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ออกเสียงว่า (paz oh 'pa nib)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

Pazopanib อาจทําใหต้ับถูกทําลายอย่างรุนแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิต แจ้งใหแ้พทย์ประจําตัวของคุณทราบหากคุณเคย
เป็นหรือเคยเป็นโรคตับมาก่อน หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที: สีเหลืองของผิวหนังหรือ
ดวงตา; ปัสสาวะสเีข้ม เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาก คลื่นไส้ อาเจียน; สูญเสียความกระหาย; ปวดท้องด้านขวาบน; หรือมีเลือด
ออกผิดปกตหิรือมีรอยชํ้า

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างก่อนที่คุณ
จะเริ่มใชย้าพาโซพานิบ และอย่างน้อยเดือนละครั้งในช่วง 4 เดือนแรกของการรักษา จากนั้นทําอย่างสมํ่าเสมอตามความ
จําเป็น

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยยาพาโซพานิบ และ
ทุกครั้งที่คุณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ นอกจากนี้
คุณยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

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

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยาพาโซพานิบ

hy เป็นยานี้กําหนด?

Pazopanib ใช้รักษามะเร็งเซลลไ์ตขั้นสูง (RCC ซึ่งเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งทีเ่ริ่มขึ้นในเซลลข์องไต) ในผู้ใหญ่ Pazopanib อยู่ในกลุ่ม
ยาที่เรียกว่าสารยับยั้งไคเนส มันทํางานโดยชะลอหรือหยุดการแพร่กระจายของเซลลม์ะเร็ง

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Pazopanib มาในรูปแบบแท็บเล็ตที่จะรับประทานทางปาก มักรับประทานในขณะท้องว่างวันละครั้ง อย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนหรือ
หลังอาหาร 2 ชั่วโมง รับประทานยาพาโซพานิบในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้
แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่ง
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คุณไม่เข้าใจ. ใช้ pazopanib ตรงตามที่กําหนด อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

กลืนเม็ดทั้งหมด อย่าแยกเคี้ยวหรือบดขยี้

แพทย์ของคุณอาจปรับขนาดยาพาโซพานิบระหว่างการรักษาหรืออาจหยุดการรักษา ขึ้นอยู่กับว่ายาทํางานได้ดีแค่ไหนสําหรับคุณและ
ผลข้างเคียงที่คุณอาจพบ พูดคุยกับแพทย์เกี่ยวกับความรู้สึกของคุณในระหว่างการรักษา ทานยาปาโซพานิบต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี 
อย่าหยุดทานพาโซพานิบโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานปาโซพานิบ
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาพาโซพานิบ ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดพาโซพานิบ สอบถามเภสัชกร
ของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการใช้ยา

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรอื่นๆ ทีคุ่ณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: cisapride (Propulsid) (ไม่มีใหบ้ริการใน
สหรัฐอเมริกา); clarithromycin (Biaxin ใน Prevpac); โดเฟติไลด์ (Tikosyn); erythromycin (EES, E-Mycin, 
Erythrocin); คีโตโคนาโซล (ไนโซรัล); ยาบางชนิดสําหรับการเต้นของหัวใจที่ไม่สมํ่าเสมอ เช่น amiodarone (Cordarone), 
digoxin (Digitek, Lanoxicaps, Lanoxin), diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac, อื่นๆ), disopyramide 
(Norpace), flecainide (Tambocor), mexiletine (Mexitil), procainamide (Procanbid) ), propafenone 
(Rythmol), propranolol (Inderal, Innopran XL, ใน Inderide), quinidine, sotalol (Betapace, Betapace AF, 
Sorine) และ verapamil (Calan, Isoptin, Verelan); ม็อกซิฟลอกซาซิน (Avelox); pimozide (Orap); ไรแฟมพิน 
(Rifadin ใน Rifamate ใน Rifater, Rimactane); ritonavir (Norvir ใน Kaletra); สปารฟ์ลอกซาซิน (Zagam) (ไม่มใีห้
บริการในสหรัฐอเมริกา); และไทโอริดาซีน (เมลลาริล) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวัง
สําหรับผลข้างเคียง ยาอื่น ๆ อีกจํานวนมากอาจโต้ตอบกับยาพาโซพานิบ ดังนั้นโปรดแจ้งใหแ้พทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่
คุณกําลังใช้ แม้แต่ยาทีไ่มป่รากฏในรายการนี้

