
จุดเด่นของข้อมูลการสั่งจ่ายยา ไฮไลทเ์หล่านี้ไม่ไดร้วมข้อมูลทั้งหมดที่จําเป็นต่อการ
ใช้ EMFLAZA™ อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ดขู้อมูลการสั่งจ่ายยาแบบเต็ม
สําหรับ EMFLAZA

-

-

-

การรบกวนทางพฤติกรรมและอารมณ์:อาจรวมถึงความอิ่มเอิบ นอนไมห่ลับ อารมณ์
แปรปรวน บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลง อาการซึมเศร้าอย่างรุนแรง และโรคจิต (5.5) 
ผลกระทบต่อกระดูก:ติดตามความหนาแน่นของกระดูกลดลงด้วยการใช้ EMFLAZA 
เรื้อรัง (5.6)
จักษุแพทย์: อาจรวมถึงต้อกระจก การติดเชื้อ และต้อหิน ตรวจสอบความดันลูก
ตาถ้า EMFLAZA ดําเนินต่อไปนานกว่า 6 สัปดาห์ (5.7)

การฉีดวัคซีน:ห้ามฉีดวัคซีนที่มีชีวิตหรือวัคซีนทีม่ีชีวิตแก่ผู้ป่วยทีไ่ดร้ับยาคอร์ติโคส
เตียรอยด์ที่มีภูมิคุ้มกัน (5.8)
ผื่นผิวหนังทีร่้ายแรง:ใหห้ยุดเมื่อมีอาการผื่นขึ้นครั้งแรก เว้นแตผ่ื่นจะไม่เกี่ยวข้องกับ
ยาอย่างชัดเจน (5.9)

ยาเม็ด EMFLAZA (deflazacort) สําหรับใชใ้นช่องปาก 
EMFLAZA (deflazacort) ยาระงับช่องปาก การอนุมัติ
เบื้องต้นของสหรัฐอเมริกา: 2017

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ข้อบ่งใชแ้ละการใช้งาน---------------------- 
EMFLAZA เป็น corticosteroid ที่ระบุสําหรับการรักษา Duchenne Muscle 
dystrophy (DMD) ในผู้ป่วยอายุ 5 ปีขึ้นไป (1) -

-- - - - - - - - - - - - - - - - ปริมาณและการบริหาร----------------
- ปริมาณที่แนะนําวันละครั้งคือประมาณ 0.9 มก. / กก. / วันโดยทางปาก (2.1)

ค่อยๆ หยุดเมื่อใหย้านานกว่าสองสามวัน (2.2)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - อาการไม่พึงประสงค์ ------------------------------------
อาการไม่พึงประสงคท์ี่พบบ่อยที่สุด (≥ 10% สําหรับ EMFLAZA และมากกว่า

- - - - - - - - - - - - - - - - รูปแบบการให้ยาและจุดแข็ง --------------
-
-

ยาหลอก) เป็นลักษณะ Cushingoid, นํ้าหนักเพิ่มขึ้น, ความอยากอาหารเพิ่มขึ้น, การติด
เชื้อทางเดินหายใจส่วนบน, ไอ, Pollakiuria, ขนดก, โรคอ้วนส่วนกลาง, และโพรงจมูก
อักเสบ (6.1)

ยาเม็ด: 6 มก. 18 มก. 30 มก. และ 36 มก. (3) การ
ระงับช่องปาก: 22.75 มก. / มล. (3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ข้อห้าม ----------------------- แพ้ง่าย
ต่อ deflazacort หรือส่วนผสมที่ไมใ่ช้งานใด ๆ ใน

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ปฏิกิริยาระหว่างยา ------------------------
- สารยับยั้ง CYP3A4 ในระดับปานกลางหรือรุนแรง: ให้หนึ่งในสามของ

ปริมาณทีแ่นะนําของ EMFLAZA (7.1)
หลีกเลี่ยงการใชต้ัวกระตุ้น CYP3A4 ระดับปานกลางหรือรุนแรงกับ EMFLAZA 
เนื่องจากอาจลดประสิทธิภาพ (7.1)

เอ็มฟลาซ่า (4)
-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - คําเตือนและข้อควรระวัง --------------
- การเปลี่ยนแปลงในการทํางานของต่อมไร้ท่อ: การปราบปรามของแกน Hypothalamic-

pituitary-adrenal, Cushing's syndrome และภาวะนํ้าตาลในเลือดสูงอาจเกิดขึ้นได้ 
ติดตามผูป้่วยสําหรับเงื่อนไขเหล่านี้ด้วยการใช้ EMFLAZA เรื้อรัง (2.2, 5.1) ภูมิคุ้มกัน
บกพร่องและความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการติดเชื้อ:ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการติดเชื้อที่แฝง
อยู่ใหม่ การกําเริบ การแพร่กระจาย หรือการเปิดใช้งานซํ้า ซึ่งอาจรุนแรงและบางครั้งอาจ
ถึงแก่ชีวิต สัญญาณและอาการของการติดเชื้ออาจถูกปกปิด (5.2)

การเปลี่ยนแปลงในการทํางานของหัวใจและหลอดเลือด/ไต:ติดตามความดันโลหิตสูง
และโซเดียมและระดับโพแทสเซียมทีล่ดลง (5.3) การเจาะระบบทางเดินอาหาร:เพิ่ม
ความเสี่ยงในผู้ป่วยที่มคีวามผิดปกตขิอง GI บางอย่าง อาการและอาการแสดงอาจ
ถูกปิดบัง (5.4)

หากต้องการรายงานอาการไม่พึงประสงคท์ี่สงสัย โปรดติดต่อ Marathon 
Pharmaceuticals, LLC ที่ 1-866-562-4620 หรือ
DrugSafety@propharmagroup.com หรืออย.ที่ 1-800-FDA-1088 หรือ 
www.fda.gov/medwatch .

-

ดูข้อมูลการให้คําปรึกษาผู้ป่วย 17 และการติดฉลากผู้ป่วยที่ได้รับการอนุมัติ
จาก FDA-

แก้ไขเมื่อ: 02/2017
-
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ข้อมูลการสั่งจ่ายเต็มรูปแบบ

1 ข้อบ่งใช้และการใชง้าน

EMFLAZA ได้รับการระบุเพื่อใช้ในการรักษา Duchenne Muscle dystrophy (DMD) ในผู้
ป่วยอายุ 5 ปขีึ้นไป

2 ปริมาณและการบริหาร

2.1 ข้อมูลการให้ยา
ปริมาณ EMFLAZA ในช่องปากที่แนะนําคือประมาณ 0.9 มก./กก./วัน วันละครั้ง หากใชย้าเม็ด ให้ปัด
ขึ้นเป็นขนาดยาที่ใกล้ที่สุด การรวมกันของจุดแข็งของยาเม็ด EMFLAZA ทั้งสี่ชนิดสามารถใชเ้พื่อให้ได้
ขนาดยานี้ หากใช้สารแขวนลอยในช่องปาก ให้ปัดเศษขึ้นเป็นหนึ่งในสิบของมิลลิลิตรที่ใกล้ที่สุด (มล.)

2.2 การยุติการผลิต
ต้องลดขนาดยา EMFLAZA ลงทีละน้อยหากไดร้ับยานานกว่าสองสามวัน[ดูคําเตือนและข้อควร
ระวัง (5.1)].

2.3
ยาเม็ด EMFLAZA และสารแขวนลอยในช่องปากสามารถรับประทานโดยมหีรือไม่มอีาหารก็ได้

คําแนะนําในการเตรียมตัวและการบริหารทีส่ําคัญ

เม็ด EMFLAZA
ยาเม็ด EMFLAZA สามารถบริหารให้ทั้งเม็ดหรือบดและรับประทานทันทีหลังจากผสมกับซอสแอ
ปเปิ้ล

EMFLAZA สารแขวนลอยในช่องปาก
เขย่า EMFLAZA Oral Suspension ก่อนใช้

ใช้เฉพาะเครื่องจ่ายแบบปากเปล่าทีใ่หม้าพร้อมกับผลิตภัณฑเ์ท่านั้น หลังจากถอนขนาดยาที่เหมาะสม
ลงในขวดจ่ายยาทางปากแล้ว ให้ค่อยๆ เติม EMFLAZA Oral Suspension ลงในนํ้าผลไม้หรือนม 3 
ถึง 4 ออนซ์ แล้วผสมให้เข้ากัน ควรให้ยาทันที ห้ามใช้ EMFLAZA กับนํ้าเกรพฟรุต[ดูปฏิกิริยาระหว่าง
ยา (7.1)]

ทิ้ง EMFLAZA Oral Suspension ทีไ่ม่ไดใ้ช้ที่เหลืออยูห่ลังจาก 1 เดือนของการเปิดขวดครั้งแรก

2.4 การปรับเปลี่ยนขนาดยาสําหรับใช้กับสารยับยั้งและสารกระตุ้น CYP3A4
สารยับยั้ง CYP3A4
ใหห้นึ่งในสามของปริมาณที่แนะนําเมื่อใช้ EMFLAZA กับสารยับยั้ง CYP3A4 ในระดับปานกลางหรือ
รุนแรง ตัวอย่างเช่น ขนาดยา 36 มก. ต่อวันจะลดลงเหลือ 12 มก. ต่อวันเมื่อใชก้ับสารยับยั้ง 
CYP3A4 ระดับปานกลางหรือรุนแรง[ดูปฏิกิริยาระหว่างยา (7.1) และเภสัชวิทยาคลินิก (12.3)]

ตัวเหนี่ยวนํา CYP3A4

รหัสอ้างอิง: 4053971



หลีกเลี่ยงการใชก้ับตัวเหนี่ยวนํา CYP3A4 ระดับปานกลางหรือรุนแรงกับ EMFLAZA[ดู
ปฏิกิริยาระหว่างยา (7.1) และเภสัชวิทยาคลินิก (12.3)]

3 รูปแบบการให้ยาและจุดแข็ง

แท็บเล็ต
-
-
-
-

6 มก.: สีขาวและกลมมี "6" ด้านหนึ่ง 18 มก.: สีขาวและกลมมี 
"18" ด้านหนึ่ง 30 มก.: สีขาวและรูปไขท่ี่มี "30" ด้านหนึ่ง 36 
มก.: สขีาวและรูปไขท่ี่มี " 36” แกะลายด้านเดียว

ระงับช่องปาก
-22.75 มก./มล.: สารแขวนลอยสขีาว

4 ข้อห้าม

ห้ามใช้ยา EMFLAZA ในผู้ป่วยทีแ่พ้ยา deflazacort หรือสารที่ไม่ออกฤทธิใ์ดๆ มีกรณขีองภาวะภูมไิว
เกิน รวมทั้งภาวะภูมิแพ้ (anaphylaxis) ในผู้ป่วยทีไ่ดร้ับการรักษาด้วยยาคอร์ติโคสเตียรอยด์[ดคูํา
เตือนและข้อควรระวัง (5.15) และอาการไมพ่ึงประสงค์ (6.2)].

