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hy เป็นยานี้กําหนด?

Canagliflozin ใช้ร่วมกับอาหารและการออกกําลังกาย และบางครั้งก็ใช้ร่วมกับยาอื่นๆ เพื่อลดระดับนํ้าตาลในเลือดในผู้ป่วยเบา
หวานชนิดที่ 2 (ภาวะทีน่ํ้าตาลในเลือดสูงเกินไปเนื่องจากร่างกายไม่ได้ผลิตหรือใช้อินซูลินตามปกติ) Canagliflozin ยังใช้เพื่อลด
ความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง หัวใจวาย หรือการเสียชีวิตในผู้ทีเ่ป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ร่วมกับโรคหัวใจและหลอดเลือด 
นอกจากนี้ คานากลิโฟลซินยังใชเ้พื่อลดความเสี่ยงของโรคไตระยะสุดท้าย การทํางานของไตแย่ลง จําเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรง
พยาบาลเนื่องจากภาวะหัวใจล้มเหลว และการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ทีเ่ป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ร่วมกับโรคไตอย่าง
รุนแรง คานากลิโฟลซินอยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่าสารยับยั้งโซเดียม-กลูโคสโคทรานสพอร์ตเตอร์ 2 (SGLT2) ลดนํ้าตาลในเลือดโดย
ทําใหไ้ตกําจัดกลูโคสในปัสสาวะมากขึ้น

เมื่อเวลาผ่านไป ผู้ทีเ่ป็นเบาหวานและนํ้าตาลในเลือดสูงสามารถพัฒนาโรคแทรกซ้อนทีร่้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิต ซึ่งรวมถึง
โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ปัญหาเกี่ยวกับไต ความเสียหายของเส้นประสาท และปัญหาสายตา การใชย้า การเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิต (เช่น การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การเลิกสูบบุหรี่) และการตรวจระดับนํ้าตาลในเลือดเป็นประจําอาจช่วยจัดการโรค
เบาหวานและปรับปรุงสุขภาพของคุณได้ การบําบัดนีย้ังอาจลดโอกาสที่คุณจะเป็นโรคหัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคแทรก
ซ้อนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน เช่น ไตวาย เส้นประสาทถูกทําลาย (ชา ขาหรือเท้าเย็น ความสามารถทางเพศลดลงในผู้ชายและ
ผู้หญิง) ปัญหาสายตา รวมถึงการเปลี่ยนแปลง หรือสูญเสียการมองเห็นหรือโรคเหงือก แพทย์และผู้ให้บริการด้านสุขภาพอื่นๆ จะ
พูดคุยกับคุณเกี่ยวกับวิธีทีด่ีที่สุดในการจัดการโรคเบาหวานของคุณ

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Canagliflozin มาในรูปแบบแท็บเล็ตที่รับประทานทางปาก มักรับประทานวันละครั้งก่อนอาหารเช้าหรืออาหารหลักมื้อแรกของวัน 
ทานคานากลิโฟโลซินในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอใหแ้พทย์หรือเภสัชกรอธิบาย
ส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ทานคานากลิโฟลซินตามคําแนะนํา อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

แพทย์ของคุณอาจเริ่มให้คุณกินคานากลิโฟลซินขนาดตํ่าและค่อยๆ เพิ่มขนาดยาของคุณ

Canagliflozin ควบคุมโรคเบาหวานประเภท 2 แต่ไม่สามารถรักษาได้ ทานคานากลิโฟลซินต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานคา
นากลิโฟลซินโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์
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ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานคานากลิโฟลซิน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ (ผื่น ลมพิษ ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้นหรือลําคอ หรือหายใจลําบาก) ต่อคานากลิโฟลซิน 
ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดคานากลิโฟลซิน สอบถามเภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการใชย้า

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพ
รอื่นๆ ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: สารยับยั้ง angiotensin-converting enzyme (ACE) เช่น 
benazepril (Lotensin, in Lotrel), captopril, enalapril (Vasotec, ใน Vaseretic), fosinopril, lisinopril (ใน 
Zestoretic), moexipril (Univasc, ใน Uniretic), perindopril (Aceon ใน Prestalia), quinapril (Accupril ใน 
Accuretic ใน Quinaretic), ramipril (Altace) และ trandolapril (Mavik ใน Tarka); ยาปิดกั้นตัวรับแอนจิโอเทนซิน เช่น 
azilsartan (Edarbi ใน Edarbyclor), candesartan (Atacand ใน Atacand HCT), eprosartan (Teveten), 
irbesartan (Avapro ใน Avalide), losartan (Cozaar ใน Hyzaar), olmesartan (Benicar ใน Azor, ใน Benicar HCT 
ใน Tribenzor), telmisartan (Micardis, ใน Micardis HCT ใน Twynsta) และ valsartan (Diovan ใน Diovan HCT ใน 
Exforge); ดิจอกซิน (ลานอกซิน); ยาขับปัสสาวะ ('ยาเม็ดนํ้า'); อินซูลิน; ยาอื่น ๆ สําหรับโรคเบาหวาน ฟโีนบาร์บิทลั; ฟีนโิทอิน 
(Dilantin, Phenytek); ไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane, ใน Rifamate, ใน Rifater); และ ritonavir (Norvir ใน 
Kaletra) แพทยข์องคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังฟอกไต แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานคานากลิโฟลซิน

