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บทคัดย่อ
การติดเชื้อเอชไอวีจาเป็ นต้องได้รบั การดูแลแบบโรคเรือ้ รังที่ต้องกินยาต้านเอชไอวีต่อเนื่องตลอดชีวติ ปั จจุบนั การ
รักษาด้วยยาต้านเอชไอวีมปี ระสิทธิภาพสูง แต่สงิ่ ทีต่ อ้ งเฝ้ าระวังคือการดือ้ ยา การเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ในระยะยาว และการ
เกิดอันตรกิริยา บทความนี้กล่าวถึ งอันตรกิริยาที่สาคัญของยาต้านเอชไอวีเพื่อเป็ นข้อมูลในการใช้ยาให้ปลอดภัยและเกิด
ประสิทธิผลต่อไป มีรายงานการเกิดอันตรกิรยิ าระหว่างยาต้านเอชไอวีกบั ยาอื่นหรือสมุนไพรเนื่องจากยาต้านเอชไอวีส่วนใหญ่
เป็ น substrate, ตัวยับยัง้ หรือ ตัวเหนี่ยวนาเอนไซม์ cytochrome P450 (CYP) และ drug transporter เช่น P-glycoprotein (Pgp) ตัวอย่างการเกิดอันตรกิรยิ าระหว่างยากับยาทีม่ คี วามสาคัญ คือ การเกิดภาวะหลอดเลือดหดตัวรุนแรง (ergotism) ในคนที่
ใช้ยาต้านเอชไอวีทป่ี ระกอบด้วย protease inhibitors (PIs) หรือ efavirenz ร่วมกับยาต้านไมเกรนกลุ่ม ergot ซึง่ ทาให้มขี อ้ ห้าม
ใช้ยาดังกล่าวร่วมกัน นอกจากนี้การเกิดอันตรกิรยิ าอาจเป็ นสาเหตุทาให้การรักษาล้มเหลวได้ เช่น การเกิดอันตรกิรยิ าระหว่าง
ยายับยัง้ การหลังกรดกลุ
่
่ม proton pump หรือยากลุ่ม H2 - receptor antagonist หรือยาลดกรดร่วมกับยาต้านเอชไอวีทต่ี ้องการ
ภาวะเป็ นกรดในการเดินอาหารเพื่อช่วยในการดูดซึมทีด่ ี เช่น atazanavir หรือ rilpivirine มีผลลดการดูดซึมยาต้านเอชไอวีซ่งึ
อาจส่งผลให้เกิดการรักษาล้มเหลวได้ สาหรับอันตรกิรยิ าระหว่างยาต้านเอชไอวีกบั ผลิตภัณฑ์สาหรับการรักษาแบบผสมผสาน
และการรักษาทางเลือกซึง่ ได้แก่ สมุนไพรพบว่ามีรายงานจากัด ตัวอย่างทีม่ รี ายงาน ได้แก่ St.John’s wort ซึง่ ใช้บรรเทาอาการ
ซึม เศร้า และเป็ น ตัว เหนี่ ย วน าของเอนไซม์ CYP3A4 ที่ใ ช้ใ นการแปรสภาพยาต้า นเอชไอวีก ลุ่ ม non-nucleotide reverse
transcriptase และ PIs จึงไม่แนะนาให้ใช้ร่วมกัน จากการทีไ่ ม่พบรายงานอันตรกิรยิ าของสมุนไพรชนิดอื่น ๆ กับยาต้านเอชไอวี
ดังนัน้ แพทย์และเภสัชกรควรแนะนาผูท้ ร่ี บั ประทานยาต้านเอชไอวี ให้หลีกเลีย่ งการใช้สมุนไพรรวมทัง้ ยาอื่นร่วม ถ้าจาเป็ นต้อง
ใช้ร่วมกันและคาดว่าอาจเกิดอันตรกิรยิ าทีม่ คี วามสาคัญทางคลินิก ควรมีการตรวจวัดระดับยาต้า นเอชไอวีในเลือด เพื่อป้ องกัน
การรักษาล้มเหลวหรือเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ทร่ี ุนแรง
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Abstract
HIV infection needs to be treated as a chronic disease with lifelong antiretroviral therapy (ART). At present,
ART is highly effective; however, close monitoring of drug resistance, long- term adverse drug reactions and drug
interactions is needed. This review provides information regarding important antiretroviral drug (ARVs) interactions for
safe and efficient use of drugs. Interactions between ARVs and other medications or herbs were reported, since most
ARVs are substrates, inhibitors, or inducers of the cytochrome P450 ( CYP) isozymes, and drug transporter such as
P-glycoprotein (P-gp). An example of drug-drug interactions considered crucial is serious vasospasm (ergotism) in
patients receiving ARVs containing protease inhibitors (PIs) or efavirenz concomitant with antimigraine, ergot alkaloids,
leading to contraindication. In addition, interactions can result in treatment failure. For example, the interaction between
acid reducing agents such as proton pump inhibitors, H2 - receptor antagonist, or antacids taken concomitantly with
ARVs that require gastric acidity for optimal absorption (e.g. atazanavir, rilpivirine), result in decreased absorption of
ARVs and increase the likelihood of treatment failure. Interactions between ARVs and products for complementary
and alternative medicine, mainly herbs, are rarely reported. For example, St. John’s wort, used for relieving depression,
is an inducer of the CYP 3A4 enzyme which metabolizes non- nucleotide reverse transcriptase and PIs, therefore,
concomitant use is not recommended. Since interactions between other herbs and ARVs have not been reported,
physicians and pharmacists should suggest that patients taking ARVs should avoid taking herbs as well as other
medications. If these are needed, and significant drug interactions are anticipated, monitoring of ARV blood level
should be performed to prevent treatment failure or serious adverse drug reactions.
Keywords: antiretroviral drugs, drug interactions, adverse drug reaction, pharmaceutical care

บทนา
การรักษาเอชไอวีจาเป็ นต้องใช้ยาต้านเอชไอวี
สูตรประสิทธิภาพสูง (highly active antiretroviral therapy
: HAART) คือ การใช้ย าอย่ า งน้ อ ย 3 ชนิ ด ร่ ว มกัน และ
ผูป้ ่ วยต้องมีความร่วมมือในการใช้ยาทีไ่ ม่ต่ากว่าร้อยละ 95
เพื่อให้ยามีประสิทธิภาพในการยับยัง้ การเจริญของไวรัสให้
ได้มากที่สุดจนตรวจไม่พบและให้นานที่สุด ปั จจุบนั การ
เข้าถึงยาต้านเอชไอวีและเกณฑ์ในการรักษาที่ให้เริม่ ยาที่

ทุกระดับเม็ดเลือดขาว CD4 ทาให้ผู้ป่วยเข้าสู่การรักษาที่
เร็วขึน้ ช่วยให้ผปู้ ่ วยเอชไอวีมชี วี ติ ยืนยาว ลดการเจ็บป่ วย
ทัง้ ทีส่ มั พันธ์กบั โรคเอดส์ (AIDS-related illness) และทีไ่ ม่
สัมพันธ์กบั โรคเอดส์ (non AIDS-related illness) อย่างไร
ก็ตาม ผู้ป่วยจะต้องรับประทานยาสม่ าเสมอและต่ อเนื่ อง
ทุกวัน เมื่อผูป้ ่ วยเกิดการเจ็บป่ วยด้วยโรคอื่นร่วมด้วยและ
จ าเป็ น ที่จ ะต้อ งได้ร ับ การรัก ษาด้ว ยยา จึง มีโ อกาสเกิด
อันตรกิริยาระหว่างยากับยา ในผู้ป่วยบางรายก็เลือกใช้
สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทีป่ ระกอบด้วยสาร
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ตารางที่ 1. กระบวนการกาจัดยาออกจากร่างกาย (การ
แปรสภาพยาและการขับยา) ของกลุ่ม nucleoside reverse
transcriptase inhibitors (1)
ชื่อยา
กระบวนการกาจัดยา
ออกจากร่างกาย
Abacavir
Alcohol dehydrogenase,
Glucuronidation
Didanosine
กาจัดทางไต
Emtricitabine
กาจัดทางไต
Lamivudine
กาจัดทางไต
Stavudine
กาจัดทางไต
Tenofovir disoproxil
กาจัดทางไต
fumarate
Zidovudine
Glucuronidation
สกัดสมุนไพรร่วมกับการรับประทานยาต้านเอชไอวี ผลที่
ตามมาคืออาจเกิดความเป็ นพิษจากยาต้านเอชไอวีหรือ
จากยาหรือสมุนไพรทีใ่ ช้ร่วมกันมากขึน้ ในทางตรงกันข้าม
หากอันตรกิรยิ ามีผลลดระดับยาต้านเอชไอวี อาจส่งผลทา
ให้ไม่สามารถยับยัง้ ไวรัสได้ตามเป้ าหมาย ทาให้การรักษา
ล้มเหลวและนามาซึง่ การดือ้ ยาของเชือ้ ไวรัสในทีส่ ดุ
การเกิดอันตรกิรยิ าระหว่างยาต้านเอชไอวีกบั ยา
แผนปั จจุบนั หรือสมุนไพร สามารถเกิดได้ทงั ้ ทางด้านเภสัช
พลศาสตร์ และด้า นเภสัช จลนศาสตร์ โดยเฉพาะอัน ตร
กิรยิ าทางเภสัชจลนศาสตร์มโี อกาสเกิดได้สูงเนื่องจากยา
ต้านเอชไอวีโดยเฉพาะยากลุ่ ม non-nucleoside reverse

transcriptase inhibitors ( NNRTIs) แ ล ะ ย า ใ น ก ลุ่ ม
protease inhibitors (PIs) ส่วนใหญ่เป็ น substrate หรือถูก
แ ป ร ส ภ า พ โ ด ย เ อ น ไ ซ ม์ cytochrome P450 ( CYP)
นอกจากนี้ยาต้านเอชไอวีบางชนิดยังเป็ น substrate ของ
drug transporter protein เช่น P-glycoprotein (P-gp) และ
อาจเป็ นตัวเหนี่ยวนา (inducer) หรือตัวยับยัง้ (inhibitor)
เอนไซม์ ท่ี ท าหน้ า ที่ ใ นการแปรสภาพยา และ drug
transporter protein อีกด้วย ทาให้มโี อกาสเกิดอันตรกิรยิ า
กับ ยาอื่น ๆ ได้ม าก ส่ว นยาในกลุ่ ม nucleotide reverse
transcriptase inhibitors (NRTIs) ไม่ ไ ด้ แ ปรสภาพด้ ว ย
เอนไซม์ CYP ตารางที่ 1-5 แสดงกระบวนการหลักในแปร
สภาพยาหรือการก าจัด ยาต้า นเอชไอวีอ อกจากร่างกาย
รวมถึง โปรตีน ที่เ กี่ยวข้อ ง เช่ น drug transporter ในการ
ก าจัด ยาและฤทธิใ์ นการเป็ น ตัว เหนี่ ย วน าหรือ ตัว ยับ ยัง้
เอนไซม์หรือโปรตีนของยาต้านเอชไอวี จาแนกตามกลุ่ม
ยาต้านเอชไอวี เพื่อเป็ นข้อมูลพืน้ ฐานทางทฤษฎีในการทา
ความเข้าใจ และคาดคะเนโอกาสเกิดอันตรกิรยิ าระหว่างยา
หรือผลทีอ่ าจเกิดขึน้ กรณีมกี ารใช้ยาดังกล่าวร่วมกัน
สาหรับ P-gp นัน้ เป็ นโปรตีนที่แทรกอยู่บริเวณ
เยื่อหุ้มเซลล์ (transmembrane protein) ทาหน้าทีค่ วบคุม
การส่งผ่านสารออกจากเซลล์ (efflux transporter) โดย Pgp จั ด เ ป็ น drug transporters ใ น ก ลุ่ ม ATP- blinding
cassette (ABC) superfamily P-gp มีหน้าทีแ่ ตกต่างกันไป
ขึน้ อยู่กบั ตาแหน่ งทีพ่ บ เช่น P-gp ทีเ่ ซลล์ผนังลาไส้มนี ้าที่
ควบคุมปริมาณยาที่ดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย โดยการขับยาที่
ผ่านเข้ามาในเซลล์ผนังลาไส้แล้วบางส่วนทิง้ ออกไปในช่อง
ทางเดินอาหาร (lumen) ทาให้ยาไม่ถูกดูดซึม ในทานอง

