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คําเตือนทีส่ําคัญ:

Rosiglitazone และยารักษาโรคเบาหวานทีค่ล้ายคลึงกันอื่น ๆ อาจทําให้หรือทําให้ภาวะหัวใจล้มเหลวแย่ลง (ภาวะทีห่ัวใจไม่
สามารถสูบฉีดเลือดเพียงพอไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย) ก่อนที่คุณจะเริ่มใชย้า rosiglitazone ให้แจ้งแพทย์หากคุณเคย
เป็นหรือเคยเป็นภาวะหัวใจล้มเหลว โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าภาวะหัวใจล้มเหลวรุนแรงมากจนคุณต้องจํากัดกิจกรรมและรู้สึก
สบายเฉพาะเวลาพักผ่อนหรือต้องอยู่ใน เก้าอีห้รือเตียง แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณเกิดมาพร้อมกับข้อบกพร่องของ
หัวใจ และหากคุณมีหรือเคยมีอาการบวมที่แขน มือ เท้า ข้อเท้าหรือขาส่วนล่าง โรคหัวใจ, ความดันโลหิตสูง; โรคหลอดเลือด
หัวใจ (การหดตัวของหลอดเลือดที่นําไปสู่หัวใจ); หัวใจวาย; การเต้นของหัวใจผิดปกต;ิ หรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

หากคุณเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว คุณอาจพบอาการบางอย่าง แจ้งใหแ้พทย์ทราบทันที หากคุณมีอาการใดๆ ต่อไปนี้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อคุณเริ่มใช้ยา rosiglitazone เป็นครั้งแรกหรือหลังจากเพิ่มขนาดยา: นํ้าหนักเพิ่มขึ้นมากในระยะเวลาอันสั้น 
หายใจถี่; อาการบวมทีแ่ขน มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาท่อนล่าง บวมหรือปวดท้อง ตื่นขึ้นหายใจถีใ่นตอนกลางคืน ต้องนอนหนุน
หมอนเสริมใต้ศีรษะเพื่อหายใจขณะนอนราบ อาการไอแห้งหรือหายใจดังเสียงฮืด ๆ บ่อย ๆ มีปัญหาในการคิดอย่างชัดเจนหรือ
สับสน หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นแรง ไม่สามารถเดินหรือออกกําลังกายได้เช่นกัน หรือเมื่อยล้าเพิ่มขึ้น

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วย rosiglitazone 
และทุกครั้งที่คุณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ นอกจาก
นี้คุณยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซตส์ํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) (http://www.fda.gov/Drugs [http://
www.fda.gov/Drugs]) หรือเว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อขอรับคู่มือการใชย้า

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ rosiglitazone

hy เป็นยานี้กําหนด?

rosiglitazone ใชร้่วมกับโปรแกรมควบคุมอาหารและออกกําลังกาย และบางครั้งอาจใช้ร่วมกับยาอื่นเพื่อรักษาโรคเบาหวาน
ประเภท 2 (เงื่อนไขที่ร่างกายไม่ได้ใช้อินซูลินตามปกติและ
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จึงไม่สามารถควบคุมปริมาณนํ้าตาลในเลือดได)้ Rosiglitazone อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า thiazolidinediones มันทํางานโดยเพิ่ม
ความไวต่ออินซูลินของร่างกายซึ่งเป็นสารธรรมชาติที่ช่วยควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด Rosiglitazone ไม่ได้ใชใ้นการรักษาโรคเบา
หวานประเภท 1 (เงื่อนไขที่ร่างกายไม่ไดผ้ลิตอินซูลิน ดังนั้นจึงไม่สามารถควบคุมปริมาณนํ้าตาลในเลือดได้) หรือ ketoacidosis ใน
ผู้ป่วยเบาหวาน (ภาวะร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นหากไม่รักษาระดับนํ้าตาลในเลือดสูง)

