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เมื่อลืมรับประทาน
ขอควรระวัง

ควบคุมการจัดทำโดย

บทนำ
หนังสือฉบับน�้จัดทำขึ้นสำหรับผูที่จะรับประทานเดสโควี่
มีคำอธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติและวิธีรับประทานเดสโควี่ วิธีจัดการเมื่อลืมรับประทาน
ผลขางเคียง ขอควรระวังในการรับประทาน ฯลฯ กรุณาอานกอนรับประทาน
ทั้งน�้ ในการรับประทานเดสโควี่จำเปนตองใหแพทยตัดสินตามอาการและ
สภาพของผูปวย
กรุณาฟงคำอธิบายและปฏิบัติตามคำสั�งของแพทย พยาบาล หรือ เภสัชกร
อยางเครงครัด
หากมีขอสงสัยเกี่ยวกับการรับประทานเดสโควี่ กรุณาปรึกษาแพทย พยาบาล หรือ
เภสัชกร

เอกสารฉบับน�้ใชเน�้อหาใน “Patient Information of DESCOVY” ที่แนบมากับ “DESCOVY Full Prescribing Information”
ของสหรัฐอเมริกา นำมาแกไขบางสวนแลวจัดทำเปนภาษาไทย เน�้อหาภายในไดรับการตรวจสอบจาก อาจารยซินอิจิ โอคะ ผูอำนวยการ
AIDS Clinical Center, National Center for Global Health and Medicine ประเทศญี่ปุน
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1 บทนำ
03 เดสโควีเ่ ปนยาแบบไหน?
คุณสมบัติของเดสโควี่
● การทำงานของเดสโควี่
●
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สารบัญ

คุณสมบัติของเดสโควี่

สำหรับผูที่จะรับประทานเดสโควี่

●

การรับประทานเดสโควี่รวมกับยาอื่น

09 ถาลืมรับประทาน?
10 ขอควรระวังในการรับประทานมีอะไรบาง?
เมื่อเปนโรคไวรัสตับอักเสบบี
● เมื่อพบอาการของภาวะกรดแลคติก
● เมื่อพบปญหาเกี่ยวกับตับ

วิธีรับประทาน

05 ตองรับประทานแบบไหน?

11 ผลขางเคียงของเดสโควี่?
13 การรับประทานในชวงตั้งครรภควรทำอยางไร?
เกี่ยวกับการใหนมบุตร
● หากตองการเรียนรูเพิ�มเติมเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ HIV

เมื่อลืมรับประทาน
ขอควรระวัง

●

14 มีขอควรระวังอื่นไหม?
ขอควรระวังในชีวิตประจำวัน
● วิธีเก็บรักษาเดสโควี่
● วิธีเปดฝาเดสโควี่

ผลขางเคียง

●
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การรับประทานในชวงตั้งครรภ
ขอควรระวังอื่น

●

เดสโควี่เปนยาแบบไหน?
ลดปริมาณไวรัส HIV*1 ในเลือดของผูติดเชื้อ HIV
เดสโควี่เปนยาที่จะชวยยับยั้งปริมาณของไวรัส HIV ในกระแสเลือด ทำใหภูมิคุมกันที่ดอยลงไปฟนกลับคืนมา และติด
เชื้อฉวยโอกาส*2 ไดยากยิ�งขึ้น
*1

ปริมาณไวรัส HIV ในเลือด

โรคเริม

จำนวนไวรัสในพลาสมา (น้ำเลือด) 1 มล. ซึ�งเปนตัวบงชี้จุดที่
ควรเริ�มการรักษาและตัดสินผลของยาตาน HIV
เปาหมายในการรักษานั้นคือการควบคุมใหปริมาณของไวรัส
อยูต่ำกวาขีดจำกัดที่ตรวจหา

