หมายเหตุ
ปฎิกิรยิ าการแพ้
l จากการใช้ยาต้าน HIV สามอย่าง ผู้ ใช้จ�ำนวนน้ อยมีอาการแพ้ ในวันแรกหรือสัปดาห์แรก
ที่ ได้รบั ยา
l ผลข้างเคียงที่สามัญที่สุดคือการเกิดผื่นคัน แต่แพทย์ของท่านจะอธิบายให้ท่านทราบ
อย่างละเอียดว่าท่านควรจะคอยระวังในเรือ่ งอะไร
l ถ้าท่านมีอาการเหล่านี ้ สิ่งส�ำคัญคือท่านขอรับความช่วยเหลือทางแพทย์อย่างเร่งด่วน
l ยาเหล่านี ้คอื abacavir (Ziagen, Kivexa, Trizivir) nevirapine (Viramune) และ

www.aidsmap.com

ความรูเ้ บือ้ งต้น
ผลข้างเคียง

etravirine (Intelence)

ต้องการได้รบ
ั ข้อมูลเพิ่มเติม?
่ ชุมชน มีส�ำนั กงานอยู่ ในประเทศสหราชอาณาจักร เรา
NAM เป็ นองค์การ HIV เพือ

ท�ำงานอย่างใกล้ชดิ ร่วมกับผูเ้ ชีย่ วชาญในสาขาของ ยา การวิจยั และการดูแลสังคม
และผูท
้ ต่ี ดิ เชือ้ HIV เราผลิตข้อมูลทาง HIV ทีม่ กี ารพิมพ์เผยแพร่และมีเว็บเป็ นภาษา
อังกฤษ รวมถึงทรัพยากรส�ำหรับช่วยผูท
้ ต่ี ดิ เชือ้ HIV และส�ำหรับนั กวิชาชีพผูท
้ ำ� งาน
ด้าน HIV
เอกสารชิน้ นี ้ ผลิตขึน้ จากสิ่งพิมพ์สงวนลิขสิทธิด์ งั ้ เดิมของ NAM NAM ไม่ขอรับผิด
ชอบในความเทีย่ งตรงของการแปลหรือการแปลงให้เข้ากับประเทศของท่าน
เราขออภัยในฐานะทีเ่ ราเป็ นองค์กรที่ ใช้ภาษาอังกฤษ เราไม่สามารถทีจ่ ะติดต่อเป็ น
่ า่ น
ภาษาไทย อย่างไรก็ตาม เว็บไซท์ของเรา aidsmap.com จะรวมข้อมูลพืน้ ฐานทีท
สามารถค้นหาบริการของทัว่ โลกได้ ท่านสามารถใช้เพือ่ ค้นหาองค์กรหรือการบริการ
ทางสุขภาพใกล้บา้ นท่าน
ท่านสามารถเข้าเยีย่ มชม aidsmap.com เพือ่ อ่านและดาวน์ โหลดข้อมูลทีม่ กี ารแปล

NAM
Lincoln House
1 Brixton Road
London SW9 6DE

โทรศัพท์: +44 (0) 20 7840 0050
แฟกส์: +44 (0) 20 7735 5351
เว็บไซท์: www.aidsmap.com
อีเมล์: info@nam.org.uk

ข้อมูลในเอกสารนี ้ เป็ นไปตามข้อ
เสนอแนะตามหลักปฎิบัตสิ �ำหรับ
การรักษาและดูแล HIV ในยุโรป

จดทะเบียนการกุศลในสหราช
อาณาจักรอังกฤษ หมายเลข

เนื ้อหา & ออกแบบ อุปถัมภ์ โดย
Prevention Programme และ

ทุกปี NAM จัดหาข้อมูลฟรี ให้แก่
ผู้คนนั บพัน ถ้าท่านต้องการช่วย
บริจาค โปรดเข้าเยี่ยมชมที่

