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คําเตือนทีส่ําคัญ:

ไม่ควรใช้ Bictegravir, emtricitabine และ tenofovir เพื่อรักษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBV; แจ้งแพทย์หากคุณมี
หรือคิดว่าคุณอาจติดเชื้อ HBV แพทย์ของคุณอาจทดสอบคุณเพื่อดูว่าคุณมี HBV หรือไม่ก่อนเริ่มการรักษาด้วย 
bictegravir, emtricitabine และ tenofovir หากคุณมี HBV และรับประทาน bictegravir, emtricitabine และ 
tenofovir อาการของคุณอาจแย่ลงทันทีเมื่อคุณหยุดใช้ bictegravir, emtricitabine และ tenofovir

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะตรวจคุณและสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารก่อน 
ระหว่าง และเป็นประจําเป็นเวลาหลายเดือนหลังจากที่คุณหยุดทานบิกเตกราเวียร์ เอ็มทริซิทาไบน์ และทีโนโฟเวียร์ เพื่อดูว่า 
HBV ของคุณแย่ลงหรือไม่

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยาบกิเตกราเวียร์ เอ็มทริซิทาไบน์ และทีโนโฟเวียร์

hy เป็นยานี้กําหนด?

การรวมกันของ bictegravir, emtricitabine และ tenofovir ใช้ในการรักษาการติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV) 
ในผู้ใหญ่และเด็กบางคนทีม่ีนํ้าหนักอย่างน้อย 55 ปอนด์ (25 กก.) ทีไ่ม่เคยได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสหรือผู้ทีม่ีความเสถียรต่อ
ผู้อื่น การรักษาด้วยยาต้านไวรัส Bictegravir อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า integrase strand transfer inhibitors (INSTIs) 
Emtricitabine และ tenofovir อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NRTIs) การรวมกัน
ของ bictegravir, emtricitabine และ tenofovir ทํางานโดยการลดปรมิาณเอชไอวีในร่างกาย แม้ว่าบิกเตกราเวียร์ เอ็มทริซิทา
ไบน์ และทีโนโฟเวียร์จะไมส่ามารถรักษาเอชไอวีได้ ยาเหล่านีอ้าจลดโอกาสทีคุ่ณจะเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ทีไ่ด้มา และโรค
ที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี เช่น การติดเชื้อรุนแรงหรือมะเร็ง การใชย้าเหล่านีค้วบคู่ไปกับการฝึกมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยและ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตอื่นๆ อาจลดความเสี่ยงในการแพร่หรือแพร่เชื้อไวรัสเอชไอวีไปยังผู้อื่น

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

การรวมกันของ bictegravir, emtricitabine และ tenofovir มาเป็นยาเม็ดที่รับประทานทางปาก มักรับประทานวันละครั้งโดยมี
หรือไม่มีอาหาร รับประทานบิกเตกราเวียร์ เอ็มทริซิทาไบน์ และทีโนโฟเวียร์รอบๆ
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เวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอใหแ้พทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณ
ไม่เข้าใจ ใช้ยาบิกเตกราเวียร์ เอ็มทรซิิทาไบน์ และทโีนโฟเวียรต์ามที่กําหนด อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์ของคุณ
กําหนด

ทานบิกเตกราเวียร์ เอ็มทรซิิทาไบน์ และทโีนโฟเวียรต์่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานบิกเตกราเวียร์ เอ็มทริซทิาไบน์ และ
ทีโนโฟเวียร์โดยไม่ไดป้รึกษาแพทย์ หากคุณหยุดทานบิกเตกราเวียร์ เอ็มทริซิทาไบน์ และทีโนโฟเวียร์แม้ในช่วงเวลาสั้นๆ หรือ
ข้ามขนาดยา ไวรัสอาจดื้อต่อยาและอาจรักษายากกว่า

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานบิกเตกราเวียร์ เอ็มทริซิทาไบน์ และทีโนโฟเวียร์
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ bictegravir, emtricitabine และ tenofovir ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในยา
เม็ด bictegravir, emtricitabine และ tenofovir สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังใชโ้ดเฟติไลด์ (Tikosyn) หรือ rifampin (Rifadin, Rimactane, ใน 
Rifamate, ใน Rifater) แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานบิกเตกราเวียร์ เอ็มทรซิิทาไบน์ และทโีนโฟเวียร์ หากคุณกําลังใช้
ยาเหล่านี้อยู่

