
- ประวัติภาวะภูมิไวเกินอย่างร้ายแรงต่อดาพากลิโฟลซนิหรือแพ้เมตฟอร์มินไฮโดร
คลอไรด์อย่างร้ายแรง (4,6.1)
Metabolic acidosis รวมถึง ketoacidosis ในผูป้่วยเบาหวาน (4,5.1)-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - คําเตือนและข้อควรระวัง ----------------------ไฮไลทข์องข้อมูลการสั่งจ่าย ไฮไลท์เหล่านี้ไม่รวมข้อมูลทั้งหมดที่จําเป็นต่อการใช้ 
XIGDUO XR อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ดูข้อมูลการสั่งจ่ายยาฉบับเต็ม
สําหรับ

-
-

กรดแลคติก: ดูคําเตือนในกล่อง (2.2,4,5.1)
ความดันเลือดตํ่า: ก่อนเริ่มใช้ XIGDUO XR ให้ประเมินสถานะปริมาตรและแก้ไข
ภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่าในผู้สูงอายุ ในผูป้่วยทีม่ีความบกพร่องทางไตหรือความดัน
โลหิตขณะซิสโตลิกตํ่า และในผูป้่วยทีใ่ช้ยาขับปัสสาวะ ตรวจสอบสัญญาณและ
อาการระหว่างการรักษา (5.2,6.1)
กรดคโีต:ประเมินผู้ป่วยที่มอีาการและอาการแสดงของภาวะกรดในกระแสเลือด
จากภาวะกรดในเลือดสูงโดยไม่คํานึงถึงระดับนํ้าตาลในเลือด หากสงสัย ให้ยุติการ
ใช้ XIGDUO XR ประเมินและรักษาโดยทันที ก่อนเริ่มใช้ XIGDUO XR ให้
พิจารณาปัจจัยเสี่ยงของภาวะกรดคีโตรก ผู้ป่วยใน XIGDUO XR อาจต้องมีการ
ติดตามและหยุดการรักษาชั่วคราวในสถานการณท์างคลินิกทีท่ราบว่ามแีนวโน้มที่
จะทําให้เกิดภาวะกรดซิโตรคีโต (5.3)

การบาดเจ็บทีไ่ตเฉียบพลันและการด้อยค่าของการทํางานของไต: พิจารณา
หยุดชั่วคราวในการตั้งค่าของการบริโภคทางปากที่ลดลงหรือการสูญเสีย
ของเหลว หากเกิดอาการบาดเจ็บที่ไตเฉียบพลัน ให้หยุดและรักษาทันที ตรวจ
สอบการทํางานของไตระหว่างการรักษา (5.4)
Urosepsis และ Pyelonephritis: ประเมินผู้ป่วยสําหรับสัญญาณและอาการ
แสดงของการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ และรักษาโดยทันที หากระบุไว้ (5.5) ภาวะ
นํ้าตาลในเลือดตํ่า: ในผูป้่วยทีใ่ช้อินซูลินหรือยาหลั่งอินซูลินร่วมกับ XIGDUO XR 
ใหพ้ิจารณาลดขนาดอินซูลินหรือสารคัดหลั่งอินซูลินเพื่อลดความเสี่ยงของภาวะ
นํ้าตาลในเลือดตํ่า(5.6) วิตามินบ1ี2ความบกพร่อง: เมตฟอร์มินอาจลดวิตามินบ1ี2

ระดับ วัดค่าพารามิเตอร์ทางโลหิตวิทยาทุกปี (5.7,6.1) การติดเชื้อราทีอ่วัยวะเพศ: 
ติดตามและรักษาหากระบุไว้(5.8) เพิ่ม LDL-C: ติดตามและรักษาตามมาตรฐานการ
ดูแล(5.9) มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ: พบความไม่สมดุลของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะใน
การทดลองทางคลินิก ไม่ควรใช้ Dapagliflozin ในผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะที่
ออกฤทธิ์ และควรใชด้้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีประวัตเิป็นมะเร็งกระเพาะ
ปัสสาวะมาก่อน(5.10)

ผลลัพธข์องหลอดเลือดใหญ่: ไม่มกีารศึกษาทางคลินิกใดๆ ทีส่ร้างหลักฐานที่
แน่ชัดของการลดความเสี่ยงของหลอดเลือดขนาดใหญ่ด้วย XIGDUO XR
(5.11)

XIGDUO XR.
XIGDUO®XR (dapagliflozin และ metformin HCl Extended release)
ยาเม็ด สําหรับใชใ้นช่องปาก การอนุมัติ
เบื้องต้นของสหรัฐฯ: 2014 -

คําเตือน: กรดแลคติก
ดูข้อมูลการสั่งจ่ายยาฉบับเต็มสําหรับคําเตือนชนิดบรรจุกล่องทีส่มบูรณ์

- กรณีหลังการขายของ lactic acidosis ที่เกี่ยวข้องกับเมตฟอร์มนิส่งผลให้
เสียชีวิต ภาวะอุณหภูมิตํ่ากว่าปกติ ความดันเลือดตํ่า และ 
bradyarrhythmia ที่ดื้อยา อาการต่างๆ ได้แก่ ไม่สบายตัว ปวดกล้ามเนื้อ 
หายใจลําบาก อาการง่วงซึม และปวดท้อง ความผิดปกติในห้องปฏิบัติการ 
ได้แก่ ระดับแลคเตทในเลือดสูง, ภาวะกรดในโพรงมดลูก, อัตราส่วนแลค
เตท/ไพรูเวตที่เพิ่มขึ้น; และระดับเมตฟอร์มินในพลาสมาโดยทั่วไป >5 
ไมโครกรัม/มิลลิลิตร (5.1)
ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ การด้อยค่าของไต การใชย้าบางชนิดร่วมกัน อายุ > 65 ปี 
การศึกษาทางรังสีวิทยาที่มีความเปรียบต่าง การผ่าตัดและหัตถการอื่นๆ 
ภาวะขาดออกซิเจน การดื่มแอลกอฮอลม์ากเกินไป และการด้อยค่าของตับ 
ขั้นตอนในการลดความเสี่ยงและจัดการ lactic acidosis ที่เกี่ยวข้องกับ
เมตฟอร์มนิในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเหล่านีม้ีอยู่ในข้อมูลการสั่งจ่ายยาฉบับ
เต็ม (5.1) หากสงสัยว่าเป็นกรดแลคติก ให้ยุติการใช้ XIGDUO XR และ
กําหนดมาตรการสนับสนุนทั่วไปในสถานพยาบาล แนะนําให้ฟอกไตทันที(5.1)

-

- -

-

-
-

-
-
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญล่าสุด -------------- -------- คําเตือนชนิด

บรรจกุล่อง
การให้ยาและการบริหาร (2.1) คํา
เตือนและข้อควรระวัง (5)

3/2560
7/2017
3/2560

-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ข้อบ่งใช้และการใช้งาน -------------------- ------ 
XIGDUO XR คือการรวมกันของดาพากลิโฟลซิน สารยับยั้งโซเดียม-กลูโคสโคทรานสพอร์ต
เตอร์ 2 (SGLT2) และเมตฟอร์มิน ซึ่งเป็นบิ๊กกัวไนด์ ซึ่งระบุว่าเป็นยาเสริมในการรับประทาน
อาหารและการออกกําลังกายเพื่อปรับปรุงการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดในผู้ใหญ่ที่เป็นเบา
หวานชนิดที่ 2 เมื่อรักษาทั้งดาพากลิโฟลซินและ เมตฟอร์มินมคีวามเหมาะสม(1)

ข้อจํากัดการใช้งาน:
o

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - อาการไม่พึงประสงค์ ------------------ -----
- อาการไมพ่ึงประสงคท์ีพ่บบ่อยที่สุดที่เกี่ยวข้องกับ XIGDUO XR (อุบัตกิารณ์ 5% 

หรือมากกว่า) คือการติดเชื้อ mycotic ที่อวัยวะเพศหญิง หลอดอาหารอักเสบ 
การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ท้องร่วง และปวดศีรษะ(6.1) อาการไม่พึงประสงค์ที่
รายงานในผู้ป่วย> 5% ทีไ่ด้รับการรักษาด้วยยา metformin Extended-
release และมากกว่าปกตใินผู้ป่วยทีไ่ด้รับยาหลอกคือ: ท้องร่วงและคลื่นไส้ / 
อาเจียน(6.1)

ไม่ใช้สําหรับการรักษาเบาหวานชนิดที่ 1 หรือเบาหวาน ketoacidosis
(1.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ปริมาณและการบริหาร ----------------------
-

-

กําหนดขนาดยาเริ่มต้นตามการรักษาปัจจุบันของผู้ป่วย
(2.1)
ให้อาหารวันละครั้งในตอนเช้า(2.1) กลืนทั้งตัว ห้ามทุบ ตัด 
หรือเคี้ยวเด็ดขาด(2.1)
สําหรับผู้ป่วยที่ยังไม่ได้รับประทานดาพากลิโฟลซิน ปริมาณเริ่มต้นทีแ่นะนําสําหรับ
ดาพากลิโฟลซินคือ 5 มก. วันละครั้ง(2.1)
สําหรับผู้ป่วยที่ต้องใช้ดาพากลิโฟลซินขนาด 5 มก. และยาเมตฟอร์มิน 
HCl แบบขยายขนาด 2,000 มก. ให้ใช้ยาเม็ดเสริมเมตฟอร์มิน HCl ขนาด 
2.5 มก./1000 มก. สองเม็ด(2.1)
อย่าให้เกินขนาดยาดาพากลิโฟลซินขนาด 10 มก./2000 มก. เมตฟอร์มิน HCl 
แบบขยายเวลาต่อวัน(2.1)
ประเมินการทํางานของไตก่อนเริ่ม อย่าเริ่มต้นหรือดําเนินการต่อหาก

หากต้องการรายงานอาการไม่พึงประสงคท์ี่สงสัย โปรดติดต่อ AstraZeneca ที่ 
1-800-236-9933 หรือ FDA ที่ 1-800-FDA-1088 หรือwww.fda.gov/medwatch.-

-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ปฏิกิริยาระหว่างยา ------------------ -----

- สารยับยั้ง Carbonic anhydrase อาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดกรดแลคติ
ก พิจารณาติดตามบ่อยขึ้น (7.3)
ยาทีล่ดการขจัดเมตฟอร์มิน (เช่น ranolazine, vandetanib, dolutegravir 
และ cimetidine) อาจเพิ่มการสะสมของเมตฟอร์มิน พิจารณาถึงประโยชน์และ
ความเสี่ยงของการใชร้่วมกัน (7.4) แอลกอฮอลส์ามารถกระตุ้นผลของเมตฟอร์มิ
นต่อเมแทบอลิซึมของแลคเตท เตือนผู้ป่วยไมใ่ห้ดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป (7.5)

-
-

-
-

-
eGFR ตํ่ากว่า 60 มล./นาที/1.73 ม.2. (2.2,4)
ไม่มีการปรับขนาดยาในผู้ป่วยทีม่ีความบกพร่องทางไตเล็กน้อย(2.2)

XIGDUO XR อาจต้องหยุดดําเนินการในเวลาหรือก่อนขั้นตอนการสร้าง
ภาพคอนทราสต์ทีม่ีไอโอดีน (2.3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ใชใ้นประชากรเฉพาะ ----------------------
- การตั้งครรภ์: ไม่มกีารศึกษาวิจัยทีเ่พียงพอและมีการควบคุมอย่างดีในหญิง

ตั้งครรภ์ ใชใ้นระหว่างตั้งครรภเ์ฉพาะเมื่อผลประโยชน์ที่เป็นตัวกําหนดความ
เสี่ยงทีอ่าจเกิดขึ้นกับทารกในครรภ์(8.1)
พยาบาลมารดา:ยุติ XIGDUO XR หรือยุติการพยาบาล
(8.3)
ผู้สูงอายุ:อุบัติการณ์ทีสู่งขึ้นของอาการไม่พึงประสงคท์ีเ่กี่ยวข้องกับปริมาตร
ภายในหลอดเลือดที่ลดลง ประเมินการทํางานของไตให้บ่อยขึ้น (5.1,8.6) การ
ด้อยค่าของไต: อุบัติการณข์องอาการข้างเคียงที่สูงขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับปริมาตร
ภายในหลอดเลือดที่ลดลงและการทํางานของไต (5.1, 6.1,8.6) การด้อยค่าของ
ตับ:หลีกเลี่ยงการใชใ้นผู้ป่วยทีเ่ป็นโรคตับ (8.7)

ดู 17 สําหรับข้อมูลการให้คําปรึกษาผู้ป่วยและคู่มือการใช้ยา

-
-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - รูปแบบการให้ยาและจุดแข็ง --------------------
-
-
-
-
-

-
ดาพากลิโฟลซิน 2.5 มก./เมตฟอร์มนิ HCl 1000 มก. ออกฤทธิ์นาน (3) ดาพา
กลิโฟลซิน 5 มก./เมตฟอร์มิน HCl Extended-release 500 มก(3) ดาพา
กลิโฟลซิน 5 มก./เมตฟอร์มิน HCl ขยายเวลาอีก 1,000 มก.(3) ดาพากลิโฟลซิน 
10 มก./เมตฟอร์มิน HCl Extended-release 500 มก(3) 10 mg 
dapagliflozin/1000 mg metformin HCl Extended release(3)

-

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ข้อห้าม ------------------- ----------
- การด้อยค่าของไตปานกลางถึงรุนแรง: (eGFR ตํ่ากว่า 60 มล./นาที/1.73 แก้ไขเมื่อ: 7/2017

ม2) โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายหรือการล้างไต (4,5.1)

TITLE - DAPAGLIFLOZIN + METFORMIN ER / XIGDUO XR MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN THAI

Source : USFDA

www.911globalmeds.com/buy-dapagliflozin-metformin-er-xigduo-xr-online
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2017/205649s008lbl.pdf


ข้อมูลการสั่งจ่ายยาฉบับสมบูรณ์: สารบัญ* คําเตือน: กรดแลคติ
ก 1 ข้อบ่งชี้และการใช้งาน

1.1 ข้อจํากัดการใช้งาน
2 ปริมาณและการบริหาร

2.1 ปริมาณที่แนะนํา
2.2 ผู้ป่วยไตเสื่อม
2.3 การยุติขั้นตอนการถ่ายภาพคอนทราสต์ไอโอดีน

3 รูปแบบการให้ยาและความแรง 4 ข้อห้าม

5 คําเตือนและข้อควรระวัง
5.1 กรดแลคติก
5.2 ความดันเลือดตํ่า
5.3 Ketoacidosis
5.4 การบาดเจ็บที่ไตเฉียบพลันและการด้อยค่าของการทํางานของไต
5.5 Urosepsis และ Pyelonephritis
5.6 ใช้ร่วมกับยาที่ทราบว่าทําใหเ้กิดภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า
5.7 วิตามนิบี12ความเข้มข้น
5.8 การติดเชื้อ Mycotic ทีอ่วัยวะเพศ
5.9 เพิ่มคอเลสเตอรอลไลโปโปรตีนความหนาแน่นตํ่า (LDL-C)
5.10 มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
5.11 ผลลัพธร์ะดับมหภาค

6 อาการไม่พึงประสงค์
6.1 ประสบการณ์การทดลองทางคลินิก
6.2 ประสบการณห์ลังการขาย

7 ปฏิกิริยาระหว่างยา
7.1 การทดสอบกลูโคสในปัสสาวะเป็นบวก
7.2 การรบกวนด้วย 1,5-anhydroglucitol (1,5-AG) Assay
7.3 สารยับยั้งคาร์บอนกิแอนไฮไดเรส
7.4 ยาที่ลดการกวาดล้างเมตฟอร์มิน
7.5 แอลกอฮอล์
7.6 ใช้ร่วมกับยาอื่นๆ

8 ใช้ในประชากรเฉพาะ
8.1 การตั้งครรภ์
8.3 พยาบาลมารดา
8.4 การใช้ในเด็ก
8.5 การใช้ผูสู้งอายุ
8.6 ผู้ป่วยทีม่ีอาการไตบกพร่องเล็กน้อย (eGFR ≥60 ถึง <90 มล./นาที/1.73 ม.2)

8.7 การด้อยค่าของตับ
10 เกินขนาด
11 คําอธิบาย
12 เภสัชวิทยาคลินิก

12.1 กลไกการออกฤทธิ์
12.2 เภสัชพลศาสตร์
12.3 เภสัชจลนศาสตร์

13 พิษวิทยาที่ไม่ใช่ทางคลินิก
13.1 การก่อมะเร็ง การกลายพันธุ์ การด้อยค่าของภาวะเจริญพันธุ์

14 การศึกษาทางคลินิก
14.1 การบําบัดแบบผสมผสานเบื้องต้นกับเมตฟอร์มิน Extended-Release
14.2 ส่วนเสริมของเมตฟอร์มินทันททีี่วางจําหน่าย
14.3 ส่วนเสริมการศึกษาทีค่วบคุมด้วย Glipizide ที่ใชง้านอยู่กับ Metformin 

ปล่อยทันที
16 วิธกีารจัดหา/จัดเก็บและจัดการ 17 ข้อมูลการใหค้ํา
ปรึกษาผูป้่วย
*ส่วนหรือส่วนย่อยที่ละเว้นจากข้อมูลการสั่งจ่ายฉบับเต็มจะไมอ่ยู่ในรายการ
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ข้อมูลการสั่งจ่ายเต็มรูปแบบ

คําเตือน: กรดแลคติก
• กรณีหลังการขายของ lactic acidosis ทีเ่กี่ยวข้องกับเมตฟอร์มนิส่งผลให้เสียชีวิต ภาวะอุณหภูมติํ่ากว่าปกติ ความดันเลือด
ตํ่า และ bradyarrhythmia ที่ดื้อยา การเริ่มมีอาการของโรคกรดแลคติกที่เกี่ยวข้องกับเมตฟอร์มินนั้นมักจะไม่รุนแรง โดยจะ
มาพร้อมกับอาการที่ไมเ่ฉพาะเจาะจงเท่านั้น เช่น อาการป่วยไข้ ปวดกล้ามเนื้อ ความทุกข์ทางเดินหายใจ อาการง่วงซึม และปวด
ท้อง ภาวะกรดแลคติกที่เกี่ยวข้องกับเมตฟอร์มินมีลักษณะเฉพาะด้วยระดับแลคเตทในเลือดสูง (>5 มิลลิโมล/ลิตร), ภาวะกรด
แอซิดในช่องว่างของประจุลบ (ไม่มีหลักฐานของคโีตนเูรียหรือคีโตนีเมีย) อัตราส่วนแลคเตท/ไพรูเวตเพิ่มขึ้น และระดับเมต
ฟอร์มนิในพลาสมาโดยทั่วไป >5 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร [ดคูําเตือนและข้อควรระวัง (5.1)].

• ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดกรดแลคติกทีเ่กี่ยวข้องกับเมตฟอร์มนิ ได้แก่ การด้อยค่าของไต การใช้ยาบางชนิด
ร่วมกัน (เช่น สารยับยั้งคาร์บอนกิแอนไฮไดเรส เช่น โทพิราเมต) อายุ 65 ปขีึ้นไป การศึกษาทางรังสีวิทยาที่มี
ความคมชัด การผ่าตัดและขั้นตอนอื่นๆ ภาวะขาดออกซิเจน (เช่น ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน) การดื่ม
แอลกอฮอล์มากเกินไป และการด้อยค่าของตับ
• ขั้นตอนในการลดความเสี่ยงและจัดการ lactic acidosis ที่เกี่ยวข้องกับเมตฟอร์มินในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเหล่า
นีม้ีอยู่ในข้อมูลการสั่งจ่ายยาฉบับเต็ม [ดูปริมาณและการบริหาร (2.2),ข้อห้าม (4),คําเตือนและข้อควรระวัง (5.1),
ปฏิกิริยาระหว่างยา (7), และใช้ในประชากรเฉพาะ (8.6,8.7)].
• หากสงสัยว่าเป็นกรดแลคติกที่เกี่ยวข้องกับเมตฟอร์มนิ ให้หยุดยา XIGDUO XR ทันที และกําหนดมาตรการ
สนับสนุนทั่วไปในสถานพยาบาล แนะนําให้ฟอกไตโดยด่วน [ดู คําเตือนและข้อควรระวัง (5.1)].

1 ข้อบ่งใช้และการใชง้าน

XIGDUO XR (dapagliflozin และ metformin HCl Extended-release) ถูกระบวุ่าเป็นส่วนเสริมในการรับประทานอาหาร
และการออกกําลังกายเพื่อปรับปรุงการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดในผู้ใหญ่ทีเ่ป็นเบาหวานชนิดที่ 2 เมื่อให้ทั้ง dapagliflozin 
และ metformin เหมาะสม [ดกูารศึกษาทางคลินิก (14)].

1.1 ข้อจํากัดการใชง้าน
XIGDUO XR ไม่แนะนําสําหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 หรือโรคกรดซิโตนจากเบาหวาน

2. ปริมาณและการบริหาร

2.1 ปริมาณที่แนะนํา
- ผู้ให้บริการด้านสุขภาพควรกําหนดขนาดยาเริ่มต้นของ XIGDUO XR ให้เหมาะสมกับการรักษาของผู้ป่วยในปัจจุบัน [ดู

รูปแบบยาและจุดแข็ง (3)].
XIGDUO XR ควรรับประทานวันละครั้งในตอนเช้าพร้อมกับอาหารทีม่ีการเพิ่มขนาดยาทีละน้อยเพื่อลดผลข้างเคียง
ทางเดินอาหาร (GI) อันเนื่องมาจากเมตฟอร์มนิ
ต้องกลืนเม็ด XIGDUO XR ทั้งเม็ดและห้ามบด ตัด หรือเคี้ยว ในบางครั้ง ส่วนผสมทีไ่ม่ออกฤทธิ์ของ XIGDUO 
XR จะถูกกําจัดในอุจจาระโดยมีลักษณะเป็นก้อนที่นุ่มและชุ่มชื้นซึ่งอาจคล้ายกับแท็บเล็ตดั้งเดิม

สําหรับผู้ป่วยที่ยังไมไ่ด้รับประทานดาพากลิโฟลซิน ปริมาณเริ่มต้นทีแ่นะนําสําหรับดาพากลิโฟลซนิคือ 5 มก. วันละครั้ง

สําหรับผู้ป่วยที่ต้องใช้ดาพากลิโฟลซินขนาด 5 มก. และยาเมตฟอร์มิน HCl แบบขยาย 2,000 มก. ให้ใชด้าพากลิโฟลซิ
นขนาด 2.5 มก. สองเม็ดจากยาเมตฟอร์มนิ HCl ขนาด 2.5 มก. สองเม็ด

-

-

-

-
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- ขนาดยาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามประสิทธิภาพและความทนทาน ในขณะที่ไม่เกินขนาดยาสูงสุดที่แนะนําต่อวัน
ของดาพากลิโฟลซิน 10 มก. และเมตฟอร์มนิ HCl 2,000 มก.
ผู้ป่วยทีร่ับประทานยา metformin XR ในตอนเย็นควรข้ามขนาดสุดท้ายก่อนที่จะเริ่ม XIGDUO XR ในผู้ป่วยทีม่ี
ปริมาตรลดลง แนะนําให้แก้ไขสภาวะนี้ก่อนเริ่ม XIGDUO XR [ดคูําเตือนและข้อควรระวัง (5.2),ใช้ในประชากรเฉพาะ 
(8.5),และข้อมูลการให้คําปรึกษาผู้ป่วย (17)].

-
-

2.2 ผู้ป่วยไตเสื่อม
ประเมินการทํางานของไตก่อนเริ่มการรักษาด้วย XIGDUO XR และหลังจากนั้นเป็นระยะ

XIGDUO XR ถูกห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีอัตราการกรองไต (eGFR) โดยประมาณด้านล่าง
60 มล./นาที/1.73 m2[ดูข้อห้าม (4),คําเตือนและข้อควรระวัง (5.1,5.4),อาการไม่พึงประสงค์ (6.1), และใช้ในประชากร
เฉพาะ (8.6)].

ไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยาสําหรับ XIGDUO XR ในผูป้่วยที่มีความบกพร่องทางไตเล็กน้อย (eGFR 60 มล./
นาที/1.73 ม.2หรือมากกว่า)

2.3 การยุติขั้นตอนการถ่ายภาพคอนทราสต์ไอโอดีน
ยุติ XIGDUO XR ในเวลาหรือก่อนหน้าขั้นตอนการถ่ายภาพคอนทราสต์ไอโอดีนในผู้ป่วยที่มีประวัตโิรคตับ โรคพิษสุราเรื้อรัง 
หรือภาวะหัวใจล้มเหลว หรือในผู้ป่วยทีจ่ะได้รับการให้ไอโอดีนในหลอดเลือดแดง ประเมิน eGFR อีกครั้ง 48 ชั่วโมงหลังขั้น
ตอนการถ่ายภาพ รีสตาร์ท XIGDUO XR หากการทํางานของไตเสถียร [ดคูําเตือนและข้อควรระวัง (5.1)].

