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hy เป็นยานี้กําหนด?

Posaconazole ใช้เพื่อป้องกันการติดเชื้อราร้ายแรงที่สามารถแพร่กระจายไปทั่วร่างกายในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไปที่มี
ความสามารถในการต่อสูก้ับการติดเชื้อลดลง Posaconazole oral suspension ยังใช้รักษาการติดเชื้อราที่ปากและลําคอ 
รวมถึงการติดเชื้อราในผู้ใหญ่และวัยรุ่นอายุ 13 ปีขึ้นไปที่ไม่สามารถรักษาด้วยยาอื่นๆ ได้สําเร็จ Posaconazole อยู่ในกลุ่มยา
ทีเ่รียกว่า azole antifungals มันทํางานโดยชะลอการเจริญเติบโตของเชื้อราที่ทําให้เกิดการติดเชื้อ

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Posaconazole มาในรูปของยาระงับช่องปาก (ของเหลว) แบบปล่อยทันที (ปล่อยยาในลําไส้เพื่อป้องกันการแตกตัวของยา
ด้วยกรดในกระเพาะอาหาร) และเป็นยาระงับช่องปากที่ออกฤทธิช์้า ปาก. ยาเม็ดที่ออกฤทธิช์้าและสารแขวนลอยทางปากที่ล่าช้า
มักจะรับประทานพร้อมกับอาหารวันละสองครั้งในวันแรกและวันละครั้ง ยาระงับช่องปากที่ออกฤทธิท์ันทมีักรับประทานวันละ 
1-3 ครั้งต่อวันพร้อมกับอาหารมื้อหลักหรือภายใน 20 นาทหีลังอาหาร หากคุณไม่สามารถรับประทานยาระงับความรู้สึกแบบรับ
ประทานในทันทีพร้อมกับอาหารมื้อใหญ่ได้ ให้รับประทานพร้อมกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดนํ้าหรือเครื่องดื่มอัดลมที่เป็นกรด 
เช่น จินเจอร์เอล แพทย์ของคุณจะเป็นผูก้ําหนดระยะเวลาที่คุณต้องใช้ยานี้ รับประทานโพซาโคนาโซลในเวลาเดียวกันทุกวัน 
ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้ยา
โพซาโคนาโซลตามคําแนะนํา อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

เขย่ายาระงับช่องปากให้ดีก่อนใชแ้ต่ละครั้งเพื่อผสมยาอย่างสมํ่าเสมอ

ใช้ช้อนตวงยาที่มาพร้อมกับสารแขวนลอยทางปากทีป่ล่อยยาโพซาโคนาโซลทันทีเพื่อวัดขนาดยาของคุณเสมอ คุณอาจไม่
ไดร้ับยาในปริมาณที่ถูกต้องหากคุณใชช้้อนทีใ่ช้ในครัวเรือนเพื่อวัดปริมาณของคุณ ควรล้างช้อนด้วยนํ้าสะอาดทุกครั้ง
หลังใช้งานและก่อนเก็บ

กลืนเม็ดยา posaconazole ที่ล่าช้าออกไปทั้งหมด อย่าแยกเคี้ยวหรือบดขยี้ หากคุณไม่สามารถกลืนเม็ดยาที่ออกฤทธิ์
ช้าไดท้ั้งหมด ให้แจ้งแพทย์
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หากคุณหรือบุตรหลานของคุณใช้สารแขวนลอยในช่องปากที่ออกฤทธิ์ช้า ให้ใช้เฉพาะของเหลวผสมที่มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์
เพื่อเตรียม เติมของเหลวผสม 9 มล. ลงในผงแขวนลอยทางปากทีป่ล่อยออกช้า เขย่าผงและของเหลวในถ้วยผสมอย่างแรง
เป็นเวลา 45 วินาทีเพื่อผสม ส่วนผสมควรมีลักษณะขุ่นและไม่มีกระจุก เมื่อผสมแล้ว ให้วัดขนาดยาด้วยกระบอกฉีดยาที่ให้มา
พร้อมกับชุดอุปกรณ์ นําส่วนผสมกับอาหารภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากผสม หากคุณหรือบุตรหลานของคุณไม่สามารถรับ
ประทานยาไดห้มด หรือถ้ามีการคายยาออกมาบางส่วน ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณ

ผลิตภัณฑ์โพซาโคนาโซลแต่ละชนิดจะปล่อยยาในร่างกายของคุณแตกต่างกัน และไม่สามารถใช้แทนกันได้ ใช้เฉพาะ
ผลิตภัณฑ์โพซาโคนาโซลที่แพทยส์ั่งเท่านั้น และอย่าเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์โพซาโคนาโซลอื่นเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานโพซาโคนาโซล
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพโ้พซาโคนาโซล ยาต้านเชื้อราอื่น ๆ เช่น fluconazole (Diflucan), 
isavuconazonium (Cresemba), itraconazole (Onmel, Sporanox), ketoconazole (Extina, Nizoral, 
Xolegel) หรือ voriconazole (Vfend); ซิเมทิโคน; ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในผลิตภัณฑ์โพซาโคนาโซล สอบถาม
เภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณใช้ยาใดๆ ต่อไปนี:้ atorvastatin (Lipitor ใน Caduet), ยา ergottype 
เช่น bromocriptine (Cycloset, Parlodel), cabergoline, dihydroergotamine (DHE 45, Migranal), 
ergoloid mesylates (Hydergine), ergonovine, ergotamine (Ergomar ใน Cafergot ใน Migergot) และ 
methylergonovine (Methergine); โลวาสแตติน (Altoprev ใน Advicor); pimozide (Orap); ควินิดีน (ใน 
Nuedexta); ซิมวาสทาทิน (Zocor ใน Simcor ใน Vytorin); หรือ ซิโรลิมัส (ราปามูเน) แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่า
อย่าทานโพซาโคนาโซลหากคุณใช้ยาเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง

แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพรอื่นๆ 
ที่คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี:้ benzodiazepines เช่น alprazolam (Xanax), diazepam (Valium), 
midazolam และ triazolam (Halcion); ตัวบล็อกช่องแคลเซียมเช่น diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac, อื่น ๆ ), felodipine, 
nicardipine (Cardene), nifedipine (Adalat, Afeditab CR, Procardia) และ verapamil (Calan, Covera, Verelan, อื่น ๆ ); ไซ
โคลสปอริน (Gengraf, Neoral, Sandimmune); ดจิอกซิน (ลานอกซิน); efavirenz (Sustiva ใน Atripla); erythromycin (EES, 
ERYC, Erythrocin, อื่น ๆ), fosamprenavir (Lexiva); ไกลิพไิซด์ (Glucotrol); ฟนีิโทอิน (Dilantin, Phenytek); ไรฟาบูติน (ไมโคบูติน
); ritonavir (Norvir) ถ่ายด้วย atazanavir (Reyataz); ทาโครลิมัส (Astagraf, Envarsus XR, โปรแกรม); วินบลาสทีน; และวินคริสทีน 
(Marquibo Kit) หากคุณกําลังใช้ posaconazole oral suspension ใหแ้จ้งแพทย์ของคุณด้วยว่าคุณกําลังใช้ cimetidine 
(Tagamet), esomeprazole (Nexium, ใน Vimovo) หรือ metoclopramide (Reglan) ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมปีฏิกิริยากับโพซา
โคนาโซลด้วย ดังนั้นควรแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดทีคุ่ณกําลังใช้ แม้แต่ยาที่ไมป่รากฏในรายการนี้ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยน
ขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ดังนั้นอย่าลืมบอกแพทย์เกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้กระทั่งยาทีไ่ม่
ปรากฏในรายการนี้ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ดังนั้นอย่าลืมบอกแพทย์
เกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้กระทั่งยาทีไ่ม่ปรากฏในรายการนี้ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่าง
ระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณมีอาการแพ้ฟรุกโตส (ภาวะที่สืบทอดมาซึ่งร่างกายขาดโปรตีนที่จําเป็นในกา
รสลายฟรุกโตส [นํ้าตาลผลไม้ที่พบในสารให้ความหวานบางชนิด เช่น ซอร์บิทอล])
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แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าใชย้าระงับช่องปากที่ออกฤทธิช์้าของ posaconazole หากคุณแพ้ฟรุกโตส

