
• หากคุณได้รับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์หรือ
เภสัชกรของคุณ ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงทีอ่าจเกิด
ขึ้นซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ดูหัวข้อที่ 4

Co-Diovan ใช้รักษาความดันโลหิตสูงซึ่งไม่ไดร้ับการ
ควบคุมอย่างเพียงพอด้วยสารตัวเดียวเพียงอย่างเดียว

• ถ้าระดับโพแทสเซียมหรือโซเดียมในเลือดของ
คุณตํ่ากว่าปกติ หรือถ้าระดับแคลเซียมใน
เลือดของคุณสูงกว่าปกติทั้งๆ ทีไ่ด้รับการ
รักษา

• หากคุณมีโรคเกาต์
• หากคุณเป็นเบาหวานหรือไตทํางานบกพร่อง 

และรับการรักษาด้วยยาลดความดันโลหิตที่มี 
aliskiren

หากข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นตรงกับคุณ แจ้งให้แพทย์ทราบ 
และอย่ารับประทาน Co-Diovan

• หากคุณเพิ่งไดร้ับไตใหม่
• หากคุณมีอาการ hyperaldosteronism โรค

นี้เป็นโรคทีต่่อมหมวกไตสร้างฮอร์โมนอัลโดส
เตอโรนมากเกินไป หากสิ่งนีม้ีผลกับคุณ ไม่
แนะนําใหใ้ช้ Co-Diovan

• หากคุณเป็นโรคตับหรือไต
• หากคุณเคยประสบกับอาการบวมทีล่ิ้นและใบหน้าที่

เกิดจากปฏิกิริยาภูมิแพ้ที่เรียกว่า angioedema 
เมื่อทานยาอื่น (รวมถึงยากลุ่ม ACE inhibitors) 
ให้แจ้งแพทย์ของคุณ หากมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้น
ขณะรับประทาน Co-Diovan ให้หยุดรับประทาน 
Co-Diovan ทันทีและอย่ารับประทานอีก ดูหัวข้อ
ที่ 4 “ผลข้างเคียงทีเ่ป็นไปได้” ด้วย

• หากคุณมีไข้ ผื่น และปวดข้อ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณ
ของโรคลูปัส erythematosus (SLE หรือที่
เรียกว่าโรคภูมิต้านตนเอง)

• หากคุณเป็นโรคเบาหวาน โรคเกาต์ 
คอเลสเตอรอลหรือไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง

• หากคุณมีอาการแพ้กับการใชส้ารลดความดัน
โลหิตตัวอื่นในกลุ่มนี้ (ตัวรับแอนจิโอเทนซิน 
II รีเซพเตอร)์ หรือหากคุณเป็นโรคภูมิแพ้
หรือโรคหอบหืด

• หากคุณมีอาการการมองเห็นลดลงหรือปวดตา อาการเหล่านี้
อาจเป็นอาการของการสะสมของของเหลวในชั้นหลอด
เลือดของตา (choroidal effusion) หรือความดันใน
ดวงตาเพิ่มขึ้น และสามารถเกิดขึ้นได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงหรือ
หลายสัปดาห์หลังจากรับประทาน Co-Diovan ซึ่งอาจนํา
ไปสูก่ารสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรหากไม่ได้รับการ
รักษา ถ้าก่อนหน้านี้คุณมี

การแพ้ยาเพนิซิลลินหรือซัลโฟนาไมด์ คุณอาจมี
ความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้มากขึ้น

• หากคุณกําลังใชย้าต่อไปนีเ้พื่อรักษาความดัน
โลหิตสูง:

ไมแ่นะนําให้ใช้ Co-Diovan ในเด็กและวัยรุ่น (
อายุตํ่ากว่า 18 ปี)

• ยาปฏิชีวนะบางชนิด (กลุ่ม rifamycin) ยาที่ใช้
ป้องกันการปฏิเสธการปลูกถ่าย 
(ciclosporin) หรือยาต้านไวรัสทีใ่ช้รักษา
โรคเอดส์ (ritonavir) ยาเหล่านี้อาจเพิ่มผล
ของ Co-Diovan

• ยาทีอ่าจกระตุ้นให้เกิด “torsades de 
pointes” (หัวใจเต้นผิดปกติ) เช่น ยาต้านการ
เต้นของหัวใจ (ยาที่ใชร้ักษาปัญหาหัวใจ) และ
ยารักษาโรคจิตบางชนิด

• ยาทีอ่าจลดปริมาณโซเดียมในเลือดของคุณ 
เช่น ยากล่อมประสาท ยารักษาโรคจิต ยากัน
ชัก

