
อัลเลกรา-M เม็ด
Fexofenadine Hydrochloride และ Montelukast Tablets

องค์ประกอบ
อัลเลกรา-M เม็ด เม็ดเคลือบฟิล์ม
แต่ละเม็ดประกอบด้วย:
Fexofenadine hydrochloride IP ………………………… 120 มก. 
Montelukast Sodium IP เทียบเท่ากับ Montelukast ……….. 10 มก. สาร
เพิ่มปริมาณ.................. ................................. qs
สี: สเีหลืองออกไซด์ของเหล็กและไทเทเนียมไดออกไซด์ IP

แบบฟอร์มการให้ยา
เม็ดเคลือบฟิล์ม

ตัวชี้วัด
อัลเลกรา-เอ็มแท็บเล็ตมีไวส้ําหรับการรักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพใ้นผู้ใหญ่เท่านั้น

ปริมาณและการบริหาร ผู้ใหญ:่วันละ 1 เม็ด

ใช้ในประชากรเฉพาะ

การด้อยค่าของไต:ไม่มีข้อมูลของการรวมกันนีใ้นผู้ป่วยทีม่ีความบกพร่องทางไต

การด้อยค่าของตับ:ไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยาในกรณีทีต่ับไม่เพียงพอถึงปานกลาง

การตั้งครรภ:์ไม่มกีารศึกษาในสตรีมีครรภ์ อัลเลกรา-M ควรใชใ้นการตั้งครรภก์็ต่อเมื่อผลประโยชน์
ที่ได้รับมีมากกว่าความเสี่ยงทีอ่าจเกิดกับทารกในครรภ์
สามารถใช้ในระหว่างตั้งครรภ์ได้ก็ต่อเมื่อเห็นว่าจําเป็นอย่างยิ่ง

การให้นม:ไม่มกีารศึกษาในสตรีทีใ่หน้มบุตร อัลเลกรา-M ควรใช้ในสตรีให้นมบุตรก็ต่อเมื่อผล
ประโยชนท์ี่ได้รับมีมากกว่าความเสี่ยงทีอ่าจเกิดกับทารกเท่านั้น
สามารถใช้ในการให้นมบุตรได้ก็ต่อเมื่อเห็นว่าจําเป็นอย่างยิ่ง

การใชผู้สู้งอาย:ุไมจ่ําเป็นต้องปรับขนาดยาในผู้สูงอายุ

ข้อห้าม
อัลเลกรา-เอ็มแท็บเล็ตมีข้อห้ามในผู้ป่วยที่มีความรู้สึกไวต่อยา montelukast, fexofenadine 
หรือสารเพิ่มปริมาณใด ๆ

คําเตือนและข้อควรระวัง
ผู้ป่วยควรได้รับคําแนะนําว่าอย่าใช้ยา montelukast แบบรับประทานเพื่อรักษาอาการหอบหืด
เฉียบพลันและเก็บยารักษาทีเ่หมาะสมตามปกติเพื่อจุดประสงค์นี้ หากเกิดการโจมตีแบบเฉียบพลัน 
ควรใช้ beta-agonist แบบหายใจเข้าที่ออกฤทธิส์ั้น ผู้ป่วยควร
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ขอคําแนะนําจากแพทยโ์ดยเร็วที่สุดหากพวกเขาต้องการการสูดดมสารตัวเร่งปฏิกิริยาเบต้าที่ออก
ฤทธิ์สั้นมากกว่าปกติ

ไม่ควรเปลี่ยน Montelukast ทันทีสําหรับ corticosteroids ที่สูดดมหรือในช่องปาก

ไม่มีข้อมูลใดที่แสดงใหเ้ห็นว่าสามารถลดคอร์ติโคสเตียรอยด์ในช่องปากไดเ้มื่อให้มอนเทลูคัสท์ควบคู่
กัน

ในบางกรณี ผู้ป่วยทีไ่ด้รับการรักษาด้วยยาต้านโรคหืด รวมทั้ง montelukast อาจมีอาการ 
eosinophilia ทั่วร่างกาย ซึ่งบางครั้งมีอาการทางคลินิกของ vasculitis ทีส่อดคล้องกับ Churg-
Strauss syndrome ซึ่งเป็นภาวะที่มักรักษาด้วยการรักษาด้วย corticosteroid บางครั้งกรณี
เหล่านีเ้กี่ยวข้องกับการลดหรือเลิกใช้ยาคอร์ติโคสเตียรอยดใ์นช่องปาก แม้ว่าจะไม่ไดม้ีความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุกับการเป็นปฏิปักษก์ับตัวรับลิวโคไทรอีน แต่แพทย์ควรตื่นตัวต่อโรคอีโอซโินฟีเลีย ผื่นที่
หลอดเลือด อาการของปอดทีแ่ย่ลง ภาวะแทรกซ้อนของหัวใจ และ/หรือโรคเส้นประสาทที่แสดงออก
ในผูป้่วย ผู้ป่วยที่มีอาการเหล่านี้ควรได้รับการประเมินใหม่และประเมินสูตรการรักษา

