
VOGLIBOSE เม็ดกระจายตัว
โวลิโคเซ่
องค์ประกอบ
เม็ดยาที่กระจายตัวได้แต่ละเม็ดประกอบด้วย: 
Voglibose 0.2 มก.
สารเพิ่มปริมาณ qs

TM- 0.2 วันละครั้งเป็นเวลา 7 วันติดต่อกัน Voglibose ตรวจไมพ่บใน
พลาสมาหรือปัสสาวะ ในทํานองเดียวกัน เมื่อให้ Voglibose แก่
ผู้ใหญเ่พศชายที่มีสุขภาพดี (10 คน) ในขนาด 2 มก. เพียงครั้งเดียว 
ไมพ่บ Voglibose ในพลาสมาหรือปัสสาวะ

การกระจาย:
หลังจากการกลืนกิน Voglibose (และสารยับยั้ง glucosidase อื่น 
ๆ ) ยาที่ไมเ่ปลี่ยนแปลงส่วนใหญจ่ะยังคงอยู่ในรูของทางเดินอาหาร
เพื่อออกแรงทางเภสัชวิทยา

โวลิโคเซ่
องค์ประกอบ
ยาเม็ดกระจายตัวแบบไม่เคลือบแต่ละเม็ดประกอบด้วย: 
Voglibose 0.3 มก.
สารเพิ่มปริมาณ qs

TM- 0.3

เมแทบอลิซึม:
Voglibose ถูกเผาผลาญโดยเอนไซมใ์นลําไส้และโดยจุลินทรีย์แบบฟอร์มเภสัช

ยาเม็ด

คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา คุณสมบัติ
ทางเภสัชพลศาสตร์

การกําจัด:
Voglibose ถูกขับออกทางปัสสาวะและอุจจาระ

กลุ่มเภสัชบําบัด: สารยับยั้งอัลฟา-
กลูโคซิเดส รหัส ATC: A10BF03

ในการศึกษาซึ่งให้ C14-Voglibose ขนาด 1 มก./กก. ครั้งเดียวแก่
หนู พบว่ามกีารถ่ายโอน Voglibose ไปยังทารกในครรภ์และนมแม่ 
และอัตราการขับถ่ายในปัสสาวะและอุจจาระอยู่ที่ประมาณ 5% และ 
98% ตามลําดับ

กลไกการออกฤทธิ์
Voglibose เป็นสารยับยั้งอัลฟากลูโคซิเดสซึ่งช่วยลดการดูดซึม
แป้ง เดกซ์ทริน และไดแซ็กคาไรด์ในลําไส้โดย ข้อมูลความปลอดภัยพรคีลินิก

ไม่มกีารศึกษาเกี่ยวกับเภสัชวิทยาด้านความปลอดภัยในสัตว์ ความ
เป็นพิษเมื่อให้ยาซํ้า ความเป็นพิษต่อพันธุกรรม ศักยภาพในการก่อ
มะเร็ง ความเป็นพิษต่อการสืบพันธุแ์ละการพัฒนาด้วย VOLICOSE
TM0.2/0.3 มก.

ยับยั้งการทํางานของα - กลูโคซิเดสในแปรงลําไส้
ชายแดน. การยับยั้งเอนไซม์นี้กระตุ้นการสลายตัวของไดแซ็กคาไรด์
เป็นโมโนแซ็กคาไรด์และทําให้การย่อยอาหารและการดูดซึม
คาร์โบไฮเดรตช้าลง การเพิ่มขึ้นของนํ้าตาลกลูโคสในพลาสมาภาย
หลังตอนกลางวันนั้นลดลงในทั้งผู้ป่วยปกติและผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
ส่งผลให้ระดับนํ้าตาลในเลือดสูงภายหลังตอนกลางวันและความผิด
ปกติต่างๆ ที่เกิดจากนํ้าตาลในเลือดสูง α