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณดื่มแอลกอฮอลเ์ป็นประจําหรือบางครั้งดื่มแอลกอฮอลป์ริมาณมากในช่วงเวลาสั้นๆ 
(การดื่มสุรา) หรือกําลังรับประทานอาหารที่มีโซเดียมตํ่า นอกจากนี้ แจ้งใหแ้พทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยถูกตัดแขน
ขา หรือเคยเป็นโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดส่วนปลาย (การตีบของหลอดเลือดที่เท้า ขา หรือแขน ทําใหเ้กิดอาการชา เจ็บปวด หรือ
หนาวจัดในส่วนนั้นของร่างกาย) โรคระบบประสาท (ความเสียหายของเส้นประสาททีท่ําให้รู้สึกเสียวซ่า ชา และปวด มักเกิดขึ้นทีม่ือ
และเท้าของคุณ) แผลที่เท้าหรือแผล ความดันโลหิตตํ่า การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ หรือปัญหาทางเดินปัสสาวะ โรคตับอ่อนรวม
ถึงตับอ่อนอักเสบ (ตับอ่อนบวม) หรือมี ได้รับการผ่าตัดตับอ่อน การติดเชื้อราในบริเวณอวัยวะเพศ โรคกระดูกพรุน (ภาวะที่
กระดูกบางและอ่อนแอและแตกหักง่าย) โรคไตหรือตับ หากคุณเป็นผู้ชาย แจ้งแพทย์ของคุณหากคุณไม่เคยเข้าสุหนัต แจ้งให้
แพทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณรับประทานอาหารน้อยลงเนื่องจากการเจ็บป่วย การผ่าตัด หรือการเปลี่ยนแปลงของ
อาหาร หรือหากคุณไมส่ามารถกินหรือดื่มไดต้ามปกตเินื่องจากอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง หรือหากคุณขาดนํ้าจากการอยู่
กลางแดดนานเกินไป .

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร อย่าให้นมลูกในขณะทีท่านคานากลิโฟลซิน หาก
คุณตั้งครรภข์ณะรับประทานคานากลิโฟลซิน ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ

หากคุณกําลังมีการผ่าตัด รวมถึงการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใชย้าคานากลิโฟลซิน

แอลกอฮอล์อาจทําใหน้ํ้าตาลในเลือดเปลี่ยนแปลง ถามแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการใชเ้ครื่องดื่มแอลกอฮอลอ์ย่าง
ปลอดภัยในขณะที่คุณทานคานากลิโฟลซิน

คุณควรรู้ว่าคานากลิโฟลซินอาจทําให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ มึนงง และเป็นลมเมื่อคุณลุกขึ้นจากท่านอนเร็วเกินไป หากคุณมี
ปัญหานี้โทรเรียกแพทย์ของคุณ ปัญหานีพ้บได้บ่อยมากขึ้นเมื่อคุณเริ่มรับประทานคานากลิโฟลซินในครั้งแรก เพื่อหลีกเลี่ยง
ปัญหานี้ ให้ลุกจากเตียงช้าๆ วางเท้าบนพื้นสักครู่ก่อนลุกขึ้นยืน

ถามแพทย์ของคุณว่าจะทําอย่างไรถ้าคุณป่วย ติดเชื้อหรือมีไข้ พบความเครียดผิดปกติ หรือได้รับบาดเจ็บ ภาวะเหล่านี้อาจส่งผล
ต่อระดับนํ้าตาลในเลือดและปริมาณของคานากลิโฟลซินที่คุณอาจได้รับ
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ความต้องการ.

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

อย่าลืมปฏิบัติตามคําแนะนําด้านการออกกําลังกายและการรับประทานอาหารของแพทย์หรือนักโภชนาการ สิ่งสําคัญคือต้องรับ

ประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ

ปฏิบัตติามคําแนะนําของแพทย์เกี่ยวกับการดื่มนํ้าให้เพียงพอตลอดทั้งวันในขณะที่คุณใช้ยานี้

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

ยานีอ้าจทําให้นํ้าตาลในเลือดของคุณเปลี่ยนแปลง คุณควรรู้อาการนํ้าตาลในเลือดตํ่าและนํ้าตาลในเลือด
สูง และจะทําอย่างไรถ้าคุณมีอาการเหล่านี้
Canagliflozin อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