ตารางที่ 2. เอนไซม์ ท่ีใ ช้ใ นการแปรสภาพยาและความสามารถในการเหนี่ ย วน าหรือ ยับ ยัง้ เอนไซม์ CYP และ drug
transporters ของยากลุ่ม non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (1, 2)
ชื่อยา
Substrate
ตัวเหนี่ยวนา
ตัวยับยัง้
Delavirdine
CYP3A4
CYP3A4
Efavirenz
CYP2A6, CYP3A4
CYP3A4,CYP2B6
CYP2C9,CYP2C19, CYP3A4
CYP2B6 (major)
Etravirine
CYP3A4
CYP3A4 (weak)
CYP2C9, CYP2C19 (weak),
CYP2C9, CYP2C19
P-gp
P-gp (weak)
Nevirapine
CYP3A4, CYP2B6
CYP3A4, CYP2B6
CYP3A4*
Rilpivirine
CYP3A4
P-gp: P-glycoprotein
*ไม่ใช่กลไกหลักในการเกิดอันตรกิรยิ า (1)
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ตารางที่ 3. drug transporter และเอนไซม์ทใ่ี ช้ในการแปร
สภาพหรือกาจัดยากลุ่ม entry inhibitors (1, 2)
ชื่อยา
การแปรสภาพ/การกาจัดยา
Enfuvirtide
Non-NADPH dependent hydrolysis
Maraviroc
CYP3A4 and P-gp substrate
NADPH: Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate
เดียวกัน P-gp ในไตและตับช่วยควบคุมปริมาณยาในเลือด
โดยการขับยาจากเซลล์ผวิ ใน proximal tubule ของไต หรือ
เซลล์ผวิ ในท่อน้ าดีของตับ ออกสู่ proximal tubule และท่อ
น้ าดี ตามลาดับ ส่งผลให้ปริมาณยาในเลือดลดลง ในขณะ
ที่ P-gp บนผิ ว เซลล์ บุ ผ นั ง ของ blood brain barrier มี
หน้าทีจ่ ากัดหรือควบคุมปริมาณการผ่านของยาเข้าสูส่ มอง
โดยการส่ ง ผ่ า นโมเลกุ ล ยาที่ ผ่ า นเข้า ไปถึง blood brain
barrier กลับคืนไปสูห่ ลอดเลือด เป็ นต้น (1) สาหรับยาต้าน
เอชไอวี นั ้น ยาในกลุ่ ม PIs บางตั ว นอกจากจะเป็ น
substrate ของ P-gp แล้วยังพบว่า อาจมีผลเหนี่ยวนาการ
ทางานหรือยับยัง้ การทางานของ P-gp ร่วมด้วย ในขณะที่
ยาในกลุ่ม NNRTIs ไม่พบว่า เป็ น substrate ของ P-gp ซึง่
จากข้อมูลดังกล่าวอาจช่วยอธิบายได้ว่าเหตุใด rifampicin
ซึง่ มีฤทธิเหนี
์ ่ยวนาทัง้ เอนไซม์ CYP และ P-gp จึงลดระดับ

ยาต้ า นเอชไอวี ก ลุ่ ม PIs มากกว่ า ยาในกลุ่ ม NNRTIs
ส า ห รั บ ย า กลุ่ ม PIs ไ ด้ แ ก่ ย า amprenavir แ ละ ยา
tipranavir มีฤทธิเหนี
์ ่ยวนาหรือเพิม่ การทางานของ P-gp
ส่วน ritonavir มีผลยับยัง้ เอนไซม์ CYP และ P-gp จึงทาให้
ยาที่ไ ด้ร ับ ร่ ว มถู ก ดูด ซึม ได้ม ากขึ้น จากฤทธิย์ บั ยัง้ P-gp
ในทางเดินอาหาร โดยมีรายงานการให้ ritonavir ร่วมกับ
digoxin ซึ่ ง เป็ น substrate ของ P-gp พบว่ า ระดั บ ยา
digoxin เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 29 (1) สาหรับยา etravirine ซึง่ เป็ น
ยาในกลุ่ม NNRTIs ไม่ได้เป็ น P-gp substrate แต่ มีฤทธิ ์
เหนี่ยวนา P-gp อาจมีผลต่อระดับยาอื่นทีใ่ ห้ร่วมในอวัยวะ
เป้ าหมายได้ (2)
เนื่องจากยาต้านเอชไอวีมโี อกาสเกิดอันตรกิรยิ า
กับยาได้หลากหลายชนิดและผ่านหลายกระบวนการตามที่
ได้ก ล่ า วมาในเบื้อ งต้ น ดัง นั น้ ยาบางชนิ ด แม้ไ ม่ ไ ด้ถู ก
กล่าวถึงในบทความนี้หรือสืบค้นไม่พบรายงาน ก็อาจเกิด
อันตรกิรยิ าระหว่างยากับยาต้านเอชไอวีได้ ดังนัน้ ในการใช้
ยาอื่นร่วมกับยาต้านเอชไอวีควรใช้เท่าทีจ่ าเป็ น และหากมี
ความจ าเป็ น ที่จ ะต้ อ งใช้ย าร่ ว มกัน เภสัช กรควรสืบ ค้น
ข้อ มูลที่เกี่ยวกับอัน ตรกิริยาระหว่ างยาด้วยทุก ครัง้ โดย
ตรวจสอบจากฐานข้อมูลที่มีความน่ าเชื่อถืออย่างน้ อย 2
ฐานข้อมูลประกอบกัน เพื่อช่วยป้ องกันไม่ให้พลาดอันตร-

ตารางที่ 4 เอนไซม์ทใ่ี ช้ในการแปรสภาพยาและความสามารถในการเหนี่ยวนาหรือยับยัง้ เอนไซม์ CYP และ P-glycoprotein
ของยากลุ่ม protease inhibitors (1-3)
ชื่อยา
Substrate
ตัวเหนี่ยวนา
ตัวยับยัง้
Amprenavir
CYP3A4
P-gp
CYP3A4
Atazanavir
CYP3A4, P-gp
CYP3A4, P-gp, OATP
Darunavir
CYP3A4, P-gp
CYP3A4
Fosamprevir
CYP3A4, P-gp
CYP3A4, P-gp
Indinavir
CYP3A4
CYP3A4
Lopinavir
CYP3A4, P-gp
CYP3A4*, CYP2D6,
OATP
Ritonavir
CYP3A4, CYP2D6
CYP1A2, CYP3A4*, CYP2C8,
CYP3A4, CYP2D6 (น้อย
P-gp
CYP2C9,CYP2C19, UGT
กว่า), P-gp
Saquinavir
CYP3A4, CYP2D6
CYP3A4, OATP
Tipranavir
CYP3A4, P-gp
CYP1A2, CYP2C19, CYP3A4, P-gp CYP3A4, CYP2D6
CYP: cytochrome P450 superfamily, OATPs: Organic anion transport polypeptides, P-gp: P-glycoprotein
UGT: uridine diphosphate glucuronosyltransferase
*ผลจะขึน้ อยู่กบั ขนาดยา ระยะเวลาทีไ่ ด้รบั ritonavir และยาหรือ substrate ทีไ่ ด้รบั ร่วมกัน
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ตารางที่ 5. drug transporter และเอนไซม์ทใ่ี ช้ในการแปร
ส ภ า พ ห รื อ ก า จั ด ย า ก ลุ่ ม integrase strand transfer
inhibitors (1, 2)
ชื่อยา
Raltegravir
Dolutegavir

