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Tolvaptan (โซเดียมในเลือดตํ่า)
ออกเสียงว่า (tol vap 'tan)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

Tolvaptan (Samsca) อาจทําใหร้ะดับโซเดียมในเลือดของคุณเพิ่มขึ้นเร็วเกินไป ซึ่งอาจทําใหเ้กิดโรคออสโมติกดีไมอีลเินชัน 
(ODS; ความเสียหายของเส้นประสาทอย่างร้ายแรงทีอ่าจเกิดจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของระดับโซเดียม) แจ้งใหแ้พทย์
ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณดื่มหรือเคยดื่มแอลกอฮอลเ์ป็นจํานวนมาก หากคุณมีภาวะทุพโภชนาการ (ร่างกายขาดสาร
อาหารที่จําเป็นสําหรับสุขภาพที่ดี) และหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคตับหรือมีโซเดียมในเลือดตํ่ามาก .

คุณและแพทย์จะใชค้วามระมัดระวังเพื่อป้องกัน ODS คุณจะเริ่มการรักษาด้วยโทลวาปแทน (ซัมสกา) ในโรงพยาบาลเพื่อให้
แพทย์ติดตามคุณอย่างใกล้ชิด หากแพทย์แจ้งให้คุณใช้ยาทอลแวปแทน (ซัมสกา) ต่อไปหลังจากที่คุณออกจากโรงพยาบาล 
คุณไม่ควรหยุดและเริ่มการรักษาใหมด่้วยตัวเอง คุณจะต้องกลับไปทีโ่รงพยาบาลเมื่อคุณเริ่มใช้ยาใหม่

คุณจะต้องดื่มนํ้าเมื่อใดก็ตามที่คุณกระหายนํ้าเพื่อช่วยป้องกัน ODS ระหว่างการรักษาด้วยโทลวาปแทน (Samsca) แพทย์
ของคุณจะไมส่ั่งยา tolvaptan (Samsca) หากคุณไม่รู้สึกว่ากระหายนํ้า คุณควรมีนํ้าดื่มไว้ใช้ตลอดเวลาระหว่างการรักษา

หากคุณพบอาการใด ๆ ต่อไปนีข้อง ODS ให้แจ้งแพทย์ทันท:ี พูดลําบาก กลืนลําบาก รู้สึกว่าอาหารหรือเครื่องดื่มติดคอ 
ง่วงซึม สับสน อารมณ์แปรปรวน เคลื่อนไหวร่างกายควบคุมยาก อ่อนแรง ของแขน ขา หรืออาการชัก

คุณควรรู้ว่าโทลวาปแทนยังมีเป็นยาเม็ด (Jynarque) เพื่อชะลอการทํางานของไตที่แย่ลงในผู้ใหญท่ี่เป็นโรคไตที่สืบทอดมา
บางประเภท หากคุณมีโรคไตนี้ คุณไม่ควรรับประทานโทลวาปแทน (Samsca) เนื่องจากความเสี่ยงของปัญหาตับกับ 
tolvaptan Jynarque สามารถใช้ไดผ้่านโปรแกรมการแจกจ่ายแบบจํากัดพิเศษเท่านั้น เอกสารนีใ้หข้้อมูลเกี่ยวกับยาเม็ด 
tolvaptan (Samsca) เพื่อรักษาระดับโซเดียมในเลือดตํ่าเท่านั้น หากคุณกําลังใชย้านี้เพื่อชะลอการทํางานของไตทีเ่ลวลง 
โปรดอ่านเอกสารชื่อ tolvaptan (โรคไต)

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยโทลวาปแทนและทุก
ครั้งที่คุณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ นอกจากนีคุ้ณ
ยังสามารถเยี่ยมชม
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4/122/22,15:44 น. Tolvaptan (โซเดียมในเลือดตํ่า): สมุนไพรยาและอาหารเสริม

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

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้โทลวาปแทน (Samsca)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Tolvaptan (Samsca) ใช้รักษาภาวะ hyponatremia (โซเดียมในเลือดตํ่า) ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจล้มเหลว (ภาวะทีห่ัวใจไม่สามารถสูบ
ฉีดโลหิตได้เพียงพอไปยังทุกส่วนของร่างกาย), กลุ่มอาการของฮอร์โมน antidiuretic ที่ไม่เหมาะสม (SIADH; ภาวะที่ร่างกายผลิต
สารธรรมชาตบิางอย่างที่ทําใหร้่างกายกักเก็บนํ้ามากเกินไป) หรือสภาวะอื่นๆ Tolvaptan อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า vasopressin V2

ตัวรับคู่อริ มันทํางานโดยการเพิ่มปริมาณนํ้าทีป่ล่อยออกมาจากร่างกายเป็นปัสสาวะ การกําจัดของเหลวออกจากร่างกายช่วยเพิ่ม
ระดับโซเดียมในเลือด

