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hy เป็นยานี้กําหนด?

Dolutegravir ใชร้่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษาการติดเชื้อไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV) ในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 4 
สัปดาห์ขึ้นไปที่มีนํ้าหนักอย่างน้อย 6.6 ปอนด์ (3 กก.) นอกจากนีย้ังใช้ร่วมกับ rilpivirine (Edurant) เพื่อรักษา HIV ใน
ผู้ใหญ่บางคนเพื่อทดแทนยา HIV ปัจจุบันที่กินเวลาอย่างน้อย 6 เดือน Dolutegravir อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า HIV 
integrase inhibitors มันทํางานโดยการลดปริมาณเอชไอวีในเลือดของคุณและเพิ่มจํานวนเซลล์ภูมิคุ้มกันที่ช่วยต่อสู้กับ
การติดเชื้อในร่างกายของคุณ แม้ว่าโดลเูทกราเวียร์จะไม่สามารถรักษาเอชไอวีได้ แต่การใช้ยาร่วมกับยาอื่นๆ อาจลดโอกาสที่
คุณจะเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ทีไ่ด้มา และโรคที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี เช่น การติดเชื้อร้ายแรงหรือมะเร็ง

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Dolutegravir มาในรูปแบบแท็บเล็ตและเป็นแท็บเล็ตสําหรับระงับ (แท็บเล็ตที่ละลายในของเหลว) เพื่อรับประทานทางปาก มัก
รับประทานวันละครั้งหรือสองครั้งโดยมีหรือไม่มีอาหาร ทานโดลูเทกราเวียร์ในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลาก
ยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ทานโดลูเทกราเวียร์ตรงตามที่กํากับไว้ 
อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่แพทยข์องคุณกําหนด

ห้ามเคี้ยว ตัด หรือบดเม็ดยาระงับช่องปาก คุณสามารถกลืนทั้งเม็ดทีละเม็ดหรือผสมกับนํ้าดื่มก่อนใช้

หากคุณผสมยาเม็ดสําหรับแขวนลอยทางปากในนํ้าดื่ม ให้เพิ่มจํานวนเม็ดที่กําหนดลงในถ้วยตวง ถ้าใช้สารแขวนลอยในช่อง
ปาก 1 หรือ 3 เม็ด ให้เติมนํ้าดื่ม 1 ช้อนชา (5 มล.) ลงในถ้วย หากรับประทานยาระงับช่องปาก 4, 5 หรือ 6 เม็ด ให้เติมนํ้าดื่ม 
2 ช้อนชา (10 มล.) ลงในถ้วย อย่าใช้ของเหลวอื่น ๆ ในการละลายแท็บเล็ต หมุนถ้วยเป็นเวลา 1 หรือ 2 นาทีหรือจนกว่าส่วน
ผสมจะละลายหมด ส่วนผสมจะขุ่น เมื่อยาเม็ดสําหรับสารแขวนลอยละลายหมด ให้ดื่มส่วนผสมนั้นทันทีหลังจากผสม หากผ่าน
ไปนานกว่า 30 นาทีหลังจากผสมส่วนผสมแล้ว ให้ทิ้งส่วนผสมนั้นทิ้ง

หากให้ยาเม็ดสําหรับผสมสารแขวนลอยแก่เด็ก ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารับประทานยาตั้งตรง หากมีส่วนผสมเหลืออยู่ในถ้วย ให้
เติมนํ้าดื่มอีก 1 ช้อนชา (5 มล.) ลงในถ้วย
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หมุนวนและมอบให้เด็กทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กได้รับยาเต็มที่