การรักษาด้วย montelukast ไม่ไดเ้ปลี่ยนแปลงความจําเป็นสําหรับผู้ป่วยโรคหอบหืดที่ไวต่อยา
แอสไพริน เพื่อหลีกเลี่ยงการใชย้าแอสไพรินและยาแกอ้ักเสบอื่น ๆ ที่ไม่ใชส่เตียรอยด์
มีรายงานเหตุการณเ์กี่ยวกับระบบประสาทในผู้ใหญ่ วัยรุ่น และเด็กที่ใช้ Montelukast (ดหูัวข้อ อาการ
ไม่พึงประสงค)์ ผู้ป่วยและแพทย์ควรไดร้ับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางจิตเวช ผูป้่วยและ/หรือผู้
ดูแลควรไดร้ับคําแนะนําให้แจ้งให้แพทย์ทราบหากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้น ผูส้ั่งจ่ายยาควร
ประเมินความเสี่ยงและประโยชน์ของการรักษาด้วยยา Montelukast อย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุการณ์
ดังกล่าวขึ้น

ยานี้มีแลคโตสโมโนไฮเดรต ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางพันธุกรรมที่หายากของการแพ้กาแลคโตส การขาด 
Lapp lactase หรือการดูดซึมนํ้าตาลกลูโคส - กาแลคโตส malabsorption ไม่ควรรับประทานยานี้

ปฏิสัมพันธ์
เฟกโซเฟนาดีน
การใช้ยา fexofenadine hydrochloride ร่วมกับ erythromycin หรือ ketoconazole ร่วมกัน
ทําให้ QTc ไม่เพิ่มขึ้นอย่างมนีัยสําคัญ ไม่มีรายงานความแตกต่างในผลข้างเคียงไม่ว่าจะใชย้าเหล่านี้
เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกัน

การใช้ยาลดกรดที่มีอะลูมิเนียมและแมกนเีซียมไฮดรอกไซดเ์จล 15 นาทกี่อนใช้ยา fexofenadine 
hydrochloride ทําให้การดูดซึมลดลง ขอแนะนําให้เว้น 2 ชั่วโมงระหว่างการใช้ fexofenadine 
hydrochloride กับยาลดกรดทีป่ระกอบด้วยอลมูเินียมและแมกนเีซียมไฮดรอกไซด์

ไมพ่บปฏิกิริยาระหว่าง fexofenadine และ omeprazole

Montelukast
Montelukast อาจใช้ร่วมกับการรักษาอื่น ๆ ที่ใชเ้ป็นประจําในการป้องกันโรคและการรักษาโรคหอบ
หืดเรื้อรัง ไมจ่ําเป็นต้องปรับขนาดยาเมื่อใช้ montelukast ร่วมกับ theophylline, prednisone, 
prednisolone, oral contraceptives (ethinyl estradiol/ norethindrone 35/1), 
terfenadine, digoxin และ warfarin

พื้นที่ใตเ้ส้นโค้งความเข้มข้นในพลาสมา (AUC) สําหรับ montelukast ลดลงประมาณ 40% ในกลุ่ม
ที่ได้รับ phenobarbital ร่วมกัน เนื่องจาก



montelukast ได้รับการเผาผลาญโดย CYP 3A4, 2C8 และ 2C9 ควรใชค้วามระมัดระวัง โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในเด็ก เมื่อให้ montelukast ร่วมกับ inducers ของ CYP 3A4, 2C8 และ 2C9 
เช่น phenytoin, phenobarbital และ rifampicin

