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1. Synjardy คืออะไรและใช้สําหรับอะไร

Synjardy คืออะไร
Synjardy มีสารออกฤทธิส์องชนิดคือเอ็มพากลิโฟลซินและเมตฟอร์มนิ แต่ละกลุ่มอยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า "ยา
ต้านเบาหวานในช่องปาก" เหล่านี้เป็นยาที่รับประทานเพื่อรักษาโรคเบาหวานประเภท 2

เบาหวานชนิดที่ 2 คืออะไร?
โรคเบาหวานประเภท 2 เป็นโรคที่มาจากทั้งยีนและไลฟส์ไตล์ของคุณ หากคุณเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ตับอ่อนของ
คุณผลิตอินซูลินได้ไม่เพียงพอต่อการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดของคุณ และร่างกายของคุณก็ไมส่ามารถใช้
อินซูลินของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ระดับกลูโคสในเลือดสูง ซึ่งอาจนําไปสู่ปัญหาทางการแพทย์ 
เช่น โรคหัวใจ โรคไต ตาบอด และการไหลเวียนไมด่ีในแขนขาของคุณ

Synjardy ทํางานอย่างไร
Empagliflozin อยูใ่นกลุ่มของยาที่เรียกว่าตัวยับยั้งโซเดียมกลูโคส co-transporter-2 (SGLT2) มันทํางาน
โดยการปิดกั้นโปรตีน SGLT2 ในไตของคุณ ทําให้นํ้าตาลในเลือด (กลูโคส) ถูกขับออกในปัสสาวะของคุณ เมต
ฟอร์มินทํางานในลักษณะที่ต่างออกไปในการลดระดับนํ้าตาลในเลือด ส่วนใหญ่โดยการปิดกั้นการผลิตกลูโคสใน
ตับ

ด้วยเหตุนี้ Synjardy จึงช่วยลดปริมาณนํ้าตาลในเลือดของคุณ ยานีย้ังสามารถช่วยป้องกันโรคหัวใจได้

Synjardy ใช้สําหรับอะไร
- Synjardy ถูกเพิ่มเข้าไปในอาหารและการออกกําลังกายเพื่อรักษาเบาหวานชนิดที่ 2 ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ (อายุ 18 ปีขึ้น

ไป) ซึ่งโรคเบาหวานไม่สามารถควบคุมได้โดยการเพิ่มเมตฟอร์มินเพียงอย่างเดียวหรือเมตฟอร์มินร่วมกับยารักษา
โรคเบาหวานชนิดอื่น
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- Synjardy สามารถใช้ร่วมกับยาอื่น ๆ ในการรักษาโรคเบาหวานได้ สิ่งเหล่านี้อาจเป็นยาที่รับประทานทาง
ปากหรือให้โดยการฉีด เช่น อินซูลิน

- นอกจากนี้ Synjardy ยังสามารถใช้เป็นทางเลือกแทนการใชท้ั้งเอ็มพากลิโฟลซินและเมตฟอร์มินเป็นยา
เม็ดเดียว เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ยาเกินขนาด อย่ารับประทานยาเอ็มพากลิโฟลซินและเมตฟอร์มินแยกกัน 
หากคุณใช้ยานี้

เป็นสิ่งสําคัญที่คุณจะต้องดําเนินการตามแผนอาหารและการออกกําลังกายตามที่แพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล
บอก

2. สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนรับประทาน Synjardy

อย่าใช้ซินจารด์ี
- หากคุณแพ้ยาเอ็มพากลิโฟลซิน เมตฟอร์มิน หรือส่วนประกอบอื่นๆ ของยานี้ (ระบไุวใ้นหัวข้อที่ 6)

หากคุณมีโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภาวะนํ้าตาลในเลือดสูงอย่างรุนแรง (ระดับนํ้าตาลใน
เลือดสูงมาก) คลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง นํ้าหนักลดอย่างรวดเร็ว ภาวะกรดแลคติก (ดู 'ความเสี่ยงต่อการ
เกิดกรดแลคติก' ด้านล่าง) หรือภาวะกรดในเลือดสูง Ketoacidosis เป็นภาวะที่สารที่เรียกว่า 'คีโตนบอดี้' 
สะสมในเลือดและอาจนําไปสู่ภาวะโคม่าในเบาหวานได้ อาการต่างๆ ได้แก่ ปวดท้อง หายใจเร็วและลึก ง่วง
นอน หรือลมหายใจมีกลิ่นผลไม้ผิดปกติ