สารยับยั้งกลโูคซิเดสไม่กระตุ้น
การปล่อยอินซูลินจึงไม่ส่งผลให้เกิดภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า ยาเหล่านี้อาจถือ
เป็นยาเดี่ยวในผู้ป่วยสูงอายุหรือในผู้ป่วยที่มีระดับนํ้าตาลในเลือดสูงหลังตื่น
นอน

มักใช้สารยับยั้งกลูโคซิเดสใน
ร่วมกับยาต้านเบาหวานชนิดรับประทานอื่นๆ และ/หรืออินซูลิน ควร
ให้ Voglibose ในช่วงเริ่มต้นของมื้ออาหารเนื่องจากดูดซึมได้ไม่ดี

รายละเอียดทางคลินิก
บ่งชี้การรักษา
เพื่อปรับปรุงภาวะนํ้าตาลในเลือดสูงภายหลังตอนกลางวันในโรคเบาหวาน เมื่อการ
ควบคุมอาหารและ/หรือการออกกําลังกายหรือยาลดนํ้าตาลในเลือดในช่องปากหรือ
การเตรียมอินซูลินนอกเหนือจากอาหารและ/หรือการออกกําลังกายเท่านั้นจะไม่ส่งผล
ให้มีการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดทีเ่พียงพอ

Posology และวิธีการบริหาร ปริมาณผู้ใหญ่
ปกติ
โดยปกติยาเม็ด Voglibose จะรับประทานในขนาดเดียว 0.2 มก. 
วันละ 3 ครั้งก่อนอาหารแต่ละมื้อ หากผลไมเ่พียงพอ ปริมาณของยา
เดี่ยวอาจเพิ่มขึ้นได้ถึง 0.3 มก.

ประสิทธิภาพทางคลินิก:
ในการทดลองแบบ randomized double-blind trial ซึ่ง
ประกอบด้วยคนญี่ปุ่น 1,780 คนที่มีความทนทานต่อกลูโคส
บกพร่อง ซึ่งได้รับการรักษาโดยเฉลี่ย 48.1 สัปดาห์ (ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน SD = 36.3) Ryuzo Kawamori และคณะรายงานว่า 
Voglibose ดีกว่ายาหลอก (p=0.0026) . สังเกตได้ว่า Voglibose 
นอกเหนือจากการปรับเปลี่ยนวิถกีารดําเนินชีวิตแล้ว ยังช่วยลดการ
พัฒนาของโรคเบาหวานประเภท 2 ในคนญี่ปุ่นที่มีความเสี่ยงสูงที่มี
ความทนทานต่อกลูโคสบกพร่อง

ปริมาณในภาวะไตวาย
Voglibose ถูกดูดซึมไดไ้มด่ีหลังจากรับประทานยาและการขับถ่าย
ของไตเพียงเล็กน้อย แสดงว่าไมจ่ําเป็นต้องปรับขนาดยา อย่างไร
ก็ตาม ไม่มกีารศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ในผูป้่วยที่มีภาวะไตวาย

กุมารศาสตร์
ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของ Voglibose ในเด็กยังไม่ได้รับ
การจัดตั้งขึ้นKazuhisa Takami et al ได้ตรวจสอบผลของการปรับเปลี่ยน

อาหาร / ข้อจํากัดตามลําพังและการปรับเปลี่ยน/จํากัด etary ด้วย 
Voglibose หรือ glyburide ต่อความอ้วนในช่องท้องและความผิด
ปกติของการเผาผลาญในผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น 36 รายที่เป็นเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ในผู้ป่วยทีเ่พิ่งได้รับการวินิจฉัยซึ่งมีรูปร่างค่อนข้างผอมแต่
มีพื้นที่เนื้อเยื่อไขมันในช่องท้องส่วนเกิน (VAT) การปรับเปลี่ยน/การ
จํากัดอาหาร (มีหรือไม่มี Voglibose หรือ glyburide) ลดภาษี
มูลค่าเพิ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ การลดลงของภาษีมูลค่าเพิ่มมี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการปรับปรุงการควบคุมระดับนํ้าตาล
ในเลือดผ่านการรับประทานอาหาร การใช้ Voglibose หรือ 
glyburide ขนาดตํ่าเพิ่มเติมไม่มีผลเสียต่อความอ้วนในช่องท้อง
และมีผลดีต่อความไวของอินซูลินและการตอบสนองของอินซูลิน
เฉียบพลัน

