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hy เป็นยานี้กําหนด?

Dabrafenib ใชเ้พียงอย่างเดียวหรือใช้ร่วมกับ trametinib (Mekinist) เพื่อรักษามะเร็งผิวหนังบางชนิด (มะเร็งผิวหนังชนิดหนึ่ง) 
ที่ไม่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดหรือแพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย นอกจากนี้ยังใช้ร่วมกับ trametinib เพื่อรักษาและ
ป้องกันการกลับมาของเนื้องอกบางชนิดหลังการผ่าตัดเพื่อเอาออกและต่อมนํ้าเหลืองทีไ่ด้รับผลกระทบ Dabrafenib ยังใช้ร่วมกับ 
trametinib เพื่อรักษามะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลลข์นาดเล็ก (NSCLC) บางประเภทที่แพรก่ระจายไปยังเนื้อเยื่อใกล้เคียงหรือไปยัง
ส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย นอกจากนีย้ังใชใ้นการรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์บางชนิดทีแ่พร่กระจายไปยังเนื้อเยื่อใกล้เคียงหรือไปยังส่วน
อื่น ๆ ของร่างกายทีไ่ม่ตอบสนองต่อการรักษาก่อนหน้านี้ Dabrafenib อยูใ่นกลุ่มยาที่เรียกว่าสารยับยั้งไคเนส มันทํางานโดยการ
ปิดกั้นการทํางานของโปรตีนผิดปกตทิี่ส่งสัญญาณให้เซลลม์ะเร็งเพิ่มจํานวนขึ้น ซึ่งช่วยหยุดการแพร่กระจายของเซลลม์ะเร็ง

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Dabrafenib มาเป็นแคปซูลทางปาก โดยปกตจิะใช้เวลาวันละสองครั้งในขณะท้องว่าง 1 ชั่วโมงก่อนหรือ 2 ชั่วโมงหลังอาหาร รับ
ประทาน dabrafenib ห่างกันประมาณ 12 ชั่วโมงในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้
แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้ dabrafenib ตรงตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่
แพทย์ของคุณกําหนด อย่าหยุดทานดาบราเฟนิบโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

กลืนทั้งแคปซูล อย่าเปิด ทําลาย หรือบดขยีม้ัน

แพทย์ของคุณอาจปรับขนาดยาของคุณหรือหยุดการรักษาชั่วคราวหรือถาวรขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อการรักษาและผลข้าง
เคียงที่คุณพบ พูดคุยกับแพทย์เกี่ยวกับความรู้สึกของคุณในระหว่างการรักษา

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใชย้า) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยยาดาบราเฟนิบ และทุก
ครั้งที่คุณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ นอกจากนี้คุณยัง
สามารถเยี่ยมชมเว็บไซตส์ํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/
ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) หรือเว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อขอรับ
คู่มือการใช้ยา

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a613038.html 1/5

TITLE - DABRAFENIB MESYLATE / TAFINLAR RAFINLAR
MEDICATION PATIENT INFORMATION IN THAI

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm
www.911globalmeds.com/buy-dabrafenib-mesylate-tafinlar-rafinlar-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a613038.html


15/4/22, 15:25 น. Dabrafenib สมุนไพรยาและอาหารเสริม

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานดาบราเฟนิบ
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยา Dabrafenib ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในแคปซูล Dabrafenib สอบถาม
เภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการใช้ยา

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพ
รอื่นๆ ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: clarithromycin (Biaxin ใน PrevPac); เดกซาเมทาโซน; 
เจมไฟโบรซิล (โลปิด); คีโตโคนาโซล; มิดาโซแลม; เนฟาโซโดน; ไรแฟมพิน (Rifadin ใน Rifamate ใน Rifater, Rimactane); 
และวาร์ฟาริน (Coumadin, Jantoven) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผล
ข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมีปฏิกิริยากับยาดาบราเฟนิบ ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดทีคุ่ณกําลัง
ใช้ แม้แต่ยาที่ไม่ปรากฏในรายการนี้

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคเบาหวาน การขาดกลูโคส-6-ฟอสเฟตดีไฮโดรจีเนส 
(G6PD) (ภาวะทางพันธุกรรม); ปัญหาเลือดออก ปัญหาสายตา ภาวะหัวใจล้มเหลวหรือปัญหาหัวใจอื่น ๆ โรคตับหรือไต หรือ
เงื่อนไขทางการแพทย์อื่นๆ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ หรือหากคุณวางแผนทีจ่ะเป็นพ่อของลูก หากคุณเป็นผู้หญิง คุณ
จะต้องทําการทดสอบการตั้งครรภก์่อนเริ่มการรักษา และคุณควรใช้การคุมกําเนิดทีม่ีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์
ระหว่างการรักษาและเป็นเวลา 2 สัปดาห์หลังจากทานยาครั้งสุดท้าย หากคุณเป็นผู้ชายและคู่ของคุณสามารถตั้งครรภ์ได้ คุณ
ควรใช้ถุงยางอนามัยขณะใชย้านี้ และเป็นเวลา 2 สัปดาห์หลังการรักษา แม้ว่าคุณจะทําหมันแล้วก็ตาม (การผ่าตัดเพื่อป้องกันไม่
ให้อสุจิออกจากร่างกายและทําใหต้ั้งครรภ)์ . คุณควรรู้ว่ายานีอ้าจลดภาวะเจริญพันธุ์ในผู้ชายและผู้หญิง อย่างไรก็ตาม คุณไม่
ควรทึกทักเอาเองว่าคุณไม่สามารถตั้งครรภ์ได้หรือไม่สามารถใหค้นอื่นตั้งครรภไ์ด้ หากคุณหรือคู่ของคุณตั้งครรภข์ณะทานยา
ดาบราเฟนิบ ให้ติดต่อแพทยข์องคุณ

