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คําเตือนทีส่ําคัญ:

Deferiprone อาจทําใหจ้ํานวนเม็ดเลือดขาวที่เกิดจากไขกระดูกของคุณลดลง เซลลเ์ม็ดเลือดขาวช่วยให้ร่างกายของคุณ
ต่อสูก้ับการติดเชื้อ ดังนั้นหากคุณมเีซลลเ์ม็ดเลือดขาวจํานวนน้อย ก็มีความเสี่ยงสูงที่คุณจะพัฒนาการติดเชื้อที่ร้ายแรงหรือ
เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ เนื่องจากการใช้ยาอื่นๆ ร่วมกับ 
deferiprone อาจเพิ่มความเสี่ยงที่จํานวนเม็ดเลือดขาวของคุณจะลดลง หากคุณพบอาการติดเชื้อใดๆ ต่อไปนี้ ให้หยุดใช้ยา
ดีเฟอริโพรนและโทรเรียกแพทย์ทันทหีรือขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน: มีไข้ เจ็บคอ แผลในปาก อาการคล้ายไข้
หวัดใหญ่ หนาวสั่น หรืออาการสั่นอย่างรุนแรง

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการตรวจทางห้องปฏิบัตกิารบางอย่าง รวมถึง
การทดสอบเพื่อตรวจนับเม็ดเลือดขาวของคุณก่อนการรักษาและอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งในระหว่างการรักษาของคุณ

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยดีเฟอริโพรน และ
ทุกครั้งที่คุณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ นอกจากนี้
คุณยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

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

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยาดเีฟอริโพรน

hy เป็นยานี้กําหนด?

Deferiprone ใช้เพื่อขจัดธาตุเหล็กส่วนเกินในร่างกายในผู้ใหญแ่ละเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไปที่เป็นธาลัสซีเมีย (ภาวะทีส่ืบทอดมาซึ่งทําให้
จํานวนเซลล์เม็ดเลือดแดงตํ่า) นอกจากนี้ยังใช้เพื่อขจัดธาตุเหล็กส่วนเกินในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 3 ปขีึ้นไปทีเ่ป็นโรคเคียวเซลล์ (โรค
เลือดที่สืบทอด) หรือโรคโลหิตจางชนิดอื่น (จํานวนเม็ดเลือดแดงตํ่ากว่าปกติ)
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Deferiprone อยูใ่นกลุ่มยาทีเ่รียกว่าธาตุเหล็กคีเลเตอร์ ทํางานโดยยึดติดกับธาตุเหล็กในร่างกายจึงสามารถขับออกได้ (ขับออก
จากร่างกาย)

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Deferiprone มาในรูปแบบแท็บเล็ตและเป็นสารละลายในช่องปาก (ของเหลว) ทีต่้องใชท้างปาก โดยปกตจิะใช้เวลาสองหรือสาม
ครั้งต่อวัน อาจรับประทานดีเฟอริโพรนโดยมหีรือไม่มอีาหารก็ได้ แต่การรับประทานพร้อมอาหารอาจช่วยป้องกันอาการคลื่นไส้
อาเจียนที่อาจเกิดจากยาได้ ใช้ deferiprone ในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้
แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้ deferiprone ตรงตามทีก่ํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่า
ที่แพทยข์องคุณกําหนด

ถ้าขนาดยาของคุณรวมครึ่งเม็ด ให้แยกแท็บเลต็อย่างระมัดระวังบนเครื่องหมายคะแนน

ใช้ถ้วยตวงที่ให้มาพร้อมกับสารละลายเพื่อวัดปริมาณของคุณ เพิ่มปริมาณของคุณลงในถ้วยตวงทีใ่ห้มาและดื่ม จากนั้น เติมนํ้า 2 
ถึง 3 ช้อนชา (10 ถึง 15 มล.) ลงในถ้วยตวง ค่อยๆ หมุนไปรอบๆ เพื่อผสมนํ้ากับยาทีเ่หลืออยู่ในถ้วย แล้วดื่มส่วนผสม ล้างถ้วย
ตวงด้วยนํ้าเปล่าหลังการใช้งาน

แพทย์ของคุณอาจปรับขนาดยาดีเฟอริโพรนทุกๆ 2 ถึง 3 เดือน ขึ้นอยู่กับผลการตรวจทางห้องปฏิบัตกิารของคุณ

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานดเีฟอริโพรน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาดีเฟอริโพรน ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดดีเฟอริโพรนหรือยารับประทาน 
สอบถามเภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการใช้ยา

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังรับประทานหรือวางแผนทีจ่ะใช้ยาตามใบสั่งแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ อย่า
ลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: diclofenac (Cambia, Cataflam), ยาขับปัสสาวะ (ยานํ้า) หรือ probenecid (Probalan) แพทย์ของ
คุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

