
จุดเด่นของข้อมูลการสั่งจ่ายยา ไฮไลทเ์หล่านี้ไม่ไดร้วมข้อมูลทั้งหมดที่
จําเป็นต่อการใชแ้คปซูลนัมซาริกอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ดู
ข้อมูลการสั่งใช้ยาแคปซูล NAMZARIC แบบเต็ม

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ข้อห้าม ------------------- ----- ห้ามใช้ 
NAMZARIC ในผู้ป่วยทีแ่พ้ยาเมมานไทน์ ไฮโดรคลอไรด์, โดเนเปซิล ไฮโดรคลอไรด์, 
อนุพันธ์ไพเพอริดีน หรือสารเพิ่มปริมาณที่ใชใ้นสูตรที่ทราบ (4)

แคปซูล NAMZARIC (เมมานไทน์ไฮโดรคลอไรด์แบบขยายและโดเนเปซิลไฮโดร
คลอไรด์) สําหรับใชใ้นช่องปาก
การอนุมัติครั้งแรกของสหรัฐฯ: 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - คําเตือนและข้อควรระวัง -----------------------
• NAMZARIC มีแนวโน้มที่จะผ่อนคลายกล้ามเนื้อประเภท succinylcholine เกินจริงใน

ระหว่างการดมยาสลบ (5.1)
• NAMZARIC อาจมีผลต่อ vagotonic ในโหนด sinoatrial และ 

atrioventricular ที่แสดงออกเป็น bradycardia หรือ heart block (5.2)
• ติดตามผู้ป่วยสําหรับอาการเลือดออกในทางเดินอาหารทีใ่ช้งานอยู่หรือลึกลับโดย

เฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มคีวามเสี่ยงทีจ่ะเป็นแผลพุพอง (5.3)
• นัมซาริกอาจทําใหท้้องเสีย คลื่นไส้ และอาเจียน (5.4)
• NAMZARIC อาจทําให้เกิดสิ่งกีดขวางการไหลออกของกระเพาะปัสสาวะ (5.5)
• ภาวะทีท่ําให้ pH ของปัสสาวะเพิ่มขึ้นอาจลดการกําจัดเมมานไทน์ในปัสสาวะส่งผล

ให้ระดับเมมานไทน์ในพลาสมาเพิ่มขึ้น (5.5, 7.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ข้อบ่งใชแ้ละการใช้งาน -------------- -------- 
NAMZARIC คือการรวมกันของ memantine hydrochloride extended-release 
ซึ่งเป็นตัวรับ NMDA antagonist และ donepezil hydrochloride ซึ่งเป็นตัวยับยั้ง 
acetylcholinesterase

• เมมานไทน์ ไฮโดรคลอไรด์ (10 มก. วันละสองครั้งหรือ 28 มก. ขยายเวลาวันละ
ครั้ง) และโดเนเปซิลไฮโดรคลอไรด์ 10 มก. (1) หรือ

• เมมานไทน์ ไฮโดรคลอไรด์ (5 มก. วันละสองครั้งหรือ 14 มก. ขยายเวลาวันละ
ครั้ง) และโดเนเปซิล ไฮโดรคลอไรด์ 10 มก. (1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - อาการไม่พึงประสงค์ ------------------ ------------

• อาการไม่พึงประสงคท์ีพ่บบ่อยที่สุดที่เกิดขึ้นที่ความถีอ่ย่างน้อย 5% และมากกว่า
ยาหลอกทีม่ีเมมานไทน์ไฮโดรคลอไรด์ขยาย 28 มก./วัน ได้แก่ ปวดศีรษะ ท้องร่วง 
และเวียนศีรษะ (6.1)

• อาการไม่พึงประสงคท์ีพ่บบ่อยที่สุดเกิดขึ้นทีค่วามถีอ่ย่างน้อย 5% ในผู้ป่วยที่ได้รับ
ยา Donepezil และที่อัตรายาหลอก 2 เท่าหรือมากกว่านั้น ได้แก่ อาการท้องร่วง 
อาการเบื่ออาหาร อาเจียน คลื่นไส้ และภาวะเม็ดเลือดแดงแตก (6.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ปริมาณและการบริหาร -----------------------
• ผู้ป่วยที่ได้รับ memantine hydrochloride (10 มก. วันละสองครั้งหรือ 28 มก

. ขยายวันละครั้ง) และ Donepezil ไฮโดรคลอไรด์ 10 มก. สามารถเปลี่ยนเป็น 
NAMZARIC 28 มก. / 10 มก. วันละครั้งในตอนเย็น (2.1)

• นัมซาริกสามารถรับประทานได้ทั้งทีม่ีหรือไม่มีอาหาร จะรับประทานทั้งหมดหรือ
โรยบนซอสแอปเปิ้ล ห้ามแบ่ง เคี้ยว หรือบด (2.2)

• การด้อยค่าของไตอย่างรุนแรง: ผู้ป่วยที่ได้รับ memantine hydrochloride (5 มก. วันละ
สองครั้งหรือ 14 มก. ขยายเวลาวันละครั้ง) และ Donepezil ไฮโดรคลอไรด์ 10 มก. 
สามารถเปลี่ยนเป็น NAMZARIC 14 มก. / 10 มก. (2.3)

หากต้องการรายงานอาการไม่พึงประสงคท์ี่สงสัย โปรดติดต่อ Forest 
Laboratories, LLC ที่ 1-800-678-1605 หรือ FDA ที่ 1-800-FDA-1088 หรือ 
www.fda.gov/medwatch .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ปฏิกิริยาระหว่างยา ------------------ --------------
• ใชร้่วมกับคู่อริ NMDA: ใช้ด้วยความระมัดระวัง (7.2)
• นัมซาริกอาจรบกวนการใชย้าต้านโคลเินอรจ์ิก (7.4)
• การใชซ้ัคซนิิลโคลีนร่วมกับสารยับยั้งกล้ามเนื้อและกล้ามเนื้อที่คล้ายคลึงกัน หรือตัว

เร่งปฏิกิริยา cholinergic อาจนําไปสู่ผลเสริมฤทธิ์กัน (7.5)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - รูปแบบการให้ยาและจุดแข็ง---------------------- นัมซาริค
แคปซูล:
• memantine hydrochloride Extended-release 14 มก. และ donepezil 

hydrochloride 10 มก. (3)
• 28 mg memantine hydrochloride Extended-release และ 10 mg donepezil 

hydrochloride (3) ดูข้อมูลการใหค้ําปรึกษาผู้ป่วย 17 และการติดฉลากผู้ป่วยที่ไดร้ับการอนุมัติ
จาก FDA

แก้ไขเมื่อ: 12/2014
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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7.5 การใช้ Donepezil ร่วมกับ Cholinomimetics และสารยับยั้ง Cholinesterase 
อื่นๆ

8. ใชใ้นประชากรเฉพาะ
8.1 การตั้งครรภ์
8.3 การพยาบาลมารดา
8.4 การใชใ้นเด็ก
8.5 การใชผู้้สูงอายุ
8.6 การด้อยค่าของไต
8.7 การด้อยค่าของตับ

ยาเกินขนาด
คําอธิบาย
เภสัชวิทยาคลินิก
12.1 กลไกการออกฤทธิ์
12.3 เภสัชจลนศาสตร์

พิษวิทยาที่ไม่ใช่ทางคลินิก
13.1 การก่อมะเร็ง การกลายพันธุ์ การด้อยค่าของภาวะเจริญพันธุ์
13.2 พิษวิทยาของสัตว์และ/หรือเภสัชวิทยา การ

ศึกษาทางคลินิก
วิธกีารจัดหา/จัดเก็บและจัดการ

16.1 มีการจัดหาอย่างไร
16.2 การจัดเก็บและการจัดการ

ข้อมูลการให้คําปรึกษาผู้ป่วย

ข้อบ่งใช้และการใช้งาน
ปริมาณและการบริหาร
2.1 ปริมาณที่แนะนํา
2.2 ข้อมูลการบริหาร
2.3 การให้ยาในผู้ป่วยที่มคีวามบกพร่องทางไตอย่างรุนแรง 

รูปแบบการให้ยาและข้อห้ามจุดแข็ง

คําเตือนและข้อควรระวัง
5.1 การวางยาสลบ
5.2 ภาวะหัวใจและหลอดเลือด
5.3 โรคแผลในกระเพาะอาหารและเลือดออกในทางเดินอาหาร
5.4 คลื่นไส้และอาเจียน
5.5 เงื่อนไขทางระบบสืบพันธุ์
5.6 อาการชัก
5.7 ภาวะปอด อาการไม่พึง
ประสงค์
6.1 ประสบการณก์ารทดลองทางคลินิก
6.2 ประสบการณ์หลังการขาย 

ปฏิกิริยาระหว่างยา
7.1 การใช้เมมานไทน์กับยาที่ทําใหป้ัสสาวะเป็นด่าง
7.2 การใช้เมมานไทน์ร่วมกับตัวต้าน N-methyl-D-aspartate (NMDA) 
อื่นๆ
7.3 ผลของยาอื่นต่อการเผาผลาญของโดเนเปซิล
7.4 การใช้ Donepezil ร่วมกับ Anticholinergics
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* ส่วนหรือส่วนย่อยที่ละเว้นจากข้อมูลการสั่งจ่ายฉบับเต็มจะไม่อยู่ในรายการ
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ข้อมูลการสั่งจ่ายเต็มรูปแบบ

1 ข้อบ่งใช้และการใชง้าน

NAMZARIC ไดร้ับการระบุไว้สําหรับการรักษาภาวะสมองเสื่อมในระดับปานกลางถึงรุนแรงในประเภทอัลไซเมอร์ในผู้ป่วย
ที่ได้รับความเสถียรเมื่อ:

• เมมานไทน์ ไฮโดรคลอไรด์ (10 มก. วันละสองครั้งหรือ 28 มก. ขยายเวลาวันละครั้ง) และโดเนเป
ซิลไฮโดรคลอไรด์ 10 มก.

• เมมานไทน์ ไฮโดรคลอไรด์ (5 มก. วันละสองครั้งหรือ 14 มก. ขยายเวลาวันละครั้ง) และโดเนเป
ซิลไฮโดรคลอไรด์ 10 มก. (ในผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายอย่างรุนแรง)

2 ปริมาณและการบริหาร

2.1 ปริมาณที่แนะนํา

ผู้ป่วยทีร่ักษาเสถียรภาพด้วยเมมานไทน์ ไฮโดรคลอไรด์ (10 มก. วันละสองครั้งหรือ 28 มก. ขยายเวลาวันละ
ครั้ง) และโดเนเปซิลไฮโดรคลอไรด์ 10 มก. สามารถเปลี่ยนเป็น NAMZARIC 28 มก. / 10 มก. วันละครั้งใน
ตอนเย็น ผู้ป่วยควรเริ่มใช้ NAMZARIC ในวันรุ่งขึ้นหลังจากใช้ยา memantine hydrochloride และ 
donepezil hydrochloride ครั้งสุดท้ายแยกกัน

หากผู้ป่วยพลาดยานมัซาริกเพียงครั้งเดียว ควรให้ยาต่อไปตามกําหนดเวลา โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น
สองเท่า

2.2 ข้อมูลการบริหาร

นัมซาริกสามารถรับประทานโดยมหีรือไม่มอีาหารก็ได้ แคปซูลนัมซาริกสามารถรับประทานได้ตามปกตหิรืออาจ
เปิด โรยบนซอสแอปเปิ้ล และกลืนโดยไม่ต้องเคี้ยว ควรบริโภคเนื้อหาทั้งหมดของแคปซูล NAMZARIC แต่ละ
แคปซูล ไม่ควรแบ่งขนาดยา

ยกเว้นเมื่อเปิดและโรยบนซอสแอปเปิ้ลตามที่อธิบายไว้ข้างต้น ควรกลืนแคปซูล NAMZARIC ทั้งหมด ไม่
ควรแบ่งแคปซูล NAMZARIC เคี้ยวหรือบด

2.3 การให้ยาในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางไตอย่างรุนแรง

ผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายอย่างรุนแรง (creatinine clearance 5-29 mL/min, based on the Cockcroft-Gault
สม), เสถียรบน memantine hydrochloride (5 มก. วันละสองครั้งหรือ 14 มก. Extended release วันละ
ครั้ง) และ Donepezil hydrochloride 10 มก. สามารถเปลี่ยนเป็น NAMZARIC 14 มก./10 มก. ถ่ายวันละ
ครั้ง

3 รูปแบบการให้ยาและจุดแข็ง

นัมซาริคแคปซูล:

• 14 mg memantine hydrochloride Extended-release/10 mg donepezil hydrochloride 
capsules เป็นแคปซูลสีเขียวอ่อนทึบแสงพร้อมรอยประทับเรเดียล "FL 14/10" สดีํา
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• 28 มก. memantine ไฮโดรคลอไรด์แบบขยาย / 10 มก. แคปซูล donepezil ไฮโดรคลอไรด์ 10 มก. 
เป็นแคปซูลสีนํ้าเงินทึบแสงพร้อมรอยประทับเรเดียล "FL 28/10" สีดํา

4 ข้อห้าม

ห้ามใช้นัมซาริกในผูป้่วยทีแ่พ้ยาเมมานไทน์ ไฮโดรคลอไรด์, โดเนเปซิล ไฮโดรคลอไรด์, อนุพันธ์ไพเพอริดีน 
หรือสารเพิ่มปริมาณใดๆ ที่ใชใ้นสูตร.

5 คําเตือนและข้อควรระวัง

5.1 การวางยาสลบ

Donepezil hydrochloride ซึ่งเป็นตัวยับยั้ง cholinesterase มแีนวโน้มที่จะทําให้กล้ามเนื้อประเภท succinylcholine 
คลายตัวในระหว่างการระงับความรู้สึก

5.2 ภาวะหัวใจและหลอดเลือด

เนื่องจากการกระทําทางเภสัชวิทยา สารยับยั้ง cholinesterase อาจมผีลต่อ vagotonic ต่อโหนด 
sinoatrial และ atrioventricular ผลกระทบนี้อาจปรากฏเป็นหัวใจเต้นช้าหรือหัวใจล้มเหลวในผู้ป่วยที่มี
หรือไม่มีความผิดปกติของการนําหัวใจที่เป็นที่รู้จัก มีรายงานการเกิด Syncopal ร่วมกับการใช้ donepezil 
hydrochloride

5.3 โรคแผลในกระเพาะอาหารและเลือดออกในทางเดินอาหาร

โดยการกระทําหลัก สารยับยั้ง cholinesterase อาจคาดว่าจะเพิ่มการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารเนื่องจาก
กิจกรรม cholinergic ที่เพิ่มขึ้น การศึกษาทางคลินิกของ donepezil hydrochloride ในขนาด 5 มก./วัน 
ถึง 10 มก./วัน พบว่าไมเ่พิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับยาหลอก ในอุบัตกิารณข์องโรคแผลในกระเพาะอาหารหรือมีเลือด
ออกในทางเดินอาหาร ผู้ป่วยทีไ่ด้รับการรักษาด้วย NAMZARIC ควรได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดสําหรับ
อาการเลือดออกในทางเดินอาหารทีม่กีารเคลื่อนไหวหรือลึกลับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นแผล
พุพองมากขึ้น เช่น ผูท้ี่มปีระวัตเิป็นโรคแผลในกระเพาะอาหารหรือผู้ทีไ่ดร้ับยาต้านการอักเสบที่ไมใ่ชส่เตียรอยด์ 
(NSAIDs) ร่วมกัน

5.4 คลื่นไส้และอาเจียน

เมื่อเริ่มใช้ Donepezil hydrochloride อันเป็นผลมาจากคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาที่คาดการณไ์ด้ แสดงให้
เห็นว่าทําใหเ้กิดอาการท้องร่วง คลื่นไส้ และอาเจียน แม้ว่าในกรณีส่วนใหญ่ ผลกระทบเหล่านี้จะไม่รุนแรงและ
เกิดขึ้นชั่วคราว บางครั้งอาจกินเวลาหนึ่งถึงสามสัปดาห์ และแก้ไขไดใ้นระหว่างการใชโ้ดเนเปซิลไฮโดรคลอไรด์
อย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยควรได้รับการสังเกตอย่างใกล้ชิดเมื่อเริ่มการรักษา

5.5 เงื่อนไขทางระบบสืบพันธุ์

แม้ว่าจะไม่ไดส้ังเกตพบในการทดลองทางคลินิกของ donepezil hydrochloride แต่ cholinomimetics อาจ
ทําใหก้ระเพาะปัสสาวะอุดตันได้
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ภาวะที่ทําให้ pH ของปัสสาวะสูงขึ้นอาจลดการกําจัดเมมานไทน์ในปัสสาวะส่งผลให้ระดับเมมานไทนใ์น
พลาสมาเพิ่มขึ้น[ดูปฏิกิริยาระหว่างยา (7.1)].

