บทนำ / สารบัญ
วิธีรับประทานและ
คุณสมบัติของบิคทารวี่
ขอควรระวัง

สำหรับผูที่จะ
รับประทานบิคทารวี่
ควบคุมการจัดทำโดย

ผลขางเคียง
ขอควรระวังอื่น

ผูอำนวยการศูนยพัฒนาการแพทยชั้นสูงHIV/AIDS
ศูนยการแพทยโอซากา โรงพยาบาลของรัฐ

เมื่อลืมรับประทาน

ชิราซากะ ทาคุมะ

บทนำ
หนังสือฉบับน�้จัดทำขึ้นสำหรับผูที่จะรับประทานบิคทารวี่
มีคำอธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติและวิธีรับประทานบิคทารวี่ วิธีจัดการเมื่อลืม
รับประทาน ผลขางเคียง ขอควรระวังในการรับประทาน ฯลฯ
กรุณาอานกอนรับประทาน
การรักษาโรคติดตอ HIV (Human Immunodeficiency Virus) นั้นมีวัตถุประสงค
ในการยับยั้ง การเพิ�มปริมาณของ HIV และปองกันการเกิดอาการของเอดส
บิคทารวี่เปนหนึ�งในยาที่ถูกเรียกวาเปนยา HIV ที่ยับยั้งการเพิ�มปริมาณของ HIV
การรักษาดวยการรับประทานยาตาน ตาน HIV ใหไดประสิทธิภาพอยางปลอดภัย
จำเปนตองรับประทานอยางถูกตอง
ทั้งน�้ ในการรับประทานบิคทารวี่จำเปนตองใหแพทยตัดสินตามอาการและสภาพ
ของผูปวย
กรุณาฟงคำอธิบายและปฏิบัติตามคำสั�งของแพทย พยาบาล หรือ เภสัชกร
อยางเครงครัด
หากมีขอสงสัยเกี่ยวกับการรับประทานบิคทารวี่ กรุณาปรึกษาแพทย เจาของไข
พยาบาล หรือ เภสัชกร
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บทนำ / สารบัญ
วิธีรับประทานและ
คุณสมบัติของบิคทารวี่
ผลขางเคียง

บทนำ
บิคทารวี่เปนยาแบบไหน?
เพื่อการรักษาที่ดีกวาโดยคำนึงถึงอนาคต
สำหรับทานที่รับประทานยาอื่นๆ
ขอควรระวังขณะรับประทานบิคทารวี่
ถาลืมรับประทาน?
เพื่อปองกันไมใหลืมรับประทาน
ผลขางเคียงของบิคทารวี่
มีขอควรระวังอื่นไหม?
แหลงขอมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ HIV

ขอควรระวังอื่น

1
3
5
7
8
9
10
11
13
14

ขอควรระวัง

สารบัญ

เมื่อลืมรับประทาน

สำหรับผูที่จะรับประทานบิคทารวี่
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บิคทารวี่เปนยาแบบไหน?
ปองกันการเพิ�มปริมาณไวรัส*1 ในเลือดของผูติดเชื้อ HIV
บิคทารวี่เปนยาที่จะชวยยับยั้งการเพิ�มปริมาณของไวรัส HIV ในกระแสเลือด
ทำใหภูมิคุมกันที่ดอยลงไปฟนกลับคืนมา และติดเชื้อฉวยโอกาส*2 ไดยากยิ�งขึ้น
*1

โรคเริม

ปริมาณไวรัส HIV ในเลือด

จำนวนไวรัสในพลาสมา (น้ำเลือด) 1 มล. ซึ�งเปนตัวบงชี้จุดที่ควรเริ�มการรักษาและตัดสินผล
ของยาตาน HIV เปาหมายในการรักษานั้นคือการควบคุมใหปริมาณของไวรัสอยูต่ำกวา
ขีดจำกัดที่ตรวจหา

*2

โรคปอดบวม

การติดเชื้อฉวยโอกาส

โรคติดเชื้อที่เกิดจากจุลินทรียที่มีความสามารถทำใหเกิดโรคต่ำ และจะไมเปนอันตรายใด ๆ
ตอผูที่มีภูมิคุมกันปกติ เชน โรคหลอดอาหารอักเสบจากเชื้อรา โรคเริม โรคติดเชื้อ MAC ฯลฯ

