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GEN21DS0129PA    จัดทำเดือนพฤศจิกายน 2021
〈タイ語版〉

ติดตอสอบถาม
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สำหรับผูที่จะ
      รับประทานเก็นโวยา

ควบคุมการจัดทำโดย

ชินอิจิ โอคะ
ผูอำนวยการ AIDS Clinical Center,
National Center for Global Health

 and Medicine ประเทศญี่ปุน
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หนังสือฉบับน�้จัดทำขึ้นสำหรับผูที่จะรับประทานเก็นโวยา 

มีคำอธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติและวิธีรับประทานเก็นโวยา วิธีจัดการเมื่อลืม

รับประทาน ผลขางเคียง ขอควรระวังในการรับประทาน ฯลฯ กรุณาอานกอน

รับประทาน

ทั้งน�้ ในการรับประทานเก็นโวยาจำเปนตองใหแพทยตัดสินตามอาการและ

สภาพของผูปวย

กรุณาฟงคำอธิบายและปฏิบัติตามคำสั�งของแพทย พยาบาล หรือ เภสัชกร

อยางเครงครัด

หากมีขอสงสัยเกี่ยวกับการรับประทานเก็นโวยา กรุณาปรึกษาแพทย พยาบาล 

หรือเภสัชกร

เอกสารฉบับน�้ใชเน�้อหาใน “Patient Information of GENVOYA” ที่แนบมากับ “GENVOYA Full Prescribing Information” 
ของสหรัฐอเมริกา นำมาแกไขบางสวนแลวจัดทำเปนภาษาไทย เน�้อหาภายในไดรับการตรวจสอบจาก อาจารยซินอิจิ โอคะ ผูอำนวยการ 
AIDS Clinical Center, National Center for Global Health and Medicine ประเทศญี่ปุน

 01 บทนำ

 03 เก็นโวยาเปนยาแบบไหน?
  ● คุณสมบัติของเก็นโวยา

  ● การทำงานของเก็นโวยา

 05 ตองรับประทานแบบไหน?
  ● การรับประทานเก็นโวยารวมกับยาอื่น

 09 ถาลืมรับประทาน? 

 10 ขอควรระวังในการรับประทานมีอะไรบาง? 
  ● เมื่อเปนโรคไวรัสตับอักเสบบี

 11 ผลขางเคียงของเก็นโวยา?

 13 การรับประทานในชวงตั้งครรภควรทำอยางไร?
  ● เกี่ยวกับการใหนมบุตร

  ● หากตองการเรียนรูเพิ�มเติมเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ HIV

 14 มีขอควรระวังอื่นไหม?
  ● ขอควรระวังในชีวิตประจำวัน

  ● วิธีเก็บรักษาเก็นโวยา

  ● วิธีเปดฝาเกนโวยา

 15 ภาคผนวกทายเลม เกี่ยวกับการรับประทานอาหาร

สำหรับผูที่จะรับประทานเก็นโวยา
สารบัญ
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โรคติดเชื้อ
MAC

โรคเริม

โรคปอดบวม

ยื่นออก /
แยกตัวออก

HIV

แยกสวน /
ดัดแปลงโปรตีน

สังเคราะหโปรตีน

ตัวรับ CD4

เสริมประสิทธิภาพของ
Elvitegravir

HIV RNA

mRNA

ประกอบรวม

ประกอบ

Protease inhibitor

เขา

ถอดรหัสแบบยอนกลับ

Nucleoside reverse
transcriptase inhibitor

เซลล CD4

CCR5 inhibitor Integrase inhibitor

Non-nucleoside reverse
transcriptase inhibitor

● Cobicistat

● Elvitegravir

ผสม DNA

เอนไซม HIV reverse transcriptase

HIV protease

HIV integrase

● Emtricitabine
● Tenofovir alafenamide fumarate

ดูดจับ / ผสมรวม

Elvitegravir ภายในเก็นโวยาเปนยาประเภทที่เรียกวาเปน Integrase inhibitor และ Cobicistat จะคอย

ชวยเสริมประสิทธิภาพของ Elvitegravir สวน Emtricitabine และ Tenofovir alafenamide fumarate เปน

ยาประเภทที่เรียกวาเปน Nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI)  HIV จะใชเอนไซมพิเศษ

ที่มีอยูในตัวไวรัสเพื่อเพิ�มจำนวนไวรัสภายในรางกายมนุษย Elvitegravir จะขัดขวางการทำงานของ

เอนไซม Integrase ของ HIV และ Emtricitabine กับ Tenofovir alafenamide fumarate จะปองกัน

การเพิ�มจำนวนของ HIV โดยขัดขวาง การทำงานของเอนไซม ถอดรหัสแบบยอนกลับ (Reverse 

transcriptase) ของ HIV

การทำงานของเก็นโวยา

เก็นโวยาเปนยาที่จะชวยยับยั้งปริมาณของไวรัส HIV ในกระแสเลือด ทำใหภูมิคุมกันที่ดอยลงไปฟนกลับคืนมา และ

ติดเชื้อฉวยโอกาส*2 ไดยากยิ�งขึ้น

เก็นโวยา 1 เม็ดมีตัวยา 4 ชนิด ไดแก Elvitegravir, Cobicistat, Emtricitabine และ Tenofovir alafenamide 

fumarate เก็นโวยาชวยลดภาระในการรับประทานยาโดยสามารถรับตัวยาทั้ง 4 ประเภท ดวยการรับประทานวันละ 

1 เม็ดเทานั้น และเก็นโวยาจะรักษาในเม็ดเดียว ไมสามารถรับประทานรวมกับยาตาน HIV อื่น

เก็นโวยาไมใชยาสำหรับรักษาโรคเอดสหรือติดเชื้อ HIV ใหหายขาด รับประทานแลวยังอาจเกิดการติดเชื้อฉวยโอกาส

หรือเกิดอาการอื่นได จึงตองรักษาอยางตอเน��องเพื่อลดอาการเหลาน�้

คุณสมบัติของเก็นโวยา

เก็นโวยาเปนยาแบบไหน?
ลดปริมาณไวรัส HIV*1 ในเลือดของผูติดเชื้อ HIV

*1 ปริมาณไวรัส HIV ในเลือด

จำนวนไวรัสในพลาสมา (น้ำเลือด) 1 มล. ซึ�งเปนตัวบงชี้จุดที่ควรเริ�มการรักษาและ

ตัดสินผลของยาตาน HIV เปาหมายในการรักษานั้นคือการควบคุมใหปริมาณของไวรัส

อยูต่ำกวาขีดจำกัดที่ตรวจหา

*2 การติดเชื้อฉวยโอกาส

โรคติดเชื้อที่เกิดจากจุลินทรียที่มีความสามารถทำใหเกิดโรคต่ำ และจะไมเปน

อันตรายใด ๆ ตอผูที่มีภูมิคุมกันปกติ เชน โรคหลอดอาหารอักเสบจากเชื้อรา 

โรคเริม โรคติดเชื้อ MAC ฯลฯ
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ดานลาง ดานขางดานบน

เก็นโวยาจะรักษาในเม็ดเดียว

ไมสามารถรับประทานรวมกับยาตาน HIV อื่น

เก็นโวยาเปนยาเม็ดสีเขียวลักษณะตามรูปดานลางน�้ โดยใน 1 เม็ดจะประกอบ

ไปดวย Elvitegravir (150 มก.), Cobicistat (150 มก.), Emtricitabine (200 มก.) 

และ Tenofovir alafenamide fumarate (11.2 มก.)

