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Emtricitabine และ Tenofovir
ออกเสียงว่า (em tri sit' uh bean) (te noe' fo veer)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

ไมค่วรใช้ Emtricitabine และ tenofovir เพื่อรักษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBV; แจ้งแพทย์หากคุณมีหรือคิดว่า
คุณอาจติดเชื้อ HBV แพทยข์องคุณอาจทดสอบคุณเพื่อดูว่าคุณมี HBV หรือไม่ก่อนเริ่มการรักษาด้วยเอ็มทรซิิทาไบน์
และ tenofovir หากคุณมี HBV และทานยาเอ็มทรซิิทาไบน์และทีโนโฟเวียร์ อาการของคุณอาจแย่ลงทันทเีมื่อคุณหยุด
ทานยาเอ็มทรซิิทาไบน์และเทนโนโฟเวียร์ แพทยข์องคุณจะตรวจคุณและสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารเป็นประจําเป็น
เวลาหลายเดือนหลังจากที่คุณหยุดใชย้าเอ็มทริซิทาไบน์และ tenofovir เพื่อดูว่า HBV ของคุณแย่ลงหรือไม่

หากคุณกําลังใช้ยาเอ็มทริซิทาไบน์และทโีนโฟเวียร์เพื่อช่วยป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี แพทย์จะตรวจดูว่าคุณมีเชื้อเอชไอวี
หรือไม่ก่อนเริ่มการรักษา แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมีอาการใด ๆ ต่อไปนี้ในเดือนทีผ่่านมา หรือหาก
คุณมีอาการใด ๆ ต่อไปนี้ในขณะที่ใช้ยาเอ็มทรซิิทาไบนแ์ละ tenofovir เพื่อช่วยป้องกันคุณจากการติดเชื้อเอชไอวี: มีไข้ 
เหนื่อยล้า ปวดข้อหรือกล้ามเนื้อ ผื่นขึ้น กลางคืน เหงื่อออก, อาเจียน, ท้องร่วง, ปวดหัว, เจ็บคอ, คอบวมหรือบริเวณขา
หนีบ บอกแพทยห์ากคุณคิดว่าคุณอาจติดเชื้อเอชไอวี Emtricitabine และ tenofovir ไม่ได้ป้องกันเอชไอวีเสมอไป 
แพทย์ของคุณจะสั่งการตรวจเอชไอวีอย่างน้อยทุก 3 เดือนในขณะที่คุณใช้ยาเอ็มทริซิทาไบนแ์ละ tenofovir เพื่อดูว่า
คุณติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่ ควรใช้ Emtricitabine และ tenofovir ร่วมกับยาอื่นเพื่อรักษาเอชไอวีเท่านั้น หากใช้ยาเอ็ม
ทริซิทาไบน์และ tenofovir เพียงอย่างเดียวเพื่อรักษาเอชไอวี อาการของคุณอาจกลายเป็นเรื่องยากที่จะรักษาได้

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบบางอย่างก่อนและระหว่าง
การรักษาของคุณเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อยาเอ็มทรซิิทาไบนแ์ละทีโนโฟเวียร์

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผูป้่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยยาเอ็มทริซิ
ทาไบน์และทโีนโฟเวียร์ และทุกครั้งที่คุณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของ
คุณหากคุณมีคําถามใดๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/
DrugSafety/ucm085729.htm]) หรือเว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อขอรับคู่มือการใช้ยา

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยาเอ็มทริซิทาไบนแ์ละ tenofovir
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hy เป็นยานี้กําหนด?

การรวมกันของ emtricitabine และ tenofovir (Descovy, Truvada) ใช้ร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษาเอชไอวีในผู้ใหญ่และ
เด็กที่มีนํ้าหนักอย่างน้อย 37 ปอนด์ (17 กก.) นอกจากนีย้ังใช้ Emtricitabine และ tenofovir (Truvada) ควบคู่ไปกับการ
ฝึกมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย (เช่น การใชถุ้งยางอนามัย) เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ HIV) ในผู้ใหญ่และวัยรุ่นที่มีความ
เสี่ยงสูงที่มีนํ้าหนักอย่างน้อย 77 ปอนด์ (35 กก.) Emtricitabine และ tenofovir อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า nucleoside และ 
nucleotide reverse transcriptase inhibitors (NRTIs) พวกเขาทํางานโดยชะลอการแพร่กระจายของเอชไอวีในร่างกาย 
แม้ว่ายาเอ็มทริซิทาไบน์และทีโนโฟเวียร์จะไม่สามารถรักษาเอชไอวีได้ แต่ยาเหล่านีอ้าจลดโอกาสทีคุ่ณจะเป็นโรคภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง (AIDS) ที่ได้มาและการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี เช่น การติดเชื้อร้ายแรงหรือมะเร็ง