5 คําเตือนและข้อควรระวัง

5.1 การเปลี่ยนแปลงในการทํางานของต่อมไร้ท่อ

Corticosteroids เช่น EMFLAZA อาจทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ร้ายแรงและเป็นอันตรายถึงชีวิตในการทํางานของ
ต่อมไร้ท่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้เรื้อรัง ติดตามผู้ป่วยที่ได้รับ EMFLAZA สําหรับ Cushing's syndrome, 
hyperglycemia และ adrenal insufficiency หลังจากถอน EMFLAZA นอกจากนี้ ผู้ป่วยที่มภีาวะ 
hypopituitarism, primary adrenal insufficiency หรือ congenital adrenal hyperplasia, หน้าที่ของต่อม
ไทรอยด์ที่เปลี่ยนแปลงไป หรือ pheochromocytoma อาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นสําหรับเหตุการณ์ที่ไมพ่ึงประสงค์ของ
ต่อมไร้ท่อ

ความเสี่ยงต่อภาวะต่อมหมวกไตไมเ่พียงพอหลังการถอนยาคอร์ติโคสเตียรอยด์
คอร์ติโคสเตียรอยด์ผลิตการปราบปรามของแกนไฮโปทาลามิค-พิทอูิทารี-อะดรีนัล (HPA) แบบย้อน
กลับได้ โดยมีศักยภาพในการพัฒนาภาวะต่อมหมวกไตไม่เพียงพอภายหลังการถอนการรักษาคอร์ตโิคส
เตียรอยด์ ภาวะต่อมหมวกไตไม่เพียงพอเฉียบพลันอาจเกิดขึ้นได้หากถอนยาคอร์ติโคสเตียรอยด์อย่าง
กะทันหันและอาจถึงแก่ชีวิตได้ ระดับและระยะเวลาของภาวะต่อมหมวกไตไม่เพียงพอที่เกิดขึ้นนั้นแปรผัน
ในผู้ป่วยแต่ละราย และขึ้นอยู่กับขนาดยา ความถี่ และระยะเวลาของการรักษาด้วยยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ 
ความเสี่ยงจะลดลงโดยค่อยๆ ลดขนาดยาคอร์ตโิคสเตียรอยด์เมื่อถอนการรักษา ความไมเ่พียงพอนี้อาจ
ยังคงมีอยู่ แต่เป็นเวลาหลายเดือนหลังจากหยุดการรักษาเป็นเวลานาน ดังนั้น ในสถานการณ์ใด ๆ ของ
ความเครียดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาทีห่ยุดยานั้น ควรให้การบําบัดด้วยคอร์ติโคสเตียรอยดอ์ีกครั้ง

สเตียรอยด์ "กลุ่มอาการถอนยา" ซึ่งดูเหมือนจะไมเ่กี่ยวข้องกับความไม่เพียงพอของต่อมหมวกไต 
อาจเกิดขึ้นหลังจากการหยุดยาคอร์ติโคสเตียรอยด์อย่างกะทันหัน โรคนีร้วมถึง

รหัสอ้างอิง: 4053971



อาการต่างๆ เช่น เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน เซื่องซึม ปวดศีรษะ มีไข้ ปวดข้อ ผิวลอก ปวดกล้ามเนื้อ 
และ/หรือนํ้าหนักลด คิดว่าผลกระทบเหล่านีเ้กิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันของความเข้มข้นของ
คอร์ติโคสเตียรอยด์มากกว่าระดับคอร์ติโคสเตียรอยดท์ี่ตํ่า

คุชชิงซินโดรม
กลุ่มอาการคุชชิง (hypercortisolism) เกิดขึ้นจากการไดร้ับคอร์ตโิคสเตียรอยด์จากภายนอกเป็น
เวลานาน รวมถึง EMFLAZA อาการต่างๆ ได้แก่ ความดันโลหิตสูง โรคอ้วนลงพุงและแขนขาผอมบาง 
ริ้วสีม่วง ใบหน้ามีมากมายเหลือเฟือ กล้ามเนื้ออ่อนแรง มีรอยฟกชํ้าทีง่่ายและบ่อยกับผิวหนังที่
บอบบางบาง ไขมันสะสมที่คอหลัง ภาวะกระดูกพรุน สิว ประจําเดือนหมดประจําเดือน ขนดก และความ
ผิดปกติทางจิตเวช

นํ้าตาลในเลือดสูง
คอร์ติโคสเตียรอยด์สามารถเพิ่มระดับนํ้าตาลในเลือด ทําใหเ้บาหวานทีม่อียู่ก่อนแย่ลง โน้มน้าวให้ผู้ทีต่้อง
รักษาโรคเบาหวานในระยะยาว และอาจลดผลกระทบของยาต้านเบาหวาน ตรวจสอบระดับนํ้าตาลในเลือด
เป็นระยะ สําหรับผู้ป่วยที่มีภาวะนํ้าตาลในเลือดสูง ควรเริ่มหรือปรับเปลี่ยนการรักษาด้วยยาต้านเบาหวาน
ตามความเหมาะสม

ข้อควรพิจารณาสําหรับการใช้งานในผู้ป่วยที่มีการทํางานของต่อมไทรอยด์ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป
การกวาดล้างการเผาผลาญของ corticosteroids ลดลงในผู้ป่วย hypothyroid และเพิ่มขึ้นในผู้
ป่วย hyperthyroid การเปลี่ยนแปลงสถานะไทรอยดข์องผู้ป่วยอาจจําเป็นต้องปรับขนาดยาคอร์ตโิค
สเตียรอยด์ เมื่อจําเป็นต้องใช้ corticosteroids และ levothyroxine ร่วมกัน การให้ 
corticosteroid ควรก่อนเริ่มการรักษาด้วย levothyroxine เพื่อลดความเสี่ยงของภาวะไตวาย

วิกฤต Pheochromocytoma
มีรายงานเกี่ยวกับวิกฤต pheochromocytoma ซึ่งอาจถึงแกช่ีวิตไดห้ลังจากไดร้ับ corticosteroids 
ในผูป้่วยทีส่งสัยหรือระบุถึง pheochromocytoma ให้พิจารณาถึงความเสี่ยงของวิกฤต 
pheochromocytoma ก่อนทีจ่ะให้ corticosteroids

5.2 การกดภูมิคุ้มกันและความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการติดเชื้อ
คอร์ติโคสเตียรอยด์ รวมทั้ง EMFLAZA ไปกดภูมิคุ้มกันและเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อจากเชื้อโรค
ใดๆ รวมถึงไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา โปรโตซัว หรือพยาธิ คอร์ตโิคสเตียรอยด์ช่วยลดการดื้อต่อการติด
เชื้อใหม่ ทําใหก้ารติดเชื้อทีม่อียู่รุนแรงขึ้น เพิ่มความเสี่ยงของการติดเชื้อที่แพร่กระจาย เพิ่มความเสี่ยง
ของการเปิดใช้งานซํ้าหรือทําให้การติดเชื้อแฝงกําเริบ และปกปิดอาการติดเชื้อบางอย่าง การติดเชื้อ
เหล่านีอ้าจรุนแรงและบางครั้งกอ็าจถึงแก่ชีวิตได้ ระดับของขนาดยา เส้นทาง และระยะเวลาของการให้
ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงจําเพาะของการติดเชื้อไม่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม
อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นเมื่อได้รับ corticosteroids ที่เพิ่มขึ้น

ติดตามการพัฒนาของการติดเชื้อและพิจารณาถอนคอร์ติโคสเตียรอยด์หรือลดขนาดยาคอร์ติโค
สเตียรอยด์ตามความจําเป็น

การติดเชื้อไวรัส Varicella Zoster และโรคหัด
โรคอีสุกอีใสที่เกิดจากไวรัส Varicella Zoster และโรคหัดสามารถเกิดขึ้นไดอ้ย่างจริงจังหรือถึงขั้น
เสียชีวิตในเด็กหรือผู้ใหญ่ทีไ่ม่มีภูมิคุ้มกันซึ่งใชย้าคอร์ตโิคสเตียรอยด์ ซึ่งรวมถึง EMFLAZA ในเด็ก
หรือผู้ใหญ่ทีไ่ม่มโีรคเหล่านีค้วรระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยง
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การรับสัมผัสเชื้อ. หากผู้ป่วยเป็นโรคอีสุกอีใส อาจมีการระบุการป้องกันโรค varicella zoster 
immun globulin (VZIG) หากผู้ป่วยเป็นโรคหัด อาจระบุการป้องกันโรคด้วยอิมมโูนโกลบลูิน (IG) 
หากเกิดโรคอีสุกอีใส อาจพิจารณาการรักษาด้วยยาต้านไวรัส

การเปิดใชง้านไวรัสตับอักเสบบีอีกครั้ง
การเปิดใชง้านไวรัสตับอักเสบบีสามารถเกิดขึ้นไดใ้นผู้ป่วยทีเ่ป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบบทีี่ได้รับการ
รักษาด้วยยากดภูมิคุ้มกันรวมถึงคอร์ติโคสเตียรอยด์ การเปิดใชง้านใหม่ยังสามารถเกิดขึ้นไดใ้นผู้
ป่วยที่ดูเหมือนจะแก้ไขการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

การติดเชื้อรา
คอร์ติโคสเตียรอยด์อาจทําใหก้ารติดเชื้อราในระบบรุนแรงขึ้น ดังนั้นจึงไม่ควรใช้ในทีท่ี่มีการติดเชื้อดัง
กล่าว สําหรับผู้ป่วยที่ใชย้าคอร์ติโคสเตียรอยดท์ี่ติดเชื้อราในร่างกาย แนะนําให้ถอนยาคอร์ตโิคสเตีย
รอยด์หรือลดขนาดยาคอร์ติโคสเตียรอยด์

อะมีบา
Corticosteroids อาจกระตุ้น amebiasis ที่แฝงอยู่ ดังนั้นจึงแนะนําให้ตัด amebiasis ทีแ่ฝง
อยู่หรือ amebiasis ที่ใชง้านอยู่ก่อนที่จะเริ่มการรักษาด้วย corticosteroid ในผู้ป่วยทีเ่คยใช้
เวลาในเขตร้อนหรือผู้ป่วยที่มีอาการท้องร่วงโดยไม่ทราบสาเหตุ

การติดเชื้อสตรองจิลอยด์
ในผูป้่วยที่ทราบหรือสงสัยว่ามีการแพร่กระจายของ Strongyloides (threadworm) การกด
ภูมิคุ้มกันทีเ่กิดจาก corticosteroid อาจนําไปสู่การติดเชื้อ Strongyloides และการแพรก่ระจายไป
พร้อมกับการย้ายถิ่นของตัวอ่อนที่แพรห่ลายซึ่งมักมาพร้อมกับ enterocolitis รุนแรงและแกรมลบ
ร้ายแรงอาจทําให้เสียชีวิตได้ สําหรับผู้ป่วยที่ไดร้ับยาคอร์ตโิคสเตียรอยด์ทีรู่้จักหรือสงสัยว่ามีการแพร่
กระจายของเชื้อสตรองจิลอยด์ (พยาธิเส้นด้าย) แนะนําให้ถอนยาคอร์ติโคสเตียรอยดห์รือลดขนาดยา
คอร์ติโคสเตียรอยด์

5.3 การเปลี่ยนแปลงในการทํางานของหัวใจและหลอดเลือด/ไต

ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ รวมทั้ง EMFLAZA อาจทําใหค้วามดันโลหิต เกลือ และการกักเก็บนํ้าสูงขึ้น และ
การขับโพแทสเซียมและแคลเซียมเพิ่มขึ้น ติดตามความดันโลหิตและประเมินสัญญาณและอาการของ
ปริมาณทีเ่กิน ตรวจสอบระดับโพแทสเซียมในเลือด อาจจําเป็นต้องจํากัดเกลือในอาหารและอาหารเสริม
โพแทสเซียม EMFLAZA ควรใช้ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยทีม่ีภาวะหัวใจล้มเหลว ความดันโลหิตสูง 
หรือภาวะไตวาย

รายงานวรรณกรรมชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างการใช้คอร์ตโิคสเตียรอยดก์ับการแตกของผนัง
ห้องล่างทีไ่ม่มหีัวใจห้องล่างซ้ายหลังจากเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเมื่อเร็วๆ นี้ ดังนั้นควรใช้ 
EMFLAZA อย่างระมัดระวังในผู้ป่วยเหล่านี้

