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Axitinib
ออกเสียงว่า (ax i 'ti nib)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Axitinib ใช้เพียงอย่างเดียวในการรักษามะเร็งเซลล์ไตขั้นสูง (RCC ซึ่งเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่เริ่มต้นในเซลลข์องไต) ในผู้ที่ไมไ่ด้รับการ
รักษาด้วยยาอื่นได้สําเร็จ Axitinib ใช้ร่วมกับ avelumab (Bavencio) หรือ pembrolizumab (Keytruda) เพื่อรักษามะเร็งเซลล์
ไตขั้นสูง Axitinib อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าสารยับยั้งไคเนส มันทํางานโดยการปิดกั้นการทํางานของโปรตีนผิดปกติทีส่่งสัญญาณให้
เซลล์มะเร็งเพิ่มจํานวนขึ้น ซึ่งจะช่วยชะลอหรือหยุดการแพรก่ระจายของเซลล์มะเร็ง

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Axitinib มาในรูปแบบแท็บเล็ตที่ใชท้างปาก มักจะมีหรือไม่มีอาหารวันละสองครั้ง ใชย้าอะซิทินิบในเวลาเดียวกันทุกวัน โดยห่างกัน
ประมาณ 12 ชั่วโมง ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอใหแ้พทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่
เข้าใจ ใช้ axitinib ตรงตามทีก่ํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

กลืนเม็ดทั้งหมดด้วยนํ้าหนึ่งแก้ว อย่าแยกเคี้ยวหรือบดขยี้

หากคุณอาเจียนหลังจากรับประทานยา axitinib ห้ามรับประทานยาอื่น ทําตามตารางการจ่ายยาตามปกตขิองคุณ

แพทย์ของคุณอาจเริ่มให้ยาอะซิทินิบขนาดตํ่าและค่อยๆ เพิ่มขนาดยาไม่เกิน 1 ครั้งในทุกๆ 2 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับว่ายาทํางานได้ดแีค่
ไหนสําหรับคุณและผลข้างเคียงที่คุณอาจพบ พูดคุยกับแพทย์เกี่ยวกับความรู้สึกของคุณในระหว่างการรักษา ทานอะซิทินิบต่อไป
แม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานอะซิทินิบโดยไมไ่ด้ปรึกษาแพทย์

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานแอกซิทินิบ
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แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ยา axitinib ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในแท็บเล็ต axitinib สอบถาม
เภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังรับประทานหรือวางแผนทีจ่ะใช้ยาอื่นๆ ทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดย
แพทย์ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: bosentan (Tracleer); carbamazepine (Carbatrol, Epitol, Tegretol); 
clarithromycin (Biaxin ใน Prevpac); ไอทราโคนาโซล (Sporanox); คีโตโคนาโซล (ไนโซรัล); ยารักษา HIV/AIDs ได้แก่ 
atazanavir (Reyataz), efavirenz (Sustiva, in Atripla), etravirine (Intelence), indinavir (Crixivan), 
nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir) และ saquinavir (Invirase); โมดาฟินิล (โพรวิจิล); แนฟซลิลิน; เนฟาโซโดน; 
ฟีโนบาร์บิทัล; ฟนีิโทอิน (Dilantin, Phenytek); ไรฟาบูตนิ (ไมโคบูตนิ); ไรแฟมพิน (Rifamate, Rifater); ไรฟาเพนทีน 
(Priftin); ยาสเตียรอยด์เช่น dexamethasone (Decadron); เทลโิธรมัยซิน (Ketek); และโวริโคนาโซล (Vfend)

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบว่าคุณกําลังใช้ผลิตภัณฑส์มุนไพรชนิดใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์น

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมบีาดแผลที่ยังไม่หายขาด หรือถ้าคุณมีหรือเคยมีปัญหาเลือดออก ลิ่มเลือด; 
ความดันโลหิตสูง; หัวใจวาย; โรคเบาหวาน; ระดับคอเลสเตอรอลสูง มีเลือดออกในกระเพาะอาหารหรือลําไส้ มะเร็งสมอง; 
เส้นเลือดอุดตันที่ปอด (ลิ่มเลือดในปอดของคุณ); จังหวะหรือมินิสโตรก (TIA); หรือหัวใจ; ตับ; หรือโรคไทรอยด์

