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เอกสารข้อมูลนิวซีแลนด์

1. ชื่อผลิตภัณฑ์

TENOXICAM ผง Devatis สําหรับฉีด, 20 mg

2. องค์ประกอบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

สารออกฤทธิ์:
แต่ละขวดมี Tenoxicam 20 มก.
สารละลาย Tenoxicam Devatis ทีส่ร้างใหม่ประกอบด้วย tenoxicam 10 มก./มล.

สารเพิ่มปริมาณ:
สําหรับรายการสารปรุงแต่งทั้งหมด โปรดดูหัวข้อ 6.1

3. แบบฟอร์มเภสัช

ขวดที่มีผงเยือกแข็งสําหรับฉีด มวลแห้งเยือกแข็งสี
เหลืองสีเขียว

4. รายละเอียดทางคลินิก

4.1 ข้อบ่งชีก้ารรักษา
Tenoxicam Devatis ถูกระบุในผู้ใหญ่สําหรับการรักษาอาการผิดปกตขิองการอักเสบและความเสื่อมทีเ่จ็บปวดของระบบ
กล้ามเนื้อและกระดูกต่อไปนี้:
-
-
-
-
-

ข้ออักเสบรูมาตอยด์
โรคข้อเข่าเสื่อม
โรคข้ออักเสบ

ankylosing spondylitis
ความผิดปกตินอกข้อ เช่น tendinitis, bursitis, periarthritis of shoulders (shoulder-hand syndrome) หรือสะโพก 
สายพันธุแ์ละเคล็ดขัดยอก
ปวดหลังผ่าตัด-

4.2 วิทยาและวิธกีารบริหาร

Posology / ความถี่และระยะเวลาของการบริหาร
ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์อาจลดลงได้โดยใช้ขนาดยาทีไ่ด้ผลตํ่าสุดในระยะเวลาทีส่ั้นที่สุดที่จําเป็นในการควบคุมอาการ (ดู
หัวข้อ 4.4)
สําหรับข้อบ่งชี้ทั้งหมด ยกเว้นอาการปวดหลังผ่าตัด ควรใหย้าวันละ 20 มก. ในเวลาเดียวกัน

สําหรับอาการปวดหลังผ่าตัด ปริมาณทีแ่นะนําคือ 40 มก. ต่อวันเป็นเวลา 5 วัน
ในการรักษาโรคเรื้อรัง ผลการรักษาของ tenoxicam เป็นทีป่ระจักษ์ในช่วงต้นของการรักษา และมีการตอบสนองเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป ในโรคเรื้อรัง ไม่แนะนําใหใ้ช้ยารายวันที่สูงกว่า 20 มก. เนื่องจากจะเพิ่มความถี่และความรุนแรงของ
ปฏิกิริยาที่ไม่พึงประสงค์โดยไมเ่พิ่มประสิทธิภาพอย่างมีนัยสําคัญ

สําหรับผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาในระยะยาว อาจพยายามลดขนาดยารับประทานวันละ 10 มก. เพื่อการบํารุงรักษา (ไม่
สามารถใชผ้ลิตภัณฑ์นีไ้ด้ เช่น ควรใช้ยาเม็ดแทน)

วิธีการบริหาร
พลังงานที่ทําแห้งในขวดควรละลายในนํ้าทีผ่่านการฆ่าเชื้อแล้ว 2 มล. เพื่อฉีด สารละลายที่เตรียมไว้ควรได้รับการฉีดเข้า
กล้าม (IM) หรือฉีดเข้าเส้นเลือดดํา (IV) ทันที ตามที่ระบไุว้ การรักษาจะเริ่มด้วยการฉีดครั้งเดียวโดยการฉีดเข้าเส้นเลือด
หรือทางกล้ามเนื้อทุกวันเป็นเวลาหนึ่งหรือสองวัน

TITLE - TENOXICAM / MOBIFLEX MEDICATION
 PATIENT INFORMATION IN THAI

Source : New Zealand Medicines Authority

www.911globalmeds.com/buy-tenoxicam-mobiflex-online
https://www.medsafe.govt.nz/profs/datasheet/t/TenoxicamDevatisinj.pdf
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และให้ tenoxicam ต่อโดยทางปากหรือทางทวารหนัก
ผงแห้งสําหรับฉีดได้รับการพัฒนาสําหรับการบริหาร IM หรือ IV bolus; เนื่องจากมคีวามเป็นไปได้ของการตกตะกอนจึง
ไม่ควรใช้โดยการแช่

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประชากรพิเศษ

การด้อยค่าของไต
คําแนะนําในการใช้ยาข้างต้นยังใชก้ับผู้ป่วยไตวาย อย่างไรก็ตาม ขอแนะนําว่าเมื่อใช้ tenoxicam ในผู้ป่วยที่มีความ
บกพร่องทางไต ควรตรวจสอบการทํางานของไตอย่างรอบคอบ ควรลดขนาดยาในผู้ป่วยไตวาย ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะ
ไตวายอย่างรุนแรง

การด้อยค่าของตับ
คําแนะนําในการใช้ยาข้างต้นยังใชก้ับผู้ป่วยที่เป็นโรคตับด้วย อย่างไรก็ตาม ขอแนะนําว่าเมื่อใช้ tenoxicam ในผู้ป่วยที่มี
ความบกพร่องทางตับ ควรตรวจสอบการทํางานของตับอย่างรอบคอบ ควรลดขนาดยาในผู้ป่วยที่เป็นโรคตับ ไม่ควรใชใ้นผู้
ป่วยที่มีความบกพร่องทางตับอย่างรุนแรง.

ประชากรเด็ก
ไม่มีคําแนะนําในการใชย้าสําหรับเด็กและวัยรุ่นเนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ ห้ามใชใ้นกลุ่มอายุนี้

ประชากรสูงอายุ
ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงทีจ่ะมีเลือดออกในทางเดินอาหาร มแีผล หรือการเจาะทะลซุึ่งอาจถึงแกช่ีวิตได้ ผู้ป่วยเหล่านี้ควรเริ่ม
การรักษาในขนาดยาที่ตํ่าที่สุดทีม่ีอยู่และควรพิจารณาให้การรักษาด้วยยาป้องกันร่วมกัน (เช่น ยาไมโซพรอสทอลหรือสาร
ยับยั้งโปรตอนปั๊ม) สําหรับผู้ป่วยเหล่านีท้ี่ใชพ้ร้อมกันและสําหรับผู้ป่วยทีต่้องการยาซาลไิซเลตขนาดตํ่าร่วม หรือยาอื่นๆ ทีม่ี
แนวโน้มจะเพิ่มขึ้น ความเสี่ยงต่อระบบทางเดินอาหาร (ดหูัวข้อ 4.4)

