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การฉีดลิรากลูไทด์
ออกเสียงว่า (lir '' a gloo' tide)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

การฉีด Liraglutide อาจเพิ่มความเสี่ยงทีคุ่ณจะพัฒนาเนื้องอกของต่อมไทรอยด์ รวมทั้งมะเร็งต่อมไทรอยด์เกี่ยวกับ
ไขกระดูก (MTC; มะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิดหนึ่ง) สัตว์ทดลองที่ได้รับ liraglutide จะพัฒนาเนื้องอก แต่ไม่ทราบว่ายานี้
เพิ่มความเสี่ยงของเนื้องอกในมนุษย์หรือไม่ แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบหากคุณหรือใครก็ตามในครอบครัว
ของคุณมีหรือเคยมี MTC หรือ Multiple Endocrine Neoplasia syndrome type 2 (MEN 2; ภาวะที่ทําให้เกิด
เนื้องอกในต่อมมากกว่าหนึ่งในร่างกาย) ถ้าเป็นเช่นนั้น แพทย์ของคุณอาจจะบอกคุณว่าอย่าใช้การฉีดลิรากลไูทด์ หาก
คุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ใหโ้ทรเรียกแพทยข์องคุณทันท:ี มีก้อนหรือบวมทีค่อ; เสียงแหบ; กลืนลําบาก หรือหายใจถี่

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณอาจสั่งการทดสอบบางอย่างเพื่อตรวจสอบการ
ตอบสนองของร่างกายคุณต่อการฉีดลิรากลไูทด์

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผูป้่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยการฉีดลิ
รากลูไทด์และทุกครั้งที่คุณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคํา
ถามใดๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/
DrugSafety/ucm085729.htm]) หรือเว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อขอรับคู่มือการใช้ยา

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้การฉีดลิรากลไูทด์

hy เป็นยานี้กําหนด?

การฉีด Liraglutide (Victoza) ใชก้ับโปรแกรมควบคุมอาหารและออกกําลังกายเพื่อควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดในผู้ใหญ่และ
เด็กอายุ 10 ปีขึ้นไปที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 (ภาวะที่ร่างกายไม่ได้ใช้อินซูลินตามปกติจึงไม่สามารถควบคุมปริมาณของ นํ้าตาล
ในเลือด) เมื่อยาอื่นควบคุมระดับได้ไม่ดีพอ การฉีด Liraglutide (Victoza) ยังใช้เพื่อลดความเสี่ยงของอาการหัวใจวาย โรค
หลอดเลือดสมอง หรือการเสียชีวิตในผู้ใหญ่ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคหัวใจและหลอดเลือด การฉีด Liraglutide 
(Victoza) ไม่ได้ใช้ในการรักษาโรคเบาหวานประเภท 1 (เงื่อนไขที่ร่างกาย
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ไมผ่ลิตอินซูลิน ดังนั้นจึงไม่สามารถควบคุมปริมาณนํ้าตาลในเลือดได้) หรือภาวะกรดในเลือดสูงจากเบาหวาน (ภาวะร้ายแรงที่
อาจเกิดขึ้นหากไม่รักษาระดับนํ้าตาลในเลือดสูง) ในผู้ใหญ่ การฉีดลิรากลูไทด์ (แซ็กเซ็นดา) ใช้ร่วมกับการควบคุมอาหารแคลอรี
ทีล่ดลงและการออกกําลังกายเพื่อช่วยผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปที่มีนํ้าหนัก 132 ปอนด์ (60 กก.) ขึ้นไป และผู้ที่เป็นโรค
อ้วนหรือมีนํ้าหนักเกินและมีนํ้าหนัก- ปัญหาทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องในการลดนํ้าหนักและเพื่อไม่ให้นํ้าหนักนั้นกลับคืนมา การ
ฉีด Liraglutide (Saxenda) ไม่ได้ใช้ในการรักษาโรคเบาหวานประเภท 2 การฉีด Liraglutide อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า 
incretin mimetics มันทํางานโดยช่วยใหต้ับอ่อนปล่อยอินซูลินในปริมาณที่เหมาะสมเมื่อระดับนํ้าตาลในเลือดสูง อินซูลิน
ช่วยย้ายนํ้าตาลจากเลือดไปยังเนื้อเยื่อของร่างกายอื่น ๆ ทีใ่ช้เป็นพลังงาน การฉีด Liraglutide ยังช่วยชะลอการถ่ายเทของ
กระเพาะอาหารและอาจลดความอยากอาหารและทําให้นํ้าหนักลดลง