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Tolvaptan (Samsca) มาเป็นแท็บเล็ตที่รับประทานทางปาก โดยปกตจิะใช้เวลาวันละครั้งโดยมีหรือไม่มีอาหารไม่เกิน 30 วัน ในช่วง
เริ่มต้นของการรักษา คุณจะไดร้ับ tolvaptan (Samsca) ตามเวลาที่กําหนดในโรงพยาบาลเป็นประจํา หากคุณได้รับคําสั่งให้ทานโท
ลวาปตัน (ซัมสกา) ทีบ่้านหลังจากคุณออกจากโรงพยาบาลแล้ว คุณควรทานในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยา
อย่างระมัดระวัง และขอให้แพทยห์รือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้ tolvaptan (Samsca) ตรงตามทีก่ํากับไว้ 
อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

แพทย์ของคุณอาจเริ่มให้คุณกินโทลวาปแทน (ซัมสกา) ในขนาดตํ่า และค่อยๆ เพิ่มขนาดยาของคุณ ไม่บ่อยกว่าหนึ่งครั้งในทุก 
24 ชั่วโมง

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรทําหลังจากหยุดทานโทลวาปแทน (Samsca) คุณอาจต้องจํากัดปริมาณของเหลวที่
ดื่ม และแพทย์จะตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังในช่วงเวลานี้

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานโทลวาปตัน (Samsca)
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้โทลวาปแทน (แซมสกา, จินาร์กี) ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในแท็บเล็ตโท
ลวาปแทน สอบถามเภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการใช้ยา

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังใชย้าต้านเชื้อราบางชนิด เช่น ketoconazole (Nizoral) หรือ 
itraconazole (Sporanox); คลาริโทรมัยซิน (Biaxin); ยาบางชนิดสําหรับเอชไอวีเช่น indinavir (Crixivan), nelfinavir 
(Viracept), ritonavir (Norvir) หรือ saquinavir (Invirase); เดสโมเพรสซิน (dDAVP, Stimate); เนฟาโซโดน; หรือ
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14/14/22, 15:44 น. Tolvaptan (โซเดียมในเลือดตํ่า): สมุนไพรยาและอาหารเสริม

เทลิโธรมัยซิน (คีเทค) แพทยข์องคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานโทลวาปแทน (แซมสคา) หากคุณกําลังใช้ยาเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่ง
อย่าง

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังรับประทานหรือวางแผนที่จะใชย้าอื่นๆ ที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: สารยับยั้ง angiotensin-converting enzyme (ACE) เช่น benazepril (Lotensin, in Lotrel), 

captopril, enalapril (Vasotec, ใน Vaseretic), fosinopril, lisinopril (Prinivil, Zestril, ใน Zestoretic), moexipril , perindopril, (quinapril (Accupril, ใน Accuretic, ใน Quinaretic), ramipril (Altace) และ trandolapril (Tarka); 

angiotensin II receptor blockers เช่น candesartan (Atacand), eprosartan, irbesartan (Avapro, ใน Avalide), losartan (Cozaar) , ใน Hyzaar), olmesartan (Benicar ใน Benicar HCT ใน Tribenzor), telmisartan (Micardis ใน 

Twynsta) และ valsartan (Diovan, Prexxartan ใน Entresto ใน Exforge); aprepitant (Emend); barbiturates เช่น phenobarbital; carbamazepine (Carbatrol, Equetro, Tegretol); ไซโคลสปอริน (Gengraf, Neoral, Sandimmune); เดส

โมเพรสซิน (dDAVP, Minirin, Noctiva), ดิจอกซิน (Lanoxin); ดิลเทียเซม (Cardizem, Diltzac, Tiazac); ยาขับปัสสาวะ (ยานํ้า); erythromycin (EES, ERYC, Erythrocin, PCE); ฟลโูคนาโซล (ไดฟลแูคน); ฟีนิโทอิน (ไดแลนติน); อาหารเสริมโพแทสเซียม ไรฟา

บูติน (ไมโคบูติน); ไรแฟมพิน (Rimactane, Rifadin, ใน Rifater, ใน Rifamate); ไรฟาเพนทีน (Priftin); และ verapamil (Calan, Verelan ใน Tarka) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่น ๆ อีก

หลายชนิดอาจมีปฏิกิริยากับโทลวาปแทน (ซัมสกา) ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้แต่ยาที่ไม่ปรากฏในรายการนี้ เดสโมเพรสซิน (dDAVP, Minirin, Noctiva), ดิจอกซิน (Lanoxin); ดิลเทียเซม (Cardizem, Diltzac, Tiazac); ยา

ขับปัสสาวะ (ยานํ้า); erythromycin (EES, ERYC, Erythrocin, PCE); ฟลูโคนาโซล (ไดฟลูแคน); ฟนีิโทอิน (ไดแลนติน); อาหารเสริมโพแทสเซียม ไรฟาบูติน (ไมโคบูติน); ไรแฟมพิน (Rimactane, Rifadin, ใน Rifater, ใน Rifamate); ไรฟาเพนทีน (Priftin); และ 

verapamil (Calan, Verelan ใน Tarka) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่น ๆ อีกหลายชนิดอาจมีปฏิกิริยากับโทลวาปแทน (ซัมสกา) ดังนั้นโปรดแจ้งใหแ้พทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ 

