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เอกสารสรุปข้อมูลทางคลินกิ ของการรักษาเอชไอวี
การศึกษาทางคลินิกซึ่งเปรี ยบเทียบ dolutegravir กับยาอื่น
ด้วยยา Dolutegravir
ชื่อการศึกษา

บทน�ำ

Dolutegravir (DTG) เป็ นยาต้ านไวรัสในกลุม่ integrase inhibitors (INIs) หรื อ
integrase strand transfer inhibitors (INSTIs)
ยากลุม่ integrase inhibitor ออกฤทธิ์โดยการยับยัง้ integrase ซึง่ เป็ นเอนไซม์
ที่ไวรัสเอชไอวีใช้ ในการแทรกดีเอ็นเอของมันเข้ าไปในดีเอ็นเอนของเซลล์ CD4
ของโฮสต์ DTG เป็ นยาต้ านไวรัสที่มีประสิทธิภาพในการยับยังเชื
้ ้อเอชไอวี รับ
ประทานวันละครัง้ และต้ านทานการดื ้อยาได้ ดี ยาดังกล่าวเป็ นที่ยอมรับกันมาก
ขึ ้นเรื่ อยๆ ว่าน่าจะใช้ เป็ นยาสูตรแรกในการรักษาเอชไอวีได้

รายชื่อยากลุ่ม integrase inhibitor ที่ผ่านการอนุมตั ิ
จากองค์ การอาหารและยาสหรั ฐฯ (US FDA)
Dolutegravir (DTG; Tivicay®)
Elvitegravir (EVG; Vitekta®)
Raltegravir (RAL; Isentress®)

เปรี ยบเทียบการ
ให้ ยา DTG กับยา
แบบอื่น

กลุ่มประชากร

ผลลัพธ์

SPRING-22,3 Dolutegravir
เปรี ยบเทียบกับ
raltegravir

ไม่เคยรับการ
รักษามาก่อน

ณ สัปดาห์ที่ 48 พบ viral
suppression ในร้ อยละ
88 ของผู้ที่ได้ รับ
dolutegravir และร้ อยละ
85 ของผู้ที่ได้ รับ
raltegravir

Dolutegravir
เปรี ยบเทียบกับ
raltegravir

เคยรับการ
รักษามาก่อน
และไม่ได้ ผล

ณ สัปดาห์ที่ 48 พบ viral
suppression ในร้ อยละ
71 ของผู้ที่ได้ รับ
dolutegravir และร้ อยละ
64 ของผู้ที่ได้ รับ
raltegravir (P=0.03)

FLAMINGO5 Dolutegravir
เปรี ยบเทียบกับ
darunavir

ไม่เคยรับการ
รักษามาก่อน

ณ สัปดาห์ที่ 96 พบ viral
suppression ในร้ อยละ
80 ของผู้ที่ได้ รับ
dolutegravir และร้ อยละ
68 ของผู้ที่ได้ รับ
darunavir (P=0.002)

SINGLE6

Dolutegravir ร่ วม ไม่เคยรับการ
กับ abacavir และ รักษามาก่อน
lamivudine
เปรี ยบเทียบกับ
efavirenz ร่ วมกับ
tenofovir และ
emtricitabine

ณ สัปดาห์ที่ 48 พบ viral
suppression ในร้ อยละ
88 ของผู้ที่ได้ รับยาสูตร
dolutegravir และร้ อยละ
81 ของผู้ที่ได้ รับยาสูตร
efavirenz (P=0.003)
ร้ อยละ 2 ของผู้ที่ได้ รับ
dolutegravir ต้ องหยุด
การรักษาเนื่องจากผล
ข้ างเคียงหรื อเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์อื่นๆ เทียบ
กับร้ อยละ 10 ในกลุ่มที่ได้
รับสูตรยาซึง่ มี efavirenz

