
Vokanamet 50 มก./850 มก. ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม 
Vokanamet 50 มก./1,000 มก. เม็ดเคลือบฟิล์ม

คานากลิโฟลซิน/เมตฟอร์มิน ไฮโดรคลอไรด์
อ่านเอกสารนี้อย่างละเอียดก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ยานี้ เนื่องจากมีข้อมูลสําคัญสําหรับคุณ

- เก็บใบนีไ้ว้ คุณอาจต้องอ่านอีกครั้ง
- หากคุณมีคําถามเพิ่มเติม ให้ถามแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลของคุณ
- ยานี้กําหนดให้คุณเท่านั้น อย่าส่งต่อให้คนอื่น อาจเป็นอันตรายต่อพวกเขาแม้ว่าอาการป่วยของพวกเขาจะ

เหมือนกับคุณก็ตาม
หากคุณไดร้ับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นซึ่ง
ไมไ่ดร้ะบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ดูหัวข้อที่ 4

-

มีอะไรอยูใ่นแผ่นพับนี้
1. Vokanamet คืออะไรและใชส้ําหรับอะไร
2. สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนรับประทาน Vokanamet
3. วิธีการใช้ Vokanamet
4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น
5. วิธีเก็บโวคานาเมท
6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ

1. Vokanamet คืออะไรและใชส้ําหรับอะไร

Vokanamet มสีารออกฤทธิ์สองชนิด ได้แก่ canagliflozin และ metformin ยาเหล่านี้เป็นยาสองชนิดที่
ทํางานร่วมกันในรูปแบบต่างๆ เพื่อลดระดับนํ้าตาลในเลือด (นํ้าตาล) และสามารถช่วยป้องกันโรคหัวใจใน
ผู้ใหญท่ี่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2

ยานี้สามารถใช้ได้ด้วยตัวเองหรือร่วมกับยาอื่นๆ ที่คุณอาจใช้รักษาโรคเบาหวานประเภท 2 ของคุณ (เช่น อินซูลิน 
สารยับยั้ง DPP-4 (เช่น ซิตากลิปตนิ แซ็กซากลปิติน หรือลนิากลปิติน) ซัลโฟนลีูเรีย (เช่น ไกลเมพิไรด์หรือ 
glipizide] หรือ pioglitazone) ที่ลดระดับนํ้าตาลในเลือด คุณอาจกําลังใชย้าเหล่านีอ้ย่างน้อยหนึ่งอย่างเพื่อ
รักษาโรคเบาหวานประเภท 2 ของคุณ Vokanamet ใช้เมื่อนํ้าตาลในเลือดของคุณไม่สามารถควบคุมได้อย่าง
เพียงพอโดยเมตฟอร์มินเพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับยารักษาโรคเบาหวานอื่น ๆ หากคุณใช้ทั้ง canagliflozin 
และ metformin เป็นยาเม็ดเดียวอยู่แล้ว Vokanamet สามารถแทนที่ได้ในเม็ดเดียว

สิ่งสําคัญคือต้องทําตามคําแนะนําเกี่ยวกับการรับประทานอาหารและการออกกําลังกายที่แพทย์หรือพยาบาลมอบให้

เบาหวานชนิดที่ 2 คืออะไร?
โรคเบาหวานประเภท 2 เป็นภาวะที่ร่างกายของคุณผลิตอินซูลินได้ไม่เพียงพอ และอินซูลินทีร่่างกายผลิตได้ทํางาน
ได้ไม่ดเีท่าทีค่วร ร่างกายของคุณสามารถสร้างนํ้าตาลได้มากเกินไป เมื่อเป็นเช่นนี้ นํ้าตาล (กลูโคส) จะสะสมในเลือด 
ซึ่งอาจนําไปสู่ภาวะทางการแพทย์ทีร่้ายแรง เช่น โรคหัวใจ โรคไต ตาบอด และการตัดแขนขา

2. สิ่งทีคุ่ณต้องรู้ก่อนรับประทาน Vokanamet

อย่าใช้โวคานาเมท
• หากคุณแพ้คานากลิโฟลซิน เมตฟอร์มิน หรือส่วนประกอบอื่นๆ ของยานี้ (ระบุไว้ในหัวข้อ 6)

หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับตับ
หากคุณมอีาการไตลดลงอย่างรุนแรง
หากคุณเป็นเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภาวะนํ้าตาลในเลือดสูงอย่างรุนแรง (นํ้าตาลในเลือดสูง) 
คลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง นํ้าหนักลดอย่างรวดเร็ว กรดแลคติก (ดู “ความเสี่ยงของแลคติก

