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คําเตือน

อย่าใช้หากคุณกําลังตั้งครรภ์ การใชร้ะหว่างตั้งครรภอ์าจทําให้ทารกพิการแต่กําเนิดหรือสูญเสีย
ทารกในครรภ์ หากคุณตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภข์ณะใช้ยานี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณ
ทันที

ยานี้ใช้ทําอะไร?

ใช้รักษาความดันโลหิตสูง

ฉันต้องบอกแพทยก์่อนใช้ยานีอ้ย่างไร?

หากคุณแพ้ยานี้ ส่วนใดส่วนหนึ่งของยานี้ ; หรือยา อาหาร หรือสารอื่นๆ บอกแพทยเ์กี่ยวกับอาการ
แพ้และสัญญาณทีคุ่ณมี

หากคุณขาดนํ้าหรือปัสสาวะไม่ออก

หากคุณกําลังใช้ยาทีม่ี aliskiren และคุณมีโรคเบาหวานหรือปัญหาเกี่ยวกับไต
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หากคุณกําลังให้นมบุตร ห้ามให้นมบุตรในขณะทีคุ่ณใชย้านี้

นี่ไม่ใชร่ายการยาทั้งหมดหรือปัญหาสุขภาพที่ทําปฏิกิริยากับยานี้

แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดของคุณ (ใบสั่งยาหรือ OTC ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 
วิตามิน) และปัญหาสุขภาพ คุณต้องตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยสําหรับคุณทีจ่ะใช้ยานีก้ับยาและ
ปัญหาสุขภาพทั้งหมดของคุณ ห้ามเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ปรึกษาแพทย์

ฉันต้องรู้หรือทําอะไรในขณะที่ใช้ยานี้

บอกผู้ใหบ้ริการดูแลสุขภาพทั้งหมดของคุณว่าคุณใชย้านี้ ซึ่งรวมถึงแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และ
ทันตแพทยข์องคุณ

หลีกเลี่ยงการขับรถและทํางานหรือการกระทําอื่น ๆ ที่เรียกร้องให้คุณตื่นตัวจนกว่าคุณจะเห็นว่ายานี้
ส่งผลต่อคุณอย่างไร

เพื่อลดโอกาสทีจ่ะรู้สึกวิงเวียนหรือหมดสติ ให้ลุกขึ้นช้าๆ หากคุณนั่งหรือนอนราบ ขึ้นลงบันไดต้อง
ระวัง

พูดคุยกับแพทย์ของคุณก่อนทีคุ่ณจะดื่มแอลกอฮอล์

อาจใช้เวลาสองสามสัปดาห์จึงจะเห็นผลเต็มที่

ตรวจสอบความดันโลหิตของคุณตามที่คุณได้รับแจ้ง

ตรวจเลือดตามที่แพทย์แจ้ง พูดคุยกับแพทย์

หากคุณกําลังใช้สารทดแทนเกลือที่มีโพแทสเซียม ยาขับปัสสาวะที่ช่วยขับโพแทสเซียม หรือ
ผลิตภัณฑ์โพแทสเซียม ให้ปรึกษาแพทย์ของคุณ

หากคุณรับประทานอาหารที่มีเกลือตํ่าหรือปราศจากเกลือ ให้ปรึกษาแพทย์

พูดคุยกับแพทย์ของคุณก่อนใชผ้ลิตภัณฑ์ OTC ที่อาจเพิ่มความดันโลหิต เหล่านีร้วมถึงยาแก้ไอ
หรือเย็น ยาลดนํ้าหนัก สารกระตุ้น ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใชส่เตียรอยด์ (NSAIDs) เช่น ไอบูโพ
รเฟนหรือนาโพรเซน และผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติหรือเครื่องช่วยบางอย่าง

ระวังโรคเกาตก์ําเริบ.
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ระมัดระวังในสภาพอากาศร้อนหรือขณะเคลื่อนไหว ดื่มนํ้ามาก ๆ เพื่อหยุดการสูญเสียของเหลว

แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณมีเหงื่อออกมากเกินไป สูญเสียของเหลว อาเจียน 
หรืออุจจาระหลวม นีอ้าจนําไปสู่ความดันโลหิตตํ่า

มีผลข้างเคียงอะไรบ้างที่ฉันต้องโทรหาแพทย์ทันที?

