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ซาฟินาไมด์
ออกเสียงว่า (sa fin' a mide)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Safinamide ใชร้่วมกับการรวมกันของ levodopa และ carbidopa (Duopa, Rytary, Sinemet, และอื่นๆ) เพื่อรักษาอาการ "
หยุดทํางาน" (เวลาที่เคลื่อนไหว การเดิน และการพูดลําบาก ซึ่งอาจเกิดขึ้นเนื่องจากยาหมดฤทธิ์หรือโดยไม่ได้ตั้งใจ) ใน ผู้ที่เป็นโรค
พาร์กินสัน (PD; ความผิดปกติของระบบประสาททีท่ําให้เกิดปัญหาในการเคลื่อนไหว การควบคุมกล้ามเนื้อ และการทรงตัว) ซาฟินา
ไมด์อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่าสารยับยั้ง monoamine oxidase type B (MAO-B) มันทํางานโดยการเพิ่มปริมาณโดปามีน (สาร
ธรรมชาติที่จําเป็นในการควบคุมการเคลื่อนไหว) ในสมอง

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Safinamide มาในรูปแบบแท็บเล็ตทีจ่ะรับประทานทางปาก มักจะมีหรือไม่มีอาหารวันละครั้ง รับประทานซาฟินาไมด์ในเวลาเดียวกัน
ทุกวัน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอใหแ้พทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้ซาฟนิา
ไมด์ตามที่กําหนด อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

แพทย์ของคุณอาจเริ่มให้ยาซาฟินาไมดใ์นปริมาณตํ่าและอาจเพิ่มขนาดยาหนึ่งครั้งหลังการรักษาอย่างน้อย 2 สัปดาห์

อย่าหยุดทานซาฟินาไมด์โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ แพทย์ของคุณอาจลดขนาดยาลงก่อนที่จะหยุด หากคุณหยุดใชย้าซาฟินาไมดโ์ดย
กะทันหัน คุณอาจมีอาการถอนยา เช่น มีไข้ ความฝืดของกล้ามเนื้อ; ความสับสน หรือการเปลี่ยนแปลงในจิตสํานึก บอกแพทย์หาก
คุณพบอาการเหล่านีเ้มื่อปรมิาณซาฟินาไมดล์ดลง

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานซาฟนิาไมด์
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาซาฟินาไมด์ (ปากหรือลิ้นบวม หายใจลําบาก) ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ด
ซาฟินาไมด์ สอบถามเภสัชกรของคุณ
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สําหรับรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้: แอมเฟตามีน (ยากระตุ้น 'ส่วนบน') เช่น แอมเฟตามีน (Adderall, Adzenys, Dyanavel XR ใน 

Adderall), dextroamphetamine (Dexedrine ใน Adderall) และยาบ้า (Desoxyn); ยากล่อมประสาทบางชนิด เช่น amitriptyline (Elavil), amoxapine, 

clomipramine (Anafranil), desipramine (Norpramin), doxepin (Sinequan), imipramine (Tofranil), mirtazapine (Remeron) และ trazodone; 

บัสไพโรน; ไซโคลเบนซาพรีน (Amrix); เมธิลเฟนิเดต (Aptensio, Metadate, Ritalin, อื่น ๆ ); ฝิ่นเช่น meperidine (Demerol), เมทาโดน (Dolophine, 

Methadose), propoxyphene (ไม่มใีห้บริการในสหรัฐฯ; Darvon) หรือ tramadol (Conzip, Ultram, ใน Ultracet); serotonin ทีเ่ลือกและ norepinephrine 

reuptake inhibitors (SSNRIs) เช่น duloxetine (Cymbalta) และ venlafaxine (Effexor); และสาโทเซนต์จอห์น; แจ้งแพทยข์องคุณด้วยหากคุณกําลังใชต้ัว

ยับยั้ง MAO เช่น isocarboxazid (Marplan), linezolid (Zyvox), เมทิลีนบลู, ฟีเนลิซีน (Nardil), เซเลกิลีน (Eldepryl, Emsam, Zelapar) หรือ 

tranylcypromine (Parnate) หรือหยุดใช้ พวกเขาภายในสองสัปดาห์ที่ผ่านมา แพทยข์องคุณอาจบอกคุณว่าคุณไม่ควรทานซาฟินาไมด์ร่วมกับยาเหล่านี้ หากคุณ

หยุดทานซาฟินาไมด์ คุณควรรออย่างน้อย 14 วันก่อนเริ่มใช้ยาเหล่านี้ นอกจากนี้ อย่าใช้เดกซ์โทรเมทอร์แฟน (ใน Robitussin DM ซึ่งพบในผลิตภัณฑ์แก้ไอและ

