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ออกเสียงว่า (la koe' sa mide)

hy เป็นยานี้กําหนด?

การฉีด Lacosamide ใช้เพื่อควบคุมอาการชักบางส่วน (อาการชักทีเ่กี่ยวข้องกับสมองเพียงส่วนเดียว) ในผู้ใหญแ่ละเด็กอายุ 1 
เดือนขึ้นไปที่ไม่สามารถรับประทานยารับประทานได้ การฉีดลาโคซาไมด์ยังใช้ร่วมกับยาอื่นๆ เพื่อควบคุมอาการชักแบบโทนิค-คลลิอน
ทั่วไป (เดิมเรียกว่าอาการชักแบบแกรนด์มัล อาการชักที่เกี่ยวข้องกับทั้งร่างกาย) ในผู้ใหญแ่ละเด็กอายุ 4 ปีขึ้นไปที่ไม่สามารถรับ
ประทานยารับประทานได้ การฉีด Lacosamide อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่ายากันชัก มันทํางานโดยการลดกิจกรรมทางไฟฟ้าทีผ่ิดปกติ
ในสมอง

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

การฉีด Lacosamide มาเป็นสารละลาย (ของเหลว) ให้ทางหลอดเลือดดํา (เข้าเส้นเลือด) โดยปกติแล้วจะฉีดช้าๆ ในช่วง 30 ถึง 
60 นาทีในเด็กและผู้ใหญ่ หรือนานกว่า 15 นาทีในผู้ใหญ่หากจําเป็น โดยปกตแิล้วจะให้วันละสองครั้งในเด็กหรือผู้ใหญ่ หรือ 3 ครั้ง
ต่อวันสําหรับเด็กทีม่ีนํ้าหนัก 6 กก. (13 ปอนด์) หรือน้อยกว่า ตราบเท่าทีคุ่ณไม่สามารถทานยาเม็ดลาโคซาไมด์หรือสารละลายทาง
ปากทางปากได้

คุณอาจได้รับการฉีดลาโคซาไมดใ์นโรงพยาบาลหรืออาจใช้ยาทีบ่้าน หากคุณจะใชก้ารฉีดลาโคซาไมด์ทีบ่้าน ผู้ใหบ้ริการด้านสุขภาพ
ของคุณจะแสดงวิธีฉีดยาให้คุณทราบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจคําแนะนําเหล่านี้ และถามผู้ใหบ้ริการดูแลสุขภาพของคุณหาก
คุณมีคําถามใดๆ ถามผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณว่าต้องทําอย่างไรหากคุณมีปัญหาในการฉีดยาลาโคซาไมด์

แพทย์ของคุณอาจเริ่มให้คุณกินยาลาโคซาไมด์ในปริมาณตํ่าและค่อยๆ เพิ่มขนาดยาของคุณ ไม่บ่อยกว่าสัปดาหล์ะครั้ง

ลาโคซาไมด์อาจช่วยควบคุมอาการของคุณได้ แต่ไมส่ามารถรักษาให้หายขาดได้ อาจใช้เวลาสองสามสัปดาหห์รือนานกว่านั้นก่อนที่คุณ
จะรู้สึกถึงประโยชน์ของลาโคซาไมดอ์ย่างเต็มที่ ใชล้าโคซาไมด์ต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดใช้ลาโคซาไมด์โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ 
แม้ว่าคุณจะพบผลข้างเคียง เช่น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรืออารมณ์ทีผ่ิดปกติ หากคุณหยุดใช้ลาโคซาไมด์กะทันหัน อาการชัก
ของคุณอาจเกิดขึ้นบ่อยขึ้น แพทย์ของคุณอาจจะค่อยๆ ลดขนาดยาลง

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ
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หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนใช้การฉีดลาโคซาไมด์
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาลาโคซาไมด์ ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในการฉีดลาโคซาไมด์ สอบถามเภสัชกร
ของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการใช้ยา

