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คําเตือนทีส่ําคัญ:

วัลแกนซิโคลเวียร์อาจลดจํานวนเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือดในร่างกาย ทําให้เกิดปัญหาร้ายแรงและเป็นอันตรายถึงชีวิต แจ้งให้

แพทย์ประจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยมีหรือเคยมีจํานวนเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว หรือเกล็ดเลือดตํ่ากว่าปกติหรือไม่ หรือปัญหาเลือดหรือ

เลือดออกอื่นๆ แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยมีปัญหาเลือดจากผลข้างเคียงของยาที่คล้ายกับวาลแกนซิโคลเวียร์ เช่น แกนซิ

โคลเวียร์ (ไซโตวีน) แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณด้วยหากคุณกําลังใชห้รือเคยใชย้าใดๆ ต่อไปนี้: ยาเคมีบําบัด เช่น doxorubicin (Doxil), 

vinblastine และ vincristine; แดพโซน; ฟลูไซโทซีน (Ancobon); ไฮดรอกซียเูรีย (Droxia, Siklos); ยากดภูมิคุ้มกันเช่น cyclosporine 

(Gengraf, Neoral, Sandimmune) และ tacrolimus (Prograf); ยารักษาโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV) และโรคภูมิคุ้มกัน

บกพร่องที่ได้รับ (AIDS) รวมถึง didanosine (Videx) หรือ zidovudine (Retrovir, AZT); เพนทามิดีน (NebuPent, Pentam); ไตรเมโท

พริม/ซัลฟาเมโธกซาโซล (แบคทริม, เซตรา); หรือถ้าคุณได้รับหรือกําลังรับการบําบัดด้วยรังสี (X-ray) หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียก

แพทย์ทันที: เหนื่อยล้ามากเกินไป; ความอ่อนแอ; ผิวสีซีด; อาการวิงเวียนศีรษะ ความสับสน หัวใจเต้นเร็ว; นอนหลับยากหรือหลับยาก หายใจถี่; มี

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ หรือเจ็บคอ มีไข้ หนาวสั่น ไอ หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ หรือถ้าคุณได้รับหรือกําลังรับการบําบัดด้วยรังสี (X-ray) หากคุณ

พบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ใหโ้ทรเรียกแพทย์ทันที: เหนื่อยล้ามากเกินไป; ความอ่อนแอ; ผิวสีซีด; อาการวิงเวียนศีรษะ ความสับสน หัวใจเต้นเร็ว; นอน

หลับยากหรือหลับยาก หายใจถี่; มีเลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ หรือเจ็บคอ มีไข้ หนาวสั่น ไอ หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ หรือถ้าคุณได้รับหรือกําลังรับการ

บําบัดด้วยรังสี (X-ray) หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ทันที: เหนื่อยล้ามากเกินไป; ความอ่อนแอ; ผิวสีซีด; อาการวิงเวียนศีรษะ 

ความสับสน หัวใจเต้นเร็ว; นอนหลับยากหรือหลับยาก หายใจถี;่ มีเลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ หรือเจ็บคอ มีไข้ หนาวสั่น ไอ หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

วาลแกนซิโคลเวียร์อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ อย่าใชว้าลแกนซิโคลเวียร์ หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้ง
ครรภ์ หากคุณเป็นผู้หญิง คุณจะต้องทําการทดสอบการตั้งครรภก์่อนเริ่มการรักษาและใชก้ารคุมกําเนิดที่มีประสิทธิผลใน
ระหว่างการรักษาและเป็นเวลา 30 วันหลังจากทานยาครั้งสุดท้าย หากคุณเป็นผู้ชายและคู่ของคุณสามารถตั้งครรภไ์ด้ คุณควร
ใช้ถุงยางอนามัยในขณะทีใ่ช้ยานีแ้ละเป็นเวลา 90 วันหลังจากทานยาครั้งสุดท้าย พูดคุยกับแพทย์ของคุณหากคุณมีคําถาม
เกี่ยวกับการคุมกําเนิด หากคุณตั้งครรภข์ณะรับประทานวาลแกนซโิคลเวียร์ ใหโ้ทรเรียกแพทย์ของคุณทันที

