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เนลฟินาเวียร์
ออกเสียงว่า (nel fin' a veer)

hy เป็นยานี้กําหนด?

เนลฟินาเวียร์ใชร้่วมกับยาอื่นๆ เพื่อรักษาการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (Human Immunodeficiency Virus) เนลฟินาเวียร์อยู่ในกลุ่ม
ยาที่เรียกว่าสารยับยั้งโปรตีเอส มันทํางานโดยการลดปริมาณของเอชไอวใีนเลือด แม้ว่าเนลฟนิาเวียรไ์ม่สามารถรักษาเอชไอวไีด้ แต่ก็
อาจลดโอกาสที่คุณจะเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ทีไ่ด้มาและโรคทีเ่กี่ยวข้องกับเอชไอวี เช่น การติดเชื้อร้ายแรงหรือมะเร็ง 
การใช้ยาเหล่านี้ควบคู่ไปกับการฝึกมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยและเปลี่ยนแปลงวิถชีีวิตอื่นๆ อาจลดความเสี่ยงในการแพรเ่ชื้อไวรัส
เอชไอวีไปยังผู้อื่นได้

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

เนลฟินาเวียร์มาในรูปแบบเม็ดและแบบผงสําหรับรับประทาน โดยปกตจิะใช้เวลาสองถึงสามครั้งต่อวันพร้อมกับอาหาร รับประทาน
เนลฟินาเวียร์ในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอใหแ้พทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วน
ใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ทานเนลฟินาเวียร์ตรงตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

หากคุณไม่สามารถกลืนยาเม็ดได้ คุณอาจใส่ในแก้วแล้วละลายในนํ้าปริมาณเล็กน้อย ผสมของเหลวใหเ้ข้ากันแล้วดื่มทันที ล้าง
แก้วด้วยนํ้ามากขึ้นและกลืนส่วนผสมทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ใชย้าทั้งหมดแล้ว

อาจเติมผงเนลฟินาเวียร์ลงในนํ้า นม สูตร นมถั่วเหลือง หรือผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร ผสมใหเ้ข้ากันแล้วดื่มของเหลวทั้งหมดทันทีเพื่อ
รับประทานยาให้เต็มที่ ฉลากตามใบสั่งแพทยข์องคุณจะบอกคุณว่าต้องเติมผงเนลฟนิาเวียรก์ี่ช้อนตวงลงในของเหลว หากไมน่ํา
ส่วนผสมไปในทันทีต้องเก็บไว้ในตู้เย็นและนําเข้าภายใน 6 ชั่วโมง ห้ามผสมผงเนลฟนิาเวียรใ์นช่องปากกับอาหารทีเ่ป็นกรดหรือนํ้าผล
ไม้ (นํ้าส้ม นํ้าแอปเปิ้ล หรือซอสแอปเปิ้ล) ห้ามผสมเนลฟินาเวียร์กับนํ้าในภาชนะเดิม

เนลฟินาเวียร์ควบคุมการติดเชื้อเอชไอวีแต่ไม่สามารถรักษาได้ ทานเนลฟนิาเวียรต์่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานเนลฟนิา
เวียร์โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ หากคุณหยุดทานเนลฟนิาเวียรห์รือข้ามขนาดยา การติดเชื้อของคุณอาจแย่ลงหรือดื้อต่อยาได้

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใชส้ําหรับยานี้
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ยานี้บางครั้งมีกําหนดสําหรับการใช้งานอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานเนลฟินาเวียร์

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาเนลฟนิาเวียร์ ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในเม็ดหรือผงเนลฟนิาเวียร์ สอบถาม
เภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

บอกแพทย์หากคุณกําลังทานอัลฟูโซซิน (Uroxatral); อะมิโอดาโรน (Cordarone, Nexterone, Pacerone); cisapride 
(Propulsid ไม่มีให้บริการในสหรัฐอเมริกา); ยาประเภท ergot เช่น bromocriptine (Cycloset, Parlodel), 
dihydroergotamine (DHE 45, Migranal), ergoloid mesylates (Hydergine), ergotamine (Ergomar ใน 
Cafergot ใน Migergot) และ methylergonovine (Methergine); โลวาสแตติน (Altoprev); ลูราซิโดน (Latuda); 
midazolam (รอบรู้) ด้วยปาก; pimozide (Orap); ควนิิดีน (ใน Nuedexta); ไรแฟมพิน (Rimactane, Rifadin, ใน 
Rifater, ใน Rifamate); ซิลเดนาฟิล (เฉพาะแบรนด์ Revatio ที่ใชส้ําหรับโรคปอด); ซมิวาสแตติน (Zocor ใน Vytorin); สาโท
เซนต์จอห์น; และไตรอะโซแลม (Halcion) แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานเนลฟินาเวียร์ถ้าคุณกําลังใช้ยาเหล่านี้อย่าง
น้อยหนึ่งอย่าง