4.3 ข้อห้าม
Tenoxicam Devatis มีข้อห้ามใน:
- ผู้ป่วยที่แพ้ยา tenoxicam หรือสารเพิ่มปริมาณใด ๆ ร่วมกับ Tenoxicam Devatis หรือยาต้านการอักเสบทีไ่ม่ใช่ส

เตียรอยด์ (NSAIDs) อื่น ๆ
ผู้ป่วยที่เคยแสดงอาการของโรคหอบหืด โรคจมูกอักเสบ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือลมพิษจากยาซาลิไซเลตหรือยา
ต้านการอักเสบที่ไมใ่ช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) อื่นๆ
ผู้ป่วยที่มีอาการใชง้านอยู่หรือมีประวัติเลือดออกในทางเดินอาหารหรือการเจาะทะลุ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรักษา NSAIDs 
ก่อนหน้านี้ (ดูหัวข้อ 4.4)
ผู้ป่วยที่มีอาการป่วยหรือมีประวัตเิป็นแผลในกระเพาะอาหารหรือเลือดออกซํ้าแล้วซํ้าอีก (สองตอนหรือมากกว่าที่ชัดเจนของ
การพิสูจน์ว่าเป็นแผลหรือมีเลือดออก) (ดูหัวข้อ 4.4)
diathesis เลือดออกเช่นเดียวกับ NSAIDs อื่น ๆ
เช่นเดียวกับยากลุ่ม NSAIDs อื่นๆ ในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวอย่างรุนแรง ภาวะไตวาย และตับวาย 
ไตรมาสสุดท้ายของการตั้งครรภ์ (ดูหัวข้อ 4.6)

-

-

-

-
-
-

4.4 คําเตือนและข้อควรระวังพิเศษสําหรับการใชง้าน
Tenoxicam Devatis มีข้อห้ามในผู้ป่วยทีม่ีความผิดปกตขิองตับ
ควรหลีกเลี่ยงการใช้ tenoxicam ร่วมกับ NSAIDs ร่วมกับ cyclo-oxygenase-2 selective inhibitors

เนื่องจาก tenoxicam จับโปรตีนในพลาสมาสูง เมื่อความเข้มข้นของอัลบูมินในพลาสมาลดลงอย่างเห็นได้ชัด ควรใชค้วาม
ระมัดระวังและระมัดระวัง
ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์อาจลดลงได้โดยใช้ขนาดยาทีม่ีประสิทธิภาพตํ่าที่สุดในระยะเวลาทีส่ั้นที่สุดที่จําเป็นในการควบคุม
อาการ (ดหูัวข้อ 4.2 และการตกเลือดในทางเดินอาหาร การเป็นแผล และการเจาะทะล)ุ

ผลกระทบต่อหัวใจและหลอดเลือด

DEVATIS LIMITED Property-Strictly Confidential 
Version: NZ-V04/August 2021

หน้า 2/11



TENOXICAM ผง Devatis สําหรับฉีด, 20 mg
โมดูล 1.3.1 เอกสารข้อมูลนิวซีแลนด์

จําเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างเหมาะสมสําหรับผู้ป่วยที่มีประวัตคิวามดันโลหิตสูงและ/หรือภาวะหัวใจล้มเหลวในระดับเล็ก
น้อยถึงปานกลาง เนื่องจากมกีารรายงานการเก็บของเหลวและอาการบวมนํ้าร่วมกับการรักษาด้วย NSAID การทดลอง
ทางคลินิกและข้อมูลทางระบาดวิทยาชี้ให้เห็นว่าการใช้ COX-2 inhibitors และ NSAIDs บางชนิด (โดยเฉพาะในขนาดที่
สูงและการรักษาในระยะยาว) อาจสัมพันธ์กับความเสี่ยงทีเ่พิ่มขึ้นของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด รวมถึงกล้าม
เนื้อหัวใจตายและโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นตามขนาดยา หรือระยะเวลาในการใช้งาน ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอด
เลือดหรือปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดอาจมีความเสี่ยงมากขึ้น

ผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงทีไ่มส่ามารถควบคุมได้ หัวใจล้มเหลว โรคหัวใจขาดเลือดที่ตรวจพบ โรคหลอดเลือดแดงส่วน
ปลาย และ/หรือโรคหลอดเลือดสมองควรไดร้ับการรักษาด้วย Tenoxicam Devatis หลังจากการพิจารณาอย่างรอบคอบ
แล้วเท่านั้น ควรพิจารณาในลักษณะเดียวกันนีก้่อนเริ่มการรักษาผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะ
ยาว (เช่น โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน การสูบบุหรี)่

เพื่อลดความเสี่ยงทีอ่าจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์หัวใจและหลอดเลือดทีไ่ม่พึงประสงค์ในผู้ป่วยทีไ่ด้รับ NSAID โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ควรใชย้าที่มีประสิทธิผลตํ่าสุดในระยะเวลาที่สั้นที่สุด (ดูหัวข้อ 4.2)

ยากลุ่ม NSAIDs อาจนําไปสู่การเกิดโรคความดันโลหิตสูงชนิดใหม่ หรือภาวะความดันโลหิตสูงที่มีอยู่ก่อนแย่ลง และผูป้่วยทีร่ับ
ประทานยาลดความดันโลหิตด้วยยากลุ่ม NSAIDs อาจมกีารตอบสนองในการลดความดันโลหิต

ควรใช้ความระมัดระวังในการสั่งจ่าย NSAIDs ให้กับผูป้่วยโรคความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตควรได้รับการตรวจสอบ
อย่างใกล้ชิดในระหว่างการเริ่มการรักษา NSAID และในช่วงเวลาปกตหิลังจากนั้น

พบการกักเก็บของเหลวและอาการบวมนํ้าในผู้ป่วยบางรายที่ได้รับ NSAIDs; ดังนั้นจึงควรระมัดระวังในผู้ป่วยทีม่ีภาวะ
ของเหลวคั่งค้างหรือภาวะหัวใจล้มเหลว

ไม่มีหลักฐานที่สอดคล้องกันที่บ่งชี้ว่าการใชแ้อสไพรินพร้อมกันช่วยลดความเสี่ยงที่เป็นไปได้ของการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน
หลอดเลือดหัวใจอย่างรุนแรงทีเ่กี่ยวข้องกับการใช้ NSAID

เลือดออกในทางเดินอาหาร แผลเปื่อย และการเจาะทะล:ุ
มีรายงานเกี่ยวกับเลือดออกในทางเดินอาหาร แผลหรือการเจาะ ซึ่งอาจถึงแก่ชีวิตได้ด้วย NSAIDs ทั้งหมดรวมถึง 
Tenoxicam Devatis ตลอดเวลาระหว่างการรักษา โดยมีหรือไม่มีอาการเตือนหรือมีประวัติเหตุการณ์ GI ร้ายแรงก่อน
หน้านี้ การศึกษาไม่ได้ระบุผู้ป่วยกลุ่มย่อยใดๆ ที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลในกระเพาะอาหารและมีเลือดออก

