
ภาวะภูมไิวเกินที่ร้ายแรงต่อ artesunate เช่น anaphylaxis (4)

จุดเด่นของข้อมูลการสั่งจ่ายยา - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - คําเตือนและข้อควรระวัง --------------------
ไฮไลทเ์หล่านี้ไม่รวมข้อมูลทั้งหมดที่จําเป็นสําหรับการใช้ ARTESUNATE 
FOR INJECTION อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ See full

• ภาวะเม็ดเลือดแดงแตกหลังการรักษา : มีรายงานกรณีของภาวะโลหิตจางจากเม็ด
เลือดแดงแตกหลังการรักษาที่รุนแรงมากจนต้องใหเ้ลือด เฝ้าสังเกต

การกําหนดข้อมูลสําหรับ ARTESUNATE FOR INJECTION ผู้ป่วยเป็นเวลา 4 สัปดาห์หลังการรักษาเพื่อหาหลักฐานของโรคโลหิตจาง hemolytic (5.1)
ARTESUNATE สําหรับการฉีดยาเข้าเส้นเลือดดํา การอนุมัติ
เบื้องต้นของสหรัฐฯ: 2020
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ข้อบ่งใช้และการใช้งาน------------------- --------

• ภูมิไวเกิน : มีรายงานการเกิดปฏิกิริยาภูมไิวเกินที่ร้ายแรง รวมทั้ง 
anaphylaxis ยุติหากมีอาการภูมไิวเกินอย่างร้ายแรงเกิดขึ้น (5.2)

Artesunate for Injection เป็นยาต้านมาเลเรียที่ระบุในการรักษาโรคมาลาเรียขั้น
รุนแรงในผู้ป่วยผู้ใหญ่และเด็ก การรักษาโรคมาลาเรียขั้นรุนแรง
ด้วย Artesunate for Injection ควรปฏิบัตติามหลักสูตรการรักษาทีส่มบูรณ์
ของยาต้านมาเลเรียในช่องปากทีเ่หมาะสม (1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - อาการไมพ่ึงประสงค์ ------------------------------------ ------------
อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยที่สุด (อุบัติการณ์ 2% หรือมากกว่า) ที่รายงานด้วย Artesunate for 
Injection ในการทดลองทางคลินิกของโรคมาลาเรียชนิดรุนแรง ได้แก่ แบบเฉียบพลันข้อจํากัดการใชง้าน

Artesunate for Injection ไม่รักษารูปแบบระยะตับของ hypnozoite ของ ภาวะไตวายทีต่้องฟอกไต ฮีโมโกลบินในปัสสาวะ และดีซ่าน (6.1)
พลาสโมเดียมและจะไม่ป้องกันการกําเริบของโรคมาลาเรียเนื่องจาก พลาสโมเดีย
ม ไวแวกซห์รือพลาสโมเดียมโอวัล. การบําบัดร่วมกับ an หากต้องการรายงานอาการไม่พึงประสงคท์ี่สงสัย โปรดติดต่อ Amivas LLC ที่ 

[1-855-526-4827 (1-855-5AMIVAS)] หรือ FDA ที่ 1-800-FDA-1088 หรือยาต้านมาเลเรีย เช่น ยา 8-aminoquinoline จําเป็นสําหรับการรักษาโรค
มาลาเรียชนิดรุนแรงเนื่องจากถึง P. vivaxหรือพี.โอวัล.(1) www.fda.gov/medwatch

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - การให้ยาและการบริหาร ---------------------- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ปฏิกิริยาระหว่างยา ------------------ -----
• ปริมาณที่แนะนําของ Artesunate for Injection คือ 2.4 มก. / กก. ฉีด

เข้าเส้นเลือดดําที่ 0 ชั่วโมง 12 ชั่วโมงและ 24 ชั่วโมงและ
ยาต้านไวรัสเนวิราพนีหรือ
ริโทนาเวียร์ หากใชค้วบคูก่ัน ให้ตรวจสอบประสิทธิภาพ

ของยาต้านมาเลเรียทีล่ดลงหลังจากนั้นใหว้ันละครั้งจนกว่าผู้ป่วยจะทนต่อการรักษาด้วยยาต้านมาเลเรียในช่อง
ปากได้ (2.1)

ตัวกระตุ้น UGT ที่แรง (เช่น 
rifampin, carbamazepine, (7, 12.3)

• การบริหารประกอบด้วย Artesunate for Injection ทางหลอดเลือดดําโดยให้
ยาลูกกลอนช้ากว่า 1 นาทีถึง 2 นาที (2.1)

ฟีนิโทอิน)

• ห้ามใช้ Artesunate for Injection ผ่านการฉีดยาเข้าเส้นเลือดดําอย่างต่อเนื่อง 
(2.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ใชใ้นประชากรเฉพาะ --------------
การตั้งครรภ์: จากข้อมูลของสัตว์ อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ อย่างไรก็ตาม การ
ให้ Artesunate for Injection ในการรักษาโรคมาลาเรียชนิดรุนแรง• ดูข้อมูลการสั่งใชย้าฉบับเต็มสําหรับคําแนะนําในการเตรียมและการบริหาร 

Artesunate for Injection (2.2) อาจช่วยชีวิตหญิงตั้งครรภแ์ละทารกในครรภ์ได้ การรักษาไม่ควรล่าช้าเนื่องจากการตั้ง
ครรภ์ (5.3, 8.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - รูปแบบการให้ยาและจุดแข็ง --------------
สําหรับฉีด : อารเ์ตซูเนต 110 มก. เป็นผงในขวดขนาดเดียวสําหรับใชเ้ป็นส่วน
ผสมของยาเจือจางปลอดเชื้อทีใ่ห้มา (3)

ดู 17 สําหรับข้อมูลการให้คําปรึกษาผู้ป่วย

แก้ไขเมื่อ: 5/2020
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ข้อห้าม -------------------- ----------
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ข้อมูลการสั่งจ่ายเต็มรูปแบบ

1 ข้อบ่งชี้และการใช้งาน
Artesunate for Injection เป็นตัวบ่งชี้ในการรักษาโรคมาลาเรียขั้นรุนแรงในผู้ป่วยผู้ใหญแ่ละเด็ก

การรักษาโรคมาลาเรียชนิดรุนแรงด้วย Artesunate for Injection ควรตามด้วยการรักษาทีส่มบูรณ์ของยาต้านมาเล
เรียในช่องปากที่เหมาะสม[ดูการใหย้าและการบริหาร (2.1)].
ข้อจํากัดการใช้งาน
Artesunate for Injection ไมร่ักษารูปแบบระยะตับของ hypnozoite ของพลาสโมเดียมและจะไมป่้องกันการกําเริบ
ของโรคมาลาเรียเนื่องจากพลาสโมเดียม ไวแวกซ์หรือพลาสโมเดียมโอวัลการบําบัดร่วมกับยาต้านมาเลเรีย เช่น ยา 8-
aminoquinoline เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการรักษาโรคมาลาเรียชนิดรุนแรงเนื่องจาก
P. vivaxหรือP. ovale [ดูการใหย้าและการบริหาร (2.1)]
2 ปริมาณและการบริหาร
2.1 ปริมาณและการบริหารที่แนะนําในผู้ป่วยผู้ใหญแ่ละเด็ก
ปริมาณทีแ่นะนําของ Artesunate for Injection คือ 2.4 มก. / กก. ฉีดเข้าเส้นเลือดดําที่ 0 ชั่วโมง 12 ชั่วโมงและ 24 
ชั่วโมงและหลังจากนั้นให้รับประทานวันละครั้งจนกว่าผู้ป่วยจะสามารถทนต่อการรักษาด้วยยาต้านมาเลเรียในช่องปากได้

การบริหารประกอบด้วย Artesunate for Injection ทางหลอดเลือดดําโดยให้ยาลูกกลอนช้ากว่า 1 นาทีถึง 2 นาที[ดูการ
ใหย้าและการบริหาร (2.2)]. ทําไมใ่ห้ Artesunate for Injection ผ่านการฉีดยาเข้าเส้นเลือดดําอย่างต่อเนื่อง

ให้ Artesunate for Injection กับยาต้านมาเลเรียทีอ่อกฤทธิต์่อต้านรูปแบบระยะตับของ hypnozoite ของพลาสโม
เดียมเช่น ยา 8-aminoquinoline ให้กับผู้ป่วยโรคมาลาเรียชนิดรุนแรงเนื่องจากP. vivaxหรือ
P. ovale.