โรคติดเชื้อ
MAC

วิธีรับประทานบิคทารวี่
●
●

รับประทานบิคทารวี่วันละ 1 เม็ด 1 ครั้งโดยไมจำเปนตองคำนึงถึงกอนหรือหลังรับประทานอาหาร
เพื่อปองกันการลืมรับประทานควรปรึกษาแพทยแลวกำหนดเวลาในการรับประทาน
→p.10 “เพื่อปองกันไมใหลืมรับประทาน”

ลักษณะของเม็ดยาและวิธีเก็บรักษาบิคทารวี่
บิคทารวี่เปนยาเม็ดสีมวงอมชมพู (ขนาดเทาของจริง)

ดานบน

[กรณ�ที่เปนแผง]
● โปรดเก็บใหพนมือเด็ก
● โปรดเก็บรักษาโดยไมแกะออกจากแผง
● มีตัวดูดความชื้นใสอยูดวยกันกับแตละเม็ด
กรุณาอยารับประทานตัวดูดความชื้น

ดานลาง

ดานขาง

มีตัวดูดความชื้นใสอยู กรุณาอยารับประทาน
ดวยกันกับแตละเม็ด ตัวดูดความชื้น
ยาเม็ด
แผงฟอยล ตัวดูดความชื้น
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(1)
(2)
ตัวดูดความชื้น

วิธีรับประทานและ
คุณสมบัติของบิคทารวี่

[กรณ�ที่เปนขวด]
● โปรดเก็บใหพนมือเด็ก
● โปรดเก็บรักษาในขวดภาชนะที่ไดรับการจายยาแตแรก
● กรุณาเก็บรักษาโดยไมนำตัวดูดความชื้น
ภายในบรรจุภัณฑออก
● กรุณาเก็บในอุณหภูมิหองโดยเลี่ยงความชื้น
● หากจะเปดฝาขวด

การทำงานของบิคทารวี่
บิคทารวี่ประกอบไปดวยตัวยา 3 ประเภทคือ Bictegravir, Emtricitabine และ Tenofovir alafenamide
ตัวยาดังกลาวสกัดกั้นกลไกการเพิ�มปริมาณของไวรัส (HIV) เพื่อปองกันการเพิ�มปริมาณของไวรัส กลไก
การเพิ�มปริมาณของไวรัสมีอยูหลายปจจัยทวาหากสกัดกั้น 2 ปจจัยขึ้นไปในขณะเดียวกันก็จะมี
ประสิทธิผล ดังนั้นการรับประทานยาที่มีตัวยาซึ�งมีประสิทธิผล 2 ตัวขึ้นไปเปนการรักษาแบบทั�วไป
HIV

CCR5 inhibitor

Integrase inhibitor
●

ดูดจับ / ผสมรวม

เมื่อลืมรับประทาน

ขอควรระวัง

(1) กดฝาลงจากดานบน
(2) แลวบิดมาทางซาย

Bictegravir

ตัวรับ CD4

เขา

mRNA

HIV RNA

ถอดรหัสแบบยอนกลับ

Nucleoside reverse
transcriptase inhibitor

●
●

ยื่นออก /
แยกตัวออก

สังเคราะหโปรตีน แยกสวน /
ดัดแปลงโปรตีน

เซลล CD4

Protease inhibitor
เอนไซม HIV reverse transcriptase
HIV protease
HIV integrase

Emtricitabine
Tenofovir alafenamide
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Non-nucleoside reverse
transcriptase inhibitor

ประกอบ

ผลขางเคียง

ประกอบรวม
ผสม DNA

เพื่อการรักษาที่ดีกวาโดยคำนึงถึงอนาคต
เพื่อใหไดประสิทธิผลที่เพียงพอโดยปกติแลวจะรับประทานยาตาน HIV หลายประเภทรวมกัน เมื่อจะเลือกยาที่จะ
รับประทาน เพื่อใหผูปวยรับประทานไดงาย ปริมาณของยา จำนวนครั้งในการรับประทาน ผลกระทบของ
การรับประทานอาหาร ขนาดของยา เปนปจจัยที่ผูปวยจะนำมาเลือกใหเหมาะสมที่สุด
มีตัวยาที่หามรับประทานรวมกับตัวยาอื่น*3 ซึ�งตัวยาดังกลาวผูปวยที่จะรับประทานยาตาน HIV ปวยเปนโรคแบบไหน
และรักษาอยางไรอยู
ขอควรระวัง 3) ผลกระทบที่เกิดจากการรับประทานยาคละประเภทรวมกันวา “ปฏิกิริยารวม”

