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ยาต้านไวรัสเอชไอวีสตู รสามตัวเป็ นทางเลือกอันดับแรกทีใ่ ช้ในการรักษาผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีตามแนวทางการรักษาต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามผูป้ ่ วยบางรายมีขอ้ จากัดในการใช้ยา เช่น เกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาสูตรสามตัว เกิดอันตรกิรยิ าระหว่างยา
จนไม่สามารถเลือกยาต้านไวรัสสูตรสามตัวทีเ่ หมาะสมกับผูป้ ่ วยได้ การใช้ยาต้านไวรัสสูตรสองตัวทีม่ ปี ระสิทธิภาพจึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ง
ในการรักษาทัง้ ผูต้ ดิ เชื้อที่ไม่เคยได้รบั ยาต้านไวรัสมาก่อน และผูต้ ดิ เชื้อที่เคยได้รบั ยาต้านไวรัสมาก่อนแล้ว โดยการใช้ยา dolutegravir
ร่วมกับยา lamivudine เป็ นยาต้านไวรัสสูตรสองตัวทีม่ กี ารศึกษาชัดเจน และถูกแนะนาตามแนวทางการรักษามากทีส่ ุด แต่อย่างไรก็ตาม
การใช้ยาสูตรสองตัวดังกล่าว จะต้องพิจารณาปั จจัยอื่นๆของผูป้ ่ วยร่วมด้วยเช่น ปริมาณไวรัส ประวัตโิ รคร่วม และประวัตกิ ารติดเชือ้ ไวรั ส
ตับอักเสบบี เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั มีสูตรยาต้านไวรัสเอชไอวีสองตัวสูตรอื่นๆทีเ่ ริม่ มีการศึกษามากขึน้ และ อาจนามาใช้ในอนาคตได้ โดย
บทความนี้รวบรวมการศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวีสตู รสองตัวทีม่ ใี ช้ในปั จจุบนั ทัง้ ในแง่ของข้อดี ข้อเสีย ประสิทธิ ภาพ
ของยาแต่ละสูตร รวมทัง้ ข้อควรระวังในการใช้ยา
คาสาคัญ: ยาต้านไวรัสสูตรสองตัว, เอชไอวี, ผูต้ ดิ เชือ้ ทีไ่ ม่เคยได้รบั ยาต้านไวรัส, ผูต้ ดิ เชือ้ ทีเ่ คยได้รบั ยาต้านไวรัสมาก่อน
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Triple antiretroviral (ARV) regimens are recommended as first-line treatment for HIV infection in various guidelines.
However, there are limitations in some HIV-infected patients who have adverse drug reactions or drug interaction with other
medication resulting in inability to use these triple regimens. Dual antiretroviral regimens with high efficacy are considered as an
alternative choice for both treatment-naïve and treatment-experienced patients. Dolutegravir and lamivudine are one of dual ARV
regimens which have been widely studied and mostly recommended by several guidelines. However, there are some important
factors to consider prior to prescribing dual ARV regimen such as viral load, comorbidity, and history of hepatitis B infection. In
addition, there have been recent studies about other dual ARV regimens which could be used as alternatives in the near future.
This review article aimed to review studies about currently available dual ARV regimens in terms of benefits, disadvantages,
efficacy, and safety precaution.
Keywords: Dual antiretroviral regimens, HIV, Treatment Naïve, Treatment Experience

บทนา
ยาต้านไวรัสเอชไอวีได้ถูกพัฒนาแรกเริม่ ตัง้ แต่ปีค.ศ.
1987 โดยยา zidovudine (AZT) เป็ นยาต้านเอชไอวีตวั แรกทีถ่ ูก
อนุ มตั ใิ ห้ใช้ในการรักษาผูต้ ดิ เชื้อเอชไอวี (Maeda et al., 2019)
อย่างไรก็ตามการใช้ยา AZT เพียงตัวเดียวในการรักษาส่งผลทา
ให้เกิดเชื้อเอชไอวีด้อื ยา อีกทัง้ เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ได้มาก
เช่น กดการทางานของไขกระดูก ทาให้เกิดภาวะโลหิตจางได้ถงึ
ร้อยละ 16.2 (Agarwal et al., 2010) จึงได้เริม่ มีการใช้ยาสองตัว
ในการรักษาการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี และมีการคิดค้นยาต้าน
ไวรั ส เอชไอวี ก ลุ่ ม อื่ น ๆเพิ่ ม เติ ม มากขึ้ น เช่ น ยาในกลุ่ ม
nonnucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs) แต่
การรักษาการติดเชื้อเอชไอวีในอดีตยังไม่ประสบความสาเร็จ
มากนัก เนื่องจากยามีประสิทธิภาพต่า และเกิดเชือ้ ไวรัสเอชไอวี
ดือ้ ยาได้งา่ ย

การแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีใ นประเทศไทยยังคง
เป็ นปั ญหาสาคัญ ถึงแม้ว่าในปั จจุบนั มีแนวโน้มการติดเชือ้ ลดลง
ในเกือบทุกกลุ่มประชากร โดยในปี พ.ศ. 2562 พบผูต้ ดิ เชือ้ ทีย่ งั
มีชีวิต อยู่ใ นประเทศไทยจานวน 470,000 ราย และมีผู้ติดเชื้อ
รายใหม่ใ นปี พ.ศ. 2562 จ านวน 5,400 ราย (HIV Info HUB,
2019) อย่างไรก็ตามมีประชากรบางกลุ่มทีอ่ าจมีแนวโน้มการติด
เชือ้ เพิม่ ขึน้ เช่น หญิงตัง้ ครรภ์ สะท้อนให้เห็นว่าการควบคุมและ
ป้ อ งกัน โรคยัง ไม่ดีพ อ ดัง นัน้ การใช้ย าต้านไวรัส เอชไอวีจึง มี
ความจาเป็ นในการรักษาผูต้ ดิ เชือ้ (AIDS Surveillance System,
2019) อีกทัง้ บุคลากรทางการแพทย์ท่ดี ูแลผูต้ ดิ เชื้อเหล่านี้ควร
ตระหนัก รวมทัง้ ให้ความสาคัญในการเลือกสูตรยาต้านไวรัสเอช
ไอวีให้เหมาะสมกับผูต้ ดิ เชือ้ แต่ละราย
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ต่อมาในยุคศตวรรษที่ 19 เริม่ มีการใช้ยาต้านไวรัสเอช
ไอวี สู ต รสามตั ว (Triple antiretroviral therapy) เนื่ อ งจากมี
ประสิทธิภ าพสูงในการรักษา โดยกลุ่มยาต้านไวรัส เอชไอวีท่ี
นิ ย มใช้ ใ นสู ต รสามตัว มัก ประกอบด้ ว ยยากลุ่ ม nucleoside
reverse transcriptase inhibitors (NRTIs) 2 ชนิ ด ร่ ว มกั บ ยา
กลุ่ ม อื่ น อี ก 1 ชนิ ด เช่ น ยาในกลุ่ ม nonnucleoside reverse
transcriptase inhibitors (NNRTIs), protease inhibitors (PIs)
หรือ integrase inhibitors (INSTIs) ซึ่งพบว่าการใช้ยาต้านไวรัส
เอชไอวีสูตรสามตัวมีประสิทธิภาพสูง สามารถลดปริมาณไวรัส
ในร่ า งกายลงได้อ ย่ า งมากจนสามารถท าให้ผู้ติด เชื้อ เอชไอวี
สามารถใช้ชีวิต ประจาวันได้อย่ างปกติ มีอัต ราการรอดชีวิตที่
ยาวนาน และลดการแพร่กระจายเชื้อเอชไอวีได้เมื่อผู้ติด เชื้อ
รับประทานยาอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ในปั จจุบนั ยาต้าน
ไวรัสเอชไอวีสูตรสามตัว แนะนาให้เป็ นสูตรยาหลักในการรักษา
ผู้ติดเชื้อเอชไอวีในแนวทางการรักษาต่างๆทัง้ ในประเทศไทย
และต่ า งประเทศ เช่ น tenofovir alafenamide (TAF) ร่ ว มกับ
emtricitabine (FTC) และ dolutegravir (DTG) เป็ นต้น (Waters
and Church, 2020; Department of Disease Control, 2020;
World Health Organization, 2019; Panel on Antiretroviral
Guidelines for Adults and Adolescents, 2019; Ryom et al.,
2019; Saag et al., 2020)
ถึ ง แม้ ว่ า ยาต้ า นไวรั ส เอชไอวี สู ต รสามตั ว จะ มี
ประสิทธิภาพสูงอย่างมาก และถูกใช้อย่างแพร่หลายในปั จจุบนั
แต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยบางรายอาจมีขอ้ จากัดในการใช้ยาต้าน
ไวรัสบางชนิดที่นิยมใช้ในยาต้านไวรัสเอชไอวีสูตรสามตัว เช่น
ผู้ ป่ วยที่ มี ก ารท างานของไตบกพร่ อ งจะไม่ ส ามารถใช้ ย า
tenofovir disoproxil fumarate (TDF) ได้ (Mocroft et al., 2016)
นอกจากนี้ แ ล้ ว ยา abacavir (ABC) ที่ ม ั ก ถู ก ใช้ เ ป็ นยาทาง
เลือกใช้ในกรณีท่ผี ูป้ ่ วยมีการทางานของไตบกพร่อง พบว่าอาจ
ท าให้ เ กิด อุ บ ัติก ารณ์ โ รคหลอดเลื อ ดและหัว ใจเพิ่ม มากขึ้น
โดยเฉพาะการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (Sabin et al.,
2016) ซึ่งภาวะดังกล่าวจะพบได้มากขึ้นในผู้สูงอายุ ทัง้ นี้ผู้ติด
เชื้อเอชไอวีวยั ผู้สูงอายุมีโอกาสที่จะเกิดโรคร่วมอื่นๆ ตามมา
มากขึน้ ทัง้ โรคที่เกีย่ วข้องและไม่เกีย่ วข้องกับการดาเนินไปของ
การติด เชื้อ เอชไอวี เช่ น กลุ่ ม อาการเมแทบอลิก (metabolic
syndrome) เป็ นต้น ส่งผลทาให้ผู้ป่วยต้องได้รบั ยาหลายชนิด
ซึ่งมีโอกาสเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาได้มากขึ้น เนื่องจากยา
ต้านไวรัส เอชไอวีส่วนใหญ่มกั มีคุณสมบัตเิ ป็ น สารตัง้ ต้น ตัว

