
1. ชื่อผลิตภัณฑย์า

Artesunate / Mefloquine 25/50 มก. FDC (ชุดค่าผสมคงที่) เม็ด Cipla∗

Artesunate 25mg + Mefloquine (เป็นไฮโดรคลอไรด)์ 50mg เม็ด

2. องค์ประกอบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

แต่ละ Artesunate / Mefloquine 25/50 มก. FDC (ชุดค่าผสมคงที)่ Cipla แท็บเล็ตประกอบด้วย 
artesunate 25 มก. และ mefloquine 50 มก. (ในรูปของไฮโดรคลอไรด์)

สําหรับรายการทั้งหมดของส่วนเติมเนื้อยา ดูหัวข้อ 6.1

3. แบบฟอร์มเภสัช

เม็ดสีนํ้าเงิน กลม เรียบ สองด้าน เคลือบฟิล์ม ไม่ควรแบ่ง
เม็ดยา

4. รายละเอียดทางคลินิก

4.1 บ่งชีก้ารรักษา

Artesunate / Mefloquine 25/50 มก. FDC (ชุดค่าผสมคงที่) Cipla Tablets มีไว้สําหรับการรักษาที่ไม่ซับ
ซ้อนเฉียบพลันพลาสโมเดียม ฟัลซิปารัมมาลาเรียในการตั้งค่าของทั้งP. falciparumการติดเชื้อแบบโมโนหรือ
การติดเชื้อแบบผสมในเด็กและทารกตั้งแต่ 5 กก. ขึ้นไป

แนวทางที่เป็นทางการล่าสุดเกี่ยวกับการใช้ยาต้านมาเลเรียอย่างเหมาะสมและข้อมูลในท้องถิ่นเกี่ยวกับความชุก
ของการดื้อยาต้านมาเลเรียจะต้องนํามาพิจารณาเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการรักษาด้วย Artesunate/
Mefloquine 25/50mg FDC (Fixed Dose Combination) Cipla Tablets .

คําแนะนําอย่างเป็นทางการจะรวมถึง WHO
(http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241547925_eng.pdf ) และแนวทางของหน่วยงาน
ด้านสาธารณสุข (ดูหัวข้อ 4.4 และ 5.1 ด้วย)

ผลิตภัณฑ์นีม้ีไว้สําหรับใช้ในเด็ก อย่างไรก็ตาม มีการใหข้้อมูลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของผู้ใหญ่ 
เช่น โรคตับ การตั้งครรภ์ และการให้นมบุตร เพื่อใหส้ามารถเข้าถึงข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องทั้งหมดได้อย่างเต็มที่

∗ชื่อทางการค้าไม่ผ่านการรับรองโดย WHO ไทยพีเป็นเอผมgซูอีnd1เอ๋อolฉออก1เอ0l ความรับผิดชอบของหน่วยงานกํากับดูแลยา
ตลอด WHOPAR นี้ ชื่อกรรมสิทธิจ์ะถูกให้ไว้เป็นตัวอย่างเท่านั้น

TITLE - ARTESUNATE + MEFLOQUINE / FALCIGO-PLUS MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN THAI

Source : WHO

www.911globalmeds.com/buy-artesunate-mefloquine-falcigo-plus-online
https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/MA078part4v2.pdf
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4.2 Posology และวิธกีารบริหาร

Posology

ปริมาณทีแ่นะนําต่อวันของ Artesunate / Mefloquine 25/50mg FDC (Fixed Dose Combination) Cipla 
Tablets เป็นการประมาณที่ดีที่สุดของขนาดยาเป้าหมายสําหรับยาแต่ละชนิด:
4 มก./กก./วัน สําหรับอาร์เตซูเนต และ 8 มก./กก./วัน สําหรับเมโฟลควิน ซึ่งสอดคล้องกับขนาดยาทั้งหมดในช่วง 3 วันที่ 12 
มก./กก. และ 24 มก./กก. ตามลําดับ

ในกรณทีี่มีเครื่องชั่งนํ้าหนักทีแ่ม่นยํา การตวงควรใช้ตามนํ้าหนัก หากตาชั่งเหล่านีไ้ม่มีขนาดยา Artesunate/
Mefloquine 25/50mg FDC (Fixed Dose Combination) Cipla Tablets อาจขึ้นอยูก่ับประเภทอายุตามที่
แสดงในตารางด้านล่าง นอกจากนีย้ังแสดงนํ้าหนักทีเ่กี่ยวข้องโดยประมาณสําหรับหมวดหมูอ่ายเุหล่านีด้้วย ในผู้
ป่วยที่มีนํ้าหนักตัวมากเกินเกณฑ์ในวัยที่เหมาะสม (เช่น ภาวะทุพโภชนาการหรือโรคอ้วน) ควรปรับขนาดยาตามนํ้า
หนักของผู้ป่วย

ปริมาณที่แนะนําสําหรับ Artesunate / Mefloquine 25/50mg FDC (ชุดค่าผสมคงที)่ Cipla 
Tablets

นํ้าหนัก (กิโลกรัม) อายุ ปริมาณที่แนะนํา

5 - <9 6 - <12 เดือน หนึ่งArtesunate/Mefloquine 25/50 มก. FDC (ชุดค่าผสมคงที่) 
CiplaTablet 25 / 50 มก. ต่อวันเป็นเวลา 3 วัน

9 - < 18 1 - <7 ปี สองArtesunate / Mefloquine 25/50 มก. FDC (ชุดค่าผสมคงที่) Cipla 
เม็ด 25 / 50 มก. ต่อวันเป็นเวลา 3 วัน

สําหรับผู้ป่วยทีม่ีนํ้าหนักตั้งแต่ 18 กก. ขึ้นไป มีสูตรอื่นทีม่ีอาร์เตซูเนตและเมโฟลควินในปริมาณทีสู่งกว่า

