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hy เป็นยานี้กําหนด?

Lenvatinib ใช้ในการรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์บางชนิดทีก่ลับมาหรือแพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกายและไม่สามารถรักษา
ด้วยไอโอดีนกัมมันตภาพรังสี Lenvatinib ยังใชร้่วมกับเอเวอรโ์รลิมัส (Afinitor, Zortress) เพื่อรักษามะเร็งเซลลไ์ต (RCC ซึ่งเป็น
มะเร็งชนิดหนึ่งที่เริ่มต้นในไต) ในผู้ทีเ่คยได้รับการรักษาด้วยยาเคมบีําบัดชนิดอื่นมาก่อน Lenvatinib ยังใชร้่วมกับ 
pembrolizumab (Keytruda) เพื่อรักษามะเร็งเซลลไ์ตขั้นสูงในระยะเริ่มต้น Lenvatinib ยังใชใ้นการรักษามะเร็งตับ (HCC; 
มะเร็งตับชนิดหนึ่ง) ที่ไมส่ามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัด Lenvatinib ยังใชร้่วมกับ pembrolizumab (Keytruda) เพื่อรักษา
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกบางชนิด (เยื่อบุโพรงมดลูก) ที่แพรก่ระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกายหรือแย่ลงในระหว่างหรือหลังการ
รักษาด้วยยาเคมีบําบัดหรือไม่สามารถรักษาด้วย การผ่าตัดหรือการฉายรังสี Lenvatinib อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าสารยับยั้งไคเนส มัน
ทํางานโดยการปิดกั้นการทํางานของโปรตีนผิดปกติทีส่่งสัญญาณใหเ้ซลล์มะเร็งเพิ่มจํานวนขึ้น ซึ่งช่วยหยุดการแพรก่ระจายของ
เซลล์มะเร็ง

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Lenvatinib มาในรูปแบบแคปซูลที่รับประทานทางปาก มักรับประทานวันละครั้งโดยมีหรือไม่มีอาหาร รับประทานเลนวาตินิบในเวลา
เดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไมเ่ข้าใจ 
ใช้ lenvatinib ตามที่กําหนดไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

กลืนแคปซูลทั้งหมด อย่าเปิดเคี้ยวหรือบดขยี้

หากคุณไม่สามารถกลืนแคปซูลได้ ให้ใส่ลงในแก้วเล็กๆ แล้วเติมนํ้าหรือนํ้าแอปเปิ้ลประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ อย่าทําลายหรือบดแคปซูล 
ทิ้งแคปซูลไว้ในของเหลวเป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาที แล้วคนให้เข้ากันเป็นเวลาอย่างน้อย 3 นาที ดื่มส่วนผสม หลังจากดื่มส่วนผสม
แล้ว ให้เติมนํ้าเปล่าหรือนํ้าแอปเปิ้ลอีก 1 ช้อนโต๊ะลงในแก้ว หมุนเนื้อหาสองสามครั้งแล้วกลืนส่วนผสม

แพทย์ของคุณอาจลดขนาดยาเลนวาตินบิหรือบอกให้คุณหยุดใชย้าชั่วคราวหรือถาวรหากคุณพบผลข้างเคียงทีร่้ายแรง อย่าลืม
พูดคุยกับแพทย์เกี่ยวกับความรู้สึกของคุณระหว่างการรักษาด้วยเลนวาทินิบ
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ความยาวของการรักษาขึ้นอยู่กับว่าคุณตอบสนองต่อยาและผลข้างเคียงทีคุ่ณพบได้ดีเพียงใด ทานเลนวาตนิิบต่อไปแม้ว่าคุณจะ
รู้สึกดี อย่าหยุดทานเลนวาทินิบโดยไมไ่ด้ปรึกษาแพทย์

