ข้ อมูลยาสําหรั บบุคลากรทางการแพทย์

ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ (Hydrochlorothiazide) ชนิดเม็ด
1. ชื4อผลิตภัณฑ์ (Name of the Medicinal Product)
กรณีเอกสารกํากับยาภาษาไทย
<ชือการค้ าภาษาไทย><ความแรง><รูปแบบยา>

ระบุโดยบริ ษัทยา

กรณีเอกสารกํากับยาภาษาอังกฤษ
<ชือการค้ าภาษาอังกฤษ><ความแรง><รูปแบบยา>

ระบุโดยบริ ษัทยา

2. ส่ วนประกอบและปริมาณตัวยาสําคัญ (Qualitative and Quantitative Composition)
ใน 1 เม็ด ประกอบด้ วย ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ (Hydrochlorothiazide) 25 มิลลิกรัม
ใน 1 เม็ด ประกอบด้ วย ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ (Hydrochlorothiazide) 50 มิลลิกรัม
3. ลักษณะและรู ปแบบยาทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical Form)
<รูปแบบยา> <ลักษณะภายนอกทีเห็นได้ ด้วยตาเปล่า > ระบุโดยบริ ษัทยา
<วัตถุประสงค์ของเส้ นแบ่งเม็ดยา>

ระบุโดยบริ ษัทยา

4. คุณสมบัตทิ างคลินิก (Clinical Particulars)
4.1 ข้ อบ่ งใช้ (Therapeutic indication)
ใช้ รักษาโรคความดันโลหิตสูง
ใช้ รักษาภาวะบวมนํ Dาทีสมั พันธ์ กบั ภาวะหัวใจวาย (Congestive Heart Failure), nephritic syndrome,
acute glomerulonephritis, ภาวะไตวายเรื อD รัง ตับแข็ง การใช้ ยาคอร์ ตโิ คสเตียรอยด์และเอสโตรเจน
4.2 ขนาดยาและวิธีการใช้ ยา (Posology and method of administration)
ก. รักษาโรคความดันโลหิตสูง
ขนาดยาที4แนะนํา
ขนาดยาในวัยรุ่นและผู้ใหญ่
เริ มต้ นรั บประทานในขนาด 12.5 – 25 มิลลิกรัม แบ่งให้ วนั ละ 1-2 ครังD อาจปรั บขนาดยาจนถึง 50
มิลลิกรัม/วัน
หมายเหตุ: การใช้ ขนาดยาทีเกิน 50 มิลลิกรัม/วัน มักทําให้ ระดับโพแทสเซียมในซีรัมลดลง
ขนาดยาในเด็ก
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เด็กแรกเกิดถึง 6 เดือน รับประทานขนาด 1-3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน แบ่งให้ วนั ละ 2 ครังD ขนาดสูงสุดไม่เกิน
37.5 มิลลิกรัมต่อวัน
เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี รับประทานขนาด 1-2 มิลลิกรัม แบ่งให้ วนั ละ 2 ครังD ขนาดยาสูงสุดไม่เกิน 37.5
มิลลิกรัม/วัน
เด็กอายุ 2 – 12 ปี รับประทานขนาด 1-2 มิลลิกรัม แบ่งให้ วนั ละ 2 ครังD ขนาดยาสูงสุดไม่เกิน 100
มิลลิกรัม/วัน
ข. รักษาภาวะบวมนํ Dาทีสมั พันธ์ กบั ภาวะหัวใจวาย (Congestive Heart Failure), nephritic syndrome,
acute glomerulonephritis, ภาวะไตวายเรื อD รัง ตับแข็ง การใช้ ยาคอร์ ตโิ คสเตียรอยด์และเอสโตรเจน
ขนาดยาที4แนะนํา
ขนาดยาในวัยรุ่นและผู้ใหญ่
รับประทานขนาด 25-100 มิลลิกรัม/วัน วันละครังD หรื อแบ่งให้ วนั ละ 2 ครังD ขนาดยาสูงสุด 200 mg ต่อวัน