•
•
•
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ภาวะความเป็นกรด” ด้านล่าง) หรือ ketoacidosis Ketoacidosis เป็นภาวะทีส่ารที่เรียกว่า 'คีโตนบอดี้' 
สะสมในเลือดและอาจนําไปสู่ภาวะโคม่าในเบาหวานได้ อาการต่างๆ ได้แก่ ปวดท้อง หายใจเร็วและลึก ง่วง
นอน หรือลมหายใจมีกลิ่นผลไม้ผิดปกติ

หากคุณมีการติดเชื้อรุนแรง
หากคุณสูญเสียนํ้ามากจากร่างกาย (ภาวะขาดนํ้า) เช่น เนื่องจากอาการท้องร่วงเป็นเวลานานหรือรุนแรง 
หรือหากคุณอาเจียนติดต่อกันหลายครั้ง
หากคุณเป็นเบาหวานก่อนโคม่า
หากคุณเพิ่งมีอาการหัวใจวายหรือมีปัญหาการไหลเวียนโลหิตอย่างรุนแรง เช่น 'ช็อก' หรือหายใจ
ลําบาก
หากคุณดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป (ทุกวันหรือเป็นครั้งคราว) หากคุณมีหรือ
เพิ่งเป็นโรคหัวใจล้มเหลว

•
•

•
•

•
•

คําเตือนและข้อควรระวัง ความ
เสี่ยงของกรดแลคติก
Vokanamet อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงทีห่ายากมาก แต่ร้ายแรงมากที่เรียกว่ากรดแลคติก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า
ไตของคุณทํางานไมถู่กต้อง ความเสี่ยงในการเกิดกรดแลคติกเพิ่มขึ้นด้วยโรคเบาหวานทีไ่ม่สามารถควบคุมได้ 
การติดเชื้อร้ายแรง การอดอาหารหรือดื่มแอลกอฮอลเ์ป็นเวลานาน ภาวะขาดนํ้า (ดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง) ปัญหา
เกี่ยวกับตับ และสภาวะทางการแพทยใ์ดๆ ที่ส่วนใดของร่างกายมีปริมาณออกซิเจนลดลง ( เช่น โรคหัวใจ
เฉียบพลันรุนแรง)
หากข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นตรงกับคุณ โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อขอคําแนะนําเพิ่มเติม

หยุดใช้ Vokanamet ชั่วคราวหากคุณมีอาการที่อาจเกี่ยวข้องกับภาวะขาดนํ้า(สูญเสียของเหลวในร่างกาย
อย่างมีนัยสําคัญ) เช่น อาเจียนรุนแรง ท้องร่วง มีไข้ สัมผัสกับความร้อน หรือหากคุณดื่มนํ้าน้อยกว่าปกติ พูด
คุยกับแพทย์ของคุณสําหรับคําแนะนําเพิ่มเติม

หยุดใชโ้วคานาเมทแล้วปรึกษาแพทย์หรือไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันทีหากคุณพบอาการของกรดแล
คติกเนื่องจากภาวะนีอ้าจนําไปสู่อาการโคม่าได้ อาการของกรดแลคติก ได้แก่:

• อาเจียน
• ปวดท้อง (ปวดท้อง)
• ปวดกล้ามเนื้อ
• รู้สึกไม่สบายตัวเมื่อยล้าอย่างรุนแรง
• หายใจลําบาก
• อุณหภูมริ่างกายและการเต้นของหัวใจลดลง

กรดแลคติกเป็นเหตุฉุกเฉินทางการแพทยแ์ละต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล

พูดคุยกับแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลก่อนรับประทานโวคานาเมท และระหว่างการรักษา:
• เกี่ยวกับสิ่งทีคุ่ณสามารถทําไดเ้พื่อป้องกันภาวะขาดนํ้า (ดูหัวข้อที่ 4 สําหรับสัญญาณของภาวะขาดนํ้า)
• หากคุณเป็นเบาหวานชนิดที่ 1 เพราะ Vokanamet ไม่ควรใช้รักษาอาการนี้
• หากคุณประสบกับการลดนํ้าหนักอย่างรวดเร็ว รู้สึกไม่สบายหรือป่วย ปวดท้อง กระหายนํ้ามากเกินไป หายใจ

เร็วและลึก สับสน ง่วงนอนหรือเหนื่อยล้าผิดปกติ มีกลิ่นทีห่อมหวานต่อลมหายใจ รสหวานหรือโลหะในปาก
หรือกลิ่นอื่น ไปที่ปัสสาวะหรือเหงื่อของคุณ ปรึกษาแพทย์หรือไปโรงพยาบาลทีใ่กล้ที่สุดทันที อาการเหล่านี้
อาจเป็นสัญญาณของ "โรคกรดคีโตนจากเบาหวาน" ซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้ยากแต่ร้ายแรง ซึ่งบางครั้งอาจ
ถึงแกช่ีวิตได้เนื่องจากโรคเบาหวานเนื่องจากระดับ "คีโตนในร่างกาย" ในปัสสาวะหรือเลือดของคุณเพิ่มขึ้น 
ซึ่งพบได้ในการทดสอบ ความเสี่ยงของการเกิดภาวะกรดซิโตนจากเบาหวานอาจเพิ่มขึ้นได้ด้วยการอดอาหาร
เป็นเวลานาน การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป ภาวะขาดนํ้า ปริมาณอินซูลินทีล่ดลงอย่างกะทันหัน หรือความ
ต้องการอินซูลินทีสู่งขึ้นเนื่องจากการผ่าตัดใหญ่หรือการเจ็บป่วยที่รุนแรง