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานเลนวาตินิบ
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาเลนวาทินิบ ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในแคปซูลเลนวาทินิบ สอบถามเภสัชกร
ของคุณเพื่อดรูายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรอื่นๆ ทีคุ่ณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ยาบางชนิดสําหรับการเต้นของหัวใจผิดปกติ รวมถึง 
amiodarone (Nexterone, Pacerone), disopyramide (Norpace), dofetilide (Tikosyn), dronedarone 
(Multaq), procainamide, quinidine (ใน Nuedexta) และ sotalol (Betapace, Betapace AF, Sorine, Sotylize), 
ketoconazole หรือ rifampin (Rifadin, Rimactane) แจ้งแพทย์ของคุณด้วยว่าคุณกําลังรับประทานหรือเคยทานอะเลนโด
รเนต (Binosto, Fosamax), denosumab (Prolia, Xgeva), ibandronate (Boniva), pamidronate, 
romosozumab-aqqg (Evenity), risedronate (Actonel, Atelvia) หรือการฉีดกรด zoledronic (Reclast, โซเมตา).

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยหรือเคยมีอาการชัก ความดันโลหิตสูง; จังหวะ; หัวใจวาย; ปวดหัว; การ
เปลี่ยนแปลงในการมองเห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกิดจากลิ่มเลือด ทวาร (การเชื่อมต่อทีผ่ิดปกติระหว่าง 2 อวัยวะภายใน
ร่างกายของคุณหรือระหว่างอวัยวะกับภายนอกร่างกายของคุณ); การฉีกขาดของผนังกระเพาะอาหารหรือลําไสข้องคุณ การ
ยืดช่วง QT (จังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกตทิี่อาจนําไปสูก่ารเป็นลม หมดสติ ชัก หรือเสียชีวิตกะทันหัน); หัวใจล้มเหลว; 
แคลเซียม โพแทสเซียม หรือแมกนีเซียมในเลือดตํ่า ปัญหาเลือดออก ปัญหาเกี่ยวกับปาก ฟัน หรือเหงือกของคุณ ปัญหาต่อม
ไทรอยด์ หรือโรคหัวใจ ไต หรือตับ แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณมีอาการท้องร่วงหรืออาเจียนรุนแรงหรือคิดว่าคุณอาจขาด
นํ้า

คุณควรรู้ว่า lenvatinib อาจลดภาวะเจริญพันธุ์ในผู้ชายและผู้หญิง อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรถือว่าคุณหรือคู่ของคุณไม่
สามารถตั้งครรภ์ได้ แจ้งแพทยห์ากคุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ คุณจะต้องทําการทดสอบการตั้งครรภก์่อนเริ่ม
การรักษาด้วยเลนวาทินิบ หากคุณสามารถตั้งครรภไ์ด้ คุณควรใชก้ารคุมกําเนิดระหว่างการรักษาด้วยเลนวาทินิบและอย่างน้อย 
30 วันหลังจากรับประทานยาครั้งสุดท้าย หากคุณตั้งครรภใ์นขณะที่ทานเลนวาตินิบ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที 
Lenvatinib อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูกหรือวางแผนทีจ่ะให้นมลูก คุณไม่ควรใหน้มลูกขณะทานเลนวาตินิบ

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังวางแผนทีจ่ะทําการผ่าตัดใดๆ รวมทั้งการผ่าตัดทางทันตกรรม แพทย์ของคุณ
อาจบอกให้คุณหยุดการรักษาด้วย lenvatinib อย่างน้อย 7 วันก่อนการผ่าตัดตามกําหนดเพราะอาจส่งผลต่อการรักษาบาดแผล 
แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อต้องเริ่มใช้ lenvatinib อีกครั้งหลังการผ่าตัด

