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Thioguanine
ออกเสียงว่า (thye'' oh gwah' neen)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Thioguanine ใชร้ักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบมัยอลีอยด์ (AML ซึ่งเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่เริ่มต้นในเซลลเ์ม็ด
เลือดขาว) Thioguanine อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่า purine analogs มันทํางานโดยชะลอหรือหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์
มะเร็งในร่างกายของคุณ

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Thioguanine มาในรูปแบบแท็บเล็ตโดยปกตวิันละครั้ง ระยะเวลาในการรักษาขึ้นอยูก่ับชนิดของยาที่คุณกําลังใช้ ร่างกายของคุณ
ตอบสนองต่อยาเหล่านีไ้ด้ดีเพียงใด และชนิดของมะเร็งที่คุณเป็น ทานไธโอกัวนีนในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบน
ฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทยห์รือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใชไ้ธโอกัวนีนตามที่กํากับไว้ อย่ากินมาก
หรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่แพทยข์องคุณกําหนด

แพทย์ของคุณอาจเพิ่มหรือลดขนาดยาไธโอกัวนนีระหว่างการรักษา ขึ้นอยู่กับว่ายานั้นใช้ไดผ้ลดีสําหรับคุณและผลข้างเคียงทีคุ่ณ
พบมากน้อยเพียงใด พูดคุยกับแพทย์เกี่ยวกับความรู้สึกของคุณในระหว่างการรักษา ทานไธโอกวันีนต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่า
หยุดทานไธโอกวันีนโดยไมไ่ด้ปรึกษาแพทย์

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานไธโอกวันีน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ไธโอกัวนีน ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดไธโอกัวนีน สอบถามเภสัชกรของ
คุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยใช้ไธโอกัวนีนหรือเมอรแ์คปโตปูรีนเพื่อรักษามะเร็งของคุณแล้ว แพทย์
ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานไธโอกัวนีนหากยาเหล่านีใ้ช้ไม่ได้ผลกับมะเร็งของคุณในอดีต
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แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพ
รอื่นๆ ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: aminosalicylates เช่น mesalamine (Apriso, Asacol, 
Pentasa, อื่นๆ), olsalazine (Dipentum) และ sulfasalazine (Azulfidine) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือ
ตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับยาทั้งหมดทีคุ่ณใชอ้ยูด่้วย เพื่อให้
พวกเขาสามารถตรวจสอบว่ายาตัวใดของคุณอาจเพิ่มความเสี่ยงที่คุณจะเกิดความเสียหายของตับระหว่างการรักษาด้วยไธโอกั
วนีน

แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคตับมาก่อน

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร คุณไม่ควรตั้งครรภห์รือใหน้มบุตรในขณะที่คุณ
ได้รับไธโอกัวนีน หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับไธโอกัวนีน ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ Thioguanine อาจเป็นอันตรายต่อทารกใน
ครรภ์

ไม่ต้องฉีดวัคซีนใดๆ โดยไมไ่ด้ปรึกษาแพทย์

คุณควรรู้ว่าความเสี่ยงที่คุณจะเกิดผลข้างเคียงที่ร้ายแรงของไธโอกัวนีนอาจสูงขึ้นหากคุณมีปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรม (ที่
สืบทอดมา) แพทย์ของคุณอาจสั่งการทดสอบก่อนหรือระหว่างการรักษาเพื่อดูว่าคุณมีปัจจัยเสี่ยงนีห้รือไม่

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ดื่มนํ้ามาก ๆ ระหว่างการรักษาด้วยไธโอกัวนีน

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

ไธโอกัวนีนอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งใหแ้พทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

คลื่นไส้

อาเจียน

เบื่ออาหารหรือนํ้าหนัก

แผลในปากและลําคอ

ปวดหัว

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

อ่อนเพลียหรืออ่อนแรงผิดปกติ

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่
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ท้องอืดท้องเฟ้อ

ปวดท้องโดยเฉพาะบริเวณช่องท้องด้านขวา

บวมที่ใบหน้า แขน มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง

อาเจียนเป็นเลือด

อุจจาระสีดํา ชักช้า หรือเป็นเลือด

มีไข้ เจ็บคอ ไอและคัดจมูก หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

หายใจถี่

มึนหัว

ไธโอกัวนนีอาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่ใชย้านี้

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

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

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
คลื่นไส้

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682099.html 3/5

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


14/14/22 14:40 น. ไธโอกัวนีน สมุนไพรยาและอาหารเสริม

อาเจียน

เหงื่อออกมากเกินไป

อ่อนเพลียหรืออ่อนแรงผิดปกติ

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

มีไข้ เจ็บคอ ไอและคัดจมูก หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณอาจสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบ
การตอบสนองของร่างกายคุณต่อไธโอกวันีน

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

แท็บลอยด์®

ชื่อของเธอ

2-Amino-6-mercaptopurine

6-TG

6-ไธโอกวันีน

แก้ไขล่าสุด - 05/15/2017

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

สําหรับใชใ้นเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP
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หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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