ข้อมูลยาสําหรับบุคลากรทางการแพทย์
ยาฟลูออกซีทีนไฮโดรคลอไรด์
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ (Name of the Medicinal Product)
[ชื่อการค้า] 20 มิลลิกรัม ชนิดแคปซูล

<ข้อมูลบริษัทยา>

[ชื่อการค้า] 20 มิลลิกรัม ชนิดเม็ดกระจายตัวในน้ํา <ข้อมูลบริษัทยา>
2. ส่วนประกอบและปริมาณตัวยาสําคัญ (Qualitative and quantitative composition)
รูปแบบแคปซูล
ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย ฟลูออกซีทีนไฮโดรคลอไรด์(Fluoxetine hydrochloride) สมมูล
กับฟลูออกซีทีน(Fluoxetine) 20 มิลลิกรัม
รูปแบบยาเม็ดกระจายตัวในน้ํา
ใน 1 เม็ด ประกอบด้วย ฟลูออกซีทีนไฮโดรคลอไรด์ (Fluoxetine hydrochloride) สมมูล
กับฟลูออกซีทีน20 มิลลิกรัม
3. ลักษณะและรูปแบบยาทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical Form)
รูปแบบแคปซูล: <ข้อมูลบริษัทยา>
รูปแบบยาเม็ดกระจายตัวในน้ํา: <ข้อมูลบริษัทยา>
4. คุณสมบัติทางคลินิก (Clinical Particulars)
4.1 ข้อบ่งใช้ (Therapeutic indication)
1) ใช้รักษาโรคซึมเศร้า (Major Depressive Disorder)ทั้งการรักษาแบบเฉียบพลันและการ
รักษาแบบต่อเนื่อง (maintenance treatment) ในผู้ใหญ่ และในผู้ป่วยเด็กที่มีอายุ
ระหว่าง 8 – 18 ปี
- ใช้รักษาอาการของโรคซึมเศร้าที่อาจมีหรือไม่มีความวิตกกังวลร่วม
- ใช้เมื่อต้องการรักษาโรคซึมเศร้าแต่ไม่ต้องการได้รับผลข้างเคียงจากยาที่มีฤทธิ์ทําให้ง่วง
นอน (sedation)
2) ใช้รักษาอาการทางจิตประเภทย้ําคิดย้ําทํา (Obsessive-Compulsive Disorder)ทั้งการ
รักษาแบบเฉียบพลัน และการรักษาแบบต่อเนื่อง (maintenance treatment) ในผู้ใหญ่
และในผู้ป่วยเด็กที่มีอายุระหว่าง 7 – 17 ปี
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3) ใช้รักษาพฤติกรรมผิดปกติทางการกินแบบ Bulimia nervosaได้แก่ binge-eating และ
vomiting behavior ที่มีระดับความรุนแรงปานกลางถึงรุนแรงมากทั้งการรักษาแบบ
เฉียบพลันและแบบต่อเนื่อง (maintenance treatment) ในผู้ใหญ่
4) ใช้รักษาอาการตื่นกลัว (Panic Disorder)แบบเฉียบพลันในผู้ใหญ่โดยอาจมีหรือไม่มีอาการ
กลัวเมื่ออยู่ในที่ชุมชน (Agoraphobia) ร่วมด้วย
5) ใช้รักษาอารมณ์แปรปรวนก่อนมีประจําเดือน (Pre-menstrual Dysphoric Disorder;
PMDD)
หลักเกณฑ์การวินิจฉัยอารมณ์แปรปรวนก่อนมีประจําเดือน (PMDD)
อาการ PMDD เป็ นกลุ่มอาการที่สั งเกตได้ชั ดเจน มักเกิ ดขึ้น เป็ นวงจร
ส่วนมากพบในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของระยะ Luteal phase ของแต่ละรอบประจําเดือน
อาการที่แสดง ได้แก่ ภาวะซึมเศร้า ภาวะวิตกกังวล ภาวะทางอารมณ์ที่ไม่มั่นคง เกิด
ความบกพร่องในการเข้าสังคม และ/หรือความสามารถในการทํางานผิดปกติ นอกจากนี้
ยังอาจแสดงอาการทางกายภาพได้ เช่น การเจ็บคัดตึงเต้านมหรือเต้านมบวม ปวดศีรษะ
เกิดความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อหรือข้อต่อ ท้องอืด น้ําหนักขึ้น เป็นต้น การเกิดอาการ
ข้างต้นต้องอยู่ในระดับรุนแรง
อาการ PMDD จําเป็นต้องวินิจฉัยออกจากอาการก่อนมีประจําเดือน (Premenstrual Tension) ซึ่งอาการก่อนมีประจําเดือนจะเกิดความรุนแรงของอาการอยู่ใน
ระดับน้ อยและส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต ประจํ าวันน้ อย นอกจากนี้ยังต้องแยกจาก
อาการผิดปกติทางจิตอื่นๆด้วย
6) ใช้ร่วมกับ Olanzapine ในการรักษาโรคอารมณ์สองขั้วชนิดที่ 1(Bipolar I Disorder)ระยะ
ที่มีอาการซึมเศร้า (depressive episode) แบบเฉียบพลัน
7) ใช้ร่วมกับ Olanzapine ในการรักษาโรคซึมเศร้าแบบเฉียบพลันในผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อ
การรักษาโรคซึมเศร้า (Treatment Resistant Depression)
4.2 ขนาดยาและวิธีการใช้ยา (Posology and method of administration)
4.2.1 ขนาดยาแนะนํา (Recommended dose)
ขนาดยาในผู้ใหญ่
1. สําหรับรักษาโรคซึมเศร้า (Major Depressive Disorder)
- ขนาดยาเริ่มต้นรับประทานครั้งละ 20 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้งตอนเช้า
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- ถ้าอาการทางคลินิกไม่ดีขึ้นหลังจากให้ยาหลายสัปดาห์สามารถเพิ่มขนาดยามากกว่า
20 มิลลิกรัมต่อวันโดยให้วันละ 1 ครั้ง ตอนเช้า หรือแบ่งให้วันละ 2 ครั้ง ตอนเช้า
และกลางวันขนาดยาสูงสุดไม่เกิน 80 มิลลิกรัมต่อวัน
- จะเห็นผลการรักษาหลังจากที่รับประทานยาไปแล้วอย่างน้อย 4 สัปดาห์
- ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าควรให้การรักษาในระยะเวลาที่นานเพียงพออย่างน้อย 6 เดือน
จนกว่าจะไม่มีอาการซึมเศร้า
2. สําหรับรักษาอาการทางจิตประเภทย้ําคิดย้ําทํา (Obsessive-Compulsive Disorder)
- ขนาดยาสําหรับรักษาอาการทางจิตประเภทย้ําคิดย้ําทําคือช่วง 20 - 60 มิลลิกรัมต่อ
วันโดยขนาดยาเริ่มต้นแนะนําให้รับประทานครั้งละ 20 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้งตอน
เช้า
- ถ้าอาการทางคลินิกไม่ดีขึ้นหลังจากให้ยาหลายสัปดาห์สามารถเพิ่มขนาดยามากกว่า
20 มิลลิกรัมต่อวัน ขนาดที่แนะนําคือช่วง 20 - 60 มิลลิกรัมต่อวันโดยให้วันละ 1
ครั้ง ตอนเช้า หรือแบ่งให้วันละ 2 ครั้ง ตอนเช้าและกลางวัน ขนาดยาสูงสุดไม่เกิน 80
มิลลิกรัมต่อวัน
- ผลการรักษาสูงสุดจะพบหลังจากที่รับประทานยาไปแล้ว 5 สัปดาห์หรือนานกว่า
- ถ้าอาการไม่ดีขึ้นภายใน 10 สัปดาห์ ควรพิจารณาให้ยาอื่น
3. สําหรับรักษาพฤติกรรมผิดปกติทางการกินแบบ Bulimia nervosa
- ขนาดยาเริ่มต้นรับประทานครั้งละ 60 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้งตอนเช้า
4. สําหรับรักษาอาการตื่นกลัว (Panic disorder)
- ขนาดยาเริ่มต้นรับประทาน 10 มิลลิกรัมต่อวันหลังจากนั้น 1 สัปดาห์ควรเพิ่มขนาด
ยาเป็น 20 มิลลิกรัมต่อวัน
- ถ้าอาการทางคลินิกไม่ดีขึ้นหลังจากให้ยาหลายสัปดาห์อาจเพิ่มขนาดยาได้ แต่ไม่มี
การศึกษาเป็นระบบเพื่อประเมินผลของการให้ยาขนาดมากกว่า 60 มิลลิกรัมต่อวัน
ในการรักษาอาการตื่นกลัว
5. สําหรับรักษาอารมณ์แปรปรวนก่อนมีประจําเดือน (PMDD)
- รับประทานยาขนาด 20 มิลลิกรัมต่อวันอย่างต่อเนื่องหรือ
- รับประทานยาขนาด 20 มิลลิกรัมต่อวันล่วงหน้า 14 วันก่อนมีประจําเดือนจนถึงวัน
แรกของการมีประจําเดือน (ทําเช่นนี้ทุกรอบประจําเดือน)
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6. สําหรับรักษาโรคอารมณ์สองขั้วชนิดที่ 1(Bipolar I Disorder) ระยะที่มีอาการซึมเศร้า
(depressive episode) แบบเฉียบพลัน
- ขนาดยาเริ่มต้นรับประทานยา Fluoxetine 20 มิลลิกรัมร่วมกับยา Olanzapine 5
มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้งตอนเย็น
- สามารถปรับขนาดยาได้ตามผลในการรักษาและความทนต่อยาของผู้ป่วย ขนาดที่
แนะนํา ของ fluoxetine

