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วิลาโซโดน
ออกเสียงว่า (vil az 'โอ้เสร็จแล้ว)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

เด็กวัยรุ่นและผู้ใหญ่จํานวนน้อย (อายุไมเ่กิน 24 ปี) ทีท่านยากล่อมประสาท ('ลิฟต์อารมณ'์) เช่น vilazodone ระหว่างการ
ศึกษาทางคลินิกกลายเป็นการฆ่าตัวตาย (คิดเกี่ยวกับการทําร้ายหรือฆ่าตัวตายหรือวางแผนหรือพยายามทําเช่นนั้น ). เด็ก วัย
รุ่น และผู้ใหญว่ัยหนุ่มสาวที่ใชย้าซึมเศร้าเพื่อรักษาโรคซึมเศร้าหรืออาการป่วยทางจิตอื่นๆ อาจมีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตาย
มากกว่าเด็ก วัยรุ่น และคนหนุ่มสาวทีไ่ม่ใช้ยาซึมเศร้าเพื่อรักษาอาการเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่าความเสี่ยงนี้
เป็นอย่างไร และควรพิจารณามากน้อยเพียงใดในการตัดสินใจว่าเด็กหรือวัยรุ่นควรใช้ยากล่อมประสาทหรือไม่ โดยปกตแิล้ว
เด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปีไม่ควรทานวิลาโซโดน แต่ในบางกรณี แพทย์อาจตัดสินใจว่าวิลาโซโดนเป็นยาที่ดีที่สุดในการรักษาเด็ก'

คุณควรรู้ว่าสุขภาพจิตของคุณอาจเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่คาดคิดเมื่อคุณทานวิลาโซโดนหรือยาแก้ซึมเศร้าอื่นๆ แม้ว่าคุณ
จะเป็นผู้ใหญ่ทีอ่ายุเกิน 24 ปีก็ตาม คุณอาจฆ่าตัวตายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มต้นของการรักษาและทุกครั้งที่เพิ่มหรือลด
ขนาดยา คุณ ครอบครัว หรือผู้ดูแลควรโทรหาแพทยท์ันที หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี:้ ภาวะซึมเศร้าใหม่หรือแย่ลง คิดทีจ่ะ
ทําร้ายหรือฆ่าตัวตายหรือวางแผนหรือพยายามทําเช่นนั้น กังวลมาก; ความปั่นป่วน; การโจมตีเสียขวัญ; นอนหลับยากหรือ
หลับยาก พฤติกรรมก้าวร้าว หงุดหงิด; กระทําโดยไม่คิด; กระสับกระส่ายอย่างรุนแรง ตื่นเต้นผิดปกตอิย่างบ้าคลั่ง หรือการ
เปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ในความคิด อารมณ์ หรือพฤติกรรมตามปกตขิองคุณ

ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณจะต้องการพบคุณบ่อยๆ ในขณะทีคุ่ณทานวิลาโซโดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มต้น
ของการรักษา อย่าลืมนัดพบแพทยท์ุกครั้งเพื่อเข้ารับการตรวจที่สํานักงาน

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยวลิาโซโดน และทุก
ครั้งที่คุณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ นอกจากนีคุ้ณ
ยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซตส์ํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/
ucm085729.htm]) หรือเว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อขอรับคู่มือการใชย้า
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ไม่ว่าคุณจะอายเุท่าไหร่ ก่อนที่คุณจะใช้ยาแกซ้ึมเศร้า คุณ พ่อแม่ หรือผู้ดูแลควรปรึกษาแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงและ
ประโยชนข์องการรักษาสภาพของคุณด้วยยากล่อมประสาทหรือการรักษาอื่นๆ คุณควรพูดถึงความเสี่ยงและประโยชนข์อง
การไม่รักษาอาการของคุณ คุณควรรู้ว่าภาวะซึมเศร้าหรือความเจ็บป่วยทางจิตอื่นๆ จะเพิ่มความเสี่ยงที่คุณจะฆ่าตัวตายได้
อย่างมาก ความเสี่ยงนี้จะสูงขึ้นหากคุณหรือใครก็ตามในครอบครัวของคุณมีหรือเคยเป็นโรคอารมณ์สองขั้ว (อารมณท์ี่
เปลี่ยนจากซึมเศร้าเป็นตื่นเต้นผิดปกติ) หรือคลุ้มคลั่ง (อารมณเ์สีย ตื่นเต้นอย่างผิดปกต)ิ หรือเคยคิดหรือพยายามฆ่าตัว
ตาย พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับสภาพ อาการ และประวัตทิางการแพทย์ส่วนบุคคลและของครอบครัว คุณและแพทย์จะ
เป็นผูต้ัดสินใจเลือกวิธกีารรักษาที่เหมาะสมกับคุณ

hy เป็นยานี้กําหนด?

