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เลดิปัสเวียรแ์ละโซฟอสบูเวียร์
ออกเสียงว่า (le dip' เป็น vir) และ (soe fos' bue vir)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

คุณอาจติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบแีล้ว (ไวรัสทีต่ิดตับและอาจทําใหต้ับถูกทําลายอย่างรุนแรง) แต่ไม่มีอาการของโรค ในกรณนีี้ 
การใชย้า ledipasvir และ sofosbuvir ร่วมกันอาจเพิ่มความเสี่ยงทีคุ่ณจะมีอาการ และการติดเชื้อของคุณจะรุนแรงขึ้นหรือ
เป็นอันตรายถึงชีวิต แจ้งให้แพทยท์ราบ หากคุณเคยหรือเคยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี แพทย์ของคุณจะสั่งการตรวจเลือดเพื่อ
ดูว่าคุณมีหรือเคยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบหีรือไม่ แพทย์ของคุณจะตรวจสอบสัญญาณของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีใน
ระหว่างและหลายเดือนหลังการรักษาของคุณ หากจําเป็น แพทย์ของคุณอาจให้ยาเพื่อรักษาอาการติดเชื้อนี้ก่อนและระหว่าง
การรักษาด้วยยา ledipasvir และ sofosbuvir ร่วมกัน

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณอาจสั่งการทดสอบบางอย่างก่อน ระหว่าง และ
หลังการรักษาของคุณ เพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อการรวมกันของ ledipasvir และ 
sofosbuvir

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยา ledipasvir และ sofosbuvir ร่วมกัน

hy เป็นยานี้กําหนด?

การใช้ยา ledipasvir และ sofosbuvir ร่วมกันหรือใชร้่วมกับ ribavirin (Copegus, Rebetol, Ribasphere และอื่น ๆ ) เพื่อ
รักษาโรคตับอักเสบซีเรื้อรังบางชนิด (การติดเชื้อไวรัสต่อเนื่องทีท่ําลายตับ) ในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 3 ปแีละ แก่กว่า โซโฟสบูเวียร์
อยู่ในกลุ่มยาต้านไวรัสที่เรียกว่าสารยับยั้งนิวคลีโอไทดโ์พลเีมอเรส ทํางานโดยการลดปริมาณไวรัสตับอักเสบซี (HCV) ในร่างกาย 
Ledipasvir อยู่ในกลุ่มยาต้านไวรัสทีเ่รียกว่า HCV NS5A inhibitors ทํางานโดยหยุดไวรัสทีท่ําให้เกิดโรคตับอักเสบซีไม่ให้แพร่
กระจายภายในร่างกาย

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?
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การรวมกันของ ledipasvir และ sofosbuvir มาเป็นยาเม็ดและยาเม็ดทีต่้องรับประทาน มักจะมีหรือไม่มีอาหารวันละครั้ง รับประ
ทานเลดิปัสเวียรแ์ละโซฟอสบูเวียรใ์นเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือ
เภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไมเ่ข้าใจ ใช้ ledipasvir และ sofosbuvir ตามคําแนะนํา อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่า
ที่แพทยข์องคุณกําหนด

สามารถกลืนเม็ด Ledipasvir และ sofosbuvir ได้ (โดยไม่ต้องเคี้ยว) หรือรับประทานพร้อมอาหารก็ได้ ในการเตรียมอาหารเม็ด
เลดิปัสเวียรแ์ละโซฟอสบูเวียรข์นาด 1 เม็ด ให้โรยอาหารทั้งซองบนอาหารอ่อนๆ เย็นๆ หรืออาหารที่ไม่เป็นกรดที่อุณหภูมหิ้องอย่าง
น้อยหนึ่งช้อนเต็ม เช่น พุดดิ้ง นํ้าเชื่อมช็อกโกแลต มันบด หรือไอศกรีม ใชส้่วนผสมทั้งหมดภายใน 30 นาทีหลังจากโรยเม็ดลงบน
อาหาร เพื่อหลีกเลี่ยงรสขมอย่าเคี้ยวเม็ด

ทานเลดิปัสเวียรแ์ละโซโฟสบูเวียรต์่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี ระยะเวลาในการรักษา (8 ถึง 24 สัปดาห์) ขึ้นอยู่กับสภาพของคุณ คุณ
ตอบสนองต่อยาไดด้ีเพียงใด และคุณมีผลข้างเคียงทีรุ่นแรงหรือไม่ อย่าหยุดทานเลดปิัสเวียรแ์ละโซโฟสบเูวียรโ์ดยไม่ได้ปรึกษา
แพทย์

