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Topotecan
ออกเสียงว่า (toe '' poe tee' kan)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

Topotecan อาจทําให้จํานวนเซลลเ์ม็ดเลือดทีเ่กิดจากไขกระดูกของคุณลดลง สิ่งนีจ้ะเพิ่มความเสี่ยงที่คุณจะติดเชื้อร้ายแรง 
คุณไม่ควรรับประทานโทโพแคนถ้าคุณมีจํานวนเซลลเ์ม็ดเลือดตํ่าอยู่แล้ว แพทย์ของคุณจะสั่งการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
อย่างสมํ่าเสมอก่อนและระหว่างการรักษาของคุณเพื่อตรวจสอบว่าร่างกายของคุณมีเซลล์เม็ดเลือดเพียงพอหรือไม่ หากคุณ
พบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันท:ี เจ็บคอ หนาวสั่น มีไข้ ไอ แสบร้อนหรือปัสสาวะเจ็บปวด หรืออาการติด
เชื้ออื่นๆ อาการปวดท้อง; ชํ้าหรือมีเลือดออกผิดปกติ เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามากเกินไป ปวดหัว; อาการวิงเวียนศีรษะ ความ
สับสน ผิวสีซีด; หัวใจเต้นเร็ว; หรือหายใจถี่

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบบางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบ
สนองของร่างกายคุณต่อโทโพทแีคน

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้โทโพเทแคน

hy เป็นยานี้กําหนด?

Topotecan ใชร้ักษามะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก (มะเร็งชนิดหนึ่งทีเ่ริ่มต้นในปอด) ทีร่ักษาด้วยยาเคมีบําบัดชนิดอื่นได้สําเร็จ แต่จะกลับ
คืนมาไมช่้ากว่า 45 วันหลังจากรับประทานยาเคมีบําบัดครั้งแรกครั้งสุดท้าย Topotecan อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าสารยับยั้ง 
topoisomerase I มันทํางานโดยการฆ่าเซลลม์ะเร็ง

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Topotecan มาเป็นแคปซูลเพื่อรับประทานทางปาก อาจรับประทานโดยมีหรือไม่มีอาหารก็ได้ มักใชว้ันละครั้งเป็นเวลา 5 วันติดต่อ
กันทุกๆ 21 วัน แพทย์ของคุณจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าคุณควรทําซํ้ารอบนี้กี่ครั้ง ใช้โทโพทแีคนในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคํา
แนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทยห์รือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้โทโพทแีคนตรงตามที่กํากับ
ไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

กลืนแคปซูลทั้งหมดด้วยนํ้า อย่าเปิดเคี้ยวหรือบดขยี้
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แคปซูล Topotecan มจีุดแข็งสองแบบ แพทย์ของคุณอาจต้องการให้คุณทานยาแคปซูลทั้งสองชนิดรวมกันเพื่อประกอบเป็น
ขนาดยาเต็ม ต้องแน่ใจว่าคุณรู้ว่าแคปซูลแต่ละประเภทมีหน้าตาเป็นอย่างไรและต้องทานกี่แคปซูล ถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ
หากคุณมีคําถามใดๆ

หากแคปซูลแตกหรือรั่ว ห้ามสัมผัสด้วยมือเปล่า ทิ้งแคปซูลที่หักอย่างระมัดระวังโดยไม่ต้องสัมผัสโดยตรง แล้วล้างมือให้สะอาดด้วย
สบู่และนํ้า หากเนื้อหาในแคปซูลสัมผัสผิวหนังของคุณ ให้ล้างบริเวณนั้นด้วยสบู่และนํ้าทันที หากมีสารในแคปซูลเข้าตา ใหล้้างตาทันที
ด้วยนํ้าไหลเบา ๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปฏิกิริยาทางผิวหนังหรือหากยาเข้าตา

คุณอาจอาเจียนหลังจากทานยา หากเกิดเหตุการณ์นีข้ึ้น แจ้งให้แพทย์ทราบทันที อย่าทานโทโพทแีคนอีกโดสหนึ่งในวันเดียวกัน