หากคุณมีอาการโคม่าก่อนเป็นเบาหวาน
หากคุณมีการทํางานของไตลดลงอย่างรุนแรง
หากคุณมีการติดเชื้อรุนแรง เช่น การติดเชื้อที่ส่งผลต่อปอด ระบบหลอดลม หรือไตของคุณ การติด
เชื้อรุนแรงอาจนําไปสู่ปัญหาไต ซึ่งอาจทําให้คุณเสี่ยงต่อการเป็นกรดแลคติก (ดู 'คําเตือนและข้อควร
ระวัง');
หากคุณสูญเสียนํ้าจํานวนมากจากร่างกาย (ภาวะขาดนํ้า) เช่น เนื่องจากอาการท้องร่วงเป็นเวลานานหรือ
รุนแรง หรือหากคุณอาเจียนติดต่อกันหลายครั้ง ภาวะขาดนํ้าอาจนําไปสู่ปัญหาไต ซึ่งอาจทําให้คุณมี
ความเสี่ยงต่อการเป็นกรดแลคติก (ดู 'คําเตือนและข้อควรระวัง');

-

-
-
-

-

- หากคุณได้รับการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน หรือเพิ่งมีอาการหัวใจวาย มปีัญหารุนแรงกับระบบ
ไหลเวียนโลหิต (เช่น ช็อก) หรือหายใจลําบาก ซึ่งอาจนําไปสู่การขาดออกซิเจนไปยังเนื้อเยื่อซึ่งอาจทําให้
คุณเสี่ยงต่อการเป็นกรดแลคติก (ดูหัวข้อ 'คําเตือนและข้อควรระวัง');

-
-

หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับตับ
หากคุณดื่มแอลกอฮอลป์ริมาณมาก ทุกวันหรือบางเวลาเท่านั้น (ดูหัวข้อ “ซินจาร์ดีก้ับแอลกอฮอล์”)

คําเตือนและข้อควรระวัง ความ
เสี่ยงของกรดแลคติก
Synjardy อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงที่ร้ายแรงมากซึ่งเรียกว่า lactic acidosis โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไตของ
คุณทํางานไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงของการเกิดกรดแลคติกเพิ่มขึ้นด้วยโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมได้ การ
ติดเชื้อร้ายแรง การอดอาหารหรือดื่มแอลกอฮอล์เป็นเวลานาน ภาวะขาดนํ้า (ดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง) ปัญหา
เกี่ยวกับตับ และสภาวะทางการแพทย์ใดๆ ที่ส่วนใดของร่างกายมปีริมาณออกซิเจนลดลง ( เช่น โรคหัวใจ
เฉียบพลันรุนแรง)

หากข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นตรงกับคุณ โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อขอคําแนะนําเพิ่มเติม

หยุดรับประทาน Synjardy เป็นระยะเวลาสั้น ๆ หากคุณมอีาการที่อาจเกี่ยวข้องกับภาวะขาดนํ้า (สูญเสีย
ของเหลวในร่างกายอย่างมีนัยสําคัญ) เช่น อาเจียนรุนแรง ท้องร่วง มไีข้ สัมผัสกับความร้อน หรือหากคุณดื่ม
นํ้าน้อยกว่าปกติ พูดคุยกับแพทย์ของคุณสําหรับคําแนะนําเพิ่มเติม
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หยุดใช้ Synjardy และติดต่อแพทย์หรือโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันที หากคุณพบอาการของกรดแลคติก
เนื่องจากภาวะนี้อาจนําไปสู่อาการโคม่าได้ อาการของกรดแลคติก ได้แก่:

-
-
-
-
-
-

อาเจียน
ปวดท้อง (ปวดท้อง) ปวดกล้าม
เนื้อ
รู้สึกไม่สบายโดยทั่วไป หายใจลําบาก เหนื่อยง่าย

อุณหภูมิร่างกายและการเต้นของหัวใจลดลง

กรดแลคตกิเป็นเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์และต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล

พูดคุยกับแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลก่อนใชย้านี้ และระหว่างการรักษา:
- หากคุณประสบกับการลดนํ้าหนักอย่างรวดเร็ว รู้สึกไมส่บายหรือป่วย ปวดท้อง กระหายนํ้ามากเกินไป 

หายใจเร็วและลึก สับสน ง่วงนอนหรือเหนื่อยล้าผิดปกติ มีกลิ่นปากที่หอมหวาน รสหวานหรือโลหะใน
ปากของคุณ หรืออย่างอื่น กลิ่นปัสสาวะหรือเหงื่อของคุณให้ติดต่อแพทย์หรือโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
ทันที อาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณของ "โรคกรดคีโตนจากเบาหวาน" ซึ่งเป็นปัญหาที่หายากแต่ร้าย
แรงซึ่งคุกคามถึงชีวิตได้ด้วยโรคเบาหวาน เนื่องจากระดับ "คโีตนในร่างกาย" ในปัสสาวะหรือเลือดของ
คุณเพิ่มขึ้น ซึ่งเห็นได้ในการทดสอบ ความเสี่ยงของการเกิดภาวะกรดซิโตนจากเบาหวานอาจเพิ่มขึ้น
ด้วยการอดอาหารเป็นเวลานาน การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป ภาวะขาดนํ้า ปริมาณอินซูลินที่ลดลง
อย่างกะทันหัน หรือความต้องการอินซูลินที่สูงขึ้นเนื่องจากการผ่าตัดใหญ่หรือการเจ็บป่วยที่รุนแรง

