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hy เป็นยานี้กําหนด?

Erlotinib ใช้รักษามะเร็งปอดบางชนิดที่ไม่ใชเ่ซลล์ขนาดเล็กทีแ่พร่กระจายไปยังเนื้อเยื่อบริเวณใกลเ้คียงหรือส่วนอื่น ๆ ของ
ร่างกายในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมบีําบัดอื่น ๆ อย่างน้อยหนึ่งชนิดและยังอาการไม่ดีขึ้น Erlotinib ยังใชร้่วมกับยาอื่น 
(gemcitabine [Gemzar]) เพื่อรักษามะเร็งตับอ่อนทีแ่พร่กระจายไปยังเนื้อเยื่อบริเวณใกล้เคียงหรือส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย และ
ไม่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดได้ Erlotinib อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่าสารยับยั้งไคเนส มันทํางานโดยการปิดกั้นการทํางานของ
โปรตีนผิดปกตทิีส่่งสัญญาณให้เซลล์มะเร็งเพิ่มจํานวนขึ้น ซึ่งจะช่วยชะลอหรือหยุดการแพรก่ระจายของเซลล์มะเร็ง

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Erlotinib มาในรูปแบบแท็บเล็ตที่จะรับประทานทางปาก โดยปกตจิะต้องรับประทานในขณะท้องว่างวันละครั้ง อย่างน้อย 1 ชั่วโมง
ก่อนหรือ 2 ชั่วโมงหลังรับประทานอาหารหรือของว่าง รับประทาน erlotinib ในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยา
อย่างระมัดระวัง และขอให้แพทยห์รือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้ erlotinib ตรงตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือ
น้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

แพทย์อาจลดขนาดยาเออร์โลตินบิระหว่างการรักษา ขึ้นอยู่กับว่ายาทํางานได้ดีแค่ไหนสําหรับคุณและผลข้างเคียงทีคุ่ณพบ พูดคุย
กับแพทย์เกี่ยวกับความรู้สึกของคุณในระหว่างการรักษา ใช้ erlotinib ต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานยาเออร์โลตินิบโดยไม่
ได้ปรึกษาแพทย์

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทาน erlotinib
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยา erlotinib ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในยาเม็ด erlotinib สอบถาม
เภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังรับประทานหรือวางแผนทีจ่ะใช้ยาตามใบสั่งแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ 
อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: สารยับยั้งการสร้างเส้นเลือดใหม่ เช่น bevacizumab (Avastin); สารกันเลือดแข็ง ('เลือดทิน
เนอร'์) เช่น
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วาร์ฟาริน (คมูาดิน); ยาต้านเชื้อราบางชนิด เช่น itraconazole (Sporanox), ketoconazole (Nizoral), posaconazole 
(Noxafil) และ voriconazole (Vfend); boceprevir (Victrelis); คาร์บามาเซพีน (Tegretol); ซิโปรฟลอกซาซิน (Cipro, 
Proquin XR); คลาริโทรมัยซิน (Biaxin); conivaptan (วาพรซิอล); สารยับยั้งโปรตีเอสเอชไอวี เช่น atazanavir (Reyataz), 
indinavir (Crixivan), lopinavir/ritonavir (Kaletra), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir) และ saquinavir 
(Fortovase, Invirase); ชม2ตัวบล็อกเช่น cimetidine (Tagamet), famotidine (Pepcid), nizatidine (Axid) และ 
ranitidine (Zantac); ยารักษาสิว เช่น เบนโซอิลเปอร์ออกไซด์ (ใน Epiduo ใน BenzaClin ใน Benzamycin อื่นๆ); 
midazolam (รอบรู้): nefazodone; ยาต้านการอักเสบ nonsteroidal (NSAIDs) เช่น ibuprofen (Advil, Motrin) และ 
naproxen (Aleve, Naprosyn); สเตียรอยด์ในช่องปากเช่น dexamethasone (Decadron, Dexone), 
methylprednisolone (Medrol) และ prednisone (Deltasone); ฟโีนบาร์บิทัล (Luminal, Solfoton); ฟีนโิทอิน (ไดแลน
ติน); สารยับยั้งโปรตอนปั๊มเช่น esomeprazole (Nexium), lansoprazole (Prevacid), omeprazole (Prilosec), 
pantoprazole (Protonix) และ rabeprazole (AcipHex); ไรฟาบูตนิ (ไมโคบูตนิ); ไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane); ไร
ฟาเพนทีน; ยา Taxane สําหรับโรคมะเร็งเช่น docetaxel (Taxotere) และ paclitaxel (Abraxane, Taxol); เทลโิธรมัยซิน 
(Ketek); เทอริฟลโูนไมด์ (Aubagio); และ troleandomycin (TAO) (ไม่มีใหบ้ริการในสหรัฐอเมริกา) แพทย์ของคุณอาจต้อง
เปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมีปฏิกิริยากับ erlotinib ดัง
นั้นโปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้อยู่ แม้แต่ยาทีไ่ม่ปรากฏในรายการนี้

หากคุณกําลังทานยาลดกรด ให้ทานก่อนหรือหลายชั่วโมงหลังจากทานยาเออร์โลตินิบ

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบว่าคุณกําลังใช้ผลิตภัณฑส์มุนไพรชนิดใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์น

