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hy เป็นยานี้กําหนด?

Desmopressin ใชเ้พื่อควบคุมอาการของโรคเบาจืดบางชนิด ('เบาหวานจากนํ้า'; ภาวะที่ร่างกายผลิตปัสสาวะจํานวนมากอย่างผิด
ปกติ) Desmopressin ยังใชเ้พื่อควบคุมความกระหายทีม่ากเกินไปและทางเดินของปัสสาวะจํานวนมากผิดปกตทิี่อาจเกิดขึ้นหลัง
จากได้รับบาดเจ็บทีศ่ีรษะหรือหลังการผ่าตัดบางประเภท Desmopressin ยังใชเ้พื่อควบคุมการปัสสาวะรดที่นอน Desmopressin 
อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าฮอร์โมน มันทํางานโดยแทนที่วาโซเพรสซินซึ่งเป็นฮอร์โมนทีป่กติจะผลิตในร่างกายเพื่อช่วยให้สมดุลของนํ้า
และเกลือ

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Desmopressin มาในรูปแบบแท็บเล็ตทีจ่ะรับประทานทางปาก โดยปกติจะใชเ้วลาสองถึงสามครั้งต่อวัน เมื่อใชเ้ดสโมเพรสซินใน
การรักษาอาการปัสสาวะรดที่นอน มักใช้วันละครั้งก่อนนอน พยายามกินเดสโมเพรสซินในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคําแนะนํา
บนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทยห์รือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้ยาเดสโมเพรสซินตรงตามที่กํากับ
ไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

แพทย์ของคุณอาจเริ่มให้ยาเดสโมเพรสซินขนาดตํ่าและค่อยๆ เพิ่มขนาดยา ปฏิบัตติามคําแนะนําเหล่านีอ้ย่างระมัดระวัง

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้บางครั้งมีกําหนดสําหรับการใช้งานอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานเดสโมเพรสซิน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาเดสโมเพรสซิน ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดเดสโมเพรสซิน สอบถาม
เภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพรที่
คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี:้ ยากล่อมประสาท เช่น amitriptyline, amoxapine, 
clomipramine (Anafranil), desipramine (Norpramin), doxepin (Sinequan), imipramine (Tofranil), 
nortriptyline (Aventyl, Pamelor),
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protriptyline (Vivactil) และ trimipramine (Surmontil); แอสไพรินและยาต้านการอักเสบที่ไม่ใชส่เตียรอยด์อื่น ๆ 
(NSAIDs) เช่น ibuprofen (Advil, Motrin) และ naproxen (Aleve, Naprosyn); คาร์บามาเซพีน (Tegretol); คลอโปรมา
ซีน (Thorazine, Sonazine); คลอโพรพาไมด์ (ไดอะบินีส); คลอไฟเบรต; เดเมโคลไซคลิน (Declomycin); ฟลโูดคอร์ติโซน; เฮ
ปาริน; ลาโมทริจิน (Lamictal); ลิเธยีม (Eskalith); ยาเสพติด (ฝิ่น) สําหรับความเจ็บปวด; ออกซบีิวตนินิน (Ditropan); เลือก 
serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) เช่น citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), fluoxetine 
(Prozac, Sarafem), fluvoxamine, paroxetine (Paxil) และ sertraline (Zoloft); และยูเรีย (Pytest) แพทย์ของคุณอาจ
ต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่น ๆ อาจโตต้อบกับเดสโมเพรสซิน

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคไตหรือมีโซเดียมในเลือดตํ่า แพทย์ของคุณอาจบอก
คุณว่าอย่ากินเดสโมเพรสซิน

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคความดันโลหิตสูง มีอาการใดๆ ที่ทําใหคุ้ณกระหายนํ้ามาก 
โรคซิสติกไฟโบรซิส หรือโรคหัวใจ

