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Efavirenz, Lamivudine และ Tenofovir
ออกเสียงว่า (e fa veer' ens) (la miv' ue deen) (te noe' fo veer)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

ไม่ควรใช้ Efavirenz, lamivudine และ tenofovir เพื่อรักษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBV; แจ้งแพทย์หากคุณมีหรือ
คิดว่าคุณอาจติดเชื้อ HBV แพทย์ของคุณอาจทดสอบคุณเพื่อดูว่าคุณมีไวรัสตับอักเสบบีหรือไม่ก่อนเริ่มการรักษาด้วยยาอีฟา
วิเรนซ์ ลามิวูดีน และเทโนโฟเวียร์ หากคุณมีไวรัสตับอักเสบบีและทานยาอฟีาวิเรนซ์ ลามิวูดีน และเทโนโฟเวียร์ อาการของคุณ
อาจแย่ลงทันทเีมื่อคุณหยุดทานยาอีฟาวิเรนซ์ ลามวิูดีน และเทโนโฟเวียร์ แพทย์ของคุณจะตรวจคุณและสั่งการทดสอบในห้อง
ปฏิบัติการเป็นประจําเป็นเวลาหลายเดือนหลังจากทีคุ่ณหยุดทานอีฟาวิเรนซ์ ลามิวูดีน และ tenofovir เพื่อดูว่า HBV ของคุณ
แย่ลงหรือไม่

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบบางอย่างก่อนและระหว่างการรักษา
ของคุณเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อ efavirenz, lamivudine และ tenofovir

hy เป็นยานี้กําหนด?

การรวมกันของ efavirenz, lamivudine และ tenofovir ใชใ้นการรักษาเอชไอวีในผู้ใหญแ่ละเด็ก Efavirenz อยู่ในกลุ่มยาที่
เรียกว่า non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs) Lamivudine และ tenofovir อยูใ่นกลุ่มยาที่
เรียกว่า nucleoside และ nucleotide reverse transcriptase inhibitors (NRTIs) พวกเขาทํางานโดยการลดปริมาณเอชไอ
วีในร่างกาย แม้ว่า efavirenz, lamivudine และ tenofovir จะไม่สามารถรักษา HIV ได้ แต่ยาเหล่านี้อาจลดโอกาสที่คุณจะเป็น
โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ทีไ่ดม้าและการเจ็บป่วยทีเ่กี่ยวข้องกับ HIV เช่นการติดเชื้อร้ายแรงหรือมะเร็ง การใช้ยาเหล่านี้
ควบคู่ไปกับการฝึกมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยและเปลี่ยนแปลงวิถชีีวติอื่นๆ อาจลดความเสี่ยงในการแพร่หรือแพร่เชื้อไวรัสเอช
ไอวีไปยังผู้อื่น

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

การรวมกันของ efavirenz, lamivudine และ tenofovir มาเป็นแท็บเล็ตทีร่ับประทานทางปาก โดยปกติจะใชเ้วลาวันละครั้งใน
ขณะท้องว่าง (อย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนหรือ 2 ชั่วโมงหลังอาหาร) รับประทานยาอีฟาวิเรนซ์ ลามิวูดีน และทโีนโฟเวียรใ์นเวลาเดียวกัน
ทุกวัน การทานอีฟาวิเรนซ์ ลามวิูดีน และทโีนโฟเวียรใ์นเวลานอนอาจทําให้ผลข้างเคียงบางอย่างไม่น่ารําคาญ ปฏิบัตติามคําแนะนํา
บนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทยห์รือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ เอามา

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a618028.html 1/7

TITLE - TENOFOVIR + LAMIVUDINE + EFAVIRENZ / 
SYMFI AVONZA MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN THAI

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-tenofovir-lamivudine-efavirenz-symfi-avonza-telura-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a618028.html


14/14/22 14:48 น. Efavirenz, Lamivudine และ Tenofovir สมุนไพรยาและอาหารเสริม

efavirenz, lamivudine และ tenofovir ตรงตามทีก่ําหนด อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

