
ยานี้ต้องได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยใหร้ะบุข้อมูลความปลอดภัยใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการดูแลสุขภาพจะต้องรายงานอาการไม่พึงประสงค์ที่น่าสงสัย ดูหัวข้อ 4.8 สําหรับวิธีการรายงานอาการไม่
พึงประสงค.์

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ยา

Exviera 250 มก. เม็ดเคลือบฟิล์ม

2. องค์ประกอบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

ยาเม็ดเคลือบฟิล์มแต่ละเม็ดประกอบด้วยดาซาบูเวียร์ 250 มก. (ในรูปของโซเดียม โมโนไฮเดรต)

สารเพิ่มปริมาณที่ทราบผล

เม็ดเคลือบฟิล์มแต่ละเม็ดมีแลคโตส 45 มก. (ในรูปของโมโนไฮเดรต)

สําหรับรายการทั้งหมดของส่วนเติมเนื้อยา ดูหัวข้อ 6.1

3. แบบฟอร์มเภสัช

ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม (เม็ด)

ยาเม็ดเคลือบฟิล์มสีเบจ รูปวงรี ขนาด 14.0 มม. x 8.0 มม. และแกะลายด้านหนึ่งด้วย 'AV2'

4. รายละเอียดทางคลินิก

4.1 ข้อบ่งชีก้ารรักษา

Exviera ถูกระบุร่วมกับผลิตภัณฑย์าอื่นๆ สําหรับการรักษาโรคตับอักเสบซีเรื้อรัง (CHC) ในผู้ใหญ่ (ดู
หัวข้อ 4.2, 4.4 และ 5.1)

สําหรับกิจกรรมเฉพาะของไวรัสตับอักเสบซี (HCV) ดูหัวข้อ 4.4 และ 5.1

4.2 วิทยาและวิธีการบริหาร

การรักษาด้วยดาซาบูเวียรค์วรเริ่มต้นและตรวจสอบโดยแพทย์ทีม่ีประสบการณ์ในการจัดการโรคตับ
อักเสบซเีรื้อรัง

Posology

ปริมาณที่แนะนําคือ 250 มก. ของดาซาบูเวียร์ (หนึ่งเม็ด) วันละสองครั้ง (เช้าและเย็น)

ไม่ควรให้ดาซาบูเวียร์เป็นยาเดี่ยว ควรใช้ Dasabuvir ร่วมกับผลิตภัณฑย์าอื่นๆ ในการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซี 
(ดูหัวข้อ 5.1) อ้างถึงบทสรุปของลักษณะผลิตภัณฑข์องผลิตภัณฑ์ยาที่ใชร้่วมกับดาซาบเูวียร์

ผลิตภัณฑ์ยาทีแ่นะนําให้ใชร้่วมกันและระยะเวลาในการรักษาสําหรับการรักษาร่วมกับดาซาบเูวียร์มีอยู่ใน
ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1. ยาที่ใช้ร่วมกันที่แนะนําและระยะเวลาในการรักษาดาซาบเูวียร์โดยประชากรผู้ป่วย

ประชากรผู้ป่วย การรักษา* ระยะเวลา
12 สัปดาห์

8 สัปดาห์อาจได้รับการพิจารณาในผู้
ป่วยที่ติดเชื้อ genotype 1binfected 
genotype 1 ก่อนหน้านี้ที่มีการพังผืด

น้อยที่สุดถึงปานกลาง** (ดูหัวข้อ 5.1
การ์เน็ตศึกษา)

จีโนไทป์ 1b ไม่มโีรคตับแข็งหรือ
ด้วยโรคตับแข็งชดเชย

ดาซาบูเวียร์ +
ออมบิตาสเวียร/์พาริตาพรเีวียร์/ริโทนาเวียร์

ดาซาบูเวียร์ +
ออมบิตาสเวียร/์พาริตาพรีเวียร/์ริโทนาเวียร์ +

ไรโบวิริน*

จีโนไทป์ 1a,
ไม่มีโรคตับแข็ง 12 สัปดาห์

ดาซาบูเวียร์ +
ออมบิตาสเวียร/์พาริตาพรีเวียร/์ริโทนาเวียร์ +

ไรโบวิริน*
จีโนไทป์ 1a,

ด้วยโรคตับแข็งชดเชย 24 สัปดาห์ (ดูหัวข้อ 5.1.)

* หมายเหตุ: ปฏิบัติตามคําแนะนําการใหย้า genotype 1a ในผู้ป่วยที่เป็น subtype ของ genotype 1 ที่ไม่รู้จัก หรือมีการติด
เชื้อ genotype 1 แบบผสม
* * เมื่อประเมินความรุนแรงของโรคตับโดยใช้วิธีการแบบไม่รุกราน การรวมกันของ biomarkers ในเลือดหรือการรวมกัน
ของการวัดความฝืดของตับและการตรวจเลือดจะช่วยเพิ่มความแม่นยํา และควรทําก่อนการรักษา 8 สัปดาห์ในผู้ป่วยทุกรายที่
มีภาวะพังผืดปานกลาง

ปริมาณทีไ่ม่ได้รับ
ในกรณีทีล่ืมรับประทานยาดาซาบูเวียร์ ให้รับประทานยาทีก่ําหนดภายใน 6 ชั่วโมง หากผ่านไปนานกว่า 6 ชั่วโมงนับ
ตั้งแต่มักใชย้าดาซาบูเวียร์ ไมค่วรรับประทานยาที่ไม่ได้รับ และผู้ป่วยควรรับประทานยาครั้งต่อไปตามกําหนดเวลา
การให้ยาตามปกติ ผู้ป่วยควรได้รับคําแนะนําไมใ่ห้รับประทานยาสองครั้ง

ประชากรพิเศษ

การติดเชื้อ HIV-1 ร่วมกัน
ควรปฏิบัติตามคําแนะนําในการใชย้าในตารางที่ 1 สําหรับคําแนะนําในการใช้ยากับยาต้านไวรัสเอชไอวี โปรดดู
หัวข้อ 4.4 และ 4.5 ดูหัวข้อ 4.8 และ 5.1 สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้รับการปลูกถ่ายตับ
แนะนําให้ใช้ Dasabuvir และ ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ร่วมกับ ribavirin เป็นเวลา 24 
สัปดาห์ในผู้รับการปลูกถ่ายตับ ปริมาณ ribavirin ที่ลดลงในช่วงเริ่มต้นอาจเหมาะสม ในการศึกษาหลังการ
ปลูกถ่ายตับ การให้ยาไรโบวิรินเป็นรายบุคคล และผู้ป่วยส่วนใหญไ่ด้รับ 600 ถึง 800 มก. ต่อวัน (ดูหัวข้อ 
5.1) สําหรับคําแนะนําในการใช้ยาทีม่ีสารยับยั้ง calcineurin โปรดดหูัวข้อ 4.5

ผู้สูงอายุ

ไม่มีการปรับขนาดยาดาซาบูเวียรใ์นผู้ป่วยสูงอายุ (ดูหัวข้อ 5.2)

การด้อยค่าของไต

ไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยาดาซาบูเวียรใ์นผู้ป่วยทีม่ีอาการไตวายเล็กน้อย ปานกลาง หรือรุนแรง หรือโรคไตวาย
เรื้อรังระยะสุดท้ายในการฟอกไต (ดหูัวข้อ 5.2) สําหรับผู้ป่วยที่ต้องการไรโบวิริน โปรดดูข้อมูลสรุปลักษณะ
ผลิตภัณฑ์ของ ribavirin สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใชใ้นผู้ป่วยทีม่ีความบกพร่องทางไต
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การด้อยค่าของตับ

ไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยาดาซาบูเวียรใ์นผู้ป่วยตับอ่อน (Child-Pugh A) ไม่ควรใช้ดาซาบเูวียร์ในผู้ป่วยที่มีความ
บกพร่องทางตับในระดับปานกลางถึงรุนแรง (Child-Pugh B หรือ C) (ดหูัวข้อ 5.2)

ประชากรเด็ก
ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของดาซาบูเวียร์ในเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปียังไม่ได้รับการยืนยัน ไม่มีข้อมูล

วิธีการบริหาร

ยาเม็ดเคลือบฟิล์มใชส้ําหรับช่องปาก ผู้ป่วยควรได้รับการแนะนําให้กลืนทั้งเม็ด (เช่น ผู้ป่วยไม่ควรเคี้ยว หัก หรือ
ละลายยาเม็ด) เพื่อเพิ่มการดูดซึมสูงสุด ควรรับประทานยาเม็ดดาซาบเูวียร์พร้อมอาหารโดยไม่คํานึงถึงปริมาณไข
มันและแคลอรี่ (ดูหัวข้อ 5.2)

4.3 ข้อห้าม

ภูมิไวเกินต่อสารออกฤทธิห์รือสารเพิ่มปริมาณใด ๆ ทีร่ะบุไว้ในหัวข้อ 6.1

ผู้ป่วยที่มีตับบกพร่องในระดับปานกลางถึงรุนแรง (Child-Pugh B หรือ C) (ดูหัวข้อ 5.2)

การใชผ้ลิตภัณฑ์ยาทีม่ี ethinyloestradiol เช่น ยาคุมกําเนิดแบบผสมหรือวงแหวนสําหรับคุมกําเนิด (ดูหัวข้อ 
4.4 และ 4.5)

การใชย้าดาซาบูเวียรร์่วมกับผลิตภัณฑย์าที่มีเอ็นไซม์ทีแ่รงหรือปานกลางคาดว่าจะลดความเข้มข้นของดาซาบู
เวียร์ในพลาสมาและลดผลการรักษา (ดูหัวข้อ 4.5 ตัวอย่างของสารกระตุ้นทีห่้ามใชม้ีให้ด้านล่าง

ตัวกระตุ้นเอนไซม์:

-คาร์บามาซีพีน, ฟีนโิทอิน, ฟีโนบาร์บิทลั
-อีฟาวิเรนซ์, เนวิราพีน, เอทราวิริน
-อะพาลูทาไมด,์ เอนซาลูตาไมด์
-ไมโทเทน
-ไรแฟมปิซิน
-สาโทเซนต์จอห์น (Hypericum perforatum)

ผลิตภัณฑ์ยาทีม่ีฤทธิ์ยับยั้ง CYP2C8 รุนแรงอาจเพิ่มความเข้มข้นของดาซาบเูวียร์ในพลาสมา และต้องไม่ใช้ร่วม
กับดาซาบูเวียร์ (ดูหัวข้อ 4.5) ตัวอย่างของสารยับยั้ง CYP2C8 ที่ห้ามใช้แสดงไว้ด้านล่าง

ตัวยับยั้ง CYP2C8:

-เจมไฟโบรซิล

Dasabuvir ใช้ร่วมกับ ombitasvir / paritaprevir / ritonavir สําหรับการบ่งชี้ที่ตรงกันข้ามกับ 
ombitasvir/ paritaprevir /ritonavir ให้อ้างอิงถึงบทสรุปของคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

4.4 คําเตือนและข้อควรระวังพิเศษสําหรับการใช้งาน

ทั่วไป

ไม่แนะนําให้ใช้ Dasabuvir เป็นยาเดี่ยว และต้องใช้ร่วมกับผลิตภัณฑย์าอื่นๆ ในการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซี (
ดูหัวข้อ 4.2 และ 5.1)
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ความเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพของตับและความล้มเหลวของตับในผู้ป่วยที่เป็นโรคตับแข็ง

มีรายงานการสลายตับและความล้มเหลวของตับ รวมถึงการปลูกถ่ายตับหรือผลลัพธ์ทีร่้ายแรง การทําการตลาด
ในผู้ป่วยทีไ่ดร้ับการรักษาด้วยดาซาบูเวียร์ด้วย ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ที่มีและไม่มีไรโบวิริน ผู้
ป่วยส่วนใหญ่ทีม่อีาการรุนแรงเหล่านีม้ีหลักฐานของโรคตับแข็งขั้นสูงหรือไม่ได้รับการชดเชยก่อนเริ่มการรักษา 
แม้ว่าสาเหตจุะเป็นเรื่องยากทีจ่ะสร้างได้เนื่องจากภูมิหลังโรคตับขั้นสูง แต่กไ็ม่สามารถยกเว้นความเสี่ยงทีอ่าจเกิด
ขึ้นได้

ไม่ควรใช้ดาซาบูเวียรใ์นผู้ป่วยทีม่ีความบกพร่องทางตับในระดับปานกลางถึงรุนแรง (Child-Pugh B หรือ C) (ดู
หัวข้อ 4.2, 4.3, 4.8 และ 5.2)

สําหรับผู้ป่วยโรคตับแข็ง:
- ควรทําการตรวจสอบสําหรับอาการทางคลินิกและอาการแสดงของการเสื่อมสภาพของตับ

ควรทําการทดสอบในห้องปฏิบัติการตับรวมถึงระดับบิลริูบินโดยตรงทีก่ารตรวจวัดพื้นฐาน ในช่วง 4 
สัปดาห์แรกของการเริ่มต้นการรักษา และตามทีร่ะบุไว้ทางคลินิกหลังจากนั้น ควรหยุดการรักษาในผู้
ป่วยทีม่หีลักฐานเกี่ยวกับการสลายตัวของตับ

-

-

ระดับความสูงของ ALT

ในระหว่างการทดลองทางคลินิกกับ dasabuvir และ ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ทีม่ีหรือไม่มี 
ribavirin ระดับ ALT ชั่วคราวสูงกว่าค่าปกติถึง 5 เท่าเกิดขึ้นในประมาณ 1% ของผู้ป่วย (35 จาก 3,039) 
ระดับ ALT นั้นไม่มอีาการและมักเกิดขึ้นในช่วง 4 สัปดาห์แรกของการรักษา โดยไม่มีการเพิ่มขึ้นของบลิริูบิน
ร่วมกัน และลดลงภายในเวลาประมาณสองสัปดาห์ที่เริ่มมีอาการด้วยการใหย้าดาซาบเูวียร์และ ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir ทีม่ีหรือไม่มไีรโบวิรินอย่างต่อเนื่อง

ระดับ ALT เหล่านีพ้บบ่อยมากขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในกลุ่มย่อยของผู้ทีใ่ช้ผลิตภัณฑย์าที่มี ethinyloestradiol เช่น
ยาคุมกําเนิดแบบผสมหรือวงแหวนคุมกําเนิด (6 จาก 25 คน); (ดูหัวข้อ 4.3) ในทางตรงกันข้าม อัตราการเพิ่ม ALT 
ในอาสาสมัครที่ใชฮ้อร์โมนเอสโตรเจนประเภทอื่นที่มักใช้ในการรักษาทดแทนฮอร์โมน (เช่น เอสตราไดออลแบบรับ
ประทานและเฉพาะที่และเอสโตรเจนที่ควบคู)่ มีความคล้ายคลึงกับอัตราทีส่ังเกตได้ในผู้ที่ไม่ได้ใชผ้ลิตภัณฑ์ทีม่ีสโตร
เจน ( ประมาณร้อยละ 1 ในแต่ละกลุ่ม)

ผู้ป่วยที่กําลังใชย้าที่มีส่วนผสมของเอธนิิโลเอสตราไดออล (เช่น ยาคุมกําเนิดแบบผสมกันส่วนใหญ่หรือวงแหวน
คุมกําเนิด) ต้องเปลี่ยนไปใชว้ิธีคุมกําเนิดแบบอื่น (เช่น การคุมกําเนิดแบบโปรเจสตนิอย่างเดียวหรือวิธทีี่ไม่ใช่
ฮอร์โมน) ก่อนเริ่มดาซาบูเวียรร์่วมกับแอมบิตาสเวียร์/พาริตาพรีเวียร/์ริโทนาเวียร์ การบําบัด (ดูหัวข้อ 4.3 และ 
4.5)

แม้ว่าระดับ ALT ที่เกี่ยวข้องกับ dasabuvir และ ombitasvir/paritaprevir/ritonavir จะไม่แสดงอาการ
ก็ตาม ผู้ป่วยควรได้รับคําแนะนําให้สังเกตสัญญาณเตือนการอักเสบของตับตั้งแต่เนิ่นๆ เช่น อ่อนเพลีย อ่อนแรง 
ไม่อยากอาหาร คลื่นไส้ อาเจียน และอาการอื่นๆ ในภายหลัง เช่น เช่นดีซ่านและอุจจาระเปลี่ยนสีและควรปรึกษา
แพทย์โดยไม่ชักช้าหากมอีาการดังกล่าวเกิดขึ้น การตรวจติดตามเอนไซม์ตับเป็นประจําไม่จําเป็นในผู้ป่วยที่ไม่เป็น
โรคตับแข็ง (สําหรับผู้ป่วยโรคตับแข็ง ดูด้านบน) การหยุดยาก่อนกําหนดอาจส่งผลใหเ้กิดการดื้อยา แต่ไม่ทราบ
นัยยะสําหรับการรักษาในอนาคต

การตั้งครรภ์และการใช้ร่วมกับไรโบวิริน

ดูหัวข้อ 4.6 ด้วย

ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงการตั้งครรภใ์นผู้ป่วยหญิงและคู่ครองหญิงของผู้ป่วยชายเมื่อใช้ดา
ซาบูเวียร์ร่วมกับไรโบวิริน (ดขู้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อ 4.6 และข้อมูลสรุปลักษณะผลิตภัณฑข์องไรโบวิริน)
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ใช้ร่วมกับทาโครลิมัส ซโิรลมิัส และเอเวอรโ์รลมิัส

การใชย้า dasabuvir และ ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ร่วมกับ systemic tacrolimus, sirolimus 
หรือ everolimus จะเพิ่มความเข้มข้นของยากดภูมิคุ้มกันเนื่องจากการยับยั้ง CYP3A โดย ritonavir (ดูหัวข้อ 
4.5) พบเหตุการณท์ี่ร้ายแรงและ/หรือเป็นอันตรายถึงชีวิตด้วยการใชย้าดาซาบเูวียร์และ ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir ร่วมกับ systemic tacrolimus และความเสี่ยงที่คล้ายคลึงกันสามารถคาดหวังได้ด้วย
ยาไซโรลิมัสและเอเวอรโ์รลิมัส

หลีกเลี่ยงการใช้ Tacrolimus หรือ sirolimus ร่วมกับ dasabuvir และ ombitasvir/paritaprevir/ritonavir เว้น
แต่ว่าประโยชน์ที่ได้รับจะมีมากกว่าความเสี่ยง หากใช้ยาทาโครลิมัสหรือซิโรลิมัสร่วมกับดาซาบเูวียรแ์ละ ombitasvir/
paritaprevir/ริโทนาเวียร์ ขอแนะนําให้ใช้ความระมัดระวังและศึกษาปริมาณยาที่แนะนําและกลยุทธ์ในการติดตามผลได้
ในหัวข้อ 4.5 ไม่สามารถใช้ Everolimus ได้เนื่องจากขาดความแรงของขนาดยาที่เหมาะสมสําหรับการปรับขนาดยา

ควรตรวจสอบความเข้มข้นของเลือดครบส่วน Tacrolimus หรือ sirolimus เมื่อเริ่มต้นและตลอดการบริหาร
ร่วมกับดาซาบูเวียร์และ ombitasvir/paritaprevir/ritonavir และควรปรับขนาดขนาดยาและ/หรือความถี่ใน
การใชย้าตามความจําเป็น ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจสอบบ่อยครั้งสําหรับการเปลี่ยนแปลงในการทํางานของไตหรือ
อาการข้างเคียงทีเ่กี่ยวข้องกับ Tacrolimus หรือ sirolimus อ้างถึง Tacrolimus หรือ Sirolimus 
Summary of Product Characteristics สําหรับคําแนะนําในการให้ยาและติดตามผลเพิ่มเติม

โรคซึมเศร้าหรือโรคจิตเภท

มีรายงานกรณีของภาวะซึมเศร้าและความคิดฆ่าตัวตายและการพยายามฆ่าตัวตายที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นกับดาซาบเูวียร์ที่
มีหรือไม่มยีา ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ร่วมกับ ribavirin ในกรณสี่วนใหญ่ แม้ว่าบางกรณจีะมี
ประวัตภิาวะซึมเศร้า ความเจ็บป่วยทางจิตเวช และ/หรือการใช้สารเสพติดมาก่อน แต่ความสัมพันธ์เชิงสาเหตกุับดา
ซาบูเวียร์ทีม่ีหรือไม่มกีารรักษาด้วยยา ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ก็ไม่สามารถยกเว้นได้ ควรใช้ความ
ระมัดระวังในผู้ป่วยทีม่ีประวัตภิาวะซึมเศร้าหรือความเจ็บป่วยทางจิตเวช ผู้ป่วยและผู้ดูแลควรได้รับคําสั่งให้แจ้งให้ผู้
สั่งจ่ายยาทราบถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรืออารมณ์และความคิดที่จะฆ่าตัวตาย

กิจกรรมเฉพาะจีโนไทป์

เกี่ยวกับสูตรการรักษาทีแ่นะนําที่มจีีโนไทปข์องไวรัสตับอักเสบซีต่างกัน ดูหัวข้อ 4.2 เกี่ยวกับกิจกรรมทาง
ไวรัสวิทยาและทางคลินิกที่จําเพาะต่อยีน ดูหัวข้อที่ 5.1

ประสิทธิภาพของดาซาบูเวียรย์ังไมไ่ด้รับการยืนยันในผู้ป่วยที่มีจีโนไทปข์องไวรัสตับอักเสบซีอื่นที่ไม่ใชจ่ีโนไทป์ 1; 
ไม่ควรใช้ดาซาบูเวียรใ์นการรักษาผู้ป่วยทีต่ิดเชื้อจีโนไทปอ์ื่นทีไ่ม่ใช่ 1

การบริหารร่วมกับยาต้านไวรัสที่ออกฤทธิ์โดยตรงอื่นๆ เพื่อต่อต้านไวรัสตับอักเสบซี

ความปลอดภัยและประสิทธิภาพดาซาบูเวียร์ไดร้ับการกําหนดร่วมกับ ombitasvir/ paritaprevir /ritonavir ที่
มีหรือไม่มไีรโบวิริน ยังไม่มกีารศึกษาการใช้ยาดาซาบูเวียรร์่วมกับยาต้านไวรัสชนิดอื่น ดังนั้นจึงไม่สามารถแนะนํา
ได้

การพักผ่อน

ประสิทธิภาพของ dasabuvir ในผู้ป่วยที่เคยได้รับ dasabuvir หรือผลิตภัณฑ์ยาทีค่าดว่าจะสามารถ
ต้านทานข้ามไมไ่ด้แสดงให้เห็น

ใช้กับสแตติน

โรสุวาสทาทิน
ดาซาบูเวียร์ร่วมกับ ombitasvir/paritaprevir/ritonavir คาดว่าจะเพิ่มการได้รับ rosuvastatin มากกว่า 3 
เท่า หากจําเป็นต้องรักษาด้วยโรสุวาสแตตินในระหว่างระยะเวลาการรักษา ปริมาณสูงสุดของโรสุวาสแตตินต่อวัน
ควรเป็น 5 มก. (ดูหัวข้อ 4.5 ตารางที่ 2)
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พิทาวาสแตตินและฟลูวาสแตติน
ไม่ได้มีการตรวจสอบปฏิสัมพันธ์กับ pitavastatin และ fluvastatin ในทางทฤษฎี ดาซาบเูวียรร์่วมกับ 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir คาดว่าจะเพิ่มการได้รับ pitavastatin และ fluvastatin แนะนําให้ใช้ยา
ระงับ pitavastatin/fluvastatin ชั่วคราวในระหว่างการรักษาด้วย ombitasvir/paritaprevir/ritonavir หาก
จําเป็นต้องรักษาด้วยสแตตินระหว่างการรักษา สามารถเปลี่ยนขนาดยาปราวาสแตติน/โรซูวาสแตตินที่ลดลงได้ (ดู
หัวข้อ 4.5 ตารางที่ 2)

การรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีร่วม

แนะนําให้ใช้ Dasabuvir ร่วมกับ paritaprevir/ombitasvir/ritonavir และ ritonavir อาจเลือกใชก้ารดื้อยา 
PI ในผู้ป่วยทีต่ิดเชื้อ HIV โดยไม่ต้องใชย้าต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV ที่ไม่ได้รับการรักษาด้วยยา
ต้านไวรัสแบบกดทับไมค่วรรับการรักษาด้วยดาซาบเูวียร์ ปฏิกิริยาระหว่างยาจะต้องนํามาพิจารณาอย่างรอบคอบใน
การตั้งค่าของการติดเชื้อเอชไอวีร่วม (ดูรายละเอียดในหัวข้อ 4.5 ตารางที่ 2)

Atazanavir สามารถใชร้่วมกับ dasabuvir กับ ombitasvir/paritaprevir/ritonavir หากให้ในเวลา
เดียวกัน ควรสังเกตว่า ควรใช้ atazanavir โดยไม่มี ritonavir เนื่องจากมีการให้ ritonavir 100 มก. วัน
ละครั้งโดยเป็นส่วนหนึ่งของการผสมผสานขนาดยาคงที่ของ ombitasvir/paritaprevir/ritonavir การ
รวมกันดังกล่าวมคีวามเสี่ยงเพิ่มขึ้นสําหรับภาวะบิลริูบินในเลือดสูง (รวมถึงนํ้าเหลืองตา) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อไรโบวิรินเป็นส่วนหนึ่งของสูตรการรักษาโรคตับอักเสบซี

ดารุนาเวียรข์นาด 800 มก. วันละครั้ง หากให้ในเวลาเดียวกันกับ ombitasvir/paritaprevir/ritonavir 
สามารถใช้ในกรณทีี่ไม่มภีาวะดื้อต่อ PI อย่างกว้างขวาง (ลดการได้รับยาดารุนาเวียร)์ ควรสังเกตว่า ดารุนาเวียร์
ควรรับประทานโดยไม่ใชร้ิโทนาเวียร์ เนื่องจากมีการให้ ritonavir 100 มก. วันละครั้งเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ยา
ผสม ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

สําหรับการใช้สารยับยั้งเอนไซม์เอชไอวีโปรตีเอสอื่นที่ไม่ใชอ่าตาซานาเวียรแ์ละดารุนาเวียร์ โปรดดูสรุปลักษณะ
ผลิตภัณฑ์ของ ombitasvir/ paritaprevir /ritonavir

การไดร้ับ Raltegravir เพิ่มขึ้นอย่างมาก (2 เท่า) การรวมกันไม่ได้เชื่อมโยงกับปัญหาด้านความปลอดภัย
ใด ๆ ในกลุ่มผู้ป่วยที่ไดร้ับการรักษาเป็นเวลา 12-24 สัปดาห์อย่างจํากัด

การไดร้ับยา Rilpivirine จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก (3 เท่า) เมื่อให้ rilpivirine ร่วมกับ dasabuvir ร่วมกับ 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ซึ่งส่งผลให้ QT-prolongation หากมีการเพิ่มสารยับยั้งโปรตีเอสเอช
ไอวี (atazanavir, darunavir) การได้รับ rilpivirine อาจเพิ่มขึ้นอีก ดังนั้นจึงไม่แนะนํา ควรใช้ Rilpivirine 
อย่างระมัดระวังในการตรวจวัด ECG ซํ้าๆ

NNRTIs อื่นที่ไม่ใช่ rilpivirine (efavirenz, etravirine และ nevirapine) มีข้อห้าม (ดูหัวข้อ 4.3)

การเปิดใช้งานไวรัสตับอักเสบบีอีกครั้ง

มีรายงานกรณีของการเปิดใช้งานไวรัสตับอักเสบบี (HBV) อีกครั้ง ซึ่งบางรายอาจถึงแกช่ีวิต ในระหว่างหรือหลัง
การรักษาด้วยยาต้านไวรัสที่ออกฤทธิ์โดยตรง ควรทําการตรวจคัดกรอง HBV ในผู้ป่วยทุกรายก่อนเริ่มการรักษา ผู้
ป่วยที่ติดเชื้อ HBV/HCV ร่วมกันมีความเสี่ยงต่อการเปิดใช้งาน HBV อีกครั้ง ดังนั้นควรได้รับการตรวจสอบและ
จัดการตามแนวทางทางคลินิกในปัจจุบัน

ใช้ในผู้ป่วยเบาหวาน

ผู้ป่วยโรคเบาหวานอาจมีการควบคุมระดับนํ้าตาลทีด่ีขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่าหลังจากเริ่ม
การรักษาด้วยไวรัสตับอักเสบซโีดยตรง ระดับกลูโคสของผู้ป่วยเบาหวานที่เริ่มการรักษาด้วยยาต้านไวรัส
โดยตรงควรได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 3 เดือนแรก และผลิตภัณฑ์ยาสําหรับผู้
ป่วยโรคเบาหวานจะได้รับการแก้ไขเมื่อจําเป็น ควรแจ้งใหแ้พทย์ที่ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานทราบเมื่อมีการเริ่มการ
รักษาด้วยยาต้านไวรัสโดยตรง
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แลคโตส

Exviera มีแลคโตส ผู้ป่วยทีม่ปีัญหาทางพันธุกรรมทีห่ายากของการแพก้าแลคโตส การขาดแลคเตสทั้งหมด 
หรือการดูดซึมกลูโคส-กาแลคโตส malabsorption ไม่ควรรับประทานยานี้

4.5 ปฏิกิริยากับผลิตภัณฑย์าอื่น ๆ และรูปแบบอื่น ๆ ของการโต้ตอบ

ต้องให้ดาซาบูเวียรร์่วมกับ ombitasvir/paritaprevir/ritonavir เสมอ เมื่อทํางานร่วมกันจะส่งผลซึ่งกัน
และกัน (ดูหัวข้อ 5.2) ดังนั้น โพรไฟล์อันตรกิริยาของสารประกอบจะต้องถูกพิจารณาว่าเป็นชุดค่าผสม

ปฏิกิริยาทางเภสัชพลศาสตร์

การใชย้าร่วมกับตัวกระตุ้นเอนไซม์อาจนําไปสู่ความเสี่ยงทีเ่พิ่มขึ้นของอาการข้างเคียงและระดับ ALT (ดูตารางที่ 
2)
การใชย้าร่วมกับ ethinyloestradiol ร่วมกันอาจนําไปสู่ความเสี่ยงทีเ่พิ่มขึ้นของระดับ ALT (ดูหัวข้อ 4.3 และ 
4.4) ตัวกระตุ้นเอนไซมท์ี่ห้ามใช้มอียู่ในส่วนที่ 4.3

