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Cabozantinib
ออกเสียงว่า (ka '' boe zan' ti nib)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Cabozantinib (Cabometyx, Cometriq) ใช้รักษาอาการหลายอย่าง

ใช้ Cabozantinib (Cabometyx)
เพื่อรักษามะเร็งเซลลไ์ตขั้นสูง (RCC; มะเร็งชนิดหนึ่งที่เริ่มต้นในเซลล์ของไต)

ร่วมกับ nivolumab (Opdivo) เพื่อรักษา RCC ขั้นสูงในผู้ป่วยทีย่ังไม่ได้รับการรักษา RCC

เพื่อรักษามะเร็งตับ (HCC; มะเร็งตับชนิดหนึ่ง) ในผู้ที่เคยรักษาด้วย sorafenib (Nexafar)

เพื่อรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์บางชนิดในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปที่แพร่กระจายไปยังเนื้อเยื่อบริเวณใกล้เคียง
หรือส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย และไม่ตอบสนองต่อการรักษาครั้งก่อน และไม่สามารถบําบัดด้วยไอโอดีน
กัมมันตภาพรังสไีด้

ใช้ Cabozantinib (Cometriq):
เพื่อรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์บางชนิดที่แย่ลงและแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกาย

Cabozantinib อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าสารยับยั้งไคเนส มันทํางานโดยการปิดกั้นการทํางานของโปรตีนผิดปกติที่ส่งสัญญาณ
ใหเ้ซลล์มะเร็งเพิ่มจํานวนขึ้น ซึ่งจะช่วยชะลอหรือหยุดการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Cabozantinib มาในรูปแบบแท็บเล็ต (Cabometyx) และแคปซูล (Cometriq) ที่รับประทานทางปาก โดยปกติจะใช้เวลาวัน
ละครั้งในขณะท้องว่างอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนและ 2 ชั่วโมงหลังรับประทานอาหาร ทานคาโบซานทนิิบในเวลาเดียวกันทุกวัน 
ความยาวของการรักษาขึ้นอยู่กับว่าร่างกายของคุณตอบสนองต่อยาและผลข้างเคียงที่คุณพบได้ดีเพียงใด ปฏิบัตติามคํา
แนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้ cabozantinib ตรง
ตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด
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กลืนเม็ดและแคปซูลทั้งหมดด้วยนํ้าเต็มแก้ว (8 ออนซ์ 240 มล.) อย่าแยก เคี้ยว บด หรือเปิดมัน

แพทย์ของคุณอาจลดขนาดยาคาโบซานทินิบหรือหยุดการรักษาอย่างถาวรหรือชั่วคราวหากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง 
อย่าลืมพูดคุยกับแพทย์เกี่ยวกับความรู้สึกของคุณระหว่างการรักษาด้วยคาโบซานทินิบ

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานคาโบซานทินิบ
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรของคุณทราบ หากคุณแพ้ยาคาโบซานทนิิบ (Cabometyx, Cometriq) ยาอื่น ๆ หรือส่วน
ผสมใด ๆ ในยาเม็ดหรือแคปซูลของคาโบซานทินิบ สอบถามเภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการ
ใช้ยา

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังรับประทานหรือวางแผนที่จะใช้ยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดย
แพทย์ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: abacavir (Ziagen, ใน Epzicom, ใน Triumeq), adefovir (Hepsera), 
atazanavir (Reyataz), carbamazepine (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol, Teril), cidofovir, 
clarithromycin (Biaxin), furosemide (Lasix), itraconazole (Sporanox, Tolsura), ketoconazole, 
lamivudine (Epivir, ใน Combivir, ใน Symfi, ในอื่น ๆ), nefazodone, nelfinavir (Viracept), nevirapine 
(Viramune), phenobarbital, phenytoin (Dilantin, Probehend) (โพรบาลัน), รฟิาบูตนิ (ไมโคบูติน), ไรแฟมพิน 
(ริฟาดนิ, รแิมคเทน), ริฟาเพนทนี (พริฟติน), ริโทนาเวียร์ (นอร์เวียร์, ในคาเลตรา), ซาควินาเวียร์ (อินวิราส), เตลิโธรมัย
ซิน (คีเทค), เทโนโฟเวียร์ (Viread), โวริโคนาโซล (Vfend) และ วารฟ์าริน (Coumadin, Jantoven) แพทย์ของคุณอาจ
ต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่น ๆ อีกจํานวนมากอาจโต้ตอบกับ 
cabozantinib ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้กระทั่งยาที่ไม่ปรากฏในรายการนี้