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมอีาการไอเป็นเลือดหรือมีเลือดออกในกระเพาะอาหาร ลําไส้ หรือสมองในช่วง 6 
เดือนที่ผ่านมา หรือได้รับการผ่าตัดในช่วง 7 วันที่ผ่านมา แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณเคยมีหรือเคยท้องหรือลําไส้ฉีกขาด 
การเชื่อมต่อที่ผิดปกตริะหว่างสองส่วนของระบบทางเดินอาหารของคุณ Gilbert's syndrome (ภาวะทางพันธุกรรมทีส่่งผล
ต่อตับและอาจทําให้เกิดอาการตัวเหลือง [ผิวหรือตาเหลือง]); ความดันโลหิตสูง; จังหวะ; การเต้นของหัวใจผิดปกต;ิ ช่วง QT ที่
ยืดเยื้อ (ปัญหาหัวใจทีห่ายากซึ่งอาจทําให้หัวใจเต้นผิดปกติ เป็นลม หรือเสียชีวิตอย่างกะทันหัน); หัวใจวาย; อาการเจ็บหน้าอก; 
หรือโรคหัวใจหรือไทรอยด์

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร คุณไม่ควรตั้งครรภใ์นขณะที่ทานยาพาโซพานิบ 
หากคุณตั้งครรภ์ขณะทานยาพาโซพานิบ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณ Pazopanib อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

หากคุณกําลังทําการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใชย้าพาโซพานิบ

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่
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อย่ากินส้มโอหรือดื่มนํ้าเกรพฟรุตขณะทานยานี้

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากอยู่ภายใน 12 ชั่วโมงของการให้ยาครั้งถัดไป ให้ข้ามมื้อทีล่ืมไปและดําเนินการ
ตามตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Pazopanib อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไม่หายไป:

ท้องเสีย

ท้องผูก

อิจฉาริษยา

เปลี่ยนความสามารถในการลิ้มรสอาหาร

ปวดข้อหรือกล้ามเนื้อ

หน้าบวม

ฝ่ามือและฝ่าเท้าสีแดงทีอ่่อนโยน

ผมร่วง

เล็บหรือผมเปราะบาง

เปลี่ยนสผีม

ความสว่างของพื้นที่ผิว

ผื่น

ความอ่อนแอ

ภาวะซึมเศร้า

รู้สึกไม่สบายตัวในอุณหภูมทิี่เย็นจัด

ลดนํ้าหนัก

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นผิดปกติ

อาการเจ็บหน้าอก

ปวดแขน หลัง คอ หรือกราม

หายใจถี่

ปวดหัว

พูดช้าหรือพูดยาก
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อาการวิงเวียนศีรษะหรือหน้ามืด

ความอ่อนแรงหรือชาที่แขนหรือขา

แผลทีร่ักษาไม่หาย

ปวดท้องหรือบวม

อุจจาระสีดําและชักช้า

อุจจาระเป็นเลือดแดง

อาเจียนเป็นเลือด

อาเจียนที่ดเูหมือนกากกาแฟ

เลือดในปัสสาวะ

เลือดกําเดาไหล

ไอเป็นเลือด

Pazopanib อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ 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)

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
ตื่นขึ้นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911
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14/14/22, 15:40 น. พาโซพานิบ สมุนไพรยาและอาหารเสริม

อาการของยาเกินขนาดอาจรวมถึง:
เหนื่อยมาก

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

Votrient®

แก้ไขล่าสุด - 10/15/2016

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ

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

สําหรับใชใ้นเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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