ขนาดยาในเด็ก
เด็กแรกเกิดถึง 6 เดือน รับประทานขนาด 1-3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน แบ่งให้ วนั ละ 2 ครังD ขนาดสูงสุดไม่เกิน
37.5 มิลลิกรัมต่อวัน
เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี รับประทานขนาด 2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน แบ่งให้ วนั ละ 2 ครังD ขนาดสูงสุดไม่เกิน
37.5 มิลลิกรัมต่อวัน
เด็กอายุ 2 – 12 ปี รับประทานขนาด 2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน แบ่งให้ วนั ละ 2 ครังD ขนาดสูงสุดไม่เกิน 100
มิลลิกรัมต่อวัน
ค. ขนาดยาในผู้ป่วยกลุม่ พิเศษ
ขนาดยาในผู้สงู อายุ
เริ มต้ นรับประทานในขนาด 12.5 – 25 มิลลิกรัม ปรับขนาดยา อย่างช้ าๆ
ขนาดยาในผู้ป่วยทีมีการทํางานของตับบกพร่อง
ไม่มีคําแนะนําในการปรับขนาดยาทีจําเพาะ แต่ควรระมัดระวังการใช้ ยาในผู้ป่วยทีมีการทํางานของตับ
ผิดปกติ เนืองจากการเปลียนแปลงของปริ มาตรนํ Dาและความสมดุลของอิเล็กโทรไลต์เพียงเล็กน้ อย ส่งผลให้
เกิด hepatic coma ได้
ขนาดยาในผู้ป่วยทีมีการทํางานของไตบกพร่อง
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ผู้ป่วยทีมีคา่ creatinine clearance มากกว่าหรื อเท่ากับ 30 มิลลิลิตรต่อนาที ไม่จําเป็ นต้ องปรับขนาดยา
ผู้ป่วยทีมีคา่ creatinine clearance น้ อยกว่า 30 มิลลิลิตรต่อนาที การใช้ ยานี Dจะไม่มีประสิทธิภาพ
วิธีการบริหารยา (Mode of administration)
ยานี Dเป็ นยากิน ควรกินยานี Dตอนเช้ าเพือป้องกันการรบกวนการนอนในตอนกลางคืน
ควรกําชับให้ ผ้ ปู ่ วยกินยาตามแพทย์สงั อย่างเคร่งครัด ไม่กินยาในขนาดเกินกว่าทีระบุ และไม่หยุดยาเองโดย
ไม่ปรึกษาแพทย์ หากผู้ป่วยลืมกินยาในบางมื Dอ แนะนําให้ กินยามื Dอนันในทั
D นทีทีนึกได้ แต่หากใกล้ เวลาของ
ยามื Dอถัดไป ให้ ข้ามยามื Dอทีลืมและกินยามื Dอต่อไปตามปรกติ
4.3 ข้ อห้ ามใช้ (Contraindication)
1. ห้ ามใช้ ในผู้ทีมีภาวะ anuria
2. ห้ ามใช้ กบั ผู้ป่วยทีแพ้ ยานี D หรื อมีประวัติการแพ้ ยาทีมีโครงสร้ าง sulfonamides หรื อองค์ประกอบ
ใด ๆ ของตัวยา
4.4 คําเตือนพิเศษและข้ อควรระวังในการใช้ ยา (Special warnings and precautions for use)
- ระมัด ระวัง การขาดสมดุล อิ เ ล็ ก โทรไลต์ ใ นผู้ป่ วยที ไ ด้ รั บ ยานี D ควรได้ รั บ การสัง เกตอาการของ
ภาวะการสูญเสียนํ Dาและปริ มาตรเลือดทีไหลเวียนลดลง (hypovolemia) และอาการทีเกิดจากการ
สูญเสียอิเล็กโทรไลต์ต่าง ๆได้ แก่ โซเดียมในเลือดตํา โปแทสเซียมในเลือดตํา คลอไรด์ในเลือดตํา
และแมกนีเซียมในเลือดตํา ระหว่างการใช้ ยาควรมีการติดตามระดับอิเล็กโทรไลต์ในเลือด (serum
electrolyte) เป็ นระยะอย่างสมําเสมอ และควรแจ้ งให้ ผ้ ปู ่ วยทราบถึงอาการและอาการแสดงของ