คุณควรรู้ว่าความดันโลหิตของคุณอาจเพิ่มขึ้นระหว่างการรักษาด้วย lenvatinib แพทย์ของคุณอาจตรวจสอบความดัน
โลหิตของคุณในระหว่างการรักษา
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คุณควรรู้ว่า lenvatinib อาจทําใหเ้กิด osteonecrosis ของขากรรไกร (ONJ ซึ่งเป็นภาวะทีร่้ายแรงของกระดูกขากรรไกร) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีการผ่าตัดหรือการรักษาทางทันตกรรมในขณะที่ทานยา ทันตแพทย์ควรตรวจฟันของคุณและ
ดําเนินการรักษาที่จําเป็น รวมถึงการทําความสะอาดหรือแก้ไขฟันปลอมทีใ่ส่ไม่พอดี ก่อนทีคุ่ณจะเริ่มใช้ยาเลนวาทินิบ อย่าลืม
แปรงฟันและทําความสะอาดปากอย่างถูกต้องในขณะทีท่านเลนวาตินิบ แจ้งให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบหากคุณมีหรือเคยมี
อาการปวดปาก ฟัน หรือกราม แผลในปากหรือบวม ชาหรือรู้สึกหนักในกราม; หรือฟันหลวม พูดคุยกับแพทย์ของคุณก่อนที่จะมี
การรักษาทางทันตกรรมใด ๆ ในขณะทีคุ่ณกําลังใชย้านี้ แพทย์ของคุณอาจบอกใหคุ้ณหยุดการรักษาด้วย lenvatinib อย่าง
น้อย 7 วันก่อนขั้นตอนทางทันตกรรมตามกําหนดของคุณ

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

หากต้องให้ยาครั้งต่อไปภายใน 12 ชั่วโมงขึ้นไป ให้ทานยาทีล่ืมไปทันทีทีน่ึกได้ อย่างไรก็ตาม หากจะกินยาครั้งต่อไปภายในเวลา
น้อยกว่า 12 ชั่วโมง ให้ข้ามขนาดยาทีล่ืมไปและดําเนินการตามตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการ
พลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Lenvatinib อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

เมื่อยล้าหรือเมื่อยล้า

ผื่น แดง คัน หรือลอกของผิวหนังบนฝ่ามือและฝ่าเท้า

ท้องเสีย

คลื่นไส้

ท้องผูก

อิจฉาริษยา

ความอยากอาหารลดลง

ลดนํ้าหนัก

เปลี่ยนความสามารถในการลิ้มรสอาหาร

ไอ

เสียงแหบ

แผลในปาก

ปากแห้ง

ปวดหัว

ปวดข้อและกล้ามเนื้อ

นอนหลับยากหรือหลับยาก

ผมร่วง
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ไข้

แสบร้อนขณะปัสสาวะ

ผื่น

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

หายใจถี่หรือหายใจลําบาก

บวมที่ขาและข้อเท้า

อาการเจ็บหน้าอก

อาการชาหรืออ่อนแรงที่ใบหน้า แขนหรือขาข้างใดข้างหนึ่งของร่างกาย

ปวดแขน หลัง คอ หรือขากรรไกร

ปวดหัวกะทันหัน

พูดช้าหรือพูดยาก

การมองเห็นเปลี่ยนไปอย่างกะทันหัน

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

อาการปวดท้อง

ปัสสาวะสีเข้ม (สชีา)

อุจจาระสีอ่อน

อาการชัก

ความอ่อนแอ

ความสับสน

เลือดออกจมูกรุนแรงและต่อเนื่อง

อาเจียนเป็นเลือด

อุจจาระสีดํา ชักช้า หรือเป็นเลือด

ไอเป็นเลือดหรือลิ่มเลือด

ประจําเดือนมามาก

อาเจียน ท้องร่วง หรือมอีาการขาดนํ้า

แผลทีร่ักษาไม่หาย

Lenvatinib 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)

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a615015.html 4/6

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch


14/14/22, 15:00 น. เลนวาทินิบ สมุนไพรยาและอาหารเสริม

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกําจัดยานี้?

เก็บยานี้ไวใ้นภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นทีม่ากเกินไป (
ไม่ใช่ในห้องนํ้า)

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาหแ์ละยาหยอดตา 
ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไมท่นต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล็อคฝาครอบ
นิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในสถานที่ปลอดภัยทันที โดยให้อยู่ในตําแหน่งที่ลอยขึ้นและพ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

ควรกําจัดยาทีไ่ม่จําเป็นด้วยวิธพีิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทิ้งยานี้
ลงในชักโครก วิธทีี่ดทีี่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใชโ้ปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิล
ในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซตก์ารกําจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (http://
goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิเ์ข้าถึงโปรแกรมรับคืน

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

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบ
การตอบสนองของร่างกายคุณต่อ lenvatinib

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

เลนวิมา®

แก้ไขล่าสุด - 15/11/2564

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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