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คําเตือนทีส่ําคัญ:

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ อย่าใช้ azilsartan หากคุณกําลังตั้งครรภ์ หากคุณตั้งครรภ์ใน
ขณะที่ทานยาอะซิลซาร์แทน ให้หยุดใช้ยาอะซิลซาร์แทนและโทรเรียกแพทย์ของคุณทันที Azilsartan อาจทําใหท้ารกในครรภ์
เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อทําในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาของการตั้งครรภ์

hy เป็นยานี้กําหนด?

Azilsartan ใช้เพียงอย่างเดียวหรือใชร้่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษาความดันโลหิตสูง Azilsartan อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่าแอนจิโอเทน
ซิน II รีเซพเตอรค์ู่อริ มันทํางานโดยการปิดกั้นการทํางานของสารธรรมชาติบางชนิดทีท่ําให้หลอดเลือดกระชับ ทําใหเ้ลือดไหลเวียน
ได้ดีขึ้น และหัวใจสูบฉีดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความดันโลหิตสูงเป็นภาวะปกติ และหากไม่ไดร้ับการรักษา 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?

Azilsartan มาเป็นแท็บเล็ตที่รับประทานทางปาก มักรับประทานวันละครั้งโดยมีหรือไม่มีอาหาร เพื่อช่วยใหคุ้ณอย่าลืมทาน 
Azilsartan ให้ทานในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอใหแ้พทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วน
ใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้ azilsartan ตรงตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

Azilsartan ควบคุมความดันโลหิตสูงแต่ไมส่ามารถรักษาได้ อาจใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาหก์ว่าทีคุ่ณจะสังเกตเห็นประโยชนเ์ต็มที่
ของ azilsartan ทานอาซิลซาร์แทนต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานอะซิลซาร์แทนโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์
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สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานอาซิลซาร์แทน

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ azilsartan ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในแท็บเล็ต azilsartan สอบถาม
เภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งใหแ้พทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณเป็นโรคเบาหวาน (นํ้าตาลในเลือดสูง) และคุณกําลังรับประทาน aliskiren 
(Tekturna ใน Amturnide, Tekamlo, Tekturna HCT) แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานยา Azilsartan หากคุณเป็น
โรคเบาหวาน และคุณกําลังรับประทาน aliskiren ด้วย

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพ
รอื่นๆ ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: สารยับยั้ง angiotensin-converting enzyme (ACE) เช่น 
benazepril (Lotensin, ใน Lotrel), captopril (Capoten, ใน Capozide), enalapril (Vasotec), fosinopril, 
lisinopril (ใน Prinzide ใน Zestoretic) , moexipril (Univasc, ใน Uniretic), perindopril, (Aceon), quinapril 
(Accupril, ใน Accuretic, ใน Quinaretic), ramipril (Altace) และ trandolapril (Mavik ใน Tarka); แอสไพรินและยา
ต้านการอักเสบทีไ่ม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) อื่น ๆ เช่น ibuprofen (Advil, Motrin) และ naproxen (Aleve, Naprosyn) 
และสารยับยั้ง COX-2 แบบเลือกเช่น celecoxib (Celebrex); ยาขับปัสสาวะ ('ยาเม็ดนํ้า'); ลิเธยีม (Lithobid); และอาหาร
เสริมโพแทสเซียม

แจ้งใหแ้พทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคหัวใจล้มเหลว หรือเป็นโรคไตหรือตับ

แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูก

คุณควรรู้ว่า azilsartan อาจทําให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ มึนงง และเป็นลมเมื่อคุณลุกขึ้นจากท่านอนเร็วเกินไป นีเ่ป็นเรื่อง
ปกตมิากขึ้นเมื่อคุณเริ่มใช้ azilsartan เป็นครั้งแรก เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ลุกจากเตียงช้าๆ วางเท้าบนพื้นสักสองสามนาที
ก่อนลุกขึ้นยืน

คุณควรรู้ว่าท้องเสีย อาเจียน ดื่มนํ้าไมเ่พียงพอ และเหงื่อออกมาก อาจทําให้ความดันโลหิตลดลง ซึ่งอาจทําให้หน้ามืดและเป็น
ลมได้ บอกแพทยห์ากคุณมปีัญหาเหล่านี้หรือพัฒนาในระหว่างการรักษา

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

อย่าใช้สารทดแทนเกลือที่มีโพแทสเซียมโดยไม่ไดป้รึกษาแพทย์ หากแพทย์สั่งอาหารที่มีเกลือตํ่าหรือโซเดียมตํ่า ให้ปฏิบัตติามคํา
แนะนําเหล่านี้อย่างระมัดระวัง

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่
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Azilsartan อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

ท้องเสีย

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ด้านล่าง ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที

อาการวิงเวียนศีรษะ

เป็นลม

Azilsartan อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่ใชย้านี้

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 เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากแสง ความร้อนและความชื้นส่วนเกิน 
(ไม่ใชใ่นห้องนํ้า)

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

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

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

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ ความดันโลหิตของคุณควรได้รับการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอเพื่อ
ตรวจสอบการตอบสนองของคุณต่อ azilsartan
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อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เม็ด Azilsartan มีกลิ่นทีเ่ห็นได้ชัดเจน ถามเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ เกี่ยวกับยาของคุณ

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

ชื่อแรนด์

เอดาร์บี®

ชื่อแรนด์ของผลิตภัณฑ์ผสม

Edarbyclor®(ประกอบด้วย อะซิลซาร์แทน, คลอธาลิโดน)
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หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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