
ข้อมูลการสั่งใช้ยา ยาเม็ดลามิวูดีน สตาวูดีน 
และเนวิราพีน

(ลามิวูดีน 150 มก. สตาวูดีน 30 มก. และเนวิราพีน 200 มก.) (ลามวิู
ดีน 150 มก. สตาวดูีน 40 มก. และเนวิราพีน 200 มก.)

Rx เท่านั้น

คําเตือน

มีรายงานผู้ป่วยที่รักษาด้วยยาเนวริาพีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 18 สัปดาหแ์รก ผู้ป่วยที่รักษาด้วยยาเนวิราพี ใน
บางกรณี ผู้ป่วยที่แสดงอาการหรืออาการของโรคตับอักเสบที่ไม่เฉพาะเจาะจงและก้าวหน้าไปสูค่วามล้มเหลว
ของตับ เหตุการณ์เหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับผื่น เพศหญิงและเซลล์ CD4+ ที่สูงขึ้นจะนับเมื่อมีการเริ่มการบําบัด
ของผูป้่วยที่มคีวามเสี่ยงเพิ่มขึ้น ผู้หญิงที่มจีํานวนเซลล์ CD4+ > 250 เซลล์/MM3ซึ่งรวมถึงสตรมีีครรภท์ี่ได้
รับเนวริาพีร่วมกับยาต้านไวรัสอื่นๆ สําหรับการรักษาการติดเชื้อ HIV-1 ถือเป็นความเสี่ยงสูงสุด อย่างไรก็ตาม 
พิษต่อตับที่เกี่ยวข้องกับการใชเ้นวิราพีนสามารถเกิดขึ้นได้กับทั้งสองเพศ ทุกเซลล์ CD4+ จะนับและทุกเวลา
ระหว่างการรักษา ผู้ป่วยที่มีสัญญาณหรืออาการของโรคตับอักเสบ หรือมีทรานสซามินัสเพิ่มขึ้นร่วมกับผื่นหรือ
อาการทางระบบอื่นๆ จะต้องเลิกใชย้าเนวริาพแีละขอรับการประเมินทางการแพทย์ทันที (ดคูําเตือน)

ปฏิกิริยาทางผิวหนังที่คุกคามชีวิตอย่างรุนแรง รวมถึงกรณทีี่เสียชีวิตได้ เกิดขึ้นในผู้ป่วยที่ไดร้ับการรักษาด้วย
เนวริาพีน สิ่งเหล่านี้รวมถึงกรณีของอาการสตีเวนส์-จอห์นสัน ซนิโดรม เนื้องอกที่ผิวหนังที่เป็นพิษ และ
ปฏิกิริยาแพ้ที่มีลักษณะเป็นผื่น การค้นพบตามรัฐธรรมนูญ และความผิดปกตขิองอวัยวะ ผู้ป่วยที่พัฒนา
สัญญาณหรืออาการของปฏิกิริยาทางผิวหนังอย่างรุนแรงหรือปฏิกิริยาแพต้้องกําจัดเนวิราพีทันทีที่เป็นไปได้
และไปพบแพทย์ (ดูคําเตือนและข้อควรระวัง)

จําเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ป่วยจะต้องไดร้ับการตรวจติดตามอย่างเข้มข้นในช่วง 18 สัปดาหแ์รกของการบําบัดด้วยเนวิ
ราพีเพื่อตรวจหาพิษต่อตับหรือปฏิกิริยาทางผิวหนังที่อาจคุกคามชีวิต รับประกันความระแวดระวังเป็นพิเศษใน
ช่วง 6 สัปดาห์แรกของการรักษา ซึ่งเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดของเหตุการณ์เหล่านี้ ห้ามรีสตาร์ทเนวริาพี
โดยทําปฏิกิริยากับตับ ผิวหนัง หรืออาการแพอ้ย่างรุนแรง ในบางกรณี การบาดเจ็บที่ตับไดด้ําเนินไปทั้งๆ ที่
การรักษายุติลง นอกจากนี้ ต้องปฏิบัตติามอย่างเคร่งครัด (ดูคํา เตือนและข้อควรระวัง ) ช่วงเวลาก่อนเข้า 14 
วันของยาเนวิราพี 200 มก.

กรดแลคติคและตับที่รุนแรงกับภาวะไขมันพอกตับ รวมถึงกรณทีี่ร้ายแรง ได้รับรายงานเกี่ยวกับการใช้นิวคลี
โอไซด์ที่คล้ายคลึงกันเพียงอย่างเดียวหรือรวมกัน รวมทั้งลามิวูดีน สตาวูดีน และยาต้านไวรัสอื่นๆ (ดคูําเตือน)

TITLE - LAMIVUDINE + STAVUDINE + NEVIRAPINE / TRIOMUNE MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN THAI

Source : USFDA

www.911globalmeds.com/buy-lamivudine-stavudine-nevirapine-triomune-online
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/pepfar/022177PI.pdf


การกําเริบของโรคตับอักเสบบเีฉียบพลันรุนแรงไดร้ับการรายงานในผูป้่วยที่ติดเชื้อร่วมกับไวรัสตับอักเสบบี 
(HBV) และ HIV-1 และไดเ้ลิกใช้ลามิวูดีนแล้ว การทํางานของตับควรได้รับการตรวจสอบอย่างใกลช้ิดด้วยการ
ติดตามผลทางคลินิกและห้องปฏิบัติการอย่างน้อยหลายเดือนในผูป้่วยที่เลิกใช้ LAMIVUDINE และติดเชื้อ 
HIV-1 และ HBV หากเหมาะสม การบําบัดรักษาด้วยยาต้านไวรัสตับอักเสบบีอาจได้รับการประกัน (ดูคําเตือน)

คําอธิบาย

ยาเม็ดลามิวูดีน สตาวูดีน และเนวิราพนีมีส่วนผสมของลามิวูดีน สตาวูดีน และเนวิราพีนในปริมาณ
คงที่ ทั้ง stavudine และ lamivudine เป็นยาต้านไวรัสในกลุ่ม nucleoside analogue 
สังเคราะห์ ยาทั้งสองทําหน้าทีโ่ดยยุติการเติบโตของสาย DNA และยับยั้งการถอดรหัสแบบย้อน
กลับของ HIV เนวิราพนีเป็นตัวยับยั้งการย้อนกลับของยีนที่ไม่ใชน่ิวคลโีอไซดซ์ึ่งจําเพาะสําหรับ 
HIV-1 reverse transcriptase

ยาเม็ด Lamivudine, Stavudine และ Nevirapine ใชส้ําหรับการบริหารช่องปาก ยาเม็ดขนาด
คงที่ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ ลามิวดูีน 150 มก., สตาวูดีน 30 มก./40 มก. และเนวิราพีน 200 
มก. ส่วนผสมทีไ่ม่ใช้งาน ได้แก่ เซลลูโลส microcrystalline, ซิลิกาปราศจากคอลลอยด,์ โซเดียมค
รอสคาร์เมลโลส, สีเหลืองของเหล็กออกไซดส์ีเหลือง, โพวโิดน, ซิลิกาปราศจากคอลลอยด,์ แลคโตส
, แป้งโรยตัวและแมกนเีซียมสเตียเรต

ลามิวูดีน-ชื่อทางเคมีของลามิวูดีนคือ (2R-cis)-4-amino-1- [2- (ไฮดรอกซเีมทิล)-1,3-ออกซานทิ
โอแลน-5-อิล]-,ไพริมิดิโนน Lamivudine เป็น (-) enantiomer ของอะนาลอกไดดอีอกซีของ 
cytidine ลามิวดูีนยังถูกเรียกว่า (-)2′,3′dideoxy, 3′-thiacytidine มสีูตรโมเลกุล C8ชม11นู3๋อู3๋S 
และมีนํ้าหนักโมเลกุลเท่ากับ 229.3 ลามิวูดนีเป็นของแข็งผลึกสีขาวหรือสีขาวนวล โดยมคีวาม
สามารถในการละลายได้ประมาณ 70 มก./มล. ในนํ้าทีอุ่ณหภูมิ 20°C มีสูตรโครงสร้างดังนี้

สตาวูดีน-ชื่อทางเคมขีอง stavudine คือ,2', 3'-didehydro-3'-deoxythymidine สูตรโมเลกุล
ของสตาวูดีนคือ C10ชม12นู2๋อู๋4และมนีํ้าหนักโมเลกุลเท่ากับ 224.2 Stavudine เป็นของแข็งผลึกสี
ขาวหรือสีขาวนวล และความสามารถในการละลายที่ 23°C คือประมาณ 83 มก./มล. ในนํ้าและ 30 
มก./มล. ในโพรพิลีนไกลคอล ค่าสัมประสิทธิก์ารแบ่งชั้นของน็อกทานอล/นํ้าของสตาวูดีนที่ 23°C 
คือ 0.144 มีสูตรโครงสร้างดังนี้
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เนวิราพีน-ชื่อทางเคมขีองเนวิราพีนคือ 11-cyclopropyl-5,11-dihydro-4- methyl-6H-
dipyrido[3,2-b:2',3-e][1,4]diazepin-6-one โมเลกุล สูตรคือ C15ชม14นู4๋O และนํ้าหนัก
โมเลกุลเท่ากับ 266.30 เนวิราพนีเป็นของแข็งผลึกสีขาวหรือสีขาวนวล โดยมีความสามารถในการ
ละลายได้ประมาณ 0.05 มก./มล. ในนํ้าที่ 25oC. Nevirapine มีสูตรโครงสร้างดังนี้

จุลชีววิทยา
กลไกการออกฤทธิ:์
ลามิวูดีน-Lamivudine เป็นอะนาลอกสังเคราะห์นิวคลีโอไซด์ ภายในเซลล์ ลามิวูดีนถูกฟอสโฟรีเลต
ไปยังสารเมตาโบไลต์ 5′-ไตรฟอสเฟตทีใ่ช้งานอยู่ ลามวิูดีน ไตรฟอสเฟต (3TC-TP) รูปแบบการกระ
ทําหลักของ 3TC-TP คือการยับยั้ง HIV-1 reverse transcriptase (RT) ผ่านการยุติสายโซ่ DNA 
หลังจากการรวมตัวของอะนาล็อกของนิวคลโีอไซดเ์ข้ากับ DNA ของไวรัส 3TC-TP เป็นตัวยับยั้งที่
อ่อนแอของ DNA polymerase ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม α, β และ γ

สตาวูดีน-Stavudine ซึ่งเป็นอะนาลอกของนิวคลีโอไซด์ของไทมิดีนถูกฟอสโฟรีเลตโดยไคเนสของเซลล์
ไปยังสตาวูดีนไตรฟอสเฟตเมตาบอไลต์ที่ใช้งานอยู่ Stavudine triphosphate ยับยั้งการทํางานของ 
HIV-1 reverse transcriptase (RT) โดยแข่งขันกับ thymidine triphosphate สารตั้งต้นตาม
ธรรมชาติ (Kผม=0.0083 ถึง 0.032ไมโครเอ็ม) และทําให้เกิดการยุติสายโซ่ DNA หลังจากรวมเข้ากับ 
DNA ของไวรัส Stavudine triphosphate ยับยั้ง DNA polymerase ของเซลล์ β และ γ และลด
การสังเคราะห์ของ mitochondrial DNA ลงอย่างเห็นได้ชัด

เนวิราพีน-เนวริาพนีเป็นตัวยับยั้งการย้อนกลับของยีนที่ไม่ใชน่ิวคลโีอไซด์ (NNRTI) ของเอชไอวี-1 
Nevirapine จับโดยตรงกับ reverse transcriptase (RT) และบล็อกกิจกรรม DNA 
polymerase ทีข่ึ้นกับ RNA และ DNA โดยทําใหเ้กิดการหยุดชะงักของ
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ไซต์ตัวเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ กิจกรรมของเนวิราพีนไม่สามารถแข่งขันกับแม่แบบหรือนิวคลโีอ
ไซด์ไตรฟอสเฟต HIV-2 RT และยูคารโิอต DNA polymerase (เช่น DNA polymerase ของ
มนุษย์ α, ß, γ หรือ δ) ไม่ถูกยับยั้งโดย nevirapine

ฤทธิ์ต้านไวรัส:
ลามิวูดีน-ฤทธิ์ต้านไวรัสของ lamivudine ต่อ HIV-1 ไดร้ับการประเมินในเซลลห์ลายสาย (รวมถึง 
monocytes และ lymphocytes ในเลือดของมนุษย์) โดยใชก้ารทดสอบความไวมาตรฐาน EC50ค่า 
(ความเข้มข้นทีม่ีประสิทธิผล 50%) อยู่ในช่วง 0.003 ถึง 15 ไมโครโมลาร์ (1 ไมโครโมลาร์ = 0.23 
ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) EC50

ค่าลามิวดูีนเทียบกับ HIV-1 clades (AG) ที่แตกต่างกันอยู่ในช่วง 0.001 ถึง 0.120 ไมโครโมลาร์ 
และเทียบกับ HIV-2 ทีแ่ยกได้ตั้งแต่ 0.003 ถึง 0.120 ไมโครโมลาร์ Ribavirin (50 μM) ลดฤทธิ์
ต้าน HIV-1 ของ lamivudine ลง 3.5 เท่า ในเซลล์ MT-4 ทีต่ิดเชื้อ HIV-1 ลามิวูดีนร่วมกับยาไซโด
วูดีนในอัตราส่วนต่างๆ แสดงฤทธิต์้านไวรัสที่เสริมฤทธิ์กัน โปรดดูข้อมูลแทรกในแพ็คเกจ EPIVIR-
HBV สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับฤทธิ์การยับยั้งของ lamivudine ต่อ HBV

สตาวูดีน-ฤทธิต์้านไวรัสของสตาวูดีนวัดในเซลลโ์มโนนิวเคลียรใ์นเลือดส่วนปลาย เซลลโ์มโนไซต์ และ
สายพันธุ์ของเซลล์ลมิโฟบลาสทอยด์ ความเข้มข้นของยาที่จําเป็นในการยับยั้งการจําลองแบบ 
HIV-1 50% (EC50) อยู่ในช่วง 0.009 ถึง 4 ไมโครโมลาร์ เมื่อเปรียบเทียบกับห้องปฏิบัติการและ
ทางคลินิกที่แยกเดี่ยวของ HIV-1 ในการเพาะเลี้ยงเซลล์ stavudine แสดงสารเติมแต่งในการต่อ
ต้าน HIV-1 ทีเ่ป็นปฏิปักษร์่วมกับ zidovudine Stavudine ร่วมกับ abacavir, didanosine, 
tenofovir หรือ zalcitabine มฤีทธิเ์สริมฤทธิก์ัน ไรบาวิรินที่ความเข้มข้น 9-45 ไมโครโมลารท์ี่
ทดสอบ ฤทธิต์้านเอชไอวี-1 ของสตาวูดนีลดลง 2.5 ถึง 5 เท่า

เนวิราพีน-ฤทธิต์้านไวรัสของเนวิราพีนถูกวัดในเซลลโ์มโนนิวเคลียรใ์นเลือดส่วนปลาย มาโครฟาจที่
ได้มาจากโมโนไซต์ และสายพันธุ์ของเซลล์ลมิโฟบลาสทอยด์ EC50

ค่า (ความเข้มข้นทีม่ีประสิทธิภาพ 50%) อยู่ระหว่าง 10 ถึง 100 นาโนโมลาร์เมื่อเทียบกับห้องปฏิบัติ
การและทางคลินิกที่แยกได้จากเชื้อ HIV-1 ในการเพาะเลี้ยงเซลล์ เนวิราพีนแสดงให้เห็นถึงการเสริม
ฤทธิเ์สริมฤทธิต์้าน HIV-1 ในสูตรการใชย้าร่วมกับสารยับยั้ง nucleoside reverse 
transcriptase (NRTIs) didanosine (ddI), lamivudine (3TC), stavudine (d4T) และ 
zidovudine (ZDV) และโปรตีเอส สารยับยั้ง indinavir และ saquinavir

ความต้านทาน:
ลามิวูดีน-เชื้อ HIV-1 ที่ดื้อต่อ Lamivudine ไดร้ับการคัดเลือกในการเพาะเลี้ยงเซลล์ การวิเคราะห์
จีโนไทปแ์สดงให้เห็นว่าการดื้อยาเกิดจากการแทนทีก่รดอะมิโนจําเพาะใน HIV-1 reverse 
transcriptase ที่ codon 184 เปลี่ยนสารตกค้างของเมไทโอนนีเป็นไอโซลิวซีนหรือวาลีน

แยกสายพันธุ์ HIV-1 ทีด่ื้อต่อทั้ง lamivudine และ zidovudine ออกจากผู้ป่วย ความอ่อนไหว
ของการแยกทางคลินิกต่อ lamivudine และ zidovudine ได้รับการตรวจสอบในการทดลองทาง
คลินิกทีม่ีการควบคุม ในผู้ป่วยทีไ่ด้รับยาลามิวูดนีเดี่ยวหรือการรักษาร่วมกับยาลามิวูดีนร่วมกับยาซิ
โดวูดีน ผู้ติดเชื้อเอชไอวี-1 ที่แยกได้จากผู้ป่วยส่วนใหญจ่ะดื้อต่อยาลามวิูดนีทางฟโีนไทป์และทาง
จีโนไทปภ์ายใน 12 สัปดาห์ ในผู้ป่วยบางรายทีม่ีไวรัสที่ดื้อต่อไซโดวูดีนในการตรวจวัดพื้นฐาน ความไว
ต่อฟีโนไทป์ต่อไซโดวูดีนไดร้ับการฟื้นฟโูดยการรักษาด้วยลามวิูดีนและไซโดวูดีน 12 สัปดาห์
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การรักษาด้วยยาผสมลามิวูดีนร่วมกับยาไซโดวูดีนช่วยชะลอการกลายพันธุ์ทีท่ําให้เกิดการดื้อต่อไซโด
วูดีน

การกลายพันธุ์ใน HBV polymerase YMDD motif มีความเกี่ยวข้องกับความไวต่อ HBV ที่ลดลง
ต่อ lamivudine ในการเพาะเลี้ยงเซลล์ ในการศึกษาผู้ป่วยทีไ่ม่ติดเชื้อเอชไอวีทีเ่ป็นโรคตับอักเสบบี
เรื้อรัง ตรวจพบ HBV ทีม่ีการกลายพันธุ์ของ YMDD ในผู้ป่วยบางรายทีไ่ดร้ับ lamivudine ทุกวัน
เป็นเวลา 6 เดือนขึ้นไป และสัมพันธ์กับหลักฐานการตอบสนองต่อการรักษาทีล่ดลง พบการกลาย
พันธุข์อง HBV ทีค่ล้ายกันในผู้ป่วยทีต่ิดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัสที่มี lamivudine เมื่อมีการ
ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบพีร้อมกัน (ดู ข้อควรระวัง และ ใสแ่พ็คเกจ EPIVIR-HBV )

สตาวูดีน-เชื้อ HIV-1 ที่แยกได้ทีม่ีความไวต่อ stavudine ลดลงไดร้ับการคัดเลือกในการเพาะเลี้ยง
เซลล์ (เฉพาะสายพันธุ์) และยังได้มาจากผู้ป่วยที่ไดร้ับการรักษาด้วย stavudine การวิเคราะห์ฟโีน
ไทป์ของเชื้อ HIV-1 ทีแ่ยกได้จากผู้ป่วย 61 รายที่ได้รับยา stavudine เดี่ยวเป็นเวลานาน (6 ถึง 29 
เดือน) พบว่าหลังการรักษาแยกจากผู้ป่วยสี่รายแสดง EC50มคี่ามากกว่า 4 เท่า (ช่วง 7 ถึง 16 เท่า) 
ที่สูงกว่าความไวต่อการปรับสภาพก่อนการบําบัดโดยเฉลี่ยของเบสไลน์ไอโซเลท ในจํานวนนี้ HIV-1 
ที่แยกได้จากผู้ป่วยรายหนึ่งมกีารกลายพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับการดื้อต่อ zidovudine T215Y และ 
K219E และที่แยกจากผู้ป่วยรายอื่นมี Q151M ทีเ่กี่ยวข้องกับการดื้อต่อนิวคลีโอไซด์ ไม่พบการก
ลายพันธุ์ในยีน RT ของ HIV-1 ที่แยกได้จากผู้ป่วยอีก 2 ราย

เนวิราพีน-HIV-1 ทีแ่ยกได้ที่มีความไวต่อยาเนวิราพนีลดลง (100 ถึง 250 เท่า) ไดร้ับการคัดเลือก
ในการเพาะเลี้ยงเซลล์ การวิเคราะหจ์ีโนไทป์แสดงให้เห็นการกลายพันธุ์ในยีน HIV-1 RT Y181C และ
/หรือ V106A ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของไวรัสและสายเซลล์ทีใ่ช้ เวลาที่เกิดการดื้อยาเนวิราพีนในการ
เพาะเลี้ยงเซลล์ไมเ่ปลี่ยนแปลง เมื่อการคัดเลือกรวมเนวิราพนีร่วมกับ NNRTIs อื่นๆ อีกหลาย
รายการ
การวิเคราะห์จีโนไทป์ของไอโซเลทจากผู้ป่วยโรคไวรัสล้มเหลวทีไ่ร้เดียงสา (n=71) ที่ไดร้ับ 
nevirapine วันละครั้ง (n=25) หรือวันละสองครั้ง (n=46) ร่วมกับ lamivudine และ stavudine 
(การศึกษาที่ 2NN) เป็นเวลา 48 สัปดาห์พบว่าแยกจาก 8 ผู้ป่วย /25 และ 23/46 ราย ตามลําดับ มี
การดื้อยา NNRTI ทีเ่กี่ยวข้องกันอย่างน้อยหนึ่งรายดังต่อไปนี้การทดแทน: Y181C, K101E, 
G190A/S, K103N, V106A/M, V108I, Y188C/L, A98G, F227L และ M230L

การเปลี่ยนแปลงฟโีนไทป์และจีโนไทปใ์นเชื้อ HIV-1 ทีแ่ยกได้จากผู้ป่วยทีไ่ม่ไดร้ับการรักษาที่ได้รับยา
เนวิราพีน (n=24) หรือเนวริาพีนและ ZDV (n=14) ไดร้ับการตรวจสอบในการทดลอง Phase I/II 
ในช่วง 1 ถึง 12 สัปดาห์ หลังการรักษาด้วยยาเนวิราพีนเดี่ยว 1 สัปดาห์ ผู้ป่วย 3/3 ที่แยกจากกัน มี
ความไวต่อยาเนวริาพีนลดลงในการเพาะเลี้ยงเซลล์ การกลายพันธุข์อง RT หนึ่งตัวหรือมากกว่าทําให้
เกิดการแทนทีก่รดอะมิโน K103N, V106A, V108I, Y181C, Y188C และ G190A ในผู้ป่วยบาง
รายที่แยกจากเชื้อ HIV-1 เร็วเท่ากับ 2 สัปดาห์หลังการเริ่มต้นการรักษา ในสัปดาห์ที่แปดของการ
รักษาด้วยยาเนวิราพีนเดี่ยว ผู้ป่วย 100% ทีไ่ดร้ับการทดสอบ (n=24) มีเชื้อ HIV-1 ที่แยกได้ โดยมี
ความไวต่อยาเนวริาพีนลดลง >100 เท่าในการเพาะเลี้ยงเซลล์เมื่อเทียบกับการตรวจวัดพื้นฐาน และ
มีอย่างน้อยหนึ่งยาทีเ่กี่ยวข้องกับเนวิราพนีที่เกี่ยวข้อง การกลายพันธุ์ของความต้านทาน RT ผู้ป่วย
เหล่านี้ 19 ราย (80%) มีไอโซเลทที่มีการกลายพันธุ์ของ Y181C โดยไม่คํานึงถึงขนาดยา การ
วิเคราะห์จีโนไทป์ของไอโซเลทจากยาต้านไวรัส
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ผู้ป่วยโรคที่ล้มเหลวทางไวรัสทีไ่รเ้ดียงสา (n=71) ที่ได้รับ nevirapine วันละครั้ง (n=25) หรือสอง
ครั้งต่อวัน (n=46) ร่วมกับ lamivudine และ stavudine (การศึกษาที่ 2NN) เป็นเวลา 48 สัปดาห์ 
พบว่าแยกจาก 8/25 และ 23/46 ผู้ป่วยตามลําดับมีอย่างน้อยหนึ่งรายการทีเ่กี่ยวข้องกับการดื้อยา 
NNRTI ดังต่อไปนีก้ารทดแทน: Y181C, K101E, G190A/S, K103N, V106A/M, V108I, 
Y188C/L, A98G, F227L และ M230L

ความต้านทานข้าม:
ลามิวูดีน-มกีารสังเกตการดื้อยาข้ามระหว่าง HIV-1 nucleoside analog reverse 
transcriptase inhibitors (NRTIs) การกลายพันธุ์ทีด่ื้อต่อเชื้อ HIV-1 ทีด่ื้อยา Lamivudine 
สามารถต้านทานข้ามกลุ่มกับ didanosine (ddI) และ zalcitabine (ddC) ในผู้ป่วยบางรายที่รักษา
ด้วย zidovudine ร่วมกับ didanosine หรือ zalcitabine พบว่าสามารถแยกตัวดื้อต่อสารยับยั้ง 
reverse transcriptase หลายตัว รวมทั้ง lamivudine

ในการศึกษาทางคลินิกครั้งหนึ่งทีเ่ปรียบเทียบยาต้านไวรัสที่มี lamivudine วันละ 1 ครั้งกับยาทีม่ี 
lamivudine วันละ 2 ครั้ง ผู้ป่วย 53/554 (10%) ถูกระบวุ่าเป็นไวรัสทีล่้มเหลว (ระดับ HIV-1 
RNA ในพลาสมา ≥ 400 สําเนา/มล.) ภายในสัปดาห์ที่ 48 จากทั้งหมด 53 ความล้มเหลว 28 ได้รับ
การสุ่มให้เป็น lamivudine วันละครั้ง และ 25 ครั้งเป็น lamivudine วันละสองครั้ง การวิเคราะห์
จีโนไทป์ของการรักษาทีแ่ยกได้จากผู้ป่วย 22 รายในกลุ่มที่ไดร้ับ lamivudine วันละสองครั้งพบว่า:

• ทีแ่ยกได้จากผู้ป่วย 1/22 รายมียาทดแทนที่เกี่ยวข้องกับการดื้อต่อไซโดวูดีนฉุกเฉินใน
การรักษา (M41L, D67N, K70R, L210W, T215Y/F หรือ K219Q/E) แยกจาก 7/22 
ทีม่ีสารทดแทนทีเ่กี่ยวข้องกับการดื้อยาฟาวิเรนซ์ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษา (L100I, 
K101E, K103N, V108I หรือ Y181C)
แยกจาก 5/22 มีความต้านทานลามิวูดีนฉุกเฉินทีเ่กี่ยวข้องกับการทดแทน 

(M184I หรือ M184V)

•

•

การวิเคราะห์ฟีโนไทป์ของ HIV-1 ทีจ่ับคู่กับการรักษาพื้นฐานที่แยกไดจ้ากผู้ป่วย 13 รายที่ได้
รับ lamivudine วันละสองครั้งพบว่า:
• ทีแ่ยกได้จากผู้ป่วยทั้ง 13 รายมีความไวต่อ zidovudine
• ผู้ป่วยทีแ่ยกได้จาก 3/13 รายมีความไวต่อยา efavirenz ลดลง 21 ถึง 342 เท่า

ผู้ป่วยทีแ่ยกจาก 4/13 แสดงความไวต่อยาลามิวูดนีลดลง 29 ถึง 159 เท่า•

สตาวูดีน-การศึกษาหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าการรักษาด้วยยาสตาวูดนีเป็นเวลานานสามารถเลือกและ
/หรือคงสภาพการกลายพันธุ์ทีเ่กี่ยวข้องกับการดื้อยาไซโดวูดีนได้ HIV-1 แยกไดก้ับสารที่เกี่ยวข้อง
กับการดื้อต่อไซโดวดูีนอย่างน้อยหนึ่งชนิดการทดแทน(M41L, D67N, K70R, L210W, T215Y/
F, K219Q/E) แสดงความไวต่อยาสตาวูดีนที่ลดลงในการเพาะเลี้ยงเซลล์

เนวิราพีน-มกีารตรวจพบการดื้อยาข้ามระหว่าง HIV-1 nonnucleoside analog reverse 
transcriptase inhibitors (NNRTIs) มีการสังเกตการเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของสายพันธุ์ HIV-1 
ที่ดื้อต่อ NNRTIs ในการเพาะเลี้ยงเซลล์ เชื้อ HIV-1 ที่ดื้อต่อเนวิราพีนสามารถต้านทานข้าม 
NNRTIs delavirdine และ efavirenz อย่างไรก็ตาม,
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ไอโซเลททีด่ื้อต่อเนวิราพีนไวต่อ ddI และ ZDV ของ NRTI ในทํานองเดียวกัน ไอโซเลททีต่้านทาน 
ZDV มีความอ่อนไหวต่อเนวิราพีนในการเพาะเลี้ยงเซลล์

เภสัชวิทยาคลินิก
เภสัชจลนศาสตร์ในผู้ใหญ่:
อัตราและระดับการดูดซึมของลามิวดูีน สตาวูดีน และเนวริาพีนจากยาเม็ดผสมมคีวามคล้ายคลึงกับ
ยาเอพเิวียร®์แท็บเล็ต Zerit®แคปซูลและวีรามูน®เม็ดตามลําดับเมื่อให้แกอ่าสาสมัครทีม่ีสุขภาพดีใน
สภาวะอดอาหาร

ลามิวูดีน-การดูดซึมและการดูดซึม :Lamivudine ถูกดูดซึมได้อย่างรวดเร็วหลังการให้ยาทางปาก
ในผูป้่วยทีต่ิดเชื้อ HIV การดูดซึมอย่างสมบูรณใ์นผู้ป่วยทีเ่ป็นผู้ใหญ่ 12 รายคือ 86% ± 16% (ค่า
เฉลี่ย± SD) สําหรับยาเม็ดขนาด 150 มก. หลังการให้ยา 2 มก./กก. วันละสองครั้งแก่ผู้ใหญท่ี่ติด
เชื้อเอชไอวี 9 คน ความเข้มข้นสูงสุดของยาลามิวูดีนในซรีัม (Cmax) คือ 1.5 ± 0.5 ไมโครกรัม/
มิลลิลิตร (ค่าเฉลี่ย ± SD) พื้นทีภ่ายใตค้วามเข้มข้นในพลาสมาเทียบกับกราฟเวลา (AUC) และ Cmax

เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของขนาดยารับประทานในช่วงจาก 0.25 เป็น 10 มก./กก.