ปฏิกิริยาทางเภสัชจลนศาสตร์

ศักยภาพทีด่าซาบูเวียรจ์ะส่งผลต่อเภสัชจลนศาสตร์ของผลิตภัณฑ์ยาอื่นๆ
ในร่างกายการศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างยาได้ประเมินผลสุทธิของการรักษาแบบผสมผสาน ซึ่งรวมถึง ritonavir 
ส่วนต่อไปนี้จะอธิบายการขนส่งเฉพาะและเอ็นไซม์เมแทบอลซิึมที่ได้รับผลกระทบจากดาซาบเูวียรเ์มื่อรวมกับ 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ดูตารางที่ 2 สําหรับคําแนะนําเกี่ยวกับปฏิกิริยาระหว่างยาทีอ่าจเกิดขึ้นและ
คําแนะนําในการใชย้าดาซาบูเวียรท์ี่รับประทานร่วมกับ ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

ผลิตภัณฑ์ยาทีเ่ผาผลาญโดย CYP3A4
อ้างถึง ombitasvir/paritaprevir/ritonavir สรุปคุณลักษณะของผลิตภัณฑส์ําหรับรายละเอียด (ดูตารางที่ 2)

ผลิตภัณฑ์ยาทีข่นส่งโดยตระกูล OATP
อ้างถึง ombitasvir/paritaprevir/ritonavir สรุปคุณลักษณะของผลิตภัณฑส์ําหรับรายละเอียดเกี่ยว
กับซับสเตรต OATP1B1, OATP1B3 และ OATP2B1 (ดตูารางที่ 2)

ผลิตภัณฑ์ยาทีข่นส่งโดย BCRP
Dasabuvir เป็นตัวยับยั้ง BCRPในร่างกาย. การบริหารร่วมกันของดาซาบเูวียร์กับ ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir ร่วมกับผลิตภัณฑย์าที่เป็นสารตั้งต้นของ BCRP อาจเพิ่มความเข้มข้นในพลาสมาของสารตั้งต้นสําหรับ
การขนส่งเหล่านี้ ซึ่งอาจต้องมีการปรับขนาดยา/การตรวจสอบทางคลินิก ยาดังกล่าวรวมถึงซัลฟาซาลาซีน อมิาทินิ
บ และยากลุ่มสแตตินบางชนิด (ดูตารางที่ 2) ดูตารางที่ 2 สําหรับคําแนะนําเฉพาะเกี่ยวกับ rosuvastatin ซึ่งได้รับ
การประเมินในการศึกษาปฏิสัมพันธร์ะหว่างยา

ยาที่ขนส่งโดย Pgp ในลําไส้
ขณะทีด่าสะบวูีร์เป็นอนัตในหลอดทดลองตัวยับยั้ง P-gp ไม่พบการเปลี่ยนแปลงทีม่ีนัยสําคัญในการสัมผัสสารตั้ง
ต้น P-gp คือ digoxin เมื่อให้ยากับดาซาบูเวียรร์่วมกับ ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ไม่อาจยกเว้นได้
ว่าการไดร้ับ dabigatran etexilate อย่างเป็นระบบเพิ่มขึ้นโดย dasabuvir เนื่องจากการยับยั้ง P-gp ในลําไส้

ผลิตภัณฑ์ยาทีเ่ผาผลาญโดย glucuronidation
Dasabuvir เป็นตัวยับยั้ง UGT1A1ในร่างกาย. การบริหารร่วมกันของดาซาบเูวียรก์ับผลิตภัณฑ์ยาที่มกีารเผา
ผลาญเป็นหลักโดย UGT1A1 ส่งผลให้ความเข้มข้นในพลาสมาของผลิตภัณฑย์าดังกล่าวเพิ่มขึ้น แนะนําใหม้ีการ
เฝ้าติดตามทางคลินิกเป็นประจําสําหรับผลิตภัณฑ์ยาทีม่ีดัชนกีารรักษาแคบ (เช่น levothyroxine) ดูตารางที่ 2 
สําหรับคําแนะนําเฉพาะเกี่ยวกับ raltegravir และ
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buprenorphine ซึ่งได้รับการประเมินในการศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างยา นอกจากนี้ยังพบว่า Dasabuvir สามารถ
ยับยั้ง UGT1A4, 1A6 และลําไส้ UGT2B7ในหลอดทดลองที่ในร่างกายความเข้มข้นที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ยาทีเ่ผาผลาญโดย CYP2C19
การใชย้าดาซาบูเวียรร์่วมกับ ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ร่วมกันสามารถลดการสัมผัสยาที่ได้
รับการเผาผลาญโดย CYP2C19 (เช่น lansoprazole, esomeprazole,
s- mephenytoin) ซึ่งอาจต้องปรับขนาดยา/ติดตามผลทางคลินิก สารตั้งต้น CYP2C19 ทีป่ระเมินใน
การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างยา ได้แก่ omeprazole และ escitalopram (ตารางที่ 2)

ผลิตภัณฑ์ยาทีเ่ผาผลาญโดย CYP2C9
ดาซาบูเวียร์ทีร่ับประทานร่วมกับ ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ไม่ส่งผลต่อการได้รับสารตั้งต้นของ
วาร์ฟาริน CYP2C9 สารตั้งต้น CYP2C9 อื่น ๆ (NSAIDs (เช่น ibuprofen) ยารักษาโรคเบาหวาน (เช่น 
glimepiride, glipizide) ไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยา

ผลิตภัณฑ์ยาทีเ่ผาผลาญโดย CYP2D6 หรือ CYP1A2
Dasabuvir ที่รับประทานร่วมกับ ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ไม่ส่งผลต่อการได้รับ CYP2D6 / 
CYP1A2 substrate duloxetine การเปิดรับแสงของ cyclobenzaprine ซึ่งเป็นสารตั้งต้น CYP1A2 ลดลง 
อาจจําเป็นต้องมีการตรวจติดตามทางคลินิกและการปรับขนาดยาสําหรับสารตั้งต้น CYP1A2 อื่น ๆ (เช่น 
ciprofloxacin, cyclobenzaprine, theophylline และคาเฟอีน) สารตั้งต้น CYP2D6 (เช่น desipramine, 
metoprolol และ dextromethorphan) ไม่คาดว่าจะต้องปรับขนาดยา

ผลิตภัณฑ์ยาขับออกทางไตผ่านโปรตีนขนส่ง
Dasabuvir ไม่ยับยั้งการขนส่งประจุลบอินทรีย์ (OAT1)ในร่างกายดังทีแ่สดงโดยการขาดปฏิสัมพันธ์กับ 
tenofovir (OAT1) ซับสเตรต)ในหลอดทดลองการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่าดาซาบเูวียร์ไม่ใชต่ัวยับยั้งการขนส่ง
ไอออนบวกอินทรีย์ (OCT2), สารขนส่งประจลุบอินทรีย์ (OAT3) หรือโปรตีนอัดรีดหลายยาและสารพิษ (MATE1 
และ MATE2K) ที่ความเข้มข้นที่เกี่ยวข้องทางคลินิก

ดังนั้น ดาซาบูเวียรจ์ึงไม่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑย์าซึ่งส่วนใหญ่ขับออกทางไตผ่านทางตัวขนส่งเหล่านี้ 
(ดูหัวข้อ 5.2)

ศักยภาพของยาอื่นๆ ทีจ่ะส่งผลต่อเภสัชจลนศาสตร์ของดาซาบเูวียร์

ยาที่ยับยั้ง CYP2C8
การใชย้าดาซาบูเวียรร์่วมกับผลิตภัณฑย์าที่ยับยั้ง CYP2C8 (เช่น teriflunomide, deferasirox) อาจเพิ่ม
ความเข้มข้นของดาซาบูเวียร์ในพลาสมา ห้ามใชส้ารยับยั้ง CYP2C8 อย่างแรงกับดาซาบเูวียร์ (ดูหัวข้อ 4.3 
และตารางที่ 2)

ตัวกระตุ้นเอนไซม์
การใชย้าดาซาบูเวียรร์่วมกับผลิตภัณฑย์าที่มีตัวกระตุ้นเอนไซม์ในระดับปานกลางหรือเข้มข้นนั้นคาดว่าจะลดความ
เข้มข้นของดาซาบูเวียร์ในพลาสมาและลดผลการรักษา ตัวกระตุ้นเอนไซม์ที่ห้ามใช้มีอยูใ่นส่วนที่ 4.3 และตารางที่ 
2

Dasabuvir เป็นสารตั้งต้นของ P-gp และ BCRP และเมแทบอไลตห์ลัก M1 เป็นสารตั้งต้นของ OCT1ในหลอด
ทดลอง. การยับยั้ง P-gp และ BCRP ไม่คาดว่าจะแสดงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของดาซาบเูวียรท์ี่เกี่ยวข้องทาง
คลินิก (ตารางที่ 2)

เมตาโบไลต์ Dasabuvir M1 ถูกหาปริมาณในการศึกษาปฏิสัมพันธ์ของยาทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงการรับ
สัมผัสของสารเมตาโบไลต์โดยทั่วไปมักสอดคล้องกับทีส่ังเกตพบในดาซาบเูวียร์ ยกเว้นการศึกษาที่มีสารยับยั้ง 
CYP2C8, เจมไฟโบรซิล โดยทีก่ารไดร้ับสารเมตาบอไลต์ลดลงถึง 95% และตัวกระตุ้น CYP3A, คาร์บามาเซพีน 
โดยที่การไดร้ับสารเมตาโบไลตล์ดลงเพียง 39% .

ผู้ป่วยที่ไดร้ับการรักษาด้วยวิตามนิเคคู่อริ

เนื่องจากการทํางานของตับอาจเปลี่ยนแปลงไประหว่างการรักษาด้วยดาซาบเูวียรท์ี่ใช้ร่วมกับ ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir ขอแนะนําให้ติดตามค่า International Normalized Ratio (INR) อย่างใกล้ชิด
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การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างยา

คําแนะนําสําหรับการใชย้าดาซาบูเวียรร์่วมกับ ombitasvir/paritaprevir/ritonavir สําหรับผลิตภัณฑย์า
หลายชนิดแสดงไวใ้นตารางที่ 2

หากผู้ป่วยกําลังรับประทานยาอยู่แล้วหรือกําลังเริ่มใชย้าในขณะทีไ่ด้รับดาซาบเูวียร์และ ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir ซึ่งคาดว่าจะมีโอกาสเกิดปฏิกิริยาระหว่างยา ควรปรับขนาดยาควบคูไ่ปกับยาหรือการ
ตรวจติดตามทางคลินิกที่เหมาะสม พิจารณา (ตารางที่ 2)

หากมีการปรับขนาดยาควบคู่ไปด้วยเนื่องจากการรักษาด้วยดาซาบเูวียรแ์ละ ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir ควรปรับขนาดยาอีกครั้งหลังจากให้ยาดาซาบเูวียรแ์ละ ombitasvir/paritaprevir/ritonavir เสร็จ
สิ้น

ตารางที่ 2 แสดงผลกระทบของอัตราส่วนกําลังสองน้อยที่สุด (ช่วงความเชื่อมั่น 90%) ต่อความเข้มข้นของดาซาบู
เวียร์และ ombitasvir / paritaprevir / ritonavir และผลิตภัณฑย์าร่วมกัน
ทิศทางของลูกศรระบุทิศทางของการเปลี่ยนแปลงการรับแสง (Cmaxและ AUC) ใน paritaprevir, ombitasvir, 
dasabuvir และผลิตภัณฑย์าร่วม (↑= เพิ่มขึ้นมากกว่า 20%,↓=ลดลงมากกว่า 20%,↔=ไม่เปลี่ยนแปลงหรือ
เปลี่ยนแปลงน้อยกว่า 20%).

นี่ไม่ใช่รายการพิเศษ Dasabuvir ใช้ร่วมกับ ombitasvir/paritaprevir/ritonavir สําหรับการโต้ตอบกับ 
ombitasvir/ paritaprevir /ritonavir อ้างอิงถึงบทสรุปของลักษณะผลิตภัณฑ์

ตารางที่ 2. ปฏิกิริยาระหว่างดาซาบูเวียรก์ับ ombitasvir/paritaprevir/ritonavir กับผลิตภัณฑ์
ยาอื่นๆ

ยา
ผลิตภัณฑ/์
เป็นไปได้

กลไก
ของ

ปฏิสัมพันธ์

ให้
นู๋

กับ

ผล คmax AUC ครางนํ้า ความคิดเห็นทางคลินิก

อะมิโนซาลิไซเลต
ซัลฟาซาลาซีน ดาสะบู

เวียร์ +
ออมบิทัส
vir/parit
อะพรีเวียร/์
ritonavi
r

ไม่ไดเ้รียน. ที่คาดหวัง: ข้อควรระวังเมื่อใชซ้ัลฟาซา
ลาซีนคือ
ร่วมกับ
ดาซาบูเวียร์ +
อมบิตาสเวียร์/พาริตาพรีเวียร์/
ริโทนาเวียร์

กลไก:
BCRP
การยับยั้งโดย
ปาริตาพรีเวียร์,
ริโทนาเวียร์และ
ดาซาบูเวียร์

↑ ซัลฟาซาลาซีน

แอนตอิาร์ริทมิกส์
ดิจอกซิน
0.5 มก. เดียว
ปริมาณ

ดาสะบู
เวียร์ +
ออมบิทัส
vir/parit
อะพรีเวียร/์
ritonavi
r

↔ ดิจอกซิน 1.15
(1.04-1.27)

1.16
(1.09-1.23)

1.01
(0.97-1.05)

ในขณะที่ไม่มยีา
การปรับจําเป็นสําหรับดิ
จอกซิน การตรวจซีรัม
อย่างเหมาะสม
ระดับดิจอกซินคือ
ที่แนะนํา.

↔
ดาสะบูวิร

0.99
(0.92-1.07)

0.97
(0.91-1.02)

0.99
(0.92-1.07)

กลไก:
P-gp
การยับยั้งโดย
ดาซาบูเวียร,์
ปาริตาพรีเวียร์,
และริโทนาเวียร์

↔
ออมบิทัสเวียร์

1.03
(0.97-1.10)

1.00
(0.98-1.03)

0.99
(0.96-1.02)

↔
paritaprevir

0.92
(0.80-1.06)

0.94
(0.81-1.08)

0.92
(0.82-1.02)

ยาปฏิชีวนะ (การบริหารระบบ)
ดาสะบู
เวียร์ +

↑ ซัลเฟเมธ-
ออกซาโซล

1.21
(1.15-1.28)

1.17
(1.14-1.20)

1.15
(1.10-1.20)

ไม่มกีารปรับขนาดยา
จําเป็นสําหรับดาซาบูเวียร์ +

ออมบิทัส
vir/parit

↑
ไตรเมโทปรี
ม

1.17
(1.12-1.22)

1.22
(1.18-1.26)

1.25
(1.19-1.31)
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ยา
ผลิตภัณฑ/์
เป็นไปได้

กลไก
ของ

ปฏิสัมพันธ์

ให้
นู๋

กับ

ผล คmax AUC ครางนํ้า ความคิดเห็นทางคลินิก

ซัลเฟเมธ-
ออกซาโซล
ไตรเมโทพริม

aprevir/r
itonavir

↑ ทศบูวีร์ 1.15
(1.02-1.31)

1.33
(1.23-1.44)

NA อมบิตาสเวียร์/พาริตาพรีเวียร์/
ริโทนาเวียร์

↔
ออมบิทสัเวียร์

0.88
(0.83-0.94)

0.85
(0.80-0.90) NA

800/160 มก.
วันละสองครั้ง

↓
paritaprevir

0.78
(0.61-1.01)

0.87
(0.72-1.06)

NA

กลไก:
เพิ่มขึ้นใน
ดาสะบูวิร
อาจเป็นเพราะ
ถึง CYP2C8
การยับยั้งโดย
ไตรเมโทพริม
ตัวแทนต้านมะเร็ง
อะพาลูตาไมด์ ดาสะบู

เวียร์ +
ออมบิทัส
vir/parit
อะพรีเวียร/์
ritonavi
r

ไม่ไดเ้รียน. ที่คาดหวัง: ใช้ร่วมกันคือ
ข้อห้าม (ดู
ส่วนที่ 4.3)เอนซาลูทาไมด์

อี
↓ ดาซาบเูวียร์
↓อมบิแทสเวียร์
↓ paritaprevir

มิโททาเนะ

กลไก:
CYP3A4
การเหนี่ยวนําโดย
อะพาลูทาไมด์,
เอ็นซาลูทาไมด์
หรือไมโทเทน

อิมาทินบิ ดาสะบู
เวียร์ +
ออมบิทัส
vir/parit
อะพรีเวียร/์
ritonavi
r

ไม่ไดเ้รียน. ที่คาดหวัง: แนะนําใหต้ิดตามผลทาง
คลินิกและใหย้าอิมาทินิบใน
ปริมาณที่น้อยกว่ากลไก:

BCRP
การยับยั้งโดย
ปาริตาพรีเวียร์,
ริโทนาเวียร์และ
ดาซาบูเวียร์

↑ อิมาทินิบ

สารกันเลือดแข็ง
วารฟ์าริน
5 มก. เดียว
ปริมาณและ
วิตามินอื่นๆ
K
คู่อริ

ดาสะบู
เวียร์ +

↔
อาร์-วารฟ์าริน

1.05
(0.95-1.17)

0.88
(0.81-0.95)

0.94
(0.84-1.05)

ในขณะที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ทางเภสัชจลนศาสตร์ของ
คาดว่าวาร์ฟาริน
แนะนําใหต้รวจสอบ INR 
อย่างใกลช้ิดด้วย
วิตามนิเคทั้งหมด
คู่อริ เนื่องจากการทํางาน
ของตับ
การเปลี่ยนแปลงระหว่าง

รักษาด้วย
ดาซาบูเวียร์ +
อมบิตาสเวียร์/ปริตาพรีเวียร/์ ริ
โทนาเวียร์

ออมบิทัส
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↔
เอส-วาร์ฟาริน

0.96
(0.85-1.08)

0.88
(0.81-0.96)

0.95
(0.88-1.02)

↔
ดาสะบูวิร

0.97
(0.89-1.06)

0.98
(0.91-1.06)

1.03
(0.94-1.13)

↔
ออมบิทสัเวียร์

0.94
(0.89-1.00)

0.96
(0.93-1.00)

0.98
(0.95-1.02)

↔
paritaprevir

0.98
(0.82-1.18)

1.07
(0.89-1.27)

0.96
(0.85-1.09)
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ดาบิกาทราน
etexilate
กลไก:
ลําไส้ P-
การยับยั้ง gp
โดย
paritaprevir
และริโทนาเวียร์

ดาสะบู
เวียร์ +

ไม่ไดเ้รียน. ที่คาดหวัง: ดาซาบูเวียร์ +
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir อาจเพิ่มขึ้น
พลาสม่า
ความเข้มข้นของ
ดาบิกาทราน อีเทกซิเลท
ใช้ด้วยความระมัดระวัง

ออมบิทัส
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↑ ดาบิกาทราน เอเทกซิเลท

ยากันชัก
carbamaze-
ต้นสน
200 มก. ครั้งเดียว
รายวัน
ติดตามโดย
200 มก. สองครั้ง
รายวัน

ดาสะบู
เวียร์ +
ออมบิทัส
vir/parit
อะพรีเวียร/์
ritonavi
r

↔ คารบ์า-
เขาวงกต

1.10
(1.07-1.14)

1.17
(1.13-1.22)

1.35
(1.27-1.45)

ใช้ร่วมกันคือ
ข้อห้าม (ดู
ส่วนที่ 4.3)↓

carbamaze
สน 10, 11-

อีพอกไซด์

0.84
(0.82-0.87)

0.75
(0.73-0.77)

0.57
(0.54-0.61)

↓
ดาสะบูวิร

0.45
(0.41-0.50)

0.30
(0.27-
0.33)

NA

กลไก:
CYP3A4
การเหนี่ยวนําโดย
carbamazepi
ไม่

↓
ออมบิทัสเวียร์

0.69
(0.61-0.78)

0.69
(0.64-0.74)

NA

↓
paritaprevir

0.34
(0.25-0.48)

0.30
(0.23-0.38)

NA

ฟีโนบาร์บิตา
l

ดาสะบู
เวียร์ +
ออมบิทัส
vir/parit
อะพรีเวียร/์
ritonavi
r

ไม่ไดเ้รียน. ที่คาดหวัง: ใช้ร่วมกันคือ
ข้อห้าม (ดู
ส่วนที่ 4.3)↓ ดาซาบเูวียร์

↓ paritaprevir
↓ อมบิตาสเวียร์

กลไก:
CYP3A4
การเหนี่ยวนําโดย
ฟีโนบาร์บิต้า
ล.
ฟีนิโทอิน ดาสะบู

เวียร์ +
ไม่ไดเ้รียน. ที่คาดหวัง: ใช้ร่วมกันคือ

ข้อห้าม (ดู
ส่วนที่ 4.3)กลไก:

CYP3A4
การเหนี่ยวนําโดย
ฟีนิโทอิน

ออมบิทัส
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↓ ดาซาบเูวียร์
↓ paritaprevir
↓ อมบิตาสเวียร์

ส-
เมเฟนิโทอิน
กลไก:
CYP2C19
การเหนี่ยวนําโดย
ริโทนาเวียร์

ดาสะบู
เวียร์ +

ไม่ไดเ้รียน. ที่คาดหวัง: การตรวจติดตามทางคลินิก
และการปรับขนาดยาอาจจะ
จําเป็นสําหรับ s-
เมเฟนโิทอิน

ออมบิทัส
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↓ เอส-เมเฟนิโทอิน

ยากล่อมประสาท
เอสซิตาโลปราม
10 มก. เดียว
ปริมาณ

ดาสะบู
เวียร์ +

↔ เอส-
citalopram

1.00
(0.96-1.05)

0.87
(0.80-0.95)

NA ไม่จําเป็นต้องปรับขนาด
ยาสําหรับ
เอสซิตาโลแพรมออมบิทัส

vir/parit
aprevir/r
itonavir

↑ ส-
เดสเมทิล
citalopram

1.15
(1.10-1.21)

1.36
(1.03-1.80)

NA

↔ 1.10 1.01 0.89
ดาสะบูวิร (0.95-1.27) (0.93-1.10) (0.79-1.00)

↔
ออมบิทัสเวียร์

1.09
(1.01-1.18)

1.02
(1.00-1.05)

0.97
(0.92-1.02)

↔
paritaprevir

1.12
(0.88-1.43)

0.98
(0.85-1.14)

0.71
(0.56-0.89)

Duloxetine ดาสะบู
เวียร์ +

↓
duloxetine

0.79
(0.67-0.94)

0.75
(0.67-0.83)

NA
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60 มก. เดี่ยว
ปริมาณ

ออมบิทัส
vir/parit
อะพรีเวียร/์
ritonavi
r

↔
ดาสะบูวิร

0.94
(0.81-1.09)

0.92
(0.81-1.04)

0.88
(0.76-1.01)

ไม่จําเป็นต้องปรับขนาด
ยาสําหรับ
ดูลอกซีทีน↔

ออมบิทัสเวียร์
0.98

(0.88-1.08)
1.00

(0.95-1.06)
1.01

(0.96-1.06)
↓

paritaprevir
0.79

(0.53-1.16)
0.83

(0.62-1.10)
0.77

(0.65-0.91)
ไม่มกีารปรับขนาดยา
จําเป็นสําหรับ dasabuvir + 
ombitasvir/paritaprevir /
ritonavir

ยาต้านเชื้อรา
คีโตโคนาซอล
อี
400 มก. ครั้งเดียว
รายวัน

ดาสะบู
เวียร์ +
ออมบิทัส
vir/parit
อะพรีเวียร/์
ritonavi
r

↑ คโีต-
โคนาโซล

1.15
(1.09-1.21)

2.17
(2.05-2.29)

NA ใชร้่วมกันคือ
ห้ามใช้ (ดูบทสรุปของ
ผลิตภัณฑ์
ลักษณะเฉพาะของ
ออมบิตาสเวียร์/พารติาพรีเวียร/์ 
ริโทนาเวียร)์

↑ ทศบูวีร์ 1.16
(1.03-1.32)

1.42
(1.26-1.59)

NA

↔ 0.98 1.17 NA
กลไก:
CYP3A4/P-
การยับยั้ง gp
โดย
คีโตโคนาโซล
และ
พาริตาพรีเวียร์/
ริโทนาเวียร์/
ออมบิทัสเวียร์

ออมบิทัสเวียร์ (0.90-1.06) (1.11-1.24)
↑
paritaprevir

1.37
(1.11-1.69)

1.98
(1.63-2.42)

NA

สารต้านไฮเปอรล์ิพแิดมิกส์
เจมไฟโบรซิล
600 มก. สองครั้ง
รายวัน

ดาสะบู
เวียร์ +
paritapr
เอเวียร/์

ritonavi
r

↑ ทศบูวีร์ 2.01
(1.71-2.38)

11.25
(9.05-
13.99)

NA ใชร้่วมกันคือ
ข้อห้าม (ดู
ส่วนที่ 4.3)

↑
paritaprevir

1.21
(0.94-1.57)

1.38
(1.18-1.61)

NA
กลไก:
เพิ่มขึ้นใน
ดาสะบูวิร
การเปิดรับคือ
เนื่องจาก
CYP2C8
การยับยั้ง
และเพิ่มขึ้น
ใน
paritaprevir
เป็นไปได้
เนื่องจาก
OATP1B1
การยับยั้งโดย
เจมไฟโบรซิล

ยาต้านจุลชีพ
ไรแฟมพิซิน ดาสะบู

เวียร์ +
Ombita
svir/par
itaprevi
r
/ritonav
ir

ไม่ไดเ้รียน. ที่คาดหวัง: ใช้ร่วมกันคือ
ตรงกันข้าม (ดู
ส่วนที่ 4.3)กลไก:

CYP3A4/CY
P2C8
การเหนี่ยวนําโดย
ไรแฟมพิซิน

↓ ดาซาบเูวียร์
↓ อมบิตาสเวียร์
↓ paritaprevir

BIGUANIDE ยาต้านไฮเปอรไ์กลซมีิกส์ในช่องปาก
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เมตฟอร์มิน ดาสะบู
เวียร์ +

↓
เมตฟอร์มิน

0.77
(0.71-0.83)

0.90
(0.84-0.97)

NA ไม่มกีารปรับขนาดยา
จําเป็นสําหรับเมตฟอร์มิน

500 มก.
ครั้งเดียว

ออมบิทัส
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↔
ดาสะบูวิร

0.83
(0.74-0.93)

0.86
(0.78-0.94)

0.95
(0.84-1.07)

เมื่อบริหารร่วมกัน
ด้วยดาสะบูเวียร์ +
อมบิตาสเวียร์/พาริตาพรีเวียร์/
ริโทนาเวียร์

↔
ออมบิทสัเวียร์

0.92
(0.87-0.98)

1.01
(0.97-1.05)

1.01
(0.98-1.04)

↓
paritaprevir

0.63
(0.44-0.91)

0.80
(0.61-1.03)

1.22
(1.13-1.31)

ตัวบล็อกช่องแคลเซียม
แอมโลดิพีน
5 มก. เดียว
ปริมาณ

ดาสะบู
เวียร์ +
ออมบิทัส
vir/parit
อะพรีเวียร/์
ritonavi
r

↑
แอมโลดพิีน

1.26
(1.11-1.44)

2.57
(2.31-2.86)

NA แอมโลดิพนีลดลง
ปริมาณโดย 50% และ
ติดตามผูป้่วยสําหรับ
ผลทางคลินิก

↔
ดาสะบูวิร

1.05
(0.97-1.14)

1.01
(0.96-1.06)

0.95
(0.89-1.01)

กลไก:
CYP3A4
การยับยั้งโดย
ริโทนาเวียร์

↔
ออมบิทัสเวียร์

1.00
(0.95-1.06)

1.00
(0.97-1.04)

1.00
(0.97-1.04)

↓
paritaprevir

0.77
(0.64-0.94)

0.78
(0.68-0.88)

0.88
(0.80-0.95)

ยาคุมกําเนิด
ethinyloestra
ไดออล/

norgestimate
0.035/0.25 m
กรัม วันละครั้ง

ดาสะบู
เวียร์ +
ออมบิทัส
vir/parit
อะพรีเวียร/์
ritonavi
r

↔ เอทิลนิล
oestradiol

1.16
(0.90-1.50)

1.06
(0.96-1.17)

1.12
(0.94-1.33)

Ethinylestradiol
ประกอบด้วย oral
ยาคุมกําเนิดคือ
ข้อห้าม
(ดูหัวข้อ 4.3)

สาร Norgestimate:
↑ นอร์เกสเตรล 2.26

(1.91-2.67)
2.54

(2.09-3.09)
2.93

(2.39-3.57)
↑ น-

elgestromin
อี

2.01
(1.77-2.29)

2.60
(2.30-2.95)

3.11
(2.51-3.85)กลไก:

อาจเป็นเพราะ
ถึง UGT
การยับยั้งโดย
ปาริตาพรีเวียร์,
ออมบิทัสเวียร์
และ
ดาซาบูเวียร์

↓ ดาซาบูเวียร์ 0.51
(0.22-1.18)

0.48
(0.23-1.02)

0.53
(0.30- 0.95)

↔
ออมบิทัสเวียร์

1.05
(0.81-1.35)

0.97
(0.81-1.15)

1.00
(0.88- 1.12)

↓
paritaprevir

0.70
(0.40-1.21)

0.66
(0.42-1.04)

0.87
(0.67-1.14)

ก็ไม่เช่นกัน-

ethindrone
(โปรเจสติน
เม็ดเดียว)
0.35 มก. ครั้งเดียว
รายวัน

ดาสะบู
เวียร์ +
ออมบิทัส
vir/parit
อะพรีเวียร/์
ritonavi
r

↔ หรือ-
ethindrone

0.83
(0.69-1.01)

0.91
(0.76-1.09)

0.85
(0.64-1.13)

ไม่จําเป็นต้องปรับขนาด
ยาสําหรับ
norethindrone หรือ
ดาซาบูเวียร์ +
อมบิตาสเวียร์/พาริตาพรีเวียร์/
ริโทนาเวียร์

↔
ดาสะบูวิร

1.01
(0.90-1.14)

0.96
(0.85-1.09)

0.95
(0.80-1.13)

↔
ออมบิทัสเวียร์

1.00
(0.93-1.08)

0.99
(0.94-1.04)

0.97
(0.90-1.03)

↑
paritaprevir

1.24
(0.95-1.62)

1.23
(0.96-1.57)

1.43
(1.13-1.80)

ยาขับปัสสาวะ
ฟูโรเซไมด์
20 มก. เดี่ยว
ปริมาณ

ดาสะบู
เวียร์ +
ออมบิทัส
vir/parit
อะพรีเวียร/์
ritonavi
r

↑
ฟูโรเซไมด์

1.42
(1.17-1.72)

1.08
(1.00-1.17)

NA ติดตามผูป้่วยสําหรับ
ผลกระทบทางคลินิก เอ
ฟูโรเซไมด์ลดลง
อาจต้องใชย้ามากถึง 
50%

↔
ดาสะบูวิร

1.12
(0.96-1.31)

1.09
(0.96-1.23)

1.06
(0.98-1.14)

กลไก:
อาจเป็นเพราะ
ถึง UGT1A1
การยับยั้งโดย
ปาริตาพรีเวียร์,
ออมบิทัสเวียร์
และ
ดาซาบูเวียร์

↔
ออมบิทัสเวียร์

1.14
(1.03-1.26)

1.07
(1.01-1.12)

1.12
(1.08-1.16)

↔
paritaprevir

0.93
(0.63-1.36)

0.92
(0.70-1.21)

1.26
(1.16-1.38)

ไม่มกีารปรับขนาดยา
จําเป็นสําหรับ dasabuvir + 
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir
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ยาต้านไวรัสตับอักเสบซี
โซฟอสบูเวียร์ ดาสะบู

เวียร์ +
↑ โซโฟสบูเวียร์ 1.61

(1.38-1.88)
2.12

(1.91-2.37)
NA ไม่มีการปรับขนาดยา

จําเป็นสําหรับโซโฟสบูเวียร์
เมื่อใหย้า
ด้วยดาสะบเูวียร์ +
ออมบิตาสเวียร/์พาริตาพรีเวียร/์
ริโทนาเวียร์

400 มก. ครั้งเดียว
รายวัน

ออมบิทัส
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↑ จีเอส-
331007

1.02
(0.90-1.16)

1.27
(1.14-1.42)

NA

↔ ดาสะบวูีร์ 1.09
(0.98-1.22)

1.02
(0.95-1.10)

0.85
(0.76-0.95)กลไก:

BCRP และ P-
การยับยั้ง gp
โดย
ปาริตาพรีเวียร์,
ริโทนาเวียร์และ
ดาสะบูวิร

↔
ออมบิทสัเวียร์

0.93
(0.84-1.03)

0.93
(0.87-0.99)

0.92
(0.88-0.96)

↔
paritaprevir

0.81
(0.65-1.01)

0.85
(0.71-1.01)

0.82
(0.67-1.01)

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เซนต์จอห์น
สาโท
(ไฮเปอร์คัม
perforatum)
กลไก:
CYP3A4
การเหนี่ยวนําโดย
เซนต์จอห์น
สาโท.

