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hy เป็นยานี้กําหนด?

Dasatinib ใช้รักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดไมอีลอยด์เรื้อรังบางชนิด (CML; มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่ง) เป็นการรักษาครั้งแรก
และในผู้ที่ไม่ไดร้ับประโยชน์จากยารักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดอื่นๆ อีกต่อไป รวมถึง imatinib (Gleevec) หรือในผู้ที่ ไม่
สามารถทานยาเหล่านีไ้ด้เนื่องจากผลข้างเคียง Dasatinib ยังใช้รักษา CML เรื้อรังบางประเภทในเด็ก ดาซาทินิบยังใชร้ักษามะเร็ง
เม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันกลุ่มลิมโฟบลาสติก (ALL; มะเร็งชนิดหนึ่งของเซลลเ์ม็ดเลือดขาว) ในผู้ที่ไม่ได้รับประโยชนจ์ากยารักษา
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดอื่นอีกต่อไป หรือผู้ที่ไมส่ามารถใชย้าเหล่านีไ้ด้เนื่องจากผลข้างเคียง ดาซาทินิบอยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่าสาร
ยับยั้งไคเนส มันทํางานโดยการปิดกั้นการทํางานของโปรตีนผิดปกติทีส่่งสัญญาณให้เซลล์มะเร็งเพิ่มจํานวนขึ้น ซึ่งช่วยหยุดการแพร่
กระจายของเซลล์มะเร็ง

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Dasatinib มาเป็นแท็บเล็ตทีจ่ะรับประทานทางปาก โดยปกติจะใชเ้วลาวันละครั้งในตอนเช้าหรือตอนเย็นโดยมีหรือไม่มีอาหาร ทานดา
ซาทินบิในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอใหแ้พทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่
คุณไม่เข้าใจ ใช้ดาซาทินิบตามทีก่ํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

กลืนเม็ดทั้งหมด อย่าแยกเคี้ยวหรือบดขยี้ สวมถุงมือยางหรือไนไตรลเ์มื่อจัดการกับยาเม็ดที่บดหรือหักโดยไม่ได้ตั้งใจเพื่อป้องกัน
การสัมผัสกับยา

แพทย์ของคุณอาจปรับขนาดยาหรือหยุดการรักษาดาซาทินิบอย่างถาวร ขึ้นอยูก่ับการตอบสนองต่อการรักษาและผลข้างเคียงที่
คุณพบ พูดคุยกับแพทย์เกี่ยวกับความรู้สึกของคุณในระหว่างการรักษา ทานดาซาทินิบต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานดา
ซาทินบิโดยไม่ไดป้รึกษาแพทย์

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ
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หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานดาซาทินิบ
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาดาซาทินิบ ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดดาซาทินิบ สอบถามเภสัชกร
ของคุณเพื่อดรูายการส่วนผสม

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังรับประทานหรือวางแผนทีจ่ะใช้ยาอื่นๆ ทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: สารกันเลือดแข็ง (''ทินเนอร์เลือด'') เช่น warfarin (Coumadin, Jantoven); ยาแอนทราไซคลินสําหรับโรคมะเร็งเช่น daunorubicin 

(Cerubidine), doxorubicin (Doxil) และ epirubicin (Ellence); ยาต้านเชื้อราบางชนิด เช่น ketoconazole (Nizoral), itraconazole (Onmel, Sporanox) และ voriconazole (Vfend); clarithromycin (Biaxin ใน PrevPac); เดกซาเมทาโซน; ยาบางชนิดที่ใชร้ักษาโรคภูมิคุ้มกัน

บกพร่องของมนุษย์ (HIV) เช่น atazanavir (Reyataz), indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir) และ saquinavir (Invirase); ยาบางชนิดสําหรับการเต้นของหัวใจที่ผิดปกตเิช่น amiodarone (Nexterone, Pacerone) disopyramide (Norpace), 

dofetilide (Tikosyn), flecainide (Tambocor), mexiletine (Mexitil), procainamide, propafenone (Rythmol), quinidine (ใน Nuedexta) และ sotalol (Betapace, Betapace AF, Sorine) ยาลดกรดในกระเพาะอาหารดังกล่าว เป็น cimetidine (Tagamet), famotidine 

(Pepcid), nizatidine (Axid), ranitidine (Zantac), esomeprazole (Nexium), lansoprazole (Prevacid), omeprazole (Prilosec), pantoprazole (Protonix) และ rabeprazole (AcipHex); เนฟาโซโดน; ไรแฟมพิน (Rimactane, Rifadin, ใน Rifater, ใน Rifamate); และ 

telithromycin (Ketek); ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมีปฏิกิริยากับดาซาทินิบด้วย ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้แต่ยาทีไ่ม่ปรากฏในรายการนี้ แพทยข์องคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง flecainide 

