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Glecaprevir และ Pibrentasvir
ออกเสียงว่า (glek a' pre vir) (pi brent' เป็น vir)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

คุณอาจติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบแีล้ว (ไวรัสทีต่ิดตับและอาจทําใหต้ับถูกทําลายอย่างรุนแรง) แต่ไม่มีอาการของโรค ในกรณนีี้ 
การใช้ glecaprevir และ pibrentasvir ร่วมกันอาจเพิ่มความเสี่ยงที่การติดเชื้อของคุณจะรุนแรงขึ้นหรือเป็นอันตรายถึง
ชีวิต และคุณจะมีอาการ แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยหรือเคยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี แพทย์ของคุณจะ
สั่งการตรวจเลือดเพื่อดวู่าคุณมีหรือเคยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือไม่ แพทย์ของคุณจะตรวจสอบสัญญาณของการติดเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบบใีนระหว่างและหลายเดือนหลังการรักษาของคุณ หากจําเป็น แพทย์ของคุณอาจใหย้าเพื่อรักษาการติดเชื้อนี้
ก่อนและระหว่างการรักษาด้วยยาเกลแคปรเิวียร์และพิเบรนตาสเวียรร์่วมกัน

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณอาจสั่งการทดสอบบางอย่างก่อน ระหว่าง และ
หลังการรักษาของคุณ เพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อการรวมกันของ glecaprevir และ 
pibrentasvir

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ glecaprevir และ pibrentasvir

hy เป็นยานี้กําหนด?

การใช้ยา glecaprevir และ pibrentasvir ร่วมกันใชร้ักษาโรคตับอักเสบซีเรื้อรัง (ระยะยาว) บางประเภท (ตับบวมที่เกิดจากไวรัส) 
ในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 3 ปขีึ้นไป นอกจากนี้ยังใช้รักษาโรคตับอักเสบซเีรื้อรังบางชนิดในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 3 ปขีึ้นไปทีไ่ด้รับยาอื่นเพื่อ
รักษาโรคตับอักเสบซีแล้ว Glecaprevir อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่า HCV NS3/4A protease inhibitors ทํางานโดยการลดปริมาณ
ไวรัสตับอักเสบซี (HCV) ในร่างกาย Pibrentasvir อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่า HCV NS5A inhibitors มันทํางานโดยหยุดไวรัสที่ทําให้
ไวรัสตับอักเสบซีแพรก่ระจายภายในร่างกาย

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?
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การรวมกันของ glecaprevir และ pibrentasvir มาเป็นยาเม็ดหรือยาเม็ดที่ต้องรับประทาน มักรับประทานพร้อมอาหารวันละครั้ง
เป็นเวลา 8 ถึง 16 สัปดาห์ แพทย์ของคุณจะบอกคุณว่าต้องใชย้าเม็ดหรือแพ็คเก็ตจํานวนเท่าใดในแต่ละมื้อ รับประทาน 
glecaprevir และ pibrentasvir ในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือ
เภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไมเ่ข้าใจ ใช้ glecaprevir และ pibrentasvir ตามคําแนะนํา อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อย
กว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

Glecaprevir และ pibrentasvir เม็ดควรรับประทานพร้อมกับอาหารอ่อนโดยไม่ต้องเคี้ยว ในการเตรียมยาเกลแคปริเวียรแ์ละพิเบ
รนทัสเวียร์แบบเม็ดด้วยอาหารอ่อน ให้โรยส่วนผสมทั้งหมดของซองเม็ดในชามหรือถ้วยบนอาหารอ่อนๆ เช่น เนยถั่ว ช็อคโกแลตเฮ
เซลนัทสเปรด ครีมชีส แยม หรือกรีกโยเกิร์ต . อย่าผสมเม็ดยากับของเหลวหรืออาหารที่อาจเลื่อนออกจากช้อนเพื่อป้องกันไม่ให้ยา
ละลายเร็วเกินไป ให้ส่วนผสมทั้งหมดภายใน 15 นาทีหลังจากโรยเม็ดลงบนอาหาร หากเม็ดเกาะติดชามหรือถ้วย ใหเ้ติมอาหารอ่อน
จํานวนเล็กน้อยแล้วกลืนส่วนทีเ่หลือของส่วนผสม เพื่อหลีกเลี่ยงรสขม ไม่ควรเคี้ยวหรือละลายเม็ดในอาหาร

