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คําเตือนทีส่ําคัญ:

Abacavir, dolutegravir และ lamivudine อาจทําใหเ้กิดอาการแพ้อย่างร้ายแรงหรือเป็น
อันตรายถึงชีวิต โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหากคุณมีอาการหนึ่งอาการจากกลุ่มต่อไปนี้สองกลุ่ม
ขึ้นไปเพื่อดวู่าคุณควรหยุดใช้ abacavir, dolutegravir และ lamivudine:

กลุ่มที่ 1: ไข้

กลุ่มที่ 2: ผื่น

กลุ่มที่ 3: คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย หรือปวดท้อง

กลุ่มที่ 4 : ไม่สบายโดยทั่วไป เหนื่อยมาก หรือปวดเมื่อย

กลุ่มที่ 5: หายใจลําบาก ไอ หรือเจ็บคอ

โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหากคุณพบอาการใด ๆ ต่อไปนี:้ ปวดกล้ามเนื้อหรือข้อ อาการบวมที่ใบหน้า, มือ, เท้า, ข้อเท้าหรือ
ขาท่อนล่าง; ปวด, แสบร้อนหรือรู้สึกเสียวซ่าในมือหรือเท้า; อาการคัน; พุพองหรือลอกของผิวหนัง กลืนลําบากหรือหายใจ
ลําบาก ตาแดง, บวม, คันหรือนํ้าตาไหล; หรือแผลในปาก

เภสัชกรของคุณจะให้บัตรคําเตือนแก่คุณเมื่อคุณได้รับยาทีพ่กติดตัวไปด้วย การ์ดคําเตือนประกอบด้วยกลุ่มอาการตาม
รายการด้านบน เพื่อให้คุณและคนรอบข้างทราบว่าคุณมีอาการแพ้หรือไม่ อย่าลืมพกการ์ดคําเตือนนี้ติดตัวไปด้วยตลอดเวลา

บางคนอาจมีแนวโน้มทีจ่ะมีอาการแพ้ต่อ abacavir, dolutegravir และ lamivudine โดยพิจารณาจากพันธุกรรมหรือองค์
ประกอบทางพันธุกรรม แพทย์ของคุณอาจสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารทางพันธุกรรมก่อนที่จะเริ่มใช้ยาอะบาคาเวียร์ โดลู
เทกราเวียร์ และลามิวูดีน หรือหากคุณยังไม่เคยทําการทดสอบก่อนหน้านีเ้พื่อตรวจสอบว่าคุณมีแนวโน้มทีจ่ะมีอาการแพ้ยานี้
มากกว่าหรือไม่ แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบ หากคุณแพอ้ะบาคาเวียร์ โดลเูตกราเวียร์ และลามิวดูีน หรือยาอื่นๆ ที่มีอะบาคา
เวียร์หรือโดลเูทกราเวียร์ หรือหากคุณรู้ว่าคุณมีองคป์ระกอบทางพันธุกรรมดังกล่าว หากคุณเคยมีอาการแพ้ก่อนหน้านี้กับอะ
บาคาเวียร์ (ใน Epzicom ใน Trizivir, Ziagen) หรือโดลูเตกราเวียร์ (Tivicay) หรือยาอื่นๆ ทีม่ีอะบาคาเวียร์หรือโดลูเตกรา
เวียร์ แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานอะบาคาเวียร์ โดลเูทกราเวียร์ และลามิวูดีน
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dolutegravir และ lamivudine หรือยาทีม่ี abacavir หรือ dolutegravir อีกครั้ง หากคุณหยุดทานอะบาคาเวียร์ โดลู
เตกราเวียร์ และลามวิูดีนด้วยเหตุผลอื่นใด รวมทั้งขาดหลายขนาดติดต่อกันหรือยาหมด อย่าเริ่มทานอีกโดยไม่ได้ปรึกษา
แพทย์ก่อน คุณจะต้องอยู่ใกล้ๆ ผู้ทีส่ามารถให้หรือเรียกการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หากจําเป็น เมื่อคุณเริ่มใชย้านี้ใหม่

แจ้งแพทย์ของคุณหากคุณมีหรือคิดว่าคุณอาจติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBV; การติดเชื้อทีต่ับอย่างต่อเนื่อง) หรือการติด
เชื้อไวรัสตับอักเสบซี (HCV; การติดเชื้อทีต่ับอย่างต่อเนื่อง) หากคุณมี HBV และทานอะบาคาเวียร์ โดลเูตกราเวียร์ และลามิวู
ดีน อาการของคุณอาจแย่ลงทันทเีมื่อคุณหยุดทานอะบาคาเวียร์ โดลูเตกราเวียร์ และลามิวดูีน แพทย์ของคุณจะตรวจคุณ
และสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการเป็นประจําเป็นเวลาหลายเดือนหลังจากที่คุณหยุดใช้ abacavir, dolutegravir และ 
lamivudine เพื่อดูว่า HBV ของคุณแยล่งหรือไม่

