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บทนำ
โรคเบาหวานชนิ ด ที่ 2 (Type 2 Diabetes Mellitus, DM type 2) เป็ น โรคเกี่ ย วกั บ ระบบการเผาผลาญอาหาร
(metabolic disorders) โดยผู้ป่วยจะมีภาวะน้าตาลในเลือดสูง (hyperglycemia) อันเกิดจากการที่ร่างกายผลิตฮอร์โมนอินสุลิน
ได้ลดลง หรือตอบสนองต่ออินสุลินที่ผลิตออกมาได้ลดลง ท้าให้มีความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้ เช่น โรคทางระบบ
หัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular diseases) ภาวะจอประสาทตาผิดปกติจากเบาหวาน (diabetic retinopathy) โรคไตจาก
เบาหวาน (diabetic nephropathy) และโรคแทรกซ้อนที่เส้นประสาทจากเบาหวาน (diabetic neuropathy) เป็นต้น1
ยำที่ใช้สำหรับลดระดับนำตำลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบำหวำนชนิดที่ 2
ยาที่ใช้ส้าหรับลดระดับน้าตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีหลายกลุ่มยา ได้แก่
1. Biguanides ได้แก่ metformin นิยมใช้เป็นอันดับแรกในผู้ป่วยเบาหวานระยะเริ่มต้น ข้อดีของยากลุ่มนีคือ ไม่ท้าให้
เกิดภาวะน้าตาลในเลือดต่้า (hypoglycemia) แต่ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยที่มีการท้างานของไตบกพร่อง
2. Sulfonylureas เช่ น glipizide glibenclamide หรื อ Non-sulfonylureas (meglitinides) เช่ น repaglinide
nateglinide ยากลุ่มนีมีผลเพิ่มการหลั่งอินสุลินโดยตรง จึง สามารถลดระดับน้าตาลในเลือดหลังมืออาหารได้ดี ดังนันจึงท้าให้เกิด
ภาวะน้าตาลในเลือดต่้าได้ และยังสามารถท้าให้น้าหนักตัวของผู้ป่วยเพิ่มขึนได้
3. Thiazolidinedione เช่น pioglitazone rosiglitazone ยากลุ่มนีมีผลเพิ่มความไวของเซลล์ต่าง ๆ ในการตอบสนอง
ต่อฮอร์โมนอินสุลิน (insulin sensitivity) ข้อดีคือไม่ท้าให้เกิดภาวะน้าตาลในเลือ ดต่้า และสามารถเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิด
เอชดีแอล (HDL-cholesterol) ได้ แต่ข้อเสียคือกลับเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิดแอลดีแอล (LDL-cholesterol) ท้าให้น้าหนักตัว
เพิ่มขึน และท้าให้เกิดอาการบวม (edema) ได้
1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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4. ยากลุ่มอื่น ๆ ได้แก่ DPP-4 inhibitors เช่น sitagliptin vildagliptin GLP-1 receptor agonists เช่น exenatide
liraglutide α-glucosidase inhibitors เช่ น acarbose insulins เช่ น Lispro Glargine amylin mimetics เช่ น pramlintide
นอกจากนียังมียาที่ใช้ส้าหรับข้อบ่งใช้อื่นแต่มี ฤทธิ์ลดน้าตาลร่วมด้วย อาทิ bile acid sequestrants เช่น colesevelam และ
dopamine-2 agonists เช่น bromocriptine เป็นต้น
ต่ อ มา ในปี ค.ศ. 2015 ทาง American Diabetes Association (ADA) และ the European Association for the
Study of Diabetes (EASD) ได้ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับค้าแนะน้าในการจัดการระดับน้าตาลในเลือดสูงในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
ออกมา โดยได้มีการเพิ่มยากลุ่มใหม่ที่สามารถใช้ลดระดับน้าตาลในเลือดได้ เข้ามาอีก 1 กลุ่ม คือ ยากลุ่ม sodium-glucose
cotransporter 2 (SGLT2) inhibitors อันได้แก่ canagliflozin empagliflozin และ dapagliflozin
Sodium-glucose cotransporter 2 (SGLT2) inhibitors
SGLT2 inhibitors เป็นกลุ่มยาทีม่ ีผลยับยังการท้างานของ sodium-glucose cotransporter 2 ที่พบบริเวณ ท่อไตส่วน
ต้น (proximal convoluted tubule) ของหน่วยไต (nephron) ซึ่ง SGLT2 เป็นตัวขนส่งที่มีหน้าที่ในการดูด กลับกลูโคสเข้าสู่
ร่างกาย ดังนัน เมื่อถูกยับยังจึงส่งผลให้ร่างกายไม่สามารถดูดกลับกลูโคสจากปัสสาวะได้ ปริมาณกลูโคสที่ถูกขับออกทางปัสสาวะ
จึงเพิ่มขึนมากกว่าปกติ และท้าให้ระดับน้าตาลในเลือดลดลง1, 2
จากการศึกษารูปแบบการวิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis) สองการศึกษา3, 4 แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของยากลุ่ม
SGLT2 inhibitors ว่าสามารถลดระดับของ hemoglobin A1c (HbA1c) ได้ร้อยละ 0.44 - 0.96 เมื่อเทียบกับการใช้ยาหลอกทัง
ในการใช้แบบเดี่ยว หรือใช้เสริมกับยาอื่น3, 4 นอกจากนียังพบว่าผู้ป่วยที่รับประทานยากลุ่ม SGLT2 inhibitors มีน้าหนักลดลง 1.6
- 2.8 กิโลกรัมเมื่อเทียบกับการใช้ยาหลอก3 รวมถึงช่วยลดความดันโลหิตได้ (ความดันช่วงหัวใจบีบตัวลดลง 3.77 มิลลิเมตรปรอท
