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อ่านเอกสารนีอ้ย่างละเอียดก่อนที่คุณจะเริ่มใชย้านี้ เนื่องจากมีข้อมูลสําคัญสําหรับคุณ

-
-
-

เก็บใบนี้ไว้ คุณอาจต้องอ่านอีกครั้ง
หากคุณมคีําถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล
ยานี้ไดร้ับการกําหนดให้คุณเท่านั้น อย่าส่งต่อให้คนอื่น อาจเป็นอันตรายต่อพวกเขาแม้ว่าอาการ
ป่วยของพวกเขาจะเหมือนกับคุณก็ตาม
หากคุณไดร้ับผลข้างเคียง ใหป้รึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิด
ขึ้นซึ่งไม่ได้ระบไุว้ในเอกสารฉบับนี้ ดูหัวข้อที่ 4

-

มีอะไรอยู่ในแผ่นพับนี้:
1. Qtern คืออะไรและใช้สําหรับอะไร
2. สิ่งทีคุ่ณต้องรู้ก่อนใช้ Qtern
3. วิธีรับประทาน Qtern
4. ผลข้างเคียงทีอ่าจเกิดขึ้น
5. วิธีจัดเก็บ Qtern
6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ

1. Qtern คืออะไรและใช้สําหรับอะไร

Qtern มีสารออกฤทธิ์ saxagliptin และ dapagliflozin แต่ละกลุ่มอยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า "ยาต้านเบา
หวานในช่องปาก"

-
-

ยานี้ใชท้างปากสําหรับโรคเบาหวาน
ยานี้ใชใ้นกรณีทีไ่มส่ามารถควบคุมโรคเบาหวานของคุณด้วยยารักษาโรคเบาหวานในช่องปากชนิดอื่น ควบคูไ่ป
กับการควบคุมอาหารและการออกกําลังกาย

Qtern ใชส้ําหรับโรคเบาหวานประเภทหนึ่งที่เรียกว่า "เบาหวานชนิดที่ 2" ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ (อายุ 18 ปีขึ้นไป) “
เบาหวานชนิดที่ 2” เป็นโรคเบาหวานประเภทหนึ่งที่มักเริ่มเมื่อคุณอายุมากขึ้น หากคุณเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 
ตับอ่อนของคุณผลิตอินซูลินไม่เพียงพอหรือร่างกายของคุณไม่สามารถใช้อินซูลินที่ผลิตไดอ้ย่างเหมาะสม นี้
นําไปสู่ระดับนํ้าตาลในเลือดของคุณสูง สารออกฤทธิท์ั้งสองชนิดใน Qtern ทํางานต่างกันเพื่อช่วยควบคุม
ระดับนํ้าตาลในเลือดและขจัดนํ้าตาลส่วนเกินออกจากร่างกายผ่านทางปัสสาวะ

สิ่งสําคัญคือต้องปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารและการออกกําลังกายที่แพทย์ของคุณให้ไว้ต่อไป pดีชม.o
arนมotactผมเอสktอีหรือคิวนtยูอีrrสนอี:.

2. สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนใช้ Qtern

- หากคุณแพ้แซ็กซาลปิติน ดาพากลิโฟลซิน หรือส่วนประกอบอื่นๆ ของยานี้ (ระบไุว้ในหัวข้อ 6)
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- หากคุณมอีาการแพ้อย่างรุนแรงต่อยาอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน (เช่น สารยับยั้ง DPP-4 เช่น 
sitagliptin, linagliptin, alogliptin หรือ SGLT2 inhibitors เช่น canagliflozin, 
empagliflozin) ทีคุ่ณใช้เพื่อควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด

อย่าใช้ Qtern หากข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นตรงกับคุณ หากคุณไม่แน่ใจ ให้ปรึกษาแพทย์ เภสัชกร หรือ
พยาบาลก่อนใช้ยา Qtern

คําเตือนและข้อควรระวัง
พูดคุยกับแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลก่อนรับประทาน Qtern และระหว่างการรักษา:
- หากคุณมี “เบาหวานชนิดที่ 1” (ชนิดทีม่ักจะเริ่มเมื่อคุณยังเด็ก และร่างกายของคุณไม่ได้ผลิตอินซู