แผลในทางเดินอาหารส่วนบน เลือดออกมาก หรือการเจาะทะลทุี่เกิดจาก NSAIDs เกิดขึ้นประมาณ 1% ของผู้ป่วยที่รักษา
เป็นเวลา 3 - 6 เดือน และประมาณ 2 - 4% ของผู้ป่วยทีร่ับการรักษาเป็นเวลาหนึ่งปี แนวโน้มเหล่านีย้ังคงดําเนินต่อไปด้วย
ระยะเวลาการใช้งานทีน่านขึ้น ซึ่งเพิ่มโอกาสในการพัฒนาเหตุการณ์ทางเดินอาหารอย่างรุนแรงในช่วงเวลาหนึ่งระหว่างการ
รักษา อย่างไรก็ตาม แม้แตก่ารรักษาในระยะสั้นก็ไม่มีความเสี่ยง

ข้อควรระวังในผู้ป่วยทีม่ปีัจจัยเสี่ยงต่อเหตุการณท์างเดินอาหารทีอ่าจมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงเกี่ยวกับระบบ
ทางเดินอาหาร เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีประวัตเิกี่ยวกับเหตุการณท์างเดินอาหารอย่างรุนแรง การสูบบุหรี่ และโรคพิษสุราเรื้อรัง

ผู้สูงอายุมักมีอาการไมพ่ึงประสงค์จากยากลุ่ม NSAIDs มากขึ้น โดยเฉพาะเลือดออกในทางเดินอาหารและการเจาะทะลุ ซึ่ง
อาจถึงแก่ชีวิตได้ ผู้ป่วยที่อ่อนแอดเูหมือนจะไม่ทนต่อการเป็นแผลหรือมีเลือดออกตลอดจนคนอื่นๆ เหตุการณท์างเดิน
อาหารที่ทําให้เสียชีวิตส่วนใหญท่ี่เกี่ยวข้องกับ NSAIDs เกิดขึ้นในผู้ป่วยสูงอายุและ/หรือผู้ป่วยที่ร่างกายอ่อนแอ ความ
เสี่ยงของการมีเลือดออกในทางเดินอาหาร แผลเป็น หรือการเจาะทะลจุะสูงขึ้นเมื่อเพิ่มขนาดยา NSAID ในผู้ป่วยทีม่ีประวัติ
เป็นแผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีความซับซ้อนด้วยอาการตกเลือดหรือการเจาะทะลุ (ดูหัวข้อ 4.3) และในผูสู้งอายุ

ผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงควรเริ่มการรักษาในขนาดยาทีต่ํ่าที่สุดทีม่ีอยูแ่ละควรพิจารณาให้การรักษาด้วยยาป้องกันร่วมกัน (เช่น 
ยาไมโซพรอสทอลหรือสารยับยั้งโปรตอนปั๊ม) สําหรับผู้ป่วยเหล่านี้ทีใ่ช้พร้อมกันและสําหรับผู้ป่วยทีต่้องการยาซาลไิซเลต
ขนาดตํ่าร่วมหรือยาอื่นๆ
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มีแนวโน้มที่จะเพิ่มความเสี่ยงทางเดินอาหาร (ดูด้านล่างและหัวข้อ 4.5)

ควรให้ NSAIDs อย่างระมัดระวังกับผู้ป่วยทีม่ปีระวัติเป็นโรคลําไส้อักเสบ (ulcerative colitis; Crohn's disease) 
เนื่องจากอาการของผู้ป่วยอาจรุนแรงขึ้น ผู้ป่วยทีม่ีประวัติความเป็นพิษต่อระบบทางเดินอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสูง
อายุ ควรรายงานอาการท้องผิดปกตใิดๆ (โดยเฉพาะเลือดออกในทางเดินอาหาร) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะเริ่มแรกของ
การรักษา หากเกิดแผลในกระเพาะอาหารหรือมีเลือดออกในทางเดินอาหาร ควรถอนยา Tenoxicam Devatis ทันที 
แพทย์ควรเตือนผู้ป่วยเกี่ยวกับอาการและอาการแสดงของความเป็นพิษต่อทางเดินอาหารอย่างรุนแรง

ควรใช้ความระมัดระวังในผู้ป่วยทีไ่ด้รับยาร่วมกันซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นแผลหรือมีเลือดออก เช่น ยาคอร์ติโคส
เตียรอยด์ในช่องปาก ยาต้านการแข็งตัวของเลือด เช่น วาร์ฟาริน สารยับยั้งเซโรโทนนิที่เลือกรับใหม่ หรือยาต้านเกล็ด
เลือด เช่น ซาลิไซเลต (ดูหัวข้อ 4.5)

ปฏิกิริยาทางผิวหนัง
มีรายงานการเกิดปฏิกิริยาทางผิวหนังที่คุกคามชีวิต เช่น โรคผิวหนังอักเสบเรื้อรัง เนื้องอกทีผ่ิวหนังทีเ่ป็นพิษ (TEN) และ
กลุ่มอาการสตีเวนส์-จอห์นสัน (SJS) ซึ่งอาจถึงแก่ชีวิตและเกิดขึ้นโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า ด้วย tenoxicam ผลข้าง
เคียงที่ร้ายแรงเหล่านี้มลีักษณะเฉพาะและไม่ขึ้นกับขนาดยาหรือระยะเวลาในการใช้

ผู้ป่วยควรทราบอาการและอาการแสดงของปฏิกิริยาทางผิวหนังที่รุนแรง และตรวจสอบปฏิกิริยาทางผิวหนังอย่างใกล้ชิด 
ความเสี่ยงสูงสุดทีจ่ะเกิด SJS หรือ TEN คือภายในสัปดาหแ์รกของการรักษา

หากมีอาการหรือสัญญาณของ SJS หรือ TEN (เช่น ผื่นผิวหนังที่ลุกลามซึ่งมักมแีผลพุพองของเยื่อเมือก) ควรหยุดใช้ 
Tenoxicam Devatis ผลลัพธท์ี่ดทีี่สุดสําหรับการจัดการ SJS และ TEN มาจากการวินิจฉัยตั้งแต่เนิ่นๆ และการหยุดยาที่
ต้องสงสัยทันที การถอนตัวก่อนกําหนดสัมพันธ์กับการพยากรณ์โรคทีด่ีขึ้น

หากผู้ป่วยมีการพัฒนา SJS หรือ TEN ด้วยการใช้ tenoxicam จะต้องไม่เริ่มใช้ tenoxicam ในผูป้่วยรายนีเ้มื่อใดก็ได้

