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การฉีด Triptorelin
เด่นชัดว่าเป็น (การเดินทาง '' toe rel' ใน)

hy เป็นยานี้กําหนด?

การฉีด Triptorelin (Trelstar) ใชเ้พื่อรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งต่อมลูกหมากขั้นสูง การฉีด Triptorelin 
(Triptodur) ใช้รักษาภาวะก่อนวัยอันควรตอนกลาง (CPP) ซึ่งเป็นภาวะทีท่ําให้เด็กเข้าสู่วัยเจริญพันธุเ์ร็วเกินไป ส่งผลให้
กระดูกเจริญเติบโตเร็วกว่าปกตแิละมีลักษณะทางเพศ) ในเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไป การฉีด Triptorelin อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า 
agonists gonadotropin-releasing hormone (GnRH) มันทํางานโดยการลดปริมาณของฮอร์โมนบางชนิดในร่างกาย

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

การฉีด Triptorelin (Trelstar) เป็นการระงับแบบยืดออก (ออกฤทธิน์าน) เพื่อฉีดเข้าไปในกล้ามเนื้อของก้นโดยแพทย์หรือ
พยาบาลในสํานักงานแพทยห์รือคลินิก การฉีด Triptorelin (Trelstar) ยังมาพร้อมกับการระงับแบบขยายเพื่อฉีดเข้าไปใน
กล้ามเนื้อของก้นหรือต้นขาโดยแพทย์หรือพยาบาลในสํานักงานแพทย์หรือคลินิก เมื่อใช้สําหรับมะเร็งต่อมลูกหมาก มักจะฉีด 
triptorelin (Trelstar) 3.75 มก. ทุก 4 สัปดาห์ การฉีด triptorelin (Trelstar) 11.25 มก. มักจะได้รับทุก 12 สัปดาห์ หรือ
การฉีด triptorelin 22.5 มก. (Trelstar) ) โดยปกติจะได้รับทุก 24 สัปดาห์ เมื่อใช้ในเด็กที่มีวัยแรกรุ่นกลางๆ มักฉีด 
triptorelin (Triptodur) 22.5 มก. ทุก 24 สัปดาห์

Triptorelin อาจทําให้ฮอร์โมนบางชนิดเพิ่มขึ้นในช่วงสองสามสัปดาห์แรกหลังการฉีด แพทย์ของคุณจะตรวจสอบคุณอย่าง
ระมัดระวังสําหรับอาการใหม่หรืออาการที่แย่ลงในช่วงเวลานี้

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัตติาม?

ก่อนไดร้ับการฉีด triptorelin
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ triptorelin, goserelin (Zoladex), histrelin (Supprelin LA, 
Vantas), leuprolide (Eligard, Lupron), nafarelin (Synarel), ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในการฉีด 
triptorelin สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม
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แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สมุน
ไพรอื่นๆ ที่คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: amiodarone (Nexterone, Pacerone); บูโพรพิ
ออน (Aplenzin, Wellbutrin, Zyban); carbamazepine (Tegretol, Teril, อื่น ๆ ); เมธิลโดปา (ในอัลโดริล); 
metoclopramide (Reglan); reserpine หรือ selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) เช่น 
fluoxetine (Prozac, Sarafem), sertraline (Zoloft) และ paroxetine (Paxil) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาด
ยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณหรือใครก็ตามในครอบครัวของคุณเคยเป็นโรค QT มานาน (เงื่อนไขที่เพิ่ม
ความเสี่ยงของการเกิดการเต้นของหัวใจผิดปกติที่อาจทําให้เป็นลมหรือเสียชีวิตอย่างกะทันหัน) แจ้งแพทย์ของคุณด้วย
หากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคเบาหวาน มะเร็งที่แพร่กระจายไปยังกระดูกสันหลัง (กระดูกสันหลัง); การอุดตันทางเดิน
ปัสสาวะ (การอุดตันที่ทําใหป้ัสสาวะลําบาก) โพแทสเซียมแคลเซียมหรือแมกนีเซียมในเลือดในระดับตํ่าอาการหัวใจวาย 
หัวใจล้มเหลว; ความเจ็บป่วยทางจิต อาการชักหรือโรคลมชัก; โรคหลอดเลือดสมอง มินิสโตรก หรือปัญหาสมองอื่นๆ 
เนื้องอกในสมอง หรือโรคหัวใจ ไต หรือตับ

