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โคบิเมทินบิ
ออกเสียงว่า (koe" bi me' ti nib)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Cobimetinib ใชร้่วมกับ vemurafenib (Zelboraf) เพื่อรักษามะเร็งผิวหนังบางชนิด (มะเร็งผิวหนังชนิดหนึ่ง) ที่ไม่สามารถ
รักษาด้วยการผ่าตัดหรือแพรก่ระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย Cobimetinib อยูใ่นกลุ่มยาที่เรียกว่าสารยับยั้งไคเนส มัน
ทํางานโดยการปิดกั้นการทํางานของโปรตีนผิดปกติทีส่่งสัญญาณใหเ้ซลล์มะเร็งเพิ่มจํานวนขึ้น ซึ่งจะช่วยชะลอหรือหยุดการแพร่
กระจายของเซลล์มะเร็ง

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Cobimetinib มาในรูปแบบแท็บเล็ตทีจ่ะรับประทานโดยมีหรือไม่มีอาหาร โดยปกตจิะใช้เวลาวันละครั้งใน 21 วันแรกของรอบ 28 วัน 
รับประทานโคบเิมทินิบในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอใหแ้พทย์หรือเภสัชกรอธิบาย
ส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้ cobimetinib ตรงตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

หากคุณอาเจียนหลังจากรับประทานโคบิเมทินิบ อย่ารับประทานยาอื่น ทําตามตารางการจ่ายยาตามปกตขิองคุณ

แพทย์ของคุณอาจลดขนาดยาโคบิเมตินบิหรือหยุดการรักษาอย่างถาวรหรือชั่วคราว ขึ้นอยู่กับว่ายาทํางานได้ดีแค่ไหนสําหรับคุณ
และผลข้างเคียงที่คุณพบ อย่าลืมบอกแพทย์ว่าคุณรู้สึกอย่างไรระหว่างการรักษาด้วยโคบิเมตินิบ

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานโคบิเมทินิบ
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาโคบิเมทินิบ ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดโคบิเมทินิบ สอบถามเภสัชกร
ของคุณเพื่อดรูายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพ
รอื่นๆ ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: สารกันเลือดแข็ง (ทินเนอร์เลือด) เช่น warfarin 
(Coumadin, Jantoven), carbamazepine
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(Carbatrol, Epitol, Tegretol), ciprofloxacin (Cipro), clarithromycin (Biaxin, ใน Prevpac), efavirenz 
(Sustiva, ใน Atripla), erythromycin (EES, E-Mycin, Erythrocin), indinavir (Crixivan), itraporanoxOnmel, 
S. ), ketoconazole (Extina, Ketozole, Nizoral), nefazodone, nelfinavir (Viracept), phenytoin (Dilantin, 
Phenytek), rifampin (Rifadin, Rimactane, ใน Rifamate, ใน Rifater) และ ritonavir (Norvir, ใน Kaletra) ใน 
Viekira . แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกหลายชนิด
อาจมีปฏิกิริยากับโคบิเมทินิบ ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้แต่ยาทีไ่ม่ปรากฏในรายการนี้

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบว่าคุณกําลังใช้ผลิตภัณฑส์มุนไพรชนิดใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์น อย่าใชส้าโท
เซนต์จอห์นในขณะทีคุ่ณทานโคบิเมตินิบ

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยมีอาการทางผิวหนังอื่นทีไ่ม่ใช่มะเร็งผิวหนัง ปัญหาเลือดออก 
ปัญหาการมองเห็น เงื่อนไขใด ๆ ที่ส่งผลต่อกล้ามเนื้อของคุณ หรือโรคหัวใจหรือตับ

คุณควรรู้ว่า cobimetinib อาจลดภาวะเจริญพันธุ์ในผู้ชายและผู้หญิง อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรถือว่าคุณหรือคู่ของคุณไม่
สามารถตั้งครรภ์ได้ แจ้งแพทยห์ากคุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ ใช้วิธกีารคุมกําเนิดทีเ่ชื่อถือได้เพื่อป้องกันการ
ตั้งครรภ์ระหว่างการรักษาและเป็นเวลา 2 สัปดาห์หลังจากที่คุณหยุดใชโ้คบิเมตินิบ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับวิธีการคุม
กําเนิดที่เหมาะกับคุณ หากคุณตั้งครรภ์ขณะทานโคบิเมตนิิบ ให้โทรเรียกแพทย์ทันที Cobimetinib อาจเป็นอันตรายต่อทารก
ในครรภ์

แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูก คุณไม่ควรให้นมลูกขณะรับประทานโคบิเมทินิบและเป็นเวลา 2 สัปดาหห์ลังจากให้ยาครั้งสุดท้าย

วางแผนที่จะหลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดโดยไมจ่ําเป็นหรือเป็นเวลานาน และสวมชุดป้องกัน แว่นกันแดด ลิปบาล์ม และครีม
กันแดด (SPF 30 หรือสูงกว่า) Cobimetinib อาจทําให้ผิวของคุณไวต่อแสงแดด

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

อย่ากินส้มโอหรือดื่มนํ้าเกรพฟรุตขณะทานยานี้

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ข้ามปริมาณที่ไมไ่ดร้ับและดําเนินการตามกําหนดเวลาการให้ยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Cobimetinib อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไม่หายไป:

แผลในปาก

ผมร่วง

ท้องเสีย

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้หรืออยูใ่นส่วน ข้อควรระวังพิเศษ โทรเรียก
แพทย์ของคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

ผื่นที่ปกคลุมร่างกายเป็นส่วนใหญ่ ตุ่มพอง หรือผิวลอก

การเปลี่ยนแปลงของรูปลักษณ์ของผิว
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หูดใหม่

ผิวหนังเจ็บหรือตุ่มแดงทีม่เีลือดออกหรือไม่หาย

เปลี่ยนขนาดหรือสีของไฝ

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

อุจจาระชักช้าหรือสีดํา

เลือดในปัสสาวะ

เลือดออกทางช่องคลอดผิดปกติ

ปวดหัว

อาการวิงเวียนศีรษะ

หัวใจเต้นเร็วผิดปกติหรือเต้นแรง

ไอหรือหายใจมีเสียงหวีด

หายใจถี่

บวมที่ใบหน้า แขน ขา ข้อเท้า หรือเท้า

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

ปวดกล้ามเนื้อหรืออ่อนแรง

การมองเห็นเปลี่ยนไป รวมถึงการเห็นรัศมี (โครงร่างเบลอรอบๆ วัตถุ)

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

ปัสสาวะสีเข้ม (สชีา)

ปวดท้องด้านขวาบน

คลื่นไส้

อาเจียน

เบื่ออาหาร

Cobimetinib อาจเพิ่มความเสี่ยงทีคุ่ณจะเป็นมะเร็งผิวหนังชนิดใหม่ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใชย้านี้

Cobimetinib 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 และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นทีม่ากเกินไป (
ไม่ใช่ในห้องนํ้า)
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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
ตื่นขึ้นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างเพื่อตรวจสอบ
การตอบสนองของร่างกายคุณในระหว่างและหลังการรักษา แพทย์จะตรวจผิวของคุณสําหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก่อน ทุกๆ 2 
เดือนระหว่างการรักษา และนานถึง 6 เดือนหลังการรักษา

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

ชื่อแรนด์

Cotellic®

แก้ไขล่าสุด - 15/12/2558

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


14/4/22, 14:58 น. โคบิเมทินิบ สมุนไพรยาและอาหารเสริม

หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