รับประทานเก็นโวยาวันละ 1 เม็ดหลังอาหาร*3 

กรุณารับประทานภายใน 30 นาทีหลังอาหาร

หากไมสามารถรับประทานอาหารหรือรับประทานอาหารไมเปนเวลา ก็ขอใหรับประทานอาหารเล็ก ๆ นอย ๆ 

(อาหารเบา ๆ) กอนรับประทานเก็นโวยา 

เพื่อที่จะคงประสิทธิภาพของยาใหดีที่สุดอยูเสมอ การรับประทานยาอยางตอเน��องทุกวันเปนสิ�งที่สำคัญที่สุด 

หากไมไดรับประทานยาแมเปนชวงเวลาเพียงเล็กนอยก็ตาม อาจทำใหปริมาณไวรัสในรางกายเพิ�มมากขึ้น 

ยาไดผลนอยลง หรือทำใหอาการทรุดหนักขึ้นได กรุณาปฏิบัติตามคำสั�งแพทย ฯลฯ อยางเครงครัดและ

รับประทานเก็นโวยาใหครบทุกวัน ขอใหตรวจสุขภาพตามระยะเวลาที่กำหนดอยางตอเน��องแลวปรึกษาแพทย

เกี่ยวกับสภาพรางกาย

มียาที่ไมสามารถรับประทานรวมกับเก็นโวยาและยาที่ตองระวังในการรับประทานรวมดวย หาก

รับประทานยาเหลาน�้รวมกับเก็นโวยา อาจทำใหมีผลขางเคียงหรือมีประสิทธิภาพในการรักษาลดลง ดัง

นั้น กรุณาแจงยาทั้งหมดที่รับประทานอยูในปจจุบัน (รวมทั้ง ยาที่แพทยสั�ง ยาที่มีจำหน�ายทั�วไป วิตามิน 

อาหารเสริมประเภทสมุนไพร อาหารเพื่อสุขภาพ) ตอแพทย เภสัชกร ฯลฯ

ปกติใหรับประทานเก็นโวยาวันละ 1 เม็ดหลังอาหาร*3 การรับประทานเก็นโวยารวมกับยาอื่น (1)

ตัวอยางอาหารที่ไดประมาณ 250 kcal

- ขาวปนไสทูน�ามายองเนส 1 กอน

- แซนดวิชไข 2 แผน 

- ครัวซองค 1 ชิ้น

- ชูครีม 1 ชิ้น

- เครื่องดื่มเสริมอาหารแคลอรี่สูงที่มี ประมาณ 250 kcal

กรุณาอยารับประทานเก็นโวยา หากรับประทานยาตอไปน� ้
(หรือยาที่มีสวนประกอบตอไปน�)้

กรุณาอยารับประทานเก็นโวยา
หากรับประทานยาตาน HIV ฯลฯ ตอไปน�้

ตองรับประทานแบบไหน?

*3 กรุณารับประทานอาหารใหได 250 kcal ขึ้นไป

● ยาตานวัณโรค
 · Rifampicin (Rifadin®, etc.)

● ยารักษาโรคไขมันในเลือดสูง
 · Lomitapide mesylate (Juxtapid®)

● ผลิตภัณฑอาหารผสมสมุนไพร เซนทจอหนเวิรต
● ยารักษาการไรสมรรถภาพทางเพศ
 · Vardenafil hydrochloride hydrate (Levitra®)

● ยาปดกั้นแคลเซียม
 · Azelnidipine (Calblock®, etc.)

● ยาตานการแข็งตัวของเลือด
 · Rivaroxaban (Xarelto®)

● ยากลอมประสาท / ยาคลายกังวล
 · Midazolam (Dormicum®, etc.)
 · Phenobarbital (Phenobal®, etc.)
 · Triazolam (Halcion®, etc.)

● ยาตานชัก
 · Carbamazepine (Tegretol®, etc.)
 · Fosphenytoin (Fostoin®)
 · Phenytoin (Aleviatin®, etc.)● ยาจิตเวช

 · Blonanserin (Lonasen®)
 · Pimozide (Orap®)

● ยารักษาความดันหลอดเลือดแดงเขาสูปอดสูง
 · Sildenafil citrate (Revatio®)
 · Tadalafil (Adcirca®)

● ยารักษาโรคเลือดมีไขมันมากเกินไป
 · Lomitapide mesylate (Juxtapid®)
 · Simvastatin (Lipovas®, etc.)

● ยารักษาไมเกรน
 · Dihydroergotamine mesylate
 · Ergotamine tartrate (Cleamine®)

● ยาตานไวรัส
 · Asunaprevir (Sunvepra®)
 · Telaprevir (Telavic®)

● ยาหดรัดตัวมดลูก
 · Ergometrine maleate
 · Methylergometrine maleate (Methergin®, etc.)

ยาตาน HIV : Viread®, Emtriva®, ยาที่มีสวนผสมของ Truvada®, ยาที่มีสวนผสมของ Complera®, 
ยาที่มีสวนผสมของ Descovy®, ยาที่มีสวนผสมของ Stribild®, ยาที่มีสวนผสมของ Odefsey®, 
ยาที่มีสวนผสมของ Biktarvy®, ยาที่มีสวนผสมของ Epzicom®, ยาที่มีสวนผสมของ Combivir®, Epivir®, 
ยาที่มีสวนผสมของ Triumeq®, ยาที่มีสวนผสมของ Kaletra®, Norvir®, ยาที่มีสวนผสมของ Prezcobix®, 
ยาที่มีสวนผสมของ Symtuza®

ยาตาน HBV (ไวรัสตับอักเสบ B) : Tenozet®, Vemlidy®, ยาที่มีสวนผสมของ Zefix®

ยาตาน HCV (ไวรัสตับอักเสบ C) : ยาที่มีสวนผสมของ Viekirax®
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เก็นโวยาจะรักษาในเม็ดเดียว

ไมสามารถรับประทานรวมกับยาตาน HIV อื่น

เก็นโวยาเปนยาเม็ดสีเขียวลักษณะตามรูปดานลางน�้ โดยใน 1 เม็ดจะประกอบ

ไปดวย Elvitegravir (150 มก.), Cobicistat (150 มก.), Emtricitabine (200 มก.) 

และ Tenofovir alafenamide fumarate (11.2 มก.)

รับประทานเก็นโวยาวันละ 1 เม็ดหลังอาหาร*3 

กรุณารับประทานภายใน 30 นาทีหลังอาหาร

หากไมสามารถรับประทานอาหารหรือรับประทานอาหารไมเปนเวลา ก็ขอใหรับประทานอาหารเล็ก ๆ นอย ๆ 

(อาหารเบา ๆ) กอนรับประทานเก็นโวยา 

เพื่อที่จะคงประสิทธิภาพของยาใหดีที่สุดอยูเสมอ การรับประทานยาอยางตอเน��องทุกวันเปนสิ�งที่สำคัญที่สุด 

หากไมไดรับประทานยาแมเปนชวงเวลาเพียงเล็กนอยก็ตาม อาจทำใหปริมาณไวรัสในรางกายเพิ�มมากขึ้น 

ยาไดผลนอยลง หรือทำใหอาการทรุดหนักขึ้นได กรุณาปฏิบัติตามคำสั�งแพทย ฯลฯ อยางเครงครัดและ

รับประทานเก็นโวยาใหครบทุกวัน ขอใหตรวจสุขภาพตามระยะเวลาที่กำหนดอยางตอเน��องแลวปรึกษาแพทย

เกี่ยวกับสภาพรางกาย

มียาที่ไมสามารถรับประทานรวมกับเก็นโวยาและยาที่ตองระวังในการรับประทานรวมดวย หาก

รับประทานยาเหลาน�้รวมกับเก็นโวยา อาจทำใหมีผลขางเคียงหรือมีประสิทธิภาพในการรักษาลดลง ดัง

นั้น กรุณาแจงยาทั้งหมดที่รับประทานอยูในปจจุบัน (รวมทั้ง ยาที่แพทยสั�ง ยาที่มีจำหน�ายทั�วไป วิตามิน 

อาหารเสริมประเภทสมุนไพร อาหารเพื่อสุขภาพ) ตอแพทย เภสัชกร ฯลฯ

ปกติใหรับประทานเก็นโวยาวันละ 1 เม็ดหลังอาหาร*3 การรับประทานเก็นโวยารวมกับยาอื่น (1)

ตัวอยางอาหารที่ไดประมาณ 250 kcal

- ขาวปนไสทูน�ามายองเนส 1 กอน

- แซนดวิชไข 2 แผน 

- ครัวซองค 1 ชิ้น

- ชูครีม 1 ชิ้น

- เครื่องดื่มเสริมอาหารแคลอรี่สูงที่มี ประมาณ 250 kcal

กรุณาอยารับประทานเก็นโวยา หากรับประทานยาตอไปน� ้
(หรือยาที่มีสวนประกอบตอไปน�)้

กรุณาอยารับประทานเก็นโวยา
หากรับประทานยาตาน HIV ฯลฯ ตอไปน�้

ตองรับประทานแบบไหน?

