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บทนำ
COVID-19 คือ โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARSCoV-2) ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคปอดอักเสบโดยมีอาการตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงอาการรุนแรง สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คน
ผ่านทางการสัมผัส ไอ จาม น้ำมูก น้ำลาย พบผู้ป่วยรายแรกที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน (1) COVID-19 ถือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (2) อย่างไรก็ตามโรคนี้ถือเป็นโรคระบาดอุบัติใหม่ สำหรับแนวทางการรักษา
โดยเฉพาะยาที่ใช้ในการรักษายังมีข้อมูลจำกัด เภสัชกรถือเป็นหนึ่งในบุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถทำให้เกิดความ
เหมาะสมในการใช้ยารักษาการติดเชื้อ COVID-19

การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคติดเชื้อ COVID-19
การบริบาลทางเภสัชกรรม คือ กระบวนการดูแลการใช้ยาของผู้ป่วยให้มีความเหมาะสม ป้องกันการเกิดปัญหาจาก
การใช้ยา เพื่อให้ผู้ป่วยบรรเทาอาการหรือหายจากการเป็นโรค ป้องกันหรือชะลอการเกิดโรค ส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี(3)
COVID-19 ถือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วย COVID-19 จึงมีวัตถุประสงค์หลักทั้งใน
การป้องกันการติดเชื้อในประชาชนที่ยังไม่เป็นโรค บรรเทาอาการและคาดหวังให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 หายจากการ
เป็นโรค รวมถึงไม่เกิดปัญหาจากการใช้ยา การบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานการณ์ติดเชื้อ COVID-19 มีข้อแนะนำดังนี้(4-6)
1. ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาการของการติดเชื้อ COVID-19 การป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ เช่น วิธีการ
ใส่หน้ากากที่ถูกต้อง การล้างมือ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มารับบริการในร้านยา เนื่องจากเภสัชกรร้านยาถือเป็นบุคลากรทาง
การแพทย์กลุ่มแรกที่จะสามารถคัดกรองผู้ที่มีอาการและแนะนำการไปรับการคัดกรองและรักษาที่โรงพยาบาล ป้องกันการ
แพร่กระจายโรคสู่ผู้อื่น รวมถึงให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเพื่อลดความวิตกกังวลของประชาชน
2. จัดหาทั้งชนิดและจำนวนยารักษาการติดเชื้อ COVID-19 และยารักษาโรคอื่นๆ โดยเฉพาะ ยารักษาโรค
เรื้อรังให้เพียงพอสำหรับการรักษาในโรงพยาบาล เมื่อมีการขาดแคลนชนิดของยารักษาโรค เภสัชกรควรมีการจัดหาชนิดยา
อื่นทดแทน เนื่องจากการติดเชื้อ COVID-19 สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนง่ายผ่านทางการสัมผัส ไอ จาม น้ำมูก น้ำลาย
หากผู้ป่วยสามารถลดการเดินทางมาโรงพยาบาลหรือผู้ป่วยสามารถรับยาโรคประจำตัวของผู้ป่วยในร้านยาจะช่วยลดโอกาส
ในการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ
3. ให้บริการข้อมูลทางยาแก่บุคลากรทางการแพทย์ เนื่องจาก COVID-19 เป็นโรคระบาดอุบัติใหม่ จึงมียา
ใหม่ที่ยังไม่เคยมีการใช้ในประเทศไทย เช่น Favipiravir หรือยา Hydroxychloroquine ที่อาจเกิดอาการไม่พึงประสงค์หรือ
เกิดอันตรกิริยากับยาอื่นๆ เภสัชกรจึงควรให้ข้อมูลทางยาแก่แพทย์ พยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์จากการใช้ยาและ
ความปลอดภัยสูงที่สุด
4. มีส่วนร่วมในการจัดทำหรือพัฒนาแนวทางในการใช้ยารักษาการติดเชื้อ COVID-19
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5. อาจมีความจำเป็นในการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการบริบาลทางเภสัชกรรมในช่วงการติดเชื้อ COVID
19 เช่น TeleHealth ผู้ป่วยยังสามารถได้รับการบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ยา การจัดส่งยา
ให้แก่ผู้ป่วยเพื่อลดการมาโรงพยาบาลและลดโอกาสในการติดเชื้อ COVID-19

พยาธิสรีระวิทยาของ COVID-19 และเป้าหมายการออกฤทธิ์ของยาต้านไวรัส(7, 8)
SARS-CoV-2 เป็นไวรัสที่มีสารพันธุกรรมแบบอาร์เอนเอสายเดียว (single-stranded RNA) และเป็นไวรัสที่มี
เปลือกชั้นนอกหุ้ม (enveloped virus) สามารถกระตุ้นการตอบสนองต่อการอักเสบซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำลายระบบ
ทางเดินหายใจและนำมาสู่การเกิดโรคแบบรุนแรง สาเหตุการเสียชีวิตในผู้ป่วย COVID-19 ร้อยละ 70 เกิดจาก acute
respiratory distress syndrome (ARDS) ร้อยละ 28 เกิดจากการตอบสนองต่อการติดเชื้อไวรัสโดยหลั่งไซโตไคน์ที่มาก
เกินไปจนทำให้เกิดภาวะ cytokine storm และภาวะพิษเหตุติดเชื้อ (sepsis) (9) ส่งผลให้การทำงานของอวัยวะต่าง ๆ
ล้มเหลว
กระบวนการของการติดเชื้อ SARS-CoV-2 มีดังนี้ (7, 8, 10-12)
1. Spike protein (S protein) เป็น glycoprotein บนเปลือกหุ้มไวรัส (envelope) SARS-CoV-2 มีหน้าที่
ในการจับกับตัวรับของเซลล์บริเวณทางเดินหายใจของโฮสต์ ได้แก่ Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) และ
type 2 transmembrane serine protease (TMPRSS2)
2. S protein ประกอบด้วย 2 subunit คือ S1 และ S2 ซึ่งจะถูกตัดสายโปรตีนออกด้วยเอนไซม์ protease
เพื่อแสดงส่วนของโปรตีนที่ใช้ในการเข้าแทรกเซลล์โฮสต์ (fusion)
3. เชื้อไวรัสเกิดกระบวนการ endocytosis เกิดเป็น endosome โดยมีเอนไซม์ protease ที่ต้องอาศัยภาวะ
ความเป็นกรดในการทำหน้าที่เพื่อตัดสายโปรตีนต่าง ๆ ส่งไวรัสเข้าสู่ไซโตพลาสซึม
4. Ribonucleic acid (RNA) ของไวรั ส ถู กปล่ อยออกมาในไซโตพลาสซึ ม และสร้ า งโปรตี น สายยาวที ่ ถู ก
สังเคราะห์โดยถอดรหัสจาก RNA ประกอบไปด้วยส่วนของโปรตีนที่เป็นโครงสร้างของไวรัส ได้แก่ S protein, E (envelope)
protein, M (membrane) protein, และ N (nucleoprotein) protein และโปรตีนที่ไม่ใช่ส่วนประกอบของโครงสร้าง
ไวรัส เช่น เอนไซม์ RNA-dependent RNA polymerase (RdRp) โปรตีนสายยาวจะถูกตัดโดยเอนไซม์ 3-chymotrpsinlike protease เพื่อให้โปรตีนต่างๆ สามารถไปทำหน้าที่ของตนเอง สำหรับ RdRp มีหน้าที่ในการสร้าง RNA สายใหม่ของ
ไวรัสซึ่งจะถูกถอดรหัสเพื่อสร้างโปรตีนต่อไป
5. RNA สายใหม่และโปรตีนที่ถูกสร้างขึ้นจะรวมกันเพื่อเป็นไวรัสที่สมบูรณ์และออกจากเซลล์โฮสต์ซึ่งเป็น
กระบวนการหนึ่งที่ทำให้เซลล์โฮสต์ถูกทำลาย
การติดเชื้อ SARS-CoV-2 จะกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่อยู่บริเวณนั้น ได้แก่ macrophage และ monocyte เกิด
การหลั่ง cytokine และกระตุ้น adaptive T cell และ B cell ซึ่งกระบวนการนี้จะทำให้ร่างกายตอบสนองต่อการติดเชื้อดี
ขึ้น แต่ในบางกรณีการตอบสนองนี้เกิดขึ้นมากกว่าปกติจนทำให้เกิดพยาธิสภาพของโรคที่รุนแรงที่ปอดและระบบอื่นๆของ