2.2 การเตรียม Artesunate เพื่อฉีดเข้าเส้นเลือดดํา รัฐธรรมนูญ

Artesunate for Injection จะต้องประกอบด้วยสารเจือจางทีใ่ห้มาก่อนทีจ่ะใช้ สารเจือจางทีป่ระกอบด้วยบัฟเฟอรโ์ซเดียม
ฟอสเฟต 0.3 M pH 8.0 ปราศจากเชื้อ 12 มล. มาพร้อมกับ Artesunate for Injection ในการสร้าง Artesunate for 
Injection ให้ถอนสารเจือจาง 11 มล. ด้วยเข็มและหลอดฉีดยาแล้วฉีดเข้าไปในขวด artesunate (เมื่อความเข้มข้นสุดท้าย
ของ artesunate คือ 10 มก. / มล.) หมุนวนเบา ๆ (อย่าเขย่า) นานถึง 5 ถึง 6 นาทจีนผงละลายจนหมดและไม่มีอนุภาคที่
มองเห็นได้หลงเหลืออยู่
ควรตรวจดูผลิตภัณฑย์าทางสายตาด้วยสายตาเพื่อหาอนุภาคและการเปลี่ยนสีก่อนนําไปใช้ เมื่อใดก็ตามที่
สารละลายและภาชนะอนุญาต ห้ามใช้ Artesunate for Injection หากพบว่ามีอนุภาคและ / หรือการเปลี่ยนสี

หลังการร่างรัฐธรรมนูญ ฉีดสารละลายที่ฉีดเข้าเส้นเลือดดํา (ผ่านทางเส้นเลือดดําหรือเข็มฉีดยา) โดยให้ยาลูกกลอนช้าๆ 
เป็นเวลา 1 ถึง 2 นาที ทิ้งขวดและส่วนที่ไม่ได้ใชข้องผลิตภัณฑ์ยาหลังการใช้

การจัดเก็บสารละลายที่ตั้งขึ้น
จัดการสารละลายทีป่ระกอบขึ้นภายใน 1.5 ชั่วโมงของรัฐธรรมนูญด้วยตัวเจือจางที่ให้มา

3 รูปแบบการให้ยาและจุดแข็ง
สําหรับการฉีด: อาร์เตซูเนต 110 มก. เป็นผงผลึกละเอียดสีขาวหรือเกือบขาวที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วในขวดแก้วใสขนาดเดียว
สําหรับใชป้ระกอบรัฐธรรมนูญ

หน้า 2 จาก 14

รหัสอ้างอิง: 4613972



4 ข้อห้าม
4.1 ภูมิไวเกิน
ภาวะภูมิไวเกินที่ทราบอย่างร้ายแรงต่อ artesunate เช่น anaphylaxis[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.2) และอาการไม่
พึงประสงค์ (6.2)]

5 คําเตือนและข้อควรระวัง 5.1 หลังการรักษา 
ภาวะเม็ดเลือดแดงแตก
ภาวะเม็ดเลือดแดงแตกภายหลังอาร์เตซูเนตล่าช้ามลีักษณะเฉพาะด้วยฮีโมโกลบินที่ลดลงโดยมีหลักฐานทางห้องปฏิบัตกิารของการ
แตกของเม็ดเลือดแดง (เช่น แฮปโตโกลบินที่ลดลงและแลคเตทดีไฮโดรจีเนสที่เพิ่มขึ้น) ทีเ่กิดขึ้นอย่างน้อย 7 วันหลังจากเริ่มการรักษา
ด้วยอาร์เตซูเนต มีรายงานกรณีของโรคโลหิตจาง hemolytic หลังการรักษาที่รุนแรงพอที่จะต้องถ่ายเลือด[ดูอาการไม่พึงประสงค์ 
(6.2)]. ติดตามผูป้่วยเป็นเวลา 4 สัปดาห์หลังการรักษาด้วย Artesunate ด้วย Artesunate for Injection เพื่อหาหลักฐานของโรค
โลหิตจาง hemolytic เนื่องจากกลุ่มย่อยของผู้ป่วยที่มีภาวะเม็ดเลือดแดงแตกช้าหลังการรักษาด้วย artesunate มีหลักฐานของการ
เกิดภาวะเม็ดเลือดแดงแตกโดยอาศัยภูมิคุ้มกัน ให้พิจารณาทําการทดสอบแอนตโิกลบูลนิโดยตรงเพื่อพิจารณาว่าจําเป็นต้องมกีาร
รักษา เช่น ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์หรือไม่

5.2 ภูมิไวเกิน

มีรายงานการแพย้า artesunate รวมถึงกรณขีอง anaphylaxis ระหว่างการใช้ artesunate ทางหลอดเลือด (รวมถึง 
Artesunate for Injection)[ดูอาการไม่พึงประสงค์ (6.1, 6.2)]. หากความดันเลือดตํ่า หายใจลําบาก ลมพิษ หรือผื่น
ทั่วๆ ไปเกิดขึ้นระหว่างการใช้ Artesunate for Injection ให้พิจารณาหยุด Artesunate for Injection และใช้ยาต้าน
มาเลเรียตัวอื่นต่อไป
5.3 ความเป็นพิษต่อตัวอ่อนและทารกในครรภ์ในสัตว์

ประสบการณ์ทีส่ั่งสมมาอย่างยาวนานกับยา Artesunate ในช่องปากและยากลุ่ม Artemisinin ในสตรีมคีรรภ์ไมไ่ดร้ะบุถึงความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับยาของความพิการแต่กําเนิดที่สําคัญ การแท้งบุตร หรือผลลัพธ์ที่ไมพ่ึงประสงค์ของมารดาหรือทารกในครรภ์

การศึกษาการสืบพันธุ์ของสัตว์แสดงให้เห็นว่าการให้ artesunate ทางหลอดเลือดดําเพียงครั้งเดียวกับหนูในช่วงแรก
ของการตั้งครรภ์ส่งผลให้เกิดการเป็นตัวอ่อนและการบริหารช่องปาก (ไม่ใช่เส้นทางทีไ่ด้รับอนุมัติ) ของ artesunate 
ในหนูแรท กระต่าย และลิง ทําใหเ้กิดการเพิ่มขึ้นของตัวอ่อนและทารกในครรภ์โดยขึ้นกับขนาดยา . อย่างไรก็ตาม ความ
เกี่ยวข้องทางคลินิกของข้อมูลเหล่านีย้ังไม่แน่นอน[ดกูารใชง้านในกลุ่มประชากรเฉพาะ (8.1)]

ความล่าช้าในการรักษาโรคมาลาเรียชนิดรุนแรงในครรภ์อาจส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตอย่างร้ายแรงต่อมารดาและ
ทารกในครรภ์[ดูการใช้งานในกลุ่มประชากรเฉพาะ (8.1) และข้อมูลการให้คําปรึกษาผู้ป่วย (17)]

6 อาการไมพ่ึงประสงค์
อาการข้างเคียงทีม่ีนัยสําคัญทางคลินิกดังต่อไปนี้ทีส่ังเกตไดจ้าก Artesunate for Injection จะกล่าวถึงในรายละเอียด
ในส่วนคําเตือนและข้อควรระวัง:

• ภาวะเม็ดเลือดแดงแตกหลังการรักษา[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.1)]
• ภูมิไวเกิน[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.2)]

6.1 ประสบการณ์การทดลองทางคลินิก

เนื่องจากการทดลองทางคลินิกดําเนินการภายใต้สภาวะที่แตกต่างกันอย่างมาก อัตราการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่พบในการ
ทดลองทางคลินิกของยาหนึ่งๆ จึงไม่สามารถเปรียบเทียบโดยตรงกับอัตราในการทดลองทางคลินิกของยาอื่น และอาจไม่สะท้อน
ถึงอัตราที่สังเกตได้ในทางปฏิบัติ

ข้อมูลที่อธิบายด้านล่างแสดงถึงการได้รับ artesunate ทางหลอดเลือดดําในการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมในผู้ป่วยโรคมาลาเรีย
ชนิดรุนแรงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งรวมถึงผู้ป่วย 730 รายที่ได้รับ artesunate ทางหลอดเลือดดํา (การทดลองที่ 1) ซึ่งเป็น
งานวิจัยที่ไดร้ับการตีพิมพ์แบบสุ่มและมกีลุ่มควบคุมสําหรับ artesunate ทางหลอดเลือดในผู้ป่วยเด็กทีม่ี รุนแรง
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โรคมาลาเรียในแอฟริกา (การทดลองที่ 2) และการศึกษาฉลากแบบเปิดที่ไม่มีการควบคุมในสหรัฐอเมริกาในผู้ป่วย 102 รายที่เป็นโรคมาลาเรียชนิดรุนแรง
ที่รักษาด้วย Artesunate for Injection (การทดลองที่ 3)

ในการทดลองที่ 1 ผู้ป่วย 730 รายได้รับ artesunate 2.4 มก./กก. ทางหลอดเลือดดําที่ 0 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 
และวันละครั้ง และผู้ป่วย 730 รายได้รับยาเปรียบเทียบควินินในขนาดยา 20 มก./กก. ตามด้วย 10 มก./กก. ฉีดเข้าเส้นเลือด 
3 ครั้ง ทุกวันเพื่อรักษาโรคมาลาเรียชนิดรุนแรงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อายมุัธยฐานของผู้ป่วยคือ 28 ปี (ช่วง 2-87 ป)ี 
และ 74% เป็นชาย 14% เป็นผู้ป่วยเด็ก <15 ปแีละ 3% เป็นหญิงมีครรภ์ ผู้ป่วยไดร้ับ Artesunate ทางหลอดเลือดดํา 3 
ครั้ง (ช่วง 1-9 ครั้ง) เมื่อสามารถทนต่อการรักษาด้วยช่องปากได้ ผู้ป่วยในกลุ่ม artesunate จะไดร้ับ oral artesunate 2 
มก./กก. ต่อวัน (ไม่ใชเ่ส้นทางที่ได้รับอนุมัตหิรือขนาดยา) และผู้ป่วยในกลุ่ม quinine ไดร้ับ quinine ทางปาก 10 มก./กก. 
ทุกๆ 8 ชั่วโมงเพื่อใหค้รบ 7 วันของ การบําบัดทั้งหมด

