ชื่อบทความ/ผลงาน แนวทางการพิจารณาขนาดยาที่ใช้รักษาการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์
ใหม่ 2019 ในผู้ที่ได้รับการรักษาด้วยเครื่องพยุงปอดและหัวใจ (Drug Dosing for Treatment
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Patients Receiving Extracorporeal
Membrane Oxygenation: ECMO)
ชื่อผู้เขียนบทความ สิริมา สิตะรุโน ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเภสัชบาบัดแห่งประเทศไทย

1. บทคัดย่อ
การติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (coronavirus disease 2019: COVID-19) เป็นการติดเชื้อใน
ระบบทางเดิน หายใจ พบการระบาดแพร่กระจายไปทั่วโลก ผู้ ติดเชื้อส่ วนใหญ่มักมีอาการผิดปกติของระบบ
ทางเดินหายใจเพียงเล็กน้อย แต่อาจมีบางส่วนที่ติดเชื้อรุนแรงจาเป็นต้องได้รับการช่วยหายใจโดยใช้ออกซิเจน
ผู้ป่วยบางรายได้การรักษาด้วยเครื่องพยุงปอดและหัวใจ (extracorporeal membrane oxygenation: ECMO)
ซึ่งทาให้เภสัชจลนศาสตร์โดยเฉพาะกระบวนการกระจายตัวของยาต้านจุลชีพที่ใช้ในการรักษาเปลี่ยนแปลงไปได้
ยาที่จะถูกดูดซับในวงจรของเครื่องพยุงปอดและหัวใจได้ดี คือ ยาที่ละลายได้ดีในไขมัน และยาที่จับกับโปรตีนใน
เลือดได้สูง ในขณะที่กระบวนการทา circuit priming จะทาให้ผู้ป่วยมีปริมาตรการกระจายตัวของยาที่สูงขึ้นได้
จากการทบทวนวรณกรรม แนะนาให้ ผู้ป่วยที่ได้การรักษาด้วยเครื่องพยุงปอดและหัวใจใช้ยา azithromycin และ
favipiravir ในขนาดปกติ และแนะนาให้ใช้ยา chloroquine, hydroxychloroquine, darunavir, ritonavir และ
lopinavir ในขนาดปกติถึงขนาดสู งสุ ดที่มี การใช้ในการรั กษาโรค ควรมีการติดตามประสิ ทธิภ าพและความ
ปลอดภัยจากการใช้ยาอย่างใกล้ชิด
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2. คาสาคัญ (Key words) ของบทความ ( 3 - 5 คา)
coronavirus disease 2019, extracorporeal membrane oxygenation, ECMO, antimicrobials
3. บทความทางวิชาการฉบับเต็ม
3.1. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
3.1.1 ระบุแนวทางการใช้ยาต้านจุลชีพเพื่อรักษาการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019
3.1.2 อธิบายหลักการของการเปลี่ยนแปลงทางเภสัชจลนศาสตร์ที่เกิดจากการรักษาด้วยเครื่องพยุงปอดและ
หัวใจได้
3.1.3 เลือกใช้ยาต้านจุลชีพในขนาดที่เหมาะสมกับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเครื่องพยุงปอดและหัวใจได้
3.2. เนื้อหา
บทนา
การติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (coronavirus disease 2019: COVID-19) เป็นการติดเชื้อใน
ระบบทางเดินหายใจ พบการระบาดครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 หลังจากนั้นมี
การระบาดแพร่กระจายไปทั่วโลก ผู้ติดเชื้อโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ส่วนใหญ่มักมีอาการผิดปกติของระบบ
ทางเดินหายใจเพียงเล็กน้อย เช่น ไข้ ไอ หอบเหนื่อย อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร เป็นต้น อย่างไรก็ตาม พบว่าร้อยละ
14 ของผู้ติดเชื้อจาเป็นต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลและได้รับการช่วยหายใจโดยใช้ออกซิเจน และผู้ป่วย
ร้อยละ 5 มีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนต้องเข้ารักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤต (intensive care unit) การติดเชื้อไวรัส
โคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 สามารถทาให้เกิดอาการแทรกซ้อนที่รุนแรงและเพิ่มโอกาสในการเสียชีวิตได้สูง ได้แก่
ภาวะ acute respiratory distress syndrome (ARDS) ภาวะ sepsis และ septic shock มี ก ารสู ญ เสี ย การ
ทางานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย ปัจจัยเสี่ยงที่ทาให้ผู้ติดเชื้อมีอาการรุนแรงและทาให้เพิ่มโอกาสในการเสียชีวิต
ได้แก่ ผู้ป่วยสูงอายุ และการมีโรคร่วม (1)
ยังไม่มีแนวทางการรักษาการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่พบว่ามีประสิทธิภาพชัดเจน การ
รักษาจึงพิจารณาตามอาการของผู้ป่วยแต่ละราย ผู้ป่วยที่มีอาการไม่มากอาจไม่จาเป็นต้องเข้ารับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาลสามารถใช้ย าเพื่อรั กษาตามอาการ เช่น ยาแก้ปวด ยาลดไข้ เป็นต้น (1-3) อย่างไรก็ตาม ควร
หลี กเลี่ ย งการใช้ ย าต้า นการอั กเสบชนิ ด ที่ ไม่ใช่ส เตียรอยด์ เนื่ องจากพบว่ ามี ความสั ม พัน ธ์กั บ การท าให้ เ กิ ด
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ภาวะแทรกซ้อนทางปอดในผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่สูงขึ้น (4) ผู้ป่วยบางรายโดยเฉพาะผู้ที่มี
ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ มีโรคประจาตัวเป็นโรคปอด โรคมะเร็ง หัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมอง โรคไต โรคตับ
เบาหวาน ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่า หรือหญิงตั้งครรภ์ อาจมีอาการทางระบบการหายใจที่แย่ลงได้หลังได้รับเชื้อจึง
ควรมีการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์หลังติดเชื้อ (1)
สาหรับการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่มีอาการรุนแรง จะพิจารณารักษาตาม
อาการของผู้ป่วยโดยการให้ออกซิเจนเพื่อให้มีระดับการอิ่มตัวของออกซิเจน (oxygen saturation) สูงกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 94 ผู้ป่วยที่มีภาวะ sepsis และ septic shock ควรทาการรักษาการติดเชื้อร่วม (co-infection)
และให้การกู้ชีพ (resuscitation) โดยการให้สารน้าประเภท buffed หรือ balanced crystalloids ทางหลอด
เลือดดา และพิจารณาให้ยากระตุ้นการบีบตัวของหลอดเลือด (vasopressors) ได้แก่ norepinephrine ในกรณีที่
มีภาวะช็อกที่ไม่ตอบสนองต่อการให้สารน้า ผู้ป่วยที่มีภาวะ ARDS ควรจากัดการให้สารน้า (conservative fluid
management) ปรั บ เครื่ อ งช่ ว ยหายใจโดยใช้ low tidal volume และจั ด ท่ า ทางให้ ผู้ ป่ ว ยนอนคว่ า (prone
position) นาน 12-16 ชั่ ว โมง/วั น ในผู้ ป่ ว ย ARDS ที่ มี อ าการรุ น แรงบางรายอาจพิ จ ารณายากลุ่ ม
neuromuscular blocking agents แบบฉีดเข้าหลอดเลือดดาต่อเนื่อง และหากผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษา
ข้างต้น อาจพิจารณาทาหรือส่งตัวผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่สามารถทาการรักษาด้วยเครื่องพยุงปอดและหัวใจ
(extracorporeal membrane oxygenation: ECMO) ได้ (3, 5)
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนวรรณกรรมขนาดยาต้านจุลชีพในการรั กษาการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
สายพันธุ์ใหม่ 2019 ในผู้ใหญ่ที่ได้รับการรักษาด้วยเครื่องพยุงปอดและหัวใจ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์นาไปใช้
พิจารณาขนาดยาต้านจุลชีพที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายให้ผู้ป่วยได้รับประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการ
รักษาสูงสุด
แนวทางการใช้ยาต้านจุลชีพสาหรับรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019
เนื่องด้วยข้อมูลทางด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้ยาต้านจุลชีพเพื่อรักษาการติดเชื้อไวรัส
โคโรน่ า สายพั น ธุ์ ใ หม่ 2019 มี อ ยู่ อ ย่ า งจ ากั ด กรมการแพทย์ ร่ ว มกั บ สมาคมวิ ช าชี พ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ผู้ แ ทนคณะ
แพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัย และหน่วยงานวิชาการต่าง ๆ จึงได้ดาเนินการทบทวนข้อมูลวิชาการที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันจัดทาเป็นแนวทางการรักษาการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 เพื่อเป็นแนวทางให้แพทย์และ
บุคลากรทางการแพทย์ใช้ประกอบการตัดสินใจในการรักษาผู้ป่วยต่อไป (ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563)
ดังต่อไปนี้ (6)
1) ผู้ที่ไม่มอี าการ (asymptomatic) ดูแลรักษาตามอาการ ไม่ให้ยาต้านไวรัส
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2) ผู้ที่มีอาการไม่รุนแรง (mild case) ที่มีภาพถ่ายรังสีปอดปกติ และไม่มีปัจจัยเสี่ยง/ภาวะร่วม/โรคร่วม
ส าคั ญ แนะน าให้ ดู แ ลรั ก ษาตามอาการ พิ จ ารณาให้ ย าร่ ว มกั น 2 ชนิ ด ร่ ว มกั น เป็ น ระยะเวลา 5 วั น คื อ 1)
hydroxychloroquine หรื อ chloroquine ร่ ว มกั บ 2) darunavir/ritonavir หรื อ lopinavir/ritonavir หรื อ
azithromycin (ขนาดยาตามตารางที่ 1)
3) ผู้ ที่มีอาการไม่รุ น แรง ที่มีภ าพถ่ายรังสี ปอดปกติ แต่มีภ าวะเสี่ ยงต่อการติดเชื้อรุนแรง ได้แก่ อายุ
มากกว่า 60 ปี โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคปอดเรื้อรังอื่น ๆ โรคไตเรื้อรัง โรคหลอดเลือดหัวใจเรื้อรังรวมโรคหัวใจ
แต่กาเนิด โรคหลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูง เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ ภาวะอ้วน (ดัชนีมวลกาย หรือ BMI 
35 กก./ตร.ม.2) ตับแข็ง เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์ต่า ( 1,000 เซลล์/ลบ.มม.) และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
พิจารณาให้ยาร่วมกัน 3 ชนิด เป็นระยะเวลา 5 วัน ได้แก่ 1) hydroxychloroquine หรือ chloroquine ร่วมกับ
2) darunavir/ritonavir หรือ lopinavir/ritonavir ร่วมกับ 3) azithromycin ในกรณีที่อาการรุนแรงขึ้นระหว่าง
การใช้ยา 3 ชนิด อาจพิจารณาให้ยา favipiravir และให้การรักษา 5-10 วัน ตามอาการทางคลินิก (ขนาดยาตาม
ตารางที่ 1)
4) ผู้ที่มีภาวะปอดอักเสบ (pneumonia)
4.1) อาการไม่ รุ น แรง พิ จ ารณาให้ ย าร่ ว มกั น 3 ชนิ ด เป็ น ระยะเวลา 5 วั น ได้ แ ก่ 1)
hydroxychloroquine ห รื อ chloroquine ( เ พิ่ ม ข น า ด ย า เ ป็ น 2 เ ท่ า ) ร่ ว ม กั บ 2)
darunavir/ritonavir หรื อ lopinavir/ritonavir ร่ ว มกั บ 3) azithromycin ในกรณี ที่ อ าการ
รุนแรงขึ้นระหว่างการใช้ยา 3 ชนิด อาจพิจารณาให้ยา favipiravir และให้การรักษา 5-10 วัน
ตามอาการทางคลินิก (ขนาดยาตามตารางที่ 1)
4.2) อาการรุ น แรง (ภาพรังสี ปอดพบ progressive, extensive, multi focal หรือ bilateral
หรือ พบ extrapulmonary organ dysfunction หรือ จาเป็นต้องช่วยการหายใจโดยใช้ high
flow oxygen cannula, non-invasive ventilation หรือ invasive ventilation) หรือ มีภาวะ
เสี่ ย ง/ภาวะร่ ว ม/โรคร่ ว มส าคั ญ พิ จ ารณาให้ ย าร่ ว มกั น 4 ชนิ ด ร่ ว มกั น ได้ แ ก่ 1)
hydroxychloroquine หรือ chloroquine (เพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า) ร่วมกับ 2) favipiravir 3)
lopinavir/ritonavir หรื อ darunavir/ritonavir เป็ น ระยะเวลาอย่ า งน้ อ ย 10 วั น และ 4)
azithromycin (ขนาดยาตามตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ขนาดยาต้านจุลชีพที่ใช้สาหรับการรักษาการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดัดแปลงจาก
เอกสารอ้างอิงที่ 6)
ยาต้านจุลชีพ (ความแรง)

