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โวริโคนาโซล
ออกเสียงว่า (vohr ih kon 'uh zohl)

hy เป็นยานี้กําหนด?

ยาโวริโคนาโซลใช้ในผู้ใหญแ่ละเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไปในการรักษาโรคติดเชื้อราทีร่้ายแรง เช่น โรคแอสเปอร์จิลโลสิสทีแ่พร่กระจาย (การ
ติดเชื้อราที่เริ่มต้นในปอดและแพร่กระจายผ่านกระแสเลือดไปยังอวัยวะอื่น) เชื้อราในหลอดอาหาร (เชื้อราชนิดหนึ่ง เชื้อรา] การติด
เชื้อทีอ่าจทําให้มีคราบขาวในปากและลําคอ) และเชื้อราในช่องปาก (การติดเชื้อราในเลือด) นอกจากนีย้ังใชใ้นการรักษาโรคติดเชื้อรา
บางชนิดเมื่อยาชนิดอื่นใชไ้มไ่ด้กับผู้ป่วยบางราย โวริโคนาโซลอยู่ในกลุ่มยาต้านเชื้อราทีเ่รียกว่าไตรอะโซล มันทํางานโดยชะลอการ
เจริญเติบโตของเชื้อราที่ทําใหเ้กิดการติดเชื้อ

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Voriconazole มาในรูปแบบแท็บเล็ตและสารแขวนลอย (ของเหลว) ที่ต้องใช้ทางปาก โดยปกติจะใชเ้วลาทุก 12 ชั่วโมงในขณะท้อง
ว่าง อย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนหรือ 1 ชั่วโมงหลังอาหาร เพื่อช่วยใหคุ้ณอย่าลืมทานโวริโคนาโซล ใหร้ับประทานในเวลาเดียวกันทุกวัน 
ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้ยาโวริโคนา
โซลตามคําแนะนํา อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

หากคุณกําลังใช้สารแขวนลอย voriconazole ให้เขย่าขวดที่ปิดสนิทประมาณ 10 วินาทีก่อนใชแ้ต่ละครั้งเพื่อผสมยาอย่างสมํ่าเสมอ 
ห้ามผสมยาระงับความรู้สึกกับยาอื่น นํ้า หรือของเหลวอื่นๆ ใช้อุปกรณ์วัดที่มาพร้อมกับยาของคุณเสมอ คุณอาจไม่ได้รับยาใน
ปริมาณที่ถูกต้องหากคุณใช้ช้อนที่ใชใ้นครัวเรือนเพื่อวัดปริมาณของคุณ

ในช่วงเริ่มต้นของการรักษา คุณอาจไดร้ับยาโวริโคนาโซลโดยการฉีดเข้าเส้นเลือดดํา เมื่อคุณเริ่มใชย้าโวริโคนาโซลทางปาก แพทย์
ของคุณอาจเริ่มทานในขนาดตํ่าและเพิ่มขนาดยาหากอาการของคุณไม่ดีขึ้น แพทย์ของคุณอาจลดขนาดยาลงหากคุณพบผลข้าง
เคียงจากโวริโคนาโซล

ความยาวของการรักษาขึ้นอยู่กับสุขภาพโดยทั่วไปของคุณ ประเภทของการติดเชื้อทีคุ่ณมี และคุณตอบสนองต่อยาได้ดีเพียงใด 
ทานโวริโคนาโซลต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานโวริโคนาโซลโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

ใชส้ําหรับยานี้
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ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานโวรโิคนาโซล
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ voriconazole ยาต้านเชื้อราอื่น ๆ เช่น fluconazole (Diflucan), itraconazole 
(Onmel, Sporanox) หรือ ketoconazole (Nizoral) ยาอื่น ๆ แลคโตสหรือส่วนผสมอื่น ๆ ในแท็บเล็ต voriconazole และ
การระงับ สอบถามเภสัชกรเพื่อดูรายการส่วนผสมในยาเม็ดและสารแขวนลอย voriconazole

