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ออกเสียงว่า (ar' se nik trye ox' ide)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

ควรให้สารหนูไตรออกไซด์ภายใต้การดูแลของแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการรักษาผู้ทีเ่ป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว (มะเร็ง
เม็ดเลือดขาว) เท่านั้น

สารหนูไตรออกไซด์อาจทําใหเ้กิดกลุ่มอาการที่ร้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตที่เรียกว่ากลุ่มอาการความแตกต่างของ APL 
แพทย์ของคุณจะตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังเพื่อดูว่าคุณกําลังเป็นโรคนีห้รือไม่ แพทย์ของคุณอาจขอให้คุณชั่งนํ้าหนักตัว
เองทุกวันในช่วงสองสามสัปดาห์แรกของการรักษา เนื่องจากการเพิ่มของนํ้าหนักเป็นอาการของ APL differentiation 
syndrome หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ทันท:ี มีไข้ นํ้าหนักเพิ่มขึ้น หายใจลําบาก หายใจลําบาก อาการ
เจ็บหน้าอก หรือไอ ทีส่ัญญาณแรกทีบ่่งบอกว่าคุณกําลังพัฒนากลุ่มอาการ APL differentiation แพทย์ของคุณจะสั่งยา
อย่างน้อยหนึ่งชนิดเพื่อรักษาโรคนี้

สารหนูไตรออกไซด์อาจทําให้ QT ยืดออก (กล้ามเนื้อหัวใจใช้เวลาในการชาร์จระหว่างเต้นนานขึ้นเนื่องจากการรบกวนทางไฟฟ้า) ซึ่งอาจทําให้เกิดปัญหา

จังหวะการเต้นของหัวใจทีร่้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิต ก่อนที่คุณจะเริ่มการรักษาด้วยสารหนูไตรออกไซด์ แพทยข์องคุณจะสั่งการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 

(ECG; การทดสอบที่บันทึกกิจกรรมทางไฟฟ้าของหัวใจ) และการทดสอบอื่น ๆ เพื่อดูว่าคุณมีอาการทางไฟฟ้าในหัวใจอยู่แล้วหรือมีความเสี่ยงสูงกว่าปกติ 

การพัฒนาสภาพนี้ แพทยข์องคุณจะติดตามคุณอย่างใกล้ชิดและจะสั่ง ECG และการทดสอบอื่น ๆ ระหว่างการรักษาด้วยสารหนูไตรออกไซด์ แจ้งให้แพทย์

ประจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยมีหรือเคยมี QT ที่ยืดออก ภาวะหัวใจล้มเหลว การเต้นของหัวใจผิดปกติ หรือระดับโพแทสเซียมหรือแมกนีเซียมในเลือด

ตํ่า แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณกําลังใชย้าต่อไปนี:้ amiodarone (Nexterone, Pacerone), amphotericin (Abelcet, Amphotec, 

Fungizone), cisapride (Propulsid), disopyramide (Norpace), ยาขับปัสสาวะ ('ยานํ้า'), dofetilide (Tikosyn), erythromycin (EES, E-

Mycin, Erythrocin), moxifloxacin (Avelox), pimozide (Orap), procainamide (Procanbid, Pronestyl), quinidine (Quinidex), sotalol 

(Betapace, Betapace AF), sparfloxacin (Zagam), thioridazine (Mellaril) และ ziprasidone (Geodon) โทรเรียกแพทยข์องคุณทันทหีากคุณ

มีอาการหัวใจเต้นผิดปกตหิรือเต้นเร็วหรือเป็นลมระหว่างการรักษาด้วยสารหนไูตรออกไซด์ Pronestyl), quinidine (Quinidex), sotalol (Betapace, 

Betapace AF), sparfloxacin (Zagam), thioridazine (Mellaril) และ ziprasidone (Geodon) โทรเรียกแพทยข์องคุณทันทหีากคุณมีอาการหัวใจ

เต้นผิดปกติหรือเต้นเร็วหรือเป็นลมระหว่างการรักษาด้วยสารหนูไตรออกไซด์ Pronestyl), quinidine (Quinidex), sotalol (Betapace, Betapace 

AF), sparfloxacin (Zagam), thioridazine (Mellaril) และ ziprasidone (Geodon) โทรเรียกแพทยข์องคุณทันทหีากคุณมีอาการหัวใจเต้นผิดปกติ

หรือเต้นเร็วหรือเป็นลมระหว่างการรักษาด้วยสารหนูไตรออกไซด์

การฉีดสารหนูไตรออกไซด์อาจทําใหเ้กิดโรคไขส้มองอักเสบ (ความสับสน ปัญหาความจํา และปัญหาอื่นๆ ที่เกิดจากการทํางาน
ของสมองผิดปกติ) แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณดื่มหรือเคยดื่มแอลกอฮอลป์ริมาณมาก ถ้าคุณมีกลุ่ม
อาการ malabsorption (มปีัญหาในการดูดซับอาหาร) มีคุณค่าทางโภชนาการ
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ขาดหรือถ้าคุณกําลังใช้ furosemide (Lasix) หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันท:ี สับสน; หมด
สติ; อาการชัก; การเปลี่ยนแปลงคําพูด ปัญหาเกี่ยวกับการประสานงาน การทรงตัว หรือการเดิน หรือการเปลี่ยนแปลงทาง
สายตา เช่น การรับรู้ทางสายตาลดลง ปัญหาในการอ่าน หรือการมองเห็นซ้อน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าครอบครัวหรือผู้ดูแลของ
คุณรู้ว่าอาการใดทีอ่าจร้ายแรง เพื่อให้พวกเขาสามารถเข้ารับการรักษาได้หากคุณไม่สามารถโทรหาตัวเองได้

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบบางอย่างก่อนและหลังเพื่อตรวจสอบ
การตอบสนองของร่างกายคุณต่อสารหนูไตรออกไซด์

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้สารหนไูตรออกไซด์

hy เป็นยานี้กําหนด?