หากให้ยาเม็ดสําหรับสารแขวนลอยแก่ทารก ให้ใช้กระบอกฉีดยาที่ให้มาเพื่อวัดและให้ขนาดยา วางปลายเข็มฉีดยาลงในถ้วย
ตวงยาด้วยส่วนผสมที่เตรียมไว้เพื่อดึงเข้าไปในกระบอกฉีดยา วางปลายกระบอกฉีดยาในช่องปากเข้าไปในปากของเด็กโดยชิด
ด้านในของแก้ม ค่อย ๆ กดลูกสูบเพื่อให้ยาช้าๆ ให้เวลาทารกกลืนส่วนผสมลงไป เติมนํ้าดื่มอีก 1 ช้อนชา (5 มล.) ลงในถ้วย
แล้วคนให้เข้ากัน วาดส่วนผสมที่เหลือลงในกระบอกฉีดยาแล้วมอบให้ทารกทั้งหมด ทําซํ้าหากมีส่วนผสมใดหลงเหลืออยู่ใน
กระบอกฉีดยาเพื่อให้แน่ใจว่าทารกได้รับปริมาณเต็มที่ ควรให้ส่วนผสมแก่ทารกภายใน 30 นาทหีลังจากผสม หลังจากให้ยา
แล้ว ให้ล้างถ้วยและส่วนเข็มฉีดยาแยกกันด้วยนํ้า

อย่าเปลี่ยนจากแท็บเล็ตเป็นแท็บเล็ตสําหรับการระงับโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ก่อน

ทานโดลูเตกราเวียร์ต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานโดลเูตกราเวียร์โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ เมื่อปริมาณโดลูเตกราเวียร์
ของคุณเหลือน้อย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรให้มากขึ้น หากคุณหยุดทานโดลเูตกราเวียร์หรือพลาดการทานยา อาการของ
คุณอาจแย่ลงและยากต่อการรักษาด้วยยา

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานโดลเูทกราเวียร์
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้โดลเูตกราเวียร์ ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในยาเม็ดโดลเูตกราเวียร์ 
สอบถามเภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิตเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณกําลังใช้โดเฟติไลด์ (Tikosyn) แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทาน
โดลูเทกราเวียรห์ากคุณกําลังใช้ยานี้

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังรับประทานหรือวางแผนที่จะใช้ยาที่สั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์
อื่นใด อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: dalfampridine (Ampyra); ยาอื่น ๆ สําหรับเอชไอวีรวมถึง efavirenz (Sustiva ใน 
Atripla), etravirine (Intelence), fosamprenavir (Lexiva) ที่ถ่ายด้วย ritonavir (Norvir), nevirapine 
(Viramune) และ tipranavir (Aptivus) ทีถ่่ายด้วย ritonavir (Norvir); ยาบางชนิดสําหรับอาการชักรวมถึง 
carbamazepine (Carbatrol, Equetro, Tegretol), oxcarbazepine (Oxtellar XR, Trileptal), 
phenobarbital และ phenytoin (Dilantin, Phenytek); เมตฟอร์มนิ (Glumetza, Glucophage, Riomet); และ
ไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane, ใน Rifamate, ใน Rifater) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบ
คุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

หากคุณกําลังทานยาลดกรด ยาระบาย หรือวิตามินรวมที่มีอะลูมิเนียม แมกนีเซียม หรือแคลเซียม อาหารเสริมแคลเซียม 
อาหารเสริมธาตเุหล็ก ซูคราลเฟต (คาราเฟต); หรือยาที่มีบัฟเฟอร์ เช่น แอสไพรินที่บัฟเฟอร์ ให้รับประทานหลังจาก 2 
ชั่วโมงหรือ 6 ชั่วโมงก่อนรับประทานโดลเูตกราเวียร์ อย่างไรก็ตาม หากคุณทานโดลูเตกราเวียร์พร้อมอาหาร คุณอาจทาน
อาหารเสริมเหล่านี้ในเวลาเดียวกันกับทีคุ่ณทานโดลูเตกราเวียร์
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บอกแพทย์ว่าคุณกําลังใชผ้ลิตภัณฑ์สมุนไพรอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์น

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคไต หรือกําลังได้รับการฟอกไตหรือโรคตับ รวมถึง
โรคตับอักเสบบหีรือไวรัสตับอักเสบซี