(95%CI, -4.65 ถึง -2.90) และความดันช่วงหัวใจคลายตัวลดลง 1.75 มิลลิเมตรปรอท (95%CI, -2.27 ถึง -1.23))4
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีการศึกษาเพิ่มมากขึนที่ได้รายงานถึงอาการไม่พึงประสงค์ในผู้ที่ใช้ยากลุ่ม SGLT2 inhibitors
เช่น การติดเชือบริเวณทางเดินปัสสาวะ การติดเชือบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ การเกิดภาวะน้าตาลในเลือดต่้า หรือการเกิดภาวะเลือด
เป็นกรดจากคีโตนจากเบาหวาน (diabetic ketoacidosis; DKA) ดังนัน ประเด็นในเรื่องความปลอดภัยในการใช้ยาจึงเป็นสิ่งที่ควร
ค้านึงถึงด้วยเช่นกัน
ควำมปลอดภัยของยำกลุ่ม SGLT2 inhibitors
ภาวะน้าตาลในเลือดต่้า (hypoglycemia) 3,4
ภาวะน้าตาลในเลือดต่้าจากยากลุ่ม SGLT2 inhibitors มีอุบัติการณ์การเกิดน้อย เนื่องจากยาไม่มีผลต่อกระบวนการผลิต
ฮอร์โมนอินสุลิน ยกเว้นในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่ม นีร่วมกับยาฉีด อินสุลิน หรือ sulfonylureas ซึ่งเป็นกลุ่มยาที่เพิ่มการหลั่ง
ฮอร์โมนอินสุลิน ผู้ป่วยจึงเกิดภาวะน้าตาลในเลือดต่้าได้ง่าย โดยผลการศึกษารูปแบบการวิเคราะห์อภิมาน4 พบว่าความเสี่ยงในการ
เกิดภาวะน้าตาลในเลือดต่้าของผู้ที่ใช้ยากลุ่ม SGLT2 inhibitors เมื่อเทียบกับยาหลอกนันไม่แตกต่างกัน (OR = 1.28; 95% CI,
0.99 - 1.65) แต่จากผลการศึกษารูปแบบการวิเคราะห์อภิมานอีกการศึกษาหนึ่ง3 พบว่าการใช้ยา SGLT2 inhibitors เฉพาะบาง
ชนิดเท่านันที่จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้าตาลในเลือดต่้า (canagliflozin ในขนาด 300 มิลลิกรัมต่อวันและ 100 มิลลิกรัม
ต่อวัน (OR = 1.56; 95% CI, 1.28 - 1.85 และ OR = 1.52; 95% CI, 1.28 - 1.82 ตามล้าดับ)) โดยการใช้ยา dapagliflozin และ
empagliflozin นันมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะน้าตาลในเลือดต่า้ ไม่แตกต่างกันกับการใช้ยาหลอก อย่างไรก็ตาม โอกาสในการเกิด
ภาวะน้าตาลในเลือดต่้าของยากลุ่มนียังน้อยกว่ากลุ่ม sulfonylurea2
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การติดเชือบริเวณทางเดินปัสสาวะ (urinary tract infection) และการติดเชือบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ (genital infection)2, 3 ,5
เนื่ อ งจากยากลุ่ม SGLT2 inhibitors มี ผ ลยั บยังการดู ดกลั บ ของกลูโคสบริเวณท่ อไต จึ ง ท้ า ให้ เ กิ ดภาวะมี น้าตาลใน
ปัสสาวะ (glycosuria) ที่พบว่าสัมพันธ์กับการเจริญที่เพิ่มขึนของเชือแบคทีเรียและเชือราบางชนิด ดังนันยาในกลุ่มนีจึงท้าให้ผู้ใช้ยา
มีความเสี่ยงเพิ่มสูงขึนต่อการติดเชือบริเวณทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์ โดยจากการศึกษารูปแบบการวิเคราะห์อภิมาน4
พบการติดเชือบริเวณทางเดินปัสสาวะในผู้ที่ใช้ยากลุ่มนีมากกว่ากลุ่มที่ใช้ยาหลอกอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (OR = 1.34; 95% CI,
1.03 - 1.74) อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงชนิดและขนาดยาแต่ละตัวในกลุ่ม นี พบว่ามีเพียง dapagliflozin ขนาด 10 มิลลิกรัม
ต่อวันเท่านัน ที่ท้าให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อ การติดเชือบริเวณทางเดินปัสสาวะมากกว่ายาหลอกอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (OR =
1.35; 95% CI, 1.10 - 1.67)3
จากข้อมูลการศึกษาของ Johnsson และคณะ5 ในกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ยา dapagliflozin ทังสิน 3,152 คน พบอัตราการติด
เชือบริเวณทางเดินปัสสาวะร้อยละ 4.6 โดยเกิดในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และขนาดยาที่พบการเกิด อาการไม่พึงประสงค์นีสูง
ที่สุด คือ 5 มิลลิกรัมต่อวัน (ร้อยละ 5.7) รองลงมาคือ 10 มิลลิกรัมต่อวัน (ร้อยละ 4.3) ในขณะที่การใช้ยาในขนาด 2.5 มิลลิกรัม
ต่อวันนันพบการติดเชือบริเวณทางเดินปัสสาวะน้อยที่สุด (ร้อยละ 3.6) ซึ่งใกล้เคียงกับกลุ่มที่ใช้ยาหลอก (ร้อยละ 3.7)
อย่างไรก็ตามส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีประกาศเตือนในเรื่องของการเกิดการ
ติดเชือในกระแสเลือดอย่างรุนแรงที่มีสาเหตุจากการติดเชือในทางเดินปัสสาวะในผู้ที่ใช้ยา SGLT2 inhibitors8, 16 ดังนันบุคลากร
ทางการแพทย์จึงควรแนะน้าให้ผู้ป่วยเฝ้าระวังการเกิดอาการที่อาจบ่งชีว่าเป็นการติดเชือของทางเดินปัสสาวะ และการกลับมาพบ
แพทย์เมื่อเกิดอาการดังกล่าว รวมถึงควรมีการประเมินและรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสมเมื่อผู้ป่วยมีอาการ
