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hy เป็นยานี้กําหนด?

ยาเม็ด Olaparib ใช้เพื่อช่วยรักษาการตอบสนองของรังไข่บางชนิด (อวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิงที่เกิดไข่), ท่อนําไข่ (ท่อที่ลําเลียงไข่ที่ปล่อยออกมาจากรังไข่

ไปยังมดลูก) และช่องท้อง (ชั้นของเนื้อเยื่อที่เรียงตัวในช่องท้อง ) มะเร็งในผู้ที่ตอบสนองอย่างสมบูรณ์หรือตอบสนองบางส่วนต่อการรักษาด้วยเคมีบําบัด

ครั้งแรกหรือครั้งต่อมา ยาเม็ด Olaparib ยังใช้รักษามะเร็งเต้านมบางชนิดที่แพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกายและยังไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงหลังการ

รักษาด้วยวิธอีื่น ยาเม็ด Olaparib ยังใช้รักษามะเร็งต่อมลูกหมากบางชนิดที่แพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย ไม่ตอบสนองต่อการรักษาทางการ

แพทย์หรือศัลยกรรมเพื่อลดระดับฮอร์โมนเพศชาย และมคีวามก้าวหน้าหลังการรักษาด้วย enzalutamide (Xtandi) หรือ abiraterone (Yonsa, 

Zytiga) ยาเม็ดและแคปซูล Olaparib ยังใช้รักษามะเร็งรังไข่ที่ยังไม่ดขีึ้นหรือแย่ลงหลังการรักษาด้วยวิธีอื่นอย่างน้อย 3 วิธี ยาเม็ด Olaparib ยังใชเ้พื่อ

ช่วยรักษาการตอบสนองของมะเร็งตับอ่อนบางชนิดที่ยังไม่แพร่กระจายหรือมีความก้าวหน้าหลังจากการรักษาด้วยเคมีบําบัดครั้งแรก Olaparib เป็นตัว

ยับยั้งเอนไซม์ polyadenosine 5'- diphosphoribose polymerase (PARP) มันทํางานโดยการฆ่าเซลลม์ะเร็ง ยาเม็ด Olaparib ยังใช้เพื่อช่วยรักษา

การตอบสนองของมะเร็งตับอ่อนบางชนิดที่ยังไม่แพรก่ระจายหรือมีความก้าวหน้าหลังจากการรักษาด้วยเคมีบําบัดครั้งแรก Olaparib เป็นตัวยับยั้ง

เอนไซม์ polyadenosine 5'- diphosphoribose polymerase (PARP) มันทํางานโดยการฆ่าเซลลม์ะเร็ง ยาเม็ด Olaparib ยังใชเ้พื่อช่วยรักษาการ

ตอบสนองของมะเร็งตับอ่อนบางชนิดที่ยังไม่แพรก่ระจายหรือมคีวามก้าวหน้าหลังจากการรักษาด้วยเคมีบําบัดครั้งแรก Olaparib เป็นตัวยับยั้งเอนไซม์ 

polyadenosine 5'- diphosphoribose polymerase (PARP) มันทํางานโดยการฆ่าเซลลม์ะเร็ง

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Olaparib มาเป็นยาเม็ดหรือแคปซูลเพื่อรับประทานวันละสองครั้งโดยมีหรือไม่มีอาหาร พยายามเว้นระยะห่างระหว่างปริมาณของ
คุณประมาณ 12 ชั่วโมง รับประทานโอลาปริบในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอ
ให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ทานโอลาปริบตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่
แพทย์ของคุณกําหนด

กลืนทั้งเม็ดหรือแคปซูล อย่าบดเคี้ยวแบ่งหรือละลายพวกเขา

Olaparib สามารถใช้ได้ทั้งแบบเม็ดและแบบแคปซูล ยาเม็ดและแคปซูลประกอบด้วยโอลาพาริบในปริมาณที่แตกต่างกัน และไม่ควร
นํามาทดแทนกัน พูดคุยกับแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ เกี่ยวกับการเตรียมแท็บเล็ตและแคปซูล

แพทย์ของคุณอาจลดขนาดยาโอลาพาริบหรือบอกให้คุณหยุดทานโอลาพาริบในช่วงระยะเวลาหนึ่งระหว่างการรักษา นีจ้ะขึ้นอยู่กับ
ว่ายาทํางานได้ดีสําหรับคุณและผลข้างเคียงใด ๆ ทีคุ่ณอาจพบ อย่าลืมบอกแพทย์ว่าคุณรู้สึกอย่างไรระหว่างการรักษาด้วยโอลาพา
ริบ
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แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใชย้า) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยโอลาพาริบ อ่านข้อมูล
อย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ คุณยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซตข์องสํานักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา (FDA) (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm) เพื่อขอรับคู่มือการใชย้า

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานโอลาปริบ
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้โอลาพาริบ ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดโอลาพาริบหรือแคปซูล สอบถาม
เภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการใช้ยา

