Casirivimab and Imdevimab

Summary of Product Characteristics
Casirivimab และ Imdevimab มีข้อบ่งใช้สำหรับกำรรักษำโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID-19) ที่มีผลตรวจยืนยันในในผู้ป่วย
ผู้ใหญ่และผู้ที่มีอำยุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป และมีน้ำหนักตัวอย่ำงน้อย 40 กิโลกรัม ซึ่งไม่ต้องให้ออกซิเจนเสริมเพื่อกำรรักษำโรค
COVID-19 และเป็นผู้ป่วยที่เสี่ยงสูงที่โรคจะดำเนินไปสู่โรค COVID-19 ที่มีอำกำรรุนแรงและมีข้อบ่งใช้สำหรับกำรป้องกันโรค
COVID-19 ในผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้ที่มีอำยุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป และมีน้ำหนักตัวอย่ำงน้อย 40 กิโลกรัม
ภำยใต้กำรอนุญำตผลิตภัณฑ์ยำแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์แบบมีเงื่อนไขในสถำนกำรณ์ฉกุ เฉินทีม่ ีกำรระบำดใหญ่ของโรค
แพทย์ผู้ใช้ยำจำเป็นต้องรำยงำนอำกำรไม่พึงประสงค์แก่สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำทรำบตำมที่กำหนด
โปรดอ่ำนข้อมูลอย่ำงละเอียด

1 ชือ่ ผลิตภัณฑ์
สำรละลำยยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบ 300 มิลลิกรัม + 300 มิลลิกรัม สำหรับหยดเข้ำหลอดเลือดหรือฉีด
สำรละลำยคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบ 120 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร + 120 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร สำหรับหยดเข้ำหลอดเลือดหรือฉีด

2 ส่วนประกอบและปริมำณของตัวยำสำคัญ
บรรจุภัณฑ์ร่วม 300 มิลลิกรัม สำหรับใช้ครั้งเดียว (single-use vial)
แต่ละขวด (vial) บรรจุยำคำซิริวิแมบ 300 มิลลิกรัมต่อ 2.5 มิลลิลิตร (120 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร)
แต่ละขวด (vial) บรรจุยำอิมดีวิแมบ 300 มิลลิกรัมต่อ 2.5 มิลลิลิตร (120 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร)
บรรจุภัณฑ์ร่วม 1,332 มิลลิกรัม สำหรับใช้หลำยครั้ง (multidose vial)
ขวดยำคำซิ ริ วิแ มบขนำด 20 มิ ล ลิ ลิ ต รส ำหรับใช้ หลำยครั้ง (multidose vial) บรรจุ ย ำคำซิ ริวิแ มบ 1,332 มิ ล ลิ กรั มต่ อ 11.1
มิลลิลิตร (120 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร)
ขวดยำอิมดีวิแมบขนำด 20 มิลลิลิตรสำหรับใช้หลำยครั้ง (multidose vial) บรรจุยำอิมดีวิแมบ 1,332 มิลลิกรัมต่อ 11.1 มิลลิลิตร
(120 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร)
ยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบเป็นโมโนโคลนอลแอนติบอดี IgG1 ของมนุษย์จำนวนสองชนิด ที่มีลักษณะเป็นลูกผสมที่ผลิตโดย
เทคโนโลยี recombinant DNA ในเซลล์รังไข่ของหนูแฮมสเตอร์ (Chinese hamster ovary) และสำมำรถลบล้ำงฤทธิ์เชื้อไวรัส
อย่ำงไรก็ตำม ควรติดตำมผลกำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรลบล้ำงฤทธิ์เชื้อไวรัสสำยพันธุ์ใหม่ๆ ตั้งแต่ โอมิครอน (omicron) เป็น
ต้นมำด้วย
สำรช่วยทำงเภสัชกรรมที่ทรำบข้อมูลกำรออกฤทธิ์:
รำยกำรสำรช่วยทำงเภสัชกรรมทั้งหมด ดูหัวข้อ 6.1
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3 ลักษณะและรูปแบบยำทำงเภสัชกรรม
สำรละลำยเข้มข้นชนิดปรำศจำกเชื้อเพื่อหยดเข้ำหลอดเลือดหรือฉีด
สำรละลำยใสถึงขุ่นเล็กน้อย ไม่มีสีถึงสีเหลืองอ่อน มีค่ำพีเอช 6.0

4 คุณสมบัตทิ ำงคลินกิ
4.1

ข้อบ่งใช้ในกำรรักษำ

ยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบมีข้อบ่งใช้ดังนี้
- สำหรับกำรรักษำโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ที่มีผลตรวจยืนยันในผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้ที่มีอำยุตั้งแต่ 12 ปี
ขึ้นไป และมีน้ำหนักตัวอย่ำงน้อย 40 กิโลกรัม ซึ่งไม่ต้องให้ออกซิเจนเพื่อเสริมกำรรักษำโรค COVID-19 และเป็นผู้ป่วยที่
เสี่ยงสูงที่โรคจะดำเนินไปสู่โรค COVID-19 ที่มีอำกำรรุนแรง
- สำหรับกำรป้องกันกำรติดเชื้อ COVID-19 ในผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้ที่มีอำยุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป และมีน้ำหนักตัวอย่ำงน้อย 40
กิโลกรัม
ดูหัวข้อ 4.2,4.4 และ 5.1
ปัจจัยเสี่ยงอำจประกอบด้วยปัจจัยต่ำง ๆ ที่ไม่จำกัดอยู่เพียงปัจจัยต่อไปนี้
 ผู้สูงอำยุ
 โรคอ้วน
 โรคหลอดเลือดหัวใจ รวมถึงภำวะควำมดันโลหิตสูง
 โรคปอดเรื้อรัง รวมถึงโรคหอบหืด
 โรคเบำหวำนชนิดที่ 1 หรือชนิดที่ 2
 โรคไตเรื้อรัง รวมถึงผู้ป่วยที่อยู่ระหว่ำงรับกำรฟอกไต
 โรคตับเรื้อรัง
 มีภำวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือภูมิคุ้มกันถูกกด จำกผลกำรประเมินโดยแพทย์ผู้สั่งจ่ำยยำ ตัวอย่ำง ได้แก่ ได้รับกำรรักษำ
โรคมะเร็ง, ได้รับกำรเปลี่ยนถ่ำยไขกระดูกหรือเปลี่ยนถ่ำยอวัยวะ, กลุ่มอำกำรภูมิคุ้มกันบกพร่อง, ติดเชื้อเอชไอวี (หำก
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ควบคุมปริมำณเชื้อไวรัสในกระแสเลือดได้ไม่ดี หรือปรำกฏหลักฐำนของโรคเอดส์) , มีภำวะโลหิตจำงเหตุเซลล์เม็ดเลือด
แดงผิดปกติเป็นรูปเคียวหรือดวงจันทร์เสี้ยว (sickle cell anaemia), ธำลัสซีเมีย และกำรใช้ยำกดภูมิคุ้มกันติดต่อกันเป็น
ระยะเวลำนำน
ข้อจำกัดในผู้ป่วยโรค COVID-19
 โมโนโคลนอลแอนติบอดี เช่น ยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบอำจทำให้ผลลัพธ์ของกำรรักษำแย่ลงเมื่อให้ยำทั้งสองชนิดนี้ แ ก่
ผู้ป่วย COVID-19 ที่เข้ำรับกำรรักษำเป็นผู้ป่วยใน ซึ่งต้องได้รับออกซิเจนเสริ มอัตรำกำรไหลสูง (High flow oxygen)
หรือต้องใช้เครื่องช่วยหำยใจ
 ยั ง ไม่ มี ข้ อมู ล สนั บ สนุ นที่ เ พี ย งพอในกำรใช้ ย ำคำซิ ริ วิแ มบและยำอิ มดี วิแ มบในผู้ ป่ วยที่ ต รวจพบแอนติ บ อดี ต่ อ เชื้ อ
(seropositive) แต่มีหลักฐำนและข้อแนะนำให้ใช้ยำในผู้ป่วยที่ตรวจไม่พบแอนติบอดีต่อเชื้อ (seronegative)
4.2 ขนำดยำและวิธกี ำรใช้ยำ
กำรเตรียมและกำรให้ย ำคำซิ ริ วิแ มบและยำอิ มดี วิแ มบแก่ผู้ ป่ วยควรด ำเนิ นกำรและกำกั บดูแ ลโดยบุ คลำกรทำงกำรแพทย์ ที่ มี
คุณสมบัติในกำรเตรียมยำด้วยเทคนิคปลอดเชื้อ กำรให้ยำควรดำเนินกำรในพื้นที่ที่สำมำรถจัดกำรดูแลภำวะภูมิไวเกินขั้นรุนแรง
เช่น อำกำรภูมิแพ้เฉียบพลันรุนแรง (anaphylaxis) ได้ ผู้ป่วยต้องได้รับกำรเฝ้ำติดตำมอำกำรหลังกำรหยดยำเข้ำทำงหลอดเลื อดดำ
ตำมแนวทำงเวชปฏิบัติของประเทศ
ขนำดยำ

กำรรักษำ
ขนำดยำในผู้ ป่ ว ยผู้ ใ หญ่ แ ละผู้ ที่ มี อ ำยุ ตั้ ง แต่ 12 ปี ขึ้ น ไปที่ มี น้ ำหนั ก ตั ว ไม่ น้ อ ยกว่ ำ 40 กิ โ ลกรั ม คื อ ยำคำซิ ริ วิ แ มบขนำด
600 มิลลิกรัมและยำอิมดีวิแมบขนำด 600 มิลลิกรัม สำมำรถให้ยำได้ทั้งแบบกำรให้ยำพร้อมกันโดยกำรหยดยำเข้ำทำงหลอดเลื อด
ดำในครั้งเดียว หรือให้โดยกำรฉีดยำเข้ำชั้นใต้ผิวหนัง (ดูตำรำงที่1)

กำรป้องกัน
กำรป้องกันหลังสัมผัสเชื้อ (Post-exposure prophylaxis)
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ขนำดยำในผู้ ป่ ว ยผู้ ใ หญ่ แ ละผู้ ที่ มี อ ำยุ ตั้ ง แต่ 12 ปี ขึ้ น ไปที่ มี น้ ำหนั ก ตั ว ไม่ น้ อ ยกว่ ำ 40 กิ โ ลกรั ม คื อ ยำคำซิ ริ วิ แ มบขนำด
600 มิลลิกรัมและยำอิมดีวิแมบขนำด 600 มิลลิกรัม สำมำรถให้ยำได้ทั้งแบบกำรให้ยำพร้อมกันโดยกำรหยดยำเข้ำทำงหลอดเลื อด
ดำในครั้งเดียว หรือให้โดยกำรฉีดยำเข้ำชั้นใต้ผิวหนัง (ดูตำรำงที่1 และ 2 )
ทั้งนี้ ควรให้ยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบพร้อมกันโดยเร็วที่สุดเท่ำที่สำมำรถทำได้หลังจำกสัมผัสเชื้อไวรัส SARS-CoV-2

กำรป้องกันก่อนสัมผัสเชื้อ (Pre-exposure prophylaxis)
ขนำดยำที่ให้ในครั้งแรกในผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้ที่มีอำยุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปที่มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่ำ 40 กิโลกรัม คือ ยำคำซิริวิแมบ
ขนำด 600 มิลลิกรัมและยำอิมดีวิแมบขนำด 600 มิลลิกรัม สำมำรถให้ยำได้ทั้งแบบกำรให้ยำพร้อมกันโดยกำรหยดยำเข้ ำทำง
หลอดเลือดดำในครั้งเดียว หรือให้โดยกำรฉีดยำเข้ำชั้นใต้ผิวหนัง (ดูตำรำงที่1 และ 2 ) และกำรให้ยำในครั้งต่อ ๆ ไป ได้แก่ ยำคำซิ
ริวิแมบขนำด 300 มิลลิกรัมและยำอิมดีวิแมบขนำด 300 มิลลิกรัม โดยกำรหยดยำเข้ำทำงหลอดเลือดดำ หรือโดยกำรฉีดยำเข้ำชั้น
ใต้ผิวหนัง จำนวนหนึ่งครั้งในทุก ๆ 4 สัปดำห์จนกว่ำกำรป้องกันจะไม่จำเป็นอีกต่อไป ทั้งนี้ยังไม่มีข้ อมูลกำรให้ยำนี้ซ้ำภำยใน 24
สัปดำห์ (กำรให้ยำ 6 ครั้ง)

