
ฟีมาซาร์แทนโพแทสเซียม บางครั้งมียาลดความดันโลหิต ดังนั้น ผู้ป่วยที่รับประทาน Kanarb®ยาเม็ดเคลือบฟิล์มควรไดร้ับการเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงเหล่านีเ้มื่อคาดว่าจะขับขีห่รือใช้เครื่องจักร

(ในรูปของไตรไฮเดรต)
ผู้ป่วยทีต่้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดระหว่าง Kanarb ®การรักษาด้วยยาเม็ดเคลือบฟิล์ม
1) ปริมาตรของหลอดเลือดหรือการสูญเสียเกลือ: ผู้ป่วยเหล่านี้ (เช่น ผู้ป่วยที่ไดร้ับยาขับปัสสาวะในปริมาณสูง) ซึ่งระบบ rennin angiotensin ถูกกระตุ้น อาจพบอาการ
ความดันเลือดตํ่าในขณะทีเ่ริ่มต้น Kanarb®ยาเม็ดเคลือบฟิล์มหรือเพิ่มปริมาณ ดังนั้นจึงจําเป็นต้องมกีารติดตามอย่างใกลช้ิดในผูป้่วยเหล่านี้

2) การด้อยค่าของไต: ผู้ป่วยที่มคีวามไวต่อยาที่ยับยั้งระบบ rennin angiotensin อาจพบการเปลี่ยนแปลงในการทํางานของไต สารยับยั้งเอ็นไซมท์ี่เปลี่ยนสภาพของแองจโิอเทนซนิหรือ
ตัวรับแอนจิโอเทนซิน II รีเซพเตอร์ อาจทําให้เกิดภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า ภาวะกรดยูริกเกินในเลือด (progressive hyperuremia) และภาวะไตวายเฉียบพลันทีไ่ม่ค่อยเกิดขึ้นหรือเสียชีวิต
ในผู้ป่วยที่มกีารทํางานของไตขึ้นอยู่กับการทํางานของระบบเรนิน-แองจิโอเทนซิน-อัลโดสเตอโรน (เช่น ผู้ป่วยที่มภีาวะหัวใจล้มเหลวอย่างรุนแรง ).
3) ความดันโลหิตสูงในหลอดเลือด: ผู้ป่วยทีม่กีารตีบของหลอดเลือดแดงไตข้างเดียวหรือสองข้างอาจมคีวามเสี่ยงเพิ่มขึ้นสําหรับความดันเลือดตํ่าอย่างรุนแรงหรือภาวะไต
วายเมื่อมีการให้ยาทีม่ีผลต่อระบบ rennin angiotensin
4) ผู้ป่วยหลอดเลือดเอออร์ตาหรือไมทรัลตีบ โรคกล้ามเนื้อหัวใจตีบที่อุดกั้นหรือมากเกินไป จําเป็นต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เช่น ยาขยายหลอดเลือดอื่นๆ
5) ผู้ป่วยทีม่ีภาวะ aldosteronism ปฐมภูมิมักไมต่อบสนองต่อยาทีย่ับยั้งระบบ renin-angiotensin ดังนั้น Kanarb®ไมแ่นะนําใหใ้ช้ยาเม็ดเคลือบฟิล์มในประชากรกลุ่มนี้

6) ภูมิแพห้รือแพ้ยา Sunset Yellow FCF: ผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพห้รือแพย้า Sunset Yellow FCF ต้องใช้ความระมัดระวัง (Food Yellow No.5)

Kanarb ®60 มก. และ 120 มก.
เม็ดเคลือบฟิล์ม

อ่านบรรจภุัณฑ์อย่างละเอียดก่อนใชง้าน ปรึกษาแพทย์ของ
คุณสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ยาตามใบสั่งแพทย์เท่านั้น เก็บให้
พ้นมือเด็ก
ยี่ห้อหรือชื่อผลิตภัณฑ์
Kanarb®เม็ดเคลือบฟิล์ม 60 มก. และ 120 มก.

ชื่อและความแรงของสารออกฤทธิ์
ฟิมาซาร์แทน 60 มก. ประกอบด้วย 66.01 มก. 
ฟิมาซาร์แทน 120 มก. มี 132.02 มก

masartan โพแทสเซียมไตรไฮเดรต (หรือ 60 มก. as
masartan โพแทสเซียมไตรไฮเดรต (หรือ 120 มก. as

โพแทสเซียมมาซาร์แทน
โพแทสเซียมมาซาร์แทน การบริหารในประชากรเฉพาะ

• การใชง้านในเด็ก: ยังไม่มกีารสร้างความปลอดภัยและประสิทธิผลในผู้ป่วยเด็ก (อายุ ≤ 18 ปี)
• การใชผู้้สูงอายุ: Kanarb®Film Coated Tablets ยังไม่ไดใ้ห้ผู้ป่วยสูงอายุทีม่ีอายุมากกว่า 70 ปี ในการศึกษาเปรียบเทียบเภสัชจลนศาสตร์ของอาสาสมัครสุขภาพดผีูสู้ง
อายุที่มีอายุ 65 ปขีึ้นไป กับอาสาสมัครอายุน้อยที่มีสุขภาพดี AUC ของ Kanarb®เม็ดเคลือบฟิล์มในกลุ่มผู้สูงอายเุพิ่มขึ้น 69% อย่างไรก็ตาม ไม่มีความแตกต่างในด้าน
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในผู้ป่วยสูงอายุ 21 ราย (≥ 65 ป,ี 9.3%) จากผู้ป่วย 226 รายที่ไดร้ับ Kanarb®ยาเม็ดเคลือบฟิล์มในการทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 ระหว่าง
ประชากรสูงอายุและผู้ที่ไม่ใชผู่้สูงอายุ ดังนั้นจึงไม่มกีารปรับขนาดยาด้วย Kanarb®เม็ดเคลือบฟิล์มเป็นสิ่งจําเป็นในผูป้่วยสูงอายุ (≤ 70 ปี) แม้ว่าจะไม่สามารถตัดความไวที่
มากขึ้นของผู้สูงอายุบางคนออกได้
• การใช้การด้อยค่าของตับ: เปรียบเทียบเภสัชจลนศาสตร์ของยามาซาร์แทนในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางตับในระดับเล็กน้อยและปานกลางกับอาสาสมัครที่มสีุขภาพดี AUC 
ลดลง 20% และ Cmax เพิ่มขึ้น 10% ในผู้ป่วยที่มคีวามบกพร่องทางตับเล็กน้อย AUC และ Cmax ในการด้อยค่าของตับในระดับปานกลางเพิ่มขึ้น 6.5 เท่าและ 5 เท่าตาม
ลําดับ Kanarb®ไมแ่นะนําให้ใช้ยาเม็ดเคลือบฟิล์มสําหรับการด้อยค่าของตับในระดับปานกลางถึงรุนแรง