ทานอีฟาวิเรนซ์ ลามิวูดีน และทโีนโฟเวียรต์่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานอีฟาวิเรนซ์ ลามิวูดีน และทีโนโฟเวียร์โดยไม่ไดป้รึกษา
แพทย์ หากคุณหยุดทานอีฟาวิเรนซ์ ลามิวูดีน และเทนโนโฟเวียร์แม้ในช่วงเวลาสั้นๆ หรือข้ามขนาดยา ไวรัสอาจดื้อต่อยาและอาจ
รักษาได้ยากกว่า

การรวมกันของ efavirenz, lamivudine และ tenofovir สามารถใช้ไดก้ับชื่อแบรนด์ของ Symfi และ Symfi Lo ทั้งสองยี่ห้อนีม้ี
ยาชนิดเดียวกันในปริมาณต่างกัน และไมส่ามารถทดแทนกันได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับเฉพาะแบรนดข์อง efavirenz, 
lamivudine และ tenofovir ที่แพทยข์องคุณกําหนดให้คุณ ถามเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ เกี่ยวกับประเภทของอีฟาวิ
เรนซ์ ลามิวูดีน และทโีนโฟเวียรท์ี่คุณได้รับ

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานเอฟาวเิรนซ์ ลามิวูดีน และทีโนโฟเวียร์
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาฟาวิเรนซ์ ลามิวดูีน เทโนโฟเวียร์ ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาฟาวิเรนซ์ 
ลามิวูดีน และยาทีโนโฟเวียร์ สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

คุณควรรู้ว่ายา efavirenz, lamivudine และ tenofovir มีจําหน่ายแยกกันโดยใชช้ื่อแบรนด์ของ Sustiva, Epivir, Epivir-
HBV (ใช้รักษาโรคตับอักเสบบ)ี, Vemlidy (ใช้รักษาโรคตับอักเสบบ)ี และ Viread รวมทั้งใช้ร่วมกัน ร่วมกับยาอื่นๆ ที่มีชื่อ
ทางการค้าว่า Atripla, Biktarvy, Combivir, Complera, Descovy, Epzicom, Genvoya, Odefsey, Stribild, Symfi, 
Triumeq, Trizivir และ Truvada บอกแพทย์หากคุณกําลังใชย้าเหล่านีเ้พื่อใหแ้น่ใจว่าคุณไม่ได้รับยาตัวเดิมซํ้า 2 ครั้ง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณใชย้าเอลบาสเวียร์/กราโซพรเีวียร์ (เซปาเทียร์) แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่า
อย่าทานอีฟาวิเรนซ์ ลามวิูดีน และทีโนโฟเวียร์ หากคุณใชย้านี้