*3 กรุณารับประทานอาหารใหได 250 kcal ขึ้นไป

● ยาตานวัณโรค
 · Rifampicin (Rifadin®, etc.)

● ยารักษาโรคไขมันในเลือดสูง
 · Lomitapide mesylate (Juxtapid®)

● ผลิตภัณฑอาหารผสมสมุนไพร เซนทจอหนเวิรต
● ยารักษาการไรสมรรถภาพทางเพศ
 · Vardenafil hydrochloride hydrate (Levitra®)

● ยาปดกั้นแคลเซียม
 · Azelnidipine (Calblock®, etc.)

● ยาตานการแข็งตัวของเลือด
 · Rivaroxaban (Xarelto®)

● ยากลอมประสาท / ยาคลายกังวล
 · Midazolam (Dormicum®, etc.)
 · Phenobarbital (Phenobal®, etc.)
 · Triazolam (Halcion®, etc.)

● ยาตานชัก
 · Carbamazepine (Tegretol®, etc.)
 · Fosphenytoin (Fostoin®)
 · Phenytoin (Aleviatin®, etc.)● ยาจิตเวช

 · Blonanserin (Lonasen®)
 · Pimozide (Orap®)

● ยารักษาความดันหลอดเลือดแดงเขาสูปอดสูง
 · Sildenafil citrate (Revatio®)
 · Tadalafil (Adcirca®)

● ยารักษาโรคเลือดมีไขมันมากเกินไป
 · Lomitapide mesylate (Juxtapid®)
 · Simvastatin (Lipovas®, etc.)

● ยารักษาไมเกรน
 · Dihydroergotamine mesylate
 · Ergotamine tartrate (Cleamine®)

● ยาตานไวรัส
 · Asunaprevir (Sunvepra®)
 · Telaprevir (Telavic®)

● ยาหดรัดตัวมดลูก
 · Ergometrine maleate
 · Methylergometrine maleate (Methergin®, etc.)

ยาตาน HIV : Viread®, Emtriva®, ยาที่มีสวนผสมของ Truvada®, ยาที่มีสวนผสมของ Complera®, 
ยาที่มีสวนผสมของ Descovy®, ยาที่มีสวนผสมของ Stribild®, ยาที่มีสวนผสมของ Odefsey®, 
ยาที่มีสวนผสมของ Biktarvy®, ยาที่มีสวนผสมของ Epzicom®, ยาที่มีสวนผสมของ Combivir®, Epivir®, 
ยาที่มีสวนผสมของ Triumeq®, ยาที่มีสวนผสมของ Kaletra®, Norvir®, ยาที่มีสวนผสมของ Prezcobix®, 
ยาที่มีสวนผสมของ Symtuza®

ยาตาน HBV (ไวรัสตับอักเสบ B) : Tenozet®, Vemlidy®, ยาที่มีสวนผสมของ Zefix®

ยาตาน HCV (ไวรัสตับอักเสบ C) : ยาที่มีสวนผสมของ Viekirax®
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ยาจำเปนตองระวังเปนพิเศษหากจะรับประทานเก็นโวยารวมกับยาตอไปน� ้

(หรือยาที่มีสวนประกอบตอไปน�)้ 

การรับประทานเก็นโวยารวมกับยาอื่น (2)

ลองเขียนรายการยาที่รับประทานอยูในปจจุบันดู

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

กรุณาสอบถามแพทยหรือเภสัชกรหากไมแน�ใจวายาที่รับประทานอยูใน

ปจจุบันอยูในรายการยาที่หามรับประทานรวมหรือตองระวังหรือไม

และระหวางที่รับประทานเก็นโวยา กรุณาอยารับประทานยาใหม

โดยไมปรึกษาแพทยหรือเภสัชกรกอน

● ยากลอมประสาท / ยาคลายกังวล
 · Clorazepate dipotassium (Mendon®)
 · Diazepam (Cercine®, Horizon®, etc.)
 · Estazolam (Eurodin®, etc.)
 · Flurazepam hydrochloride (Dalmate®)
 · Zolpidem tartrate (Myslee®, etc.)

● ยาตานชัก
 · Clonazepam (Landsen®, Rivotril®)
 · Ethosuximide (Epileo petit mal®, etc.)

● ยาชาเฉพาะที่
 · Lidocaine (Xylocaine®, etc.)

● ยารักษาตอหิน
 · Timolol maleate (Timoptol®, etc.)

● ยาบำรุงหัวใจ
 · Digoxin (Digosin®, etc.)

● ยาสำหรับโสตศอนาสิก
 · Fluticasone propionate [inhalant, intranasal]
 (Flutide®, Flunase®, etc.)

● ยาจิตเวช
 · Amitriptyline hydrochloride (Tryptanol®, etc.)
 · Imipramine hydrochloride (Imidol®, Tofranil®)
 · Nortriptyline hydrochloride (Noritren®)
 · Paroxetine hydrochloride hydrate (Paxil®, etc.)
 · Perphenazine (Trilafon®)
 · Quetiapine fumarate (Seroquel®, etc.)
 · Risperidone (Risperdal®, etc.)
 · Trazodone hydrochloride (Desyrel®, Reslin®, etc.)

● ยารักษาหัวใจเตนผิดจังหวะ
 · Amiodarone hydrochloride (Ancaron®, etc.)
 · Bepridil hydrochloride hydrate (Bepricor®)
 · Disopyramide (Rythmodan®, etc.)
 · Flecainide acetate (Tambocor®)
 · Mexiletine hydrochloride (Mexitil®, etc.)
 · Propafenone hydrochloride (Pronon®, etc.)
 · Quinidine sulfate hydrate (quinidine sulfate, etc.)

● ยาขับปสสาวะ
 · Tolvaptan (Samsca®)

● ยารักษาไมเกรน
 · Eletriptan hydrobromide (Relpax®)

● ยารักษาโรคเลือดมีไขมันมากเกินไป
 · Atorvastatin calcium hydrate (Lipitor®, etc.)

● ยาแกไอ
 · Dextromethorphan hydrobromide hydrate (Medicon®, etc.)

● ยารักษาความดันหลอดเลือดแดงเขาสูปอดสูง
 · Bosentan hydrate (Tracleer®)

● ยาปดกั้นแคลเซียม
 · Amlodipine besilate (Norvasc®, Amlodin®, etc.)
 · Diltiazem hydrochloride (Herbesser®, etc.)
 · Felodipine (Splendil®, etc.)
 · Nicardipine hydrochloride (Perdipine®, etc.)
 · Nifedipine (Adalat®, Sepamit®, etc.)
 · Verapamil hydrochloride (Vasolan®, etc.)

● ยาลดความดันโลหิต
 · Eplerenone (Selara®)
 · Metoprolol tartrate (Seloken®, Lopresor®, etc.)

● ยาขยายหลอดลม
 · Budesonide (Pulmicort®)
 · Salmeterol xinafoate (Serevent®)

● ยารักษาการไรสมรรถภาพทางเพศ / ยารักษาอาการปสสาวะขัด
 · Sildenafil citrate (Viagra®, etc.)
 · Tadalafil (Cialis®, Zalutia®)

● ยารักษาอาการกลั้นปสสาวะไมอยู
 · Tolterodine tartrate (Detrusitol®)

● ยาตานการแข็งตัวของเลือด
 · Warfarin potassium (Warfarin®, etc.)

● ยาลดกรดในกระเพาะ
 · Magnesium or aluminum-containing antacids
 (Maalox®, Milmag®, Alumigel®, etc.)

● ยาฮอรโมนตอมอะดรีนัล
 · Dexamethasone (Decadron®, etc.)

