การปรับขนาดยา Paxlovid® (nirmatrelvir/ritonavir) ในผู้ป่วยที่มกี ารทางานของไตบกพร่อง
อัตราการกรองของไต
(estimated Glomerular filtration rate, eGFR)

ขนาดยาที่แนะนา

หมายเหตุ
a

มากกว่าหรือเท่ากับ 60 มิลลิลติ รต่อนาที

Nirmatrelvir/ritonavir 300/100 mg รับประทำน วันละสองครั้ง เป็นเวลำ 5 วัน

มากกว่าหรือเท่ากับ 30 ถึงน้อยกว่า 60 มิลลิลติ รต่อนาที

Nirmatrelvir/ritonavir 150/100 mg รับประทำน วันละสองครั้ง เป็นเวลำ 5 วันa

น้อยกว่า 30 มิลลิลิตรต่อนาที

ไม่แนะนาให้ใช้ เนื่องจากยังไม่มีการกาหนดขนาดยาที่เหมาะสมa,c
(รายละเอียดด้านล่าง)

 ควรติดตำมอำกำรรับรสผิดปกติ อำกำรท้องเสีย
ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อำเจียน ค่ำกำรทำงำนของไต
ระดับ fibrin D-dimer และ alanine
aminotransferase (ALT)b
 ระมัดระวังกำรใช้ยำที่มีผลยับยั้งหรือชักนำกำร
ทำงำนของ cytochrome P 450 (CYP450)
ชนิด 3A4 ควรตรวจสอบ drug interaction หำก
มีกำรใช้ยำอื่นร่วมด้วยd
 ห้ำมใช้ในหญิงตั้งครรภ์ในทุกไตรมำส และหญิงให้
นมบุตร (เนื่องจำกยังไม่มีข้อมูล)7

a

กำรศึกษำทำงเภสัชจลนศำสตร์ของยำ nirmatrelvir/ritonavir ในผู้ป่วยที่มกี ำรทำงำนของไตบกพร่อง พบว่ำ กลุ่มผู้ป่วยที่มีกำรทำงำนของไตบกพร่องเล็กน้อย (eGFR >60-90 มิลลิลิตรต่อนำที) กำรทำงำนของไตบกพร่องปำนกลำง (eGFR >30 – <60
มิลลิลิตรต่อนำที) และกำรทำงำนของไตบกพร่องรุนแรง (eGFR <30 มิลลิลิตรต่อนำที) มีค่ำ area under the curve (AUC) สูงขึน้ มำกกว่ำกลุ่มผู้ป่วยที่มกี ำรทำงำนของไตปกติ (eGFR >90 มิลลิลิตรต่อนำที) คิดเป็นร้อยละ 24, 87 และ 204 ตำมลำดับ
ดังนั้นจึงมีคำแนะนำให้ปรับลดขนำดยำในผูป้ ่วยที่มีกำรทำงำนของไตบกพร่องปำนกลำงหรือ eGFR ในช่วง >30 – <60 มิลลิลิตรต่อนำทีตำมตำรำงด้ำนบน และไม่แนะนำให้ใช้ยำ Paxlovid ในผู้ป่วยที่มกี ำรทำงำนของไตบกพร่องรุนแรงหรือ eGFR <30
มิลลิลิตรต่อนำที เนือ่ งจำกไม่มีคำแนะนำขนำดยำที่เหมำะสม อย่ำงไรก็ตำมหำกมีควำมจำเป็นในกำรใช้ยำนี้หรือไม่สำมำรถใช้ยำทำงเลือกอื่นได้ในผู้ปว่ ยที่มกี ำรทำงำนของไตบกพร่องรุนแรง ควรพิจำรณำเปรียบเทียบถึงประโยชน์และควำมเสี่ยงจำกกำรใช้ยำ
ในผู้ป่วยกลุ่มนี้และปรับลดขนำดยำลงตำมค่ำ AUC จำกกำรศึกษำทำงเภสัชจลนศำสตร์ในผู้ป่วยกลุม่ นี้เป็นรำย ๆ ไป1-4
b
เหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ที่พบส่วนใหญ่ในกำรศึกษำในกลุ่มประชำกรทั่วไปมีอำกำรไม่รนุ แรง และอยู่ในระดับ 1 และ 2 ของ Medical Dictionary for Regulatory Activities (MedDRA), version 24.0 ขณะทีเ่ หตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับกำร
รักษำด้วยยำนี้พบเฉพำะในกลุ่มผู้ป่วยที่มกี ำรทำงำนของไตบกพร่องรุนแรงจำนวน 4 เหตุกำรณ์ในผู้ป่วยจำนวน 8 รำย เหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ทั้งหมดมีควำมรุนแรงในระดับเล็กน้อย (mild)1,2,4,5
c
ยำ nirmatrelvir มีขนำดโมเลกุล 499.5 กรัมต่อโมล ควำมสำมำรถในกำรจับกับโปรตีนในเลือดร้อยละ 69 ค่ำกำรกระจำยตัวของยำ 104.7 ลิตร และถูกกำจัดออกทำงไตร้อยละ 35.36 ดังนั้นยำอำจถูกกำจัดออกทำงกำรฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม หำกมี
ควำมจำเป็นในกำรใช้ยำนี้หรือไม่สำมำรถเลือกใช้ยำอืน่ ได้ในผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ควรพิจำรณำเปรียบเทียบถึงประโยชน์และควำมเสี่ยงจำกกำรใช้ยำในผู้ป่วยกลุ่มนี้และปรับลดขนำดยำลงตำมค่ำ AUC จำกกำรศึกษำทำงเภสัชจลนศำสตร์ใน
ผู้ป่วยที่มีกำรทำงำนของไตบกพร่องเป็นรำย ๆ ไป1-4และหำกจำเป็นต้องบริหำรยำในครั้งที่ตรงกับเวลำฟอกเลือด แนะนำให้บริหำรยำหลังฟอกเลือดเสร็จ
d
ยำ nirmatrelvir ถูกกำจัดออกทำงตับด้วย CYP3A4 เป็นหลัก ดังนัน้ กำรได้รับยำอื่นโดยเฉพำะยำทีม่ ีผลในกำรยับยั้งหรือชักนำ CYP3A4 จะส่งผลให้ระดับยำ nirmatrelvir มีกำรเปลี่ยนแปลงไปจนอำจส่งผลต่อประสิทธิภำพและควำมปลอดภัยได้
นอกจำกนัน้ ยำ Paxlovid ประกอบไปด้วยยำ nirmatrelvir และ ritonavir ซึ่งสำมำรถเกิดปฏิกริ ิยำกับยำอืน่ ได้หลำยชนิด บำงชนิดมีอันตรำยถึงระดับที่ห้ำมใช้ร่วมกัน ควรตรวจสอบทุกครั้งว่ำมียำอื่นที่จะเกิดปฏิกิรยิ ำต่อกันหรือไม่ และให้ปรับเปลี่ยนกำรใช้
ยำไปตำมคำแนะนำสำหรับยำเหล่ำนัน้ 3,7
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