กำรพลำดกำรได้รับยำ (Missed Dose)
ไม่ควรพลำดกำรได้รับยำ และควรบริหำรด้วยขนำดยำที่แนะนำอย่ำงเคร่งครัด ในกรณีที่ผู้ป่วยขำดกำรรับยำคำซิริวิแมบและยำอิมดี
วิแมบตำมวันเวลำที่กำหนดไว้ แพทย์ต้องรีบให้ยำแก่ผู้ป่วยโดยเร็วที่สุด โดยควรปรับกำหนดเวลำในกำรให้ยำใหม่เพื่อรักษำช่วงเวลำ
ระหว่ำงกำรให้ยำครั้งต่อไป ให้เหมำะสม
ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ

กลุ่มผู้ป่วยสูงอำยุ
ไม่จำเป็นต้องมีกำรปรับเปลี่ยนขนำดยำในผู้ป่วยกลุ่มนี้ (ดูหัวข้อที่ 5.2)

ผู้ที่มีกำรทำงำนของไตบกพร่อง
ไม่จำเป็นต้องมีกำรปรับเปลี่ยนขนำดยำในผู้ป่วยกลุ่มนี้ (ดูหัวข้อที่ 5.2)

ผู้ที่มีกำรทำงำนของตับบกพร่อง
ไม่จำเป็นต้องมีกำรปรับเปลี่ยนขนำดยำในผู้ป่วยกลุ่มนี้ (ดูหัวข้อที่ 5.2)

กลุ่มผู้ป่วยเด็ก
ยังไม่มีข้อมูลและยังไม่มีกำรศึกษำควำมปลอดภัยและประสิทธิผลของยำคำซิริ วิแมบและยำอิมดีวิแมบในเด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี
วิธีกำรใช้ยำ
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ยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบบริหำรโดยกำรหยดยำเข้ำทำงหลอดเลือดดำ หรือโดยกำรฉีดเข้ำชั้นใต้ผิวหนังเท่ำนั้น

กำรหยดยำเข้ำทำงหลอดเลือดดำ
สำหรับคำแนะนำอย่ำงละเอียดเกี่ยวกับวิธีกำรเตรียมและให้ยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบ ดูหัวข้อที่ 6.6
ตำรำงที่ 1:

ข้อบ่งใช้

คำแนะนำเรื่องกำรเจือจำงยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบสำหรับหยดยำเข้ำทำงหลอดเลือดดำ
ปริมำตรยำ
ขนำดยำคำซิริวแิ มบและ
ทัง้ หมดสำหรับ
ยำอิมดีวแิ มบ (ทัง้ หมด)
กำรให้ยำ 1 ครัง้

กำรรักษำ, กำร
ป้องกันหลัง
สัมผัสเชื้อ (Postexposure
prophylaxis)
แบบกำรให้ยำ ยำคำซิริวิแมบ 600
ครั้งเดียว (single มิลลิกรัม และ
dose), กำร
ยำอิมดีวิแมบ 600
ป้องกันก่อน
มิลลิกรัม
สัมผัสเชื้อ (Preexposure
prophylaxis)
(ในขนำดยำแรก
ที่ให้)

กำรป้องกันก่อน
สัมผัสเชื้อ (Preexposure
prophylaxis)
(ในกำรให้ซ้ำ
(repeat dose))

ยำคำซิริวิแมบ 300
มิลลิกรัม และ
ยำอิมดีวิแมบ 300
มิลลิกรัม

ปริมำตรยำทีด่ ดู ออกมำจำกขวดยำแต่ละชนิด และฉีดลงในถุง
สำหรับใช้หยดยำพร้อมใช้ซงึ่ บรรจุสำรละลำยโซเดียมคลอไรด์
0.9% หรือสำรละลำยน้ำตำลเด็กซโทรส 5%
2.5 มิลลิลิตรจำกขวดยำคำซิริวิแมบ 300 มิลลิกรัม แบบใช้ครั้ง
เดียวจำนวนสองขวด
2.5 มิลลิลิตรจำกขวดยำอิมดีวิแมบ 300 มิลลิกรัม แบบใช้ครั้งเดียว
จำนวนสองขวด

10 มิลลิลิตร
5.0 มิลลิลิตรจำกขวดยำคำซิริวิแมบ 1,332มิลลิกรัม แบบใช้หลำย
ครั้งขนำด จำนวนหนึ่งขวด
5.0 มิลลิลิตรจำกขวดยำอิมดีวิแมบ 1,332 มิลลิกรัม แบบใช้หลำย
ครั้งขนำด จำนวนหนึ่งขวด

2.5 มิลลิลิตรจำกขวดยำคำซิริวิแมบ 300 มิลลิกรัม แบบใช้ครั้ง
เดียวจำนวนหนึ่งขวด
2.5 มิลลิลิตรจำกขวดยำอิมดีวิแมบ 300 มิลลิกรัม แบบใช้ครั้งเดียว
จำนวนหนึ่งขวด
5 มิลลิลิตร

2.5 มิลลิลิตรจำกขวดยำคำซิริวิแมบ 1,332มิลลิกรัม แบบใช้หลำย
ครั้งขนำด จำนวนหนึ่งขวด
2.5 มิลลิลิตรจำกขวดยำอิมดีวิแมบ 1,332 มิลลิกรัม แบบใช้หลำย
ครั้งขนำด จำนวนหนึ่งขวด
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กำรหยดยำอำจใช้เวลำ 20 – 30 นำที ทั้งนี้ อัตรำกำรหยดยำสำมำรถทำให้ช้ำลง หยุดกำรหยดยำเอำไว้ชั่วครำว หรือหยุดกำรหยด
ยำทั้งหมด หำกผู้ป่วยเกิดอำกำรแสดงใดๆ ก็ตำมของอำกำรไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวกับกำรหยดยำ หรืออำกำรไม่พึงประสงค์อื่น (ดู
หัวข้อ 4.4)

กำรฉีดยำเข้ำชั้นใต้ผิวหนัง
สำหรับคำแนะนำอย่ำงละเอียดเกี่ยวกับวิธีกำรเตรียมและให้ยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบ ดูหัวข้อที่ 6.6
ฉีดยำเข้ำชั้นใต้ผิวหนังในแต่ละตำแหน่งต่อเนื่องกันไป โดยแต่ละเข็มฉีดเข้ำร่ำงกำยในจุดที่ต่ำงกัน ได้แก่ บริเวณต้นขำ ต้นแขนด้ำน
นอก หรือบริเวณหน้ำท้อง ยกเว้นบริเวณรัศมี 5 เซ็นติเมตรรอบสะดือ ควรหลีกเลี่ยงกำรฉีดยำบริเวณรอบๆ เอว
ตำรำงที่ 2:
ข้อบ่งใช้

กำรเตรียมยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบ (ยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบ) สำหรับฉีดเข้ำชั้นใต้ผิวหนัง
ปริมำตรยำ
ขนำดยำคำซิริวแิ มบและ
ทัง้ หมดสำหรับ
ยำอิมดีวแิ มบ (ทัง้ หมด)
กำรให้ยำ 1 ครัง้

กำรรักษำ, กำร
ป้องกันหลังสัมผัส
เชื้อ (Postexposure
prophylaxis)
แบบกำรให้ยำครั้ง
ยำคำซิริวิแมบ 600
เดียว (single
มิลลิกรัม และ
dose), กำร
ป้องกันก่อนสัมผัส ยำอิมดีวิแมบ 600
มิลลิกรัม
เชื้อ (Preexposure
prophylaxis) (ใน
ขนำดยำแรกที่ให้))

ปริมำตรยำทีด่ ดู ออกมำจำกขวดยำเพื่อเตรียมยำใส่ไซริงก์ 4 กระบอก

2.5 มิลลิลิตรจำกขวดยำคำซิริวิแมบ 300 มิลลิกรัม แบบใช้ครั้งเดียวจำนวน
สองขวด
2.5 มิลลิลิตรจำกขวดยำอิมดีวิแมบ 300 มิลลิกรัม แบบใช้ครั้งเดียวจำนวน
สองขวด

10 มิลลิลิตร
2.5 มิลลิลิตร(2x) จำกขวดยำคำซิริวิแมบ 1,332มิลลิกรัม แบบใช้หลำยครั้ง
ขนำด จำนวนหนึ่งขวด
2.5 มิลลิลิตร(2x) จำกขวดยำอิมดีวิแมบ 1,332 มิลลิกรัม แบบใช้หลำยครั้ง
ขนำด จำนวนหนึ่งขวด
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ปริมำตรยำ
ขนำดยำคำซิริวแิ มบและ
ทัง้ หมดสำหรับ
ยำอิมดีวแิ มบ (ทัง้ หมด)
กำรให้ยำ 1 ครัง้

ข้อบ่งใช้

กำรป้องกันก่อน
สัมผัสเชื้อ (Preexposure
prophylaxis)
(ในกำรให้ซ้ำ
(repeat dose))

ยำคำซิริวิแมบ 300
มิลลิกรัม และ
ยำอิมดีวิแมบ 300
มิลลิกรัม

5 มิลลิลิตร

ปริมำตรยำทีด่ ดู ออกมำจำกขวดยำเพื่อเตรียมยำใส่ไซริงก์ 2 กระบอก

2.5 มิลลิลิตรจำกขวดยำคำซิริวิแมบ 300 มิลลิกรัม แบบใช้ครั้งเดียวจำนวน
หนึ่งขวด
2.5 มิลลิลิตรจำกขวดยำอิมดีวิแมบ 300 มิลลิกรัม แบบใช้ครั้งเดียวจำนวน
หนึ่งขวด
2.5 มิลลิลิตรจำกขวดยำคำซิริวิแมบ 1,332มิลลิกรัม แบบใช้หลำยครั้งขนำด
จำนวนหนึ่งขวด
2.5 มิลลิลิตรจำกขวดยำอิมดีวิแมบ 1,332 มิลลิกรัม แบบใช้หลำยครั้งขนำด
จำนวนหนึ่งขวด

4.3 ข้อห้ำมใช้
ห้ำมใช้ยำนี้ในผู้ที่เกิดภำวะภูมิไวเกินต่อตัวยำสำคัญหรือต่อสำรช่วยอื่นๆ ซึ่งได้ระบุไว้ในหัวข้อที่ 6.1
4.4

