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โซฟอสบูเวียรแ์ละเวลปาตาสเวียร์
ออกเสียงว่า (soe fos 'bue vir) (vel pat' เป็น vir)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

คุณอาจติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบแีล้ว (ไวรัสทีต่ิดตับและอาจทําใหต้ับถูกทําลายอย่างรุนแรง) แต่ไม่มีอาการของโรค ในกรณนีี้ 
การใชย้าโซโฟสบูเวียร์ร่วมกับเวลปาตาสเวียร์ร่วมกันอาจเพิ่มความเสี่ยงที่การติดเชื้อของคุณจะรุนแรงขึ้นหรือเป็นอันตรายถึง
ชีวิต และคุณจะมีอาการ แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยหรือเคยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี แพทย์ของคุณจะ
สั่งการตรวจเลือดเพื่อดวู่าคุณมีหรือเคยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือไม่ แพทย์ของคุณจะตรวจสอบสัญญาณของการติดเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบบใีนระหว่างและหลายเดือนหลังการรักษาของคุณ หากจําเป็น แพทย์ของคุณอาจใหย้ารักษาการติดเชื้อนีก้่อน
และระหว่างการรักษาด้วยยาโซโฟสบูเวียร์และเวลปาตาสเวียรร์่วมกัน

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณอาจสั่งการทดสอบบางอย่างก่อน ระหว่าง และ
หลังการรักษาของคุณ เพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อยาโซฟอสบเูวียรแ์ละเวลปาตาสเวียร์ร่วมกัน

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยาโซโฟสบูเวียรแ์ละเวลปาตาสเวียร์ร่วมกัน

hy เป็นยานี้กําหนด?

การใช้ sofosbuvir และ velpatasvir ร่วมกันหรือใช้ ribavirin (Copegus, Rebetol, Ribasphere) เพื่อรักษาโรคตับอักเสบซี
เรื้อรัง (การติดเชื้อไวรัสต่อเนื่องที่ทําลายตับ) ในผู้ใหญแ่ละเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป หรือผู้ทีม่ีนํ้าหนักอย่างน้อย 37 ปอนด์ (17 กก.) 
Sofosbuvir อยูใ่นกลุ่มยาต้านไวรัสที่เรียกว่า nucleotide hepatitis C virus (HCV) NS5B polymerase inhibitors 
Velpatasvir อยูใ่นกลุ่มยาต้านไวรัสที่เรียกว่า HCV NS5A replication complex inhibitors การรวมกันของ sofosbuvir 
และ velpatasvir ทํางานโดยหยุดไวรัสทีท่ําให้ไวรัสตับอักเสบซีแพร่กระจายภายในร่างกาย

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?
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การรวมกันของ sofosbuvir และ velpatasvir มาเป็นยาเม็ดที่รับประทานทางปาก มักจะมีหรือไม่มีอาหารวันละครั้งเป็นเวลา 12 
สัปดาห์ รับประทานโซโฟสบูเวียรแ์ละเวลปาตาสเวียร์ในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้
แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้ sofosbuvir และ velpatasvir ตามคําแนะนํา อย่ากินมากหรือน้อยหรือ
ใช้บ่อยกว่าที่แพทยข์องคุณกําหนด

ทานโซโฟสบูเวียร์และเวลปาตาสเวียรต์่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานโซโฟสบเูวียรแ์ละเวลปาตาสเวียร์โดยไม่ได้ปรึกษา
แพทย์

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานโซโฟสบูเวียร์และเวลปาตาสเวียร์
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาโซฟอสบูเวียร์ เวลปาตาสเวียร์ ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในยาเม็ดโซโฟสบูเวียร์
และเวลปาตาสเวียร์ สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีส่ั่งโดยแพทย์และยาที่หาซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริมทีคุ่ณกําลังรับประทานหรือ
วางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: amiodarone (Nexterone, Pacerone); atorvastatin (Lipitor ใน Caduet); 
carbamazepine (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol, Teril); ดิจอกซิน (ลานอกซิน); efavirenz (Sustiva ใน 
Atripla); ออกซ์คาร์บาซีพีน (Oxtellar, Trileptal); ฟโีนบาร์บิทัล; ฟนีิโทอิน (Dilantin, Phenytek); สารยับยั้งโปรตอนปั๊ม
เช่น dexlansoprazole (Dexilant), esomeprazole (Nexium ใน Vimovo), lansoprazole (Prevacid ใน Prevpac), 
omeprazole (Prilosec, Zegerid), pantoprazole (Protonix) และ rabeprazole (AcipHex): rifabutin 
(Mycobutin); ไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane, ใน Rifamate, Rifater); ไรฟาเพนทีน (Priftin); โรสุวาสแตติน 
(Crestor); tenofovir DF (Viread ใน Atripla, Complera, Stribild, Truvada, คนอื่น); tipranavir (Aptivus) เมื่อถ่าย
ด้วย ritonavir (Norvir); โทโพทแีคน (ไฮแคมติน); และวาร์ฟาริน (Coumadin, Jantoven) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยน
ขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมีปฏิกิริยากับโซฟอสบูเวียรแ์ละเวล
ปาตาสเวียร์ ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดทีคุ่ณกําลังใช้ แม้กระทั่งยาที่ไม่ปรากฏในรายการนี้

หากคุณกําลังทานยาลดกรด ให้ทานก่อน 4 ชั่วโมงก่อนหรือ 4 ชั่วโมงหลังยาโซฟอสบเูวียร์และเวลปาตาสเวียร์

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังใช้ยาสําหรับอาการอาหารไม่ย่อย อิจฉาริษยา หรือเป็นแผล (H2ตัวบล็อก) เช่น cimetidine, 
ranitidine (Zantac), famotidine (Pepcid, in Duexis) หรือ nizatidine แพทย์ของคุณอาจบอกให้คุณทานยานี้ 12 
ชั่วโมงก่อนหรือ 12 ชั่วโมงหลังยาโซฟอสบูเวียร์และเวลปาตาสเวียร์ หรือในเวลาเดียวกันกับทีคุ่ณใชโ้ซโฟสบเูวียร์และเวลปาตา
สเวียร์

บอกแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ผลิตภัณฑส์มุนไพรอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์น

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมไีวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV) หรือมีหรือเคยมีปัญหาเกี่ยวกับตับ
ประเภทอื่นนอกเหนือจากโรคตับอักเสบซี

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะทานโซโฟสบเูวียรแ์ละ
เวลปาตาสเวียร์ ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่
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ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Sofosbuvir และ velpatasvir อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้
รุนแรงหรือไม่หายไป:

ผื่น

ขาดพลังงาน

รู้สึกหงุดหงิด

รู้สึกหดหู่

Sofosbuvir และ velpatasvir อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด 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 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
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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

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

ชื่อแรนด์

Epclusa®

แก้ไขล่าสุด - 05/15/2020

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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