ควรจะใช้ยานี้หรือไม?่

การรวมกันของ emtricitabine และ tenofovir มาเป็นยาเม็ดที่รับประทานทางปาก มักรับประทานโดยมีหรือไม่มีอาหารวัน
ละครั้ง ใช้ emtricitabine และ tenofovir ในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และ
ขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้ emtricitabine และ tenofovir ตามคําแนะนํา อย่ากินมาก
หรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

หากคุณกําลังใช้ยาเอ็มทริซิทาไบน์และเทโนโฟเวียร์ (ทรวูาดา) แพทย์ของคุณอาจสั่งหรือแนะนําอาหารเสริมแคลเซียมและ
วิตามินดใีนระหว่างการรักษาของคุณ คุณควรทานอาหารเสริมเหล่านี้ตามทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

หากบุตรของท่านกําลังใช้ emtricitabine และ tenofovir (Truvada) ให้กลืนทั้งเม็ด บอกแพทย์หากบุตรของท่านไม่
สามารถกลืนยาเม็ดได้

ทานเอ็มทริซิทาไบน์และเทโนโฟเวียร์ต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานยาเอ็มทรซิิทาไบนแ์ละทีโนโฟเวียร์โดยไม่ได้ปรึกษา
แพทย์

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานเอ็มทริซิทาไบน์และทีโนโฟเวียร์
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพย้าเอ็มทรซิิทาไบนแ์ละทีโนโฟเวียร์ ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดเอ็มทริ
ซิทาไบน์และเทนโนโฟเวียร์ สอบถามเภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการใช้ยา

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังรับประทานหรือวางแผนที่จะใช้ยาอื่นๆ ที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่ง
โดยแพทย์ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ยาต้านไวรัสเช่น acyclovir (Sitavig, Zovirax), adefovir (Hepsera), 
cidofovir, ganciclovir (Cytovene), valacyclovir (Valtrex) และ valganciclovir (Valcyte); แอสไพรินและยา
ต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์อื่น ๆ (NSAIDs) เช่น ibuprofen (Advil, Motrin) และ naproxen (Aleve,
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นาโปรซิน); เจนตามิซิน; ยาอื่น ๆ สําหรับเอชไอวีหรือโรคเอดส์รวมถึง atazanavir (Reyataz ใน Evotaz), darunavir 
(Prezista ใน Prezcobix), didanosine (Videx), emtricitabine (Emtriva ใน Atripla ใน Complera ใน 
Genvoya ใน Odefsey ใน Stribild ใน Truvada, อื่น ๆ ), lamivudine (Epivir, ใน Combivir, ใน Epzicom, ใน 
Trizivir, อื่น ๆ ), lopinavir และ ritonavir (Kaletra), tenofovir (Viread, ใน Atripla, ใน Stribild, ใน Truvada, 
อื่น ๆ ); และยาเอชไอวอีื่นๆ ที่มีเอ็มทริซิทาไบน์และ tenofovir (Atripla, Complera, Emtriva, Genvoya, Odefsey, 
Stribild, Vemlidy, Viread) หากคุณกําลังใชเ้อ็มทรซิิทาไบนแ์ละ tenofovir (Descovy) ให้แจ้งแพทย์ของคุณด้วยว่า
คุณกําลังทานคาร์บามาเซปีน (Carbatrol, Equetro, Tegretol, อื่น ๆ ), oxcarbazepine (Oxtellar XR, Trileptal), 
ฟีโนบาร์บิทลั, ฟีนิโทอิน (Dilantin, Phenytek), rifabutin) , ไรแฟมพิน (ไรฟาดิน, รแิมคเทน, ในริฟาเมท, ในริฟาเตอร์), 
ริฟาเพนทีน (พริฟติน), ริโทนาเวียร์ (นอร์เวียร์) และทิพรานาเวียร์ (แอปติวัส) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือ
ตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบว่าคุณกําลังใชผ้ลิตภัณฑ์สมุนไพรชนิดใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์น คุณไม่ควร
รับประทานสาโทเซนต์จอห์นในขณะที่ทานยาเอ็มทริซิทาไบน์และ tenofovir (Descovy)

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยเป็นหรือเคยมีอาการดังกล่าวในหัวข้อ คําเตือนที่สําคัญ ปัญหากระดูก 
รวมถึงโรคกระดูกพรุน (ภาวะทีก่ระดูกบางและอ่อนแอและแตกหักง่าย) หรือกระดูกหัก การติดเชื้อชนิดใดก็ตามที่ไมไ่ป 
ห่างออกไปหรือที่ไปมา เช่น วัณโรค (TB; การติดเชื้อในปอดชนิดหนึ่ง) หรือ cytomegalovirus (CMV; การติดเชื้อไวรัส
ที่อาจทําให้เกิดอาการในผู้ทีม่ีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ) หรือโรคตับหรือไต