ลินใดๆ)
ถ้าคุณมีหรือเคยเป็นโรคตับอ่อน หากคุณมีการทํางาน
ของไตลดลง
หากคุณมอีาการทีล่ดความสามารถของร่างกายในการต่อสู้กับการติดเชื้อ เช่น โรคอย่างเช่น 
โรคเอดส์ หรือจากยาทีคุ่ณอาจใชห้ลังการปลูกถ่ายอวัยวะ หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับตับใน
ระดับปานกลางหรือรุนแรง
หากคุณประสบกับการลดนํ้าหนักอย่างรวดเร็ว รู้สึกไม่สบายหรือป่วย ปวดท้อง กระหายนํ้ามากเกินไป 
หายใจเร็วและลึก สับสน ง่วงนอนหรือเหนื่อยล้าผิดปกติ มีกลิ่นปากที่หอมหวาน รสหวานหรือโลหะใน
ปากของคุณ หรืออย่างอื่น กลิ่นปัสสาวะหรือเหงื่อของคุณให้ติดต่อแพทย์หรือโรงพยาบาลทีใ่กล้ที่สุด
ทันที อาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณของ "โรคกรดคีโตนจากเบาหวาน" ซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้ยากแต่
ร้ายแรง ซึ่งบางครั้งอาจถึงแก่ชีวิตไดเ้นื่องจากโรคเบาหวานเนื่องจากระดับ "คีโตนในร่างกาย" ใน
ปัสสาวะหรือเลือดของคุณเพิ่มขึ้น ซึ่งพบได้ในการทดสอบ ความเสี่ยงของการเกิดภาวะกรดซโิตนจาก
เบาหวานอาจเพิ่มขึ้นได้ด้วยการอดอาหารเป็นเวลานาน การดื่มแอลกอฮอลม์ากเกินไป ภาวะขาดนํ้า 
ปริมาณอินซูลินที่ลดลงอย่างกะทันหัน หรือความต้องการอินซูลินที่สูงขึ้นเนื่องจากการผ่าตัดใหญ่
หรือการเจ็บป่วยทีรุ่นแรง
ถ้าคุณมีหรือเคยมีปฏิกิริยาภูมไิวเกินอย่างร้ายแรง หรือมีข้อสงสัย หากคุณมี
ประวัติโรคหัวใจร้ายแรง
หากคุณประสบภาวะหัวใจล้มเหลวหรือมีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ในการพัฒนาภาวะหัวใจล้มเหลว เช่น 
ปัญหาเกี่ยวกับไตของคุณ แพทย์ของคุณจะแนะนําคุณถึงอาการและอาการแสดงของภาวะหัวใจล้ม
เหลว อาการต่างๆ อาจรวมถึงแต่ไมจ่ํากัดเพียง หายใจลําบากมากขึ้น นํ้าหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
และเท้าบวม (อาการบวมนํ้าทีเ่หยียบ) คุณควรโทรหาแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลทันที หากคุณพบ
อาการเหล่านี้

หากคุณใชย้าเพื่อลดความดันโลหิต (ยาลดความดันโลหิต) และมีประวัติความดันโลหิตตํ่า (ความ
ดันเลือดตํ่า) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อ “ยาอื่นๆ และ Qtern” ด้านล่าง

