
บ้าน →ยา สมุนไพรและอาหารเสริม → แกนซิโคลเวียร์

URL ของหน้านี:้ https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a605011.html

แกนซโิคลเวียร์
ออกเสียงว่า (gan sye' kloe veer)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

แกนซิโคลเวียรอ์าจลดจํานวนเซลลท์ุกประเภทในเลือดของคุณ ทําให้เกิดปัญหาร้ายแรงและเป็นอันตรายถึงชีวิต แจ้งให้แพทย์
ประจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคโลหิตจาง (เซลล์เม็ดเลือดแดงไม่ได้นําออกซิเจนไปยังทุกส่วนของ
ร่างกายเพียงพอ) neutropenia (จํานวนเม็ดเลือดขาวน้อยกว่าปกติ); thrombocytopenia (น้อยกว่าจํานวนเกล็ดเลือด
ปกติ); หรือปัญหาเลือดหรือเลือดออกอื่นๆ แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยมีปัญหาเลือดจากยาใดๆ ก็ตาม 
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณกําลังใช้หรือเคยใชย้าต่อไปนี:้ ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ('ยาละลายลิ่มเลือด') เช่น 
วาร์ฟาริน (คูมาดิน) ยาเคมบีําบัดมะเร็ง; แดพโซน; ฟลูไซโทซีน (Ancobon); เฮปาริน; ยากดภูมิคุ้มกัน เช่น azathioprine 
(Azasan, Imuran), cyclosporine (Neoral, Sandimmune), methotrexate (Rheumatrex), ซโิรลมิัส (ราปามุน) 
และทาโครลิมัส (โปรแกรมกราฟ); อินเตอร์เฟอรอน (Infergen, Intron A, PEGASYS, PEG-Intron, Roferon-A); ยา
รักษาโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV) และโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ที่ได้รับ ได้แก่ didanosine (Videx), 
zalcitabine (HIVID) หรือ zidovudine (Retrovir, AZT); ยาต้านการอักเสบ nonsteroidal เพื่อรักษาอาการปวดและ
บวมเช่นแอสไพริน, ไอบูโพรเฟน (แอดวิล, มอตริน), นาโพรเซน (อาเลฟ, นาโปรซิน) และอื่น ๆ เพนทามิดีน (NebuPent, 
Pentam); ไพริเมทามีน (ดาราพริม ในแฟนซิดาร์); สเตียรอยด์เช่น dexamethasone (Decadron), prednisone 
(Deltasone) หรืออื่น ๆ trimethoprim/sulfamethoxazole (co-trimoxazole, Bactrim, Septra); หรือถ้าคุณไดร้ับ
หรือกําลังไดร้ับการบําบัดด้วยรังสี (X-ray) หากคุณพบอาการใด ๆ ต่อไปนี้ ใหโ้ทรเรียกแพทย์ของคุณทันท:ี เหนื่อยล้ามากเกิน
ไป; ผิวสซีีด; ปวดหัว; อาการวิงเวียนศีรษะ ความสับสน หัวใจเต้นเร็ว นอนหลับยากหรือหลับยาก ความอ่อนแอ; หายใจถี่; มี
เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ หรือเจ็บคอ มีไข้ หนาวสั่น ไอ หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบบางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบ
สนองของร่างกายคุณต่อแกนซิโคลเวียร์

สัตว์ทดลองที่ไดร้ับแกนซิโคลเวียรม์ขี้อบกพร่องแต่กําเนิด ไม่ทราบว่าแกนซโิคลเวียร์ทําใหเ้กิดข้อบกพร่องในคนหรือไม่ หาก
คุณสามารถตั้งครรภไ์ด้ คุณควรใชก้ารคุมกําเนิดอย่างมีประสิทธิผลในขณะที่รับประทานแกนซโิคลเวียร์ หากคุณเป็นผู้ชายและ
คู่ของคุณสามารถตั้งครรภไ์ด้ คุณควรใชถุ้งยางอนามัยขณะใชย้านี้ และเป็นเวลา 90 วันหลังการรักษา พูดคุยกับแพทย์ของ
คุณหากคุณมคีําถามเกี่ยวกับการคุมกําเนิด อย่าใชแ้กนซิโคลเวียร์หากคุณกําลังตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ หากคุณ
ตั้งครรภ์ขณะรับประทานแกนซิโคลเวียร์ ให้โทรเรียกแพทย์ทันที
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4/122/22, 16:21 น. แกนซิโคลเวียร์ สมุนไพรยาและอาหารเสริม

