
MYRIN®แท็บเล็ต
(เอแทมบูทอล HCl-ไรแฟมพซิิน-ไอโซเนียซิด)

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ยา

MYRIN®, มิริน®FORTE

2. องค์ประกอบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

การรวมกันของ Ethambutol HCl, Rifampicin, Isoniazid เป็น:

MYRIN®, มิริน®FORTE

MYRIN .แต่ละอัน®แท็บเล็ตประกอบด้วย:

สารออกฤทธิ์ องค์ประกอบ

Ethambutol HCl 300 มก.

ไรแฟมพิซิน 150 มก.

ไอโซเนียซิด 75 มก.

มิริน®แท็บเล็ต Forte ประกอบด้วย:

สารออกฤทธิ์ องค์ประกอบ

Ethambutol HCl 275 มก.

ไรแฟมพิซิน 150 มก.

ไอโซเนียซิด 75 มก.

3. แบบฟอร์มเภสัช

แท็บเล็ต

4. รายละเอียดทางคลินิก

4.1. ตัวชี้วัดการรักษา

MYRIN®ระบไุว้ในการบําบัดแบบต่อเนื่องสําหรับผู้ป่วยรายใหม่และรายทีบ่ําบัดซํ้า ในประชากรทีท่ราบหรือสงสัยว่ามี
ระดับการดื้อยา Isoniazid สูง ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่อาจได้รับ MYRIN®การรักษาในระยะต่อเนื่องเป็นทางเลือกที่
ยอมรับไดส้ําหรับ Rifampicin และ Isoniazid
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4.2. ปรัชญาและวิธกีารบริหาร

MYRIN®ควรรับประทานก่อนอาหาร 1 ชั่วโมงหรือหลังอาหาร 2 ชั่วโมง หากเกิดการระคายเคืองในทางเดินอาหาร อาจ
รับประทานร่วมกับอาหารหรือยาลดกรด แต่ไม่ใช่ยาลดกรดที่มอีะลูมิเนียม

ปริมาณที่แนะนําและแนวทางการรักษาสําหรับวัณโรคขึ้นอยูก่ับประวัติการรักษาของผู้ป่วย การตอบสนองต่อการรักษา 
และความไวของไอโซเลต

ปริมาณที่เสนอ

ช่วงปริมาณยารายวันสําหรับยาสําคัญ 3 ชนิดที่แนะนําโดยหน่วยงานในการรักษาด้วยเคมีบําบัดระยะสั้น ได้แก่

Ethambutol 15 มก. – 25 มก./กก. ไรแฟมพิซิน 
10 มก./กก. สูงสุด 600 มก. ไอโซเนียซิด 5 มก. - 
10 มก./กก. สูงสุด 300 มก.

MYRIN .แต่ละอัน®แท็บเล็ตประกอบด้วย:
Ethambutol HCl 300 มก., ไรแฟมพซิิน 150 มก. และไอโซเนียซิด 75 มก.

ผู้ป่วยควรได้รับยาวันเดียวต่อไปนีห้นึ่งถึงสองชั่วโมงก่อนอาหาร. หนึ่งเม็ด/15กก. นํ้าหนักตัว.

อีกทางเลือกหนึ่ง อาจใชข้้อกําหนดขนาดยาต่อไปนี้
(คํานวณขนาดยาตามนํ้าหนักของผู้ป่วยเสมอ แนะนําให้ใชย้าแยกกันในกรณทีี่นํ้าหนักไม่เท่ากันกับขนาดยาคงที่)

ร่างกายผู้ป่วย
นํ้าหนัก (กิโลกรัม)

ระยะต่อเนื่อง

04 เดือนในกรณใีหม่

05 เดือนในกรณกีารรักษาซํ้า

MYRIN ®

30-39
40-54

55 ขึ้นไป

02 เม็ด
03 เม็ด
04 เม็ด

ปริมาณเด็ก

ประสิทธิภาพของชุดค่าผสมยังไม่ได้รับการจัดตั้งขึ้นในเด็ก และไม่ควรใช้ผลิตภัณฑน์ี้ในเด็กอายุตํ่ากว่า 13 ปีเนื่องจาก
ไม่ได้กําหนดเงื่อนไขทีป่ลอดภัยสําหรับการใช้งาน

ปริมาณผู้สูงอายุ

เช่นเดียวกับยาใดๆ ควรใช้ MYRIN . ด้วยความระมัดระวัง®เพื่อรักษาผู้ป่วยสูงอายุ

ภาวะไตไมเ่พียงพอ

Ethambutol สะสมในผู้ป่วยที่มภีาวะไตวาย หากการด้อยค่าของไตรุนแรงหรือหากผู้ป่วยได้รับยาอะเซทเิลเตอร์ช้า อาจ
จําเป็นต้องลดขนาดยาลง
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ตับไม่เพียงพอ

การปรับขนาดยา MYRIN®อาจจําเป็นในผู้ป่วยที่มีภาวะตับไม่เพียงพอหรือผู้ป่วยที่เป็นอะเซทเิลเตอร์ช้า ผู้ป่วยที่เป็นโรค
ตับเฉียบพลันหรือเรื้อรัง และผู้ป่วยทีเ่ป็นอะซิติเลเตอร์ช้าจะมีความเข้มข้นของไอโซไนอาซิดในซรีัมสูงกว่าและมีครึ่งชีวิต
ในซีรัมนานกว่าสําหรับไอโซไนอาซิด การกวาดล้างของ rifampicin ลดลงอย่างมีนัยสําคัญในผู้ป่วยโรคตับ

4.3. ข้อห้าม

MYRIN®
isoniazid หรือสารเพิ่มปริมาณใด ๆ ในผลิตภัณฑ์นี้

ไมค่วรใชใ้นผู้ป่วย กับ เป็นที่รู้จัก ภูมิไวเกินต่อ ethambutol, rifampicin หรือ

MYRIN®มีข้อห้ามในการปรากฏตัวของโรคพิษสุราเรื้อรัง, โรคประสาทอักเสบแก้วนําแสง,
หรือในผู้ป่วยทีรู่้จักโรคประสาทอักเสบ retrobulbar เว้นแต่แพทย์จะพิจารณาว่าอาจถูกนํามาใช้

ในที่ทีม่ีโรคดีซ่าน

MYRIN®ห้ามใชใ้นผู้ป่วยที่ไม่สามารถชื่นชมและรายงานผลข้างเคียงของภาพหรือการเปลี่ยนแปลงในการมองเห็น (เช่น
เด็กเล็กและผู้ป่วยทางจิตหรือโรคจิตเภท)

4.4. คําเตือนและข้อควรระวังพิเศษสําหรับการใช้งาน

มีรายงานของอาการข้างเคียงที่รุนแรงทางผิวหนัง (SCARs) เช่น Stevens-Johnson syndrome (SJS), toxic 
epidermal necrolysis (TEN), ปฏิกิริยาของยากับ eosinophilia และอาการทางระบบ (DRESS) และ AGEP) ยา
ต้านวัณโรค (ดูหัวข้อ4.8 ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค)์. หากผู้ป่วยมีผื่นทีผ่ิวหนัง ควรติดตามอย่างใกล้ชิดและต้อง
สงสัยว่ายาจะหยุดหากเกิดรอยโรค การระบุตัวยาเฉพาะนั้นทําไดย้าก เนื่องจากมีการกําหนดยาต้านวัณโรคหลายตัว
ควบคู่กันไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สําหรับ DRESS ซึ่งเป็น SCAR ทีคุ่กคามถึงชีวิตหลายระบบ เวลาในการเริ่มมีอาการอาจ
ยาวนานขึ้น DRESS คือการวินิจฉัยทางคลินิก และการนําเสนอทางคลินิกยังคงเป็นพื้นฐานสําหรับการตัดสินใจ การ
ถอนยาต้องสงสัยก่อนกําหนดเป็นสิ่งสําคัญเนื่องจากกลุ่มอาการเสียชีวิตและอวัยวะภายใน