คื อ 20-50 มิ ลลิ กรั ม/วั น และ olanzapine

5-12.5

มิลลิกรัม/วัน
7. สําหรับรักษาโรคซึมเศร้าแบบเฉียบพลัน ในผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาโรคซึมเศร้า
(Treatment Resistant Depression)
- ขนาดยาเริ่มต้น รับประทานยา Fluoxetine 20 มิลลิกรัมร่วมกับยา Olanzapine 5
มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง ตอนเย็น
- สามารถปรับขนาดยาได้ตามผลในการรักษาและความทนต่อยาของผู้ป่วย ขนาดที่
แนะนําของ fluoxetine คือ 20-50 มิลลิกรัม/วัน และ olanzapine 5-20มิลลิกรัม/
วัน
- ความปลอดภัยของการใช้ fluoxetine มากกว่า 75 มิลลิกรัม ร่วมกับolanzapine
มากกว่า 18 มิลลิกรัม ไม่ได้รับการยืนยันจากการศึกษาทางคลินิก
ขนาดยาในเด็ก
1. รักษาอาการซึมเศร้า (Major Depressive Disorder)
- ขนาดยาเริ่มต้น 10 มิลลิกรัมต่อวันหรือ 20 มิลลิกรัมต่อวัน
- ถ้าเริ่มต้นขนาด 10 มิลลิกรัมต่อวัน หลังจากนั้น 1สัปดาห์ให้เพิ่มเป็น 20 มิลลิกรัมต่อ
วัน
- อย่ า งไรก็ ต ามในผู้ป่ ว ยเด็ กที่ น้ํ าหนั กน้อยพบว่ า มี ระดั บ ยาในพลาสมาสู ง ดังนั้ น ใน
ผู้ป่วยเด็กที่น้ําหนักน้อยขนาดยาเริ่มต้นและขนาดยาเป้าหมายคือ 10 มิลลิกรัมต่อวัน
แต่ถ้าให้การรักษาหลายสัปดาห์แล้วอาการทางคลินิกยังไม่ดีขึ้นอาจเพิ่มขนาดยาเป็น
20 มิลลิกรัมต่อวัน
- จะเห็นผลการรักษาหลังจากที่รับประทานยาไปแล้วอย่างน้อย 4 สัปดาห์
2. รักษาอาการทางจิตประเภทย้ําคิดย้ําทํา (Obsessive-Compulsive Disorder)
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- ขนาดยาเริ่มต้น 10 มิลลิกรัมต่อวันหลังจากนั้น 2 สัปดาห์ให้เพิ่มเป็น 20 มิลลิกรัมต่อ
วั น ถ้ า อาการทางคลิ นิ ก ไม่ ดี ขึ้น หลั ง จากให้ ย าหลายสั ป ดาห์ ส ามารถเพิ่ ม ขนาดยา
มากกว่า 20 มิลลิกรัมต่อวัน ขนาดที่แนะนําคือช่วง 20 - 60 มิลลิกรัมต่อวัน
- ในผู้ป่วยเด็กที่น้ําหนักน้อย ขนาดยาเริ่มต้นคือ 10 มิลลิกรัมต่อวัน แต่ถ้าให้การรักษา
หลายสัปดาห์แล้วอาการทางคลินิกยังไม่ดีขึ้นอาจเพิ่มขนาดยาซึ่งขนาดยาที่แนะนําคือ
ช่วง 20 - 30 มิลลิกรัมต่อวัน
ขนาดยาในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ
ขนาดยาในผู้สูงอายุ
- ผู้สูงอายุควรได้รับขนาดยาที่ต่ํากว่าหรือความถี่ในการให้ยาน้อยกว่าผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่
เนื่ อ งจากผู้ สู ง อายุ เ ป็ น กลุ่ ม ที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ในการเกิ ด อาการไม่ พึ ง ประสงค์ คื อ
hyponatremia
- ขนาดยาเริ่มต้นที่แนะนําสําหรับผู้สูงอายุคือ 10 มิลลิกรัมต่อวัน อาจปรับยาเพิ่มได้
ครั้งละ 10-20 มิลลิกรัมต่อวันทุกๆ 2-3 สัปดาห์ ไม่ควรรับประทานยาก่อนนอน
ยกเว้นในรายที่พบอาการข้างเคียงของยาที่ทําให้ง่วงนอน
- ควรระวังในการเพิ่มขนาดยาในผู้สูงอายุ โดยทั่วไปไม่ควรได้รับเกิน 40 มิลลิกรัมต่อ
วัน และขนาดยาสูงสุดไม่ควรเกิน 60 มิลลิกรัมต่อวัน
ขนาดยาของผู้ที่มีการทํางานของไตบกพร่อง
- ไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยาการปรับขนาดยาขึ้นอยู่กับการตอบสนองทางคลินิกของ
แต่ละบุคคล
- ผู้ที่ต้องมีการฟอกไต ไม่พบการสะสมของ fluoxetine และ norfluoxetine ที่มาก
เกินไปในผู้ที่ได้รับยาขนาด 20 มิลลิกรัมต่อวันโดยการรับประทาน ค่าทางเภสัช
จลนศาสตร์ของยาไม่มีการเปลี่ยนแปลง การปรับขนาดยาขึ้นอยู่กับการตอบสนอง
ทางคลินิกของแต่ละบุคคล

ขนาดยาของผู้ที่มีการทํางานของตับบกพร่อง
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- ผู้ที่มีการทํางานของตับบกพร่องควรได้รับขนาดยาที่ต่ํากว่าหรือความถี่ในการให้ยา
น้อยกว่าผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้เป็นโรคตับแข็งเนื่องจากผู้ที่มีการทํางานของตับ
บกพร่องจะมีการขจัด fluoxetine และ norfluoxetine ได้ลดลง
- ใน Compensated cirrhosis without ascites ให้ขนาดยา 50% ของขนาดยาปกติ
การใช้ fluoxetine ร่วมกับ olanzapine
- ในผู้ที่มีปัจจัยที่จะเกิดอาการความดันโลหิตต่ํา ผู้ที่มีการทํางานของตับบกพร่อง ผู้ที่มี
ปั จ จั ย ร่ ว มกั น หลายๆ ชนิ ด ที่ จ ะทํ า ให้ ก ารเมแทบอลิ ซึ ม ของ olanzapine หรื อ
fluoxetine ลดลง (เช่น เพศหญิง ผู้สูงอายุ ผู้ไม่สูบบุหรี่) หรือผู้ป่วยที่มีความไวต่อ
olanzapine ควรปรับขนาดยาเริ่มต้นของ olanzapine เป็น 2.5 – 5 มิลลิกรัม
ร่วมกับ fluoxetine 20 มิลลิกรัม
ขนาดยาสูงสุด
- ยังไม่มีการประเมินผลของยาที่ขนาดรับประทานมากกว่า 80 มิลลิกรัมต่อวัน ในทุกข้อบ่งใช้
- ยั งไม่ มีการประเมิ น ผลและความปลอดภั ย ของการใช้ ย าที่ ขนาดรั บ ประทานมากกว่ า 60
มิลลิกรัมต่อวัน ในเด็กอายุ 7-18 ปี
- ขนาดยาสูงสุดในผู้ใหญ่ 80 มิลลิกรัมต่อวัน
- ขนาดยาสูงสุดในผู้สูงอายุ 80 มิลลิกรัมต่อวัน
- ขนาดยาสูงสุดในวัยรุ่น 60 มิลลิกรัมต่อวัน
- ขนาดยาสู งสุดในเด็ กอายุ 7

ปีขึ้น ไป เด็ กที่มีน้ํ าหนั กตั วน้ อย ขนาดยาสู งสุ ดไม่ เ กิน 30

มิลลิกรัมต่อวันเด็กที่มีน้ําหนักปกติ ขนาดยาสูงสุดไม่เกิน 60 มิลลิกรัมต่อวัน
- ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยในเด็กอายุน้อยกว่า 7 ปี
อาการถอนยาเมื่อหยุดยา fluoxetine
- ควรหลีกเลี่ยงการหยุดยากะทันหัน หากต้องการหยุดการรักษาด้วย fluoxetine ควรค่อยๆ
ลดขนาดยาลงในระยะเวลาอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอาการถอนยา
หลังจากลดขนาดยาหรือหยุดยา หากเกิดอาการถอนยาที่ทนไม่ได้ให้กลับไปใช้ขนาดยาเดิม
ก่อนลดขนาดยาหรือหยุดยา จากนั้นแพทย์ควรพิจารณาลดขนาดยาในอัตราที่ช้าลง
4.2.2 วิธีการบริหารยา (Mode of administration)
เป็นยารับประทาน อาจรับประทานพร้อมอาหารหรือไม่ก็ได้
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4.3 ข้อห้ามใช้ (Contraindication)
- ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ต่อฟลูออกซีทีนไฮโดรคลอไรด์และส่วนประกอบอื่นๆในตํารับ
-ห้ามใช้ฟลูออกซีทีนไฮโดรคลอไรด์ร่วมกับยาในกลุ่ม Monoamine oxidase inhibitorsเนื่องจาก
เพิ่มความเสี่ยงในการเกิด serotonin syndrome ต้องหยุดยาในกลุ่ม Irreversible Monoamine
oxidase inhibitors ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์หรือหยุดยาในกลุ่ม Reversible Monoamine
oxidase-A inhibitors อย่างน้อย 1 วันก่อนเริ่มการรักษาด้วยยาฟลูออกซีทีน ส่วนกรณีต้องการ
จะเริ่มการรักษาด้วยยาในกลุ่ม Monoamine oxidase inhibitors จําเป็นต้องหยุดการใช้ยา
ฟลูออกซีทีนอย่างน้อย 5 สัปดาห์ ก่อนเริ่มการรักษาด้วยยาในกลุ่ม Monoamine oxidase
inhibitors
- ห้ามใช้ฟลูออกซีทีน ไฮโดรคลอไรด์ร่วมกับ linezolid หรือmethylene blue (แบบให้ทาง
หลอดเลือดดํา)เนื่องจากเพิ่มความเสี่ยงในการเกิด serotonin syndromeในกรณีผู้ที่ใช้ยาฟลูออก
ซีทีนอยู่แล้วจําเป็นต้องได้รับยา linezolid หรือ methylene blue (แบบให้ทางหลอดเลือดดํา)
ไม่สามารถใช้ยาอื่นทดแทนได้ ต้องประเมินว่าการใช้ยา linezolid หรือ methylene blue (แบบ
ให้ทางหลอดเลือดดํา) มีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงที่จะเกิด serotonin syndrome ในผู้ป่วย
รายนั้นๆ ต้องหยุดยาฟลูออกซีทีนทันทีก่อนให้ยา linezolid หรือ methylene blue (แบบให้ทาง
หลอดเลือดดํา) และควรประเมินอาการของ serotonin syndrome เป็นเวลาอย่างน้อย 5
สัปดาห์ หรือ 24 ชั่วโมงหลังจากให้ยา linezolid หรือ methylene blue (แบบให้ทางหลอด
เลือดดํา) ครั้งสุดท้าย ขึ้นอยู่กับว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน อาจให้ยาฟลูออกซีทีนอีกได้ในผู้ป่วย
เหล่านี้ 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับยา linezolid หรือ methylene blue (แบบให้ทางหลอดเลือด
ดํา) ครั้งสุดท้าย
- ห้ามใช้ฟลูออกซีทีนไฮโดรคลอไรด์ร่วมกับยาไพโมไซด์ (Pimozide) เนื่องจากมีรายงานพบว่า
การใช้ ย าต้ า นซึ ม เศร้ า ร่ ว มกั บ ยา Pimozide

