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คําเตือนทีส่ําคัญ:

Lapatinib อาจทําให้ตับถูกทําลายซึ่งอาจรุนแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิต ความเสียหายของตับอาจเกิดขึ้นได้ภายในไม่กี่วัน
หรือหลายเดือนหลังจากเริ่มการรักษาด้วยยาลาพาทินิบ แจ้งใหแ้พทย์ประจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรค
ตับมาก่อน หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที: คัน ผิวหรือตาเหลือง ปัสสาวะสีเข้ม ปวดท้องด้าน
ขวาบน เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ หรืออุจจาระสีซีดหรือสเีข้ม

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการตรวจทางห้องปฏิบัตกิารบางอย่างก่อนและ
ระหว่างการรักษาของคุณ เพื่อดวู่าตับของคุณน่าจะได้รับความเสียหายหรือได้รับความเสียหายจากลาพาทินิบหรือไม่

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ลาพาทินิบ

hy เป็นยานี้กําหนด?

Lapatinib ใชก้ับ Capecitabine (Xeloda) เพื่อรักษามะเร็งเต้านมขั้นสูงบางประเภทในผู้ที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมบีําบัดอื่น ๆ 
แล้ว นอกจากนี้ Lapatinib ยังใชร้่วมกับ letrozole (Femara) เพื่อรักษามะเร็งเต้านมบางประเภทในสตรีวัยหมดประจําเดือน (ผู้
หญิงที่เคยประสบกับความเปลี่ยนแปลงของชีวิต การมปีระจําเดือนหมด) ทีลุ่กลามไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกาย Lapatinib อยู่ใน
กลุ่มยาที่เรียกว่าสารยับยั้งไคเนส มันทํางานโดยการปิดกั้นการทํางานของโปรตีนผิดปกตทิี่ส่งสัญญาณให้เซลลม์ะเร็งเพิ่มจํานวน
ขึ้น ซึ่งจะช่วยหยุดหรือชะลอการแพร่กระจายของเซลลม์ะเร็ง

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Lapatinib มาเป็นแท็บเล็ตทีจ่ะรับประทานทางปาก โดยปกติจะใชเ้วลาวันละครั้งอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนหรือ 1 ชั่วโมงหลังอาหาร 
เมื่อใช้ lapatinib ในการรักษามะเร็งเต้านมระยะลุกลามหรือระยะลุกลาม มักให้วันละครั้งในวันที่ 1 ถึง 21 (ร่วมกับยาคาพซิตาไบนใ์น
วันที่ 1 ถึง 14) ของรอบ 21 วัน รอบนี้อาจทําซํ้าตามที่แพทย์ของคุณแนะนํา เมื่อใชล้าพาทินิบในการรักษามะเร็งเต้านมในสตรีวัยหมด
ประจําเดือน มักให้ยาเลโทรโซลวันละครั้ง ทานยาเม็ดลาพาทินิบทั้งหมดสําหรับปริมาณรายวันของคุณในครั้งเดียวในแต่ละวัน อย่า
แบ่งยาเม็ดเพื่อใช้เป็นปริมาณที่แยกจากกัน รับประทานลาพาทินิบในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยาอย่าง
ระมัดระวัง
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และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใด ๆ ที่คุณไมเ่ข้าใจ ทานลาพาทินิบตามทีก่ํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่
แพทย์ของคุณกําหนด

กลืนเม็ดทั้งหมด อย่าแยกเคี้ยวหรือบดขยี้

แพทย์ของคุณอาจค่อยๆ เพิ่มหรือลดขนาดยาลาพาทินิบระหว่างการรักษา ขึ้นอยู่กับว่ายาทํางานได้ดีแค่ไหนสําหรับคุณและผลข้าง
เคียงที่คุณอาจพบ ทานลาพาทินิบต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานลาพาทินิบโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานลาพาทินิบ
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาลาพาทินิบ ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดลาพาทินิบ สอบถามเภสัชกร
ของคุณเพื่อดรูายการส่วนผสม

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังรับประทานหรือวางแผนทีจ่ะใช้ยาตามใบสั่งแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ อย่า
ลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ยาปฏิชีวนะบางชนิด เช่น clarithromycin (Biaxin ใน Prevpac), erythromycin (EES, E-Mycin, 
Erythrocin), moxifloxacin (Avelox), rifabutin (Mycobutin), rifampin (Rifadin, ใน Rifamate, in Rifater, 
Rimactane), rifapentine (Priftin), sparfloxacin (Zagam) (ไม่มีให้บริการในสหรัฐอเมริกา) และ telithromycin 
(Ketek); ยาต้านเชื้อราเช่น itraconazole (Sporanox), ketoconazole (Nizoral) และ voriconazole (Vfend); ตัว
ป้องกันช่องแคลเซียมเช่น amlodipine (Norvasc ใน Caduet และ Lotrel), diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac, 
อื่น ๆ ), felodipine (Plendil, ใน Lexxel), nifedipine (Adalat, Nifedical XL, Procardia, อื่น ๆ ), nisoldipine 
(Sular) และ verapamil (คาลัน Isoptin, Verelan, อื่น ๆ ); cisapride (Propulsid) (ไม่มีใหบ้ริการในสหรัฐอเมริกา); เดกซา
เมทาโซน (Decadron, Dexpak); ยารักษาโรคซึมเศร้าบางชนิด เช่น เนฟาโซโดน ยาเคมบีําบัดบางชนิด ได้แก่ daunorubicin 
(Cerubidine, DaunoXome), doxorubicin (Adriamycin, Doxil, Rubex), epirubicin (Ellence), idarubicin 
(Idamycin), tamoxifen (Nolvadex), valrubicin (Valstar), vinblastine และ vincristine; ยาบางชนิดสําหรับไวรัสโรค
ภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV) หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องทีไ่ด้รับ (AIDS) รวมถึง atazanavir (Reyataz), indinavir 
(Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir ใน Kaletra) และ saquinavir (Invirase); ยาสําหรับการเต้นของ
หัวใจผิดปกติ ได้แก่ amiodarone (Cordarone), disopyramide (Norpace), dofetilide (Tikosyn), procainamide 
(Procanbid), quinidine และ sotalol (Betapace, Betapace AF, Sorine); ยาบางชนิดสําหรับอาการชักเช่น 
carbamazepine (Carbatrol, Epitol, Tegretol), phenobarbital (Luminal) และ phenytoin (Dilantin, 
Phenytek); pimozide (Orap); และไทโอริดาซีน แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวัง
สําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมปีฏิกิริยากับยาลาพาทินิบ ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่
คุณกําลังใช้ แม้แต่ยาทีไ่มป่รากฏในรายการนี้