หากคุณกําลังใชเ้ดสโมเพรสซินเพื่อรักษาอาการปัสสาวะรดที่นอน ใหแ้จ้งแพทย์หากคุณมีการติดเชื้อ มีไข้ อาเจียนหรือท้องเสีย 
ถ้าอากาศร้อนผิดปกติ หรือหากคุณวางแผนที่จะออกกําลังกายมากกว่าปกติ คุณอาจต้องดื่มนํ้ามากกว่าปกตใินสถานการณ์
เหล่านี้ การดื่มนํ้ามากเกินไปในขณะทีคุ่ณใชย้าเดสโมเพรสซินอาจเป็นอันตรายได้ ดังนั้นแพทย์ของคุณอาจบอกให้คุณหยุดใช้
ยาเดสโมเพรสซินชั่วคราว

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะทานเดสโมเพรสซิน ให้
โทรเรียกแพทย์ของคุณ

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงและประโยชน์ของการทานเดสโมเพรสซินหากคุณอายุ 65 ปขีึ้นไป ผู้สูงอายุมักไม่ควร
รับประทานเดสโมเพรสซิน เนื่องจากไมป่ลอดภัยหรือมีประสิทธิภาพเท่ากับยาอื่นๆ ทีส่ามารถใช้รักษาอาการเดียวกันได้

ถามแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการใชเ้ครื่องดื่มแอลกอฮอลอ์ย่างปลอดภัยในขณะที่คุณทานเดสโมเพรสซิน

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

แพทย์ของคุณอาจบอกให้คุณจํากัดปริมาณของเหลวทีคุ่ณดื่มระหว่างการรักษาด้วยเดสโมเพรสซิน หากคุณกําลังใชย้าเดสโมเพรสซิ
นเพื่อรักษาอาการปัสสาวะรดที่นอน แพทย์ของคุณอาจบอกใหคุ้ณหลีกเลี่ยงการดื่มอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก่อนทีคุ่ณจะใชย้าเดสโมเพ
รสซิน และอย่างน้อย 8 ชั่วโมงหลังจากที่คุณทานเดสโมเพรสซิน ปฏิบัตติามคําแนะนําของแพทย์อย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันผลข้าง
เคียงที่ร้ายแรง

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Desmopressin อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง โทรเรียกแพทยข์องคุณหากอาการใดอาการหนึ่งต่อ
ไปนีรุ้นแรงหรือไม่หายไป:

ท้องเสีย

ความคิดที่ผิดปกติ
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ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที:

คลื่นไส้

อาเจียน

เบื่ออาหาร

นํ้าหนักมากขึ้น, นํ้าหนักเพิ่มขึ้น, อ้วนขึ้น

ปวดหัว

ความหงุดหงิด

กระสับกระส่าย

เหนื่อยมาก

ความสับสน

ปฏิกิริยาตอบสนองช้าลง

กล้ามเนื้ออ่อนแรง กระตุก หรือเป็นตะคริว

ภาพหลอน (เห็นสิ่งต่าง ๆ หรือได้ยินเสียงที่ไม่มอียู่)

อาการชัก

หมดสติไปช่วงหนึ่ง

Desmopressin อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ แจ้งใหแ้พทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณประสบปัญหาผิดปกติใดๆ ขณะ
ใช้ยานี้

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 เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้อง ห่างจากความร้อน แสง และความชื้น

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
ในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมรับคืนใน
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ชุมชน. ดูเว็บไซตก์ารกําจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) 
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มสีิทธิ์เข้าถึงโปรแกรมรับคืน

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

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
ความสับสน

อาการง่วงนอน

ปวดหัว

ปัสสาวะลําบาก

นํ้าหนักขึ้นกะทันหัน

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณอาจสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างเพื่อตรวจ
สอบการตอบสนองต่อ desmopressin

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

DDAVP®

แก้ไขล่าสุด - 10/15/2018

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

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


14/14/22, 15:52 น. เดสโมเพรสซิน 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/