เมื่อเวลาผ่านไป ผู้ที่เป็นเบาหวานและนํ้าตาลในเลือดสูงสามารถพัฒนาโรคแทรกซ้อนทีร่้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิต ซึ่ง
รวมถึงโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ปัญหาเกี่ยวกับไต ความเสียหายของเส้นประสาท และปัญหาสายตา การใช้ยา การ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต (เช่น การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การเลิกสูบบุหรี)่ และการตรวจระดับนํ้าตาลในเลือดเป็น
ประจําอาจช่วยจัดการโรคเบาหวานและปรับปรุงสุขภาพของคุณได้ การบําบัดนี้ยังอาจลดโอกาสที่คุณจะเป็นโรคหัวใจวาย โรค
หลอดเลือดสมอง หรือโรคแทรกซ้อนอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน เช่น ไตวาย เส้นประสาทถูกทําลาย (ชา ขาหรือเท้าเย็น 
ความสามารถทางเพศลดลงในผู้ชายและผู้หญิง) ปัญหาสายตา รวมถึงการเปลี่ยนแปลง หรือสูญเสียการมองเห็นหรือโรค
เหงือก แพทย์และผู้ให้บริการด้านสุขภาพอื่นๆ จะพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการโรคเบาหวานของคุณ

ควรจะใช้ยานี้หรือไม?่

การฉีด Liraglutide เป็นวิธีการแกป้ัญหา (ของเหลว) ในปากกาจ่ายยาที่เติมไว้ล่วงหน้าเพื่อฉีดเข้าใต้ผิวหนัง (ใต้ผิวหนัง) 
ในท้อง ต้นขา หรือต้นแขนของคุณ มักจะฉีดวันละครั้งโดยมีหรือไม่มีอาหาร ใช้การฉีดลิรากลูไทด์ในเวลาเดียวกันทุกวัน 
ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้
การฉีดลิรากลูไทด์ตามที่กําหนด อย่าใช้มากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

แพทย์ของคุณอาจเริ่มให้คุณฉีดลริากลูไทด์ในขนาดตํ่าและเพิ่มขนาดยาหลังจาก 1 สัปดาห์

การฉีด Liraglutide (Victoza) ควบคุมโรคเบาหวานแต่ไม่สามารถรักษาได้ ใช้การฉีดลิรากลไูทด์ต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่า
หยุดใช้การฉีดลิรากลูไทดโ์ดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

หากคุณเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้การฉีดลริากลูไทด์ (แซ็กเซ็นดา) เพื่อลดนํ้าหนัก และคุณไม่ได้ลดนํ้าหนักจํานวนหนึ่งหลังจากการรักษา 
16 สัปดาห์ ไม่น่าจะไดร้ับประโยชน์จากการใช้ยานี้ หากคุณเป็นเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปที่ใช้การฉีดลิรากลูไทด์ (แซ็กเซ็นดา) และคุณ
ไมล่ดนํ้าหนักตามจํานวนที่กําหนดหลังจากใช้ยาบํารุงครบ 12 สัปดาห์ ไม่น่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้ยานี้ แพทย์ของคุณอาจ
บอกให้คุณหยุดใช้การฉีดลิรากลไูทด์ (แซ็กเซ็นดา) หากคุณลดนํ้าหนักได้ไม่เพียงพอในช่วงสัปดาห์แรกของการรักษา

คุณจะต้องซื้อเข็มแยกต่างหาก ถามแพทยห์รือเภสัชกรของคุณว่าคุณต้องฉีดยาชนิดใด อย่าลืมอ่านและทําความเข้าใจคํา
แนะนําของผู้ผลิตในการฉีดลิรากลไูทด์โดยใช้ปากกา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรู้วิธีและเวลาในการตั้งค่าปากกาใหม่ และจะทํา
อย่างไรถ้าคุณทําปากกาตก หากคุณตาบอดหรือสายตาไม่ดีและไม่สามารถอ่านค่าขนาดยาได้
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เคาน์เตอรบ์นปากกา อย่าใชป้ากกานี้โดยไม่ได้รับความช่วยเหลือ ขอให้แพทย์หรือเภสัชกรแสดงวิธีใช้ปากกา ปฏิบัติตามคํา
แนะนําอย่างระมัดระวัง

ดูสารละลายลิรากลูไทด์ก่อนฉีดทุกครั้ง ควรมีความชัดเจน ไม่มีสี และปราศจากอนุภาค ห้ามใช้ลริากลูไทด์หากมีสี มี
เมฆมาก มีความหนา หรือมีอนุภาคที่เป็นของแข็ง หรือหากวันหมดอายุของขวดผ่านไปแล้ว

ห้ามใช้เข็มซํ้าและห้ามใช้เข็มหรือปากการ่วมกัน ถอดเข็มออกทุกครั้งหลังจากทีคุ่ณฉีดยา ทิ้งเข็มลงในภาชนะที่ทนต่อการเจาะ 
ถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณถึงวิธีทิ้งภาชนะที่ทนต่อการเจาะ