จำนวนครั้งที่รับประทาน

จำนวนเม็ดยา

ผลกระทบของการ
รับประทานอาหาร

ปฏิกิริยารวม

ขนาดของเม็ดยา
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เชน หากเวลาในการรับประทานอาหารเชากำหนดชัดเจนก็ใหรับประทานกอนอาหารเชา
หากเวลาในการออกไปทำงานทุกวันก็ใหรับประทานกอนออกไปทำงาน
พิจารณาการรับประทานใหเปนกิจวัตรประจำวันโดยปรึกษารวมกับแพทยเจาของไข
→p.10 “เพื่อปองกันไมใหลืมรับประทาน”

บิคทารวี่เปนยาเม็ดที่มีแกนเอกขนาดประมาณ 15 mm
และแกนโทขนาดประมาณ 8 mm
บิคทารวี่มีขนาดเทียบเทารูปถายดานลาง
ดานบน

ดานลาง

ดานขาง

ขอควรระวัง

สามารถรับประทานบิคทารวี่เพียงแคกำหนดเวลา
โดยไมจำเปนตองคำนึงถึงการรับประทานกอนหรือหลังอาหาร

เมื่อลืมรับประทาน

รับประทานบิคทารวี่ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง

วิธีรับประทานและ
คุณสมบัติของบิคทารวี่

บิคทารวี่เปนยาที่นำตัวยาตาน HIV 3 ประเภทมารวมไวในเม็ดเดียว

ผลขางเคียง

(ขนาดเทาของจริง)

p.3 “บิคทารวี่เปนยาแบบไหน?”

→

กรุณาตรวจสอบปฏิกิริยารวมของบิคทารวี่ในหัวขอถัดไป (p.7)
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ขอควรระวังอื่น

การที่จะปองกันการเพิ�มปริมาณของไวรัสจำเปนตองรับประทานอยางตอเน��อง
เพื่อสนับสนุนการรับประทานอยางตอเน��อง บิคทารวี่มีคุณสมบัติตามที่กำกับขางตน
ควรรับประทานบิคทารวี่ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง โดยกำหนดเวลาเพื่อไมใหลืม

สำหรับทานที่รับประทานยาอื่นๆ
ทานที่รับประทานยาหรืออาหารเสริมดังตอไปน�้หากรับประทานรวมกับบิคทารวี่อาจกอใหเกิดผลขางเคียง
หรือไมไดรับประสิทธิผลที่เพียงพอ ทานที่รับประทานยาหรืออาหารเสริม ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพในปจจุบัน
หรือมีกำหนดการณที่จะรับประทานอาหารเสริมหรือผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพใหม กรุณาแจงแพทยเจาของไข
หรือเภสัชกรแลวปรึกษากอนพิจารณาการตอบรับที่จำเปน

ยา / อาหารที่หามรับประทานรวมกัน
หามรับประทานยาหรืออาหารดังตอไปน�้รวมกับบิคทารวี่
ยาตานจุลชีพ
ยากันชัก

Rifampicin (Rifadin®)
Carbamazepine (Tegretol®, etc.), phenobarbital (Phenobal®, etc.),
phenytoin (Aleviatin®, etc.), fosphenytoin (Fostoin®)

ผลิตภัณฑอาหารที่มี St. John’s wort

ไมสามารถรับประทานรวมกับยาตาน HIV อื่น โดยเฉพาะยาตาน HIV ที่มีตัวยาดังตอไปน�้
หามรับประทานรวมกันโดยเด็ดขาด
● ยาที่มีสวนประกอบของ Emtricitabine (Truvada, Emtriva capsule, Complera)
● ยาที่มีสวนประกอบของ Tenofovir disoproxil fumarate (Truvada, Viread, Complera, Stirbild, Tenozet)
● ยาที่มีสวนประกอบของ Tenofovir alafenamide fumarate (เดสโควี่, Vemlidy, Odefsey)
● ยาที่มีสวนประกอบของ Lamivudine (Epzicom, Combivir, Epivir, Triumeq, Zefix)

ยา / อาหารที่จำเปนตองปรึกษาแพทยเจาของไขหรือเภสัชกรในกรณ�ที่จะ
รับประทานรวมกัน

ในกรณ�ที่จะรับประทานยาหรืออาหารดังตอไปน�้กรุณาปรึกษาแพทยเจาของไขหรือ
เภสัชกรในกรณ�ที่จะรับประทานรวมกัน