● ยาฮอรโมนเอสโตรเจนและฮอรโมนการตกไข
 · Ethinylestradiol (Prosexol®)

● ยารักษาโรคเกาต
 · Colchicine (colchicine)

● ยาตานไวรัส
 · Aciclovir (Zovirax®, etc.)
 · Ganciclovir (Denosine®)
 · Valaciclovir hydrochloride (Valtrex®, etc.)
 · Valganciclovir hydrochloride (Valixa®)

● ยารักษากระบวนการเผาผลาญ
 · Ciclosporin (Sandimmun®, Neoral®, etc.)
 · Everolimus (Afinitor®, Certican®)
 · Tacrolimus hydrate (Prograf®, etc.)

● ยาตานมะเร็ง
 · Dasatinib hydrate (Sprycel®)
 · Lapatinib tosilate hydrate (Tykerb®)
 · Temsirolimus (Torisel®)

● ยาตานเชื้อโรค
 · Clarithromycin (Clarith®, Klaricid®, etc.)
 · Itraconazole (Itrizole®, etc.)
 · Rifabutin (Mycobutin®)
 · Voriconazole (Vfend®, etc.)
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ยาจำเปนตองระวังเปนพิเศษหากจะรับประทานเก็นโวยารวมกับยาตอไปน� ้

(หรือยาที่มีสวนประกอบตอไปน�)้ 

การรับประทานเก็นโวยารวมกับยาอื่น (2)

ลองเขียนรายการยาที่รับประทานอยูในปจจุบันดู

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

กรุณาสอบถามแพทยหรือเภสัชกรหากไมแน�ใจวายาที่รับประทานอยูใน

ปจจุบันอยูในรายการยาที่หามรับประทานรวมหรือตองระวังหรือไม

และระหวางที่รับประทานเก็นโวยา กรุณาอยารับประทานยาใหม

โดยไมปรึกษาแพทยหรือเภสัชกรกอน

● ยากลอมประสาท / ยาคลายกังวล
 · Clorazepate dipotassium (Mendon®)
 · Diazepam (Cercine®, Horizon®, etc.)
 · Estazolam (Eurodin®, etc.)
 · Flurazepam hydrochloride (Dalmate®)
 · Zolpidem tartrate (Myslee®, etc.)

● ยาตานชัก
 · Clonazepam (Landsen®, Rivotril®)
 · Ethosuximide (Epileo petit mal®, etc.)

● ยาชาเฉพาะที่
 · Lidocaine (Xylocaine®, etc.)

● ยารักษาตอหิน
 · Timolol maleate (Timoptol®, etc.)

● ยาบำรุงหัวใจ
 · Digoxin (Digosin®, etc.)

● ยาสำหรับโสตศอนาสิก
 · Fluticasone propionate [inhalant, intranasal]
 (Flutide®, Flunase®, etc.)

● ยาจิตเวช
 · Amitriptyline hydrochloride (Tryptanol®, etc.)
 · Imipramine hydrochloride (Imidol®, Tofranil®)
 · Nortriptyline hydrochloride (Noritren®)
 · Paroxetine hydrochloride hydrate (Paxil®, etc.)
 · Perphenazine (Trilafon®)
 · Quetiapine fumarate (Seroquel®, etc.)
 · Risperidone (Risperdal®, etc.)
 · Trazodone hydrochloride (Desyrel®, Reslin®, etc.)

● ยารักษาหัวใจเตนผิดจังหวะ
 · Amiodarone hydrochloride (Ancaron®, etc.)
 · Bepridil hydrochloride hydrate (Bepricor®)
 · Disopyramide (Rythmodan®, etc.)
 · Flecainide acetate (Tambocor®)
 · Mexiletine hydrochloride (Mexitil®, etc.)
 · Propafenone hydrochloride (Pronon®, etc.)
 · Quinidine sulfate hydrate (quinidine sulfate, etc.)

● ยาขับปสสาวะ
 · Tolvaptan (Samsca®)

● ยารักษาไมเกรน
 · Eletriptan hydrobromide (Relpax®)

● ยารักษาโรคเลือดมีไขมันมากเกินไป
 · Atorvastatin calcium hydrate (Lipitor®, etc.)

● ยาแกไอ
 · Dextromethorphan hydrobromide hydrate (Medicon®, etc.)

● ยารักษาความดันหลอดเลือดแดงเขาสูปอดสูง
 · Bosentan hydrate (Tracleer®)

● ยาปดกั้นแคลเซียม
 · Amlodipine besilate (Norvasc®, Amlodin®, etc.)
 · Diltiazem hydrochloride (Herbesser®, etc.)
 · Felodipine (Splendil®, etc.)
 · Nicardipine hydrochloride (Perdipine®, etc.)
 · Nifedipine (Adalat®, Sepamit®, etc.)
 · Verapamil hydrochloride (Vasolan®, etc.)

● ยาลดความดันโลหิต
 · Eplerenone (Selara®)
 · Metoprolol tartrate (Seloken®, Lopresor®, etc.)

● ยาขยายหลอดลม
 · Budesonide (Pulmicort®)
 · Salmeterol xinafoate (Serevent®)

● ยารักษาการไรสมรรถภาพทางเพศ / ยารักษาอาการปสสาวะขัด
 · Sildenafil citrate (Viagra®, etc.)
 · Tadalafil (Cialis®, Zalutia®)

● ยารักษาอาการกลั้นปสสาวะไมอยู
 · Tolterodine tartrate (Detrusitol®)

● ยาตานการแข็งตัวของเลือด
 · Warfarin potassium (Warfarin®, etc.)

● ยาลดกรดในกระเพาะ
 · Magnesium or aluminum-containing antacids
 (Maalox®, Milmag®, Alumigel®, etc.)

● ยาฮอรโมนตอมอะดรีนัล
 · Dexamethasone (Decadron®, etc.)

● ยาฮอรโมนเอสโตรเจนและฮอรโมนการตกไข
 · Ethinylestradiol (Prosexol®)

● ยารักษาโรคเกาต
 · Colchicine (colchicine)

● ยาตานไวรัส
 · Aciclovir (Zovirax®, etc.)
 · Ganciclovir (Denosine®)
 · Valaciclovir hydrochloride (Valtrex®, etc.)
 · Valganciclovir hydrochloride (Valixa®)

● ยารักษากระบวนการเผาผลาญ
 · Ciclosporin (Sandimmun®, Neoral®, etc.)
 · Everolimus (Afinitor®, Certican®)
 · Tacrolimus hydrate (Prograf®, etc.)

● ยาตานมะเร็ง
 · Dasatinib hydrate (Sprycel®)
 · Lapatinib tosilate hydrate (Tykerb®)
 · Temsirolimus (Torisel®)

● ยาตานเชื้อโรค
 · Clarithromycin (Clarith®, Klaricid®, etc.)
 · Itraconazole (Itrizole®, etc.)
 · Rifabutin (Mycobutin®)
 · Voriconazole (Vfend®, etc.)
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การประยุกตเพื่อไมใหลืมรับประทานเปนสิ�งสำคัญ

การรับประทานเปนประจำเปนสิ�งที่สำคัญที่สุดเพื่อคงไวซึ�งประสิทธิภาพ

ของตัวยา ควรฝกใหรับประทานเปนเวลาตามที่กำหนด อาทิ ทำตาราง

กำหนดการรับประทาน เพื่อปองกันการลืมรับประทาน

แตหากลืมรับประทานไปแลว …

เมื่อรูตัววาลืมรับประทาน ใหรีบรับประทานในปริมาณยาสำหรับ 1 ครั้ง (1 เม็ดเทานั้น) ใหเร็วที่สุดและตอจากนั้น

ใหรับประทานตามกำหนดการ

หากรูตัวใกลกับเวลาที่ตองรับประทานเม็ดตอไป ใหรอจนถึงเวลากอนคอยรับประทาน และตอจากนั้นใหรับประทาน

ในปริมาณยาสำหรับ 1 ครั้งตามกำหนดการ

สิ�งที่หามทำอยางเด็ดขาดเมื่อลืมรับประทาน!