รายละเอียดสินค้า
Kanarb®ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม 60 มก. เป็นสีเหลือง
แท็บเล็ต 60 มก. สลักด้วย "BR" และมีเส้นแบ่งตรงกลาง
Kanarb®ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม 120 มก. เป็นยาเม็ดหกเหลี่ยมเคลือบ lm สีส้ม ด้านหน้าสลักด้วย "FMS12" ด้านหลังของกานาบ®Film Coated Tablet 120 มก. สลักด้วย 
“BR” และมีเส้นแบ่งตรงกลาง

เม็ดหกเหลี่ยมเคลือบ lm ซึ่งด้านหน้าสลักด้วย “FMS6” ด้านหลังของกานาบ®เคลือบฟิล์ม

เภสัช/เภสัชจลนศาสตร์
ลักษณะทางเภสัชจลนศาสตรข์องฟีมาซาร์แทน การ
ดูดซึม
เวลาที่ความเข้มข้นสูงสุดในพลาสมา (Tmax) ภายหลังการให้ Masartan รับประทานครั้งเดียวในขนาด 20 – 480 มก. ในผู้ทีม่ีสุขภาพดีอยู่ในช่วง 0.5 – 3 ชั่วโมงโดยมคี่าครึ่ง
ชีวิตปลาย (t1/2) อยู่ที่ 5 – 16 ชั่วโมง ได้ผลลัพธท์ี่คล้ายคลึงกันในผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง กล่าวคือ Tmax อยู่ในช่วง 0.5 – 1.3 ชั่วโมง และ t1/2 อยูท่ี่ 7 – 10 
ชั่วโมงหลังการให้ Masartan ในขนาด 20 – 180 มก. ผู้รับการทดลองหลายรายแสดงจุดสูงสุดที่สอง และการไดร้ับสัมผัสทั่วร่างกายตามทีป่ระเมินโดยพื้นทีใ่ต้กราฟความ
เข้มข้น-เวลาเป็นเส้นตรง (กล่าวคือ ไม่ขึ้นกับขนาดยา) ดัชนกีารสะสมคือ 1.20 – 1.26 และ 1.02 – 1.08 สําหรับผูท้ี่มีสุขภาพดีและผูป้่วยตามลําดับ การดูดซึมอย่างสมบูรณ์
ของ masartan ในคนที่มีสุขภาพดีหลังการให้ยา 60 มก. เทียบกับการให้ทางหลอดเลือดดํา 30 มก. ประมาณ 19%
ผลลัพธ์เหล่านี้สนับสนุนแนวคิดทีว่่ามาซารแ์ทนแบบรับประทานจะถูกดูดซึมไดอ้ย่างรวดเร็ว มีเภสัชจลนศาสตร์เชิงเส้นที่มีปริมาณมากกว่า 20 – 480 มก. และการสะสมจะน้อยที่สุดเมื่อให้ยา
วันละครั้ง ดังนั้นจึงสามารถคาดการณ์ปริมาณการรับสัมผัสทั้งระบบโดยรวมไดง้่ายสําหรับแต่ละขนาดยา ซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจในการใช้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
masartan ในการตั้งค่าทางคลินิก 

การกระจายและการจับโปรตีน
การจับโปรตีนในหลอดทดลองในพลาสมาของมนุษย์อยู่ในช่วง 95.6 – 97.2% ที่ความเข้มข้นมาซาร์แทน 0.01 – 100 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ซึ่งไม่ขึ้นกับขนาดยา ผลลัพธเ์หล่านี้คล้ายคลึงกับ
ผลลัพธ์ทีไ่ด้จากสุนัขและหนูโดยใช้วิธีการในหลอดทดลองและนอกร่างกาย

ปฏิกิริยากับยาอื่นและรูปแบบอื่นของการโต้ตอบ
1) อาหารเสริมโพแทสเซียมและยาขับปัสสาวะที่ช่วยขับปัสสาวะ: โพแทสเซียมในเลือดสามารถเพิ่มได้โดยKanarb®ยาเม็ดเคลือบฟิล์มและยาอื่นๆ ที่มผีลต่อระบบ renin-
angiotensin เมื่อใชร้่วมกับยาขับปัสสาวะทีม่โีพแทสเซียม (เช่น spironolactone) อาหารเสริมโพแทสเซียม เกลือทดแทนที่มโีพแทสเซียม และยาทีอ่าจเพิ่มโพแทสเซียมในซี
รัม (เช่น heparin) .
2) ฤทธิล์ดความดันโลหิตของ Kanarb®ยาเม็ดเคลือบฟิล์มสามารถเพิ่มขึ้นไดเ้มื่อใช้ร่วมกับยาลดความดันโลหิตอื่นๆ รวมทั้งยาขับปัสสาวะ เมื่อก่อนหน้านี้ใชย้าขับปัสสาวะใน
ปริมาณมาก ซึ่งนําไปสู่สภาวะทีป่ริมาตรลดลง ความดันโลหิตลดลงมากเกินไปอาจเกิดขึ้นไดเ้มื่อเริ่มใช้ยา Kanarb®การรักษาด้วยยาเม็ดเคลือบฟิล์ม

