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เซริทินิบ
ออกเสียงว่า (se ri 'ti nib)

hy เป็นยานี้กําหนด?

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

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Ceritinib มาในรูปแบบแคปซูลและยาเม็ดสําหรับรับประทาน มักรับประทานพร้อมอาหารวันละครั้ง ทานเซริทินิบในเวลาเดียวกันทุก
วัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้ ceritinib 
ตรงตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

หากคุณอาเจียนหลังจากรับประทานเซริทินิบ ห้ามรับประทานยาอื่น ทําตามตารางการจ่ายยาตามปกติของคุณ

แพทย์ของคุณอาจลดขนาดยาเซริทินิบ รักษาคุณด้วยยาอื่น หรือบอกให้คุณหยุดใช้เซริทินิบในช่วงระยะเวลาหนึ่งระหว่างการรักษา
ของคุณ นี้จะขึ้นอยู่กับว่ายาทํางานได้ดีสําหรับคุณและผลข้างเคียงใด ๆ ทีคุ่ณอาจพบ อย่าลืมบอกแพทย์ว่าคุณรู้สึกอย่างไร
ระหว่างการรักษาด้วยเซริทินิบ

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานเซริทินิบ
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้เซริทินิบ ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในแคปซูลเซอริทินิบหรือยาเม็ด สอบถาม
เภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพรอื่นๆ 
ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: amiodarone (Nexterone, Pacerone); แอนาเกรไรด์ 
(Agrylin); สารกันเลือดแข็ง ('เลือดทินเนอร์') เช่น warfarin (Coumadin, Jantoven); ตัวบล็อกเบต้า เช่น atenolol 
(Tenormin), labetalol (Normodyne), metoprolol (Lopressor, Toprol XL), nadolol (Corgard), propranolol 
(Inderal) และ sotalol
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(Betapace, Sorine, Sotylize); carbamazepine (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol, Teril); ยาบางชนิดสําหรับ
ไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV) หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องทีไ่ด้รับ (AIDS) เช่น efavirenz (Sustiva, ใน 
Atripla), indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), nevirapine (Viramune), ritonavir (Norvir ใน Kaletra) และ 
ซาควินาเวียร์ (Invirase); คลอโรควิน; คลอโปรมาซีน; ซิลอสทาซอล; ซโิปรฟลอกซาซิน (Cipro); citalopram (Celexa); คลาริ
โทรมัยซิน; โคลนิดีน (Catapres, Kapvay); คอร์ติโคสเตียรอยด์; ไซโคลสปอริน (Gengraf, Neoral, Sandimmune); ดิ
จอกซิน (ลานอกซิน); ดิลไทอาเซม (Cardizem, Dilacor, Tiazac); disopyramide (นอรเ์พซ); โดเฟตไิลด์ (Tikosyn); โด
เนเปซิล (Aricept); โดรนาโรน (Multaq); escitalopram (Lexapro); เฟนทานิล (Abstral, Actiq, Duragesic, Fentora, 
Subsys); ฟลเีคนไนด์ (Tambocor); ฟลโูคนาโซล (ไดฟลูแคน); ฮาโลเพอริดอล (Haldol); ไอบูตไิลด์ (Corvert); 
itraconazole (Onmel, Sporanox, Tolsura); คีโตโคนาโซล; เลโวฟล็อกซาซิน; เมธาโดน (โดโลฟีน, เมธาโดส); ม็อกซิฟลอก
ซาซิน (Avelox); เนฟาโซโดน; ondansetron (Zuplenz, Zofran); เพนทามิดีน (Pentam); ฟีโนบาร์บิทลั; ฟีนโิทอิน 
(Dilantin, Phenytek); pimozide (Orap); pioglitazone (Actos ใน Duetact, Oseni); โปรไคนาไมด์; ควนิิดีน (ใน 
Nuedexta); ไรฟาบูติน (ไมโคบูติน); ไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane, ใน Rifater); ซิลเดนาฟิล (Revatio); ซิโรลมิัส (รา
ปามูเน); ทาโครลมิัส (Astagraf, Prograf); ไธโอริดาซีน; วาร์เดนาฟิล (Levitra, Staxyn); และ verapamil (Calan, Covera, 
Isoptin, Verelan) ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมีปฏิกิริยากับเซอริทินิบ ดังนั้นโปรดแจ้งใหแ้พทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดทีคุ่ณ
กําลังใช้ แม้แตย่าที่ไม่ปรากฏในรายการนี้

