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Vortioxetine
ออกเสียงว่า (vor '' tye ox' e teen)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

เด็กวัยรุ่นและผู้ใหญ่จํานวนน้อย (อายุไม่เกิน 24 ปี) ที่ใช้ยาแก้ซึมเศร้า ('ลิฟตอ์ารมณ์') เช่น vortioxetine ในระหว่าง
การศึกษาทางคลินิกกลายเป็นการฆ่าตัวตาย (คิดทําร้ายหรือฆ่าตัวตายหรือวางแผนหรือพยายามทําเช่นนั้น ). เด็ก วัยรุ่น 
และผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาวที่ใช้ยาซึมเศร้าเพื่อรักษาโรคซึมเศร้าหรืออาการป่วยทางจิตอื่นๆ อาจมีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตาย
มากกว่าเด็ก วัยรุ่น และคนหนุ่มสาวทีไ่ม่ใช้ยาซึมเศร้าเพื่อรักษาอาการเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสี่ยงทีภ่าวะซึม
เศร้าไม่ได้รับการรักษาในเด็กและวัยรุ่น พูดคุยกับแพทย์ของบุตรของท่านเกี่ยวกับความเสี่ยงเหล่านี้และไม่ว่าบุตรของ
คุณควรทานยากล่อมประสาทหรือไม่ Vortioxetine ไม่ได้รับการศึกษาในเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี

คุณควรรู้ว่าสุขภาพจิตของคุณอาจเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่คาดคิดเมื่อคุณใช้ vortioxetine หรือยากล่อมประสาท
อื่น ๆ แม้ว่าคุณจะเป็นผู้ใหญ่ทีอ่ายุเกิน 24 ปีก็ตาม คุณอาจฆ่าตัวตายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มต้นของการรักษา
และทุกครั้งทีเ่พิ่มหรือลดขนาดยา คุณ ครอบครัว หรือผู้ดูแลควรโทรหาแพทย์ทันที หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้: 
ภาวะซึมเศร้าใหม่หรือแย่ลง คิดที่จะทําร้ายหรือฆ่าตัวตายหรือวางแผนหรือพยายามทําเช่นนั้น กังวลมาก; ความปั่น
ป่วน; การโจมตเีสียขวัญ; นอนหลับยากหรือหลับยาก พฤติกรรมก้าวร้าว หงุดหงิด; กระทําโดยไม่คิด; กระสับกระส่าย
อย่างรุนแรง และความตื่นเต้นอย่างบ้าคลั่ง

ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณจะต้องการพบคุณบ่อยๆ ในขณะที่คุณรับประทานยา vortioxetine โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงเริ่มต้นของการรักษา อย่าลืมนัดพบแพทย์ทุกครั้งเพื่อเข้ารับการตรวจที่สํานักงาน

แพทย์หรือเภสัชกรจะให้เอกสารข้อมูลผูป้่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา) แก่คุณเมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยวอร์ติอ็อกซทิีน 
อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ คุณสามารถขอรับคู่มือการใช้ยาได้
จากเว็บไซต์ของ FDA:http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/
Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm].
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ไมว่่าคุณจะอายเุท่าไหร่ ก่อนทีคุ่ณจะใช้ยากล่อมประสาท คุณ พ่อแม่ หรือผู้ดูแลควรปรึกษาแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความ
เสี่ยงและประโยชนข์องการรักษาสภาพของคุณด้วยยากล่อมประสาทหรือการรักษาอื่นๆ คุณควรพูดถึงความเสี่ยงและ
ประโยชน์ของการไม่รักษาอาการของคุณ คุณควรรู้ว่าภาวะซึมเศร้าหรือความเจ็บป่วยทางจิตอื่นๆ จะเพิ่มความเสี่ยงที่
คุณจะฆ่าตัวตายไดอ้ย่างมาก ความเสี่ยงนี้จะสูงขึ้นหากคุณหรือใครก็ตามในครอบครัวของคุณมีหรือเคยเป็นโรคอารมณ์
สองขั้ว (อารมณท์ี่เปลี่ยนจากซึมเศร้าเป็นตื่นเต้นผิดปกต)ิ หรือคลุ้มคลั่ง (อารมณ์เสีย ตื่นเต้นอย่างผิดปกต)ิ หรือเคย
คิดหรือพยายามฆ่าตัวตาย พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับสภาพ อาการ และประวัติทางการแพทย์ส่วนบุคคลและของ
ครอบครัว คุณและแพทยจ์ะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับคุณ

hy เป็นยานี้กําหนด?