ภาวะดังกล่าวข้ างต้ น และแจ้ งให้ แพทย์ทราบหากมีอาการ อ่อนเพลีย เมือยล้ า วิงเวียนศีรษะ อ่อน
แรง กล้ ามเนื Dอหดเกร็ ง ตะคริ ว ปวดศีรษะ ปากแห้ ง กระหายนํ Dา เบืออาการ คลืนไส้ อาเจียน ปั สสาะ
น้ อย ใจสัน การเต้ นของหัวใจผิดปกติ ชาตามตัว หรื อ ความคิดสับสน (mental confusion)
- ระมัดระวังการใช้ ยาในผู้ป่วยโรคไตทีอาการรุนแรง (severe renal disease) เนืองจากอาจทําให้
ผู้ป่วยเกิดภาวะยูเรี ยในเลือดสูง (azotemia) ได้
- ระมัดระวังการใช้ ยาในผู้ป่วยทีมีการทํางานของตับผิดปกติ เนืองจากการเปลียนแปลงของปริ มาตร
นํ Dาและความสมดุลของอิเล็กโทรไลต์เพียงเล็กน้ อย ส่งผลให้ เกิด hepatic coma ได้
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- ระมัดระวังการใช้ ยาในผู้ป่วยโรคเก๊ าต์ หรื อผู้ทีมีภาวะกรดยูริกในเลือดสูง เนืองจากยานี Dจะลดการ
ขับออกของกรดยูริค อาจทําให้ เกิดภาวะกรดยูริกในเลือดสูงได้
- ระมัดระวังการใช้ ยาในผู้ป่วยโรคไขมันในเลือดสูง เนืองจากยานี Dอาจทําให้ เกิดภาวะคอเลสเตอรอล
และ ไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงได้
- ระมัดระวังการใช้ ยาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน เนืองจากยานี Dอาจทําให้ เกิดภาวะนํ Dาตาลในเลือดสูงได้
- ระมัดระวังการใช้ ยาในผู้ป่วย lupus erythematosus เนืองจากยานี Dอาจทําให้ ผ้ ปู ่ วยมีอาการของ
โรคกําเริ บ
- ระมัดระวังการใช้ ยาในผู้ป่วยทีมีประวัตเิ ป็ นโรคตับอ่อนอักเสบ (pancreatitis) เนืองจากมีรายงาน
ว่ามีผ้ ปู ่ วยทีใช้ ยานี Dเกิดภาวะตับอ่อนอักเสบ
4.5 อันตรกิริยากับยาอื4นๆหรื ออันตรกิริยาอื4นๆ (Interactions with other medicinal products and
other forms of interactions)
- ยาไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ถกู ขับออกทางไตโดยไม่ผา่ นกระบวนการเมตาบอลิซมึ
-

แอลกอฮอล์, Barbiturates, Narcotic drug เพิมความเสียงในการเกิดภาวะความดันโลหิตตํา
เนืองจากการเปลียนอิริยาบถ (orthostatic hypotension)

- Amiodarone (moderate, probable)
- Antidiabetic agents (moderate, probable) ประสิทธิภาพของยาลดระดับนํ Dาตาลในเลือดลดลง
ควรมีการปรับขนาดยาลดระดับนํ Dาตาลในเลือด
- Antihypertensive drug (moderate, probable) อาจทําให้ เกิดความดันโลหิตตํา
- Beta-blockers เพิมความเสียงต่อการเกิดภาวะนํ Dาตาลในเลือดสูงในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที 2
- Cholestyramine, colestipol resin (moderate, probable) ลดการดูดซึมยาไฮโดรคลอโรไทอาไซด์
- Corticosteroids เพิมความเสียงในการเกิดภาวะโปแทสเซียมตํา
- Cyclosporine การใช้ ยาร่วมกันจะเพิมความเสียงต่อการเกิดโรคเก๊ าต์ (gout) หรื อ ความเป็ นพิษ