สัตว์ทดลองที่ไดร้ับแกนซิโคลเวียรพ์ัฒนาจํานวนอสุจิทีล่ดลง (เซลลส์ืบพันธุ์เพศชายน้อยลง) และปัญหาการเจริญพันธุ์ ไม่
ทราบว่าแกนซิโคลเวียร์ทําใหจ้ํานวนอสุจิในผู้ชายลดลงหรือมีปัญหาเรื่องภาวะเจริญพันธุ์ในสตรีหรือไม่

สัตว์ทดลองที่ไดร้ับแกนซิโคลเวียรพ์ัฒนาเป็นมะเร็ง ไม่ทราบว่าแกนซิโคลเวียรเ์พิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งใน
มนุษย์หรือไม่

ผู้ผลิตเตือนว่าควรใช้แกนซิโคลเวียรใ์นการรักษาผู้ป่วยทีม่ีโรคบางชนิดเท่านั้น เนื่องจากยาอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงที่รุนแรง 
และขณะนีย้ังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสนับสนุนความปลอดภัยและประสิทธิผลในผู้ป่วยกลุ่มอื่น (ดูหัวข้อ เหตใุดจึงต้องใชย้านี้)

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการรับประทานแกนซิโคลเวียร์

hy เป็นยานี้กําหนด?

แคปซูล Ganciclovir ใชร้ักษา cytomegalovirus (CMV) retinitis (การติดเชื้อที่ตาซึ่งอาจทําให้ตาบอดได้) ในผู้ทีม่ีระบบ
ภูมิคุ้มกันทํางานผิดปกติ แคปซูลแกนซิโคลเวียร์ใชร้ักษาจอประสาทตาอักเสบจากการติดเชื้อ CMV หลังจากที่ควบคุมภาวะดังกล่าว
โดยยาแกนซิโคลเวียร์ทางหลอดเลือดดํา (ฉีดเข้าเส้นเลือด) แกนซิโคลเวียรย์ังใชเ้พื่อป้องกันโรคไซโตเมกาโลไวรัส (CMV) ในผู้ที่เป็น
โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) หรือผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะและมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรค CMV แกนซโิคลเวียร์อยู่ในกลุ่มยา
ที่เรียกว่ายาต้านไวรัส มันทํางานโดยป้องกันการแพร่กระจายของโรค CMV หรือชะลอการเติบโตของ CMV

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

แกนซิโคลเวียรม์าในรูปแบบแคปซูลรับประทานทางปาก โดยปกติแล้วจะรับประทานพร้อมกับอาหารสามถึงหกครั้งต่อวัน เพื่อช่วยให้
คุณอย่าลืมทานแกนซิโคลเวียร์ ให้รับประทานในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอให้
แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้แกนซิโคลเวียรต์รงตามทีก่ํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่
แพทย์ของคุณกําหนด

กลืนแคปซูลทั้งหมด อย่าเปิด แยก เคี้ยว หรือบดขยีม้ัน

ระวังเมื่อจัดการกับแคปซูลแกนซิโคลเวียร์ อย่าให้ผิวหนัง ตา ปาก หรือจมูกสัมผัสกับแคปซูลแกนซิโคลเวียร์ทีห่ักหรือบด หากสัมผัส
ดังกล่าวเกิดขึ้น ให้ล้างผิวหนังให้สะอาดด้วยสบู่และนํ้า หรือล้างตาด้วยนํ้าเปล่าให้สะอาด