หากคุณมรีะดับนํ้าตาลในเลือดสูงมากซึ่งอาจทําใหคุ้ณขาดนํ้า (สูญเสียของเหลวในร่างกายมากเกินไป
) สัญญาณของภาวะขาดนํ้าที่เป็นไปไดแ้สดงอยู่ที่ด้านบนสุดของหัวข้อที่ 4 แจ้งให้แพทย์ทราบก่อน
เริ่มใช้ Qtern หากคุณมอีาการใดๆ เหล่านี้
หากคุณมหีรือมีอาการคลื่นไส้ (รู้สึกไม่สบาย) อาเจียนหรือมีไข้ หรือถ้าคุณไม่สามารถกินหรือดื่มได้ 
ภาวะเหล่านี้อาจทําใหร้่างกายขาดนํ้า แพทยข์องคุณอาจขอให้คุณหยุดใช้ Qtern จนกว่าคุณจะฟื้นตัว
เพื่อป้องกันการคายนํ้า
หากคุณติดเชื้อทางเดินปัสสาวะบ่อยหรือมีการติดเชื้อรุนแรงของระบบทางเดินปัสสาวะ รวมทั้ง 
urosepsis หรือ pyelonephritis ซึ่งอาจทําให้เกิดไขแ้ละ/หรือหนาวสั่น รู้สึกแสบร้อนเมื่อผ่านนํ้า 
(ปัสสาวะ) เลือดในปัสสาวะ ปวดหลัง หรือด้านข้าง คุณควรโทรหาแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล
ทันที หากคุณพบอาการเหล่านี้

หากคุณอายุ 75 ปีขึ้นไป
หากคุณกําลังใชย้าเพื่อลดนํ้าตาลในเลือด เช่น อินซลูนิหรือซัลโฟนลีูเรีย หากคุณกําลังใช้ยารักษาโรค
เบาหวานชนิดอื่นที่มี “พิโอกลติาโซน”
หากคุณมปีริมาณเซลล์เม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้นในเลือด ซึ่งเห็นไดจ้ากการทดสอบ
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หากข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นตรงกับคุณ (หรือคุณไมแ่น่ใจ) ให้ปรึกษาแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลก่อนใช้ 
Qtern

แผลที่ผิวหนังจากเบาหวาน (ความเสียหายของผิวหนัง เช่น แผลหรือแผลพุพอง) เป็นภาวะแทรกซ้อนทีพ่บ
บ่อยของโรคเบาหวาน พบผื่นกับทั้งแซ็กซาลปิตินและดาพากลิโฟลซินเมื่อให้แยกกัน (ดูหัวข้อที่ 4) คุณควร
ปฏิบัตติามคําแนะนําสําหรับการดูแลผิวทีคุ่ณไดร้ับจากแพทย์หรือพยาบาลของคุณ ติดต่อแพทย์ของคุณ
หากคุณพบว่ามตีุ่มพองทีผ่ิวหนัง เนื่องจากอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงภาวะทีเ่รียกว่าโรคเพมฟิกอยด์ 
แพทย์ของคุณอาจขอให้คุณหยุด Qtern

เช่นเดียวกับผู้ป่วยโรคเบาหวานทุกคน การตรวจเท้าของคุณอย่างสมํ่าเสมอและปฏิบัตติามคําแนะนําอื่น ๆ เกี่ยวกับ
การดูแลเท้าโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของคุณเป็นสิ่งสําคัญ

ปรึกษาแพทย์ทันที หากคุณมอีาการเจ็บปวด อ่อนโยน แดง หรือบวมที่อวัยวะเพศหรือบริเวณระหว่างอวัยวะ
เพศและทวารหนัก มไีข้หรือรู้สึกไมส่บายโดยทั่วไป อาการเหล่านีอ้าจเป็นสัญญาณของการติดเชื้อทีห่ายาก
แต่ร้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตทีเ่รียกว่า necrotising fasciitis ของ perineum หรือเนื้อตายเน่า
ของ Fournier ซึ่งทําลายเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง โรคเนื้อตายเน่าของ Fournier ต้องไดร้ับการรักษาทันที

การทํางานของไต
ควรตรวจไตของคุณก่อนเริ่มใชแ้ละในขณะทีคุ่ณใชย้านี้

การตรวจปัสสาวะ

เนื่องจากวิธีการทํางานของ Qtern ปัสสาวะของคุณจะทดสอบนํ้าตาลเป็นบวกในขณะที่คุณใช้ยานี้

เด็กและวัยรุ่น
ไม่แนะนําใหใ้ช้ Qtern สําหรับเด็กและวัยรุ่นที่มีอายตุํ่ากว่า 18 ปี เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาในผู้ป่วยเหล่านี้