ในการทดลองที่ 2 ผู้ป่วยเด็กที่อายุน้อยกว่า 15 ปีทีเ่ป็นโรคมาลาเรียชนิดรุนแรงใน 9 ประเทศในแอฟริกาได้รับการรักษาด้วย 
Artesunate ทางหลอดเลือดหรือทางหลอดเลือดควินิน

ในการทดลองที่ 3 ผู้ป่วย 92 คนจาก 102 คน (90%) ได้รับยาอาร์เตซูเนต 4 มก./กก. ฉีดเข้าเส้นเลือดดําที่ 0 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 
24 ชั่วโมง และ 48 ชั่วโมง ตามด้วยการรักษาด้วยยาต้านมาเลเรียชนิดรับประทาน อายุมัธยฐาน (ช่วง) ของผู้ป่วยคือ 39 (1 ถึง 
72) ปีและ 61% เป็นชาย; 63% เป็นชาวแอฟริกันอเมริกัน 25% เป็นคนผิวขาวและ 9% เป็นชาวเอเชีย
สําหรับการทดลองที่ 1 การทดลองที่ 2 และการทดลองที่ 3 มีรายงานอาการไมพ่ึงประสงค์ในระหว่างการรักษาในโรงพยาบาลและไม่มีการ
ตรวจติดตามในห้องปฏิบัติการหลังการรักษา

อาการไมพ่ึงประสงค์ที่พบบ่อยที่สุดในการทดลองใช้ 1

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยที่สุด (2% หรือมากกว่า) ทีเ่กิดขึ้นบ่อยขึ้นในผู้ป่วยทีไ่ด้รับ artesunate ทางหลอด
เลือดดําในการทดลองที่ 1 ได้แก่ การฟอกไต ฮีโมโกลบินในปัสสาวะและโรคดีซ่าน (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1: อาการไมพ่ึงประสงคท์ี่เลือกทีเ่กิดขึ้นใน≥ 2% ของผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วยมาลาเรียชนิดรุนแรงในการทดลองที่ 
1

อาร์เตซูเนต
(n=730)

ควินิน
(n=730)1

อาการไม่พึงประสงค์

ภาวะไตวายเฉียบพลันที่ต้องฟอกไต2 65 (8.9%) 53 (7.3%)
ฮีโมโกลบินนูเรีย 49 (6.7%) 33 (4.5%)
ดีซ่าน 17 (2.3%) 14 (1.9%)

1ในการทดลองที่ 1 ผู้ป่วย 1 รายทีไ่ด้รับการสุ่มเลือกกลุ่มยาควินิน ไม่ได้รับยาในการศึกษาปรมิาณใดๆ
2รวมถึงข้อกําหนด: การล้างไต การฟอกไต และการล้างไตทางช่องท้อง

ผลทีต่ามมาของระบบประสาท

ผู้ป่วยในการทดลองที่ 1 ได้รับการประเมินสําหรับผลที่ตามมาของระบบประสาทในขณะที่ออกจากโรงพยาบาล ผลที่ตามมาของ
ระบบประสาทที่รายงาน ได้แก่ การสูญเสียความสมดุล อัมพาตครึ่งซีก / อัมพฤกษ์ ataxia อาการทางจิตเวช อาการสั่น ความ
อ่อนแอทั่วไป และความสับสนและกระสับกระส่าย เมื่อออกจากโรงพยาบาล ผู้ป่วย 7 ราย (1%) ในแขน artesunate มีความ
บกพร่องทางระบบประสาทอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับผู้ป่วย 3 ราย (0.4%) ในกลุ่ม quinine

อาการไมพ่ึงประสงค์ที่รายงานในการทดลอง 2

ในการทดลองทีต่ีพิมพ์แบบสุ่มที่มกีลุ่มควบคุมแบบเปิด (การทดลองที่ 2) ซึ่งเปรียบเทียบ Artesunate ทางหลอดเลือด 2.4 มก./
กก. กับยาควินินทางหลอดเลือดในผู้ป่วยเด็ก (อายุตํ่ากว่า 15 ป)ี ที่เป็นโรคมาลาเรียชนิดรุนแรงในแอฟริกา ข้อมูลความปลอดภัย
ของ Artesunate ทางหลอดเลือดดําโดยทั่วไปมีความคล้ายคลึงกับทีอ่ธิบายไว้ สําหรับการทดลองที่ 1 รวมถึงอุบัตกิารณ์ความ
บกพร่องทางระบบประสาทที่โรงพยาบาลออกในแขน artesunate มากขึ้นเมื่อเทียบกับแขนควินิน

อาการไม่พึงประสงคท์ีพ่บบ่อยที่สุดในการทดลอง 3

อาการไมพ่ึงประสงค์ที่พบบ่อยที่สุดในการทดลองที่ 3 ได้แก่ โรคโลหิตจาง (65%), การเพิ่มขึ้นของทรานส์อะมเินส (27%), ภาวะเกล็ด
เลือดตํ่า (18%), ภาวะบิลิรบูินในเลือดสูง (14%), ภาวะไตวายเฉียบพลัน (10%), เม็ดเลือดขาว (10%), เฉียบพลัน
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กลุ่มอาการหายใจลําบาก (8%), lymphopenia (7%), neutropenia (5%), การแข็งตัวของเลือดในหลอดเลือด 
(3%), creatinine สูง (3%), โรคปอดบวม (3%), ปอดบวม (3%) และท้องร่วง (3%).

อาการไม่พึงประสงคท์ี่มีนัยสําคัญทางคลินิกทีร่ายงานด้วย Artesunate สําหรับการฉีดในการทดลองทางคลินิกสําหรับโรค
มาลาเรียที่ไม่ซับซ้อน (ไม่ใชข่้อบ่งชี้ที่ได้รับการอนุมัต)ิ และในอาสาสมัครทีม่ีสุขภาพดี

อาการข้างเคียงทีม่ีนัยสําคัญทางคลินิกดังต่อไปนี้เกิดขึ้นใน> 2% ของอาสาสมัครหรือผู้ป่วยทีม่ีสุขภาพด:ี ความผิด
ปกตขิองระบบเลือดและนํ้าเหลือง:เม็ดเลือดขาว ลดจํานวนเรติคูโลไซต์ ความผิดปกตขิองระบบทางเดินอาหาร:ปวด
ท้อง อาเจียน ความผิดปกตทิั่วไปและสภาวะการบริหารงาน:pyrexia ความผิดปกตขิองระบบประสาท: dysgeusia, 
หูอื้อ, เวียนศีรษะและปวดศีรษะ ความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ ทรวงอก และทางเดินอาหาร:ไอ ความผิด
ปกติของผิวหนังและเนื้อเยื่อใตผ้ิวหนัง:ผื่น

ปฏิกิริยาสําคัญทางคลินิกต่อไปนี้เกิดขึ้นใน <2% ของอาสาสมัครหรือผู้ป่วยทีม่ีสุขภาพด:ี ความผิดปกติ
ของระบบภูมิคุ้มกัน: กลุ่มอาการสตีเวนส์-จอห์นสัน ความผิดปกติของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง:
ลมพิษ
6.2 ประสบการณห์ลังการขาย
มีการระบุถึงอาการข้างเคียงทีเ่กิดขึ้นระหว่างการใช้ artesunate ทางหลอดเลือดนอกประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจาก
ปฏิกิริยาดังกล่าวรายงานโดยสมัครใจจากประชากรที่มีขนาดไม่แน่นอน จึงเป็นไปไม่ได้ทีจ่ะประมาณความถี่ของปฏิกิริยา
อย่างน่าเชื่อถือหรือสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตกุับการไดร้ับยา
ความผิดปกตขิองระบบเลือดและนํ้าเหลือง:ภาวะเม็ดเลือดแดงแตกช้า ภูมิคุ้มกันโรคโลหิตจาง ความผิดปกติ

ของระบบทางเดินอาหาร:ตับอ่อนอักเสบ

ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน:ภูมิไวเกิน, แอนาฟิแล็กซิส

7 ปฏิกิริยาระหว่างยา

7.1 ผลของยาอื่นต่อ Artesunate และ Dihydroartemisinin (DHA) ตัวกระตุ้น 
Ritonavir, Nevirapine หรือ UDP-Glucuronosyltransferase (UGT) ที่แรง:

รายงานทางคลินิกที่เผยแพร่หรือในหลอดทดลองรายงานระบุว่าการใช้ Artesunate for Injection ร่วมกับ ritonavir, 
nevirapine หรือ UGT inducers ในช่องปากอาจลด dihydroartemisinin (DHA) AUC และ Cmax[ดเูภสัชวิทยาคลินิก 
(12.3)]ซึ่งอาจลดประสิทธิภาพของ Artesunate for Injection ถ้า Artesunate for Injection ใช้ร่วมกับ ritonavir, 
nevirapine หรือ inducers UGT ที่แรง (เช่น rifampin, carbamazepine, phenytoin) ให้ตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของ Artesunate for Injection ทีล่ดลง
สารยับยั้ง UGT ที่แข็งแกร่ง

รายงานทีต่ีพิมพ์ของข้อมูล ในหลอดทดลอง ระบุว่าการใช้ Artesunate สําหรับการฉีดร่วมกับสารยับยั้ง UGT ร่วมกันอาจ
เพิ่ม DHA AUC และ Cmax[ดูเภสัชวิทยาคลินิก (12.3)],ซึ่งอาจเพิ่มอาการข้างเคียงทีเ่กี่ยวข้องกับ DHA ติดตามอาการไม่
พึงประสงค์เมื่อใช้ Artesunate for Injection ร่วมกับสารยับยั้ง UGT ทีแ่รง (เช่น axitinib, vandetanib, imatinib, 
diclofenac)
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8 ใชใ้นประชากรเฉพาะ

8.1 การตั้งครรภ์
สรุปความเสี่ยง

มีความเสี่ยงร้ายแรงต่อมารดาและทารกในครรภ์ทีเ่กี่ยวข้องกับโรคมาลาเรียรุนแรงที่ไม่ได้รับการรักษาในระหว่างตั้งครรภ์ ความ
ล่าช้าในการรักษาโรคมาลาเรียชนิดรุนแรงในครรภ์อาจส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตอย่างร้ายแรงต่อมารดาและทารกใน
ครรภ(์ดูข้อควรพิจารณาทางคลินิก)ผลการตั้งครรภ์ที่รายงานจากการศึกษาการเฝ้าระวังในอนาคตด้วย artesunate ทาง
เส้นเลือดไม่เพียงพอที่จะระบุความเสี่ยงทีเ่กี่ยวข้องกับยาของความพิการแต่กําเนิดทีส่ําคัญ การแท้งบุตร หรือการเสียชีวิตของ
ทารกในครรภ์ ประสบการณ์กับ artesunate ในช่องปาก (ไม่ใช่แนวทางการให้ยาที่ได้รับอนุมัติ) และยากลุ่ม artemisinin อื่น ๆ (
ผ่านแนวทางการบริหารต่างๆ) ในหญิงตั้งครรภ์ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา โดยอ้างอิงจากวรรณกรรมที่ตีพิมพ์จากการทดลอง
แบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมและการศึกษาตามรุ่น ไม่ได้ระบุถึงยาที่เกี่ยวข้องกับยา ความเสี่ยงของการเกิดข้อบกพร่องที่สําคัญ การ
แท้งบุตร หรือผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ของมารดาหรือทารกในครรภ์(ดูข้อมูล)การดูดซึมของ artesunate ในช่องปากคาดว่าจะตํ่า
กว่า artesunate ทางหลอดเลือดดําอย่างมีนัยสําคัญ ดังนั้น ความเกี่ยวข้องทางคลินิกของการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการได้รับยา
อาร์เตซูเนตและยากลุ่มอาร์เตมิซินินทางปากจึงไม่แน่นอน

การศึกษาการสืบพันธุ์ของสัตว์แสดงใหเ้ห็นว่าการให้ artesunate ทางหลอดเลือดดําเพียงครั้งเดียวกับหนูในช่วงตั้งครรภ์
ทําให้เกิดตัวอ่อน การให้ artesunate ทางปากในระหว่างการสร้างอวัยวะในหนแูรท กระต่าย และลิง ทําใหเ้กิดการเพิ่มขึ้น
ของตัวอ่อนและความผิดปกตขิองทารกในครรภ์ (เช่น หลอดเลือดหัวใจ สมอง และ/หรือโครงร่าง) ที่ 0.3 ถึง 1.6 เท่าของ
ขนาดยาทางคลินิกตามพื้นผิวของร่างกาย การเปรียบเทียบพื้นที่ (BSA) (ดูข้อมูล)แม้ว่าการศึกษาการสืบพันธุข์องสัตวใ์น
หลายสายพันธุ์ได้แสดงให้เห็นถึงอันตรายของทารกในครรภ์จากการใช้ยาอารเ์ตซเูนตทางช่องปากและทางหลอดเลือดดํา 
และยากลุ่มอาร์เตมิซินินอื่นๆ ความเกี่ยวข้องทางคลินิกของข้อมูลสัตว์นั้นไม่แน่นอน

ความเสี่ยงเบื้องหลังโดยประมาณของการแท้งบุตรและการเสียชีวิตของมารดาและทารกในครรภส์ําหรับประชากรที่ระบุนั้นสูงกว่า
ประชากรทั่วไป ไม่ทราบความเสี่ยงเบื้องหลังของการเกิดข้อบกพร่องที่สําคัญสําหรับประชากรที่ระบุ การตั้งครรภ์ทั้งหมดมคีวาม
เสี่ยงเบื้องหลังความพิการแต่กําเนิด การสูญเสียหรือผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์อื่นๆ ในประชากรทั่วไปของสหรัฐอเมริกา ความเสี่ยง
เบื้องหลังโดยประมาณของความพิการแต่กําเนิดที่สําคัญและการแท้งบุตรในการตั้งครรภท์ี่ตรวจพบทางคลินิกคือ 2% ถึง 4% 
และ 15% ถึง 20% ตามลําดับ

มกีารศึกษาความปลอดภัยการตั้งครรภ์สําหรับ Artesunate for Injection หากใช้ Artesunate for Injection ในระหว่างตั้ง
ครรภ์ผูใ้ห้บริการด้านการดูแลสุขภาพควรรายงาน Artesunate for Injection โดยติดต่อ Amivas LLC ที่ 1-855-526-4827 
(1-855-5AMIVAS) หรือwww.amivas.com/our-products .

ข้อควรพิจารณาทางคลินิก
ความเสี่ยงของมารดาและ/หรือตัวอ่อน/ทารกในครรภท์ี่เกี่ยวข้องกับโรค:

มาลาเรียระหว่างตั้งครรภ์จะเพิ่มความเสี่ยงต่อผลลัพธข์องการตั้งครรภท์ี่ไม่พึงประสงค์ รวมถึงโรคโลหิตจางของมารดา มาลาเรียชนิดรุนแรง 
การแท้งโดยธรรมชาติ การคลอดก่อนกําหนด การคลอดก่อนกําหนด นํ้าหนักแรกเกิดตํ่า การจํากัดการเจริญเติบโตของมดลูก มาลาเรียทีม่ีมา
แต่กําเนิด และการเสียชีวิตของมารดาและทารกแรกเกิด

ข้อมูล

ข้อมูลมนุษย:์
รายงานการใช้ artesunate ทางเส้นเลือดในช่วงไตรมาสที่ 1 เผยแพรก่ารทดลองควบคุมแบบสุ่ม การศึกษาเชิงสังเกต และ
การศึกษาตามรุ่นในสตรกีว่า 1300 คนทีไ่ด้รับยาอาร์เตซูเนตในช่องปากและยากลุ่มอาร์เตมิซนิินอื่นๆ (ผ่านแนวทางการ
บริหารต่างๆ) ในไตรมาสแรกของการตั้งครรภแ์ละสตรีมากกว่า 6500 รายที่สัมผัส การให้ artesunate ในช่องปากหรือยาก
ลุ่ม artemisinin อื่น ๆ (ผ่านทางการบริหารต่างๆ) ในไตรมาสที่ 2 และ 3 ของการตั้งครรภ์ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความพิการ
แต่กําเนิดที่สําคัญ การแท้งบุตร หรือผลลัพธ์ทีไ่มพ่ึงประสงค์ของมารดาหรือทารกในครรภ์ การดูดซึมของ artesunate 
ทางหลอดเลือดดําคาดว่าจะสูงกว่า artesunate ในช่องปากอย่างมนีัยสําคัญ การศึกษาทางระบาดวิทยาที่เผยแพร่มีข้อ
จํากัดด้านระเบียบวิธีทีส่ําคัญซึ่งขัดขวางการตีความข้อมูล
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โรคประจําตัวอื่นๆ ของมารดา การใชย้าควบคูข่องมารดา และข้อมูลทีข่าดหายไปเกี่ยวกับเส้นทางการให้ยา ขนาดยา และ
ระยะเวลาในการใช้
ข้อมูลสัตว์:
หนูทีต่ั้งครรภ์ไดร้ับ artesunate ทางหลอดเลือดดําเพียงครั้งเดียวที่ 1.5 มก. / กก. (ประมาณ 0.1 เท่าของขนาดยาทาง
คลินิกตามการเปรียบเทียบ BSA) ในช่วงต้นของการสร้างอวัยวะในวันตั้งครรภ์ (GD) 11 ส่งผลให้สูญเสียหลังการปลูกถ่าย
โดยสมบูรณ์ การศึกษาความสมดุลของมวลในหนทูีต่ั้งครรภโ์ดยให้ยาทางหลอดเลือดดํา 5 มก./กก. ครั้งเดียว14C-
artesunate ใน GD 11 (เทียบกับ 0.3 เท่าของขนาดยาที่แนะนําโดยอิงจากการเปรียบเทียบ BSA) แสดงการกระจายของ 
artesunate ที่ติดฉลากกัมมันตภาพรังสี (ประมาณ 7% ของกัมมันตภาพรังสีที่ตรวจพบ) ไปยังเนื้อเยื่อของรกในครรภ์

