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โพนาทินบิ
ออกเสียงว่า (poe na 'ti nib)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

Ponatinib อาจทําให้เลือดอุดตันที่ขาหรือปอดอย่างรุนแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิต หัวใจวาย หรือโรคหลอดเลือดสมอง 
บอกแพทย์หากคุณมหีรือเคยมีลิ่มเลือดในปอดหรือขา จังหวะ; ความดันโลหิตสูง; ไขมันในเลือดสูง (ระดับคอเลสเตอรอลใน
เลือดสูง); การเต้นของหัวใจช้าเร็วหรือผิดปกติ โรคหลอดเลือดส่วนปลาย (การตีบของหลอดเลือดที่เท้า ขา หรือแขน ทําให้
เกิดอาการชา ปวด หรือเย็นตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย) หัวใจวาย; หรือโรคหัวใจ หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ใหโ้ทรเรียก
แพทย์ของคุณทันที: อาการเจ็บหน้าอก; หายใจถี่; อาการวิงเวียนศีรษะหรือเป็นลม สับสนกะทันหันหรือมีปัญหาในการพูดหรือ
ทําความเข้าใจ อาการชาหรือความอ่อนแออย่างกะทันหันของใบหน้าแขนหรือขาทีด่้านใดด้านหนึ่งของร่างกาย ปวดหัวอย่าง
รุนแรงกะทันหัน; ปวดขา, แขน, หลัง, คอหรือกราม; รู้สึกอบอุ่นที่ขาท่อนล่าง

Ponatinib อาจทําให้หัวใจล้มเหลวร้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิต (ภาวะทีห่ัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดเพียงพอไปยังส่วน
อื่น ๆ ของร่างกาย) และภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (จังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติ) แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบหาก
คุณเคยมีหรือเคยมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ ซึ่งรวมถึงภาวะหัวใจล้มเหลว การยืดของ QT (จังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกตทิี่อาจ
นําไปสูก่ารเป็นลม หมดสติ ชัก หรือเสียชีวิตกะทันหัน) หรือหัวใจเต้นช้า เร็ว หรือเต้นผิดปกติ หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ 
ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที: หายใจถี่; อาการเจ็บหน้าอก; หัวใจเต้นเร็วผิดปกตหิรือเต้นแรง อาการวิงเวียนศีรษะ หรือเป็น
ลม

Ponatinib อาจทําให้เกิดความเสียหายร้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตต่อตับ แจ้งแพทย์หากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรค
ตับหรือมีปัญหาเกี่ยวกับตับ หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ใหโ้ทรเรียกแพทย์ของคุณทันที: คัน ตาหรือผิวหนังสีเหลือง 
ปัสสาวะสีเข้ม หรือปวดหรือรู้สึกไมส่บายบริเวณท้องส่วนบนด้านขวา

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบบางอย่างก่อนที่คุณจะเริ่มและระหว่าง
การรักษาเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อ ponatinib

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยโพนาทินิบ และทุก
ครั้งที่คุณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ นอกจากนีคุ้ณ
ยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซตส์ํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
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(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/
ucm085729.htm]) หรือเว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อขอรับคู่มือการใชย้า

hy เป็นยานี้กําหนด?

Ponatinib ใช้รักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดไมอีลอยด์เรื้อรังบางชนิด (CML; มะเร็งชนิดหนึ่งในเซลลเ์ม็ดเลือดขาว) รวมถึงการ
รักษาในผู้ที่ไม่ได้รับประโยชน์จากยาอื่นสําหรับ CML อีกต่อไป หรือผู้ที่ไม่สามารถใชย้าเหล่านีไ้ด้เนื่องจากผลข้างเคียง Ponatinib 
ยังใช้เพื่อรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันกลุ่มลิมโฟบลาสตกิ (ALL; มะเร็งชนิดหนึ่งของเซลลเ์ม็ดเลือดขาว) ในผู้ที่ไมไ่ด้รับ
ประโยชน์จากยาอื่น ๆ สําหรับมะเร็งเม็ดเลือดขาวอีกต่อไป หรือผู้ทีไ่ม่สามารถใช้ยาเหล่านี้ได้เนื่องจากผลข้างเคียง Ponatinib อยู่ใน
กลุ่มยาที่เรียกว่าสารยับยั้งไคเนส มันทํางานโดยการปิดกั้นการทํางานของโปรตีนผิดปกตทิี่ส่งสัญญาณให้เซลลม์ะเร็งเพิ่มจํานวนขึ้น 
ซึ่งช่วยหยุดการแพร่กระจายของเซลลม์ะเร็ง

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Ponatinib มาเป็นแท็บเล็ตทีจ่ะรับประทานทางปาก มักรับประทานวันละครั้งโดยมีหรือไม่มีอาหาร รับประทานโพนาทินิบในเวลา
เดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไมเ่ข้าใจ 
ใช้ ponatinib ตรงตามทีก่ําหนด อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

กลืนเม็ดทั้งหมด อย่าแยกเคี้ยวหรือบดขยี้

แพทย์ของคุณอาจต้องชะลอการรักษา ปรับขนาดยา หรือหยุดการรักษาโพนาทินิบอย่างถาวร ทั้งนีข้ึ้นอยูก่ับการตอบสนองต่อการ
รักษาและผลข้างเคียงที่คุณพบ พูดคุยกับแพทย์เกี่ยวกับความรู้สึกของคุณในระหว่างการรักษา ทานโพนาทินิบต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึก
ดี อย่าหยุดทานโพนาทินิบโดยไมไ่ด้ปรึกษาแพทย์

