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Empagliflozin
ออกเสียงว่า (em '' pa gli floe' zin)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Empagliflozin ใชร้่วมกับอาหารและการออกกําลังกาย และบางครั้งก็ใช้ร่วมกับยาอื่นๆ เพื่อลดระดับนํ้าตาลในเลือดในผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที่ 2 (ภาวะทีน่ํ้าตาลในเลือดสูงเกินไปเนื่องจากร่างกายไม่ได้ผลิตหรือใช้อินซูลินตามปกติ) Empagliflozin ยังใช้
เพื่อลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง หัวใจวาย หรือการเสียชีวิตในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ร่วมกับโรคหัวใจและหลอด
เลือด Empagliflozin ยังใช้ในผู้ใหญ่ที่เป็นโรคหัวใจล้มเหลวเพื่อลดความเสี่ยงของความจําเป็นในการเข้ารับการรักษาในโรง
พยาบาลและการเสียชีวิตเนื่องจากโรคหัวใจและหลอดเลือด เอ็มพากลิโฟลซินอยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าสารยับยั้งการขนส่งร่วม
ของโซเดียม-กลูโคส 2 (SGLT2) ลดนํ้าตาลในเลือดโดยทําให้ไตกําจัดกลูโคสในปัสสาวะมากขึ้น

เมื่อเวลาผ่านไป ผู้ที่เป็นเบาหวานและนํ้าตาลในเลือดสูงสามารถพัฒนาโรคแทรกซ้อนทีร่้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิต ซึ่ง
รวมถึงโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ปัญหาเกี่ยวกับไต ความเสียหายของเส้นประสาท และปัญหาสายตา การใช้ยา การ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต (เช่น การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การเลิกสูบบุหรี)่ และการตรวจระดับนํ้าตาลในเลือดเป็น
ประจําอาจช่วยจัดการโรคเบาหวานและปรับปรุงสุขภาพของคุณได้ การบําบัดนี้ยังอาจลดโอกาสที่คุณจะเป็นโรคหัวใจวาย โรค
หลอดเลือดสมอง หรือโรคแทรกซ้อนอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน เช่น ไตวาย เส้นประสาทถูกทําลาย (ชา ขาหรือเท้าเย็น 
ความสามารถทางเพศลดลงในผู้ชายและผู้หญิง) ปัญหาสายตา รวมถึงการเปลี่ยนแปลง หรือสูญเสียการมองเห็นหรือโรค
เหงือก แพทย์และผู้ให้บริการด้านสุขภาพอื่นๆ จะพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการโรคเบาหวานของคุณ

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Empagliflozin มาในรูปแบบแท็บเล็ตทีจ่ะรับประทานทางปาก มักรับประทานวันละครั้งในตอนเช้าโดยมีหรือไม่มีอาหาร รับ
ประทานเอ็มพากลิโฟลซินในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือ
เภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้ Empagliflozin ตามคําแนะนํา อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่
แพทย์ของคุณกําหนด

แพทย์ของคุณอาจเริ่มให้ยาเอ็มพากลิโฟลซินขนาดตํ่าและเพิ่มขนาดยาตามความจําเป็น

Empagliflozin ช่วยควบคุมสภาพของคุณ แต่ไม่สามารถรักษาได้ ทานเอ็มพากลิโฟลซินต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุด
ทานเอ็มพากลิโฟลซินโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์
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สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานเอ็มพากลิโฟโลซิน

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพย้าเอ็มพากลิโฟลซิน ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดเอ็มพากลิโฟลซิน 
สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาที่ต้องสั่งโดยแพทยแ์ละยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพรอื่นๆ ที่คุณ
กําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: สารยับยั้ง angiotensin-converting enzyme (ACE) เช่น benazepril (Lotensin, ใน 
Lotrel), captopril, enalapril (Epaned, Vasotec, ใน Vaseretic), fosinopril, lisinopril (Prinivil, Qbrelis, Zestril, ใน Zestoretic), 
moexipril, perindopril (ใน Prestalia), quinapril (Accupril, ใน Accuretic, ใน Quinaretic), ramipril (Altace) และ trandolapril; ตัว
รับแอนจิโอเทนซิน รีเซพเตอร์บล็อคเกอร์ เช่น azilsartan (Edarbi ใน Edarbyclor), candesartan (Atacand ใน Atacand HCT), 
eprosartan (Teveten), irbesartan (Avapro ใน Avalide), losartan (Cozaar ใน Hyzaar), olmesartan (Benicar ใน Azor, ใน 
Benicar HCT, ใน Tribenzor), telmisartan (Micardis, ใน Micardis HCT, ใน Twynsta) และ valsartan (Diovan ใน Diovan HCT ใน 
Exforge); แอสไพรินและยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์อื่น ๆ (NSAIDs) เช่น ibuprofen (Advil, Motrin) และ naproxen (Aleve, 
Naprosyn); ดิจอกซิน (ลานอกซิน); ยาขับปัสสาวะ ('ยาเม็ดนํ้า'); หรืออินซูลินหรือยารับประทานสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน เช่น ไกลเมไพไรด์ 
(Amaryl ใน Duetact), กลิพิไซด์ (Glucotrol), ไกลบิวไรด์ (DiaBeta, Glynase) และโทลบูตาไมด์ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือ
ตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง glipizide (Glucotrol), glyburide (DiaBeta, Glynase) และ tolbutamide แพทย์ของ
คุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง glipizide (Glucotrol), glyburide (DiaBeta, Glynase) 
และ tolbutamide แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังฟอกไต แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่ากินเอ็มพากลิโฟลซิน

