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hy เป็นยานี้กําหนด?

Vemurafenib ใช้รักษาเนื้องอกบางชนิด (มะเร็งผิวหนังชนิดหนึ่ง) ทีไ่ม่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดหรือแพรก่ระจายไปยังส่วนอื่น 
ๆ ของร่างกายได้ มันยังใช้ในการรักษาโรค Erdheim-Chester บางประเภท (ECD; โรคที่ทําใหเ้กิดการผลิตเซลล์เม็ดเลือดขาวมาก
เกินไป) ยาเวมูราเฟนบิอยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่าสารยับยั้งไคเนส มันทํางานโดยการปิดกั้นการทํางานของโปรตีนผิดปกตทิี่ส่งสัญญาณ
ให้เซลล์มะเร็งเพิ่มจํานวนขึ้น ซึ่งจะช่วยชะลอหรือหยุดการแพรก่ระจายของเซลล์มะเร็ง

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Vemurafenib มาเป็นแท็บเล็ตที่จะรับประทานทางปาก มักจะมีหรือไม่มีอาหารวันละสองครั้งในตอนเช้าและตอนเย็นห่างกัน
ประมาณ 12 ชั่วโมง ทานเวมรูาเฟนิบในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอใหแ้พทย์หรือ
เภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไมเ่ข้าใจ ใช้ vemurafenib ตรงตามทีก่ํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์
ของคุณกําหนด อย่าหยุดทานเวมูราเฟนิบโดยไม่ไดป้รึกษาแพทย์

กลืนเม็ดทั้งหมดด้วยนํ้าหนึ่งแก้ว อย่าเคี้ยวหรือบดขยี้

หากคุณอาเจียนหลังจากทานเวมรูาเฟนิบ อย่าใช้ยาอีกทันที ทําตามตารางการจ่ายยาตามปกติของคุณ

แพทย์ของคุณอาจต้องหยุดการรักษาชั่วคราวหรือถาวร หรือลดขนาดยาเวมูราเฟนิบระหว่างการรักษา ทั้งนีข้ึ้นอยูก่ับว่ายาทํางานได้
ดีเพียงใดสําหรับคุณและผลข้างเคียงที่คุณพบ อย่าลืมบอกแพทย์ว่าคุณรู้สึกอย่างไรระหว่างการรักษาด้วยเวมูราเฟนิบ

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใชย้า) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยเวมรูาเฟนิบ และทุกครั้ง
ที่คุณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ นอกจากนีคุ้ณยังสามารถ
เยี่ยมชมเว็บไซตส์ํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm 
[http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) หรือเว็บไซตข์องผู้ผลิตเพื่อขอรับคู่มือการใช้ยา
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ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานเวมรูาเฟนิบ
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาเวมรูาเฟนิบ ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดเวมรูาเฟนิบ สอบถามเภสัชกร
ของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการใช้ยา

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพ
รอื่นๆ ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ยาต้านเชื้อราบางชนิด เช่น itraconazole (Onmel, 
Sporanox), ketoconazole (Nizoral) และ voriconazole (Vfend); clarithromycin (Biaxin ใน PrevPac); ยาบางชนิด
สําหรับไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV) หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องที่ได้รับ (AIDS) เช่น indinavir (Crixivan), 
nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir ใน Kaletra) และ saquinavir (Invirase); ยาบางชนิดสําหรับอาการชักเช่น 
carbamazepine (Carbatrol, Epitol, Tegretol, อื่น ๆ ), phenobarbital และ phenytoin (Dilantin, Phenytek); 
เนฟาโซโดน; ไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane, ใน Rifamate, ใน Rifater); ไทซานิดีน; และวาร์ฟาริน (Coumadin, 
Jantoven) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่น ๆ อีกจํานวน
มากอาจโต้ตอบกับ vemurafenib ดังนั้นโปรดแจ้งใหแ้พทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดทีคุ่ณกําลังใช้ แม้กระทั่งยาที่ไม่ปรากฏใน
รายการนี้

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นมะเร็งผิวหนังชนิดใดก็ตาม ช่วง QT ทีย่ืดเยื้อ (ปัญหาหัวใจที่
หายากซึ่งอาจทําใหห้ัวใจเต้นผิดปกติ เป็นลม หรือเสียชีวิตอย่างกะทันหัน); หัวใจล้มเหลว; ระดับแคลเซียม แมกนีเซียม หรือ
โพแทสเซียมในเลือดตํ่า โรคหัวใจไตหรือตับ แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณเคยมีหรือกําลังวางแผนทีจ่ะรับการรักษาด้วยรังสี

