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Efavirenz, Emtricitabine และ Tenofovir
ออกเสียงว่า (ef '' a vir' enz) (em '' trye sye' ta been) (สิบจาก' oh vir)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

ไม่ควรใช้ Efavirenz, emtricitabine และ tenofovir เพื่อรักษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBV; แจ้งแพทย์หากคุณมี
หรือคิดว่าคุณอาจติดเชื้อ HBV แพทย์ของคุณอาจทดสอบคุณเพื่อดูว่าคุณมีไวรัสตับอักเสบบหีรือไม่ก่อนเริ่มการรักษาด้วย
ยาอีฟาวิเรนซ์ เอ็มทริซิทาไบน์ และทีโนโฟเวียร์ หากคุณมี HBV และทานยาอีฟาวเิรนซ์ เอ็มทริซทิาไบน์ และทีโนโฟเวียร์ อาการ
ของคุณอาจแยล่งทันทีทีคุ่ณหยุดใช้ยานี้ แพทยข์องคุณจะตรวจคุณและสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารเป็นประจําเป็นเวลา
หลายเดือนหลังจากที่คุณหยุดใชย้านี้ เพื่อดวู่า HBV ของคุณแย่ลงหรือไม่

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบบางอย่างก่อนและระหว่างการรักษา
ของคุณเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อยาอีฟาวิเรนซ์ เอ็มทรซิทิาไบน์ และทโีนโฟเวียร์

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยาฟาวิเรนซ์ เอ็มทริซทิาไบน์ และทีโนโฟเวียร์

hy เป็นยานี้กําหนด?

การรวมกันของ efavirenz, emtricitabine และ tenofovir ใช้เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษาการติดเชื้อไวรัส
โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV) ในผู้ใหญแ่ละเด็กที่มีนํ้าหนักมากกว่า 40 กก. (88 ปอนด์) Efavirenz อยู่ในกลุ่มยา non-
nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs) Emtricitabine และ tenofovir อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า 
nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NRTIs) พวกเขาทํางานโดยการลดปรมิาณเอชไอวีในร่างกาย แม้ว่า 
efavirenz, emtricitabine และ tenofovir จะไมส่ามารถรักษา HIV ได้ แต่ยาเหล่านี้อาจลดโอกาสที่คุณจะเป็นโรคภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง (AIDS) ทีไ่ดม้าและโรคทีเ่กี่ยวข้องกับ HIV เช่นการติดเชื้อร้ายแรงหรือมะเร็ง

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

การรวมกันของ efavirenz, emtricitabine และ tenofovir มาเป็นแท็บเล็ตที่รับประทานทางปาก โดยปกตจิะใช้เวลาวันละครั้ง
พร้อมกับนํ้าในขณะท้องว่าง (อย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนหรือ 2 ชั่วโมงหลังอาหาร) ใช้ efavirenz, emtricitabine และ tenofovir 
ในเวลาเดียวกันทุกวัน การรับประทานยาฟาวิเรนซ์
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emtricitabine และ tenofovir ก่อนนอนอาจทําให้ผลข้างเคียงบางอย่างน่ารําคาญน้อยลง ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยา
อย่างระมัดระวัง และขอให้แพทยห์รือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้ efavirenz, emtricitabine และ 
tenofovir ตามที่กําหนด อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

ทานอีฟาวิเรนซ์ เอ็มทรซิิทาไบน์ และทโีนโฟเวียรต์่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานอีฟาวเิรนซ์ เอ็มทริซทิาไบน์ และทีโนโฟเวียร์โดย
ไม่ได้ปรึกษาแพทย์ หากคุณหยุดทานอีฟาวิเรนซ์ เอ็มทรซิิทาไบน์ และทโีนโฟเวียรแ์ม้ในช่วงเวลาสั้นๆ หรือข้ามขนาดยา ไวรัสอาจดื้อ
ต่อยาและอาจรักษาไดย้ากกว่า

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานอีฟาวิเรนซ์ เอ็มทรซิทิาไบน์ และทีโนโฟเวียร์
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาฟาวิเรนซ์ เอ็มทริซทิาไบน์ หรือเทนโนโฟเวียร์ ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยา
ฟาวิเรนซ์ เอ็มทริซิทาไบน์ และยาทีโนโฟเวียร์ สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังใช้ voriconazole (Vfend) หรือ elbasvir และ grazoprevir 
(Zepatier) แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานอีฟาวิเรนซ์ เอ็มทริซิทาไบน์ และทีโนโฟเวียร์ หากคุณใชย้าเหล่านีอ้ย่าง
น้อยหนึ่งชนิด