ถึงแม้อุบัติการณ์ของการติดเชือบริเวณทางเดินปัสสาวะในผู้ที่ใช้ยากลุ่ม SGLT2 inhibitors อาจรุนแรง แต่พบได้ค่อนข้าง
ต่้าและใกล้เคียงกับการใช้ยาหลอก ในขณะทีก่ ารติดเชือบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์นันกลับพบได้สูงกว่าการใช้ยาหลอกอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ (OR = 3.50; 95% CI, 2.46 - 4.99)4 โดยจากข้อมูลของการศึกษารูปแบบการวิเคราะห์อภิมานอีกการศึกษาหนึ่ง3ชีให้เห็น
ว่า เมื่อเปรียบเทียบกันภายในกลุ่มยา SGLT2 inhibitors แล้ว ความเสี่ยงของการติดเชือบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ของยาแต่ละชนิด
นันไม่แตกต่างกัน แต่ยาที่มีแนวโน้มจะมีความเสี่ยงสูงที่สุดคือ canagliflozin ขนาด 300 มิลลิกรัมต่อวัน (OR = 5.88; 95% CI,
4.00 - 8.33) และต่้าที่สุดคือ empagliflozin ขนาด 10 มิลลิกรัมต่อวัน (OR = 4.17; 95% CI, 2.70 - 6.25)3
ความปลอดภัยต่อไตและภาวะขาดน้า2
ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกประกาศเตือนให้เฝ้าระวังการเกิดภาวะไตวาย
เฉียบพลันในผู้ที่ใช้ยา dapagliflozin และ canagliflozin เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ปี ค.ศ. 20166 เนื่องจากในช่วงปี ค.ศ. 2013 ถึง
ค.ศ. 2015 มีรายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ในผู้ป่วยที่ใช้ยาสองชนิดนีถึง 101 คน โดยบทความปริทัศน์ของ Nauck MA2 ใน
ปี ค.ศ. 2014 ได้รายงานว่าค่าอัตราการไหลของเลือดผ่านตัวกรองของไตในหนึ่งนาที (estimated glomerular filtration rate ,
eGFR) ของผู้ที่ได้รับยา dapagliflozin canagliflozin และ empagliflozin จะลดลงในช่วงแรกของการใช้ยา แต่สามารถกลับมาสู่
ค่าพืนฐานของผู้ป่วยได้ในเวลา 24 – 26 สัปดาห์ สอดคล้องกับการศึกษา EMPA-REG OUTCOME RENAL15 ที่ได้ชีให้เห็นว่าค่า
eGFR ของผู้ป่วยจะลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงแรกของการใช้ยา (ตังแต่เริ่มยาจนถึงสัปดาห์ที่ 4) และจะค่อย ๆ เพิ่มสูงขึนเมื่อใช้ยา
ต่อไประยะหนึ่ง (สัปดาห์ที่ 12)
เนื่องด้วยการลดลงของค่า eGFR ได้ในช่วงแรกของการใช้ยา จึงท้าให้ผู้ ที่ใช้ยามีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะไตวาย
เฉียบพลันได้ 2 โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงอื่นร่วมด้วย เช่น ผู้ป่วยที่มีสภาวะของเหลวในร่างกายพร่อง หรือมีปริมาตรของเลือด
น้ อ ย (hypovolemia) ผู้ ป่ ว ยโรคไตวายเรื อรั ง ผู้ ป่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ ยากลุ่ ม Angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACEIs)
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Angiotensin II receptor blockers (ARBs) หรือ Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) ร่วมด้วย เป็นต้น6 ดังนัน
ผู้ป่วยที่ได้รับยา SGLT2 inhibitors จึงควรได้รับการเฝ้าระวังการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันอย่างใกล้ชิด
ในด้านความเสี่ยงต่อการท้างานของไตในระยะยาว จากการศึกษา EMPA-REG OUTCOME RENAL15 ซึ่งค่ามัธยฐานของ
ระยะเวลาการติดตามผู้ป่วยนานประมาณ 3 ปีนนั ได้แสดงให้เห็นว่า การใช้ยา empagliflozin ไม่ได้ส่งผลเสียต่อการท้างานของไต
เมื่อใช้ยาไปในระยะยาว แต่กลับส่งผลดีกับการท้างานของไตของผู้ป่วยมากกว่ายาหลอกอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (hazard ratio
ของการเกิด macroalbuminuria หรือระดับ serum creatinine เพิ่มขึนสองเท่าร่วมกับระดับ eGFR ≤ 45 mL/min/1.73 m2
หรือการเริ่มท้า renal-replacement therapy หรืออัตราการตายจากโรคทางไตในกลุ่มที่ใช้ยา empagliflozin เทียบกับกลุ่มยา
หลอก มีค่าเท่ากับ 0.61; 95% CI, 0.53 - 0.70; P<0.001)
ส้าหรับความเสี่ยงของการเกิดภาวะปริมาตรของเหลวในร่างกายลดลง (volume depletion) เนื่องด้วยยากลุ่ม SGLT2
inhibitors มีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะร่วมด้วย จึงอาจส่งผลให้เกิดภาวะดังกล่าวได้ โดยพบว่ายา dapagliflozin และ canagliflozin
มีแนวโน้มท้าให้เกิดภาวะปริมาตรของเหลวในร่างกายลดลงได้มากกว่ายาหลอก ในขณะที่ empagliflozin พบเทียบเท่ากับการใช้
ยาหลอก โดยผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 75 ปี มีค่า eGFR น้อยกว่า 60 mL/min/1.73 m2 หรือได้รับยาขับปัสสาวะร่วม