5.4 การเจาะระบบทางเดินอาหาร
มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นของการเจาะทางเดินอาหารระหว่างการใชค้อร์ติโคสเตียรอยด์ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกตขิอง
ระบบทางเดินอาหารบางอย่าง เช่น แผลในกระเพาะอาหารที่ออกฤทธิห์รือแฝงอยู่ โรคถุงผนังลําไสอ้ักเสบ แอนาส
โตโมสในลําไสส้ด และอาการลําไส้ใหญ่บวมเป็นแผลทีไ่ม่เฉพาะเจาะจง อาจมีการปกปิดสัญญาณของการเจาะระบบ
ทางเดินอาหาร เช่น การระคายเคืองในช่องท้อง ในผู้ป่วยที่ได้รับยาคอร์ติโคสเตียรอยด์
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หลีกเลี่ยงคอร์ติโคสเตียรอยด์หากมีความเป็นไปได้ทีจ่ะมีการเจาะ ฝี หรือการติดเชื้อทีลุ่กลามอื่นๆ 
โรคประสาทอักเสบ; anastomoses ลําไส้สด หรือแผลในกระเพาะอาหารที่ออกฤทธิห์รือแฝงอยู่

5.5 พฤติกรรมและอารมณแ์ปรปรวน
อาการไม่พึงประสงคท์างจิตเวชทีรุ่นแรงอาจเกิดขึ้นกับ corticosteroids ทีเ่ป็นระบบรวมทั้ง 
EMFLAZA.อาการมักเกิดขึ้นภายในสองสามวันหรือหลายสัปดาห์หลังจากเริ่มการรักษา และอาจ
เกี่ยวข้องกับขนาดยา ปฏิกิริยาเหล่านี้อาจดีขึ้นหลังจากลดขนาดยาหรือถอนยา แม้ว่าการรักษาทาง
เภสัชวิทยาอาจมีความจําเป็น อาการไม่พึงประสงค์ทางจิตเวชมักเกี่ยวข้องกับอาการ hypomanic หรือ 
manic (เช่น euphoria, นอนไม่หลับ, อารมณแ์ปรปรวน) ระหว่างการรักษาและภาวะซึมเศร้าหลังจาก
หยุดการรักษา แจ้งใหผู้้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วยทราบถึงศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมและ
อารมณ์ และกระตุ้นให้พวกเขาไปพบแพทย์หากมีอาการทางจิตเวชเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสงสัย
ว่ามีอารมณ์หดหูห่รือมีความคิดฆ่าตัวตาย

5.6 ผลต่อกระดูก
ความหนาแน่นของกระดูกลดลง
คอร์ติโคสเตียรอยด์รวมถึง EMFLAZA ช่วยลดการสร้างกระดูกและเพิ่มการสลายของกระดูกทั้งจากผล
ทีม่ีต่อการควบคุมแคลเซียม (เช่น การดูดซึมที่ลดลงและการขับถ่ายทีเ่พิ่มขึ้น) และการยับยั้งการทํางาน
ของเซลล์สร้างกระดูก ร่วมกับการลดลงของเมทริกซโ์ปรตีนของกระดูกรองจากการเพิ่มขึ้นของแคแทบ
อลิซึมของโปรตีนและการผลิตฮอร์โมนเพศที่ลดลง อาจนําไปสู่การยับยั้งการเจริญเติบโตของกระดูกในผู้
ป่วยเด็กและการพัฒนาของการสูญเสียกระดูกในทุกช่วงอายุ การสูญเสียกระดูกอาจทําใหผู้้ป่วยมีกระดูก
หักและกระดูกยาวได้ พิจารณาความเสี่ยงของผู้ป่วยต่อโรคกระดูกพรุนก่อนเริ่มการรักษาด้วยยาคอร์ติ
โคสเตียรอยด์ ติดตามความหนาแน่นของมวลกระดูกในผู้ป่วยที่รักษาด้วย EMFLAZA ในระยะยาว

เนื้อร้าย Avascular
Corticosteroids รวมทั้ง EMFLAZA อาจทําให้เกิดเนื้อร้าย avascular

5.7 จักษุแพทย์
การใช้คอร์ติโคสเตียรอยด์ รวมถึง EMFLAZA อาจทําใหเ้กิดต้อกระจกใตแ้คปซูลหลังได้ คอร์ติโคสเตีย
รอยด์อาจทําให้เกิดโรคต้อหินที่อาจเกิดความเสียหายต่อเส้นประสาทตา และอาจเพิ่มความเสี่ยงของการ
ติดเชื้อทีต่าทุติยภูมทิี่เกิดจากแบคทีเรีย เชื้อรา หรือไวรัส ไม่แนะนําให้ใช้ Corticosteroids สําหรับผู้
ป่วยทีม่ีอาการเริมทีต่า

ความดันลูกตาอาจสูงขึ้นในผู้ป่วยบางรายทีใ่ช้ corticosteroids หากการรักษาด้วย EMFLAZA ดําเนิน
ต่อไปนานกว่า 6 สัปดาห์ ใหต้รวจสอบความดันในลูกตา

5.8 การฉีดวัคซีน
ไม่แนะนําใหฉ้ีดวัคซีนทีม่ีชีวิตหรือวัคซีนที่มีชีวิตในผู้ป่วยที่ได้รับยาคอร์ติโคสเตียรอยดก์ดภูมิคุ้มกัน ซึ่ง
รวมถึง EMFLAZA คอร์ติโคสเตียรอยด์อาจกระตุ้นให้เกิดการจําลองแบบของสิ่งมีชีวิตบางชนิดทีม่ี
อยู่ในวัคซีนทีม่ีชีวิตอ่อนฤทธิ์
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อาจฉีดวัคซีนทีฆ่่าหรือปิดใช้งานได้ในระหว่างการรักษาด้วยคอร์ติโคสเตียรอยด์ อย่างไรก็ตาม การ
ตอบสนองต่อวัคซีนดังกล่าวไม่สามารถคาดการณไ์ด้

ผู้ป่วยทีไ่ดร้ับการรักษาด้วยยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ รวมทั้ง EMFLAZA อาจตอบสนองต่อสารพิษและ
วัคซีนทีม่ีชีวิตหรือวัคซีนเชื้อตายน้อยลงเนื่องจากการยับยั้งการตอบสนองของแอนติบอดี

5.9 ผื่นผิวหนังที่ร้ายแรง
มีรายงานการเกิดเนื้อร้ายทีผ่ิวหนังทีเ่ป็นพิษจากการใช้ deflazacort โดยเริ่มมีอาการภายใน 8 
สัปดาหห์ลังจากเริ่มการรักษา ให้หยุดเมื่อมีอาการผื่นขึ้นครั้งแรก เว้นแต่ผื่นจะไม่เกี่ยวข้องกับยาอย่าง
ชัดเจน

5.10 ผลกระทบต่อการเติบโตและการพัฒนา
การใช้คอร์ติโคสเตียรอยด์ในระยะยาว รวมถึง EMFLAZA อาจส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการในเด็ก

5.11 โรคจิตเภท
ผู้ป่วยทีไ่ด้รับยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ รวมทั้ง EMFLAZA และการรักษาร่วมกับยาระงับประสาทและกล้ามเนื้อ (เช่น 
ยาแพนคูโรเนียม) หรือผู้ป่วยที่มีความผิดปกตขิองการส่งผ่านประสาทและกล้ามเนื้อ (เช่น myasthenia 
gravis) อาจมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเพิ่มขึ้น อาการกล้ามเนื้อผิดปกตแิบบ
เฉียบพลันนี้มีลักษณะทั่วไป อาจเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อตาและทางเดินหายใจ และอาจส่งผลให้เกิดภาวะอัมพาต
ครึ่งซีก ความสูงของครีเอทีนไคเนสอาจเกิดขึ้น การปรับปรุงหรือการฟื้นตัวทางคลินิกหลังจากหยุดยาคอร์ติโคส
เตียรอยด์อาจต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายปี

5.12 ซารโ์คมาของ Kaposi

มีรายงานว่า sarcoma ของ Kaposi เกิดขึ้นในผู้ป่วยทีไ่ดร้ับการรักษาด้วย corticosteroid ซึ่งส่วน
ใหญ่มักเป็นภาวะเรื้อรัง การหยุดใช้ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์อาจทําให้อาการดขีึ้นได้

5.13 ความเสี่ยงต่อการเกิดปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงในทารกเนื่องจากสารกันบูดเบนซิล
แอลกอฮอล์

EMFLAZA Oral Suspension มเีบนซิลแอลกอฮอลแ์ละไมไ่ด้รับอนุญาตให้ใช้ในผู้ป่วยเด็กอายุตํ่ากว่า 
5 ปี อาการข้างเคียงทีร่้ายแรงและเป็นอันตรายถึงชีวิตรวมถึง “กลุ่มอาการหายใจไม่ออก” สามารถเกิด
ขึ้นไดใ้นทารกแรกเกิดและทารกที่มนีํ้าหนักแรกเกิดตํ่าซึ่งรับการรักษาด้วยยาที่รักษาด้วยเบนซิล
แอลกอฮอล์ "กลุ่มอาการหอบ" มีลักษณะเฉพาะโดยภาวะซึมเศร้าของระบบประสาทส่วนกลาง, ภาวะกรด
ในกระเพาะอาหาร, และการหายใจที่หอบ ไม่ทราบจํานวนแอลกอฮอลเ์บนซิลขั้นตํ่าที่อาจเกิดอาการไม่พึง
ประสงคร์้ายแรง (EMFLAZA Oral Suspension มเีบนซิลแอลกอฮอล์ 10.45 มก. ต่อมล. เม็ด 
EMFLAZA ไม่มเีบนซิลแอลกอฮอล์)[ดูการใช้งานในกลุ่มประชากรเฉพาะ (8.4)].

5.14 เหตุการณ์ลิ่มเลือดอุดตัน
การศึกษาเชิงสังเกตได้แสดงให้เห็นความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน (รวมถึงลิ่มเลือดอุด
ตันในหลอดเลือดดํา) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับปริมาณ corticosteroids ทีสู่งขึ้น ไม่ชัดเจนว่าความเสี่ยง
แตกต่างกันไปตามปริมาณรายวันหรือระยะเวลาในการใชง้าน ใช้ EMFLAZA ด้วยความระมัดระวังในผู้
ป่วยทีม่ีหรืออาจมแีนวโน้มทีจ่ะเป็นโรคลิ่มเลือดอุดตัน
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5.15 ภูมิแพ้
มีกรณีทีเ่กิดอาการแพไ้ดย้ากในผู้ป่วยทีไ่ดร้ับการรักษาด้วยยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ ซึ่งรวมถึง 
EMFLAZA

6 อาการไมพ่ึงประสงค์

อาการข้างเคียงที่ร้ายแรงต่อไปนีจ้ะกล่าวถึงในรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนอื่น ๆ :
-
-

การเปลี่ยนแปลงในการทํางานของต่อมไร้ท่อ[ดคูําเตือนและข้อควรระวัง (5.1)] ภูมิคุ้มกันและ
ความเสี่ยงทีเ่พิ่มขึ้นของการติดเชื้อ[ดคูําเตือนและข้อควรระวัง (5.2)]

การเปลี่ยนแปลงในการทํางานของหัวใจและหลอดเลือด/ไต[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.3)] 
การเจาะระบบทางเดินอาหาร[ดคูําเตือนและข้อควรระวัง (5.4)] พฤติกรรมและอารมณ์
แปรปรวน[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.5)] ผลต่อกระดูก[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.6)] 
จักษุแพทย์[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.7)] การฉีดวัคซีน[ดคูําเตือนและข้อควรระวัง (5.8)] 
ผื่นผิวหนังทีร่้ายแรง[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง 5.9)]

ผลกระทบต่อการเติบโตและการพัฒนา[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.10)] 
โรคจิตเภท[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.11)] ซาร์โคมาของ Kaposi[ดคูําเตือนและ
ข้อควรระวัง (5.12)]
ความเสี่ยงต่อการเกิดปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงในทารกเนื่องจากสารกันบูดเบนซิล
แอลกอฮอล ์[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.13)]
เหตุการณล์ิ่มเลือดอุดตัน[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.14)] ภูมิแพ[้ดู
คําเตือนและข้อควรระวัง 5.15)]

