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Efavirenz
ออกเสียงว่า (e fa veer 'ens)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Efavirenz ใช้ร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษาการติดเชื้อไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV) Efavirenz อยู่ในกลุ่มยาที่เรียก
ว่า non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs) มันทํางานโดยการลดปริมาณของเอชไอวีในเลือด แม้ว่า
ยาฟาวิเรนซจ์ะไมส่ามารถรักษาเอชไอวีได้ แต่ก็อาจลดโอกาสที่คุณจะเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ที่ได้มาและโรคที่เกี่ยวข้อง
กับเอชไอวี เช่น การติดเชื้อร้ายแรงหรือมะเร็ง การใช้ยาเหล่านี้ควบคู่ไปกับการฝึกมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยและการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบชีวติอื่นๆ อาจลดความเสี่ยงในการแพร่ (แพร่) ไวรัสเอชไอวีไปยังบุคคลอื่น

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Efavirenz มาในรูปแบบแคปซูลและเป็นแท็บเล็ตที่รับประทานทางปาก โดยปกตจิะใช้เวลาวันละครั้งพร้อมกับนํ้าปริมาณมากในขณะ
ท้องว่าง (อย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนหรือ 2 ชั่วโมงหลังอาหาร) ใช้ efavirenz ในเวลาเดียวกันทุกวัน การรับประทานอีฟาวิเรนซก์่อน
นอนอาจทําให้ผลข้างเคียงบางอย่างไม่น่ารําคาญ ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกร
อธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไมเ่ข้าใจ ใช้ efavirenz ตรงตามทีก่ํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

กลืนเม็ดและแคปซูลทั้งหมด อย่าแยกเคี้ยวหรือบดขยี้

หากคุณไม่สามารถกลืนยาได้ทั้งหมด คุณยังสามารถทานยาฟาวิเรนซ์ได้โดยผสมเนื้อหาของแคปซูลกับอาหารอ่อนๆ แล้วรับประทาน 
ในการเตรียมยาแต่ละขนาด ให้เปิดแคปซูลแล้วโรยส่วนผสมลงบนอาหารอ่อน 1-2 ช้อนชาในภาชนะขนาดเล็ก คุณสามารถใชอ้าหา
รอ่อนๆ เช่น ซอสแอปเปิ้ล เยลลี่องุ่น หรือโยเกิร์ต ขณะโรย ระวังอย่าให้สารในแคปซูลหกหรือกระจายไปในอากาศ ผสมยากับอาหาร
อ่อน ส่วนผสมควรมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กแต่ไมค่วรมีลักษณะเป็นก้อน คุณต้องกินยาและส่วนผสมอาหารอ่อนภายใน 30 นาทีของการ
ผสม เมื่อเสร็จแล้ว ให้เติมอาหารอ่อนอีก 2 ช้อนชาลงในภาชนะเปล่า คนและกินเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับยาครบถ้วน อย่ากินเป็นเวลา 
2 ชั่วโมงถัดไป

หากใหย้าฟาวิเรนซ์แก่ทารกที่ยังไมส่ามารถรับประทานอาหารแข็ง เนื้อหาของแคปซูลสามารถผสมกับสูตรสําหรับทารกทีอุ่ณหภูมิ
ห้อง 2 ช้อนชาในภาชนะขนาดเล็ก ขณะล้างแคปซูล ระวังอย่าให้ของเหลวหกใส่หรือกระจายไปในอากาศ ส่วนผสมควรมีลักษณะเป็น
เม็ดเล็กแต่ไม่ควรมีลักษณะเป็นก้อน ควรฉีดส่วนผสมให้ทารกรับประทานภายใน 30 นาทีหลังจากผสม เมื่อไร
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เสร็จแล้ว เติมสูตรสําหรับทารกอีก 2 ช้อนชาลงในภาชนะเปล่า คนให้อาหารและเข็มฉีดยาแก่ทารกเพื่อใหแ้น่ใจว่าคุณได้รับยาครบ
ถ้วนแล้ว อย่าใหย้าแก่ทารกในขวด อย่าให้อาหารทารกเป็นเวลา 2 ชั่วโมงข้างหน้า

