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Eplerenone
ออกเสียงว่า (e pler' en หนึ่ง)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Eplerenone ใชเ้พียงอย่างเดียวหรือใช้ร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษาความดันโลหิตสูง Eplerenone อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่า
ตัวรับมิเนอรัลคอร์ติคอยด์ มันทํางานโดยการปิดกั้นการกระทําของ aldosterone ซึ่งเป็นสารธรรมชาติในร่างกายที่เพิ่ม
ความดันโลหิต

ความดันโลหิตสูงเป็นภาวะปกติ และเมื่อไม่ไดร้ับการรักษา อาจทําใหเ้กิดความเสียหายต่อสมอง หัวใจ หลอดเลือด ไต และส่วนอื่น ๆ 
ของร่างกาย ความเสียหายต่ออวัยวะเหล่านี้อาจทําใหเ้กิดโรคหัวใจ หัวใจวาย หัวใจล้มเหลว โรคหลอดเลือดสมอง ไตวาย สูญเสียการ
มองเห็น และปัญหาอื่นๆ นอกจากการทานยาแล้ว การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตยังช่วยควบคุมความดันโลหิตได้อีกด้วย การ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้รวมถึงการรับประทานอาหารที่มีไขมันและเกลือตํ่า รักษานํ้าหนักให้แข็งแรง ออกกําลังกายอย่างน้อย 30 นาที
เกือบทุกวัน ไม่สูบบุหรี่ และดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณทีพ่อเหมาะ

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Eplerenone มาในรูปแบบแท็บเล็ตทีจ่ะรับประทานทางปาก โดยปกติจะใชเ้วลาวันละครั้งหรือสองครั้งโดยมีหรือไม่มีอาหาร เพื่อ
ช่วยใหคุ้ณจําได้ว่าต้องกินเอเพอริโนน ให้กินในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอให้
แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้ eplerenone ตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่
แพทย์ของคุณกําหนด

แพทย์ของคุณอาจเริ่มให้คุณกินเอเพอริโนนในปริมาณตํ่าและเพิ่มขนาดยาหลังจาก 4 สัปดาห์

Eplerenone ควบคุมความดันโลหิตสูงแต่ไมส่ามารถรักษาได้ อาจใชเ้วลา 4 สัปดาหห์รือนานกว่านั้นก่อนที่คุณจะรู้สึกถึงคุณ
ประโยชน์ของเอเพอริโนนอย่างเต็มที่ ทานเอเพอริโนนต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดรับประทานเอเพอริโนนโดยไม่ได้ปรึกษา
แพทย์

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานเอเพอรโินน

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a603004.html 1/5

TITLE - EPLERENONE / INSPRA MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN THAI

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-eplerenone-inspra-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a603004.html


14/14/22, 16:31 น. Eplerenone สมุนไพรยาและอาหารเสริม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาเอเพอริโนน ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดเอเพอริโนน สอบถาม
เภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

อย่าใช้ eplerenone ถ้าคุณใช้ amiloride (Midamor), amiloride และ hydrochlorothiazide, itraconazole 
(Onmel, Sporanox), ketoconazole (Nizoral), อาหารเสริมโพแทสเซียม, spironolactone (Aldactone), 
spironolactone และ hydrochlorothiazide (Aldactazidey), triamterene (D) triamterene และ 
hydrochlorothiazide (Dyazide, Maxzide)

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังใช้ยาที่สั่งโดยแพทย์และยาที่ไมต่้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน และอาหารเสริมอื่นๆ อย่างไร อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: สารยับยั้ง angiotensin converting enzyme (ACE) เช่น benazepril (Lotensin, ใน Lotrel), captopril 

(Capoten), enalapril (Vasotec ใน Vaseretic), fosinopril, lisinopril (ใน Prinzide ใน Zestoretic), และ quinapril (Accupril ใน Accuretic ใน Quinaretic); แอนจิโอเทนซิน II รีเซพเตอร์คู่อริ 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), telmisartan (Micardis, ใน Micardis HCT, ใน Twynsta) และ 

valsartan (Diovan, ใน Diovan HCT, Exforge); แอสไพรินและยาต้านการอักเสบที่ไม่ใชส่เตียรอยด์อื่น ๆ (NSAIDs) เช่น ibuprofen (Advil, Motrin) และ naproxen (Aleve, Naprosyn); ไซเมทิดีน (Tagamet); คลาริโทรมัยซิน (Biaxin); ดานาซอล; เดลา

เวียร์ดีน (Rescriptor); ดิลไทอาเซม (Cardizem, Dilacor, Tiazac, อื่นๆ); erythromycin (EES, E-Mycin, Erythrocin); ฟลโูคนาโซล (ไดฟลูแคน); ฟลูออกซีติน (Prozac, Sarafem, Selfemra); ฟลูโวซามีน (Luvox); สารยับยั้งโปรตีเอสเอชไอวีเช่น indinavir 

(Crixivan), ritonavir (Norvir, ใน Kaletra) และ saquinavir (Invirase); isoniazid (Laniazid ใน Rifamate, Rifater); ลิเธยีม (Lithobid); เมโทรนิดาโซล (แฟลกิล); เนฟาโซโดน; verapamil (Calan, Covera, Verelan ใน Tarka); และ zafirlukast 

