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คําเตือนทีส่ําคัญ:

ผู้ที่รับประทานยาเพรัมพาเนลมีการเปลี่ยนแปลงสุขภาพจิตและพฤติกรรมทีร่้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิต โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งมีความเกลียดชังหรือก้าวร้าวต่อผู้อื่นมากขึ้น แจ้งแพทย์หากคุณเคยเป็นหรือเคยมีอาการป่วยทางจิตหรือมีพฤติกรรม
ก้าวร้าว อย่างไรก็ตาม คุณควรรู้ว่าสามารถพัฒนาการเปลี่ยนแปลงสุขภาพจิตและพฤติกรรมเหล่านีไ้ด้ในขณะที่รับประทานยา
เพแรมพาเนล แม้ว่าคุณจะไมเ่คยมีปัญหาสุขภาพจิตหรือพฤติกรรมใดๆ มาก่อนก็ตาม คุณ ครอบครัว หรือผู้ดูแลควรโทรหา
แพทย์ทันที หากคุณพบการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ พฤติกรรม หรือบุคลิกภาพระหว่างการรักษาด้วยยาเพรัมพาเนล หรือ
นานถึงหนึ่งเดือนหลังจากหยุดการรักษา แพทย์ของคุณจะติดตามสุขภาพจิตของคุณอย่างใกลช้ิดระหว่างการรักษาด้วยยาเพ
รัมพาเนล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณเริ่มใช้ยานีแ้ละทุกครั้งทีม่ีการเปลี่ยนแปลงขนาดยา หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทร
เรียกแพทย์ของคุณทันท:ี ความก้าวร้าว ความเกลียดชัง ความโกรธ ความวิตกกังวล ความหงุดหงิด พฤติกรรมที่น่าสงสัย
หรือไม่ไว้ใจ ความสับสน ปัญหาความจํา และการคิดเกี่ยวกับการทําอันตรายหรือฆ่าผู้อื่น หรือข่มขู่หรือพยายามทําเช่นนั้น 
แพทย์ของคุณอาจลดขนาดยาหรือหยุดยาของคุณ

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยยาเพรัมพาเนล 
และทุกครั้งที่คุณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ นอกจาก
นี้คุณยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซตส์ํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/
ucm085729.htm]) หรือเว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อขอรับคู่มือการใชย้า

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้เพแรมพาเนล

hy เป็นยานี้กําหนด?

Perampanel ใช้เพื่อรักษาอาการชักบางส่วน (ชักทีเ่กี่ยวข้องกับสมองเพียงส่วนเดียว) ในผู้ใหญแ่ละเด็กอายุ 4 ปีขึ้นไป นอกจากนี้
ยังใช้ร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษาอาการชักแบบโทนิค-คลิออนทั่วไปเบื้องต้นบางประเภท (เดิมเรียกว่าอาการชักแบบแกรนด์มัล อาการ
ชักที่เกี่ยวข้องกับทั้งร่างกาย) ในผู้ใหญแ่ละเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป
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Perampanel อยูใ่นกลุ่มยาทีเ่รียกว่ายากันชัก มันทํางานโดยการลดกิจกรรมทางไฟฟ้าทีผ่ิดปกติในสมอง

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Perampanel มาในรูปแบบแท็บเล็ตและเป็นสารแขวนลอย (ของเหลว) ที่จะใชท้างปาก มักใชว้ันละครั้งก่อนนอน ใช้ perampanel 
ในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอใหแ้พทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่
เข้าใจ ใช้ perampanel ตรงตามทีก่ํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

เขย่าสารแขวนลอยให้ดีก่อนใช้แต่ละครั้งเพื่อผสมยาอย่างสมํ่าเสมอ

ใช้กระบอกฉีดยาแบบปากเปล่า (ทางปาก) ที่มาพร้อมกับสารแขวนลอยของเพรัมพาเนลเพื่อเตรียมและวัดขนาดยาของคุณ อย่าใช้
ช้อนที่ใชใ้นครัวเรือนเพื่อวัดปริมาณของคุณ

แพทย์ของคุณอาจเริ่มให้คุณกินยาเพรัมพาเนลในปริมาณตํ่าและค่อยๆ เพิ่มขนาดยาไม่เกินสัปดาห์ละครั้ง

Perampanel อาจสร้างนิสัย อย่ากินยาในปริมาณมาก กินบ่อยขึ้น หรือกินเป็นเวลานานกว่าทีแ่พทย์กําหนด

