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อะฟาทินิบ
ออกเสียงว่า (a fa 'ti nib)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Afatinib ใช้รักษามะเร็งปอดบางชนิดที่ไม่ใชเ่ซลล์ขนาดเล็กทีแ่พร่กระจายไปยังเนื้อเยื่อใกล้เคียงหรือไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย 
อะฟาทินิบอยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่าสารยับยั้งไคเนส มันทํางานโดยการปิดกั้นการกระทําของสารทีเ่กิดขึ้นตามธรรมชาติบางอย่างทีอ่าจ
จําเป็นเพื่อช่วยให้เซลลม์ะเร็งเพิ่มจํานวนขึ้น

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Afatinib มาเป็นแท็บเล็ตที่รับประทานทางปาก โดยปกตจิะต้องรับประทานในขณะท้องว่างวันละครั้ง อย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนหรือ 
2 ชั่วโมงหลังรับประทานอาหารหรือของว่าง ทานอะฟาทินิบในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง 
และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ทานอาฟาทินิบตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่า
ที่แพทยข์องคุณกําหนด

แพทย์ของคุณอาจหยุดการรักษาชั่วคราวหรือถาวรหรือลดขนาดยาลง หากคุณพบผลข้างเคียงทีร่้ายแรงของอะฟาทินิบ พูดคุยกับ
แพทย์เกี่ยวกับความรู้สึกของคุณในระหว่างการรักษา

ทานอะฟาทินิบต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานอะฟาทินิบโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานอะฟาทินิบ
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาอะฟาทินิบ ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดอะฟาทินิบ สอบถามเภสัชกร
ของคุณเพื่อดรูายการส่วนผสม

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังรับประทานหรือวางแผนทีจ่ะใช้ยาตามใบสั่งแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ 
อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: amiodarone (Cordarone, Pacerone); ยาต้านเชื้อราบางชนิด เช่น itraconazole 
(Sporanox) และ ketoconazole (Nizoral); ไซโคลสปอริน (Gengraf, Neoral, Sandimmune); erythromycin 
(EES, Erythrocin, อื่น ๆ ); ยาบางชนิดสําหรับไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV) เช่น nelfinavir
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(Viracept), ritonavir (Norvir ใน Kaletra) และ saquinavir (Invirase); ยาบางชนิดสําหรับอาการชักเช่น 
carbamazepine (Carbatrol, Equetro, Tegretol), phenobarbital และ phenytoin (Dilantin); ควินดิีน (ใน 
Nuedexta); ไรแฟมพิน (Rimactane, Rifadin, ใน Rifater); ทาโครลมิัส (Prograf); และ verapamil (Calan, Covera, 
Isoptin, Verelan) ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมีปฏิกิริยากับอะฟาทินิบด้วย ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมด
ที่คุณกําลังใช้ แม้แต่ยาที่ไม่ปรากฏในรายการนี้ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวัง
สําหรับผลข้างเคียง

บอกแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ผลิตภัณฑส์มุนไพรอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์น

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเป็นคนเชื้อสายเอเชีย หรือเคยมีหรือเคยมีปัญหาเกี่ยวกับปอดหรือการหายใจ (นอก
เหนือจากมะเร็งปอด) ปัญหาสายตารวมทั้งตาแห้ง ปัญหาหัวใจ โรคตับหรือไต หรือเงื่อนไขทางการแพทย์อื่นๆ แจ้งให้แพทย์ทราบ
หากคุณใสค่อนแทคเลนส์

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ คุณไม่ควรตั้งครรภ์ในขณะทีท่านอะฟาทินิบและอย่างน้อย 2 
สัปดาห์หลังการรักษา พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับวิธีการคุมกําเนิดทีคุ่ณสามารถใชร้ะหว่างการรักษา หากคุณตั้งครรภ์
ขณะรับประทานอะฟาทินิบ ให้โทรเรียกแพทย์ทันที อะฟาทินิบอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังให้นมบุตร คุณไม่ควรให้นมบุตรในขณะที่ทานอะฟาทินิบ

วางแผนที่จะหลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดโดยไมจ่ําเป็นหรือเป็นเวลานาน และสวมชุดป้องกัน แว่นกันแดด และครีมกันแดด 
อะฟาทินิบอาจทําใหผ้ิวของคุณไวต่อแสงแดด การสัมผัสกับแสงแดดจะเพิ่มความเสี่ยงทีคุ่ณจะเกิดผื่นแดงหรือสิวระหว่างการ
รักษาด้วยอะฟาทินบิ

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณใชเ้วลาน้อยกว่า 12 ชั่วโมงก่อนทีคุ่ณจะกําหนดใหใ้ชย้าครั้งต่อไป ให้ข้าม
ขนาดที่ไม่ไดร้ับและดําเนินการตามกําหนดเวลาการให้ยาตามปกติ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

อะฟาทินิบอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

แตกหรือบวมที่ริมฝีปากหรือแผลที่มุมปาก

ผิวแห้งหรือคัน

เบื่ออาหาร

การติดเชื้อที่เล็บ

สิว

เลือดออกจมูก

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้หยุดใช้อะฟาทินิบและโทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:
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ท้องเสีย

ปากแห้ง ปัสสาวะสีเข้ม เหงื่อออกลดลง ผิวแห้ง และอาการอื่นๆ ของภาวะขาดนํ้า

ปัสสาวะน้อยลง

อาการบวมทีแ่ขน มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาท่อนล่าง

ผื่น

ปวด, แดง, ลอกหรือพองของผิวหนัง

หายใจลําบาก

หายใจถี่

หัวใจเต้นเร็วผิดปกติหรือเต้นแรง

นํ้าหนักขึ้นกะทันหัน

ไอ

ไข้

เหนื่อยเหลือเกิน

ปวดท้องตอนบนขวา

ชํ้าหรือมีเลือดออกผิดปกติ

คลื่นไส้

อาเจียน

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

ปัสสาวะสีเข้ม

ตาแดง บวม เจ็บหรือนํ้าตาไหล

การมองเห็นเปลี่ยนไปอย่างกะทันหันรวมถึงการมองเห็นไมช่ัด

ความไวต่อแสง

อะฟาทินิบอาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ 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 เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากแสง ความร้อนส่วนเกิน และความชื้น 
(ไม่ใชใ่นห้องนํ้า)

ควรกําจัดยาทีไ่ม่จําเป็นด้วยวิธพีิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทิ้งยานี้
ลงในชักโครก แทน
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วิธีทีด่ีที่สุดในการกําจัดยาของคุณคือการใชโ้ปรแกรมรับยาคืน พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิลในพื้นทีข่อง
คุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซต์การกําจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (http://goo.gl/
c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิเ์ข้าถึงโปรแกรมรับคืน

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

อาการของยาเกินขนาดอาจรวมถึง:
คลื่นไส้

อาเจียน

ความอ่อนแอ

อาการวิงเวียนศีรษะ

ปวดหัว

อาการปวดท้อง

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบ
การตอบสนองของร่างกายคุณต่อ afatinib

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

ชื่อแรนด์

Gilotrif®

แก้ไขล่าสุด - 02/15/2017

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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