเลือด Imatinib ยังใชร้ักษาเนื้องอกในทางเดินอาหารบางชนิด (GIST; เนื้องอกชนิดหนึ่งทีเ่ติบโตในผนังของทางเดินอาหารและ
อาจแพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย) Imatinib ยังใชร้ักษา dermatofibrosarcoma protuberans (เนื้องอกที่ก่อตัว
ใต้ผิวหนังชั้นบนสุด) เมื่อเนื้องอกไมส่ามารถผ่าตัดออกได้ แพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย หรือกลับมาเป็นอีกหลังการ
ผ่าตัด อิมาทินิบอยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่าสารยับยั้งไคเนส มันทํางานโดยการปิดกั้นการทํางานของโปรตีนผิดปกตทิี่ส่งสัญญาณให้เซลล์
มะเร็งเพิ่มจํานวนขึ้น ซึ่งช่วยหยุดการแพร่กระจายของเซลลม์ะเร็ง

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Imatinib มาเป็นแท็บเล็ตทีร่ับประทานทางปาก มักรับประทานพร้อมอาหารและนํ้าแก้วใหญว่ันละครั้งหรือสองครั้ง รับประทานอิมา
ทินิบในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่
คุณไม่เข้าใจ ใช้อิมาทินิบตามทีก่ํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

กลืนเม็ดทั้งหมด อย่าเคี้ยวหรือบดขยี้ หากคุณสัมผัสหรือสัมผัสโดยตรงกับแท็บเล็ตที่บดแล้ว ใหล้้างบริเวณนั้นใหส้ะอาด

หากคุณไม่สามารถกลืนยาเม็ด imatinib ได้ คุณอาจใส่ยาเม็ดทั้งหมดทีคุ่ณต้องการสําหรับ 1 เม็ดลงในแก้วนํ้าหรือนํ้าแอปเปิ้ล ใช้
ของเหลว 50 มิลลิลิตร (น้อยกว่า 2 ออนซเ์ล็กน้อย) สําหรับแต่ละเม็ด 100 มก. และของเหลว 200 มล. (น้อยกว่า 7 ออนซ์เล็กน้อย) 
สําหรับแท็บเล็ต 400 มก. แต่ละเม็ด ผัดด้วยช้อนจนเม็ดละลายหมดและดื่มส่วนผสมทันที

หากแพทย์สั่งใหคุ้ณทานอิมาทินิบ 800 มก. คุณควรทานยาเม็ดขนาด 400 มก. 2 เม็ด อย่าใช้ 8 เม็ดจาก 100 มก. การเคลือบยา
เม็ดประกอบด้วยธาตุเหล็ก และคุณจะได้รับธาตุเหล็กมากเกินไปหากคุณรับประทานยาเม็ดขนาด 100 มก. จํานวน 8 เม็ดจาก
ทั้งหมด 100 มก.

แพทย์ของคุณอาจเพิ่มหรือลดขนาดยาอิมาทินิบระหว่างการรักษาของคุณ ขึ้นอยู่กับว่ายาทํางานได้ดีแค่ไหนสําหรับคุณและผลข้าง
เคียงที่คุณพบ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับวิธกีาร
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คุณรู้สึกในระหว่างการรักษา ทานอิมาทินิบต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดรับประทานอิมาทินิบโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานอมิาทินิบ
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาอิมาทินิบ ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดอมิาทินิบ สอบถามเภสัชกร
ของคุณเพื่อดรูายการส่วนผสม

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังรับประทานหรือวางแผนทีจ่ะใช้ยาตามใบสั่งแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ อย่า
ลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: acetaminophen (Tylenol), alprazolam (Xanax), amlodipine (Norvasc, ใน Caduet, Lotrel, 
Tribenzor, อื่น ๆ ), atazanavir (Reyataz), atorvastatin (Lipitor, ใน Caduet), carbamazepine (Carbatrol, 
Equetro, Tegretol, อื่นๆ), clarithromycin (Biaxin ใน Prevpac), cyclosporine (Gengraf, Neoral, 
Sandimmune), dexamethasone, ergotamine (Ergomar ใน Migergot, Cafergot), erythromycin (EES, Eryc, 
Eryped, อื่น ๆ ), estazolam, felopine , fentanyl (Duragesic, Subsys, Fentora, อื่น ๆ ), fosphenytoin 
(Cerebyx), indinavir (Crixivan), ธาตุเหล็กหรือธาตุเหล็กทีม่ีอาหารเสริม, isradipine, itraconazole (Onmel, 
Sporanox), ketoconazole, lovastatin (Altoprev), metoprolol (Lopressor, Toprol XL, ใน Dutoprol), 
nefazodone, nelfinavir (Viracept), nicardipine (Cardene), nifedipine (Adalat CC, Procardia, อื่น ๆ ), 
nimodipine (Nymalize), nisoldipine (Sular), oxcarbazepine (Oxtellar XR, Trileptal), phenybarbital, 
phenybarbital (Dilantin, Phenytek), pimozide (Orap), primidone (Mysoline), quinidine (ใน Nuedexta), 
rifabutin (Mycobutin), rifampin (rifadin, rimactane ใน Rifamate, Rifater), ritonavir (Norvir ใน Kaletra, 
Technivie, Viekira) , ซาควินาเวียร์ (Fortovase, Invirase), ซมิวาสแตติน (Zocor, ใน Vytorin), ซโิรลมิัส (ราปามุน), ทา
โครลิมัส (Astagraf XL, Envarsus XR, Prograf), telithromycin, triazolam (Halcion), voriconazole (Vfend) และ
ดินวาร์ฟาริน (Couma) ). ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมีปฏิกิริยากับยาอมิาทินิบ ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยา
ทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้แต่ยาทีไ่มป่รากฏในรายการนี้

บอกแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ผลิตภัณฑส์มุนไพรอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์น

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมหีรือเคยเป็นโรคหัวใจ ปอด ไทรอยด์ ไต หรือตับ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ คุณจะต้องทําการทดสอบการตั้งครรภก์่อนเริ่มการรักษา คุณไม่ควร
ตั้งครรภ์ในขณะทีท่านอมิาทินิบและเป็นเวลา 14 วันหลังจากทานยาครั้งสุดท้าย พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับวิธีการคุม
กําเนิดที่คุณสามารถใชร้ะหว่างการรักษา หากคุณตั้งครรภข์ณะรับประทานอิมาทินิบ ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ Imatinib อาจเป็น
อันตรายต่อทารกในครรภ์

แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูก คุณไม่ควรให้นมลูกในขณะทีท่านอมิาทินิบและเป็นเวลาหนึ่งเดือนหลังจากใหย้าครั้งสุดท้าย

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ใหแ้จ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ยาอิมาทินิบ

คุณควรรู้ว่าอมิาทินิบอาจทําให้คุณเวียนหัว ง่วงนอน หรือทําให้ตาพร่ามัว อย่าขับรถหรือใช้เครื่องจักรจนกว่าคุณจะรู้ว่ายานีส้่งผล
ต่อคุณอย่างไร

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่
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อย่ากินส้มโอหรือดื่มนํ้าเกรพฟรุตขณะทานยานี้

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

อิมาทินิบอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

ท้องเสีย

คลื่นไส้

อาเจียน

เปลี่ยนรสชาติของสิ่งต่าง ๆ

แผลในปากหรือบวมภายในปาก

เบื่ออาหาร

ลดนํ้าหนัก

อิจฉาริษยาหรืออาหารไม่ย่อย

ปากแห้ง

ปวดหัว

ข้อบวมหรือปวด

ปวดกระดูก

ปวดกล้ามเนื้อ กระตุก หรือปวด

การรู้สึกเสียวซ่าการเผาไหม้ หรือรู้สึกแสบผิว

นอนหลับยากหรือหลับยาก

เหงื่อออก

นํ้าตาซึม

ตาสีชมพู

ล้าง

ผิวแห้ง

ผื่น

อาการคัน

เปลี่ยนเล็บ

ผมร่วง
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ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใด ๆ เหล่านีใ้ห้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที:

บวมรอบดวงตา

อาการบวมทีม่ือ เท้า ข้อเท้า หรือขาท่อนล่าง

นํ้าหนักขึ้นกะทันหัน

หายใจถี่

หัวใจเต้นเร็วผิดปกติหรือเต้นแรง

ไอเป็นเสมหะสีชมพูหรือเป็นเลือด

ปัสสาวะมากขึ้นโดยเฉพาะตอนกลางคืน

อาการเจ็บหน้าอก

ลอก พุพอง หรือลอกผิว

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

เลือดในอุจจาระ

ชํ้าหรือมีเลือดออกผิดปกติ

อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ เจ็บคอ มไีข้ หนาวสั่น และสัญญาณอื่นๆ ของการติดเชื้อ

เหนื่อยล้าหรืออ่อนแรงมากเกินไป

ปวดท้องหรือท้องอืด

Imatinib อาจชะลอการเจริญเติบโตในเด็ก แพทย์ของบุตรของท่านจะดูแลการเจริญเติบโตของตนอย่างระมัดระวัง พูดคุยกับแพทย์
ของบุตรของท่านเกี่ยวกับความเสี่ยงในการให้อิมาทินิบกับบุตรของท่าน

อิมาทินิบอาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่ใชย้านี้

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกําจัดยานี้?

เก็บยานี้ไวใ้นภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นทีม่ากเกินไป (
ไม่ใช่ในห้องนํ้า)

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
ในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมรับคืนใน
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ชุมชน. ดูเว็บไซตก์ารกําจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) 
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มสีิทธิ์เข้าถึงโปรแกรมรับคืน

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:
คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องเสีย

ผื่น

บวม

เหนื่อยมาก

ปวดกล้ามเนื้อหรือกระตุก

อาการปวดท้อง

ปวดหัว

เบื่ออาหาร

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบ
การตอบสนองของร่างกายคุณต่ออิมาทินิบ

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

Gleevec®

แก้ไขล่าสุด - 03/15/2020

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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14/14/22, 16:13 น. อิมาทินิบ สมุนไพรยาและอาหารเสริม
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สําหรับใชใ้นเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a606018.html 6/6

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

