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การรวมกันของ Glipizide และ Metformin ใช้ในการรักษาระดับนํ้าตาลในเลือดสูงที่เกิดจากโรคเบาหวานประเภท
หนึ่งหรือโรคเบาหวานประเภทที่ 2 ทีเ่รียกว่าเบาหวานชนิดที่ 2 โดยปกติ หลังจากที่คุณรับประทานอาหาร ตับอ่อนจะ
หลั่งอินซูลินเพื่อช่วยใหร้่างกายของคุณเก็บนํ้าตาลส่วนเกินไว้ใชใ้นภายหลัง กระบวนการนีเ้กิดขึ้นระหว่างการย่อย
อาหารตามปกติ ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ร่างกายของคุณทํางานไม่ถูกต้องเพื่อเก็บนํ้าตาลส่วนเกินและนํ้าตาลยังคง
อยูใ่นกระแสเลือดของคุณ นํ้าตาลในเลือดสูงเรื้อรังสามารถนําไปสู่ปัญหาสุขภาพทีร่้ายแรงในอนาคต การรับประทาน
อาหารทีเ่หมาะสมเป็นขั้นตอนแรกในการจัดการโรคเบาหวานประเภท 2 แต่บ่อยครั้งที่จําเป็นต้องใชย้าเพื่อช่วยให้
ร่างกายของคุณ ด้วยสองการกระทํา การรวมกันของ glipizide และ metformin ช่วยให้ร่างกายของคุณรับมือกับ
ภาวะนํ้าตาลในเลือดสูงได้ Glipizide กระตุ้นการหลั่งอินซูลินจากตับอ่อน สั่งให้ร่างกายเก็บนํ้าตาลในเลือด เมตฟอร์มิ
นมีการกระทําทีแ่ตกต่างกันสามอย่าง: ชะลอการดูดซึมนํ้าตาลในลําไส้เล็กของคุณ นอกจากนีย้ังหยุดตับของคุณจาก
การเปลี่ยนนํ้าตาลทีเ่ก็บไว้เป็นนํ้าตาลในเลือด และช่วยให้ร่างกายของคุณใชอ้ินซูลินตามธรรมชาตไิดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ยานี้ใช้ได้เฉพาะกับใบสั่งแพทย์เท่านั้น

ผลิตภัณฑ์นี้มีอยู่ในรูปแบบยาต่อไปนี:้

ยาเม็ด

ก่อนใช้
ในการตัดสินใจใชย้า ต้องคํานึงถึงความเสี่ยงของการใช้ยาเทียบกับผลดทีี่ยาจะไดร้ับ นีค่ือการตัดสินใจของคุณและ
แพทยข์องคุณจะทํา สําหรับยานี้ควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี:้

โรคภูมิแพ้

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยมีอาการแพ้ยานีห้รือยาอื่นๆ อย่างผิดปกติหรือผิดปกติ แจ้งผู้
เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของคุณด้วยหากคุณมีอาการแพป้ระเภทอื่น
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เช่น อาหาร สยี้อม สารกันบูด หรือสัตว์ สําหรับผลิตภัณฑท์ี่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ โปรดอ่านฉลากหรือส่วนผสมใน
บรรจุภัณฑ์อย่างละเอียด

กุมาร
การศึกษาเกี่ยวกับยานี้ทําในผู้ป่วยทีเ่ป็นผู้ใหญเ่ท่านั้น และไม่มีข้อมูลเฉพาะเปรียบเทียบการใช้ glipizide และเมต
ฟอร์มินในเด็กทีม่ีการใช้ในกลุ่มอายุอื่น

ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุบางคนอาจอ่อนไหวต่อผลของยาเหล่านี้มากกว่าผู้ใหญท่ี่อายนุ้อยกว่า สัญญาณแรกของนํ้าตาลในเลือดตํ่า
หรือสูงนั้นมองไม่เห็นง่ายหรือไม่เกิดขึ้นเลยในผู้สูงอายุ ซึ่งอาจเพิ่มโอกาสที่นํ้าตาลในเลือดตํ่าจะพัฒนาในระหว่างการ
รักษา ผูสู้งอายมุีแนวโน้มที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับอายุมากขึ้น และควรใช้ glipizide และ metformin อย่างระมัดระวัง
เมื่ออายุเพิ่มขึ้น ไม่ควรเริ่มใชย้านี้ในผู้ใหญท่ี่มีอายุมากกว่า 80 ปี เว้นแตก่ารทํางานของไตจะไม่ลดลง

ให้นมลูก
ไม่มีการศึกษาทีเ่พียงพอในสตรีในการพิจารณาความเสี่ยงของทารกเมื่อใช้ยานีร้ะหว่างให้นมบุตร ชั่งนํ้าหนักผล
ประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นกับความเสี่ยงทีอ่าจเกิดขึ้นก่อนใช้ยานีข้ณะให้นมบุตร

ปฏิกิริยาระหว่างยา

แม้ว่ายาบางชนิดจะไม่ควรใชร้่วมกันเลย แต่ในกรณอีื่นๆ อาจใช้ยาทีแ่ตกต่างกันสองชนิดร่วมกัน แม้ว่าอาจมี
ปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้น ในกรณีเหล่านี้ แพทย์ของคุณอาจต้องการเปลี่ยนขนาดยา หรืออาจจําเป็นต้องมมีาตรการป้องกัน
อื่นๆ เมื่อคุณกําลังใชย้านี้ เป็นสิ่งสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บุคลากรทางการแพทย์ของคุณรู้ว่าคุณกําลังใช้ยาตัวใด
ตัวหนึ่งตามรายการด้านล่าง การโต้ตอบต่อไปนี้ไดร้ับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากนัยสําคัญที่อาจเกิดขึ้น และไม่
จําเป็นต้องครอบคลุมทั้งหมด

ไม่แนะนําใหใ้ชย้านี้ร่วมกับยาใดๆ ต่อไปนี้ แพทย์ของคุณอาจตัดสินใจที่จะไม่รักษาคุณด้วยยานี้หรือเปลี่ยนยาอื่นๆ ที่
คุณใช้

กรดอะซิตรโิซอิก

Diatrizoate

นํ้ามันเอธิโอไดซ์

กรดไอโอเบนซามิก

ไอโอบิตริดอล

กรดไอโอคาร์มิก

กรดไอโอซิตามิก

ไอโอดาไมด์

ไอโอดีพีไมด์

ไอโอดีซานอล

กรดไอโอโดฮิปปรุิก

ไอโอโดไพราเซท
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กรดไอโอดอกซามิก

กรดไอโอลิกิก

กรดไอโอไกลคามิก

ไอโอเฮกซอล

ไอโอเมโพรล

ไอโอพามิดอล

กรดไอโอพาโนอิก

ไอโอเพนทอล

ไอโอเฟนไดเลต

ไอโอโพรไมด์

กรดไอโอโพรนิก

กรดไอโอเซอริก

ไอโอซิไมด์

ไอโอทาซูล

ไอโอทาลาเมต

ไอโอโทรลัน

กรดไอโอทรอกซิก

ไอออกซาเกลต

กรดไอออกซิตาลามิก

ไอโพเดต

เมทริซาไมด์

กรดเมทรโิซอิก

ไทโรพาโนเอตโซเดียม

ปกตไิม่แนะนําให้ใช้ยานีร้่วมกับยาใดๆ ต่อไปนี้ แต่อาจจําเป็นต้องใช้ในบางกรณี หากกําหนดยาทั้งสองอย่างรวมกัน 
แพทยข์องคุณอาจเปลี่ยนขนาดยาหรือความถีท่ีคุ่ณใชย้าตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งสองตัว

