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คําเตือนทีส่ําคัญ:

Ticagrelor อาจทําให้เลือดออกรุนแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิต แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบว่าขณะนีคุ้ณมีหรือมีอาการที่ทําใหเ้ลือดออกไดง้่าย

กว่าปกติหรือไม่ หากคุณเพิ่งได้รับการผ่าตัดหรือได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด หรือถ้าคุณมีหรือเคยเป็นแผลในกระเพาะอาหาร มีเลือดออกในกระเพาะอาหาร 

ลําไส้ หรือสมอง จังหวะหรือมินสิโตรก ภาวะทีอ่าจทําให้เลือดออกในลําไส้ เช่น ติ่งเนื้อ (การเจริญเติบโตผิดปกติในเยื่อบุลําไส้ใหญ่) หรือโรคตับ แจ้งแพทย์

และเภสัชกรของคุณหากคุณกําลังใชย้าที่อาจทําใหเ้ลือดออกรวมถึงยาต้านการแข็งตัวของเลือด (ยาละลายลิ่มเลือด) เช่น วาร์ฟาริน (Coumadin, 

Jantoven); เฮปาริน; ยาอื่น ๆ เพื่อรักษาหรือป้องกันลิ่มเลือด หรือการใช้ยาต้านการอักเสบทีไ่ม่ใช่สเตียรอยด์เป็นประจํา เช่น ไอบูโพรเฟน (Advil, 

Motrin) และนาโพรเซน (Aleve) แพทย์ของคุณอาจจะไม่กําหนด ticagrelor หากคุณจําเป็นต้องผ่าตัดหัวใจบายพาส (การผ่าตัดหัวใจแบบเปิดบาง

ประเภท) ทันที ในขณะที่คุณใช้ยา ticagrelor คุณอาจชํ้าและมีเลือดออกได้ง่ายกว่าปกติหรือมีเลือดออกนานกว่าปกติและอาจมีอาการเลือดกําเดาไหล 

อย่างไรก็ตาม หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที: เลือดออกทีไ่มส่ามารถอธิบายได้ รุนแรง ยาวนาน หรือควบคุมไม่ได้ 

ปัสสาวะสีชมพหูรือสีนํ้าตาล อุจจาระแดงหรือดําชักช้า อาเจียนเป็นเลือดหรือดูเหมือนกากกาแฟ หรือไอเป็นเลือดหรือลิ่มเลือด คุณอาจจะชํ้าและมีเลือด

ออกได้ง่ายกว่าปกติ หรือมีเลือดออกนานกว่าปกติและอาจมีอาการเลือดกําเดาไหลมากขึ้น อย่างไรก็ตาม หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียก

แพทยข์องคุณทันที: เลือดออกทีไ่ม่สามารถอธิบายได้ รุนแรง ยาวนาน หรือควบคุมไม่ได้ ปัสสาวะสีชมพูหรือสีนํ้าตาล อุจจาระแดงหรือดําชักช้า อาเจียน

เป็นเลือดหรือดูเหมือนกากกาแฟ หรือไอเป็นเลือดหรือลิ่มเลือด คุณอาจจะชํ้าและมีเลือดออกได้ง่ายกว่าปกติ หรือมีเลือดออกนานกว่าปกตแิละอาจมีแนว

โน้มที่จะมีเลือดกําเดาไหล อย่างไรก็ตาม หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันท:ี เลือดออกที่ไม่สามารถอธิบายได้ รุนแรง ยาวนาน 

หรือควบคุมไม่ได้ ปัสสาวะสีชมพหูรือสีนํ้าตาล อุจจาระแดงหรือดําชักช้า อาเจียนเป็นเลือดหรือดูเหมือนกากกาแฟ หรือไอเป็นเลือดหรือลิ่มเลือด

หากคุณกําลังมีการผ่าตัด รวมทั้งการผ่าตัดทางทันตกรรม หรือการทําหัตถการใดๆ บอกแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้
ไทกาเกรเลอร์ แพทย์ของคุณอาจบอกให้คุณหยุดใช้ ticagrelor อย่างน้อย 5 วันก่อนกําหนดการผ่าตัดของคุณ

แพทย์ของคุณอาจบอกให้คุณทานแอสไพรินขนาดตํ่า (น้อยกว่า 100 มก.) ในระหว่างการรักษาของคุณ แต่การทานแอสไพริน
ในปริมาณที่สูงขึ้นอาจป้องกันไม่ให้ ticagrelor ทํางานได้ตามทีค่วรจะเป็น ยาทีจ่ําหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ (OTC) หลายชนิดมี
แอสไพริน ดังนั้นโปรดอ่านฉลากให้ถี่ถ้วน อย่าใช้แอสไพรินหรือผลิตภัณฑ์ทีม่ีแอสไพรินเพิ่มเติมในระหว่างการรักษาด้วย 
ticagrelor โดยไม่ต้องปรึกษาแพทย์

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วย ticagrelor และ
ทุกครั้งที่คุณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ นอกจากนี้
คุณยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

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

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ ticagrelor

hy เป็นยานี้กําหนด?