หากการรักษาเต็มรูปแบบไม่นําไปสู่การปรับปรุงภายใน 48 ถึง 72 ชั่วโมง ผู้ป่วยควรได้รับการประเมินใหม่

หากอาเจียนภายใน 30 นาทีหลังให้ยา ควรใหย้า Cipla Tablets ขนาดเต็ม Artesunate/Mefloquine 25/50 
มก. ต่อวัน หากอาเจียนออกมามากกว่า 30 นาทีหลังการใหย้า ควรใหย้า Cipla Tablets ขนาดยา Artesunate/
Mefloquine 25/50 มก. 25/50 มก. ต่อวันครึ่งหนึ่งที่แนะนํา หากอาเจียนในขนาดที่สอง ควรให้การรักษาด้วยยา
ต้านมาเลเรียแบบอื่น

หากไม่ไดร้ับยา ควรให้ทันทีทีส่ังเกต ควรให้ยาครั้งต่อไปหลังจากช่วงเวลาที่กําหนด ผู้ป่วยไม่ควรได้รับยาสอง
ครั้งเพื่อชดเชยยาเม็ดทีถู่กลืม ผู้ดูแลผูป้่วยควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ให้ยาทั้งสามสูตรนี้

วิธกีารบริหาร
สําหรับใช้ในช่องปาก

ควรกลืนยาเม็ดทั้งเม็ดโดยมีหรือไม่มอีาหาร
สําหรับผู้ป่วยที่ไมส่ามารถกลืนยาเม็ดได้ ควรวางยาเม็ดบนช้อนชาทีม่ีนํ้าสะอาดและปล่อยใหส้ลายตัวก่อนรับประทาน 
จากนั้นควรเติมช้อนชาด้วยนํ้าและควรให้ของเหลวนีแ้ก่เด็ก

ประชากรพิเศษ
ผู้สูงอายุ
ไม่แนะนําให้ปรับขนาดยาสําหรับผู้ใหญ่สําหรับผู้ป่วยสูงอายุ
ประชากรเด็ก
Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Fixed Dose Combination) ไม่แนะนําให้ใช้ Cipla Tablets 
สําหรับการรักษาในทารกที่มนีํ้าหนักน้อยกว่า 5 กก. และ/หรือน้อยกว่า 6 เดือน
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การด้อยค่าของไต
ไม่มีหลักฐานว่าจําเป็นต้องปรับขนาดยาสําหรับผู้ป่วยทีม่ีภาวะไตวาย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหลักฐานทางคลินิก
ในผูป้่วยดังกล่าวมจีํากัด จึงควรใช้ความระมัดระวังเมื่อใชย้า Cipla Tablets ของ Artesunate/Mefloquine 
25/50mg FDC (Fixed Dose Combination) ในผู้ป่วยทีม่ีความบกพร่องทางไต

การด้อยค่าของตับ
ไม่แนะนําให้ปรับขนาดยาสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่ทีม่ีความบกพร่องของตับเล็กน้อยถึงปานกลาง อย่างไรก็ตาม ในผู้
ป่วยที่มีการทํางานของตับบกพร่อง การกําจัดเมโฟลควินอาจใชเ้วลานาน ทําให้ระดับพลาสมาสูงขึ้น และมีความ
เสี่ยงที่จะเกิดอาการไมพ่ึงประสงค์สูงขึ้น ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้ Artesunate / Mefloquine 25/50mg 
FDC (Fixed Dose Combination) Cipla Tablets ในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางการทํางานของตับ

4.3 ข้อห้าม

•
•
•

ความรู้สึกไวต่อสารออกฤทธิ์หรือสารเพิ่มปริมาณใด ๆ ที่ระบไุว้ในหัวข้อ 6.1 ความไวต่อยาควินิน ค
วินิดีน หรืออาร์เตมซิินินที่ทราบ
ระยะเวลาพักฟื้นจากไข้มาลาเรียขั้นรุนแรง เนื่องจากยาเมโฟลควินมีความเสี่ยงทีจ่ะเกิดอาการชัก

การรักษาด้วยฮาโลแฟนทรินที่เกิดขึ้นพร้อมกันหรือเมื่อเร็วๆ นี้ เนื่องจากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการยืดช่วง 
QTc
การรักษาด้วย ketoconazole พร้อมกันหรือเมื่อเร็ว ๆ นี้เนื่องจากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการขยายช่วงเวลา 
QTc

•

•

4.4 คําเตือนและข้อควรระวังพิเศษสําหรับการใช้งาน

มาลาเรียอาจกลับมาแม้ว่าจะใช้การรักษาด้วยยาต้านมาเลเรียทีม่ีประสิทธิผลและการตอบสนองทางคลินิกในระยะ
เริ่มต้นทีด่ี กรณีนีอ้าจเกิดขึ้นได้หากผู้ป่วยมีความล้มเหลวในการรักษาล่าช้า (เช่น หลังจากการลดจํานวนปรสิตใน
เบื้องต้น จะเพิ่มขึ้นอีกครั้งเนื่องจากความล้มเหลวในการกวาดล้างปรสิตโดยสมบูรณ)์ หรือหากผู้ป่วยทีย่ังคงอยู่ใน
พื้นที่เฉพาะถิ่นของมาลาเรียติดเชื้อซํ้า หากมีอาการทางคลินิกและสัญญาณของโรคมาลาเรียปรากฏขึ้นอีก ผู้ป่วย
ควรได้รับการประเมินทันที และหากได้รับการบ่งชี้ทางการแพทย์ การรักษาด้วยยาต้านมาเลเรียที่มีประสิทธิภาพควร
ได้รับการกําหนด Artesunate / Mefloquine 25/50 มก. FDC (ชุดค่าผสมคงที่) ไม่ควรใช้ Cipla Tablets 
ภายในสองเดือนหลังจากได้รับยา mefloquine เนื่องจากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของผลข้างเคียงทางจิตเวชทีเ่กิด
จาก mefloquine