การแปรสภาพ/การกาจัดยา
UGT-mediated glucuronidation
UGT1A1- glucuronidation (major),
CYP3A4 (minor) and P-gp
substrate
Elvitegravir
CYP3A4 substrate
P-gp: P-glycoprotein, UGT: UGT: uridine diphosphate
glucuronosyltransferase
กิรยิ าที่สาคัญซึ่งอาจมีผลก่อให้เกิดความล้มเหลวของการ
รักษาหรือเกิดเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ทร่ี ุนแรงได้
บทความนี้ มี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ทบทวนและ
รวบรวมอันตรกิรยิ าทีส่ าคัญของยาต้านเอชไอวีกบั ยากลุ่ม
ทีม่ โี อกาสใช้ร่วมกันรวมทัง้ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสารสกัด
สมุนไพร ดังต่อไปนี้
1. ย า ล ด ไ ข มั น ก ลุ่ ม HMG- COA reductase
inhibitors
2. ยาฮอร์โมนคุมกาเนิด
3. ยายับยัง้ การหลังกรด
่
4. ยาต้านเชือ้ รา
5. ยาต้านวัณโรค
6. ยาต้านการแข็งตัวของเลือดและยาต้านการเกาะ
กันของเกล็ดเลือด
7. ยารักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
8. ยาต้านไมเกรน
9. ยากันชัก
10. ยาระงับอาการซึมเศร้า
11. ยาทาให้ง่วงซึมและยานอนหลับ
12. ยาต้านอาเจียน
13. ผลิตภัณฑ์การแพทย์แบบผสมผสานและ
การแพทย์ทางเลือก (complementary and
alternative medicine products)
ยาลดไขมันกลุ่ม HMG-CoA reductase inhibitors
ยาต้ า นเอชไอวีสูต รประสิท ธิภ าพสูง อาจท าให้
ผูป้ ่ วยเกิดภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ โดยเฉพาะผูท้ ไ่ี ด้รบั
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ยาสูตรที่ประกอบด้วย efavirenz หรือ lopinavir/ritonavir
ถึงแม้ว่าปั จจุปันจะมียาต้านเอชไอวีท่มี ผี ลต่อระดับไขมัน
น้อยกว่ายาต้านเอชไอวีตวั อื่น เช่น rilpivirine, atazanavir
หรือ darunavir แต่ยาเหล่านี้อาจไม่สามารถใช้ได้กบั ผูป้ ่ วย
ทุกคนเนื่องจากผูป้ ่ วยบางรายเกิดการแพ้ยา มีไวรัสทีด่ อ้ื ยา
หรือ ยา atazanavir และ darunavir เป็ นยาทางเลือกตาม
แนวทางการรักษาของประเทศไทย (4)
ยาลดไขมันกลุ่ม HMG-CoA reductase inhibitors
หรือที่เรียกว่ายากลุ่ม statins มีการใช้กนั อย่างกว้างขวาง
ในการรักษาภาวะไขมันในเลือดสูง อาการไม่พงึ ประสงค์ท่ี
สาคัญคือ พิษต่ อกล้ามเนื้อ (myotoxicity) ซึ่งผู้ป่วยอาจมี
อาการปวดกล้ามเนื้อเพียงเล็กน้อยหรือในบางรายอาการ
อาจรุนแรงถึงเสียชีวติ ได้ นอกจากนี้ยา simvastatin และ
lovastatin จะถู ก แปรสภาพด้ว ยเอนไซม์ CYP3A4 เป็ น
หลัก ดัง นั น้ เมื่อ มีก ารใช้ ย ากลุ่ ม statin เหล่ า นี้ ร่ ว มกับ
ritonavir ที่ ใ ห้ ร่ ว ม กั บ ย า ก ลุ่ ม PIs เ พื่ อ เ ป็ น
pharmacokinetic booster โดยทาให้ระดับยา PIs ทีใ่ ห้รว่ ม
มีระดับสูงขึน้ ใน booted PI regimens ซึ่ง ritonavir มีฤทธิ ์
ยับยัง้ CYP3A4 ทีแ่ รง จะมีผลทาให้ระดับยา statin เพิม่ ขึน้
เป็ น อย่ า งมาก และเพิ่ม โอกาสที่จะการเกิด อาการไม่พึง
ประสงค์ เช่น rhabdomyolysis มากขึน้ อีกด้วย (1)
จากการศึ ก ษาของ Fichtenbaum และคณะ
พ บ ว่ า ก า ร ใ ห้ saquinavir/ ritonavir ข น า ด 400/ 100
มิล ลิก รัม วัน ละ 2 ครัง้ ร่ ว มกับ pravastatin, simvastatin
และ atorvastatin ขนาด 40 มิ ล ลิ ก รัม วัน ละ 1 ครัง้ ใน
อาสาสมัครสุขภาพดี 14 คน ทาให้ปริมาณยาในร่างกาย
(โดยพิจารณาจากพืน้ ทีใ่ ต้กราฟของความเข้มข้นของยาก
ลุ่ ม statins ณ เ ว ล า ต่ า ง ๆ ห รื อ Area under the
concentration- time curve, AUC) ข อ ง ย า pravastatin
ลดลงร้อยละ 50, ปริมาณยา simvastatin เพิ่มขึ้นร้อยละ
3,059 และปริมาณยา atorvastatin เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 79 (5)
นอกจากนี้ มีร ายงานผู้ป่ วยเกิด อาการปวดเมื่อ ยตามตัว
ร่ ว มกับ อาการขาอ่ อ นแรง และมีร ะดับ creatine kinase
เพิ่มสูงขึ้น รวมทัง้ พบการเพิ่มขึน้ ของเอนไซม์ท่บี ่งชี้การ
ท างานของตับหลัง เริ่ม ใช้ ritonavir ขนาด 100 มิลลิก รัม
ร่วมกับ simvastatin 20 มิลลิกรัมอีกด้วย (6) ทัง้ นี้ในแนว
ทางการตรวจรัก ษาและป้ อ งกัน การติด เชื้อ เอชไอวีข อง
ประเทศไทยปี 2560 ระบุห้ามใช้ยา simvastatin ในผูป้ ่ วย
ทีร่ บั ประทานยากลุ่ม PIs โดยยาทีแ่ นะนาให้ใช้กรณีมภี าวะ
ไขมันในเลือดสูงสาหรับผูท้ ใ่ี ช้ยาต้านเอชไอวีกลุ่ม PIs คือ

atorvastatin โดยแนะน าให้ เ ริ่ม จากขนาดต่ า ก่ อ น และ
ขนาดยาสูงสุดทีใ่ ช้ไม่ควรเกิน 40 มิลลิกรัมต่อวัน หรือใช้ยา
rosuvastatin โดยเริม่ ด้วยขนาดต่าก่อนเช่นกัน และขนาด
ยาสูงสุดไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อวัน และแนะนาให้ปรับเพิม่
ขนาดยาลดไขมันตามเป้ าหมายในการรักษาของผูป้ ่ วยแต่
ละราย โดยพิจารณาถึงประโยชน์และความเสีย่ งในการเกิด
อาการไม่ พึง ประสงค์ ท่ีผู้ ป่ วยจะได้ ร ับ (4) นอกจากนี้
แนวทางการตรวจรักษาและป้ องกันการติดเชือ้ เอชไอวีของ
ประเทศไทยปี 2560 ยังแนะนาให้หลีกเลีย่ งการใช้ยากลุ่ม
fibrate ร่ ว มกับ ยากลุ่ ม statins ในขณะที่ผู้ป่วยได้รบั การ
รักษาด้วยยาต้านเอชไอวี อย่างไรก็ตามยา atorvastatin ที่
อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติคอื 40 มิลลิกรัมต่อเม็ด กรณีสงั ่
จ่ายยาร่วมกับยา PIs หากต้องการเริ่มต้นด้วยขนาด 10
มิลลิกรัม (หนึ่งในสีข่ องยาเม็ดขนาด 40 มิลลิกรัม) ผู้ป่วย
ทุกรายควรได้รบั คาอธิบายถึงความจาเป็ นทีจ่ ะต้องหักหรือ
แบ่งเม็ดยาลดไขมันตามทีแ่ พทย์สงอย่
ั ่ างเคร่งครัด และควร
แนะนาให้ผปู้ ่ วยกลับมาพบแพทย์หากมีอาการผิดปกติเช่น
มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยไม่ทราบสาเหตุ สาหรับ
ยาต้ า นเอชไอวีก ลุ่ ม NNRTIs เช่ น efavirenz นั น้ พบว่ า
การใช้ย าในขนาดสูง อาจมีผ ลลดระดับ ยา simvastatin,
atorvastatin, fluvastatin และ pravastatin ได้ ดังนัน้ กรณี
ใช้ร่วมกันอาจทาให้ตอ้ งใช้ยากลุ่ม statin นี้ในขนาดทีส่ งู ขึน้
เพื่อให้สามารถลดระดับไขมันได้ตามเกณฑ์ทต่ี ้องการ แต่
ไม่ควรเกินขนาดสูงสุดทีแ่ นะนาในคนทัวไป
่ (4)
ยาฮอร์โมนคุมกาเนิ ด
ยาคุมกาเนิดชนิดฮอร์โมนรวมอาจประกอบด้วย
estrogen หรือ progestin ซึ่ง ฮอร์ โ มนทัง้ สองชนิ ด จะถู ก
แปรสภาพผ่ า นเอนไซม์ CYP โดย ethinyl estradiol ถู ก
แปรสภาพผ่าน CYP3A4, CYP2C9 เป็ นหลัก นอกจากนี้
glucuronosyltransferases (UGTs) อาจมีบ ทบาทในส่วน
ของการแปรสภาพยาร่วมด้วยเช่นเดียวกับ P-gp
ส าหรับ เอนไซม์ CYP3A4 นั น้ มีบ ทบาทในการ
แปรสภาพ progestin หลายชนิ ด เช่ น etonogestrel,
levonorgestrel, medroxy progesterone acetate,
norelgestromin, norethindrone, norgestimate แ ล ะ
norgestrel อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม ก ร ณี ย า depot
medroxyprogesterone acetate แม้ ว่ า จะถู ก แปรสภาพ
ด้ว ย CYP3A4 แต่ อ ัน ตรกิริยาที่พบไม่มีความสาคัญทาง
คลินิกเมื่อให้ร่วมกับ CYP3A4 inducer เช่น nevirapine