Efavirenz ควบคุมการติดเชื้อ HIV แต่ไม่สามารถรักษาได้ ทานอีฟาวิเรนซ์ต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานเอฟาวิเรนซ์โดยไม่
ได้ปรึกษาแพทย์ เมื่อยาอีฟาวิเรนซ์ของคุณเริ่มมนี้อยลง ใหป้รึกษาแพทย์หรือเภสัชกรให้มากขึ้น หากคุณลืมรับประทานยาหรือหยุด
รับประทานอีฟาวิเรนซ์ อาการของคุณอาจกลายเป็นเรื่องยากขึ้น

ใช้สําหรับยานี้

Efavirenz ยังใชก้ับยาอื่น ๆ เพื่อช่วยป้องกันการติดเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์หรือบุคคลอื่นที่ติดเชื้อเอชไอวโีดยไม่ได้ตั้งใจ 
พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงทีเ่ป็นไปได้ของการใช้ยานีส้ําหรับสภาพของคุณ

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานฟาวิเรนซ์
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ยาอื่น ๆ ของอีฟาวเิรนซ์ หรือหากคุณแพ้ส่วนผสมใด ๆ ในแคปซูลหรือแท็บเล็ต
ของเอฟฟาเรนซ์ สอบถามรายการส่วนผสมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

คุณควรรู้ว่ายาฟาวิเรนซ์สามารถใช้ร่วมกับยาอื่นที่มีชื่อทางการค้าว่า Atripla ได้ บอกแพทย์หากคุณกําลังใช้ยานีเ้พื่อใหแ้น่ใจว่า
คุณไม่ได้รับยาตัวเดียวกันสองครั้ง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังใชย้าเอลบาสเวียร์และกราโซพรีเวียร์ (เซปาเทียร์) แพทย์ของคุณอาจบอก
คุณว่าอย่าทานอีฟาเรนซ์ หากคุณกําลังใช้ยานี้

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังรับประทานหรือวางแผนทีจ่ะใช้ยาอื่นๆ ทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดย
แพทย์ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ยากล่อมประสาท artemether และ lumefantrine (Coartem), atazanavir (Reyataz), 
atorvastatin (Lipitor ใน Caduet), atovaquone และ proguanil, bupropion (Wellbutrin, Zyban, อื่น ๆ , ใน 
Contrave), carbamazepine (Carbatrol , Epitol, Equetro, Tegretol, Teril), clarithromycin (Biaxin, ใน 
Prevpac), cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune), delavirdine (Rescriptor), diltiazem (Cardizem 
CD, Cartia XT, Diltzac, Taztia XT), ethinyl norgestradiol และ (Estarylla, Ortho-Tri-Cyclen, Sprintec, อื่นๆ), 
etravirine (Intelence), etonogestrel (Implanon, Nexplanon, Nuvaring), felodipine, fosamprenavir 
(Lexiva), itraconazole (Sporanox), indinavir (Crixivan), Verelan ใน Tarka), voriconazole (Vfend) และ 
warfarin (Coumadin, Jantoven) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้าง
เคียง ยาอื่น ๆ อีกหลายชนิดอาจโต้ตอบกับอีฟาวิเรนซห์รืออาจเพิ่มขึ้น
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ความเสี่ยงทีคุ่ณจะพัฒนาการเต้นของหัวใจผิดปกติ ดังนั้นควรแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ 
แม้กระทั่งยาทีไ่ม่ปรากฏในรายการนี้

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบว่าคุณกําลังใช้ผลิตภัณฑส์มุนไพรชนิดใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์น

