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Cabergoline
ออกเสียงว่า (ka ber 'goe leen)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Cabergoline ใชร้ักษาภาวะโปรแลคตินในเลือดสูง (prolactin ในระดับสูง ซึ่งเป็นสารธรรมชาติทีช่่วยให้ผู้หญิงทีใ่หน้มบุตรผลิต
นํ้านมได้ แต่อาจทําให้เกิดอาการต่างๆ เช่น ภาวะมบีุตรยาก ปัญหาทางเพศ และการสูญเสียกระดูกในผู้หญิงที่ไม่ได้ใหน้มบุตรหรือ
ผู้ชาย) Cabergoline อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าตัวรับโดปามีน agonists มันทํางานโดยการลดปริมาณของโปรแลคตินในร่างกาย

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Cabergoline มาเป็นแท็บเล็ตทีร่ับประทานทางปาก มักจะมีหรือไม่มีอาหารสองครั้งต่อสัปดาห์ ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยา
อย่างระมัดระวัง และขอให้แพทยห์รือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้ cabergoline ตามคําแนะนํา อย่ากินมากหรือ
น้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

แพทย์ของคุณอาจเริ่มให้คุณทานคาเบอรโ์กลีนขนาดตํ่าและค่อยๆ เพิ่มขนาดยาของคุณ ไม่บ่อยกว่าหนึ่งครั้งในทุก 4 สัปดาห์

อย่าหยุดทานคาร์โกลนิโดยไมไ่ด้ปรึกษาแพทย์ แพทยข์องคุณอาจจะค่อยๆ ลดขนาดยาลง

ใชส้ําหรับยานี้

บางครั้งกใ็ช้ Cabergoline เพื่อรักษาโรคพาร์กินสัน (ความผิดปกตขิองระบบประสาทที่ทําใหเ้กิดปัญหากับการเคลื่อนไหว การ
ควบคุมกล้ามเนื้อ และการทรงตัว) พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใชย้านี้สําหรับสภาพของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานคาเบอร์โกลีน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรของคุณทราบ หากคุณแพย้า cabergoline ยา ergot เช่น bromocriptine (Parlodel); 
dihydroergotamine (DHE 45, Migranal), ergoloid mesylates (Hydergine), ergotamine (ใน Cafergot ใน 
Ergomar), methylergonovine (Methergine), methysergide (Sansert) และ pergolide (Permax); ยาอื่น ๆ 
หรือส่วนผสมใด ๆ ในแท็บเล็ต cabergoline สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม
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แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพ
รอื่นๆ ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ยาแก้แพ;้ ยา ergot เช่น dihydroergotamine (DHE 45, 
Migranal), ergotamine (ใน Cafergot ใน Ergomar) และ methylergonovine (Methergine); ฮาโลเพอริดอล 
(Haldol); levodopa (ใน Parcopa, Sinemet และ Stalevo); ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง โรคจิตเภท หรือคลื่นไส้ 
metoclopramide (Reglan); หรือไทโอทิซีน (นาเวน) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่าง
ระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณใชห้รือเคยใช้ยาข้างถนน และถ้าคุณมีหรือเคยเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือมอีา
การใดๆ ที่ทําให้ปอด หัวใจ หรือช่องท้องหนาขึ้นหรือเกิดแผลเป็น แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคลิ้น
หัวใจ แพทย์ของคุณจะตรวจคุณและจะสั่งการทดสอบเพื่อดูว่าลิ้นหัวใจของคุณแข็งแรงหรือไม่ แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่า
อย่าทานยา Cabergoline หากคุณมีอาการของโรคลิ้นหัวใจหรืออาการเหล่านี้

แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคตับมาก่อน

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ หากคุณตั้งครรภข์ณะรับประทานคาร์โกลิน ให้โทรเรียกแพทย์ของ
คุณ

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังให้นมบุตรหรือวางแผนทีจ่ะใหน้มลูก Cabergoline อาจชะลอหรือหยุด
การผลิตนํ้านมแม่

คุณควรรู้ว่า cabergoline อาจทําใหเ้กิดอาการวิงเวียนศีรษะ มึนงง และเป็นลมเมื่อคุณลุกขึ้นจากท่านอนเร็วเกินไป นี่เป็น
เรื่องปกตมิากขึ้นเมื่อคุณเริ่มใช้ cabergoline เป็นครั้งแรก เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ลุกจากเตียงช้าๆ วางเท้าบนพื้นสักสอง
สามนาทกี่อนลุกขึ้นยืน

คุณควรรู้ว่าบางคนที่รักษาด้วย cabergoline ไดพ้ัฒนาปัญหาการเล่นการพนัน หรือมีแรงกระตุ้นหรือพฤติกรรมทีรุ่นแรงอื่นๆ 
ที่บังคับหรือผิดปกติสําหรับพวกเขา เช่น ความต้องการหรือพฤติกรรมทางเพศที่เพิ่มขึ้น มีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะบอกไดว้่าผู้คน
เหล่านี้พัฒนาปัญหาเหล่านี้เพราะใชย้าหรือด้วยเหตุผลอื่น โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีความต้องการทีจ่ะเล่นการพนันที่
ยากต่อการควบคุม คุณมีความกระตือรือร้นอย่างมาก หรือคุณไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของคุณได้ บอกสมาชิกใน
ครอบครัวของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงนี้ เพื่อให้พวกเขาสามารถโทรหาแพทย์ได้ แม้ว่าคุณจะไม่ทราบว่าการพนันของคุณหรือสิ่ง
กระตุ้นที่รุนแรงอื่นๆ หรือพฤติกรรมทีผ่ิดปกติไดก้ลายเป็นปัญหาแล้ว

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Cabergoline อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

คลื่นไส้

อาเจียน

อิจฉาริษยา
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ท้องผูก

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

อาการวิงเวียนศีรษะ

เจ็บหน้าอก

ปวดประจําเดือน

แสบร้อน ชา หรือรู้สึกเสียวซ่าที่แขน มือ ขา หรือเท้า

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือขอความ
ช่วยเหลือทางการแพทยฉ์ุกเฉิน:

หายใจถี่

หายใจลําบากเมื่อนอนราบ

ไอ

อาการเจ็บหน้าอก

อาการบวมทีม่ือ เท้า ข้อเท้า หรือขาท่อนล่าง

ปัสสาวะลดลง

ปวดหลัง ข้าง หรือขาหนีบ

ก้อนหรือปวดบริเวณท้อง

การมองเห็นผิดปกติ

Cabergoline อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะทีใ่ช้ยานี้

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?

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 ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาหแ์ละยาหยอด
ตา ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ดื้อต่อเด็กและ
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เด็กเล็กสามารถเปิดได้อย่างง่ายดาย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ใหล้็อคฝาครอบนิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัย
ทันที - อันที่อยู่สูงและใหพ้้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://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
ตื่นขึ้นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
อาการคัดจมูก

เป็นลม

ภาพหลอน (เห็นสิ่งต่าง ๆ หรือได้ยินเสียงที่ไม่มอียู่)

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารและการทดสอบอื่น ๆ 
เพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อ cabergoline

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

Dostinex®¶

¶ -สินค้าแบรนดน์ี้ไม่มีวางจําหน่ายแล้ว อาจมทีางเลือกทั่วไป

แก้ไขล่าสุด - 02/15/2017

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

สําหรับใชใ้นเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP
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http://www.upandaway.org/
https://www.poisonhelp.org/help
https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html


14/14/22, 15:25 น. Cabergoline สมุนไพรยาและอาหารเสริม

หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