ผลกระทบทางโลหิตวิทยา
Tenoxicam ยับยั้งการรวมตัวของเกล็ดเลือดและอาจส่งผลต่อการแข็งตัวของเลือด Tenoxicam Devatis ไม่มอีิทธิพลอย่างมีนัย
สําคัญต่อปัจจัยการแข็งตัวของเลือด เวลาในการแข็งตัวของเลือด เวลาของ prothrombin และเวลาของ thromboplastin ที่
กระตุ้น

ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือดหรือได้รับการรักษาที่ขัดขวางการแข็งตัวของเลือดควรได้รับการสังเกต
อย่างระมัดระวังเมื่อใช้ Tenoxicam Devatis

เอฟเฟกต์ตา
มีรายงานการค้นพบตาทีไ่ม่พึงประสงค์ด้วย NSAIDs รวมทั้ง Tenoxicam Devatis ดังนั้นจึงแนะนําการประเมินทาง
จักษุวิทยาสําหรับผู้ป่วยทีม่ีความผิดปกติทางสายตา

ฤทธิ์ลดไข้
Tenoxicam Devatis เป็นที่รู้จักสําหรับยาต้านการอักเสบอื่น ๆ อาจปกปิดอาการติดเชื้อตามปกติ

การด้อยค่าของไต
NSAIDs ยับยั้งการสังเคราะห์ prostaglandin ของไตและอาจส่งผลที่ไม่พึงประสงค์ต่อการไหลเวียนของไตและความ
สมดุลของเกลือและนํ้า จําเป็นต้องตรวจสอบผู้ป่วยอย่างเพียงพอโดยเน้นที่การทํางานของหัวใจและไต (BUN, 
creatinine, การพัฒนาของอาการบวมนํ้า, การเพิ่มของนํ้าหนัก, ฯลฯ ) ในผู้ป่วยทีเ่ป็นโรคไต, การทํางานของไตบกพร่อง
ในผู้ป่วยเบาหวาน, โรคตับแข็ง, เลือดคั่ง ภาวะหัวใจล้มเหลว hypovolemia และการรักษาร่วมกับยาที่อาจเป็นพิษต่อไต 
ยาขับปัสสาวะ และคอร์ติโคสเตียรอยด์ ผู้ป่วยกลุ่มนีม้ีความเสี่ยงเป็นพิเศษในระยะระหว่างและหลังการผ่าตัดใหญ่เนื่องจาก
มีโอกาสเสียเลือดอย่างรุนแรง จึงต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกลช้ิดในช่วงหลังผ่าตัดและช่วงพักฟื้น
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เนื่องจากโปรตีนในพลาสมามีผลผูกพันกับ tenoxicam สูง จึงจําเป็นต้องใหค้วามระมัดระวังเมื่อระดับอัลบูมินในพลาสมา
ลดลงอย่างเห็นได้ชัด

4.5 ปฏิกิริยากับผลิตภัณฑย์าอื่น ๆ และรูปแบบอื่น ๆ ของการโต้ตอบ

อะเซทิลซาลิไซเลตและซาลิไซเลต
ซาลิไซเลตช่วยเพิ่มการกวาดล้างและปริมาตรของการกระจาย NSAIDs รวมถึง tenoxicam และลดความเข้มข้นเฉลี่ยขั้น
ตํ่าในพลาสมาในสภาวะคงตัวของ tenoxicam โดยการแทนทีพ่วกมันจากตําแหน่งทีจ่ับกับโปรตีน ไม่แนะนําให้ใช้การรักษา
ร่วมกับซาลไิซเลตหรือ NSAIDs อื่น ๆ พร้อมกัน เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดปฏิกิริยาทีไ่ม่พึงประสงคเ์พิ่มขึ้น

สารต้านเกล็ดเลือดและสารยับยั้งการรับ serotonin selective serotonin
การใชย้าต้านเกล็ดเลือดร่วมกับสารยับยั้ง serotonin-reuptake inhibitors (SSRIs) ร่วมกับ NSAIDs จะเพิ่มความ
เสี่ยงของการมีเลือดออกในทางเดินอาหาร (ดูหัวข้อ 4.4)

เมโธเทรกเซต
การบริหารร่วมกันของ NSAIDs และ methotrexate บางชนิดมีความเกี่ยวข้องกับการหลั่งของท่อไตทีล่ดลงของ 
methotrexate ความเข้มข้นของ methotrexate ในพลาสมาทีสู่งขึ้น และความเป็นพิษที่รุนแรงของ methotrexate 
ดังนั้นควรระมัดระวังเมื่อใช้ Tenoxicam Devatis ควบคู่ไปกับ methotrexate

ลิเธียม
เนื่องจาก tenoxicam อาจลดการล้างไตของลเิธียม การใชย้าร่วมกันอาจทําใหร้ะดับพลาสมาและความเป็นพิษของลเิธียม
เพิ่มขึ้น ควรตรวจสอบระดับลิเธยีมในพลาสมาอย่างใกลช้ิด

ยาขับปัสสาวะและยาลดความดันโลหิต
เช่นเดียวกับ NSAIDs โดยทั่วไป ไม่ควรให้ tenoxicam ควบคู่ไปกับยาขับปัสสาวะโพแทสเซียมเจียด มีปฏิสัมพันธ์ทีท่ราบ
กันดรีะหว่างสารประกอบทั้งสองประเภทนี้ ซึ่งอาจทําใหเ้กิดภาวะโพแทสเซียมสูง (hyperkalemia) และภาวะไตวายได้

ไม่พบปฏิสัมพันธ์ทีม่ีนัยสําคัญทางคลินิกระหว่าง tenoxicam และ furosemide แต่ tenoxicam ช่วยลดความดันโลหิต
ของ hydrochlorothiazide ตามที่ทราบจาก NSAIDs อื่น tenoxicam อาจลดฤทธิล์ดความดันโลหิตของ alpha-
adrenergic blockers และ ACE-inhibitors
ไม่มีปฏิสัมพันธ์ทีเ่กี่ยวข้องทางคลินิกเมื่อใช้ tenoxicam ร่วมกับ atenolol ในระหว่างการทดลองทางคลินิก ไม่มีรายงาน
การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยทีร่ักษาควบคูก่ับผลิตภัณฑ์ดจิิทาลิส ดังนั้นการใช้ยา Tenoxicam Devatis และผลิตภัณฑ์ 
digitalis พร้อมกันจึงดูเหมือนไม่มคีวามเสี่ยงร้ายแรง

ยาลดกรดและ H2- ตัวบล็อกตัวรับ
ไม่พบปฏิสัมพันธ์ทีเ่กี่ยวข้องทางคลินิกกับยาลดกรดและซเิมทิดีนที่รับประทานร่วมกันในปริมาณทีแ่นะนํา