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรอื่นๆ ทีคุ่ณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ยาปฏิชีวนะ เช่น ciprofloxacin (Cipro), 
clarithromycin (Biaxin, in Prevpac), erythromycin (EES, Erythrocin, อื่นๆ), nafcillin และ telithromycin (ไม่มใีห้
บริการในสหรัฐฯ แล้ว Ketek); ยาต้านเชื้อราเช่น fluconazole (Diflucan), itraconazole (Onmel, Sporanox), 
ketoconazole (Extina, Nizoral, Xolegel), posaconazole (Noxafil) และ voriconazole (Vfend); aprepitant (
แก้ไข); ยาบางชนิดในการรักษาอาการชัก เช่น carbamazepine (Carbatrol, Epitol, Tegretol, Teril) และ phenytoin 
(Dilantin, Phenytek); bosentan (Tracleer); คริโซตนิิบ (ซาลโคริ); diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac, อื่น ๆ ); ยา
บางชนิดในการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซี เช่น boceprevir (ไม่มีในสหรัฐฯ, Victrelis) และ telaprevir (ไม่มีในสหรัฐฯ แล้ว, 
Incivek); ยาบางชนิดเพื่อรักษาไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV) หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ทีไ่ดร้ับ เช่น 
amprenavir (ไม่มีให้บริการในสหรัฐฯ แล้ว, Agenerase), atazanavir (Reyataz, ใน Evotaz), darunavir (Prezista), 
efavirenz (Sustiva, ใน Atripla) , etravirine (Intelence), fosamprenavir (Lexiva), indinavir (Crixivan), 
lopinavir/ritonavir (Kaletra), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir ใน Kaletra) และ saquinavir (Invirase); อิ
มาตินิบ (Gleevec); โมดาฟินิล (โพรวิจิล); เนฟาโซโดน; ยาเคมบีําบัดอื่น ๆ สําหรับโรคมะเร็ง rifampin (Rifadin, Rimactane 
ใน Rifamate ใน Rifater) และ verapamil (Calan, Verelan ใน Tarka)

บอกแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ผลิตภัณฑส์มุนไพรอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์น คุณไม่ควรรับประทานสาโท
เซนต์จอห์นในขณะทีคุ่ณรับประทานโอลาปริบ

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมหีรือเคยมีปัญหาเกี่ยวกับปอดหรือการหายใจ หรือโรคไตหรือตับ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือวางแผนที่จะเป็นพ่อของลูก คุณอาจจําเป็นต้องทําการทดสอบการ
ตั้งครรภ์ก่อนเริ่มการรักษา คุณไม่ควรตั้งครรภใ์นขณะที่ทานโอลาพาริบ คุณควรใช้การคุมกําเนิดทีม่ีประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน
การตั้งครรภ์ระหว่างการรักษาด้วยโอลาพาริบและอย่างน้อย 6 เดือนหลังจากให้ยาครั้งสุดท้าย หากคุณเป็นผู้ชายและคู่ของคุณ
สามารถตั้งครรภ์ได้ คุณควรใช้การคุมกําเนิดทีม่ปีระสิทธิผลในระหว่างการรักษาด้วยยาเม็ดโอลาพาริบและเป็นเวลา 3 เดือนหลัง
จากให้ยาครั้งสุดท้าย พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับวิธกีารคุมกําเนิดที่เหมาะกับคุณ หากคุณตั้งครรภข์ณะรับประทานโอลาพา
ริบ ให้โทรเรียกแพทย์ทันที Olaparib อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูก อย่าให้นมลูกในขณะที่ทานโอลาพาริบและเป็นเวลา 1 เดือนหลังจากให้ยาครั้งสุดท้าย

คุณควรรู้ว่าคุณไม่ควรบริจาคสเปิร์มในขณะทีคุ่ณทานยาเม็ดโอลาพาริบและเป็นเวลา 3 เดือนหลังจากให้ยาครั้งสุดท้าย
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ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

อย่ากินส้มโอหรือส้มเซบียา (บางครั้งใชใ้นแยมผิวส้ม) หรือดื่มนํ้าเกรพฟรุตหรือนํ้าส้มเซบียาขณะทานยานี้

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ข้ามปริมาณที่ไมไ่ดร้ับและดําเนินการตามกําหนดเวลาการให้ยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Olaparib อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไมห่ายไป:

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องเสีย

ท้องผูก

อิจฉาริษยา

ปวดหัว

ความอยากอาหารลดลง

ปวดกล้ามเนื้อ ข้อ หรือปวดหลัง

ความเหนื่อยล้า

ปวดท้องหรือไม่สบาย

รสชาติเปลี่ยนไป

ปวดปากหรือแผล

ความวิตกกังวล

ภาวะซึมเศร้า

ผิวแห้ง

อาการคัน

ผื่น

นอนหลับยากหรือหลับยาก

ปวดปัสสาวะ

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

มีไข้ หายใจลําบาก ไอ หรือหายใจมีเสียงหวีด

หายใจถี่
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ความอ่อนแอ

เหนื่อยมาก

ลดนํ้าหนัก

ชํ้าหรือมีเลือดออกผิดปกติ

ผิวสซีีด

เลือดในปัสสาวะหรืออุจจาระ

มีไข้ หนาวสั่น ไอ เจ็บคอ หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

ปวด เจ็บ แดง หรือบวมทีข่าข้างเดียว

อาการเจ็บหน้าอกหรือความรัดกุม หายใจถี่; ไอเป็นเลือด หรือหายใจเร็ว

Olaparib อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ 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

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?
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14/14/22, 15:04 น. Olaparib สมุนไพรยาและอาหารเสริม

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณอาจสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารก่อนทีคุ่ณจะเริ่มการ
รักษาเพื่อดวู่าสภาพของคุณสามารถรักษาด้วย olaparib ได้หรือไม่ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่าง
ในระหว่างการรักษาของคุณ เพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อโอลาพาริบ

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

ลินพาร์ซา®

แก้ไขล่าสุด - 07/15/2020

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a614060.html 5/5

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