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

6.1 ประสบการณ์การทดลองทางคลินิก

เนื่องจากการทดลองทางคลินิกดําเนินการภายใต้สภาวะทีแ่ตกต่างกันอย่างมาก อัตราการเกิดอาการไม่พึง
ประสงค์ทีพ่บในการทดลองทางคลินิกของยาหนึ่งๆ จึงไม่สามารถเปรียบเทียบโดยตรงกับอัตราในการทดลอง
ทางคลินิกของยาอื่น และอาจไม่สะท้อนถึงอัตราที่สังเกตได้ในทางปฏิบัติ

ในการศึกษา 1[ดูการศึกษาทางคลินิก (14)],อาการไมพ่ึงประสงค์ทีเ่กี่ยวข้องกับการหยุดการ
รักษาด้วยยา deflazacort ตามลําดับความถี่ที่ลดลง ได้แก่ นํ้าหนักเพิ่มขึ้น โรคอ้วน ต้อกระจก 
และความผิดปกติของการนอนหลับ

อาการไม่พึงประสงค์ทีพ่บบ่อยที่สุดในการศึกษาทางคลินิก
ตารางที่ 1 แสดงอาการไมพ่ึงประสงค์ที่เกิดขึ้นใน≥ 5% ของผู้ป่วยในกลุ่มทีไ่ด้รับ deflazacort 0.9 มก
. / กก. / วันและเกิดขึ้นบ่อยกว่าในผู้ป่วยทีไ่ด้รับยาหลอกในการศึกษาที่ 1 ซึ่งรวมถึงผู้ป่วยที่มี DMD 
ระหว่างอายุ 5 ถึง 5 ปี 15 ป.ี

ตารางที่ 1: อาการไม่พึงประสงคท์ีเ่กิดขึ้นใน> 5% ของผู้ป่วยที่ได้รับยา Deflazacort และเกิดขึ้น
บ่อยกว่าผู้ป่วยที่ได้รับยาหลอก (การศึกษาที่ 1)
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อาการไมพ่ึงประสงค์ Deflazacort
0.9 มก./กก./วัน (N=51)

ยาหลอก (N=50)
% ที่ 12 สัปดาห์1

% ที่ 12 สัปดาห์
ลักษณะ Cushingoid 33 12
นํ้าหนักเพิ่มขึ้น 20 6
เพิ่มความอยากอาหาร 14 2
การติดเชื้อทางเดินหายใจ
ส่วนบน 12 10
ไอ 12 6
Pollakiuria 12 2
โพรงจมูกอักเสบ 10 6
ขนดก 10 2
โรคอ้วนลงพุง 10 4
ผื่นแดง 8 6
ความหงุดหงิด 8 4
นํ้ามูกไหล 8 0
ไม่สบายท้อง 6 2

1ที่ 12 สัปดาห์ ผู้ป่วยทีไ่ด้รับยาหลอกได้รับการสุ่มใหมเ่พื่อรับยา deflazacort หรือตัวเปรียบเทียบทีใ่ช้งานอยู่

อาการไม่พึงประสงคท์ี่พบบ่อย (≥ 5% ของผู้ป่วยทีไ่ดร้ับ deflazacort) ที่เกิดขึ้นในช่วง 52 สัปดาห์
ของการได้รับ deflazacort 0.9 มก. / กก. / วันในการศึกษาที่ 1 และในอัตราที่สูงกว่า deflazacort 
0.9 มก. / กก. / วันในยาหลอก 12 สัปดาห์ - ระยะควบคุมของการทดลอง ได้แก่ ลักษณะ 
Cushingoid (60%) ขนดก (35%) นํ้าหนักเพิ่มขึ้น (28%) ผื่นแดง (28%) โรคอ้วนส่วนกลาง 
(25%) ปวดท้อง / ปวดท้องส่วนบน (รวมกัน 18% ), อาการท้องผูก (15%), ท้องผูก (10%), 
หงุดหงิด (10%), พฤติกรรมผิดปกติ (9%), pyrexia (9%), ปวดหลัง (7%), ผื่น (7%), ฟกชํ้า 
(6% ), อาการคลื่นไส้ (6%), อาการสมาธสิั้น (6%), อาการกําเริบ (6%) และโรคผิวหนัง (6%)

การศึกษาที่ 1 ยังประเมินปริมาณยา deflazacort ทีสู่งขึ้น (1.2 มก./กก./วัน) เมื่อเทียบกับขนาดยา 
0.9 มก./กก./วัน ยา deflazacort 1.2 มก./กก./วัน ในช่วง 52 สัปดาห์มีความสัมพันธ์กับอุบัตกิารณ์
ของอาการข้างเคียงบางอย่างทีสู่งขึ้น รวมถึงลักษณะ Cushingoid (69%), ผื่นแดง (49%), ขนดก 
(37% ), ปวดศีรษะ (34%), นํ้าหนักเพิ่มขึ้น (32%), ท้องผูก (15%), ปวดท้องตอนบน (14%), ผิวหนัง
อักเสบ (11%), สิว (11%) และไม่สบายท้อง (8%) เนื่องจากไม่มีประโยชน์เพิ่มเติมกับยาdeflazacort 
ขนาด 1.2 มก./กก./วัน จึงไมแ่นะนําให้ใช้ EMFLAZA 1.2 มก./กก./วัน ในการรักษา DMD[ดูการให้ยา
และการบริหาร (2.1)]

ในการศึกษาทางคลินิกเพิ่มเติมในระยะเวลาสองปโีดยมีการติดตามผลเป็นเวลานาน (การศึกษาที่ 2) พบ
อาการข้างเคียงหลายอย่างเช่นเดียวกัน นอกจากนีย้ังพบเหตุการณ์เกี่ยวกับกล้ามเนื้อและกระดูกที่
เกี่ยวข้องกับการใช้สเตียรอยด์ในระยะยาว เช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง ความผิดปกติของเส้นเอ็น และภาวะ
กระดูกพรุน

อาการไม่พึงประสงคน์้อยกว่าทีพ่บในการศึกษาทางคลินิก
อาการไม่พึงประสงคอ์ื่น ๆ (≥ 1% ในกลุ่มที่ได้รับยา deflazacort และมากกว่ายาหลอก) ทีพ่บในระยะ 
12 สัปดาหท์ีค่วบคุมด้วยยาหลอกของการศึกษา 1 แสดงไว้ด้านล่าง
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ความผิดปกติของตา:นํ้าตาไหลเพิ่มขึ้น
ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร:อาการอาหารไม่ย่อย คลื่นไส้ ท้องอืด ท้องเฟ้อ 
ความผิดปกติทั่วไปและสภาวะการบริหารงาน:ความกระหายนํ้า
การติดเชื้อ:Hordeolum, พุพอง, ไข้หวัดใหญ่, โรคหนูํ้าหนวกภายนอก, pharyngitis, ฝีฟัน, การติดเชื้อทางเดิน
ปัสสาวะ, การติดเชื้อไวรัส
การบาดเจ็บ การเป็นพิษ และภาวะแทรกซ้อนตามขั้นตอน:อาการบาดเจ็บที่หลัง, ฟกชํ้า, บาดเจ็บทีใ่บหน้า, 
กระดูกน่องหัก, กรีนสติ๊กหัก, เพลียจากความร้อน
การสืบสวน:ปัสสาวะมีกลูโคส อัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติ
ความผิดปกติของเนื้อเยื่อกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน:ปวดหลัง, กล้ามเนื้อกระตุก, ปวดกล้ามเนื้อ, มวล
คอ, ปวดคอ, ปวดปลายแขน
ความผิดปกติของระบบประสาท:อาการวิงเวียนศีรษะสมาธิสั้น
ความผิดปกติทางจิตเวช:ส่งผลต่อความสามารถ ความก้าวร้าว ความซึมเศร้า ความผิดปกตทิางอารมณ์ นอนไม่หลับปานกลาง อารมณ์
เปลี่ยนแปลง อารมณแ์ปรปรวน ความผิดปกตขิองการนอนหลับ

ความผิดปกติของไตและปัสสาวะ:Chromaturia, dysuria, hypertonic กระเพาะ
ปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์และความผิดปกติของเต้านม:ปวดลูกอัณฑะ
ความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ ทรวงอก และหลอดเลือด:หายใจไม่ออก นํ้ามูกไหล ความ
ผิดปกติของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง:สิว ผมร่วง โรคผิวหนัง Acneiform ความผิดปกติ
ของหลอดเลือด:ร้อนวูบวาบ

6.2 ประสบการณ์หลังการขาย
มีรายงานอาการข้างเคียงดังต่อไปนี้ในระหว่างการใช้ deflazacort หลังการอนุมัตทิั่วโลกหรือระหว่าง
การใช้ corticosteroids อื่นหลังการอนุมัติ ปฏิกิริยาเหล่านีร้ายงานโดยสมัครใจจากประชากรที่มขีนาด
ไมแ่น่นอน ดังนั้นจึงไมส่ามารถประมาณความถี่หรือสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับการไดร้ับยาได้เสมอ
ไป

ความผิดปกตขิองระบบเลือดและนํ้าเหลือง:เม็ดโลหิตขาว ความ
ผิดปกติของหัวใจ:หัวใจล้มเหลว
ความผิดปกติของตา:Chorioretinopathy กระจกตาหรือ scleral ผอมบาง
ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร:ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน (โดยเฉพาะในเด็ก), เลือดออก, แผลใน
กระเพาะอาหาร, แผลในกระเพาะอาหารทะลุ
ความผิดปกติทั่วไปและสภาวะการบริหารงาน:บวมนํ้า, การรักษาบกพร่อง ความผิดปกติ
ของระบบภูมิคุ้มกัน:ภาวะภูมไิวเกินรวมทั้ง anaphylaxis
ความผิดปกตขิองการเผาผลาญและโภชนาการ:ความทนทานต่อคาร์โบไฮเดรตบกพร่องโดยมีความ
ต้องการเพิ่มขึ้นสําหรับการรักษาด้วยยาต้านเบาหวาน โปรตีนเชิงลบและความสมดุลของแคลเซียม การ
สูญเสียโพแทสเซียมและภาวะอัลคาเลมิกในเลือดตํ่าเมื่อให้ร่วมกับเบต้า 2 อะโกนิสต์และแซนทีน ความผิด
ปกตขิองเนื้อเยื่อกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน:เนื้อร้ายในหลอดเลือด, การสูญเสียกล้ามเนื้อ, ความสมดุล
ของไนโตรเจนในเชิงลบ, เอ็นอักเสบและเส้นเอ็นแตกเมื่อใช้ร่วมกับควิโนโลน, กระดูกสันหลังและกระดูกหัก
ยาว
ความผิดปกตขิองระบบประสาท:กําเริบของโรคลมบ้าหมู, ความดันในกะโหลกศีรษะเพิ่มขึ้นด้วย 
papilledema ในเด็ก (pseudotumor cerebri) มักจะหลังจากถอนการรักษา, เวียนศีรษะ ความผิด
ปกตทิางจิตเวช:ความวิตกกังวล ความผิดปกติของการรับรู้ รวมทั้งความสับสนและความจําเสื่อม อาการ
หลงผิด ภาพหลอน ความบ้าคลั่ง ความคิดฆ่าตัวตาย
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ความผิดปกติของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง:การตายของผิวหนังชั้นนอกที่เป็นพิษ
ความผิดปกติของหลอดเลือด:ลิ่มเลือดอุดตันโดยเฉพาะในผู้ป่วยทีม่ีภาวะพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้ม
การเกิดลิ่มเลือดอุดตัน, ความดันโลหิตสูงในกะโหลกศีรษะที่ไม่เป็นพิษเป็นภัย

7 ปฏิกิริยาระหว่างยา

7.1 CYP3A4 Inhibitors and Inducers

สารยับยั้ง CYP3A4 ในระดับปานกลางหรือรุนแรง:
สารออกฤทธิ์ของ deflazacort, 21-desDFZ เป็นสารตั้งต้นของ CYP3A4 [ดูเภสัชวิทยาคลินิก 
(12.3)]. การบริหารร่วมกันของ deflazacort กับ clarithromycin ซึ่งเป็นตัวยับยั้ง CYP3A4 ที่
แข็งแกร่ง เพิ่มการได้รับ 21-desDFZ โดยรวมประมาณ 3 เท่า ดังนั้น ให้ปริมาณ EMFLAZA ทีแ่นะนํา
หนึ่งในสามเมื่อใช้สารยับยั้ง CYP3A4 ในระดับปานกลางหรือรุนแรง (เช่น clarithromycin, 
fluconazole, diltiazem, verapamil, นํ้าเกรพฟรุต) ควบคู่กับ EMFLAZA[ดกูารให้ยาและการ
บริหาร (2.4) และเภสัชวิทยาคลินิก (12.3)].