ด้วยจะมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึน จึงควรระวังการใช้ยา SGLT2 inhibitors ในผู้ป่วยเหล่านีมากเป็นพิเศษ2
ความปลอดภัยต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด2, 4, 11, 12
การศึกษารูปแบบการวิเคราะห์อภิมานของ F. Zaccardi และคณะ3 ได้แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ใช้ยากลุ่ม SGLT2 inhibitors มี
ระดับคอเลสเตอรอลชนิดแอลดีแอลมากกว่ากลุ่มยาหลอก 1.1 - 7.7 mg/dL และมีระดับคอเลสเตอรอลทังหมดมากกว่ากลุ่มยา
หลอก 1.5 - 3.5 mg/dL ถึงแม้จะมีข้อดีในเรื่องการลดระดับไตรกลีเซอไรด์และเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิดเอชดีแอล แต่ยาก็อาจ
สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดได้ โดยการศึกษารูปแบบการวิเคราะห์อภิมาน
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พบว่ารายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ดังกล่าวในกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้ยา SGLT2 ไม่แตกต่างจากกลุ่มที่ใช้ยาหลอก (OR = 0.89;
95% CI, 0.70 - 1.14) นอกจากนี ผลการศึ ก ษาจาก EMPA-REG OUTCOME11 ยั งได้ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของยา
empagliflozin ว่าสามารถลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากโรคทางหัวใจและหลอดเลือดได้ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับ
ยาหลอก (HR = 0.62; 95% CI, 0.49 - 0.77; P<0.001) รวมถึงลดความเสี่ยงในการเข้า รักษาตัวในโรงพยาบาลจากโรคหัวใจ
ล้มเหลวได้อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับยาหลอก (HR = 0.65; 95% CI, 0.50 - 0.85; P=0.002) แต่การน้าผลการศึกษาที่
ได้ ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ ยาชนิ ด อื่ น ๆ ในกลุ่ ม อาจไม่ เ หมาะสม จึ ง อาจจะต้ อ งรอผลการศึ ก ษาระยะยาวของยา dapagliflozin
(DECLARE-TIMI trial) และ canagliflozin (CANVAS trial) ที่ก้าลังด้าเนินการอยู่ เพื่อยืนยันผลประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่
เกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดของยาที่ชัดเจนต่อไป
ภาวะเลือดเป็นกรดจากคีโตนจากเบาหวาน7, 8
ภาวะเลือดเป็นกรดจากคีโตนจากเบาหวาน (Diabetic Ketoacidosis; DKA) พบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ที่
ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดไม่ได้ โดยผู้ป่วยจะมีระดับน้าตาลในเลือดสูงร่วมกับมีระดับของอินสุลินในร่างกายต่้า ภาวะนีมักท้าให้
เกิดอาการผิดปกติอย่างรุนแรงและอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ เนื่องจากปกติอินสุลินจะท้าให้เซลล์สามารถเก็บเอากลูโคสในเลือด
ไปใช้ได้ และมีหน้าที่เป็นตัวยับยังการสลายเนือเยื่อไขมัน (antilipolytic activity) ไม่ให้เกิดเป็นกรดไขมันอิสระ ดังนัน เมื่อร่างกาย
มีระดับอินสุลินต่้าลงจะท้าให้เซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายไม่สามารถน้าเอากลูโคสไปใช้ได้ และเกิดกระบวนการสลายเนือเยื่อไขมันเพิ่ม
มากขึนเพื่อผลิตกรดไขมันอิสระส้าหรับเป็นแหล่งพลังงานทดแทนกลูโคสทีเ่ ซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายไม่สามารถน้ามาใช้ได้
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กรดไขมันอิสระจะถูกเมตาบอลิสมจากเซลล์ตับให้กลายเป็น Acetyl CoA และ Ketone bodies ผ่านกระบวนการ βoxidation เพื่อใช้ในการหายใจของเซลล์ ต่าง ๆ ซึ่ง Ketone bodies เหล่านีจะมีคุณสมบัติเป็นกรด และสามารถท้าให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะความเป็นกรด-ด่างในเลือด หากมีการคั่งของ Ketone bodies จ้านวนมากในร่างกายจะท้าให้เกิดภาวะ
เลือดเป็นกรดจากคีโตนได้
โดยปกติแล้วผู้ป่วยที่มีภาวะ DKA จะมีระดับน้าตาลในเลือดสูงชัดเจน (marked hyperglycemia) โดยวินิจฉัยจากระดับ
น้าตาลในเลือดสูงกว่าหรือเท่ากับ 200 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ร่วมกับมีภาวะขาดน้า (dehydration) อันเกิดจากภาวะ osmotic
diuresis จากการมีกลูโคสในเลือดสูง อย่างไรก็ตาม ภาวะ DKA สามารถเกิดขึนได้แม้ระดับน้าตาลในเลือดของผู้ป่วยยังอยู่ในระดับ
ปกติ (น้อยกว่า 200 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) ซึ่งเรียกว่า euglycemic diabetic ketoacidosis (EuDKA)
EuDKA พบได้ในผู้ที่ใช้ยา SGLT2 inhibitors เกิดจากการที่ร่างกายสูญเสียกลูโคสออกไปทางปัสสาวะมาก ท้าให้การหลั่ง
