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คําเตือนทีส่ําคัญ:

Panobinostat อาจทําให้เกิดอาการท้องร่วงรุนแรงและผลข้างเคียงทางเดินอาหาร (GI ทีส่่งผลต่อกระเพาะอาหารหรือลําไส้) 
ที่ร้ายแรงอื่น ๆ หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ทันที: ปวดท้อง; อุจจาระหลวม ท้องเสีย; อาเจียน; หรือปาก
แห้ง ปัสสาวะสีเข้ม เหงื่อออกลดลง ผิวแห้ง และอาการอื่นๆ ของภาวะขาดนํ้า พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรทํา
หากคุณมีอาการท้องร่วงระหว่างการรักษาด้วยพาโนบิโนสแตท พูดคุยกับแพทย์ของคุณก่อนทีจ่ะใช้ยาระบายหรือยาปรับ
อุจจาระในขณะทีคุ่ณกําลังใชย้านี้

Panobinostat อาจทําให้เกิดปัญหาหัวใจทีร่้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตในระหว่างการรักษาของคุณ แจ้งใหแ้พทย์ประจํา
ตัวของคุณทราบ หากคุณเพิ่งมอีาการหัวใจวายหรือหากคุณมีอาการ QT เป็นเวลานาน (ภาวะที่เพิ่มความเสี่ยงของการเกิด
การเต้นของหัวใจผิดปกตซิึ่งอาจทําใหเ้ป็นลมหรือเสียชีวิตอย่างกะทันหัน) หลอดเลือดหัวใจตีบ (เจ็บหน้าอก) หรือปัญหาหัวใจ
อื่นๆ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบ เช่น การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG; การทดสอบทีบ่ันทึกกิจกรรมทางไฟฟ้าของหัวใจ) 
ก่อนและระหว่างการรักษาของคุณ เพื่อดูว่าปลอดภัยสําหรับคุณทีจ่ะใช้พาโนบโินสแตทหรือไม่ หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ 
ให้โทรเรียกแพทย์ทันท:ี เจ็บหน้าอก หัวใจเต้นเร็ว เต้นแรง หรือเต้นผิดปกติ หน้ามืด รู้สึกหน้ามืด เวียนศีรษะ ริมฝีปากสีฟ้า 
หายใจลําบาก หรือมือ แขนบวม เท้า ข้อเท้า หรือขาท่อนล่าง

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบบางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบ
สนองของร่างกายคุณต่อ panobinostat

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยพาโนบิโนสแตท 
และทุกครั้งที่คุณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ นอกจาก
นี้คุณยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซตส์ํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/
ucm085729.htm]) หรือเว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อขอรับคู่มือการใชย้า

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้พาโนบิโนสแตท
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hy เป็นยานี้กําหนด?

Panobinostat ใชร้่วมกับ bortezomib (Velcade) และ dexamethasone เพื่อรักษาผู้ที่มี myeloma หลายชนิด (มะเร็งชนิด
หนึ่งของไขกระดูก) ที่ได้รับการรักษาด้วยยาอื่น ๆ อีก 2 ชนิด ได้แก่ bortezomib (Velcade) Panobinostat อยู่ในกลุ่มยาที่
เรียกว่า histone deacetylase inhibitors (HDAC) มันทํางานโดยการฆ่าเซลล์มะเร็ง

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Panobinostat มาเป็นแคปซูลทางปาก มักจะมหีรือไม่มอีาหารวันละครั้งในบางวันในรอบ 21 วัน รอบสามารถทําซํ้าได้ถึง 16 รอบ 
ใช้ panobinostat ในเวลาเดียวกันในแต่ละวันที่กําหนด ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือ
เภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไมเ่ข้าใจ ใช้ panobinostat ตรงตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์
ของคุณกําหนด

กลืนแคปซูลทั้งหมดด้วยนํ้าหนึ่งแก้ว อย่าบดเคี้ยวหรือเปิด จัดการแคปซูลให้น้อยที่สุด หากคุณสัมผัสแคปซูล panobinostat ที่
ชํารุดหรือยาในแคปซูล ให้ล้างบริเวณนั้นของร่างกายด้วยสบูแ่ละนํ้า หากยาในแคปซูลเข้าไปในปาก จมูก หรือตาของคุณ ให้ล้างออก
ด้วยนํ้าปริมาณมาก

หากคุณอาเจียนหลังจากรับประทานพาโนบิโนสแตท อย่ารับประทานยาอื่น ทําตามตารางการจ่ายยาตามปกติของคุณ

อย่าลืมบอกแพทย์ว่าคุณรู้สึกอย่างไรระหว่างการรักษา แพทย์ของคุณอาจลดขนาดยาพาโนบโินสแตทหรือหยุดการรักษาชั่วขณะ
หนึ่งหรือถาวร หากคุณพบผลข้างเคียงของยา

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานพาโนบโินสแตท
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาพาโนบิโนสแตท ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในแคปซูลพาโนบิโนสแตท สอบถาม
เภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการใช้ยา

