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Entecavir
ออกเสียงว่า (en te' ka veer)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

Entecavir อาจทําให้เกิดความเสียหายร้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตต่อตับและภาวะทีเ่รียกว่ากรดแลคติก (การสะสมของ
กรดในเลือด) ความเสี่ยงทีคุ่ณจะเป็นโรคกรดแลคติกอาจสูงขึ้นหากคุณเป็นผู้หญิง หากคุณมีนํ้าหนักเกิน หรือถ้าคุณไดร้ับการ
รักษาด้วยยาสําหรับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBV) เป็นเวลานาน แจ้งใหแ้พทย์ประจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็น
หรือเคยเป็นโรคตับมาก่อน หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ใหโ้ทรเรียกแพทย์ของคุณทันท:ี สเีหลืองของผิวหนังหรือดวงตา; 
ปัสสาวะสีเข้ม การเคลื่อนไหวของลําไส้สีอ่อน หายใจลําบาก; ปวดท้องหรือบวม คลื่นไส้ อาเจียน; ปวดกล้ามเนื้อผิดปกติ เบื่อ
อาหารอย่างน้อยหลายวัน ขาดพลังงาน ความอ่อนแอหรือเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า รู้สึกหนาวโดยเฉพาะทีแ่ขนหรือขา อาการวิง
เวียนศีรษะหรือหน้ามืด; หรือหัวใจเต้นเร็วหรือผิดปกติ

อย่าหยุดทานเอนเทคาเวียร์โดยไม่ไดป้รึกษาแพทย์ เมื่อคุณหยุดใชย้าเอนเทคาเวียร์ โรคตับอักเสบของคุณอาจแย่ลงได้ สิ่งนี้
มักจะเกิดขึ้นในช่วงหลายเดือนแรกหลังจากที่คุณหยุดทานเอนเทคาเวียร์ ทานเอนเทคาเวียร์ตรงตามที่กํากับไว้ ระวังอย่า
พลาดปริมาณยาหรือหมดยา entecavir หากคุณพบอาการใด ๆ ต่อไปนี้หลังจากที่คุณหยุดใช้ entecavir ใหโ้ทรเรียกแพทย์
ของคุณทันที: อ่อนเพลียมาก, อ่อนแรง, คลื่นไส้, อาเจียน, เบื่ออาหาร, ผิวหรือตาเหลือง , ปัสสาวะสีเข้ม อุจจาระสีอ่อน หรือ
ปวดกล้ามเนื้อหรือข้อ

หากคุณมีไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV) หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ที่ได้มาซึ่งไม่ได้รับการรักษาด้วย
ยาและคุณใชเ้อนเทคาเวียร์ การติดเชื้อเอชไอวีของคุณอาจรักษาได้ยากขึ้น แจ้งใหแ้พทย์ทราบ หากคุณติดเชื้อเอชไอวีหรือ
เอดส์ หรือมีโอกาสติดเชื้อเอชไอวี แพทย์ของคุณอาจทดสอบคุณสําหรับการติดเชื้อเอชไอวีก่อนที่คุณจะเริ่มการรักษาด้วย
เอนเทคาเวียรแ์ละเมื่อใดก็ไดร้ะหว่างการรักษาของคุณ หากมีโอกาสทีคุ่ณติดเชื้อเอชไอวี Entecavir จะไม่รักษาการติดเชื้อเอ
ชไอวี

เก็บการนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณก่อน ระหว่าง และสองสามเดือนหลังการรักษาด้วยเอนเทคา
เวียร์ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบบางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อเอนเทคาเวียรใ์นช่วงเวลานี้

สอบถามเภสัชกรหรือแพทยข์องคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยาเอนเทคาเวียร์
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hy เป็นยานี้กําหนด?

Entecavir ใช้รักษาโรคตับอักเสบบีเรื้อรัง (ระยะยาว) (ตับบวมทีเ่กิดจากไวรัส) ในผู้ใหญแ่ละเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไปที่มีความเสียหายของ
ตับ Entecavir อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า nucleoside analogs ทํางานโดยการลดปริมาณไวรัสตับอักเสบบี (HBV) ในร่างกาย 
Entecavir ไม่สามารถรักษา HBV และไม่อาจป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคตับอักเสบบเีรื้อรังได้ เช่น โรคตับแข็งในตับหรือมะเร็ง
ตับ Entecavir ไม่ไดป้้องกันการแพร่กระจายของ HBV ไปยังผู้อื่น

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Entecavir มาในรูปแบบแท็บเล็ตและสารละลาย (ของเหลว) ทีต่้องใชท้างปาก โดยปกตจิะใช้เวลาวันละครั้งในขณะท้องว่าง อย่าง
น้อย 2 ชั่วโมงหลังอาหารและอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนอาหารมื้อต่อไป ทานเอนเทคาเวียรใ์นเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคําแนะนํา
บนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ทานเอนเทคาเวียร์ตรงตามที่
กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

ในการใช้สารละลายปากเปล่า entecavir ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ถือช้อนที่มาพร้อมกับยาให้ตั้งตรง และค่อยๆ เติมสารละลายเอนเทคาเวียรจ์นถึงเครื่องหมายทีต่รงกับขนาดยาของคุณ

2. ถือช้อนโดยให้เครื่องหมายปริมาตรหันไปทางคุณ และตรวจดูว่าด้านบนของของเหลวอยู่ในระดับเดียวกับเครื่องหมายที่ตรง
กับปริมาณที่คุณรับประทาน

3. กลืนยาทันทจีากช้อนตวง อย่าผสมยากับนํ้าหรือของเหลวอื่น ๆ

4.ล้างช้อนด้วยนํ้าหลังการใช้งานแต่ละครั้ง และปล่อยใหแ้ห้ง

5. วางช้อนในทีท่ี่ปลอดภัยซึ่งจะไมห่ลงทางเพราะคุณจะต้องใช้ทุกครั้งทีท่านยา หากคุณทําช้อนตวงยาหาย ใหต้ิดต่อแพทย์หรือ
เภสัชกรของคุณ

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานเอนเทคาเวียร์

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาเอนเทคาเวียรห์รือยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดเอนเทคาเวียร์หรือ
สารละลายในช่องปาก สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่นๆ ที่คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงยาทีร่ะบุไว้ในส่วนคําเตือนทีส่ําคัญและสิ่งต่อไปนี้: ยา
ปฏิชีวนะ aminoglycoside เช่น amikacin, gentamicin, streptomycin และ tobramycin (Tobi); หรือยาเพื่อ
ป้องกันการปฏิเสธอวัยวะทีป่ลูกถ่าย เช่น cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune) หรือ tacrolimus 
(Prograf) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง
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แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมกีารปลูกถ่ายตับ (การผ่าตัดเปลี่ยนตับทีเ่ป็นโรค) หรือถ้าคุณมีหรือเคยเป็นโรคไต

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับประทานยาเอนเตคา
เวียร์ ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ อย่าให้นมลูกในขณะทีท่านเอนเทคาเวียร์

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ใหแ้จ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ยาเอนเทคาเวียร์

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Entecavir อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง บอกแพทยว์่าอาการนี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

ปวดหัว

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ ทีร่ะบุไว้ในส่วนคําเตือนทีส่ําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที

Entecavir อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด 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 และเก็บให้พ้นมือเด็กและสัตวเ์ลี้ยง เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากความร้อน แสง และ
ความชื้นส่วนเกิน (ไม่อยูใ่นตู้ยาในห้องนํ้าหรือใกล้อ่างล้างจาน)

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

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

บาราคลู®

แก้ไขล่าสุด - 05/15/2018

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
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