
ชื่อยาทั่วไป Trazodone 

ชื่อการค้า / ผู้ผลิต Trazodel 

รูปแบบ / ความแรง Tablet 50 mg 

กลุ่มยา Antidepressants , Serotonin Antiagonistand reuptake inhibitors (SARIs) 

Pregnancy Category Pregnancy Category C 

ข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจาก

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ข้อบ่งใช้ 

•รักษาโรคซึมเศร้า  

•รักษาโรคจิตเภท โรควิตกกังวล หรือใช้รักษาผู้ป่วยที่ติดเหล้า  

•อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอ่ืนๆได้ ดังนั้นหากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์

หรือเภสัชกรUsual Adult Dosage 

ขนายยาท่ีแนะน า 

         An initial dose of 150 mg/day in divided doses is suggested. The dose may 

be increased by 50 mg/day every 3 to 4 days. The maximum dose for outpatients 

usually should not exceed 400 mg/day in divided doses. Inpatients (i.e., more 

severely depressed patients) may be given up to but not in excess of 600 mg/day 

in divided doses. 

Maintenance 

            Dosage during prolonged maintenance therapy should be kept at the 

lowest effective level. Once an adequate response has been achieved, dosage may 

be gradually reduced, with subsequent adjustment depending on therapeutic 

response. 

          Although there has been no systematic evaluation of the efficacy of 

trazodone hydrochloride beyond 6 weeks, it is generally recommended that a 

course 

เภสัชวิทยา Trazodone is a triazolopyridine antidepressant which selectively inhibits serotonin 

re-uptake at presynaptic neurons. Unlike TCAs, peripheral re-uptake of 

noradrenaline is not affected. It does not have very significant antimuscarinic 

properties but has a marked sedative action 

เภสัชจลนศาสตร์ Absorption: Readily absorbed from the GI tract (oral); peak plasma 

concentrations after 1 hr (empty stomach), 2 hr (with food). 



Distribution: Enters breast milk (small amounts). Protein-binding: 89-95%. 

Metabolism: Extensively hepatic by N-oxidation and hydroxylation. Metabolised 

to its active metabolite m-chlorophenylpiperazine via cytochrome P450 

isoenzyme CYP3A4. 

Excretion: Urine (as metabolites), faeces; 5-9 hr (terminal elimination half-life). 

ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้ ข้อห้ามใช้ 
-ไวต่อยา, กล้ามเนื้อหัวใจตายเหตุขาดเลือด (ระยะแรก ๆ), Ventricular ผิดจังหวะ, 
arrythmia, ล่างเต้นเร็ว, ตับหรือไตล้มเหลว, การตั้งครรภ์, ช่วง, อายุการ 6 ปี. 
ความดันโลหิตสูงต้ว (คุณอาจต้องปรับปริมาณยาลดความดัน), ประวัติภาวะ 
องคชาตแิข็งค้าง, อายุการ 18 ปี. 
-ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร  

อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก: ความอ่อนเพลีย, จุดอ่อนของการ, อาการ

ปวดหัว, มึน, นอนไม่หลับ, อาการง่วงนอน, ในการกระตุ้น, หมอ, hypomania, เห็น

ภาพหลอน, สั่น, กล้ามเนื้อ twitching, apnoea เส้นใหญ่ (อัปแกรนด์), aphasia, 

ataxia, akathisia, dyskinesia, paresthesia, สับสน, รัฐ sincopale, วิสัยทัศน์ไม่คมชัด

, diplopia. 

ระบบไหลเวียนโลหิตและโลหิต (เลือด, hemostasis): ต้ว hypotension, รวมทั้ง. 

ortostatical; หัวใจเต้นผิดจังหวะ, รวม (รวมทั้ง. Taha- และ bradycardia, หัวใจห้อง

ล่างแบบ ectopic), congestive หัวใจล้มเหลว, leucocytosis หรือ lakopenia, 

neutropenia (โดยปกติขนาดเล็ก), โรคโลหิตจางเม็ดเลือดแดงแตก, 

methemoglobinemia. 

ส าหรับส่วนของล าไส้: ความอยากอาหารเพิ่มขึ้น, แห้ง และไม่รสชาติในปาก, 

gipersalivacia, ฟันผุ, โรคของเน้ือเยื่อโรคเหงือก, candidiasis ของช่องปาก, คลื่นไส้

, อาเจียน, ท้องอืด, โรคท้องร่วง, ท้องผูก, Cholestasis, ระดับการเพิ่มขึ้นของ 

bilirubin และ amylase ในเลือด, jaundice. 

ระบบ urogenital: รักษาปัสสาวะ, ปัสสาวะบ่อย, hematuria, ประจ าเดือนก่อนวัย

อันควร, Hirsutism, ความใคร่ที่เพิ่มขึ้น, ภาวะองคชาตแข็งค้าง, ภาวะ, retrograde 

พุ่งออกมา. 

แพ้: ผื่นผิวหนัง, urticaria. 

อื่น ๆ: Myalgia, อาการปวดในหน้าอก, ร่วง, โรคสะเก็ดเงิน, บวม 

ค่าใช้จ่ายด้านยา บาท/เม็ด 



 