หนทูี่ตั้งครรภ์ที่ใหย้าทางปากในระหว่างการสร้างอวัยวะ (GD 6 ถึง 17) ทีม่ีอาร์เตซูเนต 6, 10 และ 16.7 มก./กก./วัน (ประมาณ 
0.4 ถึง 1 เท่าของขนาดยาทางคลินิกตามการเปรียบเทียบ BSA) แสดงการสูญเสียหลังการปลูกถ่ายโดยขึ้นกับขนาดยา โดยที่ตัว
อ่อนที่ยังมีชีวิตรอด แสดงความผิดปกตขิองหลอดเลือดหัวใจ (ventricular septal defect, ต้นกําเนิดที่ผิดปกติของหลอด
เลือดแดง subclavian) และโครงกระดูก (เช่น กระดูกสะบักที่งอและ/หรือสั้นลง, humeri, femurs และ fibulae) โดยที่ไม่มี
ความเป็นพิษของมารดา การให้ยาทางปากในกระต่ายที่ตั้งครรภ์ระหว่างการสร้างอวัยวะ (GD 7 ถึง GD 19) ที่ขนาด 5, 7 และ 12 
มก./กก./วัน อารเ์ตซูเนต (0.7- ถึง 1.6 เท่าของขนาดทางคลินิกตามการเปรียบเทียบ BSA) ส่งผลให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 
(ventricular septal) ข้อบกพร่อง, ต้นกําเนิดทีผ่ิดปกตขิองหลอดเลือดแดง subclavian), โครงกระดูก (เช่น sternebrae 
แหว่ง, ซี่โครงสั้นและ / หรือ displaced) และสมอง (โพรงขยาย, pons ขาด) ความผิดปกติในกรณทีี่ไม่มีความเป็นพิษของมารดา 
นอกจากนี้ การให้ artesunate ที่ 12 มก./กก./วัน แก่กระต่ายที่ตั้งครรภ์ในระหว่างการสร้างอวัยวะทําให้เกิดการทําแท้งและการ
สูญเสียหลังการปลูกถ่าย การให้ artesunate แกล่ิงแสมที่ตั้งครรภใ์นระหว่างการสร้างอวัยวะ (GD 20 ถึง GD 50) ที่ 12 มก./
กก./วัน (ประมาณ 1.6 เท่าของขนาดยาทางคลินิกตามการเปรียบเทียบ BSA) ส่งผลให้ตัวอ่อนตายเพิ่มขึ้นด้วยความผิดปกติของ
โครงกระดูก (เช่น ลดลงใน ความยาวสัมบูรณ์ของกระดูกท่อนบน) สังเกตได้จากตัวอ่อนในครรภ์

8.2 การให้นม
สรุปความเสี่ยง

DHA ซึ่งเป็น metabolite ของ artesunate มอียู่ในนมของมนุษย์ ไม่มขี้อมูลเกี่ยวกับผลของ artesunate หรือ DHA 
ต่อทารกที่กินนมแม่หรือต่อการผลิตนํ้านม ควรคํานึงถึงประโยชน์ด้านพัฒนาการและสุขภาพของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ควบคูไ่ปกับความต้องการทางคลินิกของมารดาในการใช้ยา Artesunate for Injection และผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นกับ
เด็กทีไ่ด้รับนมแม่จาก Artesunate for Injection หรือจากสภาพของมารดาต้นแบบ
8.4 การใช้ในเด็ก
ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของ Artesunate for Injection ในการรักษาโรคมาลาเรียชนิดรุนแรงไดร้ับการจัดตั้งขึ้น
ในผู้ป่วยเด็ก การใช้ Artesunate for Injection สําหรับข้อบ่งชี้นีไ้ด้รับการสนับสนุนจากหลักฐานจากการศึกษาทีเ่พียง
พอและมีการควบคุมอย่างดีในผู้ใหญแ่ละผู้ป่วยเด็ก พร้อมด้วยข้อมูลทางเภสัชจลนศาสตร์และความปลอดภัยเพิ่มเติมในผู้
ป่วยเด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป[ดูอาการไม่พึงประสงค์ (6.1) และการศึกษาทางคลินิก (14)]

สําหรับผูป้่วยเด็กทีอ่ายุน้อยกว่า 6 เดือน วิธีการคาดการณท์างเภสัชจลนศาสตร์ (PK) โดยใช้แบบจําลองและการจําลองบ่งชี้
ว่า AUC ของ DHA ในสภาวะคงตัวของ PK ที่คาดการณไ์ว้เปรียบเทียบหรือสูงกว่าระหว่างกลุ่มอายุนีก้ับเด็กโตหรือผู้ใหญ่ที่
ขนาดยา 2.4 มก./กก. ที่แนะนํา ระบบการปกครองของ Artesunate สําหรับการฉีด ไม่มีปัญหาด้านความปลอดภัยทีโ่ดด
เด่นในข้อมูลด้านความปลอดภัยและผลลัพธท์ี่เผยแพร่อย่างจํากัดสําหรับ Artesunate for Injection ในผู้ป่วยเด็กที่อายุ
น้อยกว่า 6 เดือนทีเ่ป็นโรคมาลาเรียชนิดรุนแรง ผู้ป่วยเด็กไมจ่ําเป็นต้องปรับขนาดยาโดยไม่คํานึงถึงอายุหรือนํ้าหนักตัว[ดู
การให้ยาและการบริหาร (2.1), เภสัชวิทยาคลินิก (12.3)].

8.5 การใช้ผูสู้งอายุ
การศึกษาทางคลินิกของ Artesunate for Injection ไม่ได้รวมผู้ป่วยที่อายุ 65 ปขีึ้นไปจํานวนมากพอทีจ่ะพิจารณาว่า
พวกเขาตอบสนองต่อผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่าหรือไม่
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8.6 การด้อยค่าของไต
ไม่มีการศึกษา PK เฉพาะในผู้ป่วยไตวาย ผู้ป่วยส่วนใหญ่ทีเ่ป็นโรคมาลาเรียขั้นรุนแรงมีอาการไตวายในระดับหนึ่ง ไม่จําเป็น
ต้องปรับขนาดยาสําหรับผู้ป่วยไตวายโดยเฉพาะ

8.7 การด้อยค่าของตับ
ไม่มีการศึกษา PK เฉพาะในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางตับ ผู้ป่วยส่วนใหญท่ี่เป็นโรคมาลาเรียขั้นรุนแรงมีอาการตับ
บกพร่องในระดับหนึ่ง ไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยาเฉพาะสําหรับผู้ป่วยทีเ่ป็นโรคตับ

10 เกินขนาด
ประสบการณ์การใชย้าเกินขนาดเฉียบพลันกับ artesunate มีจํากัด กรณีของยาเกินขนาด artesunate ได้รับการบันทึกไว้
ในเด็กอายุ 5 ขวบทีไ่ดร้ับ artesunate ทางทวารหนักโดยไมต่ั้งใจในขนาด 88 มก. / กก. / วัน (ประมาณ 18 เท่าของขนาดยา 
Artesunate ทีแ่นะนําสูงสุดต่อวันสําหรับการฉีด) เป็นเวลา 4 วัน Artesunate for Injection ไม่ไดร้ับการอนุมัติสําหรับ
การบริหารทางทวารหนัก ยาเกินขนาดเกี่ยวข้องกับ pancytopenia, melena, อาการชัก, ความล้มเหลวของหลายอวัยวะ
และความตาย การรักษายาเกินขนาดควรประกอบด้วยมาตรการสนับสนุนทั่วไป

11 คําอธิบาย
Artesunate for Injection 110 มก. ประกอบด้วย artesunate ซึ่งเป็นอนุพันธข์อง artemisinin กึ่งสังเคราะห์ทีม่ีไว้
สําหรับการใหท้างหลอดเลือดดํา Artesunate เป็นยาต้านมาเลเรีย สูตรโครงสร้างคือ:

Artesunate เป็นผงสีขาวหรือเกือบขาวทีม่ีนํ้าหนักโมเลกุล 384.43 มีชื่อทางเคมีว่า กรดบวิทาเนดิโออิก โมโน[(3R
,5aส,6R,8aส,9R,10ส,12R,12aR)-decahydro-3,6,9-trimethyl-3,12-epoxy-12ชมไพราโน[4,3-j]-1,2-
benzodioxepin-10-yl] เอสเทอร์
สูตรเชิงประจักษ์คือ C19ชม28อู๋8.
Artesunate for Injection เป็นผงปลอดเชื้อสีขาวหรือเกือบขาวสําหรับรัฐธรรมนูญ ขวดแก้วขนาดเดียวขนาด 20 มล. 
แต่ละขวดประกอบด้วยอาร์เตซูเนต 110 มก. สําหรับรัฐธรรมนูญด้วย 11 มล. ของสารเจือจางทีผ่่านการฆ่าเชื้อทีใ่ห้มา 
สารละลายทีป่ระกอบขึ้นควรเป็นสารละลายทีไ่ม่มสีี
ขวดยาขนาดเดียวแต่ละขวดของสารเจือจางที่ผ่านการฆ่าเชื้อทีใ่ห้มามีสารเจือจางที่ปราศจากเชื้อ 12 มล. สารเจือจางที่
ปราศจากเชื้อ 11 มล. แต่ละตัวที่ใชส้ําหรับการสร้างประกอบด้วย 24.1 มก. โซเดียมฟอสเฟตโมโนเบสิกโมโนไฮเดรตและ 
443.6 มก. โซเดียมฟอสเฟต dibasic แอนไฮดรัสในนํ้าสําหรับฉีด โซเดียมไฮดรอกไซดแ์ละกรดฟอสฟอรกิใชเ้พื่อปรับ pH 
เป็น 7.9-8.1
ข้อกําหนดเกี่ยวกับ pH สําหรับสารละลายที่ประกอบขึ้นเป็น 7.2-7.7 และค่าออสโมลาลิตทีี่วัดได้คือ 305-317 mOsm/กก.
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12 เภสัชวิทยาคลินิก 12.1 กลไกการออก
ฤทธิ์
Artesunate เป็นยาต้านมาเลเรีย[ดูจุลชีววิทยา (12.4)].
12.2 เภสัชพลศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างการตอบสนองต่อการสัมผัสสาร Artesunate และ DHA และระยะเวลาของการตอบสนองทางเภสัชพลศาสตร์ไม่เป็นที่
รู้จัก

สรีรวิทยาของหัวใจ

ที่ขนาดยาฉีดเข้าเส้นเลือดดําทีไ่ดร้ับอนุมัติ 2.4 มก./กก. Artesunate for Injection ยา Artesunate และ DHA จะไม่ทําใหค้่าเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นอย่างมาก (เช่น 20 มิลลิวินาที) ในช่วง QTc

12.3 เภสัชจลนศาสตร์
หลังจากได้รับ Artesunate for Injection ขนาด 2.4 มก. / กก. อาร์เตซเูนตจะถูกแปลงเป็น DHA อย่างรวดเร็วโดย
เอสเทอเรสในเลือด พารามิเตอร์ PK ของ artesunate (AS) และ DHA ในผู้ป่วยโรคมาลาเรียชนิดรุนแรงหลังจากได้
รับ Artesunate for Injection จํานวน 2.4 มก. / กก. หลายครั้งแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2: สรุปค่ามัธยฐาน (ช่วง) ค่าพารามิเตอรท์างเภสัชจลนศาสตร์ในผู้ป่วยโรคมาลาเรีย
ชนิดรุนแรง (N=14)

พารามิเตอร์ PK เช่น ดีเอชเอ
คmax(ไมโครกรัม/มล.) 3.3 (1.0-164) 3.1 (1.7-9.5)
AUC (ไมโครกรัม-ชั่วโมง/มิลลิลิตร) 0.7 (0.3-111.3) 3.5 (2.2-6.3)

การกระจาย
ปริมาณการจําหน่าย (L) 68.5 (0.2-818) 59.7 (26-117)
การจับโปรตีน ประมาณ 93%

การกําจัด
ครึ่งชีวิต (ชั่วโมง) 0.3 (0.1-1.8) 1.3 (0.9-2.9)
การกวาดล้าง (L/h) 180 (1-652) 32.3 (16-55)

การเผาผลาญในหลอดทดลอง
ทางเดินหลัก เอสเทอเรสในเลือด กลูโคโรนิเดชัน
เมตาโบไลต์ ดีเอชเอ α-DHA-β-กลคููโรไนด์

การขับถ่าย
ปัสสาวะ ไม่รู้จัก ไม่รู้จัก

PK=เภสัชจลนศาสตร์, AS=อารเ์ตซูเนต, DHA=ไดไฮโดรอาร์เตมซิินิน, Cmax=ความเข้มข้นสูงสุด AUC=พื้นที่ใต้เส้น
ความเข้มข้น-เวลา

ประชากรเฉพาะ
เด็ก:
การจําลอง PK โดยใช้การวิเคราะหเ์มตาดาต้าตามประชากรทีต่ีพิมพ์เผยแพรข่อง DHA PK ระบุสูตรการให้ยา 2.4 มก./กก. 
ส่งผลให้ DHA AUC ในสภาวะคงตัวทีค่าดการณ์ได้ใกล้เคียงกันหรือมากกว่า0-12ในทารกอายุน้อยกว่า 6 เดือน เทียบกับที่
พบในเด็กโตหรือผู้ใหญ่ (รูปที่ 1) ความแตกต่างของความเสี่ยงที่คาดการณไ์ว้ในทารกทีอ่ายุน้อยกว่า 6 เดือนสันนิษฐานว่า
น่าจะเกิดจากการพัฒนาทีย่ังไมบ่รรลนุิติภาวะของเส้นทางการกําจัด UGT สําหรับ DHA
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รูปที่ 1 DHA AUC . สภาวะคงตัวที่คาดการณ์ไว้0-12ในผูป้่วยเด็กอายุ 0 ถึง 3 ปีที่เป็นโรคมาลาเรียรุนแรงหลังฉีด 
Artesunate 2.4 มก./กก.

1 2 0 0 0

1 0 0 0 0

8 0 0 0

6 0 0 0

4 0 0 0

2 0 0 0

0

A ge B และ ( Y rs )

แต่ละกล่องแสดงถึงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 และ 75 ของการวัดการสัมผัส DHA แถบและกากบาทภายในกล่องแสดงถึงค่ามัธยฐานและค่าเฉลี่ยความเคารพ หนวดแสดง
ถึง 1.5 เท่าของพิสัยอินเตอร์ควอร์ต แถบสีเทาแสดงถึงช่วงไอล์อินเตอร์ควอตสําหรับผูป้่วยหนัก 20 ถึง 25 กก. (อายุ 8 ถึง 10 ป)ี และผู้ใหญ่ การกวาดล้างถูกจําลอง
โดยใช้ไอออนแบบผสมผสานของการปรับขนาดนํ้าหนัก allomet ric ทีม่ีไอออนฟังก์ชันซิกมอยด์เพื่อพิจารณาไอออนของอวัยวะที่มีการเจริญเติบโต

สตรีมคีรรภ์:
ในการศึกษา PK ที่ตีพิมพ์เกี่ยวกับสตรีมีครรภ์ 20 คนที่เป็นโรคมาลาเรียเฉียบพลันที่ไม่ซับซ้อน โดยให้ยาอารเ์ตซูเนตทาง
หลอดเลือด 4 มก./กก. การใหย้าทางระบบ (Cmaxและ AUC) ของ artesunate และ DHA เปรียบเทียบไดร้ะหว่างผู้ป่วย
มาลาเรียเฉียบพลันทีต่ั้งครรภแ์ละผู้ป่วยที่มีสุขภาพดีหลังคลอด 3 เดือน ดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยา

เผยแพร่การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างยาและยาทางคลินิก 
เนวิราพีน:

การบริหารร่วมของ artesunate ในช่องปากกับ nevirapine ส่งผลให้ C . ลดลงmaxและ AUC ของ DHA 59% และ 
68% ตามลําดับ การลดการสัมผัส PK ของ DHA ในระบบนี้มีแนวโน้มทีจ่ะเกิดขึ้นกับ Artesunate for Injection และอาจ
ส่งผลใหสู้ญเสียประสิทธิภาพของยาต้านมาเลเรีย
ริโทนาเวียร์:

การใช้ artesunate ในช่องปากร่วมกับ ritonavir ส่งผลให้ C ลดลง 27% และ 38%maxและ AUC ตามลําดับของ DHA 
การลดการสัมผัส PK ของ DHA ในระบบนี้มแีนวโน้มทีจ่ะเกิดขึ้นกับ Artesunate for Injection และอาจส่งผลให้สูญ
เสียประสิทธิภาพของยาต้านมาเลเรีย
ยาต้านมาเลเรียอื่นๆ:
ไม่มีรายงานปฏิกิริยาระหว่างยาทีม่ีนัยสําคัญทางคลินิกกับการใช้ artesunate ในช่องปากร่วมกับ atovaquone/
proguanil, mefloquine, amodiaquine และ sulfadoxine/pyrimethamine ดังนั้นจึงไม่คาดว่าจะมีปฏิกิริยา
ระหว่างยาระหว่าง Artesunate for Injection กับยาเหล่านี้
การศึกษาในหลอดทดลอง:

การศึกษาในหลอดทดลองแสดงให้เห็นว่า artesunate และ DHA ไมถู่กเผาผลาญในระดับที่มนีัยสําคัญใดๆ โดย 
CYP1A2, 2D6, 2C19, 2A6, 2E1 หรือ 3A; ดังนั้นจึงไมจ่ําเป็นต้องปรับขนาดยาสําหรับสารยับยั้ง/ตัวกระตุ้นของ
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เอนไซม์เหล่านี้เมื่อใชร้่วมกับ Artesunate for Injection DHA เป็นสารตั้งต้นของ UDP-UGT 1A9 หรือ UGT 2B7

ระบบขนส่ง:
DHA ไม่ใช่สารตั้งต้นหรือตัวยับยั้ง P-gp หรือ BCRP Artesunate เป็นสารตั้งต้นของ BCRP และ P-gp Artesunate เป็นตัวยับยั้งที่
อ่อนแอของ OATP1B1 (IC50= 19 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) และ OAT3

12.4 จุลชีววิทยา
กลไกการออกฤทธิ์

Artesunate ถูกเผาผลาญอย่างรวดเร็วไปเป็น DHA ที่เป็นสารออกฤทธิ์ Artesunate และ DHA เช่นเดียวกับ artemisinins อื่น ๆ 
มีสะพาน endoperoxide ที่ถูกกระตุ้นโดย heme iron ซึ่งนําไปสูค่วามเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน การยับยั้งการสังเคราะห์
โปรตีนและกรดนิวคลอีิก การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนการเติบโตของปรสิตและการอยู่รอดลดลง

ทั้ง artesunate และ DHA ต่อต้านรูปแบบทีไ่ม่อาศัยเพศที่แตกต่างกันของพลาสโมเดียมปรสิตและปรสิตทีช่ัดเจนภายใน 
48 ถึง 72 ชั่วโมง
กิจกรรมต้านจุลชีพ
Artesunate และ DHA มฤีทธิต์้านปรสิตที่ไม่อาศัยเพศในระยะเลือดและเซลล์สืบพันธุข์องพลาสโมเดียม รวมทั้งสายพันธุ์ที่
ดื้อต่อคลอโรควิน[ดูการศึกษาทางคลินิก (14)]อย่างไรก็ตาม อารท์ีซูเนตและดเีอชเอจะไมอ่อกฤทธิต์่อตับในระยะไฮพโนซอยต์
ของP. vivaxและP. ovale.
ความต้านทาน

มศีักยภาพในการพัฒนาความต้านทานต่อ artesunate และ DHA สายพันธุ์ของP. falciparumที่มีความไวต่อ artesunate 
ลดลง สามารถเลือกได้ ในหลอดทดลอง หรือ ในร่างกาย การเปลี่ยนแปลงในบางภูมิภาคทางพันธุกรรมของ
P. falciparumยีนเช่นดื้อยาหลายชนิด 1(pfmdr1),ตัวขนส่งต้านทานคลอโรควิน(pfcrt), และ kelch13(K13) ได้รับ
รายงานโดยอิงจากการทดสอบในหลอดทดลองและ/หรือการระบเุชื้อที่แยกไดใ้นพื้นที่ทีม่ีการใช้อาร์เทมิซนินิบําบัด

การกลับเป็นซํ้าเกิดขึ้นในผู้ป่วยทีไ่ด้รับการรักษาด้วยยาอารเ์ตซูเนตเพียงอย่างเดียว ความไวต่อ artesunate และ 
artemisinins อื่น ๆ ลดลง โดยแสดงทางคลินิกเนื่องจากอัตราการกําจัดปรสิตทีช่้าลงไดร้ับการบันทึกไว้ในบางส่วนของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเกี่ยวข้องกับการกลายพันธุใ์นK13ยีน.

ความต้านทานข้าม

การศึกษาที่ไม่ใช่ทางคลินิกในหลอดทดลองและในสัตว์ทดลองในโรคมาลาเรียชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาการดื้อยา
ข้ามกับควินิน ฮาโลแฟนทริน และอะโมไดอาควิน อย่างไรก็ตาม ไม่ทราบถึงความสําคัญทางคลินิกของการค้นพบนี้

13 พิษวิทยาทีไ่ม่ใช่ทางคลินิก

13.1 การก่อมะเร็ง การกลายพันธุ์ การด้อยค่าของภาวะเจริญพันธุ์ 
การเกิดมะเร็ง
ไม่ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับการก่อมะเร็งด้วย artesunate การกลายพันธุ์

Artesunate มีค่าเป็นลบในการทดสอบการกลายพันธุแ์บบย้อนกลับของแบคทีเรีย ในหลอดทดลอง การทดสอบความผิดปกติ
ของโครโมโซมของรังไข่หนูแฮมสเตอร์ในหลอดทดลอง และการทดสอบไมโครนิวเคลียสของไขกระดูกในหนทูดลอง เมื่อให้ทางปาก 
อย่างไรก็ตาม วรรณกรรมที่ตีพิมพร์ะบุว่าอาร์ทีซูเนตทําให้เกิดความเสียหายของดีเอ็นเอในเซลลล์ิมโฟไซต์ของมนุษยแ์ละเซลลต์ับ 
Hep2G ในการทดสอบดาวหางและเพิ่มการสร้างไมโครนิวเคลียสในเซลล์ลิมโฟไซต์ของมนุษย์ วรรณกรรมทีต่ีพิมพ์ยังระบุด้วยว่า 
ในร่างกาย อาร์เตซูเนตเป็นผลบวกต่อการเกิดไมโครนิวเคลียส แต่มีผลลบสําหรับ
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ความเสียหายของ DNA ในเซลลเ์ม็ดเลือดส่วนปลายในหนูเมาส์หลังการบริหารช่องปาก ไม่มกีารศึกษาพิษวิทยาทาง
พันธุกรรม ในร่างกาย กับ artesunate ทีใ่ห้ทางหลอดเลือดดํา
ภาวะเจริญพันธุ์

ไม่ได้มีการศึกษาภาวะเจริญพันธุ์ในสัตว์ด้วย artesunate ทีฉ่ีดเข้าเส้นเลือดดํา
ไม่พบการเปลี่ยนแปลงทีม่ีนัยสําคัญในอวัยวะสืบพันธุ์ (เช่น มวลรวม รอยโรคด้วยกล้องจุลทรรศน์หรือจุลกายวิภาค หรือนํ้า
หนักอวัยวะ) หรือการเคลื่อนไหวของอสุจิ จํานวนหรือสัณฐานวิทยาในหนูและสุนัขหลังจาก 28 วันของการให้ยาซํ้ากับ 
artesunate ทางหลอดเลือดดําซํ้าแล้วซํ้าอีก อย่างไรก็ตาม ในวรรณกรรมทีต่ีพิมพ์ หนูและหนูทีไ่ดร้ับ artesunate ทางปาก
หรือในช่องท้องเป็นขนาดเดียวหรือให้ยาซํ้า (3 วันถึง 6 สัปดาห)์ แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางจุลพยาธวิิทยาของท่อ 
seminiferous และการสร้างอสุจทิี่เปลี่ยนแปลง (เปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นของตัวอสุจผิิดปกติและ/หรือตัวอสุจิที่ลดลง การ
เคลื่อนไหวและความมชีีวิต) ที่ขนาดยาตั้งแต่ประมาณ 0.2 ถึง 1.3 เท่าของขนาดยาทางคลินิกตามการเปรียบเทียบ BSA จาก
ข้อค้นพบที่ขัดแย้งกัน ในกรณทีี่ไม่มกีารศึกษาภาวะเจริญพันธุ์ที่ดําเนินการกับ artesunate ที่ฉีดเข้าเส้นเลือดดํา

14 การศึกษาทางคลินิก

ภาพรวม

ประสิทธิภาพของ artesunate ทางหลอดเลือดดําในการรักษาโรคมาลาเรียชนิดรุนแรงได้รับการประเมินในการทดลองแบบสุ่มทีม่ีกลุ่ม
ควบคุมทีใ่ช้งานอยูใ่นเอเชีย (การทดลองที่ 1) และการทดลองที่เผยแพร่โดยสุ่มตัวอย่างที่สนับสนุนในแอฟริกา (การทดลองที่ 2)

ทดลอง 1

การทดลองที่ 1 เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเปิดกว้างและแบบหลายศูนย์ระดับนานาชาตทิี่ดําเนินการในบังคลาเทศ อินเดีย 
อินโดนีเซีย และเมียนมาร์ ผู้ป่วยทีเ่ข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคมาลาเรียชนิดรุนแรงได้รับการรักษาทางเส้นเลือดด้วย 
artesunate หรือ quinine ให้ Artesunate ที่ 2.4 มก./กก. IV ที่ 0, 12 และ 24 ชั่วโมง จากนั้นทุก 24 ชั่วโมง จนกว่าผู้ป่วยจะ
ทนต่อยารับประทานได้ ควินินได้รับการฉีดเข้าเส้นเลือดที่ 20 มก./กก. ตลอด 4 ชั่วโมง ตามด้วย 10 มก./กก. ใน 2 ถึง 8 ชั่วโมง 
วันละ 3 ครั้ง จนกว่าจะเริ่มการรักษาทางปากได้