มีหลักฐานไม่เพียงพอสําหรับการใช้ Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Fixed Dose 
Combination) Cipla Tablets ในการรักษาโรคมาลาเรียเนื่องจากพลาสโมเดียม ไวแวกซ,์
พลาสโมเดียม มาเลเรีย, พลาสโมเดียม โอวาเลหรือพลาสโมเดียม Knowlesiจึงไม่แนะนํา
มีหลักฐานไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนการใช้ Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Fixed Dose 
Combination) Cipla Tablets ในการป้องกันโรคมาลาเรีย

ควรใช้ความระมัดระวังใน:
• ผู้ป่วยทีม่ีข้อบกพร่องในการนําหัวใจหรือภาวะหัวใจเต้นผิดที่เป็นที่รู้จัก:

ในบางกรณทีี่พบไม่บ่อย การรักษาและการป้องกันโรคด้วยเมโฟลควินมคีวามเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไมพ่ึง
ประสงคท์ี่มีนัยสําคัญทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับการนําหัวใจ

•
•

ผู้ป่วยทีม่ีประวัติชัก
ผู้ป่วยทีม่ีภาวะตับบกพร่องอย่างรุนแรง เนื่องจากเมโฟลควินผ่านการเผาผลาญของตับ
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• ผู้ป่วยทีเ่ป็นโรคธาลัสซีเมีย โรคโลหิตจางชนิดเคียว หรือภาวะขาด G6PD ไม่มีการศึกษาในบุคคลทีม่ีอาการ
เหล่านี้

4.5 ปฏิกิริยากับผลิตภัณฑย์าอื่น ๆ และรูปแบบอื่นของการโต้ตอบ
ไม่มีการศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างยากับยาโดยใช้ยาอาร์เตซเูนตและเมโฟลควินในปริมาณคงที่

ยาต้านมาเลเรีย
Halofantrine อาจทําให้ QTc ยืดออกอย่างรุนแรง สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อใชฮ้าโลแฟนทรินโดยมีหรือไม่มีการบริหารเม
โฟลควินก่อน ดังนั้นจึงไม่ควรให้ Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Fixed Dose Combination) 
Cipla Tablets ร่วมกันหรือภายใน 21 วันหลังจากการรักษาด้วย halofantrine

การบริหารร่วมกันของ mefloquine และ quinine ทําให้ QTc เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในผู้ป่วยและอาสาสมัครที่มีความ
สัมพันธก์ับความเข้มข้นของ quinine เท่านั้น มีประสบการณ์มากมายเกี่ยวกับการใช้ขนาดบรรจุควินิน (เกลือ 20 
มก./กก.) สําหรับการรักษามาลาเรียชนิด falciparum ทีรุ่นแรงในผู้ป่วยทีไ่ด้รับการรักษาด้วยเมโฟลควินก่อนหน้า
นี้โดยไม่มีผลเสียต่อหัวใจ นอกจากนี้ การศึกษาในผู้ป่วยโรคมาลาเรียไม่พบปฏิกิริยาระหว่างหัวใจอย่างมีนัยสําคัญ
ระหว่างขนาดยาควินิน (10 มก. เกลือ/กก.) กับเมโฟลควินรับประทาน (15 มก./กก.) ที่ใหร้่วมกัน

ควินิดีนและคลอโรควินสัมพันธ์กับการยืดช่วง QTc แม้ว่าจะไม่มีข้อมูลปฏิสัมพันธก์ับเมโฟลควินสําหรับยาตัว
ใดตัวหนึ่ง แต่การเพิ่มขึ้นของช่วง QTc นั้นเป็นไปได้ในทางทฤษฎี

การใช้เมโฟลควินร่วมกับคลอโรควินหรือควินินพร้อมกันอาจเพิ่มความเสี่ยงทีจ่ะเกิดอาการชักได้
ยารักษาโรคหัวใจ

ยารักษาโรคหัวใจหลายชนิด (เช่น quinidine, amiodarone, sotalol, disopyramide) เป็นที่ทราบกันดีว่ายืดระยะเวลา
ของ QTc ดังนั้นจึงควรให้ความระมัดระวังเมื่อให้ยา Cipla Tablets กับ Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC 
(Fixed Dose Combination) Cipla Tablets กับยาเหล่านี้ เนื่องจากอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการยืดออกของ QTc

การรักษาโรคมาลาเรียส่งผลให้อัตราการเต้นของหัวใจช้าลงเนื่องจากมีไข้ ผลกระทบนี้อาจ
จะรุนแรงขึ้นในผู้ป่วยทีใ่ช้ยาทีล่ดอัตราการเต้นของหัวใจอยูแ่ล้ว เช่น ดิจอกซิน เบต้า-บล็อคเกอร์ เวราปามิล 
ดิลไทอาเซม หรือไอวาบราดีน (ดูหัวข้อ 4.8)
ยาที่ไม่ใช่โรคหัวใจทําใหเ้กิดการยืด QTc

ยาที่เกี่ยวข้องกับการยืด QTc รวมถึงยาซึมเศร้า tricyclic, phenothiazines, haloperidol, pimozide, 
terfenadine, astemizole, ketoconazole, moxifloxacin, cisapride และ metoclopramide ดังนั้นจึงควรให้
ความระมัดระวังเมื่อให้ยา Cipla Tablets กับ Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Fixed Dose 
Combination) Cipla Tablets กับยาเหล่านี้ เนื่องจากอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการยืดออกของ QTc