การกระจาย:ปริมาณการกระจายที่ชัดเจนหลังการให้ lamivudine แก่ผู้ป่วย 20 รายคือ 1.3 ± 0.4 
ลิตร/กก. ซึ่งบ่งชี้ว่า lamivudine กระจายไปยังช่องว่างนอกหลอดเลือด ปริมาณการแจกจ่ายไม่ขึ้น
อยู่กับขนาดยาและไม่สัมพันธก์ับนํ้าหนักตัว การจับตัวของลามิวดูีนกับโปรตีนในพลาสมาของมนุษย์
อยู่ในระดับตํ่า (<36%)

เมแทบอลซิึม:การเผาผลาญของ lamivudine เป็นเส้นทางเล็ก ๆ ในการกําจัด ในมนุษย์ เมแทบ
อไลต์ทีรู่้จักเพียงอย่างเดียวของลามิวูดีนคือเมตาบอไลต์ทรานส์-ซัลฟอกไซด์ ภายใน 12 ชั่วโมงหลัง
จากรับประทานลามิวูดีนครั้งเดียวในผู้ใหญท่ี่ติดเชื้อเอชไอวี 6 ราย ยา 5.2% ± 1.4% (ค่าเฉลี่ย± SD) 
จะถูกขับออกมาในรูปของเมตาบอไลตท์รานส์ซัลฟอกไซดใ์นปัสสาวะ ความเข้มข้นของซรีัมของสารเม
ตาโบไลต์นีย้ังไมไ่ด้กําหนด
การกําจัด:ลามวิูดีนส่วนใหญจ่ะถูกขับออกโดยไม่เปลี่ยนแปลงในปัสสาวะ ในผู้ป่วยที่มีสุขภาพดี 9 ราย
ที่ได้รับ lamivudine ขนาด 300 มก. เพียงครั้งเดียว การล้างไตเท่ากับ 199.7 ± 56.9 มล./นาที (
ค่าเฉลี่ย± SD) ในการศึกษาแบบครั้งเดียวส่วนใหญใ่นผู้ป่วยทีต่ิดเชื้อ HIV ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ 
HBVinfected หรือผู้ที่มีสุขภาพดีด้วยการสุ่มตัวอย่างซรีัมเป็นเวลา 24 ชั่วโมงหลังการให้ยา ค่า
เฉลี่ยครึ่งชีวิตทีก่ําจัดทีส่ังเกตได้ (t1/2) อยู่ระหว่าง 5 ถึง 7 ชั่วโมง ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV การกวาด
ล้างทั้งหมดคือ 398.5 ± 69.1 มล./นาที (ค่าเฉลี่ย± SD)

สตาวูดีน –การดูดซึมและการดูดซึม:หลังการให้ยาทางปาก stavudine จะถูกดูดซึมอย่างรวดเร็ว 
โดยความเข้มข้นในพลาสมาสูงสุดจะเกิดขึ้นภายใน 1 ชั่วโมงหลังการให้ยา การดูดซึมทางปากของส
ตาวูดีนคือ 86.4 ± 18.2% การได้รับ stavudine อย่างเป็นระบบเหมือนกับการให้แคปซูลหรือ
สารละลาย
การกระจาย:การจับของสตาวูดีนกับโปรตีนในซีรัมมีน้อยมากในช่วงความเข้มข้น 0.01 ถึง 11.4 
ไมโครกรัม/มิลลิลิตร Stavudine กระจายอย่างเท่าเทียมกันระหว่างเซลลเ์ม็ดเลือดแดงและพลาสมา 
ปริมาตรของการกระจายทางปากที่ชัดเจนคือ 66 ± 22 L. เมแทบอลิซึม:ชะตากรรมการเผาผลาญ
ของ stavudine ยังไม่ชัดเจนในมนุษย์ การกําจัด:การกําจัดไตคิดเป็นประมาณ 40% ของการกวาด
ล้างโดยรวมโดยไมค่ํานึงถึงเส้นทางของการบริหาร การกวาดล้างไตเฉลี่ยประมาณสองเท่า

Strides Arcolab Limited 2007 หน้า 11 จาก 56



ค่าเฉลี่ยการกวาดล้างของครีเอตินินภายในร่างกาย ซึ่งบ่งชี้ถึงการหลั่งของหลอดอาหาร นอกเหนือ
จากการกรองไต การกําจัดครึ่งชีวิตสําหรับปริมาณช่องปาก 1.44 ± 0.30 ชั่วโมง

เนวิราพีน -การดูดซึมและการดูดซึม:เนวิราพีนสามารถดูดซึมไดง้่าย (>90%) หลังการให้ยาทางปาก
ในอาสาสมัครทีม่ีสุขภาพดีและในผู้ใหญ่ทีต่ิดเชื้อ HIV-1 การดูดซึมอย่างสมบูรณ์ในผู้ใหญท่ี่มีสุขภาพ
ดี 12 คนหลังการให้ยาครั้งเดียวคือ 93 ± 9% (ค่าเฉลี่ย± SD) สําหรับยาเม็ดขนาด 50 มก. และ 91 
± 8% สําหรับสารละลายในช่องปาก ความเข้มข้นสูงสุดของเนวิราพีนในพลาสมาที่ 2 ± 0.4 
ไมโครกรัม/มิลลิลิตร (7.5 ไมโครโมลาร์) บรรลไุดภ้ายใน 4 ชั่วโมงหลังการให้ยา 200 มก. ครั้งเดียว 
หลังจากให้ยาหลายครั้ง ความเข้มข้นสูงสุดของเนวิราพีนดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นเป็นเส้นตรงในช่วงขนาด
ยา 200 ถึง 400 มก./วัน เนวิราพนีอาจให้ยาลดกรดหรือไดดาโนซีนโดยมีหรือไม่มกี็ได้

การกระจาย: เนวิราพนีเป็นสารไลโปฟลิิกสูงและไม่มีไอออนที่
ค่า pH ทางสรีรวิทยา หลังจากใหย้าเนวิราพนีทางเส้นเลือดแก่ผู้ใหญท่ี่มสีุขภาพดี ปริมาตรของการ
แพร่กระจายทีช่ัดเจน (Vdss) ของเนวริาพนีคือ 1.21 ± 0.09 ลิตร/กก. ซึ่งบ่งชี้ว่าเนวิราพนีมีการ
แพรก่ระจายอย่างกว้างขวางในมนุษย์ เนวิราพีนสามารถผ่านรกไดอ้ย่างง่ายดายและยังพบไดใ้น
นํ้านมแม่อีกด้วย Nevirapine จับกับโปรตีนในพลาสมาประมาณ 60% ในช่วงความเข้มข้นใน
พลาสมา 1 ถึง 10 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ความเข้มข้นของเนวิราพีนในนํ้าไขสันหลังของมนุษย์ (n=6) 
เท่ากับ 45% (± 5%) ของความเข้มข้นในพลาสมา อัตราส่วนนี้ประมาณเท่ากับเศษส่วนที่ไม่ไดจ้ับกับ
โปรตีนในพลาสมา
เมแทบอลซิึม/การกําจัด: ในร่างกายการศึกษาในมนุษยแ์ละในหลอดทดลองการศึกษากับไมโครโซม
ในตับของมนุษย์แสดงให้เห็นว่าเนวิราพีนถูกเปลี่ยนรูปทางชีวภาพอย่างกว้างขวางผ่านเมแทบอลซิึม
ของไซโตโครม P450 (ออกซิเดชัน) ไปเป็นเมแทบอไลต์ไฮดรอกซิเลตหลายชนิดในหลอดทดลองการ
ศึกษากับไมโครโซมตับของมนุษย์แนะนําว่าเมแทบอลซิึมของเนวิราพนีโดยออกซิเดชันนั้นอาศัยสื่อ
กลางโดยหลักโดยไอโซไซมข์องไซโตโครม P450 (CYP) จากตระกูล CYP3A4 และ CYP2B6 แม้ว่า
ไอโซไซม์อื่นๆ อาจมีบทบาทรอง เมแทบอลซิึมของ Cytochrome P450 การผันกลโูคโรไนด์และการ
ขับปัสสาวะของสารกลูโคโรนเิดตในปัสสาวะเป็นเส้นทางหลักของการเปลี่ยนรูปทางชีวภาพของเนวิรา
พีนและการกําจัดในมนุษย์
เนวิราพีนเป็นตัวกระตุ้นของเอนไซม์เมตาบอลซิึมของตับ cytochrome P450 (CYP) 3A4 และ 
2B6 การกระตุ้นอัตโนมัติของการเผาผลาญโดยอาศัย CYP3A4 และ CYP2B6 ทําใหเ้กิดการเพิ่มขึ้น
ประมาณ 1.5 ถึง 2 เท่าในการกวาดล้าง nevirapine ในช่องปากที่เห็นไดช้ัดในขณะที่การรักษายัง
คงดําเนินต่อไปจากขนาดเดียวถึงสองถึงสี่สัปดาห์ในขนาด 200 ถึง 400 มก. / วัน การเหนี่ยวนํา
อัตโนมัติยังส่งผลใหค้รึ่งชีวิตครึ่งชีวิตของเนวิราพีนในพลาสมาลดลงที่สอดคล้องกัน จากประมาณ 
45 ชั่วโมง (ครั้งเดียว) เป็นประมาณ 25 ถึง 30 ชั่วโมงหลังการให้ยาหลายครั้งด้วย 200 ถึง 400 
มก./วัน

ผลของอาหารต่อการดูดซึมลามิวูดีน/สตาวูดีน/เนวิราพีน. ผลของอาหารต่ออัตราและขอบเขต
ของยาเม็ดผสมลามิวดูีน/สตาวูดีน/เนวิราพีนยังไมไ่ด้รับการประเมินในการศึกษาทางคลินิก ดังนั้น
ควรใช้ยาเม็ดผสม Lamivudine / Stavudine / Nevirapine ภายใตส้ภาวะการอดอาหาร

การดูดซึม ของ

ประชากรพิเศษ:
การทํางานของไตบกพร่อง:
ไม่แนะนําใหใ้ช้ยาเม็ด Lamivudine / Stavudine / Nevirapine สําหรับผู้ป่วยที่มีความบกพร่อง
ทางไต (ดูในการให้สารอาหาร และการบริหาร: ข้อควรระวัง )
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การทํางานของตับบกพร่อง:
ไม่แนะนําใหใ้ช้ยาเม็ด Lamivudine / Stavudine / Nevirapine สําหรับผู้ป่วยที่มีความบกพร่อง
ในการทํางานของตับ

การตั้งครรภ:์ดูข้อควรระวัง: ยาเม็ดลามวิูดีน/สตาวูดีน/เนวิราพีน
สําหรับตั้งครรภ์: ไม่มขี้อมูล

พยาบาลมารดา:ดูข้อควรระวัง: พยาบาลมารดา
ลามิวูดีน:ตัวอย่างนมแม่ทีไ่ด้รับจากมารดา 20 คนที่ไดร้ับ lamivudine monotherapy (300 

มก. วันละสองครั้ง) หรือการรักษาแบบผสมผสาน (150 มก. lamivudine วันละสองครั้งและ 300 
มก. zidovudine วันละสองครั้ง) มคีวามเข้มข้นของ lamivudine ที่วัดได้

สตาวูดีน:ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเภสัชจลนศาสตร์ของยาสตาวูดีนในมารดาทีใ่ห้นมบุตร ไม่ทราบว่าส
ตาวูดีนถูกขับออกมาในนํ้านมแม่หรือไม่

เนวิราพีน:ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเภสัชจลนศาสตร์ของเนวิราพีนในมารดาที่ให้นมบุตร เนวิราพีนถูกขับ
ออกมาในนมของมนุษย์

ผู้ป่วยเด็ก:
แนะนําให้ใช้ยาเม็ด Lamivudine, Stavudine และ Nevirapine ในผู้ป่วยเด็ก
> อายุ 12 ปี และนํ้าหนัก ≥ 50 กก.

ผู้ป่วยสูงอาย:ุ
ไม่ได้มีการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของ lamivudine และ stavudine ในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 65 
ปี

เนวิราพีน:เภสัชจลนศาสตร์ของเนวริาพีนในผู้ใหญท่ี่ติดเชื้อ HIV-1 ดูเหมือนจะไมเ่ปลี่ยนแปลง
ตามอายุ (ช่วง 18-68 ป)ี; อย่างไรก็ตาม เนวิราพนียังไม่ไดร้ับการประเมินอย่างกว้างขวางในผู้ป่วยที่
อายุเกิน 55 ปี

เพศ:
ลามิวูดีน:ไม่มคีวามแตกต่างทางเพศอย่างมีนัยสําคัญในเภสัชจลนศาสตร์ของลามิวูดีน

สตาวูดีน:การวิเคราะหข์้อมูลเภสัชจลนศาสตร์ของประชากรที่รวบรวมระหว่างการศึกษาทางคลินิก
แบบควบคุมในผู้ป่วยทีต่ิดเชื้อ HIV พบว่าไม่มคีวามแตกต่างทีส่ําคัญทางคลินิกระหว่างเพศชาย 
(n=291) และเพศหญิง (n=27)

เนวิราพีน:ในระยะที่ 1 การศึกษาในอาสาสมัครทีม่ีสุขภาพดี (หญิง 15 คน ชาย 15 คน) ยาเนวิราพี
นที่ปรับนํ้าหนักโดยนํ้าหนัก (Vdss/F) สูงกว่าในเพศหญิง (1.54 ลิตร/กก.) เมื่อเทียบกับเพศชาย 
(1.38 ลิตร) /กก.) แสดงว่ายาเนวิราพีนกระจายไปในผูห้ญิงมากกว่า อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างนี้
ถูกชดเชยด้วยครึ่งชีวิตระยะสุดท้ายที่สั้นกว่าเล็กน้อยในเพศหญิง ส่งผลให้ไม่มีความแตกต่างทาง
เพศอย่างมีนัยสําคัญในการใชย้าเนวิราพีนทางปาก (24.6)±7.7 มล./กก./ชม. ใน

หญิง กับ 19.9±3.9 มล./กก./ชม. ในเพศชายหลังการให้ยาครั้งเดียว) หรือความเข้มข้นในพลาสมา
หลังจากการบริหารให้ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง

แข่ง:
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ลามิวูดีน:ไม่มคีวามแตกต่างทางเชื้อชาตอิย่างมีนัยสําคัญในเภสัชจลนศาสตรข์องลามิวูดีน

สตาวูดีน:การวิเคราะห์ข้อมูลเภสัชจลนศาสตร์ของประชากรที่รวบรวมระหว่างการศึกษาทางคลินิกแบบ
ควบคุมในผูป้่วยที่ติดเชื้อ HIV พบว่าไม่มีความแตกต่างที่มีนัยสําคัญทางคลินิกระหว่างเชื้อชาติ (n=233 
คนผิวขาว ชาวแอฟริกัน-อเมริกัน 39 คน ชาวฮิสแปนิก 41 คน ชาวเอเชีย 1 คน และคนอื่นๆ อีก 4 คน)

เนวิราพีน:การประเมินความเข้มข้นของยาเนวิราพีนในพลาสมา (รวบรวมข้อมูลจากการทดลองทาง
คลินิกหลายครั้ง) จากผู้ป่วยทีต่ิดเชื้อ HIV-1 (27 คนผิวดํา, ชาวสเปน 24 คน, คนผิวขาว 189 คน) 
พบว่าไม่มีความแตกต่างทีเ่ด่นชัดในความเข้มข้นของรางนํ้าในสภาวะคงตัวของเนวิราพีน (ค่า
มัธยฐานของสภาวะคงตัว Cนาท=ี 4.7 mcg/mL Black, 3.8 mcg/mL Hispanic, 4.3 mcg/mL 
Caucasian) ด้วยการรักษาเนวิราพีนในระยะยาวที่ 400 มก./วัน อย่างไรก็ตาม เภสัชจลนศาสตร์
ของเนวิราพนียังไม่ได้รับการประเมินโดยเฉพาะสําหรับผลกระทบของชาติพันธุ์

ปฏิกิริยาระหว่างยา:
ไม่มีปฏิกิริยาระหว่างยา
ยาเม็ดลามิวูดีน/สตาวดูีน/เนวิราพีน

การศึกษา มี รับ ดําเนินการ กับ ที่

ลามิวูดีน:Lamivudine และ trimethoprim/sulfamethoxazole (TMP/SMX) ร่วมกับผู้ป่วย
ที่ติดเชื้อ HIV 14 รายในการศึกษาแบบครอสโอเวอร์แบบศูนยเ์ดียว แบบ open-label สุ่มตัวอย่าง 
ผู้ป่วยแต่ละรายได้รับการรักษาด้วยยาลามิวูดีนขนาด 300 มก. และ TMP 160 มก./SMX 800 มก. 
วันละครั้งเป็นเวลา 5 วัน โดยใชย้าลามวิูดีน 300 มก. ร่วมกันกับขนาดที่ห้าในรูปแบบครอสโอเวอร์ 
การใชย้า TMP/SMX ร่วมกับ lamivudine ส่งผลให้ lamivudine AUC เพิ่มขึ้น 44% ± 23% 
(mean ± SD)∞,ลดลง 29% ± 13% ในการกวาดล้างช่องปาก lamivudine และลดลง 30% ± 
36% ในการกวาดล้างไต lamivudine คุณสมบัตทิางเภสัชจลนศาสตร์ของ TMP และ SMX ไม่
เปลี่ยนแปลงโดยการบริหารร่วมกับลามิวูดีน

Lamivudine และ zalcitabine อาจยับยั้งฟอสโฟรีเลชั่นภายในเซลล์ของกันและกัน ดังนั้นจึงไม่
แนะนําให้ใช้ลามวิูดีนร่วมกับซัลซิทาไบน์ ไม่มปีฏิสัมพันธ์ทางเภสัชจลนศาสตร์อย่างมนีัยสําคัญ
ระหว่าง lamivudine และ interferon alfa ในการศึกษาชาย 19 คนทีม่สีุขภาพดี

สตาวูดีน:Zidovudine สามารถยับยั้ง phosphorylation ภายในเซลลข์อง stavudine ดังนั้น
ควรหลีกเลี่ยงการใช้ zidovudine ร่วมกับ stavudine

ในหลอดทดลองข้อมูลระบุว่าฟอสโฟรีเลชัน่ของสตาวูดีนถูกยับยั้งทีค่วามเข้มข้นที่เกี่ยวข้องโดยดอ็ก
โซรูบิซินและไรโบวิริน
Stavudine ไมย่ับยั้งไอโซฟอร์ม cytochrome P450 ทีส่ําคัญ CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, 
CYP2D6 และ CYP3A; ดังนั้นจึงไมน่่าเป็นไปได้ทีป่ฏิกิริยาระหว่างยาทีม่ีนัยสําคัญทางคลินิกจะเกิด
ขึ้นกับยาทีเ่ผาผลาญผ่านวิถทีางเหล่านี้
เนื่องจากสตาวูดีนไม่ได้จับกับโปรตีน จึงไม่คาดว่าจะส่งผลต่อเภสัชจลนศาสตรข์องยาทีจ่ับกับโปรตีน
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ตารางที่ 1 และ 2 สรุปผลกระทบต่อ AUC และ Cmaxโดยมีช่วงความเชื่อมั่น (CI) 95% เมื่อใช้ได้ หลัง
จากให้ยาสตาวดูีนร่วมกับไดดาโนซีน ลามิวูดีน และเนลฟินาเวียร์ ไม่พบปฏิกิริยาทางเภสัชจลนศาสตร์
ที่มีนัยสําคัญทางคลินิก

ตารางที่ 1: ผลการศึกษาปฏิกิริยาระหว่างยากับ Stavudine: ผลของ
ยาทีใ่ช้ร่วมกับ Stavudine Plasma AUC และ Cmaxค่านิยม

ยา สตาวูดีน
ปริมาณ

นเอ AUC ของ
สตาวูดีน
(95% CI)

คmaxของ
สตาวูดีน
(95% CI)

ไดดาโนซีน
100 มก. q12 ชม.
เป็นเวลา 4 วัน

40 มก. q12 ชม.
เป็นเวลา 4 วัน

10 ↔ ↑17%

ลามิวดูีน
150 มก. เดี่ยว
ปริมาณ

40 มก.
ครั้งเดียว

18 ↔ ↑12%
(100.3-

126.1%)(92.7-00.6%)

เนลฟินาเวียร์
750 มก. q8 ชม.
เป็นเวลา 56 วัน

30-40 มก.
q12h สําหรับ 56

วัน

8 ↔ ↔

↑บ่งบอกถึงการเพิ่มขึ้น

↔ หมายถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มขึ้นหรือลดลงเฉลี่ย <10%

เอผู้ป่วยทีต่ิดเชื้อเอชไอวี

ตารางที่ 2: ผลการศึกษาปฏิกิริยาระหว่างยากับ Stavudine: ผลของ 
Stavudine ต่อยา AUC และ C ในพลาสมาร่วมmaxค่านิยม

ยา สตาวูดีน
ปริมาณ

นเอ AUC ของ Co-
บริหารงาน
ยา (95%
ซีไอ)

คmaxของโค-
บริหารงาน
ยา (95%
ซีไอ)

ไดดาโนซีน 100
มก. q12 ชม. เป็นเวลา 4
วัน

40 มก. ทุก 12 ชม. สําหรับ

4 วัน
10 ↔ ↔

ลามิวดูีน 150
มก. ครั้งเดียว

40 มก. เดี่ยว
ปริมาณ

18 ↔ ↔

(90.5-
107.6%)

(87.1-
110.6%)

เนลฟินาเวียร์ 750
มก. q8 ชม. เป็นเวลา 56
วัน

30-40 มก. q12 ชม.
เป็นเวลา 56 วัน

8 ↔ ↔
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↔ หมายถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มขึ้นหรือลดลงเฉลี่ย <10%
เอผูป้่วยทีต่ิดเชื้อเอชไอวี

เนวิราพีน:เนวิราพีนกระตุ้น hepatic cytochrome P450 เมแทบอลิซึมไอโซไซม์ 3A4 และ 2B6 
การใช้ยาเนวริาพนีร่วมกับยาที่ CYP3A4 หรือ CYP2B6 เผาผลาญเป็นหลัก อาจส่งผลให้ความเข้ม
ข้นของยาในพลาสมาลดลง และทําให้ผลการรักษาลดลง

ในขณะทีส่ารกระตุ้นของเอนไซม์ cytochrome P450 3A4 และ 2B6 เป็นหลัก เนวิราพีนอาจยับยั้ง
ระบบนีไ้ด้เช่นกัน ในบรรดาไซโตโครม P450 ในตับของมนุษย์ เนวิราพนีมีความสามารถในหลอด
ทดลองในการยับยั้ง 10-hydroxylation ของ (R)-warfarin (CYP3A4) Ki โดยประมาณสําหรับ
การยับยั้ง CYP3A4 คือ 270 mcmol ซึ่งเป็นความเข้มข้นที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในผู้ป่วยเนื่องจากช่วง
การรักษาคือ <25 mcmol ดังนั้น เนวิราพนีอาจมผีลยับยั้งน้อยที่สุดต่อซับสเตรตอื่นของ CYP3A4 
ดูเหมือนว่าเนวิราพีนจะไม่ส่งผลต่อความเข้มข้นของยาในพลาสมาซึ่งเป็นสารตั้งต้นของระบบ
เอนไซม์ CYP450 อื่นๆ เช่น 1A2, 2D6, 2A6, 2E1, 2C9 หรือ 2C19 ตารางที่ 3 (ดูด้านล่าง) มีผล
การศึกษาปฏิกิริยาระหว่างยากับยาเนวิราพีนและยาอื่นๆ ที่น่าจะให้ยาร่วมกัน สรุปผลของยาเนวิราพีน
ต่อ AUC, Cmax และ Cmin ของยาทีใ่ห้ร่วมกัน เพื่อวัดผลอันตรกิริยาทางเภสัชจลนศาสตรท์ีอ่าจ
เกิดขึ้นเต็มทีห่ลังการชักนํา

