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ปัจจบุนัอยูใ่นช่วงทเีกดิโรคระบาดจากโคโรนาไวรสัสายพนัธุใ์หม ่หรอื “โควดิ-19 (COVID-19)” ทาํ

ใหม้ผีูเ้สยีชวีติจํานวนมาก จงึมกีารคน้ควา้หาวธิป้ีองกนัและรกัษาโรคนี ทงัดา้นการพฒันาวคัซนีและการ

คน้ควา้ยาต้านไวรสัโควดิ-  ซงึครอบคลุมถงึการนํายาทมีใีชอ้ยูแ่ลว้มาศกึษา เช่น ยาฟาวพิริาเวยีร ์ใน

บทความนีใหข้อ้มลูทวัไปเกยีวกบัโคโรนาไวรสั ขอ้มลูทวัไปของยาฟาวพิริาเวยีร ์และแผนการศกึษาถงึ

ประสทิธภิาพของยาฟาวพิริาเวยีรใ์นการรกัษาโควดิ-  

โคโรนาไวรสั (coronavirus)  

ไวรสัชนิดนีมกัทาํใหเ้กดิการตดิเชอืททีางเดนิหายใจของนกและสตัวเ์ลยีงลกูดว้ยนมรวมทงัคน พบ

ครงัแรกในนกและสตัวปี์กอนืในปี พ.ศ. 2480 ส่วนในคนพบครงัแรกราวครสิตท์ศวรรษ  (ตรงกบัช่วง 

พ.ศ. 2503-2512) สารพนัธุกรรมในโคโรนาไวรสัเป็นชนิดอารเ์อนเอ (โคโรนาไวรสัจดัอยู่ในกลุ่มอารเ์อนเอ

ไวรสั) การไดร้บัชอืว่า “โคโรนาไวรสั (coronavirus)” เนืองจากบนผวิไวรสัมโีครงสรา้งส่วนทยีนืออกไปจงึดู

เหมอืนมงกุฎ โคโรนาไวรสัมหีลายสายพนัธุซ์งึก่อความรนุแรงและเกดิการระบาดไดแ้ตกต่างกนั กรณทีเีกดิ

การระบาดรุนแรง เช่น โรคซารส์ โรคเมอรส์ และล่าสุดเมอืปลายปี พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) เกดิโรคจากโคโร

นาไวรสัสายพนัธุใ์หมค่อื “2019-nCoV (2019 novel coronavirus)” หรอื “SARS-CoV-2” และเมอืวนัท ี11 

กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 โรคจากโคโรนาไวรสัสายพนัธุใ์หม่ไดร้บัชอืว่า “coronavirus disease 2019”หรอื “โค

วดิ-19 (COVID-19)” (CO มาจาก “corona”, VI มาจาก “virus”, D มาจาก “disease” และ 19 มาจาก “ค.ศ. 

2019”) โควดิ-19 เรมิเกดิการระบาดทเีมอืงอู่ฮนัในประเทศจนี (Wuhan, China) ผูป่้วยมอีาการทสีําคญัคอื มี

ไข ้ไอ และหายใจลําบาก มผีูป่้วยเสยีชวีติเป็นจาํนวนมาก 

การค้นคว้ายาต้านไวรสัโควิด-19 

ในช่วงทมีกีารระบาดของไวรสัโควดิ-  มกีลุ่มนักวจิยัชาวจนีไดต้รวจหาฤทธยิาและสารอนืจาํนวน

กว่า 70,000 ชนิด โดยใชเ้ทคโนโลยจีาํลองสถานการณ์บนคอมพวิเตอร ์(computer simulation) และการ

ทดสอบฤทธยิบัยงัเอนไซมใ์นหลอดทดลอง เพอืหาศกัยภาพของยาหรอืสารอนืเหล่านันในการนํามาใชร้กัษา

โรคปอดอกัเสบจากไวรสัโควดิ-19 ทาํใหพ้บยาทน่ีาสนใจบางชนิด ซงึรวมถงึฟาวพิริาเวยีร ์(favipiravir), 

คลอโรควนิฟอสเฟต (chloroquine phosphate) และเรมเดซเิวยีร ์(remdesivir) 



ข้อมลูทวัไปของยาฟาวิพิราเวียร ์

 
ฟาวพิริาเวยีร ์(ชอือนืคอื T-705 ส่วนชอืการคา้คอื Avigan และ Favilavir) มลีกัษณะโครงสรา้งเป็น

