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hy เป็นยานี้กําหนด?

Dimethyl fumarate ใชร้ักษาผู้ใหญ่ทีเ่ป็นโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งหลายรูปแบบ (MS; โรคทีเ่ส้นประสาททํางานไม่ถูกต้อง และ
ผู้คนอาจมีอาการอ่อนแรง ชา สูญเสียการประสานงานของกล้ามเนื้อ และปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น การพูด และการควบคุม
กระเพาะปัสสาวะ) รวมทั้ง:

อาการทางคลินิกทีแ่ยกได้ (CIS; อาการของเส้นประสาทที่กินเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง)

รูปแบบการกําเริบของโรค (หลักสูตรของโรคทีม่ีอาการวูบเป็นบางครั้ง) หรือ

รูปแบบก้าวหน้ารอง (หลักสูตรของโรคทีก่ําเริบบ่อยขึ้น)

Dimethyl fumarate อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า Nrf2 activators มันทํางานโดยลดการอักเสบและป้องกันความเสียหายของเส้น
ประสาทที่อาจทําใหเ้กิดอาการของเส้นโลหิตตีบหลายเส้น

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Dimethyl fumarate เป็นยาที่ออกฤทธิช์้า (ปล่อยยาในลําไส้เพื่อป้องกันการแตกตัวของยาด้วยกรดในกระเพาะอาหาร) แคปซูลที่
จะกินทางปาก โดยปกติจะใชเ้วลาวันละสองครั้ง รับประทานไดเมทิลฟูมาเรตในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยา
อย่างระมัดระวัง และขอให้แพทยห์รือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้ไดเมทิลฟูมาเรตตามทีก่ําหนด อย่ากินมากหรือ
น้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

อาจรับประทานไดเมทิลฟูมาเรตโดยมหีรือไม่มีอาหารก็ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณทานไดเมทิลฟมูาเรตพร้อมอาหารหรือกับแอสไพริน
เคลือบสารที่ไม่เข้าสู่ลําไส้ (325 มก. หรือน้อยกว่า) 30 นาทีก่อนรับประทานไดเมทิลฟมูาเรต โอกาสที่คุณจะรู้สึกหน้าแดงระหว่างการ
รักษามีน้อย

กลืนแคปซูลทั้งหมด อย่าเคี้ยวหรือบดขยี้ ห้ามเปิดแคปซูลหรือโรยอาหาร

แพทย์ของคุณอาจเริ่มให้คุณกินไดเมทิลฟูมาเรตในปริมาณตํ่าและเพิ่มขนาดยาหลังจาก 7 วัน

ไดเมทิลฟูมาเรตอาจช่วยควบคุมโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง แต่จะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ทานไดเมทิลฟมูาเรตต่อไป
แม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานไดเมทิลฟูมาเรตโดยไมไ่ด้ปรึกษาแพทย์
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สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

บางครั้งกใ็ช้ไดเมทิลฟูมาเรตในการรักษาโรคสะเก็ดเงิน (โรคผิวหนังที่มีผื่นแดงเป็นสะเก็ดขึ้นในบางพื้นที่ของร่างกาย) พูดคุยกับ
แพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยานีส้ําหรับสภาพของคุณ

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานไดเมทิลฟูมาเรต
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรของคุณทราบ หากคุณแพย้าไดเมทิลฟูมาเรต ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในแคปซูลไดเมทิลฟูมาเรต 
สอบถามเภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิตเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพรที่
คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ แพทยข์องคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมกีารติดเชื้อชนิดใดๆ รวมทั้งการติดเชื้อที่เป็นๆ หายๆ และการติดเชื้อเรื้อรังทีไ่ม่
หายไป หรือหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคอีสุกอีใสหรืองูสวัด (งูสวัด; ผื่นที่สามารถเกิดขึ้นได้ในผู้ที่มี มีโรคอีสุกอีใสในอดีต); 
หรือจํานวนเม็ดเลือดขาวตํ่า

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับประทานไดเมทิลฟูมา
เรต ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณ

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

ไดเมทิลฟูมาเรตอาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไม่หายไป:

ความร้อน, แดง, คันหรือแสบร้อนของผิวหนัง

ท้องเสีย

คลื่นไส้

อาเจียน

อิจฉาริษยา
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ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านี้ ให้หยุดใชย้าไดเมทิลฟูมาเรตและโทร
เรียกแพทยข์องคุณทันทหีรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

กลืนหรือหายใจลําบาก

อาการบวมทีใ่บหน้า คอ ลิ้น ริมฝีปาก ตา มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง

ลมพิษ

ผื่น

อาการคัน

เสียงแหบ

ปัญหาการมองเห็น

ความอ่อนแอที่ด้านใดด้านหนึ่งของร่างกายหรือความซุ่มซ่ามของแขนหรือขาทีแ่ย่ลงเมื่อเวลาผ่านไป

การมองเห็นเปลี่ยนไป

การเปลี่ยนแปลงทางความคิด ความจํา หรือการรับรู้ทีน่ําไปสูค่วามสับสนและบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลง

เหนื่อยมาก เบื่ออาหาร ปวดท้องด้านขวาบน ปัสสาวะสีเข้ม หรือผิวหรือตาเหลือง

ความอ่อนแอที่ด้านใดด้านหนึ่งของร่างกายที่แย่ลงเมื่อเวลาผ่านไป ความซุ่มซ่ามของแขนหรือขา การเปลี่ยนแปลงในความคิด 
ความจํา การเดิน การทรงตัว คําพูด สายตา หรือความแข็งแกร่งของคุณทีค่งอยู่นานหลายวัน ปวดหัว; อาการชัก; ความสับสน 
หรือการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ

แสบร้อน รู้สึกเสียวซ่า คัน หรือผิวแพง้่ายทีด่้านใดด้านหนึ่งของร่างกายหรือใบหน้าโดยมีผื่นหรือแผลพุพองทีเ่จ็บปวดปรากฏขึ้น
หลายวันต่อมา

ไดเมทิลฟูมาเรตอาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ 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)

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

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณอาจสั่งการตรวจเลือดก่อนที่คุณจะเริ่มการรักษา และอาจสั่ง
การทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างในระหว่างการรักษาของคุณเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อไดเมทิลฟูมา
เรต

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

Tecfidera®

ชื่อของเธอ

DMF

แก้ไขล่าสุด - 09/15/2020

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
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http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help
https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html


14/14/22, 15:20 น. ไดเมทิลฟูมาเรต สมุนไพรยาและอาหารเสริม

หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