ต่อไต ควรหลีกเลียงการใช้ ยาสองชนิดนี Dร่วมกัน
- Digoxin (major, established) เนืองจากไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ มีผลทําให้ เกิดภาวะโปแทสเซียม
ในเลือดตํา ทําให้ เกิดพิษจาก digoxin ได้ ควรมีการติดตามระดับโปแทสเซียมในกระแสเลือด
- Lithium (major,probable) อาจเกิดพิษจากลิเธียมได้ เนืองจากการขับลิเธียมออกทางไตจะลดลง
ควรมีการวัดระดับ lithium เพือติดตามผลการรักษาและการเกิดพิษ
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- Opiates: เพิมความเสียงในการเกิดภาวะความดันโลหิตตําเนืองจากการเปลียนอิริยาบถ
(orthostatic hypotension)2,5,9
- NSAIDs (moderate, probable): ลดประสิทธิภาพการขับปั สสาวะและการลดความดันโลหิต ของ
ยากลุม่ ไทอาไซด์
4.6 การใช้ ในสตรี มีครรภ์ และสตรี ระหว่ างให้ นมบุตร (Pregnancy and lactation)
4.6.1 สตรี มีครรภ์
ยานี Dจัดอยู่ใน US Pregnancy Risk Category B หมายถึง ยาทีไม่พบความเสียงต่อทารกจาก
การศึกษาในสัตว์ทดลอง แต่ยงั ไม่มีการศึกษาแบบควบคุมในมนุษย์ หรื อยาทีพบว่ามีผลเสียต่อทารกใน
สัตว์ทดลอง แต่ไม่พบว่ามีผลเสียต่อทารกมนุษย์จากการศึกษาแบบควบคุมในมนุษย์
หากสตรี ตงครรภ์
ัD
ทีมีภาวะการไหลเวียนของโลหิตระหว่างมดลูกกับรก (uteroplacental perfusion)
ตํา เช่น preeclampsia หรื อ มีภาวะ intrauterine growth retardation จะจัดยานี Dอยู่ใน US Pregnancy
Risk Category D หมายถึง ยาที มี หลักฐานว่ามี ความเสี ยงต่อการเกิ ดความพิ การของทารกในครรภ์
พิจารณาการใช้ ยานี Dเมือพบว่ามีผลดีจากการใช้ ยามากกว่าความเสียงในผู้ป่วยรายนันD กรณีจําเป็ นต้ องใช้ ยา
เพือความปลอดภัยของมารดา หรื อกรณีทีมารดามีความเสียงถึงแก่ชีวิต
มีการศึกษาโดยการให้ หนูทดลองทีกําลังตังครรภ์
D
ในระยะการพัฒนาของอวัยวะของตัวอ่อนในท้ อง
รับประทาน ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ ในขนาด 3000 และ 1000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ผลการศึกษาไม่พบว่า
เป็ นอันตรายต่อตัวอ่อนในครรภ์
มีรายงานว่าสตรี ตงครรภ์
ัD
ทีรับประทาน ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ ในการรักษาภาวะแทรกซ้ อนต่าง ๆ
ในระหว่างตังครรภ์
D
เกิดอาการข้ างเคียงต่อตัวอ่อนในครรภ์ ได้ แก่ fetal death นํ Dาตาลในเลือดตํา โซเดียมใน
เลือดตํา บิลลิรูบินในเลือดสูง (hyperbilirubinemia) นํ Dาหนักตัวน้ อย (decreased birth weight) กดไข
กระดูกทําให้ เกิดภาวะ thrombocytopenia
จากการทบทวน 9 การศึกษาที มี กลุ่ม ควบคุม รวมผู้เ ข้ าร่ วมการศึกษาเกื อบ 7000 ราย พบว่า
อุบตั ิการณ์ ของโรคพิษแห่งครรภ์ ระยะก่อนชัก (preeclampsia) และภาวะการตายปริ ชาตะ (perinatal