• ยารักษาโรคเกาต์ เช่น อัลโลพูรนิอล โพ
รเบเนซิด ซัลฟินไพราโซน

• อาหารเสริมวิตามินดีและแคลเซียมบําบัด
• ยารักษาโรคเบาหวาน (ยารับประทาน เช่น 

เมตฟอร์มนิหรืออินซูลิน)
• ยาอื่นๆ ที่ช่วยลดความดันโลหิตของคุณ รวมทั้ง 

methyldopa, ACE inhibitors (เช่น 
enalapril, lisinopril เป็นต้น) หรือ aliskiren 
(ดูข้อมูลในหัวข้อ "Do not take Co-Diovan" 
และ "Warnings and comparisons")

• ยาเพิ่มความดันโลหิต เช่น noradrenaline 
หรือ adrenaline

• digoxin หรือ digitalis glycosides อื่นๆ (
ยาทีใ่ช้รักษาปัญหาหัวใจ)

• ยาทีอ่าจเพิ่มระดับนํ้าตาลในเลือด เช่น ไดอะ
ออกไซด์หรือสารเบต้า

• ยาทีเ่ป็นพิษต่อเซลล์ (ใชร้ักษามะเร็ง) เช่น 
methotrexate หรือ cyclophosphamide

• ยาแก้ปวด เช่น ยาแก้อักเสบที่ไมใ่ช่สเตียรอยด์ 
(NSAIDs) รวมถึงยากลุ่ม selective 
cyclooxygenase-2 inhibitors (Cox-2 
inhibitors) และกรดอะซิติลซาลไิซลิก > 3 ก.

• ยาคลายกล้ามเนื้อ เช่น ทโูบครูารีน
• ยาต้านโคลิเนอร์จิก (ยาทีใ่ช้รักษาอาการ

ผิดปกติต่างๆ เช่น ตะคริวในทางเดิน
อาหาร อาการกระตุกของกระเพาะ
ปัสสาวะ หอบหืด อาการเมารถ กล้าม
เนื้อกระตุก โรคพารก์ินสัน และเป็น
ยาสลบ)

• อะมันตาดีน (ยาทีใ่ช้รักษาโรคพารก์ินสันและยัง
ใชร้ักษาหรือป้องกันโรคบางชนิดทีเ่กิดจาก
ไวรัส)

• cholestyramine และ colestipol (ยา
ทีใ่ช้เป็นหลักในการรักษาระดับไขมันใน
เลือดสูง)

• ciclosporin ยาทีใ่ชใ้นการปลูกถ่าย
อวัยวะเพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิเสธอวัยวะ

• แอลกอฮอล์ ยานอนหลับ และยาชา (ยาทีม่ี
ผลทําให้หลับหรือระงับปวดได้ เช่น ใน
ระหว่างการผ่าตัด)

• สารทึบรังสีไอโอดีน (สารทีใ่ชส้ําหรับการตรวจ
ด้วยภาพ)

การตั้งครรภแ์ละให้นมบุตร
• คุณต้องแจ้งใหแ้พทย์ทราบหากคุณคิดว่า

คุณกําลัง (หรืออาจจะ) ตั้งครรภ์
โดยปกติ แพทยข์องคุณจะแนะนําให้คุณหยุดใช้ 
Co-Diovan ก่อนที่คุณจะตั้งครรภห์รือทันททีี่คุณรู้
ว่าคุณกําลังตั้งครรภ์ และจะแนะนําให้คุณทานยาอื่น
แทน Co-Diovan ไมแ่นะนําให้ใช้ Co-Diovan ใน
การตั้งครรภร์ะยะแรก และไม่ควรรับประทานเมื่อตั้ง
ครรภเ์กิน 3 เดือน เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตราย
ร้ายแรงต่อลูกน้อยของคุณได้หากใช้หลังจากเดือน
ที่สามของการตั้งครรภ์

ความดันโลหิตสูงจะเพิ่มภาระงานของหัวใจและหลอด
เลือด หากไม่ได้รับการรักษา อาจทําลายหลอดเลือด
ในสมอง หัวใจ และไต และอาจส่งผลให้โรคหลอด
เลือดสมอง หัวใจล้มเหลว หรือไตวายได้ ความดัน
โลหิตสูงเพิ่มความเสี่ยงของอาการหัวใจวาย การลด
ความดันโลหิตของคุณใหเ้ป็นปกติจะช่วยลดความ
เสี่ยงในการเกิดความผิดปกติเหล่านี้

คุณต้องแจ้งใหแ้พทย์ทราบหากคุณคิดว่าคุณเป็น (
หรืออาจจะกลายเป็น ) ตั้งครรภ์. ไม่แนะนําให้ใช้ Co-
Diovan ในการตั้งครรภ์ระยะแรก และไม่ควรรับ
ประทานหากคุณตั้งครรภ์เกิน 3 เดือน เนื่องจากอาจ
ทําให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อทารกได้หากใชใ้นระยะนั้น 
(ดูหัวข้อการตั้งครรภ์)