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังรับประทานหรือวางแผนที่จะใชย้าที่สั่งโดยแพทย์และยาที่ไมต่้องสั่งโดยแพทย์อื่นใด อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี:้ อะไซโคลเวียร์ (Sitavig, Zovirax); อะเดโฟเวียร์ (เฮปเซรา); ยากล่อมประสาท; artemether และ lumefantrine 

(Coartem); atazanavir (Reyataz); atorvastatin (Lipitor ใน Caduet); atovaquone และ proguanil (Malarone); boceprevir (Victrelis); บูโพรพิออน (Wellbutrin, Zyban, อื่น ๆ ); carbamazepine (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol, 

Teril); clarithromycin (Biaxin ใน Prevpac); ซิโดโฟเวียร;์ ไซโคลสปอริน (Gengraf, Neoral, Sandimmune); darunavir (Prezista) กับ ritonavir (Norvir); เดลาเวียร์ดีน (Rescriptor); ไดดาโนซีน (Videx); ดิลเทียเซม (Cardizem, Cartia, Diltzac, 

Taztia, Tiazac); ethinyl estradiol และ norgestimate (Estarylla, Ortho-Tri-Cyclen, Sprintec, อื่น ๆ ); etonogestrel (Nexplanon ใน Nuvaring); etravirine (สติปัญญา); เฟโลดิพีน; โฟซัมพรนีาเวียร์ (Lexiva); แกนซิโคลเวียร์ (ไซโตวีน); เจนตามิซิน

; glecaprevir และ pibrentasvir (Mavyret); อินดินาเวียร์ (Crixivan); ไอทราโคนาโซล (Onmel, Sporanox); คีโตโคนาโซล; ลามิวูดีน (Epivir, Epivir HBV, ใน Combivir, Epzicom, Triumeq, Trizivir); ledipasvir และ sofosbuvir (Harvoni); โลพินา

เวียร์และรโิทนาเวียร์ (คาเลตรา); maraviroc (เซลเซนทร)ี; ยาสําหรับความวิตกกังวล ความเจ็บป่วยทางจิต และอาการชัก เมธาโดน (โดโลฟีน, เมธาโดส); เนวิราพีน (Viramune); นิคาร์ดีพีน (Cardene); นิเฟดิพีน (Adalat, Afeditab, Procardia); ฟีโนบารบ์ิทัล; ฟีนิ

โทอิน (Dilantin, Phenytek); ยาต้านการอักเสบ nonsteroidal (NSAIDs) เช่น celecoxib (Celebrex), ibuprofen (Advil, Motrin), meloxicam (Mobic) และ naproxen (Aleve, Naprelan, Naprosyn); ยาเอชไอวีอื่น ๆ ที่มี efavirenz emtricitabine 

และ tenofovir (Complera, Descovy, Genvoya, Odefsey, Stribild, Truvada, Sustiva, Emtriva, Viread); โพซาโคนาโซล (Noxafil); ปราวาสแตติน (ปราวาชล); raltegravir (ไอเซนเทรส); ไรฟาบูติน (ไมโคบูติน); ไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane, ใน 

Rifamate, Rifater); ritonavir (Norvir ใน Kaletra, Technivie, Viekira Pak); ซาควนิาเวียร์ (Invirase); ยากล่อมประสาท; เซอร์ทราลีน (Zoloft); ยานอนหลับ; ซิเมพรเีวียร์ (Olysio); ซิมวาสแตติน (Zocor ใน Vytorin); ซิโรลิมัส (ราปามูเน); sofosbuvir และ 

velpatasvir (Epclusa); sofosbuvir, velpatasvir และ voxilaprevir (Vosevi); ทาโครลิมัส (Astagraf, Envarsus, Prograf); ยากล่อมประสาท; วาลาไซโคลเวียร์ (Valtrex); วาลแกนซิโคลเวียร์ (Valcyte); verapamil (Calan, Covera, Tarka, Verelan); 