ยาต้านจุลชีพ / Ketoconazole
ความเข้มข้นของเมโฟลควินเพิ่มขึ้นโดยการบริหารร่วมกับแอมพิซลิลินและเตตราไซคลิน ความเข้มข้นของเม
โฟลควินจะลดลงเมื่อใช้ร่วมกับไรแฟมพซิิน
Ketoconazole ซึ่งเป็นตัวยับยั้ง CYP3A4 ส่งผลให้ความเข้มข้นของเมโฟลควินเพิ่มขึ้น
มีรายงานการชักในผู้ป่วย 3 รายทีไ่ดร้ับยาเมโฟลควินร่วมกับยาควิโนโลน ซโิปรฟลอกซาซิน โอฟลอกซาซิน หรือ
สปารฟ์ลอกซาซิน
ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น เป็นทีท่ราบกันว่า moxifloxacin และ ketoconazole กระตุ้นการยืด QTc ทั้งในแบบจําลอง
ทางคลินิกและพรคีลินิก ดังนั้นจึงควรให้ความระมัดระวังเมื่อใหย้า Cipla Tablets ขนาด 25/50 มก. FDC (Fixed 
Dose Combination) ร่วมกับยาชนิดใดชนิดหนึ่ง เนื่องจากมีความเสี่ยงทีช่่วง QTc จะยืดออก
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ยากันชัก
Artesunate / Mefloquine 25/50 มก. FDC (ชุดค่าผสมคงที่) ไม่ควรใหย้าเม็ด Cipla แก่ผู้ป่วยโรคลมชัก 
เนื่องจาก mefloquine ช่วยลดระดับยากันชักในพลาสมา เช่น carbamazepine, phenobarbital, 
phenytoin, valproic acid
อย่างไรก็ตาม หากไม่มทีางเลือกอื่น อาจจําเป็นต้องปรับขนาดยาป้องกันอาการชักในระหว่างการรักษาด้วย 
Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Fixed Dose Combination) Cipla Tablets
สารกันเลือดแข็ง

มีรายงานการตกเลือดอย่างรุนแรงในผู้ป่วยทีไ่ด้รับยาเมโฟลควินและคูมาดิน ขอแนะนําให้ติดตามพารามิเตอร์
การแข็งตัวของเลือดอย่างใกล้ชิด อาจจําเป็นต้องปรับขนาดยาต้านการแข็งตัวของเลือดในช่องปาก

เมโทโคลพราไมด์
การใช้ metoclopramide ร่วมกับ Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Fixed Dose 
Combination) Cipla Tablets อาจเพิ่มความเข้มข้นของ mefloquine ในพลาสมา
ยาต้านไวรัส

การใช้ยา mefloquine และ ritonavir ร่วมกัน (200 มก.) ลด ritonavir AUC (31%) และ Cmax (36%) 
Ritonavir ไม่ส่งผลต่อเภสัชจลนศาสตร์ของเมโฟลควิน ไม่คาดหวังผลทางคลินิก

อาหาร
ไม่มีข้อมูลปฏิกิริยาระหว่างอาหารกับยาเม็ด Cipla Artesunate/Mefloquine 25/50 มก. FDC (ชุดค่าผสม
คงที)่ ข้อมูลในP. falciparum- ผู้ป่วยที่ติดเชื้อที่รักษาด้วยเมโฟลควินและอาร์เตซูเนตโดยใหย้าเม็ดหลวมไม่ได้
บ่งชี้ถึงผลกระทบทีส่มํ่าเสมอของอาหารที่มตี่อเมโฟลควิน AUC

4.6 การตั้งครรภแ์ละให้นมบุตร
การตั้งครรภ์

Artesunate + mefloquine อาจใช้ในไตรมาสที่ 2 และ 3 ของการตั้งครรภ์ ในไตรมาสแรก ควรใช้ 
artesunate + mefloquine เฉพาะในกรณีทีเ่ป็นวิธีเดียวที่ใช้ไดใ้นทันที หรือหากการรักษาทางเลือกแรก
ด้วย quinine plus clindamycin ล้มเหลว
การใหน้ม

เมโฟลควินหลั่งในนํ้านมแม่ สตรีทีใ่ห้นมบุตรควรได้รับการรักษาด้วยยาต้านมาเลเรียทีแ่นะนํา (รวมทั้ง 
artesunate+mefloquine)

4.7 ผลกระทบต่อความสามารถในการขับและใชง้านเครื่องจักร

เมโฟลควินอาจทําให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะและเวียนศีรษะรุนแรงได้ ผู้ป่วยทีม่ีอาการข้างเคียงดังกล่าวระหว่าง
หรือหลังการรักษาด้วย Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Fixed Dose Combination) Cipla 
Tablets ไม่ควรขับรถ ใช้งานเครื่องจักร หรือปฏิบัตงิานที่ต้องใช้ความชํานาญในระดับสูง และ/หรือทางจิตเวช
อย่างน้อย 3 สัปดาห์หลังการใช้ Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Fixed Dose Combination) 
Cipla Tablets

4.8 ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์

ข้อมูลด้านความปลอดภัยของยา Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Fixed Dose Combination) 
Cipla อ้างอิงจากการทดลองระยะที่ 3 ในประเทศไทยทีด่ําเนินการในผู้ใหญแ่ละเด็ก 500 คนทีไ่ม่ซับซ้อน ฟอลซิพา
รุมมาลาเรีย ซึ่งรวมถึงผูป้่วย 251 รายที่ไดร้ับการรักษาด้วยขนาดยาคงที่และ 249 รายในกลุ่มเปรียบเทียบทีร่ักษา
ด้วยยาอาร์เตซูเนตและเมโฟลควินมาตรฐาน 3 วัน โดยให้เป็นยาเม็ดแยกกัน
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อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ อาเจียน คลื่นไส้ เหนื่อยล้า pyrexia ปวดข้อ 
ปวดกล้ามเนื้อ เบื่ออาหาร ความผิดปกติของการนอนหลับ และใจสั่น