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเองไม่ได้ วิตามิน อาหารเสริมที่คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ 
อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: อะไซโคลเวียร์ (Sitavig, Zovirax); อะเดโฟเวียร์ (เฮปเซรา); aminoglycosides เช่น gentamicin; อาร์เทเมเธอ
ร์/ลูเฟนทีน (โคอาร์เทม); แอสไพรินและยาต้านการอักเสบทีไ่ม่ใช่สเตียรอยด์อื่น ๆ (NSAIDs) เช่น ibuprofen (Advil, Motrin) และ 
naproxen (Aleve, Naprosyn); atorvastatin (Lipitor ใน Caduet); atovaquone/proguanil (มาลาโรน); บูโพรพิออน (Forfivo, 
Wellbutrin, Zyban, อื่น ๆ ); ตัวบล็อกช่องแคลเซียมเช่น diltiazem (Cardizem, Cartia, Diltzac, อื่น ๆ ), felodipine, 
nicardipine (Cardene), nifedipine (Adalat, Afeditab, Procardia) และ verapamil (Calan, Verelan ใน Tarka); 
carbamazepine (Carbatrol, Equetro, Tegretol, อื่น ๆ ); ซิโดโฟเวียร;์ ไซโคลสปอริน (Gengraf, Neoral, แซนดีมมูน); แกนซิโคล
เวียร์ (ไซโตวีน); glecaprevir / pibrentasvir (Mavynet); ไอทราโคนาโซล (Sporanox, Onmel); คีโตโคนาโซล; ledipasvir / 
sofosbuvir (Harvoni); ยาปฏิชีวนะ macrolide เช่น clarithromycin (Biaxin ใน Prevpac); เมธาโดน (โดโลฟีน, เมธาโดส); ฟีโนบาร์
บิทัล; ฟีนิโทอิน (Dilantin ใน Phenytek); โพซาโคนาโซล (Noxafil); ปราวาสแตติน (ปราวาชล); ไรฟาบูติน (ไมโคบูติน); ไรแฟมพิน 
(Rimactane ใน Rifamate, Rifater); เซอร์ทราลีน (Zoloft); ซิเมพรีเวียร์ (Olyslo); ซิมวาสแตติน (Flolopid, Zocor, ไรฟาบูติน (ไมโค
บูติน); ไรแฟมพิน (Rimactane ใน Rifamate, Rifater); เซอร์ทราลีน (Zoloft); ซิเมพรเีวียร์ (Olyslo); ซมิวาสแตติน (Flolopid, Zocor, 
ไรฟาบูติน (ไมโคบูติน); ไรแฟมพิน (Rimactane ใน Rifamate, Rifater); เซอร์ทราลีน (Zoloft); ซเิมพรีเวียร์ (Olyslo); ซิมวาสแตติน 
(Flolopid, Zocor,
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ในไวโตริน); ซิโรลิมัส (ราปามเูน); โซฟอสบูเวียร์/เวลปาตาสเวียร์ (Epculsa); sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir (โวเซวิ
); ซอร์บิทอลหรือยาที่ให้ความหวานด้วยซอร์บิทอล ทาโครลิมัส (Astagraf, Envarsus, Prograf); trimethoprim (Primsol 
ใน Bactrim, Septra); วาลาไซโคลเวียร์ (Valtrex); วาลแกนซโิคลเวียร์ (Valcyte); และวารฟ์าริน (Coumadin, Jantoven) 
แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจโต้ตอบ
กับยาฟาวิเรนซ์ ลามิวูดีน และเทโนโฟเวียร์ ดังนั้นโปรดแจ้งใหแ้พทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้กระทั่งยาทีไ่ม่
ปรากฏในรายการนี้

บอกแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ผลิตภัณฑส์มุนไพรอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์น

แจ้งแพทย์ของคุณหากคุณมีเงื่อนไขใด ๆ ทีก่ล่าวถึงในส่วนคําเตือนทีส่ําคัญ หรือหากคุณมีหรือเคยมีช่วงเวลา QT ทีย่ืดเยื้อ (
ปัญหาหัวใจที่หายากซึ่งอาจทําใหห้ัวใจเต้นผิดปกติ เป็นลม หรือเสียชีวิตอย่างกะทันหัน) ระดับตํ่า โพแทสเซียมหรือแมกนีเซียมใน
เลือด ปัญหากระดูกรวมถึงโรคกระดูกพรุน (ภาวะที่กระดูกบางและอ่อนแอและแตกหักง่าย) หรือกระดูกหัก ชัก โรคตับอักเสบซี
หรือโรคตับอื่นๆ หรือโรคไต แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณดื่มหรือเคยดื่มแอลกอฮอลเ์ป็นจํานวนมาก ใช้หรือเคยใชย้าข้างถนน 
ใช้มากเกินไปหรือเคยใชย้าตามใบสั่งแพทย์มากเกินไป หรือมีหรือเคยเป็นโรคซึมเศร้าหรือเจ็บป่วยทางจิตอื่นๆ สําหรับเด็กทีท่าน
ยานี้

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ คุณไม่ควรตั้งครรภ์ระหว่างการรักษา หากคุณสามารถตั้งครรภ์ได้ 
คุณจะต้องมีการทดสอบการตั้งครรภเ์ป็นลบ ก่อนทีคุ่ณจะเริ่มใช้ยานี้ และใชก้ารคุมกําเนิดอย่างมีประสิทธิผลในระหว่างการ
รักษาของคุณ Efavirenz, lamivudine และ tenofovir อาจรบกวนการทํางานของฮอร์โมนคุมกําเนิด (ยาคุมกําเนิด แผ่น
แปะ แหวน การปลูกถ่าย หรือการฉีดยา) ดังนั้นคุณไม่ควรใชว้ิธกีารเหล่านีเ้ป็นวิธีเดียวในการคุมกําเนิดระหว่างการรักษา คุณ
ต้องใช้วิธีการคุมกําเนิดแบบกีดขวางร่วมกับวิธีการคุมกําเนิดแบบอื่นที่คุณเลือกในระหว่างการรักษาและเป็นเวลา 12 สัปดาห์
หลังจากให้ยาครั้งสุดท้าย ขอให้แพทย์ช่วยคุณเลือกวิธีการคุมกําเนิดที่เหมาะกับคุณ หากคุณตั้งครรภข์ณะทานยาฟาวิเรนซ์, ลา
มิวูดีน