บอกแพทย์ว่าคุณกําลังใชผ้ลิตภัณฑ์สมุนไพรอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์น

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเพิ่งมีเลือดออกผิดปกตหิรือรุนแรง เช่น ไอเป็นเลือด อาเจียนเป็นเลือด หรือ
อุจจาระเป็นเลือดหรืออุจจาระสีดํา แจ้งแพทยข์องคุณด้วยหากคุณมีแผลเปิดหรือแผลหาย หรือถ้าคุณมีหรือเคยมี
แคลเซียมในเลือดตํ่า ปัญหาต่อมไทรอยด์ ความดันโลหิตสูง หรือโรคตับ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ คุณจะต้องทําการทดสอบการตั้งครรภก์่อนเริ่มการรักษาด้วย 
cabozantinib คุณไม่ควรตั้งครรภ์ระหว่างการรักษาและเป็นเวลา 4 เดือนหลังจากให้ยาครั้งสุดท้าย พูดคุยกับแพทย์ของ
คุณเกี่ยวกับวิธีการคุมกําเนิดที่คุณสามารถใช้ระหว่างการรักษา หากคุณตั้งครรภ์ขณะทานคาโบซานทินิบ ให้โทรเรียก
แพทย์ของคุณทันที Cabozantinib อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูก แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าไม่ควรให้นมลูกระหว่างการรักษาและเป็นเวลา 4 เดือน
หลังจากให้ยาครั้งสุดท้าย

คุณควรรู้ว่ายานี้อาจลดภาวะเจริญพันธุ์ในผู้ชายและผู้หญิง พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้คาโบ
ซานทินิบ
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หากคุณกําลังจะผ่าตัด บอกแพทย์ว่าคุณกําลังทานคาโบซานทนิิบ แพทย์ของคุณอาจบอกให้คุณหยุดทานคาโบซานทินิ
บอย่างน้อย 21 วันก่อนการผ่าตัดหรือหัตถการของคุณ และจะบอกคุณเมื่อคุณควรเริ่มใช้ยาอีกครั้ง

คุณควรรู้ว่า cabozantinib อาจทําใหเ้กิดปัญหาร้ายแรงกับกรามของคุณ ทันตแพทย์ควรตรวจฟันของคุณก่อนที่
คุณจะเริ่มใชย้าคาโบซานทินิบและสมํ่าเสมอระหว่างการรักษาของคุณ อย่าลืมแปรงฟันและทําความสะอาดปากอย่างถูก
ต้องในขณะที่ทานคาโบซานทินิบ พูดคุยกับแพทยข์องคุณก่อนที่จะมีการรักษาทางทันตกรรมใด ๆ ในขณะทีคุ่ณกําลังใช้
ยานี้ แพทยข์องคุณอาจบอกให้คุณหยุดทานคาโบซานทนิิบอย่างน้อย 21 วันก่อนการผ่าตัดทางทันตกรรม

คุณควรรู้ว่าความดันโลหิตของคุณอาจเพิ่มขึ้นระหว่างการรักษาด้วย cabozantinib แพทย์ของคุณอาจตรวจสอบ
ความดันโลหิตของคุณก่อนและระหว่างการรักษา

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

อย่าดื่มนํ้าเกรพฟรุตหรือกินส้มโอหรืออาหารหรืออาหารเสริมใด ๆ ที่มีส้มโอหรือนํ้าเกรพฟรุตในขณะที่คุณกําลังใช้ยานี้

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันทีที่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใช้เวลาน้อยกว่า 12 ชั่วโมงก่อนที่จะให้ยาตามกําหนดครั้งต่อไป ให้ข้ามขนาด
ยาทีล่ืมไปและดําเนินการตามตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