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจําหรือบางครั้งดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากในช่วง
เวลาสั้นๆ (การดื่มสุรา) หรือรับประทานอาหารทีม่ีโซเดียมตํ่า แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณมีหรือเคยติดเชื้อทางเดิน
ปัสสาวะหรือมีปัญหาเกี่ยวกับปัสสาวะ ความดันโลหิตตํ่า คอเลสเตอรอลสูง หัวใจล้มเหลว โรคตับอ่อนรวมถึงตับอ่อน
อักเสบ (ตับอ่อนบวม) หรือเคยผ่าตัดตับอ่อน การติดเชื้อรา ในบริเวณอวัยวะเพศหรือโรคไตหรือตับ หากคุณเป็นผู้ชาย ให้
แจ้งแพทย์หากคุณไม่เคยเข้าสุหนัต แจ้งแพทยห์ากคุณรับประทานอาหารน้อยลงเนื่องจากการเจ็บป่วย การผ่าตัด หรือ
การเปลี่ยนแปลงของอาหาร หรือหากคุณไม่สามารถกินหรือดื่มได้ตามปกติเนื่องจากอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง หรือ
หากคุณขาดนํ้าจากการอยู่กลางแดดนานเกินไป .

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังให้นมบุตร อย่าให้นมลูกในขณะทีท่านเอ็มพากลิโฟล
ซิน หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับประทานเอ็มพากลิโฟลซิน ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณ

หากคุณกําลังมีการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ยาเอ็มพากลิโฟลซิน

แอลกอฮอลอ์าจทําให้นํ้าตาลในเลือดเปลี่ยนแปลง ถามแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่าง
ปลอดภัยในขณะที่คุณทานคานากลิโฟลซิน

คุณควรรู้ว่า Empagliflozin อาจทําใหเ้กิดอาการวิงเวียนศีรษะมึนงงและเป็นลมเมื่อคุณลุกขึ้นจากท่านอนเร็วเกินไป หาก
คุณมีปัญหานี้โทรเรียกแพทย์ของคุณ ปัญหานี้พบได้บ่อยมากขึ้นเมื่อคุณเริ่มรับประทานเอ็มพากลิโฟลซินเป็นครั้งแรก 
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ลุกจากเตียงช้าๆ วางเท้าบนพื้นสักครูก่่อนลุกขึ้นยืน

ถามแพทย์ของคุณว่าจะทําอย่างไรถ้าคุณป่วย ติดเชื้อหรือมีไข้ พบความเครียดผิดปกติ หรือได้รับบาดเจ็บ ภาวะเหล่านี้
อาจส่งผลต่อระดับนํ้าตาลในเลือดและปริมาณของเอ็มพากลิโฟลซินทีคุ่ณมีได้
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อาจต้องการ.

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

อย่าลืมปฏิบัติตามคําแนะนําด้านการออกกําลังกายและการรับประทานอาหารของแพทย์หรือนักโภชนาการ สิ่งสําคัญคือต้อง
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ ปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์เกี่ยวกับการดื่ม
นํ้าใหเ้พียงพอตลอดทั้งวันในขณะทีคุ่ณใช้ยานี้

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันทีที่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตาม
ตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

ยานี้อาจทําใหน้ํ้าตาลในเลือดของคุณเปลี่ยนแปลง คุณควรรู้อาการนํ้าตาลในเลือดตํ่าและนํ้าตาลในเลือด
สูง และจะทําอย่างไรถ้าคุณมีอาการเหล่านี้

Empagliflozin อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไมห่ายไป:

ปัสสาวะบ่อยรวมทั้งตอนกลางคืน

เพิ่มความกระหาย

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที:

