
บ้าน →ยา สมุนไพรและอาหารเสริม → ดิจอกซิน

URL ของหน้านี้: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682301.html

ดจิอกซิน
ออกเสียงว่า (di jox' ใน)

hy เป็นยานี้กําหนด?

ดิจอกซินใชร้ักษาภาวะหัวใจล้มเหลวและจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติ (ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ) ช่วยให้หัวใจทํางานได้ดีขึ้น
และช่วยควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

ดิจอกซินมาในรูปแบบยาเม็ด แคปซูล หรือยาอายุวัฒนะสําหรับเด็ก (ของเหลว) ที่รับประทานทางปาก มักใช้ดิจอกซินวันละครั้ง 
ยาอายุวัฒนะสําหรับเด็กมาพร้อมกับหลอดหยดที่มีเครื่องหมายพิเศษสําหรับวัดขนาดยา หากคุณมีปัญหา ให้ถามเภสัชกรเพื่อ
แสดงวิธใีช้ เป็นสิ่งสําคัญทีคุ่ณต้องใช้ดิจอกซินยี่ห้อเดียวกันเสมอ ดิจอกซินยี่ห้อต่างๆ มีปริมาณยาออกฤทธิต์่างกัน และ
จําเป็นต้องเปลี่ยนขนาดยา

ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้ดิจอก
ซินตรงตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

ดิจอกซินช่วยควบคุมอาการของคุณแต่ไม่สามารถรักษาได้ ทานดิจอกซินต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานดจิอกซนิ
โดยไมไ่ด้ปรึกษาแพทย์

ใช้สําหรับยานี้

ดิจอกซินยังใชร้ักษาอาการปวดหัวใจ (โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ) และอาจใช้หลังจากหัวใจวาย พูดคุยกับแพทย์ของคุณ
เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เป็นไปได้ของการใช้ยานี้สําหรับสภาพของคุณ

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่นได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัตติาม?

ก่อนรับประทานดจิอกซิน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพด้ิจอกซิน ดิจอกซิน หรือยาอื่นๆ

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังใชย้าที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาลด
กรด ยาปฏิชีวนะ แคลเซียม คอร์ติโคสเตียรอยด์ ยาขับปัสสาวะ ('ยาเม็ดนํ้า') ยาอื่นๆ สําหรับโรคหัวใจ ยาไทรอยด์ และ
วิตามิน
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แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยมีหรือเคยมีปัญหาเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคมะเร็ง หรือ
โรคไต

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังให้นมบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับประทานดิจอกซิน 
ให้ติดต่อแพทยข์องคุณ

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงและประโยชน์ของการใช้ยานี้ หากคุณอายุ 65 ปีขึ้นไป ผู้สูงอายุมักจะได้รับ 
digoxin ในขนาดตํ่า เนื่องจากปริมาณที่สูงอาจทําให้เกิดผลข้างเคียงที่ร้ายแรง

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ยาดิจอกซิน

คุณควรรู้ว่ายานี้อาจทําให้คุณง่วงได้ อย่าขับรถหรือใช้เครื่องจักรจนกว่าคุณจะรูว้่ายานี้ส่งผลต่อคุณอย่างไร

จําไว้ว่าแอลกอฮอลส์ามารถเพิ่มความง่วงที่เกิดจากยานี้ได้

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

แพทย์ของคุณอาจแนะนําอาหารโซเดียมตํ่า (เกลือตํ่า) และอาหารเสริมโพแทสเซียม สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์สําหรับ
รายการอาหารที่มีโซเดียมตํ่าและมีโพแทสเซียมสูง ปฏิบัติตามทุกทิศทางของอาหารอย่างระมัดระวัง

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันทีที่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตาม
ตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

ดิจอกซินอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

อาการวิงเวียนศีรษะหรือมึนหัว

อาการง่วงนอน

การเปลี่ยนแปลงการมองเห็น (เบลอหรือเหลือง)

ผื่น

หัวใจเต้นผิดจังหวะ

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

ท้องเสีย

อาเจียน

ท้องเสีย

เบื่ออาหาร
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บวมที่เท้าหรือมือ

นํ้าหนักขึ้นผิดปกติ

หายใจลําบาก

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]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก 
หรือตื่นขึ้นไม่ได้ ใหโ้ทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทยแ์ละห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะต้องพิจารณาการตอบสนองต่อดิจอกซินของคุณ 
คุณอาจมีการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) และการตรวจเลือดเป็นระยะ และอาจจําเป็นต้องปรับขนาดยาของคุณ แพทย์ของ
คุณอาจขอให้คุณตรวจชีพจร (อัตราการเต้นของหัวใจ) สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อสอนวิธีวัดชีพจรของคุณ 
หากชีพจรของคุณเร็วหรือช้ากว่าทีค่วรจะเป็น ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณ

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา
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เป็นสิ่งสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายชื่อยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์) 
ทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัว
ไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญที่พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็น
ข้อมูลสําคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

คาร์ดอกซิน®

Digitek®

Lanoxicaps®

ลานอกซิน®
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