ตารางที่ 3: ปฏิกิริยาระหว่างยา: การเปลี่ยนแปลงในพารามิเตอรท์างเภสัชจลนศาสตร์สําหรับยาที่ใช้ร่วม
กับยาในการแสดงตนของเนวิราพีน (การศึกษาปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดดําเนินการในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV-1))

ร่วมบริหาร
ยา

ปริมาณ
ร่วมบริหาร
ยา

ของปริมาณ
สูตร
เนวิราพีน

น % การเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์ทางเภสัช
จลนศาสตรข์องยาที่ใช้ร่วมกัน (90% CI)ของ

ยาต้านไวรัส AUC คmax คนาที

Didanosine 100-150 มก. BID 200 มก. QD
× 14 วัน;
200 มก. BID
× 14 วัน

18 ↔ ↔ §

Efavirenzเอ 600 มก. QD 200 มก. QD
× 14 วัน;
400 มก. QD
× 14 วัน

17 ↓28
(↓ 34 - ↓ 14)

↓12
(↓ 23 - ↑ 1)

↓32
(↓35 - ↓19)

อินดินาเวียร์เอ 800 มก. q8H 200 มก. QD
× 14 วัน;
200 มก. BID
× 14 วัน

19 ↓31
(↓ 39 - ↓ 22)

↓15
(↓ 24 - ↓ 4)

↓44
(↓53 - ↓33)

โลปินาเวียรก์ , ข 300/75 มก./ม. 27 มก./กก. หรือ 4 12, ↓14 ↓22 ↓55
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(โลพินาเวียร/์ริโทนาเวียร)์ข มก./กก. QD ×
2
ประมูล

สัปดาห์

15ค (↓ 36 - ↑16) (↓ 44 - ↑9) (↓75 - ↓ 9)
สัปดาห;์
× 1

โลปินาเวียรเ์อ 400/100 มก. BID
(โลพินาเวียร/์ริโทนาเวียร)์

200 มก. QD
× 14 วัน;
200 มก. BID
> 1 ปี

22,
19ค

↓27
(↓ 47 - ↓ 2)

↓19
(↓ 38 - ↑ 5)

↓51
(↓72 - ↓26)

เนลฟินาเวียร์เอ 750 มก. TID 200 มก. QD
× 14 วัน;
200 มก. BID
× 14 วัน

23 ↔ ↔ ↓32
(↓50 - ↑ 5)

เนลฟินาเวียร์-M8
เมแทบอไลต์

↓62
(↓ 70 - ↓ 53)

↓59
(↓ 68 - ↓ 48)

↓66
(↓74 - ↓55)

ริโทนาเวียร์ 600 มก. BID 200 มก. QD
× 14 วัน;
200 มก. BID
× 14 วัน

18 ↔ ↔ ↔

ซาควินาเวียร์เอ 600 มก. TID 200 มก. QD
× 14 วัน;
200 มก. BID
× 21 วัน

23 ↓38
(↓ 47 - ↓ 11)

↓32
(↓ 44 - ↓ 6)

§

สตาวูดีน 30-40 มก. BID 200 มก. QD
× 14 วัน;
200 มก. BID
× 14 วัน

22 ↔ ↔ §

ซัลซิทาไบน์ 0.125-0.25 มก. TID 200 มก. QD
× 14 วัน;
200 มก. BID
× 14 วัน

6 ↔ ↔ §

ซิโดวูดีน 100-200 มก. TID 200 มก. QD
× 14 วัน;
200 มก. BID
× 14 วัน

11 ↓28
(↓ 40 - ↓ 4)

↓30
(↓ 51 - ↑ 14)

§

ยาอื่นๆ AUC คmax คนาที

คลาริโทรมัยซินเอ 500 มก. BID 200 มก. QD
× 14 วัน;
200 มก. BID
× 14 วัน

15 ↓31
(↓ 38 - ↓ 24)

↓23
(↓ 31 - ↓ 14)

↓57
(↓70 - ↓36)

เมตาโบไลต์
โอ้-
คลาริโทรมัยซิน

14- ↑42
(↑ 16 - ↑ 73)

↑47
(↑ 21 - ↑ 80)

↔

เอทิล เอสตราไดออลเอ 0.035 มก. (ในรูปแบบ 
Ortho-Novum®1/35)

200 มก. QD
× 14 วัน;
200 มก. BID
× 14 วัน

10 ↓20
(↓ 33 ถึง ↓ 3)

↔ §

และ
Norethindroneเอ 1 มก. (ในรูปแบบ Ortho-

โนวุม®1/35)
↓19

(↓ 30 ถึง ↓ 7)
↓16

(↓ 27 ถึง ↓ 3)
§

ฟลูโคนาโซล 200 มก. QD 200 มก. QD 19 ↔ ↔ ↔
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× 14 วัน;
200 มก. BID
× 14 วัน

คีโตโคนาโซลเอ 400 มก. QD 200 มก. QD
× 14 วัน;
200 มก. BID
× 14 วัน

21 ↓72
(↓ 80 - ↓ 60)

↓44
(↓ 58 - ↓ 27)

§

ไรฟาบูตินเอ QD . 150 หรือ 300 มก 200 มก. QD
× 14 วัน;
200 มก. BID
× 14 วัน

19 ↑17
(↓ 2 - ↑ 40)

↑28
(↑ 9 - ↑ 51)

↔

เมตาโบไลต์ 25-O-
desacetyl-
ไรฟาบูติน

↑24
(↓ 16 - ↑ 84)

↑29
(↓ 2 - ↑ 68)

↑22
(↓14 - ↑74)

ไรแฟมปินเอ 600 มก. QD 200 มก. QD
× 14 วัน;
200 มก. BID
× 14 วัน

14 ↑11
(↓ 4 - ↑ 28)

↔ §

§ = Cนาทตีํ่ากว่าระดับที่ตรวจพบได้ของการทดสอบ
↑ = เพิ่มขึ้น ↓ = ลดลง ↔ = ไม่มผีล
เอสําหรับข้อมูลเกี่ยวกับคําแนะนําทางคลินิก โปรดดูปฏิกิริยาระหว่างยา
ขวิชากุมารเวชศาสตรอ์ายุตั้งแต่ 6 เดือนถึง 12 ปี
คการออกแบบกลุ่มคูข่นาน n สําหรับ nevirapine +lopinavir/ritonavir, n สําหรับ lopinavir/ritonavir เพียงอย่างเดียว

ข้อบ่งใช้และการใชง้าน
ยาเม็ด Lamivudine, Stavudine และ Nevirapine ใชส้ําหรับรักษาผู้ติดเชื้อ HIV-1 ประเด็นต่อ
ไปนีค้วรพิจารณาเมื่อเริ่มการรักษาด้วยยาเม็ด Lamivudine, Stavudine และ Nevirapine:

• จากความเป็นพิษต่อตับที่ร้ายแรงและเป็นอันตรายถึงชีวิตที่พบในการศึกษาที่มีการควบคุมและไม่มี
การควบคุม ไม่ควรให้ยาเนวิราพีนในผู้ใหญ่เพศหญิงที่มีจํานวนเซลล์ CD4+ มากกว่า 250 เซลล์/มม.
3หรือในผู้ใหญเ่พศชายทีม่ีจํานวนเซลล์ CD4+ มากกว่า 400 เซลล/์มม.3เว้นแต่ผลประโยชน์จะมี
มากกว่าความเสี่ยง (ดูคํา เตือน)

• การใช้ยาเนวิราพนีขนาด 200 มก. ต่อวันเป็นระยะเวลา 14 วันเพื่อลดความถี่ของการเกิดผื่นขึ้น (ดู
คํา เตือน ปริมาณการใช้ และการบริหาร )

ข้อห้าม
เม็ดยา Lamivudine, Stavudine และ Nevirapine มขี้อห้ามในผู้ป่วยที่มีอาการแพอ้ย่างมีนัย
สําคัญทางคลินิกกับส่วนประกอบใด ๆ ที่มีอยู่ในสูตร
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คําเตือน
ยาเม็ดลามิวูดีน สตาวูดีน และเนวิราพีนไม่ควรรับประทานควบคูก่ับสูตรที่ประกอบด้วยยาสามชนิด 
ควรปรึกษาข้อมูลการสั่งจ่ายยาทีค่รบถ้วนสําหรับยาทั้งหมดที่ไดร้ับการพิจารณาให้ใชร้่วมกับยาเม็ด 
Lamivudine, Stavudine และ Nevirapine ก่อนเริ่มการรักษาด้วยยาเม็ด Lamivudine, 
Stavudine และ Nevirapine

ลามิวูดีนและสตาวดูีน
กรดแลคตกิ/ตับอย่างรุนแรงที่มีภาวะไขมันพอกตับ:
มีรายงานรายงานเกี่ยวกับภาวะกรดแลคติกและตับอย่างรุนแรงที่มภีาวะไขมันพอกตับ รวมถึงกรณีที่
เสียชีวิตด้วยการใชอ้ะนาลอกที่เป็นนิวคลโีอไซดเ์พียงอย่างเดียวหรือร่วมกัน รวมทั้งลามวิูดีนและส
ตาวูดีน กรณเีหล่านีส้่วนใหญอ่ยู่ในผู้หญิง โรคอ้วนและการสัมผัสนิวคลีโอไซดเ์ป็นเวลานานอาจเป็น
ปัจจัยเสี่ยง ควรใชค้วามระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อให้ lamivudine และ stavudine กับผู้ป่วยที่มี
ปัจจัยเสี่ยงทีท่ราบสําหรับโรคตับ อย่างไรก็ตาม มีรายงานผู้ป่วยที่ยังไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง การรักษา
ด้วยลามิวูดีนและ/หรือสตาวดูีนควรระงับในผู้ป่วยทีพ่ัฒนาผลการวิจัยทางคลินิกหรือทางห้องปฏิบัติ
การที่บ่งชี้ถึงภาวะกรดแลคติกหรือความเป็นพิษต่อตับอย่างเด่นชัด

อาการเหนื่อยล้าทั่วไป อาการทางเดินอาหาร (คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง และนํ้าหนักลดโดยไม่ทราบ
สาเหต)ุ อาการระบบทางเดินหายใจ (หายใจเร็วและหายใจลําบาก); หรืออาการทางระบบประสาท (รวม
ทั้งอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ ดูอาการทางระบบประสาท) อาจบ่งบอกถึงการพัฒนาของอาการ
แสดงภาวะแลคเตตในเลือดสูง หรือกลุ่มอาการกรดแลคติก

ลามิวูดีน
ในผูป้่วยเด็กที่มปีระวัติเคยได้รับยาต้านไวรัส nucleoside ประวัตขิองตับอ่อนอักเสบ หรือ
ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่สําคัญในการพัฒนาตับอ่อนอักเสบ ควรใช้ Lamivudine ด้วยความ
ระมัดระวัง ควรหยุดการรักษาด้วย Lamivudine ทันที หากมีอาการทางคลินิก อาการ หรือ
ความผิดปกตใินห้องปฏิบัติการที่บ่งบอกถึงตับอ่อนอักเสบ (ดู อาการไมพ่ึงประสงค์ )

ความแตกต่างที่สําคัญระหว่างผลิตภัณฑท์ี่มีลามิวูดีน:
ยาเม็ด Lamivudine, Stavudine และ Nevirapine มปีริมาณสารออกฤทธิท์ี่เหมือนกัน 
(lamivudine) ทีสู่งกว่าในยาเม็ด EPIVIR-HBV และสารละลายในช่องปาก EPIVIR-HBV ไดร้ับการ
พัฒนาสําหรับผู้ป่วยโรคตับอักเสบบเีรื้อรัง ยาเม็ด Lamivudine, Stavudine และ Nevirapine 
ไม่ควรรับประทานร่วมกับ lamivudine, EPIVIR-HBV, RETROVIR, TRIZIVIR® หรือ 
EPZICOM

อาการกําเริบของโรคตับอักเสบหลังการรักษา:
ในการทดลองทางคลินิกในผูป้่วยทีไ่ม่ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการรักษาด้วยลามิวูดีนสําหรับโรคตับอักเสบบี
เรื้อรัง หลักฐานทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการของการกําเริบของโรคตับอักเสบได้พัฒนาขึ้น
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หลังจากหยุดยาลามิวูดีน การกําเริบเหล่านี้ไดร้ับการตรวจพบโดยหลักโดยระดับ ALT ในซีรัม นอก
เหนือไปจากการเกิดขึ้นใหมข่อง HBV DNA แม้ว่าเหตุการณส์่วนใหญด่เูหมือนจะจํากัดตัวเอง แต่ก็มี
รายงานผู้เสียชีวิตในบางกรณี มกีารรายงานเหตุการณ์ทีค่ล้ายคลึงกันจากประสบการณ์หลังการขาย
หลังจากการเปลี่ยนแปลงจากสูตรการรักษาเอชไอวีทีม่ี lamivudine เป็นสูตรที่ไม่มี lamivudine 
ในผูป้่วยที่ติดเชื้อ HIV และ HBV ไม่ทราบความสัมพันธเ์ชิงสาเหตุกับการหยุดใชย้าลามิวูดีน ผู้ป่วย
ควรได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดด้วยการติดตามผลทั้งทางคลินิกและทางห้องปฏิบัตกิารเป็น
เวลาอย่างน้อยหลายเดือนหลังจากหยุดการรักษา มหีลักฐานไม่เพียงพอทีจ่ะระบุไดว้่าการเริ่มต้นใหม่
ของ lamivudine ส่งผลต่อการกําเริบของโรคตับอักเสบหลังการรักษาหรือไม่

ใช้กับระบบการปกครองแบบ Interferon และ Ribavirin:การศึกษาในหลอดทดลองแสดงให้
เห็นว่าไรโบวิรินสามารถลดการเกิดฟอสโฟรีเลชันของสารอะนาล็อกของไพริมิดีน นิวคลีโอไซด์ เช่น 
ลามิวูดีน แม้ว่าจะไม่มหีลักฐานเกี่ยวกับปฏิกิริยาทางเภสัชจลนศาสตร์หรือเภสัชพลศาสตร์ (เช่น การ
สูญเสียการปราบปรามของไวรัส HIV/HCV) เมื่อให้ ribavirin ร่วมกับ lamivudine ในผู้ป่วยทีต่ิด
เชื้อ HIV/HCV ร่วมกัน (ดู เภสัชวิทยาทางคลินิก: ปฏิกิริยาระหว่างยา )การชดเชยของตับ (เสีย
ชีวิตบางส่วน) เกิดขึ้นในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV/HCV ที่ไดร้ับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสร่วมกัน
สําหรับ HIV และ interferon alfa ที่มีหรือไม่มี ribavirinผู้ป่วยทีไ่ดร้ับ interferon alfa ที่มี
หรือไม่มี ribavirin และ EPIVIR ควรไดร้ับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดสําหรับความเป็นพิษที่
เกี่ยวข้องกับการรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง decompensation ของตับ การเลิกใช้ EPIVIR ควรได้
รับการพิจารณาตามความเหมาะสมทางการแพทย์ ควรพิจารณาลดขนาดยาหรือหยุดการให้ยา 
interferon alfa, ribavirin หรือทั้งสองอย่างด้วย หากสังเกตพบความเป็นพิษทางคลินิกทีแ่ย่ลง 
รวมถึงการเสื่อมสภาพของตับ (เช่น Childs Pugh >6) (ดขู้อมูลการสั่งจ่ายยา interferon และ 
ribavirin ฉบับสมบูรณ์)

สตาวูดีน

อาการทางระบบประสาท:
พบความอ่อนแอของมอเตอร์ในผู้ป่วยที่ไดร้ับยาต้านไวรัสร่วมกันรวมทั้ง stavudine กรณีเหล่านี้
ส่วนใหญเ่กิดขึ้นในภาวะกรดแลคติก วิวัฒนาการของความอ่อนแอของมอเตอรอ์าจเลียนแบบการนํา
เสนอทางคลินิกของโรค Guillain-Barré (รวมถึงภาวะทางเดินหายใจล้มเหลว) อาการอาจดําเนิน
ต่อไปหรือแย่ลงหลังจากหยุดการรักษา

มีรายงานผู้ป่วยทีร่ับการรักษาด้วยยาสตาวูดีนเกี่ยวกับเส้นประสาทส่วนปลายซึ่งมีอาการชา รู้สึก
เสียวซ่า หรือปวดทีม่ือหรือเท้า โรคระบบประสาทส่วนปลายเกิดขึ้นบ่อยขึ้นในผู้ป่วยทีเ่ป็นโรคเอชไอวี
ขั้นสูง มปีระวัติเกี่ยวกับเส้นประสาทส่วนปลาย หรือในผู้ป่วยทีไ่ด้รับยาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเส้น
ประสาทส่วนปลาย ซึ่งรวมถึงยาดิดาโนซีน (ดู อาการไม่พึงประสงค์ )

ตับอ่อนอักเสบ:
ตับอ่อนอักเสบที่ร้ายแรงและไมร่้ายแรงเกิดขึ้นระหว่างการรักษาเมื่อ stavudine เป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบการปกครองแบบผสมผสานทีร่วม didanosine ที่มหีรือไม่มีไฮดรอกซยีูเรียในผู้ป่วยทีม่ี
ประสบการณท์ั้งที่ไร้เดียงสาและการรักษาโดยไม่คํานึงถึงระดับของ
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ภูมิคุ้มกัน การใช้ยา stavudine และ didanosine (มีหรือไม่มี hydroxyurea) และยาอื่น ๆ ทีเ่ป็น
พิษต่อตับอ่อนควรระงับในผู้ป่วยทีส่งสัยว่าเป็นตับอ่อนอักเสบ ควรให้ stavudine กลับคืนสภาพ
เดิมหลังจากได้รับการยืนยันการวินิจฉัยโรคตับอ่อนอักเสบด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษและ
ติดตามผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด สูตรใหม่ไมค่วรมีทั้งไดดาโนซีนหรือไฮดรอกซียูเรีย

เนวิราพีน
ทั่วไป:
อาการไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงที่สุดทีเ่กี่ยวข้องกับเนวริาพีน ได้แก่ ตับอักเสบ/ตับวาย, กลุ่มอาการ
สตเีวนส์ - จอห์นสัน, เนื้องอกทีผ่ิวหนังชั้นนอกที่เป็นพิษ และปฏิกิริยาภูมิไวเกิน โรคตับอักเสบ/ตับ
วายอาจสัมพันธ์กับสัญญาณของภาวะภูมิไวเกิน ซึ่งอาจรวมถึงผื่นรุนแรงหรือผื่นที่มาพร้อมกับไข้ 
อาการป่วยไขท้ั่วไป อ่อนล้า ปวดกล้ามเนื้อหรือข้อ แผลพุพอง แผลในช่องปาก เยื่อบุตาอักเสบ บวมที่
ใบหน้า eosinophilia, granulocytopenia, ต่อมนํ้าเหลืองหรือไต ความผิดปกติ

ในช่วง 18 สัปดาห์แรกของการบําบัดด้วยเนวิราพีนเป็นช่วงวิกฤตซึ่งจําเป็นต้องมีการตรวจ
ติดตามทางคลินิกและในห้องปฏิบัตกิารของผู้ป่วยอย่างเข้มข้นเพื่อตรวจหาเหตุการณ์ทีต่ับและ
ปฏิกิริยาทางผิวหนังทีอ่าจเป็นอันตรายถึงชีวิต. ยังไม่มีการกําหนดความถี่ในการตรวจสอบที่เหมาะ
สมที่สุดในช่วงเวลานี้ ผูเ้ชี่ยวชาญบางคนแนะนําให้ติดตามผลทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการบ่อย
กว่าเดือนละครั้ง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะรวมถึงการเฝ้าติดตามการทดสอบการทํางานของตับที่
การตรวจวัดพื้นฐาน ก่อนการเพิ่มขนาดยาและในสองสัปดาห์หลังการให้ยาเพิ่มขึ้น หลังจากช่วง 18 
สัปดาหแ์รก การตรวจติดตามทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการเป็นประจําควรดําเนินต่อไปตลอด
การรักษาด้วยยาเนวิราพีน นอกจากนี้ การใช้ยาเนวริาพนีขนาด 200 มก. ต่อวันเป็นเวลา 14 วัน
แสดงใหเ้ห็นว่าสามารถลดความถีข่องการเกิดผื่นได้

ปฏิกิริยาทางผิวหนัง:
มีรายงานการเกิดปฏิกิริยาทางผิวหนังที่รุนแรงและเป็นอันตรายถึงชีวิต รวมทั้งกรณทีีเ่สียชีวิตได้ 
โดยเกิดขึ้นบ่อยที่สุดในช่วง 6 สัปดาหแ์รกของการรักษา สิ่งเหล่านีร้วมถึงกรณขีอง Stevens-
Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis และปฏิกิริยาภูมิไวเกินทีม่ีลักษณะเป็นผื่น 
การค้นพบตามรัฐธรรมนูญ และความผิดปกติของอวัยวะรวมทั้งตับวาย ในการทดลองทางคลินิกที่มี
การควบคุม พบผื่นระดับ 3 และ 4 ในช่วง 6 สัปดาห์แรกใน 1.5% ของผู้ที่ไดร้ับ nevirapine เทียบ
กับ 0.1% ของผู้ป่วยทีไ่ด้รับยาหลอก

ผู้ป่วยทีม่ีอาการหรืออาการแสดงของปฏิกิริยาทางผิวหนังอย่างรุนแรงหรือปฏิกิริยาภูมิไวเกิน (รวม
ถึงแต่ไม่จํากัดเพียง ผื่นหรือผื่นรุนแรงร่วมกับไข้ อาการป่วยไข้ทั่วไป อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อหรือ
ข้อ แผลพุพอง แผลในช่องปาก เยื่อบุตาอักเสบ ใบหน้าบวมนํ้า และ/ หรือตับอักเสบ, eosinophilia, 
granulocytopenia, lymphadenopathy และความผิดปกติของไต) ต้องหยุดยาเนวิราพนีอย่าง
ถาวรและรีบไปพบแพทย์ทันที (ดูคําแนะนํา ในการรักษา ) ห้ามเริ่มให้ยาเนวิราพนีอีกครั้งตามผื่นที่
ผิวหนังอย่างรุนแรง ผื่นทีผ่ิวหนังร่วมกับ transaminases ทีเ่พิ่มขึ้นหรืออาการอื่นๆ หรือปฏิกิริยา
ภูมิไวเกิน

หากผู้ป่วยต้องสงสัยว่ามผีื่นทีเ่กี่ยวข้องกับเนวิราพีน ควรทําการทดสอบการทํางานของตับ ผู้ป่วยที่
มีระดับ AST หรือ ALT ที่เกี่ยวข้องกับผื่นขึ้นควรเลิกใชย้าเนวิราพนีอย่างถาวร
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การบําบัดด้วยยาเนวริาพีนต้องเริ่มด้วยระยะเวลานําเข้า 14 วันที่ 200 มก./วัน (4 มก./กก./วัน ในผู้
ป่วยเด็ก) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าลดความถีข่องการเกิดผื่นขึ้นได้ หากพบว่ามีผื่นขึ้นในช่วงระยะเวลาก่อน
กําหนด ไม่ควรเพิ่มขนาดยาจนกว่าผื่นจะหายไป (ดใูนการให้สารอาหาร และการบริหาร ) ผู้ป่วยควรได้
รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดหากมีผื่นทีม่ีความรุนแรงเกิดขึ้น ความล่าช้าในการหยุดการรักษาด้วย
เนวิราพนีหลังจากเริ่มมีผื่นแดง อาจส่งผลให้เกิดปฏิกิริยารุนแรงขึ้น

ผู้หญิงมีความเสี่ยงสูงกว่าผู้ชายที่จะเป็นผื่นแดงร่วมกับยาเนวิราพีน

ในการทดลองทางคลินิก การใช้ prednisone ร่วมกัน (40 มก./วัน ในช่วง 14 วันแรกของการใช้ยา
เนวิราพีน) มคีวามเกี่ยวข้องกับอุบัติการณแ์ละความรุนแรงของผื่นทีเ่พิ่มขึ้นในช่วง 6 สัปดาห์แรก
ของการรักษาด้วยยาเนวิราพีน ดังนั้นจึงไม่แนะนําให้ใช้เพรดนโิซนเพื่อป้องกันผื่นทีเ่กี่ยวข้องกับเนวิ
ราพีน

เหตุการณ์ตับ:
มีรายงานผู้ป่วยทีร่ักษาด้วยยาเนวิราพีน ผู้ป่วยทีร่ักษาด้วยยาเนวิราพีน มีรายงานผู้ป่วยทีร่ักษาด้วย
ยาเนวิราพีน อาการรุนแรง คุกคามถึงชีวิต และในบางกรณีถึงขั้นเสียชีวิต ซึ่งรวมถึงตับอักเสบ
เฉียบพลันและรุนแรง ในการทดลองทางคลินิกทีค่วบคุม เหตุการณ์ทีต่ับตามอาการโดยไม่คํานึงถึง
ความรุนแรงเกิดขึ้นใน 4% (ช่วง 0% ถึง 11%) ของผู้ป่วยที่ได้รับ nevirapine และ 1.2% ของผู้
ป่วยในกลุ่มควบคุม

ความเสี่ยงของเหตุการณ์ตับตามอาการโดยไม่คํานึงถึงความรุนแรงมีมากที่สุดใน 6 สัปดาห์แรกของ
การรักษา ความเสี่ยงยังคงเพิ่มขึ้นในกลุ่มยาเนวิราพีน เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมตลอด 18 สัปดาห์
ของการรักษา อย่างไรก็ตาม เหตุการณต์ับอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาระหว่างการรักษา ในบางกรณี ผู้
ป่วยทีม่ีอาการไมเ่ฉพาะเจาะจง คือ อาการหรืออาการแสดงของความเหนื่อยล้า วิงเวียน เบื่ออาหาร 
คลื่นไส้ ดีซ่าน ตับอ่อนแรงหรือตับโต โดยมีหรือไม่มีระดับ transaminase ในซรีัมผิดปกตใินขั้นต้น 
พบผื่นในผู้ป่วยประมาณครึ่งหนึ่งทีม่ีอาการไมพ่ึงประสงค์จากตับ ไข้และอาการคล้ายไขห้วัดใหญม่า
พร้อมกับเหตุการณบ์างอย่างในตับเหล่านี้ เหตุการณ์บางอย่าง โดยเฉพาะในผู้ทีม่ีอาการผื่นขึ้นและ
อาการอื่นๆ ได้พัฒนาไปสู่ความล้มเหลวของตับที่มีระดับเอนไซม์ transaminase สูงขึ้น โดยมีหรือ
ไม่มีภาวะบิลริูบินในเลือดสูง ไข้สมองจากตับ thromboplastin บางส่วนเป็นเวลานานหรือ 
eosinophilia ผู้ป่วยทีม่ีอาการหรืออาการแสดงของโรคตับอักเสบควรได้รับการแนะนําให้หยุดยาเน
วิราพีนและไปพบแพทย์ทันที ซึ่งรวมถึงการทดสอบการทํางานของตับด้วย

