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เอกสารกำกับยา: ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย 

 
ยาเม็ดเคลือบฟิล์มแพ็กซ์โลวิด ขนาด 150 มิลลิกรัม/100 มิลลิกรัม 

เนอร์มาเทรลเวียร์/ริโทนาเวียร์ 
 

ยานี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลเพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้สามารถระบุได้อย่างรวดเร็วถึงข้อมูลด้านความปลอดภัย  
ที่ค้นพบใหม่ ท่านสามารถช่วยได้โดยการรายงานผลข้างเคียงใด ๆ ที่ท่านอาจมี โปรดดูท้ายหัวข้อที่ 4 เกี่ยวกับ
การรายงานผลข้างเคียง 
 
โปรดอ่านเอกสารกำกับยานี ้ทั ้งหมดให้เข้าใจอย่างละเอียดก่อนเริ ่มรับประทานยาเพราะเอกสารนี้              
มีข้อมูลสำคัญสำหรับท่าน 
- โปรดเก็บเอกสารฉบับนี้ไว้ ท่านอาจต้องอ่านข้อมูลนี้อีกครั้ง 
- หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เพ่ิมเติม โปรดถามแพทย์หรือเภสัชกรของท่าน 
- ยานี้ให้ใช้สำหรับท่านเท่านั้น ห้ามให้ยานี้แก่ผู้อื่น แม้ว่าจะมีอาการแสดงของโรคที่เหมือนกันกับอาการ

ของท่านเพราะอาจเป็นอันตรายได้ 
- หากท่านประสบผลข้างเคียงใด ๆ โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นใด ๆ 

ที่ไม่ได้แสดงไว้ในเอกสารกำกับยาฉบับนี้ โปรดดูหัวข้อ 4 
 
เอกสารฉบับนี้มีข้อมูลใดบ้าง 
 
1. แพ็กซโ์ลวิดคืออะไรและใช้เพ่ืออะไร  
2. ข้อควรรู้ก่อนใช้แพ็กซ์โลวิด 
3. วิธีใช้แพ็กซ์โลวิด 
4. ผลข้างเคียงท่ีอาจเกิดข้ึน 
5. ควรเก็บแพ็กซ์โลวิดอย่างไร 
6. ส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์และข้อมูลอื่น ๆ 
 
1. แพ็กซ์โลวิดคืออะไรและใช้เพื่ออะไร 
 
แพ็กซ์โลวิดเป็นยาต้านไวรัสที่ใช้สำหรับรักษาโรคโควิด-19 ในผู้ป่วยที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ไม่ต้องการออกซิเจนเสริม 
และเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการลุกลามไปเป็นโรคโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรง 
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โรคโควิด-19 เกิดจากเชื้อไวรัส แพ็กซ์โลวิดออกฤทธิ์ยับยั้งการเพ่ิมจำนวนของเชื้อไวรัสในเซลล์และการยับยั้งนี้
ได้หยุดการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัสในร่างกาย ซึ่งช่วยให้ร่างกายของท่านสามารถต่อสู้กับการติดเชื้อไวรัส และ
อาจช่วยให้ท่านมีอาการดีข้ึนได้เร็วยิ่งขึ้น 
 
แพ็กซ์โลวิดมีส่วนประกอบของ เนอร์มาเทรลเวียร์ และริโทนาเวียร์เป็นตัวยาสำคัญ เนอร์มาเทรลเวียร์        
เป็นตัวยาสำคัญที่ต้านเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคโควิด-19 ริโทนาเวียร์ช่วยให้ผลการรักษาของ เนอร์มาเทรลเวียร์ 
ยาวนานขึ้น 
 
แพ็กซ์โลวิดใช้ในผู้ใหญ่ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่เป็นโรคโควิด-19 ที่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง ยานี้ใช้ในผู้ป่วย 
ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการลุกลามไปเป็นโรคโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรง รวมถึงการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหรือ
การเสียชีวิตเท่านั้น 
 
ท่านจะต้องขอคำปรึกษาจากแพทย์หากท่านรู ้สึกว่ามีอาการไม่ดีขึ ้นหรือหากท่านรู ้สึกว่ามีอาการแย่ลง           
ในระหว่างที่ได้รับการรักษาด้วยแพ็กซ์โลวิด 
 