คำเตือนพิเศษและข้อควรระวังในกำรใช้ยำ

กำรตรวจสอบย้อนกลับ
เพื่อปรับปรุงกำรตรวจสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์ยำชีววัตถุ ควรบันทึกชื่อและเลขที่รุ่นกำรผลิต (batch number) ของผลิตภัณฑ์
ยำที่ให้อย่ำงชัดเจน
กำรรักษำโรค COVID-19 โดยฉีดเข้ำชั้นใต้ผิวหนัง
ผลทำงคลินิกของประสิทธิภำพในกำรรักษำโรค COVID-19 โดยกำรฉีด คำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบ เข้ำชั้นใต้ผิวหนัง ยังไม่ได้รับ
กำรประเมินในกำรทดลองทำงคลินิก (ดูหัวข้อ 5.1) และจำกกำรศึกษำทำงเภสัชจลนศำสตร์พบว่ำใน 48 ชั่วโมงแรกหลังจำกได้รับ
casirivimab ขนำด 600 มิลลิกรัม และ imdevimab ขนำด 600 มิลลิกรัม เข้ำชั้นใต้ผิวหนังมีระดับยำในซีรัมต่ำกว่ำกำรให้ย ำทำง
หลอดเลือดดำในขนำดยำที่เท่ำกัน ซึ่งไม่อำจทรำบได้ว่ำควำมแตกต่ำงนี้ส่งผลต่อประสิทธิภำพทำงคลินิกหรือไม่ ทั้งนี้แนะนำกำรให้
ยำทำงชั้นใต้ผิวหนังเฉพำะในกรณีที่กำรฉีดเข้ำเส้นเลือดดำไม่สำมำรถทำได้และอำจทำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรรักษำ
กำรเกิดภำวะภูมิไวเกิน รวมถึงอำกำรแพ้เฉียบพลันรุนแรง
มีกำรรำยงำนกำรเกิดภำวะภูมิไวเกิน (hypersensitivity) รวมถึงอำกำรแพ้แบบเฉียบพลันรุนแรง (anaphylaxis) หลังจำกให้ยำคำ
ซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบ หำกมีอำกำรหรืออำกำรแสดงของกำรเกิดภำวะภูมิไวเกิน ที่มีนัยสำคัญในทำงคลินิก หรืออำกำรแพ้
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เฉียบพลันรุนแรงเกิดขึ้ น ต้องหยุดกำรให้ ยำในทั นที และเริ่มให้กำรรั กษำด้ วยยำที่เหมำะสม และ/หรือให้กำรดู แ ลรักษำแบบ
ประคับประคองต่อภำวะที่เกิดขึ้นนั้นๆ อย่ำงรีบด่วน
ปฏิกิริยำที่เกิดจำกกำรหยดยำเข้ำทำงหลอดเลือดดำ
พบปฏิกิริยำที่เกิดจำกกำรหยดยำเข้ำทำงหลอดเลือดดำ (IRRs) หลังจำกกำรให้ยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบทำงหลอดเลื อดด ำ
ปฏิกิริยำที่เกิดจำกกำรหยดยำเข้ำทำงหลอดเลือดดำที่พบได้ในกำรศึ กษำวิจัยทำงคลินิกต่ำงๆ ส่วนใหญ่มีควำมรุนแรงเล็กน้อยถึง
ปำนกลำง และโดยปกติพบได้ในระหว่ำงหรือภำยในช่วง 24 ชั่วโมงหลังจำกได้รับกำรหยดยำเข้ำทำงหลอดเลือดดำ อำกำรและ
อำกำรแสดงที่มีกำรรำยงำนโดยทั่วไปสำหรับปฏิกิริยำเหล่ำนี้ประกอบด้วย อำกำรคลื่นไส้ , หนำวสั่น, วิงเวียนศีรษะ (หรืออำกำร
หมดสติชั่วครำว), ผื่น, ผื่นลมพิษ และหน้ำแดงตัวแดง อย่ำงไรก็ตำม ปฏิกิริยำที่เกิดจำกกำรหยดยำเข้ำทำงหลอดเลื อดด ำอำจ
เกิดขึ้นในรูปของเหตุกำรณ์รุนแรงหรือเป็นภัยคุกคำมต่อชีวิต และอำจมีอำกำรและอำกำรแสดงอื่นๆ ร่วมด้วย
หำกมีปฏิกิริยำที่เกิดจำกกำรหยดยำเข้ำทำงหลอดเลือดดำเกิดขึ้น ให้พิจำรณำหยุดกำรหยดยำชั่วครำว, ชะลออัตรำกำรหยดยำลงจำก
เดิม หรือหยุดกำรให้ยำทั้งหมด
4.5 อันตรกิรยิ ำกับยำอื่น หรืออันตรกิรยิ ำรูปแบบอื่น
ยั ง ไม่ มี กำรศึ กษำอั นตรกิ ริ ย ำของยำทั้ ง สองชนิ ด นี้ กับ ยำหรื อสำรชนิ ด อื่ น ยำคำซิ ริ วิแ มบและยำอิ มดี วิแ มบเป็ นโมโนโคลนอล
แอนติบอดี ซึ่งไม่ถูกขจัดออกทำงไตหรือถูกเปลี่ยนแปลงยำโดยเอนไซม์ไซโตโครม P450 ดังนั้น อันตรกิริยำกับยำที่ถูกขจัดออกทำง
ไต หรือที่เป็นสำรตั้งต้น, สำรกระตุ้น หรือสำรยับยั้งเอนไซม์ไซโตโครม P450 ที่ได้รับร่วมกันจึงไม่น่ำเกิดขึ้น
4.6

กำรเจริญพันธุก์ ำรใช้ในสตรีมคี รรภ์และสตรีระหว่ำงให้นมบุตร

สตรีมีครรภ์
ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับกำรใช้ยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบในสตรีมีครรภ์ หรือมีข้อมูล ด้ำนนี้อยู่อย่ำงจำกัด กำรศึกษำในสัตว์ยังไม่
เพียงพอในเรื่องควำมเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ ทั้งนี้เป็นที่ทรำบกันว่ำอิมมูโนโกลบูลิน G1 (IgG1) แอนติบอดีในมนุษย์สำมำรถทะลุ
ผ่ำนแนวกั้นของรกได้ ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่ำกำรที่ยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบอำจข้ำมผ่ำนแนวกั้นของรกจะทำให้เกิดประโยชน์
เพื่อกำรรักษำหรือเป็นอันตรำยต่อตัวอ่อนในครรภ์ที่กำลังเจริญเติบโตหรือไม่ อย่ำงไรก็ตำมยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบมีกำรจับ
เฉพะที่ spike protein ของเชื้อ SARS-CoV-2 และในกำรศึกษำปฏิกิริยำข้ำมเนื้อเยื่อไม่พบกำรข้ำมผ่ำนของเนื้อเยื่อสืบพันธุ์หรือ
ทำรกในครรภ์ จึงไม่คำดว่ำกำรใช้ยำจะมีผลกระทบในทำงลบต่อกำรของพัฒนำของทำรกในครรภ์
ควรพิจำรณำให้ยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบในสตรีมีครรภ์เมื่อประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับมีมำกกว่ำควำมเสี่ยงหรืออันตรำยที่
อำจเกิดขึ้นกับ มำรดำและทำรกในครรภ์ เท่ำนั้น หำกสตรีเกิดกำรตั้งครรภ์ในขณะที่ได้รับยำชนิดนี้ ให้แจ้งแก่สตรีรำยดังกล่ำวว่ำ
ในขณะนี้ยังไม่ทรำบข้อมูลว่ำกำรได้รับยำชนิดนี้อำจก่อให้เกิดควำมเสี่ยงใดๆ หรือไม่ต่อทำรกในครรภ์
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สตรีระหว่ำงให้นมบุตร
ในขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่ำยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบถูกหลั่งออกมำในน้ำนมของมนุษย์หรือไม่ โดยแอนติบอดี IgG ของ
มำรดำสำมำรถพบได้ในน้ำนมของมนุษย์ตั้งแต่วันแรกคลอด ยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบมีกำรจับเฉพะที่ spike protein ของ
เชื้อ SARS-CoV-2 และมีกำรดูดซึมเข้ำสู่ร่ำงกำยที่ต่ำเมื่อได้รับยำทำงกำรรับประทำน ดังนั้นหำกอ้ำงอิงข้อมูลทำงคลินิก สตรีระหว่ำง
ให้นมบุตรสำมำรถได้รับยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบได้
กำรเจริญพันธุ์
ยังไม่มีกำรศึกษำกำรศึกษำภำวะเจริญพันธุ์ที่เกี่ยวเนื่องกับยำทั้งสองชนิดนี้
4.7

ผลต่อควำมสำมำรถในกำรขับขีย่ ำนพำหนะและทำงำนกับเครือ่ งจักรกล

ยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบไม่มผี ล หรือมีผลต่อควำมสำมำรถในกำรขับขี่ยำนพำหนะและทำงำนกับเครื่องจักรกลน้อยมำก
4.8

อำกำรไม่พงึ ประสงค์

บทสรุปของข้อมูลด้ำนควำมปลอดภัย
โดยรวมแล้ว อำสำสมัครจำนวนประมำณ 7,116 รำย (ประมำณ 4,666 ได้รับยำโดยกำรหยดยำเข้ำทำงหลอดเลือดดำ และอีก
2,450 ได้รับยำโดยกำรฉีดเข้ำชั้นใต้ผิวหนัง) ได้รับกำรรักษำด้วยยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบในกำรศึกษำวิจัยทำงคลินิกต่ำงๆ
อำกำรไม่ พึ ง ประสงค์ (adverse drug reactions, ADRs)ที่ มี อัต รำกำรพบสู ง ที่ สุ ด คื อ กำรเกิ ด ภำวะภู มิไ วเกิ นซึ่ ง ประกอบด้ วย
ปฏิกิริยำที่เกิดจำกกำรหยดยำเข้ำทำงหลอดเลือดดำ (IRRs) และกำรเกิดปฏิกิริยำในบริเวณที่ฉีด (ISRs)
ตำรำงสรุปอำกำรไม่พึงประสงค์
อำกำรไม่พึงประสงค์ในตำรำงที่ 3 ด้ำนล่ำงนี้ได้ระบุไว้โดยจำแนกตำมกลุ่มของระบบอวัยวะและควำมถี่ ควำมถี่ได้มีกำรนิยำมดัง นี้
พบบ่อยมำก (≥ 1/10), พบบ่อย (≥ 1/100 ถึง 1/10), พบไม่บ่อย (≥ 1/1,000 ถึง < 1/100), พบน้อย (≥ 1/10,000 ถึง 1/1,000),
พบน้อยมำก (< 1/10,000)
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ตำรำงที่ 3:

ตำรำงอำกำรไม่พงึ ประสงค์ทพี่ บได้จำกกำรศึกษำวิจยั ทำงคลินิกต่ำงๆ

กลุม่ ของระบบอวัยวะ

อำกำรไม่พงึ ประสงค์

ประเภทของควำมถี่

กำรให้ยำทำงหลอดเลือดดำ
ควำมผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน

อำกำรแพ้แบบเฉียบพลันรุนแรง
(Anaphylaxis)

พบน้อย

ควำมผิดปกติของระบบประสำท

วิงเวียนศีรษะ*

พบไม่บ่อย

ควำมผิดปกติของหลอดเลือด

หน้ำแดงตัวแดง*

พบน้อย

ระบบทำงเดินอำหำรผิดปกติ

คลื่นไส้*

พบไม่บ่อย

ควำมผิดปกติของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้
ผิวหนัง

ผื่น*

พบไม่บ่อย

ผื่นลมพิษ*

พบน้อย

ควำมผิดปกติทั่วไปและอำกำรในบริเวณที่
ฉีดยำ

หนำวสั่น*

พบไม่บ่อย

กำรบำดเจ็บ, กำรได้รับสำรพิษ และ
อำกำรแทรกซ้อนจำกกำรทำหัตถกำร

ปฏิกิริยำที่เกิดจำกกำรหยดยำเข้ำทำง พบไม่บ่อย
หลอดเลือดดำ
กำรให้ยำเข้ำชั้นใต้ผิวหนัง

ควำมผิดปกติของระบบเลือดและ
น้ำเหลือง

ต่อมน้ำเหลืองโต

พบไม่บ่อย

ควำมผิดปกติของระบบประสำท

วิงเวียนศีรษะ

พบไม่บ่อย

ควำมผิดปกติของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้
ผิวหนัง

คัน1*

พบน้อย

ควำมผิดปกติทั่วไปและอำกำรในบริเวณที่
ฉีดยำ

กำรเกิดปฏิกิริยำในบริเวณที่ฉีด1

พบบ่อย

1

ภำวะกำรเกิดปฏิกิริยำในบริเวณที่ฉีด (ISRs) จะหมำยรวมถึง เกิดผื่นแดง , คัน , ecchymosis, บวม, ปวด, อ่อนแรง และ ลมพิษ
* ในบำงกรณี อำกำรของปฏิกิริยำที่เกิดจำกกำรหยดยำเข้ำทำงหลอดเลือดดำ (IRRs) และกำรเกิดปฏิกิริยำในบริเวณที่ฉีด (ISRs) ได้รับ
รำยงำนเป็นอำกำรไม่พึงประสงค์แยกเป็นแต่ละอำกำร
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กลุ่มผู้ป่วยเด็ก
กำรให้ยำทำงหลอดเลือดดำ
(กลุ่มประชำกรที่ได้รับกำรรักษำ): ไม่มีข้อมูลสำหรับผู้ป่วยเด็กอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี
กำรให้ยำทำงชั้นใต้ผิวหนัง
กำรศึกษำ COV-2069 ในเด็กวัยรุ่นอำยุตั้งแต่ 12 ปีไปจนถึงต่ำกว่ำ 18 ปี จำนวน 66 คน พบว่ำกำรได้รับกำรรักษำด้วยยำโรนำพรีฟ มีข้อมูลเรื่องควำมปลอดภัยที่พบนั้นเหมือนกับข้อมูลเรื่องควำมปลอดภัยในผู้ป่วยผู้ใหญ่
4.9 กำรได้รบั ยำเกินขนำด
ได้มีกำรให้ยำจนถึง ขนำด 8,000 มิลลิกรัม (ยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบอย่ำงละ 4,000 มิลลิกรัม หรือประมำณ 7 เท่ำของ
ขนำดยำที่แนะนำให้ใช้) ในกำรศึกษำวิจัยทำงคลิ นิกต่ำงๆ และสำหรับกำรให้ยำขนำด ขนำด 8,000 มิลลิกรัมทำงหลอดเลือดด ำไม่
พบข้อกังวลเครื่องควำมปลอดภัยที่แตกต่ำงจำกขนำดยำที่แนะนำให้ใช้แต่อย่ำงใด
ไม่มียำที่เฉพำะเจำะจงสำหรับใช้รักษำอำกำรได้รับยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบเกินขนำด กำรรักษำอำกำรได้รับยำเกินขนำด
ควรประกอบด้วยมำตรกำรประคับประคองทั่วไป รวมถึงกำรเฝ้ำติดตำมค่ำสัญญำณชีพ และกำรเฝ้ำสังเกตสถำนะทำงคลินิกของ
ผู้ป่วย