*2

โรคปอดบวม

การติดเชื้อฉวยโอกาส

โรคติดเชื้อที่เกิดจากจุลินทรียที่มีความสามารถทำใหเกิดโรคต่ำ
และจะไมเปนอันตรายใดๆ ตอผูที่มีภูมิคุมกันปกติ เชน
โรคหลอดอาหารอักเสบจากเชื้อรา โรคเริม โรคติดเชื้อ MAC ฯลฯ

โรคติดเชื้อ
MAC

คุณสมบัติของเดสโควี่
เดสโควี่เปนยาที่มี NRTI 2 ชนิดไดแก Emtricitabine และ Tenofovir alafenamide fumarate จึงทำใหเดสโควี่ชวยลด
ภาระการรับประทานยาลงได โดยสามารถรับยา 2 ชนิดน�้ไดในการรับประทานวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 เม็ดเทานั้น
แตในการรักษาจะตองรับประทานเดสโควี่รวมกับยาตาน HIV อื่นดวย
เดสโควี่ไมใชยาสำหรับรักษาโรคเอดสหรือติดเชื้อ HIV ใหหายขาด รับประทานแลวยังอาจเกิดการติดเชื้อฉวยโอกาส
หรือเกิดอาการอื่นได จึงตองรักษาอยางตอเน��องเพื่อลดอาการเหลาน�้
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Emtricitabine และ Tenofovir alafenamide fumarate ในเดสโควี่จะชวยปองกันการเพิ�มจำนวนของ HIV
โดยยับยั้งการทำงานของเอนไซม HIV reverse transcriptase*3 ที่จำเปนตอการเพิ�มจำนวนของ HIV ใน
รางกาย
*3

HIV reverse transcriptase

คุณสมบัติของเดสโควี่

การทำงานของเดสโควี่

HIV

CCR5 inhibitor

Integrase inhibitor

วิธีรับประทาน

เอนไซม พิเศษในไวรัส โดยเปนหนึ�งในเอนไซม ที่จะทำงานเมื่อ HIV เพิ�มจำนวนในรางกาย

ดูดจับ / ผสมรวม

ผสม DNA
mRNA

HIV RNA

ถอดรหัสแบบยอนกลับ

Non-nucleoside reverse
transcriptase inhibitor
Nucleoside reverse
transcriptase inhibitor

ประกอบ

วน /
สังเคราะหโปรตีน ดัดแยกส
แปลงโปรตีน

เซลล CD4

●

Protease inhibitor
เอนไซม HIV reverse transcriptase
HIV protease
HIV integrase

เดสโควี่
●

ยื่นออก /
แยกตัวออก

Emtricitabine
Tenofovir alafenamide fumarate

นอกจาก NRTI แลว ยังมียาตาน HIV ที่มีการทำงานแตกตางกันออกไปอีก เชน NNRTI, PI, INSTI และ
CCR5 Inhibitor การรักษาโรคติดเชื้อ HIV โดยปกติแลวการรักษา HIV จะรักษาโดยใชเดสโควี่ รวมกับ
ยาเหลาน�้
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ผลขางเคียง

ประกอบรวม

การรับประทานในชวงตั้งครรภ
ขอควรระวังอื่น

เขา

เมื่อลืมรับประทาน
ขอควรระวัง

ตัวรับ CD4

ตองรับประทานแบบไหน?
ปกติใหรับประทานเดสโควี่วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 เม็ด
รับประทานไดโดยไมตองคำนึงถึงเวลารับประทานอาหาร
เดสโควี่มี 2 ประเภท ไดแก LT และ HT ซึ�งจะมีปริมาณ Tenofovir alafenamide fumarate ตางกัน
โดยจะแยกใชตามการรับประทานรวมกับยาตาน HIV อื่น กรุณารับประทานตามใบสั�งยาของแพทย

ยาที่คุณตองรับประทานคือ
เลือก

เดสโควี่ LT

เลือก

หากจะรับประทานรวมกับ
Ritonavir หรือ Cobicistat

เดสโควี่ HT
หากจะไมรับประทานรวมกับ
Ritonavir หรือ Cobicistat

เดสโควี่ HT เปนยาเม็ดสีฟา ใน 1 เม็ดมี
Emtricitabine 200 มก. และ
Tenofovir alafenamide 25 มก.

