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hy เป็นยานี้กําหนด?

Orphenadrine ใช้กับการพักผ่อน กายภาพบําบัด และมาตรการอื่นๆ เพื่อบรรเทาอาการปวดและความรู้สึกไม่สบายที่เกิด
จากความเครียด เคล็ดขัดยอก และการบาดเจ็บของกล้ามเนื้ออื่นๆ Orphenadrine อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่ายาคลายกล้าม
เนื้อโครงร่าง มันทํางานโดยเปลี่ยนวิธีที่ร่างกายรู้สึกปวดกล้ามเนื้อ

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Orphenadrine มาในรูปแบบแท็บเล็ตและแท็บเล็ตที่ออกฤทธิน์าน (ออกฤทธิน์าน) เพื่อใช้ทางปาก โดยปกตจิะใช้เวลาวันละ
สองครั้ง พยายามใช้ orphenadrine ในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอให้
แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้ orphenadrine ตามที่กําหนดไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อย
กว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

กลืนเม็ดยาแบบขยายออกทั้งหมด อย่าแยกเคี้ยวหรือบดขยี้

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่นได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัตติาม?

ก่อนรับประทานออร์เฟนาดรีน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพย้าออร์เฟนาดรีน ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดออร์เฟนาดรีนหรือยา
เม็ดเสริม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: amantadine (Symadine, Symmetrel), 
fluphenazine (Prolixin), haloperidol (Haldol), ยารักษาโรคหวัดหรือภูมิแพ้, ยารักษาโรคซึมเศร้า, 
perphenazine (Trilafon), prochlorperazine (Compazine), promethazine (Phenergan) ยาระงับประสาท 
ยานอนหลับ และไตรฟลูโอเปอราซีน (Stelazine) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่าง
ระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคต้อหิน myasthenia gravis; แผลพุพอง; ทาง
เดินปัสสาวะหรือลําไส้อุดตัน; ต่อมลูกหมากโต การเต้นของหัวใจผิดปกต;ิ หรือโรคตับ ไต หรือโรคหัวใจ
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แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังให้นมบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับประทานออร์เฟ
นาดรีน ให้ติดต่อแพทยข์องคุณ

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงและประโยชน์ของการรับประทาน orphendrine หากคุณอายุ 65 ปีขึ้นไป 
ผู้สูงอายุมักไม่ควรรับประทาน orphenadrine เพราะไม่ปลอดภัยเท่ากับยาอื่นๆ ที่สามารถใช้รักษาอาการเดียวกันได้

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ยาออร์เฟนาดรีน

คุณควรรู้ว่ายานี้อาจทําให้คุณง่วงได้ อย่าขับรถหรือใช้เครื่องจักรจนกว่าคุณจะรูว้่ายา orphenadine จะส่ง
ผลต่อคุณอย่างไร

ถามแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการใช้แอลกอฮอลอ์ย่างปลอดภัยในขณะที่คุณใช้ยานี้ แอลกอฮอล์สามารถทําให้ผลข้างเคียง
ของ orphenadrine แย่ลงได้

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ใหท้านอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทยจ์ะแจ้งใหคุ้ณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันทีที่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตาม
ตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

Orphenadrine อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไม่หายไป:

ปากแห้ง

อาการง่วงนอน

อาการวิงเวียนศีรษะหรือหน้ามืด

ท้องเสีย

อาเจียน

ท้องผูก

ปัสสาวะลําบาก

มองเห็นภาพซ้อน

ปวดหัว

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นผิดปกติ

เป็นลม

ความสับสน
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ภาพหลอน

ผื่นทีผ่ิวหนัง

หากคุณพบผลข้างเคียงทีร่้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
จาก MedWatch ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) หรือทางโทรศัพท์ 
(1-800-332-1088)

Orphenadrine อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณประสบปัญหาผิดปกติใด ๆ ระหว่างการ
รักษาด้วย orphenadrine

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกําจัดยานี้?

เก็บยานี้ไวใ้นภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นที่มากเกิน
ไป (ไม่ใช่ในห้องนํ้า)

ควรกําจัดยาที่ไม่จําเป็นด้วยวิธีพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่
ควรทิ้งยานี้ลงในชักโครก วิธีทีด่ีที่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใช้โปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อ
แผนกขยะ/รีไซเคิลในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซต์การกําจัดยาอย่าง
ปลอดภัยของ FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึง
โปรแกรมรับคืน

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

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

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

เก็บนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์ของคุณ

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายชื่อยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์) 
ทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรืออาหารอื่นๆ
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อาหารเสริม คุณควรนํารายการนี้ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูล
สําคัญที่พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินกเ็ป็นข้อมูลสําคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

Disipal®¶

Norflex®¶

ชื่อแรนด์ของผลิตภัณฑผ์สม

Invagesic®(มีแอสไพริน คาเฟอีน ออร์เฟนาดรีน
)

นอร์เจซิก®(มีแอสไพริน คาเฟอีน ออร์เฟนาดรีน)

เด็กกําพร้า®(มีแอสไพริน คาเฟอีน ออร์เฟ
นาดรีน)¶

¶ -สินค้าแบรนด์นี้ไม่มีวางจําหน่ายแล้ว อาจมีทางเลือกทั่วไป

แก้ไขล่าสุด - 05/15/2017

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

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682162.html 4/4

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