ยับยัง้ หรือ ตัวเหนี่ยวนาเอนไซม์ cytochrome P450 (CYP450)
และ drug transporter เช่ น P-glycoprotein ตัว อย่ า งการเกิ ด
อันตรกิรยิ าระหว่างยาต้านไวรัสเอชไอวีทม่ี คี วามสาคัญ เช่น การ
เกิดภาวะหลอดเลือดหดตัวรุนแรง (ergotism) ในผู้ท่ใี ช้ยากลุ่ม
protease inhibitors หรือ efavirenz ร่วมกับยาต้านไมเกรนกลุ่ม
ergot หรือการเกิดภาวะกล้ามเนื้อลายสลาย (rhabdomyolysis)
ในผูท้ ใ่ี ช้ยา ritonavir ร่วมกับยาลดไขมัน simvastatin เนื่องจาก
ritonavir เป็ นตั ว ยับ ยัง้ เอนไซม์ CYP3A4 ส่ ง ผลให้ ร ะดับ ยา
simvastatin ซึง่ เมตาบอไลท์ผ่านเอนไซม์ CYP3A4 ในเลือดเพิม่
สูงขึ้น นอกจากนี้การเกิดอันตรกิรยิ าอาจเป็ นสาเหตุทาให้การ
รักษาล้มเหลวได้ เช่น การเกิดอันตรกิรยิ าระหว่างยาลดการหลัง่
กรดกลุ่ม proton pump เช่น omeprazole ร่วมกับยาต้านไวรัส
เอชไอวีท่ตี ้องอาศัยภาวะเป็ นกรดในทางเดินอาหารเพื่อช่วยใน
การดูดซึม เช่น rilpivirine (RPV) หรือ atazanavir (ATV) มีผล
ลดการดู ด ซึม ยาต้ า นเอชไอวี ซึ่ง อาจส่ ง ผลให้เ กิด การรัก ษา
ล้มเหลวได้ และนอกจากนี้จานวนเม็ดยาทีม่ ากขึน้ อาจส่งผลทา
ให้ความร่วมมือในการใช้ยาลดลงได้ และมักเป็ นสาเหตุทาให้เกิด
การดือ้ ยาต้านไวรัสเอชไอวีตามมาได้
จากปั ญหาของยาต้านไวรัสเอชไอวีสูตรสามตัวทีก่ ล่าว
มาข้างต้นพบว่าอาจไม่เหมาะสมสาหรับผู้ป่วยทุกรายเสมอไป
จึงได้มกี ารคิดค้นการกลับมาใช้ยาต้านไวรัสสูตรสองตัว ทดแทน
กรณีทผ่ี ปู้ ่ วยมีขอ้ ห้ามในการใช้ยาต้านไวรัสต่างๆ จนไม่สามารถ
หาสู ต รยาที่เ หมาะสมได้ ถึง แม้ว่ า ในช่ ว งแรกของการศึก ษา
ประสิทธิภาพของยาต้านไวรัสสูตรสองตัวพบว่าทาให้เกิดการ
รักษาล้มเหลวมากขึน้ เนื่องจากยาต้านไวรัสทีใ่ ช้ในการศึกษาคือ
AZT ร่วมกับ 3TC ซึ่งทนต่อการดือ้ ยาได้ไม่มากนัก (Rutherford
et al., 2003) ในปั จจุบนั มียาต้านไวรัสใหม่ๆทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง
และทนต่อการดือ้ ยาได้มากกว่าในอดีต จึงเริม่ มีการศึกษาโดยนา
ยาต้ า นไวรัส ใหม่ ๆ เหล่ า นี้ ร่ ว มกัน สองตัว อย่ า งแพร่ ห ลายใน
ปั จจุบนั ทัง้ ผูต้ ดิ เชื้อเอชไอวีท่ไี ม่เคยได้รบั ยาต้านมาก่อน และผู้
ติด เชื้อ เอชไอวีท่ีเ คยได้ร ับ ยาต้ า นมาก่ อ นแล้ ว (Waters and
Church, 2020) คณะผูจ้ ดั ทาจึงมีความสนใจศึกษาการใช้ยาต้าน
ไวรัส สูต รสองตัว โดยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี้
คณะผูจ้ ดั ทาหวังว่าบทความนี้น่าจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ แก่ผทู้ ่ี
สนใจ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ท่ดี ูแลผูต้ ดิ เชื้อเอชไอวีใน
ประเทศไทย
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ตารางที่ 1 การศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้สตู รยาสองตัวในผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีทไ่ี ม่เคยได้รบั ยาต้านไวรัสมาก่อนหน้านี้
ARV groups
INSTIs plus
NRTIs

PI plus INSTIs

PIs plus NRTIs

Trial

Dual-therapy group

Comparator

PADDLE (single arm)
(Cahn et al., 2017)
ACTG 5353 (single arm)
(Taiwo et al., 2018)

DTG 50 mg OD
+ 3TC 300 mg OD
DTG 50 mg OD
+ 3TC 300 mg OD

-

GEMINI-1, -2 (RCT)
(Cahn et al., 2019)

DTG 50 mg OD
+ 3TC 300 mg OD

TDF/FTC 300/200 mg
OD + DTG 50 mg OD

NEAT001/ANRS143
(RCT) (Lambert-Niclot
et al., 2019; Raffi et al.,
2014)

DRV/r 800/100 mg
OD + RAL 400 mg
BID

TDF/FTC 245/200 mg
OD + DRV/r 800/100 mg
OD

-

2014)

PROGRESS (RCT)
(Reynes et al., 2013)

LPV/r 400/100 mg
BID
+ RAL 400 mg BID

TDF/FTC 300/300 mg
OD + LPV/r 400/100 mg
BID

KALEAD (RCT)
(Mari et al., 2010)

LPV/r 400/100 mg
BID + TDF 300 mg
OD

2 NRTIs
+ LPV/r 400/100 mg BID

GARDEL (RCT)
(Cahn et al., 2014)

LPV/r 400/100 mg
BID + 3TC 150 mg
BID
DRV/r 800/100 mg
OD + 3TC 300 mg
OD

2 NRTIs
+ LPV/r 400/100 mg BID
TDF/3TC 300/300 mg
OD + DRV/r 800/100 mg
OD

ANDES (RCT)
(María et al., 2018)

Outcomes
(Dual-therapy group vs comparator)
90% virological suppression at 48 wk,
no resistance
90% virological suppression at 24 wk
Only 1 patient develop INSTIs and
NRTIs resistance
Similar virological efficacy at 48 wk (91%
vs 93%; difference -1.7%; 95%CI: -4.4 to
1.1; non-inferiority margin at -10%), Less
drug-related adverse events
similar virological efficacy at 96 wk
except CD4 < 200 cells/mm3 (difference
of 0.4%; 95%CI: -13.7 to 14.6; noninferiority margin at 9%) (Raffi et al.,

PIs plus NNRTIs

ACTG5142 (RCT)
(Riddler et al., 2008)

LPV/r 400/100 mg
BID + EFV 600 mg
OD

2NRTIs + EFV 600 mg
OD 2NRTIs + LPV/r
400/100 mg BID

PIs plus CCR5
inhibitors

MODERN (RCT)
(Stellbrink et al., 2016)

DRV/r 800/100 mg
OD + MVC 150 mg
OD

TDF/FTC 300/200 mg
OD + DRV/r 800/100 mg
OD

more INSTIs resistance observed with
virologic failure patient (25% in VL >
100,000 copies/ml, P for trend =0.07)
(Lambert-Niclot et al., 2019)
similar virological efficacy at 96 wk
(P=0.767), less reduction in eGFR
(P=0.035) and bone mass density
(P<0.001) in two drug regimen group
underpowered study: efficacy at 72 wk
(51.4% vs 52.5%), high discontinuation
rates in both groups due to non-safety
or non-virological response during first
24 wk
similar virological efficacy at 48 wk
(P=0.171), less toxicity (0.4% vs 4.9%;
P=0.011)
similar virological efficacy at 48 wk
(difference -1.0%; 95%CI: -7.5 to 5.6)
no significant adverse events difference
between both groups
similar virological efficacy at 96 wk
(P=0.49 and P=0.13)
more virological resistance in two drug
regimen group (16% vs 9% in 2NRTIs +
EFV vs 6% in 2NRTIs + LPV/r; P<0.05)
inferior in virological response at 48 wk
(77.3% vs 86.8%; difference of -9.54%;
95%CI: -14.83 to -4.24; non-inferiority
margin at -10%)

3TC, lamivudine; AZT, zidovudine; BID, two times a day; CI, confidence interval; D4T, stavudine; DRV/r, darunavir plus boosted ritonavir; DTG, dolutegravir; EFV,
efavirenz; eGFR, estimated glomerular filtration rate; INSIs, integrase inhibitors; LPV/r, lopinavir plus boosted ritonavir; MVC, maraviroc; NRTIs, nucleoside reverse
transcriptase inhibitors; NNRTIs, nonnucleoside reverse transcriptase inhibitors; OD, once a day; PIs, protease inhibitors; RCT, randomized controlled trial; TDF/FTC,
tenofovir disoproxil fumarate/emtricitabine; TDF, tenofovir disoproxil fumarate; wk, weeks; XR, extended release
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การใช้ยาต้านไวรัสสูตรสองตัวในผู้ติดเชื้อ เอชไอวี
ที่ไม่เคยได้รบั ยาต้านไวรัสมาก่อนหน้ านี้
(Treatment naïve)

3TC และ INSTIs มาก่ อ น รวมทัง้ ไม่ อ ยู่ ใ นช่ ว งระหว่ า งการ
ตัง้ ครรภ์ดว้ ย (level of evidence: AI) นอกจากนี้ยงั แนะนาให้ใช้
กรณี ไ ม่ ส ามารถหายาสูต รสามตัว ที่เ หมาะสมได้ เช่ น มีก าร
ทางานของไตบกพร่อง จนไม่สามารถใช้ tenofovir หรือมีการ
ทางานของตับผิดปกติ จนไม่สามารถใช้ abacavir ได้ (Panel on
Antiretroviral Guidelines for Adults and Adolescents, 2019)
ซึ่ง ค าแนะน าดัง กล่ า วสอดคล้ อ งกับ แนวทางการรัก ษาของ
สมาคม International Antiviral Society–USA Panel (IAS-USA)
ปี ค.ศ. 2020 (Saag et al., 2020) และแนวทางการรักษาของ
สมาคม European AIDS Clinical Society (EACS) ปี ค.ศ. 2020
(Ryom et al., 2019) ที่แ นะน าให้ใ ช้ย าสูต รสองตัว นี้ ไ ด้ โดยมี
ข้อ ก าหนดคล้า ยคลึง กับ แนวทางการรัก ษาของ DHHS และ
แนวทางการรักษาของ IAS-USA แนะนาให้ผู้ท่ีจะใช้ยาสูต รนี้
ควรมีค่า CD4 มากกว่า 200 cells/mm3 ด้วย (level of evidence:
AIa) ในขณะทีแ่ นวทางการรักษาขององค์กรอนามัยโลก (World
Health Organization; WHO) ยังไม่ได้มีคาแนะนาในการใช้ยา
สูตรสองตัว (World Health Organization, 2019)
จากแนวทางการตรวจวินิจฉัยรักษาและป้ องกันการ
ติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย พ.ศ. 2563 แนะนาการใช้ยาสูตร
สองตั ว dolutegravir ร่ ว มกั บ ยา lamivudine เฉพาะในกรณี
ที่ไม่ส ามารถหายาสูต รสามตัวที่เหมาะสมได้ (Department of
Disease Control, 2020) เช่ น เดีย วกับ แนวทางการรัก ษาของ
DHHS อย่างไรก็ตามข้อกาหนดในการใช้สูตรยาดังกล่าวมีความ
คล้ า ยคลึ ง กับ แนวทางการรัก ษาของ DHHS IAS-USA และ
EACS คือใช้เมื่อผูป้ ่ วยมีผล HBsAg เป็ นลบ และมีปริมาณไวรัส
น้ อ ยกว่ า 500,000 copies/mL หรือ มีค่ า CD4 มากกว่ า 200
cell/mm3 และไม่ มีก ารดื้อ ต่ อ ยา lamivudine และ integrase
inhibitor มาก่อน และยังไม่ได้กาหนดให้เป็ นยาหลักสาหรับผูต้ ดิ
เชื้อที่ไม่เคยได้รบั การรักษามาก่อนเช่นเดียวกับแนวทางการ
รั ก ษ า ข อ ง DHHS แ ล ะ IAS-USA (Panel on Antiretroviral
Guidelines for Adults and Adolescents, 2019; Department of
Disease Control, 2020)
อย่ า งไรก็ ต ามการใช้ ย าสู ต ร DTG + 3TC จะต้ อ ง
ระมัดระวังอันตรกิรยิ าร่วมกับอื่นๆ เช่น การให้ยา dolutegravir
ร่ ว มกับ metformin อาจเพิ่ม ระดับ ยา metformin ได้ และการ
ใ ห้ ย า dolutegravir ร่ ว ม กั บ rifampicin มี ผ ล ล ด ร ะ ดั บ ย า
dolutegravir ได้ นอกจากนี้แล้วหากให้ยา dolutegravir ร่วมกับ
ยาลดกรดที่มแี คลเซียม หรืออะลูมเี นียม เป็ นส่วนประกอบ จะ
สามารถลดระดับยา dolutegravir ได้จึงควรให้ dolutegravir 2
ชัวโมงก่
่
อน หรือ 6 ชัวโมงหลั
่
งจากรับประทานยาลดกรด รวมทัง้

