
จัดท ำโดย กลุ่มเภสัชกรผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไต สมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 3 พฤษภำคม 2564 
ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.ภญ. สุทธิพร ภทัรชยำกุล และ ภก. ธกฤษณ์ รุ่งกจิวัฒนกุล ในกำรชว่ยจัดท ำข้อมูลชุดนี ้

การปรับขนาดยา remdesivira ในผู้ป่วยท่ีมีการท างานของไตบกพร่องและผู้ป่วยท่ีได้รับการบ าบัดทดแทนไต 

อัตราการกรองของไต 
(Glomerular filtration rate, GFR) 

ขนาดยาทีแ่นะน า หมายเหต ุ

มำกกว่ำ 30 มิลลิลิตรต่อนำท ี
วันที่ 1 200 mg ทำงหลอดเลือดด ำ 

วันต่อมา 100 mg ทำงหลอดเลือดด ำ วันละคร้ัง เป็นเวลำ 5-10 วัน1 
 ควรติดตำมระดับ ALT ในเลือดทุกวันระหว่ำงใช้ยำนี้ หำก

พบระดับ ALT มำกกว่ำ 5 เท่ำของค่ำปกติ ควรพิจำรณำ
สำเหตุของกำรเกิดตับอกัเสบ และประเมินประโยชน์และ
ควำมเส่ียงประกอบกำรตัดสินใจวำ่จะใชย้ำต่อเนื่องหรือหยุด
ยำ remdesivire 

 หำกกำรบริหำรยำตรงกับเวลำฟอกเลือด (IHD) แนะน ำให้
บริหำรยำหลังฟอกเลือดเสร็จg 

 ไม่จ ำเป็นต้องมี supplement dose หลังฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม (IHD) 

 หำกใช้ effluent flow rate ในกำรท ำ CRRT ที่สูงขึ้น อำจ
มีควำมจ ำเป็นต้องเพิ่มขนำดยำตำม effluent flow rateg,h 

น้อยกว่ำ 30 มิลลิลิตรต่อนำท ี ให้ขนำดยำปกติ ไม่จ ำเป็นต้องปรับขนำดยำb,c,f 

ผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
(intermittent hemodialysis, IHD) 

ให้ขนำดยำปกติ ไม่จ ำเป็นต้องปรับขนำดยำb,d,f 

ผู้ป่วยที่ได้รับกำรบ ำบัดทดแทนไตอยำ่งต่อเนื่อง (continuous renal 
replacement therapy, CRRT) 

ให้ขนำดยำปกติ ไม่จ ำเป็นต้องปรับขนำดยำd,f 

aยำ remdesivir อยู่ในรูปแบบยำฉีดเข้ำหลอดเลอืดด ำ มีทั้งในรูปแบบ solution และ lyophilized powder โดยทั่วไปรูปแบบ solution จะมตีัวช่วยละลำยชือ่ sulfobutylether-beta-cyclodextrin (SBECD) ปริมำณ 6 กรัมตอ่ 100 mg ของ 

remdesivir และรูปแบบ lyophilized powder มี SBECD ปริมำณ 3 กรัมตอ่ 100 mg ของ remdesivir1,2 
bมีรำยงำนกำรใช้ยำ remdesivir ในผู้ป่วยโรคไตเรือ้รังและไตวำยเฉียบพลัน รวมถึงผู้ป่วยฟอกเลือดดว้ยเครือ่งไตเทียม โดยให้ขนำดยำปกติ ไม่พบกำรเพิ่มขึ้นของระดับ creatinine ในเลอืดหรอืกำรเกิดพิษตอ่ตับอย่ำงรุนแรง (ALT มำกกว่ำ 5 เท่ำ)3-6 
cSBECD ถูกขับออกทำงไต ดังนัน้อำจมกีำรสะสมในผู้ป่วยทีก่ำรท ำงำนของไตบกพรอ่ง อย่ำงไรก็ตำมปริมำณ SBECD ที่ใส่ในสูตรต ำรับมีปริมำณทีน่้อยกว่ำ safety threshold dose ของ SBECD (250 มิลลิกรัมตอ่กิโลกรมัต่อวนั) รวมทั้งระยะเวลำกำรใช้ยำ 

remdesivir อยู่ในช่วง 5-10 วัน ดังนัน้โอกำสเกิดควำมเสี่ยงในกำรสะสมของ SBECD ที่ท ำให้เกิดพิษจึงมีต่ ำ7,8 
dSBECD ถูกก ำจัดออกด้วยกำรบ ำบัดทดแทนไต กำรได้รับกำรบ ำบัดทดแทนไตจะลดโอกำสกำรสะสมของ SBECD ได้7 
eมีรำยงำนกำรเกดิภำวะตับอักเสบในอำสำสมัครสุขภำพดีและผู้ป่วย COVID-19 ที่ไดร้บัยำ remdesivir จึงมีค ำแนะน ำกำรตรวจตดิตำมกำรท ำงำนของตับอย่ำงใกล้ชิด7,9 

fยำ remdesivir อยู่ในรูป prodrug เมือ่เขำ้สู่ร่ำงกำยส่วนหนึ่งจะถกูเปลี่ยนแปลงเป็น GS-441524 และ GS-704277 โดยที่ GS-441524 จะถูกขจัดออกทำงไตรอ้ยละ 49 ดังนั้นในผู้ป่วยที่มกีำรท ำงำนของไตบกพร่อง อำจมกีำรสะสมของ GS-441524 ได้2,10 
gจำกกำรศกึษำทำงเภสัชจลนศำสตรข์องยำ remdesivir ในผู้ป่วยที่ได้รับกำรฟอกเลอืดด้วยเครื่องไตเทียม พบวำ่กำรฟอกเลอืดด้วยเครื่องไตเทียมสำมำรถก ำจัด GS-441524 ได้ประมำณร้อยละ 5010-12. 
hยังไม่มีกำรศกึษำทำงเภสัชจลนศำสตร์ของยำ remdesivir ในผู้ป่วยที่ได้รับกำรบ ำบัดทดแทนไตอย่ำงต่อเนื่อง แตจ่ำกค่ำเภสัชจลนศำสตรข์องยำนี้พบว่ำมีโอกำสถูกก ำจัดออกจำกกำรบ ำบัดทดแทนไตอย่ำงต่อเนือ่งได้13 
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