 
2. ข้อควรรู้ก่อนใช้แพ็กซ์โลวิด 
 
ห้ามใช้แพ็กซ์โลวิด 
- หากท่านแพ้ เนอร์มาเทรลเวียร์ ยาริโทนาเวียร์ หรือส่วนผสมอื่นใดของยานี้ (ดังท่ีได้ระบุไว้ในหัวข้อที่ 6)  
-  หากท่านเป็นโรคตับหรือโรคไตขั้นรุนแรง 
- หากท่านกำลังใช้ยาชนิดใดต่อไปนี ้ การรับประทานยาแพ็กซ์โลวิดร่วมกับยาเหล่านี้อาจก่อให้เกิด    

อาการข้างเคียงท่ีร้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิต หรือมีผลต่อการออกฤทธิ์ของแพ็กซ์โลวิดได้: 

• อัลฟูโซซิน (ยาที่ใช้ในการรักษาอาการของโรคต่อมลูกหมากโต) 

• เพทิดีน ไพร็อกซิแคม โพรพ็อกซีฟีน (ยาที่ใช้เพ่ือบรรเทาอาการปวด) 

• ราโนลาซีน (ยาที่ใช้เพื่อรักษาอาการเจ็บหน้าอกเรื้อรัง [อาการเจ็บหน้าอก]) 

• เนราทินิบ เวโนโทแคล็กซ์ (ยาที่ใช้เพื่อรักษาโรคมะเร็ง) 

• อะมิโอดาโรน เบพริดิล โดรนิดาโรน เอ็นเคไนด์ ฟลีเคไนด์ โพรพาฟีโนน ควินิดีน (ยาที่ใช้เพ่ือ
รักษาความผิดปกติของหัวใจและแก้ไขภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ) 

• ฟูซิดิก แอซิด (ยาที่ใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรีย) 

• โคลชิซิน (ยาที่ใช้เพื่อรักษาโรคเกาต์) 

• แอสทีมิโซล เทอร์ฟีนาดีน (ยาที่ใช้รักษาอาการแพ้) 

• ลูราซิโดน (ยาที่ใช้เพ่ือรักษาอาการซึมเศร้า) 
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• พิโมไซด์ โคลซาปีน ควิไทอะปีน (ยาที่ใช้เพ่ือรักษาโรคจิตเภท โรคอารมณ์สองขั้ว โรคซึมเศร้าที่มี
อาการรุนแรง และอาการที่มีความคิดหรือความรู้สึกที่ผิดปกติ) 

• ไดไฮโดรเออร์โกตามีนและเออร์โกตามีน (ยาที่ใช้เพ่ือรักษาอาการปวดศีรษะไมเกรน) 

• เออร์โกโนวีน เมทิลเออร์โกโนวีน (ยาที่ใช้เพื่อหยุดการมีเลือดออกมากเกินไปซึ่งอาจเกิดขึ้นหลัง
การคลอดบุตรหรือการแท้ง) 

• ซิซาไพรด์ (ยาที่ใช้เพ่ือบรรเทาปัญหาทางกระเพาะอาหารบางประเภท) 

• โลวาสแตติน ซิมวาสแตติน โลมิทาไพด์ (ยาที่ใช้ในการลดระดับของคอเลสเตอรอลในเลือด) 

• เอวานาฟิล วาร์เดนาฟิล (ยาที ่ใช้ร ักษาภาวะเสื ่อมสมรรถภาพทางเพศ [หรือที ่ร ู ้จ ักในชื่อ          
การไร้สมรรถภาพทางเพศ]) 

• ซิลเดนาฟิล (เรวาติโอ®) ซึ่งใช้ในการรักษาความดันโลหิตสูงในหลอดเลือดแดงปอด (ความดันเลือดสูง
ในหลอดเลือดแดงในปอด) 

• คลอนาซีแพม ไดอะซีแพม แอสตาโซแลม ฟลูราซีแพม ไตรอาโซแลม มิดาโซแลม ชนิดรับประทาน 
(ยาที่ใช้สำหรับบรรเทาอาการวิตกกังวล และ/หรือมีปัญหาในการนอนหลับ) 

• คารบ์ามาเซพีน ฟีโนบาร์บิทัล เฟนิโทอิน (ยาที่ใช้เพื่อป้องกันและควบคุมอาการชัก) 

• ไรแฟมพิน (ยาที่ใช้ในการรักษาวัณโรค) 

