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Nilotinib
ออกเสียงว่า (nye loe 'ti nib)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

Nilotinib อาจทําให้ QT ยืดออก (จังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติทีอ่าจนําไปสู่การเป็นลม หมดสติ ชัก หรือเสียชีวิตอย่าง
กะทันหัน) แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบหากคุณหรือใครก็ตามในครอบครัวของคุณมีหรือเคยเป็นโรค QT มานาน (
ภาวะที่สืบทอดมาซึ่งบุคคลมีแนวโน้มที่จะมี QT ยืดออก) หรือคุณมีหรือเคยมีโพแทสเซียมหรือแมกนีเซียมในเลือดตํ่า , หัวใจ
เต้นผิดปกติ หรือโรคตับ บอกแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณกําลังใชอ้ะมิโอดาโรน (Nexterone, Pacerone); ยาต้าน
เชื้อราเช่น ketoconazole, itraconazole (Sporanox, Tolsura) หรือ voriconazole (Vfend); คลอโรควิน 
(Plaquenil); คลาริโทรมัยซิน; disopyramide (นอรเ์พซ); อรีิโทรมัยซิน (EES, Eryc, PCE); ยาบางชนิดสําหรับไวรัสโรค
ภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV) หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องทีไ่ด้รับ (AIDS) เช่น indinavir (Crixivan) nelfinavir 
(Viracept), ritonavir (Norvir ใน Kaletra) และ saquinavir (Invirase); ฮาโลเพอรดิอล (Haldol); เมธาโดน (โดโลฟีน, 
เมธาโดส); ม็อกซิฟลอกซาซิน; เนฟาโซโดน; pimozide (Orap); โปรไคนาไมด์; ควินดิีน (ใน Nuedexta); sotalol 
(Betapace, Betapace AF, อื่น ๆ ); และไทโอริดาซีน หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้หยุดรับประทานนโิลทินิบและโทรเรียก
แพทย์ของคุณทันที: หัวใจเต้นเร็ว เต้นแรง หรือเต้นผิดปกติ เป็นลม; หมดสติ; หรืออาการชัก หรือหัวใจเต้นผิดปกติ เป็นลม; 
หมดสติ; หรืออาการชัก หรือหัวใจเต้นผิดปกติ เป็นลม; หมดสต;ิ หรืออาการชัก

ห้ามรับประทานอาหารใด ๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนรับประทาน nilotinib และ 1 ชั่วโมงหลังจากรับ
ประทานยานี้

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการตรวจบางอย่าง เช่น การตรวจเลือดและการ
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKGs การทดสอบที่บันทึกกิจกรรมทางไฟฟ้าของหัวใจ) ก่อนและระหว่างการรักษาเพื่อให้แน่ใจว่า
ปลอดภัยสําหรับคุณที่จะใชน้ิโลทินิบ

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยยานิโลตินิบและทุก
ครั้งที่คุณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ นอกจากนีคุ้ณ
ยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซตส์ํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/
ucm085729.htm]) หรือเว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อขอรับคู่มือการใชย้า

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้นโิลตินิบ
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hy เป็นยานี้กําหนด?

Nilotinib ใช้รักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดไมอีลอยด์เรื้อรังบางชนิด (CML; มะเร็งชนิดหนึ่งในเซลลเ์ม็ดเลือดขาว) ซึ่งเพิ่งพบว่ามี
ภาวะนี้ในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 1 ปขีึ้นไป นอกจากนี้ยังใช้เพื่อรักษา CML บางชนิดในผู้ใหญ่ทีไ่ม่สามารถรักษาโรคได้ด้วย imatinib 
(Gleevec) หรือผู้ใหญท่ี่ไมส่ามารถรับประทาน imatinib ได้เนื่องจากผลข้างเคียง Nilotinib ยังใช้ในการรักษา CML บางประเภท
ในเด็กอายุ 1 ปีขึ้นไปซึ่งโรคไมส่ามารถรักษาไดส้ําเร็จด้วยการบําบัดด้วยสารยับยั้งไทโรซีนไคเนสอื่น ๆ หรือผู้ทีไ่ม่สามารถใช้ยาเหล่านี้
ได้เนื่องจากผลข้างเคียง Nilotinib อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าสารยับยั้งไคเนส มันทํางานโดยการปิดกั้นการทํางานของโปรตีนผิดปกติ
ที่ส่งสัญญาณให้เซลลม์ะเร็งเพิ่มจํานวนขึ้น ซึ่งจะช่วยหยุดหรือชะลอการแพร่กระจายของเซลลม์ะเร็ง

