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Osimertinib
ออกเสียงว่า (oh '' sim er' ti nib)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Osimertinib ใช้เพื่อช่วยป้องกันมะเร็งปอดทีไ่ม่ใช่เซลลข์นาดเล็ก (NSCLC) บางประเภทไม่ให้กลับมาอีกหลังจากเนื้องอกถูกกําจัด
โดยการผ่าตัดในผู้ใหญ่ นอกจากนี้ยังใช้เป็นการรักษาครั้งแรกสําหรับ NSCLC บางประเภทที่แพรก่ระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของ
ร่างกายในผู้ใหญ่ Osimertinib ยังใชใ้นการรักษา NSCLC บางประเภทที่แพรก่ระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกายในผู้ใหญ่ทีไ่ม่
สามารถรักษาด้วยยาเคมีบําบัดทีค่ล้ายคลึงกันอื่น ๆ ไดส้ําเร็จ Osimertinib อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าสารยับยั้งไคเนส มันทํางานโดย
การปิดกั้นการทํางานของโปรตีนผิดปกตทิี่ส่งสัญญาณใหเ้ซลลม์ะเร็งเพิ่มจํานวนขึ้น ซึ่งจะช่วยหยุดหรือชะลอการแพร่กระจายของ
เซลล์มะเร็ง และอาจช่วยลดขนาดของเนื้องอกได้

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Osimertinib มาในรูปแบบแท็บเล็ตที่จะรับประทานทางปาก มักจะมีหรือไม่มีอาหารวันละครั้ง ความยาวของการรักษาขึ้นอยู่กับว่ายา
นี้ใช้ได้ผลกับคุณเพียงใด และผลข้างเคียงที่คุณพบ ทานโอซิเมอร์ตนิิบในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากใบสั่งยา
อย่างระมัดระวัง และขอให้แพทยห์รือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้โอซิเมอร์ทินิบตามที่กําหนด อย่ากินมากหรือ
น้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

หากคุณไม่สามารถกลืนยาเม็ดได้ ให้ใส่ยาเม็ดลงในนํ้า 4 ช้อนโต๊ะ (2 ออนซ์ [60 มล.]) แล้วคนใหเ้ข้ากันจนยาเม็ดเป็นชิ้นเล็กๆ ดื่มส่วน
ผสมทันที เทอีกครึ่งถ้วย (4 ออนซ์ [120 มล.]) ลงในถ้วยนํ้า (8 ออนซ์ [240 มล.]) ลงในภาชนะทีคุ่ณใช้ ล้างและดื่มเพื่อใหแ้น่ใจว่า
คุณได้รับโอซิเมอรต์นิิบเต็มขนาด อย่าใช้นํ้าอัดลมหรือของเหลวอื่น ๆ เพื่อละลายยาเม็ดโอซิเมอร์ตินิบ อย่าบดแท็บเล็ตหรือทําให้ส่วน
ผสมร้อน หากคุณมีท่อช่วยหายใจ (NG) แพทยห์รือเภสัชกรจะอธิบายวิธกีารให้ส่วนผสมนี้ผ่านทางท่อ NG

แพทย์ของคุณอาจหยุดการรักษาชั่วคราวหรือถาวรหรือลดขนาดยาโอซเิมอร์ตินิบขึ้นอยู่กับผลข้างเคียงที่คุณพบ อย่าลืมพูดคุย
กับแพทย์เกี่ยวกับความรู้สึกของคุณในระหว่างการรักษา อย่าหยุดทานโอซิเมอร์ตนิิบโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ
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หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานโอซเิมอรต์ินิบ
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาโอซิเมอร์ตนิิบ ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดโอซิเมอร์ทินิบ สอบถาม
เภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังทานยาทีส่ั่งโดยแพทย์และยาที่หาซื้อเองไม่ได้ วิตามิน อาหารเสริมหรือวางแผนทีจ่ะ
ทาน อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: anagrelide (Agrylin); สารหนูไตรออกไซด์ (Trisenox); carbamazepine (Carbatrol, 
Epitol, Equetro, Tegretol, Teril); คลอโรควิน (อาราเลน); คลอโปรมาซีน; ซิลโลสตาซอล (Pletal); citalopram (Celexa); 
โดเนเปซิล (Aricept); escitalopram (Lexapro); ฮาโลเพอริดอล (Haldol); ยารักษาโรคหัวใจหรือความดันโลหิต เมธาโดน (
โดโลฟีน, เมธาโดส); ออกซาลิพลาติน (อีล็อกซาติน); ฟีนิโทอิน (Dilantin, Phenytek); pimozide (Orap); ควินดิีน (ใน 
Nuedexta); ไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane, ใน Rifamate, Rifater); โรสุวาสแตติน (Crestor); ซัลฟาซาลาซีน 
(Azulfidine); ไธโอริดาซีน; โทโพทีแคน (ไฮแคมติน); และ vandetanib (Caprelsa) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยา
หรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่น ๆ อีกหลายชนิดอาจมีปฏิกิริยากับโอซิเมอร์ตินิบ ดังนั้นโปรดแจ้งให้
แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้แต่ยาทีไ่ม่ปรากฏในรายการนี้

บอกแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ผลิตภัณฑส์มุนไพรอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์น แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่า
อย่าทานสาโทเซนต์จอห์นในขณะที่ทานโอซิเมอร์ตินิบ

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรค QT มาเป็นเวลานาน (ภาวะทีเ่พิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะหัวใจเต้นผิดปกติซึ่งอาจทําให้เป็นลมหรือเสียชีวิตอย่างกะทันหัน) การเต้นของหัวใจผิดปกติ; ภาวะหัวใจล้มเหลว (ภาวะที่
หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดเพียงพอไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย); ระดับโซเดียม โพแทสเซียม แคลเซียม หรือแมกนีเซียมใน
เลือดสูงหรือตํ่ากว่าปกติ ปัญหาสายตา หรือภาวะปอดอื่นๆ

คุณควรรู้ว่า osimertinib อาจลดภาวะเจริญพันธุ์ในผู้ชายและผู้หญิง อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรถือว่าคุณหรือคู่ของคุณไม่
สามารถตั้งครรภ์ได้ แจ้งแพทยห์ากคุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ คุณจะต้องทําการทดสอบการตั้งครรภก์่อนเริ่ม
การรักษา และไม่ควรตั้งครรภใ์นขณะที่ทานโอซิเมอร์ตินิบ ใชก้ารคุมกําเนิดอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างการรักษาด้วยโอซิเมอร์ติ
นิบ และเป็นเวลา 6 สัปดาห์หลังจากให้ยาครั้งสุดท้าย หากคุณเป็นผู้ชายและคู่ของคุณสามารถตั้งครรภไ์ด้ คุณควรใชก้ารคุม
กําเนิดที่มีประสิทธิผลในระหว่างการรักษาและเป็นเวลา 4 เดือนหลังจากใหย้าครั้งสุดท้าย พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับวิธีการ
คุมกําเนิดที่เหมาะกับคุณ หากคุณหรือคู่ของคุณตั้งครรภ์ขณะทานโอซเิมอร์ตินิบ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที Osimertinib 
อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูก แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าไม่ใหน้มลูกระหว่างการรักษาและเป็นเวลา 2 สัปดาหห์ลังจาก
ให้ยาครั้งสุดท้าย

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ข้ามปริมาณที่ไมไ่ดร้ับและดําเนินการตามกําหนดเวลาการให้ยาตามปกติ อย่ากินยาช้าหรือกินยาสองครั้งเพื่อชดเชยการลืม

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Osimertinib อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a616005.html 2/5



14/14/22, 14:57 น. โอซเิมอร์ตินิบ สมุนไพรยาและอาหารเสริม

ท้องเสีย

ท้องผูก

ผื่น

อาการคัน

ผิวแห้งหรือแตก

กลาก

คลื่นไส้

อาเจียน

เบื่ออาหาร

บวมหรือแผลในปาก

ปวดหลัง

การเปลี่ยนแปลงของเล็บ ได้แก่ บวม แดง ปวด แตก หัก และแยกออกจากเตียงเล็บ

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นแรง หายใจถี่; บวมที่ข้อเท้าหรือเท้า หรือรู้สึกหน้ามืด

ไข้; หายใจถี่ใหมห่รือแย่ลง หายใจลําบากหรือไอ

ผิวหนังพุพองหรือลอก

จุดสมี่วง รอยแดง หรือลมพิษที่แขน ขาส่วนล่าง หรือก้น

อาการเจ็บหน้าอก

เหนื่อยมาก

ตาบวม, แดง, นํ้าตาหรือเจ็บปวด; ความไวต่อแสง หรือการมองเห็นเปลี่ยนไป

Osimertinib 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
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และวางยาไวใ้นที่ปลอดภัยทันที โดยให้ยาอยู่ให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://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 แพทย์จะสั่งการทดสอบการทํางานของหัวใจก่อนและระหว่างการรักษาเพื่อให้
แน่ใจว่าปลอดภัยสําหรับคุณทีจ่ะใช้โอซิเมอร์ตินิบ และตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อยา แพทย์ของคุณอาจสั่งการ
ทดสอบในห้องปฏิบัติการก่อนที่คุณจะเริ่มการรักษาเพื่อดูว่ามะเร็งของคุณสามารถรักษาด้วยโอซเิมอร์ตินิบได้หรือไม่

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

ชื่อแรนด์

ทากริสโซ®

แก้ไขล่าสุด - 04/15/2021

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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http://www.upandaway.org/
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