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คําเตือนทีส่ําคัญ:

Tretinoin อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงทีรุ่นแรง ควรให้ Tretinoin ภายใต้การดูแลของแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการรักษาผู้
ที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว (มะเร็งเม็ดเลือดขาว) และในโรงพยาบาลทีผู่้ป่วยสามารถติดตามผลข้างเคียงที่รุนแรงและรักษาได้
หากเกิดผลข้างเคียงเหล่านี้

Tretinoin อาจทําให้เกิดกลุ่มอาการทีร่้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตทีเ่รียกว่า retinoic acid-APL(RA-APL) 
syndrome แพทย์ของคุณจะตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังเพื่อดูว่าคุณกําลังเป็นโรคนี้หรือไม่ หากคุณพบอาการใดๆ ต่อ
ไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ทันท:ี มไีข้; นํ้าหนักมากขึ้น, นํ้าหนักเพิ่มขึ้น, อ้วนขึ้น; อาการบวมที่แขน มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาท่อน
ล่าง หายใจถี่; หายใจลําบาก; หายใจดังเสียงฮืด ๆ; อาการเจ็บหน้าอก; หรือไอ ที่สัญญาณแรกที่บ่งบอกว่าคุณกําลังพัฒนา
กลุ่มอาการ RA-APL แพทย์ของคุณจะสั่งจ่ายยาอย่างน้อยหนึ่งชนิดเพื่อรักษาโรคนี้

Tretinoin อาจทําให้จํานวนเม็ดเลือดขาวในร่างกายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สิ่งนีเ้กี่ยวข้องกับความเสี่ยงทีสู่งขึ้นของผลข้าง
เคียงที่คุกคามถึงชีวิต หากคุณมีเซลลเ์ม็ดเลือดขาวจํานวนมากก่อนทีคุ่ณจะเริ่มการรักษาด้วยยาเทรติโนอิน หรือหากคุณมี
จํานวนเซลล์เม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้นระหว่างการรักษาด้วยเทรติโนอิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากคุณพบอาการใดๆ ของโรค RA-
APL แพทย์ของคุณอาจสั่งยาอย่างน้อยหนึ่งชนิดเพื่อรักษาหรือป้องกันการเพิ่มขึ้นของเซลลเ์ม็ดเลือดขาว

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบบางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบ
สนองของร่างกายคุณต่อ tretinoin

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยาเทรติโนอิน

สําหรับผู้ป่วยหญิง:

ผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์หรืออาจตั้งครรภไ์มค่วรรับประทาน Tretinoin มีความเสี่ยงสูงที่ tretinoin จะทําให้ทารกเกิดมาพร้อมกับ
ความพิการแตก่ําเนิด (ปัญหาทางร่างกายที่มีอยู่ตั้งแตแ่รกเกิด)

หากคุณสามารถตั้งครรภ์ได้ คุณจะต้องหลีกเลี่ยงการตั้งครรภร์ะหว่างการรักษาด้วยยาเทรติโนอิน คุณต้องใช้รูปแบบการคุม
กําเนิดที่ยอมรับได้สองรูปแบบในระหว่างการรักษาและเป็นเวลา 1 เดือนหลังจากทีคุ่ณ
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การรักษา แม้ว่าคุณจะมีภาวะมีบุตรยาก (ตั้งครรภ์ยาก) หรือมีประสบการณ์ในวัยหมดประจําเดือน ('การเปลี่ยนแปลงของชีวิต'; 
การสิ้นสุดรอบเดือนประจําเดือน) คุณต้องใชก้ารคุมกําเนิดสองรูปแบบนี้ตลอดเวลา เว้นแต่ว่าคุณสามารถสัญญาได้ว่าคุณจะ
ไม่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายเป็นเวลา 1 เดือนหลังการรักษา แพทย์ของคุณจะบอกคุณว่ารูปแบบการคุมกําเนิดแบบใดทีย่อมรับ
ได้ และจะให้ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการคุมกําเนิดแกคุ่ณ