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบบางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบ
สนองของร่างกายคุณต่ออะบาคาเวียร์ โดลูเตกราเวียร์ และลามิวดูีน

แพทย์หรือเภสัชกรจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผูผ้ลิต (คู่มือการใชย้า) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยอะบาคาเวียร์ โดลูเทกรา
เวียร์ และลามวิดูีน และทุกครั้งที่คุณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมี
คําถามใดๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/
ucm085729.htm]) หรือเว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อขอรับคู่มือการใชย้า

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้อะบาคาเวียร์ โดลูเทกราเวียร์ และลามิวูดีน

hy เป็นยานี้กําหนด?

การรวมกันของ abacavir, dolutegravir และ lamivudine ใชเ้พียงอย่างเดียวหรือร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษาการติดเชื้อเอชไอ
วีในผู้ใหญ่และเด็กบางคนทีม่ีนํ้าหนักอย่างน้อย 88 ปอนด์ (40 กก.) Abacavir และ lamivudine อยูใ่นกลุ่มยาทีเ่รียกว่า 
nucleoside analogue reverse transcriptase inhibitors (NRTIs) และ dolutegravir อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่า 
integrase strand transfer inhibitors (INSTIs) พวกมันทํางานโดยการลดปริมาณเอชไอวใีนเลือดของคุณและเพิ่มจํานวน
เซลล์ภูมิคุ้มกันทีช่่วยต่อสู้กับการติดเชื้อในร่างกายของคุณ แม้ว่า abacavir, dolutegravir และ lamivudine จะไม่สามารถ
รักษา HIV ได้ แตย่าเหล่านีอ้าจลดโอกาสทีคุ่ณจะเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ทีไ่ด้มาและโรคทีเ่กี่ยวข้องกับ HIV เช่นการติด
เชื้อร้ายแรงหรือมะเร็ง

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

การรวมกันของ abacavir, dolutegravir และ lamivudine มาเป็นยาเม็ดทีร่ับประทานทางปาก มักรับประทานวันละครั้งโดยมี
หรือไม่มีอาหาร รับประทานอะบาคาเวียร์ โดลูเทกราเวียร์ และลามิวดูีนในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยาอย่าง
ระมัดระวัง และปรึกษาแพทย์หรือ

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a617015.html 2/6

http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm


14/4/22, 14:53 น. Abacavir, Dolutegravir และ Lamivudine สมุนไพรยาและอาหารเสริม

เภสัชกรอธิบายส่วนใดที่คุณไมเ่ข้าใจ รับประทานอะบาคาเวียร์ โดลเูทกราเวียร์ และลามิวูดีนตามที่กําหนด อย่ากินมากหรือน้อยห
รือใชบ้่อยกว่าที่แพทยข์องคุณกําหนด

Abacavir, dolutegravir และ lamivudine ช่วยควบคุมการติดเชื้อ HIV แต่ไม่สามารถรักษาได้ ทานอะบาคาเวียร์ โดลูเทกราเวียร์ 
และลามวิูดีนต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานอะบาคาเวียร์ โดลเูทกราเวียร์ และลามิวูดีนโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานอะบาคาเวียร์ โดลูเทกราเวียร์ และลามวิูดีน
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ abacavir, dolutegravir และ lamivudine ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ใน 
abacavir, dolutegravir และ lamivudine tablets สอบถามเภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการ
ใช้ยา

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณกําลังใชโ้ดเฟตไิลด์ (Tikosyn) แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานอะบา
คาเวียร์ โดลูเทกราเวียร์ และลามิวูดีน หากคุณกําลังใชย้านี้

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังรับประทานหรือวางแผนทีจ่ะใช้ยาทีส่ั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์อื่นใด 
อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: carbamazepine (Carbatrol, Equetro, Tegretol, อื่น ๆ ); ดัลแฟมพริดีน (Ampyra); ยาอื่น ๆ 
สําหรับเอชไอวีรวมถึง abacavir (ใน Epzicom ใน Trizivir, Ziagen), dolutegravir (Tivicay), efavirenz (Sustiva, ใน 
Atripla), emtricitabine (Emtriva ใน Atripla ใน Complera ใน Truvada อื่น ๆ ), etravirine (Intelence), 
fosamprenavir (Lexiva) ทีถ่่ายด้วย ritonavir (Norvir), lamivudine (Epivir ใน Combivir ใน Epzicom ใน Trizivir 
อื่น ๆ ), nevirapine (Viramune) และ tipranavir (Aptivus) ที่ถ่ายด้วย ritonavir (Norvir); เมตฟอร์มิน (Glumetza, 
Glucophage, Riomet); เมธาโดน (โดโลฟีน, เมธาโดส); ออกซ์คาร์บาซพีีน (Oxtellar XR, Trileptal); ฟโีนบารบ์ิทลั; ฟีนโิท
อิน (ไดแลนติน, ฟนีเีทค); ไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane, ใน Rifamate, ใน Rifater); และซอร์บิทอลหรือยาทีม่ีซอร์บิทอล 
แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