(Tambocor), mexiletine (Mexitil), procainamide, propafenone (Rythmol), quinidine (ใน Nuedexta) และ sotalol (Betapace, Betapace AF, Sorine) ยาลดกรดในกระเพาะอาหารเช่น cimetidine (Tagamet), famotidine (Pepcid) , nizatidine (Axid), ranitidine 

(Zantac), esomeprazole (Nexium), lansoprazole (Prevacid), omeprazole (Prilosec), pantoprazole (Protonix) และ rabeprazole (AcipHex); เนฟาโซโดน; ไรแฟมพิน (Rimactane, Rifadin, ใน Rifater, ใน Rifamate); และ telithromycin (Ketek); ยาอื่นๆ อีกจํานวนมาก

อาจมีปฏิกิริยากับดาซาทินิบด้วย ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดทีคุ่ณกําลังใช้ แม้แต่ยาที่ไม่ปรากฏในรายการนี้ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง flecainide (Tambocor), mexiletine (Mexitil), procainamide, 

propafenone (Rythmol), quinidine (ใน Nuedexta) และ sotalol (Betapace, Betapace AF, Sorine) ยาลดกรดในกระเพาะอาหารเช่น cimetidine (Tagamet), famotidine (Pepcid) , nizatidine (Axid), ranitidine (Zantac), esomeprazole (Nexium), lansoprazole 

(Prevacid), omeprazole (Prilosec), pantoprazole (Protonix) และ rabeprazole (AcipHex); เนฟาโซโดน; ไรแฟมพิน (Rimactane, Rifadin, ใน Rifater, ใน Rifamate); และ telithromycin (Ketek); ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมีปฏิกิริยากับดาซาทินิบ ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทย์ทราบ

เกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้แต่ยาที่ไม่ปรากฏในรายการนี้ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง quinidine (ใน Nuedexta) และ sotalol (Betapace, Betapace AF, Sorine) ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร เช่น cimetidine 

(Tagamet), famotidine (Pepcid), nizatidine (Axid), ranitidine (Zantac), esomeprazole (Nexium), lansoprazole (Prevacid), omeprazole (Prilosec), pantoprazole (Protonix) และ rabeprazole (AcipHex); เนฟาโซโดน; ไรแฟมพิน (Rimactane, Rifadin, ใน 

Rifater, ใน Rifamate); และ telithromycin (Ketek); ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมีปฏิกิริยากับดาซาทินิบด้วย ดังนั้นโปรดแจ้งใหแ้พทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้แต่ยาทีไ่มป่รากฏในรายการนี้ แพทยข์องคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้าง

เคียง quinidine (ใน Nuedexta) และ sotalol (Betapace, Betapace AF, Sorine) ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร เช่น cimetidine (Tagamet), famotidine (Pepcid), nizatidine (Axid), ranitidine (Zantac), esomeprazole (Nexium), lansoprazole (Prevacid), omeprazole 

(Prilosec), pantoprazole (Protonix) และ rabeprazole (AcipHex); เนฟาโซโดน; ไรแฟมพิน (Rimactane, Rifadin, ใน Rifater, ใน Rifamate); และ telithromycin (Ketek); ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมีปฏิกิริยากับดาซาทินบิด้วย ดังนั้นโปรดแจ้งใหแ้พทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดทีคุ่ณ

กําลังใช้ แม้แต่ยาที่ไม่ปรากฏในรายการนี้ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ranitidine (Zantac), esomeprazole (Nexium), lansoprazole (Prevacid), omeprazole (Prilosec), pantoprazole (Protonix) และ rabeprazole (AcipHex); เนฟาโซโดน; ไรแฟมพิน (Rimactane, Rifadin, ใน Rifater, ใน Rifamate); และ telithromycin (Ketek); ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมีปฏิกิริยากับดาซาทินิบด้วย ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดทีคุ่ณกําลังใช้ แม้แตย่าที่ไม่ปรากฏในรายการนี้ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ranitidine (Zantac), esomeprazole (Nexium), lansoprazole (Prevacid), omeprazole (Prilosec), pantoprazole (Protonix) และ rabeprazole (AcipHex); เนฟาโซโดน; ไรแฟมพิน (Rimactane, Rifadin, ใน Rifater, ใน Rifamate); และ telithromycin (Ketek); ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมีปฏิกิริยากับดาซาทินิบด้วย ดังนั้นโปรดแจ้งใหแ้พทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดทีคุ่ณกําลังใช้ แม้แต่ยาทีไ่มป่รากฏในรายการนี้ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ดังนั้นอย่าลืมบอกแพทย์เกี่ยวกับยาทั้งหมดทีคุ่ณกําลังใช้ แม้กระทั่งยาทีไ่มป่รากฏในรายการนี้ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ดังนั้นอย่าลืมบอกแพทย์เกี่ยวกับยาทั้งหมดทีคุ่ณกําลังใช้ แม้กระทั่งยาทีไ่มป่รากฏในรายการนี้ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

