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Mercaptopurine
ออกเสียงว่า (mer kap '' toe pure' een)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Mercaptopurine ใช้เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับยาเคมบีําบัดอื่น ๆ เพื่อรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันกลุ่มลิมโฟซิติก 
(ALL หรือที่เรียกว่ามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดลมิโฟบลาสติกเฉียบพลันและมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดนํ้าเหลือง ซึ่งเป็น
มะเร็งชนิดหนึ่งที่เริ่มต้นในเซลลเ์ม็ดเลือดขาว) Mercaptopurine อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่า purine antagonists มันทํางานโดย
หยุดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Mercaptopurine มาในรูปแบบแท็บเล็ตและสารแขวนลอย (ของเหลว) ทีต่้องใชท้างปาก โดยปกตจิะใช้เวลาวันละครั้ง รับประทานเม
อร์แคปโตปูรีนในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอใหแ้พทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วน
ใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้ Mercaptopurine ตามคําแนะนํา อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

หากคุณกําลังใช้สารแขวนลอย ให้เขย่าขวดเป็นอย่างดีเป็นเวลา 30 วินาทกี่อนใชแ้ต่ละครั้งเพื่อผสมยาอย่างสมํ่าเสมอ สิ่งสําคัญคือ
ต้องใช้กระบอกฉีดยาในช่องปาก (อุปกรณ์ตรวจวัด) เพื่อวัดและรับประทานยาเมอร์แคปโตปูรีนอย่างถูกต้องแม่นยํา หากคุณไมพ่บ
เข็มฉีดยาในช่องปากพร้อมกับยาของคุณ ให้สอบถามจากเภสัชกรเพื่อจัดหาให้คุณ หลังจากทีคุ่ณใชก้ระบอกฉีดยาในช่องปากเพื่อ
ใช้ยาของคุณ ใหถ้อดลูกสูบออกจากอุปกรณ์ตรวจวัดทีเ่หลือ ล้างทั้งสองส่วนด้วยนํ้าสบูอุ่่น ๆ และล้างออกด้วยนํ้าประปาที่ไหลผ่าน 
ปล่อยให้ชิ้นส่วนแห้งในอากาศก่อนประกอบกลับเพื่อใชง้านครั้งต่อไป

ทานเมอร์แคปโตปูรีนต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานเมอร์แคปโตปรูีนโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

ใชส้ําหรับยานี้

บางครั้งใช้ Mercaptopurine เพื่อรักษามะเร็งบางชนิด เช่น โรคโครห์น (ภาวะที่ร่างกายโจมตีเยื่อบขุองทางเดินอาหารทําให้เกิด
อาการปวด ท้องร่วง นํ้าหนักลด และมไีข)้ และอาการลําไส้ใหญ่บวมเป็นแผล (ภาวะที่มีแผลเกิดขึ้น) ในลําไสท้ําให้เกิดอาการปวด
ท้องเสีย) พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เป็นไปได้ของการใชย้านี้สําหรับสภาพของคุณ

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ
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หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานเมอร์แคปโตปรูีน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาปรอท ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดหรือสารแขวนลอย สอบถามเภสัชกร
ของคุณเพื่อดรูายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพรที่
คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี:้ allopurinol (Lopurin, Zyloprim); aminosalicylates เช่น 
mesalamine (Apriso, Asacol, Canasa, Lialda, Delzicol, Pentasa, อื่น ๆ ), olsalazine (Dipentum) และ 
sulfasalazine (Azulfidine); สารกันเลือดแข็ง ('เลือดทินเนอร์') เช่น warfarin (Coumadin, Jantoven); โดโซรบูิซิน (ด็
อกซิล); และ trimethoprim และ sulfamethoxazole (Bactrim, Septra) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือ
ตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยใช้เมอรแ์คปโตพิวรีนหรือไธโอกวันีนเพื่อรักษามะเร็งของคุณแล้ว แพทย์ของ
คุณอาจบอกคุณว่าอย่ากินเมอร์แคปโตเพอรินหากยาเหล่านีใ้ช้ไม่ได้ผลกับมะเร็งของคุณในอดีต

