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hy เป็นยานี้กําหนด?

Neratinib ใช้รักษามะเร็งเต้านมทีร่ับฮอร์โมนบางชนิด (มะเร็งเต้านมทีข่ึ้นอยู่กับฮอร์โมน เช่น เอสโตรเจนที่จะเติบโต) ในผู้ใหญ่หลัง
การรักษาด้วยยาทราสตูซูแมบ (เฮอร์เซปตนิ) และยาอื่นๆ Neratinib ใช้ร่วมกับ Capecitabine (Xeloda) เพื่อรักษามะเร็งเต้านม
ที่รับฮอร์โมนขั้นสูงบางชนิดหรือมะเร็งเต้านมที่แพรก่ระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกายหลังการรักษาด้วยยาอื่น ๆ อย่างน้อยสอง
ชนิด Neratinib อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าสารยับยั้งไคเนส มันทํางานโดยการปิดกั้นการทํางานของโปรตีนผิดปกติทีส่่งสัญญาณให้
เซลล์มะเร็งเพิ่มจํานวนขึ้น ซึ่งจะช่วยชะลอหรือหยุดการแพรก่ระจายของเซลล์มะเร็ง

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Neratinib มาในรูปแบบแท็บเล็ตที่จะรับประทานทางปาก เมื่อรับประทานเนราทินิบเพียงอย่างเดียวเพื่อรักษามะเร็งเต้านม มักจะรับ
ประทานพร้อมกับอาหารวันละครั้งเป็นเวลาหนึ่งปี เมื่อนําเนราทินิบร่วมกับคาเปซติาไบนเ์พื่อรักษามะเร็งเต้านมขั้นสูงหรือมะเร็งเต้า
นมที่แพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย มักจะรับประทานวันละครั้งพร้อมกับอาหารในวันที่ 1 ถึง 21 ของรอบ 21 วันจนกว่า
อาการของคุณจะแย่ลงหรือคุณพัฒนา ผลข้างเคียงทีร่้ายแรง ทานเนราทินิบในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลาก
ใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้เนราทินิบตามทีก่ํากับไว้ อย่ากินมาก
หรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่แพทยข์องคุณกําหนด

กลืนเม็ดทั้งหมด อย่าแยกเคี้ยวหรือบดขยี้

แพทย์ของคุณอาจลดขนาดยาหรือหยุดการรักษาเนราทินิบชั่วคราวหรือถาวรในระหว่างการรักษา ขึ้นอยูก่ับว่ายาทํางานได้ดีแค่ไหน
สําหรับคุณและผลข้างเคียงที่คุณพบ พูดคุยกับแพทย์เกี่ยวกับความรู้สึกของคุณในระหว่างการรักษา ทานเนราทินิบต่อไปแม้ว่า
คุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานเนราทินิบโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานเนราทินิบ
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แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ neratinib ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในแท็บเล็ต neratinib สอบถาม
เภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการใช้ยา

