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คําเตือนทีส่ําคัญ:

สําหรับผู้ป่วยทุกราย:

ผู้ป่วยที่ตั้งครรภห์รืออาจตั้งครรภ์ต้องไม่รับประทาน Isotretinoin มีความเสี่ยงสูงที่ isotretinoin จะทําให้สูญเสียการ
ตั้งครรภ์ หรือจะทําให้ทารกเกิดเร็วเกินไป เสียชีวิตไม่นานหลังคลอด หรือเกิดมาพร้อมกับความพิการแต่กําเนิด (ปัญหา
ทางร่างกายที่มีอยู่ตั้งแต่แรกเกิด)

โปรแกรมที่เรียกว่า iPLEDGE ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าหญิงตั้งครรภ์ไม่ได้รับ isotretinoin และผู้หญิงจะไม่
ตั้งครรภ์ขณะรับประทาน isotretinoin ผูป้่วยทุกราย รวมถึงผู้หญิงที่ไม่สามารถตั้งครรภแ์ละผู้ชาย สามารถรับ 
isotretinoin ได้ก็ต่อเมื่อลงทะเบียนกับ iPLEDGE มีใบสั่งยาจากแพทย์ที่ลงทะเบียนกับ iPLEDGE และกรอกใบสั่งยา
ที่ร้านขายยาที่ลงทะเบียนกับ iPLEDGE อย่าซื้อ isotretinoin ทางอินเทอร์เน็ต

คุณจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ isotretinoin และต้องลงนามในเอกสารแสดงความยินยอมโดยระบุว่า
คุณเข้าใจข้อมูลนี้ก่อนทีคุ่ณจะสามารถรับยาได้ คุณจะต้องไปพบแพทย์ทุกเดือนระหว่างการรักษาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับ
อาการและผลข้างเคียงทีคุ่ณกําลังประสบ ในการเยี่ยมชมแต่ละครั้ง แพทย์ของคุณอาจให้ใบสั่งยาแก่คุณสําหรับการจ่าย
ยาเป็นเวลา 30 วันโดยไม่ต้องเติม หากคุณเป็นผูห้ญิงที่สามารถตั้งครรภ์ได้ คุณจะต้องทําการทดสอบการตั้งครรภ์ใน
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับอนุมัติทุกเดือน และกรอกใบสั่งยาและรับยาภายใน 7 วันหลังจากการทดสอบการตั้งครรภข์องคุณ 
หากคุณเป็นผู้ชายหรือเป็นผูห้ญิงทีไ่ม่สามารถตั้งครรภไ์ด้ คุณต้องกรอกใบสั่งยานีแ้ละรับยาภายใน 30 วันหลังจากไปพบ
แพทย์

บอกแพทย์หากคุณไม่เข้าใจทุกสิ่งที่คุณได้รับแจ้งเกี่ยวกับ isotretinoin และโปรแกรม iPLEDGE หรือหากคุณ
ไมค่ิดว่าคุณจะสามารถทํานัดหมายหรือกรอกใบสั่งยาตามกําหนดเวลาทุกเดือน

แพทย์ของคุณจะให้หมายเลขประจําตัวและบัตรแก่คุณเมื่อคุณเริ่มการรักษา คุณจะต้องใช้หมายเลขนี้เพื่อกรอกใบสั่งยา
และรับข้อมูลจากเว็บไซต์ iPLEDGE และ
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สายโทรศัพท.์ เก็บบัตรไว้ในที่ปลอดภัยซึ่งจะไม่สูญหาย หากคุณทําบัตรหาย คุณสามารถขอบัตรใหม่ได้ผ่านทาง
เว็บไซต์หรือโทรศัพท์

อย่าบริจาคเลือดในขณะทีคุ่ณทานไอโซเตรติโนอินและเป็นเวลา 1 เดือนหลังการรักษาของคุณ

ห้ามใชไ้อโซเตรติโนอินร่วมกับผู้อื่น แม้แต่คนที่มีอาการเดียวกันกับคุณ

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผูป้่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยไอโซเตรตติ
โนอิน และทุกครั้งที่คุณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถาม
ใดๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) (http://www.fda.gov/
Drugs [http://www.fda.gov/Drugs]) เว็บไซต์ของผู้ผลิต หรือเว็บไซต์โปรแกรม iPLEDGE (http://
www.ipledgeprogram.com [http://www.ipledgeprogram.com]) เพื่อรับคู่มือการใช้ยา