ตัวกระตุ้น CYP3A4 ปานกลางหรือรุนแรง:
การบริหารร่วมกันของ deflazacort กับ rifampin ซึ่งเป็นตัวกระตุ้น CYP3A4 ทีแ่ข็งแกร่งช่วยลด
การสัมผัสของ 21-desDFZ ได้อย่างมีนัยสําคัญ หลีกเลี่ยงการใชส้ารกระตุ้น CYP3A4 ทีม่ีฤทธิ์แรง (
เช่น efavirenz) หรือปานกลาง (เช่น carbamazepine, phenytoin) ร่วมกับ EMFLAZA[ดูการให้
ยาและการบริหาร (2.4) และเภสัชวิทยาคลินิก (12.3)].

7.2 ตัวบล็อกประสาทและกล้ามเนื้อ

ผูป้่วยทีไ่ดร้ับคอร์ติโคสเตียรอยด์ รวมทั้ง EMFLAZA และการรักษาร่วมกับยาปิดกั้นกล้ามเนื้อประสาท
และกล้ามเนื้อ (เช่น แพนคโูรเนียม) อาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะเป็นโรคกล้ามเนื้อเฉียบพลัน[ดคูําเตือน
และข้อควรระวัง (5.11)].

8 ใชใ้นประชากรเฉพาะ

8.1 การตั้งครรภ์

สรุปความเสี่ยง
ควรใช้ Corticosteroids ในระหว่างตั้งครรภเ์ฉพาะเมื่อผลประโยชน์ที่เป็นตัวกําหนดความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นกับทารกในครรภ์ ทารกทีเ่กิดจากมารดาทีไ่ดร้ับคอร์ติโคสเตียรอยด์ในปริมาณมากในระหว่างตั้ง
ครรภค์วรสังเกตอาการของภาวะต่อมหมวกไตไมเ่พียงพอ ไม่มีการศึกษาที่เพียงพอและมกีารควบคุม
อย่างดีกับ EMFLAZA ในหญิงตั้งครรภ์เพื่อแจ้งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับยา

Corticosteroids รวมทั้ง EMFLAZA สามารถข้ามรกได้อย่างง่ายดาย มีรายงานผลการพัฒนาทีไ่ม่พึง
ประสงค์ เช่น ปากแหว่ง (ปากแหว่ง มีหรือไม่มีเพดานโหว่) และการจํากัดการเจริญเติบโตของมดลูก และนํ้า
หนักแรกเกิดที่ลดลง ได้รับรายงานเกี่ยวกับการใช้คอร์ติโคสเตียรอยด์ของมารดา รวมทั้ง EMFLAZA ใน
ระหว่างตั้งครรภ์ การศึกษาทางระบาดวิทยาบางกรณีรายงานว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดรอยแยกในช่องปากเพิ่ม
ขึ้นจากประมาณ 1 ต่อทารก 1,000 คน เป็น 3 ถึง 5 คนต่อทารก 1,000 คน อย่างไรก็ตาม การศึกษา
ทั้งหมดยังไม่พบความเสี่ยงต่อการเกิดแหว่งหรือใบหน้า การจํากัดการเจริญเติบโตของมดลูกและนํ้าหนัก
แรกเกิดที่ลดลงนั้นสัมพันธ์กับขนาดยา อย่างไรก็ตาม พื้นฐาน

รหัสอ้างอิง: 4053971



สภาพของมารดาอาจส่งผลต่อความเสี่ยงเหล่านีด้้วย(ดขู้อมูล)ไม่ทราบความเสี่ยงเบื้องหลังของการ
เกิดข้อบกพร่องที่สําคัญและการแท้งบุตรสําหรับประชากรทีร่ะบุ ในประชากรทั่วไปในสหรัฐอเมริกา 
ความเสี่ยงเบื้องหลังโดยประมาณของความพิการแต่กําเนิดที่สําคัญและการแท้งบุตรในการตั้งครรภ์ที่
ไดร้ับการยอมรับทางคลินิกคือ 2-4% และ 15-20% ตามลําดับ

ยังไม่มีการศึกษาการสืบพันธุ์ของสัตว์ด้วยยา deflazacort การศึกษาการสืบพันธุข์องสัตว์ที่ดําเนินการ
กับยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ชนิดอื่นๆ ในหนูที่ตั้งครรภ์ หนู หนูแฮมสเตอร์ และกระต่ายทีต่ั้งครรภโ์ดยใช้
ขนานยาทีเ่กี่ยวข้องกันทางคลินิก ได้แสดงให้เห็นว่ามีอุบัตกิารณ์ปากแหว่งเพดานโหว่เพิ่มขึ้น สัตว์บาง
ชนิดพบการเสียชีวิตของทารกในครรภ์ การชะลอการเจริญเติบโตของมดลูก และการหดตัวของหลอด
เลือดแดง ductus

ข้อมูล
ข้อมูลมนุษย์
การศึกษาในกลุ่มประชากรตามรุ่นและแบบควบคุมกรณศีึกษาในมนุษย์หลายกลุ่มแนะนําว่าการใช้คอร์ติโค
สเตียรอยดข์องมารดาในช่วงไตรมาสแรกจะเพิ่มอัตราการปากแหว่งที่มีหรือไม่มีเพดานโหว่จากทารก
ประมาณ 1/1000 คนถึงทารก 3-5/1000 คน การศึกษาแบบควบคุมโดยกรณีในอนาคต 2 ชิ้นพบว่านํ้า
หนักแรกเกิดลดลงในทารกที่ได้รับคอร์ติโคสเตียรอยด์ของมารดาในครรภ์

8.2 การให้นม
สรุปความเสี่ยง
คอร์ติโคสเตียรอยด์ทีฉ่ีดอย่างเป็นระบบปรากฏในนมของมนุษยแ์ละสามารถยับยั้งการเจริญเติบโต 
รบกวนการผลิตคอร์ติโคสเตียรอยด์ภายในร่างกาย หรือก่อให้เกิดผลเสียอื่นๆ ควรพิจารณาถึง
ประโยชน์ด้านพัฒนาการและสุขภาพของการเลี้ยงลูกด้วยนมแมค่วบคู่ไปกับความต้องการทางคลินิก
ของ EMFLAZA ของมารดา และผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นกับทารกทีไ่ดร้ับนมแมจ่าก EMFLAZA ไม่มี
ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อการผลิตนํ้านม

8.4 การใชใ้นเด็ก
ความปลอดภัยและประสิทธิผลของ EMFLAZA ในการรักษา DMD ไดร้ับการจัดตั้งขึ้นในผู้ป่วยอายุ 5 
ปขีึ้นไป การใช้ EMFLAZA ในผู้ป่วยเด็กได้รับการสนับสนุนจากการศึกษาแบบ multicenter, 
randomized, double-blind, placebo- และ active-driven ในผู้ชาย 196 คน [ดกูารศึกษาทาง
คลินิก (14)].

ความปลอดภัยและประสิทธิผลของ EMFLAZA ยังไม่ไดร้ับการยอมรับในผู้ป่วยเด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี

EMFLAZA Oral Suspension มีเบนซิลแอลกอฮอลแ์ละไมไ่ด้รับอนุญาตให้ใช้ในผู้ป่วยเด็กอายุตํ่ากว่า 5 
ปี อาการไมพ่ึงประสงค์ทีร่้ายแรง ได้แก่ อาการเสียชีวิตและ "กลุ่มอาการหายใจไม่ออก" เกิดขึ้นในทารก
แรกเกิดทีค่ลอดก่อนกําหนดและทารกนํ้าหนักแรกเกิดตํ่าในหออภิบาลทารกแรกเกิดทีไ่ดร้ับยาที่มีเบนซิล
แอลกอฮอล์เป็นสารกันบูด ในกรณีเหล่านี้ ปริมาณเบนซิลแอลกอฮอล์ 99 ถึง 234 มก./กก./วัน ทําให้
เกิดเบนซิลแอลกอฮอล์ในระดับสูงและสารเมตาโบไลตใ์นเลือดและปัสสาวะ (ระดับเบนซิลแอลกอฮอลใ์น
เลือด 0.61 ถึง 1.378 มิลลิโมล/ลิตร) อาการไม่พึงประสงค์เพิ่มเติม ได้แก่ การเสื่อมสภาพของระบบ
ประสาทอย่างค่อยเป็นค่อยไป อาการชัก การตกเลือดในกะโหลกศีรษะ ความผิดปกตทิางโลหิตวิทยา การ
สลายของผิวหนัง ตับและไตวาย ความดันเลือดตํ่า หัวใจเต้นช้า และหลอดเลือดหัวใจล้มเหลว คลอดก่อน
กําหนด, ทารกทีม่ีนํ้าหนักแรกเกิดตํ่าอาจมีแนวโน้มที่จะเกิดปฏิกิริยาเหล่านีม้ากขึ้นเนื่องจากอาจไม่
สามารถเผาผลาญเบนซิลแอลกอฮอล์ได้ ปริมาณแอลกอฮอลเ์บนซิลขั้นตํ่าทีร่้ายแรง
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อาการไม่พึงประสงคท์ี่อาจเกิดขึ้นไม่เป็นที่รู้จัก (EMFLAZA Oral Suspension มีเบนซิลแอลกอฮอล์ 
10.45 มก. ต่อมล. เม็ด EMFLAZA ไม่มีแอลกอฮอล์ benzyl)[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.13)].

ข้อมูลความเป็นพิษของสัตวใ์นเด็ก
การบริหารช่องปากของ deflazacort (0, 0.1, 0.3 และ 1.0 มก. / กก. / วัน) ให้กับหนทูี่อายนุ้อยกว่า
ตั้งแต่วันหลังคลอด (PND) 21 ถึง 80 ส่งผลให้นํ้าหนักตัวเพิ่มขึ้นและผลกระทบต่อการพัฒนาโครง
กระดูก (รวมถึงเซลลท์ี่ลดลงของแผ่นการเจริญเติบโต และการกระจายของกระดูกทีเ่ปลี่ยนแปลง) และ
เนื้อเยื่อนํ้าเหลือง (เซลล์ลดลง) ไม่ได้ระบุขนาดยาที่ไม่มีผล นอกจากนี้ ยังสังเกตความผิดปกตทิาง
ระบบประสาทและพฤติกรรมทางระบบประสาทที่ขนาดยาปานกลางและ/หรือสูง การได้รับยา 
EMFLAZA ในพลาสมา 21-desDFZ (AUC) ทีข่นาดยาตํ่าสุดที่ทดสอบ (0.1 มก./กก./วัน) ตํ่ากว่าใน
คนเมื่อใช้ EMFLAZA ในคนที่แนะนํา (0.9 มก./กก./วัน)

8.5 การใชผู้้สูงอายุ
DMD ส่วนใหญ่เป็นโรคของเด็กและผู้ใหญ่ ดังนั้นจึงไม่มีประสบการณ์ผู้สูงอายุกับ EMFLAZA

8.6 การด้อยค่าของไต
ไมจ่ําเป็นต้องปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางไตในระดับเล็กน้อย ปานกลาง หรือรุนแรง [
ดูเภสัชวิทยาคลินิก (12.3)].