หากคุณวางแผนทีจ่ะใช้ยาคุมกําเนิด (ยาคุมกําเนิด) ขณะรับประทานเทรติโนอิน ใหแ้จ้งชื่อยาทีคุ่ณจะใชก้ับแพทย์ ยาคุมกําเนิด
ชนิดไมโครโดส ('minipill') แบบรับประทาน (Ovrette, Micronor, Nor-D) อาจไม่ใช่รูปแบบการคุมกําเนิดที่มีประสิทธิภาพ
สําหรับผู้ที่รับประทานเทรติโนอิน

คุณต้องมีผลตรวจการตั้งครรภเ์ป็นลบภายใน 1 สัปดาห์ก่อนเริ่มใชย้าเทรติโนอิน คุณจะต้องทําการทดสอบการตั้งครรภใ์น
ห้องปฏิบัติการในแต่ละเดือนระหว่างการรักษาของคุณ แจ้งใหแ้พทย์ทราบทันทหีากคุณคิดว่าคุณอาจกําลังตั้งครรภ์ได้
ตลอดเวลาระหว่างการรักษาด้วยยาเทรติโนอิน

hy เป็นยานี้กําหนด?

Tretinoin ใช้รักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด promyelocytic เฉียบพลัน (APL; มะเร็งชนิดหนึ่งทีม่ีเซลล์เม็ดเลือดที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะมากเกินไปในเลือดและไขกระดูก) ในผู้ทีไ่มไ่ด้รับความช่วยเหลือจากเคมบีําบัดประเภทอื่นหรือมีอาการดีขึ้น แต่แล้ว แย่ลง
หลังการรักษาด้วยเคมบีําบัดประเภทอื่น Tretinoin ใช้เพื่อสร้างการบรรเทาอาการ (ลดลงหรือหายไปของสัญญาณและอาการของ
มะเร็ง) ของ APL แต่ต้องใชย้าอื่นหลังการรักษาด้วย tretinoin เพื่อป้องกันไม่ให้มะเร็งกลับมา Tretinoin อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าเร
ตินอยด์ มันทํางานโดยชะลอหรือหยุดการเจริญเติบโตของเซลลม์ะเร็งโดยทําให้เซลลเ์ม็ดเลือดทีย่ังไม่บรรลนุิติภาวะพัฒนาเป็นเซลล์
เม็ดเลือดปกติ

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Tretinoin มาในรูปแบบแคปซูลทางปาก โดยปกตจิะใช้เวลาวันละสองครั้งนานถึง 90 วัน รับประทาน Tretinoin ในเวลา
เดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่
เข้าใจ ใช้ tretinoin ตรงตามทีก่ํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

ทานเทรติโนอินต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานเทรติโนอินโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานเทรติโนอิน
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ tretinoin, retinoids อื่น ๆ เช่น acitretin (Soriatane), etretinate 
(Tegison), bexarotene หรือ isotretinoin (Accutane, Claravis, Sotret) ยาอื่น ๆ พาราเบน (สารกันบูด) หรืออื่น ๆ 
ของส่วนผสมอื่นๆ ในแคปซูลเทรติโนอิน สอบถามรายการส่วนผสมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ
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แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพรที่
คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี:้ กรด aminocaproic (Amicar); ตัวป้องกันช่องแคลเซียมบางชนิด
เช่น diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac, อื่น ๆ ) และ verapamil (Calan, Covera, Isoptin, Verelan); ไซเมทิดนี 
(Tagamet); ไซโคลสปอริน (Sandimune, Gengraf, Neoral); erythromycin (EES, Erythrocin, E-Mycin); ไฮดรอกซี
ยูเรีย (Droxia); คีโตโคนาโซล (ไนโซรัล); เพนโทบาร์บิทัล; ฟีโนบาร์บิทลั; ไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane); สเตียรอยด์ใน
ช่องปากเช่น dexamethasone (Decadron, Dexone), methylprednisolone (Medrol) และ prednisone 
(Deltasone); ยาปฏิชีวนะ tetracycline เช่น demeclocycline (Declomycin), doxycycline (Monodox, 
Vibramycin, อื่น ๆ ), minocycline (Minocin), oxytetracycline (Terramycin) และ tetracycline (Sumycin, 
Tetrex, อื่น ๆ ); กรดทราเนซามิก (Cyklokapron); และวิตามินเอ แพทย์ของคุณอาจจําเป็นต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจ
สอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมีผลต่อเทรติโนอินด้วย ดังนั้นควรแจ้งให้แพทย์ทราบ
เกี่ยวกับยาทั้งหมดทีคุ่ณกําลังใชอ้ยู่ แม้แตย่าที่ไมป่รากฏในรายการนี้