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ คุณจะต้องทําการทดสอบการตั้งครรภก์่อนเริ่มการรักษา พูด
คุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับวิธีการคุมกําเนิดที่มีประสิทธิภาพซึ่งคุณสามารถใช้ในระหว่างการรักษา หากคุณตั้งครรภ์
ขณะทานโดลูเตกราเวียร์ ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที Dolutegravir อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูก คุณไม่ควรให้นมลูกหากคุณติดเชื้อเอชไอวีหรือทานโดลูเทกราเวียร์

คุณควรรู้ว่าในขณะที่คุณใช้ยาเพื่อรักษาการติดเชื้อเอชไอวี ระบบภูมิคุ้มกันของคุณอาจแข็งแรงขึ้น และเริ่มต่อสู้กับการ
ติดเชื้ออื่นๆ ที่มีอยู่ในร่างกายของคุณแล้ว นี่อาจทําให้คุณมีอาการของการติดเชื้อเหล่านั้น หากคุณมีอาการใหม่หรือ
อาการแย่ลงหลังจากเริ่มการรักษาด้วยโดลูเตกราเวียร์ อย่าลืมบอกแพทย์

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ใหท้านอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทยจ์ะแจ้งใหคุ้ณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันทีที่คุณจําได้ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

โดลูเทกราเวียรอ์าจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

นอนหลับยากหรือหลับยาก

ปวดหัว

อาการปวดท้อง

แก๊ส

ท้องเสีย

นํ้าหนักมากขึ้น, นํ้าหนักเพิ่มขึ้น, อ้วนขึ้น

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้หรืออยู่ในส่วน ข้อควรระวังพิเศษ ให้หยุดใช้
ยาโดลเูทกราเวียร์และโทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

ผื่น

ไข้

รู้สึกป่วย

เหนื่อยเหลือเกิน

ปวดกล้ามเนื้อหรือข้อ
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พุพองหรือลอกผิว

แผลพุพองหรือแผลในปาก

ตาแดงหรือบวม

บวมที่ตา ใบหน้า ริมฝีปาก ปาก ลิ้นหรือลําคอ

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

ตาเหลืองหรือผิวหนัง

ปัสสาวะสีเข้ม

การเคลื่อนไหวของลําไสส้ซีีด

คลื่นไส้

อาเจียน

เบื่ออาหาร

ปวดท้องด้านขวาบน

Dolutegravir อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะที่ใช้ยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงทีร่้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
จาก 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 เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นที่มากเกิน
ไป (ไม่ใช่ในห้องนํ้า) อย่านําสารดูดความชื้น (ซองเล็ก ๆ ที่มีสารที่ดูดซับความชื้นเพื่อให้ยาแห้ง) ออกจากขวด

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาห์และยา
หยอดตา ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ทนต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้
ล็อคฝาครอบนิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัยทันที - อันที่อยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

ควรกําจัดยาที่ไม่จําเป็นด้วยวิธีพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่
ควรทิ้งยานี้ลงในชักโครก วิธีทีด่ีที่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใช้โปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อ
แผนกขยะ/รีไซเคิลในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซต์การกําจัดยาอย่าง
ปลอดภัยของ FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึง
โปรแกรมรับคืน
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n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่https://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก 
หรือตื่นขึ้นไม่ได้ ใหโ้ทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณอาจสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบการ
ตอบสนองของร่างกายคุณต่อโดลูเตกราเวียร์

จัดหาโดลูเตกราเวียร์ในมือ อย่ารอจนกว่าคุณจะหมดยาเพื่อเติมใบสั่งยาของคุณ

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นสิ่งสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายชื่อยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์) 
ทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัว
ไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญที่พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็น
ข้อมูลสําคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

Tivicay®

Tivicay®PD

Juluca®(เป็นผลิตภัณฑ์รวมทีป่ระกอบด้วยโดลูเตกราเวียร์, ริลพิวิริน)

แก้ไขล่าสุด - 08/15/2020

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ

AHFS®ข้อมูลยาของผู้ป่วย™ ©ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-
West Highway, Suite 900, เบเทสดา, แมริแลนด์ สงวนลิขสิทธิ์. ทําซํ้า

สําหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษยข์องสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ
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หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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