(Accolate) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง คลาริโทรมัยซิน (Biaxin); ดานาซอล; เดลาเวียร์ดีน (Rescriptor); ดิลไทอาเซม (Cardizem, Dilacor, Tiazac, อื่นๆ); erythromycin (EES, E-Mycin, 

Erythrocin); ฟลูโคนาโซล (ไดฟลูแคน); ฟลูออกซีติน (Prozac, Sarafem, Selfemra); ฟลูโวซามีน (Luvox); สารยับยั้งโปรตีเอสเอชไอวีเช่น indinavir (Crixivan), ritonavir (Norvir, ใน Kaletra) และ saquinavir (Invirase); isoniazid (Laniazid ใน 

Rifamate, Rifater); ลเิธียม (Lithobid); เมโทรนิดาโซล (แฟลกิล); เนฟาโซโดน; verapamil (Calan, Covera, Verelan ใน Tarka); และ zafirlukast (Accolate) แพทยข์องคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง คลาริ

โทรมัยซิน (Biaxin); ดานาซอล; เดลาเวียร์ดีน (Rescriptor); ดิลไทอาเซม (Cardizem, Dilacor, Tiazac, อื่นๆ); erythromycin (EES, E-Mycin, Erythrocin); ฟลูโคนาโซล (ไดฟลูแคน); ฟลอูอกซีติน (Prozac, Sarafem, Selfemra); ฟลูโวซามีน (Luvox); สาร

ยับยั้งโปรตีเอสเอชไอวีเช่น indinavir (Crixivan), ritonavir (Norvir, ใน Kaletra) และ saquinavir (Invirase); isoniazid (Laniazid ใน Rifamate, Rifater); ลิเธยีม (Lithobid); เมโทรนิดาโซล (แฟลกิล); เนฟาโซโดน; verapamil (Calan, Covera, 

Verelan ใน Tarka); และ zafirlukast (Accolate) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ฟลโูวซามีน (Luvox); สารยับยั้งโปรตีเอสเอชไอวีเช่น indinavir (Crixivan), ritonavir (Norvir, ใน Kaletra) และ 

saquinavir (Invirase); isoniazid (Laniazid ใน Rifamate, Rifater); ลิเธียม (Lithobid); เมโทรนิดาโซล (แฟลกิล); เนฟาโซโดน; verapamil (Calan, Covera, Verelan ใน Tarka); และ zafirlukast (Accolate) แพทยข์องคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือ

ตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ฟลูโวซามีน (Luvox); สารยับยั้งโปรตีเอสเอชไอวีเช่น indinavir (Crixivan), ritonavir (Norvir, ใน Kaletra) และ saquinavir (Invirase); isoniazid (Laniazid ใน Rifamate, Rifater); ลิเธียม (Lithobid); 

เมโทรนิดาโซล (แฟลกิล); เนฟาโซโดน; verapamil (Calan, Covera, Verelan ใน Tarka); และ zafirlukast (Accolate) แพทยข์องคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบว่าคุณกําลังใช้ผลิตภัณฑส์มุนไพรชนิดใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์น

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมหีรือเคยมีระดับโพแทสเซียม เบาหวาน โรคเกาต์ หรือโรคตับหรือไตในเลือดสูง

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับประทานเอเพอริโนน 
ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการดื่มนํ้าเกรพฟรุตขณะทานยานี้

อย่าใช้สารทดแทนเกลือที่มีโพแทสเซียมในขณะที่คุณทานเอเพอริโนน หากแพทย์สั่งอาหารที่มีเกลือตํ่าหรือโซเดียมตํ่า ให้
ปฏิบัตติามคําแนะนําเหล่านีอ้ย่างระมัดระวัง

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Eplerenone อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

ปวดหัว

อาการวิงเวียนศีรษะ
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ท้องเสีย

อาการปวดท้อง

ไอ

เหนื่อยเหลือเกิน

อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่

การขยายเต้านมหรือความอ่อนโยน

เลือดออกทางช่องคลอดผิดปกติ

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง อาการต่อไปนีเ้ป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียก
แพทย์ของคุณทันที:

อาการเจ็บหน้าอก

รู้สึกเสียวซ่าที่แขนและขา

การสูญเสียกล้ามเนื้อ

ความอ่อนแอหรือความหนักเบาของขา

ความสับสน

ขาดพลังงาน

เย็น ผิวสีเทา

หัวใจเต้นผิดจังหวะ

Eplerenone 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?

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 ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาหแ์ละยาหยอด
ตา ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ดื้อต่อเด็กและ
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เด็กเล็กสามารถเปิดได้อย่างง่ายดาย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ใหล้็อคฝาครอบนิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัย
ทันที - อันที่อยู่สูงและใหพ้้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://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
ตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

อาการของยาเกินขนาดอาจรวมถึง:
เป็นลม

อาการวิงเวียนศีรษะ

มองเห็นภาพซ้อน

ท้องเสีย

รู้สึกเสียวซ่าที่แขนและขา

การสูญเสียกล้ามเนื้อ

ความอ่อนแอหรือความหนักเบาของขา

ความสับสน

ขาดพลังงาน

เย็น ผิวสีเทา

หัวใจเต้นผิดปกตหิรือช้า

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะตรวจความดันโลหิตของคุณเป็นประจําและสั่งการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อ eplerenone

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

อินสปร้า®

แก้ไขล่าสุด - 02/15/2016
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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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