อย่าใช้ voriconazole หากคุณกําลังใชย้าต่อไปนี:้ carbamazepine (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol, Teril); ซซิา
ไพรด์ (โพรพัลซิด); efavirenz (Sustiva ใน Atripla); ยาประเภท ergot เช่น dihydroergotamine (DHE 45, Migranal), 
ergoloid mesylates (Hydergine), ergotamine (Ergomar ใน Cafergot ใน Migergot) และ methylergonovine 
(Methergine); ไอวาบราดีน (Corlanor); naloxegol (มอนวาติก); ฟโีนบาร์บิทัล; pimozide (Orap); ควินิดีน (ใน 
Nuedexta); ไรฟาบูติน (ไมโคบูติน); ไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane, ใน Rifamate, ใน Rifater); ritonavir (Norvir ใน 
Kaletra); ซโิรลิมัส (ราปามเูน); สาโทเซนต์จอห์น; tolvaptan (Jynarque, Samsca); และเวเนโทแคล็กซ์ (Venclexta)

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังใชย้าที่สั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน และอาหารเสริมอื่นๆ 
อย่างไร อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี:้ สารกันเลือดแข็ง ('ทินเนอร์เลือด') เช่น warfarin (Coumadin, Jantoven); 
benzodiazepines เช่น alprazolam (Niravam, Xanax), midazolam และ triazolam (Halcion); ตัวบล็อกช่อง
แคลเซียมเช่น amlodipine (Norvasc ใน Amturnide ใน Tekamlo), felodipine (Plendil), isradipine, nicardipine 
(Cardene), nifedipine (Adalat, Afeditab, Procardia), nimodipine (Nymalize) และ nisoldipine (Sular); ยาลด
คอเลสเตอรอล (สแตติน) เช่น atorvastatin (Lipitor ใน Caduet ใน Liptruzet), fluvastatin (Lescol), lovastatin 
(Altoprev ใน Advicor), pravastatin (Pravachol) และ simvastatin (Zocor ใน Simcor ใน Vytorin); ไซโคลสปอริน 
(Gengraf, Neoral, Sandimmune); เอเวอรโ์รลิมัส (Afinitor, Zortress); เฟนทานิล (Abstral, Actiq, Fentora, 
Lazanda, Subsys); ยารักษาโรคเบาหวานเช่น glipizide (Glucotrol), glyburide (Diabeta, Glynase, ใน Glucovance) 
และ tolbutamide; ยาสําหรับเอชไอวีเช่น delavirdine (Rescriptor), nelfinavir (Viracept), nevirapine (Viramune) 
และ saquinavir (Invirase); เมธาโดน (โดโลฟีน, เมธาโดส); ยาต้านการอักเสบ nonsteroidal (diclofenac, ibuprofen), 
ยาคุมกําเนิด; oxycodone (Oxecta, Oxycontin ใน Oxycet ใน Percocet ใน Percodan ใน Roxicet ใน Xartemis); ฟีนิ
โทอิน (Dilantin, Phenytek); สารยับยั้งโปรตอนปั๊มเช่น esomeprazole (Nexium ใน Vimovo), lansoprazole 
(Prevacid), omeprazole (Prilosec ใน Prevpac), pantoprazole (Protonix) และ rabeprazole (AcipHex); ทาโครลิ
มัส (Astagraf, Prograf); วินบลาสทีน; และวินครสิตนิ ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมีปฏิกิริยากับโวริโคนาโซลด้วย ดังนั้นควร
แจ้งให้แพทยท์ราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดทีคุ่ณกําลังใช้ แม้กระทั่งยาที่ไม่ปรากฏในรายการนี้ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยา
หรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบําบัดสําหรับโรคมะเร็ง และถ้าคุณมีหรือเคยมีช่วง 
QT ที่ยืดเยื้อ (ปัญหาหัวใจทีห่ายากซึ่งอาจทําให้หัวใจเต้นผิดปกติ เป็นลม หรือเสียชีวิตอย่างกะทันหัน) หรือถ้าคุณมีหรือ เคยมี
อาการหัวใจเต้นช้าหรือผิดปกติ ระดับโพแทสเซียม แมกนีเซียม หรือแคลเซียมในเลือดตํ่า คาร์ดิโอไมโอแพที (กล้ามเนื้อหัวใจ
ขยายหรือหนาขึ้นซึ่งทําให้หัวใจหยุดสูบฉีดเลือดได้ตามปกติ) มะเร็งในเซลลเ์ม็ดเลือด การแพก้าแลคโตส หรือการดูดซึมกลูโคส-
กาแลคโตสบกพร่อง ( เงื่อนไขที่สืบทอดซึ่งร่างกายไม่สามารถทนต่อแลคโตสได้); สภาวะใดๆ ที่ทําใหคุ้ณย่อยซูโครส (นํ้าตาล
ตาราง) หรือแลคโตส (พบในนมและผลิตภัณฑน์ม) หรือโรคตับหรือไตได้ยาก