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนใช้การฉีดลริากลไูทด์
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพล้ิรากลูไทด์ ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในการฉีดลริากลไูทด์ สอบถามเภสัชกร
ของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการใช้ยา

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และ
ผลิตภัณฑส์มุนไพรอื่นๆ ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนที่จะใช้ เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งที่จะต้องแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยา
ทั้งหมดที่คุณใชท้างปาก เนื่องจาก liraglutide อาจเปลี่ยนวิธีที่ร่างกายดูดซึมยาเหล่านี้ แจ้งแพทย์ของคุณด้วยเกี่ยวกับ
การเลียนแบบที่เพิ่มขึ้นอื่น ๆ เช่น albiglutide (Tanzeum; อินซูลิน; หรือยารับประทานสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน เช่น 
ซัลโฟนิลยูเรีย ได้แก่ คลอโพรพาไมด์ ไกลเมไพไรด์ (Amaryl ใน Duetact), กลิพิไซด์ (Glucotrol), ไกลบิวไรด์ 
(DiaBeta, Glynase), โทลาซาไมด์ และโทลบูตาไมด์

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณดื่มหรือเคยดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมาก หากคุณมีหรือเคยเป็นโรคซึมเศร้า 
คิดหรือพยายามฆ่าตัวตาย พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ตับอ่อนอักเสบ (ตับอ่อนอักเสบ) ปัญหากระเพาะอาหารที่รุนแรงรวมถึง 
gastroparesis (การเคลื่อนไหวของอาหารจากกระเพาะอาหารไปยังลําไส้เล็กช้าลง) ปัญหาการย่อยอาหาร ระดับ
ไตรกลีเซอไรด์ (ไขมัน) ในเลือดสูง โรคนิ่ว (การสะสมของของแข็งในถุงนํ้าด)ี; หรือถุงนํ้าดี โรคไตหรือตับ แจ้งแพทย์ของ
คุณด้วยหากคุณเพิ่งมีอาการท้องร่วง คลื่นไส้ หรืออาเจียน หรือหากคุณไม่สามารถดื่มของเหลวทางปากได้ ซึ่งอาจทําให้
ร่างกายขาดนํ้า (สูญเสียของเหลวในร่างกายจํานวนมาก)

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังให้นมบุตร หากคุณกําลังตั้งครรภ์ คุณไม่ควรใช้การ
ฉีด liraglutide (Saxenda) เพื่อลดนํ้าหนัก หากคุณตั้งครรภ์ขณะใช้การฉีดลิรากลูไทด์ (Victoza) ให้ติดต่อแพทย์ของ
คุณ

ถามแพทย์ของคุณว่าจะทําอย่างไรถ้าคุณป่วย ติดเชื้อหรือมีไข้ พบความเครียดผิดปกติ หรือได้รับบาดเจ็บ ภาวะเหล่านี้
อาจส่งผลต่อระดับนํ้าตาลในเลือดและปริมาณลิรากลไูทด์ที่คุณต้องการ

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่
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อย่าลืมปฏิบัติตามคําแนะนําด้านการออกกําลังกายและการรับประทานอาหารของแพทย์หรือนักโภชนาการ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ฉีดยาที่ไม่ไดร้ับทันทีที่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตาราง
การจ่ายยาตามปกติ อย่าฉีดยาสองครั้งเพื่อชดเชยการไม่ได้รับ หากคุณลืมใช้การฉีดลิรากลไูทด์เป็นเวลา 3 วันขึ้นไป ให้ติดต่อ
แพทย์ของคุณ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

ยานี้อาจทําใหน้ํ้าตาลในเลือดของคุณเปลี่ยนแปลง คุณควรรู้อาการนํ้าตาลในเลือดตํ่าและนํ้าตาลในเลือด
สูง และจะทําอย่างไรถ้าคุณมีอาการเหล่านี้

การฉีด Liraglutide อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรง
หรือไมห่ายไป:

ปวดหัว

ท้องผูก

อิจฉาริษยา

นํ้ามูกไหลจามหรือไอ

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

ปัสสาวะลําบากหรือปวดหรือแสบร้อนขณะถ่ายปัสสาวะ

ผื่นหรือรอยแดงบริเวณที่ฉีด

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้หรืออยู่ในส่วนคําเตือนที่สําคัญหรือข้อ
ควรระวังพิเศษ ให้หยุดใช้การฉีดลริากลไูทด์และโทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

อาการปวดต่อเนื่องที่เริ่มต้นที่ด้านซ้ายบนหรือตรงกลางของกระเพาะอาหาร แต่อาจลามไปถึงด้านหลัง