Vortioxetine ใชร้ักษาอาการซึมเศร้าในผู้ใหญ่ Vortioxetine อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า serotonin modulators ทํางานโดย
การเพิ่มปริมาณของเซโรโทนิน ซึ่งเป็นสารธรรมชาติในสมองทีช่่วยรักษาสมดุลของจิตใจ

ควรจะใช้ยานี้หรือไม?่

Vortioxetine มาในรูปแบบแท็บเล็ตทีจ่ะรับประทานทางปาก มักจะมีหรือไม่มีอาหารวันละครั้ง รับประทาน vortioxetine 
ในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่ง
ทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้ vortioxetine ตามที่กําหนดไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

แพทย์ของคุณอาจปรับขนาดยา vortioxetine ขึ้นอยู่กับว่าคุณตอบสนองต่อการรักษาได้ดีเพียงใดและผลข้างเคียงจากการ
ใช้ยาหรือไม่ อย่าลืมพูดคุยกับแพทยเ์กี่ยวกับความรู้สึกของคุณระหว่างการรักษาด้วยวอร์ติออกซิทีน

อาจต้องใช้เวลา 2 ถึง 4 สัปดาหห์รือนานกว่านั้นก่อนที่คุณจะรู้สึกถึงประโยชน์เต็มที่ของวอร์ติออกซิทีน ทาน 
vortioxetine ต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานวอร์ติออกซิตินโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ แพทย์ของคุณอาจจะค่อยๆ 
ลดขนาดยาลง หากคุณหยุดทานวอร์ติอ็อกซิทนีโดยกะทันหัน คุณอาจพบอาการถอนยา เช่น ปวดศีรษะ อารมณ์
เปลี่ยนแปลง หงุดหงิด กระสับกระส่าย คลื่นไส้ เวียนศีรษะ แสบร้อน ชา หรือรู้สึกเสียวซ่าทีม่ือหรือเท้า ความวิตกกังวล 
สับสน เหงื่อออก ตัวสั่น คลั่งหรือผิดปกติ อารมณ์ตื่นเต้น หูอื้อ เหนื่อย หลับยาก หรือหลับไม่สนิท และอาการชัก แจ้งให้
แพทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณพบอาการเหล่านี้ในขณะที่คุณกําลังลดขนาดยาวอร์ติออกซิทีนหรือไม่นานหลังจากที่
คุณหยุดทานวอร์ตอิอกซิทีน

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานวอร์ติออกซติิน
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แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพย้าวอร์ติออกซิทีน ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดวอร์ติออกซิทีน สอบถาม
เภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการใช้ยา

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังใช้สารยับยั้ง monoamine oxidase (MAO) รวมถึง 
isocarboxazid (Marplan), linezolid (Zyvox), methylene blue, phenelzine (Nardil), selegiline 
(Emsam, Zelapar) และ tranylcypromine (Parnate) หรือถ้าคุณหยุดยา ใช้เวลาภายใน 2 สัปดาห์ทีผ่่านมา แพทย์
ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานวอร์ติออกซิติน หากคุณหยุดใช้ vortioxetine คุณควรรออย่างน้อย 21 วันก่อนเริ่มใช้
ตัวยับยั้ง MAO