โดยทั่วไปคุณจะได้รับยาแกนซิโคลเวียรท์างหลอดเลือดดํา (เข้าเส้นเลือด) เป็นเวลาหลายสัปดาหก์่อนที่คุณจะเริ่มรับประทานแคปซูล
แกนซิโคลเวียร์ หากอาการของคุณแย่ลงระหว่างการรักษา คุณอาจได้รับยาแกนซิโคลเวียร์ทางหลอดเลือดดําครั้งที่สอง แพทย์ของ
คุณอาจลดขนาดยาแคปซูลแกนซิโคลเวียร์หากคุณพบผลข้างเคียง

แกนซิโคลเวียรค์วบคุม CMV แต่ไมส่ามารถรักษาได้ อาจใช้เวลาสักครู่ก่อนที่คุณจะรู้สึกถึงประโยชน์เต็มที่ของแกนซโิคลเวียร์ 
ทานแกนซิโคลเวียร์ต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานแกนซิโคลเวียร์โดยไม่ได้
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14/14/22, 16:21 น. แกนซิโคลเวียร์ สมุนไพรยาและอาหารเสริม

พูดคุยกับแพทย์ของคุณ การหยุดทานแกนซิโคลเวียรเ์ร็วเกินไปอาจทําให้ปริมาณ CMV ในเลือดของคุณเพิ่มขึ้นหรือไวรัสจะดื้อต่อ
ยานี้

ใช้สําหรับยานี้

ผู้ผลิตระบวุ่าไม่ควรกําหนดยานีเ้พื่อการใช้งานอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานแกนซิโคลเวียร์

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาแกนซิโคลเวียร์ อะไซโคลเวียร์ (โซวิแร็กซ์) วัลแกนซิโคลเวียร์ (วัลไซต์) หรือ
ยาอื่นๆ

อย่าใช้แกนซิโคลเวียร์ถ้าคุณกําลังใช้วาลแกนซิโคลเวียร์ (Valcyte)

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังใชย้าตามใบสั่งแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่นๆ อย่างไร อย่าลืมพูดถึงยาที่ระบุไว้ในส่วนคําเตือนที่สําคัญและสิ่งต่อไปนี:้ ยาปฏิชีวนะ aminoglycoside 
เช่น amikacin (Amikin), gentamicin (Garamycin), neomycin (New-Rx, New-Fradin), netilmicin 
(Netromycin), streptomycin, tobramycin (Nebcin, Tobi) และอื่น ๆ แอมโฟเทอริซิน บี (เชื้อราโซน); captopril 
(Capoten ใน Capozide); ยาขับปัสสาวะ ('ยาเม็ดนํ้า'); ฟอสคาร์เน็ต (Foscavir); สารประกอบทองคําเช่น auranofin 
(Ridaura) หรือ aurothioglucose (Solganal); imipenem-cilastatin (พรแีมกซิน); โกลบลูินภูมิคุ้มกัน (แกมมาโกลบูลิน, 
BayGam, Carimmune, Gammagard, อื่น ๆ ); เมธิซิลลิน (สตาฟซลิลิน); มูโรโมแน็บ-CD3 (OKT3); ไมโคฟโีนเลต โมเฟทิล 
(CellCept); ไนเตรตเช่น isosorbide dinitrate (Isordil, Sorbitrate) หรือผลิตภัณฑไ์นโตรกลเีซอรีน เพนิซิลลามีน 
(Cuprimine, Depen); พรมีาควิน; โพรเบเนซิด; ไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane); หรือยาที่คล้ายคลึงกันของนิวคลีโอไซด์
อื่นๆ เช่น อะไซโคลเวียร์ (โซวิแร็กซ์), ฟามซิโคลเวียร์ (แฟมเวียร)์ และไรโบวิริน (โคพีกัส, รีเบทอล, วิราโซล, ในรีเบตรอน) แพทย์
ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งแพทย์ของคุณหากคุณมีหรือเคยมีอาการใด ๆ ทีก่ล่าวถึงในส่วนคําเตือนทีส่ําคัญหรือเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี:้ ความเจ็บ
ป่วยทางจิต; อาการชัก; ปัญหาสายตาอื่นที่ไม่ใช่ CMV retinitis; ไตหรือโรคตับ