การมีส่วนร่วม (เช่น ตับ ไขกระดูก หรือไต)

Ethambutol hydrochloride อาจทําให้การมองเห็นลดลงซึ่งอาจดูเหมือนจะเกิดจากโรคประสาทอักเสบเกี่ยวกับแก้ว
นําแสง / retrobulbar ผลกระทบนี้อาจเกี่ยวข้องกับขนาดยาและระยะเวลาในการรักษา ผลกระทบนีโ้ดยทั่วไปจะย้อน
กลับได้เมื่อเลิกใช้ยาทันที อย่างไรก็ตาม มรีายงานการตาบอดทีไ่ม่สามารถย้อนกลับได้ (ดูหัวข้อ4.8. ผลกระทบที่ไมพ่ึง
ประสงค)์.

มีรายงานความเป็นพิษต่อตับรวมถึงการเสียชีวิตด้วย พื้นฐานและควรทําการประเมินการทํางานของตับเป็นระยะ

Ethambutol มผีลเฉพาะกับดวงตา มันคือ
เข้ารับการตรวจจักษุแพทย์อย่างเต็มรูปแบบก่อนเริ่มการรักษาและเป็นระยะ ๆ ระหว่างการใหย้า นี้

ควรรวมถึงการมองเห็น สี การมองเห็น เส้นรอบวง และ
การส่องกล้องตรวจตา ในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางสายตา เช่น ต้อกระจก ภาวะตาอักเสบซํ้าๆ โรคประสาทอักเสบตา 
และโรคจอตาเสื่อมจากเบาหวาน การประเมินความเปลี่ยนแปลงในการมองเห็นยากขึ้น ในผู้ป่วยรายดังกล่าวควร
พิจารณาถึง

และอาจเสื่อมสภาพทางสายตาได้

, ดังนั้น, แนะนําว่า ทั้งหมดผู้ป่วย การเอาไป MYRIN®

ควร
การตรวจสอบ

ที่ ความสัมพันธร์ะหว่างผลประโยชน์ที่คาดหวัง จาก MYRIN®

การบริหาร (ดูหัวข้อ4.8. ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์).

ปัสสาวะ อุจจาระ นํ้าลาย เสมหะ และนํ้าตา อาจมีสแีดงอมส้มโดยส่วนประกอบ rifampicin ของ MYRIN®. 
คอนแทคเลนส์ชนิดอ่อนอาจเปื้อนถาวร
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เช่นเดียวกับยาที่มีฤทธิ์ใดๆ ควรทําการประเมินการทํางานของระบบอวัยวะเป็นระยะ รวมทั้งไต ตับ และเม็ดเลือดใน
ระหว่าง MYRIN®การบําบัด

การขาดสาร Pyridoxine มักพบในผู้ใหญ่ทีร่ับประทาน isoniazid ในปริมาณสูง อาจจําเป็นต้องรักษาด้วยวิตามิน B6 
ในปริมาณสูง

ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคระบบประสาทส่วนปลายอันเป็นผลมาจากภาวะทุพโภชนาการ การติดสุราเรื้อรัง หรือ
โรคเบาหวาน ควรได้รับยาไพริดอกซินเพิ่มเติม 10 มก. ต่อวัน ในกรณทีี่มาตรฐานด้านสุขภาพในชุมชนตํ่า ควรมีการนํา
เสนอเป็นประจํา

MYRIN®ควรให้การดูแลผู้ป่วยโรคลมชักด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากอาจทําใหเ้กิดอาการชัก หรือผู้ป่วยในภาวะ
โรคจิตที่มีลักษณะเป็นโรคจิตเภทหรือภาวะ hypomania

MYRIN®ควรใช้ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยเบาหวาน เนื่องจากการจัดการอาจทําไดย้ากขึ้น

MYRIN®อาจลดการมองเห็นและการมองเห็นสี ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการขับขี่และการใช้เครื่องจักร

ผู้ป่วยที่มีการทํางานของไตลดลงจําเป็นต้องลดขนาดยาตามทีก่ําหนดโดยระดับซีรัมของ ethambutol 
hydrochloride เนื่องจากไตหลักของการขับยานีค้ือไต

เช่นเดียวกับยาที่มีศักยภาพใดๆ ควรทําการประเมินการตรวจวัดพื้นฐานและเป็นระยะๆ ของการทํางานของระบบอวัยวะ 
ซึ่งรวมถึงไต ตับ และเม็ดเลือด

4.5. การโต้ตอบกับผลิตภัณฑย์าอื่น ๆ และรูปแบบอื่น ๆ ของการโต้ตอบ

ปฏิสัมพันธท์ี่เกี่ยวข้องกับ Ethambutol

การใช้ ethambutol ร่วมกับยาทีเ่ป็นพิษต่อระบบประสาทอื่น ๆ พร้อมกันอาจเพิ่มโอกาสในการเกิดพิษต่อระบบประสาท เช่น 
โรคประสาทอักเสบทีเ่กี่ยวกับตาและเส้นประสาทส่วนปลาย

ยาลดกรดทีม่ีอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ทําใหก้ารดูดซึมของเอทามบูทอลบกพร่อง

Ethambutol อาจทําปฏิกิริยากับ phentolamine (Rogitine) เพื่อกระตุ้นการทดสอบ pheochromocytoma ที่เป็นเท็จ

ปฏิสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับ Rifampicin

ไรแฟมพิซินได้รับการปฏิบัติเพื่อลดผลต้านการแข็งตัวของเลือดของยาประเภทคูมาริน ขอแนะนําให้วัดเวลา 
prothrombin ทุกวันหรือบ่อยเท่าทีจ่ําเป็นเพื่อสร้างและรักษาปริมาณ coumadin ทีต่้องการ

มีรายงานว่าความน่าเชื่อถือของยาคุมกําเนิดอาจได้รับผลกระทบในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยวัณโรคด้วย rifampicin 
ร่วมกับยาต้านวัณโรคอื่นอย่างน้อย 1 ชนิด ในกรณีเช่นนี้ อาจต้องพิจารณามาตรการคุมกําเนิดแบบอื่น

Rifampicin อาจเพิ่มการเผาผลาญของยาต่อไปนี้โดยการเหนี่ยวนําของเอนไซม์ microsomal ตับส่งผลให้ความเข้ม
ข้นของซีรั่มลดลง:
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Aminophylline, theophylline, sulphonylurea oral anti-diabetic agents, phenobarbital, systemic 
betaadrenergic blocking agents, chloramphenicol, clofibrate, corticosteroids, cyclosporin, 
dapsone, diazepam, digitalis glycosides, disopyramide, quinramidine, mexiletine , เวราพามิลใน
ช่องปาก