มีอะไรอยู่ในแผ่นพับนี้:
1. Co-Diovan คืออะไรและใชส้ําหรับอะไร
2. สิ่งทีคุ่ณต้องรู้ก่อนใช้ Co-Diovan

3. วิธีรับประทาน Co-Diovan
4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น
5. วิธีจัดเก็บ Co-Diovan
6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ

° สารยับยั้ง ACE (เช่น enalapril, lisinopril, 
Ramipril) โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยว
กับไตที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน
aliskiren°

• หากคุณเป็นมะเร็งผิวหนังหรือหากคุณเป็นมะเร็งผิวหนัง

CO-DIOVAN® แผลที่ผิวหนังที่ไม่คาดคิดระหว่างการรักษา การ
รักษาด้วยไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการใชใ้นปริมาณสูงในระยะยาว อาจเพิ่มความ
เสี่ยงของมะเร็งผิวหนังและริมฝีปากบางชนิด (
มะเร็งผิวหนังทีไ่ม่ใช่เมลาโนมา) ปกป้องผิวจาก
แสงแดดและรังสียูวีขณะรับประทาน Co-Diovan

• หากคุณประสบปัญหาการหายใจหรือปอด (รวม
ถึงการอักเสบหรือของเหลวในปอด) หลังจาก
รับประทานไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ในอดีต หาก
คุณมีอาการหายใจลําบากอย่างรุนแรงหรือ
หายใจลําบากหลังจากรับประทาน Co-Diovan 
ให้ไปพบแพทย์ทันที

ยาอื่นๆ และ Co-Diovan
แจ้งให้แพทยห์รือเภสัชกรทราบ หากคุณกําลัง
รับประทาน ใชย้าอื่นเมื่อเร็วๆ นี้ หรืออาจใชย้า
อื่นอยู่

Co-Diovan®เม็ดเคลือบฟิล์ม 
80 มก./12.5 มก.
Co-Diovan®160 มก. / 12.5 
มก. เม็ดเคลือบฟิล์ม
Co-Diovan®ยาเม็ดเคลือบ
ฟิล์ม 160 มก./25 มก.

คําเตือนและข้อควรระวัง พูด
คุยกับแพทยข์องคุณ
• หากคุณกําลังทานยาลดโพแทสเซียม อาหาร

เสริมโพแทสเซียม สารทดแทนเกลือที่มี
โพแทสเซียม หรือยาอื่นๆ ทีเ่พิ่มปริมาณ
โพแทสเซียมในเลือดของคุณ เช่น เฮปาริน 
แพทย์ของคุณอาจต้องตรวจปริมาณ
โพแทสเซียมในเลือดของคุณเป็นประจํา

• หากคุณมีโพแทสเซียมในเลือดตํ่า

• หากมีอาการท้องร่วงหรืออาเจียนรุนแรง
• หากคุณรับประทานยานํ้าในปริมาณมาก (ยาขับ

ปัสสาวะ)
• หากคุณเป็นโรคหัวใจขั้นรุนแรง
• หากคุณกําลังทุกข์ทรมานจากภาวะหัวใจล้มเหลวหรือ

เคยมีอาการหัวใจวาย ปฏิบัติตามคําแนะนําของ
แพทย์สําหรับขนาดเริ่มต้นอย่างระมัดระวัง แพทย์
ของคุณอาจตรวจการทํางานของไตด้วย

• หากคุณทรมานจากการตีบของหลอด
เลือดแดงไต

2. สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนใช้ Co-Diovan1. Co-Diovan คืออะไรและใช้สําหรับอะไร
ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม Co-Diovan มีสารออกฤทธิ์
สองชนิดที่เรียกว่าวาลซาร์แทนและไฮโดรคลอโร
ไทอาไซด์ สารทั้งสองนี้ช่วยควบคุมความดัน
โลหิตสูง
• วัลซาร์ตันอยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่า “แอนจิโอเทน

ซิน II รีเซพเตอร์ แอนทาโกนสิต์” ซึ่งช่วย
ควบคุมความดันโลหิตสูง Angiotensin II 
เป็นสารในร่างกายทีท่ําให้หลอดเลือดกระชับ จึง
ทําใหค้วามดันโลหิตของคุณเพิ่มขึ้น วาซาซาน
ทานทํางานโดยการปิดกั้นผลกระทบของแองจิ
โอเทนซิน II ส่งผลให้หลอดเลือดคลายตัวและ
ความดันโลหิตลดลง

• ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์อยูใ่นกลุ่มยาที่เรียกว่ายา
ขับปัสสาวะ thiazide (เรียกอีกอย่างว่า "ยาเม็ด
นํ้า") ไฮโดรคลอโรไทอาไซดเ์พิ่มปริมาณปัสสาวะ
ซึ่งยังช่วยลดความดันโลหิต

