
ข้อมูลการสั่งจ่าย
Lamivudine 150 มก./Zidovudine 300 มก. แบบเม็ดบรรจรุ่วม

ด้วย Efavirenz 600 มก. เม็ด
RXเท่านั้น

คําเตือน:
ZIDOVUDINE มีความเกี่ยวข้องกับความเป็นพิษทางโลหิตวิทยา ซึ่งรวมถึงภาวะนิวโทรพีเนียและ

ภาวะโลหิตจางขั้นรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV ขั้นสูง (ดู WARINIGS) การใช้ 
ZIDOVUDINE เป็นเวลานานมีความเกี่ยวข้องกับอาการสายตาสั้น

กรดแลคติคและตับอย่างรุนแรงที่มีภาวะไขมันพอกตับ ซึ่งรวมถึงกรณีที่ร้ายแรง ไดร้ับรายงานเกี่ยว
กับการใชน้ิวคลีโอไซด์ที่คล้ายคลึงกันเพียงอย่างเดียวหรือรวมกัน รวมทั้ง LAMIVUDINE, 
ZIDOVUDINE และยาต้านไวรัสอื่น ๆ (ดูวอรน์ิง)

การกําเริบอย่างเฉียบพลันของไวรัสตับอักเสบบีไดร้ับการรายงานในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี 
(HBV) และเอชไอวีและมี LAMIVUDINE ที่เลิกใชแ้ล้ว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแท็บเล็ต LAMIVUDINE/
ZIDOVUDINE การทํางานของตับควรได้รับการตรวจสอบอย่างใกลช้ิดด้วยการติดตามผลทางคลินิก
และห้องปฏิบัตกิารอย่างน้อยหลายเดือนในผูป้่วยทีเ่ลิกใชย้าเม็ด LAMIVUDINE/ZIDOVUDINE และ
ติดเชื้อเอชไอวีและไวรัสตับอักเสบบี หากเหมาะสม การบําบัดรักษาด้วยยาต้านไวรัสตับอักเสบบอีาจไดร้ับ
การประกัน (ดูคําเตือน)

คําอธิบาย
เม็ดยาลามวิูดีน/ซโิดวูดีน:
ยาเม็ด Lamivudine/zidovudine เป็นยาเม็ดผสมทีป่ระกอบด้วย lamivudine และ zidovudine 
Lamivudine และ zidovudine เป็นอะนาลอกสังเคราะห์ของนิวคลีโอไซดท์ีม่ีฤทธิ์ต้านเชื้อเอชไอวี
ยาเม็ดลามิวดูีน/ซิโดวูดีนสําหรับการบริหารช่องปาก ยาเม็ดลามิวูดีน/ซิโดวูดีนแต่ละเม็ดประกอบด้วยลามิวดูีน 
150 มก. ยาซิโดวูดีน 300 มก. และ
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ส่วนผสมทีไ่ม่ใช้งาน เซลลูโลส microcrystalline, โซเดียมสตาร์ชไกลโคเลต, โพวิโดน, คอลลอยด์ซิลิคอนได

ออกไซด์, แป้งโรยตัว, สเตียเรตแมกนีเซียม, สี Opadry สีขาว (Y-1-7000), นํ้าบริสุทธิ์และแอลกอฮอล์ไอโซโพรพิล 

Opadry white ประกอบด้วย Hydroxy Propyl Methylcellulose 2910/ Hypromellose 5cP, Titanium 

Dioxide, Polyethylene Glycol 400 (Macrogol)

ลามิวดูีน:ชื่อทางเคมขีองลามิวูดีนคือ (-)-1-[(2R,5S)-2-(ไฮดรอกซีเมทิล)-1,3- ออกซาไทโอลัน-5-อิล]ไซโตซีน 
ลามิวูดีนคือ (-)อีแนนชโิอเมอรข์องอะนาลอกไดดอีอกซีของไซทิดนี ลามิวดูีนยังถูกเรียกว่า (-)2′,3′-dideoxy, 
3′-thiacytidine มีสูตรโมเลกุล C8ชม11นู๋3อู๋3S และมีนํ้าหนักโมเลกุลเท่ากับ 229.26 มีสูตรโครงสร้างดังนี้

ลามิวดูีนเป็นของแข็งผลึกสขีาวหรือสขีาวนวล โดยมีความสามารถในการละลายได้ประมาณ 70 มก./มล. ในนํ้าที่
อุณหภูมิ 20°C
ซิโดวดูีน:ชื่อทางเคมขีอง zidovudine คือ 3'-azido-3'-deoxythymidine มีสูตรโมเลกุล C10ชม13นู5๋อู๋4และ
มีนํ้าหนักโมเลกุลเท่ากับ 267.24 มีสูตรโครงสร้างดังนี้

Zidovudine เป็นของแข็งสีขาวถึงสีเบจ ไม่มีกลิ่น มีลักษณะเป็นผลึก สามารถละลายได้ 20.1 มก./มล. ในนํ้าทีอุ่ณหภูมิ 25°C

เม็ด Efavirenz:
Efavirenz เป็นไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษยช์นิดที่ 1 (HIV-1) จําเพาะ ที่ไม่ใชน่ิวคลโีอไซด์ และตัวยับยั้ง
การถอดรหัสย้อนกลับ (NNRTI)
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Efavirenz มีให้ในรูปแบบยาเม็ดเคลือบฟิล์มสําหรับการบริหารช่องปากทีม่ี efavirenz 600 มก. และส่วนผสม
ที่ไม่ใช้งานต่อไปนี้: โซเดียม croscarmellose, เซลลูโลสไฮดรอกซโีพรพลิ, แลคโตสโมโนไฮเดรต, แมกนีเซยีม
สเตียเรต, เซลลูโลส microcrystalline และโซเดียมลอริลซัลเฟต สารเคลือบฟิล์มประกอบด้วย Opadry®สี
นํ้าตาล. Opadry®สีนํ้าตาลประกอบด้วย HPMC 2910/Hypromellose, ไททาเนียมไดออกไซด์, 
macrogol/PEG 400, เหล็กออกไซด์สีเหลือง, เหล็กออกไซดส์ีแดง และเหล็กออกไซดส์ีดํา

เอฟาวิเรนซ์ถูกอธิบายทางเคมวี่า (S)-6-คลอโร-4-(ไซโคลโพรพิลเอธินิล)-1,4-ไดไฮโดร-4- (ไตรฟลอูอโรเมทิล
)-2H-3,1-เบนซอกซาซิน-2-โอน
สูตรเชิงประจักษ์คือ C14ชม9ClF3ไม2่และสูตรโครงสร้างคือ

Efavirenz เป็นผงผลึกสีขาวถึงชมพูเล็กน้อย มมีวลโมเลกุล 315.68 แทบไม่ละลายในนํ้า (<10 µg/mL)

จุลชีววิทยา:
กลไกการออกฤทธิ์:
ลามิวดูีน:Lamivudine เป็นอะนาลอกสังเคราะห์นิวคลีโอไซด์ ภายในเซลล์ ลามวิูดีนถูกฟอสโฟรีเลตไปยังสารเมตา
โบไลต์ 5-ไตรฟอสเฟตทีอ่อกฤทธิ์ ลามิวูดีน ไตรฟอสเฟต (3TC-TP) รูปแบบการกระทําหลักของ 3TC-TP คือการ
ยับยั้ง HIV-1 reverse transcriptase (RT) ผ่านการยุติสายโซข่อง DNA หลังจากการรวมตัวของอะนาล็อกของ
นิวคลีโอไซด์เข้ากับ DNA ของไวรัส 3TC-TP เป็นตัวยับยั้งทีอ่่อนแอของ DNA polymerase ของเซลล์ α, β และ 
γ
ซิโดวูดีน:Zidovudine เป็นอะนาลอกสังเคราะห์นิวคลีโอไซด์ ภายในเซลล์ zidovudine ถูก phosphorylated 
กับสารเมตาโบไลต์ 5′-triphosphate โหมดหลักของการกระทําของ ZDV-TP คือการยับยั้ง RT ผ่านการยุติสาย
โซ่ DNA หลังจากการรวมตัวของอะนาล็อกของนิวคลีโอไทด์ ZDV-TP เป็นตัวยับยั้งทีอ่่อนแอของ DNA 
polymerase ของเซลล์ α และ γ และไดร้ับรายงานว่าถูกรวมเข้ากับ DNA ของเซลล์ในการเพาะเลี้ยง เอฟาวิเรนซ์
:Efavirenz (EFV) เป็นตัวยับยั้งการย้อนกลับของยีน non-nucleoside (NNRTI) ของไวรัสโรคภูมิคุ้มกัน
บกพร่องของมนุษยช์นิดที่ 1 (HIV-1) กิจกรรม EFV ถูกไกลเ่กลี่ยโดย noncompetitive เป็นหลัก
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การยับยั้ง HIV-1 reverse transcriptase (RT) HIV-2 RT และ DNA polymerase ในเซลลข์องมนุษย์ α, β, 
γ และ δ ไม่ถูกยับยั้งโดย EFV
ฤทธิ์ต้านไวรัส:
ลามิวดูีน/ซิโดวูดีน:ในเซลล์ MT-4 ที่ติดเชื้อ HIV-1 ลามิวดูีนร่วมกับยาไซโดวูดีนในอัตราส่วนต่างๆ มีฤทธิ์ต้าน
ไวรัสที่เสริมฤทธิ์กัน
ลามิวดูีน:ฤทธิ์ต้านไวรัสของ lamivudine ต่อ HIV-1 ได้รับการประเมินในเซลล์หลายสาย (รวมถึง monocytes 
และ lymphocytes ในเลือดของมนุษย์) โดยใชก้ารทดสอบความไวมาตรฐาน EC50ค่า (ความเข้มข้นทีม่ปีระสิทธิผล 
50%) อยู่ในช่วง 0.003 ถึง 15 ไมโครโมลาร์ (1μM = 0.23 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) เอชไอวจีากผูเ้ข้ารับการบําบัดที่
ไร้เดียงสาซึ่งไม่มีการกลายพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยาให้ค่า EC . ค่ามัธยฐาน50ค่า 0.426 µM (ช่วง: 0.200 ถึง 
2.07 µM) จาก Virco (n = 93 ตัวอย่างพื้นฐานจาก COLA40263) และ 2.35 µM (1.44 ถึง 4.08 µM) จาก 
Monogram Biosciences (n = 135 ตัวอย่างพื้นฐานจาก ESS30009) EC50ค่าลามิวูดีนเทียบกับ HIV-1 
clades (AG) ทีแ่ตกต่างกันอยู่ในช่วง 0.001 ถึง 0.120 µM และเทียบกับ HIV-2 ทีแ่ยกได้ตั้งแต่ 0.003 ถึง 
0.120 µM ในเซลลโ์มโนนิวเคลียรใ์นเลือดส่วนปลาย Ribavirin (50μM) ลดฤทธิต์้าน HIV-1 ของ lamivudine 
ลง 3.5 เท่าในเซลล์ MT-4

ซิโดวูดีน:ฤทธิต์้านไวรัสของ zidovudine ต่อ HIV-1 ได้รับการประเมินในเซลลห์ลายสายพันธุ์ (รวมถึง 
monocytes และ lymphocytes ในเลือดของมนุษย์ทีส่ดใหม)่ EC50และEC90

ค่าของไซโดวดูีนคือ 0.01 ถึง 0.49 ไมโครโมลาร์ (1 ไมโครโมลาร์ = 0.27 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) และ 0.1 ถึง 9 
ไมโครโมลาร์ ตามลําดับ เอชไอวีจากผู้เข้ารับการบําบัดที่ไร้เดียงสาซึ่งไม่มกีารกลายพันธุ์ทีเ่กี่ยวข้องกับการ
ดื้อยาให้ค่า EC . ค่ามัธยฐาน50ค่า 0.011 µM (ช่วง: 0.005 ถึง 0.110 µM) จาก Virco (n = 93 ตัวอย่างพื้น
ฐานจาก COLA40263) และ 0.02 µM (0.01 ถึง 0.03 µM) จาก Monogram Biosciences (n = 135 
ตัวอย่างพื้นฐานจาก ESS30009) EC50ค่าของ zidovudine เทียบกับ HIV-1 clades (AG) ที่แตกต่างกันอยู่
ในช่วง 0.00018 ถึง 0.02 µM และเทียบกับ HIV-2 ทีแ่ยกได้ตั้งแต่ 0.00049 ถึง 0.004 µM ในการศึกษา
การผสมยาในการเพาะเลี้ยงเซลล์ zidovudine แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมที่เสริมฤทธิ์กันกับ nucleoside 
reverse transcriptase inhibitors (NRTIs) abacavir, didanosine, lamivudine และ zlcitabine; 
non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs) delavirdine และ nevirapine; และ
สารยับยั้งโปรตีเอส (PIs) indinavir, nelfinavir, ritonavir และ saquinavir; และกิจกรรมเสริมด้วยอินเต
อร์เฟอรอนอัลฟ่า พบว่า Ribavirin ยับยั้ง phosphorylation ของ zidovudine ในการเพาะเลี้ยงเซลล์

เอฟาวิเรนซ:์ความเข้มข้นของการยับยั้ง EFVในหลอดทดลองการจําลองแบบของห้องปฏิบัตกิารประเภทป่าที่ดัดแปลง

สายพันธุ์และการแยกทางคลินิกโดย 90-95% (IC90-95) อยู่ในช่วงตั้งแต่ 1.7 ถึง 25 นาโนโมลารใ์นสายพันธุ์ของเซลล์ลิ

มโฟบลาสต์, เซลล์โมโนนิวเคลียร์ของเลือดส่วนปลาย (PBMC) และการเพาะเลี้ยงมาโครฟาจ/โมโนไซต์ EFV

Strides Arcolab Limited พฤษภาคม 2550 หน้าหนังสือ4 จาก 50



แสดงให้เห็นฤทธิ์ต้านไวรัสกับไอโซเลตที่ไม่ใชแ่คลด B ส่วนใหญ่ (ชนิดย่อย A, AE, AG, C, D, F, G, J, N) แต่มี
ฤทธิ์ต้านไวรัสลดลงกับไวรัสกลุ่ม O EFV แสดงให้เห็นฤทธิ์ต้านไวรัสเพิ่มเติมโดยไม่มพีิษต่อเซลลต์่อ HIV-1 ในการ
เพาะเลี้ยงเซลล์เมื่อรวมกับ NNRTIs delavirdine (DLV) และ nevirapine (NVP), NRTIs (abacavir, 
didanosine, emtricitabine, lamivudine [LAM], stavudine, tenofovir, zalcitavine [, zidovudine 
[, zidovudine] ZDV]), PIs (amprenavir, indinavir [IDV], lopinavir, nelfinavir, ritonavir, 
saquinavir) และสารยับยั้งฟิวชั่น enfuvirtide EFV แสดงให้เห็นถึงการเสริมฤทธิ์ต้านไวรัสที่เป็นปฏิปักษ์ใน
หลอดทดลองด้วยอาตาซานาเวียร์ EFV ไม่เป็นปฏิปักษก์ับ adefovir ซึ่งใชใ้นการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบบี หรือ 
ribavirin ที่ใชร้่วมกับ interferon ในการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซี

ความต้านทาน:

ลามิวดูีน/ซิโดวูดนีที่ใชเ้ป็นยาแยก:ในผูป้่วยทีไ่ด้รับยาลามวิูดีนเดี่ยวหรือการรักษาร่วมกับยาลามิวูดีนร่วมกับยา
ซิโดวดูีน ผู้ติดเชื้อเอชไอวี-1 ทีแ่ยกได้จากผูป้่วยส่วนใหญ่จะดื้อต่อยาลามิวูดีนทางฟีโนไทป์และทางจีโนไทปภ์ายใน 
12 สัปดาห์ ในผู้ป่วยบางรายที่มีไวรัสทีด่ื้อต่อไซโดวูดีนในการตรวจวัดพื้นฐาน ความไวต่อฟีโนไทป์ต่อไซโดวูดีนได้
รับการฟื้นฟูโดยการรักษาด้วยลามิวูดีนและไซโดวูดีน 12 สัปดาห์ การรักษาด้วยยาผสมลามิวูดีนร่วมกับยาไซโดวู
ดีนช่วยชะลอการกลายพันธุ์ทีท่ําให้เกิดการดื้อต่อไซโดวูดีน

แยกสายพันธุ์ HIV-1 ที่ดื้อต่อทั้ง lamivudine และ zidovudine ออกจากผูป้่วยหลังจากได้รับการรักษาด้วย 
lamivudine/zidovudine เป็นเวลานาน ความต้านทานคู่จําเป็นต้องมกีารกลายพันธุ์หลายครั้ง ซึ่งจําเป็นที่สุดซึ่ง
อาจเป็น G333E ไม่ทราบอุบัตกิารณ์ของการดื้อยาแบบคู่และระยะเวลาของการรักษาแบบผสมผสานทีจ่ําเป็นก่อนที่
จะเกิดการดื้อยาแบบคู่
ลามิวดูีน:เชื้อ HIV-1 ที่ดื้อยา Lamivudine ได้รับการคัดเลือกในการเพาะเลี้ยงเซลล์ และยังได้รับการฟื้นฟู
จากผู้ป่วยทีไ่ด้รับการรักษาด้วย lamivudine หรือ lamivudine ร่วมกับ zidovudine การวิเคราะห์จีโนไทป์
ของไอโซเลตต้านทานทีเ่ลือกในการเพาะเลี้ยงเซลลแ์ละฟื้นตัวจากผู้ป่วยทีไ่ด้รับการรักษาด้วยลามิวูดีน พบ
ว่าการดื้อยาเกิดจากการแทนทีก่รดอะมิโนจําเพาะใน HIV-1 reverse transcriptase ที่ codon 184 เปลี่ยน
เมไทโอนีนเป็นไอโซลิวซีนหรือวาลีน (M184V/ ฉัน).

การกลายพันธุ์ใน HBV polymerase YMDD motif มีความเกี่ยวข้องกับความไวต่อ HBV ที่ลดลงต่อ 
lamivudine ในการเพาะเลี้ยงเซลล์ ในการศึกษาผู้ป่วยที่ไมต่ิดเชื้อเอชไอวีทีเ่ป็นโรคตับอักเสบบเีรื้อรัง ตรวจ
พบ HBV ที่มีการกลายพันธุ์ของ YMDD ในผูป้่วยบางรายทีไ่ด้รับ lamivudine ทุกวันเป็นเวลา 6 เดือนขึ้นไป 
และมีความสัมพันธ์กับหลักฐานของ
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การตอบสนองการรักษาลดลง พบการกลายพันธุ์ของ HBV ทีค่ล้ายคลึงกันในผู้ป่วยทีต่ิดเชื้อ HIV ทีไ่ด้รับยา
ต้านไวรัสที่มี lamivudine เมื่อมกีารติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบพีร้อมกัน (ดูข้อควรระวัง).

ซิโดวูดีน:เชื้อเอชไอวีที่แยกได้ทีม่ีความไวต่อยาไซโดวูดีนลดลงได้รับการคัดเลือกในการเพาะเลี้ยงเซลลแ์ละยัง
ได้รับการฟื้นฟูจากผูป้่วยที่ไดร้ับยาไซโดวดูีนอกีด้วย การวิเคราะห์จีโนไทปข์องไอโซเลทที่เลือกในการเพาะเลี้ยง
เซลล์และฟื้นตัวจากผู้ป่วยที่ได้รับยาไซโดวูดีน พบว่ามีการกลายพันธุ์ในยีน HIV-1 RT ส่งผลใหม้ีกรดอะมิโน 6 
ตัวทดแทน (M41L, D67N, K70R, L210W, T215Y หรือ F และ K219Q) ทีใ่หย้าไซโดวูดีน ความต้านทาน. 
โดยทั่วไป ระดับความต้านทานที่สูงขึ้นสัมพันธ์กับจํานวนการกลายพันธุ์ที่มากขึ้น

เอฟาวเิรนซ:์HIV-1 แยกไดด้้วยความไวต่อ EFV ลดลง (IC . เพิ่มขึ้นมากกว่า 380 เท่า90มูลค่า) เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วภายใต้ในหลอดทดลองการเลือก การแสดงลักษณะเฉพาะของยีนของไวรัสเหล่านีร้ะบุการกลายพันธุ์ที่
ส่งผลให้เกิดการแทนทีก่รดอะมิโนเดี่ยว L100I หรือ V179D, การแทนที่สองครั้ง L100I/V108I และการ
แทนทีส่ามเท่า L100I/V179D/ Y181C ใน RT
แยกทางคลินิกที่มีความไวต่อลดลงในหลอดทดลองไดร้ับ EFV แล้ว การแทนที่ RT หนึ่งตัวหรือมากกว่าที่ตํา
แหนง่กรดอะมิโน 98, 100, 101, 103, 106, 108, 188, 190, 225 และ 227 ถูกสังเกตพบในผู้ป่วยทีล่้ม
เหลวในการบําบัดด้วย EFV ร่วมกับ IDV หรือกับ ZDV บวก LAM การกลายพันธุ์ K103N เกิดขึ้นบ่อยที่สุด 
การเฝ้าระวังการดื้อยาในระยะยาว (เฉลี่ย 52 สัปดาห์ ช่วง 4-106 สัปดาห์) วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทีต่รงกัน 28 
รายการและความล้มเหลวของไวรัสทีแ่ยกได้ หกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ (17/28) ของความล้มเหลวที่แยกได้เหล่านี้
มีความไวต่อ EFV ลดลงในหลอดทดลองโดยมีค่ามัธยฐาน 88 เท่าของการเปลี่ยนแปลงความไวต่อ EFV (IC50

ค่า) จากการอ้างอิง การกลายพันธุ์ NNRTI ที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในผู้ป่วยเหล่านีค้ือ K103N (54%) การกลาย
พันธุ์ NNRTI อื่นๆ ทีพ่ัฒนาขึ้น ได้แก่ L100I (7%), K101E/Q/R (14%), V108I (11%), G190S/T/A (7%), 
P225H (18%) และ M230I/L (11 %)

CROSS-RESISTANCE: มีการสังเกตการต้านทานแบบไขว้ใน NRTIs ลามิวูดีน/ซิโดวูดีน:ยังไม่มีรายงาน
การดื้อยาระหว่าง lamivudine และ zidovudine ในผู้ป่วยบางรายทีไ่ด้รับการรักษาด้วยลามิวดูีนเพียงอย่าง
เดียวหรือร่วมกับยาไซโดวูดีน ไอโซเลทได้เกิดขึ้นพร้อมกับการกลายพันธุ์ที่ codon 184 ซึ่งทําให้เกิดการดื้อ
ต่อลามิวดูีน มกีารตรวจพบการดื้อต่อ abacavir, didanosine, tenofovir และ zalcitabine ในผู้ป่วยบาง
รายที่มีเชื้อ HIV-1 ที่ดื้อต่อ lamivudine ในผูป้่วยบางรายที่รักษาด้วย zidovudine ร่วมกับ didanosine 
หรือ zalcitabine พบว่าสามารถแยกตัวดื้อต่อยาหลายชนิด รวมทั้ง lamivudine (ดูใน Zidovudine ด้าน
ล่าง)
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ลามิวดูีน:ดู Lamivudine Plus Zidovudine (ด้านบน)
ซิโดวูดีน:ในการศึกษาผูป้่วยทีต่ิดเชื้อ HIV 167 ราย ผูป้่วยที่แยกเดี่ยว (n = 2) ที่มีการดื้อยาหลายตัวต่อ 
didanosine, lamivudine, stavudine, zalcitabine และ zidovudine ได้รับการฟื้นฟจูากผู้ป่วยทีร่ักษา
ด้วย zidovudine plus didanosine หรือ zidovudine plus zalcitabine เป็นเวลา ≥1 ปี รูปแบบของ
การกลายพันธุ์ทีเ่กี่ยวข้องกับการดื้อยาด้วยการรักษาแบบผสมผสานนั้นแตกต่างกัน (A62V, V75I, F77L, 
F116Y, Q151M) จากรูปแบบที่มีการบําบัดด้วยยาไซโดวูดีนเพียงอย่างเดียว โดยที่การกลายพันธุ์ Q151M 
มักเกี่ยวข้องกับการดื้อยาหลายชนิดมากที่สุด การกลายพันธุ์ที่ codon 151 ร่วมกับการกลายพันธุท์ี่ 62, 75, 
77 และ 116 ส่งผลให้เกิดไวรัสที่มคีวามไวต่อยา didanosine, lamivudine, stavudine, zalcitabine และ 
zidovudine ลดลง การกลายพันธุ์แบบอะนาล็อกของไทมิดีน (TAMs) ถูกเลือกโดย zidovudine และให้การ
ต้านทานข้ามกับ abacavir, didanosine, stavudine, tenofovir,

เอฟาวเิรนซ์:มีการสังเกตการต้านทานข้ามระหว่าง NNRTIs การแยกทางคลินิกที่มีลักษณะเฉพาะก่อนหน้านี้
ว่าทนต่อ EFV ก็มีความทนทานต่อฟีโนไทป์เช่นกันในหลอดทดลองเป็น DLV และ NVP เมื่อเทียบกับการตรวจ
วัดพื้นฐาน ไวรัสทางคลินิกที่ดื้อต่อ DLV และ/หรือ NVP ที่มกีารทดแทนที่เกี่ยวข้องกับการดื้อต่อ NNRTI 
(A98G, L100I, K101E/P, K103N/S, V106A, Y181X, Y188X, G190X, P225H, F227L หรือ M230L) 
แสดงความไวต่อ EFV ที่ลดลงในหลอดทดลอง. มากกว่า 90% ของไอโซเลตทางคลินิกที่ดื้อต่อ NRTI ทดสอบ
แล้วในหลอดทดลองยังคงความไวต่อ EFV เภสัชวิทยาคลินิก

เภสัชจลนศาสตร์ในผู้ใหญ:่
แท็บเล็ต Lamivudine / Zidovudine:Strides Lamivudine 150 mg/Zidovudine 300 mg ยาเม็ดที่
มี lamivudine 150 mg และ zidovudine 300 mg มีชีวสมมูลกับ Combivir®แท็บเล็ตทีม่ี lamivudine 
150 มก. / zidovudine 300 มก. (ผลิตโดย GlaxoSmithKline, Research Triangle Park, NC 27709. 
USA) เมื่อรับประทานในสภาวะอดอาหาร
แท็บเล็ต Efavirenz:Strides ยาเม็ดอฟีาวิเรนซแ์บบบรรจุร่วมทีม่เีอฟาวิเรนซ์ 600 มก. มีชีวสมมูลกับ 
Sustiva®แท็บเล็ตที่มี Efavirenz 600 มก. (ผลิตโดยบริษัท Bristol-Myers Squibb, Princeton, NJ 
08543 USA) ภายใต้สภาวะอดอาหาร
ลามิวูดีน:คุณสมบัตทิางเภสัชจลนศาสตร์ของ lamivudine ในผู้ป่วยที่อดอาหารได้สรุปไว้ในตารางที่ 1 หลัง
จากการบริหารช่องปาก lamivudine จะถูกดูดซึมอย่างรวดเร็วและกระจายอย่างกว้างขวาง การจับกับโปรตีน
ในพลาสมาอยูใ่นระดับตํ่า ประมาณ 70% ของขนาดยาทางหลอดเลือดดําของ lamivudine จะถูกกูค้ืนเป็นยา
ที่ไม่เปลี่ยนแปลงในปัสสาวะ การเผาผลาญของ lamivudine เป็นเส้นทางเล็ก ๆ ในการกําจัด ในมนุษย์ เม
แทบอไลตท์ี่รู้จักเพียงชนิดเดียวคือเมตาบอไลตท์รานส์ซัลฟอกไซด์
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(ประมาณ 5% ของขนาดรับประทานหลังจาก 12 ชั่วโมง) ความเข้มข้นของซรีัมของสารเมตาโบไลต์นีย้ังไม่ได้
กําหนด

ซิโดวดูีน:คุณสมบัตทิางเภสัชจลนศาสตร์ของ zidovudine ในผู้ป่วยที่อดอาหารได้สรุปไว้ในตารางที่ 1 หลัง
จากการบริหารช่องปาก zidovudine จะถูกดูดซึมอย่างรวดเร็วและกระจายอย่างกว้างขวาง การจับกับโปรตีน
ในพลาสมาอยูใ่นระดับตํ่า Zidovudine ถูกกําจัดโดยเมแทบอลซิึมของตับเป็นหลัก เมแทบอไลตห์ลักของ 
zidovudine คือ 3′-azido-3′-deoxy-5′-O-β-Dglucopyranuronosylthymidine (GZDV) พื้นที่ GZDV 
ใต้เส้นโค้ง (AUC) นั้นใหญ่กว่า AUC ของ zidovudine ประมาณ 3 เท่า การกูค้ืน zidovudine และ GZDV 
ในปัสสาวะคิดเป็น 14% และ 74% ของขนาดยาหลังการบริหารช่องปากตามลําดับ มีการระบุเมตาโบไลตท์ี่สอง 
3′-amino-3′-deoxythymidine (AMT) ในพลาสมา AMT AUC เป็นหนึ่งในห้าของ AUC ของ 
zidovudine

ตารางที่ 1: พารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ * สําหรับ Lamivudine และ Zidovudine ในผู้ใหญ่

พารามิเตอร์ ลามิวูดีน ซโิดวูดีน

การดูดซึมทางปาก (%) 
ปริมาณที่ชัดเจนของ
การกระจาย (ลิตร/กก.)
การจับโปรตีนในพลาสมา (%) 
CSF: อัตราส่วนพลาสมา†

การกวาดล้างระบบ
(ลิตร/ชม./กก.)