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรอื่นๆ ทีคุ่ณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ตัวบล็อกเบต้าเช่น atenolol (Tenormin ใน 
Tenoretic), labetalol (Trandate), metoprolol (Lopressor, Toprol XL), nadolol (Corgard) และ propranolol 
(Hemangeol, Inderal); แคลเซียมแชนเนลบล็อกเกอร์ เช่น แอมโลดิพีน (Norvasc ใน Caduet ใน Lotrel ใน Exforge 
อื่นๆ) ดิลเทียเซม (Cardizem, Cartia, Tiazac และอื่นๆ), เฟโลดพิีน, ไอซาดิพีน, นิคาร์ดิพีน, นเิฟดิพีน (โปรคาร์เดีย), นโิมได
ปีน (ไนมาลิซ), นโิซลดิพีน ( Sular) และ verapamil (Calan, Verelan ใน Tarka); และยารักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ เช่น 
อะมิโอดาโรน (Nexterone, Pacerone), ดิจอกซิน (Lanoxin), โดรนดาโรน (Multaq), ฟลีเคนไนด์ (Tambocor), โพรพาเฟ
โนน (Rythmol), ควินิดีน (ในภาษานเูดกซ์ตา) และโซตาลอล (เบตาปาเช โซรีน โซไทไลซ์) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยา
หรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมีปฏิกิริยากับยาลาโคซาไมด์ด้วย ดังนั้นควร
แจ้งให้แพทยท์ราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดทีคุ่ณกําลังใช้ แม้แต่ยาที่ไม่ปรากฏในรายการนี้

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังหรือเคยดื่มแอลกอฮอลป์ริมาณมาก ยาข้างถนนทีใ่ช้แล้ว หรือยาทีต่้องสั่ง
โดยแพทย์มากเกินไป แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณมีหรือเคยเป็นโรคซึมเศร้า ปัญหาทางอารมณ์ ความคิดหรือพฤติกรรม
ฆ่าตัวตาย การเต้นของหัวใจผิดปกต;ิ หัวใจวาย; ภาวะหัวใจล้มเหลวหรือปัญหาหัวใจอื่น ๆ โรคระบบประสาทเบาหวาน (ความเสีย
หายของเส้นประสาทที่เกิดจากโรคเบาหวาน); หรือโรคตับหรือไต

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะใชก้ารฉีดลาโคซาไมด์ ให้
ติดต่อแพทย์ของคุณ

คุณควรรู้ว่าการฉีดลาโคซาไมดอ์าจทําใหคุ้ณเวียนหัวหรือง่วงนอนและอาจทําให้ตาพร่ามัวหรือมีปัญหากับการประสานงานและการ
ทรงตัว ห้ามขับรถ ใชเ้ครื่องจักร หรือมสี่วนร่วมในกิจกรรมที่ต้องมีการเตรียมพร้อมหรือการประสานงาน จนกว่าคุณจะรู้ว่ายานี้
ส่งผลต่อคุณอย่างไร