หามรับประทานเก็นโวยามากกวาปริมาณยาสำหรับ 

1 ครั้ง (2 เม็ดขึ้นไป)

หากไมแน�ใจวาควรทำอยางไรเมื่อลืมรับประทาน

ก็สามารถสอบถามจากแพทย เภสัชกร ฯลฯ ได

หากผูที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี*4 หยุดรับประทานเก็นโวยา อาจทำใหเกิดอาการของโรคตับอักเสบขึ้น

อีกครั้ง หรืออาจทำใหอาการทรุดหนักอยางรวดเร็ว กอนที่จะเริ�มรับประทานเก็นโวยาจะตองตรวจกอนวา

มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือไม

เมื่อเปนโรคไวรัสตับอักเสบบี

บันทึก

ถาลืมรับประทาน? ขอควรระวังในการรับประทานมีอะไรบาง?

*4 ไวรัสตับอักเสบบี (HBV)

เปนไวรัสที่เปนตนเหตุของโรคตับอักเสบบีเรื้อรัง โดยไวรัสตับอักเสบบี จะเพิ�มจำนวนอยาง

ตอเน��องในเซลลตับ แตจะไมฆาเซลลนั้นโดยตรง ทำใหผูที่มีสุขภาพแข็งแรงก็สามารถเปน

พาหะนำเชื้อไวรัสตับอักเสบบีได จึงตองระวังเปนพิเศษ คาดวาในประเทศญี่ปุนมีผูมีเชื้อน�้

อยู 1.5 ลานคน
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การประยุกตเพื่อไมใหลืมรับประทานเปนสิ�งสำคัญ

การรับประทานเปนประจำเปนสิ�งที่สำคัญที่สุดเพื่อคงไวซึ�งประสิทธิภาพ

ของตัวยา ควรฝกใหรับประทานเปนเวลาตามที่กำหนด อาทิ ทำตาราง

กำหนดการรับประทาน เพื่อปองกันการลืมรับประทาน

แตหากลืมรับประทานไปแลว …

เมื่อรูตัววาลืมรับประทาน ใหรีบรับประทานในปริมาณยาสำหรับ 1 ครั้ง (1 เม็ดเทานั้น) ใหเร็วที่สุดและตอจากนั้น

ใหรับประทานตามกำหนดการ

หากรูตัวใกลกับเวลาที่ตองรับประทานเม็ดตอไป ใหรอจนถึงเวลากอนคอยรับประทาน และตอจากนั้นใหรับประทาน

ในปริมาณยาสำหรับ 1 ครั้งตามกำหนดการ

สิ�งที่หามทำอยางเด็ดขาดเมื่อลืมรับประทาน!

หามรับประทานเก็นโวยามากกวาปริมาณยาสำหรับ 

1 ครั้ง (2 เม็ดขึ้นไป)

หากไมแน�ใจวาควรทำอยางไรเมื่อลืมรับประทาน

ก็สามารถสอบถามจากแพทย เภสัชกร ฯลฯ ได

หากผูที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี*4 หยุดรับประทานเก็นโวยา อาจทำใหเกิดอาการของโรคตับอักเสบขึ้น

อีกครั้ง หรืออาจทำใหอาการทรุดหนักอยางรวดเร็ว กอนที่จะเริ�มรับประทานเก็นโวยาจะตองตรวจกอนวา

มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือไม

เมื่อเปนโรคไวรัสตับอักเสบบี

บันทึก

ถาลืมรับประทาน? ขอควรระวังในการรับประทานมีอะไรบาง?

*4 ไวรัสตับอักเสบบี (HBV)

เปนไวรัสที่เปนตนเหตุของโรคตับอักเสบบีเรื้อรัง โดยไวรัสตับอักเสบบี จะเพิ�มจำนวนอยาง

ตอเน��องในเซลลตับ แตจะไมฆาเซลลนั้นโดยตรง ทำใหผูที่มีสุขภาพแข็งแรงก็สามารถเปน

พาหะนำเชื้อไวรัสตับอักเสบบีได จึงตองระวังเปนพิเศษ คาดวาในประเทศญี่ปุนมีผูมีเชื้อน�้

อยู 1.5 ลานคน
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หลังรับประทานเก็นโวยาอาจเกิดผลขางเคียงรายแรงดังน�้

● เกิดอาการโรคตับอักเสบบีหรือมีอาการรุนแรงขึ้น ตามที่ระบุใน

 “ขอควรระวังในการรับประทานมีอะไรบาง” (หนา 10)
● ความเปลี่ยนแปลงจากภูมิตานทานที่ฟนตัว*5

● ปญหาตอไต*6

● ปญหาตอกระดูก*7

● ภาวะเลือดเปนกรดแลคติก*8

● โรคไขมันพอกตับและภาวะตับโต*9

ยาตาน HIV บางชนิดจะมีผลตอไต ซึ�งจากการทดลองทางการแพทย พบวาเก็นโวยามีผลตอการเปลี่ยนแปลงของ

การทำงานของไตนอยกวายาสตริบิลด แตก็อาจกอใหเกิดไตวายหรือไตทำงานผิดปกติได จึงจำเปนตองตรวจเลือด 

ตรวจปสสาวะ ฯลฯ กอนเริ�มรับประทานเก็นโวยา และหากการทำงานของไตแยลง ระหวางรับประทานเก็นโวยา

อาจตองหยุดรับประทานแลวกรุณาปฏิบัติตามคำสั�งแพทย

โรคติดเชื้อ HIV หรือผลจากการรับประทานเก็นโวยาหรือยาอื่นอาจทำใหเกิดปญหาตอกระดูก กรณ�ที่เปนโรคกระดูก

อยูแลวอาจตองตรวจความหนาแน�นกระดูก

กอนที่จะเริ�มรับประทานเก็นโวยา จำเปนตองแจงเรื่องดังตอไปน�้ใหแพทยทราบ

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

ผลขางเคียงที่พบมากเมื่อรับประทาน
เก็นโวยาคืออาการคลื่นไส ทองเสีย 
ปวดหัว ฯลฯ

อาจจำเปนตองหยุดรับประทานหากมีผลขางเคียง แตกรุณาอยาหยุดรับประทานหรือเปลี่ยนวิธีรับประทาน

ดวยตนเองอยางเด็ดขาด หากรูสึกวาเกิดความผิดปกติใด ๆ ตอรางกาย กรุณาติดตอโรงพยาบาลทันที

บันทึก

ผลขางเคียงของเก็นโวยา?

สภาวะที่มีคากรดแลคติกในเลือดสูง หากมีอาการเมื่อยลาหรือไมมีแรงอยางรุนแรง ปวดกลามเน�้อรุนแรง หายใจไมสะดวก กรุณาติดตอโรงพยาบาลทันที

*8 ภาวะเลือดเปนกรดแลคติก

เปนปญหาที่เกิดจากการที่ไขมันไปเกาะที่ตับหรือตับมีขนาดใหญขึ้น หากผิวหนังหรือตาขาวเปนสีเหลือง ปสสาวะมีสีเขมมากวาเดิม 

อุจจาระมีสีขาวกวาเดิม กรุณาติดตอโรงพยาบาลทันที

*9 โรคไขมันพอกตับและภาวะตับโต

หลังรับประทานยาตาน HIV อาจทำใหรูสึกถึงความผิดปกติ ทางรางกายจากการฟนตัวของภูมิตานทานอยางกระทันหัน

*5 ความเปลี่ยนแปลงจากภูมิตานทานที่ฟนตัว

*6 ปญหาตอไต

*7 ปญหาตอกระดูก
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หลังรับประทานเก็นโวยาอาจเกิดผลขางเคียงรายแรงดังน�้
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● ภาวะเลือดเปนกรดแลคติก*8

● โรคไขมันพอกตับและภาวะตับโต*9
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หากรับประทานเก็นโวยาขณะตั้งครรภจะทำใหสารออกฤทธิ์

ภายในตัวยาเก็นโวยาลดคาความเขมขนภายในเลือด

ผูที่อยูระหวางตั้งครรภหรือมีความประสงคที่จะตั้งครรภ กรุณา

แจงแพทยกอนที่จะเริ�มรับประทานเก็นโวยา

● กรุณาเขารับการตรวจเปนระยะในระหวางที่รับประทาน
 หากไมมีคำสั�งแพทยกรุณาอยาหยุดรับประทานหรือเปลี่ยนวิธีรับประทานดวยตนเอง
● หามใหยาแกผูอื่น

กรุณาอยารับประทานขณะตั้งครรภ กรุณาระวังในสิ�งที่ระบุตอไปน�้

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)

กรุณาเลี่ยงใหนมบุตรเน��องจากอาจทำใหบุตรติดเชื้อ HIV จากมารดาได

ทั้งน�้ Emtricitabine ในเก็นโวยาอาจถูกสงผานไปยังน้ำนมได แตยังไมทราบวา Elvitegravir, Cobicistat และ 

Tenofovir alafenamide fumarate จะถูกสงผานไปยังน้ำนมดวยหรือไม และยังไมทราบแน�ชัดถึงผลของเก็นโวยา

ที่มีตอเด็กออน กรุณาปรึกษาแพทยเกี่ยวกับวิธีการรับประทานอาหารของเด็กออน

เกี่ยวกับการใหนมบุตร

ตัวดูดความชื้น

ที่มา : GENVOYA Full Prescribing Information (Issued : March 2016), Gilead Sciences, Inc.