IMPAACT
P10937

Dolutegravir ร่ วม
กับสูตรยาหลักเดิม
ที่ปรับให้ เหมาะสม
แล้ ว

SAILING4

การศึกษาทางคลินิก

การศึกษาทางคลินิกซึง่ เปรี ยบเทียบ DTG กับยาต้ านไวรัสอื่นๆ พบว่า DTG มี
ประสิทธิภาพเทียบเท่ายาอื่นๆ ในกลุม่ ประชากรที่ศกึ ษา (ดูตารางด้ านล่าง) การ
ศึกษาที่ให้ DTG กับผู้ป่วยซึง่ ผ่านการรักษาด้ วยยาตัวอื่นมาแล้ วและมีประวัติ
ดื ้อยากลุม่ integrase
inhibitor พบว่าผู้ป่วยร้ อยละ
69 มีปริ มาณไวรัสอยูใ่ นระดับ
ที่ตรวจไม่พบ ณ สัปดาห์ที่
241
ขนาดเม็ดยา efavirenz
600 มิลลิกรัม (บน) และ
200 มิลลิกรัม (กลาง)
เทียบกับ dolutegravir 50
มิลลิกรัม (ล่าง)
อักขระบนเม็ดยา สี และรูปแบบอาจ
แตกต่างกันไปตามผู้ผลิต
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DAWNING8 Dolutegravir ร่ วม
กับ nucleoside
reverse
transcriptase
inhibitor (NRTI)
เปรี ยบเทียบกับ
lopinavir/ritonavir
(LPV/RTV) และ
NRTI 2 ตัว

วัยรุ่ นอายุ
ณ สัปดาห์ที่ 48 พบ viral
12-18 ปี ที่เคย suppression ในร้ อยละ
ได้ รับการ
61 ของผู้ที่ได้ รับยา
รักษามาแล้ ว
ผู้ใหญ่ที่เคยได้
รับการรักษา
มาแล้ วซึง่ ไม่
ตอบสนองต่อ
ยาสูตรแรกที่
ใช้ ในการ
รักษาคือ
NNRTI +
2NRTIs

ณ สัปดาห์ที่ 24 พบ viral
suppression ในร้ อยละ
78 ของผู้ที่ได้ รับ
dolutegravir เทียบกับ
ร้ อยละ 69 ในกลุ่มที่ได้ รับ
lopinavir/ritonavir คณะ
กรรมการก�ำกับดูแล
ข้ อมูลอิสระแนะน�ำให้
ยกเลิกกลุ่ม lopinavir/
ritonavir (P <0.001)

ในสตรี ที่ไม่เคยรับการรักษามาก่อน ยาสูตร DTG ร่วมกับ abacavir (ABC)
และ lamivudine (3TC) สามารถกดไวรัสได้ ดีกว่าในทางสถิติ (HIV-1 RNA
<50 copies/mL) ณ สัปดาห์ที่ 48 เมื่อเทียบกับ atazanavir ที่เสริ มฤทธิ์ด้วย
ritonavir (ATV/r) ร่วมกับ tenofovir disoproxil fumarate/emtricitabine
(TDF/FTC)9

ข้ อบ่ งใช้

DTG มีข้อบ่งใช้ ในการรักษาเอชไอวีร่วมกับยาต้ านไวรัสตัวอื่นๆ ในผู้ใหญ่และ
วัยรุ่น โดยถือเป็ นตัวเลือกที่มีประโยชน์ในผู้ป่วยที่เคยได้ รับการรักษามาแล้ ว
เนื่องจากฤทธิ์ของยา หรื อความสามารถในการควบคุมระดับเอชไอวีในร่างกาย
ให้ คงอยู่ แม้ จะเกิดการดื ้อต่อยาตัวอื่นในสูตรการรักษาที่มี DTG อยูแ่ ล้ วก็ตาม
Department of Health and Human Services (DHHS), the European
AIDS Clinical Society (EACS) และ International Antiviral Society-USA
(IAS-USA) แนะน�ำให้ ใช้ ยาดังกล่าวเป็ นยาสูตรแรกในการรักษาการติดเชื ้อเอช
ไอวี ใน Consolidated Guidelines on the Use of Retroviral Drugs for
Treating and Preventing HIV Infection ฉบับปี พ.ศ. 2559 องค์การอนามัย
โลก (WHO) ได้ ก�ำหนดให้ DTG เป็ นสูตรยาทางเลือกในการเป็ นยาสูตรยาต้ าน
ไวรัสสูตรแรก (alternative first-line) (ดูตารางด้ านล่าง)

สูตรยา ART ในผู้ใหญ่ ท่ แี นะน�ำและสูตรยาทางเลือกตาม
แนวทางฉบับปี พ.ศ. 2559 ขององค์ การอนามัยโลก
สูตรยาที่แนะน�ำ

สูตรยาทางเลือกในการเป็ นยา
สูตรแรก

TDF + 3TC (or FTC) + EFV

AZT + 3TC + EFV (or NVP)
TDF + 3TC (or FTC) + DTG
TDF + 3TC (or FTC) + EFV400
TDF + 3TC (or FTC) + NVP

การอนุมัตจิ ากหน่ วยงานก�ำกับ
ดูแล ขนาดยา และวิธีใช้ ยา

DTG ผ่านการอนุมตั จิ ากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐฯ เมื่อเดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2556 และผ่านการอนุมตั จิ ากคณะกรรมาธิการยุโรปเมื่อเดือนมกราคม
พ.ศ. 2557