3. รูปแบบการให้ยาและจุดแข็ง

XIGDUO XR เป็นการผสมผสานระหว่าง dapagliflozin และ metformin HCl Extended Release เม็ดยา XIGDUO 
XR มีจําหน่ายในรูปแบบยาและจุดแข็งดังต่อไปนี้:

o

o

o

o

o

ยาเม็ดขนาด 2.5 มก./1000 มก. มสีีนํ้าตาลอ่อนถึงนํ้าตาล เม็ดเหลี่ยมสองด้าน รูปไข่ และเคลือบฟิล์ม โดยพิมพ์ 
"1074" และ "2.5/1000" ทีด่้านหนึ่งและด้านหลังเรียบ
ยาเม็ดขนาด 5 มก./500 มก. เป็นยาเม็ดสีส้ม เหลี่ยมสองด้าน รูปแคปซูล และเคลือบฟิล์ม โดยมี "1070" และ "5/500" 
ลอกลายด้านหนึ่งและด้านหลังเรียบ
ยาเม็ดขนาด 5 มก./1000 มก. เป็นเม็ดสีชมพถูึงชมพเูข้ม เม็ดเหลี่ยมสองด้าน รูปไข่ และเคลือบฟิล์ม โดยมีลาย 
"1071" และ "5/1000" ด้านหนึ่งและด้านหลังเรียบ
ยาเม็ดขนาด 10 มก./500 มก. เป็นเม็ดสีชมพู สองด้าน รูปทรงแคปซูล และเคลือบฟิล์ม โดยมี "1072" และ "10/500" 
ลอกลายด้านหนึ่งและด้านหลังเรียบ
ยาเม็ดขนาด 10 มก./1000 มก. มีสีเหลืองถึงสีเหลืองเข้ม ยาเม็ดเหลี่ยมสองด้าน รูปไข่ และเคลือบฟิล์ม โดย
พิมพ์ "1073" และ "10/1000" ด้านหนึ่งและด้านหลังเรียบ

4. ข้อห้าม

XIGDUO XR มีข้อห้ามในผู้ป่วยที่มี:

- การด้อยค่าของไตปานกลางถึงรุนแรง (eGFR ตํ่ากว่า 60 มล./นาท/ี1.73 ม.2) โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายหรือผู้ป่วย
ฟอกไต [ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.1)].
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- ประวัติของปฏิกิริยาภูมไิวเกินอย่างร้ายแรงต่อดาพากลิโฟลซินหรือแพเ้มตฟอร์มินไฮโดรคลอไรด์ [ดู
อาการไม่พึงประสงค์ (6.1)].
ภาวะเลือดเป็นกรดจากการเผาผลาญแบบเฉียบพลันหรือเรื้อรัง ซึ่งรวมถึงภาวะกรดในเลือดสูงจากเบาหวาน โดยมีอาการโคม่าหรือไม่มีอาการ 
เบาหวาน ketoacidosis ควรรักษาด้วยอินซูลิน

-

5. คําเตือนและข้อควรระวัง

5.1 กรดแลคตกิ
มีกรณีหลังการขายของภาวะกรดแลคติกทีเ่กี่ยวข้องกับเมตฟอร์มิน รวมถึงกรณีการเสียชีวิต กรณีเหล่านี้เริ่มมีอาการเล็ก
น้อยและมีอาการไม่เฉพาะเจาะจง เช่น ไมส่บายตัว ปวดกล้ามเนื้อ ปวดท้อง หายใจลําบาก หรือง่วงนอนเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม 
ภาวะอุณหภูมิร่างกายตํ่ากว่าปกติ ความดันเลือดตํ่า และภาวะหัวใจเต้นช้าทีด่ื้อยาได้เกิดขึ้นพร้อมกับภาวะเลือดเป็นกรดอย่าง
รุนแรง

lactic acidosis ทีเ่กี่ยวข้องกับเมตฟอร์มินมีความเข้มข้นของแลคเตทในเลือดสูง
(>5 มิลลิโมล/ลิตร), anion gap acidosis (ไม่มีหลักฐานของคีโตนเูรียหรือคีโตนีเมีย) และอัตราส่วนแลคเตท: ไพรูเวตที่
เพิ่มขึ้น; ระดับเมตฟอร์มินในพลาสมาโดยทั่วไป >5 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร เมตฟอร์มินช่วยลดการดูดซึมของตับจากการเพิ่มระ
ดับแลคเตทในเลือด ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดกรดแลคติก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง

หากสงสัยว่าเป็นกรดแลคติกที่เกี่ยวข้องกับเมตฟอร์มิน ควรมีมาตรการสนับสนุนทั่วไปโดยทันทีในสถานพยาบาล พร้อมกับ
หยุดใช้ XIGDUO XR ทันที

ในผู้ป่วยทีไ่ด้รับการรักษาด้วย XIGDUO XR ทีม่ีการวินิจฉัยหรือสงสัยว่าเป็นกรดแลคติก แนะนําให้ฟอกไตโดยทันทเีพื่อ
แก้ไขภาวะกรดในกระแสเลือดและกําจัดเมตฟอร์มนิที่สะสม (เมตฟอร์มนิไฮโดรคลอไรดส์ามารถ dialyzable โดยมกีารกวาด
ล้างสูงถึง 170 มล. / นาทีภายใต้สภาวะการไหลเวียนโลหิตที่ด)ี การฟอกไตมักส่งผลให้เกิดการกลับรายการของอาการและ
การฟื้นตัว

ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวเกี่ยวกับอาการของโรคกรดแลคติก และหากมีอาการเหล่านีเ้กิดขึ้น แนะนําให้พวกเขายุติ
การใช้ XIGDUO XR และรายงานอาการเหล่านี้ต่อผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของตน

สําหรับปัจจัยเสี่ยงที่ทราบและเป็นไปได้แต่ละปัจจัยสําหรับโรคกรดแลคติกทีเ่กี่ยวข้องกับเมตฟอร์มิน คําแนะนําในการลด
ความเสี่ยงและจัดการกับกรดแลคติกที่เกี่ยวข้องกับเมตฟอร์มินมีดังนี:้

การด้อยค่าของไต:กรณี lactic acidosis ที่เกี่ยวข้องกับเมตฟอร์มินหลังการขายส่วนใหญเ่กิดขึ้นในผู้ป่วยที่มีความบกพร่อง
ทางไตอย่างมีนัยสําคัญ ความเสี่ยงของการสะสมเมตฟอร์มินและกรดแลคติกทีเ่กี่ยวข้องกับเมตฟอร์มินจะเพิ่มขึ้นตามความ
รุนแรงของภาวะไตวาย เนื่องจากเมตฟอร์มนิถูกขับออกทางไตอย่างมาก คําแนะนําทางคลินิกตามการทํางานของไตของผู้
ป่วย ได้แก่ [ดูปริมาณและการบริหาร (2.2), และเภสัชวิทยาคลินิก (12.3)]:

-
-

ก่อนเริ่ม XIGDUO XR ให้หาอัตราการกรองไต (eGFR) โดยประมาณ XIGDUO XR ถูกห้ามใช้ในผู้ป่วยที่
มี eGFR น้อยกว่า 60 มล./นาที/1.73 ม.2[ดู ข้อห้าม (4)].

รับ eGFR อย่างน้อยทุกปีในผู้ป่วยทุกรายทีใ่ช้ XIGDUO XR ในผู้ป่วยทีม่คีวามเสี่ยงต่อการเกิดภาวะไตวายเพิ่มขึ้น (
เช่น ผู้สูงอายุ) ควรประเมินการทํางานของไตบ่อยขึ้น

-

ปฏิกิริยาระหว่างยา:การใช้ XIGDUO XR ร่วมกับยาเฉพาะอาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดกรดแลคติกที่เกี่ยวข้องกับเมต
ฟอร์มิน: ยาทีท่ําให้การทํางานของไตบกพร่อง, ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยาอย่างมีนัยสําคัญ, รบกวน
ความสมดุลของกรดเบสหรือเพิ่มการสะสมเมตฟอร์มิน (เช่นยาประจบุวก) [ดปูฏิกิริยาระหว่างยา (7)]. ดังนั้นให้พิจารณา
ติดตามผูป้่วยบ่อยขึ้น
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อายุ 65 ขึ้นไป:ความเสี่ยงของการเกิด lactic acidosis ทีเ่กี่ยวข้องกับเมตฟอร์มินเพิ่มขึ้นตามอายขุองผู้ป่วย เนื่องจากผู้
ป่วยสูงอายุมีโอกาสเกิดความผิดปกติของตับ ไต หรือหัวใจมากกว่าผู้ป่วยที่อายนุ้อยกว่า ประเมินการทํางานของไตบ่อยขึ้น
ในผู้ป่วยสูงอายุ [ดูใช้ในประชากรเฉพาะ (8.5)].

การศึกษาทางรังสทีี่มีความคมชัด:การใชส้ารทึบรังสทีี่มีไอโอดีนในหลอดเลือดในผู้ป่วยทีไ่ดร้ับยา metformintreated 
ทําใหก้ารทํางานของไตลดลงอย่างเฉียบพลันและการเกิดกรดแลคติก หยุด XIGDUO XR ในเวลาหรือก่อนหน้าขั้นตอนการ
ถ่ายภาพคอนทราสตไ์อโอดีนในผู้ป่วยทีม่ีประวัติความบกพร่องของตับ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือภาวะหัวใจล้มเหลว หรือในผู้
ป่วยที่จะไดร้ับการใหไ้อโอดีนในหลอดเลือดแดง ประเมิน eGFR อีกครั้ง 48 ชั่วโมงหลังขั้นตอนการสร้างภาพ และรีสตาร์ท 
XIGDUO XR หากการทํางานของไตคงที่

การผ่าตัดและขั้นตอนอื่นๆ:การงดอาหารและของเหลวระหว่างการผ่าตัดหรือหัตถการอื่นๆ อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อปริมาตรที่
ลดลง ความดันเลือดตํ่า และการทํางานของไตบกพร่อง XIGDUO XR ควรหยุดชั่วคราวในขณะทีผู่้ป่วยจํากัดอาหารและ
ของเหลว

ภาวะขาดออกซิเจน:กรณหีลังการขายหลายกรณีของ lactic acidosis ที่เกี่ยวข้องกับเมตฟอร์มินเกิดขึ้นในภาวะหัวใจล้ม
เหลวเฉียบพลัน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมาพร้อมกับภาวะขาดออกซิเจนในเลือดตํ่าและภาวะขาดออกซิเจน) ภาวะหัวใจล้ม
เหลว (ช็อก) กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ภาวะติดเชื้อ และภาวะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาวะขาดออกซิเจนในเลือด มีความ
เกี่ยวข้องกับภาวะกรดแลคติก และอาจทําใหเ้กิดภาวะก่อนไตวายได้ เมื่อเกิดเหตุการณด์ังกล่าว ให้ยุติ XIGDUO XR

ปริมาณแอลกอฮอล์ที่มากเกินไป:แอลกอฮอล์กระตุ้นผลของเมตฟอร์มินต่อเมแทบอลิซึมของแลคเตท และอาจเพิ่มความ
เสี่ยงของการเกิดกรดแลคติกทีเ่กี่ยวข้องกับเมตฟอร์มิน เตือนผู้ป่วยไมใ่ห้ดื่มแอลกอฮอลม์ากเกินไปในขณะที่รับ 
XIGDUO XR

การด้อยค่าของตับ:ผู้ป่วยทีเ่ป็นโรคตับไดพ้ัฒนากับกรณีของ lactic acidosis ที่เกี่ยวข้องกับเมตฟอร์มิน อาจเป็นเพราะ
ความบกพร่องในการกวาดล้างแลคเตทส่งผลให้ระดับแลคเตทในเลือดสูงขึ้น ดังนั้น หลีกเลี่ยงการใช้ XIGDUO XR ในผู้ป่วย
ทีม่ีหลักฐานทางคลินิกหรือทางห้องปฏิบัติการว่าเป็นโรคตับ

5.2 ความดันเลือดตํ่า

Dapagliflozin ทําใหเ้กิดการหดตัวของปริมาตรภายในหลอดเลือด ความดันเลือดตํ่าตามอาการอาจเกิดขึ้นได้หลังจากเริ่มให้ดาพา
กลิโฟลซิน [ดูอาการไม่พึงประสงค์ (6.1)] โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยทีม่ีการทํางานของไตบกพร่อง (eGFR น้อยกว่า 60 มล./นาที/
1.73 ม.2) ผู้ป่วยสูงอายุหรือผู้ป่วยทีใ่ช้ยาขับปัสสาวะแบบวนรอบ

ก่อนเริ่ม XIGDUO XR ในผู้ป่วยทีม่ีลักษณะเหล่านีอ้ย่างน้อยหนึ่งอย่าง ควรประเมินและแก้ไขสถานะปริมาตร ตรวจสอบ
สัญญาณและอาการของความดันเลือดตํ่าหลังจากเริ่มการรักษา

5.3 Ketoacidosis

รายงานเกี่ยวกับภาวะกรดในเลือดสูง ซึ่งเป็นภาวะทีคุ่กคามชีวิตอย่างร้ายแรงที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างเร่ง
ด่วนได้รับการระบใุนการเฝ้าระวังหลังการขายในตลาดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 ที่ใชส้ารยับยั้งโซเดียมกลูโคส
ร่วม 2 (SGLT2) รวมทั้งดาพากลิโฟลซิน มีรายงานผู้ป่วยทีใ่ช้ยาดาพากลิโฟลซินถึงขั้นเสียชีวิต XIGDUO XR ไม่ได้ระบุไว้
สําหรับการรักษาผูป้่วยเบาหวานชนิดที่ 1 [ดูข้อบ่งชี้และการใช้งาน (1.1)].

ผู้ป่วยที่ไดร้ับการรักษาด้วย XIGDUO XR ที่มีอาการและอาการแสดงทีส่อดคล้องกับภาวะกรดในกระแสเลือดทีรุ่นแรงควรได้
รับการประเมินสําหรับ ketoacidosis โดยไม่คํานึงถึงระดับนํ้าตาลในเลือด เนื่องจาก ketoacidosis ทีเ่กี่ยวข้องกับ 
XIGDUO XR อาจมีอยู่แม้ว่าระดับนํ้าตาลในเลือดจะน้อยกว่า 250 มก./เดซิลิตร หากสงสัยว่าเป็นกรด ketoacidosis ควร
เลิกใช้ XIGDUO XR ผู้ป่วยควรได้รับการประเมินและควรทําการรักษาอย่างทันท่วงที การรักษาโรคกรดคีโตอาจจําเป็นต้อง
เปลี่ยนอินซูลิน ของเหลว และคาร์โบไฮเดรต
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ในรายงานหลังการขายจํานวนมาก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ภาวะกรดซโิตรในเลือดไมเ่ป็นที่รู้จักใน
ทันที และการรักษากล็่าช้าเนื่องจากระดับนํ้าตาลในเลือดตํ่ากว่าทีค่าดไว้สําหรับภาวะกรดซิโตนจากเบาหวาน (มักน้อยกว่า 250 
มก./ ดล.) สัญญาณและอาการทีแ่สดงมีความสอดคล้องกับภาวะขาดนํ้าและภาวะกรดในหลอดเลือดจากการเผาผลาญอย่าง
รุนแรง รวมถึงอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง อาการป่วยไข้ทั่วไป และหายใจลําบาก ในบางกรณีแต่ไม่ใชทุ่กกรณี ปัจจัยที่
โน้มน้าวให้เกิดภาวะกรดในเลือดสูง เช่น การลดขนาดยาอินซูลิน โรคไข้เฉียบพลัน การบริโภคแคลอรี่ทีล่ดลงเนื่องจากการเจ็บ
ป่วยหรือการผ่าตัด ความผิดปกตขิองตับอ่อนทีบ่่งบอกถึงการขาดอินซูลิน (เช่น เบาหวานชนิดที่ 1 ประวัตขิองตับอ่อนอักเสบ
หรือการผ่าตัดตับอ่อน) และตรวจพบการใชแ้อลกอฮอล์ในทางที่ผิด

ก่อนเริ่มใช้ XIGDUO XR ให้พิจารณาปัจจัยต่างๆ ในประวัติผู้ป่วยที่อาจโน้มน้าวให้เกิดภาวะกรดในเลือดสูง ซึ่งรวมถึงภาวะขาด
อินซูลินในตับอ่อนจากสาเหตใุดๆ การจํากัดแคลอรี่ และการใช้แอลกอฮอล์ในทางทีผ่ิด.ในผู้ป่วยที่รักษาด้วย XIGDUO XR ให้
พิจารณาติดตามสําหรับ ketoacidosis และหยุด XIGDUO XR ชั่วคราวในสถานการณท์างคลินิกทีท่ราบว่ามีแนวโน้มที่จะเกิด 
ketoacidosis (เช่น การอดอาหารเป็นเวลานานเนื่องจากการเจ็บป่วยเฉียบพลันหรือการผ่าตัด)

5.4 การบาดเจ็บที่ไตเฉียบพลันและการด้อยค่าของการทํางานของไต

Dapagliflozin ทําใหป้ริมาตรภายในหลอดเลือดหดตัว [ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.1)] และอาจทําใหไ้ตเสื่อมได้ [ดู
อาการไม่พึงประสงค์ (6.1)]. มรีายงานหลังการขายเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บทีไ่ตเฉียบพลัน ซึ่งบางรายต้องเข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลและการฟอกไต ในผู้ป่วยทีไ่ด้รับดาพากลิโฟลซิน: รายงานบางฉบับเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยทีอ่ายนุ้อยกว่า 65 ปี

ก่อนเริ่มใช้ XIGDUO XR ให้พิจารณาปัจจัยทีอ่าจทําให้ผู้ป่วยไดร้ับบาดเจ็บทีไ่ตเฉียบพลัน ได้แก่ ภาวะโพแทสเซียมในเลือด
ตํ่า ภาวะไตวายเรื้อรัง ภาวะหัวใจล้มเหลว และยาทีใ่ช้ร่วม (ยาขับปัสสาวะ สารยับยั้ง ACE, ARBs, NSAIDs) พิจารณาหยุด 
XIGDUO XR ชั่วคราวในกรณทีี่มีการรับประทานน้อยลง (เช่น การเจ็บป่วยเฉียบพลันหรือการอดอาหาร) หรือการสูญเสีย
ของเหลว (ความเจ็บป่วยในทางเดินอาหารหรือการสัมผัสความร้อนมากเกินไป) ติดตามผู้ป่วยสําหรับอาการและอาการ
แสดงของการบาดเจ็บที่ไตเฉียบพลัน หากเกิดอาการบาดเจ็บที่ไตเฉียบพลัน ให้ยุติ XIGDUO XR ทันที และทําการรักษา

Dapagliflozin ช่วยเพิ่ม creatinine ในเลือดและลด eGFR ผู้ป่วยสูงอายแุละผู้ป่วยทีม่ีการทํางานของไตบกพร่องอาจมี
ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มากกว่า อาการไม่พึงประสงค์ทีเ่กี่ยวข้องกับการทํางานของไตอาจเกิดขึ้นได้หลัง
จากเริ่ม XIGDUO XR [ดูอาการไมพ่ึงประสงค์ (6.1)]. การทํางานของไตควรได้รับการประเมินก่อนการเริ่มต้นของ 
XIGDUO XR และตรวจสอบเป็นระยะหลังจากนั้น XIGDUO XR ถูกห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มี eGFR ตํ่ากว่า 60 มล./นาที/1.73 ม.
2[ดูปริมาณและการบริหาร (2.2),ข้อห้าม (4),คําเตือนและข้อควรระวัง (5.1)และใชใ้นประชากรเฉพาะ (8.6)].

5.5 Urosepsis และ Pyelonephritis

มีรายงานหลังการขายเกี่ยวกับการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะที่รุนแรง ซึ่งรวมถึง urosepsis และ pyelonephritis ที่ต้อง
รักษาในโรงพยาบาลในผู้ป่วยทีไ่ด้รับ SGLT2 inhibitors รวมถึง dapagliflozin การรักษาด้วยสารยับยั้ง SGLT2 จะเพิ่ม
ความเสี่ยงในการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ประเมินผู้ป่วยสําหรับอาการและอาการแสดงของการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ และ
รักษาโดยทันที หากมีการระบุ [ดูอาการไมพ่ึงประสงค์ (6.2)].

5.6 ใช้ร่วมกับยาที่ทราบว่าทําให้เกิดภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า ดาพา
กลิโฟลซิน

อินซูลินและสารหลั่งอินซูลินเป็นที่รู้จักกันว่าทําให้เกิดภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า ดาพากลิโฟลซินสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะ
นํ้าตาลในเลือดตํ่าเมื่อรวมกับอินซูลินหรือสารคัดหลั่งอินซูลิน [ดูอาการไม่พึงประสงค์ (6.1)]. ดังนั้นอาจต้องใช้อินซูลินหรือ
สารคัดหลั่งอินซูลินในปริมาณทีน่้อยกว่าเพื่อลดความเสี่ยงของภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่าเมื่อใชส้ารเหล่านี้ร่วมกับ XIGDUO XR

เมตฟอร์มินไฮโดรคลอไรด์
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ภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่าไม่เกิดขึ้นในผู้ป่วยที่ได้รับเมตฟอร์มินเพียงอย่างเดียวภายใต้สถานการณ์ปกตขิองการใช้ แต่อาจเกิด
ขึ้นได้เมื่อปริมาณแคลอรีไ่ม่เพียงพอ เมื่อการออกกําลังกายทีต่้องใชก้ําลังมากไม่ได้รับการชดเชยด้วยการเสริมแคลอรี่ หรือ
ในระหว่างการใช้ร่วมกับยาลดนํ้าตาลอื่น ๆ (เช่น sulfonylureas และอินซูลิน ) หรือเอทานอล ผู้ป่วยสูงอายุ ร่างกายอ่อนแอ 
หรือขาดสารอาหาร และผู้ที่มภีาวะต่อมหมวกไตหรือต่อมใต้สมองไม่เพียงพอ หรือมึนเมาจากแอลกอฮอล์ มีความเสี่ยงต่อ
ภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่าเป็นพิเศษ ภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่าอาจเป็นเรื่องยากที่จะรับรู้ในผู้สูงอายแุละในผู้ทีท่านยาปิดกั้น beta-
adrenergic

5.7 วิตามินบี12ความเข้มข้น
ในการทดลองทางคลินิกที่มกีารควบคุมของเมตฟอร์มนิในระยะเวลา 29 สัปดาห์ วิตามิน B . ในซีรัมในซีรัมก่อนหน้านีจ้ะลดลง
ถึงระดับตํ่ากว่าปกติ12ระดับโดยไม่มอีาการทางคลินิกพบในผู้ป่วยประมาณ 7% การลดลงนีอ้าจเกิดจากการรบกวน B12การ
ดูดซึมจาก B12-intrinsic factor complex มักไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับโรคโลหิตจาง และดูเหมือนว่าจะสามารถย้อนกลับได้
อย่างรวดเร็วเมื่อเลิกใช้เมตฟอร์มนิหรือวิตามินบี12อาหารเสริม แนะนําให้ทําการวัดค่าพารามิเตอร์ทางโลหิตวิทยาเป็นประจํา
ทุกปีในผู้ป่วยที่ใช้ XIGDUO XR และควรมีการตรวจสอบและจัดการความผิดปกติใดๆ ที่เห็นไดช้ัดอย่างเหมาะสม [ดูอาการไม่
พึงประสงค์ (6.1)].

บุคคลบางคน (ผู้ที่มีวิตามิน B . ไมเ่พียงพอ12หรือการบริโภคแคลเซียมหรือการดูดซึม) ดูเหมือนจะมีแนวโน้มที่จะพัฒนา
วิตามิน B . ที่ตํ่ากว่าปกติ12ระดับ ในผู้ป่วยเหล่านี้ เซรั่มวิตามิน B . เป็นประจํา12การวัดที่ช่วง 2 ถึง 3 ปอีาจเป็นประโยชน์

5.8 การติดเชื้อ Mycotic ที่อวัยวะเพศ

Dapagliflozin เพิ่มความเสี่ยงของการติดเชื้อ mycotic ที่อวัยวะเพศ ผู้ป่วยที่มีประวัติการติดเชื้อ mycotic ที่อวัยวะ
เพศ มีแนวโน้มทีจ่ะเกิดการติดเชื้อ mycotic ทีอ่วัยวะเพศ [ดูอาการไม่พึงประสงค์ (6.1)]. ติดตามและรักษาอย่างเหมาะ
สม

5.9 เพิ่มคอเลสเตอรอลไลโปโปรตีนความหนาแน่นตํ่า (LDL-C)
การเพิ่มขึ้นของ LDL-C เกิดขึ้นกับดาพากลิโฟลซิน [ดูอาการไม่พึงประสงค์ (6.1)]. ตรวจสอบ LDL-C และรักษาตาม
มาตรฐานการดูแลหลังจากเริ่มใช้ XIGDUO XR

5.10 มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

จากการศึกษาทางคลินิก 22 ชิ้น พบผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะทีเ่พิ่งได้รับการวินิจฉัย 10/6045 ราย (0.17%) ทีไ่ด้รับการ
รักษาด้วยดาพากลิโฟลซิน และผู้ป่วย 1/3512 ราย (0.03%) ที่ไดร้ับยาหลอก/เครื่องเปรียบเทียบ หลังจากไมร่วมผูป้่วยทีไ่ด้
รับยาที่ใช้ในการศึกษาน้อยกว่าหนึ่งปใีนขณะที่วินิจฉัยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มีผู้ป่วย 4 รายที่ได้รับยาดาพากลิโฟลซิน และ
ไม่มีผู้ป่วยที่ได้รับยาหลอก/ผู้เปรียบเทียบ ปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะและภาวะโลหิตจาง (ตัวบ่งชี้ทีเ่ป็นไปได้ของ
เนื้องอกทีม่ีอยู่ก่อน) มีความสมดุลระหว่างกลุ่มการรักษาที่การตรวจวัดพื้นฐาน มีบางกรณีเกินไปที่จะระบุไดว้่าเหตุการณเ์หล่า
นี้เกี่ยวข้องกับดาพากลิโฟลซินหรือไม่

มีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะระบุได้ว่าดาพากลิโฟลซินมผีลต่อเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะทีม่ีอยู่ก่อนหรือไม่ ดังนั้น ไม่ควรใช้ 
XIGDUO XR ในผูป้่วยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ในผู้ป่วยที่มีประวัติมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมาก่อน ควรพิจารณาประโยชน์
ของการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดเทียบกับความเสี่ยงที่ไม่ทราบแน่ชัดสําหรับการกลับเป็นซํ้าของมะเร็งด้วย XIGDUO 
XR

5.11 ผลลัพธ์ระดับมหภาค
ไม่มีการศึกษาทางคลินิกใดที่สร้างหลักฐานทีแ่น่ชัดของการลดความเสี่ยงของหลอดเลือดขนาดใหญด่้วย XIGDUO 
XR
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6. อาการไมพ่ึงประสงค์

อาการข้างเคียงทีส่ําคัญดังต่อไปนีไ้ด้อธิบายไว้ด้านล่างและที่อื่น ๆ ในการติดฉลาก:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรดแลคตกิ [ดูคําเตือนชนิดบรรจุกล่องและคําเตือนและข้อควรระวัง (5.1)] ความ
ดันเลือดตํ่า [ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.2)] Ketoacidosis [ดคูําเตือนและข้อ
ควรระวัง (5.3)]
การบาดเจ็บที่ไตเฉียบพลันและการด้อยค่าของการทํางานของไต [ดคูําเตือนและข้อควรระวัง (5.4)] 
Urosepsis และ pyelonephritis [ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.5)]
ใช้กับยาที่ทราบว่าทําให้เกิดภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า [ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.6)] วิตามินบี12ความ
เข้มข้น [ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.7)] การติดเชื้อ Mycotic ที่อวัยวะเพศ [ดคูําเตือนและข้อควร
ระวัง (5.8)]
เพิ่มคอเลสเตอรอลไลโปโปรตีนความหนาแน่นตํ่า (LDL-C) [ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.9)] มะเร็งกระเพาะ
ปัสสาวะ [ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.10)]

