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ครโิซทินิบ
ออกเสียงว่า (kriz oh 'ti nib)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Crizotinib ใชร้ักษามะเร็งปอดชนิดเซลลไ์มเ่ล็ก (NSCLC) บางประเภทที่แพรก่ระจายไปยังเนื้อเยื่อใกล้เคียงหรือไปยังส่วนอื่น ๆ 
ของร่างกาย นอกจากนี้ยังใช้เพื่อรักษามะเร็งต่อมนํ้าเหลืองชนิดเซลลม์ะเร็งขนาดใหญ่ (ALCL) บางประเภททีก่ลับมาหรือไมต่อบ
สนองต่อการรักษาอื่นๆ ในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 1 ปขีึ้นไปบางราย Crizotinib อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่าสารยับยั้งไคเนส มันทํางานโดย
การปิดกั้นการกระทําของสารทีเ่กิดขึ้นตามธรรมชาติบางอย่างทีอ่าจจําเป็นเพื่อช่วยใหเ้ซลลม์ะเร็งเพิ่มจํานวนขึ้น

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Crizotinib มาเป็นแคปซูลทางปาก มักจะมหีรือไม่มอีาหารวันละสองครั้ง ใช้คริโซทินิบในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคําแนะนํา
บนฉลากยาอย่างระมัดระวังและขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใด ๆ ที่คุณไม่เข้าใจ ใชค้ริโซทินิบตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือ
น้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

กลืนทั้งแคปซูล อย่าแยกเคี้ยวหรือบดขยี้ อย่าสัมผัสแคปซูลทีห่ักหรือบดขยี้

แพทย์ของคุณอาจหยุดการรักษาชั่วคราวหรือถาวร ลดขนาดยา หรือแจ้งให้คุณใชย้าน้อยลง หากคุณพบผลข้างเคียงทีร่้ายแรงของ
คริโซทินิบ บอกแพทยว์่าคุณรู้สึกอย่างไรระหว่างการรักษา

ทานคริโซทินิบต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานคริโซทินิบโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานคริโซทินิบ
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แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาคริโซทินิบ ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในแคปซูลคริโซทินิบ สอบถามเภสัชกรของ
คุณหรือตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิตเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังรับประทานหรือวางแผนทีจ่ะใช้ยาตามใบสั่งแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ อย่า
ลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: amiodarone (Cordarone, Pacerone); ยาปฏิชีวนะบางชนิด เช่น clarithromycin (Biaxin); ยา
ต้านเชื้อราบางชนิด เช่น itraconaozole (Sporanox), ketoconazole (Nizoral) และ voriconazole (Vfend); ยาลด
ความดันโลหิตบางชนิด คลอโรควิน (อาราเลน); คลอโปรมาซีน (Thorazine); citalopram (Celexa); ไซโคลสปอริน 
(Gengraf, Neoral, Sandimmune); ดิจอกซิน (ลานอกซิน); ไดไฮโดรเออร์โกตามีน (DHE 45, ไมเกรน); disopyramide (
นอร์เพซ); โดเฟติไลด์ (Tikosyn); ดรอเปอริดอล (Inapsine); เออร์โกตามีน (Ergomar ใน Cafergot ใน Migergot); อีริ
โทรมัยซิน (EES, อีริโทรซิน); เฟนทานิล (Abstral, Actiq, Fentora, Lazanda, Onsolis); ฟลเีคนไนด์ (Tambocor); ยาบาง
ชนิดสําหรับไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV) เช่น atazanavir (Reyataz), indinavir (Crixivan), nelfinavir 
(Viracept), ritonavir (Norvir ใน Kaletra) และ saquinavir (Invirase); ยาบางชนิดสําหรับอาการชักเช่น 
carbamazepine (Carbatrol, Equetro, Tegretol), phenobarbital และ phenytoin (Dilantin); เมโสริดาซีน (เซเร
นทิล); เมทาโดน (โดโลฟีน); ม็อกซิฟลอกซาซิน (Avelox); เนฟาโซโดน; เพนทามิดีน (NebuPent, Pentam); pimozide 
(Orap); procainamide (โพรเนสทิล); ควินดิีน (ใน Nuedexta); ไรฟาบูตนิ (มายโคบูติน), ไรแฟมพิน (Rimactane, 
Rifadin, ในริฟาเตอร)์; ซิโรลิมัส (ราปามเูน); โซตาลอล (เบตาเพซ); ทาโครลิมัส (Prograf); เทลโิธรมัยซิน (Ketek); ไธโอริดา
ซีน (เมลลาริล); และ vandetanib (Caprelsa) ยาอื่นๆ อีกหลายชนิดอาจโตต้อบกับคริโซทินิบ ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทย์ทราบ
เกี่ยวกับยาทั้งหมดทีคุ่ณกําลังใช้ แม้แต่ที่ไม่ปรากฏในรายการนี้ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่าง
ระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

บอกแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ผลิตภัณฑส์มุนไพรอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์น

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณมีหรือเคยเป็นโรค QT มานาน (ปัญหาหัวใจที่หายากซึ่งอาจทําใหห้ัวใจเต้นผิดปกติ 
เป็นลม หรือเสียชีวิตอย่างกะทันหัน) หัวใจเต้นช้า หัวใจล้มเหลว ปัญหาการมองเห็น ปัญหาปอดอื่นที่ไม่ใชม่ะเร็งปอด หรือตับ 
หรือโรคไต

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร คุณจะต้องทําการทดสอบการตั้งครรภ์ก่อนเริ่ม
การรักษาด้วยคริโซทินิบ หากคุณเป็นผู้หญิง คุณควรใช้การคุมกําเนิดระหว่างการรักษาและเป็นเวลา 45 วันหลังจากให้ยาครั้ง
สุดท้าย หากคุณเป็นผู้ชาย คุณและคู่ครองของคุณควรใชก้ารคุมกําเนิดระหว่างการรักษาและเป็นเวลา 90 วันหลังจากรับ
ประทานยาครั้งสุดท้าย พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับวิธกีารคุมกําเนิดทีคุ่ณควรใช้ หากคุณตั้งครรภข์ณะรับประทานคริโซทินิ
บ ให้โทรเรียกแพทย์ทันที Crizotinib อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูก อย่าให้นมลูกระหว่างการรักษาและ 45 วันหลังจากให้ยาครั้งสุดท้าย

คุณควรรู้ว่ายานี้อาจลดภาวะเจริญพันธุ์ในผู้ชายและผู้หญิง พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้คริโซทินิบ

หากคุณกําลังมีการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ยาคริโซทินิบ

คุณควรรู้ว่า crizotinib อาจทําให้เกิดปัญหาการมองเห็น เวียนศีรษะ และเหนื่อยล้ามากเกินไป อย่าขับรถหรือใชเ้ครื่องจักร
จนกว่าคุณจะรู้ว่ายานีส้่งผลต่อคุณอย่างไร

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

อย่ากินส้มโอหรือดื่มนํ้าเกรพฟรุตขณะทานยานี้

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?
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ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณใชเ้วลาน้อยกว่า 6 ชั่วโมงก่อนทีคุ่ณจะกําหนดให้ใชย้าครั้งต่อไป ใหข้้าม
ขนาดที่ไม่ไดร้ับและดําเนินการตามกําหนดเวลาการให้ยาตามปกติ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

ไครโซตินิบอาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

ท้องเสีย

ท้องผูก

อาการปวดท้อง

แผลในปาก

เปลี่ยนความสามารถในการลิ้มรสอาหาร

อิจฉาริษยา

ปวดหัว

ชา แสบร้อน หรือรู้สึกเสียวซ่าที่มือหรือเท้า

นอนหลับยากหรือหลับยาก

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

หายใจถี่

ไอ

ไข้

อาการบวมทีแ่ขน มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาท่อนล่าง

อาการเจ็บหน้าอก

หัวใจเต้นช้า

ผื่น

ความอ่อนแอ

เหนื่อยเหลือเกิน

ปวดท้องตอนบนขวา

คลื่นไส้

อาเจียน

กลืนลําบาก

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

ปัสสาวะสีเข้ม

อาการคัน
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ไข้

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

มองเห็นภาพซ้อนหรือเบลอ

การมองเห็นเปลี่ยนไป

ความไวต่อแสง

มองเห็นแสงวาบกระทันหัน

เห็นลอยใหม่หรือเพิ่มขึ้น (จุดในการมองเห็นของคุณ)

ยาคริโซทินิบอาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ 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

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 แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารก่อนทีคุ่ณจะเริ่มการรักษา
เพื่อดูว่ามะเร็งของคุณสามารถรักษาด้วยคริโซตินิบได้หรือไม่และจะสั่งบางอย่างด้วย
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14/4/22, 15:26 น. ไครโซทินิบ สมุนไพรยาและอาหารเสริม

การทดสอบในห้องปฏิบัติการระหว่างการรักษาของคุณเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อคริโซทินิบ แพทยข์องคุณจะตรวจ

สอบอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตของคุณอย่างสมํ่าเสมอในระหว่างการรักษา

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

ซัลโครี®

แก้ไขล่าสุด - 04/15/2021

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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