การใช้ clofazimine พร้อมกันส่งผลให้การดูดซึม rifampicin ลดลง ทําใหค้วามเข้มข้นของเวลาถึงจุดสูงสุดช้าลง 
และเพิ่มครึ่งชีวิต

ระดับการรักษาของ rifampicin แสดงให้เห็นว่าสามารถยับยั้งการตรวจทางจุลชีววิทยามาตรฐานของโฟเลตในซีรัม
และวิตามินบ1ี2. ต้องพิจารณาวิธีอื่นเมื่อพิจารณาโฟเลตและวิตามินบี12

ความเข้มข้นต่อหน้า rifampicin

Probenecid อาจแข่งขันกับ rifampicin สําหรับการดูดซึมของตับส่งผลให้การดูดซึมและ / หรือความเป็นพิษของ 
rifampicin เพิ่มขึ้นและยาวนานขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลทีไ่ด้คือไม่สอดคล้องกัน และไม่แนะนําใหใ้ช้โพรเบเนซิดพร้อมกัน
เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในซีรัม rifampicin

ปฏิสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับ Isoniazid

การใช้ isoniazid แบบเรื้อรังอาจลดการกวาดล้างในพลาสมาและยืดระยะเวลาของการกระทําของ alfentanil, 
coumarin, สารกันเลือดแข็งที่เป็นอนุพันธข์อง indandione, benzodiazepines, carbamazepine และ 
theophylline

การใช้ phenytoin ควรได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบในผูป้่วยทีไ่ด้รับ isoniazid พร้อมกัน Isoniazid อาจลด
การขับฟีนโิทอินหรืออาจเพิ่มผลของมัน

การใช้ยาพาราเซตามอลเรื้อรัง แอลกอฮอล์ ไรแฟมพซิิน และยาที่เป็นพิษต่อตับอื่นๆ พร้อมกัน อาจเพิ่มโอกาสในการ
เกิดพิษต่อตับที่เกิดจากไอโซไนอาซิด ยาลดกรดทีม่ีส่วนผสมของอลมูิเนียมอาจชะลอและลดการดูดซึมและความเข้มข้น
ของ isoniazid ในซีรัม

การรับประทานชีสบางชนิดพร้อมกัน เช่น สวิสหรือเชสเชียร์ หรือปลา เช่น ปลาทูน่าหรือซาร์ดีน อาจส่งผลใหม้ีอาการคัน
ที่ผิวหนัง หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นแรง หนาวสั่น และปวดศีรษะ ซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดจากการยับยั้งพลาสมาโมโนเอมีน ออกซิ
เดสและไดอามีนออกซิเดสโดย isoniazid ซึ่งรบกวนการเผาผลาญของ tyramine และ histamine ที่พบในปลาและ
ชีส

Glucocorticoid corticosteroids อาจเพิ่มการเผาผลาญของตับและ / หรือการขับ isoniazid

การใช้ยาไซโคลเซอรีน ไดซัลฟิแรม และยาที่เป็นพิษต่อระบบประสาทอื่นๆ พร้อมกัน อาจเพิ่มความเป็นพิษต่อระบบ
ประสาทส่วนกลาง

Isoniazid อาจเพิ่มการก่อตัวของสารฟลูออไรด์อนนิทรีย์อนินทรีย์ทีอ่าจเป็นพิษต่อระบบประสาทเมื่อใชค้วบคู่ไปกับ 
enflurane

ไม่แนะนําให้ใช้ isoniazid ร่วมกับ ketoconazole หรือ parenteral miconazole

อาจเกิดปฏิกิริยาเท็จบวกกับการทดสอบกลูโคสในปัสสาวะคอปเปอร์ซัลเฟต

4.6. ภาวะเจริญพันธุ์ การตั้งครรภ์ และให้นมบุตร

ส่วนประกอบของ MYRIN®มีผลทางเภสัชวิทยาที่เป็นอันตรายต่อการตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ ไม่มีข้อมูลเพียงพอ
จากการใช้ rifampicin, ethambutol และ isoniazid ในสตรีตั้งครรภ์ การศึกษาในสัตว์แสดงความเป็นพิษต่อระบบ
สืบพันธุ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับมนุษยไ์ม่เป็นทีรู่้จัก
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ไรแฟมพิซินแสดงให้เห็นว่าเป็นสารก่อมะเร็งในสัตว์ในปริมาณทีสู่งมาก เมื่อใหย้าในช่วงสองสามสัปดาหส์ุดท้ายของการ
ตั้งครรภ์ rifampicin อาจทําให้เกิดอาการตกเลือดหลังคลอดในแม่และทารกซึ่งอาจระบกุารรักษาด้วยวิตามินเค 
เนื่องจากมรีายงานว่า rifampicin ข้ามอุปสรรครกและปรากฏในเลือดจากสายสะดือ ทารกแรกเกิดของมารดาที่ไดร้ับ 
rifampicin ควรได้รับการสังเกตอย่างรอบคอบเพื่อหาหลักฐานของผลข้างเคียง

ไม่มีการศึกษาทีเ่พียงพอและมีการควบคุมอย่างดีในหญิงตั้งครรภ์ มีรายงานความผิดปกติเกี่ยวกับตาที่เกิดขึ้นในทารก
ที่เกิดจากสตรีที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านวัณโรค ซึ่งรวมถึง ethambutol hydrochloride ควรใช้ Ethambutol 
hydrochloride ในระหว่างตั้งครรภ์เฉพาะเมื่อผลประโยชน์นั้นเป็นตัวกําหนดความเสี่ยงทีอ่าจเกิดกับทารกในครรภ์

Ethambutol hydrochloride แสดงให้เห็นว่าเป็นสารก่อมะเร็งในหนูและกระต่ายที่ตั้งครรภ์เมื่อได้รับในปริมาณที่สูง 
เมื่อหนูหรือกระต่ายทีต่ั้งครรภ์ได้รับการรักษาด้วย ethambutol hydrochloride ปริมาณสูง อัตราการตายของ
ทารกในครรภเ์พิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่มนีัยสําคัญ (P>0.05) หนูเพศเมียที่ได้รับ ethambutol hydrochloride แสดง
อัตราการเจริญพันธุ์และขนาดครอกที่ลดลงเล็กน้อยแต่ไม่มีนัยสําคัญ (P>0.05)

ในทารกในครรภท์ี่เกิดจากหนูที่ได้รับ ethambutol hydrochloride ในปริมาณสูงในระหว่างตั้งครรภ์ พบว่ามีอุบัติ
การณข์องเพดานโหว่ ภาวะ exencephaly และความผิดปกติของกระดูกสันหลังตํ่า พบความผิดปกติเล็กน้อยของ
กระดูกคอในทารกแรกเกิดของหนูที่ได้รับการรักษาด้วย ethambutol hydrochloride ปริมาณสูงในระหว่างตั้ง
ครรภ์ กระต่ายทีไ่ด้รับ ethambutol hydrochloride ในขนาดสูงระหว่างตั้งครรภ์ทําใหเ้กิดทารกในครรภ์สองตัวทีม่ี 
monophthalmia ตัวหนึ่งมีปลายแขนขวาที่สั้นลงพร้อมกับข้อต่อข้อมือทวิภาคแีละอีกตัวมีปากกระต่ายและปากแหว่ง

มีรายงานว่า Isoniazid เป็นตัวอ่อนในหนูที่ตั้งครรภแ์ละกระต่าย

Rifampicin และ isoniazid ถูกขับออกมาในนํ้านมแม่ ดังนั้น ผู้ป่วยที่ได้รับ MYRIN . จึงไม่ควรใหท้ารกดูดนมแม่®

4.7. ผลต่อความสามารถในการขับขี่และใช้งานเครื่องจักร

MYRIN®อาจลดการมองเห็นและการมองเห็นสี ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการขับขี่และการใช้เครื่องจักร

4.8. ผลกระทบทีไ่ม่พึงประสงค์

MYRIN®เป็นส่วนผสมของเอทามบูทอล ไรแฟมพซิิน และไอโซไนอาซิด แต่ละองคป์ระกอบมีรายงานอาการไม่พึง
ประสงคเ์ฉพาะที่แสดงด้านล่าง

อาการไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ Ethambutol:

เกิดปฏิกิริยาต่อไปนีก้ับเอทามบูทอล เนื่องจาก ethambutol เป็นส่วนประกอบของ MYRIN®,
ปฏิกิริยาเหล่านีอ้าจเกิดขึ้นกับการใช้ MYRIN®.