เดสโควี่ LT เปนยาเม็ดสีเทา ใน 1 เม็ดมี
Emtricitabine 200 มก. และ
Tenofovir alafenamide 10 มก.
ดานบน

ดานบน

ดานลาง

ดานลาง

ดานขาง

ดานขาง
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เมื่อลืมรับประทาน
ขอควรระวัง

วิธีรับประทาน

หามตัดสินใจหยุดรับประทานยาเองโดยเด็ดขาด หากเกิดปญหาอะไรก็ตาม กรุณาติดตอทางโรงพยาบาล
และขอใหตรวจสุขภาพตามระยะเวลาที่กำหนดอยางตอเน��องแลวปรึกษาแพทยเกี่ยวกับสภาพรางกาย

คุณสมบัติของเดสโควี่

เพื่อที่จะคงประสิทธิภาพของยาใหดีที่สุดอยูเสมอ การรับประทานยาอยางตอเน��องทุกวันเปนสิ�งที่สำคัญ
ที่สุด หากไมไดรับประทานยาแมเปนชวงเวลาเพียงเล็กนอยก็ตาม อาจทำใหปริมาณไวรัสในรางกาย
เพิ�มมากขึ้น ยาไดผลนอยลง หรือทำใหอาการทรุดหนักขึ้นได กรุณาปฏิบัติตามคำสั�งแพทย ฯลฯ อยาง
เครงครัดและรับประทานเดสโควี่ใหครบทุกวัน
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การรับประทานในชวงตั้งครรภ
ขอควรระวังอื่น

ผลขางเคียง

บันทึก

การรับประทานเดสโควี่รวมกับยาอื่น
มียาที่ไมสามารถรับประทานรวมกับเดสโควี่และยาที่ตองระวังในการรับประทานรวมดวย หากรับประทานยาเหลาน�้
รวมกับเดสโควี่ อาจทำใหมีผลขางเคียงหรือมีประสิทธิภาพ ในการรักษาลดลง ดังนั้น กรุณาแจงยาทั้งหมดที่
รับประทานอยูในปจจุบัน (รวมทั้ง ยาที่แพทยสั�ง ยาที่มีจำหน�ายทั�วไป วิตามิน อาหารเสริมประเภทสมุนไพร อาหาร
เพื่อสุขภาพ) ตอแพทย เภสัชกร ฯลฯ

กรุณาอยารับประทานเดสโควี่ หากรับประทานยาตาน HIV
ยาตานไวรัส ฯลฯ ดังตอไปน�้
●

·
·
·
·

●

ยาอื่นที่มีสวนประกอบของ Emtricitabine
Truvada® Combination Tablets
Stribild® Combination Tablets
Odefsey® Combination Tablets
Symtuza® Combination Tablets

ยาอื่นที่มีสวนประกอบของ Tenofovir DF

· Truvada® Combination Tablets
· Stribild® Combination Tablets

●

· Complera® Combination Tablets

· Odefsey® Combination Tablets
· Symtuza® Combination Tablets

ยาอื่นที่มีสวนประกอบของ Lamivudine

· Epzicom® Combination Tablets
· Triumeq® Combination Tablets

●

· Viread®
· Tenozet®

ยาอื่นที่มีสวนประกอบของ Tenofovir alafenamide fumarate

· Genvoya® Combination Tablets
· Biktarvy® Combination Tablets

●

· Emtriva®
· Complera® Combination Tablets
· Genvoya® Combination Tablets
· Biktarvy® Combination Tablets

· Combivir® Combination Tablets
· Zefix®

ยาตานไวรัส

· Telaprevir (Telavic®)
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●

ยากลอมประสาท / ยาคลายกังวล

●

· Phenobarbital (Phenobal®, etc.)