และวาร์ฟาริน (Coumadin, Jantoven) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาของคุณ Truvada, Sustiva, Emtriva, Viread); โพซาโคนาโซล (Noxafil); ปราวาสแตติน (ปราวาชล); raltegravir (ไอเซนเทรส); ไรฟาบูติน (ไมโคบูติน); ไรแฟมพิน (Rifadin, 

Rimactane, ใน Rifamate, Rifater); ritonavir (Norvir ใน Kaletra, Technivie, Viekira Pak); ซาควินาเวียร์ (Invirase); ยากล่อมประสาท; เซอร์ทราลีน (Zoloft); ยานอนหลับ; ซิเมพรเีวียร์ (Olysio); ซิมวาสแตติน (Zocor ใน Vytorin); ซโิรลิมัส (ราปามเูน); 

sofosbuvir และ velpatasvir (Epclusa); sofosbuvir, velpatasvir และ voxilaprevir (Vosevi); ทาโครลมิัส (Astagraf, Envarsus, Prograf); ยากล่อมประสาท; วาลาไซโคลเวียร์ (Valtrex); วาลแกนซิโคลเวียร์ (Valcyte); verapamil (Calan, Covera, 

Tarka, Verelan); และวาร์ฟาริน (Coumadin, Jantoven) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาของคุณ Truvada, Sustiva, Emtriva, Viread); โพซาโคนาโซล (Noxafil); ปราวาสแตติน (ปราวาชล); raltegravir (ไอเซนเทรส); ไรฟาบูติน (ไมโคบูติน); ไร

แฟมพิน (Rifadin, Rimactane, ใน Rifamate, Rifater); ritonavir (Norvir ใน Kaletra, Technivie, Viekira Pak); ซาควินาเวียร์ (Invirase); ยากล่อมประสาท; เซอร์ทราลีน (Zoloft); ยานอนหลับ; ซิเมพรีเวียร์ (Olysio); ซิมวาสแตติน (Zocor ใน Vytorin); ซิ

โรลิมัส (ราปามูเน); sofosbuvir และ velpatasvir (Epclusa); sofosbuvir, velpatasvir และ voxilaprevir (Vosevi); ทาโครลมิัส (Astagraf, Envarsus, Prograf); ยากล่อมประสาท; วาลาไซโคลเวียร์ (Valtrex); วาลแกนซิโคลเวียร์ (Valcyte); verapamil 

(Calan, Covera, Tarka, Verelan); และวาร์ฟาริน (Coumadin, Jantoven) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาของคุณ ไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane, ใน Rifamate, Rifater); ritonavir (Norvir ใน Kaletra, Technivie, Viekira Pak); ซาควินาเวียร์ 

(Invirase); ยากล่อมประสาท; เซอร์ทราลีน (Zoloft); ยานอนหลับ; ซิเมพรีเวียร์ (Olysio); ซิมวาสแตติน (Zocor ใน Vytorin); ซิโรลิมัส (ราปามูเน); sofosbuvir และ velpatasvir (Epclusa); sofosbuvir, velpatasvir และ voxilaprevir (Vosevi); ทาโครลิมัส 

(Astagraf, Envarsus, Prograf); ยากล่อมประสาท; วาลาไซโคลเวียร์ (Valtrex); วาลแกนซิโคลเวียร์ (Valcyte); verapamil (Calan, Covera, Tarka, Verelan); และวาร์ฟาริน (Coumadin, Jantoven) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาของคุณ ไรแฟมพิน 

(Rifadin, Rimactane, ใน Rifamate, Rifater); ritonavir (Norvir ใน Kaletra, Technivie, Viekira Pak); ซาควินาเวียร์ (Invirase); ยากล่อมประสาท; เซอร์ทราลีน (Zoloft); ยานอนหลับ; ซิเมพรีเวียร์ (Olysio); ซิมวาสแตติน (Zocor ใน Vytorin); ซโิรลิมัส (

ราปามูเน); sofosbuvir และ velpatasvir (Epclusa); sofosbuvir, velpatasvir และ voxilaprevir (Vosevi); ทาโครลมิัส (Astagraf, Envarsus, Prograf); ยากล่อมประสาท; วาลาไซโคลเวียร์ (Valtrex); วาลแกนซิโคลเวียร์ (Valcyte); verapamil (Calan, 

Covera, Tarka, Verelan); และวาร์ฟาริน (Coumadin, Jantoven) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาของคุณ sofosbuvir, velpatasvir และ voxilaprevir (Vosevi); ทาโครลิมัส (Astagraf, Envarsus, Prograf); ยากล่อมประสาท; วาลาไซโคลเวียร์ 