6.1 ประสบการณ์การทดลองทางคลินิก

เนื่องจากการทดลองทางคลินิกดําเนินการภายใตส้ภาวะทีแ่ตกต่างกันอย่างมาก อัตราการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่พบในการ
ทดลองทางคลินิกของยาหนึ่งๆ จึงไม่สามารถเปรียบเทียบโดยตรงกับอัตราในการทดลองทางคลินิกของยาอื่น และอาจไม่สะท้อนถึง
อัตราที่สังเกตไดจ้ากการปฏิบัติทางคลินิก

ดาพากลิโฟลซินและเมตฟอร์มิน ไฮโดรคลอไรด์
ข้อมูลจากกลุ่มผูป้่วยทีก่ําหนดไว้ล่วงหน้าจาก 8 การศึกษาระยะสั้นที่ควบคุมด้วยยาหลอกของดาพากลิโฟลซนิร่วมกับยาเมตฟอร์มินในระยะสั้นหรือระยะยาวเพื่อประเมิน
ความปลอดภัย กลุ่มนีร้วมการศึกษาเพิ่มเติมหลายอย่าง (เมตฟอร์มินเพียงอย่างเดียวและร่วมกับสารยับยั้ง dipeptidyl peptidase-4 [DPP4] และเมตฟอร์มิน หรือ
อินซูลินและเมตฟอร์มนิ การผสมผสานครั้งแรกกับการศึกษาเมตฟอร์มิน และการศึกษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 2 ชิ้น [CVD] และเบาหวานชนิดที่ 2 ทีไ่ด้รับการ
รักษาตามปกติ [ด้วยเมตฟอร์มินเป็นการบําบัดเบื้องหลัง]) สําหรับการศึกษาที่รวมการบําบัดเบื้องหลังทั้งที่มีและไมม่ีเมตฟอร์มิน เฉพาะผู้ป่วยทีไ่ด้รับเมตฟอร์มนิเท่านั้นที่
รวมอยู่ในกลุ่มที่ควบคุมด้วยยาหลอก 8 ครั้ง จากการศึกษาทั้งหมด 8 ครั้ง ผู้ป่วย 983 รายไดร้ับการรักษาด้วยดาพากลิโฟลซิน 10 มก. และเมตฟอร์มนิวันละครั้ง และ 
1185 คนได้รับการรักษาด้วยยาหลอกและเมตฟอร์มิน 8 การศึกษาเหล่านีใ้หร้ะยะเวลาเฉลี่ยในการไดร้ับสาร 23 สัปดาห์ อายุเฉลี่ยของประชากรคือ 57 ปี และ 2% มีอายุ
มากกว่า 75 ปี ห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์ (54%) ของประชากรเป็นชาย คนผิวขาว 88% คนเอเชีย 6% และคนผิวดําหรือชาวแอฟริกันอเมริกัน 3% ที่การตรวจวัดพื้นฐาน 
ประชากรเป็นโรคเบาหวานโดยเฉลี่ย 8 ปี ค่าเฉลี่ยฮีโมโกลบิน A1c (HbA1c) เท่ากับ 8.4% และการทํางานของไตเป็นปกตหิรือลดลงเล็กน้อยในผู้ป่วย 90% และความ
บกพร่องปานกลางใน 10% ของผู้ป่วย และ 3% ผิวดําหรือแอฟริกันอเมริกัน ทีก่ารตรวจวัดพื้นฐาน ประชากรเป็นโรคเบาหวานโดยเฉลี่ย 8 ปี ค่าเฉลีย่ฮีโมโกลบิน A1c 
(HbA1c) เท่ากับ 8.4% และการทํางานของไตเป็นปกติหรือลดลงเล็กน้อยในผู้ป่วย 90% และความบกพร่องปานกลางใน 10% ของผู้ป่วย และ 3% ผิวดําหรือแอฟริกัน
อเมริกัน ที่การตรวจวัดพื้นฐาน ประชากรเป็นโรคเบาหวานโดยเฉลี่ย 8 ปี ค่าเฉลีย่ฮโีมโกลบิน A1c (HbA1c) เท่ากับ 8.4% และการทํางานของไตเป็นปกติหรือลดลงเล็ก
น้อยในผู้ป่วย 90% และความบกพร่องปานกลางใน 10% ของผู้ป่วย

อุบัติการณ์โดยรวมของเหตุการณ์ไมพ่ึงประสงค์สําหรับกลุ่มทีค่วบคุมด้วยยาหลอกระยะสั้น 8 ครั้งในการศึกษา 8 ครั้งในผู้
ป่วยทีไ่ด้รับดาพากลิโฟลซิน 10 มก. และเมตฟอร์มินเท่ากับ 60.3% เทียบกับ 58.2% ในกลุ่มยาหลอกและเมตฟอร์มิน การ
ยุติการรักษาเนื่องจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงคใ์นผู้ป่วยที่ได้รับดาพากลิโฟลซิน 10 มก. และเมตฟอร์มินเท่ากับ 4% เทียบกับ 
3.3% ในกลุ่มยาหลอกและเมตฟอร์มิน เหตุการณ์ทีร่ายงานบ่อยที่สุดทีน่ําไปสู่การหยุดยาและรายงานในผู้ป่วยอย่างน้อย 3 
รายทีไ่ด้รับดาพากลิโฟลซิน 10 มก. และเมตฟอร์มนิ ได้แก่ การด้อยค่าของไต (0.7%) ค่า creatinine ในเลือดเพิ่มขึ้น 
(0.2%) การกวาดล้างของ creatinine ของไตลดลง (0.2%) และทางเดินปัสสาวะ การติดเชื้อ (0.2%)

ตารางที่ 1 แสดงอาการไม่พึงประสงคท์ั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดาพากลิโฟลซินและเมตฟอร์มิน อาการไม่พึงประสงค์เหล่า
นี้ไม่ปรากฏที่การตรวจวัดพื้นฐาน โดยเกิดขึ้นบ่อยในดาพากลิโฟลซินและเมตฟอร์มินมากกว่ายาหลอก และเกิดขึ้นอย่าง
น้อย 2% ของผู้ป่วยที่ได้รับดาพากลิโฟลซิน 5 มก. หรือดาพากลิโฟลซิน 10 มก.
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ตารางที่ 1: ปฏิกิริยาที่ไม่พึงประสงคใ์นการศึกษาที่ควบคุมด้วยยาหลอกทีร่ายงานใน≥ 2% ของผูป้่วยทีไ่ด้รับ 
Dapagliflozin และ Metformin

อาการไมพ่ึงประสงค์ % ของผู้ป่วย
กลุ่ม 8 การศึกษาทีค่วบคุมด้วยยาหลอก

ยาหลอกและ
เมตฟอร์มิน

ดาพากลิโฟลซิน
5 มก. และ

เมตฟอร์มนิ
N=410

ดาพากลิโฟลซิน
10 มก. และ
เมตฟอร์มิน

N=983N=1185
การติดเชื้อราทีอ่วัยวะเพศหญิง* 1.5 9.4 9.3
โพรงจมูกอักเสบ 5.9 6.3 5.2
การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ† 3.6 6.1 5.5
ท้องเสีย 5.6 5.9 4.2
ปวดศีรษะ 2.8 5.4 3.3
การติดเชื้อราทีอ่วัยวะเพศชาย‡ 0 4.3 3.6
ไข้หวัดใหญ่ 2.4 4.1 2.6
คลื่นไส้ 2.0 3.9 2.6
ปวดหลัง 3.2 3.4 2.5
เวียนหัว 2.2 3.2 1.8
ไอ 1.9 3.2 1.4
ท้องผูก 1.6 2.9 1.9
ภาวะไขมันในเลือดสูง 1.4 2.7 1.5
หลอดลมอักเสบ 1.1 2.7 1.5
ปัสสาวะมากขึ้น§ 1.4 2.4 2.6
ปัสสาวะลําบาก 1.1 2.2 1.6

* การติดเชื้อ mycotic ทีอ่วัยวะเพศ ได้แก่ อาการไม่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้ ซึ่งเรียงตามลําดับความถี่ที่รายงานสําหรับสตรี ได้แก่ การติดเชื้อ mycotic vulvovaginal 
การติดเชื้อในช่องคลอด การติดเชื้อที่อวัยวะเพศ vulvovaginitis การติดเชื้อราทีอ่วัยวะเพศ เชื้อรา vulvovaginal candidiasis ฝีในช่องคลอด candidiasis ที่
อวัยวะเพศ และแบคทีเรียในช่องคลอดอักเสบ (N สําหรับผู้หญิง: ยาหลอกและเมตฟอร์มิน=534, ดาพากลิโฟลซิน 5 มก. และเมตฟอร์มิน=223, ดาพากลิโฟลซิน 
10 มก. และเมตฟอร์มิน=430)

การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะรวมถึงอาการไม่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้ เรียงตามความถี่ที่รายงาน: การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ 
pyelonephritis ท่อปัสสาวะอักเสบ และต่อมลูกหมากอักเสบ

การติดเชื้อ mycotic ที่อวัยวะเพศรวมถึงอาการข้างเคียงดังต่อไปนี้ เรียงตามความถีท่ีร่ายงานสําหรับผู้ชาย: balanitis,
การติดเชื้อราที่อวัยวะเพศ, เชื้อรา balanitis Candida, การติดเชื้อราที่อวัยวะเพศ, การติดเชื้อที่อวัยวะเพศ, โรคหลังอักเสบ, balanoposthitis (N สําหรับผู้ชาย: ยา
หลอกและเมตฟอร์มนิ=651, ดาพากลิโฟลซิน 5 มก. และเมตฟอร์มิน=187, ดาพากลิโฟลซิน 10 มก. และเมตฟอร์มิน=553)

การปัสสาวะเพิ่มขึ้นรวมถึงอาการข้างเคียงดังต่อไปนี้ เรียงตามความถี่ทีร่ายงาน: pollakiuria, polyuria และปัสสาวะออกเพิ่มขึ้น

†

‡

§

เมตฟอร์มินไฮโดรคลอไรด์
ในการทดลองเดี่ยวที่ควบคุมด้วยยาหลอกของยาเมตฟอร์มินแบบขยายเวลา พบอาการท้องร่วงและคลื่นไส้/อาเจียนในผู้
ป่วยที่ได้รับยาเมตฟอร์มิน >5% และมากกว่าปกตใินผู้ป่วยทีไ่ด้รับยาหลอก (9.6% เทียบกับ 2.6% สําหรับอาการท้องร่วง
และ 6.5% เทียบกับ 1.5 % สําหรับอาการคลื่นไส้/อาเจียน) อาการท้องร่วงนําไปสู่การหยุดยาทีใ่ช้ในการศึกษาใน 0.6% 
ของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเมตฟอร์มินแบบขยายเวลา
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กลุ่มการศึกษาที่ควบคุมด้วยยาหลอก 12 ชิ้นสําหรับ Dapagliflozin 5 และ 10 มก. ดา

พากลิโฟลซิน

ข้อมูลในตารางที่ 2 มาจากการศึกษาที่ควบคุมด้วยยาหลอก 12 ฉบับ ซึ่งมีอายตุั้งแต่ 12 ถึง 24 สัปดาห์ ในการศึกษา 4 
ฉบับ ดาพากลิโฟลซินถูกใช้เป็นยาเดี่ยว และใน 8 งานวิจัย ดาพากลิโฟลซินถูกใช้เป็นส่วนเสริมในการรักษาด้วยยาต้านเบา
หวานในพื้นหลัง หรือเป็นยาร่วมกับเมตฟอร์มนิดูการศึกษาทางคลินิก (14)].

ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าผู้ป่วย 2338 รายได้รับดาพากลิโฟลซิน โดยมีระยะเวลาการไดร้ับยาเฉลี่ย 21 สัปดาห์ ผู้ป่วยได้
รับยาหลอก (N=1393), dapagliflozin 5 มก. (N=1145) หรือ dapagliflozin 10 มก. (N=1193) วันละครั้ง อายุเฉลี่ย
ของประชากรคือ 55 ปี และ 2% มีอายุมากกว่า 75 ปี ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ (50%) ของประชากรเป็นเพศชาย 81% เป็นคนผิว
ขาว 14% เป็นคนเอเชียและ 3% เป็นคนผิวดําหรือแอฟริกันอเมริกัน ที่การตรวจวัดพื้นฐาน ประชากรเป็นโรคเบาหวานโดย
เฉลี่ย 6 ปี มีค่าเฉลี่ย HbA1c ที่ 8.3% และ 21% มีภาวะแทรกซ้อนระดับไมโครของหลอดเลือดในโรคเบาหวาน การทํางาน
ของไตทีเ่ส้นพื้นฐานเป็นปกตหิรือลดลงเล็กน้อยในผูป้่วย 92% และความบกพร่องในระดับปานกลางใน 8% ของผูป้่วย (ค่า
เฉลี่ย eGFR 86 มล./นาที/1.73 ม.2).

ตารางที่ 2 แสดงอาการไมพ่ึงประสงค์ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดาพากลิโฟลซิน อาการไม่พึงประสงค์เหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่การ
ตรวจวัดพื้นฐาน โดยมักเกิดขึ้นกับดาพากลิโฟลซินมากกว่ายาหลอก และเกิดขึ้นอย่างน้อย 2% ของผู้ป่วยที่ได้รับดาพากลิโฟล
ซิน 5 มก. หรือดาพากลิโฟลซิน 10 มก.

ตารางที่ 2: ปฏิกิริยาทีไ่ม่พึงประสงคใ์นการศึกษาที่ควบคุมด้วยยาหลอกที่รายงานใน≥2% ของผู้ป่วยที่ไดร้ับ 
Dapagliflozin

อาการไม่พึงประสงค์ % ของผู้ป่วย
กลุ่มการศึกษาที่ควบคุมด้วยยาหลอก 12 ชุด

ยาหลอก ดาพากลิโฟลซิน
5 มก.

N=1145

ดาพากลิโฟลซิน
10 มก.

N=1193N=1393
การติดเชื้อราทีอ่วัยวะเพศหญิง* 1.5 8.4 6.9
โพรงจมูกอักเสบ 6.2 6.6 6.3
การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ† 3.7 5.7 4.3
ปวดหลัง 3.2 3.1 4.2
ปัสสาวะมากขึ้น‡ 1.7 2.9 3.8
การติดเชื้อราทีอ่วัยวะเพศชาย§ 0.3 2.8 2.7
คลื่นไส้ 2.4 2.8 2.5
ไขห้วัดใหญ่ 2.3 2.7 2.3
ภาวะไขมันในเลือดสูง 1.5 2.1 2.5
ท้องผูก 1.5 2.2 1.9
ปัสสาวะลําบาก 0.7 1.6 2.1
ปวดสุดขั้ว 1.4 2.0 1.7

* การติดเชื้อ mycotic ทีอ่วัยวะเพศ ได้แก่ อาการไม่พึงประสงค์ต่อไปนี้ซึ่งเรียงตามลําดับความถี่ทีร่ายงานสําหรับสตร:ี การติดเชื้อ mycotic vulvovaginal, การติด
เชื้อในช่องคลอด, candidiasis vulvovaginal, vulvovaginitis, การติดเชื้อทีอ่วัยวะเพศ, candidiasis ที่อวัยวะเพศ, การติดเชื้อราที่อวัยวะเพศ, vulvitis, การ
ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ, ฝีในช่องคลอด, และแบคทีเรียในช่องคลอดอักเสบ (N สําหรับผู้หญิง: ยาหลอก=677,
ดาพากลิโฟลซิน 5 มก.=581 ดาพากลิโฟลซิน 10 มก.=598)

† การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะรวมถึงอาการข้างเคียงดังต่อไปนี้ เรียงตามความถี่ที่รายงาน: การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเอสเชอริเชียการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ, การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ, pyelonephritis, trigonitis, ท่อปัสสาวะอักเสบ, การติดเชื้อทีไ่ตและต่อมลูกหมาก
อักเสบ
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‡ การปัสสาวะเพิ่มขึ้นรวมถึงอาการข้างเคียงดังต่อไปนี้ เรียงตามความถีท่ี่รายงาน: pollakiuria, polyuria และปัสสาวะออกเพิ่มขึ้น

การติดเชื้อ mycotic ที่อวัยวะเพศรวมถึงอาการข้างเคียงดังต่อไปนี้ เรียงตามความถี่ทีร่ายงานสําหรับผู้ชาย: balanitis,
การติดเชื้อราทีอ่วัยวะเพศ, balanitis Candida, candidiasis ที่อวัยวะเพศ, การติดเชื้อที่อวัยวะเพศชาย, การติดเชื้อทีอ่วัยวะเพศ, balanoposthitis, 
balanoposthitis infective, การติดเชื้อที่อวัยวะเพศ, posthitis (N สําหรับผู้ชาย: ยาหลอก=716, ดาพากลิโฟลซิน 5 มก.=564, ดาพากลิโฟลซิน 10 มก
.=595)

§

กลุ่ม 13 การศึกษาที่ควบคุมด้วยยาหลอกสําหรับ Dapagliflozin 10 มก.

ความปลอดภัยและความทนทานของดาพากลิโฟลซิน 10 มก. ยังไดร้ับการประเมินในกลุ่มการศึกษาที่ควบคุมด้วยยาหลอกที่
ใหญ่ขึ้น กลุ่มนี้รวมการศึกษาทีค่วบคุมด้วยยาหลอก 13 ฉบับ รวมถึงการศึกษาเดี่ยว 3 ฉบับ การศึกษาเสริม 9 เรื่องทีเ่กี่ยว
กับการบําบัดด้วยยาต้านเบาหวานในเบื้องหลัง และการศึกษาแบบผสมผสานครั้งแรกกับการศึกษาเมตฟอร์มนิ จากการ
ศึกษาทั้งหมด 13 ชิ้น ผู้ป่วย 2360 รายได้รับการรักษาด้วยดาพากลิโฟลซิน 10 มก. วันละครั้ง เป็นระยะเวลาเฉลี่ย 22 
สัปดาห์ อายุเฉลี่ยของประชากรคือ 59 ปี และ 4% มีอายุมากกว่า 75 ปี ห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ (58%) ของประชากรเป็นเพศ
ชาย 84% เป็นคนผิวขาว 9% เป็นชาวเอเชียและ 3% เป็นคนผิวดําหรือแอฟริกันอเมริกัน ที่การตรวจวัดพื้นฐาน ประชากร
เป็นโรคเบาหวานโดยเฉลี่ย 9 ปี มี HbA1c เฉลี่ย 8.2% และ 30% ทําใหเ้กิดโรคหลอดเลือดขนาดเล็ก2).

การลดระดับเสียง
Dapagliflozin ทําใหเ้กิด osmotic diuresis ซึ่งอาจส่งผลให้ปริมาตรภายในหลอดเลือดลดลง อาการไม่พึงประสงค์ที่
เกี่ยวข้องกับการลดลงของปริมาตร (รวมถึงรายงานภาวะขาดนํ้า, ภาวะโพแทสเซียมในเลือดตํ่า, ความดันเลือดตํ่ามีพยาธิสภาพ 
หรือความดันเลือดตํ่า) แสดงในตารางที่ 3 สําหรับกลุ่มการศึกษา 12 และ 13 การศึกษา ระยะสั้น ที่ได้รับยาหลอก [ดู คําเตือนและ
ข้อควรระวัง (5.2)].

ตารางที่ 3: ปฏิกิริยาที่ไมพ่ึงประสงค์จากการลดปริมาณลง*ในการศึกษาทางคลินิกกับ Dapagliflozin

กลุ่มที่ควบคุมด้วยยาหลอก 12 คน
การศึกษา

กลุ่มการศึกษาที่ควบคุม
ด้วยยาหลอก 13 ชุด

ยาหลอก ดาพากลิโฟลซิน
5 มก.

ดาพากลิโฟลซิน
10 มก.

ยาหลอก ดาพากลิโฟลซิน
10 มก.

ประชากรโดยรวม N (%) N=1393
5 (0.4%)

N=1145
7 (0.6%)

N=1193
9 (0.8%)

N=2295
17 (0.7%)

N=2360
27 (1.1%)

กลุ่มย่อยของผู้ป่วย n (%)
ผู้ป่วยที่ใช้ยาขับปัสสาวะแบบวนรอบ n=55

1 (1.8%)
n=40

0
n=31

3 (9.7%)
n=267

4 (1.5%)
n=236

6 (2.5%)
ผู้ป่วยไตวายระดับปานกลางทีม่ี 
eGFR -30 และ <60 มล./นาที/
1.73 ม.2

n=107
2 (1.9%)

n=107
1 (0.9%)

n=89
1 (1.1%)

n=268
4 (1.5%)

n=265
5 (1.9%)

ผู้ป่วยอายุ -65 ปี n=276
1 (0.4%)

n=216
1 (0.5%)

n=204
3 (1.5%)

n=711
6 (0.8%)

n=665
11 (1.7%)

* การสูญเสียปริมาตรรวมถึงรายงานการคายนํ้า

การด้อยค่าของการทํางานของไต

การใชด้าพากลิโฟลซินสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของครีเอตินีนในเลือดและการลดลงของ eGFR (ดตูารางที่ 4) ในผู้ป่วยทีม่ีการทํางานของ
ไตบกพร่องตามปกตหิรือมีความบกพร่องเพียงเล็กน้อยที่การตรวจวัดพื้นฐาน creatinine ในซีรัมและ eGFR จะกลับสูค่่าการตรวจวัด
พื้นฐานในสัปดาห์ที่ 24 อาการไม่พึงประสงค์จากไต ซึ่งรวมถึงภาวะไตวายและครีเอตินินในเลือด
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เพิ่มขึ้นบ่อยขึ้นในผูป้่วยทีไ่ด้รับดาพากลิโฟลซิน (ดูตารางที่ 5) ผู้ป่วยสูงอายแุละผู้ป่วยที่มีการทํางานของไตบกพร่องมี
ความอ่อนไหวต่ออาการข้างเคียงเหล่านีม้ากขึ้น (ดูตารางที่ 5) eGFR ลดลงอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยทีม่ีความบกพร่องทาง
ไตในระดับปานกลาง (eGFR 30 ถึงน้อยกว่า
60 มล./นาที/1.73 m2).

ตารางที่ 4: การเปลี่ยนแปลงของ Creatinine ในซีรัมและ eGFR ที่สัมพันธ์กับ Dapagliflozin ในกลุ่มการศึกษาที่
ควบคุมด้วยยาหลอก 12 ชิ้นและการศึกษาการด้อยค่าของไตในระดับปานกลาง

กลุ่มการศึกษาที่ควบคุมด้วยยาหลอก 12 ชุด
ยาหลอก
N=1393

ดาพากลิโฟลซิน 5 มก.
N=1145

ดาพากลิโฟลซิน 10 มก.
N=1193

ค่าเฉลี่ยพื้นฐาน เซรั่ม Creatinine (มก./เดซิลิตร) 0.853 0.860 0.847
eGFR (มล./นาที/1.73 ม.2) 86.0 85.3 86.7

สัปดาห์ที่ 1 การเปลี่ยนแปลง เซรั่ม Creatinine (มก./เดซิลิตร) − 0.003 0.029 0.041
eGFR (มล./นาที/1.73 ม.2) 0.4 − 2.9 − 4.1

สัปดาห์ที่ 24 การเปลี่ยนแปลง เซรั่ม Creatinine (มก./เดซิลิตร) − 0.005 − 0.001 0.001
eGFR (มล./นาที/1.73 ม.2) 0.8 0.8 0.3

การศึกษาการด้อยค่าของไตในระดับปานกลาง
ยาหลอก
N=84

ดาพากลิโฟลซิน 5 มก.
N=83

ดาพากลิโฟลซิน 10 มก.
N=85

ค่าเฉลี่ยพื้นฐาน เซรั่ม Creatinine (มก./เดซิลิตร) 1.46 1.53 1.52
eGFR (มล./นาที/1.73 ม.2) 45.6 44.2 43.9

สัปดาห์ที่ 1 การเปลี่ยนแปลง เซรั่ม Creatinine (มก./เดซิลิตร) 0.01 0.13 0.18
eGFR (มล./นาที/1.73 ม.2) 0.5 − 3.8 − 5.5

สัปดาห์ที่ 24 การเปลี่ยนแปลง เซรั่ม Creatinine (มก./เดซิลิตร) 0.02 0.08 0.16
eGFR (มล./นาที/1.73 ม.2) 0.03 − 4.0 − 7.4

สัปดาหท์ี่ 52 การเปลี่ยนแปลง เซรั่ม Creatinine (มก./เดซิลิตร) 0.10 0.06 0.15
eGFR (มล./นาที/1.73 ม.2) − 2.6 − 4.2 − 7.3

ตารางที่ 5: สัดส่วนของผู้ป่วยที่มีอาการไมพ่ึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการด้อยค่าของไตอย่างน้อยหนึ่งรายการ

กลุ่ม 6 ที่ควบคุมด้วยยาหลอก
การศึกษา (สูงสุด 104 สัปดาห์)*

กลุ่มการศึกษาที่ควบคุม
ด้วยยาหลอก 9 ฉบับ (ไม่เกิน

104 สัปดาห์)†

ลักษณะพื้นฐาน ยาหลอก ดาพากลิโฟลซิน
5 มก.

ดาพากลิโฟลซิน
10 มก.

ยาหลอก ดาพากลิโฟลซิน
10 มก.