ผลของการรักษาอาจได้รับผลกระทบหากรับ
ประทาน Co-Diovan ร่วมกับยาอื่นบางชนิด 
อาจจําเป็นต้องเปลี่ยนขนาดยา ใชม้าตรการ
ป้องกันอื่น ๆ หรือในบางกรณอีาจต้องหยุดใชย้า
ตัวใดตัวหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนี้ใชก้ับยาต่อไป
นี้:

อย่าใช้ Co-Diovan:
• หากคุณแพ้ (แพง้่าย) ต่อ valsartan, 

hydrochlorothiazide, อนุพันธ์ของซัล
โฟนาไมด์ (สารเคมีที่สัมพันธ์กับ 
hydrochlorothiazide) หรือส่วนผสมอื่นๆ 
ของยานี้ (ระบุไว้ในหัวข้อ 6)

• แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังให้
นมบุตรหรือกําลังจะเริ่มให้นมลูก

ไมแ่นะนําให้ใช้ Co-Diovan สําหรับมารดาทีใ่ห้นม
บุตร และแพทย์ของคุณอาจเลือกการรักษาแบบอื่น
ให้กับคุณ หากคุณต้องการให้นมลูก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งถ้าลูกน้อยของคุณเกิดใหมห่รือเกิดก่อนกําหนด• ลิเธยีม ยาทีใ่ชร้ักษาโรคทางจิตเวชบางชนิด

• ยาหรือสารทีอ่าจเพิ่มปริมาณโพแทสเซียม
ในเลือดของคุณ
ซึ่งรวมถึงอาหารเสริมโพแทสเซียมหรือ
สารทดแทนเกลือทีม่ีโพแทสเซียม ยาลด
โพแทสเซียม และเฮปาริน

• ยาทีอ่าจลดปริมาณโพแทสเซียมในเลือดของ
คุณ เช่น ยาขับปัสสาวะ (ยาเม็ดนํ้า) คอร์ติ
โคสเตียรอยด์ ยาระบาย คาร์เบนอ็กโซโลน 
แอมโฟเทอริซิน หรือเพนซิิลลิน จี

• ถ้าคุณคือตั้งครรภไ์ด้ 3 เดือนขึ้นไป (ควร
หลีกเลี่ยง Co-Diovan ในการตั้งครรภ์
ระยะแรก - ดูหัวข้อการตั้งครรภ์)

• ถ้าคุณมรีุนแรงโรคตับ การทําลายท่อนํ้าดี
ขนาดเล็กภายในตับ (โรคตับแข็งนํ้าด)ี ที่
นําไปสู่การสร้างนํ้าดีในตับ (cholestasis)

• ถ้าคุณมรีุนแรงโรคไต
• หากคุณไม่สามารถผลิตปัสสาวะได้ (anuria)
• หากคุณได้รับการรักษาด้วยไตเทียม

วาซาซานทาน/ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์
การขับรถและการใช้เครื่องจักร
ก่อนทีคุ่ณจะขับรถ ใชเ้ครื่องมือหรือใชเ้ครื่องจักร หรือ
ทํากิจกรรมอื่นๆ ทีต่้องใชส้มาธิ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า
คุณรู้ว่า Co-Diovan ส่งผลต่อคุณอย่างไร เช่นเดียว
กับยาอื่น ๆ ทีใ่ชร้ักษาความดันโลหิตสูง Co-Diovan 
อาจทําใหเ้กิดอาการวิงเวียนศีรษะเป็นครั้งคราวและส่ง
ผลต่อความสามารถในการมสีมาธิ

อ่านเอกสารนี้อย่างละเอียดก่อนที่คุณจะเริ่ม
ใช้ยานี้ เนื่องจากมขี้อมูลสําคัญสําหรับคุณ

• เก็บแผ่นพับนี้ไว้ คุณอาจต้องอ่านอีกครั้ง
• หากคุณมีคําถามเพิ่มเติม ให้สอบถามแพทย์

หรือเภสัชกรของคุณ
• ยานี้ได้รับการสั่งจ่ายสําหรับคุณเท่านั้น อย่าส่งต่อ

ให้คนอื่น อาจเป็นอันตรายต่อพวกเขาแม้ว่า
อาการป่วยของพวกเขาจะเหมือนกับคุณก็ตาม

แพทย์ของคุณอาจตรวจการทํางานของไต ความ
ดันโลหิต และปริมาณอเิล็กโทรไลต์ (เช่น 
โพแทสเซียม) ในเลือดของคุณเป็นระยะ รับประทาน Co-Diovan ร่วมกับอาหาร เครื่องดื่ม และแอลกอฮอล์

ดูข้อมูลในหัวข้อ “Do not take Co-
Diovan”

หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์จนกว่าคุณจะได้พูดคุย
กับแพทย์ แอลกอฮอล์อาจทําให้ความดันโลหิตของคุณ
ลดลงและ/หรือเพิ่มความเสี่ยงทีคุ่ณจะเวียนหัวหรือ
รู้สึกเป็นลม

Co-Diovan อาจทําใหผ้ิวไวต่อแสงแดดเพิ่ม
ขึ้น

TITLE - VALSARTAN + HCTZ / DIOVAN HCT CO-DIOVAN MEDICATION PATIENT INFORMATION IN THAI

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-valsartan-hydrochlorothiazide-diovan-hct-co-diovan-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.7746.pdf


3. วิธีรับประทาน Co-Diovan หากคุณลืมทาน Co-Diovan
หากลืมรับประทานยา ใหร้ับประทานทันทีที่นึก
ได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อ
ไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไป
อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยปริมาณที่
ลืม

(choroidal effusion) หรือโรคต้อหินแบบปิดมุม
เฉียบพลัน)

• มีไข้ เจ็บคอ ติดเชื้อบ่อยขึ้น 
(agranulocytosis)
• หายใจลําบาก มีไข้ อ่อนแรง และสับสน (กลุ่ม

อาการหายใจลําบากเฉียบพลัน)

ไม่รู้(ไม่สามารถประมาณความถี่ได้จากข้อมูลที่
มีอยู่):
• หายใจลําบาก
• ปัสสาวะออกลดลงอย่างรุนแรง
• ระดับโซเดียมในเลือดตํ่า (ซึ่งอาจทําใหเ้กิด

อาการเหนื่อยล้า สับสน กล้ามเนื้อกระตุก 
และ/หรือชักในกรณทีี่รุนแรง)

• ระดับโพแทสเซียมในเลือดตํ่า (บางครั้งมี
กล้ามเนื้ออ่อนแรง กล้ามเนื้อกระตุก
จังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกต)ิ

• ระดับเม็ดเลือดขาวในเลือดตํ่า (มอีาการ 
เช่น มีไข้ ติดเชื้อที่ผิวหนัง เจ็บคอ หรือ
เป็นแผลในปากเนื่องจาก
ติดเชื้อ อ่อนแอ)

• ระดับของบิลิรูบินในเลือดเพิ่มขึ้น (ซึ่งในรายที่
รุนแรง อาจทําใหผ้ิวหนังและตาเหลือง)

• ระดับของยูเรียไนโตรเจนในเลือดและครีเอตินีนใน
เลือดเพิ่มขึ้น (ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการทํางานของไต
ผิดปกติ)

• ระดับกรดยูริกในเลือดเพิ่มขึ้น (ซึ่งอาจทําให้เกิด
โรคเกาตไ์ด้ในกรณีทีรุ่นแรง)

• เป็นลมหมดสติ (เป็นลม)

ไม่รู้(ไม่สามารถประมาณความถี่ได้จากข้อมูลที่
มีอยู)่:
• ผิวหนังพุพอง (สัญญาณของโรคผิวหนังอักเสบ)
• ผื่นที่ผิวหนังโดยมีหรือไม่มีอาการคันร่วมกับอาการ

หรืออาการแสดงดังต่อไปนี้ มีไข้ ปวดข้อ ปวด
กล้ามเนื้อ ต่อมนํ้าเหลืองบวม และ/หรือมีอาการ
คล้ายไข้หวัดใหญ่

• ผื่น จุดสมี่วง-แดง มีไข้ คัน (อาการของ
หลอดเลือดอักเสบ)

• เกล็ดเลือดตํ่า (บางครั้งมีเลือดออกหรือชํ้า
ผิดปกต)ิ

• โพแทสเซียมในเลือดสูง (บางครั้งกล้ามเนื้อ
กระตุก จังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติ)

• อาการแพ้ (มีอาการต่างๆ เช่น ผื่น คัน 
ลมพิษ หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก 
เวียนหัว)

• บวมส่วนใหญท่ี่ใบหน้าและลําคอ; ผื่น; อาการคัน
• ค่าการทํางานของตับสูงขึ้น
• ระดับฮีโมโกลบินลดลงและเปอร์เซ็นต์ของเซลล์

เม็ดเลือดแดงลดลงในเลือด (ซึ่งทั้งสองอย่าง
สามารถทําให้เกิดโรคโลหิตจางได้ในกรณีที่
รุนแรง)

• ไตล้มเหลว
• ระดับโซเดียมในเลือดตํ่า (ซึ่งอาจทําใหเ้กิด

อาการเหนื่อยล้า สับสน กล้ามเนื้อกระตุก 
และ/หรือชักในกรณีทีรุ่นแรง)