หากคุณเคยเป็นโรคหัวใจร้ายแรงหรือเคยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง
หากคุณใชย้าเพื่อลดความดันโลหิต (ยาลดความดันโลหิต) หรือเคยเป็นโรคความดันโลหิตตํ่า (ความดัน
เลือดตํ่า) ข้อมูลเพิ่มเติมได้รับด้านล่างใน "ยาอื่น ๆ และ Vokanamet"

หากคุณมีการตัดแขนขาที่ตํ่ากว่า

•
•

•



• สิ่งสําคัญคือต้องตรวจดูเท้าของคุณอย่างสมํ่าเสมอและปฏิบัตติามคําแนะนําอื่นๆ เกี่ยวกับการดูแลเท้าและ
การให้นํ้าเพียงพอจากผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของคุณ คุณควรแจ้งใหแ้พทย์ทราบทันทหีากสังเกต
เห็นบาดแผลหรือรอยเปลี่ยนสี หรือหากคุณมีอาการเจ็บหรือปวดที่เท้า การศึกษาบางชิ้นระบวุ่าการทานคา
นากลิโฟลซินอาจมสี่วนทําให้เสี่ยงต่อการถูกตัดแขนขา (ส่วนใหญเ่ป็นการตัดนิ้วเท้าและกลางเท้า)

พูดคุยกับแพทย์ของคุณทันทหีากคุณมีอาการเจ็บปวด อ่อนโยน แดง หรือบวมที่อวัยวะเพศหรือบริเวณ
ระหว่างอวัยวะเพศและทวารหนักทีม่ไีข้หรือรู้สึกไม่สบายโดยทั่วไป อาการเหล่านีอ้าจเป็นสัญญาณของการ
ติดเชื้อที่หายากแต่ร้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตทีเ่รียกว่า necrotising fasciitis ของ perineum 
หรือเนื้อตายเน่าของ Fournier ซึ่งทําลายเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง โรคเนื้อตายเน่าของ Fournier ต้องได้รับการ
รักษาทันที
หากคุณมีอาการของการติดเชื้อราที่อวัยวะเพศ เช่น ระคายเคือง อาการคัน มีสารคัดหลั่งผิดปกติหรือมีกลิ่น

หากคุณมีการติดเชื้อรุนแรงที่ไตหรือทางเดินปัสสาวะทีม่ีไข้ แพทย์ของคุณอาจขอให้คุณหยุดใช้ 
Vokanamet จนกว่าคุณจะหายดี

•

•

•

การทํางานของไต
ไตของคุณจะได้รับการทดสอบโดยการตรวจเลือดก่อนเริ่มใช้และระหว่างการรักษาด้วย Vokanamet แพทย์จะ
ตรวจการทํางานของไตอย่างน้อยปลีะครั้งหรือบ่อยกว่านั้นหากคุณเป็นผู้สูงอายุและ/หรือการทํางานของไตแย่ลง

การผ่าตัด
หากคุณต้องการผ่าตัดใหญ่ คุณต้องหยุดใชโ้วคานาเมทในระหว่างและชั่วระยะเวลาหนึ่งหลังการทําหัตถการ แพทย์
ของคุณจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าเมื่อใดที่คุณต้องหยุดและเมื่อใดทีจ่ะเริ่มการรักษาด้วย Vokanamet

แพทย์ของคุณจะตัดสินใจว่าคุณต้องการการรักษาอื่น ๆ เพื่อควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดของคุณหรือไม่ในขณะ
ที่คุณหยุดใช้ Vokanamet เป็นสิ่งสําคัญที่คุณจะต้องปฏิบัตติามคําแนะนําของแพทย์อย่างระมัดระวัง

กลูโคสในปัสสาวะ
เนื่องจากวิธีการทํางานของคานากลิโฟลซิน ปัสสาวะของคุณจะทดสอบนํ้าตาล (กลูโคส) ในเชิงบวกในขณะที่คุณ
ทานยานี้

เด็กและวัยรุ่น
ไม่แนะนําให้ใช้ Vokanamet สําหรับเด็กและวัยรุ่นที่มีอายุตํ่ากว่า 18 ปี เนื่องจากไม่มีข้อมูลในผู้ป่วยเหล่านี้