ความผิดปกตขิองระบบเลือดและนํ้าเหลือง

เม็ดเลือดขาว, ภาวะเกล็ดเลือดตํ่า, นิวโทรพีเนีย

ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน
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ปฏิกิริยา Anaphylactic/anaphylactoid (รวมถึงการช็อกและการเสียชีวิต)

กลุ่มอาการภูมไิวเกินที่ประกอบด้วยปฏิกิริยาทางผิวหนัง (เช่น ผื่นหรือโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรัง), eosinophilia และ
อาการต่อไปนีอ้ย่างน้อยหนึ่งอย่าง: ตับอักเสบ, ปอดอักเสบ, โรคไตอักเสบ, myocarditis และเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ อาจ
มีไข้และต่อมนํ้าเหลือง

ความผิดปกตขิองการเผาผลาญและโภชนาการ

อาการเบื่ออาหาร ระดับความเข้มข้นของกรดยูริกในเลือดสูง

ความผิดปกตขิองระบบประสาท

อาการวิงเวียนศีรษะ hypoesthesia อาชา

ความผิดปกติของดวงตา

Ethambutol อาจทําให้การมองเห็นลดลงรวมถึงอาการตาบอดที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ซึ่งดเูหมือนจะเกิดจาก
โรคประสาทอักเสบแก้วนําแสง ผลกระทบนีอ้าจเกี่ยวข้องกับขนาดยาและระยะเวลาในการรักษา และผู้ป่วยที่ได้รับ 
ethambutol เป็นเวลานานทีข่นาด >20 มก./กก. มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อการเกิดโรคจอประสาทตาอักเสบ ผลกระทบ
นี้โดยทั่วไปจะย้อนกลับได้เมื่อเลิกใช้ยาโดยทันที และการฟื้นตัวของการมองเห็นมักเกิดขึ้นในช่วงหลายสัปดาหถ์ึงหลาย
เดือนหลังจากทีเ่ลิกใชย้า ผู้ป่วยบางรายได้รับ ethambutol อีกครั้งหลังจากการฟื้นตัวดังกล่าวโดยไม่เกิดการสูญเสีย
การมองเห็นอีก อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีการฟื้นตัวอาจล่าช้าถึงหนึ่งปหีรือนานกว่านั้น ซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก และยังมี
รายงานการตาบอดที่ไมส่ามารถย้อนกลับได้ นอกจากนี้ เด็กและผู้ใหญท่ี่มีนํ้าหนักตัวตํ่า (<

เนื่องจากเอทามบูทอลมีผลเฉพาะต่อดวงตา ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจทางจักษุวิทยาเต็มรูปแบบก่อนเริ่มการรักษาและเป็นระยะ ๆ ระหว่างการให้ยา การตรวจนี้ควรรวมถึงความคมชัดของภาพ การมองเห็นสี เส้นรอบวง และ 

ophthalmoscopy เนื่องจากยานี้อาจมีผลเสียต่อการมองเห็น การตรวจร่างกายจึงควรรวมถึงการตรวจตา การวัดเส้นรอบวงของนิ้ว และการทดสอบการเลือกปฏิบัติสี ในผู้ป่วยทีม่คีวามบกพร่องทางสายตา เช่น ต้อกระจก 

ภาวะตาอักเสบซํ้าๆ โรคประสาทอักเสบตา และโรคจอตาเสื่อมจากเบาหวาน การประเมินการเปลี่ยนแปลงในการมองเห็นยากขึ้น และควรระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงในการมองเห็นไมไ่ด้เกิดจาก สภาพโรคพื้นฐาน ใน

ผู้ป่วยรายดังกล่าว ควรคํานึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลประโยชน์ที่คาดหวังกับการเสื่อมสภาพของภาพที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากการประเมินการเปลี่ยนแปลงทางสายตาทําไดย้าก การเปลี่ยนแปลงในการมองเห็นอาจเป็นด้าน

เดียวหรือทวิภาคี ดังนั้นตาแต่ละข้างจะต้องทําการทดสอบแยกกัน และทดสอบดวงตาทั้งสองข้างร่วมกัน ควรทําการทดสอบการมองเห็นก่อนเริ่มการรักษาด้วย ethambutol และเป็นระยะ ๆ ระหว่างการให้ยา ยกเว้นควรทํา

เดือนละครั้งเมื่อผู้ป่วยได้รับยาขนาด 15 มก./กก./วัน หรือมากกว่า แนะนําให้ใช้แผนภูมิตา Snellen สําหรับการทดสอบการมองเห็น การศึกษาทางคลินิกแสดงให้เห็นว่ามีความผันผวนที่ชัดเจนของแผนภูมิ Snellen 1 หรือ 2 

บรรทัดในการมองเห็นของผู้ป่วยวัณโรคจํานวนมากทีไ่ม่ได้รับ ethambutol การเปลี่ยนแปลงในการมองเห็นอาจเป็นด้านเดียวหรือทวิภาคี ดังนั้นตาแต่ละข้างจะต้องทําการทดสอบแยกกัน และทดสอบดวงตาทั้งสองข้างร่วมกัน 

ควรทําการทดสอบการมองเห็นก่อนเริ่มการรักษาด้วย ethambutol และเป็นระยะ ๆ ระหว่างการให้ยา ยกเว้นควรทําเดือนละครั้งเมื่อผู้ป่วยได้รับยาขนาด 15 มก./กก./วัน หรือมากกว่า แนะนําให้ใช้แผนภูมิตา Snellen สําหรับ

การทดสอบการมองเห็น การศึกษาทางคลินิกแสดงให้เห็นว่ามีความผันผวนที่ชัดเจนของแผนภูมิ Snellen 1 หรือ 2 บรรทัดในการมองเห็นของผู้ป่วยวัณโรคจํานวนมากที่ไม่ได้รับ ethambutol การเปลี่ยนแปลงในการมองเห็น

อาจเป็นด้านเดียวหรือทวิภาคี ดังนั้นตาแต่ละข้างจะต้องทําการทดสอบแยกกัน และทดสอบดวงตาทั้งสองข้างร่วมกัน ควรทําการทดสอบการมองเห็นก่อนเริ่มการรักษาด้วย ethambutol และเป็นระยะ ๆ ระหว่างการให้ยา 