• เซนต์ จอห์นส เวิร์ต (ไฮเปอริคัม เพอร์ฟอราทัม) (ยาสมุนไพรที่ใช้สำหรับอาการซึมเศร้าและ   
วิตกกังวล) 

- แพ็กซ์โลวิด ไม่ให้ใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานกว่า 5 วันเนื่องจากยังไม่มีการศึกษาถึงความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพของยาในกรณีใช้ยานานกว่านี้ 

- แพ็กซ์โลวิด ไม่ให้ใช้ในกรณีเพ่ือก่อนหรือหลังการสัมผัสเพ่ือป้องกันโรคโควิด-19 
- แพ็กซ์โลวิด ไม่ให้ใช้ในกรณีข้อบ่งใช้อื่นใดท่ีไม่ใช่การรักษาโรคโควิด-19 
 
คำเตือนและข้อควรระวัง 
การรักษาด้วยแพ็กซ์โลวิดอาจส่งผลให้ยาที่ใช้รักษาโรคเอชไอวีมีประสิทธิภาพน้อยลง 
 
 
โรคตับ 
โปรดแจ้งให้ผู้ให้บริการทางการแพทย์ทราบหากท่านเป็นหรือเคยเป็นโรคตับ ห้ามใช้แพ็กซ์โลวิดหากท่านเป็น
โรคตับขั้นรุนแรง 
 
 
การใช้ยาในเด็กและวัยรุ่น 
ห้ามให้ยาแพ็กซ์โลวิดแก่เด็กและวัยรุ่นที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เพราะยังไม่มีการศึกษาการใช้ยาแพ็กซ์โลวิดในเด็ก
และวัยรุ่น 
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การใช้ยาอ่ืนร่วมกับแพ็กซ์โลวิด 
มียาชนิดอื่น ๆ ที่อาจเข้ากันไม่ได้กับแพ็กซ์โลวิด โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบหากท่านกำลังใช้ เพิ่งใช้ 
หรืออาจจะใช้ยาอื่นใด ๆ ร่วมด้วย รวมถึงยาที่แพทย์สั ่ง ยาที่ซื ้อโดยไม่มีใบสั่งยาจากแพทย์ วิตามิน และ
สมุนไพรเสริมอาหารต่าง ๆ 
 
โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบหากท่านกำลังใช้ยาคุมกำเนิดชนิดรับประทาน เนื่องจากท่านอาจจำเป็นต้องใช้
วิธีการคุมกำเนิดวิธ ีอื ่นร่วมด้วยเพื ่อป้องกัน ตัวอย่างเช่น การใช้ถุงยางอนามัย  (โปรดดู ‘สตรีมีครรภ์          
สตรีระหว่างให้นมบุตร และการเจริญพันธุ์’ ด้านล่าง) 
 
ท่านควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ โดยเฉพาะถ้ากำลังใช้ยาตัวใดตัวหนึ่งต่อไปนี้: 

• ยาที่ใช้รักษาโรคสมาธิสั้น เช่น สารที่ได้จากเอมเฟตามีน เช่น เมทิลเพนิเดท และเด็กซ์แอมเฟตามีน 

• ยาที่ใช้รักษาอาการปวดรุนแรง เช่น มอร์ฟีน เฟนทานิล เมทาโดน บูพรีนอร์พีน นอร์บูพรีนอร์พีน และ
ยาอื่น ๆ ที่ออกฤทธิ์แบบมอร์ฟนี 

• ยาที่ใช้รักษาความผิดปกติของหัวใจและแก้ไขการเต้นของหัวใจผิดปกติ เช่น ดิจอกซิน 

• ยาที่ใช้รักษาโรคมะเร็ง (เช่น อะฟาทินิบ อะบีมาไซคลิบ อะพาลูทาไมด์ เซริทินิบ ดาซาทินิบ นิโลทินิบ 
วินคริสทีน วินบลาสทีน เอนโคราเฟนิบ ฟอสทามาทินิบ อิบรูทินิบ และอิโวซิเดนิบ 

• ยาที่ใช้เจือจางเลือด (ยาต้านการแข็งตัวของเลือด) เช่น วาฟาริน เอพิซาแบน ดาบิกาทราน ไรวาโรซาแบน 
และโวราพาซาร์ 