5.6 อาการชัก

เชื่อกันว่ายากลุ่ม Cholinomimetics รวมทั้ง donepezil hydrochloride มีศักยภาพที่จะทําใหเ้กิดอาการ
ชักได้ อย่างไรก็ตาม อาการชักอาจเป็นอาการของโรคอัลไซเมอรไ์ด้เช่นกัน

5.7 ภาวะปอด

เนื่องจากการกระทําของ cholinomimetic จึงควรกําหนดสารยับยั้ง cholinesterase ด้วยความระมัดระวัง
สําหรับผูป้่วยทีม่ีประวัติโรคหอบหืดหรือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

6 อาการไมพ่ึงประสงค์

อาการข้างเคียงที่ร้ายแรงต่อไปนีจ้ะกล่าวถึงด้านล่างและที่อื่น ๆ ในการติดฉลาก

• ภาวะหัวใจและหลอดเลือด[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.2)]
• โรคแผลในกระเพาะอาหารและเลือดออกในทางเดินอาหาร[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.3)]
• คลื่นไส้และอาเจียน[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.4)]
• เงื่อนไขทางระบบสืบพันธุ์[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.5)]
• อาการชัก[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.6)]
• ภาวะปอด[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.7)]

6.1 ประสบการณ์การทดลองทางคลินิก

เนื่องจากการทดลองทางคลินิกดําเนินการภายใตส้ภาวะทีแ่ตกต่างกันอย่างมาก อัตราการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่พบ
ในการทดลองทางคลินิกของยาหนึ่งๆ จึงไม่สามารถเปรียบเทียบโดยตรงกับอัตราในการทดลองทางคลินิกของยาอื่น 
และอาจไม่สะท้อนถึงอัตราทีส่ังเกตได้ในทางปฏิบัติ

เมมันไทน์ ไฮโดรคลอไรด์

Memantine hydrochloride Extended-release ได้รับการประเมินในการทดลองแบบ double-blind ซึ่ง
ควบคุมด้วยยาหลอกในผู้ป่วย 676 รายทีม่ีภาวะสมองเสื่อมในระดับปานกลางถึงรุนแรงในประเภทอัลไซเมอร์ (341 
รายที่ได้รับยา memantine 28 มก. / วันและผู้ป่วย 335 รายที่ได้รับยาหลอก) สําหรับการรักษา นานถึง 24 
สัปดาห์ ในผู้ป่วยที่สุ่มตัวอย่าง 236 รายที่ได้รับ memantine 28 มก./วัน และ 227 คนที่ได้รับยาหลอกได้รับยา 
Donepezil ขนาดคงทีเ่ป็นเวลา 3 เดือนก่อนการตรวจคัดกรอง

อาการไม่พึงประสงค์ทีน่ําไปสูก่ารเลิกใช้ Memantine Hydrochloride

ในการทดลองทางคลินิกที่ควบคุมด้วยยาหลอกของ memantine hydrochloride extended-release 
สัดส่วนของผูป้่วยในกลุ่มยา memantine hydrochloride extended release 28 มก. / วันและในกลุ่มยา
หลอกที่หยุดการรักษาเนื่องจากอาการไม่พึงประสงค์คือ 10% และ 6% ตามลําดับ อาการไม่พึงประสงค์ที่พบ
บ่อยที่สุดในกลุ่มทีไ่ด้รับการรักษาด้วยการปลดปล่อยเมมานไทน์ไฮโดรคลอไรด์ซึ่งนําไปสู่การหยุดการรักษาคือ
อาการวิงเวียนศีรษะในอัตรา 1.5%
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อาการไม่พึงประสงคท์ี่พบบ่อยที่สุดกับ Memantine Hydrochloride

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยที่สุดจากการปลดปล่อยเมมานไทน์ไฮโดรคลอไรดใ์นผู้ป่วยโรคอัลไซเมอรร์ะดับ
ปานกลางถึงรุนแรง ซึ่งหมายถึงอาการทีเ่กิดขึ้นทีค่วามถี่อย่างน้อย 5% ในกลุ่มที่มีการปลดปล่อยเมมานไทน์ไฮ
โดรคลอไรด์และมีความถีสู่งกว่ายาหลอก , ท้องร่วง และเวียนศีรษะ

ตารางที่ 1 แสดงอาการไม่พึงประสงคท์ี่เกิดขึ้นที่อุบัติการณ≥์ 2% ในกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยเม
มานไทน์ไฮโดรคลอไรด์แบบขยายและเกิดขึ้นในอัตราที่มากกว่ายาหลอก
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ตารางที่ 1: อาการไมพ่ึงประสงคจ์ากการใช้ยาเมแมนไทน์ไฮโดรคลอไรด์แบบขยายเวลาในผู้ป่วยโรคอัลไซ
เมอรร์ะดับปานกลางถึงรุนแรง

ยาหลอก
(n = 335)

%

เมมันไทน์ ไฮโดรคลอไรด์
Extended-release

28 มก.
(n = 341)

%

อาการไม่พึงประสงค์

ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร

ท้องเสีย 4 5
ท้องผูก 1 3
อาการปวดท้อง 1 2
อาเจียน 1 2
การติดเชื้อและการติดเชื้อ
ไขห้วัดใหญ่ 3 4
การสืบสวน
นํ้าหนักขึ้น 1 3
ความผิดปกติของเนื้อเยื่อกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
ปวดหลัง 1 3
ความผิดปกติของระบบประสาท

ปวดศีรษะ 5 6
เวียนหัว 1 5
ง่วงนอน 1 3
ความผิดปกติทางจิตเวช

ความวิตกกังวล 3 4
ภาวะซึมเศร้า 1 3
ความก้าวร้าว 1 2
ความผิดปกติของไตและปัสสาวะ
ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้ 1 2
ความผิดปกติของหลอดเลือด

ความดันโลหิตสูง 2 4
ความดันเลือดตํ่า 1 2
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โดเนเปซิล ไฮโดรคลอไรด์

อาการไม่พึงประสงค์ที่นําไปสู่การเลิกใชย้าโดเนเปซิล ไฮโดรคลอไรด์

ในการทดลองทางคลินิกทีม่กีารควบคุมของ donepezil hydrochloride อัตราการหยุดยาเนื่องจากอาการไม่
พึงประสงค์สําหรับผู้ป่วยที่ได้รับ donepezil hydrochloride อยู่ที่ประมาณ 12% เทียบกับ 7% ในผู้ป่วยที่ได้
รับยาหลอก อาการไม่พึงประสงคท์ี่พบบ่อยที่สุดทีน่ําไปสู่การเลิกยา ซึ่งหมายถึงอาการที่เกิดขึ้นอย่างน้อย 2% 
ของผู้ป่วยที่ได้รับยา Donepezil ไฮโดรคลอไรด์ และอุบัตกิารณท์ี่พบในยาหลอกสองครั้งหรือมากกว่านั้น ได้แก่ 
อาการเบื่ออาหาร (2%) คลื่นไส้ (2%) ท้องร่วง (2% ) และการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ (2%)

อาการไม่พึงประสงคท์ี่พบบ่อยที่สุดกับ Donepezil Hydrochloride

อาการไม่พึงประสงคท์ีพ่บบ่อยที่สุดที่รายงานด้วย donepezil hydrochloride ในการทดลองทางคลินิกแบบควบคุมใน
ผูป้่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ขั้นรุนแรง ซึ่งหมายถึงอาการทีเ่กิดขึ้นทีค่วามถี่อย่างน้อย 5% ในกลุ่ม Donepezil ไฮโดรคลอ
ไรด์ และที่อัตรายาหลอก 2 เท่าหรือมากกว่านั้น ได้แก่ อาการท้องร่วง อาการเบื่ออาหาร , อาเจียน, คลื่นไส้, และ 
ecchymosis. อาการไมพ่ึงประสงค์ทีพ่บบ่อยที่สุดที่รายงานด้วย donepezil hydrochloride ในการทดลองทาง
คลินิกแบบควบคุมในผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง ได้แก่ อาการนอนไม่หลับ ตะคริวของกล้าม
เนื้อ และความเหนื่อยล้า

ตารางที่ 2 แสดงอาการไม่พึงประสงคท์ี่เกิดขึ้นที่อุบัติการณ≥์ 2% ในกลุ่ม Donepezil hydrochloride และ
ในอัตราที่มากกว่ายาหลอกในการทดลองควบคุมในผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ที่รุนแรง

ตารางที่ 2: อาการไม่พึงประสงค์จากยา donepezil hydrochloride ในผูป้่วยโรคอัลไซเมอร์รุนแรง
โรค

โดเนเปซิล ไฮโดรคลอไรด์
10 มก./วัน
(n = 501)

%

ยาหลอก
(n = 392)

%
ระบบร่างกาย/เหตุการณ์ไมพ่ึงประสงค์

เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยที่มอีาการไมพ่ึงประสงค์ใดๆ 73 81

ร่างกายโดยรวม

อุบัติเหตุ 12 13

การติดเชื้อ 9 11

ปวดศีรษะ 3 4

ความเจ็บปวด 2 3

ปวดหลัง 2 3
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ตารางที่ 2: อาการไม่พึงประสงค์จากยา donepezil hydrochloride ในผูป้่วยโรคอัลไซเมอร์รุนแรง
โรค

ไข้ 1 2

เจ็บหน้าอก < 1 2

ระบบหัวใจและหลอดเลือด

ความดันโลหิตสูง 2 3

เลือดออก 1 2

อาการหมดสติ 1 2

ระบบทางเดินอาหาร

ท้องเสีย 4 10

อาเจียน 4 8

อาการเบื่ออาหาร 4 8

คลื่นไส้ 2 6

ระบบ Hemic และ Lymphatic

Ecchymosis 2 5

ระบบเผาผลาญและโภชนาการ

เพิ่มครีเอทีนฟอสโฟไคเนส 1 3

การคายนํ้า 1 2

ภาวะไขมันในเลือดสูง < 1 2

ระบบประสาท

นอนไม่หลับ 4 5

ความเกลียดชัง 2 3

ประหม่า 2 3

ภาพหลอน 1 3

ง่วงนอน 1 2
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ตารางที่ 2: อาการไม่พึงประสงค์จากยา donepezil hydrochloride ในผูป้่วยโรคอัลไซเมอร์รุนแรง
โรค

เวียนหัว 1 2

ภาวะซึมเศร้า 1 2

ความสับสน 1 2

ความสามารถทางอารมณ์ 1 2

บุคลิกภาพผิดปกติ 1 2

ผิวหนังและอวัยวะ

กลาก 2 3

ระบบทางเดินปัสสาวะ

ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้ 1 2

6.2 ประสบการณ์หลังการขาย

มกีารระบุถึงอาการข้างเคียงดังต่อไปนีใ้นระหว่างการใช้ memantine hydrochloride และ donepezil 
hydrochloride หลังการอนุมัติ เนื่องจากปฏิกิริยาเหล่านี้รายงานโดยสมัครใจจากประชากรทีม่ขีนาดไม่
แน่นอน จึงเป็นไปไม่ได้เสมอทีจ่ะประมาณความถีข่องปฏิกิริยาเหล่านี้ได้อย่างน่าเชื่อถือหรือสร้างความสัมพันธ์
เชิงสาเหตกุับการได้รับยา

เมมันไทน์ ไฮโดรคลอไรด์

ภาวะไตวายเฉียบพลัน, agranulocytosis, ภาวะหัวใจล้มเหลว, โรคตับอักเสบ, เม็ดเลือดขาว (รวมถึงนวิโทรพเีนีย), 
ตับอ่อนอักเสบ, pancytopenia, Stevens Johnson Syndrome ความคิดฆ่าตัวตาย thrombocytopenia 
และ thrombotic thrombocytopenic purpura

โดเนเปซิล ไฮโดรคลอไรด์

ปวดท้อง, กระสับกระส่าย, ถุงนํ้าดีอักเสบ, สับสน, ชัก, ภาพหลอน, บล็อกหัวใจ (ทุกประเภท), โรคโลหิตจาง 
hemolytic, ตับอักเสบ, hyponatremia, neuroleptic malignant syndrome, ตับอ่อนอักเสบและ
ผื่น

7 ปฏิกิริยาระหว่างยา

7.1 การใช้เมมานไทนก์ับยาที่ทําใหป้ัสสาวะเป็นด่าง

การกวาดล้างของเมมานไทน์ลดลงประมาณ 80% ภายใตส้ภาวะของปัสสาวะที่เป็นด่างที่ pH 8 ดังนั้น การ
เปลี่ยนแปลงของค่า pH ของปัสสาวะไปสู่สภาวะที่เป็นด่างอาจนําไปสู่การสะสมของ
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ยาทีม่ีอาการไม่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น ค่า pH ของปัสสาวะเปลี่ยนแปลงไปตามการรับประทานอาหาร ยา (เช่น สาร
ยับยั้งคาร์บอนิกแอนไฮไดเรส โซเดียมไบคาร์บอเนต) และสถานะทางคลินิกของผู้ป่วย (เช่น ภาวะกรดในท่อไต
หรือการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะรุนแรง) ดังนั้นควรใช้เมมานไทน์อย่างระมัดระวังภายใต้สภาวะเหล่านี้

7.2 การใช้เมมานไทนร์่วมกับตัวต้าน N-methyl-D-aspartate (NMDA) อื่นๆ

การใช้เมมานไทน์ไฮโดรคลอไรด์ร่วมกับคู่อริ NMDA อื่น ๆ (amantadine, ketamine และ 
dextromethorphan) ยังไมไ่ด้รับการประเมินอย่างเป็นระบบและควรใช้ด้วยความระมัดระวัง

7.3 ผลของยาอื่นต่อการเผาผลาญของโดเนเปซิล

สารยับยั้ง CYP3A4 (เช่น ketoconazole) และ CYP2D6 (เช่น quinidine) ยับยั้งการเผาผลาญ
ของ Donepezilในหลอดทดลอง. ไม่ทราบว่ามีผลทางคลินิกของ quinidine หรือไม่
ตัวกระตุ้นของ CYP3A4 (เช่น phenytoin, carbamazepine, dexamethasone, rifampin และ 
phenobarbital) สามารถเพิ่มอัตราการกําจัดโดเนเปซิลได้