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ รวมทั้งวิตามิน อาหารเสริมที่
คุณกําลังรับประทานหรือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: แอมเฟตามีน เช่น แอมเฟตามีน (ใน Adderall ใน 
Mydayis) dextroamphetamine (Dexedrine ใน Adderall) และ methamphetamine (Desoxyn); สารกัน
เลือดแข็ง ('เลือดทินเนอร์') เช่น warfarin (Coumadin, Jantoven); ยากล่อมประสาท ('ลิฟตอ์ารมณ์') เช่น 
amitriptyline, amoxapine, clomipramine (Anafranil), desipramine (Norpramin), doxepin (Silenor), 
imipramine (Tofranil), nortriptyline (Pamelor), protriptyline และ trimipramine; บูโพรพิออน (Aplenzin, 
Contrave, Forfivo, Wellbutrin, Zyban); แอสไพรินและยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์อื่น ๆ (NSAIDs) เช่น 
ibuprofen (Advil, Motrin) และ naproxen (Aleve, Naprosyn); บัสไพโรน; carbamazepine (Carbatrol, 
Equetro, Tegretol, อื่น ๆ ); clopidogrel (Plavix); ยาขับปัสสาวะ ('ยาเม็ดนํ้า'); เฟนทานิล (Actiq, Duragesic, 
Fentora, Subsys); เฮปาริน; ลิเธียม (Lithobid); ยารักษาโรคทางจิต ยาสําหรับอาการปวดหัวไมเกรนเช่น 
almotriptan, eletriptan (Relpax), frovatriptan (Frova), naratriptan (Amerge), rizatriptan (Maxalt), 
sumatriptan (Imitrex) และ zolmitriptan (Zomig); ฟีนโิทอิน (Dilantin, Phenytek); ควินดิีน (ใน Nuedexta); 
ไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane); สารยับยั้งการรับ serotonin-reuptake คัดเลือกอื่น ๆ เช่น citalopram 
(Celexa), escitalopram (Lexapro), fluoxetine (Prozac ใน Symbyax), fluvoxamine (Luvox), paroxetine 
(Brisdelle, Paxil, Pexeva) และ sertraline (Zoloft); serotonin และ norepinephrine reuptake inhibitors 
เช่น duloxetine (Cymbalta), desvenlafaxine (Pristiq) และ venlafaxine (Effexor); และ tramadol (Conzip, 
Qdola, Ulltram, ใน Ultracet) แพทยข์องคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้าง
เคียง

บอกแพทย์ว่าคุณกําลังใชผ้ลิตภัณฑ์สมุนไพรและอาหารเสริมอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์นและทริปโต
เฟน

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมีโซเดียมในเลือดตํ่า หากคุณดื่มหรือเคยดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมาก และ
หากคุณเคยหรือเคยมีอาการชัก ต้อหิน (ความดันในลูกตาสูงขึ้นจนอาจทําให้สูญเสียการมองเห็น) ) หรือปัญหาเลือดออก

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังให้นมบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะทานวอร์ติอ็อกซิทีน 
ให้ติดต่อแพทยข์องคุณ Vortioxetine อาจทําให้เกิดปัญหาในทารกแรกเกิดหลังคลอดหากได้รับในช่วงสองสามเดือน
สุดท้ายของการตั้งครรภ์

หากคุณกําลังมีการผ่าตัด รวมทั้งการผ่าตัดทางทันตกรรม หรือการทดสอบทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับสีย้อม บอก
แพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้วอร์ติออกซิติน

คุณควรรู้ว่า vortioxetine อาจส่งผลต่อการตัดสินใจ การคิด และการเคลื่อนไหวของคุณ อย่าขับรถหรือใช้เครื่องจักร
จนกว่าคุณจะรู้ว่ายานี้ส่งผลต่อคุณอย่างไร

ถามแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างปลอดภัยในขณะทีคุ่ณทานวอร์ติอ็อกซิทีน

คุณควรรู้ว่า vortioxetine อาจทําใหเ้กิดโรคต้อหินแบบปิดมุม (ภาวะทีข่องเหลวถูกปิดกั้นอย่างกะทันหันและไม่สามารถ
ไหลออกจากตาได้ทําใหค้วามดันตาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงซึ่งอาจทําให้สูญเสียการมองเห็น) พูดคุยกับแพทย์ของ
คุณเกี่ยวกับการตรวจตาก่อนเริ่มใชย้านี้ หากคุณมอีาการคลื่นไส้ ปวดตา การมองเห็นเปลี่ยนไป เช่น เห็นวงแหวนสีรอบๆ 
ดวงไฟ และบวมหรือแดงที่ดวงตาหรือรอบดวงตา ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินทันที
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ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ใหท้านอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทยจ์ะแจ้งใหคุ้ณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันทีที่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตาม
ตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