บทความวิชาการ เภสัชบำบัดในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หน้า 3 จาก 17

ร่ า งกาย cytokine ที ่ พ บว่ า มี ป ริ ม าณมากขึ ้ น ในผู ้ ป ่ ว ยที ่ ต ิ ด เชื ้ อ COVID-19 แบบรุ น แรง ได้ แก่ Interleukin-6 (IL-6),
Interleukin-7 (IL-7) granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF และ tumour necrosis factor (TNF) เป็นต้น(7)
ตารางที่ 1 เป้าหมายและยาที่ใช้ในการรักษา COVID-19 (7, 8, 11, 13)
เป้าหมายการออกฤทธิ์ยา
ตัวอย่างกลุ่ม/ชนิดยา
ยับยั้งกระบวนการ ACE2-mediated endocytosis
Janus kinase (JAK) inhibitor
baricitinib, ruxolitinib
ยับยั้งการจับกันระหว่าง S protein และ ACE-2
Non nucleoside antiviral
arbidol
ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ TMPRSS2
TMPRSS2 inhibitors
nafamostat mesylate, camostat mesylate
ยับยั้งกระบวนการ endocytosis
Antimalarial drugs
chloroquine, hydroxychloroquine
ยับยั้งกระบวนการ proteolysis ของเอนไซม์
Protease inhibitor
3-chymotrpsin-like protease
lopinavir/ritonavir (LPV/r)
ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์
Adenosine / Guanosine analog
RNA-dependent RNA polymerase
remdesivir, favipiravir, ribavirin
ยับยั้งการพาโปรตีนที่ยบั ยั้งการสร้างโปรตีนที่มีฤทธิต์ ้าน Anti-parasitic
ไวรัสเข้าสู่นวิ เคลียสของโฮสต์เซลล์
ivermectin
ยับยั้งการหลั่ง IL-6
Monoclonal antibodies
tocilizumab, sarilumab

แนวทางการรักษาเกี่ยวกับการใช้ยาในโรคติดเชื้อ COVID-19
ของกรมการแพทย์ฉบับ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 สำหรับผู้ใหญ่(14)
แบ่งผู้ปว่ ยเป็น 4 กรณี
1. Confirmed case: ไม่มีอาการ - ไม่ให้ยาต้านไวรัส
2. Confirmed case with mild symptoms and no risk factors (ภาพถ่ายรังสีปอดปกติที่ไม่มีภาวะเสี่ยง/
โรคร่วมสำคัญ) - ให้ยา 2 ชนิดนาน 5 วัน
1) Chloroquine หรือ hydroxychloroquine ร่วมกับ
2) Darunavir (DRV) + ritonavir หรือ lopinavir/ritonavir (LPV/r) หรือ azithromycin
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หากภาพถ่ายรังสีปอดแย่ลง (progression of infiltration) ให้พิจารณาเพิ่ม favipiravir เป็นเวลา
5-10 วัน ขึ้นกับอาการทางคลินกิ
3. Confirmed case with mild symptoms and risk factors ภาพถ่ายรังสีปอดปกติ แต่มีปัจจัยเสี่ยง/โรคร่วม
สำคัญ ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ ได้แก่ อายุมากกว่า 60 ปี, โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) รวมโรคปอดเรื้อรังอื่นๆ, โรค
ไตเรื้อรัง (CKD), โรคหัวใจและหลอดเลือดรวมโรคหัวใจแต่กำเนิด , โรคหลอดเลือดสมอง, เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้,
ภาวะอ้วน (BMI ≥35 กก./ตร.ม.), ตับแข็ง, ภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ และ lymphocyte น้อยกว่า 1,000 เซลล์/ลบ.มม. ให้ยา 2 ชนิดนาน 5 วัน
1) Chloroquine หรือ hydroxychloroquine ร่วมกับ
2) DRV + ritonavir หรือ LPV/r
อาจพิจารณาให้ยาชนิดที่ 3 ร่วมด้วยคือ azithromycin
หากภาพถ่ายรังสีปอดแย่ลง (progression of infiltration) ให้พิจารณาเพิ่ม favipiravir เป็นเวลา
5-10 วัน ขึ้นกับอาการทางคลินกิ
4. Confirmed case with pneumonia หรือ ถ้าเอกซเรย์ปอดปกติ แต่มีอาการหรืออาการแสดงเข้าได้กับ
pneumonia และ SpO2 ที่ room air น้อยกว่า 95% -ใช้ยาอย่างน้อย 3 ชนิด
1) Favipiravir เป็นเวลา 5-10 วันขึ้นกับอาการทางคลินิก ร่วมกับ
2) Chloroquine หรือ hydroxychloroquine เป็นเวลา 5-10 วัน ร่วมกับ
3) DRV + ritonavir หรือ LPV/r เป็นเวลา 5-10 วัน
อาจพิจารณาให้ยาชนิดที่ 4 ร่วมด้วยคือ azithromycin เป็นเวลา 5 วัน
-

ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และคำแนะนำการใช้ยาที่สำคัญสำหรับการรักษาโรคติดเชื้อ
COVID-19
Chloroquine และ hydroxychloroquine(8)
Chloroquine และ hydroxychloroquine เป็ น ยาที ่ ถ ู ก รั บ รองในการรั ก ษาโรคมาลาเรี ย และยั ง ใช้ เ ป็ น
Immunomodulator ในการรักษาผู้ป่วยโรคลูปัส (systemic lupus erythematosus; SLE) และโรคข้อรูมาตอย(15)
กลไกการออกฤทธิ์ของยา คือ ยับยั้งไวรัสไม่ให้เข้าสู่เซลล์ของโฮสต์โดยวิธี endocytosis โดยยับยั้งกระบวนการ
glycosylation กับตัวรับของเซลล์โฮสต์และลดความเป็นกรดใน endosome การศึกษา in vitro ของ chloroquine และ
hydroxychloroquine พบว่ายาสามารถยับยั้งเชื้อ SARS-CoV-2 ด้วย half-maximal effective concentration (EC50)
เท่ากับ 23.90 ไมโครโมล และ 6.14 ไมโครโมล ตามลำดับ
การรักษาการติดเชื้อ COVID-19 โดยใช้ chloroquine และ hydroxychloroquine ในประเทศจีน(16) พบว่าทำ
ให้ภาพเอกซเรย์ดีขึ้น กำจัดไวรัส และลดการดำเนินไปของโรค การศึกษาแบบ open-label nonrandomized ในผู้ป่วย 36
คนในประเทศฝรั่งเศส(17) พบว่าการรับประทาน hydroxychloroquine 200 มิลลิกรัม ทุก 8 ชั่วโมง เพิ่มการกำจัดไวรัสที่
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วันที่ 6 ของการรักษาร้อยละ 70 (14/20) เทียบกับร้อยละ 12.5 (2/16) ในกลุ่มที่ไม่ได้ใช้ hydroxychloroquine (P=
0.001) ในการศึกษานี้ยังพบว่าผู้ปว่ ยที่ได้รับยา azithromycin ร่วมกับ hydroxychloroquine สามารถกำจัดไวรัสได้ร้อยละ
100 (6/6) เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับ hydroxychloroquine อย่างเดียวร้อยละ 57 (8/14) การศึกษาแบบสุ่ม จำนวนผู้ป่วย
30 คนในประเทศจีน(18) ไม่พบความต่างในการกำจัดไวรัสที่วันที่ 7 ในกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วย hydroxychloroquine
400 มิลลิกรัมต่อวันนาน 5 วัน ร่วมกับการรักษามาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 86.7 เทียบกับกลุ่มที่ได้รับการรักษามาตรฐานอย่าง
เดียว คิดเป็นร้อยละ 93.3 (P>0.05)
ข้อมูลขนาดยา chloroquine และ hydroxychloroquine ยังมีความหลากหลาย ยังไม่มีข้อสรุปที่ แน่ชัดสำหรับ
การรักษาโรคติดเชื้อ COVID-19 จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมสำหรับการรักษาโรคติดเชื้อ COVID-19
ความปลอดภัย
อาการไม่พึงประสงค์ของ Chloroquine ที่พบบ่อย ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดเกร็งช่องท้อง ท้องเสีย และอาการ
ไม่พึงประสงค์ต่อระบบหลอดเลือดหัวใจ เนื่องจากยาอาจทำให้คลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ เช่น กลุ่มอาการระยะคิวทียาว (QTc
prolongation) จึงต้องระวังการใช้ร่วมกับยาที่มีความเสี่ยงในการเกิด QTc prolongation ชนิดอื่น ๆ เช่น azithromycin,
protease inhibitors, moxifloxacin, amiodarone เป็นต้น แนะนำการติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจในผู้ป่วยที่ได้รับยาเหล่านี้
ร่วมกันรวมถึงผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ QTc prolongation เช่น ผู้ป่วยสูงอายุ , ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเป็น
โรคหัวใจ ผู้ป่วยที่มีภาวะอิเล็กโตรไลท์ผิดปกติ เป็นต้น ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีประวัติ G6PD deficiency เนื่องจากอาจ
ทำให้ เ กิ ด การแตกของเม็ ด เลื อ ดแดงได้ แนะนำติ ด ตามค่ า ความสมบู ร ณ์ ข องเม็ ด เลื อ ดระหว่ า งที ่ ไ ด้ ร ั บ การรั ก ษา
สำหรับอาการไม่พึงประสงค์อื่น ๆ เช่น การมองเห็นผิดปกติ มักเกิดในกรณีที่ได้รับยาในขนาดสูงและเป็นระยะเวลานาน อาจ
ไม่พบในการรักษาการติดเชื้อ COVID-19 เนื่องจากได้รับยาในระยะเวลาที่สั้นกว่า (8, 15) hydroxychloroquine พบอาการ
ไม่พึงประสงค์เช่นเดียวกับยา chloroquine
เภสัชจลนศาสตร์
Chloroquine มีค่าการกระจายตัวสูง จึงสามารถสะสมได้ตามอวัยวะต่าง ๆ เช่น ตา หัวใจ ไต ปอด ตับ และเม็ด
เลือดขาวได้(15)
Chloroquine ถูกเปลี่ยนสภาพเป็นสารที่ออกฤทธิ์ได้ที่ตับ โดยผ่าน CYP2D6 และ CYP3A4 ควรระมัดระวังการใช้
ยาร่วมกับยาอื่นที่มีคุณสมบัติยับยั้งหรือกระตุ้น CYP2D6 และ CYP3A4 เนื่องจากอาจเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาได้ การขจัด
ยา chloroquine ถูกขจัดออกทางปัสสาวะมากกว่าร้อยละ 50 การปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตผิดปกติ
แนะนำให้ลดขนาดยาลงร้อยละ 50 ในผู้ป่วย ที่มี GFR < 10 มิลลิลิตรต่อนาที, ผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยการ
ฟอกเลือดโดยใช้เครื่องไตเทียมและในผู้ป่วยที่ได้รับการล้างไตผ่านทางช่องท้อง ยังไม่มีการแนะนำให้ปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่
มีการทำงานของตับผิดปกติ (8, 15)
Hydroxychloroquine ถูกเปลี่ยนสภาพโดยผ่าน CYP2D6, CYP3A4, CYP3A5 และ CYP2C8 ระมัดระวังการใช้
ยาร่วมกับยาที่มีคุณสมบัติยับยั้งหรือกระตุ้น CYP2D6, CYP3A4, CYP3A5 และ CYP2C8 เนื่องจากอาจเกิดอันตรกิริยา
ระหว่างยาได้ การขจัดยา hydroxychloroquine ถูกขจัดผ่าน CYP เป็นหลัก ไม่แนะนำการปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการ
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ทำงานของไตและตับผิดปกติ เนื่องจากยามีการเปลี่ยนสภาพที่ตับเป็นหลักจึงควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีการทำงานของ
ตับผิดปกติอย่างรุนแรง(8, 15)
คำแนะนำในการบริหารยา
Chloroquine เป็นรูปแบบยาเม็ดรับประทาน สามารถบด แบ่ง หรือหักเม็ดยาได้และสามารถนำไปผสมน้ำหวานใน
การรับประทานเพื่อกลบรสขมของยา สำหรับผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจหรือบริหารยาผ่านทางสาย NG tube สามารถนำยา
เม็ด chloroquine ไปเตรียมเป็นยาน้ำแขวนตะกอนได้ แนะนำการรับประทานยาพร้อมอาหารเนื่องจากอาหารเพิ่มการดูด
ซึมยา หลีกเลี่ยงการรับประทานยาพร้ อมกับ ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร (antacid) เนื่องจากลดการดูด ซึม ยา หาก
จำเป็นต้องรับประทานร่วมกันแนะนำให้รับประทานห่างกันมากกว่า 4 ชั่วโมง(15)
Hydroxychloroquine เป็นรูปแบบยาเม็ดรับประทาน film-coated tablet สามารถบด แบ่งหักเม็ดยาและนำไป
ละลายน้ำเพื่อรับประทานหรือให้ผ่าน NG tube ได้ แนะนำการรับประทานยาพร้อมอาหารเนื่องจากอาหารเพิ่มการดูดซึมยา
แนะนำการให้ยาในขนาดถาโถมก่อนแล้วตามด้วยยาในขนาดพยุงเนื่องจาก ยามีค่าครึ่งชีวิตยาวนานประมาณ 50 วัน(8, 15)