3) ลิเธยีม: มรีายงานการเพิ่มขึ้นของระดับลิเธยีมในซีรัมและความเป็นพิษแบบย้อนกลับไดเ้มื่อใช้ลเิธียมร่วมกับสารยับยั้งเอนไซม์ทีเ่ปลี่ยน angiotensin ในขณะที่ปฏิกิริยา
เหล่านี้มักไมค่่อยรายงานในกรณีทีต่ัวรับแอนจิโอเทนซิน II รีเซพเตอรถ์ูกใช้ร่วมกับลเิธียม แม้ว่าการบริหารร่วมกันของลเิธียมกับKanarb®โดยทั่วไปไม่แนะนําให้ใชย้าเม็ด
เคลือบฟิล์ม หากจําเป็น จําเป็นต้องมีการตรวจสอบระดับลิเธยีมอย่างใกล้ชิด
4) ยาแกแ้พท้ี่ไมใ่ชส้เตียรอยด์ (NSAIDs): เมื่อให้ยากลุ่ม NSAID (เช่น แอสไพริน สารยับยั้ง COX-2) ร่วมกัน ฤทธิ์ลดความดันโลหิตของตัวรับแอนจิโอเทนซิน II รเีซพเตอร์
อาจลดลง มีรายงานการเสื่อมสภาพของการทํางานของไต (รวมถึงภาวะไตวายเฉียบพลันแม้ว่าจะสามารถย้อนกลับได้) เมื่อให้ยา angiotensin II receptor antagonist 
ร่วมกับตัวยับยั้ง COX ในผู้ป่วยบางรายทีม่ีความบกพร่องทางไต (เช่น ผู้ป่วยทีข่าดนํ้าและผู้ป่วยสูงอายุทีไ่ตบกพร่อง) ดังนั้นจึงต้องใช้ความระมัดระวังเมื่อร่วมบริหาร 
Kanarb®ยาเม็ดเคลือบฟิล์มที่มี NSAIDs โดยเฉพาะในผู้ป่วยสูงอายุ ในกรณีนีจ้ําเป็นต้องมคีวามชุ่มชื้นเพียงพอ และควรติดตามการทํางานของไตอย่างใกลช้ิด

5) Hydrochlorothiazide: ไม่มปีฏิกิริยาระหว่างยา Kanarb®ยาเม็ดเคลือบฟิล์มและไฮโดรคลอโรไทอาไซดถ์ูกพบเมื่อใหย้าร่วมกัน
6) แอมโลดพิีน: ไม่มปีฏิกิริยาระหว่างยา Kanarb®ยาเม็ดเคลือบฟิล์มและแอมโลดิพีนถูกพบเมื่อให้ยาร่วมกัน
7) การปิดล้อมแบบคู่ของ RAS ทีม่ตีัวรับแอนจิโอเทนซนิบล็อคเกอร,์ ยายับยั้ง ACE หรือ aliskiren สัมพันธก์ับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของความดันเลือดตํ่า, อาการหมดสต,ิ 
ภาวะโพแทสเซียมสูง และการเปลี่ยนแปลงในการทํางานของไต (รวมถึงภาวะไตวายเฉียบพลัน) เมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาด้วยยาเดี่ยว โดยทั่วไป ให้หลีกเลี่ยงการใชส้าร
ยับยั้ง RAS ร่วมกัน ห้ามใช้ aliskiren ร่วมกับ Kanarb®เม็ดเคลือบฟิล์มในผู้ป่วยเบาหวานหรือภาวะไตบกพร่อง (GFR <60 mL/นาท)ี ร่วมบริหาร ACE inhibitor กับ 
Kanarb®ไมแ่นะนําให้ใชย้าเม็ดเคลือบฟิล์มและหลีกเลี่ยงการใช้สารยับยั้ง ACE กับ Kanarb®เม็ดเคลือบฟิล์มในผูป้่วยเบาหวาน

เมแทบอลิซึม
การศึกษาในหลอดทดลองพบว่า CYP3A4 จะเกี่ยวข้องกับเมแทบอลซิึมของ Masartan เป็นหลัก ฟมิาซาร์แทนไม่ได้แสดงให้เห็นว่าสามารถยับยั้งหรือกระตุ้นเอนไซม์ CYP 
อื่นๆ ยาหลักมีค่า≥ 85% ของมาซาร์แทนมอยอิตีทีพ่บในพลาสมาของมนุษยโ์ดยมีสารเมแทบอไลต์เพียงไม่กี่ตัว ซึ่งสนับสนุนแนวคิดทีว่่าการกระทําทางเภสัชวิทยาของมาซาร์
แทนส่วนใหญถู่กขับเคลื่อนโดยยาหลัก เมแทบอไลต์ทีไ่หลเวียนมากที่สุดของมาซาร์แทนในพลาสมาในอาสาสมัครชายทีม่ีสุขภาพดีถูกระบุว่าเป็นเดสซัลโฟมาซาร์แทนและ

มาซาร์แทน-เอส-ออกไซด์ สารเมตาโบไลต์เหล่านี้คิดเป็นประมาณ 14% (แต่ละ 7%) ของการรับสัมผัสที่เกี่ยวข้องกับยาทั้งหมด ไม่มีการตรวจพ่อแม่หรือสารเมตาโบไลต์ในอุจจาระของ
มนุษย์ อย่างไรก็ตาม เมแทบอลิซึมในร่างกายของ masartan มีแนวโน้มว่าจะน้อยที่สุด เนื่องจากระดับการรับสัมผัสของ masartan ในร่างกายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยสารยับยั้ง CYP3A4 
เฉพาะ คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ทีด่ีของมาซาร์แทนช่วยให้ใช้งานไดอ้ย่างปลอดภัยในสภาพแวดล้อมทางคลินิก
การกําจัด
ประมาณ 3 - 5% ของขนาดยามาซาร์แทนสามารถฟื้นตัวได้ในปัสสาวะภายใน 24 หรือ 144 ชั่วโมงหลังการให้ยาหลังการให้ยาในเพศชายที่มีสุขภาพดแีละผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูง ดังนั้นไตจึงมีโอกาสน้อยมากในการกําจัดมาซารแ์ทน