โพรเบเนซิด
การบริหารร่วมกันของการรักษา probenecid และ tenoxicam อาจเพิ่มความเข้มข้นของ tenoxicam ในพลาสมา 
ความสําคัญทางคลินิกของการสังเกตนีย้ังไมไ่ด้รับการจัดตั้งขึ้น

สารกันเลือดแข็ง
ไม่พบปฏิสัมพันธ์ทีเ่กี่ยวข้องทางคลินิกกับ warfarin และ phenprocoumon ที่รับประทานร่วมกัน และ heparin ทีม่ีนํ้า
หนักโมเลกุลตํ่าในปริมาณทีแ่นะนํา อย่างไรก็ตาม สําหรับ NSAIDs อื่น ๆ แนะนําให้ติดตามอย่างระมัดระวังเมื่อผูป้่วยไดร้ับ
ยาต้านการแข็งตัวของเลือดควบคูก่ันไป

ยารักษาโรคเบาหวานในช่องปาก

ผลกระทบทางคลินิกของยาต้านเบาหวานในช่องปาก glibornuride, glibenclamide และ tolbutamide กไ็ม่ได้รับการ
แก้ไขโดย tenoxicam เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม สําหรับ NSAIDs อื่น ๆ แนะนําใหต้ิดตามอย่างระมัดระวังเมื่อผู้ป่วยได้
รับยาต้านเบาหวานในช่องปากควบคูก่ันไป
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Colestyramine
Colestyramine อาจเพิ่มการกวาดล้างและลดครึ่งชีวิตของ tenoxicam

เดกซ์โทรเมทอร์แฟน
การใช้ tenoxicam และ dextromethorphan ร่วมกันอาจเพิ่มผลยาแก้ปวดเมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาด้วยยาเดี่ยว

ซิโคลสปอริน
เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นพิษต่อไต

แอลกอฮอล์
ไม่มีปฏิกิริยาทางเภสัชพลศาสตร์ที่สําคัญระหว่าง tenoxicam กับแอลกอฮอล์ แต่ cการใช้แอลกอฮอล์ร่วมกับ tenoxicam 
พร้อมกันช่วยเพิ่มความเสียหายของเยื่อเมือกในกระเพาะอาหาร

4.6 ภาวะเจริญพันธุ์ การตั้งครรภ์ และให้นมบุตร

หลักการทั่วไป
หมวดหมู่การตั้งครรภ์คือ C/D (3.ไตรมาส)

สตรีมีครรภ์/การคุมกําเนิด
ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลของ tenoxicam ต่อการคุมกําเนิด (การคุมกําเนิด) การใช้ tenoxicam เช่นเดียวกับสารที่ทราบว่า
ยับยั้งการสังเคราะห์ cyclooxygenase/prostaglandin อาจทําใหภ้าวะเจริญพันธุล์ดลง และไม่แนะนําในสตรทีีพ่ยายาม
ตั้งครรภ์ หากสตรีมีครรภใ์ช้ ควรให้ขนาดยาตํ่าที่สุดและให้ระยะเวลาการรักษาสั้นที่สุด

การตั้งครรภ์
การยับยั้งการสังเคราะห์พรอสตาแกลนดินอาจส่งผลเสียต่อการตั้งครรภแ์ละ/หรือการพัฒนาของตัวอ่อน/ทารกในครรภ์ 
ข้อมูลจากการศึกษาทางระบาดวิทยาชี้ใหเ้ห็นถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการแท้งบุตรและความผิดปกตขิองหัวใจและโรค
กระเพาะหลังจากใชส้ารยับยั้งการสังเคราะหพ์รอสตาแกลนดินในการตั้งครรภร์ะยะแรก ความเสี่ยงทีแ่น่นอนสําหรับความ
ผิดปกตขิองระบบหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้นจากน้อยกว่า 1% เป็นประมาณ 1.5% เชื่อกันว่าความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นตาม
ขนาดยาและระยะเวลาในการรักษา ในสัตว์ทดลอง มีการใชส้ารยับยั้งการสังเคราะห์พรอสตาแกลนดินซึ่งส่งผลใหสู้ญเสีย
ก่อนและหลังการปลูกถ่ายและการเสียชีวิตของตัวอ่อนและทารกในครรภ์เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ในสัตวท์ีไ่ด้รับสารยับยั้งการ
สังเคราะหพ์รอสตาแกลนดิน (prostaglandin synthesis inhibitor) ยังมีรายงานอุบัตกิารณ์ทีเ่พิ่มขึ้นของความผิด
ปกตติ่างๆ รวมถึงระบบหัวใจและหลอดเลือดอีกด้วย ในช่วงไตรมาสที่หนึ่งและสองของการตั้งครรภ์ ไม่ควรให้ 
Tenoxicam Devatis เว้นแต่จําเป็นอย่างชัดเจน หากผู้หญิงที่พยายามจะตั้งครรภใ์ช้ Tenoxicam Devatis หรือในช่วง
ไตรมาสที่หนึ่งและสองของการตั้งครรภ์ ควรให้ขนาดยาทีต่ํ่าและระยะเวลาในการรักษาให้สั้นที่สุด

ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของการตั้งครรภ์ สารยับยั้งการสังเคราะห์พรอสตาแกลนดินทั้งหมดอาจทําให้ทารกในครรภ์ได้รับ:
-
-

ความเป็นพิษต่อหัวใจและปอด (ด้วยการปิดหลอดเลือดแดง ductus และความดันโลหิตสูงในปอดก่อนเวลาอันควร) 
ความผิดปกติของไตซึ่งอาจพัฒนาไปสู่ภาวะไตวายด้วย oligo-hydroamniosis

และแม่และทารกแรกเกิดเมื่อสิ้นสุดการตั้งครรภเ์พื่อ:
- อาจมีการยืดเวลาเลือดออก ซึ่งเป็นผลต่อต้านการรวมตัวที่อาจเกิดขึ้นแม้ในปริมาณที่ตํ่ามาก

การยับยั้งการหดตัวของมดลูกส่งผลให้การคลอดล่าช้าหรือยาวนาน-

ดังนั้น Tenoxicam Devatis จึงถูกห้ามใช้ในช่วงไตรมาสที่สามของการตั้งครรภ์

ให้นมลูก
จากผลการวิจัยจากการใช้ยาครั้งเดียว ปริมาณ tenoxicam จํานวนน้อยมาก (ค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 0.3% ของขนาดยา) ผ่าน
เข้าสู่นํ้านมแม่ (ดูหัวข้อ 5.2)
ไม่มีหลักฐานแสดงอาการไมพ่ึงประสงค์ในทารกที่กินนมแม่ของมารดาทีร่ับประทาน tenoxicam อย่างไรก็ตาม ทารกควร
หย่านมหรือเลิกใช้ยา
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ภาวะเจริญพันธุ์

