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                                                               เขตสุขภาพที่ 9 

 

แนวทางก ากับการใช้ยา  Favipiravir  200  mg 

ข้อบ่งใช้  COVID – 19 pneumonia 

1.  ระบบอนุมัติการใช้ยา 
 1.1 เป็นระบบขออนุมัติการใช้ยา  Favipiravir  (Avigan)  ขนาดรับประทาน  200  มิลลิกรัม  โดยมี
คณะกรรมการพิจารณาการใช้ยา Favipiravir เขตสุขภาพที่ 9 ตามค าส่ังส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ี       
/2563 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการใช้ยา Favipiravir เขตสุขภาพท่ี 9 ลงวันท่ี    เมษายน พ.ศ.
2563 เป็นผู้พิจารณากล่ันกรองการใช้ยา Favipiravir ตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และ
ป้องกันการติดเช้ือในโรงพยาบาล  กรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยคณะท างานด้านการ
รักษาพยาบาลและการป้องกันการติดเช้ือในโรคพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ 
คณาจารย์ผู้เช่ียวชาญ จากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ท่ีเป็นปัจจุบัน น าเสนอให้ประธานหรือรอง
ประธานพิจารณาน าเสนอผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 อนุมัติการใช้ยา 
 1.2 มีการกรอกแบบฟอร์มก ากับการใช้ยา Favipiravir ระยะเวลาในการใช้ยาครั้งแรก 5 วันและ 
ครั้งต่อไปอีกไม่เกิน 5 วัน  (รวมท้ังหมดไม่เกิน 10 วัน) 

2.  คุณสมบัติของแพทย์ผู้พิจารณากล่ันกรอง 
 2.1 เป็นตัวแทนแพทย์ผู้เช่ียวชาญในอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเช้ือหรืออนุสาขาโรคระบบทางเดิน
หายใจ  หรืออนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเช้ือหรืออนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบหายใจ  จากท้ัง 4 
จังหวัด  และเป็นคณะกรรมการพิจารณาการใช้ยา Favipiravir เขตสุขภาพที่ 9 

3.  คุณสมบัติของสถานพยาบาล 
 3.1 เป็นสถานพยาบาลท่ีมีแพทย์ผู้รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยท่ีมีการติดเช้ือ  COVID – 19  ท่ีมีอาการ 
ปอดอักเสบท่ีเข้าเกณฑ์การใช้ยาตามข้อ 4 

4.  เกณฑ์อนุมัติการใช้ยา  Favipiravir 
 4.1 confirmed case with pneumonia หรือถ้าเอกซเรย์ปอดปกติ แต่มีอาการ หรืออาการแสดง 
เข้าได้กับ pneumonia และ SpO2 ท่ี room air น้อยกว่า 95% 
 4.2 confirmed case with mild symptom ไม่มีภาวะเส่ียง/โรคร่วมส าคัญ  ท่ีมีภาพถ่ายรังสีปอด
แย่ลง (progression of infiltration) 
         4.3 confirmed case with mild symptom แต่มีปัจจัยเส่ียง/โรคร่วมส าคัญ  ท่ีมีภาพถ่ายรังสีปอด
แย่ลง (progression of infiltration) 
         4.4 มีการกรอกแบบฟอร์มก ากับการใช้ยา Favipiravir (เอกสารหมายเลข 2 หรือ 3) ทุกครั้งท่ีจะใช้ยา
กับผู้ป่วยตามข้อบ่งช้ี 
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5.  ขนาดยาท่ีแนะน ายา  Favipiravir  ชนิดเม็ด  ขนาด 200 มิลลิกรัม 
 5.1  ในผู้ใหญ่ 
วันแรก  ให้ 1,600 มิลลิกรัม ทุก 12 ช่ัวโมง (ชนิด 200 มิลลิกรัม จ านวน  8 เม็ด วันละ  2 ครั้ง) 
วันท่ี 2 ถึง 5 ให้ 600 มิลลิกรัมทุก 12 ช่ัวโมง (ชนิด 200 มิลลิกรัม ครั้งละ 3 เม็ดวันละ 2 ครั้ง) 
วันท่ี  6 ถึง 10 ให้ขนาดเดียวกันกับวันท่ี 2 – 5 ของการใช้ยาซึ่งอาจพิจารณาหยุดให้ยาถ้าอาการผู้ป่วยดีขึ้น 
  หายดีหรือตรวจไม่พบการติดเช้ือ COVID – 19 (จากเกณฑ์มาตรฐานอย่างน้อย 1 ครั้ง) 

5.2 ในเด็กหรือคนอ้วนที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) 35/ตารางเมตรขึ้นไปให ้
วันแรก  ให้ขนาด 30 มิลลิกรัม / น้ าหนักตัว 1 กโิลกรัม/ครั้ง ทุก 12 ช่ัวโมง 
วันท่ี 2 ถึง 5  ให้ขนาด 10 มิลลิกรัม / น้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม/ครั้ง ทุก 12 ช่ัวโมง 
วันท่ี 6 ถึง 10 ให้ขนาด 10 มิลลิกรัม / น้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม/ครั้ง ทุก 12 ช่ัวโมง 

ตารางแสดงจ านวนยาต่อม้ือที่แนะน าส าหรับยา Favipiravir ชนิดเม็ด ขนาด 200 มิลลิกรัม 
ในคนอ้วนที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) 35/ตารางเมตรขึ้นไป 

น้ าหนักตัว
(กิโลกรัม) 70-89 90-109 110-129 130-149 150 -ขึ้นไป 

จ านวนเม็ด
ต่อมื้อใน 
วันแรก 12 15 18 21 24 

จ านวนเม็ด
ต่อมื้อใน

วันท่ี 
2 ถึง 10 

4 5 6 7 8 

ข้อควรระวัง 
1.  ควรระวังการใช้ในหญิงมีครรภ์หรือผู้ท่ีอาจต้ังครรภ์ และต้องให้ค าแนะน าเพื่อให้ผู้ป่วยร่วมตัดสินใจ 
2.  ตับบกพร่อง  ชนิดรุนแรง  (child – pugh ระดับ C ขึ้นไป) ควรลดขนาดยาลงเป็น  800  มิลลิกรัม   

วันละ  2  ครั้งในวันแรก  และ  400  มิลลิกรัม  วันละ  2  ครั้ง  ในวันท่ี  2  ถึง  10  ของการรักษา 

อาการไม่พึงประสงค์ที่ต้องติดตาม 
- Nausea, vomiting    - Decrease of neutrophil count 
- Diarrhoea     - Increase of blood uric 
- Increase of AST or ALT   - Other …………………………………………… 