คุณควรรู้ว่า Dabrafenib อาจลดประสิทธิภาพของฮอร์โมนคุมกําเนิด (ยาคุมกําเนิด แผ่นแปะ แหวน การปลูกถ่าย และการ
ฉีดยา) คุณควรใช้วิธีการคุมกําเนิดแบบอื่นเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในตัวคุณเองหรือคู่ของคุณระหว่างการรักษาด้วยดาบราเฟ
นิบและเป็นเวลา 2 สัปดาห์หลังจากให้ยาครั้งสุดท้าย พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับวิธีการคุมกําเนิดที่เหมาะกับคุณ

แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูกหรือวางแผนทีจ่ะให้นมลูก คุณไม่ควรใหน้มลูกขณะรับประทานดาบราเฟนิบและเป็นเวลา 2 สัปดาห์
หลังจากให้ยาครั้งสุดท้าย

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ใหแ้จ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ยาดาบราเฟนิบ

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใช้เวลาน้อยกว่า 6 ชั่วโมงก่อนที่จะให้ยาตามกําหนดครั้งต่อไป ให้ข้ามขนาดยาที่
ลืมไปและดําเนินการตามตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด
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ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Dabrafenib อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

ปวดหัว

ปวดข้อ กล้ามเนื้อ หรือปวดหลัง

คลื่นไส้

ท้องเสีย

ท้องผูก

เบื่ออาหาร

ไอ นํ้ามูกไหล หรือเจ็บคอ

ผมร่วง

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใด ๆ เหล่านีใ้ห้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที:

การเปลี่ยนแปลงของผิวหนัง (หูดใหม่ แผลทีผ่ิวหนัง หรือตุ่มแดงทีม่ีเลือดออกหรือไม่หาย)

เปลี่ยนขนาดหรือสีของไฝ

ผดผื่น ผิวแดง หรือสิว

ไข้

เป็นลม

อาการวิงเวียนศีรษะมึนงงหรืออ่อนแรง

หนาวสั่น

ปัสสาวะน้อยลง

อาการบวมทีม่ือ เท้า ข้อเท้า หรือขาท่อนล่าง

ปัสสาวะบ่อย

เพิ่มความกระหาย

ปวดตา

เปลือกตาแดงหรือบวม

ความไวต่อแสง

การมองเห็นไม่ชัดหรือการมองเห็นเปลี่ยนไป รวมถึงการเห็นรัศมี (เส้นขอบเบลอรอบๆ วัตถ)ุ หรือจุดสี

บวม ปวด แดง หรือลอกของผิวหนังบนฝ่ามือและฝ่าเท้า

อาการปวดต่อเนื่องทีเ่ริ่มในบริเวณท้องแต่อาจลามไปถึงหลัง

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ
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อุจจาระเป็นเลือดหรือสีดํา

ไอหรืออาเจียนเป็นเลือดหรือวัสดุที่ดูเหมือนกากกาแฟ

อาการเจ็บหน้าอก

หายใจถี่

อาการบวมทีม่ือ เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง

หัวใจเต้นเร็วผิดปกติหรือเต้นแรง

สีเหลืองของผิวหนังและดวงตา

Dabrafenib อาจเพิ่มความเสี่ยงทีคุ่ณจะเป็นมะเร็งผิวหนังชนิดใหม่หรือมะเร็งชนิดอื่นๆ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความ
เสี่ยงของการใช้ยานี้

Dabrafenib 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 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?
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15/4/22, 15:25 น. Dabrafenib สมุนไพรยาและอาหารเสริม

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารก่อนทีคุ่ณจะเริ่มการรักษา
เพื่อดูว่ามะเร็งของคุณสามารถรักษาด้วยดาบราเฟนิบได้หรือไม่ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างก่อนและ
ระหว่างการรักษาของคุณเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อ dabrafenib แพทย์จะตรวจผิวของคุณสําหรับการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ก่อน ทุกๆ 2 เดือนระหว่างการรักษา และนานถึง 6 เดือนหลังการรักษา

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

Tafinlar®

แก้ไขล่าสุด - 01/15/2020

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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