ยาอื่นๆ และ Qtern
แจ้งให้แพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลทราบ หากคุณกําลังรับประทาน เพิ่งกําลังรับประทาน หรืออาจกําลัง
ใช้ยาอื่นๆ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งบอกแพทย์ของคุณ:
- หากคุณกําลังใชย้าที่ใชเ้พื่อเพิ่มปริมาณนํ้าที่คุณขับออกจากร่างกาย (ขับปัสสาวะ) แพทย์ของคุณอาจ

ขอให้คุณหยุดใช้ Qtern สัญญาณที่เป็นไปไดข้องการสูญเสียของเหลวจากร่างกายของคุณมากเกิน
ไปจะแสดงอยู่ที่ด้านบนสุดของหัวข้อที่ 4
หากคุณกําลังใชย้าที่มสีารออกฤทธิต์่อไปนี:้-
- คาร์บามาซีพีน ฟีโนบาร์บิทลั หรือฟีนิโทอิน สิ่งเหล่านีอ้าจใช้เพื่อควบคุมความพอดี (ชัก) หรืออาการ

ปวดเรื้อรัง
- Dexamethasone - ยาสเตียรอยด์ อาจใช้รักษาอาการอักเสบในส่วนต่างๆ ของร่างกาย

และอวัยวะต่างๆ
- ไรแฟมพิซิน เป็นยาปฏิชีวนะที่ใชร้ักษาโรคติดเชื้อ เช่น วัณโรค
- คีโตโคนาโซล อาจใช้รักษาเชื้อราได้
- ดิลไทอาเซม นีค่ือยาทีใ่ช้รักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (เจ็บหน้าอก) และลดความดันโลหิต

หากข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นตรงกับคุณ (หรือหากคุณไมแ่น่ใจ) ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ Qtern

การตั้งครรภแ์ละให้นมบุตร



หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือกําลังให้นมบุตร คิดว่าคุณกําลังตั้งครรภ์หรือกําลังวางแผนที่จะมีลูก ขอคํา
แนะนําจากแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ ไม่แนะนําให้ใช้ Qtern ในระหว่างตั้งครรภ์ และแพทย์จะขอให้คุณ
หยุดใช้ยานีห้ากคุณตั้งครรภ์ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับวิธีทีด่ทีี่สุดในการควบคุมระดับนํ้าตาลใน
เลือดของคุณในขณะที่คุณตั้งครรภ์

คุณไม่ควรใช้ Qtern หากคุณกําลังให้นมบุตร ไม่ทราบว่ายานีผ้่านเข้าสู่นํ้านมแมห่รือไม่ พูดคุยกับแพทย์
ของคุณหากคุณต้องการหรือกําลังใหน้มบุตรก่อนใชย้านี้

การขับรถและการใช้เครื่องจักร
Qtern ไม่คาดว่าจะส่งผลต่อความสามารถในการขับรถหรือใชเ้ครื่องมือหรือเครื่องจักรใดๆ หากคุณรู้สึก
วิงเวียนขณะรับประทาน Qtern อย่าขับรถหรือใช้เครื่องมือหรือเครื่องจักรใดๆ การใชย้านีอ้าจทําให้ระดับ
นํ้าตาลในเลือดตํ่าเกินไป (ภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า) ซึ่งอาจทําใหเ้กิดอาการต่างๆ เช่น ตัวสั่น เหงื่อออก และ
การมองเห็นเปลี่ยนไป และอาจส่งผลต่อความสามารถในการขับรถและใช้เครื่องจักร

Qtern มีแลคโตส
Qtern มีแลคโตส (นํ้าตาลนม) หากคุณได้รับแจ้งจากแพทยว์่าคุณแพน้ํ้าตาลบางชนิด ให้ติดต่อ
แพทย์ก่อนใชย้านี้

ปริมาณโซเดียม
Qtern มีโซเดียมน้อยกว่า 1 มิลลิโมล (23 มก.) ต่อโดส กล่าวคือ ปราศจากโซเดียม