ทํ า ให้ ค ลื่ น ไฟฟ้ า หั ว ใจช่ ว ง QTcยาวขึ้ น (QTc

prolongation)
- ห้ามใช้ฟลูออกซีทีนไฮโดรคลอไรด์ร่วมกับยาไธโอริดาซีน (Thioridazine) เนื่องจากการเมแทบอ
ไลซ์ยา Thioridazine ขึ้นอยู่กับการทํางานของเอนไซม์ CYP2D6 ดังนั้นยาฟลูออกซีทีน ซึ่งยับยั้ง
การทํางานของเอนไซม์ CYP2D6 จะลดการเมแทบอลิซึมของยา Thioridazine และเพิ่มระดับยา
Thioridazine ในพลาสมา อาจส่งผลให้เกิดคลื่นไฟฟ้าหัวใจช่วง QTcยาวขึ้น (QTcprolongation)
อันเป็นอาการไม่พึงประสงค์ซึ่งขึ้นกับขนาดยาของยา Thioridazineกรณีต้องการจะเริ่มการรักษา
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ด้วยยาฟลูออกซีทีน ให้หยุดยา Thioridazine ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ส่วนกรณีต้องการจะ
เริ่มการรักษาด้วยยา Thioridazine ต้องหยุดการใช้ยาฟลูออกซีทีนอย่างน้อย 5 สัปดาห์
4.4 คําเตือนพิเศษ และข้อควรระวังในการใช้ยา (Special warning and precautions for use)
คําเตือน :การฆ่าตัวตายและยาต้านซึมเศร้า
การศึกษาระยะสั้นในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและความผิดปกติทางจิตอื่น ๆ พบว่า การได้รับยาต้านซึมเศร้า
เพิ่มความเสี่ยงให้เกิดความคิดที่จะฆ่าตัวตายและพฤติกรรมการฆ่าตัวตายในเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ตอนต้น
(young adult) มากกว่าผู้ที่ได้รับยาหลอก ดังนั้นการพิจารณาจะให้ยาฟลูออกซีทีนและยาต้านซึมเศร้าอื่น ๆ
แก่เด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ตอนต้น ควรพิจารณาความเสี่ยงนี้เปรียบเทียบกับความจําเป็นในการใช้ยา อย่างไรก็
ตามในการศึกษาระยะสั้นนี้ไม่พบความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายที่มากขึ้นในผู้ที่อายุมากกว่า 24 ปีและพบความ
เสี่ยงในการฆ่าตัวตายที่ลดลงในผู้ที่อายุ 65 ปีขึ้นไป โรคซึมเศร้าและความผิดปกติทางจิตอื่น ๆ อาจเพิ่มความ
เสี่ยงในการฆ่าตัวตาย ดังนั้นการเริ่มต้นรักษาด้วยยาต้านซึมเศร้าในผู้ป่วยทุกช่วงอายุควรติดตามเฝ้าระวังและ
สังเกตอาการที่จะแย่ลง การฆ่าตัวตายและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างผิดปกติ ควรแนะนําให้ครอบครัว
และผู้ดูแลผู้ป่วยสังเกตอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดและติดต่อกับแพทย์ผู้สั่งยาเมื่อพบอาการผิดปกติ
1. ระวังความเสี่ยงจากการฆ่าตัวตาย
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีความเป็นไปได้ที่จะมีอาการซึมเศร้าแย่ลงและ/หรือมีความคิด
ที่จะฆ่าตัวตายและมีพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย หรือมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปผิดปกติ แม้ว่าจะ
ได้รับยาต้านซึมเศร้าหรือไม่ก็ตามยาต้านซึมเศร้าอาจมีบทบาทเพิ่มความเสี่ยงในการทําให้อาการ
ซึมเศร้าแย่ลงและนําไปสู่การฆ่าตัวตายได้ในผู้ป่วยบางรายในช่วงต้นของการรักษาและช่วงต้น
หลังจากหยุดให้ยาจากรายงานการศึกษาทางคลินิกพบว่า ยาต้านซึมเศร้า (ทั้งกลุ่ม SSRI และยา
ต้านซึมเศร้ากลุ่มอื่นๆ) เพิ่มความเสี่ยงให้เกิดความคิดที่จะฆ่าตัวตายและพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย
ในเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ตอนต้น (young adult; อายุ 18-24 ปี) ที่เป็นโรคซึมเศร้าและความ
ผิดปกติทางจิตอื่นๆอย่างไรก็ตามในการศึกษาระยะสั้นนี้ไม่พบความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายที่มากขึ้น
ในผู้ที่อายุมากกว่า 24 ปีและพบความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายที่ลดลงในผู้ที่อายุ 65 ปีขึ้นไป
ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงที่จะฆ่าตัวตายควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดหรือควรให้เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล แพทย์ควรบอกให้ผู้ป่วยรายงานถ้ามีอาการแย่ลง และควรสั่งจ่ายยาต้านซึมเศร้าใน
ปริมาณน้อยเพื่อป้องกันการรับประทานยาเกินขนาดเพื่อฆ่าตัวตาย
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ครอบครัวและผู้ดูแลผู้ป่วยควรได้รับคําแนะนําให้ติดตามเฝ้าระวังและสังเกตอาการกระสับกระส่าย
(agitation) วิตกกังวล (anxiety) อาการตื่นกลัว (panic attack) พฤติกรรมไม่เป็นมิตร
(hostility) หงุดหงิดฉุนเฉียว (irritability) อาการ hypomania หรือ mania พฤติกรรม
เปลี่ยนแปลงผิ ดปกติ และการฆ่าตัวตาย โดยเฉพาะช่วง 2-3 สัปดาห์แรกตอนเริ่มใช้ยาหรื อ
หลังจากปรับขนาดยา(ทั้งเพิ่มและลดขนาดยา) ถ้าพบอาการดังกล่าวควรแจ้งแพทย์ทันทีถ้าผู้ป่วยมี
อาการแย่ลง มีพฤติกรรมหรือความคิดฆ่าตัวตาย หรือมีอาการซึ่งอาจเป็นต้นเหตุที่นําไปสู่การฆ่า
ตัวตาย ควรเปลี่ยนแผนการรักษาหรือหยุดการให้ยาฟลูออกซีทีน
2. ระวังการเกิดภาวะ Serotonin Syndrome และ Neuroleptic malignant syndrome
ยาฟลูออกซีทีนอาจทําให้เกิดภาวะ Serotonin Syndromeและ Neuroleptic malignant
syndromeโดยมีอาการดังนี้ อุณหภูมิร่างกายเพิ่มสูงขึ้น (Hyperthermia) ภาวะร่างกายแข็งเกร็ง
(Rigidity) ภาวะกระตุกของกล้ามเนื้อ (Myoclonus) การควบคุมของระบบประสาทอัตโนมัติ
ผิดปกติ (Autonomic Instability) สภาวะจิตใจเปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ สับสน (Confusion)
หงุดหงิดฉุนเฉียว (Irritability) กระสับกระส่ายอย่างรุนแรง (Extreme Agitation) ภาวะสมอง
ทํางานบกพร่องกะทันหัน (Delirium) และโคม่า (Coma) จึงควรระมัดระวังการใช้ยาฟลูออกซีที
นร่วมกับ serotonergic drugs เช่น ยาในกลุ่ม Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, ยา
ในกลุ่ม Tricyclic antidepressants, ยาในกลุ่ม triptans, ยา fentanyl, ยา lithium, ยา
tramadol, tryptophan, ยา buspirone และสมุนไพร St. John’s Wort(Hypericum
perforatum) ถ้ามีความจําเป็นต้องใช้ยาฟลูออกซีทีนร่วมกับยาหรือสมุนไพรเหล่านี้ควรระวังว่า
ความเสี่ยงของการเกิด serotonin syndrome จะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะช่วงเริ่มต้นการใช้ยาฟลูออกซี
ทีนและช่วงการปรับขนาดยาฟลูออกซีทีนเพิ่ม ถ้าเกิดอาการ serotonin syndrome ขึ้นควรหยุด
ทั้งยาฟลูออกซีทีนและ serotonergic drugs หรือสมุนไพร St. John’s Wort ที่ใช้อยู่ทันทีและให้
การรักษาอาการ serotonin syndrome
3. ระวังการเกิดผื่นและปฏิกิริยาการแพ้ยา (Rash, Allergic Reactions)
การศึกษาทางคลินิกพบว่า ฟลูออกซีทีนทําให้เกิดผื่นแพ้ Anaphylactoid Events และการแพ้
แบบรุนแรงทั่วร่างกาย (เช่น ที่ผิวหนัง ไต ตับ หรือปอด) ดังนั้นหากเกิดผื่นหรืออาการแพ้หลัง
รับประทานยาฟลูออกซีทีนและไม่สามารถระบุสาเหตุอื่นได้ ให้หยุดยาฟลูออกซีทีนและ/หรือใช้ยา
แก้แพ้กลุ่ม antihistamines หรือสเตียรอยด์ในการรักษาผื่นแพ้ร่วม
4. ควรคัดกรองผู้ป่วยที่อาจเป็นโรคอารมณ์สองขั้ว (Bipolar disorder) และระวังการเกิดภาวะ Mania หรือ
ภาวะ Hypomania
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ระยะซึมเศร้า (Major depressive episode) อาจเป็นอาการเริ่มต้นของโรคอารมณ์สองขั้ว และ
การใช้ ย าต้ า นซึ มเศร้ า อาจทํ าให้ ผู้ ที่ มีความเสี่ ย งที่ จ ะเป็ น โรคอารมณ์ ส องขั้ ว เกิ ด ระยะ manic
episode ได้ ดังนั้นก่อนเริ่มให้ยาต้านซึมเศร้าควรคัดกรองผู้ป่วยที่อาจมีความเสี่ยงเป็นโรคอารมณ์
สองขั้วด้วย
ควรระมัดระวังการใช้ยาฟลูออกซีทีนในผู้ป่วยที่มีประวัติภาวะ Mania หรือภาวะ Hypomania
ควรหยุดใช้ยาฟลูออกซีทีนทันทีในผู้ป่วยที่อยู่ในช่วง Manic Phase
5. ระวังความเสี่ยงในการเกิดอาการชัก (Seizures)
การใช้ยาต้านซึมเศร้าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญในการเกิดอาการชัก ควรระมัดระวังการเริ่มใช้ยา
ฟลูออกซีทีนในผู้ป่วยที่มีประวัติการชักมาก่อนในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการชักเกิดขึ้นหรือมีความถี่ของ
การเกิดอาการชักบ่อยขึ้นควรหยุดใช้ยาฟลูออกซีทีนหลีกเลี่ยงการใช้ยาฟลูออกซีทีนในผู้ป่วยโรค
ลมชักที่ยังควบคุมอาการชักไม่ได้ควรเฝ้าระวังอาการชักในผู้ป่วยโรคลมชักที่ควบคุมอาการชักได้
แล้ว
6. หลีกเลี่ยงการใช้ยาฟลูออกซีทีนในผู้ที่รับการบําบัดด้วยวิธี electroconvulsive therapy
ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาฟลูออกซีทีนในผู้ที่รับการบําบัดด้วยวิธี electroconvulsive therapy
เนื่องจากมีรายงานการชักที่ยาวนานกว่าปกติ (prolonged seizure) ในผู้ที่ได้รับยาฟลูออกซีทีน
แล้วเข้ารับการบําบัดด้วยวิธี electroconvulsive therapy
6. ระวังน้ําหนักลด
น้ําหนักลดอาจเกิดขึ้นได้ในผู้ป่วยที่รับประทานยาฟลูออกซีทีน แต่โดยทั่วไปจะเป็นสัดส่วนเดิมกับ
น้ํา หนั กก่อนใช้ ยา อย่ างไรก็ ตามน้ํา หนั กลดเป็ น ผลไม่ พึงประสงค์ สํ าหรับ ผู้ ป่ว ยโรคซึ มเศร้า ที่ มี
น้ําหนักน้อยอยู่แล้วผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมผิดปกติทางการกินแบบ Bulimia nervosa
ในผู้ป่วย Bulimia nervosa ควรพิจารณาให้ยาฟลูออกซีทีนเมื่อคาดว่ามีประโยชน์ (เช่น ในผู้ที่มี
co-morbid เป็นโรคซึมเศร้าด้วย) มากกว่าผลข้างเคียงที่จะทําให้น้ําหนักลดจากการใช้ยา
7. ระวังความเสี่ยงการเกิดภาวะเลือดออกผิดปกติ (Bleedingdisorders) และภาวะตกเลือด (Hemorrhage)
การรับประทานยาฟลูออกซีทีนเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะเลือดออกผิดปกติ เนื่องจากยาฟลูออกซี
ทีนลดการสะสมซีโรโทนินใน platelet จึงรบกวนการทํางานของ platelet ดังนั้นควรระมัดระวัง
การใช้ยาฟลูออกซีทีนร่วมกับยากลุ่ม anticoagulants (เช่น warfarin), Thrombolytic agents
และยาที่ ร บกวนการทํ า งานของ platelets (เช่ น ยาต้ า นอั ก เสบที่ ไม่ ใช่ ส เตี ย รอยด์ (NSAIDS),
aspirin เป็นต้น) และในผู้ที่มีภาวะเลือดออกง่าย
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การรับประทานยาฟลูออกซีทีนอาจทําให้เกิดเลือดออกใต้ผิวหนัง (Ecchymosis) และจ้ําเขียว
(Purpura) นอกจากนี้ยังอาจพบภาวะตกเลือดในอวัยวะอื่น ๆ แต่มีอุบัติการณ์การเกิดน้อยมาก
เช่น ภาวะตกเลือดทางช่องคลอด (Gynaecological Hemorrhage) ภาวะเลือดออกในทางเดิน
อาหาร (Gastrointestinal Bleedings) และภาวะตกเลือดอื่นๆ ในชั้นผิวหนังและชั้นเยื่อเมือก
ดังนั้นควรระมัดระวังการใช้ยาฟลูออกซีทีนร่วมกับยาที่มีผลต่อการทํางานของเกร็ดเลือด ได้แก่ ยา
ต้านโรคจิตกลุ่ม Atypical (เช่น Clozapine,Phenothiazines), ยาต้านซึมเศร้ากลุ่ม tricyclic, ยา
แอสไพริน (Aspirin) ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDS) เป็นต้น และในผู้ป่วยที่มี
ประวัติเลือดออกผิดปกติ (bleeding disorder)
8. ระวังการเกิดภาวะ Hyponatremia
มีรายงานการเกิด hyponatremia จากการรับประทานยาฟลูออกซีทีน ซึ่งอาจเกิดจากความ
ผิดปกติของการหลั่ง antidiuretic hormone (syndrome of inappropriate antidiuretic
hormone secretion (SIADH)) การหยุดยาฟลูออกซีทีนทําให้ระดับโซเดียมกลับไปเป็นปกติได้
ผู้สูงอายุ ผู้ที่รับประทานยาขับปัสสาวะ และผู้ที่มีปริมาตรของเหลวในร่างกายต่ําจะมีความเสี่ยงสูง
ในการเกิ ด hyponatremia

