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เกฟิทินิบ
ออกเสียงว่า (ge fi' ti nib)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Gefitinib ใชร้ักษามะเร็งปอดชนิดไม่ใชเ่ซลล์ขนาดเล็กทีแ่พร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกายในผู้ทีม่ีเนื้องอกบางชนิด 
Gefitinib อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่าสารยับยั้งไคเนส มันทํางานโดยการปิดกั้นการกระทําของสารทีเ่กิดขึ้นตามธรรมชาติบางอย่างที่
อาจจําเป็นเพื่อช่วยให้เซลลม์ะเร็งเพิ่มจํานวนขึ้น

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Gefitinib มาในรูปแบบแท็บเล็ตที่จะรับประทานทางปาก มักจะมีหรือไม่มีอาหารวันละครั้ง ทานยา gefitinib ในเวลาเดียวกันทุกวัน 
ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้ 
gefitinib ตรงตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

หากคุณไม่สามารถกลืนยาเม็ดได้ คุณอาจละลายในนํ้าได้ วางหนึ่งเม็ดในนํ้าดื่มธรรมดาทีไ่ม่อัดลม 4 ถึง 8 ออนซ์ (120 ถึง 240 มล.) 
ผัดด้วยช้อนประมาณ 15 นาทีจนเม็ดละลาย ดื่มส่วนผสมทันที ล้างแก้วด้วยนํ้าอีก 4 ถึง 8 ออนซ์ (120 ถึง 240 มล.) แล้วดื่มนํ้าล้าง
ทันทีเพื่อให้แน่ใจว่าคุณกลืนยาทั้งหมดเข้าไป

แพทย์ของคุณอาจชะลอหรือหยุดการรักษาอย่างถาวรหากคุณพบผลข้างเคียงบางอย่าง อย่าลืมบอกแพทย์ว่าคุณรู้สึกอย่างไร
ระหว่างการรักษาด้วยยา gefitinib

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทาน gefitinib
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ยาเกฟิทินิบ ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในแท็บเล็ต gefitinib สอบถาม
เภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังรับประทานหรือวางแผนทีจ่ะใช้ยาตามใบสั่งแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ 
อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: สารกันเลือดแข็ง ('ทินเนอร์เลือด') เช่น warfarin (Coumadin, Jantoven); ยาต้านเชื้อราเช่น 
itraconazole (Onmel, Sporanox) และ ketoconazole (Nizoral); metoprolol (Lopressor, Toprol XL, ใน
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ดูโทพรอล); ฟีนิโทอิน (Dilantin, Phenytek); และยาซึมเศร้า tricyclic เช่น imipramine (Tofranil) และ amitriptyline 
ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจโต้ตอบกับยาเกฟิทินิบ ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้แต่ยาที่
ไม่ปรากฏในรายการนี้ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

หากคุณกําลังใชย้าลดกรดหรือ H2ยาป้องกันอาการอาหารไม่ย่อย อิจฉาริษยา หรือแผลในกระเพาะอาหาร เช่น ไซเมทิดนี 
(Tagamet), ฟาโมทิดีน (เปปซิด), นซิาทิดีน (แอกซิด) หรือรานทิิดีน (แซนแทค) ให้รับประทานอย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนหรือ 6 
ชั่วโมงหลังรับประทานยาเกฟิทินิบ

หากคุณกําลังใชย้าตัวยับยั้งโปรตอนปั๊มสําหรับอาการอาหารไม่ย่อย อิจฉาริษยา หรือเป็นแผล เช่น esomeprazole 
(Nexium), lansoprazole (Prevacid), omeprazole (Prilosec), pantoprazole (Protonix) หรือ rabeprazole 
(AcipHex) ให้กินอย่างน้อย 12 ชั่วโมง ก่อนหรืออย่างน้อย 12 ชั่วโมงหลังรับประทาน gefitinib

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคพังผืดในปอด (แผลเป็นจากปอด) หรือปัญหาเกี่ยวกับ
ปอดหรือการหายใจ ปัญหาทางตาหรือการมองเห็น หรือโรคตับ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ Gefitinib อาจทําให้เกิดภาวะมีบุตรยาก (ความยากลําบากในการตั้ง
ครรภ์) ในสตรี อย่างไรก็ตาม คุณควรใช้การคุมกําเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภร์ะหว่างการรักษาด้วยยาเกฟิทินิบและอย่างน้อย 
2 สัปดาห์หลังจากที่คุณหยุดใชย้า หากคุณตั้งครรภข์ณะทานยาเกฟิทินิบ ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ Gefitinib อาจเป็นอันตราย
ต่อทารกในครรภ์และเพิ่มความเสี่ยงต่อการสูญเสียการตั้งครรภ์

แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูก คุณไม่ควรให้นมลูกในขณะทีท่านยาเกฟทิินิบ

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากน้อยกว่า 12 ชั่วโมงก่อนการใหย้าครั้งต่อไป ใหข้้ามมื้อที่ลืมไปและดําเนินการ
ตามตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Gefitinib อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไม่หายไป:

ผิวแห้ง

อาการคัน

ผื่น

สิว

แผลในปาก

ความอ่อนแอ

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

หายใจถี่ ไอ หรือมีไข้ใหมห่รือแยล่ง

ท้องร่วงรุนแรงหรือต่อเนื่อง
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ปวดท้องรุนแรง

เบื่ออาหาร

ปวดตา ตาแดง หรือระคายเคือง

การมองเห็นเปลี่ยนไป

ตานํ้า

ตาไวต่อแสง

ลมพิษ

แผลพุพองหรือผิวลอก

อาการบวมทีต่า ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น คอ มือ แขน เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง

คลื่นไส้

อาเจียน

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

ปัสสาวะสีเข้ม

อุจจาระสีซีด

ปวดหรือไม่สบายบริเวณท้องส่วนบนขวา

Gefitinib อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่ใชย้านี้

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 และวางยาไว้ในสถานที่ปลอดภัยทันที โดยให้อยู่ในตําแหน่งที่ลอยขึ้นและพ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://
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]. หากเหยื่อล้มลง
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มีอาการชัก หายใจลําบาก หรือตื่นไม่ขึ้น ให้โทรเรียกบริการฉุกเฉินที่ 911 ทันที

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบ
การตอบสนองของร่างกายคุณต่อ gefitinib

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

Iressa®

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

หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ
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