• ยาที่ใช้รักษาอาการชัก เช่น ไดวาลโพเอ็กซ์ ลาโมทริจีน และฟีนิโตอิน 

• ยาที่ใช้รักษาโรคซึมเศร้า เช่น อะมิทริปไทลีน ฟลูอ็อกซีทีน อิฟมิพรามีน นอร์ทริปไทลีน พาร็อกซีทีน 
เซอร์ทราลีน และเดซิพรามีน 

• ยาที่ใช้รักษาอาการแพ้ เช่น เฟ็กซ์โซฟีนาดีน และลอราทาดีน 

• ยาที่ใช้รักษาการติดเชื้อรา (ยาต้านเชื้อรา) เช่น คีโตโคนาโซล อิทราโคนาโซล และโวริโคนาโซล 

• ยาที่ใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรีย (ยาปฏิชีวนะและยาต้านไมโคแบคทีเรีย) เช่น ไรฟาบูติน อิริโทรมัยซิน 
อะโทวาโควน เบดาควิลีน ดีลามานิท คลาริโทรมัยซิน และซัลฟาเมทอกซาโซล/ไตรเมโธพริม 

• ยาที่ใช้รักษาการติดเชื้อเอชไอวี เช่น แอมพรีนาเวียร์ อะทาซานาเวียร์ ดารูนาเวียร์ ฟอสแอมพรีนาเวียร์ 
เอฟฟาไวเร็นซ์ มาราไวรอค ราลเท็กกราเวียร์ ซิโดวูดีน บิกทีกราเวียร์ และทีโนโฟเวียร์   

• ยาที่ใช้รักษาความผิดปกติทางจิตและอารมณ์ เช่น ฮาโลเพอริดอล ริสเพอริโดน และไทโอริดาซีน 

• ยาที่ใช้รักษาโรคหืดและปัญหาอ่ืน ๆ เกี่ยวกับปอด เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) เช่น ซัลเมเทอรอล 
และทีโอฟีลลีน 

• ยาที่ใช้รักษาความดันเลือดสูง (ความดันโลหิตสูง) เช่น แอมโลดิพีน ดิลไทอะเซม และไนเฟดิพีน 

• ยาที่ใช้รักษาความดันเลือดสูงในหลอดเลือดที่ส่งเลือดไปเลี้ยงปอด เช่น โบเซนแทน และริโอซิควอต 
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• ยาที่ใช้รักษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี เช่น เกลแค็บรีเวียร์/พิเบรนตาสเวียร์  

• ยาที่ใช้ลดคอเลสเตอรอลในเลือด เช่น อะทอร์วาสแตติน ฟลูวาสแตติน พราวาสแตติน และโรซูวาสแตติน 

• ยาที่ใช้กดระบบภูมิคุ้มกัน เช่น ไซโคลสปอริน ทาโครลิมัส และเอเวอโรลิมัส 

• ยาที่ใช้รักษาภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ (หรือที่รู้จักในชื่อการไร้สมรรถภาพทางเพศ) เช่น ซิลเดนาฟิล 
และทาดาลาฟิล 

• ยาที่ใช้เป็นยาระงับประสาท ช่วยให้นอนหลับ และยานอนหลับ เช่น อัลพราโซแลม บุสไพโรน และ
โซลพิเด็ม 

• สเตียรอยด์ รวมถึงคอร์ติโคสเตียรอยด์ที ่ใช้รักษาการอักเสบ เช่น บูเดโซไนด์ เดกซาเมทาโซน          
ฟลูติคาโซนโพรพิโอเนต เพรดนิโซโลน และไตรแอมซิโนโลน 

• ยาใดก็ตามในรายการต่อไปนี้ 
o บูโพรไพออน (ยาที่ใช้สำหรับการเลิกบุหรี่) 
o ยาคุมกำเนิดชนิดรับประทานหรือแบบแผ่นแปะผิวหนังที่ประกอบด้วยเอทินิลเอสตราไดออล   

ที่ใช้ป้องกันการตั้งครรภ์ 
o มิดาโซแลมที่ให้โดยการฉีด (ยาที่ใช้ในการระงับประสาท [อยู่ในภาวะตื่น แต่รู้สึกผ่อนคลายมาก

หรือง่วงซึมในระหว่างข้ันตอนหรือการทดสอบทางการแพทย์] หรือการระงับความรู้สึก) 
o เลโวไทร็อกซีน (ยาที่ใช้รักษาต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยเกิน [ภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำ]) 