ในผู้ ป่ ว ยเหล่ า นี้ ใ ห้ ห ยุ ด ยาฟลู อ อกซี ที น ถ้ า มี อ าการของภาวะ

hyponatremia
อาการของภาวะ hyponatremia ได้แก่ ปวดศีรษะ ขาดสมาธิ (difficulty concentrating)
ความจําบกพร่อง(memory impairment) สับสน (confusion) อ่อนเพลียและโซเซ(weakness,
and

unsteadiness) ซึ่ งอาจทํ าให้ ห กล้ มได้ อาการที่ รุ น แรงได้ แก่ ประสาทหลอน หมดสติ

(syncope) ชัก โคม่า หยุดหายใจ (respiratory arrest) และเสียชีวิต
ควรหลีกเลี่ยงการให้ยาฟลูออกซีทีนกับผู้สูงอายุที่เคยมีประวัติหกล้มหรือกระดูกหัก และควรใช้
ด้วยความระมัดระวังในผู้สูงอายุ ควรมีการตรวจวัดระดับโซเดียมก่อนให้ยาฟลูออกซีทีนและก่อน
ปรับขนาดยา7
9. ระวังภาวะวิตกกังวล (anxiety) และนอนไม่หลับ
10. ระวังความเสี่ยงต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด
เนื่องจากฟลูออกซีทีนเพิ่มความเสี่ยงในการเกิด QT prolongation ดังนั้นควรระมัดระวังการใช้ยา
ฟลูออกซีทีนในผู้ป่วยที่มีภาวะต่อไปนี้ congenital long QT syndrome,acquired long QT
syndrome (เช่น ผู้ที่ใช้ร่วมกับยาที่ทําให้เกิด QT prolongation), ผู้ที่มีประวัติครอบครัวมี QT
prolongation,
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ผู้ ที่มีภ าวะทางคลิ นิ ก อื่ น ๆ ที่ จ ะเหนี่ ย วนํ าให้ เ กิ ด arrhythmia

ได้ (เช่ น

hypokalemia, hypomagnesemia) และผู้ที่มีภาวะที่จะทําให้มีระดับฟลูออกซีทีนในร่างกาย
สูงขึ้น (เช่น ภาวะตับทํางานบกพร่อง)
ควรติดตามวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจในผู้ที่มีความเสี่ยงจะเกิด torsade de pointes เช่น ผู้ที่เคยมีภาวะ
หัวใจล้มเหลว ผู้ที่มีประวัติครอบครัวมี QT prolongation ผู้ที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ผู้ที่
มีภาวะ bradyarrhythmias ผู้ที่ได้รับยาที่มีผลข้างเคียงทําให้เกิด QT prolongation หรือมี
อาการทางคลินิกอื่น ๆ ที่จะเหนี่ยวนําให้เกิด arrhythmia ถ้าจะให้ยาฟลูออกซีทีนกับผู้ที่เป็น
โรคหัวใจที่ควบคุมอาการได้แล้ว (stable cardiac disease) ควรตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG)
ก่อนให้ยาฟลูออกซีทีนและถ้ามีอาการของ cardiac arrhythmia ระหว่างการได้รับยาฟลูออกซี
ทีน ควรหยุดยาฟลูออกซีทีนและตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
ไม่มีการศึกษาทางคลินิกในผู้ป่วยที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและผู้ที่มีโรคหัวใจที่ยังควบคุม
ไม่ได้ (unstable heart disease) แต่การวัด electrocardiogram ในผู้ป่วยที่เข้าร่วมการศึกษา
ทางคลินิกไม่พบการเหนี่ยวนําคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ผิดปกติที่จะนําไปสู่ heart blockค่าเฉลี่ยอัตรา
การเต้นของหัวใจลดลงประมาณ 3 ครั้งต่อนาที
11. ระวังการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ใช้ยาฟลูออกซีทีน จําเป็นต้องการปรับเปลี่ยนขนาดยาฉีดอินซูลินหรือยาต้าน
เบาหวาน เนื่องจากการใช้ยาฟลูออกซีทีนอาจมีผลต่อระดับน้ําตาลในเลือด โดยยาฟลูออกซีทีนมี
ผลทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดต่ํา (Hypoglycemia) แต่เมื่อหยุดใช้ยาฟลูออกซีทีนแล้วอาจทําให้
ระดับน้ําตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้น (Hyperglycemia)
12. ระวังการเกิดภาวะรูม่านตาขยาย (Mydriasis)
ระมัดระวังการใช้ยาฟลูออกซีทีนในผู้ป่วยที่มีความดันในลูกตาสูง (Raised Intraocular Pressure)
และผู้ป่วยที่เป็นต้อหินเฉียบพลันชนิดมุมปิด (Acute Narrow –Angle Glaucoma)
13. ระวังการเกิดภาวะ Akathisia และ Psychomotor Restlessness
การใช้ยาฟลูออกซีทีนมีความสัมพันธ์กับเกิดภาวะ Akathisia และ Psychomotor Restlessness
ซึ่งอาจเกิด ขึ้น ในช่ วงสองถึ งสามสั ปดาห์ แรกของการเริ่มใช้ ยาฟลู ออกซีทีน ถ้า ผู้ ป่ว ยเกิด ภาวะ
Akathisia และ Psychomotor Restlessness ไม่ควรเพิ่มขนาดยาของฟลูออกซีทีนเพราะอาจทํา
ให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ยาได้
14. ระวังความเป็นไปได้ที่จะเกิดความบกพร่องของการเคลื่อนไหวและการรับรู้ (Potential motor and
cognitive impairment)
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ยาฟลูออกซีทีนมีความเป็นไปได้ที่จะทําให้การตัดสินใจ ความคิดและ motor skill บกพร่องไป
ควรระมัดระวังในการขับรถและการใช้เครื่องจักร
15. ระวังความเสี่ยงการเกิดกระดูกหัก
การศึกษาทางระบาดวิทยาพบความเสี่ยงในการเกิดกระดูกหักในผู้ใช้ยากลุ่ม SSRI และ SNRI
โดยเฉพาะช่วงเริ่มต้นการรักษาและหลังหยุดยา ควรระมัดระวังการใช้ยาฟลูออกซีทีนในผู้สูงอายุ
และควรระวั งปั จจั ยที่จ ะทํ าให้ห กล้ มเช่น อาการวิ งเวีย ง ความดั นต่ํ าขณะเปลี่ ยนอิริ ยาบถควร
ระมัดระวังการใช้ยาฟลูออกซีทีนในผู้ที่เป็นโรคกระดูกพรุนและผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคกระดูกพรุน
เช่น ผู้หญิงวัยหมดประจําเดือน ควรตรวจมวลกระดูกในผู้หญิงวัยหมดประจําเดือนที่รับประทาน
ยาฟลูออกซีทีนเป็นระยะเวลานาน
16. ระวังภาวะ hypokalemia ในผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมผิดปกติทางการกินแบบ Bulimia nervosa
การทําให้อาเจียนในผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมผิดปกติทางการกินแบบ Bulimia nervosa อาจทําให้เกิด
ภาวะ hypokalemia ซึ่งภาวะนี้ทําให้เกิดอาการชักได้ง่าย และทําให้การนําคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
ผิดปกติ ดังนั้นควรวัดระดับ electrolyte ในผู้ป่วย Bulimia nervosa ก่อนให้ยาฟลูออกซีทีน
และควรวัดเป็นระยะระหว่างการรักษา
17. ระวังในผู้ที่มีภาวะการทํางานของตับและไตผิดปกติ
เนื่องจากฟลูออกซีทีนถูกเมแทบอไลซ์ที่ตั บและขับออกทางไต กรณี ผู้ป่ว ยมีการทํา งานของตั บ
บกพร่องโดยเฉพาะผู้เป็นโรคตับแข็งควรใช้ยาฟลูออกซีทีนในขนาดต่ํา
ในผู้ป่วยไตวายขั้นรุนแรง (GFR < 10 มิลลิลิตรต่อนาที) และต้องทําการฟอกไต พบว่าเมื่อใช้ยา
ฟลูออกซีทีนในขนาด 20 มิลลิกรัมต่อวัน เป็นเวลานาน 2 เดือน ระดับฟลูออกซีทีนและนอร์
ฟลูออกซีทีนในพลาสมาไม่แตกต่างจากผู้ป่วยที่มีการทํางานของไตเป็นปกติอย่างไรก็ตามควรใช้ยา
ฟลูออกซีทีนด้วยความระมัดวังในผู้ป่วยที่การทํางานของไตบกพร่องรุนแรง
18. ระวังการใช้ร่วมกับ Tamoxifen
ฟลูออกซีทีนยับยั้งเอนไซม์ CYP2D6 ทําให้ระดับของ endoxifen ซึ่งเป็น active metabolite
ของ tamoxifen ลดลงซึ่งอาจทําให้ประสิทธิภาพการรักษาของ tamoxifen ลดลง ดังนั้นควร
หลีกเลี่ยงการใช้ฟลูออกซีทีนร่วมกับ tamoxifen
19. ระวังยาฟลูออกซีทีนมีค่าครึ่งชีวิตยาว
ยาฟลูออกซีทีนและ active metabolite มีค่าครึ่งชีวิตในการขจัดออกที่ยาวดังนั้นควรระมัดระวัง
ในการปรับขนาดยาและการหยุดยา รวมทั้งการหยุดยาฟลูออกซีทีนเพื่อไปใช้ยาอื่นซึ่งอาจมีอันตร
กิริยากับยาฟลูออกซีทีน
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19. ระวังอาการถอนยาในกลุ่ม SSRI
กรณีหยุดใช้ยาในกลุ่ม SSRI กะทันหันจะทําให้เกิดอาการถอนยาขึ้น โดยปัจจัยเสี่ยงของการเกิด
อาการถอนยาได้แก่ ขนาดยาและระยะเวลาการได้รับยา และอัตราการลดขนาดยา เป็นต้น อาการ
ถอนยาระดั บ น้ อ ยจนถึ ง ปานกลางที่ พบได้ บ่ อย ได้ แก่ วิ งเวี ย น (Dizziness) การรั บ รู้ ต่ อสิ่ งเร้ า
ผิดปกติ (เช่น Paraesthesia) การนอนหลับผิดปกติ เช่น Insomnia, Intense Dream ภาวะอ่อน
แรง (Asthenia) อาการกระสับกระส่าย (Agitation) หรือมีความกังวล (Anxiety) คลื่นไส้ และ/
หรืออาเจียน สั่น (Tremor) ปวดศีรษะส่วนมากจะเกิดอาการในช่วงสองถึงสามวันแรกของการ
หยุดยาฟลูออกซีทีน แล้วจะค่อยๆดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 2 สัปดาห์ แต่บางรายอาจมี
อาการนานถึง 2-3 เดือน การป้องกันอาการถอนยาจากการหยุดใช้ฟลูออกซีทีน ทําได้โดยค่อยๆ
ลดขนาดยาฟลูออกซีทีนลง (Taper off) ในช่วงเวลาอย่างน้อยหนึ่งถึงสองสัปดาห์
ภาวะการพึ่งยา แม้ว่ายังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการใช้ยาในทางที่ผิด การทนต่อ
ยาและภาวะพึ่งยาจากการใช้ฟลูออกซีทีนทั้งในสัตว์ทดลองและในมนุษย์ ควรสังเกตและประเมิน
อย่างใกล้ชิดถึงการนํายาฟลูออกซีทีนมาใช้ผิดหลักทางการแพทย์ (misuse) และการนํามาใช้
ในทางที่ผิด (abuse) โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เคยมีประวัติการใช้ยาในทางที่ผิด
20. ระวังความเสี่ยงการเกิด Pre-menstrual Dysphoric Disorders(PMDD) หลังหยุดยา
ผลการรักษาอาการ PMDD จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากรับประทานยาฟลูออกซีทีนไปแล้วหนึ่ง
รอบประจําเดือน แต่อาการ PMDD จะกลับมาเป็นใหม่หลังจากหยุดยาฟลูออกซีทีนไป 1-2 รอบ
ประจําเดือน ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มใช้ยาฟลูออกซีทีนเพื่อรักษาอาการ PMDD ควรแจ้งถึงผลดีและ
ผลเสียของการใช้ยานี้แก่ผู้ป่วย

