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การฉีดไอริโนทีแคน
ออกเสียงว่า (ir ใน oh tee' kan )

คําเตือนทีส่ําคัญ:

การฉีดไอริโนทีแคนต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้มีประสบการณ์ในการให้ยาเคมีบําบัดสําหรับโรคมะเร็ง

คุณอาจพบอาการต่อไปนี้ในขณะทีคุ่ณได้รับยาไอริโนทีแคนหรือนานถึง 24 ชั่วโมงหลังจากนั้น: นํ้ามูกไหล, นํ้าลายเพิ่มขึ้น, รู
ม่านตาหดตัว (วงกลมสีดําตรงกลางดวงตา), นํ้าตาไหล, เหงื่อออก, หน้าแดง, ท้องร่วง ( บางครั้งเรียกว่า 'ท้องเสียก่อน
กําหนด') และปวดท้อง บอกแพทย์หากคุณพบอาการเหล่านี้ แพทย์ของคุณสามารถให้ยาแก่คุณเพื่อป้องกันหรือรักษาอาการ
เหล่านี้

คุณอาจมีอาการท้องร่วงรุนแรง (บางครั้งเรียกว่า ''ท้องเสียตอนปลาย'') มากกว่า 24 ชั่วโมงหลังจากที่คุณได้รับยาไอริโนที
แคน อาการท้องร่วงประเภทนีอ้าจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ เนื่องจากอาจมีอาการเป็นเวลานานและนําไปสู่ภาวะขาดนํ้า การติดเชื้อ 
ไตวาย และปัญหาอื่นๆ แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยมีหรือเคยมีอาการลําไส้อุดตัน (ลําไส้อุดตัน) แจ้ง
แพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณกําลังใชย้าต่อไปนี:้ ยาเคมีบําบัดอื่นๆ สําหรับโรคมะเร็ง; ยาขับปัสสาวะ ('ยาเม็ดนํ้า'); หรือยา
ระบายเช่น bisacodyl (Dulcolax) หรือ senna (ใน Correctol, Ex-Lax, Peri-Colace, Senokot)

ก่อนที่คุณจะเริ่มการรักษาด้วยยาไอริโนทีแคน ให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับสิ่งทีค่วรทําหากคุณมีอาการท้องร่วงช้า แพทย์ของคุณ
อาจบอกให้คุณเก็บ loperamide (Imodium AD) ไว้ในมือเพื่อทีคุ่ณจะได้เริ่มรับประทานได้ทันทหีากคุณมีอาการท้องร่วงใน
ช่วงปลายปี แพทย์ของคุณอาจบอกให้คุณทานโลเพอราไมด์เป็นระยะ ๆ ตลอดทั้งวันและคืน อย่าลืมปฏิบัตติามคําแนะนําของ
แพทย์ในการรับประทานโลเพอราไมด์ สิ่งเหล่านีจ้ะแตกต่างไปจากทิศทางทีพ่ิมพ์บนฉลากบรรจุภัณฑ์ของโลเปราไมด์ แพทย์
ของคุณจะบอกคุณด้วยว่าอาหารชนิดใดที่คุณควรกิน และอาหารชนิดใดทีคุ่ณควรหลีกเลี่ยงเพื่อควบคุมอาการท้องร่วง
ระหว่างการรักษาของคุณ ดื่มนํ้ามาก ๆ และปฏิบัติตามอาหารนี้อย่างระมัดระวัง

โทรหาแพทย์ของคุณทันทีในครั้งแรกที่คุณมีอาการท้องร่วงระหว่างการรักษา โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหากคุณพบอาการ
ใด ๆ ต่อไปนี้: มีไข้ (อุณหภูมิสูงกว่า 100.4°F); หนาวสั่น; อุจจาระสดีําหรือเลือด; ท้องเสียที่ไม่หยุดภายใน 24 ชั่วโมง; มึนหัว, 
เวียนศีรษะหรือเป็นลม; หรือคลื่นไส้และอาเจียนรุนแรงที่ทําใหคุ้ณไม่สามารถดื่มอะไรได้ แพทย์ของคุณจะดูแลคุณอย่าง
ระมัดระวังและอาจรักษาคุณด้วยของเหลวหรือยาปฏิชีวนะหากจําเป็น
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ไอริโนทีแคนอาจทําให้จํานวนเซลลเ์ม็ดเลือดทีเ่กิดจากไขกระดูกของคุณลดลง แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณมี
หรือเคยเป็นโรคเลือดหรือกลุ่มอาการของกิลเบิร์ต (ความสามารถในการทําลายบิลิรูบินซึ่งเป็นสารธรรมชาติในร่างกายลดลง) 
และหากคุณกําลังได้รับการรักษาด้วยการฉายรังสีทีก่ระเพาะอาหารหรือเชิงกราน (บริเวณระหว่างกระดูกสะโพก) ) หรือหาก
คุณเคยไดร้ับการรักษาด้วยรังสชีนิดนี้ หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ทันท:ี มีไข้ หนาวสั่น ไอ หรืออาการติด
เชื้ออื่นๆ หายใจถี่; หัวใจเต้นเร็ว ปวดหัว; อาการวิงเวียนศีรษะ ผิวสีซีด; ความสับสน เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามากหรือมีเลือดออก
หรือชํ้าผิดปกติ

