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Regorafenib
ออกเสียงว่า (re '' goe raf' e nib)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

Regorafenib อาจทําให้ตับถูกทําลายซึ่งอาจรุนแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิต แจ้งใหแ้พทย์ประจําตัวของคุณทราบหากคุณ
เคยเป็นหรือเคยเป็นโรคตับมาก่อน หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันท:ี ผิวหรือตาเป็นสีเหลือง, 
คลื่นไส้, อาเจียน, ปัสสาวะสีเข้ม, ปวดท้องด้านขวาบน, เหนื่อยมาก, เลือดออกหรือรอยฟกชํ้าผิดปกติ, ขาดพลังงาน เบื่ออาหาร 
อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ หรือพฤติกรรมการนอนทีเ่ปลี่ยนไป

เก็บนัดหมายทั้งหมดไว้กับห้องปฏิบัติการ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างก่อนและระหว่างการ
รักษาเพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยสําหรับคุณที่จะใช้ regorafenib และตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อยา

hy เป็นยานี้กําหนด?

Regorafenib ใชใ้นการรักษามะเร็งลําไส้ใหญ่และทวารหนัก (มะเร็งที่เริ่มต้นในลําไส้ใหญ่หรือทวารหนัก) ทีแ่พร่กระจายไปยังส่วนอื่น 
ๆ ของร่างกายในผู้ที่ไม่ได้รับการรักษาด้วยยาอื่น ๆ ไดส้ําเร็จ นอกจากนีย้ังใชใ้นการรักษาเนื้องอกในทางเดินอาหาร (GIST; เนื้องอก
ชนิดหนึ่งที่เติบโตในกระเพาะอาหาร, ลําไส้ [ลําไส]้ หรือหลอดอาหาร [หลอดที่เชื่อมต่อคอกับกระเพาะอาหาร]) ในผู้ที่ไม่ได้รับการรักษา
ด้วยวิธีอื่น ยา Regorafenib ยังใชใ้นการรักษามะเร็งตับ (HCC; มะเร็งตับชนิดหนึ่ง) ในผู้ทีเ่คยรักษาด้วย sorafenib (Nexafar) 
Regorafenib อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าสารยับยั้งไคเนส มันทํางานโดยการปิดกั้นการทํางานของโปรตีนผิดปกติทีส่่งสัญญาณให้เซลล์
มะเร็งเพิ่มจํานวนขึ้น

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Regorafenib มาในรูปแบบแท็บเล็ตทีจ่ะรับประทานทางปาก โดยปกติแล้วจะรับประทานอาหารที่มีไขมันตํ่า (มีแคลอรีต่ํ่ากว่า 600 
แคลอรีและแคลอรีจากไขมันน้อยกว่า 30%) วันละครั้งเป็นเวลา 3 สัปดาหแ์ล้วข้ามไป 1 สัปดาห์ ระยะเวลาการรักษานี้เรียกว่าวัฏจักร 
และอาจทําซํ้าได้ตราบเท่าที่แพทย์ของคุณแนะนํา ใช้ regorafenib ในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากใบสั่งยา
อย่างระมัดระวัง และขอให้แพทยห์รือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ เอามา
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regorafenib ตรงตามทีก่ํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

กลืนเม็ดทั้งหมด อย่าแยกเคี้ยวหรือบดขยี้

แพทย์ของคุณอาจลดขนาดยา regorafenib หรือบอกใหคุ้ณหยุดใช้ regorafenib เป็นระยะเวลาหนึ่งระหว่างการรักษา นี้จะขึ้น
อยู่กับว่ายาทํางานไดด้ีสําหรับคุณและผลข้างเคียงใด ๆ ทีคุ่ณอาจพบ ทานเรโกราเฟนิบต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานเรโก
ราเฟนิบโดยไม่ไดป้รึกษาแพทย์

Regorafenib ไม่มีจําหน่ายในร้านขายยาปลีก ยาของคุณจะถูกส่งถึงคุณหรือส่งถึงแพทย์ของคุณจากร้านขายยาเฉพาะทาง ถาม
แพทย์หากคุณมคีําถามใดๆ เกี่ยวกับวิธีการรับยาของคุณ

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานเรโกราเฟนิบ
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ regorafenib ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในแท็บเล็ต regorafenib สอบถาม
เภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังรับประทานหรือวางแผนทีจ่ะใช้ยาอื่นๆ ทีต่้องสั่งโดยแพทย์และไม่ได้สั่งโดยแพทย์ 
อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: สารกันเลือดแข็ง (''ทินเนอร์เลือด'') เช่น warfarin (Coumadin, Jantoven); ยาต้านเชื้อราบางชนิด 
เช่น itraconazole (Onmel, Sporanox), ketoconazole (Nizoral), posaconazole (Noxafil) และ voriconazole 
(Vfend); ยาบางชนิดสําหรับอาการชักเช่น carbamazepine (Carbatrol, Epitol, Tegretol), phenobarbital และ 
phenytoin (Dilantin, Phenytek); atorvastatin (Lipitor ใน Caduet); clarithromycin (Biaxin ใน Prevpac); ฟลูวา
สแตติน (Lescol); ยาไอริโนทแีคน (Camptosar); เมโธเทรกเซต (Otrexup, Rasuvo, Trexall); rifampin (Rifadin, 
Rifamate, ใน Rifater); หรือเทลโิธรมัยซิน (คเีทค)

บอกแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ผลิตภัณฑส์มุนไพรอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์น คุณไม่ควรรับประทานสาโท
เซนต์จอห์นในขณะทีร่ับประทาน regorafenib

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมบีาดแผลที่ไม่หายขาด หรือหากคุณมีหรือเคยมีปัญหาเลือดออก ความดันโลหิต
สูง อาการเจ็บหน้าอก โรคหัวใจ ไต หรือตับ แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณเพิ่งได้รับการผ่าตัด

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ หากคุณเป็นผู้หญิง คุณไม่ควรตั้งครรภ์ในขณะทีท่านเรโกราเฟนิบ
และนานถึง 2 เดือนหลังจากให้ยาครั้งสุดท้าย พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับวิธีการคุมกําเนิดทีเ่หมาะกับคุณ หากคุณเป็น
ผู้ชาย คุณและคู่ครองของคุณควรใชก้ารคุมกําเนิดระหว่างการรักษา และใชก้ารคุมกําเนิดต่อไปอีก 2 เดือนหลังจากให้ยาครั้ง
สุดท้าย หากคุณหรือคู่ของคุณตั้งครรภข์ณะทานเรโกราเฟนิบ ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ Regorafenib อาจเป็นอันตรายต่อทารก
ในครรภ์

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังให้นมบุตร คุณไม่ควรให้นมลูกระหว่างการรักษาด้วย regorafenib 
และนานถึง 2 สัปดาห์หลังจากให้ยาครั้งสุดท้าย
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หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ใหแ้จ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ยาเรโกราเฟนิบ แพทย์ของคุณ
อาจบอกให้คุณหยุดใช้ regorafenib อย่างน้อย 2 สัปดาหก์่อนการผ่าตัด แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อปลอดภัยสําหรับคุณที่
จะเริ่มใช้ regorafenib อีกครั้งหลังการผ่าตัด

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

อย่ากินส้มโอหรือดื่มนํ้าเกรพฟรุตขณะทานยานี้

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

หากคุณลืมทานยาเรโกราเฟนิบ ให้ทานยาที่ลืมไปทันททีี่นึกได้ในวันนั้น อย่าใชส้องโดสในวันเดียวกันเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Regorafenib อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไมห่ายไป:

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

ความอ่อนแอ

เบื่ออาหาร

ท้องเสีย

บวม ปวด และแดงที่เยื่อบุปากหรือลําคอของคุณ

ลดนํ้าหนัก

เสียงแหบหรือการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ในนํ้าเสียงของคุณ

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

อาการเจ็บหน้าอก

หายใจถี่

ตกขาวผิดปกติหรือระคายเคือง

แสบร้อนหรือปวดเมื่อปัสสาวะ

อาการวิงเวียนศีรษะหรือหน้ามืด

มีไข้ ไอ เจ็บคอ หนาวสั่น และอาการติดเชื้ออื่นๆ

ท้องอืด

ไข้สูง

หนาวสั่น

ท้องเสียรุนแรง
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ปวดหัวอย่างรุนแรง

ชัก

ความสับสน

การมองเห็นเปลี่ยนไป

ปากแห้ง ปวดกล้ามเนื้อ หรือปัสสาวะน้อยลง

แดง ปวด พุพอง มีเลือดออกหรือบวมทีฝ่่ามือหรือฝ่าเท้า

ผื่น

อาเจียนเป็นเลือดหรืออาเจียนวัสดุทีดู่เหมือนกากกาแฟ

ปัสสาวะสีชมพูหรือนํ้าตาล

อุจจาระสีแดงหรือสีดํา (ชักช้า)

ไอเป็นเลือดหรือลิ่มเลือด

เลือดออกมากผิดปกติ (ประจําเดือน)

เลือดออกทางช่องคลอดผิดปกติ

เลือดกําเดาไหลบ่อย

Regorafenib 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)

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกําจัดยานี้?

เก็บยานี้ไวใ้นภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก ห้ามวางเม็ดยาในภาชนะอื่น เช่น กล่องยารายวันหรือรายสัปดาห์ และห้าม
นําสารดูดความชื้น (สารทําให้แห้ง) ออกจากภาชนะ เก็บไว้ที่อุณหภูมหิ้องและห่างจากความร้อนและความชื้นที่มากเกินไป (ไม่ใช่ใน
ห้องนํ้า) ทิ้งยาเม็ดที่ไม่ได้ใช้ 7 สัปดาห์หลังจากเปิดขวดครั้งแรก

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
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และวางยาไวใ้นที่ปลอดภัยทันที โดยให้ยาอยู่ให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://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

อาการของยาเกินขนาดอาจรวมถึง:
ผื่นหรือการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังอื่น ๆ

เสียงเปลี่ยนหรือเสียงแหบ

ท้องเสีย

บวมภายในจมูกหรือปาก

ปากแห้ง

ความอยากอาหารลดลง

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

เก็บนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์ของคุณ แพทย์ของคุณจะตรวจความดันโลหิตของคุณก่อนทีคุ่ณจะเริ่มใช้ regorafenib และ
สมํ่าเสมอระหว่างการรักษาของคุณ

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

สติวาร์กา®

แก้ไขล่าสุด - 05/24/2017

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ
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AHFS®ข้อมูลยาของผูป้่วย™ ©ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West 
Highway, Suite 900, เบเทสดา, แมริแลนด์ สงวนลิขสิทธิ์. ทําซํ้า

สําหรับใชใ้นเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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