ผู้สูงอายุ
เนื่องจากผูป้่วยสูงอายุมักมีภาวะ hypofunction ทางสรีรวิทยา จึง
ควรระมัดระวังในการเริ่มให้ยาในขนาดตํ่า (เช่น 0.1 มก. ต่อครั้ง) 
นอกจากนี้ ควรใหย้านี้อย่างระมัดระวังภายใต้การสังเกตอย่างใกล้ชิด 
ตลอดช่วงที่เกิดโรค โดยใหค้วามสนใจกับระดับนํ้าตาลในเลือดและ
อาการทางเดินอาหารอย่างระมัดระวัง

ข้อห้าม
• ความรู้สึกไวต่อ Voglibose หรือสารเพิ่มปริมาณใด ๆ
• เบาหวาน ketoacidosis, เบาหวาน pre-coma
• การติดเชื้อรุนแรง ก่อนและหลังการผ่าตัด หรือมีบาดแผลร้ายแรง

• ทางเดินอาหารอุดตันหรือมแีนวโน้มไปเอง

ในการทดลองอื่น การรักษาด้วย Voglibose ในผูป้่วยเบาหวาน
แสดงให้เห็นว่าระดับนํ้าตาลในเลือดหลังรับประทานอาหารกลางวันดี
ขึ้น ระดับไตรกลีเซอไรด์ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ และระดับ
คอเลสเตอรอลไลโปโปรตีนความหนาแน่นสูง (HDL) และ 
apolipoprotein A-1 สูงขึ้น เมื่อเทียบกับอะคารโ์บส Voglibose 
มีประสิทธิภาพมากกว่าและมีผลข้างเคียงน้อยกว่า คําเตือนและข้อควรระวังพิเศษสําหรับการใชง้าน

เม็ด Voglibose ละลายในปากและไมจ่ําเป็นต้องกลืนกิน
ในการวิเคราะหเ์มตาที่เปรียบเทียบ miglitol และ Voglibose ไม่พบ
ความแตกต่างที่มีนัยสําคัญในกลูโคสภายหลังการรับประทานอาหาร
ระหว่าง 2 กลุ่ม การใหย้าเม็ด Voglibose ควรจํากัดเฉพาะผูป้่วยที่เป็นโรคเบาหวาน 

เนื่องจากมีโรคอื่นๆ บางอย่าง เช่น ความทนทานต่อกลูโคสผิดปกติ
และนํ้าตาลในปัสสาวะที่เป็นบวกซึ่งแสดงถึงอาการคล้ายโรคเบา
หวาน (ระดับนํ้าตาลในเลือดสูงผิดปกติในวัยชรา การทํางานของต่อม
ไทรอยด์ผิดปกติ เป็นต้น) ).

การดูดซึมคุณสมบัตทิางเภสัช
จลนศาสตร์:
Voglibose ถูกดูดซึมได้ไม่ดีหลังจากรับประทานยา ความเข้มข้นของ
พลาสมาหลังการให้ยาทางปากมักจะตรวจไม่พบ หลังจากขนาดยา 80 มก. (
สูงกว่าขนาดยาทีแ่นะนําอย่างมาก) ระดับพลาสม่าสูงสุดที่ประมาณ 20 นาโน
กรัม/มล. ถูกสังเกตพบใน 1 ถึง 1.5 ชั่วโมง ในผู้ป่วยที่ได้รับการจัดการโดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิต (

อาหารและ/หรือการออกกําลังกาย) ยานี้ต้องให้เฉพาะเมื่อระดับ
นํ้าตาลในเลือดหลังช่วงกลางวันเกิน 2 ชั่วโมงเท่านั้น

เมื่อให้ยาเม็ด Voglibose ซํ้า ๆ กับผู้ใหญ่ชายที่มีสุขภาพดี (6 คน) 
ในขนาดเดียว 0.2 มก. 3

α 200 มก./ดล.
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เฉพาะสําหรับการใช้แพทย์ที่ลงทะเบียนหรือโรงพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการเท่านั้น

VOGLIBOSE เม็ดกระจายตัว
โวลิโคเซ่ TM- 0.2/0.3 uÉåsÉÏM ÉåxÉ-0.2/0.3

ในระหว่างการให้ยานี้ ควรสังเกตการลุกลามของโรคอย่างใกล้ชิดด้วยการ
ตรวจสอบระดับนํ้าตาลในเลือดเป็นระยะอย่างสมํ่าเสมอ หากผลกระทบต่อ
ระดับกลูโคสภายหลังช่วงกลางวันไม่เป็นที่น่าพอใจแม้หลังจากให้ยาแล้ว

เมื่อให้ Voglibose แก่ผู้ป่วยที่เป็นโรคตับแข็งในตับอย่างรุนแรง 
hyperammonia อาจแย่ลงเมื่อมีอาการท้องผูกตามมาด้วยการ
หมดสติ ความสูงของ GOT (glutamate oxaloacetate), GPT 
(glutamate

ของยานี้เป็นเวลา 2 ถึง 3 เดือน (หลังการรับประทานกลูโคสα 200
มก./ดล.) พิจารณาการเปลี่ยนแปลงการรักษาที่เหมาะสมกว่า หลัง
จากให้ยานี้แล้ว หากสามารถควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดได้เพียงพอ 
(post prdial glucoseα 160 มก./เดซิลิตร) และ
สามารถรักษาได้อย่างน่าพอใจด้วยการบําบัดด้วยไลฟส์ไตล์หรือด้วย
การใช้ยาลดนํ้าตาลในเลือดในช่องปากหรือการเตรียมอินซูลินเพิ่ม
เติมควรหยุดการบริหารยาเม็ด Voglibose และควรติดตามความ
คืบหน้าของโรค

ไพรูเวต ทรานสอะมิเนส), LDH (แลคเตท ดไีฮโดรจีเนส), α GPT
(α glutamate pyruvate) หรือ alkaline phosphatase อาจ
เกิดขึ้นไดไ้ม่บ่อยนัก

เมื่อใช้ Voglibose ร่วมกับยาต้านเบาหวานชนิดอื่น ภาวะนํ้าตาลใน
เลือดตํ่าอาจเกิดขึ้น (0.1% ถึง <5%)

ภูมิไวเกิน:ผื่นและอาการคันอาจไมค่่อยเกิดขึ้น ในกรณีเช่นนี้ ควร
เลิกใชย้าเม็ด Voglibose

ควรให้ยาเม็ด Voglibose ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยต่อไปนี:้ ผูป้่วยทีม่ี
ประวัติ laparotomy หรือ ileus; ผู้ป่วยโรคลําไส้เรื้อรังพร้อมกับการย่อย
อาหารและการดูดซึมรบกวน ผู้ป่วยที่มีอาการกําเริบเนื่องจากการสร้างก๊าซ
ในลําไส้เพิ่มขึ้น (เช่น Roemheld syndrome, ไส้เลื่อนรุนแรง, ตีบและ
แผลในลําไส้ใหญ่); และผู้ป่วยทีม่ีความผิดปกติของตับหรือไตอย่างรุนแรง