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบบางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบ
สนองของร่างกายคุณต่อยาไอริโนทีแคน

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ไอรโินทีแคน

hy เป็นยานี้กําหนด?

ยาไอรโินทแีคนใชเ้พียงอย่างเดียวหรือใช้ร่วมกับยาอื่นๆ เพื่อรักษามะเร็งลําไสห้รือมะเร็งทวารหนัก (มะเร็งที่เริ่มในลําไส้ใหญ่) ไอริโน
ทีแคนอยู่ในกลุ่มของยาต้านมะเร็งผิวหนังทีเ่รียกว่าสารยับยั้งโทพอไอโซเมอเรส I มันทํางานโดยหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์
มะเร็ง

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

ไอรโินทีแคนมาในรูปแบบของเหลวทีจ่ะให้ทางเส้นเลือดเป็นเวลา 90 นาที (เข้าเส้นเลือด) โดยแพทย์หรือพยาบาล โดยปกติจะไดร้ับไม่
บ่อยกว่าสัปดาหล์ะครั้ง ตามตารางเวลาทีส่ลับกันไปหนึ่งสัปดาหห์รือมากกว่านั้นเมื่อคุณได้รับยาไอริโนทีแคน กับอีกหนึ่งสัปดาห์หรือ
มากกว่านั้นเมื่อคุณไม่ได้รับยา แพทย์ของคุณจะเลือกตารางเวลาที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุด

แพทย์ของคุณอาจต้องชะลอการรักษาและปรับขนาดยาหากคุณพบผลข้างเคียง อย่าลืมบอกแพทย์ว่าคุณรู้สึกอย่างไรระหว่างการ
รักษาด้วยยาไอรโินทแีคน

แพทย์ของคุณอาจให้ยาป้องกันอาการคลื่นไส้ อาเจียน ก่อนทีคุ่ณจะได้รับยาไอริโนทีแคนในแต่ละครั้ง แพทย์ของคุณอาจให้
ยาอื่นแก่คุณเพื่อป้องกันหรือรักษาผลข้างเคียงอื่นๆ

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

บางครั้งยังใช้ยาไอริโนทแีคนร่วมกับยาอื่นๆ เพื่อรักษามะเร็งปอดชนิดเซลลเ์ล็ก พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยง
ของการใช้ยานี้สําหรับสภาพของคุณ

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับยาไอรโินทีแคน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาไอริโนทีแคน ซอร์บทิอล หรือยาอื่นๆ
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แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณกําลังใชค้ีโตโคนาโซล (ไนโซรัล) แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานคีโตโคนา
โซลเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ก่อนทีคุ่ณจะเริ่มการรักษาด้วยยาไอริโนทแีคนหรือระหว่างการรักษาของคุณ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังทานสาโทเซนต์จอห์น คุณไม่ควรทานสาโทเซนต์จอห์นเป็นเวลา 2 สัปดาห์ก่อนเริ่มการรักษาด้วย
ยาไอริโนทแีคนหรือระหว่างการรักษา

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพ
รอื่นๆ ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: atazanavir (Reyataz); เจมไฟโบรซิล (โลปิด); ยาสําหรับ
อาการชักเช่น carbamazepine (Carbatrol, Epitol, Tegretol), phenobarbital (Luminal), phenytoin (Dilantin, 
Phenytek); ไรฟาบูติน (ไมโคบูติน); และไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane, ใน Rifamate และ Rifater) แพทย์ของคุณอาจ
ต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคเบาหวาน แพฟ้รุกโตส (ไม่สามารถย่อยนํ้าตาล
ธรรมชาติที่พบในผลไม)้; หรือโรคตับ ปอด หรือไต