ยาตานไวรัส

· Aciclovir (Zovirax®, etc.)
· Ganciclovir (Denosine®)
· Valaciclovir hydrochloride (Valtrex®, etc.)

●

ยาตานชัก

· Valganciclovir hydrochloride (Valixa®)

คุณสมบัติของเดสโควี่

จำเปนตองระวังเปนพิเศษหากจะรับประทานเดสโควี่รวมกับยาตอไปน�้
(หรือยาที่มีสวนประกอบตอไปน�)้

· Fosphenytoin (Fostoin®)

●

· Phenytoin (Aleviatin®, etc.)

●

ผลิตภัณฑอาหารผสมสมุนไพร
เซนทจอหนเวิรต

ยาตานเชื้อโรค

วิธีรับประทาน

· Carbamazepine (Tegretol®, etc.)

· Rifabutin (Mycobutin®)

ยาตานวัณโรค

· Rifampicin (Rifadin®, etc.)

ลองเขียนรายการยาที่รับประทานอยูในปจจุบันดู

เมื่อลืมรับประทาน
ขอควรระวัง

●

กรุณาสอบถามแพทยหรือเภสัชกรหากไมแน�ใจวายาที่รับประทาน
อยูในปจจุบันอยูในรายการยาที่หามรับประทานรวมหรือตองระวัง
หรือไม
และระหวางที่รับประทานเดสโควี่ กรุณาอยารับประทาน
ยาใหม โดยไมปรึกษาแพทยหรือเภสัชกรกอน
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การรับประทานในชวงตั้งครรภ
ขอควรระวังอื่น

ผลขางเคียง

*รวมทั้งยาที่แพทยสั�ง ยาที่มีจำหน�ายทั�วไป วิตามิน อาหารเสริมประเภทสมุนไพร อาหารเพื่อสุขภาพ

ถาลืมรับประทาน?
การประยุกตเพื่อไมใหลืมรับประทานเปนสิ�งสำคัญ
การรับประทานเปนประจำเปนสิ�งที่สำคัญที่สุดเพื่อคงไวซึ�งประสิทธิภาพ
ของตัวยา ควรฝกใหรับประทานเปนเวลาตามที่กำหนด อาทิ ทำตาราง
กำหนดการรับประทาน เพื่อปองกันการลืมรับประทาน

แตหากลืมรับประทานไปแลว …
เมื่อรูตัววาลืมรับประทาน ใหรีบรับประทานในปริมาณยาสำหรับ 1 ครั้ง (1 เม็ดเทานั้น) ใหเร็วที่สุดและตอจากนั้น
ใหรับประทานตามกำหนดการ
หากรูตัวใกลกับเวลาที่ตองรับประทานเม็ดตอไป ใหรอจนถึงเวลากอนคอยรับประทานและตอจากนั้นใหรับประทาน
ในปริมาณยาสำหรับ 1 ครั้งตามกำหนดการ

สิ�งที่หามทำอยางเด็ดขาดเมื่อลืมรับประทาน!
หามรับประทานเดสโควี่มากกวาปริมาณยาสำหรับ
1 ครั้ง (2 เม็ดขึ้นไป)
หากไมแน�ใจวาควรทำอยางไรเมื่อลืมรับประทาน
ก็สามารถสอบถามจากแพทย เภสัชกร ฯลฯ ได
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ขอควรระวังในการรับประทานมีอะไรบาง?