เหตุการณไ์ม่พึงประสงคท์ี่พิจารณาอย่างน้อยอาจเกี่ยวข้องกับ artesunate และ mefloquine แสดงไวด้้านล่างโดย

ระบบร่างกาย ระดับอวัยวะ และความถีส่ัมบูรณ์ ความถี่ถูกกําหนดให้เป็นเรื่องธรรมดามาก (≥1/10),
ทั่วไป (≥1/100 ถึง <1/10), ผิดปกติ (≥1/1,000 ถึง <1/100) หายากและไม่ทราบ (ไม่สามารถประมาณ
ได้จากข้อมูลทีม่ีอยู่)
ความผิดปกตขิองหัวใจ

ธรรมดามาก:ใจสั่น
ความผิดปกติของหแูละเขาวงกต

ทั่วไป: ผู้บกพร่องทางการได้ยิน

ความผิดปกติของดวงตา

ผิดปกต:ิตาพร่ามัวหรือการรบกวนทางสายตาอื่น ๆ
ความผิดปกตขิองระบบทางเดินอาหาร

ธรรมดามาก:อาเจียน
ทั่วไป:คลื่นไส้ ปวดท้อง ท้องเสีย

ความผิดปกตทิั่วไปและสภาวะการบริหารงาน
ทั่วไป:ความเหนื่อยล้า

ความผิดปกติของตับและท่อนํ้าดี
ทั่วไป:ภาวะบิลิรูบินในเลือดสูง ผิด
ปกต:ิโรคตับอักเสบ

การติดเชื้อและการแพรร่ะบาด
ทั่วไป:ความซํ้าซากจําเจของโรคมาลาเรีย

ความผิดปกตขิองการเผาผลาญและโภชนาการ
ทั่วไป:อาการเบื่ออาหาร

ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

ทั่วไป: ปวดกล้ามเนื้อ, ปวดข้อ
ความผิดปกติของระบบประสาท

ธรรมดามาก:เวียนหัว
ทั่วไป:ปวดศีรษะ

ความผิดปกตทิางจิตเวช
ธรรมดามาก:โรคนอนไมห่ลับ ผิดปกต:ิ
อาการประสาทหลอน (ภาพ)

ความผิดปกติของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
ผิดปกต:ิอาการคัน

ในเอกสารทางการแพทย์ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ ทีม่ีรายงานว่าเกิดขึ้นกับ artesunate, 
mefloquine หรือการรวมกันของทั้งสองรวมถึงความวิตกกังวล, ความฝันทีผ่ิดปกติ, ความอ่อนแอ, 
ลมพิษ, ปฏิกิริยาภูมไิวเกิน (แพ้) และผื่นทีผ่ิวหนัง (รวมถึงผื่นทีเ่ป็นเม็ดเลือดแดง, erythema 
multiforme และกลุ่มอาการสตีเวนส์-จอห์นสัน) ความรุนแรง อาการสั่น ความสับสน และอาการชา 
เหตุการณไ์ม่พึงประสงค์ทางจิตเวชทีร่้ายแรง (อาการชัก โรคซึมเศร้า โรคจิตเฉียบพลัน) และภาวะเม็ดเลือด
แดงแตกเฉียบพลันที่มีภาวะเลือดออกในปัสสาวะมักมีรายงานไม่บ่อยนัก นอกจากนีย้ังมีรายงานการ
เปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ไมรุ่นแรง (ECG) (QTc และ PR เพิ่มขึ้น), ภาวะหัวใจห้องบนเกิน,
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การเปลี่ยนแปลงของ T-wave ทีไ่ม่เฉพาะเจาะจงและหัวใจเต้นช้าตลอดจนระดับของ 
transaminases ไมส่ามารถประมาณความถี่ได้จากข้อมูลที่มีอยู่

4.9 ยาเกินขนาด

อาการ
ในกรณทีี่ให้ยาเกินขนาด อาการทีอ่ธิบายไว้ในข้อ 4.8 อาจเด่นชัดกว่า: มีรายงานอาการทางหัวใจ ตับ และระบบ
ประสาท
การรักษา

ผู้ป่วยควรไดร้ับการตรวจ ECG และสังเกตอาการทางจิตเวชอย่างน้อย 24 ชั่วโมง การใชถ้่านกัมมันตใ์นช่อง
ปากเพื่อจํากัดการดูดซึมเมโฟลควินอาจพิจารณาได้ภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากรับประทานยาเกินขนาด ควร
ให้การดูแลแบบประคับประคองตามทีร่ะบุไว้ทางคลินิก

5. คุณสมบัตทิางเภสัชวิทยา

5.1
ATC-Code: Artemisinin และอนุพันธ์, การรวมกัน (P01BF02)

คุณสมบัตทิางเภสัชพลศาสตร์

อาร์เตซูเนต
Artesunate ซึ่งเป็นอนุพันธข์อง Artemisinin และสาร dihydroartemisinin (DHA) หลักของมันเป็นพิษต่อ
ปรสิตมาลาเรียที่ความเข้มข้นระดับนาโนโมลาร์ มีการเพิ่มการดูดซึมของยาโดยเซลล์เม็ดเลือดแดงทีต่ิดเชื้อปรสิต
ซึ่งรวดเร็วและอิ่มตัว มฤีทธิ์ต้านพลาสโมเดียมทุกชนิด มีกิจกรรมในวงกว้างในการต่อต้านปรสิตทีไ่ม่อาศัยเพศ ฆ่า
ทุกระยะตั้งแต่วงแหวนอายุน้อยไปจนถึงโรคจิตเภท ในพ.ี ฟอลซิพารุมมาลาเรีย อาร์เทมิซินินยังฆ่าเซลลส์ืบพันธุ์—
รวมถึงเซลล์สืบพันธุ์ระยะที่ 4
เปอรอ์อกไซด์มอยอิตีในอาร์เตมซิินินจะทําปฏิกิริยาต่อหน้าฮีเมะ แอลคิลเลตเฮมเรดคิัลปฐมภูมผิ่านกระบวนการ
ภายในโมเลกุลเพื่อผลิตแอดดักต์ฮีเม-ยาโควาเลนต์ การสะสมของอนุพันธ์ haeme ทีอ่อกฤทธิ์รีดอกซ์แบบ 
nonpolymerizable ซึ่งเป็นผลมาจาก haeme alkylation คิดว่าเป็นพิษต่อปรสิต alkylation ของ haeme 
โดย artemisinin ได้รับการพิสูจน์ในหนูที่ติดเชื้อมาลาเรีย ซึ่งบ่งชี้ว่า haeme ทําหน้าทีเ่ป็นตัวกระตุ้นและเป้าหมาย
ของ artemisinin
เมโฟลควิน