แจ้งแพทย์ของคุณหากคุณกําลังรับการรักษาหรือเพิ่งได้รับการรักษาด้วยเคมบีําบัดหรือการฉายรังสี (การรักษามะเร็งที่ใชค้ลื่น
อนุภาคพลังงานสูงเพื่อฆ่าเซลลม์ะเร็ง) แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณมีหรือเคยเป็นโรคปอดหรือการติดเชื้อ แผลในกระเพาะ
อาหาร โรคถุงผนังกั้น (ภาวะทีถุ่งผิดปกตกิ่อตัวในลําไส้ใหญ่และอาจกลายเป็นการอักเสบ) หรือโรคตับหรือไต

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ คุณไม่ควรตั้งครรภ์ในขณะทีท่านยาเออร์โลตนิิบและอย่างน้อย 1 
เดือนหลังจากรับประทานยาครั้งสุดท้าย พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับวิธีการคุมกําเนิดที่คุณสามารถใช้ได้ หากคุณตั้งครรภ์ 
ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที Erlotinib อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูก คุณไม่ควรให้นมลูกระหว่างการรักษาด้วยยา erlotinib และนานถึง 2 สัปดาหห์ลังจากให้ยาครั้ง
สุดท้าย

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ใหแ้จ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ยาเออร์โลตินิบ

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณใชผ้ลิตภัณฑ์ยาสูบ การสูบบุหรีอ่าจลดประสิทธิภาพของยานี้

วางแผนที่จะหลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดโดยไมจ่ําเป็นหรือเป็นเวลานาน และสวมหมวก ชุดป้องกัน แว่นกันแดด และครีมกันแดด 
เลือกครีมกันแดดที่มีปัจจัยป้องกันแสงแดด (SPF) อย่างน้อย 15 และประกอบด้วยซิงคอ์อกไซด์หรือไททาเนียมไดออกไซด์ การ
สัมผัสกับแสงแดดจะเพิ่มความเสี่ยงที่คุณจะเกิดผื่นขึ้นระหว่างการรักษาด้วยยา erlotinib

คุณควรรู้ว่า erlotinib อาจทําให้เกิดผื่นและปัญหาผิวอื่นๆ เพื่อปกป้องผิวของคุณ ให้ใชม้อยสเ์จอไรเซอรส์ูตรอ่อนโยนที่
ปราศจากแอลกอฮอล์ ล้างผิวด้วยสบู่อ่อนๆ และขจัดเครื่องสําอางด้วยนํ้ายาทําความสะอาดทีอ่่อนโยน

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

หลีกเลี่ยงการกินส้มโอและดื่มนํ้าเกรพฟรุตขณะทานยานี้
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เพื่อป้องกันโรคท้องร่วงที่อาจเกิดจากเออร์โลตินิบ ให้ดื่มนํ้าเล็กน้อย เช่น เครื่องดื่มเกลือแร่ทีป่ราศจากนํ้าตาล บ่อยครั้งตลอดทั้ง
วัน กินอาหารที่ไมรุ่นแรง เช่น แครกเกอร์และขนมปังปิ้ง และหลีกเลี่ยงอาหารรสเผ็ด

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาครั้งต่อไปตามเวลาปกติในวันถัดไป อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Erlotinib อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไมห่ายไป:

ท้องเสีย

เบื่ออาหาร

คลื่นไส้

อาเจียน

อิจฉาริษยา

แก๊ส

ท้องผูก

แผลในปาก

ลดนํ้าหนัก

เหนื่อยมาก

ปวดหัว

ปวดกระดูกหรือกล้ามเนื้อ

ภาวะซึมเศร้า

ความวิตกกังวล

ชา แสบร้อน หรือรู้สึกเสียวซ่าที่มือหรือเท้า

อาการบวมทีแ่ขน มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาท่อนล่าง

ผิวคลํ้าขึ้น

ผมร่วง

การเปลี่ยนแปลงในรูปลักษณ์ของเส้นผมและเล็บ

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

ผื่น (อาจดูเหมือนสิวและอาจส่งผลต่อผิวหนังบริเวณใบหน้า หน้าอกส่วนบน หรือหลัง)

ผิวพุพอง ลอก แห้ง หรือแตก

อาการคัน, อ่อนโยน, หรือการเผาไหม้ของผิวหนัง
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หายใจถี่

ไอ

ไข้หรือหนาวสั่น

การเติบโตของขนตาที่ด้านในของเปลือกตา

ปวดท้องรุนแรง

ตาแห้ง แดง เจ็บ นํ้าตาไหล หรือระคายเคืองตา

มองเห็นภาพซ้อน

ตาไวต่อแสง

เจ็บหน้าอกหรือกดทับ

ปวดแขน คอ หรือหลังส่วนบน

หัวใจเต้นเร็วผิดปกติหรือเต้นแรง

พูดช้าหรือพูดยาก

อาการวิงเวียนศีรษะหรือหน้ามืด

ความอ่อนแรงหรือชาที่แขนหรือขา

ชํ้าหรือมีเลือดออกผิดปกติ

อุจจาระสีดําและอุจจาระเป็นเลือด

อาเจียนเป็นเลือดหรือดูเหมือนกากกาแฟ

ตาจม

ปากแห้ง

ปัสสาวะน้อยลง

ปัสสาวะสีเข้ม

ผิวซีดหรือเหลือง

แดง, อบอุ่น, ปวด, อ่อนโยนหรือบวมทีข่าข้างเดียว

Erlotinib อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ 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)
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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
ตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

อาการของยาเกินขนาดอาจรวมถึง:
ท้องเสีย

ผื่น

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณอาจสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบ
การตอบสนองของร่างกายคุณต่อ erlotinib

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

Tarceva®

แก้ไขล่าสุด - 03/15/2017

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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14/14/22, 16:22 น. Erlotinib สมุนไพรยาและอาหารเสริม
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หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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