หากคุณมี “เบาหวานชนิดที่ 1” – ประเภทนี้มักจะเริ่มเมื่อคุณยังเด็ก และร่างกายของคุณไมไ่ด้ผลิตอินซู
ลินใดๆ ไม่ควรใช้ Synjardy ในการรักษาผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 อาจเสี่ยงต่อภาวะขาดนํ้า เช่น

o
o

-

-
หากคุณกําลังป่วย ท้องเสียหรือมไีข้ หรือหากคุณไมส่ามารถกินหรือดื่มได้ หากคุณกําลังทาน
ยาที่ช่วยเพิ่มการผลิตปัสสาวะ [ยาขับปัสสาวะ] หรือความดันโลหิตตํ่า

หากคุณอายุมากกว่า 75 ปีo
สัญญาณที่เป็นไปได้แสดงอยูใ่นส่วนที่ 4 ภายใต้ 'ภาวะขาดนํ้า' แพทย์ของคุณอาจขอให้คุณหยุดใช้ 
Synjardy จนกว่าคุณจะฟื้นตัวเพื่อป้องกันการสูญเสียของเหลวในร่างกายมากเกินไป ถามถึงวิธีป้องกัน
ภาวะขาดนํ้า.

หากคุณอายุ 85 ปีขึ้นไป เนื่องจากคุณไมค่วรเริ่มรับประทาน Synjardy เนื่องจาก
ประสบการณ์การรักษาที่จํากัด

-

-

-

หากคุณมีการติดเชื้อรุนแรงที่ไตหรือทางเดินปัสสาวะที่มีไข้ แพทย์ของคุณอาจขอให้คุณหยุดใช้ 
Synjardy จนกว่าคุณจะหายดี
หากคุณต้องการเข้ารับการตรวจด้วยสารคอนทราสต์ไอโอดีน (เช่น X-ray หรือการสแกน) ข้อมูลเพิ่ม
เติมอยูด่้านล่างใน “ยาอื่นๆ และ Synjardy”

ปรึกษาแพทย์ทันที หากคุณมีอาการเจ็บปวด อ่อนโยน แดง หรือบวมที่อวัยวะเพศหรือบริเวณระหว่างอวัยวะเพศ
และทวารหนัก มีไข้หรือรู้สึกไม่สบายโดยทั่วไป อาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณของการติดเชื้อที่หายากแต่ร้ายแรง
หรือถึงขั้นคุกคามถึงชีวิต เรียกว่า necrotising fasciitis of the perineum หรือเนื้อตายเน่า Fournieŕ ซึ่ง
ทําลายเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง โรคเนื้อตายเน่าของ Fournier ต้องได้รับการรักษาทันที

การผ่าตัด
หากคุณต้องการผ่าตัดใหญ่ คุณต้องหยุดใช้ Synjardy ในระหว่างและชั่วระยะเวลาหนึ่งหลังการทําหัตถการ 
แพทย์ของคุณจะเป็นผู้ตัดสินใจเมื่อคุณต้องหยุดและเมื่อใดที่จะเริ่มการรักษาด้วย Synjardy

การทํางานของไต
ในระหว่างการรักษาด้วย Synjardy แพทย์ของคุณจะตรวจการทํางานของไตอย่างน้อยปีละครั้งหรือบ่อยกว่า
นั้นหากคุณเป็นผู้สูงอายุและ/หรือหากคุณมอีาการไตแย่ลง
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การดูแลเท้า
เช่นเดียวกับผู้ป่วยโรคเบาหวานทุกคน การตรวจเท้าของคุณอย่างสมํ่าเสมอและปฏิบัตติามคําแนะนําอื่น ๆ เกี่ยวกับการดูแล
เท้าโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของคุณเป็นสิ่งสําคัญ

กลูโคสในปัสสาวะ
เนื่องจากวิธีการทํางานของยานี้ ปัสสาวะของคุณจะทดสอบนํ้าตาลเป็นบวกในขณะที่คุณใชย้านี้

เด็กและวัยรุ่น
ยานี้ไม่แนะนําให้ใช้ในเด็กและวัยรุ่นที่มีอายตุํ่ากว่า 18 ปี เนื่องจากยังไม่มกีารศึกษาในผู้ป่วยเหล่านี้