ในผู้ป่วยที่มกี ารใช้ยาฮอร์โมนคุมกาเนิดร่วมกับ
ย า ก ลุ่ ม PIs ห รื อ ย า ก ลุ่ ม NNRTIs เ ช่ น efavirenz,
nevirapine และ cobicistat นัน้ อาจมีผลทาให้ระดับความ
เข้ ม ข้ น ของยาคุ ม ก าเนิ ด ในเลื อ ดมี ค วามแปรปรวน
(fluctuations) โดยพบได้ท งั ้ ในกรณี ใช้ยาคุ มก าเนิดแบบ
รับ ประทานและแบบฝั ง ตัว อย่ า งเช่ น มีร ายงานว่ า หาก
ได้ร ับ atazanavir อย่ า งเดีย ว (unboosted PI regimens)
ร่ ว มกั บ ethinyl estradiol ท าให้ ค่ า AUC ของ ethinyl
estradiol เพิม่ ขึน้ ร้อย 48 และค่า AUC ของ norethindrone
เพิ่มขึ้นร้อยละ 110 ในขณะที่ถ้าได้ยาฮอร์โมนคุมกาเนิด
ร่ ว ม กั บ atazanavir/ ritonavir พ บ ว่ า ค่ า AUC ข องยา
คุมกาเนิด ethinyl estradiol ลดลงร้อยละ 18 โดยเกิดจาก
ยา ritonavir ซึง่ นอกจากจะเป็ นตัวยับยัง้ ทีแ่ รงของเอนไซม์
3A แล้วยังมีรายงานว่ามีฤทธิเหนี
์ ่ ยวนาเอนไซม์ CYP3A
และ CYP2C9 ได้ (1, 3) ดังนัน้ จึงมีคาแนะนาว่า ในผูห้ ญิง
ที่ ร ับ ประทาน boosted PI regimens ควรแนะน าให้ ใ ช้
ethinyl estradiol ในขนาด 35 ไมโครกรั ม /วั น จึ ง จะมี
ประสิทธิภาพในการคุมกาเนิด สาหรับผูท้ ใ่ี ช้ unboosted PI
regimens สามารถใช้ ย าฮอร์ โ มนคุ ม ก าเนิ ด ที่มี ethinyl
estradiol 25-30 ไมโครกรัม /วัน ได้ (7) กรณี ก ารใช้ย า
ฮอร์ โ มนคุ ม ก าเนิ ด ร่ ว มกั บ ยา raltegravir, etravirine,
rilpivirine หรื อ maraviroc แม้ พ บการเกิ ด อั น ตรกิ ริ ย า
ระหว่างกันแต่ไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ (1) ดังนัน้ ในผูห้ ญิง
วัยเจริญพันธุ์ทุกคนที่ได้รบั ยาต้านเอชไอวีกลุ่ม PIs หรือ
กลุ่ม NNRTIs บุคคลากรทางการแพทย์ควรสอบถามเรื่อง
การคุ ม ก าเนิ ด และหากพบว่ า มีค วามจ าเป็ น ต้ อ งใช้ย า
ฮ อ ร์ โ ม น คุ ม ก า เ นิ ด ส า ม า ร ถ แ น ะ น า ใ ห้ ใ ช้
medroxyprogesterone ห รื อ ห่ ว ง อนา มั ย ( intrauterine
devices) อย่างไรก็ตามในผู้ติดเชื้อเอชไอวียงั ควรได้รบั
คาแนะนาให้ใช้ถุงยางอนามัยเพื่อคุมกาเนิดเป็ นทางเลือก
แรก นอกจากประโยชน์ เ พื่อ ตัว ผู้ ป่ วยเองแล้ ว ยัง ช่ ว ย
ป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้ เอชไอวีอกี ด้วย
ยายับยัง้ การหลังกรด
่
ยายับยัง้ การหลังกรดและยาลดกรดเมื
่
่อใช้ร่วมกับ
ยาต้านเอชไอวีอาจมีผลลดการดูดซึมของยาต้านเอชไอวี
เนื่องจากทาให้ความเป็ นกรดในกระเพาะอาหารลดลงซึ่ง
อาจมีผลต่อการละลาย และลดการดูดซึมตัวของยาต้านเอช
ไอวี เช่น atazanavir และ rilpivirine ได้ โดยมีการศึกษาที่
พบว่า การใช้ lansoprazole ร่วมกับ atazanavir จะส่งผล
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ลดค่ า AUC ของยา atazanavir ลงถึ ง ร้ อ ยละ 98 (1)
อย่างไรก็ตามมีการศึกษาในอาสาสมัครสุขภาพดีท่ี พบว่า
การใช้ atazanavir ร่ ว มกั บ omeprazole ในขนาด 20
มิลลิกรัมต่ อวัน แม้ว่าทาให้ค่า AUC ลดลงร้อยละ 42-46
แต่ระดับยาที่ต่ าสุดของ atazanavir ยังคงสูงกว่าค่า EC90
ต่ อ wild-type HIV ถึ ง 10 เท่ า โดย omeprazole แบบ
รับประทานขนาด 20 มิลลิกรัมต่อวันนัน้ มีผลต่อระดับยา
ต้ า นเอชไอวีน้ อ ยกว่ า ขนาด 40 มิล ลิก รัม ต่ อ วัน (8) แต่
ค าแนะน าเกี่ย วกับ การใช้ ย าต้ า นเอชไอวีส่ ว นใหญ่ ไ ม่
แนะนาให้ใช้ยา rilpivirine หรือ atazanavir ร่วมกับยากลุ่ม
ยั บ ยั ้ ง proton pump เ นื่ อ ง ม า จ า ก ย า ใ น ก ลุ่ ม นี้ มี
ประสิท ธิภ าพสูง ในการยับ ยัง้ การหลัง่ กรดในกระเพาะ
อาหาร และมีผลเพิม่ pH เป็ นเวลานาน (2, 4) อย่างไรก็
ตาม การศึ ก ษาในอาสาสมัค รสุ ข ภาพดี พ บว่ า เภสัช
จลนศาสตร์ของยา darunavir/ritonavir ไม่เปลีย่ นแปลงเมื่อ
อาสาสมั ค รได้ ร ั บ ยา omeprazole ร่ ว มด้ ว ย ดั ง นั ้น ยา
darunavir/ritonavir จึงอาจเป็ นยาต้านเอชไอวีทางเลือกใน
ผูท้ จ่ี าเป็ นต้องใช้ยายับยัง้ proton pump (1)
นอกจากนี้ยงั พบการเกิดอันตรกิรยิ าระหว่างยา
ยับยัง้ การหลังกรดกลุ
่
่ม H2 blocker เช่น ranitidine กับยา
ต้านเอชไอวี เช่น atazanavir และ rilpivirine แต่สามารถ
หลีก เลี่ย งการเกิด อัน ตรกิริย าดัง กล่ า วได้ ตัว อย่ า งเช่ น
แนะน าให้ ร ั บ ประทานยา rilpivirine ก่ อ นยากลุ่ ม H2
blocker 2 ชัวโมง
่
หรือหลังรับประทานยากลุ่ม H2 blocker
แล้ว 12 ชัวโมง
่
(2, 4)
ดังนัน้ เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ควรให้
ข้อมูลแก่ผทู้ ไ่ี ด้รบั ยาต้านเอชไอวีเกีย่ วกับโอกาสในการเกิด
อัน ตรกิริย ากับ ยายับ ยัง้ การหลัง่ กรด เนื่ อ งจากภาวะไม่
สบายท้อง (dyspepsia) หรือโรคแผลในทางเดินอาหารเป็ น
ภาวะทีพ่ บได้บ่อย และผูป้ ่ วยมักเลือกซือ้ ยามารับประทาน
เองหรือ รัก ษาภาวะนี้ ท่ีโ รงพยาบาลอื่น โดยอาจไม่ได้ให้
ข้อมูลแก่ผทู้ าการรักษาว่ากาลังรับประทานยาต้านเอชไอวี
อยู่ อันตรกิรยิ านี้อาจนามาสู่การรักษาทีล่ ้มเหลว และเกิด
ปั ญหาเรื่องการดือ้ ยาต้านเอชไอวีตามมาได้
ยาต้านเชื้อรา
ยาต้ า นเชื้ อ รากลุ่ ม azole เช่ น fluconazole,
itraconazole, ketoconazole, voriconazole แ ล ะ
posaconazole มีคุณสมบัตใิ นการยับยัง้ เอนไซม์ CYP3A4
โดยเฉพาะ ketoconazole และ itraconazole ทีใ่ ช้เอนไซม์
CYP3A4 เป็ น เอนไซม์ห ลัก ในการแปรสภาพยาอีก ด้ว ย
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ดังนัน้ เมื่อผูป้ ่ วยได้รบั ยาดังกล่าวร่วมกับยาต้านเอชไอวีทม่ี ี
ผลเหนี่ยวนาเอนไซม์ CYP3A เช่น efavirenz, nevirapine
หรือ etravirine ระดับความเข้มข้นของยาต้านเชื้อรากลุ่ม
azole ในเลือ ดลดลงอย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติ ในทาง
ตรงกันข้าม ถ้าได้รบั ยาต้านเชือ้ ราดังกล่าวร่วมกับยากลุ่ม
PIs ที่มีคุณสมบัติยบั ยัง้ การทางานของเอนไซม์ CYP3A
เช่ น atazanavir, lopinavir และ ritonavir ก็จ ะมีผ ลท าให้
ระดับยาต้านเชื้อรากลุ่ม azole เพิ่มขึ้น (1, 9) ในยาต้าน
เชือ้ รากลุ่มนี้พบว่า ยา fluconazole ถูกขับออกทางไตเป็ น
ส่ว นใหญ่ มีเ พีย งส่ว นน้ อ ยที่ถู ก แปรสภาพด้ว ยเอนไซม์
CYP2D6 และเอนไซม์ CYP1A2 ดังนัน้ fluconazole จึงมี
โอกาสเกิดอันตรกิรยิ ากับยาต้านไวรัสเอชไอวีน้อยกว่ายา
ตัวอื่นในกลุ่มเดียวกัน (1)
ส าหรับ ยา voriconazole ที่ส่ ว นใหญ่ จ ะถู ก แปร
สภาพด้วยเอนไซม์ CYP2C19 มีเพียงส่วนน้อยที่ถูกแปร
สภาพผ่านเอนไซม์ CYP2C9 และเอนไซม์ CYP3A4 การ
ได้รบั voriconazole ร่วมกับ ritonavir (ซึง่ มีฤทธิเหนี
์ ่ยวนา
การทางานของเอนไซม์ CYP2C9 และเอนไซม์ CYP2C19)
ในขนาดสูงคือ 400 มิลลิกรัม วันละ 2 ครัง้ มีรายงานว่าทา
ให้ค่า AUC ของ voriconazole ลดลงถึงร้อยละ 82 แต่กรณี
ได้รบั ร่วมกับ ritonavir ในขนาดต่าคือ 100 มิลลิกรัม วันละ
2 ครัง้ พบว่า ค่า AUC ของ voriconazole จะลดลงเพีย ง
ร้ อ ย ล ะ 39 ดั ง นั ้ น จึ ง มี ค า แ น ะ น า ว่ า ใ น กา รรั ก ษ า
aspergillosis ทีร่ ุนแรง แพทย์อาจพิจารณาใช้ยาต้านเชือ้ รา
ชนิดอื่นร่วมด้วย จนกว่าจะมันใจว่
่ าระดับความเข้มข้นของ
ยา voriconazole อยู่ในช่วงรักษา (1)
ส า ห รั บ ย า amphotericin B ค ว ร ใ ช้ อ ย่ า ง
ระมัดระวังในผู้ป่วยที่ได้รบั tenofovir เนื่องจากอาจเสริม
ความเป็ นพิษต่ อ ไตเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มี
ความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดพิษต่อไตอยู่แล้วเช่น มีการทางานของ
ไตบกพร่อง โดยอาจหลีกเลีย่ งไปใช้ amphotericin B ทีอ่ ยู่
ในรู ป liposomal หรื อ ติ ด ตามการท างานของไตอย่ า ง
ใกล้ชดิ เมื่อจาเป็ นต้องใช้ยาร่วมกัน (1)
ยาต้านมาลาเรีย
สาหรับกลุ่มยาต้านมาลาเรียนัน้ ยา quinine จะ
ถู ก แปรสภาพด้ ว ยเอนไซม์ CYP3A4 ได้ เ ป็ น active
metabolite คื อ 3-hydroxyquinine เมื่ อ ได้ ร ั บ ยา quinine
ร่วมกับ ritonavir ซึ่งมีฤทธิย์ บั ยัง้ การทางานของเอนไซม์
CYP พบว่ า ท าให้ค่ า AUC ของยา quinine เพิ่ม ขึ้น 3-4
เท่า ดังนัน้ หากได้รบั ยาสองชนิดนี้ร่วมกัน แนะนาให้ลด

ขนาดยา quinine ลงร้อยละ 50 เพื่อป้ องกันการเกิดอาการ
ไม่พงึ ประสงค์หรือพิษต่อหัวใจ (cardiotoxicity) จากระดับ
ยา quinine ที่สูง ขึ้น สาหรับ กรณี ย า primaquine ซึ่ง ถู ก
แปรสภาพด้วยเอนไซม์ CYP3A4 เช่นกัน มีข้อ มูลในหนู
พบว่ า ระดับ ยา primaquine จะลดลงกรณี ไ ด้ร ับ ร่ ว มกับ
ritonavir ซึ่งอาจเกิดจากการที่ยา ritonavir มีคุณสมบัตทิ งั ้
เ ห นี่ ย ว น า แ ล ะ ยั บ ยั ้ง CYP3A4 แ ต่ อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม
ความสาคัญทางคลินิกของการเกิดอันตรกิรยิ าดังกล่าวยัง
ไม่ ท ราบชัด เจน เนื่ อ งจากปั จ จุ บ ัน ยัง ไม่ พ บการรัก ษา
ล้มเหลวจากการใช้ primaquine ร่วมกับ ritonavir สาหรับ
ยา chloroquine ทีถ่ ูกกาจัดในรูปเดิมทางปั สสาวะเป็ นส่วน
ใหญ่ ดังนัน้ โอกาสทีจ่ ะเกิดอันตรกิรยิ ากับยากลุ่ม PIs หรือ
NNRTIs จึงน้อยมาก (1)
ส า ห รั บ ย า ต้ า น เ อ ช ไ อ วี เ ช่ น efavirenz,
lopinavir/ ritonavir แ ล ะ atazanavir/ ritonavir พ บ ว่ า
สามารถส่งผลลดระดับยา atovaquone ลงได้ร้อยละ 75,
74 และร้อยละ 46 ตามลาดับ นอกจากนี้การใช้ยาต้านเอช
ไอวี ด ัง กล่ า วนี้ ร่ ว มกับ ยา praguanil จะท าให้ ร ะดับ ยา
praguanil ลดลงประมาณร้อยละ 40 โดยคาดว่าเกิดจาก
การเพิ่ม การแปรสภาพยา ผ่ า นการเหนี่ ย วน าปฏิกิริย า
glucuronidation และการเพิ่ ม การท างานของเอนไซม์
CYP2C19 ตามลาดับ แม้ว่า ยังไม่มขี อ้ มูลเกีย่ วกับผลทาง
คลิ นิ ก ของการเกิ ด อั น ตรกิ ริ ย าต่ อ กั น ของยา แต่ ค วร
พิจารณาเลือกใช้ยาต้านมาลาเรียชนิดอื่นแทนในผู้ป่วยที่
ไ ด้ รั บ ย า efavirenz ห รื อ booted- PIs เ ช่ น
lopinavir/ritonavir (1)
ยาต้านวัณโรค
Rifampin, rifapentine แ ล ะ rifabutin เ ป็ น ย า
ปฏิชวี นะกลุ่ม rifamycin ทีใ่ ช้ในการรักษาวัณโรค เนื่องจาก
มีโอกาสพบผูป้ ่ วยติดเชือ้ วัณโรคร่วมกับการติดเชือ้ เอชไอวี
ได้บ่อย จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องทราบเกี่ยวกับการเกิด
อันตรกิรยิ าระหว่างยาต้านวัณโรคกับยาต้านเอชไอวี
Rifampicin หรื อ rifampin เป็ นยาหลั ก ในการ
รักษาวัณโรค ยานี้สามารถเหนี่ยวนาการแปรสภาพยาผ่าน
กระบวนการ glucuronidation และการแปรสภาพยาทีผ่ ่าน
เอนไซม์ CYP3A4, CYP1A2, CYP2C9 และ CYP2C19
และ CYP2D6 นอกจากนี้ rifampicin ยังมีฤทธิเ์ หนี่ยวนา
P-gp ด้วย จึงมีผลลดระดับยาต้านเอชไอวีได้ห ลายชนิ ด