5 คุณสมบัตทิ ำงด้ำนเภสัชวิทยำ
5.1

คุณสมบัตทิ ำงด้ำนเภสัชพลศำสตร์

ยำคำซิริวิแมบ:
กำรแบ่งกลุ่มฤทธิ์ยำตำมทำงเภสัชวิทยำในกำรรักษำ: ยังไม่มีกำรกำหนด

รหัส ATC : ยังไม่มีกำรกำหนด

ยำอิมดีวิแมบ:
กำรแบ่งกลุ่มฤทธิ์ยำตำมทำงเภสัชวิทยำในกำรรักษำ: ยังไม่มีกำรกำหนด

รหัส ATC : ยังไม่มีกำรกำหนด

กลไกกำรออกฤทธิ์
ยำคำซิ ริ วิแ มบ (IgG1κ) และยำอิ มดี วิแ มบ (IgG1λ) ) คื อโมโนโคลนอลแอนติ บ อดี ข องมนุ ษย์ ส องชนิ ด ที่ ผ ลิ ต โดยเทคโนโลยี
recombinant ซึ่งยังไม่ถูกปรับเปลี่ยนใน Fc regions ยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบจะจับตัวกับเอพิโทปที่ไม่ซ้อนทับกันของ
receptor binding domain (RBD) ของ spike protein ของเชื้อ SARS-CoV-2 ซึ่งออกฤทธิ์ขัดขวำงไม่ให้ RBD จับตัวกับ ACE2
receptor ของมนุษย์ จึงป้องกันกำรติดเชื้อได้
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กำรออกฤทธิ์ต้ำนไวรัสในหลอดทดลอง
ในกำรทดสอบ SARS-CoV-2 virus neutralisation assay ใน Vero E6 cells พบว่ำยำคำซิริวิแมบ, ยำอิมดีวิแมบ และยำคำซิริ วิ
แมบและยำอิมดีวิแ มบที่ ให้ร่ วมกั น มีกำรลบล้ำงฤทธิ์ข องเชื้ อ SARS-CoV-2 (USA-WA1/2020 isolate) โดยมีค่ำ EC50 เท่ำกั บ
37.4 pM (0.006 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร), 42.1 pM (0.006 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) และ 31.0 pM (0.005 ไมโครกรัม/มิลลิ ลิ ต ร)
ตำมลำดับ
กำรดื้อยำต้ำนไวรัส
อำจมีควำมเสี่ยงที่กำรรักษำอำจล้มเหลวเนื่องจำกกำรเกิดไวรัสสำยพันธุ์ใหม่ๆ ซึ่งดื้อยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบที่นำมำให้
พร้อมกัน
ได้มีกำรประเมินควำมแรงในกำรลบล้ำงฤทธิ์ของยำคำซิริวิแมบอย่ำงเดียว, ยำอิมดีวิแมบอย่ำงเดียว และยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิ
แมบที่ให้ร่วมกัน กับ S protein ชนิดต่ำงๆ รวมถึงสำยพันธุ์ SARS-CoV-2 ชนิดที่น่ำกังวล (VOC)/น่ำสนใจ (VOI) ซึ่งมีข้อมูลเป็ นที่
ทรำบกัน, ชนิดที่พบในกำรศึกษำภำวะกลำยพันธุ์เอำตัวรอดของเชื้อไวรัสในหลอดทดลอง (in vitro) และชนิดจำกข้อมูลจีโนมเชื้ อ
SARS -CoV-2 ที่มีอยู่ในแหล่งข้อมูลสำธำรณะที่ได้รับมำจำก Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID) จึงได้
มีกำรคำดกำรณ์ว่ำยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบจะยังคงระดับกำรออกฤทธิ์ต่อ S protein ชนิดที่น่ำกังวล/น่ำสนใจเหล่ำนี้ ดู
ตำรำงที่ 4
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ตำรำงที่ 4:

ข้อมูล กำรลบล้ำงฤทธิ์อนุภำคที่มีลักษณะคล้ำยไวรัส (VLP) ซึ่ง ถูกทำให้เป็นอนุภำคไวรัสเทียม (pseudovirus)
ขึ้นมำสำหรับ Full Sequence หรือกำรแทนที่ S-Protein ของเชือ้ SARS-CoV-2 ที่สำคัญๆจำก S protein ชนิด
ที่น่ำกังวล/น่ำสนใจเมื่อทดสอบกับยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิ แมบอย่ำงเดียวหรือสองชนิดร่วมกัน
ควำมไวของเชื้อต่อยำ
สำยพันธุท์ ี่มกี ำรแทนที่
กำรแทนทีใ่ นตำแหน่งที่
ควำมไวของเชื้อต่อ ควำมไวของเชื้อต่อ
คำซิ
ร
ว
ิ
แ
ิ
มบและยำอิ
ม
กรดอะมิโนของ Spike
สำคัญๆ ทีไ่ ด้รบั กำร
ยำคำซิริวแิ มบอย่ำง ยำอิมดีวแิ มบอย่ำง
ดีวิแมบทีใ่ ห้ร่วมกัน
Protein
ทดสอบ
เดียวลดลง
เดียวลดลง
ลดลง

B.1.1.7 (สำยพันธุ์สหรำช
อำณำจักร/อัลฟำ)

Full S protein ก

ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงง

B.1.351 (สำยพันธุ์
แอฟริกำใต้/เบตำ)

Full S proteinข

ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงง

P.1 (สำยพันธุ์บรำซิล/
แกมมำ)

Full S proteinค

B.1.427/B.1.429 (สำย
พันธุ์แคลิฟอร์เนีย/เอปซิ
ลอน)

L452R

B.1.526 (สำยพันธุ์
นิวยอร์ก/ไอโอตำ)จ

E484K

B.1.617.1/B.1.617.3
(สำยพันธุ์อินเดีย/แคปปำ)

L452R+E484Q

B.1.617.2 / AY.3 (สำย
พันธุ์อินเดีย/เดลตำ)

L452R+T478K

AY.1/AY.2ฉ
(สำยพันธุ์อินเดีย/เดลตำ
[+K417N])

K417N+L452R+

ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงง
ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงง

ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงง
ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงง
ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงง

R346K, E484K,

(สำยพันธุ์โคลัมเบีย/มิว)

N501Y

C.37 (สำยพันธุ์เปรู/แรม
ดำ)

L452Q+F490S

ไม่มีกำร
เปลี่ยนแปลงง

45 เท่ำ

ไม่มีกำร
เปลี่ยนแปลงง

418 เท่ำ

ไม่มีกำร
เปลี่ยนแปลงง

ไม่มีกำร
เปลี่ยนแปลงง

ไม่มีกำร
เปลี่ยนแปลงง

25 เท่ำ

ไม่มีกำร
เปลี่ยนแปลงง

7 เท่ำ

ไม่มีกำร
เปลี่ยนแปลงง

ไม่มีกำร
เปลี่ยนแปลงง

ไม่มีกำร
เปลี่ยนแปลงง

ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงง
9 เท่ำ

T478Kค

B.1.621/B.1.621.1

ไม่มีกำร
เปลี่ยนแปลงง

ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงง
ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงง

ไม่มีกำร
เปลี่ยนแปลงง

23 เท่ำ

ไม่มีกำร
เปลี่ยนแปลงง

ไม่มีกำร
เปลี่ยนแปลงง

ไม่มีกำร
เปลี่ยนแปลงง

ก.

ได้มีกำรทดสอบอนุภำคที่มีลักษณะคล้ำยไวรัส (VLP) ซึ่งถูกทำให้เป็นอนุภำคไวรัสเทียมขึ้นมำที่แสดงออก spike protein สำยพันธุ์ต่ำงๆ ทั้งหมด กำรเปลี่ยนแปลง
ต่อไปนี้ไปจำก spike protein ของไวรัสสำยพันธุ์ดั้งเดิม (wild-type) พบได้ในสำยพันธุ์ del69-70, del145, N501Y, A570D, D614G, P681H, T716I, S982A,
D1118H
ข.
ได้มีกำรทดสอบ VLP ซึ่งถูกทำให้เป็นอนุภำคไวรัสเทียมขึ้นมำที่แสดงออก spike protein สำยพันธุ์ต่ำงๆ ทัง้ หมด กำรเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ไปจำก spike protein
ของไวรัสสำยพันธุ์ดั้งเดิม (wild-type) พบได้ในสำยพันธุ์ D80Y, D215Y, del241-243, K417N, E484K, N501Y, D614G, A701V
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ค.

ได้มีกำรทดสอบอนุภำคที่มีลักษณะคล้ำยไวรัส (VLP) ซึ่งถูกทำให้เป็นอนุภำคไวรัสเทียมขึ้นมำที่แสดงออก spike protein สำยพันธุ์ต่ำงๆ ทั้งหมด กำรเปลี่ยนแปลง
ต่อไปนี้ไปจำก spike protein ของไวรัสสำยพันธุ์ดั้งเดิม (wild-type) พบได้ในสำยพันธุ์ L18F, T20N, P26S, D138Y, R190S, K417T, E484K, N501Y, D614G,
H655Y, T1027I, V1176F
ง.
ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง: ควำมไวของเชื้อต่อยำลดลง ≤ 5 เท่ำ
จ.
เชื้อสำยพันธุ์นิวยอร์กที่ตรวจแยกได้บำงตัวพบกำรแทนที่ในตำแหน่ง E484K (ณ เดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564)
ฉ
ชื่อที่รับรู้โดยทั่วไปคือ เดลตำพลัส
*ชนิ ด ที่ น่ ำ สนใจ/น่ ำ กั ง วลตำมที่นิ ย ำมโดยศู น ย์ ค วบคุม และป้อ งกั น โรคแห่ง ชำติ ส หรัฐ อเมริก ำ ( CDC, 2021) {https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/variants/variant-info.html}

อนึ่ง ยังไม่ทรำบควำมสำมำรถในกำรลบล้ำงฤทธิ์เชื้อไวรัสสำยพันธุ์ใหม่ๆ ตั้งแต่ โอไมครอน (omicron) เป็นต้นมำ
ดูตำรำงที่ 5 สำหรับรำยกำรทั้งหมดของเชื้อกลำยพันธุ์จำกเชื้อ SARS-CoV-2 จริง ซึ่งเป็นเชื้อกลำยพันธุ์ที่น่ำกังวล/น่ำสนใจ ซึ่ง
ได้รับกำรประเมินหำควำมไวของเชื้อต่อยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบอย่ำงเดียวและเมื่อให้ยำสองชนิดร่วมกัน
ตำรำงที่ 5:
ข้อมูลกำรลบล้ำงฤทธิ์สำหรับเชือ้ กลำยพันธุ์ของเชือ้ SARS-CoV-2 จริงเมือ่ ทดสอบกับยำคำซิรวิ ิแมบหรือยำอิมดีวิ
แมบอย่ำงเดียว หรือเมื่อทดสอบกับยำสองชนิดร่วมกัน
สำยพันธุท์ ี่มกี ำรแทนที่ ควำมไวของเชื้อต่อยำคำซิรวิ -ิ
ควำมไวของเชื้อต่อยำคำซิรวิ -ิ ควำมไวของเชื้อต่อยำอิมดีว-ิ
กรดอะมิโนของ Spike
แมบและยำอิมดีวแิ มบทีใ่ ห้
แมบอย่ำงเดียวลดลง
แมบอย่ำงเดียวลดลง
Protein
ร่วมกันลดลง
B.1.1.7 (สำยพันธุ์สหรำช
อำณำจักร/อัลฟำ)

ก

ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงก

B.1.351 (สำยพันธุ์
แอฟริกำใต้/เบตำ)

ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงก

P.1 (สำยพันธุ์บรำซิล/
แกมมำ)

ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงก

B.1.617.1 (สำยพันธุ์
อินเดีย/แคปปำ)

ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงก

B.1.617.2 (สำยพันธุ์
อินเดีย/เดลตำ)

ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงก

ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงก

ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงก

5 เท่ำ

ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงก

371 เท่ำ

ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงก

6 เท่ำ

ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงก

ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงก

ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงก

ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง: ควำมไวของเชื้อต่อยำลดลง ≤ 5 เท่ำ