ควรทําการทดสอบการทํางานของตับทันทีหากผู้ป่วยมีอาการหรืออาการแสดงทีบ่่งบอกถึงโรค
ตับอักเสบและ/หรือปฏิกิริยาภูมิไวเกิน ควรทําการทดสอบการทํางานของตับทันทีสําหรับผู้ป่วย
ทุกรายที่มีผื่นขึ้นในช่วง 18 สัปดาห์แรกของการรักษา แพทยแ์ละผู้ป่วยควรระมัดระวังอาการ
หรืออาการแสดงของโรคตับอักเสบ เช่น เหนื่อยล้า วิงเวียน เบื่ออาหาร คลื่นไส้ ดีซ่าน บิลริูบิน
ในปัสสาวะ อุจจาระเป็นกรด ตับอ่อนหรือตับโต การวินิจฉัยความเป็นพิษต่อตับควรพิจารณาใน
การตั้งค่านี้ แม้ว่าการทดสอบการทํางานของตับในขั้นต้นจะเป็นแบบปกติหรือสามารถวินิจฉัย
ทางเลือกอื่นได้ (ดูคําแนะนําในการให้สารอาหาร และการบริหาร ).
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หากอาการทางคลินิกของตับอักเสบหรือเอนไซม์ transaminase สูงขึ้นร่วมกับผื่นหรืออาการทาง
ระบบอื่นๆ ควรเลิกใช้ nevirapine อย่างถาวร ห้ามรีสตาร์ทเนวิราพีนหลังพักฟื้น ในบางกรณี 
อาการบาดเจ็บทีต่ับจะดําเนินไปแม้จะหยุดการรักษา

ผู้ป่วยทีม่ีความเสี่ยงสูงสุดต่อเหตุการณต์ับ ซึ่งรวมถึงเหตุการณท์ี่อาจถึงแกช่ีวิตได้ คือสตรีที่มี
จํานวนเซลล์ CD4+ สูง โดยทั่วไป ในช่วง 6 สัปดาห์แรกของการรักษา ผู้หญิงมคีวามเสี่ยงสูงกว่า
ผู้ชายสามเท่าสําหรับอาการ มักเกี่ยวข้องกับผื่น เหตุการณ์ตับ (5.8% เทียบกับ 2.2%) และผู้ป่วยทีม่ี
จํานวนเซลล์ CD4+ สูงขึ้นเมื่อเริ่มใชย้าเนวิราพีน มีความเสี่ยงสูงทีจ่ะเกิดอาการตับจากการใชย้าเนวิ
ราพีน ในการทบทวนย้อนหลัง ผู้หญิงที่มี CD4+ จํานวนเซลล์ >250 เซลล์/mm3มีความเสี่ยงทีจ่ะ
เกิดอาการไมพ่ึงประสงค์จากตับเพิ่มขึ้น 12 เท่า เมื่อเทียบกับผู้หญิงที่มีจํานวนเซลล์ CD4+ <250 
เซลล์/มม.3(11% เทียบกับ 0.9%) พบความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในผู้ชายที่มีจํานวนเซลล์ CD4+ >400 
เซลล/์mm3(6.3% เทียบกับ 1.2% สําหรับผู้ชายทีม่ีจํานวนเซลล์ CD4+ <400 เซลล/์mm3). 
อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยทุกราย โดยไม่คํานึงถึงเพศ จํานวนเซลล์ CD4 + หรือประวัติการรักษาด้วยยา
ต้านไวรัส ควรไดร้ับการตรวจสอบความเป็นพิษต่อตับ เนื่องจากมีการรายงานเหตุการณไ์มพ่ึง
ประสงค์จากตับในจํานวนเซลล์ CD4+ ทั้งหมด การติดเชื้อร่วมกับไวรัสตับอักเสบบหีรือซี และ/หรือ
การทดสอบการทํางานของตับทีเ่พิ่มขึ้นในช่วงเริ่มต้นของการรักษาด้วยยาเนวิราพีน สัมพันธก์ับ
ความเสี่ยงทีจ่ะเกิดอาการในภายหลังมากขึ้น (6 สัปดาห์ขึ้นไปหลังจากเริ่มใช้ยาเนวิราพีน) และการ
เพิ่มขึ้นของ AST หรือ ALT ที่ไม่มีอาการ

นอกจากนี้ มีรายงานการเกิดพิษต่อตับอย่างรุนแรง (รวมถึงความล้มเหลวของตับที่ต้องปลูกถ่ายใน
ครั้งเดียว) ในบุคคลทีไ่ม่ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาเนวริาพีนหลายขนาดในการตั้งค่าของการป้องกัน
โรคหลังการสัมผัส ซึ่งเป็นการใช้ทีไ่ม่ไดร้ับการอนุมัติ

เนื่องจากระดับเนวิราพนีที่เพิ่มขึ้นและการสะสมของเนวิราพีนอาจสังเกตพบในผู้ป่วยโรคตับขั้น
รุนแรง จึงไม่ควรให้ยาเนวริาพีนแก่ผู้ป่วยที่มีภาวะตับวายรุนแรง(ดู เภสัชวิทยาคลินิก เภสัช
จลนศาสตร์ในประชากรพิเศษ: การด้อยค่าของตับ; ข้อควรระวัง; ทั่วไป).

ความต้านทาน
เนวิราพีนไมค่วรใช้เป็นยาเดี่ยวในการรักษา HIV-1 หรือเสริมเป็นยาตัวเดียวสําหรับการรักษาที่ล้ม
เหลว เช่นเดียวกับยากลุ่ม non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors อื่นๆ ไวรัสที่
ดื้อยาจะปรากฏอย่างรวดเร็วเมื่อให้ nevirapine เป็นยาเดี่ยว การเลือกยาต้านไวรัสชนิดใหม่ร่วมกับ
เนวิราพีนควรพิจารณาถึงศักยภาพในการดื้อยาข้ามกลุ่ม เมื่อหยุดใชย้าต้านไวรัสทีม่ีเนวิราพีน ควร
คํานึงถึงครึ่งชีวิตทีย่าวนานของเนวิราพีนด้วย หากยาต้านรีโทรไวรัสทีม่ีครึ่งชีวิตสั้นกว่าเนวิราพีนถูก
หยุดพร้อมกัน ความเข้มข้นของเนวิราพีนในพลาสมาในระดับตํ่าเพียงอย่างเดียวอาจคงอยูเ่ป็นเวลา
หนึ่งสัปดาหห์รือนานกว่านั้น และอาจเกิดการดื้อต่อไวรัสในภายหลัง

สาโทเซนต์จอห์น:
ไม่แนะนําใหใ้ช้สาโทเซนต์จอห์น (hypericum perforatum) หรือสาโทเซนต์จอห์นที่มีผลิตภัณฑ์
และเนวิราพีนร่วมกัน การบริหารร่วมกันของสารยับยั้งการย้อนกลับของ non-nucleoside 
reverse transcriptase (NNRTIs) รวมถึง nevirapine กับสาโทเซนต์จอห์นคาดว่าจะลดความ
เข้มข้นของ NNRTI ลงอย่างมากและอาจส่งผลให้ตํ่ากว่าที่เหมาะสม
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ระดับของเนวิราพีนและนําไปสู่การสูญเสียการตอบสนองทางไวรัสวิทยาและอาจมีการดื้อต่อเนวิราพี
นหรือระดับของ NNRTIs

ข้อควรระวัง
ลามิวูดีน สตาวูดีน และเนวิราพีน:
ภูมิคุ้มกันสร้างภูมคิุ้มกันซินโดรม: มีรายงานผู้ป่วยทีร่ับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสร่วมกัน ได้แก่ ลา
มิวูดีน สตาวูดีน และเนวริาพีน ในช่วงเริ่มต้นของการรักษาด้วยยาต้านไวรัสร่วมกัน ผู้ป่วยทีม่ีการ
ตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันอาจพัฒนาการตอบสนองการอักเสบต่อการติดเชื้อฉวยโอกาสที่
อ่อนแอหรือตกค้าง (เช่นมัยโคแบคทเีรียม เอเวยีมการติดเชื้อ, ไซโตเมกาโลไวรัส,Pneumocystis 
jirovecii โรคปอดบวม[PCP] หรือวัณโรค) ซึ่งอาจจําเป็นต้องมกีารประเมินและการรักษาเพิ่มเติม

การแจกจ่ายไขมัน:การกระจาย/การสะสมของไขมันในร่างกายรวมถึงโรคอ้วนลงพุง การขยายตัว
ของไขมันส่วนหลัง (โคกควาย) การสูญเสียส่วนปลาย การสูญเสียใบหน้า การขยายเต้านม และ "
ลักษณะหมอนอิง" ในผู้ป่วยทีไ่ด้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส กลไกและผลที่ตามมาในระยะยาวของ
เหตุการณเ์หล่านีย้ังไมเ่ป็นที่ทราบแน่ชัด ยังไม่ไดส้ร้างความสัมพันธเ์ชิงสาเหตุ

ผู้ป่วยที่มกีารทํางานของไตบกพร่อง:ไม่แนะนําให้ใช้ยาเม็ดผสม Lamivudine, Stavudine และ 
Nevirapine สําหรับผู้ป่วยทีม่ี CrCL ≤50 mL / min หรือสําหรับผูป้่วยที่ไดร้ับการฟอกไต

หากจําเป็นต้องปรับขนาดยา ไมค่วรให้ยาเม็ดผสมลามิวูดีน สตาวูดีน และเนวิราพีน เนื่องจากยาเม็ด
นี้มีส่วนผสมของลามิวูดีน สตาวดูีน และเนวิราพีนในปริมาณคงที่

ลามิวูดีน
ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีและไวรัสตับอักเสบบีร่วมด้วย:ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของ 
lamivudine ยังไมไ่ด้รับการจัดตั้งขึ้นสําหรับการรักษาโรคตับอักเสบบีเรื้อรังในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV 
และ HBV แบบคู่ ในผู้ป่วยทีไ่ม่ติดเชื้อ HIV ทีไ่ด้รับ lamivudine สําหรับโรคตับอักเสบบีเรื้อรัง มี
การตรวจพบ HBV ที่ดื้อยา lamivudine และสัมพันธ์กับการตอบสนองต่อการรักษาทีล่ดลง (ดู
ข้อมูลเพิ่มเติมในแพ็คเกจ EPIVIR-HBV ในเอกสารแทรก)

มีรายงานการเกิดของไวรัสตับอักเสบบีชนิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดื้อต่อ lamivudine ในผู้ป่วยที่
ติดเชื้อ HIV ทีไ่ด้รับยาต้านไวรัสทีม่ีส่วนผสมของ lamivudine เมื่อมีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
พร้อมกัน นอกจากนีย้ังมีรายงานการกําเริบของโรคตับอักเสบหลังการรักษา (ดคูํา เตือน )

เนวิราพีน
ทั่วไป:
อาการไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงที่สุดทีเ่กี่ยวข้องกับเนวริาพีน ได้แก่ ตับอักเสบ/ตับวาย, กลุ่มอาการ
สตเีวนส์ - จอห์นสัน, เนื้องอกทีผ่ิวหนังชั้นนอกที่เป็นพิษ และปฏิกิริยาภูมิไวเกิน โรคตับอักเสบ/ตับ
วายอาจแยกได้หรือสัมพันธ์กับสัญญาณของภาวะภูมิไวเกิน ซึ่งอาจรวมถึงผื่นรุนแรงหรือผื่นขึ้น
พร้อมกับไข้ อาการทั่วไป
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วิงเวียน, เหนื่อยล้า, ปวดกล้ามเนื้อหรือข้อต่อ, แผลพุพอง, แผลในช่องปาก, เยื่อบุตาอักเสบ, ใบหน้า
บวมนํ้า, eosinophilia, granulocytopenia, ต่อมนํ้าเหลืองหรือความผิดปกติของไต (ดคูําเตือน
).

เนวิราพีนถูกเผาผลาญอย่างกว้างขวางโดยตับและเมแทบอลิซึมของเนวิราพีนจะถูกกําจัดโดยไต
อย่างกว้างขวาง ในผู้ป่วยทีไ่ด้รับการฟอกไตเรื้อรัง จะมีการระบุขนาดยาเพิ่มเติม 200 มก. หลังการ
ฟอกไตในแต่ละครั้ง สารเนวริาพนีอาจสะสมในผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกไต อย่างไรก็ตาม ไม่ทราบถึง
ความสําคัญทางคลินิกของการสะสมนี(้ดู เภสัชวิทยาคลินิก เภสัชจลนศาสตร์ในประชากรพิเศษ: 
การด้อยค่าของไต; ปริมาณและการบริหาร การปรับขนาดยา).

ยังไม่ชัดเจนว่าจําเป็นต้องมีการปรับขนาดยาสําหรับผู้ป่วยที่มีความบกพร่องของตับในระดับเล็กน้อย
ถึงปานกลางหรือไม่ เนื่องจากประชากรกลุ่มนีไ้ม่มีข้อมูลทางเภสัชจลนศาสตรข์องขนาดยาหลาย
ขนาด อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยที่มีความบกพร่องของตับในระดับปานกลางและนํ้าในช่องท้องอาจมีความ
เสี่ยงที่จะสะสมเนวิราพีนในระบบไหลเวียนโลหิต ควรใชค้วามระมัดระวังเมื่อให้เนวิราพีนแกผู่้ป่วยที่ตับ
บกพร่องในระดับปานกลาง ไมค่วรใหย้า Nevirapine แก่ผู้ป่วยทีม่ีภาวะตับบกพร่องอย่างรุนแรง(ดู
คํา เตือน; เภสัชวิทยาคลินิก, เภสัชจลนศาสตร์ในประชากรพิเศษ: การด้อยค่าของตับ).

ระยะเวลาของผลประโยชน์ทางคลินิกจากการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอาจถูกจํากัด ผู้ป่วยทีไ่ดร้ับ 
nevirapine หรือการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอื่น ๆ อาจยังคงพัฒนาการติดเชื้อฉวยโอกาสและภาวะ
แทรกซ้อนอื่น ๆ ของการติดเชื้อ HIV-1 ดังนั้นควรอยู่ภายใตก้ารสังเกตทางคลินิกอย่างใกล้ชิดโดย
แพทย์ที่มีประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรค HIV-1 ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อใหเ้นวิราพนีเป็นส่วนหนึ่งของยาต้านไวรัส ควรปรึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ทีส่มบูรณ์สําหรับส่วน
ประกอบในการรักษาแต่ละอย่างก่อนเริ่มการรักษา

ข้อมูลสําหรับผู้ป่วย ยาเม็ด Lamivudine, 
Stavudine และ Nevirapine:
ยาเม็ด Lamivudine, Stavudine และ Nevirapine ใช้สําหรับรับประทานทางปากเท่านั้น

ผู้ป่วยควรทราบถึงความสําคัญของการรับประทานยาเม็ดลามิวูดีน สตาวูดีน และเนวิราพีนตาม
กําหนดเวลาการให้ยาเป็นประจํา และเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ได้รับยาเกินขนาด

ผู้ป่วยควรได้รับแจ้งว่ายาเม็ดลามิวดูีน สตาวดูีน และเนวิราพีนไม่ใช่ยารักษาการติดเชื้อเอชไอวี-1 และ
พวกเขาอาจยังคงได้รับความเจ็บป่วยทีเ่กี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี-1 รวมทั้งการติดเชื้อฉวย
โอกาส พวกเขาควรไดร้ับคําแนะนําว่าการรักษาแบบผสมผสานนี้ไม่ไดแ้สดงให้เห็นเพื่อลดความเสี่ยง
ของการแพร่เชื้อ HIV-1 ไปยังผู้อื่นผ่านการติดต่อทางเพศหรือการปนเปื้อนในเลือด

ผู้ป่วยควรได้รับการแนะนําให้อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เมื่อใชย้าเม็ด Lamivudine, Stavudine 
และ Nevirapine
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ผู้ป่วยควรได้รับแจ้งว่าอาจมกีารกระจายหรือสะสมไขมันในร่างกายในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยา
ต้านไวรัส และไมท่ราบสาเหตแุละผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวของภาวะเหล่านี้

ผู้ป่วยควรได้รับแจ้งให้ทานยาเม็ด Lamivudine, Stavudine และ Nevirapine ทุกวันตามที่
กําหนด ผู้ป่วยไมค่วรเปลี่ยนขนาดยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์ หากลืมรับประทานยา ผู้ป่วยควรรับ
ประทานยาในครั้งต่อไปโดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม หากข้ามขนาดยา ผู้ป่วยไมค่วรเพิ่มขนาดยาครั้ง
ต่อไปเป็นสองเท่า ผู้ป่วยควรได้รับคําแนะนําให้รายงานการใชย้าอื่นๆ กับแพทยข์องตน

ลามิวูดีน
ผู้ป่วยควรทราบว่ายาเม็ด Lamivudine, Stavudine และ Nevirapine มีปริมาณสารออกฤทธิท์ี่
เหมือนกัน (lamivudine) ทีสู่งกว่าเช่นเดียวกับยาเม็ด EPIVIR-HBV และสารละลายปากเปล่า หาก
มีการตัดสินใจทีจ่ะรวม lamivudine ไว้ในระบบการรักษา HIV ของผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV และ HBV 
แบบคู่ ควรใชข้นาดยาลามวิูดีนในยาเม็ดผสมลามิวดูีน สตาวูดีน และเนวิราพีน (ไม่ใช่ EPIVIR-HBV)

ผู้ป่วยทีต่ิดเชื้อเอชไอวีและไวรัสตับอักเสบบคีวรไดร้ับแจ้งว่าโรคตับเสื่อมลงในบางกรณีเมื่อหยุดการ
รักษาด้วยลามวิูดีน ผู้ป่วยควรได้รับการแนะนําเพื่อหารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง
กับแพทย์ของตน ผู้ป่วยควรได้รับคําแนะนําว่าขณะนี้ไม่ทราบถึงผลกระทบระยะยาวของ 
lamivudine

พ่อแม่หรือผู้ปกครองควรได้รับการแนะนําให้ติดตามผู้ป่วยเด็กเพื่อดอูาการและอาการแสดงของตับ
อ่อนอักเสบ

ผู้ป่วยควรได้รับแจ้งว่าอาจมกีารกระจายหรือสะสมไขมันในร่างกายในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยา
ต้านไวรัส และไมท่ราบสาเหตแุละผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวของภาวะเหล่านี้

สตาวูดีน:
ผู้ป่วยควรได้รับแจ้งถึงความสําคัญของการรับรู้อาการของ hyperlactatemia หรือ lactic 
acidosis syndrome ในระยะเริ่มต้น ซึ่งรวมถึงการลดนํ้าหนักโดยไม่ทราบสาเหตุ ไม่สบายท้อง 
คลื่นไส้ อาเจียน เหนื่อยล้า หายใจลําบาก และกล้ามเนื้ออ่อนแรง ผู้ป่วยที่มีอาการเหล่านี้ควรไปพบ
แพทย์ทันที อาจจําเป็นต้องยุติการรักษาด้วยยาสตาวดูีน

ผู้ป่วยควรได้รับแจ้งว่าความเป็นพิษที่สําคัญของ stavudine คือโรคระบบประสาทส่วนปลาย ผู้ป่วย
ควรทราบว่าเส้นประสาทส่วนปลายมอีาการชา รู้สึกเสียวซ่า หรือปวดทีม่ือหรือเท้า และควรรายงาน
อาการเหล่านีใ้ห้แพทย์ทราบ ผู้ป่วยควรได้รับคําแนะนําว่าเส้นประสาทส่วนปลายเกิดบ่อยที่สุดในผู้ป่วย
ที่เป็นโรคเอชไอวีระยะลุกลามหรือมีประวัติเกี่ยวกับเส้นประสาทส่วนปลาย และอาจจําเป็นต้องหยุดยา
สตาวูดีนหากเกิดความเป็นพิษ
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ผู้ดูแลเด็กที่ได้รับยาสตาวดูีนควรได้รับคําแนะนําเกี่ยวกับการตรวจหาและการรายงานโรคเส้นประสาท
ส่วนปลาย

เนวิราพีน:
ผู้ป่วยควรได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของการเกิดโรคตับอย่างรุนแรงหรือปฏิกิริยาทางผิวหนังที่
เกี่ยวข้องกับยาเนวิราพีน ซึ่งอาจส่งผลให้เสียชีวิตได้ ผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการหรืออาการของโรคตับหรือ
ปฏิกิริยาทางผิวหนังอย่างรุนแรงควรได้รับคําสั่งให้หยุดยาเนวิราพีนและไปพบแพทย์ทันที รวมถึง
การเฝ้าติดตามผลทางห้องปฏิบัติการ อาการของโรคตับ ได้แก่ อาการอ่อนล้า วิงเวียน เบื่ออาหาร 
คลื่นไส้ ตัวเหลือง อุจจาระเป็นกรด ตับแข็ง หรือตับโต อาการของผิวหนังอย่างรุนแรงหรือปฏิกิริยา
ภูมิไวเกิน ได้แก่ ผื่นที่มาพร้อมกับไข้ อาการป่วยไข้ทั่วไป เหนื่อยล้า ปวดกล้ามเนื้อหรือข้อ แผลพุพอง 
แผลในช่องปาก เยื่อบุตาอักเสบ อาการบวมนํ้าที่ใบหน้า และ/หรือโรคตับอักเสบ

การตรวจติดตามทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการอย่างเข้มข้น ซึ่งรวมถึงการทดสอบการทํางาน
ของตับ เป็นสิ่งจําเป็นในช่วง 18 สัปดาห์แรกของการรักษาด้วยยาเนวิราพีน เพื่อตรวจหาความเป็น
พิษต่อตับและปฏิกิริยาทางผิวหนังที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต อย่างไรก็ตาม โรคตับสามารถเกิดขึ้นได้
หลังจากช่วงเวลานี้ ดังนั้นควรติดตามติดตามเป็นระยะๆ ตลอดการรักษาด้วยยาเนวิราพีน ควรมี
ความระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วง 6 สัปดาห์แรกของการรักษา ซึ่งเป็นช่วงทีม่ีความเสี่ยงสูงสุดทีจ่ะ
เกิดเหตุการณท์ี่ตับและปฏิกิริยาทางผิวหนัง ผู้ป่วยที่มีอาการและอาการของโรคตับอักเสบควรหยุด
ยาเนวิราพีนและไปพบแพทย์ทันที หากเลิกใช้เนวิราพนีเนื่องจากพิษต่อตับ ห้ามเริ่มใหม่ ผู้ป่วย โดย
เฉพาะสตรีที่มจีํานวนเซลล์ CD4+ เพิ่มขึ้นเมื่อเริ่มการรักษาด้วยเนวิราพีน (>250 เซลล/์มม.)3ในผู้
หญิงและ >400 เซลล/์มม.3ในผู้ชาย) มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดเหตุการณ์ทีต่ับ ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับ
ผื่นขึ้นอย่างมาก ผู้ป่วยควรได้รับคําแนะนําว่าการติดเชื้อร่วมกับไวรัสตับอักเสบบีหรือซี และ/หรือการ
ทดสอบการทํางานของตับทีเ่พิ่มขึ้นในช่วงเริ่มต้นของการรักษาด้วยยาเนวิราพนีนั้นสัมพันธ์กับความ
เสี่ยงที่จะเกิดอาการในภายหลัง (6 สัปดาห์ขึ้นไปหลังจากเริ่มใช้ยาเนวิราพีน) และไม่มอีาการเพิ่มขึ้นใน 
AST หรือ ALT (ดูคํา เตือน เหตุการณ์ในตับ )

ผื่นส่วนใหญ่ทีเ่กี่ยวข้องกับ nevirapine เกิดขึ้นภายใน 6 สัปดาห์แรกของการเริ่มต้นการรักษา ผู้
ป่วยควรได้รับคําแนะนําว่าหากมผีื่นขึ้นในช่วงระยะเวลา 2 สัปดาห์ก่อนเข้ารับการรักษา ไม่ควรเพิ่ม
ขนาดยาเนวริาพีนจนกว่าผื่นจะหายไป ผู้ป่วยทีม่ีผื่นควรไดร้ับการประเมินการทํางานของตับทันที ผู้
ป่วยที่มีผื่นรุนแรงหรือแพง้่าย ควรหยุดยาเนวิราพีนทันทีและปรึกษาแพทย์ ไม่ควรให้ยาเนวิราพนีเริ่ม
ใหม่หลังจากเกิดผื่นผิวหนังอย่างรุนแรงหรือเกิดปฏิกิริยาภูมิไวเกิน ผู้หญิงมักมีความเสี่ยงสูงทีจ่ะ
เป็นผื่นที่เกี่ยวข้องกับเนวิราพีน

ไม่ควรใช้ยาคุมกําเนิดและวิธีการคุมกําเนิดแบบฮอร์โมนอื่น ๆ เป็นวิธกีารคุมกําเนิดเพียงวิธีเดียวใน
สตรทีี่รับประทานเนวริาพีน เนื่องจากยาเนวิราพีนอาจลดระดับยาในพลาสมาของยาเหล่านี้ นอกจากนี้ 
เมื่อใชย้าคุมกําเนิดสําหรับการควบคุมฮอร์โมนระหว่างการรักษาด้วยยาเนวิราพีน ควรติดตามผลการ
รักษาของการรักษาด้วยฮอร์โมน (ดูการ โต้ตอบระหว่างยา )
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จากการเผาผลาญที่เป็นที่รู้จักของเมทาโดน เนวิราพีนอาจลดความเข้มข้นของเมทาโดนในพลาสมา
โดยเพิ่มการเผาผลาญของตับ มีรายงานผูป้่วยที่รักษาด้วยยาเนวิราพีนและเมทาโดนควบคู่กันไป ผู้
ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเมธาโดนทีเ่ริ่มการรักษาด้วยยาเนวิราพนีควรได้รับการตรวจสอบเพื่อหา
หลักฐานการถอนยาและควรปรับขนาดยาเมธาโดนให้เหมาะสม

เนวิราพีนอาจมีปฏิกิริยากับยาบางชนิด ดังนั้น ผู้ป่วยควรได้รับคําแนะนําให้รายงานต่อแพทยเ์กี่ยวกับ
การใช้ยาตามใบสั่งแพทย์ ยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ หรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโท
เซนต์จอห์น

ปฏิกิริยาระหว่างยา
ลามิวูดีน
Lamivudine ถูกกําจัดออกอย่างเด่นชัดในปัสสาวะโดยการหลั่งประจบุวกอินทรีย์ ควรพิจารณา
ความเป็นไปได้ของการมปีฏิสัมพันธ์กับยาอื่น ๆ ทีร่ับประทานพร้อมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเส้น
ทางหลักของการกําจัดคือการหลั่งของไตผ่านทางระบบขนส่งประจุบวกอินทรีย์ (เช่น ทริมเมโทพริม)

TMP 160 มก./SMX 800 มก. วันละครั้งสามารถเพิ่มการไดร้ับ lamivudine (AUC) ไดถ้ึง 44% (
ดู เภสัชวิทยาทางคลินิก ) ไม่แนะนําให้เปลี่ยนขนาดยาอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่มขี้อมูลเกี่ยวกับผลกระ
ทบต่อเภสัชจลนศาสตร์ของยาลามิวดูีนในขนาดที่สูงขึ้นของ TMP/SMX เช่น ยาที่ใชใ้นการรักษา
Pneumocystis carinii โรคปอดบวมไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับปฏิกิริยากับยาอื่น ๆ ที่มีกลไกการล้างไต
คล้ายกับลามิวดูีน

Lamivudine และ zalcitabine อาจยับยั้งฟอสโฟรีเลชั่นภายในเซลล์ของกันและกัน ดังนั้นจึงไม่
แนะนําให้ใช้ลามวิูดีนร่วมกับซัลซิทาไบน์