เมื่อเวลาผ่านไป ผู้ทีเ่ป็นเบาหวานและนํ้าตาลในเลือดสูงสามารถพัฒนาโรคแทรกซ้อนทีร่้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิต ซึ่งรวมถึง
โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ปัญหาเกี่ยวกับไต ความเสียหายของเส้นประสาท และปัญหาสายตา การใชย้า การเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิต (เช่น การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การเลิกสูบบุหรี่) และการตรวจระดับนํ้าตาลในเลือดเป็นประจําอาจช่วยจัดการโรค
เบาหวานและปรับปรุงสุขภาพของคุณได้ การบําบัดนีย้ังอาจลดโอกาสที่คุณจะเป็นโรคหัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคแทรก
ซ้อนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน เช่น ไตวาย เส้นประสาทถูกทําลาย (ชา ขาหรือเท้าเย็น ความสามารถทางเพศลดลงในผู้ชายและ
ผู้หญิง) ปัญหาสายตา รวมถึงการเปลี่ยนแปลง หรือสูญเสียการมองเห็นหรือโรคเหงือก แพทย์และผู้ให้บริการด้านสุขภาพอื่นๆ จะ
พูดคุยกับคุณเกี่ยวกับวิธีทีด่ีที่สุดในการจัดการโรคเบาหวานของคุณ

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Rosiglitazone มาในรูปแบบแท็บเล็ตที่จะรับประทานทางปาก มักรับประทานวันละครั้งหรือสองครั้งโดยมีหรือไม่มีอาหาร ใช้ 
rosiglitazone ในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบาย
ส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้ rosiglitazone ตรงตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

แพทย์ของคุณอาจเพิ่มขนาดยาโรซิกลติาโซนหลังจาก 8-12 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของร่างกายคุณต่อยา

Rosiglitazone ช่วยควบคุมโรคเบาหวานประเภท 2 แต่ไม่สามารถรักษาได้ อาจต้องใช้เวลา 2 สัปดาหก์ว่านํ้าตาลในเลือดของคุณจะ
ลดลง และ 2-3 เดือนหรือนานกว่านั้นกว่าทีคุ่ณจะรู้สึกได้ถึงคุณประโยชนข์อง rosiglitazone ทานโรซิกลิตาโซนต่อไปแม้ว่าคุณจะ
รู้สึกดี อย่าหยุดทานโรซิกลติาโซนโดยไมไ่ด้ปรึกษาแพทย์

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานโรซิกลติาโซน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาโรซิกลติาโซน ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดโรซิกลิตาโซน สอบถามเภสัชกร
ของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการใช้ยา

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพรที่
คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี:้ gemfibrozil (Lopid); อินซูลินหรือยารักษาโรคเบาหวานอื่นๆ ยา
สําหรับความดันโลหิตสูง คอเลสเตอรอลสูง ภาวะหัวใจล้มเหลว หรือการป้องกันโรคหัวใจวายหรือโรคหลอดเลือดสมอง และไร
แฟมพิน (Rifadin, Rimactane, ใน Rifamate) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวัง
สําหรับผลข้างเคียง
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แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยมีหรือเคยมีอาการใด ๆ ที่กล่าวถึงในหัวข้อคําเตือนทีส่ําคัญหรือโรคตาจากโรค
เบาหวาน เช่น จอประสาทตาบวมนํ้า (อาการบวมทีห่ลังตา) หรือโรคตับ แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณเคยทานโทรกลิตาโซน (
เรซูลิน ซึ่งไม่มีจําหน่ายในสหรัฐอเมริกาแล้ว) โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณหยุดใช้ยานีเ้นื่องจากคุณมีอาการข้างเคียง

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะทานโรซิกลติาโซน ให้โทร
เรียกแพทย์ของคุณ

หากคุณยังไมเ่คยมีประจําเดือน (เปลี่ยนชีวิต; ประจําเดือนหมดประจําเดือน) คุณควรรู้ว่า rosiglitazone อาจเพิ่มโอกาสทีคุ่ณจะ
ตั้งครรภ์ไดแ้ม้ว่าคุณจะไม่มปีระจําเดือนปกตหิรือมอีาการทีท่ําให้คุณไม่สามารถ การตกไข่ (ปล่อยไขอ่อกจากรังไข่) พูดคุยกับ
แพทย์ของคุณเกี่ยวกับวิธีการคุมกําเนิดทีเ่หมาะกับคุณ

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

อย่าลืมปฏิบัติตามคําแนะนําด้านการออกกําลังกายและการรับประทานอาหารของแพทย์หรือนักโภชนาการ สิ่งสําคัญคือต้องรับ
ประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ และลดนํ้าหนักหากจําเป็น นี้จะช่วยควบคุมโรคเบาหวานของคุณและ
ช่วยให้ rosiglitazone ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตาราง
การจ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