ขนาดและวิธีใช้ ยาตามที่กำ� หนดโดยองค์ การอาหารและ
ยาสหรั ฐฯ
50 มิลลิกรัม วันละครั้ง ในผู้ใหญ่และวัยรุ่ นอายุ 12 ปี ขึ ้นไป ซึง่ มีน� ้ำหนัก
ตังแต่
้ 40 กิโลกรัมขึ ้นไป และไม่เคยได้ รับยาต้ านไวรัสตัวใดมาก่อน หรื อ
เคยได้ รับ แต่ไม่ใช่ยาในกลุ่ม integrase inhibitor
50 มิลลิกรัม วันละสองครั้ง ในผู้ที่เคยได้ รับยาในกลุ่ม integrase
inhibitor มาก่อน และผู้ที่เคยดื ้อหรื อสงสัยว่าจะดื ้อต่อยากลุ่ม integrase
inhibitor ตัวอื่นๆ
50 มิลลิกรัม วันละสองครั้ง ในผู้ที่เคยได้ รับยาเหล่านี ้ตัวใดตัวหนึ่ง (ไม่ว่า
จะเคยได้ รับ integrase inhibitor มาก่อนหรื อไม่): efavirenz, rifampin,
และ fosamprevir, tipranavir ที่เสริ มด้ วย ritonavir

ขนาดและวิธีใช้ ยาตามที่กำ� หนดโดย European Medicines
Association
ขนาดและวิธีใช้ ยาใน
ผู้ใหญ่

ขนาดและวิธีใช้ ยาในวัยรุ่ น

50 มิลลิกรัม วันละครั้ง
ส�ำหรับผู้ที่ไม่มีหลักฐาน
ยืนยันหรื อไม่มีข้อสงสัย
ทางคลินิกว่าจะดื ้อต่อ
ยาในกลุ่ม integrase
inhibitor

50 มิลลิกรัม วันละครั้ง ส�ำหรับวัยรุ่ นอายุตงแต่
ั ้ 12
ปี ขึ ้นไป แต่ไม่เกิน 18 ปี ที่มีน� ้ำหนักอย่างน้ อย 40
กิโลกรัม และไม่ดื ้อต่อยาในกลุ่ม integrase
inhibitor

50 มิลลิกรัม วันละสอง
ครั้ง ส�ำหรับผู้ที่มีหลัก
ฐานยืนยันหรื อมีข้อ
สงสัยทางคลินิกว่าจะ
ดื ้อต่อยาในกลุ่ม
integrase inhibitor

เด็กอายุตัง้ แต่ 6 ปี ขึน้ ไป แต่ ไม่ เกิน 12 ปี
น�ำ้ หนักตัว (กิโลกรั ม) ขนาดและวิธีใช้ ยา
ตังแต่
้ 15 จนถึงไม่เกิน
20

20 มิลลิกรัม วันละครัง้
(รับประทาน ยาเม็ดขนาด
10 มิลลิกรัม สองเม็ด)

50 มิลลิกรัม วันละสอง
ครั้ง ส�ำหรับผู้ที่ใช้ ยาอื่น
ดังต่อไปนี ้ร่ วมด้ วย
efavirenz, nevirapine,
rifampin, tipranavir ที่
เสริ มด้ วย ritonavir

ตังแต่
้ 20 จนถึงไม่เกิน
30

25 มิลลิกรัม วันละครัง้

ตังแต่
้ 30 จนถึงไม่เกิน
40

35 มิลลิกรัม วันละครัง้
(รับประทาน ยาเม็ดขนาด
25 มิลลิกรัม หนึ่งเม็ด
และยาเม็ดขนาด 10
มิลลิกรัม หนึ่งเม็ด)