ดาสะบู
เวียร์ +
ออมบิทัส
vir/parit
อะพรีเวียร/์
ritonavi
r

ไม่ไดเ้รียน. ที่คาดหวัง: ใช้ร่วมกันคือ
ข้อห้าม (ดู
ส่วนที่ 4.3)↓ ดาซาบเูวียร์

↓ อมบิตาสเวียร์
↓ paritaprevir

ยาต้านไวรัสเอชไอวี: สารยับยั้งโปรตีเอส
สําหรับความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาผูป้่วยที่ติดเชื้อ HIV รวมถึงการอภิปรายเกี่ยวกับยาต้านไวรัสชนิดต่างๆ ทีอ่าจใช้ 
โปรดดหูัวข้อ 4.4 (การรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV) และบทสรุปของลักษณะผลิตภัณฑข์อง ombitasvir/ paritaprevir / 
ritonavir .
Atazanavir ดาสะบู

เวียร์ +
ออมบิทัส
vir/parit
อะพรีเวียร/์
ritonavi
r

↔
atazanavir

0.91
(0.84-0.99)

1.01
(0.93-1.10)

0.90
(0.81-1.01)

ปริมาณที่แนะนํา
ของ atazanavir คือ 300 มก. 
โดยไม่มี ritonavir ใน
ร่วมกับ
ดาซาบูเวียร์ +
อมบิตาสเวียร์/พาริตาพรีเวียร์/
ริโทนาเวียร์ Atazanavir
ต้องบริหารที่

300 มก. ครั้งเดียว
ทุกวัน (ให้
ในเวลาเดียวกัน
เวลา)

↔
ดาสะบูวิร

0.83
(0.71-0.96)

0.82
(0.71-0.94)

0.79
(0.66-0.94)

↓
ออมบิทัสเวียร์

0.77
(0.70-0.85)

0.83
(0.74-
0.94)

0.89
(0.78-1.02)
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ยา
ผลิตภัณฑ/์
เป็นไปได้

กลไก
ของ

ปฏิสัมพันธ์

ให้
นู๋

กับ

ผล คmax AUC ครางนํ้า ความคิดเห็นทางคลินิก

กลไก:
เพิ่มขึ้นใน
paritaprevir
ความเสี่ยง
อาจจะเพราะ
ที่จะยับยั้ง
ของ OATP โดย
อาตาซานาเวียร์

↑
paritaprevir

1.46
(1.06-1.99)

1.94
(1.34-2.81)

3.26
(2.06-5.16)

เวลาเดียวกับดา
สะบูวิรฺ
+ ombitasvir / paritaprevi 
r / ritonavir ริโทนาเวียร์
ปริมาณใน
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir จะให้
atazanavir
เภสัชจลนศาสตร์
การเพิ่มประสิทธิภาพ

ไม่มกีารปรับขนาดยา
จําเป็นสําหรับ dasabuvir + 
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir

การรวมกันของ
atazanavir และ
ออมบิตาสเวียร์/ปาริตาพรีเวียร์
/ ริโทนาเวียร์ + ดาซาบูวีร์
เพิ่มบลิิรูบิน
ระดับโดยเฉพาะ
เมื่อไรโบวิรินเป็นส่วนหนึ่ง
ของไวรัสตับอักเสบซี
ระบบการปกครอง ดหูัวข้อ
4.4 และ 4.8

อะตาซานาเวียร์/
ริโทนาเวียร์
300/100 มก.
วันละครั้ง

ดาสะบู
เวียร์ +

↔
atazanavir

1.02
(0.92-1.13)

1.19
(1.11-1.28)

1.68
(1.44-1.95)

ออมบิทัส
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↔
ดาสะบูวิร

0.81
(0.73-0.91)

0.81
(0.71-0.92)

0.80
(0.65-0.98)

↔
ออมบิทัสเวียร์

0.83
(0.72-0.96)

0.90
(0.78-1.02)

1.00
(0.89-1.13)(บริหาร

d ใน
ตอนเย็น)

↑
paritaprevir

2.19
(1.61-2.98)

3.16
(2.40-4.17)

11.95
(8.94-15.98)

กลไก:
เพิ่มขึ้นใน
paritaprevir
ความเสี่ยง
อาจจะเพราะ
ที่จะยับยั้ง
ของ
OATP1B1/B
3 และ
CYP3A โดย
atazanavir
และ CYP3A
การยับยั้งโดย
ที่
เพิ่มเติม
ปริมาณของ

ริโทนาเวียร์
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ยา
ผลิตภัณฑ/์
เป็นไปได้

กลไก
ของ

ปฏิสัมพันธ์

ให้
นู๋

กับ

ผล คmax AUC ครางนํ้า ความคิดเห็นทางคลินิก

ดรุณาวีร์ ดาสะบู
เวียร์ +
ออมบิทัส
vir/parit
อะพรีเวียร/์
ritonavi
r

↓ ดารุณาวีร์ 0.92
(0.87-0.98)

0.76
(0.71-1.82)

0.52
(0.47-0.58)

ปริมาณที่แนะนํา
ของดารุนาเวียร์คือ 800 
มก. วันละครั้ง โดยไม่มี
ritonavir เมื่อ
บริหารงานที่
เวลาเดียวกับ
ออมบิตาสเวียร์/ปาริตาพรีเวียร์
/ ริโทนาเวียร์ + ดาซาบูวีร์
(ขนาดยาริโทนาเวียรใ์น
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir จะให้
ดารุณาวีร์
เภสัชจลนศาสตร์
ปรับปรุง) นี้
ระบบการปกครองสามารถ
ใชใ้นกรณีที่ไม่มี
การต่อต้าน PI อย่างกว้าง
ขวาง (เช่น ไม่มี RAM ที่
เกี่ยวข้องกับดารุนาเวียร์) ดู
มาตรา 4.4 ด้วย

800 มก. ครั้งเดียว
ทุกวัน (ให้
ในเวลาเดียวกัน
เวลา)

↔
ดาสะบูวิร

1.10
(0.88-1.37

0.94
(0.78-1.14)

0.90
(0.76-1.06)

↔
ออมบิทัสเวียร์

0.86
(0.77-0.95)

0.86
(0.79-0.94)

0.87
(0.82-0.92)

↑
paritaprevir

1.54
(1.14-2.09)

1.29
(1.04-1.61)

1.30
(1.09-1.54)กลไก:

ไม่รู้จัก

ดรุณาวีร์ รวมกัน
กับ
ไม่แนะนําให้ใช้ ombitasvir/
paritaprevir/ ritonavir 
+ dasabuvir ใน
ผู้ป่วยทีม่ีความต้านทาน PI 
อย่างกว้างขวาง

ไม่มกีารปรับขนาดยา
จําเป็นสําหรับ dasabuvir + 
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir

ดรุณาวีร/์
ริโทนาเวียร์
600/100 มก.
วันละสองครั้ง

ดาสะบู
เวียร์ +
ออมบิทัส
vir/parit
อะพรีเวียร/์
ritonavi
r

↔
ดารุณาวีร์

0.87
(0.79-0.96)

0.80
(0.74-0.86)

0.57
(0.48-0.67)

↓ ดาซาบูเวียร์ 0.84
(0.67-1.05)

0.73
(0.62-0.86)

0.54
(0.49-0.61)

↓
ออมบิทัสเวียร์

0.76
(0.65-0.88)

0.73
(0.66-0.80)

0.73
(0.64-0.83)กลไก:

ไม่รู้จัก ↓
paritaprevir

0.70
(0.43-1.12)

0.59
(0.44-0.79)

0.83
(0.69-1.01)

ดรุณาวีร/์
ริโทนาเวียร์
800/100 มก.
วันละครั้ง
(บริหาร
d ใน
ตอนเย็น)

ดาสะบู
เวียร์ +
ออมบิทัส
vir/parit
อะพรีเวียร/์
ritonavi
r

↑ ดรุณวิริยะ 0.79
(0.70-0.90)

1.34
(1.25-1.43)

0.54
(0.48-0.62)

↓ ดาซาบูเวียร์ 0.75
(0.64-0.88)

0.72
(0.64-0.82)

0.65
(0.58-0.72)

↔
ออมบิทัสเวียร์

0.87
(0.82-0.93)

0.87
(0.81-0.93)

0.87
(0.80-0.95)

↓
paritaprevir

0.70
(0.50-0.99)

0.81
(0.60-1.09)

1.59
(1.23-2.05)

กลไก:
ไม่รู้จัก

โลปินาเวียร์ /
ริโทนาเวียร์

ดาสะบู
เวียร์ +
ออมบิทัส
vir/parit

↔
โลพินาเวียร์

0.87
(0.76-0.99)

0.94
(0.81-1.10)

1.15
(0.93-1.42)

โลปินาเวียร์/ริโทนาเวียร์
400/100 มก. วันละสอง
ครั้งหรือ 800/200 มก. 
วันละครั้งมีข้อห้าม

↔
ดาสะบวูิร

0.99
(0.75-1.31)

0.93
(0.75-1.15)

0.68
(0.57-0.80)
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ผลิตภัณฑ/์
เป็นไปได้

กลไก
ของ

ปฏิสัมพันธ์

ให้
นู๋

กับ

ผล คmax AUC ครางนํ้า ความคิดเห็นทางคลินิก

400/100 มก.
วันละสองครั้ง1

อะพรีเวียร/์
ritonavi
r

↔
ออมบิทัสเวียร์

1.14
(1.01-1.28)

1.17
(1.07-1.28)

1.24
(1.14-1.34)

ด้วยดาสะบูเวียร์และ
ombitasvir/paritaprevir/r 
itonavir เนื่องจากการเพิ่มขึ้น
ของการได้รับ paritaprevir (
ดูบทสรุปของ
ลักษณะสินค้าของ

ombitasvir/paritaprevir/r 
itonavir)

↑
paritaprevir

2.04
(1.30-3.20)

2.17
(1.63-2.89)

2.36
(1.00-5.55)กลไก:

เพิ่มขึ้นใน
paritaprevir
ความเสี่ยง
อาจจะเพราะ
ที่จะยับยั้ง
ของ
CYP3A/นํ้าทิ้ง
x
ผู้ขนส่ง
โดย lopinavir
และสูงกว่า
ปริมาณของ

ริโทนาเวียร์
ยาต้านไวรัสเอชไอวี: สารยับยั้งการถอดรหัสย้อนกลับทีไ่ม่ใชน่ิวคลีโอไซด์
ริลพิวิริน2

25 มก. ครั้งเดียว
รายวัน
บริหารงาน
ใน
เช้า,
กับอาหาร

ดาสะบู
เวียร์ +
ออมบิทัส
vir/parit
อะพรีเวียร/์
ritonavi
r

↑ ริลพิวิริน 2.55
(2.08-3.12)

3.25
(2.80-3.77)

3.62
(3.12-4.21)

การบริหารร่วมกันของ
ดาซาบูวีร์และ
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir ร่วมกับ
ริลพิวิรินวันละครั้ง
ควรจะเป็น
พิจารณาในผู้ป่วย
โดยไม่รู้จัก QT-
การยืดออกและ
โดยไม่มี QT-
ร่วมยืด
ใหย้า
สินค้า. ถ้า
ใชร้่วมกัน
ECG ซํ้า -
การตรวจสอบควรจะ
เสร็จแล้ว ดูหัวข้อ 4.4

↔
ดาสะบูวิร

1.18
(1.02-1.37)

1.17
(0.99-1.38)

1.10
(0.89-1.37)

↔
ออมบิทัสเวียร์

1.11
(1.02-1.20)

1.09
(1.04-1.14)

1.05
(1.01-1.08)

↑
paritaprevir

1.30
(0.94-1.81)

1.23
(0.93-1.64)

0.95
(0.84-1.07)

กลไก:
CYP3A
การยับยั้งโดย
ริโทนาเวียร์

ไม่มกีารปรับขนาดยา
จําเป็นสําหรับ dasabuvir + 
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir

เอฟาวิเรนซ์/
เอ็มทริซิทาไบน์
/ เทโนโฟเวียร์
ไดโซพรอกซิล
ฟูมาเรต
600/300/200
มก. ครั้งเดียว

รายวัน

ดาสะบู
เวียร์ +
ออมบิทัส
vir/parit
อะพรีเวียร/์
ritonavi
r

การให้ยาอฟีาวิเรนซ์ (ตัวกระตุ้นเอนไซม์) ร่วมกับยาพาริตาพรี
เวียร์ / ริโทนาเวียร์ + ดาซาบเูวียร์ ส่งผลใหค้่า ALT สูงขึ้น ดังนั้น
จึงหยุดยาได้เร็ว

การเรียน.

ใชร้่วมกับ
efavirenz ที่มี
สูตรคือ
ข้อห้าม (ดู
ส่วนที่ 4.3)

กลไก:
เป็นไปได้
เอนไซม์
การเหนี่ยวนําโดย
เอฟฟาเรนซ์
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เป็นไปได้

กลไก
ของ

ปฏิสัมพันธ์

ให้
นู๋
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เนวิราพีน
etravirine

ดาสะบู
เวียร์ +
ออมบิทัส
vir/parit
อะพรีเวียร/์
ritonavi
r

ไม่ไดเ้รียน. ที่คาดหวัง: ใชร้่วมกันคือ
ข้อห้าม (ดู
ส่วนที่ 4.3)↓ ดาซาบเูวียร์

↓ อมบิตาสเวียร์
↓ paritaprevir

ยาต้านไวรัสเอชไอวี: สารยับยั้งการถ่ายโอนสแตรนด์แบบบูรณาการ
โดลูเทกราเวียร์ ทศบวูิ

r +
ออมบิทัส
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↑ 1.22
(1.15-1.29)

1.38
(1.30-1.47)

1.36
(1.19-1.55)

ไม่มกีารปรับขนาดยา
จําเป็นสําหรับโดลูเตกรา
เวียร์เมื่อใหย้า
ด้วยดาสะบูเวียร์ +
อมบิตาสเวียร์/พาริตาพรีเวียร์/
ริโทนาเวียร์

โดลูเทกราเวียร์

50 มก. ครั้งเดียว
รายวัน

↔
ดาสะบูวิร

1.01
(0.92-1.11)

0.98
(0.92-1.05)

0.92
(0.85-0.99)

กลไก:
อาจเป็นเพราะ
ถึง UGT1A1
การยับยั้งโดย
ปาริตาพรีเวียร์,
ดาสะบูวิร
และ
ออมบิทัสเวียร์
และ CYP3A4
การยับยั้งโดย
ริโทนาเวียร์

↔
ออมบิทสัเวียร์

0.96
(0.89-1.03)

0.95
(0.90-1.00)

0.92
(0.87-0.98)

↔ 0.89 0.84 0.66
paritaprevir (0.69-1.14) (0.67-1.04) (0.59-0.75)

แรลเตกราเวียร์ ดาสะบู
เวียร์ +
ออมบิทัส
vir/parit
อะพรีเวียร/์
ritonavi
r

↑
ราลเตกราเวียร์

2.33
(1.66-3.27)

2.34
(1.70-3.24)

2.00
(1.17-3.42)

ไม่จําเป็นต้องปรับขนาด
ยาสําหรับ
raltegravir หรือ dasabuvir
+
อมบิตาสเวียร์/พาริตาพรีเวียร์/
ริโทนาเวียร์

400 มก. สองครั้ง
รายวัน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางคลินิกใน dasabuvir, paritaprevir,

และการได้รับ ombitasvir (อิงจากการเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลทางประวัติศาสตร์) ถูกสังเกตในระหว่างการร่วม

การบริหาร.
กลไก:
UGT1A1
การยับยั้งโดย
ปาริตาพรีเวียร์,
ออมบิทัสเวียร์
และ
ดาซาบูเวียร์
ยาต้านไวรัสเอชไอวี: สารยับยั้งนิวคลโีอไซด์
อบาคาเวียร์/
ลามิวูดีน

ดาสะบู
เวียร์ +

↔ อะบาคาเวียร์ 0.87
(0.78-0.98)

0.94
(0.90-0.99)

NA ไม่มกีารปรับขนาดยา
จําเป็นสําหรับอะบาคาเวียร์
หรือลามิวูดนีเมื่อ
บริหารด้วย
ดาซาบเูวียร์ +
อมบิตาสเวียร์/พาริตาพรีเวียร์/
ริโทนาเวียร์

ออมบิทัส
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↓
ลามิวดูีน

0.78
(0.72-0.84)

0.88
(0.82-0.93)

1.29
(1.05-1.58)600/300 มก.

วันละครั้ง ↔
ดาสะบูวิร

0.94
(0.86-1.03)

0.91
(0.86-0.96)

0.95
(0.88-1.02)

↔
ออมบิทสัเวียร์

0.82
(0.76-0.89)

0.91
(0.87-0.95)

0.92
(0.88-0.96)

↔
paritaprevir

0.84
(0.69-1.02)

0.82
(0.70-0.97)

0.73
(0.63-0.85)
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เอม-
ทริซิทาไบน์/
เทโนโฟเวียร์
200 มก. ครั้งเดียว
รายวัน/300 มก.
วันละครั้ง

ดาสะบู
เวียร์ +
ออมบิทัส
vir/parit
อะพรีเวียร/์
ritonavi
r

↔ มะ-
ทริซิทาไบน์

1.05
(1.00-1.12)

1.07
(1.00-1.14)

1.09
(1.01-1.17)

ไม่จําเป็นต้องปรับขนาด
ยาสําหรับ

↔
เทโนโฟเวียร์

1.07
(0.93-1.24)

1.13
(1.07-1.20)

1.24
(1.13-1.36)

เอ็มทรซิิทาไบน/์เทโนโฟเวียร์
และดาซาบูเวียร์ +
อมบิตาสเวียร์/พาริตาพรีเวียร์/
ริโทนาเวียร์

↔
ดาสะบูวิร

0.85
(0.74-0.98)

0.85
(0.75-0.96)

0.85
(0.73-0.98)

↔
ออมบิทัสเวียร์

0.89
(0.81-0.97)

0.99
(0.93-1.05)

0.97
(0.90-1.04)

↓
paritaprevir

0.68
(0.42-1.11)

0.84
(0.59-1.17)

1.06
(0.83-1.35)

HMG CoA รดีักเตอร์ยับยั้ง
โรสุวาสทาทิน
5 มก. ครั้งเดียว
รายวัน

ดาสะบู
เวียร์ +

↑
โรสุวาสแตติน

7.13
(5.11-9.96)

2.59
(2.09-3.21)

0.59
(0.51-0.69)

สูงสุดต่อวัน
ขนาดยาโรสวุาสแตติน
ควรเป็น 5 มก. (ดู
หัวข้อ 4.4)

ออมบิทัส
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↔
ดาสะบูวิร

1.07
(0.92-1.24)

1.08
(0.92-1.26)

1.15
(1.05-1.25)

กลไก:
OATP1B
การยับยั้งโดย
paritaprevir
และ BCRP
การยับยั้งโดย
ดาสะบูวิร
ปาริตาพรีเวียร์,
และริโทนาเวียร์

↔
ออมบิทัสเวียร์

0.92
(0.82-1.04)

0.89
(0.83-0.95)

0.88
(0.83-0.94)

ไม่มกีารปรับขนาดยา
จําเป็นสําหรับ dasabuvir + 
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir

↑
paritaprevir

1.59
(1.13-2.23)

1.52
(1.23-1.90)

1.43
(1.22-1.68)

ปราวาสทาทิน
10 มก. ครั้งเดียว
รายวัน

ดาสะบู
เวียร์ +

↑
ปราวาสทาทิน

1.37
(1.11-1.69)

1.82
(1.60-2.08)

ลดปราวาสแตติน
ปริมาณ 50%

ออมบิทัส
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↔
ดาสะบูวิร

1.00
(0.87-1.14)

0.96
(0.85-1.09)

1.03
(0.91-1.15) ไม่มีการปรับขนาดยา

จําเป็นสําหรับ dasabuvir + 
ombitasvir/paritaprevir /
ritonavir

กลไก:
OATP1B1
การยับยั้งโดย
ปารติาพรเีวียร์

↔
ออมบิทสัเวียร์

0.95
(0.89-1.02)

0.94
(0.89-0.99)

0.94
(0.89-0.99)

↔
paritaprevi
r

0.96
(0.69-1.32)

1.13
(0.92-1.38)

1.39
(1.21-1.59)

ฟลูวาสแตติน ดาสะบู
เวียร์ +

ไม่ไดเ้รียน. ที่คาดหวัง: ใชร้่วมกับ
ฟลูวาสแตตินและ
พิทาวาสแตตินไม่ใช่
แนะนํา (ดู
มาตรา 4.4)
ชั่วคราว
ระงับของ
ฟลูวาสแตตินและ
พิทาวาสแตตินคือ
แนะนําสําหรับ
ระยะเวลาในการรักษา ถ้าการ
รักษาด้วยสแตตินคือ
จําเป็นในช่วง
ระยะเวลาการรักษา a
เปลี่ยนไปใชป้ราวาสแตตนิที่
ลดขนาดยาหรือ
rosuvastatin เป็นไปได้

กลไก:
OATP1B/BC
การยับยั้ง RP
โดย
ปารติาพรเีวียร์

ออมบิทัส
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↑
↑
↔ ดาสะบวูีร์
↔ อมบิทาสเวียร์
↔ ปารติาพรีเวียร์

ฟลูวาสแตติน
พิทาวาสแตติน

พิทาวาสแตติน

กลไก:
OATP1B
การยับยั้งโดย
ปารติาพรเีวียร์

ไม่มกีารปรับขนาดยา
จําเป็นสําหรับ dasabuvir + 
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir
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ภูมิคุ้มกัน
ซิโคลสปอริน
30 มก. ครั้งเดียว
โสดรายวัน
ปริมาณ3

ดาสะบู
เวียร์ +
ออมบิทัส
vir/parit
อะพรีเวียร/์
ritonavi
r

↑
ซิโคลสปอริน

1.01
(0.85-1.20)

5.82
(4.73-7.14)

15.8
(13.8-18.09)

เมื่อเริ่มต้นร่วม
การบริหารด้วย
ดาซาบูวีร์และ
ombitasvir/
paritaprevir/ ritonavir 
ให้ ciclosporin หนึ่งในห้า
ของขนาดยาทุกวัน
ทุกวันด้วย ombitasvir/
paritaprevir / ริโทนาเวียร์ 
ตรวจสอบ ciclosporin
ระดับและปรับขนาดยาและ
/หรือขนาดยา
ความถีไ่ด้ตามต้องการ

↓ ดาซาบูเวียร์ 0.66
(0.58-0.75)

0.70
(0.65-0.76)

0.76
(0.71-1.82)

↔
ออมบิทัสเวียร์

0.99
(0.92-1.07)

1.08
(1.05-1.11)

1.15
(1.08-1.23)กลไก:

ผลกระทบต่อ
ciclosporin คือ
เนื่องจาก
CYP3A4
การยับยั้งโดย
ริโทนาเวียร์และ
เพิ่มขึ้นใน
paritaprevir
ความเสี่ยง
อาจจะเพราะ
ถึง
OATP/BCRP
/P-gp
การยับยั้งโดย
ซิโคลสปอริน

↑
paritaprevir

1.44
(1.16-1.78)

1.72
(1.49-1.99)

1.85
(1.58-2.18)

ไม่มกีารปรับขนาดยา
จําเป็นสําหรับ dasabuvir + 
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir

เอเวอโรลิมัส ดาสะบู
เวียร์ +
ออมบิทัส
vir/parit
อะพรีเวียร/์
ritonavi
r

↑
เอเวอรโ์รลิมัส

4.74
(4.29-5.25)

27.1
(24.5-30.1)

16.1
(14.5-17.9)4

การบริหารร่วมกันของ
ดาซาบูเวียร์ +
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir ร่วมกับ
เอเวอรโ์รลิมัสไม่ใช่
แนะนําเพราะ
เพิ่มขึ้นอย่างมากในเอเวอร์
โรลิมัส
ความเสี่ยงทีไ่ม่สามารถ
ใหถู้กวิธี
ปรับด้วยความแรงของ
ขนาดยาที่มีอยู่

0.75 มก.
ครั้งเดียว ↔

ดาสะบวูิร
1.03

(0.90-1.18)
1.08

(0.98-1.20)
1.14

(1.05-1.23)
↔

ออมบิทัสเวียร์
0.99

(0.95-1.03)
1.02

(0.99-1.05)
1.02

(0.99-1.06)กลไก:
ผลกระทบต่อ
เอเวอร์โรลิมัสคือ
เนื่องจาก
CYP3A4
การยับยั้งโดย
ริโทนาเวียร์

↔
paritaprevir

1.22
(1.03-1.43)

1.26
(1.07-1.49)

1.06
(0.97-1.16)

ซิโรลิมัส ดาสะบู
เวียร์ +
ออมบิทัส
vir/parit
อะพรีเวียร/์
ritonavi
r

↑ ซิโรลมิุส 6.40
(5.34-7.68)

38.0
(31.5-45.8)

19.6
(16.7-22.9)6

ใชร้่วมกันของ
ซโิรลิมัสกับ
ดาซาบูเวียร์ +
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir ไม่ใช่
แนะนําเว้นแต่
ผลประโยชน์เกินดุล
ความเสี่ยง (ดูหัวข้อ 
4.4) ถ้าซิโรลิมัสคือ

0.5 มก. เดียว
ปริมาณ5

↔
ดาสะบูวิร

1.04
(0.89-1.22)

1.07
(0.95-1.22)

1.13
(1.01-1.25)

กลไก:
ผลกระทบต่อ
ซิโรลิมัสคือ

↔
ออมบิทัสเวียร์

1.03
(0.93-1.15)

1.02
(0.96-1.09)

1.05
(0.98-1.12)
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เนื่องจาก
CYP3A4
การยับยั้งโดย
ริโทนาเวียร์

↔
paritaprevir

1.18
(0.91-1.54)

1.19
(0.97-1.46)

1.16
(1.00-1.34)

ใชร้่วมกับ
ดาซาบูเวียร์ +
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir ดูแล
sirolimus 0.2 มก. สอง
ครั้งต่อสัปดาห์ (ทุก 3 หรือ 
4 วันในสองวันเดียวกันใน
แต่ละสัปดาห์)
เลือดซิโรลิมัส
ความเข้มข้นควร
ได้รับการตรวจสอบทุก 4 ถึง 
7 วันจนถึง 3
รางต่อเนื่อง
ระดับได้แสดงให้เห็น
ความเข้มข้นของ Sirolimus 
ที่เสถียร ซโิรลิมัส
ปริมาณและ/หรือการให้ยา
ความถีค่วรเป็น
ปรับตามความจําเป็น

5 วันหลังจากเสร็จสิ้น 
dasabuvir +
การรักษาด้วยยา ombitasvir/
paritaprevir/ ritonavir 
ขนาดยาไซโรลิมัสและ
ความถีใ่นการใหย้าก่อน
เพื่อรับดาสะบูวิร
+
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir ควรเป็น
ดําเนินการต่อพร้อมกับ
การตรวจสอบตามปกตขิอง
เลือดซิโรลิมัส
ความเข้มข้น

ทาโครลิมัส
2 มก. เดี่ยว
ปริมาณ7

ดาสะบู
เวียร์ +
ออมบิทัส
vir/parit
อะพรีเวียร/์
ritonavi
r

↑
ทาโครลมิัส

3.99
(3.21-4.97)

57.1
(45.5-
71.7)

16.6
(13.0-21.2)

ใชร้่วมกันของ
ทาโครลิมัสด้วย
ดาซาบูวีร์และ
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir ไม่ใช่
แนะนําเว้นแต่
ผลประโยชน์เกินดุล

↔
ดาสะบูวิร

0.85
(0.73-0.98)

0.90
(0.80-1.02)

1.01
(0.91-1.11)กลไก:

ผลกระทบต่อ ↔
ออมบิทัสเวียร์

0.93
(0.88-0.99)

0.94
(0.89-0.98)

0.94
(0.91-0.96)
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ทาโครลิมัสคือ
เนื่องจาก
CYP3A4
การยับยั้งโดย
ริโทนาเวียร์

↓
paritaprevir

0.57
(0.42-0.78)

0.66
(0.54-0.81)

0.73
(0.66-0.80)

ความเสี่ยง (ดูหัวข้อ 
4.4)
ถ้าทาโครลิมัสด้วย
ดาซาบูวีร์และ
ใช้ ombitasvir/
paritaprevir/ ritonavir
ควบคูก่ันไป
ทาโครลิมัสไมค่วร
ใหร้ับประทานในวันทีด่าบู
วีร์และ
เริ่มใชย้า ombitasvir/
paritaprevir/ ritonavir 
เริ่มต้นวันหลังดาสะบูวีร์
และ
เริ่มใชย้า ombitasvir/
paritaprevir/ ritonavir 
เริ่มต้นทาโครลิมัสอีกครั้งใน
ขนาดที่ลดลงโดยพิจารณา
จากเลือดทาโครลมิัส
ความเข้มข้น ดิ
ที่แนะนํา
การใหย้าทาโครลมิัสคือ
0.5 มก. ทุก 7 วัน

ทาโครลิมัสทั้งตัว
ความเข้มข้นของเลือด
ควรเฝ้าติดตาม
เมื่อเริ่มต้นและ
ตลอดการร่วม
การบริหารด้วย
ดาซาบูวีร์และ
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir และขนาดยาและ/
หรือขนาดยา
ความถีค่วรเป็น
ปรับเป็น
จําเป็น เมื่อ
เสร็จสิ้น
ดาซาบูวีร์และ
การรักษาด้วย ombitasvir/
paritaprevir/ ritonavir 
ขนาดที่เหมาะสมและ
ความถีใ่นการใหย้า
ทาโครลิมัสควรเป็น
แนะนําโดยการประเมิน
ของเลือดทาโครลมิัส
ความเข้มข้น.