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมหีรือเคยได้รับปริมาณคอเลสเตอรอลทีเ่พิ่มขึ้น (สารคล้ายไขมัน) และสารไขมัน
อื่นๆ ในเลือด หรือโรคตับหรือโรคหัวใจเพิ่มขึ้นหรือไม่

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังให้นมบุตร

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ใหแ้จ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ยาเทรติโนอิน

คุณควรรู้ว่า Tretinoin อาจทําใหเ้กิดอาการวิงเวียนศีรษะหรือปวดหัวอย่างรุนแรง อย่าขับรถหรือใช้เครื่องจักรจนกว่าคุณจะรู้ว่า
ยานี้ส่งผลต่อคุณอย่างไร

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการกินส้มโอและดื่มนํ้าเกรพฟรุตขณะทานยานี้

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Tretinoin อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไม่หายไป:

ความอ่อนแอ

เหนื่อยมาก

ตัวสั่น

ความเจ็บปวด

ปวดหู

รู้สึกอิ่มในหู

ผิวแห้ง

ผื่น

ผมร่วง
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ท้องผูก

ท้องเสีย

อาการปวดท้อง

อิจฉาริษยา

เบื่ออาหาร

ลดนํ้าหนัก

ปวดกระดูก

อาการวิงเวียนศีรษะ

ชา แสบร้อน หรือรู้สึกเสียวซ่าที่มือหรือเท้า

ความกังวลใจ

ภาวะซึมเศร้า

นอนหลับยากหรือหลับยาก

ความสับสน

ความปั่นป่วน

ภาพหลอน (เห็นสิ่งต่าง ๆ หรือได้ยินเสียงที่ไม่มอียู่)

ปัสสาวะลําบาก

ล้าง

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

ปวดหัว

คลื่นไส้

อาเจียน

ตาพร่ามัวหรือภาพซ้อนหรือปัญหาการมองเห็นอื่น ๆ

ชํ้าหรือมีเลือดออกผิดปกติ

อาเจียนเป็นเลือดหรือดูเหมือนกากกาแฟ

อุจจาระสีแดงหรือดําและชักช้า

หัวใจเต้นผิดจังหวะ

สูญเสียการได้ยิน

เลือดออก

การติดเชื้อ

Tretinoin อาจเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลและไขมันอื่น ๆ ในเลือดของคุณ และอาจหยุดการทํางานของตับได้ตามปกติ แพทย์ของ
คุณจะตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังเพื่อดูว่าคุณกําลังประสบกับผลข้างเคียงเหล่านี้หรือไม่
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Tretinoin 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 เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องใหห้่างจากความร้อนและความชื้นส่วนเกิน (ไม่ใช่
ในห้องนํ้า)

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:
ปวดหัว

ล้าง

ริมฝีปากแดง แตกและเจ็บ

อาการปวดท้อง

อาการวิงเวียนศีรษะ

สูญเสียการประสานงาน

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ เกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a608032.html 5/6

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://goo.gl/c4Rm4p
http://www.upandaway.org/
https://www.poisonhelp.org/help


14/14/22, 15:49 น. Tretinoin สมุนไพรยาและอาหารเสริม

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายชื่อยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์) ทั้งหมด
ที่คุณกําลังใช้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่
ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญทีพ่กติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

เวสนอยด์®

แก้ไขล่าสุด - 09/15/2016
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