ยากลุ่ม Protease inhibitor (PIs)(8)
ยากลุ่ม PIs เป็นยาสำคัญที่ใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อ human immunodeficiency viruses (HIV) มีการศึกษา
ของ lopinavir-ritonavir (LPV/r) ในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ SARS และ MERS-CoV ที่มีการระบาดในช่วงปี พ.ศ. 2546
และ พ.ศ. 2556 ตามลำดับ(19-23) สำหรับขนาดยาที่แนะนำใช้ขนาดยาเดียวกับขนาดยาที่ใช้ในการรักษา HIV เช่น LPV/r
ขนาด 400/100 มิลลิกรัม รับประทานทุก 12 ชั่วโมง และ darunavir 600 มิลลิกรัม ร่วมกับ ritonavir 100 มิลลิกรัม
รับประทานทุก 12 ชั่วโมง
ยากลุ่ม PIs ออกฤทธิ์โดยยับยั้ง 3-chymotrypsin-like protease ข้อมูลการรักษาการติดเชื้อ COVID 19 ส่วนใหญ่
เป็นรายงานผู้ป่วยและการศึกษาแบบย้อนหลัง การศึกษาของ Cao B และคณะ ซึ่งเป็นรูปแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมโดยไม่มี
การปกปิด เปรียบเทียบกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยยา LPV/r และการรักษามาตรฐานในกลุ่มตัวอย่าง 199 คน พบค่ามัธยฐาน
ของระยะเวลาตั้งแต่ผู้ป่วยเริ่มมีอาการถึงถูกสุ่มให้เข้ากลุ่มเท่ากับ 13 วัน ([IQR], 11-16) ไม่พบความแตกต่างกันของ
ประสิทธิผลทางคลินิกรวมถึงการกำจัดไวรัสและการเสียชีวิต ที่ 28 วันระหว่างกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยยา LPV/r และการ
รักษามาตรฐาน(24)
การตรวจสอบการทำงานของเอนไซม์ พบว่ า ยารั กษาการติ ด เชื ้ อ HIV ทั ้ ง ยากลุ ่ ม protease inhibitors และ
integrase inhibitors เป็ น ยาที ่ ม ี ฤ ทธิ ์ ก ำจั ด ไวรั ส SARS-CoV-2 และพบฤทธิ ์ ก ำจั ด SARS-CoV-2 ของ darunavir ใน
การศึกษาแบบ in vitro โดยแบบจำลองเซลล์ ขณะนี้ยังไม่มีการศึกษาทางคลินิกที่ตีพิมพ์ออกมา
ความปลอดภัย
อาการไม่พึงประสงค์ของยา LPV/r ที่พบบ่อย ได้แก่ อาการไม่พึงประสงค์ทางระบบทางเดิน อาหารจากการ
รับประทานยา เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย โดยเฉพาะภายใน 2 สัปดาห์แรกที่รับประทานยาอาจส่งผลต่อความร่วมมือใน
การรับประทานยาของผู้ป่วยได้ เนื่องจากยา LPV/r มีรายงานการเกิด QTc prolongation จึงควรระวังการใช้ยาร่วมกับยา
อื่นที่ส่งเสริมการเกิด QTc prolongation เช่น chloroquine, hydroxychloroquine, azithromycin, clarithromycin,
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moxifloxacin, amiodarone เป็ น ต้ น แนะนำให้ มี การติ ดตามคลื ่นไฟฟ้ าหัว ใจในผู ้ป่ วยที่ ม ีความเสี ่ย งอย่ างใกล้ ชิด (25)
นอกจากนี้อาการไม่พึงประสงค์อื่นๆ ที่พบได้ เช่น พบการเพิ่มขึ้นของ AST และ ALT แนะนำให้มีการติดตามค่าการทำงาน
ของตั บ ความผิ ด ปกติ ของไขมั น เช่ น lipodystrophy เป็ น อาการไม่ พ ึ ง ประสงค์ จ ากการรั บ ประทานยาในระยะยาว
พบในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ HIV เป็นต้น อาจไม่พบอาการไม่พึงประสงค์นี้จากการใช้ยาเพื่อการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID19(15)
อาการไม่พึงประสงค์ของ Darunavir (DRV) ที่พบได้บ่อย เช่น ผื่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย และระคายเคือง
กระเพาะอาหาร เป็นต้น นอกจากนี้อาจมีผลเพิ่มระดับ AST และ ALT แนะนำให้มีการติดตามค่าการทำงานของตับ ติดตาม
คลื่นไฟฟ้าหัวใจในผู้ป่วยที่ได้รับยาทีม่ ีความเสี่ยงต่อการเกิด QTc prolongation เช่น azithromycin, chloroquine หรือ
hydroxychloroquine เป็นต้น(25)
เภสัชจลนศาสตร์
Ritonavir มีคุณสมบัติในการยับยั้งการทำงานของ CYP450 ชนิด 3A4 ส่งผลให้มีการเพิ่มขึ้นและคงอยู่ของระดับ
ยา LPV และ DRV ในเลือด ระวังการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาที่มีการเปลี่ยนแปลงยาผ่าน CYP450 โดยเฉพาะชนิด 3A4
เนื่องจากทั้ง LPV, DRV และ ritonavir มีการเปลี่ยนสภาพผ่านทาง CYP3A4 และ ritonavir ยังมีคุณสมบัติในการยับยั้งการ
ทำงานของ CYP3A4 อย่างแรง ส่งผลให้ระดับยาในเลือดของยาที่ใช้ร่วมกันสูงขึ้นจนอาจเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้
ยาได้ เช่ น ยาในกลุ ่ ม statin (simvastatin), amiodarone, ยาในกลุ ่ ม ergot derivatives, ยาในกลุ ่ ม macrolide
(clarithromycin), tacrolimus, ยาในกลุ่ม azole (voriconazole) หรือ rifampicin ที่มีคุณสมบัติเป็น CYP3A4 inducer
อย่างแรงการใช้ยาร่วมกันจะทำให้ระดับยา LPV/r ในเลือดลดลงมากกว่าร้อยละ 75 อาจส่งผลต่อผลลัพธ์ทางการรักษาและ
เกิดเชื้อดื้อยาต้านไวรัสตามมาได้(15, 25, 26)
คำแนะนำในการบริหารยา
การบริหารยา LPV/r สามารถทำได้ง่ายเนื่องจากอาหารไม่มีผลต่อการดูดซึมยา ผู้ป่วยสามารถรับประทานยาได้ทั้ง
ในสภาวะท้องว่างหรือพร้อมการรับประทานอาหาร สำหรับข้อมูลการบด แบ่ง เคี้ยวหรือตัดเม็ดยาค่อนข้างจำกัด แนะนำการ
รับประทานยาทั้งเม็ด สำหรับผู้ป่วยที่ไ ม่สามารถกลืนเม็ดยาได้ แนะนำการใช้ยารูปแบบรับประทานชนิดน้ำแทน ยารูปแบบ
ดังกล่าวจะมีการดูดซึมยาเพิ่มขึ้นเมื่อรับประทาน ยาพร้อมกับอาหารที่มีไขมันสูง เนื่องจากรูปแบบยาน้ำมีส่วนผสมของ
เอทานอลร้อยละ 42.4 จึงต้องระมัดระวังในการใช้ยาร่วมกับ NG tube ที่ผลิตจาก polyurethane(8, 25) การบริหารยาไม่
จำเป็นต้องมีการปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการทำงานของตับและไตผิดปกติ เนื่องจากยามีการเปลี่ยนสภาพที่ตับจึงควร
ระมัดระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีการทำงานของตับผิดปกติเพราะอาจมีระดับยาที่สูงและเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาได้(25)
การบริหารยา DRV แนะนำรับประทานร่วมกับอาหารเนื่องจากอาหารเพิ่มการดูดซึมยาประมาณร้อยละ 30-40
สามารถหัก บดและแบ่งเม็ดยาได้ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถกลืนเม็ดยาได้ทั้งเม็ด ไม่จำเป็นต้อง ปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการ
ทำงานของไตหรือตับผิดปกติ อย่างไรก็ตามเนื่องจากทั้งยา DRV และ ritonavir มีการเปลี่ยนสภาพที่ตับจึงไม่แนะนำการใช้
ยาในผู้ป่วยที่มีการทำงานของตับผิดปกติอย่างรุนแรง(25-27)
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Ribavirin(8)
Ribavirin เป็น guanine analogue ออกฤทธิ์ยับยั้ง RNA-dependent RNA polymerase ถูกนำมาใช้ในการติด
เชื้อ COVID-19 เนื่องจากมีฤทธิ์ต่อ new coronavirus แต่ต้องใช้ยาในขนาดสูง (1.2-2.4 กรัม รับประทาน ทุก 8 ชั่วโมง)
และต้องใช้ร่วมกับยาอื่น มีข้อมูลการให้ยารูปแบบฉีดเข้าหลอดเลือดดำแต่ไม่พบประโยชน์ของการใช้ยาในรูปแบบสูดพ่น จาก
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของ ribavirin ต่อ SARS ของ 26 จาก 30 การศึกษา มี 4 การศึกษาที่พบการเกิดพิษ
ต่อระบบโลหิตและพิษต่อตับ สำหรับการใช้ยา Ribavirin ในการรักษา MERS มักใช้ร่วมกับ interferon แต่ไม่พบว่ามี
ประสิทธิผลด้านคลินิกและการกำจัดไวรัส ข้อมูลทางคลินิกของยา ribavirin ต่อ SARS-CoV-2 มีจำกัดจึงต้องเทียบเคียงกับ
ข้ อ มู ล ใน new coronavirus ชนิ ด อื ่ น อาการข้ า งเคี ย งของยา ribavirin ขนาดสู ง ในการศึ ก ษาเพื ่ อ รั ก ษา SARS
ได้แก่ hemolytic anemia (ร้อยละ 60) เอนไซม์ตับเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 75) นอกจากนี้ Ribavirin ยังทำให้เกิดทารกวิรูปได้
จากข้อมูลทั้งหมดแล้วประสิทธิผลของยา ribavirin ต่อ new coronavirus ยังไม่สามารถสรุปได้และพบอาการข้างเคียง
ดังกล่าวจึงเป็นข้อจำกัดในการใช้สำหรับการรักษาการติดเชื้อ COVID-19