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือวางแผนที่จะเป็นพ่อของลูก คุณหรือคู่ของคุณไม่ควรตั้งครรภ์ใน
ขณะที่คุณรับยาไอริโนทีแคน คุณจะต้องมีการทดสอบการตั้งครรภ์เป็นลบก่อนจึงจะเริ่มได้รับยานี้ หากคุณเป็นผู้หญิง ให้ใชก้าร
คุมกําเนิดอย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างการรักษาและเป็นเวลา 6 เดือนหลังจากใหย้าครั้งสุดท้าย หากคุณเป็นผู้ชายและคูข่อง
คุณสามารถตั้งครรภไ์ด้ คุณควรใชก้ารคุมกําเนิดแบบมีประสิทธิผล (ถุงยางอนามัย) ในระหว่างการรักษาและเป็นเวลา 3 เดือน
หลังจากให้ยาครั้งสุดท้าย หากคุณหรือคูข่องคุณตั้งครรภข์ณะรับยาไอริโนทแีคน ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ ไอริโนทแีคนอาจเป็น
อันตรายต่อทารกในครรภ์

แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูก คุณไม่ควรให้นมบุตรในขณะที่คุณได้รับการฉีดไอริโนทแีคน และเป็นเวลา 7 วันหลังจากรับประทาน
ยาครั้งสุดท้าย

คุณควรรู้ว่ายานี้อาจลดภาวะเจริญพันธุ์ในผู้ชายและผู้หญิง พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการได้รับการ
ฉีดไอริโนทีแคน

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ใหแ้จ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังรับยาไอริโนทแีคน

คุณควรรู้ว่ายาไอรโินทแีคนอาจทําใหคุ้ณเวียนหัวหรือส่งผลต่อการมองเห็นของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 24 ชั่วโมงแรก
หลังจากที่คุณได้รับยา อย่าขับรถหรือใช้เครื่องจักรจนกว่าคุณจะรู้ว่ายานีส้่งผลต่อคุณอย่างไร

พูดคุยกับแพทยข์องคุณก่อนที่คุณจะได้รับการฉีดวัคซีนใด ๆ ระหว่างการรักษาด้วยยาไอริโนทีแคน

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

แพทย์ของคุณจะบอกคุณเกี่ยวกับอาหารพิเศษที่จะช่วยควบคุมอาการท้องร่วงระหว่างการรักษาของคุณ ปฏิบัตติามคํา
แนะนําเหล่านี้อย่างระมัดระวัง

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการกินส้มโอและดื่มนํ้าเกรพฟรุตขณะรับยานี้

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

ไอริโนทีแคนอาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไม่หายไป:

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องผูก

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a608043.html 3/5



14/14/22, 15:48 น. การฉีดไอริโนทีแคน สมุนไพรยาและอาหารเสริม

บวมและเจ็บในปาก

อิจฉาริษยา

เบื่ออาหาร

ลดนํ้าหนัก

ผมร่วง

ความอ่อนแอ

ง่วงนอน

ปวดโดยเฉพาะปวดหลัง

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

อาการเจ็บหน้าอก

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

ท้องบวม

การเพิ่มนํ้าหนักที่ไม่คาดคิดหรือผิดปกติ

อาการบวมทีแ่ขน มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาท่อนล่าง

ผื่น

ลมพิษ

อาการคัน

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

ผู้ที่ได้รับยาไอริโนทีแคนบางรายจะเกิดลิ่มเลือดทีข่า ปอด สมอง หรือหัวใจ มีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะบอกได้ว่ายาไอริโนทีแคนทําให้เกิด
ลิ่มเลือดหรือไม่ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการได้รับยาไอริโนทีแคน

ไอรโินทีแคนอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะทีร่ับยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณไ์ม่พึง
ประสงคจ์าก MedWatch ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) หรือทางโทรศัพท์ 
(1-800-332-1088)

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

อาการของยาเกินขนาดอาจรวมถึง:
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เจ็บคอ มีไข้ หนาวสั่น ไอ และอาการติดเชื้ออื่นๆ

ท้องเสียรุนแรง

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

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

ชื่อแรนด์

Camptosar®

ชื่อของเธอ

CPT-11

แก้ไขล่าสุด - 04/15/2020

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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