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทาน ledipasvir และ sofosbuvir
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้เลดพิาสเวียร์หรือโซโฟสบเูวียร์ ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในยาเลดพิาสเวียร์และโซ
โฟสบูเวียรแ์บบเม็ดหรือแบบเม็ด สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังรับประทานหรือวางแผนทีจ่ะใช้ยาอื่นๆ ทีต่้องสั่งโดยแพทย์และไม่ใชใ่บสั่งยา อย่าลืม
พูดถึงสิ่งต่อไปนี:้ amiodarone (Nexterone, Pacerone); ดิจอกซิน (ลานอกซิน); ยาบางชนิดสําหรับโรคมะเร็ง ยารักษาโรค
เบาหวาน ยาบางชนิดสําหรับอาการชัก เช่น carbamazepine (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol), oxcarbazepine 
(Oxtellar XR, Trileptal), phenobarbital หรือ phenytoin (Dilantin, Phenytek); ยาสําหรับอาการเสียดท้องและแผลใน
กระเพาะอาหาร; ยาสําหรับเอชไอวีที่นํามาร่วมกันเช่น efavirenz (Sustiva ใน Atripla), emtricitabine (Emtriva ใน 
Atripla) และ tenofovir (Viread ใน Atripla); elvitegravir (Sustiva ใน Atripla), cobicistat (Tybost ใน Stribild), 
emtricitabine (Emtriva ใน Stribild) และ tenofovir (Viread ใน Stribild); เทโนโฟเวียร์ (Viread), atazanavir 
(Reyataz) และ ritonavir (Norvir); tenofovir (Viread), darunavir (Prezista) และ ritonavir (Norvir); tenofovir 
(Viread), lopinavir (ใน Kaletra) และ ritonavir (Norvir ใน Kaletra); หรือ tipranavir (Aptivus) และ ritonavir 
(Norvir); ยาบางชนิดที่กดภูมิคุ้มกัน; ไรฟาบูติน (ไมโคบูตนิ); ไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane, ใน Rifamate, ใน Rifater); 
ไรฟาเพนทีน (Priftin); โรสุวาสแตติน (Crestor); ซิเมพรีเวียร์ (Olysio); โซฟอสบเูวียร์ (โซวัลดี); และวาร์ฟาริน (Coumadin, 
Jantoven) แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานเลดิปัสเวียร์และโซโฟสบเูวียร์หากคุณกําลังใชย้าเหล่านีอ้ย่างน้อยหนึ่งอย่าง
หรืออาจตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกหลายชนิดอาจมีปฏิกิริยากับยาเลดปิัสเวียรแ์ละโซโฟสบู
เวียร์ ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทยท์ราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้แต่ยาทีไ่ม่ปรากฏในรายการนี้

หากคุณกําลังทานยาลดกรดที่มอีะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์หรือแมกนเีซียมไฮดรอกไซด์ (Maalox, Mylanta, Tums, อื่นๆ) ให้รับ
ประทาน 4 ชั่วโมงก่อนหรือ 4 ชั่วโมงหลังจากรับประทานเลดีปัสเวียรแ์ละโซโฟสบเูวียร์
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แจ้งแพทย์หากคุณกําลังใช้ยาสําหรับอาการอาหารไม่ย่อย อิจฉาริษยา หรือเป็นแผล (H2ตัวบล็อก) เช่น cimetidine, 
ranitidine (Zantac), famotidine (Pepcid, in Duexis) หรือ nizatidine แพทย์ของคุณอาจบอกให้คุณกินยานี้ 12 
ชั่วโมงก่อนหรือ 12 ชั่วโมงหลังเลดิปัสเวียรแ์ละโซโฟสบเูวียร์ หรือในเวลาเดียวกันกับทีคุ่ณใชเ้ลดีปัสเวียรแ์ละโซโฟสบเูวียร์

บอกแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ผลิตภัณฑส์มุนไพรอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์น คุณไม่ควรรับประทานสาโท
เซนต์จอห์นระหว่างการรักษาด้วย ledipasvir และ sofosbuvir

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมกีารปลูกถ่ายตับหรือถ้าคุณมีไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV) 
นอกจากนี้ แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณมีหรือเคยเป็นโรคตับชนิดอื่นที่ไม่ใชโ่รคตับอักเสบซี โรคไต หรือกําลังฟอกไต

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับประทานเลดิปัสเวียรแ์ละ
โซโฟสบูเวียร์ ให้ติดต่อแพทยข์องคุณ หากใช้ ledipasvir และ sofosbuvir ร่วมกับ ribavirin อย่าลืมอ่านข้อมูลเกี่ยวกับข้อ
ควรระวังในการตั้งครรภใ์นเอกสารเกี่ยวกับ ribavirin

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Ledipasvir และ sofosbuvir อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้
รุนแรงหรือไม่หายไป:

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

ปวดหัว

นอนหลับยากหรือหลับยาก

คลื่นไส้

ท้องเสีย

ไอ

อาการวิงเวียนศีรษะ

เจ็บกล้ามเนื้อ

ความหงุดหงิด

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการรักษาฉุกเฉิน:

ผื่น

แผลพุพอง
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หน้า แขน ขาบวม

หายใจถี่

เสียงแหบ

กลืนหรือหายใจลําบาก

Ledipasvir และ sofosbuvir อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ใน
ขณะทีใ่ช้ยานี้

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 ห้ามใชห้ากซีลเหนือช่องเปิดขวดชํารุดหรือขาดหายไป เก็บไว้ที่อุณหภูมิ
ห้องและห่างจากแสง ความร้อนและความชื้นส่วนเกิน (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

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่จําหน่ายหน้าเคาน์เตอร)์ 
ทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรืออาหารอื่นๆ
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14/14/22, 15:06 น. Ledipasvir และ Sofosbuvir สมุนไพรยาและอาหารเสริม

อาหารเสริม คุณควรนํารายการนี้ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญที่
พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

ฮาร์โวนี®

แก้ไขล่าสุด - 15/12/2019

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
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