การใช้ tenoxicam เช่นเดียวกับสารทีท่ราบว่ายับยั้งการสังเคราะห์ cyclooxygenase/ prostaglandin อาจทําให้ภาวะ
เจริญพันธุ์ลดลง และไมแ่นะนําในสตรีทีพ่ยายามตั้งครรภ์
ในสตรทีี่มีปัญหาในการตั้งครรภ์หรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบภาวะเจริญพันธุ์ ควรพิจารณาถอนการรักษาด้วย 
tenoxicam (ดูหัวข้อ 5.3)

4.7 ผลกระทบต่อความสามารถในการขับขี่และการใชเ้ครื่องจักร
ผู้ป่วยที่ประสบเหตุการณไ์มพ่ึงประสงค์ที่อาจส่งผลต่อการขับขีห่รือการใช้เครื่องจักร เช่น อาการเวียนศีรษะบ้านหมุน 
อาการง่วงนอน หรือการมองเห็นผิดปกติ ควรงดเว้นการขับรถหรือใชเ้ครื่องจักร

4.8 ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์
จากการทดลองทางคลินิกรวมถึงผู้ป่วยจํานวนมาก tenoxicam ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถทนต่อยาได้ดีในปริมาณที่
แนะนํา โดยทั่วไปแล้วผลกระทบทีไ่ม่พึงประสงค์ที่รายงานนั้นไม่รุนแรงและเกิดขึ้นชั่วคราว ในผู้ป่วยส่วนน้อยจําเป็นต้องมี
การหยุดชะงักของการรักษาเนื่องจากผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์
ความอดทนในท้องถิ่นของการบริหารทางหลอดเลือดของ tenoxicam พบว่าดี

อาการไม่พึงประสงคท์ีพ่บบ่อยที่สุดร่วมกับ NSAIDs คือทางเดินอาหารในธรรมชาติ อาจเกิดแผลในกระเพาะอาหาร การ
เจาะทะลุ หรือมีเลือดออกในทางเดินอาหาร ซึ่งบางครั้งอาจถึงตายได้ โดยเฉพาะในผูสู้งอายุ (ดูหัวข้อ 4.4) มีรายงานการ
คลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง ท้องอืด ท้องผูก อาการอาหารไม่ย่อย ปวดท้อง เม็ดเลือดเป็นเลือด แผลเปื่อย อาการกําเริบของ
อาการลําไส้ใหญ่บวมและโรคโครห์น (ดูหัวข้อ 4.4) หลังจากได้รับ NSAIDs ไม่ค่อยพบโรคกระเพาะ

ข้อกําหนดและความถี่ต่อไปนีใ้ชส้ําหรับผลกระทบทีไ่ม่พึงประสงค์เนื่องจากการใช้ tenoxicam:
ธรรมดามาก (≥1/10) ทั่วไป (≥1/100, <1/10), ผิดปกติ (≥1/1000, <1/100), หายาก (≥1/10000, <1/1000) หายาก
มาก (<1/10000) ไมท่ราบ (ไมส่ามารถประมาณได้จากข้อมูลที่มีอยู่)

ความผิดปกติของระบบเลือดและนํ้าเหลือง
ไม่รู้: โรคโลหิตจาง, เม็ดเลือดขาว, เม็ดเลือดขาว, ภาวะเกล็ดเลือดตํ่า.

ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน
ไม่รู้: ปฏิกิริยาภูมิไวเกิน เช่น หายใจลําบาก หอบหืด ภูมิแพ้ แองจิโออีดีมา

ความผิดปกติของการเผาผลาญและ
โภชนาการ ผิดปกต:ิ ลดความอยากอาหาร

ความผิดปกติทางจิตเวช
ผิดปกต:ิ โรคนอนไมห่ลับ
ไม่รู้: สภาวะสับสน ภาพหลอน

ความผิดปกตขิองระบบประสาท ทั่วไป: 
เวียนหัว ปวดหัว ไม่รู้: อาชา, อาการง่วง
นอน

ความผิดปกตขิองดวงตา

ไม่รู้: ความบกพร่องทางสายตา (เช่น ความบกพร่องทางสายตาและการมองเห็นไมช่ัด)

ความผิดปกติของหูและเขาวงกต ผิด
ปกติ: อาการเวียนศีรษะ

ความผิดปกติของหัวใจ
ผิดปกต:ิ อาการใจสั่น ไม่รู้: 
ภาวะหัวใจล้มเหลว
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ความผิดปกตขิองหลอดเลือด
ไม่รู้: หลอดเลือดอักเสบ.
การทดลองทางคลินิกและข้อมูลทางระบาดวิทยาชี้ใหเ้ห็นว่าการใช้ Selective cyclooxygenase 2 inhibitors (COX2 inhibitors) 
และ NSAIDs บางชนิด (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปริมาณทีสู่งและการรักษาในระยะยาว) อาจสัมพันธ์กับความเสี่ยงทีเ่พิ่มขึ้นเล็กน้อยในการ
เกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด (เช่น กล้ามเนื้อหัวใจตายหรือโรคหลอดเลือดสมอง) .
แม้ว่า tenoxicam ไม่ไดแ้สดงให้เห็นว่าเพิ่มการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน เช่น กล้ามเนื้อหัวใจตาย แต่มีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะ
แยกความเสี่ยงดังกล่าวด้วย tenoxicam

ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร
ทั่วไป: ปวดท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ คลื่นไส้
ผิดปกต:ิ เลือดออกในทางเดินอาหาร (รวมทั้งเม็ดเลือดและเม็ดเลือด), แผลในทางเดินอาหาร, อาการท้องผูก, ท้องร่วง, 
การอาเจียน, แผลในปาก, โรคกระเพาะ, ปากแห้ง
หายากมาก: ตับอ่อนอักเสบ
ไม่รู้: ลําไส้ทะลุ, อาการกําเริบของลําไส้ใหญ่และโรคโครห์น, อาการท้องอืด

ความผิดปกตขิองตับและท่อนํ้าดี ผิดปกต:ิ 
เพิ่มเอนไซม์ตับ ไม่รู้: โรคตับอักเสบ

ความผิดปกตขิองผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง ผิดปกต:ิ 
อาการคัน, ผื่นแดง, ผื่น, ผื่น, ลมพิษ
หายากมาก: กลุ่มอาการสตีเวนส์-จอห์นสัน, เนื้องอกที่ผิวหนังที่เป็นพิษ (Lyell's syndrome), 
ไม่รู้: ปฏิกิริยาไวแสง.