สตาวูดีน
(ดูสิ่งนีด้้วยเภสัชวิทยาคลินิก). Zidovudine สามารถยับยั้ง phosphorylation ภายในเซลล์ของ 
stavudine ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการใช้ zidovudine ร่วมกับ stavudine

ในหลอดทดลองข้อมูลระบุว่าฟอสโฟรีเลชัน่ของสตาวูดีนยังถูกยับยั้งที่ความเข้มข้นทีเ่กี่ยวข้องโดยด็
อกโซรูบิซินและไรโบวริิน ความสําคัญทางคลินิกของสิ่งเหล่านี้ในหลอดทดลอง ปฏิสัมพันธ์ไมเ่ป็นที่
รู้จัก ดังนั้นควรใช้สตาวูดีนร่วมกับยาเหล่านี้ด้วยความระมัดระวัง

เนวิราพีน
Nevirapine ส่วนใหญ่จะถูกเผาผลาญโดยตับผ่านทางไอโซไซม์ cytochrome P450, 3A4 และ 
2B6 เนวริาพีนเป็นทีรู่้จักว่าเป็นตัวกระตุ้นของเอนไซมเ์หล่านี้ เป็นผลให้ยาที่ไดร้ับการเผาผลาญโดย
ระบบเอนไซม์เหล่านี้อาจมรีะดับในพลาสมาตํ่ากว่าทีค่าดไว้เมื่อใชร้่วมกับเนวิราพีน
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การเปลี่ยนแปลงทางเภสัชจลนศาสตรเ์ฉพาะทีเ่กิดขึ้นกับการบริหารร่วมของ nevirapine และยาอื่น 
ๆ แสดงไว้ใน เภสัชวิทยาคลินิก ตารางที่ 3 ความคิดเห็นทางคลินิกเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนขนาดยาที่
เป็นไปได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางเภสัชจลนศาสตร์เหล่านี้แสดงไว้ในตารางที่ 4 ข้อมูลในตารางที่ 3 
และ 4 เป็นข้อมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับผลการศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างยาทีด่ําเนินการในผู้ทีต่ิดเชื้อ 
HIV-1 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

นอกเหนือจากปฏิกิริยาระหว่างยาทีเ่กิดขึ้นแล้ว อาจมีปฏิกิริยาทางเภสัชจลนศาสตรท์ี่อาจเกิดขึ้นระ
หว่างยาเนวริาพีนกับกลุ่มยาอื่นๆ ทีถู่กเผาผลาญโดยระบบไซโตโครม P450 ปฏิกิริยาระหว่างยาที่
อาจเกิดขึ้นเหล่านี้แสดงอยู่ในตารางที่ 5 แม้ว่าจะไม่มีการศึกษาปฏิสัมพันธร์ะหว่างยาเฉพาะในกลุ่มที่
ติดเชื้อ HIV-1 สําหรับกลุ่มยาที่ระบุไว้ในตารางที่ 5 แต่อาจมีการตรวจสอบทางคลินิกเพิ่มเติมเมื่อให้
ยาร่วมกัน

ดิในหลอดทดลองปฏิกิริยาระหว่าง nevirapine กับ warfarin ยาต้านลิ่มเลือดมีความซับซ้อน เป็น
ผลให้เมื่อใหย้าเหล่านีค้วบคูก่ัน ระดับวาร์ฟารินในพลาสมาอาจเปลี่ยนแปลงไปตามศักยภาพในการ
เพิ่มเวลาในการแข็งตัวของเลือด เมื่อวาร์ฟารินร่วมกับเนวิราพีน ควรตรวจสอบระดับการแข็งตัวของ
เลือดบ่อยๆ

ตารางที่ 4: ปฏิกิริยาระหว่างยาทีจ่ัดตั้งขึ้น: การเปลี่ยนแปลงในปริมาณหรือระบบการ
ปกครองอาจไดร้ับการแนะนําโดยอิงจากการศึกษาปฏิกิริยาระหว่างยา (ดู เภสัชวิทยา
ทางคลินิก ตารางที่ 1 สําหรับขนาดของปฏิกิริยา)

ชื่อยา ผลกระทบต่อ
ความเข้มข้นของ

เนวิราพนีหรือ
ยาควบคู่

ความคิดเห็นทางคลินิก

คลาริโทรมัยซิน ↓ คลาริโทรมัยซิน การได้รับยา clarithromycin ลดลงอย่างมี
นัยสําคัญโดย nevirapine; อย่างไรก็ตาม 
14-OH metabolite
ความเข้มข้นเพิ่มขึ้น เนื่องจากสารออกฤทธิ์
ของ clarithromycin มีฤทธิต์้าน 
Mycobacterium avium-intracellulare 
complex ลดลง กิจกรรมโดยรวมทีต่่อต้าน
เชื้อโรคนีอ้าจเปลี่ยนแปลงได้ ยาทางเลือก
แทนคลารโิทรมัยซิน เช่น อะซิโทรมัยซิน ควร
เป็น
ที่พิจารณา.

↑14-OH
คลาริโทรมัยซิน

Efavirenz ↓ เอฟาวิเรนซ์ ไมไ่ด้กําหนดปริมาณที่เหมาะสมสําหรับชุดค่า
ผสมนี้

เอทินิล estradiol ↓ เอธินิล เอสตราไดออล ยาคุมกําเนิดและฮอร์โมนอื่นๆ
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และ Norethindrone ↓ นอรท์ินโดรน ไม่ควรใชว้ิธีการคุมกําเนิดเป็นวิธีการเดียว
ของ
การคุมกําเนิดในสตรีทีร่ับประทานเนวิราพีน 
เนื่องจากยาเนวิราพีนอาจลดระดับยาใน
พลาสมาในยาเหล่านี้ แนะนําให้ใชว้ิธีการคุม
กําเนิดแบบอื่นหรือแบบอื่น

ฟลูโคนาโซล ↑ เนวิราพีน เนื่องจากความเสี่ยงที่จะได้รับยาเนวิราพนี
เพิ่มขึ้น ควรใชค้วามระมัดระวังในการ
บริหารร่วมกัน และควรติดตามผู้ป่วยอย่าง
ใกล้ชิดสําหรับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่
เกี่ยวข้องกับเนวิราพีน

อินดินาเวียร์ ↓ อินดินาเวียร์ ไม่ไดก้ําหนดปริมาณที่เหมาะสมสําหรับชุดค่า
ผสมนี้ แต่อาจเพิ่มปริมาณของ indinavir 
ได้
ที่จําเป็น.

คีโตโคนาโซล ↓ คีโตโคนาโซล ไม่ควรให้ Nevirapine และ 
ketoconazole ควบคู่กัน เนื่องจากการ
ลดความเข้มข้นของ ketoconazole ใน
พลาสมาอาจลดประสิทธิภาพของยาได้

โลปินาเวียร์/ริโทนาเวียร์ ↓ โลปินาเวียร์ แนะนําให้เพิ่มขนาดยาโลพินาเวียร/์ริโทนา
เวียร์เป็น 533/133 มก. วันละสองครั้ง
พร้อมกับอาหารร่วมกับยาเนวิราพีน

เมธาโดน ↓ เมทาโดนเอ ระดับเมทาโดนอาจลดลง อาจต้องเพิ่มโด
สเพื่อป้องกันอาการของยาเสพติด

การถอน ผู้ป่วยทีไ่ด้รับการรักษาด้วยเมธา
โดนที่เริ่มการรักษาด้วยยาเนวิราพีนควรได้
รับการตรวจสอบเพื่อหาหลักฐานการถอนยา
และควรปรับขนาดยาเมธาโดนให้เหมาะสม

เนลฟินาเวียร์ ↓ เนลฟนิาเวียร์ M8
เมตาโบไลต์

ยังไม่มกีารกําหนดขนาดยาทีเ่หมาะสม
สําหรับเนลฟนิาเวียรร์่วมกับเนวิราพีนใน
ด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพ↓ เนลฟินาเวียร์ ซีมิน
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ไรฟาบูติน ↑ ไรฟาบูติน Rifabutin และความเข้มข้นของสารเมตาโบ
ไลทเ์พิ่มขึ้นในระดับปานกลาง อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากความแปรปรวนระหว่างบุคคลใน
ระดับสูง ผู้ป่วยบางรายอาจพบการไดร้ับ 
rifabutin เพิ่มขึ้นอย่างมาก และอาจมีความ
เสี่ยงสูงต่อความเป็นพิษของ rifabutin จึง
ควรระมัดระวังควบคู่กันไป

การบริหาร.
ไรแฟมปิน ↓ เนวิราพีน ไม่ควรให้ Nevirapine และ rifampin 

ควบคู่กัน เนื่องจากการลดลงของความเข้ม
ข้นของ nevirapine ในพลาสมาอาจลด
ประสิทธิภาพของยาได้ แพทย์ที่ต้องการ
รักษาผู้ป่วยทีต่ิดเชื้อวัณโรคและใชย้าที่มีเนวิ
ราพีนอาจใช้ริฟาบูตินแทนได้

ซาควินาเวียร์ ↓ ซาควินาเวียร์ ไม่ไดก้ําหนดปริมาณทีเ่หมาะสมสําหรับชุดค่า
ผสมนี้ แตอ่าจจําเป็นต้องเพิ่มปริมาณของ
ซาควินาเวียร์

เอตามรายงานอาการถอนยาในผูป้่วยที่ได้รับยาเนวิราพีนและเมธาโดนควบคูก่ันไป และหลักฐานความ
เข้มข้นของเมธาโดนในพลาสมาลดลง

ตารางที่ 5: ปฏิกิริยาระหว่างยาทีอ่าจเกิดขึ้น: ใช้ด้วยความระมัดระวัง อาจจําเป็นต้อง
ปรับขนาดยาที่ใชร้่วมเนื่องจากอาจลดลงในผลทางคลินิก

ตัวอย่างของยาที่ความเข้มข้นของพลาสม่าอาจลดลงโดยการบริหารร่วมกับเนวิรา
พีน
ระดับยา ตัวอย่างของยาเสพติด

ยาต้านการเต้นของหัวใจ อะมิโอดาโรน, ไดโซไพราไมด,์ ลโิดเคน
ยากันชัก คาร์บามาซีพีน, โคลนาซแีพม, เอโธซูซไิมด์
ยาต้านเชื้อรา ไอทราโคนาโซล

ตัวบล็อกช่องแคลเซียม ดิลไทอาเซม, นิเฟดพิีน, เวราพามิล
เคมบีําบัดมะเร็ง ไซโคลฟอสฟาไมด์
Ergot อัลคาลอยด์ เออร์โกตามีน

ยากดภูมิคุ้มกัน ไซโคลสปอริน ทาโครลมิัส ซโิรลิมัส
ตัวแทนการเคลื่อนไหว ซิซาไพรด์
ตัวเร่งปฏิกิริยาฝิ่น เฟนทานิล
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ตัวอย่างของยาที่อาจเพิ่มความเข้มข้นของพลาสม่าโดยการบริหารร่วมกับเนวิราพีน

ยาต้านลิ่มเลือด วาร์ฟาริน
ผลที่อาจเกิดขึ้นต่อการแข็งตัวของเลือด แนะนําให้ตรวจ
สอบระดับการแข็งตัวของเลือด

การก่อมะเร็ง, การกลายพันธุ์, การด้อยค่าของภาวะเจริญพันธุ์ Lamivudine:การศึกษาสารก่อ
มะเร็งในระยะยาวกับ lamivudine ในหนูและหนูไม่มหีลักฐานของศักยภาพในการก่อมะเร็งเมื่อไดร้ับ
สัมผัสถึง 10 เท่า (หนู) และ 58 เท่า (หนู) ทีพ่บในมนุษย์ในปริมาณการรักษาที่แนะนําสําหรับการติด
เชื้อเอชไอวี Lamivudine ไม่ทํางานในหน้าจอการกลายพันธุ์ของจุลินทรีย์หรือ anในหลอดทดลอง 
การทดสอบการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ แต่อ่อนแอในหลอดทดลองกิจกรรมการกลายพันธุ์ในการ
สอบวิเคราะห์ทางเซลลส์ืบพันธุ์โดยใช้เซลล์ลมิโฟไซตข์องมนุษยท์ี่เพาะเลี้ยงและในการทดสอบมะเร็ง
ต่อมนํ้าเหลืองของหนูเมาส์ อย่างไรก็ตาม ลามิวูดีนไม่พบหลักฐานของในร่างกายพิษต่อพันธุกรรมใน
หนูทีข่นาดรับประทานสูงถึง 2,000 มก./กก. ทําใหม้ีระดับพลาสมา 35 ถึง 45 เท่าในมนุษยใ์น
ปริมาณที่แนะนําสําหรับการติดเชื้อเอชไอวี ในการศึกษาประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ ลามิวูดีนให้กับหนู
ในขนาดสูงถึง 4,000 มก./กก./วัน โดยให้ระดับพลาสมา 47 ถึง 70 เท่าในมนุษย์ ไม่พบหลักฐานของ
การเจริญพันธุ์ทีบ่กพร่องและไม่มีผลต่อการอยู่รอด การเจริญเติบโต และการพัฒนา เพื่อหย่านม
ของลูกหลาน

สตาวูดีน: ในการศึกษาการก่อมะเร็งในหนแูละหนูในหนูทดลอง 2 ปี สตาวูดีนไมเ่ป็นสารก่อมะเร็งใน
ปริมาณที่ทําใหเ้กิดการสัมผัส (AUC) 39 และ 168 เท่า ตามลําดับ การไดร้ับยาสตาวูดีนในปริมาณ
ทางคลินิกที่แนะนํา เนื้องอกในตับที่เป็นพิษเป็นภัยและเป็นมะเร็งในหนแูละหนู และเนื้องอกใน
กระเพาะปัสสาวะทีเ่ป็นมะเร็งในหนเูพศผู้ เกิดขึ้นที่ระดับของการสัมผัส 250 (หนู) และ 732 (หนู) เท่า
ของปริมาณที่มนุษยไ์ด้รับในปริมาณทางคลินิกที่แนะนํา

Stavudine ไมก่่อใหเ้กิดการกลายพันธุ์ใน Ames, E. coli reverse mutation หรือการสอบ
วิเคราะห์การกลายพันธุ์ของยีนส่งต่อเซลล์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม CHO/HGPRT ที่มแีละไม่มี
การกระตุ้นการเผาผลาญ Stavudine ให้ผลลัพธใ์นเชิงบวกในในหลอดทดลองการตรวจ 
clastogenesis ของลิมโฟไซต์ของมนุษย์และการตรวจไฟโบรบลาสต์ของหนูเมาส์และในในร่างกาย
การทดสอบไมโครนิวเคลียสของเมาส์ ในในหลอดทดลอง การตรวจ stavudine เพิ่มความถีข่อง
ความผิดปกตขิองโครโมโซมในเซลลล์มิโฟไซต์ของมนุษย์ (ความเข้มข้น 25 ถึง 250 ไมโครกรัม/
มิลลิลิตร โดยไม่มีการกระตุ้นการเผาผลาญ) และเพิ่มความถีข่องการเปลี่ยนแปลงจุดโฟกัสในเซลล์
ไฟโบรบลาสต์ของเมาส์ (ความเข้มข้น 25 ถึง 2500 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร โดยมแีละไม่มี การกระตุ้
นการเผาผลาญ) ในในร่างกายการทดสอบไมโครนิวเคลียส stavudine เป็น clastogenic ในเซลล์
ไขกระดูกหลังจากให้ stavudine ทางปากแก่หนูทดลองในขนาด 600 ถึง 2000 มก./กก./วัน เป็น
เวลา 3 วัน ไมพ่บหลักฐานการเจริญพันธุท์ี่บกพร่องในหนูทีไ่ดร้ับสาร (ตาม Cmax) ถึง 216 เท่าที่
สังเกตได้หลังการใหย้า 1 มก./กก./วัน

เนวิราพีน:ยาว-การศึกษาสารก่อมะเร็งในหนูและหนทูดลองโดยใช้ยาเนวิราพีน หนไูด้รับยา 0, 50, 
375 หรือ 750 มก./กก./วัน เป็นเวลาสองปี เนื้องอกในเซลล์ตับและมะเร็งต่อมลูกหมากเพิ่มขึ้นใน
ทุกขนาดในเพศชายและในขนาดที่สูงสองครั้งในเพศหญิง ในการศึกษาที่หนูไดร้ับยาเนวิราพีนใน
ขนาด 0, 3.5, 17.5 หรือ 35 มก./กก./วัน เป็นเวลาสองปี พบการเพิ่มขึ้นของเนื้องอกในเซลลต์ับใน
เพศชายทุกขนาดและในเพศหญิงเมื่อไดร้ับขนานสูง การเปิดรับแสงอย่างเป็นระบบ (ตาม
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ใน AUC) ในทุกขนาดในการศึกษาในสัตว์ทดลองทั้งสองครั้งนั้นตํ่ากว่าที่วัดในมนุษยท์ี่ขนาดยาที่
เสนอ 200 มก. ไม่ทราบกลไกของศักยภาพในการก่อมะเร็ง อย่างไรก็ตาม ในการวิเคราะห์ทางพิษ
วิทยาทางพันธุกรรม เนวิราพีนไม่พบหลักฐานของการก่อกลายพันธุ์หรือการเกิด clastogenic ใน
แบตเตอรี่ของในหลอดทดลองและในร่างกายการศึกษา ซึ่งรวมถึงการทดสอบจุลินทรีย์สําหรับการก
ลายพันธุข์องยีน (Ames: สายพันธุ์ Salmonella และอี. โคไล), การสอบวิเคราะห์การกลายพันธุ์
ของยีนของเซลล์สัตวเ์ลี้ยงลูกด้วยนม (CHO/HGPRT), การสอบวิเคราะห์ทางพันธุศาสตร์โดยใช้
สายเซลลร์ังไข่หนูแฮมสเตอร์จีนและการสอบวิเคราะห์ไมโครนิวเคลียสของไขกระดูกของหนูเมาสห์ลัง
การบริหารใหท้างปาก เนื่องจากขาดกิจกรรมทางพันธกุรรมของเนวิราพีน จึงไม่ทราบความเกี่ยวข้อง
กับมนุษยข์องเนื้องอกในตับในหนูและหนูที่ได้รับการรักษาด้วยเนวิราพีน ในการศึกษาพิษวิทยาการ
เจริญพันธุ์ พบหลักฐานการเจริญพันธุ์ที่บกพร่องในหนูเพศเมียที่ขนานยาที่ให้ทั้งระบบโดยอิงจาก 
AUC โดยประมาณเทียบเท่ากับปรมิาณยาเนวิราพนีทีแ่นะนําในทางคลินิก

การตั้งครรภ:์หมวดหมู่การตั้งครรภ์ C
Lamivudine, stavudine และ nevirapine ทั้งหมดจัดอยู่ในหมวดหมู่ C ไม่มีการศึกษาที่เพียง
พอและมีการควบคุมอย่างดีในหญิงตั้งครรภ์ ควรใช้ยาเม็ด Lamivudine, Stavudine และ 
Nevirapine ในระหว่างตั้งครรภ์เฉพาะเมื่อผลประโยชน์ทีเ่ป็นไปไดม้ีมากกว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ลามิวูดีน:มกีารศึกษาการสืบพันธุ์ในหนูและกระต่ายในขนาดยาที่ให้ทางปากสูงถึง 4,000 มก./กก./
วัน และ 1,000 มก./กก./วัน ตามลําดับ ทําใหร้ะดับในพลาสมาสูงถึงประมาณ 35 เท่าของขนาดยาเอ
ชไอวีในผู้ใหญ่ ไมพ่บหลักฐานการก่อมะเร็งปากมดลูกเนื่องจากลามิวูดีน กระต่ายมีหลักฐานการตาย
ของตัวอ่อนในระยะแรกพบในระดับการสัมผัสที่ใกล้เคียงกับทีพ่บในมนุษย์ แตไ่ม่มีข้อบ่งชีถ้ึงผลกระ
ทบนีใ้นหนูที่ระดับการสัมผัสถึง 35 เท่าในมนุษย์ การศึกษาในหนูและกระต่ายทีต่ั้งครรภ์พบว่า 
lamivudine ถูกถ่ายโอนไปยังทารกในครรภผ์่านทางรก

ในการศึกษาทางคลินิก 2 ครั้งทีด่ําเนินการในแอฟริกาใต้ การวัดเภสัชจลนศาสตร์ไดด้ําเนินการกับ
ตัวอย่างจากหญิงตั้งครรภท์ี่ได้รับ lamivudine โดยเริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่ 38 ของการตั้งครรภ์ (สตรี 
10 คนทีไ่ด้รับ 150 มก. วันละสองครั้งร่วมกับ zidovudine และ 10 คนทีไ่ดร้ับ lamivudine 300 
มก. วันละสองครั้งโดยไม่มี ยาต้านไวรัสอื่นๆ) หรือเริ่มในสัปดาห์ที่ 36 ของการตั้งครรภ์ (สตรี 16 
รายที่ได้รับ lamivudine 150 มก. วันละสองครั้งร่วมกับ zidovudine) การศึกษาเหล่านี้ไม่ได้
ออกแบบหรือขับเคลื่อนเพื่อให้ข้อมูลประสิทธิภาพ เภสัชจลนศาสตร์ของ Lamivudine ในหญิงตั้ง
ครรภ์มคีวามคล้ายคลึงกับยาทีไ่ด้รับหลังคลอดและในผู้ใหญท่ี่ไม่ไดต้ั้งครรภ์ ความเข้มข้นของ 
Lamivudine โดยทั่วไปมคีวามคล้ายคลึงกันในตัวอย่างซีรัมของมารดา ทารกแรกเกิด และจากสาย
สะดือ ในกลุ่มย่อยของอาสาสมัครที่ได้รับตัวอย่างนํ้าครํ่าหลังจากการแตกของเยื่อหุ้มตามธรรมชาติ 
ความเข้มข้นของนํ้าครํ่าของ lamivudine อยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 2.5 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร (150 มก. 
วันละสองครั้ง) และ 2.1 ถึง 5.2 ไมโครกรัม/มล. (300 มก. วันละสองครั้ง) และโดยทั่วไปจะมากกว่า
ระดับซีรั่มของมารดาถึง 2 เท่า ดูส่วนปฏิกิริยาทีไ่ม่พึงประสงคส์ําหรับข้อมูลความปลอดภัยการตั้ง
ครรภ์ช่วงปลายทีม่ีจํากัดจากการศึกษาเหล่านี้ ควรใช้ Lamivudine ในระหว่างตั้งครรภเ์ฉพาะเมื่อ
ผลประโยชน์ทีเ่ป็นไปได้มีมากกว่าความเสี่ยง
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สตาวูดีน:มีการศึกษาการสืบพันธุ์ในหนูและกระต่ายทีม่ีความเสี่ยง (ขึ้นอยู่กับ Cmax) มากถึง 399 
และ 183 ครั้งตามลําดับของทีพ่บในปริมาณการใชท้างคลินิกที่ 1 มก./กก./วัน และไม่พบหลักฐาน
การก่อการก่อมะเร็ง อุบัติการณ์ในทารกในครรภ์ทีม่กีารเปลี่ยนแปลงของโครงกระดูกทั่วไป การแข็ง
ตัวของกระดูก sternebra ที่ไม่มกีระดูกหรือไม่สมบูรณ์ เพิ่มขึ้นในหนูที่ 399 เท่าของการสัมผัสของ
มนุษย์ ในขณะทีไ่ม่มีผลกระทบใด ๆ ที่ 216 เท่าของการสัมผัสของมนุษย์ การสูญเสียหลังการปลูก
ถ่ายเล็กน้อยสังเกตได้จากการสัมผัสของมนุษย์ 216 เท่า โดยไม่มีผลกระทบที่สังเกตได้ประมาณ 
135 เท่าของการสัมผัสของมนุษย์ อัตราการตายของทารกแรกเกิดในหนแูรกเกิดเพิ่มขึ้น (แรกเกิด
ถึง 4 วัน) เกิดขึ้นที่ 399 เท่าของการสัมผัสของมนุษย์ ในขณะทีอ่ัตราการรอดชีวิตของทารกแรก
เกิดไม่ได้รับผลกระทบทีป่ระมาณ 135 เท่าของการสัมผัสของมนุษย์ การศึกษาในหนูทดลองพบว่า 
stavudine ถูกถ่ายโอนไปยังทารกในครรภ์ผ่านทางรก ความเข้มข้นในเนื้อเยื่อของทารกในครรภม์ี
ค่าประมาณครึ่งหนึ่งของความเข้มข้นในพลาสมาของมารดา การศึกษาการสืบพันธุข์องสัตว์ไม่ได้
ทํานายการตอบสนองของมนุษยเ์สมอไป

ไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับยาสตาวูดีนในสตรีมีครรภ์ทีเ่พียงพอและมกีารควบคุมอย่างดี ควรใช้ 
Stavudine ในระหว่างตั้งครรภเ์ฉพาะเมื่อผลประโยชน์ที่เป็นตัวกําหนดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

มีรายงานการเกิดกรดแลคติกทีร่้ายแรงในหญิงตั้งครรภท์ี่ได้รับยาสตาวูดีนและไดดาโนซีนร่วมกับยา
ต้านไวรัสตัวอื่นๆ ไม่ชัดเจนว่าการตั้งครรภเ์พิ่มความเสี่ยงของการเกิดภาวะกรดแลคติก/ภาวะไขมัน
พอกตับที่รายงานในผู้ทีไ่มไ่ด้ตั้งครรภท์ี่ไดร้ับยาคล้ายคลึงกันจากนิวคลีโอไซด์ ผู้ให้บริการด้าน
สุขภาพที่ดูแลหญิงตั้งครรภ์ทีต่ิดเชื้อ HIV ทีไ่ด้รับ stavudine ควรเตรียมพร้อมสําหรับการวินิจฉัย
โรคกรดแลคติก/ภาวะไขมันพอกตับในระยะเริ่มต้น

เนวิราพีน:ไม่มีการตรวจพบการก่อมะเร็งในครรภ์ที่สังเกตได้ในการศึกษาการเจริญพันธุ์ในหนูที่ตั้ง
ครรภ์และกระต่าย ในหนแูรท นํ้าหนักตัวของทารกในครรภ์ลดลงอย่างเห็นไดช้ัดในปริมาณที่ให้การ
สัมผัสทั่วร่างกายสูงขึ้นประมาณ 50% โดยอิงจาก AUC มากกว่าที่พบในขนาดยาทางคลินิกของ
มนุษย์ทีแ่นะนํา

ปริมาณยาในระดับทีไ่ม่สามารถสังเกตได้ของมารดาและพัฒนาการในหนูและกระต่ายทําใหเ้กิดความ
เสี่ยงต่อระบบประมาณเทียบเท่าหรือสูงกว่าประมาณ 50% ตามลําดับ เมื่อเทียบกับปริมาณทีพ่บใน
ปริมาณที่แนะนําต่อวันของมนุษย์ โดยอิงตาม AUC มีรายงานการเกิดภาวะตับอย่างรุนแรง รวมถึง
การเสียชีวิตในสตรีมีครรภท์ี่ได้รับการรักษาด้วยยาเนวิราพนีเรื้อรังซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรักษา

การติดเชื้อ HIV-1 ร่วมกัน ไม่ชัดเจนว่าการตั้งครรภ์เพิ่มความเสี่ยงทีส่ังเกตพบในสตรีทีไ่ม่ได้ตั้ง
ครรภ์หรือไม่ (ดูคํา เตือน )

แมพ่ยาบาล
ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแนะนําให้มารดาที่ติดเชื้อเอชไอวไีมใ่ห้นมลูกเพื่อหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยงที่จะแพร่เชื้อเอชไอวีหลังคลอด. นอกจากนี้ เนื่องจากอาจเกิดอาการไม่พึงประสงค์ร้ายแรงใน
ทารกทีเ่ข้ารับการเลี้ยงดู มารดาควรไดร้ับคําสั่งไม่ให้ให้นมบุตรหากได้รับยาเม็ด Lamivudine, 
Stavudine และ Nevirapine

ลามิวูดีน: การศึกษาในหนูที่ให้นมบุตรที่ไดร้ับ lamivudine 45 มก./กก. พบว่าความเข้มข้นของ 
lamivudine ในนมสูงกว่าในพลาสมาเล็กน้อย ลามิวดูีน
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ยังถูกขับออกมาในนํ้านมของมนุษยอ์ีกด้วย ตัวอย่างนมแม่ที่ไดร้ับจากมารดา 20 คนที่ได้รับ 
lamivudine monotherapy (300 มก. วันละสองครั้ง) หรือการรักษาแบบผสมผสาน (150 มก. 
lamivudine วันละสองครั้งและ 300 มก. zidovudine วันละสองครั้ง) มคีวามเข้มข้นของ 
lamivudine ทีว่ัดได้

สตาวูดีน: การศึกษาในหนูทีใ่หน้มบุตรพบว่า stavudine ถูกขับออกมาในนม แม้ว่าจะไม่ทราบว่าส
ตาวูดีนถูกขับออกมาในนมของมนุษย์หรือไม่ แตก่็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลข้างเคียงจากยาสตาวู
ดีนในทารกทีเ่ข้ารับการเลี้ยง

เนวิราพีน: เนวิราพีนถูกขับออกมาทางนํ้านมแม่

การใชง้านในเด็ก:
แนะนําให้ใช้ยาเม็ด Lamivudine, Stavudine และ Nevirapine ในผู้ป่วยเด็ก
> อายุ 12 ปี และนํ้าหนัก ≥50 กก.