การล้างไต (ลิตร/ชม./กก.) 
ครึ่งชีวิตการกําจัด (ชม.) ||

86 ± 16 n = 12 64 ± 10 n = 5

1.3 ± 0.4
<36
0.12 [0.04 ถึง 0.47] 
0.33 ± 0.06

n = 20 1.6 ± 0.6
<38
0.60 [0.04 ถึง 2.62] 
1.6 ± 0.6

n = 8

n= 38‡

n = 20
n = 39§

n = 6

0.22 ± 0.06
5 ถึง 7

n = 20 0.34 ± 0.05
0.5 ถึง 3

n = 9

* ข้อมูลที่แสดงเป็นค่ากลาง ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ยกเว้นทีร่ะบุไว้ †
มัธยฐาน [ช่วง]
‡ เด็ก.
§ ผู้ใหญ่
|| ช่วงโดยประมาณ

เอฟาวิเรนซ์:

การดูดซึมและการดูดซึม:
ความเข้มข้นสูงสุดของยา efavirenz ในพลาสมาที่ 1.6-9.1 µM ทําได้ภายใน 5 ชั่วโมงหลังการใหย้ารับ
ประทานครั้งเดียวขนาด 100 มก. ถึง 1600 มก. แก่อาสาสมัครที่ไม่ติดเชื้อ เพิ่มขึ้นที่เกี่ยวข้องกับปริมาณในC
maxและ AUC ถูกพบในขนาดสูงถึง 1600 มก.; การเพิ่มขึ้นน้อยกว่าสัดส่วนทีแ่นะนําการดูดซึมที่ลดลงใน
ปริมาณที่สูงขึ้น
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ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV ในสภาวะคงตัว หมายถึง Cmax, หมายถึง Cนาทีและค่าเฉลี่ย AUC เป็นสัดส่วนตามขนาด
ยาตามขนาดยา 200 มก., 400 มก. และ 600 มก. ต่อวัน ความเข้มข้นของพลาสมาในช่วงเวลาสูงสุดอยูท่ี่
ประมาณ 3-5 ชั่วโมง และความเข้มข้นในพลาสมาในสภาวะคงตัวอยู่ที่ 6-10 วัน ในผู้ป่วย 35 รายทีไ่ด้รับ 
efavirenz 600 มก. วันละครั้ง C . ในสภาวะคงตัวmaxคือ 12.9 ± 3.7 µM (ค่าเฉลี่ย± SD), สถานะคงตัว Cนาที

คือ 5.6 ± 3.2 µM และ AUC คือ 184 ± 73 µM•ชม. การกระจาย:Efavirenz มีความผูกพันสูง (ประมาณ 
99.5-99.75%) กับโปรตีนในพลาสมาของมนุษย์ ส่วนใหญเ่ป็นอัลบูมิน ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV-1 (n=9) ที่ได้
รับ efavirenz 200 ถึง 600 มก. วันละครั้งเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน ความเข้มข้นของนํ้าไขสันหลังอยู่
ระหว่าง 0.26 ถึง 1.19% (เฉลี่ย 0.69%) ของความเข้มข้นในพลาสมาทีส่อดคล้องกัน สัดส่วนนี้สูงกว่าส่วนที่
ไม่มีโปรตีน (ฟรี) ของอีฟาวิเรนซ์ประมาณ 3 เท่าในพลาสมา

เมแทบอลิซึม:การศึกษาในมนุษยแ์ละในหลอดทดลองการศึกษาโดยใช้ไมโครโซมในตับของมนุษยแ์สดงให้เห็น
ว่าอีฟาวเิรนซถ์ูกเผาผลาญโดยหลักโดยระบบไซโตโครม P450 ไปเป็นเมแทบอไลต์ไฮดรอกซเิลตด้วยกลโูคโรนิ
เดชันของเมตาบอไลต์ไฮดรอกซิเลตเหล่านีใ้นภายหลัง เมแทบอไลต์เหล่านี้ไม่ได้ใชง้านกับ HIV-1 โดยพื้นฐาน
แล้ว ดิในหลอดทดลองการศึกษาแนะนําว่า CYP3A4 และ CYP2B6 เป็นไอโซไซมห์ลักทีร่ับผิดชอบในการเผา
ผลาญของอีฟาวเิรนซ์
แสดงให้เห็นว่า Efavirenz สามารถกระตุ้นเอนไซม์ P450 ส่งผลใหเ้กิดการเผาผลาญของตัวเอง การให้ยา 
200-400 มก. ต่อวันเป็นเวลา 10 วัน หลายครั้งส่งผลให้มกีารสะสมตํ่ากว่าที่คาดการณไ์ว้ (ตํ่ากว่า 22-42%) 
และอายุขัยปลายแขนสั้นลงที่ 40-55 ชั่วโมง (ครึ่งชีวิตขนาดครั้งเดียว 52-76 ชั่วโมง ).

การกําจัด:Efavirenz มคีรึ่งชีวิตปลาย 52-76 ชั่วโมงหลังจากรับประทานครั้งเดียวและ 40-55 ชั่วโมงหลัง
จากรับประทานหลายครั้ง การศึกษาความสมดุลของมวล/การขับถ่ายหนึ่งเดือนดําเนินการโดยใช้ 400 มก. ต่อ
วันด้วย a14ปริมาณที่ติดฉลาก C ที่จ่ายในวันที่ 8 ประมาณ 14-34% ของ radiolabel ถูกกู้คืนในปัสสาวะและ 
16-61% ถูกกู้คืนในอุจจาระ การขับยาที่ติดฉลากกัมมันตภาพรังสีในปัสสาวะเกือบทั้งหมดอยู่ในรูปของสารเม
ตาบอไลต์
Efavirenz คิดเป็นส่วนใหญข่องกัมมันตภาพรังสทีั้งหมดทีว่ัดได้ในอุจจาระ
ผลของอาหารต่อการดูดซึมของ Lamivudine/Zidovudine ทีบ่รรจรุ่วมกับยาเม็ด Efavirenz:ไมไ่ด้
ประเมินผลของอาหารสําหรับยาเม็ด lamivudine/zidovudine ที่บรรจุร่วมกับยาเม็ด efavirenz ดังนั้นควร
รับประทานยาเม็ด lamivudine/zidovudine ทีบ่รรจรุ่วมกับยาเม็ด efavirenz ภายใต้สภาวะที่อดอาหาร

ผลของอาหารต่อการดูดซึมเอฟาวิเรนซ์:การใช้ efavirenz (Sustiva) ขนาด 600 มก. ร่วมกับอาหารที่มีไขมันสูง/
แคลอรีสูง (ประมาณ 1,000 กิโลแคลอรี, 500-600 กิโลแคลอรีจากไขมัน) สัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของ AUC เฉลี่ย 
28%∞ของ efavirenz และค่าเฉลี่ย C . เพิ่มขึ้น 79%maxของ efavirenz
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สัมพันธ์กับการรับแสงทีเ่กิดขึ้นภายใต้สภาวะที่อดอาหาร (ดูปริมาณและการบริหารและข้อควรระวัง: ข้อมูลสําหรับ
ผู้ป่วย.)

เภสัชจลนศาสตร์ในการด้อยค่าของไตของ
ประชากรพิเศษ:
ไมแ่นะนําให้ใช้ยาเม็ด Lamivudine / zidovudine ที่บรรจุร่วมกับยาเม็ด efavirenz สําหรับผู้ป่วยที่มีความ
บกพร่องทางไต (การกวาดล้างของ creatinine <50 มล. / นาที) เนื่องจากยาเม็ด lamivudine / 
zidovudine ต้องปรับขนาดยาเมื่อมีภาวะไตไมเ่พียงพอ (ดู ข้อควรระวัง และการใหส้ารอาหาร และการบริหาร )

การด้อยค่าของตับ:
การลดขนาดยาไซโดวูดีนในแต่ละวันอาจมีความจําเป็นในผูป้่วยที่มีการทํางานของตับบกพร่องเล็กน้อยถึงปาน
กลางหรือโรคตับแข็งในตับ ไม่แนะนําให้ใชย้าเม็ด Lamivudine / zidovudine ทีบ่รรจุร่วมกับยาเม็ด 
efavirenz สําหรับผู้ป่วยที่มคีวามบกพร่องในการทํางานของตับเนื่องจากไม่สามารถปรับขนาดยาได้

เอฟาวเิรนซ์:: ยังไม่มีการศึกษาเภสัชจลนศาสตรข์องยาอีฟาวเิรนซ์อย่างเพียงพอในผู้ป่วยทีเ่ป็นโรคตับ (ดูข้อ
ควรระวัง). เพศ

ลามิวดูีนและไซโดวูดีน: การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ในเพศชายที่มีสุขภาพดี (n = 12) และเพศหญิง (n = 12) 
พบว่าไม่มีความแตกต่างทางเพศในการไดร้ับ zidovudine (AUC)∞) หรือ ลามิวดูีน AUC∞

ทําให้นํ้าหนักตัวเป็นปกติ
เอฟาวิเรนซ์:เภสัชจลนศาสตร์ของยาอฟีาวิเรนซใ์นผู้ป่วยมีความคล้ายคลึงกันระหว่างชายและหญิง

แข่ง
ลามิวูดีน:ไม่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติอย่างมีนัยสําคัญในเภสัชจลนศาสตร์ของลามิวูดีน ซโิดวูดีน:ยังไม่ได้
กําหนดเภสัชจลนศาสตรข์องยาไซโดวูดีนในส่วนที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ เอฟาวิเรนซ์:เภสัชจลนศาสตร์ของยาอีฟาวิ
เรนซม์ีความคล้ายคลึงกันในกลุ่มเชื้อชาติที่ศึกษา

ผู้ป่วยเด็ก
ไม่ควรใช้ยาเม็ด Lamivudine 150 มก./Zidovudine 300 มก. ร่วมกับยาเม็ด Efavirenz 600 มก. ในผู้ป่วย
ที่มีอายุ < 12 ปแีละผู้ทีม่ีนํ้าหนัก <40 กก. ผู้ป่วยสูงอายุ
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Lamivudine 150 มก. / Zidovudine 300 มก. แท็บเล็ตทีบ่รรจุร่วมกับยา Efavirenz 600 มก. ยังไม่ได้รับ
การศึกษาในผู้ป่วย> 65 ปี (ดูข้อควรระวัง). การตั้งครรภ์:ดูข้อควรระวัง

Lamivudine และ efavirenz:ไม่มขี้อมูลที่สามารถใช้ได้.

ซิโดวูดีน:เภสัชจลนศาสตรข์อง Zidovudine ได้รับการศึกษาในการศึกษาระยะที่ 1 ของสตรี 8 คนในช่วง
ไตรมาสสุดท้ายของการตั้งครรภ์ เมื่อการตั้งครรภ์ดําเนินไป ไม่มีหลักฐานการสะสมของยา เภสัชจลนศาสตร์
ของยาไซโดวดูีนมคีวามคล้ายคลึงกับยาในผู้ใหญท่ี่ไม่ได้ตั้งครรภ์ ความเข้มข้นของ zidovudine ในพลาสมา
ของทารกแรกเกิดเมื่อแรกเกิดนั้นสอดคล้องกับการส่งผ่านของยาแบบพาสซีฟทั่วรก โดยหลักแล้ว ความเข้ม
ข้นของ zidovudine ในพลาสมาของทารกแรกเกิดนั้นเท่ากับค่าในพลาสมาของมารดาเมื่อคลอด แม้ว่าข้อมูล
จะมีจํากัด แตก่ารบําบัดด้วยเมธาโดนในสตรมีีครรภ์ 5 คนก็ไม่ปรากฏว่าสามารถเปลี่ยนแปลงเภสัชจลนศาสตร์
ของยาไซโดวดูีนได้ ในประชากรผู้ใหญท่ี่ไม่ไดต้ั้งครรภ์ มีการระบุศักยภาพในการมปีฏิสัมพันธ์ (ดู เภสัชวิทยาทาง
คลินิก: ปฏิกิริยาระหว่างยา ) เอฟาวิเรนซ์:ดคูําเตือน: มารดาที่พยาบาลอาจเสี่ยงต่อการเจริญพันธุ์:ดูข้อ
ควรระวัง: พยาบาลมารดา

ลามิวดูีน:ตัวอย่างนมแม่ที่ได้รับจากมารดา 20 คนที่ไดร้ับยาลามิวูดีนเดี่ยว (300 มก. วันละสองครั้ง) หรือการ
รักษาร่วมกัน (ลามิวูดีน 150 มก. วันละสองครั้งและ 300 มก. ไซโดวดูีนวันละสองครั้ง) มีความเข้มข้นของลามวิู
ดีนที่วัดได้
ซิโดวูดีน:หลังจากให้ยาไซโดวูดีนขนาด 200 มก. ครั้งเดียวกับสตรีที่ติดเชื้อเอชไอวี 13 คน ความเข้มข้นเฉลี่ย
ของไซโดวดูีนมคีวามคล้ายคลึงกันในนมและซีรัมของมนุษย์
เอฟาวเิรนซ:์ดูข้อควรระวัง: พยาบาลมารดา
ปฏิกิริยาระหว่างยา: (ดูสิ่งนี้ด้วยข้อควรระวัง: ปฏิกิริยาระหว่างยา) ลามิวูดีน/ซิโดวูดีน:ไมพ่บการ
เปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญทางคลินิกในเภสัชจลนศาสตร์ของ lamivudine หรือ zidovudine ในผูป้่วยผู้ใหญ่
ที่ติดเชื้อ HIV ทีไ่ม่มีอาการ 12 รายที่ไดร้ับ zidovudine (200 มก.) เพียงครั้งเดียว ร่วมกับ lamivudine 
หลายขนาด (300 มก. ต่อ 12 ชม.)
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ตารางที่ 2 ผลของยาที่ใช้ร่วมกันต่อ Lamivudine และ Zidovudine AUC * หมายเหตุ: การ
ปรับเปลี่ยนปริมาณยาตามปกตขิอง LAMIVUDINE และ ZIDOVUDINE ไม่รับประกันการใชร้่วม
กันของยาต่อไปนี้

ยาที่อาจเปลี่ยนความเข้มข้นของเลือด Lamivudine
ความเข้มข้น

ของ
ร่วมมือ

ยา

ลามิวูดีน
ความเข้มข้นยาร่วม

และปริมาณ ลามิวูดีน
ปริมาณ

น

AUC
ความแปรปรวน

เนลฟินาเวียร์
750 มก. คิว 8 ชม. x 7 ถึง 10 
วัน

95% CI:
1% ถึง 20%เดี่ยว 150 มก. 11 ↑AUC

10% ↔

ไตรเมโทพริม 160 มก./
ซัลฟาเมทอกซาโซล 800
มก. ต่อวัน x 5 วัน

เดี่ยว 300 มก. 14 ↑AUC
43%

90% CI
32% ถึง
55%

: ↔

ยาที่อาจเปลี่ยนความเข้มข้นของเลือด Zidovudine
ความเข้มข้น

ของ
ร่วมมือ

ยา

ยาร่วม
และปริมาณ

ซโิดวูดีน
ความเข้มข้นซโิดวูดีน

ปริมาณ

น

Atovaquone
750 มก. คิว 12 ชม.
กับอาหาร

แนว
23% ถึง
78%†

200 มก. คิว 8 ชม. 14 ↑AUC
31% ↔
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ฟลูโคนาโซล
400 มก. ต่อวัน

95% CI:
54% ถึง 98%200 มก. คิว 8 ชม. 12 ↑AUC

74%
ไม่รายงาน

แนว
16% ถึง
64%†

เมธาโดน
30 ถึง 90 มก. ต่อวัน

200 มก. คิว 4 ชม. 9 ↑AUC
43% ↔

เนลฟินาเวียร์
750 มก. คิว 8 ชม. x 7 ถึง 10 
วัน

↓AUC
35%

แนว
28% ถึง 41%เดี่ยว 200 มก. 11 ↔

แนว
100% ถึง
170%†

โพรเบเนซิด
500 มก. คิว 6 ชม. x 2 วัน

2 มก./กก. 8 ชม.
x 3 วัน

3 ↑AUC
106%

ไม่ประเมิน

ริโทนาเวียร์
300 มก. คิว 6 ชม. x 4 วัน

200 มก. คิว 8 ชม.
x 4 วัน

9 ↓AUC
25%

95% CI:
15% ถึง 34%

↔

กรดวัลโปรอิก
250 มก. หรือ 500 มก. คิว 8 ชม
. x 4 วัน

แนว
64% ถึง
130%†

100 มก. คิว 8 ชม.
x 4 วัน

6 ↑AUC
80% ไมป่ระเมิน

↑=เพิ่ม;↓=ลด;↔=ไม่มกีารเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ

AUC = พื้นที่ใต้ความเข้มข้นเทียบกับกราฟเวลา CI = ช่วงความเชื่อมั่น
* ตารางนี้ไม่รวมทุกอย่าง †ช่วงเปอร์เซ็นต์
ความแตกต่างโดยประมาณ

ไรบาวิริน:ข้อมูลในหลอดทดลองระบุว่าไรโบวิรินช่วยลดฟอสโฟรีเลชั่นของลามิวดูีน สตาวูดีน และไซโดวดูีน 
อย่างไรก็ตาม ไม่พบปฏิกิริยาทางเภสัชจลนศาสตร์ (เช่น ความเข้มข้นในพลาสมาหรือความเข้มข้นของสารออก
ฤทธิ์ในเซลล์ที่มีไตรฟอสโฟรีเลตภายในเซลล์) หรือเภสัชพลศาสตร์ (เช่น การสูญเสียการปราบปรามไวรัสเอชไอวี/
ไวรัสตับอักเสบซี) เมื่อไรโบวิรินและลามิวดูีน (n = 18) สตาวูดีน (n = 10) หรือ zidovudine (n = 6) ถูกใช้ร่วม
กับยาหลายตัวสําหรับผูป้่วยที่ติดเชื้อ HIV/HCV (ดูคํา เตือน )

เอฟาวิเรนซ์:

ปฏิกิริยาระหว่างยา (ดู ข้อห้ามและข้อควรระวัง: ปฏิกิริยาระหว่างยา )

Efavirenz ได้รับการแสดงในร่างกายทําให้เกิดการเหนี่ยวนําเอนไซมต์ับ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มการเปลี่ยนรูปทาง
ชีวภาพของยาบางตัวทีเ่ผาผลาญโดย CYP3A4ในหลอดทดลองการศึกษาพบว่า efavirenz ยับยั้ง P450 
isozymes 2C9, 2C19 และ 3A4 ด้วย Kผมค่า (8.5-17 µM) ในช่วงความเข้มข้นของ efavirenz ในพลาสมา
ทีส่ังเกตพบ ในในหลอดทดลองจากการศึกษาพบว่า efavirenz ไมไ่ด้ยับยั้ง CYP2E1 และยับยั้ง CYP2D6 
และ CYP1A2 (Kผมค่า 82-160 ไมโครโมลาร)์ ที่ความเข้มข้นสูงกว่าค่าที่ทําไดท้างคลินิกเท่านั้น ผลกระทบต่อ
กิจกรรม CYP3A4 คาดว่าจะคล้ายคลึงกันระหว่างขนาดยาอีฟาวิเรนซ์ 200 มก. 400 มก. และ 600 มก. การใช้
ยาอฟีาวเิรนซร์่วมกับยาที่เผาผลาญโดยหลักโดยไอโซไซม์ 2C9, 2C19 และ 3A4 อาจส่งผลใหพ้ลาสมา
เปลี่ยนแปลง
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ความเข้มข้นของยาร่วม ยาที่กระตุ้นการทํางานของ CYP3A4 คาดว่าจะเพิ่มการกวาดล้างของ efavirenz ส่ง
ผลให้ความเข้มข้นในพลาสมาลดลง
การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างยาไดด้ําเนินการกับยาอฟีาวเิรนซ์และยาอื่นๆ ทีน่่าจะใหย้าร่วมหรือยาทีใ่ชก้ันทั่วไป
เป็นตัววัดสําหรับการมีปฏิสัมพันธท์างเภสัชจลนศาสตร์ ผลกระทบของการบริหารร่วมกันของ efavirenz ต่อ 
AUC และ Cmaxสรุปไว้ในตารางที่ 2 (ผลของยาอฟีาวิเรนซต์่อยาอื่น) และตารางที่ 3 (ผลของยาอื่นต่อยาอีฟาวิ
เรนซ)์ สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับคําแนะนําทางคลินิกดูข้อควรระวัง: ปฏิกิริยาระหว่างยา.

ตารางที่ 3: ผลของ Efavirenz ต่อยาร่วมในพลาสมา Cmax, AUC และ Cนาที

มึน
เอ้อของ

เรื่อง
t

ยาร่วม
(หมายถึง % การเปลี่ยนแปลง)

AUC
(90% CI)

ร่วมมือ
ยา

Efavirenz
ปริมาณ

คmax คนาที
ปริมาณ (90% CI) (90%CI)

Atazanavir 400 มก. qd ด้วย
มื้อเบาๆ
ง 1-20

600 มก. qd
มีไฟ
มื้อที่ 7-20

27 ↓ 59%
(49-67%)

↓ 74%
(68-78%)

↓ 93%
(90-95%)

400 มก. qd
d 1-6 แล้ว
300 มก. qd
d 7-20 กับ
ริโทนาเวียร์
100 มก. qd และ
มื้อเบาๆ

600 มก. qd 2
ชั่วโมงหลัง

atazanavir
และ
ริโทนาเวียร์
ง 7-20

13 ↑ 14%เอ ↑ 39%เอ

(2-88%)
↑ 48%เอ

(24-76%)(↓ 17-↑
58%)

อินดินาเวียร์ 1,000 มก. q8 ชม. x
10 วัน

600 มก. x
10 วัน

20

หลังเช้า
ปริมาณ

↔ข ↓ 33%ข

(26-39%)
↓ 37%ข

(26-46%)
↓ 46%ข

(37-54%)
↓ 19%d

(↓ 36-↑ 3%)
↑ 20%

(8-34%)

↓ 39%ข

(24-51%)
↓ 52%ข

(47-57%)
↓ 57%ข

(50-63%)
↓ 39%d

(3-62%)
↔

หลังบ่าย
ปริมาณ

↔ข

หลังคํ่า
ปริมาณ

↓ 29%ข

(11-43%)
↔dโลปินาเวียร์/ริโทนาเวียร์ 400/100 มก.

q12h x 9 วัน
600 มก. x
9 วัน

11.7ค

เนลฟินาเวียร์ 750 มก. q8 ชม. x
7 วัน

600 มก. x
7 วัน

10 ↑ 21%
(10-33%)
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ตารางที่ 3: ผลของ Efavirenz ต่อยาร่วมในพลาสมา Cmax, AUC และ Cนาที

มึน
เอ้อของ

เรื่อง
t

ยาร่วม
(หมายถึง % การเปลี่ยนแปลง)

AUC
(90% CI)

ร่วมมือ
ยา

Efavirenz
ปริมาณ

คmax คนาที
ปริมาณ (90% CI) (90%CI)

เมตาโบไลต์
AG-1402

ริโทนาเวียร์

↓ 40%
(30-48%)

↓ 37%
(25-48%)

↓ 43%
(21-59%)

500 มก. q12 ชม. x
8 วัน

600 มก. x
10 วัน

11

หลังใช้ยา AM ↑ 24%
(12-38%)

↔

↑ 18%
(6-33%)

↔

↑ 42%
(9-86%) อี

หลัง PM โดส ↑ 24%
(3-50%)อี

ซาควินาเวียร์
SGCฉ

1200 มก. q8 ชม. x
10 วัน

600 มก. x
10 วัน

12 ↓ 50%
(28-66%)

↔

↓ 62%
(45-74%)

↔

↓ 56%
(16-77%)อี

↑ 265%
(37-873%)

↔

ลามิวูดีน 150 มก. q12 ชม. x
14 วัน

600 มก. x
14 วัน

9

เทโนโฟเวียร์g 300 มก. qd 600 มก. x
14 วัน

29

9

↔ ↔

ซิโดวูดีน 300 มก. q12 ชม. x
14 วัน

600 มก. x
14 วัน

↔ ↔ ↑ 225%
(43-640%)

NAอะซิโทรมัยซิน 600 มก. เดียว
ปริมาณ

400 มก. x
7 วัน

14 ↑ 22%
(4-42%)
↓ 26%

(15-35%)
↑ 49%

(32-69%)
↔

↔

คลาริโทรมัยซิน 500 มก. q12 ชม. x
7 วัน

400 มก. x
7 วัน

11 ↓ 39%
(30-46%)

↑ 34%
(18-53%)

↔

↓ 53%
(42-63%)

↑ 26%
(9-45%)

↔

เมแทบอไลต์ 14-OH

ฟลูโคนาโซล 200 มก. x
7 วัน

400 มก. x
7 วัน

10

18ไอทราโคนาโซล 200 มก. q12 ชม. x
28 วัน

600 มก. x
14 วัน

↓ 37%
(20-51%)

↓ 35%
(12-52%)

↓ 32%
(15-46%)

↓ 61%ชม.

↓ 39%
(21-53%)

↓ 37%
(14-55%)

↓ 38%
(28-47%)

↓ 77%ชม.

