
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 ยานี�มชีื�อสามญัวา่อะไร 
• ยานี�มชี ื
อสามัญว่า เวนลาฟาซนี (venlafaxine) 

เป็นยาแกซ้มึเศรา้ 

1.2 ยานี�ใชเ้พื�ออะไร 
• ยานี�ใชส้ําหรับรักษาโรคซมึเศรา้ โรควติกกังวล 

โรคตื
นตระหนก และโรคกลัวการเขา้สงัคม 
 

 
 

 

2.1   หา้มใชย้านี�เมื�อไร 
• เคยแพย้านี� หรอืแพส้ว่นประกอบอื
นๆในตัวยา 
• ถา้ท่านกนิยากลุ่มยับยั �งโมโนอามนีออกซเิดส 

แบบผันกลับไมไ่ด ้ (irreversible MAOI) ที
ใช ้
ในการรักษาโรคซมึเศรา้หรอืโรคพารก์นิสนั ควร
หยดุยากอ่นอยา่งนอ้ย 14 วัน กอ่นกนิยานี� และ
ควรหยุดยานี�อย่างนอ้ย 7 วัน ก่อนใชย้ากลุ่ม
ยบัยั �งโมโนอามนีออกซเิดส (MAOI) ยาลเีน-
โซลดิ และยาเมทลิีนบลูสําหรับฉีดเขา้หลอด
เลือดดํา เนื
องจากสามารถทําให เ้กิดผล
ขา้งเคยีงที
รนุแรงหรอือนัตรายถงึชวีติได ้

• มคีวามเสี
ยงสูงในการเกดิหัวใจเตน้เสยีจังหวะ 
เชน่ ไมส่ามารถความคมุความดันโลหติสงูได ้

 

2.2   ขอ้ควรระวงัเมื�อใชย้านี� 
• ควรหลกีเลี�ยงหรอืปรกึษาแพทยก์อ่นใชย้า

นี� ในกรณีต่อไปนี�เพราะอาจทําให้โรค
รุนแรงขึ�น หรอืเกดิอนัตรายจากยานี�มาก
ขึ�น เชน่ 

- โรคเบาหวาน 
- โรคหัวใจ  
- มปีระวัตเิลอืดออกผดิปกต ิ
- มปีระวัตเิป็นโรคลมชกั 
- ประวัตตินเองหรอืครอบครัวมภีาวะวกิลจรติ 
- ตอ้หนิมมุปิด 
• แจง้แพทยห์ากทา่นอยูใ่นกลุม่ตอ่ไปนี� 
- หญงิมคีรรภค์วรระมดัระวังการใชย้านี� 
- แจง้แพทย์หากตั �งครรภ์หรือวางแผนที
จะ

ตั �งครรภ ์
- หญงิใหน้มบุตร ควรหลกีเลี
ยงการใชย้านี� หรอื

หยดุใหน้มบตุรระหวา่งใชย้านี� 
• ไม่ควรใช้ยานี�ร่วมกบัยาหรือเครื�องดื�ม

ต่อไปนี�เพราะอาจมีผลต่อการรกัษาหรือ
เกดิอนัตรายได ้ เชน่ ยาลดนํ�าหนักเฟนเทอร์
มนี • กลุม่ยายบัยั �งโมโนอามนีออกซเิดส 

 

 
 

 

3.1   ขนาดและวธิใีช ้
• ควรใชย้าตามคําแนะนําของแพทยห์รอืเภสชักร

เท่านั�น เนื
องจากขนาดและระยะเวลาในการใช ้
ยานี�ข ึ�นกบัชนดิและความรนุแรงของโรค 

• กนิยานี�ในชว่งเวลาเดยีวกนัทกุวัน กลนืยาพรอ้ม
นํ�าโดยไมบ่ดหรอืเคี�ยว 

• กนิยาพรอ้มอาหาร 
3.2   หากลมืกนิยาควรทําอยา่งไร 

• ใหก้นิยาทันทีที
นึกได ้แต่ถา้ใกลเ้วลาของมื�อ
ตอ่ไป ใหร้อกนิยาของมื�อต่อไป และหา้มกนิยา
เพิ
มเป็น 2 เทา่ 

• หา้มกนิมากกวา่ปรมิาณยาที
ไดร้ับในแตล่ะวัน 
 

3.3  ถา้กนิยานี�เกนิขนาดที�แนะนํา ควรทํา
อยา่งไร 
• ใหส้ังเกตอาการอย่างใกลช้ดิ หากมีอาการ

ผดิปกตริุนแรง เชน่ หัวใจเตน้เร็ว เปลี
ยนแปลง
ระดับความรูส้กึตัว (ตั �งแต่ง่วงนอนไปถงึอาการ
โคมา่) สายตาพรา่มวั ชกัหรอืเกร็ง และอาเจยีน 
ใหร้บีนําสง่โรงพยาบาลทันท ี