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Nilotinib มาเป็นแคปซูลทางปาก มักรับประทานโดยไม่มีอาหารวันละสองครั้ง ควรรับประทาน Nilotinib ในขณะท้องว่าง อย่าง
น้อย 2 ชั่วโมงก่อนหรือ 1 ชั่วโมงหลังรับประทานอาหารใดๆ ทานนิโลตนิิบในเวลาเดียวกันทุกวัน พยายามเว้นระยะห่างระหว่าง
ปริมาณของคุณประมาณ 12 ชั่วโมง ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบาย
ส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้ nilotinib ตรงตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

กลืนแคปซูลทั้งหมดด้วยนํ้าหนึ่งแก้ว อย่าแยกเคี้ยวหรือบดขยี้ หากคุณไม่สามารถกลืนทั้งแคปซูลได้ ให้ผสมเนื้อหาของแคปซูลใน
ซอสแอปเปิ้ลหนึ่งช้อนชา กลืนส่วนผสมทันที (ภายใน 15 นาที) ห้ามเก็บส่วนผสมไว้ใช้ในอนาคต

แพทย์ของคุณอาจลดขนาดยานิโลทินิบหรือหยุดการรักษา ทั้งนี้ขึ้นอยูก่ับว่ายานั้นใช้ไดผ้ลกับคุณดีเพียงใด และหากคุณพบผล
ข้างเคียงใดๆ ทานนิโลตินิบต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานนิโลตินิบโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานนิโลตินิบ
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยานโิลตินิบ ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในแคปซูลนิโลตินิบ สอบถามเภสัชกรของ
คุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการใช้ยา

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังรับประทานหรือวางแผนทีจ่ะใช้ยาอื่นๆ ทีต่้องสั่งโดยแพทย์และไม่ใชใ่บสั่งยา อย่าลืม
พูดถึงยาที่ระบไุว้ในส่วนคําเตือนทีส่ําคัญและสิ่งต่อไปนี้: ยาลดคอเลสเตอรอลบางชนิด (สแตติน) รวมถึง atorvastatin 
(Lipitor ใน Caduet), fluvastatin (Lescol XL), lovastatin (Altoprev) และ simvastatin (Flolipid , Zocor ใน 
Vytorin); สารยับยั้งโปรตอนปั๊มเช่น esomeprazole (Nexium), lansoprazole (Prevacid), omeprazole (Prilosec), 
pantoprazole (Protonix) และ rabeprazole (AcipHex); และไรแฟมพิน (Rifadin) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาด
ยาหรือ

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a608002.html 2/6



14/14/22, 15:54 น. นิโลตินิบ สมุนไพรยาและอาหารเสริม

ตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมีปฏิกิริยากับยานิโลตนิิบ ดังนั้นโปรดแจ้งให้
แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้แต่ยาทีไ่ม่ปรากฏในรายการนี้

หากคุณกําลังทานยาลดกรดที่มแีมกนีเซียม อะลูมิเนียม (Maalox, Mylanta, Tums, อื่นๆ) หรือซิเมทิโคน ให้ทานยาลด
กรด 2 ชั่วโมงก่อนหรืออย่างน้อย 2 ชั่วโมงหลังจากทานนิโลทินิบ

หากคุณกําลังใชย้าสําหรับอาการอาหารไมย่่อย อิจฉาริษยา หรือเป็นแผล เช่น ซิเมทิดีน (Tagamet), ฟาโมทิดนี (Pepcid, ใน 
Duexis), นซิาทิดีน (Axid) หรือรานิทิดนี (แซนแทค) ให้รับประทานอย่างน้อย 10 ชั่วโมงก่อนหรืออย่างน้อย 2 ชั่วโมง ชั่วโมง
หลังจากที่คุณทานนิโลตินิบ

บอกแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ผลิตภัณฑส์มุนไพรอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์น

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือการผ่าตัดเพื่อเอากระเพาะอาหารออกทั้งหมด (การ
ผ่าตัดกระเพาะอาหารทั้งหมด) นอกจากนี้ แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณมีหรือเคยมีการไหลเวียนของเลือดไปที่ขาของคุณลด
ลง ปัญหาหัวใจ ปัญหาเลือดออก ปัญหาตับ ตับอ่อนอักเสบ (ตับอ่อนบวม ต่อมทีผ่ลิตสารเพื่อช่วยในการย่อยอาหาร) หรือ สภา
วะใดๆ ที่ทําให้คุณย่อยแลคโตส (นํ้าตาลนม) หรือนํ้าตาลอื่นๆ ได้ยาก

