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โซลิเฟนาซิน
ออกเสียงว่า (sol i fen 'a cin)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Solifenacin (VESIcare) ใช้รักษาภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกิน (ภาวะที่กล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะบีบตัวอย่างควบคุมไม่
ไดแ้ละทําใหป้ัสสาวะบ่อย จําเป็นต้องปัสสาวะอย่างเร่งด่วน และควบคุมปัสสาวะไม่ได้) Solifenacin (VESIcare LS) ใช้รักษา 
neurogenic detrusor overactivity (ภาวะการควบคุมกระเพาะปัสสาวะที่เกิดจากสมอง ไขสันหลัง หรือปัญหาเส้นประสาท) 
ในเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไป Solifenacin อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า antimuscarinics มันทํางานโดยการผ่อนคลายกล้ามเนื้อกระเพาะ
ปัสสาวะ

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Solifenacin มาในรูปแบบแท็บเล็ต (VESIcare) และสารแขวนลอย (ของเหลว; VESIcare LS) ที่ต้องใช้ทางปาก ยาเม็ด 
Solifenacin มักรับประทานวันละครั้งโดยมีหรือไม่มีอาหาร ยาระงับ Solifenacin (VESIcare LS) มักใช้วันละครั้ง เพื่อช่วยให้
คุณจําได้ว่าต้องทานโซลิเฟนาซิน ใหร้ับประทานในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอ
ใหแ้พทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ทานโซลิเฟนาซินตามคําแนะนํา อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อย
กว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

เขย่าสารแขวนลอยให้ดีก่อนใช้แต่ละครั้งเพื่อผสมยาอย่างสมํ่าเสมอ ใช้กระบอกฉีดยาแบบรับประทานเพื่อวัดปริมาณยาที่ถูก
ต้อง คุณสามารถกลืนสารแขวนลอยได้โดยตรงจากกระบอกฉีดยา ตามด้วยนํ้าหรือนมแก้วเล็กๆ เพื่อหลีกเลี่ยงรสขม หลีก
เลี่ยงการระงับด้วยของเหลวหรืออาหารอื่น

กลืนเม็ดทั้งหมด อย่าแยกเคี้ยวหรือบดขยี้ กลืนเม็ดยาด้วยนํ้าหรือของเหลวอื่น

แพทย์ของคุณอาจเริ่มให้คุณกินโซลเิฟนาซินในปริมาณตํ่าและเพิ่มขนาดยาในภายหลังในการรักษาของคุณ

โซลิเฟนาซินอาจช่วยควบคุมอาการของคุณ แต่ไม่สามารถรักษาอาการของคุณได้ ทานโซลิเฟนาซินต่อไปแม้ว่าคุณจะ
รู้สึกดี อย่าหยุดทานโซลเิฟนาซินโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ
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หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานโซลิเฟนาซิน
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้โซลิเฟนาซิน ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในแท็บเล็ตโซลเิฟนาซินหรือสาร
แขวนลอยในช่องปาก สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพร อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: amiodarone (Nexterone, Pacerone); คลาริโทรมัยซิน; disopyramide (นอร์
เพซ); โดเฟติไลด์ (Tikosyn); อีริโทรมัยซิน (EES, ERYC, อีริโทรซิน); สารยับยั้งโปรตีเอสเอชไอวีเช่น indinavir 
(Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, ใน Kaletra, ใน Viekira) และ saquinavir (Invirase); 
itraconazole (Sporanox), ketoconazole, nefazodone; พิโมไซด์; โปรไคนาไมด์; ควินิดีน (ใน Neudexta); โซ
ตาลอล (Betapace, Sorine, Sotylize); และไทโอริดาซีน แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณ
อย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่น ๆ อีกหลายชนิดอาจมีปฏิกิริยากับโซลิเฟนาซิน

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคต้อหินแบบมุมแคบ (ภาวะตาร้ายแรงที่อาจทําให้
สูญเสียการมองเห็น) การเก็บปัสสาวะ (ไม่สามารถทําให้กระเพาะปัสสาวะว่างเปล่าได้ทั้งหมดหรือเลย) หรือการคงอยู่ของ
กระเพาะอาหาร (การล้างกระเพาะอาหารของคุณช้าๆ) แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานโซลิเฟนาซิน

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณมีหรือเคยมีช่วง QT ที่ยืดเยื้อ (ปัญหาหัวใจที่หายากซึ่งอาจทําให้หัวใจเต้นผิด
ปกติ เป็นลม หรือเสียชีวิตอย่างกะทันหัน) การอุดตันในกระเพาะปัสสาวะหรือระบบย่อยอาหารชนิดใดก็ตาม โรคกล้ามเนื้อ
อ่อนแรงลง ระบบประสาทที่ทําใหก้ล้ามเนื้ออ่อนแรง), อาการลําไส้ใหญ่บวมเป็นแผล (ภาวะทีท่ําให้เกิดอาการบวมและเจ็บใน
เยื่อบุลําไส้ใหญ่ [ลําไส้ใหญ่] และไส้ตรง), ต่อมลูกหมากโต (BPH, การขยายตัวของต่อมลูกหมาก, อวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย
), อาการท้องผูก ; หรือโรคตับหรือไต