Interferon-β(8)
Interferon-β พบว่าสามารถใช้ในการรักษา MERS แต่การศึกษาส่วนใหญ่เป็นการให้ยานี้ร่วมกับ ribavirin หรือ
LPV/r หากเริ่มการรักษาช้าจะมีผลต่อประสิทธิผลในการรักษา เนื่องจากข้อมูลการศึกษา in vitro ในสัตว์ทดลองและ
การศึกษาทางคลินิกมีความขัดแย้งกัน ยังไม่แนะนำให้ใช้ในการรักษาการติดเชื้อ COVID-19

Remdesivir(8)
Remdesivir เป็ น monophosphate prodrug โดยจะถู กเมแทบอลิ ซ ึ ม กลายเป็ น C-adenosine nucleoside
triphosphate ที่เป็นตัวออกฤทธิ์ ยานี้ถูกค้นพบจากการค้นหายาที่มีฤทธิ์ต่อ RNA virus เช่น ไวรัสวงศ์ Coronaviridae และ
Flaviviridae ซึ่งเป็นการศึกษาที่ทำในช่วงที่มีการระบาดของอีโบล่าไวรัส (Ebola virus) Remdesivir ถูกนำมาพิจารณา
สำหรับใช้รักษาการติดเชื้อ COVID-19 เนื่องจากเป็นยาที่ออกฤทธิ์กว้างและมี EC50 ต่อ new coronavirus ที่ต่ำ โดย EC50
และ EC90 สำหรับ SAR-CoV-2 มีค่า 0.77 ไมโครโมล และ 1.76 ไมโครโมล ตามลำดับ รูปแบบยาที่ใช้เป็นรูปแบบยาฉีดเข้า
ทางหลอดเลือดดำแนะนำการใช้ยาในขนาดถาโถม 200 มิลลิกรัม ตามด้วยยาในขนาดพยุง 100 มิลลิกรัม วันละครั้ง(28, 29)
การศึกษาแบบจำลองโดยใช้ปอดของหนูที่ติดเชื้อ MERS-CoV พบว่า remdesivir ลดปริมาณเชื้อไวรัสที่ปอดได้
มากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ
รูปแบบยาที่ใช้เป็นรูปแบบยาฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ แนะนำการใช้ยาในขนาดถาโถม 200 มิลลิกรัม ตามด้วยยา
ในขนาดพยุง 100 มิลลิกรัม วันละครั้ง (28, 29) ขณะนี้ยังมีการศึกษากำลังดำเนินอยู่หลายการศึกษา remdesivir ยังไม่ได้รับ
การขึ้นทะเบียนโดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา
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ความปลอดภัย
อาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน กระเพาะอาหารและลำไส้เคลื่อนตัวลดลง พบการเพิ่มขึ้นของค่า
เอนไซม์ตับภายหลังเริ่มยา remdesivir 1-5 วัน แนะนำการติดตามค่าการทำงานของตับในผู้ป่วยที่ได้รับยา หากผู้ป่วยมีค่า
ALT มากกว่า 5 เท่าของค่าปกติ ไม่แนะนำการใช้ยา remdisivir (8, 15)
เภสัชจลนศาสตร์
ในช่วงขนาดยา 3 - 225 มิลลิกรัม remdesivir มีเภสัชจลนศาสตร์ที่สัมพันธ์เชิงเส้นตรงและมีค่าครึ่งชีวิตในเซลล์
นาน 35 ชั่วโมง
คำแนะนำการบริหารยา
แนะนำบริ ห ารยาทางหลอดเลื อ ดดำมากกว่ า 30 นาที เพื ่ อ ลดอาการไม่ พ ึ ง ประสงค์ จ ากการบริ ห ารยา
เช่น ความดันโลหิตต่ำ ไม่แนะนำการให้ยา remdesivir ร่วมกับยาอื่นหรืออาหารทางการแพทย์ใน IV lineเดียวกันเนื่องจาก
ข้อจำกัดของข้อมูลด้านความคงตัวและความเข้ากันได้ของยา(15)
ข้อมูลการปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการทำงานของตับและไตผิดปกติค่อนข้างจำกัด ปัจจุบันยังไม่แนะนำการปรับ
ขนาดยาในผู้ป่วยกลุ่มนี้ ไม่แนะนำการใช้ยา remdesivir ในผู้ป่วยที่มีค่า glomerular filtration rate; GFR < 30 มิลลิลติ ร
ต่อนาที(8, 15)

