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Midodrine
ออกเสียงว่า (mye 'doe dreen)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

Midodrine อาจทําให้เกิดความดันโลหิตสูงหงาย (ความดันโลหิตสูงที่เกิดขึ้นเมื่อนอนหงาย) ยานีค้วรใช้เฉพาะกับผู้ที่มี
ความดันโลหิตตํ่าจํากัดความสามารถในการทํากิจกรรมประจําวันอย่างรุนแรง และผู้ทีไ่ม่สามารถรักษาด้วยวิธีอื่นได้สําเร็จ 
แจ้งใหแ้พทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคความดันโลหิตสูง แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณ
หากคุณกําลังใช้ไดไฮโดรเออร์โกตามีน (DHE, Migranal) แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณด้วยว่าคุณกําลังใช้ยาที่ต้อง
สั่งโดยแพทยแ์ละยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทยอ์ื่นๆ อย่างไร รวมถึงอีเฟดรีน ฟนีิลเลฟริน ฟีนิลโพรพาโนลามีน และซูโดอเีฟด
รีน ผลิตภัณฑท์ี่ไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์จํานวนมากมียาเหล่านี้ (เช่น ยาลดนํ้าหนักและยาแก้ไอและหวัด) ดังนั้นโปรดตรวจ
สอบฉลากอย่างระมัดระวัง หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ หยุดทานยามิโดดรีนและโทรเรียกแพทย์ของคุณทันท:ี 
ตระหนักถึงการเต้นของหัวใจ, ทุบในหู, ปวดหัวหรือมองเห็นภาพซ้อน หลังจากเริ่มการรักษา แพทย์ของคุณอาจบอกให้
คุณใช้ยา midodrine ต่อไปกต็่อเมื่อคุณมีอาการดีขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความรู้สึกของ
คุณขณะทานยานี้

เก็บนัดหมายทั้งหมดกับแพทยข์องคุณ คุณควรตรวจความดันโลหิตในท่ายืนและนอนราบก่อนเริ่มการรักษาและ
สมํ่าเสมอในขณะที่ทานยา midodrine

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใชย้า midodrine

hy เป็นยานี้กําหนด?

Midodrine ใช้ในการรักษาความดันเลือดตํ่ามีพยาธิสภาพ Midodrine อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าตัวเร่งปฏิกิริยา alpha-
adrenergic มันทํางานโดยทําใหห้ลอดเลือดกระชับซึ่งจะเป็นการเพิ่มความดันโลหิต

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Midodrine มาเป็นแท็บเล็ตที่ต้องใช้ทางปาก โดยปกติจะใช้เวลาสามครั้งต่อวันในช่วงเวลากลางวัน (เช่นตอนเช้า, เที่ยงวัน
และตอนบ่าย [ก่อน 18.00 น.]) โดยเว้นระยะอย่างน้อย 3 ชั่วโมง
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ห่างกัน. รับประทานยา midodrine ครั้งสุดท้ายก่อนอาหารเย็นและอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนนอน รับประทานยา midodrine 
ในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วน
หนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ รับประทาน midodrine ตรงตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

ทานยา midodrine ในเวลากลางวันเมื่อคุณต้องการเป็นคนตัวตรง หลีกเลี่ยงการทานยาเมื่อคุณจะนอนราบเป็นเวลานาน 
พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับวิธีการวางตําแหน่งตัวเองเมื่อคุณนอนราบ แพทย์ของคุณอาจบอกให้คุณยกหัวเตียงขึ้น
เมื่อพักผ่อนหรือนอนหลับ

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานยามิโดดรีน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพย้ามิโดดรีน ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดมิโดดรีน สอบถามเภสัชกร
ของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และ
ผลิตภัณฑส์มุนไพรอื่นๆ ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงยาที่ระบไุว้ในส่วนคําเตือนที่สําคัญและสิ่งต่อไปนี้: 
alpha blockers เช่น doxazosin (Cardura), prazosin (Minipress) และ terazosin; ตัวบล็อกเบต้าเช่น 
acebutolol (Sectral), atenolol (Tenormin ใน Tenoretic), betaxolol, bisoprolol (Zebeta ใน Ziac), 
carvedilol (Coreg), labetalol (Trandate), metoprolol (Lopressor, Toprol XL), nadolol (Corgard, in 
Corzide), pindolol, propranolol (Inderal, InnoPran XL), sotalol (Betapace, Betapace AF, Sorine) และ 
timolol; ดจิอกซิน (ลานอกซิน); ฟลูโดคอร์ติโซน; และยารักษาโรคทางจิต

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมีปัญหาในการปัสสาวะ, pheochromocytoma (เนื้องอกในต่อมเล็กๆ 
ใกล้ไต), hyperthyroidism (ภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อต่อมไทรอยด์ผลิตฮอร์โมนไทรอยด์มากเกินไป) หรือโรคหัวใจหรือไต 
แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานยามิโดดรีน

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคเบาหวาน ปัญหาการมองเห็น หรือโรคตับ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังให้นมบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับประทานยามิโด
ดรีน ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ยามิโดดรีน

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ใหท้านอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทยจ์ะแจ้งใหคุ้ณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ใหก้ินยาที่ลืมไปทันทีที่นึกได้ ให้กินยาทีล่ืมไปอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนเข้านอน อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ให้
ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด
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ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

Midodrine อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไม่หายไป:

ชาและรู้สึกเสียวซ่า

อาการคันหนังศีรษะ

ขนลุก

หนาวสั่น

ปัสสาวะบ่อย

ต้องรีบปัสสาวะ

ปัสสาวะลําบาก

ผื่น

อาการปวดท้อง

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านี้หรือตามที่ระบุไว้ในส่วนคําเตือนที่สําคัญ 
ให้หยุดใช้ยา midodrine และโทรเรียกแพทยข์องคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

หัวใจเต้นช้า

อาการวิงเวียนศีรษะ

เป็นลม

Midodrine อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะที่ใช้ยานี้

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 เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและห่างจากแสง ความร้อนและความชื้นส่วน
เกิน (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
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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 
หรือตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันทีที่ 911

อาการของการใชย้าเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
การรับรู้ถึงการเต้นของหัวใจของคุณ

ทุบในหูของคุณ

ปวดหัว

มองเห็นภาพซ้อน

ขนลุก

ความรู้สึกเย็นชา

ปัสสาวะลําบาก

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างเพื่อตรวจ
สอบการตอบสนองของร่างกายต่อ midodrine

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

Orvaten®¶

Proamatine®¶

¶ -สินค้าแบรนด์นี้ไม่มีวางจําหน่ายแล้ว อาจมีทางเลือกทั่วไป

แก้ไขล่าสุด - 02/15/2021
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15/4/22, 11:55 น. Midodrine สมุนไพรยาและอาหารเสริม

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ

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

สําหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษยข์องสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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