(Valtrex); วาลแกนซิโคลเวียร์ (Valcyte); verapamil (Calan, Covera, Tarka, Verelan); และวาร์ฟาริน (Coumadin, Jantoven) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาของคุณ sofosbuvir, velpatasvir และ voxilaprevir (Vosevi); ทาโครลิมัส 

(Astagraf, Envarsus, Prograf); ยากล่อมประสาท; วาลาไซโคลเวียร์ (Valtrex); วาลแกนซิโคลเวียร์ (Valcyte); verapamil (Calan, Covera, Tarka, Verelan); และวาร์ฟาริน (Coumadin, Jantoven) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาของคุณ
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ยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่น ๆ อีกจํานวนมากอาจโต้ตอบกับ efavirenz, emtricitabine 
และ tenofovir หรืออาจเพิ่มความเสี่ยงทีคุ่ณจะเกิดความเสียหายของตับระหว่างการรักษาด้วย efavirenz, emtricitabine 
และ tenofovir ดังนั้นควรแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดทีคุ่ณกําลังใช้ แม้แต่ที่ไม่ปรากฏในรายการนี้

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบว่าคุณกําลังใช้ผลิตภัณฑส์มุนไพรชนิดใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์น

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณอยู่ในขณะนั้นหรือมีช่วง QT ที่ยืดเยื้อ (ปัญหาหัวใจทีห่ายากซึ่งอาจทําให้หัวใจเต้น
ผิดปกติ เป็นลม หรือเสียชีวิตอย่างกะทันหัน) หรือมีโพแทสเซียมหรือแมกนีเซียมในเลือดตํ่า เคยดื่มแอลกอฮอลป์ริมาณมาก ใช้
ยาข้างถนน หรือยาที่ต้องสั่งโดยแพทยม์ากเกินไป แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณมีหรือเคยมีอาการใด ๆ ที่กล่าวถึงในส่วนคํา
เตือนที่สําคัญ ภาวะซึมเศร้าหรือความเจ็บป่วยทางจิตอื่น ๆ ปัญหากระดูกรวมถึงโรคกระดูกพรุน (ภาวะทีก่ระดูกบางและอ่อนแอ
และแตกหักง่าย) หรือกระดูกหัก , อาการชักหรือโรคตับหรือไต.

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ คุณไม่ควรตั้งครรภ์ระหว่างการรักษาและเป็นเวลา 12 สัปดาหห์ลัง
การให้ยาครั้งสุดท้าย หากคุณสามารถตั้งครรภ์ได้ คุณจะต้องมีการทดสอบการตั้งครรภเ์ป็นลบ ก่อนทีคุ่ณจะเริ่มใช้ยานี้ และใช้
การคุมกําเนิดอย่างมีประสิทธิผลในระหว่างการรักษาของคุณ Efavirenz, emtricitabine และ tenofovir อาจรบกวนการ
ทํางานของฮอร์โมนคุมกําเนิด (ยาคุมกําเนิด แผ่นแปะ แหวน การปลูกถ่าย หรือการฉีดยา) ดังนั้นคุณไม่ควรใช้วิธีนีเ้ป็นวิธีเดียวใน
การคุมกําเนิดระหว่างการรักษา คุณต้องใชว้ิธีการคุมกําเนิดแบบกั้น (อุปกรณ์ทีก่ั้นไม่ให้สเปิร์มเข้าสู่มดลูก เช่น ถุงยางอนามัย
หรือไดอะแฟรม) ควบคู่ไปกับวิธีการคุมกําเนิดแบบอื่นที่คุณเลือก ขอให้แพทย์ช่วยคุณเลือกวิธีการคุมกําเนิดที่เหมาะกับคุณ

คุณไม่ควรใหน้มลูกหากคุณติดเชื้อเอชไอวีหรือรับประทานยาอีฟาวเิรนซ์ เอ็มทรซิทิาไบน์ และทโีนโฟเวียร์

คุณควรตระหนักว่าไขมันในร่างกายของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือเคลื่อนไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น หลังส่วนบน คอ ('ควาย
โคก'') หน้าอก และบริเวณท้องของคุณ คุณอาจสังเกตเห็นการสูญเสียไขมันในร่างกายจากใบหน้า ขา และแขน