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานโพนาทินิบ
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาโพนาทินิบ ยาอื่นๆ แลคโตส หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดโพนาทินิบ สอบถาม
เภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการใช้ยา

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพ
รอื่นๆ ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ketoconazole (Nizoral); ยาลดกรดในกระเพาะอาหารเช่น 
lansoprazole (Prevacid); และไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane, ใน Rifamate, ใน Rifater) แพทย์ของคุณอาจต้อง
เปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมีปฏิกิริยากับโพนาทินิบด้วย 
ดังนั้นควรแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้แต่ยาทีไ่ม่ปรากฏในรายการนี้
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แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณมีหรือเคยมีปัญหาเลือดออก โรคเบาหวาน; ตับอ่อนอักเสบ (ตับอ่อนบวม, ต่อม
หลังกระเพาะอาหารทีผ่ลิตสารเพื่อช่วยในการย่อยอาหาร); หรือถ้าคุณแพ้แลคโตส (ไม่สามารถย่อยผลิตภัณฑ์นมได้) แจ้งแพทย์
ด้วยหากคุณดื่มหรือเคยดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมาก

คุณควรรู้ว่าโพนาทินิบอาจลดภาวะเจริญพันธุ์ในสตรี อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรถือว่าคุณหรือคู่ของคุณไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ 
แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ หากคุณเป็นผู้หญิง คุณจะต้องทําการทดสอบการตั้งครรภก์่อนเริ่ม
การรักษา คุณควรใช้การคุมกําเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภร์ะหว่างการรักษาด้วยโพนาทินิบและเป็นเวลา 3 สัปดาหห์ลังจากที่
คุณหยุดใช้ยา พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับประเภทของการคุมกําเนิดทีเ่หมาะกับคุณ หากคุณตั้งครรภ์ขณะทานโพนาทินิบ 
ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที Ponatinib อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูกหรือวางแผนทีจ่ะให้นมลูก คุณไม่ควรใหน้มลูกขณะรับประทานโพนาทินิบและเป็นเวลา 6 วันหลัง
จากรับประทานครั้งสุดท้าย

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ใหแ้จ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ยาโพนาทินิบ หากคุณมีกําหนด
จะผ่าตัด แพทย์จะสั่งให้คุณหยุดใช้ยาโพนาทินิบอย่างน้อย 7 วันก่อนการผ่าตัดหรือหัตถการ แพทย์จะแจ้งใหคุ้ณทราบเมื่อต้อง
เริ่มรับประทานโพนาทินิบอีกครั้งหลังการผ่าตัด

คุณควรรู้ว่าความดันโลหิตของคุณอาจเพิ่มขึ้นระหว่างการรักษาด้วยโพนาทินิบ แพทย์ของคุณอาจตรวจสอบความดันโลหิต
ของคุณในระหว่างการรักษา

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

อย่ากินส้มโอจํานวนมากหรือดื่มนํ้าเกรพฟรุตขณะทานยานี้

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Ponatinib อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไมห่ายไป:

ผื่น

ผิวแห้ง

ท้องเสีย

ท้องผูก

ผมร่วง

มีหย่อมหรือแผลเป็นสีขาวที่ริมฝีปากหรือในปากและลําคอ

เบื่ออาหาร

ลดนํ้าหนัก

ไอ
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นอนหลับยากหรือหลับยาก

ปวดหลัง กระดูก ข้อ แขนขา หรือกล้ามเนื้อ

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้หยุดใช้โพนาทินิบและโทรเรียกแพทยข์องคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

ชํ้าหรือมีเลือดออกผิดปกติ

อุจจาระเป็นเลือดหรือสีดํา

เลือดในปัสสาวะ

อาเจียนเป็นเลือด

เลือดออกทางช่องคลอดผิดปกตหิรือหนักกว่าเลือดออกประจําเดือนปกติ

อาเจียนที่ดเูหมือนกากกาแฟ

เลือดออกจมูกบ่อย

ไอเป็นเลือด

ตาแห้ง แดง เจ็บหรือระคายเคือง

ความไวต่อแสง

ตาพร่ามัว ลอย มองเห็นภาพซ้อน หรือการมองเห็นเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

แผลทีร่ักษาไม่หาย

มีไข้ เจ็บคอ หนาวสั่น หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

การเปลี่ยนแปลงในรสชาติ กล้ามเนื้ออ่อนแรง; เปลือกตาตกหรือส่วนหนึ่งของใบหน้า รู้สึกเสียวซ่า แสบร้อน ปวดหรือสูญเสีย
ความรู้สึกในมือหรือเท้า

ปวดศีรษะ ชัก สับสน มีปัญหาในการคิด เปลี่ยนแปลงหรือสูญเสียการมองเห็น

ปัสสาวะน้อยลง

เหนื่อยหรืออ่อนแรงมาก

นํ้าหนักมากขึ้น, นํ้าหนักเพิ่มขึ้น, อ้วนขึ้น

อาการบวมทีใ่บหน้า มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาท่อนล่าง

ปวดบวมหรืออ่อนโยนในช่องท้อง (บริเวณท้อง)

คลื่นไส้

อาเจียน

อาการปวดต่อเนื่องทีเ่ริ่มในบริเวณท้องแต่อาจลามไปถึงหลัง

Ponatinib อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะทีใ่ช้ยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณไ์ม่พึง
ประสงคจ์าก MedWatch ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์
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(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
ตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
มีไข้ เจ็บคอ หนาวสั่น และอาการติดเชื้ออื่นๆ

หัวใจเต้นเร็วผิดปกติหรือเต้นแรง

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

อาการเจ็บหน้าอก

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

อิคลูซิก®
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แก้ไขล่าสุด - 04/15/2021

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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