การศึกษาในหลอดทดลองแสดงใหเ้ห็นว่า Montelukast เป็นตัวยับยั้ง CYP 2C8 ที่มีศักยภาพ 
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากการศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างยาและยาทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับมอนเต
ลูคัสต์และโรซิกลิตาโซน (สารตั้งต้นของโพรบของผลิตภัณฑย์าที่เผาผลาญเป็นหลักโดย CYP 2C8) 
แสดงใหเ้ห็นว่ามอนเตลูคัสต์ไมย่ับยั้ง CYP 2C8 ในร่างกาย ดังนั้น montelukast จึงไมค่าดว่าจะ
เปลี่ยนแปลงการเผาผลาญของผลิตภัณฑ์ยาทีเ่ผาผลาญโดยเอนไซมน์ีอ้ย่างเห็นได้ชัด (เช่น 
paclitaxel, rosiglitazone และ repaglinide)

การศึกษาในหลอดทดลองแสดงใหเ้ห็นว่า Montelukast เป็นสารตั้งต้นของ CYP 2C8 และในระดับ
ที่มีนัยสําคัญน้อยกว่าคือ 2C9 และ 3A4 ในการศึกษาปฏิสัมพันธร์ะหว่างยาและยาทางคลินิกที่
เกี่ยวข้องกับ montelukast และ gemfibrozil (ตัวยับยั้งของทั้ง CYP 2C8 และ 2C9) 
gemfibrozil เพิ่มการได้รับ montelukast อย่างเป็นระบบ 4.4 เท่า ไมจ่ําเป็นต้องปรับขนาดยา 
montelukast เป็นประจําเมื่อใชร้่วมกับ gemfibrozil หรือสารยับยั้ง CYP 2C8 ที่มีศักยภาพอื่น ๆ 
แต่แพทย์ควรตระหนักถึงศักยภาพในการเพิ่มอาการไม่พึงประสงค์

จากข้อมูล ในหลอดทดลอง ไมค่าดว่าจะมีปฏิกิริยาระหว่างยาทีส่ําคัญทางคลินิกกับสารยับยั้ง CYP 
2C8 ที่มีฤทธิน์้อยกว่า (เช่น trimethoprim) การบริหารร่วมกันของ montelukast กับ 
itraconazole ซึ่งเป็นตัวยับยั้ง CYP 3A4 ทีแ่รงทําใหไ้ม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในการไดร้ับ 
montelukast

ผลต่อความสามารถในการขับขี่และใชง้านเครื่องจักร
อัลเลกรา-เอ็มไม่มหีรือมอีิทธิพลเล็กน้อยต่อความสามารถในการขับขีแ่ละการใชเ้ครื่องจักร อย่างไร
ก็ตาม บุคคลต่างรายงานอาการง่วงนอนหรือเวียนศีรษะ

ผลกระทบที่ไมพ่ึงประสงค์
เฟกโซเฟนาดีน
ในการทดลองที่ควบคุมด้วยยาหลอกที่เกี่ยวข้องกับโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพต้ามฤดูกาลและผู้ป่วยโรคลมพิษ
เรื้อรังที่ไมท่ราบสาเหตุ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์สามารถเปรียบเทียบไดใ้นผูป้่วยที่ได้รับยา fexofenadine และยา
หลอก

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยที่สุดทีร่ายงานด้วย fexofenadine ได้แก:่
> 3%: ปวดหัว,
1-3%: อาการง่วงนอนวิงเวียนและคลื่นไส้

เหตุการณ์ทีม่ีการรายงานระหว่างการทดลองควบคุมทีเ่กี่ยวข้องกับโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพต้าม
ฤดูกาลและผู้ป่วยโรคลมพิษเรื้อรังทีไ่ม่ทราบสาเหตุซึ่งมีอุบัติการณ์น้อยกว่า 1% และคล้ายกับยา
หลอกและไมค่่อยได้รับรายงานในระหว่างการเฝ้าระวังหลังการขาย ได้แก่ ความเหนื่อยล้า นอนไม่
หลับ ความกังวลใจ และความผิดปกติของการนอนหลับหรือ paroniria ในบางกรณพีบไม่บ่อยนัก 
อาจพบผื่น ลมพิษ อาการคัน และปฏิกิริยาภูมิไวเกินทีม่ีอาการต่างๆ เช่น แองจิโออีดีมา แน่นหน้าอก 
หายใจลําบาก หน้าแดง และภูมิแพ้ทั้งระบบ