มีการศึกษาการใช้ยาต้านไวรัสสูตรสองตัวในผูต้ ดิ เชือ้
เอชไอวีท่ไี ม่เคยได้รบั ยาต้านไวรัสมาก่อนหน้านี้ ดังตารางที่ 1
โดยสูตรยาที่มกี ารศึกษาถึงประสิทธิภาพ และความปลอดภัย
ส่วนใหญ่มกั เป็ นยาทีม่ คี ุณสมบัตทิ นต่อการดื้อยาต้านไวรัสได้สงู
ตัวอย่างเช่น การใช้ยากลุ่ม INSTIs ร่วมกับยาในกลุ่ม NRTIs
และ การใช้ยากลุ่ม PIs ร่วมกับยาในกลุ่ม NRTIs หรือ NNRTIs
หรือ INSTIs เป็ นต้น
1) การใช้ยากลุ่ม INSTIs ร่วมกับยาในกลุ่ม NRTIs
1.1 Dolutegravir plus lamivudine (DTG + 3TC)
การใช้ย า dolutegravir (DTG) 50 mg วัน ละ 1 ครัง้
ร่วมกับยา lamivudine (3TC) 300 mg รับประทานวันละ 1 ครัง้
(DTG + 3TC) เป็ นสู ต รยาสองตั ว ร่ ว มกั น ที่ มี ห ลั ก ฐานทาง
วิชาการยืนยันชัดเจนถึงประสิทธิภาพในการใช้ยา โดยพบว่าการ
ใช้ ย าคู่ ด ัง กล่ า วในผู้ติด เชื้อ ที่ไ ม่ เ คยใช้ ย าต้ า นไวรัส มาก่ อ น
สามารถกดไวรัสได้มปี ระสิทธิภาพถึงร้อยละ 90 หลังจากใช้ยา
มาแล้ ว อย่ า งน้ อ ย 24 และ 48 สัป ดาห์ (Cahn et al., 2017;
Taiwo et al., 2018) นอกจากนี้แล้วเมื่อทาการเปรียบเทียบกับ
การใช้ ย าสู ต รสามตัว ได้ แ ก่ ยา TDF/FTC ร่ ว มกับ ยา DTG
พบว่าประสิทธิภาพของยา DTG + 3TC ในการกดไวรัสไม่ดอ้ ย
กว่าการใช้ยาสูตรสามตัว และมีผลข้างเคียงจากการใช้ยาน้อย
กว่าการใช้ยาสูตรสามตัว (Cahn et al., 2019) ทัง้ นี้มกี ารกาหนด
เกณฑ์การเข้าร่วมการศึกษา โดยผูต้ ดิ เชื้อจะต้องปริมาณไวรัส
เอชไอวีไม่เกิน 500,000 copies/mL ไม่ได้ตดิ เชือ้ ไวรัสตับอักเสบ
บีแบบเฉียบพลัน หรือตรวจไม่พบ HBsAg และไม่พบเชื้อไวรัส
เอชไอวีท่ี ด้ื อ ต่ อ ยา lamivudine หรือ ยาต้ า นไวรัส กลุ่ ม PIs,
NRTIs, NNRTIs หรือ INSTIs มาก่อนเข้าร่วมการศึกษา ดังนัน้
หากต้องการใช้ยาต้านไวรัสสูตรสองตัวนี้ ผูต้ ดิ เชือ้ ควรมีเกณฑ์ท่ี
เข้ากันได้กบั การศึกษาทีก่ ล่าวมาข้างต้นด้วย
นอกจากนี้ แ ล้ว ยาสูต ร DTG + 3TC ยัง ถู ก แนะนาให้
เป็ นยาทางเลือกในแนวทางการรักษาหลากหลายประเทศ โดย
แนวทางการรักษาของหน่ วยงาน Department of Health and
Human Services (DHHS) แห่งประเทศสหรัฐ อเมริกา ปี ค.ศ.
2019 แนะนาการใช้สตู รยาสองตัวในการรักษาผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีท่ี
ไม่เคยได้รบั ยาต้านไวรัสมาก่อนเป็ นหนึ่งในสูตรยาหลัก อ้างอิง
จากผลการศึกษาของ GEMINI-1 และ GEMINI-2 ทัง้ นี้แนะนา
ให้ใช้เฉพาะกรณีผปู้ ่ วยมีผล HBsAg เป็ นลบ และมีปริมาณไวรัส
เอชไอวีน้ อ ยกว่ า 500,000 copies/mL และไม่ มีก ารดื้อ ต่ อ ยา
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มีขอ้ ห้ามการใช้ dolutegravir ในผูท้ ไ่ี ด้รบั ยา dofetilide เนื่องจาก
ท าให้ ร ะดับ dofetilide ในพลาสมาสู ง ขึ้น มีโ อกาสเกิด ภาวะ
QT ยาวขึ้น และภาวะหัว ใจห้ อ งล่ า งเต้ น เร็ ว ผิ ด ปกติ แ บบ
polymorphic (torsade de points) อีกทัง้ การใช้ยาสูต ร DTG +
3TC ไม่ ค วรใช้ใ นผู้ท่ีมีก ารติด เชื้อ ไวรัส ตับ อัก เสบบีร่ ว มด้ว ย
เนื่องจากอาจทาให้เชื้อไวรัสตับอักเสบบีด้ือยา lamivudine ได้
ง่าย เมื่อไม่ได้มกี ารใช้ยาร่วมกับยา tenofovir (Department of
Disease Control, 2020; Panel on Antiretroviral Guidelines for
Adults and Adolescents, 2019)
ปั จจุบนั การใช้ยาสูตร DTG + 3TC ได้มกี ารผลิตเป็ น
รู ป แบบยาเม็ด รวมแล้ ว ในชื่อ การค้า Dovato® ได้ ร ับ การขึ้น
ทะเบีย นยาในประเทศสหรัฐ อเมริก าเมื่อ เดือ นเมษายน ค.ศ.
2019 ยาเม็ด รวมดัง กล่ า วประกอบด้ ว ยยา DTG 50 mg และ
3TC 300 mg รับ ประทานวัน ละครัง้ (FDA, 2019; Healthcare
ViiV, 2021) ซึ่งอาจเพิ่มความร่ว มมือในการใช้ยาให้กับ ผู้ป่ วย
มากยิ่ง ขึ้น แต่ อ ย่ า งไรก็ต ามในบริบ ทของประเทศไทย อาจ
พิจารณาเลือกใช้ยาเม็ดแยกเป็ นอันดับแรกก่อน เนื่องจากราคา
ยาเม็ดรวมที่ค่อนข้างสูง และยังไม่ ถูกขึน้ ทะเบียนยาในประเทศ
ไทย โดยสามารถพิจารณาใช้ยาสูตรสองตัวในกรณีท่ผี ตู้ ดิ เชือ้ ที่
ไม่ส ามารถใช้ยาสูต รสามตัว เช่นมีข้อห้า มในการใช้ยา TDF,
TAF และ ABC เป็ นต้น
2) การใช้ยากลุ่ม PIs ร่วมกับยาในกลุ่ม INSTIs
2.1 Darunavir with boosted ritonavir plus
raltegravir (DRV/r + RAL)
ก า ร ใ ช้ ย า darunavir 800 mg ร่ วมกั บ boosted
ritonavir 100 mg รับ ประทานวัน ละ 1 ครัง้ และ raltegravir
400 mg รับประทานวันละ 2 ครัง้ ถูกแนะนาให้เป็ นทางเลือ ก
รองตามแนวทางการรักษาของ DHHS (Panel on Antiretroviral
Guidelines for Adults and Adolescents, 2019) แ ล ะ EACS
(Ryom et al., 2020) โดยอ้ า งอิ ง จากการศึ ก ษา NEAT001/
ANRS143 พบว่าการใช้ยาสูตรสองตัวมีประสิทธิภาพในการกด
ไวรัสไม่ด้อยกว่าการใช้ยาสูตรสามตัว (DRV/r + TDF/FTC) แต่
พบว่ากรณีผูต้ ดิ เชื้อที่มคี ่า CD4 น้อยกว่า 200 cells/mm3 พบมี
อัตราการรักษาทีล่ ม้ เหลวโดยไม่สามารถกดเชื้อไวรัสเอชไอวีได้
อัตราการรักษาล้มเหลวเพิม่ สูงขึ้นหากมีปริมาณไวรัสมากกว่า
100,000 copies/mL (Lambert-Niclot et al., 2016; Raffi et al.,
2014) ดังนัน้ ในการใช้ยาสูตรสองตัว DRV/r + RAL แนะนาให้ใช้
ในผู้ติด เชื้อ ที่มี ผ ล HBsAg เป็ นลบ, มีป ริม าณไวรัส เอชไอวี