↓ 44%
(27-58%)

↓ 43%
(18-60%)

↓ 45%
(31-56%)

NA

ไฮดรอกซีอิทราโคนาโซล
อี

ไรฟาบูติน 300 มก. qd x
14 วัน

600 มก. x
14 วัน

9

โวริโคนาโซล 400 มก. po q12h
x 1 วัน แล้ว
200 มก. po
q12h x 8 วัน

400 มก. x
9 วัน

NA

300 มก. po q
12 ชม. วันที่ 2 -7

300 มก. x 7
วัน

↓36%ผม

(21 – 49%)
↓55%ผม

(45-62%) NA
400 มก. po q12h
วันที่ 2-7 300 มก. x 7

วัน ↑23%
(↓1-↑53%)

↓ 14%
(1-26%)
↓ 15%

↓7%
(↓23-↑13%)

↓ 43%
(34-50%)

↓ 32%

NA

อะทอรว์าสแตติน 10 มก. qd x
4 วัน

600 มก. x
15 วัน

14 ↓ 69%
(49-81%)

↓ 48%ใช้งานทั้งหมด
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ตารางที่ 3: ผลของ Efavirenz ต่อยาร่วมในพลาสมา Cmax, AUC และ Cนาที

มึน
เอ้อของ

เรื่อง
t

ยาร่วม
(หมายถึง % การเปลี่ยนแปลง)

AUC
(90% CI)

ร่วมมือ
ยา

Efavirenz
ปริมาณ

คmax คนาที
ปริมาณ (90% CI)

(2-26%)
(90%CI)
(23-64%)(รวมทั้ง

เมแทบอลิซึม)
(21-41%)

ปราวาสทาทิน 40 มก. qd x
4 วัน

600 มก. x
15 วัน

13 ↓ 32% ↓ 44%
(26-57%)

↓ 19%
(0-35%)(↓ 59-↑

12%)
ซิมวาสทาทิน 40 มก. qd x

4 วัน
600 มก. x
15 วัน

14 ↓ 72%
(63-79%)

↓ 68%
(55-78%)

↓ 68%
(62-73%)

↓ 60%
(52-68%)

↓ 45%
(20-62%)

NAเจใช้งานทั้งหมด
(รวมทั้ง
เมแทบอลิซึม)

คาร์บามาเซพีน 200 มก. qd x
3 วัน 200 มก.
เสนอราคา x 3 วัน,
แล้ว 400 มก.
qd x 29 วัน

600 มก. x
14 วัน

12 ↓ 20%
(15-24%)

↓ 27%
(20-33%)

↓ 35%
(24-44%)

เมตาบอไลต์ของอีพอกไซด์ ↔ ↔ ↓ 13%
(↓ 30-↑ 7%)

NAเซทิริซีน 10 มก. เดียว
ปริมาณ

600 มก. x
10 วัน

11 ↓ 24%
(18-30%)

↓ 60%
(50-68%)

↓ 64%
(57-69%)

↓ 28%
(7-44%)

↔

↔

Diltiazem 240 มก. x
21 วัน

600 มก. x
14 วัน

13 ↓ 69%
(55-79%)

↓ 75%
(59-84%)

↓ 37%
(17-52%)

↑ 37%
(25-51%)

↔

↓ 63%
(44-75%)

↓ 62%
(44-75%)

↓ 37%
(17-52%)

NA

Desacetyl
ดิลไทอาเซม

N-monodesmethyl
ดิลไทอาเซม

เอทิล เอสตราไดออล 50 ไมโครกรัมเดียว
ปริมาณ

400 มก. x
10 วัน

13

ลอราซีแพม 2 มก. เดี่ยว
ปริมาณ

600 มก. x
10 วัน

12 ↑ 16%
(2-32%)
↓ 45%

(25-59%)

NA

เมธาโดน มั่นคง
ซ่อมบํารุง
35-100 มก.
รายวัน

600 มก. x
14-21 วัน

11 ↓ 52%
(33-66%)

NA

Paroxetine 20 มก. qd x
14 วัน

600 มก. x
14 วัน

16 ↔ ↔ ↔

เซอร์ทราลีน 50 มก. qd x
14 วัน

600 มก. x
14 วัน

13 ↓ 29%
(15-40%)

↓ 39%
(27-50%)

↓ 46%
(31-58%)

↑ บ่งชีว้่าเพิ่มขึ้น ↓ แสดงว่าลดลง ↔ บ่งชี้ว่าไม่มกีารเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มขึ้นหรือลดลงเฉลี่ย <10%
เอ
ข
ค
d

เปรียบเทียบกับ atazanavir 400 มก. qd เพียงอย่างเดียว ขนาดยา
เปรียบเทียบของอินดินาเวียร์คือ 800 มก. q8h x 10 วัน
การออกแบบกลุ่มคู่ขนาน n สําหรับ efavirenz + lopinavir/ritonavir, n สําหรับ lopinavir/ritonavir เพียงอย่างเดียว ค่าสําหรับโลปิ
นาเวียร์; เภสัชจลนศาสตร์ของ ritonavir 100 มก. ทุก 12 ชม. ไม่ได้รับผลกระทบจากยาอีฟาวิเรนซ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน

95% ซีไอ
ซอฟเจลาตินแคปซูล.
เทโนโฟเวียร์ ไดโซพรอกซิล ฟมูาเรต 
90% CI ไม่พร้อมใชง้าน

อี
ฉ
g
ชม.
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ตารางที่ 3: ผลของ Efavirenz ต่อยาร่วมในพลาสมา Cmax, AUC และ Cนาที

มึน
เอ้อของ

เรื่อง
t

ยาร่วม
(หมายถึง % การเปลี่ยนแปลง)

AUC
(90% CI)

ร่วมมือ
ยา

Efavirenz
ปริมาณ

คmax คนาที
ปริมาณ (90% CI) (90%CI)

ผมเทียบกับการใหย้าโวริโคนาโซลในสภาวะคงที่ (400 มก. เป็นเวลา 1 วัน จากนั้นให้รับประทาน 200 มก. ทุก 12 ชม. เป็นเวลา 2 วัน)
เจไมส่ามารถใช้ได้เนื่องจากข้อมูลไมเ่พียงพอ NA 
= ไม่พร้อมใช้งาน

ตารางที่ 4: ผลของยาที่ใช้ร่วมกับยาอีฟาวิเรนซ์พลาสม่า Cmax, AUC และ Cนาที

นัมเบ
r ของ

เรื่อง
ส

Efavirenz
(หมายถึง % การเปลี่ยนแปลง)

ผู้ดูแลร่วม
d ยา

Efavirenz
ปริมาณ

คmax AUC
(90% CI)

คนาที
ปริมาณ (90% CI)

↔
(90%CI)

↔อินดินาเวียร์ 800 มก. q8 ชม.
x 14 วัน

400/100 มก.
q12h x
9 วัน

200 มก. x
14 วัน

600 มก. x
9 วัน

11

11,12เอ

↔

โลปินาเวียร์/
ริโทนาเวียร์

↔ ↓ 16%
(↓ 38-↑
15%)

↓ 16%
(↓ 42-↑
20%)

เนลฟินาเวียร์ 750 มก. q8 ชม.
x 7 วัน

600 มก. x
7 วัน

10 ↓ 12%
(↓ 32-↑ 13%)ข

↓ 12%
(↓ 35-↑
18%)ข

↓ 21%
(↓ 53-↑
33%)

ริโทนาเวียร์ 500 มก.
q12h x
8 วัน

1200 มก.
q8h x
10 วัน

300 มก. qd

600 มก. x
10 วัน

9 ↑ 14%
(4-26%)

↑ 21%
(10-34%)

↑ 25%
(7-46%)ข

ซาควินาเวียร์
SGCค

600 มก. x
10 วัน

13 ↓ 13%
(5-20%)

↓ 12%
(4-19%)

↓ 14%
(2-24%)ข

เทโนโฟเวียร์d

อะซิโทรมัยซิน

คลาริโทรมัยซิน

600 มก. x
14 วัน

400 มก. x
7 วัน

400 มก. x
7 วัน

30

14

12

↔

↔

↔ ↔

600 มก.
ครั้งเดียว

500 มก.
q12h x
7 วัน

200 มก. x
7 วัน

200 มก.
q12h x 14
วัน

300 มก. qd x
14 วัน

600 มก. x
7 วัน

↔ ↔

↑ 11%
(3-19%)

↔ ↔

ฟลูโคนาโซล

ไอทราโคนาโซล

400 มก. x
7 วัน

600 มก. x
28 วัน

10

16

↔

↔

↑ 16%
(6-26%)

↔

↑ 22%
(5-41%)

↔

ไรฟาบูติน

ไรแฟมปิน

600 มก. x
14 วัน

600 มก. x
7 วัน

11

12

↔ ↔ ↓ 12%
(↓ 24-↑ 1%)

↓ 32%
(15-46%)

↓ 20%
(11-28%)

↓ 26%
(15-36%)
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ตารางที่ 4: ผลของยาที่ใช้ร่วมกับยาอีฟาวิเรนซ์พลาสม่า Cmax, AUC และ Cนาที

นัมเบ
r ของ

เรื่อง
ส

Efavirenz
(หมายถึง % การเปลี่ยนแปลง)

AUC
(90% CI)

ผู้ดูแลร่วม
d ยา

Efavirenz
ปริมาณ

คmax คนาที
ปริมาณ (90% CI)

↑ 38%อี

(90%CI)
NAโวริโคนาโซล 400 มก. po

q12h x 1
วันนั้น
200 มก. po
q12h x
8 วัน

400 มก. x
9 วัน

NA ↑ 44%อี

↓14%ฉ

(7-21%)
↔ ฉ

300 มก. po
q12h วัน
2-7

300 มก. x 7
วัน

NA

↔ ฉ
↑17%ฉ

(6-29%)
400 มก. po
q12h วัน
2-7

10 มก. qd x
4 วัน

40 มก. qd x
4 วัน

40 มก. qd x
4 วัน

300 มก. x 7
วัน

NA

อะทอรว์าสแตติน 600 มก. x
15 วัน

600 มก. x
15 วัน

600 มก. x
15 วัน

14

11

14

↔ ↔ ↔

ปราวาสทาทิน ↔ ↔ ↔

ซิมวาสทาทิน ↓ 12%
(↓ 28-↑ 8%)

↔ ↓ 12%
(↓ 25-↑ 3%)

อลูมิเนียม
ไฮดรอกไซด์
400 มก.
แมกนีเซียม
ไฮดรอกไซด์
400 มก. บวก
ซิเมทโิคน
40 มก.

คาร์บามาเซพีน

30 มล
ครั้งเดียว

400 มก.
เดี่ยว
ปริมาณ

17 ↔ ↔ NA

200 มก. qd x
3 วัน,
200 มก. เสนอราคา

x 3 วัน,
แล้ว
400 มก. qd
x 15 วัน

10 มก. เดียว
ปริมาณ

240 มก. x
14 วัน

50 ไมโครกรัมเดียว
ปริมาณ

40 มก. เดี่ยว
ปริมาณ

600 มก. x
35 วัน

14 ↓ 21%
(15-26%)

↓ 36%
(32-40%)

↓ 47%
(41-53%)

เซทิริซีน 600 มก. x
10 วัน

600 มก. x
28 วัน

400 มก. x
10 วัน

400 มก.
เดี่ยว
ปริมาณ

600 มก. x
14 วัน

600 มก. x
14 วัน

11

12

13

17

↔ ↔ ↔

Diltiazem ↑ 16%
(6-26%)

↔

↑ 11%
(5-18%)

↔

↑ 13%
(1-26%)

↔เอทิล เอสตราไดออล

Famotidine ↔ ↔ NA

Paroxetine 20 มก. qd x
14 วัน

50 มก. qd x
14 วัน

12

13

↔ ↔ ↔

เซอร์ทราลีน ↑ 11%
(6-16%)

↔ ↔

↑ บ่งชีว้่าเพิ่มขึ้น
<10%.
การออกแบบกลุ่มคู่ขนาน n สําหรับ efavirenz + lopinavir/ritonavir, n สําหรับ efavirenz เพียงอย่างเดียว

↓ แสดงว่าลดลง ↔ บ่งชี้ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มขึ้นหรือลดลงเฉลี่ยของ

เอ
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ตารางที่ 4: ผลของยาที่ใช้ร่วมกับยาอีฟาวิเรนซ์พลาสม่า Cmax, AUC และ Cนาที

นัมเบ
r ของ

เรื่อง
ส

Efavirenz
(หมายถึง % การเปลี่ยนแปลง)

AUC
(90% CI)

ผู้ดูแลร่วม
d ยา

Efavirenz
ปริมาณ

คmax คนาที
ปริมาณ (90% CI) (90%CI)

ข
ค
d
อี

95% ซีไอ
ซอฟเจลาตินแคปซูล.
เทโนโฟเวียร์ ไดโซพรอกซิล ฟมูาเรต 
90% CI ไม่พร้อมใชง้าน

ฉเทียบกับการให้ยา efavirenz ในสภาวะคงที่ (600 มก. วันละครั้งเป็นเวลา 9 วัน) NA = ไม่
พร้อมใช้งาน

ข้อบ่งใช้และการใชง้าน
Lamivudine/zidovudine Tablet ทีใ่ช้ร่วมกับ Efavirenz Tablet มไีว้สําหรับผู้ป่วยที่อายุมากกว่า 12 ปี
และผู้ที่มีนํ้าหนัก ≥40กก. สําหรับการรักษาผูต้ิดเชื้อเอชไอวี. ข้อห้าม

ลามิวดูีน/ซิโดวูดีนยาเม็ดที่บรรจุร่วมกับ efavirenz มีข้อห้ามในผู้ป่วยที่มอีาการแพท้ี่มีนัยสําคัญทางคลินิก
ก่อนหน้านี้กับส่วนประกอบใด ๆ ของผลิตภัณฑ์

Efavirenzไม่ควรรับประทานร่วมกับแอสเทมมโีซล, เบพริดิล, ซิสซาไพรด์, มิดาโซแลม, pimozide, ไตรอะโซ
แลม หรืออนุพันธ์ของเออร์โกต์ เนื่องจากการแข่งขันสําหรับ CYP3A4 โดยอีฟาวิเรนซ์อาจส่งผลใหเ้กิดการ
ยับยั้งเมแทบอลซิึมของยาเหล่านี้ และสร้างศักยภาพสําหรับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงและ/หรือเป็น
อันตรายถึงชีวิต (เช่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ ใจเย็นเป็นเวลานาน หรือภาวะซึมเศร้าทางเดินหายใจ) ไม่ควรให้ 
Efavirenz ควบคู่ไปกับขนาดมาตรฐานของ voriconazole เนื่องจาก efavirenz จะลดความเข้มข้นของ 
voriconazole ในพลาสมาลงอย่างมาก (ดู ปฏิกิริยาระหว่างยา ตารางที่ 2 และ 3; ข้อควรระวัง: ปฏิกิริยา
ระหว่างยา ตารางที่ 5).
คําเตือน
ยาเม็ด Lamivudine/Zidovudine ที่บรรจรุ่วมกับยาเม็ด Efavirenzไม่ควรรับประทานควบคูก่ับสูต
รอื่นๆ ที่มียาสามชนิดนี้ ข้อมูลการสั่งจ่ายยาที่ครบถ้วนสําหรับยาทั้งหมดทีไ่ด้รับการพิจารณาเพื่อใช้ร่วมกับยา
เม็ด Lamivudine/Zidovudine ทีบ่รรจรุ่วมกับยาเม็ด Efavirenz ควรได้รับการปรึกษาก่อนทีจ่ะเริ่มการ
รักษาร่วมกับยาเม็ด lamivudine / zidovudine และ efavirenz เม็ดยาลามิวูดีน/ซโิดวูดีน:

ถูกลบ:.

ถูกลบ:อาจใช้ยา voriconazole และ 
efavirenz ที่ปรับขนาดร่วมกันได้

ถูกลบ: ;และการให้ยาและการบริหาร: 
ปริมาณ
การปรับตัว

การปราบปรามของกระดูก:ควรใช้ Lamivudine / zidovudine ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยทีม่ีการกด
ไขกระดูกโดยเห็นไดจ้ากจํานวน granulocyte <1,000 เซลล์/มม.3หรือเฮโมโกลบิน <9.5 g/dL (ดู อาการไม่
พึงประสงค์ ) ขอแนะนําให้นับเม็ดเลือดบ่อยๆ ในผู้ป่วยทีเ่ป็นโรคเอดสร์ะยะลุกลามที่ได้รับการรักษาด้วยลามิวู
ดีน/ซิโดวดูีน
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แท็บเล็ต สําหรับบุคคลทีต่ิดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยที่เป็นโรคเอดส์ในระยะเริ่มแรกทีไ่ม่มีอาการ ขอแนะนําใหต้รวจ
นับเม็ดเลือดเป็นระยะ

ภาวะกรดแลคติก/ภาวะตับรุนแรงที่มีภาวะไขมันพอก:มีรายงานรายงานเกี่ยวกับภาวะกรดแลคติกและตับ
อย่างรุนแรงทีม่ีภาวะไขมันพอกตับ รวมถึงกรณทีี่เสียชีวิตด้วยการใชอ้ะนาลอกของนิวคลีโอไซด์เพียงอย่าง
เดียวหรือร่วมกัน เช่น ลามิวูดีน ไซโดวูดีน และยาต้านรีโทรไวรัสอื่นๆ กรณีเหล่านี้ส่วนใหญ่อยูใ่นผู้หญิง โรค
อ้วนและการสัมผัสนิวคลีโอไซด์เป็นเวลานานอาจเป็นปัจจัยเสี่ยง ควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการใชย้า 
lamivudine และ zidovudine ร่วมกับผู้ป่วยที่ทราบปัจจัยเสี่ยงต่อโรคตับ อย่างไรก็ตาม มีรายงานผู้ป่วยที่
ไม่มปีัจจัยเสี่ยงทีท่ราบ การรักษาด้วยยาเม็ดลามวิูดีน/ซโิดวูดีนควรระงับในผู้ป่วยทีพ่ัฒนาผลทางคลินิกหรือผล
การตรวจทางห้องปฏิบัตกิารทีบ่่งชี้ถึงภาวะกรดแลคติกหรือความเป็นพิษต่อตับอย่างเด่นชัด

โรคจิตเภท:โรคกล้ามเนื้อและกล้ามเนื้ออักเสบที่มีการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยา คล้ายกับทีเ่กิดจากโรคเอช
ไอวี มีความเกี่ยวข้องกับการใช้ไซโดวูดีนเป็นเวลานาน ดังนั้นจึงอาจเกิดขึ้นกับการรักษาด้วยยาเม็ดลามิวดูีน/ซิ
โดวดูีน
หลังการรักษา อาการกําเริบของโรคตับอักเสบ:ในการทดลองทางคลินิกในผู้ป่วยที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวีทีไ่ด้รับ 
lamivudine สําหรับโรคตับอักเสบบเีรื้อรัง หลักฐานทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการของการกําเริบของโรคตับ
อักเสบเกิดขึ้นหลังจากหยุดยา lamivudine การกําเริบเหล่านี้ได้รับการตรวจพบโดยหลักโดยระดับ ALT ในซรีัม 
นอกเหนือจากการเกิดขึ้นใหมข่อง DNA ไวรัสตับอักเสบบี (HBV DNA) แม้ว่าเหตุการณส์่วนใหญดู่เหมือนจะ
จํากัดตัวเอง แต่ก็มีรายงานผู้เสียชีวิตในบางกรณี มีการรายงานเหตุการณท์ี่คล้ายคลึงกันจากประสบการณ์หลัง
การขายหลังจากการเปลี่ยนแปลงจากสูตรการรักษาเอชไอวีทีม่ี lamivudine เป็นสูตรที่ไม่มี lamivudine ในผู้
ป่วยที่ติดเชื้อ HIV และ HBV ไม่ทราบความสัมพันธเ์ชิงสาเหตุกับการหยุดใช้ยาลามิวูดีน ผู้ป่วยควรได้รับการ
ตรวจสอบอย่างใกล้ชิดด้วยการติดตามผลทั้งทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการเป็นเวลาอย่างน้อยหลายเดือน
หลังจากหยุดการรักษา มีหลักฐานไมเ่พียงพอที่จะระบไุด้ว่าการเริ่มต้นใหมข่อง lamivudine ส่งผลต่อการกําเริบ
ของโรคตับอักเสบหลังการรักษาหรือไม่

ใช้กับยา Interferon - และ Ribavirin-Based Regimens:ในหลอดทดลองจากการศึกษาพบว่าไรโบวิริน
สามารถลดการเกิดฟอสโฟรีเลชัน่ของยาคล้ายไพรมิิดีน นิวคลีโอไซด์ เช่น ลามิวูดีนและไซโดวูดีน แม้ว่าจะไม่มี
หลักฐานของปฏิกิริยาทางเภสัชจลนศาสตร์หรือเภสัชพลศาสตร์ (เช่น การสูญเสียการปราบปรามไวรัสเอชไอวี/
ไวรัสตับอักเสบซี) เมื่อมีการให้ ribavirin ร่วมกับลามิวูดีน/zยาเม็ด idovudine ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV / 
HCV (ดู ข้อควรระวัง : ยา
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ปฏิกิริยา) การสลายตัวของตับ (เสียชีวิตบางส่วน) เกิดขึ้นในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV/HCV ทีไ่ด้รับการรักษาด้วยยา
ต้านไวรัสร่วมกันสําหรับ HIV และ interferon alfa ที่มหีรือไม่มี ribavirin ผูป้่วยที่ได้รับ interferon alfa ที่
มีหรือไม่มี ribavirin และ Lamivudine//Zidovudine ควรได้รับการตรวจสอบอย่างใกลช้ิดสําหรับความเป็น
พิษที่เกี่ยวข้องกับการรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง decompensation ของตับ neutropenia และ anemia 
การเลิกใช้ยา lamivudine/zidovudine ควรได้รับการพิจารณาตามความเหมาะสมทางการแพทย์ ควร
พิจารณาลดขนาดยาหรือหยุดการให้ยา interferon alfa, ribavirin หรือทั้งสองอย่างด้วย หากสังเกตพบ
ความเป็นพิษทางคลินิกทีแ่ย่ลง รวมถึงการเสื่อมสภาพของตับ (เช่น Childs Pugh >6) (ดูข้อมูลการสั่งจ่ายยา 
interferon และ ribavirin ฉบับสมบูรณ์)

เอฟาวิเรนซ์:

คําเตือน: ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับยาที่ไม่ควรรับประทานร่วมกับยาฟาวิเรนซ์. ข้อความนี้รวมอยู่ในฉลากขวด
ของผลิตภัณฑด์้วย (ดูข้อห้ามและ ข้อควรระวัง: ปฏิกิริยาระหว่างยา.)

ไมค่วรใช้ Efavirenz เป็นตัวแทนเดียวในการรักษาผู้ติดเชื้อ HIV-1 หรือเพิ่มเป็นตัวแทนเพียงอย่างเดียว
สําหรับระบบการปกครองที่ล้มเหลว เช่นเดียวกับยากลุ่ม non-nucleoside reverse transcriptase 
inhibitors อื่น ๆ ไวรัสที่ดื้อยาจะปรากฎอย่างรวดเร็วเมื่อให้ยาอีฟาวเิรนซ์เป็นยาเดี่ยว การเลือกยาต้านไวรัส
ชนิดใหม่ร่วมกับอีฟาวิเรนซ์ควรคํานึงถึงศักยภาพในการต่อต้านไวรัส

อาการทางจิตเวช:ประสบการณท์ี่ไม่พึงประสงคท์างจิตเวชที่ร้ายแรงได้รับการรายงานในผู้ป่วยที่ได้รับ efavirenz ใน

การทดลองที่ควบคุมโดยผู้ป่วย 1008 รายทีไ่ด้รับการรักษาด้วยยาที่มี efavirenz เป็นเวลาเฉลี่ย 2.1 ปี และผู้ป่วย 

635 รายที่ได้รับยากลุ่มควบคุมเป็นเวลาเฉลี่ย 1.5 ปี ความถี่ของเหตุการณ์ทางจิตเวชที่ร้ายแรงเฉพาะในผูป้่วยที่ได้

รับ efavirenz หรือสูตรควบคุมตามลําดับคือ : ภาวะซึมเศร้ารุนแรง (2.4%, 0.9%), ความคิดฆ่าตัวตาย (0.7%, 

0.3%), การพยายามฆ่าตัวตายโดยไม่ทําใหเ้สียชีวิต (0.5%, 0), พฤติกรรมก้าวร้าว (0.4%, 0.5%), ปฏิกิริยา

หวาดระแวง (0.4%, 0.3%) และปฏิกิริยาคลั่งไคล้ (0.2%, 0.3%) เมื่อรวมอาการทางจิตเวชที่คล้ายกับที่ระบุไว้ข้างต้น

และประเมินเป็นกลุ่มในการวิเคราะหห์ลายปัจจัยจากการศึกษา 006 การรักษาด้วยยาฟาวิเรนซ์สัมพันธ์กับอาการทาง

จิตเวชทีเ่ลือกเหล่านี้เพิ่มขึ้น ปัจจัยอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของอาการทางจิตเวช ได้แก่ ประวัติการใชย้าฉีด 

ประวัติทางจิตเวช และการรับยาจิตเวชทีเ่ข้าร่วมการศึกษา พบความสัมพันธ์ที่คล้ายคลึงกันในทั้งกลุ่มที่ได้รับ 

efavirenz และกลุ่มควบคุม ในการศึกษา 006 การเริ่มมีอาการทางจิตเวชที่ร้ายแรงเกิดขึ้นตลอดการศึกษาสําหรับ

ทั้งผู้ป่วยทีไ่ด้รับยาฟาวิเรนซ์และผูป้่วยที่ได้รับยากลุ่มควบคุม หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของ ในการศึกษา 006 การเริ่มมีอาการ

ทางจิตเวชที่ร้ายแรงเกิดขึ้นตลอดการศึกษาสําหรับทั้งผู้ป่วยที่ได้รับยาฟาวเิรนซ์และผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่มควบคุม 

หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของ ในการศึกษา 006 การเริ่มมีอาการทางจิตเวชที่ร้ายแรงเกิดขึ้นตลอดการศึกษาสําหรับทั้งผู้ป่วยที่

ได้รับ efavirenz และผู้ป่วยที่ได้รับการควบคุม หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของ
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ผู้ป่วยที่ได้รับยาฟาวิเรนซ์หยุดหรือหยุดการรักษาเนื่องจากมีอาการทางจิตเวชที่เลือกไว้อย่างน้อยหนึ่งอาการ 
นอกจากนี้ยังมีรายงานหลังการขายทีเ่สียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย การหลงผิด และพฤติกรรมที่คล้ายกับโรคจิต
เป็นครั้งคราว แม้ว่าจะไมส่ามารถระบุความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับการใชอ้ีฟาวเิรนซ์จากรายงานเหล่านีไ้ด้ ผู้ป่วยที่
มีอาการไม่พึงประสงค์ทางจิตเวชอย่างร้ายแรงควรขอรับการประเมินทางการแพทยท์ันทเีพื่อประเมินความเป็น
ไปได้ที่อาการอาจเกี่ยวข้องกับการใช้อีฟาวิเรนซ์ และหากเป็นเช่นนั้น ใหพ้ิจารณาว่าความเสี่ยงของการรักษา
อย่างต่อเนื่องมีมากกว่าประโยชน์หรือไม่ (ดูอาการไม่พึงประสงค์).

อาการของระบบประสาท:ผูป้่วยทีไ่ดร้ับ efavirenz ในการทดลองแบบควบคุมร้อยละ 53 รายงานอาการของ
ระบบประสาทส่วนกลาง เทียบกับ 25% ของผู้ป่วยทีไ่ด้รับยาควบคุม อาการเหล่านีร้วมถึงแต่ไมจ่ํากัดเพียง
อาการวิงเวียนศีรษะ (28.1%) นอนไม่หลับ (16.3%) ความเข้มข้นบกพร่อง (8.3%) อาการง่วงซึม (7.0%) 
ความฝันผิดปกติ (6.2%) และอาการประสาทหลอน (1.2%) อาการเหล่านี้รุนแรงในผู้ป่วย 2.0% และผู้ป่วย 
2.1% หยุดการรักษา อาการเหล่านีม้ักเริ่มในวันแรกหรือวันที่สองของการรักษา และโดยทั่วไปจะหายหลังจาก 
2-4 สัปดาห์แรกของการรักษา หลังการรักษา 4 สัปดาห์ ความชุกของอาการทางระบบประสาทอย่างน้อยระดับ
ความรุนแรงปานกลางอยูร่ะหว่าง 5% ถึง 9% ในผู้ป่วยทีร่ักษาด้วยสูตรยาที่มี efavirenz และตั้งแต่ 3% ถึง 
5% ในผู้ป่วยทีไ่ด้รับยากลุ่มควบคุมคําเตือน: อาการทางจิตเวช). การใหย้าก่อนนอนอาจช่วยให้อาการทาง
ระบบประสาทดีขึ้นได้ (ดอูาการไม่พึงประสงค์และ ปริมาณและการบริหาร).

