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Alectinib
ออกเสียงว่า (อัล ek 'ti nib)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Alectinib ใชร้ักษามะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลลข์นาดเล็ก (NSCLC) บางประเภทที่แพรก่ระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย 
Alectinib อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าสารยับยั้งไคเนส มันทํางานโดยการปิดกั้นการทํางานของโปรตีนผิดปกติทีส่่งสัญญาณให้เซลล์
มะเร็งเพิ่มจํานวนขึ้น ซึ่งจะช่วยชะลอหรือหยุดการแพร่กระจายของเซลลม์ะเร็ง

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Alectinib มาเป็นแคปซูลทางปาก มักรับประทานพร้อมอาหารวันละสองครั้ง รับประทาน alectinib ในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติ
ตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้ alectinib ตรงตามที่
กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

กลืนแคปซูลทั้งหมด อย่าเปิดหรือละลาย

หากคุณอาเจียนหลังจากกินยา alectinib อย่าใชย้าอีกทันที ทําตามตารางการจ่ายยาตามปกตขิองคุณ

แพทย์ของคุณอาจหยุดการรักษาชั่วคราวหรือถาวรหรือลดขนาดยาลงหากคุณพบผลข้างเคียงบางอย่างของ alectinib บอกแพทย์
ว่าคุณรู้สึกอย่างไรระหว่างการรักษา ทาน alectinib ต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานอะเล็กตินิบโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทาน alectinib
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาอะเล็กตินิบ ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในแคปซูลอัลกซทิินิบ สอบถาม
เภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม
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แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพ
รอื่นๆ ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ยารักษาความดันโลหิตสูงหรือปัญหาหัวใจ แพทย์ของคุณอาจ
ต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมหีรือเคยเป็นโรคตับ ปอดหรือปัญหาการหายใจ หรือหัวใจเต้นช้าหรือผิดปกติ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ หรือหากคุณวางแผนทีจ่ะเป็นพ่อของลูก คุณไม่ควรตั้งครรภใ์น
ขณะที่ทานยาอะเล็กตินิบ หากคุณเป็นผู้หญิง คุณควรใช้วิธีการคุมกําเนิดทีเ่ชื่อถือได้ในขณะทีร่ับประทานยาอะเล็กตนิิบและ
อย่างน้อย 1 สัปดาห์หลังจากให้ยาครั้งสุดท้าย หากคุณเป็นผู้ชาย คุณและคู่ครองของคุณควรใชก้ารคุมกําเนิดอย่างมี
ประสิทธิผลในขณะที่คุณใช้ยาอะเล็กตินิบและเป็นเวลา 3 เดือนหลังจากใหย้าครั้งสุดท้าย หากคุณหรือคู่ของคุณตั้งครรภ์ขณะ
รับประทานยา alectinib ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที Alectinib อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังให้นมบุตร คุณไม่ควรให้นมบุตรในขณะที่รับประทานยาอะเล็กตินิบและเป็นเวลา 1 สัปดาห์หลัง
จากรับประทานครั้งสุดท้าย

วางแผนที่จะหลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยไม่จําเป็นหรือเป็นเวลานาน (รวมถึงแสงแดดและเตียงอาบแดด) และสวมชุดป้องกัน, 
แว่นกันแดดและครีมกันแดดทีม่ีปัจจัยป้องกันแสงแดด (SPF) อย่างน้อย 50 ในขณะที่ใช้ alectinib และอย่างน้อย 7 วันหลัง
จากนั้น ปริมาณสุดท้ายของคุณ Alectinib อาจทําให้ผิวของคุณไวต่อแสงแดด

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ข้ามปริมาณที่ไมไ่ดร้ับและดําเนินการตามกําหนดเวลาการให้ยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Alectinib อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไมห่ายไป:

ท้องผูก

ท้องเสีย

บวมที่มือ ใบหน้า หรือเปลือกตา

ปวดหัว

นํ้าหนักมากขึ้น, นํ้าหนักเพิ่มขึ้น, อ้วนขึ้น

ผื่น

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รืออยู่ในส่วน ข้อควรระวังพิเศษ ให้
โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

หายใจถี่ใหม่หรือแย่ลง หายใจลําบากหรือไอ

ไข้

เจ็บหน้าอกกะทันหัน
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อาการวิงเวียนศีรษะมึนงงหรือเป็นลม

การมองเห็นเปลี่ยนไป

ปวดกล้ามเนื้อกะทันหันอ่อนโยนหรืออ่อนแรง

ปวดหลัง

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

ผื่น

คันผิวหนัง

เบื่ออาหาร

คลื่นไส้

อาเจียน

ผิวเหลืองหรือตาขาว

ปวดท้องข้างขวา

ปริมาณหรือสีของปัสสาวะเปลี่ยนไป

อาการบวมทีข่าหรือเท้าใหม่หรือแย่ลง

เลือดออกหรือชํ้าง่ายกว่าปกติ

Alectinib 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 เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากแสง ความร้อนและความชื้นส่วนเกิน 
(ไม่ใชใ่นห้องนํ้า)

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 และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัยทันที - อันทีอ่ยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://www.upandaway.org [http://
www.upandaway.org]
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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

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณจะตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตของคุณ
เป็นประจํา และสั่งการตรวจทางห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อ alectinib

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

Alecensa®

แก้ไขล่าสุด - 02/15/2018

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

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a616007.html 4/4

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