● 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

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

● เก็นโวยามีวิธีเปดฝาแบบพิเศษ

 (1) กดฝาจากดานบนคางไว

 (2) หมุนไปดานซาย

ขอควรระวังในชีวิตประจำวัน

วิธีเก็บรักษาเก็นโวยา

วิธีเปดฝาเกนโวยา

การรับประทานในชวงตั้งครรภควรทำอยางไร? มีขอควรระวังอื่นไหม?

(1)

(2)

* 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
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อาหารเปนแหลงกำเนิดแหงความแข็งแรงของทุกวันรวมถึงเปนพลังงานที่เก็บรักษาภูมิตานทานอีกดวย และการเพลิดเพลินกับ
การรับประทานอาหารยังชวยใหรางกายและจิตใจสดใสขึ้นอีกดวย ดังนั้นควรใสใจกับการรับประทานอาหารอยางสมดุลเพื่อใช
ชีวิตอยางแข็งแรงสดใสทุกวัน 
การรับประทานอาหารอยางสมดุลหมายถึงรับประทานอาหารใหครบ 3 มื้อตอวัน สิ�งที่อยากใหคำนึงขณะรับประทานทุกครั้งคือ 
การรวมอาหารหลัก (คารโบไฮเดรต), จานหลัก (โปรตีน), เครื่องเคียง (วิตามิน, แรธาตุ, ใยอาหาร) เขาดวยกัน
*สำหรับผูที่มีอาการแทรกซอนของโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิตกรุณาทำตามคำสั�งของพนักงานทางการแพทย

อาหารหลัก (คารโบไฮเดรต)
ขาว, ขนมปง, อาหารจำพวกเสน ฯลฯ

จานหลัก (โปรตีน)
เน�้อ, ปลา, ไข, ถั�วเหลือง ฯลฯ

เครื่องเคียง
(วิตามิน, แรธาตุ, ใยอาหาร)

ผัก, เห็ด, สาหราย ฯลฯ

เชน ตัวอยางในกรณ�ที่เลือกซื้ออาหารวางจากรานสะดวกซื้อ อาหารหลัก (ขาวปน), จานหลัก (ไขตม), เครื่องเคียง (สลัดผัก) เปนการเลือก
อาหารที่สมดุล 

ขาวปนไสปลาแซลมอน สลัดผักกาดแกว

พลังงาน 369 kcal 
ไขมัน 14.4 g+ + =

ชุดอาหารกลองมะกุโนะอุชิ
พลังงาน 740 kcal ไขมัน 19.7 g

ขาวราดหนาผัดผักและเน�้อชูกะดง
พลังงาน 841 kcal ไขมัน 28.9 g

ขาวปนไสปลาแซลมอน
(1 ชิ้น 120 g)

พลังงาน 212 kcal ไขมัน 2.6 g

ขนมปงทาเนย
(ขนมปง 1 แผน 60 g)

พลังงาน 203 kcal ไขมัน 7.5 g 

สปาเก็ตตี้ซอสมะเขือเทศ
(เสนที่ยังไมไดลวก  85 g)

พลังงาน 421 kcal ไขมัน 8.3 g

คะเคะอุดง
(เสนอุดงลวก 225 g)

พลังงาน 326 kcal ไขมัน 1.0 g

ไขตม (รสเกลือ)
(1 ฟอง 55 g)

พลังงาน 83 kcal ไขมัน 5.7 g

เตาหูเย็น ฮิยะยัคโกะ
(ยังไมรวมโชยุที่ราดกอนรับประทาน)

พลังงาน 116 kcal ไขมัน 6.0 g

ถั�วหมักนัตโตะผสมกุยชาย
(นัตโตะ 40 g)

พลังงาน 87 kcal ไขมัน 4.1 g

แฮมเบิรกสเต็ก
(เน�้อวัวบด 70 g)

พลังงาน 322 kcal ไขมัน 20.2 g

+

+
เนยแข็งแปรรูป
(1 ชิ้น 18 g)

พลังงาน 61 kcal ไขมัน 4.7 g

แฮมและไข
(ไข 55 g)

พลังงาน 217 kcal ไขมัน 17.2 g

เน�้อน�องไกทอดคะระอาเกะ
(เน�้อน�องไก (ติดหนัง) 80 g)

พลังงาน 263 kcal ไขมัน 17.0 g

ปลาซาบะตมปรุงรสมิโสะ
(ปลาซาบะ 80 g)

พลังงาน 200 kcal ไขมัน 9.9 g

คิมประโกโบ
(รากหญาเจาชู  60 g)

พลังงาน 92 kcal ไขมัน 4.1 g

ผักขมคลุกงา
(ผักขม 80 g)

พลังงาน 53 kcal ไขมัน 2.8 g 

หัวไชเทาซอยตม
(หัวไชเทาซอย (แหง) 10 g)

พลังงาน 126 kcal ไขมัน 5.8 g

สลัดมันฝรั�ง
(มันฝรั�ง 110 g)

พลังงาน 195 kcal ไขมัน 11.4 g

ฟกทองตม
(ฟกทอง 90 g)

พลังงาน 113 kcal ไขมัน 0.3 g

ซุปขาวโพด
(ขาวโพด (อัดกระปอง) 50 g)

พลังงาน 150 kcal ไขมัน 6.3 g

สลัดผักกาดแกว
(ผักกาดแกว 60 g, รวมน้ำสลัดผัด)

พลังงาน 74 kcal ไขมัน 6.1 g

ซุปหมูทงจิรุ
(เน�้อหมูสามชั้น 21 g)

พลังงาน 170 kcal ไขมัน 10.9 g

ขอมูลจาก “คูมือคำแนะนำแคลอรี่จากอาหารที่รับประทานทุกวัน (ฉบับปรับปรุงแกไข)”, (ฝายตีพิมพมหาวิทยาลัยโภชนาการหญิงลวน), 
“ตารางสวนประกอบมาตรฐานสินคาบริโภคญี่ปุนประจำป 2015 (ปรับปรุงครั้งที่ 7)” (กระทรวงศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

ในสวนของเก็นโวยานั้น ในกรณ�หลังจากที่รับประทาน ENSURE LIQUID® (พลังงาน 250 kcal, ไขมัน 8.8 g) เขาไปแลว ไดรับการยืนยันวา
ตัวยาจะไดรับการดูดซึมเขาสูรางกายอยางเพียงพอ กรุณานำไปพิจารณาในการเลือกรับประทานคูกับอาหาร

หากเปนชุดอาหารกลองมะกุโนะอุชิหรือขาวราดหนาผัดผักและเน�้อชูกะดง จะสามารถรับอาหารหลัก, จานหลัก, เครื่องเคียงไดอยางมีสมดุล

ไขตม (รสเกลือ)

อาหารหลัก : ขาว
จานหลัก : ปลายาง, ไขมวน
เครื่องเคียง : ผักตม

อาหารหลัก : ขาว
จานหลัก : ปลาหมึก, กุง, เน�้อ, ไข
เครื่องเคียง : ผักกาดขาว, แครอท ฯลฯ