การวิเคราะหข์้อมูลระยะยาวจากการศึกษา 006 (ค่ามัธยฐานการติดตาม 180 สัปดาห์ 102 สัปดาห์ และ 76 
สัปดาห์สําหรับผู้ป่วยที่ได้รับยา efavirenz + zidovudine + lamivudine, efavirenz + indinavir และ 
indinavir + zidovudine + lamivudine ตามลําดับ) แสดงใหเ้ห็นว่าเกิน การรักษา 24 สัปดาห์ อุบัติการณ์
ของอาการของระบบประสาทที่เริ่มมีอาการใหมใ่นผู้ป่วยทีไ่ด้รับยาอีฟาวเิรนซ์มักคล้ายกับในกลุ่มควบคุมที่มีอิน
ดินาเวียร์
ผู้ป่วยที่ได้รับ efavirenz ควรได้รับการเตือนถึงศักยภาพของผลกระทบของระบบประสาทส่วนกลางเพิ่มเติม
เมื่อใช้ efavirenz ควบคู่กับแอลกอฮอล์หรือยาออกฤทธิต์่อจิตประสาท
ผู้ป่วยที่มีอาการทางระบบประสาทส่วนกลาง เช่น เวียนศีรษะ สมาธิสั้น และ/หรือง่วงนอน ควรหลีกเลี่ยงงานที่
อาจเป็นอันตราย เช่น การขับรถหรือการใช้เครื่องจักร
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ปฏิกิริยาระหว่างยา:การใช้ efavirenz และสาโทเซนต์จอห์นร่วมกัน (Hypericum perforatum) หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่มีสาโทของเซนต์จอห์นไมแ่นะนํา การใช้ยาร่วมกันของสารยับยั้ง transciptase แบบย้อนกลับทีไ่ม่
ใช่นิวคลีโอไซด์ (NNRTIs) รวมทั้งยาฟาวิเรนซ์กับสาโทเซนต์จอห์นคาดว่าจะลดความเข้มข้นของ NNRTI ลง
อย่างมาก และอาจส่งผลให้ระดับยาฟาวิเรนซ์ตํ่ากว่าปกติ และนําไปสู่การสูญเสียการตอบสนองทางไวรัสวิทยา
และการดื้อยาที่เป็นไปได้ต่อยาเอฟฟาวิเรนซ์หรือต่อ ระดับของ NNRTI

โอกาสเสี่ยงต่อการสืบพันธุ์: การตั้งครรภห์มวด D.Efavirenz อาจทําให้ทารกในครรภไ์ด้รับอันตรายเมื่อให้
ยาในช่วงไตรมาสแรกของหญิงตั้งครรภ์ ควรหลีกเลี่ยงการตั้งครรภใ์นสตรีที่ได้รับยาฟาวิเรนซ์ ควรใชก้ารคุม
กําเนิดแบบแบรเิออร์ร่วมกับวิธีการคุมกําเนิดแบบอื่นเสมอ (เช่น ยาคุมกําเนิดแบบรับประทานหรือแบบฮอร์โมน
อื่นๆ) สตรีมีครรภค์วรได้รับการทดสอบการตั้งครรภ์ก่อนเริ่มใหย้าฟาวิเรนซ์ หากใชย้านีใ้นช่วงไตรมาสแรกของ
การตั้งครรภ์ หรือหากผู้ป่วยตั้งครรภข์ณะใช้ยานี้ ผู้ป่วยควรทราบถึงอันตรายทีอ่าจเกิดกับทารกในครรภ์

ไม่มีการศึกษาทีเ่พียงพอและมีการควบคุมอย่างดีในหญิงตั้งครรภ์ ควรใช้ Efavirenz ในระหว่างตั้งครรภ์
เฉพาะเมื่อผลประโยชนท์ีเ่ป็นตัวกําหนดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับทารกในครรภ์ เช่น ในสตรีตั้งครรภ์ทีไ่ม่มีทาง
เลือกในการรักษาอื่นๆ ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 Registry Antiretroviral Pregnancy Registry ได้
รับรายงานเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ 282 ครั้งทีไ่ดร้ับยาฟาวิเรนซ์ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นการตั้งครรภ์ในช่วงไตรมาส
แรก (การตั้งครรภ์ 277 ครั้ง) ความพิการแต่กําเนิดเกิดขึ้นใน 5 จาก 288 คนทีเ่กิดมีชีพ (การสัมผัสในช่วง
ไตรมาสแรก) และ 1 ใน 14 คนทีเ่กิดมชีีพ (การสัมผัสครั้งที่สอง/ไตรมาสทีส่าม) ไม่มขี้อบกพร่องทีร่ายงานใน
อนาคตเหล่านีเ้ป็นข้อบกพร่องของท่อประสาท อย่างไรก็ตาม มีรายงานย้อนหลังสี่ฉบับเกี่ยวกับข้อค้นพบที่
สอดคล้องกับข้อบกพร่องของท่อประสาท ซึ่งรวมถึงเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเยื่อหุ้มสมอง 
(meningomyelocele) มารดาทุกคนได้รับยาอฟีาวิเรนซใ์นช่วงไตรมาสแรก แม้ว่าจะไม่ได้มีการสร้างความ
สัมพันธ์เชิงสาเหตุของเหตุการณเ์หล่านี้กับการใช้ efavirenz แต่กพ็บข้อบกพร่องทีค่ล้ายคลึงกันในการศึกษา
พรีคลินิกของ efavirenz

มีการสังเกตความผิดปกติใน 3 ใน 20 ตัวในครรภ/์ทารกจากลิงแสมทีบ่ําบัดด้วยอีฟาวิเรนซ์ (เทียบกับ 0 จาก 
20 ตัวควบคุมร่วม) ในการศึกษาความเป็นพิษต่อพัฒนาการ ลิงที่ตั้งครรภ์ได้รับยาตลอดการตั้งครรภ์ (วันที่
หลังคลอด 20-150) กับ efavirenz 60 มก./กก. ต่อวัน ซึ่งเป็นขนาดยาทีส่่งผลให้ความเข้มข้นของยาใน
พลาสมาใกล้เคียงกับในคนทีไ่ดร้ับ efavirenz 600 มก./วัน พบ anencephaly และ anophthalmia ข้าง
เดียวในทารกในครรภ์ตัวหนึ่งพบ microophthalmia ในทารกในครรภ์อีกตัวหนึ่งและพบเพดานโหวใ่นทารกใน
ครรภ์ที่สาม Efavirenz ข้ามรกในลิงแสมและสร้างความเข้มข้นของเลือดในครรภ์
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คล้ายกับความเข้มข้นของเลือดของมารดา พบว่า Efavirenz สามารถข้ามรกในหนูและกระต่าย และสร้างความ
เข้มข้นของ efavirenz ในเลือดของทารกในครรภ์ไดใ้กล้เคียงกับความเข้มข้นของมารดา พบการเพิ่มขึ้นของ
การดูดซึมของทารกในครรภใ์นหนูทีไ่ด้รับยาฟาวิเรนซ์ซึ่งมีความเข้มข้นสูงสุดในพลาสมาและค่า AUC ในหนูเพศ
เมียที่เทียบเท่าหรือตํ่ากว่าทีไ่ด้รับในคนทีไ่ด้รับยาฟาวิเรนซ์ 600 มก. วันละครั้ง Efavirenz ไมก่่อใหเ้กิดความ
เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์เมื่อให้กับกระต่ายทีต่ั้งครรภใ์นปริมาณที่มีความเข้มข้นสูงสุดในพลาสมาทีใ่กลเ้คียงกับ
และมีค่า AUC ประมาณครึ่งหนึ่งของที่ไดร้ับในมนุษยท์ี่ได้รับ efavirenz 600 มก. วันละครั้ง

ข้อควรระวัง
ทั่วไป
The duration of clinical benefit from antiretroviral therapy may be limited. Patients receiving 

antiretroviral therapy may continue to develop opportunistic infections and other complications of 

HIV infection, and therefore should remain under close clinical observation by physicians 

experienced in the treatment of patients with associated HIV diseases.

Lamivudine/Zidovudine Tablet:

Patients with HIV and Hepatitis B Virus Co-infection: ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของ 
lamivudine ยังไม่ได้รับการจัดตั้งขึ้นสําหรับการรักษาโรคตับอักเสบบีเรื้อรังในผู้ป่วยทีต่ิดเชื้อ HIV และ HBV 
แบบคู่ ในผู้ป่วยทีไ่ม่ติดเชื้อ HIV ทีไ่ด้รับ lamivudine สําหรับโรคตับอักเสบบีเรื้อรัง มีการตรวจพบ HBV ที่
ดื้อยา lamivudine และสัมพันธ์กับการตอบสนองต่อการรักษาที่ลดลง มีรายงานการเกิดของไวรัสตับอัก
เสบบีชนิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดื้อต่อ lamivudine ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV ที่ได้รับยาต้านไวรัสที่มีส่วน
ผสมของ lamivudine เมื่อมีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบพีร้อมกัน นอกจากนีย้ังมรีายงานการกําเริบของโรค
ตับอักเสบภายหลังการรักษา (ดคูําเตือน).

Lamivudine / Zidovudine Tablet ร่วมกับ Efavirenz:
การกระจายไขมัน:การกระจาย/การสะสมของไขมันในร่างกายรวมถึงโรคอ้วนลงพุง การขยายตัวของไขมัน
ส่วนหลัง (โคกควาย) การสูญเสียส่วนปลาย การสูญเสียใบหน้า การขยายเต้านม และ "ลักษณะหมอนอิง" ในผู้
ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส กลไกและผลที่ตามมาในระยะยาวของเหตุการณเ์หล่านีย้ังไม่เป็นที่ทราบ
แน่ชัด ยังไม่ได้สร้างความสัมพันธเ์ชิงสาเหตุ
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ภูมิคุ้มกันสร้างภูมคิุ้มกันซนิโดรม: มีรายงานผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสร่วมกัน ได้แก่ ลามิวูดีน, ซิ
โดวดูีน และอีฟาวเิรนซ์ ในช่วงเริ่มต้นของการรักษาด้วยยาต้านไวรัสร่วมกัน ผู้ป่วยทีม่ีการตอบสนองของระบบ
ภูมิคุ้มกันอาจพัฒนาการตอบสนองการอักเสบต่อการติดเชื้อฉวยโอกาสที่อ่อนแอหรือตกค้าง (เช่นมัยโคแบคที
เรียม เอเวียมการติดเชื้อ, ไซโตเมกาโลไวรัส,โรคปอดบวม jiroveciiโรคปอดบวม (PCP) หรือวัณโรค) ซึ่งอาจ
จําเป็นต้องได้รับการประเมินและการรักษาเพิ่มเติม

ไม่แนะนําให้ใช้ยาเม็ด Lamivudine / Zidovudine ร่วมกับยาเม็ด Efavirenz สําหรับผู้ป่วยที่มีความ
บกพร่องทางไตหรือสําหรับผู้ป่วยที่มีความบกพร่องในการทํางานของตับ (ดูคํา เตือน เภสัชวิทยาคลินิก
เภสัชจลนศาสตร์ในประชากรพิเศษ:การด้อยค่าของไต; ปริมาณและการบริหาร, การปรับขนาดยา).

แท็บเล็ต Efavirenz:

ทั่วไป
ผื่นผิวหนัง:ในการทดลองทางคลินิกทีม่ีการควบคุม 26% (266/1008) ของผู้ป่วยที่ได้รับ efavirenz 600 
มก. มีผื่นที่ผิวหนังทีเ่ริ่มมอีาการใหม่ เทียบกับ 17% (111/635) ของผู้ป่วยทีร่ักษาในกลุ่มควบคุม ผื่นที่
เกี่ยวข้องกับแผลพุพอง ผิวชุ่มชื้น หรือมีแผลพุพองเกิดขึ้นในผู้ป่วยที่ได้รับ efavirenz 0.9% (9/1008) อุบัติ
การณ์ของผื่นระดับ 4 (เช่น erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrome) ในผู้ป่วยที่ได้รับ 
efavirenz ในการศึกษาทั้งหมดและการขยายการเข้าถึงคือ 0.1% เวลามัธยฐานของการเริ่มมผีื่นในผู้ใหญค่ือ 
11 วัน และระยะเวลามัธยฐานคือ 16 วัน อัตราการหยุดผื่นในการทดลองทางคลินิกคือ 1.7% (17/1008) ควร
หยุดใช้ยา Efavirenz ในผูป้่วยทีม่ีอาการผื่นขึ้นอย่างรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับการพุพอง การลอกของผิว การมี
ส่วนร่วมของเยื่อเมือก หรือมไีข้

พบผื่นในผู้ป่วยเด็ก 26 คนจาก 57 คน (46%) ที่ได้รับการรักษาด้วยแคปซูล efavirenz ผู้ป่วยเด็กหนึ่งรายมี
ผื่นระดับ 3 (ผื่นไหลมารวมกันมีไข)้ และผูป้่วยสองรายมีผื่นระดับ 4 (ผื่นแดงหลายตัว) เวลามัธยฐานของการ
เริ่มมีผื่นในผู้ป่วยเด็กคือ 8 วัน antihistamines ทีเ่หมาะสมก่อนเริ่มการรักษาด้วย efavirenz ในผู้ป่วยเด็ก (
ดูอาการไม่พึงประสงค์).

เอนไซม์ตับ:ในผู้ป่วยทีม่ีประวัติหรือสงสัยเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบหีรือซี และในผู้ป่วยทีไ่ด้รับการ
รักษาด้วยยาอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับความเป็นพิษต่อตับ ขอแนะนําใหต้รวจสอบเอนไซม์ตับ ในผู้ป่วยทีม่รีะดับ
เอนไซม์ transaminases ในซีรัมอย่างต่อเนื่องมากกว่า 5
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คูณกับขีดจํากัดบนของช่วงปกติ ประโยชนข์องการรักษาด้วยอฟีาวเิรนซ์อย่างต่อเนื่องจําเป็นต้องได้รับการชั่ง
นํ้าหนักเทียบกับความเสี่ยงทีไ่ม่ทราบถึงความเป็นพิษของตับอย่างมนีัยสําคัญ (ดูอาการไมพ่ึงประสงค์: ความ
ผิดปกติในห้องปฏิบัติการ).
เนื่องจากเมแทบอลซิึมของ efavirenz ที่ใช้ cytochrome P450 อย่างกว้างขวางและประสบการณ์ทาง
คลินิกที่จํากัดในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางตับ จึงควรใหค้วามระมัดระวังในการให้ efavirenz แก่ผู้ป่วยเหล่า
นี้
อาการชัก:มีการสังเกตอาการชักไม่บ่อยในผูป้่วยที่ไดร้ับ efavirenz โดยทั่วไปในทีท่ี่มปีระวัตทิางการแพทย์ที่
เป็นที่รู้จักของอาการชัก ผู้ป่วยทีไ่ดร้ับยากันชักร่วมกันซึ่งส่วนใหญ่เผาผลาญโดยตับเช่น phenytoin และ 
phenobarbital อาจต้องมีการตรวจสอบระดับพลาสม่าเป็นระยะ (ดูข้อควรระวัง: ปฏิกิริยาระหว่างยา). ต้อง
ใช้ความระมัดระวังในผูป้่วยทีม่ีประวัติชัก

พิษวิทยาของสัตว์:อาการชักที่ไม่ยั่งยืนพบได้ในลิง 6 ใน 20 ตัวที่ได้รับ efavirenz ทีข่นาดยาที่ให้ค่า AUC ใน
พลาสมา 4 ถึง 13 เท่ามากกว่าในคนที่ได้รับขนาดยาทีแ่นะนํา

คอเลสเตอรอล:การตรวจสอบคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ควรพิจารณาในผู้ป่วยที่ไดร้ับยาอีฟาวิเรนซ์ (ดู 
อาการไม่พึงประสงค์ )
ข้อมูลสําหรับผู้ป่วย
ยาเม็ด Lamivudine/zidovudine ทีบ่รรจรุ่วมกับยาเม็ด efavirenz ไม่ใชย่ารักษาการติดเชื้อ HIV และผู้
ป่วยอาจยังคงมีอาการป่วยที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อ HIV รวมถึงการติดเชื้อฉวยโอกาส ดังนั้นควรอยู่ภายใต้
การสังเกตทางคลินิกอย่างใกล้ชิดโดยแพทย์ทีม่ีประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยทีเ่ป็นโรค โรคทีเ่กี่ยวข้องกับเอ
ชไอวี
ผู้ป่วยควรทราบถึงความสําคัญของการรับประทานยาเม็ด lamivudine/zidovudine ที่บรรจุร่วมกับยาเม็ด 
efavirenz ตามกําหนดเวลาการใหย้าตามปกติ และเพื่อหลีกเลี่ยงปริมาณยาทีข่าดหายไป ผู้ป่วยควรได้รับการ
แนะนําว่าการใช้ยา lamivudine, zidovudine และ efavirenz ร่วมกัน ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าสามารถลดความ
เสี่ยงของการแพร่เชื้อ HIV ไปยังผูอ้ื่นผ่านการติดต่อทางเพศหรือการปนเปื้อนในเลือด

ผู้ป่วยควรได้รับแจ้งว่าอาจมีการกระจายหรือสะสมไขมันในร่างกายในผูป้่วยทีไ่ด้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส 
และไม่ทราบสาเหตุและผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวของภาวะเหล่านี้

ลามิวดูีน:ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีและไวรัสตับอักเสบบีควรได้รับแจ้งว่าโรคตับเสื่อมลงในบางกรณีเมื่อหยุดการ
รักษาด้วยลามิวดูีน ผูป้่วยควรได้รับการแนะนําเพื่อหารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองกับแพทย์
ของตน
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ซิโดวูดีน:ผู้ป่วยควรได้รับแจ้งว่าความเป็นพิษทีส่ําคัญทีเ่กี่ยวข้องกับ zidovudine คือภาวะนวิโทรพเีนียและ/
หรือภาวะโลหิตจาง พวกเขาควรได้รับการบอกเล่าถึงความสําคัญอย่างยิ่งของการติดตามการนับเม็ดเลือด
อย่างใกล้ชิดขณะทําการรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีระยะลุกลาม เอฟาวิเรนซ์:คํา
ชี้แจงสําหรับผู้ป่วยและผู้ให้บริการด้านสุขภาพจะรวมอยู่ในฉลากขวดของผลิตภัณฑ์:คําเตือน: ค้นหาข้อมูล
เกี่ยวกับยาที่ไม่ควรรับประทานร่วมกับยาฟาวิเรนซ์ข้อมูลผู้ป่วยแพคเกจแทรก (PPI) สําหรับ efavirenz มี
ให้สําหรับข้อมูลผู้ป่วย
ผู้ป่วยควรรับประทานอีฟาวิเรนซ์ทุกวันตามทีก่ําหนด ต้องใช้ Efavirenz ร่วมกับยาต้านไวรัสชนิดอื่นเสมอ ผู้
ป่วยควรได้รับคําแนะนําใหท้านอีฟาวิเรนซ์ในขณะท้องว่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนนอน การรับประทานเอฟาวิ
เรนซ์ร่วมกับอาหารจะเพิ่มความเข้มข้นของยาฟาวิเรนซ์และอาจเพิ่มความถีข่องอาการไม่พึงประสงค์ การใหย้า
ก่อนนอนอาจช่วยให้อาการทางระบบประสาทดีขึ้นได้ (ดูอาการไม่พึงประสงค์และ ปริมาณและการบริหาร). ผู้
ป่วยควรอยูภ่ายใตก้ารดูแลของแพทย์ในขณะทีร่ับประทานอีฟาวิเรนซ์

ผู้ป่วยควรไดร้ับแจ้งว่าอาการของระบบประสาทส่วนกลาง ได้แก่ อาการวิงเวียนศีรษะ นอนไม่หลับ สมาธิสั้น 
อาการง่วงนอน และความฝันผิดปกตมิักรายงานในช่วงสัปดาห์แรกของการรักษาด้วยยาฟาวิเรนซ์ การใหย้า
ก่อนนอนอาจช่วยให้อาการเหล่านี้ดขีึ้น และอาการเหล่านีม้ีแนวโน้มทีจ่ะดีขึ้นด้วยการรักษาอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วย
ควรได้รับการเตือนถึงศักยภาพในการเพิ่มผลกระทบของระบบประสาทส่วนกลาง เมื่อใช้อฟีาวิเรนซ์ควบคูไ่ปกับ
แอลกอฮอลห์รือยาออกฤทธิต์่อจิตประสาท ผู้ป่วยควรได้รับคําแนะนําว่าหากพบอาการเหล่านี้ ควรหลีกเลี่ยง
งานที่อาจเป็นอันตราย เช่น การขับรถหรือการใช้เครื่องจักร (ดูคําเตือน: อาการของระบบประสาท). ในการ
ทดลองทางคลินิก ผู้ป่วยที่มีอาการของระบบประสาทส่วนกลางมักไมค่่อยมีอาการทางจิตเวชในภายหลัง (ดูคํา
เตือน: อาการทางจิตเวช).

ผู้ป่วยควรได้รับแจ้งด้วยว่าอาการทางจิตเวชทีร่้ายแรง ได้แก่ ภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรง การพยายามฆ่าตัวตาย 
พฤติกรรมก้าวร้าว อาการหลงผิด ความหวาดระแวง และอาการคล้ายโรคจิต ยังไดร้ับการรายงานไม่บ่อยนักใน
ผู้ป่วยที่ได้รับยาฟาวิเรนซ์ ผู้ป่วยควรได้รับแจ้งว่าหากพบประสบการณ์ทีไ่ม่พึงประสงค์ทางจิตเวชขั้นรุนแรง 
พวกเขาควรขอรับการประเมินทางการแพทย์ทันทเีพื่อประเมินความเป็นไปได้ทีอ่าการอาจเกี่ยวข้องกับการใชอ้ี
ฟาวเิรนซ์ และหากเป็นเช่นนั้น ให้พิจารณาว่าอาจจําเป็นต้องเลิกใชย้าอีฟาวิเรนซ์หรือไม่ ผู้ป่วยควรแจ้งใหแ้พทย์
ทราบถึงประวัติการเจ็บป่วยทางจิตหรือการใช้สารเสพติด (ดูคําเตือน: อาการทางจิตเวช).
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ผู้ป่วยควรได้รับแจ้งว่าผลข้างเคียงทีพ่บบ่อยอีกอย่างหนึ่งคือผื่นขึ้น ผื่นเหล่านีม้ักจะหายไปโดยไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงในการรักษา ในผู้ป่วยจํานวนน้อย ผื่นอาจร้ายแรง ผู้ป่วยควรได้รับคําแนะนําว่าควรติดต่อแพทย์
ทันทหีากมีผื่นขึ้น

ผู้หญิงที่ได้รับ efavirenz ควรได้รับคําแนะนําเพื่อหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์ (ดคูําเตือน: ความเสี่ยงในการ
สืบพันธุ)์. รูปแบบการคุมกําเนิดที่เชื่อถือไดค้วรใช้ร่วมกับวิธีการคุมกําเนิดแบบอื่น รวมถึงการคุมกําเนิดแบบ
รับประทานหรือแบบฮอร์โมนอื่นๆ เนื่องจากผลของยาฟาวิเรนซ์ต่อยาคุมกําเนิดแบบฮอร์โมนไมไ่ด้มลีักษณะ
เฉพาะอย่างสมบูรณ์ ผูห้ญิงควรแจ้งให้แพทย์ทราบหากตั้งครรภ์ขณะรับประทานเอฟาวเิรนซ์ หากใชย้านีใ้นช่วง
ไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ หรือหากผูป้่วยตั้งครรภข์ณะใช้ยานี้ เธอควรทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดกับทารก
ในครรภ์

Efavirenz อาจโต้ตอบกับยาบางชนิด ดังนั้น ผู้ป่วยควรได้รับคําแนะนําใหร้ายงานต่อแพทยเ์กี่ยวกับการใช้ยา
ตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ หรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่นๆ โดยเฉพาะสาโทเซนต์จอห์น

ปฏิกิริยาระหว่างยา
ยาเม็ด Lamivudine/Zidovudine ที่บรรจรุ่วมกับยาเม็ด Efavirenzไม่ควรกําหนดสําหรับผู้ป่วยที่
ต้องการปรับขนาดยา:
ลามิวดูีน:
Lamivudine ถูกกําจัดออกอย่างเด่นชัดในปัสสาวะโดยการหลั่งประจบุวกอินทรีย์ ควรพิจารณาความเป็นไป
ได้ของการมีปฏิสัมพันธ์กับยาอื่น ๆ ทีร่ับประทานพร้อมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเส้นทางหลักของการกําจัด
คือการหลั่งของไตผ่านทางระบบขนส่งประจุบวกอินทรีย์ (เช่น ทริมเมโทพริม)

ไตรเมโทพริม (TMP) 160 มก./ซัลฟาเมโธอกซาโซล (SMX) 800 มก. วันละครั้ง แสดงใหเ้ห็นว่าเพิ่มการได้รับ
ยาลามิวูดีน (AUC) ยังไม่ได้มกีารตรวจสอบผลของปริมาณ TMP/SMX ทีสู่งขึ้นต่อเภสัชจลนศาสตร์ของ 
lamivudine (ดู ตารางเภสัชวิทยาทางคลินิกที่ 2) ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพในการมปีฏิสัมพันธ์กับยาอื่น ๆ 
ที่มีกลไกการล้างไตคล้ายกับของลามวิูดีน

Lamivudine และ zalcitabine อาจยับยั้งฟอสโฟรีเลชั่นภายในเซลล์ของกันและกัน ดังนั้นจึงไมแ่นะนําใหใ้ช้
ยาเม็ดลามิวดูีน/ซิโดวูดีนร่วมกับซัลซิทาไบน์

ซิโดวูดีน:
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ดู เภสัชวิทยาทางคลินิก สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับความเข้มข้นของ zidovudine เมื่อใช้ร่วมกับยาอื่น ๆ

ยาต้านไวรัส:ควรหลีกเลี่ยงการใช้ stavudine ร่วมกับ lamivudine / zidovudine เนื่องจากมีการแสดง
ความสัมพันธ์ทีเ่ป็นปฏิปักษร์ะหว่าง zidovudine และ stavudineในหลอดทดลอง. สารคล้ายคลึงของนิวคลี
โอไซด์บางตัวทีส่่งผลต่อการจําลองแบบของ DNA เช่น ไรโบวริิน ทําให้เกิดปฏิปักษ์กับในหลอดทดลองฤทธิ์
ต้านไวรัสของ zidovudine ต่อ HIV; ควรหลีกเลี่ยงการใชย้าดังกล่าวร่วมกัน

โดโซรูบิซิน:ควรหลีกเลี่ยงการใชย้าเม็ด lamivudine/zidovudine ร่วมกับ doxorubicin เนื่องจากมี
การแสดงความสัมพันธ์ที่เป็นปฏิปักษ์ระหว่าง zidovudine และ doxorubicinในหลอดทดลอง

ฟีนิโทอิน:มรีายงานว่าระดับ Phenytoin ในพลาสมาตํ่าในผู้ป่วยบางรายทีไ่ด้รับ zidovudine ในขณะทีใ่นกรณี
หนึ่งพบว่ามีระดับสูง อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาปฏิสัมพันธ์ทางเภสัชจลนศาสตร์ โดยอาสาสมัครทีต่ิดเชื้อ HIV 
12 คนได้รับยาฟีนิโทอินขนาด 300 มก. เพียงอย่างเดียวและในสภาวะคงที่ของยาไซโดวดูีน (200 มก. ทุก 4 
ชั่วโมง) ไม่พบการเปลี่ยนแปลงจลนพลศาสตรข์องฟีนิโทอิน แม้ว่าจะไม่ได้ออกแบบมาเพื่อประเมินผลของฟีนโิท
อินต่อจลนพลศาสตรข์องไซโดวูดีนอย่างเหมาะสม แต่การกวาดล้างไซโดวดูีนในช่องปากก็ลดลง 30% ด้วยฟีนิ
โทอิน

ใช้กับระบบการปกครองแบบ Interferon และ Ribavirin:ไมพ่บหลักฐานของปฏิกิริยาทางเภสัช
จลนศาสตร์หรือเภสัชพลศาสตร์ (เช่น การสูญเสียการปราบปรามไวรัส HIV/HCV) เมื่อให้ ribavirin ร่วมกับ 
lamivudine หรือ zidovudine อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV/HCV ร่วมกันทีไ่ด้รับยาไซโดวดูีน ร่วมกับ 
pegylated interferon และ ribavirin ทําใหเ้กิดภาวะนวิโทรพเีนียรุนแรง (ANC <500) และภาวะโลหิตจาง
รุนแรง (ฮีโมโกลบิน <8 ก./เดซิลิตร) บ่อยกว่าผูป้่วยทีไ่ม่ได้รับยาไซโดวูดีน (neutropenia) ที่คล้ายคลึงกัน 
15% เทียบกับ 9%, โรคโลหิตจาง 5% เทียบกับ 1%)

ความเป็นพิษทีท่ับซ้อนกัน:การใชย้าแกนซิโคลเวียร์, อินเตอร์เฟอรอน-α, และสารยับยั้งไขกระดูกหรือสารที่

เป็นพิษต่อเซลล์อื่นๆ อาจเพิ่มความเป็นพิษทางโลหิตวิทยาของไซโดวดูีน

เอฟาวิเรนซ์:

Efavirenz ได้รับการแสดงในร่างกายเพื่อกระตุ้นใหเ้กิด CYP3A4 สารประกอบอื่นที่เป็นซับสเตรตของ 
CYP3A4 อาจทําให้ความเข้มข้นในพลาสมาลดลงเมื่อให้ยาร่วมกับอีฟาวิเรนซ์ในหลอดทดลองการศึกษาได้
แสดงให้เห็นว่า efavirenz ยับยั้ง 2C9, 2C19 และ 3A4 isozymes ในช่วงความเข้มข้นของ efavirenz ใน
พลาสมาที่สังเกตได้ การใชย้าอีฟาวิเรนซ์ร่วมกับยาเป็นหลัก
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เมแทบอลิซึมโดยไอโซไซม์เหล่านี้อาจทําใหค้วามเข้มข้นของยาในพลาสมาเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น อาจจําเป็นต้อง
ปรับขนาดยาอย่างเหมาะสมสําหรับยาเหล่านี้
ยาที่กระตุ้นการทํางานของ CYP3A4 (เช่น phenobarbital, rifampin, rifabutin) คาดว่าจะเพิ่มการกวาด
ล้างของ efavirenz ส่งผลใหค้วามเข้มข้นในพลาสมาลดลง ปฏิกิริยาระหว่างยากับอีฟาวิเรนซ์สรุปไว้ในตารางที่ 
5 และ 6

ตารางที่ 5: ยาที่มีข้อห้ามหรือไม่แนะนําให้ใช้กับเอฟาวิเรนซ์

ประเภทของยา: ชื่อยา
ยาต้านเชื้อรา: voriconazole

ความคิดเห็นทางคลินิก
มขี้อห้ามเพราะ efavirenz อย่างมีนัยสําคัญ
ลดความเข้มข้นของยาโวริโคนาโซลในพลาสมา และการใชย้า
ร่วมกันอาจลดประสิทธิภาพการรักษาของโวริโคนาโซล นอกจาก
นี้ voriconazole ยังช่วยเพิ่มความเข้มข้นของ efavirenz ใน
พลาสมา ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงของผลข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับ 
efavirenz ยาเม็ด efavirenz 600 มก. ไม่อนุญาตใหป้รับ
ขนาดยาทีจ่ําเป็น ดตูารางที่ 3 และ 4

จัดรูปแบบ:แบบอักษร: Times New 
Roman, 10 pt, Not Bold

จัดรูปแบบ:ข้อความตาราง BMS ซ้าย ปรับ
ช่องว่างระหว่างข้อความละตินและเอเชีย ปรับ
ช่องว่างระหว่างข้อความภาษาเอเชียและ
ตัวเลข