21. ระวังการใช้ยาในสตรีมีครรภ์
จากการศึกษาในสัตว์ทดลองไม่สามารถระบุอันตรายต่อตัวอ่อนในครรภ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมได้
เนื่องจากความแตกต่างด้านการเจริญของตัวอ่อนและระยะการตั้งครรภ์ จึงแนะนําให้สตรีมีครรภ์
ใช้ยาฟลูออกซีทีนเมื่อพิจารณาว่าได้รับผลดีในการรักษามากกว่าผลเสียที่อาจเกิดขึ้นกับทารกใน
ครรภ์
-การใช้ยาฟลูออกซีทีนในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ ยังไม่มีการศึกษาทาง
คลินิกชนิดควบคุม (well-controlled clinical study) เกี่ยวกับการใช้ยาฟลูออก
ซีทีนในสตรีตั้งครรภ์ ผลการประเมินความเสี่ยงของการใช้ยาฟลูออกซีทีนในสตรี
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ตั้งครรภ์ไตรมาสแรกโดยการศึกษาทางระบาดวิทยาให้ผลไม่แน่นอน การศึกษา
แบบ cohort study และ case-control study มากกว่า 10 การศึกษาไม่
สามารถระบุได้ว่าการได้รับยาฟลูออกซีทีนขณะตั้งครรภ์ไตรมาสแรกเพิ่มความ
เสี่ ย งในการเกิ ด ความพิ ก ารแต่ กํ า เนิ ด ได้ แต่ มี ก ารศึ ก ษาแบบ prospective
cohort study การศึกษาหนึ่งพบว่า การได้รับยาฟลูออกซีทีนขณะตั้งครรภ์ในไตร
มาสแรกเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดความผิดปกติของระบบหลอดเลือดและหัวใจ
(Cardiovascular Defects) ในทารก
- กรณีสตรีมีครรภ์ใช้ยาฟลูออกซีทีนในช่วงสุดท้ายของไตรมาสที่ 3 พบว่าทําให้ทารก
ที่เพิ่งคลอดมีอาการได้แก่ Respiratory distress, Cyanosis, Apnea, Seizures,
Temperature instability, Feeding difficulty, Vomiting, Hypoglycemia,
Hypotonia, Hypertonia, Hyperreflexia, Tremor, Jitteriness, Irritability,
Constant crying เป็นต้น อาการเหล่านี้อาจเป็นผลพิษของยาฟลูออกซีทีน หรือ
อาการถอนยาฟลูออกซีทีน ซึ่งทําให้ทารกต้องอยู่ในโรงพยาบาลนานขึ้นนอกจากนี้
ทารกที่ได้รับยากลุ่ม SSRI ขณะอยู่ในครรภ์เพิ่มความเสี่ยงในการเกิด persistent
pulmonary hypertension of the new born (PPHN)
22. ระวังการใช้ยาในสตรีให้นมบุตร
ควรระมัดระวังเมื่อใช้ยาฟลูออกซีทีนในสตรีที่ให้นมบุตรเนื่องจากยาฟลูออกซีทีนสามารถหลั่งทาง
น้ํานมได้ กรณีที่สตรีที่ให้นมบุตรมีความจําเป็นต้องใช้ยาฟลูออกซีทีน แนะนําให้งดให้นมบุตร
- การศึกษาตัวอย่างน้ํานมของสตรีที่ได้รับฟลูออกซีทีน พบว่ามีระดับยาฟลูออกซีทีน
และระดับยานอร์ฟลูออกซีทีนเท่ากับ 70.4 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร แต่ไม่พบผลไม่
พึงประสงค์ในทารกที่ได้รับน้ํานมนั้น แต่อีกการศึกษาหนึ่งพบระดับยาฟลูออกซีทีน
และระดับยานอร์ฟลูออกซีทีนในน้ํานมเท่ากับ 340 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรและ 208
นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลําดับ อาการของทารกที่พบ ได้แก่ ร้องไห้ การนอน
หลับผิดปกติ อาเจียน และถ่ายเหลวเป็นน้ํา เป็นต้น
23. ระวังการใช้ยาในเด็ก
เด็ก - พบทําให้เกิดเลือดกําเดาไหล (epitaxis)
เด็ก - จากการศึกษาทางคลินิกพบการเกิดภาวะ mania และ hypomania นําไปสู่การหยุดใช้ยา
ดังนั้นจึงควรเฝ้าติดตามการเกิดภาวะ mania และ hypomania ในผู้ป่วยเด็กอย่างสม่ําเสมอ
เด็กและวัยรุ่น - เพิ่มความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายและพฤติกรรมไม่เป็นมิตร (hostility)
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ยาฟลูออกซีทีนลดอัตราการเพิ่มน้ําหนักและส่วนสูงในเด็กและวัยรุ่น ควรมีการติดตามการเพิ่มของ
น้ําหนักและส่วนสูงเป็นระยะในผู้ป่วยเด็กที่ได้รับยาฟลูออกซีทีน
24. ระวังการใช้ยาในผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงสูงในการเกิดผลข้างเคียง hyponatremiaควรวัดระดับโซเดียมในพลาสมา
โดยเฉพาะช่วง 2-3 เดือนแรกเมื่อเริ่มใช้ยาฟลูออกซีทีนและเมื่อมีการปรับขนาดยา
ยาฟลูออกซีทีนเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดกระดูกสะโพกแตกในผู้สูงอายุ
ยาฟลู ออกซี ทีน ทํ าให้ เ กิ ด ผลข้ า งเคี ย งในผู้ สู งอายุ ได้ แ ก่ agitation,

sleep

disturbance,

excessive CNS stimulation
4.5 อันตรกิริยากับยาอื่นหรืออันตรกิริยาอื่นๆ (Interaction with other medicinal products and
other forms of interaction)
ฟลูออกซีทีนเป็นสารตั้งต้น (substrate) หลัก (major) ของ CYP2D6และ CYP2C9 และเป็นสารตั้ง
ต้นรอง (minor) ของ CYP1A2, CYP2C19, CYP2E1, CYP3A4 และยับยั้งอย่างแรง (strong) ต่อ CYP2D6
ยับยั้งอย่างปานกลาง (moderate) ต่อ CYP2C19 และ ยับยั้งอย่างอ่อน (weak) ต่อ CYP1A2, CYP2B6 และ
CYP2C9
รายการยาที่มีอันตรกิริยากับยาฟลูออกซีทีนและอันตรกิริยาอื่นๆ
1. ยากลุ่ม Monoamine oxidase inhibitor
ห้ามใช้ยาฟลูออกซีทีนร่วมกับยากลุ่ม Monoamine oxidase inhibitor (รวมทั้ง linezolid และ
methylene blue) เนื่องจากทําให้เกิดอันตรกิริยาอย่างรุนแรงได้แก่ serotonin syndrome และ
neuroleptic malignant syndrome
2. Thioridazine
ห้ามใช้ยาฟลูออกซีทีนร่วมกั บยา Thioridazine เนื่องจากยา Thioridazine เป็นสารตั้งต้ น
(substrate) ของ CYP2D6 การใช้ร่วมกับฟลูออกซีทีนซึ่งยับยั้ง CYP2D6 ทําให้ระดับ Thioridazine
ในพลาสมาสูงขึ้นอย่างมาก และเนื่องจาก Thioridazine ทําให้เกิด QT prolongation ซึ่งขึ้นกับ
ขนาดยา (dose-dependent)

แล้ ว นํ าไปสู่ อ าการไม่ พึง ประสงค์ ที่เ ป็ น อั น ตรายได้ แ ก่ serious

ventricular arrhythmias เช่น torsades de pointes-type arrhythmias และ sudden death
การยับยั้งการเมแทบอลิซึมของ Thioridazine โดยฟลูออกซีทีนจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอาการไม่
พึงประสงค์เหล่านี้ ดังนั้นถ้าต้องใช้ยา Thioridazine ควรให้หลังจากหยุดยาฟลูออกซีทีนไปแล้วอย่าง
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น้อย 5 สัปดาห์ และถ้าต้องใช้ยาฟลูออกซีทีน ควรให้หลังจากหยุดยา Thioridazine ไปแล้ว 2
สัปดาห์
3. Pimozide
ห้ามใช้ยาฟลูออกซีทีนร่วมกับยา Pimozide เนื่องจากพบว่าการใช้ยา Pimozide ร่วมกับยาต้าน
ซึมเศร้าอื่นทําให้เกิด QT prolongation
4. Serotonergic drugs
ควรระมัดระวังการใช้ยาฟลูออกซีทีนร่วมกับยาหรือสารที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทซีโรโทนิน เช่น
tryptophan, triptans, serotonin reuptake inhibitors, linezolid, lithium, tramadol หรือ
สมุนไพร St. John’s Wort เนื่องจากมีความเสี่ยงทําให้เกิด serotonin syndrome
- Tryptophan พบผู้ป่วย 5 รายที่ได้รับยาฟลูออกซีทีนร่วมกับ tryptophan เกิดอาการไม่พึง
ประสงค์ ได้แก่ agitation, restlessness และ gastrointestinal distress
- Triptans (5-HT1 agonist) พบผู้ป่วยที่ได้รับยาฟลูออกซีทีนร่วมกับ sumatriptan เกิดอาการไม่พึง
ประสงค์ ได้แก่ weakness, hyperreflexia และ incoordination ดังนั้นการให้ยากลุ่ม SSRI
ร่วมกับยากลุ่ม triptans จึงควรเฝ้าระวังติดตามอาการไม่พึงประสงค์ดังกล่าว
- Lithium จากการศึกษาพบว่าการได้รับยาฟลูออกซีทีนร่วมกับ lithium ทําให้ระดับของ lithium
ในพลาสมาเพิ่มขึ้นหรือลดลงพบพิษจาก lithium (lithium toxicity)และพบอาการไม่พึงประสงค์
จากการกระตุ้นระบบซีโรโทนินมากเกินไปควรตรวจวัดระดับของ lithium ในพลาสมาอย่างใกล้ชิด
ถ้าใช้ยาสองชนิดนี้ร่วมกัน
- St. John’s Wort การได้รับยาฟลูออกซีทีนร่วมกับ St. John’s Wort เพิ่มการเกิดอาการไม่พึง
ประสงค์
5. ยาที่รบกวน Hemostasis (เช่น NSAIDS, Aspirin, Warfarin)
ซีโรโทนินที่หลั่งจาก platelet มีบทบาทต่อ Hemostasis การใช้ยากลุ่ม SSRI และ SNRI ร่วมกับ
NSAID, aspirin และ warfarin เพิ่มความเสี่ยงทําให้เลือดออกไม่หยุด การได้รับยาฟลูออกซีทีนร่วม
กั บ warfarin

แนะนํ า ให้ ต รวจทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการแข็ ง ตั ว ของเลื อ ด (Coagulation