เกี่ยวกับการรับประทานอาหาร (1) 

ภาคผนวกทายเลม

ตัวอยางสมดุลของอาหารที่จำหน�ายในทองตลาด
แมในกรณ�ที่ซื้อจากรานสะดวกซื้อหรือซุปเปอรมารเก็ตก็ควรเลือกอาหารโดยคำนึงถึงสมดุล
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เกี่ยวกับการรับประทานอาหาร (2) 

ภาคผนวกทายเลม

อาหารที่ชวยไดหากไมสามารถรับประทานอาหารไดด ี(ขนม, อาหารเสริม, เครื่องดื่ม ฯลฯ)
● พลังงานและไขมันของอาหารวาง, อาหารเสริม, เครื่องดื่ม

แมวาควรจะรับประทานอาหารอยางสมดุลแตในกรณ�ที่ไมสามารถรับประทานอาหารไดอยางเพียงพอ

ควรเสริมดวยอาหารวาง, อาหารเสริม, เครื่องดื่ม ฯลฯ

พลังงาน อาหาร

มากกวา
400 kcal

มากกวา
300 kcal

มากกวา
200 kcal

มากกวา
100 kcal

ไมถึง
100 kcal

ขนมปงทาเนยเทียมและถั�วแดง (1 ชิ้น 160 g)
พลังงาน 610 kcal ไขมัน 29.4 g

นิชชินคัพยากิโซบะ U.F.O. (1 ถวย 128 g)
(นิชชิน)

พลังงาน 556 kcal ไขมัน 20.9 g

โอเดงรวมมิตร (ชามใหญ) (6 อยาง 790 g)
พลังงาน 520 kcal ไขมัน 21.3 g

แอลมอนดช็อกโกแลต
(1 กลอง 88 g)

(เมจิ)
พลังงาน 500 kcal

ไขมัน 33.6 g
คาสเทลลา (135 g)

พลังงาน 424 kcal ไขมัน 6.1 g
เมลลอนปง (1 ชิ้น 100 g)

พลังงาน 402 kcal ไขมัน 9.3 g

ผลิตภัณฑอาหารเสริมสมดุล
แคลอรี่เมท

(รสชีส) (4 ชิ้น 80 g)
(โอชึกะเซยะคุ)

พลังงาน 400 kcal ไขมัน 22.2 g

เมจิเอสเซลซุปเปอรคัพ
ซุปเปอรวนิลา (1 ชิ้น 200 ml)

(เมจิ)
พลังงาน 380 kcal ไขมัน 23.5 g

เฟรนชโทสต (1 ชิ้น 90 g)
พลังงาน 358 kcal ไขมัน 14.9 g

มิกซแวนดวิช (1 แพค 135 g)
พลังงาน 354 kcal ไขมัน 21.0 g

บะหมี่ถวย
(1 ถวย 77 g)

(นิชชิน)
พลังงาน 353 kcal

ไขมัน 15.2 g
ไกทอด (1 ชิ้น 100 g)

พลังงาน 340 kcal ไขมัน 22.6 g
ขนมปงไสแกงกะหรี่ (1 ชิ้น 105 g)
พลังงาน 330 kcal ไขมัน 17.3 g

ขนมปงไสครีม (1 ชิ้น 105 g)
พลังงาน 320 kcal ไขมัน 11.4 g

ชูครีม (1 ชิ้น 100 g)
พลังงาน 303 kcal ไขมัน 19.7 g

คุกกี้ (1 ชิ้น 60 g)
 พลังงาน 276 kcal ไขมัน 12.9 g

บามคูเฮน (60 g)
พลังงาน 252 kcal ไขมัน 15.3 g

ซาลาเปาไสเน�้อ (1 ชิ้น 100 g)
พลังงาน 251 kcal

ไขมัน 4.4 g

โดนัท (1 ชิ้น 50 g)
พลังงาน 226 kcal ไขมัน 11.7 g

โดรายากิ (1 ชิ้น 80 g)
พลังงาน 218 kcal ไขมัน 1.2 g

พุดดิ้ง (1 ชิ้น 125 g)
พลังงาน 208 kcal ไขมัน 13.4 g

ผลิตภัณฑอาหารเสริมสมดุล
แคลอรี่เมทเยลลี่

(รสแอปเปล) (1 ชิ้น 215 g)
(โอชึกะเซยะคุ)

พลังงาน 200 kcal ไขมัน 4.4 g

อาหารเสริม เครื่องดื่ม ผลไม

อิปปงมันโซกุบาร
ซีเรียลช็อกโกแลค (1 ชิ้น 37 g)

(อาซาฮีกรุพ)
พลังงาน 195 kcal ไขมัน 11 g

บาลานซอัพ ครีมเก็มมัยบลอง
บลูเบอรรี่ (1 ซอง 2 แผน 36 g)

(อาซาฮีกรุพ)
พลังงาน 176 kcal ไขมัน 9.3 g

SOY JOY
บลูเบอรรี่ (1 ชิ้น 30 g)

(โอชึกะเซยะคุ)
พลังงาน 135 kcal ไขมัน 7.6 g

Mt. Rainier
Café Latte

(1 กลอง 240 ml)
(โมรินากะนิวเกียว)
พลังงาน 166 kcal

ไขมัน 7.2 g

กลวย (120 g)
พลังงาน 103 kcal

ไขมัน 0.2 g

โยเกิรตใสแยม
(โยเกิรต (โฮลมิลคไมใสน้ำตาล) 130 g)

พลังงาน 100 kcal
ไขมัน 3.9 g

คนอร® คัพซุป
คอรนครีม (1 ซอง 17.6 g)

(อายิโนะโมโตะ)
พลังงาน 76 kcal ไขมัน 2.6 g ชานม

(200 ml, นม : ชาแดง =1:1, ไมใสน้ำตาล)
พลังงาน 71 kcal ไขมัน 4.0 g

น้ำผลไมยะไซเเซคัตช ึ100
ออริจินัล (1 กลอง 200 ml)

(คาโกเมะ)
พลังงาน 64 kcal ไขมัน 0 g

แอปเปล (ครึ�งผลไมปอกเปลือก 150 g)
พลังงาน 92 kcal ไขมัน 0.5 g

สับปะรด (หั�นชิ้น 150 g)
พลังงาน 77 kcal ไขมัน 0.15 g

ขอมูลจาก “คูมือคำแนะนำแคลอรี่จากอาหารที่รับประทานทุกวัน (ฉบับปรับปรุงแกไข)” (ฝายตีพิมพมหาวิทยลัยโภชนาการหญิงลวน), “ตารางสวนประกอบมาตรฐานสินคาบริโภคญี่ปุนประจำป 2015 (ปรับปรุงครั้งที่ 7)” (กระทรวงศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) จากขอมูลเว็บไซตผลิตภัณฑของผลิตภัณฑแตละบริษัท (ณ เดือนธันวาคม 2018)
ในสวนของเก็นโวยานั้น ในกรณ�หลังจากที่รับประทาน ENSURE LIQUID® (พลังงาน 250 kcal, ไขมัน 8.8 g) เขาไปแลว ไดรับการยืนยันวาตัวยาจะไดรับการดูดซึมเขาสูรางกายอยางเพียงพอ กรุณานำไปพิจารณาในการเลือกรับประทานคูกับอาหาร

โยเกิรตแบบดื่ม เมจิบัลแกเรีย
LB81 รสจืด (1 ขวด 200 g)

(เมจิ)
พลังงาน 134 kcal ไขมัน 1.0 g

ซีเรียล
(คอรนเฟลก 40 g + นม 200 ml)
พลังงาน 286 kcal ไขมัน 8.3 g

แฮมเบอรเกอร (1 ชิ้น 108 g)
(แมคโดนัลด)

พลังงาน 260 kcal ไขมัน 9.6 g

นมวัวธรรมดา (200 ml)
 พลังงาน 134 kcal

ไขมัน 7.6 g

มิลคโกโก
(ใสน้ำตาล 12 g)
พลังงาน 203 kcal

ไขมัน 9.3 g

นมถั�วเหลืองปรุงแตง (200 ml)
พลังงาน 128 kcal

ไขมัน 7.2 g

สม (1 ผลไมปอกเปลือก 140 g)
พลังงาน 64 kcal ไขมัน 0.1 g
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เกี่ยวกับการรับประทานอาหาร (2) 