3. วิธีรับประทาน Qtern

ใช้ยานี้ตามที่แพทยข์องคุณบอกเสมอ ตรวจสอบกับแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล หากคุณไม่
แน่ใจ

รับเท่าไหร่คะ
ปริมาณทีแ่นะนําคือหนึ่งเม็ดต่อวัน-

กินยาตัวนี้
-
-
-

กลืนทั้งเม็ดด้วยนํ้าครึ่งแก้ว คุณสามารถนําแท็บเล็ตไป
ด้วยหรือไม่มีอาหารก็ได้
คุณสามารถใชแ้ท็บเล็ตได้ตลอดเวลาของวัน อย่างไรก็ตาม ให้พยายามกินเวลาเดิมในแต่ละวัน นี้
จะช่วยใหคุ้ณจําเอาไว้

แพทย์ของคุณอาจสั่งยาอื่นเพื่อลดปริมาณนํ้าตาลในเลือดของคุณ อย่าลืมทานยาอื่นตามทีแ่พทยแ์จ้ง 
นี้จะช่วยใหไ้ดผ้ลลัพธ์ทีด่ีที่สุดสําหรับสุขภาพของคุณ

อาหารและการออกกําลังกาย

เพื่อควบคุมโรคเบาหวานของคุณ คุณยังต้องควบคุมอาหารและออกกําลังกายอยู่เสมอ แม้ว่าคุณจะใช้ยานี้อยู่
ก็ตาม ดังนั้นการปฏิบัติตามคําแนะนําเกี่ยวกับอาหารและการออกกําลังกายจากแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลจึง
เป็นสิ่งสําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากคุณกําลังติดตามอาหารควบคุมนํ้าหนักสําหรับผู้ป่วยเบาหวาน ให้ปฏิบัติ
ตามต่อไปในขณะที่ทาน Qtern



หากคุณทาน Qtern มากกว่าที่ควร
ถ้าคุณกินยาเม็ด Qtern มากกว่าที่ควร ใหป้รึกษาแพทยห์รือไปโรงพยาบาลทันที นําซองยาไปด้วย

หากคุณลืมทาน Qtern
จะทําอย่างไรถ้าคุณลืมทานแท็บเล็ต
- หากน้อยกว่า 12 ชั่วโมงนับตั้งแตคุ่ณควรได้รับยา ให้ทาน Qtern ทันททีี่จําได้ จากนั้นให้ทานยาค

รั้งต่อไปตามเวลาปกติ
หากคุณควรกินยาเกิน 12 ชั่วโมง ให้ข้ามมื้อที่ลืมไป จากนั้นให้ทานยาครั้งต่อไปตามเวลาปกติ

อย่ากิน Qtern สองครั้งเพื่อชดเชยปริมาณทีล่ืม

-

-

หากคุณหยุดทาน Qtern
อย่าหยุดทาน Qtern โดยไมไ่ด้ปรึกษาแพทย์ก่อน นํ้าตาลในเลือดของคุณอาจเพิ่มขึ้นโดยไมต่้องใชย้านี้

หากคุณมีคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชย้านี้ โปรดติดต่อแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลของคุณ

4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

เช่นเดียวกับยาทั้งหมด ยานีส้ามารถทําใหเ้กิดผลข้างเคียงได้ แม้ว่าจะไม่ใช่ทุกคนทีไ่ด้รับก็ตาม

อาการบางอย่างต้องไปพบแพทยท์ันท:ี
หยุดใช้ Qtern และไปพบแพทยท์ันที หากคุณสังเกตเห็นผลข้างเคียงที่ร้ายแรงดังต่อไปนี้:

- อาการแพ้อย่างรุนแรงที่ไม่ค่อยพบ (อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 1,000 คน) ซึ่งอาจรวมถึง:

- ผื่น
- รอยแดงบนผิวหนังของคุณ (ลมพิษ)
- ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น คอ บวม ซึ่งอาจจะทําใหห้ายใจลําบากหรือ

กลืน.
แพทย์ของคุณอาจสั่งยาเพื่อรักษาอาการแพ้และยาอื่นสําหรับโรคเบาหวานของคุณ

- ตับอ่อนอักเสบพบได้ไม่บ่อยนัก (อาจส่งผลกระทบถึง 1 ใน 100 คน): ปวดท้องอย่างรุนแรงและ
ต่อเนื่อง (บริเวณท้อง) ซึ่งอาจทะลุไปถึงแผ่นหลังได้ รวมทั้งมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน เนื่องจากอาจ
เป็นสัญญาณของตับอ่อนอักเสบ .