โดยเฉพาะยากลุ่ม PIs มีรายงานว่า การได้รบั ร่วมกับยา
rifampicin ทาให้ระดับยากลุ่ม PIs ลดลงถึงร้อยละ 80 (2)
การได้ ร ั บ rifampicin ร่ ว มกั บ lopinavir ท าให้
ระ ดั บ ย า lopinavir ลดลง ม า กกว่ า ร้ อ ย ละ 90 ห า ก
จาเป็ นต้องใช้ร่วมกัน ต้องใช้ ritonavir เป็ น booster และ
ปรับขนาดยาเพิม่ ขึน้ เป็ นสองเท่าของขนาดปกติ ซึง่ ผูป้ ่ วย
ส่วนใหญ่ทนต่อยาได้ดแี ต่อาจเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ทไ่ี ม่
รุนแรง เช่น มีอาการท้องเสียหรือคลื่นไส้อาเจียนเพิม่ มาก
ขึน้ (10) นอกจากนี้พบว่า ยา rifampicin มีผลลดค่า AUC
ของยา raltegravir ได้ประมาณร้อยละ 40 โดยสันนิษฐาน
ว่ า เ กิ ด จ า ก ก า ร ที่ ย า rifampicin มี ฤ ท ธิ เ์ ห นี่ ย ว น า
กระบวนการ glucuronidation จึงมีคาแนะนาให้เพิม่ ขนาด
ยา raltegravir เป็ น 800 มิ ล ลิ ก รัม วัน ละ 2 ครัง้ เมื่อ ใช้
ร่ ว มกับ ยา rifampicin ส าหรับ ยา isoniazid จะถู ก แปร
สภาพผ่านกระบวนการ acetylation ส่วนยา pyrazinamide
จะถู ก แปรสภาพโดย เอนไซม์อ่ืน ๆ ที่ไ ม่ ไ ช่ เอนไซม์
CYP3A4 และยา ethambutol จะถูกกาจัดออกจากร่างกาย
ผ่านทางไต ดังนัน้ จึงไม่พบการเกิดอันตรกิรยิ าทีส่ าคัญ (1)
สาหรับยาในกลุ่ม NNRTIs มีรายงานการศึกษา
พบว่า ยา rifampicin มีผลลดค่า AUC ของยา nevirapine
ร้อยละ 31- 46 ทาให้ผู้ป่วยบางรายมีระดับยา nevirapine
ต่ ากว่าระดับทีใ่ ช้ในการรักษา และมีผปู้ ่ วยทีเ่ กิดการรักษา
ล้มเหลวจากการใช้ยาร่วมกันได้ ในขณะทีย่ า rifampicin มี
ผลลดค่า AUC ของยา efavirenz ในอาสาสมัครสุขภาพดี
ลงร้อยละ 18 และลดลงร้อยละ 29.5 ในผู้ป่วยเอชไอวี (9)
การศึกษาในผู้ป่วยเอชไอวีพบว่า ผู้ท่ไี ด้รบั ยา nevirapine
ร่วมกับ rifampicin มีความเสีย่ งที่จะพบปริม าณไวรัสเพิม่
สู ง ขึ้น มากกว่ า ผู้ ท่ี ไ ม่ ไ ด้ rifampicin ในขณะที่ ผู้ ท่ีไ ด้ ร ับ
efavirenz ร่ ว มกับ rifampicin ไม่ พ บความแตกต่ า งของ
ปริมาณไวรัสในเลือดเมื่อเทียบกับผู้ท่ไี ม่ได้รบั ยาร่วมกัน
(11) สาหรับยา rilpivirine มีการศึกษาการใช้ยาในขนาดสูง
คือ 150 มิล ลิก รัม (ขนาดปกติ คือ 25 มิล ลิก รัม ต่ อ วัน )
ร่วมกับยา rifampicin 600 มิลลิกรัม พบว่า ยา rilpivirine มี
ค่า AUC ลดลงร้อยละ 80 (9) สอดคล้องกับแนวทางการ
รัก ษาของประเทศไทยปี 2560 ที่แ นะน าให้ใ ช้ย าสูต รที่
ประกอบด้ ว ยยา efavirenz เป็ นสู ต รแรกส าหรั บ ผู้ ท่ี
รับประทานยาต้านเอชไอวีร่วมกับ rifampicin และในผูป้ ่ วย
ที่จาเป็ นต้องใช้ยาต้านกลุ่ม PIs ให้เปลี่ยนไปใช้ยารักษา
วัณโรคสูตรทีไ่ ม่มี rifampicin (4)
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ยาต้านการแข็งตัวของเลือดและยาต้านการเกาะกัน
ของเกล็ดเลือด
การเกิด อัน ตรกิริย าระหว่ า งยา warfarin กับ ยา
ต้านเอชไอวี เช่นยา efavirenz, etravirine และ saquinavir
มีความซับซ้อน และแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละราย ทา
ให้ ย ากที่ จ ะประเมิ น ผลของยาต้ า นเอชไอวี ต่ อ ค่ า
international normalized ratio ( INR) ย า warfarin
ประกอบด้วย S-warfarin และ R-warfarin ซึง่ สามารถออก
ฤทธิต์ ้านการแข็งตัวของเลือดได้ทงั ้ สองรูปแบบ โดย SWarfarin มีความแรงเป็ น 5 เท่า ของ R-warfarin และยา
ในรูป S-warfarin ส่วนใหญ่ จะถูกแปรสภาพโดยเอนไซม์
CYP2C9 ในขณะที่ยาในรูป R-warfarin จะถูกแปรสภาพ
ผ่ า นเอนไซม์ CYP1A2 และ CYP3A4 ดัง นัน้ เมื่อ ผู้ป่ วย
ได้ร ับ ยา warfarin ร่ ว มกับ ยา efavirenz ซึ่ง มีฤ ทธิย์ ับ ยัง้
เอนไซม์ CYP2C9 หรื อ ได้ ร ั บ ยา warfarin ร่ ว มกั บ ยา
nevirapine ซึ่งมีฤทธิเหนี
์ ่ยวนาเอนไซม์ CYP3A4 จึงควร
มีการติดตามค่า INR ของผู้ป่วยอย่างใกล้ชดิ เพื่อทาการ
ปรับ ขนาดยา warfarin ให้เ หมาะสมกับ ผู้ป่ วยแต่ ล ะคน
ต่อไป (1)
ยา clopidogrel เป็ น prodrug ทีต่ อ้ งถูกแปรสภาพ
ด้วยเอนไซม์ CYP2C19 เพื่อให้ออกฤทธิต้์ านการเกาะกัน
ของเกล็ดเลือด มีรายงานว่า การได้รบั etravirine ซึ่งเป็ น
ตัวยับยัง้ CYP2C19 ลดการเปลี่ยนแปลง clopidogrel ไป
เป็ นรูปแบบทีอ่ อกฤทธิ ์ ดังนัน้ ควรหลีกเลีย่ งการใช้ร่วมกับ
ยาต้ า นเอชไอวีท่ีมีฤ ทธิย์ ับ ยัง้ เอนไซม์ CYP2C19 เช่ น
etravirine หรือ efavirenz (1, 4)
ยารักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
การได้ร ับ ยาในกลุ่ ม calcium channel blockers
(CCBs) เช่น diltiazem, amlodipine ร่วมกับยาต้านไวรัส
โดยเฉพาะยากลุ่ม PIs มีผลทาให้ระดับความเข้มข้นของยา
CCBs เพิม่ สูงขึน้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
การได้ ร ั บ ยาในกลุ่ ม PIs เดี่ ย ว ๆ เช่ น ยา
atazanavir หรื อ lopinavir ท าให้ เ กิ ด PR prolongation
ดังนัน้ ในผู้ท่ไี ด้รบั ยากลุ่ม PIs ร่วมกับยาที่อาจทาให้ PR
interval ยาวขึน้ เช่น ยา CCBs, ยา beta-blockers และ ยา
digoxin โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มคี วามเสี่ยงสูงต่อ
การเกิด second หรือ third degree heart block เช่น ผูป้ ่ วย
โรคกล้า มเนื้ อ หัว ใจขาดเลือ ด (ischemic heart disease)
ผูป้ ่ วยควรได้รบั การติดตามอย่างใกล้ชดิ (1)
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ยาต้านไมเกรน
การใช้ยาต้านเอชไอวีร่วมกับยาต้านไมเกรนอาจ
ก่อให้เกิดอันตรกิรยิ าที่รุนแรงมากต่อผู้ป่วย จนอาจทาให้
ถึง แก่ ชีวิต ได้ เช่ น ergotamine และ dihydroergotamine
ซึ่ง เป็ น ยาที่ใ ช้ร ัก ษาอาการปวดศีร ษะแบบไมเกรนได้ดี
ergot alkaloid ถูกแปรสภาพโดยเอนไซม์ CYP3A4 ดังนัน้
กรณีได้รบั ร่วมกับยาทีม่ ฤี ทธิยั์ บยัง้ CYP3A4 ได้แรง ผูป้ ่ วย
อาจเกิดภาวะ ergotism จากการหดตัวของหลอดเลือดแดง
ส่วนปลาย (peripheral vascular vasoconstriction) โดยมี
อาการแสดงเริม่ แรกทีร่ บั ประทานยาร่วมกัน เช่น คลื่นไส้/
อาเจียนรุนแรง หน้ามืด ความดันโลหิตลดลง มีอาการชา
หรือปวดแขนหรือขา โดยเฉพาะขา (4) ในประเทศไทยพบ
รายงานการเกิดภาวะ ergotism ในระหว่างปี พ.ศ. 25472554 จานวน 23 ราย โดยเป็ นผู้ท่ใี ช้ยากลุ่ม ergotamine
ร่ ว มกับ ยากลุ่ ม PIs จ านวน 22 ราย และเป็ นผู้ท่ีใ ช้ย า
ergotamine ร่ ว มกั บ ยา efavirenz จ านวน 1 ราย จาก
รายงานพบว่ า การเกิ ด ภาวะ ergotism พบได้ แ ม้ มี
ระยะเวลาการใช้ยาร่วมกันเพียง 1 วันเท่านัน้ หลังหยุดยา
ผูใ้ ช้ยา 18 ราย อาการหายเป็ นปกติ แต่อกี 4 รายมีอาการ
รุ น แรงมาก เช่ น เกิด เนื้ อ เน่ า ตาย (gangrene) ที่น้ิ ว เท้า
และมี 1 รายทีเ่ สียชีวติ (12) ดังนัน้ ในผูท้ ไ่ี ด้รบั ยาต้านเอช
ไอวีกลุ่ม PIs และยา efavirenz ทุกรายควรได้รบั คาแนะนา
ว่าห้ามใช้ยาต้านเอชไอวีร่วมกับยาต้านไมเกรนกลุ่ม ergot
หรืออาจแนะนาให้ใช้พาราเซตามอลเมื่อมีอาการปวดศีรษะ
หรือถ้ามีอาการปวดศีรษะรุนแรงควรปรึกษาแพทย์
สาหรับยาต้านไมเกรนกลุ่ม serotonin receptor
antagonists ปั จจุบนั ยังมีขอ้ มูลเกีย่ วกับอันตรกิรยิ าระหว่าง
ยาที่ จ ากัด ตั ว อย่ า งยากลุ่ ม นี้ ได้ แ ก่ ยา almotriptan,
eletriptan และ naratriptan ซึ่ ง ต่ า งก็ ถู ก แปรสภาพด้ ว ย
CYP3A4 ดังนัน้ การได้รบั ยาเหล่านี้ร่วมกับยาสูตร booted
PIs เช่ น lopinavir/ritonavir อาจท าให้ห ลอดเลือ ดหดตัว
รุนแรง ดังนัน้ จึงต้องหลีกเลี่ยงการใช้ยาดังกล่าวในผู้ท่ใี ช้
ยากลุ่ม PIs หรือเลือกใช้ยา rizatriptan, sumatriptan หรือ
zolmitriptan ซึ่ง ไม่ ถู ก แปรสภาพโดยเอนไซม์ CYP3A4
แทน (1)
ยากันชัก
ยากัน ชัก ส่ ว นใหญ่ มี ด ัช นี ก ารรัก ษาที่ แ คบ มี
รายงานการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยากันชักและยาต้าน
เอชไอวี เช่น ยา phenytoin ซึ่งเป็ นยาที่มีฤทธิเ์ หนี่ยวนา