ทั่วไป(อาจส่งผลกระทบถึง 1 ใน 10 คน):
• ระดับโซเดียมในเลือดตํ่า
• ระดับแมกนีเซียมในเลือดตํ่า
• ระดับกรดยูริกในเลือดสูง
• ผื่นคันและผื่นชนิดอื่นๆ
• ความอยากอาหารลดลง

• คลื่นไส้และอาเจียนเล็กน้อย
• เวียนศีรษะ เป็นลม เมื่อยืนขึ้น
• ไม่สามารถบรรลุหรือคงการแข็งตัวของอวัยวะเพศไว้ได้

หายากมาก(อาจส่งผลกระทบถึง 1 ใน 10,000 คน):
• การอักเสบของหลอดเลือดทีม่อีาการต่างๆ 

เช่น ผื่น จุดสีม่วง-แดง เป็นไข้
(หลอดเลือดอักเสบ)

• ผื่น คัน ลมพิษ หายใจลําบากหรือกลืน
ลําบาก เวียนศีรษะ (ปฏิกิริยาภูมไิวเกิน
)

• ผื่นที่ใบหน้า ปวดข้อ กล้ามเนื้อผิดปกติ มีไข้ (lupus 
erythematosus)
• ปวดท้องตอนบนอย่างรุนแรง (ตับอ่อนอักเสบ)
• หายใจลําบาก มีไข้ ไอ หายใจมีเสียงหวีด หอบ 

(หายใจลําบาก รวมทั้งปอดอักเสบ และ
ปอดบวมนํ้า)

• ผิวซีด เหนื่อย หอบ ปัสสาวะสีเข้ม (โลหิตจาง)

• ไข้ เจ็บคอ หรือแผลในปากเนื่องจากการ
ติดเชื้อ (เม็ดเลือดขาว)

• สับสน เหนื่อยล้า กล้ามเนื้อกระตุกและกระตุก 
หายใจเร็ว (hypochloraemic alkalosis)

• ไข้ (pyrexia)
• จุดอ่อน (อาการอ่อนเปลี้ยเพลียแรง)

• มะเร็งผิวหนังและริมฝีปาก (มะเร็งผิวหนังที่ไม่ใช่เม
ลาโนมา)

6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ ที่ Co-
Diovan ประกอบด้วย

28, 56 หรือ 98 เม็ด บรรจภุัณฑ์บางขนาด
อาจไม่มจีําหน่ายใช้ยานี้ตามทีแ่พทย์ของคุณบอกเสมอ นี้จะช่วย

ให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและลดความเสี่ยง
ของผลข้างเคียง ตรวจสอบกับแพทย์หรือ
เภสัชกรของคุณหากคุณไม่แน่ใจ

Co-Diovan 80/12.5 ประกอบด้วยวาลซารแ์ทน 80 มก. 
และไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ 12.5 มก. Co-Diovan 
160/12.5 ประกอบด้วย valsartan 160 มก. และ 
hydrochlorothiazide 12.5 มก. และ Co-Diovan 
160/25 ประกอบด้วย valsartan 160 มก. และ 
hydrochlorothiazide 25 มก.

Co-Diovan 160/25 เม็ดมีสนีํ้าตาลส้มและรูป
ไข่ มีการทําเครื่องหมาย HXH ทีด่้านหนึ่งและ 
NVR ที่อีกด้านหนึ่ง เม็ดยามาในแพ็คพุพองที่มี
เม็ด 28, 56 หรือ 98 เม็ด บรรจุภัณฑบ์างขนาด
อาจไม่มีจําหน่าย

การรายงานผลข้างเคียง
หากคุณได้รับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
ของคุณ ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งไมไ่ดร้ะบุไว้
ในเอกสารฉบับนี้ คุณยังสามารถรายงานผลข้างเคียงได้
โดยตรง (ดูรายละเอียดด้านล่าง โดยการรายงานผลข้าง
เคียง คุณสามารถช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยของยานี้ได้

ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงมักไม่สังเกตเห็น
สัญญาณของปัญหานี้ หลายคนอาจรู้สึกค่อน
ข้างปกติ สิ่งนี้ทําให้การนัดหมายกับแพทย์เป็นสิ่ง
สําคัญยิ่งขึ้นสําหรับคุณ แม้ว่าคุณจะรู้สึกดีก็ตาม

หากคุณหยุดรับประทาน Co-Diovan

การหยุดการรักษาด้วย Co-Diovan อาจทําให้
ความดันโลหิตสูงของคุณแย่ลง อย่าหยุดรับ
ประทานยาเว้นแต่แพทย์จะสั่ง

ผลข้างเคียงเหล่านี้หายากมากหรือไมท่ราบ
ความถี่ ผู้ถือใบอนุญาตการตลาดและผู้

ผลิตหากคุณมีอาการเหล่านี้ ให้หยุดใช้ยา Co-
Diovan และติดต่อแพทย์ทันที (ดูหัวข้อที่ 
2 “คําเตือนและข้อควรระวัง”)