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณมีหรือเคยมีช่วง QT เป็นเวลานาน (ปัญหาหัวใจทีห่ายากซึ่งอาจทําให้หัวใจเป็นลม
หรือเต้นผิดปกติ) หัวใจเต้นผิดปกตปิัญหาหัวใจอื่น ๆ เคยดื่มแอลกอฮอลจ์ํานวนมากใช้ยาข้างถนนหรือใช้มากเกินไป ยาตาม
ใบสั่งแพทย์ แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณมีหรือเคยมีภาวะซึมเศร้าหรือความเจ็บป่วยทางจิตอื่น ๆ อาการชัก โรคตับอักเสบ (
การติดเชื้อไวรัสของตับ) หรือโรคตับอื่น ๆ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ คุณไม่ควรตั้งครรภ์ระหว่างการรักษาและเป็นเวลา 12 สัปดาหห์ลัง
การให้ยาครั้งสุดท้าย หากคุณสามารถตั้งครรภ์ได้ คุณจะต้องมีการทดสอบการตั้งครรภเ์ป็นลบ ก่อนทีคุ่ณจะเริ่มใช้ยานี้ และใช้
การคุมกําเนิดอย่างมีประสิทธิผลในระหว่างการรักษาของคุณ Efavirenz อาจลดประสิทธิภาพของฮอร์โมนคุมกําเนิด (ยาคุม
กําเนิด แผ่นแปะ แหวน การปลูกถ่าย หรือการฉีดยา) ดังนั้นคุณไม่ควรใช้ยาเหล่านี้เป็นวิธีเดียวในการคุมกําเนิดระหว่างการรักษา 
คุณต้องใช้วิธกีารคุมกําเนิดแบบกั้น (อุปกรณ์ทีก่ั้นไม่ใหส้เปิร์มเข้าสูม่ดลูก เช่น ถุงยางอนามัยหรือไดอะแฟรม) ควบคู่ไปกับวิธีการ
คุมกําเนิดแบบอื่นที่คุณเลือก ขอให้แพทย์ช่วยคุณเลือกวิธกีารคุมกําเนิดที่เหมาะกับคุณ

คุณไม่ควรใหน้มบุตรหากคุณติดเชื้อเอชไอวีหรือรับประทานยาอีฟาเรนซ์

คุณควรรู้ว่ายาฟาวิเรนซ์อาจทําให้คุณง่วง วิงเวียน หรือมีสมาธิไม่ได้ อย่าขับรถหรือใช้เครื่องจักรจนกว่าคุณจะรู้ว่ายานีส้่งผลต่อ
คุณอย่างไร

ถามแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการใชเ้ครื่องดื่มแอลกอฮอลอ์ย่างปลอดภัยในขณะที่คุณทานยาฟาวิเรนซ์ แอลกอฮอลส์ามารถทําให้
ผลข้างเคียงจากยาฟาวิเรนซ์แย่ลงได้

คุณควรรู้ว่าในขณะที่คุณใช้ยาเพื่อรักษาการติดเชื้อเอชไอวี ระบบภูมิคุ้มกันของคุณอาจแข็งแรงขึ้น และเริ่มต่อสูก้ับการติดเชื้อ
อื่นๆ ที่มีอยู่แล้วในร่างกายของคุณหรือทําให้เกิดภาวะอื่นๆ นีอ้าจทําให้คุณพัฒนาอาการติดเชื้อหรือเงื่อนไขเหล่านั้น หากคุณมี
อาการใหม่หรืออาการแย่ลงระหว่างการรักษาด้วยยาฟาวิเรนซ์ โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบ

คุณควรรู้ว่าไขมันในร่างกายของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือเคลื่อนไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น หน้าอกและหลังส่วนบน คอ ('ควาย
โคก'') และบริเวณท้องของคุณ คุณอาจสังเกตเห็นการสูญเสียไขมันในร่างกายจากใบหน้า ขา และแขน

คุณควรรู้ว่ายาฟาวิเรนซ์อาจทําให้ความคิด พฤติกรรม หรือสุขภาพจิตของคุณเปลี่ยนแปลงไป โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหาก
คุณมีอาการใด ๆ ต่อไปนีใ้นขณะที่คุณกําลังใช้อีฟาเรนซ:์ ซึมเศร้า คิดถึงการฆ่าตัวตายหรือวางแผนหรือพยายามทําเช่นนั้น 
พฤติกรรมโกรธหรือก้าวร้าว ภาพหลอน (เห็นสิ่งต่าง ๆ หรือได้ยินเสียงที่ไม่มีอยู่จริง) สูญเสียการสัมผัสกับความเป็นจริงหรือ
ความคิดแปลก ๆ อื่น ๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าครอบครัวของคุณรู้ว่าอาการใดที่อาจร้ายแรงเพื่อให้พวกเขาสามารถโทรหาแพทย์
ของคุณได้หากคุณไมส่ามารถไปรับการรักษาด้วยตนเองได้