ยกเว้นควรทําเดือนละครั้งเมื่อผู้ป่วยได้รับยาขนาด 15 มก./กก./วัน หรือมากกว่า แนะนําให้ใชแ้ผนภูมิตา Snellen สําหรับการทดสอบการมองเห็น การศึกษาทางคลินิกแสดงให้เห็นว่ามีความผันผวนทีช่ัดเจนของแผนภูมิ 

Snellen 1 หรือ 2 บรรทัดในการมองเห็นของผู้ป่วยวัณโรคจํานวนมากทีไ่ม่ได้รับ ethambutol ยกเว้นว่าควรทําเดือนละครั้งเมื่อผู้ป่วยได้รับยา 15 มก./กก./วัน หรือมากกว่า แนะนําให้ใช้แผนภูมิตา Snellen สําหรับการทดสอบ

การมองเห็น การศึกษาทางคลินิกแสดงใหเ้ห็นว่ามีความผันผวนทีช่ัดเจนของแผนภูมิ Snellen 1 หรือ 2 บรรทัดในการมองเห็นของผู้ป่วยวัณโรคจํานวนมากทีไ่มไ่ด้รับ ethambutol ยกเว้นว่าควรทําเดือนละครั้งเมื่อผูป้่วยได้รับ

ยา 15 มก./กก./วัน หรือมากกว่า แนะนําให้ใชแ้ผนภูมิตา Snellen สําหรับการทดสอบการมองเห็น การศึกษาทางคลินิกแสดงให้เห็นว่ามีความผันผวนทีช่ัดเจนของแผนภูมิ Snellen 1 หรือ 2 บรรทัดในการมองเห็นของผูป้่วย

วัณโรคจํานวนมากทีไ่ม่ได้รับ ethambutol

ตารางด้านล่างอาจมีประโยชนใ์นการตีความการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในการมองเห็นที่เป็นสาเหตุของ ethambutol

เริ่มต้น Snellen
ค่า

ค่าบ่งชี้
ลดลงอย่างมาก

เลขนัยสําคัญ
ของเส้น

ลดจํานวน
ของคะแนน

20/13 20/25 3 12
20/15 20/25 2 10
20/20 20/30 2 10
20/25 20/40 2 15
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20/30 20/50 2 20
20/40 20/70 2 30
20/50 20/70 1 20

โดยทั่วไป การเปลี่ยนแปลงในการมองเห็นน้อยกว่าทีร่ะบุไว้ใน “จํานวนเส้นทีม่ีนัยสําคัญ” และ “จํานวนจุดลดลง” อาจ
เกิดจากการค้นพบโดยบังเอิญ ข้อจํากัดของวิธีการทดสอบหรือความแปรปรวนทางสรีรวิทยา ในทางกลับกัน การ
เปลี่ยนแปลงในการมองเห็นที่เท่ากันหรือเกินภายใต้ "จํานวนเส้นที่มีนัยสําคัญ" และ "จํานวนจุดลดลง" บ่งชี้ถึงความ
จําเป็นในการทดสอบซํ้าและการประเมินอย่างรอบคอบเกี่ยวกับสถานะภาพของผู้ป่วย หากการประเมินอย่างละเอียด
ถี่ถ้วนยืนยันว่าขนาดของการเปลี่ยนแปลงทางสายตาและไม่สามารถระบุสาเหตอุื่นได้ ควรหยุดใชย้า ethambutol และ
ผู้ป่วยจะได้รับการประเมินใหมเ่ป็นระยะๆ การมองเห็นที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในระหว่างการรักษาต้องพิจารณาว่าเกิดจาก
เอทามบูทอล

หากใช้แว่นตาแก้ไขสายตาก่อนการรักษา ต้องสวมแว่นสายตาในระหว่างการทดสอบการมองเห็น ในระหว่างการรักษา 1 
ถึง 2 ปี อาจเกิดข้อผิดพลาดในการหักเหของแสง ซึ่งต้องได้รับการแก้ไขเพื่อให้ได้ผลการทดสอบทีแ่ม่นยํา การทดสอบ
การมองเห็นผ่านรูเข็มช่วยขจัดข้อผิดพลาดในการหักเหของแสง ผู้ป่วยทีม่ีอาการผิดปกติทางสายตาระหว่างการรักษา
ด้วยเอทามบูทอลอาจแสดงอาการทางสายตามาก่อน หรือพร้อมๆ กับทีแ่สดงให้เห็นว่าการมองเห็นลดลง และผู้ป่วยทุก
รายที่ได้รับ ethambutol ควรได้รับการสอบถามเป็นระยะๆ เกี่ยวกับอาการตาพร่ามัวและอาการตาแบบอัตนัยอื่นๆ

นอกจากนีย้ังมีรายงานข้อบกพร่องของช่องมองเห็น, ตาบอดสี, scotoma, โรคระบบประสาทเกี่ยวกับสายตา, โรคประสาทอักเสบ 
retrobulbar และความผิดปกติของตาที่มีมา แต่กําเนิด

ผู้ป่วยควรได้รับคําแนะนําให้รายงานการเปลี่ยนแปลงในการมองเห็นทันทีต่อแพทย์ทันที

ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร

ท้องอืดท้องเฟ้อ, ท้องผูก, คลื่นไส้, อาเจียน, ปวดท้อง, อาการเบื่ออาหาร, รสโลหะ, ปากแห้ง

ความผิดปกตขิองตับและท่อนํ้าดี

มีรายงานการด้อยค่าของการทํางานของตับตามที่ระบโุดยความผิดปกตใินการทดสอบการทํางานของตับ (แอสพาเท
ตอะมิโนทรานสเฟอเรสเพิ่มขึ้น, อะลานนีอะมิโนทรานสเฟอเรสเพิ่มขึ้น) และความเป็นพิษของตับรวมถึงการเสียชีวิต 
นอกจากนีย้ังมีรายงานอาการดีซ่านและความผิดปกตขิองตับชั่วคราว เนื่องจากแนะนําให้ใช้ ethambutol ร่วมกับยา
ต้านวัณโรคอื่นอย่างน้อย 1 ชนิด การเปลี่ยนแปลงเหล่านีอ้าจเกี่ยวข้องกับการรักษาพร้อมกัน

ความผิดปกตขิองผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง

อาการคัน, ผื่น, Stevens-Johnson Syndrome, necrolysis ผิวหนังชั้นนอกที่เป็นพิษ

กล้ามเนื้อและกระดูก เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และความผิดปกติของกระดูก

ปวดข้อ เกาต์เฉียบพลัน.

ความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ ความผิดปกติของทรวงอกและหลอดเลือด

ปอดแทรกซึมโดยมหีรือไม่มอีีโอซิโนฟิเลีย

ความผิดปกติของไตและปัสสาวะ

8
ตาม LPD ของฟิลิปปินส์ ลงวันที:่ 01 พฤศจิกายน 2020 และอนุมัตขิ้อมูลในปากีสถาน



MYRIN/LPD/PK-05

โรคเกาต์ กรดยูริกเกิน

ความผิดปกตทิั่วไปและสภาวะการบริหารงาน

ไข้ขึ้น.

อาการไม่พึงประสงค์จากการใชย้าไรแฟมพิซิน:

เกิดปฏิกิริยาต่อไปนีก้ับ rifampicin เพราะไรแฟมพิซนิเป็นส่วนประกอบของ MYRIN®ปฏิกิริยาเหล่านี้อาจเกิดขึ้นกับ
การใช้ MYRIN . ได้เช่นกัน®.