คุณควรรู้ว่าสุขภาพจิตของคุณอาจเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่คาดคิด และคุณอาจฆ่าตัวตาย (กําลังคิดทีจ่ะทําร้ายหรือฆ่าตัวตาย 
หรือวางแผนหรือพยายามทําเช่นนั้น) ในขณะทีคุ่ณใชย้าฉีดลาโคซาไมด์ ผู้ใหญแ่ละเด็กอายุ 5 ปีขึ้นไปจํานวนเล็กน้อย (ประมาณ 
1 ใน 500 คน) ที่ใชย้ากันชัก เช่น การฉีดลาโคซาไมด์เพื่อรักษาอาการต่างๆ ในระหว่างการศึกษาทางคลินิก กลายเป็นการฆ่าตัว
ตายระหว่างการรักษา คนเหล่านีบ้างคนพัฒนาความคิดและพฤติกรรมฆ่าตัวตายเร็วถึง 1 สัปดาหห์ลังจากเริ่มใชย้า มีความเสี่ยง
ที่คุณอาจพบการเปลี่ยนแปลงในสุขภาพจิตของคุณหากคุณใชย้ากันชัก เช่น การฉีดลาโคซาไมด์ แต่อาจมีความเสี่ยงที่สุขภาพ
จิตของคุณจะเปลี่ยนไปหากอาการของคุณไมไ่ด้รับการรักษา คุณและแพทย์จะเป็นผู้ตัดสินใจว่าความเสี่ยงของการใช้ยากันชัก
มากกว่าความเสี่ยงของการไม่ใชย้าหรือไม่ คุณ ครอบครัว หรือผู้ดูแลของคุณควรโทรหาแพทย์ทันที หากคุณพบอาการใดๆ ต่อ
ไปนี้: อาการตื่นตระหนก ความปั่นป่วนหรือกระสับกระส่าย; ความหงุดหงิดใหมห่รือแย่ลง ความวิตกกังวลหรือภาวะซึมเศร้า; 
กระทําต่อแรงกระตุ้นที่เป็นอันตราย นอนหลับยากหรือหลับยาก พฤติกรรมก้าวร้าว โกรธ หรือรุนแรง ความบ้าคลั่ง (อารมณ์
แปรปรวน, ตื่นเต้นผิดปกต)ิ; พูดหรือคิดอยากจะทําร้ายตัวเองหรือจบชีวิต หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรืออารมณ์ทีผ่ิด
ปกตอิื่นๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าครอบครัวหรือผู้ดูแลของคุณรู้ว่าอาการใดที่อาจร้ายแรง เพื่อใหพ้วกเขาสามารถโทรหาแพทย์ได้
หากคุณไม่สามารถไปรับการรักษาด้วยตนเองได้

คุณควรรู้ว่าการฉีดลาโคซาไมดอ์าจทําใหเ้กิดอาการวิงเวียนศีรษะ หน้ามืด เป็นลม หรือหัวใจเต้นผิดปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
คุณลุกขึ้นจากท่านอนเร็วเกินไป หากคุณมีอาการเหล่านี้ ให้นอนราบโดยยกขาขึ้นจนกว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้น และรีบไปพบแพทย์
ทันที
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ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ใช้ยาทีไ่ม่ไดร้ับทันทีทีคุ่ณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ให้ข้ามขนาดยาทีล่ืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการไมไ่ด้รับ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

การฉีดลาโคซาไมดอ์าจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือ
ไมห่ายไป:

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องเสีย

ปากแห้ง

ชาหรือรู้สึกเสียวซ่าในปาก

มองเห็นภาพซ้อนหรือเบลอ

การเคลื่อนไหวของดวงตาที่ไม่สามารถควบคุมได้

อาการวิงเวียนศีรษะ

ปวดหัว

อาการง่วงนอน

ร่างกายสั่นไหวอย่างควบคุมไมไ่ด้

มีปัญหาเรื่องการทรงตัว การทรงตัว หรือการเดิน

ความอ่อนแอ

อาการคัน

แดง, ระคายเคือง, ปวดหรือรู้สึกไม่สบายที่จุดฉีด

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านี้ หรือตามที่ระบุไวใ้นส่วนข้อควรระวัง
พิเศษ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นแรง

หายใจถี่

หัวใจเต้นช้า

อาการเจ็บหน้าอก

เป็นลม

หน้า คอ ลิ้น ปาก บวม บวม
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ไข้

ผื่น

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

ปัสสาวะสีเข้ม

การฉีดลาโคซาไมด์อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่นๆ 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?

ผู้ใหบ้ริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณจะบอกวิธเีก็บยาของคุณ เก็บยาตามคําแนะนําเท่านั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณ
เข้าใจวิธีจัดเก็บยาอย่างถูกต้อง

ควรกําจัดยาทีไ่ม่จําเป็นด้วยวิธพีิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทิ้งยานี้
ลงในชักโครก วิธทีี่ดทีี่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใชโ้ปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิล
ในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซตก์ารกําจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (http://
goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิเ์ข้าถึงโปรแกรมรับคืน

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?

เก็บนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์ของคุณ

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ การฉีดลาโคซาไมดเ์ป็นสารควบคุม ใบสั่งยาสามารถเติมได้ในจํานวนจํากัด; ถามเภสัชกรของ
คุณหากคุณมีคําถามใดๆ

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