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพ
รอื่นๆ ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: acyclovir (Zovirax); carbamazepine (Carbatrol, 
Epitol, Equetro, Tegretol, Teril); ซิโดโฟเวียร;์ แกนซิโคลเวียร์ (Valcyte); เจนตามิซิน; ยาอื่น ๆ เพื่อรักษาไวรัสภูมิคุ้มกัน
บกพร่องของมนุษย์ (HIV); เมตฟอร์มิน (Glucophage, Riomet); ยาต้านการอักเสบ nonsteroidal (NSAIDs) เช่น 
ibuprofen (Advil, Motrin) และ naproxen (Aleve, Naprosyn); ออกซ์คาร์บาซีพีน (Trileptal); ฟีโนบาร์บิทัล; ฟนีิโทอิน 
(Dilantin, Phenytek); ไรฟาบูติน (ไมโคบูติน); ไรฟาเพนทีน (Priftin); ritonavir (Norvir ใน Kaletra); วาลาไซโคลเวียร์ 
(Valtrex); และวาลแกนซิโคลเวียร์ (Valcyte) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับ
ผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมปีฏิกิริยากับ bictegravir, emtricitabine และ tenofovir ดังนั้นควรแจ้งให้แพทย์
ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แมก้ระทั่งยาทีไ่ม่ปรากฏในรายการนี้

หากคุณกําลังทานยาลดกรดที่มแีคลเซียม แมกนีเซียม อลมูิเนียม (Maalox, Mylanta, Tums, อื่นๆ) หรือ sucralfate 
(Carafate) ให้ทาน bictegravir, emtricitabine และ tenofovir ในขณะท้องว่าง 2 ชั่วโมงก่อนทานยาลดกรดหรือ 
sucralfate

หากคุณกําลังทานธาตุเหล็กหรืออาหารเสริมแคลเซียม ใหท้านควบคู่ไปกับอาหาร

บอกแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ผลิตภัณฑส์มุนไพรอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์น

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยมีหรือเคยมีอาการตามที่ระบไุว้ในหัวข้อคําเตือนทีส่ําคัญหรือการติดเชื้อชนิดใด
ก็ตามที่ไม่หายไปหรือเกิดขึ้นแล้วไป เช่น วัณโรค (TB; ชนิดของการติดเชื้อในปอด) หรือ cytomegalovirus (CMV; การติด
เชื้อไวรัสทีอ่าจทําใหเ้กิดอาการในผู้ทีม่ีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ) หรือโรคไต

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณกําลังตั้งครรภ์ขณะรับประทานบิก
เตกราเวียร์ เอ็มทริซิทาบีน และทีโนโฟเวียร์ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณ ที่คุณไม่ควร
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ให้นมแม่หากคุณติดเชื้อเอชไอวีหรือหากคุณกําลังใชย้าบกิเตกราเวียร์ เอ็มทรซิิทาไบน์ และทโีนโฟเวียร์

คุณควรรู้ว่าในขณะที่คุณใช้ยาเพื่อรักษาการติดเชื้อเอชไอวี ระบบภูมิคุ้มกันของคุณอาจแข็งแรงขึ้น และเริ่มต่อสูก้ับการติดเชื้อ
อื่นๆ ที่มีอยู่แล้วในร่างกายของคุณหรือทําให้เกิดภาวะอื่นๆ นีอ้าจทําให้คุณพัฒนาอาการติดเชื้อหรือเงื่อนไขเหล่านั้น หากคุณมี
อาการใหม่หรืออาการแย่ลงระหว่างการรักษาด้วยยา bictegravir, emtricitabine และ tenofovir โปรดแจ้งใหแ้พทย์ทราบ

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Bictegravir, emtricitabine และ tenofovir อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหาก
อาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไม่หายไป:

ท้องเสีย

คลื่นไส้

อาเจียน

ปวดหัว

หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านี้หรือตามที่ระบไุว้ในส่วนคําเตือนที่สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที
หรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

ปัสสาวะน้อยลง

อาการบวมทีเ่ท้าและข้อเท้า

ความเหนื่อยล้า

หายใจถี่

หายใจเร็ว

หัวใจเต้นเร็วหรือผิดปกติ

ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน

มือและเท้าสเีย็นหรือสีนํ้าเงิน

ปัสสาวะสีเหลืองเข้มหรือสีนํ้าตาล

การเคลื่อนไหวของลําไสส้ีอ่อน

ผิวหรือตาเหลือง

เบื่ออาหาร

ความอ่อนแอ
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ความเหนื่อยล้า

อาการวิงเวียนศีรษะหรือมึนหัว

Bictegravir, emtricitabine และ tenofovir 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)

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

จัดเตรียม bictegravir, emtricitabine และ tenofovir ไว้ในมือ อย่ารอจนกว่าคุณจะหมดยาเพื่อเติมใบสั่งยาของคุณ

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