ประสิทธิภำพในทำงคลินิก

กำรรักษำโรค COVID-19
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กำรศึกษำวิจัยทำงคลินิกระยะที่ 3 (COV-2067) เป็นกำรศึกษำวิจัยแบบสุ่ม ปกปิดข้อมูลทั้งสองด้ำน ควบคุมด้วยยำหลอก ซึ่งทำ
กำรประเมินยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบ (ยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบ) เพื่อกำรรักษำอำสำสมัครที่เป็น COVID-19 (เป็น
ผู้ป่วยที่มีอำกำรแสดงและผลตรวจหำเชื้อ SARS-CoV-2 โดยวิธี RT-qPCR เป็นบวก) ที่ไม่ต้องให้ออกซิเจนเสริมเพื่อกำรรักษำโรค
ในโครงกำรวิจัย COV-2067 ซึ่งเป็นกำรวิจัยระยะที่ 3 ในอำสำสมัครที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 และมีอำกำรภำยใน
7 วัน ได้ถูกเลือกสุ่มเข้ำกลุ่มที่ได้รับ ยำคำซิริวิแมบ 600 มิลลิกรัมและยำอิมดีวิแมบ 600 มิลลิกรัมชนิดหยดยำเข้ำทำงหลอดเลื อด
ดำจำนวนหนึ่งครั้ง (จำนวน = 1,347), ยำคำซิริวิแมบ 1,200 มิลลิกรัมและยำอิมดีวิแมบ 1,200 มิลลิกรัมชนิดหยดยำเข้ำทำงหลอด
เลือดดำจำนวนหนึ่งครั้ง (จำนวน = 2,036) หรือกลุ่มที่ได้รับยำหลอก (จำนวน = 2,009)
ในโครงกำรวิจัย COV-2067 ซึ่งเป็นกำรวิจัยระยะที่ 3 ในอำสำสมัครที่มีปัจจัยเสี่ยงอย่ำงน้อย 1 ข้อที่สำมำรถนำไปสู่ภำวะกำรติด
เชื้อที่มีควำมรุนแรงขึ้น (ได้แก่ ผู้ที่มีอำยุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป,มีภำวะอ้วน BMI ≥ 30 kg/m2,มีโรคประจำตัวที่เกี่ยวเนื่องกับหลอดเลือด
และหัวใจ,ควำมดันโลหิตสูง,โรคปอดเรื้อรัง รวมถึง โรคหอบหืด ,เบำหวำนชนิดที่ 1 และ 2 ,โรคไตเรื้อรัง รวมทั้งผู้ที่ฟอกเลือด,โรค
ตับเรื้อรัง,ผู้ที่ตั้งครรภ์ และภูมิคุ้มกันบกพร่อง) โดยอำยุเฉลี่ยของอำสำสมัครจะอยู่ที่ 50 ปี (โดยอำสำสมัครร้อยละ 13.1 มีอำยุ
ตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป), อำสำสมัครร้อยละ 51.4 เป็นเพศหญิง โดยคุณลักษณะด้ำนประชำกรทั่วไปและคุณลักษณะของโรคที่ baseline
พบว่ำมีควำมสมดุลดีทั่วทั้งกลุ่มที่ได้รับยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบ และกลุ่มที่ได้รับยำหลอก
จุ ด ยุ ติ ห ลั กของกำรศึกษำ ได้ แ ก่ จำนวนอำสำสมั ค รที่ ต้ องเข้ ำรับ กำรรักษำเป็นผู้ ป่ วยใน (Hospitalization) อั นเนื่ องมำกจำก
COVID-19 ตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไป หรือกำรเสียชีวิตจำกทุกสำเหตุ ตลอดระยะเวลำไปจนถึงวันที่ 29
ตำรำงที่ 6 : สรุปผลลัพธ์ทสี่ ำคัญของกำรศึกษำทำงคลินกิ ระยะที่ 3 จำกกำรศึกษำ COV-2067
1,200 มิลลิกรัม IV
ยำหลอก
2,400 มิลลิกรัม IV
ยำหลอก
จำนวน=1,192
จำนวน=1,193
จำนวน=1,812
จำนวน=1,790
ผู้ปว่ ยทีเ่ ข้ำรับกำรรักษำเป็นผูป้ ว่ ยในซึง่ เกีย่ วข้องกับ COVID-19 ตัง้ แต่ 1 ครัง้ ขึน้ ไป หรือทีเ่ สียชีวติ ไปจนถึงวันที่ 29
กำรลดลงของควำมเสี่ยง
72.5%
70.9%
(p=0.0024)
(p<0.0001)
จำนวนผู้ป่วยที่เกิดเหตุกำรณ์
11 (0.9%)
40 (3.4%)
23 (1.3%)
78 (4.4%)
mFAS: modified full analysis set รวมถึงกลุ่มตัวอย่ำงที่มีผลกำรตรวจ SARS-CoV-2 จำก nasopharyngeal (NP) swab ด้วยเทคนิค RT-qPCR เป็นบวก ที่มีกำร
สุ่มและมีปัจจัยเสี่ยงอย่ำงน้อยหนึง่ อย่ำงสำหรับ กำรเกิดอำกำรโรค COVID-19 ทีร่ ุนแรง

จำกกำรศึกษำที่มีกำรจดบันทึกอำกำรในแต่ละวันของผู้ป่วย พบว่ำเวลำที่อำกำรดีขึ้นโดยเฉลี่ยลดลงจำก 13 วันในผู้ป่วยที่ใช้ยำ
หลอก เหลือ 10 วันในผู้ป่วยที่ได้รับยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบ ได้รับยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบ (p<0.0001)

กำรป้องกันโรค COVID-19
ข้อมูลจำกโครงกำรวิจัย COV-2069 ซึ่งเป็นกำรศึกษำแบบสุ่ม ปกปิดข้อมูลทั้งสองด้ำน ควบคุมด้วยยำหลอก เพื่อศึกษำเปรียบเทียบ
กำรให้ยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบแบบโดยกำรฉีดเข้ำชั้นใต้ผิวหนั งกับกำรให้ยำหลอก ในกำรป้องกันโรค COVID-19 ในผู้สัมผัส
ในครัวเรือนที่มีกำรสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อ SARS-CoV-2 (ผู้ป่วยรำยแรก) ที่ไม่แสดงอำกำรและไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกัน SARS-CoV-2
มำก่อน
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อำสำสมัครถูกสุ่มเลือกในอัตรำส่วน 1:1 เพื่อเข้ำรับยำคำซิริวิแมบและยำอิมดี วิแมบหรือยำหลอกภำยใน 96 ชั่วโมงหลังจำกเก็บ
ตัวอย่ำงสิ่งส่งตรวจหำเชื้อ SARS-CoV-2 ที่มีผลตรวจเป็นบวกของผู้ป่วยรำยแรก
อำสำสมัครที่มีผลตรวจหำเชื้อ SARS-CoV-2 โดยวิธี RT-qPCR เป็นลบที่ baseline ได้เข้ำร่วมกลุ่มเอ (2069-A) ส่วนอำสำสมัครที่
มีผลตรวจหำเชื้อ SARS-CoV-2 โดยวิธี RT-qPCR เป็นบวกได้เข้ำร่วมกลุ่มบี

กลุ่มเอ
กลุ่มประชำกรเพื่อกำรวิเครำะห์ปฐมภูมิประกอบด้วยอำสำสมัครที่มีผลตรวจหำเชื้อ SARS-CoV-2 โดยวิธี RT-qPCR เป็นลบ และมี
ผลตรวจ seronegative ที่ baseline อำสำสมัครที่ มีผ ลตรวจ seropositive หรือที่มีผลตรวจทำงซี รั มวิ ทยำที่ baseline ซึ่งไม่
สำมำรถระบุผลได้แน่ชัด/ขำดหำยไป ได้ถูกคัดออกจำกกำรวิเครำะห์ประสิทธิผลปฐมภูมิ
สำหรับกลุ่มประชำกรเพื่อกำรวิเครำะห์ปฐมภูมิที่ baseline พบว่ำอำยุมัธยฐำนของอำสำสมัครอยู่ที่ 44 ปี (โดยอำสำสมัครร้อยละ
9 มี อำยุ ตั้ ง แต่ 65 ปี ขึ้ นไป), อำสำสมั ค รร้ อยละ 54 เป็ นเพศหญิ ง คุ ณ ลั กษณะด้ ำนประชำกรทั่ วไปและคุ ณลั กษณะของโรคที่
baseline พบว่ำมีควำมสมดุลดีทั่วทั้งกลุ่มที่ได้รับยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบ และกลุ่มที่ได้รับยำหลอก
จุดยุติหลักด้ำนประสิทธิภำพในกลุ่มประชำกรเพื่อกำรวิเครำะห์ปฐมภูมิเป็นสัดส่วนของอำสำสมัครที่เกิดกำรติดเชื้อ SARS-CoV-2
ชนิดแสดงอำกำรที่มีกำรยืนยันโดยวิธี RT qPCR ตลอดระยะเวลำไปจนถึงวันที่ 29 ในกลุ่มประชำกรกลุ่มนี้ พบว่ำมีกำรลดลงของ
ควำมเสี่ยงที่จะเกิดกำรติดเชื้อ SARS-CoV-2 ในอำสำสมัครที่ได้รับยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบอย่ำงมีนัยสำคัญในทำงสถิติ
81% เมื่อเปรียบเทียบกับอำสำสมัครที่ได้รับยำหลอก ผลกำรวิเครำะห์ควำมไวในอำสำสมัครที่มีผลตรวจหำเชื้อ SARS-CoV-2 โดย
วิธี RT-qPCR เป็นลบที่ baseline โดยไม่คำนึงถึงสถำนะผลกำรตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อ SARS-CoV-2 (seropositive) ที่ baseline
แสดงถึงควำมเสี่ยงที่จะเกิดกำรติดโรค COVID-19 ที่ลดลงร้อยละ 82 อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ ในกลุ่มอำสำสมัครที่ได้รับยำคำซิริวิ
แมบและยำอิมดีวิแมบ เทียบกับกลุ่มที่ได้รับยำหลอก
ตำรำงที่ 7:

ผลลัพธ์ทสี่ ำคัญในโครงกำรวิจยั COV-2069, กลุ่มเอ
คำซิรวิ แิ มบและอิมเดวิแมบ

ยำหลอก

(ยำขนำด 1,200 มิลลิกรัม
สำหรับให้ยำครั้งเดียว)
กลุม่ ประชำกรทีท่ ำกำรวิเครำะห์ปฐมภูมิ: Seronegative ที่ Baseline

จำนวน = 753

จำนวน = 752

ควำมเสีย่ งทีจ่ ะติดโรค COVID-19
ตลอดระยะเวลำไปจนถึงวันที่ 29 (จุดยุตหิ ลัก)
กำรลดลงของควำมเสี่ยง

81%
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คำซิรวิ แิ มบและอิมเดวิแมบ

ยำหลอก

(ยำขนำด 1,200 มิลลิกรัม
สำหรับให้ยำครั้งเดียว)
(Adjusted Odds ratio, p-value) 1
จำนวนของผู้ที่มีเหตุกำรณ์

(0.17; p < 0.0001)
11 (1.5%)

59 (7.8%)

1

ค่ำควำมเชื่อมั่น (CI) ที่ p-value ขึ้นอยู่กับ Odds ratio (กลุ่มคำซิริวิแมบและอิมเดวิแมบเทียบกับกลุ่มยำหลอก) ใช้แบบจำลองกำรถดถอยโลจิสติกกับ
fixed categorical effect ของกลุ่มบำบัด กลุ่มอำยุ (อำยุเป็นปี:≥12 ถึง<50 และ≥50) และภูมิภำค (สหรัฐฯ เทียบกับอดีตสหรัฐฯ)

กลุ่มบี
กลุ่มประชำกรเพื่อกำรวิเครำะห์ปฐมภูมิประกอบด้วยอำสำสมัครที่ไม่แสดงอำกำรซึ่งมีผลตรวจหำกำรติดเชื้อ SARS-CoV-2 โดยวิธี
RT-qPCR เป็นบวก และมีผลตรวจทำงน้ำเหลืองเป็น seronegative ที่ baseline
สำหรับกลุ่มประชำกรเพื่อกำรวิเครำะห์ปฐมภูมิที่ baseline พบว่ำอำยุมัธยฐำนของอำสำสมัครอยู่ที่ 40 ปี (โดยอำสำสมัครร้อยละ
11 มีอำยุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป), อำสำสมัครร้ อยละ 55 เป็นเพศหญิง คุณลักษณะด้ำนประชำกรทั่ วไปและคุณ ลั กษณะของโรคที่
baseline พบว่ำมีควำมสมดุลดีทั่วทั้งกลุ่มที่ได้รับยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบ และกลุ่มที่ได้รับยำหลอก
จุดยุติหลักด้ำนประสิทธิภำพในกลุ่มประชำกรเพื่อกำรวิเครำะห์ปฐมภูมิเป็นสัดส่ วนของอำสำสมัครที่เกิดกำรติดโรค COVID-19 ที่มี
กำรยืนยันโดยวิธี RT qPCR ตลอดระยะเวลำไปจนถึงวั นที่ 29 พบว่ำมีกำรลดลงของควำมเสี่ย งที่จะเกิดกำรติด โรค COVID-19
31% ในกลุ่มที่ได้รับยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบ เทียบกลุ่มที่ได้รับยำหลอก ในกำรวิเครำะห์ควำมไวซึ่งครอบคลุมอำสำสมัครที่
มี ผ ลตรวจ RT-qPCR เป็ นบวกที่ baseline ทุ กรำย โดยไม่ ค ำนึ ง ถึ ง สถำนะผลกำรตรวจหำแอนติ บ อดี ต่ อเชื้ อ SARS-CoV-2
(serostatus) ที่ baseline โดยพบว่ ำมี กำรลดลงของควำมเสี่ ย งที่ จะเกิ ด กำรติ ดเชื้ อ COVID-19 ที่ ยื นยั นโดยวิ ธี RT-qPCR ใน
อำสำสมัครที่ได้รับยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบ 35% เมื่อเปรียบเทียบกับอำสำสมัครที่ได้รับยำหลอก
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ตำรำงที่ 8:

ผลลัพธ์ทสี่ ำคัญในโครงกำรวิจยั COV-2069, กลุ่มบี
คำซิรวิ แิ มบและอิมเด
วิแมบ

ยำหลอก

(ยำขนำด 1,200
มิลลิกรัม สำหรับให้ยำ
ครั้งเดียว)
กลุม่ ประชำกรทีท่ ำกำรวิเครำะห์ปฐมภูมิ: Seronegative ที่ Baseline

จำนวน = 100

จำนวน = 104

ควำมเสีย่ งทีจ่ ะติดโรค COVID-19
กำรลดลงของควำมเสีย่ งโดยรวมตลอดระยะเวลำไปจนถึงวันที่ 29 (จุดยุตหิ ลัก)
กำรลดลงของควำมเสี่ยง

31%

(Odds ratio, p-value) 1

(0.54; p = 0.0380)

จำนวนผู้ที่มีเหตุกำรณ์

29 (29%)

44 (42.3%)

1

ค่ำควำมเชื่อมั่น (CI) ที่ p-value ขึ้นอยู่กับ Odds ratio (กลุ่มคำซิริวิแมบและอิมเดวิแมบเทียบกับกลุ่มยำหลอก) ใช้แบบจำลองกำรถดถอยโลจิสติกกับ
fixed categorical effect ของกลุ่มบำบัด กลุ่มอำยุ (อำยุเป็นปี:≥12 ถึง<50 และ≥50) และภูมิภำค (สหรัฐฯ เทียบกับอดีตสหรัฐฯ)

5.2 คุณสมบัตทิ ำงด้ำนเภสัชจลนศำสตร์
ทั้งยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบได้แสดงให้เห็นเภสัชจลนศำสตร์ (PK) ของยำที่มีลักษณะเป็นเส้นตรงและเป็นสัดส่วนกับขนำด
ยำรูปแบบกำรให้ยำทำงหลอดเลือดดำ (150 – 4000 มิลลิกรัมสำหรับโมโนโคลนอลแอนติบอดีแต่ละชนิด) และรูปแบบกำรให้ ยำ
ทำงใต้ผิวหนัง (300 – 600 มิลลิกรัมสำหรับโมโนโคลนอลแอนติบอดีแต่ละชนิด) ช่วงของขนำดยำที่ให้ในกำรศึกษำได้ถูกประเมินใน
กำรศึกษำ
ค่ำพำรำมิเตอร์ทำงเภสัชจลนศำสตร์ (PK) ซึ่งประกอบไปด้วย ระดับควำมเข้มข้นสูงสุดของยำในซีรั ม (ค่ำ Cmax )เฉลี่ย, บริเวณ
ด้ำนล่ำงของเส้นโค้งเวลำแสดงควำมเข้มข้ นของยำในพลำสมำจำกช่ วงเวลำ 0 ไปจนถึง 28 วันหลังจำกให้ยำ (AUC0-28), ควำม
เข้ มข้ นที่ พ บหลั ง จำกกำรให้ ย ำผ่ ำ นไป 28 วั น กล่ ำวคื อ ในวั นที่ 29 (C28) จะถู กนำมำเปรี ย บเที ย บหลั ง จำกได้ รั บ ยำ โดย
ค่ำพำรำมิเตอร์ทำงเภสัชจลนศำสตร์ (PK)ที่ได้มีดังนี้ หลังจำกให้ยำคำซิริวิแมบและยำอิมดี วิแมบ 1,200 มิลลิกรัม (ขนำด 600
มิลลิกรัมในแต่ละยำ) เข้ำทำงหลอดเลือดดำพร้อมกัน (182.7 มิลลิกรัม/ลิตร, 1,754.9 มิลลิกรัม·วัน/ลิตร, 37.9 มิลลิกรัม/ลิตร,
ตำมลำดับ สำหรับยำคำซิริวิแมบ และ 181.7 มิลลิกรัม/ลิตร, 1,600.8 มิลลิกรัม·วัน/ลิตร, 27.3 มิลลิกรัม/ลิตร,ตำมลำดับ สำหรับ
ยำอิมดีวิแมบ หรือ หลังจำกให้ยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบ (ขนำด 600 มิลลิกรัมในแต่ละยำ) เข้ำทำงชั้นใต้ผิวหนัง (52.5 7
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มิลลิกรัม/ลิตร, 1,121.7 มิลลิกรัม·วัน/ลิตร, 30.5 มิลลิกรัม/ลิตร, ตำมลำดับ สำหรับยำคำซิริวิแมบ และ 49.2 มิลลิกรัม/ลิตร,
1,016.9 มิลลิกรัม·วัน/ลิตร, 25.9 มิลลิกรัม/ลิตร,ตำมลำดับ สำหรับยำอิมดีวิแมบ)
สำหรับกำรป้องกันกำรติดเชื้อโดยให้ยำทำงหลอดเลือดดำและให้ยำเข้ำชั้นใต้ผิวหนัง โดยกำรบริหำรยำรำยเดือนจะเริ่มต้นด้วยยำคำ
ซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบ 600 มิลลิกรัม (ยำคำซิริวิแมบ 300 มิลลิกรัมและยำอิมดีวิแมบ 300 มิลลิกรัม) หลังจำกกำรได้รับ ขนำด
ยำเริ่ มต้ น 1,200 มิ ล ลิ กรั ม (ยำคำซิ ริ วิแ มบ 600 มิ ล ลิ กรั มและยำอิ มดี วิแ มบ 600 มิ ล ลิ กรั ม) ผลกำรจำลองเหตุ กำรณ์ เ ภสัช
จลนศำสตร์ของกลุ่มประชำกรได้พยำกรณ์ว่ำ ค่ำ Ctrough,ss มัธยฐำนที่พยำกรณ์ไว้ของยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบในซีรั มจะ
เหมือนกับค่ำควำมเข้มข้นเฉลี่ยของยำในซีรัมที่พบในวันที่ 29 สำหรับยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบ 1,200 มิลลิกรัม (ยำคำซิริวิ
แมบ 600 มิลลิกรัมและยำอิมดีวิแมบ 600 มิลลิกรัม) ชนิดฉีดเข้ำชั้นใต้ผิวหนังครั้งเดียว
กำรดูดซึมยำ
หลังจำกยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบให้ยำ 1,200 มิลลิกรัม (โมโนโคลนอลแอนติบอดีแต่ละชนิด 600 มิลลิกรัม) โดยกำรหยด
ยำเข้ำทำงหลอดเลือดดำหนึ่งครั้งพบว่ำมีควำมเข้มข้นในเลือดสูงสุด ณ เวลำที่สิ้นสุดกำรหยดยำ ค่ำโดยประมำณของมัธยฐำนของ
เวลำ (ช่วง) ที่ใช้ในกำรไปถึงระดับควำมเข้มข้นสูงสุดของยำในซีรัมของยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบ (Tmax) หลังจำกให้ยำคำซิ
ริวิแมบและยำอิมดีวิแมบ 1,200 มิลลิกรัม (โมโนโคลนอลแอนติบอดีแต่ละชนิด 600 มิลลิกรัม) โดยกำรฉีดยำเข้ำชั้นใต้ผิวหนังหนึ่ง
ครั้ง คือ 6.7 (3.4 - 13.6) วัน และ 6.6 (3.4 - 13.6) วันสำหรับยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบ ตำมลำดับ
หลังจำกที่มีกำรให้ยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบในรูปของกำรให้ยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบ 1,200 มิลลิกรัม (โมโนโคลนอล
แอนติบอดีแต่ละชนิด 600 มิลลิกรัม) โดยกำรฉีดยำเข้ำชั้นใต้ผิวหนังหนึ่งครั้ง พบว่ำยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบมีประมำณกำร
ค่ำชีว-ปริมำณออกฤทธิ์ของยำอยู่ที่ 71.8% และ 71.7% ตำมลำดับ
กำรกระจำยตัวของยำ
ปริมำณกำรกระจำยยำรวมที่ประมำณกำรโดยผ่ำนกำรวิเครำะห์เภสัชจลนศำสตร์ของกลุ่มประชำกร คือ 7.161 ลิตรและ 7.425
ลิตรสำหรับยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบ ตำมลำดับ
กำรแปรรูปทำงชีวภำพ
เนื่องจำกยำเป็นโมโนโคลนอลแอนติบอดีชนิด IgG1 ที่พบได้ในมนุษย์ ดังนั้นจึงคำดกำรณ์ว่ำยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบจะ
สลำยตัวกลำยเป็นเพปไทด์ขนำดเล็กและกรดอะมิโนผ่ำนทำงวิถีแคแทโบลิก (catabolic pathways) ในลักษณะเดียวกับแอนติบอดี
IgG ที่มีอยู่ในร่ำงกำย
กำรกำจัดยำ
หลังจำกได้รับยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบ 1,200 มิลลิกรัม (โมโนโคลนอลแอนติบอดีแต่ละชนิด 600 มิลลิกรัม) ค่ำเฉลี่ยของ
กำรระบุค่ำครึ่งชีวิตในกำรกำจัดยำขั้ นสุดท้ ำยและค่ ำกำรกำจั ดยำเท่ ำกับ 29.8 (16.4, 43.1) วัน ของยำคำซิริวิแมบ และ 26.2
(16.9, 35.6) วัน ของยำอิมดีวิแมบ
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กลุ่มผู้ป่วยเด็ก
อำสำสมัครวัยรุ่น (อำยุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปและน้ำหนักตัวตั้งแต่ 40 กิโลกรัมขึ้นไป) ได้ถูกคัดเลือกและรับเข้ำร่วมกำรศึ กษำวิ จัย
โครงกำรวิจัย COV-2067 ให้ยำ 1,200 มิลลิกรัม ทำงหลอดเลือดดำ ค่ำเฉลี่ยควำมเข้มข้นของระดับยำหลังได้รับกำรหยดยำและ
หลังจำกกำรได้รับยำ 28 วัน เท่ำกับ 172 ± 96.9 มิลลิกรัม/ลิตรและ 54.3 ± 17.7 มิลลิกรัม/ลิตร ตำมลำดับ ของยำคำซิริ วิแ มบ
และ 183 ± 101 มิลลิกรัม/ลิตร และ 45.3 ± 13.1 มิลลิกรัม/ลิตร ตำมลำดับของยำอิมดีวิแมบ
อำสำสมัครวัยรุ่น (อำยุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปและน้ำหนักตัวตั้งแต่ 40 กิโลกรัมขึ้นไป) ที่ไม่เคยติดเชื้อ SARS-CoV-2 ได้ถูกคัดเลือกและ
รับเข้ำร่วมกำรศึกษำวิจัย โครงกำรวิจัย COV-2069 ให้ยำ 1,200 มิลลิกรัม ทำงชั้นใต้ผิวหนัง ค่ำเฉลี่ยควำมเข้มข้นของระดับยำ
หลังจำกกำรได้รับยำ 28 วัน เท่ำกับ 44.9 ± 14.7 มิลลิกรัม/ลิตร ของยำคำซิริวิแมบ และ 36.5 ± 13.2 มิลลิกรัม/ลิตร ของยำอิมดี
วิแมบ
ยังไม่มีกำรศึกษำเภสัชจลนศำสตร์ของยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบกลุ่มผู้ป่วยเด็ก (อำยุต่ำกว่ำ 12 ปี)

กลุ่มผู้ป่วยสูงอำยุ
ในกำรวิเครำะห์เภสัชจลนศำสตร์ของกลุ่มประชำกร ไม่พบว่ำอำยุ (18 ถึง 96 ปี) เป็นตัวแปรร่วมที่มีนัยสำคัญต่อเภสัชจลนศำสตร์
ของยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบ

ผู้ที่มีกำรทำงำนของไตบกพร่อง
เป็นที่ทรำบกันว่ำยำคำซิริ วิแ มบและยำอิ มดี วิแมบจะไม่ มีกำรกำจัด ทำงไตอย่ ำงมีนัยส ำคัญ เนื่องจำกน้ ำหนั กโมเลกุล ของโมโน
โคลนอลแอนติบอดี (> 69 kDa)

ผู้ที่มีกำรทำงำนของตับบกพร่อง
เป็นที่ทรำบกันว่ำยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบจะไม่มีกำรกำจัดออกทำงตับอย่ำงมีนัยสำคัญ
5.3 ข้อมูลควำมปลอดภัยจำกกำรศึกษำในสัตว์ทดลอง
ยังไม่มีกำรศึกษำเรื่องควำมสำมำรถในกำรก่อมะเร็ง, กำรศึกษำภำวะควำมเป็นพิษต่อสำรพันธุกรรม และกำรศึกษำด้ำนพิษวิทยำต่อ
ระบบสืบพันธุ์กับยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบ สืบเนื่องจำกยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบเป็นแอนติบอดีจึงคำดว่ำอำจไม่มี
ควำมเป็นพิษต่อสำรพันธุกรรมหรือควำมสำมำรถในกำรก่ อมะเร็ง และในกำรศึกษำปฏิกิริยำข้ำมเนื้อเยื่อกับยำคำซิริวิแมบและ
ยำอิมดีวิแมบโดยใช้เ นื้อเยื่อของมนุ ษย์ผู้ ใหญ่ และของลิงโตเต็มวัย และเนื้อเยื่อตัวอ่ อนของมนุ ษย์ ไม่พบ กำรจับกันของยำและ
เนื้อเยื่อ
ในกำรศึกษำด้ำนพิษวิทยำในลิงแสม พบว่ำยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบ พบอำกำรที่เกิดขึ้นกับตั บซึ่งไม่ถือเป็นอำกำรไม่ พึ ง
ประสงค์ (กำรเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยชั่วขณะของ AST และ ALT)
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6 รำยละเอียดทำงเภสัชกรรม
6.1 รำยกำรตัวยำไม่สำคัญ
L-histidine
L-histidine monohydrochloride monohydrate
polysorbate 80
ซูโครส
น้ำสำหรับฉีด
6.2 ควำมไม่เข้ำกันของยำ
ยังไม่มีกำรศึกษำกำรเข้ำกันได้ของยำต่ำงชนิด ดังนั้นจึงห้ำมผสมผลิตภัณฑ์ยำชนิดนี้กับผลิตภัณฑ์ยำชนิดอื่น ๆ
6.3 อำยุของยำ
อำยุยำในขวด (vial) ที่ยังไม่ได้เปิดใช้ : 2 ปี
บรรจุภัณฑ์ร่วมขนำด 20 มิลลิลิตร สำหรับใช้หลำยครั้ง (multidose vial)
หลังจำกมีกำรเปิดใช้ยำครั้งแรก : หำกไม่ได้มีกำรใช้ยำในทันที สำมำรถเก็บน้ำยำในขวดได้นำน 16 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง (ไม่เกิน
25 องศำเซลเซียส) และเก็บได้นำน 48 ชั่วโมง เมื่อแช่เย็นที่อุณหภูมิ 2-8 องศำเซลเซียส กำรใช้ยำในนอกเหนือสภำวะกำรจัดเก็บ
และช่วงเวลำดังกล่ำว ถือเป็นควำมรับผิดชอบของผู้ใช้ยำ
บรรจุภัณฑ์ร่วมขนำด 6 มิลลิลิตร สำหรับใช้ครั้งเดียว (single-use vial)
หลังจำกมีกำรเปิดใช้ยำครั้งแรก : น้ำยำในขวดจำเป็นต้องนำไปใช้ในทันที ควรทิ้งน้ำยำที่เหลืออยู่ในขวดทั้งหมด
สำรละลำยเจือจำงสำหรับหยดทำงหลอดเลือดดำ
สำรละลำยที่อยู่ในขวดแก้วต้องทำให้เจือจำงก่อนนำไปให้ยำแก่ผู้ป่วย สำรละลำยสำหรับใช้หยดยำที่เตรียมเสร็จแล้วจะต้องนำไปใช้
ในทันที ข้อมูลควำมคงสภำพของยำในระหว่ำงใช้งำนในทำงเคมีและกำยภำพได้แสดงให้เห็นว่ำยำสำมำรถคงสภำพอยู่ได้เป็นเวลำ
20 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง (ไม่ เกิน 25 องศำเซลเซียส) และ 72 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 2-8 องศำเซลเซียส จำกกำรพิจำรณำด้ ำนจุ ล
ชีววิทยำ ควรใช้น้ำยำที่เตรียมสำหรับกำรหยดเข้ำหลอดเลือดดำในทันที หำกไม่สำมำรถบริหำรยำได้ ถือเป็นควำมรับผิดชอบของ
ผู้ใช้ยำต่อระยะเวลำและสภำวะกำรเก็บรักษำของน้ำยำที่เตรียมไว้ โดยไม่ควรเก็บนำนเกินกว่ำ 24 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 2-8 องศำ
เซลเซียส เว้นแต่น้ำยำที่เตรีย มได้มีกำรควบคุ มและตรวจสอบสภำพควำมปรำศจำกเชื้ อแล้ ว หำกเก็บในตู้เย็ น ให้นำถุง บรรจุ
สำรละลำยสำหรับใช้หยดยำเข้ำทำงหลอดเลือดดำไปวำงทิ้งไว้ให้ยำมีอุณหภูมิเท่ำกับอุณหภูมิห้องเป็นเวลำประมำณ 30 นำที ก่อน
นำมำหยดทำงหลอดเลือดดำให้แก่อำสำสมัคร
กำรจัดเก็บไซริงก์สำหรับกำรให้ยำเข้ำชั้นใต้ผิวหนัง
ไซริงก์ที่มีกำรเตรียมยำเรียบร้อยแล้วต้องนำมำฉีดเข้ำชั้นใต้ผิวหนังให้แก่อำสำสมัครในทันที ข้อมูลควำมคงสภำพของยำในระหว่ ำง
ใช้งำนในทำงเคมีและกำยภำพได้แสดงให้เห็นว่ำยำสำมำรถคงสภำพอยู่ได้เป็นเวลำ 24 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง (ไม่เกิน 25 องศำ
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เซลเซียส) และ 72 ชั่วโมงที่อุณ หภู มิ 2-8 องศำเซลเซีย ส หำกไม่ส ำมำรถบริ ห ำรยำได้ ถือเป็นควำมรับ ผิด ชอบของผู้ใ ช้ ย ำต่ อ
ระยะเวลำและสภำวะกำรเก็บรักษำของน้ำยำที่เตรียมไว้ โดยไม่ควรเก็บนำนเกินกว่ำ 24 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 2-8 องศำเซลเซียส เว้น
แต่น้ำยำที่เตรียมได้มีกำรควบคุมและตรวจสอบสภำพควำมปรำศจำกเชื้อแล้ว หำกเก็บในตู้เย็น ให้นำไซริงก์ไปวำงทิ้งไว้ให้ยำมี
อุณหภูมิเท่ำกับอุณหภูมิห้องเป็นเวลำประมำณ 10-15 นำที ก่อนนำมำฉีดให้แก่อำสำสมัคร
6.4

ข้อควรระวังพิเศษในกำรเก็บยำ

เก็บรักษำในตู้เย็น (2°C - 8°C)
ห้ำมแช่แข็ง
ห้ำมเขย่ำ
ห้ำมนำขวดยำออกมำจำกกล่องบรรจุที่ให้มำเพื่อป้องกันไม่ให้โดนแสง
สำหรับสภำพและเงื่อนไขกำรเก็บรักษำยำหลังจำกที่ทำให้เจือจำง ดูหัวข้อที่ 6.3
6.5

ลักษณะและส่วนประกอบของภำชนะบรรจุ

ยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบบรรจุในขวด (vial) ชนิดที่ 1 ลักษณะใส
บรรจุภัณฑ์แต่ละกล่องจะมีขวดจำนวน 2 ขวดต่อชุด ได้แก่:
สำรละลำยยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบ 120 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร สำหรับนำไปหยดหรือฉีด สำหรับใช้หลำยครั้ง (multidose
vial)
กล่องบรรจุขวดแก้วใสชนิดที่ 1 ขนำด 20 มิลลิลิตร จำนวนสองขวด ปิดด้วยจุกยำงผสมบิวทิล (butyl rubber stopper) หนึ่งขวด
บรรจุสำรละลำยยำคำซิริ วิแ มบขนำด 1,332 มิลลิกรัมสำรละลำย 11.1 มิลลิลิตร และหนึ่งขวดบรรจุสำรละลำยยำอิมดี วิแ มบ
1,332 มิลลิกรัมสำรละลำย 11.1 มิลลิลิตร
สำรละลำยยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบ 120 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร สำหรับนำไปหยดหรือฉีด สำหรับใช้ครั้งเดียว (single-use
vial)
กล่องบรรจุขวดแก้วใสชนิดที่ 1 ขนำด 6 มิลลิลิตร จำนวนสองขวด ปิดด้วยจุกยำงผสมบิวทิล (butyl rubber stopper) หนึ่งขวด
บรรจุ ส ำรละลำยยำคำซิ ริ วิแ มบขนำด 300 มิ ล ลิ กรั มปริ มำณ 2.5 มิ ล ลิ ลิ ต ร และหนึ่ ง ขวดบรรจุ ส ำรละลำยอิ มดี วิแ มบขนำด
300 มิลลิกรัมปริมำณ 2.5 มิลลิลิตร
6.6 ข้อควรระวังพิเศษในกำรกำจัดยำ
กำรเตรียมยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบสำหรับหยดยำเข้ำทำงหลอดเลือดดำ
ยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบต้องได้รับกำรเตรียมยำโดยบุคลำกรทำงกำรแพทย์โดยใช้เทคนิค ปรำศจำกเชื้อ ดังนี้
1. นำขวดยำของยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบออกมำจำกช่องเก็บในตู้เย็นและทิ้งไว้ให้ยำมีอุณหภูมิเท่ำกับอุณหภูมิห้ อง
เป็นเวลำประมำณ 20 นำทีก่อนกำรเตรียมยำ
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2.

3.

4.

5.
6.

- ห้ำมไม่ให้ยำถูกควำมร้อนโดยตรง
- ห้ำมเขย่ำขวดยำ
ตรวจสอบขวดยำที่บรรจุยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบด้วยสำยตำเพื่อหำสิ่งแปลกปลอมที่สำมำรถมองเห็นด้วยตำเปล่ำ
และสังเกตว่ำยำมีกำรเปลี่ยนสีหรือไม่ก่อนกำรให้ยำ หำกสังเกตเห็นสิ่งแปลกปลอมหรือพบว่ำยำมีกำรเปลี่ยนสี ให้ทิ้งยำ
ขวดดังกล่ำวเสียและนำขวดใหม่มำใช้แทน
- สำรละลำยยำในขวดแต่ละขวดควรมีลักษณะใสถึงขุ่นเล็กน้อย ไม่มีสีถึงสีเหลืองอ่อน
เตรียมถุงสำหรับใช้หยดยำแบบเข้ำหลอเลือดดำ [ทำจำกวัสดุ polyvinyl chloride (PVC) หรือ polyolefin (PO)] แบบ
พร้อมใช้ที่บรรจุสำรละลำยโซเดียมคลอไรด์ 0.9% สำหรับฉีด หรือสำรละลำยน้ำตำลเด็กซโทรส 5% สำหรับฉีด โดยอำจ
เป็นขนำด 50 มิลลิลิตร, 100 มิลลิลิตร, 150 มิลลิลิตร หรือ 250 มิลลิลิตร
ดูดยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบจำกขวดยำแต่ละชนิดในปริมำณที่เหมำะสมด้วยกระบอกฉีดยำที่ปรำศจำกเชื้อ และ
ฉีดลงในถุงสำหรับใช้หยดยำพร้อมใช้ซึ่งบรรจุสำรละลำยโซเดียมคลอไรด์ 0.9% สำหรับฉีด หรือสำรละลำยน้ำตำลเด็ กซ
โทรส 5% สำหรับฉีด (ดูหัวข้อ 4.2, ตำรำงที่ 1)
ค่อยผสมๆ สำรละลำยในถุงสำหรับหยดยำโดยกำรพลิกถุงกลับไปกลับมำ ห้ำมเขย่ำ
ยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบไม่มีส่วนผสมของสำรกันเสีย ดังนั้นต้องนำสำรละลำยสำหรับหยดยำที่เจือจำงแล้วมำหยด
ยำเข้ำทำงหลอดเลือดดำให้แก่อำสำสมัครในทันที
- ในกรณีที่ไม่สำมำรถนำไปให้ยำได้ในทันที ให้เก็บสำรละลำยยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบสำหรับใช้หยดยำเข้ำทำง
หลอดเลือดดำที่เจือจำงแล้วที่อุณหภูมิระหว่ำง 2 องศำเซลเซียส ถึง 8 องศำเซลเซียส เป็นเวลำไม่เกิน 36 ชั่วโมง หรือ
ที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 25 องศำเซลเซียส เป็นเวลำไม่เกิน 20 ชั่วโมง หำกเก็บในตู้เย็น ให้นำสำรละลำยสำหรับใช้หยด
ยำเข้ำทำงหลอดเลือดดำไปวำงทิ้งไว้ให้ยำมีอุณหภูมิเท่ำกับอุณหภูมิห้องเป็นเวลำประมำณ 30 นำที ก่อนนำมำหยด
เข้ำทำงหลอดเลือดดำให้แก่อำสำสมัคร