ขนาดยาในผู้ใหญ่และวิธีการใช้ยา

Chloroquine (250 มิลลิกรัม/เม็ด เทียบเท่ากับ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง พร้อมอาหาร
chloroquine base 150 มิลลิกรัม/เม็ด)

หากมีปอดอักเสบ และ/หรือ มีอาการรุนแรง ให้กิน 2 เม็ด วันละ 2 ครั้ง
พร้อมอาหาร

Hydroxychloroquine (200 มิลลิกรัม/เม็ด)

วันที่ 1: 2 เม็ด วันละ 2 ครั้ง พร้อมอาหาร
วันต่อมา: 1 เม็ดวันละ 2 ครั้ง พร้อมอาหาร

Darunavir (600 มิลลิกรัม)/ ritonavir (100

Darunavir (600 มิลลิกรัม) 1 เม็ด ทุก 12 ชั่วโมง ร่วมกับ ritonavir (100

มิลลิกรัม)

มิลลิกรัม) 1 เม็ด ทุก 12 ชั่วโมง พร้อมอาหาร

Lopinavir / ritonavir (200/50 มิลลิกรัม/เม็ด) 2 เม็ด ทุก 12 ชั่วโมง
Favipiravir (200 มิลลิกรัม/เม็ด)

วันที่ 1: 8 เม็ด ทุก 12 ชั่วโมง พร้อมอาหาร
วันต่อมา: 3 เม็ด ทุก 12 ชั่วโมง พร้อมอาหาร
กรณีที่ BMI  35 กก./ตร.ม. วันแรกให้ 60 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน แบ่งให้
ทุก 12 ชั่วโมง วันที่ 2-10 ให้ 20 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน แบ่งให้ทุก 12
ชั่วโมง

Azithromycin (250 มิลลิกรัม/เม็ด)

วันที่ 1: 2 เม็ด วันละ 1 ครั้ง
วันต่อมา: 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง

การเปลี่ยนแปลงทางเภสัชจลนศาสตร์ในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเครื่องพยุงปอดและหัวใจ
การรักษาด้วยเครื่องพยุงปอดและหัวใจเป็นแนวทางหนึ่งที่ใช้สาหรับรักษาผู้ป่วยที่มีการทางานของหัวใจ
ล้มเหลว และ/หรือ ระบบหายใจล้มเหลวที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยวิธีอื่น ๆ ในผู้ที่มีระบบหายใจล้มเหลวแต่
ยังคงมีหัวใจที่ทางานปกติจะทาการรักษาด้วยเครื่องพยุงปอดและหัวใจชนิด venovenous (VV) ในขณะที่ ผู้ป่วยที่
มีการทางานของหัวใจที่ล้มเหลว และ/หรือ การหายใจล้มเหลวจะได้รับการรักษาด้วยเครื่องพยุงปอดและหัวใจ
ชนิด venoarterial (VA) หลักการทางานของเครื่องพยุงปอดและหัวใจทั้งสองชนิด คือ การนาเลือดของผู้ป่วยออก
จากหลอดเลือดดาเพื่อเข้ าสู่กระบวนแลกเปลี่ยนออกซิเจนภายในวงจรของเครื่องและนากลับเข้าสู่ร่างกายของ
ผู้ป่วยผ่านทางหลอดเลือดดาในเครื่องพยุงปอดและหัวใจประเภท VV และผ่านทางหลอดเลือดแดงในเครื่องพยุง
ปอดและหัวใจประเภท VA (7)
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การรักษาด้วยเครื่ องพยุ งปอดและหัว ใจมักส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางเภสัชจลนศาสตร์ ใน
ขั้นตอนการกระจายตัวของยา อาจส่งผลให้ระดับยาในกระแสเลือดไม่เพียงพอต่อการรักษาจนเป็นสาเหตุให้ต้องใช้
ยาในขนาดที่สูงขึ้น หรือทาให้ผู้ป่วยเกิดความเป็นพิษจากการมีระดับยาในเลือดสูง ได้ โดยปัจจัยที่มีผลทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางเภสัชจลนศาสตร์ประกอบด้วย
1) ปัจจัยด้านวงจรเครื่องพยุงปอดและหัวใจ (circuit factors) ในกระบวนการรักษาด้วยเครื่องพยุงปอด
และหัวใจจะมีการทา circuit priming โดยการบรรจุสารน้าเข้าไปในวงจรปริมาณหนึ่งเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิด
ภาวะความดันโลหิตต่าระหว่างการรักษา ส่งผลให้ปริมาตรการกระจายตัว (volume of distribution: Vd) ของยา
มีค่าที่สูงขึ้นและทาให้ผู้ป่วยมีระดับยาในเลือดที่ต่าลงซึ่งอาจลดประสิทธิภาพในการรักษาได้ โดยเฉพาะในทารก
แรกเกิดซึ่งจาเป็นต้องใช้สารน้าร้อยละ 60-100 ของปริมาตรเลือดในร่างกาย เมื่อเทียบผู้ใหญ่ที่ต้องใช้สารน้าร้อย
ละ 20 ของปริมาตรเลือดในร่างกาย คุณสมบัติของยาที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการ circuit priming ได้แก่
ยาที่ละลายน้าได้ดีและมีค่าปริมาตรการกระจายตั วที่ต่า (น้อยกว่า 1 ลิตร/กิโลกรัม) (7) ดังนั้น ผู้ป่วยควรได้รับยา
แบบ loading dose ในการได้รับยาในครั้งแรก
นอกจากนี้ ยังพบการดูดซับของยาภายในวงจรของเครื่องพยุงปอดและหัวใจ (drug sequestration)
โดยวงจรของเครื่องจะทาหน้าที่เสมือนแหล่งเก็บกักยา (reservoir) เมื่อยาที่อยู่ในกระแสเลือดผ่านเข้ามาก็จะถูก
ดูดซับเก็บไว้ภายในวงจรทาให้ระดับยาในกระแสเลือดต่ากว่าที่ควรจะเป็น อย่างไรก็ตาม เมือ่ หยุดการบริหารยาจะ
ส่งผลให้ระดับยาในกระแสเลือดลดต่าลงก็จะมีการปลดปล่อยยาที่อยู่ในวงจรของเครื่องออกมาในกระแสเลือดอีก
ครั้ง (redistribution) พบว่าอายุของวงจร (circuit age) ส่งผลต่อปริมาณของยาที่ถูกดูดซับ การที่วงจรของเครื่อง
พยุงปอดและหัวใจผ่านการใช้งานมาระยะหนึ่งจะเกิดการสะสมของสารต่าง ๆ ที่ถูกดูดซับภายในวงจรเป็นผลให้
เกิดการอิ่มตัว (saturation) ยาที่ถูกบริหารในผู้ที่ใช้เครื่องพยุงปอดและหั วใจที่ผ่านการใช้งานมาระยะหนึ่งจะถูก
ดูดซับได้น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับวงจรใหม่ นอกจากนี้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการดูดซับยังขึ้นอยู่กับ
ลักษณะและวัสดุที่ใช้ในการผลิต oxygenators และท่อภายในวงจรของเครื่องพยุงปอดและหัวใจ การใช้วัสดุที่
แตกต่างกันอาจส่งผลให้ยาถูกดูดซับภายในวงจรได้แตกต่างกัน รวมถึง oxygenators และท่อภายในวงจรมีพื้นที่
ผิว (surface area) มากก็จะทาให้ยาถูกดูดซับภายในวงจรได้มากขึ้น (7, 8)
2) คุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ (physicochemical) ของยา ยาที่มีแนวโน้มที่จะถูกดูดซับในวงจรของเครื่อง
พยุงปอดและหัวใจได้มาก ได้แก่ ยาที่ละลายในไขมันได้ดีและจับกับโปรตีนในเลือดได้สูง (7) การละลายในไขมัน
ของยาแต่ละชนิดพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์การกระจายของสารในชั้นน้าและน้ามัน (octanol/water partition
coefficient) หรือค่า logP หากมีค่าสูงแสดงว่ายาละลายในไขมันได้ดีทา ในขณะที่คุณสมบัติการจับกับโปรตีนใน
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เลือดของยาแต่ล ะชนิ ดพิจ ารณาได้ จากค่าร้อยละของการจับกับโปรตีน (protein binding) คุณสมบัติในการ
ละลายในไขมันและคุณสมบัติ การจับกับโปรตีนของยาที่ส่งผลต่อการถูกดูดซับในวงจรเครื่องพยุงปอดและหัวใจ
สรุปได้ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การถูกดูดซับของยาในวงจรเครื่องพยุงปอดและหัวใจตามคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ (ดัดแปลงจาก
เอกสารอ้างอิงที่ 7)
สัมประสิทธิก์ ารกระจายของสารใน
ชั้นน้าและน้ามัน (log P)
น้อยกว่า 1
1-2
มากกว่า 2