ยาอื่นๆ และ Synjardy
หากคุณต้องการฉีดคอนทราสต์มีเดียมที่มีไอโอดีนเข้าสู่กระแสเลือดของคุณ เช่น ในบริบทของการเอ็กซ์เรยห์รือ
การสแกน คุณต้องหยุดใช้ยาซินจารด์ีก่อนหรือในขณะที่ฉีด แพทย์ของคุณจะเป็นผูต้ัดสินใจเมื่อคุณต้องหยุด
และเมื่อใดที่จะเริ่มการรักษาด้วย Synjardy

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังรับประทาน เพิ่งกําลังรับประทาน หรืออาจกําลังใชย้าอื่นอยู่ คุณ
อาจต้องตรวจระดับนํ้าตาลในเลือดและการทํางานของไตบ่อยๆ หรือแพทย์ของคุณอาจจําเป็นต้องปรับปริมาณของ 
Synjardy เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งทีจ่ะต้องกล่าวถึงสิ่งต่อไปนี้:
- ยาที่ช่วยเพิ่มการผลิตปัสสาวะ (ยาขับปัสสาวะ) เนื่องจาก Synjardy อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการสูญเสีย

ของเหลวมากเกินไป แพทย์ของคุณอาจขอใหคุ้ณหยุดใช้ Synjardy สัญญาณที่เป็นไปได้ของการสูญเสีย
ของเหลวจากร่างกายของคุณมากเกินไปแสดงอยู่ในหัวข้อที่ 4
ยาอื่น ๆ ที่ลดปริมาณนํ้าตาลในเลือดของคุณเช่นอินซูลินหรือยา "sulphonylurea" แพทยข์องคุณอาจ
ต้องการลดปริมาณของยาอื่น ๆ เหล่านี้ เพื่อป้องกันระดับนํ้าตาลในเลือดของคุณตํ่าเกินไป (ภาวะนํ้าตาลใน
เลือด)
ยาที่อาจเปลี่ยนปริมาณเมตฟอร์มนิในเลือดของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีการทํางานของไตลด
ลง (เช่น verapamil, rifampicin, cimetidine, dolutegravir, ranolazine, trimethoprime, 
vandetanib, isavuconazole, crizotinib, olaparib)

-

-

-
-

ยาขยายหลอดลม (ตัวเร่งปฏิกิริยาเบต้า -2) ซึ่งใช้ในการรักษาโรคหอบหืด คอร์ติโคสเตียรอย
ด์ (ให้ทางปาก เป็นยาฉีด หรือสูดดม) ซึ่งใช้รักษาอาการอักเสบในโรคต่างๆ เช่น โรคหอบหืด
และโรคข้ออักเสบ
ยาที่ใช้รักษาอาการปวดและการอักเสบ (NSAID และ COX-2-inhibitors เช่น ibuprofen 
และ celecoxib)
ยาบางชนิดสําหรับรักษาความดันโลหิตสูง (ACE inhibitors และ angiotensin II receptor 
antagonists)
ยาที่มีแอลกอฮอล์ (ดหูัวข้อ 'Synjardy with alcohol')
สารคอนทราสต์ที่มีไอโอดีน (ยาที่ใช้ในระหว่างการเอ็กซ์เรย์ ดูหัวข้อ 'คําเตือนและข้อควรระวัง'

-

-

-
-

Synjardy กับแอลกอฮอล์
หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอลม์ากเกินไปในขณะที่รับประทาน Synjardy เนื่องจากอาจเพิ่มความเสี่ยงของการ
เกิดกรดแลคติก (ดูหัวข้อ 'คําเตือนและข้อควรระวัง')

การตั้งครรภ์และให้นมบุตร
หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือกําลังให้นมบุตร คิดว่าคุณกําลังตั้งครรภห์รือกําลังวางแผนที่จะมลีูก ขอคําแนะนํา
จากแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้

อย่าใช้ Synjardy หากคุณกําลังตั้งครรภ์ ไม่ทราบว่ายานี้เป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์หรือไม่

เมตฟอร์มินผ่านเข้าสู่นํ้านมมนุษย์ในปริมาณเล็กน้อย ไมท่ราบว่า Empagliflozin ผ่านเข้าสู่นํ้านมแม่หรือไม่ 
อย่าใช้ Synjardy หากคุณกําลังให้นมบุตร
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การขับรถและการใช้เครื่องจักร
Synjardy มีอิทธิพลเล็กน้อยต่อความสามารถในการขับและใช้เครื่องจักร