อะคาโบส

แอสไพริน

บาโลฟล็อกซาซิน

เบซิฟล็อกซาซิน

บูโพรพิออน

แคปมาทินิบ

เซริทินบิ

คลอโรควิน

ไซโปรฟลอกซาซิน

ดาสะบวูิร

เดสโมเพรสซิน
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ไดโซพิราไมด์

โดเฟติไลด์

โดลูเทกราเวียร์

ดลูากลูไทด์

อีนอกซาซิน

เอนทาคาโปน

เฟกซินิดาโซล

ฟลอรอกซาซิน

ฟลูเมควิน

กาติฟลอกซาซิน

เจมิฟล็อกซาซิน

ไฮดรอกซคีลอโรควิน

ไอโอเวอร์โซล

Lanreotide

เลโวฟล็อกซาซิน

เลโวเคโทโคนาโซล

ลิกซิเซนาไทด์

โลเมฟลอกซาซิน

Metreleptin

ม็อกซิฟลอกซาซิน

นาดิฟลอกซาซิน

นอร์ฟลอกซาซิน

Octreotide

Ofloxacin

ออมบิตัสเวียร์

ปาริตาพรเีวียร์

Pasireotide

ปาซูฟลอกซาซิน

Pefloxacin

Pioglitazone

Porfimer

พรูลิฟลอกซาซิน

รูฟล็อกซาซิน

Sitagliptin

สปารฟ์ลอกซาซิน

ทาเฟโนควิน

กรดไธโอติก

https://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/glipizide-and-metformin-oral-route/precautions/drg-20061984?p=1 4/13

ข้อ
เสนอแนะ



19/9/22, 10:10 น. ข้อควรระวัง Glipizide และ Metformin (ช่องปาก) - Mayo Clinic

โทซูฟลอกซาซิน

วันเดตานิบ

การใช้ยานี้ร่วมกับยาใดๆ ต่อไปนี้ อาจทําให้เกิดความเสี่ยงต่อผลข้างเคียงบางอย่างเพิ่มขึ้น แตก่ารใช้ยาทั้งสองชนิด
อาจเป็นการรักษาที่ดีที่สุดสําหรับคุณ หากกําหนดยาทั้งสองอย่างรวมกัน แพทยข์องคุณอาจเปลี่ยนขนาดยาหรือ
ความถี่ที่คุณใชย้าตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งสองตัว

อะซิบูโทลอล

กรดอะมิโนลลูินิก

Atenolol

Betaxolol

ไบโซโพรลอล

มะระขี้นก

Carteolol

คาร์เวดิลอล

เซลิโพรลอล

ซิเมทิดีน

คลาริโทรมัยซิน

Colesevelam

ไซโคลสปอริน

เอสโมลอล

Fenugreek

ฟูราโซลิโดน

เจมไฟโบรซิล

กลูโคแมนแนน

กัวร์กัม

ไอโปรเนียซิด

ไอโซคาร์บอกซาซิด

Labetalol

เลโวบูโนลอล

ลิเนโซลิด

เมทิลีนบลู

เมทิปราโนลอล

เมโทโพรลอล

โมโคลเบไมด์

นาโดล

เนบิโวลอล

ไนอะลาไมด์
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ออกซ์พรีโนลอล

ปาติโรเมอร์

เพนบูโทลอล

ฟีเนลซีน

พินโดลอล

Practolol

โปรคาร์บาซีน

โพรพาโนลอล

ไซเลี่ยม

รานิทิดนี

ราโนลาซีน

ราซากิลีน

ไรแฟมปิน

ซาฟินาไมด์

แซ็กซากลปิติน

เซเลกลิีน

โซตาลอล

ทิโมลอล

ทรานิลไซโปรมีน

เวราปามิล

โวริโคนาโซล

ปฏิสัมพันธอ์ื่นๆ
ไม่ควรใช้ยาบางชนิดในหรือในช่วงเวลาที่รับประทานอาหารหรือรับประทานอาหารบางประเภท เนื่องจากอาจเกิด
ปฏิกิริยาโต้ตอบกันได้ การใช้แอลกอฮอล์หรือยาสูบกับยาบางชนิดอาจทําให้เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบกันได้ การ
โต้ตอบต่อไปนี้ได้รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากนัยสําคัญที่อาจเกิดขึ้น และไม่จําเป็นต้องครอบคลุมทั้งหมด

