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hy เป็นยานี้กําหนด?

Demeclocycline ใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อที่เกิดจากแบคทีเรียรวมทั้งโรคปอดบวมและการติดเชื้อทางเดินหายใจอื่น ๆ ;; การติด
เชื้อบางอย่างของผิวหนัง ตา ระบบนํ้าเหลือง ลําไส้ ระบบสืบพันธุแ์ละทางเดินปัสสาวะ และการติดเชื้ออื่นๆ ที่แพรก่ระจายโดยเห็บ เหา 
ไร และสัตว์ที่ติดเชื้อ นอกจากนี้ยังใช้ร่วมกับยารักษาสิวอื่นๆ Demeclocycline ยังใช้รักษากาฬโรคและทิวลาเรเมีย (การติดเชื้อร้าย
แรงที่อาจแพร่กระจายโดยเจตนาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการโจมตีด้วย bioterror) นอกจากนีย้ังสามารถใช้ Demeclocycline ในผู้
ป่วยที่ไม่สามารถรักษาด้วย penicillin เพื่อรักษาอาหารเป็นพิษและโรคแอนแทรกซ์บางชนิด (การติดเชื้อที่ร้ายแรงมากที่อาจแพร่
กระจายโดยเจตนาเป็นส่วนหนึ่งของการโจมตี bioterror) Demeclocycline อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่า tetracycline ยาปฏิชีวนะ 
ทํางานโดยป้องกันการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของแบคทีเรีย

ยาปฏิชีวนะ เช่น เดเมโคลไซคลินใช้ไม่ได้กับโรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ หรือการติดเชื้อไวรัสอื่นๆ การใชย้าปฏิชีวนะเมื่อไม่จําเป็นจะเพิ่มความ
เสี่ยงที่จะติดเชื้อในภายหลังซึ่งขัดต่อการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Demeclocycline มาในรูปแบบแท็บเล็ตที่จะรับประทานทางปาก โดยปกตจิะใช้เวลาสองหรือสี่ครั้งต่อวัน ดื่มนํ้าหนึ่งแก้วเต็มใน
แต่ละครั้ง ทานเดเมโคลไซคลินในขณะท้องว่างอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนหรือ 2 ชั่วโมงหลังอาหาร อย่ารับประทานเดเมโคลไซคลินร่ว
มกับอาหาร โดยเฉพาะผลิตภัณฑจ์ากนม เช่น นม โยเกิร์ต ชีส และไอศกรีม ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอ
ให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้ดีเมโคลไซคลินตามทีก่ําหนด อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่
แพทย์ของคุณกําหนด

ใชส้ําหรับยานี้

บางครั้งใช้ Demeclocycline เพื่อรักษาอาการของฮอร์โมน antidiuretic ทีไ่ม่เหมาะสม (SIADH; ภาวะทีร่่างกายผลิตสาร
ธรรมชาติบางอย่างที่ทําใหร้่างกายเก็บนํ้าไว้มากเกินไป) พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใชย้านี้สําหรับสภาพ
ของคุณ

ยานี้บางครั้งมีกําหนดสําหรับการใช้งานอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?
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ก่อนรับประทานดเีมโคลไซคลิน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาดีเมโคลไซคลิน เตตราไซคลิน มิโนไซคลิน ด็อกซีไซคลิน ยาอื่นๆ หรือส่วน
ผสมใดๆ ในยาเม็ดดเีมโคลไซคลิน สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และทีไ่ม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาต้านการแข็งตัวของเลือด ('ยาละลายเลือด') เช่น วาร์ฟาริน (คู
มาดิน, แจนโทเวน) และเพนซิิลลิน แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้าง
เคียง

ยาลดกรดที่มีแมกนีเซียม อะลูมิเนียม หรือแคลเซียม อาหารเสริมแคลเซียม ผลิตภัณฑจ์ากธาตุเหล็ก และยาระบายที่มี
แมกนีเซียมจะรบกวนการทํางานของยาดีเมโคลไซคลิน ซึ่งทําให้ประสิทธิภาพลดลง รับประทานเดเมโคลไซคลิน 2 ชั่วโมงก่อน
หรือหลัง 6 ชั่วโมงหลังยาลดกรด อาหารเสริมแคลเซียม และยาระบายทีม่ีแมกนีเซียม ใช้ demeclocycline 2 ชั่วโมงก่อนหรือ 
4 ชั่วโมงหลังการเตรียมธาตุเหล็กและผลิตภัณฑ์วิตามินที่มีธาตุเหล็ก

