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hy เป็นยานี้กําหนด?

Pramipexole ใช้เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษาอาการของโรคพาร์กินสัน (PD; ความผิดปกติของระบบ
ประสาทที่ทําให้เกิดปัญหาในการเคลื่อนไหว การควบคุมกล้ามเนื้อ และการทรงตัว) รวมถึงการสั่นของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
ความฝืด การเคลื่อนไหวช้า และปัญหาความสมดุล Pramipexole ยังใช้ในการรักษาโรคขาอยู่ไม่สุข (RLS; ภาวะที่ทําให้รู้สึกไม่
สบายที่ขาและกระตุ้นให้ขยับขาอย่างแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืนและเมื่อนั่งหรือนอนราบ) Pramipexole อยู่ใน
กลุ่มยาที่เรียกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาโดปามีน มันทํางานโดยทําหน้าทีแ่ทนโดปามีน ซึ่งเป็นสารธรรมชาตใินสมองที่จําเป็นในการ
ควบคุมการเคลื่อนไหว

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Pramipexole มาในรูปแบบแท็บเล็ตและแท็บเล็ตที่ออกฤทธิ์นาน (ออกฤทธิน์าน) เพื่อใช้ทางปาก เมื่อใช้ pramiprexole ใน
การรักษาโรคพาร์กินสัน มักใช้ยาเม็ดปกติ 3 ครั้งต่อวัน และยาเม็ดขยายเวลามักจะรับประทานวันละครั้ง เมื่อใช้ 
pramiprexole ในการรักษาโรคขาอยู่ไม่สุข มักใช้ยาเม็ดปกตวิันละครั้ง 2 ถึง 3 ชั่วโมงก่อนนอน ยาเม็ดขยายการปลดปล่อย 
Pramipexole ไม่ได้ใช้ในการรักษาโรคขาอยู่ไม่สุข อาจรับประทาน Pramipexole โดยมีหรือไม่มีอาหารก็ได้ แต่การรับ
ประทาน Pramipexole ร่วมกับอาหารอาจช่วยป้องกันอาการคลื่นไส้ทีอ่าจเกิดจากยาได้ ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่าง
ระมัดระวังและขอให้แพทยห์รือเภสัชกรอธิบายส่วนใด ๆ ที่คุณไม่เข้าใจ ใช้ pramipexole ตรงตามทีก่ํากับไว้

กลืนเม็ดยาแบบขยายออกทั้งหมด อย่าแยกเคี้ยวหรือบดขยี้

แพทย์ของคุณจะเริ่มให้คุณกินยา pramipexole ในขนาดตํ่าและค่อยๆ เพิ่มขนาดยาของคุณ แพทย์ของคุณอาจจะไมเ่พิ่ม
ขนาดยาบ่อยกว่าหนึ่งครั้งทุกๆ 4 ถึง 7 วัน อาจใช้เวลาหลายสัปดาห์ก่อนที่คุณจะได้รับยาทีเ่หมาะกับคุณ

หากคุณกําลังใช้ pramipexole เพื่อรักษาโรคขาอยู่ไม่สุข คุณควรรูว้่าในขณะที่การรักษาของคุณดําเนินต่อไป อาการของ
คุณอาจแย่ลง อาจเริ่มเร็วขึ้นในตอนเย็นหรือตอนบ่าย หรืออาจเกิดขึ้นในตอนเช้า โทรเรียกแพทย์ของคุณหากอาการของคุณ
แยล่งหรือถ้าพวกเขาเริ่มเกิดขึ้นในเวลาทีแ่ตกต่างจากในอดีต
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Pramipexole ควบคุมอาการของโรคพารก์ินสันและโรคขาอยู่ไม่สุข แต่ไม่สามารถรักษาอาการเหล่านี้ได้ ทาน pramipexole 
ต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานเพรามิเพ็กซ์โซลโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ หากคุณกําลังใช้ pramipexole เพื่อรักษาโรค
พาร์กินสัน และหยุดใช้ยาโดยกะทันหัน คุณอาจมีไข้ สับสน กล้ามเนื้อตึง ขาดความสนใจหรือกังวลต่อกิจกรรมตามปกติหรือสิ่ง
ทีคุ่ณมักจะสนใจ วิตกกังวล ซึมเศร้า เหนื่อยล้า นอนหลับยากหรือหลับ เหงื่อออกหรือเจ็บปวด หากคุณกําลังใช้ 
pramipexole เพื่อรักษาโรคขาอยู่ไม่สุข และหยุดใช้ยาทันที อาการของคุณอาจแย่ลงกว่าที่เคยเป็นก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ยานี้ 
แพทย์ของคุณอาจจะค่อยๆ ลดขนาดยาลง