ถูกลบ:คุมกําเนิดในปริมาณมาตรฐาน 
Efavirenz ลด voriconazole plasma . ลง
อย่างมาก
ความเข้มข้นและการใช้ยาร่วมกันอาจลด
ประสิทธิภาพการรักษาของ voriconazole 
นอกจากนี้ โวริโคนาโซล
เพิ่มความเข้มข้นในพลาสมาของ efavirenz 
อย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงของผล
ข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับ Efavirenz เมื่อให้ยา 
voriconazole ร่วมกับ efavirenz ควรเพิ่ม
ขนาดยาบํารุง voriconazole เป็น 400 มก. ทุก 
12 ชั่วโมง และควรลดขนาดยา efavirenz เป็น 
300 มก. วันละครั้งโดยใช้สูตรแคปซูล แท็บเล็ต 
Efavirenz ไม่ควรหัก (ดูเภสัชวิทยาคลินิก, 
ตารางที่ 3 และ 4; ข้อห้าม; และ ปริมาณและการ
บริหาร: ปริมาณ¶

การปรับตัว.)¶
¶
แทนทีด่้านบนด้วยข้อความสีเหลือง: ¶ 
CONTRAITICATED เนื่องจาก efavirenz 
ลดความเข้มข้นของ voriconazole ใน
พลาสมาลงอย่างมาก และการใช้ยาร่วมกันอาจ
ลดประสิทธิภาพการรักษาของ

โวริโคนาโซล นอกจากนี้ voriconazole ยัง
ช่วยเพิ่มความเข้มข้นของ efavirenz ใน
พลาสมา ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงของผลข้าง
เคียงที่เกี่ยวข้องกับ efavirenz ยาเม็ด 
efavirenz 600 มก. ไม่อนุญาตให้ปรับขนาด
ยาที่จําเป็น
ดูตารางที่ 3 และ 4.¶ ¶

ยาแกแ้พ้: แอสเทมมโีซล มีข้อห้ามเนื่องจากอาจเกิดปฏิกิริยารุนแรงและ/หรือเป็นอันตราย
ถึงชีวิต เช่น ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

Antimigraine: อนุพันธ์ของ ergot
(ไดไฮโดรเออรโ์กทามีน, เออร์โกโนวีน, เออร์โกตามีน, 
เมทิลเลอร์โกโนวีน)

ห้ามใช้เนื่องจากมีโอกาสเกิดปฏิกิริยารุนแรงและ/หรือเป็น
อันตรายถึงชีวิต เช่น ความเป็นพิษจากเออร์กอตเฉียบพลันทีม่ี
ลักษณะเป็นหลอดเลือดส่วนปลายและขาดเลือดของแขนขาและ
เนื้อเยื่ออื่นๆ

เบนโซไดอะซีพีน: มิดาโซแลม, ไตรอะโซแลม ห้ามใช้เนื่องจากมีโอกาสเกิดปฏิกิริยารุนแรงและ/หรือเป็น
อันตรายถึงชีวิต เช่น ยาระงับประสาทเป็นเวลานานหรือเพิ่มขึ้น 
หรือภาวะซึมเศร้าทางเดินหายใจ

ตัวป้องกันช่องแคลเซียม: bepridil มีข้อห้ามเนื่องจากอาจเกิดปฏิกิริยารุนแรงและ/หรือเป็นอันตราย
ถึงชีวิต เช่น ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

ตัวแทนการเคลื่อนไหวของ GI: cisapride มีข้อห้ามเนื่องจากอาจเกิดปฏิกิริยารุนแรงและ/หรือเป็นอันตราย
ถึงชีวิต เช่น ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

โรคประสาท: pimozide มีข้อห้ามเนื่องจากอาจเกิดปฏิกิริยารุนแรงและ/หรือเป็นอันตราย
ถึงชีวิต เช่น ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

สาโทเซนต์จอห์น (Hypericum perforatum) คาดว่าจะลดระดับของ efavirenz ในพลาสมาอย่างมาก 
ไมไ่ด้รับการศึกษาร่วมกับ efavirenz
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ตารางที่ 6: ทีจ่ัดตั้งขึ้นเอและอื่น ๆ ทีอ่าจมีนัยสําคัญอื่น ๆขปฏิกิริยาระหว่างยา: การเปลี่ยนแปลงในขนาดยาหรือระบบ
การปกครองอาจแนะนําโดยพิจารณาจากการศึกษาปฏิกิริยาระหว่างยาหรือปฏิกิริยาที่คาดการณ์ไว้

ผลกระทบต่อ
ความเข้มข้นของ

Efavirenz หรือ
ยาควบคู่

ยาควบคู่
ประเภท: ชื่อยา ความคิดเห็นทางคลินิก

ยาต้านไวรัส
ตัวยับยั้งโปรตีเอส:

แอมพรีนาเวียร์
Efavirenz มีศักยภาพในการลดความเข้มข้นของ 
amprenavir ในซีรัม↓ แอมพรนีาเวียร์

ตัวยับยั้งโปรตีเอส:
โฟซัมพรนีาเวียร์

แคลเซียม

↓ แอมพรนีาเวียร์ Fosamprenavir (ไม่เพิ่ม): ยังไม่ได้กําหนดปริมาณที่เหมาะสม
ของชุดค่าผสมที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพ

Fosamprenavir/ritonavir: แนะนําใหใ้ช้ ritonavir เพิ่มเติม 
100 มก./วัน (รวม 300 มก.) เมื่อให้ efavirenz ร่วมกับ 
fosamprenavir/ritonavir วันละครั้ง ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยน
ขนาดยา ritonavir เมื่อให้ efavirenz ร่วมกับ 
fosamprenavir ร่วมกับ ritonavir วันละสองครั้ง

เมื่อให้ยาร่วมกับยาอีฟาวิเรนซ์ในผู้ป่วยที่ไม่ไดร้ับการรักษา 
ขนาดยาทีแ่นะนําของอาตาซานาเวียร์คือ 300 มก. ร่วมกับริโท
นาเวียร์ 100 มก. และอฟีาวิเรนซ์ 600 มก. (ทั้งหมดวันละครั้ง) 
ยังไม่มีการกําหนดคําแนะนําในการใชย้าสําหรับ efavirenz และ 
atazanavir ในผู้ป่วยที่รักษาด้วยประสบการณ์

ตัวยับยั้งโปรตีเอส:
Atazanavir ↓ อะตาซานาเวียร์เอ

ตัวยับยั้งโปรตีเอส:
อินดินาเวียร์

ขนาดที่เหมาะสมของ indinavir เมื่อใหร้่วมกับ efavirenz ไม่
เป็นที่รู้จัก การเพิ่มขนาดยาอินดินาเวียร์เป็น 1,000 มก. ทุก 8 
ชั่วโมงไม่ไดช้ดเชยเมแทบอลิซึมของอินดินาเวียร์ที่เพิ่มขึ้น
เนื่องจากยาอฟีาวิเรนซ์ เมื่อให้ indinavir ในขนาดที่เพิ่มขึ้น 
(1,000 มก. ทุก 8 ชั่วโมง) ใหร้่วมกับ efavirenz (600 มก. วัน
ละครั้ง) ให้ indinavir AUC และ Cนาทีลดลงโดยเฉลี่ย 33-46% 
และ 39-57% ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับการให้ indinavir 
(800 มก. ทุก 8 ชั่วโมง) เพียงอย่างเดียว

↓ อินดินาเวียร์เอ

ตัวยับยั้งโปรตีเอส:
โลปินาเวียร์/ริโทนาเวียร์

แนะนําให้เพิ่มขนาดยาโลพินาเวียร์/ริโทนาเวียร์เป็น 533/133 
มก. (4 แคปซูลหรือ 6.5 มล.) วันละสองครั้งพร้อมกับอาหาร
เมื่อใช้ร่วมกับอฟีาวิเรนซ์

↓ โลพนิาเวียรเ์อ

ตัวยับยั้งโปรตีเอส:
ริโทนาเวียร์

เมื่อให้ยาริโทนาเวียร์ 500 มก. ทุก 12 ชม. ร่วมกับอีฟาวิ
เรนซ์ 600 มก. วันละครั้ง การใช้ยาร่วมกันนี้สัมพันธ์กับ
ความถีท่ี่สูงกว่าของประสบการณ์ทางคลินิกที่ไม่พึงประสงค์ (
เช่น เวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาชา) และความผิดปกติในห้อง
ปฏิบัติการ (เอนไซม์ตับสูง) แนะนําใหต้รวจสอบเอนไซม์ตับ
เมื่อใช้ยาฟาวิเรนซ์ร่วมกับริโทนาเวียร์

↑ ริโทนาเวียรเ์อ

↑ เอฟาวิเรนซ์เอ

ตัวยับยั้งโปรตีเอส:
ซาควินาเวียร์

ไมค่วรใช้เป็นตัวยับยั้งโปรตีเอส แตเ่พียงผู้เดียวร่วม
กับ efavirenz↓ ซาควินาเวียร์เอ

ตัวแทนอื่นๆ
สารกันเลือดแข็ง:

วาร์ฟาริน
ความเข้มข้นและผลกระทบในพลาสมาอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงโดย 
efavirenz↑ หรือ ↓ วาร์ฟาริน
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ตารางที่ 6: ทีจ่ัดตั้งขึ้นเอและอื่น ๆ ทีอ่าจมีนัยสําคัญอื่น ๆขปฏิกิริยาระหว่างยา: การเปลี่ยนแปลงในขนาดยาหรือระบบ
การปกครองอาจแนะนําโดยพิจารณาจากการศึกษาปฏิกิริยาระหว่างยาหรือปฏิกิริยาที่คาดการณ์ไว้

ผลกระทบต่อ
ความเข้มข้นของ

Efavirenz หรือ
ยาควบคู่

ยาควบคู่
ประเภท: ชื่อยา ความคิดเห็นทางคลินิก

ยากันชัก:
คารบ์ามาเซพีน ↓ คาร์บามาเซพีนเอ

↓ เอฟฟาวิเรนซ์เอ
มขี้อมูลไม่เพียงพอที่จะใหค้ําแนะนําในการใชย้าอีฟาวิเรนซ์ ควรใช้
การรักษาด้วยยากันชักแบบอื่น

ฟีนิโทอิน
ฟีโนบาร์บิทัล

↓ ยากันชัก
↓ เอฟฟาวิเรนซ์

ศักยภาพในการลดระดับยากันชักและ/หรือยาอีฟาวิเรนซ์ใน
พลาสมา; ควรทําการตรวจสอบระดับพลาสมายากันชักเป็นระยะ

ยากล่อมประสาท:
เซอร์ทราลีน

การเพิ่มขนาดยาเซอร์ทราลีนควรไดร้ับคําแนะนําจากการตอบสนองทาง
คลินิก↓ เซอร์ทราลีนเอ

ยาต้านเชื้อรา:

ไอทราโคนาโซล ↓ ไอทราโคนาโซลเอ

↓ ไฮดรอกซีอิทราโคนาโซลเอ

เนื่องจากไม่สามารถแนะนําขนาดยาสําหรับ itraconazole ได้ 
จึงควรพิจารณาเลือกใช้ยาต้านเชื้อราแบบอื่น

คโีตโคนาโซล ↓ คโีตโคนาโซล ยังไมไ่ด้ทําการศึกษาปฏิกิริยาระหว่างยากับ efavirenz และ 
ketoconazole Efavirenz มีศักยภาพในการลดความเข้มข้น
ของ ketoconazole ในพลาสมา

ต่อต้านการติดเชื้อ:
คลาริโทรมัยซิน

ความเข้มข้นของพลาสม่าลดลงโดย efavirenz; ไม่ทราบความ
สําคัญทางคลินิก ในอาสาสมัครที่ไม่ติดเชื้อ 46% มีอาการผื่นขึ้น
ขณะรับยาอีฟาวิเรนซ์และคลาริโทรมัยซิน ไม่แนะนําใหป้รับขนาด
ยาอีฟาวิเรนซ์เมื่อใหร้่วมกับคลาริโทรมัยซิน ควรพิจารณาทาง
เลือกอื่นแทน clarithromycin เช่น azithromycin (ดูยาอื่นๆ
, ตารางต่อไปนี้). ยาปฏิชีวนะกลุ่ม macrolide อื่นๆ เช่น 
erythromycin ยังไม่ไดร้ับการศึกษาร่วมกับ efavirenz

↓ คลารโิทรมัยซินเอ

↑ เมแทบอไลต์ 14-OHเอ

ต้านมัยโคแบคทีเรีย:
ไรฟาบูติน

เพิ่มปริมาณ rifabutin ทุกวัน 50% พิจารณาเพิ่มขนาดยาไรฟา
บูตินเป็นสองเท่าในสูตรการรักษาโดยใหไ้รฟาบูติน 2 หรือ 3 ครั้ง
ต่อสัปดาห์

↓ ไรฟาบูตินเอ

ต้านมัยโคแบคทีเรีย:
ไรแฟมปิน

ไมท่ราบความสําคัญทางคลินิกของความเข้มข้นของยาฟาวิ
เรนซท์ี่ลดลง ยังไม่มีการกําหนดคําแนะนําในการใช้ยาอีฟาวเิรนซ์
และไรแฟมพินร่วมกัน

↓ เอฟฟาวิเรนซ์เอ

ช่องแคลเซียม
บล็อคเกอร:์
Diltiazem

การปรับขนาดยา Diltiazem ควรได้รับการชี้นําโดยการตอบ
สนองทางคลินิก (โปรดดูข้อมูลการสั่งใช้ที่สมบูรณ์สําหรับ 
diltiazem) ไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยาของ efavirenz เมื่อให้ 
diltiazem

↓ ดิลไทอาเซมเอ

↓ เดสซาทิล ดิลไทอาเซมเอ

↓ เอ็น-โมโนเดสเมทิล
ดิลไทอาเซมเอ

อื่นๆ (เช่น
เฟโลดิพีน,
นิคาร์ดิพีน,
นิเฟดิพีน,
เวราปามิล)

↓ ช่องแคลเซียม
ตัวบล็อก

ไม่มขี้อมูลเกี่ยวกับปฏิกิริยาที่อาจเกิดขึ้นของอีฟาวเิรนซ์กับตัว
บล็อกแคลเซียมแชนเนลอื่น ๆ ที่เป็นซับสเตรตของเอนไซม์ 
CYP3A4 มีศักยภาพในการลดความเข้มข้นในพลาสมาของตัว
ป้องกันช่องแคลเซียม การปรับขนาดยาควรได้รับคําแนะนํา
จากการตอบสนองทางคลินิก (โปรดดูข้อมูลการสั่งจ่ายยาที่
ครบถ้วนสําหรับตัวป้องกันช่องแคลเซียม)
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ตารางที่ 6: ทีจ่ัดตั้งขึ้นเอและอื่น ๆ ทีอ่าจมีนัยสําคัญอื่น ๆขปฏิกิริยาระหว่างยา: การเปลี่ยนแปลงในขนาดยาหรือระบบ
การปกครองอาจแนะนําโดยพิจารณาจากการศึกษาปฏิกิริยาระหว่างยาหรือปฏิกิริยาที่คาดการณ์ไว้

ผลกระทบต่อ
ความเข้มข้นของ

Efavirenz หรือ
ยาควบคู่

ยาควบคู่
ประเภท: ชื่อยา ความคิดเห็นทางคลินิก

HMG-CoA รีดักเตส
สารยับยั้ง:

ความเข้มข้นของอะทอรว์าสแตติน ปราวาสแตติน และซมิวาสแต
ตินในพลาสมาลดลง ศึกษาข้อมูลการสั่งจ่ายยาฉบับสมบูรณ์
สําหรับตัวยับยั้ง HMG-CoA reductase เพื่อเป็นแนวทางในการ
กําหนดขนาดยาเป็นรายบุคคลอะทอร์วาสแตติน

ปราวาสทาทิน

↓ อะทอร์วาสแตตินเอ

↓ ปราวาสทาทินเอ

↓ ซิมวาสทาทินเอซิมวาสทาทิน
ยาแก้ปวดยาเสพติด:

เมธาโดน
การใช้ยาร่วมกันในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีประวัติการใชย้าฉีดส่งผล
ให้ระดับเมทาโดนในพลาสมาลดลงและสัญญาณของการถอนยา
เสพติด ปริมาณเมทาโดนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 22% เพื่อบรรเทา
อาการถอน ผู้ป่วยควรไดร้ับการตรวจสอบสัญญาณของการ
ถอนและปริมาณเมทาโดนเพิ่มขึ้นตามความจําเป็นเพื่อบรรเทา
อาการถอน

↓ เมทาโดนเอ

ยาคุมกําเนิด:
เอทิล เอสตราไดออล

ความเข้มข้นของพลาสม่าเพิ่มขึ้นโดย efavirenz; ไม่ทราบ
ความสําคัญทางคลินิก ปฏิสัมพันธ์ที่อาจเกิดขึ้นของ 
efavirenz กับยาคุมกําเนิดยังไม่ไดร้ับการระบุลักษณะที่
สมบูรณ์ ควรใช้วิธีการคุมกําเนิดทีเ่ชื่อถือไดน้อกเหนือจากยาคุม
กําเนิด

↑ เอทินลิ เอสตราไดออลเอ

เอ
ข

ดเูภสัชวิทยาคลินิก, ตารางที่ 3 และ 4 สําหรับขนาดของการโต้ตอบที่กําหนดไว้ ตารางนี้ไม่รวมทุกอย่าง

ยาอื่นๆ:จากผลการศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างยา (ดูตารางที่ 3 และ 4) ไม่แนะนําใหป้รับขนาดยาเมื่อให้ 
efavirenz ร่วมกับยาลดกรดอะลูมิเนียม/แมกนีเซยีมไฮดรอกไซด์, azithromycin, cetirizine, 
famotidine, fluconazole, lamivudine, lorazepam, nelfinavir, paroxetine , tenofovir 
disoproxil fumarate และ zidovudine
ไมไ่ด้มีการศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างยาเฉพาะกับยาฟาวิเรนซ์และ NRTIs นอกเหนือจากลามิวูดีนและไซโดวดูีน 
ไมค่าดว่าจะมีปฏิสัมพันธ์ทีม่ีนัยสําคัญทางคลินิกเนื่องจาก NRTIs ถูกเผาผลาญผ่านเส้นทางทีแ่ตกต่างจา
กอีฟาวเิรนซ์ และไม่น่าจะแข่งขันกันเพื่อเอนไซมเ์ผาผลาญเดียวกันและวิถีการกําจัด

การก่อมะเร็ง, การกลายพันธุ์, การด้อยค่าของภาวะเจริญ
พันธุ์
ลามิวดูีน:การศึกษาสารก่อมะเร็งในระยะยาวกับ lamivudine ในหนูและหนูไม่มีหลักฐานของศักยภาพในการก่อ
มะเร็งเมื่อได้รับสัมผัสถึง 10 เท่า (หน)ู และ 58 เท่า (หน)ู ทีพ่บในมนุษย์ในปริมาณการรักษาทีแ่นะนําสําหรับการ
ติดเชื้อเอชไอวี
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ซิโดวูดีน:Zidovudine ถูกบริหารให้ทางปากที่ขนาดยา 3 ระดับเพื่อแยกกลุ่มของหนูและหนู (ตัวเมีย 60 ตัว
และตัวผู้ 60 ตัวในแต่ละกลุ่ม) ปริมาณรายวันเริ่มต้นครั้งเดียวคือ 30, 60 และ 120 มก./กก./วัน ในหนูทดลอง 
และ 80, 220 และ 600 มก./กก./วัน ในหนูแรท ปริมาณในหนูทดลองลดลงเหลือ 20, 30 และ 40 มก./กก./
วัน หลังจาก 90 วัน เนื่องจากภาวะโลหิตจางที่เกี่ยวข้องกับการรักษา ในขณะที่ในหนู มีเพียงขนาดสูงเท่านั้นที่
ลดลงเหลือ 450 มก./กก./วัน ในวันที่ 91 แล้วจึง 300 มก./กก./วัน ในวันที่ 279
ในหนทูดลอง พบเนื้องอกในช่องคลอด 7 ชิ้น (หลังจาก 19 เดือน) (มะเร็งเซลล์ squamous ที่ไม่แพรก่ระจาย 
5 ชิ้น, papilloma เซลล์ squamous 1 ชิ้น และติ่งเนื้อ squamous 1 ชิ้น) เกิดขึ้นในสัตว์ที่ได้รับขนานยา
สูงสุด เซลล์แพปพิลโลมาเซลล์ squamous ที่ปรากฎตัวช้าหนึ่งตัวเกิดขึ้นในช่องคลอดของสัตว์ขนาดกลาง ไม่
พบเนื้องอกในช่องคลอดที่ขนาดตํ่าสุด
ในหนู 2 ตัวที่ปรากฏช้า (หลังจาก 20 เดือน) มะเร็งเซลล์ squamous ทีไ่ม่แพร่กระจายในช่องคลอดเกิดขึ้นใน
สัตวท์ี่ได้รับขนานยาสูงสุด ไม่มเีนื้องอกในช่องคลอดเกิดขึ้นที่ขนาดตํ่าหรือปานกลางในหนู ไม่พบเนื้องอกที่
เกี่ยวข้องกับยาอื่น ๆ ในเพศใดสายพันธุ์หนึ่ง
ในปริมาณที่สร้างเนื้องอกในหนแูละหนู การสัมผัสยาโดยประมาณ (วัดโดย AUC) อยูท่ีป่ระมาณ 3 เท่า (เมาส์) 
และ 24 เท่า (หนู) ของการสัมผัสของมนุษยโ์ดยประมาณตามขนาดยาที่แนะนําคือ 100 มก. ทุก 4 ชั่วโมง

ทําการศึกษาการก่อมะเร็งในช่องท้องสองครั้งในหนูทดลอง หนึ่งการศึกษาใหย้าไซโดวูดีนในขนาด 20 มก./กก
./วัน หรือ 40 มก./กก./วัน จากวันที่ตั้งครรภ์ที่ 10 ผ่านการคลอดบุตรและการใหน้ํ้านมโดยใหย้าต่อเนื่องในลูก
หลานเป็นเวลา 24 เดือนหลังคลอด ปริมาณของยาไซโดวดูีนที่ใชใ้นการศึกษานี้ทําใหไ้ด้รับยาไซโดวูดีนประมาณ 
3 เท่าของปริมาณทีม่นุษย์ได้รับโดยประมาณตามที่แนะนํา หลังจาก 24 เดือนในขนาดสูงสุด อุบัติการณข์อง
เนื้องอกในช่องคลอดเพิ่มขึ้นโดยไม่มกีารเพิ่มขึ้นของเนื้องอกในตับหรือปอดหรืออวัยวะอื่นใดในเพศใดเพศหนึ่ง 
การค้นพบนีส้อดคล้องกับผลการศึกษาสารก่อมะเร็งในช่องปากในหนูทดลองตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ การ
ศึกษาครั้งที่สองให้ยาไซโดวูดีนในปริมาณสูงสุดที่ยอมรับได้คือ 12.5 มก./วัน หรือ 25 มก./วัน (∼1,000 มก./
กก. นํ้าหนักตัวที่ไม่ได้ตั้งครรภ์

หรือ∼450 มก./กก. ของนํ้าหนักตัวต่อเทอม) สําหรับหนูทีต่ั้งครรภ์ตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 18 ของการตั้งครรภ์ มี
จํานวนเนื้องอกในปอด ตับ และระบบสืบพันธุเ์พศหญิงเพิ่มขึ้นในลูกของหนูทีไ่ด้รับยาไซโดวดูีนในปริมาณทีสู่ง
ขึ้น
ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าผลการศึกษาเกี่ยวกับสารก่อมะเร็งในหนสูามารถทํานายได้สําหรับมนุษยอ์ย่างไร เอ
ฟาวเิรนซ์:การศึกษาสารก่อมะเร็งในระยะยาวในหนูและหนูทดลองด้วยยาอีฟาวิเรนซ์ หนูเมาส์ได้รับยา 0, 25, 
75, 150 หรือ 300 มก./กก./วัน เป็นเวลา 2 ปี อุบัติการณข์อง adenomas ของเซลลต์ับและมะเร็งและ 
adenomas ของถุงลมปอด / หลอดลมในปอดเพิ่มขึ้นเหนือพื้นหลังในสตรี ไม่พบการเพิ่มขึ้นของอุบัติการณ์
เนื้องอกเหนือพื้นหลังในเพศชาย
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ในการศึกษาทีห่นูได้รับยา efavirenz ในขนาด 0, 25, 50 หรือ 100 มก./กก./วัน เป็นเวลา 2 ปี ไม่พบการเพิ่ม
ขึ้นของอุบัติการณ์เนื้องอกเหนือพื้นหลัง การได้รับสัมผัสอย่างเป็นระบบ (ตาม AUC) ในหนูทดลองอยู่ที่
ประมาณ 1.7 เท่าของในคนที่ได้รับยา 600 มก./วัน การสัมผัสในหนูตํ่ากว่าในมนุษย์ ไม่ทราบกลไกของ
ศักยภาพในการก่อมะเร็ง

การกลายพันธุ:์

ลามิวดูีน:Lamivudine ทําใหเ้กิดการกลายพันธุ์ใน L5178Y/TK+/- mouse lymphoma assay และ clastogenic ใน

การทดสอบ cytogenetic assay โดยใช้ลมิโฟไซต์ของมนุษยท์ี่เพาะเลี้ยง Lamivudine มีค่าเป็นลบในการทดสอบการก

ลายพันธุข์องจุลินทรีย์ ในการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ ในหลอดทดลอง ในการทดสอบไมโครนิวเคลียสของหนู ใน

การทดสอบทางเซลล์ของไขกระดูกของหนู และในการทดสอบสําหรับการสังเคราะห์ DNA ที่ไม่ได้กําหนดเวลาไวใ้นตับของ

หนู

ซิโดวูดีน:ไซโดวูดีนทําให้เกิดการกลายพันธุ์ในการสอบวิเคราะห์มะเร็งต่อมนํ้าเหลืองของหนูเมาส์ L5178Y/TK+/- ผล

บวกในในหลอดทดลองการทดสอบการเปลี่ยนรูปของเซลล์, clastogenic ในการทดสอบทางเซลล์โดยใชเ้ซลล์ลิมโฟ

ไซต์ของมนุษย์ที่เพาะเลี้ยง และผลบวกในการทดสอบไมโครนิวเคลียสของหนูและหนูหลังการให้ยาซํ้า ผลการศึกษา

ทางไซโตเจเนติกสใ์นหนูแรททีไ่ด้รับยาครั้งเดียวเป็นผลลบ

เอฟาวิเรนซ์:ในการทดสอบทางพิษวิทยาทางพันธุกรรม efavirenz ไมพ่บหลักฐานของกิจกรรมการกลายพันธุ์หรือ 

clastogenic ในแบตเตอรี่ของในหลอดทดลองและในร่างกายการศึกษา ซึ่งรวมถึงการตรวจการกลายพันธุ์ของแบคทีเรีย

ในS. typhimuriumและอี. โคไล, การทดสอบการกลายพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในเซลลร์ังไขห่นูแฮมสเตอร์จีน, การ

ทดสอบความคลาดเคลื่อนของโครโมโซมในลิมโฟไซต์ในเลือดของมนุษยห์รือเซลลร์ังไขห่นแูฮมสเตอร์จีน และในร่างกายการ

ทดสอบไมโครนิวเคลียสของไขกระดูกของหนูเมาส์ เนื่องจากขาดกิจกรรมทางพันธุกรรมของ efavirenz จึงไม่ทราบความ

เกี่ยวข้องกับมนุษย์ของเนื้องอกในหนูที่ได้รับการรักษาด้วยยา efavirenz

การด้อยค่าของภาวะเจริญพันธุ์:

ลามิวดูีน:ในการศึกษาประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ ลามิวูดีน ให้แกห่นูเพศผูแ้ละเพศเมียในขนาดสูงถึง 130 เท่า
ของขนาดยาปกตขิองผู้ใหญ่โดยพิจารณาจากพื้นทีผ่ิวกาย ไม่พบหลักฐานของภาวะเจริญพันธุ์ทีบ่กพร่อง (
พิจารณาจากอัตราการปฏิสนธ)ิ และไม่มผีลต่อการรอดชีวิต การเจริญเติบโตและพัฒนาการการหย่านมของลูก
หลาน
ซิโดวูดีน:Zidovudine ที่ให้แก่หนเูพศผู้และเพศเมียในขนาดสูงถึง 7 เท่าของขนาดยาผู้ใหญป่กติโดยพิจารณา
จากพื้นทีผ่ิวกาย ไม่มีผลต่อภาวะเจริญพันธุ์โดยพิจารณาจากอัตราการปฏิสนธิ

เอฟาวิเรนซ:์Efavirenz ไม่ได้บั่นทอนการผสมพันธุ์หรือความอุดมสมบูรณข์องหนูเพศผู้หรือเพศเมีย และไม่ส่งผลก

ระทบต่อสเปิร์มของหนูเพศผู้ทีไ่ด้รับการบําบัด ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของลูกที่เกิดจากหนูเพศเมียที่ได้รับยาฟาวิ