mortality) ในกลุ่มทีได้ รับยาขับปั สสาวะ น้ อยกว่ากลุ่มควบคุม และไม่พบทารกวิรูป อย่างไรก็ตาม ยาขับ
ปั สสาวะทําให้ ความดันเลือดลดลงโดยลดปริ มาตรของเหลว ซึงสภาวะดังกล่าวตรงข้ ามกับสภาวะปกติของ
การตังครรภ์
D
และบดบังการเพิมระดับยูริกในซีรัมซึงเป็ นสัญญาณทีใช้ วินิจฉัยโรคพิษแห่งครรภ์ระยะก่อนชัก
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ดัง นันD การใช้ ยานี ใD นสตรี ตังD ครรภ์ ใ นกรณี ทีมี ความจํ าเป็ นซึง แพทย์ ไ ด้ พิ จ ารณาแล้ ว ว่าการใช้ ยาจะเกิ ด
ประโยชน์ตอ่ ผู้ป่วยมากกว่าความเสียง
4.6.2 สตรี ระหว่ างคลอดบุตร (Labor and delivery)
ไม่มีข้อมูล
4.6.3 สตรี ระหว่ างให้ นมบุตร (Nursing mothers)
ยานี ขD ับออกสู่นําD นมได้ จึงไม่ควรให้ นมบุตรในระหว่างที รับประทานยานี D เนื องจากอาจเสี ยงต่อการเกิ ด
อาการไม่พึงประสงค์ทีรุนแรงต่อเด็กได้ นอกจากนี Dยังพบว่ายาขับปั สสาวะในกลุ่ม thiazide ในขนาดสูง
สามารถยับยังการสร้
D
างนํ Dานม
4.7 ผลต่ อความสามารถในการขับขี4และทํางานกับเครื4 องจักร (Effects on ability to drive and use
machine)
มีผลน้ อยหรื อปานกลางต่อการขับขี ยานยนต์หรื อการใช้ เครื องจักร เนื องจากยานี Dไม่ผ่าน blood brain
barrier แต่มี pharmacodynamic effect ทีทําให้ ง่วงนอน (drowsiness) และ/หรื อ เวียนศีรษะ (dizziness)
นอกจากนี Dอาจทําให้ ผ้ ปู ่ วยมีอาการกล้ ามเนื Dออ่อนแรง อ่อนเพลีย จึงควรระมัดระวังในผู้ป่วยทีจําเป็ นต้ องขับ
ขียานยนต์หรื อใช้ เครื องจักร
4.8 อาการไม่ พงึ ประสงค์ (Undesirable effects)
อาการไม่พึงประสงค์ทีรุนแรงและอาจต้ องเข้ ารักษาตัวในโรงพยาบาลและ/หรื อก่อให้ เกิ ดความ
พิการ ถึงแม้ จะพบได้ น้อยหรื อน้ อยมาก แต่เกิดขึนD ได้ อาการทีพบได้ แก่ หัวใจเต้ นผิดจังหวะ (cardiac
dysrhythmia) ตับอ่อนอักเสบ, ความผิดปกติของการสร้ างเม็ดเลือด(hematopoietic structure) เกิดพิษ
ต่อตับ (hepatotoxicity) นํ าD คัง ในปอด (pulmonary edema), scaling eczema, Steven-Johnson
syndrome, Systemic lupus erythematous, toxic epidermal necrosis, anaphylactic reaction
อาการไม่พึงประสงค์ทีพบได้ บอ่ ยมาก (very common คือพบได้ บอ่ ยกว่าหรื อเท่ากับ 1:10) ได้ แก่
การเปลี ยนแปลงระดับอิ เ ล็ กโตรไลท์ ภาวะนํ าD ตาลในเลื อดสูง กรดยูริกในเลื อดสูง ภาวะเลื อดเป็ นด่าง
(alkalosis) แคลเซียมในเลือดสูง โปแทสเซียมในเลือดตํา แมกนีเซียมในเลือดตํา โซเดียมในเลือดตํา โดย
การเปลียนแปลงระดับอิเล็กโตรไลท์และกรดยูริกในเลือดจะกลับมาอยูใ่ นระดับปกติหลังจากหยุดยานี D
อาการไม่พงึ ประสงค์อืน ๆ ทีพบได้ ไม่ระบุความถี แยกตามระบบต่าง ๆ ได้ แก่
