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hy เป็นยานี้กําหนด?

Famciclovir ใชใ้นการรักษาโรคเริมงูสวัด (โรคงูสวัด; ผื่นที่สามารถเกิดขึ้นได้ในผู้ที่เคยเป็นอีสุกอีใสในอดีต) มันยังใช้ในการรักษา
การระบาดซํ้าของไวรัสเริมหรือแผลพุพองที่มีไขใ้นผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันปกติ Famciclovir ใชใ้นการรักษาการระบาดซํ้าและเพื่อ
ป้องกันการระบาดของโรคเริมที่อวัยวะเพศ (การติดเชื้อไวรัสเริมทีท่ําให้เกิดแผลบริเวณอวัยวะเพศและทวารหนักเป็นครั้งคราว) ในผู้
ที่มีระบบภูมิคุ้มกันปกติ Famciclovir ยังใช้เพื่อรักษาการติดเชื้อเริมทีก่ลับมาของผิวหนังและเยื่อเมือก (ปาก, ทวารหนัก) ในผูท้ีต่ิด
เชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) Famciclovir อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่ายาต้านไวรัส มันทํางานโดยหยุดการแพร่กระจายของไวรัสเริมในร่างกาย 
Famciclovir ไม่สามารถรักษาโรคเริมไดแ้ละอาจไมส่ามารถหยุดการแพร่กระจายของไวรัสเริมไปยังผู้อื่นได้ อย่างไรก็ตาม อาจลด
อาการเจ็บปวด แสบร้อน รู้สึกเสียวซ่า อ่อนโยน และคันได้ ช่วยรักษาแผล; และป้องกันไม่ใหเ้กิดแผลใหม่

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Famciclovir มาในรูปแบบแท็บเล็ตทีจ่ะรับประทานโดยมีหรือไม่มีอาหาร เมื่อใช้แฟมซโิคลเวียร์ในการรักษาโรคงูสวัด มักใช้ทุกๆ 8 
ชั่วโมง (สามครั้งต่อวัน) เป็นเวลา 7 วัน โดยเริ่มภายใน 3 วันหลังจากทีผ่ื่นเริ่มปรากฏขึ้น เมื่อใชแ้ฟมซโิคลเวียรใ์นการรักษาแผลเย็น
และแผลพุพอง มักใชเ้ป็นยาครั้งเดียวทีส่ัญญาณหรืออาการแรกสุด (รู้สึกเสียวซ่า คัน หรือแสบร้อน) ของเริม เมื่อใช้แฟมซิโคลเวียร์
ในการรักษาโรคเริมทีอ่วัยวะเพศซํ้าแล้วซํ้าอีก มักใชว้ันละสองครั้งในหนึ่งวัน โดยเริ่มภายใน 6 ชั่วโมงนับจากสัญญาณหรืออาการครั้ง
แรกของอาการ เพื่อป้องกันไมใ่ห้เริมที่อวัยวะเพศกลับมา มักใช้ famciclovir วันละสองครั้งนานถึง 1 ปี เมื่อใช้แฟมซโิคลเวียร์ในการ
รักษาโรคเริมในผู้ติดเชื้อเอชไอวี มักใชว้ันละสองครั้งเป็นเวลา 7 วัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์
หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ทานแฟมซิโคลเวียรต์ามคําแนะนํา อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์
ของคุณกําหนด ใชย้านี้โดยเร็วที่สุดหลังจากมอีาการปรากฏขึ้น

ทานแฟมซิโคลเวียรต์่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานแฟมซิโคลเวียร์โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ
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หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานแฟมซโิคลเวียร์

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ฟามซิโคลเวียร์ ครีมเพนซิโคลเวียร์ (เดนาเวียร์) อะไซโคลเวียร์ (โซวแิร็กซ์) ยาอื่นๆ 
หรือแลคโตส

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีส่ั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรอื่นๆ ทีคุ่ณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ โดยเฉพาะโพรเบเนซิด (เบเนมิด)

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมหีรือเคยมีปัญหากับระบบภูมิคุ้มกันของคุณ การติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) 
หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องที่ได้มา (AIDS) แพ้กาแลคโตสหรือ malabsorption กลูโคสกาแลคโตส (เงื่อนไขทีส่ืบทอดที่
ร่างกายไม่สามารถทนต่อแลคโตส); หรือโรคไตหรือตับ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะทานแฟมซโิคลเวียร์ ให้
ติดต่อแพทย์ของคุณ

คุณควรรู้ว่าแฟมซิโคลเวียรอ์าจทําให้คุณง่วง วิงเวียน สับสน หรือมึนงง อย่าขับรถหรือใช้เครื่องจักรจนกว่าคุณจะรู้ว่ายานีส้่ง
ผลต่อคุณอย่างไร

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ให้กินยาที่ลืมไปทันทีทีน่ึกได้ และทานยาที่เหลือในวันนั้นโดยเว้นระยะห่างเท่าๆ กัน อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ให้
ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Famciclovir อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้หรืออาการที่ระบุไวใ้น
ส่วนข้อควรระวังพิเศษด้านบนรุนแรงหรือไมห่ายไป:

ปวดหัว

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องร่วงหรืออุจจาระหลวม

แก๊ส

อาการปวดท้อง

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

ผื่น

อาการคัน

ปวดประจําเดือน
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หากคุณพบผลข้างเคียงใด ๆ ดังต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที:
ปวด แสบร้อน ชา หรือรู้สึกเสียวซ่าทีม่ือหรือเท้า

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)

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
ในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซตก์ารกําจัดยาอย่างปลอดภัยของ 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
ตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณอาจสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบ
การตอบสนองของคุณต่อ famciclovir

อย่ามีเพศสัมพันธเ์มื่อคุณมกีารระบาดของโรคเริมทีอ่วัยวะเพศ อย่างไรก็ตาม โรคเริมที่อวัยวะเพศสามารถแพรก่ระจายไปยังผู้
อื่นได้ แม้ว่าคุณจะไม่มีอาการก็ตาม

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา หากคุณยังคงมีอาการติดเชื้อหลังจากรับประทานแฟมซิ
โคลเวียร์เสร็จแล้ว ให้ติดต่อแพทย์

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