ยารักษาหัวใจเตนผิดจังหวะ
ยาตานจุลชีพ
ยาตาน HIV
ยาลดระดับน้ำตาลในเลือด
ยาตานไวรัส

Pilsicainide (Sunrythm®, etc.)
Rifabutin (Mycobutin®)
Atazanavir (Reyataz®)
Metformin (Metgluco®, etc.)
Aciclovir (Zovirax®, etc.), valaciclovir hydrochloride (Valtrex®, etc.),
valganciclovir hydrochloride (Valixa®)

ยาลดกรดที่มีสวนผสมของแมกน�เซียมหรืออลูมิเน�ยม ยาปรุงเสร็จที่มีสวนผสมของธาตุเหล็กหรือแคลเซียม (ที่มีอยูใน
อาหารเสริม แคลเซียม ธาตุเหล็ก ยาลดกรดในกระเพาะ ยาระบายออน ซูคราลเฟต)
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ขอควรระวังขณะรับประทานบิคทารวี่
●

หากผูที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBV)*4 หยุดรับประทานบิคทารวี่อาจทำใหเกิดอาการของโรคตับอักเสบ
ขึ้นอีกครั้ง หรืออาจทำใหอาการทรุดหนักอยางรวดเร็ว กอนที่จะเริ�มรับประทานบิคทารวี่จะตองตรวจกอน
วามีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือไม
*4

ไวรัสตับอักเสบบี (HBV)

วิธีรับประทานและ
คุณสมบัติของบิคทารวี่

สำหรับทานที่เปนโรคไวรัสตับอักเสบบี

ทานที่เคยรับประทานยาที่มีตัวยา 3 ประเภทของบิคทารวี่ Bictegravir, Emtricitabine และ Tenofovir
alafenamide แลวเคยเกิดอาการภูมิไวเกินไปจนเลิกยามากอน
● ทานที่รับประทานยาที่มีตัวยา rifampicin, carbamazepine, phenobarbital, phenytoin,
fosphenytoin และ St. John’s wort
→p.7 “สำหรับทานที่รับประทานยาอื่นๆ”
●

ทานที่การทำงานของไตลดต่ำลงมากจำเปนตองระวัง
●

สำหรับทานที่มีคา Creatinine clearance ต่ำกวา 30ml / นาที กรุณาปรึกษาแพทยเจาของไข

เมื่อลืมรับประทาน

บุคคลตอไปน�้หามรับประทาน

ขอควรระวัง

เปนไวรัสที่เปนตนเหตุของโรคตับอักเสบบีเรื้อรัง โดยไวรัสตับอักเสบบี จะเพิ�มจำนวนอยาง
ตอเน��องในเซลลตับ ทำใหผูที่มีสุขภาพแข็งแรงก็สามารถเปนพาหะนำเชื้อไวรัสตับอักเสบบีได
จึงตองระวังเปนพิเศษ คาดวาในประเทศญี่ปุนมีผูมีเชื้อน�้อยู 1.5 ลานคน

●

ยังไมเปนที่แน�ชัดเกี่ยวกับผลกระทบของการรับประทานบิคทารวี่กับ
ผูตั้งครรภหรือเด็กในครรภ ทานที่ประสงคจะตั้งครรภกรุณาปรึกษา
แพทยเจาของไข

●

ในระหวางที่รับประทานบิคทารวี่กรุณาอยาใหนมเด็ก
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ขอควรระวังอื่น

ทานที่ประสงคจะตั้งครรภกรุณาปรึกษาแพทยเจาของไข

ผลขางเคียง

ทานที่การทำงานของตับลดต่ำลงมากจำเปนตองระวัง

ถาลืมรับประทาน?
การประยุกตเพื่อไมใหลืมรับประทานเปนสิ�งสำคัญ
การรับประทานเปนประจำเปนสิ�งที่สำคัญที่สุดเพื่อคงไวซึ�ง
ประสิทธิภาพของตัวยา หากลืมรับประทานจะไมเพียงแคไมมี
ประสิทธิผลแตอาจจะทำใหไวรัสมีภูมิตานยา (แมจะรับประทานยา
ตอก็ไมสามารถปองกันการเพิ�มปริมาณของไวรัสได)

แตหากลืมรับประทานไปแลว …
เมื่อรูตัววาลืมรับประทาน ใหรีบรับประทานในปริมาณยาสำหรับ 1 ครั้ง (1 เม็ดเทานั้น) ใหเร็วที่สุดและตอจากนั้น
ใหรับประทานตามกำหนดการ
หากรูตัวใกลกับเวลาที่ตองรับประทานเม็ดตอไป ใหรอจนถึงเวลากอนคอยรับประทาน และตอจากนั้นใหรับประทาน
ในปริมาณยาสำหรับ 1 ครั้งตามกำหนดการ

