
รับข้อมูลด้านสาธารณสุขล่าสุดจาก CDC

ข้อมูลยา
ออกเสียง:Elvitegravir / Cobicistat / Emtricitabine / เทโนโฟเวียร์ Disoproxil Fumarate 

ชื่อแบรนด์:Stribid

ชื่ออื่น: EVG / COBI / FTC / TDF, EVG / c / TDF / FTC

ระดับยา:ยาผสม
Integrase Strand Transfer Inhibitor (เอลวเิตกราเวียร)์

Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor (emtricitabine, tenofovir DF) สารเพิ่ม

ประสิทธิภาพทางเภสัชจลนศาสตร์ (cobicistat)
ภาพยา: (คลิกเพื่อดูภาพขยาย)

อะไรคือสิ่งสําคัญที่สุดที่ต้องรู้เกี่ยวกับ Stribid?

Stribild สามารถทําให้เกิดผลข้างเคียงทีร่้ายแรงและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ซึ่งรวมถึงการสะสมของกรด
แลคติก ในเลือด (กรดแลคตกิ),ตับปัญหา, ปัญหาไตใหมห่รือเลวลง, รวมทั้งไตวาย, และปฏิกิริยาระหว่าง
ยา.

ติดต่อผู้ใหบ้ริการดูแลสุขภาพของคุณทันที หากคุณมีอาการใด ๆ ต่อไปนี้ทีอ่าจเป็นสัญญาณของกรดแล
คติก:

ความอ่อนแอหรือความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

ปวดกล้ามเนื้อผิดปกติ

หายใจถี่หรือหายใจเร็ว

ปวดท้องมีอาการคลื่นไส้อาเจียน
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มือและเท้าเย็นหรือนํ้าเงิน

อาการวิงเวียนศีรษะหรือหน้ามืด

หัวใจเต้นเร็วหรือผิดปกติ

ติดต่อผู้ใหบ้ริการดูแลสุขภาพของคุณทันที หากคุณมีอาการใด ๆ ต่อไปนี้ทีอ่าจเป็นสัญญาณของปัญหาตับ:

ผิวเหลืองหรือตาขาว (โรคดีซ่าน)

ปัสสาวะสีเข้ม

การเคลื่อนไหวของลําไส้สีอ่อน

เบื่ออาหารเป็นเวลาหลายวันหรือนานกว่านั้น

คลื่นไสห้รืออาเจียน

ปวด ปวด หรือกดเจ็บที่ด้านขวาของท้อง/ช่องท้อง

อาการคัน

หากคุณมีทั้งเอชไอวีและการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี(HBV) และรับ Stribild, HBV . ของคุณ การ
ติดเชื้ออาจแยล่ง (ลุกเป็นไฟ) หากคุณหยุดทาน Stribild อย่าหยุดทาน Stribild โดยไมไ่ด้พูดคุยกับ
ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณก่อน

ติดต่อผู้ใหบ้ริการดูแลสุขภาพของคุณทันที หากคุณมีอาการใด ๆ ต่อไปนี้ทีอ่าจเป็นสัญญาณของปัญหาไต
ทีแ่ย่ลง (เรียกว่าแฟนโคนีซนิโดรม) ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับยาที่มี tenofovir:

ปวดกระดูกไม่หายหรือแย่ลง

ปวดแขน มือ ขา หรือเท้า

กระดูกหัก

ปวดกล้ามเนื้อหรืออ่อนแรง

การใช้ Stribild ร่วมกับยาบางชนิดอาจทําให้เกิดผลข้างเคียงทีร่้ายแรงถึงชีวิตได้แจ้งผู้ให้บริการดูแล
สุขภาพของคุณเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณใช้ รวมทั้งยาทีต่้องสั่งโดยแพทยแ์ละทีซ่ื้อเองจากร้านขายยา วิตามิน 
และอาหารเสริมสมุนไพร

ในขณะทีใ่ช้ Stribild สิ่งสําคัญคือต้องนัดหมายทั้งหมดของคุณกับผูใ้ห้บริการด้านการดูแลสุขภาพของ
คุณ

Stribild คืออะไร?