Monitoring) ของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเมื่อเริ่มใช้ยาและหยุดยา
6. ยาที่ทําให้เกิด QT prolongation
ไม่แนะนําให้ใช้ยาฟลูออกซีทีนร่วมกับยาที่ทําให้เกิด QT prolongation เช่น Class IA and III
antiarrhythmics,

ยาต้ า นโรคจิ ต (เช่ น phenothiazines,

pimozide,

haloperidol,

ziprasidone),tricyclic antidepressants, opioids (เช่น methadone), ยาต้านจุลชีพบางชนิด
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(เช่น sparfloxacin, moxifloxacin, erythromycin IV, pentamidine), ยาต้านมาลาเรีย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง halofantrine, antihistamines (เช่น astemizole, mizolastine)
ไม่ แนะนํ าให้ ใช้ ย าฟลู อ อกซี ทีน ร่ ว มกั บ ยาที่ เ ปลี่ ย นแปลงระดั บ electrolyte เช่ น loopdiuretics,
thiazidediuretics, laxatives and enemas, amphotericin B และ corticosteroids ขนาดสูง
7. ยาที่เป็นสารตั้งต้นของ CYP2D6
เนื่องจากฟลูออกซีทีนยับยั้ง CYP2D6 ควรระมัดระวังเมื่อใช้ยาฟลูออกซีทีนร่วมกับยาอื่นที่เป็นสารตั้ง
ต้นของ CYP2D6 เช่น ยากลุ่ม Tricyclic Antidepressants, ยาต้านโรคจิตกลุ่ม atypicals และ
antiarrhythmics (เช่น propafenone, flecainide)
การใช้ยาฟลูออกซีทีน ร่วมกับยาอื่นที่เ ป็นสารตั้งต้นของ CYP2D6 และมี ช่วงการรั กษาแคบ ได้แก่
flecainide, encainida, propafenone, vinblastine, carbamazepine และยากลุ่ม Tricyclic
Antidepressants ถ้าเริ่มใช้ยาเหล่านี้ร่วมกับฟลูออกซีทีนหรือมีการใช้ฟลูออกซีทีนมาก่อนภายใน 5
สัปดาห์ให้เริ่มใช้ยาเหล่านี้ในขนาดยาที่น้อยที่สุด ถ้าใช้ยาเหล่านี้อยู่แล้วต้องการให้ยาฟลูออกซีทีนควร
ลดขนาดยาเหล่านี้ก่อนเริ่มให้ยาฟลูออกซีทีน
การใช้ยาที่ยับยั้ง CYP2D6 ร่วมกับ Tamoxifen จะลดระดับ active metabolite ของ Tamoxifen
(Endoxifen) ทําให้ประสิทธิภาพของ Tamoxifen ลดลง ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาฟลูออกซีที
นร่วมกับยา Tamoxifen
8. ยาที่จับกับ plasma protein ได้สูง
ฟลูออกซีทีนจับกับ plasma protein ได้สูง การใช้ยาฟลูออกซีทีนร่วมกับยาอื่นที่จับกับ plasma
protein ได้สูงเช่นกัน (เช่น warfarin (coumadin), digoxin) ทําให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา
เหล่านี้ได้ ในทางกลับกัน ยาที่จับกับ plasma protein ได้สูงอาจแทนที่การจับของฟลูออกซีทีนกับ
plasma protein ทําให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากฟลูออกซีทีนได้เช่นกัน
9. Tricyclic antidepressant
การให้ยาฟลูออกซีทีนร่วมกับยา imipramine และ desipramine ทําให้ระดับยา imipramine และ
desipramine เพิ่มขึ้น หลังจากหยุดยาฟลูออกซีทีนแล้วระดับยา imipramine และ desipramine
ยังเพิ่ มสู งขึ้ นอยู่น านถึ ง 3 สั ปดาห์ ดังนั้น ถ้า จะให้ ยาฟลูออกซีทีนร่ วมด้ว ยควรลดขนาดยากลุ่ ม
Tricyclic antidepressant และวัดระดับยากลุ่ม Tricyclic antidepressant ในพลาสมาเมื่อเริ่มให้
ยาฟลูออกซีทีนร่วมและเมื่อเริ่มหยุดยาฟลูออกซีทีน
10. Benzodiazepines
การให้ยาฟลูออกซีทีนร่วมกับยา diazepam ทําให้ค่าครึ่งชีวิตของ diazepam นานขึ้น
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การให้ยาฟลูออกซีทีนร่วมกับยา alprazolam ทําให้ระดับยา alprazolam เพิ่มขึ้น ทําให้เกิดผล
ข้างเคียงของ alprazolam คือ psychomotor performance decrement
11. Antipsychotics
การให้ยาฟลูออกซีทีนร่วมกับยา haloperidol และ clozapine ทําให้ระดับยา haloperidol และ
clozapine เพิ่มขึ้นและทําให้เกิดผลข้างเคียงของยา haloperidol และ clozapine
12. Anticonvulsants
การให้ยาฟลูออกซีทีนร่วมกับยา phenytoin และ carbamazepine ทําให้ระดับยา phenytoinและ
carbamazepine เพิ่มขึ้นและทําให้เกิดผลข้างเคียงของยา phenytoin และ carbamazepineควร
ระวังในการปรับขนาดยาต้านชักเหล่านี้
13. Alcohol
ไม่แนะนําให้ดื่มแอลกอฮอล์ขณะได้รับการรักษาด้วยยาฟลูออกซีทีน
14. Electroconvulsive Therapy (ECT)
ไม่แนะนําให้ทํา Electroconvulsive Therapy (ECT) ขณะรักษาด้วยยาฟลูออกซีทีน อาจมีผลทําให้
ผู้ป่วยเกิดการชักบ่อยขึ้น

4.6 การใช้ในสตรีมีครรภ์และสตรีระหว่างให้นมบุตร (Pregnancy and lactation)
4.6.1 สตรีมีครรภ์
1) การเกิดทารกวิรูป
ยาฟลูออกซีทีนจัดอยู่ใน Pregnancy category C
หมายถึงกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ การศึกษาในสัตว์ทดลองพบอันตรายบางประการ
ได้แก่กําเนิดทารกวิรูป (teratogenic) ตัวอ่อนตาย (embrycidal) หรืออื่นๆ และไม่
มีการศึกษาวิจัยชนิดควบคุมในสตรีตั้งครรภ์ หรือ ไม่มีการศึกษาทั้งในสตรีตั้งครรภ์
และสัตว์ทดลอง ยาในกลุ่มนี้จึงควรใช้เฉพาะเมื่อประโยชน์ที่อาจได้รับคุ้มค่ากับความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อทารกในครรภ์
2) ผลที่ไม่ใช่ทารกวิรูป
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- กรณีสตรีมีครรภ์ใช้ยาฟลูออกซีทีนในช่วงสุดท้ายของไตรมาสที่ 3 พบว่าทําให้ทารก
ที่เพิ่งคลอดมีอาการได้แก่ Respiratory distress, Cyanosis, Apnea, Seizures,
Temperature instability, Feeding difficulty, Vomiting, Hypoglycemia,
Hypotonia, Hypertonia, Hyperreflexia, Tremor, Jitteriness, Irritability,
Constant crying เป็นต้น อาการเหล่านี้อาจเป็นผลพิษของยาฟลูออกซีทีน หรือ
อาการถอนยาฟลูออกซีทีนก็ได้ ซึ่งทําให้ทารกต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนาน
ขึ้น
- ทารกที่ได้รับยากลุ่ม SSRI ขณะอยู่ในครรภ์เพิ่มความเสี่ยงในการเกิด persistent
pulmonary hypertension of the newborn
4.6.2 สตรีระหว่างคลอดบุตร
- ไม่มีข้อมูลผลของยาฟลูออกซีทีนต่อการคลอดในมนุษย์
- แต่ยาฟลูออกซีทีนสามารถผ่านรกเข้าสู่ทารกได้ ดังนั้นยาอาจมีผลไม่พึงประสงค์ต่อ
ทารกแรกเกิด การให้ยาฟลูออกซีทีนขณะคลอดควรพิจารณาว่าได้รับผลดีในการ
รักษามากกว่าผลเสียที่อาจเกิดขึ้นกับทารกในครรภ์

4.6.3 สตรีระหว่างให้นมบุตร
- เนื่ องจากยาฟลู ออกซี ทีน ทํ าให้ เ กิ ด อาการไม่ พึงประสงค์ ที่ร้ า ยแรงการใช้ ย าใน
ระหว่างการให้นมบุตรควรเลือกว่าจะหยุดการใช้ยานี้ หรือหยุดการให้นมมารดาแก่
ทารกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของยาที่มารดาต้องใช้ยา
4.7 ผลต่อความสามารถในการขับขี่และทํางานกับเครื่องจักร (Effects on ability to drive and use
machine)
ยาฟลูออกซีทีนมีผลมากต่อความสามารถในการขับขี่ยานยนต์หรือการใช้เครื่องจักร
4.8 อาการไม่พึงประสงค์ (Undesirable effects)
1) ข้อมูลสําคัญ
2) อาการไม่พึงประสงค์
2.1) อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยมาก (พบ 1:10 ขึ้นไป) (very common)
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Headache, asthenia, nausea, diarrhea, anorexia, insomnia, nervousness,
anxiety, somnolence, xerostomia, rhinitis
2.2) อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย (พบตั้งแต่ 1:100 แต่ไม่ถึง 1:10) (common)
Flu syndrome, vasodilation, dry mouth, dyspepsia, constipation,
flatulence, vomiting, weight loss, dizziness, tremor, libido decreased,
thinking abnormal, yawn, sweating, rash, pruritus, abnormal vision,chills,
palpitation, emotional lability, taste perversion, micturition disorder,
chest pain, hypertension, bleeding, paresthesia, pharyngitis
2.3) อาการไม่พึงประสงค์ที่พบไม่บ่อย (พบตั้งแต่ 1:1000 แต่ไม่ถึง 1:100) (uncommon)
Suicide attempt, arrhythmia, hypotension, dysphagia, gastritis,
gastroenteritis, melena, stomach ulcer, ecchymosis, akathisia, ataxia,
balance disorder, bruxism, buccoglossal syndrome, depersonalization,
euphoria, hypertonia, libido increased, myoclonus, paranoid reaction,
alopecia, mydriasis, dysuria, gynecological bleeding, asymptomatic
increased liver enzyme, seizure
2.4) อาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้น้อย (พบตั้งแต่ 1:10,000 แต่ไม่ถึง 1:1000) (rare)
Acute abdominal syndrome, photosensitivity reaction, bloody diarrhea,
duodenal ulcer, esophageal ulcer, gastrointestinal hemorrhage,
hematemesis, hepatitis, peptic ulcer, stomach ulcer hemorrhage,
petechial, purpura, delusions, larynx edema, purpuric rash, galactorrhea,
systemic lupus erythematosus-related syndrome, depression worsening
2.5) อาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้น้อยมาก (พบน้อยกว่า 1:10,000) (very rare)
Bradyarrhythmia, tachyarrhythmia, QT prolongation, Torsade de pointes,
vasculitis, bullous pemphigoid, diaphoresis, leukocytoclastic vasculitis,
hypertriglyceridemia, hyperglycemia, aplastic anemia, neutropenia
2.6) อาการไม่พึงประสงค์ที่ไม่รู้ความถี่ในการเกิด
Sexual dysfunction, hyponatremia, syndrome of inappropriate antidiuretic
hormone secretion, syndrome of inappropriate antidiuretic hormone
secretion and concurrent serotonin syndrome, bone fracture,
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extrapyramidal diseases, cognitive impairment, impaired psychomotor
performance, restless legs syndrome, hallucination, nightmares,
fibrocystic breast changes, extrinsic allergic alveolitis, serotonin syndrome
3) ข้อมูลอื่นๆ
อาการไม่พึงประสงค์ที่พบในผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่น
อาการไม่พึงประสงค์ที่พบในผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นเหมือนกับในผู้ใหญ่ แต่มีอาการไม่พึง
ประสงค์อื่นๆ ที่พบอย่างอุบัติการณ์น้อย 2% และพบมากกว่ายาหลอก ได้แก่ thirst,
hyperkinesia, agitation, personality disorder, epistaxis, urinary frequency,
and menorrhagia ส่วนอาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้บ่อยและทําให้เกิดการหยุดใช้ยา
ในการศึกษาทางคลินิก 3 การศึกษา คือ mania/hypomania
Serotonin syndrome
การใช้ยาฟลูออกซีทีนร่วมกับ serotonergic drugs เช่น ยาในกลุ่ม Monoamine
oxidase inhibitor, ยาในกลุ่ม Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, ยาใน
กลุ่ม Tricyclic antidepressants, ยาในกลุ่ม triptans, ยา fentanyl, ยา lithium,
ยา tramadol,

ยา buspirone,

tryptophan และสมุ น ไพร

St.