อาการไม่พึงประสงค์ที่รายงานในการศึกษาโรคลมพิษเรื้อรังทีไ่ม่ทราบสาเหตเุรื้อรังทีค่วบคุมด้วยยาหลอกมี
ความคล้ายคลึงกับรายงานในการศึกษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ตามฤดูกาลทีค่วบคุมด้วยยาหลอก ในการ
ทดลองทีค่วบคุมด้วยยาหลอกที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ตามฤดูกาลในเด็ก (อายุ 6-11 ปี
) เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์มีความคล้ายคลึงกับที่พบในการทดลองทีเ่กี่ยวข้องกับผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบจาก
ภูมิแพ้ตามฤดูกาลทีม่ีอายุ 12 ปีขึ้นไป ในการทดลองทางคลินิกควบคุมทีเ่กี่ยวข้องกับกุมารเวชศาสตร์



ผู้ป่วยอายุ 6 เดือนถึง 5 ปไีม่มเีหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่คาดคิดในผู้ป่วยทีไ่ดร้ับ fexofenadine 
hydrochloride

Montelukast
มีรายงานอาการข้างเคียงดังต่อไปนี้ในการใชห้ลังการตลาด:

อวัยวะระบบ อาการไม่พึงประสงค์ ความถี่
หมวดหมู่

การติดเชื้อและการแพร่ระบาด การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน1 ธรรมดามาก
ความผิดปกติของระบบเลือดและนํ้า
เหลือง

แนวโน้มเลือดออกเพิ่มขึ้น หายาก

ภาวะเกล็ดเลือดตํ่า หายากมาก
ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน ปฏิกิริยาภูมิไวเกินรวมทั้ง anaphylaxis ผิดปกติ

การแทรกซึมของตับ eosinophilic หายากมาก
ความผิดปกติทางจิตเวช ฝัน

นอนไมห่ลับ,
รวมทั้งพฤติกรรมก้าวร้าวหรือความเกลียดชัง ซึมเศร้า 
อาการสมาธิสั้น (รวมถึงความหงุดหงิด กระสับกระส่าย ตัว
สั่น2)

ความผิดปกติ
อาการง่วงนอน,

รวมทั้ง
ความวิตกกังวล,

ฝันร้าย
ความปั่นป่วน

ผิดปกติ

รบกวนสมาธิ ความจําเสื่อม tic หายาก

ภาพหลอน, อาการเวียนศีรษะ, การคิดฆ่าตัวตายและ
พฤติกรรม (การฆ่าตัวตาย)

หายากมาก

อาการยํ้าคิดยํ้าทํา1, dysphemia1 ไม่รู้

ความผิดปกติของระบบประสาท อาการวิงเวียนศีรษะ

ชัก
อาการง่วงนอน อาชา / hypoesthesia, ผิดปกติ

ความผิดปกติของหัวใจ ใจสั่น หายาก

ระบบทางเดินหายใจ

ความผิดปกติของช่องท้อง
ทรวงอก และ กําเดา ผิดปกติ

เชิร์ก-สเตราส์
คําเตือนและข้อควรระวัง) eosinophilia ปอด

ซินโดรม (ซีเอสเอส) (ดูหัวข้อ หายากมาก

ความผิดปกตขิองระบบทางเดินอาหาร ท้องเสีย3, คลื่นไส้3, อาเจียน3 ทั่วไป
ปากแห้ง อาการอาหารไมย่่อย ผิดปกติ

ความผิดปกติของตับและท่อนํ้าดี ระดับซรีัม transaminases สูง (ALT, AST) ทั่วไป
โรคตับอักเสบ (รวมถึงอาการบาดเจ็บทีต่ับ cholestatic, 
hepatocellular และ mix-pattern ของตับ)

หายากมาก

ความผิดปกติของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้
ผิวหนัง

ผื่น3 ทั่วไป
ชํ้า, ลมพิษ, อาการคัน ผิดปกติ
angioedema หายาก

erythema nodosum, erythema multiforme หายากมาก
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกและ
เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

ปวดข้อ, ปวดกล้ามเนื้อรวมทั้งตะคริวของกล้ามเนื้อ ผิดปกติ

ความผิดปกติของไตและทางเดินปัสสาวะ Enuresis ในเด็ก ผิดปกติ
ทั่วไป
เงื่อนไขการบริหารงาน

ความผิดปกติ และ ไพเรเซีย3 ทั่วไป
อาการอ่อนเปลี้ยเพลียแรง/เมื่อยล้า, วิงเวียน, บวมนํ้า, ผิดปกติ