วาลแกนซิโคลเวียร์อาจลดภาวะเจริญพันธุ์ในผู้ชายและผู้หญิงชั่วคราวหรือถาวร พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความ
เสี่ยงของการใชว้าลแกนซิโคลเวียร์

สัตว์ทดลองที่ไดร้ับ valganciclovir พัฒนาเป็นมะเร็ง ไม่ทราบว่า valganciclovir เพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งในมนุษย์หรือไม่

นัดหมายกับแพทย์ จักษุแพทย์ และห้องปฏิบัติการทุกครั้ง แพทย์ของคุณอาจสั่งการตรวจตาเป็นประจําและการทดสอบ
บางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อ valganciclovir
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พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้วาลแกนซิโคลเวียร์

สอบถามเภสัชกรหรือแพทยข์องคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย และอ่านอย่างละเอียดก่อนทีคุ่ณจะเริ่มใช้ยานี้
และทุกครั้งที่คุณได้รับการเติมเงิน

hy เป็นยานี้กําหนด?

Valganciclovir ใชร้ักษา cytomegalovirus (CMV) retinitis (การติดเชื้อที่ตาซึ่งอาจทําให้ตาบอดได้) ในผู้ทีเ่ป็นโรคภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง (AIDS) Valganciclovir ยังใชเ้พื่อป้องกันโรค cytomegalovirus (CMV) ในผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายหัวใจ ไต หรือไต-ตับ
อ่อน และผูท้ี่มีโอกาสเป็นโรค CMV วัลแกนซิโคลเวียร์อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่ายาต้านไวรัส มันทํางานโดยป้องกันการแพร่กระจาย
ของโรค CMV หรือชะลอการเติบโตของ CMV

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

วาลแกนซิโคลเวียรม์าในรูปแบบยาเม็ดและเป็นยารับประทาน (ของเหลว) ทางปาก มักรับประทานพร้อมอาหารวันละครั้งหรือสองครั้ง 
เพื่อช่วยให้คุณอย่าลืมทานวาลแกนซิโคลเวียร์ ให้รับประทานในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง 
และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ทานวาลแกนซิโคลเวียรต์ามคําแนะนํา อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้
บ่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

เด็กอาจรับประทานยาเม็ดหรือสารละลายปากเปล่า อย่างไรก็ตาม ผู้ใหญค่วรเท่านั้นใช้แท็บเล็ต

เภสัชกรของคุณจะเตรียมสารละลายในช่องปากและพวกเขาจะให้อุปกรณ์ในการวัดขนาดยาของคุณด้วย ใชอุ้ปกรณ์ตรวจวัดที่
จัดใหคุ้ณเพื่อวัดสารละลายเท่านั้น

เขย่าสารละลายในช่องปากให้ดีก่อนใชทุ้กครั้ง

กลืนเม็ดทั้งหมด อย่าแยกเคี้ยวหักหรือบดขยี้

ระวังเมื่อจัดการกับยาเม็ด valganciclovir หรือสารละลายปากเปล่า อย่าให้ผิวหนัง ตา ปาก หรือจมูกสัมผัสกับยาเม็ด 
valganciclovir ทีแ่ตกหรือบดหรือสารละลายในช่องปาก หากสัมผัสดังกล่าวเกิดขึ้น ใหล้้างผิวหนังให้สะอาดด้วยสบู่และนํ้า หรือ
ล้างตาด้วยนํ้าเปล่าให้สะอาด

วัลแกนซิโคลเวียรช์่วยควบคุม CMV แต่ไม่สามารถรักษาได้ อย่าหยุดทานวาลแกนซิโคลเวียรโ์ดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ การหยุดทาน
วาลแกนซิโคลเวียรเ์ร็วเกินไปอาจทําให้ปริมาณ CMV ในเลือดของคุณเพิ่มขึ้นหรือไวรัสจะดื้อต่อยานี้