Perampanel อาจช่วยควบคุมสภาพของคุณ แต่ไมส่ามารถรักษาได้ อย่าหยุดทานเพรัมพาเนลโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ หากคุณ
หยุดใช้ยาเพรัมพาเนลกะทันหัน อาการชักของคุณอาจแยล่ง แพทย์ของคุณอาจจะค่อยๆ ลดขนาดยาลง

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานเพรัมพาเนล
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาเพรัมพาเนล ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดเพรัมพาเนลหรือสารแขวนลอย
ในช่องปาก สอบถามเภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการใช้ยา

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังรับประทานหรือวางแผนทีจ่ะใช้ยาอื่นๆ ทีต่้องสั่งโดยแพทย์และไม่ใชใ่บสั่งยา อย่าลืม
พูดถึงสิ่งต่อไปนี:้ ยากล่อมประสาท; barbiturates เช่น phenobarbital และ secobarbital (Seconal); ยารักษาโรคภูมิแพ้ 
ความวิตกกังวล อาการไอและหวัด ความเจ็บป่วยทางจิต และความเจ็บปวด ยาสําหรับอาการชักเช่น carbamazepine 
(Carbatrol, Tegretol, Equetro), oxcarbazepine (Trileptal, Oxtellar), phenytoin (Dilantin, Phenytek), 
primidone (Mysoline) และ topiramate (Topamax); ไรแฟมพิน (Rifampin); ยากล่อมประสาท; ยานอนหลับ; และยา
กล่อมประสาท แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวน
มากอาจโต้ตอบกับเพรัมพาเนล ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดทีคุ่ณกําลังใช้

คุณควรรู้ว่าเพรัมพาเนลอาจลดประสิทธิภาพของฮอร์โมนคุมกําเนิด (ยาคุมกําเนิด แผ่นแปะ แหวน หรือยาฝัง) ที่มีเลโวนอรเ์จส
เตรล ใช้วิธีการคุมกําเนิดแบบอื่น
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ในขณะที่รับประทานยาเพรัมพาเนลและเป็นเวลา 1 เดือนหลังจากรับประทานครั้งสุดท้าย ถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหาก
คุณไม่แน่ใจว่าการคุมกําเนิดของคุณมเีลโวนอรเ์จสเตรลหรือไม่

บอกแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ผลิตภัณฑส์มุนไพรอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์น

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณดื่มหรือเคยดื่มแอลกอฮอลป์ริมาณมาก หากคุณเคยใช้หรือเคยใชย้าข้างถนน 
หรือหากคุณใช้ยาตามใบสั่งแพทย์มากเกินไป แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคไตหรือตับ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับประทานยาเพรัม
พาเนลให้โทรเรียกแพทย์ของคุณ

คุณควรรู้ว่า perampanel อาจทําให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ ง่วงนอน และมีปัญหากับการประสานงานและการทรงตัว นี้อาจ
เพิ่มความเสี่ยงของการหกล้มทีอ่าจทําให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเป็นผู้สูงอายุ ห้ามขับรถ ใชเ้ครื่องจักร 
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมที่ต้องมีการเตรียมพร้อมหรือการประสานงาน จนกว่าคุณจะรู้ว่ายานีส้่งผลต่อคุณอย่างไร

ถามแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการใชเ้ครื่องดื่มแอลกอฮอลอ์ย่างปลอดภัยในขณะที่คุณทานเพรัมพาเนล แอลกอฮอลส์ามารถ
ทําให้ผลข้างเคียงจากเพรัมพาเนลแยล่งได้

