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Ruxolitinib
ออกเสียงว่า (rux'' oh li' ti nib)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Ruxolitinib ใช้ในการรักษา myelofibrosis (มะเร็งของไขกระดูกซึ่งไขกระดูกถูกแทนทีด่้วยเนื้อเยื่อแผลเป็นและทําให้การผลิต
เซลล์เม็ดเลือดลดลง) นอกจากนี้ยังใช้ในการรักษา polycythemia vera (PV; มะเร็งในเลือดทีเ่ติบโตช้าซึ่งไขกระดูกสร้างเซลล์เม็ด
เลือดแดงมากเกินไป) ในผู้ที่ไมส่ามารถรักษาด้วยไฮดรอกซียูเรียได้สําเร็จ Ruxolitinib ยังใช้ในการรักษาโรคทีเ่กิดจากการปลูกถ่าย
อวัยวะเฉียบพลันเมื่อเทียบกับโรคเจ้าบ้าน (aGVHD; ภาวะแทรกซ้อนของการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดเลือด (HSCT; กระบวนการ
ที่จะแทนที่ไขกระดูกทีเ่ป็นโรคด้วยไขกระดูกที่แข็งแรง] ซึ่งมักเกิดขึ้นภายในเดือนแรกหลัง HSCT) ในผู้ใหญแ่ละ เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปที่
ได้รับการรักษาด้วยยาสเตียรอยด์ไมส่ําเร็จ นอกจากนีย้ังใชใ้นการรักษา GVHD เรื้อรัง (cGVHD; ภาวะแทรกซ้อนของ HSCT ทีม่ัก
เกิดขึ้นอย่างน้อย 3 เดือนหลังจาก HSCT) ในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปขีึ้นไปทีไ่ด้รับการรักษาด้วยวิธอีื่น 1 หรือ 2 วิธไีม่ประสบผล
สําเร็จ Ruxolitinib อยูใ่นกลุ่มยาที่เรียกว่าสารยับยั้งไคเนส มันทํางานเพื่อรักษา myelofibrosis และ PV โดยการปิดกั้นสัญญาณที่
ทําใหเ้ซลล์มะเร็งเพิ่มจํานวนขึ้น ซึ่งจะช่วยหยุดการแพร่กระจายของเซลลม์ะเร็ง ทํางานเพื่อรักษา GVHD โดยการปิดกั้นสัญญาณ
ของเซลล์ที่ทําให้เกิด GVHD

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Ruxolitinib มาในรูปแบบเม็ดรับประทานทางปาก มักจะมีหรือไม่มีอาหารวันละสองครั้ง ใช้ ruxolitinib ในเวลาเดียวกันทุกวัน 
ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้ 
ruxolitinib ตามคําแนะนํา อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

หากคุณกําลังรับการรักษาสําหรับ myelofibrosis หรือ PV แพทย์ของคุณอาจเริ่มให้ยา ruxolitinib ในขนาดตํ่าในช่วง 4 สัปดาห์
แรกของการรักษา และค่อยๆ เพิ่มขนาดยาหลังจากนั้นไม่เกิน 1 ครั้งทุกๆ 2 สัปดาห์ หากคุณกําลังรับการรักษา GVHD เฉียบพลัน 
แพทย์ของคุณอาจเริ่มให้ยารุกโซลิทินิบขนาดตํ่าและอาจเพิ่มขนาดยาหลังจากการรักษาอย่างน้อย 3 วัน หากคุณกําลังรับการรักษา 
GVHD เฉียบพลันหรือเรื้อรัง แพทยข์องคุณอาจค่อยๆ ลดขนาดยารุกโซลทิินิบของคุณลงหลังจากการรักษาอย่างน้อย 6 เดือน

กลืนเม็ดทั้งหมด อย่าเคี้ยวหรือบดขยี้

หากคุณไม่สามารถรับประทานอาหารทางปากไดแ้ละมที่อช่วยหายใจ (NG) แพทย์ของคุณอาจบอกให้คุณกินยารุกโซลิทินิบผ่าน
ทางท่อทางเดินอาหาร (NG) แพทยห์รือเภสัชกรจะอธิบายวิธีการเตรียมตัว

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a612006.html 1/5

TITLE - RUXOLITINIB / JAKAFI JAKAVI MEDICATION
PATIENT INFORMATION IN THAI

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-ruxolitinib-jakafi-jakavi-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a612006.html


14/14/22, 15:29 น. Ruxolitinib สมุนไพรยาและอาหารเสริม

ruxolitinib ให้ผ่านท่อ NG

แพทย์ของคุณจะสั่งการตรวจเลือดก่อนและระหว่างการรักษาเพื่อดูว่าคุณได้รับผลกระทบจากยานีอ้ย่างไร แพทย์ของคุณอาจเพิ่ม
หรือลดขนาดยา ruxolitinib ระหว่างการรักษา หรืออาจบอกให้คุณหยุดใช้ ruxolitinib สักครู่ ขึ้นอยู่กับว่ายาใช้ได้ผลกับคุณมาก
น้อยเพียงใด ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการของคุณ และหากคุณพบผลข้างเคียง พูดคุยกับแพทย์เกี่ยวกับความรู้สึกของคุณใน
ระหว่างการรักษา ใช้ ruxolitinib ต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานยารุกโซลทิินิบโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ หากแพทย์ตัดสินใจ
หยุดการรักษาด้วยยารุกโซลทิินิบ แพทย์อาจค่อยๆ ลดขนาดยาลง