หากคุณกําลังทานยาลดกรด ยาระบาย หรือวิตามินรวมที่มีอะลูมิเนียม แมกนีเซียม หรือแคลเซียม อาหารเสริมแคลเซียม 
อาหารเสริมธาตุเหล็ก ซูคราลเฟต (คาราเฟต); หรือยาที่มีบัฟเฟอร์ เช่น แอสไพรินที่บัฟเฟอร์ ใหร้ับประทานอะบาคาเวียร์ โดลูเท
กราเวียร์ และลามิวูดีนอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนหรือ 6 ชั่วโมงหลังรับประทานยาเหล่านี้

บอกแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ผลิตภัณฑส์มุนไพรอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์น คุณไม่ควรรับประทานสาโท
เซนต์จอห์นในขณะทีท่านอะบาคาเวียร์ โดลเูทกราเวียร์ และลามิวดูีน

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคตับมาก่อน แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่ากินอะบาคา
เวียร์ โดลูเตกราเวียร์ และลามวิูดีน

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณสูบบุหรีห่รือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือถ้าคุณมีหรือเคยเป็นความดันโลหิต
สูง คอเลสเตอรอลสูง เบาหวาน หรือโรคหัวใจหรือไต

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร คุณจะต้องทําการทดสอบการตั้งครรภ์ก่อนเริ่ม
การรักษา คุณไม่ควรตั้งครรภใ์นขณะที่ทานอะบาคาเวียร์ โดลูเทกราเวียร์ และลามิวูดีน พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับวิธีการ
คุมกําเนิดที่มปีระสิทธิภาพซึ่งคุณสามารถใช้ในระหว่างการรักษา หากคุณกําลังตั้งครรภ์ขณะรับประทานอะบาคาเวียร์ โดลเูทกรา
เวียร์ และลามิวูดีน ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที Dolutegravir อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์
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แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูก คุณไม่ควรให้นมลูกหากคุณติดเชื้อเอชไอวีหรือหากคุณกําลังรับประทานอะบาคาเวียร์ โดลูเทกรา
เวียร์ และลามิวูดีน

ถามแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการใชเ้ครื่องดื่มแอลกอฮอลแ์ละยาทีม่ีแอลกอฮอลอ์ย่างปลอดภัยในขณะที่คุณทานอะบาคาเวียร์ โด
ลูเทกราเวียร์ และลามิวูดีน

คุณควรรู้ว่าในขณะที่คุณใช้ยาเพื่อรักษาการติดเชื้อเอชไอวี ระบบภูมิคุ้มกันของคุณอาจแข็งแรงขึ้น และเริ่มต่อสูก้ับการติด
เชื้ออื่นๆ ที่มีอยู่ในร่างกายของคุณแล้ว นี่อาจทําใหคุ้ณมีอาการของการติดเชื้อเหล่านั้น หากคุณมีอาการใหม่หรืออาการแย่ลง
เมื่อใดก็ได้ระหว่างการรักษาด้วยยาอะบาคาเวียร์ โดลูเทกราเวียร์ และลามิวูดีน โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบ

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ หรือที่กล่าวถึงในส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามากเกินไป อ่อนเพลียวิงเวียนศีรษะหรือมึนงง หัวใจเต้นเร็วหรือผิดปกติ เจ็บกล้ามเนื้อ; ปวดท้องด้วย
อาการคลื่นไส้อาเจียน หายใจถี่หรือหายใจลําบาก อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้ หนาวสั่น หรือไอ หรือรู้สึกหนาวโดย
เฉพาะที่แขนหรือขา

การเคลื่อนไหวของลําไสส้ีอ่อน สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา สูญเสียความกระหาย; มีเลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ ปัสสาวะสี
เหลืองเข้มหรือสีนํ้าตาล หรือปวดท้องด้านขวาบน

Abacavir, dolutegravir และ lamivudine อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิด
ปกติใด 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) อย่านําสารดูดความชื้น (ซองเล็กๆ ที่มาพร้อมกับยาเพื่อดูดซับความชื้น) ออกจากขวด

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาหแ์ละยาหยอดตา 
ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไมท่นต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล็อคฝาครอบ
นิรภัยเสมอ
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และวางยาไวใ้นที่ปลอดภัยทันที โดยให้ยาอยู่ให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://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

จัดหาอะบาคาเวียร์ โดลูเทกราเวียร์ และลามิวูดีนในมือ อย่ารอจนกว่าคุณจะหมดยาเพื่อเติมใบสั่งยาของคุณ

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

ชื่อแรนด์
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