เมื่อพบอาการของภาวะกรดแลคติก
เมื่อรับประทานเดสโควี่หรือยาจำพวก NRTI อื่น อาจทำให มีกรดแลคติกในเลือดสูงขึ้น และเปนภาวะ
กรดแลคติกได ภาวะกรดแลคติกเปนสภาวะที่อันตรายซึ�งอาจสงผลถึงชีวิต ดังนั้นหากมีอาการตอไปน�้
กรุณาติดตอหรือรับการตรวจที่โรงพยาบาลทันที
●
●

รูสึกออนลา ออนแรงอยางรุนแรง ● มือเทาเย็น ชา เจ็บปวด ● ปวดกลามเน�้ออยางรุนแรง
เวียนศีรษะ ● หายใจติดขัด ● ปวดทองและคลื่นไส ● หัวใจเตนแรง ไมเปนจังหวะ

เมื่อพบปญหาเกี่ยวกับตับ
เมื่อรับประทานเดสโควี่หรือยาจำพวก NRTI อื่น อาจทำใหมีไขมัน
ที่ตับ (ตับคั�งไขมัน) ตับมีขนาดใหญขึ้น (ตับโต) หากมี
อาการตอไปน�้กรุณาติดตอหรือรับการตรวจที่โรงพยาบาลทันที
ผิวหนังหรือตาขาวเปลี่ยนเปนสีเหลือง (ดีซาน) ● ไมอยากอาหารตอเน��องหลายวัน
● ปสสาวะมีสีเขมกวาเดิม
● มีอาการคลื่นไส
● อุจจาระมีสีขาวกวาเดิม
● เจ็บหรือปวดอยางมากบริเวณทองฝงขวา
●
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วิธีรับประทาน

เปนไวรัสที่เปนตนเหตุของโรคตับอักเสบบีเรื้อรัง โดยไวรัสตับอักเสบบี จะเพิ�มจำนวนอยาง
ตอเน��องในเซลลตับ แตจะไมฆาเซลลนั้นโดยตรง ทำใหผูที่มีสุขภาพแข็งแรงก็สามารถ
เปนพาหะนำเชื้อไวรัสตับอักเสบบีได จึงตองระวังเปนพิเศษ คาดวาในประเทศญี่ปุน
มีผูมีเชื้อน�้อยู 1.5 ลานคน

เมื่อลืมรับประทาน
ขอควรระวัง

ไวรัสตับอักเสบบี (HBV)

ผลขางเคียง

*4

การรับประทานในชวงตั้งครรภ
ขอควรระวังอื่น

หากผูที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี*4 หยุดรับประทานเดสโควี่ อาจทำใหเกิด อาการของโรคตับอักเสบขึ้น
อีกครั้ง หรืออาจทำใหอาการทรุดหนักอยางรวดเร็ว กอนที่จะเริ�มรับประทานเดสโควี่จะตองตรวจกอนวา
มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือไม

คุณสมบัติของเดสโควี่

เมื่อเปนโรคไวรัสตับอักเสบบี

ผลขางเคียงของเดสโควี่?
หลังรับประทานเก็นเดสโควี่อาจเกิดผลขางเคียงรายแรงดังน�้
เกิดอาการโรคตับอักเสบ B ขึ้นอีกครั้งหรือทำใหอาการแยลง
ภาวะกรดแลคติก อาการตับคั�งไขมันและอาการตับโต ตามที่ระบุใน
“ขอควรระวังในการรับประทานมีอะไรบาง” (หนา 10)
● การเปลี่ยนแปลงตอรูปรางของรางกาย*5
● การเปลี่ยนแปลงเน��องจากภูมิคุมกันที่มากขึ้น*6
● ปญหาตอไต*7
● ปญหาตอกระดูก*8
●

*5

การเปลี่ยนแปลงตอรูปรางของรางกาย

ไมเพียงแคเดสโควี่เทานั้น การรับประทานยาตาน HIV อาจทำใหมีไขมันที่หนาอกและทอง
หรือตั้งแตคอจนถึงหลังตอนบนหรือสูญเสียไขมันในสวนแขนขาและใบหนา

*6

การเปลี่ยนแปลงเน��องจากภูมิคุมกันที่มากขึ้น

หลังรับประทานยาตาน HIV อาจทำใหรูสึกถึงความผิดปกติ ทางรางกายจากการฟนตัวของ
ภูมิตานทานอยางกระทันหัน