หมวดหมู่ความถี่: กําหนดไว้สําหรับอาการไม่พึงประสงค์แต่ละอย่างโดยอุบัติการณ์ทีร่ายงานในฐาน
ข้อมูลการทดลองทางคลินิก: พบบ่อยมาก (≥ 1/10), บ่อย (≥ 1/100 ถึง < 1/10), ผิดปกติ (≥ 
1/1,000 ถึง < 1 /100), หายาก (≥ 1/10,000 ถึง < 1/1,000), หายากมาก (< 1/10,000)



1ประสบการณท์ีไ่ม่พึงประสงคน์ี้ รายงานว่าพบไดบ้่อยในผู้ป่วยทีไ่ด้รับ
montelukast ยังพบไดบ้่อยในผู้ป่วยทีไ่ดร้ับยาหลอกในการทดลองทางคลินิก

2หมวดหมูค่วามถี:่ หายาก
3ประสบการณท์ีไ่ม่พึงประสงคน์ี้ ซึ่งรายงานว่าพบไดบ้่อยในผู้ป่วยที่ไดร้ับ montelukast ก็ได้รับการ
รายงานว่าพบได้บ่อยในผู้ป่วยทีไ่ด้รับยาหลอกในการทดลองทางคลินิก

ยาเกินขนาด
ไม่มีรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาเกินขนาดของชุดค่าผสมนีต้ั้งแต่เปิดตัวในปี 2555 อย่างไร
ก็ตาม มีรายงานการใหย้าเกินขนาดกับแต่ละโมเลกุล

เฟกโซเฟนาดีน
ประสบการณ์ของมนุษย์:
รายงานส่วนใหญเ่กี่ยวกับการใช้ยาเกินขนาด fexofenadine ไฮโดรคลอไรดม์ีข้อมูลที่จํากัด อย่างไร
ก็ตามมีรายงานอาการวิงเวียนศีรษะง่วงนอนและปากแห้ง ยาเดี่ยวที่สูงถึง 800 มก. และขนาดสูงถึง 
690 มก. BID เป็นเวลา 1 เดือนหรือ 240 มก. QD เป็นเวลา 1 ปีไดร้ับการศึกษาในคนที่มีสุขภาพดี
โดยไม่มีการพัฒนาของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทีม่ีนัยสําคัญทางคลินิกเมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอก 
ไม่ได้กําหนดขนาดยาสูงสุดที่ยอมรับได้ของ fexofenadine

การจัดการ:
พิจารณามาตรการมาตรฐานในการกําจัดยาที่ไม่ไดดู้ดซึมออก แนะนําให้รักษาตามอาการและประคับ
ประคอง การฟอกไตไมส่ามารถกําจัด fexofenadine ออกจากเลือดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

Montelukast
ในการศึกษาโรคหอบหืดเรื้อรัง montelukast ได้รับการบริหารในขนาดสูงถึง 200 มก./วัน แกผู่้
ป่วยเป็นเวลา 22 สัปดาห์ และในการศึกษาระยะสั้น สูงถึง 900 มก./วัน แก่ผู้ป่วยเป็นเวลาประมาณ
หนึ่งสัปดาหโ์ดยไม่มอีาการไม่พึงประสงคท์ีม่ีความสําคัญทางคลินิก

มีรายงานการใช้ยาเกินขนาดเฉียบพลันในประสบการณ์หลังการขายและการศึกษาทางคลินิกกับ 
montelukast ซึ่งรวมถึงรายงานในผู้ใหญแ่ละเด็กที่มีขนาดยาสูงถึง 1,000 มก. (ประมาณ 61 มก
./กก. ในเด็กอายุ 42 เดือน) ผลการวิจัยทางคลินิกและห้องปฏิบัติการทีส่ังเกตพบมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลด้านความปลอดภัยในผู้ใหญ่และผู้ป่วยเด็ก ไม่มีประสบการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในรายงานการ
ใหย้าเกินขนาดส่วนใหญ่

อาการของการใช้ยาเกินขนาด

ประสบการณท์ี่ไมพ่ึงประสงค์ทีเ่กิดขึ้นบ่อยที่สุดสอดคล้องกับข้อมูลความปลอดภัยของ 
montelukast และรวมถึงอาการปวดท้อง อาการง่วงซึม กระหายนํ้า ปวดศีรษะ อาเจียน และจิตไม่
นิ่ง

การจัดการยาเกินขนาด

ไม่มีข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการรักษายาเกินขนาดด้วย montelukast ไม่ทราบว่ามอนเตลูคัสต์
สามารถฟอกไตทางช่องท้องหรือฟอกเลือดได้
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