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ดาคลาตาสเวียร์
ออกเสียงว่า (dak lat' เป็น vir)

สังเกต:

Daclastasvir ไม่มีจําหน่ายในสหรัฐอเมริกาอีกต่อไป

คําเตือนทีส่ําคัญ:

คุณอาจติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบแีล้ว (ไวรัสทีต่ิดตับและอาจทําใหต้ับถูกทําลายอย่างรุนแรง) แต่ไม่มีอาการของโรค ในกรณนีี้ 
การใชด้าคลาตาสเวียรอ์าจเพิ่มความเสี่ยงที่การติดเชื้อของคุณจะรุนแรงขึ้นหรือเป็นอันตรายถึงชีวิต และคุณจะมีอาการ แจ้ง
ให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยหรือเคยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี แพทย์ของคุณจะสั่งการตรวจเลือดเพื่อดูว่า
คุณมีหรือเคยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบหีรือไม่ แพทยข์องคุณจะตรวจสอบสัญญาณของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในระหว่าง
และหลายเดือนหลังการรักษาของคุณ หากจําเป็น แพทย์ของคุณอาจใหย้ารักษาโรคนีแ้ก่คุณก่อนและระหว่างการรักษาด้วยดา
คลาตาสเวียร์ หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนีร้ะหว่างหรือหลังการรักษา ให้โทรเรียกแพทย์ทันที:

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณอาจสั่งการทดสอบบางอย่างก่อน ระหว่าง และ
หลังการรักษาของคุณ เพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อดาคลาตาสเวียร์

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยาดาคลาตาสเวียร์

hy เป็นยานี้กําหนด?

Daclatasvir ใช้ร่วมกับยาอื่น (sofosbuvir [Solvadi]) เพื่อรักษาโรคตับอักเสบซีเรื้อรังบางชนิด (การติดเชื้อไวรัสต่อเนื่องที่
ทําลายตับ) Daclatasvir อยู่ในกลุ่มยาต้านไวรัสที่เรียกว่าไวรัสตับอักเสบซี (HCV) NS5A inhibitors ทํางานโดยหยุดไวรัสทีท่ําให้
เกิดโรคตับอักเสบซีไม่ให้แพร่กระจายภายในร่างกาย ไม่ทราบว่า Daclatasvir ป้องกันการแพรก่ระจายของโรคตับอักเสบซไีปยังผู้
อื่นได้หรือไม่

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a615044.html 1/4

TITLE - DACLATASVIR / DAKLINZA MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN THAI

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-daclatasvir-daklinza-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a615044.html


14/4/22, 14:59 น. ดาคลาตาสเวียร์ สมุนไพรยาและอาหารเสริม

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Daclatasvir มาในรูปแบบแท็บเล็ตที่จะรับประทานทางปาก มักจะมีหรือไม่มีอาหารวันละครั้ง ต้องใช้ Daclatasvir ร่วมกับ 
sofosbuvir โดยปกติเป็นเวลา 12 สัปดาห์ ใช้ daclatasvir ในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยาอย่าง
ระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้ daclatasvir ตามคําแนะนํา อย่ากินมากหรือน้อยห
รือใชบ้่อยกว่าที่แพทยข์องคุณกําหนด

ทานดาคลาตาสเวียรต์่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานดาคลาตาสเวียร์หรือโซโฟสบเูวียร์โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานดาคลาตาสเวียร์

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาดาคลาตาสเวียร์ ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดดาคลาตาสเวียร์ สอบถาม
เภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณกําลังใช้ carbamazepine (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol, Teril), 
phenytoin (Dilantin, Phenytek), rifampin (Rifadin, Rimactane, ใน Rifamate, Rifater) หรือสาโทเซนต์จอห์น 
แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานดาคลาตาสเวียร์ถ้าคุณกําลังใช้ยาเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง

แจ้งแพทยแ์ละเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังรับประทานหรือวางแผนทีจ่ะใช้ยาทีส่ั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์อื่นใด อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: amiodarone 