ประชากรโดยรวม
ผู้ป่วย (%) ที่มีอย่างน้อยหนึ่ง
เหตุการณ์

n=785
13

(1.7%)

n=767
14 (1.8%)

n=859
16 (1.9%)

n=1956
82 (4.2%)

n=2026
136 (6.7%)

อายุ 65 ปีขึ้นไป ผูป้่วย (%) 
อย่างน้อย 1 เหตุการณ์

n=190
4 (2.1%)

n=162
5 (3.1%)

n=159
6 (3.8%)

n=655
52 (7.9%)

n=620
87 (14.0%)

eGFR -30 และ
<60 มล./นาที/1.73 ม.2
ผู้ป่วย (%) อย่างน้อยหนึ่ง

n=77 n=88 n=75 n=249 n=251

5 (6.5%) 7 (8.0%) 9 (12.0%) 40 (16.1%) 71 (28.3%)
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กลุ่ม 6 ที่ควบคุมด้วยยาหลอก
การศึกษา (สูงสุด 104 สัปดาห์)*

กลุ่มการศึกษาที่ควบคุม
ด้วยยาหลอก 9 ฉบับ (ไม่เกิน

104 สัปดาห์)†

เหตุการณ์

อายุ 65 ปขีึ้นไป และ eGFR -30 
และ
<60 มล./นาที/1.73 ม.2
ผู้ป่วย (%) ที่มีอย่างน้อยหนึ่ง
เหตุการณ์

n=41 n=43 n=35 n=141 n=134

2 (4.9%) 3 (7.0%) 4 (11.4%) 27 (19.1%) 47 (35.1%)

* กลุ่มย่อยของผู้ป่วยจากกลุ่มการศึกษาทีค่วบคุมด้วยยาหลอก 12 ฉบับพร้อมการขยายเวลาระยะยาว 
กลุ่มย่อยของผู้ป่วยจากกลุ่มการศึกษาทีค่วบคุมด้วยยาหลอก 13 ฉบับพร้อมการขยายเวลาระยะยาว†

ความปลอดภัยของดาพากลิโฟลซินได้รับการประเมินในการศึกษาผู้ป่วยไตวายระดับปานกลาง (eGFR 30 ถึงน้อยกว่า 60 
มล./นาที/1.73 ม.2). ในการศึกษานี้ ผู้ป่วย 13 รายประสบกับภาวะกระดูกหักในระยะเวลาการรักษานานถึง 104 สัปดาห์ ไม่มี
การแตกหักในกลุ่มยาหลอก พบ 5 ครั้งในกลุ่มที่ได้รับดาพากลิโฟลซิน 5 มก. และ 8 เกิดขึ้นในกลุ่มดาพากลิโฟลซิน 10 มก. 
กระดูกหัก 8 ใน 13 รายนี้อยู่ในผู้ป่วยที่มีค่า eGFR พื้นฐานที่ 30 ถึง 45 มล./นาท/ี1.73 ม.2. มีรายงานการแตกหัก 11 ครั้ง
จากทั้งหมด 13 ครั้งภายใน 52 สัปดาหแ์รก ไม่มรีูปแบบทีช่ัดเจนเกี่ยวกับตําแหน่งทางกายวิภาคของการแตกหัก

ภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า

ความถี่ของภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่าโดยการศึกษา [ดกูารศึกษาทางคลินิก (14)] แสดงในตารางที่ 6 ภาวะนํ้าตาลในเลือดลด
ลงได้บ่อยมากขึ้นเมื่อเติมดาพากลิโฟลซินในซัลโฟนลิยเูรียหรืออินซูลิน [ดคูําเตือนและข้อควรระวัง (5.6)].

ตารางที่ 6: อุบัตกิารณ์ของวิชาเอก*และไมเนอร†์ภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่าในการศึกษาที่ควบคุมด้วยยาหลอก

ยาหลอก ดาพากลิโฟลซิน 5
มก.

ดาพากลิโฟลซิน 10
มก.

ส่วนเสริมของเมตฟอร์มิน*(24 สัปดาห์) N=137 N=137 N=135

วิชาเอก [n (%)] 0 0 0
ผู้เยาว์ [n (%)] 0 2 (1.5) 1 (0.7)

Active Control Add-on ของ Metformin เทียบกับ 
Glipizide (52 สัปดาห)์

N=408 – N=406

วิชาเอก [n (%)] 3 (0.7) – 0
ผู้เยาว์ [n (%)] 147 (36.0) – 7 (1.7)
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ยาหลอก ดาพากลิโฟลซิน 5
มก.

ดาพากลิโฟลซิน 10
มก.

ส่วนเสริมของตัวยับยั้ง DPP4 (มีหรือไมม่ีเมต
ฟอร์มิน) (24 สัปดาห์)

N=226 – N=225

วิชาเอก [n (%)] 0 – 1 (0.4)
ผู้เยาว์ [n (%)] 3 (1.3) – 4 (1.8)

ส่วนเสริมของอินซูลินที่มีหรือไม่มี OADs อื่น ๆ‡

(24 สัปดาห์)
N=197 N=212 N=196

วิชาเอก [n (%)] 1 (0.5) 1 (0.5) 1 (0.5)
ผู้เยาว์ [n (%)] 67 (34.0) 92 (43.4) 79 (40.3)

* อาการสําคัญของภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่าถูกกําหนดให้เป็นอาการที่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากภายนอก (บุคคลที่สาม) เนื่องจากการบกพร่องทางสติ
ปัญญาอย่างรุนแรงหรือพฤติกรรมที่มีค่ากลูโคสในเส้นเลือดฝอยหรือในพลาสมา <54 มก. / ดล. และการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังการให้นํ้าตาลกลูโคส
หรือกลูคากอน
ตอนเล็กน้อยของภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่าถูกกําหนดให้เป็นทั้งตอนทีแ่สดงอาการด้วยการวัดระดับนํ้าตาลในเส้นเลือดฝอยหรือในพลาสมา <63 
มก./ดล. โดยไม่คํานึงถึงความจําเป็นสําหรับความช่วยเหลือจากภายนอก หรือการวัดระดับนํ้าตาลในเลือดของเส้นเลือดฝอยหรือในพลาสมา 
<63 มก./เดซิลิตรที่ไม่แสดงอาการ ตอน
OAD = การรักษาด้วยยาต้านเบาหวานในช่องปาก

†

‡

การติดเชื้อ Mycotic ที่อวัยวะเพศ

การติดเชื้อ mycotic ทีอ่วัยวะเพศพบบ่อยขึ้นเมื่อใช้การรักษาด้วยดาพากลิโฟลซิน พบการติดเชื้อมัยโคติกที่อวัยวะเพศในผู้
ป่วย 0.9% ที่ได้รับยาหลอก, 5.7% ในการใช้ยาดาพากลิโฟลซิน 5 มก. และ 4.8% ในกลุ่มทีไ่ด้รับดาพากลิโฟลซิน 10 มก. ใน
กลุ่มที่ได้รับยาหลอก 12 การศึกษา การยุติการศึกษาเนื่องจากการติดเชื้อที่อวัยวะเพศเกิดขึ้นในผู้ป่วยที่ไดร้ับยาหลอก 0% 
และผู้ป่วย 0.2% ทีไ่ด้รับการรักษาด้วยดาพากลิโฟลซิน 10 มก. มีรายงานการติดเชื้อในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ดูตาราง
ที่ 2) การติดเชื้อ mycotic ทีอ่วัยวะเพศที่รายงานบ่อยที่สุดคือการติดเชื้อ mycotic ที่ช่องคลอดในผู้หญิงและ balanitis 
ในเพศชาย ผูป้่วยทีม่ีประวัติการติดเชื้อมัยโคติกทีอ่วัยวะเพศ มีแนวโน้มทีจ่ะมีการติดเชื้อมัยโคติกทีอ่วัยวะเพศในระหว่างการ
ศึกษามากกว่าผูท้ี่ไม่มีประวัตกิ่อนหน้า (10.0%, 23.1% และ 25.0% เทียบกับ 0.8%, 5.9% และ 5.0% ในกลุ่มยาหลอก, ดา
พากลิโฟลซิน 5 มก.

ปฏิกิริยาภูมิไวเกิน

มรีายงานการเกิดปฏิกิริยาภูมิไวเกิน (เช่น แองจิโออีดีมา ลมพิษ ภูมิไวเกิน) ด้วยการรักษาด้วยดาพากลิโฟลซิน ตลอด
โปรแกรมทางคลินิก มีรายงานผู้ป่วยทีไ่ด้รับการรักษาด้วยยาเปรียบเทียบ 0.2% และอาการไม่พึงประสงคท์ี่ผิวหนังอย่าง
รุนแรงและอาการไม่พึงประสงคท์ี่ผิวหนังอย่างรุนแรงและอาการแองจโิออีดมีา 0.2% และผู้ป่วยทีไ่ด้รับดาพากลิโฟลซิน 
0.3% หากเกิดปฏิกิริยาภูมิไวเกิน ให้หยุดใช้ดาพากลิโฟลซิน รักษาตามมาตรฐานการดูแลและติดตามจนกว่าอาการและ
อาการแสดงจะดีขึ้น

การทดสอบในห้องปฏิบัติการ

การเพิ่มขึ้นของฮีมาโตคริต

ดาพากลิโฟลซิน

ในกลุ่มการศึกษาทีค่วบคุมด้วยยาหลอก 13 ชิ้น พบการเพิ่มขึ้นจากค่าพื้นฐานในค่าฮีมาโตคริตเฉลี่ยในผู้ป่วยที่ได้รับดาพา
กลิโฟลซินตั้งแต่สัปดาหท์ี่ 1 และต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์ที่ 16 เมื่อสังเกตพบความแตกต่างเฉลี่ยสูงสุดจากการตรวจวัด
พื้นฐาน ในสัปดาหท์ี่ 24 ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงจากค่าพื้นฐานในฮีมาโตคริตเท่ากับ
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− 0.33% ในกลุ่มยาหลอกและ 2.30% ในกลุ่ม dapagliflozin 10 มก. ภายในสัปดาห์ที่ 24 ค่า hematocrit
> 55% พบในผูป้่วยทีไ่ด้รับยาหลอก 0.4% และผู้ป่วยทีไ่ด้รับ dapagliflozin 10 มก. - 1.3%

การเพิ่มขึ้นของเซรั่มอนินทรีย์ฟอสฟอรัส

ดาพากลิโฟลซิน

ในกลุ่มของการศึกษาที่ควบคุมด้วยยาหลอก 13 ชิ้น มีรายงานการเพิ่มขึ้นของระดับฟอสฟอรัสในเลือดเฉลี่ยในสัปดาห์ที่ 24 
ในผู้ป่วยที่ได้รับดาพากลิโฟลซิน 10 มก. เทียบกับผูป้่วยที่ได้รับยาหลอก (เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.13 มก./ดล. เทียบกับ −0.04 มก./
ดล. ตามลําดับ) ในผู้ป่วยทีไ่ด้รับ dapagliflozin 10 มก. ในกลุ่มที่ได้รับ dapagliflozin 10 มก. เทียบกับกลุ่มที่ได้รับยา
หลอกในสัปดาหท์ี่ 24 พบว่ามีสัดส่วนที่สูงขึ้นของผู้ป่วยที่มีความผิดปกติในห้องปฏิบัติการที่ทําเครื่องหมายของ 
hyperphosphatemia (≥5.6 มก./ดล. ถ้าอายุ 17-65 ปี หรือ ≥5.1 มก./ดล. ถ้าอายุ ≥ 66) เทียบกับ 0.9% ตามลําดับ)

เพิ่มคอเลสเตอรอลไลโปโปรตีนความหนาแน่นตํ่า Dapagliflozin

ดาพากลิโฟลซิน

ในกลุ่มการศึกษาที่ควบคุมด้วยยาหลอก 13 ชิ้น มีรายงานการเปลี่ยนแปลงจากค่าพื้นฐานในค่าไขมันเฉลี่ยในผู้ป่วยที่ได้รับดาพา
กลิโฟลซินเมื่อเทียบกับผูป้่วยที่ได้รับยาหลอก เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยจากการตรวจวัดพื้นฐานในสัปดาห์ที่ 24 เท่ากับ 
0.0% เทียบกับ 2.5% สําหรับคอเลสเตอรอลรวม และ -1.0% เทียบกับ 2.9% สําหรับคอเลสเตอรอล LDL ในกลุ่มยาหลอกและดา
พากลิโฟลซิน 10 มก. ตามลําดับ

วิตามินบี12ความเข้มข้น

เมตฟอร์มินไฮโดรคลอไรด์

เมตฟอร์มินอาจลดระดับวิตามินบี .ในซรีัม12ความเข้มข้น แนะนําให้ทําการวัดค่าพารามิเตอร์ทางโลหิตวิทยาเป็นประจําทุกปีใน
ผู้ป่วยที่ใช้ XIGDUO XR และควรมีการตรวจสอบและจัดการความผิดปกติใดๆ ทีเ่ห็นไดช้ัดอย่างเหมาะสม [ดคูําเตือนและข้อ
ควรระวัง (5.7)].

6.2 ประสบการณ์หลังการขาย ดาพา
กลิโฟลซิน

มีการระบถุึงอาการไม่พึงประสงคเ์พิ่มเติมในระหว่างการใชด้าพากลิโฟลซินภายหลังการอนุมัติ เนื่องจากปฏิกิริยาเหล่านี้
รายงานโดยสมัครใจจากประชากรที่มขีนาดไม่แน่นอน โดยทั่วไปจึงไม่สามารถประมาณความถีข่องปฏิกิริยาเหล่านี้ได้
อย่างน่าเชื่อถือหรือสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตกุับการได้รับยา

-
-
-
-

กรดคีโต [ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.3)]
การบาดเจ็บทีไ่ตเฉียบพลันและการด้อยค่าของการทํางานของไต [ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.4)] 
Urosepsis และ pyelonephritis [ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.5)] ผื่น

เมตฟอร์มินไฮโดรคลอไรด์

-Cholestatic, hepatocellular และการบาดเจ็บของตับตับแบบผสม
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7. ปฏิกิริยาระหว่างยา

7.1 การทดสอบกลูโคสในปัสสาวะเป็นบวก 

ดาพากลิโฟลซิน

ไม่แนะนําให้ติดตามการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดด้วยการทดสอบระดับนํ้าตาลในปัสสาวะในผู้ป่วยที่ใชส้ารยับยั้ง SGLT2 เนื่องจาก
สารยับยั้ง SGLT2 จะเพิ่มการขับกลูโคสในปัสสาวะและจะนําไปสู่การทดสอบระดับนํ้าตาลในเลือดในเชิงบวก ใช้วิธีการอื่นเพื่อตรวจสอบ
การควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด

7.2 การรบกวนด้วย 1,5-anhydroglucitol (1,5-AG) Assay ดาพา
กลิโฟลซิน

ไม่แนะนําใหต้ิดตามการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดด้วยการทดสอบ 1,5-AG เนื่องจากการวัด 1,5-AG ไม่น่าเชื่อถือในการประเมิน
การควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดในผูป้่วยทีใ่ช้สารยับยั้ง SGLT2 ใช้วิธีการอื่นเพื่อตรวจสอบการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด

7.3 สารยับยั้งคาร์บอนกิแอนไฮไดเรส
Topiramate หรือสารยับยั้งคาร์บอนกิแอนไฮไดเรสอื่น ๆ (เช่น zonisamide, acetazolamide หรือ 
dichlorphenamide) มักทําให้ไบคาร์บอเนตในซีรัมลดลงและทําให้เกิดช่องว่างที่ไม่ใชป่ระจุลบ ภาวะกรดในเลือดสูงจาก
การเผาผลาญอาหาร การใช้ยาเหล่านี้ร่วมกับ XIGDUO XR อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นกรดแลคติก พิจารณาติดตามผู้
ป่วยเหล่านี้บ่อยขึ้น

7.4 ยาที่ลดการกวาดล้างเมตฟอร์มนิ
การใชย้าร่วมกันที่รบกวนระบบลําเลียงท่อไตทั่วไปทีเ่กี่ยวข้องกับการกําจัดเมตฟอร์มินของไต (เช่น สารขนส่งประจุบวก
อินทรีย์-2 [OCT2] / สารยับยั้งการอัดรีดของยาหลายชนิดและสารพิษ [MATE] เช่น ราโนลาซีน แวนเดตานิบ โดลเูทกรา
เวียร์ และซิเมทิดนี) อาจเพิ่มการได้รับเมตฟอร์มินอย่างเป็นระบบและอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะกรดแลคติก[ดูเภสัชวิทยา
คลินิก (12.3)]. พิจารณาถึงประโยชน์และความเสี่ยงของการใชร้่วมกัน

7.5 แอลกอฮอล์

เป็นที่ทราบกันดวี่าแอลกอฮอล์สามารถกระตุ้นผลของเมตฟอร์มินต่อการเผาผลาญแลคเตท เตือนผู้ป่วยไม่ให้ดื่ม
แอลกอฮอล์มากเกินไปในขณะทีร่ับ XIGDUO XR

7.6 ใช้ร่วมกับยาอื่นๆ เมต
ฟอร์มินไฮโดรคลอไรด์

ยาบางชนิดอาจทําให้เกิดภาวะนํ้าตาลในเลือดสูงและอาจนําไปสู่การสูญเสียการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด ยาเหล่านี้รวม
ถึง thiazides และยาขับปัสสาวะอื่น ๆ corticosteroids phenothiazines ผลิตภัณฑไ์ทรอยด์ estrogens ยาคุม
กําเนิด phenytoin กรด nicotinic sympathomimetics ยาปิดกั้นช่องแคลเซียมและ isoniazid เมื่อให้ยาดังกล่าว
แกผู่้ป่วยที่ได้รับ XIGDUO XR ควรสังเกตผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเนื่องจากสูญเสียการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด เมื่อยาดัง
กล่าวถูกถอนออกจากผู้ป่วยทีไ่ด้รับ XIGDUO XR ผู้ป่วยควรไดร้ับการสังเกตอย่างใกล้ชิดสําหรับภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า

ในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี เภสัชจลนศาสตร์ของเมตฟอร์มินและโพรพาโนลอลและเมตฟอร์มินและไอบูโพรเฟนไม่ได้รับ
ผลกระทบเมื่อให้ร่วมในการศึกษาปฏิสัมพันธ์ในขนาดเดียว
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8. ใชใ้นประชากรเฉพาะ

8.1 การตั้งครรภ์
หมวดหมู่การตั้งครรภ์ C

ไม่มีการศึกษา XIGDUO XR หรือส่วนประกอบแต่ละอย่างเพียงพอและมกีารควบคุมอย่างดใีนสตรีตั้งครรภ์ จากผลการ
ศึกษาความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์และพัฒนาการในสัตว์ ดาพากลิโฟลซิน ซึ่งเป็นส่วนประกอบของ XIGDUO XR อาจ
ส่งผลต่อการพัฒนาและการเจริญเติบโตของไต ในการศึกษาหนูในหนูทดลอง อุบัติการณ์และ/หรือความรุนแรงของการ
ขยายตัวของอุ้งเชิงกรานของไตและท่อไตเพิ่มขึ้นอย่างเห็นไดช้ัดทีข่นาดยาที่ทดสอบตํ่าสุด ซึ่งคิดเป็นประมาณ 15 เท่า
ของการรับสัมผัสทางคลินิกจากขนาดยา 10 มก.

ผลลัพธ์เหล่านี้เกิดขึ้นจากการได้รับยาในช่วงการพัฒนาของสัตว์ที่สัมพันธก์ับช่วงปลายไตรมาสที่ 2 และ 3 ของการตั้งครรภ์
ของมนุษย์ ในระหว่างตั้งครรภ์ ใหพ้ิจารณาการรักษาทางเลือกทีเ่หมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 
XIGDUO XR ควรใชใ้นระหว่างตั้งครรภเ์ฉพาะเมื่อผลประโยชน์ที่เป็นตัวกําหนดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับทารกในครรภ์

ดาพากลิโฟลซิน

ในการศึกษาความเป็นพิษต่อเด็กและเยาวชน เมื่อให้ยาดาพากลิโฟลซนิโดยตรงกับหนูที่อายุน้อยตั้งแต่วันหลังคลอด (PND) 
21 จนถึง PND 90 ทีข่นาด 1, 15 หรือ 75 มก./กก./วัน มีรายงานนํ้าหนักของไตทีเ่พิ่มขึ้นและการขยายตัวของอุ้งเชิงกราน
ของไตและท่อ ในทุกระดับ การได้รับสัมผัสทีข่นาดยาที่ทดสอบตํ่าสุดคือ 15 เท่าของขนาดยาสูงสุดทางคลินิก โดยอิงตาม 
AUC การขยายตัวของอุ้งเชิงกรานและท่อไตทีพ่บในสัตว์เด็กและเยาวชนไม่ได้ย้อนกลับอย่างสมบูรณ์ภายในระยะเวลาการ
ฟื้นตัวประมาณ 1 เดือนโดยประมาณ ในการศึกษาพัฒนาการก่อนคลอดและหลังคลอด หนูทีม่ารดาไดร้ับยาตั้งแตว่ันที่ 6 
ของการตั้งครรภจ์นถึงวันทีใ่ห้นม 21 ทีข่นาด 1, 15 หรือ 75 มก./กก./วัน และลูกสุนัขได้รับการสัมผัสทางอ้อมในมดลูกและ
ตลอดการให้นมบุตร อุบัติการณ์หรือความรุนแรงของการขยายอุ้งเชิงกรานของไตเพิ่มขึ้นในลูกหลานของผู้ใหญข่องเขื่อนที่
ได้รับการบําบัดที่ 75 มก./กก./วัน (การได้รับดาพากลิโฟลซินของมารดาและลูกสุนัขเท่ากับ 1415 ครั้งและ 137 เท่าตาม
ลําดับ ค่าของมนุษยท์ี่ขนานยาทางคลินิก) การลดนํ้าหนักตัวของลูกสุนัขทีเ่กี่ยวข้องกับปริมาณถูกสังเกตทีข่นาด≥1 มก./
กก./วัน (ประมาณ≥19 เท่าของขนาดยาทางคลินิก) ไม่พบผลข้างเคียงต่อจุดสิ้นสุดของพัฒนาการที่ 1 มก./กก./วัน หรือ
ประมาณ 19 เท่าของขนาดยาทางคลินิก

ในการศึกษาพัฒนาการของตัวอ่อนและทารกในครรภ์ในหนูและกระต่าย ดาพากลิโฟลซินถูกใช้ในช่วงเวลาที่สอดคล้องกับช่วง
ไตรมาสแรกของการสร้างอวัยวะในมนุษย์ ไม่พบความเป็นพิษต่อพัฒนาการในกระต่ายในทุกขนาดยาทีท่ดสอบ ในหนูแรท ดา
พากลิโฟลซินไม่ใช่ตัวอ่อนหรือสารก่อมะเร็งในขนาดสูงถึง 75 มก./กก./วัน หรือ 1441 เท่าของขนาดยาสูงสุดทางคลินิกที่ 10 
มก. ทีป่ริมาณทีสู่งขึ้นในหนู malformations ของหลอดเลือด ซี่โครง กระดูกสันหลัง manubria และรูปแบบโครงร่างของ
ทารกในครรภ์ที่≥150 มก./กก. หรือ 2344 เท่าของขนาดยา 10 มก.

เมตฟอร์มินไฮโดรคลอไรด์

เมตฟอร์มินไฮโดรคลอไรด์ไมก่่อให้เกิดผลเสียต่อพัฒนาการทีไ่ม่พึงประสงค์เมื่อให้หนูและกระต่าย Sprague Dawley ที่ตั้ง
ครรภ์สูงถึง 600 มก./กก./วัน ในช่วงเวลาของการสร้างอวัยวะ ซึ่งแสดงถึงการได้รับยาทางคลินิกขนาด 2,000 มก. 
ประมาณ 2 และ 6 เท่า โดยพิจารณาจากพื้นทีผ่ิวกาย (มก./มก.)2) สําหรับหนูและกระต่ายตามลําดับ เมตฟอร์มินไม่ก่อให้เกิด
การก่อมะเร็งในหนูและกระต่ายในปริมาณที่สูงถึง 600 มก./กก./วัน ซึ่งแสดงถึงการสัมผัสประมาณ 2 และ 6 เท่าของ 
MRHD ที่ 2,000 มก. โดยอิงจากการเปรียบเทียบพื้นทีผ่ิวกายของหนูและกระต่ายตามลําดับ การกําหนดความเข้มข้นของ
ทารกในครรภ์แสดงใหเ้ห็นอุปสรรคของรกบางส่วนต่อเมตฟอร์มิน
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8.3 การพยาบาลมารดา

ไม่ทราบว่า XIGDUO XR ถูกขับออกมาในนมของมนุษยห์รือไม่ ในการศึกษาทีด่ําเนินการกับส่วนประกอบแต่ละอย่าง ดา
พากลิโฟลซิน (ถึงระดับ 0.49 เท่าที่พบในพลาสมาของมารดา) และเมตฟอร์มินจะถูกขับออกมาในนํ้านมของหนูที่ให้นมบุตร

ข้อมูลในหนูทดลองที่ได้รับดาพากลิโฟลซินโดยตรงมีความเสี่ยงต่อการพัฒนาของไต (ไตอุ้งเชิงกรานและท่อขยาย) ใน
ระหว่างการเจริญเติบโตเต็มที่ เนื่องจากการสุกของไตของมนุษยเ์กิดขึ้นในครรภแ์ละในช่วง 2 ปีแรกของชีวิตทีอ่าจได้รับ
นํ้านมจากนํ้านม อาจมีความเสี่ยงต่อการพัฒนาของไตของมนุษย์ เนื่องจากยาหลายชนิดถูกขับออกมาในนมของมนุษย์ และ
เนื่องจากมีโอกาสเกิดอาการไมพ่ึงประสงคท์ีร่้ายแรงในทารกที่เข้ารับการเลี้ยงดจูากดาพากลิโฟลซิน จึงควรตัดสินใจว่าจะยุติ
การใหน้มแม่หรือเลิกใช้ XIGDUO XR โดยคํานึงถึงความสําคัญของยาทีม่ีต่อมารดา

8.4 การใช้ในเด็ก
ความปลอดภัยและประสิทธิผลของ XIGDUO XR ในผู้ป่วยเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปยีังไม่ไดร้ับการจัดตั้งขึ้น

8.5 การใช้ผู้สูงอายุ
XIGDUO XR

ไม่แนะนําให้เปลี่ยนขนาดยา XIGDUO XR ตามอายุ แนะนําให้ประเมินการทํางานของไตบ่อยขึ้นในผู้ป่วยสูงอายุ

ดาพากลิโฟลซิน

ผู้ป่วยที่ได้รับดาพากลิโฟลซินจํานวน 1424 ราย (24%) เป็นกลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 207 ราย (3.5%) มีอายุ 75 ปขีึ้น
ไปในกลุ่มการศึกษาแบบ double-blind, ควบคุม, ความปลอดภัยทางคลินิกและประสิทธิภาพของ 21 ราย . หลังจาก
ควบคุมระดับการทํางานของไต (eGFR) ประสิทธิภาพก็ใกล้เคียงกันในผู้ป่วยอายตุํ่ากว่า 65 ปแีละผู้ทีม่ีอายุ 65 ปีขึ้นไป ในผู้
ป่วยที่อายุ 65 ปขีึ้นไป สัดส่วนที่สูงขึ้นของผู้ป่วยทีไ่ดร้ับดาพากลิโฟลซินมอีาการข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียปริมาตร
และความบกพร่องของไตหรือความล้มเหลวเมื่อเทียบกับผู้ป่วยทีไ่ด้รับยาหลอก [ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.3)และอาการ
ไม่พึงประสงค์ (6.1)].