คุณควรรู้ว่าสุขภาพจิตของคุณอาจเปลี่ยนไปในทางทีไ่ม่คาดคิดและคุณอาจฆ่าตัวตาย (กําลังคิดที่จะทําร้ายหรือฆ่าตัวตายหรือ
วางแผนหรือพยายามทําเช่นนั้น) ในขณะที่คุณกําลังใช้ยาเพรัมพาเนล ผู้ใหญแ่ละเด็กอายุ 5 ปีขึ้นไปจํานวนเล็กน้อย (ประมาณ 1 
ใน 500 คน) ที่ใชย้ากันชัก เช่น เพอร์รัมพาเนล เพื่อรักษาสภาพต่างๆ ในระหว่างการศึกษาทางคลินิก กลายเป็นการฆ่าตัวตาย
ระหว่างการรักษา คนเหล่านีบ้างคนพัฒนาความคิดและพฤติกรรมฆ่าตัวตายเร็วถึง 1 สัปดาห์หลังจากเริ่มใชย้า มีความเสี่ยงที่
คุณอาจพบการเปลี่ยนแปลงในสุขภาพจิตของคุณหากคุณทานยากันชัก เช่น เพรัมพาเนล แต่อาจมีความเสี่ยงทีสุ่ขภาพจิตของ
คุณจะเปลี่ยนไปหากอาการของคุณไมไ่ด้รับการรักษา คุณและแพทย์ของคุณจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าความเสี่ยงของการใชย้ากันชัก
มากกว่าความเสี่ยงของการไม่ใชย้าหรือไม่ คุณ ครอบครัว หรือผู้ดูแลของคุณควรโทรหาแพทย์ทันที หากคุณพบอาการใดๆ ต่อ
ไปนี้: อาการตื่นตระหนก ความปั่นป่วนหรือกระสับกระส่าย; ความหงุดหงิดใหมห่รือแย่ลง ความวิตกกังวลหรือภาวะซึมเศร้า; 
กระทําต่อแรงกระตุ้นที่เป็นอันตราย นอนหลับยากหรือหลับยาก พฤติกรรมก้าวร้าว โกรธ หรือรุนแรง ความบ้าคลั่ง (อารมณ์
แปรปรวน, ตื่นเต้นผิดปกต)ิ; พูดหรือคิดอยากจะทําร้ายตัวเองหรือจบชีวิต หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรืออารมณ์ทีผ่ิดปก
ติอื่นๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าครอบครัวหรือผู้ดูแลของคุณรู้ว่าอาการใดทีอ่าจร้ายแรง เพื่อให้พวกเขาสามารถโทรหาแพทย์ได้หาก
คุณไม่สามารถไปรับการรักษาด้วยตนเองได้

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ข้ามปริมาณที่ไมไ่ดร้ับและดําเนินการตามกําหนดเวลาการให้ยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด หากคุณพลาด
มากกว่าหนึ่งครั้ง ให้ติดต่อแพทยข์องคุณ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Perampanel อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

อาการวิงเวียนศีรษะหรือรู้สึกปั่นป่วน

อาการง่วงนอน
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ท้องผูก

คลื่นไส้

อาเจียน

ปวดหัว

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

นํ้าหนักมากขึ้น, นํ้าหนักเพิ่มขึ้น, อ้วนขึ้น

ความหงุดหงิด

ความอ่อนแอ

ปัญหาเกี่ยวกับการประสานงาน

ปวดกล้ามเนื้อ หลัง หรือข้อ

ความรู้สึกสัมผัสหรือความรู้สึกลดลง

มองเห็นภาพซ้อนหรือภาพซ้อน

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้หรืออยูใ่นส่วนคําเตือนที่สําคัญและข้อควร
ระวังพิเศษ ให้หยุดใชย้าเพรัมพาเนลและโทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

ผื่น; ลมพิษ; ไข้หรือต่อมบวม บวมที่ใบหน้าหรือขาของคุณ หายใจถี่; สเีหลืองของผิวหนังหรือดวงตา หรือปัสสาวะสีเข้ม

Perampanel อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่ใชย้านี้

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) อย่าหยุดการระงับ ทิ้งสารแขวนลอยทีไ่ม่ได้ใช้ 90 วันหลังจากเปิดขวดครั้งแรก

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 แทน
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วิธีทีด่ีที่สุดในการกําจัดยาของคุณคือการใชโ้ปรแกรมรับยาคืน พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิลในพื้นทีข่อง
คุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซต์การกําจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (http://goo.gl/
c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิเ์ข้าถึงโปรแกรมรับคืน

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

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
อาการวิงเวียนศีรษะ

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรืออารมณ์ทีผ่ิดปกติ

ความปั่นป่วน

พฤติกรรมก้าวร้าว

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

เก็บนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์ของคุณ

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ Perampanel เป็นสารควบคุม ใบสั่งยาสามารถเติมได้ในจํานวนจํากัด; ถามเภสัชกรของคุณหากคุณ
มีคําถามใดๆ

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

ชื่อแรนด์

Fycompa®

แก้ไขล่าสุด - 15/12/2018

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ

AHFS®ข้อมูลยาของผูป้่วย™ ©ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West 
Highway, Suite 900, เบเทสดา, แมริแลนด์ สงวนลิขสิทธิ์. ทําซํ้า

สําหรับใชใ้นเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP
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หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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