ผลิตภัณฑ์เย็นที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์) ร่วมกับซาฟินาไมด์ หรือหยุดรับประทานภายในสองสัปดาห์ทีผ่่านมา แพทยข์องคุณอาจบอกคุณว่าคุณไมค่วรทานซาฟินาไมด์ร่วม

กับยาเหล่านี้ หากคุณหยุดทานซาฟินาไมด์ คุณควรรออย่างน้อย 14 วันก่อนเริ่มใช้ยาเหล่านี้ นอกจากนี้ อย่าใช้เดกซ์โทรเมทอร์แฟน (ใน Robitussin DM ซึ่งพบใน

ผลิตภัณฑ์แก้ไอและผลิตภัณฑ์เย็นที่ไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์จํานวนมาก) ร่วมกับซาฟินาไมด์ หรือหยุดรับประทานภายในสองสัปดาห์ที่ผ่านมา แพทยข์องคุณอาจบอกคุณว่า

คุณไม่ควรทานซาฟนิาไมด์ร่วมกับยาเหล่านี้ หากคุณหยุดทานซาฟินาไมด์ คุณควรรออย่างน้อย 14 วันก่อนเริ่มใช้ยาเหล่านี้ นอกจากนี้ อย่าใชเ้ดกซ์โทรเมทอร์แฟน (ใน 

Robitussin DM ซึ่งพบในผลิตภัณฑ์แกไ้อและผลิตภัณฑ์เย็นที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย)์ ร่วมกับซาฟินาไมด์

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพ
รอื่นๆ ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ยารักษาโรคจิตเช่น clozapine (Clozaril, Fazaclo, 
Versacloz) และ olanzapine (Zyprexa); เบนโซเช่น alprazolam (Xanax), diazepam (Diastat, Valium), 
lorazepam (Ativan), temazepam (Restoril) และ triazolam (Halcion); ยาสําหรับโรคหวัดและภูมิแพ้ (ยาลดนํ้ามูก) 
รวมถึงยาที่เข้าตาหรือจมูก อิมาตินิบ (Gleevec); ยาไอริโนทีแคน (Camptosar, Onivyde); isoniazid (Laniazid ใน 
Rifamate ใน Rifater); ลาปาทินิบ (Tykerb); เมโธเทรกเซต (Otrexup, Rasuvo); metoclopramide (Reglan); ไมโตแซ
นโทรน; โรสวุาสแตติน (Crestor); สารยับยั้งการรับ serotonin reuptake inhibitor เช่น citalopram (Celexa), 
escitalopram (Lexapro) fluoxetine (Prozac, Sarafem, Symbyax, อื่น ๆ ), fluvoxamine (Luvox), paroxetine 
(Brisdelle, Paxil, Pexeva) และ sertraline (Zoloft); ซัลฟาซาลาซีน (Azulfidine); และโทโพแคน (Hycamtin) แพทย์ของ
คุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งแพทย์หากคุณเป็นโรคตับ แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานซาฟินาไมด์

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยเป็นหรือเคยมีอาการป่วยทางจิต เช่น โรคจิตเภท (ความเจ็บป่วยทางจิตที่ทําให้
เกิดการรบกวนความคิด หมดความสนใจในชีวิต และอารมณร์ุนแรงหรือผิดปกต)ิ โรคอารมณ์สองขั้ว (อารมณท์ี่เปลี่ยนจากซึม
เศร้าเป็นตื่นเต้นผิดปกติ) หรือโรคจิต; หรือถ้าคุณมคีวามดันโลหิตสูงหรือตํ่า ดายสกิน (การเคลื่อนไหวผิดปกติ); หรือปัญหาการ
นอน แจ้งแพทยข์องคุณด้วยหากคุณหรือสมาชิกในครอบครัวมีหรือมีปัญหากับเรตินาของดวงตาหรือเผือกของคุณ (สภาพที่
สืบทอดมาซึ่งทําใหไ้ม่มสีีในผิวหนัง ผม และตา)

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ หากคุณตั้งครรภข์ณะรับประทานซาฟนิาไมด์ ให้ติดต่อแพทย์ของ
คุณ

แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังให้นมลูกหรือวางแผนที่จะให้นมลูก

