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hy เป็นยานี้กําหนด?

Trametinib ใชเ้พียงอย่างเดียวหรือใช้ร่วมกับ dabrafenib (Tafinlar) เพื่อรักษามะเร็งผิวหนังบางชนิด (มะเร็งผิวหนังชนิดหนึ่ง) 
ที่ไม่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดหรือแพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย ใชร้่วมกับ dabrafenib เพื่อรักษาและป้องกันการก
ลับมาของเนื้องอกบางชนิดหลังการผ่าตัดเพื่อเอาออกและต่อมนํ้าเหลืองที่ได้รับผลกระทบ Trametinib ยังใชร้่วมกับ dabrafenib 
เพื่อรักษามะเร็งปอดชนิด non-small-cell lung cancer (NSCLC) บางประเภททีแ่พร่กระจายไปยังเนื้อเยื่อใกล้เคียงหรือไปยัง
ส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย ใช้ร่วมกับ Dabrafenib เพื่อรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์บางชนิดทีแ่พร่กระจายไปยังเนื้อเยื่อใกล้เคียงหรือไป
ยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย ซึ่งไม่สามารถรักษาด้วยวิธีอื่นได้ Trametinib อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่าสารยับยั้งไคเนส มันทํางานโดยการ
ปิดกั้นการทํางานของโปรตีนผิดปกตทิี่ส่งสัญญาณให้เซลลม์ะเร็งเพิ่มจํานวนขึ้น ซึ่งช่วยหยุดการแพร่กระจายของเซลลม์ะเร็ง

=

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Trametinib มาในรูปแบบแท็บเล็ตทีจ่ะรับประทานทางปาก โดยปกติจะใชเ้วลาวันละครั้งในขณะท้องว่างอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อน
หรือ 2 ชั่วโมงหลังอาหาร ใช้ทราเมทินิบในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือ
เภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไมเ่ข้าใจ ใชท้ราเมทินิบตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์ของคุณ
กําหนด อย่าหยุดทานทราเมทินิบโดยไมไ่ด้ปรึกษาแพทย์

แพทย์ของคุณอาจปรับขนาดยา Trametinib ขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อการรักษาและผลข้างเคียงทีคุ่ณพบ พูดคุยกับแพทย์
เกี่ยวกับความรู้สึกของคุณในระหว่างการรักษา

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานทราเมทินิบ
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แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาทราเมทินิบ ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาทราเมทินิบ สอบถามเภสัชกรของ
คุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพ
รอื่นๆ ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมหีรือเคยเป็นโรคปอดหรือปัญหาการหายใจ โรคเบาหวาน; ปัญหาเลือดออกหรือ
ลิ่มเลือด อาการลําไส้ใหญ่บวม (การอักเสบของลําไส้ใหญ่); ปัญหากระเพาะอาหาร ความดันโลหิตสูง; โรคหัวใจ, ตา, ตับหรือไต; 
หรือเงื่อนไขทางการแพทย์อื่นๆ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ คุณไม่ควรตั้งครรภ์ในขณะทีท่านทราเมทินิบ คุณควรใชก้ารคุม
กําเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภร์ะหว่างการรักษาด้วยยาทราเมทินิบและเป็นเวลา 4 เดือนหลังจากให้ยาครั้งสุดท้าย พูดคุยกับ
แพทย์ของคุณเกี่ยวกับวิธีการคุมกําเนิดทีเ่หมาะกับคุณ หากคุณตั้งครรภ์ขณะใชท้ราเมทินิบ ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ 
Trametinib อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูกหรือวางแผนทีจ่ะให้นมลูก คุณไม่ควรใหน้มลูกขณะรับประทานทราเมทินิบและเป็นเวลา 4 เดือนหลัง
จากให้ยาครั้งสุดท้าย

คุณควรรู้ว่ายานี้อาจลดภาวะเจริญพันธุ์ในสตรี พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ทราเมทินิบ