การท างานของเอนไซม์ CYP3A4 และตัว ยา phenytoin
เองก็ ถู ก แปรสภาพโดยอาศัย เอนไซม์ CYP2C9 และ
CYP2C19 มีก ารศึก ษาพบว่ า การได้ร ับ ยานี้ ร่ ว มกับ ยา
lopinavir/ritonavir จะท าให้ ร ะดั บ ยา lopinavir/ritonavir
และยา pheynytoin ลดลงร้อยละ 33 และ 31 ตามลาดับ ซึง่
แสดงให้เห็นว่า การให้ยา lopinavir ร่วมกับ ritonavir ทาให้
มีการเหนี่ยวนาการทางานของ CYP2C9 และ CYP2C19
นอกจากนี้ ก ารศึกษาในอาสาสมัค รสุข ภาพดีพบว่า การ
ได้รบั ยา phenytoin ร่วมจะส่งผลให้ค่า AUC เฉลี่ยของยา
lopinavir/ritonavir ลดลงประมาณ 1 ใน 3 (1)
ยากั น ชั ก carbamazepine มี ฤ ทธิ เ์ หนี่ ยวน า
เอนไซม์ CYP3A4 และถู ก แปรสภาพผ่ า นเอนไซม์
CYP3A4 แ ล ะ CYP2C9 ดั ง นั ้ น เ มื่ อ ไ ด้ รั บ ย า
carbamazepine ร่วมกับยา darunavir/ritonavir พบว่า ค่า
AUC ของยา carbamazepine จะเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 45 แต่ใน
ส่ว นของระดับ ยา darunavir ไม่ พ บการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
อาจเกิดเนื่องจากการเหนี่ยวน าเอนไซม์ท่ใี ช้ใ นการแปร
สภาพยาของ carbamazepine มีผ ลน้ อ ยกว่ า ผลของยา
ritonavir ใ น ก า ร ยั บ ยั ้ ง ก า ร แ ป ร ส ภ า พ ข อ ง ย า
carbamazepine ดัง นั น้ หากมีก ารใช้ ย า phenytoin หรือ
carbamazepine ร่วมกับยากลุ่ม PIs หรือ NNRTIs ควรมี
การติดตามระดับยากันชักและระดับยาต้านเอชไอวีอย่าง
ใกล้ ชิด อย่ า งไรก็ต ามผลของการเหนี่ ย วน าการสร้ า ง
เอนไซม์ จะต้อ งใช้เ วลาประมาณ 10-14 วัน จึง จะเข้า สู่
สภาวะคงที่ (steady state) จึงมีคาแนะนาสาหรับผูป้ ่ วยที่
ได้รบั ยา phenytoin แบบต่อเนื่องและได้เริม่ รับประทานยา
ต้านเอชไอวีหลังเริม่ ยา pheynytoin มาแล้วระยะเวลาหนึ่ง
ว่า อาจต้องพิจารณาปรับขนาดยาต้านไวรัส ตัวอย่างเช่น
ควรปรั บ เพิ่ ม ขนาด lopinavir/ritonavir จาก 400/100
มิล ลิก รัม วัน ละ 2 ครัง้ เป็ น 600/150 มิล ลิก รัม ทุ ก 12
ชัวโมง
่
ส่วนยา valproate ที่เป็ นตัวยับยัง้ เอนไซม CYP
2C9 และเป็ น substrate ของเอนไซม์ CYP2A6 และ 2C9
เป็ นหลัก (13) มีรายงานว่า การได้รบั valproate ร่วมกับ
lopinavir/ritonavir และ efavirenz ไม่ มี ผ ลต่ อ ระดั บ ยา
valproate ถึงแม้พบว่าระดับยา lopinavir เพิม่ ขึน้ แต่ไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ (1)
ส าหรับ ยา lamotrigine ซึ่ ง เป็ นยาที่ ไ ด้ ร ับ การ
รับรองจากองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา
ส าหรั บ การรัก ษาโรคลมชัก และใช้ ส าหรับ การรัก ษา
แบบต่อเนื่องในโรคอารมณ์แปรปรวน ยา lamotrigine ถูก