การใช้ยานี้ร่วมกับยาที่เรียกว่า sulphonylureas หรืออินซูลิน อาจทําใหร้ะดับนํ้าตาลในเลือดลดลงตํ่าเกินไป (
ภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า) ซึ่งอาจทําให้เกิดอาการต่างๆ เช่น ตัวสั่น เหงื่อออก และการมองเห็นเปลี่ยนไป และอาจ
ส่งผลต่อความสามารถในการขับรถและใช้เครื่องจักร อย่าขับรถหรือใชเ้ครื่องมือหรือเครื่องจักรใดๆ หากคุณ
รู้สึกวิงเวียนขณะรับประทาน Synjardy

3. วิธีการใช้ Synjardy

ใช้ยานี้ตามที่แพทยข์องคุณบอกเสมอ ตรวจสอบกับแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณไมแ่น่ใจ

รับเท่าไหร่คะ
ปริมาณของ Synjardy แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพของคุณและปริมาณของยารักษาโรคเบาหวานที่คุณใช้
อยู่ในปัจจุบัน แพทย์ของคุณจะปรับขนาดยาของคุณตามความจําเป็นและบอกคุณอย่างแน่ชัดว่าควรใชย้าชนิด
ใด

ปริมาณที่แนะนําคือหนึ่งเม็ดวันละสองครั้ง โดยปกติ แพทย์ของคุณจะเริ่มการรักษาด้วย Synjardy โดยกําหนด
ความแรงของยาเม็ดที่ให้ยา metformin ขนาดเดียวกับที่คุณใช้อยู่ (850 มก. หรือ 1,000 มก. วันละสองครั้ง) 
และขนาดตํ่าสุดของยาเอ็มพากลิโฟลซิน (5 มก. วันละสองครั้ง) หากคุณแยกยาทั้งสองตัวแยกกัน แพทยจ์ะเริ่ม
การรักษาด้วยยาเม็ด Synjardy ซึ่งจะให้ยาทั้งสองในปริมาณเท่ากัน หากคุณมอีาการไตลดลง แพทย์อาจสั่งจ่าย
ยาให้น้อยลง

กินยาตัวนี้
-
-
-

กลืนทั้งเม็ดด้วยนํ้า
รับประทานยาเม็ดพร้อมอาหารเพื่อลดโอกาสที่ท้องจะปั่นป่วน รับประทานยา
เม็ดวันละสองครั้ง

แพทย์ของคุณอาจกําหนดให้ Synjardy ร่วมกับยารักษาโรคเบาหวานชนิดอื่น อย่าลืมใชย้าทั้งหมดตามที่แพทย์
ของคุณกําหนดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสําหรับสุขภาพของคุณ แพทยข์องคุณอาจต้องปรับขนาดยาเพื่อ
ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด

อาหารและการออกกําลังกายที่เหมาะสมช่วยให้ร่างกายของคุณใช้นํ้าตาลในเลือดได้ดขีึ้น สิ่งสําคัญคือต้องอยู่ในโปรแกรม
ควบคุมอาหารและออกกําลังกายตามทีแ่พทย์ของคุณแนะนําในขณะที่รับประทาน Synjardy

หากคุณใช้ Synjardy มากกว่าที่ควร
หากคุณรับประทานยา Synjardy มากกว่าทีค่วรจะมี คุณอาจประสบภาวะกรดแลคติก อาการของกรดแลคติกนั้น
ไม่เฉพาะเจาะจง เช่น รู้สึกไม่สบายหรือป่วยมาก อาเจียน ปวดท้องเป็นตะคริว รู้สึกไมส่บายตัวเมื่อยล้าอย่าง
รุนแรง และหายใจลําบาก อาการเพิ่มเติมคืออุณหภูมิร่างกายและการเต้นของหัวใจลดลงหากเกิดเหตุการณ์นี้กับ
คุณ คุณอาจต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทันที เนื่องจากกรดแลกติกอาจทําให้โคม่าได้ หยุดใช้ยานีท้ันทีและ
ติดต่อแพทย์หรือโรงพยาบาลที่ใกลท้ี่สุดทันที (ดูหัวข้อ 2) นําซองยาไปด้วย

หากคุณลืมทานซินจารด์ี
หากคุณพลาดการทานยาทันทีที่จําได้ หากคุณจําไมไ่ดจ้นกว่าจะถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไปของคุณ ใหข้้ามมื้อที่ลืม
ไปและกลับไปที่ตารางปกติของคุณ อย่าใช้ยานี้สองครั้ง
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หากคุณหยุดทานซินจาร์ดี
อย่าหยุดรับประทาน Synjardy โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ก่อน ระดับนํ้าตาลในเลือดของคุณอาจเพิ่มขึ้นเมื่อ
คุณหยุดทานซินจารด์ี

หากคุณมคีําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ยานี้ โปรดติดต่อแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลของคุณ

4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

เช่นเดียวกับยาทั้งหมด ยานี้สามารถทําให้เกิดผลข้างเคียงได้ แม้ว่าจะไม่ใชทุ่กคนที่ไดร้ับก็ตาม

ติดต่อแพทย์หรือโรงพยาบาลที่ใกลท้ี่สุดทันที หากคุณมผีลข้างเคียงดังต่อไปนี้:

อาการแพ้อย่างรุนแรง โดยไม่ทราบความถี่ (ความถีไ่ม่สามารถประมาณได้จากข้อมูลที่มอียู่)

สัญญาณทีเ่ป็นไปได้ของอาการแพ้อย่างรุนแรงอาจรวมถึง:
- บวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ปาก ลิ้น หรือคอ ซึ่งอาจส่งผลให้หายใจหรือกลืนลําบาก)

Lactic acidosis พบไดน้้อยมาก (อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 10,000 คน)
Synjardy อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงที่หายากมากแต่ร้ายแรงมากที่เรียกว่า lactic acidosis (ดูหัวข้อที่ 2) หาก
สิ่งนี้เกิดขึ้นคุณต้องหยุดรับประทาน Synjardy และติดต่อแพทยห์รือโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันที เนื่องจากกรด
แลคติกอาจทําให้โคม่าได้

เบาหวาน ketoacidosis พบน้อย (อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 1,000 คน) อาการเหล่า
นี้เป็นสัญญาณของภาวะกรดในเลือดสูงจากเบาหวาน (ดูหัวข้อที่ 2):
-
-
-
-
-
-
-
-
-

เพิ่มระดับของ "ร่างกายคีโตน" ในปัสสาวะหรือการสูญเสียนํ้าหนักอย่าง
รวดเร็วของเลือด
รู้สึกไม่สบายหรือป่วยปวด
ท้อง
กระหายนํ้ามาก
ความสับสนในการหายใจ
เร็วและลึก
ง่วงนอนหรือเหนื่อยล้าผิดปกติ
กลิ่นที่หอมหวานต่อลมหายใจของคุณ รสหวานหรือโลหะในปากของคุณหรือกลิ่นที่แตกต่างกับปัสสาวะหรือเหงื่อ
ของคุณ

สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นโดยไม่คํานึงถึงระดับนํ้าตาลในเลือด แพทย์ของคุณอาจตัดสินใจหยุดการรักษาด้วย 
Synjardy ชั่วคราวหรือถาวร

ติดต่อแพทย์ของคุณโดยเร็วที่สุดหากคุณสังเกตเห็นผลข้างเคียงต่อไปนี้:

นํ้าตาลในเลือดตํ่า (ภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า) พบไดบ้่อยมาก (อาจส่งผลกระทบมากกว่า 1 ใน 10 คน) หากคุณใช้
ยา Synjardy ร่วมกับยาอื่นที่ทําให้นํ้าตาลในเลือดตํ่า เช่น ซัลโฟนิลยูเรียหรืออินซูลิน ความเสี่ยงที่จะเป็นนํ้าตาล
ในเลือดตํ่าจะเพิ่มขึ้น สัญญาณของนํ้าตาลในเลือดตํ่าอาจรวมถึง:
-
-

ตัวสั่น เหงื่อออก รู้สึกวิตกกังวลหรือสับสนมาก หัวใจเต้นเร็ว หิวมากเกิน
ไป ปวดหัว

แพทย์จะบอกวิธีรักษาระดับนํ้าตาลในเลือดตํ่า และต้องทําอย่างไรหากคุณมีอาการข้างต้น หากคุณมีอาการนํ้าตาล
ในเลือดตํ่า ให้กินกลูโคสแบบเม็ด ขนมที่มีนํ้าตาลสูง หรือดื่มนํ้าผลไม้ วัดระดับนํ้าตาลในเลือดของคุณถ้าเป็นไปได้
และพักผ่อน
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การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ พบได้ทั่วไป (อาจส่งผลกระทบถึง 1 ใน 10 คน) 
สัญญาณของการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะคือ:
-
-
-

แสบร้อนเวลาปัสสาวะ ปัสสาวะขุ่น

ปวดกระดูกเชิงกรานหรือปวดหลังกลาง (เมื่อไตติดเชื้อ)

การกระตุ้นให้ปัสสาวะหรือปัสสาวะบ่อยขึ้นอาจเกิดจากวิธกีารทํางานของ Synjardy แต่ก็อาจเป็นสัญญาณของ
การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้เช่นกัน หากคุณสังเกตเห็นว่าอาการดังกล่าวเพิ่มขึ้น คุณควรติดต่อแพทย์ของคุณ
ด้วย

