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Trihexyphenidyl
ออกเสียงว่า (trye hex ee fen 'i dil)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Trihexyphenidyl ใช้ร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษาอาการของโรคพาร์กินสัน (PD; ความผิดปกติของระบบประสาทที่ทําให้เกิด
ปัญหากับการเคลื่อนไหว การควบคุมกล้ามเนื้อ และการทรงตัว) และเพื่อควบคุมอาการ extrapyramidal (อาการสั่น พูดไม่
ชัด) ทีเ่กิดจากยาบางชนิด . Trihexyphenidyl อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า antimuscarinics มันทํางานโดยการผ่อนคลายกล้าม
เนื้อและแรงกระตุ้นเส้นประสาททีค่วบคุมการทํางานของกล้ามเนื้อ

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Trihexyphenidyl มาในรูปแบบแท็บเล็ตและยาอายุวัฒนะ (ของเหลว) ที่ต้องใช้ทางปาก มักจะมีหรือไม่มีอาหารสามหรือสี่ครั้ง
ต่อวัน รับประทานไตรเฮกซีเฟนิดิลในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือ
เภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้ trihexyphenidyl ตรงตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่
แพทย์ของคุณกําหนด

อย่าหยุดทานไตรเฮกซเีฟนิดิลโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกําลังใช้ยาอื่นๆ ด้วย การหยุดกะทันหันอาจ
ทําใหอ้าการของโรคพาร์กินสันกลับมา

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้บางครั้งมีกําหนดสําหรับการใช้งานอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัตติาม?

ก่อนรับประทานไตรเฮกซีเฟนิดิล
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรของคุณทราบ หากคุณแพ้ยาไตรเฮกซีเฟนิดลิ ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในการเตรียมไตรเฮกซี
เฟนิดิล สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบฉลากบรรจภุัณฑ์เพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ยากล่อมประสาท
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แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมีหรือเคยเป็นโรคต้อหิน ความดันโลหิตสูง ปัญหาเกี่ยวกับระบบทาง
เดินปัสสาวะหรือต่อมลูกหมาก ปัญหาในกระเพาะอาหาร หรือโรคหัวใจ ไต หรือตับ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังให้นมบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับประทานไตรเฮก
ซีเฟนิดิล ใหต้ิดต่อแพทยข์องคุณ

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ยาไตรเฮกซีเฟนิดิล

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงและประโยชน์ของการใช้ trihexyphenidyl หากคุณอายุ 65 ปีขึ้นไป ผู้สูง
อายุมักไม่ควรใชไ้ตรเฮกซีเฟนิดิลเพราะไม่ปลอดภัยหรือมีประสิทธิภาพเท่ากับยาอื่นๆ ทีส่ามารถใช้รักษาอาการเดียวกันได้

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ใหท้านอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทยจ์ะแจ้งใหคุ้ณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันทีที่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตาม
ตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

Trihexyphenidyl อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไมห่าย
ไป:

อาการวิงเวียนศีรษะหรือตาพร่ามัว

ปากแห้ง

ท้องเสีย

อาเจียน

ท้องผูก

ปวดหัว

ปัสสาวะลําบาก

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

ผื่น

หัวใจเต้นเร็วผิดปกติหรือเต้นแรง

ไข้

ความสับสน

อาการหลงผิดหรือภาพหลอน
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Trihexyphenidyl อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะที่คุณ
กําลังใช้ยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงทีร่้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
จาก 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 เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นที่มากเกิน
ไป (ไม่ใช่ในห้องนํ้า)

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

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

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?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบการ
ตอบสนองของคุณต่อ trihexyphenidyl

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์) 
ทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัว
ไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญที่พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็น
ข้อมูลสําคัญเช่นกัน
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ชื่อแรนด์

Artane®¶

เตรมิน®¶

¶ -สินค้าแบรนด์นี้ไม่มีวางจําหน่ายแล้ว อาจมีทางเลือกทั่วไป

แก้ไขล่าสุด - 07/15/2018
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