- การคายนํ้า (สูญเสียของเหลวมากเกินไปจากร่างกายของคุณ)พบเห็นได้ไม่บ่อยนัก (อาจส่งผลกระทบ
ถึง 1 ใน 100 คน)
อาการเหล่านีเ้ป็นสัญญาณของภาวะขาดนํ้า:

- ปากแห้งหรือเหนียวมาก รู้สึกกระหายนํ้ามาก
- รู้สึกง่วงหรือเหนื่อยมาก
- ผ่านนํ้าน้อยหรือไม่มเีลย (ปัสสาวะ)
- หัวใจเต้นเร็ว

-การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะทีพ่บเห็นไดท้ั่วไป (อาจส่งผลกระทบถึง 1 ใน 10 คน)



เหล่านี้เป็นสัญญาณของการติดเชื้อรุนแรงของระบบทางเดินปัสสาวะ:
- มีไข้และ/หรือหนาวสั่น
- ความรู้สึกแสบร้อนเมื่อผ่านนํ้า (ปัสสาวะ)
- ปวดหลังหรือข้าง

แม้ว่าจะเป็นเรื่องผิดปกติ แต่หากคุณเห็นเลือดในปัสสาวะ ให้แจ้งแพทย์ทันที

- ระดับนํ้าตาลในเลือดตํ่าพบบ่อยมาก (อาจส่งผลกระทบมากกว่า 1 ใน 10 คน) หากใชร้่วมกับยารักษา
โรคเบาหวานอื่นๆ ทีท่ราบว่าทําให้เกิดภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า
เหล่านี้เป็นสัญญาณของนํ้าตาลในเลือดตํ่า:

- ตัวสั่น เหงื่อออก รู้สึกวิตกกังวลมาก หัวใจเต้นเร็ว
- รู้สึกหิว ปวดหัว การมองเห็นเปลี่ยนไป
- อารมณ์แปรปรวนหรือรู้สึกสับสน

แพทย์จะบอกวิธีรักษาระดับนํ้าตาลในเลือดตํ่า และต้องทําอย่างไรหากคุณมีอาการข้างต้น

- เบาหวาน ketoacidosis, พบไม่บ่อย (อาจส่งผลกระทบถึง 1 ใน 1,000 คน)
อาการเหล่านี้เป็นสัญญาณของภาวะกรดในเลือดสูงจากเบาหวาน (ดูหัวข้อที่ 2 คําเตือนและข้อควรระวัง):

- เพิ่มระดับของ “คีโตนร่างกาย” ในปัสสาวะหรือเลือดของคุณ
- ลดนํ้าหนักอย่างรวดเร็ว
- รู้สึกไม่สบายหรือป่วย
- อาการปวดท้อง
- กระหายนํ้ามาก
- หายใจเร็วและลึก
- ความสับสน
- ง่วงนอนหรือเหนื่อยล้าผิดปกติ
- กลิ่นปากหอมหวาน รสหวานหรือโลหะในปาก หรือกลิ่นทีต่่างจากปัสสาวะหรือเหงื่อ

สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นโดยไมค่ํานึงถึงระดับนํ้าตาลในเลือด แพทย์ของคุณอาจตัดสินใจหยุดการรักษาด้วย 
Qtern ชั่วคราวหรือถาวร

- Necrotising fasciitis ของ perineumหรือเนื้อตายเน่าของ Fournier ซึ่งเป็นการติดเชื้อที่เนื้อเยื่ออ่อน
อย่างรุนแรงของอวัยวะเพศหรือบริเวณระหว่างอวัยวะเพศกับทวารหนัก ซึ่งพบได้น้อยมาก (อาจส่งผลกระทบถึง 
1 ใน 10,000 คน)