เมโฟลควินเป็นยาต้านมาเลเรียทีม่ฤีทธิ์ในการใชย้าสคีซอนโทไซด์สูงแต่ไม่ใชย่าฆ่าแมลง มีฤทธิ์ต้านคลอโรควินP. 
falciparum. กลไกการออกฤทธิข์องเมโฟลควินทีแ่น่นอนนั้นไม่ชัดเจน แต่มีความสัมพันธ์สูงกับเยื่อหุ้มเม็ดเลือด
แดง
ประสิทธิภาพทางคลินิกของ artesunate/mefloquine

ประสิทธิภาพของ Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Fixed Dose Combination) Cipla Tablets 
จะขึ้นอยู่กับความไวต่อยาของปรสิตมาลาเรียในท้องถิ่น การดื้อยาได้รับการพิสูจน์โดยอัตราการรักษาของ 
artesunate บวก mefloquine ที่ลดลงโดยแยกเป็นยาเม็ดแยกในกัมพูชาตะวันตกและการกวาดล้างปรสิตใน
แถบตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไทยลดลง
การศึกษาทางคลินิกแบบ open-label ในผู้ป่วย 500 คน (ผู้ใหญแ่ละเด็ก) ดําเนินการในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย ผูป้่วยที่ได้รับ Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Fixed Dose Combination) Cipla 
Tablets มีอัตราการรักษาที่แก้ไขด้วย PCR วันที่ 63 ที่ 91.9% (95% CI 88.2, 95.6) ในขณะที่ผูท้ี่ได้รับการรักษา
ด้วยยาเม็ดหลวมมาตรฐานของ artesunate และ mefloquine แสดงอัตราการรักษาที่แก้ไขด้วย PCR วันที่ 63 ที่ 
89.2% (95% CI 85.0, 93.4; การวิเคราะห์ Kaplan-Meier การทดสอบระดับบันทึกสําหรับนัยสําคัญ)

ในการศึกษาแบบ open-label แบบสุ่มเพิ่มเติมในผู้ป่วยผู้ใหญ่ 50 คนที่มีอาการเฉียบพลันและไมซ่ับซ้อน
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Artesunate 25 มก.+เมโฟลควิน (ในรูป
ของไฮโดรคลอไรด์) 50 มก. เม็ด (Cipla 
Ltd), MA078

WHOPAR ตอนที่ 4 ธันวาคม 2555
ส่วนที่ 6 อัปเดต: มกราคม 2016 ส่วนที่ 
4.2 อัปเดตในเดือนมีนาคม 2018

P. falciparumโรคมาลาเรียที่ดําเนินการในประเทศไทย ผู้ป่วย 22/24 ราย (91.7%) ที่ไดร้ับการรักษาด้วย 
Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Fixed Dose Combination) Cipla Tablets มีการรักษาทางพยาธิ
วิทยาในวันที่ 28 เทียบกับผู้ป่วย 24/24 (100%) ที่ได้รับ artesunate และ mefloquine เป็นเม็ดแยก

การศึกษาแบบแขนเดียวแบบเปิดฉลากด้วย Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Fixed Dose 
Combination) Cipla Tablets ในผูป้่วยผู้ใหญ่ 77 รายทีม่ีภาวะเฉียบพลันและไม่ซับซ้อนP. falciparumมาลาเรียที่
ดําเนินการในอินเดียรายงานอัตราการรักษาปรสิตวิทยา 63 วันที่ 100%

5.2 คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์

อาร์เตซูเนต
ตามข้อมูลทีต่ีพิมพ์ อาร์ทีซูเนตทีร่ับประทานจะถูกไฮโดรไลซอ์ย่างรวดเร็วไปยัง DHA โดยหลักจากพลาสมาหรือโคลี
นเอสเทอเรสในเนื้อเยื่อ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาร์ทซีเูนตจึงมักถูกมองว่าเป็นโปรยาของ DHA 
หลังการให้ artesunate ทางปาก อัตราส่วนของ AUC สําหรับ DHA ต่อ AUC สําหรับ artesunate อาจสูงถึง 
10:1 ความเข้มข้นของ Artesunate Cmax ทําได้ภายใน 1 ชั่วโมง และถูกกําจัดด้วยครึ่งชีวิต 20 ถึง 45 นาที การ
จับโปรตีนในพลาสมาของ artesunate และ DHA อยู่ในระดับปานกลาง (62 ถึง 93%) และอัลบูมินเป็นโปรตีนหลัก
ในการจับ DHA ในพลาสมาของมนุษย์ วิธีการเผาผลาญของ DHA ได้รับการศึกษาในมนุษยโ์ดยการวิเคราะห์สารเม
ตาโบไลตใ์นปัสสาวะทีเ่ก็บจากผู้ป่วยที่ไดร้ับ AS ทางหลอดเลือดดําและสารที่ผลิตโดยไมโครโซมในตับของมนุษย์ 
แสดงใหเ้ห็นว่า DHA ถูกเผาผลาญโดย UGT1A9 และ UGT2B7 แต่ไม่ใช่ UGT1A1 และ UGT1A6 เมแทบอไลต์
หลักที่ระบคุือ α-DHA-β-glucuronide AS และ DHA ได้รับการเผาผลาญครั้งแรกอย่างกว้างขวางโดยมี
อัตราส่วนการสกัดที่สูงมาก สําหรับยาทีม่ีอัตราการสกัดสูง การกวาดล้างจะเข้าใกล้การไหลเวียนของเลือด ดังนั้นจึง
จํากัดอัตราการให้เลือดไปเลี้ยง ไม่มขี้อมูลการขับปัสสาวะของมนุษย์

