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Zileuton
ออกเสียงว่า (zye loo 'ton)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Zileuton ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้หายใจดังเสียงฮืด ๆ หายใจถี่ ไอ และแน่นหน้าอกเนื่องจากโรคหอบหืด Zileuton ไม่ได้ใช้
รักษาโรคหอบหืด (อาการหายใจลําบาก หายใจมีเสียงหวีด และไออย่างกะทันหัน) ทีเ่ริ่มต้นขึ้นแล้ว Zileuton อยู่ในกลุ่มยา
ทีเ่รียกว่าสารยับยั้งการสังเคราะห์ leukotriene มันทํางานโดยหยุดการก่อตัวของสารธรรมชาตบิางชนิดที่ทําให้เกิด
อาการบวม กระชับ และผลิตเมือกในทางเดินหายใจ

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Zileuton มาในรูปแบบแท็บเล็ตและแท็บเล็ตที่ออกฤทธิ์นาน (ออกฤทธิน์าน) เพื่อใช้ทางปาก แท็บเล็ตมักใช้เวลาสี่ครั้งต่อวัน
โดยมีหรือไม่มีอาหาร โดยปกตยิาเม็ดแบบขยายเวลาจะรับประทานวันละสองครั้ง ภายในหนึ่งชั่วโมงหลังอาหารเช้าและเย็น 
ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้ 
zileuton ตรงตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

กลืนเม็ดยาแบบขยายออกทั้งหมด อย่าแยกเคี้ยวหรือบดขยี้

อย่าใช้ zileuton เพื่อรักษาโรคหอบหืดอย่างกะทันหัน แพทย์ของคุณจะกําหนดให้ยาสูดพ่นที่ออกฤทธิส์ั้นเพื่อใช้ในระหว่าง
การโจมตี พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับวิธีการรักษาอาการหอบหืดอย่างกะทันหัน

ใช้ยาอื่นๆ ทั้งหมดที่แพทยส์ั่งเพื่อรักษาโรคหอบหืดต่อไป อย่าหยุดใช้ยาใด ๆ ของคุณหรือเปลี่ยนขนาดยาใด ๆ ของคุณเว้นแต่
แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

บอกแพทย์ว่าโรคหอบหืดของคุณแย่ลงในระหว่างการรักษาหรือไม่ โทรหาแพทย์หากคุณต้องการใช้ยาที่ออกฤทธิเ์ร็วมากกว่า
ปกติ หรือหากคุณต้องการใช้ยาทีอ่อกฤทธิ์เร็วในจํานวนสูงสุด

Zileuton ช่วยควบคุมอาการหอบหืด แต่ไม่ได้รักษาโรคหอบหืด อาจใช้เวลาหลายวันหรือนานกว่านั้นก่อนทีคุ่ณจะรู้สึกถึง
ประโยชน์สูงสุดจาก zileuton ใช้ zileuton ต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานไซลูตันโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์
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สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่นได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทาน zileuton
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพย้าไซลูตันหรือยาอื่นๆ

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: สารกันเลือดแข็ง ('ทินเนอร์เลือด') เช่น warfarin 
(Coumadin); ยาต้านเชื้อราเช่น itraconazole (Sporanox) และ ketoconazole (Nizoral); ตัวบล็อกเบต้าเช่น 
atenolol (Tenormin), labetalol (Trandate), metoprolol (Lopressor, Toprol XL), nadolol (Corgard) และ 
propranolol (Inderal); ตัวบล็อกช่องแคลเซียมเช่น amlodipine (Norvasc), felodipine, isradipine 
(DynaCirc), nicardipine (Cardene), nifedipine (Adalat, Procardia), nimodipine และ nisoldipine (Sular); 
ซิซาไพรด์ (โพรพัลซิด); คลาริโทรมัยซิน (Biaxin); ไซโคลสปอริน (Gengraf, Neoral, Sandimmune); สารยับยั้งโปรตี
เอสเอชไอวีเช่น atazanavir (Reyataz), indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir ใน 
Kaletra) และ saquinavir (Invirase); เนฟาโซโดน; เทลิโธรมัยซิน (Ketek); และธโีอฟิลลีน (Theo-24, Uniphyl) 
แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งแพทย์หากคุณเป็นโรคตับ แพทยข์องคุณอาจบอกคุณว่าอย่าใช้ยาไซลตูัน