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ คุณไม่ควรตั้งครรภ์ในขณะทีท่านนิโลตินิบ คุณควรใช้การคุม
กําเนิดที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ระหว่างการรักษาด้วยยานโิลตนิิบและเป็นเวลา 14 วันหลังจากรับประทานยาค
รั้งสุดท้าย พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับวิธกีารคุมกําเนิดที่คุณสามารถใช้ระหว่างการรักษา หากคุณตั้งครรภ์ขณะทานนโิล
ตินิบ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที Nilotinib อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังให้นมบุตร คุณไม่ควรให้นมบุตรในขณะที่ทานนโิลตินิบและเป็นเวลา 14 วัน
หลังจากรับประทานครั้งสุดท้าย

หากคุณกําลังมีการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ยานโิลตนิิบ

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

อย่ากินส้มโอ ดื่มนํ้าเกรพฟรุต หรือทานอาหารเสริมทีม่ีสารสกัดจากเกรปฟรุตในขณะที่ทานยานี้

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ข้ามปริมาณที่ไมไ่ดร้ับและดําเนินการตามกําหนดเวลาการให้ยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Nilotinib อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

ผื่น

อาการคัน

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องเสีย

ท้องผูก
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อิจฉาริษยา

แก๊ส

เบื่ออาหาร

ปวดหัว

อาการวิงเวียนศีรษะ

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

นอนหลับยากหรือหลับยาก

เหงื่อออกตอนกลางคืน

ปวดกล้ามเนื้อ

ปวดหลัง กระดูก ข้อ แขนขา หรือกล้ามเนื้อ

ผมร่วง

ผิวแห้งหรือแดง

ชา แสบร้อน หรือรู้สึกเสียวซ่าที่มือหรือเท้า

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

เลือดในปัสสาวะ

อุจจาระเป็นเลือดหรือสีดํา

ปวดหัวกะทันหัน สับสน หรือการมองเห็นเปลี่ยนแปลง

อ่อนเพลียหรืออ่อนแรงผิดปกติ

เจ็บหน้าอกหรือไม่สบาย

ปัญหาในการเดินหรือพูด

ชา

สีผิวขาเปลี่ยนไป

ปวดหรือรู้สึกเย็นทีข่า

ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน

มีไข้ หนาวสั่น เจ็บคอ ไอและคัดจมูก หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

ผิวสซีีด

หายใจถี่

นํ้าหนักมากขึ้น, นํ้าหนักเพิ่มขึ้น, อ้วนขึ้น

อาการบวมทีม่ือ ข้อเท้า เท้า หรือใบหน้า

ปวดหรือไม่สบายบริเวณท้องส่วนบนขวา

สีเหลืองของผิวหนังและดวงตา
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ปัสสาวะสีเข้ม

ปัสสาวะน้อยกว่าปกติ

Nilotinib อาจทําใหเ้ด็กโตช้ากว่าปกติ แพทย์ของบุตรของท่านจะดูแลการเจริญเติบโตของบุตรของท่านอย่างระมัดระวังใน
ขณะทีบุ่ตรของท่านกําลังใชน้ิโลตินิบ พูดคุยกับแพทย์ของบุตรของท่านเกี่ยวกับความเสี่ยงในการใหย้านีก้ับบุตรของท่าน

Nilotinib อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะทีใ่ช้ยานี้

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกําจัดยานี้?

เก็บยานี้ไวใ้นภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นทีม่ากเกินไป (
ไม่ใช่ในห้องนํ้า)

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาหแ์ละยาหยอดตา 
ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไมท่นต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล็อคฝาครอบ
นิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในสถานที่ปลอดภัยทันที โดยให้อยู่ในตําแหน่งที่ลอยขึ้นและพ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://
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
ตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

อาการของยาเกินขนาดอาจรวมถึง:

มีไข้ เจ็บคอ หนาวสั่น หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

อาเจียน

อาการง่วงนอน

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

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

ชื่อแรนด์

ตาซิญญ่า®

แก้ไขล่าสุด - 15/12/2564

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ
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