น้ อ ยกว่ า 100,000 copies/mL และมี ค่ า CD4 มากกว่ า 200
cells/mm3 (Panel on Antiretroviral Guidelines for Adults and
Adolescents, 2019) ควรรับประทานยาพร้อมอาหาร เพื่อเพิ่ม
การดู ด ซึม ยา darunavir (Ryom et al., 2020) นอกจากนี้ แ ล้ ว
การใช้ยา darunavir ร่วมกับ boosted ritonavir เพิม่ ความเสี่ยง
การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดจึงควรระมัดระวังการใช้ยาใน
ผูป้ ่ วยทีม่ คี วามเสีย่ งในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (Ryom
et al., 2018)
2.2 Lopinavir with boosted ritonavir plus
raltegravir (LPV/r + RAL)
จากการใช้ ย า lopinavir 400 mg ร่ ว มกั บ boosted
ritonavir 100 mg วันละ 2 ครัง้ และ raltegravir 400 mg วันละ
2 ครัง้ พบว่ามีประสิทธิภาพในการกดเชือ้ ไวรัสเอชไอวีคล้ายคลึง
กับการใช้ยาสูตรสามตัว (LPV/r + TDF/FTC) อีกทัง้ พบว่าการ
ใช้ยาสูตรสองตัวจะทาให้ค่าการทางานของไต และมวลกระดูก
ล ด ล ง น้ อ ย ก ว่ า ก า ร ใ ช้ ย า สู ต ร ส า ม ตั ว ที่ มี ย า TDF เ ป็ น
ส่ว นประกอบ (Reynes et al., 2013) แต่ อ ย่ า งไรก็ต ามยาสูต ร
สองตัว ดัง กล่ า วไม่ ไ ด้ ถู ก แนะน าให้ เ ป็ นยาทางเลือ กในแนว
ทางการรัก ษาต่ า งๆ ทัง้ นี้ เ นื่ อ งจากแนวทางการรัก ษาของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และทวีปยุโรป สนับสนุ นการใช้ยากลุ่ม
PIs ตัวอื่นๆมากกว่า เช่น atazanavir ทีม่ สี ง่ ผลต่อระดับไขมันใน
เลือดน้อย เมือ่ เปรียบเทียบกับกันใช้ยาตัวอื่นๆ กลุ่ม PIs รวมทัง้
ยา LPV/r ที่พบว่าส่งผลต่อระดับไขมันได้สูง อีกทัง้ ยังพบว่ามี
การสนับสนุ นการใช้ยา DRV/r เนื่องจากยามีประสิทธิภาพใน
การต้ า นการดื้ อ ยาได้ สู ง เป็ นต้ น (Panel on Antiretroviral
Guidelines for Adults and Adolescents, 2019; Ryom et al.,
2020; Saag et al., 2020) อีกทัง้ สูตรยาดังกล่าวต้องรับประทาน
วันละ 2 ครัง้ จึงอาจทาให้ความร่วมมือในการใช้ยาลดลงได้
3) การใช้ยากลุ่ม PIs ร่วมกับยาในกลุ่ม NRTIs
3.1 Lopinavir with boosted ritonavir plus
tenofovir (LPV/r + TDF)
การใช้ ย าสู ต รสองตั ว ดั ง กล่ า วมี เ พี ย งการศึ ก ษา
KALEAD ซึ่งการผลการศึกษาดังกล่าวไม่สามารถนามาสรุปถึง
ประสิ ท ธิ ภ าพของยาได้ เ นื่ อ งจากมี จ านวนผู้ ถ อนตั ว จาก
การศึก ษาจ านวนมากจนท าให้มีต ัว อย่ างที่น้ อ ยเกิน ไป (Mari
et al., 2010) ในทางปฏิบตั แิ ละแนวทางการรักษาต่างๆจึงยังไม่
มีคาแนะนาให้ใช้ยาสูตรสองตัว LPV/r + TDF ในผู้ติดเชื้อที่ไม่
เคยได้รบั ยาต้านไวรัสมาก่อน
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5) การใช้ ย ากลุ่ ม PIs ร่ ว มกับ ยาในกลุ่ ม CCR5inhibitors
5.1 Darunavir with boosted ritonavir plus
maraviroc (DRV/r + MVC)
การใช้ยาสูตรสองตัว DRV/r + MVC เป็ นสูตรยาที่ไม่
ควรใช้ร่วมกันเป็ นอย่างยิ่ง เนื่องจากผลการศึกษา MODERN
พบว่ า การใช้ย าสู ต รสองตัว นี้ ด้ อ ยกว่ า การใช้ ย าสู ต รสามตัว
(TDF/FTC + DRV/r) อย่างมีนัยสาคัญ จนทาให้การศึกษาต้อง
สิน้ สุดก่อนกาหนดเวลา (Stellbrink et al., 2016)
6) ผลจากการศึกษาแบบอภิ มานวิ เคราะห์
จากการศึกษาของ Baril แบบอภิมานวิเคราะห์ โดยได้
รวบรวมเกีย่ วกับการศึกษาการใช้ยาสูตรสองตัวในผูต้ ดิ เชือ้ ไวรัส
เอชไอวีท่ไี ม่เคยได้รบั ยาต้านไวรัสมาก่อน พบว่ายาต้านไวรัส
สูต รสองตัว ได้แ ก่ การใช้ย ากลุ่ ม PIs ร่ ว มกับ ยากลุ่ ม INSTIs
(LPV/r หรื อ DRV/r ร่ ว มกั บ RAL) และการใช้ ย ากลุ่ ม PIs
(LPV/r) ร่ วมกับ lamivudine มีประสิทธิภ าพในการกดปริมาณ
ไวรัส ที่ดีไ ม่ ด้ อ ยกว่ า การใช้ย าต้ า นไวรัส สู ต รสามตัว (range
66.3-89%) (Baril et al., 2016) ส่ ว นกา ร ศึ ก ษาของ Achhra
พบว่ า การใช้ ย าต้ า นไวรัส สู ต รสองตัว มีอัต ราเสี่ย งสัม พัท ธ์
(relative risk; RR) ในการเกิด ไวรัส ล้ม เหลวเท่ า กับ 1.17 เท่ า
เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ยาต้านไวรัสสูตรสามตัว (RR 1.17,
95%CI 0.94-1.47, p=0.027) โดยมี ค วามเสี่ ย งลดลงเมื่ อ คั ด
การศึกษาทีใ่ ช้ยาต้านไวรัสสูตรสองตัวที่มยี า maraviroc (MVC)
เป็ น ส่ ว นประกอบออกจากการวิเ คราะห์ท างสถิติ (RR 1.05,
95% CI 0.86 – 1.28, p=0.026) และเมือ่ ผูต้ ดิ เชือ้ มีปริมาณไวรัส
เอชไอวีในร่างกายสูงกว่า 100,000 copies/mL จะมีโอกาสเกิด
การรัก ษาที่ล้ม เหลวมากขึ้น ได้ (RR 1.24, 95%CI 1.03-1.49)
(Achhra et al., 2016) ดังนัน้ จึงไม่ควรพิจารณาใช้ยา maraviroc
เป็ นหนึ่งในสูตรยาต้านไวรัสสูตรสองตัว และกรณีผู้ติดเชื้อที่มี
ปริม าณไวรัส เอชไอวีใ นร่ า งกายสู ง กว่ า 100,000 copies/mL
ควรระมัดระวังในการใช้ยาต้านไวรัสสูตรสองตัวเมื่อเริม่ ยา ใน
ด้านความปลอดภัยในการใช้ยา พบว่ าการใช้ยาต้านไวรัสสูตร
สองตัวมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงที่ทาให้ต้องหยุดการรักษาน้อย
กว่าการใช้ยาสูตรสามตัว (RR 0.97, 95%CI 0.65-1.45) แต่การ
ใช้ยาสูตรสองตัวมีโอกาสเกิดการดื้อยาได้ในผูต้ ดิ เชือ้ ไวรัสเอชไอ

3.2 Lopinavir with boosted ritonavir plus
lamivudine (LPV/r + 3TC)
ถึ ง แ ม้ ว่ า ใ น ก า ร ศึ ก ษ า GARDEL ก ล่ า ว ถึ ง
ประสิทธิภาพของสูตรยา LPV/r + 3TC ว่าผลการกดไวรัสเอชไอ
วีไม่แตกต่างจากการใช้ยา LPV/r ร่วมกับยาในกลุ่ม NRTIs อีก
สองตัว (Cahn et al., 2014) และมีผลข้างเคียงน้อยกว่า แต่สูตร
ยานี้ไม่ได้ถูกนิยมใช้ในทางปฏิบตั ิ เนื่องจากพบว่าประสิทธิภาพ
ของยาไม่ดเี ท่ากับสูตรยาหลักทีแ่ นวทางการรักษาต่างๆ แนะนา
เช่น การใช้ร่วมกับยากลุ่ม integrase inhibitors เป็ นต้น อีกทัง้
ยัง พบว่ า ผู้ติด เชื้อ ที่ไ ด้ร ับ ยาสูต รสองตัว นี้ พ บว่ ามีร ะดับไขมัน
ไตรกลีเซอไรด์เพิม่ สูงขึน้ ได้มากกว่าการได้รบั ยาสูตรสามตัว
3.3 Darunavir with boosted ritonavir plus
lamivudine (DRV/r + 3TC)
จากการศึกษา ANDES เปรีย บเทีย บระหว่ างยา
สูตรสองตัวคือ darunavir 800 mg ร่วมกับยา ritonavir 100 mg
และ lamivudine 300 mg รับประทานวันละ 1 ครัง้ และยาสูตร
ส า ม ตั ว คื อ TDF/3TC + DRV/r พ บ ว่ า ย า สู ต ร ส อ ง ตั ว มี
ประสิทธิภาพในการกดไวรัส และผลข้างเคียงจากการใช้ยาไม่
แตกต่ า งจากการใช้ ย าสู ต รสามตัว (María et al., 2018) แต่
การศึกษานี้มรี ะยะเวลาในการติดตามผูป้ ่ วยค่อนข้างสัน้ และมี
จานวนผู้เข้าร่ วมการศึกษาน้ อย ทาให้แนวทางการรักษาของ
DHHS และ IAS-USA แนะน าการใช้ สู ต ร DRV/r + 3TC เป็ น
ทางเลือกอันดับรองตาม ทัง้ นี้อาจเลือกพิจารณาใช้เฉพาะรายที่
ไม่สามารถใช้ยากลุ่ม NRTIs ตัวอื่นๆได้ หรือไม่สามารถใช้ยา
dolutegravir ได้ (Panel on Antiretroviral Guidelines for Adults
and Adolescents, 2019; Saag et al., 2020)
4) การใช้ยากลุ่ม PIs ร่วมกับยาในกลุ่ม NNRTIs
4.1 Lopinavir with boosted ritonavir plus
efavirenz (LPV/r + EFV)
การใช้ ย าสู ต รสองตั ว LPV/r + EFV ไม่ ไ ด้ ถู ก
แนะนาให้ใช้เป็ นยาหลัก หรือยาทางเลือกตามแนวทางการรักษา
ต่างๆ ทัง้ นี้เนื่องจากพบว่าผูป้ ่ วยที่ได้รบั ยาสูตรสองตัวดังกล่าว
กลับมีอตั ราการเกิดเชือ้ ไวรัสเอชไอวีด้อื ยามากกว่าการใช้ยาสูตร
สามตัวอย่างมีนัยสาคัญ ถึงแม้ว่าประสิทธิภาพในการกดไวรัส
ใกล้เคียงกับการใช้ยาสูตรสามตัวก็ตาม (Riddler et al., 2008)
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วีท่ีไ ม่ เ คยได้ร ับ ยาต้ า นไวรัส มาก่ อ นถึง 2.04 เท่ า (RR 2.04,
95%CI 1.23-3.39) (Achhra et al., 2016)
อย่างไรก็ตามการศึกษาที่ผ่านมายังไม่ได้รวมสูตรยา
dolutegravir ร่ ว มกั บ ยา lamivudine ซึ่ ง เป็ นสู ต รที่ มี ผ ลจาก
การศึกษาต่างๆ ว่ามีประสิทธิภาพดี และเกิดการดื้อยาน้อยมาก
เช่น การศึกษา PADDLE (Cahn et al., 2017) การศึกษา ACTG
5353 (Taiwo et al., 2018) และการศึ ก ษา GEMINI-1 และ 2
(Cahn et al., 2019) ทัง้ นี้ เ มื่อ รวมการศึ ก ษาสู ต รยาดัง กล่ า ว
พบว่ามีอัต ราการรักษาล้มเหลวไม่แตกต่างจากการใช้ยาสูตร