หยุดใช้ Qtern และไปพบแพทย์ทันที หากคุณสังเกตเห็นผลข้างเคียงทีร่้ายแรงข้างต้น

ผลข้างเคียงอื่น ๆ เมื่อทาน Qtern เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับเมตฟอร์มิน: 
Common
- การติดเชื้อทีอ่วัยวะเพศ (เชื้อรา) ขององคชาตหรือช่องคลอดของคุณ (สัญญาณอาจรวมถึงการระคายเคือง อาการ

คัน การหลั่งผิดปกติหรือกลิ่น)
-
-
-
-
-
-
-
-

ปวดหลัง
ผ่านนํ้า (ปัสสาวะ) มากกว่าปกตหิรือต้องผ่านนํ้าบ่อยขึ้นการเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณคอเลสเตอรอลหรือไขมันในเลือดของคุณ (แสดงในการทดสอบ) เพิ่ม
ปริมาณของเซลลเ์ม็ดเลือดแดงในเลือดของคุณ (แสดงในการทดสอบ) ลดลงใน 
creatinine การล้างไต (แสดงในการทดสอบ)
อาการวิงเวียนศีรษะ

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

ปวดท้อง



-
-
-

ปวดข้ออย่างรุนแรง (arthralgia) การติด
เชื้อทีห่น้าอกส่วนบนหรือปอด
การติดเชื้อทีไ่ซนัสด้วยความรู้สึกเจ็บและแน่นหลังแก้มและตาของคุณ (ไซนัสอักเสบ)

จมูกหรือคออักเสบ (nasopharyngitis) (อาการนีอ้าจรวมถึงอาการหวัดหรือเจ็บคอ) ปวดท้องและ
อาหารไม่ย่อย (อาการอาหารไมย่่อย)
คลื่นไส้
ท้องเสีย
กระเพาะอาหารหรือลําไส้อักเสบมักเกิดจากการติดเชื้อ (โรคกระเพาะและลําไส้อักเสบ) ปวด
ศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ (ปวดกล้ามเนื้อ)
อาเจียน, การอักเสบของกระเพาะอาหาร (โรคกระเพาะ)
การเปลี่ยนแปลงในการทดสอบในห้องปฏิบัติการ (เช่น creatinine renal clearance ลดลงหรือ 
hematocrit เพิ่มขึ้น)
ผื่น.

-
-
-
-
-
-
-
-

-

ผิดปกติ
-
-
-
-
-
-

ความกระหายนํ้า

ท้องผูก
ตื่นจากการนอนตอนกลางคืนเพื่อปัสสาวะปาก
แห้ง
นํ้าหนักลดลง
creatinine หรือยูเรียเพิ่มขึ้น (แสดงในการตรวจเลือดในห้องปฏิบัตกิาร)

-
-
-
-
-
-

การทํางานของไตลดลง
ผื่นทีผ่ิวหนังทีอ่าจรวมถึงการยกนูน ระคายเคืองผิวหนัง หรืออาการคันที่ไมพ่ึงประสงค์
ในการรับหรือคงการแข็งตัวของอวัยวะเพศ (หย่อนสมรรถภาพทางเพศ)
การติดเชื้อรา
ปฏิกิริยาภูมิไวเกิน
อาการคันในบริเวณอวัยวะเพศ (อาการคันที่อวัยวะเพศ หรือ vulvovaginal pruritus) หรือรู้สึกไม่สบายขณะ
ปัสสาวะ

ไม่ทราบ (ความถีไ่ม่สามารถประมาณไดจ้ากข้อมูลที่มีอยู่)
- พุพองของผิวหนัง (bullous pemphigoid)

การรายงานผลข้างเคียง
หากคุณได้รับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งไม่
ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ คุณยังสามารถรายงานผลข้างเคียงไดโ้ดยตรงผ่านโครงการใบเหลือง: เว็บไซต์:
www.mhra.gov.uk/yellowcard หรือค้นหา MHRA Yellow Card ใน Google Play หรือ Apple 
App Store โดยการรายงานผลข้างเคียง คุณสามารถช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของยา
นี้ได้