7.4 การใช้ Donepezil ร่วมกับ Anticholinergics

เนื่องจากกลไกการออกฤทธิ์ สารยับยั้ง cholinesterase รวมถึง donepezil hydrochloride จึงมี
ศักยภาพที่จะรบกวนการทํางานของยา anticholinergic

7.5 การใช้ Donepezil ร่วมกับ Cholinomimetics และสารยับยั้ง Cholinesterase อื่นๆ

อาจคาดว่าจะมีผลเสริมฤทธิ์กันเมื่อให้สารยับยั้ง cholinesterase รวมทั้ง donepezil hydrochloride 
ควบคู่ไปกับ succinylcholine สารยับยั้งกล้ามเนื้อและกล้ามเนื้อที่คล้ายคลึงกัน หรือ cholinergic 
agonists เช่น bethanechol

8. ใช้ในประชากรเฉพาะ

8.1 การตั้งครรภ์

หมวดหมู่การตั้งครรภ์ C:

ไม่มีการศึกษาที่เพียงพอและ/หรือมีการควบคุมอย่างดเีกี่ยวกับ NAMZARIC หรือสารออกฤทธิ์ 
(memantine hydrochloride และ donepezil hydrochloride) ในสตรีตั้งครรภ์ ควรใช้ NAMZARIC 
ในระหว่างตั้งครรภ์เฉพาะเมื่อผลประโยชน์ทีเ่ป็นตัวกําหนดความเสี่ยงทีอ่าจเกิดขึ้นกับทารกในครรภ์

เมมันไทน์ ไฮโดรคลอไรด์

เมแมนไทน์ที่ใหท้างปากแก่หนูทีต่ั้งครรภแ์ละกระต่ายที่ตั้งครรภ์ในช่วงเวลาของการสร้างอวัยวะไม่ก่อให้เกิด
การก่อมะเร็งในขนาดสูงสุดที่ทดสอบ (18 มก./กก./วัน ในหนูและ 30 มก./กก./วัน ในกระต่าย ซึ่งเท่ากับ 6 
และ 21 ครั้งตามลําดับ , ปริมาณเมมานไทน์ในขนาดสูงสุดทีแ่นะนําสําหรับคน (MRHD] ของนัมซาริก [28 
มก./10 มก. ต่อวัน] ใน มก./ม.2พื้นฐาน)
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ความเป็นพิษของมารดาเล็กน้อย นํ้าหนักของลูกสุนัขลดลง และอุบัตกิารณข์องกระดูกสันหลังส่วนคอที่ไม่ 
ossified เพิ่มขึ้นในขนาดรับประทาน 18 มก./กก./วัน ในการศึกษาที่หนไูด้รับ memantine ทางปากโดยเริ่ม
ก่อนการผสมพันธุแ์ละดําเนินต่อไปจนถึงหลังคลอด ระยะเวลา. ความเป็นพิษของมารดาเล็กน้อยและนํ้าหนักลูก
สุนัขที่ลดลงยังพบได้ในขนาดยานีใ้นการศึกษาที่หนูไดร้ับการรักษาตั้งแตว่ันที่ 15 ของการตั้งครรภต์ลอดช่วง
หลังคลอด ปริมาณยาทีไ่ม่มีผลสําหรับผลกระทบเหล่านีค้ือ 6 มก./กก. ซึ่งเป็น 2 เท่าของ MRHD ของ 
NAMZARIC ในมก.2พื้นฐาน

โดเนเปซิล ไฮโดรคลอไรด์

การให้ Donepezil ในช่องปากกับหนูที่ตั้งครรภ์และกระต่ายในช่วงทีม่ีการสร้างอวัยวะไม่ก่อให้เกิดผลใดๆ ต่อ
การก่อมะเร็งในขนาดทีสู่งถึง 16 มก./กก./วัน (ประมาณ 15 เท่าของขนาดยา Donepezil ที่ MRHD ของ 
NAMZARIC ในขนาดมก./ม.2พื้นฐาน) และ 10 มก./กก./วัน (ประมาณ 7 เท่าของ MRHD ในมก2พื้นฐาน) 
ตามลําดับ การให้ Donepezil ทางปาก (1, 3, 10 มก./กก./วัน) แก่หนูในช่วงตั้งครรภ์ตอนปลายและตลอด
ช่วงการให้นมจนถึงการหย่านมทําให้เกิดการตายคลอดเพิ่มขึ้นและการรอดชีวิตของลูกหลานลดลงจนถึงวันที่ 
4 หลังคลอดด้วยขนาดยาสูงสุด ปริมาณทีไ่ม่มผีลต่อ 3 มก./กก./วัน คือประมาณ 3 เท่าของขนาดยาโดเนเปซิล
ที่ MRHD ของ NAMZARIC ในมก.2พื้นฐาน

8.3 การพยาบาลมารดา

ไม่ทราบว่ามีการขับ memantine หรือ donepezil ในนํ้านมแม่หรือไม่.เนื่องจากยาหลายชนิดถูกขับออกมา
ในนมของมนุษย์ จึงควรให้ความระมัดระวังเมื่อให้ยานมัซาริกกับหญิงชรา

8.4 การใช้ในเด็ก

ความปลอดภัยและประสิทธิผลของ NAMZARIC ในผู้ป่วยเด็กยังไม่ได้รับการยอมรับ

Memantine ล้มเหลวในการแสดงประสิทธิภาพในการศึกษาทางคลินิกที่มีการควบคุมเป็นเวลา 12 สัปดาห์
สองครั้ง ในผู้ป่วยเด็กอายุ 6-12 ปีทีม่คีวามผิดปกติของออทสิติกสเปกตรัม (ASD) จํานวน 578 ราย ซึ่งรวม
ถึงออทิสตกิ โรค Asperger และความผิดปกตขิองการพัฒนาที่แพรห่ลาย - ไม่ระบุ (PDD-NOS) 
Memantine ไม่ได้รับการศึกษาในผู้ป่วยเด็กอายุตํ่ากว่า 6 ปหีรืออายมุากกว่า 12 ปี การรักษาด้วยเมมานไทน์
เริ่มต้นที่ 3 มก./วัน และขยายขนาดยาเป็นขนาดเป้าหมาย (ตามนํ้าหนัก) ในสัปดาหท์ี่ 6 ให้ผู้ป่วยรับประทาน
แคปซูลที่มีการปลดปล่อยเมมานไทน์ 3, 6, 9 หรือ 15 มก. วันละครั้งแก่ผู้ป่วย โดยมีนํ้าหนัก < 20 กก. 
20-39 กก. 40-59 กก. และ ≥ 60 กก. ตามลําดับ

ในการศึกษาแบบคู่ขนานแบบควบคุมด้วยยาหลอกแบบ randomized 12 สัปดาห์แบบ double-blind และ 
placebo-controlled (Study A) ในผูป้่วยออทิสตกิ ไม่มีความแตกต่างที่มีนัยสําคัญทางสถิตใินคะแนนดิบรวมของ 
Social Responsiveness Scale (SRS) ระหว่างผูป้่วยที่ได้รับการสุ่มเลือกเป็น memantine (n= 54) และกลุ่มสุ่ม
ได้รับยาหลอก (n=53) ในการศึกษาการถอนตัวแบบสุ่มตัวอย่างเสริมการตอบสนอง 12 สัปดาห์ (การศึกษา B) ในผู้
ป่วย 471 รายที่เป็นโรค ASD ไม่มีความแตกต่างที่มีนัยสําคัญทางสถิติในการสูญเสียอัตราการตอบสนองต่อการ
รักษาระหว่างผู้ป่วยที่สุ่มให้ยังคงอยู่ในเมมานไทน์ขนาดเต็ม (n = 153) และ สุ่มเพื่อเปลี่ยนไปใช้ยาหลอก (n=158)
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ข้อมูลด้านความปลอดภัยโดยรวมของเมมานไทน์ในผู้ป่วยเด็กมักสอดคล้องกับข้อมูลด้านความปลอดภัย
ทีท่ราบในผู้ใหญ่[ดูอาการไม่พึงประสงค์ (6.1)].

ในการศึกษา A อาการไม่พึงประสงคใ์นกลุ่ม memantine (n = 56) ที่รายงานในผู้ป่วยอย่างน้อย 5% และ
ความถี่ของกลุ่มยาหลอกอย่างน้อยสองเท่า (N = 58) แสดงไว้ในตารางที่ 3:

ตารางที่ 3: ศึกษาอาการไม่พึงประสงคท์ี่รายงานโดยทั่วไปด้วยความถี่≥
5% และสองเท่าของยาหลอก

อาการไม่พึงประสงค์ เมมันไทน์
N=56

ยาหลอก
N=58

ไอ 8.9% 3.4%
ไข้หวัดใหญ่ 7.1% 3.4%
นํ้ามูกไหล 5.4% 0%
กวน 5.4% 1.7%

การหยุดชะงักเนื่องจากอาการไม่พึงประสงค์เอ
ความก้าวร้าว 3.6% 1.7%
ความหงุดหงิด 1.8% 3.4%
เอรายงานอาการไม่พึงประสงค์ทีน่ําไปสู่การเลิกยาในผู้ป่วยมากกว่าหนึ่งรายในกลุ่มการรักษาใด
กลุ่มหนึ่ง

อาการไม่พึงประสงคท์ีร่ายงานในผู้ป่วยอย่างน้อย 5% ในการศึกษา openlabel 12-48 สัปดาห์เพื่อ
ระบุผู้ตอบสนองต่อการลงทะเบียนในการศึกษา B แสดงไว้ในตารางที่ 4:

ตารางที่ 4: 12-48 สัปดาห์ Open Label Lead-In การศึกษาเพื่อการศึกษา B ทั่วไป
รายงานอาการไมพ่ึงประสงค์ทีม่ีความถี่≥ 5%

อาการไมพ่ึงประสงค์ เมมันไทน์
N=903

ปวดศีรษะ 8.0%
โพรงจมูกอักเสบ 6.3%
ไพเรเซีย 5.8%
ความหงุดหงิด 5.4%

การหยุดชะงักเนื่องจากอาการไม่พึงประสงค์เอ
ความหงุดหงิด 1.2%
ความก้าวร้าว 1.0%
เออุบัติการณ์ของอาการไมพ่ึงประสงค์อย่างน้อย 1% ที่นําไปสู่การเลิกใชก้่อนวัยอันควร

ในการศึกษาการถอนแบบสุ่ม (การศึกษา B) อาการไม่พึงประสงค์ในผู้ป่วยทีสุ่่มรับยาหลอก (n=160) และ
รายงานในผูป้่วยอย่างน้อย 5% และทีค่วามถีส่องเท่าของกลุ่มบําบัด memantine ขนาดเต็ม (n=157) คือ
ความหงุดหงิด (5.0% เทียบกับ 2.5%)

ในการศึกษาในสัตว์ทดลอง หนูแรทตัวผู้และตัวเมียได้รับยา memantine (15, 30 และ 45 มก./กก./วัน) เริ่ม
ตั้งแต่วันหลังคลอด (ภงด.14 ถึง ภงด.70) นํ้าหนักตัวลดลงที่ 45 มก./กก./วัน . พบความล่าช้าในการเจริญ
เติบโตทางเพศในหนูเพศผูแ้ละเพศเมียที่ขนาดยา ≥ 30 มก./กก./วัน รอยโรคของเซลล์ประสาททีเ่กิดจากเมแมน
ไทน์ในหลายพื้นทีข่องสมองใน ภงด.15 และ 17 ที่ขนาด≥ 30 มก./กก./วัน ความเป็นพิษต่อพฤติกรรม (ลดลง
ร้อยละของความตกใจในการได้ยิน
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ความเคยชิน) ถูกบันทึกสําหรับสัตว์ในกลุ่มขนาดยา 45 มก./กก./วัน ปริมาณยา 15 มก./กก./วัน ถือเป็น
ระดับ No-Observed-Adverse-Effect-Level (NOAEL) สําหรับการศึกษานี้

ในการศึกษาความเป็นพิษของหนแูรทครั้งทีส่อง หนูแรทตัวผู้และตัวเมียไดร้ับยาเมแมนไทน์ (1, 3, 8, 15, 30 
และ 45 มก./กก./วัน) โดยเริ่มตั้งแตว่ันหลังคลอด (ภงด.) 7 ถึง ภงด.70 เนื่องจากช่วงต้น การตายที่เกี่ยวข้อง
กับเมมานไทน์ กลุ่มขนาดยา 30 และ 45 มก./กก./วัน ถูกยกเลิกโดยไม่มีการประเมินเพิ่มเติม ภาวะอะพอพโทซิส
ทีเ่หนี่ยวนําใหเ้กิดอะพอพโทซิสหรือการเสื่อมของเส้นประสาทในหลายพื้นที่ของสมองใน ภงด.8, 10 และ 17 ที่
ขนาดยา 15 มก./กก./วัน NOAEL สําหรับการตายของเซลลแ์ละเซลลป์ระสาทเสื่อมคือ 8 มก./กก./วัน ความ
เป็นพิษทางพฤติกรรม (ผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของการเคลื่อนไหว การได้ยินที่ทําใหง้งงวย การเรียนรู้และ
ความจํา) ถูกบันทึกไว้ทีข่นาดยา ≥ 3 มก./กก./วัน ระหว่างการรักษา แต่ไม่พบหลังจากหยุดยา ดังนั้น ปริมาณ 1 
มก./กก./วัน จึงถือเป็น NOAEL สําหรับผลทางพฤติกรรมทางระบบประสาทในการศึกษานี้

8.5 การใช้ผู้สูงอายุ

เมมันไทน์ ไฮโดรคลอไรด์

คนส่วนใหญท่ี่เป็นโรคอัลไซเมอร์มีอายุ 65 ปขีึ้นไป ในการศึกษาทางคลินิกของเมมานไทน์ ไฮโดรคลอไรด์ 
Extended-release อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยอยู่ทีป่ระมาณ 77 ปี; ผู้ป่วยมากกว่า 91% มีอายุ 65 ปขีึ้นไป 67% 
มีอายุ 75 ปขีึ้นไปและ 14% มีอายุ 85 ปีขึ้นไป ข้อมูลประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่นําเสนอในส่วนการ
ทดลองทางคลินิกได้มาจากผู้ป่วยเหล่านี้ ไม่มคีวามแตกต่างทีม่ีความหมายทางคลินิกในเหตุการณไ์มพ่ึง
ประสงค์ส่วนใหญท่ี่รายงานโดยผู้ป่วยอายุ≥ 65 ปี และ < 65 ปี

โดเนเปซิล ไฮโดรคลอไรด์

อายเุฉลี่ยของผู้ป่วยทีล่งทะเบียนในการศึกษาทางคลินิกกับ Donepezil คือ 73 ป;ี 80% ของผู้ป่วยเหล่านี้
มีอายุระหว่าง 65 ถึง 84 ปี และ 49% ของผู้ป่วยอายุ 75 ปีขึ้นไป ข้อมูลประสิทธิภาพและความปลอดภัยทีน่ํา
เสนอในส่วนการทดลองทางคลินิกไดม้าจากผู้ป่วยเหล่านี้ ไม่มีความแตกต่างที่มีนัยสําคัญทางคลินิกใน
เหตุการณ์ไม่พึงประสงคส์่วนใหญ่ทีร่ายงานโดยผู้ป่วย
≥ 65 ปี และ < 65 ปี

8.6 การด้อยค่าของไต

แนะนําใหล้ดขนาดยาในผู้ป่วยไตวายขั้นรุนแรง[ดูการให้ยาและการบริหาร (2.3) และเภสัชวิทยาคลินิก 
(12.3)]. ไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยาในผู้ป่วยทีม่ีความบกพร่องทางไตในระดับเล็กน้อยหรือปานกลาง

8.7 การด้อยค่าของตับ

ไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางตับในระดับเล็กน้อยหรือปานกลาง ยังไม่มี
การศึกษา NAMZARIC ในผู้ป่วยทีม่ีความบกพร่องทางตับอย่างรุนแรง[ดเูภสัชวิทยาคลินิก (12.3)].