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใช้เวลาน้อยกว่า 12 ชั่วโมงก่อนที่จะใหย้าตามกําหนดครั้งต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่
ลืมไปและดําเนินการตามตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Trametinib อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไมห่ายไป:

ผิวแห้ง

แผลทีป่ากและลิ้น

ปากแห้ง

อาเจียน

เบื่ออาหาร

เปลี่ยนความสามารถในการลิ้มรสอาหาร

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้หยุดใช้ทราเมทินิบและโทรเรียก
แพทย์ทันท:ี

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

อุจจาระเป็นเลือดหรือสีดํา
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ไอหรืออาเจียนเป็นเลือดหรือวัสดุที่ดูเหมือนกากกาแฟ

เลือดกําเดาไหล

ท้องเสียรุนแรง

อาการปวดท้อง

คลื่นไส้

ไข้

หนาวสั่น

หัวใจเต้นเร็วผิดปกติหรือเต้นแรง

หายใจลําบาก

อาการเจ็บหน้าอก

บวมที่ใบหน้า แขน ขา ข้อเท้า หรือเท้า

อาการวิงเวียนศีรษะมึนงงหรืออ่อนแรง

หายใจถี่

ปวดขา บวม เจ็บ แดง หรืออุ่น

ปวดหัวอย่างรุนแรง

ไอ

มองเห็นภาพซ้อน

การมองเห็นเปลี่ยนไป รวมถึงการเห็นรัศมี (เส้นขอบเบลอรอบๆ วัตถุ) หรือจุดสี

สูญเสียการมองเห็น

ปวดตา

ตาแห้ง แดง หรือบวม

ผดผื่น ผิวแดง หรือสิว

หูด

ตุ่มแดงที่มีเลือดออกหรือไมห่าย

เปลี่ยนขนาดหรือสีของไฝ

อาการคัน

แผลพุพอง แผลหรือแผลที่ผิวหนังหรือเล็บ

รู้สึกเสียวซ่า, แสบร้อน, แดง, บวม, ลอกหรือเป็นขุย, แผลพุพองหรือแผลบนฝ่ามือหรือฝ่าเท้า

ปัสสาวะบ่อย

เพิ่มความกระหาย

Trametinib อาจเพิ่มความเสี่ยงทีคุ่ณจะเป็นมะเร็งผิวหนังชนิดใหม่หรือมะเร็งชนิดอื่นๆ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความ
เสี่ยงของการใช้ยานี้
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Trametinib อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะทีใ่ช้ยานี้

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 ห่างจากความชื้นและแสง และให้พ้นมือเด็ก อย่าวางเม็ดยาในภาชนะอื่น เช่น กล่องยารายวัน
หรือรายสัปดาห์ เก็บไวใ้นตู้เย็น แต่อย่าแช่แข็ง อย่านําสารดูดความชื้น (ซองเล็กๆ ที่มาพร้อมกับยาเพื่อดูดซับความชื้น) ออกจาก
ขวด

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
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

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
ปัญหาการมองเห็น

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างก่อนและระหว่าง
การรักษาของคุณ เพื่อดูว่าปลอดภัยสําหรับคุณที่จะได้รับ trametinib หรือไม่ และตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อ 
trametinib แพทยข์องคุณจะตรวจดูการเปลี่ยนแปลงผิวของคุณก่อนเริ่มการรักษา ทุกๆ 2 เดือนระหว่างการรักษา และนานถึง 6 
เดือนหลังการรักษา แพทย์ของคุณจะตรวจความดันโลหิตของคุณเป็นครั้งคราวตามความจําเป็น

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a613040.html 4/5

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://www.upandaway.org/
http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help


14/14/22, 15:17 น. Trametinib สมุนไพรยาและอาหารเสริม

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

ชื่อแรนด์

Mekinist®

แก้ไขล่าสุด - 06/15/2018

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

สําหรับใชใ้นเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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