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร คุณไม่ควรตั้งครรภใ์นขณะที่ทานโวริโคนาโซล คุณ
ควรใช้การคุมกําเนิดที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการตั้งครรภร์ะหว่างการรักษาด้วยโวริโคนาโซล พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยว
กับวิธีการคุมกําเนิดทีเ่หมาะกับคุณ หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับประทานยาโวริโคนาโซล ใหโ้ทรเรียกแพทย์ทันที Voriconazole 
อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์
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หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ใหแ้จ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ยาโวริโคนาโซล

คุณควรรู้ว่า voriconazole อาจทําใหต้าพร่ามัวหรือปัญหาอื่นๆ เกี่ยวกับสายตาของคุณ และอาจทําให้ดวงตาของคุณไวต่อแสง
จ้า อย่าขับรถตอนกลางคืนขณะทานโวริโคนาโซล อย่าขับรถในระหว่างวันหรือใชเ้ครื่องจักรหากคุณมีปัญหากับการมองเห็นขณะ
ใช้ยานี้

วางแผนที่จะหลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดโดยไมจ่ําเป็นหรือเป็นเวลานาน และสวมชุดป้องกัน แว่นกันแดด และครีม
กันแดด โวรโิคนาโซลอาจทําให้ผิวของคุณไวต่อแสงแดด

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

โวริโคนาโซลอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

การมองเห็นผิดปกติ

ความยากลําบากในการมองเห็นสี

ท้องเสีย

คลื่นไส้

อาเจียน

ปวดหัว

อาการวิงเวียนศีรษะ

ปากแห้ง

ล้าง

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รือตามที่ระบุไวใ้นข้อควรระวังพิเศษ 
ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

ไข้

หนาวสั่นหรือสั่น

หัวใจเต้นเร็ว

หายใจเร็ว

ความสับสน

ท้องเสีย
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เหนื่อยมาก

ชํ้าหรือมีเลือดออกผิดปกติ

เบื่ออาหาร

อาการคัน, ปัสสาวะสีเข้ม, เบื่ออาหาร, อ่อนเพลีย, ผิวหรือตาเหลือง, ปวดท้องด้านขวาบน, คลื่นไส้, อาเจียนหรือมีอาการคล้าย
ไข้หวัดใหญ่

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า; ขาดพลังงาน ความอ่อนแอ; คลื่นไส้ อาเจียน; อาการวิงเวียนศีรษะ นํ้าหนักลดหรือปวดท้อง

นํ้าหนักมากขึ้น, นํ้าหนักเพิ่มขึ้น, อ้วนขึ้น; โคกไขมันระหว่างไหล;่ ใบหน้าโค้งมน (หน้าพระจันทร)์; ผิวคลํ้าทีท่้อง, ต้นขา, 
หน้าอก, และแขน; ผอมบางผิว; ชํ้า; การเจริญเติบโตของเส้นผมมากเกินไป หรือเหงื่อออก

ภาพหลอน (เห็นสิ่งต่าง ๆ หรือได้ยินเสียงที่ไม่มอียู่)

เจ็บหน้าอกหรือแน่น

ผื่น

เหงื่อออก

ลมพิษหรือผิวลอก

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

อาการบวมทีม่ือ เท้า ข้อเท้า หรือขาท่อนล่าง

โวริโคนาโซลอาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ 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) เก็บสารแขวนลอยแบบปากเปล่าทีไ่ม่ผสมในตู้เย็น แต่เมื่อผสมแล้วให้เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห้ามแช่
เย็นหรือแช่แข็ง กําจัดสารแขวนลอยที่ไมไ่ด้ใชห้ลังจาก 14 วัน

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
ตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
ความไวต่อแสง

รูม่านตากว้าง (วงกลมสีดําตรงกลางตา)

ปิดตา

นํ้าลายไหล

เสียการทรงตัวขณะเคลื่อนที่

ภาวะซึมเศร้า

หายใจถี่

อาการชัก

ท้องบวม

เหนื่อยมาก

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบ
การตอบสนองของร่างกายคุณต่อ voriconazole

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา หากคุณยังคงมีอาการติดเชื้อหลังจากใชย้าโวริโคนาโซล
เสร็จแล้ว ให้ติดต่อแพทย์

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

ชื่อแรนด์

เวเฟนด์®

แก้ไขล่าสุด - 05/15/2021

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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สําหรับใชใ้นเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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