หากคุณหยุดใช้ pramipexole ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม อย่าเริ่มใช้ยาอีกครั้งโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ แพทย์ของคุณอาจ
ต้องการเพิ่มขนาดยาของคุณอีกครั้งทลีะน้อย

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้บางครั้งมีกําหนดสําหรับการใช้งานอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทาน pramipexole

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพย้าเพรามิเพ็กซ์โซลหรือยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดปรามเิพ็กโซลหรือ
ยาเม็ดขยายเวลา สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อดูรายการส่วนผสมทีไ่ม่ใช้งาน

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังรับประทานหรือวางแผนที่จะใช้หรือวางแผนที่จะใช้หรือวางแผนที่จะรับประทาน
ยาตามใบสั่งแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ยาแก้แพ้; ไซเมทิดนี (Tagamet); ยารักษาโรค
ภูมิแพ้ โรคจิตเภท และคลื่นไส้ metoclopramide (Reglan); ยากล่อมประสาท; ยานอนหลับ; และยากล่อมประสาท 
แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยเป็นหรือเคยมีอาการป่วยทางจิต ปัญหาในการควบคุมการเคลื่อนไหว
ของกล้ามเนื้อ ความผิดปกตขิองการนอนหลับนอกเหนือจากโรคขาอยู่ไม่สุข เวียนศีรษะ เป็นลม ความดันโลหิตตํ่า หรือ
โรคไต

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังให้นมบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะใช้ pramipexole 
ให้ติดต่อแพทยข์องคุณ

คุณควรรู้ว่า pramipexole อาจทําใหคุ้ณง่วงหรืออาจทําให้คุณเผลอหลับไประหว่างทํากิจกรรมประจําวันตามปกติ คุณ
อาจไม่รู้สึกง่วงก่อนทีจ่ะผล็อยหลับไป ห้ามขับรถหรือใช้เครื่องจักรในช่วงเริ่มต้นของการรักษา จนกว่าคุณจะรู้ว่ายา 
pramipexole จะส่งผลต่อคุณอย่างไร หากจู่ๆ คุณผล็อยหลับไปขณะกําลังทําอะไรบางอย่าง เช่น ดูโทรทัศนห์รือนั่งในรถ 
หรือหากคุณง่วงมาก ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณ ห้ามขับหรือใช้เครื่องจักรจนกว่าคุณจะพูดคุยกับแพทย์

คุณควรรู้ว่าแอลกอฮอล์สามารถเพิ่มความง่วงที่เกิดจากยานีไ้ด้ บอกแพทย์หากคุณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจํา

คุณควรรู้ว่า pramipexole อาจทําใหเ้กิดอาการวิงเวียนศีรษะ มึนงง คลื่นไส้ เป็นลม หรือเหงื่อออกเมื่อคุณลุกขึ้นจากท่า
นั่งหรือนอนเร็วเกินไป นี่เป็นเรื่องปกติมากขึ้นเมื่อคุณ
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เริ่มใช้ pramipexole ก่อนหรือเมื่อเพิ่มขนาดยา เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ลุกจากเก้าอี้หรือเตียงช้าๆ วางเท้าบนพื้นสัก
ครูก่่อนลุกขึ้นยืน

คุณควรรู้ว่าบางคนที่ทานยาเช่น pramipexole เพื่อรักษาโรคพาร์กินสันหรือกลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุข มีปัญหาในการเล่น
การพนัน ความสนใจในการซื้อของหรือเซ็กส์เพิ่มขึ้น ปัญหาการกินมากเกินไป หรือความเร่งรีบหรือพฤติกรรมที่รุนแรงอื่นๆ 
ที่บังคับหรือผิดปกติสําหรับพวกเขา มีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะบอกได้ว่าประชาชนมีปัญหาเหล่านี้เพราะใช้ยาหรือด้วยเหตุผล
อื่น โทรหาแพทยห์ากคุณมีอาการกระตุ้นรุนแรงหรือมีปัญหาในการควบคุมพฤติกรรมเหล่านี้ บอกสมาชิกในครอบครัวของ
คุณเกี่ยวกับความเสี่ยงเหล่านี้เพื่อให้พวกเขาสามารถโทรหาแพทย์ได้แม้ว่าคุณจะไม่ทราบว่าพฤติกรรมของคุณกลายเป็น
ปัญหาก็ตาม

