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Alogliptin
ออกเสียงว่า (al '' oh glip' tin)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Alogliptin ใช้ร่วมกับอาหารและการออกกําลังกายเพื่อลดระดับนํ้าตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 (ภาวะที่นํ้าตาลในเลือดสูง
เกินไปเนื่องจากร่างกายไม่ได้ผลิตหรือใชอ้ินซูลินตามปกต)ิ Alogliptin อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าตัวยับยั้ง dipeptidyl peptidase-4 
(DPP-4) ทํางานโดยการเพิ่มปริมาณอินซูลินในร่างกายเพื่อควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด Alogliptin ไม่ได้ใช้รักษาเบาหวานชนิดที่ 1 
(ภาวะที่ร่างกายไม่ไดผ้ลิตอินซูลิน ดังนั้นจึงไม่สามารถควบคุมปริมาณนํ้าตาลในเลือดได้) หรือภาวะกรดในเลือดสูงจากเบาหวาน (ภาวะ
ร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นได้หากไม่รักษาระดับนํ้าตาลในเลือดสูง ).

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?

Alogliptin มาเป็นแท็บเล็ตทีจ่ะรับประทานทางปาก มักจะมีหรือไม่มีอาหารวันละครั้ง รับประทานอะลอกลปิตินในเวลาเดียวกันทุก
วัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้ 
alogliptin ตามคําแนะนํา อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

Alogliptin ควบคุมโรคเบาหวานแต่ไมส่ามารถรักษาได้ ทานอะลอกลปิตินต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานอะลอกลิปตนิโดย
ไม่ได้ปรึกษาแพทย์

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใชย้า) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยอะล็อกลิปตนิและทุกครั้ง
ที่คุณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ นอกจากนีคุ้ณยังสามารถ
เยี่ยมชมเว็บไซตส์ํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm
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[http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) หรือเว็บไซตข์องผู้ผลิตเพื่อขอรับคู่มือการใช้ยา

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานอะลอกลิปตนิ

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้อะโลลิปตนิ สารยับยั้ง DPP-4 อื่น ๆ รวมถึง linagliptin (Tradjenta ใน 
Glyxambi ใน Jentadueto), saxagliptin (Onglyza ใน Kombiglyze), sitagliptin (Januvia ใน Janumet); ยาอื่น ๆ 
หรือส่วนผสมใด ๆ ในแท็บเล็ต alogliptin สอบถามเภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการใช้ยา

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพรที่
คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงอินซูลินและยารักษาโรคเบาหวานอื่นๆ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือ
ตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณดื่มหรือเคยดื่มแอลกอฮอลป์ริมาณมาก และถ้าคุณมีหรือเคยเป็นโรคตับอ่อน
อักเสบ (ตับอ่อนบวม) นิ่วในถุงนํ้าดี ภาวะหัวใจล้มเหลว หรือโรคไตหรือตับ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับประทานอะล็อกลปิติน 
ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ

หากคุณกําลังมีการผ่าตัดรวมทั้งการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ยาอะลอกลิปตนิ

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับสิ่งทีคุ่ณควรทําหากคุณได้รับบาดเจ็บหรือมีไข้หรือติดเชื้อ เงื่อนไขเหล่านี้อาจส่งผลต่อ
ระดับนํ้าตาลในเลือดและปริมาณอะลอกลปิตินที่คุณอาจต้องการ

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

อย่าลืมปฏิบัติตามคําแนะนําด้านการออกกําลังกายและการรับประทานอาหารของแพทย์หรือนักโภชนาการ สิ่งสําคัญคือต้องรับ
ประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ และลดนํ้าหนักหากจําเป็น วิธนีี้จะช่วยควบคุมโรคเบาหวานและช่วยให้อะ
ลอกลิปตินทํางานได้อย่างมปีระสิทธิภาพมากขึ้น

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

ยานีอ้าจทําให้นํ้าตาลในเลือดของคุณเปลี่ยนแปลง คุณควรทราบอาการของนํ้าตาลในเลือดสูง
และตํ่า และจะทําอย่างไรถ้าคุณมีอาการเหล่านี้

Alogliptin อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:
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ปวดหัว

อาการคัดจมูกหรือนํ้ามูกไหล

เจ็บคอ

ปวดข้อ

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้หยุดใช้ยาอะลอกลปิตินและโทรเรียก
แพทย์ของคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

ปวดท้องรุนแรงที่อาจเคลื่อนไปทีห่ลังของคุณ

อาเจียน

เหนื่อยเหลือเกิน

เบื่ออาหาร

ปวดท้องตอนบนขวา

ปัสสาวะสีเข้ม

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

ไข้

แผลพุพอง

ลอกผิว

ผื่น

ลมพิษ

อาการคัน

บวมที่ตา ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้นหรือลําคอ

เสียงแหบ

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

หายใจถี่โดยเฉพาะเมื่อนอนราบ

อาการบวมทีเ่ท้า ข้อเท้า หรือขา

นํ้าหนักขึ้นกะทันหัน

Alogliptin อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะทีใ่ช้ยานี้

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?
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เก็บยานี้ไวใ้นภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นทีม่ากเกินไป (
ไม่ใช่ในห้องนํ้า)

ควรกําจัดยาทีไ่ม่จําเป็นด้วยวิธพีิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทิ้งยานี้
ลงในชักโครก วิธทีี่ดทีี่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใชโ้ปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิล
ในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซตก์ารกําจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (http://
goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิเ์ข้าถึงโปรแกรมรับคืน

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

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

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

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณอาจจะสั่งการตรวจทางห้องปฏิบัตกิารบางอย่างเพื่อตรวจ
สอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อ alogliptin ควรตรวจสอบระดับนํ้าตาลในเลือดและ glycosylated hemoglobin 
(HbA1c) เป็นประจําเพื่อตรวจสอบการตอบสนองต่อ alogliptin แพทย์ของคุณอาจบอกวิธตีรวจสอบการตอบสนองของคุณต่อ 
alogliptin โดยการวัดระดับนํ้าตาลในเลือดหรือปัสสาวะทีบ่้าน ปฏิบัตติามคําแนะนําเหล่านี้อย่างระมัดระวัง

คุณควรสวมสร้อยข้อมือสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานเสมอเพื่อใหแ้น่ใจว่าคุณจะได้รับการรักษาทีเ่หมาะสมในกรณีฉุกเฉิน

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

เนซินา®

ชื่อแรนด์ของผลิตภัณฑ์ผสม
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http://www.upandaway.org/
https://www.poisonhelp.org/help


15/4/22, 12:01 น. Alogliptin สมุนไพรยาและอาหารเสริม

คาซาโนะ®(ประกอบด้วย อะลอกลปิติน, เมตฟอร์มิน)

โอเซนี®(ประกอบด้วย อะลอกลปิติน, พิโอกลติาโซน)

แก้ไขล่าสุด - 06/15/2016

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ

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

สําหรับใชใ้นเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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