สามตัว (RR 1.20, 95%CI 0.91-1.59, p=0.195) และมีแนวโน้ม
ในการหยุดยาเนื่องจากได้รบั ผลข้างเคียงน้อยกว่าการใช้ยาสูตร
สามตัว (RR 0.76, 95%CI 0.43-1.33, p=0.333) แต่ในกลุ่มผูต้ ดิ
เชื้อเอชไอวีท่มี คี ่า CD4 น้อยกว่า 200 cells/mm3 พบว่ามีอตั รา
การรักษาล้มเหลวมากกว่าอย่างมีนัยสาคัญ (RR 2.40, 95%CI
1.37-4.18, p=0.002) (Pisaturo et al., 2021) ดั ง นั ้น การใช้ ย า
ต้านไวรัสสูตรสองตัวไม่ควรพิจารณาเริม่ ใช้ในผูต้ ดิ เชื้อเอชไอวี
กลุ่มดังกล่าว

ตารางที่ 2 การศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้สตู รยาต้านไวรัสสองตัวในผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีทม่ี ปี ระวัตเิ คยได้รบั ยาต้านไวรัสกลุ่มอื่นมาก่อนหน้านี้
ARV groups
Trial
INSTIs plus ASPIRE (pilot RCT
study)
NRTIs
(Taiwo et al., 2018)
TANGO (RCT)
(van Wyk et al., 2020)

INSTIs plus
NNRTIs

Dual-therapy group
DTG 50 mg OD +3TC
300 mg OD

Comparator
continue triple-therapy
regimen

DTG 50 mg OD /3TC
300 mg OD

continue triple-therapy
regimen

SWORD-1, -2 (RCT)
(Llibre et al., 2018)

DTG 50 mg OD +
RPV 25 mg OD

continue triple-therapy
regimen

LATTE-1 (RCT)
(Margolis et al., 2015)

(initial 24 wk) CAB +
2NRTIs
(maintenance) CAB +
RPV 25 mg OD
(maintenance) LA
CAB 400 mg
+ LA RPV 600 mg IM
every 4 wk
or LA CAB 600 mg +
LA RPV 900 mg IM
every 8 wk
LPV/r 400/100 mg
BID + RAL 400 mg
BID
ATV/r 300/100 mg OD
+ RAL 400 mg BID

2NRTIs
+ EFV 600 mg OD

LATTE-2 (RCT)
(Margolis et al., 2017)

PIs plus
INSTIs

KITE (RCT)
(Ofotokun et al., 2012)
HARNESS (pilot RCT
study) (van Lunzen
et al., 2016)

CAB 30 mg OD
+ ABC/3TC 600/300
mg OD

continue triple-therapy
regimen
TDF/FTC 300/200 mg
OD + ATV/r 300/100
mg OD
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Outcomes (Dual-therapy group vs comparator)
Noninferior in virological suppression (difference
0.15%; 95%CI: -9.8 to 10.2; noninferiority margin
12%), Similar in lipid profile and renal function
Noninferior in virological suppressionat 48 wk
(difference -0.3%; 95%CI: -1.2 to 0.7;
noninferiority margin 4%), Less drug related
adverse event
Similar virological suppression (difference -0.2%;
95%CI: -3.0 to 2.5; noninferiority margin 4%), Not
effect to lipid profile or inflammatory biomarker
Similar virological suppressed at 48 wk (82% vs
71%), Similar treatment related adverse events
(51% vs 68%), use CAB 10,30, 60 mg but
suitable dosage is 30 mg
Similar virological suppressed at 32 wk; 4 wk
regimen (difference 2.8%; 95%CI: -5.8 to 11.5;
noninferiority margin 10%); 8 wk regimen
(difference 3.7%; 95%CI: -4.8 to 12.2;
noninferiority margin 10%), Use CAB 30 mg OD +
ABC/3TC 600/300 mg OD as an initial therapy in
both groups for 20 wk
Similar viral suppression at 48 wk (92% vs 88%;
P=0.07), Higher triglyceride level (P=0.003)
Lower virological suppression at 24 wk (80.6% vs
94.6%), More virological rebound (9.7% vs 2.7%)
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ตารางที่ 2 การศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้สตู รยาต้านไวรัสสองตัวในผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีทม่ี ปี ระวัตเิ คยได้รบั ยาต้านไวรัสกลุ่มอื่นมาก่อนหน้านี้
(ต่อ)
ARV groups
Trial
PIs plus
DUALIS (RCT)
INSTIs
(Spinner et al., 2020)

Dual-therapy group
DRV/r 800/100 mg
OD + DTG 50 mg OD

PIs plus
NNRTIs

PROBE (RCT)
(Maggiolo et al., 2017)

DRV/r 800/100 mg
OD + RPV 25 mg OD

PIs plus
CCR5
inhibitors
PIs plus
NRTIs

MARCH (RCT)
(Pett et al., 2016)

boosted PIs + MVC
150 mg BID

OLE (RCT)
(Arribas et al., 2015)

LPV/r 400/100 mg
BID + 3TC 300 mg
OD
DRV/r 800/100 mg
OD + 3TC 300 mg
OD

DUAL-GESIDA (RCT)
(Pulido et al., 2017)
SALT (RCT)
(Perez-Molina et al.,
2015)
ATLAS-M (RCT)
(Di Giambenedetto
et al., 2017)

Comparator
continue triple-therapy
regimen (2NRTIs +
DRV/r)
continue triple-therapy
regimen

continue triple-therapy
regimen as control
group
continue triple-therapy
regimen
continue triple-therapy
regimen

ATV/r 300/100 mg OD 2NRTIs + ATV/r
+ 3TC 300 mg OD 300/100 mg OD
ATV/r 300/100 mg OD continue triple-therapy
+ 3TC 300 mg OD regimen

Outcomes (Dual-therapy group vs comparator)
Similar virological suppression at 48 wk (86.3%
vs 87.9%; difference -1.6%; 95%CI: -9.9 to 6.7;
noninferiority margin -10%)
Similar virological suppression at 48 wk (96.7% vs
93.4%; difference 3.3%; 95%CI: -7.15 to 13.3), no
significant difference in renal function and lipid
profile, friendly on bone metabolism
Dual therapy was inferior at 48 wk (84.1%;
95%CI: -19.8 to -5.8; noninferiority margin -12%)
similar virological suppression (87.8% vs 86.6%;
P=0.92), less serious adverse event (4% vs 7%;
P=0.515)
similar virological suppression at 48 wk (difference
-3.8%; 95%CI: -11.0 to 3.4), increase TC, LDL,
HDL in patient who received TDF at baseline
(P<0.05)
similar virological suppression at 48 wk (84% vs
78%; difference 6%; 95%CI: -5 to 16), less
treatment discontinuation (2% vs 7%; P=0.047)
superior virological suppression at 48 wk (89.5%
vs 79.7%; difference 9.8%; 95%CI: 1.2 to 18.4),
favorable effect on eGFR (P<0.001) but increase
total cholesterol, LDL, HDL (P<0.05)

3TC, lamivudine; ABC/3TC, abacavir plus lamivudine; ATV/r, atazanavir plus boosted ritonavir ;BID, two times a day; CAB, cabotegravir; CI, confidence
interval; DRV/r, darunavir plus boosted ritonavir; DTG, dolutegravir; EFV, efavirenz; eGFR, estimated glomerular filtration rate ;HDL, high-density
lipoproteins ;IM, intramuscular; INSIs, integrase inhibitors; LA, long acting; LDL, low-density lipoproteins ;LPV/r, lopinavir plus boosted ritonavir; MVC,
maraviroc; NRTIs, nucleoside reverse transcriptase inhibitors; NNRTIs, nonnucleoside reverse transcriptase inhibitors; OD, once a day; PIs, protease
inhibitors; RAL, raltegravir; RPV, rilpivirine; RCT, randomized controlled trial; TDF/FTC, tenofovir disoproxil fumarate/emtricitabine; wk, weeks

การใช้ยาต้านไวรัสสูตรสองตัวในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่
มีประวัติเคยได้รบั ยาต้านไวรัสกลุ่มอื่นมาก่อนหน้ า
นี้ (Treatment experience)

การใช้ยากลุ่ม INSTIs ร่วมกับยาในกลุ่ม NRTIs หรือ NNRTIs
และ การใช้ยากลุ่ม PIs ร่วมกับยาในกลุ่ม NRTIs หรือ NNRTIs
หรือ INSTIs
1) การใช้ยากลุ่ม INSTIs ร่วมกับยาในกลุ่ม NRTIs
1.1 Dolutegravir plus lamivudine (DTG + 3TC)
จากการศึกษา ASPIRE (Taiwo et al., 2018) และ
TANGO (van Wyk et al., 2020) การใช้ยา dolutegravir 50 mg
รับประทานวันละครัง้ ร่ วมกับ lamivudine 300 mg ในผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีท่ีเ คยได้ร ับ ยาสูต รสามตัว มาก่ อ นหน้ า นี้ แ ละกดไวรัส
ได้มานานอย่างน้ อย 6 เดือน พบว่ามีประสิทธิภ าพในการกด

พบการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาต้านไวรัส สูต ร
สองตัวในผูต้ ดิ เชื้อเอชไอวีในผูท้ ่มี ปี ระวัตเิ คยได้รบั ยาต้านไวรัส
กลุ่มอื่นมาก่อนหน้านี้ ดังแสดงในตารางที่ 2 ผูเ้ ข้าร่วมการศึกษา
มัก เป็ น ผู้ติด เชื้อ ที่ค วบคุ ม ปริม าณไวรัส ในร่ า งกายได้ดี ไม่ มี
ประวัติการรักษาล้ม เหลว หรือ เกิด เชื้อ ดื้อ ยามาก่ อน แต่ ต้อง
เปลีย่ นเป็ นสูตรยาสองตัวเนื่องจากมีปัญหาในการใช้ยาสูตรสาม
ตัวเป็ นส่วนใหญ่ โดยยาต้านไวรัสสูตรสองตัวทีม่ กี ารศึกษาได้แก่
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ไวรัสไม่ด้อยกว่าการได้รบั ยาสูตรสามตัว และเกิดผลข้างเคียง
จากการใช้ยาน้อยกว่า อีกทัง้ ยังมีค่าระดับไขมันในเลือด และค่า
การทางานของไตไม่แตกต่างกัน และไม่พบการดือ้ ยาเมือ่ เปลีย่ น
มาใช้ยาสูตรสองตัวดังกล่าว จากแนวทางการรักษาของ DHHS
IAS-USA และ EACS (Panel on Antiretroviral Guidelines for
Adults and Adolescents, 2019; Ryom et al., 2020; Saag
et al., 2020) แนะนาหากผูป้ ่ วยไม่สามารถทนต่อยาสูตรสามตัว
ได้ การใช้ย าสูต รสองตัว DTG + 3TC เป็ น อีก ทางเลือ กหนึ่ ง
ส าหรับ ผู้ท่ีมีปั ญ หาจากการใช้ย าสูต รสามตัว แต่ จ ะต้อ งไม่ มี
ประวัตเิ คยดื้อยา dolutegravir และ lamivudine มาก่อน รวมทัง้
ไม่มีประวัติติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีร่วมด้วย เพราะการใช้ยา
สูตรนี้จะทาให้มยี า lamivudine เป็ นยาเพียงตัวเดียวในการรักษา
เชือ้ ไวรัสตับอักเสบบี
2) การใช้ยากลุ่ม INSTIs ร่วมกับยาในกลุ่ม NNRTIs