คุณควรรู้ว่าถ้าคุณกําลังทานยาเม็ดเสริม คุณอาจสังเกตเห็นบางสิ่งที่ดูเหมือนแท็บเลต็บวมหรือชิ้นแท็บเล็ตที่บวมใน
อุจจาระของคุณ หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพร้อมกับอาการของโรคพาร์กินสันที่เลวลง ให้โทรเรียก
แพทย์ของคุณ

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ใหท้านอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทยจ์ะแจ้งใหคุ้ณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

หากคุณกําลังใช้ยา pramipexole เป็นประจําเพื่อรักษาโรคพาร์กินสัน ให้ทานยาทีล่ืมไปทันททีี่นึกได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึง
เวลาสําหรับมื้อต่อไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการ
พลาด

หากคุณกําลังใช้ยาเม็ด pramipexole เป็นประจําเพื่อรักษาโรคขาอยู่ไม่สุข ให้ข้ามขนาดที่ไม่ได้รับ ทานยาปกติของคุณ 2 ถึง 
3 ชั่วโมงก่อนเข้านอนครั้งต่อไป อย่าเพิ่มขนาดยาครั้งต่อไปเป็นสองเท่าเพื่อชดเชยกับยาที่ไม่ได้รับ

หากคุณกําลังทานยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดออกฤทธิ์นานและคุณลืมทานยา ให้ทานยาที่ลืมไปทันททีี่นึกได้ อย่างไรก็ตาม หากผ่าน
ไปนานกว่า 12 ชั่วโมงนับตั้งแต่มื้อที่ลืมไป ให้ข้ามมื้อที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการให้ยาตามปกติ อย่าใช้ยาสองครั้ง
เพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

Pramipexole อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไม่หายไป:

คลื่นไส้

ความอ่อนแอ

อาการวิงเวียนศีรษะ

เสียสมดุลล้ม

นอนหลับยากหรือหลับยาก

จํายาก

ความฝันที่ผิดปกติ

อิจฉาริษยา
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a697029.html 3/6



15/4/22, 11:18 น. Pramipexole สมุนไพรยาและอาหารเสริม

ท้องผูก

ท้องเสีย

ปากแห้ง

ข้อบวม แข็ง หรือเจ็บปวด

ปวดหลัง แขนหรือขา

ปัสสาวะบ่อยหรือจําเป็นต้องปัสสาวะอย่างเร่งด่วน

ปัสสาวะลําบากหรือปวดเมื่อปัสสาวะ

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

ภาพหลอน (เห็นสิ่งของหรือได้ยินเสียงทีไ่ม่มีอยู่จริง) ความสับสน พฤติกรรมก้าวร้าว กระสับกระส่าย ความคิดผิดปกติ

การมองเห็นเปลี่ยนไป

การเคลื่อนไหวร่างกายทีผ่ิดปกติและการเคลื่อนไหวที่คุณไม่สามารถควบคุมได้

การเปลี่ยนแปลงวิธีนั่งหรือยืนที่คุณควบคุมไม่ได้ เช่น การงอคอไปข้างหน้า ก้มตัวไปข้างหน้าทีเ่อว หรือเอียงไปด้าน
ข้างเมื่อคุณนั่ง ยืน หรือเดิน

ปัสสาวะสีเข้ม สีแดง หรือสีโคล่า

ความอ่อนโยนของกล้ามเนื้อ

กล้ามเนื้อตึงหรือปวดเมื่อย

กล้ามเนื้ออ่อนแรง

Pramipexole อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่คุณกําลังใช้ยา
นี้

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) เก็บแท็บเล็ตปกตใิห้ห่างจากแสง

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาห์และยา
หยอดตา ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ทนต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้
ล็อคฝาครอบนิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัยทันที - อันที่อยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]
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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

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

อาการของการใชย้าเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
หัวใจเต้นเร็ว

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

เก็บนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์ของคุณ

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

มิราเพ็กซ์®

มิราเพ็กซ์®เอ่อ

แก้ไขล่าสุด - 02/15/2022

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
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หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษยข์องสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a697029.html 6/6

https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

	Untitled

