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คําเตือนทีส่ําคัญ:

หากคุณมีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBV; การติดเชื้อในตับอย่างต่อเนื่อง) และคุณใช้ tenofovir อาการของคุณอาจแย่
ลงทันทีเมื่อคุณหยุดใชย้านี้ แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นไวรัสตับอักเสบบีมาก่อน แพทย์
ของคุณจะตรวจคุณและสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการเป็นประจําเป็นเวลาหลายเดือนหลังจากที่คุณหยุดใชย้านี้ เพื่อดูว่า 
HBV ของคุณแย่ลงหรือไม่

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างก่อน
และระหว่างการรักษาของคุณเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อ tenofovir

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ tenofovir

hy เป็นยานี้กําหนด?

Tenofovir ใช้ร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษาการติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV) ในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 2 ปขีึ้นไป 
Tenofovir ยังใช้รักษา HBV เรื้อรัง (ระยะยาว) ในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 2 ปขีึ้นไปทีม่ีนํ้าหนัก 22 ปอนด์ (10 กิโลกรัม) ขึ้นไป 
Tenofovir อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NRTIs) มันทํางานโดยการลดปริมาณของ 
HIV และ HBV ในเลือด แม้ว่า tenofovir จะไม่สามารถรักษา HIV ได้ แต่ก็อาจลดโอกาสทีคุ่ณจะเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) 
ที่ได้มาและโรคที่เกี่ยวข้องกับ HIV เช่นการติดเชื้อร้ายแรงหรือมะเร็ง การใชย้าเหล่านีค้วบคู่ไปกับการฝึกมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย
และเปลี่ยนแปลงวิถีชวีิตอื่นๆ อาจลดความเสี่ยงในการแพรเ่ชื้อไวรัสเอชไอวีไปยังผู้อื่น Tenofovir จะไม่สามารถรักษาโรคตับอัก
เสบบีและอาจไม่ป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคตับอักเสบบีเรื้อรังเช่นโรคตับแข็งในตับหรือมะเร็งตับ Tenofovir ไม่อาจป้องกันการ
แพร่กระจายของโรคตับอักเสบบไีปยังผู้อื่นได้

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Tenofovir มาในรูปแบบแท็บเล็ตและเป็นผงในช่องปากที่ต้องใช้ทางปาก แท็บเล็ตมักจะมีหรือไม่มีอาหารวันละครั้ง ผงมักใชก้ับ
อาหารวันละครั้ง ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไมเ่ข้าใจ 
ใช้ tenofovir ตามคําแนะนํา อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด
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ต้องเติมผงรับประทาน Tenofovir ในอาหารอ่อน 2 ถึง 4 ออนซ์ เช่น ซอสแอปเปิ้ล อาหารเด็ก หรือโยเกิร์ต ผัดส่วนผสมด้วย
ช้อนจนเข้ากันดี บริโภคส่วนผสมทันทเีพื่อหลีกเลี่ยงรสขม อย่าผสมผงในช่องปาก tenofovir กับของเหลว

ทาน tenofovir ต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานเทโนโฟเวียร์โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ หากคุณหยุดใช้ tenofovir แม้ในช่วง
เวลาสั้นๆ หรือข้ามขนาดยา ไวรัสอาจดื้อต่อยาและอาจรักษาได้ยากกว่า

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทาน tenofovir

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ tenofovir ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในแท็บเล็ต tenofovir หรือผงในช่อง
ปาก สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพร 
อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ยาต้านไวรัส เช่น acyclovir (Zovirax), adefovir (Hepsera), cidofovir (Vistide), ganciclovir 
(Cytovene, Vitasert), ledipasvir และ sofosbuvir (Harvoni), valacyclovir (Valtrex), valganciclovir (Valcyte) ) 
และ velpatasvir และ sofosbuvir (Epclusa); แอสไพรินและยาต้านการอักเสบทีไ่ม่ใช่สเตียรอยด์อื่น ๆ (NSAIDs) เช่น 
ibuprofen (Advil, Motrin) และ naproxen (Aleve, Naprosyn); เจนตามิซิน; ยาอื่น ๆ สําหรับเอชไอวีหรือโรคเอดสร์วม
ถึง atazanavir (Reyataz ใน Evotaz), darunavir (Prezista ใน Prezcobix), didanosine (Videx) และ lopinavir / 
ritonavir (ใน Kaletra); และยาเอชไอวีอื่นๆ ทีม่ี tenofovir (Atripla, Complera, Descovy, Genvoya, โอเดฟซีย์, สตริ
บิล, ทรูวาดา, เวมลิดี้) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยเป็นหรือเคยมีอาการตามทีร่ะบไุว้ในส่วนคําเตือนทีส่ําคัญ เอชไอวี ปัญหา
กระดูกรวมถึงโรคกระดูกพรุน (ภาวะทีก่ระดูกบางและอ่อนแอและแตกหักง่าย) หรือกระดูกหัก หรือโรคตับหรือไต

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับประทาน tenofovir ให้
ติดต่อแพทย์ของคุณ คุณไมค่วรให้นมลูกถ้าคุณติดเชื้อเอชไอวีหรือถ้าคุณกําลังใช้ tenofovir

คุณควรรู้ว่าในขณะที่คุณใช้ยาเพื่อรักษาการติดเชื้อเอชไอวี ระบบภูมิคุ้มกันของคุณอาจแข็งแรงขึ้น และเริ่มต่อสูก้ับการติด
เชื้ออื่นๆ ที่มีอยู่ในร่างกายของคุณแล้ว นี่อาจทําใหคุ้ณมีอาการของการติดเชื้อเหล่านั้น หากคุณมีอาการใหม่หรืออาการแย่ลง
ระหว่างการรักษาด้วย tenofovir โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบ

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชย
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พลาดหนึ่ง

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Tenofovir อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

ท้องเสีย

ปวดหัว

ภาวะซึมเศร้า

ผื่น

อาการคัน

ไข้

นอนหลับยากหรือหลับยาก

แก๊ส

ลดนํ้าหนัก

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบรายการใด ๆ ที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่สําคัญ
หรือข้อควรระวังพิเศษ โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที

ปัสสาวะน้อยลง

ปวดกระดูกอย่างต่อเนื่องหรือแย่ลง

ปวดแขน มือ เท้า หรือขา

ปวดท้องด้านขวาบน

คลื่นไส้

อาเจียน

เบื่ออาหาร

เหนื่อยมาก

ความอ่อนแอ

อาการวิงเวียนศีรษะ

มึนหัว

หัวใจเต้นเร็วหรือผิดปกติ

หายใจลําบาก

ปัสสาวะสีเหลืองเข้มหรือสีนํ้าตาล

การเคลื่อนไหวของลําไสส้ีอ่อน

ผิวหรือตาเหลือง

รู้สึกหนาวโดยเฉพาะทีแ่ขนหรือขา
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เจ็บกล้ามเนื้อ

Tenofovir อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ 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

รักษาอุปทานของ tenofovir ไว้ในมือ อย่ารอจนกว่าคุณจะหมดยาเพื่อเติมใบสั่งยาของคุณ

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

ชื่อแรนด์
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http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://www.upandaway.org/
http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help
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Viread®

แก้ไขล่าสุด - 02/15/2019

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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