ความผิดปกติของไตและทางเดินปัสสาวะ ผิดปกต:ิ เพิ่ม
ยูเรียในเลือดหรือ creatinine

ระบบสืบพันธุ์และความผิดปกติของเต้านม ไม่รู้: 
ภาวะมีบุตรยากหญิง
มีรายงานกรณทีี่แยกได้ของภาวะมีบุตรยากของเพศหญิงโดยใช้สารทีท่ราบว่ายับยั้งการสังเคราะห์ไซโคลออกซเีจเนส/พร
อสตาแกลนดินรวมทั้ง tenoxicam

ความผิดปกตทิั่วไปและสภาวะการบริหารงาน ผิดปกต:ิ 
อ่อนเพลีย บวมนํ้า

การรายงานอาการไมพ่ึงประสงค์ที่น่าสงสัย
การรายงานอาการไมพ่ึงประสงค์ที่น่าสงสัยหลังจากการอนุมัติยาเป็นสิ่งสําคัญ ช่วยใหส้ามารถตรวจสอบความสมดุลของ
ผลประโยชน์/ความเสี่ยงของยาได้อย่างต่อเนื่อง บุคลากรทางการแพทย์รายงานอาการไม่พึงประสงค์ที่น่าสงสัยhttps://
nzphvc.otago.ac.nz/reporting/ .

4.9 ยาเกินขนาด
อาการ
โดยทั่วไป ผู้ป่วยทีไ่ด้รับ NSAID เกินขนาดจะไม่มอีาการ การใช้ยา NSAID เกินขนาดทําใหเ้กิด CNS เพียงเล็กน้อยหรือ
รบกวนทางเดินอาหาร
มีรายงานแยกออกมาถึงความเป็นพิษทีรุ่นแรงมากขึ้นหลังจากการกลืนกินในปริมาณมาก ซึ่งรวมถึงอาการชัก โคม่าและ
ภาวะไตวาย และอาจเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นได้ นอกจากนีย้ังมีรายงานความผิดปกตขิองตับ, hypothrombobinemia 
และ Metabolic acidosis

การรักษา
ในกรณทีี่ให้ยาเกินขนาดควรให้การรักษาทีเ่หมาะสมและการหยุดยา อาจระบยุาลดกรดและตัวยับยั้งโปรตอนปั๊ม ไม่มียาแก้
พิษเฉพาะที่รู้จัก การฟอกไตไมไ่ด้ล้าง NSAIDs ออกจากกระแสเลือดอย่างมีนัยสําคัญ

สําหรับคําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการยาเกินขนาด โปรดติดต่อศูนยข์้อมูลสารพิษแห่งชาติ (0800
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พิษหรือ 0800 764 766)

การใช้ยาเสพติดและการพึ่งพาอาศัยกัน:การพึ่งพายา การเสพติดและการใชใ้นทางที่ผิดยังไม่ได้รับรายงานว่าเป็นปัญหา
กับสารประกอบนี้

5. คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา

5.1 คุณสมบัติทางเภสัชพลศาสตร์
กลุ่มเภสัชบําบัด: ยาต้านรูมาติก ต้านการอักเสบ และยาแก้ปวด รหัส ATC: M01AC02

สารออกฤทธิข์อง Tenoxicam Devatis, tenoxicam เป็นยาต้านการอักเสบที่ไม่ใชส่เตียรอยด์ (NSAID) ที่มีคุณสมบัติ
ต้านการอักเสบ ยาแกป้วดและต่อต้านรูมาติก และยังยับยั้งการรวมตัวของเกล็ดเลือด Tenoxicam ยับยั้งการสังเคราะห์ 
prostaglandin โดยการยับยั้ง cyclooxygenase 1 (COX-1) และ 2 (COX-2) ทั้งสองอย่างในหลอดทดลอง(ถุงนํ้าเชื้อ
แกะ) และในร่างกาย(การป้องกันความเป็นพิษทีเ่กิดจากกรด arachidonic ในหนทูดลอง) ในหลอดทดลองการตรวจสอบ
ไอโซเอ็นไซม์ไซโคลออกซเีจเนสทีเ่ตรียมจากเซลล์ COS-7 ของมนุษย์ แสดงให้เห็นว่า tenoxicam ยับยั้งไอโซไซม์ COX-1 
และ COX-2 ในระดับเดียวกัน เช่น อัตราส่วน COX-2/COX-1 เท่ากับ 1.34

ในหลอดทดลองการทดสอบเม็ดเลือดขาวเปอร์ออกซิเดสแนะนําว่า tenoxicam อาจทําหน้าที่เป็นคนเก็บขยะสําหรับออกซิเจนที่ใชง้านอยู่ใน
บริเวณทีเ่กิดการอักเสบ
Tenoxicam มีศักยภาพในหลอดทดลองยับยั้งการทํางานของ metalloproteinases ของมนุษย์ (stromelysin และ collagenase) ซึ่งทําให้เกิด
การสลายตัวของกระดูกอ่อน
กลไกการทํางานทีเ่ป็นไปได้เพิ่มเติมคือการลดระดับไนไตรตซ์ึ่งบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของวิถี NO

ผลกระทบทางเภสัชวิทยาเหล่านีอ้ธิบาย อย่างน้อยก็ในบางส่วนถึงประโยชน์ในการรักษาของ Tenoxicam Devatis ในการ
รักษาความผิดปกติของการอักเสบและความเสื่อมที่เจ็บปวดของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก

5.2 คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์

คุณสมบัติทั่วไป
การดูดซึม:
การติดตามการดูดซึมทางกล้ามเนื้อเสร็จสมบูรณ์ และไม่มีความแตกต่างระหว่างการบริหารช่องปาก ตามระดับการฉีดเข้า
กล้ามที่หรือสูงกว่า 90% ของความเข้มข้นที่ไดร้ับสูงสุดจะไปถึงเร็วที่สุดเท่าที่ 15 นาทีหลังการให้ยา

ด้วยขนาดยาที่แนะนํา 20 มก. วันละครั้ง สภาวะคงตัวจะเกิดขึ้นภายใน 10-15 วันโดยไม่มีการสะสมทีไ่ม่คาดคิด ความเข้ม
ข้นเฉลี่ยที่สภาวะคงตัวคือ 11 มก./ลิตร เมื่อให้ tenoxicam ในขนาดรับประทาน 20 มก. วันละครั้ง และไม่เปลี่ยนแปลงแม้
ในการรักษานานถึง 4 ปี

ตามที่คาดการณจ์ากจลนศาสตร์ในยาครั้งเดียว ความเข้มข้นในพลาสมาที่สภาวะคงตัวจะสูงกว่าที่ได้รับหลังจากให้ยาครั้ง
เดียวถึง 6 เท่า

การกระจาย:
หลังจากได้รับ tenoxicam 20 มก. ทางหลอดเลือดดําระดับยาในพลาสมาจะลดลงอย่างรวดเร็วในช่วง 2 ชั่วโมงแรกส่วน
ใหญ่เนื่องจากกระบวนการจัดจําหน่าย ปริมาณการกระจายเฉลี่ยทีส่ภาวะคงตัวคือ 10-12 ลิตร

