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การฉีดออนแดนเซทรอน
ออกเสียงว่า (บน dan 'se tron)

hy เป็นยานี้กําหนด?

การฉีด Ondansetron ใชเ้พื่อป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนทีเ่กิดจากเคมบีําบัดและการผ่าตัดมะเร็ง Ondansetron อยู่ในกลุ่ม
ยาที่เรียกว่า serotonin 5-HT3ตัวรับคู่อริ มันทํางานโดยการปิดกั้นการทํางานของเซโรโทนินซึ่งเป็นสารธรรมชาติทีอ่าจทําให้เกิด
อาการคลื่นไสแ้ละอาเจียน

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Ondansetron เป็นวิธีการแกป้ัญหา (ของเหลว) ที่จะฉีดเข้าเส้นเลือดดํา (เข้าเส้นเลือด) หรือฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (เข้ากล้ามเนื้อ) โดยผู้
ให้บริการด้านสุขภาพในโรงพยาบาลหรือคลินิก เมื่อใช้ ondansetron เพื่อป้องกันอาการคลื่นไส้และอาเจียนทีเ่กิดจากเคมบีําบัด มัก
จะใหเ้วลา 30 นาทกี่อนเริ่มเคมีบําบัด อาจให้ยาเพิ่มเติม 4 ชั่วโมงหลังจากรับประทานออนแดนเซตรอนครั้งแรกและ 8 ชั่วโมงหลังจาก
รับประทานออนแดนเซตรอนครั้งแรก หากจําเป็น เมื่อใชอ้อนแดนเซทรอนเพื่อป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนที่เกิดจากการผ่าตัด มัก
ให้ก่อนการผ่าตัด บางครั้งอาจให้ Ondansetron หลังการผ่าตัดกับผู้ป่วยที่มีอาการคลื่นไส้และอาเจียน และผู้ทีไ่ม่ได้รับ 
ondansetron ก่อนการผ่าตัด

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่นได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนใช้ออนแดนเซทรอน
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ออนแดนเซทรอน, อะโลเซทรอน (Lotronex), โดลาเซตรอน (แอนเซเมท), แก
รนิเซตรอน (ไคทริล), พาโลโนเซตรอน (Aloxi) หรือยาอื่น ๆ : หรือส่วนผสมใด ๆ ในการฉีดออนแดนเซตรอน สอบถาม
เภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณไดร้ับ apomorphine (Apokyn) แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าใชอ้อน
แดนเซตรอนหากคุณไดร้ับยานี้

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพรที่
คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี:้ amiodarone (Cordarone, Pacerone); อะซโิทรมัยซิน 
(Zithromax); ยาบางชนิดสําหรับอาการชักเช่น carbamazepine (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol) หรือ 
phenytoin (Dilantin); คลอโรควิน (อาราเลน); คลอโปรมาซีน ; citalopram (Celexa); clarithromycin (Biaxin ใน 
Prevpac); ยาขับปัสสาวะ ('ยาเม็ดนํ้า'); erythromycin (EES, Erythrocin, อื่น ๆ ); เฟนทานิล (Abstral, Actiq, 
Duragesic, Fentora, Lazanda, Onsolis, Subsys); ฟลีเคนไนด;์ ฮาโลเพอริดอล (Haldol); ลิเธยีม (Lithobid); ยารักษา
ไมเกรน เช่น almotriptan (Axert), eletriptan (Relpax), frovatriptan (Frova), naratriptan (Amerge), 
rizatriptan (Maxalt), sumatriptan (Imitrex) และ zolmitriptan (Zomig); เมทิลนีบล;ู

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a606022.html 1/4

TITLE - ONDANSETRON / ZOFRAN ZONDAN MEDICATION
PATIENT INFORMATION IN THAI

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-ondansetron-zofran-zondan-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a606022.html