เมตฟอร์มินไฮโดรคลอไรด์

การศึกษาทางคลินิกทีม่กีารควบคุมของเมตฟอร์มนิไม่ไดร้วมผู้ป่วยสูงอายุจํานวนมากพอที่จะพิจารณาว่าพวกเขาตอบสนอง
แตกต่างจากผู้ป่วยทีอ่ายุน้อยกว่าหรือไม่ แม้ว่าประสบการณ์ทางคลินิกอื่น ๆ ที่รายงานไมไ่ด้ระบุถึงความแตกต่างในการตอบ
สนองระหว่างผู้ป่วยสูงอายุและผู้ป่วยเด็ก เป็นทีท่ราบกันว่าเมตฟอร์มินถูกขับออกทางไตอย่างมาก และเนื่องจากความเสี่ยง
ของการเกิดกรดแลคติกกับเมตฟอร์มนิมีมากกว่าในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางไตในระดับปานกลางถึงรุนแรง โดยทั่วไป 
การเลือกขนาดยาสําหรับผู้ป่วยสูงอายุควรระมัดระวัง โดยมักจะเริ่มต้นทีช่่วงขนาดยาตํ่าสุด ซึ่งสะท้อนถึงความถี่ทีม่ากขึ้น
ของการทํางานของตับ ไต หรือการทํางานของหัวใจที่ลดลง และการเกิดโรคร่วมกันหรือการรักษาด้วยยาอื่นๆ และมีความ
เสี่ยงสูง ของกรดแลคติก ประเมินการทํางานของไตบ่อยขึ้นในผู้ป่วยสูงอายุ [ดคูําเตือนและข้อควรระวัง (5.1),และ 
เภสัชวิทยาคลินิก (12.3)].

8.6 ผู้ป่วยที่มีอาการไตบกพร่องเล็กน้อย (eGFR ≥60 ถึง <90 มล./นาท/ี1.73 ม.2) ดาพา
กลิโฟลซิน

กลุ่มของการศึกษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพทางคลินิกแบบ double-blind ที่ควบคุมโดย active และ placebo จํานวน 21 
เรื่อง (dapagliflozin เป็นยาเดี่ยวหรือใชร้่วมกับการรักษาอื่นๆ ในผู้ป่วยเบาหวาน) รวมผู้ป่วย 53% (4906/9339) ที่มีความบกพร่อง
ทางไตเล็กน้อย ข้อมูลด้านความปลอดภัยในผู้ป่วยที่มคีวามบกพร่องทางไตเล็กน้อยนั้นคล้ายคลึงกับข้อมูลในประชากรโดยรวม
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8.7 การด้อยค่าของตับ
การใชเ้มตฟอร์มนิในผู้ป่วยที่เป็นโรคตับมีความเกี่ยวข้องกับโรคกรดแลคติกบางกรณี ไมแ่นะนําให้ใช้ XIGDUO XR ในผู้
ป่วยที่มีความบกพร่องทางตับ [ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.1)].

10. การกินมากเกินไป

ดาพากลิโฟลซิน

ไม่มีรายงานการใช้ยาเกินขนาดในระหว่างโครงการพัฒนาทางคลินิกสําหรับดาพากลิโฟลซิน ในกรณีทีใ่ห้ยาเกินขนาด โปรด
ติดต่อศูนย์ควบคุมสารพิษ นอกจากนีย้ังสมเหตุสมผลที่จะใชม้าตรการสนับสนุนตามทีก่ําหนดโดยสถานะทางคลินิกของผู้
ป่วย ยังไม่มีการศึกษาการกําจัดดาพากลิโฟลซินโดยการฟอกไต

เมตฟอร์มินไฮโดรคลอไรด์

ใช้ยาเกินขนาดของเมตฟอร์มินไฮโดรคลอไรด์ รวมถึงการกลืนกินปริมาณ >50 กรัม มีรายงานภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่าใน
ประมาณ 10% ของกรณี แต่ไม่มกีารสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับเมตฟอร์มินไฮโดรคลอไรด์ มรีายงานเกี่ยวกับกรดแล
คติกในประมาณ 32% ของผู้ป่วยที่ได้รับยาเมตฟอร์มนิเกินขนาด [ด ูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.1)]. เมตฟอร์มินสามารถ
ฟอกไตได้ด้วยการกวาดล้างสูงถึง 170 มล./นาที ภายใต้สภาวะการไหลเวียนโลหิตที่ดี ดังนั้นการฟอกไตอาจเป็นประโยชนใ์น
การกําจัดยาทีส่ะสมจากผู้ป่วยที่สงสัยว่าใช้ยาเมตฟอร์มินเกินขนาด

11. คําอธิบาย

ยาเม็ด XIGDUO XR (dapagliflozin และ metformin HCl Extended-release) ประกอบด้วยยาลดนํ้าตาลในเลือด
สองชนิดทีใ่ช้ในการรักษาโรคเบาหวานประเภท 2: dapagliflozin และ metformin hydrochloride

ดาพากลิโฟลซิน

Dapagliflozin อธิบายทางเคมวี่า D-glucitol, 1,5-anhydro-1-ค-[4-คลอโร-3-[(4- เอทอกซีฟีนิล)เมทิล]ฟีนิล]-, (1ส
)- ประกอบกับ (2ส)-1,2-โพรเพนไดออล, ไฮเดรต (1:1:1) สูตรเชิงประจักษค์ือ C21ชม25ClO6•ค3ชม8อู2๋•ชม2O และนํ้า
หนักสูตรคือ 502.98 สูตรโครงสร้างคือ:

เมตฟอร์มินไฮโดรคลอไรด์

เมตฟอร์มินไฮโดรคลอไรด์ (N,N-dimethylimidodicarbonimidic diamide hydrochloride) เป็นสารประกอบผลึกสี
ขาวถึงสีขาวนวลที่มีสูตรโมเลกุลของ C4ชม11นู๋5•HCl และมีนํ้าหนักโมเลกุลเท่ากับ 165.63 เมตฟอร์มนิไฮโดรคลอไรด์
สามารถละลายได้ง่ายในนํ้า ละลายได้เล็กน้อยในแอลกอฮอล์ และไม่ละลายในอะซิโตน อีเธอร์ และคลอโรฟอร์มในทางปฏิบัติ 
เดอะ pKเอของเมตฟอร์มินคือ 12.4 pH ของสารละลายเมตฟอร์มินไฮโดรคลอไรด์ 1% ในนํ้าคือ 6.68 สูตรโครงสร้างคือ:
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XIGDUO XR

XIGDUO XR สามารถใช้ได้สําหรับการบริหารช่องปากในรูปแบบเม็ดที่ประกอบด้วยดาพากลิโฟลซิน 2.5 มก. เป็นดาพากลิโฟลซนิ
โพรเพนไดออลและเมตฟอร์มินไฮโดรคลอไรด์ 1000 มก. (XIGDUO XR 2.5 มก./1000 มก.), ดาพากลิโฟลซิน 5 มก. เป็นดาพา
กลิโฟลซินโพรเพนไดออลและ 500 มก. เมตฟอร์มินไฮโดรคลอไรด์ 5 มก. 500 มก.) เทียบเท่ากับดาพากลิโฟลซิน 5 มก. เป็นดา
พากลิโฟลซิน โพรเพนไดออล และเมตฟอร์มิน ไฮโดรคลอไรด์ 1000 มก. (XIGDUO XR 5 มก./1000 มก.) เทียบเท่ากับดาพา
กลิโฟลซิน 10 มก. เป็นดาพากลิโฟลซิน โพรเพนไดออล และเมตฟอร์มิน ไฮโดรคลอไรด์ 500 มก. (XIGDUO XR 10 มก./500 
มก. ) หรือเทียบเท่ากับดาพากลิโฟลซิน 10 มก. เป็นดาพากลิโฟลซิน โพรเพนไดออล และเมตฟอร์มิน ไฮโดรคลอไรด์ 1000 มก. 
(XIGDUO XR 10 มก./1000 มก.)

ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม XIGDUO XR แต่ละเม็ดมีส่วนผสมที่ไม่ใชง้านต่อไปนี:้ ไมโครคริสตัลไลน์ เซลลูโลส แลคโตสแอนไฮดรัส 
ครอสโพวิโดน ซิลิคอนไดออกไซด์ แมกนเีซียมสเตียเรต คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสโซเดียม และไฮโปรเมลโลส

สารเคลือบฟิล์มประกอบด้วยส่วนผสมทีไ่ม่ใช้งานต่อไปนี:้ โพลีไวนิลแอลกอฮอล์, ไททาเนียมไดออกไซด์, โพลีเอทิลีนไกลคอลและ
แป้งโรยตัว นอกจากนี้ การเคลือบฟิล์มสําหรับยาเม็ด XIGDUO XR 5 มก./500 มก. ประกอบด้วยทะเลสาบอะลูมิเนียม FD&C 
Yellow No. 6/Sunset Yellow FCF สารเคลือบฟิล์มสําหรับยาเม็ด XIGDUO XR 2.5 มก./1000 มก., 5 มก./1000 มก., 10 
มก./500 มก. และ 10 มก./1000 มก. ประกอบด้วยธาตุเหล็กออกไซด์

12. เภสัชวิทยาคลินิก

12.1 กลไกการออกฤทธิ์ 
XIGDUO XR

XIGDUO XR รวมยาลดนํ้าตาลในเลือด 2 ชนิดเข้ากับกลไกการทํางานเสริมเพื่อปรับปรุงการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด
ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2: ดาพากลิโฟลซิน สารยับยั้งโซเดียม-กลูโคสโคทรานสพอร์ตเตอร์ 2 (SGLT2) และเมตฟอร์มิน 
ไฮโดรคลอไรด์ ซึ่งเป็นบิก๊กัวไนด์

ดาพากลิโฟลซิน

โซเดียม-กลูโคสโคทรานสพอร์ตเตอร์ 2 (SGLT2) ซึ่งแสดงในท่อไตส่วนต้น มีหน้าทีใ่นการดูดซึมกลับกลูโคสที่กรองแล้วจา
กลูเมนของท่อเป็นส่วนใหญ่ Dapagliflozin เป็นตัวยับยั้ง SGLT2 ด้วยการยับยั้ง SGLT2 ดาพากลิโฟลซินจะลดการดูดซึม
กลูโคสที่กรองแล้วกลับเข้าไปใหม่ และลดเกณฑก์ารทํางานของไตสําหรับกลูโคส และเพิ่มการขับกลูโคสในปัสสาวะ

เมตฟอร์มินไฮโดรคลอไรด์

เมตฟอร์มินช่วยเพิ่มความทนทานต่อกลูโคสในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยลดระดับนํ้าตาลกลูโคสในพลาสมาทั้งในระดับพื้น
ฐานและภายหลังตอนกลางวัน เมตฟอร์มินลดการผลิตกลูโคสในตับ ลดการดูดซึมกลูโคสในลําไส้ และปรับปรุงความไวของ
อินซูลินโดยการเพิ่มการดูดซึมและการใช้กลูโคสส่วนปลาย เมตฟอร์มินไม่ก่อให้เกิดภาวะนํ้าตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 หรือในคนที่มีสุขภาพดี ยกเว้นในสถานการณ์ที่ไมป่กติ [ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.6)] และไม่ก่อให้เกิดภาวะ
อินซูลินในเลือดสูง ด้วยการบําบัดด้วยเมตฟอร์มนิ การหลั่งอินซูลินยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ในขณะทีร่ะดับอินซูลินทีอ่ดอาหาร
และการตอบสนองต่ออินซูลินในพลาสมาเป็นเวลานานในแต่ละวันอาจลดลงไดจ้ริง
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12.2 เภสัชพลศาสตร์
ทั่วไป

ดาพากลิโฟลซิน

ปริมาณกลูโคสทีข่ับออกมาในปัสสาวะเพิ่มขึ้นในคนทีม่ีสุขภาพดีและในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 หลังจากไดร้ับดาพากลิโฟลซิน 
(ดูรูปที่ 1) ปริมาณ Dapagliflozin 5 หรือ 10 มก. ต่อวันในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นเวลา 12 สัปดาห์ส่งผลให้มีการขับ
กลูโคสประมาณ 70 กรัมในปัสสาวะต่อวัน มีการสังเกตการขับกลูโคสทีใ่กล้เคียงสูงสุดทีป่ริมาณดาพากลิโฟลซนิรายวัน 20 
มก. การขับกลูโคสในปัสสาวะด้วยดาพากลิโฟลซินยังส่งผลให้ปริมาณปัสสาวะเพิ่มขึ้น [ดอูาการไม่พึงประสงค์ (6.1)].

รูปที่ 1: แผนภาพแบบกระจายและแนวการเปลี่ยนแปลงที่พอดจีากค่าพื้นฐานในปริมาณกลูโคสในปัสสาวะ 24 ชั่วโมง เทียบ
กับปริมาณดาพากลิโฟลซินในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดีและกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 (T2DM) (แผนภาพกึ่งบันทึก)

สรีรวิทยาของหัวใจ
Dapagliflozin ไม่เกี่ยวข้องกับการขยายระยะเวลา QTc ทีม่ีความหมายทางคลินิกในปริมาณรายวันสูงถึง 150 มก. (15 
เท่าของขนาดทีแ่นะนํา) ในการศึกษาในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี นอกจากนี้ ไม่พบผลที่มีความหมายทางคลินิกต่อช่วง QTc 
เมื่อได้รับดาพากลิโฟลซินในขนาดเดียวทีสู่งถึง 500 มก. (50 เท่าของขนาดที่แนะนํา) ในคนที่มสีุขภาพดี
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12.3 เภสัชจลนศาสตร์
XIGDUO XR

ยาเม็ดผสม XIGDUO XR ได้รับการพิจารณาว่าเทียบเท่าทางชีวภาพกับการใช้ยาดาพากลิโฟลซินในปริมาณที่สอดคล้อง
กัน (FARXIGA)®) และเมตฟอร์มินไฮโดรคลอไรด์แบบขยาย (GLUCOPHAGE®XR) ทีบ่ริหารให้ร่วมกันเป็นเม็ดเดี่ยว

การบริหาร XIGDUO XR ในคนที่มีสุขภาพดีหลังอาหารมาตรฐานเมื่อเปรียบเทียบกับสภาวะที่อดอาหารส่งผลให้ได้รับสารทั้ง
ดาพากลิโฟลซินและเมตฟอร์มนิในปริมาณที่เท่ากัน เมื่อเปรียบเทียบกับภาวะอดอาหาร อาหารมาตรฐานส่งผลให้ลดลง 35% 
และความล่าช้า 1 ถึง 2 ชั่วโมงในความเข้มข้นสูงสุดของดาพากลิโฟลซินในพลาสมาในพลาสมา ผลกระทบของอาหารนีไ้ม่
ถือว่ามีความหมายทางคลินิก อาหารไม่มผีลต่อเภสัชจลนศาสตร์ของเมตฟอร์มินเมื่อให้ในรูปแบบเม็ดผสม XIGDUO XR

การดูดซึม

ดาพากลิโฟลซิน

หลังการใหด้าพากลิโฟลซิน ความเข้มข้นสูงสุดในพลาสมา (Cmax) มักจะบรรลุภายใน 2 ชั่วโมงภายใต้สภาวะอดอาหาร เดอะซี
maxและค่า AUC จะเพิ่มขนาดยาตามสัดส่วนเมื่อเพิ่มขนาดยาดาพากลิโฟลซินในช่วงขนาดยาทีใ่ช้รักษา การดูดซึมดาพา
กลิโฟลซินในช่องปากทีแ่น่นอนหลังการให้ยา 10 มก. คือ 78% การใชด้าพากลิโฟลซนิร่วมกับอาหารทีม่ีไขมันสูงจะลด Cmax

มากถึง 50% และยืดอายุ Tmaxประมาณ 1 ชั่วโมง แต่ไม่เปลี่ยนแปลง AUC เมื่อเปรียบเทียบกับสถานะการถือศีลอด การ
เปลี่ยนแปลงเหล่านีไ้มถ่ือว่ามคีวามหมายทางคลินิก และสามารถให้ดาพากลิโฟลซนิโดยมีหรือไม่มีอาหารก็ได้

เมตฟอร์มินไฮโดรคลอไรด์

หลังจากได้รับเมตฟอร์มินแบบขยายเวลารับประทานครั้งเดียว Cmaxทําไดด้้วยค่ามัธยฐาน 7 ชั่วโมงและช่วง 4 ถึง 8 ชั่วโมง 
ขอบเขตของการดูดซึมเมตฟอร์มนิ (ทีว่ัดโดย AUC) จากแท็บเล็ตทีม่ีการปลดปล่อยเมตฟอร์มินเพิ่มขึ้นประมาณ 50% เมื่อ
ให้พร้อมกับอาหาร อาหารไม่มผีลต่อ Cmaxและ Tmaxของเมตฟอร์มิน

การกระจาย

ดาพากลิโฟลซิน

Dapagliflozin มีโปรตีนประมาณ 91% ที่ถูกผูกไว้ การจับโปรตีนจะไม่เปลี่ยนแปลงในผู้ป่วยทีม่คีวามบกพร่องทางไต
หรือตับ

เมตฟอร์มินไฮโดรคลอไรด์

ยังไม่ได้ทําการศึกษาการกระจายด้วยเมตฟอร์มินแบบขยายเวลา อย่างไรก็ตาม ปริมาตรการกระจายทีช่ัดเจน (V/F) ของเมต
ฟอร์มินหลังรับประทานเมตฟอร์มนิที่ปล่อยทันทีในขนาดเดียว 850 มก. เฉลี่ย 654 ± 358 ลิตร เมตฟอร์มินจับกับโปรตีนใน
พลาสมาเล็กน้อย ตรงกันข้ามกับซัลโฟนลิยูเรีย ซึ่งมากกว่า 90% โปรตีนที่ถูกผูกไว้ เมตฟอร์มินแบ่งตัวเป็นเม็ดเลือดแดง

เมแทบอลิซึม

ดาพากลิโฟลซิน

เมแทบอลิซึมของดาพากลิโฟลซินอาศัยหลักโดย UGT1A9; เมแทบอลซิึมของ CYP เป็นแนวทางในการชําระล้างเล็กน้อย
ในมนุษย์ ดาพากลิโฟลซินถูกเผาผลาญอย่างกว้างขวาง โดยหลักแล้วจะให้ดาพากลิโฟลซิน 3-O-

23

รหัสอ้างอิง: 4131552



glucuronide ซึ่งเป็นสารที่ไม่ใชง้าน Dapagliflozin 3-O-glucuronide คิดเป็น 61% ของ 50 มก. [14C]-
dapagliflozin dose และเป็นส่วนประกอบทีเ่กี่ยวข้องกับยาสําคัญในพลาสมาของมนุษย์

เมตฟอร์มินไฮโดรคลอไรด์

การศึกษาในขนาดเดียวทางหลอดเลือดดําในอาสาสมัครทีม่ีสุขภาพดแีสดงให้เห็นว่าเมตฟอร์มินถูกขับออกทางปัสสาวะ
โดยไม่เปลี่ยนแปลงและไม่ไดร้ับการเผาผลาญของตับ (ไม่มีการระบุสารเมตาโบไลต์ในมนุษย)์ หรือการขับถ่ายทางเดิน
นํ้าดี

ยังไม่ได้มีการศึกษาการเผาผลาญอาหารด้วยยาเม็ดเมตฟอร์มินแบบขยายเวลา

การกําจัด
ดาพากลิโฟลซิน

Dapagliflozin และสารที่เกี่ยวข้องจะถูกกําจัดออกโดยหลักผ่านทางทางเดินของไต หลังได้รับยา 50 มก. ครั้งเดียวของ [14

C]-dapagliflozin กัมมันตภาพรังสี 75% และ 21% ถูกขับออกทางปัสสาวะและอุจจาระตามลําดับ ในปัสสาวะ น้อยกว่า 2% 
ของขนาดยาจะถูกขับออกมาเป็นยาหลัก ในอุจจาระ ประมาณ 15% ของขนาดยาจะถูกขับออกมาเป็นยาหลัก ค่าเฉลี่ยครึ่งชีวิต
ของขั้วพลาสมา (t½) สําหรับดาพากลิโฟลซินจะอยู่ที่ประมาณ 12.9 ชั่วโมงหลังการให้ดาพากลิโฟลซิน 10 มก. รับประทานครั้ง
เดียว

เมตฟอร์มินไฮโดรคลอไรด์

การล้างไตมีค่ามากกว่าการกวาดล้างของครีเอตินินประมาณ 3.5 เท่า ซึ่งบ่งชี้ว่าการหลั่งของท่อเป็นเส้นทางหลักในการกําจัด
เมตฟอร์มิน หลังการให้ยาทางปาก ประมาณ 90% ของยาที่ดูดซึมจะถูกกําจัดผ่านทางไตภายใน 24 ชั่วโมงแรก โดยมีครึ่ง
ชีวิตในการกําจัดพลาสมาประมาณ 6.2 ชั่วโมง ในเลือด ครึ่งชีวิตทีก่ําจัดออกจะอยูท่ี่ประมาณ 17.6 ชั่วโมง ซึ่งบ่งชี้ว่ามวลเม็ด
เลือดแดงอาจเป็นช่องของการกระจายตัว

ประชากรเฉพาะ

การด้อยค่าของไต
ดาพากลิโฟลซิน

ที่สภาวะคงตัว (ดาพากลิโฟลซิน 20 มก. วันละครั้งเป็นเวลา 7 วัน) ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ทีม่คีวามบกพร่องทางไตเล็กน้อย 
ปานกลาง หรือรุนแรง (ตามที่กําหนดโดย eGFR) มีค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของดาพากลิโฟลซินที่ 45%, 2.04- เพิ่มขึ้น 3.03 เท่า 
ตามลําดับ เมื่อเทียบกับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ทีม่ีการทํางานของไตตามปกติ การไดร้ับดาพากลิโฟลซินอย่างเป็นระบบมาก
ขึ้นในผูป้่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มคีวามบกพร่องทางไตไมส่่งผลให้มีการขับกลูโคสใน 24 ชั่วโมงสูงขึ้นตามลําดับ การขับ
กลูโคสในปัสสาวะในสภาวะคงที่ตลอด 24 ชั่วโมงในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 และความบกพร่องของไตที่ไม่รุนแรง ปานกลาง 
และรุนแรง เท่ากับ 42%, 80% และ 90% ตามลําดับ ตํ่ากว่าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ทีม่กีารทํางานของไตตามปกติ . ไม่
ทราบผลกระทบของการฟอกไตต่อการได้รับดาพากลิโฟลซิน [ดปูริมาณและการบริหาร (2.2), คําเตือนและข้อควรระวัง (5.1),
และใช้ในประชากรเฉพาะ (8.6)].

เมตฟอร์มินไฮโดรคลอไรด์

ในผู้ป่วยที่มีการทํางานของไตลดลง พลาสมาและครึ่งชีวิตของเลือดของเมตฟอร์มินจะยืดเยื้อและการล้างไตจะลดลง [ดูข้อ
ห้าม (4)และคําเตือนและข้อควรระวัง (5.1)].