2.2 Cabotegravir plus rilpivirine (CAB + RPV)
การศึ ก ษา LATTE-1 และ LATTE-2 ได้ ศึ ก ษาถึ ง
ประสิทธิภาพของการใช้ยา cabotegravir ร่วมกับยา rilpivirine
โดยผูเ้ ข้าร่วมการศึกษา LATTE-1 จะต้องได้รบั ยาสูตรสามตัวมา
ก่ อ นอย่ า งน้ อ ย 24 สั ป ดาห์ พบว่ า การใช้ ย า cabotegravir
ร่ วมกั บ rilpivirine มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พใ นกา ร กดไวรั ส แ ละ
ผลข้างเคียงจากการใช้ยาไม่แตกต่างจากการใช้ยาสูตรสามตัวที่
ประกอบด้ ว ยยากลุ่ ม NRTIs 2 ตัว และ efavirenz ทัง้ นี้ เ มื่อ
พิจารณาขนาดของยา cabotegravir ที่เหมาะสมจากการศึกษา
ดัง กล่ า ว พบว่ า ขนาดยา cabotegravir ที่ แ นะน าคื อ 30 mg
รับ ประทานวัน ละครัง้ ร่ ว มกับ ยา rilpivirine 25 mg วัน ละครัง้
(Margolis et al., 2015) นอกจากนี้ ในการศึ ก ษา LATTE-2
ศึก ษายา cabotegravir ในรู ป แบบออกฤทธิย์ าว (long acting
cabotegravir; LA CAB) ข น า ด 400 mg แ ล ะ rilpivirine ใ น
รูปแบบออกฤทธิย์ าว (long acting rilpivirine; LA RPV) ขนาด
600 mg ฉีดเข้ากล้ามทุก 4 สัปดาห์ หรือ ยา LA CAB 600 mg
ร่ ว มกับ ยา LA RPV 900 mg ฉี ด เข้า กล้า มทุ ก 8 สัป ดาห์ โดย
ผู้เ ข้า ร่ ว มการศึก ษาทุ ก รายจะได้ร ับ ยาสู ต รสามตัว ได้แ ก่ ย า
cabotegravir 30 mg ร่วมกับ abacavir 600 mg และ lamivudine
300 mg วันละครัง้ มาก่อน 20 สัปดาห์ หลังจากนัน้ จึงแบ่งกลุ่ม
ผูเ้ ข้าร่วมการศึกษาเป็ นกลุ่มทีจ่ ะได้รบั ยาสูตรสองตัว และกลุ่มที่
ยังคงใช้ยาสูตรสามตัวต่อไป จากผลการศึกษา LATTE-2 พบว่า
การใช้ยาสูตรสองตัวทัง้ การฉีดทุก 4 สัปดาห์ และการฉีดทุก 8
สัปดาห์นนั ้ มีประสิทธิภาพในการกดไวรัสไม่แตกต่างจากการใช้
ยาสูตรสามตัว (Margolis et al., 2017) ทัง้ นี้แนวทางการรักษา
ของ IAS-USA แนะน าให้ใ ช้ย า LA CAB ร่ ว มกับ ยา LA RPV
เป็ นทางเลือกรองในการรักษาในผูต้ ดิ เชื้อเอชไอวีท่เี คยได้รบั ยา
ต้านไวรัสมาก่อนหน้านี้ (Saag et al., 2016) ส่วนแนวทางการ
รัก ษาของ DHHS แนะน าการใช้สู ต รยา LA CAB + LA RPV
เป็ นทางเลือ กรองในการรัก ษาในผู้ติด เชื้อ ไวรัส เอชไอวีท่ีมี
หลักฐานว่าสามารถกดเชื้อไวรัสได้ดีอย่างน้อย 3 เดือนมาแล้ว
ไม่มปี ระวัตกิ ารดื้อยา และไม่มปี ระวัตกิ ารรักษาล้มเหลวมาก่อน
ไม่มโี รคไวรัสตับอักเสบบีแบบเฉียบพลัน ยกเว้นได้รบั ยาต้าน
ไวรัส ตับ อัก เสบบีร่ ว มด้ ว ย ไม่ ไ ด้ ต ัง้ ครรภ์ หรือ วางแผนจะ
ตั ง้ ครรภ์ และไม่ ไ ด้ ร ับ ยาอื่ น ๆร่ ว มด้ ว ยที่ อ าจลดระดั บ ยา
cabotegravir และ rilpivirine ทัง้ นี้ ก่ อ นเริ่ม ใช้ยาต้านไวรัส สูต ร
สองตั ว ในรู ป แบบฉี ด เข้ า กล้ า ม ผู้ ป่ วยจะต้ อ งได้ ร ั บ ยา
cabotegravir และ rilpivirine รูปแบบรับประทานมาก่อนล่วงหน้า
อ ย่ า ง น้ อ ย 28 วั น (Panel on Antiretroviral Guidelines for
Adults and Adolescents, 2019) ปั จจุบนั การใช้ยาสูตร LA CAB

2.1 Dolutegravir plus rilpivirine (DTG + RPV)
การใช้ย า dolutegravir 50 mg วัน ละครัง้ ร่ ว มกับ
rilpivirine 25 mg วันละครัง้ พบว่ามีประสิทธิภาพในการกดไวรัส
ใกล้เคียงกับการใช้ยาต้านไวรัสสูตรสามตัว โดยไม่เพิ่มระดับ
ไขมันในเลือด (Llibre et al., 2018) ยาต้านไวรัส สูต รสองตัว นี้
ถู ก แนะน าในแนวทางการรัก ษาของ DHHS IAS-USA และ
EACS (Panel on Antiretroviral Guidelines for Adults and
Adolescents, 2019; Ryom et al., 2020; Saag et al., 2020) ใน
กรณีทผ่ี ปู้ ่ วยไม่สามารถใช้ยากลุ่ม NRTIs ได้ ทัง้ นี้ผปู้ ่ วยที่จะใช้
ยาสูต รดัง กล่ า วควรเป็ น ผู้ป่ วยที่เ คยรับ ประทานยาต้านไวรัส
มาแล้วก่อนหน้านี้ และสามารถกดเชือ้ ไวรัสได้ตดิ ต่ออย่างน้อย 6
เดือน โดยไม่มหี ลักฐานการติดเชือ้ ทีด่ ้อื ต่อยา dolutegravir และ
rilpivirine มาก่อน, ไม่เป็ นโรคตับอักเสบจากการติดเชือ้ ไวรัสตับ
อัก เสบบีแ บบเรื้อ รัง และไม่ค วรใช้ร่ว มกับยาที่อ าจเกิดอันตร
กิรยิ าระหว่างยาที่อาจลดระดับยาต้านไวรัส ได้ เช่น การใช้ยา
กลุ่ม proton pump inhibitors ซึ่งสามารถลดระดับยา RPV ได้
เป็ นต้น
นอกจากนี้แล้วในปั จจุบนั มียาสูตรสองตัวดังกล่าวทาใน
รูปแบบเม็ดรวมชื่อการค้า Juluca® ประกอบด้วยยา dolutegravir
50 mg และ rilpivirine 25 mg ขึ้น ทะเบี ย นในประเทศสหรั ฐ
อเมริกา เมือ่ ปี ค.ศ. 2017 (Healthcare ViiV, 2020 ) ซึง่ จะทาให้
ผู้ป่ วยรับ ประทานยาได้ส ะดวกมากยิ่ง ขึ้น อีก ทัง้ ยาเม็ด รวม
ดัง กล่ า วได้ ข้ึน ทะเบี ย นกับ ทางองค์ ก ารอาหารและยาของ
ประเทศไทยแล้วเมือ่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 (National Drug
Information, 2020)
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4) การใช้ยากลุ่ม PIs ร่วมกับยาในกลุ่ม NNRTIs
4.1 Darunavir with boosted ritonavir plus
rilpivirine (DRV/r + RPV)
การใช้ ย า darunavir 800 mg ร่ ว มกั บ boosted
ritonavir 100 mg วัน ละครัง้ และ rilpivirine 25 mg วัน ละครัง้
พบว่าสามารถกดไวรัสได้ไม่แตกต่างจากการใช้ยาต้านไวรัสสูตร
สามตัว อีกทัง้ พบว่าค่าการทางานของไต และค่าระดับไขมันใน
เลือ ดไม่ แ ตกต่ า งจากการใช้ย าสู ต รสามตัว (Maggiolo et al.,
2016) โดยมีแนวทางการรักษาของ EACS เพียงแนวทางเดียวที่
แนะนายาสูตรนี้เป็ นหนึ่งในทางเลือกของการรักษาในผู้ป่ วยที่
เคยใช้ยาต้านไวรัสมาก่อน และมีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุน
เพียงเล็กน้อย โดยจะต้องมีประวัตสิ ามารถกดปริมาณไวรัสได้ดี
อย่างน้อย 6 เดือน ที่ไม่มปี ระวัตติ ดิ เชื้อดื้อยามาก่อน และไม่มี
การติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบีมาก่อน
5) การใช้ยากลุ่ม PIs ร่วมกับยาในกลุ่ม NRTIs
5.1 Lopinavir with boosted ritonavir plus
lamivudine (LPV/r + 3TC)
จากการศึกษา OLE พบว่าการใช้ยา lopinavir 400
mg ร่ ว มกั บ ยา ritonavir 100 mg รั บ ประทานวั น ละ 2 ครั ง้
ร่ ว มกั บ ยา lamivudine 300 mg รั บ ประทานวั น ละ ครั ้ง มี
ประสิทธิภาพในการกดไวรัสได้ไม่แตกต่างจากการใช้ยาสูตรสาม
ตัว (2NRTIs + LPV/r) และมีผลข้างเคียงจากการใช้ยาน้อยกว่า
(Arribas et al., 2015) อีกทัง้ เป็ นทางเลือกหนึ่งจากแนวทางการ
รั ก ษ า ข อ ง DHHS (Panel on Antiretroviral Guidelines for
Adults and Adolescents, 2019) โดยผูป้ ่ วยที่ต้องการจะเปลีย่ น
มาใช้ยาสูตรนี้ จาเป็ นต้องกดปริมาณไวรัสได้มาแล้วไม่น้อยกว่า
1 ปี ไม่มหี ลักฐานพบเชือ้ ไวรัสเอชไอวีดอ้ื ยา
5.2 Darunavir with boosted ritonavir plus
lamivudine (DRV/r + 3TC)
จากการศึก ษา DUAL-GESIDA พบว่ า การใช้ ย า
darunavir 800 mg ร่ ว มกับ ยา ritonavir 100 mg รับ ประทาน
วันละ 1 ครัง้ ร่วมกับยา lamivudine 300 mg รับประทานวันละ
1 ครัง้ สามารถกดปริมาณไวรัสได้ใกล้เคียงกับการใช้ยาสูตรสาม
ตัว (2NRTIs + DRV/r) แต่อย่างไรก็ตามพบว่าการใช้ยาสูตรสอง
ตัวดังกล่าวมีค่าระดับไขมันเพิม่ สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ (Pulido
et al., 2017) การใช้ยาสูตรสองตัวนี้มีคาแนะนาเป็ นทางเลือก
ในแนวทางการรั ก ษาของ DHHS และ EACS (Panel on
Antiretroviral Guidelines for Adults and Adolescents, 2019;
Ryom et al., 2020) โดยผู้ป่ วยจ าเป็ น ต้อ งกดปริม าณไวรัส ได้