เรนซ์ไมไ่ด้รับผลกระทบ อันเป็นผลมาจากการกวาดล้างอย่างรวดเร็วของ efavirenz ในหนู, ยาที่เป็นระบบ
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การเปิดรับแสงทีท่ําไดใ้นการศึกษาเหล่านีม้คี่าเท่ากับหรือตํ่ากว่าทีไ่ด้รับในมนุษย์ทีไ่ด้รับยา efavirenz ในขนาด
ที่ใช้ในการรักษา
การตั้งครรภ์:

ยาลามิวูดีน/ซีโดวูดีน: หมวดหมู่การ
ตั้งครรภ์ C
ไม่มกีารศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑผ์สมกันอย่างเพียงพอและมีการควบคุมอย่างดีในสตรีตั้งครรภ์ มกีารศึกษาการ
สืบพันธุ์ด้วย lamivudine และ zidovudine ในสัตว์ (ดหูัวข้อ lamivudine และ zidovudine ด้านล่าง) ควร
ใช้ยาเม็ด Lamivudine/zidovudine ในระหว่างตั้งครรภ์เฉพาะเมื่อผลประโยชน์ที่อาจมมีากกว่าความเสี่ยง

ลามิวดูีน:
การศึกษาการสืบพันธุ์ด้วย lamivudine ทางปากไดด้ําเนินการในหนูและกระต่ายในขนาดสูงถึง 4,000 มก./กก

./วัน และ 1,000 มก./กก./วัน ตามลําดับ ทําให้ระดับพลาสม่าสูงถึงประมาณ 35 เท่าของขนาดยาเอชไอวีในผู้ใหญ่ 
ไมพ่บหลักฐานการก่อมะเร็งปากมดลูกเนื่องจากลามิวูดีน กระต่ายมีหลักฐานบ่งชี้ภาวะตัวอ่อนในระยะแรกพบใน
ระดับที่สัมผัสได้ใกล้เคียงกับทีพ่บในมนุษย์ แต่ไม่มขี้อบ่งชี้ถึงผลกระทบนีใ้นหนูทีร่ะดับที่สัมผัสได้ถึง 35 เท่าใน
มนุษย์ การศึกษาในหนแูละกระต่ายที่ตั้งครรภ์พบว่า lamivudine ถูกถ่ายโอนไปยังทารกในครรภผ์่านทางรก

ในการศึกษาทางคลินิก 2 ครั้งทีด่ําเนินการในแอฟริกาใต้ มกีารวัดเภสัชจลนศาสตร์กับตัวอย่างจากหญิงตั้งครรภ์
ที่ได้รับ lamivudine โดยเริ่มตั้งแตส่ัปดาหท์ี่ 38 ของการตั้งครรภ์ (สตรี 10 คนทีไ่ด้รับ 150 มก. วันละสองครั้ง
ร่วมกับ zidovudine และ 10 คนที่ได้รับ lamivudine 300 มก. วันละสองครั้งโดยไม่มี ยาต้านไวรัสอื่นๆ) หรือ
เริ่มในสัปดาห์ที่ 36 ของการตั้งครรภ์ (สตรี 16 รายที่ได้รับ lamivudine 150 มก. วันละสองครั้งร่วมกับ 
zidovudine) การศึกษาเหล่านี้ไมไ่ด้ออกแบบหรือขับเคลื่อนเพื่อใหข้้อมูลประสิทธิภาพ

เภสัชจลนศาสตรข์อง Lamivudine ในหญิงตั้งครรภม์ีความคล้ายคลึงกับยาทีไ่ด้รับหลังคลอดและในผู้ใหญ่ทีไ่ม่

ได้ตั้งครรภ์ ความเข้มข้นของ Lamivudine โดยทั่วไปมีความคล้ายคลึงกันในตัวอย่างซีรัมของมารดา ทารกแรก

เกิด และจากสายสะดือ ในกลุ่มย่อยของอาสาสมัครทีไ่ดร้ับตัวอย่างนํ้าครํ่าหลังจากการแตกของเยื่อหุ้มตาม

ธรรมชาติ ความเข้มข้นของนํ้าครํ่าของ lamivudine อยู่ในช่วง 1.2 ถึง 2.5 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร (150 มก. วัน

ละสองครั้ง) และ 2.1 ถึง 5.2 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร (300 มก. วันละสองครั้ง) และโดยทั่วไปมีมากกว่า 2 เท่า

ของระดับซีรั่มของมารดา (ดูอาการไมพ่ึงประสงค์).
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ซิโดวูดีน:การศึกษาการสืบพันธุ์ด้วยยาไซโดวูดีนทางปากในหนูแรทและในกระต่ายในขนาดสูงถึง 500 มก./กก./
วัน ไม่พบหลักฐานการก่อมะเร็งด้วยไซโดวูดีน การรักษาด้วย Zidovudine ส่งผลให้เกิดความเป็นพิษต่อตัวอ่อน
/ทารกในครรภ์ โดยเห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของอุบัตกิารณก์ารสลายของทารกในครรภใ์นหนูที่ได้รับ 150 หรือ 
450 มก./กก./วัน และกระต่ายที่ได้รับ 500 มก./กก./วัน ปริมาณที่ใชใ้นการศึกษา teratology ส่งผลให้ความ
เข้มข้นในพลาสมาของ zidovudine สูงสุด (หลังจากครึ่งหนึ่งของปริมาณรายวัน) ในหนู 66 ถึง 226 ครั้ง และ
ในกระต่าย 12 ถึง 87 เท่า ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นในพลาสมาของมนุษยใ์นสภาวะคงตัวสูงสุด (หลังจากหนึ่งในหก
ของ ปริมาณรายวัน) ทําไดด้้วยปริมาณที่แนะนําต่อวัน (100 มก. ทุก 4 ชั่วโมง) ในการศึกษา teratology เพิ่ม
เติมในหนูแรท ให้ยา 3,000 มก./กก./วัน (ใกล้กับขนาดยาทีท่ําให้ถึงตายในช่องปากมากในหนูแรท 3 ตัว 683 มก
./กก.) ทําให้เกิดความเป็นพิษต่อมารดาและอุบัตกิารณข์องทารกในครรภ์ทีผ่ิดรูปเพิ่มขึ้น ปริมาณนีส้่งผลให้ความ
เข้มข้นของยาไซโดวูดีนในพลาสมาสูงสุด 350 เท่าของความเข้มข้นในพลาสมาของมนุษยส์ูงสุด การทดลองนี้ไม่
พบหลักฐานการก่อมะเร็งในขนาด 600 มก./กก./วัน หรือน้อยกว่า มีการศึกษาการก่อมะเร็งในหนู 2 ครั้ง (ดู การ
ก่อมะเร็ง การกลายพันธุ์ และการด้อยค่าของภาวะเจริญพันธุ์)

การทดลองแบบสุ่ม สุ่มตัวอย่าง ปกปิดสองครั้ง และควบคุมด้วยยาหลอกไดด้ําเนินการในสตรีมีครรภท์ี่ติดเชื้อ 
HIV เพื่อตรวจสอบประโยชน์ของ zidovudine ในการป้องกันการแพร่เชื้อ HIV ระหว่างมารดาและทารกใน
ครรภ์ ความผิดปกติ แต่กําเนิดเกิดขึ้นโดยมีความถี่ใกล้เคียงกันระหว่างทารกแรกเกิดทีเ่กิดจากมารดาทีไ่ด้รับ 
zidovudine และทารกแรกเกิดที่เกิดจากมารดาที่ได้รับยาหลอก ความผิดปกตคิือปัญหาในการสร้างตัวอ่อน (
ก่อน 14 สัปดาห์) หรือเป็นทีรู่้จักในอัลตราซาวนดก์่อนหรือทันทีหลังจากเริ่มใชย้าในการศึกษา

เอฟาวเิรนซ์:หมวดหมูก่ารตั้งครรภ์ D: ดูคํา เตือน: โอกาสเสี่ยงต่อการสืบพันธุ์

แม่พยาบาล
ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแนะนําว่ามารดาที่ติดเชื้อเอชไอวีไมใ่ห้นมลูกเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะแพร่
เชื้อเอชไอวหีลังคลอด
เนื่องจากทั้งศักยภาพในการแพรเ่ชื้อเอชไอวีและมีโอกาสเกิดอาการไม่พึงประสงค์ร้ายแรงในทารกทีเ่ข้ารับการ
เลี้ยงมารดาควรได้รับคําแนะนําไม่ใหน้มลูกหากได้รับ ยาเม็ด lamivudine/zidovudine ที่บรรจุร่วมกับยา 
efavirenz
ไม่มีการศึกษาเฉพาะของการขับลามิวูดีนและไซโดวูดีนในนํ้านมแม่หลังจากใหย้ากับยาลามวิูดีนและยาซิโดวูดีน 
Lamivudine และ zidovudine ถูกขับออกมาในนํ้านมแม่ (ดูเภสัชวิทยาคลินิก: เภสัชจลนศาสตร์: 
พยาบาลมารดา).
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การศึกษาในหนูทีใ่ห้นมบุตรทีไ่ด้รับ lamivudine 45 มก./กก. พบว่าความเข้มข้นของ lamivudine ในนมสูง
กว่าในพลาสมาเล็กน้อย เนื่องจากทั้งศักยภาพในการแพรเ่ชื้อเอชไอวีและมีโอกาสเกิดอาการไม่พึงประสงค์ร้าย
แรงในทารกที่เข้ารับการเลี้ยงดู มารดาควรไดร้ับคําแนะนําไมใ่ห้ใหน้มบุตรหากได้รับยาเม็ดลามิวูดีน/ซิโดวูดีน 
การใช้ในเด็ก

ไมส่ามารถปรับขนาดยา lamivudine/zidovudine ร่วมกับยาเม็ด efavirenz ได้ ดังนั้นจึงไม่แนะนําใหใ้ชย้า
เม็ด lamivudine/zidovudine ที่บรรจุร่วมกับยาเม็ด efavirenz สําหรับผูป้่วยอายุ < 12 ปหีรือผู้ทีม่ีนํ้าหนัก 
< 40 กก. การใช้ผู้สูงอายุ

Lamivudine/zidovudine ที่บรรจุร่วมกับยาเม็ด efavirenz:การศึกษาทางคลินิกของชุดค่าผสมนี้ไม่ได้
รวมกลุ่มผู้ป่วยที่อายุ 65 ปขีึ้นไปจํานวนมากเพียงพอเพื่อพิจารณาว่าพวกเขาตอบสนองแตกต่างจากผู้ที่มีอายุ
น้อยกว่าหรือไม่ โดยทั่วไป การเลือกขนาดยาสําหรับผู้ป่วยสูงอายุควรระมัดระวัง ซึ่งสะท้อนถึงความถี่ที่มากขึ้น
ของการทํางานของตับ ไต หรือการทํางานของหัวใจทีล่ดลง และการเกิดโรคร่วมกันหรือการรักษาด้วยยาอื่นๆ 
ไมแ่นะนําให้ใช้ยาเม็ด Lamivudine / Zidovudine ที่บรรจุร่วมกับ efavirenz Tablets สําหรับผู้ป่วยทีม่ี
ความบกพร่องทางไตหรือการทํางานของตับบกพร่อง .

อาการไม่พึงประสงค์

อาการไม่พึงประสงค์ที่รายงานด้วย lamivudine, zidovudine และ efavirenz แสดงไวด้้านล่าง ลามิวูดีน/ซิ
โดวูดีนที่ใชเ้ป็นยาแยก:ใน 4 การทดลองแบบสุ่มทีม่ีกลุ่มควบคุมของ lamivudine 300 มก. ต่อวัน ร่วมกับ 
zidovudine 600 มก. ต่อวัน โดยสังเกตจากเหตุการณ์ไมพ่ึงประสงค์ทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่เลือก
ไว้ต่อไปนี้ (ดูตารางที่ 7 และตารางที่ 8)

ตารางที่ 7: เหตุการณไ์ม่พึงประสงค์ทางคลินิกที่เลือก (ความถี่≥ 5%) ในการทดลองทางคลินิกที่มีการควบคุม 4 ครั้ง

พร้อมลามิวูดีน 300 มก./วัน และ ไซโดวูดีน 600 มก./วัน

ลามิวูดีน 150 มก.
วันละ 2 ครั้ง บวก

ไซโดวูดีน (n=251)
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

ร่างกายโดยรวม
ปวดศีรษะ
อาการป่วยและเมื่อยล้า
มีไข้หรือหนาวสั่น

35%
27%
10%

ย่อยอาหาร
คลื่นไส้
ท้องเสีย
คลื่นไส้อาเจียน
อาการเบื่ออาหารและ/หรือความอยากอาหารลดลง

33%
18%
13%
10%
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อาการปวดท้อง
ปวดท้องน้อย
อาการอาหารไมย่่อย

9%
6%
5%

ระบบประสาท
โรคระบบประสาท
นอนไมห่ลับและความผิดปกตขิองการนอนหลับ
อื่นๆ เวียนศีรษะ
โรคซึมเศร้า

12%
11%
10%
9%

ระบบทางเดินหายใจ

อาการและอาการแสดงทาง
จมูก ไอ

20%
18%

ผิว
ผื่นที่ผิวหนัง 9%

กล้ามเนื้อและกระดูก
ปวดกล้ามเนื้อ
ปวดกล้ามเนื้อ

ปวดข้อ

12%
8%
5%

ตับอ่อนอักเสบพบในผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่ 9 ใน 2,613 คน (< 0.3%) ทีไ่ด้รับ lamivudine ในการทดลองทาง
คลินิกที่มีการควบคุม
ความผิดปกติในห้องปฏิบัตกิารที่เลือกที่สังเกตได้ในระหว่างการรักษาแสดงไว้ในตารางที่ 8

ตารางที่ 8: ความถี่ของความผิดปกติในห้องปฏิบัติการที่เลือกในผู้ใหญใ่นกลุ่มควบคุม 4 คน
การทดลองทางคลินิกของ Lamivudine 300 มก./วัน ร่วมกับ Zidovudine 600 มก./วัน*

ทดสอบ

(ระดับผิดปกต)ิ
ลามิวูดีน พลัส ซโิดวูดีน

% (n)
นิวโทรพีเนีย (ANC<750/mm3) ภาวะ
โลหิตจาง (Hgb<8.0 g/dL)
ภาวะเกล็ดเลือดตํ่า (เกล็ดเลือด <50,000/mm3) 
ALT (>5.0 x ULN)
AST (>5.0 x ULN) บิลริู
บิน (>2.5 x ULN) 
อะไมเลส (>2.0 x ULN)

7.2% (237)
2.9% (241)
0.4% (240)
3.7% (241)
1.7% (241)
0.8% (241)
4.2% (72)

ULN = ขีดจํากัดบนของค่าปกติ
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ANC = จํานวนนวิโทรฟิลสัมบูรณ์ n = 
จํานวนผู้ป่วยที่ได้รับการประเมิน
* ความถี่ของความผิดปกตใินห้องปฏิบัตกิารเหล่านีสู้งขึ้นในผู้ป่วยที่มีความผิดปกตใินห้องปฏิบัติการเพียงเล็กน้อยที่

การตรวจวัดพื้นฐาน

สังเกตระหว่างการปฏิบัติทางคลินิก:นอกจากเหตุการณไ์มพ่ึงประสงค์ที่รายงานจากการทดลองทางคลินิกแล้ว 
ยังมีการระบเุหตุการณ์ต่อไปนี้ระหว่างการใช้ lamivudine, zidovudine และ / หรือการรวมกันของ 
lamivudine และ zidovudine หลังการอนุมัติ เนื่องจากรายงานโดยสมัครใจจากประชากรทีไ่ม่ทราบขนาด จึง
ไม่สามารถประมาณความถี่ได้ เหตุการณเ์หล่านีไ้ด้รับเลือกใหร้วมไว้เนื่องจากความจริงจัง ความถีใ่นการรายงาน 
หรือการเชื่อมโยงเชิงสาเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับลามิวูดีน ไซโดวูดีน และ/หรือการรวมกันของลามวิูดีนและไซโดวูดีน 
ร่างกายโดยรวม:การกระจาย/การสะสมของไขมันในร่างกาย (ดูข้อควรระวัง:กระจายไขมัน)

หัวใจและหลอดเลือด:โรคหัวใจและหลอดเลือด

ต่อมไรท้่อและเมตาบอลิซึม: Gynecomastia, นํ้าตาลในเลือดสูง. 

ระบบทางเดินอาหาร:ผิวคลํ้าของเยื่อเมือกในช่องปากเปื่อย ทั่วไป: 

หลอดเลือดอักเสบ จุดอ่อน.

Hemic และนํ้าเหลือง: ภาวะโลหิตจาง (รวมถึงภาวะเม็ดเลือดแดงแตกและภาวะโลหิตจางรุนแรงทีก่ําลังดําเนิน
ไปในการรักษา), ต่อมนํ้าเหลืองโต, ม้ามโต
ตับและตับอ่อน:ภาวะกรดแลคติกและภาวะไขมันพอกตับ ตับอ่อนอักเสบ อาการกําเริบของโรคตับอักเสบบหีลัง
การรักษา (ดูคํา เตือน )
ภูมไิวเกิน:ปฏิกิริยาการแพ้ (รวมถึงภูมิแพ้), ลมพิษ. กล้ามเนื้อและกระดูก: กล้ามเนื้อ
อ่อนแรง, CPK สูง, rhabodmyolysis ประหม่า:อาชา, โรคระบบประสาทส่วนปลาย, 
อาการชัก ระบบทางเดินหายใจ:เสียงหายใจผิดปกติ / หายใจดังเสียงฮืด ๆ

ผิว:ผมร่วง, ผื่นแดง multiforme, กลุ่มอาการสตีเวนส์-จอห์นสัน เอฟาวิ
เรนซ์:
อาการไม่พึงประสงค์ทีส่ําคัญที่สุดที่สังเกตพบในผู้ป่วยทีไ่ด้รับยาฟาวิเรนซ์ ได้แก่ อาการทางระบบประสาท 
อาการทางจิตเวช และผื่นขึ้น เว้นแตจ่ะระบุไว้เป็นอย่างอื่น การวิเคราะห์ทีอ่ธิบายด้านล่างรวมผู้ป่วย 1008 ราย
ทีไ่ด้รับการรักษาด้วยยาอีฟาวิเรนซ์ และผูป้่วย 635 รายที่ได้รับการรักษาด้วยยากลุ่มควบคุมในการทดลองทีม่ี
การควบคุม
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อาการของระบบประสาท:ร้อยละห้าสิบสามของผู้ป่วยทีไ่ด้รับยาฟาวเิรนซ์รายงานอาการของระบบประสาทส่วน
กลาง (ดูคําเตือน: อาการของระบบประสาท). ตารางที่ 9 แสดงความถีข่องอาการทีม่ีระดับความรุนแรงต่าง
กัน และให้อัตราการหยุดในการทดลองทางคลินิกสําหรับอาการทางระบบประสาทอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี:้ 
เวียนศีรษะ, นอนไม่หลับ, สมาธสิั้น, ง่วงนอน, ฝันผิดปกติ, ความรู้สึกสบาย, สับสน, กระสับกระส่าย, ความจํา
เสื่อม, ภาพหลอน, อาการมึนงง, ความคิดผิดปกติและการเลิกใช้ ความถีข่องอาการของระบบประสาทส่วน
กลางและอุปกรณต์่อพ่วงที่จําเพาะแสดงไว้ในตารางที่ 11

ตารางที่ 9: ร้อยละของผูป้่วยที่มีอาการทางระบบประสาทที่เลือกอย่างน้อยหนึ่งอาการa,b

Efavirenz 600 มก. ครั้งเดียว กลุ่มควบคุม
(n=635)

%
ร้อยละของผู้ป่วยทีม่ี: รายวัน (n=1008)

%
อาการรุนแรงใดๆ อาการไม่
รุนแรงค

อาการปานกลางd

อาการหนักอี

หยุดการรักษาตามอาการ

52.7
33.3
17.4
2.0

24.6
15.6
7.7
1.3

2.1 1.1
เอรวมถึงเหตุการณ์ที่รายงานโดยไม่คํานึงถึงสาเหตุ
ขข้อมูลจากการศึกษา 006 และการศึกษาระยะที่ 2/3 ที่ 3

ค“ไม่รุนแรง” = อาการที่ไม่รบกวนกิจกรรมประจําวันของผู้ป่วย
d“ปานกลาง” = อาการที่อาจรบกวนกิจกรรมประจําวัน
อี“รุนแรง” = เหตุการณ์ที่ขัดจังหวะกิจกรรมประจําวันของผู้ป่วย

อาการทางจิตเวช:ประสบการณ์ทีไ่ม่พึงประสงค์ทางจิตเวชทีร่้ายแรงได้รับการรายงานในผูป้่วยทีไ่ด้รับ 
efavirenz ในการทดลองแบบควบคุม ความถี่ของอาการทางจิตเวชทีร่้ายแรงเฉพาะในผู้ป่วยที่ได้รับยาฟาวิ
เรนซ์หรือสูตรควบคุมตามลําดับ ได้แก่ ภาวะซึมเศร้ารุนแรง (2.4%, 0.9%) ความคิดฆ่าตัวตาย (0.7%, 0.3%), 
การพยายามฆ่าตัวตายแบบไม่รุนแรง (0.5%, 0) พฤติกรรมก้าวร้าว (0.4%, 0.5%), ปฏิกิริยาหวาดระแวง 
(0.4%, 0.3%) และปฏิกิริยาคลั่งไคล้ (0.2%, 0.3%) (ดู คําเตือน: อาการทางจิตเวช). อาการทางจิตเวชเพิ่ม
เติมที่สังเกตพบทีค่วามถี่ >2% ในผูป้่วยที่ไดร้ับยา efavirenz หรือสูตรควบคุม ตามลําดับ ในการทดลองทาง
คลินิกที่ควบคุม ได้แก่ ภาวะซึมเศร้า (19%, 16%) ความวิตกกังวล (13%, 9%) และความกังวลใจ (7%) , 2%)

ผื่นผิวหนัง: ผื่นมักเป็นผื่นที่ผิวหนังบริเวณจุดภาพชัดระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 2 สัปดาห์
แรกของการเริ่มต้นการรักษาด้วยยาอีฟาวิเรนซ์ ในผู้ป่วยส่วนใหญ่ ผื่นจะหายไปด้วยการรักษาด้วยยา 
efavirenz อย่างต่อเนื่องภายในหนึ่งเดือน Efavirenz สามารถเริ่มต้นใหมไ่ด้ในผูป้่วยที่ขัดจังหวะการรักษา
เนื่องจากมีผื่นขึ้น อาจพิจารณาใช้ยาแก้แพแ้ละ/หรือคอร์ติโคสเตียรอยด์ที่เหมาะสมเมื่อเริ่มใหย้าอีฟาวิเรนซ์ ผู้
ป่วยควรหยุดยาเอฟฟาวิเรนซ์
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เกิดผื่นรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับการพุพอง ผิวลอก เยื่อเมือก หรือมีไข้ ความถี่ของผื่นตามระดับ NCI และอัตรา
การหยุดเนื่องจากผื่นแสดงไว้ในตารางที่ 10

ตารางที่ 10: ร้อยละของผู้ป่วยที่มีอาการผื่นแดงจากการรักษาa,b

คําอธิบายของ Rash
ระดับค

เอฟาวิเรนซ์ 600
มก. วันละครั้ง

ผู้ใหญ่
(n=1008)

%

Efavirenz
กุมาร
ผู้ป่วย
(n=57)

%

ควบคุม
กลุ่ม
ผู้ใหญ่

(n= 635)
%

เปอร์เซ็นตข์อง
ผู้ป่วยที่มี:

ผื่นใด ๆ
ระดับ
ผื่นระดับ 1

—

ผื่นแดง อาการคัน

26.3 45.6 17.5

10.7 8.8 9.8

ผื่นระดับ 2 กระจาย maculopapular
ผดผื่น ผดผื่น

14.7 31.6 7.4

Strides Arcolab Limited พฤษภาคม 2550 หน้าหนังสือ42 จาก 50



ระดับ 3 ผื่น เป็นขุย ชุ่มชื้น
การทําใหแ้ห้ง,
แผลเปื่อย
ผื่นแดง multiforme,
สตีเวนส์-จอห์นสัน
ซินโดรม พิษ
การตายของผิวหนังชั้นนอก,
เนื้อร้ายต้องการ
ศัลยกรรม ขัดผิว
โรคผิวหนัง

0.8 1.8 0.3

ผื่นระดับ 4 0.1 3.5 0.0

การรักษา
หยุด
อันเป็นผลมาจาก
ผื่น

— 1.7 8.8 0.3

เอรวมถึงเหตุการณท์ี่รายงานโดยไมค่ํานึงถึงสาเหตุ
ขข้อมูลจากการศึกษา 006 และการศึกษาระยะที่ 2/3 ที่ 3

คระบบการให้คะแนน NCI

ดังที่แสดงในตารางที่ 10 ผื่นจะพบไดบ้่อยในผู้ป่วยเด็ก และมักมีระดับที่สูงกว่า (เช่น รุนแรงกว่า) (ดูข้อควร
ระวัง).
ประสบการณ์กับยา efavirenz ในผู้ป่วยทีเ่ลิกใช้ยาต้านไวรัสตัวอื่นในกลุ่ม NNRTI นั้นมีจํากัด ผู้ป่วย 19 รายที่
เลิกใช้ยาเนวิราพนีเนื่องจากผื่นคัน ไดร้ับการรักษาด้วยยาอีฟาวเิรนซ์ ผู้ป่วย 9 รายนีม้ีผื่นขึ้นเล็กน้อยถึงปาน
กลางขณะรับการรักษาด้วยยา efavirenz และผู้ป่วย 2 รายหยุดยาเนื่องจากมีผื่นขึ้น

มีรายงานเกี่ยวกับตับอ่อนอักเสบ แม้ว่าจะยังไม่มีการสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับยาฟาวิเรนซ์ การเพิ่มขึ้น
ของระดับอะไมเลสในเลือดที่ไม่มีอาการพบได้ในผูป้่วยทีไ่ด้รับ efavirenz 600 มก. ในผู้ป่วยทีไ่ด้รับยา 
efavirenz 600 มก. ที่สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญ (ดูอาการไมพ่ึงประสงค์: ความผิดปกติในห้อง
ปฏิบัติการ).
ประสบการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ทางคลินิกทีเ่ลือกไว้ในระดับปานกลางหรือรุนแรงทีส่ังเกตพบใน≥ 2% ของผู้ป่วย
ทีไ่ด้รับ Efavirenz ในการทดลองทางคลินิกสองครั้งทีแ่สดงไวใ้นตารางที่ 11
ตารางที่ 11: การรักษาที่เลือก - ฉุกเฉินเอเหตุการณ์ไมพ่ึงประสงค์ที่มีความรุนแรงปานกลางหรือรุนแรงที่รายงานใน≥

2% ของผู้ป่วยที่ไดร้ับการรักษาด้วย Efavirenz ในการศึกษา 006 และ ACTG 364

เหตุการณไ์ม่พึงประสงค์ เรียน 006
LAM-, NNRTI- และ Protease

ผู้ป่วยที่ยับยั้ง - ไร้เดียงสา
Efavirenzข

+
ZDV/LAM

(n=412)

ศึกษา ACTG 364
ผู้ป่วยทีม่ีประสบการณ์ NRTI, NNRTI- 
และ Protease Inhibitor-Naive

Efavirenzข

+ เนลฟนิาเวียร์
Efavirenzข

+
อินดินาเวียร์

+
Efavirenzข

+
NRTIs
(n=65)

เนลฟินาเวียร์
+

NRTIs
(n=66)

อินดินาเวียร์
(n=415)

ZDV/LAM
(n=401)

+ สวทช
(n=64)

180 สัปดาห์ค 102 สัปดาห์ค 76 สัปดาหค์ 71.1 สัปดาหค์ 70.9 สัปดาหค์ 62.7 สัปดาหค์

ร่างกายโดยรวม
ความเหนื่อยล้า 8% 5% 9% 0 2% 3%
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ความเจ็บปวด

ระบบประสาทส่วนกลางและอุปกรณต์่อพ่วง 
เวียนหัว
ปวดศีรษะ
นอนไมห่ลับ
ความเข้มข้น
พิการ
ผิดปกติ
ความฝัน
ง่วงนอน
อาการเบื่ออาหาร

ระบบทางเดินอาหาร
คลื่นไส้
อาเจียน
ท้องเสีย
อาการอาหารไม่ย่อย

อาการปวดท้อง
จิตเวช
ความวิตกกังวล

ภาวะซึมเศร้า
ประหม่า
ผิวหนังและอวัยวะ
ผื่น
อาการคัน

1% 2% 8% 13% 6% 17%

9%
8%
7%
5%

9%
5%

2%
3%

2%
5%

6%
2%

6%
3%

7%
3%

2%
<1%

0
0

0
0

2%
0

3% 1% 0 — — —

2%
1%

2%
<1%

<1%
<1%

0
0

0
2%

0
2%

10%
6%
3%
4%
2%

6% 24% 3% 2%
—
3%
0

2%
—
9%
2%

3%
5%
4%

14%
6%
6%

—
14%

0
2% 5% 3% 3% 3%

2%
5%

4%
4%
2%

<1%
<1%

—
3%

—
0

—
5%

2% 0 2% 0 2%

11%
<1%

16%
1%

5%
1%

9%
9%

5%
5%

9%
9%

เอรวมเหตุการณไ์ม่พึงประสงค์ที่อย่างน้อยอาจเกี่ยวข้องกับยาที่ใชใ้นการศึกษาหรือของความสัมพันธ์ทีไ่ม่รู้จักสําหรับการศึกษา 006 รวมเหตุการณไ์ม่พึงประสงค์