ธาตุเหล็ก
ดีเฟราซริอกซ์ ดาสะบู

เวียร์ +
ออมบิทัส
vir/parit
อะพรีเวียร/์
ritonavi
r

ไม่ไดเ้รียน. ที่คาดหวัง: ดีเฟราซิรอกซ์ เมย์
เพิ่มดาสะบูเวียร์
และควรใชด้้วยความ
ระมัดระวัง↑ ทศบูวีร์
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ผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้ในหลายเส้นโลหิตตีบ
เทอริฟลูโนไมด์
อี

ดาสะบู
เวียร์ +

ไม่ไดเ้รียน. ที่คาดหวัง: Teriflunomide อาจ
เพิ่มดาสะบูเวียร์
และควรใชด้้วยความ
ระมัดระวัง

ออมบิทัส
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↑ ทศบูวีร์

ฝิ่น
เมธาโดน ดาสะบู

เวียร์ +
↔ ร-

เมธาโดน
1.04

(0.98-1.11)
1.05

(0.98-1.11)
0.94

(0.87-1.01)
ไม่จําเป็นต้องปรับขนาด
ยาสําหรับ
เมทาโดนและ
ดาซาบูเวียร์ +
อมบิตาสเวียร์/พาริตาพรีเวียร์/
ริโทนาเวียร์

20-120 มก.
วันละครั้ง8

ออมบิทัส
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↔ ส-
เมธาโดน

0.99
(0.91-1.08)

0.99
(0.89-1.09)

0.86
(0.76-0.96)

↔ ombitasvir/paritaprevir และ dasabuvir (ขึ้นอยู่กับ
เปรียบเทียบระหว่างการศึกษา)

บูพรีนอร์ฟิน
อี/ นาล็อกโซน
4-24 มก./1-
6 มก. ครั้งเดียว
รายวัน8

ดาสะบู
เวียร์ +

↑ บู-
พรีนอร์ฟีน

2.18
(1.78-2.68)

2.07
(1.78-2.40)

3.12
(2.29-4.27)

ไม่จําเป็นต้องปรับขนาด
ยาสําหรับ
บูพรีนอร์ฟีน/นาล็อกซอน
e และ dasabuvir + 
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir

ออมบิทัส
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↑ นรบุ-
พรีนอร์ฟีน

2.07
(1.42-3.01)

1.84
(1.30-2.60)

2.10
(1.49- 2.97)

↑ นาล็อกโซน 1.18
(0.81-1.73)

1.28
(0.92-1.79)

NA

กลไก:
CYP3A4
การยับยั้งโดย
ริโทนาเวียร์และ
UGT
การยับยั้งโดย
ปาริตาพรีเวียร์,
ออมบิทัสเวียร์
และ
ดาซาบูเวียร์

↔ ombitasvir /paritaprevir และ dasabuvir (ขึ้นอยู่กับ
เปรียบเทียบระหว่างการศึกษา)

ยาคลายกล้ามเนื้อ
Carisoprodol
250 มก.
ครั้งเดียว

ดาสะบู
เวียร์ +

↓
Carisoprodol

0.54
(0.47-0.63)

0.62
(0.55-0.70)

NA ไม่มกีารปรับขนาดยา
จําเป็นสําหรับ
คาริโซโพรดอล; เพิ่ม
ปริมาณถ้าในทางคลินิก
ระบุไว้

ออมบิทัส
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↔ ดาสะบวูีร์ 0.96
(0.91-1.01)

1.02
(0.97-1.07)

1.00
(0.92-1.10)กลไก:

CYP2C19
การเหนี่ยวนําโดย
ริโทนาเวียร์

↔
ออมบิทสัเวียร์

0.98
(0.92-1.04)

0.95
(0.92-0.97)

0.96
(0.92-0.99)

↔
paritaprevir

0.88
(0.75-1.03)

0.96
(0.85-1.08)

1.14
(1.02-1.27)

ไซโคลเบนซาป
ไรน์ 5 มก.
ครั้งเดียว

ดาสะบู
เวียร์ +

↓
ไซโคลเบนซาบ
ริน

0.68
(0.61-0.75)

0.60
(0.53-0.68)

NA ไม่มีการปรับขนาดยาสําหรับ
ไซโคลเบนซาพรีน
ที่จําเป็น; เพิ่มขนาดยา
หากระบุไว้ทางคลินิก

ออมบิทัส
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↔ ดาสะบวูีร์ 0.98
(0.90-1.07)

1.01
(0.96-1.06)

1.13
(1.07-1.18)กลไก:

ลด
อาจเป็นเพราะ
ถึง CYP1A2
การเหนี่ยวนําโดย
ริโทนาเวียร์

↔
ออมบิทสัเวียร์

0.98
(0.92-1.04)

1.00
(0.97-1.03)

1.01
(0.98-1.04)

↔
paritaprevir

1.14
(0.99-1.32)

1.13
(1.00-1.28)

1.13
(1.01-1.25)

ยาแก้ปวดยาเสพติด
พาราเซตามอล
(กําหนดใหเ้ป็น

ปริมาณคงที่

ดาสะบู
เวียร์ +

↔
Paracetamo
l

1.02
(0.89-1.18)

1.17
(1.09-1.26)

NA ไม่จําเป็นต้องปรับขนาด
ยาสําหรับ
พาราเซตามอลเมื่อออมบิทัส
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ไฮโดรโคโดน
/พาราเซตามอล
)

vir/parit
aprevir/r
itonavir

↔
ดาสะบูวิร

1.13
(1.01-1.26)

1.12
(1.05-
1.19)

1.16
(1.08-1.25)

บริหารด้วย
ดาซาบูเวียร์ +
อมบิตาสเวียร์/พาริตาพรีเวียร/์

↔ 1.01 0.97 0.93 ริโทนาเวียร์
300 มก.
ครั้งเดียว

ออมบิทสัเวียร์ (0.93-1.10) (0.93-1.02) (0.90-0.97)
↔ 1.01 1.03

(0.89-1.18)
1.10

(0.97-1.26)paritaprevir (0.80-1.27)
ไฮโดรโคโดน
(ตามที่ระบุใน
ปริมาณคงที่
ไฮโดรโคโดน
/พาราเซตามอล
)

ดาสะบู
เวียร์ +

↑ ไฮโดรคอ็ด
หนึ่ง

1.27
(1.14-
1.40)

1.90
(1.72-
2.10)

NA การลดลงของ
ปริมาณไฮโดรโคโดนโดย
50% และ/หรือทางคลินิก
การตรวจสอบควรจะ
พิจารณาเมื่อ
บริหารด้วย

ออมบิทัส
vir/parit
aprevir/r
itonavir

การเปลี่ยนแปลงของดาซาบูเวียรแ์ละอมบิตาสเวียร,์ ปริตาพรเีวียร์ ดาซาบูเวียร์ +
ombitasvir / paritaprevir5 มก. เดียว

ปริมาณ

เหมือนกับที่แสดงไว้สําหรับพาราเซตามอลด้านบน
/ริโทนาเวียร์

กลไก:
CYP3A4
การยับยั้งโดย
ริโทนาเวียร์
สารยับยั้งโปรตอนปั๊ม
โอเมพราโซล
40 มก. ครั้งเดียว
รายวัน

ดาสะบู
เวียร์ +

↓
โอเมพราโซล

0.62
(0.48-0.80)

0.62
(0.51-0.75)

NA หากมีข้อบ่งชี้ทางคลินิก 
ใหเ้พิ่มปริมาณ
omeprazole ควรเป็น
ใชแ้ล้ว.
ไม่มกีารปรับขนาดยา
จําเป็นสําหรับ dasabuvir + 
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir

ออมบิทัส
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↔
ดาสะบูวิร

1.13
(1.03-1.25)

1.08
(0.98-1.20)

1.05
(0.93-1.19)

กลไก:
CYP2C19
การเหนี่ยวนําโดย
ริโทนาเวียร์

↔
ออมบิทัสเวียร์

1.02
(0.95-1.09)

1.05
(0.98-1.12)

1.04
(0.98-1.11)

↔
paritaprevir

1.19
(1.04-1.36)

1.18
(1.03-1.37)

0.92
(0.76-1.12)

อีโซเมพราซอล
อี
แลนโซปราโซล
กลไก:
CYP2C19
การเหนี่ยวนําโดย
ริโทนาเวียร์

ไม่ไดเ้รียน. ที่คาดหวัง:
↓ อีโซเมพราโซล, แลนโซปราโซล

หากมขี้อบ่งชี้ทางคลินิก 
ใหเ้พิ่มปริมาณ
อีโซเมพราโซล/แลนโซปราซ
อาจจําเป็นต้องใชโ้อเล

ดาสะบู
เวียร์ +
ออมบิทัส
vir/parit
aprevir/r
itonavir

ยาระงับประสาท / สะกดจิต
โซลพิเดม
5 มก. เดียว
ปริมาณ

ดาสะบู
เวียร์ +

↔
โซลพิเดม

0.94
(0.76-1.16)

0.95
(0.74-1.23)

NA ไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยา
สําหรับ zolpidem

ออมบิทัส
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↔
ดาสะบูวิร

0.93
(0.84-1.03)

0.95
(0.84-1.08)

0.92
(0.83-1.01)

ไม่มกีารปรับขนาดยา
จําเป็นสําหรับ dasabuvir + 
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir

↔
ออมบิทัสเวียร์

1.07
(1.00-1.15)

1.03
(1.00-1.07)

1.04
(1.00-1.08)

↓
paritaprevir

0.63
(0.46-0.86)

0.68
(0.55-0.85)

1.23
(1.10-1.38)

ไดอะซีแพม ดาสะบู
เวียร์ +

↓ไดอะซีแพม 1.18
(1.07-1.30)

0.78
(0.73-0.82)

ไม่มกีารปรับขนาดยา
จําเป็นสําหรับไดอะซีแพม
เพิ่มขนาดยาถ้า
บ่งชี้ทางคลินิก

NA

2 มก. เดี่ยว
ปริมาณ

ออมบิทัส
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↓ 1.10
(1.03-1.19)

0.56
(0.45-0.70)

NA
nordiazepam

↔
ดาสะบูวิร

1.05
(0.98-1.13)

1.01
(0.94-1.08)

1.05
(0.98-1.12)กลไก:

CYP2C19 ↔
ออมบิทัสเวียร์

1.00
(0.93-1.08)

0.98
(0.93-1.03)

0.93
(0.88-0.98)
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การเหนี่ยวนําโดย
ริโทนาเวียร์

↔
paritaprevir

0.95
(0.77-1.18)

0.91
(0.78-1.07)

0.92
(0.82-1.03)

อัลปราโซแลม
0.5 มก. เดียว
ปริมาณ

ดาสะบู
เวียร์ +

↑
อัลปราโซแลม

1.09
(1.03-1.15)

1.34
(1.15-1.55)

NA การตรวจสอบทางคลินิกของ
ผู้ป่วยคือ
ที่แนะนํา. อา
อัลปราโซแลมลดลง
ปริมาณสามารถพิจารณา
ได้ตามทางคลินิก
การตอบสนอง.

ออมบิทัส
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↔
ดาสะบูวิร

0.93
(0.83-1.04)

0.98
(0.87-1.11)

1.00
(0.87-1.15)

กลไก:
CYP3A4
การยับยั้งโดย
ริโทนาเวียร์

↔
ออมบิทัสเวียร์

0.98
(0.93-1.04)

1.00
(0.96-1.04)

0.98
(0.93-1.04)

↔
paritaprevir

0.91
(0.64-1.31)

0.96
(0.73-1.27)

1.12
(1.02-1.23)

ไม่มกีารปรับขนาดยา
จําเป็นสําหรับ dasabuvir + 
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir

ฮอร์โมนไทรอยด์
เลโวไทรอกซิน
อี

ดาสะบู
เวียร์ +

ไม่ไดเ้รียน. ที่คาดหวัง: อาจจําเป็นต้องมีการตรวจ
ติดตามทางคลินิกและการปรับ
ขนาดยาสําหรับ
เลโวไทรอกซิน

ออมบิทัส
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↑ เลโวไทรอกซีน
กลไก:
UGT1A1
การยับยั้งโดย
ปาริตาพรีเวียร์,
ออมบิทัสเวียร์
และ
ดาซาบูเวียร์
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1. Lopinavir/ritonavir 800/200 มก. วันละครั้ง (ใหย้าในตอนเย็น) ร่วมกับ dasabuvir ร่วมกับ ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir ผลกระทบต่อ Cmaxและ AUC ของ DAAs และ lopinavir คล้ายกับทีส่ังเกตพบเมื่อให้ 
lopinavir/ritonavir 400/100 มก. วันละสองครั้งร่วมกับ dasabuvir และ ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir

2. Rilpivirine ยังได้รับอาหารในตอนเย็นและ 4 ชั่วโมงหลังอาหารเย็นด้วย dasabuvir + ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir ในการศึกษา ผลต่อการได้รับ rilpivirine คล้ายกับทีส่ังเกตพบเมื่อให้ rilpivirine ใน
ตอนเช้ากับอาหารทีม่ี dasabuvir + ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

3. Ciclosporin ให้ยา 100 มก. เพียงอย่างเดียว และ 30 มก. ร่วมกับดาซาบูเวียร์ + ออมบิตาสเวียร์/พารติาพรีเวียร/์ริโทนาเวียร์ 
อัตราส่วนไซโคลสปอรินที่ทําใหเ้ป็นมาตรฐานแสดงสําหรับการมีปฏิสัมพันธ์กับดาซาบูเวียร์ + ออมบิตาสเวียร์/พารติาพรีเวียร/์ริ
โทนาเวียร์

4. C12:= ความเข้มข้นที่ 12 ชั่วโมงหลังการใหเ้อเวอโรลมิัสครั้งเดียว

5. ให้ยา Sirolimus 2 มก. เพียงอย่างเดียว 0.5 มก. ใหร้่วมกับดาซาบูเวียร์ + ออมบิตาสเวียร/์พาริตาพรเีวียร์/รโิทนาเวียร์ 
อัตราส่วนของไซโรลมิัสที่ทําใหเ้ป็นมาตรฐานแสดงสําหรับการมีปฏิสัมพันธ์กับ ombitasvir/paritaprevir/ritonavir + 
dasabuvir

6. C24:= ความเข้มข้นที่ 24 ชั่วโมงหลังการให้ cyclosporine, tacrolimus หรือ sirolimus ครั้งเดียว

7. ให้ยาทาโครลมิัส 2 มก. เพียงอย่างเดียว และ 2 มก. ใหร้่วมกับดาซาบูเวียร์ + ออมบิตาสเวียร/์พาริตาพรีเวียร/์ริโทนา
เวียร์ อัตราส่วนยาทาโครลิมัสที่ทําใหเ้ป็นมาตรฐานแสดงสําหรับการมีปฏิสัมพันธ์กับดาซาบูเวียร์ + ออมบิตาสเวียร์/
พาริตาพรีเวียร์/ริโทนาเวียร์

8. พารามิเตอร์ที่ทําใหเ้ป็นมาตรฐานของปริมาณทีร่ายงานสําหรับเมธาโดน บูพรนีอร์ฟีนและนาล็อกโซน

หมายเหตุ: ปริมาณที่ใช้สําหรับดาซาบูเวียร์ + ombitasvir/paritaprevir/ritonavir คือ: ombitasvir 25 มก. paritaprevir 
150 มก., ritonavir 100 มก. วันละครั้ง และดาซาบเูวียร์ 400 มก. วันละสองครั้งหรือ 250 มก. วันละสองครั้ง การได้รับดาซาบู
เวียร์ที่ได้จากสูตร 400 มก. และยาเม็ด 250 มก. มีความคล้ายคลึงกัน ดาซาบูเวียร์ +
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ให้ยาหลายขนาดในการศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างยาทั้งหมด ยกเว้นการศึกษา
ปฏิกิริยาระหว่างยากับ carbamazepine, gemfibrozil, ketoconazole และ
ซัลฟาเมทอกซาโซล/ทริมเมโทพริม

ประชากรเด็ก

การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างยาได้ดําเนินการในผู้ใหญ่เท่านั้น

4.6 การเจริญพันธุ์ การตั้งครรภแ์ละให้นมบุตร

สตรีมีครรภ/์การคุมกําเนิดในเพศชายและเพศหญิง

ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเพื่อหลีกเลี่ยงการตั้งครรภใ์นผู้ป่วยหญิงและคู่ครองหญิงของผู้ป่วยชายเมื่อใช้ดา
ซาบูเวียร์ร่วมกับไรบาวิริน มกีารแสดงให้เห็นผลในการทําใหท้ารกอวัยวะพิการและ/หรือมีผลต่อตัวอ่อนอย่างมีนัย
สําคัญในสัตวท์ุกชนิดทีส่ัมผัสกับไรโบวิริน ดังนั้นจึงห้ามใช้ ribavirin ในสตรทีี่ตั้งครรภ์และในคู่ชายของสตรีที่ตั้ง
ครรภ์ อ้างถึงบทสรุปของคุณลักษณะของผลิตภัณฑส์ําหรับ ribavirin สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ป่วยหญิง:ผู้หญิงทีม่ีศักยภาพในการคลอดบุตรไม่ควรได้รับ ribavirin เว้นแต่พวกเขาจะใช้รูปแบบการคุม
กําเนิดที่มีประสิทธิภาพระหว่างการรักษาด้วย ribavirin และเป็นเวลา 4 เดือนหลังการรักษา

ผู้ป่วยชายและคู่ครองหญิง:ผู้ป่วยชายหรือคู่ครองทีเ่ป็นผู้หญิงของพวกเขาจะต้องมีการคุมกําเนิดแบบมี
ประสิทธิผลระหว่างการรักษาด้วยไรโบวิรินและเป็นเวลา 7 เดือนหลังการรักษา
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ห้ามใชย้าเอธินโิลเอสตราไดออลร่วมกับดาซาบูเวียร์ (ดูหัวข้อ 4.3) ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮอร์โมนคุมกําเนิด
เฉพาะในหัวข้อ 4.3 และ 4.4

การตั้งครรภ์

มีข้อมูลทีจ่ํากัดมากจากการใช้ดาซาบูเวียรใ์นสตรีตั้งครรภ์ การศึกษาในสัตวท์ดลองไม่ได้บ่งชี้ถึงผลกระทบ
โดยตรงหรือโดยอ้อมในส่วนที่เกี่ยวกับความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ (ดูหัวข้อ 5.3) เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อน 
ควรหลีกเลี่ยงการใชด้าซาบูเวียร์ในระหว่างตั้งครรภ์

ถ้าให้ ribavirin ร่วมกับ dasabuvir และ ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้ 
ribavirin ระหว่างตั้งครรภจ์ะมผีลบังคับใช้ (ดูบทสรุปของลักษณะผลิตภัณฑข์อง ribavirin)

ให้นมบุตร

ไม่ทราบว่า dasabuvir และ metabolites ถูกขับออกมาในนํ้านมแม่หรือไม่ ข้อมูลเภสัชจลนศาสตรท์ีม่ีอยู่ในสัตว์
แสดงการขับถ่ายของดาซาบูเวียร์และสารเมตาโบไลตใ์นนม (ดหูัวข้อ 5.3) เนื่องจากมีโอกาสเกิดอาการไม่พึง
ประสงคจ์ากยาในทารกที่กินนมแม่ จึงต้องตัดสินใจว่าจะยุติการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หรือยุติการรักษาด้วยดาซาบู
เวียร์ โดยคํานึงถึงความสําคัญของการรักษาต่อมารดา ผู้ป่วยทีไ่ด้รับ ribavirin ควรอ้างอิงถึงบทสรุปของลักษณะ
ผลิตภัณฑ์ของ ribavirin

ภาวะเจริญพันธุ์

ไม่มีข้อมูลของมนุษยเ์กี่ยวกับผลของดาซาบูเวียร์ต่อภาวะเจริญพันธุ์ การศึกษาในสัตวท์ดลองไม่ได้บ่งชีถ้ึงผล
เสียต่อภาวะเจริญพันธุ์ (ดูหัวข้อ 5.3)

4.7 ผลกระทบต่อความสามารถในการขับขี่และการใชเ้ครื่องจักร

ดาซาบูวีร์ไม่มีหรือมอีิทธิพลเล็กน้อยต่อความสามารถในการขับขี่และการใช้เครื่องจักร ผู้ป่วยควรได้รับแจ้งว่ามี
รายงานความเหนื่อยล้าระหว่างการรักษาด้วยดาซาบเูวียร์ ร่วมกับ ombitasvir/paritaprevir/ritonavir และ 
ribavirin (ดหูัวข้อ 4.8)

4.8 ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์

สรุปข้อมูลความปลอดภัย

ในผู้ป่วยทีไ่ดร้ับ dasabuvir และ ombitasvir / paritaprevir / ritonavir ร่วมกับ ribavirin อาการไม่พึง
ประสงคท์ี่รายงานบ่อยที่สุด (มากกว่า 20% ของผูป้่วย) คือความเหนื่อยล้าและคลื่นไส้ สัดส่วนของอาสาสมัคร
ที่หยุดการรักษาอย่างถาวรเนื่องจากอาการไม่พึงประสงค์คือ 0.2% (5/2,044) และ 4.8% (99/2,044) ของผู้
ป่วยมีการลดขนาดยา ribavirin เนื่องจากอาการไม่พึงประสงค์

รายการอาการไม่พึงประสงคท์ีเ่ป็นตาราง

ข้อมูลสรุปด้านความปลอดภัยอิงจากข้อมูลทีร่วบรวมมาจากการทดลองทางคลินิกระยะที่ 2 และ 3 ในอาสาสมัครที่
ได้รับดาซาบูเวียร์และ ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ทีม่ีหรือไม่มีไรโบวิริน อาการไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่
ที่แสดงในตารางที่ 3 มีความรุนแรงระดับ 1 ในดาซาบเูวียร์และ
สูตรที่ประกอบด้วย ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

อาการไม่พึงประสงค์แสดงไว้ด้านล่างตามระดับและความถี่ของอวัยวะระบบ ความถี่ถูกกําหนดดังนี้: ธรรมดามาก 
(≥1/10), ทั่วไป (≥1/100 ถึง <1/10), ผิดปกติ (≥1/1,000 ถึง <1/100), หายาก (≥1/10,000 ถึง <1 /1,000) 
หรือหายากมาก (<1/10,000)
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ตารางที่ 3 อาการไมพ่ึงประสงค์ที่ระบุด้วย dasabuvir ร่วมกับ ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir หรือ ombitasvir/paritaprevir/ritonavir และ ribavirin

ดาซาบูวีร์และ
ออมบิตาสเวียร/์พาริตาพรีเวียร/์ริโทนาเวียร์

+ ไรโบวริิน*
ยังไม่มขี้อความ = 2,044

ดาซาบวูีร์และ
ออมบติาสเวียร์/พาริตาพรีเวียร/์ริโทนาเวียร์ความถี่

ยังไม่มขี้อความ = 588

ความผิดปกติของระบบเลือดและนํ้าเหลือง
ทั่วไป โรคโลหิตจาง

ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน
ความถี่
ไม่รู้จัก ปฏิกิริยาอะนาไฟแล็กติก ปฏิกิริยาอะนาไฟแล็กติก

ความผิดปกติของการเผาผลาญและโภชนาการ
ผิดปกติ การคายนํ้า
ความผิดปกติทางจิตเวช
ธรรมดามาก นอนไม่หลับ
ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร

ธรรมดามาก คลื่นไส้ ท้องร่วง
ทั่วไป อาเจียน
ความผิดปกติของตับและท่อนํ้าดี
ความถี่
ไม่รู้จัก

การสลายตัวของตับและความ
ล้มเหลวของตับ

การสลายตัวของตับและความ
ล้มเหลวของตับ

ความผิดปกติของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
ธรรมดามาก อาการคัน
ทั่วไป อาการคัน
หายาก Angioedema Angioedema
ความผิดปกติทั่วไปและสภาวะการบริหารและการบริหารงาน

อาการอ่อนเปลี้ยเพลียแรง

ธรรมดามาก
ความเหนื่อยล้า

* ชุดข้อมูลประกอบด้วยอาสาสมัครทีต่ิดเชื้อจีโนไทป์ 1 ทั้งหมดในการทดลองระยะที่ 2 และ 3 รวมถึงผู้ที่เป็นโรคตับแข็ง หมายเหตุ: 
สําหรับความผิดปกติในห้องปฏิบัตกิาร ดตูารางที่ 4

คําอธิบายของอาการไมพ่ึงประสงค์ที่เลือก

เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่มีโรคตับแข็ง ในผู้ป่วยที่เป็นโรคตับแข็งที่ไดร้ับการชดเชย จะมีอัตราการเพิ่มขึ้นของภาวะบิลิรู
บินในเลือดสูงทางอ้อมเมื่อ ribavirin เป็นส่วนหนึ่งของระบบการปกครอง

ความผิดปกติในห้องปฏิบัตกิาร
การเปลี่ยนแปลงในพารามิเตอร์ทางห้องปฏิบัติการที่เลือกได้อธิบายไวใ้นตารางที่ 4 มกีารจัดตารางแบบเคียงข้างกัน
เพื่อให้การนําเสนอง่ายขึ้น ไม่ควรเปรียบเทียบโดยตรงในการทดลองต่างๆ ที่ต่างกันในการออกแบบการทดลอง
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ตารางที่ 4. การรักษาที่เลือกความผิดปกติในห้องปฏิบัตกิารฉุกเฉิน

แซฟไฟร์ I และ II ไข่มุก II, III และ IV เทอร์ควอยซ์ II
(ผู้ที่เป็นโรคตับแข็ง)

ดาซาบูวีร์และ
ombitasvir / paritaprevir

/ริโทนาเวียร์ + ไรโบวิริน

ดาซาบูวีรแ์ละ
ombitasvir / paritaprevir

/ritonavir

ดาซาบูวีร์และ
ombitasvir / paritaprevir
/ริโทนาเวียร์ + ไรโบวริินพารามิเตอรห์้องปฏิบัติการ

12 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อความ = 770

น (%)

12 สัปดาห์
นู๋=509
น (%)

12 หรือ 24 สัปดาห์
นู๋=380
น (%)

ALT
> 5-20 × ULN* (เกรด 3) 6/765 (0.8%) 1/509 (0.2%) 4/380 (1.1%)
> 20 × ULN (เกรด 4) 3/765 (0.4%) 0 2/380 (0.5%)

เฮโมโกลบิน
<100-80 ก./ลิตร (เกรด 2) 41/765 (5.4%) 0 30/380 (7.9%)
<80-65 ก./ลิตร (เกรด 3) 1/765 (0.1%) 0 3/380 (0.8%)
<65 ก./ลิตร (เกรด 4) 0 0 1/380 (0.3%)
รวมบิลิรูบิน
> 3-10 × ULN (เกรด 3) 19/765 (2.5%) 2/509 (0.4%) 37/380 (9.7%)
> 10 × ULN (เกรด 4) 1/765 (0.1%) 0 0

* ULN: ขีด จํากัด บนของ Normal

ระดับ ALT ของเซรั่ม

ในการวิเคราะห์แบบรวมกลุ่มของการทดลองทางคลินิกกับดาซาบูเวียร์และ ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ทีม่ีและไม่มีไรโบวริิน 1% ของผู้
ป่วยมีระดับ ALT ในซีรัมมากกว่า 5 เท่าของค่าปกติ (ULN) หลังจากเริ่มการรักษา เนื่องจากอุบัตกิารณ์ของระดับความสูงดังกล่าวอยู่ที่ 26% ในกลุ่ม
สตรีที่รับประทานยาที่มีเอธินโิลเอสตราไดออลร่วมกัน ยาดังกล่าวจึงถูกห้ามใชก้ับดาซาบูเวียร์และ ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ไม่มีการเพิ่ม
ขึ้นของอุบัติการณข์องระดับ ALT กับฮอร์โมนเอสโตรเจนชนิดอื่นทีใ่ช้กันทั่วไปในการบําบัดทดแทนฮอร์โมน (เช่น เอสตราไดออลและเอสโตรเจนคอนจู
เกต) ระดับ ALT มักไม่มอีาการ โดยทั่วไปเกิดขึ้นในช่วง 4 สัปดาห์แรกของการรักษา (เวลาเฉลี่ย 20 วัน ช่วง 8-57 วัน) และแก้ไขไดม้ากที่สุดด้วยการ
รักษาต่อเนื่อง ผู้ป่วยสองรายเลิกใช้ dasabuvir และ ombitasvir/paritaprevir/ritonavir เนื่องจาก ALT สูง รวมทั้งผู้ป่วยรายหนึ่งที่ไดร้ับ 
ethinyloestradiol ยา dasabuvir และ ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ถูกรบกวน 3 ตัว เป็นเวลา 1-7 วัน รวมทั้ง ethinyloestradiol 
หนึ่งตัว ระดับความสูงของ ALT เหล่านีส้่วนใหญ่เกิดขึ้นชั่วคราวและประเมินว่าเกี่ยวข้องกับดาซาบูเวียร์และ ombitasvir/paritaprevir/ritonavir 
ระดับความสูงใน ALT โดยทั่วไปไมเ่กี่ยวข้องกับระดับบิลิรบูิน โรคตับแข็งไม่ใช่ปัจจัยเสี่ยงสําหรับ ALT ที่เพิ่มขึ้น (ดูหัวข้อ 4.4) ระดับความสูงของ ALT 
เหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นชั่วคราวและประเมินว่าเกี่ยวข้องกับดาซาบูเวียร์และ ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ระดับความสูงใน ALT โดยทั่วไปไม่
เกี่ยวข้องกับระดับบิลิรบูิน โรคตับแข็งไม่ใช่ปัจจัยเสี่ยงสําหรับ ALT ที่เพิ่มขึ้น (ดูหัวข้อ 4.4) ระดับความสูงของ ALT เหล่านี้ส่วนใหญเ่กิดขึ้นชั่วคราวและ
ประเมินว่าเกี่ยวข้องกับดาซาบูเวียร์และ ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ระดับความสูงใน ALT โดยทั่วไปไม่เกี่ยวข้องกับระดับบิลิรูบิน โรคตับ
แข็งไม่ใช่ปัจจัยเสี่ยงสําหรับ ALT ที่เพิ่มขึ้น (ดูหัวข้อ 4.4)