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณทราบว่าคุณกําลังใช้ผลิตภัณฑส์มุนไพรชนิดใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์น

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมหีรือเคยมีอาการหัวใจเต้นช้า เร็ว หรือผิดปกติ ช่วง QT ที่ยืดเยื้อ (ปัญหา
หัวใจทีห่ายากซึ่งอาจทําให้หัวใจเต้นผิดปกติ เป็นลม หรือเสียชีวิตอย่างกะทันหัน); ระดับแมกนีเซียมหรือโพแทสเซียมในเลือด
ตํ่า หรือโรคหัวใจหรือปอด

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ คุณจะต้องทําการทดสอบการตั้งครรภก์่อนเริ่มการรักษา หากคุณ
เป็นผู้หญิงทีส่ามารถตั้งครรภไ์ด้ คุณต้องใช้การคุมกําเนิดอย่างมีประสิทธิผลในระหว่างการรักษาและเป็นเวลา 1 สัปดาหห์ลังจาก
ให้ยาครั้งสุดท้าย ถ้าคุณเป็นผู้ชายกับผู้หญิง
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คู่นอนที่อาจตั้งครรภไ์ด้ คุณต้องใช้การคุมกําเนิดอย่างมีประสิทธิผลในระหว่างการรักษาและเป็นเวลา 1 สัปดาหห์ลังจากให้
ยาครั้งสุดท้าย พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับวิธีการคุมกําเนิดที่คุณสามารถใช้ระหว่างการรักษา หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับ
ประทานลาพาทินิบ ให้โทรเรียกแพทยท์ันที Lapatinib อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูกหรือวางแผนทีจ่ะให้นมลูก คุณไม่ควรใหน้มลูกขณะรับประทานลาพาทินิบและเป็นเวลา 1 สัปดาห์
หลังจากให้ยาครั้งสุดท้าย

คุณควรรู้ว่าลาพาทินิบมักทําให้เกิดอาการท้องร่วง ซึ่งอาจรุนแรงได้ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีอาการท้องร่วงขณะทาน
ลาพาทินิบ แพทย์ของคุณอาจบอกให้คุณดื่มนํ้ามาก ๆ ปรับเปลี่ยนอาหาร และใช้ยาเพื่อควบคุมอาการท้องร่วงและป้องกันภาวะ
ขาดนํ้า (สูญเสียนํ้ามากเกินไปจากร่างกายของคุณ) โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหากคุณพบอาการใด ๆ ต่อไปนีข้องการขาดนํ้า: 
กระหายนํ้ามาก, ปากแห้งและ / หรือผิวหนัง, ปัสสาวะลดลง, ตาจมหรือหัวใจเต้นเร็ว

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

อย่ากินส้มโอหรือดื่มนํ้าเกรพฟรุตขณะทานยานี้

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําไดใ้นวันนั้น อย่างไรก็ตาม หากคุณจําไม่ได้จนกว่าจะถึงวันถัดไป หากคุณจําไม่ได้ว่าทานยาไปแล้วหรือ
อาเจียนออกมา ให้ข้ามมื้อทีล่ืมไปและดําเนินการตามตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Lapatinib อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

คลื่นไส้

อาเจียน

อิจฉาริษยา

แผลทีร่ิมฝีปาก ปาก หรือลําคอ

เบื่ออาหาร

มือและเท้าแดง เจ็บ ชา หรือรู้สึกเสียวซ่า

ผิวแห้ง

ปวดแขน ขา หรือหลัง

นอนหลับยากหรือหลับยาก

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้หรืออยูใ่นส่วนคําเตือนที่สําคัญหรือส่วนข้อ
ควรระวังพิเศษ ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที:

หายใจถี่

ไอแห้ง
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ไอเป็นเสมหะสีชมพูหรือเป็นเลือด

หัวใจเต้นเร็วผิดปกติหรือเต้นแรง

ความอ่อนแอ

อาการบวมทีม่ือ เท้า ข้อเท้า หรือขาท่อนล่าง

ผื่น

ไข้

พุพองหรือลอกผิว

Lapatinib อาจเปลี่ยนวิธทีีห่ัวใจเต้นและสูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกาย แพทย์ของคุณจะตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังเพื่อดูว่า 
lapatinib ส่งผลต่อหัวใจของคุณหรือไม่ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ลาพาทินิบ

Lapatinib อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะทีคุ่ณกําลังใชย้านี้

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 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]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก หรือ
ตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607055.html 4/5

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


14/14/22, 15:58 น. ลาปาทินิบ สมุนไพรยาและอาหารเสริม

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
ท้องเสีย

อาเจียน

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

Tykerb®

แก้ไขล่าสุด - 06/15/2019

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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