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เม็กซิเลทนี
ออกเสียงว่า (mex il 'e teen )

คําเตือนทีส่ําคัญ:

มีรายงานว่ายาต้านการเต้นของหัวใจที่คล้ายกับ mexiletine จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตหรือหัวใจวาย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในผู้ทีม่ีอาการหัวใจวายภายใน 2 ปีทีผ่่านมา เม็กซิเลทีนอาจเพิ่มโอกาสในการเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (หัวใจเต้นผิดปกติ
) และไม่ไดร้ับการพิสูจน์ว่าสามารถช่วยเหลือผู้ทีไ่ม่มภีาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะทีคุ่กคามชีวิตให้มีอายุยืนยาวขึ้นได้ ควรใช้ 
Mexiletine เพื่อรักษาผู้ที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่คุกคามชีวิตเท่านั้น

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้เมกซิเลทีน

hy เป็นยานี้กําหนด?

Mexiletine ใช้รักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะบางประเภท (จังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติ) Mexiletine อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่า 
antiarrhythmics มันทํางานโดยการปิดกั้นสัญญาณไฟฟ้าบางอย่างในหัวใจเพื่อทําใหจ้ังหวะการเต้นของหัวใจคงที่

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Mexiletine มาเป็นแคปซูลทางปาก โดยปกตจิะใช้เวลาสามครั้งต่อวันทุกๆ 8 ชั่วโมง บางคนอาจรับประทานวันละ 2 ครั้ง ทุกๆ 12 
ชั่วโมง เมื่อควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจด้วยเม็กซิเลทนีแล้ว ควรรับประทาน Mexiletine พร้อมอาหารหรือยาลดกรดเพื่อ
ป้องกันอาการปวดท้อง ทานเม็กซิลีนในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์
หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้ mexiletine ตรงตามทีก่ํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์
ของคุณกําหนด

คุณอาจจะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยเมกซิเลทีน แพทย์ของคุณจะตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังใน
ช่วงเวลานี้และตราบใดที่คุณยังคงทานเม็กซิลีนต่อไป แพทย์ของคุณอาจเริ่มใหคุ้ณกินยาเมกซเิลทนีโดยเฉลี่ยและค่อยๆ เพิ่มหรือลด
ขนาดยาของคุณ ไม่เกิน 1 ครั้งทุกๆ 2 ถึง 3 วัน

Mexiletine ควบคุมภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะแต่ไม่สามารถรักษาได้ ทานเม็กซลิีนต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานเม็กซิลนีโดย
ไม่ได้ปรึกษาแพทย์ หากคุณหยุดทานเม็กซิลนีโดยกะทันหัน . ของคุณ
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สภาพอาจแย่ลง

ใช้สําหรับยานี้

Mexiletine ยังใช้ในการรักษาโรคระบบประสาทเบาหวาน (ความเสียหายของเส้นประสาทที่เกิดจากโรคเบาหวาน) พูดคุยกับ
แพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยานีส้ําหรับสภาพของคุณ

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานเม็กซิเลทีน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรของคุณทราบ หากคุณแพเ้ม็กซลิีน ลโิดเคน ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในเม็กซิเลทนี สอบถาม
เภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่นๆ ทีคุ่ณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: acetazolamide (Diamox); อลูมิเนียม

แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ (Gaviscon, Maalox, Mylanta, อื่น ๆ ); อะมิโอดาโรน (Cordarone, Pacerone); atropine (ใน Lomotil ใน Lonox ใน Motofen); บูโพรพอิอน (Wellbutrin, Zyban); ยาที่มีคาเฟอีน (Cafergot, Esgic, Esgic 