14

รหัสอ้างอิง: 3678032



10 ยาเกินขนาด

Memantine hydrochloride และ donepezil hydrochloride เป็นส่วนประกอบสําคัญสองอย่างของ 
NAMZARIC ไม่ทราบยาแก้พิษเฉพาะสําหรับยาเกินขนาดเมมานไทน์ไฮโดรคลอไรด์ อย่างไรก็ตามการกําจัด
เมมานไทน์สามารถเพิ่มขึ้นได้โดยการทําใหเ้ป็นกรดของปัสสาวะ anticholinergics ระดับอุดมศึกษาเช่น 
atropine อาจใชเ้ป็นยาแก้พิษสําหรับยาเกินขนาด Donepezil ไฮโดรคลอไรด์ ในการจัดการกรณกีารให้ยา
เกินขนาด ใหพ้ิจารณาถึงความเป็นไปได้ของการมีส่วนร่วมของยาหลายชนิด ในกรณีทีใ่ห้ยาเกินขนาด โปรด
ติดต่อศูนย์ควบคุมสารพิษทีห่มายเลข 1-800-222-1222 สําหรับคําแนะนําล่าสุด โดยทั่วไป ควรใชม้าตรการ
สนับสนุน และการรักษาควรเป็นตามอาการ

เมมันไทน์ ไฮโดรคลอไรด์

อาการและอาการแสดงส่วนใหญม่ักมาพร้อมกับการใชย้าเกินขนาดกับสูตรอื่น ๆ ของเมมานไทนใ์นการทดลอง
ทางคลินิกและจากประสบการณ์ทางการตลาดทั่วโลก เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับยาและ/หรือแอลกอฮอลอ์ื่น ๆ 
รวมถึงการกระสับกระส่าย อาการอ่อนเปลี้ยเพลียแรง หัวใจเต้นช้า สับสน โคม่า เวียนศีรษะ การเปลี่ยนแปลง
ของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เพิ่มขึ้น ความดันโลหิต, ง่วงซึม, หมดสติ, โรคจิต, กระสับกระส่าย, เคลื่อนไหวช้า, ง่วงซึม, 
อาการมึนงง, เดินไม่มั่นคง, ภาพหลอน, เวียนศีรษะ, อาเจียน, อ่อนแอ การกลืนกินเมมานไทน์ที่ใหญท่ี่สุดเท่าที่
ทราบทั่วโลกคือ 2 กรัมในบุคคลที่รับประทานเมมานไทนร์่วมกับยารักษาโรคเบาหวานทีไ่ม่ระบรุายละเอียด บุคคล
นี้มีอาการโคม่า เห็นภาพซ้อน และกระสับกระส่าย แต่กลับฟื้นคืนมาในเวลาต่อมา

ผู้ป่วยรายหนึ่งที่เข้าร่วมในการทดลองทางคลินิกที่มีการปลดปล่อยเมมานไทน์ ไฮโดรคลอไรดโ์ดยไม่ไดต้ั้งใจ 
ได้รับเมมานไทน์ ไฮโดรคลอไรด์ 112 มก. ต่อวันเป็นเวลา 31 วัน และพบว่ามีกรดยูริกในเลือดสูง, อัลคาไลน์
ฟอสฟาเตสในซีรัมสูง และจํานวนเกล็ดเลือดตํ่า

ไม่พบการเสียชีวิตด้วยการใชย้าเมมานไทน์เกินขนาดเพียงอย่างเดียว มีรายงานผลร้ายแรงถึงชีวิตน้อยมาก
เมื่อมีการกินเมมานไทน์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ยาเกินขนาดกับยาหลายชนิด ในกรณดีังกล่าว ความ
สัมพันธ์ระหว่างเมมานไทน์และผลลัพธท์ี่ร้ายแรงนั้นไม่ชัดเจน

โดเนเปซิล ไฮโดรคลอไรด์

การใช้ยาเกินขนาดด้วยสารยับยั้ง cholinesterase อาจส่งผลให้เกิดวิกฤต cholinergic โดยมีอาการคลื่นไส้ 
อาเจียน นํ้าลายไหล เหงื่อออก หัวใจเต้นช้า ความดันเลือดตํ่า ภาวะซึมเศร้าทางเดินหายใจ ยุบ และชัก การเพิ่ม
กล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นไปได้และอาจส่งผลใหเ้สียชีวิตไดห้ากเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อทางเดินหายใจ 
anticholinergics ในระดับตติยภูมิเช่น atropine อาจใช้เป็นยาแก้พิษสําหรับยา Donepezil ไฮโดรคลอไรด์ที่
เกินขนาด แนะนําให้ใช้ atropine sulfate ทางหลอดเลือดดําเพื่อให้ไดผ้ล: ขนาดเริ่มต้น 1.0 ถึง 2.0 มก. IV 
กับปริมาณที่ตามมาตามการตอบสนองทางคลินิก มีรายงานการตอบสนองที่ผิดปกติในความดันโลหิตและอัตรา
การเต้นของหัวใจกับ cholinomimetics อื่น ๆ เมื่อใชร้่วมกับ anticholinergics ควอเทอรน์ารีเช่น 
glycopyrrolate

อาการแสดงที่เกี่ยวข้องกับปริมาณยาของความเป็นพิษในสัตว์ ได้แก่ การเคลื่อนไหวทีเ่กิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ ท่านอนควํ่า เดินเซ นํ้าตาไหล อาการชักจากก้อนเนื้อ การหายใจหดหู่ นํ้าลายไหล ไมโอซิส ตัวสั่น 
อาการตึง และอุณหภูมิพื้นผิวร่างกายที่ตํ่าลง
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11 คําอธิบาย

แคปซูล NAMZARIC มีเมมานไทน์ซึ่งเป็นตัวรับ NMDA ที่ออกฤทธิท์างปาก เช่นเกลือไฮโดรคลอไรดแ์ละโด
เปซีซิล ซึ่งเป็นตัวยับยั้งการย้อนกลับของเอนไซม์อะเซทิลโคลนีเอสเตอเรสในฐานะเกลือไฮโดรคลอไรด์

เมมันไทน์ ไฮโดรคลอไรด์

ชื่อทางเคมีของเมมานไทน์ไฮโดรคลอไรด์คือ 1-อะมิโน-3,5-ไดเมทิลอะดามันเทนไฮโดรคลอไรดท์ี่
มสีูตรโครงสร้างดังต่อไปนี้:

สูตรโมเลกุลคือ C12ชม21N•ไฮโดรคลอไรด์และนํ้าหนักโมเลกุลเท่ากับ 215.76 เมแมนไทน์ไฮโดรคลอไรด์เกิด
ขึ้นเป็นผงละเอียดสขีาวหรือสีขาวนวล

โดเนเปซิล ไฮโดรคลอไรด์

ชื่อทางเคมีของ donepezil hydrochloride คือ 2,3-dihydro-5,6-dimethoxy-2-[[1- 
(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methyl]-1H-inden-1-one hydrochloride

สูตรโมเลกุลคือ C24ชม29ไม3่•ไฮโดรคลอไรด์และนํ้าหนักโมเลกุลเท่ากับ 415.96 Donepezil ไฮโดรคลอไรด์
เป็นผงผลึกสีขาว

นัมซาริ

NAMZARIC จัดทําเป็นแคปซูลสําหรับการบริหารช่องปาก ซึ่งประกอบด้วย 14 mg memantine hydrochloride 
extended-release และ donepezil hydrochloride 10 มก. (14 มก./10 มก.) หรือ 28 มก. memantine 
hydrochloride extended-release และ donepezil hydrochloride 10 มก. (28 มก. / 10 มก.)
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ปริมาณทั้งหมดของ NAMZARIC มีส่วนผสมทีไ่ม่ใช้งานต่อไปนี:้ นํ้าตาลทรงกลม, โพวิโดน, แป้งโรยตัว, 
hypromellose, โพลเีอทิลีนไกลคอล, เอทิลเซลลูโลส, กรดโอเลอิก, ไตรกลีเซอไรด์สายกลาง, แลคโตสโมโน
ไฮเดรต, เซลลูโลส microcrystalline, แป้งข้าวโพด, ซิลิคอนไดออกไซด์คอลลอยด์ และแมกนีเซียมสเตียเรต 
แคปซูลเจลาตินชนิดแข็งประกอบด้วยไททาเนียมไดออกไซด์ เจลาติน เคลือบครั่ง และเหล็กออกไซด์สีดํา สารให้สี
ได้แก่ FD&C Blue 1 (28 มก./10 มก.) และ FD&C Blue 1 และเหล็กออกไซด์สีเหลือง (14 มก./10 มก.)

12 เภสัชวิทยาคลินิก

12.1 กลไกการออกฤทธิ์

แคปซูล NAMZARIC มีสองยาที่ได้รับการอนุมัติ ได้แก่ memantine hydrochloride 
extendedrelease และ donepezil hydrochloride ยาแต่ละชนิดมีสมมติฐานว่ามีกลไกในโรคอัลไซเม
อรต์่างกัน

เมมันไทน์

การกระตุ้นอย่างต่อเนื่องของตัวรับ NMDA ของระบบประสาทส่วนกลางโดยการกระตุ้นกรดอะมิโนกลูตาเมต
ได้รับการตั้งสมมติฐานว่ามีส่วนทําให้เกิดอาการของโรคอัลไซเมอร์ Memantine ถูกสมมุติฐานว่าจะใชผ้ลการ
รักษาผ่านการกระทําของมันในฐานะตัวรับ NMDA รีเซพเตอร์ที่มคีวามสัมพันธ์กันในระดับตํ่าถึงปานกลางที่
ไม่มีการแข่งขัน (ช่องเปิด) ซึ่งผูกกับช่องไอออนบวกที่ดําเนินการโดยตัวรับ NMDA อย่างพิเศษ ไม่มีหลักฐาน
ว่าเมมันไทน์ป้องกันหรือชะลอการเสื่อมของระบบประสาทในผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์

โดเนเปซิล

ทฤษฎปีัจจุบันเกี่ยวกับการเกิดโรคของสัญญาณและอาการของโรคอัลไซเมอร์มีสาเหตุมาจากการขาดสารสื่อ
ประสาท cholinergic Donepezil ไดร้ับการสันนิษฐานว่าจะใชผ้ลการรักษาโดยการเพิ่มการทํางานของ 
cholinergic ทําไดโ้ดยการเพิ่มความเข้มข้นของอะเซทิลโคลีนในระบบประสาทส่วนกลางผ่านการยับยั้งการไฮ
โดรไลซิสแบบย้อนกลับได้ด้วยอะเซทิลโคลีนเอสเตอเรส ไม่มีหลักฐานว่า Donepezil ป้องกันหรือชะลอการ
เสื่อมของระบบประสาทในผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์

12.3 เภสัชจลนศาสตร์

นัมซาริ

NAMZARIC มีชีวสมมูลกับการบริหารร่วมกันของเมมานไทน์ไฮโดรคลอไรด์แบบขยายเดี่ยวและโดเนเป
ซิลไฮโดรคลอไรด์

การเปิดรับแสง (AUC และ Cmax) ของ memantine และ donepezil หลังการให้ยา NAMZARIC ใน
สภาวะที่เลี้ยงหรืออดอาหารมีความคล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ การไดร้ับเมมานไทนแ์ละโดเปซิลหลังจากการ
บริหาร NAMZARIC ในรูปแบบแคปซูลหรือแคปซูลทีไ่ม่บุบสลายทีโ่รยบนซอสแอปเปิล้มีความคล้ายคลึงกัน
ในคนทีม่ีสุขภาพดี

เมมันไทน์ ไฮโดรคลอไรด์
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เมแมนไทน์ถูกดูดซึมได้ดีหลังการให้ยาทางปาก และมีเภสัชจลนศาสตร์เชิงเส้นตลอดช่วงขนาดยาที่ใชใ้นการ
รักษา มันถูกขับออกมาอย่างเด่นชัดในปัสสาวะโดยไม่มกีารเปลี่ยนแปลงและมีครึ่งชีวิตการกําจัดขั้วประมาณ 
60-80 ชั่วโมง ในการศึกษาเปรียบเทียบเมแมนไทน์ไฮโดรคลอไรด์ที่ปล่อยยา 28 มก. วันละครั้ง กับเมมานไทน์ 
ไฮโดรคลอไรด์ 10 มก. วันละสองครั้งmaxและAUC0-24

ค่าเพิ่มขึ้น 48% และ 33% สําหรับสูตรการให้ยาที่มีการปลดปล่อยเมมานไทน์ไฮโดรคลอไรดแ์บบขยาย 
ตามลําดับ

การดูดซึม

หลังจากได้รับเมมานไทน์ ไฮโดรคลอไรด์แบบขยายหลายครั้ง ความเข้มข้นสูงสุดของเมแมนไทน์จะเกิดขึ้น
ประมาณ 9-12 ชั่วโมงหลังการให้ยา ไม่มคีวามแตกต่างในการดูดซึมของเมมานไทน์ ไฮโดรคลอไรดแ์บบยืด
เวลาออกเมื่อแคปซูลถูกนําไปใชเ้หมือนเดิมหรือเมื่อเนื้อหาถูกโรยบนซอสแอปเปิ้ล

หลังจากการให้ยาครั้งเดียว ไม่มีความแตกต่างในการไดร้ับเมมานไทน์ ขึ้นอยู่กับ Cmaxหรือ AUC สําหรับเม
มานไทน์ไฮโดรคลอไรด์แบบขยายเวลาเมื่อใหผ้ลิตภัณฑย์ากับอาหารหรือในขณะท้องว่าง อย่างไรก็ตาม ความ
เข้มข้นสูงสุดของพลาสมาในพลาสมาจะเกิดขึ้นได้ประมาณ 18 ชั่วโมงหลังการให้ยากับอาหาร เทียบกับ
ประมาณ 25 ชั่วโมงหลังการให้ยาในขณะท้องว่าง

การกระจาย

ปริมาตรเฉลี่ยของการกระจายเมมานไทน์คือ 9-11 ลิตร/กก. และโปรตีนในพลาสมาจับกับโปรตีนตํ่า (45%)

เมแทบอลิซึม

Memantine ผ่านการเผาผลาญของตับบางส่วน ระบบเอนไซม์ CYP450 microsomal ในตับไมไ่ด้มี
บทบาทสําคัญในการเผาผลาญเมมไทน์

การกําจัด

เมแมนไทน์ถูกขับออกทางปัสสาวะอย่างเด่นชัดโดยไม่เปลี่ยนแปลง และมีครึ่งชีวิตการกําจัดเมมานไทน์ประมาณ 
60-80 ชั่วโมง ประมาณ 48% ของยาทีใ่ช้จะถูกขับออกทางปัสสาวะไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนทีเ่หลือจะถูกแปลงเป็น
หลักเป็นสารเมตาโบไลตท์ี่มีขั้วสามชนิดซึ่งมีกิจกรรมที่เป็นปฏิปักษ์กับตัวรับ NMDA น้อยที่สุด: คอนจูเกต N-
glucuronide, 6-hydroxy memantine และ
1-nitroso-deaminated memantine ปริมาณยาที่ให้ทั้งหมด 74% จะถูกขับออกมาเป็นผลรวมของยา
หลักและคอนจูเกต N-glucuronide การล้างไตเกี่ยวข้องกับการหลั่งของท่อทีใ่ช้งานซึ่งควบคุมโดยการดูดซึม
ซํ้าของท่อทีข่ึ้นกับค่า pH

เภสัชจลนศาสตร์ในประชากรพิเศษ

การด้อยค่าของไต

เภสัชจลนศาสตร์ของ Memantine ได้รับการประเมินหลังจากไดร้ับยา memantine hydrochloride 
ขนาด 20 มก. ใน 8 คนที่มคีวามบกพร่องทางไตเล็กน้อย (creatinine clearance, CLcr,
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> 50 - 80 มล. / นาที), 8 คนที่มภีาวะไตวายปานกลาง (CLcr 30 - 49 mL / นาท)ี, 7 คนทีม่ีภาวะไตวายรุนแรง 
(CLcr 5 - 29 mL / นาที) และ 8 คนทีม่ีสุขภาพดี (CLcr > 80 mL / นาที) ให้ใกล้เคียงกันมากที่สุดตามอายุ นํ้า
หนัก และเพศ กับผูท้ีม่ีความบกพร่องทางไต หมายถึง AUC0-∞เพิ่มขึ้น 4%, 60% และ 115% ในอาสาสมัครที่มี
ความบกพร่องทางไตเล็กน้อยปานกลางและรุนแรงตามลําดับเมื่อเทียบกับคนทีม่ีสุขภาพดี ระยะการกําจัดครึ่ง
ชีวิตเพิ่มขึ้น 18%, 41% และ 95% ในอาสาสมัครทีม่ีความบกพร่องทางไตเล็กน้อย ปานกลาง และรุนแรง ตาม
ลําดับ เมื่อเทียบกับคนที่มสีุขภาพดี[ดูการให้ยาและการบริหาร (2.3) และการใช้ในประชากรเฉพาะ (8.6)].

