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คําเตือนทีส่ําคัญ:

อย่าหยุดทานอะดีโฟเวียร์โดยไมไ่ด้ปรึกษาแพทย์ เมื่อคุณหยุดทานอะดีโฟเวียร์ โรคตับอักเสบของคุณอาจแย่ลง สิ่งนีม้ักจะเกิด
ขึ้นในช่วง 3 เดือนแรกหลังจากทีคุ่ณหยุดทานอะดีโฟเวียร์ ระวังอย่าพลาดโดสหรือหมดอะดีโฟเวียร์ แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของ
คุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคตับชนิดอื่นที่ไม่ใชโ่รคตับอักเสบบีหรือโรคตับแข็ง (แผลเป็นจากตับ) หากคุณพบอา
การใดๆ ต่อไปนี้หลังจากหยุดใชอ้ะดีโฟเวียร์ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที: เหนื่อยล้าอย่างรุนแรง อ่อนแรง คลื่นไส้ อาเจียน 
เบื่ออาหาร ผิวหรือตาเหลือง ปัสสาวะสีเข้ม การเคลื่อนไหวของลําไสส้อี่อน และปวดกล้ามเนื้อหรือข้อ

อะเดโฟเวียร์อาจทําใหไ้ตเสียหายได้ แจ้งแพทยห์ากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคไต ความดันโลหิตสูง หรือเบาหวาน แจ้ง
แพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณกําลังใชห้รือเคยใช้ยาต่อไปนี้: ยาปฏิชีวนะ aminoglycoside เช่น amikacin, 
gentamicin, kanamycin, neomycin, streptomycin และ tobramycin (Tobi,); แอสไพรินและยาต้านการอักเสบที่
ไม่ใช่สเตียรอยด์อื่น ๆ (NSAIDs) เช่น ibuprofen (Advil, Motrin) และ naproxen (Aleve, Naprosyn); ไซโคลสปอ
ริน (Gengraf, Neoral, Sandimmune); ทาโครลิมัส (Prograf); หรือแวนโคมัยซิน หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้
โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที: สับสน; ปัสสาวะลดลง หรือบวมทีม่ือ เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง

หากคุณมีเอชไอวีหรือโรคเอดสท์ี่ไม่ไดร้ับการรักษาด้วยยา และคุณทานอะเดโฟเวียร์ การติดเชื้อเอชไอวีของคุณอาจรักษาได้
ยาก แจ้งแพทยห์ากคุณติดเชื้อเอชไอวีหรือเอดส์ หรือมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันกับคู่นอนมากกว่าหนึ่งคนหรือใชย้าฉีด
ข้างทาง แพทย์ของคุณอาจทดสอบคุณสําหรับการติดเชื้อเอชไอวีก่อนที่คุณจะเริ่มการรักษาด้วยอะดีโฟเวียรแ์ละเมื่อใดก็ได้
ระหว่างการรักษาของคุณเมื่อมโีอกาสทีคุ่ณจะติดเชื้อเอชไอวี

เมื่อใช้อะเดโฟเวียร์เพียงอย่างเดียวหรือใชร้่วมกับยาต้านไวรัสอื่นๆ อาจทําใหต้ับเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือเป็น
อันตรายถึงชีวิต และภาวะทีเ่รียกว่ากรดแลคติก (การสะสมของกรดในเลือด) ความเสี่ยงที่คุณจะเป็นโรคกรดแลคติกอาจสูงขึ้น
หากคุณเป็นผูห้ญิง หากคุณมนีํ้าหนักเกิน หรือถ้าคุณได้รับการรักษาด้วยยาสําหรับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBV) เป็น
เวลานาน แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคตับมาก่อน หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้
โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที: สับสน; มีเลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา ปัสสาวะสีเข้ม การ
เคลื่อนไหวของลําไสส้ีอ่อน หายใจลําบาก; ปวดท้องหรือบวม คลื่นไส้ อาเจียน; ปวดกล้ามเนื้อผิดปกติ เบื่ออาหารอย่างน้อยสอง
สามวัน ขาด
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ของพลังงาน อาการคล้ายไขห้วัดใหญ่ อาการคัน; รู้สึกหนาวโดยเฉพาะทีแ่ขนหรือขา อาการวิงเวียนศีรษะหรือหน้ามืด
; หัวใจเต้นเร็วหรือผิดปกติ หรืออ่อนแรงหรือเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

เก็บการนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณก่อน ระหว่าง และสองสามเดือนหลังการรักษาด้วยอะดีโฟเวียร์ 
แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่ออะดีโฟเวียรใ์น
ช่วงเวลานี้

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้อะดีโฟเวียร์

hy เป็นยานี้กําหนด?

Adefovir ใช้รักษาโรคตับอักเสบบเีรื้อรัง (ระยะยาว) (ตับบวมที่เกิดจากไวรัส) ในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปขีึ้นไป Adefovir อยู่ใน
กลุ่มยาที่เรียกว่า nucleotide analogs ทํางานโดยการลดปริมาณไวรัสตับอักเสบบี (HBV) ในร่างกาย อะเดโฟเวียรไ์ม่สามารถ
รักษาโรคตับอักเสบบีและไม่อาจป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคตับอักเสบบีเรื้อรังได้ เช่น โรคตับแข็งในตับหรือมะเร็งตับ อะเดโฟ
เวียร์ไม่อาจป้องกันการแพร่กระจายของโรคตับอักเสบบไีปยังผู้อื่นได้

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Adefovir มาในรูปแบบแท็บเล็ตที่จะรับประทานทางปาก มักรับประทานวันละครั้งโดยมีหรือไม่มีอาหาร รับประทานอะดีโฟเวียร์ในเวลา
เดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไมเ่ข้าใจ ใช้ 
adefovir ตามคําแนะนํา อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานอะดีโฟเวียร์

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้อะดีโฟเวียร์ ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดอะดีโฟเวียร์ สอบถามเภสัชกร
ของคุณเพื่อดรูายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพ
รอื่นๆ ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงยาที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่สําคัญและ lamivudine (Combivir, 
Epivir, Epivir-HBV, Epzicom, Triumeq หรือ Trizivir) หรือ tenofovir (Viread ใน Atripla ใน Complera ใน Stribild 
ใน Truvada) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง อย่าใชย้าอื่นใดใน
ขณะที่ทานอะเดโฟเวียรเ์ว้นแต่แพทยจ์ะแจ้งให้คุณทราบ

อย่าใช้ adefovir หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ หากคุณตั้งครรภข์ณะรับประทานอะดีโฟเวียร์ ใหต้ิดต่อ
แพทย์ของคุณ อย่าให้นมลูกขณะรับประทานอะดีโฟเวียร์

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ใหแ้จ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ยาอะดีโฟเวียร์
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ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

หากคุณจําปริมาณที่ไม่ได้รับในวันที่คุณควรจะทาน ให้ทานยาที่ลืมไปทันททีี่จําได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณจําขนาดยาที่ลืมไม่ไดจ้นกว่า
จะถึงวันถัดไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่ากินอะดีโฟเวียร์มากกว่าหนึ่งโดสในวัน
เดียวกัน อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

อะเดโฟเวียร์อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป
:

ความอ่อนแอ

ปวดหัว

ท้องเสีย

แก๊ส

อาหารไม่ย่อย

เจ็บคอ

อาการนํ้ามูกไหล

ผื่น

Adefovir อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่ใชย้านี้

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]
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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

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
ท้องเสีย

ไม่สบายท้อง

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

เฮปเซรา®
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เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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สําหรับใชใ้นเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a605024.html 4/4

http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help
https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