ปัสสาวะบ่อยรวมทั้งตอนกลางคืน

เพิ่มความกระหาย

ท้องผูก

ปากแห้ง

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

ปัสสาวะบ่อย เร่งด่วน แสบร้อนหรือเจ็บปวด

ปริมาณปัสสาวะลดลง

ปัสสาวะขุ่น แดง ชมพู หรือนํ้าตาล

ปัสสาวะมีกลิ่นแรง

ปวดอุ้งเชิงกรานหรือทวารหนัก

(ในผู้หญิง) มกีลิ่นช่องคลอด ตกขาวหรือเหลือง (อาจเป็นก้อนหรือดูเหมือนคอทเทจชีส) หรือมีอาการคันในช่องคลอด

(ในผู้ชาย) แดง, คันหรือบวมขององคชาต; ผื่นที่อวัยวะเพศ; ปล่อยกลิ่นเหม็นจากองคชาต; หรือปวดบริเวณผิวหนังบริเวณ
องคชาต

รู้สึกเหนื่อย อ่อนแอ หรืออึดอัด พร้อมกับมไีขแ้ละเจ็บปวด อ่อนโยน แดง และบวมของอวัยวะเพศหรือบริเวณระหว่างอวัยวะ
เพศกับทวารหนัก

หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้หยุดใช้คานากลิโฟลซินและโทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน:
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ผื่น

ลมพิษ

อาการคัน

กลืนลําบาก

บวมที่ใบหน้า คอ ลิ้น ริมฝีปาก ปาก หรือตา

เสียงแหบ

หากคุณพบอาการใด ๆ ต่อไปนี้ของภาวะกรดคีโตรก (ภาวะร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นหากไมไ่ด้รับการรักษา
ระดับนํ้าตาลในเลือดสูง) ให้หยุดใช้คานากลิโฟลซินและโทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการรักษา
พยาบาลฉุกเฉิน ถ้าเป็นไปได้ ให้ตรวจหาคีโตนในปัสสาวะหากคุณมีอาการเหล่านี้ แม้ว่านํ้าตาลในเลือดจะ
น้อยกว่า 250 มก./ดล.

คลื่นไส้

อาเจียน

ปวดท้อง

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

หายใจลําบาก

คุณควรรู้ว่าคานากลิโฟลซินสามารถเพิ่มความเสี่ยงของการตัดแขนขาที่ตํ่ากว่า (นิ้วเท้า เท้า หรือขา) แพทย์ของคุณจะบอกวิธีดูแล
ขาและเท้าของคุณอย่างเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อและภาวะแทรกซ้อนที่อาจนําไปสูก่ารตัดแขนขา ปฏิบัตติามคําแนะนํา
ของแพทย์อย่างระมัดระวังและโทรหาแพทย์ทันที หากคุณมีอาการปวด เจ็บแปลบ แผลพุพอง หรือบริเวณทีข่าหรือเท้าบวม อุ่น 
แดง มีไข้หรือหนาวสั่น หรือสัญญาณและอาการอื่นๆ ของการติดเชื้อ

Canagliflozin อาจเพิ่มโอกาสในการแตกหัก (กระดูกหัก) โดยเฉพาะที่ต้นแขน ข้อมือ หรือมือ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงของการใช้ยานี้

Canagliflozin อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่ใชย้านี้

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณไ์ม่พึง
ประสงคจ์าก MedWatch ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) หรือทางโทรศัพท์ 
(1-800-332-1088)

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกําจัดยานี้?

เก็บยานี้ไวใ้นภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นทีม่ากเกินไป (
ไม่ใช่ในห้องนํ้า)

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

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

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ทีh่ttps://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก หรือ
ตื่นขึ้นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารก่อนและระหว่างการรักษา
ด้วยคานากลิโฟลซินเพื่อตรวจสอบว่าไตของคุณทํางานได้ดีเพียงใด ระดับนํ้าตาลในเลือดของคุณควรได้รับการตรวจสอบอย่าง
สมํ่าเสมอเพื่อกําหนดการตอบสนองของคุณต่อคานากลิโฟลซิน แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารอื่น ๆ รวมถึง 
glycosylated hemoglobin (HbA1c) เพื่อตรวจสอบการตอบสนองต่อ canagliflozin แพทย์ของคุณจะบอกคุณถึงวิธีตรวจ
สอบการตอบสนองต่อยานี้โดยการวัดระดับนํ้าตาลในเลือดทีบ่้าน ปฏิบัตติามคําแนะนําเหล่านี้อย่างระมัดระวัง

ก่อนทําการทดสอบในห้องปฏิบัติการใดๆ ให้แจ้งแพทย์และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัตกิารว่าคุณกําลังใช้ยาคานากลิโฟลซิน 
เนื่องจากวิธีการทํางานของยานี้ ปัสสาวะของคุณอาจตรวจนํ้าตาลกลูโคสเป็นบวก

คุณควรสวมสร้อยข้อมือสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานเสมอเพื่อใหแ้น่ใจว่าคุณจะได้รับการรักษาทีเ่หมาะสมในกรณีฉุกเฉิน

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

อินโวคานา®

ชื่อแรนด์ของผลิตภัณฑ์ผสม

อินโวคาเมท®(ที่มคีานากลิโฟลซินและเมตฟอร์มิน)
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