John’s

Wort(Hypericum perforatum) เพิ่มความเสี่ยงในการเกิด serotonin syndrome
ห้ามใช้ยาฟลูออกซีทีนร่วมกับยาในกลุ่ม Monoamine oxidase inhibitor
ระมัดระวังการใช้ยาฟลูออกซีทีนร่วมกับ serotonergic drugs, tryptophan และ St.
John’s Wort ถ้ามีความจําเป็นต้องใช้ยาฟลูออกซีทีนร่วมกับยาหรือสมุนไพรเหล่านี้
ควรระวังการเกิด serotonin syndrome โดยเฉพาะช่วงเริ่มต้นการใช้ยาฟลูออกซีทีน
และช่วงการปรับขนาดยาฟลูออกซีทีนเพิ่ม ถ้าเกิดอาการ serotonin syndrome ขึ้น
ควรหยุดทั้งยาฟลูออกซีทีนและ serotonergic drugs หรือสมุนไพร St. John’s Wort
ที่ใช้อยู่ทันทีและให้การรักษาอาการ serotonin syndrome
ภาวะเลือดออกผิดปกติ (Bleedingdisorders) และภาวะตกเลือด (Hemorrhage)
การใช้ยาฟลูออกซีทีนร่วมกับยากลุ่ม anticoagulants, thrombolytic agents และยา
ที่ ร บกวนการทํ า งานของ platelets

อาจทํ า ให้ เ กิ ด ภาวะเลื อ ดออกผิ ด ปกติ

(Bleedingdisorders) และภาวะตกเลือด (Hemorrhage)
4.9 การได้รับยาเกินขนาด (Overdose)
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4.9.1 ขนาดยาสูงสุดต่อวันที่ผู้ป่วยแต่ละกลุ่มอายุควรได้รับ
- ยังไม่มีการประเมินผลของยาที่ขนาดรับประทานมากกว่า 80 มิลลิกรัมต่อวัน ในทุกข้อบ่งใช้
- ยั งไม่ มีการประเมิ น ผลและความปลอดภั ย ของการใช้ ย าที่ ขนาดรั บ ประทานมากกว่ า 60
มิลลิกรัมต่อวัน ในเด็กอายุ 7-18 ปี
- ขนาดยาสูงสุดในผู้ใหญ่ 80 มิลลิกรัมต่อวัน
- ขนาดยาสูงสุดในสูงอายุ 80 มิลลิกรัมต่อวัน
- ขนาดยาสูงสุดในวัยรุ่น 60 มิลลิกรัมต่อวัน
- ขนาดยาสู งสุดในเด็ กอายุ 7

ปีขึ้น ไป เด็ กที่มีน้ํ าหนั กตั วน้ อย ขนาดยาสู งสุ ดไม่ เ กิน 30

มิลลิกรัมต่อวันเด็กที่มีน้ําหนักปกติ ขนาดยาสูงสุดไม่เกิน 60 มิลลิกรัมต่อวัน
- ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยในเด็กอายุน้อยกว่า 7 ปี
4.9.2 ขนาดยาที่อาจเกิดพิษ
ไม่มีข้อมูล
4.9.3 อาการและอาการแสดงของการได้รับยาเกินขนาดชนิดเฉียบพลัน
อาการแสดงของผู้ ป่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ ยาฟลู อ อกซี ที น เกิ น ขนาด ได้ แ ก่ คลื่ น ไส้ , อาเจี ย น,ชั ก ,
Cardiovascular dysfunction ซึ่งอาจเป็นแบบไม่แสดงอาการ(เช่น nodule rhythm,
ventricular arrhythmia) หรือเกิดคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติแบบ QT prolongation จนถึง
หัว ใจหยุด เต้ น (Cardiac

arrest) (อาจเกิ ด Torsade

de

Pointes), Pulmonary

dysfunction, delirium, mania, neuroleptic malignant syndrome-like reaction,
pyrexia, stupor, syncope, excitation, coma
4.9.4 วิธีรักษากรณีเกิดพิษแบบเฉียบพลัน
ยั งไม่ มีส ารที่ ช่ ว ยแก้ พิษจากการได้ รั บ ยาฟลู ออกซี ทีน เกิ น ขนาดอย่ า งจํ า เพาะ

(specific

antidote) ควรวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (electrocardiogram) และ vital signs และรักษาตาม
อาการและรักษาประคับประคอง
ไม่แนะนําวิธีการการทําให้อาเจียน (Emesis)ถ้าผู้ป่วยเพิ่งรับประทานยาเกินขนาดมาหรือใน
ผู้ป่วยที่แสดงอาการของการได้รับยาเกินขนาดอาจทําการล้างท้อง (gastric lavage) โดยใช้
large-bore orogastric tube
ควรให้ Activated charcoalซึ่งอาจจะใช้ร่วมกับ sorbitolส่วนวิธีการอื่นๆ เช่น Forced
diuresis, Dialysis,Hemodialysis และ Exchange transfusion ไม่พบว่ามีประโยชน์ในการ
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แก้พิษจากการได้รับยาฟลูออกซีทีนเกินขนาดเนื่องจากยาฟลูออกซีทีนมีปริมาตรการกระจาย
(volume of distribution) ในร่างกายสูง
ในผู้ป่วยที่ได้รับยาฟลูออกซีทีนอยู่แล้วได้รับยากลุ่ม tricyclic antidepressant เกินขนาดต้อง
ติดตามเฝ้าระวังอาการพิษนานขึ้นเนื่องจากอาจมีการสะสมของ tricyclic antidepressant
และ/หรือ active metabolite ทําให้เกิดอาการพิษมากขึ้นและนานขึ้น
4.9.5 อาการและอาการแสดงของการได้รับยาเกินขนาดชนิดเรื้อรัง
ผู้ป่วยผู้ใหญ่ 15 รายที่ได้รับยาฟลูออกซีทีนเกินขนาดเกิดอาการต่อเนื่องหลังจากที่ได้รับยา
ฟลูออกซีทีนเกินขนาด ได้แก่ abnormal accommodation, abnormal gait, confusion,
unresponsiveness, nervousness, pulmonary dysfunction, vertigo, tremor,
elevated blood pressure, impotence, movement disorder, and hypomania
4.9.6 วิธีรักษากรณีเกิดพิษแบบเรื้อรัง
ไม่มีข้อมูล
5. คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา (Pharmacological properties)
5.1 คุณสมบัติทางเภสัชพลศาสตร์ (Pharmacodynamic Properties)
5.1.1 กลไกการออกฤทธิ์ของยา
ฟลูออกซีทีน เป็น Selective serotonin reuptake inhibitor ยับยั้งการเก็บกลับ (reuptake)
ของสารสื่อประสาทซีโรโทนินเข้าสู่ปลายประสาท ทําให้มีเฉพาะสารสื่อประสาทเซโรโทนินอยู่
ใน Synaptic clefts มากขึ้นและเพิ่มการทํางานของสารสื่อประสาทซีโรโทนินต่อตัวรับ
(receptor)
ฟลูออกซีทีนไม่มีผลหรือมีผลน้อยต่อตัวรับ (receptor) ของสารสื่อประสาทชนิดอื่น
5.1.2 ความสัมพันธ์ของขนาดยา ความเข้มข้นหรือเวลา กับการตอบสนองทางเภสัชพลศาสตร์
ของยา (รวมทั้งการตอบสนองทางคลินิกระยะสั้น)
ในอาสาสมัครสุขภาพดีที่ได้รับยาฟลูออกซีทีนขนาด 20 – 30 มิลลิกรัมต่อวันเป็นเวลา 7 วันซึ่ง
มีระดับยาฟลูออกซีทีนในพลาสมา 55 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร พบการยับยั้งการเก็บกลับของซีโร
โทนินเข้าสู่ platelet ได้ 65% และมีปริมาณซีโรโทนินภายใน platelet เหลือ 70%
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ในอาสาสมัครสุขภาพดีที่ได้รับยาฟลูออกซีทีนขนาด 20 – 30 มิลลิกรัมต่อวันเป็นเวลา 28 วัน
ซึ่งมีระดับยาฟลูออกซีทีนในพลาสมา 80 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร พบการยับยั้งการเก็บกลับของ
ซีโรโทนินเข้าสู่ platelet ได้ 80% และมีปริมาณซีโรโทนินภายใน platelet ลดลง 80%
ยาฟลูออกซีทีนเริ่มให้ผลการรักษา (onset of action) ภายใน 1 สัปดาห์ แต่การตอบสนองต่อ
ยาแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละบุคคล การตอบสนองต่อการรักษาสูงสุดเกิดขึ้นหลังจากได้รับ
ยาไปแล้ว 8-12 ส้ปดาห์
สําหรับรักษาโรคซึมเศร้า : จากการศึกษาแบบ fixed dose studies พบการตอบสนองต่อยา
เป็นแบบ flat dose-response curve แสดงว่าการใช้ยาสูงกว่าขนาดที่แนะนําไม่ทําให้มี
ประสิทธิผลในการรักษาดีขึ้นอย่างไรก็ตามจากประสบการณ์ทางคลินิก การเพิ่มขนาดยาอาจมี
ประโยชน์ต่อผู้ป่วยบางราย
5.1.3 กลไกการเกิดพิษของยา
ไม่มีข้อมูล

5.2 เภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetic properties)
1) ข้อมูลเบื้องต้น
ยาฟลูออกซีทีนประกอบด้วย 2 อีแนนชิโอเมอร์ (Enantiomers) ในอัตราส่วน 50:50 ได้แก่ Sfluoxetine และ R-fluoxetine จากการศึกษาในสัตว์ทดลอง พบว่าทั้ง 2 โครงสร้างออกฤทธิ์เป็น
Potent selective serotonin reuptake inhibitor ได้เท่าเทียมกัน แต่ S-fluoxetine จะถูกขับ
ออกทางไตได้ช้ากว่า และเป็นอีแนนชิโอเมอร์หลักที่อยู่ในกระแสเลือดในสภาวะ steady state
2) ลักษณะทั่วไปของสารออกฤทธิ์จากการบริหารยารูปแบบนี้
ก. การดูดซึมยา (Absorption)
ยาฟลูออกซีทีนถูกดูดซึมได้ดีในทางเดินอาหารโดยมีการดูดซึม 80-95% หลังการ
รับประทานยา
อาหารไม่มีผลต่อการดูดซึมยาฟลูออกซีทีนแต่อาจยืดระยะเวลาการดูดซึม
Bioavailibility : 100%
Tmax : 6 – 8 ชั่วโมงหลังจากรับประทานยาฟลูออกซีทีน40 มิลลิกรัม 1 ครั้ง
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Cmax : 15 – 55 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร หลังจากรับประทานยาฟลูออกซีทีน40
มิลลิกรัม 1 ครั้ง
ข. การกระจายยา (Distribution)
Vdหลังจากรับประทานยาฟลูออกซีทีนเท่ากับ 20 - 40 ลิตรต่อกิโลกรัม
Plasma protein binding: ประมาณ 95%โดยจับกับ Albumin และ¯1Glycoproteinระมัดระวังการใช้ยาฟลูออกซีทีนร่วมกับยาที่มีความสามารถในการ
จับกับพลาสมาโปรตีนสูงเช่นเดียวกัน
การปรับให้ระดับยาฟลูออกซีทีนอยู่ในสภาวะ steady-state ต้องใช้ระยะเวลา 2-4
สั ป ดาห์ การรั บ ประทานยาฟลู ออกซี ที น เป็ น เวลานานพบว่ า ระดั บ ยาที่ steady
state จะเท่ากับระดับยาหลังจากได้รับยาฟลูออกซีทีน4 – 5 สัปดาห์
ค. การเปลี่ยนแปลงยา (Metabolism)
First-pass metabolism แบบ Non-linear pharmacokinetic
ยาฟลูออกซีทีนถูกเมแทบอไลซ์ด้วยCYP2D6และ CYP2C19ได้ active metabolite
คื อ Norfluoxetine