อาการขาดนํ้า พบได้ไม่บ่อย (อาจส่งผลกระทบถึง 1 ใน 100 คน) สัญญาณ
ของภาวะขาดนํ้าไม่ได้เฉพาะเจาะจง แตอ่าจรวมถึง:
-
-
-

กระหายนํ้าผิดปกติ
อาการวิงเวียนศีรษะหรือเวียนศีรษะเมื่อยืนเป็น
ลมหรือหมดสติ

ผลข้างเคียงอื่น ๆ ในขณะที่ทาน Synjardy: 
ธรรมดามาก
-
-
-

รู้สึกไม่สบาย (คลื่นไส)้ อาเจียน 
ท้องเสีย หรือปวดท้อง เบื่ออาหาร

ทั่วไป
-
-
-
-
-
-
-

การติดเชื้อราที่อวัยวะเพศ (ดง)
ปัสสาวะบ่อยกว่าปกติหรือต้องปัสสาวะบ่อยขึ้น อาการคัน

ผื่นหรือผิวหนังแดง – อาจคันและรวมถึงตุ่มนูน ของเหลวที่ไหลออกมา หรือตุ่มพองเปลี่ยนไป
ตามรสชาติของอาหาร
ความกระหายนํ้า

การตรวจเลือดอาจแสดงระดับไขมันในเลือด (คอเลสเตอรอล) ในเลือดของคุณเพิ่มขึ้น

ผิดปกติ
-
-
-
-

ลมพิษ
ตึงหรือปวดเมื่อล้างกระเพาะปัสสาวะ
การตรวจเลือดอาจทําให้การทํางานของไตลดลง (creatinine หรือ urea)
การตรวจเลือดอาจแสดงปริมาณเม็ดเลือดแดงในเลือดของคุณเพิ่มขึ้น (ฮมีาโตคริต)

หายากมาก
-
-
-

ลดระดับวิตามินบี 12 ในเลือด
ความผิดปกติในการทดสอบการทํางานของตับ การอักเสบของตับ (ตับอักเสบ) ความ
แดงของผิวหนัง (erythema)

ไม่รู้
- necrotising fasciitis ของ perineum หรือเนื้อตายเน่าของ Fournier การติดเชื้อที่เนื้อเยื่ออ่อนอย่างรุนแรง

ของอวัยวะเพศหรือบริเวณระหว่างอวัยวะเพศและทวารหนัก

การรายงานผลข้างเคียง
หากคุณได้รับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งไม่
ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ คุณสามารถรายงานผลข้างเคียงไดโ้ดยตรง (ดูรายละเอียดด้านล่าง) โดยการ
รายงานผลข้างเคียง คุณสามารถช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของยานีไ้ด้
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โครงการใบเหลือง
เว็บไซต์: www.mhra.gov.uk/yellowcard หรือค้นหา MHRA Yellow Card ใน Google Play หรือ Apple 
App Store

5. วิธีเก็บ Synjardy

เก็บยานี้ให้พ้นสายตาและมือเด็ก

ห้ามใช้ยานี้หลังจากวันหมดอายซุึ่งระบุไว้บนตุ่มและกล่องหลังจาก 'EXP' วันหมดอายุหมายถึงวันสุดท้ายของ
เดือนนั้น

ยานี้ไม่ต้องการเงื่อนไขการจัดเก็บพิเศษใด ๆ

อย่าใช้ยานี้หากคุณสังเกตเห็นว่าบรรจภุัณฑ์เสียหายหรือแสดงสัญญาณของการปลอมแปลง

อย่าทิ้งยาผ่านทางนํ้าเสียหรือของเสียในครัวเรือน ถามเภสัชกรของคุณถึงวิธทีิ้งยาที่คุณไมไ่ด้ใช้อีกต่อไป 
มาตรการเหล่านีจ้ะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม

6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ

สิ่งที่ Synjardy ประกอบด้วย
สารออกฤทธิ์คือเอ็มพากลิโฟลซินและเมตฟอร์มิน
ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม Synjardy 5 มก./850 มก. (เม็ด) แต่ละเม็ดประกอบด้วยเอ็มพากลิโฟลซิน 5 มก. และ
เมตฟอร์มินไฮโดรคลอไรด์ 850 มก.
ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม Synjardy 5 มก./1,000 มก. (เม็ด) แต่ละเม็ดประกอบด้วยเอ็มพากลิโฟลซิน 5 มก. และเมตฟอร์มินไฮ
โดรคลอไรด์ 1,000 มก.
ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม Synjardy 12.5 มก./850 มก. (ยาเม็ด) ประกอบด้วยเอ็มพากลิโฟลซิน 12.5 มก. และ
เมตฟอร์มิน ไฮโดรคลอไรด์ 850 มก.
ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม Synjardy 12.5 มก./1,000 มก. (เม็ด) ประกอบด้วยเอ็มพากลิโฟลซิน 12.5 มก. และเมต
ฟอร์มิน ไฮโดรคลอไรด์ 1,000 มก.

ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่
– แกนแท็บเล็ต : แป้งข้าวโพด โคโพวิโดน คอลลอยด์ แอนไฮดรัส ซิลิกา แมกนีเซียม สเตียเรต
– เคลือบฟิล์ม : hypromellose, macrogol 400, ไททาเนียมไดออกไซด์ (E171), แป้งโรยตัว

Synjardy 5 มก./850 มก. และยาเม็ด Synjardy 5 มก./1,000 มก. ยังมีธาตุเหล็กออกไซด์สีเหลือง 
(E172) Synjardy 12.5 มก./850 มก. และยาเม็ด Synjardy 12.5 มก./1,000 มก. ยังมีธาตุเหล็ก
ออกไซด์สีดํา (E172) และเหล็กออกไซด์สีแดง (E172)

สิ่งที่ Synjardy ดเูหมือนและเนื้อหาของแพ็ค
ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม Synjardy 5 มก./850 มก. มีสีขาวอมเหลือง รูปไข่ เหลี่ยมสองด้าน พวกเขามี "S5" และโลโก้ 
Boehringer Ingelheim ที่ด้านหนึ่งและ "850" ที่อีกด้านหนึ่ง แท็บเล็ตยาว 19.2 มม. และมคีวามกว้าง 9.4 
มม.
ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม Synjardy 5 มก./1,000 มก. มีสีเหลืองอมนํ้าตาล รูปไข่ เหลี่ยมสองด้าน พวกเขามี "S5" 
และโลโก้ Boehringer Ingelheim ที่ด้านหนึ่งและ "1000" ที่อีกด้านหนึ่ง แท็บเล็ตยาว 21.1 มม. และมี
ความกว้าง 9.7 มม.
ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม Synjardy 12.5 มก./850 มก. มีสีขาวอมชมพู รูปไข่ เหลี่ยมสองด้าน พวกเขามี "S12" และ
โลโก้ Boehringer Ingelheim ที่ด้านหนึ่งและ "850" ที่อีกด้านหนึ่ง แท็บเล็ตยาว 19.2 มม. และมคีวามกว้าง 
9.4 มม.
ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม Synjardy 12.5 มก./1,000 มก. มสีีม่วงอมนํ้าตาลเข้ม รูปไข่ เหลี่ยมสองด้าน พวกเขามี 
"S12" และโลโก้ Boehringer Ingelheim ที่ด้านหนึ่งและ "1000" ที่อีกด้านหนึ่ง แท็บเล็ตยาว 21.1 มม. และ
มีความกว้าง 9.7 มม.
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เม็ดยามีจําหน่ายในรูปแบบแผ่นพีวีซี/PVDC/อะลูมิเนียมแบบมีรูพรุน ขนาดแพ็คคือ 10 x 1, 14 x 1, 30 x 1, 
56 x 1, 60 x 1, 90 x 1 และ 100 x 1 เม็ดเคลือบฟิล์มและแพ็กใหญบ่รรจุ 120 (2 แพ็ค 60 x 1), 180 ( 
แท็บเล็ตเคลือบฟิล์ม 2 แพ็ค 90 x 1) และ 200 (2 แพ็ค 100 x 1)

ขนาดของบรรจุภัณฑ์อาจไม่สามารถวางตลาดได้ทั้งหมด

ผู้ถืออนุญาตการตลาด

Boehringer Ingelheim International GmbH 
Binger Str. 173
55216 Ingelheim am Rhein 
เยอรมนี

ผู้ผลิต
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG 
Binger Strasse 173
55216 Ingelheim am Rhein 
เยอรมนี

Boehringer Ingelheim Hellas สมาชิกโสด SA 5th 
km Paiania – Markopoulo
โคโรปี อัตติกิ 2444
กรีซ

Patheon ฝรั่งเศส
40 boulevard de Champaret 
Bourgoin Jallieu, 38300
ฝรั่งเศส

Boehringer Ingelheim France 
100-104 Avenue de France 
75013 ปารีส
ฝรั่งเศส
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สําหรับข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับยานี้ โปรดติดต่อตัวแทนในพื้นที่ของผู้ถือสิทธิ์การตลาด:

ประเทศอังกฤษ
Boehringer Ingelheim Ltd. 
โทร: +44 1344 424 600

Eli Lilly and Company Limited 
โทรศัพท์: +44 1256 315 000

แผ่นพับนี้ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 12/2021
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