Plus, Fioricet, NoDoz, Norgesic, อื่นๆ); คลอเฟนิรามีน (Chlor-Trimeton); ไซเมทิดีน (Tagamet); โคลมิพรามีน (Anafranil); ยาขับปัสสาวะ ('ยาเม็ดนํ้า'); ฟลูออโรควิโนโลนเช่น ciprofloxacin (Cipro), levofloxacin (Levaquin), 

moxifloxacin (Avelox), norfloxacin (Noroxin) และ ofloxacin (Floxin); ฮาโลเพอรดิอล (Haldol); เมธามีน (Hiprex, Urex); metoclopramide (Reglan); ยาเสพติดสําหรับอาการปวด; ฟีโนบาร์บิทัล; ฟีนิโทอิน (Dilantin, 

Phenytek); โพแทสเซียมซิเตรต (Urocit-K); โพรพาฟโีนน (Rythmol); ไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane); ritonavir (Norvir ใน Kaletra); สารยับยั้งการรับ serotonin reuptake inhibitor บางชนิด (SSRIs) เช่น duloxetine 

(Cymbalta), fluoxetine (Prozac, Sarafem), fluvoxamine และ paroxetine (Paxil); โซเดียมไบคาร์บอเนต (โซดามิ้นท์, เบกกิ้งโซดา); theophylline (Theolair, Theochron, Uniphyl); และทิคลิพดิีน (Ticlid) แพทย์ของคุณอาจ

ต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมีผลต่อเมกซเิลทีนด้วย ดังนั้นควรแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดทีคุ่ณกําลังใช้ แม้แต่ยาที่ไม่ปรากฏในรายการนี้ โพรพาฟโีนน 

(Rythmol); ไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane); ritonavir (Norvir ใน Kaletra); สารยับยั้งการรับ serotonin reuptake inhibitor บางชนิด (SSRIs) เช่น duloxetine (Cymbalta), fluoxetine (Prozac, Sarafem), fluvoxamine 

และ paroxetine (Paxil); โซเดียมไบคาร์บอเนต (โซดามิ้นท์, เบกกิ้งโซดา); theophylline (Theolair, Theochron, Uniphyl); และทิคลพิิดีน (Ticlid) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้าง

เคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมีผลต่อเมกซิเลทนีด้วย ดังนั้นควรแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้แต่ยาทีไ่มป่รากฏในรายการนี้ โพรพาฟีโนน (Rythmol); ไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane); ritonavir (Norvir ใน 

Kaletra); สารยับยั้งการรับ serotonin reuptake inhibitor บางชนิด (SSRIs) เช่น duloxetine (Cymbalta), fluoxetine (Prozac, Sarafem), fluvoxamine และ paroxetine (Paxil); โซเดียมไบคาร์บอเนต (โซดามิ้นท,์ เบกกิ้งโซดา); 

theophylline (Theolair, Theochron, Uniphyl); และทิคลิพดิีน (Ticlid) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมผีลต่อเมกซิเลทีนด้วย ดังนั้นควรแจ้งให้

แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้แต่ยาทีไ่ม่ปรากฏในรายการนี้ โซเดียมไบคาร์บอเนต (โซดามิน้ท์, เบกกิ้งโซดา); theophylline (Theolair, Theochron, Uniphyl); และทิคลพิิดีน (Ticlid) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยา

หรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมีผลต่อเมกซิเลทนีด้วย ดังนั้นควรแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้แต่ยาทีไ่ม่ปรากฏในรายการนี้ โซเดียมไบคาร์บอเนต (โซดามิ้นท,์ เบกกิ้ง

โซดา); theophylline (Theolair, Theochron, Uniphyl); และทิคลิพดิีน (Ticlid) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมผีลต่อเมกซิเลทีนด้วย ดังนั้นควร

แจ้งให้แพทยท์ราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดทีคุ่ณกําลังใช้ แม้แต่ยาที่ไม่ปรากฏในรายการนี้

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยเป็นหรือเคยมีอาการหัวใจวาย หัวใจล้มเหลว ความดันโลหิตตํ่า โรคตับ 
หรืออาการชัก

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับประทานเม็กซิเลทนี 
ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ใหแ้จ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ยาเม็กซิไทน์