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใชไ้อโซเตรตติโนอิน

สําหรับผู้ป่วยหญิง:

หากคุณสามารถตั้งครรภ์ได้ คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดบางประการในระหว่างการรักษาด้วยไอโซเตรตโินอิน คุณ
ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดเหล่านี้แม้ว่าคุณจะยังไม่ได้เริ่มมีประจําเดือน (มีประจําเดือน) หรือเคยมีการทําหมันที่ท่อนําไข่ ('
การผูกท่อ'; การผ่าตัดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์) คุณอาจได้รับการยกเว้นจากการปฏิบัติตามข้อกําหนดเหล่านี้ก็ต่อเมื่อ
คุณไม่มีประจําเดือนเป็นเวลา 12 เดือนติดต่อกัน และแพทย์บอกว่าคุณผ่านวัยหมดประจําเดือน (เปลี่ยนชีวิต) หรือคุณได้
รับการผ่าตัดเอามดลูกและ/หรือรังไข่ทั้งสองข้างออก หากไม่มีสิ่งใดที่ใช่สําหรับคุณ คุณต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดด้าน
ล่าง

คุณต้องใชรู้ปแบบการคุมกําเนิดทีย่อมรับได้สองรูปแบบเป็นเวลา 1 เดือนก่อนเริ่มใช้ไอโซเตรตติโนอิน ระหว่างการรักษา
และ 1 เดือนหลังการรักษา แพทย์ของคุณจะบอกคุณว่ารูปแบบการคุมกําเนิดแบบใดที่ยอมรับได้ และจะให้ข้อมูลที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการคุมกําเนิดแก่คุณ คุณสามารถไปพบแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนครอบครัวได้
ฟรีเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการคุมกําเนิดทีเ่หมาะกับคุณ คุณต้องใช้การคุมกําเนิดสองรูปแบบนี้ตลอดเวลา เว้นแต่ว่าคุณ
สามารถสัญญาได้ว่าคุณจะไม่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายเป็นเวลา 1 เดือนก่อนการรักษา ระหว่างการรักษา และ 1 เดือนหลัง
การรักษา

หากคุณเลือกใช้ isotretinoin เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องหลีกเลี่ยงการตั้งครรภเ์ป็นเวลา 1 เดือนก่อน 
ระหว่าง และ 1 เดือนหลังการรักษาของคุณ คุณต้องเข้าใจว่าการคุมกําเนิดทุกรูปแบบสามารถล้มเหลวได้ ดังนั้นจึงเป็น
สิ่งสําคัญมากที่จะลดความเสี่ยงของการตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจโดยใช้การคุมกําเนิดสองรูปแบบตลอดเวลา บอกแพทย์
หากคุณไม่เข้าใจทุกสิ่งทีคุ่ณได้รับการบอกเกี่ยวกับการคุมกําเนิด หรือคุณไม่คิดว่าคุณจะสามารถใช้การคุมกําเนิดสองรูป
แบบไดต้ลอดเวลา

หากคุณวางแผนที่จะใช้ยาคุมกําเนิด (ยาคุมกําเนิด) ในขณะที่รับประทานไอโซเตรตติโนอิน ให้แจ้งชื่อยาที่คุณจะใช้กับ
แพทย์ Isotretinoin รบกวนการทํางานของโปรเจสตินไมโครโดส

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a681043.html 2/9

http://www.fda.gov/Drugs
http://www.ipledgeprogram.com/


4/122/22,14:42 น. ไอโซเตรติโนอิน สมุนไพรยาและอาหารเสริม

('minipill') ยาคุมกําเนิด (Ovrette, Micronor, Nor-QD) อย่าใช้การคุมกําเนิดประเภทนีใ้นขณะที่รับประทานไอ
โซเตรตติโนอิน

หากคุณวางแผนที่จะใช้ฮอร์โมนคุมกําเนิด (ยาคุมกําเนิด แผ่นแปะ การปลูกถ่าย การฉีด แหวน หรืออุปกรณ์สําหรับ
มดลูก) อย่าลืมบอกแพทยเ์กี่ยวกับยา วิตามิน และอาหารเสริมสมุนไพรทั้งหมดที่คุณทาน ยาหลายชนิดขัดขวางการ
ทํางานของฮอร์โมนคุมกําเนิด อย่าทานสาโทเซนต์จอห์นหากคุณใช้ยาคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนชนิดใดก็ตาม