หามรับประทานบิคทารวี่สำหรับ 2 ครั้ง (2 เม็ด) ในครั้งเดียว
แมวาจะลืมรับประทานก็หามรับประทานบิคทารวี่
สำหรับ 2 ครั้ง (2 เม็ด) ในครั้งเดียว
หากเผลอรับประทาน 2 เม็ดพรอมกันแลวรูสึก
ผิดปกติใหรีบปรึกษาแพทยหรือเภสัชกรทันที
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เพื่อปองกันไมใหลืมรับประทาน
พิจารณาการรับประทานใหเปนกิจวัตรประจำวันโดยปรึกษารวมกับแพทยเจาของไข เชน หากเวลา
ตื่นนอนสม่ำเสมอทุกเชาก็กำหนดใหรับประทานทุกเชาเมื่อตื่นนอน เพื่อปอนกันการลืมรับประทาน

วิธีรับประทานและ
คุณสมบัติของบิคทารวี่

เพื่อกันไมใหลืมรับประทานสิ�งสำคัญที่สุดคือการกำหนดเวลาในการรับประทาน

ใชระบบ alarm เตือนของโทรศัพทมือถือ
● จดบันทึกการรับประทานยาลงในสมารทโฟนหรือสมุดบันทึกประจำวัน
●

ขอควรระวัง

การประยุกตเพื่อกันไมใหลืม

ใชสมุดจดบันทึกประจำวัน

ขอควรระวังอื่น

ตั้ง alarm เตือน

ผลขางเคียง

เมื่อลืมรับประทาน

จำเปนตองตรวจสอบวิธีตอบรับในกรณ�ที่ลืมรับประทานดวย
→p.9 “ถาลืมรับประทาน?”
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ผลขางเคียงของบิคทารวี่
ในระหวางที่ทานรับประทานบิคทารวี่แลวรูสึกถึงความผิดปกติ ของรางกายรวมถึงอาการดังตอไปน�้ กรุณาปรึกษา
แพทยทันที

ผลขางเคียงหลัก
ผลขางเคียงโดยหลักแลวจะมีอาการปวดศีรษะ คลื่นไส ทองเสีย ฯลฯ

ผลขางเคียงที่รายแรงหรือควรระวัง
ภาวะไตวายหรืออุปสรรคตอการทำงานของไตรายแรง
การรับประทานบิคทารวี่อาจสงผลกระทบใหเปนภาวะไตวาย
หรือกอใหเกิดอุปสรรคตอการทำงานของไตรายแรงได
ภาวะไตวายหรือการเกิดอุปสรรคตอการทำงานของไตรายแรง
จะมีอาการดังตอไปน�้
● ปริมาณปสสาวะลดนอยลง
● บวม
● รางกายไมมีแรง
● กำลังของกลามเน�้อลดนอยลง
● ปวดกระดูก
● ปริมาณปสสาวะเพิ�มมากขึ้น
● กระหายน้ำ
● ดื่มน้ำบอย

ขอใหตรวจสอบการทำงานของไตตามระยะเวลาที่กำหนดสม่ำเสมอ ในกรณ�ที่พบความผิดปกติอาจจำเปนตอง
หยุดรับประทานบิคทารวี่ สำหรับทานที่ตรงกับหัวขอดานลาง กรุณาแจงกับแพทยเจาของไข
● ทานที่เคยปวยเปนโรคไตมากอน
● ทานที่รับประทานยาที่สงผลกระทบตอการทำงานของไต
11
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ในกรณ�ที่มีอาการดังตอไปน�้จากการรับประทานบิคทารวี่ อาจจำเปนตองหยุดรับประทานบิคทารวี่ สำหรับ
ทานที่ตรงกับหัวขอดานลาง กรุณาแจงกับแพทย
● ปวดศีรษะ
● งวงนอน
● สติลดนอยลง

วิธีรับประทานและ
คุณสมบัติของบิคทารวี่

ภาวะเลือดเปนกรดแลคติก

ความเปลี่ยนแปลงจากภูมิตานทานที่ฟนตัว

หลังจากที่เริ�มรับประทานบิคทารวี่แลวภูมิตานทานเพิ�มสูงขึ้น จะเกิดอาการปฏิกิริยาอักเสบตอการติดเชื้อ
ฉวยโอกาส (มีไข ทองเสีย ฯลฯ)ได และอาจมีอาการโรคภูมิแพตัวเองไดดวยเชนกัน