Vortioxetine อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องเสีย

ท้องผูก

แก๊ส

ปากแห้ง

อาการวิงเวียนศีรษะ

ความฝันที่ไม่ธรรมดา

ปัญหาทางเพศในผู้ชาย แรงขับทางเพศลดลง ไม่สามารถสร้างหรือคงการแข็งตัวของอวัยวะเพศได้ หรือการหลั่งช้า
หรือขาดหายไป

ปัญหาทางเพศในสตรี แรงขับทางเพศลดลงหรือถึงจุดสุดยอดล่าช้าหรือไม่สามารถถึงจุดสุดยอดได้

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้หรืออยู่ในส่วนคําเตือนที่สําคัญหรือข้อควร
ระวังพิเศษ โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

ผื่น

ลมพิษ

อาการคัน

บวมที่ตา ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้นหรือลําคอ

เสียงแหบ

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

ชํ้าหรือมีเลือดออกผิดปกติ

มีไข้, เหงื่อออก, สับสน, หัวใจเต้นเร็วหรือผิดปกติ, กล้ามเนื้อตึงหรือกระตุกอย่างรุนแรง, กระสับกระส่าย, อาการ
ประสาทหลอน, สูญเสียการประสานงาน, คลื่นไส้, อาเจียนหรือท้องร่วง

เลือดกําเดาไหล
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ปวดหัว

สมาธลิําบาก

ปัญหาความจํา

ความสับสน

ความอ่อนแอ

ความไม่มั่นคง

ภาพหลอน

เป็นลม

อาการชัก

อาการโคม่า (หมดสติเป็นระยะเวลาหนึ่ง)

Vortioxetine อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะทีใ่ช้ยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงทีร่้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
จาก MedWatch ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) หรือทางโทรศัพท์ 
(1-800-332-1088)

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกําจัดยานี้?

เก็บยานี้ไวใ้นภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นที่มากเกิน
ไป (ไม่ใช่ในห้องนํ้า)

ควรกําจัดยาที่ไม่จําเป็นด้วยวิธีพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่
ควรทิ้งยานี้ลงในชักโครก วิธีทีด่ีที่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใช้โปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อ
แผนกขยะ/รีไซเคิลในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซต์การกําจัดยาอย่าง
ปลอดภัยของ FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึง
โปรแกรมรับคืน

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาห์และยา
หยอดตา ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ทนต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้
ล็อคฝาครอบนิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัยทันที - อันที่อยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่https://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากเหยื่อล้มลง
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มอีาการชัก หายใจลําบาก หรือตื่นไม่ขึ้น ให้โทรเรียกบริการฉุกเฉินที่ 911 ทันที

อาการของการใชย้าเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
คลื่นไส้

อาการวิงเวียนศีรษะ

ท้องเสีย

อาการปวดท้อง

อาการคัน

ง่วงนอน

ล้าง

ความปั่นป่วน, อาการประสาทหลอน, มีไข้, เหงื่อออก, สับสน, หัวใจเต้นเร็ว, ตัวสั่น, กล้ามเนื้อตึงหรือกระตุก
อย่างรุนแรง, สูญเสียการประสานงาน, คลื่นไส้, อาเจียนหรือท้องร่วง

อาการชัก

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

เก็บนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์ของคุณ

ก่อนทําการทดสอบในห้องปฏิบัติการใดๆ (โดยเฉพาะการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับเมทิลีนบล)ู ให้แจ้งแพทย์และเจ้าหน้าที่ห้อง
ปฏิบัติการว่าคุณกําลังใช้ยาวอร์ตอิอกซิทีน

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์) 
ทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัว
ไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญที่พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็น
ข้อมูลสําคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

Trintellix®

Brintellix®¶

¶ -สินค้าแบรนด์นี้ไม่มีวางจําหน่ายแล้ว อาจมีทางเลือกทั่วไป

แก้ไขล่าสุด - 01/15/2022

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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