 
ยาหลายชนิดมีอันตรกิริยาต่อแพ็กซ์โลวิด โปรดจดรายการยาที่ท่านใช้เพื่อแสดงให้แพทย์หรือเภสัชกรดู   
โปรดอย่าเริ ่มใช้ยาชนิดใหม่โดยไม่ได้แจ้งให้แพทย์ทราบ แพทย์ของท่านสามารถบอกท่านได้ว่าจะมีความ
ปลอดภัยหรือไม่ในการใช้แพ็กซ์โลวิดร่วมกับยาอื่น ๆ 
 
สตรีมีครรภ์ สตรีระหว่างให้นมบุตร และการเจริญพันธุ์ 
ไม่แนะนำให้ใช้แพ็กซ์โลวิดในระหว่างการตั้งครรภ์ มีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะทำให้แน่ใจว่าแพ็กซ์โลวิด
ปลอดภัยสำหรับใช้ในสตรีมีครรภ์ และยังไม่ทราบว่าแพ็กซ์โลวิดจะเป็นอันตรายต่อเด็กในระหว่างที่     
ท่านกำลังตั้งครรภ์หรือไม่ 
 
หากท่านกำลังตั้งครรภ์ คิดว่าอาจตั้งครรภ์ หรือกำลังวางแผนที่จะมีบุตร โปรดขอคำปรึกษาจากแพทย์ 
 
หากท่านตั้งครรภ์ ท่านควรงดทำกิจกรรมทางเพศหรือใช้วิธีการคุมกำเนิดแบบปิดกั้นที่มีประสิทธิผลในระหว่าง
ที่ใช้แพ็กซ์โลวิดและจนกระทั่งรอบเดือนมาครบหนึ่งรอบหลังจากหยุดการรักษาด้วยแพ็กซ์โลวิด 
 
หากท่านกำลังให้นมบุตรหรือวางแผนให้นมบุตร โปรดแจ้งผู้ให้บริการทางการแพทย์ของท่านก่อนใช้ยานี้    
ท่านไม่ควรให้นมบุตรในระหว่างการรักษาและเป็นเวลา 7 วันหลังจากท่ีได้รับแพ็กซ์โลวิดครั้งสุดท้าย เนื่องจาก
ยังไม่ทราบว่าแพ็กซ์โลวิดผ่านเข้าสู่น้ำนมและจะส่งผ่านไปยังเด็กหรือไม่ 
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การขับข่ีและการทำงานกับเครื่องจักร  
ยังไม่ได้ดำเนินการทดสอบเป็นการเฉพาะสำหรับผลที่เป็นไปได้ของแพ็กซ์โลวิดที่อาจมีต่อความสามารถ         
ในการขับขี่หรือทำงานกับเครื่องจักร 
 
แพ็กซ์โลวิดมีส่วนประกอบของแลคโตส (น้ำตาลชนิดหนึ่ง) 
หากแพทย์ของท่านแจ้งว่าท่านมีภาวะไม่ทนต่อน้ำตาลบางชนิด โปรดติดต่อแพทย์ของท่านก่อนใช้ยานี้ 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณโซเดียมยานี้มีโซเดียมเป็นส่วนประกอบน้อยกว่า 1 มิลลิโมล (23 มิลลิกรัม) ต่อโดส และ
ได้รับการพิจารณาว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ ‘ปราศจากโซเดียม’ 
 
 
3. วิธีใช้แพ็กซ์โลวิด 
 
รับประทานยานี้อย่างถูกต้องตามท่ีแพทย์หรือเภสัชกรสั่งเสมอ สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านไม่แน่ใจ 
  
หากท่านเป็นโรคไต โปรดขอคำปรึกษาจากผู้ให้บริการทางการแพทย์เกี่ยวกับขนาดยาแพ็กซ์โลวิดที่เหมาะสม 
หากท่านเป็นโรคไตที่มีความรุนแรงปานกลาง ท่านจะต้องลดขนาดแพ็กซ์โลวิด หากท่านเป็นโรคไตขั้นรุนแรง 
ท่านต้องไม่ใช้แพ็กซ์โลวิด 
  