ภาคผนวกทายเลม

อาหารที่ชวยไดหากไมสามารถรับประทานอาหารไดด ี(ขนม, อาหารเสริม, เครื่องดื่ม ฯลฯ)
● พลังงานและไขมันของอาหารวาง, อาหารเสริม, เครื่องดื่ม

แมวาควรจะรับประทานอาหารอยางสมดุลแตในกรณ�ที่ไมสามารถรับประทานอาหารไดอยางเพียงพอ

ควรเสริมดวยอาหารวาง, อาหารเสริม, เครื่องดื่ม ฯลฯ

พลังงาน อาหาร

มากกวา
400 kcal

มากกวา
300 kcal

มากกวา
200 kcal

มากกวา
100 kcal

ไมถึง
100 kcal

ขนมปงทาเนยเทียมและถั�วแดง (1 ชิ้น 160 g)
พลังงาน 610 kcal ไขมัน 29.4 g

นิชชินคัพยากิโซบะ U.F.O. (1 ถวย 128 g)
(นิชชิน)

พลังงาน 556 kcal ไขมัน 20.9 g

โอเดงรวมมิตร (ชามใหญ) (6 อยาง 790 g)
พลังงาน 520 kcal ไขมัน 21.3 g

แอลมอนดช็อกโกแลต
(1 กลอง 88 g)

(เมจิ)
พลังงาน 500 kcal

ไขมัน 33.6 g
คาสเทลลา (135 g)

พลังงาน 424 kcal ไขมัน 6.1 g
เมลลอนปง (1 ชิ้น 100 g)

พลังงาน 402 kcal ไขมัน 9.3 g

ผลิตภัณฑอาหารเสริมสมดุล
แคลอรี่เมท

(รสชีส) (4 ชิ้น 80 g)
(โอชึกะเซยะคุ)

พลังงาน 400 kcal ไขมัน 22.2 g

เมจิเอสเซลซุปเปอรคัพ
ซุปเปอรวนิลา (1 ชิ้น 200 ml)

(เมจิ)
พลังงาน 380 kcal ไขมัน 23.5 g

เฟรนชโทสต (1 ชิ้น 90 g)
พลังงาน 358 kcal ไขมัน 14.9 g

มิกซแวนดวิช (1 แพค 135 g)
พลังงาน 354 kcal ไขมัน 21.0 g

บะหมี่ถวย
(1 ถวย 77 g)

(นิชชิน)
พลังงาน 353 kcal

ไขมัน 15.2 g
ไกทอด (1 ชิ้น 100 g)

พลังงาน 340 kcal ไขมัน 22.6 g
ขนมปงไสแกงกะหรี่ (1 ชิ้น 105 g)
พลังงาน 330 kcal ไขมัน 17.3 g

ขนมปงไสครีม (1 ชิ้น 105 g)
พลังงาน 320 kcal ไขมัน 11.4 g

ชูครีม (1 ชิ้น 100 g)
พลังงาน 303 kcal ไขมัน 19.7 g

คุกกี้ (1 ชิ้น 60 g)
 พลังงาน 276 kcal ไขมัน 12.9 g

บามคูเฮน (60 g)
พลังงาน 252 kcal ไขมัน 15.3 g

ซาลาเปาไสเน�้อ (1 ชิ้น 100 g)
พลังงาน 251 kcal

ไขมัน 4.4 g

โดนัท (1 ชิ้น 50 g)
พลังงาน 226 kcal ไขมัน 11.7 g

โดรายากิ (1 ชิ้น 80 g)
พลังงาน 218 kcal ไขมัน 1.2 g

พุดดิ้ง (1 ชิ้น 125 g)
พลังงาน 208 kcal ไขมัน 13.4 g

ผลิตภัณฑอาหารเสริมสมดุล
แคลอรี่เมทเยลลี่

(รสแอปเปล) (1 ชิ้น 215 g)
(โอชึกะเซยะคุ)

พลังงาน 200 kcal ไขมัน 4.4 g

อาหารเสริม เครื่องดื่ม ผลไม

อิปปงมันโซกุบาร
ซีเรียลช็อกโกแลค (1 ชิ้น 37 g)

(อาซาฮีกรุพ)
พลังงาน 195 kcal ไขมัน 11 g

บาลานซอัพ ครีมเก็มมัยบลอง
บลูเบอรรี่ (1 ซอง 2 แผน 36 g)

(อาซาฮีกรุพ)
พลังงาน 176 kcal ไขมัน 9.3 g

SOY JOY
บลูเบอรรี่ (1 ชิ้น 30 g)

(โอชึกะเซยะคุ)
พลังงาน 135 kcal ไขมัน 7.6 g

Mt. Rainier
Café Latte

(1 กลอง 240 ml)
(โมรินากะนิวเกียว)
พลังงาน 166 kcal

ไขมัน 7.2 g

กลวย (120 g)
พลังงาน 103 kcal

ไขมัน 0.2 g

โยเกิรตใสแยม
(โยเกิรต (โฮลมิลคไมใสน้ำตาล) 130 g)

พลังงาน 100 kcal
ไขมัน 3.9 g

คนอร® คัพซุป
คอรนครีม (1 ซอง 17.6 g)

(อายิโนะโมโตะ)
พลังงาน 76 kcal ไขมัน 2.6 g ชานม

(200 ml, นม : ชาแดง =1:1, ไมใสน้ำตาล)
พลังงาน 71 kcal ไขมัน 4.0 g

น้ำผลไมยะไซเเซคัตช ึ100
ออริจินัล (1 กลอง 200 ml)

(คาโกเมะ)
พลังงาน 64 kcal ไขมัน 0 g

แอปเปล (ครึ�งผลไมปอกเปลือก 150 g)
พลังงาน 92 kcal ไขมัน 0.5 g

สับปะรด (หั�นชิ้น 150 g)
พลังงาน 77 kcal ไขมัน 0.15 g

ขอมูลจาก “คูมือคำแนะนำแคลอรี่จากอาหารที่รับประทานทุกวัน (ฉบับปรับปรุงแกไข)” (ฝายตีพิมพมหาวิทยลัยโภชนาการหญิงลวน), “ตารางสวนประกอบมาตรฐานสินคาบริโภคญี่ปุนประจำป 2015 (ปรับปรุงครั้งที่ 7)” (กระทรวงศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) จากขอมูลเว็บไซตผลิตภัณฑของผลิตภัณฑแตละบริษัท (ณ เดือนธันวาคม 2018)
ในสวนของเก็นโวยานั้น ในกรณ�หลังจากที่รับประทาน ENSURE LIQUID® (พลังงาน 250 kcal, ไขมัน 8.8 g) เขาไปแลว ไดรับการยืนยันวาตัวยาจะไดรับการดูดซึมเขาสูรางกายอยางเพียงพอ กรุณานำไปพิจารณาในการเลือกรับประทานคูกับอาหาร

โยเกิรตแบบดื่ม เมจิบัลแกเรีย
LB81 รสจืด (1 ขวด 200 g)

(เมจิ)
พลังงาน 134 kcal ไขมัน 1.0 g

ซีเรียล
(คอรนเฟลก 40 g + นม 200 ml)
พลังงาน 286 kcal ไขมัน 8.3 g

แฮมเบอรเกอร (1 ชิ้น 108 g)
(แมคโดนัลด)

พลังงาน 260 kcal ไขมัน 9.6 g

นมวัวธรรมดา (200 ml)
 พลังงาน 134 kcal

ไขมัน 7.6 g

มิลคโกโก
(ใสน้ำตาล 12 g)
พลังงาน 203 kcal

ไขมัน 9.3 g

นมถั�วเหลืองปรุงแตง (200 ml)
พลังงาน 128 kcal

ไขมัน 7.2 g

สม (1 ผลไมปอกเปลือก 140 g)
พลังงาน 64 kcal ไขมัน 0.1 g
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