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- ระบบเลือดและหัวใจ ได้ แก่ ความดันโลหิตตํา ไขมันในเลือดสูง necrotizing angiitis (vasculitis
and cutaneous vasculitis)
- ระบบเลื อดได้ แก่ Aplastic anemia, agranulocytosis, leukopenia, hemolytic anemia,
thrombocytopenia
- ระบบทางเดินหายใจ ได้ แก่ การกดการหายใจ (respiratory distress) นํ Dาคัง ในปอด (pulmonary
edema) ปอดอักเสบ (pneumonitis)
- ระบบไต ได้ แ ก่ ไตวาย , หน้ าที การทํ างานของไตผิ ดปกติ(renal dysfunction), ไตอักเสบ
(interstitial nephritis)
- ระบบผิวหนัง ได้ แก่ แพ้ แสง (photosensitivity) ลมพิษ ผืน พรายยํ Dา(purpura) ผมร่วง
- ระบบทางเดินอาหาร ได้ แก่ เบืออาหารระคายเคืองทางเดินอาหารดีซ่าน (intrahepatic cholestatic
jaundice) ท้ องเดินท้ องผูก คลืนไส้ อาเจียน เบืออาหาร ระคายเคืองทางเดิน อาหารต่อมนํ Dาลาย
อักเสบ (sialadenitis)
- ระบบกล้ ามเนื Dอ ได้ แก่ กล้ ามเนื Dอหดเกร็ ง ตะคริ ว ปวดกล้ ามเนื Dอ
- ระบบประสาท ได้ แก่ เวียนศีรษะบ้ านหมุน เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ ชา(paresthesias),
กระสับกระส่าย(restlessness)
- อืน ๆ ได้ แก่ มองไม่ชดั (blurred vision) มองเห็นเป็ นสีเหลือง (xanthopsia) เสือมสมรรถภาพทาง
เพศ (impotence)
4.9 การได้ รับยาเกินขนาด (Overdose)
ขนาดยาทีอาจเกิดพิษยังไม่เป็ นทีทราบแน่ชดั
กรณีได้ รับยาเกินขนาดแบบเฉียบพลัน
ผู้ป่วยอาจมีอาการและอาการแสดงดังนี D ปวดเมือย สับสน กล้ ามเนื Dออ่อนแรง
การได้ รับยาเกินขนาดจะทําให้ เกิดภาวะอิเล็กโตรไลต์ในเลือดตํา คือ โพแทสเซียมตํา โซเดียมตํา คลอไรด์
ตํา และภาวะขาดนํ Dา เนืองมาจากมีการขับปั สสาวะมากเกินไป บางครังD อาจเกิดพิษต่อหูได้ แต่พบได้ น้อย
มาก
การรักษากรณีเกิดพิษแบบเฉียบพลัน
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ให้ ทําการรักษาตามอาการ แนะนําให้ สารนํ Dาเพือรักษาภาวะขาดนํ Dา และให้ สมดุลอิเล็กโตรไลต์เพือรักษา
ภาวะขาดสมดุลอิเล็กโตรไลต์
กรณีได้ รับยาเกินขนาดแบบเรื อD รัง
- ไม่พบข้ อมูล
การรักษากรณีเกิดพิษแบบเรื อD รัง
- ไม่พบข้ อมูล
5 คุณสมบัตทิ างเภสัชวิทยา (Pharmacological Properties)
5.1 คุณสมบัตทิ างเภสัชพลศาสตร์ (Pharmacodynamic properties)
5.1.1 กลไกการออกฤทธิhของยา
ยานี เD ป็ นยาขั บ ปั ส สาวะที มี ผ ลให้ เ พิ ม การขั บ โซเดี ย ม คลอไรด์ และนํ าD โดยยับ ยังD Na+–ClD
ดซึมกลับของโซเดียม คลอไรด์ นอกจากนี Dยังมี
transport ทีท่อไตส่วนต้ น (distal tubule) ทําให้ ยบั ยังการดู
ผลให้ เพิมการขับออกของโปแทสเซียม และไบคาร์ บอร์ เนต และลดการขับออกของแคลเซียม และกรดยูริก