จิตวิทยา:อาการปวดหัวอาจไมค่่อยเกิดขึ้น

โลหิตวิทยา:โรคโลหิตจาง; thrombocytopenia และ leucopenia อาจ
ไม่ค่อยเกิดขึ้น

คนอื่น:อาการชา, ใบหน้าบวมนํ้า, ตาพร่ามัว, ร้อนวูบวาบ, วิงเวียน, 
อ่อนแอ, ภาวะโพแทสเซียมสูง, อะไมเลสในเลือดเพิ่มขึ้น, HDL 
คอเลสเตอรอลลดลง, diaphoresis หรือผมร่วงและเหงื่อออก

ข้อควรระวังอื่นๆ:
• ผู้ป่วยทุกรายควรจํากัดการบริโภคอาหารต่อไปด้วยการกระจาย

ปริมาณคาร์โบไฮเดรตทีร่ับประทานเป็นประจําในระหว่างวัน ผู้ป่วย
ทีม่ีนํ้าหนักเกินควรรับประทานอาหารจํากัดพลังงานต่อไป

• การตรวจทางห้องปฏิบัติการตามปกติสําหรับการเฝ้าสังเกตโรคเบาหวาน
ควรทําอย่างสมํ่าเสมอ

• ผู้ป่วยควรได้รับคําแนะนําและอธิบายให้เข้าใจถึงอาการของภาวะ
นํ้าตาลในเลือดตํ่าและการจัดการ

• เมื่อผู้ป่วยโรคเบาหวานต้องเผชิญกับความเครียดที่ผิดปกติ เช่น มี
ไข้ บาดเจ็บ ติดเชื้อ หรือผ่าตัด อาจสูญเสียการควบคุมระดับ
นํ้าตาลในเลือดชั่วคราว ในช่วงเวลาดังกล่าว การบําบัดด้วย
อินซูลินอาจมีความจําเป็นในบางครั้ง

ยาเกินขนาด
Voglibose สามารถแข่งขันและยับยั้งα .ได้อย่างย้อนกลับ -
เอนไซม์กลูโคซิเดส (glucoamylase, sucrase, maltase และ 
isomaltase) ในขอบแปรงของลําไส้เล็กซึ่งชะลอการไฮโดรไลซิส
ของคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน ไมน่่าจะทําใหเ้กิดภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า
ในการใช้ยาเกินขนาด แต่ความรู้สึกไมส่บายท้องและท้องเสียอาจเกิด
ขึ้น

รายละเอียดทางเภสัชกรรม

รายชื่อสารเพิ่มปริมาณ
ไมโครคริสตัลลีน เซลลูโลส (เกรด 101) 
โซเดียม สตาร์ช ไกลโคเลต
โพวโิดน K-30
แป้ง
แป้งโรยตัวบริสุทธิ์
ไมโครคริสตัลไลน์ เซลลูโลส (เกรด 102) 
แมกนีเซียม สเตียเรต
ออกไซดข์องเหล็กสีเหลือง (VOLICOSE 
Quinoline YellowWS (VOLICOSE 
Isopropyl alcohol .)

ปฏิกิริยาระหว่างยา
เมื่อใช้ Voglibose ร่วมกับอนุพันธ์ของ sulfonylamide, 
sulfonylurea หรือ biguanide หรือร่วมกับอินซูลิน อาจมีอาการ 
hypoglycemic ได้ ดังนั้น เมื่อใช้ร่วมกับยาใดๆ เหล่านี้ ควร
ระมัดระวัง เช่น การเริ่มให้ยาในขนาดตํ่า

TM0.2 มก.)
TM0.3 มก.)เมื่อใช้ Voglibose ร่วมกับยาที่เพิ่มหรือลดฤทธิ์ลดนํ้าตาลในเลือด

ของยาต้านเบาหวาน ควรใช้ความระมัดระวังเนื่องจากอาจชะลอการ
ทํางานของ Voglibose ต่อการดูดซึมคาร์โบไฮเดรต ตัวอย่างยา
เสริมฤทธิ์ เข้ากันไม่ได้