อนุพนัธไ์พราซนีคารบ์อกซาไมด ์(pyrazinecarboxamide derivative) คน้พบโดยบรษิทัโตยามะเคมคิอล 

(Toyama Chemical Co., Ltd) ในประเทศญปีุ่ น ยานีไดร้บัอนุมตัใิหใ้ชใ้นประเทศญปีุ่ นตงัแต่เดอืนมนีาคม 

พ.ศ. 2557 เพอืใชร้กัษาโรคไวรสัไขห้วดัใหญ่ทใีชย้าอนืไมไ่ดผ้ล มกีารใชย้านีในช่วงทมีกีารระบาดอยา่งหนกั

ของไวรสัอโีบลา (Ebola virus) ในแถบอาฟรกิาตะวนัตกช่วงปี พ.ศ. 2557 ถงึ 2559 จากขอ้มลูในอดตีมผีูใ้ช้

ยานีไมว่่าจะเป็นอาสาสมคัรสุขภาพด ีผูป่้วยโรคไขห้วดัใหญ่และผูป่้วยโรคอโีบลา มจีํานวนไม่น้อยกว่า 

2,  คน พบว่ายามคีวามปลอดภยั ขอ้กงัวลเกยีวกบัการใชย้านีเกดิขนึเช่นเดยีวกบัยาต้านโคโรนาไวรสั

ชนิดอนืคอืปัญหาเรอืงไวรสัดอืยา เมอืเดอืนกุมภาพนัธท์ผี่านมายาฟาวพิริาเวยีรไ์ดร้บัอนุมตัใินประเทศจนีให้

ใชร้กัษาโรคไขห้วดัใหญ่ในผู้ใหญ่ และอนุญาตใหนํ้ามาใชใ้นการศกึษาทางคลนิิกกบัผูป่้วยโควดิ-19 ได้ 

ขณะนีในประเทศเกาหลใีตอ้ยูร่ะหว่างการพจิารณาขออนุมตัทิะเบยีนยาแบบเร่งด่วน (fast-track approval) 

เพอืใชร้กัษาโควดิ-19  

เภสชัวิทยาของยาฟาวิพิราเวียร ์ 

ยาฟาวพิริาเวยีรม์ฤีทธติา้นไวรสัในกลุ่มอารเ์อนเอไวรสัไดห้ลากหลายชนิด เช่น ไวรสัไขห้วดัใหญ่ 

(influenza virus), ไวรสัโรคปากและเท้าเปือย (foot-and-mouth disease virus), ไวรสัไขเ้หลอืง (yellow 

fever virus) นอกจากนียงัมกีารศกึษาอย่างต่อเนืองกบัไวรสัทก่ีอโรคในคนอกีหลายชนิด การทยีานีจะมฤีทธิ

ตา้นไวรสัไดต้อ้งถูกเปลยีนแปลงในร่างกายโดยเอนไซมภ์ายในเซลลไ์ดเ้ป็นฟาวพิริาเวยีรไ์รโบซลิไตร

ฟอสเฟต (favipiravir ribosyl triphosphate) ทมีฤีทธใินการยบัยงัเอนไซมอ์ารเ์อน็เอพอลเิมอเรส (RNA-

dependent RNA polymerase หรอื RNA replicase) ซงึเอนไซมด์งักล่าวมคีวามสาํคญัในการเพมิจาํนวน

ไวรสั ดงันนัเมอืเอนไซมไ์ม่สามารถทําหน้าทไีด ้จงึยบัยงัการเพมิจํานวนไวรสั นอกจากนีสารดงักล่าวยงัทาํ

ใหเ้กดิการสรา้งสารพนัธุกรรมอารเ์อนเอของไวรสัทผีดิปกตแิละทาํใหไ้วรสัตาย ยาฟาวพิริาเวยีรไ์ม่ยบัยงัการ

สรา้งอารเ์อน็เอและดเีอน็เอในเซลลส์ตัวเ์ลยีงลกูดว้ยนม จงึไมเ่ป็นอนัตรายต่อเซลลข์องคนและสตัว ์ 



ยานีถูกดูดซมึจากทางเดนิอาหารไดด้เีกอืบสมบรูณ์ เกดิระดบัยาสูงสุดภายใน 1 ชวัโมง (ช่วงตงัแต่ 