อินสุลินลดลง การน้ากลูโคสจากเลือดเข้าไปใช้ในเซลล์ต่าง ๆ ลดลง ส่งผลให้ระดับกลูโคสในเลือดสูงขึน และร่างกายจะผลิต
ketone bodies ออกมาแต่ผลิตออกมาน้อยกว่าภาวะ DKA ที่มีระดับน้าตาลในเลือดสูงชัดเจน อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึนของระดับ
ketone bodies ในเลือดในผู้ป่วยที่เกิดภาวะ EuDKA นันอาจเกิดได้จากระดับของฮอร์โมนกลูคากอน (glucagon) ที่เพิ่มขึนอัน
ส่งเสริมให้เกิดการสร้าง ketone bodies มากขึน การดูดกลับ ketone bodies จากปัสสาวะเพิ่มขึน หรือ การลดลงของอัตราการ
ก้าจัด ketone bodies ในร่างกายร่วมด้วย9, 10
ในวั น ที่ 15 พฤษภาคม ปี ค.ศ. 2015 ได้ มี ป ระกาศเตื อ นจากส้ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศ
สหรัฐอเมริกา8,16 ให้เฝ้าระวังการเกิดภาวะ DKA ในผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ยาในกลุ่ม SGLT2 inhibitors โดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะขาดอิน
สุลินจากตับอ่อนจากสาเหตุใด ๆ ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจ้าหรือดื่มครังละมาก ๆ รวมถึงผู้ป่วยที่มีภาวะตึงเครียด (stress) ร่วม
ด้วย เช่น ได้รับการผ่าตัด ขาดสารอาหาร หรือติดเชือรุนแรง เป็นต้น
เนื่องด้วยภาวะ DKA นันมีความรุนแรงและอาจมีผลถึงแก่ชีวิต จึงควรให้ความส้าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยควรมีการพิจารณา
ประวัติที่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด DKA ของผู้ป่วยก่อนเริ่มยา การแนะน้าผู้ป่วยให้เฝ้าระวังอาการของภาวะ DKA ด้วยตนเอง
การติดตามผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดในผู้ที่มีความเสี่ยงเพิ่มสูงขึน การประเมิน วินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยอย่างเร่งด่วนในผู้ที่มีอาการเข้าได้
กับ DKA ถึงแม้จะมีระดับน้าตาลในเลือดที่ไม่สูงมากนั ก รวมถึงการหยุดยาแบบชั่วคราวหรือถาวรในผู้ที่สงสัยว่าอาจมีภาวะ DKA
หรือในผู้ที่มีความเสี่ยงเพิ่มสูงขึน เช่น ก้าลังจะเข้ารับการผ่าตัด หรือจ้าเป็นต้องงดอาหาร เป็นต้น
อาการไม่พึงประสงค์อื่น ๆ 2, 13, 17
อาการไม่พึงประสงค์อื่น ๆ ที่อาจเกิดขึนได้ เช่น ภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดด้า (venous thromboembolic events;
VTE) และ ความเสี่ยงในการเกิดกระดูกหัก (bone fracture) โดยความเสี่ยงของการเกิดอาการไม่พึงประสงค์เรื่อง VTE จากการใช้
ยา SGLT2 inhibitors นันไม่แตกต่างกันเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ยาหลอก ถึงแม้จะมีความกังวลในเรื่องของการเกิด VTE จาก
ความเข้มข้นของเลือดที่เพิ่มมากขึน ส้าหรับความเสี่ยงในการเกิดกระดูกหักนัน พบว่าความเสี่ยงเพิ่ม สูงกว่า ยาหลอกอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ ในผู้ที่ใช้ยา canagliflozin หรือ dapagliflozin ที่มีค่า eGFR 30 - 60 mL/min/1.73 m2 โดยเกิดได้ เร็วถึง
สั ป ดาห์ ที่ 12 หลั งเริ่ ม ยา นอกจากนี ยั งพบว่ า ยา canagliflozin สามารถลดความหนาแน่ น ของมวลกระดูก (Bone Mineral
Density; BMD) ของกระดูกสะโพก (hip bone) และกระดูกสันหลังส่วน lumbar (lumbar spine bone) ได้17
นอกจากนี ในวันที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 2016 ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออก
ประกาศเตื อ นในเรื่ อ งของการตั ด ขาและเท้ า (Leg and Foot Amputation) โดยเฉพาะส่ ว นนิ วเท้ า ในผู้ ป่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ ยา
canagliflozin18 เนื่องจากผลการรายงานความปลอดภัยก่อนการสินสุด การศึกษาของยา canagliflozin พบอัตราการตัดขาและ
5

เท้ามากขึนในกลุ่มที่ใช้ยาเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ใช้ยาหลอก (อัตราการตัดขาและเท้า 7 รายต่อผู้ที่ใช้ยา canagliflozin ขนาด 100
มิลลิกรัมต่อวัน 1,000 ราย และ 5 รายต่อผู้ที่ใช้ยา canagliflozin ขนาด 300 มิลลิกรัมต่อวัน 1,000 ราย เทียบกับ 3 รายต่อผู้ที่ใช้
ยาหลอก 1,000 ราย) อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถบอกถึงความสัมพันธ์ของการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ดังกล่าวได้อย่างชัดเจน
ว่าเกิดจากการใช้ยา canagliflozin หรือไม่ จึงอาจต้องรอผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ต่อไป ด้วยเหตุนี บุคลากรทางการแพทย์จึง
ควรให้ค้าแนะน้าแก่ผู้ป่วย ทังในเรื่องของการใช้ยาให้สม่้าเสมอ อาการแทรกซ้อนที่จะเกิดขึนได้ของเบาหวานหากไม่สามารถ
ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ การเฝ้าระวังการเกิดอาการเจ็บปวด การเกิดบาดแผล หรือการติดเชือบริเวณขาและเท้า รวมถึงการ
กลั บ มาพบแพทย์ ก รณี ที่ เ กิ ด อาการดั ง กล่ า ว โดยควรให้ ค้ า แนะน้ า กั บ ผู้ ป่ ว ยเบาหวานชนิ ด ที่ 2 ทุ ก คน โดยเฉพาะผู้ ที่ ใ ช้ ย า
canagliflozin เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ข้างต้น
ส้าหรับอุบัติการณ์การเกิดมะเร็งจากการใช้ยากลุ่ม SGLT2 inhibitors นัน4, 19 จากการศึกษาทางคลินิกในช่วงแรกของ
dapagliflozin และข้อมูลจากฐานข้อมูลการรายงานอาการไม่พึงประสงค์ขององค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา
พบว่าในกลุ่มที่ได้ยา มีอุบัติการณ์การเกิดมะเร็งเต้านมในเพศหญิง และมะเร็งกระเพาะปัสสาวะในเพศชาย สูงกว่าการใช้ยาหลอก
อย่างเห็นได้ชัด โดยมีรายงานการเกิดมะเร็งเต้านมในหญิงที่ใช้ยา dapagliflozin ทังหมด 9 ราย ในขณะที่ในหญิงที่ใช้ยาหลอกมี
เพียง 1 ราย และมีรายงานการเกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 9 ราย ในผู้ที่ใช้ยา dapagliflozin ทังสิน 5,501 ราย เทียบกับ 1 ราย
ในผู้ที่ใช้ยาหลอกทังสิน 3,184 ราย โดยผู้ที่เกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะทังหมดเป็นเพศชาย ซึ่งอัตราการเกิดมะเร็งกระเพาะ
ปัสสาวะในกลุ่มที่ใช้ dapagliflozin นันสูงกว่าผู้ป่วยเบาหวานโดยทั่วไปที่พบเพียง 2 รายเท่านัน อย่างไรก็ตามการศึกษาชินใหม่ ๆ
ของ dapagliflozin ได้แสดงให้เห็นว่า อุบัติการณ์ การเกิดมะเร็งในกลุ่มที่ ใ ช้ยาและไม่ใ ช้ยานันมี อุบัติการณ์ไม่แตกต่ างกัน ซึ่ง
อุบัติการณ์ของการเกิดมะเร็งที่พบก่อนหน้านี อาจเกิดจากการตรวจพบมะเร็งเร็วมากขึนกว่าปกติ เนื่องจากระยะเวลามัธยฐานของ
การตรวจพบมะเร็งหลังจากเริ่มยาในการศึกษาอยู่ที่ประมาณ 1 ปี ซึ่งสันเกินไปเมื่อเทียบกับระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการสัมผัสกับ
สารเคมีใด ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดมะเร็ง ซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 5 ปี นอกจากนี ในการศึกษาของยา canagliflozin และ
empagliflozin เองก็ไม่พบความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งแต่อย่างใด จึงอาจกล่าวได้ว่ายาในกลุ่ม SGLT2 inhibitors นันไม่ได้เพิ่ม
ความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมในเพศหญิงและมะเร็งกระเพาะปัสสาวะในเพศชาย
ในด้านของอาการไม่พึงประสงค์ต่อสมดุลอิเล็กโทรไลต์ในร่างกายนัน จากผลการศึกษารูปแบบการวิเคราะห์อภิมาน20 ที่
ได้รวบรวมผลการศึกษาของการวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมทังสิน 18 การศึกษา และน้ามาวิเคราะห์เพื่อดูผลของการ
ใช้ ย า SGLT2 inhibitors ต่ อ ระดั บ อิ เ ล็ ก โทรไลต์ ใ นร่ า งกาย พบว่ า การใช้ ย า SGLT2 inhibitors นั นสามารถเพิ่ ม ระดั บ ของ
magnesium ในเลือดได้อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับยาหลอก (canagliflozin เพิ่มขึน 0.06 มิลลิโมลต่อลิตรส้าหรับ
ขนาด 100 มิลลิกรัมและ 0.09 มิลลิโมลต่อลิตรส้าหรับขนาด 300 มิลลิกรัม; dapagliflozin เพิ่มขึน 0.1 มิลลิโมลต่อลิตรส้าหรับ
ขนาด 10 มิลลิกรัม; empagliflozin เพิ่มขึน 0.04 มิลลิโมลต่อลิตรส้าหรับขนาด 10 มิลลิกรัม และเพิ่มขึน 0.07 มิลลิโมลต่อลิตร
ส้ า หรั บ ขนาด 25 มิ ล ลิ ก รั ม ; และ ipragliflozin เพิ่ ม ขึ น 0.05 มิ ล ลิ โ มลต่ อ ลิ ต รส้ า หรั บ ขนาด 50 มิ ล ลิ ก รั ม ) โดยส้ า หรั บ ยา
canagliflozin นันค่อนข้างเห็นแนวโน้มว่าระดับ magnesium ในเลือดเพิ่มขึนแบบสัมพันธ์กับขนาดยา นอกจากนียังพบว่าไม่มี
between-study heterogeneity ในการวิเคราะห์ผลของ canagliflozin ต่อการเพิ่มขึนของระดับ magnesium ในเลือดอีกด้วย
(I2 = 0 %) ส้าหรับการเพิ่มขึนของระดับ phosphate ในเลือดนัน พบว่ามีเพียง dapagliflozin เท่านันที่ท้าให้ระดับ phosphate
ในเลือดเพิ่มขึนได้อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ และส้าหรับการเพิ่มขึนของระดับ sodium ในเลือดพบว่า SGLT2 inhibitors แต่ละ
ชนิดนันให้ผลแตกต่างกัน โดยยา canagliflozin ขนาด 300 mg สามารถลดระดับ sodium ในเลือดได้อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
แต่ยา empagliflozin ขนาด 25 mg สามารถเพิ่มระดับ sodium ในเลือดได้อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ในขณะที่การใช้ยา SGLT2