ความผิดปกตขิองระบบเลือดและนํ้าเหลือง

ภาวะเกล็ดเลือดตํ่า, เม็ดเลือดขาว, โรคโลหิตจาง hemolytic, โรคโลหิตจาง, eosinophilia ภาวะเกล็ดเลือดตํ่าเกิดขึ้น
เมื่อมีการให้ ethambutol และ rifampicin ควบคู่กันไปตามขนาดยาที่ไม่ต่อเนื่อง
กําหนดเวลาสัปดาหล์ะสองครั้งและในปริมาณที่สูง

ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน

ปฏิกิริยาภูมิไวเกิน

ความผิดปกตขิองการเผาผลาญและโภชนาการ

การเพิ่มขึ้นของกรดยูริกในเลือด

ความผิดปกตขิองระบบประสาท

ปวดหัว, ง่วงนอน, อ่อนเพลีย, ataxia, เวียนศีรษะ, ไม่มีสมาธิ, สับสนทางจิต, กล้ามเนื้ออ่อนแรง, ชาทั่วไป, ปวดแขน
ขา

ความผิดปกตขิองดวงตา

การรบกวนทางสายตา, โรคตาแดง exudative

ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร

อิจฉาริษยา, คลื่นไส้, อาเจียน, ท้องร่วง, ท้องอืดท้องเฟ้อ, อาการเบื่ออาหาร, ก๊าซ, ตะคริว, เจ็บปาก, เจ็บลิ้น, เชื้อรา
เติบโตมากเกินไป

ความผิดปกตขิองตับและท่อนํ้าดี

โรคตับอักเสบหรือโรคตับอักเสบ prodromal syndrome, กลุ่มอาการช็อกที่มีส่วนร่วมของตับ, การทดสอบการ
ทํางานของตับผิดปกติ (ระดับความสูงในซีรัมบิลริูบิน, เซรั่ม transaminases และอัลคาไลน์ฟอสฟาเตส)

โรคตับอักเสบจาก rifampicin อาจเกิดขึ้นในผู้ป่วยที่มีการทํางานของตับปกติ โรคตับเรื้อรัง โรคพิษสุราเรื้อรัง และวัย
ชราดเูหมือนจะเพิ่มอุบัติการณข์องปัญหาตับอย่างรุนแรงเมื่อให้ rifampicin เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับ isoniazid

ความผิดปกตขิองผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
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อาการคัน, ลมพิษ, ผื่น, ปฏิกิริยา pemphigoid, จํ้า

ความผิดปกตขิองระบบไตและปัสสาวะ

ระดับความสูงใน BUN, โรคไตอักเสบคั่นระหว่างหน้า, การเปลี่ยนแปลงในการทํางานของไต

มีรายงานการเกิดภาวะเม็ดเลือดแดงแตก, ฮีโมโกลบินในปัสสาวะ, ปัสสาวะ, ภาวะไตไม่เพียงพอหรือภาวะไตวาย
เฉียบพลันไดร้ับการรายงานและโดยทั่วไปถือว่าเป็นปฏิกิริยาภูมิไวเกิน สิ่งเหล่านีเ้กิดขึ้นระหว่างการรักษาเป็นระยะ ๆ 
หรือเมื่อการรักษากลับมาทํางานต่อหลังจากการหยุดชะงักของสูตรการใหย้ารายวันโดยตั้งใจหรือโดยไม่ได้ตั้งใจ และ
สามารถย้อนกลับได้เมื่อหยุด rifampicin และได้รับการบําบัดทีเ่หมาะสม

ระบบสืบพันธุ์และความผิดปกติของเต้านม

รบกวนประจําเดือน

ความผิดปกตทิั่วไปและสภาวะการบริหารงาน

ไข้ กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่

อาการไม่พึงประสงค์จากไอโซไนอาซิด:

เกิดปฏิกิริยาต่อไปนีก้ับ isoniazid เนื่องจาก isoniazid เป็นส่วนประกอบของ MYRIN®ปฏิกิริยาเหล่านีอ้าจเกิดขึ้นกับ
การใช้ MYRIN . ได้เช่นกัน®.

ความผิดปกตขิองระบบเลือดและนํ้าเหลือง

การเกิดเม็ดเลือด
ต่อมนํ้าเหลือง

eosinophilia, โรคโลหิตจาง ภาวะเกล็ดเลือดตํ่า, เมทโมโกลบนิีเมีย, โรคหลอดเลือดอักเสบ,

ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน

อาการแพ,้ โรคลูปัส, โรครมูาตอยด์
การแพอ้าจส่งผลให้เกิดไข้ ผื่นผิวหนังต่างๆ ไวรัสตับอักเสบ ผื่น (รวมถึงโรคมอร์บิลลิฟอร์ม, มาคูโลปาปลูาร์, หนอง 
และลมพิษ), หลอดเลือดอักเสบ และต่อมนํ้าเหลืองโต

ความผิดปกตขิองระบบประสาท

โรคระบบประสาทส่วนปลายเป็นผลทีเ่ป็นพิษที่พบบ่อยที่สุดของ isoniazid เกี่ยวข้องกับขนาดยา เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในผู้
ที่ขาดสารอาหารและผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นโรคประสาทอักเสบ (เช่น ผู้ติดสุราและผู้ป่วยโรคเบาหวาน) และมักนําหน้าด้วย
อาการชาที่เท้าและมือ อุบัติการณ์สูงขึ้นใน acetylators ทีช่้า Isoniazid อาจทําใหเ้กิดโรคประสาทอักเสบส่วนปลาย
โดยทําหน้าที่เป็นตัวรับ pyridoxine ไพรดิอกซินถูกนํามาใช้อย่างประสบความสําเร็จในการป้องกันโรคและการรักษา
โรคประสาทอักเสบส่วนปลายที่เกิดจากไอโซไนอาซิด

ปวดหัว, นอนไม่หลับ, กระสับกระส่าย, สับสนทางจิต, โรคจิต, ปฏิกิริยาตอบสนองทีเ่พิ่มขึ้น, กล้ามเนื้อกระตุก, อาชา)

อาการชักเกิดขึ้นในคนปกตเิมื่อให้ isoniazid ในปริมาณทีสู่ง

ความผิดปกติของดวงตา
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มีรายงานเกี่ยวกับโรคประสาทอักเสบตาและแก้วนําแสง การตรวจจักษุวิทยาควรทําทุกทีท่ี่มีการร้องเรียนทางสายตา

ความผิดปกติของหูและเขาวงกต

หูอื้อ

ความผิดปกตขิองการเผาผลาญและโภชนาการ

Pellagra, นํ้าตาลในเลือดสูง, ภาวะเลือดเป็นกรดจากการเผาผลาญ, gynecomastia

ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร

ท้องอืดท้องเฟ้อคลื่นไสอ้าเจียนท้องผูก

ความผิดปกตขิองตับและท่อนํ้าดี

โรคตับอักเสบรุนแรงและถึงขั้นเสียชีวิตในบางครั้งอาจเกิดขึ้นได้ และอาจพัฒนาได้แม้หลังจากการรักษาหลายเดือน ความ
เสี่ยงในการเกิดโรคตับอักเสบนั้นสัมพันธ์กับอายุและจะเพิ่มขึ้นตามการบริโภคแอลกอฮอล์ในแต่ละวัน

กรณขีองตับอ่อนอักเสบส่วนใหญ่พบในผู้ป่วยที่รักษาด้วยการบําบัดแบบผสมผสานสําหรับแอคทีฟ
วัณโรค.

ความผิดปกตขิองผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง

ผื่น, โรคผิวหนังอักเสบเรื้อรัง

กล้ามเนื้อและกระดูก เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และความผิดปกตขิองกระดูก

อาการข้ออักเสบ.

ความผิดปกติของไตและปัสสาวะ

การรบกวนทางเดินปัสสาวะในเพศชาย (กลุ่มอาการต่อมลูกหมากอุดตัน), การเก็บปัสสาวะ

ความผิดปกตทิั่วไปและสภาวะการบริหารงาน

ไข้ปากแห้ง

4.9. ยาเกินขนาด

ยาเกินขนาดของ MYRIN®ก่อให้เกิดอาการและอาการแสดงภายใน 30 นาทีถึง 3 ชั่วโมงหลังการกลืนกิน อาการคลื่นไส้
, อาเจียน, ง่วง, เวียนศีรษะ, พูดไม่ชัด, การมองเห็นไม่ชัดและภาพหลอนเป็นอาการแรก การหมดสตทิีเ่กิดขึ้นจริงอาจ
เกิดขึ้นกับการมีส่วนร่วมของตับอย่างรุนแรง การเปลี่ยนสีของผิวหนัง ปัสสาวะ เหงื่อ นํ้าลาย นํ้าตา และอุจจาระเป็นสี
นํ้าตาลแดงหรือส้ม อาจเป็นสัดส่วนกับปริมาณที่กลืนเข้าไป การขยายตัวของตับอาจเกิดขึ้นได้ภายในไม่กีช่ั่วโมงหลัง
จากให้ยาเกินขนาดอย่างรุนแรงและโรคดีซ่านอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การมีส่วนร่วมของตับอาจมีความชัดเจนมากขึ้น
ในผู้ป่วยทีม่ีความบกพร่องในการทํางานของตับก่อนหน้านี้ ด้วยการใชย้าเกินขนาดที่ทําเครื่องหมายไว้ ความทุกข์ทาง
เดินหายใจและภาวะซึมเศร้าของระบบประสาทส่วนกลาง คาดว่าจะดําเนินไปอย่างรวดเร็วจากอาการมึนงงไปจนถึงอาการ
โคม่าที่ลึกซึ้ง ควบคู่ไปกับอาการชักรุนแรงที่รักษายาก ภาวะเลือดเป็นกรดจากการเผาผลาญอย่างรุนแรง, อะซโิตนเูรีย, 
และภาวะนํ้าตาลในเลือดสูงเป็นผลการตรวจทางห้องปฏิบัตกิารโดยทั่วไป การสูญเสียการมองเห็นอาจบ่งบอกถึงการใช้
ยาเกินขนาดของ ethambutol
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การรักษา

ยกเลิก MYRIN®. ยึดทางเดินหายใจและสร้างการแลกเปลี่ยนทางเดินหายใจทีเ่พียงพอ ควรให้ยาไพริดอกซใินขนาด 1 
กรัมต่อไอโซไนอาซิดแต่ละกรัมทีก่ลืนเข้าไป แนะนําใหล้้างกระเพาะภายใน 2 ถึง 3 ชั่วโมงแรก แต่ไม่ควรพยายามจนกว่า
อาการชักจะควบคุมได้ การล้างกระเพาะด้วยสารละลายถ่านกัมมันต์ที่ฝังอยู่ในกระเพาะอาหารหลังจากการอพยพของ
เนื้อหาในกระเพาะอาหารสามารถช่วยและดูดซับยาทีเ่หลืออยู่ในทางเดินอาหารได้ อาจต้องใชย้าแก้อาเจียนเพื่อควบคุม
อาการคลื่นไส้/อาเจียนอย่างรุนแรง

บังคับขับปัสสาวะออสโมติก (ด้วยปริมาณและปริมาณที่วัดได้) จะช่วยส่งเสริมการขับถ่ายของยา อาจจําเป็นต้องมีการ
ฟอกเลือดนอกร่างกาย

ยาขับปัสสาวะทีใ่ช้งานอยู่ (ด้วยปริมาณและปริมาณที่วัดได้) จะช่วยส่งเสริมการขับถ่ายของยา อาจมีการระบุการระบาย
นํ้าดีในกรณีที่มีการด้อยค่าของตับอย่างรุนแรงเป็นเวลานานกว่า 24-48 ชั่วโมง ภายใต้สถานการณ์เหล่านี้ อาจจําเป็น
ต้องมีการฟอกเลือดนอกร่างกาย

5. คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา

5.1. คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา

MYRIN®มีคุณสมบัติเป็นวัณโรค

กลไกการออกฤทธิ์ของ ethambutol ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด มันแพร่กระจายไปยังมัยโคแบคทีเรียและดูเหมือนว่าจะ
ยับยั้งการคูณโดยขัดขวางการสังเคราะห์อาร์เอ็นเอ มีผลเฉพาะกับเชื้อมัยโคแบคทีเรียที่แบ่งตัวอย่างแข็งขัน

Rifampicin ยับยั้งการสังเคราะห์ RNA ของแบคทีเรียโดยยึดติดอย่างแน่นหนากับหน่วยย่อยเบตาของ RNA 
polymerase ที่ขึ้นกับ DNA ป้องกันการเกาะติดของเอนไซม์กับ DNA และขัดขวางการเริ่มต้นของการถอดรหัส RNA

Isoniazid เป็นสารต้านวัณโรคที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งต่อต้านการแบ่งตัวของมัยโคแบคทีเรียอย่างแข็งขัน และรูปแบบ
การทํางานของมันอาจเกี่ยวข้องกับการยับยั้งการสังเคราะหก์รดมัยโคลิกและการหยุดชะงักของผนังเซลล์ในสิ่งมีชีวิตที่
อ่อนแอ

5.2. คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์

ข้อมูลจากการศึกษาการดูดซึมสัมพัทธใ์นอาสาสมัครสุขภาพดทีี่ได้รับ MYRIN®ในสภาวะที่อดอาหารแสดงให้เห็นว่าสาร
ออกฤทธิ์ทั้ง 3 ชนิดคือ ไรแฟมพซิิน ไอโซไนอาซิด และเอทามบูทอล มีชีวสมมูลกับผลิตภัณฑย์าอ้างอิงตามลําดับเมื่อให้
ผลิตภัณฑ์สี่ตัวนี้ร่วมกัน

Ethambutol

Ethambutol ถูกดูดซึมได้ง่ายจากทางเดินอาหาร การใหค้รั้งเดียว 25 มก./กก. จะทําให้ความเข้มข้นในพลาสมาสูงสุด
ที่ 2 ถึง 5 ไมโครกรัม/มล. ระหว่าง 2 ถึง 4 ชั่วโมง มันถูกกระจายไปยังเนื้อเยื่อส่วนใหญ่รวมทั้งปอดและแปลเป็นภาษา
ท้องถิ่นภายในถุงลมปอดและมาโครฟาจของต่อมนํ้าเหลืองทีซ่อกใบ ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการให้ยา เกือบ 75% ของ
ขนาดยาที่กินเข้าไปของ ethambutol จะถูกขับออกในฐานะยาที่ไม่เปลี่ยนแปลง และมากถึง 15% จะถูกขับออกมาเป็น 
2 metabolites ในปัสสาวะผ่านการกรองของไตและการหลั่งของท่อ ค่าครึ่งชีวิตการกําจัดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3 
ชั่วโมง Ethambutol สะสมในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางไต
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Ethambutol ข้ามรกและถูกขับออกมาในนํ้านมแม่