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังให้นมบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะทานยาเอ็มทริซทิา
ไบน์และทีโนโฟเวียร์ ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ คุณไม่ควรให้นมลูกหากคุณติดเชื้อเอชไอวีหรือหากคุณกําลังใช้ยาเอ็มทริซิ
ทาไบน์และเทนโนโฟเวียร์

คุณควรรู้ว่าในขณะที่คุณใช้ยาเพื่อรักษาการติดเชื้อเอชไอวี ระบบภูมิคุ้มกันของคุณอาจแข็งแรงขึ้น และเริ่มต่อสู้กับการ
ติดเชื้ออื่นๆ ที่มีอยู่ในร่างกายของคุณแล้ว นี่อาจทําให้คุณมีอาการของการติดเชื้อเหล่านั้น หากคุณมีอาการใหม่หรือ
อาการแย่ลงระหว่างการรักษาด้วยยาเอ็มทรซิิทาไบนแ์ละทีโนโฟเวียร์ อย่าลืมแจ้งให้แพทย์ทราบ

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ใหท้านอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทยจ์ะแจ้งใหคุ้ณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันทีที่คุณจําได้ในวันนั้น อย่ากินมากกว่าหนึ่งครั้งในหนึ่งวัน อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

Emtricitabine และ tenofovir อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้
รุนแรงหรือไมห่ายไป:

ภาวะซึมเศร้า

ความวิตกกังวล

นอนหลับยากหรือหลับยาก

ความฝันที่ไม่ธรรมดา

ปวด แสบร้อน หรือรู้สึกเสียวซ่าทีม่ือหรือเท้า

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a612036.html 3/6



14/14/22, 15:22 น. Emtricitabine และ Tenofovir สมุนไพรยาและอาหารเสริม

อิจฉาริษยา

ลดนํ้าหนัก

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้หรืออยู่ในส่วนคําเตือนที่สําคัญหรือข้อควร
ระวังพิเศษ โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

อาการบวมทีใ่บหน้า คอ ลิ้น ริมฝีปาก ตา มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง

เสียงแหบ

กลืนหรือหายใจลําบาก

ปัสสาวะน้อยลง

ปัสสาวะลําบาก เจ็บปวด หรือบ่อย

ปวดกระดูก

ปวดท้องด้านขวาบน

เบื่ออาหาร

อาการคล้ายไขห้วัดใหญ่

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

ความอ่อนแอ

ปัสสาวะสีเหลืองเข้มหรือสีนํ้าตาล

การเคลื่อนไหวของลําไสส้อี่อน

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

รู้สึกหนาวโดยเฉพาะทีแ่ขนหรือขา

เจ็บกล้ามเนื้อ

หัวใจเต้นเร็วหรือผิดปกติ

อาการวิงเวียนศีรษะ

มึนหัว

ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน

คลื่นไส้

อาเจียน

Emtricitabine และ tenofovir อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ 
ในขณะที่ใช้ยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงทีร่้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
จาก MedWatch ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) หรือทางโทรศัพท์ 
(1-800-332-1088)
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หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกําจัดยานี้?

เก็บยานี้ไวใ้นภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นที่มากเกิน
ไป (ไม่ใช่ในห้องนํ้า)

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาห์และยา
หยอดตา ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ทนต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้
ล็อคฝาครอบนิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในสถานทีป่ลอดภัยทันที โดยให้อยู่ในตําแหน่งที่ลอยขึ้นและพ้นสายตาและเอื้อมถึง
http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

ควรกําจัดยาที่ไม่จําเป็นด้วยวิธีพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่
ควรทิ้งยานี้ลงในชักโครก วิธีทีด่ีที่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใช้โปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อ
แผนกขยะ/รีไซเคิลในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซต์การกําจัดยาอย่าง
ปลอดภัยของ FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึง
โปรแกรมรับคืน

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่https://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก 
หรือตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันทีที่ 911

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

จัดหายาเอ็มทริซิทาไบน์และทีโนโฟเวียร์ไว้ในมือ อย่ารอจนกว่าคุณจะหมดยาเพื่อเติมใบสั่งยาของคุณ

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายชื่อยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ซื้อเองจากร้านขายยา) 
ทั้งหมด รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น วิตามิน เกลือแร่ หรืออาหารเสริมอื่นๆ คุณควรนํารายการนีต้ิดตัวไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบ
แพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญที่พกติดตัวไปในกรณฉีุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์ของผลิตภัณฑผ์สม

Descovy®(ประกอบด้วย เอ็มทรซิิทาไบน,์ เท
โนโฟเวียร)์

ทรูวาดา®(ประกอบด้วย เอ็มทริซิทาไบน์, เท
โนโฟเวียร์)
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