8.7 การด้อยค่าของตับ
ไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางตับในระดับเล็กน้อยหรือปานกลาง[ดู
เภสัชวิทยาคลินิก (12.3)]. ไม่มปีระสบการณ์ทางคลินิกในผู้ป่วยทีม่ีความบกพร่องทางตับอย่าง
รุนแรง และไมส่ามารถใหค้ําแนะนําในการใชย้าสําหรับผู้ป่วยที่มีความบกพร่องของตับอย่างรุนแรง

10 ยาเกินขนาด

การรักษาการใหย้าเกินขนาดเฉียบพลันโดยการล้างกระเพาะอาหารหรือการอาเจียนทันที ตามด้วยการ
รักษาตามอาการและประคับประคอง สําหรับการใชย้าเกินขนาดเรื้อรังเมื่อเผชิญกับโรคร้ายแรงที่ต้องใช้
การรักษาด้วยสเตียรอยด์อย่างต่อเนื่อง ปริมาณของ EMFLAZA อาจลดลงชั่วคราวหรืออาจแนะนําการ
รักษาทางเลือกอื่น

11 คําอธิบาย

สารออกฤทธิ์ใน EMFLAZA คือ deflazacort (คอร์ติโคสเตียรอยด์) Corticosteroids เป็น 
adrenocortical steroids ทั้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตแิละสังเคราะห์ สูตรโมเลกุลสําหรับ 
deflazacort คือ C25ชม31ไม่6. ชื่อทางเคมีสําหรับ deflazacort คือ (11β,16β)-21-(acetyloxy) 
11-hydroxy-2'-methyl-5'H-pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,20- ไดโอน และสูตร
โครงสร้างคือ
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Deflazacort เป็นผงละเอียดสีขาวหรือสีขาวไม่มีกลิ่นและมนีํ้าหนักโมเลกุล 441.517 
Deflazacort สามารถละลายได้อย่างอิสระในกรดอะซติิกและไดคลอโรมีเทน และละลายไดใ้นเมทา
นอลและอะซิโตน

EMFLAZA สําหรับการบริหารช่องปากมใีห้ในรูปแบบยาเม็ดแบบปล่อยทันทใีนจุดแข็ง 6, 18, 30 และ 
36 มก. และยาระงับช่องปากในทันทีทีค่วามเข้มข้น 22.75 มก./มล. แต่ละเม็ดประกอบด้วย 
deflazacort และส่วนผสมที่ไมใ่ชง้านต่อไปนี:้ คอลลอยดซ์ิลิคอนไดออกไซด,์ แลคโตสโมโนไฮเดรต, 
แมกนีเซยีมสเตียเรตและแป้งข้าวโพดพรีเจลาติไนซ์ สารแขวนลอยในช่องปากประกอบด้วย 
deflazacort และส่วนประกอบทีไ่ม่ใช้งานต่อไปนี้: กรดอะซิติก, อะลูมิเนียมแมกนีเซียมซิลิเกต, เบนซิล
แอลกอฮอล์, โซเดียมคารบ์อกซีเมทิลเซลลูโลส, พอลิซอร์เบต 80, นํ้าบริสุทธิ์ และซอรบ์ทิอล

12 เภสัชวิทยาคลินิก

12.1 กลไกการออกฤทธิ์
Deflazacort เป็น corticosteroid prodrug ซึ่งมีสารออกฤทธิ์ 21-desDFZ ทําหน้าที่ผ่านตัวรับ 
glucocorticoid เพื่อออกฤทธิ์ต้านการอักเสบและภูมิคุ้มกัน กลไกที่แม่นยําโดยที่ deflazacort มีผล
การรักษาในผู้ป่วย DMD ไมเ่ป็นทีรู่้จัก

12.3 เภสัชจลนศาสตร์
การดูดซึม
หลังจากการบริหารช่องปากในสภาวะอดอาหาร ค่ามัธยฐาน Tmaxด้วยยาเม็ด deflazacort หรือสาร
แขวนลอยประมาณ 1 ชั่วโมง (ช่วง 0.25 ถึง 2 ชั่วโมง)

ผลกระทบด้านอาหาร:การบริหารร่วมกันของยาเม็ด deflazacort กับอาหารที่มีไขมันสูงลด Cmax

ประมาณ 30% และล่าช้า Tmaxเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง เทียบกับการบริหารให้ภายใตส้ภาวะการอดอาหาร 
แต่ไม่มีผลต่อการดูดซึมทั่วทั้งระบบตามที่วัดโดย AUC ดิ
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การดูดซึมของยาเม็ด deflazacort มีความคล้ายคลึงกับยาแขวนลอยในช่องปาก การใช้ deflazacort 
กับอาหารหรือบดในซอสแอปเปิ้ลไม่ส่งผลต่อการดูดซึมและการดูดซึมของ deflazacort

การกระจาย
การจับโปรตีนของสารออกฤทธิข์อง deflazacort อยู่ที่ประมาณ 40%

การกําจัด
เมแทบอลซิึม
Deflazacort ถูกแปลงอย่างรวดเร็วเป็นสารออกฤทธิ์ 21-desDFZ โดยเอสเทอเรสหลังการบริหาร
ช่องปาก 21-desDFZ ถูกเผาผลาญเพิ่มเติมโดย CYP3A4 ไปยังสารที่ไม่ออกฤทธิอ์ื่นๆ อีกหลาย
ชนิด

การขับถ่าย
การขับปัสสาวะเป็นเส้นทางหลักในการกําจัดยา deflazacort (ประมาณ 68% ของขนาดยา) และการ
กําจัดเกือบจะเสร็จสิ้นภายใน 24 ชั่วโมงหลังการให้ยา 21-desDFZ คิดเป็น 18% ของยาทีถู่กกําจัดใน
ปัสสาวะ

ประชากรเฉพาะ
ผูป้่วยเด็ก
เดอะซีmaxค่า (ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต, %CV) ของ 21-desDFZ ในเด็ก (อายุ 5-11, N=16) และวัยรุ่น (อายุ 
12-16, N=8) คือ 206 ng/mL (95.6%) และ 381 ng/mL (37.7%) ตามลําดับ ในวันที่ 1 หลังการให้
ยาดีฟลาซาคอร์ต 0.9 มก./กก. AUCinf(ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต % CV) ของ 21-desDFZ ในเด็ก (อายุ 
5-11, N=16) และวัยรุ่น (อายุ 12-16, N=8) คือ 400 ng-h/mL (87.5%) และ 655 ng- ชั่วโมง/
มิลลิลิตร (58.1%) ในวันที่ 1 หลังการบริหารให้ยาเดฟลาซาคอร์ต 0.9 มก./กก.

ผูป้่วยชายและหญิง
ไม่มีความแตกต่างในเภสัชจลนศาสตร์ของ 21-desDFZ ระหว่างชายและหญิง

กลุ่มเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์
ไม่มีความแตกต่างในเภสัชจลนศาสตร์ของ 21-desDFZ ระหว่างคนผิวขาวและไม่ใชค่นผิวขาว

ผูป้่วยไตเสื่อม
ในการศึกษา (N=16) ทีเ่ปรียบเทียบอาสาสมัครที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย (creatinine 
clearance น้อยกว่า 15 มล./นาท)ี กับกลุ่มควบคุมที่มีสุขภาพดี การได้รับ 21-desDFZ มีความคล้ายคลึง
กันระหว่างกลุ่ม

ผูป้่วยโรคตับ
ในการศึกษา (N=16) เปรียบเทียบอาสาสมัครที่มีความบกพร่องของตับในระดับปานกลาง (Child-
Pugh Class B) กับกลุ่มควบคุมทีม่ีสุขภาพดี การสัมผัส 21-desDFZ ระหว่างกลุ่มมีความคล้ายคลึง
กัน ไม่มีประสบการณ์ในผู้ป่วยตับวายขั้นรุนแรง

การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างยา
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ในการประเมินปฏิกิริยาระหว่างยา

เมื่อเทียบกับการใหย้า deflazacort เพียงอย่างเดียว การให้ deflazacort หลังจากไดร้ับ CYP3A4 
และ Pgp inhibitor (clarithromycin) ในปริมาณมากหลายๆ ครั้งส่งผลให้ C สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
max, AUCล่าสุดและ AUCinfค่าของ 21-desDFZ การเปิดรับค่าเฉลี่ยทางเรขาคณิต (Cmax, AUCล่าสุดและ 
AUCinf) ของ 21-desDFZ มีตั้งแต่ 2.3 ถึง 3.4 เท่าทีสู่งขึ้นหลังการให้ clarithromycin[ดกูารให้ยา
และการบริหาร (2.4)].

เมื่อเทียบกับการให้ยา deflazacort เพียงอย่างเดียว การให้ยา deflazacort หลังจากได้รับยากระตุ้น 
CYP3A4 ทีเ่ข้มข้น (rifampicin) หลายๆ ครั้งส่งผลให้ C ลดลงอย่างเห็นได้ชัดmax, AUCล่าสุดและ 
AUCinfค่าของ 21-desDFZ การเปิดรับค่าเฉลี่ยทางเรขาคณิต (Cmax, AUCล่าสุดและ AUCinf) ของ 21-
desDFZ ลดลงประมาณ 95% หลังการให้ rifampin [ดูปฏิกิริยาระหว่างยา (7.1)].

การประเมินปฏิกิริยาระหว่างยาในหลอดทดลอง

การยับยั้งเอนไซม์เมตาบอลิซึมของยา
21-desDFZ ที่ความเข้มข้นสูงถึง 100 μM ไม่ไดย้ับยั้ง CYP1A2, 2C9, 2C19, 3A4, UGT1A1, 
UGT1A4, UGT1A6, UGT1A9 หรือ UGT2B7 และแสดงการยับยั้งที่อ่อนแอและไม่น่าจะมีความ
หมายทางคลินิกสําหรับ 2B6, 2C8, 2D6 และ 3A3, UGT1 และ UGT2B15

การเหนี่ยวนําเอนไซม์เมแทบอลิซึมของยา
Deflazacort ที่ความเข้มข้นสูงถึง 10 μM ไมท่ําให้เกิดการตอบสนองต่อการเหนี่ยวนําที่มีนัยสําคัญสําหรับ 
CYP1A2, 2B6 หรือ 3A4

ขนส่ง
ทั้ง deflazacort และ 21-desDFZ เป็นสารตั้งต้นของ Pgp 21-desDFZ ไม่ใช่สารตั้งต้นสําหรับ 
BCRP ทั้ง deflazacort และ 21-desDFZ ไมย่ับยั้ง Pgp หรือ BCRP ในหลอดทดลอง 21-desDFZ 
ไม่ใชส่ารตั้งต้นสําหรับตัวขนส่ง SLC OATP1B1 หรือ OATP1B3 และไม่ไดย้ับยั้งตัวขนส่ง SLC 
OATP1B1, OATP1B3, OAT1, OAT3 หรือ OCT2

13 พิษวิทยาที่ไม่ใชท่างคลินิก

13.1 การก่อมะเร็ง, การกลายพันธุ์, การด้อยค่าของภาวะเจริญพันธุ์

การเกิดมะเร็ง
ในการศึกษาสารก่อมะเร็งในหนู 2 ปีทีเ่ผยแพร่ การให้ยา deflazacort (0, 0.03, 0.06, 0.12, 0.25, 
0.50 หรือ 1.0 มก./กก./วัน) ส่งผลใหม้ีเนื้องอกในกระดูก (osteosarcoma และ osteoma) ของศีรษะ
ที่ 0.25 มก./กก./วัน ปริมาณสูงสุดที่ประเมินได้ ปริมาณที่สูงกว่า 0.25 มก./กก./วัน ไมส่ามารถประเมิน
สําหรับเนื้องอกได้ เนื่องจากอัตราการรอดชีวิตลดลงอย่างเห็นได้ชัด