(Nexterone, Pacerone); ยาปฏิชีวนะบางชนิด เช่น clarithromycin (Biaxin ใน Prevpac), nafcillin, rifapentine (Priftin) และ telithromycin (Ketek); ยาต้านเชื้อรา

บางชนิด เช่น itraconazole (Onmel, Sporanox), ketoconazole, posaconazole (Noxafil) และ voriconazole (Vfend); bosentan (Tracleer); buprenorphine 

และ naloxone (Suboxone, Zubsolv); ยาลดคอเลสเตอรอลบางชนิด (สแตติน) เช่น atorvastatin (Lipitor ใน Caduet), fluvastatin (Lescol), pitavastatin (Livalo), 

pravastatin (Pravachol), rosuvastatin (Crestor) และ simvastatin (Flolipid, Zocor ใน Vytorin); ยาทีม่ี cobicistat (Stribild); ดาบิกาทราน (Pradaxa); เดกซาเมทา

โซน; ดิจอกซิน (ลานอกซิน); efavirenz (Sustiva ใน Atripla), etravirine (Intelence); สารยับยั้งโปรตีเอสเอชไอวีบางชนิดเช่น atazanavir (Reyataz ใน Evotaz), 

indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir ใน Kaletra, Technivie, Viekira Pak) และ saquinavir (Invirase); โมดาฟินิล (โพรวิจิล); เนฟาโซโดน; 

เนวิราพีน (Viramune); และวาร์ฟาริน (Coumadin, Jantoven) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวน

มากอาจมีปฏิกิริยากับดาคลาตาสเวียร์ ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดทีคุ่ณกําลังใช้ แม้แตย่าที่ไมป่รากฏในรายการนี้ nelfinavir (Viracept), ritonavir 

(Norvir, ใน Kaletra, Technivie, Viekira Pak) และ saquinavir (Invirase); โมดาฟินิล (โพรวิจิล); เนฟาโซโดน; เนวิราพีน (Viramune); และวารฟ์าริน (Coumadin, 

Jantoven) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมปีฏิกิริยากับดาคลาตาสเวียร์ ดังนั้นโปรด

แจ้งใหแ้พทยท์ราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดทีคุ่ณกําลังใช้ แม้แต่ยาที่ไม่ปรากฏในรายการนี้ nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, ใน Kaletra, Technivie, Viekira Pak) และ 

saquinavir (Invirase); โมดาฟนิิล (โพรวจิิล); เนฟาโซโดน; เนวิราพีน (Viramune); และวาร์ฟาริน (Coumadin, Jantoven) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจ

สอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมีปฏิกิริยากับดาคลาตาสเวียร์ ดังนั้นโปรดแจ้งใหแ้พทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้แตย่าทีไ่ม่

ปรากฏในรายการนี้

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยปลูกถ่ายตับ โรคตับชนิดอื่นที่ไม่ใชโ่รคตับอักเสบซี หรือโรคหัวใจ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับประทานดาคลาตาส
เวียร์ ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่
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ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

หากคุณจําปริมาณที่ไม่ได้รับในวันที่คุณควรจะกิน ให้ทานยาทีล่ืมไปทันทีทีจ่ําได้ในวันนั้น อย่างไรก็ตาม หากคุณจําขนาดยาที่ลืมไม่ได้
จนกว่าจะถึงวันถัดไป ให้ข้ามขนาดยาทีล่ืมไปและดําเนินการตามตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่ารับประทานสองครั้งในวันเดียวกัน

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Daclatasvir อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

ปวดหัว

ท้องเสีย

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณกําลังใช้อะมิโอดาโรนอยู่ด้วย และพบอาการเหล่านี้หรืออยู่
ในส่วนคําเตือนทีส่ําคัญ ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที:

ใกล้จะเป็นลมหรือเป็นลม

อาการวิงเวียนศีรษะหรือมึนหัว

อ่อนแอหรือรู้สึกไม่สบาย

หายใจถี่

อาการเจ็บหน้าอก

ปัญหาความจํา

ความสับสน

Daclatasvir 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
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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
ตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

ดักลินซ่า®

แก้ไขล่าสุด - 07/15/2020

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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สําหรับการใชง้านเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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