แพ็กซ์โลวิดประกอบไปด้วยยา 2 ชนิด: เนอร์มาเทรลเวียร์ และริโทนาเวียร์ ขนาดยาที่แนะนำคือ เนอร์มาเทรลเวียร์ 
จำนวน 2 เม็ดร่วมกับริโทนาเวียร์ 1 เม็ด โดยรับประทานวันละสองครั ้ง (ในตอนเช้าและตอนกลางคืน)        
แผงฟอยล์บลิสเตอร์สำหรับการรักษาแต่ละวันถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนที่มีสีแตกต่างกัน เพื่อระบุว่าต้องรับประทาน
ยาเม็ดใดในแต่ละเวลาของวัน – ด้านหนึ่งสำหรับขนาดยาในตอนเช้าและอีกด้านหนึ่งสำหรับขนาดยาในตอนเย็น 
  
ระยะเวลาการรักษาคือ 5 วัน สำหรับแต่ละโดส ให้รับประทานยาทั้งหมด 3 เม็ดพร้อมกัน 
  
ควรกลืนยาทั้งเม็ด ห้ามเคี้ยว หัก หรือบดเม็ดยา แพ็กซ์โลวิดสามารถรับประทานพร้อมอาหารหรือไม่ก็ได้ 
 
การใช้ยาในเด็กและวัยรุ่น 
แพ็กซ์โลวิดไม่มีข้อบ่งใช้ในการรักษาเด็กและวัยรุ่น (อายุต่ำกว่า 18 ปี) 
 
หากท่านรับประทานแพ็กซ์โลวิดมากกว่าที่ควร 
หากท่านรับประทานยาแพ็กซ์โลวิดเกินขนาด โปรดโทรศัพท์ไปยังผู้ให้บริการทางการแพทย์หรือไปห้องฉุกเฉิน
ของโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดในทันที 
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หากท่านลืมรับประทานยาแพ็กซ์โลวิด 
หากท่านลืมรับประทานยาแพ็กซ์โลวิดหนึ่งโดส ให้รับประทานยาทันทีท่ีท่านนึกได้ หากเลยเวลาไปแล้วมากกว่า 
8 ชั่วโมงนับตั้งแต่ที่ท่านลืมรับประทานยา โปรดอย่ารับประทานยาครั้งที่ลืมและให้รับประทานยาครั้งถัดไปที่
เวลาปกติ 
 
อย่ารับประทานยาโดยเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่าเพ่ือทดแทนยาครั้งที่ลืมไป 
 
หากท่านรู้สึกดีขึ้น 
แม้ว่าท่านจะรู้สึกว่ามีอาการดีข้ึน โปรดอย่าหยุดรับประทานยาแพ็กซ์โลวิดโดยไม่ได้ขอคำปรึกษาจากผู้ให้บริการ
ทางการแพทย ์
  
หากท่านมีคำถามเก่ียวกับการใช้ยานี้เพิ่มเติม โปรดสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร 
 
 
4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น 
 
เช่นเดียวกับยาทุกชนิด ยานี้สามารถก่อให้เกิดผลข้างเคียงต่าง ๆ ได้ แต่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกราย มีผู้ป่วยจำนวน 
ไม่มากที่ได้ใช้ยาแพ็กซ์โลวิด ดังนั้นจึงอาจเกิดผลข้างเคียงที่ร้ายแรงและไม่คาดคิดได้ แพ็กซ์โลวิดยังคงอยู่
ระหว่างการศึกษา ดังนั้นจึงอาจยังไม่ทราบถึงความเสี่ยงทั้งหมด ณ เวลานี้ 
 
พบบ่อย: อาจเกิดข้ึนในผู้ป่วยไม่เกิน 1 ใน 10 ราย 

• ท้องเสีย 

• อาเจียน 

• การรับรสชาติเปลี่ยนไป 
 
 
การรายงานผลข้างเคียง 
หากท่านประสบผลข้างเคียงใด ๆ โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นใด ๆ     
ที่ไม่ได้แสดงไว้ในเอกสารกำกับยาฉบับนี้ โดยการรายงานผลข้างเคียง ท่านสามารถช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับความปลอดภัยของยานี้ 
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5. ควรเก็บแพ็กซ์โลวิดอย่างไร 
 
เก็บยานี้ให้พ้นจากสายตาและมือเด็ก 
ห้ามใช้ยานี้หลังจากวันหมดอายุที่ได้ระบุไว้บนกล่องหรือบนแผงบลิสเตอร์ ซึ่งอยู่หลังคำว่า “EXP” วันหมดอายุ
หมายถึง วันสุดท้ายของเดือนนั้น 
  
เก็บไว้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส 
ห้ามแช่เย็นหรือแช่แข็ง 
  