การทดลองที่ 1 ประกอบด้วยผู้ป่วยแบบสุ่ม 1461 ราย รวมทั้งผู้ป่วยเด็ก 202 ราย <15 ปี (14%) อายมุัธยฐานคือ 28 ปี (
ช่วง 2-87 ปี) และ 74% เป็นเพศชาย มาลาเรียได้รับการยืนยันจากการตรวจเลือดในผู้ป่วย 1382 ราย (95%) อาการโคม่า
เกิดขึ้นในผู้ป่วย 588 ราย (40%) และผู้ป่วย 229 ราย (16%) มีปรสิต
> 10% จากผูป้่วย 1358 รายที่ไดร้ับการวัดค่าฮีโมโกลบินเมื่อเข้ารับการรักษา 94 ราย (7%) มีภาวะโลหิตจางขั้นรุนแรง (
ฮีโมโกลบิน < 5 ก./เดซิลิตร)

ตารางที่ 3 รายงานผลการตายในโรงพยาบาลสําหรับการทดลองที่ 1 อัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลในกลุ่ม artesunate 
(13%) ตํ่ากว่าอัตราในกลุ่ม quinine (21%) อย่างมีนัยสําคัญ
ตารางที่ 3: อัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาโรคมาลาเรียอย่างรุนแรงในการทดลองที่ 1 ผู้ป่วยที่สุ่มตัวอย่างทั้งหมด

อารเ์ตซเูนต
(N=730)

ควินิน
(N=731)2

อัตราต่อรอง (95% CI)1

การเสียชีวิตในโรงพยาบาล 96 (13%) 150 (21%) 0.59 (0.44, 0.79)
1อัตราต่อรองและ 95% CI (ช่วงความเชื่อมั่น) คํานวณโดยใช้วิธี Cochran-Mantel-Haenszel ที่ปรับโดยสถานที่ศึกษา

2ผู้ป่วยรายเดียวที่สุ่มรับยากลุ่มควินิน ไม่ได้รับยาในการศึกษา

ทดลอง 2

หลักฐานสนับสนุนเพิ่มเติมสําหรับประสิทธิภาพได้มาจากการทดลองระดับนานาชาตแิบบสุ่ม openlabel multicenter ที่ตีพิมพ์
ซึ่งเปรียบเทียบ artesunate parenteral artesunate กับ parenteral quinine ในผู้ป่วยเด็ก (อายุตํ่ากว่า 15 ปี) ที่มีโรค
มาลาเรียรุนแรงในเก้าประเทศในแอฟริกา (การทดลองที่ 2) การให้ยาคล้ายกับการทดลองที่ 1 ยกเว้นว่าทั้ง
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artesunate และ quinine สามารถให้ทางหลอดเลือดดําหรือทางกล้ามเนื้อ (ไม่ใชเ่ส้นทางการบริหารทีไ่ด้รับอนุมัติ) เมื่อ
เทียบกับควินิน การรักษาด้วย artesunate มีข้อได้เปรียบที่คล้ายคลึงกันในแงข่องการเสียชีวิตในโรงพยาบาลเช่นเดียวกับ
ในการทดลองที่ 1

16 วิธีการจัดหา/จัดเก็บและจัดการ
16.1 มีการจัดหาอย่างไร
Artesunate สําหรับการฉีดมใีห้ดังนี้:

• 110 มก. สีขาวหรือเกือบขาว ผงผลึกละเอียดที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว สําหรับบรรจใุนขวดโหลแก้วใสชนิดใช้ครั้งเดียว 
ปิดผนึกด้วยจุกยาง (ไม่ได้ทําจากนํ้ายางธรรมชาติ) และปิดฝาอะลูมิเนียม

• ขวดแก้วใสของสารเจือจางทีผ่่านการฆ่าเชื้อสําหรับรัฐธรรมนูญจะปิดผนึกด้วยจุกยาง (ไม่ไดท้ํามาจากนํ้ายาง
ธรรมชาติ) และปิดฝาอะลูมิเนียม

Artesunate สําหรับฉีดขวดเดียว: NDC 73607-001-01

ขวดยาขนาดเดียวที่ปราศจากเชื้อสําหรับรัฐธรรมนูญ: NDC 73607-001-02

บรรจุภัณฑ์ 4 ขวดทั้งหมด (2 ขวด Artesunate for Injection, 110 มก. และ 2 ขวดปราศจากเชื้อสําหรับ Artesunate for 
Injection): NDC 73607-001-11

บรรจภุัณฑ์ 8 ขวดทั้งหมด (4 ขวดของ Artesunate for Injection, 110 มก. และ 4 ขวดที่ปราศจากเชื้อสําหรับ Artesunate for 
Injection): NDC 73607-001-10

16.2 การจัดเก็บและการจัดการ
เก็บขวด Artesunate สําหรับฉีดและสารเจือจางทีผ่่านการฆ่าเชื้อในกล่องที่อุณหภูมิ 20 ° C ถึง 25 ° C (68 ° F ถึง 77 ° 
F); ทัศนศึกษาอนุญาตให้ 15 ° C ถึง 30 ° C (59 ° F ถึง 86 ° F) (ดู อุณหภูมิห้องที่ควบคุมโดย USP ) อย่าแชแ่ข็ง หลีก
เลี่ยงการสัมผัสกับความร้อน เก็บให้พ้นจากแสง ห้ามใช้เกินวันหมดอายุ

17 ข้อมูลการใหค้ําปรึกษาผูป้่วย การรักษาด้วยยาต้าน
มาเลเรียเพิ่มเติม
แนะนําใหผู้้ป่วยจําเป็นต้องทําการรักษาด้วยยาต้านมาเลเรียในช่องปากอย่างเหมาะสมหลังการรักษาด้วย Artesunate for 
Injection[ดูข้อบ่งชี้และการใชง้าน (1)].
แนะนําใหผู้้ป่วยจําเป็นต้องใชย้าต้านมาเลเรียเพิ่มเติม เช่น ยา 8-aminoquinoline ระหว่างหรือหลังการรักษาด้วย 
Artesunate for Injection forพี. ไวแวกซ์/พ.ี ovaleมาลาเรียเพื่อป้องกันการกําเริบของโรค[ดูข้อบ่งชีแ้ละการใชง้าน 
(1)].
ภาวะเม็ดเลือดแดงแตกหลังการรักษา

แนะนําใหผู้้ป่วยจําเป็นต้องตรวจเลือดเป็นประจําในช่วง 4 สัปดาห์หลังจากเสร็จสิ้นการใช้ Artesunate for Injection เพื่อ
ติดตามการแตกของเม็ดเลือดที่ล่าช้าหลังการรักษา[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.1)].
ปฏิกิริยาภูมิไวเกินและ Anaphylaxis
แจ้งผู้ป่วยว่าเกิดปฏิกิริยาภูมิไวเกิน ซึ่งรวมถึง anaphylaxis ด้วยการใช้ Artesunate for Injection แจ้งให้ผู้ป่วย
ทราบถึงอาการและอาการแสดงของปฏิกิริยาภูมไิวเกินและภูมิแพ้ และแนะนําให้ผู้ป่วยไปพบแพทย์ทันทหีากพบอาการดัง
กล่าวในระหว่างหรือหลังการให้ Artesunate for Injection[ดคูําเตือนและข้อควรระวัง (5.2)]
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ความเป็นพิษต่อตัวอ่อนและทารกในครรภใ์นสัตว์

ให้คําแนะนําแก่ผู้ป่วยทีต่ั้งครรภแ์ละผู้ป่วยที่อาจตั้งครรภ์เกี่ยวกับความเป็นพิษต่อตัวอ่อนและทารกในครรภท์ี่อาจเกิดขึ้นจากยา โดย
พิจารณาจากการศึกษาในสัตว์ทดลองและความเสี่ยงที่ร้ายแรงต่อมารดาและทารกในครรภ์จากการรักษาล่าช้าสําหรับโรคมาลาเรียชนิด
รุนแรง แนะนําให้ผู้ป่วยแจ้งผู้ให้บริการด้านสุขภาพเกี่ยวกับการตั้งครรภท์ี่ทราบหรือต้องสงสัย[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.3) การใช้
ในกลุ่มประชากรเฉพาะ (8.1)]

แนะนําให้สตรทีีส่ัมผัส Artesunate for Injection ระหว่างตั้งครรภว์่ามีการศึกษาความปลอดภัยในการตั้งครรภท์ี่ติดตาม
ผลการตั้งครรภ์ ส่งเสริมใหผู้้ป่วยเหล่านีร้ายงานการตั้งครรภต์่อ Amivas LLC ที่หมายเลข 1-855-526-4827 
(1-855-5AMIVAS) หรือwww.amivas.com/our-products [ดูการใชง้านในกลุ่มประชากรเฉพาะ (8.1)]

ผลิตขึ้นสําหรับ Amivas LLC 
1209 Orange St
Wilmington Delaware 19801 

สหรัฐอเมริกา
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