Vilazodone ใช้รักษาอาการซึมเศร้า Vilazodone อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่า serotonin modulators มันทํางานโดยการเพิ่ม
ปริมาณของเซโรโทนินซึ่งเป็นสารธรรมชาติในสมองทีช่่วยรักษาสมดุลของจิตใจ

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Vilazodone มาเป็นแท็บเล็ตเพื่อรับประทานทางปาก มักรับประทานพร้อมอาหารวันละครั้ง ใช้ vilazodone ในเวลาเดียวกันทุกวัน 
ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้ vilazodone 
ตรงตามที่กําหนด อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

แพทย์ของคุณอาจเริ่มให้ยาวิลาโซโดนขนาดตํ่าและค่อยๆ เพิ่มขนาดยาไม่เกิน 1 ครั้งในทุกๆ 7 วัน

Vilazodone ควบคุมภาวะซึมเศร้า แต่ไม่สามารถรักษาได้ อาจใช้เวลาหลายสัปดาห์ก่อนที่คุณจะรู้สึกถึงประโยชน์เต็มที่ของ 
vilazodone ทานวิลาโซโดนต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานวิลาโซโดนโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ แพทย์ของคุณอาจจะค่อยๆ ลด
ขนาดยาลง หากคุณหยุดใชย้าวิลาโซโดนกะทันหัน คุณอาจมีอาการถอนยา เช่น อาการวิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ ปวดหัว; ความสับสน 
หงุดหงิด; ความปั่นป่วน; นอนหลับยากหรือหลับยาก ความวิตกกังวล; เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาก อาการชัก; ปวด, แสบร้อนหรือรู้สึก
เสียวซ่าในมือหรือเท้า; อารมณ์หงุดหงิดหรือตื่นเต้นผิดปกติ หรือเหงื่อออก แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณพบอาการ
เหล่านี้ในขณะที่คุณกําลังลดขนาดยาวิลาโซโดนหรือไมน่านหลังจากทีคุ่ณหยุดทานวิลาโซโดน

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานวลิาโซโดน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาวิลาโซโดน ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดวิลาโซโดน สอบถามเภสัชกรของ
คุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการใช้ยา
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แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังใชต้ัวยับยั้ง monoamine oxidase (MAO) เช่น isocarboxazid 
(Marplan), linezolid, methylene blue, phenelzine (Nardil), selegiline (Eldepryl, Emsam, Zelapar) และ 
tranylcypromine (Parnate) หรือถ้าคุณ หยุดใช้ยาตัวใดตัวหนึ่งภายใน 14 วันทีผ่่านมา แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าคุณ
ไม่ควรทานวิลาโซโดน หากคุณหยุดทานวิลาโซโดน แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบว่าคุณควรรออย่างน้อย 14 วันก่อนเริ่มใชต้ัว
ยับยั้ง MAO

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ รวมทั้งวิตามินทีคุ่ณกําลังใชห้รือ
วางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: แอมเฟตามีน เช่น แอมเฟตามีน (ใน Adderall ใน Mydayis) 
dextroamphetamine (Dexedrine ใน Adderall) และ methamphetamine (Desoxyn); สารกันเลือดแข็ง ('เลือดทิน
เนอร'์) เช่น warfarin (Coumadin, Jantoven); แอสไพรินและยาต้านการอักเสบทีไ่ม่ใช่สเตียรอยด์อื่น ๆ (NSAIDs) เช่น 
ibuprofen (Advil, Motrin) และ naproxen (Aleve, Naprosyn); บัสไพโรน; carbamazepine (Carbatrol, Equetro, 
Tegretol, อื่น ๆ ); คลาริโทรมัยซิน; ดิจอกซิน (ลานอกซิน); ยาขับปัสสาวะ ('ยาเม็ดนํ้า'); เฟนทานิล (Actiq, Duragesic, 
Fentora, Subsys); ไอทราโคนาโซล (Sporanox); ลิเธยีม (Lithobid); ยารักษาโรควิตกกังวล เจ็บป่วยทางจิต หรือคลื่นไส้ ยา
รักษาไมเกรน เช่น อัลโมทริปแทน eletriptan (Relpax), frovatriptan (Frova), naratriptan (Amerge), rizatriptan 
(Maxalt), sumatriptan (Imitrex) และ zolmitriptan (Zomig); ฟนีิโทอิน (Dilantin, Phenytek); ไรแฟมพิน (Rifadin, 
Rimactane); ยากล่อมประสาท; เลือก serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) เช่น citalopram (Celexa), 
escitalopram (Lexapro), fluoxetine (Prozac, Sarafem), fluvoxamine (Luvox), paroxetine (Paxil, Pexeva) 
และ sertraline (Zoloft); serotonin ทีเ่ลือกและ norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs) เช่น 
desvenlafaxine (Pristiq), duloxetine (Cymbalta) และ venlafaxine (Effexor); ยานอนหลับ; ทรามาดอล (Conzip, 
Qdola, Ultram, ใน Ultracet); ยากล่อมประสาท; ยาซึมเศร้า tricyclic เช่น amitriptyline, amoxapine (Asendin), 
clomipramine (Anafranil), desipramine (Norpramin), doxepin (Sinequan), imipramine (Tofranil), 
nortriptyline (Pamelor), protriptyline, และทริมมิปรามนี และโวริโคนาโซล (Vfend) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาด
ยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจโต้ตอบกับ vilazodone ดังนั้นโปรดแจ้งให้
แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้แต่ยาทีไ่ม่ปรากฏในรายการนี้

บอกแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ผลิตภัณฑส์มุนไพรและอาหารเสริมอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์นและทริปโตเฟน

แจ้งแพทย์ของคุณหากคุณมีโซเดียมในเลือดหรือต้อหินในระดับตํ่า (ความดันในตาเพิ่มขึ้นซึ่งอาจทําใหสู้ญเสียการมองเห็น) และ
หากคุณดื่มหรือเคยดื่มแอลกอฮอล์จํานวนมาก แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณมี หรือเคยมีปัญหาเลือดออก ชัก หรือโรคตับ

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังตั้งครรภ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณอยู่ในช่วงสองสามเดือนสุดท้ายของการ
ตั้งครรภ์ หรือหากคุณวางแผนที่จะตั้งครรภ์หรือกําลังให้นมบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะทานวิลาโซโดน ใหต้ิดต่อแพทย์ของคุณ 
Vilazodone อาจทําใหเ้กิดปัญหาในทารกแรกเกิดหลังคลอดหากได้รับในช่วงเดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์

หากคุณกําลังมีการผ่าตัด รวมถึงการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใชว้ิลาโซโดน

คุณควรรู้ว่า vilazodone อาจทําให้คุณง่วงและส่งผลต่อการตัดสินใจและการคิดของคุณ อย่าขับรถหรือใชเ้ครื่องจักรจนกว่า
คุณจะรู้ว่ายานี้ส่งผลต่อคุณอย่างไร

ถามแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการใชเ้ครื่องดื่มแอลกอฮอลอ์ย่างปลอดภัยในขณะที่คุณทานวิลาโซโดน แอลกอฮอลส์ามารถ
ทําให้ผลข้างเคียงจาก vilazodone แย่ลงได้

คุณควรรู้ว่า vilazodone อาจทําให้เกิดโรคต้อหินแบบปิดมุม (ภาวะที่ของเหลวถูกปิดกั้นอย่างกะทันหันและไม่สามารถไหลออก
จากตาไดท้ําใหค้วามดันตาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงซึ่งอาจทําใหสู้ญเสียการมองเห็น) พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับ
การตรวจตาก่อนเริ่มใชย้านี้ หากคุณมอีาการคลื่นไส้ ปวดตา การมองเห็นเปลี่ยนไป เช่น เห็นวงแหวนสรีอบๆ ดวงไฟ และบวม
หรือแดงที่ดวงตาหรือรอบดวงตา ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินทันที
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ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Vilazodone อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไม่หายไป:

ปากแห้ง

เพิ่มความอยากอาหาร

อิจฉาริษยา

แก๊ส

อาการวิงเวียนศีรษะ

ปวด แสบร้อน หรือรู้สึกเสียวซ่าทีม่ือหรือเท้า

ร่างกายสั่นไหวอย่างควบคุมไมไ่ด้

ความฝันที่ไม่ธรรมดา

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

ปวดข้อ

ปัญหาทางเพศในผู้ชาย แรงขับทางเพศลดลง ไมส่ามารถสร้างหรือคงการแข็งตัวของอวัยวะเพศได้ หรือการหลั่งช้าหรือ
ขาดหายไป

ปัญหาทางเพศในสตรี แรงขับทางเพศลดลงหรือถึงจุดสุดยอดล่าช้าหรือไม่สามารถถึงจุดสุดยอดได้

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้หรืออยูใ่นส่วนคําเตือนที่สําคัญหรือข้อควร
ระวังพิเศษ โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที:

ผื่น

ลมพิษ

บวม

หายใจลําบาก

หมดสติ

อาการชัก

มีไข้ เหงื่อออก สับสน หัวใจเต้นเร็วหรือผิดปกติ และกล้ามเนื้อตึงหรือกระตุกอย่างรุนแรง กระสับกระส่าย 
ประสาทหลอน สูญเสียการประสานงาน คลื่นไส้ อาเจียน หรือท้องร่วง
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เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

เลือดกําเดาไหล

จุดสแีดงหรือสมี่วงเล็ก ๆ บนผิวหนัง

ภาพหลอน (เห็นสิ่งต่าง ๆ หรือได้ยินเสียงที่ไม่มอียู่)

ปวดหัว

สมาธิลําบาก

ปัญหาความจํา

ความอ่อนแอ

ปัญหาเกี่ยวกับการประสานงาน

นํ้าตกที่เพิ่มขึ้น

เป็นลม

Vilazodone 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)

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

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

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ทีh่ttps://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก หรือ
ตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911
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อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
มีไข้ เหงื่อออก สับสน หัวใจเต้นเร็วหรือผิดปกติ และกล้ามเนื้อตึงหรือกระตุกอย่างรุนแรง สูญเสียการประสานงาน คลื่นไส้ 
อาเจียน หรือท้องร่วง

เหนื่อยเหลือเกิน

ภาพหลอน (เห็นสิ่งต่าง ๆ หรือได้ยินเสียงที่ไม่มอียู่)

ขาดพลังงาน

กระสับกระส่าย

งุนงง

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

Viibryd®

แก้ไขล่าสุด - 01/15/2022

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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