ผลของยาอื่น ๆ ต่อ Kanarb ®เม็ดเคลือบฟิล์ม
1) Ketoconazole: การไดร้ับสาร Kanarb . อย่างเป็นระบบ®ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม ซึ่งวัดโดยพื้นทีใ่ต้กราฟความเข้มข้น-เวลา (AUC) เพิ่มขึ้นประมาณสองเท่าเมื่อให้ยาร่วมกับคี
โตโคนาโซล ต้องใชค้วามระมัดระวังเมื่อKanarb®ยาเม็ดเคลือบฟิล์มใชร้่วมกับคีโตโคนาโซล
2) Rifampicin หรือสารยับยั้งการขนส่ง OATP1B1 อื่น ๆ : Kanarb®เม็ดเคลือบฟิล์มเป็นสารตั้งต้นของ OAT1 และ OATP1B1 เมื่อ คะนาบ®ยาเม็ดเคลือบฟิล์มใช้ร่วมกับ 
rifampicin (OATP1B1 inhibitor) ซึ่งเป็น AUC ของ Kanarb®เม็ดยาเคลือบฟิล์มเพิ่มขึ้นประมาณ 4.6 เท่า ดังนั้นการบริหารร่วมกันของ Kanarb®ไม่แนะนําให้ใชย้าเม็ด
เคลือบฟิล์มทีม่ี rifampicin เมื่อใชร้่วมกับสารยับยั้งการขนส่ง OATP1B1 อื่น ๆ (เช่น cyclosporine) การไดร้ับ Kanarb อย่างเป็นระบบ®เม็ดเคลือบฟิล์มอาจเพิ่มขึ้นและ
ต้องใชค้วามระมัดระวัง

ผลอาหาร
มกีารสํารวจเบื้องต้นในการศึกษาระยะที่ 1 ที่ดําเนินการในสหราชอาณาจักรเกี่ยวกับผลกระทบของอาหารต่อเภสัชจลนศาสตรข์องมาซาร์แทน และไม่พบว่ามีผลกระทบต่ออาหาร การศึกษา
ผลกระทบของอาหารอย่างเป็นทางการได้ดําเนินการในเกาหลีใต้ ซึ่งค่าประมาณจุดสําหรับอัตราส่วนเฉลี่ยทางเรขาคณิตของ AUC0-∞ และ Cmax ที่มีและไม่มีอาหารเท่ากับ 0.6371 และ 
0.3481 ตามลําดับ ซึ่งบ่งชี้ว่ามีผลกระทบต่ออาหาร
ความดันได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างดีและค่อนข้างเป็นผล
จากอาหารทีส่ังเกตได้ต่อเภสัชจลนศาสตร์ของ

การดูดซึมของมาซาร์แทน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของการตอบสนองต่อการรับสัมผัสของมา
ซาร์แทนในการลดเลือดในปริมาณทีแ่นะนําในการรักษาที่ 60 - 120 มก. และต้องใชเ้วลา 2 - 4 สัปดาหจ์ึงจะเห็นผล ยา
มาซาร์แทนถือว่าไม่มขีนาดใหญ่พอที่จะปรับปริมาณยาได้ อาหาร.

ลักษณะทางเภสัชจลนศาสตรใ์นกลุ่มประชากรพิเศษ ผลกระทบของ Kanarb ®ยาเม็ดเคลือบฟิล์มกับยาอื่นๆ
1) วาร์ฟาริน: เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของวาร์ฟารินไมไ่ดร้ับผลกระทบจากยา Kanarb ที่ให้ยาร่วม®เม็ดเคลือบฟิล์ม
2) Atorvastatin: AUC's ของ atorvastatin และสารออกฤทธิ์ทีไ่ม่ไดร้ับผลกระทบจาก Kanarb ทีร่่วมมือ®เม็ดเคลือบฟิล์ม ความเข้มข้นสูงสุดในพลาสมา (Cmax) ของอะ
ทอรว์าสแตตินและสารออกฤทธิ์ของมันเพิ่มขึ้น 1.9 เท่าและ 2.5 เท่าตามลําดับ
3) ดิจอกซิน: เภสัชจลนศาสตร์และการกวาดล้าง creatinine ของ digoxin ไมไ่ดร้ับผลกระทบจาก Kanarb ที่ใช้ร่วมกัน®เม็ดเคลือบฟิล์ม Cmax ของดิจอกซินเพิ่มขึ้น 30% 
อาจจําเป็นต้องมกีารตรวจสอบระดับดิจอกซินอย่างใกล้ชิดเมื่อใช้ร่วมกับKanarb®เม็ดเคลือบฟิล์ม 4) ปฏิกิริยาระหว่างยาอื่น ๆ : Kanarb®ยาเม็ดเคลือบฟิล์มไมย่ับยั้งหรือ
กระตุ้นเอนไซม์ CYP450