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานยารุกโซลทิินิบ

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยารุกโซลทิินิบ ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในรุกโซลิทินิบ สอบถามเภสัชกรของ
คุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรอื่นๆ ทีคุ่ณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ยาต้านเชื้อรารวมถึง itraconazole (Sporanox), 
ketoconazole และ voriconazole (Vfend); carbamazepine (Carbatrol, Equetro, Tegretol, อื่น ๆ ); คลารโิทรมัย
ซิน; efavirenz (Sustiva ใน Atripla, Symfi); อีริโทรมัยซิน (EES, Eryc, Ery-tab); ฟลโูคนาโซล (ไดฟลูแคน); สารยับยั้งโปร
ตีเอสเอชไอวี ได้แก่ indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, ใน Kaletra, Viekira Pak) และ 
saquinavir (Invirase); เนฟาโซโดน; เนวิราพีน (Viramune); ฟีนิโทอิน (Dilantin, Phenytek); pioglitazone (Actos ใน 
Oseni, Duetact); ไรฟาบูติน (ไมโคบูติน); ไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane, ใน Rifamate, Rifater); และเทลาเพรเวียร์ 
(Incivik) แพทยข์องคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมาก
อาจโต้ตอบกับ ruxolitinib ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้แต่ยาทีไ่ม่ปรากฏในรายการนี้

บอกแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ผลิตภัณฑส์มุนไพรอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์น

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเป็นโรคโลหิตจาง ติดเชื้อ หากคุณกําลังฟอกไต หรือหากคุณอยู่ใกล้ๆ กับผู้ที่เป็น
วัณโรค (วัณโรค ปอดติดเชื้อขั้นรุนแรง) หรือไปเยี่ยมหรืออาศัยอยู่ทีท่ี่มักพบวัณโรค แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณเป็นผู้สูบ
บุหรี่ในปัจจุบันหรือในอดีต หากคุณมีหรือเคยเป็นวัณโรค คอเลสเตอรอลหรือไตรกลีเซอไรด์สูง ลิ่มเลือด หัวใจวาย โรคหลอด
เลือดสมอง หรือปัญหาหัวใจอื่นๆ มะเร็งผิวหนัง; เริมงูสวัด (งูสวัด); โรคตับอักเสบบีหรือโรคตับอื่น ๆ หรือโรคไต

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับประทานยารุกโซลิทินิบ 
ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ คุณไม่ควรให้นมบุตรขณะรับประทานยารุกโซลทิินิบและเป็นเวลา 2 สัปดาหห์ลังจากรับประทานยาค
รั้งสุดท้าย

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ
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ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ข้ามปริมาณที่ไมไ่ดร้ับและดําเนินการตามกําหนดเวลาการให้ยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Ruxolitinib อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

อาการวิงเวียนศีรษะ

ปวดหัว

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

หายใจถี่

นํ้าหนักมากขึ้น, นํ้าหนักเพิ่มขึ้น, อ้วนขึ้น

แก๊ส

ท้องเสีย

ท้องผูก

คลื่นไส้

ผื่น

ปวดกล้ามเนื้อหรือข้อ

บวมที่แขน ขา หรือส่วนอื่นๆ ของร่างกาย

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติหรือหนัก

มีไข้ เจ็บคอ หนาวสั่น ไอ เจ็บหน้าอก เหงื่อออกตอนกลางคืน บ่อย เจ็บปวด ปัสสาวะด่วน และอาการติดเชื้ออื่นๆ

แสบร้อน รู้สึกเสียวซ่า คัน หรือผิวแพง้่ายทีด่้านใดด้านหนึ่งของร่างกายหรือใบหน้าโดยมีผื่นหรือแผลพุพองทีเ่จ็บปวดปรากฏขึ้น
หลายวันต่อมา

แผลใหม่ กระแทกหรือเปลี่ยนสีหรือการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ของผิวหนัง

ผิวซีด เหนื่อยล้า หรือหายใจลําบาก (โดยเฉพาะขณะออกกําลังกาย)

มีปัญหาในการเคลื่อนไหวหรือรักษาสมดุล ขาหรือแขนอ่อนแรงที่แย่ลงเรื่อยๆ เข้าใจหรือพูดยาก ความจําเสื่อม ปัญหาการ
มองเห็น หรือการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ

บวม, ปวด, อ่อนโยน, อบอุ่นหรือแดงทีข่าข้างเดียวหรือทั้งสองข้าง

หายใจถี่

หายใจลําบาก

เจ็บหน้าอก แขน หลัง คอ กราม หรือท้อง

เหงื่อออกเย็นๆ
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คลื่นไส้หรืออาเจียน

มึนหัว

พูดช้าหรือพูดยาก

อาการชาหรืออ่อนแรงที่ใบหน้า แขนหรือขาข้างใดข้างหนึ่งของร่างกาย

Ruxolitinib อาจเพิ่มความเสี่ยงที่คุณจะเป็นมะเร็งผิวหนังหรือมะเร็งชนิดอื่นๆ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของ
การใช้ยานี้

Ruxolitinib 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

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

อาการวิงเวียนศีรษะ

ปวดหัว
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14/14/22, 15:29 น. Ruxolitinib สมุนไพรยาและอาหารเสริม

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

มีไข้ เจ็บคอ หนาวสั่น ไอ และสัญญาณอื่นๆ ของการติดเชื้อ

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบ
การตอบสนองของร่างกายคุณต่อ ruxolitinib

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

จาคาฟี

แก้ไขล่าสุด - 15/12/2564

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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