Favipiravir (8)
Favipiravir เป็น prodrug ของ nucleoside analog คือ favipiravir ribofuranosyl-5′-triphosphate ออกฤทธิ์
ยับยั้ง RNA-dependent RNA polymerase Favipiravir เป็นยาที่ถูกรับรองในประเทศญี่ปุ่นใช้ใน การรักษาโรคติดเชื้อ
ไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการรุนแรงในปี พ.ศ. 2557 ข้อมูลส่วนใหญ่ได้จากการศึกษาในโรคไข้หวัดใหญ่และโรคติดเชื้ออีโบลา EC50
ต่อ SARS-CoV-2 เท่ากับ 61.88 ไมโครโมล/ลิตร ใน Vero E6 cells
การศึ กษาทดลองแบบสุ ่ ม กลุ่ ม เปรี ย บเที ยบการใช้ย า Umifenovir (120 คน) และ Favipiravir (120 คน) ผล
การศึกษาพบว่าอาการทางคลินิกที่ดีขึ้น ณ วันที่ 7 ของการรักษาโดยพบนัยสำคัญทางสถิติในกลุ่มที่มีความรุนแรงระดับปาน
กลาง (ร้อยละ 71.4 Favipiravir และ ร้อยละ 55.9 Umifenovir, P = .019) แต่ไม่พบนัยสำคัญทางสถิติในกลุ่มที่มีความ
รุนแรงมาก ขนาดยาที่แนะนำคือ 1,600 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้งในวันแรก ตามด้วย 600 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง
ความปลอดภัย
อาการไม่ พ ึ ง ประสงค์ ท ี ่ พ บบ่ อ ย คื อ hyperuricemia โดยเฉพาะในผู ้ ป ่ ว ยที ่ ไ ด้ ร ั บ ยา favipiravir ร่ ว มกั บ
pyrazinamide เนื่องจากมีการดูดซึม uric acid กลับเพิ่มขึ้นที่ท่อหน่วยไต แนะนำการติดตามระดับ uric acid โดยเฉพาะ
ในผู ้ ป ่ ว ยโรคเก๊ า ท์ อาการไม่ พ ึ ง ประสงค์ อื ่ นๆที ่ พบได้ เช่ น ท้ องเสี ย ตั บ อั กเสบและการลดลงของเม็ ดเลื อดขาวชนิด
neutrophil(8, 30)
เภสัชจลนศาสตร์
Favipiravir มีการเปลี่ยนสภาพที่ตับส่วนใหญ่ผ่านทางเอนไซม์ aldehyde oxidase (AO) ควรระวังการใช้ยาใน
ผู้ป่วยที่มี Child-Pugh class C เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นของระดับยาในเลือดและยาบางส่วนเปลี่ยนสภาพผ่านทางเอนไซม์
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xanthine oxidase(XO) ไม่มีการเปลี่ยนสภาพโดยผ่าน CYP450 แต่มีความสามารถในการยับยั้ง CYP2C8 และ AO จึงต้อง
ระวังการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยา(8, 30) เช่น
- Theophylline สามารถยับยั้ง XO ได้ ส่งผลให้ระดับยา favipiravir ในเลือดสูงขึ้นเสี่ยงต่อการเกิดอาการไม่
พึงประสงค์จากยา
- Repaglinide (CYP2C8 substrate) เมื ่ อ ใช้ ร ่ ว มกั บ favipiravir (CYP2C8 inhibitor) จะทำให้ ร ะดั บ ยา
repaglinide เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำได้
- การใช้ร่วมกับยา paracetamol ทำให้ระดับยา paracetamol เพิ่มขึ้น แนะนำขนาดยา paracetamol ไม่
เกิน 3 กรัมต่อวัน
คำแนะนำการบริหารยา
Favipiravir สามารถรับประทานได้ทั้งในสภาวะท้องว่างหรือพร้อมอาหาร เนื่องจากอาหารไม่มีผลต่อการดูดซึมยา
สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถกลืนเม็ดยาได้ แนะนำการบดเม็ดยาให้ละเอียดและสามารถบดผสมน้ำผลไม้ได้ (3,4)

Tocilizumab(8)
Tocilizumab เป็น monoclonal antibody ต่อตัวรับ IL-6 ซึ่งเป็น cytokine ที่สำคัญ เดิมเป็นยาที่ใช้ในการ
รักษาโรครูมาตอยและภาวะ cytokine released syndrome ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ COVID-19 แบบรุนแรงเนื้อปอดจะมีการถูก
ทำลายหรือบาดเจ็บจากการหลั่งของ cytokine โดยเฉพาะ IL-6 จึงมีการนำ tocilizumab มาใช้กับผู้ป่วย COVID-19 ที่มี
อาการรุนแรง(31, 32) ในการศึกษาแบบสังเกตการณ์โดยไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบผู้ป่วย 21 คนที่ได้รับ tocilizumab 400 mg มี
อาการทางคลินิกได้แก่ การทำงานของระบบทางเดินหายใจ อาการโดยรวมดีขึ้น ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้ร้อยละ 91
ขนาดยาที่แนะนำในการรักษาการติดเชื้อ COVID-19 คือ 8 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อครั้ง หรือ 400 มิลลิกรัม หาก
ผู้ป่วยยังมีไข้ภายหลังได้รับยาขนาดแรก สามารถให้ยาครั้งที่ 2 ได้โดยห่างจากครั้งแรกมากกว่า 8-12 ชั่วโมงขึ้นไป(8, 15)
ความปลอดภัย
เนื่องจาก tocilizumab มีผลรบกวนระบบภูมิคุ้มของร่างกาย จึงอาจเกิดการติดเชื้อแทรกซ้อนจาก เชื้อแบคทีเรีย
เชื้อรา หรือไวรัสได้ สำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับยา tocilizumab แนะนำให้มีการตรวจหรือคัดกรองการติดเชื้อวัณ โรค
ระยะแฝง (latent tuberculosis) และการติดเชื้อวัณโรคระยะแสดงอาการ (active tuberculosis) สำหรับอาการไม่พึง
ประสงค์อื่น ๆที่ควรระวัง เช่น ผนังกระเพาะอาหารทะลุหรือฉีกขาด (gastro-intestinal perforation) ซึ่งมีรายงานในผู้ป่วย
ที่เคยมีประวัติโรคถุงผนังลำไส้อักเสบ (diverticulitis) หรือปฏิกิริยาภูมิแพ้รุนแรงอย่างเฉียบพลัน (anaphylaxis) พบได้ร้อย
ละ 0.1(8, 15)
เภสัชจลนศาสตร์
ควรระวังการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยา tocilizumab และยาที่ได้รับร่วมกันเนื่องจากพบการศึกษาในหลอดทดลอง
ว่ า tocilizumab มี ค วามสามารถในการเพิ ่ ม การทำงานของ CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 และ
CYP3A4 ได้ อาจทำให้ยาที่ได้รับร่วมกันมีระดับยาในเลือดต่ำ ควรปรึกษาเภสัชกรเพื่อตรวจสอบการเกิดอันตรกิริยาระหว่าง
ยาเมื่อมีการสั่งใช้ยานี้ร่วมกับยาอื่น(8, 15)
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คำแนะนำการบริหารยา
รูปแบบยาเป็นยาฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ แนะนำการบริหารยามากกว่า 60 นาที เพื่อลดอาการไม่พึงประสงค์จาก
การบริหารยา เช่น หลอดเลือดดำอักเสบ (phlebitis) ความดันโลหิตสูง ปวดศีรษะและผื่น เป็นต้นไม่แนะนำให้มีการบริหาร
ยา tocilizumab ร่วมกับยาชนิดอื่นใน IV line เดียวกันเนื่องจากข้อจำกัดทางด้านความคงตัวและความเข้ากันได้ของยา(15)
การบริหารยาไม่จำเป็นต้องมีการปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่องและไม่แนะนำการใช้ยาใน
ผู้ป่วยที่มีเม็ดเลื อดขาวชนิด neutrophil ต่ำกว่า 500 เซลล์ต่อไมโครลิตรหรื อมีเกร็ด เลื อดน้ อยกว่า 50,000 เซลล์ต่ อ
ไมโครลิตร(8) รวมไปถึงผู้ป่วยที่มีค่าการทำงานของตับเพิ่มมากกว่า 3-5 เท่าของค่าปกติ(15)

Angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACEIs) และ Angiotensin II receptor
blockers ARBs(7, 8)
SARS-CoV-2 ใช้ตัวรับ ACE2 ในการเข้าสู่เซลล์โฮสต์ การติดเชื้อไวรัสนี้ทำให้ลดการแสดง ACE2 บนผิว alveolar
epithelial cells (down regulation) ทำให้สูญเสียการทำงานของ renin–angiotensin system (RAS) ส่งผลให้ไม่สามารถ
ควบคุมความดันโลหิต ความสมดุลของน้ำและเกลือแร่รวมถึงเพิ่มการอักเสบและการรั่วของหลอดเลือดในทางเดินหายใจ
ดังนั้นยากลุ่ม ACEIs และ ARBs อาจมีผลช่วยรักษาการติดเชื้อ COVID-19 จากการที่ยับยั้ง ACE2 receptor หรือ
อาการของผู้ป่วยอาจแย่ลงเนื่องจากยาทำให้เกิดการ upregulate ตัวรับ ACE2 ส่งผลให้ไวรัสเข้าเซลล์มากขึ้น อย่างไรก็ตาม
ยังคงต้องการการศึกษาเพิ่มเติม แนวทางการปฏิบัติในปัจจุบันแนะนำให้ผู้ป่วยที่รับประทานยากลุ่ม ACEIs หรือ ARBs อยู่
เดิมสามารถรับประทานยาต่อไป

ข้อแนะนำการใช้ยาในโรคติดเชื้อ COVID-19 ในกลุ่มประชากรพิเศษ
โรคติดเชื้อ COVID-19 ในแต่ละกลุ่มประชากรมีความแตกต่างกันเนื่องจากความรุนแรง, อัตราการเสียชีวิต, รูปแบบ
การรักษาและข้อจำกัดในการรักษา ดังนั้นเภสัชกรจะต้องทราบพยาธิสภาพของโรคและการดูแลผู้ป่วยกลุ่มประชากรพิเศษ
แต่ละกลุ่ม ในบทความนี้จะกล่าวถึงกลุ่มผู้ป่วยเด็ก, สตรีตั้งครรภ์ และผู้ที่มีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD

ระบาดวิทยา ความรุนแรงของโรค และการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็ก
การศึกษาเกี่ยวกับระบาดวิทยาในประเทศจีนและสหรัฐอเมริกานั้นได้ให้ผลการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ
อาการแสดงของเด็กจะรุนแรงน้อยกว่าผู้ใหญ่ (33-36) ข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค ประเทศสหรั ฐอเมริกา (The
Centers for Disease Control and Prevention; CDC-US) พบว่าร้อยละ 1.7 ของจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดเป็นผู้ป่วยเด็ก
และในจำนวนผู้ป่วยเด็กทั้งหมดที่อายุต่ำกว่า 18 ปี มีอาการไข้ ไอ หายใจหอบเหนื่อยอยู่ร้อยละ 73 ซึ่งน้อยกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับร้อยละ 93 ในผู้ใหญ่อายุระหว่าง 18-64 ปี(33) จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของ Ludvigsson
และคณะ พบผู้ติดเชื้อกลุ่มเด็กอยู่เพียงร้อยละ 1-5(37) อาจอธิบายได้จากการที่เด็กมีโรคร่วม เช่น โรคระบบหัวใจและหลอด
เลือดหรือโรคระบบทางเดินหายใจน้อยกว่าผู้ใหญ่ (38) รวมไปถึงการมีจำนวน ACE2 receptor น้อยกว่า ทำให้เกิดการหลั่ง
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cytokine และกระบวนการอักเสบได้น้อยกว่าผู้ใหญ่(39) อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าเด็กจะแพร่เชื้อได้น้อยกว่าผู้ใหญ่ (40)
เด็กทารกมีอัตราการนอนโรงพยาบาลสูงกว่าเด็กในช่วงอายุอื่นจากการที่ระบบภูมิคุ้มกันของเด็กในช่วง 1 ปีแรกยังไม่แข็งแรง
สำหรับยาที่ใช้ในการรักษาการติดเชื้อ COVID 19 ควรระวังการใช้ยา favipiravir ในผู้ป่วยเด็กอายุน้อยกว่า 12 เดือน
เนื่องจากการพัฒนาเอนไซม์ aldehyde oxidase ที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงยา favipiravir ยังไม่สมบูรณ์ หากมีความ
จำเป็นต้องใช้ยา favipiravir ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ บุคลากรทางการแพทย์ต้องให้ข้อมูลความเสี่ยงและประโยชน์ที่จะได้รับกับพ่อ
แม่เด็ก(41) การรักษาโรคติดเชื้อ COVID-19 ในผู้ป่วยเด็กตามคำแนะนำของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (14) แบ่ง
รูปแบบการรักษาตามความรุนแรงของโรคออกเป็น 3 แบบด้วยกัน ได้แก่
1. Confirmed case with mild symptoms no risk factors คือ ไม่มีปัจจัยเสี่ยง/โรคร่วมสำคัญ และภาพถ่าย
รั ง สี ป อดปกติ แนะนำให้ ด ู แ ลรั ก ษาตามอาการ และพิ จ ารณาให้ ย า 2 ชนิ ด ร่ ว มกั น คื อ chloroquine หรื อ
hydroxychloroquine ร่วมกับ darunavir + ritonavir หรือ LPV/r หรือ azithromycin นาน 5 วัน
2. Confirmed case with mild symptoms and risk factors คือ มีปัจจัยเสี่ยง/โรคร่วมสำคัญ (อายุน้อยกว่า
5 ปี และภาวะอื่นๆ เหมือนเกณฑ์ในผู้ใหญ่) แนะนำให้ยาอย่างน้อย 2 ชนิด นาน 5 วัน ได้แก่ chloroquine หรือ
hydroxychloroquine ร่วมกับ darunavir + ritonavir (ถ้าอายุมากกว่า 3 ปี) หรือ LPV/r (ถ้าอายุน้อยกว่า 3 ปี)
อาจพิจารณาให้ยาชนิดที่ 3 ร่วมด้วยคือ azithromycin
3. Confirmed case with pneumonia คือ ผู้ป่วยมีอาการ หรืออาการแสดงเข้าได้กับปอดบวมโดยไม่พบรอยโรค
แต่มี SpO2 ที่ room air น้อยกว่าร้อยละ 95 แนะนำให้ยาอย่างน้อย 3 ชนิด คือ favipiravir 5-10 วัน และยาอีก 2
ชนิดตามข้อ 2 เป็นเวลา 5-10 วัน อาจพิจารณาให้ยาชนิดที่ 4 ร่วมด้วยคือ azithromycin เป็นเวลา 5 วัน