ปัสสาวะบ่อย เร่งด่วน แสบร้อนหรือเจ็บปวด

ปัสสาวะขุ่น แดง ชมพู หรือนํ้าตาล

ปวดอุ้งเชิงกรานหรือปวดหลัง

(ในผู้หญิง) มีกลิ่นช่องคลอด ตกขาวหรือเหลือง (อาจเป็นก้อนหรือดูเหมือนคอทเทจชีส) หรือมีอาการคันในช่องคลอด

(ในผู้ชาย) แดง, คันหรือบวมขององคชาต; ผื่นทีอ่วัยวะเพศ; ปล่อยกลิ่นเหม็นจากองคชาต; หรือปวดบริเวณผิวหนัง
บริเวณองคชาต

รู้สึกเหนื่อย อ่อนแอ หรืออึดอัด พร้อมกับมีไข้และเจ็บปวด อ่อนโยน แดง และบวมของอวัยวะเพศหรือบริเวณระหว่าง
อวัยวะเพศกับทวารหนัก

อาการคล้ายไขห้วัดใหญ่

หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้หยุดใชย้าเอ็มพากลิโฟลซินและโทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับ
การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

ผื่น

ลมพิษ

อาการคัน

กลืนหรือหายใจลําบาก
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บวมที่ใบหน้า คอ ลิ้น ริมฝีปาก ปาก หรือตา

เสียงแหบ

หากคุณพบอาการใด ๆ ต่อไปนี้ของภาวะกรดคีโตรก ให้หยุดใช้ยาเอ็มพากลิโฟลซินและโทรเรียกแพทย์
ของคุณทันทหีรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ถ้าเป็นไปได้ ให้ตรวจหาคีโตนในปัสสาวะหากคุณมีอาการ
เหล่านี้ แม้ว่านํ้าตาลในเลือดจะน้อยกว่า 250 มก./ดล.

คลื่นไส้

อาเจียน

ปวดท้อง

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

หายใจลําบาก

Empagliflozin อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะที่ใช้ยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงทีร่้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
จาก 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 เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นที่มากเกิน
ไป (ไม่ใช่ในห้องนํ้า)

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาห์และยา
หยอดตา ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ทนต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้
ล็อคฝาครอบนิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในสถานทีป่ลอดภัยทันที โดยให้อยู่ในตําแหน่งที่ลอยขึ้นและพ้นสายตาและเอื้อมถึง
http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

ควรกําจัดยาที่ไม่จําเป็นด้วยวิธีพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่
ควรทิ้งยานี้ลงในชักโครก วิธีทีด่ีที่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใช้โปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อ
แผนกขยะ/รีไซเคิลในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซต์การกําจัดยาอย่าง
ปลอดภัยของ FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึง
โปรแกรมรับคืน

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่https://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากเหยื่อล้มลง
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มอีาการชัก หายใจลําบาก หรือตื่นไม่ขึ้น ให้โทรเรียกบริการฉุกเฉินที่ 911 ทันที

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทยแ์ละห้องปฏิบัติการของคุณ ระดับนํ้าตาลในเลือดของคุณควรได้รับการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ
เพื่อตรวจสอบการตอบสนองต่อยาเอ็มพากลิโฟลซิน แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารอื่น ๆ รวมถึง 
glycosylated hemoglobin (HbA1c) เพื่อตรวจสอบการตอบสนองของคุณต่อ Empagliflozin แพทย์ของคุณจะบอก
คุณถึงวิธีตรวจสอบการตอบสนองต่อยานี้โดยการวัดระดับนํ้าตาลในเลือดที่บ้าน ปฏิบัติตามคําแนะนําเหล่านีอ้ย่างระมัดระวัง

ก่อนทําการทดสอบในห้องปฏิบัติการ แจ้งแพทย์และเจ้าหน้าทีห่้องปฏิบัติการว่าคุณกําลังใช้ยาเอ็มพากลิโฟลซิน 
เนื่องจากวิธีการทํางานของยานี้ ปัสสาวะของคุณอาจตรวจนํ้าตาลกลูโคสเป็นบวก

คุณควรสวมสร้อยข้อมือสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับการรักษาที่เหมาะสมในกรณฉีุกเฉิน

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายชื่อยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ซื้อเองจากร้านขายยา) 
ทั้งหมด รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น วิตามิน เกลือแร่ หรืออาหารเสริมอื่นๆ คุณควรนํารายการนีต้ิดตัวไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบ
แพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญที่พกติดตัวไปในกรณฉีุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

จาร์เดียนซ์®

Glyxambi®(เป็นผลิตภัณฑ์ผสมทีม่ีเอ็มพากลิโฟลซินและลินากลิปติน)

Synjardy®(เป็นผลิตภัณฑ์ผสมที่มีเอ็มพากลิโฟลซินและเมตฟอร์มิน)

แก้ไขล่าสุด - 10/15/2021

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ

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

สําหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP
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หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษยข์องสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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