ระดับบิลิรูบินในเลือด

ระดับบิลิรูบินในเลือดสูงขึ้นชั่วคราว (โดยทางอ้อมส่วนใหญ)่ พบได้ในผู้ทีไ่ด้รับ dasabuvir และ ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir ร่วมกับ ribavirin ซึ่งเกี่ยวข้องกับการยับยั้งการขนส่งบิลริูบิน OATP1B1/1B3 โดย 
paritaprevir และภาวะเม็ดเลือดแดงแตกทีเ่กิดจาก ribavirin ระดับบลิิรบูินเกิดขึ้นหลังจากเริ่มการรักษา สูงสุด
โดยการศึกษาในสัปดาห์ที่ 1 และโดยทั่วไปจะไดร้ับการแก้ไขด้วยการรักษาอย่างต่อเนื่อง ระดับบิลริูบินไม่สัมพันธ์
กับระดับเอนไซม์อะมิโนทรานสเฟอเรส ความถีข่องการเพิ่มระดับบิลริูบินทางอ้อมตํ่ากว่าในกลุ่มอาสาสมัครที่ไม่ได้
รับไรโบวิริน

ผู้รับการปลูกถ่ายตับ

ข้อมูลด้านความปลอดภัยโดยรวมในผู้รับการปลูกถ่ายทีต่ิดเชื้อ HCV ที่ได้รับ dasabuvir และ ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir และ ribavirin (นอกเหนือจากผลิตภัณฑย์ากดภูมิคุ้มกัน) มีความคล้ายคลึงกับผู้ป่วยที่
ได้รับ dasabuvir และ ombitasvir/paritaprevir/ritonavir และ ribavirin ในทางคลินิกระยะที่ 3 การทดลอง 
แม้ว่าอาการข้างเคียงบางอย่างจะเพิ่มขึ้นในความถี่ 10 อาสาสมัคร (29.4%) มีค่าเฮโมโกลบินหลังการตรวจวัดพื้น
ฐานอย่างน้อยหนึ่งค่าน้อยกว่า 10 ก./เดซิลิตร 10 ใน 34 ราย (ร้อยละ 29.4) ขนาดยาแก้ไขไรโบวริินเนื่องจากการ
ลดลงของฮีโมโกลบินและ 2.9% (1/34) มี
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การหยุดชะงักของ ribavirin การปรับเปลี่ยนขนาดยาไรบาวิรินไม่ส่งผลต่ออัตรา SVR อาสาสมัคร 5 คนต้องการ 
erythropoietin ซึ่งทุกคนเริ่มให้ ribavirin ในขนาดเริ่มต้น 1,000 ถึง 1200 มก. ต่อวัน ไม่มีผู้รับการทดลองได้
รับการถ่ายเลือด

ผู้ป่วยติดเชื้อ HIV/HCV ร่วมกัน

ข้อมูลด้านความปลอดภัยโดยรวมในอาสาสมัครทีต่ิดเชื้อ HCV/HIV-1 มีความคล้ายคลึงกับทีพ่บในผู้ทีต่ิดเชื้อ 
HCV แบบโมโน ระดับบิลิรูบินทั้งหมด >3 x ULN (ส่วนใหญเ่ป็นทางอ้อม) เกิดขึ้นชั่วคราวใน 17 คน (27.0%) วิชา
; 15 คนในกลุ่มนีไ้ด้รับ atazanavir ไม่มผีู้ป่วยรายใดที่มีภาวะบิลิรูบินในเลือดสูงมีระดับของอะมิโนทรานส์เฟอเรส
ร่วมกัน

ผู้ติดเชื้อ GT1 ทีม่ีหรือไม่มีโรคตับแข็งที่มีความบกพร่องทางไตอย่างรุนแรงหรือโรคไตวายเรื้อรังระยะ
สุดท้าย (ESRD)
Dasabuvir และ ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ทีม่ีหรือไม่มี ribavirin ได้รับการประเมินใน 68 คนที่มี
การติดเชื้อ genotype 1 ที่มีหรือไม่มโีรคตับแข็งที่มีความบกพร่องทางไตอย่างรุนแรงหรือ ESRD (ดูหัวข้อ 5.1) 
ข้อมูลด้านความปลอดภัยโดยรวมในอาสาสมัครทีม่ีความบกพร่องทางไตอย่างรุนแรงมีความคล้ายคลึงกับที่พบใน
การศึกษาระยะที่ 3 ก่อนหน้าในอาสาสมัครทีไ่ม่มภีาวะไตวายอย่างรุนแรง ยกเว้นว่าสัดส่วนทีม่ากขึ้นของอาสาสมัคร
จําเป็นต้องมีการแทรกแซงเนื่องจากการลดลงของฮีโมโกลบินในซรีัมที่เกี่ยวข้องกับ ribavirin ระดับฮีโมโกลบินที่
เส้นพื้นฐานเฉลี่ยอยู่ที่ 12.1 ก./เดซิลิตร และค่าเฉลีย่ของฮีโมโกลบินที่ลดลงเมื่อสิ้นสุดการรักษาสําหรับผู้ทีร่ับ RBV 
เท่ากับ 1.2 ก./เดซิลิตร สามสิบเก้าใน 50 คนที่ได้รับ ribavirin ต้องการการหยุดชะงักของ ribavirin และ 11 
คนในกลุ่มนี้ไดร้ับการรักษาด้วย erythropoietin สี่วิชามีระดับฮีโมโกลบิน < 8 กรัม/เดซิลิตร ผู้ป่วย 2 รายได้รับ
การถ่ายเลือด อาการไมพ่ึงประสงค์จากโรคโลหิตจางไม่พบในอาสาสมัครที่ติดเชื้อ GT1b 18 รายทีไ่ม่ได้รับ 
ribavirin ยังได้รับการประเมิน Ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ทีม่ีหรือไม่มี dasabuvir โดยไม่ใช้ 
ribavirin ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ GT1a- และ GT4 จํานวน 18 ราย; ไม่พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากโรคโลหิตจางใน
วิชาเหล่านี้

ประชากรเด็ก

ความปลอดภัยของดาซาบูเวียร์ในเด็กและวัยรุ่นอายตุํ่ากว่า 18 ปียังไม่ได้รับการจัดตั้งขึ้น ไม่มีข้อมูล

การรายงานอาการไมพ่ึงประสงค์ที่น่าสงสัย

การรายงานอาการไมพ่ึงประสงค์ที่น่าสงสัยหลังจากการอนุมัติผลิตภัณฑย์าเป็นสิ่งสําคัญ ช่วยให้สามารถ
ตรวจสอบความสมดุลของผลประโยชน์/ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ยาได้อย่างต่อเนื่อง ดูแลสุขภาพ
ขอให้ผู้เชี่ยวชาญรายงานอาการไมพ่ึงประสงค์ทีน่่าสงสัยผ่านทาง ระบบการรายงานระดับประเทศ
อยู่ในภาคผนวก V.

4.9 ยาเกินขนาด

ปริมาณสูงสุดของดาซาบูเวียรค์รั้งเดียวที่ได้รับการบันทึกไว้ในอาสาสมัครทีม่ีสุขภาพดคีือ 2 กรัม ไม่พบอาการ
ข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับยาในการศึกษาหรือความผิดปกตใินห้องปฏิบัตกิารที่มีนัยสําคัญทางคลินิก ในกรณทีี่ให้
ยาเกินขนาด ขอแนะนําให้ผู้ป่วยติดตามอาการหรืออาการแสดงใดๆ ของอาการไม่พึงประสงค์และการรักษาตาม
อาการที่เหมาะสมทันที

5. คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา

5.1 คุณสมบัติทางเภสัชพลศาสตร์

กลุ่มยารักษาโรค: ยาต้านไวรัสสําหรับการใช้อย่างเป็นระบบ ยาต้านไวรัสที่ออกฤทธิ์โดยตรง รหัส ATC: J05AP09

กลไกการออกฤทธิ์
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Dasabuvir เป็นตัวยับยั้งที่ไมใ่ชน่ิวคลโีอไซด์ของ RNA polymerase ทีข่ึ้นกับ HCV เข้ารหัสโดยยีน NS5B ซึ่ง
จําเป็นสําหรับการจําลองแบบของจีโนมของไวรัส

การบริหารร่วมกันของดาซาบูเวียรก์ับ ombitasvir/paritaprevir/ritonavir รวมผลิตภัณฑ์ยาต้านไวรัสที่
ออกฤทธิ์โดยตรงสามชนิดทีม่กีลไกการทํางานที่แตกต่างกันและรูปแบบการดื้อยาทีไ่ม่ทับซ้อนกันเพื่อกําหนด
เป้าหมายไวรัสตับอักเสบซีทีห่ลายขั้นตอนในวงจรชีวิตของไวรัส อ้างถึงบทสรุปของลักษณะผลิตภัณฑ์ของ 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir สําหรับคุณสมบัตทิางเภสัชวิทยาของมัน

กิจกรรมในการเพาะเลี้ยงเซลล์และการศึกษาทางชีวเคมี

EC50ของดาซาบูเวียรเ์ทียบกับสายพันธุ์ 1a-H77 และ 1b-Con1 ในการสอบวิเคราะหก์ารเพาะเลี้ยงเซลล์ HCV 
replicon เท่ากับ 7.7 และ 1.8 nM ตามลําดับ กิจกรรมการจําลองแบบของดาซาบูเวียร์ลดลง 12 ถึง 13 เท่าเมื่อ
มีพลาสมาของมนุษย์ 40% ค่าเฉลี่ย EC50ของดาซาบูเวียรท์ี่ต้านการจําลองทีม่ี NS5B จากกลุ่มของการรักษา-
naïve genotype 1a และ 1b ทีแ่ยกได้ในการทดสอบการเพาะเลี้ยงเซลล์ HCV replicon คือ 0.77 nM (ช่วง 
0.4 ถึง 2.1 nM; n=11) และ 0.46 nM (ช่วง 0.2 ถึง 2 nM; n =10) ตามลําดับ ในการทดสอบทางชีวเคมี 
dasabuvir ยับยั้งแผงของพอลเิมอร์จีโนไทป์ 1a และ 1b ด้วย IC เฉลี่ย50ค่า 4.2 นาโนโมลาร์ (ช่วง 2.2 ถึง 
10.7 นาโนโมลาร์; n=7)

เมแทบอไลต์ M1 ของดาซาบูเวียร์มEีC50ค่า 39 และ 8 นาโนโมลาร์เทียบกับสายพันธุ์ 1a-H77 และ 1b-Con1 
ในการสอบวิเคราะห์การเพาะเลี้ยงเซลล์ HCV replicon ตามลําดับ และกิจกรรมของเมแทบอไลต์ M1 ถูกลด
ทอน 3 ถึง 4 เท่าเมื่อมพีลาสมาของมนุษย์ 40% ดาซาบเูวียรม์ีฤทธิ์ลดลงในการทดสอบทางชีวเคมทีี่ต้าน NS5B 
พอลิเมอเรสจากจีโนไทป์ของไวรัสตับอักเสบซี 2a, 2b, 3a และ 4a (IC50ค่าตั้งแต่ 900 นาโนโมลาร์ ถึง >20 
ไมโครโมลาร์)

ความต้านทาน

ในการเพาะเลี้ยงเซลล์
การดื้อต่อดาซาบูเวียร์ทีไ่ด้รับจากแวเรียนต์ใน NS5B ทีเ่ลือกไว้ในการเพาะเลี้ยงเซลลห์รือระบุในการทดลองทาง
คลินิกระยะที่ 2b และ 3 มีลักษณะเฉพาะทางฟโีนไทป์ในการจําลองยีน 1a หรือ 1b ที่เหมาะสม

ในจีโนไทป์ 1a การแทนที่ C316Y, M414T, Y448H, A553T, G554S, S556G/R และ Y561H ใน HCV NS5B 
ลดความไวต่อยาดาซาบูเวียร์ ในยีนจําลอง 1a กิจกรรมของดาซาบูเวียรล์ดลง 21 ถึง 32 เท่าโดยการแทนที่ 
M414T, S556G หรือ Y561H; 152- ถึง 261 เท่าโดยการแทนที่ A553T, G554S หรือ S556R; และ 1472- และ 
975 เท่าโดยการแทนที่ C316Y และ Y448H ตามลําดับ G558R และ D559G/N ถูกสังเกตเป็นการแทนทีแ่บบ
ฉุกเฉินสําหรับการบําบัด แต่ไมส่ามารถประเมินการมีฤทธิข์องดาซาบเูวียร์กับแวเรียนตเ์หล่านี้ได้เนื่องจากความ
สามารถในการจําลองแบบตํ่า ในจีโนไทป์ 1b การแทนที่ C316N, C316Y, M414T, Y448H และ S556G ใน HCV 
NS5B ลดความไวต่อยาดาซาบูเวียร์ กิจกรรมของดาซาบเูวียร์ลดลง 5 และ 11 เท่าโดย C316N และ S556G ตาม
ลําดับ 46 เท่าโดย M414T หรือ Y448H; และ 1569 เท่าโดยการแทนที่ C316Y ในเรพลิคอน 1b ของจีโนไทป์ ดา
ซาบูวีร์ยังคงมีฤทธิ์เต็มที่ต่อการจําลองแบบทีม่ีการแทนที่ S282T ในไซต์การจับนิวคลโีอไซด์, M423T ในบริเวณนิ้ว
หัวแม่มือด้านล่าง และ P495A/S, P496S หรือ V499A ในตําแหน่งนิ้วหัวแม่มือด้านบน

ผลของการแทนที่/พหสุัณฐานของไวรัสตับอักเสบซีพื้นฐานต่อการตอบสนองต่อการรักษา
การวิเคราะห์แบบรวมกลุ่มของอาสาสมัครทีต่ิดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีจีโนไทป์ 1 ทีไ่ด้รับการรักษาด้วยดาซาบเูวียร์ อม
บิตาสเวียร์ และพาริตาพรีเวียรท์ี่มีหรือไม่มไีรโบวิรินในการทดลองทางคลินิกระยะที่ 2b และ 3 ได้ดําเนินการเพื่อ
สํารวจความสัมพันธ์ระหว่างการแทนที่/พหุสัณฐานของ NS3/4A พื้นฐาน NS5A หรือ NS5B และผลการรักษาตาม
สูตรที่แนะนําเหล่านี้

ในตัวอย่างพื้นฐานมากกว่า 500 ยีน 1a ในการวิเคราะหน์ี้ แวเรียนตท์ีเ่กี่ยวข้องกับความต้านทานที่สังเกตพบบ่อย
ที่สุดคือ M28V (7.4%) ใน NS5A และ S556G (2.9%) ใน NS5B Q80K แม้ว่าจะมีความหลากหลายที่แพรห่ลาย
มากใน NS3 (41.2% ของตัวอย่าง) แต่ให้การดื้อต่อ paritaprevir น้อยที่สุด แวเรียนต์ทีเ่กี่ยวข้องกับความ
ต้านทานที่ตําแหน่งกรดอะมิโน R155 และ D168 ใน NS3 แทบจะไม่สังเกตพบ (น้อยกว่า 1%) ที่การตรวจวัดพื้น
ฐาน ในตัวอย่างพื้นฐานมากกว่า 200 ยีน 1b ในการวิเคราะห์นี้ แวเรียนต์ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทีส่ังเกตพบบ่อย
ที่สุดที่สังเกตพบคือ Y93H (7.5%) ใน NS5A และ C316N (17.0%) และ S556G (15%) ใน NS5B เนื่องจากพบ
ว่ามีอัตราความล้มเหลวของไวรัสตํ่า
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ด้วยสูตรการรักษาทีแ่นะนําสําหรับอาสาสมัครทีต่ิดเชื้อ HCV genotype 1a และ 1b การมีอยู่ของตัวแปรพื้น
ฐานดูเหมือนจะมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อความเป็นไปได้ทีจ่ะบรรลุ SVR

ในการศึกษาทางคลินิก
จากผู้ป่วย 2,510 รายทีต่ิดเชื้อ HCV genotype 1 ที่ได้รับการรักษาด้วยสูตรทีม่ี dasabuvir, ombitasvir และ 
paritaprevir ที่มีหรือไม่มี ribavirin (สําหรับ 8, 12 หรือ 24 สัปดาห)์ ในระยะที่ 2b และ 3 การทดลองทางคลินิก 
ผู้ป่วยทั้งหมด 74 ราย (3%) มีประสบการณ์ ความล้มเหลวของไวรัส (ส่วนใหญก่ําเริบหลังการรักษา) ตัวแปรทีเ่กิด
การรักษาแบบฉุกเฉินและความชุกของพวกมันในประชากรทีล่้มเหลวของไวรัสเหล่านีแ้สดงไว้ในตารางที่ 5 ในผู้ติด
เชื้อ 67 genotype 1a ที่ติดเชื้อ พบตัวแปร NS3 ใน 50 คน พบตัวแปร NS5A ใน 46 คน พบตัวแปร NS5B ใน 
37 คน และรูปแบบการรักษาฉุกเฉินพบได้ในยาเป้าหมายทั้ง 3 ชนิดใน 30 ราย ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อจีโนไทป์ 1b 
จํานวน 7 ราย มกีารสังเกตความแปรปรวนของการรักษาทีเ่กิดขึ้นใน NS3 ใน 4 ราย ใน NS5A ใน 2 ราย และในทั้ง 
NS3 และ NS5A ใน 1 ราย

ตารางที่ 5. การบําบัดทดแทนกรดอะมิโนที่เกิดขึ้นในการวิเคราะห์กลุ่มของดาซาบเูวียรแ์ละ ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir ที่มีและไม่มสีูตร RBV ในการทดลองทางคลินิกระยะที่ 2b และระยะที่ 3 
(N=2510)

จีโนไทป์ 1a
N=67ข

% (n)

จีโนไทป์ 1b
N=7
% (n)เป้า การแทนที่กรดอะมิโนฉุกเฉินเอ

NS3 V55Iค

Y56Hค

I132Vค

R155K
D168A
D168V
D168Y
V36Aค, V36Mค, F43Lค, D168H, E357Kค

6 (4)
9 (6)
6 (4)
13.4 (9)
6 (4)
50.7 (34)
7.5 (5)
< 5%

- -
42.9 (3)d

- -
- -
- -
42.9 (3)d

- -
- -

NS5A M28T
M28Vอี

Q30Rอี

Y93H
H58D, H58P, Y93N

20.9 (14)
9 (6)
40.3 (27)

- -
- -
- -
28.6 (2)
- -< 5%

NS5B A553T
S556G
C316Y, M414T, G554S, S556R, G558R, 
D559G, D559N, Y561H

6.1 (4)
33.3 (22)
< 5%

- -
- -
- -

ก. สังเกตไดอ้ย่างน้อย 2 วิชาที่เป็นประเภทย่อยเดียวกัน
ข. N=66 สําหรับเป้าหมาย NS5B
ค. การแทนที่ถูกสังเกตพบในการรวมกันกับการแทนทีแ่บบฉุกเฉินอื่นๆ ที่ตําแหน่ง NS3 R155 หรือ D168

ง. พบร่วมกันในอาสาสมัครทีต่ิดเชื้อจีโนไทป์ 1b
อี สังเกตร่วมกันใน 6% (4/67) ของอาสาสมัคร
หมายเหตุ: แวเรียนต์ต่อไปนี้ถูกเลือกในการเพาะเลี้ยงเซลล์แต่ไม่เกิดการรักษา: แวเรียนต์ NS3 A156T ในจีโนไทป์ 1a 
และ R155Q และ D168H ในจีโนไทป์ 1b; แวเรียนต์ NS5A Y93C/H ในจีโนไทป์ 1a และ L31F/V หรือ Y93H ร่วมกับ 
L28M, L31F/V หรือ P58S ในจีโนไทป์ 1b; และแวเรียนต์ NS5B Y448H ในจีโนไทป์ 1a และ M414T และ Y448H ใน
จีโนไทป์ 1b

ความคงอยู่ของการทดแทนที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน

ความคงอยู่ของการเปลี่ยนกรดอะมิโนที่เกี่ยวข้องกับการดื้อต่อยาดาซาบูเวียร์ ombitasvir และ paritaprevir 
ใน NS5B, NS5A และ NS3 ตามลําดับได้รับการประเมินในอาสาสมัครที่ติดเชื้อ genotype 1a ในการทดลอง
ระยะที่ 2b การรักษาด้วย Dasabuvir - ตัวแปรฉุกเฉิน M414T, G554S, S556G, G558R หรือ D559G/N ใน 
NS5B พบได้ใน 34 คน การรักษา Ombitasvir - ตัวแปรฉุกเฉิน M28T, M28V หรือ Q30R ใน NS5A พบได้ใน 
32 คน พบตัวแปรฉุกเฉินในการรักษา Paritaprevir V36A/M, R155K หรือ D168V ใน NS3 ใน 47 คน
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ตัวแปร NS3 V36A/M และ R155K และ NS5B M414T และ S556G ยังคงตรวจพบได้ในสัปดาห์หลังการรักษาที่ 
48 ในขณะที่ตัวแปร NS3 D168V และตัวแปร NS5B อื่นๆ ทั้งหมดไม่ถูกพบในสัปดาหห์ลังการรักษาที่ 48 ตัวแปร
ที่เกิดการรักษาฉุกเฉินทั้งหมดใน NS5A ยังคงสามารถตรวจพบได้ภายหลังการบําบัด สัปดาห์ที่ 48. เนื่องจากอัตรา 
SVR ที่สูงในจีโนไทป์ 1b จึงไม่สามารถสร้างแนวโน้มในการคงอยู่ของตัวแปรทีฉุ่กเฉินในการรักษาในจีโนไทป์นีไ้ด้

การขาดการตรวจหาไวรัสที่มกีารทดแทนที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยาไม่ได้บ่งชี้ว่าไวรัสดื้อยาไม่มีอยู่ในระดับทีม่ีนัย
สําคัญทางคลินิกอีกต่อไป ผลกระทบทางคลินิกในระยะยาวของการเกิดขึ้นหรือการคงอยู่ของไวรัสทีม่ี dasabuvir 
และ ombitasvir/paritaprevir/ritonavir - การทดแทนที่เกี่ยวข้องกับการดื้อต่อการรักษาในอนาคตไม่เป็นที่
รู้จัก

ความต้านทานข้าม

คาดว่าจะมีความต้านทานข้ามระหว่างสารยับยั้ง NS5A, สารยับยั้งโปรตีเอส NS3/4A และสารยับยั้ง NS5B ที่ไมใ่ชน่ิวคลี
โอไซด์ตามคลาส ยังไม่มีการศึกษาผลกระทบของประสบการณก์ารรักษาด้วยดาซาบูเวียร,์ ombitasvir หรือ 
paritaprevir ก่อนหน้าต่อประสิทธิภาพของสารยับยั้ง NS5A อื่นๆ, สารยับยั้งโปรตีเอส NS3/4A หรือสารยับยั้ง 
NS5B

ประสิทธิภาพและความปลอดภัยทางคลินิก

ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ dasabuvir ร่วมกับ ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ทีม่ีและไม่มี 
ribavirin ไดร้ับการประเมินในการทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 ครั้งที่ 8 รวมถึงการทดลองสองครั้งเฉพาะในผู้ที่
เป็นโรคตับแข็งที่ได้รับการชดเชย (Child-Pugh A) ในกว่า 2,360 คนที่มยีีน 1 การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี
เรื้อรัง สรุปไว้ในตารางที่ 6

ตารางที่ 6 การทดลองแบบหลายศูนย์ทั่วโลกระยะที่ 3 ดําเนินการกับดาซาบูเวียร์และ 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ทีม่ีหรือไม่มีไรโบวิริน (RBV)

จํานวน
วิชาที่รับการรักษา

จีโนไทป์ของไวรัสตับอักเสบซี

(จีที)การทดลอง สรุปการออกแบบการศึกษา

การรักษาแบบไร้เดียงสา ปราศจากโรคตับแข็ง
Arm A: dasabuvir และ ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir + RBV Arm B: ยา
หลอก

แซฟไฟร์ฉัน 631 GT1

Arm A: dasabuvir และ ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir + RBV Arm B: 
dasabuvir และ
ออมบิตาสเวียร/์พาริตาพรีเวียร/์ริโทนาเวียร์

ไข่มุก III 419 GT1b

Arm A: dasabuvir และ ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir + RBV Arm B: 
dasabuvir และ
ออมบิตาสเวียร/์พาริตาพรีเวียร/์ริโทนาเวียร์

เพิร์ล IV 305 GT1a

โกเมน
(เปิดฉลาก)

ดาซาบวูีร์และ
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir (8 สัปดาห์)

166 GT1b

มปีระสบการณ์ Peginteferon+ribavirin, ไม่มีโรคตับแข็ง
Arm A: dasabuvir และ ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir + RBV Arm B: ยา
หลอก

แซฟไฟร์ II 394 GT1

Arm A: dasabuvir และ ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir + RBV Arm B: 
dasabuvir และ
ออมบิตาสเวียร/์พาริตาพรีเวียร/์ริโทนาเวียร์

ไข่มุก II
(เปิดฉลาก) 179 GT1b

ประสบการณ์การรักษาที่ไร้เดียงสาและเพ็กอินเตอร์เฟอรอน+ไรโบวิริน โดยได้รับค่าชดเชยสําหรับโรคตับแข็ง
Arm A: dasabuvir และ ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir + RBV (12 สัปดาห์)

Arm B: dasabuvir และ ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir + RBV (24 สัปดาห์)

เทอร์ควอยซ์ II
(เปิดฉลาก) 380 GT1
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ดาซาบวูีร์และ
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir (12 
สัปดาห์)

เทอร์ควอยซ์ III
(เปิดฉลาก) 60 GT1b

ในการทดลองทั้งแปดครั้ง ปริมาณดาซาบเูวียร์คือ 250 มก. วันละสองครั้ง และขนาดยา ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir เท่ากับ 25 มก./150 มก./100 มก. วันละครั้ง สําหรับผู้ทีไ่ด้รับ ribavirin ปริมาณ 
ribavirin คือ 1000 มก. ต่อวันสําหรับผู้ทีม่ีนํ้าหนักน้อยกว่า 75 กก. หรือ 1200 มก. ต่อวันสําหรับผู้ทีม่ีนํ้าหนัก
มากกว่าหรือเท่ากับ 75 กก.

การตอบสนองทางไวรัสวิทยาอย่างยั่งยืน (SVR) เป็นจุดยุติหลักในการพิจารณาอัตราการรักษา HCV ในการ
ศึกษาระยะที่ 3 และถูกกําหนดให้เป็น HCV RNA ที่ไม่สามารถวัดได้หรือตรวจไม่พบ 12 สัปดาหห์ลังจากสิ้นสุด
การรักษา (SVR12) ระยะเวลาการรักษาคงทีใ่นการทดลองแต่ละครั้ง และไม่ได้รับคําแนะนําจากระดับ HCV RNA 
ของอาสาสมัคร (ไมม่ีอัลกอริธึมทีม่ีการตอบสนอง) ค่า RNA HCV ในพลาสมาถูกวัดระหว่างการทดลองทาง
คลินิกโดยใช้การทดสอบ COBAS TaqMan HCV (เวอร์ชัน 2.0) สําหรับใช้กับ High Pure System (ยกเว้น 
GARNET ที่ใช้ COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HCV Test v2.0) การสอบวิเคราะห์ระบบความ
บริสุทธิ์สูงมีขีดจํากัดของการหาปริมาณ (LLOQ) ที่ตํ่ากว่าที่ 25 IU ต่อมล. และการสอบวิเคราะห์ AmpliPrep มี 
LLOQ 15 IU ต่อมล.