การใชผู้สู้งอาย:ุ
การศึกษาทางคลินิกของ lamivudine, stavudine และ nevirapine ไม่ได้รวมผู้ป่วยที่อายุ 65 ปี
ขึ้นไปจํานวนมากพอที่จะพิจารณาว่าพวกเขาตอบสนองต่อผู้ป่วยทีอ่ายุน้อยกว่าหรือไม่ โดยทั่วไป การ
เลือกขนาดยาสําหรับผู้ป่วยสูงอายุควรระมัดระวัง ซึ่งสะท้อนถึงความถีท่ี่มากขึ้นของการทํางานของ
ตับ ไต หรือการทํางานของหัวใจที่ลดลง และการเกิดโรคร่วมกันหรือการรักษาด้วยยาอื่นๆ เนื่องจาก
ยาลามิวูดีน สตาวดูีน และเนวริาพีนเป็นยาผสมในขนาดตายตัว จึงไมค่วรกําหนดให้กับผู้ป่วยที่
ต้องการลดขนาดยาหรือมคีวามบกพร่องของไตด้วย CrCL <50 มล./นาที

สตาวูดีน
เนื่องจากผู้ป่วยสูงอายมุีแนวโน้มทีจ่ะมีการทํางานของไตลดลง การตรวจสอบการทํางานของไตจึง
อาจเป็นประโยชน์

ในผูป้่วยสูงอายุ 15/40 (38%) ที่ได้รับยา 40 มก. วันละสองครั้ง และผู้ป่วยสูงอายุ 8/51 (16%) ที่
ได้รับ 20 มก. สองครั้งในโปรแกรม Expanded Access Program แบบขยายเดียวสําหรับผู้ป่วยที่
ติดเชื้อเอชไอวขีั้นสูง รายวัน. จากผู้ป่วยประมาณ 12,000 รายทีล่งทะเบียนใน Expanded Access 
Program พบว่า อาการทางระบบประสาทส่วนปลายหรืออาการของเส้นประสาทส่วนปลายเกิดขึ้นใน
ผู้ป่วย 30% ที่ได้รับยา 40 มก. วันละสองครั้ง และ 25% ของผู้ป่วยที่ไดร้ับยา 20 มก. วันละสองครั้ง 
ผู้ป่วยสูงอายุควรได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเพื่อดูสัญญาณและอาการของโรคระบบประสาท
ส่วนปลาย

อาการไมพ่ึงประสงค์
อาการไม่พึงประสงค์จากยาลามิวูดีน สตาวูดีน และเนวิราพนีอาจเกิดขึ้นได้เมื่อใชย้าเม็ดลามิวูดีน ส
ตาวูดีน และเนวิราพีน อาการไม่พึงประสงคท์ี่รายงานด้วย lamivudine, stavudine และ 
nevirapine แสดงไวด้้านล่าง

ลามิวูดีน (ผู้ใหญ)่
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การทดลองทางคลินิกในเอชไอวี:อาการไม่พึงประสงค์ทางคลินิกบางเหตุการณท์ี่มีความถี่≥5% 
ระหว่างการรักษาด้วยลามวิูดีน 150 มก. วันละสองครั้ง ร่วมกับ RETROVIR 200 มก. วันละ 3 ครั้ง 
เมื่อเทียบกับยาไซโดวูดีนแสดงอยู่ในตารางที่ 6

ตารางที่ 6: เหตุการณ์ไม่พึงประสงคท์างคลินิกที่เลือก (> ความถี่ 5%) ในการทดลองทางคลินิกที่มีการ
ควบคุมสี่ครั้ง

ลามิวูดีน 150 มก.
วันละสองครั้ง

บวก RETROVIR
(n = 251)

รีโทรเวียร์ *
(n = 230)เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

ร่างกายโดยรวม
ปวดศีรษะ
ไม่สบายและเมื่อยล้า
มีไข้หรือหนาวสั่น

35%
27%
10%

27%
23%
12%

ย่อยอาหาร
คลื่นไส้
ท้องเสีย
คลื่นไส้อาเจียน
อาการเบื่ออาหารและ/หรือความอยาก
อาหารลดลง ปวดท้อง
ปวดท้องน้อย
อาการอาหารไมย่่อย

33%
18%
13%
10%
9%
6%
5%

29%
22%
12%
7%
11%
3%
5%

ระบบประสาท
โรคระบบประสาท

นอนไมห่ลับและความผิดปกติของการนอนหลับอื่นๆ 

เวียนศีรษะ

โรคซึมเศร้า

12%
11%
10%
9%

10%
7%
4%
4%

ระบบทางเดินหายใจ

อาการและอาการแสดงทาง
จมูก ไอ

20%
18%

11%
13%

ผิว
ผื่นที่ผิวหนัง 9% 6%

กล้ามเนื้อและกระดูก
ปวดกล้ามเนื้อ
ปวดกล้ามเนื้อ

ปวดข้อ

12%
8%
5%

10%
6%
5%

* ยาไซโดวูดีนเดี่ยวหรือยาไซโดวูดีนร่วมกับซัลซิทาไบน์

ประเภทและความถีข่องเหตุการณไ์ม่พึงประสงค์ทางคลินิกที่รายงานในผู้ป่วยที่ไดร้ับ lamivudine 
300 มก. วันละครั้ง หรือ lamivudine 150 มก. วันละสองครั้ง (ในสูตรยา 3 ตัวร่วมกันใน 
EPV20001 และ EPV40001) มคีวามคล้ายคลึงกัน อาการไม่พึงประสงค์ทีพ่บบ่อยที่สุดในทั้งสอง
กลุ่มการรักษา ได้แก่ อาการคลื่นไส้ เวียนศีรษะ เหนื่อยล้าและ/หรือไมส่บาย ปวดศีรษะ ฝัน นอนไม่
หลับและความผิดปกตขิองการนอนหลับอื่นๆ และผื่นที่ผิวหนัง

Strides Arcolab Limited 2007 หน้า 36 จาก 56



ตับอ่อนอักเสบพบในผู้ป่วยผู้ใหญ่ 9 ใน 2,613 คน (0.3%) ทีไ่ดร้ับ lamivudine ในการทดลองทาง
คลินิกที่มกีารควบคุม EPV20001, NUCA3001, NUCB3001, NUCA3002, NUCB3002 และ 
B3007

ความผิดปกตใินห้องปฏิบัติการทีเ่ลือกที่สังเกตไดร้ะหว่างการรักษาสรุปไว้ในตารางที่ 7

ตารางที่ 7: ความถี่ของความผิดปกตใินห้องปฏิบัติการที่เลือกในผู้ใหญ่ในการศึกษาจุดสิ้น
สุดตัวแทน 24 สัปดาหส์ี่ครั้งและการศึกษาจุดสิ้นสุดทางคลินิก

จุดยุติตัวแทน 24 สัปดาห์
การศึกษา *

จุดสิ้นสุดทางคลินิก
ศึกษา *

ลามิวูดีน
บวก

หมุนเวียน
บําบัด

ลามิวดูีน
บวก

RETROVIR

ยาหลอกพลัส
หมุนเวียน

บําบัด**/**

ทดสอบ

(ระดับเกณฑ)์
RETROVIR

* * /*

จํานวนนิวโทรฟิลสัมบูรณ์ 
(<750/mm3) 7.2% 5.4% 15% 13%

เฮโมโกลบิน (<8 g/dL) 2.9% 1.8% 2.2% 3.4%
เกล็ดเลือด (<50,000/มม.3) 0.4% 1.3% 2.8% 3.8%
ALT (>5 × ULN) 3.7% 3.6% 3.8% 1.9%
AST (>5 × ULN) 1.7% 1.8% 4% 2.1%
บิลิรูบิน (>2.5 × ULN) 0.8% 0.4% ND ND
อะไมเลส (>2 × ULN) 4.2% 1.5% 2.2% 1.1%
* ระยะเวลามัธยฐานในการศึกษาคือ 12 เดือน
* * /*ไมว่่าจะเป็นยาไซโดวูดีนเดี่ยวหรือยาไซโดวูดีนร่วมกับซัลซทิาไบน์
* * /**การรักษาในปัจจุบันคือ zidovudine, zidovudine ร่วมกับ didanosine หรือ zidovudine ร่วมกับ zalcitabine 
ULN = ขีดจํากัดบนของค่าปกติ
ND = ยังไม่เสร็จ

ในการศึกษาขนาดเล็กทีไ่ม่มกีารควบคุมซึ่งสตรีตั้งครรภ์ได้รับ lamivudine เพียงอย่างเดียวหรือ
ร่วมกับ zidovudine ในช่วงสองสามสัปดาห์สุดท้ายของการตั้งครรภ์ (ดู ข้อควรระวัง: การตั้งครรภ์ 
) รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ โรคโลหิตจาง การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ และภาวะ
แทรกซ้อนของการคลอดและการคลอด จากประสบการณ์หลังการขาย มีรายงานเกี่ยวกับความผิด
ปกติของการทํางานของตับและตับอ่อนอักเสบในสตรีที่ไดร้ับ lamivudine ร่วมกับยาต้านไวรัสอื่น 
ๆ ในระหว่างตั้งครรภ์ ไม่ทราบว่าความเสี่ยงของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทีเ่กี่ยวข้องกับ 
lamivudine นั้นเปลี่ยนแปลงไปในหญิงตั้งครรภห์รือไม่เมื่อเทียบกับผู้ป่วยทีต่ิดเชื้อเอชไอวีรายอื่น

ความถี่ของความผิดปกตใินห้องปฏิบัติการที่เลือกซึ่งรายงานในผู้ป่วยทีไ่ดร้ับ lamivudine 300 มก
. วันละครั้ง หรือ lamivudine 150 มก. วันละสองครั้ง (ในสูตรผสม 3 ยา) มีความคล้ายคลึงกัน

Lamivudine ในผู้ป่วยโรคตับอักเสบบเีรื้อรัง:การทดลองทางคลินิกในโรคตับอักเสบบเีรื้อรังใช้
ยาลามิวูดีนในปริมาณที่ตํ่ากว่า (100 มก. ต่อวัน) เมื่อเทียบกับขนาดยาที่ใชร้ักษาเอชไอวี อาการไม่พึง
ประสงค์ทีพ่บบ่อยที่สุดกับ lamivudine เทียบกับยาหลอก ได้แก่ การติดเชื้อทีหู่ จมูก และลําคอ 
(25% เทียบกับ 21%); อาการป่วยไข้และเมื่อยล้า (24% เทียบกับ 28%); และปวดหัว (21%
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เทียบกับ 21%) ตามลําดับ ความผิดปกตใินห้องปฏิบัติการที่พบบ่อยที่สุดที่รายงานด้วย 
lamivudine ได้แก่ ALT สูง, เอนไซม์ไลเปสในเลือดสูง, CPK ที่สูงขึ้น และการทดสอบการทํางาน
ของตับหลังการรักษา มีรายงานการเกิดของไวรัสตับอักเสบบทีี่กลายพันธุ์ระหว่างการรักษาด้วยลามิ
วูดีน ซึ่งสัมพันธ์กับความไวต่อยาที่ลดลงและการตอบสนองต่อการรักษาทีล่ดลง (ดคูํา เตือนและข้อ
ควรระวัง ) โปรดดูข้อมูลการสั่งใช้แท็บเล็ต EPIVIR-HBV และ Oral Solution ฉบับสมบูรณส์ําหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม

สังเกตระหว่างการปฏิบัติทางคลินิก
นอกจากเหตุการณไ์ม่พึงประสงคท์ี่รายงานจากการทดลองทางคลินิกแล้ว ยังมีการระบเุหตุการณ์ต่อ
ไปนี้ระหว่างการใช้ lamivudine หลังการอนุมัติ เนื่องจากรายงานโดยสมัครใจจากประชากรทีไ่ม่
ทราบขนาด จึงไม่สามารถประมาณความถีไ่ด้ เหตุการณเ์หล่านี้ไดร้ับเลือกให้รวมไว้เนื่องจากความ
จริงจัง ความถีใ่นการรายงาน หรือการเชื่อมโยงเชิงสาเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับลามิวูดีน

ร่างกายโดยรวม: การแจกจ่ายซํ้า/การสะสมของไขมันในร่างกาย (ดู ข้อควรระวัง: การแจกจ่าย
ไขมัน )
ย่อยอาหาร: ปากเปื่อย.
ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลซิึม: นํ้าตาลในเลือดสูง. 
ทั่วไป: ความอ่อนแอ.
Hemic และนํ้าเหลือง: ภาวะโลหิตจาง (รวมถึงภาวะเม็ดเลือดแดงแตกและภาวะโลหิตจางรุนแรงที่
กําลังดําเนินไปในการรักษา), ต่อมนํ้าเหลืองโต, ม้ามโต
ตับและตับอ่อน: ภาวะกรดแลคติกและภาวะไขมันพอกตับ ตับอ่อนอักเสบ อาการกําเริบของโรคตับอัก
เสบบหีลังการรักษา (ดูคํา เตือนและความระมัดระวัง )
ภูมิไวเกิน: ภูมิแพ้, ลมพิษ.
กล้ามเนื้อและกระดูก: กล้ามเนื้ออ่อนแรง, CPK สูง, rhabdomyolysis 
ประหม่า: อาชา, เส้นประสาทส่วนปลาย. ระบบทางเดินหายใจ: เสียงหายใจผิด
ปกติ/หายใจมีเสียงหวีด ผิว: ผมร่วง, ผื่น, อาการคัน.

สตาวูดีน(ผู้ใหญ)่
lactic acidosis ร้ายแรงเกิดขึ้นในผู้ป่วยที่ไดร้ับ stavudine ร่วมกับยาต้านไวรัสอื่นๆ ผู้ป่วยที่
สงสัยว่าเป็นโรคกรดแลคติกควรระงับการรักษาด้วยยาสตาวูดนีทันที ควรพิจารณาหยุดใชย้า 
stavudine อย่างถาวรสําหรับผู้ป่วยที่มีภาวะกรดแลคติกทีไ่ดร้ับการยืนยัน

การรักษาด้วยยา Stavudine นั้นไม่ค่อยมีความเกี่ยวข้องกับอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง โดยส่วนใหญ่
มักเกิดขึ้นในช่วงภาวะกรดแลคติก หากกล้ามเนื้ออ่อนแรงพัฒนา ควรหยุดยาสตาวูดีน

การรักษาด้วยยา Stavudine ยังสัมพันธ์กับเส้นประสาทส่วนปลายประสาทสัมผัส ซึ่งอาจรุนแรงได้ 
เกี่ยวข้องกับขนาดยา และเกิดขึ้นบ่อยขึ้นในผูป้่วยที่ไดร้ับการรักษาด้วยยาอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
โรคระบบประสาท (รวมถึง Didanosine) ในผู้ป่วยทีต่ิดเชื้อ HIV ขั้นรุนแรง หรือ ในผู้ป่วยทีเ่คย
ประสบกับโรคระบบประสาทส่วนปลายมาก่อน

ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจสอบการพัฒนาของเส้นประสาทส่วนปลาย ซึ่งมักมีอาการชา รู้สึกเสียวซ่า 
หรือปวดทีเ่ท้าหรือมือ โรคระบบประสาทส่วนปลายที่เกี่ยวข้องกับ Stavudine อาจหายได้หากการ
รักษาถูกเพิกถอนทันที ในบางกรณ,ี
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อาการอาจแย่ลงชั่วคราวหลังจากหยุดการรักษา หากอาการหายไปอย่างสมบูรณ์ ผู้ป่วยอาจยอม
ให้การรักษาเริ่มต้นใหมไ่ด้เพียงครึ่งหนึ่งของขนาดยา (ดใูนการให้สารอาหาร และการบริหาร ) หาก
เส้นประสาทส่วนปลายเกิดซํ้าหลังจากเริ่มต้นใหม่ ควรพิจารณาหยุดยาสตาวูดีนอย่างถาวร

เมื่อใชส้ตาวดูีนร่วมกับสารอื่นๆ ทีม่ีความเป็นพิษคล้ายคลึงกัน อุบัติการณ์ของเหตุการณไ์มพ่ึง
ประสงค์อาจสูงกว่าเมื่อใช้สตาวดูีนเพียงอย่างเดียว ตับอ่อนอักเสบ เส้นประสาทส่วนปลาย และความ
ผิดปกติของการทํางานของตับเกิดขึ้นบ่อยขึ้นในผู้ป่วยทีไ่ดร้ับการรักษาด้วยยาสตาวูดีนร่วมกับยาได
ดาโนซีน ทีม่ีหรือไม่มไีฮดรอกซียูเรีย ตับอ่อนอักเสบร้ายแรงและความเป็นพิษต่อตับอาจเกิดขึ้นบ่อย
ขึ้นในผู้ป่วยทีไ่ด้รับ stavudine ร่วมกับ didanosine และ hydroxyurea (ดูคํา เตือนและความ
ระมัดระวัง )

เหตุการณไ์ม่พึงประสงคท์างคลินิกบางส่วนที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยผู้ใหญท่ี่ได้รับ stavudine ในการศึกษา
เดี่ยวทีม่ีการควบคุมแสดงไว้ในตารางที่ 8

ตารางที่ 8: เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทางคลินิกที่เลือกในการศึกษาการรักษาด้วยยา
เดี่ยวเอ

เปอร์เซ็นต์ (%)

เหตุการณไ์ม่พึงประสงค์ สตาวดูีนข(40 มก.
วันละสองครั้ง)

(n=412)

ซิโดวูดีน (200
มก. 3 ครั้งต่อวัน)

(n=402)

ปวดศีรษะ 54 49
ท้องเสีย 50 44
ระบบประสาทส่วนปลาย
อาการ/โรคระบบประสาท

52 39

ผื่น 40 35
คลื่นไส้และอาเจียน 39 44

เอความรุนแรงใด ๆ โดยไมค่ํานึงถึงความสัมพันธ์ในการศึกษายา
ขระยะเวลามัธยฐานของการรักษา stavudine = 79 สัปดาห์; ระยะเวลามัธยฐานของการรักษาด้วยไซโดวูดีน = 53 สัปดาห์

ตับอ่อนอักเสบพบในผู้ป่วยผู้ใหญ่ 3 ใน 412 คนที่ไดร้ับ stavudine ในการศึกษาเดี่ยวทีค่วบคุม

เหตุการณไ์ม่พึงประสงคท์างคลินิกที่เลือกไว้ซึ่งเกิดขึ้นในผู้ป่วยผู้ใหญ่ทีไ่มไ่ด้รับยาต้านไวรัสทีไ่ด้รับ 
stavudine จากการศึกษาแบบผสมผสานที่ควบคุม 2 แบบแสดงไว้ในตารางที่ 9

ตารางที่ 9: เหตุการณไ์มพ่ึงประสงค์ทางคลินิกที่เลือกเอในการศึกษาการบําบัดแบบผสม
ผสาน

เปอร์เซ็นต์ (%)

ศึกษา เรียน 2ข
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สตาวูดีน +
ลามิวูดีน+

อินดินาเวียร์
(n=100ค)

ซโิดวูดีน+
ลามิวูดีน+

อินดินาเวียร์
(n=102)

สตาวูดีน +
ไดดาโนซีน+

อินดินาเวียร์
(n=102ค)

ซิโดวูดีน+
ลามิวูดีน+

อินดินาเวียร์
(n=103)เหตุการณไ์มพ่ึงประสงค์

คลื่นไส้ 43 63 53 67
ท้องเสีย 34 16 45 39
ปวดศีรษะ 25 26 46 37
ผื่น 18 13 30 18
อาเจียน 18 33 30 35
ระบบประสาทส่วนปลาย
อาการ/โรคระบบประสาท

8 7 21 10

เอความรุนแรงใด ๆ โดยไมค่ํานึงถึงความสัมพันธ์กับสูตรการศึกษา
ขการศึกษาที่ 2 เปรียบเทียบสองสูตรการรักษาแบบผสมผสานสามแบบในผูป้่วย 205 รายที่ไม่ไดร้ับการรักษา ผูป้่วยได้รับ stavudine (40 มก. วันละสองครั้ง) 
ร่วมกับ didanosine ร่วมกับ indinavir หรือ zidovudine ร่วมกับ lamivudine ร่วมกับ indinavir
คระยะเวลาในการรักษาด้วยยาสตาวูดีน = 48 สัปดาห์

ตับอ่อนอักเสบที่ทําใหเ้สียชีวิตพบได้ในผู้ป่วยทีไ่ดร้ับ stavudine ร่วมกับ didanosine โดยมีหรือ
ไม่มี hydroxyurea ในการศึกษาทางคลินิกทีม่ีการควบคุมและในรายงานหลังการขาย

ความผิดปกตใินห้องปฏิบัติการทีเ่ลือกที่รายงานในการศึกษาการรักษาด้วยยาเดี่ยวแบบควบคุม
แสดงไว้ในตารางที่ 10

ตารางที่ 10: ความผิดปกติในห้องปฏิบัตกิารสําหรับผู้ใหญท่ี่เลือก
ในการศึกษายาเดี่ยวa,b

เปอร์เซ็นต์ (%)

สตาวูดีน (40
มก. วันละสองครั้ง)

(n=412)

ซิโดวูดีน (200
มก. 3 ครั้งต่อวัน)

(n=402)พารามิเตอร์

AST (SGOT) (>5 x ULN) 11 10
ALT (SGPT) (>5 x ULN) 13 11
อะไมเลส (≥1.4 x ULN) 14 13

เอข้อมูลที่นําเสนอสําหรับผู้ป่วยที่ได้รับการประเมินในห้องปฏิบัติการ
ขระยะเวลามัธยฐานของการรักษา stavudine = 79 สัปดาห์; ระยะเวลามัธยฐานของการรักษาด้วยไซโดวูดีน = 53 สัปดาห์ 
ULN = ขีดจํากัดบนของค่าปกติ

ความผิดปกติในห้องปฏิบัติการที่เลือกทีร่ายงานในการศึกษาแบบผสมผสานที่มกีารควบคุมแบบสองกลุ่ม
แสดงไวใ้นตารางที่ 11 และ 12

ตารางที่ 11: ความผิดปกติในห้องปฏิบัติการที่เลือกในการ
ศึกษาการบําบัดแบบผสมผสาน 2 แบบ (ระดับ 3-4)

เปอร์เซ็นต์ (%)
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เรียน 1 เรียน 2
สตาวดูีน +
ลามวิูดีน+

อินดินาเวียร์
(n=100)

ซิโดวูดีน+
ลามิวูดีน+

อินดินาเวียร์
(n=102)

สตาวูดีน +
ไดดาโนซีน+

อินดินาเวียร์
(n=102)

ซิโดวูดีน+
ลามิวดูีน+

อินดินาเวียร์
(n=103)พารามิเตอร์

บิลิรูบิน
(>2.6 x ULN)

7 6 16 8

AST (SGOT)
(>5 x ULN)

5 2 7 7

ALT (SGPT)
(>5 x ULN)

6 2 8 5

GGT
(>5 x ULN)

2 2 5 2

ไลเปส
(>2 x ULN)

6 3 5 5

อะไมเลส
(>2 x ULN)

4 <1 8 2

ULN = ขีดจํากัดบนของค่าปกต.ิ

ตารางที่ 12: ความผิดปกตใินห้องปฏิบัติการที่เลือกในการศึกษาการ
บําบัดแบบผสมผสาน 2 ชุด (ทุกระดับ)

เปอร์เซ็นต์ (%)

เรียน 1 เรียน 2
สตาวูดีน +
ลามิวดูีน+

อินดินาเวียร์
(n=100)

ซิโดวูดีน+
ลามิวดูีน+

อินดินาเวียร์
(n=102)

สตาวูดีน +
ไดดาโนซีน+

อินดินาเวียร์
(n=102)

ซิโดวูดีน+
ลามิวดูีน+

อินดินาเวียร์
(n=103)พารามิเตอร์

ทั้งหมด
บิลริูบิน

65 60 68 55

AST
(สกอต)

42 20 53 20

ALT
(สปท.)