คุณต้องมีการทดสอบการตั้งครรภ์เป็นลบสองครั้งก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ isotretinoin แพทย์ของคุณจะบอกคุณว่าต้อง
ทําการทดสอบเหล่านี้เมื่อใดและที่ไหน คุณจะต้องทําการทดสอบการตั้งครรภใ์นห้องปฏิบัตกิารในแต่ละเดือนระหว่างการ
รักษา เมื่อคุณทานยาครั้งสุดท้ายและ 30 วันหลังจากทานยาครั้งสุดท้าย

คุณจะต้องติดต่อระบบ iPLEDGE ทางโทรศัพทห์รืออินเทอร์เน็ตทุกเดือนเพื่อยืนยันรูปแบบการคุมกําเนิดสองรูปแบบที่
คุณใช้และเพื่อตอบคําถามสองข้อเกี่ยวกับโปรแกรม iPLEDGE คุณจะได้รับ isotretinoin ต่อไปได้กต็่อเมื่อคุณทําเช่น
นี้ หากคุณไดไ้ปพบแพทย์เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความรู้สึกของคุณ และวิธีการที่คุณใช้การคุมกําเนิด และหากคุณมีการ
ทดสอบการตั้งครรภ์เป็นลบในช่วง 7 ทีผ่่านมา วัน

หยุดทานไอโซเตรตโินอินและโทรหาแพทย์ทันที หากคุณคิดว่ากําลังตั้งครรภ์ ประจําเดือนขาด หรือมีเพศสัมพันธ์โดยไม่
ใช้การคุมกําเนิดสองรูปแบบ หากคุณตั้งครรภ์ระหว่างการรักษาหรือภายใน 30 วันหลังการรักษา แพทย์ของคุณจะ
ติดต่อโปรแกรม iPLEDGE ผู้ผลิต isotretinoin และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) คุณยังจะได้พูดคุย
กับแพทย์ที่เชี่ยวชาญเรื่องปัญหาระหว่างตั้งครรภ์ ซึ่งจะช่วยคุณตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคุณและลูกน้อยของ
คุณ ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของคุณและสุขภาพของทารกจะถูกนํามาใช้เพื่อช่วยให้แพทย์เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระ
ทบของไอโซเตรตติโนอินต่อทารกในครรภ์

สําหรับผู้ป่วยชาย:

อาจมีไอโซเตรตติโนอินจํานวนเล็กน้อยในนํ้าอสุจิของคุณเมื่อคุณทานยาตามปริมาณที่กําหนด ไม่ทราบว่า 
isotretinoin จํานวนเล็กน้อยนี้อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์หรือไม่หากคู่ของคุณตั้งครรภห์รือตั้งครรภ์ แจ้งให้
แพทย์ทราบหากคู่ของคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ หรือกําลังตั้งครรภร์ะหว่างการรักษาด้วยไอโซเตรติโน
อิน

hy เป็นยานี้กําหนด?

Isotretinoin ใช้รักษาสิวก้อนกลมทีด่ื้อรั้นอย่างรุนแรง (สิวชนิดรุนแรงบางชนิด) ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากการรักษา
อื่นๆ เช่น ยาปฏิชีวนะ Isotretinoin อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าเรตินอยด์ ทํางานโดยชะลอการผลิตสารธรรมชาตบิางชนิดที่อาจ
ทําใหเ้กิดสิวได้

ควรจะใช้ยานี้หรือไม?่

Isotretinoin มาในรูปแบบแคปซูลรับประทานทางปาก มักใช้ Isotretinoin วันละสองครั้งพร้อมอาหารเป็นเวลา 4 ถึง 5 
เดือนในแต่ละครั้ง ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และถามคุณ
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แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้ isotretinoin ตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อย
กว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

กลืนแคปซูลทั้งหมดด้วยของเหลวเต็มแก้ว ห้ามเคี้ยว บด หรือดูดแคปซูล

แพทย์ของคุณอาจเริ่มให้คุณกินยาไอโซเตรติโนอินโดยเฉลี่ย และเพิ่มหรือลดขนาดยาขึ้นอยู่กับว่าคุณตอบสนองต่อยาได้ดี
เพียงใดและผลข้างเคียงทีคุ่ณพบ ปฏิบัติตามคําแนะนําเหล่านีอ้ย่างระมัดระวังและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ หาก
คุณไมแ่น่ใจว่าควรทานไอโซเตรติโนอินในปริมาณเท่าใด