คุณควรรู้ว่าซาฟินาไมดอ์าจทําใหคุ้ณง่วงหรืออาจทําให้คุณเผลอหลับไประหว่างทํากิจกรรมประจําวันตามปกติ คุณอาจไม่รูส้ึกง่วง
หรือมีสัญญาณเตือนอื่นๆ ก่อนที่คุณจะผล็อยหลับไป ห้ามขับรถ ใช้เครื่องจักร ทํางานบนทีสู่ง หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่อาจเป็น
อันตรายในช่วงเริ่มต้นของการรักษา จนกว่าคุณจะรู้ว่ายาส่งผลต่อคุณอย่างไร หากคุณเผลอหลับไปอย่างกะทันหันขณะกําลังทํา
อะไรบางอย่าง เช่น ดูโทรทัศน์ พูดคุย รับประทานอาหาร หรือนั่งรถ หรือหากคุณง่วงมากโดยเฉพาะในเวลากลางวัน ให้โทรเรียก
แพทย์ของคุณ ห้ามขับรถ ทํางานในทีสู่ง หรือใช้เครื่องจักรจนกว่าคุณจะปรึกษาแพทย์

จําไว้ว่าแอลกอฮอล์สามารถเพิ่มความง่วงทีเ่กิดจากยานีไ้ด้ อย่าดื่มแอลกอฮอลใ์นขณะที่ทานซาฟินาไมด์
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คุณควรรู้ว่าบางคนที่ทานยา เช่น ซาฟินาไมด์ มีปัญหาในการเล่นการพนัน หรือมีการกระตุ้นหรือพฤติกรรมทีรุ่นแรงอื่นๆ ที่
บังคับหรือผิดปกตสิําหรับพวกเขา เช่น ความต้องการหรือพฤติกรรมทางเพศทีเ่พิ่มขึ้น โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมคีวาม
ต้องการที่จะเล่นการพนันทีย่ากต่อการควบคุม คุณมีความกระตือรือร้นอย่างมาก หรือคุณไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของ
คุณได้ บอกสมาชิกในครอบครัวของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงนี้ เพื่อใหพ้วกเขาสามารถโทรหาแพทย์ได้ แม้ว่าคุณจะไม่ทราบ
ว่าการพนันของคุณหรือสิ่งกระตุ้นที่รุนแรงอื่นๆ หรือพฤติกรรมทีผ่ิดปกติได้กลายเป็นปัญหาแล้ว

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

คุณอาจพบปฏิกิริยารุนแรงหากคุณกินอาหารที่มีไทรามีนสูงระหว่างการรักษาด้วยซาฟนิาไมด์ ไทรามีนพบได้ในอาหารและเครื่องดื่ม
หลายชนิด รวมทั้งเนื้อ สัตว์ปีก ปลา หรือชีสทีร่มควัน แก่ เก็บไว้อย่างไม่เหมาะสม หรือบูดเน่า ผลไม้ ผัก และถั่วบางชนิด เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์; และผลิตภัณฑจ์ากยีสต์ที่หมักแล้ว แพทย์หรือนักโภชนาการจะบอกคุณว่าอาหารชนิดใดทีคุ่ณต้องหลีกเลี่ยงโดยสิ้นเชิง 
และอาหารประเภทใดทีคุ่ณอาจรับประทานในปริมาณเล็กน้อย หากคุณรับประทานอาหารทีม่ีไทรามีนสูงขณะรับประทานซาฟินาไมด์ 
โปรดติดต่อแพทย์

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ข้ามขนาดที่ไม่ไดร้ับและทานยาต่อไปตามเวลาปกติในวันถัดไป อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

ซาฟินาไมดอ์าจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไมห่ายไป:

คลื่นไส้

นอนหลับยากหรือหลับยาก

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

การเคลื่อนไหวของร่างกายที่แยล่งหรือบ่อยขึ้นซึ่งคุณไม่สามารถควบคุมได้

การมองเห็นเปลี่ยนไป

ภาพหลอน (เห็นสิ่งต่าง ๆ หรือได้ยินเสียงที่ไม่มอียู่)

ความเชื่อผิดๆ (เชื่อสิ่งทีไ่ม่มจีริง)

ความปั่นป่วน, อาการประสาทหลอน, มีไข้, เหงื่อออก, สับสน, หัวใจเต้นเร็ว, ตัวสั่น, กล้ามเนื้อตึงหรือกระตุกอย่างรุนแรง, สูญ
เสียการประสานงาน, คลื่นไส้, อาเจียนหรือท้องร่วง

ซาฟินาไมดอ์าจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะทีใ่ช้ยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณไ์ม่พึง
ประสงคจ์าก MedWatch ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) หรือทางโทรศัพท์ 
(1-800-332-1088)
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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

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

เก็บนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์ของคุณ

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

ซาดาโก®

แก้ไขล่าสุด - 06/15/2017

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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