การทดลองทางคลินิกในผู้ใหญท่ี่รักษาแบบไร้เดียงสา

SAPPHIRE-I – genotype 1, การรักษาที่ไร้เดียงสา, ไม่มโีรคตับแข็ง

ออกแบบ:
การรักษา:

สุ่ม, สหสถาบันระดับโลก, ปกปิดทั้งสองด้าน, ควบคุมด้วยยาหลอก
ดาซาบูเวียรแ์ละ ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ทีม่ีไรโบวิรินตามนํ้าหนักเป็นเวลา 12 
สัปดาห์

อาสาสมัครที่ได้รับการรักษา (N=631) มีอายุเฉลี่ย 52 ปี (ช่วง: 18 ถึง 70); 54.5% เป็นชาย; 5.4% เป็นสีดํา; 
15.2% มีประวัตภิาวะซึมเศร้าหรือโรคสองขั้ว 79.1% มีระดับ HCV RNA ทีก่ารตรวจวัดพื้นฐานที่อย่างน้อย 
800,000 IU/มล. 15.4% มีพังผืดพอร์ทัล (F2) และ 8.7% มีพังผืดทีเ่ชื่อม (F3) 67.7% มีการติดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบซจีีโนไทป์ 1a; 32.3% มกีารติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซจีีโนไทป์ 1b

ตารางที่ 7. SVR12 สําหรับผู้ป่วยทีต่ิดเชื้อในยีน SAPPHIRE-I ที่ติดเชื้อจีโนไทป์ 1

ดาซาบวูีร์และ
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ร่วมกับ RBV

เป็นเวลา 12 สัปดาห์ผลการรักษา

n/N
456/473
308/322
148/151

%
96.4
95.7
98.0

95% CI
94.7, 98.1
93.4, 97.9

95.8, 100.0

โดยรวม SVR12
จีโนไทป์ของไวรัสตับอักเสบซี 1a

จีโนไทป์ของไวรัสตับอักเสบซี 1b

ผลลัพธ์สําหรับวิชาที่ไม่มี SVR12
การรักษาVFเอ

กําเริบ
อื่นข

ก. ยืนยัน HCV ≥ 25 IU/mL หลัง HCV RNA < 25 IU/mL ระหว่างการรักษา ยืนยัน 1 บันทึก10IU/mL เพิ่มขึ้นใน HCV 
RNA จากจุดตํ่าสุด หรือ HCV RNA อย่างต่อเนื่อง ≥ 25 IU/mL โดยใช้เวลารักษาอย่างน้อย 6 สัปดาห์

ข. อื่นๆ รวมถึงการหยุดยาตั้งแต่เนิ่นๆ ซึ่งไม่ไดเ้กิดจากความล้มเหลวของไวรัสและค่า RNA ของ HCV ทีห่ายไปในหน้าต่าง 
SVR12

1/473
7/463
9/473

0.2
1.5
1.9

ไม่มีอาสาสมัครทีต่ิดเชื้อ HCV genotype 1b ประสบกับความล้มเหลวของไวรัสในการรักษา และหนึ่งคนที่
มีการติดเชื้อ HCV genotype 1b มีอาการกําเริบ

PEARL-III – จีโนไทป์ 1b, การรักษาทีไ่ร้เดียงสา, ไม่มีโรคตับแข็ง

ออกแบบ:
การรักษา:

สุ่ม, multicentre ทั่วโลก, ปกปิดสองครั้ง, ควบคุมระบบการปกครอง
ดาซาบูเวียรแ์ละ ombitasvir/paritaprevir/ritonavir โดยไม่มไีรโบวริินหรือร่วมกับไรโบวริินตามนํ้า
หนักเป็นเวลา 12 สัปดาห์

35



อาสาสมัครที่ได้รับการรักษา (N=419) มีอายุมัธยฐาน 50 ปี (ช่วง: 19 ถึง 70); 45.8% เป็นชาย; 4.8% เป็นสดีํา; 
9.3% มีประวัตภิาวะซึมเศร้าหรือโรคสองขั้ว 73.3% มี HCV RNA ที่ตรวจวัดพื้นฐานอย่างน้อย 800,000 IU/มล. 
20.3% มีพังผืดพอร์ทัล (F2) และ 10.0% มีพังผืดทีเ่ชื่อม (F3)

ตารางที่ 8 SVR12 สําหรับผู้เข้ารับการรักษาที่ติดเชื้อ genotype 1b ใน PEARL III

ดาซาบเูวียร์และออมบิทาสเวียร์/พาริตาพรเีวียร/์รโิทนาเวียรเ์ป็นเวลา 12 สัปดาห์

ผลการรักษา ด้วย RBV
%

ไม่มี RBV
% 95% CIn/N

209/210

95% CI n/N
โดยรวม SVR12 99.5 98.6, 100.0 209/2009 100 98.2, 100.0

ผลลัพธ์สําหรับวิชาทีไ่ม่มี SVR12
การรักษาVF
กําเริบ
อื่น

1/210
0/210
0/210

0.5
0
0

0/209
0/209
0/209

0
0
0

PEARL-IV–จีโนไทป์ 1a, การรักษาที่ไร้เดียงสา, ไม่มีโรคตับแข็ง

ออกแบบ:
การรักษา:

สุ่ม, multicentre ทั่วโลก, ปกปิดสองครั้ง, ควบคุมระบบการปกครอง
ดาซาบูเวียรแ์ละ ombitasvir/paritaprevir/ritonavir โดยไม่มไีรโบวริินหรือร่วมกับไรโบวริินตามนํ้า
หนักเป็นเวลา 12 สัปดาห์

อาสาสมัครที่ได้รับการรักษา (N=305) มีอายุมัธยฐาน 54 ปี (ช่วง: 19 ถึง 70); 65.2% เป็นชาย; 11.8% เป็นสีดํา; 
20.7% มีประวัตภิาวะซึมเศร้าหรือโรคสองขั้ว 86.6% มีระดับ HCV RNA ทีต่รวจวัดพื้นฐานอย่างน้อย 800,000 
IU/มล. 18.4% มพีังผืดพอร์ทัล (F2) และ 17.7% มีพังผืดทีเ่ชื่อม (F3)

ตารางที่ 9. SVR12 สําหรับผู้เข้ารับการบําบัดที่ติดเชื้อด้วยยีน 1a ใน PEARL IV

ดาซาบเูวียร์และออมบิทาสเวียร์/พาริตาพรเีวียร/์รโิทนาเวียรเ์ป็นเวลา 12 สัปดาห์
ด้วย RBV ไม่มี RBV

% 95% CI
ผลการรักษา

n/N % 95% CI n/N

โดยรวม SVR12
ผลลัพธ์สําหรับวิชาทีไ่ม่มี SVR12
การรักษาVF
กําเริบ
อื่น

97/100 97.0 93.7, 100.0 185/205 90.2 86.2, 94.3

1/100
1/98
1/100

1.0
1.0
1.0

6/205
10/194
4/205

2.9
5.2
2.0

GARNET – Genotype 1b, Treatment-Naïve โดยไม่มีโรคตับแข็ง

ออกแบบ:
การรักษา:

open-label, single-arm, global multicenter
ดาซาบูเวียร์และออมบิทาสเวียร/์พาริตาพรเีวียร์/รโิทนาเวียรเ์ป็นเวลา 8 สัปดาห์

อาสาสมัครที่ได้รับการรักษา (N=166) มีอายุมัธยฐาน 53 ปี (ช่วง: 22 ถึง 82); 56.6% เป็นเพศหญิง; 3.0% 
เป็นคนเอเชีย 0.6% เป็นสีดํา; 7.2% มีระดับ HCV RNA พื้นฐานอย่างน้อย 6,000,000 IU ต่อมิลลิลิตร 9% มี
ภาวะพังผืดขั้นสูง (F3) และ 98.2% มีการติดเชื้อ HCV genotype 1b (แต่ละรายมกีารติดเชื้อ genotype 1a, 
1d และ 6)

ตารางที่ 10. SVR12 สําหรับผู้เข้ารับการรักษาที่ติดเชื้อ Genotype 1b โดยไม่มีโรคตับแข็ง
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ดาซาบูเวียร์และออมบิทาสเวียร์/พารติาพรเีวียร์/ริโทนาเวียร์เป็นเวลา 8 สัปดาห์
ไม่ม/ีไม่มี (%)

SVR12 160/163 (98.2)

95% CIเอ 96.1, 100.0

F0-F1 138/139 (99.3)ข

F2 9/9 (100)

F3 13/15 (86.7)ค

ก. คํานวณโดยใชก้ารประมาณปกติกับการแจกแจงแบบทวนิาม
ข. ผู้ป่วย 1 รายหยุดให้บริการเนื่องจากการไมป่ฏิบัติตามข้อกําหนด
ค. การกลับเป็นซํ้าในผู้ป่วย 2/15 ราย (ได้รับการยืนยันว่า HCV RNA ≥ 15 IU/mL หลังการรักษา ก่อนหรือระหว่างหน้าต่าง 
SVR12 ในกลุ่มอาสาสมัครที่มี HCV RNA < 15 IU/mL ในการสังเกตครั้งสุดท้ายด้วยการรักษาอย่างน้อย 51 วัน)

การทดลองทางคลินิกในผู้ใหญท่ี่มีประสบการณ์ peginterferon+ribavirin

SAPPHIRE-II – genotype 1, pegIFN+RBV-มีประสบการณ์, ไม่มโีรคตับแข็ง

ออกแบบ:
การรักษา:

สุ่ม, สหสถาบันระดับโลก, ปกปิดทั้งสองด้าน, ควบคุมด้วยยาหลอก
ดาซาบูเวียรแ์ละ ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ทีม่ีไรโบวิรินตามนํ้าหนักเป็นเวลา 12 
สัปดาห์

อาสาสมัครที่ไดร้ับการรักษา (N=394) มีอายุมัธยฐาน 54 ปี (ช่วง: 19 ถึง 71); 49.0% เป็นตัวตอบสนองที่เป็นโมฆะของ 
pegIFN/RBV ก่อนหน้า; 21.8/% เป็นผูต้อบสนองต่อบางส่วนของ pegIFN/RBV ก่อนหน้า; และ 29.2% เป็นตัวการ
กําเริบของ pegIFN/RBV ก่อนหน้า; 57.6% เป็นชาย; 8.1% เป็นสีดํา; 20.6% มีประวัติภาวะซึมเศร้าหรือโรคสองขั้ว 87.1% 
มีระดับ HCV RNA ที่ตรวจวัดพื้นฐานอย่างน้อย 800,000 IU ต่อมิลลิลิตร 17.8% มีพังผืดพอร์ทัล (F2) และ 14.5% มี
พังผืดที่เชื่อม (F3); 58.4% มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีจีโนไทป์ 1a; 41.4% มกีารติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีจีโนไทป์ 1b

ตารางที่ 11 SVR12 สําหรับ peginterferon + ribavirin ที่ติดเชื้อ genotype 1 ใน SAPPHIRE-
II

ดาซาบูวีรแ์ละ
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir กับ RBV สําหรับ

12 สัปดาห์
ผลการรักษา
โดยรวม SVR12
จีโนไทปข์องไวรัสตับอักเสบซี 1a

pegIFN/RBV ตัวตอบสนองที่เป็นโมฆะก่อนหน้า 
pegIFN/RBV ตัวตอบสนองบางส่วนก่อนหน้า 
pegIFN/RBV relapser ก่อนหน้า

จีโนไทปข์องไวรัสตับอักเสบซี 1b

pegIFN/RBV ตัวตอบสนองที่เป็นโมฆะก่อนหน้า 
pegIFN/RBV ตัวตอบสนองบางส่วนก่อนหน้า 
pegIFN/RBV relapser ก่อนหน้า

ผลลัพธ์สําหรับวิชาที่ไม่มี SVR12
การรักษาVF
กําเริบ
อื่น

n/N
286/297
166/173

83/87
36/36
47/50

119/123
56/59
28/28
35/36

%
96.3
96.0
95.4
100
94.0
96.7
94.9
100
97.2

95% CI
94.1, 98.4
93.0, 98.9
91.0, 99.8

100.0, 100.0
87.4, 100.0
93.6, 99.9

89.3, 100.0
100.0, 100.0
91.9, 100.0

0/297
7/293
4/297

0
2.4
1.3

ไม่มีอาสาสมัครทีต่ิดเชื้อ HCV genotype 1b พบความล้มเหลวของไวรัสในการรักษา และ 2 คนทีต่ิดเชื้อ HCV 
genotype 1b มีอาการกําเริบ

PEARL-II – genotype 1b, pegIFN+RBV-มีประสบการณ,์ ไม่มโีรคตับแข็ง

ออกแบบ:
การรักษา:

สุ่ม, multicentre ทั่วโลก, เปิดฉลาก, ควบคุมระบบการปกครอง
ดาซาบูเวียรแ์ละ ombitasvir/paritaprevir/ritonavir โดยไม่มไีรโบวริินหรือร่วมกับไรโบวริินตามนํ้า
หนักเป็นเวลา 12 สัปดาห์
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อาสาสมัครที่ได้รับการรักษา (N=179) มีอายเุฉลี่ย 57 ปี (ช่วง: 26 ถึง 70); 35.2% เป็นผู้ตอบสนองที่เป็นโมฆะของ 
pegIFN/RBV ก่อนหน้า; 28.5% เป็นผู้ตอบสนองบางส่วน pegIFN / RBV ก่อนหน้า; และ 36.3% เป็นตัวการกําเริบ
ของ pegIFN/RBV ก่อนหน้า; 54.2% เป็นชาย; 3.9% เป็นสีดํา; ; 12.8% มปีระวัติภาวะซึมเศร้าหรือโรคสองขั้ว 87.7% 
มีระดับ HCV RNA ที่ตรวจวัดพื้นฐานอย่างน้อย 800,000 IU/มล. 17.9% มพีังผืดพอร์ทัล (F2) และ 14.0% มีพังผืดที่
เชื่อม (F3)

ตารางที่ 12. SVR12 สําหรับ peginterferon + ribavirin ที่ติดเชื้อ genotype 1b ใน PEARL II

ดาซาบูเวียรแ์ละออมบิทาสเวียร/์พาริตาพรีเวียร/์ริโทนาเวียรส์ําหรับ 12
สัปดาห์

ผลการรักษา ด้วย RBV ไม่มี RBV
n/N
86/88

% 95% CI
97.7 94.6, 100.0

n/N
91/91

%
100

95% CI
95.9, 100.0โดยรวม SVR12

pegIFN/RBV ก่อนการตอบกลับ null 
ก่อนหน้า pegIFN/RBV partial
ตอบกลับ
pegIFN/RBV กําเริบก่อนหน้า
ผลลัพธ์สําหรับวิชาทีไ่ม่มี SVR12

การรักษาVF
กําเริบ

30/31
24/25

96.8 90.6, 100.0
96.0

32/32
26/26

100
100

89.3, 100.0
87.1, 100.088.3,   100.0

32/32 100 89.3, 100.0 33/33 100 89.6, 100.0

0/88
0/88

0
0

0/91
0/91

0
0

อื่น 2/88 2.3 0/91 0

การทดลองทางคลินิกในผูท้ีเ่ป็นโรคตับแข็งทีไ่ด้รับการชดเชย

TURQUOISE-II – การรักษาที่ไร้เดียงสาหรือ pegIFN + RBV ที่มีประสบการณ์กับโรคตับแข็งที่ได้รับการชดเชย

ออกแบบ:
การรักษา:

สุ่ม, multicentre ทั่วโลก, open-label
ดาซาบูเวียรแ์ละ ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ทีม่ีไรโบวิรินตามนํ้าหนักเป็นเวลา 12 หรือ 24 
สัปดาห์

อาสาสมัครทีไ่ด้รับการรักษา (N=380) มีอายุเฉลี่ย 58 ปี (ช่วง: 21 ถึง 71); 42.1% เป็นการรักษาที่ไร้เดียงสา 36.1% เป็นผู้ตอบ
สนองที่เป็นโมฆะของ pegIFN/RBV ก่อนหน้า; 8.2% เป็นผู้ตอบสนองต่อบางส่วนของ pegIFN/RBV ก่อนหน้า
13.7% เป็นตัวการกําเริบของ pegIFN/RBV ก่อนหน้า; 70.3% เป็นชาย; 3.2% เป็นสีดํา; 14.7% มจีํานวนเกล็ด
เลือดน้อยกว่า 90 x 109/ลิตร; 49.7% มีอัลบูมินน้อยกว่า 40 กรัม/ลิตร; 86.1% มรีะดับ HCV RNA ที่ตรวจวัดพื้น
ฐานอย่างน้อย 800,000 IU/มล. 24.7% มีประวัติภาวะซึมเศร้าหรือโรคสองขั้ว 68.7% มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี
จีโนไทป์ 1a 31.3% มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีจีโนไทป์ 1b
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ตารางที่ 13 SVR12 สําหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ genotype 1 ที่มีโรคตับแข็งที่ได้รับการชดเชยซึ่งได้รับการรักษาอย่าง
ไร้เดียงสาหรือได้รับการรักษาด้วย pegIFN / RBV ก่อนหน้านี้

ผลการรักษา ดาซาบูเวียร์และ ombitasvir/paritaprevir/ritonavir กับ RBV
12 สัปดาห์

%
91.8 87.6, 96.1
88.6 83.3, 93.8
92.2
80.0

24 สัปดาห์
%

96.5 93.4, 99.6
95.0
94.6
92.9

n/N
191/208
124/140

59/64
40/50

CIเอ n/N
166/172
115/121

53/56
39/42

CIเอ

โดยรวม SVR12
จีโนไทป์ของไวรัสตับอักเสบซี 1a

การรักษาที่ไร้เดียงสา
pegIFN/RBV ก่อนหน้าเป็นโมฆะ
ตอบกลับ
pegIFN/RBV ตัวตอบสนองบาง
ส่วนก่อนหน้า

91.2, 98.9

11/11 100 10/10 100

pegIFN/RBV ก่อนหน้า
อาการกําเริบ

14/15 93.3 13/13 100

จีโนไทป์ของไวรัสตับอักเสบซี 1b

การรักษาที่ไร้เดียงสา
pegIFN/RBV ก่อนหน้าเป็นโมฆะ
ตอบกลับ
pegIFN/RBV ตัวตอบสนองบาง
ส่วนก่อนหน้า
pegIFN/RBV ก่อนหน้า
อาการกําเริบ

ผลลัพธ์ของรายวิชา
ไม่มี SVR12

การรักษาVF
กําเริบ
อื่น

67/68
22/22
25/25

98.5 95.7, 100
100
100

51/51
18/18
20/20

100
100
100

93.0, 100

6/7 85.7 3/3 100

14/14 100 10/10 100

1/208
12/203
4/208

0.5
5.9
1.9

3/172
1/164
2/172

1.7
0.6
1.21

ก. ช่วงความเชื่อมั่น 97.5% ใชส้ําหรับจุดปลายด้านประสิทธิภาพหลัก (อัตรา SVR12 โดยรวม) ช่วงความเชื่อมั่น 95% 
ใช้สําหรับจุดสิ้นสุดของประสิทธิภาพเพิ่มเติม (อัตรา SVR12 ในยีน HCV 1a และ 1b ทีต่ิดเชื้อ)

อัตราการกําเริบของโรคในผู้ป่วยตับแข็ง GT1a ตามค่าห้องปฏิบัตกิารพื้นฐานแสดงไว้ในตารางที่ 14

ตารางที่ 14. TURQUOISE-II: อัตราการกําเริบของโรคตามค่าห้องปฏิบัตกิารพื้นฐานหลังการรักษา 12 
และ 24 สัปดาหใ์นอาสาสมัครที่ติดเชื้อ genotype 1a และชดเชยโรคตับแข็ง

ดาซาบวูีร์และ
ออมบติาสเวียร/์พารติาพรีเวียร/์รโิทนาเวียร์

กับ RBV
แขน 12 สัปดาห์

ดาซาบวูีร์และ
ออมบิตาสเวียร/์พารติาพรีเวียร/์ริโทนาเวียร์

กับ RBV
แขน 24 สัปดาห์

จํานวนผู้ตอบเมื่อสิ้นสุดการ
รักษา

135 113

AFP* < 20 ng/mL, เกล็ดเลือด ≥ 90 x 109/ลิตร และอัลบูมนิ ≥ 35 ก./ลิตร ก่อนการรักษา
ใช่ (สําหรับพารามิเตอร์ทั้ง

สามรายการด้านบน)
1/87 (1%) 0/68 (0%)

ไม่ (สําหรับพารามิเตอรใ์ด ๆ 
ที่ระบุไว้ข้างต้น)

10/48 (21%) 1/45 (2%)

* AFP = เซรั่มอัลฟาเฟโตโปรตีน

ในอาสาสมัครที่มีค่าห้องปฏิบัติการพื้นฐานที่ดทีั้งสามค่า (AFP < 20 ng/mL, เกล็ดเลือด ≥ 90 x 109/ลิตร และอัลบูมิน ≥ 35 
กรัม/ลิตร) อัตราการกําเริบของโรคมีความคล้ายคลึงกันในอาสาสมัครที่รับการรักษาเป็นเวลา 12 หรือ 24 สัปดาห์

TURQUOISE-III: การรักษาแบบไร้เดียงสาหรือ pegIFN + RBV ที่ป่วยด้วยโรคตับแข็งที่ไดร้ับการชดเชย

ออกแบบ:
การรักษา:

Global multicenter, open-label
ดาซาบูเวียร์และ ombitasvir / paritaprevir / ritonavir โดยไม่มี ribavirin เป็นเวลา 12 สัปดาห์
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ผู้ป่วย 60 รายไดร้ับการสุ่มตัวอย่างและรักษา และ 60/60 (100%) ได้รับ SVR12 ลักษณะสําคัญแสดงไวด้้านล่าง

ตารางที่ 15. ข้อมูลประชากรหลักใน TURQUOISE-III

ลักษณะเฉพาะ ไม่มี = 60
อายุ ค่ามัธยฐาน (พิสัย) ปี 60.5 (26-78)
เพศชาย n (%) 37 (61)

การรักษาไวรัสตับอักเสบซีก่อนหน้า:

ไรเ้ดียงสา n (%) 27 (45)
หมุด-IFN + RBV, n (%) 33 (55)

ค่าเบสไลน์อัลบูมิน ค่ามัธยฐาน g/L 40.0
< 35, n (%) 10 (17)
≥ 35, n (%) 50 (83)

จํานวนเกล็ดเลือดที่เส้นฐาน ค่ามัธยฐาน (- 109/ลิตร) 132.0
< 90, n (%) 13 (22)
-90, น (%) 47 (78)

การวิเคราะห์แบบรวมกลุ่มของการทดลองทางคลินิก

ความทนทานของการตอบสนอง
โดยรวม 660 คนในการทดลองทางคลินิกระยะที่ 2 และ 3 มีผล HCV RNA สําหรับจุดเวลา SVR12 และ 
SVR24 ในกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้ ค่าพยากรณ์เชิงบวกของ SVR12 บน SVR24 คือ 99.8%

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพแบบรวมกลุ่ม
ในการทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 อาสาสมัคร 1,075 คน (รวม 181 คนที่เป็นโรคตับแข็งที่ได้รับการชดเชย) 
ได้รับวิธีการที่แนะนํา (ดูหัวข้อ 4.2) ตารางที่ 16 แสดงอัตรา SVR สําหรับวิชาเหล่านี้

ในกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับระบบการปกครองทีแ่นะนํา 97% ได้รับ SVR โดยรวม (ในจํานวนนี้ 181 คนที่เป็นโรคตับ
แข็งที่ได้รับการชดเชยไดร้ับ SVR 97%) ในขณะที่ 0.5% มีความก้าวหน้าทางไวรัสวิทยาและ 1.2% มีอาการ
กําเริบหลังการรักษา
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ตารางที่ 16. อัตรา SVR12 สําหรับสูตรการรักษาที่แนะนําโดยประชากรผู้ป่วย

ไวรัสตับอักเสบซี จีโนไทป์ 1b
ดาซาบูวีร์และ

ออมบติาสเวียร/์พาริตาพรเีวียร์/ริโทนาเวียร์

ไวรัสตับอักเสบซี จีโนไทป์ 1a
ดาซาบูวีรแ์ละ

ออมบิตาสเวียร/์พาริตาพรีเวียร/์ริโทนาเวียร์
กับ RBV

ปราศจาก
โรคตับแข็ง

กับ
ชดเชย

โรคตับแข็ง

ปราศจาก
โรคตับแข็ง

กับ
ชดเชย

โรคตับแข็ง

ระยะเวลาการรักษา
Treatment-naïve

12 สัปดาห์ 12 สัปดาห์ 12 สัปดาห์ 24 สัปดาห์
100% (210/210) 100% (27/27) 96% (403/420) 95% (53/56)

pegIFN + RBV-
มีประสบการณ์

100% (91/91) 100% (33/33) 96% (166/173) 95% (62/65)

ก่อนกําเริบ 100% (33/33) 100% (3/3) 94% (47/50) 100% (13/13)
บางส่วนก่อนหน้า
การตอบสนอง

100% (26/26) 100% (5/5) 100% (36/36) 100% (10/10)

การตอบกลับเป็นโมฆะก่อนหน้า 100% (32/32) 100% (7/7) 95% (83/87) 93% (39/42)
pegIFN/RBV . อื่นๆ
ความล้มเหลว

0 100% (18/18)+ 0 0

ทั้งหมด 100% (301/301) 100% (60/60) 96% (569/593) 95% (115/121)
+ ความล้มเหลวของ pegIFN/RBV ประเภทอื่นๆ รวมถึงการไม่ตอบสนองที่มีการบันทึกไวไ้ม่ดี การกําเริบ/การพัฒนา หรือความล้มเหลว 
pegIFN อื่นๆ

ผลกระทบของการปรับขนาดยาไรโบวิรินต่อความน่าจะเป็นของ SVR
ในการทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 91.5% ของผูป้่วยไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยาไรโบวริินระหว่างการรักษา ใน 
8.5% ของผู้ทีไ่ด้รับการปรับขนาดยา ribavirin ในระหว่างการรักษา อัตรา SVR (98.5%) เทียบได้กับผู้ที่รักษา
ขนาดเริ่มต้นของ ribavirin ตลอดการรักษา

TURQUOISE-I: การรักษาแบบไร้เดียงสาหรือ pegIFN + RBV ที่มกีารติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี GT1 หรือ GT4/
HIV-1 โดยไม่มโีรคตับแข็งหรือโรคตับแข็งที่ได้รับการชดเชย

ออกแบบ:
การรักษา:

สุ่ม, multicentre ทั่วโลก, open-label
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ทีม่ีหรือไม่มี dasabuvir ร่วมกับยา ribavirin 
แบบนํ้าหนักเป็นเวลา 12 หรือ 24 สัปดาห์

ดูหัวข้อ 4.2 สําหรับคําแนะนําในการใชย้าในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HCV/HIV-1 ผู้เข้าร่วมการทดลองได้รับยาต้านไวรัสเอ
ชไอวี-1 อย่างคงที่ซึ่งรวมถึงยา atazanavir หรือ raltegravir ทีก่ระตุ้น ritonavir, dolutegravir (เฉพาะส่วน
ที่ 2) หรือ darunavir (เฉพาะส่วนที่ 1b และส่วนที่ 2 GT4 เท่านั้น) ร่วมกับกระดูกสันหลังของ tenofovir บวก 
emtricitabine หรือ lamivudine ส่วนที่ 1 ของการศึกษาเป็นกลุ่มนําร่องระยะที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วน
ที่ 1a (63 วิชา) และส่วนที่ 1b (22 วิชา) ส่วนที่ 2 เป็นกลุ่มระยะที่ 3 ประกอบด้วย 233 วิชา

ในส่วนที่ 1a ทุกวิชาได้รับ dasabuvir และ ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ร่วมกับ ribavirin เป็นเวลา 12 
หรือ 24 สัปดาห์ อาสาสมัครที่ได้รับการรักษา (N = 63) มีอายุมัธยฐาน 51 ปี (ช่วง: 31 ถึง 69); 24% เป็นสีดํา; 19% ได้
รับการชดเชยโรคตับแข็ง; 67% เป็นการรักษาที่ไร้เดียงสา 33% ล้มเหลวในการรักษาด้วย pegIFN/RBV ก่อนหน้านี้ 
89% มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีจีโนไทป์ 1a

ในส่วนที่ 1b ทุกวิชาได้รับ dasabuvir และ ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ร่วมกับ ribavirin เป็นเวลา 12 สัปดาห์ 
อาสาสมัครที่ไดร้ับการรักษา (N = 22) มีอายมุัธยฐาน 54 ปี (ช่วง: 34 ถึง 68); 41% เป็นสีดํา; 14% ได้รับการชดเชยโรคตับ
แข็ง; 86% เป็นการรักษาไวรัสตับอักเสบซี - ไร้เดียงสา; 14% ล้มเหลวในการรักษาด้วย pegIFN/RBV ก่อนหน้านี้ 68% มกีาร
ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีจีโนไทป์ 1a

ในส่วนที่ 2 ผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบซี GT1 ไดร้ับดาซาบูเวียร์และ ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ที่มีหรือไม่มไีร
โบวิรินเป็นเวลา 12 หรือ 24 สัปดาห์ ผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบซี GT4 ได้รับ
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir กับ ribavirin เป็นเวลา 12 หรือ 24 สัปดาห์ อาสาสมัครที่ได้รับการรักษา (N = 
233) มีอายุมัธยฐาน 49 ปี (ช่วง: 26 ถึง 69); 10% เป็นสีดํา; 12% ได้รับการชดเชยโรคตับแข็ง; 66% เป็น
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การรักษาไร้เดียงสา; 32% ล้มเหลวในการรักษาด้วย pegIFN/RBV ก่อนหน้า; 2% ล้มเหลวในการรักษาด้วย sofosbuvir 
ก่อนหน้านี้

ตารางที่ 17 แสดงการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเบื้องต้นของ SVR12 ที่ทํากับอาสาสมัครที่ติดเชื้อ HCV GT1/HIV-1 
ที่ได้รับระบบการปกครองทีแ่นะนําในส่วนที่ 2 ของการศึกษา TURQUOISE-I

ตารางที่ 17. การประเมิน SVR12 เบื้องต้นสําหรับส่วนที่ 2 ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HCV GT1 / HIV-1 ใน 
TURQUOISE-I

ดาซาบูเวียรแ์ละ ombitasvir/paritaprevir/ritonavir กับ or
ไม่มไีรโบวิรินสําหรับ

12 หรือ 24 สัปดาห์
ยังไม่มขี้อความ = 200เอปลายทาง

SVR12, n/N (%) [95% CI]

ผลลัพธ์สําหรับผู้ที่ไม่บรรลุ SVR12
ความล้มเหลวของไวรัสในการ
รักษา

194/200 (97.0) [93.6, 98.6]

1
1
4อื่นข

ก. รวมทุกวิชา HCV GT1 ในส่วนที่ 2 ยกเว้นวิชา Arm G ทีไ่ม่ได้รับระบบการปกครองทีแ่นะนํา

ข. รวมถึงอาสาสมัครทีห่ยุดทํางานเนื่องจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ สูญเสียการติดตามผลหรือการถอนตัวของอาสา
สมัคร และผู้ที่ติดเชื้อซํ้า

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในส่วนอื่นๆ ของการศึกษาแสดงใหเ้ห็นอัตรา SVR12 ทีสู่งเช่นเดียวกัน ในส่วนที่ 1a 
SVR12 ทําได้โดย 29/31 (93.5%) ในกลุ่มแขน 12 สัปดาห์ (95% CI: 79.3% - 98.2%) และ 29/32 (90.6%) 
ในกลุ่มแขน 24 สัปดาห์ ( 95% CI: 75.8% – 96.8%) มีอาการกําเริบ 1 ครั้งในแขน 12 สัปดาหแ์ละ 1 ความล้ม
เหลวทางไวรัสในการรักษาทีแ่ขน 24 สัปดาห์ ในส่วนที่ 1b, SVR12 ทําได้โดยอาสาสมัคร 22/22 (100%) (95% 
CI: 85.1%, 100%) ในส่วนที่ 2 SVR12 ทําไดโ้ดย 27/28 (96.4%) ของผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HCV GT4 / HIV-1 
(95% CI: 82.3%, 99.4%) โดยไม่มคีวามล้มเหลวทางไวรัสวิทยา