อาจต้องใช้เวลาหลายสัปดาหห์รือนานกว่านั้นกว่าที่คุณจะรู้สึกถึงประโยชน์ของไอโซเตรตโินอินอย่างเต็มที่ สิวของคุณอาจแย่
ลงในช่วงเริ่มต้นของการรักษาด้วยไอโซเตรติโนอิน นีเ่ป็นเรื่องปกติและไม่ได้หมายความว่ายาไม่ทํางาน สิวของคุณอาจดีขึ้น
ต่อไปแม้หลังจากที่คุณรักษาด้วยไอโซเตรตติโนอินเสร็จ

ใช้สําหรับยานี้

Isotretinoin ถูกใช้เพื่อรักษาสภาพผิวหนังอื่นๆ และมะเร็งบางชนิด พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เป็นไปได้
ของการใช้ยานี้สําหรับสภาพของคุณ

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่นได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานไอโซเตรติโนอิน

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพไ้อโซเตรตโินอิน วิตามินเอ ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในแคปซูลไอโซเตรติโน
อิน สอบถามเภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมทีไ่ม่ใช้งานในคู่มือการใช้ยา

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังรับประทานหรือวางแผนที่จะใช้ยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดย
แพทย์ อย่าลืมพูดถึงยาสําหรับอาการชักเช่น phenytoin (Dilantin); ยารักษาโรคทางจิต สเตียรอยด์ในช่องปากเช่น 
dexamethasone (Decadron, Dexone), methylprednisolone (Medrol) และ prednisone; ยาปฏิชีวนะ 
tetracycline เช่น demeclocycline (Declomycin), doxycycline (Monodox, Vibramycin, อื่น ๆ ), 
minocycline (Minocin, Vectrin), oxytetracycline (Terramycin) และ tetracycline (Sumycin, Tetrex, อื่น ๆ 
); และอาหารเสริมวิตามินเอ แพทยข์องคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณหรือใครก็ตามในครอบครัวของคุณมีความคิดหรือพยายามฆ่าตัวตาย และ
หากคุณหรือใครก็ตามในครอบครัวของคุณมีหรือเคยเป็นโรคซึมเศร้า เจ็บป่วยทางจิต เบาหวาน หอบหืด โรคกระดูกพรุน (
ภาวะที่กระดูกเปราะบางและแตกหัก) ได้ง่าย), osteomalacia (กระดูกอ่อนแอเนื่องจากขาดวิตามินดีหรือดูดซึมวิตามินนี้
ได้ยาก) หรือภาวะอื่นๆ ที่ทําใหก้ระดูกอ่อนแอ, ระดับไตรกลีเซอไรดส์ูง (ไขมันในเลือด) สูง, ความผิดปกติของการเผาผลาญ
ไขมัน (สภาวะใด ๆ ที่ทําให้ ยากสําหรับร่างกายของคุณในการประมวลผลไขมัน), anorexia nervosa (ความผิดปกติของ
การกินที่กินน้อยมาก) หรือโรคหัวใจหรือตับ แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณมีนํ้าหนักเกินหรือหากคุณดื่มหรือเคยดื่ม
แอลกอฮอลเ์ป็นจํานวนมาก

อย่าให้นมแมใ่นขณะที่ทานไอโซเตรติโนอินและเป็นเวลา 1 เดือนหลังจากที่คุณหยุดทานไอโซเตรตโินอิน

วางแผนที่จะหลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดโดยไม่จําเป็นหรือเป็นเวลานาน และสวมชุดป้องกัน แว่นกันแดด และครีม
กันแดด Isotretinoin อาจทําใหผ้ิวของคุณไวต่อแสงแดด
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คุณควรรู้ว่าไอโซเตรติโนอินอาจทําใหค้วามคิด พฤติกรรม หรือสุขภาพจิตของคุณเปลี่ยนแปลงไป ผู้ป่วยบางรายที่รับ
ประทาน isotretinoin มีอาการซึมเศร้าหรือโรคจิต (สูญเสียการสัมผัสกับความเป็นจริง) มีความรุนแรง มีความคิดที่จะฆ่า
หรือทําร้ายตัวเอง และได้พยายามหรือประสบความสําเร็จในการทําเช่นนั้น คุณหรือครอบครัวควรโทรหาแพทย์ทันที หาก
คุณมีอาการใด ๆ ต่อไปนี้: ความวิตกกังวล ความเศร้า การร้องไห้ หมดความสนใจในกิจกรรมที่คุณเคยสนุก ประสิทธิภาพที่
โรงเรียนหรือที่ทํางานไม่ดี นอนหลับมากกว่าปกติ หกล้มยาก นอนหลับหรือหลับอยู่ หงุดหงิด โกรธ ก้าวร้าว ความอยาก
อาหารหรือนํ้าหนักเปลี่ยนแปลงไป สมาธิยาก ถอนตัวจากเพื่อนหรือครอบครัว ขาดพลังงาน ความรู้สึกไร้ค่าหรือรู้สึกผิด 
คิดที่จะฆ่าหรือทําร้ายตัวเอง กระทํากับความคิดที่เป็นอันตราย หรือภาพหลอน (เห็นหรือได้ยินสิ่งที่ไม่มี) ตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าสมาชิกในครอบครัวของคุณรู้ว่าอาการใดที่ร้ายแรง เพื่อให้สามารถโทรหาแพทย์ได้หากคุณไม่สามารถไปรับการรักษาด้วย
ตนเองได้