หรื อ

Desmethylfluoxetine

โดยกระบวนการ

Demethylation
S-norfluoxetine มีฤทธิ์เทียบเท่ากับ S-fluoxetine และ R-fluoxetine ส่วน Rnorflouxetine ออกฤทธิ์ในการเป็น Serotonin reuptake inhibitor ได้น้อยที่สุด
อาจพบว่ า ถู ก เปลี่ ย นแปลงโดยกระบวนการ Glucuronidation

ได้ บ้ า ง ซึ่ งได้

glucuronide metabolite เกิดขึ้น
ง. การกําจัดยา (Elimination)
ค่าครึ่งชีวิตในการขจัดยาของ Fluoxetine: 4 - 6 วัน
ค่าครึ่งชีวิตในการขจัดยาของ Norfluoxetine: 4 - 16 วัน
กรณี ห ยุ ด ใช้ ย าฟลู อ อกซี ที น พบว่ า ยั ง มี ร ะดั บ ยาฟลู อ อกซี ที น และ active
metabolite คงเหลือในพลาสมาอย่างน้อย 5 – 6 สัปดาห์
ยาถูกเปลี่ยนแปลงที่ตับได้ inactive metabolite แล้วขับออกทางไตเป็นหลัก
ประมาณ 60% ของการขับออกทั้งหมดภายใน 35 วันโดยขับออกในรูปไม่เปลี่ยน
แปล 2.5-5% ในรูป norfluoxetine ในรูป fluoxetine glucuronide 5.2% และ
ในรู ป norfluoxetine

glucuronide9.5%นอกจากนี้ ยั ง พบการขั บ ยาออกทาง

อุจจาระประมาณ 12% ภายใน 28 วัน
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พบการขับยาฟลูออกซีทีนออกทางน้ํานม
จ. เภสัชจลนศาสตร์เชิงเส้นตรง/ไม่เป็นเส้นตรง
Fluoxetine มีเภสัชจลนศาสตร์ไม่เป็นเส้นตรง
Norfluoxetine มีเภสัชจลนศาสตร์เชิงเส้นตรง
3) ลักษณะของผู้ป่วยที่แตกต่างกัน
เด็กและวัยรุ่น
ระดับยาในพลาสมาที่ steady state จะขึ้นกับน้ําหนักตัวและมีระดับสูงขึ้นในผู้ป่วยเด็กที่มี
น้ําหนักน้อย พบว่าผู้ป่วยเด็กมีระดับยาฟลูออกซีทีนและ norfluoxetine ในพลาสมาสูงกว่า
ผู้ป่วยวัยรุ่น 2 และ 1.5 เท่าตามลําดับ เด็กและวัยรุ่นใช้ระยะเวลาประมาณ 3 – 4 สัปดาห์ใน
การปรับให้ระดับยาเข้าสู่ steady state
ผู้สูงอายุ
เภสัชจลนศาสตร์ในอาสาสมัครผู้สูงอายุสุขภาพดีไม่แตกต่างจากอาสาสมัครผู้ใหญ่สุขภาพดี
จากการศึกษาโดยให้ยาครั้งเดียว (single dose)
ผู้ที่มีการทํางานของตับบกพร่อง
ควรปรับลดขนาดยาหรือลดความถี่ของการได้รับยาฟลูออกซีทีนลง เมื่อใช้ในผู้ป่วยที่มีความ
ผิ ด ปกติ ข องตั บ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งผู้ ที่ มีภ าวะตั บ แข็ งจากการดื่ มแอลกอฮอล์ (Alcohol
cirrhosis) พบว่ามีค่าครึ่งชีวิตของฟลูออกซีทีนและ norfluoxetine เพิ่มขึ้นเป็น 7 และ 12
วันตามลําดับ
ผู้ที่มีการทํางานของไตบกพร่อง
เภสั ช จลนศาสตร์ ข องฟลู อ อกซี ที น ในผู้ ที่ มี ภ าวะไตบกพร่ อ งน้ อ ย (mild),

ปานกลาง

(moderate) และรุนแรง (complete/anuria) ไม่มีความแตกต่างจากอาสาสมัครสุขภาพดี
จากการศึกษาโดยให้ยาครั้งเดียว (single dose) จากการศึกษาในผู้ป่วยซึมเศร้าที่เป็นโรคไต
และต้องทําการล้างไต (dialysis) จํานวน 12 คนที่ได้รับยาฟลูออกซีทีนขนาด 20 มิลลิกรัม
ต่อวันเป็นเวลา 2 เดือนพบว่า ระดับยาฟลูออกซีทีนและ norfluoxetine ในพลาสมาที่
steady state เทียบเท่ากับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่การทํางานของไตปกติ
การเปลี่ยนแปลงยาที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม
มีประชากรประมาณ 7% ที่มีการทํางานของ CYP2D6 ต่ํากว่าประชากรทั่วไป หรือเรียกว่า
poor metabolizer จากการศึกษาพบว่า ผู้ที่เป็น poor metabolizer จะมีอัตราการเม
แทบอลิซึม S-fluoxetine ที่ช้าลงและมีความเข้มข้นในพลาสมาของ S-fluoxetine สูงขึ้น
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แต่ไม่มีความผิดปกติในการเมแทบอลิซึมของ R-fluoxetine ในผู้ที่เป็น poor metabolizer
ระดับยาในพลาสมารวมของทั้ง 4 active enantiomers ไม่แตกต่างกันระหว่าง poor
metabolizer กับประชากรปกติ ดังนั้นพบว่าเภสัชพลศาสตร์ของประชากรทั้งสองกลุ่มไม่
แตกต่างกัน
ไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีเอนไซม์ CYP 2D6 ทํางานผิดปกติ

5.3 ข้อมูลความปลอดภัยจากการศึกษาพรีคลินิก (Preclinical safety data)
Acute Toxicity Studies
Toxicity data of fluoxetine and norfluoxetine in animals
Species

Route

Sex

Mouse

Oral
IV
Oral

F
F
M
F
M
F
M
M/F
M/F
M/F

Rat

IV
Guinea Pig
Cat
Dog
Monkey

Oral
Oral
Oral
Oral
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Fluoxetine
LD50 (mg/kg)
248±14
45±1.5
467±33
437±40
35±1
35±1
>250
>50
>100
>50

Norfluoxetine
LD50 (mg/kg)
361±14
42±3
---35±2
-----

อาการพิ ษ ได้ แ ก่ vomiting,

anorexia,

mydriasis,

salivation,

tremors,

clonic

convulsions,hyperirritability and cachexia
Subchronic and Chronic Toxicity Studies
พบระดับ Phospholipids เพิ่มสูงขึ้นในสัตว์ทดลองทั้งหนูเมาส์ หนูแรทและสุนัข หลังจากที่ได้รับฟลูออกซีทีน
เป็นระยะเวลานาน แต่กลับสู่ระดับปกติได้เมื่อหยุดให้ยาฟลูออกซีทีน
Juvenile Toxicology Study
รายงานการวิจัยพรีคลินิกทางด้านพิษวิทยาในหนูแรทสายพันธุ์ CD ที่ได้รับยาฟลูออกซีทีน ขนาด 30 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัมอายุ 21 – 90 วัน พบพิษต่อกล้ามเนื้อ (myotoxicity) พิษระยะยาวต่อพฤติกรรมและระบบ
สืบพันธุ์โดยพบว่า ทั้งหนูแรทเพศผู้และเพศเมียมี sexual development ที่ช้าลงการเจริญเติบโตลดลง (วัด
จากการเพิ่มขึ้นของน้ําหนักและความยาวของกระดูก femurมีระดับเอนไซม์ Creatinine kinaseและเอนไซม์
Aspartate aminotransferase เพิ่มสูงขึ้นและพบ degeneration, necrosis และ regeneration ของเซลล์
กล้ามเนื้อลาย ใน recovery period (ช่วง 11 สัปดาห์หลังหยุดยา) พบ neurobehavioral abnormalities
(ลด reactivity และการเรียนรู้ผิดปกติ)และระบบสืบพันธุ์ผิดปกติ ได้แก่ ลดการ mating พบ fertility
impairment ในหนูแรทเพศผู้พบการตายของเซลล์แบบ Necrosis ภายในหลอดสร้างอสุจิของอัณฑะ
(Seminiferous tubules of the testis) และเกิด Epididymal epitheliumvacuolation ซึ่งมีผลถาวร
(Irreversible) นอกจากนี้ยังส่งผลลดปริมาณของอสุจิลงประมาณ 30% โดยไม่มีผลต่อลักษณะและรูปร่างของ
อสุจิ
การศึกษาในหนูเมาส์ที่ได้รับฟลูออกซีทีนขนาด 5 และ 20 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมตั้งแต่อายุ 4 สัปดาห์ เป็นเวลา 4
สัปดาห์ พบว่าลดการสร้างกระดูก โดยลด bone mineral content และลดความหนาแน่นของกระดูก แต่ไม่มี
ผลต่อการเจริญเติบโต (วัดจากการเพิ่มขึ้นของน้ําหนักและความยาวของกระดูก femoral)
การศึกษาในหนูเมาส์อายุ 4-21 วัน พบความผิดปกติของ emotional behaviors ได้แก่ ลด exploratory
behavior ในการทดลองด้วย elevated plus maze และเพิ่ม shock avoidance latency เมื่อหนูอายุ 12
สัปดาห์
Mutagenesis และ Carcinogenesis
รายงานการวิจัยพรีคลินิกทางด้านความเป็นพิษต่อพันธุกรรม (Mutagenicity) และความสามารถในการก่อ
มะเร็ง (Carcinogenicity) ของยาฟลูออกซีทีน พบว่าไม่ก่อให้เกิดอันตรายทั้งในหลอดทดลอง (In vitro) และ
ในสัตว์ทดลอง (In vivo)
6. รายละเอียดทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical Particulars)
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6.1 รายการตัวยาไม่สําคัญ (List of excipients)
<ข้อมูลของบริษัทยา>
6.2 ความไม่เข้ากันของยา (Incompatibilities)
<ข้อมูลของบริษัทยา>
6.3 อายุของยา (Shelf life)
<ข้อมูลของบริษัทยา>
6.4 ข้อควรระวังพิเศษในการเก็บยา (Special precautions for storage)
<ข้อมูลของบริษัทยา>
6.5 ลักษณะและส่วนประกอบของภาชนะบรรจุ (Nature and contents of container)
<ข้อมูลของบริษัทยา>
7. ชื่ อ ผู้ รั บ อนุ ญ าตผลิ ต หรื อ นํ า หรื อ สั่ ง ยาแผนปั จ จุ บั น เข้ า มาในราชอาณาจั ก ร (Marketing
Authorization Holder)
<ข้อมูลของบริษัทยา>
8. เลขทะเบียนตํารับยา (Marketing Authorization Numbers)
<ข้อมูลของบริษัทยา>
9. วันที่ได้รับอนุมัติทะเบียนตํารับยา (Date of authorization)
<ข้อมูลของบริษัทยา>
10. วันที่มีการแก้ไขปรับปรุงเอกสาร (Date of revision of the text)
วันที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559
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