การกลายพันธุ์
Deflazacort และ 21-desDFZ เป็นลบในในหลอดทดลอง(การกลายพันธุ์แบบย้อนกลับของแบคทีเรียและความผิดปกติ
ของโครโมโซมลมิโฟไซต์ของมนุษย์) การตรวจวิเคราะห์และ deflazacort มีค่าเป็นลบในในร่างกาย(ไมโครนิวเคลียสของหนู) 
การทดสอบ

การด้อยค่าของภาวะเจริญพันธุ์
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ไม่ได้ทําการศึกษาภาวะเจริญพันธุ์ในสัตว์ด้วยยา deflazacort ไม่พบผลกระทบต่อระบบสืบพันธุเ์พศ
ชายภายหลังการให้ยา deflazacort แก่ลิง (0, 1.0, 3.0 หรือ 6.0 มก./กก./วัน) เป็นเวลา 39 สัปดาห์
หรือในหนแูรท (0, 0.05, 0.15 หรือ 0.5 มก./กก./วัน) ) เป็นเวลา 26 สัปดาห์ การเปิดรับพลาสมา 21-
desDFZ (AUC) ในปริมาณสูงสุดที่ทดสอบในลิงและหนูแรทคือ 4 และ 2 เท่าตามลําดับ ซึ่งในมนุษย์ที่
ขนาดยา EMFLAZA ที่แนะนําสําหรับคน (0.9 มก./กก./วัน)

14 การศึกษาทางคลินิก

ประสิทธิผลของ EMFLAZA ในการรักษา DMD ไดร้ับการจัดตั้งขึ้นในการศึกษาที่ 1 ซึ่งเป็นการศึกษา
แบบ multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled, 52 สัปดาห์ที่ดําเนินการ
ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ประชากรที่ศึกษาประกอบด้วยผู้ป่วยเด็กอายุ 5 ถึง 15 ปเีพศชาย 196 ราย
ที่มกีารกลายพันธุ์ของยีน dystrophin ทีบ่ันทึกไว้ เริ่มมีอาการอ่อนแอก่อนอายุ 5 ขวบ และกิจกรรม 
creatinine kinase ในซีรัมอย่างน้อย 10 เท่าของค่าปกติ (ULN) ที่ บางช่วงในความเจ็บป่วยของพวก
เขา ผู้ป่วยได้รับการสุ่มให้รับการรักษาด้วยยา deflazacort (0.9 หรือ 1.2 มก./กก./วัน) ยาเปรียบเทียบ
แบบออกฤทธิ์ หรือยาหลอก มกีารเปรียบเทียบกับยาหลอกหลังการรักษา 12 สัปดาห์ หลังจากผ่านไป 
12 สัปดาห์ ผู้ป่วยที่ได้รับยาหลอกได้รับการสุ่มตัวอย่างใหม่เพื่อรับยา deflazacort หรือตัวเปรียบเทียบ
แบบแอคทีฟ ผู้ป่วยทุกรายยังคงรักษาต่อไปอีก 40 สัปดาห์

ในการศึกษาที่ 1 ประสิทธิภาพได้รับการประเมินโดยการประเมินการเปลี่ยนแปลงระหว่างเส้นพื้นฐานและสัปดาห์ที่ 12 ใน
กลุ่มกล้ามเนื้อ 18 กลุ่มโดยเฉลี่ย ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนบุคคลได้รับการจัดลําดับโดยใช้มาตราส่วน 11 จุด
ของ Medical Research Council (MRC) ที่แก้ไขแล้ว โดยคะแนนที่สูงกว่าแสดงถึงความแข็งแกร่งที่มากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงคะแนนความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเฉลี่ยระหว่างการตรวจวัดพื้นฐานและสัปดาหท์ี่ 12 อย่างมี
นัยสําคัญมากขึ้นสําหรับกลุ่มยา deflazacort 0.9 มก./กก./วัน มากกว่ากลุ่มทีไ่ด้รับยาหลอก (ดูตารางที่ 2)

ตารางที่ 2: การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงจากการตรวจวัดพื้นฐานในสัปดาห์ที่ 12 ในคะแนนความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดย
เฉลี่ย (การศึกษาที่ 1)

การรักษา นู๋ เปลี่ยนจาก
พื้นฐาน

P-value

LS เฉลี่ย (95% CI)
Deflazacort 0.9 มก./กก./วัน 51 0.15 (0.01, 0.28) 0.017

ยาหลอก 50 - 0.10 (-0.23, 0.03)

เมื่อเทียบกับกลุ่ม deflazacort 0.9 มก./กก./วัน กลุ่ม deflazacort 1.2 มก./กก./วัน แสดงให้เห็น
ถึงประโยชน์เพิ่มเติมเล็กน้อยเมื่อเทียบกับยาหลอกในสัปดาห์ที่ 12 แต่มีอาการไม่พึงประสงค์มากกว่า 
ดังนั้นจึงไม่แนะนําให้ใช้ EMFLAZA ขนาด 1.2 มก./กก./วัน[ดูการให้ยาและการบริหาร (2.1)].

แม้ว่าจะไม่ใชก่ารวิเคราะหท์างสถิติที่กําหนดไว้ล่วงหน้า เมื่อเทียบกับยาหลอก กลุ่มทีไ่ดร้ับยา 
deflazacort 0.9 มก./กก./วัน แสดงให้เห็นในสัปดาห์ที่ 52 ความคงอยู่ของผลการรักษา

รหัสอ้างอิง: 4053971



สังเกตพบในสัปดาห์ที่ 12 และความได้เปรียบเพียงเล็กน้อยของขนาดยา 1.2 มก./กก./วัน ทีส่ังเกตพบใน
สัปดาหท์ี่ 12 ไม่มีอยู่อีกต่อไป นอกจากนี้ ยังไม่มีการควบคุมทางสถิติสําหรับการเปรียบเทียบหลายรายการ 
ผลลัพธ์ในการวัดการทํางานของผู้ป่วยตามกําหนดเวลาหลายครั้ง (เช่น เวลายืนจากหงาย เวลาขึ้นบันได 4 
ขั้น และเวลาในการเดินหรือวิ่ง 30 ฟุต) deflazacort ที่แนะนําให้ใช้เป็นตัวเลข 0.9 มก./กก./วันที่ สัปดาห์ที่ 
12 เทียบกับยาหลอก

การทดลองทางคลินิก 104 สัปดาหแ์บบสุ่ม ปกปิดสองครั้ง ควบคุมด้วยยาหลอกเพิ่มเติม ประเมิน 
deflazacort เมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอก (การศึกษาที่ 2) ประชากรที่ทําการศึกษาประกอบด้วยเด็ก
อายุ 6 ถึง 12 ปจีํานวน 29 คน โดยไดร้ับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค DMD โดยได้รับการยืนยันจากเอกสาร
การมีอยู่ของ dystrophin ทีผ่ิดปกติหรือการกลายพันธุ์ทีไ่ด้รับการยืนยันของยีน dystrophin ผลการ
วิเคราะห์จุดสิ้นสุดหลักของคะแนนความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเฉลี่ยในการศึกษาที่ 2 (ให้คะแนนในระดับ 
0-5) ที่ 2 ปีไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ อาจเป็นเพราะผู้ป่วยที่เหลืออยูใ่นกลุ่มยาหลอกมีจํานวนจํากัด หยุด
การพิจารณาคดีเมื่อสูญเสียความทะเยอทะยาน) แม้ว่าจะไม่ไดค้วบคุมทางสถิติสําหรับการเปรียบเทียบ
หลายรายการ แต่คะแนนความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยเฉลี่ยในเดือนที่ 6 และ 12 ตลอดจนเวลาเฉลี่ย
ในการสูญเสียความตื่นตระหนก

16 วิธกีารจัดหา/จัดเก็บและจัดการ

16.1 วิธกีารจัดหา
เม็ด EMFLAZA

- 6 มก. เป็นสีขาวกลมมี "6" ด้านหนึ่ง มีให้ดังนี:้ NDC 42998-501-01 ขวด 100 เม็ด

- 18 มก. เป็นสีขาวกลมมี "18" ด้านหนึ่ง มีให้ดังนี:้ NDC 42998-502-03 ขวด 30 เม็ด

- 30 มก. เป็นสีขาว วงรมีี “30” ด้านหนึ่งเป็นลายนูน มใีห้ดังนี้: NDC 42998-503-03 ขวด 30 
เม็ด

- 36 มก. เป็นสีขาว วงรมีี “36” ด้านหนึ่ง มีให้ดังนี้: NDC 42998-504-03 ขวด 30 เม็ด

EMFLAZA สารแขวนลอยในช่องปาก
- 22.75 มก./มล. เป็นสารแขวนลอยสีขาว บรรจุในขวดขนาด 20 มล. ขนาด 13 มล. บรรจุด้วยเครื่อง

จ่ายแบบปากเปล่าขนาด 1 มล. จํานวน 2 ขวด
NDC 42998-505-21

16.2 การจัดเก็บและการจัดการ

เก็บที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสถึง 25 องศาเซลเซียส (68 องศาฟาเรนไฮต์ถึง 77 องศาฟาเรนไฮต์) อนุญาตใหน้ําเที่ยวไดร้ะหว่าง 15°C ถึง 
30°C (59°F ถึง 86°F) ดูอุณหภูมิห้องที่ควบคุมโดย USP

ทิ้ง EMFLAZA Oral Suspension ทีไ่ม่ไดใ้ช้ทีเ่หลืออยู่หลังจาก 1 เดือนของการเปิดขวดครั้งแรก
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17 ข้อมูลการให้คําปรึกษาผู้ป่วย

แนะนําให้ผูป้่วยและ/หรือผูดู้แลผูป้่วยอ่านฉลากผู้ป่วยที่ได้รับการอนุมัติจาก FDA หากมีการ
กําหนด EMFLAZA Oral Suspension (คําแนะนําสําหรับการใช้งาน)

การบริหาร
- เตือนผู้ป่วยและ/หรือผู้ดูแลผู้ป่วยว่าอย่าหยุดใช้ EMFLAZA ทันทหีรือโดยไม่ไดต้รวจสอบกับผู้ให้

บริการทางการแพทย์ก่อน เนื่องจากอาจจําเป็นต้องค่อยๆ ลดขนาดยาลงเพื่อลดความเสี่ยงของ
ภาวะต่อมหมวกไตไมเ่พียงพอ[ดูการให้ยาและการบริหาร (2.2) และคําเตือนและข้อควรระวัง 
(5.1)]. EMFLAZA อาจรับประทานโดยมหีรือไม่มอีาหารก็ได้

-
แท็บเล็ต
- เม็ดยา EMFLAZA อาจรับประทานทั้งหมดหรือบดและนําทันทหีลังจากผสมกับซอสแอปเปิ้ล

ระงับช่องปาก
- EMFLAZA ยาระงับช่องปากต้องเขย่าให้ดกี่อนทีจ่ะวัดขนาดยาแต่ละครั้งด้วยเครื่องจ่ายยาทาง

ปากที่แนบมา
อาจวางยา EMFLAZA Oral Suspension ในนํ้าผลไม้หรือนม 3-4 ออนซ์ ผสมให้ละเอียดและ
ใหย้าทันที ห้ามใช้กับนํ้าเกรพฟรุต ทิ้ง EMFLAZA Oral Suspension ที่ไมไ่ด้ใชท้ี่เหลืออยูห่ลัง
จาก 1 เดือนของการเปิดขวดครั้งแรก

-

-

เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
บอกผูป้่วยและ/หรือผูดู้แลผู้ป่วยให้แจ้งผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของตนว่าผู้ป่วยมีการติดเชื้อเมื่อ
เร็วๆ นีห้รือกําลังดําเนินอยู่ หรือหากพวกเขาเพิ่งไดร้ับวัคซีน ควรปรึกษาแพทย์ทันทีหากผู้ป่วยมีไขห้รือมี
อาการติดเชื้ออื่นๆ ผู้ป่วยและ/หรือผู้ดูแลควรทราบว่าการติดเชื้อบางอย่างอาจรุนแรงและถึงแกช่ีวิตได้

เตือนผู้ป่วยทีใ่ชย้าคอร์ติโคสเตียรอยด์เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับโรคอีสุกอีใสหรือโรคหัด และให้แจ้ง
เตือนผู้ให้บริการทางการแพทย์ทันทีหากไดร้ับเชื้อ[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.2)].