ทั้งหมดโดยไม่คํานึงถึงความสัมพันธ์กับยาทีใ่ช้ในการศึกษาสําหรับการศึกษา ACTG 364

ขEfavirenz ให้ 600 มก. วันละครั้ง
คระยะเวลาเฉลี่ยของการรักษา
— = ไม่ระบุ
ZDV = ซิโดวูดีน, LAM=ลามิวูดีน

ประสบการณ์ที่ไม่พึงประสงคท์างคลินิกทีพ่บใน≥ 10% ของผู้ป่วยเด็ก 57 คนอายุระหว่าง 3 ถึง 16 ปีทีไ่ด้รับ 
efavirenz capsules, nelfinavir และ NRTI อย่างน้อยหนึ่งรายการ ได้แก่ ผื่น (46%) ท้องเสีย/อุจจาระ
หลวม (39%) มีไข้ (21%) ไอ (16%) ), เวียนศีรษะ/ หน้ามืด/ เป็นลม (16%), ปวดเมื่อย/ไม่สบาย (14%), 
คลื่นไส้/อาเจียน (12%) และปวดศีรษะ (11%) อุบัตกิารณ์ของอาการทางระบบประสาทเท่ากับ 18% (10/57) ผู้
ป่วยรายหนึ่งมีผื่นระดับ 3 ผู้ป่วย 2 รายมีผื่นระดับ 4 และผูป้่วย 5 ราย (9%) เลิกใช้เนื่องจากผื่น (ดูเพิ่มเติม ข้อ
ควรระวัง: ผื่นทีผ่ิวหนังและการใชใ้นเด็ก). ประสบการณห์ลังการขาย

ร่างกายโดยรวม:อาการแพ,้ อาการอ่อนเปลี้ยเพลียแรง, การกระจาย/การสะสมของไขมันในร่างกาย (ดู ข้อควร
ระวัง: การกระจายไขมัน)
ระบบประสาทส่วนกลางและอุปกรณ์ต่อพ่วง:การประสานงานที่ผิดปกต,ิ ataxia, ชัก, hypoesthesia, 
paresthesia, neuropathy และแรงสั่นสะเทือน
ต่อมไร้ท่อ:gynecomastia

Strides Arcolab Limited พฤษภาคม 2550 หน้าหนังสือ44 จาก 50



ระบบทางเดินอาหาร:อาการท้องผูก การดูดซึมผิด
ปกติ หัวใจและหลอดเลือด:หน้าแดง ใจสั่น
ระบบตับและทางเดินนํ้าด:ีเอนไซมต์ับเพิ่มขึ้น, ตับวาย, โรคตับอักเสบ เมแทบอลซิึม
และโภชนาการ:hypercholesterolemia, hypertriglyceridemia กล้ามเนื้อและ
กระดูก:ปวดข้อ, ปวดกล้ามเนื้อ, ผงาด
จิตเวช:ปฏิกิริยาเชิงรุก, ความปั่นป่วน, ความหลงผิด, ความสามารถทางอารมณ์, ความบ้าคลั่ง, โรคประสาท, ความ

หวาดระแวง, โรคจิต, การฆ่าตัวตาย

ระบบทางเดินหายใจ:หายใจลําบาก

ผิวหนังและอวัยวะ:erythema multiforme, ความผิดปกติของเล็บ, โรคผิวหนังจากแสง, การเปลี่ยนสีผิว, 
กลุ่มอาการสตีเวนส์ - จอห์นสัน
ความรู้สึกพิเศษ:การมองเห็นผิดปกติ หูอื้อ 

ความผิดปกติในห้องปฏิบัติการ

ความผิดปกติในห้องปฏิบัตกิารที่เลือกเกรด 3-4 ทีร่ายงานใน≥ 2% ของผูป้่วยที่ได้รับ efavirenz ในการทดลองทาง

คลินิกสองครั้งแสดงไว้ในตารางที่ 12

ตารางที่ 12: ความผิดปกติในห้องปฏิบัติการระดับ 3-4 ที่เลือกที่รายงานใน≥2% ของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา

ด้วย Efavirenz ในการศึกษา 006 และ ACTG 364

เรียน 006
LAM-, NNRTI- และ

โปรตีเอส
ผู้ป่วยที่ยับยั้ง - ไร้เดียงสา

ศึกษา ACTG 364
NRTI-มีประสบการณ,์

NNRTI- และโปรตีเอส
ผู้ป่วยที่ยับยั้ง - ไรเ้ดียงสา

Efavirenzเอ

+
เนลฟินาเวียร์

Efavirenzเอ

+
ZDV/LAM

(n=412)

Efavirenzเอ

+
อินดินาเวียร์
(n=415)

อินดินาเวียร์ +
ZDV/LAM

Efavirenzเอ

+ สวทช
เนลฟินาเวียร์
+ สวทช
(n=66)ตัวแปร (n=401) + สวทช (n=65)

ขีดจํากัด (n=64)
76 สัปดาห์ข 70.9

สัปดาห์ข
62.7

สัปดาห์ข180
สัปดาห์ข

102
สัปดาห์ข

71.1
สัปดาห์ข
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เคมี
ALT
AST
GGTค

อะไมเลส
กลูโคส

> 5 x ULN
> 5 x ULN
> 5 x ULN
> 2 x ULN

> 250
มก./เดซิลิตร

≥751
มก./เดซิลิตร

5%
5%
8%
4%
3%

8%
6%
7%
4%
3%

5%
5%
3%
1%
3%

2%
6%
5%
0

5%

6%
8%

3%
8%

0
6%

5%
2%

2% 3%

ไตรกลีเซอไรดd์ 9% 6% 6% 11% 8% 17%

โลหิตวิทยา
นวิโทรฟิล <750/มม.3 10% 3% 5% 2% 3% 2%

เอEfavirenz ให้ 600 มก. วันละครั้ง
ขระยะเวลาเฉลี่ยของการรักษา
คระดับ GGT ที่แยกได้ในผู้ป่วยที่ได้รับ efavirenz อาจสะท้อนถึงการเหนี่ยวนําของเอนไซม์ทีไ่ม่เกี่ยวข้องกับความเป็นพิษต่อตับ

dไม่ถือศีลอด
ZDV = ซิโดวูดีน, LAM = ลามิวดูีน ULN = ขีดจํากัดบนของค่าปกติ ALT = อะลานีน อะมิโนทรานสเฟอเรส AST = แอสปาเทต อะมิ
โนทรานสเฟอเรส GGT = แกมมา-กลูตามิลทรานสเฟอเรส

การทดสอบการทํางานของตับควรไดร้ับการตรวจสอบในผู้ป่วยที่มปีระวัติเป็นโรคตับอักเสบบแีละ/หรือซี ในชุด
ข้อมูลระยะยาวจากการศึกษา 006 ผู้ป่วย 137 รายทีไ่ด้รับยาอีฟาวิเรนซ์ (ระยะเวลาเฉลี่ยในการรักษา 68 
สัปดาห์) และ 84 รายที่ได้รับยา สูตรการควบคุม (ระยะเวลามัธยฐาน 56 สัปดาห์) มีซีโรบวกที่การตรวจคัด
กรองไวรัสตับอักเสบบี (แอนติเจนทีพ่ื้นผิวเป็นบวก) และ/หรือซี (แอนติบอดไีวรัสตับอักเสบซีเป็นบวก) ในผู้
ป่วยที่ติดเชื้อร่วมเหล่านี้ ระดับ AST สูงกว่า 5 เท่าของ ULN ทีพ่ัฒนาขึ้นใน 13% ของผูป้่วยในกลุ่ม 
efavirenz และ 7% ในกลุ่มควบคุม และระดับ ALT สูงกว่า 5 เท่าของ ULN ที่พัฒนาขึ้นใน 20% ของผูป้่วยใน
กลุ่ม efavirenz และ 7% ของผูป้่วยในกลุ่มควบคุม ในบรรดาผู้ป่วยที่ติดเชื้อร่วมข้อควรระวัง).

ไขมัน:การเพิ่มขึ้นจากระดับพื้นฐานในโคเลสเตอรอลรวม 10-20% ได้รับการสังเกตในอาสาสมัครบางคนทีไ่ม่
ติดเชื้อที่ได้รับ efavirenz ในผูป้่วยทีไ่ดร้ับ efavirenz + zidovudine + lamivudine พบว่าการเพิ่มขึ้นของ
โคเลสเตอรอลรวมและ HDL ที่ไม่อดอาหารเพิ่มขึ้นจากระดับพื้นฐานประมาณ 20% และ 25% ตามลําดับ ในผู้
ป่วยที่รักษาด้วย efavirenz + indinavir พบว่าเพิ่มขึ้นจากระดับพื้นฐานในโคเลสเตอรอลที่ไมอ่ดอาหาร และ 
HDL ประมาณ 40% และ 35% ตามลําดับ ระดับคอเลสเตอรอลรวมทีไ่ม่อดอาหาร ≥240 มก./ดล. และ ≥ 300 
มก./เดซิลิตร พบใน 34% และ 9% ตามลําดับ ของผูป้่วยที่ได้รับยาฟาวิเรนซ์ + ซิโดวูดีน + ลามิวูดีน 54% และ 
20% ตามลําดับ ของผู้ป่วยทีไ่ดร้ับยาฟาวิเรนซ์ + อินดินาเวียร์และ 28%
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และ 4% ตามลําดับ ของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย indinavir + zidovudine + lamivudine ผลของอีฟาวิ
เรนซ์ต่อไตรกลีเซอไรด์และ LDL นั้นไม่ไดม้ีลักษณะเฉพาะทีด่ีนัก เนื่องจากเก็บตัวอย่างจากผู้ป่วยที่ไมอ่ดอาหาร 
ความสําคัญทางคลินิกของการค้นพบนี้ไม่เป็นที่รู้จัก (ดู ข้อควรระวัง).

ปฏิกิริยาการทดสอบ Cannabinoid: Efavirenz ไม่จับกับตัวรับ cannabinoid มีการสังเกตผลการทดสอบ 
cannabinoid ในปัสสาวะที่เป็นเท็จในอาสาสมัครที่ไม่ติดเชื้อ HIV ที่ไดร้ับ Efavirenz เมื่อ Microgenics 
CEDIA®การทดสอบ DAU Multi-Level THC ใชส้ําหรับการตรวจคัดกรอง ได้ผลลัพธเ์ชิงลบเมื่อทําการ
ทดสอบยืนยันทีจ่ําเพาะมากขึ้นด้วยแก๊สโครมาโตกราฟี/แมสสเปกโตรเมตรี

จากการวิเคราะหท์ั้งสามแบบที่วิเคราะห์ (การทดสอบ Microgenics CEDIA DAU Multi-Level THC, 
Cannabinoid Enzyme Immunoassay [Diagnostic Reagents, Inc] และ AxSYM®Cannabinoid 
Assay) เฉพาะการทดสอบ Microgenics CEDIA DAU Multi-Level THC เท่านั้นทีแ่สดงผลบวกที่ผิด
พลาด การสอบวิเคราะห์อีกสองชุดให้ผลลัพธท์ี่เป็นลบจริง ไม่ทราบผลของ efavirenz ต่อการตรวจคัดกรอง 
cannabinoid นอกเหนือจากสามสิ่งนี้ ควรติดต่อผู้ผลิตชุดตรวจ cannabinoid เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับการใช้ชุดตรวจกับผู้ป่วยที่ได้รับ efavirenz

ยาเกินขนาด
Lamivudine150 mg/Zidovudine 300 mg เม็ดร่วมกับยาเม็ด efavirenz:ไม่มียาแกพ้ิษที่เป็นที่รู้จัก
สําหรับ lamivudine, zidovudine หรือ efavirenz
ลามิวูดีน:มีรายงานกรณผีู้ใหญ่หนึ่งรายที่รับประทานลามิวูดีน 6 กรัม ไม่มอีาการหรืออาการแสดงทางคลินิก
ใดๆ และการตรวจทางโลหิตวิทยายังคงปกติ เนื่องจากปริมาณ lamivudine เล็กน้อยถูกกําจัดออกผ่านการ
ฟอกไต (4 ชั่วโมง) การล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง และการล้างไตทางช่องท้องแบบอัตโนมัติ จึงไมท่ราบ
ว่าการฟอกไตแบบต่อเนื่องจะใหป้ระโยชน์ทางคลินิกในกรณทีี่ใหย้าเกินขนาด lamivudine

ซิโดวดูีน:มีรายงานการใชย้า zidovudine เกินขนาดในผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ สิ่งเหล่านีเ้กี่ยวข้องกับความเสี่ยง
สูงถึง 50 กรัม ผลการวิจัยทีส่อดคล้องกันเพียงอย่างเดียวคือคลื่นไส้และอาเจียน รายงานเหตุการณอ์ื่นๆ 
ได้แก่ ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ง่วงซึม ง่วงซึม สับสน และรายงาน 1 ฉบับเกี่ยวกับการจับกุมแกรนด์มัล การ
เปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยาเกิดขึ้นชั่วคราว ผู้ป่วยทุกรายหายดี การฟอกไตและการล้างไตทางช่องท้องดู
เหมือนจะมีผลเล็กน้อยต่อการกําจัดไซโดวูดีน ในขณะที่การกําจัดสารเมตาโบไลต์หลักของยา GZDV นั้นได้รับ
การปรับปรุงให้ดีขึ้น
เอฟาวเิรนซ์:ผู้ป่วยบางรายโดยบังเอิญทีร่ับประทาน 600 มก. วันละสองครั้งรายงานว่ามีอาการทางระบบ
ประสาทเพิ่มขึ้น ผู้ป่วยรายหนึ่งมอีาการหดตัวของกล้ามเนื้อโดยไม่สมัครใจ
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การรักษายาเกินขนาดด้วย efavirenz ควรประกอบด้วยมาตรการสนับสนุนทั่วไป รวมถึงการติดตามสัญญาณ
ชีพและการสังเกตสถานะทางคลินิกของผู้ป่วย การบริหารถ่านกัมมันต์อาจใช้เพื่อช่วยในการกําจัดยาทีไ่มถู่กดูด
ซึม ไม่มียาแกพ้ิษเฉพาะสําหรับยาเกินขนาดกับอีฟาวิเรนซ์ เนื่องจากยาฟาวิเรนซ์มีโปรตีนสูง การฟอกไตจึงไม่
น่าจะเอายาออกจากเลือดอย่างมีนัยสําคัญ

ปริมาณและการบริหาร
ยังไม่มีการประเมินผลของอาหารต่อการดูดซึมของยาเม็ดลามิวูดีน/ซโิดวูดีนและยาอีฟาวิเรนซ์ ดังนั้นควร
ให้ยาเม็ด lamivudine/zidovudine ที่บรรจุร่วมกับ efavirenz ภายใตส้ภาวะการอดอาหาร

ผู้ใหญ่และวัยรุ่น:
ปริมาณยาทีแ่นะนําสําหรับผู้ใหญ่และวัยรุ่น (อายุ 12 ปขีึ้นไป) ทีม่ีนํ้าหนัก ≥40 กก. คือยา Lamivudine/
Zidovudine (150 มก./300 มก.) หนึ่งเม็ดที่รับประทานวันละสองครั้ง
ปริมาณที่แนะนําของ efavirenz คือหนึ่งเม็ด (600 มก.) ที่ถ่ายวันละครั้งในขณะท้องว่าง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งก่อนนอนความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้นของ efavirenz ทีส่ังเกตได้หลังการให้ efavirenz กับอาหารอาจ
ทําให้ความถี่ของเหตุการณไ์มพ่ึงประสงค์เพิ่มขึ้น (ดเูภสัชวิทยาคลินิก: ผลของอาหารต่อการดูดซึมทางปาก
).การให้ยาก่อนนอนอาจช่วยให้อาการทางระบบประสาทดีขึ้นได้ (ดูคําเตือน: อาการของระบบประสาท ข้อควร
ระวัง: ข้อมูลสําหรับผู้ป่วยและอาการไม่พึงประสงค์)

กุมารศาสตร์

ไมแ่นะนําให้ใชย้าเม็ด Lamivudine / zidovudine ที่บรรจุร่วมกับยาเม็ด efavirenz สําหรับผู้ป่วยเด็ก< อายุ 
12 ปี หรือในผู้ป่วยเด็กที่มีนํ้าหนัก <40 กก.

ผู้สูงอายุ

แม้ว่าจะไม่แนะนําให้เปลี่ยนขนาดยาโดยเฉพาะ แต่ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อใหย้า lamivudine/zidovudine 
ร่วมกับยาเม็ด efavirenz แก่ผู้ป่วยสูงอายุ (> 65 ป)ี

การด้อยค่าของไตและการด้อยค่าของตับ

ยาเม็ด Lamivudine/zidovudine ทีบ่รรจรุ่วมกับยาเม็ด efavirenzเป็นไม่แนะนําสําหรับผู้ป่วยทีม่ีความ
บกพร่องทางไต (creatinine clearance < 50 มล./นาที) หรือสําหรับผู้ป่วยทีไ่ด้รับการฟอกไตหรือมีความ
บกพร่องในการทํางานของตับ

การตรวจสอบ:
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ซิโดวูดีน:ความเป็นพิษทางโลหิตวิทยาดเูหมือนจะเกี่ยวข้องกับการเตรียมไขกระดูกสํารองก่อนการรักษา และ
ขนาดยาและระยะเวลาในการรักษา ในผู้ป่วยที่มไีขกระดูกไม่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยโรคเอชไอวีที่มีอาการ
ขั้นรุนแรง แนะนําให้ติดตามดัชนีทางโลหิตวิทยาเป็นประจําเพื่อตรวจหาภาวะโลหิตจางหรือภาวะนวิโทรพเีนียที่
รุนแรง การหยุดชะงักของปริมาณยา การหยุดการให้ยาและ/หรือการถ่ายเลือดอาจรับประกันได้ในผู้ป่วยทีเ่ป็น
โรคโลหิตจางอย่างมีนัยสําคัญ ในผูป้่วยทีม่ีความเป็นพิษทางโลหิตวิทยา การลดลงของฮีโมโกลบินอาจเกิดขึ้น
ได้ภายใน 2 ถึง 4 สัปดาห์ และภาวะนิวโทรพเีนียมักเกิดขึ้นหลังจาก 6 ถึง 8 สัปดาห์

หากการฟื้นตัวของไขกระดูกเกิดขึ้นหลังจากการหยุดชะงักของขนาดยา การเริ่มการรักษาใหมอ่าจเหมาะสมโดย
ใช้มาตรการเสริม เช่น epoetin alfa ทีข่นาดที่แนะนํา ทั้งนีข้ึ้นอยู่กับดัชนีทางโลหิตวิทยา เช่น ระดับอีริโทรพอ
ยอติินในเลือดและความอดทนของผูป้่วย

สําหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคโลหิตจางที่เด่นชัดในขณะที่ไดร้ับยาเม็ด Lamivudine/Zidovudine ร่วมกับยาอื่น ๆ (
เช่น fluconazole, valproic acid) อาจพิจารณาการหยุดชะงักของขนาดยา Lamivudine/Zidovudine 
Tablets

สําหรับผู้ป่วยที่ต้องการหยุดการรักษาด้วยยา zidovudine เนื่องจากความเป็นพิษทางโลหิตวิทยา ควร
หยุดการรักษาด้วยยาเม็ด lamivudine/zidovudine
วิธีการจัดหา
ยาเม็ดลามวิูดีน/ซโิดวูดีนแต่ละเม็ดประกอบด้วยลามิวูดีน 150 มก. และไซโดวดูีน 300 มก,เป็นเม็ดเคลือบ
ฟิล์มรูปไข่สขีาวถึงขาว มีลาย LZ ด้านหนึ่งและอีกด้านหนึ่งเรียบ 60 เม็ดบรรจุในภาชนะ HDPE 85 มล. พร้อม
ฝาฉีก เม็ด Efavirenz. แต่ละเม็ดมีอีฟาวิเรนซ์ 600 มก. เป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์มสีขาวขุ่น มลีักษณะเป็นเม็ด
แคปซูล เรียบทั้งสองด้าน 30 เม็ดบรรจใุนภาชนะ HDPE ขนาด 50 มล. พร้อมฝาฉีกพร้อมฟิลเลอร์โฟม EPE (
เอทิลีนขยาย)

แต่ละคอนเทนเนอรบ์รรจรุ่วมกันในกล่องกระดาษพิมพ์ พื้นทีจ่ัดเก็บ:

ยาเม็ดลามวิูดีน/ซโิดวูดีน:
เก็บที่ 20 °ถึง 25 ° C (68 °ถึง 77 ° F) (ดู อุณหภูมหิ้องที่ควบคุมโดย USP ) ป้องกันจากแสง เก็บยาทั้งหมด
ให้ห่างจากเด็ก
เอฟาวิเรนซ์:

เม็ดยา Efavirenz ควรเก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิ 20 ถึง 25 องศาเซลเซียส (68 ถึง 77 องศาฟาเรนไฮต์) (ดู อุณหภูมิ
ห้องที่ควบคุมโดย USP ) ป้องกันจากแสง เก็บยาทั้งหมดให้ห่างจากเด็ก
ผลิตโดย:
บริษัท สไตรด์ส อาร์โคแล็บ จํากัด
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ข้อมูลแพ็คเกจผูป้่วย

ยาเม็ด Lamivudine (150 มก.)/Zidovudine (300 มก.) ร่วมกับยาเม็ด Efavirenz (600 มก.)

เตือน:

ยาเม็ด Lamivudine/Zidovudine ร่วมกับยาเม็ด Efavirenz โปรดอ่านหัวข้อ "ใครไม่ควรรับประทานยาเม็ด 

Lamivudine/Zidovudine ร่วมกับยาเม็ด Efavirenz"

หาข้อมูลเกี่ยวกับยาที่ไม่ควรรับประทานด้วย

อ่านแพ็คเกจผู้ป่วยนี้อย่างระมัดระวังก่อนที่คุณจะเริ่มใชย้าเม็ด Lamivudine/Zidovudine ร่วมกับยาเม็ด 

Efavirenz และทุกครั้งทีคุ่ณเติมเงิน เนื่องจากอาจมีข้อมูลใหมใ่ห้ ข้อมูลนี้ไม่ได้แทนทีค่วามจําเป็นในการพูด

คุยกับแพทย์ของคุณ คุณและแพทย์ของคุณควรปรึกษาแท็บเล็ต Lamivudine/Zidovudine ร่วมกับยา

เม็ด Efavirenz เกี่ยวกับยาเหล่านีเ้มื่อคุณเริ่มใชย้าและในการตรวจสุขภาพเป็นประจํา คุณควรอยู่ภายใต้การ

ดูแลของแพทย์ในขณะทีใ่ช้ยาเหล่านี้ คุณควรปรึกษาแพทย์ของคุณก่อนทําการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับยาของ

คุณ ยกเว้นในสถานการณ์พิเศษใดๆ ทีอ่ธิบายไว้ด้านล่างเกี่ยวกับปัญหาผื่นหรือตับ

ฉันควรรู้ข้อมูลสําคัญและผลข้างเคียงอะไรบ้างเกี่ยวกับยาเม็ดลามิวูดีน/ซโิดวูดีนที่บรรจรุ่วมกับยาฟาวิ

เรนซ์

ยาเม็ด Lamivudine/zidovudine อาจทําให้เกิด 
กรดแลคติกและปัญหาตับ
ยาเอชไอวีบางชนิด รวมทั้งยาเม็ดลามิวูดีน/ซโิดวูดีน อาจทําให้เกิดภาวะทีห่ายากแต่ร้ายแรงที่เรียกว่ากรดแลก

ติกทีม่ีการขยายตัวของตับ (ตับโต)

ติดต่อแพทย์ของคุณทันทีหากคุณพบอาการต่อไปนี:้

• คลื่นไส้ อาเจียน หรือรู้สึกไม่สบายท้องผิดปกตหิรือไม่คาดคิด

• ความอ่อนแอและความเหนื่อยล้า

• หายใจถี่;

• ความอ่อนแอในแขนและขา

• สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

• หรือปวดท้องตอนบน

หน้า 1 จาก 12



อาการเหล่านี้อาจเป็นอาการเริ่มต้นของภาวะกรดแลคติกหรือปัญหาเกี่ยวกับตับ ผู้หญิง (รวมถึงสตรีมีครรภ)์ 

ผู้ที่มีนํ้าหนักเกิน และผู้ที่ทานยาเอชไอวี เช่น ลามิวูดีนและไซโดวูดีนมาเป็นเวลานาน มีโอกาสสูงที่จะเกิดภาวะ

กรดแลคติกและการขยายตัวของตับ กรดแลคติกเป็นเหตฉุุกเฉินทางการแพทย์และต้องได้รับการรักษาในโรง

พยาบาล ในบางกรณภีาวะนีอ้าจทําใหเ้สียชีวิตได้

การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBV) แย่ลง
ผู้ป่วยทีต่ิดเชื้อ HBV ที่กินยาเม็ดลามิวูดีน/ซิโดวดูีนแล้วหยุดยาเหล่านี้ อาจ "ลุกเป็นไฟ" ของโรคตับอักเสบได้ 

“ลุกเป็นไฟ” คือเมื่อโรคกลับมาอย่างกะทันหันในทางทีเ่ลวร้ายกว่าเมื่อก่อน หากคุณมีการติดเชื้อไวรัสตับอัก

เสบบี แพทย์ของคุณควรติดตามการทํางานของตับอย่างใกล้ชิดเป็นเวลาหลายเดือนหลังจากหยุดยาเม็ดลามิวู

ดีน/ซิโดวูดีน คุณอาจต้องใช้ยาต้านไวรัสตับอักเสบบี

ความเป็นพิษทางโลหิตวิทยา

ยาเม็ด Lamivudine/zidovudine มีความเกี่ยวข้องกับความเป็นพิษทางโลหิตวิทยา รวมทั้งภาวะนวิโทรพี

เนีย (จํานวนเซลล์เม็ดเลือดขาวตํ่า) และภาวะโลหิตจางขั้นรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอ

วีระยะลุกลาม การใช้ยาเม็ดลามิวูดีน/ซิโดวูดีนเป็นเวลานาน มีความเกี่ยวข้องกับโรคกล้ามเนื้อตามอาการ (

ปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ)

ใช้ร่วมกับสูตรยาที่ใช้อินเตอร์เฟอรอนและไรโบวิริน

โรคตับแย่ลง (บางครั้งทําใหเ้สียชีวิต) เกิดขึ้นในผู้ป่วยทีต่ิดเชื้อทั้งเอชไอวีและไวรัสตับอักเสบซีที่กําลังใชย้าต่อ

ต้านเอชไอวีและยังไดร้ับการรักษาสําหรับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีด้วย interferon ที่มีหรือไม่มีไรโบวิริน 

หากคุณกําลังใชย้าเม็ดลามิวูดีน/ซิโดวูดีน รวมทั้งอินเตอร์เฟอรอนที่มีหรือไม่มีไรโบวิริน และมีอาการข้างเคียง 

โปรดแจ้งให้แพทยท์ราบ

การเปลี่ยนแปลงของไขมันในร่างกาย

การเปลี่ยนแปลงของไขมันในร่างกายในผู้ป่วยบางรายที่รับประทานยาต้านเอชไอวี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจ

รวมถึงปริมาณไขมันทีบ่ริเวณหลังส่วนบนและคอมากขึ้น (“โคกควาย”) ในทรวงอก และรอบลําตัว การสูญเสีย

ไขมันจากขา แขน และใบหน้าก็อาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน ไม่ทราบสาเหตแุละผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวของ

การเปลี่ยนแปลงไขมันเหล่านี้
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หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรงใดๆ ต่อไปนี้ ให้หยุดใชชุ้ดค่าผสมนี้

ของ lamivudine และ zidovudine และไปพบแพทย์ฉุกเฉินหรือแจ้งให้แพทย์ทราบทันท:ี

อาการแพ้ (หายใจลําบาก ปิดคอ บวมทีร่ิมฝีปาก ลิ้น หรือใบหน้า หรือลมพิษ);

ปวดกล้ามเนื้อหรืออ่อนแรง หรือ

โรคระบบประสาทส่วนปลาย (ความเสียหายของเส้นประสาท) ซึ่งอาจทําให้เกิดอาการชา รู้สึกเสียวซ่า หรือปวด

