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Sitagliptin
ออกเสียงว่า (นั่งดีบุก 'glip')

hy เป็นยานี้กําหนด?

Sitagliptin ใช้ร่วมกับอาหารและการออกกําลังกายและบางครั้งก็ใช้ร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อลดระดับนํ้าตาลในเลือดในผู้ใหญ่ทีเ่ป็นเบา
หวานชนิดที่ 2 (ภาวะทีน่ํ้าตาลในเลือดสูงเกินไปเนื่องจากร่างกายไม่ได้ผลิตหรือใช้อินซูลินตามปกติ) Sitagliptin อยู่ในกลุ่มยาที่
เรียกว่าตัวยับยั้ง dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) มันทํางานโดยการเพิ่มปริมาณของสารธรรมชาติบางอย่างทีล่ดนํ้าตาลใน
เลือดเมื่อมีสูง Sitagliptin ไม่ไดใ้ช้รักษาเบาหวานชนิดที่ 1 (ภาวะทีร่่างกายไม่ได้ผลิตอินซูลิน ดังนั้นจึงไม่สามารถควบคุมปริมาณ
นํ้าตาลในเลือดได)้

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

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Sitagliptin มาในรูปแบบแท็บเล็ตที่จะรับประทานทางปาก มักรับประทานวันละครั้งโดยมีหรือไม่มีอาหาร ทานซิทากลิปตนิในเวลา
เดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไมเ่ข้าใจ 
ใช้ sitagliptin ตามคําแนะนํา อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

Sitagliptin ช่วยควบคุมนํ้าตาลในเลือดสูงแต่ไม่สามารถรักษาโรคเบาหวานได้ ทานซิตากลิปตนิต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุด
ทานซติากลิปตนิโดยไม่ไดป้รึกษาแพทย์

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ
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หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานซติากลปิติน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ซิทากลิปตนิหรือยาอื่นๆ

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพรที่
คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี:้ ดิจอกซิน (Lanoxicaps, Lanoxin); อินซูลิน; และยารักษาโรคในช่อง
ปากบางชนิดสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน เช่น อะซีโตเฮกซาไมด์ คลอโพรพาไมด์ (Diabinese) ไกลเมพิไรด์ (อมาริล) กลิพิไซด์ (
กลูโคทรอล ในเมตากลิป) ไกลบิวไรด์ (Diabeta, Glycron, Micronase), โทลาซาไมด์ (โทลิเนส) และโทลบตูาไมด์ แพทย์ของ
คุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณดื่มหรือเคยดื่มแอลกอฮอลป์ริมาณมาก และหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคกรด
ซิโตรคีโตที่เป็นเบาหวาน (ภาวะร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อนํ้าตาลในเลือดสูงเกินไป) ตับอ่อนอักเสบ (ตับอ่อนบวม) นิ่วในถุงนํ้าดี 
สูง ระดับของไตรกลีเซอไรด์ (สารที่เป็นไขมัน) ในเลือด ภาวะหัวใจล้มเหลว หรือโรคไต

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะทานซิตากลปิติน ให้โทร
เรียกแพทย์ของคุณ

หากคุณกําลังมีการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ยาซิตากลปิติน

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับสิ่งทีคุ่ณควรทําหากคุณได้รับบาดเจ็บหรือมีไข้หรือติดเชื้อ เงื่อนไขเหล่านี้อาจส่งผลต่อ
ระดับนํ้าตาลในเลือดของคุณ

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับอาการของนํ้าตาลในเลือดสูงและตํ่าและภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ของโรคเบาหวาน จะทํา
อย่างไรถ้าคุณมีอาการเหล่านี้ และวิธปี้องกันภาวะเหล่านี้

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

อย่าลืมปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารและการออกกําลังกายของแพทย์หรือนักโภชนาการ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Sitagliptin อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

คัดจมูกหรือนํ้ามูกไหล

เจ็บคอ

ปวดหัว

ท้องเสีย

คลื่นไส้
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ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้หยุดใช้ซติากลปิตินและโทรเรียก
แพทย์ของคุณทันที:

มีไข้ คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ปวดต่อเนื่องที่เริ่มที่ด้านซ้ายบนหรือกลางท้องแต่อาจลามไปถึงหลัง

หายใจลําบาก นํ้าหนักขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือบวมที่เท้าหรือข้อเท้า

คันผิวหนัง ผิวหนังพุพองหรือลอก

ปวดข้อ

ผื่น

ลมพิษ

อาการบวมทีใ่บหน้า ริมฝีปาก ลิ้น และลําคอ

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

Sitagliptin อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่ใชย้านี้

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกําจัดยานี้?

เก็บยานี้ไวใ้นภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นทีม่ากเกินไป (
ไม่ใช่ในห้องนํ้า)

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 พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิล
ในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซตก์ารกําจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (http://
goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิเ์ข้าถึงโปรแกรมรับคืน

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?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณอาจสั่งการทดสอบบางอย่างก่อนและระหว่างการรักษาด้วยซิ
ตากลิปติน ควรตรวจสอบระดับนํ้าตาลในเลือดและ glycosylated hemoglobin (HbA1c) เป็นประจําเพื่อตรวจสอบการตอบ
สนองต่อซิตากลิปตนิ แพทย์ของคุณจะบอกคุณถึงวิธีการตรวจ
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การตอบสนองของคุณต่อ sitagliptin โดยการวัดระดับนํ้าตาลในเลือดหรือปัสสาวะทีบ่้าน ปฏิบัตติามคําแนะนําเหล่านี้
อย่างระมัดระวัง

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

จานูเวีย®

ชื่อแรนด์ของผลิตภัณฑ์ผสม

จานุเมต®(มีเมตฟอร์มิน, ซิตากลปิติน)

Juvisync®(ประกอบด้วย ซิมวาสแตติน, ซิ
ตากลิปตนิ)¶

สเตกลูจาน®(ประกอบด้วย Ertugliflozin, 
Sitagliptin)

¶ -สินค้าแบรนดน์ี้ไม่มีวางจําหน่ายแล้ว อาจมทีางเลือกทั่วไป

แก้ไขล่าสุด - 02/15/2021

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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