กลไกของยาในการลดความดันโลหิตยังไม่ทราบแน่ชดั แต่ยาจะมีผลลด cardiac output และลดปริ มาตร
ของ plasma และ extracellular fluid เนืองจากยานี Dส่งผลลดอัตราการกรองที glomerulus จึงทําให้ ยามี
ประสิทธิภาพลดลงในผู้ป่วยทีมีการทํางานของไตบกพร่อง
5.1.2 ความสัมพันธ์ ของขนาดยา ความเข้ มข้ น หรื อเวลา กับการตอบสนองทางเภสั ช
พลศาสตร์ ของยา (รวมทังi การตอบสนองทางคลินิกในระยะสันi )
ไม่มีข้อมูล
5.1.3 กลไกการเกิดพิษของยา
ไม่มีข้อมูล
5.2 เภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetic properties)
การดูดซึมยา
ยาถูกดูดซึมผ่านทางระบบทางเดินอาหารได้ คอ่ นข้ างดี มีคา่ bioavailability ประมาณ 60-80%
การกระจายยา
ยาจะจับกับโปรตีนในพลาสมาอย่างมาก ประมาณ 40-68% ปริ มาตรการกระจายตัว ประมาณ 3.6 – 7.8
ลิตร/กิโลกรัม
ยาสามารถผ่านรกได้ และขับออกสูน่ ํ Dานม แต่ไม่ผา่ น blood brain barrier
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การเปลียนแปลงยา
ไม่ผา่ นกระบวนการเมตาบอลิซมึ
การกําจัดยา
ยาถูกขับออกทางไตโดยไม่ผ่านกระบวนการเมตาบอลิซึม ประมาณ 50 – 70% ของยานี Dถูกขับออกทาง
ปั สสาวะในรูปไม่เปลียนแปลง ค่าครึงชีวิตของยามีคา่ ระหว่าง 5.6 – 14.8 ชัว โมง
ยาจะเริ มมีผลขับปั สสาวะหลังจากรับประทานยา 2 ชัว โมง ผลการขับปั สสาวะสูงสุดเมือรับประทานยาแล้ ว
4 ชัว โมง ระยะเวลาการออกฤทธิzนาน 6 – 12 ชัว โมง
5.3 ข้ อมูลความปลอดภัยจากการศึกษาพรี คลินิก (Preclinical safety data)
ไม่มีข้อมูล
6. รายละเอียดทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical Particulars)
6.1 รายการตัวยาไม่ สาํ คัญ (List of excipients)
[ข้ อมูลตามบริ ษัททีขึ Dนทะเบียน]
6.2 ความไม่ เข้ ากันของยา (Incompatibilities)
[ข้ อมูลตามบริ ษัททีขึ Dนทะเบียน]
6.3 อายุของยา (Shelf life)
[ข้ อมูลตามบริ ษัททีขึ Dนทะเบียน]
6.4 ข้ อควรระวังพิเศษในการเก็บยา (Special precautions for storage)
[ข้ อมูลตามบริ ษัททีขึ Dนทะเบียน]
6.5 ลักษณะและส่ วนประกอบของภาชนะบรรจุ (Nature and contents of container)
[ข้ อมูลตามบริ ษัททีขึ Dนทะเบียน]
7. ชื4อผู้รับอนุญาตผลิตหรือนําหรือสั4งยาแผนปั จจุบันเข้ ามาในราชอาณาจักร (Marketing Authorization Holder)
[ข้ อมูลตามบริ ษัททีขึ Dนทะเบียน]
8. เลขทะเบียนตํารับยา (Marketing Authorization Numbers)
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[ข้ อมูลตามบริ ษัททีขึ Dนทะเบียน]
9. วันที4ได้ รับอนุมัติทะเบียนตํารับยา (Date of Authorization)
[ข้ อมูลตามบริ ษัททีขึ Dนทะเบียน]
10. วันที4มีการแก้ ไขปรับปรุ งเอกสาร (Date of Revision of the Text)
วันที 1 กันนยายน พ.ศ. 2559
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