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โซฟอสบูเวียร์
ออกเสียงว่า (soe fos 'bue vir)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

คุณอาจติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบแีล้ว (ไวรัสทีต่ิดตับและอาจทําใหต้ับถูกทําลายอย่างรุนแรง) แต่ไม่มีอาการของโรค ในกรณนีี้ 
การใชย้าโซโฟสบูเวียร์อาจเพิ่มความเสี่ยงทีคุ่ณจะมีอาการและการติดเชื้อของคุณจะรุนแรงขึ้นหรือเป็นอันตรายถึงชีวิต แจ้งให้
แพทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยหรือเคยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี แพทย์จะสั่งตรวจเลือดเพื่อดูว่าคุณเคยติดเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบบหีรือไม่ แพทยข์องคุณจะตรวจสอบสัญญาณของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในระหว่างและหลายเดือนหลัง
การรักษาของคุณ หากจําเป็น แพทยข์องคุณอาจให้ยารักษาโรคนีแ้ก่คุณก่อนและระหว่างการรักษาด้วยโซโฟสบเูวียร์ หากคุณ
พบอาการใดๆ ต่อไปนีร้ะหว่างหรือหลังการรักษา ให้โทรเรียกแพทย์ทันที:

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณอาจสั่งการทดสอบบางอย่างก่อน ระหว่าง และ
หลังการรักษาของคุณ เพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อโซโฟสบเูวียร์

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยาโซโฟสบูเวียร์

hy เป็นยานี้กําหนด?

Sofosbuvir ใช้ร่วมกับ ribavirin (Copegus, Rebetol, Ribasphere และอื่น ๆ ) และบางครั้งยาอื่น (peginterferon alfa 
[Pegasys]) เพื่อรักษาโรคตับอักเสบซีเรื้อรังบางชนิด (การติดเชื้อไวรัสต่อเนื่องที่ทําลายตับ) ในผู้ใหญ่ Sofosbuvir ยังใชร้่วมกับ 
ribavirin เพื่อรักษาโรคตับอักเสบซีเรื้อรังบางชนิด (การติดเชื้อไวรัสต่อเนื่องทีท่ําลายตับ) ในเด็กอายุ 3 ปขีึ้นไป โซโฟสบูเวียรอ์ยู่
ในกลุ่มยาต้านไวรัสที่เรียกว่าสารยับยั้งนิวคลีโอไทดโ์พลเีมอเรส ทํางานโดยการลดปริมาณไวรัสตับอักเสบซี (HCV) ในร่างกาย โซ
โฟสบูเวียร์ไม่อาจป้องกันการแพร่กระจายของโรคตับอักเสบซีไปสู่ผู้อื่นได้

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Sofosbuvir มาในรูปแบบเม็ดและเม็ดทางปาก มักจะมหีรือไม่มีอาหารวันละครั้ง รับประทานโซโฟสบเูวียรใ์นเวลาเดียวกันทุกวัน 
ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากใบสั่งยาของคุณ
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อย่างระมัดระวัง และขอให้แพทยห์รือเภสัชกรอธิบายส่วนใด ๆ ที่คุณไม่เข้าใจ ทานโซโฟสบเูวียรต์ามคําแนะนํา อย่ากินมากหรือ
น้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

เม็ดโซฟอสบูเวียรส์ามารถกลืนได้ (โดยไมต่้องเคี้ยว) หรือรับประทานพร้อมอาหารก็ได้ ในการเตรียมอาหารเม็ดโซฟอสบเูวียร์ ให้โรย
ทั้งซองบนอาหารอ่อนเย็นหรืออาหารที่ไม่เป็นกรดที่อุณหภูมหิ้องอย่างน้อยหนึ่งช้อนเต็ม เช่น พุดดิ้ง นํ้าเชื่อมช็อคโกแลต มันบด 
หรือไอศกรีม ใช้ส่วนผสมทั้งหมดภายใน 30 นาทีหลังจากโรยเม็ดลงบนอาหาร เพื่อหลีกเลี่ยงรสขมอย่าเคี้ยวเม็ด

ทานโซโฟสบูเวียร์ต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี ต้องใช้ Sofosbuvir ร่วมกับ peginterferon alfa และ ribavirin หรือร่วมกับ 
ribavirin เพียงอย่างเดียว หากใช้ยาโซฟอสบูเวียรร์่วมกับเพ็กอินเตอร์เฟอรอนอัลฟาและไรโบวิริน โดยปกตจิะใช้เวลา 12 สัปดาห์ 
หากใชโ้ซโฟสบูเวียร์ร่วมกับไรโบวิรินเพียงอย่างเดียว โดยปกตจิะใช้เวลา 12 หรือ 24 สัปดาห์ หากคุณเป็นมะเร็งตับและกําลังรอการ
ปลูกถ่ายตับ คุณจะต้องทานโซฟอสบูเวียร์ร่วมกับไรโบวิรินนานถึง 48 สัปดาหห์รือจนกว่าคุณจะมีการปลูกถ่ายตับ ความยาวของการ
รักษาขึ้นอยู่กับสภาพของคุณ คุณตอบสนองต่อยาได้ดีเพียงใด และคุณมีผลข้างเคียงทีรุ่นแรงหรือไม่ อย่าหยุดทานโซโฟสบูเวียร์, 
เพ็กอินเตอร์เฟอรอนอัลฟ่าหรือไรโบวิริน เว้นแต่จะได้รับคําสั่งจากแพทย์ของคุณ