ใช้ glecaprevir และ pibrentasvir ต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี ความยาวของการรักษาขึ้นอยู่กับสภาพของคุณ หากคุณเคยใช้ยา 
HCV มาก่อน คุณตอบสนองต่อยาได้ดีเพียงใด และคุณมีผลข้างเคียงที่ร้ายแรงหรือไม่ อย่าหยุดทานเกลแคปริเวียรแ์ละพิเบรนตาส
เวียร์โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทาน glecaprevir และ pibrentasvir

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาเกลแคปรเิวียร์ พิเบรนทัสเวียร์ ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดเกลแคปเร
เวียร์และพิเบรนตาสเวียร์ สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณกําลังใช้ atazanavir (Reyataz ใน Evotaz) หรือ rifampin (Rifadin, 
Rimactane ใน Rifamate ใน Rifater) แพทยข์องคุณอาจบอกคุณว่าอย่ารับประทาน glecaprevir และ pibrentasvir 
หากคุณใช้ยาเหล่านีอ้ยู่

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพ
รอื่นๆ ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: สารกันเลือดแข็ง ('ทินเนอร์เลือด') เช่น warfarin 
(Coumadin, Jantoven); carbamazepine (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol), ยาลดคอเลสเตอรอล (statins) 
เช่น atorvastatin (Lipitor, ใน Caduet), fluvastatin (Lescol), lovastatin (Altoprev), pitavastatin (Livalo), 
pravastatin (Pravachol), rosuvastatin ( Crestor) และ simvastatin (Zocor ใน Simcor ใน Vytorin); ไซโคลสปอริน 
(Gengraf, Neoral, Sandimmune); ดาบิกาทราน (Pradaxa); ดิจอกซิน (ลานอกซิน); ethinyl estradiol oral 
contraceptives เช่น บางชนิด ('ยาคุมกําเนิด'), แผ่นแปะ, ฮอร์โมนวงแหวนในช่องคลอด และผลิตภัณฑ์ ethinyl estradiol 
อื่นๆ; การบําบัดด้วยฮอร์โมนทดแทน (HRT); และยาบางชนิดสําหรับไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV) หรือโรค
ภูมิคุ้มกันบกพร่องทีไ่ด้รับ (AIDS) รวมถึง darunavir (Prezista ใน Prezcobix), efavirenz (Sustiva, ใน Atripla), 
lopinavir (ใน Kaletra) หรือ ritonavir (Norvir ใน Kaletra); และฟนีโิทอิน (Dilantin, Phenytek) แพทย์ของคุณอาจต้อง
เปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง
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บอกแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ผลิตภัณฑส์มุนไพรอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์น

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมโีรคตับชนิดอื่นๆ นอกเหนือจากไวรัสตับอักเสบซี แพทย์ของคุณอาจบอกคุณ
ว่าอย่ากินเกลแคปริเวียรแ์ละพิเบรนตาสเวียร์

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV) หรือโรคเบา
หวาน หรือเคยได้รับการปลูกถ่ายตับหรือไต

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณกําลังตั้งครรภ์ขณะรับประทานเกล
แคปรีเวียรแ์ละพิเบรนตาสเวียร์ ให้ติดต่อแพทยข์องคุณ

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

หากผ่านไปแล้ว 18 ชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้นหลังจากที่คุณลืมกินยา glecaprevir และ pibrentasvir ให้ทานยาทีล่ืมไปพร้อมกับ
อาหารทันทีที่จําได้ อย่างไรก็ตาม หากเกิน 18 ชั่วโมงนับจากเวลาทีคุ่ณควรได้รับยา ใหข้้ามขนาดที่ไม่ได้รับและดําเนินการตาม
กําหนดเวลาการให้ยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Glecaprevir และ pibrentasvir อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้
รุนแรงหรือไม่หายไป:

ปวดหัว

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

ความอ่อนแอ

คลื่นไส้

ท้องเสีย

อาการคัน

Glecaprevir และ pibrentasvir อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทยข์องคุณหากคุณ
มีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่ใช้ยานี้

ง่วงนอน

ความสับสน

ท้องอืดท้องเฟ้อ

อาเจียนเป็นเลือดหรือวัสดุทีดู่เหมือนกากกาแฟ

อุจจาระสีเข้ม สีดํา หรือเป็นเลือด

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณไ์ม่พึง
ประสงคจ์าก 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 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

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายชื่อยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์) ทั้งหมด
ที่คุณกําลังใช้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่
ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญทีพ่กติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

Mavyret®

แก้ไขล่าสุด - 01/15/2022

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ
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http://www.upandaway.org/
http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help
https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html


14/14/22 14:49 น. Glecaprevir และ Pibrentasvir สมุนไพรยาและอาหารเสริม

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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