การด้อยค่าของตับ

เภสัชจลนศาสตรข์อง Memantine ได้รับการประเมินหลังจากไดร้ับยารับประทานขนาด 20 มก. ใน 8 คนทีม่ี
ความบกพร่องทางตับในระดับปานกลาง (Child-Pugh Class B, คะแนน 7-9) และ 8 คนทีม่ีอายุ เพศ และนํ้า
หนักที่เข้าคู่กับ วิชาที่มีความบกพร่องทางตับ ไม่มกีารเปลี่ยนแปลงในการเปิดรับเมมานไทน์ (อิงจาก Cmaxและ 
AUC) ในผูป้่วยที่มีความบกพร่องทางตับในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่มสีุขภาพดี อย่างไรก็ตาม 
ระยะครึ่งชีวิตที่กําจัดขั้วได้เพิ่มขึ้นประมาณ 16% ในอาสาสมัครที่มีความบกพร่องของตับในระดับปานกลางเมื่อ
เปรียบเทียบกับคนที่มสีุขภาพดี ไมไ่ด้รับการประเมินเภสัชจลนศาสตร์ของ memantine ในผู้ป่วยที่มีความ
บกพร่องทางตับอย่างรุนแรง

เพศ

หลังจากไดร้ับ memantine hydrochloride 20 มก. วันละหลายครั้ง ผู้หญิงจะไดร้ับสัมผัสที่สูงกว่าผู้ชาย
ประมาณ 45% แต่ไม่มีความแตกต่างในการรับสัมผัสเมื่อคํานึงถึงนํ้าหนักตัว

ผู้สูงอายุ

เภสัชจลนศาสตร์ของ memantine ในเด็กและผู้สูงอายุมีความคล้ายคลึงกัน

ปฏิกิริยาระหว่างยากับยา

ใช้ร่วมกับสารยับยั้งโคลนีเอสเตอเรส

การใช้ยา memantine ร่วมกับสารยับยั้ง AChE donepezil hydrochloride ไม่ส่งผลต่อเภสัชจลนศาสตร์
ของสารทั้งสองชนิด นอกจากนี้ memantine ไม่ส่งผลต่อการยับยั้ง AChE โดย Donepezil ในการศึกษาทาง
คลินิกที่มีการควบคุมเป็นเวลา 24 สัปดาหใ์นผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ระดับปานกลางถึงรุนแรง เหตุการณไ์ม่
พึงประสงค์ที่สังเกตได้จากการใช้ยาเมแมนไทน์ทีป่ลดปล่อยทันทีและโดเพซิลมีความคล้ายคลึงกับยาโดเพซิล
เพียงอย่างเดียว

ผลของเมมันไทนต์่อเมแทบอลิซึมของยาอื่น

ในหลอดทดลองการศึกษาที่ดําเนินการกับพื้นผิวเครื่องหมายของเอนไซม์ CYP450 (CYP1A2, -2A6, -2C9,
- 2D6, -2E1, -3A4) แสดงการยับยั้งเอนไซมเ์หล่านีน้้อยที่สุดโดยเมมานไทน์ นอกจากนี,้ในหลอดทดลอง การ
ศึกษาระบุว่าทีค่วามเข้มข้นที่สูงกว่าที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ เมแมนไทน์ไมก่ระตุ้นไซโตโครม P450 ไอโซไซม์ 
CYP1A2, -2C9, -2E1 และ -3A4/5 คาดว่าไม่มปีฏิกิริยาทางเภสัชจลนศาสตร์กับยาทีเ่ผาผลาญโดยเอนไซม์
เหล่านี้
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การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ประเมินศักยภาพของเมมานไทน์ในการมีปฏิสัมพันธ์กับวาร์ฟารินและบโูพรพิออน 
เมแมนไทน์ไม่ส่งผลต่อเภสัชจลนศาสตร์ของบโูพรพอิอน CYP2B6 หรือเมแทบอไลต์ไฮดรอกซบีูโพรพอิอน 
นอกจากนี้ เมมานไทน์ไมส่่งผลต่อเภสัชจลนศาสตรห์รือเภสัชพลศาสตร์ของวาร์ฟารินตามที่ประเมินโดย 
prothrombin INR

ผลของยาอื่นต่อเมมานไทน์

เมมานไทน์ถูกขับออกจากไตอย่างเด่นชัด และยาทีเ่ป็นสารตั้งต้นและ/หรือสารยับยั้งของระบบ CYP450 ไม่
คาดว่าจะเปลี่ยนแปลงเภสัชจลนศาสตร์ของเมมานไทน์ บโูพรพิออนขนาดเดียวไม่ส่งผลต่อเภสัชจลนศาสตร์
ของเมมานไทนใ์นสภาวะคงตัว

ยาทีถู่กกําจัดโดยกลไกการทํางานของไต

เนื่องจากเมแมนไทน์ถูกกําจัดออกไปบางส่วนโดยการหลั่งในท่อ การใช้ยาร่วมกันที่ใชร้ะบบแคตไอออนของไต
เดียวกัน ซึ่งรวมถึงไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ (HCTZ), ไตรแอมเทอรีน (TA), เมตฟอร์มิน, ซิเมทิดีน, รานิทิดนี, ควิ
นิดีน และนิโคติน อาจส่งผลให้ระดับพลาสมาเปลี่ยนแปลง ของตัวแทนทั้งสอง อย่างไรก็ตาม การใช้ยา 
memantine hydrochloride และ HCTZ/TA ร่วมกันไมส่่งผลต่อการดูดซึมของ memantine หรือ TA 
และการดูดซึมของ HCTZ ลดลง 20% นอกจากนี้ การให้ memantine hydrochloride ร่วมกับยา 
antihyperglycemic Glucovance-(glyburide และ metformin hydrochloride) ไม่ส่งผลต่อเภสัช
จลนศาสตร์ของ memantine, metformin และ glyburide นอกจากนี้ memantine ไม่ไดป้รับเปลี่ยนผล
การลดระดับนํ้าตาลในเลือดของ Glucovance-ซึ่งบ่งชี้ว่าไม่มปีฏิกิริยาทางเภสัชพลศาสตร์

ยาทีม่ีพันธะกับโปรตีนในพลาสมาสูง

เนื่องจากโปรตีนในพลาสมาจับกับเมแมนไทน์ตํ่า (45%) ปฏิกิริยากับยาที่มีพันธะกับโปรตีนในพลาสมาสูง เช่น 
วาร์ฟาริน และดิจอกซิน ไมน่่าจะเป็นไปได้

โดเนเปซิล ไฮโดรคลอไรด์

เภสัชจลนศาสตรข์อง Donepezil เป็นเส้นตรงในช่วงขนาดยา 1-10 มก. ให้วันละครั้ง อัตราและระดับการ
ดูดซึมของยาเม็ด Donepezil ไฮโดรคลอไรด์ไมไ่ด้รับอิทธิพลจากอาหาร

Donepezil ถูกดูดซึมด้วยการดูดซึมทางปากสัมพัทธ์ 100% และถึงความเข้มข้นในพลาสมาสูงสุดใน 
3 ถึง 4 ชั่วโมง

ค่าครึ่งชีวิตในการกําจัดของ Donepezil อยู่ทีป่ระมาณ 70 ชั่วโมง และค่าล้างพลาสมาเฉลี่ย (Cl/F) คือ 0.13 
– 0.19 ลิตร/ชม./กก. หลังจากให้ยาหลายครั้ง โดเนเปซิลจะสะสมในพลาสมา 4-7 เท่า และถึงสภาวะคงตัว
ภายใน 15 วัน ปริมาณการกระจายในสภาวะคงตัวคือ 12 - 16 ลิตร/กก. Donepezil จับกับโปรตีนในพลาสมา
ของมนุษย์ประมาณ 96% ส่วนใหญ่จับกับอัลบูมิน (ประมาณ 75%) และไกลโคโปรตีนอัลฟา-1-กรด (ประมาณ 
21%) ในช่วงความเข้มข้น 2-1000 นาโนกรัม/มล.

Donepezil ถูกขับออกทางปัสสาวะโดยไม่บุบสลายและถูกเผาผลาญอย่างกว้างขวางไปยังสารเมตาโบไลต์
หลัก 4 ชนิด ซึ่งทราบกันดีว่ามีอยู่ 2 ชนิดที่ออกฤทธิ์ และเมแทบอไลตย์่อยจํานวนหนึ่ง ซึ่งไม่ไดร้ะบุทั้งหมด 
Donepezil ถูกเผาผลาญโดย CYP 450 isoenzymes 2D6 และ 3A4 และ
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ผ่านการกลูโคโรไนเดชนั หลังการบริหารของ14Donepezil ทีต่ิดฉลาก C ซึ่งเป็นกัมมันตภาพรังสีในพลาสมาซึ่ง
แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของขนาดยาทีใ่ห้ โดยส่วนใหญเ่ป็นยา Donepezil ที่ไม่บุบสลาย (53%) และ 6-O-
desmethyl donepezil (11%) ซึ่งได้รับรายงานว่ายับยั้ง AChE ให้เหมือนเดิม ขอบเขตเป็น donepezilใน
หลอดทดลองและพบในพลาสมาทีค่วามเข้มข้นประมาณ 20% ของโดเนเปซิล ประมาณ 57% และ 15% ของ
กัมมันตภาพรังสทีั้งหมดถูกกู้คืนในปัสสาวะและอุจจาระ ตามลําดับ ในช่วง 10 วัน ในขณะที่ 28% ยังไม่ฟื้นตัว 
โดยประมาณ 17% ของขนาดโดสโดเปซิลทีไ่ด้รับการกู้คืนในปัสสาวะเป็นยาทีไ่ม่เปลี่ยนแปลง การตรวจสอบผล
ของยีน CYP2D6 ในผู้ป่วยอัลไซเมอร์พบว่าค่าการกวาดล้างในกลุ่มย่อยของยีน CYP2D6 แตกต่างกัน เมื่อ
เทียบกับเมแทบอลซิึมที่กว้างขวาง เมแทบอลิซึมทีไ่ม่ดีมกีารกวาดล้างทีช่้าลง 31.5% และเมแทบอลิซึมทีร่วดเร็ว
เป็นพิเศษมีการกวาดล้างเร็วขึ้น 24% ผลลัพธ์เหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า CYP2D6 มีบทบาทสําคัญในการเผาผลาญของ 
Donepezil

การด้อยค่าของไต

ในการศึกษาผู้ป่วยไตวายระดับปานกลางถึงรุนแรง 11 ราย (CLcr < 18 mL/min/ 1.73 m2) การกวาด
ล้างของ donepezil hydrochloride ไมแ่ตกต่างจากอาสาสมัครสุขภาพดอีายุ 11 คนและเพศทีเ่หมาะสม

โรคตับ

ในการศึกษาผู้ป่วยโรคตับแข็งจากแอลกอฮอล์จํานวน 10 ราย การกวาดล้างของ donepezil 
hydrochloride ลดลง 20% เมื่อเทียบกับ 10 คนทีม่สีุขภาพดอีายุและเพศทีเ่ข้าคู่กัน

อายุ

ไม่มีการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์อย่างเป็นทางการเพื่อตรวจสอบความแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับอายุในเภสัช
จลนศาสตร์ของ Donepezil ไฮโดรคลอไรด์ การวิเคราะห์ทางเภสัชจลนศาสตรข์องประชากรชี้ให้เห็นว่าการ
กวาดล้างของ Donepezil ในผู้ป่วยลดลงเมื่ออายุมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่มีอายุ 65 ปี ผู้ที่มีอายุ 90 ปี
มกีารกวาดล้างลดลง 17% ในขณะทีผู่้ที่มีอายุ 40 ปมีีการกวาดล้างเพิ่มขึ้น 33% ผลกระทบของอายตุ่อการก
วาดล้าง Donepezil อาจไม่มคีวามสําคัญทางคลินิก

เพศและเชื้อชาติ

ไม่มีการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ทีเ่ฉพาะเจาะจงเพื่อตรวจสอบผลของเพศและเชื้อชาติต่อการจําหน่ายโดเนเป
ซิลไฮโดรคลอไรด์ อย่างไรก็ตาม การวิเคราะหเ์ภสัชจลนศาสตร์ย้อนหลังและการวิเคราะห์เภสัชจลนศาสตรข์อง
ประชากรของความเข้มข้นของโดเนเปซิลในพลาสมาทีว่ัดในผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ บ่งชีว้่าเพศและเชื้อชาติ (ชาว
ญี่ปุ่นและชาวผิวขาว) ไม่ส่งผลต่อการขจัดโดเนเปซิลไฮโดรคลอไรด์ในระดับทีส่ําคัญ

นํ้าหนักตัว

มคีวามสัมพันธ์กันระหว่างนํ้าหนักตัวและการกวาดล้าง ในช่วงนํ้าหนักตัวจาก 50 กก. เป็น 110 กก. ระยะห่าง
เพิ่มขึ้นจาก 7.77 ลิตร/ชม. เป็น 14.04 ลิตร/ชม. โดยมีค่า 10 ลิตร/ชม. สําหรับบุคคล 70 กก.
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ปฏิกิริยาระหว่างยากับยา