การเปลี่ยนแปลงในการทํางานของหัวใจและหลอดเลือด/ไต
แจ้งผู้ป่วยและ/หรือผู้ดูแลผู้ป่วยว่า EMFLAZA อาจทําใหค้วามดันโลหิตและการกักเก็บนํ้าเพิ่มขึ้น 
หากเป็นเช่นนี้ อาจจําเป็นต้องจํากัดเกลือในอาหารและเสริมโพแทสเซียม[ดคูําเตือนและข้อควรระวัง 
(5.3)]

พฤติกรรมและอารมณ์แปรปรวน
ใหค้ําแนะนําแก่ผู้ป่วยและ/หรือผู้ดูแลผู้ป่วยเกี่ยวกับศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมและ
อารมณอ์ย่างรุนแรงด้วย EMFLAZA และกระตุ้นให้พวกเขาไปพบแพทย์หากมีอาการทางจิตเวชเกิดขึ้น[
ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.5)]

ความหนาแน่นของกระดูกลดลง
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ใหค้ําแนะนําแก่ผู้ป่วยและ/หรือผู้ดูแลผู้ป่วยเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุนด้วยการใช้ 
EMFLAZA เป็นเวลานาน ซึ่งอาจจูงใจผู้ป่วยให้กระดูกหักและกระดูกยาวได[้ดคูําเตือนและข้อควร
ระวัง (5.6)]

จักษแุพทย์
แจ้งผู้ป่วยและ/หรือผู้ดูแลผู้ป่วยว่า EMFLAZA อาจทําให้เกิดต้อกระจกหรือต้อหิน และแนะนําให้ติดตาม
ว่าการรักษาด้วยยาคอร์ติโคสเตียรอยดด์ําเนินต่อไปนานกว่า 6 สัปดาห์หรือไม่[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง 
(5.7)]

การฉีดวัคซีน
แนะนําให้ผู้ป่วยและ/หรือผู้ดูแลผู้ป่วยไม่แนะนําให้ฉีดวัคซีนที่มีชีวิตหรือวัคซีนทีม่ีชีวิต แจ้งพวกเขาว่า
วัคซีนทีฆ่่าหรือทําใหไ้ม่สามารถออกฤทธิ์ได้ แต่ไม่สามารถคาดการณก์ารตอบสนองได[้ดูคําเตือนและข้อ
ควรระวัง (5.8)].

ผื่นผิวหนังที่ร้ายแรง
แนะนําให้ผู้ป่วยและ/หรือผู้ดูแลผู้ป่วยไปพบแพทย์เมื่อเริ่มมีอาการผื่นขึ้น[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง 
(5.9)]

ปฏิกิริยาระหว่างยา
ยาบางชนิดอาจทําให้เกิดปฏิกิริยากับ EMFLAZA แนะนําให้ผู้ป่วยและ/หรือผู้ดูแลผู้ป่วยแจ้งผู้ให้
บริการด้านสุขภาพเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่ผู้ป่วยใช้ รวมถึงยาที่จําหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ (เช่น อินซูลิน 
แอสไพริน หรือ NSAIDS อื่นๆ) อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สมุนไพร แจ้งผู้ป่วยและ/หรือผู้ดูแลผู้ป่วย
ว่าอาจจําเป็นต้องมีการรักษาทางเลือก การปรับขนาดยา และ/หรือการทดสอบพิเศษในระหว่างการ
รักษา

ผลิตขึ้นเพื่อ:
Marathon Pharmaceuticals, LLC 
Northbrook, IL, 60062 USA

EMFLAZA นํ้ายาระงับช่องปากผลิตในสเปน

PC####X ก.พ. 2017

เอ็มฟลาซ่าTMเป็นเครื่องหมายการค้าของ Marathon Pharmaceuticals, LLC
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คําแนะนําสําหรับการใชง้าน
EMFLAZA™ (เอ็มฟลาซ่า)

(เดลาซาคอร์ต)
ระงับช่องปาก

อ่านคําแนะนําในการใช้งานนีก้่อนทีคุ่ณจะเริ่มใช้ EMFLAZA oral suspension และทุกครั้งที่คุณได้รับการเติมเงิน อาจมขี้อมูลใหม่ ข้อมูลนี้ไม่ได้ใชแ้ทน
การพูดคุยกับผู้ใหบ้ริการดูแลสุขภาพของคุณเกี่ยวกับสภาพทางการแพทย์หรือการรักษาของคุณ

ข้อมูลสําคัญก่อนที่คุณจะใช้ EMFLAZA oral suspension:
-
-
-
-
-

ใช้เฉพาะเครื่องจ่ายยาทางปากเท่านั้น (ดรููป A ด้านล่าง) ที่มาในกล่อง EMFLAZA ของคุณเมื่อใชย้านี้ EMFLAZA สารแขวนลอยในช่องปาก
สามารถรับประทานโดยมีหรือไม่มีอาหารก็ได้
ใช้ยาระงับช่องปาก EMFLAZA กับนํ้าผลไม้หรือนมอย่าใช้ EMFLAZA กับนํ้าเกรพฟรุต ทิ้ง (ทิ้ง) สารแขวนลอยในช่องปากของ 
EMFLAZA ทีไ่ม่ไดใ้ช้หลังจากเปิดขวดครั้งแรก 1 เดือน
อย่าหยุดใช้สารแขวนลอยทางปาก EMFLAZA โดยไม่ต้องพูดคุยกับผูใ้ห้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณก่อน

การเตรียมตัวสําหรับยาระงับช่องปาก EMFLAZA ของคุณ: คุณ
จะต้องมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้:ดูรูป A

-
-

1 EMFLAZA ขวดแขวนช่องปาก
เครื่องจ่ายแบบปากเปล่า 1 เครื่อง (กล่องจ่ายแบบปากเปล่า 2 กล่องรวมอยู่ในกล่องแขวนแบบปากเปล่าของ EMFLAZA อันหนึ่งใช้สําหรับ
ให้ [ดูแล] ผลิตภัณฑ์ และที่จ่ายแบบจ่ายพิเศษอีกหนึ่งเครื่องจะรวมเป็นอะไหล่ หากจําเป็น)
1 ถ้วยครัวเรือนเติมนํ้าผลไม้หรือนม 3 ถึง 4 ออนซ์-

รูป A

วิธีเตรียมยา EMFLAZA ในช่องปากของคุณ:
ขั้นตอนที่ 1.นําขวดยาแขวนลอยทางปาก EMFLAZA และขวดจ่ายยาทางปากอันใดอันหนึ่งออกจากกล่อง
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ขั้นตอนที่ 2.ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดป้ิดฝาขวดให้แน่นและเขย่าขวดก่อนใชทุ้กครั้งดรููป ข.

รูป B

ขั้นตอนที่ 3ถอดฝาออกจากขวด

ขั้นตอนที่ 4ตรวจสอบปริมาณของคุณเป็นมิลลิลิตร (มล.) ตามทีผู่้ใหบ้ริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณกําหนด ค้นหาหมายเลขนีบ้นกระบอกจ่าย
ยาในช่องปากดูรูป C.

รูป C

เครื่องจ่ายยาในช่องปากบรรจุยาได้ครั้งละ 1 มล. เท่านั้น ถ้าขนาดยาของคุณมากกว่า 1 มล. คุณจะต้องทําซํ้าขั้นตอนที่ 5 ถึง 8 โดยใช้เครื่องจ่ายแบบ
ปากเปล่าเดียวกันจนกว่าปริมาณทั้งหมดของคุณจะถูกดึงออกจากขวด
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ขั้นตอนที่ 5ดันลูกสูบบนเครื่องจ่ายในช่องปากลงจนสุด ใส่เครื่องจ่ายปากเปล่าลงในขวดตั้งตรงดรููป D.

รูป D

ขั้นตอนที่ 6ด้วยขวดจ่ายแบบปากเปล่าในขวด ดึงลูกสูบตามจํานวนมิลลิลิตรทีต่้องการดูรูป Eวัดขนาดยาในหน่วยมล. โดยใชส้่วนทีก่ว้างที่สุดของ
ลูกสูบ โดยมีเส้นที่ทําเครื่องหมายไว้ด้านนอกเครื่องจ่ายยาทางปากอย่า ใชป้ลายแคบที่ปลายลูกสูบเพื่อวัดขนาดยา

รูป E

ขั้นตอนที่ 7นําเครื่องจ่ายปากเปล่าออกจากขวด
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ขั้นตอนที่ 8ค่อยๆ กดลูกสูบบนเครื่องจ่ายยาทางปากเพื่อเพิ่มปริมาณยาแขวนลอยทางปากของ EMFLAZA ลงในถ้วยสําหรับใช้ในครัวเรือนทีเ่ติม
นํ้าผลไม้หรือนม 3 ถึง 4 ออนซ์ แล้วผสมให้เข้ากันดูรูป F.

รูป F

ขั้นตอนที่ 9ดื่มนํ้าผลไม้หรือนมที่ผสมกับสารแขวนลอยทางปาก EMFLAZA ทันที

ขั้นตอนที่ 10ปิดฝาขวดให้แน่นดูรูป G.

รูป G
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ขั้นตอนที่ 11ล้างเครื่องจ่ายในช่องปากหลังการใชง้านแต่ละครั้ง ควรดึงเครื่องจ่ายแบบปากเปล่าออกจากกันโดยดึงลูกสูบกลับมาแล้วถอด
ออกจากกระบอกสูบของเครื่องจ่ายแบบปากเปล่าดูรูป H.

รูป H

ขั้นตอนที่ 12หลังจากที่กระบอกและลูกสูบแห้งแล้ว ให้ประกอบกลับเข้าด้วยกันโดยดันลูกสูบกลับเข้าไปในถัง

ฉันควรเก็บ EMFLAZA ปากเปล่าอย่างไร?
-
-

เก็บขวดให้ตั้งตรงที่อุณหภูมหิ้องระหว่าง 68 °F ถึง 77 °F (20 °C ถึง 25 °C)
ทิ้ง (ทิ้ง) สารแขวนลอยในช่องปากของ EMFLAZA ทีไ่ม่ได้ใช้หลังจากเปิดขวดครั้งแรก 1 เดือน

ส่วนผสมในสารแขวนลอยในช่องปากของ EMFLAZA มีอะไรบ้าง? 
สารออกฤทธิ์:deflazacort (คอร์ตโิคสเตียรอยด์)
ส่วนผสมที่ไม่ใช้งาน:กรดอะซิติก อะลูมิเนียมแมกนีเซียมซิลเิกต เบนซิลแอลกอฮอล์ โซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส โพลีซอร์เบต 80 นํ้า
บริสุทธิ์ และซอร์บิทอล

ผลิตขึ้นเพื่อ: Marathon Pharmaceuticals, LLC, Northbrook, IL 60062, USA

คําแนะนําสําหรับการใช้งานนี้ได้รับการอนุมัตจิากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา EMFLAZA™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Marathon Pharmaceuticals, LLC

ออกเมื่อ: 02/2017 PCXXXX
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