40 หรื อมากกว่า

50 มิลลิกรัม วันละครัง้

ผลข้ างเคียง

ในการศึกษาเพื่อขอขึ ้นทะเบียนยา พบว่าผู้ป่วยทนต่อ DTG ได้ ดีกว่า efavirenz
(EFV) หรื อ darunavir/ritonavir (DRV/r) ถึงแม้ มีความเสี่ยงต่ออาการนอนไม่
หลับสูงขึ ้น แต่ผลข้ างเคียงทางระบบประสาทส่วนกลางที่ร้ายแรง เช่น ซึมเศร้ า
และคิดฆ่าตัวตาย พบได้ น้อยมาก10 หลังได้ รับอนุมตั ิให้ วางจ�ำหน่าย พบว่า การ
ใช้ DTG ในทางเวชปฏิบตั ิ มีความสัมพันธ์กบั การเกิดอุบตั กิ ารณ์ของผลข้ างเคียง
ทางจิตประสาทสูงกว่าที่พบในการศึกษาทางคลินิก ในกลุม่ ประชากรจากการ
ศึกษาผู้ป่วย 556 ราย ในประเทศเนเธอร์ แลนด์ หลังติดตามอาการเป็ นระยะเวลา
ซึง่ มีคา่ เฉลี่ยอยูท่ ี่ 225 วัน พบว่ามีการหยุดใช้ DTG ในผู้ป่วยร้ อยละ 15.3 โดย
สาเหตุของการหยุดใช้ คือ ไม่สามารถทนต่อยาได้ นอนไม่หลับ การนอนหลับผิด
ปกติ อาการในระบบทางเดินอาหาร และอาการทางจิตประสาท เช่น วิตกกังวล
วิกลจริ ต และซึมเศร้ า11 โดยสังเกตพบว่ามีการเปลี่ยน DTG เกิดขึ ้นบ่อยครัง้ หาก
มี abacavir (ABC) อยูใ่ นสูตรยา ART ด้ วย
การศึกษาแบบย้ อนหลัง ในผู้ป่วย 1950 ราย ที่ประเทศเยอรมนี ซึง่ เริ่ มใช้ ยากลุม่
integrase inhibitor ตังแต่
้ ปีพ.ศ. 2550 ถึง 2559 ประมาณการว่าอัตราการเกิด
เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ใดๆ และเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ทางจิตประสาท ซึง่ น�ำ
ไปสูก่ ารหยุดยาภายใน 12 เดือน โดยที่ DTG อยูท่ ี่ร้อยละ 7.6 และ 5.6 และ EVG
อยูท่ ี่ ร้ อยละ 7.6 และ 0.7 และ RAL ที่ร้อยละ 3.3 และ 1.9 จากการศึกษายังพบ
ว่าเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ทางจิตประสาทที่น�ำไปสูก่ ารหยุดยา DTG เกิดขึ ้นบ่อย
ครัง้ ในกลุม่ สตรี ผู้ป่วยที่มีอายุ 60 ปี ขึ ้นไป และผู้ป่วยที่มี human leucocyte
antigen (HLA)-B*5701 เป็ นลบ ที่เริ่ มใช้ ยา ABC พร้ อมๆ กัน12

อันตรกิริยาระหว่ างยา

DTG อาจมีอนั ตรกิริยากับยาต้ านไวรัสและยาอื่นๆ ซึง่ อาจส่งผลให้ ต้องปรับขนาด
ยาหรื อต้ องติดตามการรักษาให้ บอ่ ยขึ ้น

ยา

อันตรกิริยา

ค�ำแนะน�ำ

Etravirine

ลดปริ มาณระดับยา
dolutegravir

ไม่ควรใช้ dolutegravir ร่ วมกับ etravirine โดยไม่ให้ atazanavir/ritonavir, darunavir/
ritonavir หรื อ lopinavir/ritonavir ร่ วมด้ วย

Efavirenz

ลดปริ มาณระดับยา
dolutegravir

แนะน�ำให้ ใช้ dolutegravir 50 มิลลิกรัม วันละสองครัง้ ในผู้ป่วยที่ไม่เคยได้ รับการรักษา
หรื อเคยได้ รับการรักษาแต่ไม่เคยได้ รับยาในกลุ่ม integrase inhibitor

Nevirapine

ลดปริ มาณระดับยา
dolutegravir

ควรหลีกเลี่ยงการใช้ ร่วมกับ nevirapine

Fosamprenavir/ritonavir, tipranavir/ritonavir

ลดปริ มาณระดับยา
dolutegravir

Oxcarbazepine, phenytoin phenobarbital,
carbamazepine, St. John’s wort

ลดปริ มาณระดับยา
dolutegravir

แนะน�ำให้ ใช้ dolutegravir 50 มิลลิกรัม วันละสองครัง้ ในผู้ป่วยที่ไม่เคยได้ รับการรักษา
หรื อเคยได้ รับการรักษาแต่ไม่เคยได้ รับยาในกลุ่ม integrase inhibitor
ควรหลีกเลี่ยงการใช้ ร่วมกับยาที่มีฤทธิ์เหนี่ยวน�ำเมตาบอลิซมึ เหล่านี ้