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือหากคุณวางแผนที่จะเป็นพ่อของลูก หากคุณเป็นผู้หญิง คุณจะ
ต้องทําการทดสอบการตั้งครรภก์่อนเริ่มการรักษา และใชก้ารคุมกําเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ระหว่างการรักษาของคุณและ
เป็นเวลา 1 สัปดาหห์ลังจากทานยาครั้งสุดท้าย หากคุณเป็นผู้ชาย คุณและคู่ครองของคุณควรใช้การคุมกําเนิดระหว่างการรักษา
และเป็นเวลา 1 สัปดาห์หลังจากให้ยาครั้งสุดท้าย พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับวิธีการคุมกําเนิดทีเ่หมาะกับคุณ หากคุณหรือ
คู่ของคุณตั้งครรภข์ณะใช้ axitinib ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณ Axitinib อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูก คุณไม่ควรให้นมลูกระหว่างการรักษาด้วยยา axitinib และเป็นเวลา 2 สัปดาหห์ลังจากใหย้าครั้ง
สุดท้าย

คุณควรรู้ว่ายานี้อาจลดภาวะเจริญพันธุ์ในผู้ชายและผู้หญิง พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ axitinib

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ใหแ้จ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ยาอะซทิินิบอยู่ แพทย์จะสั่งให้คุณ
หยุดใช้ axitinib อย่างน้อย 2 วันก่อนการผ่าตัด และเมื่อใดที่ปลอดภัยสําหรับคุณที่จะเริ่มใช้ axitinib อีกครั้งหลังการผ่าตัด

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

อย่ากินส้มโอหรือดื่มนํ้าเกรพฟรุตขณะทานยานี้

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

หากคุณลืมรับประทานยาอะซิทินิบ ให้ข้ามขนาดยานั้นและทานยาต่อไปตามเวลาปกติ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Axitinib อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

ท้องเสีย
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ลดความอยากอาหารหรือความสามารถในการลิ้มรสสิ่งต่าง ๆ

ลดนํ้าหนัก

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องผูก

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

ความอ่อนแอ

เปลี่ยนเสียงของคุณ

แดง, ปวด, ชา, รู้สึกเสียวซ่าหรือมีอาการคันหรือลอกของผิวหนังทีม่ือและเท้าของคุณ

ไอ

ปวดข้อหรือกล้ามเนื้อ

แผลในปาก

อาการปวดท้อง

หัวใจไหม้

ปวดหัว

อาการวิงเวียนศีรษะ

ผื่น

อาการคัน

ผิวแห้ง

รู้สึกร้อนหรือหนาว

ผิวสซีีด

หัวใจเต้นเร็ว

ผมร่วง

ก้องอยู่ในหู

ความกระหายนํ้า

โรคริดสีดวงทวาร

บาดแผลหรือบาดแผลที่รักษาไม่หาย

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือขอความ
ช่วยเหลือทางการแพทยฉ์ุกเฉิน:

ปวดท้องรุนแรง

หายใจถี่

บวมที่มือหรือเท้า

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ
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อุจจาระสีดําและชักช้า

อุจจาระเป็นเลือดแดง

อาเจียนเป็นเลือด

อาเจียนวัสดุทีด่เูหมือนกากกาแฟ

เจ็บหน้าอกหรือกดทับ

ปวดแขน หลัง คอ หรือขากรรไกร

บวม, อ่อนโยน, อบอุ่นหรือแดงที่ขา

อาการชาหรืออ่อนแรงอย่างกะทันหันของใบหน้า แขนหรือขา (โดยเฉพาะที่ด้านใดด้านหนึ่งของร่างกาย)

สับสนกะทันหัน พูดลําบากหรือไม่เข้าใจ

มีปัญหากะทันหันในการมองเห็นข้างเดียวหรือทั้งสองข้าง

เดินลําบากกะทันหัน เวียนหัว เสียการทรงตัวหรือประสานงาน

ปวดศีรษะรุนแรงกะทันหันโดยไมท่ราบสาเหตุ

ชัก

สูญเสียการมองเห็น

Axitinib 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 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
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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
ตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
อาการวิงเวียนศีรษะ

อาการชัก

ไอเป็นเลือด

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างเพื่อตรวจสอบ
การตอบสนองของร่างกายคุณต่อ axitinib แพทย์ของคุณจะตรวจความดันโลหิตของคุณอย่างสมํ่าเสมอในระหว่างการรักษา
ด้วยยา axitinib

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

อินลิตา®

แก้ไขล่าสุด - 08/15/2020

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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สําหรับการใชง้านเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a612017.html 5/5

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

	Untitled