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยมีหรือเคยมีอาการหัวใจเต้นช้าหรือผิดปกติ ช่วง QT ที่ยืดเยื้อ (ปัญหา
หัวใจที่หายากซึ่งอาจทําใหห้ัวใจเต้นผิดปกติ เป็นลม หรือเสียชีวิตอย่างกะทันหัน); ปัญหาเกี่ยวกับการไหลเวียนโลหิต 
แคลเซียม แมกนีเซียม หรือโพแทสเซียมในเลือดตํ่า หรือโรคไตหรือโรคตับ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังให้นมบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับประทานโพซาโค
นาโซล ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ

ถามแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างปลอดภัยในขณะทีคุ่ณใช้ยาระงับช่องปาก 
posaconazole ล่าช้า แอลกอฮอลส์ามารถทําใหผ้ลข้างเคียงจากโพซาโคนาโซลแย่ลงได้

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ใหท้านอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทยจ์ะแจ้งใหคุ้ณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

หากคุณกําลังใช้ยาระงับช่องปากแบบปล่อยยาทันทีหรือแบบออกฤทธิช์้า ให้กินยาที่ลืมไปทันทีทีน่ึกได้ อย่างไรก็ตาม หาก
ใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อ
ชดเชยการพลาด

หากคุณกําลังทานยาเม็ดที่ออกฤทธิ์ช้า ให้ทานยาทีล่ืมไปทันทีทีน่ึกได้ อย่างไรก็ตาม หากอยู่ภายใน 12 ชั่วโมงของมื้อถัด
ไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

Posaconazole อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

ไข้

ปวดหัว

หนาวสั่นหรือสั่น

อาการวิงเวียนศีรษะ

ความอ่อนแอ

อาการบวมทีม่ือ เท้า ข้อเท้า หรือขาท่อนล่าง

ท้องเสีย

อาเจียน

อาการปวดท้อง

ท้องผูก

อิจฉาริษยา

ผื่น
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อาการคัน

ปวดหลังหรือปวดกล้ามเนื้อ

แผลที่ริมฝีปาก ปาก หรือลําคอ

นอนหลับยากหรือหลับยาก

เหงื่อออกเพิ่มขึ้น

เลือดกําเดาไหล

ไอ

เจ็บคอ

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้หรืออยู่ในส่วน ข้อควรระวังพิเศษ ให้โทรเรียก
แพทย์ของคุณทันที:

ชํ้าหรือมีเลือดออกผิดปกติ

เหนื่อยมาก

ขาดพลังงาน

เบื่ออาหาร

คลื่นไส้

ปวดท้องด้านขวาบน

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

อาการคล้ายไขห้วัดใหญ่

ปัสสาวะสีเข้ม

อุจจาระสีซีด

หัวใจเต้นเร็ว เต้นแรง หรือเต้นผิดปกติ

หมดสตกิะทันหัน

หายใจถี่

Posaconazole อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะที่ใช้ยานี้

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกําจัดยานี้?

เก็บยานี้ไวใ้นภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นที่มากเกิน
ไป (ไม่ใช่ในห้องนํ้า) อย่าหยุดการระงับช่องปากในทันที

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาห์และยา
หยอดตา ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ทนต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้
ล็อคฝาครอบนิรภัยเสมอ
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และวางยาไว้ในที่ปลอดภัยทันที โดยให้ยาอยู่ให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://www.upandaway.org [http://
www.upandaway.org]

ควรกําจัดยาที่ไม่จําเป็นด้วยวิธีพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่
ควรทิ้งยานี้ลงในชักโครก วิธีทีด่ีที่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใช้โปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อ
แผนกขยะ/รีไซเคิลในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซต์การกําจัดยาอย่าง
ปลอดภัยของ FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึง
โปรแกรมรับคืน

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่https://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก 
หรือตื่นขึ้นไม่ได้ ใหโ้ทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบการ
ตอบสนองของร่างกายคุณต่อ posaconazole

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา หากคุณยังคงมีอาการติดเชื้อหลังจากทานโพซา
โคนาโซลเสร็จแล้ว ให้โทรเรียกแพทย์

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์) 
ทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัว
ไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญที่พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็น
ข้อมูลสําคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

Noxafil®

Noxafil PowderMix®

แก้ไขล่าสุด - 08/15/2021

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ

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

หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษยข์องสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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