คําเตือน/ข้อควรระวัง:แม้ว่าจะหายาก แต่บางคนอาจมีผลข้างเคียงทีร่้ายแรงและบางครั้งอาจถึงตายได้
เมื่อทานยา บอกแพทย์หรือรับความช่วยเหลือทางการแพทยท์ันที หากคุณมีอาการหรืออาการแสดงต่อไป
นี้ที่อาจเกี่ยวข้องกับผลข้างเคียงที่เลวร้ายมาก:

สัญญาณของปฏิกิริยาภูมิแพ้ ic เช่นผื่น; ลมพิษ; อาการคัน ; ผิวแดง บวม พุพอง หรือลอก โดยมี
หรือไม่มีไข้ หายใจดังเสียงฮืด ๆ ; ความรัดกุมในหน้าอกหรือลําคอ หายใจลําบาก กลืน หรือพูดคุย ; 
เสียงแหบผิดปกติ หรือบวมทีป่าก ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือคอ

สัญญาณของปัญหาไต เช่น ปัสสาวะไม่ออก ปริมาณปัสสาวะเปลี่ยนแปลง ปัสสาวะมีเลือดปน หรือนํ้า
หนักขึ้นมาก

สัญญาณของปัญหาของเหลวและอิเล็กโทรไลต์ เช่น อารมณ์แปรปรวน สับสน ปวดกล้ามเนื้อหรือ
อ่อนแรง หัวใจเต้นผิดปกติ วิงเวียนศีรษะหรือหมดสติมาก หัวใจเต้นเร็ว กระหายนํ้ามากขึ้น ชัก รู้สึก
เหนื่อยหรืออ่อนแรงมาก ไม่หิว ไม่สามารถผ่านปัสสาวะหรือเปลี่ยนปริมาณของปัสสาวะทีผ่ลิตได้ ปาก
แห้ง ตาแห้ง หรือปวดท้องมากหรืออาเจียน

รู้สึกง่วงนอน.

ท้องผูก.

กระสับกระส่าย

ผลข้างเคียงอื่น ๆ ของยานีม้ีอะไรบ้าง?

ยาทั้งหมดอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง อย่างไรก็ตาม หลายคนไม่มีผลข้างเคียงหรือมีผลข้างเคียงเพียง
เล็กน้อยเท่านั้น โทรเรียกแพทย์ของคุณหรือรับความช่วยเหลือทางการแพทยห์ากมีผลข้างเคียงหรือ
ผลข้างเคียงอื่น ๆ ทีร่บกวนคุณหรือไม่หายไป:
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รู้สึกวิงเวียน เหนื่อย หรืออ่อนแรง

สิ่งเหล่านี้ไม่ใชผ่ลข้างเคียงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้น หากคุณมีคําถามเกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดติดต่อแพทย์
ของคุณ โทรหาแพทย์เพื่อขอคําแนะนําทางการแพทยเ์กี่ยวกับผลข้างเคียง

คุณอาจรายงานผลข้างเคียงต่อหน่วยงานด้านสุขภาพแห่งชาติของคุณ

คุณสามารถรายงานผลข้างเคียงต่อ FDA ได้ที่ 1-800-332-1088 นอกจากนี้คุณยังสามารถรายงานผล
ข้างเคียงที่https://www.fda.gov/medwatch.

ยานี้กินดีที่สุดอย่างไร?
ใช้ยานี้ตามคําสั่งของแพทย์ อ่านข้อมูลทั้งหมดทีส่่งถึงคุณ ปฏิบัติตามคําแนะนําทั้งหมดอย่างใกล้ชิด

รับประทานพร้อมหรือไม่มอีาหาร

ใช้ยานี้ในเวลาเดียวกันของวัน

ใช้ยานี้ต่อไปตามทีแ่พทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพรายอื่นบอก แม้ว่าคุณจะรู้สึกดกี็ตาม

ยานี้อาจทําใหคุ้ณปัสสาวะบ่อยขึ้น เพื่อไม่ให้มีปัญหาเรื่องการนอนหลับ พยายามอย่าใช้เวลาใกล้เวลา
นอนมากเกินไป

ดื่มของเหลวทีไ่ม่มีคาเฟอีนมาก ๆ เว้นแตแ่พทย์จะสั่งให้ดื่มนํ้าให้น้อยลง

จะทําอย่างไรถ้าฉันพลาดยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณนึกถึง

หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไปของคุณ ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและกลับไปเป็นเวลาปกตขิองคุณ

ห้ามรับประทาน 2 โดสในวันเดียวกัน

ฉันจะเก็บและ/หรือทิ้งยานี้ได้อย่างไร?