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณมีการติดเชื้อชนิดใดๆ และหากคุณมีหรือเคยเป็นโรคตับหรือไต

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร คุณควรใช้การคุมกําเนิดเพื่อหลีกเลี่ยงการตั้ง
ครรภ์ระหว่างการรักษาด้วยเมอร์แคปโตปูรีน หากคุณตั้งครรภข์ณะทานเมอร์แคปโตปูรีน ใหโ้ทรเรียกแพทย์ของคุณทันที 
Mercaptopurine อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ใหแ้จ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ยาเมอร์แคปโตเพียว
รีน

ไม่ต้องฉีดวัคซีนใดๆ โดยไมไ่ด้ปรึกษาแพทย์

คุณควรรู้ว่าความเสี่ยงที่คุณจะเกิดผลข้างเคียงที่ร้ายแรงของเมอร์แคปโตปูรีนอาจสูงขึ้นหากคุณมีปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรม 
(ที่สืบทอดมา) แพทย์ของคุณอาจสั่งการทดสอบก่อนหรือระหว่างการรักษาเพื่อดูว่าคุณมีปัจจัยเสี่ยงนี้หรือไม่

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Mercaptopurine อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่
หายไป:

คลื่นไส้

อาเจียน

ผิวคลํ้าขึ้น
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ผมร่วง

ผื่น

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

ผิวสซีีด

ความอ่อนแอ

หายใจถี่

เจ็บคอ มีไข้ หนาวสั่น หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

บวมที่ขา ข้อเท้า หรือเท้า

ชํ้าหรือมีเลือดออกผิดปกติ

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

เบื่ออาหาร

ท้องเสีย

ท้องอืดท้องเฟ้อ

ปวดท้องด้านขวาบน

การรับประทานเมอร์แคปโตปรูีนอาจเพิ่มความเสี่ยงทีคุ่ณจะเป็นมะเร็งชนิดใหม่ ผู้ป่วยบางรายทีใ่ช้ยา Mercaptopurine ในการ
รักษาโรค Crohn หรืออาการลําไส้ใหญ่บวมเป็นแผลจะพัฒนาเป็นมะเร็งต่อมนํ้าเหลืองชนิด hepatosplenic T cell (HSTCL) ซึ่ง
เป็นมะเร็งรูปแบบร้ายแรงซึ่งมักทําให้เสียชีวิตได้ภายในระยะเวลาอันสั้น บอกแพทย์หากคุณพบอาการใด ๆ ต่อไปนี:้ ปวดท้อง; ไข;้ 
การลดนํ้าหนักไมไ่ดอ้ธิบาย เหงื่อออกตอนกลางคืนหรือมีรอยชํ้าหรือมีเลือดออกง่าย พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยง
ของการใช้ยานี้

Mercaptopurine อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่คุณกําลังใช้
ยานี้

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 (ไม่ใช่
ในห้องนํ้า) สารแขวนลอย Mercaptopurine สามารถเก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องได้นานถึง 6 สัปดาห์หลังจากเปิดขวดเป็นครั้งแรก จาก
นั้น ใหก้ําจัดสารแขวนลอยทีเ่หลืออยู่หลังจากผ่านไป 6 สัปดาห์

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

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

อาการของยาเกินขนาดอาจรวมถึง:
เบื่ออาหาร

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องเสีย

ผิวสซีีด

ความอ่อนแอ

หายใจถี่

เจ็บคอ มีไข้ หนาวสั่น และอาการติดเชื้ออื่นๆ

ชํ้าหรือมีเลือดออกผิดปกติ

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบ
การตอบสนองของร่างกายคุณต่อเมอรแ์คปโตเพอริน

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

Purinethol®

Purixan®
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http://goo.gl/c4Rm4p
http://www.upandaway.org/
https://www.poisonhelp.org/help


14/14/22, 14:05 น. Mercaptopurine สมุนไพรยาและอาหารเสริม

ชื่อของเธอ

6-MP

แก้ไขล่าสุด - 15/08/2017

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

สําหรับการใชง้านเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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