Stribild เป็นยาตามใบสั่งแพทย์ที่ไดร้ับการอนุมัตจิากUSสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา(FDA) สําหรับการ
รักษาผูต้ิดเชื้อเอชไอวใีนผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปขีึ้นไปทีม่ีนํ้าหนักอย่างน้อย 77 ปอนด์ (35 กก.) และตรงตามข้อ
กําหนดบางประการตามที่ผู้ให้บริการด้านสุขภาพกําหนด

https://clinicalinfo.hiv.gov/en/drugs/elvitegravir-cobicistat-emtricitabine-tenofovir-disoproxil-fumarate/patient 2/6

https://clinicalinfo.hiv.gov/custom-ajax/get-dialog-content
https://clinicalinfo.hiv.gov/custom-ajax/get-dialog-content
https://clinicalinfo.hiv.gov/custom-ajax/get-dialog-content
https://clinicalinfo.hiv.gov/custom-ajax/get-dialog-content
https://clinicalinfo.hiv.gov/custom-ajax/get-dialog-content


15/4/22, 09:39 น. Elvitegravir / Cobicistat / Emtricitabine / Tenofovir Disoproxil Fumarate - ผู้ป่วย | NIH

Stribid เป็นเชื้อ HIV ทีส่มบูรณ์สูตรการรักษาและควรไม่ใชร้่วมกับยาเอชไอวีอื่น ๆ

Stribild มียาสีช่นิด: เอลวิเทกราเวียร์,cobicistat,เอ็มทริซิทาไบน์, และเทโนโฟเวียร์ ไดโซพรอกซิล ฟูมาเรต
.

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Stribild ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี โปรดดูที่แนวทางการใช้ยาต้านไวรัสในผู้ใหญ่และวัย
รุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวีและแนวทางการใช้ยาต้านไวรัสในเด็กติดเชื้อเอชไอวี.

ยาเอชไอวีไม่สามารถรักษาเอชไอว/ีเอดส์ได้ แต่การทานยาเอชไอวีทุกวันจะช่วยให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีมชีีวิตที่ยืนยาวขึ้น
และมีสุขภาพดขีึ้น ยาเอชไอวียังช่วยลดความเสี่ยงของเอชไอวีการแพร่เชื้อ. หากคุณกําลังใช้ยาเอชไอวี อย่าลด ข้าม 
หรือหยุดใช้ยาเว้นแต่ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพจะบอกคุณ

ฉันควรบอกผูใ้ห้บริการดูแลสุขภาพของฉันก่อนรับประทาน Stribild 
อย่างไร

ก่อนรับประทาน Stribild บอกผูใ้ห้บริการดูแลสุขภาพของคุณ:

หากคุณแพย้า HIV ใดๆ ใน Stribild (elvitegravir,cobicistat,เอ็มทรซิทิาไบน,์ หรือ เทโนโฟเวียร์ ไดโซพร
อกซิล ฟูมาเรต) หรือยาอื่นๆ

หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับตับ รวมทั้งการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBV)

หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับไต

หากคุณมีปัญหาเรื่องกระดูก

หากคุณมีโรคประจําตัวอื่นๆ

หากคุณกําลังตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ ไมค่วรใช้ Stribild ในระหว่างตั้งครรภ์เพราะอาจมยีาในร่างกาย
ไม่เพียงพอในระหว่างตั้งครรภ์ พูดคุยกับผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ใช้ Stribild ระหว่างตั้งครรภ์ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Stribild ในระหว่างตั้งครรภ์ โปรดดทูีค่ํา
แนะนําสําหรับการใช้ยาต้านไวรัสในหญิงตั้งครรภ์ทีต่ิดเชื้อเอชไอวีและการแทรกแซงเพื่อลดการแพรเ่ชื้อเอชไอวีใน
ปรกิําเนิดในสหรัฐอเมริกา.