วิชาผู้สูงอายุ
ผูสู้งอายุ (เช่น อายุ ≥ 65 ป)ี ได้รับการสัมผัสทางระบบมากกว่าผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาว 1.69 เท่า อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการทํางานของระบบ renin-angiotensin (RAS) ในผู้สูง
อายุโดยทั่วไปจะตํ่ากว่าผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาว การไดร้ับสัมผัสทั่วร่างกายทีเ่พิ่มขึ้นจึงมีโอกาสน้อยที่จะส่งผลให้ความดันโลหิตลดลงมากขึ้น ข้อสันนิษฐานนี้มักเกิดขึ้นกับตัวรับแอน
จิโอเทนซินตัวรับบล็อกเกอร์อื่นๆ อันทีจ่ริง การลดความดันโลหิตในผูสู้งอายุที่ลงทะเบียนในการทดลองทางคลินิกมาซารแ์ทนเพื่อการรักษานั้นมีขนาดเล็กกว่าตัวเลขที่พบในผู้
ที่มีอายุ < 65 ปี นอกจากนี้ ไม่พบความแตกต่างในข้อดีด้านความปลอดภัยระหว่างผู้ทีม่ีอายุมากกว่าและผู้เยาว์ ผลลัพธ์เหล่านี้สนับสนุนแนวคิดทีว่่าการไดร้ับสัมผัสทางระบบที่
เพิ่มขึ้นในผู้สูงวัยมีโอกาสเป็นมะเร็งน้อยกว่า
ปฏิกิริยาระหว่างยา
ศักยภาพการโต้ตอบของยาทางเภสัชจลนศาสตร์สําหรับมาซาร์แทนได้รับการตรวจสอบโดยใชย้าที่อาจใชร้่วมกับยาลดความดันโลหิต 
เช่น ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์และแอมโลดพิีนไม่แสดงปฏิกิริยาทางเภสัชจลนศาสตร์ทีม่ีนัยสําคัญกับ
ให้ใช้ร่วมกับไฮโดรคลอโรไทอาไซด์และแอมโลดิพนีอย่างปลอดภัยโดยไมต่้องปรับขนาดยา เพื่อลดความดันโลหิตเพิ่มเติมในผู้ที่ไม่ตอบสนองต่อยาลดความดันโลหิตเหล่านี้
เพียงอย่างเดียว
ในทํานองเดียวกัน อะทอร์วาสแตติน ดิจอกซิน และวารฟ์าริน ซึ่งมักใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ไม่พบปฏิกิริยาระหว่างยาทางเภสัชจลนศาสตร์ที่มีนัยสําคัญทางคลินิกกับยามาซาร์แทน 
ทําใหส้ามารถใช้ร่วมกันไดอ้ย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องปรับขนาดยา
Ketoconazole ซึ่งเป็นตัวยับยั้ง CYP3A4 เพิ่มการไดร้ับยา Masartan อย่างเป็นระบบถึง 2 เท่า ซึ่งถือว่าปฏิกิริยาระหว่างยาที่อ่อนแอ ขนาดของปฏิกิริยาระหว่างยานี้ไม่
จําเป็นต้องปรับขนาดยาใดๆ สําหรับการใช้งานร่วมกัน แต่อาจแนะนําให้ติดตามผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ rifampicin ซึ่งเป็นสารยับยั้ง OATP1B1 ที่แข็งแกร่ง ยังเพิ่ม
การได้รับยามาซาร์แทนทั้งระบบ 4.6 เท่าเมื่อประเมินโดยใช้ AUC เนื่องจากเป็นทีท่ราบกันว่า OATP1B1 มีบทบาทสําคัญในการขนส่งของ masartan ไปยังเซลล์ตับ และ 
rifampicin ยังกระตุ้น CYP3A4 จึงไม่แนะนําให้ใช้ rifampicin ร่วมกับ masartan ร่วมกัน
จากผลลัพธ์เหล่านี้ masartan สามารถใช้ร่วมกับยาส่วนใหญ่ได้อย่างปลอดภัยในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

ใช้ระหว่างตั้งครรภ์/ให้นมบุตร
masartan ในการตั้งค่าทางคลินิกทีห่ลาก
หลาย มาซาร์แทน ดังนั้น masartan can การตั้งครรภ์

ยาที่ออกฤทธิโ์ดยตรงกับระบบ renin-angiotensin อาจทําใหท้ารกในครรภ์และทารกแรกเกิดป่วยและเสียชีวิตไดเ้มื่อให้แกส่ตรมีีครรภ์ การใชย้าที่ออกฤทธิโ์ดยตรงกับระบบ 
renin-angiotensin ในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 ของการตั้งครรภ์ มคีวามเกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บของทารกในครรภแ์ละทารกแรกเกิด เช่น ความดันเลือดตํ่า ภาวะกะโหลก
ศีรษะตํ่าในทารกแรกเกิด การปัสสาวะเป็นเนื้องอก ภาวะไตวายแบบย้อนกลับหรือไมส่ามารถย้อนกลับได้ และการเสียชีวิต นอกจากนีย้ังมรีายงาน Oligohydramnios ซึ่งน่า
จะเป็นผลมาจากการทํางานของไตของทารกในครรภ์ลดลง oligohydramnios ในการตั้งค่านี้มคีวามเกี่ยวข้องกับการหดตัวของแขนขาของทารกในครรภ์ ความผิดปกติของ
กะโหลกศีรษะหน้า และการพัฒนาของปอดทีข่าดออกซิเจน นอกจากนี้ยังมรีายงานการคลอดก่อนกําหนด การชะลอการเจริญเติบโตของมดลูก และหลอดเลือดแดง ductus 
ของสิทธิบัตร แม้ว่าจะยังไมเ่ป็นทีแ่น่ชัดว่าเหตุการณเ์หล่านีเ้กิดจากการไดร้ับยาหรือไม่®ยาเม็ดเคลือบฟิล์มควรหยุดใหเ้ร็วที่สุด ผลข้างเคียงเหล่านี้ไม่ปรากฏว่าเกิดจากการได้
รับยาในมดลูกซึ่งจํากัดอยูแ่ค่ช่วงไตรมาสแรก มารดาที่ตัวอ่อนและตัวอ่อนในครรภ์ไดร้ับสารต้าน angiotensin II receptor เฉพาะในช่วงไตรมาสที่ 1 เท่านั้น อย่างไรก็ตาม 
เมื่อผู้ป่วยตั้งครรภ์ แพทยค์วรแนะนําให้ผู้ป่วยหยุดใช้ Kanarb®เม็ดเคลือบฟิล์มโดยเร็วที่สุด ทารกที่มีประวัติการได้รับสารแอนจโิอเทนซิน II รเีซพเตอร์ปฏิปักษใ์นครรภใ์น
ครรภค์วรไดร้ับการสังเกตอย่างใกล้ชิดสําหรับความดันเลือดตํ่า ไขมันน้อย และภาวะโพแทสเซียมสูง