ผลของ Donepezil hydrochloride ต่อการเผาผลาญของยาอื่น ๆ

ไม่ในร่างกายการทดลองทางคลินิกได้ตรวจสอบผลของ donepezil hydrochloride ต่อการขจัดยาทีเ่ผาผลาญโดย 
CYP3A4 (เช่น cisapride, terfenadine) หรือโดย CYP2D6 (เช่น imipramine) อย่างไรก็ตาม,ในหลอดทดลองการ
ศึกษาแสดงอัตราการจับกับเอนไซม์เหล่านีต้ํ่า (ค่าเฉลี่ย Ki ประมาณ 50-130 ไมโครโมลาร)์ ซึ่งเมื่อพิจารณาความเข้มข้น
ในพลาสมาในการรักษาของโดเนเปซิล (164 นาโนโมลาร์) บ่งชี้ว่ามีโอกาสน้อยทีจ่ะเกิดการรบกวน ขึ้นอยูก่ับในหลอด
ทดลองการศึกษา Donepezil แสดงหลักฐานเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยของการยับยั้ง CYP2B6, CYP2C8 และ 
CYP2C19 โดยตรงทีค่วามเข้มข้นที่เกี่ยวข้องทางคลินิก

ไม่ทราบว่าโดเนเปซิลไฮโดรคลอไรด์มีศักยภาพในการเหนี่ยวนําเอนไซมห์รือไม่ การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์
อย่างเป็นทางการได้ประเมินศักยภาพของ donepezil hydrochloride สําหรับการมีปฏิสัมพันธ์กับ 
theophylline, cimetidine, warfarin, digoxin และ ketoconazole ไมพ่บผลของ donepezil 
hydrochloride ต่อเภสัชจลนศาสตร์ของยาเหล่านี้

ผลของยาอื่นต่อการเผาผลาญของ Donepezil hydrochloride

ผลเพียงเล็กน้อยของสารยับยั้ง CYP2D6 ถูกระบุในการวิเคราะห์ทางเภสัชจลนศาสตรข์องประชากรของความ
เข้มข้นของโดเนเปซิลในพลาสมาที่วัดในผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ การกวาดล้าง Donepezil ลดลงประมาณ 
17% ในผู้ป่วยทีไ่ดร้ับยา 10 หรือ 23 มก. ร่วมกับตัวยับยั้ง CYP2D6 ทีรู่้จัก ผลลัพธ์นีส้อดคล้องกับข้อสรุปที่
ว่า CYP2D6 เป็นวิถีเมแทบอลซิึมของ Donepezil

การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์อย่างเป็นทางการแสดงให้เห็นว่าการเผาผลาญของ donepezil hydrochloride ไม่
ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญจากการใช้ digoxin หรือ cimetidine พร้อมกัน

หนึ่งในหลอดทดลองจากการศึกษาพบว่า Donepezil ไม่ใช่สารตั้งต้นของ P-glycoprotein

ยาที่มีพันธะกับโปรตีนในพลาสมาสูง

ได้ทําการศึกษาการเคลื่อนย้ายยาแล้วในหลอดทดลองระหว่างยาที่มีพันธะผูกพันสูงนี้ (96%) กับยาอื่นๆ เช่น ฟูโรเซ
ไมด์ ดิจอกซิน และวาร์ฟาริน โดเนเปซิล ไฮโดรคลอไรด์ที่ความเข้มข้น 0.3-10 ไมโครกรัม/มิลลิลิตรไม่มีผลต่อการจับ
ตัวของ furosemide (5 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร), ดิจอกซิน (2 นาโนกรัม/มิลลิลิตร) และวาร์ฟาริน (3 ไมโครกรัม/
มิลลิลิตร) กับอัลบูมินของมนุษย์ ในทํานองเดียวกัน การผูกมัดของ donepezil hydrochloride กับ albumin 
ของมนุษย์ไม่ได้รับผลกระทบจาก furosemide, digoxin และ warfarin

13 พิษวิทยาที่ไม่ใช่ทางคลินิก

13.1 การก่อมะเร็ง การกลายพันธุ์ การด้อยค่าของภาวะเจริญพันธุ์

เมมันไทน์

ไม่มหีลักฐานการก่อมะเร็งในการศึกษาทางปากเป็นเวลา 113 สัปดาห์ในหนูทดลองในปริมาณที่สูงถึง
40 มก./กก./วัน (7 เท่าของขนาดยาเมแมนไทน์ที่ขนาดยาสูงสุดที่แนะนําสําหรับคน (MRHD) ของนัมซาริก (28 
มก./10 มก.] ต่อมก.2พื้นฐาน) นอกจากนีย้ังไม่มหีลักฐานการก่อมะเร็งใน
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หนูทีไ่ด้รับยาทางปากสูงถึง 40 มก./กก./วัน เป็นเวลา 71 สัปดาห์ ตามด้วย 20 มก./กก./วัน (14 และ 7 เท่า
ของ MRHD ในมก.2ตามลําดับ) จนถึง 128 สัปดาห์

Memantine ไม่มีหลักฐานว่ามีศักยภาพในการเป็นพิษต่อพันธุกรรมเมื่อประเมินในในหลอดทดลอง
S. typhimuriumหรืออี. โคไลการทดสอบการกลายพันธุ์แบบย้อนกลับ anในหลอดทดลองการทดสอบความคลาดเคลื่อนของโครโมโซมใน
เซลล์ลิมโฟไซต์ของมนุษย์ในร่างกายการทดสอบทางเซลล์พันธุศาสตร์สําหรับความเสียหายของโครโมโซมในหนูและในร่างกายการทดสอบ
ไมโครนิวเคลียสของเมาส์ ผลลัพธม์ีความชัดเจนในในหลอดทดลองการทดสอบการกลายพันธุ์ของยีนโดยใชเ้ซลล์ V79 หนูแฮมสเตอร์จีน

ไม่พบการด้อยค่าของภาวะเจริญพันธุ์หรือประสิทธิภาพการสืบพันธุใ์นหนูทีไ่ดร้ับยาสูงถึง 18 มก./กก./วัน (6 
เท่าของขนาดเมมานไทน์ที่ MRHD ของ NAMZARIC ในมก.2โดยการรับประทานตั้งแต่ 14 วันก่อนผสมพันธุ์
จนถึงการตั้งครรภ์และระยะให้นมบุตรในเพศหญิง หรือเป็นเวลา 60 วันก่อนการผสมพันธุ์ในเพศชาย

โดเนเปซิล

ไม่พบหลักฐานของศักยภาพในการก่อมะเร็งในการศึกษาสารก่อมะเร็งในระยะเวลา 88 สัปดาห์ของโดเนเปซิลที่ดําเนิน
การในหนูทดลองในขนาดรับประทานสูงถึง 180 มก./กก./วัน (ประมาณ 90 เท่าของขนาดยาโดเนเปซิลที่ MRHD 
ของ NAMZARIC ในมก.2พื้นฐาน) หรือในการศึกษาการก่อมะเร็งเป็นเวลา 104 สัปดาห์ในหนูทดลองที่ปริมาณรับ
ประทานสูงสุด 30 มก./กก./วัน (ประมาณ 30 เท่าของขนาดยาโดเนเปซิลที่ MRHD ของ NAMZARIC ในหน่วยมก.
2พื้นฐาน)

Donepezil เป็นลบในแบตเตอรี่ของการทดสอบความเป็นพิษต่อยีน (ในหลอดทดลองการกลายพันธุ์แบบย้อนกลับของแบคทีเรีย, ใน
หลอดทดลองมะเร็งต่อมนํ้าเหลืองของเมาส์tk,ในหลอดทดลองความผิดปกติของโครโมโซมและในร่างกายไมโครนิวเคลียสของหนู)

โดเนเปซิลไม่มีผลต่อภาวะเจริญพันธุ์ในหนูทีร่ับประทานในปริมาณสูงถึง 10 มก./กก./วัน (ประมาณ 10 เท่า
ของขนาดยาโดเนเปซิลที่ MRHD ของ NAMZARIC ในมก./ม.2พื้นฐาน) เมื่อให้ยาแก่ตัวผู้และตัวเมียก่อนและ
ระหว่างการผสมพันธุ์และต่อเนื่องในเพศหญิงผ่านการฝัง

13.2 พิษวิทยาของสัตว์และ/หรือเภสัชวิทยา

รอยโรคของเส้นประสาทที่เหนี่ยวนําโดยเมมันไทน์ (vacuolation และ necrosis) ในเซลลห์ลายขั้วและ
เซลล์เสี้ยมในชั้นคอร์เทกซ์ III และ IV ของ cingulate หลังและ retrosplenial neocortices ในหนแูรท 
คล้ายกับที่ทราบกันว่าเกิดขึ้นในสัตว์ฟันแทะทีไ่ด้รับยาตัวรับ NMDA ปฏิปักษ์ตัวอื่น พบรอยโรคหลังจากฉีด
เมมานไทน์เพียงครั้งเดียว ในการศึกษาทีห่นูได้รับเมมานไทน์ในขนาดรับประทานทุกวันเป็นเวลา 14 วัน 
ปริมาณทีไ่ม่มีผลต่อการเกิดเนื้อร้ายในเซลลป์ระสาทคือ 4 เท่าของขนาดเมแมนไทน์ที่ MRHD ของ 
NAMZARIC ในขนาดมิลลิกรัม/เมตร2พื้นฐาน

ในการศึกษาความเป็นพิษต่อระบบประสาทแบบเฉียบพลันและแบบให้ซํ้าในหนเูพศเมีย การให้เมมานไทนแ์ละโดเนเป
ซิลในช่องปากร่วมกันส่งผลให้มีอุบัติการณ์ ความรุนแรง และการกระจายของความเสื่อมของระบบประสาทเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับเมมานไทน์เพียงอย่างเดียว ระดับที่ไม่มีผลกระทบของการรวมกันมีความสัมพันธ์กับการได้รับเมมาน
ไทน์ในพลาสมาและการรับยา Donepezil ทีเ่กี่ยวข้องทางคลินิก

ไม่ทราบความเกี่ยวข้องของการค้นพบนี้กับมนุษย์
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14 การศึกษาทางคลินิก

ประสิทธิผลของ NAMZARIC ในการรักษาผูป้่วยโรคอัลไซเมอร์ระดับปานกลางถึงรุนแรงไดร้ับการจัดตั้งขึ้น
โดยแสดงให้เห็นถึงความสมมูลของ NAMZARIC ร่วมกับ memantine hydrochloride extended 
release และ donepezil hydrochloride[ดูเภสัชวิทยาคลินิก (12.3)].

เมมันไทน์ ไฮโดรคลอไรด์

ประสิทธิภาพของ memantine hydrochloride Extended-release ในการรักษาผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์
ระดับปานกลางถึงรุนแรงเมื่อใช้ร่วมกับสารยับยั้ง acetylcholinesterase รวมทั้ง donepezil 
hydrochloride ขึ้นอยู่กับผลของการทดลองแบบ double-blind ทีไ่ดร้ับยาหลอก

การศึกษา 24 สัปดาหข์องเมมานไทน์ ไฮโดรคลอไรด์ Extended-Release

เป็นการศึกษาทางคลินิกแบบ double-blind แบบสุ่มในผู้ป่วยนอก 677 รายที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ระดับปาน
กลางถึงรุนแรง (วินิจฉัยโดยเกณฑ์ DSM-IV และเกณฑ์ NINCDS-ADRDA สําหรับ AD ด้วยคะแนนการ
ตรวจสภาพจิตขนาดเล็ก (MMSE) ≥ 3 และ ≤ 14 ที่การตรวจคัดกรอง และเส้นพื้นฐาน) ที่ได้รับการบําบัดด้วย
ตัวยับยั้ง acetylcholinesterase (AChEI) ในปริมาณทีค่งทีเ่ป็นเวลา 3 เดือนก่อนการตรวจคัดกรอง ผู้
ป่วยประมาณ 68% ได้รับ Donepezil เป็น AChEI อายเุฉลี่ยของผู้ป่วยที่เข้าร่วมการทดลองนี้คือ 76.5 ปี 
โดยอยู่ในช่วง 49-97 ปี ผู้ป่วยประมาณ 72% เป็นเพศหญิงและ 94% เป็นคนผิวขาว

ศึกษาผลการวัดผล

ประสิทธิผลของการปลดปล่อยเมมานไทน์ไฮโดรคลอไรด์แบบขยายได้รับการประเมินในการศึกษานีโ้ดยใช้
พารามิเตอรป์ระสิทธิภาพหลักร่วมของแบตเตอรี่เสื่อมสภาพอย่างรุนแรง (SIB) และความประทับใจจากการ
สัมภาษณ์จากการสัมภาษณ์ของแพทย์ (CIBIC-Plus)

ความสามารถของเมมานไทน์ไฮโดรคลอไรด์แบบขยายเวลาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการรับรูไ้ด้รับการประเมินด้วย
แบตเตอรี่เสื่อมสภาพรุนแรง (SIB) ซึ่งเป็นเครื่องมือหลายชิ้นที่ได้รับการตรวจสอบสําหรับการประเมินการทํางาน
ขององค์ความรู้ในผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมในระดับปานกลางถึงรุนแรง SIB จะตรวจสอบแง่มุมต่างๆ ของ
ประสิทธิภาพการรับรู้ ซึ่งรวมถึงองค์ประกอบของความสนใจ การปฐมนิเทศ ภาษา ความจํา ความสามารถด้านการ
มองเห็น การสร้าง การฝึกปฏิบัติ และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ช่วงการให้คะแนน SIB อยู่ระหว่าง 0 ถึง 100 โดย
คะแนนที่ตํ่ากว่าบ่งชีว้่ามีความบกพร่องทางสตปิัญญามากขึ้น

ความสามารถของ memantine hydrochloride Extended-release เพื่อสร้างผลทางคลินิกโดยรวมไดร้ับ
การประเมินโดยใช้ CIBIC-Plus จากการสัมภาษณต์ามการสัมภาษณ์ของแพทยท์ีต่้องใชข้้อมูลผู้ดูแลผู้ป่วย 
CIBIC-Plus ไม่ใชเ่ครื่องมือเดียวและไม่ใช่เครื่องมือมาตรฐานเช่น ADCS-ADL หรือ SIB การทดลองทางคลินิก
สําหรับยาทีใ่ช้ในการวิจัยได้ใช้รูปแบบ CIBIC ที่หลากหลาย โดยแต่ละรูปแบบมีความแตกต่างกันในด้านความลึก
และโครงสร้าง ด้วยเหตุนี้ ผลลัพธจ์าก CIBIC-Plus จึงสะท้อนถึงประสบการณ์ทางคลินิกจากการทดลองหรือ
การทดลองทีใ่ช้ และไม่สามารถเปรียบเทียบโดยตรงกับผลการประเมิน CIBIC-Plus จากการทดลองทางคลินิก
อื่นๆ CIBIC-Plus ทีใ่ช้ในการทดลองนี้เป็นเครื่องมือที่มีโครงสร้างโดยอิงจากการประเมินทีค่รอบคลุมทีก่าร
ตรวจวัดพื้นฐานและจุดเวลาที่ตามมาของสี่โดเมน:
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(รวมถึงกิจกรรมในชีวิตประจําวัน) ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรม เป็นการประเมินของแพทย์ผู้ชํานาญโดยใช้
มาตราส่วนที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว โดยพิจารณาจากการสังเกตของเขา/เธอในระหว่างการสัมภาษณ์กับผู้ป่วย 
ร่วมกับข้อมูลที่ผูดู้แลให้มาซึ่งคุ้นเคยกับพฤติกรรมของผู้ป่วยในช่วงเวลาที่กําหนด CIBIC-Plus จะไดร้ับคะแนน
ตามหมวดหมู่เจ็ดคะแนน โดยเริ่มจากคะแนน 1 คะแนน ซึ่งระบวุ่า "ปรับปรุงอย่างเห็นได้ชัด" เป็นคะแนน 4 
คะแนน ซึ่งระบุว่า "ไม่มกีารเปลี่ยนแปลง" เป็นคะแนน 7 ซึ่งระบุว่า "แย่ลง" CIBIC-Plus ไม่ได้รับการเปรียบ
เทียบโดยตรงอย่างเป็นระบบกับการประเมินที่ไม่ไดใ้ชข้้อมูลจากผู้ดูแลผู้ป่วย (CIBIC) หรือวิธีการระดับโลกอื่นๆ