คุณควรรู้ว่าเม็กซิลนีอาจทําใหคุ้ณเวียนหัวหรือมึนหัวได้ อย่าขับรถหรือใชเ้ครื่องจักรจนกว่าคุณจะรู้ว่ายานี้ส่งผลต่อคุณ
อย่างไร

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณใชผ้ลิตภัณฑ์ยาสูบ การสูบบุหรีอ่าจลดประสิทธิภาพของยานี้

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มทีม่ีคาเฟอีนในขณะที่ทานยานี้

แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณเป็นมังสวิรัตหิรือถ้าคุณมักจะกินผลไม้รสเปรี้ยว แครนเบอรร์ี่ ผัก เนื้อสัตว์ หรือ
ผลิตภัณฑ์จากนมเป็นจํานวนมาก หากคุณไมร่ับประทานอาหารเหล่านี้เป็นประจํา ใหด้ําเนินการต่อ
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อาหารปกตขิองคุณ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

เม็กซิเลทนีอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไมห่ายไป:

คลื่นไส้

อาเจียน

อิจฉาริษยา

ความอยากอาหารเปลี่ยนไป

มึนหัวหรือเวียนศีรษะ

การสั่นของส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายทีค่วบคุมไม่ได้

สูญเสียการประสานงาน

ชาหรือรู้สึกเสียวซ่า

ปวดหัว

มองเห็นภาพซ้อน

ความกังวลใจ

พูดลําบาก

อาการบวมทีม่ือ เท้า ข้อเท้า หรือขาท่อนล่าง

ผื่น

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

หัวใจเต้นผิดจังหวะ

อาการเจ็บหน้าอก

เหนื่อยมาก

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

ขาดพลังงาน

ปวดท้องด้านขวาบน

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607064.html 3/5



14/14/22, 15:56 น. เม็กซิลีน สมุนไพรยาและอาหารเสริม

เมกซเิลทีนอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะทีใ่ช้ยานี้

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกําจัดยานี้?

เก็บยานี้ไวใ้นภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นทีม่ากเกินไป (
ไม่ใช่ในห้องนํ้า)

ควรกําจัดยาทีไ่ม่จําเป็นด้วยวิธพีิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทิ้งยานี้
ลงในชักโครก วิธทีี่ดทีี่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใชโ้ปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิล
ในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซตก์ารกําจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (http://
goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิเ์ข้าถึงโปรแกรมรับคืน

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาหแ์ละยาหยอดตา 
ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไมท่นต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล็อคฝาครอบ
นิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในสถานที่ปลอดภัยทันที โดยให้อยู่ในตําแหน่งที่ลอยขึ้นและพ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ทีh่ttps://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก หรือ
ตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

อาการของยาเกินขนาดอาจรวมถึง:
อาการง่วงนอน

ความสับสน

คลื่นไส้

เป็นลม

อาการวิงเวียนศีรษะ

ชาหรือรู้สึกเสียวซ่า

หัวใจเต้นช้า เร็ว หรือเต้นผิดปกติ

อาการโคม่า

เสียชีวิตกะทันหัน

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบ
การตอบสนองของร่างกายคุณต่อเมกซิเลทีน
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14/14/22, 15:56 น. เม็กซิลีน สมุนไพรยาและอาหารเสริม

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่จําหน่ายหน้าเคาน์เตอร)์ 
ทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัว
ไปด้วยทุกครั้งทีไ่ปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญทีพ่กติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญ
เช่นกัน

ชื่อแรนด์

เม็กซิทิล®¶

¶ -สินค้าแบรนดน์ี้ไม่มีวางจําหน่ายแล้ว อาจมทีางเลือกทั่วไป

แก้ไขล่าสุด - 15/08/2016

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ

AHFS®ข้อมูลยาของผูป้่วย™ ©ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West 
Highway, Suite 900, เบเทสดา, แมริแลนด์ สงวนลิขสิทธิ์. ทําซํ้า

สําหรับการใชง้านเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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