NHS South West Essex

www.aidsmap.com/donate

การแปล อุปถัมภ์ โดย Merck,

ขอขอบคุณ AThaiS Limited ที่แปล
ข้อมูลฉบับนี ้

UK’s NHS Pan-London HIV

Sharp and Dohme

สงวนลิขสิทธิ์ NAM 2010
ถ้าท่านต้องการแปล ดัดแปลง หรือ
ผลิตซ�ำ้ ใน factsheet ฉบับนี ้ โปรด
ติดต่อกับเรา
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ั้
ผลข้างเคียงที่เกิดในระยะสน
ยาต้านเชือ้ ไวรัส
นี ้ นอกจากจะช่วย
ควบคุมเชือ้ HIV แล้ว
ยังอาจจะมีผลต่อ
ร่างกายในอีกทางหนึ่ ง
คือเกิดอาการไม่พงึ
ประสงค์ทเ่ี รียกว่า ‘ผล
ข้างเคียง’

ผลข้างเคียงที่สามัญที่สุดคือ ผลที่รา่ งกายของท่านคุน
้ เคยกับยาใหม่ที่ท่านได้รบั หลังจากสองสามสัปดาห์ผ่านไป ผลข้างเคียงเหล่านี ้มักจะหายไป
l ท้องเสีย

l รูส
้ ึกคลื่นไส้

l รูส
้ ึกเหนื่ อย

l นอนไม่หลับ

บ่อยครัง้ ที่ท่านสามารถใช้ยาชนิ ดอื่นเข้าช่วย เพื่อจ�ำกัดผลข้างเคียงเหล่านี ้ บางท่านจะรูส้ ึกว่าผลข้างเคียงเหล่านี ้ ไม่หายขาด ถ้าเป็ นเช่นนี ้ ท่านอาจจะปรึกษาแพทย์ถึงการ
เปลี่ยนการรักษา

ผลข้างเคียงที่เกิดในระยะยาว

ข้อสำ� คัญ

ผลข้างเคียงที่มีผลต่อสุขภาพของท่านในระยะยาว เกิดไม่บ่อยนั ก
l โปรดให้แน่ ใจว่าท่านได้รบ
ั การตรวจที่คลินิกของท่าน

l ท่านควรจะได้รบ
ั การตรวจระดับคอเรสเตอร์รอล

l การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของท่าน (น� ้ำหนั กลดหรือมี ไขมัน

เป็ นประจ�ำในเรือ่ ง ตับ ไต และกระดูก เพื่อตรวจว่าทุก
อย่างเป็ นปกต

และกลูโคส ถ้าอยู่ ในระดับสูง จะหมายความว่าท่าน
้ ในการเป็ นโรคหัวใจ เบา
จะอยู่ ในความเสี่ยงที่สูงขึน
หวาน ความดันโลหิตสูง หรือโรคหลอดเลือดสมอง
ตีบตัน

เพิ่มเฉพาะแห่ง) เกิดไม่บ่อยเท่าที่ผ่านมา แพทย์ ในปัจจุบัน
พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ยาที่จะท�ำให้เกิดปัญหาเหล่านี ้

กระดูก
ตับ
ไต
้ อาจจะคุม้ ถ้าท่านเปลี่ยนสไตล์การใช้ชีวติ รับการรักษาเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนการรักษา HIV ของท่าน
ถ้าหากมีปัญหาเกิดขึน
www.aidsmap.com

l ผลข้างเคียงที่สามัญที่สุด

้ และ
จะเกิดในระยะสัน
บ่อยครัง้ ที่สามารถแก้ ได้
ด้วยการใช้ยา

l ผลข้างเคียงในระยะยาว

จะเกิดไม่บ่อยนั ก

l ถ้าผลข้างเคียงสร้าง

ปัญหาให้ท่าน โปรด
ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับ
เรือ่ งนี ้ ท่านอาจจะต้อง
เปลี่ยนวิธีการรักษา

สงวนลิขสิทธิ์ NAM 2010 ถ้าท่านต้องการแปล ดัดแปลง หรือผลิตซ�ำ้ ใน factsheet ฉบับนี ้ โปรดติดต่อกับเรา