หากคุณกําลังให้นมลูกหรือวางแผนที่จะให้นมลูก สําหรับผู้หญิงทีต่ิดเชื้อ HIV ในสหรัฐอเมริกา แนวปฏิบัตไิม่แนะนํา
ใหเ้ลี้ยงลูกด้วยนม ก่อนทีลู่กน้อยของคุณจะเกิด หรือถ้าคุณกําลังให้นมลูกอยู่แล้ว ให้พูดคุยกับผู้ให้บริการดูแล
สุขภาพของคุณเพื่อหารือเกี่ยวกับทางเลือกอื่นในการให้นมลูกของคุณ

หากคุณกําลังใชฮ้อร์โมนการคุมกําเนิดแบบอิงตาม (เช่น ยาเม็ด การปลูกถ่าย หรือวงแหวนในช่องคลอด) ผูใ้ห้
บริการดูแลสุขภาพของคุณอาจแนะนําให้คุณใชรู้ปแบบการคุมกําเนิดเพิ่มเติมหรือทางเลือกอื่นในขณะที่ใช้ Stribild 
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การคุมกําเนิดและยาเอชไอวีในเวลาเดียวกัน โปรดดทูี่ HIVinfoเอชไอวีและการ
คุมกําเนิด Infographic.

เกี่ยวกับยาตามใบสั่งแพทยแ์ละยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สมุนไพร (รวม
ถึงสาโทเซนต์จอห์น) ที่คุณกําลังรับประทานหรือวางแผนที่จะใช้Stribild อาจส่งผลต่อวิธีการทํางานของยา
หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ และยาหรือผลิตภัณฑอ์ื่น ๆ อาจส่งผลต่อวิธีการ
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Stribild ทํางานการใช้ Stribild ร่วมกับยาหรือผลิตภัณฑบ์างชนิดอาจทําให้เกิดอาการข้างเคียงที่ร้ายแรง
ถึงชีวิตได้

ฉันจะใช้ Stribild ได้อย่างไร?

Stribid มาในรูปแบบแท็บเล็ต แต่ละเม็ดประกอบด้วย:

เอลวเิตกราเวียร์ 150 มก

150 มก.cobicistat

200 มก.เอ็มทริซิทาไบน์

300 มก.เทโนโฟเวียร์ ไดโซพรอกซิล ฟูมาเรต

ใช้ Stribild ตามคําแนะนําของผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณ

รับประทาน Stribild ทางปากและอาหาร อย่าใช้ Stribild ร่วมกับยาเอชไอวีอื่น ๆ

หากคุณต้องการทานยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ (ยาลดกรด) ทีม่อีะลูมิเนียมและแมกนีเซยีมไฮดรอกไซดห์รือแคลเซียม
คาร์บอเนตระหว่างการรักษาด้วย Stribild ใหท้านยา Stribild อย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนหรือหลังใช้ยา

หากคุณรับประทาน Stribild มากเกินไป โปรดติดต่อผู้ให้บริการดูแลสุขภาพหรือศูนยค์วบคุมพิษในพื้นที่ (1- 
800-222-1222) ทันที หรือไปทีห่้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลทีใ่กล้ที่สุด

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ Stribild โปรดดทูี่ฉลากยา อย..

ฉันควรทําอย่างไรหากลืมทานยา?

หากคุณพลาดปริมาณของ Stribild ใหก้ินยาที่ลืมไปทันททีี่นึกได้ แต่ถ้าใกล้ถึงเวลาทีต่้องทานมื้อต่อไป ให้ข้ามมื้อที่
ลืมไปและทานมื้อต่อไปตามเวลาปกติ อย่ารับประทานสองครั้งพร้อมกันเพื่อชดเชยการไม่ได้รับยา

Stribild ทําให้เกิดผลข้างเคียงอะไรได้บ้าง?

Stribild อาจทําใหเ้กิดอาการข้างเคียง ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรงตามที่ระบุไว้ข้างต้น ผลข้างเคียงหลายอย่างจากยา
เอชไอวี เช่น อาการคลื่นไส้หรือเวียนศีรษะเป็นครั้งคราว สามารถจัดการได้ ดูเอกสารข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ HIVinfo บน ยาเอช
ไอวีและผลข้างเคียงสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม.