ยาอื่นๆ และ Vokanamet
หากคุณต้องการฉีดคอนทราสต์มีเดียมที่มไีอโอดีนเข้าสู่กระแสเลือดของคุณ เช่น ในบริบทของการเอ็กซ์เรยห์รือ
การสแกน คุณต้องหยุดใช้โวคานาเมทก่อนหรือในขณะที่ฉีด แพทย์ของคุณจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าเมื่อใดทีคุ่ณต้อง
หยุดและเมื่อใดที่จะเริ่มการรักษาด้วย Vokanamet

แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ หากคุณกําลังรับประทาน เพิ่งกําลังรับประทาน หรืออาจกําลังใชย้าอื่นอยู่ 
เนื่องจากยานีอ้าจส่งผลต่อวิธีการทํางานของยาอื่นๆ นอกจากนี้ ยาบางชนิดอาจส่งผลต่อวิธีการทํางานของยานี้ 
คุณอาจต้องตรวจระดับนํ้าตาลในเลือดและการทํางานของไตบ่อยขึ้น หรือแพทย์อาจจําเป็นต้องปรับขนาดยาโวคา
นาเมท เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งที่จะต้องกล่าวถึงสิ่งต่อไปนี้:

• อินซูลินหรือซัลโฟนีลูเรีย (เช่น ไกลเมพิไรด์หรือไกลพิซิไซด์) สําหรับโรคเบาหวาน - แพทย์ของคุณอาจ
ต้องการลดขนาดยาลงเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ใหร้ะดับนํ้าตาลในเลือดตํ่าเกินไป (ภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า)

ยาทีช่่วยเพิ่มการผลิตปัสสาวะ (ยาขับปัสสาวะ) สาโทเซนต์จอห์น (
ยาสมุนไพรทีใ่ช้รักษาอาการซึมเศร้า)
carbamazepine, phenytoin หรือ phenobarbital (ยาที่ใชค้วบคุมอาการชัก) 
efavirenz หรือ ritonavir (ยาทีใ่ช้รักษาการติดเชื้อ HIV)
rifampicin (ยาปฏิชีวนะที่ใชร้ักษาวัณโรค)

•
•
•
•
•



• cholestyramine (ยาทีใ่ช้ลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด) ดูหัวข้อที่ 3 “การใช้ยานี”้

digoxin หรือ digitoxin (ยาทีใ่ช้สําหรับปัญหาหัวใจบางอย่าง) อาจจําเป็นต้องตรวจสอบระดับ
ของ digoxin หรือ digitoxin ในเลือดของคุณหากใช้ Vokanamet
dabigatran (ยาทินเนอร์เลือดทีช่่วยลดความเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือด) ยาทีม่ี
แอลกอฮอล์ ดูหัวข้อ "Vokanamet กับแอลกอฮอล"์ cimetidine (ยาทีใ่ช้รักษาปัญหา
กระเพาะอาหาร)
คอร์ติโคสเตียรอยด์ (ใช้รักษาอาการต่างๆ เช่น การอักเสบรุนแรงของผิวหนังหรือในโรคหอบหืด) ที่ใหท้าง
ปาก เป็นการฉีดยา หรือสูดดม
beta-2 agonists (เช่น salbutamol หรือ terbutaline) ใชใ้นการรักษาโรคหอบหืด ยาที่ใช้
รักษาอาการปวดและการอักเสบ (NSAID และ COX-2-inhibitors เช่น ibuprofen และ 
celecoxib)
ยาบางชนิดสําหรับรักษาความดันโลหิตสูง (ACE inhibitors และ angiotensin II receptor 
antagonists)

•

•
•
•
•

•
•

•

Vokanamet กับแอลกอฮอล์
หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปในขณะที่ใชย้านี้ เนื่องจากอาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดกรดแลคติก 
ดูหัวข้อ “คําเตือนและข้อควรระวัง”

การตั้งครรภ์และให้นมบุตร
หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือกําลังให้นมบุตร คิดว่าคุณกําลังตั้งครรภ์หรือกําลังวางแผนที่จะมีลูก ขอคําแนะนํา
จากแพทยห์รือเภสัชกรก่อนรับประทานหรือใช้ยานีต้่อไป

ไม่ควรใช้ Canagliflozin ซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนผสมใน Vokanamet ในระหว่างตั้งครรภ์ พูดคุยกับแพทย์ของคุณ
เกี่ยวกับวิธีทีด่ีที่สุดในการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดของคุณโดยไม่ต้องใช้ Vokanamet ทันททีี่คุณรู้ว่าคุณกําลัง
ตั้งครรภ์

คุณไม่ควรรับประทานยานี้หากคุณกําลังให้นมบุตร พูดคุยกับแพทย์ของคุณว่าจะหยุดใชย้านี้หรือหยุดใหน้มบุตร