40 20 50 18

GGT 15 8 28 12
ไลเปส 27 12 26 19
อะไมเลส 21 19 31 17
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สังเกตระหว่างการปฏิบัติทางคลินิก
มีการระบุเหตุการณ์ต่อไปนี้ระหว่างการใชส้ตาวูดนีหลังการอนุมัติ เนื่องจากรายงานโดยสมัครใจจาก
ประชากรที่ไมท่ราบขนาด จึงไมส่ามารถประมาณความถี่ได้ เหตุการณ์เหล่านี้ไดร้ับเลือกให้รวมไว้
เนื่องจากความจริงจัง ความถีใ่นการรายงาน การเชื่อมโยงเชิงสาเหตุกับ stavudine หรือปัจจัย
เหล่านีร้่วมกัน

ร่างกายโดยรวม- ปวดท้อง อาการแพ้ หนาวสั่น/มีไข้ และการกระจาย/การสะสมของไขมันในร่างกาย 
(ดูข้อควรระวัง: การแจกจ่ายไขมัน) ความผิดปกติของระบบย่อยอาหาร- อาการเบื่ออาหาร

ความผิดปกตขิองต่อมไร้ท่อ- ตับอ่อนอักเสบ (รวมถึงกรณทีี่เสีย
ชีวิต (ดูคํา เตือน)]
ความผิดปกตทิางโลหิตวิทยา- โรคโลหิตจาง เม็ดเลือดขาว และภาวะเกล็ดเลือดตํ่า 
ตับ-อาการ hyperlactatemia / lactic acidosis และภาวะไขมันพอกตับ (ดคูํา 
เตือน ) โรคตับอักเสบและตับวาย
กล้ามเนื้อและกระดูก- ปวดกล้ามเนื้อ
ระบบประสาท- นอนไม่หลับ กล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างรุนแรง (ส่วนใหญ่มักรายงานในภาวะ lactic 
acidosis ดูคํา เตือน )

เนวิราพีน:
อาการไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงที่สุดทีเ่กี่ยวข้องกับเนวริาพีน ได้แก่ ตับอักเสบ/ตับวาย, กลุ่มอาการ
สตเีวนส์ - จอห์นสัน, เนื้องอกทีผ่ิวหนังชั้นนอกที่เป็นพิษ และปฏิกิริยาภูมิไวเกิน โรคตับอักเสบ/ตับ
วายอาจแยกได้หรือสัมพันธ์กับสัญญาณของภาวะภูมิไวเกิน ซึ่งอาจรวมถึงผื่นรุนแรงหรือผื่นพร้อม
กับไข้ อาการป่วยไข้ทั่วไป อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อหรือข้อ แผลพุพอง แผลในช่องปาก เยื่อบุตา
อักเสบ อาการบวมนํ้าที่ใบหน้า eosinophilia granulocytopenia ต่อมนํ้าเหลือง หรือความผิด
ปกตขิองไต (ดูคํา เตือน )

ผู้ใหญ่:
ความเป็นพิษทางคลินิกทีพ่บบ่อยทีสุ่ดของเนวิราพีนคือผื่น ซึ่งอาจรุนแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิต (
ดูคํา เตือน) ผื่นเกิดขึ้นบ่อยที่สุดภายใน 6 สัปดาห์แรกของการรักษา ผื่นมักจะไม่รุนแรงถึงปานกลาง 
ผื่นแดงตามผิวหนังตามจุดต่างๆ ของผิวหนัง โดยอาจมีหรือไม่มีตุ่มก็ได้ โดยจะอยู่ทีล่ําตัว ใบหน้า 
และแขนขา ในการทดลองทางคลินิกที่มีการควบคุม พบผื่นระดับ 1 และ 2 ในผู้ป่วยทีไ่ดร้ับ 
nevirapine 13.3% เทียบกับ 5.8% ทีไ่ดร้ับยาหลอกในช่วง 6 สัปดาห์แรกของการรักษา พบผื่น
ระดับ 3 และ 4 ใน 1.5% ของผู้ทีไ่ด้รับ nevirapine เทียบกับ 0.1% ของผูท้ี่ไดร้ับยาหลอก ผู้หญิง
มักมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นผื่นทีเ่กี่ยวข้องกับเนวิราพีน

ในการทดลองทางคลินิกที่ควบคุม เหตุการณท์ี่ตับตามอาการโดยไมค่ํานึงถึงความรุนแรงเกิดขึ้นใน 
4% (ช่วง 0% ถึง 11%) ของผู้ป่วยทีไ่ดร้ับ nevirapine และ 1.2% ของผู้ป่วยในกลุ่มควบคุม เพศ
หญิงและจํานวนเซลล์ CD4+ ทีสู่งกว่า (>250 เซลล/์mm3ในผู้หญิงและ >400 เซลล์/มม.3ในผู้ชาย) 
ทําให้ผูป้่วยมคีวามเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อเหตุการณ์เหล่านี้ (ดูคํา เตือน )
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transaminase ที่ไม่มอีาการ (AST หรือ ALT > 5X ULN) พบในผูป้่วยที่ไดร้ับ nevirapine 5.8% 
(ช่วง 0% ถึง 9.2%) และ 5.5% ของผู้ป่วยในกลุ่มควบคุม การติดเชื้อร่วมกับไวรัสตับอักเสบบหีรือซี 
และ/หรือการทดสอบการทํางานของตับที่เพิ่มขึ้นในช่วงเริ่มต้นของการรักษาด้วยยาเนวิราพีน 
สัมพันธก์ับความเสี่ยงที่จะเกิดอาการในภายหลังมากขึ้น (6 สัปดาห์ขึ้นไปหลังจากเริ่มใชย้าเนวิราพีน) 
และการเพิ่มขึ้นของ AST หรือ ALT ทีไ่ม่มีอาการ

ประสบการณท์ี่ไมพ่ึงประสงค์จากการรักษาในระดับปานกลางหรือรุนแรงทีพ่บใน >2% ของผู้ป่วยที่
ได้รับ nevirapine ในการทดลองทีค่วบคุมด้วยยาหลอกแสดงไว้ในตารางที่ 13

ตารางที่ 13: ร้อยละของผู้ป่วยที่มีเหตุการณท์ี่เกี่ยวข้องกับยาในระดับปานกลางหรือรุนแรงใน
การทดลองที่ควบคุมด้วยยาหลอกสําหรับผู้ใหญ่

ทดลอง 10901 การทดลอง 1037, 1038, 10462

เนวิราพีน
(n=1121)

ยาหลอก
(n=1128)

เนวิราพีน
(n=253)

ยาหลอก
(n=203)

ค่ามัธยฐาน (สัปดาห)์ 58 52 28 28
เหตุการณ์ไมพ่ึงประสงคใ์ด ๆ 14.5% 11.1% 31.6% 13.3%

ผื่น 5.1 1.8 6.7 1.5
คลื่นไส้ 0.5 1.1 8.7 3.9
Granulocytopenia 1.8 2.8 0.4 0
ปวดศีรษะ 0.7 0.4 3.6 0.5
ความเหนื่อยล้า 0.2 0.3 4.7 3.9
ท้องเสีย 0.2 0.8 2 0.5
อาการปวดท้อง 0.1 0.4 2 0
ปวดกล้ามเนื้อ 0.2 0 1.2 2

1การบําบัดในพื้นหลังรวมถึง lamivudine สําหรับผู้ป่วยทุกรายและการรวมกันของ NRTIs และ PIs ผู้ป่วยมจีํานวนเซลล์ CD4+ <200 เซลล์/มม.3.

2การบําบัดด้วยพื้นหลัง ได้แก่ zidovudine และ zidovudine ร่วมกับ didanosine; ผู้ป่วยบางรายได้รับยา nevirapine monotherapy ผู้
ป่วยมีจํานวนเซลล์ CD4+ > 200 เซลล์/มม.3

ความผิดปกตใินห้องปฏิบัติการ:ความผิดปกติของการทดสอบการทํางานของตับ (AST, ALT) พบ
ได้บ่อยในผู้ป่วยที่ได้รับ nevirapine มากกว่าในกลุ่มควบคุม (ตารางที่ 14) ระดับ GGT ที่ไม่มอีาการ
เกิดขึ้นบ่อยครั้งแต่ไม่ใช่ข้อห้ามในการรักษาด้วยยาเนวริาพีนต่อไปในกรณทีี่ไม่มีการทดสอบการ
ทํางานของตับอื่นๆ ความผิดปกตใินห้องปฏิบัตกิารอื่นๆ (บลิิรูบิน, โรคโลหิตจาง, นวิโทรพเีนีย, ภาวะ
เกล็ดเลือดตํ่า) ถูกสังเกตด้วยความถีท่ี่คล้ายคลึงกันในการทดลองทางคลินิกที่เปรียบเทียบยาเนวิรา
พีนและสูตรควบคุม (ดูตารางที่ 14)

ตารางที่ 14: ร้อยละของผู้ป่วยผู้ใหญท่ีม่ีความผิดปกติในห้องปฏิบัติการ
ทดลอง 10901 การทดลอง 1037, 1038,
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10462

เนวิราพีน ยาหลอก เนวิราพีน ยาหลอก
ความผิดปกติในห้องปฏิบัตกิาร n=1121 n=1128 n=253 n=203

เคมใีนเลือด
SGPT (ALT) >250 U/L 5.3% 4.4% 14% 4%
SGOT (AST) >250 U/L 3.7 2.5 7.6 1.5
บิลิรบูิน >2.5 มก./เดซิลิตร 1.7 2.2 1.7 1.5
โลหิตวิทยา
เฮโมโกลบิน <8 g/dL 3.2 4.1 0 0
เกล็ดเลือด <50,000/มม.3 1.3 1 0.4 1.5
นิวโทรฟิล <750/mm3 13.3 13.5 3.6 1

1การบําบัดในพื้นหลังรวมถึง lamivudine สําหรับผู้ป่วยทุกรายและการรวมกันของ NRTIs และ PIs ผู้ป่วยมจีํานวนเซลล์ CD4+ 
<200 เซลล์/มม.3.
2การบําบัดด้วยพื้นหลัง ได้แก่ zidovudine และ zidovudine ร่วมกับ didanosine; ผู้ป่วยบางรายได้รับยา nevirapine 
monotherapy ผู้ป่วยมีจํานวนเซลล์ CD4+ > 200 เซลล/์มม.3.

สังเกตระหว่างการปฏิบัติทางคลินิก
นอกเหนือจากเหตุการณ์ไมพ่ึงประสงคท์ีร่ะบใุนระหว่างการทดลองทางคลินิก มีการรายงาน
เหตุการณต์่อไปนี้ด้วยการใช้ nevirapine ในการปฏิบัติทางคลินิก:
ร่างกายโดยรวม:ไข้ ง่วงซึม ถอนยา (ดูข้อควรระวัง:ปฏิกิริยาระหว่างยา), การแจกจ่าย/การสะสมของ
ไขมันในร่างกาย (ดูข้อควรระวัง,กระจายไขมัน)

ระบบทางเดินอาหาร:อาเจียน
ตับและทางเดินนํ้าด:ีดีซ่าน, ตับอักเสบเฉียบพลันและรุนแรง, เนื้อร้ายในตับ, ตับวาย

โลหิตวิทยา:โรคโลหิตจาง, eosinophilia, 
neutropenia กล้ามเนื้อและกระดูก: ปวดข้อ ประสาท
วิทยา:อาชา
ผิวหนังและอวัยวะ:มีรายงานการแพ้ทั้งหมดรวมถึง anaphylaxis, angioedema, bullousปะทุ, 
เปื่อยและลมพิษ นอกจากนี้ กลุ่มอาการภูมิไวเกินและปฏิกิริยาภูมิไวเกินทีม่ีผื่นทีเ่กี่ยวข้องกับการค้น
พบตามรัฐธรรมนูญ เช่น มีไข้ พุพอง แผลในช่องปาก เยื่อบตุาอักเสบ บวมนํ้าที่ใบหน้า ปวดกล้ามเนื้อ
หรือข้อ อาการป่วยไขท้ั่วไป อ่อนเพลีย หรือความผิดปกตขิองตับอย่างมีนัยสําคัญ (ดูคํา เตือน) บวก
อย่างน้อยหนึ่งรายการ ต่อไปนี้: มรีายงานเกี่ยวกับโรคตับอักเสบ, eosinophilia, 
granulocytopenia, ต่อมนํ้าเหลืองและ/หรือความผิดปกตขิองไตเมื่อใช้ nevirapine

ยาเกินขนาด
ลามิวูดีน:ไม่มยีาแก้พิษที่เป็นที่รู้จักสําหรับลามวิูดีน มีรายงานกรณีผู้ใหญห่นึ่งรายทีร่ับประทานลามิวู
ดีน 6 กรัม ไม่มอีาการหรืออาการแสดงทางคลินิกใดๆ และการตรวจทางโลหิตวิทยายังคงปกติ มี
รายงานการใชย้าเกินขนาดในเด็ก 2 กรณใีน ACTG300 กรณีหนึ่งคือยาลามิวูดนีขนาด 7 มก./กก. 
ครั้งเดียว; กรณีทีส่อง
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เกี่ยวข้องกับการใช้ lamivudine 5 มก./กก. วันละสองครั้งเป็นเวลา 30 วัน ไม่มอีาการหรืออาการ
แสดงทางคลินิกในทั้งสองกรณี เนื่องจากปริมาณ lamivudine เล็กน้อยถูกกําจัดออกผ่านการ
ฟอกไต (4 ชั่วโมง) การล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง และการล้างไตทางช่องท้องแบบอัตโนมัติ 
จึงไม่ทราบว่าการฟอกไตแบบต่อเนื่องจะให้ประโยชน์ทางคลินิกในกรณทีีใ่ห้ยาเกินขนาด 
lamivudine หากใหย้าเกินขนาด ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจสอบ และใชก้ารรักษาประคับประคองที่
เป็นมาตรฐานตามความจําเป็น

สตาวูดีน:ประสบการณ์กับผู้ใหญ่ทีไ่ด้รับยา 12 ถึง 24 เท่าของปริมาณที่แนะนําต่อวัน ไม่พบความ
เป็นพิษเฉียบพลัน ภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยาเกินขนาดเรื้อรังรวมถึงโรคระบบประสาทส่วนปลาย
และความเป็นพิษต่อตับ Stavudine สามารถลบออกไดโ้ดยการฟอกไต; ค่าเฉลี่ยการล้างไตเทียม ± 
SD ของสตาวูดีนคือ 120 ± 18 มล./นาที ไม่ไดม้ีการศึกษาว่าสามารถกําจัด stavudine โดยการ
ฟอกไตทางช่องท้องหรือไม่

เนวิราพีน:ไม่มียาแก้พิษทีเ่ป็นทีรู่้จักสําหรับการใชย้าเกินขนาดเนวิราพีน มีรายงานกรณีของการใชย้า
เกินขนาดเนวิราพีนในขนาดตั้งแต่ 800 ถึง 1800 มก. ต่อวันนานถึง 15 วัน ผู้ป่วยเคยประสบกับ
เหตุการณต์่างๆ เช่น อาการบวมนํ้า ผื่นแดง อ่อนเพลีย มีไข้ ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ คลื่นไส้ ปอด
แทรกซึม ผื่น เวียนศีรษะ อาเจียน และนํ้าหนักลดลง เหตุการณ์ทั้งหมดลดลงหลังจากหยุดยาเนวิรา
พีน

ปริมาณและการบริหาร ผู้ใหญ่

ระยะเวลาในการดําเนินการ (เริ่มให้ยา 14 วัน):
การใหย้าเนวริาพีนวันละครั้งเป็นเวลา 14 วันสัมพันธก์ับความเสี่ยงทีล่ดลงของผื่น ดังนั้นจึงแนะนํา
ใหใ้ช้สูตรต่อไปนี้ในช่วง 14 วันแรกของการใชย้า:

สําหรับผูป้่วยผู้ใหญ่ ≥ 60 กก.:ยาลามิวูดีน ยาสตาวูดีน และเนวิราพีน 1 เม็ด 150 มก./40 มก./
200 มก. รับประทานวันละครั้ง ตามด้วยยาลามิวูดีน 150 มก. และยาสตาวูดีน 40 มก. 12 ชั่วโมงต่อ
มาโดยใชสู้ตรอื่นของยาเหล่านี้

สําหรับผูป้่วย < 60 กก.:ยาเม็ดลามวิูดีน สตาวูดีน และเนวิราพีน 1 เม็ด 150 มก./30 มก./200 มก. 
รับประทานวันละครั้ง ตามด้วยยาลามวิูดีน 150 มก. และยาสตาวูดีน 30 มก. 12 ชั่วโมงต่อมา

การซ่อมบํารุง:
หากสามารถทนต่อยาเนวริาพีนในช่วง 14 วันแรกโดยไม่มีปฏิกิริยาภูมไิวเกิน (เช่น ผื่น ความผิดปกติ
ของการทดสอบการทํางานของตับ ดูคํา เตือนและความระมัดระวัง ) ปริมาณยารับประทานที่แนะนํา
สําหรับการบํารุงรักษามีดังนี้:

สําหรับผู้ป่วย ≥ 60 กก.:Lamivudine, Stavudine และ Nevirapine Tablet หนึ่งเม็ด 150 มก./40 มก
. /200 มก. รับประทานวันละสองครั้ง (ทุก 12 ชั่วโมง)

สําหรับผู้ป่วย <60 กก.:Lamivudine, Stavudine และ Nevirapine Tablet หนึ่งเม็ด 150 มก./30 มก./
200 มก. รับประทานวันละสองครั้ง (ทุก 12 ชั่วโมง)
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ควรใช้ยาเม็ด Lamivudine, Stavudine และ Nevirapine ในช่วงเวลา 12 ชั่วโมงภายใตส้ภาวะที่
อดอาหาร

เนื่องจากยาเม็ดลามิวดูีน สตาวูดีน และเนวิราพีนเป็นยาเม็ดที่มขีนาดยาผสมตายตัว จึงไม่ควร
กําหนดใหผู้้ป่วยทีต่้องการปรับขนาดยาหรือผู้ทีป่ระสบเหตุการณไ์ม่พึงประสงค์จากการจํากัดขนาด
ยา

กุมารศาสตร์
ยาเม็ดลามิวูดีน สตาวูดีน และเนวิราพีน 150 มก./30 มก./200 มก. เหมาะสําหรับผู้ป่วยเด็กอายุ
มากกว่า 12 ปี และมีนํ้าหนัก ≥50 กก. ยาเม็ดลามวิดูีน สตาวูดีน และเนวิราพีน 150 มก./40 มก./
200 มก. เหมาะสําหรับผู้ป่วยเด็กอายุมากกว่า 12 ปี และมีนํ้าหนัก ≥ 60 กก.

ผู้สูงอายุ
แม้ว่าจะไมแ่นะนําใหเ้ปลี่ยนขนาดยาโดยเฉพาะ แตค่วรใช้ความระมัดระวังในการใช้ยา Lamivudine, 
Stavudine และ Nevirapine แก่ผู้ป่วยสูงอายุ (> 65 ปี)

การตรวจสอบ
ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจสอบการพัฒนาของเส้นประสาทส่วนปลาย ซึ่งมักจะมีอาการชา รู้สึกเสียวซ่า 
หรือปวดทีเ่ท้าหรือมือ หากมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้น ควรระงับการรักษาด้วยยาเม็ด Lamivudine, 
Stavudine และ Nevirapine อาการอาจหายไดห้ากถอนการรักษาในทันที ผู้ป่วยบางรายอาจมี
อาการแย่ลงชั่วคราวหลังจากหยุดการรักษา

การตรวจติดตามทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการอย่างเข้มข้น ซึ่งรวมถึงการทดสอบการทํางาน
ของตับ เป็นสิ่งสําคัญทีก่ารตรวจวัดพื้นฐานและในช่วง 18 สัปดาห์แรกของการรักษา ยังไม่มกีาร
กําหนดความถีใ่นการตรวจสอบทีเ่หมาะสมที่สุดในช่วงเวลานี้ ผู้เชี่ยวชาญบางคนแนะนําให้ติดตามผล
ทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการบ่อยกว่าหนึ่งครั้งต่อเดือน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะรวมถึงการ
เฝ้าติดตามการทดสอบการทํางานของตับที่การตรวจวัดพื้นฐาน ก่อนการเพิ่มขนาดยา และในสอง
สัปดาหห์ลังการเพิ่มขนาดยา หลังจากช่วง 18 สัปดาห์แรก การติดตามผลทางคลินิกและทางห้อง
ปฏิบัตกิารควรดําเนินต่อไปตลอดการรักษา ในบางกรณี อาการบาดเจ็บที่ตับคืบหน้าแม้จะหยุดการ
รักษา

ควรหยุดยา Lamivudine, Stavudine และ Nevirapine หากผู้ป่วยมผีื่นรุนแรงหรือมีผื่นขึ้น
พร้อมกับการค้นพบตามรัฐธรรมนูญ ผู้ป่วยทีม่ีอาการผื่นขึ้นในช่วงระยะเวลานํา 14 วันที่ 200 มก./
วัน ไม่ควรให้ยาเนวริาพนีเพิ่มขึ้นจนกว่าผื่นจะหาย (ดูคํา เตือน ) ยาเม็ดผสม Lamivudine, 
Stavudine และ Nevirapine อาจทําใหเ้กิดโรคตับอักเสบได้ หากเกิดโรคตับอักเสบทางคลินิก ควร
หยุดยา Lamivudine, Stavudine และ Nevirapine Tablets อย่ารีสตาร์ท Lamivudine, 
Stavudine และ Nevirapine Tablets หลังการกู้คืน (ดคูํา เตือน )
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ผู้ป่วยทีข่ัดจังหวะการให้ยา Lamivudine, Stavudine และ Nevirapine เป็นเวลานานกว่า 7 วัน
ควรเริ่มต้นใหม่ด้วยการใชย้า Lamivudine, Stavudine และ Nevirapine เป็นเวลา 14 วันที่
แนะนําวันละครั้งตามด้วยยา lamivudine และ stavudine ทุกวัน 12 ชั่วโมงต่อมา หลังจาก 14 วัน 
ยารักษาด้วยยาเม็ดลามิวูดีน สตาวูดีน และเนวิราพนีอาจกลับมาใช้ต่อไดทุ้กวัน

การด้อยค่าของตับ:ควรใชค้วามระมัดระวังเมื่อให้ยาเม็ด Lamivudine, Stavudine และ 
Nevirapine แก่ผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางตับในระดับปานกลาง ไม่ควรให้ยาเม็ด Lamivudine, 
Stavudine และ Nevirapine แก่ผู้ป่วยทีม่ีความบกพร่องทางตับอย่างรุนแรง

การด้อยค่าของไต:ไมแ่นะนําใหใ้ช้ยาเม็ด Lamivudine, Stavudine และ Nevirapine สําหรับผู้
ป่วยทีม่ีค่า creatinine clearance ≤ 50 มล./นาที

หมายเหต:ุ ไมแ่นะนําใหใ้ช้ Zidovudine ร่วมกับ Lamivudine, Nevirapine และ Stavudine 
Tablets (ดูข้อควรระวัง: ปฏิกิริยาระหว่างยา). ไม่แนะนําให้ใช้ยา Didanosine ร่วมกับยาเม็ดผสม 
Lamivudine, Nevirapine และ Stavudine (ดูคําเตือนและข้อควรระวัง).

วิธีการจัดหา
Lamivudine, Stavudine และ Nevirapine Tablets 150 มก./30 มก./200 มก. เป็นสีชมพู
อ่อน และยาเม็ด Lamivudine, Stavudine และ Nevirapine 150 มก./40 มก./200 มก. มสีี
เหลืองอ่อน เม็ดยาแรงทั้งสองเป็นเม็ดกลมและแบนขอบเอียงที่มี SLN สลักอยู่ด้านหนึ่งเรียบอีก
ด้านหนึ่ง แท็บเล็ตมีให้ในภาชนะ HDPE ขนาด 60

พื้นที่จัดเก็บ:ยาเม็ด Lamivudine, Stavudine และ Nevirapine ไม่ควรเก็บไว้ที่อุณหภูมสิูงกว่า 
25 องศาเซลเซียส (77 องศาฟาเรนไฮต์) ป้องกันจากแสง เก็บในภาชนะที่ปิดสนิท เก็บในที่ปลอดภัย
ใหพ้้นมือเด็ก

ผลิตโดย:
สไตรด์ส อารโ์คแล็บ ลิมิเต็ด, บังกาล
อร์,
อินเดีย.
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เภสัชกรให้ความสนใจ: ถอด "คู่มือการใช้ยา" และแจกจ่ายพร้อมกับผลิตภัณฑ์

คู่มือการใช้ยา

ยาเม็ดลามวิูดีน สตาวูดีน และเนวิราพีน
(ลามิวูดีน 150 มก. สตาวดูีน 30 มก. และเนวิราพีน 200 มก.) (ลามิวู
ดีน 150 มก. สตาวูดีน 40 มก. และเนวิราพีน 200 มก.)