Cabozantinib อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

ท้องผูก

คลื่นไส้

อาเจียน

กลืนลําบาก

เปลี่ยนความสามารถในการลิ้มรสอาหาร

โรคริดสีดวงทวาร

แดง บวม เจ็บหรือปวดในปากหรือลําคอ

เบื่ออาหาร

ลดนํ้าหนัก

ความวิตกกังวล

เหนื่อยหรืออ่อนแรง

ผิวสีซีด

ผิวแห้ง

ผิวหนาขึ้นเป็นหย่อมๆ
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ปวดข้อ แขน ขา

เสียงเปลี่ยนหรือเสียงแหบ

ผมร่วง

สีผมจะจางลงหรือเทา

แผลหายช้า

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันทีหรือรับ
การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

เจ็บหน้าอก กดทับ หรือแน่น

ไอเป็นเลือดหรือลิ่มเลือด

อาเจียนมีเลือดปนหรือดูเหมือนกากกาแฟ

เลือดออกประจําเดือนที่หนักกว่าปกติ

อุจจาระสีแดงหรือสีดํา

เลือดออกจมูก

ท้องเสีย

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกตหิรือหนัก

บริเวณท้องที่อ่อนโยนหรือเจ็บปวด

บวมรอบดวงตา แขน มือ ขา เท้า หรือข้อเท้า

ปัสสาวะเป็นฟอง

หายใจถี่หรือไอ

หายใจลําบาก

หัวใจเต้นเร็ว เต้นแรง หรือเต้นผิดปกติ

ปวดหัวรุนแรงกะทันหัน

มึนหัวหรือเป็นลม

อาการชัก

อาการชาหรืออ่อนแรงทีใ่บหน้า แขนหรือขาข้างใดข้างหนึ่งของร่างกาย

เดินลําบากกะทันหัน

ปัญหาการมองเห็นกะทันหัน

ความสับสน

คิดหรือพูดลําบากกะทันหัน

มีปัญหากะทันหันกับการทรงตัวหรือการประสานงาน

อาการวิงเวียนศีรษะ

เหงื่อออกมากกว่าปกติ
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ปวดกราม

ปวดฟัน

คลายฟัน

เหงือกบวมหรือเจ็บ

ผื่น

แดง ปวด บวม หรือพุพองบนฝ่ามือหรือฝ่าเท้า

เหนื่อยมาก, เวียนหัว, เป็นลม, อ่อนแรง, คลื่นไสห้รืออาเจียน

ผิวหรือตาเหลือง เหนื่อยมาก มีเลือดออกหรือชํ้าง่าย คลื่นไส้หรืออาเจียน ปวดท้องด้านขวา ปัสสาวะสีเข้ม เบื่ออาหาร

กล้ามเนื้อตึงหรือกระตุก

นํ้าหนักขึ้นกะทันหัน

ชา แสบร้อน หรือรู้สึกเสียวซ่าที่มือ แขน เท้า ขา หรือรอบปาก

Cabozantinib อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะที่ใช้ยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงทีร่้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
จาก 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 เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นที่มากเกิน
ไป (ไม่ใช่ในห้องนํ้า)

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาห์และยา
หยอดตา ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ทนต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้
ล็อคฝาครอบนิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัยทันที - อันที่อยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

ควรกําจัดยาที่ไม่จําเป็นด้วยวิธีพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่
ควรทิ้งยานี้ลงในชักโครก วิธีทีด่ีที่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใช้โปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อ
แผนกขยะ/รีไซเคิลในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซต์การกําจัดยาอย่าง
ปลอดภัยของ FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึง
โปรแกรมรับคืน

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a616037.html 5/6

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


14/4/22, 14:54 น. Cabozantinib สมุนไพรยาและอาหารเสริม

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่https://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก 
หรือตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันทีที่ 911

อาการของการใชย้าเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
ความจําเสื่อม

ความสับสน

ลดนํ้าหนัก

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณอาจสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบการ
ตอบสนองของร่างกายคุณต่อ cabozantinib

เป็นสิ่งสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายชื่อยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์) 
ทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัว
ไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญที่พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็น
ข้อมูลสําคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

Cabometyx®

Cometriq®

แก้ไขล่าสุด - 15/12/2564

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ

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

สําหรับการใชง้านเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษยข์องสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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