แท็บเล็ตยังมีส่วนผสมที่ไมใ่ช้งานต่อไปนี:้ 
ซิลิกาปราศจากคอลลอยด,์ ครอสโพวโิดน, ไฮ
โปรเมลโลส, แมกนเีซยีมสเตียเรต, เซลลูโลส 
microcrystalline,
Macrogol 8000, แป้งโรยตัว, เรดไอรอนออกไซด์ (E172) และ

ไททาเนียมไดออกไซด์ (E171)

หายาก(อาจส่งผลกระทบถึง 1 ใน 1,000 คน):
• บวมและพุพองของผิวหนัง (เนื่องจาก

ความไวต่อแสงแดดเพิ่มขึ้น)
• มีแคลเซียมในเลือดสูง
• นํ้าตาลในเลือดสูง
• นํ้าตาลในปัสสาวะ
• อาการเมตาบอลิซึมของเบาหวานแย่ลง
• ท้องผูก ท้องร่วง ไม่สบายท้องหรือลําไส้ 

ความผิดปกติของตับ ซึ่งอาจเกิดขึ้น
พร้อมกับผิวหนังและตาเหลือง

• หัวใจเต้นผิดปกติ
• ปวดหัว
• รบกวนการนอนหลับ
• อารมณเ์ศร้า (ซึมเศร้า)
• เกล็ดเลือดตํ่า (บางครั้งมีเลือดออกหรือชํ้า

ใต้ผิวหนัง)
• อาการวิงเวียนศีรษะ

• รู้สึกเสียวซ่าหรือชา
• ความผิดปกติของการมองเห็น

ผูถ้ือใบอนุญาตผลิตภัณฑแ์ละผูผ้ลิตคือ:
หากคุณมีคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ยานี้ 
โปรดติดต่อแพทย์หรือเภสัชกรของคุณแพทย์ของคุณจะบอกคุณอย่างแน่ชัดว่าควรทาน Co-

Diovan กี่เม็ด แพทยข์องคุณอาจแนะนําให้เพิ่มขนาดยาที่
สูงขึ้นหรือตํ่าลง ทั้งนีข้ึ้นอยู่กับว่าคุณตอบสนองต่อการ
รักษาอย่างไร

Novartis Ireland Limited, อาคาร Vista, Elm Park, 

Merrion Road, Ballsbridge, ดับลิน 4, ไอร์แลนด์ยูไนเต็ด
ราชอาณาจักร

โครงการใบเหลือง
เว็บไซต์: www.mhra.gov.uk/yellowcardผลข้างเคียง ได้แก่ :

4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น
ผิดปกติ(อาจส่งผลกระทบถึง 1 ใน 100 คน):
• ไอ
• ความดันโลหิตตํ่า
• เวียนหัว
• ภาวะขาดนํ้า (มีอาการกระหายนํ้า ปากและลิ้น

แห้ง ปัสสาวะไม่บ่อย ปัสสาวะสีเข้ม ผิวแห้ง)

• เจ็บกล้ามเนื้อ
• เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

• รู้สึกเสียวซ่าหรือชา
• มองเห็นภาพซ้อน
• เสียง (เช่น ฟู่ หึ่ง) ในหู

Novartis Farma SPA Via Provinciale Schito, 131, 

80058 Torre Annunziata (NA), อิตาลีเช่นเดียวกับยาทั้งหมด ยานี้สามารถทําใหเ้กิดผล
ข้างเคียงได้ แม้ว่าจะไม่ใช่ทุกคนที่ไดร้ับก็ตาม

5. วิธจีัดเก็บ Co-Diovan
นอกจากนี้ Co-Diovan 80/12.5 เม็ดประกอบด้วยเหล็ก
ออกไซด์สีเหลือง (E172) และยาเม็ด Co-Diovan 160/25 
ประกอบด้วยเหล็กออกไซดส์ีเหลือง (E172) และเหล็กออกไซด์สี
ดํา (E172)

Co-Diovan หน้าตาเป็นอย่างไรและเนื้อหา
ของแพ็ค

• ปริมาณที่แนะนําของ Co-Diovan คือหนึ่ง
เม็ดต่อวัน

• ห้ามเปลี่ยนขนาดยาหรือหยุดรับประทาน
ยาเม็ดโดยไม่ปรึกษาแพทย์

• ควรรับประทานยาในเวลาเดียวกันในแต่ละวัน 
โดยปกติคือตอนเช้า

• คุณสามารถทาน Co-Diovan โดยมีหรือไม่มอีาหารก็ได้
• กลืนยาเม็ดด้วยแก้วนํ้า

• เก็บยานีใ้ห้พ้นสายตาและมือเด็ก

• ห้ามใชย้านี้หลังจากวันหมดอายุซึ่งระบุไวบ้น
กล่อง วันหมดอายุหมายถึงวันสุดท้ายของ
เดือนนั้น