ยาที่มีส่วนประกอบของ polyvalent cation เช่น ยา
ลดกรดหรื อยาระบายที่มี cation, sucralfate, ยาที่
มีการปรับบัฟเฟอร์

ลดปริ มาณระดับยา
dolutegravir

ควรให้ dolutegravir 2 ชัว่ โมงก่อน หรื อ 6 ชัว่ โมงหลังจากรับประทานยาที่มีส่วนประกอบ
ของ polyvalent cation

แคลเซียมหรื อธาตุเหล็กชนิดรับประทาน รวมถึง
วิตามินรวมที่มีแคลเซียมหรื อธาตุเหล็ก

ลดปริ มาณระดับยา
dolutegravir

ควรให้ dolutegravir 2 ชัว่ โมงก่อน หรื อ 6 ชัว่ โมงหลังจากรับประทาน อาหารเสริ มที่มี
แคลเซียมหรื อธาตุเหล็ก หรื อจะรับประทาน dolutegravir และอาหารเสริ มที่มีแคลเซียม
หรื อธาตุเหล็กพร้ อมกันกับมื ้ออาหารก็ได้

Metformin

เพิ่มปริ มาณระดับยา
metformin

ในกรณีที่ใช้ ร่วมกัน ควรจ�ำกัดขนาด metformin รวมสูงสุดต่อวันไว้ ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัม
ไม่วา่ จะเพิ่งเริ่ มให้ metformin หรื อ dolutegravir ก็ตาม เมื่อหยุดให้ dolutegravir อาจต้ อง
ปรับขนาดยา metformin แนะน�ำติดตามระดับกลูโคสในเลือดเมื่อเริ่ มให้ ยาร่วมกัน และหลัง
เลิกใช้ dolutegravir

Rifampin

ลดปริ มาณระดับยา
dolutegravir

แนะน�ำให้ ใช้ dolutegravir 50 มิลลิกรัม วันละสองครัง้ ในผู้ป่วยที่ไม่เคยได้ รับการรักษาหรื อ
เคยได้ รับการรักษาแต่ไม่เคยได้ รับยาในกลุม่ integrase inhibitor

ข้ อห้ ามใช้

DTG มีข้อห้ ามใช้ ในผู้ป่วยที่
• มีประวัติภาวะภูมิไวเกินต่อ DTG
• ได้ รับยา dofetilide (ยาต้ านโรคหัวใจเต้ นผิดจังหวะ class III) เนื่องจากโอกาสที่
จะท�ำให้ ระดับ dofetilide ในพลาสมาสูงขึ ้น มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์
ชนิดร้ ายแรง และ/หรื อเป็ นอันตรายถึงชีวิต เพิ่มขึ ้น (เช่น QT ยาวขึ ้น และ ภาวะ
หัวใจห้ องล่างเต้ นเร็วผิดปกติแบบ polymorphic [torsade de points])

หลักฐานเชิงประจักษ์ ท่ ตี ้ องศึกษา
เพิ่มเติม13

สตรี ท่ ตี งั ้ ครรภ์ : ไม่พบความผิดปกติของการตังครรภ์
้
และการคลอดบุตรในรายงาน
ความปลอดภัยของการใช้ DTG ในสตรี มีครรภ์ ซึง่ รวมถึง Antiretroviral Pregnancy
Registry (APR), The European Pregnancy and Paediatric HIV Cohort
Collaboration (EPPICC), และการศึกษาเพื่อขึ ้นทะเบียนยา และโครงการบริ จาคยา
ต่างๆ อย่างไรก็ตาม การที่จ�ำนวนประชากรในชุดข้ อมูลเหล่านี ้ยังน้ อยมาก ท�ำให้ ไม่
สามารถยืนยันข้ อสรุปได้ การศึกษาที่ประเทศบอตสวานาในสตรี ที่เริ่ มใช้ สตู รยา EFV
หรื อ DTG ร่วมกับ TDF/FTC ระหว่างตังครรภ์
้
ไม่พบความแตกต่างของความผิดปกติ
14
ในการคลอดระหว่างการใช้ ยาทังสองกลุ
้
ม่ นี ้
วัณโรค: ข้ อมูลของการรักษาด้ วยสูตรยาที่มี DTG ในผู้ที่ติดเชื ้อ HIV และ TB ร่วม
ด้ วย ยังมีอยูอ่ ย่างจ�ำกัด โดยการศึกษาที่เกี่ยวข้ องนันยั
้ งด�ำเนินอยูห่ รื ออยูใ่ นขันตอน
้
การวางแผน
ประเทศรายได้ ต่ำ� และปานกลาง (LMIC): การศึกษา DTG มีประชากรจากกลุม่
ประเทศ LMIC อยูจ่ �ำกัด อาสาสมัครทัง้ 624 รายในการศึกษา DAWNING มาจาก
กลุม่ ประเทศ LMIC โดย 106 รายมาจากเอเชีย ปั จจุบนั นี ้ การศึกษาเพิ่มเติมในกลุม่
ประเทศ LMIC หลายการศึกษายังด�ำเนินอยู่ (เช่น ADVANCE15 และ NAMSAL16
ในอัฟริ กาใต้ และแคเมอรูน)