เภสัชจลนศาสตร์ของประชากร
การวิเคราะห์แบบจําลองทางเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตรข์องประชากรแบบเป็นทางการดําเนินการโดยใช้ข้อมูลที่ไดจ้ากการศึกษาระยะที่ 1 (ผู้ที่มีสุขภาพดี) ดําเนินการในสหราช
อาณาจักร และการศึกษาระยะที่ 2 ในระยะแรก (ผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงเล็กน้อยถึงปานกลาง) ดําเนินการในเกาหลีใต้ นอกจากนี้ การวิเคราะห์เภสัชจลนศาสตร์ของประชากรแบบด้านหลัง
ซองยังดําเนินการโดยใช้ความเข้มข้นที่รวบรวมได้ในการศึกษา ABPM
พารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ของประชากรที่ไดม้าจากการวิเคราะห์ทางเภสัชจลนศาสตร์ของประชากรอย่างเป็นทางการมีความคล้ายคลึงกับค่าที่ประมาณการโดยใช้วิธีการวิเคราะหแ์บบ
ไมแ่บ่งช่อง พารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตรข์องประชากรของ Fimasartan ไม่ไดร้ับผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญจากเชื้อชาติ เพศ หรืออัตราการแยกไต (GFR) ในทางกลับกัน นํ้าหนักตัว บิ
ลิรูบิน และอายุ เป็นสัญญาณทีบ่่งบอกถึงความแปรปรวนร่วมไม่ได้ เนื่องจากความแปรปรวนระหว่างผู้รับการทดลอง (BSV) ต่อความเข้มข้นของมาซาร์แทนซึ่งให้ผล 50% ของการลดความ
ดันโลหิตสูงสุด (กล่าวคือ EC50) มขีนาดใหญ่ (กล่าวคือ 130 – 140%) ตัวแปรร่วมที่มีนัยสําคัญเหล่านั้นบนพารามิเตอรท์างเภสัชจลนศาสตรม์ีโอกาสน้อยที่จะ ส่งผลต่อระดับของการลด
ความดันโลหิตด้วยยามาซาร์แทน
ดังนั้นจึงไม่รับประกันการปรับขนาดยามาซาร์แทนตามโควาเรียต ได้ผลลัพธ์ทีค่ล้ายกันในการวิเคราะห์เภสัชจลนศาสตร์ของประชากรส่วนหลังซอง กล่าวคือ ความสูงถูกระบวุ่า
เป็นตัวแปรร่วมที่มีนัยสําคัญ แต่ไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยาตามความสูง
ผลลัพธ์เหล่านี้สนับสนุนแนวคิดทีว่่าการปรับขนาดยาสําหรับมาซาร์แทนโดยพิจารณาจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในของแต่ละบุคคลไม่จําเป็นในการรักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ใน
ทางกลับกัน การปรับขนาดยาตามการตอบสนองต่อการรักษา (เช่น การลดความดันโลหิต) จะมีประโยชน์มากกว่าในการตั้งค่าทางคลินิก

เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ไมท่ราบว่ากานาบ®เม็ดเคลือบฟิล์มถูกขับออกมาในนมของมนุษย์ แต่Kanarb®ยาเม็ดเคลือบฟิล์มถูกขับออกมาในนํ้านมของหนทูีใ่ห้นมบุตร ดังนั้นจึงไม่แนะนําให้จัดการ 
Kanarb®ยาเม็ดเคลือบฟิล์มสําหรับคุณแม่พยาบาล ควรตัดสินใจว่าจะยุติการพยาบาลหรือยุติ Kanarb®Film Coated Tablets โดยคํานึงถึงความสําคัญของยาต่อมารดา

ผลข้างเคียง/ผลที่ไมพ่ึงประสงค์
ความปลอดภัยของ Kanarb®Film Coated Tablets ไดร้ับการประเมินในผู้ป่วย 406 รายทีไ่ด้รับKanarb®ยาเม็ดเคลือบฟิล์มที่ขนาดยา 60 ถึง 120 มก. เป็นเวลา 4 ถึง 12 
สัปดาห์ จากผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่จําเป็นทั้งหมด 852 คน ลงทะเบียนในการทดลองทางคลินิกและมีสิทธิไ์ดร้ับการวิเคราะหค์วามปลอดภัย (เช่น ฐานข้อมูลความ
ปลอดภัย) มีผู้ป่วย 85 รายทีไ่ดร้ับ Kanarb®ยาเม็ดเคลือบฟิล์มเป็นเวลา 6 เดือนขึ้นไป อาการไมพ่ึงประสงค์ส่วนใหญม่นี้อยถึงปานกลาง เป็นชั่วคราว และอัตราการเกิดขึ้นไม่
เกี่ยวข้องกับปริมาณยา อาการไม่พึงประสงคท์ีร่ายงานบ่อยที่สุดคือปวดศีรษะและเวียนศีรษะ อาการไมพ่ึงประสงค์สรุปได้ด้านล่าง (กล่าวคือ เหตุการณไ์ม่พึงประสงคท์ี่ถือว่า
เกี่ยวข้องกันโดยเด็ดขาด อาจเกี่ยวข้อง หรืออาจเกี่ยวข้องกับ Kanarb®เม็ดเคลือบฟิล์ม) รายงานในการทดลองทางคลินิกของKanarb®เม็ดเคลือบฟิล์ม

อาการไมพ่ึงประสงค์สําหรับ Kanarb®ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม1)ในการจําแนกอวัยวะระบบประสบการณท์างคลินิก

ลักษณะทางเภสัชพลศาสตร์ของฟิมาซาร์แทน
ในระหว่างการศึกษาในหลอดทดลอง พบว่ามาซารแ์ทนจับกับ AT1 อย่างเฉพาะเจาะจง ซึ่งแสดงให้เห็นในการศึกษาทีไ่ม่ใช่ทางคลินิกด้วย การสิ้นสุดเหล่านีย้ังขัดแย้งกันในการ
ศึกษาทางคลินิกระยะที่ 1 และระยะ IIa โดยที่ ARB-speci c เปลี่ยนแปลง เช่น ระดับความสูงของกิจกรรมเรนินในพลาสมา (PRA) การเพิ่มขึ้นของ AI และความเข้มข้นของ 
AII ถูกระบุ นอกจากนี้ จากผลการศึกษาทางคลินิกระยะที่ II และ III ยังได้รับการยอมรับอย่างดีว่ากลไกการทํางานนีส้ัมพันธ์กับผลการลดความดันโลหิต