การด้อยค่าของตับ
ดาพากลิโฟลซิน
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ในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางตับในระดับเล็กน้อยและปานกลาง (Child-Pugh Classes A และ B) ค่าเฉลี่ย Cmaxและ AUC 
ของดาพากลิโฟลซินมีค่าสูงถึง 12% และ 36% สูงขึ้นตามลําดับ เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่มีสุขภาพดตีามที่ได้รับดาพา
กลิโฟลซิน 10 มก. ครั้งเดียว ความแตกต่างเหล่านี้ไม่ถือว่ามีความหมายทางคลินิก ในผู้ป่วยตับวายขั้นรุนแรง (Child-Pugh 
Class C) หมายถึง Cmaxและ AUC ของดาพากลิโฟลซนิเพิ่มขึ้นถึง 40% และ 67% ตามลําดับ เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมทีม่ี
สุขภาพดี

เมตฟอร์มินไฮโดรคลอไรด์

ไม่มีการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของเมตฟอร์มินในผู้ป่วยทีม่ีความบกพร่องทางตับ

ผู้สูงอายุ
ดาพากลิโฟลซิน

จากการวิเคราะหท์างเภสัชจลนศาสตร์ของประชากร อายุไม่มคีวามหมายทางคลินิกต่อการไดร้ับดาพากลิโฟลซนิอย่างเป็น
ระบบ ดังนั้นจึงไม่แนะนําให้ปรับขนาดยา

เมตฟอร์มินไฮโดรคลอไรด์

ข้อมูลที่จํากัดจากการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ทีค่วบคุมของเมตฟอร์มินในผู้สูงอายุทีม่ีสุขภาพดี ชี้ให้เห็นว่าการขจัดเมตฟอร์มิ
นในพลาสมาโดยรวมลดลง ครึ่งชีวิตจะยืดเยื้อ และ Cmaxเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเด็กที่มีสุขภาพดี จากข้อมูลเหล่านี้ ปรากฏว่าการ
เปลี่ยนแปลงของเภสัชจลนศาสตร์ของเมตฟอร์มินกับอายทุี่เพิ่มขึ้นนั้นมีสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงในการทํางาน
ของไต

กุมาร
ยังไม่มีการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของ XIGDUO XR ในประชากรเด็ก

เพศ
ดาพากลิโฟลซิน

จากการวิเคราะห์ทางเภสัชจลนศาสตร์ของประชากร เพศไมไ่ด้มีผลอย่างมีนัยสําคัญทางคลินิกต่อการได้รับดาพา
กลิโฟลซินอย่างเป็นระบบ ดังนั้นจึงไม่แนะนําให้ปรับขนาดยา

เมตฟอร์มินไฮโดรคลอไรด์

พารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ของเมตฟอร์มนิไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญระหว่างคนทีม่ีสุขภาพดแีละผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 เมื่อวิเคราะหต์ามเพศ (ชาย = 19, หญิง = 16) ในทํานองเดียวกัน ในการศึกษาทางคลินิกแบบควบคุมในผู้ป่วยเบา
หวานชนิดที่ 2 ฤทธิล์ดนํ้าตาลในเลือดของเมตฟอร์มินเทียบไดก้ับเพศชายและเพศหญิง

แข่ง
ดาพากลิโฟลซิน

จากการวิเคราะห์ทางเภสัชจลนศาสตร์ของประชากร เชื้อชาติ (คนผิวขาว คนผิวดํา หรือชาวเอเชีย) ไม่มีผลทางคลินิก
อย่างมีนัยสําคัญต่อการได้รับดาพากลิโฟลซินอย่างเป็นระบบ ดังนั้นจึงไม่แนะนําให้ปรับขนาดยา

เมตฟอร์มินไฮโดรคลอไรด์

ไม่มีการศึกษาพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ของเมตฟอร์มินตามเชื้อชาติ ในการศึกษาทางคลินิกแบบควบคุมของเมต
ฟอร์มินในผูป้่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ฤทธิ์ลดนํ้าตาลในเลือดเทียบไดก้ับคนผิวขาว (n=249) คนผิวดํา (n=51) และชาวสเปน 
(n=24)
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นํ้าหนักตัว
ดาพากลิโฟลซิน

จากการวิเคราะห์ทางเภสัชจลนศาสตร์ของประชากร นํ้าหนักตัวไม่มีผลทางคลินิกอย่างมีนัยสําคัญต่อการไดร้ับดาพา
กลิโฟลซินอย่างเป็นระบบ ดังนั้นจึงไม่แนะนําให้ปรับขนาดยา

ปฏิกิริยาระหว่างยา
ไม่ได้มีการศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างยาเฉพาะทางเภสัชจลนศาสตรก์ับ XIGDUO XR แม้ว่าการศึกษาดังกล่าวได้ดําเนินการ
กับดาพากลิโฟลซินและส่วนประกอบของเมตฟอร์มินแล้วก็ตาม

การประเมินปฏิกิริยาระหว่างยาในหลอดทดลอง 

ดาพากลิโฟลซิน

ในการศึกษาในหลอดทดลอง dapagliflozin และ dapagliflozin 3-O-glucuronide ไม่ยับยั้ง CYP 1A2, 2C9, 2C19, 
2D6, 3A4 และไม่เหนี่ยวนํา CYP 1A2, 2B6 หรือ 3A4 ดาพากลิโฟลซินเป็นสารตั้งต้นทีอ่่อนแอของสารขนส่งทีใ่ช้งาน P-
glycoprotein (P-gp) และดาพากลิโฟลซิน 3-O-กลูคูโรไนดเ์ป็นสารตั้งต้นสําหรับการขนส่งแบบแอคทีฟ OAT3 
Dapagliflozin หรือ dapagliflozin 3-O-glucuronide ไม่ไดย้ับยั้งการขนส่งที่ใชง้าน P-gp, OCT2, OAT1 หรือ 
OAT3 อย่างมีความหมาย โดยรวมแล้ว ดาพากลิโฟลซินไม่น่าจะส่งผลต่อเภสัชจลนศาสตร์ของยาทีใ่ช้พร้อมกันซึ่งเป็นสาร
ตั้งต้นของ P-gp, OCT2, OAT1 หรือ OAT3

ผลของยาอื่นต่อเมตฟอร์มิน
ตารางที่ 7 แสดงผลของยาทีใ่ช้ร่วมกับเมตฟอร์มิน

ตารางที่ 7: ผลของยาที่ใชร้่วมกันต่อการได้รับเมตฟอร์มินจากระบบในพลาสมา

ยาร่วม
(สูตรการให้ยา)*

เมตฟอร์มิน
(สูตรการให้ยา)*

เมตฟอร์มนิ
เปลี่ยน†ในAUC‡ เปลี่ยน†ในCmax

ไม่มีการปรับขนาดยาทีจ่ําเป็นสําหรับสิ่งต่อไปนี้:
ไกลบิวไรด์ (5 มก.) 850 มก. ↓9%§ ↓7%§

ฟูโรเซไมด์ (40 มก.) 850 มก. ↑15%§ ↑22%§

นิเฟดิพีน (10 มก.) 850 มก. ↑9% ↑20%
โพรพาโนลอล (40 มก.) 850 มก. ↓10% ↓6%
ไอบโูพรเฟน (400 มก.) 850 มก. ↑5%§ ↑7%§

ยาที่ถูกกําจัดโดยการหลั่งของท่อไตอาจเพิ่มการสะสมของเมตฟอร์มิน[ดูปฏิกิริยาระหว่างยา (7.4)].

ซิเมทิดีน (400 มก.) 850 มก. ↑40% ↑60%
* ยาเมตฟอร์มินและยาที่ให้ร่วมกันทั้งหมดได้รับในขนาดเดียว †

เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง (มี/ไม่มยีาร่วมและไม่มกีารเปลี่ยนแปลง = 0%); ↑ และ ↓ ระบุการเปิดรับแสงทีเ่พิ่มขึ้นและลดลง
ตามลําดับ

AUC = AUC (INF)
อัตราส่วนของค่าเฉลี่ยเลขคณิต

‡
§

ผลของเมตฟอร์มินต่อยาอื่น
ตารางที่ 8 แสดงผลของเมตฟอร์มนิต่อยาร่วมอื่นๆ
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ตารางที่ 8: ผลของเมตฟอร์มินต่อการได้รับยาร่วมทางระบบ

ยาร่วม
(สูตรการให้ยา)*

เมตฟอร์มนิ
(สูตรการใหย้า)*

ยาร่วม
เปลี่ยน†ในAUC‡ เปลี่ยน†ในCmax

ไม่มกีารปรับขนาดยาที่จําเป็นสําหรับสิ่งต่อไปนี้:
ไกลบิวไรด์ (5 มก.) 850 มก. ↓22%§ ↓37%§

ฟูโรเซไมด์ (40 มก.) 850 มก. ↓12%§ ↓31%§

นิเฟดิพีน (10 มก.) 850 มก. ↑10%¶ ↑8%
โพรพาโนลอล (40 มก.) 850 มก. ↑1%¶ ↑2%
ไอบูโพรเฟน (400 มก.) 850 มก. ↓3%# ↑1%#

ซิเมทิดีน (400 มก.) 850 มก. ↓5%¶ ↑1%
* ยาเมตฟอร์มินและยาที่ให้ร่วมกันทั้งหมดได้รับในขนาดเดียว †

เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง (มี/ไม่มียาร่วมและไม่มกีารเปลี่ยนแปลง = 0%); ↑ และ ↓ ระบุการเปิดรับแสงทีเ่พิ่มขึ้นและลดลง
ตามลําดับ

AUC = AUC(INF) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
อัตราส่วนของค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่า p ของผลต่าง <0.05 
รายงาน AUC(0-24 ชม.)

‡
§
¶
# อัตราส่วนของค่าเฉลี่ยเลขคณิต

ผลของยาอื่นต่อดาพากลิโฟลซิน
ตารางที่ 9 แสดงผลของยาทีใ่ช้ร่วมกับดาพากลิโฟลซิน ไม่แนะนําให้ปรับขนาดยาสําหรับดาพากลิโฟลซิน

ตารางที่ 9: ผลของยาที่ใชร้่วมกับยา Dapagliflozin Systemic Exposure

ยาร่วม
(สูตรการให้ยา)*

ดาพากลิโฟลซิน
(สูตรการใหย้า)*

ดาพากลิโฟลซิน

เปลี่ยน†ในAUC‡ เปลี่ยน†ในCmax

ไม่มกีารปรับขนาดยาที่จําเป็นสําหรับสิ่งต่อไปนี้:
ยาต้านเบาหวานในช่องปาก

เมตฟอร์มิน (1000 มก.) 20 มก. ↓1% ↓7%
พิโอกลิตาโซน (45 มก.) 50 มก. 0% ↑9%
ซิตากลิปติน (100 มก.) 20 มก. ↑8% ↓4%
ไกลเมพิไรด์ (4 มก.) 20 มก. ↓1% ↑1%
Voglibose (0.2 มก. สามครั้งต่อวัน) 10 มก. ↑1% ↑4%

ตัวแทนโรคหัวใจและหลอดเลือด

ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ (25 มก.) 50 มก. ↑7% ↓1%
บูเมทาไนด์ (1 มก.) 10 มก. วันละครั้ง

เป็นเวลา 7 วัน
↑5% ↑8%

วาซาซานแทน (320 มก.) 20 มก. ↑2% ↓12%
ซิมวาสแตติน (40 มก.) 20 มก. ↓1% ↓2%

สารต้านการติดเชื้อ
Rifampin (600 มก. วันละครั้งสําหรับ 10 มก. ↓22% ↓7%
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ยาร่วม
(สูตรการให้ยา)*

ดาพากลิโฟลซิน
(สูตรการใหย้า)*

ดาพากลิโฟลซิน

เปลี่ยน†ในAUC‡ เปลี่ยน†ในCmax

ไม่มกีารปรับขนาดยาที่จําเป็นสําหรับสิ่งต่อไปนี้:
6 วัน)

สารต้านการอักเสบที่ไมใ่ชส่เตียรอยด์
Mefenamic Acid (ขนาดบรรจุ 500 
มก. ตามด้วย 14 ขนาด 250 มก. ทุก 
6 ชั่วโมง)

10 มก. ↑51% ↑13%

* ครั้งเดียวเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น †
เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง (มี/ไม่มยีาร่วมและไม่มกีารเปลี่ยนแปลง = 0%); ↑ และ ↓ ระบุการเปิดรับแสงทีเ่พิ่มขึ้นและลดลง
ตามลําดับ

AUC = AUC(INF) สําหรับยาทีใ่ห้ครั้งเดียว และ AUC = AUC(TAU) สําหรับยาที่จ่ายหลายขนาด‡

ผลของดาพากลิโฟลซินต่อยาอื่นๆ

ตารางที่ 10 แสดงผลของดาพากลิโฟลซินต่อยาที่ใชร้่วมกับยาอื่น Dapagliflozin ไม่มีผลต่อเภสัชจลนศาสตรข์องยาร่วม

ตารางที่ 10: ผลของ Dapagliflozin ต่อการรับสัมผัสทางระบบของยาร่วม

ยาร่วม
(สูตรการให้ยา)*

ดาพากลิโฟลซิน
(สูตรการให้ยา)*

ยาร่วม
เปลี่ยน†ในAUC‡ เปลี่ยน†ในCmax

ไม่มีการปรับขนาดยาทีจ่ําเป็นสําหรับสิ่งต่อไปนี้:
ยาต้านเบาหวานในช่องปาก

เมตฟอร์มนิ (1000 มก.) 20 มก. 0% ↓5%
พิโอกลิตาโซน (45 มก.) 50 มก. 0% ↓7%
ซิตากลิปติน (100 มก.) 20 มก. ↑1% ↓11%
ไกลเมพิไรด์ (4 มก.) 20 มก. ↑13% ↑4%

ตัวแทนโรคหัวใจและหลอดเลือด

ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ (25 มก.) 50 มก. ↓1% ↓5%
บูเมทาไนด์ (1 มก.) 10 มก. วันละครั้ง

เป็นเวลา 7 วัน
↑13% ↑13%

วาซาซานแทน (320 มก.) 20 มก. ↑5% ↓6%
ซิมวาสแตติน (40 มก.) 20 มก. ↑19% ↓6%
ดิจอกซิน (0.25 มก.) ขนาดบรรจุ 20 มก. จาก

นั้น 10 มก. วันละครั้ง
เป็นเวลา 7 วัน

0% ↓1%

วาร์ฟาริน (25 มก.) ขนาดบรรจุ 20 มก. จาก
นั้น 10 มก. วันละครั้ง

เป็นเวลา 7 วัน
เอส-วาร์ฟาริน
อาร์-วาร์ฟาริน

↑3%
↑6%

↑7%
↑8%

* ครั้งเดียวเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
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† เปอร์เซ็นตก์ารเปลี่ยนแปลง (ม/ีไม่มียาร่วมและไม่มกีารเปลี่ยนแปลง = 0%); ↑ และ ↓ ระบุการเปิดรับแสงที่เพิ่มขึ้นและลดลง
ตามลําดับ

AUC = AUC(INF) สําหรับยาที่ให้ครั้งเดียว และ AUC = AUC(TAU) สําหรับยาทีจ่่ายหลายขนาด‡

13. พิษวิทยาที่ไม่ใช่ทางคลินิก

13.1 การก่อมะเร็ง การกลายพันธุ์ การด้อยค่าของภาวะเจริญพันธุ์ 
XIGDUO XR

ไม่มีการศึกษาในสัตวท์ดลองกับ XIGDUO XR เพื่อประเมินการก่อมะเร็ง การกลายพันธุ์ หรือการด้อยค่าของภาวะ
เจริญพันธุ์ ข้อมูลต่อไปนีอ้้างอิงจากผลการศึกษาที่มีดาพากลิโฟลซินและเมตฟอร์มินเป็นรายบุคคล

ดาพากลิโฟลซิน

Dapagliflozin ไม่ก่อให้เกิดเนื้องอกในหนูหรือหนูไม่ว่าจะขนาดใดก็ตามที่ได้รับการประเมินในการศึกษาการก่อมะเร็งในระยะเวลา 
2 ปี ปริมาณยาทางปากในหนูทดลองประกอบด้วย 5, 15 และ 40 มก./กก./วัน ในเพศชาย และ 2, 10 และ 20 มก./กก./วัน ใน
เพศหญิง และขนาดรับประทานในหนูแรทคือ 0.5, 2 และ 10 มก./กก./ วันสําหรับทั้งชายและหญิง ปริมาณสูงสุดที่ประเมินในหนู
ทดลองคือประมาณ 72 ครั้ง (เพศชาย) และ 105 เท่า (ในเพศหญิง) ของขนาดยาทางคลินิกที่ 10 มก./วัน ขึ้นอยู่กับการได้รับ 
AUC ในหนูทดลอง ปริมาณสูงสุดคือประมาณ 131 เท่า (เพศชาย) และ 186 เท่า (ในเพศหญิง) ของขนาดยาทางคลินิกที่ 10 มก
./วัน ตามการได้รับ AUC

Dapagliflozin มีค่าเป็นลบในการทดสอบการกลายพันธุข์อง Ames และมีผลบวกในชุดของการทดสอบ clastogenicity 
ในหลอดทดลอง เมื่อมีการกระตุ้น S9 และที่ความเข้มข้น ≥100 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร Dapagliflozin มีผลเสียต่อการเกิด 
clastogenicity ในชุดการศึกษา ใน vivo ทีป่ระเมินไมโครนิวเคลียสหรือการซ่อมแซม DNA ในหนทูี่ได้รับสารคูณ > 2100 
เท่าของขนาดยาทางคลินิก

ไม่มีสัญญาณการก่อมะเร็งหรือการกลายพันธุ์ในการศึกษาในสัตว์ทดลอง ซึ่งบ่งชี้ว่าดาพากลิโฟลซินไมไ่ด้แสดงถึงความ
เสี่ยงต่อพันธุกรรมของมนุษย์

Dapagliflozin ไม่มีผลต่อการผสมพันธุ์ ภาวะเจริญพันธุ์ หรือการพัฒนาของตัวอ่อนในระยะแรกในหนูเพศผู้หรือเพศเมียที่
ได้รับการรักษาทีป่ริมาณรังสี ≤1708 และ 998 เท่าของปริมาณสูงสุดทีแ่นะนําในมนุษย์ในเพศชายและเพศหญิงตามลําดับ

เมตฟอร์มินไฮโดรคลอไรด์

มกีารศึกษาการก่อมะเร็งในระยะยาวในหนแูรท (ระยะเวลาการให้ยา 104 สัปดาห์) และหนู (ระยะเวลาการให้ยา 91 สัปดาห์) ที่
ขนาดยาสูงสุด 900 และ 1500 มก./กก./วัน ตามลําดับ ปริมาณเหล่านี้มีค่าประมาณ 4 เท่าของ MRHD ที่ 2,000 มก. โดย
อิงจากการเปรียบเทียบพื้นที่ผิวกาย ไมพ่บหลักฐานการก่อมะเร็งด้วยเมตฟอร์มินในหนูตัวผู้หรือตัวเมีย ในทํานองเดียวกัน 
ไม่มีศักยภาพในการเกิดเนื้องอกทีส่ังเกตไดจ้ากเมตฟอร์มินในหนูเพศผู้ อย่างไรก็ตาม มีอุบัตกิารณข์องติ่งเนื้อมดลูกที่เป็น
พิษเป็นภัยเพิ่มขึ้นในหนูเพศเมียทีร่ักษาด้วย 900 มก./กก./วัน

ไม่มีหลักฐานของศักยภาพในการกลายพันธุ์ของเมตฟอร์มินในการทดสอบในหลอดทดลองต่อไปนี:้ การทดสอบแบบเอมส์ (S. typhimurium
) การทดสอบการกลายพันธุ์ของยีน (เซลล์มะเร็งต่อมนํ้าเหลืองของเมาส์) หรือการทดสอบความผิดปกตขิองโครโมโซม (เซลล์ลมิโฟไซต์ของ
มนุษย์) ผลลัพธ์ในการทดสอบไมโครนิวเคลียสของเมาสใ์นร่างกายก็มีผลลบเช่นกัน
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การเจริญพันธุ์ของหนูเพศผู้หรือเพศเมียไม่ได้รับผลกระทบจากเมตฟอร์มินเมื่อให้ในขนาดสูงถึง 600 มก./กก./วัน 
ซึ่งเท่ากับ MRHD ประมาณ 3 เท่าจากการเปรียบเทียบพื้นทีผ่ิวกาย

14. การศึกษาทางคลินิก

ไม่มีการศึกษาประสิทธิภาพทางคลินิกที่ดําเนินการกับยาเม็ดผสม XIGDUO XR เพื่อแสดงลักษณะพิเศษของผลกระทบต่อ
การลด HbA1c XIGDUO XR ไดร้ับการพิจารณาว่ามีชีวสมมูลกับยาดาพากลิโฟลซินและเมตฟอร์มิน ไฮโดรคลอไรด์แบบ
ขยาย (XR) ที่ใช้ยาร่วมกัน [ดูเภสัชวิทยาคลินิก (12.3)]. ไมไ่ด้มีการศึกษาการดูดซึมสัมพัทธร์ะหว่าง XIGDUO XR กับยาดา
พากลิโฟลซินที่ใชร้่วมกับยาและเมตฟอร์มนิไฮโดรคลอไรดแ์บบทันที (IR) ยาเม็ด metformin hydrochloride XR และยา
เม็ด metformin hydrochloride IR มีระดับการดูดซึมทีใ่กล้เคียงกัน (วัดโดย AUC) ในขณะทีร่ะดับสูงสุดของยาเม็ด XR 
ในพลาสมาจะตํ่ากว่ายาเม็ด IR ประมาณ 20% ในขนาดเดียวกัน

ดาพากลิโฟลซินและเมตฟอร์มิน XR ร่วมกันได้รับการศึกษาในผู้ป่วยทีร่ักษาแบบไร้เดียงสาซึ่งควบคุมอาหารและการออก
กําลังกายเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ การใชย้าดาพากลิโฟลซินและเมตฟอร์มิน IR หรือ XR ร่วมกันได้รับการศึกษาในผู้
ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมเมตฟอร์มนิไม่เพียงพอ และเปรียบเทียบกับซัลโฟนลิยูเรีย (ไกลพซิไิซด์) ร่วมกับเมตฟอร์มิ
น การรักษาด้วยดาพากลิโฟลซินร่วมกับเมตฟอร์มนิในทุกขนาดยาทําให้ HbA1c และระดับนํ้าตาลกลูโคสในพลาสมาหลัง
การอดอาหารดีขึ้นอย่างมนีัยสําคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอกร่วมกับเมตฟอร์มิน (การรักษาครั้งแรกหรือการ
รักษาเสริม) การลดลงของ HbA1c ถูกพบในกลุ่มย่อยต่างๆ ซึ่งรวมถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ ระยะเวลาของโรค และค่าดัชนี
มวลกายทีก่ารตรวจวัดพื้นฐาน

14.1 การบําบัดแบบผสมผสานเบื้องต้นกับเมตฟอร์มิน Extended-Release

ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมโดยไมไ่ด้รับการบําบัดทั้งหมด 1241 ราย (HbA1c ≥7.5% และ ≤12%) เข้าร่วมในการ
ศึกษาที่ควบคุมโดยกลุ่มควบคุม 24 สัปดาห์ 2 เรื่องเพื่อประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการรักษาเบื้องต้นด้วย
ดาพากลิโฟลซิน 5 มก. หรือ 10 มก. ร่วมกับสูตรเมตฟอร์มิน XR

ในการศึกษา 1 ฉบับ ผู้ป่วย 638 รายได้รับการสุ่มให้เป็น 1 ใน 3 กลุ่มทีไ่ด้รับการรักษาด้วยยาตามระยะเวลานํา 1 สัปดาห:์ ดาพากลิโฟล
ซิน 10 มก. ร่วมกับเมตฟอร์มิน XR (มากถึง 2,000 มก./วัน), ดาพากลิโฟลซิน 10 มก. ร่วมกับยาหลอก หรือเมตฟอร์มิน XR (เพิ่มขึ้น 
ถึง 2000 มก./วัน) บวกกับยาหลอก ขนาดยาเมตฟอร์มิน XR ถูกปรับเพิ่มทุกสัปดาหโ์ดยเพิ่มขึ้นทีละ 500 มก. ตามที่ยอมรับได้ โดยมี
ขนาดยาเฉลี่ยที่ทําได้ 2,000 มก.

การรักษาร่วมกันของดาพากลิโฟลซิน 10 มก. ร่วมกับเมตฟอร์มิน XR ให้การปรับปรุงที่มีนัยสําคัญทางสถิติใน 
HbA1c และ FPG เมื่อเทียบกับการรักษาเดี่ยวและการลดนํ้าหนักตัวทีม่นีัยสําคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับเมตฟอร์มิน 
XR เพียงอย่างเดียว (ดูตารางที่ 11 และรูปที่ 2) Dapagliflozin 10 มก. เป็นยาเดี่ยวยังให้การปรับปรุงทีม่นีัย
สําคัญทางสถิติใน FPG และการลดนํ้าหนักตัวที่มีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับเมตฟอร์มินเพียงอย่างเดียว 
และไม่ด้อยกว่าเมตฟอร์มิน XR ยาเดี่ยวในการลด HbA1c
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ตารางที่ 11: ผลลัพธ์ในสัปดาห์ที่ 24 (LCOF*) ในการศึกษาทีค่วบคุมโดย Active-Controlled ของ Dapagliflozin Initial 
Combination Therapy กับ Metformin XR

พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ ดาพากลิโฟลซิน
10 มก.

+
เมตฟอร์มิน XR

ดาพากลิโฟลซิน
10 มก.

เมตฟอร์มนิ
XR

N=211† N=219† N=208†

HbA1c (%)
พื้นฐาน (ค่าเฉลี่ย) 9.1 9.0 9.0
เปลี่ยนจากเส้นฐาน (ค่าเฉลี่ยที่ปรับแล้ว‡) − 2.0 − 1.5 − 1.4

ความแตกต่างจากดาพากลิโฟลซิน (ค่าเฉลี่ยที่ปรับแล้ว‡) 
(95% CI)

− 0.5§

(−0.7, −0.3)
ความแตกต่างจากเมตฟอร์มิน XR (ค่าเฉลี่ยที่ปรับ
แล้ว‡)
(95% CI)

− 0.5§

(−0.8, −0.3)
0.0¶

(-0.2, 0.2)

เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยที่บรรลุ HbA1c <7% ที่ปรับแล้ว
สําหรับการตรวจวัดพื้นฐาน

46.6% 31.7% 35.2%

เอฟพีจี (มก./ดล.)

พื้นฐาน (ค่าเฉลี่ย) 189.6 197.5 189.9

เปลี่ยนจากเส้นฐาน (ค่าเฉลี่ยทีป่รับแล้ว‡) − 60.4 − 46.4 − 34.8

ความแตกต่างจากดาพากลิโฟลซิน (ค่าเฉลี่ยที่ปรับแล้ว‡) 
(95% CI)

− 13.9§

(−20.9, −7.0)
ความแตกต่างจากเมตฟอร์มิน XR (ค่าเฉลี่ยที่ปรับ
แล้ว‡)
(95% CI)

− 25.5§

(−32.6, −18.5)
− 11.6#

(-18.6, −4.6)

นํ้าหนักตัว (กก.)
พื้นฐาน (ค่าเฉลี่ย) 88.6 88.5 87.2
เปลี่ยนจากเส้นฐาน (ค่าเฉลี่ยที่ปรับแล้ว‡) − 3.3 − 2.7 − 1.4

ความแตกต่างจากเมตฟอร์มิน XR (ค่าเฉลี่ยที่ปรับ
แล้ว‡)
(95% CI)

− 2.0§

(−2.6, −1.3)
− 1.4§

(−2.0, −0.7)

* LOCF: การสังเกตครั้งสุดท้าย (ก่อนการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับการช่วยเหลือ) ดําเนินการต่อไป †

‡
§
¶
# p-value <0.05.

ผู้ป่วยสุ่มทั้งหมดที่รับประทานยาที่ใชใ้นการศึกษาแบบปกปิดทั้งสองด้านอย่างน้อยหนึ่งโด๊สในช่วงระยะเวลาสั้นๆ สําหรับคนตาบอดสองชั้น 
กําลังสองน้อยที่สุดหมายถึงปรับค่าพื้นฐานแล้ว
ค่า p <0.0001
Noninferior เทียบกับเมตฟอร์มิน XR
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รูปที่ 2: การเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยที่ปรับแล้วจากค่าพื้นฐานเมื่อเวลาผ่านไปใน HbA1c (%) ในการศึกษาทีค่วบคุมโดย Active-
Controlled 24 สัปดาห์ของ Dapagliflozin Initial Combination Therapy กับ Metformin XR

ในการศึกษาครั้งที่สอง ผู้ป่วย 603 รายได้รับการสุ่มให้เป็น 1 ใน 3 กลุ่มการรักษาตามระยะเวลานํา 1 สัปดาห์ ได้แก่ ดาพากลิโฟล
ซิน 5 มก. ร่วมกับเมตฟอร์มิน XR (มากถึง 2,000 มก./วัน), ดาพากลิโฟลซิน 5 มก. ร่วมกับยาหลอก หรือเมตฟอร์มิน XR ( มาก
ถึง 2000 มก./วัน) บวกกับยาหลอก ขนาดยาเมตฟอร์มิน XR ถูกปรับเพิ่มทุกสัปดาห์โดยเพิ่มขึ้นทีละ 500 มก. ตามที่ยอมรับได้ 
โดยมขีนาดยาเฉลี่ยที่ทําได้ 2,000 มก.