ผลการเรียน

ในการศึกษานี้ ผู้ป่วย 677 รายไดร้ับการสุ่มเลือกให้เป็นหนึ่งใน 2 วิธีต่อไปนี:้ memantine 
hydrochloride extended-release 28 มก./วัน หรือยาหลอก ในขณะทีย่ังคงไดร้ับ AChEI (ทั้ง 
Donepezil, galantamine หรือ rivastigmine)

ผลกระทบต่อแบตเตอรี่เสื่อมสภาพอย่างรุนแรง (SIB)

รูปที่ 1 แสดงระยะเวลาสําหรับการเปลี่ยนแปลงจากเส้นพื้นฐานในคะแนน SIB สําหรับกลุ่มการรักษาสองกลุ่มที่เสร็จ
สิ้น 24 สัปดาหข์องการศึกษา ที่ 24 สัปดาห์ของการรักษา ค่าเฉลี่ยความแตกต่างในคะแนนการเปลี่ยนแปลง SIB 
สําหรับผู้ป่วยทีไ่ด้รับการรักษาด้วยยา memantine hydrochloride extended release 28 มก./AChEI (การ
รักษาแบบผสมผสาน) เทียบกับผูป้่วยทีไ่ด้รับยาหลอก/AChEI (การบําบัดด้วยยาเดี่ยว) เท่ากับ 2.6 หน่วย โดยใช้การ
วิเคราะห์ LOCF การบําบัดด้วยเมแมนไทน์ไฮโดรคลอไรด์แบบขยาย 28 มก./AChEI นั้นเหนือกว่ายาหลอก/AChEI 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
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รูปที่ 1: ระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงจากเส้นพื้นฐานในคะแนน SIB สําหรับผู้ป่วยทีเ่สร็จสิ้นการรักษา 24 
สัปดาห์

รูปที่ 2 แสดงเปอร์เซ็นต์สะสมของผู้ป่วยจากแต่ละกลุ่มการรักษาทีไ่ดร้ับการปรับปรุงอย่างน้อยในเกณฑ์
คะแนน SIB ที่แสดงบนแกน X เส้นโค้งแสดงว่าผู้ป่วยทั้งสองทีไ่ด้รับเมมานไทน์ ไฮโดรคลอไรด์ Extended-
release 28 มก./AChEI และยาหลอก/AChEI มีการตอบสนองที่หลากหลาย แต่เมแมนไทน์ ไฮโดรคลอไรด์ 
Extended-release
กลุ่ม 28 มก./AChEI มีแนวโน้มที่จะแสดงอาการดขีึ้นหรือลดลงน้อยลง
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รูปที่ 2: เปอร์เซ็นต์สะสมของผู้ป่วยทีเ่สร็จสิ้นการรักษาแบบ double-blind 24 สัปดาห์โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงที่ระบุจากค่าพื้นฐานในคะแนน SIB

ผลต่อแบตเตอรี่เสื่อมอย่างรุนแรง (SIB) ในกลุ่มย่อยของผู้ป่วยต่อการรักษาด้วย Donepezil ร่วมกัน

ประมาณ 68% ของผู้ป่วยสุ่มให้ได้รับเมมานไทน์ไฮโดรคลอไรดแ์บบขยายเวลา 28 มก. หรือยาหลอกไดร้ับยา
โดเพซิลที่การตรวจวัดพื้นฐานและตลอดการศึกษา ที่ 24 สัปดาห์ของการรักษา ในผู้ป่วยที่ไดร้ับการรักษาด้วย 
Donepezil ร่วมกัน ค่าเฉลี่ยความแตกต่างในคะแนนการเปลี่ยนแปลง SIB สําหรับผู้ป่วยทีไ่ดร้ับการรักษา
ด้วยยา memantine hydrochloride Extended-release 28 มก. เทียบกับผูป้่วยที่ไดร้ับยาหลอก (2.7 
หน่วย) ใกล้เคียงกับที่สังเกตได้ทั้งหมด ประชากรศึกษา (2.6 หน่วย)
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ผลของความประทับใจจากการสัมภาษณ์ตามการสัมภาษณ์ของแพทยต์่อปัจจัยป้อนเข้าของผู้ดูแลผู้ป่วยในการเปลี่ยนแปลง (CIBIC-Plus)

รูปที่ 3 แสดงระยะเวลาสําหรับคะแนน CIBIC-Plus สําหรับผู้ป่วยในสองกลุ่มการรักษาทีเ่สร็จสิ้น 24 สัปดาห์
ของการศึกษา ที่ 24 สัปดาหข์องการรักษา ค่าเฉลี่ยความแตกต่างในคะแนน CIBIC-Plus สําหรับผู้ป่วยทีไ่ด้
รับการรักษาด้วยยา memantine hydrochloride extended release 28 มก./AChEI เทียบกับผู้ป่วย
ที่ได้รับยาหลอก/AChEI เท่ากับ 0.3 หน่วย โดยใช้การวิเคราะห์ LOCF การบําบัดด้วยเมแมนไทน์ไฮโดรคลอ
ไรด์แบบขยาย 28 มก./AChEI นั้นเหนือกว่ายาหลอก/AChEI อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ

รูปที่ 3: ระยะเวลาของคะแนน CIBIC-Plus สําหรับผู้ป่วยที่เสร็จสิ้นการรักษา 24 สัปดาห์

รูปที่ 4 เป็นฮิสโตแกรมของการกระจายเปอร์เซ็นต์ของคะแนน CIBIC-Plus ที่ได้รับโดยผู้ป่วยที่ไดร้ับมอบ
หมายให้แต่ละกลุ่มการรักษาที่เสร็จสิ้นการรักษา 24 สัปดาห์
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รูปที่ 4: การกระจายการให้คะแนน CIBIC-Plus ในสัปดาหท์ี่ 24

ผลต่อ CIBIC-Plus ในกลุ่มย่อยของผู้ป่วยต่อการรักษาด้วย Donepezil ร่วมกัน

ผู้ป่วยประมาณ 68% สุ่มให้ได้รับเมมานไทน์ไฮโดรคลอไรดแ์บบขยายเวลา 28 มก. หรือยาหลอกได้รับยาโดเพซิล
ทีก่ารตรวจวัดพื้นฐานและตลอดการศึกษา ที่ 24 สัปดาห์ของการรักษา ในผู้ป่วยทีไ่ดร้ับ Donepezil ร่วมกัน ค่า
เฉลี่ยความแตกต่างในคะแนน CIBIC-Plus สําหรับผู้ป่วยทีไ่ด้รับการรักษาด้วยยา memantine 
hydrochloride ขนาด 28 มก. ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผู้ป่วยทีไ่ดร้ับยาหลอก (0.3 หน่วย) ใกล้เคียงกับที่สังเกต
ได้ทั้งหมด ประชากรศึกษา (0.3 หน่วย)

โดเนเปซิล ไฮโดรคลอไรด์

ประสิทธิผลของ donepezil hydrochloride ในการรักษาผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ขั้นรุนแรง ขึ้นอยู่กับผล
ของการทดลองสองครั้งที่ควบคุมด้วยยาหลอก

การศึกษา Donepezil Hydrochloride 6 เดือน

เป็นการศึกษาทางคลินิกแบบสุ่มตัวอย่างแบบปกปิดทั้งสองด้านทีค่วบคุมด้วยยาหลอกที่ดําเนินการในสวีเดน
ในผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเป็นโรคอัลไซเมอร์ทีม่แีนวโน้มหรือเป็นไปได้ ซึ่งวินิจฉัยโดยเกณฑ์ NINCDS-ADRDA 
และ DSM-IV, MMSE: ช่วง 1-10 ผู้ป่วยสองร้อยสี่สิบแปด (248) ทีเ่ป็นโรคอัลไซเมอร์ขั้นรุนแรงไดร้ับการสุ่ม
เลือกให้เป็น Donepezil hydrochloride หรือยาหลอก สําหรับผู้ป่วยที่สุ่มรับ Donpezil hydrochloride 
การรักษาเริ่มต้นที่ 5 มก. วันละครั้งเป็นเวลา 28 วันและ
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แล้วเพิ่มขึ้นเป็น 10 มก. วันละครั้ง เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรักษา 6 เดือน 90.5% ของผู้ป่วยที่ไดร้ับยา 
Donepezil ไฮโดรคลอไรด์ไดร้ับยา 10 มก./วัน อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยคือ 84.9 ปี โดยอยู่ในช่วง 59 ถึง 99 ผู้
ป่วยประมาณ 77% เป็นสตรี และ 23% เป็นผู้ชาย ผู้ป่วยเกือบทั้งหมดเป็นชาวคอเคเซียน AD ที่น่าจะเป็นไดร้ับ
การวินิจฉัยในผูป้่วยส่วนใหญ่ (83.6% ของผู้ป่วยที่ไดร้ับยา Donepezil ไฮโดรคลอไรด์และ 84.2% ของผู้
ป่วยที่ไดร้ับยาหลอก)

ศึกษาผลการวัดผล

ประสิทธิผลของการรักษาด้วย Donepezil ไฮโดรคลอไรด์ไดร้ับการประเมินโดยใชก้ลยุทธก์ารประเมินผลลัพธ์
แบบคู่ที่ประเมินการทํางานขององคค์วามรู้โดยใช้เครื่องมือทีอ่อกแบบมาสําหรับผู้ป่วยที่บกพร่องมากขึ้นและ
การทํางานโดยรวมผ่านการประเมินโดยผู้ดูแลผู้ป่วย การศึกษานีแ้สดงให้เห็นว่าผู้ป่วยทีไ่ด้รับ Donepezil 
hydrochloride มีการปรับปรุงอย่างมีนัยสําคัญในทั้งสองมาตรการเมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอก

ความสามารถของ Donepezil ไฮโดรคลอไรด์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการรับรู้ได้รับการประเมินด้วย SIB

ประเมินการทํางานในแต่ละวันโดยใช้กิจกรรมการศึกษาสหกรณ์โรคอัลไซเมอรด์ัดแปลงของสินค้าคงคลังใน
ชีวิตประจําวันสําหรับโรคอัลไซเมอร์รุนแรง (ADCS-ADL-severe) ADCS-ADLsevere ได้มาจากกิจกรรมการ
ศึกษาความร่วมมือด้านโรคอัลไซเมอร์ของรายการชีวิตประจําวัน ซึ่งเป็นชุดคําถามทีค่รอบคลุมเกี่ยวกับ ADL ที่
ใชใ้นการวัดความสามารถในการทํางานของผู้ป่วย รายการ ADL แต่ละรายการได้รับการจัดอันดับจากระดับ
สูงสุดของประสิทธิภาพทีเ่ป็นอิสระต่อการสูญเสียทั้งหมด ADCS-ADL-severe เป็นส่วนย่อยของ 19 รายการ 
ซึ่งรวมถึงการประเมินความสามารถของผู้ป่วยในการรับประทานอาหาร แต่งกาย อาบนํ้า ใช้โทรศัพท์ ไปไหนมา
ไหน (หรือเดินทาง) และทํากิจกรรมอื่นๆ ในชีวิตประจําวัน ได้รับการตรวจสอบสําหรับการประเมินผู้ป่วยที่มีภาวะ
สมองเสื่อมปานกลางถึงรุนแรง ADCS-ADL-severe มชี่วงการให้คะแนนตั้งแต่ 0 ถึง 54 ด้วยคะแนนทีต่ํ่า
กว่าบ่งชี้ว่ามีการด้อยค่าในการทํางานมากขึ้น ผู้วิจัยดําเนินการสินค้าคงคลังโดยการสัมภาษณ์ผูดู้แล ในการ
ศึกษานี้ เจ้าหน้าที่พยาบาล ซึ่งคุ้นเคยกับการทํางานของผู้ป่วย

ผลกระทบต่อ SIB

รูปที่ 5 แสดงระยะเวลาสําหรับการเปลี่ยนแปลงจากเส้นพื้นฐานในคะแนน SIB สําหรับกลุ่มการรักษาสอง
กลุ่มในช่วง 6 เดือนของการศึกษา ที่การรักษา 6 เดือน ค่าเฉลี่ยความแตกต่างในคะแนนการเปลี่ยนแปลง 
SIB สําหรับผูป้่วยที่ได้รับ Donepezil ไฮโดรคลอไรด์เทียบกับผู้ป่วยทีไ่ด้รับยาหลอกคือ 5.9 คะแนน การ
รักษาด้วย Donepezil hydrochloride ดีกว่ายาหลอกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
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รูปที่ 5 ระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงจากค่าพื้นฐานในคะแนน SIB สําหรับผู้ป่วยทีเ่สร็จสิ้นการรักษา 6 เดือน

รูปที่ 6 แสดงเปอร์เซ็นต์สะสมของผู้ป่วยจากแต่ละกลุ่มการรักษาสองกลุ่มทีไ่ด้รับการวัดการปรับปรุงคะแนน 
SIB ที่แสดงบนแกน X แม้ว่าผู้ป่วยทีไ่ดร้ับมอบหมายให้ใช้ยา Donepezil ไฮโดรคลอไรด์และยาหลอกมีการ
ตอบสนองที่หลากหลาย เส้นโค้งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มทีไ่ด้รับ Donepezil ไฮโดรคลอไรดม์ีแนวโน้มทีจ่ะแสดง
ประสิทธิภาพการรับรูท้ีด่ีขึ้น
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รูปที่ 6 เปอร์เซ็นต์สะสมของผู้ป่วยทีเ่สร็จสิ้นการรักษาแบบปกปิดทั้งสองด้านเป็นเวลา 6 เดือนโดยมีการ
เปลี่ยนแปลงเฉพาะจากค่าพื้นฐานในคะแนน SIB
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รูปที่ 7 ระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงจากค่าพื้นฐานในคะแนน ADCS-ADL-Severe สําหรับผู้ป่วยที่
เสร็จสิ้นการรักษา 6 เดือน

ผลกระทบต่อ ADCS-ADL-severe

รูปที่ 7 แสดงตัวอย่างระยะเวลาสําหรับการเปลี่ยนแปลงจากเส้นพื้นฐานในคะแนน ADCS-ADL-severe 
สําหรับผูป้่วยในสองกลุ่มการรักษาในช่วง 6 เดือนของการศึกษา หลังการรักษา 6 เดือน ค่าเฉลี่ยความแตก
ต่างในคะแนนการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงของ ADCS-ADL สําหรับผู้ป่วยที่ได้รับ Donepezil 
hydrochloride เทียบกับผู้ป่วยที่ได้รับยาหลอกเท่ากับ 1.8 คะแนน การรักษาด้วย Donepezil 
hydrochloride ดีกว่ายาหลอกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ

รูปที่ 8 แสดงเปอร์เซ็นต์สะสมของผู้ป่วยจากแต่ละกลุ่มการรักษาทีม่ีการเปลี่ยนแปลงที่ระบุจากคะแนนระดับ
ความรุนแรงของ ADCS-ADL ที่การตรวจวัดพื้นฐาน ในขณะทีผู่้ป่วยทั้งสองที่ได้รับ Donepezil ไฮโดร
คลอไรด์และยาหลอกมีการตอบสนองทีห่ลากหลาย เส้นโค้งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มที่ไดร้ับ Donepezil ไฮโดร
คลอไรด์มีแนวโน้มทีจ่ะลดลงหรือดีขึ้นเล็กน้อย
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รูปที่ 8 เปอร์เซ็นต์สะสมของผู้ป่วยทีเ่สร็จสิ้นการรักษาแบบปกปิดทั้งสองด้านเป็นเวลา 6 เดือนโดยมีการ
เปลี่ยนแปลงเฉพาะจากค่าพื้นฐานในคะแนน ADCS-ADL-Severe

การศึกษา Donepezil Hydrochloride ตลอด 24 สัปดาห์

ในการศึกษาแบบ randomized, double-blind, placebo-controlled study ทีด่ําเนินการในญี่ปุ่น ผู้ป่วย 
325 รายทีเ่ป็นโรคอัลไซเมอร์ขั้นรุนแรงได้รับ Donepezil hydrochloride ขนาด 5 มก./วัน หรือ 10 มก./วัน 
โดยให้ยาวันละครั้งหรือยาหลอก ผู้ป่วยทีสุ่่มรับการรักษาด้วย Donepezil hydrochloride จะต้องได้รับขนาด
ยาทีก่ําหนดโดยการไตเตรท เริ่มต้นที่ 3 มก./วัน และขยายระยะเวลาสูงสุด 6 สัปดาห์ ผู้ป่วยสองร้อยสี่สิบแปด
คน (248) เสร็จสิ้นการศึกษา โดยมีสัดส่วนของผู้ป่วยทีเ่สร็จสิ้นการศึกษาในแต่ละกลุ่มการรักษาใกล้เคียงกัน 
การวัดประสิทธิภาพเบื้องต้นสําหรับการศึกษานี้คือ SIB และ CIBIC-plus

ที่ 24 สัปดาห์ของการรักษา ความแตกต่างของการรักษาที่มีนัยสําคัญทางสถิติพบได้ระหว่างโดเนเปซิล ไฮโดร
คลอไรด์ขนาด 10 มก./วัน และยาหลอกทั้งในกลุ่ม SIB และ CIBIC-plus ปริมาณ Donepezil ไฮโดรคลอ
ไรด์ขนาด 5 มก./วัน แสดงให้เห็นความเหนือกว่าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับยาหลอกใน SIB แต่ไม่พบใน 
CIBIC-plus

16 วิธีการจัดหา/จัดเก็บและจัดการ

16.1 มีการจัดหาอย่างไร
14 มก. / 10 มก.: แคปซูลสเีขียวอ่อนทึบแสงพร้อมรอยประทับเรเดียล "FL 14/10" สีดํา 
ขวด 30:
ขวด 90:

NDC# 0456-1214-30
NDC# 0456-1214-90
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28 มก. / 10 มก.: แคปซูลสีนํ้าเงินทึบแสงพร้อมรอยประทับเรเดียล "FL 28/10" สี
ดํา ขวด 30:
ขวด 90:

NDC# 0456-1228-30
NDC# 0456-1228-90

16.2 การจัดเก็บและการจัดการ

เก็บที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (77 องศาฟาเรนไฮต์); ทัศนศึกษาอนุญาตระหว่าง 15 ° C ถึง 30 ° C (59 ° F และ 86 ° 
F)[ดูอุณหภูมิห้องที่ควบคุมโดย USP]. จ่ายในภาชนะทีท่นต่อแสงแน่นหนา ตามทีก่ําหนดไว้ใน USP

17 ข้อมูลการให้คําปรึกษาผู้ป่วย

แนะนําใหผู้้ป่วยอ่านฉลากผู้ป่วยทีไ่ด้รับการอนุมัติจาก FDA (ข้อมูลผู้ป่วย).

ข้อมูลการใหย้า
• แนะนําใหผู้้ป่วยและผู้ดูแลใช้ NAMZARIC วันละครั้งตามที่กําหนด[ดกูารให้ยาและการบริหาร (2.1)].

• หากผูป้่วยไม่ไดร้ับ NAMZARIC เพียงครั้งเดียว ผู้ป่วยรายนั้นไมค่วรเพิ่มเป็นสองเท่าในขนาดต่อไป 
ควรให้ยาต่อไปตามกําหนด[ดูการให้ยาและการบริหาร (2.1)].

• แนะนําผูป้่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยว่าควรกลืนแคปซูล NAMZARIC ทั้งหมด หรืออาจเปิดแคปซูล 
NAMZARIC และโรยบนซอสแอปเปิ้ลและควรบริโภคเนื้อหาทั้งหมด ไม่ควรแบ่งแคปซูล เคี้ยว หรือ
บดแคปซูล เตือนผู้ป่วยและผู้ดูแลอย่าใช้แคปซูล NAMZARIC ใด ๆ ทีไ่ด้รับความเสียหายหรือแสดง
สัญญาณของการปลอมแปลง[ดูการให้ยาและการบริหาร (2.2)].

อาการไม่พึงประสงค์ทีพ่บบ่อย
แนะนําใหผู้้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยทราบว่า NAMZARIC อาจทําให้เกิดอาการปวดศีรษะ ท้องร่วง เวียนศีรษะ เบื่อ
อาหาร อาเจียน คลื่นไส้ และผื่นขึ้นได[้ดูอาการไม่พึงประสงค์ (6.1)].

ผลิตขึ้นเพื่อ:

Forest Pharmaceuticals, Inc. บริษัทย่อยของ 
Forest Laboratories, LLC.

ผลิตโดย:
Forest Laboratories Ireland Ltd Clonshaugh 
Business and Technology Park Clonshaugh, 
Dublin 17, ไอร์แลนด์

ได้รับอนุญาตจาก Merz Pharma GmbH & Co. KGaA และ Adamas Pharmaceuticals, Inc.

35

รหัสอ้างอิง: 3678032



ข้อมูลผู้ป่วย

นัมซาริค [นํ้า-ZAIR-ick]

(เมมานไทน์ ไฮโดรคลอไรด์ Extended-release และ donepezil hydrochloride) แคปซูล

อ่านข้อมูลผู้ป่วยนีอ้ย่างละเอียดก่อนที่คุณจะได้รับ NAMZARIC และทุกครั้งทีคุ่ณเติมเงิน ข้อมูลนีไ้ม่ได้ใช้แทนการพูดคุยกับแพทย์
ของคุณเกี่ยวกับสภาพทางการแพทย์หรือการรักษาของคุณ

นัมซาริคคืออะไร?

• นัมซาริกเป็นยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์เพื่อรักษาภาวะสมองเสื่อมในระดับปานกลางถึงรุนแรงในผู้ทีเ่ป็นโรคอัลไซเมอร์ 
NAMZARIC ประกอบด้วยยา 2 ชนิด ได้แก่ memantine HCl, NMDA receptor antagonist และ donepezil HCl, 
acetylcholinesterase inhibitors NAMAZARIC มีไวส้ําหรับผู้ทีส่ามารถรับ Memantine HCl และ Donepezil 
HCl ในปริมาณทีก่ําหนด

• ไม่ทราบว่านมัซาริกปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในเด็กหรือไม่

ใครไม่ควรรับประทานนัมซาริค?

อย่าใช้นัมซาริคถ้าคุณ:
• แพ้ Memantine HCl, donepezil HCl, ยาที่มี piperidines หรือส่วนผสมใดๆ ใน NAMZARIC ดูรายการส่วนผสม

ทั้งหมดใน NAMZARIC ที่ส่วนท้ายของเอกสารนี้

ฉันควรบอกแพทย์อย่างไรก่อนที่ผู้ป่วยจะรับยานัมซาริก?

ก่อนทีคุ่ณจะใช้นัมซาริคแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับเงื่อนไขทางการแพทย์ทั้งหมดของคุณ รวมถึงหากคุณ:

• มีปัญหาหัวใจรวมทั้งหัวใจเต้นผิดปกติ ช้าหรือเร็ว
• มีปัญหาหอบหืดหรือปอด
• มีอาการชัก
• มีแผลในกระเพาะอาหาร
• มีปัญหากระเพาะปัสสาวะหรือไต
• มีปัญหาตับ
• มีกําหนดการผ่าตัด ทันตกรรม หรือการแพทย์อื่น ๆ และอาจใชย้าสลบได้
• มีโรคประจําตัวอื่นๆ
• กําลังตั้งครรภห์รือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ ไมท่ราบว่านัมซาริกสามารถทําร้ายทารกในครรภไ์ด้หรือไม่

• กําลังให้นมลูกหรือวางแผนที่จะให้นมลูก ไม่ทราบว่านัมซาริกผ่านเข้าสู่นํ้านมแม่หรือไม่ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับวิธีที่ดี
ที่สุดในการเลี้ยงลูกน้อยของคุณถ้าคุณใช้นัมซาริก

แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณใช้ รวมทั้งยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และทีจ่ําหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ วิตามิน 
และอาหารเสริมสมุนไพร

รู้จักยาที่คุณใช้ เก็บรายชื่อไว้เพื่อแสดงใหแ้พทย์หรือเภสัชกรทราบเมื่อคุณได้รับยาใหม่

ฉันควรทานนัมซาริกอย่างไร?
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• ใช้นัมซาริกตามที่แพทยส์ั่ง
• อย่าเปลี่ยนขนาดยาหรือหยุดทานนัมซาริกโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์
• ใช้ NAMZARIC ทางปาก 1 ครั้งทุกเย็นก่อนนอน
• ทานนัมซาริกโดยมีหรือไม่มีอาหาร
• แคปซูลนัมซาริกสามารถเปิดและโรยบนซอสแอปเปิ้ลก่อนกลืน โรยยาทั้งหมดในแคปซูลบนซอสแอปเปิ้ลอย่าแบ่งขนาดยา

• หากคุณไม่เปิดและโรยแคปซูลนัมซาริกบนซอสแอปเปิ้ล แคปซูลนัมซาริกจะต้องกลืนทั้งเม็ดอย่าแบ่ง เคี้ยว หรือบดแคปซูล
นัมซาริก

• หากคุณพลาดการรับประทานยา NAMZARIC ในปริมาณที่กําหนดไวใ้นครั้งต่อไปอย่าเอา2ปริมาณของ NAMZARIC ในเวลา
เดียวกัน

• อย่าใช้แคปซูล NAMZARIC ที่เสียหายหรือแสดงสัญญาณของการปลอมแปลง
• หากคุณรับประทานนัมซาริกมากเกินไป ให้โทรเรียกแพทย์หรือศูนยค์วบคุมสารพิษทีห่มายเลข 

1-800-222-1222 หรือไปทีห่้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลทีใ่กล้ที่สุดทันที

ผลข้างเคียงทีเ่ป็นไปไดข้อง NAMZARIC คืออะไร?

นัมซาริกอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงที่ร้ายแรง ได้แก่:

• ปัญหากล้ามเนื้อหากคุณต้องการยาสลบ
• หัวใจเต้นช้าและเป็นลมสิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยขึ้นในผูท้ี่มีปัญหาหัวใจ โทรเรียกแพทย์ทันทีหากผูป้่วยเป็นลมขณะทานนัมซาริก

• กรดในกระเพาะอาหารมากขึ้นสิ่งนีจ้ะเพิ่มโอกาสในการเป็นแผลและมีเลือดออกโดยเฉพาะเมื่อทานนัมซาริก ความเสี่ยงสูงขึ้น
สําหรับผู้ป่วยทีม่ีแผลพุพอง ใช้ยาแอสไพริน หรือ NSAIDs อื่นๆ

• คลื่นไส้และอาเจียน
• ปัสสาวะลําบาก
• อาการชัก
• ปัญหาปอดแย่ลงในผู้ที่เป็นโรคหอบหืดหรือโรคปอดอื่นๆ

ผลข้างเคียงที่พบบ่อยที่สุดของ memantine HCl ได้แก่:

• ปวดหัว
• ท้องเสีย
• อาการวิงเวียนศีรษะ

ผลข้างเคียงที่พบบ่อยที่สุดของโดเนเปซิล ได้แก่:

• ท้องเสีย
• ไมอ่ยากกิน (อาการเบื่ออาหาร)
• ชํ้า

บอกแพทย์หากคุณมีผลข้างเคียงทีร่บกวนจิตใจหรือไม่หายไป สิ่งเหล่านีไ้ม่ใช่ผลข้างเคียงที่เป็นไปได้ทั้งหมดของ NAMZARIC 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกร

โทรหาแพทย์เพื่อขอคําแนะนําทางการแพทย์เกี่ยวกับผลข้างเคียง คุณสามารถรายงานผลข้างเคียงต่อ FDA ได้ที่ 1-800-
FDA-1088

ควรเก็บนัมซาริคอย่างไร?

เก็บ NAMZARIC ไวท้ีอุ่ณหภูมิห้องระหว่าง 59 ° F ถึง 86 ° F (15 ° C ถึง 30 ° C) ควรเก็บแคปซูลไว้ในภาชนะเดิมทีต่้องสั่ง
โดยแพทย์หรือภาชนะอื่นๆ ทีท่นต่อแสง
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ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ NAMZARIC . อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

บางครั้งมีการกําหนดยาเพื่อวัตถุประสงคอ์ื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลผูป้่วย อย่าใชน้ัมซาริกในสภาพทีไ่ม่ได้กําหนดไว้ 
อย่าให้นัมซาริคกับคนอื่น ถึงแม้ว่าพวกเขาจะมอีาการเดียวกันกับคุณก็ตาม อาจเป็นอันตรายต่อพวกเขา

คุณสามารถสอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณสําหรับข้อมูลเกี่ยวกับ NAMZARIC ที่เขียนขึ้นสําหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ 
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ www.NAMZARIC.com หรือโทร 1-800-678 1605

ส่วนผสมในนัมซาริคคืออะไร?

สารออกฤทธิ์:เมมานไทน์ ไฮโดรคลอไรด์ และ โดเนเปซิล ไฮโดรคลอไรด์

ส่วนผสมทีไ่ม่ใช้งาน:นํ้าตาลทรงกลม, โพวิโดน, แป้งโรยตัว, ไฮโปรเมลโลส, โพลิเอทิลนีไกลคอล, เอทิลเซลลูโลส, กรดโอเลอิก, 
ไตรกลีเซอไรด์สายกลาง, แลคโตสโมโนไฮเดรต, เซลลูโลส microcrystalline, แป้งข้าวโพด, คอลลอยดซ์ิลิคอนไดออกไซด์, แมกนเีซี
ยมสเตียเรต แคปซูลเจลาตินชนิดแข็งประกอบด้วยไททาเนียมไดออกไซด์ เจลาติน และเคลือบด้วยครั่งและเหล็กออกไซดส์ีดํา สารใหส้ี
ได้แก่ FD&C Blue 1 (28 มก./10 มก.) และ FD&C Blue 1 และไอรอนออกไซดส์ีเหลือง (14 มก./10 มก.)

ข้อมูลผู้ป่วยนี้ได้รับการอนุมัตจิากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา

อนุมัติแล้ว: 12/2014

ผลิตขึ้นเพื่อ:
Forest Pharmaceuticals, Inc. บริษัทย่อยของ 
Forest Laboratories, LLC.

ผลิตโดย:
Forest Laboratories Ireland Ltd Clonshaugh 
Business and Technology Park Clonshaugh, 
Dublin 17, ไอร์แลนด์

ไดร้ับอนุญาตจาก Merz Pharma GmbH & Co. KGaA และ Adamas Pharmaceuticals, Inc.
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รหัสอ้างอิง: 3678032