ร่ ว มกั บ ยา LA RPV ได้ ร ั บ การขึ้ น ทะเบี ย นยาในประเทศ
สหรัฐ อเมริก าเมื่อ เดื อ นมกราคม ค.ศ. 2021 ในชื่อ การค้ า
Cabenuva® ซึง่ บรรจุยา 2 ชนิด ได้แก่ cabotegravir 200 mg/ml
และ rilpivirine 300 mg/ml รูปแบบ extended-relase injectable
suspensions ซึง่ ฉีดเพียงเดือนละ 1 ครัง้ ทาให้เพิม่ ความร่วมมือ
ในการใช้ยามากยิง่ ขึน้ (FDA, 2021; Healthcare ViiV, 2021)
3) การใช้ยากลุ่ม PIs ร่วมกับยาในกลุ่ม NRTIs
3.1 Lopinavir with boosted ritonavir plus
raltegravir (LPV/r + RAL)
จากการศึกษา KITE พบว่าการใช้ยาต้านไวรัสสูตร
สองตัวดังกล่าวสามารถกดปริมาณไวรัสได้ดเี มื่อเปรียบเทียบกับ
การใช้ยาต้านไวรัสสูตรสามตัว แต่พบว่าผูเ้ ข้าร่วมการศึกษามีค่า
ไขมั น ไตรกลี เ ซอไรด์ สู ง มากขึ้ น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ เมื่ อ
เปรียบเทียบกับการได้รบั ยาต้านไวรัส สูต รสามตัว (Ofotokun
et al., 2012) อีก ทัง้ การใช้ ย าสู ต รดัง กล่ า วผู้ป่ วยจ าเป็ นต้ อ ง
รับประทานวันละ 2 ครัง้ ทัง้ นี้แนวทางการรักษาต่างๆ ไม่ได้
แนะนาให้ใช้สูตรยานี้เป็ นยาหลัก หรือยาทางเลือกสาหรับผูป้ ่ วย
ทีต่ อ้ งการใช้ยาต้านไวรัสสูตรสองตัวเช่นกัน
3.2 Atazanavir with boosted ritonavir plus
raltegravir (ATV/r + RAL)
การใช้ ย า atazanavir ร่ ว มกับ boosted ritonavir
และ raltegravir พบว่ามีประสิทธิภาพในการกดไวรัสได้ใกล้เคียง
กับการใช้ยาสูตรสามตัวได้แก่ tenofovir/emtricitabine ร่วมกับ
atazanavir และ boosted ritonavir แต่อย่างไรก็ตามพบว่ากลุ่ม
ผู้ป่วยที่ใช้ยาสูตรสองตัวมีอตั ราการตรวจพบไวรัส (virological
rebound) ได้ ม ากกว่ า (van Lunzen et al., 2016) ในปั จ จุ บ ัน
ตามแนวทางการรักษาต่างๆจึงยังไม่ได้แนะนาการใช้ยาต้าน
ไวรัสสูตรสองตัวนี้
3.3 Darunavir with boosted ritonavir plus
dolutegravir (DRV/r + RAL)
จากการศึกษา DUALIS พบว่าการใช้ยา darunavir
800 mg ร่ ว มกั บ boosted ritonavir 100 และ dolutegravir 50
mg รับประทานวันละครัง้ สามารถกดไวรัสได้ไม่ดอ้ ยกว่าการใช้
ยาสูต รสามตัว (2NRTIs + DRV/r) (Spinner et al., 2020) โดย
การใช้ยาสูตรนี้ถูกแนะนาให้เป็ นหนึ่งในทางเลือกรองของแนว
ทางการรักษา DHHS และ EACS โดยแนะนาให้ใช้กรณีผปู้ ่ วยที่
มีประวัตวิ ่าสามารถกดปริมาณไวรัสได้ดอี ย่างน้อย 6 เดือน ทีไ่ ม่
มีประวัตติ ดิ เชื้อดื้อยา และเชื้อไวรัสตับอักเสบบีมาก่อน (Panel
on Antiretroviral Guidelines for Adults and Adolescents,
2019; Ryom et al., 2019)
40

Dual antiretroviral regimens: A new challenging issue of HIV-infected patient treatment
IJPS
Harichtee R. et al.
Vol. 17 No. 4 October – December 2021
_______________________________________________________________________________________________

มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ไม่มหี ลักฐานพบเชือ้ ไวรัสเอชไอวีด้อื ยา
อีก ทัง้ อาจพิจ ารณาติ ด ตามระดับ ไขมัน ของผู้ ป่ วยร่ ว มด้ ว ย
โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มคี วามเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดและ
หัวใจ
5.3 Atazanavir with boosted ritonavir plus
lamivudine (ATV/r + 3TC)
การใช้ยา atazanavir 300 mg ร่วมกับยา ritonavir
100 mg รับ ประทานวัน ละ 1 ครัง้ ร่ ว มกับ ยา lamivudine 300
mg รับประทานวันละ 1 ครัง้ มีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าการใช้
ยาสูตรสามตัว (TDF/FTC + ATV/r) ดังการศึกษา ATLAS-M (Di
Giambenedetto et al., 2017) อัต ราการหยุ ด ใช้ ย าต้ า นไวรัส
น้ อ ยกว่ า การใช้ ย าต้ า นไวรั ส สู ต รสามตั ว เนื่ องจากพบ
ผลข้างเคียงจากการใช้ยาน้อยกว่า (Perez-Molina et al., 2015)
และทาให้ค่าการทางานของไตลดลงได้น้อยกว่าการใช้ยาสูต ร
สามตัว แต่ อ ย่ า งไรก็ต ามพบว่ ามีร ะดับ ไขมัน เพิ่ม สูง ขึ้น ได้ใ น
ผู้ป่วยที่ใช้ยาสูตรสองตัวนี้ ทัง้ นี้แนวทางการรักษาของ DHHS
และ EACS (Panel on Antiretroviral Guidelines for Adults and
Adolescents, 2019; Ryom et al., 2020) แ น ะ น า ก า ร ใ ช้ ย า
ATV/r + 3TC เป็ นทางเลือกรอง โดยที่ผูป้ ่ วยจะต้องกดปริมาณ
ไวรัส ได้มาแล้วไม่น้ อยกว่า 1 ปี ร่วมกับไม่มีหลักฐานพบเชื้อ
ไวรัสเอชไอวีดอ้ื ยาดังกล่าว
6) การใช้ ย ากลุ่ ม PIs ร่ ว มกับ ยาในกลุ่ ม CCR5inhibitors
6.1 Boosted protease inhibitors plus
maraviroc (PIs + MVC)
จากแนวทางการรักษาต่างๆ ไม่แนะนาให้ใช้ยา
สูต ร PIs ร่ วมกับยา maraviroc ในการรักษาเป็ นยาต้า นไวรัส
สูตรสองตัว เนื่องจากมีหลักฐานทางวิชาการพบว่าการใช้ยาสอง
ตัวนี้ร่วมกัน มีประสิทธิภาพด้อยกว่าการใช้ยาสูตรสามตัวอย่างมี
นัยสาคัญ (Pett et al., 2016)
7) ผลจากการศึกษาแบบอภิ มานวิ เคราะห์
จากการศึ ก ษาแบบอภิ ม านวิ เ คราะห์ ที่ ร วบรวม
เกีย่ วกับการศึกษาการใช้ยาสูตรสองตัวในผูต้ ดิ เชือ้ ไวรัสเอชไอวี
ที่เคยได้รบั ยาต้านไวรัสมาก่อนควบคุมปริมาณไวรัสได้ดี จาก
การศึกษาของ Achhra พบว่าการใช้ยาต้านไวรัสสูตรสองตัวมี
อัตราเสีย่ งสัมพัทธ์ (relative risk; RR) ในการเกิดไวรัสล้มเหลว
เท่ากับ 1.21 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ยาต้านไวรัสสูต ร
สามตั ว (RR 1.21, 95%CI 0.72-2.02, p=0.001) โดยมี ค วาม
เสี่ยงนี้ลดลงเมื่อคัดการศึกษาที่ใ ช้ยาต้านไวรัสสูตรสองตัว ที่มี