แปรสภาพผ่ า นกระบวนการ glucuronidation และไม่ ไ ด้
ผ่ า นเอนไซม์ CYP เป็ น หลัก ส่ว นยา atazanavir มีฤ ทธิ ์
ยับ ยัง้ กระบวนการ glucuronidation หากคาดการณ์ ตาม
ความสามารถในการเหนี่ยวนาหรือยับยัง้ เอนไซม์ดงั กล่าว
เบื้อ งต้ น การได้ร ับ ยา atazanavir ร่ ว มกับ lamotrigine
น่าจะทาให้ระดับยา lamotrigine เพิม่ ขึน้ แต่กลับพบว่า ค่า
AUC ของยา lamotrigine ลดลงร้ อ ยละ 32 เมื่ อ ได้ ร ั บ
ร่วมกับ atazanavir/ritonavir ดังนัน้ การใช้ยา lamotrigine
ร่วมกับยา atazanavir/ritonavir อาจต้องพิจารณาปรับเพิม่
ขนาดยา lamotrigine ประมาณร้อยละ 50 (1)
สาหรับยากันชัก levetiracetam ยาถูกกาจัดออก
ทางไตเท่า นัน้ จึง ท าให้โอกาสเกิด อันตรกิริย าน้ อ ย และ
สามารถใช้เ ป็ น ยาทางเลือ กหนึ่ ง สาหรับ ผู้ป่ วยที่จาเป็ น
จะต้ อ งใช้ย าต้ า นเอชไอวีสูต รที่ป ระกอบด้ว ยยาในกลุ่ ม
NNRTIs หรือ PIs (1)
ยาต้านอาการซึมเศร้า
แม้ ว่ า จะมีปั ญ หาการเกิด อัน ตรกิริย าที่รุ น แรง
ระหว่างยาต้านเอชไอวีกบั ยาต้านอาการซึมเศร้า แต่การ
รัก ษาอาการซึ ม เศร้ า ก็ ย ัง มี ค วามจ าเป็ น เนื่ อ งจากมี
การศึกษาพบว่า จะช่วยให้ผู้ป่วยมีความร่วมมือในการใช้
ยาต้านไวรัสเพิม่ ขึน้
ปั จ จุ บ ัน ยาต้ า นอาการซึม เศร้ า กลุ่ ม serotonin
reuptake inhibitors (SSRIs) มีก ารใช้มากกว่า ยาในกลุ่ม
tricyclic antidepressants (TCAs) เนื่องจากยากลุ่ม SSRIs
มีความปลอดภัยสูงกว่า ถึงแม้ว่าจะยังมีอนั ตรกิรยิ าระหว่าง
ยาต้านเอชไอวีกลุ่ม PIs กับยากลุ่ม SSRIs หลายชนิด แต่
ก็สามารถใช้ยาทัง้ สองชนิดนี้ร่วมกันได้ โดยปรับขนาดของ
SSRIs ตามผลการรักษา เช่น มีรายงานว่า การได้รบั ยา
darunavir/ ritonavir ร่ ว ม กั บ ย า paroxetine ห รื อ ย า
sertraline จะทาให้ระดับความเข้มข้นของยา paroxetine
ลดลงร้อยละ 39 และระดับความเข้มข้นของยา sertraline
ลดลงร้อยละ 49 แต่เมื่อได้รบั ยา escitalopram ร่วมกับยา
ritonavir ไม่ พ บอัน ตรกิ ริ ย าที่ มี ค วามส าคัญ ทางคลินิ ก
เช่นเดียวกับการให้ fluoxetine ร่วมกับ ritonavir ก็ไม่พบ
การเปลี่ยนแปลงระดับยา fluoxetine แต่ พบรายงานการ
เกิด ภาวะ serotonin syndrome ในผู้ท่ีใ ช้ PIs แล้ว ได้ร ับ
fluoxetine (1)
ในผู้ ท่ี ไ ด้ ร ับ ยาในกลุ่ ม PIs ร่ ว มกับ ยาในกลุ่ ม
TCAs อาจมีผลเพิม่ ระดับความเข้มข้นของยา TCAs ดังนัน้
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ควรติดตามอาการไม่พงึ ประสงค์ ได้แก่ ง่วงซึม ปากแห้ง
คอแห้ง ปั สสาวะคัง่ เป็ น ต้น ดัง เช่ น ในผู้ป่ วยที่ไ ด้ร ับ ยา
desipramine ร่วมกับยา ritonavir พบว่า ยา ritonavir ทา
ให้ระดับยา desipramine เพิม่ มากขึน้ ถึงร้อยละ 145 จาก
การที่ย า ritonavir มีฤ ทธิย์ ับ ยัง้ การท างานของเอนไซม์
CYP2D6 สาหรับ ยา TCAs ตัว อื่น ๆ เช่ น amitriptyline,
clomipramine, imipramine และ nortriptyline ต่ างก็ ถู ก
แปรสภาพด้วยเอนไซม์ CYP2D6 ด้วยเช่นกัน ดังนัน้ การ
ได้รบั ยาเหล่านี้ร่วมกับยาในกลุ่ม PIs อาจมีผลทาให้เพิ่ม
ระดับยาในกลุ่ม TCAs ได้ดว้ ย ดังนัน้ ถึงแม้ขอ้ มูลทีร่ ายงาน
เกี่ยวกับอันตรกิรยิ ามีจากัด เมื่อมีความจาเป็ นต้องใช้ยาก
ลุ่ม TCAs ร่วมกับยากลุ่ม PIs จึงควรเริม่ ยากลุ่ม TCAs ใน
ขนาดต่าทีส่ ดุ ก่อน และติดตามผลการรักษาร่วมกับการเฝ้ า
ระวังอาการไม่พงึ ประสงค์อย่างใกล้ชดิ (1)
ยาต้านอาเจียน
อาการคลื่นไส้อาเจียนเป็ นอาการทีพ่ บได้ถงึ ร้อย
ละ 50 ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี ส่วนใหญ่มสี าเหตุมาจาก
โรคติดเชื้อฉวยโอกาส เช่น toxoplasmosis, cryptococcal
meningitis แ ล ะ esophageal candidiasis น อ ก จ า ก นี้
อาการคลื่นไส้อาเจียนยัง เป็ นอาการไม่พึงประสงค์ท่ีพ บ
บ่อยจากการใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวี มีการศึกษาพบว่า ยา
ต้านเอชไอวีสตู รประสิทธิภาพสูงทาให้เกิดอาการคลื่นไส้ใน
ผูป้ ่ วยร้อยละ 42-57 และทาให้เกิดอาการอาเจียนในผูป้ ่ วย
ร้อยละ 28-32 (14) ซึ่งอาจมีผลต่อความร่วมมือในการใช้
ยาและอาจเป็ นสาเหตุทท่ี าให้ผปู้ ่ วยหยุดยาต้านเอชไอวีใน
ช่ ว งแรกที่เ ริ่ม การรัก ษา อย่ า งไรก็ต ามการให้ ย าต้ า น
อาเจียนร่วมกับยาต้านเอชไอวีต้องใช้ดว้ ยความระมัดระวัง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในยาต้านอาเจียนที่มรี ายงานพบการ
เกิด QT prolongation ในผู้ป่ วย ได้แ ก่ ย า ondansetron,
domperidone เป็ นต้น
ยา ondansetron นัน้ ไม่มผี ลเหนี่ยวนาหรือยับยัง้
เอนไซม์ CYP แต่ยาถูกแปรสภาพด้วยเอนไซม์ CYP3A4,
CYP2D6 และ CYP1A2 ดังนัน้ การใช้ยาต้านไวรัสที่มีผล
ยับยัง้ เอนไซม์ CYP ดังกล่าวร่วมกับยา ondansetron จึง
อาจเพิม่ ความเสีย่ งของการเกิด QT prolongation ได้
ส าหรับ ยา metoclopramide ถู ก แปรสภาพโดย
เอนไซม์ CYP2D6 ดัง นั น้ การได้ร ับ ยา metoclopramide
ร่ ว มกับ ยาต้า นเอชไอวีท่ีมีฤ ทธิย์ ับ ยัง้ เอนไซม์ CYP2D6
เช่นยา lopinavir, ritonavir อาจเพิม่ โอกาสที่จะเกิดอาการ
ไม่ พึง ประสงค์ต่อระบบประสาทได้ ดัง เช่ น ที่ Vlase และ
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คณะ พบว่ า การได้ ร ั บ ยา fluoxetine ซึ่ ง มี ฤ ทธิ ย์ ับ ยัง้
เอนไซม์ CYP2D6 มีผ ลเพิ่ม ระดับ ยาสู ง สุ ด (maximum
concentration, Cmax) แ ล ะ ค่ า AUC ข อ ง ย า
metoclopramide อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (15)
กรณียา domperidone ซึ่งใช้เพื่อบรรเทาอาการ
คลื่นไส้อาเจียนหรือกระตุ้นการผลิตน้ านมนัน้ ในปั จจุบนั
บริษทั ผูจ้ าหน่ ายได้เพิม่ ข้อมูลด้านความปลอดภัยของการ
ใช้ ย า domperidone ว่ า มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด QT
syndrome (16) ในส่ ว นกระบวนการก าจัด ยาออกจาก
ร่างกายนัน้ ยา domperidone ถูกแปรสภาพผ่านเอนไซม์
CYP3A4 ดังนัน้ ในผูป้ ่ วยทีใ่ ช้ยาต้านเอชไอวีทเ่ี ป็ นตัวยับยัง้
เอนไซม์ CYP3A4 ที่แรง เช่น ritonavir จึงควรหลีกเลี่ยง
การใช้ร่ ว มกัน หรือ ถ้ า จ าเป็ น ต้อ งใช้ร่ ว มกัน ควรมีก าร
ติดตามคลื่นไฟฟ้ าหัวใจ (EKG) ด้วย (15, 16) นอกจากนี้
ยั ง มี ร ายงานจากหลายการศึ ก ษาที่ พ บว่ า การใช้ ย า
domperidone มีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ การเกิด อาการไม่ พึง
ประสงค์ทส่ี าคัญต่อหัวใจ เช่น หัวใจเต้นผิดจังหวะและการ
เสียชีวติ แบบเฉียบพลันจากหัวใจ (sudden cardiac death)
(17) ทาให้สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของไทย
ไ ด้ เ พิ่ ม ค า เ ตื อ น ที่ ฉ ล า กย า แ ล ะ เ อ กส า รก า กั บ ย า
domperidone ว่ า ไม่ ค วรใช้ใ นผู้ ป่ วยที่มีห รือ เคยมีภ าวะ
ความผิดปกติของคลื่นหัวใจ และไม่ควรใช้ร่วมกับยาทีอ่ าจ
มีผลทาให้เกิด QT prolongation (15, 16) สาหรับยาต้าน
เอชไอวีท่มี รี ายงานความผิดปกติดงั กล่าว เช่น rilpivirine
และ atazanavir เป็ นต้น เช่นเดียวกันกับในแนวทางตรวจ
รักษาและป้ องกันการติดเชือ้ เอชไอวีประเทศไทยปี 2560 ที่
แนะนาว่าไม่ควรใช้ยาที่มีคุณสมบัติยบั ยัง้ เอนไซม์ CYP
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ritonavir ร่ ว ม กั บ ย า ที่ ท า ใ ห้ เ กิ ด QT
prolongation หรือยาที่ทาให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะ หาก
จาเป็ นต้องใช้ร่วมกัน ควรติดตาม EKG อย่างใกล้ชดิ (4)
ผลิ ต ภัณ ฑ์ก ารแพทย์แ บบผสมผสานและการแพทย์
ทางเลือก
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารแพทย์ แ บบผสมผสา น แ ละ
การแพทย์ทางเลือก ส่วนใหญ่มสี ่วนประกอบของสมุนไพร
และสารสกัดสมุนไพร ปั จจุบนั มีรายงานการเกิดอันตรกิรยิ า
ของสมุนไพรและสารสกัดของสมุนไพรกับยาแผนปั จจุบนั
มากขึ้น สมุนไพรและสารสกัดสมุนไพร รวมทัง้ น้ าผลไม้
บางชนิด เช่น grapefruit มีผลต่อการทางานของเอนไซม์
CYP และ P-gp ดังนัน้ การใช้ร่วมกันจึงมีโอกาสที่จะเกิด

อันตรกิรยิ ากับยาแผนปั จจุบนั รวมทัง้ ยาต้านเอชไอวีด้วย
(18, 19) จากรายงานการวิจยั ของ Pintapia และคณะ พบ
ความชุกของการใช้สมุนไพรในผูท้ ร่ี บั ประทานยาต้านเอช
ไอวีรอ้ ยละ 20 โดยสมุนไพรทีใ่ ช้มากทีส่ ดุ 3 อันดับแรกคือ
มะรุม ฟ้ าทะลายโจร และพลูคาว ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่บริโภค
สมุนไพรในรูปแบบแคปซูลมากกว่าการรับประทานเป็ น
อาหารสด (20)
มะรุ ม (Moringa oleifera Lam.): การศึก ษาใน
หลอดทดลองพบว่า สารสกัด จากมะรุ มมีฤทธิย์ บั ยัง้ การ
ท า ง า นข อง กลุ่ ม เอนไ ซม์ CYP1A2, CYP2D6 แ ละ
CYP3A4 (21) อย่างไรก็ตามมีการศึกษาทีร่ ายงานว่า สาร
สกัดมะรุมมีฤทธิยั์ บยัง้ การทางานเอนไซม์ CYP1A2 และ
CYP2C9 ที่ น้ อ ยมาก อี ก ทัง้ ไม่ พ บฤทธิย์ ับ ยัง้ เอนไซม์
CYP3A4 อีกด้วย (22) นอกจากนี้มกี ารศึกษาในผูป้ ่ วยเอช
ไอวี ท่ี ร ั บ ประทานยาต้ า นเอชไอวี สู ต รที่ มี nevirapine
ร่วมกับผงแห้งของใบมะรุมในรูปแบบแคปซูล ในปริมาณ
1.85 กรัมต่อวัน การศึกษาดังกล่าวไม่พบการเปลีย่ นแปลง
ของค่าทางเภสัชจลนศาสตร์ของยา nevirapine (23)
ฟ้ า ท ะ ล า ย โ จ ร ( Andrographis paniculata
(Burm.f.) Wall ex Nees.): การศึก ษาในหลอดทดลอง
พบว่า สารสกัดของฟ้ าทะลายโจรทาให้ปริมาณและฤทธิ ์
ของเอนไซม์ CYP1A2, CYP2C9 และ CYP3A4 ลดลง
(24) เช่นเดียวกับการศึกษาโดย Usia และคณะ ที่พบว่า
สารสกัดฟ้ าทะลายโจรทาให้ฤทธิของเอนไซม์
CYP2D6
์
และ CYP3A4 ลดลงอี ก ด้ ว ย (25) แม้ ว่ า การศึ ก ษาใน
อาสาสมัครสุขภาพดีโดย Wongnawa และคณะ พบว่า การ
รับประทานฟ้ าทะลายโจรแคปซูลไม่มผี ลเปลีย่ นแปลงเภสัช
จลนศาสตร์ ข อง midazolam ซึ่ ง เป็ น substrate ของ
เอนไซม์ CYP3A4 แต่ จะเสริมฤทธิก์ ารลดความดันโลหิต
และการเต้นของหัวใจของ midazolam (26) ดังนัน้ การใช้
ฟ้ า ทะลายโจรร่ ว มกับ ยาต้ า นเอชไอวีค วรมีก ารติด ตาม
อาการไม่พงึ ประสงค์
พ ลู ค า ว ( Houttuynia cordata Thunb. ) : มี
การศึก ษาเกี่ย วกับ ฤทธิท์ างเภสัช วิท ยาของพลูค าว แต่
การศึกษาเกีย่ วกับการเกิดอันตรกิรยิ าระหว่างพลูคาวและ
ยาแผนปั จจุบนั มีจานวนจากัด มีรายงานการศึกษาในหนู
ขาวทีถ่ ูกเหนี่ยวนาให้มกี ารเพิม่ ขึน้ ของเอนไซม์ทใ่ี ช้ในการ
แปรสภาพทั ง้ phase I และ phase II พบว่ า สารสกั ด
พลู ค าวยับ ยัง้ การท างานของเอนไซม์ใ น phase I เช่ น
เอนไซม์ CYP1A1, CYP2C11 และ CYP2E1 แต่เหนี่ยวนา