การขับรถและการใช้เครื่องจักร
Vokanamet ไม่มหีรือมีอิทธิพลเล็กน้อยต่อความสามารถในการขับเคลื่อน ปั่นจักรยาน และใช้เครื่องมือหรือเครื่องจักร 
อย่างไรก็ตาม มีรายงานอาการวิงเวียนศีรษะหรือหน้ามืด ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการขับรถ ปั่นจักรยาน หรือใช้
เครื่องมือหรือเครื่องจักร

การใช้ Vokanamet ร่วมกับยารักษาโรคเบาหวานชนิดอื่นทีเ่รียกว่า sulphonylureas (เช่น glimepiride หรือ 
glipizide) หรืออินซูลินสามารถเพิ่มความเสี่ยงของการมีนํ้าตาลในเลือดตํ่า (ภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า) สัญญาณ
ต่างๆ ได้แก่ ตาพร่ามัว ริมฝีปากสั่น ตัวสั่น เหงื่อออก หน้าซีด อารมณเ์ปลี่ยนแปลง หรือรู้สึกวิตกกังวลหรือสับสน 
ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการขับรถ ปั่นจักรยาน และใช้เครื่องมือหรือเครื่องจักรใดๆ แจ้งให้แพทย์ทราบโดย
เร็วที่สุด หากคุณมอีาการนํ้าตาลในเลือดตํ่า

โวคานาเมทมีโซเดียม
ยานี้มีโซเดียมน้อยกว่า 1 มิลลิโมล (23 มก.) ต่อเม็ด กล่าวคือ 'ปราศจากโซเดียม'

3. วิธีการใช้ Vokanamet

ใช้ยานี้ตามที่แพทย์หรือเภสัชกรบอกเสมอ ตรวจสอบกับแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณไม่แน่ใจ

รับเท่าไหร่คะ
• ปริมาณของ Vokanamet คือหนึ่งเม็ดวันละสองครั้ง
• ความแรงของ Vokanamet ที่คุณจะใช้นั้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพของคุณและปริมาณของ 

canagliflozin และ metformin ที่จําเป็นในการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดของคุณ
แพทยข์องคุณจะกําหนดความแข็งแกร่งที่เหมาะสมสําหรับคุณ•



กินยาตัวนี้
• กลืนทั้งเม็ดด้วยนํ้า
• ทางทีด่ีควรรับประทานแท็บเล็ตพร้อมอาหาร วิธีนี้จะช่วยลดโอกาสที่คุณจะปวดท้องได้

พยายามใช้ในเวลาเดียวกันในแต่ละวัน นีจ้ะช่วยใหคุ้ณจําเอาไว้
หากแพทย์ของคุณสั่งยานี้พร้อมกับยาลดคอเลสเตอรอลเช่น cholestyramine คุณควรทานยานี้อย่าง
น้อย 1 ชั่วโมงก่อนหรือ 4 ชั่วโมงถึง 6 ชั่วโมงหลังยาลดคอเลสเตอรอล

•
•

แพทย์ของคุณอาจสั่งยาโวคานาเมทร่วมกับยาลดนํ้าตาลกลูโคสชนิดอื่น อย่าลืมใชย้าทั้งหมดตามทีแ่พทย์ของ
คุณกําหนดเพื่อให้ไดผ้ลลัพธ์ทีด่ีที่สุดสําหรับสุขภาพของคุณ

อาหารและการออกกําลังกาย

เพื่อช่วยควบคุมโรคเบาหวาน คุณยังต้องปฏิบัติตามคําแนะนําเกี่ยวกับอาหารและการออกกําลังกายจากแพทย์ 
เภสัชกร หรือพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากคุณกําลังรับประทานอาหารควบคุมนํ้าหนักสําหรับผู้ป่วยเบาหวาน 
ให้ปฏิบัติตามต่อไปในขณะที่คุณกําลังใช้ยานี้

หากคุณทานโวคานาเมทมากกว่าที่ควร
เนื่องจากโวกานาเมทมีเมตฟอร์มิน หากคุณใชย้านี้มากขึ้น คุณอาจพบภาวะกรดแลคติก หากเกิดเหตุการณน์ี้กับ
คุณ คุณอาจต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทันที เนื่องจากกรดแลคติกอาจทําให้โคม่าได้ อาการของกรดแลก
ติก ได้แก่ การอาเจียน ปวดท้อง ปวดกล้ามเนื้อ รู้สึกไม่สบายเมื่อยล้าอย่างรุนแรง หรือหายใจลําบาก อาการเพิ่ม
เติมคืออุณหภูมิร่างกายและการเต้นของหัวใจลดลง หยุดใช้ยานีท้ันทแีละติดต่อแพทย์หรือโรงพยาบาลที่ใกลท้ี่สุด
ทันที (ดหูัวข้อ 2) นําซองยาไปด้วย