อัตรา SVR12 ในกลุ่มที่ติดเชื้อ HCV/HIV-1 จึงสอดคล้องกับอัตรา SVR12 ในการทดลองระยะที่ 3 ของผู้ที่ติด
เชื้อ HCV แบบโมโน
CORAL-I: ผู้ทีเ่คยได้รับการรักษาหรือ pegIFN + RBV ติดเชื้อ GT 1 หรือ GT4 อย่างน้อย 3 เดือนหลังการ
ปลูกถ่ายตับหรือ 12 เดือนหลังการปลูกถ่ายไต

ออกแบบ:
การรักษา:
ไรโบวิริน (ขนาดยาทีผู่้วิจัยเลือก) สําหรับการติดเชื้อ GT1 และ GT4

สุ่ม, multicentre ทั่วโลก, open-label
dasabuvir และ ombitasvir/paritaprevir/ritonavir เป็นเวลา 12 หรือ 24 สัปดาห์โดยมีหรือไม่มี

ในผู้ป่วยทีป่ลูกถ่ายตับ ไม่มตีับแข็งและการติดเชื้อ GT1 ผู้ป่วยได้รับยาดาซาบเูวียร์และ ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir เป็นเวลา 12-24 สัปดาห์ โดยมีและไม่มี RBV อาสาสมัครทีป่ลูกถ่ายตับที่เป็นโรคตับแข็ง
ได้รับยาดาซาบูเวียร์และออมบิตาสเวียร/์พาริตาพรเีวียร์/ริโทนาเวียร์ร่วมกับ RBV (GT1a เป็นเวลา 24 สัปดาห์ 
[n=4], GT1b เป็นเวลา 12 สัปดาห์ [n=2]) ผู้รับการทดลองทีม่ีการปลูกถ่ายไตและไม่มีโรคตับแข็งได้รับยาเป็นเวลา 
12 สัปดาห์ (ด้วย RBV สําหรับ GT1a [n=9] โดยไม่มี RBV สําหรับ GT1b [n=3]) ผู้ป่วยทีไ่ด้รับการปลูกถ่ายตับ
และการติดเชื้อ GT4 ได้รับยา ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ร่วมกับ RBV (ไม่เป็นโรคตับแข็งเป็นเวลา 
12 สัปดาห์ [n=2] และโรคตับแข็งเป็นเวลา 24 สัปดาห์ [n=1] ขนาดยาของไรโบวิรินเป็นรายบุคคลขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้วิจัย โดยผู้ป่วยส่วนใหญไ่ด้รับ 600 ถึง 800 มก. เป็นขนาดเริ่มต้น

ผู้ป่วยทั้งหมด 129 รายได้รับการรักษา 84 รายด้วย GT1a, 41 รายด้วย GT1b, 1 รายกับ GT1 อื่น ๆ 3 รายที่ติด
เชื้อ GT4 โดยรวมแล้ว 61% มีระยะการเกิดพังผืด F0-F1, 26% F2, 9% F3 และ 4% F4 61% มีประสบการณ์การ
รักษาไวรัสตับอักเสบซีก่อนการปลูกถ่าย สําหรับยากดภูมิคุ้มกัน ผู้ป่วยส่วนใหญ่รับประทานยาทาโครลมิัส (81%) 
ส่วนทีเ่หลือรับประทานยาไซโคลสปอริน

42



ในบรรดาผู้ป่วย GT1 ทั้งหมดทีไ่ด้รับการปลูกถ่ายตับ 111/114 (97.4%) ได้รับ SVR12; กับ 2 การกําเริบหลัง
การรักษาและ 1 ความก้าวหน้าในการรักษา ในกลุ่มผู้ป่วย GT1 ที่ได้รับการปลูกถ่ายไตหลังการปลูกถ่ายไต 9/12 
(75%) ไดร้ับ SVR12; อย่างไรก็ตามไม่มคีวามล้มเหลวของไวรัส อาสาสมัครทั้ง 3 คน (100%) ที่ติดเชื้อ GT 4 
ที่ได้รับการปลูกถ่ายตับไดร้ับSVR12

การทดลองทางคลินิกในผู้ป่วยทีไ่ด้รับการบําบัดทดแทนฝิ่นเรื้อรัง

ในระยะที่ 2 การศึกษาแบบ multicentre, open-label, single arm, 38 treatment-naïve หรือ pegIFN/
RBV มีประสบการณ์ ไม่เป็นโรคตับแข็งที่มีการติดเชื้อ genotype 1 ซึ่งได้รับ methadone ในปริมาณคงที่ 
(N=19) หรือ buprenorphine ทีม่หีรือ หากไม่มี naloxone (N=19) ได้รับ dasabuvir 12 สัปดาหร์่วมกับ 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir และ ribavirin อาสาสมัครทีไ่ด้รับการรักษามีอายุมัธยฐาน 51 ปี (ช่วง: 
26 ถึง 64); 65.8% เป็นชายและ 5.3% เป็นสีดํา ส่วนใหญ่ (86.8%) มีระดับ HCV RNA พื้นฐานอย่างน้อย 
800,000 IU/มล. และส่วนใหญ่ (84.2%) มีการติดเชื้อจีโนไทป์ 1a; 15.8% มีพังผืดพอร์ทัล (F2) และ 5.3% มี
การพังผืดที่เชื่อม (F3) และ 94.7% ไรเ้ดียงสาต่อการรักษา HCV ก่อนหน้านี้

โดยรวมแล้ว 37 (97.4%) จาก 38 วิชาได้รับ SVR12 ไม่มีผูป้่วยรายใดทีป่ระสบกับความล้มเหลวของไวรัสทีร่ักษาระหว่างการรักษาหรือการ
กําเริบของโรค

ทับทิม-ฉัน; การรักษาทีไ่ร้เดียงสาหรือ pegIFN + RBV ที่มีหรือไม่มีโรคตับแข็งที่มีความบกพร่องทางไตอย่าง
รุนแรงหรือโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย (ESRD)

ออกแบบ:
การรักษา:

multicenter, open-label
ดาซาบูเวียร์และ ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ที่มีหรือไม่มี RBV เป็นเวลา 12 หรือ 24 สัปดาห์

การด้อยค่าของไตอย่างรุนแรงหรือ ESRD รวมถึง CKD Stage 4 ที่กําหนดเป็น eGFR <30-15 mL/min/1.73 
m2หรือ CKD Stage 5 กําหนดเป็น <15 mL/min/1.73 m2หรือต้องฟอกไต อาสาสมัครทีไ่ด้รับการรักษา 
(N=68) มีอายุเฉลี่ย 58 ปี (ช่วง: 32-77 ป)ี; 83.8% เป็นชาย; 58.8% เป็นสีดํา; 73.5% ของอาสาสมัครติดเชื้อ 
HCV GT1a; 75.0%% มี CKD ระยะที่ 5 และ 69.1% ได้รับการฟอกไต

อาสาสมัครหกสิบสี่จาก 68 (94.1%) บรรลุ SVR12 ผู้ป่วยรายหนึ่งมีอาการกําเริบในสัปดาหห์ลังการรักษาที่ 4 ผู้
ป่วย 2 รายหยุดยาในการศึกษาก่อนกําหนดและ 1 รายไม่มีข้อมูล SVR12

ดูหัวข้อ 4.8 เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลด้านความปลอดภัยสําหรับ RUBY-I

ในการศึกษา open-label phase 3b อื่นที่ประเมิน 12 สัปดาห์ของ ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ที่มหีรือ
ไม่มี dasabuvir และไม่มี RBV ในผู้ป่วย GT1a และ GT4 ที่ไมเ่ป็นโรคตับแข็งที่รักษาด้วย CKD ระยะที่ 4 หรือ 5 
(Ruby II) อัตรา SVR12 เท่ากับ 94.4% (17/18) โดยไม่มผีูป้่วยที่ประสบกับความล้มเหลวของไวรัสในการรักษาหรือ
การกําเริบของโรค

ประชากรเด็ก

European Medicines Agency ได้ชะลอภาระผูกพันในการส่งผลการศึกษากับ dasabuvir และ ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir ในกลุ่มย่อยอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มของประชากรเด็กในการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซี
เรื้อรัง (ดูหัวข้อ 4.2 สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใชใ้นเด็ก)

5.2 คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์

คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ของการใช้ dasabuvir ร่วมกับ ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ได้รับ
การประเมินในผู้ใหญท่ี่มีสุขภาพดีและในผู้ที่เป็นโรคตับอักเสบซีเรื้อรัง ตารางที่ 18 แสดงค่าเฉลี่ย Cmaxและ AUC 
ของดาซาบูเวียร์ 250 มก. วันละสองครั้งด้วย ombitasvir/paritaprevir/ritonavir 25 มก./150 มก./100 
มก. วันละครั้งตามปริมาณอาหารหลายมื้อในอาสาสมัครทีม่ีสุขภาพดี
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ตารางที่ 18. ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต Cmax, AUC ของดาซาบเูวียร์หลายขนาด 250 มก. วันละสองครั้ง และ 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir 25 มก./150 มก./100 มก. วันละครั้ง พร้อมอาหารในอาสาสมัครทีม่ี
สุขภาพดี

คmax(ng/มล.) (CV%) AUC (นาโนกรัม*ชม./มล.) (CV%)

ดาสะบูวิร 1030 (31) 6840 (32)

การดูดซึม

Dasabuvir ถูกดูดซึมหลังจากการบริหารช่องปากด้วยค่าเฉลี่ย Tmaxประมาณ 4-5 ชม. การได้รับดาซาบเูวียร์เพิ่ม
ขึ้นตามสัดส่วนของขนาดยาและการสะสมมีน้อย สภาวะคงตัวทางเภสัชจลนศาสตร์ของดาซาบเูวียร์เมื่อใหย้าร่วมกับ 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ทําได้หลังจากใหย้าประมาณ 12 วัน

ผลกระทบของอาหาร

ควรให้ดาซาบูเวียร์กับอาหาร การทดลองทางคลินิกทั้งหมดกับดาซาบเูวียร์ได้ดําเนินการหลังจากให้อาหาร

อาหารเพิ่มการรับสัมผัส (AUC) ของดาซาบูเวียร์ได้ถึง 30% เมื่อเทียบกับสภาวะการอดอาหาร การเพิ่มขึ้นของการรับ
สัมผัสมีความคล้ายคลึงกันโดยไม่คํานึงถึงประเภทของอาหาร (เช่น ไขมันสูงกับไขมันปานกลาง) หรือปริมาณแคลอรี่ (
ประมาณ 600 กิโลแคลอรี เทียบกับประมาณ 1000 กิโลแคลอรี) เพื่อเพิ่มการดูดซึมสูงสุด ควรรับประทานดาซาบูเวียร์
พร้อมอาหารโดยไม่คํานึงถึงปริมาณไขมันหรือแคลอรี่

การกระจาย

Dasabuvir มีความผูกพันกับโปรตีนในพลาสมาอย่างมาก การจับโปรตีนในพลาสมาไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัย
สําคัญในผู้ป่วยที่มคีวามบกพร่องทางไตหรือตับ อัตราส่วนความเข้มข้นของเลือดต่อพลาสมาในมนุษยอ์ยู่ระหว่าง 
0.5 ถึง 0.7 ซึ่งบ่งชีว้่าดาซาบูเวียร์มีการกระจายอย่างพิเศษในช่องพลาสมาของเลือดครบส่วน ดาซาบเูวียร์มีค่า
มากกว่า 99.5% และเมแทบอไลตห์ลักของ M1 ของดาซาบเูวียรถ์ูกจับกับโปรตีนในพลาสมาของมนุษย์ 94.5% ใน
ช่วงความเข้มข้น 0.05 ถึง 5 -g/mL ทีส่ภาวะคงตัว อัตราส่วนการรับสัมผัสของ M1 ต่อดาซาบเูวียร์จะอยูท่ี่
ประมาณ 0.6 โดยคํานึงถึงการจับโปรตีนและ ในหลอดทดลองกิจกรรมของ M1 กับยีน HCV 1 การมีส่วนร่วมใน
ด้านประสิทธิภาพคาดว่าจะคล้ายกับของดาซาบูเวียร์ นอกจากนี้ M1 ยังเป็นซับสเตรตของ OATP แฟมิลีของตัว
ขนส่งการดูดซึมตับและ OCT1 ดังนั้นความเข้มข้นของตับและด้วยเหตนุีจ้ึงส่งผลต่อประสิทธิภาพจึงอาจมีมากกว่า
ดาซาบูเวียร์

การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ

ดาซาบูเวียร์มีการเผาผลาญอย่างเด่นชัดโดย CYP2C8 และ CYP3A ในระดับที่น้อยกว่า หลัง 400 มก.14ปริมาณ C-
dasabuvir ในมนุษย์ dasabuvir ทีไ่ม่เปลี่ยนแปลงเป็นองคป์ระกอบหลัก (ประมาณ 60%) ของกัมมันตภาพรังสี
ที่เกี่ยวข้องกับยาในพลาสมา สารเจ็ดชนิดถูกระบุในพลาสมา เมแทบอไลต์ในพลาสมาทีม่ีมากที่สุดคือ M1 ซึ่งคิดเป็น 
21% ของกัมมันตภาพรังสีที่เกี่ยวข้องกับยา (AUC) ในการหมุนเวียนหลังจากใหย้าครั้งเดียว มันเกิดขึ้นจากการเผา
ผลาญออกซิเดชันโดยส่วนใหญ่ CYP2C8

การกําจัด

ภายหลังการให้ดาซาบูเวียร์ร่วมกับ ombitasvir/ paritaprevir /ritonavir ค่าเฉลี่ยครึ่งชีวิตในพลาสมาของดา
ซาบูเวียร์อยู่ทีป่ระมาณ 6 ชั่วโมง หลัง 400 มก.14ปริมาณ C-dasabuvir ประมาณ 94% ของกัมมันตภาพรังสีถูกกู้
คืนในอุจจาระทีม่ีกัมมันตภาพรังสี จํากัด (ประมาณ 2%) ในปัสสาวะ ดาซาบูเวียร์ทีไ่ม่เปลี่ยนแปลงคิดเป็น 26.2% 
และ M1 คิดเป็น 31.5% ของขนาดยาทั้งหมดในอุจจาระ M1 ส่วนใหญ่จะถูกล้างโดยการขับถ่ายทางเดินนํ้าดี
โดยตรงโดยมีส่วนทําให้เกิดกลูโคโรนเิดชันทีเ่ป็นสื่อกลาง UGT และเมแทบอลิซึมของปฏิกิริยาออกซิเดชันในระดับ
เล็กน้อย

Dasabuvir ไม่ยับยั้งการขนส่งประจุลบอินทรีย์ (OAT1)ในร่างกายและไม่คาดว่าจะยับยั้งการขนส่งไอออน
บวกอินทรีย์ (OCT2) สารขนส่งสารอินทรีย์ (OAT3) หรือสารผสมและสารพิษ
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โปรตีนอัดรีด (MATE1 และ MATE2K) ทีค่วามเข้มข้นที่เกี่ยวข้องทางคลินิก ดังนั้นดาซาบเูวียรจ์ึงไม่ส่งผลต่อ
การขนส่งผลิตภัณฑย์าด้วยโปรตีนเหล่านี้

ประชากรพิเศษ

ผู้สูงอายุ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางเภสัชจลนศาสตร์ของประชากรจากการศึกษาทางคลินิกระยะที่ 3 อายทุีเ่พิ่มขึ้นหรือลด
ลง 10 ปีจาก 54 ปี (อายุมัธยฐานในการศึกษาระยะที่ 3) จะส่งผลใหไ้ด้รับดาซาบเูวียร์เปลี่ยนแปลง <10% ไม่มี
ข้อมูลทางเภสัชจลนศาสตร์ในผู้ป่วยทีม่ีอายุมากกว่า 75 ปี

เพศหรือนํ้าหนักตัว
จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางเภสัชจลนศาสตร์ของประชากรจากการศึกษาทางคลินิกระยะที่ 3 อาสาสมัครเพศหญิง
จะมีโอกาสไดร้ับ dasabuvir สูงกว่าผู้ชายประมาณ 14 ถึง 30% การเปลี่ยนแปลงนํ้าหนักตัว 10 กก. จาก 76 กก
. (นํ้าหนักมัธยฐานในการศึกษาระยะที่ 3) จะส่งผลให้ได้รับดาซาบเูวียรเ์ปลี่ยนแปลง <10%

เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์
จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางเภสัชจลนศาสตร์ของประชากรจากการศึกษาทางคลินิกระยะที่ 3 กลุ่มตัวอย่างชาว
เอเชียได้รับดาซาบูเวียร์สูงกว่ากลุ่มทีไ่ม่ใช่ชาวเอเชีย 29% ถึง 39%

การด้อยค่าของไต
เภสัชจลนศาสตร์ของการรวมกันของ ombitasvir 25 มก., paritaprevir 150 มก. และ ritonavir 100 มก. ร่วมกับดาซาบู
เวียร์ 400 มก. ได้รับการประเมินในผู้ที่ไม่รุนแรง (CrCl: 60 ถึง 89 มล. / นาที), ปานกลาง (CrCl: 30 ถึง 59 มล. / นาที) และ
การด้อยค่าของไตอย่างรุนแรง (CrCl: 15 ถึง 29 มล./นาที) สัมพันธ์กับผูเ้ข้ารับการทดลองที่มีการทํางานของไตตามปกติ

ในผู้ป่วยทีม่ีความบกพร่องทางไตเล็กน้อย ปานกลาง และรุนแรง ค่า AUC เฉลี่ยของ dasabuvir สูงกว่า 21% 
สูงกว่า 37% และสูงกว่า 50% ตามลําดับ ค่า AUC ของ Dasabuvir M1 ลดลง 6%, ตํ่ากว่า 10% และตํ่ากว่า 
13% ตามลําดับ

การเปลี่ยนแปลงของการรับดาซาบูเวียรใ์นผู้ที่มีความบกพร่องทางไตเล็กน้อย ปานกลาง และรุนแรง ไม่ถือว่ามีนัย
สําคัญทางคลินิก ข้อมูลทีจ่ํากัดในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายบ่งชี้ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงการรับสัมผัสทีม่ี
นัยสําคัญทางคลินิกในกลุ่มผูป้่วยรายนี้ ไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยาดาซาบเูวียร์ในผู้ป่วยที่มีอาการไตวายเล็กน้อย 
ปานกลาง หรือรุนแรง หรือโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในการฟอกไต (ดูหัวข้อ 4.2)

การด้อยค่าของตับ
เภสัชจลนศาสตร์ของการรวมกันของ dasabuvir 400 มก. กับ ombitasvir 25 มก., paritaprevir 200 มก. 
และ ritonavir 100 มก. ได้รับการประเมินในผูท้ี่มีอาการไม่รุนแรง (Child-Pugh A) ปานกลาง (Child-Pugh B) 
และรุนแรง (Child-Pugh C) การด้อยค่าของตับสัมพันธ์กับผู้ที่มกีารทํางานของตับปกติ

ในผู้ป่วยทีม่ีความบกพร่องทางตับในระดับเล็กน้อย ปานกลาง และรุนแรง ค่า AUC ของ dasabuvir สูงกว่า 17% 
ลดลง 16% และสูงกว่า 325% ตามลําดับ ค่า AUC ของสารเมตาโบไลต์ dasabuvir M1 ไม่เปลี่ยนแปลง โดยลด
ลง 57% และสูงขึ้น 77% ตามลําดับ การจับโปรตีนในพลาสมาของดาซาบเูวียรแ์ละสารเมตาโบไลต์ M1 ของมันไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญในอาสาสมัครทีม่คีวามบกพร่องทางตับเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมปกติ (ดูหัวข้อ 4.2, 
4.4 และ 4.8)

ประชากรเด็ก
ไม่ได้ทําการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของดาซาบูเวียร์ร่วมกับ ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ในผู้ป่วยเด็ก (
ดูหัวข้อ 4.2)
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5.3 ข้อมูลความปลอดภัยพรีคลินิก

ดาซาบูวีร์ไม่เป็นพิษต่อพันธุกรรมในแบตเตอรีข่องในหลอดทดลองหรือในร่างกายการตรวจ รวมถึงการกลายพันธุ์ของ
แบคทีเรีย ความผิดปกตขิองโครโมโซมโดยใชล้ิมโฟไซต์ในเลือดของมนุษย์ และในร่างกายการทดสอบไมโครนิวเคลียสของหนู

ดาซาบูเวียร์ไม่ก่อมะเร็งในการศึกษาหนูทดลองดัดแปรพันธุกรรม 6 เดือน จนถึงปริมาณสูงสุดทีท่ดสอบ (2 กรัม
/กก./วัน) ส่งผลให้ได้รับดาซาบูเวียร์ AUC สูงกว่ามนุษยป์ระมาณ 19 เท่าในขนาดยาที่แนะนําที่ 500 มก. (250 
มก. วันละสองครั้ง)

ในทํานองเดียวกัน ดาซาบเูวียร์ไมเ่ป็นสารก่อมะเร็งในการศึกษาหนู 2 ปี จนถึงขนาดยาสูงสุดที่ทดสอบ (800 มก
./กก./วัน) ส่งผลให้ไดร้ับดาซาบูเวียรส์ูงกว่าในคนประมาณ 19 เท่าเมื่อรับประทานยา 500 มก.

ดาซาบูเวียร์ไม่มผีลต่อความมชีีวิตของเอ็มบริโอ-ทารกในครรภ์หรือความอุดมสมบูรณ์ของหนู และไม่ก่อให้เกิดการ
ก่อมะเร็งในสองสปีชสี์ ไม่มรีายงานผลเสียต่อพฤติกรรม การสืบพันธุ์ หรือการพัฒนาของลูกหลาน ปริมาณสูงสุด
ของดาซาบูเวียร์ทีท่ดสอบทําใหเ้กิดความเสี่ยงเท่ากับ 16 ถึง 24 เท่า (หนู) หรือ 6 เท่า (กระต่าย) ของความเสี่ยงใน
มนุษย์ตามขนาดยาที่แนะนําสูงสุด

ดาซาบูเวียร์เป็นองค์ประกอบเด่นที่พบในนมของหนูทีใ่ห้นมบุตร โดยไม่มีผลต่อลูกทีเ่ลี้ยงลูกด้วยนม ครึ่งชีวิตที่
กําจัดในนมหนูนั้นสั้นกว่าในพลาสมาเล็กน้อย AUC มีค่าประมาณ 2 เท่าในพลาสมา เนื่องจากดาซาบเูวียร์เป็นสาร
ตั้งต้นของ BCRP การกระจายไปยังนมอาจเปลี่ยนแปลงได้หากสารขนส่งนี้ถูกยับยั้งหรือเหนี่ยวนําโดยการบริหาร
ร่วมกับผลิตภัณฑย์าอื่นๆ สารที่ได้รับจากดาซาบูเวียร์ถูกถ่ายเทผ่านรกในหนูที่ตั้งครรภ์น้อยที่สุด

6. คุณสมบัติทางเภสัชกรรม

6.1 รายการสารเพิ่มปริมาณ

แกนแท็บเล็ต

ไมโครคริสตัลไลน์ เซลลูโลส (E 460(i)) 
แลคโตส โมโนไฮเดรต
โคโพวิโดน
ครอสคาร์เมลโลสโซเดียม
คอลลอยด์แอนไฮดรัสซิลิกา (E 551) 
แมกนีเซียมสเตียเรต (E 470b)

เคลือบฟิล์ม

โพลี(ไวนิลแอลกอฮอล์) (E 1203) ไท
ทาเนียมไดออกไซด์ (E 171) 
Macrogol (3350)
แป้ง (E 553b)
ไอรอนออกไซด์สีเหลือง (E 172) 
ไอรอนออกไซด์สีแดง (E 172) 
ไอรอนออกไซด์สีดํา (E 172)

6.2 ความไม่ลงรอยกัน

ไม่สามารถใช้ได้.

6.3 อายุการเก็บรักษา

3 ปี
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6.4 ข้อควรระวังพิเศษสําหรับการจัดเก็บ

ยานี้ไม่ต้องการเงื่อนไขการเก็บรักษาพิเศษใด ๆ

6.5 ลักษณะและเนื้อหาของภาชนะ

PVC/PE/PCTFE อลูมเินียมฟอยลแ์พ็ค

ขนาดบรรจุ 56 เม็ด (กล่องหลายแพ็คบรรจุภายใน 4 กล่อง กล่องละ 14 เม็ด)

6.6 ข้อควรระวังพิเศษสําหรับการกําจัด

ควรกําจัดผลิตภัณฑ์ยาหรือวัสดุเหลือใช้ทีไ่ม่ได้ใชต้ามข้อกําหนดของท้องถิ่น

7. ผู้ถืออํานาจการตลาด

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG 
Knollstrasse
67061 ลดุวิกสฮ์าเฟิน
เยอรมนี

8. หมายเลขอนุญาตการตลาด

EU/1/14/983/001

9. วันที่อนุญาตครั้งแรก/การต่ออายกุารอนุญาต

วันที่อนุญาตครั้งแรก: 15 มกราคม 2015 วันที่
ต่ออายุครั้งล่าสุด: 26 กันยายน 2019

10. วันที่แก้ไขข้อความ

ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยานีม้อียู่ในเว็บไซตข์อง European Medicines Agencyhttp://
www.ema.europa.eu .
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ภาคผนวก II

ก. ผู้ผลิตทีร่ับผิดชอบในการปล่อยแบทช์

ข. เงื่อนไขหรือข้อจํากัดเกี่ยวกับการจัดหาและการใช้งาน

ค. เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ ของการอนุญาตการตลาด

ง. เงื่อนไขหรือข้อจํากัดเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑย์าอย่างปลอดภัยและไดผ้ล
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A. ผู้ผลิตที่รับผิดชอบในการปล่อยแบทช์

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG 
Knollstrasse
67061 ลดุวิกสฮ์าเฟิน
เยอรมนี

ข. เงื่อนไขหรือข้อจํากัดเกี่ยวกับการจัดหาและการใชง้าน

ผลิตภัณฑ์ยาทีอ่ยู่ภายใต้ใบสั่งยาทีจ่ํากัด (ดูภาคผนวก I: สรุปลักษณะผลิตภัณฑ์ ส่วนที่ 4.2)

ค. เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ ของการอนุญาตการตลาด

-รายงานการอัปเดตความปลอดภัยเป็นระยะ (PSUR)

ข้อกําหนดสําหรับการส่ง PSURs สําหรับผลิตภัณฑ์ยานีม้ีกําหนดอยู่ในรายการวันทีอ่้างอิงของสหภาพ (รายการ 
EURD) ซึ่งระบุไว้ในมาตรา 107c(7) ของ Directive 2001/83/EC และการปรับปรุงใดๆ ในภายหลังที่เผยแพร่
บนเว็บยาของยุโรป พอร์ทัล

ง. เงื่อนไขหรือข้อจํากัดเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑย์าอย่างปลอดภัยและได้ผล

-แผนการบริหารความเสี่ยง (RMP)

เจ้าของการอนุญาตทางการตลาด (MAH) จะต้องดําเนินกิจกรรมการควบคุมดูแลยาที่จําเป็นและการแทรกแซง
ซึ่งมีรายละเอียดใน RMP ที่ตกลงกันซึ่งนําเสนอในโมดูล 1.8.2 ของการอนุญาตทางการตลาดและการปรับปรุง 
RMP ที่ตกลงกันในภายหลัง

ควรส่ง RMP ทีอ่ัปเดต:
-
-

ตามคําร้องขอของ European Medicines Agency;
เมื่อใดก็ตามที่มกีารปรับเปลี่ยนระบบการจัดการความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รับข้อมูลใหมท่ี่อาจ
นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในโปรไฟล์ของผลประโยชน์/ความเสี่ยง หรือเป็นผลมาจากเหตุการณ์
สําคัญ (การดูแลยาหรือการลดความเสี่ยง) ที่ใกล้จะถึง

-ภาระผูกพันในการดําเนินการตามมาตรการหลังการอนุมัติ

MAH จะต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนด มาตรการดังต่อไปนี้:

คําอธิบาย วันครบกําหนด

เพื่อประเมินการกลับเป็นซํ้าของมะเร็งตับทีส่ัมพันธ์กับดาซาบเูวียร์ MAH จะต้องดําเนินการ
และส่งผลการศึกษาความปลอดภัยในอนาคตโดยใชข้้อมูลที่ได้จากกลุ่มผู้ป่วยที่กําหนดไว้
อย่างดี ตามโปรโตคอลที่ตกลงกันไว้ รายงานการศึกษาขั้นสุดท้ายจะต้องส่งโดย:

ไตรมาสที่ 4 ปี 2564
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ภาคผนวก III

การติดฉลากและแผ่นพับบรรจุภัณฑ์
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ก. การติดฉลาก
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ลักษณะเฉพาะที่ปรากฏบนบรรจุภัณฑด์้านนอก

กล่องด้านนอกของ Multipack ที่บรรจยุาเม็ดเคลือบฟิล์ม 56 (4 แพ็ค 14 เม็ด) - รวมกล่องสีนํ้าเงิน

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ยา

Exviera 250 มก. ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม 
dasabuvir

2. คําชี้แจงของสารออกฤทธิ์

ยาเม็ดเคลือบฟิล์มแต่ละเม็ดประกอบด้วยดาซาบูเวียร์ 250 มก. (ในรูปของโซเดียม โมโนไฮเดรต)

3. รายชื่อสารเสริม

มีแลคโตสด้วย ดูแผ่นพับสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

4. รูปแบบและเนื้อหาทางเภสัชกรรม

Multipack: 56 (4 แพ็ค 14) เม็ดเคลือบฟิล์ม

5. วิธีการและแนวทางการบริหาร

อ่านแผ่นพับบรรจภุัณฑ์ก่อนใช้งาน ใช้ใน
ช่องปาก
เอามาหนึ่งแท็บเล็ตในตอนเช้า เอา
มาหนึ่งแท็บเล็ตในตอนเย็น

6. คําเตือนพิเศษว่าผลิตภัณฑย์าต้องเก็บให้พ้นสายตาและการเข้าถึงของเด็ก

เก็บให้พ้นสายตาและมือเด็ก

7. คําเตือนพิเศษอื่นๆ หากจําเป็น

8. วันหมดอายุ

EXP

9. เงื่อนไขการจัดเก็บพิเศษ

10. ข้อควรระวังพิเศษสําหรับการกําจัดผลิตภัณฑ์ยาที่ไมไ่ด้ใชห้รือของเสียที่ได้จากผลิตภัณฑย์าดังกล่าว 
หากเหมาะสม
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11. ชื่อและที่อยูข่องผูม้ีอํานาจทางการตลาด