คุณไม่ควรใหน้มลูกหากคุณติดเชื้อเอชไอวีหรือรับประทานยาอีฟาวเิรนซ์ ลามิวูดีน และเทนโนโฟเวียร์

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

คุณควรรู้ว่าในขณะที่คุณใช้ยาเพื่อรักษาการติดเชื้อเอชไอวี ระบบภูมิคุ้มกันของคุณอาจแข็งแรงขึ้น และเริ่มต่อสูก้ับการติดเชื้อ
อื่นๆ ที่มีอยู่แล้วในร่างกายของคุณหรือทําให้เกิดภาวะอื่นๆ นีอ้าจทําให้คุณพัฒนาอาการติดเชื้อหรือเงื่อนไขเหล่านั้น หากคุณมี
อาการใหม่หรืออาการแย่ลงระหว่างการรักษาด้วยยาฟาวิเรนซ์ ลามิวูดีน และทโีนโฟเวียร์ อย่าลืมแจ้งให้แพทย์ทราบ

คุณควรรู้ว่า efavirenz, lamivudine และ tenofovir อาจทําให้คุณเวียนหัว ง่วงซึม ไม่มีสมาธิ มีปัญหาในการหลับหรือนอน
หลับ ฝันผิดปกติ หรือมอีาการประสาทหลอน (เห็นสิ่งของหรือได้ยินเสียงทีไ่ม่มีอยู่จริง) ผลข้างเคียงเหล่านีม้ักจะหายไป 2 ถึง 4 
สัปดาห์หลังจากเริ่มการรักษา ผลข้างเคียงเหล่านีอ้าจแย่ลงได้หากคุณดื่มแอลกอฮอลด์้วย หรือใชย้าอื่นๆ เช่น ยากล่อมประสาท 
ยารักษาโรควิตกกังวล ยารักษาโรคทางจิต ยารักษาอาการชัก ยาระงับประสาท ยานอนหลับ หรือยากล่อมประสาท อย่าขับรถหรือ
ใช้เครื่องจักรจนกว่าคุณจะรู้ว่ายานี้ส่งผลต่อคุณอย่างไร

คุณควรรู้ว่า efavirenz, lamivudine และ tenofovir อาจทําให้ความคิด พฤติกรรม หรือสุขภาพจิตของคุณเปลี่ยนแปลง 
โทรหาแพทย์ของคุณทันที หากคุณมีอาการใด ๆ ต่อไปนี้ในขณะทีคุ่ณกําลังทานยาฟาวเิรนซ์ ลามิวูดีน และ tenofovir: ซึมเศร้า 
คิดฆ่าตัวตายหรือวางแผนหรือพยายามทําเช่นนั้น พฤติกรรมโกรธหรือก้าวร้าว ภาพหลอน (เห็นสิ่งต่าง ๆ หรือได้ยินเสียงที่ทํา 
ไม่มีอยู่จริง) ความคิดแปลกๆ ขาดการติดต่อกับความเป็นจริง หรือเคลื่อนไหวหรือพูดไม่ได้
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โดยทั่วไป. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าครอบครัวของคุณรู้ว่าอาการใดทีอ่าจร้ายแรงเพื่อให้พวกเขาสามารถโทรหาแพทย์ของคุณได้หาก
คุณไม่สามารถไปรับการรักษาด้วยตนเองได้