แม้แต่ยาที่ไม่ปรากฏในรายการนี้ เดสโมเพรสซิน (dDAVP, Minirin, Noctiva), ดิจอกซิน (Lanoxin); ดิลเทียเซม (Cardizem, Diltzac, Tiazac); ยาขับปัสสาวะ (ยานํ้า); erythromycin (EES, ERYC, Erythrocin, PCE); ฟลูโคนาโซล (ไดฟลูแคน); ฟีนิโทอิน (ได

แลนติน); อาหารเสริมโพแทสเซียม ไรฟาบูติน (ไมโคบูติน); ไรแฟมพิน (Rimactane, Rifadin, ใน Rifater, ใน Rifamate); ไรฟาเพนทนี (Priftin); และ verapamil (Calan, Verelan ใน Tarka) แพทยข์องคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่าง

ระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่น ๆ อีกหลายชนิดอาจมีปฏิกิริยากับโทลวาปแทน (ซัมสกา) ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทยท์ราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดทีคุ่ณกําลังใช้ แม้แต่ยาทีไ่ม่ปรากฏในรายการนี้ ฟีนิโทอิน (ไดแลนติน); อาหารเสริมโพแทสเซียม ไรฟาบูติน (ไมโคบูตนิ); ไร

แฟมพิน (Rimactane, Rifadin, ใน Rifater, ใน Rifamate); ไรฟาเพนทีน (Priftin); และ verapamil (Calan, Verelan ใน Tarka) แพทยข์องคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่น ๆ อีกหลายชนิดอาจมีปฏิกิริยา

กับโทลวาปแทน (ซัมสกา) ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้แต่ยาที่ไม่ปรากฏในรายการนี้ ฟีนิโทอิน (ไดแลนติน); อาหารเสริมโพแทสเซียม ไรฟาบูติน (ไมโคบูติน); ไรแฟมพิน (Rimactane, Rifadin, ใน Rifater, ใน Rifamate); ไรฟา

เพนทีน (Priftin); และ verapamil (Calan, Verelan ใน Tarka) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่น ๆ อีกหลายชนิดอาจมีปฏิกิริยากับโทลวาปแทน (ซัมสกา) ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยา

ทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้แต่ยาที่ไม่ปรากฏในรายการนี้

แจ้งใหแ้พทย์ประจําตัวของคุณทราบว่าคุณกําลังใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือวางแผนที่จะใช้ โดยเฉพาะสาโทเซนต์จอห์น

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเป็นโรคไตและไม่ผลิตปัสสาวะ หากคุณมีอาการอาเจียนหรือท้องร่วงอย่างรุนแรง 
หรือหากคุณสูญเสียของเหลวจํานวนมากออกจากร่างกายและรู้สึกวิงเวียนหรือเป็นลม แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานโท
ลวาปแทน (ซัมสกา) แพทย์ของคุณอาจจะไม่กําหนดโทลวาปแทน (ซัมสกา) หากระดับโซเดียมของคุณต้องเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณมีหรือเคยมีโพแทสเซียมในเลือดสูง

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะทานโทลวาปตัน (ซัม
สกา) ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณ

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

อย่ากินส้มโอหรือดื่มนํ้าเกรพฟรุตขณะทานยานี้

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Tolvaptan (Samsca) อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้
รุนแรงหรือไม่หายไป:

ความกระหายนํ้า

ปากแห้ง

ปัสสาวะบ่อยและมากเกินไป

ท้องผูก
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ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

เบื่ออาหาร

คลื่นไส้

อาเจียน

ไข้

รู้สึกไม่สบาย

อ่อนเพลียหรืออ่อนแรงผิดปกติ

อาการคัน

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

ปัสสาวะสีเข้ม

ปวดท้องด้านขวาบน

ท้องเสีย

ไม่สามารถดื่มไดต้ามปกติ

อาการวิงเวียนศีรษะ

ความอ่อนล้า

อาเจียนเป็นเลือดหรือดูเหมือนกากกาแฟ

อุจจาระเป็นเลือดหรือสีดําและชักช้า

อาการบวมทีใ่บหน้า คอ ลิ้น ริมฝีปาก ตา มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง

เสียงแหบ

ลมพิษ

ผื่น

Tolvaptan (Samsca) 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 แทน
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วิธีทีด่ีที่สุดในการกําจัดยาของคุณคือการใชโ้ปรแกรมรับยาคืน พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิลในพื้นทีข่อง
คุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซต์การกําจัดยาอย่างปลอดภัยของ 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

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
ปัสสาวะมากเกินไป

กระหายนํ้ามาก

อาการวิงเวียนศีรษะ

ความอ่อนล้า

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณอาจสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบ
การตอบสนองของร่างกายคุณต่อ tolvaptan (Samsca)

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

Samsca®

แก้ไขล่าสุด - 15/08/2018

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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