*7

ปญหาตอไต

ยาตาน HIV บางชนิดจะมีผลตอไต ซึ�งจากการทดลองทางการแพทยพบวาเดสโควี่มีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงคาการทำงานของไตนอยกวาทรูวาดา แตมีโอกาสทำใหไตวายหรือไต
ทำงานผิดปกติได จึงตองตรวจเลือด ตรวจปสสาวะ ฯลฯ ทั้งกอนรับประทานและในระหวาง
ที่รับประทานเดสโควี่ และหากการทำงานของไตแยลงในระหวางที่รับประทานเดสโควี่
อาจตองหยุดรับประทาน กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย ฯลฯ

*8

ปญหาตอกระดูก

โรคติดเชื้อ HIV หรือผลจากการรับประทานเดสโควี่หรือยาอื่นอาจทำใหเกิดปญหาตอกระดูก
กรณ�ที่เปนโรคกระดูกอยูแลวอาจตองตรวจความหนาแน�นกระดูก
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อาจจำเปนตองหยุดรับประทานหากมีผลขางเคียง แตกรุณาอยาหยุดรับประทานหรือเปลี่ยนวิธี
รับประทานดวยตนเองอยางเด็ดขาด หากรูสึกวาเกิดความผิดปกติใด ๆ ตอรางกาย กรุณาติดตอ
โรงพยาบาลทันที

วิธีรับประทาน

ผลขางเคียงที่พบมากเมื่อรับประทาน
เดสโควี่คืออาการคลื่นไส ทองเสีย
ปวดหัว ฯลฯ

เมื่อลืมรับประทาน
ขอควรระวัง

ปญหาเกี่ยวกับตับ หรือเคยเปนโรคตับในอดีต (รวมถึงโรคไวรัสตับอักเสบบี)
● ปญหาเกี่ยวกับไต
● ปญหาเกี่ยวกับกระดูก
● โรคอื่นๆ ที่เคยเปนในอดีตและในปจจุบัน
●

คุณสมบัติของเดสโควี่

กอนที่จะเริ�มรับประทานเดสโควี่ จำเปนตองแจงเรื่องดังตอไปน�้ใหแพทยทราบ
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การรับประทานในชวงตั้งครรภ
ขอควรระวังอื่น

ผลขางเคียง

บันทึก

การรับประทานในชวงตั้งครรภควรทำอยางไร?
ยังไมทราบแน�ชัดถึงผลกระทบของเดสโควี่ตอสตรีมีครรภหรือเด็กในครรภ
กรุณาปรึกษาแพทยอยางรอบคอบวาจะรับประทานเดสโควี่ในระหวางตั้งครรภหรือไม
ผูที่อยูระหวางตั้งครรภหรือมีความประสงคที่จะตั้งครรภ กรุณาแจงแพทยกอนที่จะเริ�มรับประทานเดสโควี่

เกี่ยวกับการใหนมบุตร
HIV สามารถติดจากแมสูลูกไดผานการใหน้ำนม กรุณาเลี่ยง
การใหนมบุตร
ทั้งน�้ Emtricitabine ในเดสโควี่อาจถูกสงผานไปยังน้ำนมได แตยังไม
ทราบวา Tenofovir alafenamide fumarate จะถูกสง
ผานไปยังน้ำนมดวยหรือไม และยังไมทราบแน�ชัดถึงผลของ
เดสโควี่ที่มีตอเด็กออน
สำหรับวิธีรับประทานอาหารของเด็กออน ฯลฯ กรุณาปรึกษาแพทย

หากตองการเรียนรูเพิ�มเติมเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ HIV
●

ศูนยวิจัยพัฒนาและรักษาโรคเอดส โรงพยาบาลศูนยวิจัยทางการแพทยระหวางประเทศแหงชาติ
https://www.acc.go.jp/ (ภาษาญี่ปุนเทานั้น) (สืบคนเมื่อ 10 กันยายน 2021)