ผลข้างเคียงที่เป็นไปได้อื่น ๆ ของ Stribild ได้แก่ :

ปัญหากระดูก ได้แก่ ปวดกระดูก ซีด หรือผอมบาง (ภาวะกระดูกพรุน) ซึ่งอาจนําไปสู่การแตกหัก

การเปลี่ยนแปลงใน .ของคุณระบบภูมิคุ้มกัน(เรียกว่าการอักเสบของการสร้างภูมิคุ้มกันใหม่หรือไอริส) IRIS 
เป็นภาวะทีบ่างครั้งเกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกันเริ่มฟื้นตัว aer

https://clinicalinfo.hiv.gov/en/drugs/elvitegravir-cobicistat-emtricitabine-tenofovir-disoproxil-fumarate/patient 4/6

https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=74ae2a93-b267-444c-8f0f-a2a6522260ee
https://clinicalinfo.hiv.gov/custom-ajax/get-dialog-content
https://clinicalinfo.hiv.gov/fact-sheet/hiv-medicines-and-side-effects
https://clinicalinfo.hiv.gov/drugs/cobicistat/patient
https://clinicalinfo.hiv.gov/drugs/emtricitabine/patient
https://clinicalinfo.hiv.gov/drugs/tenofovir-disoproxil-fumarate/patient
https://clinicalinfo.hiv.gov/custom-ajax/get-dialog-content
https://clinicalinfo.hiv.gov/custom-ajax/get-dialog-content
https://clinicalinfo.hiv.gov/custom-ajax/get-dialog-content


15/4/22, 09:39 น. Elvitegravir / Cobicistat / Emtricitabine / Tenofovir Disoproxil Fumarate - ผู้ป่วย | NIH

การรักษาด้วยยาเอชไอวี เมื่อระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้น ก็อาจมีการตอบสนองเพิ่มขึ้นต่อการติดเชื้อทีซ่่อนอยู่
ก่อนหน้านี้

บอกผูใ้ห้บริการดูแลสุขภาพของคุณหากคุณมีผลข้างเคียงที่รบกวนจิตใจคุณหรือไม่หายไป

สิ่งเหล่านี้ไม่ใชส่ิ่งที่เป็นไปได้ทั้งหมดของ Stribild หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลข้างเคียงที่เป็นไปได้ของ 
Stribild โปรดอ่านฉลากยาหรือแพคเกจใส่หรือพูดคุยกับผู้ให้บริการดูแลสุขภาพหรือเภสัชกรของคุณ

คุณสามารถรายงานผลข้างเคียงต่อ FDA ได้ที่ 1-800-FDA-1088 (1-800-332-1088) หรือออนไลน์.

Stribild ควรเก็บไว้อย่างไร?

เก็บ Stribild ไวท้ี่อุณหภูมิห้อง 68 ° F ถึง 77 ° F (20 ° C ถึง 25 ° C)

เก็บ Stribild ไว้ในภาชนะทีเ่ข้ามาและปิดภาชนะให้แน่น หากภาชนะมีสารทําใหแ้ห้งเป็นห่อเล็กๆ (เรียกว่าสารดูด
ความชื้น) ห้ามนําออก สารดูดความชื้นช่วยปกป้องยาจากความชื้น

อย่าใช้ Stribild หากซีลเดิมเหนือช่องเปิดของภาชนะชํารุดหรือขาดหายไป

ทิ้ง Stribild ที่ไม่ต้องการหรือหมดอายุแล้ว (ล้าสมัย) ทิ้งไป ติดตามแนวทางของอย.เกี่ยวกับวิธีการทิ้งยาทีไ่ม่ได้ใช้
อย่างปลอดภัย

เก็บ Stribild และยาทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก

ฉันสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Stribild ได้ที่ไหน?

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Stribild ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี โปรดดูทีแ่นวทางการใชย้าต้านไวรัสในผู้ใหญแ่ละ
วัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวแีละแนวทางการใชย้าต้านไวรัสในเด็กติดเชื้อเอชไอวี.

สรุปยาเวอร์ชันผู้ป่วยนีอ้ิงตามฉลากของ FDA ต่อไปนี:้ยาเม็ด. ส่วนข้อมูลการให้คําปรึกษาผู้ป่วยบนฉลากมี
ข้อมูลสําหรับผู้ที่รับประทาน Stribild

การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Stribild จากClinicalTrials.gov.

รายการของยาเอชไอวีที่ผ่านการรับรองโดย FDAจาก HIVinfo

ข้อมูลผู้ผลิต

Gilead Sciences, Inc.
หมายเลขหลัก: 800-445-3235 ความ
ช่วยเหลือผู้ป่วย: 800-226-2056

สอบทานล่าสุด: 8 ตุลาคม 2021
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