การจับกับโปรตีนในเลือด (protein binding)
น้อยกว่าร้อยละ 30
ร้อยละ 30-70
มากกว่าร้อยละ 70
ถูกดูดซับเล็กน้อย
ถูกดูดซับเล็กน้อย – ปานกลาง
ถูกดูดซับปานกลาง
ถูกดูดซับเล็กน้อย – ปานกลาง
ถูกดูดซับปานกลาง
ถูกดูดซับปานกลาง – มาก
ถูกดูดซับปานกลาง
ถูกดูดซับปานกลาง – มาก
ถูกดูดซับมาก

หมายเหตุ: logP: Octanol/water partition coefficient
ผลกระทบของการรักษาด้วยเครื่องพยุงปอดและหัวใจต่อเภสัชจลนศาสตร์ของยาต้านจุลชีพที่ใช้รักษาผู้ป่วยที่
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019
Azithromycin
Azithromycin เ ป็ น ย า ต้ า น จุ ล ชี พ ใ น ก ลุ่ ม macolide มี ข้ อ มู ล ก า ร น า ม า ใ ช้ ร่ ว ม กั บ ย า
hydroxychloroquine ในการรั กษาการติด เชื้ อ ไวรัส โคโรน่า สายพันธุ์ ใหม่ 2019 อย่างไรก็ต าม หลั กฐานเชิ ง
ประจักษ์ด้านประสิทธิภาพการรักษาตามข้อบ่งใช้ดังกล่าวยังมีอยู่จากัด (9) ยาจับกับโปรตีนได้ร้อยละ 7-51 (10)
และมีค่า logP 4.02 (11) จึงทานายได้ว่ายาน่าจะถูกดูดซับในวงจรเครื่องพยุงปอดและหัวใจได้ในระดับปานกลาง
ถึงมาก และยามีค่าปริมาตรการกระจายตัวที่สูง (ประมาณ 31-33 ลิตร/กิโลกรัม) (10) จึงน่าจะไม่ได้รับผลกระทบ
ในแง่การเปลี่ยนแปลงปริมาตรการกระจายตัวที่เกิดจากจากกระบวนการ circuit priming จากรายงานกรณีศึกษา
ในผู้ป่วยจานวน 3 ราย พบว่า ค่าพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ของยา azithromycin ในผู้ป่วยที่ได้รับการ
รักษาด้วยเครื่องพยุงปอดและหัวใจมีค่าใกล้เคียงกับ ข้อมูลที่เคยมีรายงานในอดีตในกลุ่ม ที่ไม่ได้รับการรักษาด้วย
เครื่องพยุงปอดและหัวใจ (12) ดังนั้น จึงไม่จาเป็นต้องเพิ่มขนาดยา azithromycin ในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องพยุงปอด
และหัวใจ
Chloroquine
Chloroquine เป็นยาต้านจุลชีพที่ใช้ในการรักษามาลาเรียโดยออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ DNA และ RNA
polymerase ยา chloroquine phosphate รูปแบบเม็ดขนาด 250 มิลลิกรัม จะเทียบเท่ากับ chloroquine
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base 150 มิลลิกรัม ยาถูกนามาใช้รักษาการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 อย่างไรก็ตาม หลักฐานเชิง
ประจักษ์ด้านประสิทธิภาพการรักษาตามข้อบ่งใช้ดังกล่าวยังมีอยู่จากัด ยาจับกับโปรตีนได้ร้อยละ 55 (13) และมี
ค่า logP 4.63 (14) จึงทานายได้ว่ายาน่าจะถูกดูดซับในวงจรเครื่องพยุงปอดและหัวใจได้ในระดับปานกลางถึงมาก
และยามีค่าปริมาตรการกระจายตัวที่สูง (ประมาณ 116-285 ลิตร/กิโลกรัม) (14) จึงน่าจะไม่ได้รับผลกระทบในแง่
การเปลี่ยนแปลงปริมาตรการกระจายตัวที่เกิดจากจากกระบวนการ circuit priming ที่ผ่านมายังไม่มีการศึกษา
ผลกระทบของการใช้เครื่องพยุงปอดและหัวใจต่อเภสัชจลนศาสตร์ของยา chloroquine จึงแนะนาให้ใช้ยาใน
ขนาดปกติถึงขนาดสูงสุดที่มีการใช้ รักษาโรค (maximum therapeutic dose) ได้แก่ chloroquine phosphate
รู ป แบบเม็ ด ขนาด 1000 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ วั น หรื อ chloroquine base 600 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ วั น (6) และติ ด ตาม
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการใช้ยาอย่างใกล้ชิด
Hydroxychloroquine
Hydroxychloroquine เป็นยาต้านจุลชีพที่ใช้ในการรักษามาลาเรีย มีข้อมูลการนามาใช้รักษาการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ร่วมกับ azithromycin (9) ยาจับกับโปรตีนได้ร้อยละ 40 (15) และมีค่า logP
3.6 (16) จึงทานายได้ว่ายาน่าจะถูกดูดซับในวงจรเครื่องพยุงปอดและหัวใจได้ในระดับปานกลางถึงมาก และยามี
ค่าปริมาตรการกระจายตัวที่สูง (ประมาณ 5,522 ลิตร) (16) จึงน่าจะไม่ได้รับผลกระทบในแง่การเปลี่ยนแปลง
ปริมาตรการกระจายตัวที่เกิดจากจากกระบวนการ circuit priming ยังไม่มีการศึกษาผลกระทบของการใช้เครื่อง
พยุงปอดและหัวใจต่อเภสัชจลนศาสตร์ของยา hydroxychloroquine แนะนาให้ใช้ยาในขนาดปกติถึงขนาดสูงสุด
ที่มีการใช้ในการรักษาโรค และติดตามประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการใช้ยาอย่างใกล้ชิด
Darunavir
Darunavir เป็นยาต้านไวรัส HIV ในกลุ่ม protease inhibitors ถูกนามาใช้เพื่อรักษาการติดเชื้อไวรัสโคโร
น่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ร่วมกับยา ritonavir อย่างไรก็ตาม หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพการรักษาตาม
ข้อบ่งใช้ดังกล่าวยังมีอยู่จากัด (6) ยาจับกับโปรตีนได้ร้อยละ 95 (17) และมีค่า logP 1.8 (18) จึงทานายได้ว่ายา
น่าจะถูกดูดซับในวงจรเครื่องพยุงปอดและหัวใจได้ในระดับปานกลางถึงมาก และยามีค่าปริมาตรการกระจายตัวที่
สูง (ประมาณ 90-114 ลิตร) (19, 20) จึงน่าจะไม่ได้รับผลกระทบในแง่การเปลี่ยนแปลงปริมาตรการกระจายตัวที่
เกิดจากกระบวนการ circuit priming จากการศึกษาในผู้ป่วยติดเชื้อ HIV จานวน 1 รายที่ได้รับยาต้านไวรัส HIV
เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยการหายใจล้มเหลวและได้รับการรักษาด้วยเครื่องพยุงปอดและหัวใจชนิด VV
ระหว่างการใช้เครื่องพยุงปอดและหัวใจมีการปรับเพิ่มขนาดยาต้านเอชไอวี ดังตารางที่ 3 ผลการตรวจวัดระดับยา
ต้านเอชไอวี ในกระแสเลือดและเปรียบเทียบกับระดับยาในกระแสเลือดของประชากรจากการศึกษาก่อนหน้า
8