Ticagrelor ใชเ้พื่อป้องกันอาการหัวใจวายหรือโรคหลอดเลือดสมองทีร่้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตหรือการเสียชีวิตในผูท้ีม่ี
อาการหัวใจวายหรือผู้ทีเ่ป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน (ACS; การอุดตันของการไหลเวียนของเลือดไปยังหัวใจ) นอกจากนีย้ัง
ใช้เพื่อป้องกันไมใ่ห้ลิ่มเลือดก่อตัวในผู้ทีไ่ด้รับ stent หลอดเลือดหัวใจ (หลอดโลหะทีผ่่าตัดในหลอดเลือดอุดตันเพื่อปรับปรุงการไหล
เวียนของเลือด) เพื่อรักษา ACS Ticagrelor ใชเ้พื่อลดความเสี่ยงของโรคหัวใจวายหรือโรคหลอดเลือดสมองเป็นครั้งแรกในผู้ทีม่ี
ความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ (CAD; ลดการไหลเวียนของเลือดไปยังหัวใจ) นอกจากนีย้ังใชเ้พื่อลดความเสี่ยงของโรคหลอด
เลือดสมองที่รุนแรงขึ้นอีกในผู้ที่มโีรคหลอดเลือดสมองเล็กน้อยถึงปานกลางหรือการโจมตีขาดเลือดชั่วคราว (TIA; ministroke) 
Ticagrelor อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่ายาต้านเกล็ดเลือด

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Ticagrelor มาเป็นแท็บเล็ตทีต่้องใชท้างปาก มักจะมหีรือไม่มีอาหารวันละสองครั้ง ใช้ ticagrelor ในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติ
ตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้ ticagrelor ตรง
ตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

หากคุณไม่สามารถกลืนยาเม็ด ticagrelor ได้ คุณอาจบดยาเม็ดแล้วผสมกับนํ้า ดื่มส่วนผสมทันทีจากนั้นเติมนํ้าลงในแก้วแล้วคนให้
เข้ากันแล้วดื่มอีกครั้งทันที หากคุณมสีายยางทางจมูก (NG) แพทย์หรือเภสัชกรจะอธิบายวิธีเตรียมยา ticagrelor ให้ผ่านทางท่อ 
NG

Ticagrelor จะช่วยป้องกันปัญหาร้ายแรงเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดของคุณเท่านั้นตราบใดที่คุณใช้ยา ทาน ticagrelor ต่อไป
แม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานทิคาเกรเลอร์โดยไมไ่ด้ปรึกษาแพทย์ หากคุณหยุดใช้ ticagrelor มีความเสี่ยงสูงที่คุณอาจมีอาการ
หัวใจวายหรือโรคหลอดเลือดสมอง หากคุณมี stent ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกันทีคุ่ณจะพัฒนาลิ่มเลือดใน stent หากคุณหยุดใช้ 
ticagrelor เร็วเกินไป

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานไทกาเกรเลอร์

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ยา ticagrelor ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในแท็บเล็ต ticagrelor สอบถาม
เภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการใช้ยา
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แจ้งใหแ้พทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่หาซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่นๆ ที่
คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงยาที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่สําคัญและสิ่งต่อไปนี้: ยาปฏิชีวนะเช่น clarithromycin 
(Biaxin ใน PrevPak) และ telithromycin (Ketek); ยาต้านเชื้อราเช่น itraconazole (Onmel, Sporanox), ketoconazole 
(Nizoral) และ voriconazole (Vfend); ยาลดคอเลสเตอรอลเช่น lovastatin (Altoprev ใน Advicor) และ simvastatin 
(Zocor ใน Simcor ใน Vytorin); ดิจอกซิน (ลานอกซิน); ยาสําหรับความดันโลหิตสูง ยาสําหรับไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของ
มนุษย์ (HIV) เช่น atazanavir (Reyataz ใน Evotaz), indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir ใน 
Kaletra ใน Viekira Pak) และซาควินาเวียร์ (Invirase); ยาสําหรับอาการชักเช่น carbamazepine (Carbatrol, Equetro, 
Tegretol, อื่น ๆ ), phenobarbital และ phenytoin (Dilantin); เนฟาโซโดน; ยาฝิ่น (ยาเสพติด) สําหรับความเจ็บปวดเช่น 
hydrocodone (ใน Hydrocet ใน Vicodin อื่น ๆ ) มอร์ฟีน (Avinza, Kadian, MSIR อื่น ๆ ) หรือ oxycodone (OxyContin ใน 
Percocet ใน Roxicet อื่น ๆ ); และไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane, ใน Rifamate, ใน Rifater) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยน
ขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง คนอื่น); และไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane, ใน Rifamate, ใน 
Rifater) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง คนอื่น); และไรแฟมพิน 
(Rifadin, Rimactane, ใน Rifamate, ใน Rifater) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวัง
สําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยมีอาการหัวใจเต้นผิดปกตซิึ่งไม่ได้รับการแก้ไขโดยเครื่องกระตุ้น
หัวใจ โรคปอดประเภทหนึ่ง เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD; กลุ่มของโรคที่ส่งผลต่อปอดและทางเดินหายใจ) หรือโรคหอบ
หืด

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณกําลังตั้งครรภ์ขณะรับประทานยาไท
กาเกรเลอร์โทรหาแพทย์ของคุณ

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ข้ามปริมาณที่ไมไ่ดร้ับและดําเนินการตามกําหนดเวลาการให้ยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Ticagrelor อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

อาการวิงเวียนศีรษะ

คลื่นไส้

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

หายใจถี่ที่เกิดขึ้นขณะพักผ่อน หลังออกกําลังกายเล็กน้อย หรือหลังทํากิจกรรมใดๆ

อาการเจ็บหน้าอก

หัวใจเต้นเร็ว ช้า เต้นผิดปกติ

ผื่น

หน้า คอ ลิ้น ปาก บวม บวม
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Ticagrelor 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 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
ตื่นขึ้นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
เลือดออก

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องเสีย

หัวใจเต้นผิดจังหวะ

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณอาจสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบ
การตอบสนองของร่างกายคุณต่อ ticagrelor
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ก่อนทําการทดสอบในห้องปฏิบัติการใดๆ ให้แจ้งแพทย์และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัตกิารว่าคุณกําลังใช้ยา ticagrelor

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายชื่อยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์) ทั้งหมด
ที่คุณกําลังใช้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่
ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญทีพ่กติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

บริลินตา®
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