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คําเตือนทีส่ําคัญ:

Ticlopidine อาจทําให้เซลลเ์ม็ดเลือดขาวลดลงซึ่งต่อสูก้ับการติดเชื้อในร่างกาย หากคุณมีไข้ หนาวสั่น เจ็บคอ หรือ
สัญญาณอื่นๆ ของการติดเชื้อ ให้โทรเรียกแพทย์ทันที

Ticlopidine อาจทําให้เกล็ดเลือดลดลงที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอาการทีร่วมถึงการบาดเจ็บที่
เซลล์เม็ดเลือดแดง ทําให้เกิดภาวะโลหิตจาง ไตผิดปกติ ระบบประสาทเปลี่ยนแปลง และมีไข้ ภาวะนีเ้รียกว่า thrombotic 
thrombocytopenic purpura (TTP)

โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหากคุณมสีีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา,   จุด (ผื่น) บนผิวหนัง, สซีีด, มีไข,้ พูดยาก, ชัก, 
อ่อนแอที่ด้านข้างของร่างกายหรือปัสสาวะสีเข้ม

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิาร โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 3 เดือนแรกของการรักษา เพื่อตรวจสอบการตอบสนองต่อยาไทโคลพิดีนของคุณ

hy เป็นยานี้กําหนด?

Ticlopidine ใชเ้พื่อลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองในผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือมีสัญญาณเตือนของโรคหลอด
เลือดสมองและผูท้ี่ไม่สามารถรักษาด้วยแอสไพรินได้ Ticlopidine ยังใชร้่วมกับแอสไพรินเพื่อป้องกันไม่ใหล้ิ่มเลือดก่อตัวในหลอด
เลือดหัวใจ (หลอดโลหะทําการผ่าตัดในหลอดเลือดอุดตันเพื่อปรับปรุงการไหลเวียนของเลือด) มันทํางานโดยป้องกันไม่ให้เกล็ด
เลือด (เซลล์เม็ดเลือดชนิดหนึ่ง) สะสมและก่อตัวเป็นก้อน

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Ticlopidine มาในรูปแบบเม็ดรับประทานทางปาก มักใชว้ันละสองครั้ง ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้
แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ทานยาตโิคลพดิีนให้ตรงตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อย
กว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

ทานตโิคลพิดีนต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานยาติโคลพดิีนโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์
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ใช้สําหรับยานี้

ยังใช้ Ticlopidine ก่อนการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดและในการรักษาโรคเคียว, โรคไตบางชนิด (โรคไตวายเฉียบพลัน) และหลอดเลือด
แดงอุดตันที่ขา พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงทีเ่ป็นไปได้ของการใช้ยานีส้ําหรับสภาพของคุณ

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานยาตโิคลพิดีน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาไทโคลพดิีน ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในยาเม็ดทิคโลพิดีน

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพรที่
คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี:้ ยาลดกรด ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ('ยาละลายลิ่มเลือด') เช่น วาร์
ฟาริน (คูมาดิน), แอสไพริน, ซิเมทิดีน (ทากาเมต), โคลพโิดเกรล (พลาวิก), ดิจอกซิน (ลานอกซิน) และธโีอฟีลลีน (ธีโอ-ดูร)์ 
แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

หากคุณใช้ยาลดกรด (Maalox, Mylanta) ให้กินก่อน 1 ชั่วโมงหรือ 2 ชั่วโมงหลังจากรับประทานยาไทคโลพดิีน

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคตับ เลือดออกผิดปกติ มีเลือดออกเป็นแผล จํานวน
เม็ดเลือดตํ่า (นิวโทรพีเนีย ภาวะเกล็ดเลือดตํ่า โลหิตจาง TTP) โรคไต คอเลสเตอรอลในเลือดสูง หรือไขมันในเลือดสูง (
ไตรกลีเซอไรด์)

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะทานยาไทคโลพดิีน ให้
ติดต่อแพทย์ของคุณ

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงและประโยชน์ของการใช้ ticlopidine หากคุณอายุ 65 ปีขึ้นไป ผู้สูงอายุมักไม่ควร
รับประทาน ticlopidine เพราะไม่ปลอดภัยหรือมปีระสิทธิภาพเท่ากับยาอื่น ๆ ที่สามารถใชร้ักษาอาการเดียวกันได้

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ใหแ้จ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ยาทโิคลพดิีน แพทย์ของ
คุณอาจบอกให้คุณหยุดใช้ทิคโลพดิีน 10 ถึง 14 วันก่อนหัตถการของคุณ ทําตามคําแนะนําเหล่านี้

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

เว้นแต่แพทย์จะบอกคุณเป็นอย่างอื่น ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไป

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

ไทโคลพิดนีอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไมห่ายไป:

คลื่นไส้
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ท้องเสีย

อาเจียน

อาการปวดท้อง

เบื่ออาหาร

แก๊ส

ปวดหัว

อาการคัน

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ หรือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

มีไข้ เจ็บคอ หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

อุจจาระสีอ่อน

ผื่นที่ผิวหนัง

ไทโคลพิดีนอาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่คุณกําลังใช้ยานี้

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 เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นทีม่ากเกินไป (
ไม่ใช่ในห้องนํ้า)

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

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

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด
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ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ทีh่ttps://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก หรือ
ตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

Ticlopidine ป้องกันไม่ให้เลือดจับตัวเป็นลิ่ม ดังนั้นอาจใชเ้วลานานกว่าปกติในการหยุดเลือดหากคุณถูกตัดหรือได้รับบาดเจ็บ 
หลีกเลี่ยงกิจกรรมทีม่ีความเสี่ยงสูงทีจ่ะทําให้เกิดการบาดเจ็บ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากเลือดออกผิดปกติ

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

Ticlid®¶

¶ -สินค้าแบรนดน์ี้ไม่มีวางจําหน่ายแล้ว อาจมทีางเลือกทั่วไป
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สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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