ระบาดวิทยา ความรุนแรงของโรค และการดูแลรักษาผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร
ข้อมูลในปัจจุบันยังไม่พบว่ากลุ่มผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์จะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคหรือมีความรุนแรงของโรค
มากกว่าหรือน้อยกว่าประชากรกลุ่มอื่น(42, 43) แต่ผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดการคลอดก่อนกำหนดและการ
คลอดแบบผ่ า ตั ด มากกว่ า หญิ ง ตั ้ ง ครรภ์ ท ี ่ ไ ม่ ต ิ ด เชื ้ อ (44) ส่ ว นภาวะแทรกซ้ อนอื ่ น ที ่ อาจเกิ ด ได้ คื อ ภาวะตั ว ร้ อนเกิ น
(hyperthermia) การแพร่เชื้อจากแม่สู่ลูกนั้นยังไม่พบหลักฐานว่ามีการตรวจเจอเชื้อจากน้ำคร่ำ รก หรือเลือดจากสายสะดือ
โดยอัตราการติดเชื้อในเลือดของแม่ยังมีเพียงร้อยละ 1(44) จากหลักฐานดังกล่าวอาจสรุปได้เบื้องต้นว่าการติดเชื้อในเด็ก
ระหว่างคลอดนั้นน้อยมาก สำหรับสตรีที่อยู่ในช่วงระหว่างให้นมบุตร จากการศึกษาของ Chen H และคณะ ทำการศึกษา
ผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์ 9 คน พบว่าไม่มีหลักฐานของการส่งต่อเชื้อจากแม่สู่ลูกแรกคลอดผ่านทางมดลูก อีกทั้ งไม่พบการตรวจ
เจอเชื้อในน้ำนมแม่(45) แต่อาจเกิดการแพร่เชื้อทางสารคัดหลั่งได้ในระหว่างการให้นมบุตร(46)
งานวิจัยแบบ randomized controlled trial ส่วนใหญ่ได้คัดกลุ่มประชากรกลุ่มเด็กและหญิงตั้งครรภ์ออกทำให้มี
ข้อมูลการใช้ยาในการรักษาสำหรับประชากรกลุ่มดังกล่าวจำกัด ยา favipiravir ถือว่าเป็นยาตัวเดียวในการรักษาโรคติดเชื้อ
COVID-19 ที่เป็นข้อห้ามในหญิงตั้งครรภ์และควรหลีกเลี่ยงการให้นมบุตรในช่วงที่รับประทานยาเนื่องจากมีข้อมูลการศึกษา
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ในสัตว์ทดลองพบว่ายามีผลทำให้เกิดลูกวิรูปของตัวอ่อนสัตว์ทดลอง และยังสามารถผ่านรกและถูกขับออกทางน้ำนมได้ (30)
สำหรับยาอื่น ๆ สามารถใช้ตามขนาดยาที่แนะนำเหมือนประชากรปกติได้

ความรุนแรงของโรค การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีโรคร่วมภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD
การศึกษาของ Wu YH และคณะ ทำการทดลองแบบ In ViVo เพื่อศึกษาผลของภาวะพร่องเอมไซม์ G6PD ต่อการ
ติดเชื้อ COVID-19 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเซลล์ที่มีภาวะพร่องเอมไซม์ G6PD มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากกว่าเซลล์
ปกติ(47) โดยยา chloroquine และ hydroxychloroquine มีผลทำให้เกิดภาวะเม็ดเลือดแดงแตกเฉียบพลัน ดังนั้นควรใช้
ยาในผู้ป่วยกลุ่มนี้ด้วยความระมัดระวัง ตามคำแนะนำของสมาคม Thalassemia and Hemoglobin disorders Italian
Society (SITE) ระบุว่าหากสถาบันใดที่ไม่สามารถวิเคราะห์หาภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ของผู้ป่วยได้ ให้สังเกตอาการทาง
คลินิกของผู้ป่วย โดยจะมีค่าฮีโมโกลบินที่ลดลง 1.5-2 กรัม/เดซิลิตร หลังเริ่มการรักษา 3-5 วันและปัสสาวะสีเข้ม หากเกิด
ภาวะดังกล่าว ควรเริ่มหยุดยา chloroquine และ hydroxychloroquine และค่าเลือดจะกลับมาเป็นปกติโดยที่ผู้ป่วยไม่
จำเป็นต้องได้รับการให้เลือดเสริม (48) การศึกษาของ MOHAMMAD และคณะ ในผู้ป่วยที่ใช้ยา hydroxychloroquine
จำนวน 275 คน พบผู้ป่วยที่มีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD จำนวน 11 คน ไม่พบผู้ป่วยที่เกิดภาวะเม็ดเลือดแดงแตกเฉียบพลัน
ในผู้ป่วยกลุ่มที่มีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD(49) จากข้อมูลดังกล่าว อาจยังไม่ได้แนะนำให้ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาด้วยยา
hydroxychloroquine ต้องได้รับการตรวจภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ทุกราย

บทสรุป
การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถือเป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญ ที่จะช่วยให้
ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมในแง่ของการใช้ยา เนื่องจากโรคนี้ต้องใช้ยาหลายกลุ่มที่มีกลไกการออกฤทธิ์แตกต่างกัน
การใช้ยาหลายขนานเช่นนี้จึงอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการรักษาและเพิ่มอาการไม่พึงประสงค์จากยา เภสัชกรจึงเป็น
บุคคลสำคัญที่จะช่วยลดและป้องกันปัญหาเหล่านี้ได้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลยาที่ใช้ในการรักษา ณ ปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพราะมีงานวิจัยที่ออกมารับรองประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาชนิดต่างๆ มากขึ้น เภสัชกร
จึงควรติดตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลแนวทางการรักษาในอนาคตอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมตัวและวางแผนงานบริบาลทาง
เภสัชกรรมให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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