ไม่มรีายงาน

ฤทธิ์ลดนํ้าตาลในเลือดของยาต้านเบาหวาน: α บล็อคเกอร์,
การเตรียมกรดซาลิไซลิก สารยับยั้งโมโนเอมีนออกซิเดส และอนุ
พันธ์ไฟเบรต ตัวอย่างของยาที่ลดฤทธิ์ลดนํ้าตาลในเลือดของยาต้าน
เบาหวาน: อะดรีนาลีน ฮอร์โมนอะดรโีนคอร์ตคิอล และไทรอยด์
ฮอร์โมน
Voglibose ไม่ส่งผลต่อเภสัชจลนศาสตรข์อง warfarin; จึง
สามารถรับประทานร่วมกับวาร์ฟารินได้อย่างปลอดภัย

อายกุารเก็บรักษา:24 เดือน.

การจัดเก็บและข้อควรระวัง เก็บ
ในที่เย็น แห้ง และมืด

ข้อควรระวังพิเศษสําหรับการกําจัดและการจัดการอื่น ๆ ไม่มีข้อ
กําหนดพิเศษ

การตั้งครรภ์และให้นมบุตร
จนถึงปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลทางระบาดวิทยาทีเ่กี่ยวข้อง การศึกษาในสัตว์
ทดลองไม่ได้บ่งชี้ถึงผลร้ายที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ การพัฒนาของตัวอ่อน
หรือทารกในครรภ์ การคลอดบุตรหรือพัฒนาการหลังคลอด ดังนั้นควรให้
ยาแก่สตรีมีครรภ์หรือสตรีที่สงสัยว่าตั้งครรภ์เฉพาะเมื่อผลประโยชนท์ีเ่ป็น
ไปไดม้ีมากกว่าอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

ละลายในปาก. ไม่ต้องกลืน.

ลักษณะและเนื้อหาของคอนเทนเนอร์ 
แพ็ค 3×10 เม็ด.

ผลิตโดย:
Biocon Limited
ที่ 40/1 เขตอุตสาหกรรม Mohabewala 
ถนน SBI Dehradun – 248110การศึกษาในสัตว์ทดลอง (หนู) ได้เปิดเผยการปราบปรามของ 

Voglibose ต่อการเพิ่มนํ้าหนักตัวในทารกแรกเกิด สันนิษฐานว่า
เกิดจากการปราบปรามการผลิตนํ้านมในแม่สัตว์ซึ่งเป็นผลมาจาก
การปราบปรามการดูดซึมคาร์โบไฮเดรต ดังนั้นจึงไม่ควรให้ยาเม็ด 
Voglibose แก่สตรีในระหว่างการให้นม เมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้ ควร
หลีกเลี่ยงการให้นมลูก

ทําการตลาดโดย:
Biocon Limited
20th KM Hosur Road, Electronics City 
Bangalore – 560100.
TM - เครื่องหมายการค้า บริษัท ไบโอคอน จํากัด..

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่
ปรึกษาการแพทย์
บริษัท ไบโอคอน จํากัด
กม.ที่ 20 ถ.โหเซอร์ อิเล็ก
ทรอนิคซิตี้
บังกาลอร์ 560 100.

ผลต่อความสามารถในการขับและใชง้าน
เครื่องจักร ไม่มีรายงาน

ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์
ผลข้างเคียงของระบบทางเดินอาหาร เช่น อาการท้องร่วง อุจจาระหลวม 
ปวดท้อง ท้องผูก อาการเบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน หรืออาการเสียดท้อง
อาจเกิดขึ้นจากการใช้โวกลิโบส นอกจากนี้ อาการท้องอืด ท้องเฟ้อเพิ่มขึ้น 
และลําไส้อุดตัน เช่น อาการที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของก๊าซในลําไส้ อาจเกิดขึ้น
เมื่อใช้โวกลิโบส

หากต้องการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และ/หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซตข์องเราwww.biocon.comหรือโทรไปที่หมายเลข
โทรฟรี: 1800 102 9465หรือส่งอีเมลหาเราได้ทีd่rugsafety@biocon.com.
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