เอนไซม์ใน phase II (27) ดังนัน้ การใช้พลูคาวโดยเฉพาะ
ในรู ป สารสกัด ร่ ว มกับ ยาแผนปั จ จุ บ ัน ควรใช้ด้ว ยความ
ระมัดระวังและควรมีก ารศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเกิด
อันตรกิรยิ าต่อไป
กระเทียม (Allium sativum L.): จากการศึกษาใน
หลอดทดลองพบว่า สารสกัดกระเทียมลดปริมาณและฤทธิ ์
ของเอนไซม์ CYP2C9 แต่ ไ ม่ มีผ ลต่ อ ฤทธิข์ องเอนไซม์
CYP3A4 (28) สาหรับการศึกษาในอาสาสมัครสุขภาพดีท่ี
ได้ ร ับ กระเที ย มในรู ป ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารเสริ ม เป็ น
ระยะเวลา 14 วัน ไม่ พ บการเปลี่ ย นแปลงทางเภสัช
จลนศาสตร์ ท่ี ส าคั ญ ของยา dextromethorphan และ
alprazolam ซึง่ เป็ น substrate ของเอนไซม์ CYP2D6 และ
CYP3A4 ตามลาดับ (29) ในทานองเดียวกันมีการศึกษา
อันตรกิรยิ าของสารสกัดกระเทียมทีใ่ ช้เป็ นผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารกับยา ritonavir แต่ ไม่พบการเปลี่ยนแปลงของค่า
AUC ของยา ritonavir อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ (30)
อย่างไรก็ตามมีการศึกษาการได้รบั ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
กระเทียมแบบเม็ดร่วมกับยา saquinavir พบว่า AUC และ
ค่าความเข้มข้นสูงสุดของยา saquinavir ลดลงประมาณ
ร้อยละ 50 โดยผู้วจิ ยั สันนิษฐานว่า อาจเป็ นผลจากการที่
สารสกัดจากกระเทียมมีฤทธิเหนี
์ ่ยวนาเอนไซม์ CYP3A4
หรือ P-gp transporter ที่ลาไส้ จึง มีผ ลลด bioavailability
ของยา saquinavir (31)
โสม (Panax ginseng C.A.Mey.): การศึกษาใน
อาสาสมัครสุขภาพดีเพื่อดูผลของโสมต่อการทางานของ
เ อ น ไ ซ ม์ CYP3A แ ล ะ P- gp transporter โ ด ย ใ ช้ ย า
midazolam และ fexofenadine เป็ น substrate ส าหรั บ
เอนไซม์ CYP3A และ P-gp transporter ตามลาดับ พบว่า
โสมอาจเหนี่ยวนาหรือเพิม่ การทางานของเอนไซม์ CYP3A
ในตับและอาจรวมถึงในทางเดินอาหารด้วย แต่ไม่พบผล
ต่ อ P-gp transporter (32) อย่ า งไรก็ ต ามมี ร ายงาน
กรณีศกึ ษาผู้ป่วยติดเชือ้ เอชไอวีร่วมกับไวรัสตับอักเสบซีท่ี
รับ ประทานยา raltegravir และ lopinavir/ritonavir ท าให้
ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยปั ญหาตัวเหลือง
น้ าหนักลด และตรวจพบเอนไซม์ตบั เพิม่ สูงขึน้ ซึ่งผู้ป่วย
แจ้งว่าเริม่ มีอาการหลังใช้โสมในรูปแบบลูกอมร่วมกับยา
ต้านเอชไอวีไปแล้ว 39 วัน หลังจากหยุดใช้โสมอาการและ
ผลตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารดีขน้ึ (33)
แปะก๊วย (Ginkgo biloba L.): มีการศึกษาอันตร
กิรยิ าของแปะก๊วยในหลอดทดลองหลายการศึกษา ซึง่ ผล
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ของอันตรกิรยิ ามีความหลากหลาย (34, 35) ทัง้ ไม่มผี ล มี
ผลยั บ ยั ้ง หรื อ มี ผ ลเหนี่ ยวน าเอนไซม์ หรื อ drug
transporters ที่เกี่ยวข้อง (36) ผลการศึกษาที่หลากหลาย
อาจเกิดจากความเข้มข้นของสารสกัดแปะก๊วยทีใ่ ช้ทดสอบ
และชนิ ด ของยาที่ ใ ช้ ท ดสอบ (substrate) การน าผล
การศึก ษาดัง กล่ า วไปใช้อ าจมีข้อ จ ากัด เนื่ อ งจากความ
เข้มข้นของสารสกัดทีใ่ ช้ทดสอบมีขนาดสูงมากเกินกว่าทีจ่ ะ
ใช้จ ริง สาหรับ ผลการศึก ษาอัน ตรกิริย าในมนุ ษ ย์พ บว่ า
แปะก๊วยเหนี่ยวนาเอนไซม์ CYP2C19 แต่ผลของแปะก๊วย
ต่ อ การท างานของกลุ่ ม เอนไซม์ CYP1A2, CYP2C9,
CYP2D6, CYP2B6, CYP2E1 และ CYP3A4 ไม่ พ บว่ า มี
ความสาคัญ ทางคลินิ ก (34, 35, 37) อย่ า งไรก็ต ามพบ
รายงานกรณี ศึก ษาที่เ กิด การรัก ษาล้ม เหลวหลัง จากใช้
แปะก๊ ว ยร่ ว มกั บ การรั บ ประทานยาเอชไอวี สู ต รที่
ประกอบด้วย efavirenz (38, 39)
St. John’ s wort ( Hypericum perforatum L. ) :
เป็ นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่นามาใช้ช่วยบรรเทาอาการ
ซึ ม เศร้ า จากการศึ ก ษาพบว่ า St.John’s wort มี ผ ล
เหนี่ ย วน าการท างานของเอนไซม์ CYP3A4 และ P-gp
transporter (40) ดังนัน้ การได้รบั St.John’s wort ร่วมกับ
ยาต้านเอชไอวีทเ่ี ป็ น substrate ของ CYP3A4 เช่น ยาใน
กลุ่ม PIs และยาในกลุ่ม NNRTIs อาจทาให้การแปรสภาพ
ยาเพิม่ ขึน้ ซึ่งทาให้ระดับความเข้มข้นของยาต้านเอชไอวี
เหล่านี้ลดลง และผู้ป่วยมีโอกาสเกิดการรักษาล้มเหลวได้
ปั จจุบนั จึงมีขอ้ ห้ามใช้ (contraindication) ยาต้านเอชไอวี
เช่น efavirenz, rilpivirine และ lopinavir/ritonavir ร่วมกับ
St.John’s wort (2, 9, 41)
มีการศึกษาทีร่ ายงานผลของสมุนไพรอื่นต่อการ
ยับยัง้ หรือเหนี่ยวนาการทางานของเอนไซม์ CYP ในหลอด
ท ดลอง อี ก ห ลา ย กา รศึ ก ษ า จ า กกา รศึ ก ษ า ข อ ง
Tassaneeyakul และคณะ พบว่ า สารสกั ด ของลู ก ใต้
ใ บ ปี บ ชุ ม เ ห็ ด เ ท ศ ก ร ะ ช า ย ด า ขิ ง ห ญ้ า
หนวดแมว ทองพันชัง่ (ราก) และบัวบกสามารถยับยัง้ การ
ท างานของเอนไซม์ CYP3A4 ได้ดีม าก นอกจากนี้ ย ัง
พบว่ า สารสกั ด ด้ ว ยแอลกอฮอล์ ข องลู ก ใต้ ใ บ หญ้ า
หนวดแมว ชุมเห็ดเทศ ปี บ รางจืด ทองพันชัง่ (ราก) ว่าน
มหากาฬ กระชายดา และบัวบกมีฤทธิยั์ บยัง้ การทางาน
ข อ ง เ อ น ไ ซ ม์ CYP2D6 ไ ด้ ดี ( 42) ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
Dilokthornsakul และคณะ พบว่า โอกาสเกิดอันตรกิรยิ าใน
ระดับต่ าระหว่างสารสกัดเพชรสังฆาต สารสกัดหญ้าดอก
ขาว สารสกัดเถาวัลย์เปรียง สารสกัดจากมะรุม และสาร
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สกั ด หญ้ า หวานกั บ ยาแผนปั จจุ บ ั น ที่ แ ปรสภาพผ่ า น
เอนไซม์ CYP1A2, CYP2C9 และ CYP3A4 (22) อย่างไร
ก็ตามมีหลักฐานที่พบว่า สมุนไพรและสารสกัดสมุนไพร
บางชนิ ด สามารถเกิด อัน ตรกิริย ากับ ยาต้า นเอชไอวีไ ด้
ดั ง นั ้น บุ ค คลากรทางการแพทย์ ค วรให้ ค าแนะน าผู้ ท่ี
รับประทานยาต้านเอชไอวีว่า การใช้สมุนไพรหรือสารสกัด
สมุ น ไพรมี โ อกาสเกิ ด อัน ตรกิ ริ ย าระหว่ า งยา จึ ง ควร
หลีก เลี่ย งการใช้สมุน ไพรโดยเฉพาะในรูป แบบสารสกั ด
สมุนไพรร่วมกับยาต้านเอชไอวี
ผลของอันตรกิรยิ าระหว่างยาหรือสมุนไพรกับยา
ต้านเอชไอวี อาจเพิม่ ความเป็ นพิษของยาต้านเอชไอวีหรือ
ยาที่ใ ช้ร่ ว มกัน หรือ เกิด การรัก ษาล้ม เหลว การตรวจวัด
ระดับยาต้านเอชไอวีอาจมีความจาเป็ นกรณีทจ่ี าเป็ นต้องใช้
ร่วมกันและคาดว่าอันตรกิรยิ านัน้ มีความสาคัญทางคลินิก
(43) โดยเฉพาะอย่างยิง่ อันตรกิรยิ าทีอ่ าจส่งผลลดระดับยา
ต้านเอชไอวีเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดการรักษาล้มเหลวและ
ก่อให้เกิดปั ญหาเชื้อดื้อยา หากติดตามจากการตรวจหา
ปริมาณเชือ้ เอชไอวีในกระแสเลือด (HIV viral load) อาจจะ
ช้าไป เนื่องจากผูป้ ่ วยบางรายอาจเกิดปั ญหาเชือ้ ดือ้ ยาแล้ว
เมื่อพบปริมาณไวรัสทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึง่ จะทาให้การรักษาเอชไอวี
มีความยุ่งยากทัง้ ต่อตัวผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งใช้ยาทีม่ จี านวนเม็ดยา
มากขึ้นหรือผู้ให้การรักษาที่จะต้องหายาที่ยงั คงให้ผลใน
การรักษา นอกจากนี้ยงั ก่อให้เกิดปั ญหาทางสาธารณสุข
ตามมา ไม่ว่าจะเป็ นงบประมาณทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการต้องใช้ยา
สูตรทางเลือก หรือการแพร่กระจายเชือ้ ทีม่ กี ารดือ้ ยา

สรุป
อัน ตรกิริย าระหว่ า งยาต้ า นเอชไอวีก ับ ยาหรือ
สมุ น ไพรมี โ อกาสเกิ ด ขึ้น ได้ ท ัง้ อัน ตรกิ ริ ย าทางเภสัช
พลศาสตร์แ ละเภสัชจลนศาสตร์ผ่า นเอนไซม์ CYP และ
drug transporters ซึง่ อาจเพิม่ อาการไม่พงึ ประสงค์จากยา
ต้านเอชไอวี ยาที่ใช้ร่วมกัน หรือมีผลลดระดับยาต้านเอช
ไอวีในเลือดได้ ดังนัน้ ในผูท้ ร่ี บั ประทานยาต้านเอชไอวีควร
ใช้ยาอื่นหรือสมุนไพรเท่าทีจ่ าเป็ น และมีการติดตามผูป้ ่ วย
อย่างใกล้ชดิ หากจาเป็ นต้องใช้ร่วมกัน
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