ภาวะซึมเศร้าใหม่หรือเลวลง

คิดจะทําร้ายหรือฆ่าตัวตาย

การเปลี่ยนแปลงทางอารมณห์รือพฤติกรรมที่ผิดปกติ

อาเจียน

คลื่นไส้

ท้องเสีย

อุจจาระสีนวล

ตาเหลืองหรือผิวหนัง

หัวใจเต้นแรง

เป็นลมหรือรู้สึกวิงเวียน

บวมที่ตา ใบหน้า ปาก ลิ้น หรือคอ

ผื่น
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อาการคัน

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

การฉีด Liraglutide อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะที่ใชย้า
นี้

หากคุณพบผลข้างเคียงทีร่้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
จาก MedWatch ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) หรือทางโทรศัพท์ 
(1-800-332-1088)

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกําจัดยานี้?

เก็บยานี้ไวใ้นภาชนะที่เข้าและให้พ้นมือเด็ก เก็บให้พ้นแสงและความร้อน เก็บปากกาลิรากลไูทด์ที่ไม่ได้ใช้ไว้ในตู้เย็น (36°F ถึง 
46°F [2°C ถึง 8°C]) แต่อย่าวางไว้ใกลส้่วนประกอบทําความเย็นของตู้เย็น เมื่อใช้ปากกาลิรากลไูทด์แล้ว ให้เก็บไว้ที่อุณหภูมิ
ห้อง (59°F ถึง 86°F [15°C ถึง 30°C]) หรือในตู้เย็น อย่าแช่แข็ง อย่าใช้ลิรากลไูทด์หากถูกแช่แข็งหรือสัมผัสกับอุณหภูมทิี่
สูงกว่า 86°F (30°C) เก็บฝาปิดไว้บนปากกาลิรากลไูทด์เมื่อไม่ใช้งาน

เมื่อเดินทาง อย่าลืมเก็บปากกาลริากลูไทด์ให้แห้งและที่อุณหภูมิระหว่าง 59°F ถึง 86°F (15°C ถึง 30°C)

จดวันที่ที่คุณใช้ปากกาลิรากลไูทด์เป็นครั้งแรก และทิ้งปากกาหลังจากผ่านไป 30 วัน แม้ว่าจะมีสารละลายเหลืออยู่ใน
ปากกาก็ตาม

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาห์และยา
หยอดตา ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ทนต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้
ล็อคฝาครอบนิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในสถานทีป่ลอดภัยทันที โดยให้อยู่ในตําแหน่งที่ลอยขึ้นและพ้นสายตาและเอื้อมถึง
http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

ควรกําจัดยาที่ไม่จําเป็นด้วยวิธีพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่
ควรทิ้งยานี้ลงในชักโครก วิธีทีด่ีที่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใช้โปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อ
แผนกขยะ/รีไซเคิลในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซต์การกําจัดยาอย่าง
ปลอดภัยของ FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึง
โปรแกรมรับคืน

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่https://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก 
หรือตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันทีที่ 911
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อาการของการใชย้าเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
คลื่นไส้รุนแรง

อาเจียนอย่างรุนแรง

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

หากคุณกําลังใช้การฉีดลริากลไูทด์ (Victoza) เพื่อรักษาโรคเบาหวาน คุณควรตรวจสอบระดับนํ้าตาลในเลือดและฮีโมโก
ลบิน (HbA1c) ในเลือดของคุณเป็นประจําเพื่อตรวจสอบการตอบสนองต่อยานี้ แพทย์ของคุณจะบอกวิธีตรวจสอบ
การตอบสนองต่อการฉีด liraglutide โดยการวัดระดับนํ้าตาลในเลือดที่บ้าน ปฏิบัตติามคําแนะนําเหล่านี้อย่าง
ระมัดระวัง

หากคุณกําลังใช้การฉีดลริากลไูทด์ (แซ็กเซ็นดา) เพื่อควบคุมนํ้าหนัก อัตราการเต้นของหัวใจและนํ้าหนักของคุณจะถูกตรวจ
สอบอย่างสมํ่าเสมอระหว่างการรักษา

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์) 
ทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัว
ไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญที่พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็น
ข้อมูลสําคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

แซ็กเซ็นดะ®

Victoza®

Xultophy®(เป็นผลิตภัณฑ์ผสมที่มี Insulin Degludec และ Liraglutide)

แก้ไขล่าสุด - 02/15/2021

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ

AHFS®ข้อมูลยาของผู้ป่วย™ ©ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-
West Highway, Suite 900, เบเทสดา, แมริแลนด์ สงวนลิขสิทธิ์. ทําซํ้า

สําหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษยข์องสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ
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