สารหนูไตรออกไซดใ์ช้ร่วมกับ tretinoin เพื่อรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด promyelocytic leukemia (APL; มะเร็งชนิดหนึ่งที่มี
เซลล์เม็ดเลือดที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมากเกินไปในเลือดและไขกระดูก) ในบางคนเป็นการรักษาครั้งแรก นอกจากนีย้ังใชใ้นการรักษา 
APL ในผู้ป่วยบางรายที่ยังไมไ่ด้รับความช่วยเหลือจากเคมบีําบัดประเภทอื่นหรือผู้ที่มีอาการดีขึ้นแต่กลับแย่ลงหลังการรักษาด้วยเรติ
นอยด์และเคมีบําบัดประเภทอื่นๆ สารหนูไตรออกไซด์อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่ายาต้านเนื้องอก มันทํางานโดยชะลอหรือหยุดการเจริญ
เติบโตของเซลลม์ะเร็ง

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

สารหนูไตรออกไซดม์าในรูปแบบสารละลาย (ของเหลว) ที่จะฉีดเข้าเส้นเลือดโดยแพทย์หรือพยาบาลในสํานักงานทางการแพทย์หรือ
คลินิก โดยปกติแล้ว สารหนูไตรออกไซด์จะถูกฉีดเข้าไปภายใน 1 ถึง 2 ชั่วโมง แต่อาจฉีดได้นานถึง 4 ชั่วโมงหากพบผลข้างเคียง
ระหว่างการให้ยา โดยปกติจะได้รับวันละครั้งในช่วงเวลาทีก่ําหนด

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนได้รับการฉีดสารหนูไตรออกไซด์
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้สารหนูไตรออกไซด์ ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในการฉีดสารหนไูตรออกไซด์ 
สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพรที่
คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงยาทีร่ะบุไว้ในส่วนคําเตือนทีส่ําคัญ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือ
ตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมหีรือเคยเป็นโรคตับหรือไต

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือหากคุณวางแผนที่จะเป็นพ่อของลูก หากคุณเป็นผู้หญิง คุณจะ
ต้องทําการทดสอบการตั้งครรภก์่อนเริ่มการรักษา และใชก้ารคุมกําเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ระหว่างการรักษาและอย่างน้อย 
6 เดือนหลังจากให้ยาครั้งสุดท้าย หากคุณเป็นผู้ชาย คุณและคู่ครองของคุณควรใชก้ารคุมกําเนิดอย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่
คุณได้รับสารหนู
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การฉีดไตรออกไซด์และเป็นเวลา 3 เดือนหลังการให้ยาครั้งสุดท้าย หากคุณหรือคู่ของคุณตั้งครรภข์ณะใช้ยานี้ ให้โทรเรียก
แพทย์ของคุณ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการใชก้ารคุมกําเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ระหว่างการรักษาด้วยสารหนไูตร
ออกไซด์ สารหนูไตรออกไซด์อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูก แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าไม่ควรใหน้มลูกระหว่างการรักษาและเป็นเวลา 2 สัปดาหห์ลัง
จากให้ยาครั้งสุดท้าย

คุณควรรู้ว่ายานี้อาจลดภาวะเจริญพันธุ์ในผู้ชาย พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการได้รับสารหนูไตรออกไซด์

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ใหแ้จ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณได้รับสารหนไูตรออกไซด์

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

การฉีดสารหนูไตรออกไซดอ์าจทําใหน้ํ้าตาลในเลือดเพิ่มขึ้น โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหากคุณมี
อาการนํ้าตาลในเลือดสูง (นํ้าตาลในเลือดสูง):

กระหายนํ้ามาก

ปัสสาวะบ่อย

หิวมาก

ความอ่อนแอ

มองเห็นภาพซ้อน

หากไม่รักษาภาวะนํ้าตาลในเลือดสูง อาจเกิดภาวะที่ร้ายแรงถึงชีวิตที่เรียกว่าภาวะกรดซิโตนจากเบาหวาน
ได้ รับการรักษาพยาบาลทันทีหากคุณมีอาการเหล่านี้:

ปากแห้ง

คลื่นไส้และอาเจียน

หายใจถี่

ลมหายใจที่มีกลิ่นผลไม้

สติลดลง

การฉีดสารหนูไตรออกไซดอ์าจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรง
หรือไมห่ายไป:

เหนื่อยเหลือเกิน

อาการวิงเวียนศีรษะ

ปวดหัว

ท้องเสีย

อาการบวมทีแ่ขน มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาท่อนล่าง
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ผื่น

อาการคัน

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

ชํ้าหรือมีเลือดออกผิดปกติ

อาเจียนเป็นเลือดหรือดูเหมือนกากกาแฟ

อุจจาระเป็นสดีําและชักช้าหรือมเีลือดแดงสด

ปัสสาวะน้อยลง

ลมพิษ

การฉีดสารหนูไตรออกไซด์อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่รับยานี้

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
ตื่นขึ้นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

อาการของยาเกินขนาดอาจรวมถึง:
อาการชัก

กล้ามเนื้ออ่อนแรง

ความสับสน

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

ถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามเกี่ยวกับการฉีดสารหนูไตรออกไซด์

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

ชื่อแรนด์

Trisenox®

แก้ไขล่าสุด - 08/15/2019
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14/14/22, 15:51 น. การฉีดสารหนไูตรออกไซด์ สมุนไพรยาและอาหารเสริม

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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