 
 

 
 
• หา้มหยดุยาหรอืลดขนาดยาเอง และใหก้นิยานี�

อย่างต่อเนื
องตามคําแนะนําของแพทย์ หรือ
เภสชักร 

• ควรพบแพทย์ตามนัดอย่างสมํ
าเสมอ เพื
อ
ตดิตามผลการรักษาหรอือันตรายจากยา เพราะ
ยานี�อาจทําใหเ้กดิความคดิและมพีฤตกิรรมการ
ฆ่าตัวตาย หรือเกดิอาการซมึเศรา้แย่ลง 
โดยเฉพาะในเด็ก วัยรุ่น ภายใน 2-3 เดอืนแรก
ของการรักษา หรอืเมื
อมกีารเปลี
ยนแปลงขนาด
ยา 

• หลกีเลี
ยงเครื
องดื
มที
มแีอลกอฮอล ์
• ระมดัระวังการขบัขี
ยานยนตห์รอืทํางานเกี
ยวกับ

เครื
องจักรกล หรอืทํางานที
เสี
ยงตอ่การพลัดตก
จากที
สงู 
 

 

 

1. ยานี�คอืยาอะไร 

3. วธิใีชย้า 

5. อนัตรายที�อาจเกดิจากยา 

2. ขอ้ควรรูก้อ่นใชย้า   

4. ขอ้ควรปฏบิตัริะหวา่งการใชย้า 

เวนลาฟาซนี 
37.5, 75, 150 มลิลกิรมั 

ชนดิเม็ดปลดปลอ่ยแบบทยอย 
ชนดิแคปซูลปลดปลอ่ยแบบทยอย 

[ชื�อการคา้] 



 

 

5.1   อาการที�ตอ้งหยุดยา แลว้รบีไปพบแพทย์
ทนัท ี

• บวมที
ใบหนา้ เปลอืกตา รมิฝีปาก ลมพษิ  
• หนา้มดื เป็นลม แน่นหนา้อก หายใจลําบาก 
• ผื
นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจํ�าตาม

ผวิหนังหรอืเลอืดออกผดิปกต ิ
 

5.2  อาการที�ไม่จําเป็นตอ้งหยุดยา แตถ่า้มี
อาการรนุแรงใหไ้ปพบแพทยท์นัท ี

• มคีวามคดิของการทํารา้ยหรอืฆา่ตัวตาย 
• หัวใจเตน้เ ร็วหรืออัตราการเตน้ของหัวใจ

ผดิปกต ิความดันโลหติเพิ
มขึ�น 
• ตาพรา่มวั รมูา่นตาขยาย 
• ปากแหง้ เวยีนหัว ปวดคลา้ยเข็มตํา เคลื
อนไหว

ผดิปกต ิชกัหรอืเกร็ง 
• คลื
นไส ้ 
• เหงื
อออก 
• สมาธสิั �น เคลิ�มสขุ 
• เกดิอาการถอนยา เชน่ เหนื
อย เวียนหัว นอน

ไม่หลับ ฝันรา้ย ปากแหง้ คลื
นไส ้อาเจียน 
ทอ้งเสยี เหงื
อออก ไมอ่ยากอาหาร 

• กลุ่มอาการซโีรโทนนิ เชน่ รูส้กึรอ้นรน อยู่นิ
ง
ไมไ่ด ้

 
 

   
 

• เก็บยาไวใ้นภาชนะบรรจเุดมิตามที
ไดร้ับมา 
• แกะยาออกจากแผง เมื
อจะกินในแต่ละครั �ง

เทา่นั�น 
• เ ก็ บ ในที
 แห ้ง  อย่ า ให โ้ดนแสงโดยตรง 

โดยทั
วไปควรเก็บที
อุณหภูมไิม่เกนิ 30 องศา
เซลเซยีส ไมเ่ก็บยาในที
รอ้นหรอืชื�น เชน่ ในรถ 
หอ้งนํ�า หอ้งครัว 

• เก็บยาใหพ้น้มอืเด็ก 
 

 
ผูผ้ลติ/ผูน้ําเขา้/ผูแ้ทน
จําหน่าย………………………. 
เอกสารนี�ปรับปรุงครั�งล่าสุดเมื
อ 13 ธันวาคม 
2559 

6. ควรเก็บยานี�อยา่งไร 

เอกสารนี�เป็นขอ้มลูโดยยอ่ หากมขีอ้
สงสยัเพิ�มเตมิ ใหป้รกึษาแพทยห์รอื

เภสชักร 