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ คุณไม่ควรตั้งครรภ์ในขณะทีท่านเวมูราเฟนิบ คุณควรใช้การ
คุมกําเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภร์ะหว่างการรักษาด้วยยาเวมูราเฟนิบและเป็นเวลา 2 สัปดาหห์ลังจากใหย้าครั้งสุดท้าย 
พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับวิธีการคุมกําเนิดที่เหมาะกับคุณ หากคุณตั้งครรภข์ณะทานเวมูราเฟนิบ ใหต้ิดต่อแพทย์
ของคุณ Vemurafenib อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูก คุณไม่ควรให้นมลูกขณะรับประทานเวมูราเฟนิบและเป็นเวลา 2 สัปดาหห์ลังจากใหย้าครั้งสุดท้าย

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมถึงการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใชย้าเวมูราเฟนิบ

วางแผนที่จะหลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดโดยไมจ่ําเป็นหรือเป็นเวลานาน และสวมชุดป้องกัน แว่นกันแดด ลิปบาล์ม และครีม
กันแดด (SPF 30 หรือสูงกว่า) ยาเวมรูาเฟนบิอาจทําให้ผิวของคุณไวต่อแสงแดด

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากอยู่ภายใน 4 ชั่วโมงของมื้อถัดไป ใหข้้ามมื้อที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
ให้ยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด
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ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

ยาเวมูราเฟนบิอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

ปวดข้อ กล้ามเนื้อ แขน ขา หรือปวดหลัง

แดงหรือบวมทีม่ือ เท้า ข้อเท้า หรือขาท่อนล่าง

เปลี่ยนความรู้สึกของรสชาติ

ปวดหัว

ผมร่วง

ผิวแห้งหรือคัน

ท้องเสีย

ท้องผูก

ไอ

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

การเปลี่ยนแปลงของรูปลักษณ์ของผิว

หูดใหม่

ผิวหนังเจ็บหรือตุ่มแดงทีม่เีลือดออกหรือไม่หาย

เปลี่ยนขนาดหรือสีของไฝ

เหนื่อยมาก

ชํ้าหรือมีเลือดออกผิดปกติ

คลื่นไส้

อาเจียน

เบื่ออาหาร

ปวดท้องด้านขวาบน

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

ตาไวต่อแสง

ตาแดงหรือปวด

การมองเห็นเปลี่ยนไป

ฝ่ามือหนาผิดปกติ

กํานิ้วเข้าหาฝ่ามือ

ฝ่าเท้าหนาผิดปกติ อาจทําให้เจ็บได้
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หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ของอาการแพห้รือปฏิกิริยาทางผิวหนังอย่างรุนแรง ให้หยุดใชเ้วมูรา
เฟนิบและโทรเรียกแพทย์ของคุณทันทหีรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

หัวใจเต้นเร็วผิดปกติหรือเต้นแรง

เป็นลม

ผื่นหรือแดงทั่วร่างกาย

ลมพิษ

ผิวลอกหรือพุพอง

ไข้

ยาเวมูราเฟนิบอาจเพิ่มความเสี่ยงทีคุ่ณจะเป็นมะเร็งชนิดอื่นๆ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงนี้

ยาเวมูราเฟนิบอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่นๆ 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 เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นทีม่ากเกินไป (
ไม่ใช่ในห้องนํ้า)

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาหแ์ละยาหยอดตา 
ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไมท่นต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล็อคฝาครอบ
นิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัยทันที - อันทีอ่ยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://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
ตื่นขึ้นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a612009.html 4/5

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://www.upandaway.org/
http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help


14/14/22, 15:28 น. เวมูราเฟนิบ สมุนไพรยาและอาหารเสริม

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างเพื่อตรวจสอบ
การตอบสนองของร่างกายคุณต่อ vemurafenib แพทย์จะตรวจผิวของคุณก่อนเริ่มการรักษา ทุกๆ 2 เดือนระหว่างการรักษา 
และนานถึง 6 เดือนหลังการรักษา

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

เซลโบราฟ®

แก้ไขล่าสุด - 01/15/2018

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ

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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