ยา maraviroc (MVC) เป็ นส่วนประกอบออกจากการวิเคราะห์
ท า ง ส ถิ ติ (RR 1.13, 95% CI 0.64-1.99, p=0.012) ใ น ด้ า น
ประสิทธิภาพการกดไวรัสพบว่าการใช้ยาต้านไวรัสสูตรสองตัวมี
ประสิทธิภาพหลากหลาย (range 88.2-100%) ทัง้ นี้ในการศึกษา
ดังกล่าวยังพบว่าในผูต้ ดิ เชื้อที่มปี ริมาณไวรัสมากกว่า 100,000
copies/mL และใช้ย าต้ า นไวรัส สูต รสองตัว จะเกิด การรัก ษา
ล้มเหลวมากกว่าการใช้ยาต้านไวรัสสูตรสามตัว (Achhra et al.,
2016) ส่ ว นการศึก ษาของ Huang พบว่ า การใช้ย าต้ า นไวรัส
สู ต ร ส องตั ว ที่ ป ร ะกอบด้ ว ยยา กลุ่ ม PIs แ ละ raltegravir
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการกดไวรัส ได้ ดี ก ว่ า (RR 1.40, 95%CI
1.00-1.08, p=0.03) มีปริมาณ CD4 สูงกว่า (RR 9.12, 95%CI
8.04-10.02, p<0.001) มีความร่วมมือในการใช้ยามากกว่า (RR
1.03, 95%CI 1.01-1.06, p=0.006) แ ล ะ มี อั ต ร า ก า ร ต า ยไม่
แ ต ก ต่ า ง กั น (RR 0.84, 95%CI 0.63-1.12, p=0.24) เ มื่ อ
เปรีย บเทีย บกับ การใช้ย าต้า นไวรัส สูต รสามตัว ได้แ ก่ ก ารใช้
ยา LPV/r ร่วมกับยากลุ่ม NRTIs จานวน 2-3 ตัว (Huang et al.,
2019) และเมื่อเปรียบเทียบยาต้านไวรัส สูต รสองตัว ในแต่ละ
สูตรยาพบว่าการใช้ยาต้านไวรัสสูตรสองตัวที่ประกอบด้วยยา
LPV/r ร่วมกับยา raltegravir เป็ นสูตรยาเดียวทีพ่ บว่ามีค่า CD4
เพิม่ ขึน้ ได้มากกว่าการใช้ยาต้านไวรัสสูตรสามตัวทีป่ ระกอบด้วย
ยา LPV/r ร่วมกับยากลุ่ม NRTIs จานวน 2 ตัว (mean difference
23.02, 95%CI 10.09-36.17) (Kanters et al., 2017)
ในด้านความปลอดภัยพบว่าการใช้ยาต้านไวรัสสูตร
สองตัว จะเป็ นผลดีต่อการใช้ยาต้านไวรัสในระยะยาว เนื่องจาก
ส่งผลดีต่อการทางานของไต มวลกระดูก และ การเปลีย่ นแปลง
ของไขมัน บริเ วณแขน และขา (Baril et al., 2016) โดยจาก
การศึกษาของ Huang พบว่าการใช้ยาต้านไวรัสสูตรสองตัวที่
ประกอบด้วยยากลุ่ม PIs และ raltegravir มีผลข้างเคียงจากการ
ใช้ยาที่รุนแรงไม่แตกต่างจาการใช้ยาต้านไวรัส LPV/r ร่วมกับ
ยากลุ่ ม NRTIs จ านวน 2-3 ตัว (RR 0.85, 95%CI 0.73-1.00,
p=0.05) (Huang et al., 2019) แต่อย่างไรก็ตามพบว่าผูต้ ดิ เชือ้ ที่
ใช้ยาต้านไวรัสสูตรสองตัวบางสูตร ส่งผลทาให้เกิดภาวะบิลริ บู นิ
ในเลื อ ดสู ง เช่ น สู ต รยาต้ า นไวรั ส ที่ มี ย า atazanavir เป็ น
ส่วนประกอบ และมีระดับไขมันในเลือดสูงได้เช่น สูตรยาต้าน
ไวรัส ที่มียา LPV/r เป็ นส่วนประกอบ ทัง้ นี้การใช้ยาต้านไวรัส
สูตรสองตัวมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงที่ทาให้ต้องหยุดการรักษา
น้อยกว่าการใช้ยาสูตรสามตัว (RR 0.55, 95%CI 0.22-1.36) แต่
การใช้ยาสูตรสองตัวพบว่ามีโอกาสเกิดการดือ้ ยาได้ถงึ 2.47 เท่า
(RR 2.47, 95%CI 0.78-7.86) (Achhra et al., 2016) อย่ า งไรก็
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ตามทัง้ การศึกษาแบบอภิมานวิเคราะห์ท่ีกล่า วมาข้า งต้น ยัง
ไม่ไ ด้ร วมสูต รยา dolutegravir ร่ ว มกับ ยา lamivudine ซึ่ง เป็ น
สูต รยาต้านไวรัสสองตัวที่มีประสิทธิภาพดี และเกิดการดื้ อยา
น้ อยมาก ส่วนการศึกษาของ Shu ที่รวบรวมสูต รยาดัง กล่ า ว
พ บ ว่ า ก า ร ใ ช้ ย า สู ต ร ส อ ง ตั ว โ ด ย มี ย า dolutegravir เ ป็ น
ส่วนประกอบ สามารถกดไวรัสได้ไม่ดอ้ ยกว่าการใช้ยาต้านไวรัส
สูต รสามตัว (risk difference -0.00 95%CI -0.02-0.01) รวมทัง้
มีปริมาณ CD4 ระดับไขมันในเลือด และผลข้างเคียงทีร่ ุนแรงไม่
แตกต่างจากการใช้ยาต้านไวรัสสูตรสามตัว (Shu et al., 2021)
ดังนัน้ การใช้ยาต้านไวรัสสูตรสองตัวโดยมียา dolutegravir เป็ น
ส่วนประกอบมีประสิทธิภาพดี และอาจพิจารณาใช้ได้ใ นทาง
ปฏิบตั ิ

ใช้ยาต้านไวรัสมาก่อนแล้ว โดยมีคาแนะนาในการใช้ยาสูตรสอง
ตัวตามแนวทางการรักษาต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 3 ทัง้ นี้มี
การศึก ษาเชิง คุ ณ ภาพเกี่ย วกับ การใช้ย าสู ต รสองตัว ในทาง
ปฏิบตั จิ ากการสัมภาษณ์ผปู้ ่ วยจานวน 39 ราย พบว่าผูป้ ่ วยทุก
รายมีค วามสะดวกในการใช้ ย ามากขึ้น จากที่จ านวนเม็ด ยา
น้อยลง ไม่เกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาแบบรุนแรง รวมถึงเกิด
ผลข้างเคียงจากการใช้ยาในระยะยาวลดลง และช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย (Davis et al., 2020) ดังนัน้ การเลือกใช้ยา
ต้านไวรัสสูตรสองตัวเป็ นอีกทางเลือกหนี่งที่น่าสนใจในอนาคต
อย่างไรก็ตามการใช้ยาสูตรสองตัวดังกล่าวบางสูตรพบว่าทาให้
เกิดการรักษาล้มเหลวได้ โดยเฉพาะในผูต้ ดิ เชื้อรายที่มปี ริมาณ
ไวรัสเอชไอวีตงั ้ ต้นสูงมากกว่า 100,000 copies/mL รวมทัง้ ผูท้ ม่ี ี
ค่ า CD4 น้ อ ยกว่ า 200 cells/mm3 ทัง้ นี้ อ าจมาจากการที่เ ชื้อ
ไวรัสเอชไอวีเพิ่มจานวน และหลบซ่อนอยู่ใ นบริเวณที่ยาต้าน
ไวรัสเข้าถึงได้น้อย เช่น บริเวณสมอง และต่อมน้ าเหลือง ดังนัน้
เมื่อพิจารณาที่จะใช้ยาต้านไวรัสสูตรสองตัว ควรตรวจสอบให้
แน่ ใจว่าผู้ป่วยไม่ได้รบั ยาอื่นๆที่อาจลดระดับยาต้านไวรัส ร่วม
ด้วย เพือ่ ให้ยาสูตรสองตัวยังคงมีประสิทธิภาพในการรักษาทีด่ ี

การใช้ยาต้านไวรัสสูตรสองตัวในทางปฏิ บตั ิ
จากการศึกษาที่รวบรวมมาก่อนหน้านี้ จะเห็นได้ว่ามี
ยาต้านไวรัส สูต รสองตัวที่ส ามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ใ นทาง
ปฏิบตั ิโดยเฉพาะกรณีท่ีผู้ป่วยไม่ส ามารถใช้ยาบางตัวได้ ทัง้
กรณีของผูป้ ่ วยที่ไม่เคยใช้ยาต้านไวรัสมาก่อน และผูป้ ่ วยที่เคย
ตารางที่ 3 คาแนะนาในการใช้ยาสูตรสองตัวจากแนวทางการรักษาต่างๆ
Guideline
Initial therapy
(Treatment naïve)

Switching therapy
(Treatment
experience)

DHHS 2019
First line:
DTG + 3TC
Alternatives:
DRV/r + RAL
DRV/r + 3TC
DTG/RPV
DTG/3TC
ATV/r + 3TC
DRV/r + 3TC
LPV/r + 3TC
DRV/r + DTG
LA CAB + LA RPV

IAS-USA 2020
Alternatives:
DTG + 3TC
ATV/r + 3TC
DRV/r + 3TC
LPV/r + 3TC
DTG/3TC
DTG/RPV
LA CAB + LA RPV

EACS 2020
First line:
DTG + 3TC
Alternatives:
DRV/r + RAL

ไทย 2563
Alternatives:
DTG + 3TC

Recommended:
DTG + RPV
DTG + 3TC
ATV/r + 3TC
DRV/r + 3TC
Alternatives:
DRV/r + RPV
DRV/r + DTG

3TC, lamivudine; ATV/r, atazanavir plus boosted ritonavir; DRV/r, darunavir plus boosted ritonavir; DTG, dolutegravir; LA CAB,
long acting cabotegravir; LA RPV, long acting rilpivirine; LPV/r, lopinavir plus boosted ritonavir; RAL, raltegravir; RPV, rilpivirine
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Baril JG, Angel JB, Gill MJ, Gathe J, Cahn P, van Wyk J,
Walmsley S. Dual Therapy Treatment Strategies
for the Management of Patients Infected with HIV:
A Systematic Review of Current Evidence in ARVNaive or ARV-Experienced, Virologically
Suppressed Patients. PLoS One.
2016;11(2):e0148231.
Cahn P, Andrade-Villanueva J, Arribas JR, Gatell JM,
Lama JR, Norton M, et al. Dual therapy with
lopinavir and ritonavir plus lamivudine versus triple
therapy with lopinavir and ritonavir plus two
nucleoside reverse transcriptase inhibitors in
antiretroviral-therapy-naive adults with HIV-1
infection: 48 week results of the randomised, open
label, non-inferiority GARDEL trial. Lancet Infect
Dis. 2014; 14(7): 572-580.
Cahn P, Madero JS, Arribas JR, Antinori A, Ortiz R, Clarke
AE, et al. Dolutegravir plus lamivudine versus
dolutegravir plus tenofovir disoproxil fumarate and
emtricitabine in antiretroviral-naive adults with
HIV-1 infection (GEMINI-1 and GEMINI-2): week
48 results from two multicentre, double-blind,
randomised, non-inferiority, phase 3 trials. Lancet.
2019; 393(10167): 143-155.
Cahn P, Rolón MJ, Figueroa MI, Gun A, Patterson P,
Sued O. Dolutegravir-lamivudine as initial therapy
in HIV-1 infected, ARV-naive patients, 48-week
results of the PADDLE (Pilot Antiretroviral Design
with Dolutegravir LamivudinE) study. J. Int. AIDS
Soc. 2017; 20(1): 21678.
Davis W, Mantsios A, Karver T, Murray M, Punekar Y,
Ward D, et al. "It made me more confident that I
have it under control": Patient and provider
perspectives on moving to a two-drug ART
regimen in the United States and Spain. PLoS
One. 2020; 15(5): e0232473.
Department of Disease Control. Thai national guidelines on
HIV/AIDS Diagnosis, Treatment and Prevention
2020 [Internet]. Bangkok: Aksorn Graphic and
Design; 2020 [Access on 2020 Apr 14]. Available
from: http://www.thaiaidssociety.org/images/PDF/
thai_aids_guidelines_2563.pdf.

บทสรุป
การใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวีสูต รสองตัวในปั จจุบนั ถือ
เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งสาหรับผูป้ ่ วยที่มขี อ้ จากัดในการใช้ยาต้าน
ไวรัส โดยยาต้า นไวรัส สูต รสองตัว ที่มีผ ลการศึก ษาแสดงถึง
ประสิทธิภาพในการกดไวรัสได้ดี และถูกแนะนาเป็ นหนึ่งในยา
เริม่ ต้นในการรักษากรณีทผ่ี ตู้ ดิ เชือ้ ยังไม่เคยได้รบั ยามาก่อน และ
ผู้ท่ีเคยได้ร บั ยาสูตรสามตัวมาก่อนหน้ านี้แล้วทัง้ แนวทางการ
รัก ษาของประเทศไทย และต่ า งประเทศ คือ ยา dolutegravir
ร่ วมกับยา lamivudine แต่อย่างไรก็ต ามการใช้ยาสูต รสองตัว
ดังกล่าว จะต้องพิจารณาปั จจัยของผู้ป่วยร่วมด้วย โดยผู้ป่วย
จาเป็ นต้องมีปริมาณไวรัสไม่สูงมากนัก ร่วมกับไม่มปี ระวัตเิ คย
ดื้ อ ยามาก่ อ น และไม่ มี ก ารติ ด เชื้ อ ไวรัส ตั บ อั ก เสบบี แ บบ
เฉียบพลัน อีกทัง้ จะต้องไม่ได้รบั ยาร่วมกับยาที่เกิดอันตรกิรยิ า
จนทาให้ลดระดับยาต้านไวรัส เพือ่ ทาให้เกิดประสิทธิภาพในการ
รักษาอย่างสูงสุด
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