คุณควรรู้ว่ายาฟาวิเรนซ์อาจทําให้เกิดปัญหาระบบประสาททีร่้ายแรง ซึ่งรวมถึงโรคไขส้มองอักเสบ (โรคสมองทีร่้ายแรงและ
อาจถึงแก่ชีวิต) หลายเดือนหรือหลายปหีลังจากทีคุ่ณรับประทานยาฟาวิเรนซ์ครั้งแรก แม้ว่าปัญหาทางระบบประสาทอาจเริ่ม
ต้นขึ้นหลังจากทีคุ่ณได้รับประทานยาฟาวิเรนซ์มาระยะหนึ่งแล้ว แต่สิ่งสําคัญสําหรับคุณและแพทย์ทีต่้องตระหนักว่าอาการ
เหล่านี้อาจเกิดจากยาฟาวิเรนซ์ โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับการทรงตัวหรือการประสานงาน 
ความสับสน ปัญหาความจํา และปัญหาอื่น ๆ ทีเ่กิดจากการทํางานของสมองผิดปกติ ได้ตลอดเวลาระหว่างการรักษาด้วยยาอี
ฟาเรนซ์ แพทย์ของคุณอาจบอกให้คุณหยุดทานอีฟาวเิรนซ์

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการกินส้มโอและดื่มนํ้าเกรพฟรุตขณะทานยานี้
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ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Efavirenz อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

คลื่นไส้

อาเจียน

อาการปวดท้อง

ท้องเสีย

อาหารไม่ย่อย

ปวดหัว

ความสับสน

ขี้ลืม

รู้สึกวิตกกังวลวิตกกังวลหรือกระวนกระวายใจ

อารมณ์ดีผิดปกติ

นอนหลับยากหรือหลับยาก

ความฝันที่ไม่ธรรมดา

ความเจ็บปวด

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้หรือที่กล่าวถึงในส่วนข้อควรระวัง
พิเศษ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

ไข้

ผื่น

อาการคัน

ลอก พุพอง หรือลอกผิว

แผลในปาก

ตาสีชมพู

หน้าบวม

เป็นลม

หัวใจเต้นผิดจังหวะ

เหนื่อยมาก
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ขาดพลังงาน

เบื่ออาหาร

ปวดท้องด้านขวาบน

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่

อาการชัก

Efavirenz อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ 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 เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นทีม่ากเกินไป (
ไม่ใช่ในห้องนํ้า)

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาหแ์ละยาหยอดตา 
ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไมท่นต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล็อคฝาครอบ
นิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในสถานที่ปลอดภัยทันที โดยให้อยู่ในตําแหน่งที่ลอยขึ้นและพ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://
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

อาการของยาเกินขนาดอาจรวมถึง:
การเคลื่อนไหวของร่างกายที่ควบคุมไมไ่ด้

อาการวิงเวียนศีรษะ
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ปวดหัว

สมาธิลําบาก

ความกังวลใจ

ความสับสน

ขี้ลืม

นอนหลับยากหรือหลับยาก

ความฝันที่ไม่ธรรมดา

อาการง่วงนอน

ภาพหลอน (เห็นสิ่งต่าง ๆ หรือได้ยินเสียงที่ไม่มอียู่)

อารมณ์ดีผิดปกติ

ความคิดแปลกๆ

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณอาจสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบ
การตอบสนองของร่างกายคุณต่อยาฟาวิเรนซ์

ก่อนทําการทดสอบในห้องปฏิบัติการใดๆ แจ้งให้แพทย์และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัตกิารทราบว่าคุณกําลังใชย้าอีฟาวิเรนซ์

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

Sustiva®

ชื่อแรนด์ของผลิตภัณฑ์ผสม

Atripla®(ประกอบด้วย เอฟาวิเรนซ์, เอ็มทรซิิทาไบน,์ เทโนโฟเวียร)์

แก้ไขล่าสุด - 03/15/2020

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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