เก็บยาเม็ดไวใ้นภาชนะเดิมทีอุ่ณหภูมิห้อง ปิดฝาให้แน่น

ป้องกันจากแสง
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เก็บในที่แห้ง ห้ามเก็บในห้องนํ้า

เก็บยาทั้งหมดไว้ในที่ปลอดภัย เก็บยาทั้งหมดให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ทิ้งยาทีไ่ม่ได้ใชห้รือหมดอายุ อย่าทิ้งชักโครกหรือเทลงท่อระบายนํ้าเว้นแต่คุณจะได้รับคําสั่งให้ทําเช่น
นั้น ตรวจสอบกับเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามเกี่ยวกับวิธีที่ดทีี่สุดในการทิ้งยา อาจมีโปรแกรมรับ
ยาคืนในพื้นทีข่องคุณ

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยาทั่วไป

หากอาการหรือปัญหาสุขภาพของคุณไม่ดีขึ้นหรือแยล่ง ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณ

อย่าแบ่งปันยาของคุณกับผู้อื่นและอย่าใช้ยาของคนอื่น

ยาบางชนิดอาจมีแผ่นพับข้อมูลผู้ป่วยอื่น หากคุณมีคําถามใดๆ เกี่ยวกับยานี้ โปรดพูดคุยกับแพทย์ 
พยาบาล เภสัชกร หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพอื่นๆ

ยาบางชนิดอาจมีแผ่นพับข้อมูลผู้ป่วยอื่น ตรวจสอบกับเภสัชกรของคุณ หากคุณมีคําถามใดๆ 
เกี่ยวกับยานี้ โปรดพูดคุยกับแพทย์ พยาบาล เภสัชกร หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพอื่นๆ

หากคุณคิดว่ามีการใช้ยาเกินขนาด ใหโ้ทรติดต่อศูนย์ควบคุมพิษของคุณหรือรับการรักษาพยาบาล
ทันที พร้อมที่จะบอกหรือแสดงว่าถ่ายอะไรไป เท่าไหร่ และเมื่อไรเกิดขึ้น

การใช้ข้อมูลผู้บริโภคและการปฏิเสธความรับผิดชอบ
ข้อมูลทั่วไปนี้เป็นข้อมูลสรุปการวินิจฉัย การรักษา และ/หรือยาอย่างจํากัด ไม่ได้มีไว้เพื่อให้ครอบคลุมและ
ควรใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจและ/หรือประเมินทางเลือกในการวินิจฉัยและการรักษาทีเ่ป็นไปได้ 
ไม่รวมข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเงื่อนไข การรักษา ยา ผลข้างเคียง หรือความเสี่ยงที่อาจใชก้ับผู้ป่วยรายใด
รายหนึ่ง ไมไ่ด้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นคําแนะนําทางการแพทยห์รือทดแทนคําแนะนําทางการแพทย์ การ
วินิจฉัยหรือการรักษาของผู้ให้บริการด้านสุขภาพโดยพิจารณาจากการตรวจและประเมินสถานการณ์
เฉพาะของผู้ป่วย ผู้ป่วยต้องพูดคุยกับผูใ้ห้บริการด้านสุขภาพให้ครบถ้วน
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ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ คําถามทางการแพทย์ และทางเลือกในการรักษา รวมถึงความเสี่ยงหรือผลประโยชน์
ใดๆ เกี่ยวกับการใชย้า ข้อมูลนี้ไม่รับรองการรักษาหรือยาใดๆ ว่าปลอดภัย มีประสิทธิภาพ หรือได้รับการ
อนุมัติสําหรับการรักษาผูป้่วยรายใดรายหนึ่ง UpToDate, Inc. และบริษัทในเครือขอปฏิเสธการรับประกัน
หรือความรับผิดใด ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับข้อมูลนีห้รือการใชง้านข้อมูลดังกล่าว การใช้ข้อมูลนีอ้ยู่ภายใตข้้อ
กําหนดการใช้งานซึ่งมีอยู่ที่

https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-efficiness-terms.
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