ไรแฟมพิซิน

Rifampicin ถูกดูดซึมได้ดหีลังการบริหารช่องปาก ความเข้มข้นในพลาสมาสูงสุดที่ 7 ถึง 9 ไมโครกรัม/มิลลิลิตรจะถึง
ภายใน 2 ถึง 4 ชั่วโมงหลังจากขนาดยา 600 มก. อาหารลดการดูดซึมของไรแฟมพิซิน Rifampicin ผ่านการ
หมุนเวียนของลําไส้หลังการดูดซึม มันแพรก่ระจายได้ดีในเนื้อเยื่อของร่างกายส่วนใหญ่รวมถึงนํ้าไขสันหลังและถูกเผา
ผลาญในเมตาบอไลต์ deacetylated เป็นหลัก เมตาโบไลต์ทีป่ราศจากอะซิติเลตนีม้ีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของยาทีไ่ม่
เปลี่ยนแปลง ประมาณ 65% ของขนาดยาของ rifampicin ถูกขับออกทางอุจจาระ และเกือบ 30% ในปัสสาวะซึ่งน้อย
กว่าครึ่งหนึ่งอาจเป็นยาทีไ่ม่เปลี่ยนแปลง ครึ่งชีวิตที่กําจัดของ rifampicin ตามปริมาณเริ่มต้นจะแตกต่างกันไปตั้งแต่ 
2 ถึง 5 ชั่วโมงและลดลงเหลือ 2 ถึง 3 ชั่วโมงหลังจากใหย้าซํ้าเนื่องจากการเผาผลาญของตับทีเ่พิ่มขึ้น แม้ว่าการกวาด
ล้างไตของ rifampicin จะลดลงในผู้ป่วยที่มีการทํางานของไตบกพร่อง แต่การปรับขนาดยาในผู้ป่วยเหล่านีก้็ไม่จําเป็น 
การกวาดล้างของ rifampicin ลดลงอย่างมีนัยสําคัญในผู้ป่วยโรคตับ อ้างถึงส่วน4.3. ข้อห้าม,4.4. คําเตือนพิเศษ
และข้อควรระวังในการใช้งานและ

4.8. ผลกระทบทีไ่ม่พึงประสงค์สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ rifampicin ในผู้ป่วยที่มีภาวะตับไม่เพียงพอ

Rifampicin ข้ามรกและถูกขับออกมาในนํ้านมแม่

ไอโซเนียซิด

Isoniazid ถูกดูดซึมอย่างรวดเร็วและความเข้มข้นในพลาสมาสูงสุดจะอยู่ที่ 1 ถึง 2 ชั่วโมงหลังจากการกลืนกินทาง
ปาก อาหารลดการดูดซึมของไอโซไนอาซิด การกระจายเนื้อเยื่อของ isoniazid นั้นกว้างขวาง ระดับของ isoniazid ที่
มีนัยสําคัญเกิดขึ้นได้จากของเหลวในร่างกายหลายชนิด (นํ้าในเยื่อหุ้มปอด นํ้าในช่องท้อง และนํ้าไขสันหลัง) และ
เนื้อเยื่อ Isoniazid ถูกเผาผลาญโดยหลักโดย acetylation และ dehydrazination อัตราของ acetylation ถูก
กําหนดโดยพันธุกรรม ความเข้มข้นในพลาสมาและครึ่งชีวิตของยาจึงขึ้นอยู่กับอัตราการอะซติิเลชันของแต่ละบุคคล ค่า
ครึ่งชีวิตเฉลี่ยของการกําจัดในผู้ใหญ่แตกต่างกันไปตั้งแต่ 1.2 ชั่วโมงถึง 5.0 ชั่วโมง เกือบ 75% ถึง 95% ของขนาด
ยา isoniazid จะถูกขับออกทางเมแทบอไลต์ในปัสสาวะเป็นหลักภายใน 24 ชั่วโมง ควรพิจารณาถึงการสะสมของยาใน
ผู้ป่วยไตวาย ผู้ป่วยที่เป็นโรคตับเฉียบพลันหรือเรื้อรังมีความเข้มข้นของไอโซไนอาซิดในซีรัมสูงกว่าและมีครึ่งชีวิตในซี
รัมนานกว่าสําหรับไอโซไนอาซิด อาจจําเป็นต้องปรับขนาดยาในผู้ป่วยเหล่านีเ้พื่อหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงของยา

Isoniazid ข้ามรกและถูกขับออกมาในนํ้านมแม่

5.3. ข้อมูลความปลอดภัยพรีคลินิก

ไม่มีข้อมูล

6. คุณสมบัติทางเภสัชกรรม

6.1. รายชื่อสารเสริม

ซูโครส
ซอร์บิทอลโซลูชั่น
เจลาตินบลูม
โซเดียม สตาร์ช ไกลโคเลต 
โซเดียม ลอริล ซัลเฟต
เซลลูโลส ไมโครคริสตัลลีน 
แมกนีเซียม สเตียเรต
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กรดสเตียริก
Opadry
นํ้ามันแร่เบา
แป้งฝุ่น: *
นํ้าบริสุทธิ:์ *

* ใช้ในกระบวนการผลิตแตไ่ม่ปรากฎในผลิตภัณฑข์ั้นสุดท้าย

6.2. ความเข้ากันไมไ่ด้

ไม่มีข้อมูล

6.3. อายุการเก็บรักษา

24 เดือน

6.4. ข้อควรระวังพิเศษสําหรับการจัดเก็บ

เก็บในที่แห้งและเย็นทีอุ่ณหภูมิตํ่ากว่า 30°C 
ปกป้องจากความร้อนและความชื้น
ยาเสพติดควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

6.5. ลักษณะและเนื้อหาของคอนเทนเนอร์

MYRIN®:
หีบห่อ: 80's

MYRIN FORTE®:
หีบห่อ: 80's & 100's

ไมริน/LPD/PK-0
ตาม LPD ของฟิลิปปินส์ ลงวันที:่

5
01 พฤศจิกายน 2020และอนุมัตขิ้อมูลในปากีสถาน

ทําการตลาดโดย:
Pfizer Pakistan Limited

กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราwww.pfizer.com.pkสําหรับแผ่นพับผลิตภัณฑเ์วอร์ชันล่าสุด

14
ตาม LPD ของฟิลิปปินส์ ลงวันที:่ 01 พฤศจิกายน 2020 และอนุมัตขิ้อมูลในปากีสถาน



MYRIN/LPD/PK-05

7. ข้อมูลอ้างอิง

1-
2-
No.3
3- Isoniazid_RMC_Minutes_2019_02_15

แนวทางการรักษาวัณโรคขององค์การอนามัยโลก – ฉบับที่สี่
สมาคมทรวงอกของปากีสถาน - แนวทางระดับชาตสิําหรับการจัดการวัณโรค - สิ่งพิมพ์ของ PCS

15
ตาม LPD ของฟิลิปปินส์ ลงวันที:่ 01 พฤศจิกายน 2020 และอนุมัตขิ้อมูลในปากีสถาน


