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hy เป็นยานี้กําหนด?

Midostaurin ใชร้่วมกับยาเคมีบําบัดอื่น ๆ เพื่อรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบมัยอีลอยด์ (AML; มะเร็งชนิดหนึ่ง
ของเซลล์เม็ดเลือดขาว) Midostaurin ยังใชก้ับ mastocytosis บางประเภท (ความผิดปกติของเลือดทีม่ีเซลล์แมสตม์ากเกินไป [
เซลล์เม็ดเลือดขาวบางชนิด]) Midostaurin อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าสารยับยั้งไคเนส มันทํางานโดยการปิดกั้นการทํางานของโปรตีน
ผิดปกติที่ส่งสัญญาณให้เซลล์มะเร็งเพิ่มจํานวนขึ้น ซึ่งช่วยหยุดการแพรก่ระจายของเสาและเซลล์มะเร็ง

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Midostaurin มาเป็นแคปซูลทางปาก มักรับประทานพร้อมอาหารวันละสองครั้ง รับประทานมิโดสเตอรินในเวลาเดียวกันทุกวัน 
ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ รับประทาน
มิโดสเตอรินตามคําแนะนํา อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

กลืนทั้งแคปซูล อย่าเปิดหรือบดขยีพ้วกเขา

หากคุณอาเจียนหลังจากรับประทานมโิดสเตอริน ห้ามรับประทานยาอื่น ทําตามตารางการจ่ายยาตามปกตขิองคุณ

แพทย์ของคุณอาจลดปริมาณมิโดสเตอรินหรือบอกให้คุณหยุดใชม้ิโดสเตอรินเป็นระยะเวลาหนึ่งหรือถาวรระหว่างการรักษา ขึ้นอยู่
กับผลข้างเคียงทีคุ่ณพบ พูดคุยกับแพทยเ์กี่ยวกับความรู้สึกของคุณในระหว่างการรักษา ทานมิโดสเตอรินต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี 
อย่าหยุดรับประทานมิโดสเตอรินโดยไมไ่ด้ปรึกษาแพทย์

แพทย์ของคุณอาจบอกให้คุณทานยาเพื่อป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนก่อนให้ยา midostaurin ในแต่ละครั้ง

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?
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ก่อนรับประทานมิโดสเตอริน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยามิโดสเตอริน ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในแคปซูลมิดอสเตอริน สอบถาม
เภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังรับประทานหรือวางแผนทีจ่ะใช้ยาอื่นๆ ทีต่้องสั่งโดยแพทย์และไม่ใชใ่บสั่งยา อย่าลืม
พูดถึงสิ่งต่อไปนี:้ boceprevir (ไม่มใีห้บริการในสหรัฐอเมริกาอีกต่อไป Victrelis); carbamazepine (Carbatrol, Equetro, 
Tegretol, อื่น ๆ ); clarithromycin (Biaxin ใน Prevpac); diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac, อื่น ๆ ); เอ็นซาลทูา
ไมด์ (Xtandi); idelalisib (Zydelig); ไอทราโคนาโซล (Onmel, Sporanox); คีโตโคนาโซล (ไนโซรัล); ยาที่ใชร้ักษาไวรัสโรค
ภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV) เช่น cobicistat (Tybost ใน Evotaz ใน Genvoya ใน Prezcobix ใน Stribild), 
elvitegravir (Vitekta), indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir ใน Kaletra , ใน Technivie, 
ใน Viekira), saquinavir (Invirase) และ tipranavir (Aptivus); ไมโทเทน (Lysodren); เนฟาโซโดน; ฟีนิโทอิน (Dilantin, 
Phenytek); โพซาโคนาโซล (Noxafil); ไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane, ใน Rifamate, ใน Rifater); troleandomycin (
ไม่มีให้บริการในสหรัฐอเมริกา); และโวริโคนาโซล (Vfend) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่าง
ระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมีปฏิกิริยากับมิโดสเตอริน ดังนั้นโปรดแจ้งใหแ้พทย์ทราบเกี่ยวกับยา
ทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้แต่ยาทีไ่มป่รากฏในรายการนี้

บอกแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ผลิตภัณฑส์มุนไพรอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์น

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยมีหรือเคยมีการเต้นของหัวใจผิดปกติ การยืด QT (ปัญหาหัวใจทีอ่าจทําให้
หัวใจเต้นผิดปกติ เป็นลม หรือเสียชีวิตอย่างกะทันหัน) โรคปอด ตับ หรือไต

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ หากคุณเป็นผู้หญิง คุณไม่ควรตั้งครรภ์ในขณะทีท่านมิโดสเตอริน
และนานถึง 4 เดือนหลังจากให้ยาครั้งสุดท้าย คุณจะต้องมีการทดสอบการตั้งครรภ์เป็นลบภายใน 7 วันก่อนที่จะเริ่มใช้มิโดสเต
อริน พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับวิธีการคุมกําเนิดทีเ่หมาะกับคุณ หากคุณเป็นผู้ชาย คุณและคู่ครองของคุณควรใชก้ารคุม
กําเนิดระหว่างการรักษา และใช้การคุมกําเนิดต่อไปเป็นเวลา 4 เดือนหลังจากใหย้าครั้งสุดท้าย หากคุณหรือคู่ของคุณตั้งครรภ์
ขณะรับประทานมิโดสเตอริน ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที Midostaurin อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูก คุณไม่ควรให้นมลูกในขณะทีท่านมิโดสเตอรินและเป็นเวลา 4 เดือนหลังจากใหย้าครั้งสุดท้าย

คุณควรรู้ว่ายานี้อาจลดภาวะเจริญพันธุ์ในผู้ชายและผู้หญิง

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการกินส้มโอและดื่มนํ้าเกรพฟรุตขณะทานยานี้

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ข้ามปริมาณที่ไมไ่ดร้ับและดําเนินการตามกําหนดเวลาการให้ยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Midostaurin อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

คลื่นไส้

อาเจียน
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ท้องเสีย

ปวดหัว

เลือดกําเดาไหล

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

ความอ่อนแอ

อาการวิงเวียนศีรษะ

ท้องผูก

โรคริดสีดวงทวาร

เหงื่อออกเพิ่มขึ้น

อาการปวดท้อง

มีหย่อมหรือแผลเป็นสีขาวที่ริมฝีปากหรือในปากและลําคอ

อาการบวมทีม่ือ เท้า ข้อเท้า หรือขาท่อนล่าง

ปวดหลัง กระดูก ข้อ แขนขา หรือกล้ามเนื้อ

นอนหลับยากหรือหลับยาก

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

มีไข้ ไอ เจ็บคอ หนาวสั่น และอาการติดเชื้ออื่นๆ

หัวใจเต้นเร็วผิดปกติหรือเต้นแรง

หายใจถี่

อาการเจ็บหน้าอก

ล้าง

บวมที่ริมฝีปาก ลิ้น หรือคอ

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

ลมพิษ

ผื่น

อาการคัน

อาการไอใหม่หรือแย่ลง

หายใจดังเสียงฮืด ๆ

อาเจียนเป็นเลือดหรืออาเจียนวัสดุทีดู่เหมือนกากกาแฟ

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

แสบร้อนหรือปวดเมื่อปัสสาวะ

Midostaurin อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะทีใ่ช้ยานี้
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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)

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
ตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณอาจสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบ
การตอบสนองของร่างกายคุณต่อ midostaurin

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

ชื่อแรนด์

Rydapt®

แก้ไขล่าสุด - 15/08/2017

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ
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14/4/22, 14:50 น. Midostaurin สมุนไพรยาและอาหารเสริม

สําหรับใชใ้นเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a617033.html 5/5

https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