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมีปัญหาในการกลืนยาเม็ด หากคุณดื่มหรือเคยดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมาก 
และหากคุณเคยเป็นโรคตับมาก่อนแต่หายดีแล้ว

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังให้นมบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะใช้ยาไซลตูัน ให้โทร
เรียกแพทยข์องคุณ

ถามแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการใช้แอลกอฮอลอ์ย่างปลอดภัยในขณะที่คุณทานไซลิวตัน

คุณควรรู้ว่าสุขภาพจิตของคุณอาจเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ไม่คาดคิดในขณะที่คุณกําลังใช้ยาไซลูตัน คุณควรโทรหา
แพทย์ทันที หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้: ความปั่นป่วน พฤติกรรมก้าวร้าว ความวิตกกังวล ความหงุดหงิด ความฝันที่
ผิดปกติ ภาพหลอน (เห็นสิ่งของหรือได้ยินเสียงที่ไม่มีอยู่จริง) ซึมเศร้า นอนหลับยาก หรือนอนหลับยาก กระสับกระส่าย 
พฤติกรรมฆ่าตัวตาย (คิดว่าจะทําร้ายหรือฆ่าตัวตาย หรือวางแผนหรือพยายามทําเช่นนั้น) หรืออาการสั่น (ร่างกายสั่นโดย
ควบคุมไม่ได)้ แพทย์ของคุณจะเป็นผูต้ัดสินใจว่าคุณควรใช้ยาไซลูตันต่อไปหรือไม่

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ใหท้านอาหารตามปกติต่อไป เว้นแต่แพทยจ์ะบอกคุณเป็นอย่างอื่น

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันทีที่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตาม
ตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด
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ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

Zileuton อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งใหแ้พทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป

ปวดหัว

อิจฉาริษยา

ท้องเสีย

เจ็บกล้ามเนื้อ

ระคายเคืองจมูกและลําคอ

ปวดหรืออิ่มหน้า

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้หรือตามที่ระบุไว้ในส่วนข้อควรระวัง
พิเศษ ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที

ผื่น

ลมพิษ

ปวดท้องด้านขวาบน

คลื่นไส้

อาเจียน

เหนื่อยเหลือเกิน

อาการคัน

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

ปัสสาวะสีเข้ม

อาการคล้ายไขห้วัดใหญ่

หากคุณพบผลข้างเคียงทีร่้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
จาก MedWatch ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) หรือทางโทรศัพท์ 
(1-800-332-1088)

Zileuton อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณประสบปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่คุณกําลังใช้
ยานี้

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกําจัดยานี้?

เก็บยานี้ไวใ้นภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นที่มากเกิน
ไป (ไม่ใช่ในห้องนํ้า)

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาห์และยา
หยอดตา ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ทนต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้
ล็อคฝาครอบนิรภัยเสมอ
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และวางยาไว้ในที่ปลอดภัยทันที โดยให้ยาอยู่ให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://www.upandaway.org [http://
www.upandaway.org]

ควรกําจัดยาที่ไม่จําเป็นด้วยวิธีพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่
ควรทิ้งยานี้ลงในชักโครก วิธีทีด่ีที่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใช้โปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อ
แผนกขยะ/รีไซเคิลในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซต์การกําจัดยาอย่าง
ปลอดภัยของ FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึง
โปรแกรมรับคืน

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่https://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก 
หรือตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันทีที่ 911

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทยแ์ละห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างก่อนและ
ระหว่างการรักษาของคุณ

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์) 
ทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัว
ไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญที่พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็น
ข้อมูลสําคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

ไซโฟล®

ไซโฟล®CR

แก้ไขล่าสุด - 15/12/2017

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ

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

สําหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a697013.html 4/5

http://www.upandaway.org/
http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help
https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html


14/14/22, 13:28 น. Zileuton สมุนไพรยาและอาหารเสริม

หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษยข์องสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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