คุณควรรู้ว่าไอโซเตรตติโนอินอาจทําใหด้วงตาของคุณรู้สึกแห้งและทําให้การใส่คอนแทคเลนส์ไม่สบายตัวระหว่างและหลัง
การรักษาของคุณ

คุณควรรู้ว่าไอโซเตรติโนอินอาจจํากัดความสามารถในการมองเห็นในที่มืด ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นอย่างกะทันหันเมื่อใดก็ได้
ระหว่างการรักษาของคุณและอาจเกิดขึ้นหลังจากหยุดการรักษาแล้ว ระวังให้มากเมื่อคุณขับหรือใช้เครื่องจักรในเวลา
กลางคืน

วางแผนที่จะหลีกเลี่ยงการกําจัดขนด้วยการแว็กซ์ เลเซอร์ทรีตเมนต์ผิวหนัง และ dermabrasion (การผ่าตัดปรับผิวให้
เรียบ) ในขณะที่คุณรับประทานไอโซเตรตติโนอินและเป็นเวลา 6 เดือนหลังการรักษา Isotretinoin เพิ่มความเสี่ยงที่คุณ
จะเกิดรอยแผลเป็นจากการรักษาเหล่านี้ ถามแพทย์เมื่อคุณสามารถรับการรักษาเหล่านีไ้ด้อย่างปลอดภัย

พูดคุยกับแพทยข์องคุณก่อนที่คุณจะเข้าร่วมในการออกกําลังกายอย่างหนักเช่นกีฬา Isotretinoin อาจทําให้กระดูกอ่อน
หรือหนาขึ้นอย่างผิดปกติและอาจเพิ่มความเสี่ยงของการบาดเจ็บที่กระดูกในผู้ที่ออกกําลังกายบางประเภท หากคุณ
กระดูกหักระหว่างการรักษา อย่าลืมบอกผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพทั้งหมดของคุณว่าคุณกําลังใช้ไอโซเตรตติโนอิน

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ใหท้านอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทยจ์ะแจ้งใหคุ้ณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ข้ามปริมาณที่ไม่ได้รับและดําเนินการตามกําหนดเวลาการให้ยาตามปกติ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

Isotretinoin อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไมห่ายไป:

ริมฝีปากแดง แตกและเจ็บ

ผิวแห้ง ตา ปาก หรือจมูก

เลือดกําเดาไหล

การเปลี่ยนแปลงของสีผิว

ลอกผิวบนฝ่ามือและฝ่าเท้า

การเปลี่ยนแปลงของเล็บ

บาดแผลหรือแผลหายช้า
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เลือดออกหรือเหงือกบวม

ผมร่วงหรือการเจริญเติบโตของเส้นผมทีไ่ม่พึงประสงค์

เหงื่อออก

ล้าง

เสียงเปลี่ยน

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

อาการหวัด

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้หรือตามที่ระบุไว้ในส่วนคําเตือนที่
สําคัญหรือข้อควรระวังพิเศษ ให้หยุดใช้ isotretinoin และโทรเรียกแพทยข์องคุณหรือรับการรักษา
พยาบาลทันที:

ปวดหัว

มองเห็นภาพซ้อน

อาการวิงเวียนศีรษะ

คลื่นไส้

อาเจียน

อาการชัก

พูดช้าหรือพูดยาก

อ่อนแรงหรือชาทีส่่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหรือข้างใดข้างหนึ่ง