ห้ามทิ้งยาใด ๆ ลงไปในท่อน้ำทิ้งหรือในถังขยะในบ้านเรือน โปรดสอบถามเภสัชกรของท่านว่าจะทิ ้งยา           
ที่ท่านไม่ใช้แล้วอย่างไร มาตรการเหล่านี้จะช่วยปกป้องสภาพแวดล้อม 
 
 
6. ส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์และข้อมูลอ่ืน ๆ 
 
แพ็กซ์โลวิดมีส่วนประกอบใดบ้าง 
- ตัวยาสำคัญในยานี้คือ เนอร์มาเทรลเวียร์ และริโทนาเวียร์ 

- ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม เนอร์มาเทรลเวียร์ สีชมพูแต่ละเม็ดประกอบไปด้วย เนอร์มาเทรลเวียร์ ขนาด 
150 มิลลิกรัม 

- ยาเม็ดเคลือบฟิล์มริโทนาเวียร์ สีขาวถึงสีขาวออกเหลืองอ่อนแต่ละเม็ดประกอบไปด้วยริโทนาเวียร์ 
ขนาด 100 มิลลิกรัม 

- ส่วนประกอบอ่ืน ๆ ใน เนอร์มาเทรลเวียร์ คือ ไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลส แลคโตสโมโนไฮเดรต (ดูหัวข้อ 2 
‘แพ็กซ์โลวิดมีส่วนประกอบของแลคโตส’) ครอสคาร์เมลลอสโซเดียม คอลลอยดัลซิลิคอนไดออกไซด์ 
และโซเดียมสเตียริลฟูมาเรต สารเคลือบฟิล์มมีส่วนประกอบของไฮโพรเมลโลส ไทเทเนียมไดออกไซด์ 
มาโครกอล และไอรอนออกไซด์ สีแดง 

- ส่วนประกอบอื่น ๆ ในริโทนาเวียร์คือ โคโพวิโดน ซอร์บิแทนลอเรท ซิลิกาคอลลอยดัลแอนไฮดรัส 
แคลเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟตแอนไฮดรัส และโซเดียมสเตียริลฟูมาเรต สารเคลือบฟิล์มมีส่วนประกอบ
ของไฮโพรเมลโลส ไทเทเนียมไดออกไซด์ มาโครกอล ไฮดรอกซีโพรพิลเซลลูโลส ทัลก์ ซิลิกาคอลลอยดัล
แอนไฮดรัส และพอลิซอร์เบท 80 

 
แพ็กซ์โลวิดมีลักษณะเป็นอย่างไรและส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์มีอะไรบ้าง 
ยาเม ็ดแพ็กซ ์โลว ิดบรรจ ุอย ู ่ ในแผงบลิสเตอร ์ท ี ่ม ียาสำหร ับร ับประทานแต ่ละว ัน จำนวน 5 แผง                     
โดยมียาเม็ดทั้งหมด 30 เม็ดบรรจุอยู่ในกล่อง 
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แผงบลิสเตอร์แต่ละแผงที่มียาสำหรับรับประทานแต่ละวันมียา เนอร์มาเทรลเวียร์ จำนวน 4 เม็ด (เม็ดละ 150 
มิลลิกรัม) และยาริโทนาเวียร์ จำนวน 2 เม็ด (เม็ดละ 100 มิลลิกรัม) และได้มีเครื่องหมายบ่งชี้ไว้ว่ายาเม็ดใด  
ที่ต้องรับประทานในตอนเช้าและในตอนเย็น 
  
ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม เนอร์มาเทรลเวียร์ ขนาด 150 มิลลิกรัมมีลักษณะเป็นรูปรี สีชมพู ด้านหนึ่งสลักตัวอักษร 
‘PFE’ อีกด้านหนึ่งสลักตัวอักษร ‘3CL’ 
  
ยาเม็ดเคลือบฟิล์มริโทนาเวียร์ ขนาด 100 มิลลิกรัมมีลักษณะเป็นรูปร ีสีขาวถึงสีขาวออกเหลืองอ่อน ด้านหนึ่ง
สลักตัวอักษร ‘H’ อีกด้านหนึ่งสลักตัวอักษร ‘R9’ 
 
ชื่อผู้รับอนุญาตผลิตหรือนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร 
 
บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
 
วันที่มีการแก้ไขปรับปรุงเอกสาร  
 
1 มีนาคม 2565 
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