คุณควรรู้ว่ายาฟาวิเรนซ์อาจทําให้เกิดปัญหาทางระบบประสาททีร่้ายแรง ซึ่งรวมถึงโรคไขส้มองอักเสบ (โรคสมองทีร่้ายแรงและ
อาจถึงแก่ชีวิต) หลายเดือนหรือหลายปหีลังจากทีคุ่ณรับประทานยาฟาวิเรนซ์ ลามิวดูีน และทโีนโฟเวียรเ์ป็นครั้งแรก แม้ว่า
ปัญหาทางระบบประสาทอาจเริ่มต้นขึ้นหลังจากทีคุ่ณได้กินยาฟาวิเรนซ์ ลามิวดูีน และทโีนโฟเวียรม์าระยะหนึ่งแล้ว สิ่งสําคัญ
สําหรับคุณและแพทย์ที่ต้องตระหนักว่า อาการเหล่านีอ้าจเกิดจากยาฟาวเิรนซ์ โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที หากคุณประสบ
ปัญหาเกี่ยวกับการทรงตัวหรือการประสานงาน ความสับสน ปัญหาความจํา และปัญหาอื่น ๆ ที่เกิดจากการทํางานของสมองผิด
ปกติ ไดต้ลอดเวลาระหว่างการรักษาด้วยยาอีฟาวิเรนซ์ ลามิวดูีน และเทนโนโฟเวียร์ แพทย์ของคุณอาจบอกใหคุ้ณหยุดทานอีฟา
วิเรนซ์ ลามิวดูีน และทีโนโฟเวียร์

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Efavirenz, lamivudine และ tenofovir อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการ
เหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

ปวดหัว

อาการปวดท้อง

ท้องเสีย

อิจฉาริษยา

คลื่นไส้

อาเจียน

ปวดหลัง ข้อ หรือกล้ามเนื้อ

ขาดพลังงาน

แสบร้อนหรือเจ็บปวดทีแ่ขนหรือขา

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้หรืออยูใ่นส่วน ข้อควรระวังพิเศษ โทรเรียก
แพทย์ของคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

ลมพิษ หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก บวมที่ใบหน้า คอ ลิ้น ริมฝีปาก หรือตา เสียงแหบ

ผื่น ผิวลอกหรือพุพอง คัน มไีข้ หน้าบวม มีแผลในปาก ตาแดงหรือบวม

ปวดกล้ามเนื้อผิดปกติ หายใจลําบาก ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน รู้สึกหนาวโดยเฉพาะที่แขนหรือขา รู้สึกวิงเวียนหรือหน้ามืด 
เหนื่อยล้าหรืออ่อนแรงอย่างรุนแรง หัวใจเต้นเร็วหรือผิดปกติ
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สีเหลืองของผิวหนังหรือตา, ปัสสาวะสีเข้ม, อุจจาระสอี่อน, คลื่นไส้, อาเจียน, เบื่ออาหาร, ปวด, ปวดเมื่อยหรืออ่อนโยนในช่อง
ท้องด้านขวาบน, ท้องบวม, เหนื่อยมาก, อ่อนแรง, สับสน

ปัสสาวะน้อยลง ขาบวม

ปวดกระดูก ปวดแขนหรือขา กระดูกหัก ปวดกล้ามเนื้อหรืออ่อนแรง ปวดข้อ

อาการชัก

รู้สึกหน้ามืด มึนงง หรือเวียนหัว หัวใจเต้นผิดปกติหรือเร็ว

อาการปวดอย่างต่อเนื่องซึ่งเริ่มต้นทีด่้านซ้ายบนหรือกลางท้องแต่อาจลามไปถึงหลัง คลื่นไส้ อาเจียน

Efavirenz, lamivudine และ tenofovir อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น 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 และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัยทันที - อันทีอ่ยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://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

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
อาการวิงเวียนศีรษะ

มีปัญหาในการจดจ่อ
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ง่วงนอน

นอนหลับยากหรือหลับยาก

ความฝันที่ไม่ธรรมดา

เห็นหรือได้ยินสิ่งทีไ่ม่มี

การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อหรือการสั่นที่ควบคุมไม่ได้

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

ก่อนทําการทดสอบในห้องปฏิบัติการ แจ้งแพทยแ์ละเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัตกิารว่าคุณกําลังใช้ยาอฟีาวิเรนซ์ ลามิวูดีน และทีโน
โฟเวียร์

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เก็บยาอีฟาวิเรนซ์ ลามิวดูีน และทีโนโฟเวียร์ไวใ้นมือ อย่ารอจนกว่าคุณจะหมดยาเพื่อเติมใบสั่งยาของคุณ

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

ชื่อแรนด์

Symfi®

Symfi Lo®

ชื่อของเธอ

EFV, 3TC และ TDF

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
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หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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