ชื่อสามัญ:Lamivudine/Stavudine/Nevirapine (lah MIH vue deen/STA vue deen / na 
VAIR a peen) เม็ด

อ่านคู่มือการใชย้านี้ก่อนเริ่มรับประทานยาเม็ดลามิวูดีน สตาวูดีน และเนวิราพีและทุกครั้งที่เติมเงิน
เพราะอาจมีข้อมูลใหม่ ข้อมูลนี้ไม่ได้ใชแ้ทนการพูดคุยกับแพทย์ของคุณ คุณและแพทย์ของคุณควร
ปรึกษายาเม็ดลามิวูดีน สตาวูดีน และเนวิราพีเมื่อคุณเริ่มทานยาและตรวจร่างกายเป็นประจํา คุณ
ควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ในขณะที่ใชย้าเม็ดผสมลามิวดูีน สตาวูดีน และเนวิราพี. คุณควร
ปรึกษาแพทย์ของคุณก่อนทําการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับยาของคุณ ยกเว้นในสถานการณ์พิเศษใดๆ ที่
อธิบายไว้ด้านล่างเกี่ยวกับปัญหาผื่นหรือตับ

ข้อมูลที่สําคัญที่สุดที่ฉันควรรู้เกี่ยวกับ LAMIVUDINE, STAVUDINE และ NEVIRAPINE 
TABLETS คืออะไร?
แพทย์ของคุณจะบอกคุณว่ายาเม็ด Lamivudine, Nevirapine และ Stavudine ทีต่้องทาน
และทานบ่อยแค่ไหน.แพทย์จะกําหนดขนาดยาตามนํ้าหนักตัว ไตและการทํางานของตับ

เอามายาเม็ด Lamivudine, Nevirapine และ Stavudineตรงตามทีส่ั่ง อย่าใชเ้วลามากกว่าที่
แพทย์สั่ง ตรวจสอบฉลากอย่างละเอียดว่าต้องทานมากเพียงใดและต้องทานบ่อยแคไ่หน

แพทย์ของคุณจะแนะนําให้คุณทานยาเม็ด Lamivudine, Nevirapine และ Stavudineวันละ
สองครั้งก็ต่อเมื่อคุณอดทนต่อช่วง “ตะกั่วใน” สองสัปดาห์ที่คุณได้รับยาที่มีเนวิราพีน 200 มก. 
วันละครั้ง (พร้อมกับยาเม็ดทีป่ระกอบด้วยลามิวดูีนและสตาวดูีนที่รับประทานวันละสองครั้ง)

ผู้ป่วยที่ใช้ LAMIVUDINE, STAVUDINE และ NEVIRAPINE TABLETS อาจทําใหเ้กิดโรค
ตับอย่างรุนแรงหรือปฏิกิริยาทางผิวหนังที่อาจทําใหเ้สียชีวิตได้ความเสี่ยงของปฏิกิริยาเหล่านี้มี
มากที่สุดในช่วง 18 สัปดาหแ์รกของการรักษา แตป่ฏิกิริยาเหล่านีส้ามารถเกิดขึ้นไดใ้นภายหลัง
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ปฏิกิริยาของตับ
ผู้ป่วยทุกรายสามารถประสบปัญหาเกี่ยวกับตับได้ในขณะที่รับประทาน LAMIVUDINE, 
STAVUDINE และ NEVIRAPINE TABLETS อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงและผู้ป่วยที่มี CD4 สูงนับ
เมื่อเริ่มการรักษาด้วย LAMIVUDINE, STAVUDINE และ NEVIRAPINE TABLETS มี
โอกาสเกิดความเสียหายของตับมากขึ้น ผู้หญิงทีม่ี CD4 มคี่ามากกว่า 250 เซลล์/มม.3มีความ
เสี่ยงสูงสุดต่อเหตุการณเ์หล่านี้ หากคุณเป็นผู้หญิงที่มี CD4>250 เซลล/์มม.3หรือผู้ชายทีม่ี 
CD4>400   เซลล์/มม.3คุณไม่ควรเริ่มใช้ยา LAMIVUDINE, STAVUDINE และ 
NEVIRAPINE เว้นแต่คุณและแพทยจ์ะตัดสินใจว่าประโยชนข์องการทําเช่นนั้นมีมากกว่าความ
เสี่ยง ปัญหาเกี่ยวกับตับมักมีผื่นขึ้นร่วมด้วย

ผู้ป่วยทีเ่ริ่มยาเม็ดลามิวูดีน สตาวดูีน และเนวิราพดี้วยการทดสอบการทํางานของตับผิดปกติและผู้
ป่วยทีเ่ป็นโรคตับอักเสบบหีรือซีมโีอกาสพัฒนาการทดสอบการทํางานของตับเพิ่มขึ้นหลังจากเริ่มยา
เม็ดลามิวูดีน สตาวดูีน และเนวิราพแีละตลอดการรักษา

ในบางกรณี ปัญหาเกี่ยวกับตับทําใหต้ับวายและอาจนําไปสู่การปลูกถ่ายตับหรือเสียชีวิตได้ ดัง
นั้น หากคุณมีอาการใด ๆ ต่อไปนี้ของปัญหาเกี่ยวกับตับ ให้หยุดทานยาเม็ด LAMIVUDINE, 
STAVUDINE และ NEVIRAPINE และโทรเรียกแพทยข์องคุณทันที:

• ความรู้สึกไม่สบายทั่วไปหรืออาการ "คล้ายไขห้วัดใหญ"่
• เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

• คลื่นไส้ (รู้สึกไมส่บายท้อง),
• เบื่ออาหาร
• ผิวเหลืองหรือตาขาว
• ปัสสาวะสีเข้ม (สีชา)
• อุจจาระสีซีด (การเคลื่อนไหวของลําไส้)
• ปวดเมื่อยหรือไวต่อการสัมผัสทีด่้านขวาใต้ซี่โครงของคุณ

แพทย์ของคุณควรตรวจคุณและทําการตรวจเลือดบ่อยๆ เพื่อตรวจดกูารทํางานของตับในช่วง 18 
สัปดาหแ์รกของการรักษา ควรตรวจหาปัญหาตับอย่างสมํ่าเสมอในระหว่างการรักษาด้วยยาเม็ดลามิ
วูดีน สตาวูดีน และเนวิราพีน

การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบแีย่ลง ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HBV ที่รับประทาน LAMIVUDINE, 
STAVUDINE และ NEVIRAPINE TABLETSแล้วหยุดมัน อาจ "ลุกเป็นไฟ" ของโรคตับอักเสบได้ 
“ลุกเป็นไฟ” คือเมื่อโรคกลับมาอย่างกะทันหันในทางที่เลวร้ายกว่าเมื่อก่อน หากคุณมีการติดเชื้อไวรัส
ตับอักเสบบี แพทย์ของคุณควรติดตามการทํางานของตับอย่างใกล้ชิดเป็นเวลาหลายเดือนหลังจาก
หยุดทํางานยาเม็ดลามิวูดีน สตาวูดีน และเนวิราพีนคุณอาจต้องใชย้าต้านไวรัสตับอักเสบบี
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ใช้กับระบบการปกครองแบบอินเตอร์เฟอรอนและไรโบวริินโรคตับที่แย่ลง (บางครั้งทําใหเ้สียชีวิต
) เกิดขึ้นในผู้ป่วยทีต่ิดเชื้อเอชไอวแีละไวรัสตับอักเสบซีซึ่งกําลังรับประทานยาต้านเอชไอวแีละกําลัง
รักษาโรคตับอักเสบซีด้วยสารอินเตอร์เฟอรอนที่มีหรือไม่มีไรโบวริิน หากคุณกําลังใชย้าเม็ดลามิวดูีน 
สตาวดูีน และเนวิราพเีช่นเดียวกับอินเตอร์เฟอรอนที่มีหรือไม่มีไรโบวิรินและคุณพบผลข้างเคียง 
อย่าลืมบอกแพทย์

ปฏิกิริยาทางผิวหนัง
ผื่นผิวหนังเป็นผลข้างเคียงที่พบบ่อยที่สุดของยาเม็ดลามิวดูีน สตาวูดีน และเนวิราพี. ผื่นส่วนใหญ่
เกิดขึ้นใน 6 สัปดาหแ์รกของการรักษา ในผู้ป่วยจํานวนน้อยผื่นอาจรุนแรงและทําใหเ้สียชีวิตได้ดัง
นั้น,หากคุณมีอาการผื่นขึ้นโดยมอีาการดังต่อไปนี้ ให้หยุดใช้ LAMIVUDINE, STAVUDINE 
และ NEVIRAPINE TABLETS และโทรหาแพทย์ทันท:ี

• ความรู้สึกไม่สบายทั่วไปหรืออาการ "คล้ายไขห้วัดใหญ"่
• ไข้,
• ปวดกล้ามเนื้อหรือข้อ,
• เยื่อบุตาอักเสบ (ตาแดงหรืออักเสบเช่น "ตาสีชมพู"
• แผลพุพอง
• แผลในปาก,
• บวมที่ใบหน้าของคุณ,
• เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

• อาการใด ๆ ของปัญหาตับทีก่ล่าวถึงข้างต้น

หากแพทยข์องคุณบอกให้คุณหยุดการรักษาด้วยยา LAMIVUDINE, STAVUDINE และ 
NEVIRAPINE เนื่องจากคุณเคยประสบกับปฏิกิริยาที่ร้ายแรงต่อตับหรือผิวหนังตามที่อธิบาย
ไวข้้างต้น อย่าใช้ LAMIVUDINE, STAVUDINE และ NEVIRAPINE TABLETS อีก

กรดแลคตกิ
ยาเม็ดลามิวูดีน สตาวูดีน และเนวิราพีอาจทําใหเ้กิดภาวะที่เรียกว่า lactic acidosis ร่วมกับตับโต 
อาการของกรดแลคติกอาจรวมถึง:

• รู้สึกอ่อนเพลียและเหนื่อยมาก:
• คลื่นไส้ อาเจียน หรือรู้สึกไม่สบายท้องผิดปกตหิรือไม่คาดคิด
• หายใจถี่;
• ความอ่อนแอในแขนและขา

หากคุณสังเกตเห็นอาการเหล่านี้หรือหากอาการป่วยของคุณเปลี่ยนไปอย่างกะทันหัน ให้หยุดรับ
ประทาน LAMIVUDINE, STAVUDINE และ NEVIRAPINE TABLETS และโทรหาแพทย์ของ
คุณทันทีกรดแลคติกเป็นเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ที่ต้องรักษาในโรงพยาบาล

ผลข้างเคียงที่หายากแต่ร้ายแรงนีเ้กิดขึ้นบ่อยกว่าในสตรี (รวมถึงสตรีมีครรภ์) ผู้ป่วยที่มีนํ้าหนักเกิน 
และผู้ทีเ่คยใชย้านิวคลโีอไซด์สําหรับ
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เวลานานมาก หากคุณเป็นโรคตับ คุณอาจมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้มากขึ้น ในขณะทีคุ่ณไดร้ับการ
รักษาด้วยยาเม็ดลามิวูดีน สตาวูดีน และเนวิราพีแพทยข์องคุณจะติดตามคุณอย่างใกล้ชิดเพื่อหา
สัญญาณทีบ่่งบอกว่าคุณกําลังเป็นโรคกรดแลคติก

ตับอ่อนอักเสบ

LAMIVUDINE, STAVUDINE และ NEVIRAPINE TABLETS สามารถทําใหเ้กิดตับอ่อน
อักเสบการอักเสบที่เป็นอันตรายของตับอ่อน อาจทําให้เสียชีวิตได.้ แจ้งให้แพทยท์ราบทันทีหาก
คุณมีอาการปวดท้อง คลื่นไส้ หรืออาเจียน สิ่งเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณของตับอ่อนอักเสบแจ้ง
ใหแ้พทย์ทราบหากคุณเคยเป็นโรคตับอ่อนอักเสบ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเ์ป็นประจํา หรือเป็นโรค
นิ่วในถุงนํ้าดี ตับอ่อนอักเสบเกิดขึ้นบ่อยขึ้นในผู้ป่วยที่มีภาวะเหล่านี้ นอกจากนีย้ังมีแนวโน้มมากขึ้น
ในผูท้ี่เป็นโรคเอดส์ระยะลุกลาม แต่สามารถเกิดขึ้นไดใ้นทุกระยะของโรค

สิ่งเหล่านี้ไม่ใชผ่ลข้างเคียงทั้งหมดของยาเม็ดลามิวูดีน สตาวดูีน และเนวริาพ.ี (ดูหัวข้อ "ผลข้าง
เคียงที่เป็นไปได้ของ .มีอะไรบ้าง" LAMIVUDINE, STAVUDINE และ NEVIRAPINE 
TABLETS?”สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม) บอกแพทยห์ากคุณมีผลข้างเคียงจากยาเม็ดลามิวูดีน สตาวู
ดีน และเนวิราพี.

LAMIVUDINE, STAVUDINE และ NEVIRAPINE คืออะไรและใชท้ําอะไร?

ยาเม็ดลามิวูดีน สตาวูดีน และเนวิราพีเป็นการรวมกันของยาสามชนิด ได้แก่ ลามิวูดีน สตาวูดีน 
และเนวิราพีน ซึ่งมีจําหน่ายในรูปแบบยาแยกและมักใช้รักษาการติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องของ
มนุษย์ (HIV)

แต่ละเม็ดของลามิวูดีน สตาวูดีน และเนวริาพีน 150 มก./30 มก./200 มก.ประกอบด้วย ลามิวู
ดีน 150 มก. สตาวูดีน 30 มก. และเนวิราพีน 200 มก.

แต่ละเม็ดของลามิวูดีน สตาวูดีน และเนวริาพีน 150 มก./40 มก./200 มก.ประกอบด้วย ลามิวูดีน 
150 มก. สตาวดูีน 40 มก. และเนวิราพีน 200 มก.

• ยาเม็ดลามิวูดีน สตาวูดีน และเนวิราพีใชร้ักษาการติดเชื้อเอชไอวีในผู้ใหญ่ยาเม็ดลามิวดูีน 
สตาวูดีน และเนวิราพีลดปริมาณไวรัสเอชไอวใีนร่างกายและเพิ่มจํานวนเซลล์ CD4 เซลล์ 
CD4 เป็นเซลลเ์ม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งซึ่งมีบทบาทสําคัญในการรักษาระบบภูมิคุ้มกันทีแ่ข็ง
แรงเพื่อช่วยต่อสู้กับการติดเชื้อ ตอบสนองต่อการรักษาด้วยลามิวูดีน, สตาวูดีน และ

ยาเม็ดเนวิราพแีตกต่างกันระหว่างผูป้่วย มันสําคัญมากที่คุณต้องอยูภ่ายใต้การดูแลของ
แพทย์ แพทย์ของคุณอาจต้องการให้คุณตรวจเลือดหรือประเมินทางการแพทย์อื่น ๆ 
ระหว่างการรักษาด้วยยานีเ้พื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและผลข้างเคียง
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• LAMIVUDINE, STAVUDINE และ NEVIRAPINE TABLETS ไมส่ามารถรักษาการ
ติดเชื้อเอชไอวีหรือโรคเอดส์ได้ไม่ทราบว่ายา LAMIVUDINE, STAVUDINE และ 
NEVIRAPINE จะช่วยให้คุณมีอายยุืนยาวขึ้นหรือมปีัญหาทางการแพทย์น้อยลงที่ผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีหรือเอดส์หรือไม่ เป็นสิ่งสําคัญมากทีคุ่ณต้องไปพบแพทย์เป็นประจําในขณะที่ทานยา 
LAMIVUDINE, STAVUDINE และ NEVIRAPINE

• LAMIVUDINE, STAVUDINE และ NEVIRAPINE TABLETS ไมล่ดความเสี่ยงของ
การแพรเ่ชื้อเอชไอวีไปยังผู้อื่นผ่านการมีเพศสัมพันธ์ การใชเ้ข็มฉีดยา หรือการสัมผัส
กับเลือดของคุณเพื่อสุขภาพของคุณและสุขภาพของผู้อื่น สิ่งสําคัญคือต้องฝึกฝนการมี
เพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยโดยใช้ถุงยางอนามัยนํ้ายางหรือโพลียูรีเทนหรือวิธีกั้นอื่น ๆ เพื่อ
ลดโอกาสในการมีเพศสัมพันธ์กับนํ้าอสุจิ สารคัดหลั่งในช่องคลอด หรือเลือด ห้ามใช้หรือใช้
เข็มที่สกปรกร่วมกัน

ใครไม่ควรใช้ LAMIVUDINE, STAVUDINE และ NEVIRAPINE TABLETS?

ห้ามใชย้าเม็ดลามิวูดีน สตาวดูีน และเนวิราพีหาก:
• คุณแพส้่วนผสมใด ๆ ในยาเม็ดลามิวดูีน สตาวูดีน และเนวิราพี. แพทย์หรือเภสัชกรของ

คุณสามารถบอกคุณเกี่ยวกับส่วนผสมทีไ่ม่ใช้งาน

• อย่ารีสตาร์ทยาเม็ดลามิวูดีน สตาวดูีน และเนวิราพ ีหากคุณเคยประสบและหายจากอาการ
ข้างเคียงที่รุนแรง เช่น ปฏิกิริยาตับหรือผิวหนังอย่างรุนแรง ปัญหาเลือด หรือกรดแลกติก
ทีเ่กิดขึ้นเมื่อคุณรับประทานLAMIVUDINE, STAVUDINE และ NEVIRAPINE 
TABLETS หรือสารออกฤทธิ์แต่ละชนิด.

• ไม่เอายาเม็ดลามิวูดีน สตาวดูีน และเนวริาพถี้าคุณทานยาบางชนิด (ดู “ฉันสามารถใชย้า
อื่นกับ ยาเม็ดลามิวูดีน สตาวูดีน และเนวริาพี?” สําหรับรายการยา)

• อย่าใช้ยาเหล่านีห้ากคุณไม่ได้ติดเชื้อเอชไอวี

ยาเม็ดลามิวูดีน สตาวูดีนและเนวิราพีน 150 มก./30 มก./200 มก. และ 150 มก./40 มก./200 มก
. ไม่แนะนําในเด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปีและมีนํ้าหนักน้อยกว่า 50 กก.

ฉันควรบอกแพทย์ก่อนรับประทานยาเม็ดลามิวูดีน สตาวูดีน และเนวิราพีอย่างไร

ก่อนเริ่มรับประทานยาเม็ดลามิวดูีน สตาวูดีน และเนวิราพีแจ้งแพทย์ของคุณเกี่ยวกับเงื่อนไข
ทางการแพทย์ทั้งหมดของคุณ รวมถึงหากคุณ:
• มีโรคตับหรือเป็นโรคตับอักเสบ
• มีโรคไตหรืออยู่ระหว่างการฟอกไต
• มีสภาพผิว เช่น เป็นผื่น
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• กําลังตั้งครรภ์ กําลังวางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังให้นมบุตร

• คุณอาจไม่สามารถใชชุ้ดค่าผสมนีไ้ด้ หรือคุณอาจต้องการหรือตรวจติดตามเป็นพิเศษในระหว่าง
การรักษา หากคุณมเีงื่อนไขใดๆ ที่ระบไุว้ข้างต้น

• เราไม่รู้ว่ายาเม็ดลามิวดูีน สตาวดูีน และเนวิราพ ีจะเป็นอันตรายต่อทารกในครรภข์องคุณ คุณ
และแพทย์จะต้องตัดสินใจว่า ยาเม็ดลามิวูดีน สตาวูดีน และเนวิราพีเหมาะสําหรับคุณ

• หากคุณให้นมลูกยาเม็ดลามิวูดีน สตาวูดีน และเนวิราพีสามารถส่งผ่านไปยังลูกน้อยของคุณใน
นํ้านมแมข่องคุณ ไมท่ราบว่าจะเป็นอันตรายต่อลูกน้อยของคุณหรือไม่

ฉันควรทาน LAMIVUDINE, STAVUDINE และ NEVIRAPINE TABLETS อย่างไร?
แพทย์ของคุณจะแนะนําให้คุณทานลามวิูดีนเม็ดยา Nevirapine และ Stavudine วันละ 2 
ครั้งเท่านั้น หากคุณอดทนต่อการรักษาด้วยยาเม็ดที่มี Nevirapine 200 มก. เป็นเวลา 14 วัน 
วันละครั้ง (ร่วมกับยาเม็ดที่ประกอบด้วย Lamivudine และ Stavudine วันละสองครั้ง) ระยะ
เวลา 14 วันของยาเนวิราพีนวันละครั้งช่วยลดความเสี่ยงทีจ่ะเกิดผื่นรุนแรงได้

ผู้ใหญ่
เอามายาเม็ด Lamivudine, Stavudine และ Nevirapine วันละสองครั้งในขณะท้องว่าง

กุมารศาสตร์
แนะนําให้ใช้ยาเม็ด Lamivudine, Stavudine และ Nevirapine ในเด็กอายมุากกว่า 12 ปแีละมีนํ้า
หนักมากกว่าหรือเท่ากับ 50 กก. ควรรับประทานยาเม็ดวันละสองครั้งในขณะท้องว่าง

ทานทุกโดสของยาเม็ดลามิวูดีน สตาวดูีน และเนวริาพีน ปริมาณที่หายไปอาจทําให้ไวรัสรักษายาก
ขึ้น หากคุณลืมรับประทานยา ยาเม็ดลามิวดูีน สตาวดูีน และเนวริาพใีห้ทานยาที่ลืมไปทันททีี่นึกได้ 
หากใกล้ถึงเวลาที่ต้องให้ยาครั้งต่อไป อย่ากินมื้อทีล่ืมไป ให้ทําตามตารางการจ่ายยาปกติของคุณโดย
ทานยาครั้งต่อไปตามเวลาปกติ อย่าปล่อยให้คุณยาเม็ดลามิวูดีน สตาวูดีน และเนวิราพี หมด

ถ้าคุณหยุดทานยาเม็ดลามวิูดีน สตาวูดีน และเนวิราพีเป็นเวลานานกว่า 7 วัน ห้ามเริ่มรับประทาน
ยาเม็ดลามิวูดีน สตาวูดีน ยาเนวิราพีนโดยไมป่รึกษาแพทย์ หากคุณสงสัยว่าคุณไดร้ับมากเกินไปยา
เม็ดลามิวูดีน สตาวูดีน และเนวิราพีให้ติดต่อศูนย์ควบคุมพิษในพื้นทีข่องคุณหรือห้องฉุกเฉินทันที

ฉันสามารถใช้ยาอื่นร่วมกับ LAMIVUDINE, STAVUDINE และ NEVIRAPINE TABLETS ได้
หรือไม่
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เนื่องจากยาเม็ดลามิวูดีน สตาวดูีน และเนวริาพเีป็นส่วนผสมของลามิวดูีน สตาวูดีน และเนวิราพีน 
ห้ามทานยาซึ่งมยีาสามตัวนีอ้ยู่แล้ว

• ยาเม็ดลามิวูดีน สตาวูดีน และเนวิราพีอาจเปลี่ยนผลของยาตัวอื่น และยาตัวอื่นสามารถ
เปลี่ยนผลของยาได้ ยาเม็ดลามวิูดีน สตาวูดีน และเนวริาพี. บอกแพทยแ์ละเภสัชกรของ
คุณเกี่ยวกับทั้งหมดยาที่คุณใช้ รวมทั้งยาทีไ่มต่้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน และอาหารเสริม
สมุนไพร

• ทําไมท่านคีโตโคนาโซลหรือไรแฟมพินด้วยยาเม็ดลามวิูดีน สตาวดูีน และเนวิราพี

• แจ้งใหแ้พทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณใชค้ลาริโทรมัยซิน, ฟลโูคนาโซล, เมทาโดนหรือ
ไรฟาบูติน ยาเม็ดลามิวูดีน สตาวดูีน และเนวิราพอีาจไม่เหมาะกับคุณ หรือคุณอาจต้อง
ตรวจสอบอย่างรอบคอบ

• ยาเม็ดลามิวูดีน สตาวูดีน และเนวิราพีไม่ควรรับประทานร่วมกับ zalcitabine, co-
trimoxazole ขนาดสูง หรือการฉีด ganciclovir หรือ foscarnet เป็น lamivudine ซึ่ง
เป็นหนึ่งในสารออกฤทธิใ์นยาเม็ดลามิวดูีน สตาวูดีน และเนวิราพีอาจโต้ตอบกับสิ่งเหล่านี้

• ยาเม็ดลามิวูดีน สตาวูดีน และเนวิราพีไม่ควรรับประทานร่วมกับ zidovudine และ 
doxorubicin เป็น stavudine ซึ่งเป็นหนึ่งในสารออกฤทธิใ์นยาเม็ดลามิวดูีน สตาวูดีน 
และเนวิราพ ีอาจลดการทํางานของผลิตภัณฑย์าเหล่านี้

• ขอแนะนําว่าอย่าทานผลิตภัณฑ์ทีม่ีสาโทเซนต์จอห์น ซึ่งสามารถลดปริมาณของ .ได้ยาเม็ด
ลามิวูดีน สตาวูดีน และเนวิราพีในร่างกายของคุณ

• หากคุณกินยาคุมกําเนิด คุณไม่ควรพึ่งพายาเหล่านี้ในการป้องกันการตั้งครรภ์ พวกเขาอาจ
ไม่ทํางานถ้าคุณใชย้าเม็ดลามิวดูีน สตาวูดีน และเนวิราพี. พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยว
กับการคุมกําเนิดประเภทอื่นที่คุณสามารถใช้ได้

ฉันควรหลีกเลี่ยงอะไรในขณะที่ทานยา LAMIVUDINE, STAVUDINE และ NEVIRAPINE

หลีกเลี่ยงการทําสิ่งที่สามารถแพร่เชื้อเอชไอวีไดเ้ช่นยาเม็ดลามิวูดีน สตาวูดีน และเนวริาพีไม่ได้
หยุดคุณจากการแพรเ่ชื้อเอชไอวีไปยังผูอ้ื่น ห้ามใชเ้ข็ม อุปกรณ์ฉีดอื่นๆ หรือของใช้ส่วนตัวทีอ่าจมี
เลือดหรือของเหลวในร่างกายติดอยู่ เช่น แปรงสีฟันและใบมีดโกน ฝึกมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย
โดยใช้ถุงยางอนามัยหรือโพลยีูรีเทนเพื่อลดโอกาสมีเพศสัมพันธ์กับนํ้าอสุจิ สารคัดหลั่งในช่องคลอด 
หรือเลือด

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแนะนําให้มารดาที่ติดเชื้อเอชไอวีไม่ควรให้นมลูก เพื่อไม่ให้แพร่เชื้อเอชไอ
วีไปยังทารกผ่านทางนํ้านม ถามแพทย์ของคุณเกี่ยวกับวิธีทีด่ทีี่สุดในการเลี้ยงลูกของคุณ

ผลข้างเคียงที่เป็นไปไดค้ืออะไร?
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ยาเม็ดลามิวูดีน สตาวูดีน และเนวิราพีอาจทําใหต้ับถูกทําลายอย่างรุนแรง ปฏิกิริยาทางผิวหนัง ตับ
อ่อนอักเสบ และกรดแลคติกทีอ่าจส่งผลให้เสียชีวิตได้ ผู้ป่วยทุกรายสามารถประสบกับผลข้างเคียง
ดังกล่าวได้ แต่ผู้ป่วยบางรายมคีวามเสี่ยงมากกว่าคนอื่นๆ (ดู "ข้อมูลทีส่ําคัญที่สุดที่ฉันควรรู้คืออะไร
ยาเม็ดลามิวูดีน สตาวูดีน และเนวิราพี?" ในตอนต้นของคู่มือการใช้ยานี)้

LAMIVUDINE, STAVUDINE และ NEVIRAPINE TABLETS สามารถทําใหเ้กิด
โรคระบบประสาทส่วนปลาย,ความผิดปกตขิองเส้นประสาทของมือและเท้า หากไม่รับรู้ในทันที โรคนี้
อาจแย่ลงได้แจ้งแพทย์ทันทหีากคุณยังคงมีอาการชา รู้สึกเสียวซ่า แสบร้อน หรือปวดทีเ่ท้าและ/
หรือมือ

ผลข้างเคียงอื่นๆ ทีพ่บบ่อยของยาเม็ดลามวิูดีน สตาวดูีน และเนวริาพไีด้แก่ คลื่นไส้ เหนื่อยล้า มีไข้ 
ปวดศีรษะ อาเจียน ท้องร่วง ปวดท้อง ปวดกล้ามเนื้อ และความผิดปกติของเลือด

การรักษาด้วยยาต้านไวรัสร่วมกับลามิวูดีนและสตาวูดีนอาจทําใหก้รดแลคติกและนํ้าตาลในเลือดสูง
ขึ้น ภาวะไขมันในเลือดสูง (ไขมันในเลือดเพิ่มขึ้น) และความต้านทานต่ออินซูลิน

การเปลี่ยนแปลงของไขมันในร่างกายยังพบได้ในผู้ป่วยบางรายที่รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส การ
เปลี่ยนแปลงอาจรวมถึงปริมาณไขมันที่บริเวณหลังส่วนบนและคอมากขึ้น (“โคกควาย”) เต้านม และ
รอบลําตัว การสูญเสียไขมันจากขา แขน และใบหน้าก็อาจเกิดขึ้นไดเ้ช่นกัน ขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุ
และผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวของภาวะเหล่านี้

รายการผลข้างเคียงนี้ยังไม่สมบูรณ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกร

ฉันจะเก็บยาเม็ด LAMIVUDINE, STAVUDINE และ NEVIRAPINE ได้อย่างไร?

เก็บที่อุณหภูมิห้อง ระหว่าง 15°C-25°C (59°F-77°F) ห้ามรับประทานยาหลังวันหมดอายุบนบรรจุ
ภัณฑ์ เก็บให้พ้นมือและสายตาเด็ก

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ LAMIVUDINE, STAVUDINE และ NEVIRAPINE TABLETS

บางครั้งมีการกําหนดยาเพื่อวัตถุประสงคอ์ื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุไว้ในคู่มือการใช้ยา ไม่ไดใ้ช้ยาเม็ดลา
มิวดูีน สตาวูดีน และเนวิราพ ีสําหรับเงื่อนไขที่ไม่ไดก้ําหนดไว้ อย่าให้ยาเม็ดลามิวูดีน สตาวดูีน และ
เนวิราพีกับคนอื่นๆ แม้ว่าจะมีเงื่อนไขเดียวกันกับคุณก็ตาม อาจเป็นอันตรายต่อพวกเขา คู่มือการใช้
ยานี้สรุปข้อมูลที่สําคัญที่สุดเกี่ยวกับลามิวูดีน สตาวดูีน และเนวิราพี
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แท็บเล็ต. หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม พูดคุยกับแพทยข์องคุณ คุณสามารถสอบถามจาก
เภสัชกรหรือแพทย์ของคุณสําหรับข้อมูลที่เขียนขึ้นสําหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ.

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ Strides 
Arcolab Ltd
บิเลกะฮัลลี อป. IIMB
ถนนแบนเนอร์คัตตา
บังกาลอร์ 560 076 อินเดีย
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