พบว่าค่าพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ของยา darunavir และ tenofovir ในผู้ป่วยรายนี้มีค่าใกล้เคียงกับค่า
ทางเภสั ช จลนศาสตร์ ข องประชากร ในขณะที่ ค่ า ทางเภสั ช จลศาสตร์ ข องยา ritonavir มี ค วามแตกต่ า งกั บ
พารามิเตอร์ที่ทานายเอาไว้ของประชากรซึ่งคาดว่าเป็นผลกระทบจากการรักษาด้วยเครื่องพยุงปอดและหัวใจ (20)
จากข้อมูลดังกล่าวจึงแนะนาให้ใช้ยา darunavir ในขนาดปกติถึงขนาดสูงสุดที่มีการใช้ในการรักษาโรค และติดตาม
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการใช้ยาอย่างใกล้ชิด
ตารางที่ 3 ยาต้านเอชไอวีที่ผู้ป่วยได้รับก่อนและระหว่างการรักษาด้วยเครื่องพยุงปอดและหัวใจ (20)
ยา

ขนาดยาก่อนใช้เครื่องพยุงปอดและหัวใจ

ขนาดยาระหว่างใช้เครื่องพยุงปอดและหัวใจ

Darunavir

800 มก. วันละครั้ง

800 มก. วันละ 2 ครั้ง

Ritonavir

100 มก. วันละครั้ง

100 มก. วันละ 2 ครั้ง

Tenofovir

245 มก. วันละครั้ง

245 มก. เช้า และ 123 มก. เย็น

Emtricitabine

200 มก. วันละครั้ง

เปลี่ยนเป็นยา lamivudine

Lamivudine

ได้รับเฉพาะในช่วงที่รักษาด้วยเครือ่ งพยุงปอดและ

300 วันละ 2 ครั้ง

หัวใจ

Ritonavir
Ritonavir เป็นยาต้านเอชไอวีในกลุ่ม protease inhibitors ยายับยั้งเอนไซม์ไซโตโครม P450 จึงนามาใช้
ร่วมกับยากลุ่ม protease inhibitors เพื่อเพิ่มระดับยาในกระแสเลือดของยาอีกชนิด ถูกนามาใช้เพื่อรักษาการติด
เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ร่วมกับยา darunavir และ lopinavir อย่างไรก็ตาม หลักฐานเชิงประจักษ์
ด้านประสิทธิภาพการรักษาตามข้อบ่งใช้ดังกล่าวยังมีอยู่จากัด (6) ยาจับกับโปรตีนได้ร้อยละ 98-99 (21) และมีค่า
logP 3.9 (22) จึงทานายได้ว่ายาน่าจะถูกดูดซับในวงจรเครื่องพยุงปอดและหัวใจได้ในระดับมาก และยามีค่า
ปริมาตรการกระจายตัว 0.41  0.25 ลิตร/กิโลกรัม (21) คาดว่ายาจะมีค่าปริมาตรการกระจายตัวที่สูงขึ้นจาก
กระบวนการ circuit priming ส่งผลให้ระดับยาในเลือดต่าลงได้ จากข้อมูลการศึกษาเดียวกับที่กล่าวไว้ในข้อมูลยา
darunavir พบว่า ค่าทางเภสัชจลศาสตร์ของยา ritonavir มีความแตกต่างกับพารามิเตอร์ที่ทานายเอาไว้ข อง
ประชากรซึ่งคาดว่าเป็นผลกระทบจากการรักษาด้วยเครื่องพยุงปอดและหัวใจ (20) จากข้อมูลดังกล่าว แนะนาให้
ใช้ยาในขนาดสูงสุดที่มีการใช้ในการรักษาโรค และติดตามประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการใช้ยาอย่าง
ใกล้ชิด
Lopinavir
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Lopinavir เป็นยาต้านไวรัส HIV ในกลุ่ม protease inhibitors ถูกนามาใช้เพื่อรักษาการติดเชื้อไวรัสโคโร
น่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ร่วมกับยา ritonavir ถึงแม้ว่า ผลการศึกษาทางคลินิกไม่พบประสิทธิภาพของการใช้ยา
lopinavir และ ritonavir ในการรักษาการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (23) แต่เนื่องจากการศึกษา
ดังกล่าวยังมีข้อจากัดในแง่ระเบียบวิธีวิจัย และมีการเริ่มใช้ยาที่ช้าทาให้กระทบต่อผลลัพธ์การรักษา รว มถึงยังมี
ทางเลือกในการรักษาที่น้อยอยู่จึงยังคงมีการแนะนาให้ใช้ยาเพื่อรั กษาการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019
ยาจับกับโปรตีนได้ร้อยละ 98-99 (24) และมีค่า logP 5.94 (25) จึงทานายได้ว่ายาน่าจะถูกดูดซับในวงจรเครื่อง
พยุงปอดและหัวใจได้ในระดับมาก และยามีค่าปริมาตรการกระจายตัวสูง (ประมาณ 117 ลิตร) จึงน่าจะไม่ได้รับ
ผลกระทบในแง่การเปลี่ ยนแปลงปริ มาตรการกระจายตัว ที่เกิดจากจากกระบวนการ circuit priming ยังไม่มี
การศึกษาผลกระทบของการใช้เครื่องพยุงปอดและหัวใจต่อเภสัชจลนศาสตร์ของยา lopinavir แนะนาให้ใช้ยาใน
ขนาดปกติถึงขนาดสูงสุดที่มีการใช้ในการรักษาโรค (maximum therapeutic dose) และติดตามประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยจากการใช้ยาอย่างใกล้ชิด
Favipiravir
Favipiravir ออกฤทธิ์ยับยั้งการทางานของ RNA polymerase ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการรักษาการติด
เชื้อ influenza virus (26) และปัจจุบันมีการนามาใช้ในการรักษาการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ยา
จับกับโปรตีนได้ร้อยละ 65 (26) และมีค่า logP -0.6 (27) จึงทานายได้ว่ายาน่าจะถูกดูดซับในวงจรเครื่องพยุงปอด
และหัวใจได้ในระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง และยามีค่าปริมาตรการกระจายตัวต่า (15-20 ลิตร) (28) อาจมีค่า
ปริมาตรการกระจายตัวที่สูงขึ้นจากกระบวนการ circuit priming ส่งผลให้ระดับยาในเลือดต่าลงได้ แนะนาให้ใช้
ยาในขนาดปกติ และติดตามประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการใช้ยาอย่างใกล้ชิด
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ตารางที่ 3 สรุปคุณสมบัติทางเภสัชจลศาสตร์ คุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ และแนวทางการพิจารณาขนาดยาต้านจุลชีพเพื่อรักษาการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสาย
พันธุ์ใหม่ 2019 ในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเครื่องพยุงปอดและหัวใจ
ยา
Azithromycin

จับกับโปรตีน LogP
ในเลือด
(ร้อยละ)
7-51
4.02

Chloroquine

55

Hydroxychloroquine

40

Darunavir

95

Ritonavir

98-99

Lopinavir

98-99

ปริมาตรกระจาย
ตัวของยา

ทานายผลกระทบจาก
เครื่องพยุงปอดและหัวใจ

31-33 ลิตร/กก.