อาการปวดท้อง

อาการเจ็บหน้าอก

กลืนลําบากหรือปวดเมื่อกลืนกิน

ใหม่หรืออาการเสียดท้องที่แย่ลง

ท้องเสีย

เลือดออกทางทวารหนัก

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

ปัสสาวะสีเข้ม

ปวดหลัง กระดูก ข้อ หรือกล้ามเนื้อ

กล้ามเนื้ออ่อนแรง

มีปัญหาในการได้ยิน

ก้องอยู่ในหู

ปัญหาการมองเห็น

ตาแห้งหรือเจ็บปวดอย่างต่อเนื่อง
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กระหายนํ้าผิดปกติ

ปัสสาวะบ่อย

หายใจลําบาก

เป็นลม

หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นแรง

ตาแดง บวม คัน หรือนํ้าตาไหล

ไข้

ผื่น

ผิวลอกหรือพุพองโดยเฉพาะที่ขา แขน หรือใบหน้า

แผลในปาก คอ จมูก หรือตา

รอยแดงหรือรอยฟกชํ้าที่ขา

อาการบวมทีต่า ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น คอ แขน มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง

กลืนลําบากหรือปวดเมื่อกลืนกิน

Isotretinoin อาจทําให้กระดูกหยุดโตเร็วเกินไปในวัยรุ่น พูดคุยกับแพทย์ของบุตรของท่านเกี่ยวกับความเสี่ยงในการให้
ยานี้กับบุตรของท่าน

Isotretinoin อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะที่ใช้ยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงทีร่้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
จาก 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 เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นที่มากเกิน
ไป (ไม่ใช่ในห้องนํ้า)

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาห์และยา
หยอดตา ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ทนต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้
ล็อคฝาครอบนิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัยทันที - อันที่อยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

ควรกําจัดยาที่ไม่จําเป็นด้วยวิธีพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่
ควรทิ้งยานี้ลงในชักโครก วิธีทีด่ีที่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใช้โปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อ
แผนกขยะ/รีไซเคิลในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมรับคืนใน
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ชุมชนของคุณ ดูเว็บไซต์การกําจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/
c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิเ์ข้าถึงโปรแกรมรับคืน

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่https://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก 
หรือตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันทีที่ 911

อาการของการใชย้าเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
อาเจียน

ล้าง

ริมฝีปากแตกอย่างรุนแรง

อาการปวดท้อง

ปวดหัว

อาการวิงเวียนศีรษะ

สูญเสียการประสานงาน

ผู้ที่ได้รับ isotretinoin เกินขนาดควรทราบเกี่ยวกับความเสี่ยงของการเกิดข้อบกพร่องที่เกิดจาก isotretinoin และไมค่วร
บริจาคเลือดเป็นเวลา 1 เดือนหลังจากให้ยาเกินขนาด หญิงตั้งครรภค์วรปรึกษาแพทย์ของตนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการตั้ง
ครรภต์่อไปหลังจากให้ยาเกินขนาด ผู้หญิงทีส่ามารถตั้งครรภ์ได้ควรใช้การคุมกําเนิดสองรูปแบบเป็นเวลา 1 เดือนหลังจากให้
ยาเกินขนาด ผู้ชายที่มคีู่ครองหรืออาจจะตั้งครรภ์ควรใช้ถุงยางอนามัยหรือหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์กับคู่ชีวิตนั้นเป็นเวลา 
1 เดือนหลังจากให้ยาเกินขนาดเพราะอาจมี isotretinoin ในนํ้าอสุจิ

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างเพื่อตรวจ
สอบการตอบสนองต่อ isotretinoin

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายชื่อยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ซื้อเองจากร้านขายยา) 
ทั้งหมด รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น วิตามิน เกลือแร่ หรืออาหารเสริมอื่นๆ คุณควรนํารายการนีต้ิดตัวไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบ
แพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญที่พกติดตัวไปในกรณฉีุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

Absorica®

แอคคิวเทน®¶

คุณค่า®

คลาราวิส®
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เมียวริซัง®

ซอเร็ต®¶

เซนาทาเน่®

¶ -สินค้าแบรนด์นี้ไม่มีวางจําหน่ายแล้ว อาจมีทางเลือกทั่วไป

แก้ไขล่าสุด - 15/08/2018

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ

AHFS®ข้อมูลยาของผู้ป่วย™ ©ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-
West Highway, Suite 900, เบเทสดา, แมริแลนด์ สงวนลิขสิทธิ์. ทําซํ้า

สําหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษยข์องสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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