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานวาลแกนซิโคลเวียร์
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แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ valganciclovir, ganciclovir (Cytovene) ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในยาเม็ด 
valganciclovir หรือสารละลายปากเปล่า สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังใชย้าตามใบสั่งแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่นๆ อย่างไร อย่าลืมพูดถึงยาที่ระบุไว้ในส่วนคําเตือนที่สําคัญและสิ่งต่อไปนี:้ amphotericin B (Abelcet, 
Ambisome); imipenem-cilastatin (พรแีมกซิน); ไมโคฟีโนเลต โมเฟทิล (CellCept); และโพรเบเนซิด แพทย์ของคุณอาจ
ต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยมีหรือเคยมีอาการตามที่ระบไุว้ในหัวข้อ คําเตือนสําคัญ หรือเงื่อนไขใด ๆ ต่อไป
นี้: โรคไตหรือตับ หรือหากคุณกําลังรับการบําบัดด้วยการฟอกไต (เครื่องพิเศษที่เอาของเสียออกจากเลือด)

แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูก คุณไม่ควรให้นมลูกขณะรับประทานวาลแกนซิโคลเวียร์ พูดคุยกับแพทย์เกี่ยวกับเวลาที่คุณอาจเริ่ม
ให้นมลูกได้อย่างปลอดภัยหลังจากที่คุณหยุดใชว้าลแกนซิโคลเวียร์

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ใหแ้จ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ยาวาลแกนซิโคลเวียร์

คุณควรรู้ว่าวาลแกนซิโคลเวียรอ์าจทําให้คุณง่วง วิงเวียน ไม่มั่นคง สับสน ตื่นตัวน้อยลง หรือทําใหเ้กิดอาการชัก อย่าขับรถ
หรือใช้เครื่องจักรจนกว่าคุณจะรู้ว่ายานีส้่งผลต่อคุณอย่างไร

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ดื่มนํ้ามาก ๆ ในขณะที่ทานวาลแกนซิโคลเวียร์

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ จากนั้นให้รับประทานยาครั้งต่อไปตามเวลาทีก่ําหนด อย่างไรก็ตาม หากใกลถ้ึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป 
ให้ข้ามขนาดยาทีล่ืมไปและดําเนินการตามตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

วาลแกนซิโคลเวียรอ์าจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไมห่ายไป:

ท้องเสีย

คลื่นไส้

อาเจียน

ปวด เจ็บ หรือบวมที่ท้อง

ปวดตา

ท้องผูก

ปวดหัว

ลดนํ้าหนัก

ปวดหลัง ข้อ หรือกล้ามเนื้อ

แผลในปาก
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ภาวะซึมเศร้า

ความวิตกกังวล

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

มองเห็นจุด แสงวาบ หรือม่านมืดปกคลุมทุกสิ่ง

ปัสสาวะน้อยลง

เลือดในปัสสาวะ

ปัญหาการมองเห็น

อาการบวมทีม่ือ แขน เท้า ข้อเท้า หรือขาท่อนล่าง

ลมพิษ

ผื่น

อาการคัน

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา สูญเสียความกระหาย; ปัสสาวะสเีข้ม และ/หรือการเคลื่อนไหวของลําไส้สอี่อน

ตัวสั่นหรือสั่นโดยไม่ไดต้ั้งใจ

ชา ปวด แสบร้อน หรือรู้สึกเสียวซ่าทีม่ือหรือเท้า

อาการชัก

วาลแกนซิโคลเวียรอ์าจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่ใชย้านี้

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 เก็บแท็บเล็ตไว้ที่อุณหภูมหิ้องและห่างจากความร้อนและความชื้นที่มาก
เกินไป (ไม่ใช่ในห้องนํ้า) เก็บสารละลายปากเปล่าไว้ในตู้เย็นนานถึง 49 วันที่ 2-8°C; อย่าหยุด

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 พูดคุยกับเภสัชกรของคุณ
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หรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิลในพื้นทีข่องคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซต์การ
กําจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหาก
คุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงโปรแกรมรับคืน

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

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
ท้องเสีย

อาเจียน

อาการปวดท้อง

ท้องเสีย

การจับมือทีค่วบคุมไมไ่ด้

อาการชัก

ปัสสาวะน้อยลง

ปัสสาวะเป็นเลือด

เจ็บคอ มีไข้ หนาวสั่น ไอ หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

เหนื่อยเหลือเกิน

ผิวสซีีด

ผิวหรือตาเหลือง

อาการวิงเวียนศีรษะ

หัวใจเต้นเร็ว

ความอ่อนแอ

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ อย่าให้วาลแกนซิโคลเวียรข์องคุณหมด ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์
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