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังรับประทานหรือวางแผนทีจ่ะใช้ยาตามใบสั่งแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ อย่า
ลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: สารกันเลือดแข็ง ('ทินเนอร์เลือด') เช่น warfarin (Coumadin, Jantoven); อะซโิทรมัยซิน (Azasite, 
Zithromax, Zmax); bosentan (Tracleer); ยาปิดกั้นช่องแคลเซียมบางชนิดเช่น amlodipine (Norvasc ใน Prestalia 
ใน Twynsta และอื่น ๆ ), felodipine, isradipine, nicardipine (Cardene), nifedipine (Adalat, Afeditab, 
Procardia), nimodipine (Nymalize) และ nisoldipine (Sular); carbamazepine (Carbatrol, Epitol, Equetro, 
Tegretol, อื่น ๆ ); ยาลดคอเลสเตอรอลบางชนิด (สแตติน) เช่น อะทอรว์าสแตติน (Lipitor ใน Caduet) และโรสุวาสแตติน 
(Crestor); โคลชิซีน (Colcrys, Mitigare); เดลาเวียร์ดีน (Rescriptor); ฟลูติคาโซน (Flonase, Flovent; ในแอดแวร์); อิน
ดินาเวียร์ (Crixivan); ยาที่กดภูมิคุ้มกันเช่น cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune), sirolimus 
(Rapamune, Torisel) และ tacrolimus (Astagraf XL, Prograf); เมธาโดน (โดโลฟีน, เมธาโดส); เนวริาพีน (Viramune); 
สารยับยั้ง phosphodiesterase บางชนิด (PDE-5 inhibitors) ทีใ่ช้สําหรับการหย่อนสมรรถภาพทางเพศเช่น sildenafil (ไว
อากร้า), tadalafil (Adcirca, Cialis) และ vardenafil (Levitra); ฟีโนบาร์บิทลั; ฟนีโิทอิน (Dilantin, Phenytek); สารยับยั้ง
โปรตอนปั๊มเช่น esomeprazole (Nexium), lansoprazole (Prevacid), omeprazole (Prilosec), pantoprazole 
(Protonix) และ rabeprazole (AcipHex); quetiapine (Seroquel); ไรฟาบูติน (ไมโคบูติน); ritonavir (Norvir ใน 
Kaletra ใน Viekira Pak); salmeterol (Serevent ใน Advair); ซาควินาเวียร์ (Invirase); และทราโซโดน แพทย์ของคุณ
อาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมีปฏกิิริยากับเนลฟินา
เวียร์ ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทยท์ราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้แต่ยาทีไ่ม่ปรากฏในรายการนี้

หากคุณกําลังทานไดดาโนซีน (วิเดกซ์) ให้รับประทาน 1 ชั่วโมงก่อนหรือมากกว่า 2 ชั่วโมงหลังเนลฟินาเวียร์

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังใช้ยาคุมกําเนิด เนลฟนิาเวียรส์ามารถลดประสิทธิภาพของยาคุมกําเนิดได้ คุณควรใช้วิธีการคุม
กําเนิดแบบอื่นในขณะที่ใชย้านี้ พูดคุยกับแพทยเ์กี่ยวกับการคุมกําเนิดขณะรับประทานเนลฟินาเวียร์

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคเบาหวาน โรคฮีโมฟีเลีย (กลุ่มความผิดปกติของ
เลือดออกที่สืบทอดมาซึ่งความสามารถในการจับตัวเป็นลิ่มของเลือดไม่ปกติ) หรือโรคตับ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับประทานเนลฟินาเวียร์ 
ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ คุณไม่ควรให้นมลูกหากคุณติดเชื้อเอชไอวีและกําลังรับประทานเนลฟนิาเวียร์