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inhibitors ชนิดอื่น ๆ ไม่ส่งผลต่อระดับ sodium ในเลือด ในด้านของระดับ calcium และ potassium ในเลือดนัน พบว่าการใช้
ยากลุ่ม SGLT2 inhibitors ไม่ส่งผลต่อระดับของอิเล็กโทรไลต์ดังกล่าว
บทสรุป
ยาในกลุ่ม SGLT2 inhibitors อันได้แก่ dapagliflozin empagliflozin และ canagliflozin เป็นหนึ่งในกลุ่มยาลดระดับ
น้าตาลในเลือดที่สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้บรรจุไว้ในแนวทางการรักษาผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ส้าหรับ
เป็นการรักษาเสริมกับยาอื่น โดยยากลุ่มนีมีข้อดีคือ สามารถลดระดับ HbA1c ลดน้าหนักตัวของผู้ป่วย และช่วยลดระดับความดัน
โลหิตลงได้3,4 โดยมีความเสี่ยงน้อยในการท้าให้เกิดภาวะน้าตาลในเลือดต่้า อย่างไรก็ตาม ยากลุ่มนีมีข้อเสียในเรื่องของอาการไม่พึง
ประสงค์หลายชนิด ดังแสดงในตารางที่ 1 เช่น ท้าให้เกิดการติดเชือบริเวณทางเดินปัสสาวะและการติดเชือบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์
ซึ่งพบได้สูงกว่ายาหลอกอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ อาการไม่พึงประสงค์ต่อไตนันพบได้ในช่วงแรกของการใช้ยา อาทิ การเกิดไตวาย
เฉียบพลันหรือการลดลงของค่า eGFR แต่ในระยะยาว การใช้ยากลับส่งผลดีต่อการท้างานของไตมากกว่าการใช้ยาหลอกอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ ส้าหรับภาวะปริมาตรของเหลวในร่างกายลดลงนันมีแนวโน้มเกิดได้โดยเฉพาะกับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง เช่น อายุมาก
การท้างานของไตแย่ลง ด้านอาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดนัน ยาสามารถเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิดแอลดี
แอล และระดับคอเลสเตอรอลทังหมดได้ แต่ก็ช่วยลดระดับไตรกลีเซอไรด์ และเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิดเอชดีแอล โดย
หลักฐานในปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่ายา empagliflozin สามารถลดอัตราการตายจากโรคทางหัวใจและหลอดเลือดได้ ในส่วนของ
การเกิดภาวะ DKA จากยา มักพบเป็นชนิด euglycemic DKA ซึ่งมักเกิดแบบรุนแรง จึงควรมีการจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสม
ตามค้าแนะน้าของประกาศเตือนจากส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา ส้าหรับอาการไม่พึงประสงค์
เรื่องการเกิดกระดูกหักนัน ความเสี่ยงจะเพิ่มขึนได้ในผู้ป่วยที่มีการท้างานของไตผิดปกติ แต่การเกิดภาวะ VTE นันพบไม่แตกต่าง
จากการใช้ยาหลอก นอกจากนี มีรายงานอาการไม่พึงประสงค์เรื่องการตัดขาและเท้าในผู้ที่ใช้ยา canagliflozin ซึ่งอาจยังไม่
สามารถสรุปได้ว่าเกิดจากยาจริงหรือไม่ แต่ส้าหรับบุคลากรทางการแพทย์แล้วควรมีการเฝ้าระวังและให้ค้าแนะน้าแก่ผู้ป่วยอย่าง
เหมาะสม โดยเฉพาะผู้ที่ใช้ยา canagliflozin
จะเห็นได้ว่า การเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลาย ๆ ชนิดนัน มีผู้ป่วยบางกลุ่มที่ต้องการการเฝ้าระวังและติดตามมากเป็น
พิเศษ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีการท้างานของไตแย่ลง (eGFR น้อยกว่า 60 mL/min/1.73 m2) เนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มนีจะมีความเสี่ยงต่อ
การเกิ ด ภาวะไตวายเฉี ย บพลั น ภาวะปริ ม าตรของเหลวในร่า งกายลดลง ภาวะ DKA และการเกิ ดกระดูก หั ก ได้เ พิ่ มมากขึน
นอกจากนีผู้ป่วยกลุ่มนีอาจไม่ได้รับประโยชน์เพิ่มเติมจากการใช้ยา เนื่องจากยาจะมีประสิทธิภาพลดลงในผู้ที่มีการท้างานของไตแย่
ลง ดังนันในฐานะเภสัชกร นอกจากการแนะน้าผู้ป่วยถึงการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ จากยากลุ่ม SGLT2 inhibitors
ด้วยตนเอง และการแนะน้าเรื่องการจัดการตนเองหรือการกลับมาพบแพทย์เมือ่ เกิดอาการขึนแล้วนัน เภสัชกรอาจมีบทบาทในเรื่อง
ของการมีส่วนร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อวางแผนการติดตามผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด การประเมินและการจัดการกับอาการไม่พึง
ประสงค์ที่เกิดขึน รวมทังการวางแผนการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยเฉพาะราย โดยเฉพาะในผู้ที่มีความ
เสี่ยงต่อการเกิดอาการไม่พึงประสงค์เพิ่มสูงขึน หรือมีข้อจ้ากัดใด ๆ ต่อการใช้ยากลุ่ม SGLT2 inhibitors
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ตำรำงที่ 1 ความเสี่ยงต่อการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยากลุม่ SGLT2 inhibitors