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังให้นมบุตร คุณไม่ควรให้นมบุตรขณะรับประทานแกนซโิคลเวียร์ พูดคุยกับ
แพทย์ของคุณเกี่ยวกับเวลาทีคุ่ณอาจเริ่มให้นมได้อย่างปลอดภัยหลังจากที่คุณหยุดทานแกนซิโคลเวียร์

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ใหแ้จ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ยาแกนซโิคลเวียร์

คุณควรรู้ว่าแกนซิโคลเวียร์อาจทําใหคุ้ณง่วง วิงเวียน ไม่มั่นคง สับสนหรือตื่นตัวน้อยลง หรืออาจทําใหเ้กิดอาการชักได้ อย่า
ขับรถหรือใชเ้ครื่องจักรจนกว่าคุณจะรู้ว่ายานี้ส่งผลต่อคุณอย่างไร

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

อย่าลืมดื่มนํ้ามาก ๆ ในขณะทีท่านแกนซิโคลเวียร์

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด
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ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

แกนซิโคลเวียรอ์าจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไมห่ายไป:

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องเสีย

ท้องผูก

อาการปวดท้อง

เรอ

เบื่ออาหาร

การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการลิ้มรสอาหาร

ปากแห้ง

แผลในปาก

ความฝันที่ไม่ธรรมดา

ความกังวลใจ

ภาวะซึมเศร้า

เหงื่อออก

ล้าง

ปวดข้อหรือกล้ามเนื้อหรือเป็นตะคริว

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง อาการต่อไปนีเ้ป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าคุณพบอาการเหล่านี้ หรืออาการที่
ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

มองเห็นจุด แสงวาบ หรือม่านมืดปกคลุมทุกสิ่ง

ปัสสาวะน้อยลง

ลมพิษ

ผื่น

อาการคัน

อาการบวมทีม่ือ แขน เท้า ข้อเท้า หรือขาท่อนล่าง

ชา ปวด แสบร้อน หรือรู้สึกเสียวซ่าทีม่ือหรือเท้า

การจับมือทีค่วบคุมไมไ่ด้

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

อาการเจ็บหน้าอก

อารมณ์เปลี่ยนแปลง
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อาการชัก

แกนซิโคลเวียรอ์าจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะทีใ่ช้ยานี้

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 วิธทีี่ดทีี่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใชโ้ปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิล
ในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซตก์ารกําจัดยาอย่างปลอดภัยของ 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

อาการของยาเกินขนาดอาจรวมถึง:
คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องเสีย

เบื่ออาหาร

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

เหนื่อยเหลือเกิน

ความอ่อนแอ

ผิวสซีีด
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ปวดหัว

อาการวิงเวียนศีรษะ

ความสับสน

หัวใจเต้นเร็ว

นอนหลับยาก

หายใจถี่

เจ็บคอ มีไข้ หนาวสั่น ไอ หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

ปัสสาวะน้อยลง

อาการบวมทีม่ือ แขน เท้า ข้อเท้า หรือขาท่อนล่าง

อาการชัก

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่

ปวดท้องด้านขวาบน

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

แพทย์ของคุณอาจสั่งตรวจตาเป็นประจําในขณะที่คุณใช้ยานี้ นัดหมายกับจักษุแพทย์ทั้งหมด (ตรวจตา)

ก่อนทําการทดสอบในห้องปฏิบัติการ แจ้งแพทยแ์ละเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัตกิารว่าคุณกําลังใช้ยาแกนซิโคลเวียร์

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา อย่าให้ยาแกนซิโคลเวียรข์องคุณหมด

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

ชื่อแรนด์

ไซโตวีน®ออรัล¶

ชื่อของเธอ

Nordexoyguanosine

โซเดียม DHPG

GCV โซเดียม
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¶ -สินค้าแบรนดน์ี้ไม่มีวางจําหน่ายแล้ว อาจมทีางเลือกทั่วไป
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