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ใหแ้จ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ยาเนลฟนิาเวียร์
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คุณควรตระหนักว่าไขมันในร่างกายของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือเคลื่อนไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น หลังส่วนบน คอ ('ควาย
โคก') หน้าอก และรอบท้องของคุณ คุณอาจสังเกตเห็นการสูญเสียไขมันในร่างกายจากใบหน้า ขา และแขน

คุณควรรู้ว่าคุณอาจพบภาวะนํ้าตาลในเลือดสูง (นํ้าตาลในเลือดของคุณเพิ่มขึ้น) ในขณะทีคุ่ณกําลังใชย้านี้ แม้ว่าคุณจะไมไ่ด้เป็น
เบาหวานอยูแ่ล้วก็ตาม แจ้งให้แพทยท์ราบทันที หากคุณมีอาการใดๆ ต่อไปนีใ้นขณะที่ทานเนลฟนิาเวียร:์ กระหายนํ้ามาก ปัสสาวะ
บ่อย หิวมาก มองเห็นไม่ชัด หรืออ่อนแรง สิ่งสําคัญคือต้องโทรหาแพทย์ทันทีทีคุ่ณมีอาการเหล่านี้ เนื่องจากนํ้าตาลในเลือดสูงที่
ไม่ได้รับการรักษาอาจทําใหเ้กิดภาวะร้ายแรงทีเ่รียกว่ากรดคีโตอะซิโดซิส Ketoacidosis อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตหากไมไ่ดร้ับ
การรักษาในระยะเริ่มแรก อาการของกรดคีโตอะซิโดซิส ได้แก่ ปากแห้ง คลื่นไส้และอาเจียน หายใจลําบาก ลมหายใจมีกลิ่นผลไม้ 
และสตลิดลง

หากคุณมีฟีนิลคีโตนเูรีย (PKU ซึ่งเป็นภาวะทีส่ืบทอดมาซึ่งต้องปฏิบัตติามอาหารพิเศษเพื่อป้องกันความเสียหายต่อสมองซึ่ง
อาจทําให้เกิดความบกพร่องทางสติปัญญาขั้นรุนแรง) คุณควรรู้ว่าผงรับประทานเนลฟนิาเวียรม์ีรสหวานด้วยสารใหค้วาม
หวานที่สร้างฟีนิลอะลานีน

คุณควรรู้ว่าในขณะที่คุณใช้ยาเพื่อรักษาการติดเชื้อเอชไอวี ระบบภูมิคุ้มกันของคุณอาจแข็งแรงขึ้น และเริ่มต่อสูก้ับการติด
เชื้ออื่นๆ ที่มีอยู่ในร่างกายของคุณแล้ว นี่อาจทําใหคุ้ณมีอาการของการติดเชื้อเหล่านั้น หากคุณมีอาการใหม่หรืออาการแย่ลง
เมื่อใดก็ได้ระหว่างการรักษาด้วยเนลฟนิาเวียร์ อย่าลืมแจ้งให้แพทย์ทราบ

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

เนลฟินาเวียรอ์าจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

ท้องเสีย

คลื่นไส้

แก๊ส

อาการปวดท้อง

เบื่ออาหาร

ผื่น

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

ลมพิษ

อาการคัน

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก
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เนลฟินาเวียร์มีสารเคมทีี่พบว่าก่อให้เกิดมะเร็งในสัตว์ทดลอง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอให้ผู้ผลิต
เปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตเนลฟินาเวียร์เพื่อลดปริมาณสารเคมีในผลิตภัณฑ์เนลฟินาเวียร์ ความเสี่ยงต่อมนุษยไ์ม่เป็นทีรู่้จัก แต่อาจ
สูงกว่าในเด็กและสตรมีีครรภ์ พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการรับประทานเนลฟินาเวียร์

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 (ไม่ใช่
ในห้องนํ้า) หลังจากเติมผงเนลฟินาเวียร์ลงในของเหลวแล้ว อาจเก็บส่วนผสมไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องได้นานถึง 6 ชั่วโมง

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?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบ
การตอบสนองต่อเนลฟินาเวียร์ของคุณ

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

จัดหาเนลฟินาเวียรไ์วใ้นมือ อย่ารอจนกว่าคุณจะหมดยาเพื่อเติมใบสั่งยาของคุณ

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่จําหน่ายหน้าเคาน์เตอร)์ 
ทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรืออาหารอื่นๆ
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อาหารเสริม คุณควรนํารายการนี้ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญที่
พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญเช่นกัน
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