ปกตไิม่แนะนําให้ใช้ยานีก้ับสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ แต่อาจหลีกเลี่ยงไม่ไดใ้นบางกรณี หากใช้ร่วมกัน แพทย์ของคุณ
อาจเปลี่ยนขนาดยาหรือความถีใ่นการใช้ยานี้ หรือให้คําแนะนําพิเศษเกี่ยวกับการใชอ้าหาร แอลกอฮอล์ หรือยาสูบ

เอทานอล

ปัญหาทางการแพทยอ์ื่นๆ

การมีปัญหาทางการแพทย์อื่นๆ อาจส่งผลต่อการใช้ยานี้ อย่าลืมแจ้งแพทย์หากคุณมีปัญหาทางการแพทยอ์ื่นๆ โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง:

กรดในเลือด (acidosis หรือ ketoacidosis) หรือ

การผ่าตัด (สําคัญ)—การใชอ้ินซูลินช่วยควบคุมโรคเบาหวานไดด้ีที่สุดในผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้
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เลือดเป็นพิษหรือ

ภาวะขาดนํ้า (รุนแรง) หรือความผิดปกติ

ของหัวใจหรือหลอดเลือด หรือโรคไต หรือ

โรคตับ—กรดแลคติกสามารถเกิดขึ้นได้ในสภาวะเหล่านี้ และโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นจะมีมากขึ้นด้วยยาทีม่ีเมตฟอร์มิ
น

ภาวะหัวใจล้มเหลว - Glipizide และ metformin ไมค่วรใชใ้นผู้ป่วยทีม่ภีาวะทางการแพทย์นี้

ไต หัวใจ หรือปัญหาอื่น ๆ ที่ต้องมกีารทดสอบทางการแพทย์หรือการตรวจที่ใชย้าบางชนิดที่เรียกว่าสารทึบรังสี
พร้อมการตรวจเอ็กซเ์รย์ เนื่องจากยานี้มีเมตฟอร์มิน แพทย์ของคุณควรแนะนําให้คุณหยุดใช้ก่อนที่คุณจะมีการ
ตรวจสุขภาพหรือการวินิจฉัย การทดสอบที่อาจทําใหป้ัสสาวะออกน้อยกว่าปกติ คุณอาจไดร้ับคําแนะนําให้เริ่มใช้
ยาอีกครั้ง 48 ชั่วโมงหลังการตรวจหรือการทดสอบ ถ้าการทํางานของไตได้รับการทดสอบและพบว่าเป็นปกติ

มึนเมาแอลกอฮอลห์รือ

การออกกําลังกายที่ต้องใช้กําลังมากโดยไม่ไดร้ับอาหารเพียงพอหรือต่อมหมวกไต

ทํางานไม่เพียงพอ ไม่ได้รับการควบคุมอย่างเหมาะสมหรือ

ต่อมใตส้มองทํางานไม่เต็มที่ ควบคุมไมถู่กวิธีหรือขาดสารอาหาร 

หรือ

สภาพร่างกายอ่อนแอหรือ

ภาวะอื่นใดทีท่ําให้นํ้าตาลในเลือดตํ่า ผู้ป่วยที่มีภาวะเหล่านีอ้าจมแีนวโน้มที่จะพัฒนานํ้าตาลในเลือดตํ่าในขณะที่ใช้
ยาที่มี glipizide และเมตฟอร์มิน

การขาดวิตามินบี 12 ภาวะนีอ้าจทําให้ยานีแ้ย่ลงได้

การใช้งานที่เหมาะสม

ปฏิบัตติามแผนอาหารพิเศษทีแ่พทย์ใหอ้ย่างระมัดระวัง นี่เป็นส่วนทีส่ําคัญที่สุดในการควบคุมอาการของคุณ และ
จําเป็นหากยาทํางานได้อย่างถูกต้อง ออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอและตรวจนํ้าตาลในเลือดหรือปัสสาวะตามที่
กําหนด