เมโฟลควิน
เมโฟลควินถูกดูดซึมจากทางเดินอาหาร และแพร่กระจายอย่างรวดเร็วทั่วร่างกาย เวลาเฉลี่ยถึงความเข้มข้นสูงสุด
ตั้งแต่ 6 ถึง 24 ชั่วโมงในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี ระดับพลาสม่าในผู้ป่วยโรคมาลาเรียสูงกว่าในอาสาสมัครที่มี
สุขภาพดี เมโฟลควินจับกับโปรตีนในพลาสมา 98% และถูกเผาผลาญในตับโดยไอโซเอนไซม์จากไซโตโครม P450 
ไปเป็นเมตาโบไลต์กรด 4-คาร์บอกซิลกิที่ไมอ่อกฤทธิ์ และสารอื่นๆ อีกหลายชนิด เมโฟลควินมีครึ่งชีวิตยาว 14- 28 
วัน การขับถ่ายส่วนใหญ่อยู่ในอุจจาระและนํ้าดี

5.3 ข้อมูลความปลอดภัยพรีคลินิก

Artesunate และ mefloquine มีการใชอ้ย่างกว้างขวางและปลอดภัยเป็นเวลาหลายปใีนการรักษาโรคมาลาเรีย
ในปริมาณทีใ่กล้เคียงกับยาที่ใชใ้น Artesunate/Mefloquine 25/50 มก. FDC (ค่าผสมคงที่) Cipla Tablets

อนุพันธข์อง Artemisinin ซึ่งมี artesunate เป็นหนึ่งมีความเกี่ยวข้องกับความเป็นพิษต่อระบบประสาทหลังจากได้รับสารใน
ปริมาณทีสู่งมากในสัตวเ์ป็นเวลานาน จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีหลักฐานทางคลินิกทีน่่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเป็นพิษต่อระบบ
ประสาทในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา นอกจากนี้ ความเป็นไปได้ของการเกิดพิษต่อระบบประสาทในมนุษยน์ั้นไมน่่าเป็นไปได้อย่าง
มาก เนื่องจากการกวาดล้างหลอดเลือดแดงอย่างรวดเร็วและการได้รับสารในระยะสั้น (การรักษา 3 วัน) Artemisinins เป็นที่
รู้จักกันว่าเป็นพิษต่อตัวอ่อนและ artesunate ไดร้ับการแสดงว่าทําใหเ้กิดการสูญเสียหลังการปลูกถ่ายและการก่อมะเร็งใน
ครรภ์ (อุบัตกิารณ์ตํ่าของโรคหัวใจและหลอดเลือดและโครงร่างผิดปกต)ิ ในหนูและกระต่าย

ในหนูและหนูทดลอง Mefloquine แสดงให้เห็นว่าสามารถข้ามรกได้และเป็นสารก่อมะเร็งในครรภใ์นระยะแรก เม
โฟลควินยังหลั่งในนํ้านมแมด่้วย (ดูหัวข้อ 4.6)
ในหลอดทดลอง, mefloquine บล็อกไดด้ีกว่าช้า (IKs) ส่วนประกอบของโพแทสเซียม rectifier ล่าช้า (K+) ช่อง
ทางในกล้ามเนื้อหัวใจ ดังนั้นในทางทฤษฎีจึงมีศักยภาพที่จะทําให้การยืด QTc ที่ผลิตโดยยาอื่นรุนแรงขึ้น
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Artesunate 25 มก.+เมโฟลควิน (ในรูป
ของไฮโดรคลอไรด์) 50 มก. เม็ด (Cipla 
Ltd), MA078

WHOPAR ตอนที่ 4 ธันวาคม 2555
ส่วนที่ 6 อัปเดต: มกราคม 2016 ส่วนที่ 
4.2 อัปเดตในเดือนมีนาคม 2018

6. รายละเอียดทางเภสัชกรรม

6.1
เม็ดยาหลัก: โซเดียมครอสคาร์เมลโลส แมกนเีซียมสเตียเรต และไมโครคริสตัลลีน เซลลูโลส

รายชื่อสารเพิ่มปริมาณ

ฟิล์มเคลือบ: Indigo carmine aluminium lake (FD & C Blue #2), hypromellose, macrogol, polysorbate
80 และไททาเนียมไดออกไซด์

6.2 ความไม่ลงรอยกัน
ไม่มี.