ผลข้างเคียงอื่นๆ ทีร่้ายแรงน้อยกว่าอาจเกิดขึ้นได้

o
o
o
o
o
o
o

คลื่นไส้, อาเจียน, ท้องร่วงหรือความอยากอาหารลดลงเล็กน้อย; 

ปวดหัว;

อาการวิงเวียนศีรษะ

ซึมเศร้า/วิตกกังวล

ปวดกล้ามเนื้อ

ไข้
นอนไม่หลับ

ผลข้างเคียงนอกเหนือจากที่ระบุไว้ทีน่ี่อาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับผลข้างเคียงทีดู่

เหมือนผิดปกติหรือที่น่ารําคาญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

Efavirenz สามารถทําให้

อาการไม่พึงประสงค์ที่สําคัญที่สุดทีส่ังเกตพบในผู้ป่วยทีไ่ด้รับยาฟาวิเรนซ์ ได้แก่ อาการทางระบบประสาท 

อาการทางจิตเวชทีร่้ายแรง และผื่นที่ผิวหนัง

อาการของระบบประสาท: เวียนศีรษะ, นอนไม่หลับ, สมาธสิั้น, ง่วงซึม, ฝันผิดปกติ, ความรู้สึกสบาย, สับสน, 

กระสับกระส่าย, ความจําเสื่อม, อาการประสาทหลอน, อาการมึนงง, ความคิดผิดปกต,ิ และบุคลิกภาพไม่ดี

ปัญหาทางจิตเวชที่ร้ายแรง:ผู้ป่วยจํานวนน้อยประสบกับภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรง มีความคิดแปลกๆ หรือมี

พฤติกรรมโกรธเคืองขณะรับประทานยาอีฟาเรนซ์ ผู้ป่วยบางคนมคีวามคิดทีจ่ะฆ่าตัวตายและบางคนก็ฆ่าตัว

ตายจริงๆ ปัญหาเหล่านีม้ักเกิดขึ้นในผู้ป่วยที่ป่วยทางจิต ติดต่อแพทย์ของคุณทันทหีากคุณคิดว่าคุณมีอาการ

ทางจิตเวชเหล่านี้ เพื่อให้แพทย์ของคุณสามารถตัดสินใจได้ว่าคุณควรทานอีฟาเรนซ์ต่อไปหรือไม่
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การเปลี่ยนแปลงของไขมันในร่างกาย

การเปลี่ยนแปลงของไขมันในร่างกายในผู้ป่วยบางรายที่รับประทานยาต้านเอชไอวี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจ

รวมถึงปริมาณไขมันทีบ่ริเวณหลังส่วนบนและคอมากขึ้น (“โคกควาย”) ในทรวงอก และรอบลําตัว การสูญเสีย

ไขมันจากขา แขน และใบหน้าก็อาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน ไม่ทราบสาเหตแุละผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวของ

การเปลี่ยนแปลงไขมันเหล่านี้

ผลข้างเคียงที่พบบ่อย:ผู้ป่วยจํานวนมากมีอาการวิงเวียนศีรษะ นอนไม่หลับ ง่วงซึม มีปัญหาในการจดจ่อ 

และ/หรือฝันผิดปกตริะหว่างการรักษาด้วยยาฟาวิเรนซ์ ผลข้างเคียงเหล่านี้อาจลดลงหากคุณทานอีฟาวิเรนซ์

ก่อนนอนในขณะท้องว่าง พวกเขายังมแีนวโน้มที่จะหายไปหลังจากที่คุณทานยาไปแล้วสองสามสัปดาห์ หาก

คุณมีผลข้างเคียงที่พบบ่อยเหล่านี้ เช่น อาการวิงเวียนศีรษะ ไม่ได้หมายความว่าคุณจะมีปัญหาทางจิตเวช

อย่างร้ายแรง เช่น ซึมเศร้าอย่างรุนแรง ความคิดแปลกๆ หรือพฤติกรรมโกรธเคือง แจ้งแพทย์ของคุณทันที

หากผลข้างเคียงเหล่านีย้ังคงมีอยู่หรือหากมันรบกวนคุณ เป็นไปได้ว่าอาการเหล่านี้อาจจะรุนแรงขึ้น

หากใชย้าอีฟาวิเรนซ์กับแอลกอฮอล์หรือยาเปลี่ยนอารมณ์ (ข้างถนน)

หากคุณวิงเวียน มปีัญหาในการเพ่งสมาธิ หรือง่วงนอน ใหห้ลีกเลี่ยงกิจกรรมทีอ่าจเป็นอันตราย เช่น การขับ

รถหรือการใชเ้ครื่องจักร

ผื่นทีผ่ิวหนังเป็นเรื่องปกติ ผื่นมักจะหายไปโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการรักษา ในผู้ป่วยจํานวนน้อย ผื่นอาจ

ร้ายแรง หากคุณเกิดผื่นขึ้น ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที ผื่นอาจเป็นปัญหาร้ายแรงในเด็กบางคน แจ้งให้

แพทยข์องบุตรของท่านทราบทันที หากคุณสังเกตเห็นผื่นหรือผลข้างเคียงอื่น ๆ ในขณะที่บุตรของท่านกําลัง

รับการรักษาด้วยยาฟาวิเรนซ์

ผลข้างเคียงอื่นๆ ได้แก่ อาการเหนื่อยล้า ปวดท้อง อาเจียน และท้องร่วง แจ้งแพทย์หรือผู้ใหบ้ริการด้านการ

ดูแลสุขภาพของคุณหากคุณสังเกตเห็นผลข้างเคียงใด ๆ ในขณะทีใ่ช้อีฟาเรนซ์

ติดต่อแพทย์ของคุณก่อนหยุดยาฟาวิเรนซ์เนื่องจากผลข้างเคียงหรือด้วยเหตุผลอื่นใด

สิ่งเหล่านี้ไม่ใชผ่ลข้างเคียงเพียงอย่างเดียวที่เป็นไปได้เมื่อใช้ยาฟาวเิรนซ์ สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อดู

รายการผลข้างเคียงของยาฟาวิเรนซ์และยาทั้งหมดทีคุ่ณจะใช้
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ยาเม็ด Lamivudine / Zidovudine ทีบ่รรจุร่วมกับยาเม็ด Efavirenz คืออะไร?

ยาเม็ด Lamivudine / Zidovudine เป็นการรวมกันของยาสองชนิด ได้แก่ lamivudine และ 

zidovudine ทั้ง Lamivudine และ zidovudine เป็นยาต้านเอชไอวีชนิดหนึ่งทีเ่รียกว่า "nucleoside 

reverse transcriptase inhibitor (NRTI)) Efavirenz Tablets เป็นยาต้าน HIV ชนิดหนึ่งทีเ่รียกว่า 

"non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI)" ยาเหล่านี้เป็นยาตามใบสั่งแพทย์ที่ใช้

รักษาโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ชนิดที่ 1 (HIV-1) ซึ่งเป็นไวรัสทีท่ําให้เกิดโรคเอดส์ (Acquired 

Immune Deficiency Syndrome) NNRTIs ไม่ได้ใช้ในการรักษาการติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องของ

มนุษย์ชนิดที่ 2 (HIV-2)

ยาเม็ด Lamivudine / Zidovudine ที่บรรจรุ่วมกับยาเม็ด Efavirenz ทํางานอย่างไร?

เมื่อใช้ร่วมกัน การใช้ยา Lamivudine/Zidovudine Tablets ร่วมกับยาเม็ด Efavirenz อาจช่วยลด

ปริมาณ HIV ในเลือด (เรียกว่า "viral load") และเพิ่มจํานวนเซลล์ CD4 (T) ได้ การติดเชื้อเอชไอวีทําลาย

เซลล์ CD4 (T) ซึ่งมีความสําคัญต่อระบบภูมิคุ้มกัน ระบบภูมิคุ้มกันช่วยต่อสูก้ับการติดเชื้อ การลดปริมาณเอช

ไอวีและเพิ่มจํานวนเซลล์ CD4 (T) อาจช่วยปรับปรุงระบบภูมิคุ้มกันของคุณ และอาจลดความเสี่ยงของการ

เสียชีวิตหรือการติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้นไดเ้มื่อระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ..

ยาเม็ด Lamivudine/Zidovudine ที่บรรจรุ่วมกับยาเม็ด Efavirenz รักษา HIV หรือ AIDS ได้หรือ

ไม่?

ยาเม็ด Lamivudine/Zidovudine ที่บรรจรุ่วมกับยาเม็ด Efavirenz ไมส่ามารถรักษาการติดเชื้อเอช

ไอวหีรือโรคเอดส์ได้เราไมท่ราบว่ายาเม็ด Lamivudine/Zidovudine ที่บรรจุร่วมกับยาเม็ด Efavirenz จะ

ช่วยให้คุณมีอายุยืนยาวขึ้นหรือมปีัญหาทางการแพทย์น้อยลงทีผู่้ติดเชื้อเอชไอวหีรือเอดส์ เช่น การติดเชื้อ

อื่นๆ พบแพทย์อย่างสมํ่าเสมอและรายงานปัญหาทางการแพทย์ทีเ่กิดขึ้น

ยาเม็ด Lamivudine / Zidovudine ที่บรรจรุ่วมกับยาเม็ด Efavirenz ช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่

เชื้อเอชไอวีไปยังผู้อื่นได้หรือไม่?

ยาเม็ด Lamivudine/Zidovudine ที่บรรจุร่วมกับยาเม็ด Efavirenz ไม่ลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ 

HIV ไปยังบุคคลอื่นโดยการสัมผัสทางเพศสัมพันธ์ การใช้เข็มร่วมกัน
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หรือสัมผัสกับเลือดของคุณเพื่อสุขภาพของคุณและสุขภาพของผู้อื่น สิ่งสําคัญคือต้องฝึกมีเพศสัมพันธ์

อย่างปลอดภัยโดยใชถุ้งยางอนามัยแบบลาเท็กซห์รือโพลียูรีเทนหรือวิธีการกีดขวางอื่นๆ เพื่อลดโอกาสในการ

มีเพศสัมพันธ์กับนํ้าอสุจิ สารคัดหลั่งในช่องคลอด หรือเลือด ห้ามใช้ซํ้าหรือใช้เข็มทีส่กปรกร่วมกัน

ถามแพทย์หากคุณมีคําถามเกี่ยวกับวิธีป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวีไปยังผู้อื่น

ใครไมค่วรใช้ Lamivudine / Zidovudine Tablets ร่วมกับ Efavirenz Tablets?

ร่วมกับแพทย์ของคุณ คุณจําเป็นต้องตัดสินใจว่าการทานยาเม็ด Lamivudine/Zidovudine ร่วมกับยาเม็ด 

Efavirenz ที่เหมาะกับคุณหรือไม่

อย่าใช้ยาเม็ด Lamivudine/Zidovudine ร่วมกับยาเม็ด Efavirenz หากคุณ:

• แพ้ส่วนผสมใดๆ รวมทั้งสารออกฤทธิ์ ลามิวดูีน ไซโอโดวูดีน และเอฟาวเิรนซ์ และส่วนผสมที่ไม่

ออกฤทธิ์ (ดู ส่วนผสมที่ไม่ใชง้านท้ายเอกสารฉบับนี้) แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณ

คิดว่าคุณมอีาการแพ้ส่วนผสมเหล่านี้

• ใช้ยาบางชนิด (ดฉูันสามารถใชย้าอื่นได้หรือไม่?สําหรับรายการยา) เนื่องจากคุณอาจพบผลข้าง

เคียงทีร่้ายแรง

• อายุน้อยกว่า 12 ปหีรือมนีํ้าหนักน้อยกว่า 88 ปอนด์ (40 กก.)

นอกจากนี้ อย่ารีสตาร์ทยาเหล่านี้หลังจากที่คุณฟื้นตัวจากผลข้างเคียงของยาเหล่านี้ เช่น ปัญหาทางจิตเวชที่

ร้ายแรง ภาวะกรดแลคติกหรือปัญหาตับ หรือปฏิกิริยาทางผิวหนังทีเ่กิดขึ้นเมื่อคุณใชย้าเหล่านีโ้ดยไม่ได้รับคํา

แนะนําจากแพทย์
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ฉันควรบอกแพทยก์่อนใช้ยาเหล่านีอ้ย่างไร?

ก่อนรับประทานยาเม็ดลามิวูดีน/ซิโดวูดีนที่บรรจุร่วมกับยาฟาวิเรนซ์ แจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณ:

o
o
o
o
o

มีโรคไตหรือกําลังฟอกไต

มีโรคตับหรือมโีรคตับอักเสบ (ตับอักเสบ); เคยมีอาการป่วยทางจิตหรือกําลังเสพ

ยาหรือแอลกอฮอล์ มีสภาพผิวเช่นผื่น

เคยมีอาการชักหรือกําลังใช้ยารักษาอาการชัก (เช่น phenytoin, carbamazepine หรือ 

Phenobarbital) แพทย์ของคุณอาจต้องการตรวจระดับยาในเลือดของคุณเป็นครั้งคราว

กําลังตั้งครรภ์ กําลังวางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตรo

ฉันควรใช้ยาเม็ด Lamivudine / Zidovudine ร่วมกับยาเม็ด Efavirenz อย่างไร ควรจัดเก็บอย่างไร

?

• คุณควรทานยาเม็ด Lamivudine/Zidovudine ร่วมกับยาเม็ด Efavirenz ในขณะท้องว่าง โดย

เฉพาะอย่างยิ่งก่อนนอน

• การทานยาเม็ด Efavirenz พร้อมอาหารจะเพิ่มปริมาณยาในร่างกายของคุณ ซึ่งอาจเพิ่มความถี่

ของผลข้างเคียง

• การทานยา Efavirenz ก่อนนอนทําให้ผลข้างเคียงบางอย่างไม่น่ารําคาญ

ผู้ใหญ่และวัยรุ่น
ปริมาณยาที่แนะนําสําหรับผู้ใหญ่และวัยรุ่นทีม่ีอายุมากกว่า 12 ปีทีม่ีนํ้าหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 40 กก. (88 

ปอนด)์ คือ:

• ยาเม็ด Lamivudine/Zidovudine (150 มก./ 300 มก.) หนึ่งเม็ดรับประทานวันละ

สองครั้ง ควรใช้ยาเม็ด Lamivudine / Zidovudine ทุก 12 ชั่วโมงในขณะท้องว่าง

และ

• หนึ่งเม็ด Efavirenz (600 มก.) รับประทานวันละครั้งในขณะท้องว่างก่อนนอน
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กุมารศาสตร์

ไม่แนะนําใหใ้ช้ยาเม็ด Lamivudine / Zidovudine ร่วมกับยาเม็ด Efavirenz สําหรับผู้ป่วยเด็กทีม่ีอายุตํ่า

กว่า 12 ปีหรือผู้ที่มีนํ้าหนักน้อยกว่า 40 กก. (88 ปอนด์)

จัดเก็บยาเม็ด Lamivudine / Zidovudine ร่วมกับยาเม็ด Efavirenz ที่อุณหภูมหิ้องระหว่าง 20 °ถึง 25 ° 

C (68 °ถึง 77 ° F) ทิ้งยาที่ไม่จําเป็นหรือล้าสมัยทิ้งไป เก็บยาทั้งหมดให้ห่างจากเด็กและสัตวเ์ลี้ยง ห้ามเก็บยา

เหล่านีใ้นที่ชื้น เช่น ตู้ยาในห้องนํ้า หรือใกล้อ่างล้างจาน

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันพลาดยา?

อย่าพลาดยา Lamivudine / Zidovudine ที่บรรจุร่วมกับยาเม็ด Efavirenz หากคุณลืมกินยาเหล่านี้ ให้รีบ

กินยาโดยเร็วที่สุด หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการจ่ายยา

ตามปกติ อย่าเพิ่มขนาดยาครั้งต่อไปเป็นสองเท่า

ฉันควรทําอย่างไรถ้ามีคนกินยา Lamivudine/Zidovudine Tablets ที่ร่วมกับ Efavirenz Tablets 

เกินขนาด?

หากคุณสงสัยว่าคุณหรือบุคคลอื่นใชย้า Lamivudine/Zidovudine Tablets ที่ร่วมกับ Efavirenz 

Tablets เกินขนาด ให้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์ทันที ติดต่อแพทย์หรือศูนยค์วบคุมพิษ

ฉันสามารถใช้ยาอื่นร่วมกับ Lamivudine/Zidovudine Tablets ที่ใชร้่วมกับยา Efavirenz Tablets 

ได้หรือไม่

ยาอื่นๆ อาจโต้ตอบกับยาเหล่านี้ส่งผลให้ประสิทธิภาพและ/หรือผลข้างเคียงลดลง พูดคุยกับแพทย์และ

เภสัชกรของคุณก่อนทานยาตามใบสั่งแพทย์หรือยาที่จําหน่ายหน้าเคาน์เตอร์อื่น ๆ รวมถึงวิตามิน แร่ธาตุ และ

ผลิตภัณฑส์มุนไพร รวมถึงสาโทเซนต์จอห์น (hypericum perforatum) ระหว่างการรักษา บางครั้งผลข้าง

เคียงทีร่้ายแรงจะเกิดขึ้นหากคุณทานยาเม็ด Lamivudine / Zidovudine ร่วมกับยาเม็ด Efavirenz ร่วม

กับยาบางชนิด
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อย่าใช้ Epivir®(ลามิวูดีน, 3TC), Retrovir®(ไซโดวูดีน, AZT, ZDV, อะซิโดไทมิดีน), คอมบเิวียร์®(ลามิวู

ดีนและไซโดวูดีน), Epzicom®(อะบาคาเวียร์ซัลเฟตและลามิวดูีน), Trizivir®(อะบาคาเวียร์ซัลเฟต, ลามิวู

ดีนและไซโดวูดีน) หรือ Sustiva®

(efavirenz) ขณะรับประทานยาเม็ด Lamivudine/Zidovudine ร่วมกับยาเม็ด Efavirenz ยาบางชนิด

มีอยู่ในยาเม็ด Lamivudine/Zidovudine ที่บรรจุร่วมกับยาเม็ด Efavirenz แล้ว

ควรหลีกเลี่ยงยาต่อไปนีเ้มื่อคุณทานยาเม็ด Lamivudine / Zidovudine:

Trimethoprim (TMP) 160 mg/sulfamethoxazole (SMX) 800 mg สามารถเพิ่มระดับของ 

lamivudine ในเลือด

ซัลซิทาไบน์- อาจรบกวนการทํางานของลามิวูดีน

การบริหารร่วมกันของแกนซิโคลเวียร์, อินเตอร์เฟอรอน-อัลฟา และสารต้านหรือต้านไขกระดูกอื่นๆ 

อาจเพิ่มความเป็นพิษทางโลหิตวิทยาของไซโดวูดีน

ควรหลีกเลี่ยงการใชย้าเม็ด Lamivudine / Zidovudine ร่วมกับ stavudine เนื่องจาก 

stavudine อาจรบกวนการทํางานของ zidovudine ในทํานองเดียวกัน ควรหลีกเลี่ยง 

doxorubicin หรือ ribavirin เนื่องจากยาเหล่านี้สามารถรบกวนการทํางานของ zidovudine

ใชก้ับระบบการปกครองแบบอินเตอร์เฟอรอนและไรโบวริินโรคตับทีแ่ย่ลง (บางครั้งทําให้เสียชีวิต) เกิดขึ้น

ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อทั้งการติดเชื้อ HIV-1 และการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซทีี่กําลังใชย้าต่อต้าน HIV และยังได้รับ

การรักษาตับอักเสบซีด้วย interferon ที่มีหรือไม่มี ribavirin หากคุณกําลังใช้ยาเม็ดลามิวูดีน/ซโิดวูดีน 

รวมทั้งอินเตอร์เฟอรอนที่มีหรือไม่มไีรโบวิริน และมีอาการข้างเคียง โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบ

เม็ด Efavirenz:

ยาต่อไปนี้อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงที่ร้ายแรงและเป็นอันตรายถึงชีวิตเมื่อรับประทานร่วมกับอฟีาวิเรนซ์ คุณ

ควรไมท่านยาใด ๆ เหล่านีใ้นขณะที่ทานยาฟาวิเรนซ์:

• Hismanal®(แอสเทมมีโซล)
• Vascor®(เบพริดิล)
• Propulsid®(ซิซาไพรด์)
• รอบรู้®(มดิาโซแลม)
• อรป®(พโิมไซด)์
• Halcion®(ไตรอะโซแลม)
• ยา Ergot (เช่น Wigraine®และ Cafergot®)
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ยาต่อไปนี้ควรไมใ่ห้รับประทานร่วมกับยาอีฟาวิเรนซ์ เนื่องจากอาจสูญเสียผลหรืออาจเพิ่มโอกาสที่จะมีผลข้าง

เคียงจากยาฟาวิเรนซ์:

• เวเฟนด®์(โวริโคนาโซล). ยาโวริโคนาโซลบางขนาดสามารถรับประทานพร้อมกันได้โดยใช้ยาอฟีาวิเรนซใ์น

ปริมาณที่น้อยกว่า แต่คุณต้องตรวจสอบกับแพทย์ก่อน

• สาโทเซนต์จอห์น (Hypericum perforatum)

ยาต่อไปนีอ้าจต้องถูกแทนทีด่้วยยาอื่นเมื่อรับประทานร่วมกับอีฟาวิเรนซ์:

• ฟอร์โตวาเซ®, อินไวเรส®(ซาควินาเวียร)์
• ไบซิน®(คลาริโทรมัยซิน)
• คาร์บาโทรล®, Tegretol®(คาร์บามาซีพีน)

• Sporanox®(ไอทราโคนาโซล)

ยาต่อไปนีอ้าจต้องเปลี่ยนขนาดยาอีฟาวิเรนซ์หรือยาอื่น:

• ตัวบล็อกช่องแคลเซียม เช่น Cardizem®หรือ Tiazac®(ดิลไทอาเซม), Covera HS®หรือ Isoptin SR®(
verapamil) และอื่นๆ

• ยาลดคอเลสเตอรอล Lipitor®(อะทอรว์าสแตติน), ปราวาโชล®

(pravastatin) และ Zocor®(ซิมวาสแตติน).
• คริกซิแวน®(อินดินาเวียร)์
• Kaletra®(โลพินาเวียร/์ริโทนาเวียร์)
• เมธาโดน
• ไมโคบูติน®(ไรฟาบูติน)
• เรยาทาซ®(อะตาซานาเวียรซ์ัลเฟต). หากคุณกําลังใช้ Efavirenz และ REYATAZ คุณควรทาน Norvir . 

ด้วย®(ริโทนาเวียร์).
• ริฟาดิน®(rifampin) หรือยาทีม่ีส่วนผสมของ rifampin Rifamate®และไรฟาเตอร์®.
• โซลอฟต์®(เซอร์ทราลีน)

ยาเหล่านีไ้ม่ใช่ยาทั้งหมดที่อาจทําใหเ้กิดปัญหาได้หากคุณทานยาฟาวิเรนซ์ อย่าลืมแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกร

ทราบเกี่ยวกับยา วิตามิน อาหารเสริม หรือสมุนไพรอื่นๆ ที่คุณกําลังใช้
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สิ่งที่เกี่ยวกับการตั้งครรภแ์ละการพยาบาล (การใหน้มบุตร)?

สตรทีีร่ับประทานยาเม็ด Lamivudine/Zidovudine ร่วมกับยาเม็ด Efavirenz ไม่ควรตั้งครรภ์ พบข้อ

บกพร่องทีร่้ายแรงในลูกของสัตว์และสตรีทีไ่ด้รับยา efavirenz ในระหว่างตั้งครรภ์ ไม่ทราบว่ายาอีฟาวิ

เรนซ์ทําใหเ้กิดข้อบกพร่องเหล่านีห้รือไม่แจ้งใหแ้พทย์ทราบทันทีหากคุณกําลังตั้งครรภพ์ูดคุยกับ

แพทย์ของคุณหากคุณต้องการตั้งครรภ์

ผู้หญิงไม่ควรพึ่งพาการคุมกําเนิดแบบฮอร์โมนเท่านั้น เช่น ยาเม็ด ยาฉีด แผ่นแปะ หรือยาฝัง เพราะยา

เม็ดเอฟฟาวิเรนซ์อาจทําให้ยาคุมกําเนิดเหล่านี้ไม่ได้ผล ผู้หญิงต้องใช้รูปแบบการหดตัวของสิ่งกีดขวางที่

เชื่อถือได้ เช่น ถุงยางอนามัยหรือไดอะแฟรม แม้ว่าจะใชว้ิธีคุมกําเนิดแบบอื่นด้วยก็ตาม

ศูนยค์วบคุมและป้องกันโรค (CDC) แนะนําใหคุ้ณแม่ทีต่ิดเชื้อ HIVไมใ่ห้นมลูกเพราะสามารถถ่ายทอดเชื้อ

เอชไอวีผ่านทางนํ้านมไปยังทารกได้ ดังนั้น ห้ามใหน้มบุตรขณะรับประทานยาเม็ดลามิวดูีน/ซิโดวูดีนร่ว

มกับยาเม็ดเอฟาวิเรนซ์ นอกจากนี้ efavirenz อาจผ่านนํ้านมแม่และก่อใหเ้กิดอันตรายร้ายแรงต่อทารก

ได้ พูดคุยกับแพทยข์องคุณหากคุณกําลังให้นมบุตร คุณอาจต้องหยุดให้นมบุตรหรือใชย้าอื่น

ข้อมูลทั่วไป

อย่าใช้ยาเหล่านี้ในสภาวะที่ไม่ไดก้ําหนดไว้ อย่าใหย้าเหล่านี้กับผู้อื่น แม้ว่าจะมีอาการเช่นเดียวกันก็ตาม อาจเป็น

อันตรายต่อพวกเขา

ข้อมูลแพ็กเกจผู้ป่วยนีส้รุปข้อมูลทีส่ําคัญที่สุดเกี่ยวกับยาเม็ด Lamivudine/Zidovudine ที่บรรจุร่วมกับยา

เม็ด Efavirenz หากคุณมคีําถามหรือข้อกังวล หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยาเม็ด Lamivudine/

Zidovudine ทีบ่รรจุร่วมกับ Efavirenz แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะมีข้อมูลการสั่งจ่ายยาทีค่รบถ้วนตาม

เอกสารฉบับนี้ คุณอาจต้องการอ่านและพูดคุยกับแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ จําไว้ว่าไม่มีบทสรุปที่

เป็นลายลักษณ์อักษรใดทีส่ามารถแทนที่การสนทนาอย่างรอบคอบกับแพทย์ของคุณได้
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ส่วนผสมในยาเม็ด Lamivudine/Zidovudine ที่บรรจรุ่วมกับยาเม็ด Efavirenz คืออะไร?

สารออกฤทธิ์:ลามิวูดีน ซิโดวูดีน และอีฟาวิเรนซ์

ส่วนผสมที่ไมใ่ช้งาน:

เม็ดยาลามิวูดีน/ซิโดวดูีน:ส่วนผสมที่ไมอ่อกฤทธิใ์นยาเม็ดลามิวูดีน/ซิโดวูดีนประกอบด้วยไมโครคริสตัลลีน 

เซลลูโลส โซเดียมสตาร์ชไกลโคเลต โพวิโดน คอลลอยดซ์ลิกิอนไดออกไซด์ แป้งโรยตัว สเตียเรตแมกนีเซียม 

สี Opadry white (Y-1-7000) นํ้าบริสุทธิ์ และแอลกอฮอลไ์อโซโพรพลิ Opadry white ประกอบด้วย 

Hydroxy Propyl methylcellulose 2910/ Hypromellose 5cP, Titanium Dioxide, 

Polyethylene Glycol 400 (Macrogol)

เม็ด Efavirenz:ส่วนผสมทีไ่มใ่ช้งานในแท็บเล็ต efavirenz ได้แก่ croscarmellose sodium, 

hydroxypropyl cellulose, lactose monohydrate, แมกนีเซยีมสเตียเรต, เซลลูโลส 

microcrystalline และโซเดียม lauryl sulfate สารเคลือบฟิล์มประกอบด้วย Opadry®สีนํ้าตาล. Opadry

®สีนํ้าตาลประกอบด้วย HPMC 2910/Hypromellose, ไททาเนียมไดออกไซด์, macrogol/PEG 400, 

เหล็กออกไซด์สีเหลือง, เหล็กออกไซด์สีแดง และเหล็กออกไซด์สีดํา

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ Strides 

Arcolab Ltd

บิเลกะฮัลลี อป. IIMB

ถนนแบนเนอร์คัตตา

Bangalore-560076, อินเดีย

Biaxin เป็นเครื่องหมายการค้าของ Abbott Laboratories Diflucan เป็นเครื่องหมายการค้าของ Pfizer, Inc. 

Mycobutin เป็นเครื่องหมายการค้าของ Pharmacia & Upjohn Company เรยาทาซ®เป็นเครื่องหมายการค้า

จดทะเบียนของบริษัท Bristol-Myers Squibb

แบรนด์อื่นๆ ทีร่ะบุไว้เป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของทีเ่กี่ยวข้อง
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