การรักษาร่วมกันของดาพากลิโฟลซิน 5 มก. ร่วมกับเมตฟอร์มิน XR ให้การปรับปรุงที่มีนัยสําคัญทางสถิติใน 
HbA1c และ FPG เมื่อเทียบกับการรักษาเดี่ยวและการลดนํ้าหนักตัวทีม่ีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับเมตฟอร์มิน 
XR เพียงอย่างเดียว (ดูตารางที่ 12)
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ตารางที่ 12: ผลลัพธ์ในสัปดาห์ที่ 24 (LOCF*) ในการศึกษาทีค่วบคุมโดย Active-Controlled ของ Dapagliflozin Initial 
Combination Therapy กับ Metformin XR

พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ ดาพากลิโฟลซิน
5 มก.

+
เมตฟอร์มิน XR

ดาพากลิโฟลซิน
5 มก.

เมตฟอร์มิน XR

N=194† N=203† N=201†

HbA1c (%)
พื้นฐาน (ค่าเฉลี่ย) 9.2 9.1 9.1
เปลี่ยนจากเส้นฐาน (ค่าเฉลี่ยที่ปรับแล้ว‡) − 2.1 − 1.2 − 1.4

ความแตกต่างจากดาพากลิโฟลซิน (ค่าเฉลี่ยที่ปรับแล้ว‡) 
(95% CI)

− 0.9§

(−1.1, -0.6)
ความแตกต่างจากเมตฟอร์มิน XR (ค่าเฉลี่ยทีป่รับ
แล้ว‡)
(95% CI)

− 0.7§

(−0.9, −0.5)

เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยที่บรรลุ HbA1c <7% ทีป่รับแล้ว
สําหรับการตรวจวัดพื้นฐาน

52.4%¶ 22.5% 34.6%

เอฟพีจี (มก./ดล.)

พื้นฐาน (ค่าเฉลี่ย) 193.4 190.8 196.7
เปลี่ยนจากเส้นฐาน (ค่าเฉลี่ยที่ปรับแล้ว‡)̀ − 61.0 − 42.0 − 33.6
ความแตกต่างจากดาพากลิโฟลซิน (ค่าเฉลี่ยที่ปรับแล้ว‡) 
(95% CI)

− 19.1§

(-26.7, -11.4)
ความแตกต่างจากเมตฟอร์มิน XR (ค่าเฉลี่ยทีป่รับ
แล้ว‡)
(95% CI)

− 27.5§

(−35.1, −19.8)

นํ้าหนักตัว (กก.)
พื้นฐาน (ค่าเฉลี่ย) 84.2 86.2 85.8
เปลี่ยนจากเส้นฐาน (ค่าเฉลี่ยที่ปรับแล้ว‡) − 2.7 − 2.6 − 1.3

ความแตกต่างจากเมตฟอร์มิน XR (ค่าเฉลี่ยทีป่รับ
แล้ว‡)
(95% CI)

− 1.4§

(−2.0, −0.7)

* LOCF: การสังเกตครั้งสุดท้าย (ก่อนการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับการช่วยเหลือ) ดําเนินการต่อไป †

‡
§
¶

ผู้ป่วยสุ่มทั้งหมดที่รับประทานยาที่ใชใ้นการศึกษาแบบปกปิดทั้งสองด้านอย่างน้อยหนึ่งโด๊สในช่วงระยะเวลาสั้นๆ สําหรับคนตาบอดสองชั้น 
กําลังสองน้อยที่สุดหมายถึงปรับค่าพื้นฐานแล้ว
ค่า p <0.0001
ค่า p <0.05

14.2 ส่วนเสริมของเมตฟอร์มนิทันททีี่วางจําหน่าย
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จํานวน 546 รายทีม่ีการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไม่เพียงพอ (HbA1c ≥7% และ ≤10%) เข้า
ร่วมในการศึกษาทีค่วบคุมด้วยยาหลอกเป็นเวลา 24 สัปดาห์เพื่อประเมินดาพากลิโฟลซินร่วมกับเมตฟอร์มิน ผู้ป่วยทีไ่ด้รับ
เมตฟอร์มินในขนาดยาอย่างน้อย 1500 มก./วัน ได้รับการสุ่มตัวอย่างหลังจากเสร็จสิ้นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ตาบอดคนเดียว 
และยาหลอก ผูป้่วยทีเ่ข้าเกณฑ์จะไดร้ับการสุ่มเลือกให้ใช้ยาดาพากลิโฟลซิน 5 มก., ดาพากลิโฟลซิน 10 มก. หรือยาหลอก
ร่วมกับยาเมตฟอร์มนิในปัจจุบัน
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ในการรักษาเสริมของเมตฟอร์มิน ดาพากลิโฟลซิน 10 มก. ให้การปรับปรุงที่มีนัยสําคัญทางสถิติใน HbA1c และ FPG และ
การลดนํ้าหนักตัวที่มีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับยาหลอกในสัปดาห์ที่ 24 (ดูตารางที่ 13 และรูปที่ 3) อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05 สําหรับทั้งสองขนาด) ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงจากค่าพื้นฐานในความดันโลหิตซสิโตลกิที่สัมพันธ์กับยา
หลอกร่วมกับเมตฟอร์มนิเท่ากับ −4.5 mmHg และ −5.3 mmHg กับดาพากลิโฟลซิน 5 มก. และ 10 มก. บวกเมตฟอร์มิ
น ตามลําดับ

ตารางที่ 13: ผลลัพธ์ของ 24 สัปดาห์ (LOCF*) การศึกษาที่ควบคุมด้วยยาหลอกของดาพากลิโฟลซินในยา
เสริมร่วมกับเมตฟอร์มนิ

พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ ดาพากลิโฟลซิน 10 มก.
+

เมตฟอร์มิน
N=135†

ดาพากลิโฟลซิน 5 มก.
+

เมตฟอร์มิน
N=137†

ยาหลอก
+

เมตฟอร์มนิ
N=137†

HbA1c (%)
พื้นฐาน (ค่าเฉลี่ย) 7.9 8.2 8.1
เปลี่ยนจากเส้นฐาน (ค่าเฉลี่ยทีป่รับแล้ว‡) − 0.8 − 0.7 − 0.3

ความแตกต่างจากยาหลอก (ค่าเฉลี่ยทีป่รับแล้ว‡) 
(95% CI)

− 0.5§

(−0.7, −0.3)
− 0.4§

(−0.6, −0.2)
เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยที่บรรลุ HbA1c <7% ที่ปรับแล้ว
สําหรับการตรวจวัดพื้นฐาน

40.6%¶ 37.5%¶ 25.9%

เอฟพีจี (มก./ดล.)

พื้นฐาน (ค่าเฉลี่ย) 156.0 169.2 165.6
เปลี่ยนจากการตรวจวัดพื้นฐานในสัปดาหท์ี่ 24 (ค่า
เฉลี่ยที่ปรับปรุงแล้ว‡)

− 23.5 − 21.5 − 6.0

ความแตกต่างจากยาหลอก (ค่าเฉลี่ยทีป่รับแล้ว‡) 
(95% CI)

− 17.5§

(−25.0, −10.0)
− 15.5§

(−22.9, −8.1)
เปลี่ยนจากการตรวจวัดพื้นฐานในสัปดาหท์ี่ 1 (
ค่าเฉลี่ยที่ปรับแล้ว‡)

− 16.5§

(N=115)
− 12.0§

(N=121)
1.2

(N=126)
นํ้าหนักตัว (กก.)

พื้นฐาน (ค่าเฉลี่ย) 86.3 84.7 87.7
เปลี่ยนจากเส้นฐาน (ค่าเฉลี่ยทีป่รับแล้ว‡) − 2.9 − 3.0 − 0.9

ความแตกต่างจากยาหลอก (ค่าเฉลี่ยทีป่รับแล้ว‡) 
(95% CI)

− 2.0§

(−2.6, −1.3)
− 2.2§

(−2.8, −1.5)
* LOCF: การสังเกตครั้งสุดท้าย (ก่อนการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับการช่วยเหลือ) ดําเนินการต่อไป †

‡
§
¶

ผู้ป่วยสุ่มทั้งหมดที่รับประทานยาที่ใชใ้นการศึกษาแบบปกปิดทั้งสองด้านอย่างน้อยหนึ่งโด๊สในช่วงระยะเวลาสั้นๆ สําหรับคนตาบอดสองชั้น 
กําลังสองน้อยที่สุดหมายถึงปรับค่าพื้นฐานแล้ว
p-value <0.00001 เทียบกับยาหลอก + เมตฟอร์มิน p-
value <0.05 เทียบกับยาหลอก + เมตฟอร์มิน
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รูปที่ 3: การเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยที่ปรับแล้วจากค่าพื้นฐานเมื่อเวลาผ่านไปใน HbA1c (%) ในการศึกษา 
Dapagliflozin ที่ควบคุมด้วยยาหลอก 24 สัปดาห์ร่วมกับเมตฟอร์มนิ

0 4 8 12 16

สัปดาหก์ารศึกษา

20 24 24(ลอฟ)

PLACEBO + เมตฟอร์มิน
ดาพากลิฟโลซิน 10 มก. + เมตฟอร์มิน

กราฟด้านซ้าย: ค่าสําหรับการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยทีป่รับแล้วจากค่าพื้นฐานตามแบบจําลองการวัดซํ้าตามยาว ซึ่งรวมถึงกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มที่เสร็จสิ้นช่วงระยะสั้นด้วย
ค่า HbA1C ทั้งค่าพื้นฐานและค่า HbA1C ในสัปดาห์ที่ 24 โดยไม่มีการช่วยเหลือ กราฟด้านขวาสําหรับสัปดาห์ที่ 24 (LOCF): ค่าสําหรับการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยที่ปรับ
แล้วจากค่าพื้นฐานและ 95% CI ตามแบบจําลอง ANCOVA ซึ่งรวมถึงกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มทีม่กีารตรวจวัดพื้นฐานและค่า HbA1c หลังการตรวจวัดพื้นฐานอย่างน้อยห
นึ่งรายการก่อนการช่วยเหลือ

14.3 ส่วนเสริมการศึกษาที่ควบคุมด้วย Glipizide ที่ใช้งานอยู่กับ Metformin ปล่อยทันที

ผู้ป่วยทั้งหมด 816 รายทีเ่ป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ทีม่ีการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไม่เพียงพอ (HbA1c > 6.5% และ ≤10%) ได้รับการ
สุ่มตัวอย่างในการศึกษาแบบไม่ด้อยกว่าที่ควบคุมด้วย glipizide ระยะเวลา 52 สัปดาห์ เพื่อประเมินดาพากลิโฟลซนิเป็นยาเสริมสําหรับ
เมตฟอร์มิน ผูป้่วยที่ได้รับเมตฟอร์มินในขนาดอย่างน้อย 1500 มก./วัน ได้รับการสุ่มตัวอย่างตามระยะเวลา 2 สัปดาหข์องยาหลอกทีน่ํา
ยา glipizide หรือ dapagliflozin (5 หรือ 2.5 มก. ตามลําดับ) และได้รับการปรับไตเตรทในช่วง 18 สัปดาหเ์พื่อใหม้ีผลระดับนํ้าตาลใน
เลือดทีเ่หมาะสมที่สุด ( FPG <110 มก./เดซิลิตร, <6.1 มิลลิโมล/ลิตร) หรือถึงระดับขนาดยาสูงสุด (สูงถึง glipizide 20 มก. และดาพา
กลิโฟลซิน 10 มก.) ตามที่ผู้ป่วยยอมรับได้ หลังจากนั้น ขนาดยาถูกรักษาให้คงที่ ยกเว้น downtitration เพื่อป้องกันภาวะนํ้าตาลใน
เลือดตํ่า

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการไทเทรต 87% ของผู้ป่วยทีไ่ด้รับดาพากลิโฟลซินได้รับการปรับขนาดให้เป็นขนาดยาสูงสุดในการศึกษา 
(10 มก.) เทียบกับ 73% ทีไ่ด้รับการรักษาด้วยกลิพิไซด์ (20 มก.) การรักษาด้วยดาพากลิโฟลซนิทําให้ค่า HbA1c ลดลงจาก
ระดับพื้นฐานในสัปดาหท์ี่ 52 ทีใ่กล้เคียงกัน เมื่อเทียบกับ glipizide ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่ด้อยกว่า (ดตูารางที่ 14) การ
รักษาด้วย Dapagliflozin ทําใหน้ํ้าหนักตัวลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติจากการตรวจวัดพื้นฐานในสัปดาห์ที่ 52 เมื่อ
เทียบกับการเพิ่มนํ้าหนักตัวเฉลี่ยในกลุ่ม glipizide ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.0001) จากค่าพื้น
ฐานในความดันโลหิตซิสโตลกิที่สัมพันธ์กับ glipizide ร่วมกับเมตฟอร์มินคือ −5.0 mmHg เมื่อใชด้าพากลิโฟลซินร่วมกับ
เมตฟอร์มิน
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ตารางที่ 14: ผลลัพธ์ในสัปดาห์ที่ 52 (LOCF*) ในการศึกษาที่ควบคุมโดย Active เปรียบเทียบ Dapagliflozin กับ 
Glipizide เป็นส่วนเสริมกับ Metformin

พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ ดาพากลิโฟลซิน
+

เมตฟอร์มิน
N=400†

Glipizide
+

เมตฟอร์มิน
N=401†

HbA1c (%)
พื้นฐาน (ค่าเฉลี่ย) 7.7 7.7
เปลี่ยนจากเส้นฐาน (ค่าเฉลี่ยทีป่รับแล้ว‡) − 0.5 − 0.5

ความแตกต่างจาก glipizide + metformin (
ค่าเฉลี่ยที่ปรับแล้ว‡) (95% CI)

0.0§
(-0.1, 0.1)

นํ้าหนักตัว (กก.)
พื้นฐาน (ค่าเฉลี่ย) 88.4 87.6
เปลี่ยนจากเส้นฐาน (ค่าเฉลี่ยทีป่รับแล้ว‡) − 3.2 1.4
ความแตกต่างจาก glipizide + metformin (
ค่าเฉลี่ยที่ปรับแล้ว‡) (95% CI)

− 4.7¶

(−5.1, −4.2)

* LOCF: การสังเกตครั้งสุดท้ายดําเนินต่อไป †

‡
§
¶

ผู้ป่วยที่สุ่มตัวอย่างและได้รับการรักษาด้วยการตรวจวัดพื้นฐานและการวัดประสิทธิภาพหลังการตรวจวัดพื้นฐานอย่างน้อย 1 
รายการ กําลังสองน้อยที่สุดหมายถึงปรับค่าพื้นฐานแล้ว
ไม่ด้อยกว่า glipizide + เมตฟอร์มิน ค่า 
p <0.0001

16. วิธีการจัดหา/จัดเก็บและจัดการ

วิธีการจัดหา

XIGDUO®ยาเม็ด XR (dapagliflozin และ metformin HCl Extended-release) มีเครื่องหมายที่ด้านหนึ่ง เป็น
ด้านธรรมดาทีด่้านหลัง และมีอยู่ในจุดแข็งและบรรจุภัณฑท์ีแ่สดงไว้ในตารางที่ 15

ตารางที่ 15: การนําเสนอแท็บเล็ต XIGDUO XR

ความแรงของแท็บเล็ต เคลือบฟิล์ม
ยาเม็ด

ส/ีรูปร่าง

ยาเม็ด
เครื่องหมาย

ขนาดบรรจุ รหัส NDC

2.5/1000 มก. สนีํ้าตาลอ่อนถึง
สีนํ้าตาล, เหลี่ยมสองด้าน,

รูปไข่

"1074" และ "2.5/1000"
แกะลายด้านหนึ่งและด้าน
หลังเรียบ

ขวด 60 0310-6225-60

5/500 มก. สสี้ม, เหลี่ยมสองด้าน,
รูปแคปซูล

"1070" และ "5/500"
แกะลายด้านหนึ่งและด้าน
หลังเรียบ

ขวด 30
ขวด500

0310-6250-30
0310-6250-50

5/1000 มก. ชมพถูึงชมพเูข้ม,
biconvex, วงรี-

รูปร่าง

"1071" และ "5/1000"
แกะลายด้านหนึ่งและด้าน
หลังเรียบ

ขวด 30
ขวด 60
ขวด90

ขวด 400

0310-6260-30
0310-6260-60
0310-6260-90
0310-6260-40
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ความแรงของแท็บเล็ต เคลือบฟิล์ม
ยาเม็ด

ส/ีรูปร่าง

ยาเม็ด
เครื่องหมาย

ขนาดบรรจุ รหัส NDC

10/500 มก. ชมพู, เหลี่ยมสองด้าน,
รูปแคปซูล

"1072" และ "10/500"
แกะลายด้านหนึ่งและด้าน
หลังเรียบ

ขวด 30
ขวด500

0310-6270-30
0310-6270-50

10/1000 มก. เหลืองเข้ม
สีเหลือง, เหลี่ยมสองด้าน,

รูปไข่

"1073" และ "10/1000"
แกะลายด้านหนึ่งและด้าน
หลังเรียบ

ขวด 30
ขวด90

ขวด 400

0310-6280-30
0310-6280-90
0310-6280-40

การจัดเก็บและการจัดการ

เก็บที่อุณหภูมิ 20 ° C ถึง 25 ° C (68 ° F ถึง 77 ° F); ทัศนศึกษาอนุญาตระหว่าง 15 ° C ถึง 30 ° C (59 ° F และ 86 ° F) (ดู 
อุณหภูมิห้องที่ควบคุมโดย USP )

17. ข้อมูลการให้คําปรึกษาผูป้่วย

ดูฉลากผู้ป่วยที่ได้รับการอนุมัตจิาก FDA (คู่มือการใช้ยา)

คําแนะนํา

แนะนําให้ผูป้่วยอ่านคู่มือการใช้ยาก่อนเริ่มการรักษาด้วย XIGDUO XR และอ่านซํ้าทุกครั้งที่ต่ออายใุบสั่งยา

แจ้งผู้ป่วยเกี่ยวกับความเสี่ยงและผลประโยชน์ทีอ่าจเกิดขึ้นของ XIGDUO XR และรูปแบบการรักษาทางเลือก แจ้งผู้ป่วย
เกี่ยวกับความสําคัญของการปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหาร การออกกําลังกายเป็นประจํา การตรวจวัดระดับนํ้าตาลใน
เลือดเป็นระยะ และการทดสอบ HbA1c การรับรู้และการจัดการภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่าและภาวะนํ้าตาลในเลือดสูง และการ
ประเมินภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน แนะนําใหผู้้ป่วยไปพบแพทย์ทันทีในช่วงที่มีความเครียด เช่น มีไข้ บาดเจ็บ ติด
เชื้อ หรือผ่าตัด เนื่องจากข้อกําหนดด้านยาอาจเปลี่ยนแปลงได้

แจ้งผู้ป่วยว่าอุบัติการณ์ของภาวะนํ้าตาลในเลือดอาจเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่ม XIGDUO XR ลงในสารคัดหลั่งอินซูลิน (เช่น 
sulfonylurea) หรืออินซูลิน [ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.6)].

แนะนําใหผู้้ป่วยแจ้งผู้ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลของเธอทันทีหากเธอตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ จากข้อมูล
ของสัตว์ XIGDUO XR อาจทําใหท้ารกในครรภไ์ด้รับอันตรายในไตรมาสที่ 2 และ 3 ของการตั้งครรภ์

แนะนําใหผู้้ป่วยแจ้งผู้ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลของเธอทันทีหากเธอให้นมลูกหรือวางแผนที่จะให้นมลูก ไม่ทราบว่า 
XIGDUO XR ถูกขับออกมาในนํ้านมแม่หรือไม่ อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลของสัตว์ XIGDUO XR อาจเป็นอันตรายต่อทารก
ที่เข้ารับการเลี้ยง

แจ้งผู้ป่วยว่าอาการไม่พึงประสงคท์ี่พบบ่อยที่สุดทีเ่กี่ยวข้องกับการใช้ XIGDUO XR คือการติดเชื้อราที่อวัยวะเพศหญิง โรค
โพรงจมูกอักเสบ การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ท้องร่วง ปวดศีรษะ คลื่นไส้ และอาเจียน

แนะนําผูป้่วยว่าต้องกลืน XIGDUO XR ทั้งหมดและไม่บดหรือเคี้ยว และให้กําจัดส่วนผสมทีไ่ม่ออกฤทธิ์ในอุจจาระเป็นก้อน
ที่อ่อนนุ่มซึ่งอาจคล้ายกับยาเม็ดเดิม

แนะนําใหผู้้ป่วยใช้ XIGDUO XR ตามทีก่ําหนดเท่านั้น หากลืมรับประทานยา แนะนําให้ผู้ป่วยรับประทานทันททีี่นึกได้ เว้นแต่จะ
ใกลถ้ึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ซึ่งในกรณีนีผู้้ป่วยควรข้ามขนาดยาที่ลืมไปและรับประทานยาตามเวลาทีก่ําหนดในครั้งต่อไป 
แนะนําใหผู้้ป่วยอย่ารับประทาน XIGDUO XR 2 เม็ดในเวลาเดียวกัน เว้นแต่จะไดร้ับคําแนะนําจากผู้ให้บริการด้านการรักษา
พยาบาลของตนเป็นอย่างอื่น
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กรดแลคติก

แจ้งผู้ป่วยเกี่ยวกับความเสี่ยงของการเกิดกรดแลคติกเนื่องจากส่วนประกอบของเมตฟอร์มินและอาการและเงื่อนไขที่จูงใจ
ให้เกิดการพัฒนา [ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.1)]. แนะนําให้ผู้ป่วยหยุดใช้ XIGDUO XR ทันทแีละแจ้งให้ผู้ให้บริการด้าน
การรักษาพยาบาลทราบโดยทันที หากหายใจไม่ออกโดยไม่ไดอ้ธิบาย ปวดกล้ามเนื้อ อาการป่วย อาการง่วงซึมผิดปกติ เวียน
ศีรษะ หัวใจเต้นช้าหรือผิดปกติ รู้สึกหนาว (โดยเฉพาะที่แขนขา) หรือมอีาการไม่เฉพาะเจาะจงอื่นๆ อาการทางเดินอาหารเป็น
เรื่องปกตใินระหว่างการเริ่มการรักษาด้วยเมตฟอร์มิน และอาจเกิดขึ้นระหว่างการเริ่มต้นของการบําบัดด้วย XIGDUO XR; 
อย่างไรก็ตามควรแจ้งให้ผู้ป่วยปรึกษาแพทย์หากมีอาการทีไ่ม่สามารถอธิบายได้ แม้ว่าอาการทางเดินอาหารทีเ่กิดขึ้นหลังการ
รักษาเสถียรภาพจะไม่เกี่ยวข้องกับยา แต่ควรประเมินการเกิดขึ้นของอาการดังกล่าวเพื่อพิจารณาว่าอาจเกิดจากกรดแลคติ
กหรือโรคร้ายแรงอื่นๆ หรือไม่

ให้คําปรึกษาผู้ป่วยเกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปในขณะที่รับ XIGDUO XR [ดคูําเตือนและข้อควรระวัง (5.1)].

แจ้งผู้ป่วยเกี่ยวกับความสําคัญของการทดสอบการทํางานของไตและพารามิเตอรท์างโลหิตวิทยาเป็นประจําเมื่อได้รับการ
รักษาด้วย XIGDUO XR [ดูข้อห้าม (4)และคําเตือนและข้อควรระวัง (5.1)].

แนะนําใหผู้้ป่วยแจ้งแพทย์ของตนว่ากําลังใช้ XIGDUO XR ก่อนขั้นตอนการผ่าตัดหรือรังสีใดๆ เนื่องจากอาจจําเป็นต้อง
หยุด XIGDUO XR ชั่วคราวจนกว่าการทํางานของไตจะได้รับการยืนยันว่าเป็นปกติ [ดคูําเตือนและข้อควรระวัง (5.1)].

ความดันเลือดตํ่า

แจ้งผู้ป่วยว่าอาจเกิดความดันเลือดตํ่าตามอาการกับ XIGDUO XR และแนะนําให้ติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์หากพบ
อาการดังกล่าว [ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.2)]. แจ้งผู้ป่วยว่าภาวะขาดนํ้าอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อความดันเลือดตํ่าและ
การได้รับของเหลวทีเ่พียงพอ

Ketoacidosis

แจ้งให้ผูป้่วยทราบว่าภาวะกรดคีโตเป็นภาวะที่เป็นอันตรายถึงชีวิตอย่างร้ายแรง มีรายงานกรณีของ ketoacidosis ระหว่าง
การใช้ดาพากลิโฟลซิน แนะนําใหผู้้ป่วยตรวจคีโตน (เมื่อเป็นไปได)้ หากมีอาการทีส่อดคล้องกับภาวะกรดในเลือดสูง แม้ว่า
ระดับนํ้าตาลในเลือดจะไมสู่งก็ตาม หากมีอาการของกรดคีโตอะซิโดซิส (ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง เหนื่อยล้า และหายใจ
ลําบาก)เกิดขึ้น แนะนําให้ผู้ป่วยหยุด XIGDUO XR และปรึกษาแพทย์ทันที [ดคูําเตือนและข้อควรระวัง (5.3)].

อาการบาดเจ็บที่ไตเฉียบพลัน

แจ้งผู้ป่วยว่าไดร้ับรายงานการบาดเจ็บทีไ่ตเฉียบพลันระหว่างการใช้ดาพากลิโฟลซิน แนะนําให้ผู้ป่วยไปพบแพทยท์ันที หาก
มีการรับประทานน้อยลง (เนื่องจากการเจ็บป่วยเฉียบพลันหรือการอดอาหาร) หรือการสูญเสียของเหลวที่เพิ่มขึ้น (
เนื่องจากการอาเจียน ท้องร่วง หรือการสัมผัสความร้อนมากเกินไป) เนื่องจากอาจเหมาะสมที่จะยุติการใช้ XIGDUO XR 
ชั่วคราวใน การตั้งค่าเหล่านั้น [ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.4)].

การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะที่ร้ายแรง

แจ้งให้ผูป้่วยทราบถึงความเป็นไปได้ในการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะซึ่งอาจร้ายแรง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาการของการติดเชื้อ
ทางเดินปัสสาวะ แนะนําให้ไปพบแพทย์ทันทหีากมีอาการดังกล่าว [ดคูําเตือนและข้อควรระวัง (5.5)].

การติดเชื้อ Mycotic ที่อวัยวะเพศในเพศหญิง (เช่น Vulvovaginitis)
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แจ้งผู้ป่วยหญิงว่าอาจเกิดการติดเชื้อราในช่องคลอด และให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาการและอาการแสดงของการติดเชื้อราในช่อง
คลอด แนะนําทางเลือกในการรักษาและเมื่อใดควรปรึกษาแพทย์ [ดคูําเตือนและข้อควรระวัง (5.8)].