5. วิธีเก็บ Qtern

เก็บยานี้ใหพ้้นสายตาและมือเด็ก

ห้ามใช้ยานี้หลังจากวันหมดอายุ ซึ่งระบุไวบ้นตุ่มและกล่องหลังจาก 'EXP' วันหมดอายุหมายถึงวัน
สุดท้ายของเดือนนั้น

ยานี้ไม่ต้องการเงื่อนไขการจัดเก็บพิเศษใด ๆ



อย่าทิ้งยาผ่านทางนํ้าเสียหรือของเสียในครัวเรือน ถามเภสัชกรของคุณถึงวิธีทิ้งยาที่คุณไม่ไดใ้ช้อีกต่อไป 
มาตรการเหล่านีจ้ะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม

6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ

Qtern ประกอบด้วยอะไรบ้าง
-
-

สารออกฤทธิ์คือแซ็กซากลปิตินและดาพากลิโฟลซิน
แต่ละเม็ดประกอบด้วย saxagliptin hydrochloride เทียบเท่ากับ saxagliptin 5 มก. และ 
dapagliflozin propanediol monohydrate เทียบเท่ากับ dapagliflozin 10 มก.

- ส่วนผสมอื่นๆ ได้แก่
- แกนเม็ดยา: ไมโครคริสตัลลีน เซลลูโลส (E460i), ครอสคาร์เมลโลสโซเดียม (E468) (ดูหัวข้อ 2 '

เนื้อหาโซเดียม'), แลคโตสปราศจากนํ้า (ดหูัวข้อ 2 'Qtern มีแลคโตส'), แมกนีเซยีมสเตียเรต 
(E470b), ซิลิกาประเภททันตกรรม (E551) .

- การเคลือบฟิล์ม: โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ (E1203), macrogol 3350, ไททาเนียมไดออกไซด์ (E171), แป้งโรยตัว 
(E553b), เหล็กออกไซด์สเีหลือง (E172), เหล็กออกไซดส์แีดง (E172)

- หมึกพิมพ์: ครั่ง, สีครามแดง อลมูิเนียม เลค (E132)

Qtern หน้าตาเป็นอย่างไรและเนื้อหาของแพ็ค
ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม Qtern 5 มก./10 มก. มีสีนํ้าตาลอ่อนถึงนํ้าตาล เม็ดสองนูน กลม เคลือบฟิล์ม โดย
พิมพ์ "5/10" ทีด่้านหนึ่ง และ "1122" พิมพ์อีกด้านด้วยหมึกสีนํ้าเงิน

เม็ด Qtern ขนาด 5 มก./10 มก. มีจําหน่ายในแผงอลูมิเนียมพองในขนาดแพ็ค 14, 28 หรือ 98 
เม็ดเคลือบฟิล์มในแผลปฏิทินและ 30 เม็ดเคลือบฟิล์มในพุพอง

ขนาดของบรรจุภัณฑ์อาจไม่สามารถวางตลาดได้ทั้งหมด

ผู้ถืออนุญาตการตลาด 
AstraZeneca UK Limited, 600 
Capability Green,
ลูตัน
LU1 3LU,
สหราชอาณาจักร

ผู้ผลิต
AstraZeneca AB
Gärtunavägen
SE-151 85 เซอเดอร์ทาลเย
สวีเดน

แผ่นพับนี้ได้รับการแก้ไขล่าสุดในเดือนมกราคม 2021

© แอสตร้าเซเนก้า 2021
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แหล่งข้อมูลอื่นๆ

หากต้องการฟังหรือขอสําเนาแผ่นพับนีเ้ป็นอักษรเบรลล์ ตัวพิมพ์ใหญ่หรือไฟล์เสียง 
โปรดโทรติดต่อโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย:

0800 198 5000

โปรดเตรียมข้อมูลดังนี้

ชื่อผลิตภัณฑ์
ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม Qtern 5 มก./10 มก.

หมายเลขอ้างอิง
17901/0339

เป็นบริการของสถาบันคนตาบอดแห่งชาติ