แพทย์ของคุณอาจต้องชะลอการรักษาหรือปรับขนาดยาหากคุณพบผลข้างเคียง อย่าลืมบอกแพทย์ว่าคุณรู้สึกอย่างไรระหว่างการ
รักษาด้วยโทโพทีแคน

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานโทโพทีแคน
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้โทโพทแีคน ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในแคปซูลโทโพทแีคน สอบถามเภสัชกร
ของคุณเพื่อดรูายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพรที่
คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี:้ cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune); คีโตโคนาโซล 
(ไนโซรัล); ritonavir (Norvir ใน Kaletra); หรือซาควินาเวียร์ (Fortovase, Invirase) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาด
ยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคไตมาก่อน

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ คุณไม่ควรตั้งครรภ์ในขณะทีท่านโทโพทีแคน พูดคุยกับแพทย์
ของคุณเกี่ยวกับวิธีการคุมกําเนิดทีคุ่ณสามารถใชร้ะหว่างการรักษา หากคุณตั้งครรภข์ณะรับประทานโทโพทแีคน ใหโ้ทรเรียก
แพทย์ของคุณทันที Topotecan อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังให้นมบุตร คุณไม่ควรให้นมลูกในขณะทีท่านโทโพทีแคน

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ใหแ้จ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังรับประทานโทโพแคน

คุณควรรู้ว่าโทโพทีแคนอาจทําให้คุณง่วง เหนื่อย หรืออ่อนแอ อย่าขับรถ ใช้เครื่องมือหนัก หรือใช้เครื่องจักรจนกว่าคุณจะรู้ว่า
ยานี้มีผลกับคุณอย่างไร

คุณควรรู้ว่าโทโพทีแคนสามารถทําให้เกิดอาการท้องร่วงรุนแรงทีอ่าจต้องรักษาในโรงพยาบาล พูดคุยกับแพทย์เกี่ยวกับวิธีการ
ป้องกันและรักษาอาการท้องร่วง โทรหาแพทย์ของคุณได้ทันทหีากคุณมี
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อาการใด ๆ ต่อไปนี้: ท้องร่วงมไีข้ ท้องร่วง 3 ครั้งต่อวันขึ้นไป หรือท้องเสียด้วยอาการปวดท้องหรือเป็นตะคริว

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ข้ามปริมาณที่ไมไ่ดร้ับและดําเนินการตามกําหนดเวลาการให้ยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด แจ้งให้แพทย์ทราบ
หากคุณพลาดการทานยา

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Topotecan อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องเสีย

เบื่ออาหาร

ผมร่วง

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้หรืออยูใ่นส่วนคําเตือนที่สําคัญหรือข้อควร
ระวังพิเศษ โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที:

ลมพิษ

ผื่น

อาการคัน

เสียงแหบ

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

Topotecan 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 เก็บไว้ในตู้เย็นและป้องกันไม่ให้ถูกแสง
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ควรกําจัดยาทีไ่ม่จําเป็นด้วยวิธพีิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทิ้งยานี้
ลงในชักโครก วิธทีี่ดทีี่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใชโ้ปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิล
ในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซตก์ารกําจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (http://
goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิเ์ข้าถึงโปรแกรมรับคืน

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาหแ์ละยาหยอดตา 
ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไมท่นต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล็อคฝาครอบ
นิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัยทันที - อันทีอ่ยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://www.upandaway.org [http://
www.upandaway.org]

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

อาการของยาเกินขนาดอาจรวมถึง:
เจ็บคอ หนาวสั่น มีไข้ ไอ ปัสสาวะแสบร้อนหรือเจ็บปวด หรือสัญญาณอื่นๆ ของการติดเชื้อ

ชํ้าหรือมีเลือดออกผิดปกติ

เหนื่อยเหลือเกิน

ปวดหัว

อาการวิงเวียนศีรษะ

ความสับสน

ผิวสซีีด

หัวใจเต้นเร็ว

หายใจถี่

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

ไฮแคมติน®

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a610007.html 4/5

http://goo.gl/c4Rm4p
http://www.upandaway.org/
https://www.poisonhelp.org/help


14/14/22, 15:42 น. โทโพทีแคน สมุนไพรยาและอาหารเสริม

แก้ไขล่าสุด - 10/15/2016

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ

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

สําหรับใชใ้นเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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