ควรรับประทาน Glipizide และ metformin ร่วมกับมื้ออาหารเพื่อช่วยลดผลข้างเคียงทางเดินอาหาร
ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการรักษา

การให้ยา

ปริมาณยานี้จะแตกต่างกันสําหรับผู้ป่วยแต่ละราย ปฏิบัติตามคําสั่งของแพทย์หรือคําแนะนําบนฉลาก ข้อมูลต่อไป
นี้รวมเฉพาะปริมาณเฉลี่ยของยานี้ หากขนาดยาของคุณแตกต่างกัน อย่าเปลี่ยนขนาดยาเว้นแตแ่พทย์จะสั่งใหคุ้ณ
ทํา

ปริมาณยาทีคุ่ณใชข้ึ้นอยู่กับความแรงของยา นอกจากนี้ จํานวนครั้งที่คุณทานในแต่ละวัน เวลาที่อนุญาตระหว่าง
ขนาดยา และระยะเวลาที่คุณทานยานั้นขึ้นอยู่กับปัญหาทางการแพทย์ทีคุ่ณใชย้าอยู่
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สําหรับรูปแบบยารับประทาน (เม็ด):
สําหรับโรคเบาหวานประเภท 2:

สําหรับการรักษาครั้งแรก:
ผู้ใหญ่: ในตอนแรก ให้ใช้ยา glipizide 2.5 มก. (มก.) และเมตฟอร์มิน 250 มก. (มก.) วันละครั้ง
พร้อมอาหาร จากนั้นแพทย์ของคุณอาจเพิ่มขนาดยาทลีะน้อยทุก ๆ สองสัปดาห์จนกว่านํ้าตาลใน
เลือดของคุณจะถูกควบคุม

เด็ก ๆ : การใช้และปริมาณจะต้องกําหนดโดยแพทยข์องคุณ

เป็นการบําบัดทางเลือกทีส่อง:
รับประทาน glipizide 2.5 มก. (มก.) และเมตฟอร์มิน 500 มก. (มก.) หรือ glipizide 5 มก. (มก.) 
และเมตฟอร์มิน 500 มก. (มก.) วันละสองครั้ง พร้อมอาหารมื้อเช้าและมื้อเย็น จากนั้นแพทย์ของ
คุณอาจเพิ่มขนาดยาทลีะน้อยจนกว่านํ้าตาลในเลือดของคุณจะถูกควบคุม ปริมาณเริ่มต้นไม่ควรเกิน
ขนาดยา glipizide หรือเมตฟอร์มนิที่ได้รับในแต่ละวัน

เด็ก ๆ : การใช้และปริมาณจะต้องกําหนดโดยแพทยข์องคุณ

สําหรับผู้ป่วยที่เคยรับการรักษาด้วยยา sulfonylurea antidiabetic และ/หรือ 
metformin:

ผู้ใหญ่: เมื่อเปลี่ยนผู้ป่วยจากยาซัลโฟนิลยูเรียร่วมกับเมตฟอร์มนิไปเป็นการรวมกันของ glipizide 
และเมตฟอร์มิน ปริมาณเริ่มต้นไม่ควรเกินขนาดยากิลพิิไซดใ์นแต่ละวัน (หรือขนาดเทียบเท่าของ
ซัลโฟนลิยูเรยีอื่น) และเมตฟอร์มินที่กําลังรับประทาน

เด็ก ๆ : การใช้และปริมาณจะต้องกําหนดโดยแพทยข์องคุณ

ปริมาณทีไ่ม่ได้รับ

หากคุณพลาดยานี้ ให้รีบกินโดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาที่ต้องให้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไป
และกลับไปที่ตารางการจ่ายยาปกติของคุณ อย่าเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

พื้นที่จัดเก็บ

เก็บยาในภาชนะปิดทีอุ่ณหภูมิห้อง ห่างจากความร้อน ความชื้น และแสงโดยตรง เก็บจากการแชแ่ข็ง

เก็บให้พ้นมือเด็ก

อย่าเก็บยาที่ล้าสมัยหรือยาทีไ่มจ่ําเป็นอีกต่อไป

ถามผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของคุณว่าคุณควรกําจัดยาที่คุณไม่ไดใ้ช้อย่างไร