หากคุณลืมทานโวคานาเมท
• หากลืมรับประทานยา ให้รับประทานทันททีี่นึกได้ อย่างไรก็ตาม หากถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามมื้อที่ลืม

ไป
อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยปริมาณทีล่ืม•

หากคุณหยุดทานโวคานาเมท
ระดับนํ้าตาลในเลือดของคุณอาจเพิ่มขึ้นหากคุณหยุดใชย้านี้ อย่าหยุดรับประทานยานีโ้ดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์
ก่อน

หากคุณมีคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชย้านี้ โปรดติดต่อแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลของคุณ

4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

เช่นเดียวกับยาทั้งหมด ยานีส้ามารถทําให้เกิดผลข้างเคียงได้ แม้ว่าจะไม่ใชทุ่กคนที่ได้รับก็ตาม

หยุดใชย้าโวคานาเมทและปรึกษาแพทยห์รือไปโรงพยาบาลที่ใกลท้ี่สุดทันที หากคุณมีผลข้างเคียงที่ร้าย
แรงดังต่อไปนี้:

อาการแพ้อย่างรุนแรง (พบน้อยอาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 1,000 คน) 
สัญญาณที่เป็นไปได้ของอาการแพ้อย่างรุนแรงอาจรวมถึง:
• อาการบวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ปาก ลิ้น หรือลําคอ ซึ่งอาจส่งผลใหห้ายใจหรือกลืนลําบาก

กรดแลคติก (หายากมากอาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 10,000 คน)
Vokanamet อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงทีห่ายากมากแต่ร้ายแรงมากที่เรียกว่ากรดแลคติก (ดูหัวข้อ “คําเตือนและ
ข้อควรระวัง”) หากสิ่งนี้เกิดขึ้น คุณต้องงดทานโวคานาเมทแล้วปรึกษาแพทย์หรือไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
ทันทีเนื่องจากกรดแลคติกอาจทําใหโ้คม่าได้

เบาหวาน ketoacidosis (หายากอาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 1,000 คน) 
อาการเหล่านี้เป็นสัญญาณของภาวะกรดในเลือดสูงจากเบาหวาน (ดูหัวข้อที่ 2):



-
-
-
-
-
-
-
-
-

เพิ่มระดับของ "ร่างกายคีโตน" ในปัสสาวะหรือการสูญเสียนํ้าหนักอย่าง
รวดเร็วของเลือด
รู้สึกไมส่บายหรือป่วยปวด
ท้อง
กระหายนํ้ามาก
ความสับสนในการหายใจ
เร็วและลึก
ง่วงนอนหรือเหนื่อยล้าผิดปกติ
กลิ่นที่หอมหวานต่อลมหายใจของคุณ รสหวานหรือโลหะในปากของคุณหรือกลิ่นที่แตกต่างกับปัสสาวะ
หรือเหงื่อของคุณ

สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นโดยไม่คํานึงถึงระดับนํ้าตาลในเลือด แพทย์อาจตัดสินใจหยุดการรักษาด้วย 
Vokanamet ชั่วคราวหรือถาวร

ภาวะขาดนํ้า (ไมป่กติ อาจส่งผลกระทบถึง 1 ใน 100 คน)
• สูญเสียของเหลวมากเกินไปจากร่างกายของคุณ (การคายนํ้า) สิ่งนีเ้กิดขึ้นบ่อยในผู้สูงอายุ (อายุ 75 ปีขึ้นไป

) ผู้ทีม่ีปัญหาเกี่ยวกับไต และผู้ทีท่านยาเม็ดนํ้า (ยาขับปัสสาวะ) สัญญาณทีเ่ป็นไปได้ของการขาดนํ้าคือ:

- มึนหัวหรือเวียนหัว
- เป็นลม (เป็นลม) หรือรู้สึกวิงเวียนหรือเป็นลมเมื่อยืนขึ้น
- ปากแห้งหรือเหนียวมาก รู้สึกกระหายนํ้ามาก
- รู้สึกอ่อนเพลียหรือเหนื่อยมาก
- ปัสสาวะน้อยหรือไม่มเีลย
- หัวใจเต้นเร็ว

แจ้งให้แพทย์ทราบโดยเร็วที่สุด หากคุณมีอาการข้างเคียงใด ๆ ต่อไปนี้: ภาวะนํ้าตาลใน
เลือดตํ่า (พบบ่อยมาก อาจส่งผลกระทบมากกว่า 1 ใน 10 คน)
• ระดับนํ้าตาลในเลือดตํ่า (ภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า) - เมื่อทานยานีร้่วมกับอินซูลนิหรือซัลโฟนลีูเรีย 