ยา
อาการไม่พึง
Dapagliflozin
Empagliflozin
ประสงค์
ภาวะน้าตาลในเลือดต่้า

ไม่แตกต่าง*

ไม่แตกต่าง*

การติดเชือบริเวณ
ทางเดินปัสสาวะ #

แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติ* (เฉพาะบางขนาดยา)

ไม่แตกต่าง*

Canagliflozin

หมายเหตุ

แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ - สามารถเกิดได้มากขึน หากใช้ร่วมกับยากลุม่ Sulfonylureas
ทางสถิติ* (ทุกขนาดยา) หรือ Insulin
- ผลโดยรวมของยาทังกลุม่ พบว่าสามารถเพิ่มความเสีย่ งได้*
ไม่แตกต่าง*
- ควรแนะน้าผู้ป่วยให้เฝ้าระวังอาการและกลับมาพบแพทย์เมื่อมี
อาการ

แตกต่างอย่างมี
แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ - การเพิ่มความเสี่ยงไม่แตกต่างกันเมื่อเปรียบเทียบกันภายในกลุ่ม
นัยส้าคัญทางสถิติ*
ทางสถิติ* (ทุกขนาดยา) ยา
(ทุกขนาดยา)
- มีผลท้าให้ eGFR ลดลงได้ในช่วงแรก แต่สามารถกลับสู่ค่าพืนฐานได้ โดยเฉพาะกลุม่ ที่มีปัจจัยเสีย่ งต่อการแย่ลงของการท้างานของไต เช่น ภาวะ
ความปลอดภัยต่อไต#
hypovolemia ภาวะโรคไตเรือรัง การใช้ NSAIDs การใช้ ACEIs/ARBs
และภาวะขาดน้า
- ผลต่อไตในระยะยาวของยา empagliflozin ดีกว่ายาหลอก
- การเกิดภาวะขาดน้าพบได้สูงขึนในผู้ที่อายุมากกว่า 75 ปี มีค่า eGFR น้อยกว่า 60 mL/min/1.73 m2 หรือใช้ยาขับปัสสาวะร่วมด้วย
- ยามีผลเพิ่ม total cholesterol, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol และลด triglyceride ได้*
ความปลอดภัยต่อหัวใจ - ยังไม่มีรายงานว่าการเกิด Cardiovascular Events นันสูงกว่ายาหลอกอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
และหลอดเลือด
- empagliflozin แสดงให้เห็นว่าสามารถลดอัตราการตายจากโรคทางหัวใจและหลอดเลือดได้* แต่อาจต้องติดตามผลที่ชัดเจนของยา
dapagliflozin และ canagliflozin จากการศึกษาผลระยะยาวของยา ที่ก้าลังด้าเนินการอยู่ในขณะนีต่อไป
- มี Case Report ว่าผู้ที่ใช้ยากลุม่ นีเกิด DKA ได้หลายราย โดยเกิดแบบ euglycemic DKA
ภาวะ DKA ที่ยังมีระดับ
- ไม่มีรายงานการเกิด EuDKA ว่าสูงกว่ายาหลอกอย่างมีนยั ส้าคัญทางสถิติ แต่ควรแนะน้า ติดตาม เฝ้าระวัง ประเมิน วินิจฉัยและจัดการผู้ป่วยอย่าง
น้าตาลในเลือดอยู่ใน
เหมาะสม
ระดับปกติ #
- ความเสี่ยงเพิ่มขึนในผู้ที่มภี าวะขาดอินสุลินจากตับอ่อนจากสาเหตุใด ๆ ผู้ที่อยู่ในสภาวะตึงเครียด ผูท้ ี่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจ้าหรือดืม่ ครังละมาก ๆ

การติดเชือบริเวณอวัยวะ แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทาง
สืบพันธุ์
สถิติ* (ทุกขนาดยา)
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ยา
อาการไม่พึง
Dapagliflozin
Empagliflozin
Canagliflozin
หมายเหตุ
ประสงค์
ภาวะลิม่ เลือดอุดหลอด
- ยังไม่มีรายงานว่าการเกิด VTE นันสูงกว่ายาหลอกอย่างมีนยั ส้าคัญทางสถิติ
เลือดด้า
- ยา canagliflozin สามารถลดค่าความหนาแน่นมวลกระดูกได้ โดยผู้ที่ใช้ canagliflozin และผู้ที่ใช้ dapagliflozin ทีค่ ่า eGFR 30-60
#
การเกิดกระดูกหัก
mL/min/1.73 m2 พบความเสีย่ งในการเกิดกระดูกหักสูงกว่ายาหลอกอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
- การเกิดกระดูกหัก เกิดได้เร็วตังแต่สัปดาห์ที่ 12 หลังจากเริ่มยา
- พบอัตราการตัดขาและเท้าในผู้ทใี่ ช้ยา canagliflozin มากกว่ายาหลอก
#
การตัดขาและเท้า
- ควรแนะน้าเรื่องโรค ยา การเฝ้าระวังอาการด้วยตนเอง และติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดไม่ได้และผูท้ ี่ใช้ยา
canagliflozin
มะเร็ง
- ไม่เพิ่มความเสีย่ งต่อการเกิดมะเร็งเต้านมในเพศหญิงและมะเร็งกระเพาะปัสสาวะในเพศชาย
- เพิ่มระดับของ magnesium ในเลือดได้อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติเมือ่ เทียบกับยาหลอก
- เพิ่มระดับ phosphate ในเลือดเพิ่มขึนได้อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับยาหลอก (เฉพาะ dapagliflozin)
สมดุลอิเล็กโทรไลต์
- SGLT2 inhibitors แต่ละชนิดนันให้ผลแตกต่างกันส้าหรับการเพิ่มขึนของระดับ sodium ในเลือด และยาไม่ส่งผลต่อระดับ calcium และ
potassium ในเลือด
*เมื่อเปรียบเทียบผลของยากับยาหลอก
#US-FDA

ได้ประกาศให้ระวังการเกิด และแนะน้าการจัดการที่เหมาะสมในผู้ที่เกิดภาวะ UTI ที่รุนแรง ภาวะ AKI ภาวะ DKA การเกิดกระดูกหัก และการตัดขาและเท้าในผู้ป่วยที่ใช้ยากลุ่ม SGLT2 inhibitors
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