ข้อควรระวัง
แพทย์ของคุณจะต้องการตรวจสอบความคืบหน้าของคุณในการเข้ารับการตรวจเป็นประจํา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง
สองสามสัปดาห์แรกที่คุณทานยานี้

ภายใต้เงื่อนไขบางประการ glipizide และ metformin มากเกินไปอาจทําใหเ้กิดกรดแลคติกได้ อาการของกรดแล
คติกจะรุนแรงและปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็ว และมักเกิดขึ้นเมื่อมีปัญหาสุขภาพอื่นๆ ทีไ่ม่เกี่ยวข้องกับยาและรุนแรง
มาก เช่น หัวใจวายหรือไตวาย อาการของกรดแลกติก ได้แก่ ไม่สบายท้องหรือท้อง;
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ความอยากอาหารลดลง ท้องเสีย; หายใจเร็วและตื้น ความรู้สึกไม่สบายทั่วไป ปวดกล้ามเนื้อหรือตะคริว และความง่วง
นอน อ่อนเพลีย หรืออ่อนแรงผิดปกติ

หากมีอาการกรดแลคติกเกิดขึ้น คุณควรรับความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินทันที

เป็นสิ่งสําคัญมากที่จะต้องปฏิบัติตามคําแนะนําจากทีมดูแลสุขภาพของคุณอย่างรอบคอบเกี่ยวกับ:

แอลกอฮอล—์การดื่มแอลกอฮอล์อาจทําให้นํ้าตาลในเลือดตํ่าอย่างรุนแรง พูดคุยกับทีมดูแลสุขภาพของคุณ

ยาอื่น ๆ - อย่าใช้ยาอื่นเว้นแต่จะได้ปรึกษากับแพทย์ของคุณ

การให้คําปรึกษา—สมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ จําเป็นต้องเรียนรู้วิธีป้องกันผลข้างเคียงหรือช่วยเรื่องผลข้างเคียง
หากเกิดขึ้น นอกจากนี้ ผู้ป่วยโรคเบาหวานอาจต้องการคําปรึกษาพิเศษเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขนาดยารักษา
โรคเบาหวานทีอ่าจเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิต เช่น การเปลี่ยนแปลงในการออกกําลังกาย
และการรับประทานอาหาร นอกจากนี้ อาจจําเป็นต้องให้คําปรึกษาเรื่องการคุมกําเนิดและการตั้งครรภ์เนื่องจาก
ปัญหาทีอ่าจเกิดขึ้นในผู้ป่วยเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์

การเดินทาง—เก็บใบสั่งยาและประวัติการรักษาล่าสุดไว้กับคุณ เตรียมพร้อมสําหรับเหตุฉุกเฉินตามปกติ ให้เบี้ย
เลี้ยงสําหรับการเปลี่ยนโซนเวลาและให้เวลาอาหารของคุณใกล้เคียงกับเวลาอาหารปกตขิองคุณมากที่สุด

ในกรณฉีุกเฉิน—อาจมีบางครั้งที่คุณต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินสําหรับปัญหาที่เกิดจากโรคเบาหวานของคุณ 
คุณต้องเตรียมพร้อมสําหรับเหตุฉุกเฉินเหล่านี้ เป็นความคิดทีด่ีที่จะสวมสร้อยข้อมือหรือสร้อยคอประจําตัวทางการ
แพทย์ (ID) ตลอดเวลา พกบัตรประจําตัวประชาชนในกระเป๋าสตางคห์รือกระเป๋าเงินที่ระบวุ่าคุณเป็นเบาหวานและ
รายการยาทั้งหมดของคุณ

อาการของภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า (นํ้าตาลในเลือดตํ่า) ได้แก่ ความวิตกกังวล พฤติกรรมเปลี่ยนไปเหมือนเมา มอง
เห็นภาพซ้อน; เหงื่อออกเย็น; ความสับสน ผิวเย็นและซีด ความยากลําบากในการคิด อาการง่วงนอน; ความหิวมาก
เกินไป หัวใจเต้นเร็ว; ปวดหัว (ต่อ); คลื่นไส้ ความกังวลใจ; ฝันร้าย; นอนไมห่ลับ; ความสั่นคลอน; พูดไม่ชัด; หรือ
อ่อนเพลียหรืออ่อนแรงผิดปกติ

การรวมกันของ Glipizide และเมตฟอร์มนิอาจทําใหน้ํ้าตาลในเลือดตํ่า อย่างไรก็ตาม นอกจากนี้ยังสามารถเกิดขึ้นได้
หากคุณล่าช้าหรือพลาดอาหารหรือของว่าง ดื่มแอลกอฮอล์ ออกกําลังกายมากกว่าปกติ ไม่สามารถกินเพราะคลื่นไส้
หรืออาเจียน ทานยาบางชนิด หรือทานกลพิิไซด์และเมตฟอร์มินร่วมกับยารักษาโรคเบาหวานประเภทอื่น อาการนํ้าตาล
ในเลือดตํ่าต้องได้รับการรักษาก่อนทีจ่ะหมดสติ (หมดสติ) ต่างคนต่างรู้สึกถึงอาการนํ้าตาลในเลือดตํ่าที่แตกต่างกัน 
เป็นสิ่งสําคัญที่คุณจะต้องเรียนรู้ว่าอาการใดของนํ้าตาลในเลือดตํ่าที่คุณมักจะมี เพื่อที่จะสามารถรักษาไดอ้ย่างรวดเร็ว

หากมีอาการนํ้าตาลในเลือดตํ่า ให้กินกลูโคสแบบเม็ดหรือเจล นํ้าเชื่อมข้าวโพด นํ้าผึ้ง หรือนํ้าตาลก้อน หรือดื่มนํ้าผล
ไม้ นํ้าอัดลม หรือนํ้าตาลที่ละลายในนํ้า ตรวจเลือดของคุณสําหรับนํ้าตาลในเลือดตํ่า กลูคากอนใช้ในสถานการณ์
ฉุกเฉินเมื่อมีอาการรุนแรง เช่น ชัก (ชัก) หรือหมดสติ เตรียมชุดกลูคากอน เข็มฉีดยาหรือเข็มฉีดยา และรู้วิธีใช้งาน 
สมาชิกในครอบครัวของคุณควรรู้วิธใีช้งานด้วย

อาการของภาวะนํ้าตาลในเลือดสูง (นํ้าตาลในเลือดสูง) ได้แก่ ตาพร่ามัว อาการง่วงนอน; ปากแห้ง; ผิวแดงและแห้ง 
กลิ่นลมหายใจเหมือนผลไม้ ปัสสาวะเพิ่มขึ้น (ความถีแ่ละปริมาตร); คีโตนในปัสสาวะ สูญเสียความกระหาย; ความง่วง
นอน; ปวดท้องคลื่นไส้หรืออาเจียน เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า; หายใจลําบาก (เร็วและลึก); หมดสติ; หรือกระหายนํ้าผิด
ปกติ
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นํ้าตาลในเลือดสูงอาจเกิดขึ้นได้หากคุณไม่ออกกําลังกายเท่าปกติ มีไข้หรือติดเชื้อ อย่ารับประทานยาเบาหวานเพียง
พอหรือข้ามขนาดยา หรือกินมากเกินไปหรือไม่ปฏิบัติตามแผนมื้ออาหารของคุณ

หากมีอาการนํ้าตาลในเลือดสูง ใหต้รวจสอบระดับนํ้าตาลในเลือดแล้วโทรติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเพื่อขอคํา
แนะนํา

ผลข้างเคียง
นอกจากผลทีจ่ําเป็นแล้ว ยาอาจก่อให้เกิดผลที่ไมพ่ึงประสงค์บางอย่างได้ แม้ว่าผลข้างเคียงเหล่านีจ้ะไม่เกิดขึ้น
ทั้งหมด แต่ถ้าเกิดขึ้น อาจต้องไปพบแพทย์