(เช่น ไกลเมพิไรด์หรือไกลพิซิไซด์)
สัญญาณที่เป็นไปได้ของนํ้าตาลในเลือดตํ่าคือ:
- มองเห็นภาพซ้อน
- ปากสั่น
- ตัวสั่น เหงื่อออก ดูซีด
- อารมณแ์ปรปรวนหรือรู้สึกวิตกกังวลหรือสับสน

แพทย์ของคุณจะบอกวิธีรักษาระดับนํ้าตาลในเลือดตํ่า และต้องทําอย่างไรหากคุณมีอาการข้างต้น

การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ (โดยทั่วไปอาจส่งผลกระทบถึง 1 ใน 10 คน)
• อาการเหล่านี้เป็นสัญญาณของการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะอย่างรุนแรง เช่น

- มีไขแ้ละ/หรือหนาวสั่น
- ความรู้สึกแสบร้อนเมื่อผ่านนํ้า (ปัสสาวะ)
- ปวดหลังหรือข้าง

แม้ว่าจะเป็นเรื่องผิดปกติ แต่หากคุณเห็นเลือดในปัสสาวะ ใหแ้จ้งแพทย์ทันที

ผลข้างเคียงอื่น ๆ เมื่อทานคานากลิโฟลซินเพียงอย่างเดียว: 
พบบ่อยมาก (อาจส่งผลกระทบมากกว่า 1 ใน 10 คน)
• การติดเชื้อราในช่องคลอด

สามัญ (อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 10 คน)
• ผื่นหรือรอยแดงขององคชาตหรือหนังหุ้มปลายลึงค์ (การติดเชื้อยีสต์)
• การเปลี่ยนแปลงในการถ่ายปัสสาวะ (รวมถึงการปัสสาวะบ่อยขึ้นหรือในปริมาณมาก, จําเป็นต้องปัสสาวะอย่างเร่ง

ด่วน, ต้องปัสสาวะในเวลากลางคืน)
ท้องผูก
รู้สึกกระหายนํ้า
รู้สึกไม่สบาย (คลื่นไส้)

•
•
•



• การตรวจเลือดอาจแสดงการเปลี่ยนแปลงของระดับไขมันในเลือด (คอเลสเตอรอล) และเพิ่มจํานวนเซลล์เม็ด
เลือดแดงในเลือดของคุณ (ฮมีาโตคริต)

ผิดปกติ (อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 100 คน)
• ผื่นหรือผิวหนังแดง - อาจคันและรวมถึงตุ่มนูน ของเหลวหรือแผลพุพอง
• ลมพิษ
• การตรวจเลือดอาจแสดงการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการทํางานของไต (creatinine หรือยูเรียเพิ่มขึ้น) หรือ

โพแทสเซียมเพิ่มขึ้น
การตรวจเลือดอาจแสดงการแตกหักของกระดูกระดับฟอสเฟตในเลือดของ
คุณเพิ่มขึ้น
ไตวาย (ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการสูญเสียของเหลวมากเกินไปจากร่างกายของคุณ) การตัดแขนขา
ส่วนล่าง (ส่วนใหญท่ี่นิ้วเท้า) โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีความเสี่ยงสูงทีจ่ะเป็นโรคหัวใจ - ความยาก
ลําบากในการดึงหนังหุ้มปลายลึงคร์อบปลายอวัยวะเพศชาย
ปฏิกิริยาทางผิวหนังหลังสัมผัสแสงแดด

•
•
•
•
•
•

ไม่ทราบ (ความถี่ไมส่ามารถประมาณได้จากข้อมูลที่มีอยู)่
• necrotising fasciitis ของ perineum หรือเนื้อตายเน่าของ Fournier การติดเชื้อในเนื้อเยื่ออ่อนที่ร้ายแรง

ของอวัยวะเพศหรือบริเวณระหว่างอวัยวะเพศและทวารหนัก

ผลข้างเคียงเมื่อใชเ้มตฟอร์มนิเพียงอย่างเดียวที่ไมไ่ด้อธิบายไว้สําหรับคานากลิโฟลซิน:
• พบบ่อยมาก: รู้สึกไมส่บาย (คลื่นไส้) ป่วย (อาเจียน) ท้องร่วง ปวดท้อง และเบื่ออาหาร

สามัญ: รสโลหะ (การรบกวนรสชาติ)
หายากมาก: วิตามนิบลีดลง12ระดับ (อาจทําใหเ้กิดภาวะโลหิตจาง – จํานวนเซลลเ์ม็ดเลือดแดงตํ่า), ความผิดปกติ
ของการทดสอบการทํางานของตับ, โรคตับอักเสบ (ปัญหากับตับของคุณ) และอาการคัน