คุณควรรู้ว่าในขณะที่คุณใช้ยาเพื่อรักษาการติดเชื้อเอชไอวี ระบบภูมิคุ้มกันของคุณอาจแข็งแรงขึ้น และเริ่มต่อสูก้ับการติดเชื้อ
อื่นๆ ที่มีอยู่แล้วในร่างกายของคุณหรือทําให้เกิดภาวะอื่นๆ นีอ้าจทําให้คุณพัฒนาอาการติดเชื้อหรือเงื่อนไขเหล่านั้น หากคุณมี
อาการใหม่หรืออาการแย่ลงระหว่างการรักษาด้วยยาฟาวิเรนซ์ เอ็มทรซิทิาไบน์ และทโีนโฟเวียร์ อย่าลืมแจ้งให้แพทย์ทราบ

คุณควรรู้ว่า efavirenz, emtricitabine และ tenofovir อาจทําใหคุ้ณง่วง เวียนหัว หรือมีสมาธิไม่ได้ อย่าขับรถหรือใช้
เครื่องจักรจนกว่าคุณจะรู้ว่ายานีส้่งผลต่อคุณอย่างไร

คุณควรรู้ว่า efavirenz, emtricitabine และ tenofovir อาจทําใหค้วามคิด พฤติกรรม หรือสุขภาพจิตของคุณเปลี่ยนแปลง
ไป โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทหีากคุณมอีาการใด ๆ ต่อไปนีใ้นขณะที่คุณกําลังใช้อีฟาเรนซ:์ ซึมเศร้า คิดถึงการฆ่าตัวตายหรือ
วางแผนหรือพยายามทําเช่นนั้น พฤติกรรมโกรธหรือก้าวร้าว ภาพหลอน (เห็นสิ่งต่าง ๆ หรือได้ยินเสียงทีไ่ม่มีอยู่จริง) ความคิด
แปลกๆ หรือขาดการติดต่อกับความเป็นจริง ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าครอบครัวของคุณรู้ว่าอาการใดที่อาจร้ายแรงเพื่อให้พวกเขา
สามารถโทรหาแพทย์ของคุณได้หากคุณไมส่ามารถรับการรักษาด้วยตนเองได้

ถามแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการใชเ้ครื่องดื่มแอลกอฮอลอ์ย่างปลอดภัยในขณะที่ทานยาอีฟาวิเรนซ์ เอ็มทริซทิาไบน์ และที
โนโฟเวียร์ แอลกอฮอล์สามารถทําใหผ้ลข้างเคียงจากยาฟาวิเรนซ์ เอ็มทริซิทาไบน์ และทีโนโฟเวียร์แย่ลงได้

คุณควรรู้ว่าอฟีาวิเรนซ์อาจทําให้เกิดปัญหาระบบประสาททีร่้ายแรง ซึ่งรวมถึงโรคไขส้มองอักเสบ (โรคสมองทีร่้ายแรงและอาจ
ถึงแก่ชีวิต) หลายเดือนหรือหลายปหีลังจากทีคุ่ณใชย้าอีฟาวิเรนซ์ เอ็มทรซิทิาไบน์ และทโีนโฟเวียรเ์ป็นครั้งแรก แม้ว่าปัญหา
ของระบบประสาทอาจเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่คุณได้กินยาอฟีาวเิรนซ์ เอ็มทริซิทาไบน์ และทีโนโฟเวียร์มาระยะหนึ่งแล้ว แต่ก็เป็น
สิ่งสําคัญสําหรับคุณและ
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แพทย์ทราบว่าอาจเกิดจากยาฟาวิเรนซ์ โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับการทรงตัวและการ
ประสานงาน ความสับสน ปัญหาความจํา และปัญหาอื่น ๆ ทีเ่กิดจากการทํางานของสมองผิดปกติ ได้ตลอดเวลาระหว่างการ
รักษาด้วยยาอีฟาวิเรนซ์ เอ็มทริซิทาไบน์ และทีโนโฟเวียร์ แพทย์ของคุณอาจบอกให้คุณหยุดทานอีฟาวิเรนซ์ เอ็มทรซิิทาไบน์ 
และทีโนโฟเวียร์

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการกินส้มโอและดื่มนํ้าเกรพฟรุตขณะทานยานี้