ยานีอ้าจทําให้นํ้าตาลในเลือดของคุณเปลี่ยนแปลง คุณควรรู้อาการนํ้าตาลในเลือดตํ่าและนํ้าตาลในเลือด
สูง และจะทําอย่างไรถ้าคุณมีอาการเหล่านี้
Rosiglitazone อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

ปวดหัว

นํ้ามูกไหลและอาการหวัดอื่น ๆ

เจ็บคอ

ปวดหลัง

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ หรือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

ปวดกราม แขน หลัง คอ หรือท้อง

อาการเจ็บหน้าอก

เหงื่อออกเย็นๆ

มึนหัว

เบื่ออาหาร

คลื่นไส้

อาเจียน
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อาการปวดท้อง

ปัสสาวะสีเข้ม

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

การมองเห็นเปลี่ยนไป

สูญเสียการมองเห็น

ผิวสซีีด

อาการวิงเวียนศีรษะ

บวมที่ตา ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้นหรือลําคอ

เสียงแหบ

กลืนหรือหายใจลําบาก

ลมพิษ

อาการคัน

ไข้

แผลพุพอง

Rosiglitazone อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณประสบปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะทีคุ่ณ
กําลังใช้ยานี้

การรับประทานยาโรซิกลติาโซนอาจเพิ่มความเสี่ยงทีคุ่ณจะประสบกับกระดูกหัก โดยปกตแิล้วจะอยู่ทีต่้นแขน มือ หรือเท้า พูดคุย
กับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยานีแ้ละเกี่ยวกับวิธีการรักษากระดูกของคุณใหแ้ข็งแรงในระหว่างการรักษา

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณไ์ม่พึง
ประสงคจ์าก MedWatch ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) หรือทางโทรศัพท์ 
(1-800-332-1088)

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกําจัดยานี้?

เก็บยานี้ไวใ้นภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากแสง ความร้อนส่วนเกิน และความชื้น 
(ไม่ใชใ่นห้องนํ้า)

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาหแ์ละยาหยอดตา 
ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไมท่นต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล็อคฝาครอบ
นิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัยทันที - อันทีอ่ยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://www.upandaway.org [http://
www.upandaway.org]

ควรกําจัดยาทีไ่ม่จําเป็นด้วยวิธพีิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทิ้งยานี้
ลงในชักโครก วิธทีี่ดทีี่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใชโ้ปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณ
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หรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิลในพื้นทีข่องคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซต์การ
กําจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหาก
คุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงโปรแกรมรับคืน

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ทีh่ttps://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก หรือ
ตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายกับแพทย์ จักษุแพทย์ และห้องปฏิบัติการทุกครั้ง แพทย์ของคุณอาจสั่งการตรวจตาเป็นประจําและการทดสอบในห้อง
ปฏิบัตกิารบางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อ rosiglitazone ระดับนํ้าตาลในเลือดและฮีโมโกลบินของคุณ
ควรได้รับการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอเพื่อตรวจสอบการตอบสนองต่อ rosiglitazone แพทย์ของคุณอาจบอกวิธีตรวจสอบการ
ตอบสนองต่อ rosiglitazone โดยการวัดระดับนํ้าตาลในเลือดทีบ่้าน ปฏิบัตติามคําแนะนําเหล่านี้อย่างระมัดระวัง

คุณควรสวมสร้อยข้อมือสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานเสมอเพื่อใหแ้น่ใจว่าคุณจะได้รับการรักษาทีเ่หมาะสมในกรณีฉุกเฉิน

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่จําหน่ายหน้าเคาน์เตอร)์ 
ทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัว
ไปด้วยทุกครั้งทีไ่ปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญทีพ่กติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญ
เช่นกัน

ชื่อแรนด์

อแวนเดีย®

ชื่อแรนด์ของผลิตภัณฑ์ผสม

อแวนดาเมท®(ประกอบด้วย เมตฟอร์มิน, โร
ซิกลิตาโซน)

อแวนดาริล®(ประกอบด้วย ไกลเมพิไรด์, โร
ซิกลิตาโซน)

แก้ไขล่าสุด - 01/15/2018

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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สําหรับใชใ้นเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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