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรอื่นๆ ทีคุ่ณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: amiodarone (Cordarone, Nexterone, 
Pacerone); ยาต้านเชื้อราเช่น itraconazole (Onmel, Sporanox), ketoconazole (Nizoral), posaconazole 
(Noxafil) และ voriconazole (Vfend); อะโตมอ็กซิทีน (Strattera); bepridil (Vascor ไม่มีให้บริการในสหรัฐอเมริกาแล้ว); 
boceprevir (Victrelis); carbamazepine (Carbatrol, Tegretol, Teril, อื่น ๆ ); คลอโรควิน (อาราเลน); 
clarithromycin (Biaxin ใน PrevPac); conivaptan (วาพริซอล); เดซิปรามนี (นอรพ์รามิน); เด็กซ์โทรเมทอรแ์ฟน; 
disopyramide (นอรเ์พซ); dolasetron (Anzemet); ยาบางชนิดสําหรับเอชไอวี เช่น indinavir (Crixivan), lopinavir/
ritonavir (Kaletra), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, in Kaletra, ใน Viekira Pak), saquinavir (Invirase); 
เมธาโดน (โดโลฟีน, เมธาโดส); metoprolol (Lopressor, Toprol-XL); ม็อกซิฟลอกซาซิน (Avelox); เนบิโวลอล (Bystolic); 
เนฟาโซโดน; ondansetron (โซฟราน, ซูเพลนซ์); เพอร์เฟนาซีน; pimozide (Orap); ฟโีนบาร์บิทัล; ฟนีิโทอิน (Dilantin, 
Phenytek); โปรไคนาไมด;์ ควินดิีน (ใน Nuedexta); ไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane, ใน Rifamate, ใน Rifater); โซ
ตาลอล (Betapace, Sorine, Sotylize); เตลาพรเีวียร์ (Incivek;
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ไม่มีให้บริการในสหรัฐฯ อีกต่อไป); เทลโิธรมัยซิน (Ketek); ไธโอริดาซีน; โทลเทอโรดีน (Detrol); และเวนลาฟาซีน (Effexor) 
แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบว่าคุณกําลังใช้ผลิตภัณฑส์มุนไพรชนิดใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์น

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณติดเชื้อหรือมีหรือเคยมีปัญหาเลือดออกหรือโรคตับ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ Panobinostat อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ ใชก้ารคุม
กําเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภร์ะหว่างการรักษาด้วยพาโนบโินสแตทและอย่างน้อย 1 เดือนหลังจากให้ยาครั้งสุดท้าย หากคุณ
เป็นผู้ชายและคู่ของคุณสามารถตั้งครรภไ์ด้ คุณควรใชถุ้งยางอนามัยในขณะทีใ่ช้ยานีแ้ละเป็นเวลา 90 วันหลังจากการรักษาของ
คุณเสร็จสิ้น ถามแพทย์หากคุณมคีําถามเกี่ยวกับประเภทของการคุมกําเนิดทีเ่หมาะกับคุณ หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับประทานพา
โนบิโนสแตท ให้โทรเรียกแพทยท์ันที

แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูก คุณไม่ควรให้นมลูกขณะรับประทานพาโนบิโนสแตท

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ใหแ้จ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ยาพาโนบโินสแตท

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ห้ามกินทับทิม ส้มโอหรือมะเฟือง หรือดื่มนํ้าเกรพฟรุตหรือนํ้าทับทิมขณะทานยานี้

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

หากเวลาผ่านไป 12 ชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้นนับตั้งแตคุ่ณถูกกําหนดให้ทานยา ให้ทานยาทีล่ืมไปทันทีทีน่ึกได้ หากเกิน 12 ชั่วโมงนับ
จากเวลาที่กําหนดไว้ ให้ข้ามขนาดยาและดําเนินการตามตารางการให้ยาตามปกติ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Panobinostat อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไม่หายไป:

ลดนํ้าหนัก

ปวดหัว

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

อุจจาระสีดํา ชักช้า หรือเป็นเลือด

อาเจียนเป็นเลือด หรือสิ่งที่อาเจียนออกมาทีดู่เหมือนกากกาแฟ

ชํ้าหรือมีเลือดออกผิดปกติ

ปัสสาวะสีชมพูหรือนํ้าตาล

เลือดในเสมหะ

ความสับสน

การเปลี่ยนแปลงคําพูดของคุณ
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ไข้ ไอ หนาวสั่น เหงื่อออก หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

ผิวสซีีด

คลื่นไส้, อาเจียน, เบื่ออาหาร, ปัสสาวะสีเข้ม, ปวดท้อง, เหนื่อยมาก, ขาดพลังงาน, หรือผิวเหลืองหรือตาขาว

Panobinostat 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 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]

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:
ท้องเสีย

คลื่นไส้

อาเจียน

ความอยากอาหารลดลง

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?
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14/14/22, 15:00 น. พาโนบิโนสแตท สมุนไพรยาและอาหารเสริม

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

ฟารีดัก®

แก้ไขล่าสุด - 03/15/2017

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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