เมื่อลืมรับประทาน

อาจกอใหเกิดภาวะตับโตที่รุนแรงจากภาวะเลือดเปนกรดแลคติกที่รุนแรงและการสะสมของไขมัน
ในกรณ�ที่พบวามีภาวะเลือดเปนกรดแลคติก หรือตองสงสัยวามีอุปสรรคในการทำงานของตับ
กรุณาแจงแพทยใหทราบ
● มือสั�นเหมือนกระพือปก
● คลื่นไส
● รูสึกเจ็บหรือปวดหนึบๆที่ทองดานขวาบน
● ผิวเปลี่ยนเปนสีเหลือง

ขอควรระวัง

ภาวะตับโต (โรคไขมันพอกตับ)

ความหนาแน�นกระดูกลดต่ำลง
สีผิวอาจเปลี่ยนสี

ขอควรระวังอื่น

อาจทำใหสีผิวบนฝามือเปลี่ยนแปลงเน��องจากการรับประทานบิคทารวี่ได

ผลขางเคียง

อาจทำใหความหนาแน�นกระดูกลดต่ำลงจากการรับประทานบิคทารวี่ได

12

มีขอควรระวังอื่นไหม?
กรุณาระวังในสิ�งที่ระบุตอไปน�้
กรุณาเขารับการตรวจเปนระยะในระหวางที่รับประทาน
หากไมมีคำสั�งแพทยกรุณาอยาหยุดรับประทานหรือเปลี่ยนวิธีรับประทานดวยตนเอง
● หามใหยาแกผูอื่น
●

ขอควรระวังในชีวิตประจำวัน
ผลการวิจยั ในตางประเทศไดแสดงใหเห็นวาดวยการรักษาทีม่ ปี ระสิทธิผล จะ
ชวยลดปริมาณ HIV RNA ในเม็ดเลือดใหไมเกิน 200 copies/mL ไดอยาง
ตอเน��อง เปนการปองกันการติดเชื้อ HIV* ไปสูคูขาเพศสัมพันธได1-4 แตยัง
ไมสามารถพิสูจนไดวาปองกันการติดเชื้อไดอยางสมบูรณดวยการรักษา
● คูขาอาจจะเปนโรคไวรัสตับอักเสบ B มีโรคติดเชื้อจากเพศสัมพันธ เชน เชื้อ
คลาไมเดีย ซิฟลิส หนองใน ฯลฯ หรือคูขามีเชื้อ HIV ที่ดื้อยาก็เปนได เพื่อ
เปนการปองกันการติดเชื้อเปนโรคติดเชื้อจากเพศสัมพันธดังกลาว ควรที่จะ
มีเพศสัมพันธโดยใชถุงยางอนามัยอยางถูกตอง
●

* Undetectable=Untransmittable; U=U
1: Rodger A, et al.: JAMA 2016; 316(2): 171.
2: Rodger AJ, et al.: Lancet 2019; 393: 2428.
3: Bavinton BR, et al.: Lancet HIV 2018; 5(8): e438.
4: คูมือรักษา anti-HIV ฉบับพิมพมีนาคม 2022.
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สามารถหาขอมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ HIV ไดที่โฮมเพจดังตอไปน�้
●

ศูนยวจิ ยั พัฒนาและรักษาโรคเอดส โรงพยาบาลศูนยวจิ ยั ทางการแพทยระหวางประเทศแหงชาติ
http://www.acc.go.jp/ (ภาษาญี่ปุนเทานั้น)

●

ศูนยพัฒนาการแพทยชั้นสูง HIV/AIDS ศูนยการแพทยโอซากา
โรงพยาบาลของรัฐ

วิธีรับประทานและ
คุณสมบัติของบิคทารวี่

แหลงขอมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ HIV

https://osaka.hosp.go.jp/department/khac/ (ภาษาญี่ปุนเทานั้น)

ขอควรระวัง

เครือขายขอมูลปองกันเอดส

https://api-net.jfap.or.jp/ (ภาษาญี่ปุนเทานั้น)

กีเลียด ไซเอนซ “เรียนผูปวยและครอบครัว”
https://www.hiv-pt-portal.jp (ภาษาญี่ปุนเทานั้น)

ผลขางเคียง

บันทึก

ขอควรระวังอื่น

●

เมื่อลืมรับประทาน

●
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