ตรวจสอบกับแพทย์ของคุณทันทีหากมีผลข้างเคียงใด ๆ ดังต่อไปนี:้

พบบ่อยขึ้น

ความวิตกกังวล

มองเห็นภาพซ้อน

หนาวสั่น

เหงื่อออกเย็น

อาการโคม่า

ความสับสน

ผิวซีดเย็น

ไอ
ภาวะซึมเศร้า

อาการวิงเวียนศีรษะ

หัวใจเต้นเร็ว

ไข้
ปวดหัว

เพิ่มความหิว

คลื่นไส้

ความกังวลใจ

ฝันร้าย

อาการชัก

ความสั่นคลอน

พูดไม่ชัด

จาม
เจ็บคอ

อ่อนเพลียหรืออ่อนแรงผิดปกติ

พบน้อย

ปวดกระเพาะปัสสาวะ

ปัสสาวะเป็นเลือดหรือขุ่น
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ปัสสาวะลําบาก แสบร้อน หรือเจ็บปวด 

กระตุ้นให้ปัสสาวะบ่อย

ปวดหลังส่วนล่างหรือข้างหู 

หัวใจเต้นช้า

หายาก

ไม่สบายท้อง

ความอยากอาหารลดลง

ท้องเสีย

คาถาเป็นลม

หายใจเร็วและตื้น รู้สึกไม่สบายตัว 

ปวดกล้ามเนื้อหรือหายใจถี่เป็น

ตะคริว

ง่วงนอน

อาการของยาเกินขนาด

ไม่สบายท้อง

ความวิตกกังวล

พฤติกรรมเปลี่ยน คล้ายเมามัว มองไมช่ัด

เหงื่อออกเย็น

อาการโคม่า

ความสับสน

เย็น ผิวซีด

ความอยากอาหารลดลง

ท้องเสีย

ความยากลําบากในความเข้มข้นของ

อาการง่วงนอน

ความหิวมากเกินไป

หัวใจเต้นเร็ว

หายใจเร็ว หายใจตื้น รู้สึกไม่สบาย 

ปวดหัว

ปวดกล้ามเนื้อหรือคลื่นไส้

ตะคริว

ความกังวลใจ
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ฝันร้าย

นอนไม่หลับ

อาการชัก

ความสั่นคลอน

พูดไม่ชัด

ง่วงนอนผิดปกติ

อ่อนเพลียหรืออ่อนแรงผิดปกติ

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจเกิดขึ้นโดยปกตไิม่ต้องการการรักษาพยาบาล ผลข้างเคียงเหล่านีอ้าจหายไประหว่างการ
รักษาเมื่อร่างกายของคุณปรับตัวเข้ากับยา นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของคุณอาจสามารถบอก
คุณเกี่ยวกับวิธีการป้องกันหรือลดผลข้างเคียงบางอย่างได้ ตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของคุณ
ว่าผลข้างเคียงใด ๆ ต่อไปนีย้ังคงมีอยู่หรือเป็นที่น่ารําคาญ หรือหากคุณมีคําถามใดๆ เกี่ยวกับอาการเหล่านี้:

สามัญมากขึ้น

ปวดกล้ามเนื้อหรือ

กระดูก ปวดท้อง

อาเจียน

ผลข้างเคียงอื่น ๆ ที่ไม่ไดร้ะบุไวอ้าจเกิดขึ้นในผู้ป่วยบางราย หากคุณสังเกตเห็นผลกระทบอื่น ๆ ให้ตรวจสอบกับผู้
เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของคุณ

โทรหาแพทย์เพื่อขอคําแนะนําทางการแพทย์เกี่ยวกับผลข้างเคียง คุณสามารถรายงานผลข้างเคียงต่อ FDA ได้ที่ 
1-800-FDA-1088

บางส่วนของเอกสารนี้ปรับปรุงล่าสุด: 01 เมษายน 2022

บทความต้นฉบับ:https://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/glipizide-and-metformin-oral-route/precautions/
drg-20061984
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