อวัยวะระบบ
คลาสสิ cation ความถี่2) อาการ

ความผิดปกตขิองระบบประสาท ทั่วไป
ผิดปกติ

ปวดหัว เวียนหัว
เป็นลมหมดสติ นอนไม่หลับ ไมเกรน

ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร ผิดปกติ

ผิดปกติ

อาการอาหารไม่ย่อย อาเจียน 
คลื่นไส้ ปวดท้องตอนบนข้อมูลความปลอดภัยพรีคลินิก

ไม่พบผลการก่อมะเร็งเมื่อให้ Masartan รับประทานนานถึง 2 ปีในหนูและหนูแรท ปริมาณทีท่ดสอบสูงสุดคือ 100 มก./กก./วัน (หนู) และ 1,000 มก./กก./วัน (หนู) ซึ่งคิด
เป็น 4 และ 81 เท่าตามลําดับ ซึ่งเป็นขนาดยาสูงสุดที่แนะนําสําหรับคนใน มก./ม.2พื้นฐาน โดยสมมติว่ารับประทานขนาด 120 มก./วัน ในผูป้่วย 60 กก.

ไม่พบการกลายพันธุ์หรือความผิดปกติของโครโมโซม
Fimasartan ไม่มผีลเสียต่อสมรรถภาพการสืบพันธุข์องหนูเพศผู้หรือเพศเมียเมื่อรับประทานในปริมาณสูงถึง 1,000 มก./กก./วัน ซึ่งรวมถึงภาวะเจริญพันธุ์ พัฒนาการของตัวอ่อนในระยะ
แรก การทํางานของมารดา และพัฒนาการของทารกแรกเกิด ในทํานองเดียวกันไม่พบผลการก่อมะเร็ง

ความผิดปกตทิั่วไปและ
เงื่อนไขการบริหารงาน อาการอ่อนเปลี้ยเพลียแรง ความรู้สึกของสิ่งแปลกปลอม

เอนไซม์ตับเพิ่มขึ้น (เพิ่มALT3), เพิ่ม AST4)) 
เกล็ดเลือดลดลง CPK5 ในเลือดเพิ่มขึ้นการสืบสวน ผิดปกติ

ความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ 
ทรวงอก และทางเดินอาหาร ผิดปกติ ไอ

บ่งชี้ กล้ามเนื้อและกระดูกและ
ความผิดปกตขิองเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ผิดปกติ กล้ามเนื้อกระตุก,

ความฝืดของกล้ามเนื้อKanarb®เม็ดเคลือบฟิล์ม (Fimasartan Potassium Trihydrate) มีไวส้ําหรับการรักษาความดันโลหิตสูงที่จําเป็น ผิวหนังและใตผ้ิวหนัง
ความผิดปกตขิองเนื้อเยื่อ

ผิดปกติ

ผิดปกติ

ผิดปกติ

อาการคัน ลมพิษเฉพาะที่ ร้อน 

ushing

หย่อนสมรรถภาพทางเพศ

ปริมาณที่แนะนํา
ความผิดปกตขิองหลอดเลือด

• ความดันโลหิตสูงสําหรับผู้ใหญ่

ปริมาณที่แนะนําเริ่มต้นของKanarb®ยาเม็ดเคลือบฟิล์มคือ 60 มก. วันละครั้งโดยมีหรือไม่มอีาหาร หากความดันโลหิตไมไ่ด้รับการควบคุมอย่างเพียงพอที่ 60 มก. ปริมาณ
ของ Kanarb®ยาเม็ดเคลือบฟิล์มอาจเพิ่มขึ้นเป็น 120 มก. วันละครั้ง เมื่อใดก็ตามทีเ่ป็นไปได้ ขอแนะนําให้ Kanarb®ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม ควรถ่ายในเวลาเดียวกันระหว่างวัน (
เช่น ตอนเช้า)
ฤทธิล์ดความดันโลหิตของ Kanarb®ยาเม็ดเคลือบฟิล์มมีอยู่อย่างมากภายใน 2 สัปดาห์ และโดยทั่วไปการลดลงสูงสุดจะเกิดขึ้นหลังจากการรักษา 8 ถึง 12 สัปดาห์
• การใช้ผู้สูงอายุ
ผูป้่วยสูงอายุไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยาเริ่มต้น (อายุ ≤ 70 ป)ี
• การด้อยค่าของไต
ไมจ่ําเป็นต้องปรับขนาดยาในเบื้องต้นสําหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเล็กน้อยถึงปานกลาง (creatinine clearance 30 - 80 mL/min) สําหรับการด้อยค่าของไตอย่างรุนแรง (creatinine 
clearance < 30 mL/min) ปริมาณเริ่มต้นที่แนะนําคือ 30 มก. วันละครั้งและ ปริมาณไม่ควรเกิน 60 มก.
• การด้อยค่าของตับ
ไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยาในเบื้องต้นสําหรับผู้ป่วยที่มีความบกพร่องของตับเล็กน้อย Kanarb®ไมแ่นะนําให้ใชย้าเม็ดเคลือบฟิล์มสําหรับผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางตับใน
ระดับปานกลางถึงรุนแรง
• การใชง้านสําหรับเด็ก
ef cacy และความปลอดภัยของ Kanarb®Film Coated Tablets ยังไม่ไดร้ับการยอมรับในผู้ป่วยอายุ 18 ปีหรือน้อยกว่า
• ผู้ป่วยทีไ่ด้รับยาขับปัสสาวะในปริมาณมาก (เช่น ผู้ป่วยทีไ่ดร้ับยาขับปัสสาวะในปริมาณมาก)
สําหรับผู้ป่วยที่มีปริมาตรภายในหลอดเลือดหมด มีความเสี่ยงต่อความดันเลือดตํ่าตามอาการ แนะนําให้ใชข้นาดเริ่มต้น 30 มก. วันละครั้ง