การเข้ าถึง DOLUTEGRAVIR
ในเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้

เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2557 องค์กร Medicines Patent Pool (MPP) ได้ ลงนามใน
ข้ อตกลงกับ ViiV Healthcare บริ ษัทผู้ผลิตยา DTG ต้ นแบบ ซึง่ สมัครใจให้ สทิ ธิตาม
สิทธิบตั ร (voluntary license) ในการผลิตและจัดจ�ำหน่ายยาชื่อสามัญส�ำหรับเด็ก
และผู้ใหญ่17 การให้ สทิ ธิในยาเด็ก18 อนุญาตให้ ขาย DTG ในรูปแบบยาชื่อสามัญได้
ใน 121 ประเทศที่ระบุไว้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้ กบั บริ ษัทต้ นแบบ การให้ สทิ ธิใน
ยาผู้ใหญ่19 อนุญาตให้ ขาย DTG ในรูปแบบยาชื่อสามัญได้ ใน 92 ประเทศ และ
ประเทศอื่นๆ ที่ยงั ไม่ได้ รับสิทธิบตั รหรื อประเทศที่ออกมาตรการบังคับใช้ สทิ ธิ์ตาม
สิทธิบตั ร20 ยา DTG ซึง่ ติดยี่ห้อ ViiV Healthcare มีใช้ กนั ทัว่ ไปตามโรงพยาบาลใน
ประเทศจีน เขตปกครองพิเศษฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้ หวัน และไทย
ประเทศในเอเชียใต้ และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ซ่ ึงจ�ำหน่ ายยา
ชื่อสามัญได้ เฉพาะสูตรต�ำรั บ
ส�ำหรั บเด็กเท่ านัน้

ประเทศในเอเชียใต้ และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ซ่ ึงจ�ำหน่ ายยาชื่อ
สามัญได้ ทัง้ สูตรต�ำรั บส�ำหรั บเด็ก
และผู้ใหญ่

มาเลเซีย ศรีลังกา ไทย

บังคลาเทศ ภูฏาน กัมพูชา อินเดีย
อินโดนีเซีย ลาว พม่า เนปาล
ฟิลิปปินส์ เวียดนาม

สามารถดูรายชื อ่ ของประเทศทัง้ หมดทีจ่ � ำหน่าย DTG รู ปแบบยาชื อ่ สามัญได้ ทัง้ สูตรต�ำรับส�ำหรับผูใ้ หญ่และเด็กในเอกสารอ้างอิ ง
หมายเลข 18 และ 19

บริ ษัทยาชื่อสามัญในอินเดียเริ่ มผลิตและจ�ำหน่ายยาเหล่านี ้ตังแต่
้ เดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ.2560 ภายใต้ ข้อตกลงการให้ สทิ ธิตามสิทธิบตั รโดยสมัครใจระหว่าง MPP และ
ViiV Healthcare ยาชื่อสามัญนันตั
้ งราคาไว้
้
ที่ 2990 รูปีอินเดีย (ประมาณ 44.60
ดอลลาร์ สหรัฐ21) ส�ำหรับยาเม็ดขนาด 30 และ 50 มิลลิกรัม ที่ขายในตลาดภาค
เอกชนของอินเดีย (นอกเหนือจากการจัดซื ้อโดยภาครัฐ) มีการคาดการณ์วา่ การซื ้อ
ยาคราวละมากๆ เพื่อสนับสนุนโครงการเอชไอวีของประเทศที่ได้ รับทุนจากรัฐบาลจะ
ท�ำให้ ราคายาถูกลง
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