กำรให้ยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบโดยกำรหยดยำเข้ำทำงหลอดเลือดดำ
 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่แนะนำให้ใช้สำหรับกำรหยดยำเข้ำทำงหลอดเลือดดำเอำไว้ให้พร้อม ได้แก่
- ชุดอุปกรณ์สำหรับหยดยำ polyvinyl chloride (PVC), polyethylene (PE)-lined PVC หรือ polyurethane
(PU) infusion set
- ตัวกรองส่วนปลำยทำจำกวัสดุ polyethersulfone, polysulfone หรือ polyamide อยู่ภำยใน หรือติดตั้ง
เพิ่มเติมที่ปลอดเชื้อ รูตัวกรองมีขนำด 0.2 ไมครอน ถึง 5 ไมครอน สำหรับกำรหยดยำเข้ำทำงหลอดเลือดดำ
 ติดตั้งชุดอุปกรณ์สำหรับหยดยำเข้ำทำงหลอดเลือดดำเข้ำกับถุง IV bag
 เตรียมตั้งค่ำกำรทำงำนของชุดอุปกรณ์สำหรับหยดยำ
 หยดสำรละลำยสำหรับใช้หยดยำเข้ำทำงหลอดเลือดดำที่อยู่ในถุงจนหมดโดยใช้ปั๊มสำหรับให้ยำหรือแรงโน้มถ่วง ผ่ำนทำง
สำยยำงให้สำรน้ำเข้ำหลอดเลือดดำ (IV line) ที่มีตัวกรองส่วนปลำยทำจำกวัสดุ polyethersulfone, polysulfone หรือ
polyamide อยู่ภำยใน หรือติดตั้งเพิ่มเติม ที่ปลอดเชื้อภำย รูตัวกรองมีขนำด 0.2 ไมครอน ถึง 5 ไมครอน สำหรับกำร
หยดยำเข้ำทำงหลอดเลือดดำ
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 สำรละลำยสำหรับใช้หยดยำที่เตรียมไว้ไม่ควรนำไปหยดให้แก่ผู้ป่วยพร้อมกับยำชนิดอื่นใดก็ตำม โดยในขณะนี้ยังไม่มี
ข้อมูลเรื่องควำมสำมำรถในกำรใช้ร่วมกันได้ของยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบชนิดฉีดกับสำรละลำยและยำที่ให้ทำง
หลอดเลือดดำอื่น ยกเว้นสำรละลำยโซเดียมคลอไรด์ 0.9% สำหรับฉีด หรือสำรละลำยน้ำตำลเด็กซโทรส 5% สำหรับที่
สำมำรถใช้ร่วมกับยำทั้งสองชนิดนี้ได้
 หลังจำกหยดยำเข้ำทำงหลอดเลือดดำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ล้ำงสำยยำง (flush) โดยกำรฉีดด้วยสำรละลำยโซเดีย มคลอ
ไรด์ 0.9% หรือฉีดด้วยสำรละลำยน้ ำตำลเด็ กซโทรส 5% เพื่อให้สำมำรถนำส่งยำเข้ ำสู่ร่ ำงกำยผู้ป่ วยได้ต ำมขนำดที่
กำหนดไว้
 ผู้ป่วยต้องได้รับกำรเฝ้ำติดตำมอำกำรหลังกำรหยดยำเข้ำทำงหลอดเลือดดำ ตำมแนวเวชปฏิบัติของประเทศนั้น
กำรเตรียมยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบสำหรับฉีดเข้ำชั้นใต้ผิวหนัง
นำขวดบรรจุยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบออกมำจำกช่องเก็บในตู้เย็นและทิ้งไว้ให้ยำมีอุณหภูมิเท่ำกับอุณหภูมิห้องเป็น เวลำ
ประมำณ 20 นำทีก่อนกำรเตรียมยำ
ห้ำมไม่ให้ยำถูกควำมร้อนโดยตรง
ห้ำมเขย่ำขวดยำ
ตรวจสอบขวดยำที่บรรจุยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบด้วยสำยตำเพื่อหำสิ่งแปลกปลอมที่สำมำรถมองเห็นด้วยตำเปล่ำ และ
สังเกตว่ำยำมีกำรเปลี่ยนสีหรือไม่ก่อนกำรให้ยำ หำกสังเกตเห็นสิ่งแปลกปลอมหรือพบว่ำยำมีกำรเปลี่ยนสี ให้ทิ้งขวดยำดังกล่ำวเสีย
และนำขวดยำขวดใหม่มำใช้แทน สำรละลำยยำในขวดแต่ละขวดควรมีลักษณะใสถึงขุ่นเล็กน้อย ไม่มีสีถึงสีเหลืองอ่อน
1.

ควรเตรียมยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบโดยใช้ไซริงก์ในจำนวนที่เหมำะสม (ดูหัวข้อ 4.2, ตำรำงที่ 2) เตรียมไซริงก์พอลิ
โพรไพลีนขนำด 3 มิลลิลิตร หรือ 5 มิลลิลิตรพร้อมข้อต่อลูเออร์ (luer connection) และเข็มถ่ำยโอนเบอร์ 21

2.

ดูดยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบจำกขวดยำแต่ละชนิดในปริมำณที่เหมำะสมเข้ำสู่ ไซริงก์แต่ละกระบอก (ดูหัวข้อ 4.2,
ตำรำงที่ 2) เป็ นจำนวนทั้ ง หมด 4 กระบอกเพื่ อ ให้ ไ ด้ข นำดยำรวมทั้ ง สองชนิ ด 1,200 มิ ล ลิ กรั ม และจำนวนทั้ ง หมด 2
กระบอกเพื่อให้ได้ขนำดยำรวมทั้งสองชนิด 600 มิลลิกรัม ตำมลำดับ เก็บยำที่เหลืออยู่ในขวดทั้งหมดตำมคำแนะนำใน
หัวข้อ 6.3

3.

สำหรับกำรฉีดเข้ำชั้นใต้ผิวหนัง ให้เปลี่ยนเข็มถ่ำยโอนเบอร์ 21 เป็นเข็มถ่ำยโอนเบอร์ 25 หรือเบอร์ 27 แทน

4.

ผลิตภัณฑ์ยำชนิดนี้ไม่มีส่วนผสมของสำรกันเสีย ดังนั้น ต้องนำไซริงก์ที่มีกำรเตรียมยำเรียบร้อยแล้วมำฉีดเข้ำชั้นใต้ผิ วหนัง
ให้แก่อำสำสมัครในทันที ในกรณีที่ไม่สำมำรถนำไปให้ยำได้ในทันที ให้เก็บไซริงก์ที่มีสำรละลำยยำคำซิริวิแมบและยำอิมดี วิ
แมบที่เตรียมเสร็จแล้วไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิระหว่ำง 2 องศำเซลเซียส ถึง 8 องศำเซลเซียส เป็นเวลำไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือ
ที่อุณหภูมิห้องไม่เ กิ น 25 องศำเซลเซียส เป็นเวลำไม่เ กิ น 24 ชั่วโมง หำกเก็บในตู้เย็ น ให้นำไซริงก์ไ ปวำงทิ้ งไว้ใ ห้ ย ำมี
อุณหภูมิเท่ำกับอุณหภูมิห้องเป็นเวลำประมำณ 10-15 นำที ก่อนนำมำฉีดให้แก่อำสำสมัคร
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กำรให้ยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบโดยกำรฉีดเข้ำชั้นใต้ผิวหนัง
●

สำหรับกำรให้ยำคำซิริ วิแมบและยำอิ มดี วิแมบขนำด 1,200 มิลลิกรัม (ยำคำซิริวิแมบ 600 มิลลิกรัมและยำอิมดี วิแ มบ
600 มิลลิกรัม ) ให้เตรียมไซริงก์จำนวน 4 กระบอก (ดูหัวข้อ 4.2, ตำรำงที่ 2) และเตรียมยำสำหรับฉีดเข้ำชั้นใต้ผิวหนัง

●

ส ำหรั บ กำรให้ ย ำคำซิ ริ วิแมบและยำอิ มดี วิแมบขนำด 600 มิ ล ลิ กรั ม (ยำคำซิ ริ วิแ มบ 300 มิ ล ลิ กรั มและยำอิ มดี วิแมบ
300 มิลลิกรัม) ให้เตรียมไซริงก์จำนวน 2 กระบอก (ดูหัวข้อ 4.2, ตำรำงที่ 2) และเตรียมยำสำหรับฉีดเข้ำชั้นใต้ผิวหนัง

●

ฉีดยำชนิดฉีดเข้ำชั้นใต้ผิวหนังต่อเนื่องกันสองเข็ม โดยฉีดแต่ละเข็มต่ำงตำแหน่งกัน ได้แก่ บริเวณต้นขำ, ต้นแขนด้ำนนอก
หรือบริเวณหน้ำท้อง ยกเว้นบริเวณรัศมี 5 เซ็นติเมตรรอบสะดือ ควรหลีกเลี่ยงกำรฉีดยำบริเวณรอบๆ เอว

●

เมื่อต้องให้ยำชนิดฉีดเข้ำชั้นใต้ผิวหนัง ขอแนะนำให้บุคลำกรทำงกำรแพทย์ฉีดยำในบริเวณที่แตกต่ำงกันของหน้ำท้อง 4
ส่วน หรือบริเวณต้นขำ หรือต้นแขนด้ำนนอก เพื่อให้กำรฉีดยำคำซิริวิแมบและยำอิมดีวิแมบ 2.5 มิลลิลิตรเข้ำชั้นใต้ผิวหนัง
แต่ละเข็มอยู่ต่ำงตำแหน่งและห่ำงจำกกัน ห้ำมฉีดยำในบริเวณผิวหนังซึ่งมีอำกำรกดเจ็บ เป็นแผล มีรอยฟกช้ำ หรือเป็น
แผลเป็น

กำรกำจัดยำทิ้ง
ยำที่ยังไม่ได้ใช้หรือของเสียทั้งหมดต้องได้รับกำรกำจัดทิ้งโดยเป็นไปตำมข้อกำหนดของประเทศนั้น
ให้ปฏิบัติตำมข้อกำหนดต่อไปนี้เกี่ยวกับกำรใช้และกำรกำจัดทิ้งไซริงก์และสิ่งของมีคมอื่นๆ ที่ใช้ในทำงกำรแพทย์อย่ำงเคร่ง ครัด:
-

ห้ำมนำเข็มฉีดยำและไซริงก์มำใช้ซ้ำโดยเด็ดขำด
วำงเข็มฉีดยำและไซริงก์ที่ใช้แล้วทั้งหมดลงในภำชนะสำหรับทิ้งของมีคม (ภำชนะชนิดใช้แล้วทิ้งที่สำมำรถป้องกัน
กำรแทงทะลุ)

7 ผูร้ บั อนุญำต
นำเข้ำโดย บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด กรุงเทพฯ

8 เลขทะเบียนตำรับยำ
2C 2/64(NBC)

9 วันทีท่ ะเบียนได้รบั อนุมตั ิ
15 กรกฎำคม 2564
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10 วันทีป่ รับปรุงเอกสำร
พฤศจิกำยน 2564
โปรดอ่ำนรำยละเอียดจำกเอกสำรกำกับยำฉบับภำษำอังกฤษ
ผลิตโดยบริษัท บริษัท จีเนนเทค อิงค์ ฮิลส์โบโร โอเรกอน สหรัฐอเมริกำ
ผลิตโดยบริษัท คำตำเลนท์ อินเดียนำ แอลแอลซี บลูมิงตัน อินเดียนำ สหรัฐอเมริกำ
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