• ห้ามเก็บทีอุ่ณหภูมสิูงกว่า 30ºC เก็บใน
บรรจภุัณฑ์เดิมเพื่อป้องกันความชื้น

• อย่าใชย้านีห้ากคุณสังเกตเห็นว่าแพ็คเสียหาย
หรือแสดงสัญญาณของการปลอมแปลง

• ห้ามทิ้งยาผ่านทางนํ้าเสียหรือของเสียในครัว
เรือน ถามเภสัชกรของคุณถึงวิธทีิ้งยาทีคุ่ณ
ไมไ่ด้ใชอ้ีกต่อไป มาตรการเหล่านี้จะช่วย
ปกป้องสิ่งแวดล้อม

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการเอกสาร
ฉบับนีใ้นรูปแบบอื่น โปรดติดต่อข้อมูลทางการแพทย์
ที่ Novartis Pharmaceuticals UK Ltd หมายเลข
โทรศัพท์ 01276 698370

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรงและ
ต้องพบแพทย์ทันที:
• คุณควรไปพบแพทย์ทันทีหากคุณมีอาการ

ของ angioedema เช่น:
• ใบหน้าบวม ลิ้นหรือคอหอย
• กลืนลําบาก
• ลมพิษและหายใจลําบาก

• โรคผิวหนังรุนแรงทีท่ําให้เกิดผื่น ผิวหนังแดง 
พุพองทีร่ิมฝีปาก ตาหรือปาก ผิวลอก มีไข้ 
(toxic epidermal necrolysis)

• การมองเห็นหรือความเจ็บปวดในดวงตาลดลงเนื่องจาก
ความดันสูง (อาจเป็นสัญญาณของการสะสมของ
ของเหลวในชั้นหลอดเลือดของดวงตา

ไม่รู้(ไมส่ามารถประมาณความถีไ่ด้จากข้อมูลที่
มีอยู)่:
• อ่อนแรง ชํ้าและติดเชื้อบ่อย (aplastic 
anemia)
• ปัสสาวะออกลดลงอย่างรุนแรง (อาจเป็นสัญญาณของ

ความผิดปกตขิองไตหรือภาวะไตวาย)
• ผื่น ผิวหนังแดง พุพองทีร่ิมฝีปาก ตาหรือปาก 

ผิวลอก มไีข้ (อาจเป็นสัญญาณของเม็ดเลือด
แดงหลายชนิด)

• กล้ามเนื้อกระตุก

แผ่นพับนีไ้ด้รับการแก้ไขล่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 

ลิขสิทธิ์ Novartis Pharmaceuticals UK LimitedCo-Diovan 80/12.5 เม็ดมีสสี้มอ่อนและรูปไข่ 
มีการทําเครื่องหมาย HGH ที่ด้านหนึ่งและ CG 
ที่อีกด้านหนึ่ง เม็ดยามาในแพ็คพุพองที่มีเม็ด 
28, 56 หรือ 98 เม็ด บรรจภุัณฑ์บางขนาดอาจ
ไม่มจีําหน่าย

มรีายงานผลข้างเคียงต่อไปนี้กับผลิตภัณฑ์ที่มี 
valsartan หรือ hydrochlorothiazide 
เพียงอย่างเดียว:ถ้าคุณใช้ Co-Diovan มากกว่าที่ควร หาก

คุณมีอาการวิงเวียนศีรษะรุนแรงและ/หรือเป็น
ลม ใหน้อนลงและติดต่อแพทย์ทันที
หากคุณกินยาเม็ดมากเกินไปโดยไม่ได้ตั้งใจ ให้ติดต่อ
แพทย์ เภสัชกร หรือโรงพยาบาลของคุณ

วัลซาร์ตัน
หายากมาก(อาจส่งผลกระทบถึง 1 ใน 10,000 คน):
• อาการวิงเวียนศีรษะ

• ท้องเสีย
• ปวดข้อ

ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์

ผิดปกติ(อาจส่งผลกระทบถึง 1 ใน 100 คน):
• ความรู้สึกหมุน
• อาการปวดท้อง

ธรรมดามาก(อาจส่งผลกระทบมากกว่า 1 ใน 10 คน):
• ระดับโพแทสเซียมในเลือดตํ่า
• การเพิ่มขึ้นของไขมันในเลือด

Co-Diovan 160/12.5 เม็ดมสีีแดงเข้มและรูปไข่ มี
การทําเครื่องหมาย HHH ทีด่้านหนึ่งและ CG อีก
ด้านหนึ่ง แท็บเลต็มาในแพ็คพุพองทีป่ระกอบด้วย 300014015-GB