ระบบสืบพันธุแ์ละความผิด
ปกตขิองเต้านม

1) เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทีม่ีความสัมพันธ์กับ
2) พบบ่อยมาก (≥1/10); ทั่วไป (≥1/100, <1/10); ผิดปกติ (≥1/1,000, <1/100); หายาก (≥1/10,000, <1/1,000); หายากมาก (<1/10,000); ไม่ทราบ (ไม่สามารถประมาณการได้เมื่อใช้ข้อมูลที่มีอยู)่

3) ALT = อะลานีน อะมิโนทรานสเฟอเรส 4) AST = แอสปาเทต อะมิโนทรานสเฟอเรส 5) CPK = ครีเอทีน ฟอสโฟไคเนส

masartan โพแทสเซียม (Kanarb®) ยาเม็ดเคลือบแอลเอ็มมีความแน่นอน เป็นไปได้หรือเป็นไปได้

ยาเกินขนาดและการรักษา
ไม่มขี้อมูลเกี่ยวกับการใชย้าเกินขนาดของ Kanarb®เม็ดเคลือบฟิล์มในมนุษย์ อาการที่น่าจะเป็นไปไดม้ากที่สุดของการใหย้าเกินขนาดจะเป็นความดันเลือดตํ่าและอิศวร ; หัวใจ
เต้นช้าอาจเกิดขึ้นจากการกระตุ้นกระซิก (vagal) หากเกิดภาวะความดันเลือดตํ่าตามอาการ ควรให้การรักษาแบบประคับประคอง ไม่ทราบว่ากานาบ®เม็ดเคลือบฟิล์มจะถูกลบ
ออกจากพลาสม่าโดยการฟอกไต

ความเข้ากันไมไ่ด้ (สําหรับการฉีดเท่านั้น)
ไม่สามารถใช้ได้

สภาพการจัดเก็บ
1) ป้องกันจากแสง อย่าเก็บทีอุ่ณหภูมิสูงกว่า 30°C
2) Kanarb®เม็ดเคลือบฟิล์มควรเก็บไว้ในทีท่ี่เด็กไมส่ามารถเข้าถึงได้
3) การบรรจใุหม่ของ Kanarb®ไมแ่นะนําเพราะอาจทําให้เกิดการติดฉลากผิดโดยไมไ่ดต้ั้งใจหรือส่งผลเสียต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์โหมด/เส้นทางการบริหาร

ให้นํามารับประทาน แบบฟอร์มการใหย้าหรือการนําเสนอ
ข้อห้าม ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม 60 มก. : 3 แผลพุพอง x 10 แท็บ / กล่อง 

120 มก. ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม : 3 แผลพุพอง x 10 แท็บ / กล่องKanarb®Film Coated Tablets มีข้อห้ามในผู้ป่วยต่อไปนี้ : 1) ผู้ป่วยทีแ่พ้
ง่ายต่อส่วนประกอบใด ๆ ของผลิตภัณฑ์นี้
2) มารดาตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร [ดู มารดาตั้งครรภ์ (7.1) และ มารดาทีใ่ห้นมบุตร (7.2)]
3) ผู้ป่วยไตเทียม (ไม่มีประสบการณ์ในประชากรกลุ่มนี้)
4) ผู้ป่วยที่มคีวามบกพร่องของตับในระดับปานกลางถึงรุนแรง
5) ผู้ป่วยโรคตับและท่อนํ้าดีอุดตัน
6) ผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือภาวะไตบกพร่อง (GFR <60 mL/min) ที่กําลังรับประทาน aliskiren (ดูปฏิกิริยาระหว่างยา (6)]
7) ผู้ป่วยที่เป็นโรคไตจากเบาหวานซึ่งกําลังใช้สารยับยั้ง angiotensin converting enzyme (ACE) (ดูปฏิกิริยาระหว่างยา (6)]
8) ผู้ป่วยที่มคีวามผิดปกติทางพันธุกรรม เช่น แพ้กาแลคโตส, Lapp lactose de ciency หรือ malabsorption กลูโคสกาแลคโตส (ตั้งแต่ Kanarb®เม็ดเคลือบฟิล์มมีแลคโตส)

ชื่อและที่อยูข่องผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์
เจ้าของผลิตภัณฑ์:
บจก.โบรยองฟาร์มาซตูิคอล
ที่อยู่ : Boryung Bldg., 136, Changgyeonggung-ro, Jongro-gu, Seoul, Korea ผู้
ผลิต
บจก.โบรยองฟาร์มาซตูิคอล
ที่ตั้งโรงงานอันซัน : 107, 109, Neungan-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea

คําเตือนและข้อควรระวัง ผู้ถือการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์
ยาที่ออกฤทธิโ์ดยตรงกับระบบ rennin angiotensin อาจทําใหท้ารกในครรภก์ําลังพัฒนาได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตไดเ้มื่อให้ยากับหญิงตั้งครรภใ์นช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 
ดังนั้น คณบร®เม็ดเคลือบฟิล์มควรหยุดเมื่อตรวจพบการตั้งครรภ์ในผู้ป่วยหญิง (ดู การตั้งครรภ์และให้นมบุตร )

Zuellig Pharma Sdn Bhd
No. 15, Persiaran Pasak Bumi, Section U8, Kawasan Perindustrian Bukit Jelutong 40150 Shah Alam Selangor Darul Ehsan, มาเลเซีย

ผลกระทบต่อไดรเวอร์หรือเครื่องที่ใชง้าน (ถ้าจําเป็น)
ยังไม่มีการศึกษาผลกระทบของยาเม็ดเคลือบฟิล์ม Kanarb® ต่อการขับขี่และการทํางานของเครื่องจักร อย่างไรก็ตามอาจเกิดอาการง่วงซึมและเวียนศีรษะ

วันที่แก้ไขการแทรกแพ็คเกจ
21 เมษายน 2564
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