ในเลือดมากกว่า 99% ของยาจับกับอัลบูมิน Tenoxicam แทรกซึมเข้าไปในของเหลวไขข้อได้ดี ถึงความเข้มข้นสูงสุดช้า
กว่าในพลาสมา
จากผลการวิจัยจากการใช้ยาครั้งเดียว ปริมาณที่น้อยมาก (ค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 0.3% ของขนาดยา) ของ tenoxicam จะ
ผ่านเข้าสู่นํ้านมแม่ (ดูหัวข้อ 4.6)

เมแทบอลิซึม:
Tenoxicam ถูกขับออกทางตับหลังจากเปลี่ยนรูปทางชีวภาพเกือบทั้งหมดไปเป็นสารทีไ่ม่ออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
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TENOXICAM ผง Devatis สําหรับฉีด, 20 mg
โมดูล 1.3.1 เอกสารข้อมูลนิวซีแลนด์

การกําจัด:
มากถึงสองในสามของขนาดยาที่ถูกขับออกทางปัสสาวะ (ส่วนใหญเ่ป็นยาทีไ่ม่ออกฤทธิ์ 5'-hydroxytenoxicam) และ
ส่วนที่เหลือผ่านทางนํ้าดี ไม่เกิน 1% ของขนาดยาที่ถูกขับออกทางปัสสาวะไม่เปลี่ยนแปลง ค่าครึ่งชีวิตการกําจัดของ 
tenoxicam เฉลี่ยคือ 72 ชั่วโมง (ช่วง 59 ถึง 74 ชั่วโมง) การกวาดล้างพลาสมาทั้งหมดคือ 2 มล./นาที

ความเป็นเส้นตรง/ไม่เชิงเส้น:
เภสัชจลนศาสตรข์อง tenoxicam เป็นเส้นตรงในช่วงขนาดยาที่ตรวจสอบ 10 ถึง 100 มก.

ลักษณะของผูป้่วย

การด้อยค่าของไต:
การศึกษาในผูป้่วยไตบกพร่องแนะนําว่าไมจ่ําเป็นต้องปรับขนาดยาเพื่อให้ได้ความเข้มข้นในพลาสมาที่ใกล้เคียงกับทีพ่บใน
คนที่มีสุขภาพดี

การด้อยค่าของตับ:
การศึกษาในผูป้่วยตับบกพร่องแนะนําว่าไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยาเพื่อใหไ้ด้ความเข้มข้นในพลาสมาที่ใกล้เคียงกับทีพ่บใน
คนที่มีสุขภาพดี

ประชากรสูงอายุ:
การศึกษาในผูสู้งอายุแนะนําว่าไมจ่ําเป็นต้องปรับขนาดยาเพื่อใหไ้ด้ความเข้มข้นในพลาสมาทีใ่กลเ้คียงกับที่พบในคนที่มี
สุขภาพดี โปรไฟลจ์ลนศาสตร์ในผู้สูงอายุนั้นคล้ายคลึงกับคนที่มีสุขภาพดี

อื่น:
รายละเอียดจลนศาสตร์ในผูป้่วยโรคไขข้อจะสังเกตได้เช่นเดียวกับคนที่มีสุขภาพดี
เนื่องจาก tenoxicam จับกับโปรตีนในพลาสมาสูง จึงจําเป็นต้องให้ความระมัดระวังเมื่อระดับอัลบูมินในพลาสมาลดลง
อย่างเห็นได้ชัด (ดูหัวข้อ 4.4)

5.3 ข้อมูลความปลอดภัยพรีคลินิก

การก่อมะเร็ง: Tenoxicam ไม่มผีลต่อการก่อมะเร็งในสัตว์

การกลายพันธุ์: Tenoxicam ไม่มีผลต่อการกลายพันธุใ์นสัตว์

การด้อยค่าของภาวะเจริญพันธุ:์
การใช้ tenoxicam เช่นเดียวกับสารทีท่ราบว่ายับยั้งการสังเคราะห์ cyclooxygenase/prostaglandin อาจทําให้ภาวะ
เจริญพันธุ์ลดลง และไมแ่นะนําในสตรีทีพ่ยายามตั้งครรภ์ ในสตรีที่มปีัญหาในการตั้งครรภห์รืออยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ภาวะมีบุตรยาก ควรพิจารณาถอนการรักษาด้วย tenoxicam

การทําให้ทารกอวัยวะพิการ: Tenoxicam ไม่มผีลทําให้ทารกอวัยวะพิการในสัตว์

6. คุณสมบัติทางเภสัชกรรม

6.1 รายการสารเพิ่มปริมาณ
วิตามินซี
ไดโซเดียม เอดิเตท
แมนนิทอล
โซเดียมไฮดรอกไซด์
ทรอมเมทามอล
กรดไฮโดรคลอริก (สําหรับการปรับ pH)
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TENOXICAM ผง Devatis สําหรับฉีด, 20 mg
โมดูล 1.3.1 เอกสารข้อมูลนิวซีแลนด์

6.2 ความไมล่งรอยกัน
ไม่ควรใช้ TENOXICAM Powder for Injection กับเงินทุนเนื่องจากเสี่ยงต่อการตกตะกอน ในกรณีที่ไม่มี
การศึกษาความเข้ากันได้ ยานี้จะต้องไม่ผสมกับยาอื่น

6.3 อายุการเก็บรักษา

24 เดือน. ควรใช้ผลิตภัณฑ์ Tenoxicam Devatis ทันทหีลังจากสร้างใหม่

6.4 สภาพการเก็บรักษา
เก็บที่อุณหภูมิตํ่ากว่า 30°C โดยป้องกันไมใ่ห้ถูกแสง

6.5 ชนิดและลักษณะของภาชนะ
ขวดแก้วขนาด 3 มล. ไม่มสีีซึ่งมมีวล 20 มก. ที่แช่เยือกแข็ง

6.6 ข้อควรระวังพิเศษสําหรับการกําจัดและการจัดการอื่น ๆ
วัสดุที่ไม่ได้ใชค้วรทิ้งตามข้อบังคับการกําจัดในท้องถิ่น

7. ตารางการแพทย์

ยาตามใบสั่งแพทย์

8. สปอนเซอร์

บริษัท เดวาติส จํากัด
45 Yarrow Street, อินเวอรค์าร์กิลล์, 9810 
New Zealand
โทรศัพท์: +64 3 211 0080 
แฟกซ์: +64 3 211 0079 
www.devatis.nz

9. วันที่อนุมัติครั้งแรก

วันที่อนุญาตครั้งแรก: 15.10.2020 วันที่
ต่ออายุครั้งล่าสุด:

10. วันที่แก้ไขข้อความ

09.08.2021
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