การติดเชื้อ Mycotic ที่อวัยวะเพศในเพศชาย (เช่น Balanitis)

แจ้งผู้ป่วยชายว่าอาจเกิดการติดเชื้อราทีอ่วัยวะเพศ (เช่น balanitis หรือ balanoposthitis) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วย
ที่มีประวัติก่อนหน้า ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาการและอาการแสดงของ balanitis และ balanoposthitis (ผื่นหรือรอยแดงของ
ลึงค์หรือหนังหุ้มปลายลึงค์ขององคชาต) แนะนําทางเลือกในการรักษาและเมื่อใดควรปรึกษาแพทย์ [ดคูําเตือนและข้อควร
ระวัง (5.8)].

ปฏิกิริยาภูมิไวเกิน

แจ้งผู้ป่วยว่าได้รับรายงานเกี่ยวกับปฏิกิริยาภูมิไวเกินอย่างร้ายแรง (เช่น ลมพิษและ angioedema) กับส่วนประกอบของ 
XIGDUO XR แนะนําใหผู้้ป่วยรายงานอาการหรืออาการแสดงใด ๆ ทีบ่่งบอกถึงอาการแพ้หรือ angioedema ทันที และ
อย่าใชย้าอีกจนกว่าจะได้ปรึกษาแพทย์ที่สั่งจ่ายยา

มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

แจ้งผู้ป่วยใหร้ายงานสัญญาณของภาวะเลือดออกในช่องท้องโดยทันทีหรืออาการอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับมะเร็งกระเพาะ
ปัสสาวะ

การทดสอบในห้องปฏิบัติการ

เนื่องจากกลไกการออกฤทธิข์องดาพากลิโฟลซิน ผู้ป่วยทีใ่ช้ XIGDUO XR จะตรวจนํ้าตาลกลูโคสในปัสสาวะเป็นบวก

GLUCOPHAGE®เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Merck Santé SAS ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Merck KGaA ของเมืองดาร์มสตัดท์ ประเทศ
เยอรมนี ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากบริษัท Bristol-Myers Squibb

ฟาร์ซกิา®เป็นเครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัท AstraZeneca

จัดจําหน่ายโดย:

AstraZeneca Pharmaceuticals LP

Wilmington, DE 19850
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คู่มือการใช้ยา
XIGDUO®XR (ZIG-DO-OH XR)

(dapagliflozin และ metformin HCL Extended release)
แท็บเล็ต

ข้อมูลที่สําคัญที่สุดที่ฉันควรรู้เกี่ยวกับ XIGDUO XR คืออะไร XIGDUO XR สามารถทําให้เกิด
ผลข้างเคียงที่ร้ายแรง ได้แก่ :
- กรดแลคติก. เมตฟอร์มิน ซึ่งเป็นหนึ่งในยาใน XIGDUO XR อาจทําให้เกิดภาวะทีห่ายากแต่ร้ายแรงที่เรียกว่ากรดแลคติก (การสะสมของกรดในเลือด) ซึ่งอาจ

ทําใหเ้สียชีวิตได้ กรดแลคติกเป็นเหตฉุุกเฉินทางการแพทย์และต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล

โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที หากคุณมีอาการใดๆ ต่อไปนี้ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของกรดแลคติก:
o
o
o
o
o
o
o
o

คุณรู้สึกหนาวในมือหรือเท้า คุณรู้สึกวิง
เวียนหรือมึนหัว
คุณมีอาการหัวใจเต้นช้าหรือผิดปกติ คุณรู้สึก
อ่อนแอหรือเหนื่อยมาก
คุณมีอาการปวดกล้ามเนื้อผิดปกติ (ไม่ปกต)ิ คุณ
หายใจลําบาก
คุณรู้สึกง่วงนอนผิดปกติหรือนอนหลับนานกว่าปกติ คุณมีอาการ
ปวดท้อง คลื่นไส้หรืออาเจียน

คนส่วนใหญ่ที่มีภาวะกรดแลคติกร่วมกับเมตฟอร์มินมีสิ่งอื่นทีเ่มื่อรวมกับการใช้เมตฟอร์มิน จะทําให้เกิดกรดแลกติก แจ้งแพทยห์ากคุณมีข้อใดข้อหนึ่งต่อ
ไปนี้ เพราะคุณมโีอกาสได้รับนํ้านมมากขึ้น
ภาวะเลือดเป็นกรดด้วย XIGDUO XR หากคุณ:

o มีปัญหาไตอย่างรุนแรงหรือไตของคุณได้รับผลกระทบจากการตรวจเอ็กซเ์รย์บางอย่างทีใ่ช้สีย้อมแบบฉีดมีปัญหาเกี่ยวกับตับ

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ่อยมากหรือดื่มแอลกอฮอล์มาก ๆ ในการดื่ม "การดื่มสุรา" ในระยะสั้น
ขาดนํ้า (สูญเสียของเหลวในร่างกายจํานวนมาก) กรณนีี้อาจเกิดขึ้นได้หากคุณมีไข้ อาเจียน หรือท้องร่วง ภาวะขาดนํ้าอาจเกิดขึ้นได้เมื่อคุณมีเหงื่อ
ออกมากกับกิจกรรมหรือออกกําลังกายและดื่มนํ้าไมเ่พียงพอ
มีการผ่าตัด
มอีาการหัวใจวาย ติดเชื้อรุนแรง หรือโรคหลอดเลือดสมอง

o
o
o

o
o

วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากรดแลคติกจากเมตฟอร์มินคือการแจ้งให้แพทยท์ราบหากคุณมีปัญหาใด ๆ ใน
รายการด้านบน แพทย์ของคุณอาจตัดสินใจหยุด XIGDUO XR ของคุณชั่วขณะหนึ่ง หากคุณมีสิ่งเหล่านี้ XIGDUO XR อาจมีผลข้าง
เคียงทีร่้ายแรงอื่นๆ ดู "ผลข้างเคียงทีเ่ป็นไปไดข้อง XIGDUO XR คืออะไร"

XIGDUO XR คืออะไร?
- XIGDUO XR มี 2 ยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์เรียกว่า dapagliflozin (FARXIGA) และ metformin HCl (GLUCOPHAGE) XIGDUO XR ใชร้่วมกับอาหารและ

การออกกําลังกายเพื่อปรับปรุงการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด (กลูโคส) ในผู้ใหญท่ี่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 เมื่อการรักษาด้วยดาพากลิโฟลซินหรือเมตฟอร์มนิไม่ได้
ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดของคุณ
XIGDUO XR ไม่เหมาะสําหรับผู้ทีเ่ป็นเบาหวานชนิดที่ 1
XIGDUO XR ไม่เหมาะสําหรับผู้ทีเ่ป็นเบาหวาน ketoacidosis (เพิ่มคีโตนในเลือดหรือปัสสาวะของคุณ) ไม่ทราบว่า 
XIGDUO XR ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปหีรือไม่

-
-
-

ใครไม่ควรใช้ XIGDUO XR? อย่าใช้ 
XIGDUO XR หากคุณ:
-
-

มปีัญหาไตปานกลางถึงรุนแรงหรืออยู่ในการฟอกไต
แพ้ดาพากลิโฟลซิน เมตฟอร์มิน HCl หรือส่วนผสมใดๆ ใน XIGDUO XR ดสู่วนท้ายของคู่มือการใช้ยานีส้ําหรับรายการส่วนผสมใน XIGDUO XR อาการของ
จริงจังปฏิกิริยาการแพ้ต่อ XIGDUO XR อาจรวมถึง:

o ผื่นที่ผิวหนัง
ยกแพทช์สีแดงบนผิวของคุณ (ลมพิษ)
ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น และคอบวม ซึ่งอาจทําใหห้ายใจหรือกลืนลําบากได้

o
o

หากคุณมีอาการเหล่านี้ ให้หยุดใช้ XIGDUO XR และติดต่อผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณ หรือไปที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันที

- มภีาวะที่เรียกว่า Metabolic acidosis หรือ diabetic ketoacidosis (ระดับคโีตนในเลือดหรือปัสสาวะเพิ่มขึ้น)
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ฉันควรบอกผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของฉันก่อนใช้ XIGDUO XR อย่างไร
ก่อนที่คุณจะใช้ XIGDUO XR บอกผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณหากคุณ:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

มีโรคเบาหวานประเภท 1 หรือมีภาวะกรดซิตริกจากเบาหวาน มีปัญหา
ไตปานกลางถึงรุนแรง
มีปัญหาตับ
มีประวัตติิดเชื้อทางเดินปัสสาวะหรือปัสสาวะมีปัญหา มีปัญหาหัวใจ รวมทั้ง
ภาวะหัวใจล้มเหลวกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด

กําลังรับประทานอาหารน้อยลงเนื่องจากการเจ็บป่วย การผ่าตัด หรือการเปลี่ยนแปลงในอาหารของคุณ

มีหรือมปีัญหากับตับอ่อนของคุณ รวมถึงตับอ่อนอักเสบหรือการผ่าตัดตับอ่อนของคุณ ดื่มแอลกอฮอล์บ่อยมาก หรือดื่ม
แอลกอฮอล์มากในระยะสั้น ("การดื่มสุรา")
กําลังจะไปฉีดสยี้อมหรือสารตัดกันสําหรับขั้นตอนการเอ็กซเรย์ อาจต้องหยุด XIGDUO XR ในช่วงเวลาสั้นๆ พูดคุยกับผู้ใหบ้ริการด้านการดูแลสุขภาพของ
คุณเกี่ยวกับเวลาทีคุ่ณควรหยุด XIGDUO XR และเมื่อใดที่คุณควรเริ่ม XIGDUO XR อีกครั้ง ดู “ข้อมูลทีส่ําคัญที่สุดที่ฉันควรรูเ้กี่ยวกับ XIGDUO XR คือ
อะไร”
กําลังจะเข้ารับการผ่าตัดและจะไม่สามารถกินหรือดื่มอะไรได้มากนัก XIGDUO XR จะต้องหยุดชั่วคราว พูดคุยกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณเกี่ยวกับ
เวลาที่คุณควรหยุด XIGDUO XR และเมื่อใดที่คุณควรเริ่ม XIGDUO XR อีกครั้ง ดู “ข้อมูลทีส่ําคัญที่สุดที่ฉันควรรูเ้กี่ยวกับ XIGDUO XR คืออะไร”

มีหรือเคยเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
กําลังตั้งครรภห์รือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ XIGDUO XR อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภข์องคุณ หากคุณกําลังตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ ให้
พูดคุยกับผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดของคุณ
กําลังให้นมลูกหรือวางแผนที่จะให้นมลูก ไม่ทราบว่า XIGDUO XR ผ่านเข้าสู่นํ้านมแม่ของคุณหรือไม่ พูดคุยกับผู้ใหบ้ริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณ
เกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการเลี้ยงลูกน้อยของคุณ หากคุณกําลังใช้ XIGDUO XR

-

-
-

-

บอกผู้ใหบ้ริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณใช้รวมถึงยาที่ต้องสั่งโดยแพทยแ์ละทีจ่ําหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ วิตามิน และอาหารเสริม
สมุนไพร
XIGDUO XR อาจส่งผลต่อวิธีการทํางานของยาอื่น ๆ และยาอื่น ๆ อาจส่งผลต่อวิธีการทํางานของ XIGDUO XR โดยเฉพาะอย่างยิ่งบอกผู้ให้บริการด้านการดูแล
สุขภาพของคุณหากคุณ:
-
-
-
-
-

ยานํ้า (ยาขับปัสสาวะ)
rifampin (ใช้รักษาหรือป้องกันวัณโรค) phenytoin หรือ 
phenobarbital (ใชค้วบคุมอาการชัก) ritonavir (ใชร้ักษาผู้ติด
เชื้อ HIV)
ดิจอกซิน (ใช้รักษาปัญหาหัวใจ)

สอบถามรายชื่อยาเหล่านี้จากผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณหากคุณไมแ่น่ใจว่ายาของคุณอยู่ในรายการข้างต้นหรือไม่
รู้จักยาทีคุ่ณใช้ เก็บรายชื่อและแสดงให้ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพและเภสัชกรทราบเมื่อคุณได้รับยาใหม่
ฉันควรใช้ XIGDUO XR อย่างไร
-
-
-

ใช้ XIGDUO XR ตรงตามที่ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณบอกให้คุณใช้
อย่าเปลี่ยนขนาดยา XIGDUO XR โดยไม่ได้พูดคุยกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณ
ใช้ XIGDUO XR ทางปาก 1 ครั้งต่อวันพร้อมอาหารเพื่อลดโอกาสที่คุณจะปวดท้อง พูดคุยกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณเกี่ยวกับช่วงเวลาที่
ดีที่สุดสําหรับคุณ
กลืน XIGDUO XR ทั้งหมด ห้ามบด ตัด หรือเคี้ยว XIGDUO XR
บางครั้งคุณอาจถ่ายอุจจาระเหลว (การเคลื่อนไหวของลําไส้) ทีดู่เหมือนแท็บเล็ต XIGDUO XR
เมื่อร่างกายของคุณอยู่ภายใตค้วามเครียดบางประเภท เช่น มีไข้ บาดแผล (เช่น อุบัติเหตทุางรถยนต์) การติดเชื้อ หรือการผ่าตัด ปริมาณยารักษาโรคเบาหวานที่
คุณต้องการอาจเปลี่ยนไป บอกผูใ้ห้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณทันทหีากคุณมีเงื่อนไขเหล่านี้และปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ
ของคุณ
อยู่ในโปรแกรมควบคุมอาหารและออกกําลังกายตามทีก่ําหนดในขณะที่ใช้ XIGDUO XR
ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณอาจทําการตรวจเลือดก่อนทีคุ่ณจะเริ่ม XIGDUO XR และระหว่างการรักษาของคุณ
ผู้ใหบ้ริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณจะตรวจเบาหวานของคุณด้วยการตรวจเลือดเป็นประจํา รวมถึงระดับนํ้าตาลในเลือดและ A1C ของคุณ ปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้
ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณในการรักษาภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า (ภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า) พูดคุยกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณหากนํ้าตาลในเลือดตํ่า
เป็นปัญหาสําหรับคุณ
หากคุณพลาดยา XIGDUO XR ให้กินทันททีี่จําได้ หากใกล้ถึงเวลาทีต่้องให้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามมื้อที่ลืมไปและกินยาตามเวลาทีก่ําหนดในครั้งต่อไป

หากคุณใช้ XIGDUO XR มากเกินไป โปรดติดต่อผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณหรือไปที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลทีใ่กล้ที่สุดทันที

-
-
-

-
-
-
-

-

-
ฉันควรหลีกเลี่ยงอะไรในขณะที่ใช้ XIGDUO XR
- หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ่อยๆ หรือดื่มแอลกอฮอล์มากในช่วงเวลาสั้นๆ ("การดื่มสุรา") สามารถเพิ่มโอกาสในการไดร้ับผลข้างเคียงที่ร้าย

แรง
ผลข้างเคียงที่เป็นไปไดข้อง XIGDUO XR คืออะไร? XIGDUO XR 
อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงที่ร้ายแรง ได้แก่ :
ดู "ข้อมูลที่สําคัญที่สุดที่ฉันควรรู้เกี่ยวกับ XIGDUO XR คืออะไร”
- การคายนํ้าXIGDUO XR อาจทําใหบ้างคนขาดนํ้า (สูญเสียนํ้าในร่างกายและเกลือ) ภาวะขาดนํ้าอาจทําใหคุ้ณรู้สึกวิงเวียน หน้ามืด หน้ามืด หรืออ่อนแรง โดย

เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณยืนขึ้น
คุณอาจมีความเสี่ยงทีจ่ะเกิดภาวะขาดนํ้ามากขึ้นหากคุณ: o

มีความดันโลหิตตํ่า
กินยาลดความดันโลหิตรวมทั้งยาขับปัสสาวะ (diuretics) ทีม่ีอายุ 65 ปีขึ้นไปo

o
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o
o

กําลังรับประทานอาหารที่มี
เกลือตํ่า มีปัญหาเกี่ยวกับไต

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสามารถทําไดเ้พื่อป้องกันการคายนํ้า รวมทั้งปริมาณของเหลวทีคุ่ณควรดื่มในแต่ละวัน ketoacidosis (เพิ่มคโีตนใน
เลือดหรือปัสสาวะของคุณ)Ketoacidosis เกิดขึ้นในคนที่มีเบาหวานชนิดที่ 1 หรือเบาหวานชนิดที่ 2ระหว่างการรักษาด้วยดาพากลิโฟลซิน ยาตัวใดตัวหนึ่งใน 
XIGDUO XR Ketoacidosis เป็นภาวะทีร่้ายแรงซึ่งอาจต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล Ketoacidosis อาจทําให้เสียชีวิตได้Ketoacidosis สามารถเกิดขึ้น
ได้กับ XIGDUO XR แม้ว่านํ้าตาลในเลือดของคุณจะน้อยกว่า 250 มก./ดล. หยุดใช้ XIGDUO XR และโทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหากคุณมีอาการดัง
ต่อไปนี้:

o

-

คลื่นไส้
อาเจียน
ปวดท้อง (ท้อง)

o
o

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

หายใจลําบากo
o

หากคุณมีอาการเหล่านีใ้นระหว่างการรักษาด้วย XIGDUO XR หากเป็นไปได้ ให้ตรวจหาคีโตนในปัสสาวะ แม้ว่าเลือดของคุณ
นํ้าตาลน้อยกว่า 250 มก./เดซิลิตร.
ปัญหาเกี่ยวกับไตอาการบาดเจ็บที่ไตอย่างกะทันหันเกิดขึ้นกับคนที่ใช้ XIGDUO XR พูดคุยกับแพทยข์องคุณทันทหีากคุณ: o

o
การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะอย่างรุนแรงการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะทีรุ่นแรงซึ่งอาจนําไปสู่การรักษาในโรงพยาบาลได้เกิดขึ้นในผู้ทีใ่ช้ดาพากลิโฟลซิน ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในยาใน XIGDUO XR แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณมีอาการหรืออาการแสดงของการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ เช่น รู้สึกแสบร้อนเวลาปัสสาวะ 
จําเป็นต้องปัสสาวะบ่อย จําเป็นต้องปัสสาวะทันที ปวดท้องส่วนล่าง (กระดูกเชิงกราน) หรือ เลือดในปัสสาวะ บางครั้งคนก็อาจมีไข้ ปวดหลัง คลื่นไส้หรืออาเจียน

นํ้าตาลในเลือดตํ่า (ภาวะนํ้าตาลในเลือด)หากคุณใช้ XIGDUO XR ร่วมกับยาอื่นที่ทําใหน้ํ้าตาลในเลือดตํ่าได้ เช่น

-
ลดปริมาณอาหารหรือของเหลวที่คุณดื่ม เช่น หากคุณป่วยและไมส่ามารถกินไดห้รือ
คุณเริ่มสูญเสียของเหลวออกจากร่างกาย เช่น จากการอาเจียน ท้องเสีย หรืออยูก่ลางแดดนานเกินไป

-

-
sulfonylureas หรืออินซูลิน ความเสี่ยงของการเกิดนํ้าตาลในเลือดตํ่าจะสูงขึ้น อาจจําเป็นต้องลดขนาดยาซัลโฟนลิยูเรียหรืออินซูลินในขณะที่คุณใช้ XIGDUO 
XR อาการและอาการแสดงของนํ้าตาลในเลือดตํ่าอาจรวมถึง:

o
o
o

ปวดหัว
สั่นหรือรู้สึกเวียนศีรษะ

o
o
o

ความอ่อนแอ
เหงื่อออก
หัวใจเต้นเร็ว

o
o

ความสับสน
อาการง่วงนอน

o
o

ความหงุดหงิด

ความหิว

- วิตามินบีตํ่า12(วิตามิน B12ขาด)การใช้เมตฟอร์มินเป็นเวลานานอาจทําให้ปริมาณวิตามินบี .ลดลง12ในเลือดของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณมีวิตามิน B . ตํ่า12

ระดับมาก่อน ผูใ้ห้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณอาจทําการตรวจเลือดเพื่อตรวจดูวิตามิน B . ของคุณ12ระดับ

การติดเชื้อราในช่องคลอดผู้หญิงทีใ่ช้ XIGDUO XR อาจติดเชื้อยีสต์ในช่องคลอด อาการของการติดเชื้อราในช่องคลอด ได้แก่:

o
o
o

-

กลิ่นช่องคลอด
ตกขาวหรือเหลือง (ตกขาวอาจเป็นก้อนหรือดูเหมือนคอทเทจชีส) อาการคันในช่องคลอด

- การติดเชื้อราขององคชาต (balanitis)ผู้ชายทีใ่ช้ XIGDUO XR อาจติดเชื้อยีสตท์ีผ่ิวหนังบริเวณองคชาต ผู้ชายบางคนที่ไม่ได้เข้าสุหนัตอาจมีอาการบวมของ
องคชาตที่ทําให้ดึงผิวหนังบริเวณปลายองคชาตได้ยาก อาการอื่นๆ ของการติดเชื้อราทีอ่วัยวะเพศ ได้แก่:

o ผื่นแดง คัน หรือบวมขององคชาต ผื่นที่องคชาต

มีกลิ่นเหม็นจากองคชาต ปวดบริเวณผิวหนัง
บริเวณองคชาต

o
o
o
พูดคุยกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณเกี่ยวกับสิ่งทีค่วรทําหากคุณมีอาการของการติดเชื้อราที่ช่องคลอดหรือองคชาต ผู้ใหบ้ริการด้านการดูแล
สุขภาพของคุณอาจแนะนําให้คุณใชย้าต้านเชื้อราที่จําหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ พูดคุยกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณทันทหีากคุณใช้ยาต้านเชื้อราที่
จําหน่ายหน้าเคาน์เตอร์และอาการของคุณไม่หายไป
เพิ่มไขมันในเลือดของคุณ (คอเลสเตอรอลที่ไมด่หีรือ LDL)-

- มะเร็งกระเพาะปัสสาวะในการศึกษาของดาพากลิโฟลซินในผู้ป่วยเบาหวาน มะเร็งกระเพาะปัสสาวะเกิดขึ้นกับคนสองสามคนที่รับประทานดาพากลิโฟลซินมากกว่าคน
ที่ทานยารักษาโรคเบาหวานชนิดอื่น มีเพียงไม่กี่กรณทีี่จะทราบว่ามะเร็งกระเพาะปัสสาวะเกี่ยวข้องกับดาพากลิโฟลซินหรือไม่ คุณไมค่วรใช้ XIGDUO XR หากคุณ
เป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ บอกผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณทันทีหากคุณมีอาการใด ๆ ต่อไปนี้:

o
o

ปัสสาวะมีเลือดหรือสีแดงขณะปัสสาวะ

ผลข้างเคียงส่วนใหญข่อง XIGDUO XR ได้แก:่
o การติดเชื้อราในช่องคลอดและการติดเชื้อราที่อวัยวะเพศ

ปวดหัว

o
o

อาการคัดจมูกหรือนํ้ามูกไหลและเจ็บคอ 
คลื่นไส้และอาเจียนo

o
แจ้งผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพหรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีผลข้างเคียงทีร่บกวนจิตใจหรือไมห่ายไป
สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ผลข้างเคียงทีเ่ป็นไปได้ทั้งหมดของ XIGDUO XR สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ใหบ้ริการด้านการดูแลสุขภาพหรือเภสัชกรของคุณ โทรหาผู้ให้
บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณเพื่อขอคําแนะนําทางการแพทย์เกี่ยวกับผลข้างเคียง คุณสามารถรายงานผลข้างเคียงต่อ FDA ได้ที่ 1-800-FDA-1088
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ฉันควรเก็บ XIGDUO XR อย่างไร
เก็บ XIGDUO XR ไว้ที่อุณหภูมหิ้องระหว่าง 68 ° F ถึง 77 ° F (20 ° C และ 25 ° C) เก็บ XIGDUO 
XR และยาทั้งหมดใหพ้้นมือเด็ก
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ XIGDUO XR . อย่างปลอดภัยและมปีระสิทธิภาพ
บางครั้งมีการกําหนดยาเพื่อวัตถุประสงคอ์ื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุไว้ในคู่มือการใช้ยา ห้ามใช้ XIGDUO XR ในสภาวะทีไ่มไ่ด้กําหนดไว้ อย่าให้ XIGDUO XR แก่ผู้อื่น 
แม้ว่าพวกเขาจะมอีาการเดียวกันกับคุณก็ตาม อาจเป็นอันตรายต่อพวกเขา

คู่มือการใช้ยานีส้รุปข้อมูลทีส่ําคัญที่สุดเกี่ยวกับ XIGDUO XR หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ใหบ้ริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณ คุณสามารถขอให้
เภสัชกรหรือผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณทราบข้อมูลเกี่ยวกับ XIGDUO XR ที่เขียนขึ้นสําหรับบุคลากรทางการแพทย์

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ www.xigduoxr.com หรือโทร 1-800-236-9933
ส่วนผสมของ XIGDUO XR คืออะไร?

สารออกฤทธิ์:ดาพากลิโฟลซินและเมตฟอร์มิน ไฮโดรคลอไรด์

ส่วนผสมที่ไม่ใช้งาน:ไมโครคริสตัลลีน เซลลูโลส แลคโตสแอนไฮดรัส ครอสโพวโิดน ซิลิคอนไดออกไซด์ แมกนีเซยีมสเตียเรต คาร์บอกซีเมทิล
เซลลูโลสโซเดียม และไฮโปรเมลโลส

สารเคลือบฟิล์มประกอบด้วยส่วนผสมทีไ่ม่ใช้งานต่อไปนี้: โพลีไวนิลแอลกอฮอล์, ไททาเนียมไดออกไซด์, โพลีเอทิลนีไกลคอลและแป้งโรยตัว นอกจากนี้ การเคลือบฟิล์ม
สําหรับยาเม็ด XIGDUO XR 5 มก./500 มก. ประกอบด้วย FD&C Yellow No. 6/Sunset Yellow FCF Aluminium Lake และการเคลือบฟิล์มสําหรับ XIGDUO 
XR 2.5 มก./1000 มก., 5 มก./1000 มก., 10 มก./ 500 มก. และ 10 มก./1000 มก. เม็ดมีธาตุเหล็กออกไซด์

จัดจําหน่ายโดย: AstraZeneca Pharmaceuticals LP Wilmington, DE 19850

คู่มือการใช้ยานีไ้ด้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา แก้ไขเมื่อ: 7/2017
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