6.3
36 เดือน

อายุการเก็บรักษา

6.4
อย่าเก็บที่อุณหภูมสิูงกว่า 30°C

ข้อควรระวังพิเศษสําหรับการจัดเก็บ

6.5
บรรจุภัณฑ์หลัก: แผ่นตุ่มอะลูมิเนียม-อะลูมิเนียม 3 เม็ด

ลักษณะและเนื้อหาของคอนเทนเนอร์

บรรจุรอง:กล่องทีม่แีถบ 3 เม็ดและกล่องที่มี 2 แถบ 3 เม็ด

6.6 คําแนะนําสําหรับการใชง้านและการจัดการและการกําจัด

ไม่สามารถใช้ได้

7. ผูผ้ลิต
Cipla Ltd
มุมไบ เซ็นทรัล
มุมไบ 400008
รัฐมหาราษฏระ ประเทศอินเดีย

โทรศัพท์: (9122)23082891 โทรสาร: 
(9122) 23070013
อีเมล:exports@cipla.com

8. หมายเลขอ้างอิงใคร (โปรแกรมคัดเลือก)

MA078

9. วันทีข่องการคัดเลือกครั้งแรก/การต่ออายุของการคัดเลือกเบื้องต้น

12 กันยายน 2555
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Artesunate 25 มก.+เมโฟลควิน (ในรูป
ของไฮโดรคลอไรด์) 50 มก. เม็ด (Cipla 
Ltd), MA078

WHOPAR ตอนที่ 4 ธันวาคม 2555
ส่วนที่ 6 อัปเดต: มกราคม 2016 ส่วนที่ 
4.2 อัปเดตในเดือนมีนาคม 2018

10. วันทีแ่ก้ไขข้อความ
ธันวาคม 2555 ส่วนที่ 6 ปรับปรุงในเดือนมกราคม 2559 ส่วน 4.2 ปรับปรุงในเดือนพฤษภาคม 2560

อ้างอิง
ทั่วไป:

แนวทางปฏิบัติขององค์การอนามัยโลกสําหรับการรักษาโรคมาลาเรีย -- ฉบับที่ 2, 2010 มีจําหน่ายที่: http://whqlibdoc.who.int/
publications/2010/9789241547925_eng.pdf WHO Update เกี่ยวกับการต่อต้าน Artemisinin กันยายน 2011:

http://www.who.int/malaria/diagnosis_treatment/resistance/updateartemsininresistancesept2011/en/index.html 
Artesunate 50 มก. เม็ด SmPC, กุ้ยหลิน, จีน: วางจําหน่ายที่ (พฤศจิกายน 2555):

http://apps.who.int/prequal/WHOPAR/WHOPARPRODUCTS/MA044part4v2.pdf
Lariam (mefloquine) SmPC, 13 กันยายน 2555, Roche Products Limited 
http://www.medicines.org.uk/emc/medicine/1701

ปฏิกิริยาระหว่างยา:

กาบวัง เจ., ผลของแอมพิซิลลินต่อเภสัชจลนศาสตร์ของเมโฟลควินในเพศชายไทย, Eur J Clin Pharmacol 1991, 
40(6):631-33.
กาบวัง เจ., ผลของเตตราไซคลินต่อเภสัชจลนศาสตร์ของเมโฟลควินในเพศชายไทย, Eur J Clin Pharmacol 1992, 
43(5):567-69.
มังคลเวเทการ์ เอส.อ.et al, การชักในผู้ที่ไม่ใช่โรคลมชักเนื่องจากการบริหารร่วมของ mefloquine-fluroquinolone Nat 
Med J อินเดีย 2000, ม.ค. - 13 ก.พ.(1):47.
โลเฟลอร์ I., Mefloquine และปฏิกิริยาต้านการแข็งตัวของเลือด, J Travel Med 2003 พฤษภาคม-มิถุนายน 10(3):194-95.

ณ บางช้าง ก., ผลของ metoclpramide ต่อเภสัชจลนศาสตร์ของเมโฟลควิน. Br J Clin Pharmacol 1991 พ.ย
.;32(5):640-41.
University of Liverpool, UK, เว็บไซตโ์ต้ตอบยาเอชไอวีwww.hiv-druginteractions.org

เภสัช/คลินิก :
มูเนียร์ บีและคณะ Heme เป็นตัวกระตุ้นและกําหนดเป้าหมายสําหรับยาต้านมาเลเรียที่มีไตรออกเซน 
ACC เคมี Res. 2010 16 พ.ย. 43(11):1444-51 Epub 2010 30 ส.ค.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20804120

แอชลีย์ อีเอ.et al, การเปรียบเทียบแบบเปิดฉลากแบบสุ่มของเมโฟลควิน–อาร์เตซูเนตเป็นยาเม็ดแยก เทียบกับการผสม
สูตรร่วมกันใหม่สําหรับการรักษาโรคมาลาเรียทีด่ื้อต่อยาหลายชนิดทีไ่ม่ซับซ้อนในประเทศไทย Trop Med Int สุขภาพ 
2549 พ.ย. 11(11):1653-60
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=open%20label%20randomized%20comparison%20new%20coform 
ulated%20 )

สมิธฮุยส์ เอฟet al, ประสิทธิผลของห้าวิธีผสมอาร์เทมิซินนิที่มีหรือไม่มีพรมีาควินในมาลาเรียฟัลซปิารัมทีไ่ม่ซับซ้อน: การ
ทดลองสุ่มแบบเปิดฉลาก
มีดหมอติดเชื้อ Dis. 2010 ต.ค.;10(10):673-81. Epub 2010 9 ก.ย.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20832366

เภสัชจลนศาสตร์:
มอร์ริส แคลิฟอร์เนียet al, การทบทวนเภสัชจลนศาสตร์ทางคลินิกของ artesunate และสารออกฤทธิ์ dihydroartemisinin ทีอ่อกฤทธิ์
หลังจากการบริหารทางหลอดเลือดดํา, กล้ามเนื้อ, ช่องปากหรือทางทวารหนัก มาลาเรีย เจ. 2011; 10: 263 เผยแพรอ่อนไลน์ 2011 
กันยายน 13. ดอย: 10.1186/1475-2875-10-263
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3180444/ สําหรับ artesunate: รายงานการประเมินสาธารณะของยุโรป 
“Pyramax” (ขั้นตอนของมาตรา 58): http://www.emea.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/
document_listing/document_listing_000344.js
p&mid= (ตรวจสอบเมื่อ 09 ธ.ค. 2555)
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