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่นๆ 
ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ยาปฏิชีวนะบางชนิด เช่น ciprofloxacin (Cipro), clarithromycin (Biaxin, in 
Prevpac), erythromycin (EES, E-Mycin, Erythrocin) และ troleandomycin (ไม่มีใหบ้ริการในสหรัฐอเมริกาแล้ว); ยาต้านเชื้อราบาง
ชนิด ได้แก่ clotrimazole (Mycelex), fluconazole (Diflucan), itraconazole (Sporanox), ketoconazole (Nizoral), 
posaconazole (Noxafil) และ voriconazole (Vfend); aprepitant (แก้ไข); bosentan (Tracleer); ตัวบล็อกแคลเซียมบางตัวรวมถึง 
diltiazem (Cardizem, Tiazac, อื่น ๆ ) และ verapamil (Calan, Verelan, อื่น ๆ ); cobicistat (Tybost); conivaptan (วาพริซอล); 
คริโซตินิบ (ซาลโคริ); ไซโคลสปอริน (Gengraf, Neoral, Sandimmune); ดาบิกาทราน (Pradaxa); ดิจอกซิน (ลานอกซิน); โดรนาโรน 
(Multaq); เอ็นซาลทูาไมด์ (Xtandi); เฟกโซเฟนาดีน (Allegra); ฟลูโวซามีน (Luvox); idelalisib (Zydelig); อิมาตินิบ (Gleevec); ยาบาง
ชนิดสําหรับไวรัสตับอักเสบซีรวมถึง boceprevir (ไม่มีในสหรัฐฯ, Victrelis), dasabuvir (ใน Viekira Pak), ombitasvir (ใน Technivie, 
ใน Viekira XR) และ paritaprevir (ใน Technivie ใน Viekira XR); ยาบางชนิดสําหรับไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV) หรือ
โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องทีไ่ดร้ับ (AIDS) รวมถึง efavirenz (Sustiva, ใน Atripla), elvitegravir (ใน Genvoya, ใน Stribild), etravirine 
(Intelence), indinavir (Crixivan), lopinavir (ใน Kaletra), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir ใน Kaletra), saquinavir 
(Invirase) และ tipranavir (Aptivus); ไมโทเทน (Lysodren); โมดาฟินิล (โพรวิจิล); เนฟาโซโดน; สารยับยั้งโปรตอนปั๊ม เช่น 
esomeprazole (Nexium) lansoprazole (Prevacid), omeprazole (Prilosec), pantoprazole (Protonix) และ rabeprazole 
(AcipHex); ไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane, ใน Rifater); และยารักษาชักบางชนิด เช่น คาร์บามาเซพีน (Carbatrol, Epitol, 
Tegretol) และ phenytoin (Dilantin, Phenytek) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผล
ข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมปีฏิกิริยากับเนราทินิบด้วย ดังนั้นโปรดแจ้งใหแ้พทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดทีคุ่ณกําลังใช้ แม้แต่ยาที่
ไม่ปรากฏในรายการนี้ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมาก
อาจมีปฏิกิริยากับเนราทินิบด้วย ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดทีคุ่ณกําลังใช้ แม้แต่ยาที่ไม่ปรากฏในรายการนี้ แพทย์ของ
คุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมีปฏิกิริยากับเนราทินิบด้วย ดัง
นั้นโปรดแจ้งให้แพทยท์ราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้แต่ยาทีไ่ม่ปรากฏในรายการนี้

หากคุณกําลังทานยาลดกรด ให้ทานอย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนหรือ 3 ชั่วโมงหลังจากทานเนราทินิบ

หากคุณกําลังใช้เนราทินิบและยารักษาอาการอาหารไม่ย่อย อิจฉาริษยา หรือแผลในกระเพาะอาหาร (อัน H2blocker) เช่น 
cimetidine, famotidine (Pepcid, in Duexis), nizatidine (Axid) หรือ ranitidine (Zantac) ใหร้ับประทาน neratinib อย่าง
น้อย 2 ชั่วโมงก่อนหรืออย่างน้อย 10 ชั่วโมงหลังจากรับประทาน H2ตัวบล็อก

บอกแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ผลิตภัณฑส์มุนไพรอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์น

แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคตับมาก่อน

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือหากคุณวางแผนที่จะเป็นพ่อของลูก คุณไม่ควรตั้งครรภ์ในขณะที่
ทานเนราทินิบ หากคุณเป็นผู้หญิง คุณจะต้องทําการทดสอบการตั้งครรภ์ก่อนเริ่มการรักษา และควรใช้การคุมกําเนิดเพื่อป้องกัน
การตั้งครรภ์ระหว่างการรักษาด้วยเนราทินิบและอย่างน้อย 1 เดือนหลังจากรับประทานยาครั้งสุดท้าย หากคุณเป็นผู้ชาย คุณ
และคู่ครองของคุณควรใช้การคุมกําเนิดระหว่างการรักษาด้วยเนราทินิบและให้กินต่อไปอีก 3 เดือนหลังจากให้ยาครั้งสุดท้าย พูด
คุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับวิธีการคุมกําเนิดทีคุ่ณสามารถใชร้ะหว่างการรักษา หากคุณตั้งครรภข์ณะรับประทานเนราทินิบ ให้
โทรเรียกแพทย์ทันที Neratinib อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูกหรือวางแผนทีจ่ะให้นมลูก คุณไม่ควรใหน้มลูกขณะทานเนราทินิบและนานถึง 1 เดือนหลังจากให้
ยาครั้งสุดท้าย

คุณควรรู้ว่า neratinib มักทําให้เกิดอาการท้องร่วง ซึ่งอาจรุนแรงได้ แพทย์ของคุณอาจจะบอกให้คุณทานโลเพอราไมด์ (อิมโม
เดียม AD) ซึ่งเป็นยาต้านอาการท้องร่วง เพื่อป้องกันภาวะขาดนํ้า (สูญเสียนํ้ามากเกินไปจากร่างกาย) ในช่วง 56 วันแรกของการ
รักษาด้วยเนราทินิบ หลังจากการรักษา 56 วัน แพทย์ของคุณจะปรับขนาดยาโลเพอราไมด์ เพื่อใหคุ้ณมีการเคลื่อนไหวของลําไส้ 
1 ถึง 2 ครั้งต่อวันขณะทานเนราทินิบ แพทย์ของคุณอาจบอกใหคุ้ณดื่มของเหลวมาก ๆ เปลี่ยนอาหารหรือใช้ยาอื่น ๆ เพื่อ
ควบคุมอาการท้องร่วง โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทหีากคุณมีอาการท้องร่วงรุนแรง (การเคลื่อนไหวของลําไสม้ากกว่า 2 ครั้งใน 
1 วันหรือท้องร่วงไม่หยุด) หรือท้องร่วง
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ร่วมกับอาการอ่อนแรง เวียนศีรษะ หรือมีไข้ขณะรับประทานเนราทินิบ โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทหีากคุณพบอาการใด ๆ 
ต่อไปนี้ของภาวะขาดนํ้า: กระหายนํ้ามาก ปากแห้งและ/หรือผิวหนัง ปัสสาวะลดลง หรือหัวใจเต้นเร็ว

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

อย่ากินส้มโอหรือดื่มนํ้าเกรพฟรุตขณะทานยานี้

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ข้ามปริมาณที่ไมไ่ดร้ับและดําเนินการตามกําหนดเวลาการให้ยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Neratinib อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

ท้องเสีย

อาการปวดท้อง

อิจฉาริษยา

ท้องอืด

แผลในปาก

เบื่ออาหาร

ลดนํ้าหนัก

เลือดออกจมูก

ปัญหาเล็บหรือการเปลี่ยนแปลง

กล้ามเนื้อกระตุก

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รืออยู่ในส่วน ข้อควรระวังพิเศษ ให้
โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

ตาเหลืองและผิว

ปัสสาวะสีเข้ม

ปวดหรือไม่สบายบริเวณท้องส่วนบนขวา

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

คลื่นไส้

อาเจียน

ผื่น

มีไข้ ปัสสาวะลําบาก ปวดเมื่อปัสสาวะ และอาการอื่นๆ ของการติดเชื้อ
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Neratinib 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)

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

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
ท้องเสีย

คลื่นไส้

อาเจียน

อาการปวดท้อง

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบ
การตอบสนองของร่างกายคุณต่อ neratinib

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา
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14/4/22, 14:50 น. Neratinib สมุนไพรยาและอาหารเสริม

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

ชื่อแรนด์

เนอร์ลินซ์®

แก้ไขล่าสุด - 05/15/2020

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ
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