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG 
Knollstrasse
67061 ลดุวิกสฮ์าเฟิน
เยอรมนี

12. หมายเลขอนุญาตการตลาด

EU/1/14/983/001

13. หมายเลขแบทช์

มาก

14. การจําแนกประเภททั่วไปสําหรับการจัดหา

15. คําแนะนําในการใชง้าน

16. ข้อมูลในอักษรเบรลล์

exviera

17. ตัวระบุที่ไมซ่ํ้า – 2D BARCODE

บาร์โค้ด 2D ที่มตีัวระบุเฉพาะรวมอยู่ด้วย

18. ตัวระบุที่ไมซ่ํ้า - ข้อมูลทีม่นุษย์อ่านได้

พีซี:
เอสเอ็น:

นน:
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ลักษณะเฉพาะที่ปรากฏบนบรรจุภัณฑด์้านนอก

ภายในกล่องบรรจยุาเม็ดเคลือบฟิล์ม 14 เม็ด – ไม่มกีล่องสีนํ้าเงิน

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ยา

Exviera 250 มก. ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม 
dasabuvir

2. คําชี้แจงของสารออกฤทธิ์

ยาเม็ดเคลือบฟิล์มแต่ละเม็ดประกอบด้วยดาซาบูเวียร์ 250 มก. (ในรูปของโซเดียม โมโนไฮเดรต)

3. รายชื่อสารเสริม

มีแลคโตสด้วย

4. รูปแบบและเนื้อหาทางเภสัชกรรม

เคลือบฟิล์ม 14 เม็ด
ส่วนประกอบของแพ็กใหญ่ ไม่สามารถจําหน่ายแยกต่างหาก

5. วิธีการและแนวทางการบริหาร

อ่านแผ่นพับบรรจภุัณฑ์ก่อนใช้งาน ใช้ใน
ช่องปาก
เอามาหนึ่งแท็บเล็ตในตอนเช้า เอา
มาหนึ่งแท็บเล็ตในตอนเย็น

6. คําเตือนพิเศษว่าผลิตภัณฑย์าต้องเก็บให้พ้นสายตาและการเข้าถึงของเด็ก

เก็บให้พ้นสายตาและมือเด็ก

7. คําเตือนพิเศษอื่นๆ หากจําเป็น

8. วันหมดอายุ

EXP

9. เงื่อนไขการจัดเก็บพิเศษ
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10. ข้อควรระวังพิเศษสําหรับการกําจัดผลิตภัณฑ์ยาที่ไมไ่ด้ใชห้รือของเสียที่ได้จากผลิตภัณฑย์าดังกล่าว 
หากเหมาะสม

11. ชื่อและที่อยูข่องผูม้ีอํานาจทางการตลาด

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG 
Knollstrasse
67061 ลดุวิกสฮ์าเฟิน
เยอรมนี

12. หมายเลขอนุญาตการตลาด

EU/1/14/983/001

13. หมายเลขแบทช์

มาก

14. การจําแนกประเภททั่วไปสําหรับการจัดหา

15. คําแนะนําในการใชง้าน

16. ข้อมูลในอักษรเบรลล์

exviera

17. ตัวระบุที่ไมซ่ํ้า – 2D BARCODE

18. ตัวระบุที่ไมซ่ํ้ากัน – ข้อมูลที่มนุษยส์ามารถอ่านได้
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สิ่งของขั้นตํ่าที่จะปรากฏบนตุ่มหรือแถบ

ตุ่มฟอยล์

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ยา

Exviera 250 มก. เม็ดดา
ซาบูเวียร์

2. ชื่อผู้มีอํานาจทางการตลาด

AbbVie (เป็นโลโก้)

3. วันหมดอายุ

EXP

4. หมายเลขแบทช์

มาก

5. อื่นๆ
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ข. แผ่นพับบรรจุภัณฑ์
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แผ่นพับบรรจุภัณฑ์: ข้อมูลสําหรับผู้ป่วย

Exviera 250 มก. เม็ดเคลือบฟิล์ม
ดาสะบวูิร

ยานี้ต้องได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยใหร้ะบุข้อมูลความปลอดภัยใหม่ได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถ
ช่วยได้โดยการรายงานผลข้างเคียงทีคุ่ณอาจได้รับ ดูส่วนท้ายของส่วนที่ 4 สําหรับวิธีการรายงานผลข้างเคียง

อ่านเอกสารนี้อย่างละเอียดก่อนที่คุณจะเริ่มใชย้านี้ เนื่องจากมีข้อมูลสําคัญสําหรับคุณ

-
-
-

เก็บใบนี้ไว้ คุณอาจต้องอ่านอีกครั้ง
หากคุณมีคําถามเพิ่มเติม ให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ
ยานี้ได้รับการกําหนดให้คุณเท่านั้น อย่าส่งต่อใหค้นอื่น อาจเป็นอันตรายต่อพวกเขาแม้ว่าอาการป่วยของ
พวกเขาจะเหมือนกับคุณก็ตาม
หากคุณได้รับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงทีอ่าจเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้
ระบไุว้ในเอกสารฉบับนี้ ดหูัวข้อที่ 4

-

มีอะไรอยู่ในแผ่นพับนี้
1. Exviera คืออะไรและใชท้ําอะไร
2. สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนใช้ Exviera
3. วิธีรับประทาน Exviera
4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น
5. วิธีเก็บ Exviera
6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ

1. Exviera คืออะไรและใช้ทําอะไร

Exviera มีสารออกฤทธิด์าซาบูเวียร์ Exviera เป็นยาต้านไวรัสทีใ่ช้รักษาผู้ใหญ่ทีเ่ป็นโรคตับอักเสบซีเรื้อรัง (ระยะ
ยาว) (โรคติดเชื้อทีส่่งผลต่อตับที่เกิดจากไวรัสตับอักเสบซี)

Exviera ทํางานโดยการหยุดไวรัสตับอักเสบซีจากการทวีคูณและทําใหเ้ซลล์ใหมต่ิดเชื้อ ซึ่งจะเป็นการล้าง
ไวรัสออกจากเลือดของคุณในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

แท็บเล็ต Exviera ไมท่ํางานด้วยตัวเอง มักใชร้่วมกับยาต้านไวรัสตัวอื่นทีม่ี ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir ผู้ป่วยบางรายอาจใชย้าต้านไวรัสทีเ่รียกว่าไรโบวิริน แพทย์ของคุณจะพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับยาเหล่านี้ที่
จะใช้กับ Exviera

เป็นสิ่งสําคัญมากทีคุ่ณจะต้องอ่านแผ่นพับบรรจุภัณฑ์สําหรับยาต้านไวรัสอื่นๆ ทีคุ่ณใชก้ับ Exviera ด้วย หาก
คุณมีคําถามใดๆ เกี่ยวกับยาของคุณ โปรดสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

2. สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนใช้ Exviera

อย่าใช้ Exviera:
-
-
-

หากคุณแพ้ดาซาบูเวียรห์รือส่วนประกอบอื่นๆ ของยานี้ (ระบุไว้ในหัวข้อ 6) หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับตับในระดับ
ปานกลางถึงรุนแรงนอกเหนือจากโรคตับอักเสบซี
หากคุณกําลังใช้ยาใด ๆ ทีร่ะบุไว้ในตารางต่อไปนี้ เนื่องจากผลกระทบที่ร้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตอาจ
เกิดขึ้นได้เมื่อใช้ Exviera และ ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ร่วมกับยาเหล่านี้ ยาเหล่านีอ้าจส่งผล
ต่อวิธีการทํางานของ Exviera และ ombitasvir/paritaprevir/ritonavir และ Exviera และ 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir อาจส่งผลต่อวิธีการทํางานของยาอื่นๆ เหล่านี้
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ยาทีคุ่ณไม่ควรใชก้ับ Exviera
ยาหรือสารออกฤทธิ์ วัตถุประสงคข์องยา
คาร์บามาซีพีน, ฟีนโิทอิน, ฟโีนบาร์บิทลั สําหรับโรคลมบ้าหมู

อีฟาวิเรนซ์, เอทราวิริน, เนวิราพีน สําหรับการติดเชื้อเอชไอวี
อะพาลูทาไมด์, เอนซาลูตาไมด์ สําหรับมะเร็งต่อมลูกหมาก
ethinyloestradiol ที่มยีาเช่นยาคุมกําเนิดส่วน
ใหญ่และวงแหวนช่องคลอดทีใ่ช้สําหรับการคุม
กําเนิด

เพื่อการคุมกําเนิด

เจมไฟโบรซิล เพื่อลดคอเลสเตอรอลและไขมันในเลือด

ไมโทเทน สําหรับเนื้องอกของต่อมหมวกไตบางชนิด
ไรแฟมปิซิน สําหรับการติดเชื้อแบคทีเรีย
สาโทเซนต์จอห์น (hypericum perforatum) ยาสมุนไพรสําหรับความวิตกกังวลและภาวะ

ซึมเศร้าเล็กน้อย ยานีม้ีจําหน่ายโดยไม่ต้อง
มีใบสั่งยา

อย่าใช้ Exviera หากข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นตรงกับคุณ หากคุณไม่แน่ใจ ใหป้รึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อน
ใช้ยาเอ็กซ์เวียร่า

คําเตือนและข้อควรระวัง
พูดคุยกับแพทย์หรือเภสัชกรของคุณก่อนรับประทาน Exviera หากคุณ:
- มีโรคตับอื่นทีไ่ม่ใช่ไวรัสตับอักเสบซี
- มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในปัจจุบันหรือก่อนหน้านี้ เนื่องจากแพทย์ของคุณอาจต้องการติดตามคุณอย่างใกล้
ชิดมากขึ้น
- เป็นเบาหวาน คุณอาจต้องติดตามระดับนํ้าตาลในเลือดและ/หรือการปรับยารักษาโรคเบาหวานอย่างใกล้ชิด
หลังจากเริ่มใช้ Exviera ผูป้่วยโรคเบาหวานบางรายมีระดับนํ้าตาลในเลือดตํ่า (ภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า) หลังจาก
เริ่มการรักษาด้วยยาเช่น Exviera

เมื่อใช้ Exviera และ ombitasvir/paritaprevir/ritonavir แจ้งใหแ้พทย์ทราบ หากคุณมีอาการดังต่อไปนี้ 
เนื่องจากอาจเป็นสัญญาณของปัญหาตับทีแ่ย่ลง:
- รู้สึกไม่สบาย (คลื่นไส้) ป่วย (อาเจียน) หรือเบื่ออาหาร
- สังเกตว่าผิวหรือดวงตาของคุณเป็นสเีหลือง
- ปัสสาวะของคุณมสีีเข้มกว่าปกติ
- ความสับสน
- สังเกตอาการบวมที่บริเวณท้องของคุณ

หากข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นตรงกับคุณ (หรือคุณไม่แน่ใจ) ใหป้รึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ Exviera

แจ้งแพทย์หากคุณมีประวัตโิรคซึมเศร้าหรือโรคทางจิตเวช มรีายงานผู้ป่วยบางรายที่ใชย้านี้ อาการซึมเศร้า รวมทั้ง
ความคิดฆ่าตัวตายและพฤติกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีประวัตภิาวะซึมเศร้าหรืออาการป่วยทางจิต หรือ
ในผู้ป่วยทีร่ับประทานยาไรโบวิรินร่วมกับยานี้ คุณหรือผู้ดูแลควรแจ้งใหแ้พทย์ทราบทันทีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ และความคิดที่จะฆ่าตัวตายที่คุณอาจมี

การตรวจเลือด
แพทย์ของคุณจะตรวจเลือดของคุณก่อน ระหว่าง และหลังการรักษาด้วย Exviera ทั้งนี้เพื่อให้แพทย์ของคุณ
สามารถ:
-
-
-

ตัดสินใจว่าคุณควรทานยาตัวอื่นร่วมกับ Exviera อย่างไรและนานแค่ไหน ยืนยันว่าการ
รักษาของคุณได้ผลหรือไม่ และหากคุณไม่มไีวรัสตับอักเสบซี
ตรวจสอบผลข้างเคียงของ Exviera หรือยาต้านไวรัสอื่นๆ ที่แพทย์สั่งให้คุณใชก้ับ Exviera (เช่น 
“ombitasvir/paritaprevir/ritonavir” และ “ribavirin”)

เด็กและวัยรุ่น
อย่าให้ Exviera แกเ่ด็กและวัยรุ่นทีม่ีอายุตํ่ากว่า 18 ปี ยังไม่มีการศึกษาการใช้ Exviera ในเด็กและวัยรุ่น
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ยาอื่นๆ และ Exviera
แจ้งให้แพทยห์รือเภสัชกรทราบ หากคุณกําลังรับประทาน เพิ่งกําลังรับประทาน หรืออาจกําลังใชย้าอื่น
อยู่

มียาบางอย่างที่คุณไม่ต้องรับกับ Exviera - ดูตารางก่อนหน้า "ยาทีคุ่ณต้องไม่ใช้กับ Exviera"

แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรก่อนรับประทาน Exviera หากคุณกําลังใชย้าใดๆ ในตารางด้านล่าง แพทย์อาจจําเป็น
ต้องเปลี่ยนขนาดยาของคุณ แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบก่อนรับประทาน Exviera หากคุณใช้ยาคุมกําเนิด
แบบฮอร์โมนด้วย ดูหัวข้อการคุมกําเนิดด้านล่าง

ยาทีคุ่ณต้องแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ Exviera
ยาหรือสารออกฤทธิ์ วัตถุประสงค์ของยา
อัลปราโซแลม ไดอะซีแพม สําหรับอาการวิตกกังวล ตื่นตระหนก และนอน

ไม่หลับ
ไซโคลสปอริน, เอเวอร์โรลิมัส, ซิโรลิมัส, ทาโครลิมัส ไปกดภูมิคุ้มกัน
ไซโคลเบนซาพรีน, carisoprodol สําหรับกล้ามเนื้อกระตุก
ดาบิกาทราน ทําใหเ้ลือดบางลง
deferasirox เพื่อช่วยลดระดับธาตเุหล็กในเลือด
ดิจอกซิน, แอมโลดพิีน สําหรับปัญหาหัวใจหรือความดัน

โลหิตสูง
ฟูโรเซไมด์ สําหรับการสะสมของของเหลวในร่างกายมาก

เกินไป
ไฮโดรโคโดน สําหรับความเจ็บปวด

อิมาทินิบ เพื่อรักษามะเร็งในเลือดบางชนิด

เลโวไทรอกซิน สําหรับปัญหาต่อมไทรอยด์
ดารุนาเวียร์/ริโทนาเวียร์, อาตาซานาเวียร์/ริโทนาเวียร์, ริลพิวริิน สําหรับการติดเชื้อเอชไอวี
โอเมพราโซล,แลนโซปราโซล อีโซพราโซล สําหรับแผลในกระเพาะอาหารและปัญหากระเพาะอา

หารอื่นๆ
โรสุวาสทาทิน, ปราวาสแตติน, ฟลวูาสแตติน, พิทาวาสแตติน เพื่อลดคอเลสเตอรอลในเลือด
s-mephenytoin สําหรับโรคลมบ้าหมู

เทอริฟลูโนไมด์ สําหรับหลายเส้นโลหิตตีบ
ซัลฟาซาลาซีน เพื่อรักษาและจัดการโรคลําไสอ้ักเสบหรือ

เพื่อรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

วาร์ฟารินและยาอื่นทีค่ล้ายคลึงกันที่เรียกว่าวิตามินเคคู่อริ
*

ทําใหเ้ลือดบางลง

* แพทย์ของคุณอาจต้องเพิ่มความถีใ่นการตรวจเลือดเพื่อตรวจดูว่าเลือดสามารถจับตัวเป็นก้อนได้ดเีพียงใด

หากข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นตรงกับคุณ (หรือคุณไม่แน่ใจ) ใหป้รึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ Exviera

การตั้งครรภ์และการคุมกําเนิด

ไม่ทราบผลของ Exviera ระหว่างตั้งครรภ์ ไม่ควรใช้ Exviera ในระหว่างตั้งครรภ์หรือในสตรีมีครรภ์ทีไ่ม่ได้ใช้การ
คุมกําเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ

- คุณหรือคู่ของคุณต้องใช้วิธกีารคุมกําเนิดทีม่ีประสิทธิภาพในระหว่างการรักษา ยาคุมกําเนิดที่มี 
ethinyloestradiol ไม่สามารถใชร้่วมกับ Exviera ได้ ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการคุมกําเนิดที่ดีที่สุด
สําหรับคุณ
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ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษหากใช้ Exviera ร่วมกับ ribavirin Ribavirin อาจทําให้เกิดข้อบกพร่องอย่าง
รุนแรง ไรบาวิรินจะอยูใ่นร่างกายเป็นเวลานานหลังจากหยุดการรักษา ดังนั้นจึงจําเป็นต้องมีการคุมกําเนิดอย่าง
มีประสิทธิภาพทั้งระหว่างการรักษาและหลังจากนั้นระยะหนึ่ง

- มีความเสี่ยงที่จะเกิดข้อบกพร่องเมื่อให้ ribavirin แก่ผู้ป่วยหญิงทีต่ั้งครรภ์

- อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดข้อบกพร่องหากผูป้่วยชายได้รับ ribavirin ซึ่งฝ่ายหญิงจะตั้งครรภ์

- อ่านส่วน "การคุมกําเนิด" ของแผ่นพับบรรจุภัณฑ์สําหรับ ribavirin อย่างระมัดระวัง เป็นสิ่ง
สําคัญทีท่ั้งชายและหญิงอ่านข้อมูล

- หากคุณหรือคูข่องคุณตั้งครรภร์ะหว่างการรักษาด้วย Exviera และ ribavirin หรือในเดือนต่อๆ ไป คุณ
ต้องติดต่อแพทยท์ันที

ให้นมลูก
คุณไม่ควรให้นมลูกระหว่างการรักษาด้วย Exviera ไม่ทราบว่าสารออกฤทธิใ์น Exviera (dasabuvir) ผ่านเข้าสู่
นํ้านมแม่หรือไม่

การขับรถและการใชเ้ครื่องจักร
ผู้ป่วยบางรายรายงานว่ารู้สึกเหนื่อยมากเมื่อรับประทาน Exviera ร่วมกับยาอื่นๆ สําหรับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ
ซี หากรู้สึกเหนื่อยห้ามขับรถหรือใชเ้ครื่องจักรใดๆ

Exviera มีแลคโตส
หากคุณไดร้ับแจ้งจากแพทยว์่าคุณแพ้นํ้าตาลบางชนิด ให้ติดต่อแพทย์ก่อนใช้ยานี้

3. วิธีรับประทาน Exviera

ใช้ยานี้ตามที่แพทย์ของคุณบอกเสมอ ตรวจสอบกับแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณไม่แน่ใจ

แท็บเล็ต Exviera ไมท่ํางานด้วยตัวเอง มักใชร้่วมกับยาต้านไวรัสอื่นๆ เช่น ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir แพทย์ของคุณอาจให้ยาต้านไวรัสทีเ่รียกว่าไรโบวิรินแก่คุณ

รับเท่าไหร่คะ
ปริมาณที่แนะนําคือหนึ่งเม็ดวันละสองครั้ง ใช้เวลาหนึ่งเม็ดในตอนเช้าและหนึ่งเม็ดในตอนเย็น

วิธีรับประทาน
-
-
-

ทานยาเม็ดพร้อมอาหาร ประเภทของอาหารไม่สําคัญ กลืนเม็ด
ทั้งหมดด้วยนํ้า
ห้ามเคี้ยว บด หรือทําลายเม็ดเนื่องจากอาจมีรสขม

Exviera ใช้เวลานานแค่ไหนสําหรับ
คุณจะใช้ Exviera เป็นเวลา 8, 12 หรือ 24 สัปดาห์ แพทย์ของคุณจะบอกคุณว่าการรักษาของคุณจะใช้เวลานาน
แค่ไหน อย่าหยุดใช้ Exviera เว้นแต่แพทยจ์ะแจ้งให้คุณทราบ มันสําคัญมากที่คุณต้องทําการรักษาอย่างครบถ้วน 
นี้จะช่วยให้ยามีโอกาสทีด่ีที่สุดในการล้างการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี
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หากคุณใช้ Exviera มากกว่าที่ควร
หากคุณเผลอกินยาเกินขนาดที่แนะนํา คุณควรติดต่อแพทย์หรือไปโรงพยาบาลที่ใกลท้ี่สุดทันที เก็บชุดยาไว้กับคุณ
เพื่อให้คุณสามารถอธิบายสิ่งทีคุ่ณได้รับได้อย่างง่ายดาย

หากคุณลืมทาน Exviera
มันเป็นสิ่งสําคัญที่จะไมพ่ลาดปริมาณของยานี้ หากคุณพลาดการทานยาและเป็น:
-
-

มากกว่า 6 ชั่วโมงจนถึงมื้อต่อไปของคุณ - ทานยาที่ไม่ได้รับโดยเร็วที่สุด น้อยกว่า 6 ชั่วโมงจนกว่าจะถึงมื้อ
ต่อไป - อย่ากินยาที่ลืมไป ให้ทานยาต่อไปตามปกติพร้อมกับอาหาร

อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยปริมาณทีล่ืม
หากคุณมีคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ยานี้ โปรดติดต่อแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

เช่นเดียวกับยาทั้งหมด ยานีส้ามารถทําให้เกิดผลข้างเคียงได้ แม้ว่าจะไม่ใชทุ่กคนที่ได้รับก็ตาม

หยุดใช้ Exviera และพูดคุยกับแพทยข์องคุณหรือรับความช่วยเหลือทางการแพทย์ทันทีหากเกิด
เหตุการณ์ต่อไปนี:้

ผลข้างเคียงเมื่อใช้ Exviera ร่วมกับ ombitasvir/paritaprevir/ritonavir โดยมีหรือไม่มี 
ribavirin:
ไม่ทราบความถี่:ไม่สามารถประมาณตามข้อมูลที่มีอยู่ได้
- อาการแพ้อย่างรุนแรง อาการอาจรวมถึง: o

o
o
o

ปัญหาตับแย่ลง อาการรวมถึง: o

o
o
o
o

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก
อาการวิงเวียนศีรษะหรือเวียนศีรษะซึ่งอาจเกิดจากความดันโลหิตตํ่า อาการบวม
ที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้นหรือลําคอ
ผื่นและคันของผิวหนัง

-
รู้สึกไม่สบาย (คลื่นไส้) ป่วย (อาเจียน) หรือเบื่ออาหาร สังเกต
อาการผิวหรือตาเหลือง
ปัสสาวะสเีข้มกว่าปกติ สับสน

สังเกตอาการบวมที่บริเวณท้องของคุณ

บอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณสังเกตเห็นผลข้างเคียงใด ๆ ต่อไปนี้:

ผลข้างเคียงเมื่อใช้ Exviera ร่วมกับ ombitasvir/paritaprevir/ritonavir: 
สามัญ:อาจส่งผลกระทบถึง 1 ใน 10 คน
-อาการคัน
หายาก:อาจส่งผลกระทบถึง 1 ใน 1,000 คน
- อาการบวมของชั้นผิวหนังซึ่งอาจส่งผลต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย รวมทั้งใบหน้า ลิ้น หรือลําคอ และ

อาจทําให้กลืนหรือหายใจลําบาก (angioedema)

ผลข้างเคียงเมื่อใช้ Exviera และ ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ร่วมกับ ribavirin: 
พบบ่อยมาก:อาจส่งผลกระทบมากกว่า 1 ใน 10 คน
-
-
-
-
-
-
ทั่วไป:อาจส่งผลกระทบถึง 1 ใน 10 คน
-
-

รู้สึกเหนื่อยมาก (อ่อนเพลีย) 
รู้สึกไม่สบาย (คลื่นไส้)
อาการคัน
ปัญหาในการนอนหลับ (นอนไมห่ลับ)
รู้สึกอ่อนแอหรือขาดพลังงาน (อาการอ่อนเปลี้ยเพลียแรง) 
ท้องเสีย

โรคโลหิตจาง (จํานวนเซลลเ์ม็ดเลือดแดงตํ่า) 
อาเจียน
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ผิดปกติ:อาจส่งผลกระทบถึง 1 ใน 100 คน
-การคายนํ้า
หายาก:อาจส่งผลกระทบถึง 1 ใน 1,000 คน
- อาการบวมของชั้นผิวหนังซึ่งอาจส่งผลต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย รวมทั้งใบหน้า ลิ้น หรือลําคอ และ

อาจทําให้กลืนหรือหายใจลําบาก (angioedema)

การรายงานผลข้างเคียง
หากคุณไดร้ับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงทีอ่าจเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้
ระบไุว้ในเอกสารฉบับนี้ คุณสามารถรายงานผลข้างเคียงได้โดยตรงผ่าน

โดยการรายงานผลข้างเคียง คุณสามารถช่วยใหข้้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของ
ระบบการรายงานระดับประเทศ

อยู่ในภาคผนวก V.
ยานี้

5. วิธีเก็บ Exviera

เก็บยานี้ให้พ้นสายตาและมือเด็ก

ห้ามใชย้าหลังจากวันหมดอายุซึ่งระบุไว้บนกล่องหลังจาก 'EXP' วันหมดอายุหมายถึงวันสุดท้ายของเดือนนั้น

ยานี้ไม่ต้องการเงื่อนไขการจัดเก็บพิเศษใด ๆ

อย่าทิ้งยาผ่านทางนํ้าเสียหรือของเสียในครัวเรือน ถามเภสัชกรของคุณถึงวิธทีิ้งยาที่คุณไม่ได้ใช้อีกต่อไป 
มาตรการเหล่านีจ้ะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม

6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ

สิ่งที่ Exviera ประกอบด้วย
-
-

แต่ละเม็ดประกอบด้วยดาซาบเูวียร์ 250 มก. (ในรูปของโซเดียมโมโนไฮเดรต
) ส่วนผสมอื่นๆ ได้แก่
- แกนเม็ดยา: ไมโครคริสตัลลีน เซลลูโลส (E 460(i)), แลคโตสโมโนไฮเดรต, โคโพวิโดน, โซเดียมครอสคาร์เมลโลส, 

ซิลิกาปราศจากคอลลอยด์ (E 551), แมกนเีซียมสเตียเรต (E 470b) การเคลือบฟิล์มแท็บเล็ต: โพลี (ไวนิล
แอลกอฮอล)์ (E 1203) ไททาเนียมไดออกไซด์ (E 171) มาโครกอล (3350) แป้งโรยตัว (E 553b) เหล็กออกไซดส์ี
เหลือง (E 172) เหล็กออกไซด์สแีดง (E 172) และเหล็ก ออกไซดส์ีดํา (E 172)

-

สิ่งที่ Exviera ดูเหมือนและเนื้อหาของแพ็ค
เม็ดยา Exviera เป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์มรูปไขส่ีเบจ ขนาด 14.0 มม. x 8.0 มม. ทําเครื่องหมายด้วย "AV2" เม็ด 
Exviera บรรจใุนแผ่นฟอยลท์ี่มี 2 เม็ด แต่ละกล่องบรรจุ 56 เม็ด (กล่องหลายแพ็คบรรจุภายใน 4 กล่อง 14 เม็ด
)

ผู้ถือใบอนุญาตการตลาดและผู้ผลิต AbbVie 
Deutschland GmbH & Co. KG Knollstrasse

67061 ลดุวิกสฮ์าเฟิน
เยอรมนี

สําหรับข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับยานี้ โปรดติดต่อตัวแทนในพื้นทีข่องผู้ถือสิทธิ์การตลาด:

เบลเยียม/เบลเยียม/เบลเยียม 
AbbVie SA
โทร/โทร: +32 10 477811

Lietuva
AbbVie UAB
โทร: +370 5 205 3023

บัลการยีา
อาบีอโีอดี

ลักเซมเบิร์ก/ลักเซมเบิร์ก
AbbVie SA
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ชื่อ: +359 2 90 30 430 เบลเยียม/เบลเยียม
โทร/โทร: +32 10 477811

เชสกา รีพับลิกา
AbbVie sro
โทร: +420 233 098 111

Magyarorszag
AbbVie Kft.
โทร.: +36 1 455 8600

Danmark
AbbVie A/S
Tlf: +45 72 30-20-28

มอลตา
VJSalomone Pharma Limited 
โทร: +356 22983201

Deutschland
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG โทรศัพท์
: 00800 222843 33 (gebührenfrei) โทรศัพท์: 
+49 (0) 611 / 1720-0

เนเธอร์แลนด์
AbbVie BV
โทร: +31 (0)88 322 2843

Eesti
AbbVie OÜ
โทร: +372 623 1011

นอร์เวย์
AbbVie AS
Tlf: +47 67 81 80 00

Ελλάδα
AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 
Τηλ: +30 214 4165 555

ออสเตอร์ไรช์
AbbVie GmbH
โทร: +43 1 20589-0

สเปน
AbbVie สเปน SLU
โทรศัพท์: +34 91 384 09 10

Polska
AbbVie Polska Sp. z oo 
โทรศัพท์: +48 22 372 78 00

ฝรั่งเศส
AbbVie
โทร: +33 (0)1 45 60 13 00

โปรตุเกส
AbbVie, Lda.
โทร: +351 (0)21 1908400

ฮรวัตสกา
AbbVie doo
โทร: +385 (0)1 5625 501

โรมาเนียน
AbbVie SRL
โทร: +40 21 529 30 35

ไอร์แลนด์
AbbVie Limited
โทร: +353 (0)1 4287900

สโลวเีนีย
AbbVie Biofarmacevtska družba doo 
โทรศัพท์: +386 (1)32 08 060

เกาะ
ผู้เข้าชม
โทร: +354 535 7000

สาธารณรัฐสโลเวนสกา
AbbVie sro
โทร: +421 2 5050 0777

อิตาลี
AbbVie Srl
โทร: +39 06 928921

ซูโอมิ/ฟินแลนด์
AbbVie Oy
หมายเลขโทรศัพท์: +358 (0)10 2411 200

προς
Lifepharma (ZAM) Ltd 
Τηλ: +357 22 34 74 40

Sverige
AbbVie AB
โทร: +46 (0)8 684 44 600

ลัตวจิา
AbbVie SIA
โทร: +371 67605000

สหราชอาณาจักร (ไอร์แลนด์เหนือ) AbbVie 
Deutschland GmbH & Co. KG โทร: +44 
(0)1628 561090
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แผ่นพับนีไ้ด้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดใน

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับยานี้มีอยู่ในเว็บไซต์ European Medicines Agency: http://
www.ema.europa.eu .
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