•
•

การรายงานผลข้างเคียง
หากคุณไดร้ับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้
ระบไุว้ในเอกสารฉบับนี้ คุณสามารถรายงานผลข้างเคียงได้โดยตรงผ่านโครงการใบเหลืองที่: 
www.mhra.gov.uk/yellowcard หรือค้นหา MHRA Yellow Card ใน Google Play
หรือ Apple App Store คุณสามารถช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของยานีไ้ด้โดยการรายงานผล
ข้างเคียง

5. วิธีเก็บโวคานาเมท

เก็บยานีใ้ห้พ้นสายตาและมือเด็ก

ห้ามใช้ยานี้หลังจากวันหมดอายุซึ่งระบุไว้บนขวดและกล่องหลังจาก EXP วันหมดอายุหมายถึงวันสุดท้ายของ
เดือนนั้น

อย่าเก็บทีอุ่ณหภูมิสูงกว่า 30°C

อย่าใช้โวคานาเมทหากบรรจุภัณฑ์เสียหายหรือมีสัญญาณของการงัดแงะ

อย่าทิ้งยาผ่านทางนํ้าเสียหรือของเสียในครัวเรือน ถามเภสัชกรของคุณถึงวิธีทิ้งยาทีคุ่ณไม่ได้ใชอ้ีกต่อไป 
มาตรการเหล่านีจ้ะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม

6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ

Vokanamet ประกอบด้วยอะไรบ้าง
• สารออกฤทธิค์ือ canagliflozin และ metformin hydrochloride

- เม็ดละ 50 มก./850 มก. ประกอบด้วย canagliflozin hemihydrate เทียบเท่ากับ canagliflozin 
50 มก. และ metformin hydrochloride 850 มก.



- เม็ดละ 50 มก./1,000 มก. ประกอบด้วย canagliflozin hemihydrate เทียบเท่ากับ canagliflozin 
50 มก. และ metformin hydrochloride 1,000 มก.

ส่วนผสมอื่นๆ ได้แก่
- แกนเม็ดยา: ไมโครคริสตัลลีน เซลลูโลส ไฮโปรเมลโลส ครอสคาร์เมลโลส โซเดียม และแมกนีเซียม 

สเตียเรต
เคลือบฟิล์ม:
- 50 มก./850 มก. เม็ด: macrogol 3350, โพลี (ไวนิลแอลกอฮอล)์, แป้งโรยตัว, ไททาเนียมไดออกไซด์ 

(E171), เหล็กออกไซด์สแีดง (E172) และเหล็กออกไซดส์ีดํา (E172)
50 มก./1,000 มก. เม็ด: macrogol 3350, โพลี (ไวนิลแอลกอฮอล์), แป้งโรยตัว, ไททาเนียมไดออกไซด์ 
(E171), เหล็กออกไซด์สีเหลือง (E172) และเหล็กออกไซด์สีแดง (E172)

•

-

-

สิ่งที่ Vokanamet ดูเหมือนและเนื้อหาของแพ็ค
• Vokanamet 50 มก./850 มก. เม็ดเคลือบฟิล์ม (เม็ด) มีสีชมพู รูปแคปซูล ยาว 20 มม. และแกะลาย 

"CM" ด้านหนึ่งและ "358" อีกด้านหนึ่ง
Vokanamet 50 มก./1,000 มก. ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม (เม็ด) เป็นสีเบจ รูปทรงแคปซูล ยาว 21 มม. และ
แกะลาย "CM" ด้านหนึ่งและ "551" อีกด้านหนึ่ง

•

Vokanamet มจีําหน่ายในขวด HDPE พร้อมฝาปิดแบบป้องกันเด็ก ขนาดบรรจุเป็นกล่องขนาด 20 และ 60 เม็ด 
และหลายกล่องบรรจุ 180 เม็ด (แต่ละขวดบรรจุ 60 เม็ด)

ขนาดของบรรจภุัณฑ์อาจไมส่ามารถวางตลาดไดท้ั้งหมด

ผูถ้ืออนุญาตการตลาด Janssen-
Cilag Ltd
50-100 Holmers Farm Way 
สูง Wycombe
Buckinghamshire
HP12 4EG
สหราชอาณาจักร

ผูผ้ลิต
Janssen-Cilag SpA
ผ่าน C. Janssen
บอรโ์ก ซาน มิเคเล
04100 ลาติน่า
อิตาลี

สําหรับข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับยานี้ โปรดติดต่อผู้จัดจําหน่าย:

Napp Pharmaceuticals Limited, 
อุทยานวทิยาศาสตรเ์คมบริดจ,์ ถนน
มิลตัน,
เคมบริดจ์, CB4 0AB
โทร: +44 1223424444

สําหรับข้อมูลในรูปแบบสิ่งพิมพ์ขนาดใหญ่ เทป ซีดี หรืออักษรเบรลล์ โทรศัพท์ 0800 7318450

แผ่นพับนี้ได้รับการแก้ไขใน 10/2021