หากคุณกําลังทานยาลดกรด เช่น อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์/แมกนเีซียมไฮดรอกไซด์ (Maalox), แคลเซียมคาร์บอเนต 
(Tums) หรือแคลเซียมคาร์บอเนตและแมกนีเซียม (โรลาอิด) ใหท้านก่อน 2 ชั่วโมงหรือ 2 ชั่วโมงหลังจากทานดาซาทินิบ

บอกแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ผลิตภัณฑส์มุนไพรอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์น

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณมีหรือเคยแพแ้ลคโตส (ไม่สามารถย่อยผลิตภัณฑน์มได้) โพแทสเซียมหรือ
แมกนีเซียมในเลือดตํ่า ดาวนซ์ินโดรม QT เป็นเวลานาน (ภาวะหัวใจที่อาจทําใหเ้กิดอาการวิงเวียนศีรษะ เป็นลม หรือหัวใจเต้นผิด
ปกต)ิ ปัญหา กับระบบภูมิคุ้มกัน หรือโรคตับ ปอด หรือโรคหัวใจ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ คุณไม่ควรตั้งครรภ์ในขณะทีท่านดาซาทินิบและเป็นเวลา 30 วันหลัง
จากรับประทานยาครั้งสุดท้าย พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับวิธกีารคุมกําเนิดทีเ่หมาะกับคุณ หากคุณตั้งครรภ์ขณะทานดาซา
ทินิบ ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ สตรีที่ตั้งครรภ์ไม่ควรถือยาเม็ดดาซาทินิบที่บดหรือหัก Dasatinib อาจเป็นอันตรายต่อทารกใน
ครรภ์

อย่าให้นมลูกขณะรับประทานดาซาทินิบและเป็นเวลา 2 สัปดาห์หลังจากรับประทานยาครั้งสุดท้าย

คุณควรรู้ว่ายานี้อาจลดภาวะเจริญพันธุ์ในผู้ชายและผู้หญิง พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ดาซาทินิบ

หากคุณกําลังมีการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ยาดาซาทินิบ

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

อย่ากินส้มโอหรือดื่มนํ้าเกรพฟรุตขณะทานยานี้

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?
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ข้ามปริมาณที่ไมไ่ดร้ับและดําเนินการตามกําหนดเวลาการให้ยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

ดาซาทินิบอาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไม่หายไป:

เจ็บกล้ามเนื้อ

ความอ่อนแอ

ปวดข้อ

ปวด แสบร้อน หรือรู้สึกเสียวซ่าทีม่ือหรือเท้า

ผื่น

ผิวแดง

ผิวลอก

บวมแดงและปวดภายในปาก

แผลในปาก

ท้องเสีย

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องผูก

ปวดท้องหรือบวม

เบื่ออาหาร

ลดนํ้าหนัก

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

มีไข้ เจ็บคอ หนาวสั่น และ/หรือมอีาการอื่นๆ ของการติดเชื้อ

บวมที่ตา มือ แขน เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง

นํ้าหนักขึ้นกะทันหัน

หายใจลําบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนอนราบ

ไอเป็นเสมหะสีชมพูหรือเป็นเลือด

ไอแห้ง

อาการเจ็บหน้าอกที่แย่ลงเมื่อไอ จาม หรือหายใจลึกๆ

ความดันหน้าอก

อาการวิงเวียนศีรษะ

เป็นลม
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หัวใจเต้นเร็วผิดปกติหรือเต้นแรง

ปวดหัว

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

ความสับสน

การขยายเต้านมชั่วคราว (ในเด็ก)

ชํ้าหรือมีเลือดออกผิดปกติ

อุจจาระสีดําและชักช้า

อุจจาระเป็นเลือดแดง

อาเจียนเป็นเลือด

อาเจียนวัสดุทีด่เูหมือนกากกาแฟ

พูดช้าหรือพูดยาก

ความอ่อนแรงหรือชาที่แขนหรือขา

ดาซาทินิบอาจทําให้เด็กโตช้าหรือมอีาการปวดกระดูก แพทย์ของบุตรของท่านจะติดตามพัฒนาการของบุตรของท่านอย่างระมัดระวัง
ในขณะที่รับประทานดาซาทินิบ พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงในการใหย้านีก้ับลูกของคุณ

ดาซาทินิบอาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่ใชย้านี้

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]. หากเหยื่อล้มลง
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มีอาการชัก หายใจลําบาก หรือตื่นไม่ขึ้น ให้โทรเรียกบริการฉุกเฉินที่ 911 ทันที

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
ชํ้าหรือมีเลือดออกผิดปกติ

มีไข้ เจ็บคอ หนาวสั่น และ/หรือมอีาการอื่นๆ ของการติดเชื้อ

หายใจถี่

หัวใจเต้นเร็ว

ปวดหัว

ผิวสซีีด

ความสับสน

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างก่อนและระหว่าง
การรักษาของคุณเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อดาซาทินิบ

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

สไปร์เซล®
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