14/4/22, 16:12 น. การฉีด Ondansetron สมุนไพรยาและอาหารเสริม

เมียร์ตาซาปีน (Remeron); สารยับยั้ง monoamine oxidase (MAO) ได้แก่ isocarboxazid (Marplan), linezolid 
(Zyvox), phenelzine (Nardil), selegiline (Eldepryl, Emsam, Zelapar) และ tranylcypromine (Parnate); ม็อกซิฟ
ลอกซาซิน (Avelox); เพนทามิดีน (Nebu-Pent); pimozide (Orap); โปรไคนาไมด์; ควินิดีน; ไรแฟมพิน (Rifadin, 
Rimactane, ใน Rifamate, ใน Rifater); เลือก serotonin/norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs) เช่น 
desvenlafaxine (Khedezla, Pristiq), duloxetine (Cymbalta) และ venlafaxine (Effexor XR); เลือก serotonin 
reuptake inhibitors (SSRIs) เช่น citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), fluoxetine (Prozac, Sarafem, 
ใน Symbyax), fluvoxamine (Luvox), paroxetine (Brisdelle, Paxil, Pexeva) และ sertraline (Zoloft); โซตาลอล 
(Betapace, Sorine); ไธโอริดาซีน; ทรามาดอล (Conzip, Ultram, in Ultracet); และ vandetanib (Caprelsa) แพทย์
ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบผลข้างเคียงของคุณอย่างระมัดระวังมากขึ้น ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจโต้ตอบ
กับออนแดนเซทรอนด้วย ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้แต่ยาทีไ่ม่ปรากฏในรายการนี้

แจ้งแพทย์ของคุณว่าคุณหรือใครก็ตามในครอบครัวของคุณมีหรือเคยเป็นโรค QT มานาน (เงื่อนไขทีเ่พิ่มความเสี่ยงของการ
พัฒนาการเต้นของหัวใจผิดปกติทีอ่าจทําให้เป็นลมหรือเสียชีวิตอย่างกะทันหัน) หรือหัวใจเต้นผิดปกตปิระเภทอื่นหรือปัญหา
จังหวะการเต้นของหัวใจ หรือถ้าคุณมหีรือเคยมรีะดับแมกนีเซียมหรือโพแทสเซียมในเลือดตํ่า ภาวะหัวใจล้มเหลว (HF; ภาวะที่
หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกายได้เพียงพอ) หรือโรคตับ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับออนแดนเซตรอน 
โทรเรียกแพทย์ของคุณ

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

เว้นแต่แพทย์จะบอกคุณเป็นอย่างอื่น ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไป

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Ondansetron อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

ปวดหัว

ท้องผูก

อาการง่วงนอน

รู้สึกหนาวหรือหนาวสั่น

ปวด แสบร้อน ชา หรือรู้สึกเสียวซ่าทีม่ือหรือเท้า

ไข้

ปวดบริเวณที่ฉีด แดง บวม อบอุ่น หรือแสบร้อน

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันทีหรือ
ขอรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

ผื่น

ลมพิษ

อาการคัน

อาการบวมทีต่า ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น คอ มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง

เสียงแหบ
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หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

อาการเจ็บหน้าอก

หายใจถี่

อาการวิงเวียนศีรษะ หน้ามืด หรือหน้ามืด

หัวใจเต้นเร็ว ช้า หรือเต้นผิดปกติ

ตาพร่ามัวหรือสูญเสียการมองเห็น

มึนหัว

ความปั่นป่วน

ภาพหลอน (เห็นสิ่งต่าง ๆ หรือได้ยินเสียงที่ไม่มอียู่)

ไข้

เหงื่อออกมากเกินไป

ความสับสน

คลื่นไส้ อาเจียน หรือท้องเสีย

สูญเสียการประสานงาน

กล้ามเนื้อแข็งหรือกระตุก

อาการชัก

อาการโคม่า (หมดสติ)

Ondansetron อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะทีคุ่ณใชย้านี้

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?

ยานี้จะถูกเก็บไว้ในโรงพยาบาลหรือคลินิก

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:
สูญเสียการมองเห็นกะทันหันในช่วงเวลาสั้น ๆ

อาการวิงเวียนศีรษะหรือหน้ามืด
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เป็นลม

ท้องผูก

หัวใจเต้นผิดจังหวะ

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

เก็บนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์ของคุณ

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

ชื่อแรนด์

โซฟราน®ฉีด

แก้ไขล่าสุด - 01/15/2015
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