30 นาท ีถงึ 1 ชวัโมง) ยาถูกเปลยีนสภาพทตีบัโดยอาศยัเอนไซมแ์อลดไีฮดอ์อกซเิดส (aldehyde oxidase) 

เป็นส่วนใหญ่ อาศยัเอนไซมแ์ซนทนีออกซเิดส (xanthine oxidase) เพยีงเลก็น้อย เกดิเป็นสารทไีมม่ฤีทธิ

และถูกขบัออกทางปัสสาวะ ยานีมฤีทธยิบัยงัเอนไซมอ์ลัดไีฮดอ์อกซเิดสไดด้ว้ยจงึยบัยงัการเปลยีนสภาพ

ของตวัยาเอง ดว้ยเหตุนีค่าทางเภสชัจลนศาสตรบ์างอย่างของยาจงึไมไ่ดแ้ปรผนัเป็นเสน้ตรงกบัขนาดยาที

ไดร้บั การศกึษาในสตัวท์ดลองพบว่ายาผ่านรกและขบัออกทางนํานมได ้ยามคีวามเสยีงทจีะเป็นอนัตรายต่อ

ลกูในทอ้งและอาจทาํใหลู้กในทอ้งพกิารไดโ้ดยเฉพาะเมอืไดร้บัยาในขนาดสูง 

แผนการศึกษาถึงประสิทธิภาพของยาฟาวิพิราเวียรใ์นการรกัษาโควิด-19 

จากขอ้มลูเบอืงต้นทพีบว่ายาฟาวพิริาเวยีรม์ปีระสทิธภิาพดตี่ออารเ์อน็เอไวรสัหลายชนิด อกีทงัได้

ทดลองใชร้กัษาโรคปอดอกัเสบจากไวรสัโควดิ-  ทเีมอืงอู่ฮนัประเทศจนีและทปีระเทศญปีุ่ น จงึเป็นยาที

ไดร้บัความสนใจ ขณะนีประเทศจนีมโีครงการทจีะทาํการศกึษาทางคลนิิกของยาดงักล่าว ในการศกึษาจะมี

การแบ่งกลุ่มผูป่้วยแบบสุ่ม เปิดเผยชอืยาทใีหแ้ละมกีลุ่มเปรยีบเทยีบ (randomized, open-label, controlled 

trial) จะมทีงัหมด 6 การศกึษาททีาํในประเทศจนี โดยยงัไมไ่ดก้ําหนดระยะเวลาทสีนิสุดการศกึษา และหาก

ผลการศกึษาเป็นไปอย่างทคีาดหวงัจะขยายการศกึษาทางคลนิิกในวงกวา้งต่อไป สําหรบัการศกึษาแรก (ทาํ

โดย Beijing Chaoyang Hospital ร่วมกบั Union Hospital และ Jinyintan Hospital) เรมิลงทะเบยีนรบั

ผูป่้วยโควดิ-  เขา้ร่วมในการศกึษาเมอืปลายเดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ.  จาํนวน  คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 

กลุ่มละ 20 คน เพอืใหย้าฟาวพิริาเวยีรร์บัประทานวนัละ 2 ครงั ขนาดยาททีาํการศกึษาคอื 1,600 มลิลกิรมั, 

1,800 มลิลกิรมั และ 2,400 มลิลกิรมั ใหย้านาน 10 วนั บางการศกึษาจะมกีารเปรยีบเทยีบการใชฟ้าวพิริา

เวยีรก์บัยาอนื อาจเปรยีบเทยีบกบัยาโลพนิาเวยีรท์ใีหร้่วมกบัรโิทนาเวยีร ์(lopinavir/ritonavir) ซงึยาสูตร

ผสมนีใชร้กัษาโรคเอดส ์หรอืเปรยีบเทยีบกบัยาบาลอกซาเวยีรม์ารโ์บซลิ (baloxavir marboxil) ทเีป็นยา

รกัษาโรคไวรสัไขห้วดัใหญ่ ขณะนียาฟาวพิริาเวยีรจ์งึอยูใ่นขนัตอนการศกึษาทางคลนิิกเพอืประเมนิผลทงั

ดา้นประสทิธภิาพและความปลอดภยั และเป็นยาตวัหนึงทเีป็นความหวงัสาํหรบัใชร้กัษาโควดิ-19 
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