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hy เป็นยานี้กําหนด?

Dalfampridine ใช้เพื่อปรับปรุงการเดินในผู้ที่เป็นโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (MS; โรคทีเ่ส้นประสาททํางานไม่ถูกต้อง และอาจ
ทําใหเ้กิดอาการอ่อนแรง ชา สูญเสียการประสานงานของกล้ามเนื้อ และปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น การพูด และการควบคุม
กระเพาะปัสสาวะ) Dalfampridine อาจใชเ้พียงอย่างเดียวหรือร่วมกับยาอื่น ๆ ที่ควบคุมอาการของ MS Dalfampridine อยู่ใน
กลุ่มยาที่เรียกว่าตัวบล็อกโพแทสเซียม มันทํางานโดยเสริมสร้างสัญญาณที่ส่งมาจากสมองผ่านเส้นประสาทที่ได้รับความเสียหาย
จาก MS

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Dalfampridine มาในรูปแบบแท็บเล็ตแบบขยายเพื่อรับประทานทางปาก มักจะมีหรือไม่มีอาหารวันละสองครั้ง เว้นระยะขนาดยา
ของคุณเพื่อให้คุณรับประทาน 1 โด๊สทุกๆ 12 ชั่วโมงโดยประมาณ และทานดัลแฟมพริดีนในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคํา
แนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทยห์รือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ทานดัลแฟมพรดิีนตามที่
กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

กลืนเม็ดทั้งหมด อย่าแยกเคี้ยวละลายหรือบดขยี้

Dalfampridine ไม่มีจําหน่ายในร้านขายยา คุณสามารถรับดัลแฟมพริดีนทางไปรษณีย์จากร้านขายยาเฉพาะทางเท่านั้น 
ปรึกษาแพทย์หากคุณมคีําถามใดๆ เกี่ยวกับการรับยา

ดัลแฟมพริดีนอาจช่วยปรับปรุงการเดินของคุณได้ตราบเท่าทีคุ่ณทานต่อไป อาจใช้เวลา 6 สัปดาหห์รือนานกว่านั้นก่อนทีคุ่ณจะรู้สึก
ถึงประโยชน์เต็มที่ของดัลแฟมพริดีน ทานดาลแฟมพรดิีนต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานดัลแฟมพรดิีนโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใชย้า) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยดัลแฟมพริดีนและทุก
ครั้งที่คุณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ นอกจากนี้คุณยัง
สามารถเยี่ยมชมเว็บไซตส์ํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/
ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) เพื่อรับคู่มือการใชย้า

ใชส้ําหรับยานี้
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ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานดัลแฟมพริดีน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ดัลแฟมพริดีน, 4-อะมิโนไพริดีน (4-AP, แฟมพรดิีน) ทีเ่ภสัชกรจัดเตรียม ยาอื่นๆ 
หรือส่วนผสมใดๆ ในแท็บเลต็ดัลแฟมพรดิีน สอบถามเภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการใช้ยา

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพร
ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึง 4-aminopyridine (4-AP, fampridine) รูปแบบอื่นทีเ่ภสัชกรของคุณ
เตรียมไว้ แพทยข์องคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยมีอาการชักและเป็นโรคไต แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทาน
ดัลแฟมพริดีน

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยมีคลื่นไฟฟ้าสมองผิดปกติ (EEG ซึ่งเป็นการทดสอบทีว่ัดกิจกรรมทางไฟฟ้า
ในสมอง)

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะทานดัลแฟมพริดีน ให้
ติดต่อแพทย์ของคุณ

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ข้ามปริมาณที่ไมไ่ดร้ับและดําเนินการตามกําหนดเวลาการให้ยาตามปกติ อย่ารับประทานยาดัลแฟมพรดิีนมากกว่าสองครั้งในระยะ
เวลา 24 ชั่วโมง และอย่ารับประทานยาสองครั้งเพื่อชดเชยการไม่ได้รับยาที่ไม่ได้รับ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Dalfampridine อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

นอนหลับยากหรือหลับยาก

อาการวิงเวียนศีรษะ

ปวดหัว

คลื่นไส้

อิจฉาริษยา

ท้องผูก

ความอ่อนแอ

ปวดหลัง

มีปัญหาเรื่องความสมดุล

อาการของโรคเส้นโลหิตตีบหลายเส้นแย่ลง
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แสบร้อน รู้สึกเสียวซ่า หรือมีอาการคันที่ผิวหนัง

ปวดหรือระคายเคืองในจมูกหรือลําคอ

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณหรือรับการรักษา
พยาบาลฉุกเฉินทันท:ี

อาการชัก

เจ็บปวด ปัสสาวะลําบาก หรือบ่อย

ไข้หรือหนาวสั่น

ปวดหลัง ข้าง หรือท้อง

Dalfampridine 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
ตื่นขึ้นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
ความสับสน

อาการชัก
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ส่วนของร่างกายสั่นไหวอย่างควบคุมไมไ่ด้

เหงื่อออก

ความจําเสื่อม

ปัญหาการพูด

ความอ่อนแอ

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบ
การตอบสนองของร่างกายคุณต่อดัลแฟมพริดีน

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

แอมไพร่า®

ชื่อของเธอ

4-aminopyridine

4-AP

แฟมพริดีน

แก้ไขล่าสุด - 15/11/2559

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ
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หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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