●

ศูนยพัฒนาการแพทยชั้นสูง HIV/AIDS ศูนยการแพทยโอซากา
โรงพยาบาลของรัฐ
https://osaka.hosp.go.jp/department/khac/center/
(ภาษาญี่ปุนเทานั้น) (สืบคนเมื่อ 10 กันยายน 2021)

●

เครือขายขอมูลปองกันเอดส

https://api-net.jfap.or.jp/ (ภาษาญี่ปุนเทานั้น) (สืบคนเมื่อ 10 กันยายน 2021)
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มีขอควรระวังอื่นไหม?
กรุณาระวังในสิ�งที่ระบุตอไปน�้

คุณสมบัติของเดสโควี่

กรุณาเขารับการตรวจเปนระยะในระหวางที่รับประทาน
หากไมมีคำสั�งแพทยกรุณาอยาหยุดรับประทานหรือเปลี่ยนวิธีรับประทานดวยตนเอง
● หามใหยาแกผูอื่น
●

ขอควรระวังในชีวิตประจำวัน
จากการวิจัยในตางประเทศ1-4แสดงใหเห็นวา การรักษาที่มีประสิทธิภาพ ซึ�งควบคุมใหปริมาณ
HIV RNA ในเลือดคงอยูที่ระดับต่ำกวา 200 copies/ml จะสามารถปองกันการติดเชื้อ HIV
ของผูที่มีเพศสัมพันธดวยได* แตยังไมไดรับการพิสูจนวาสามารถปองกันการติดเชื้อไดอยางสมบูรณ
● อาจมีกรณ�ที่อีกฝายเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธ เชน โรคไวรัสตับอักเสบบี โรคหนองในเทียม
โรคหนองใน และโรคซิฟลิส หรือมีเชื้อ HIV ประเภทที่ยาออกฤทธิ์ไดยากก็ได เพื่อเปนการปองกัน
การติดเชื้อจากโรคติดตอทางเพศสัมพันธเหลาน�้ จึงควรใหความใสใจในการมีเพศสัมพันธโดยใชถุงยาง
อนามัยอยางถูกตอง

วิธีรับประทาน

●

* Undetectable= Untransmittable; U = U
1: Rodger A, et al.: JAMA 2016; 316(2): 171
2: Rodger AJ, et al.: Lancet 2019; 393: 2428
3: Bavinton BR, et al.: Lancet HIV 2018; 5(8): e438 4: การรักษาดวยการใชยาตาน HIV ฉบับเดือนมีนาคม 2021

เมื่อลืมรับประทาน
ขอควรระวัง

วิธีเก็บรักษาเดสโควี่
เก็บใหพนมือเด็ก
เก็บในภาชนะที่มีใหแตแรก
● เก็บในอุณหภูมิหองโดยเลี่ยงความชื้น
โปรดเลี่ยงการเก็บที่ที่อุณหภูมิสูงมากหรือต่ำมาก
● ปดฝาใหสนิทหลังจากนำยาออกจากภาชนะเพื่อรับประทาน
● กรุณาเก็บรักษาโดยไมนำตัวดูดความชื้น (รูปดานขวา) ภายในบรรจุภัณฑออก
●
●

ผลขางเคียง

วิธีเปดฝาเดสโควี่

ตัวดูดความชื้น

(1)

เดสโควี่มีวิธีเปดฝาแบบพิเศษ

(1) กดฝาจากดานบนคางไว
(2) หมุนไปดานซาย

ที่มา : DESCOVY Full Prescribing Information (Issued : April 2016), Gilead Sciences , Inc.
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การรับประทานในชวงตั้งครรภ
ขอควรระวังอื่น

(2)

ติดตอสอบถาม

บริษัท กีเลียด ไซเอนซ จำกัด
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