หากคุณกําลังทานยาลดกรด วิตามินรวม หรืออาหารเสริมธาตุเหล็กหรือสังกะสี ให้ทานก่อน 4 ชั่วโมงหรือ 4 ชั่วโมงหลังทาน
ดีเฟอริโพรน

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบว่าคุณกําลังใช้ผลิตภัณฑส์มุนไพรชนิดใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิลค์ทิสเซิล

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมหีรือเคยมีช่วง QT ทีย่ืดเยื้อ (ปัญหาหัวใจที่หายากซึ่งอาจทําใหห้ัวใจเต้นผิด
ปกติ เป็นลม หรือเสียชีวิตอย่างกะทันหัน) หัวใจเต้นช้า หัวใจล้มเหลว หรือปัญหาหัวใจอื่นๆ โพแทสเซียมหรือแมกนีเซียมใน
ระดับตํ่า ในเลือดหรือโรคไตหรือตับของคุณ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือหากคุณวางแผนที่จะเป็นพ่อของลูก คุณหรือคู่ของคุณไม่ควร
ตั้งครรภ์ในขณะทีคุ่ณไดร้ับ deferiprone หากคุณเป็นผู้หญิงที่สามารถตั้งครรภ์ได้ คุณต้องทําการทดสอบการตั้งครรภ์
ก่อนเริ่มการรักษาและใช้การคุมกําเนิดทีม่ปีระสิทธิผลในระหว่างการรักษาและเป็นเวลา 6 เดือนหลังจากทานยาครั้งสุดท้าย 
หากคุณเป็นผู้ชาย
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คุณและคู่ครองของคุณควรใชก้ารคุมกําเนิดระหว่างการรักษาและเป็นเวลา 3 เดือนหลังจากให้ยาครั้งสุดท้าย หากคุณตั้ง
ครรภ์ขณะรับประทานดีเฟอริโพรน ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที Deferiprone อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูก แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าไม่ควรใหน้มลูกระหว่างการรักษาและเป็นเวลา 2 สัปดาหห์ลัง
จากให้ยาครั้งสุดท้าย

หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในขณะที่คุณทานยาดีเฟอริโพรน แอลกอฮอลส์ามารถทําใหผ้ลข้างเคียงจาก deferiprone 
แย่ลงได้

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

ดีเฟริโพรนอาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไม่หายไป:

คลื่นไส้

อาเจียน

อิจฉาริษยา

อาการปวดท้อง

ท้องเสีย

ความอยากอาหารเพิ่มขึ้นหรือลดลง

นํ้าหนักมากขึ้น, นํ้าหนักเพิ่มขึ้น, อ้วนขึ้น

ปวดแขน ขา หลัง หรือข้อต่อ

ปวดหัว

ปัสสาวะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงหรือสีนํ้าตาล

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

จุดหรือผื่นสีม่วงแดงโดยเฉพาะทีส่่วนล่างของร่างกาย ข้อต่อบวมและเจ็บ ปวดท้องหรือปัสสาวะเป็นเลือด

ลมพิษ

บวมรอบดวงตา

หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นแรง
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อาการวิงเวียนศีรษะ

มึนหัว

เป็นลม

อาการชัก

Deferiprone อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่คุณกําลังใช้ยานี้

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 เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากแสง ความร้อนและความชื้นส่วนเกิน 
(ไม่ใชใ่นห้องนํ้า) หลังจากเปิดขวดสารละลายปากเปล่าในครั้งแรก ให้ทิ้งและสารละลายปากเปล่าที่ไม่ได้ใชห้ลังจาก 35 วัน

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 วิธทีี่ดทีี่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใชโ้ปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิล
ในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซตก์ารกําจัดยาอย่างปลอดภัยของ 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

อาการของยาเกินขนาดอาจรวมถึง:
วิสัยทัศนค์ู่

การเคลื่อนไหวของดวงตาที่ไม่สามารถควบคุมได้

การเคลื่อนไหวทีผ่ิดปกติ ช้าลง หรือควบคุมไมไ่ด้ของส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?
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14/14/22, 15:27 น. ดีเฟอริโพรน สมุนไพรยาและอาหารเสริม

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบการตอบสนอง
ของร่างกายคุณต่อ deferiprone

ปัสสาวะของคุณอาจเป็นสีแดงหรือสีนํ้าตาล ผลกระทบนีเ้ป็นเรื่องปกตแิละไม่เป็นอันตราย

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

เฟอรพิรอกซ์

แก้ไขล่าสุด - 08/15/2021

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

สําหรับการใชง้านเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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