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคลูปัส (ภาวะทีร่ะบบภูมิคุ้มกันโจมตีเนื้อเยื่อและอวัยวะ
จํานวนมาก รวมถึงผิวหนัง ข้อต่อ เลือด และไต) หรือโรคไตหรือตับ

คุณควรรู้ว่าเดเมโคลไซคลนิอาจลดประสิทธิภาพของฮอร์โมนคุมกําเนิด (ยาคุมกําเนิด แผ่นแปะ แหวน หรือยาฉีด) พูดคุยกับ
แพทย์ของคุณเกี่ยวกับการใชรู้ปแบบการคุมกําเนิดแบบอื่น

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณกําลังตั้งครรภ์ขณะรับประทานดีเม
โคลไซคลิน ใหโ้ทรเรียกแพทยข์องคุณทันที Demeclocycline สามารถทําร้ายทารกในครรภ์ได้

วางแผนที่จะหลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดโดยไมจ่ําเป็นหรือเป็นเวลานาน และสวมชุดป้องกัน แว่นกันแดด และครีม
กันแดด Demeclocycline อาจทําให้ผิวของคุณไวต่อแสงแดด บอกแพทย์ทันทหีากคุณถูกแดดเผา

คุณควรรู้ว่าเมื่อใชด้ีเมโคลไซคลินในระหว่างตั้งครรภห์รือในทารกหรือเด็กอายุไม่เกิน 8 ปี อาจทําใหฟ้ันกลายเป็นคราบถาวรได้ 
ไม่ควรใช้ Demeclocycline ในเด็กอายุตํ่ากว่า 8 ปี เว้นแต่แพทย์จะพิจารณาว่าจําเป็นต้องใช้

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Demeclocycline อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่
หายไป:

ท้องเสีย

คลื่นไส้

อาเจียน
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การเปลี่ยนแปลงของสีผิวหรือปาก

ระคายเคืองคอ

กระหายนํ้ามาก

ปัสสาวะบ่อย

ความอ่อนแอ

การอักเสบของปลายองคชาต

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

ปวดหัว

ตาพร่ามัว มองเห็นซ้อน หรือสูญเสียการมองเห็น

อาการวิงเวียนศีรษะ

ก้องอยู่ในหู

ผื่น

ลมพิษ

ผิวลอกหรือพุพอง

หน้า คอ ลิ้น ปาก บวม บวม

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

ความสับสน

อาการบวมทีข่า ข้อเท้า หรือเท้า

ปัสสาวะน้อยลง

ปวดข้อ

อาการเจ็บหน้าอก

อุจจาระเป็นนํ้าหรือเป็นเลือด ปวดท้อง หรือมีไขร้ะหว่างการรักษา หรือนานถึงสองเดือนหรือมากกว่าหลังจากหยุดการรักษา

การกลับมาของไข้ เจ็บคอ หนาวสั่น หรือสัญญาณอื่นๆ ของการติดเชื้อ

Demeclocycline อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่ใชย้านี้

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณไ์ม่พึง
ประสงคจ์าก MedWatch ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) หรือทางโทรศัพท์ 
(1-800-332-1088)

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกําจัดยานี้?

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682103.html 3/5

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch


15/4/22, 11:43 น. เดเมโคลไซคลิน สมุนไพรยาและอาหารเสริม

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 และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัยทันที - อันทีอ่ยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://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

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบ
การตอบสนองของคุณต่อเดเมโคลไซคลิน

ก่อนทําการทดสอบในห้องปฏิบัติการ แจ้งแพทยแ์ละเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัตกิารว่าคุณกําลังใช้ยาดีเมโคลไซคลิน

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ใบสั่งยาของคุณอาจไม่สามารถเติมเงินได้ หากคุณยังคงมีอาการติดเชื้อหลังจากใชย้าดีเมโคลไซคลิน
เสร็จแล้ว ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณ

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

ชื่อแรนด์

ดีโคลมัยซิน®¶

¶ -สินค้าแบรนดน์ี้ไม่มีวางจําหน่ายแล้ว อาจมทีางเลือกทั่วไป

แก้ไขล่าสุด - 15/08/2017
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http://goo.gl/c4Rm4p
http://www.upandaway.org/
https://www.poisonhelp.org/help


15/4/22, 11:43 น. เดเมโคลไซคลิน สมุนไพรยาและอาหารเสริม

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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