1) ถูกดูดซับปานกลางถึง
มาก
2) Vd ไม่เปลี่ยนแปลง
4.63 116-285 ลิตร/กก. 1) ถูกดูดซับปานกลางถึง
มาก
2) Vd ไม่เปลี่ยนแปลง
3.6
5,522 ลิตร
1) ถูกดูดซับปานกลางถึง
มาก
2) Vd ไม่เปลี่ยนแปลง
1.8
90-114 ลิตร
1) ถูกดูดซับปานกลางถึง
มาก
2) Vd ไม่เปลี่ยนแปลง
3.9
1) ถูกดูดซับปานกลางถึง
0.41  0.25
มาก
ลิตร/กก.
2) ค่า Vd เพิ่มขึ้น
5.94
117 ลิตร
1) ถูกดูดซับปานกลางถึง
มาก
2) Vd ไม่เปลี่ยนแปลง
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ผลกระทบจากเครื่องพยุงปอดและ
หัวใจจากข้อมูลการศึกษา

แนวทางการพิจารณาปรับขนาด
ยา

Cmax, AUC และ CL ใกล้เคียงกับผู้ ใช้ยาในขนาดปกติ
ที่ไม่ได้ใช้เครื่องพยุงปอดและหัวใจ แต่
Vd มีค่าที่ลดลง
ไม่มีข้อมูล
ใช้ยาในขนาดปกติถึงขนาดสูงสุดที่
มีการใช้ในการรักษาโรค
ไม่มีข้อมูล

ใช้ยาในขนาดปกติถึงขนาดสูงสุดที่
มีการใช้ในการรักษาโรค

พารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์
ใกล้เคียงประชากรที่ไม่ได้ใช้เครื่อง
พยุงปอดและหัวใจ
พารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์
แตกต่างจากประชากรที่ไม่ได้ใช้เครื่อง
พยุงปอดและหัวใจ
ไม่มีข้อมูล

ใช้ยาในขนาดปกติถึงขนาดสูงสุดที่
มีการใช้ในการรักษาโรค
ใช้ยาในขนาดสูงสุดที่มีการใช้ใน
การรักษาโรค
ใช้ยาในขนาดปกติถึงขนาดสูงสุดที่
มีการใช้ในการรักษาโรค
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ยา
Favipiravir

จับกับโปรตีน LogP
ในเลือด
(ร้อยละ)
65
-0.6

ปริมาตรกระจาย
ตัวของยา

ทานายผลกระทบจาก
เครื่องพยุงปอดและหัวใจ

ผลกระทบจากเครื่องพยุงปอดและ
หัวใจจากข้อมูลการศึกษา

15-20 ลิตร

1) ถูกดูดซับเล็กน้อยถึงปาน
กลาง
2) ค่า Vd เพิ่มขึ้น

ไม่มีข้อมูล

แนวทางการพิจารณาปรับขนาด
ยา
ใช้ยาในขนาดปกติ

หมายเหตุ: AUC = ค่าพื้นที่ใต้โค้งของระดับยาในเลือด (area under the curve), CL = ค่าอัตราการกาจัดยา (clearance), Cmax = ระดับยาสูงสุดในเลือด,
LogP = Octanol/water partition coefficient, Vd = ปริมาตรกระจายตัวของยา
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3.3. บทสรุป
การรักษาด้วยเครื่องพยุงปอดและหัวใจส่งผลกระทบต่อเภสัชจลนศาสตร์ในขั้นตอนการกระจายตัวของยา
ได้จากหลายกลไก ยาทีม่ ีแนวโน้มที่จะถูกดูดซับในวงจรของเครื่องพยุงปอดและหัวใจได้ดี ได้แก่ ยาที่ละลายได้ดีใน
ไขมัน และยาที่จับกับโปรตีนในเลือดได้สูง ในขณะที่กระบวนการทา circuit priming จะทาให้ผู้ป่วยมีปริมาตรการ
กระจายตัวของยาที่สูงขึ้น เป็นสาเหตุให้ยาที่กระจายตัวอยู่ในเลือดเป็นหลัก (มีปริมาตรการกระจายน้อยกว่า 1
ลิตร/กิโลกรัม) มีระดับยาที่ลดต่าลงได้ การรักษาด้วยเครื่องพยุงปอดและหัวใจส่งผลกระทบต่อแนวทางในการ
พิ จ ารณาขนาดยาต้ า นจุ ล ชี พ เพื่ อ รั ก ษาติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรน่ า สายพั น ธุ์ ใ หม่ 2019 ได้ จากข้ อ มู ล การทบทวน
วรรณกรรมแนะนาให้ผู้ ที่ได้การรักษาด้วยเครื่องพยุงปอดและหัว ใจใช้ยา azithromycin และ favipiravir ใน
ขนาดปกติ และแนะนาให้ใช้ยา chloroquine, hydroxychloroquine, darunavir, ritonavir และ lopinavir ใน
ขนาดปกติถึงขนาดสูงสุดที่มีการใช้ในการรักษาโรค ควรมีการติดตามประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการใช้
ยาอย่างใกล้ชิด
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