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานโซโฟสบูเวียร์
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้โซโฟสบูเวียร์ ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในยาเม็ดหรือยาเม็ดโซโฟสบเูวียร์ 
สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังรับประทานหรือวางแผนทีจ่ะใช้ยาอื่นๆ ทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดย
แพทย์ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: amiodarone (Nexterone, Pacerone); ยาบางชนิดสําหรับโรคมะเร็ง ยารักษาโรคเบาหวาน 
ยาบางชนิดสําหรับอาการชักเช่น carbamazepine (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol), oxcarbazepine 
(Trileptal), phenobarbital หรือ phenytoin (Dilantin, Phenytek); ยาบางชนิดทีก่ดภูมิคุ้มกัน; ไรฟาบูตนิ (ไมโคบูติน); 
ไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane, ใน Rifamate, ใน Rifater); ไรฟาเพนทีน (Priftin); tipranavir (Aptivus) และ 
ritonavir (Norvir); และวาร์ฟาริน (Coumadin, Jantoven) แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานโซโฟสบเูวียรห์ากคุณ
กําลังใช้ยาเหล่านีอ้ย่างน้อยหนึ่งอย่างหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

บอกแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ผลิตภัณฑส์มุนไพรอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์น คุณไม่ควรรับประทานสาโท
เซนต์จอห์นระหว่างการรักษาด้วยโซโฟสบูเวียร์

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณไดร้ับการปลูกถ่ายตับหรือหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นไวรัสเอชไอวี (HIV) โรค
ตับชนิดใดก็ตามทีไ่ม่ใช่โรคตับอักเสบซี โรคไต หรือกําลังฟอกไต

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรืออาจจะตั้งครรภไ์ด้ หากคุณเป็นผู้ชาย ใหแ้จ้งแพทย์หากคู่ของคุณ
กําลังตั้งครรภ์ มีแผนจะตั้งครรภ์ หรืออาจจะ
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ตั้งครรภ์ ต้องรับประทานโซฟอสบูเวียรร์่วมกับไรโบวิรินซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภไ์ด้ คุณต้องใช้วิธกีารคุมกําเนิดสอง
วิธีเพื่อป้องกันการตั้งครรภใ์นตัวคุณหรือคูข่องคุณระหว่างการรักษาด้วยยาเหล่านี้และเป็นเวลา 6 เดือนหลังการรักษาของคุณ 
พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับวิธีการที่คุณควรใช้ ฮอร์โมนคุมกําเนิด (ยาคุมกําเนิด แผ่นแปะ การปลูกถ่าย แหวน หรือยาฉีด) 
อาจใช้ไม่ได้ผลในสตรีทีใ่ช้ยาเหล่านี้ คุณหรือคูข่องคุณจะต้องผ่านการทดสอบการตั้งครรภ์ก่อนการรักษา ทุกเดือนระหว่างการ
รักษา และเป็นเวลา 6 เดือนหลังการรักษาของคุณ หากคุณหรือคู่ของคุณตั้งครรภ์ขณะใชย้าเหล่านีห้รือภายใน 6 เดือนหลังการ
รักษา ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังให้นมบุตร

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

หากคุณจําปริมาณที่ไม่ได้รับในวันที่คุณควรจะกิน ให้ทานยาทีล่ืมไปทันทีทีจ่ําได้ในวันนั้น อย่างไรก็ตาม หากคุณจําขนาดยาที่ลืมไม่ได้
จนกว่าจะถึงวันถัดไป ให้ข้ามขนาดยาทีล่ืมไปและดําเนินการตามตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใช้สองโดสในวันเดียวกัน

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

โซโฟสบูเวียรอ์าจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

ท้องเสีย

ปวดหัว

เจ็บกล้ามเนื้อ

นอนหลับยากหรือหลับยาก

ความหงุดหงิด

อาการคัน

ผื่น

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

ผิวสซีีด

อาการวิงเวียนศีรษะ

หายใจถี่

ความอ่อนแอ

เจ็บคอ มีไข้ หนาวสั่น และอาการติดเชื้ออื่นๆ

ผื่น มีหรือไม่มีแผลพุพอง

อาการบวมทีใ่บหน้า คอ ลิ้น ริมฝีปาก ตา มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง
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เสียงแหบ

กลืนหรือหายใจลําบาก

โซโฟสบูเวียร์อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่นๆ 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 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
ตื่นขึ้นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์
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14/4/22, 15:12 น. โซโฟสบูเวียร์ สมุนไพรยาและอาหารเสริม
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