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Efavirenz, emtricitabine และ tenofovir อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการ
เหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

ปวดหัว

ท้องเสีย

แก๊ส

อาหารไม่ย่อย

สีผิวคลํ้าโดยเฉพาะที่ฝ่ามือหรือฝ่าเท้า

ผิวสซีีด

นอนหลับยากหรือหลับยาก

ความสับสน

ขี้ลืม

รู้สึกกระสับกระส่าย วิตกกังวล หรือประหม่า

อารมณ์ดีผิดปกติ

ความฝันที่ไม่ธรรมดา

ปวดข้อหรือปวดหลัง

อาการคัน

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

ปัสสาวะน้อยลง

ปัสสาวะปริมาณมาก

เพิ่มความกระหาย
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ปวดกระดูกอย่างต่อเนื่องหรือแย่ลง

กระดูกหัก

ปวดแขน มือ เท้า หรือขา

ปวดกล้ามเนื้อหรืออ่อนแรง

ผื่น

ลอก พุพอง หรือลอกผิว

ชา แสบร้อน หรือรู้สึกเสียวซ่าที่มือ แขน เท้า หรือขา

อาการบวมทีใ่บหน้า คอ ลิ้น ริมฝีปาก ตา ขา ข้อเท้า หรือเท้า

กลืนหรือหายใจลําบาก

เสียงแหบ

อาการชัก

อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่

คลื่นไส้

อาเจียน

เหนื่อยมาก

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา การเคลื่อนไหวของลําไส้สีอ่อน ปัสสาวะสีเหลืองเข้มหรือสนีํ้าตาล สูญเสียความกระหาย; ปวด
ท้องด้านขวาบน หรือมีเลือดออกผิดปกตหิรือชํ้า

ความอ่อนแอ; เจ็บกล้ามเนื้อ; หายใจถี่หรือหายใจเร็ว ปวดท้องด้วยอาการคลื่นไส้อาเจียน มือและเท้าเย็นหรือนํ้าเงิน รู้สึก
วิงเวียนหรือมึนหัว; หรือหัวใจเต้นเร็วหรือเต้นผิดปกติ

Efavirenz, emtricitabine และ tenofovir อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิด
ปกติใด 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)

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาหแ์ละยาหยอดตา 
ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไมท่นต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล็อคฝาครอบ
นิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในสถานที่ปลอดภัยทันที โดยให้อยู่ในตําแหน่งที่ลอยขึ้นและพ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]
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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

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
การเคลื่อนไหวของร่างกายที่ควบคุมไมไ่ด้

อาการวิงเวียนศีรษะ

สมาธิลําบาก

ความกังวลใจ

ความสับสน

ขี้ลืม

นอนหลับยากหรือหลับยาก

ความฝันที่ไม่ธรรมดา

อาการง่วงนอน

ภาพหลอน (เห็นสิ่งต่าง ๆ หรือได้ยินเสียงที่ไม่มอียู่)

อารมณ์ดีผิดปกติ

ความคิดแปลกๆ

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

ก่อนทําการทดสอบในห้องปฏิบัติการ แจ้งแพทยแ์ละเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัตกิารว่าคุณกําลังใช้ยาอฟีาวิเรนซ์ เอ็มทริซิทาไบน์ 
และทีโนโฟเวียร์

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เก็บยาอีฟาวิเรนซ์ เอ็มทริซิทาไบน์ และทีโนโฟเวียร์ไวใ้นมือ อย่ารอจนกว่าคุณจะหมดยาเพื่อเติมใบสั่งยาของคุณ

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่จําหน่ายหน้าเคาน์เตอร)์ 
ทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัว
ไปด้วยทุกครั้งทีไ่ปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญทีพ่กติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญ
เช่นกัน
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14/4/22, 14:54 น. Efavirenz, Emtricitabine และ Tenofovir สมุนไพรยาและอาหารเสริม

ชื่อแรนด์

Atripla®(เป็นผลิตภัณฑร์วมที่ประกอบด้วย Efavirenz, Emtricitabine, Tenofovir)

แก้ไขล่าสุด - 04/15/2020

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ

AHFS®ข้อมูลยาของผูป้่วย™ ©ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West 
Highway, Suite 900, เบเทสดา, แมริแลนด์ สงวนลิขสิทธิ์. ทําซํ้า

สําหรับใชใ้นเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a616048.html 7/7

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