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบว่าคุณกําลังใช้ผลิตภัณฑส์มุนไพรชนิดใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์น

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคเบาหวานหรือนํ้าตาลในเลือดสูง หัวใจล้มเหลว หัวใจเต้น
ผิดปกติ การยืด QT (จังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกตทิี่อาจนําไปสู่การเป็นลม หมดสติ ชัก หรือเสียชีวิตอย่างกะทันหัน) ระดับ
ตํ่า ของโพแทสเซียมหรือแมกนีเซียมในเลือดของคุณ ตับอ่อนอักเสบ (การอักเสบของตับอ่อน) หรือโรคตับ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ คุณไม่ควรตั้งครรภ์ในขณะทีท่านเซริทินิบ คุณจะต้องทําการ
ทดสอบการตั้งครรภก์่อนเริ่มการรักษา และคุณควรใช้การคุมกําเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภร์ะหว่างการรักษาและอย่างน้อย 
6 เดือนหลังจากให้ยาครั้งสุดท้าย หากคุณเป็นผู้ชายกับคู่ครองหญิงทีอ่าจตั้งครรภ์ คุณควรใชก้ารคุมกําเนิดเพื่อป้องกันการ
ตั้งครรภ์ระหว่างการรักษาและอย่างน้อย 3 เดือนหลังจากให้ยาครั้งสุดท้าย พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับวิธีการคุมกําเนิด
ที่เหมาะกับคุณ Ceritinib อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภข์องคุณ หากคุณหรือคู่ของคุณตั้งครรภ์ระหว่างการรักษาด้วยเซ
ริทินิบ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังให้นมบุตร คุณไม่ควรให้นมบุตรในขณะที่ทานเซริทินิบและอย่างน้อย 2 
สัปดาห์หลังจากให้ยาครั้งสุดท้าย

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ใหแ้จ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ยาเซอริทินิบ

คุณควรรู้ว่าคุณอาจพบภาวะนํ้าตาลในเลือดสูง (เพิ่มนํ้าตาลในเลือดของคุณ) ในขณะทีคุ่ณกําลังใชย้านี้ แจ้งให้แพทย์ทราบทันที 
หากคุณมีอาการใดๆ ต่อไปนี้ในขณะทีท่านเซริทินิบ: กระหายนํ้ามาก ปัสสาวะบ่อย หิวมาก มองเห็นภาพซ้อน ปวดศีรษะ มีปัญหาใน
การคิดหรือจดจ่อ ลมหายใจมีกลิ่นเหมือนผลไม้ หรือเหนื่อยล้า

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

อย่ากินส้มโอหรือดื่มนํ้าเกรพฟรุตขณะทานยานี้

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากอยู่ภายใน 12 ชั่วโมงของมื้อถัดไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตาม
ตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด
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ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Ceritinib อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไม่หายไป:

คลื่นไส้

ท้องเสีย

อาเจียน

ท้องผูก

อาการปวดท้อง

อิจฉาริษยา

กลืนลําบาก

เบื่ออาหาร

ลดนํ้าหนัก

ความเหนื่อยล้า

ผื่น

อาการคัน

การมองเห็นเปลี่ยนไป

ปวดกล้ามเนื้อ กระดูก หลังแขน หรือปวดขา

ปวดหัว

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้หรืออยูใ่นส่วน ข้อควรระวังพิเศษ ให้โทร
เรียกแพทยข์องคุณทันท:ี

ปวดท้องตอนบนขวา

ชํ้าหรือมีเลือดออกผิดปกติ

ปัสสาวะสีเข้ม

สีเหลืองของผิวหนังและดวงตา

ความอยากอาหารลดลง

อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่

อาการคัน

หายใจถี่

มีไข้ หนาวสั่น เจ็บคอ ไอและคัดจมูก หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

เจ็บหน้าอกหรือไม่สบาย

การเปลี่ยนแปลงของการเต้นของหัวใจ

ใจสั่น

อาการวิงเวียนศีรษะ
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มึนหัว

เป็นลม

อาการปวดต่อเนื่องทีเ่ริ่มต้นที่ด้านซ้ายบนหรือตรงกลางของกระเพาะอาหาร แต่อาจลามไปถึงด้านหลัง

อาการชัก

Ceritinib อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่นๆ 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]

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างเพื่อตรวจ
สอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อ ceritinib แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารก่อนทีคุ่ณจะเริ่มการ
รักษา เพื่อดูว่ามะเร็งของคุณสามารถรักษาด้วยเซริทินิบได้หรือไม่

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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