คุณควรรู้ว่าไม่ควรใช้ triptorelin ในสตรทีี่ตั้งครรภ์หรือสามารถตั้งครรภไ์ด้ แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่
จะตั้งครรภ์ หรือกําลังให้นมบุตร หากคุณคิดว่าคุณตั้งครรภ์ขณะใช้การฉีดทริปโทเรลิน ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที 
การฉีด Triptorelin อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ใหท้านอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทยจ์ะแจ้งใหคุ้ณทราบ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

การฉีด Triptorelin อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรง
หรือไมห่ายไป:

ปวดหัว

อิจฉาริษยา

ท้องผูก

ร้อนวูบวาบ (คลื่นความร้อนในร่างกายเล็กน้อยหรือรุนแรง) เหงื่อออกหรือชื้น

ความสามารถหรือความต้องการทางเพศลดลง

อารมณ์เปลี่ยนแปลง เช่น ร้องไห้ หงุดหงิด ใจร้อน โกรธ ก้าวร้าว

ปวดขาหรือข้อ

เจ็บหน้าอก

ภาวะซึมเศร้า

ปวด คัน บวม หรือแดงบริเวณทีฉ่ีดยา

นอนหลับยากหรือหลับยาก

ไอ

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันทีหรือรับ
การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

ลมพิษ
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ผื่น

อาการคัน

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

บวมที่ใบหน้า ตา ปาก คอ ลิ้น หรือริมฝีปาก

เสียงแหบ

อาการชัก

อาการเจ็บหน้าอก

ปวดแขน หลัง คอ หรือขากรรไกร

พูดช้าหรือพูดยาก

อาการวิงเวียนศีรษะหรือเป็นลม

ความอ่อนแรงหรือชาทีแ่ขนหรือขา

ขยับขาไม่ได้

ปวดกระดูก

ปัสสาวะเจ็บปวดหรือปัสสาวะลําบาก

เลือดในปัสสาวะ

ปัสสาวะบ่อย

กระหายนํ้ามาก

ความอ่อนแอ

มองเห็นภาพซ้อน

ปากแห้ง

คลื่นไส้

อาเจียน

ลมหายใจที่มกีลิ่นผลไม้

สติลดลง

ในเด็กที่ได้รับการฉีด triptorelin (Triptodur) สําหรับวัยแรกรุ่นในวัยแรกรุ่น อาการใหม่หรือแย่ลงของการพัฒนาทางเพศ
อาจเกิดขึ้นในช่วงสองสามสัปดาห์แรกของการรักษา ในเด็กผู้หญิง การเริ่มมีประจําเดือนหรือเป็นจุด (เลือดออกทางช่อง
คลอดเล็กน้อย) อาจเกิดขึ้นในช่วงสองเดือนแรกของการรักษานี้ หากเลือดออกต่อเนื่องเกินเดือนที่สอง ให้โทรเรียกแพทย์
ของคุณ

การฉีด Triptorelin อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะที่ใช้ยา
นี้

หากคุณพบผลข้างเคียงทีร่้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
จาก MedWatch ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a611047.html 3/5



14/14/22, 15:31 น. การฉีด Triptorelin สมุนไพรยาและอาหารเสริม

(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 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่https://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก 
หรือตื่นขึ้นไม่ได้ ใหโ้ทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทยแ์ละห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารและทําการวัดร่างกาย
บางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อการฉีดทริปโตเรลิน ควรตรวจนํ้าตาลในเลือดและฮีโมโกลบินใน
เลือด (HbA1c) เป็นประจํา

ก่อนทําการทดสอบในห้องปฏิบัติการ แจ้งแพทย์และเจ้าหน้าทีห่้องปฏิบัติการว่าคุณได้รับการฉีดทริปโตเรลิน

ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการฉีดทริปโทเรลิน

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

ชื่อแรนด์

Trelstar®

ทริปโตดูร์®

แก้ไขล่าสุด - 01/15/2018

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
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