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังให้นมบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะทานโซลิเฟนาซิน ให้
ติดต่อแพทยข์องคุณ

คุณควรรู้ว่าโซลิเฟนาซินอาจทําใหคุ้ณเวียนหัวหรือง่วงนอนหรือทําให้ตาพร่ามัว อย่าขับรถหรือใช้เครื่องจักรจนกว่า
คุณจะรูว้่ายานี้ส่งผลต่อคุณอย่างไร

คุณควรรู้ว่าโซลิเฟนาซินอาจทําใหร้่างกายของคุณเย็นลงได้ยากขึ้นเมื่ออากาศร้อนจัด หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับความร้อนจัด 
และโทรหาแพทยห์รือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหากคุณมีไข้หรือสัญญาณอื่นๆ ของจังหวะความร้อน เช่น เวียนศีรษะ 
ปวดท้อง ปวดศีรษะ สับสน และชีพจรเต้นเร็วหลังจากที่คุณสัมผัสกับความร้อน

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการดื่มนํ้าเกรพฟรุตขณะทานยานี้

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

หากคุณกําลังทานยาเม็ดโซลิเฟนาซิน (VESIcare) ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและทานยาต่อไปตามเวลาปกติในวันถัดไป อย่า
กินยาโซลิเฟนาซินสองโดสในวันเดียวกัน

หากคุณกําลังทานยาระงับความรู้สึกทางปากโซลเิฟนาซิน (VESIcare LS) ให้ทานยาที่ลืมไปทันททีี่นึกได้ อย่างไรก็ตาม หาก
ผ่านไปนานกว่า 12 ชั่วโมงนับตั้งแต่การทานครั้งสุดท้าย ให้ข้ามมื้อที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่า
ใช้ยาระงับช่องปาก solifenacin สองครั้งในวันเดียวกัน
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ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

โซลิเฟนาซินอาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไม่หายไป:

ปากแห้ง

ท้องผูก

อาการปวดท้อง

ท้องเสีย

อาเจียน

อิจฉาริษยา

ตาแห้ง

มองเห็นภาพซ้อน

ผิวแห้ง

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง อาการต่อไปนีเ้ป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทร
เรียกแพทยข์องคุณทันที:

อาการท้องผูกที่กินเวลานานกว่า 3 วัน

ปัสสาวะเจ็บปวดหรือบ่อย

ปัสสาวะเป็นเลือดหรือขุ่น

ปวดหลัง

อาการบวมทีใ่บหน้า คอ ลิ้น ริมฝีปาก ตา มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง

เสียงแหบ

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

ผื่น

ลมพิษ

อาการคัน

ภาพหลอน (เห็นสิ่งต่าง ๆ หรือได้ยินเสียงทีไ่ม่มีอยู่)

ความสับสน

ปวดหัว

เหนื่อยมาก

โซลิเฟนาซินอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะทีใ่ช้ยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงทีร่้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
จาก MedWatch ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์
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(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) หรือทางโทรศัพท์ 
(1-800-332-1088)

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกําจัดยานี้?

เก็บยานี้ไวใ้นภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นที่มากเกิน
ไป (ไม่ใช่ในห้องนํ้า)

ควรกําจัดยาที่ไม่จําเป็นด้วยวิธีพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่
ควรทิ้งยานี้ลงในชักโครก วิธีทีด่ีที่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใช้โปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อ
แผนกขยะ/รีไซเคิลในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซต์การกําจัดยาอย่าง
ปลอดภัยของ FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึง
โปรแกรมรับคืน

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาห์และยา
หยอดตา ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ทนต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้
ล็อคฝาครอบนิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัยทันที - อันที่อยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่https://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก 
หรือตื่นขึ้นไม่ได้ ใหโ้ทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

อาการของยาเกินขนาดอาจรวมถึง:
ล้าง

ปากแห้ง

ตาแห้ง

ผิวแห้ง

มองเห็นภาพซ้อน

รูม่านตาขยาย (วงกลมสีดําตรงกลางตา)

ความสับสน

ไข้

หัวใจเต้นเร็ว

การจับมือทีค่วบคุมไม่ได้

เดินลําบาก

ภาพหลอน (เห็นสิ่งต่าง ๆ หรือได้ยินเสียงทีไ่ม่มีอยู่)
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15/4/22, 12:16 น. โซลิเฟนาซิน สมุนไพรยาและอาหารเสริม

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

เก็บนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์ของคุณ

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์) 
ทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัว
ไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญที่พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็น
ข้อมูลสําคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

VESIcare®

VESIcare LS®

แก้ไขล่าสุด - 07/15/2020

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ

AHFS®ข้อมูลยาของผู้ป่วย™ ©ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-
West Highway, Suite 900, เบเทสดา, แมริแลนด์ สงวนลิขสิทธิ์. ทําซํ้า

สําหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษยข์องสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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