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Levetiracetam
ออกเสียงว่า (lee ve tye ra' se tam)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Levetiracetam ใชเ้พียงอย่างเดียวและร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อควบคุมอาการชักบางส่วน (อาการชักทีเ่กี่ยวข้องกับสมองเพียง
ส่วนเดียว) ในผู้ใหญ่ เด็ก และทารกอายุ 1 เดือนขึ้นไป Levetiracetam ยังใช้ร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษาอาการชักในผู้ใหญ่และ
เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปที่เป็นโรคลมบ้าหมูในเด็กและเยาวชน Levetiracetam ยังใช้ร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษาอาการชักแบบโทนิค 
- คลิออนทั่วไป (เดิมชื่ออาการชักแบบแกรนด์มัล อาการชักที่เกี่ยวข้องกับทั้งร่างกาย) ในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไปที่เป็นโรค
ลมบ้าหมู Levetiracetam อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่ายากันชัก มันทํางานโดยลดความตื่นเต้นผิดปกตใินสมอง

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Levetiracetam มาในรูปแบบการแก้ปัญหา (ของเหลว) แท็บเล็ตที่ปล่อยออกมาทันที แท็บเล็ตแบบขยาย (longacting) และ
แท็บเล็ตสําหรับการระงับ (แท็บเล็ตทีใ่ช้กับของเหลว) ที่จะใช้ทางปาก สารละลาย ยาเม็ดแบบปล่อยทันที และยาเม็ดสําหรับ
แขวนลอยมักจะใช้วันละสองครั้ง หนึ่งครั้งในตอนเช้าและอีกครั้งในเวลากลางคืน โดยมีหรือไม่มีอาหาร ยาเม็ดขยายเวลามักจะ
รับประทานวันละครั้งโดยมีหรือไม่มีอาหาร พยายามใช้ levetiracetam ในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลาก
ใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ทานเลเวติราเซแทมตามที่กํากับไว้ 
อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่แพทยข์องคุณกําหนด

กลืนเม็ดยา levetiracetam แบบปล่อยทันทีและแบบขยายออกทั้งหมด อย่าแยกเคี้ยวหรือบดขยี้ ใช้ยา levetiracetam 
ทั้งหมดเพื่อระงับตามคําแนะนํา อย่าแยกเคี้ยวหรือบดขยี้

ในการระงับแท็บเล็ต levetiracetam ใช้มือทีแ่ห้งเพื่อลอกฟอยลอ์อกจากบรรจภุัณฑ์พุพอง อย่าพยายามดันเม็ดยาผ่าน
กระดาษฟอยล์ นําจํานวนเม็ดที่แพทยส์ั่งให้คุณใชท้ันที และวางเม็ดยาบนลิ้นด้วยการจิบของเหลว เมื่อเม็ดละลายบนลิ้นของ
คุณจนหมด ให้กลืนส่วนผสมลงไป แท็บเล็ตอาจใช้เวลาประมาณ 10 วินาทใีนการละลาย

คุณยังสามารถใชย้าเม็ด levetiracetam เพื่อระงับได้โดยการละลายในของเหลว ใส่จํานวนเม็ดที่แพทย์สั่งให้คุณใส่ในถ้วย
แล้วเติมของเหลวเล็กน้อย (ประมาณ 1 เม็ด)
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ช้อนโต๊ะ [15 มล.] หรือเพียงพอที่จะครอบคลุมยาในถ้วย) หมุนถ้วยเบาๆ หลังจากที่แท็บเล็ตสําหรับสารแขวนลอยละลายแล้ว
ใหด้ื่มส่วนผสมทันที หากมียาเหลืออยู่ในถ้วย ให้เติมของเหลวมากขึ้นและหมุนถ้วยเบาๆ ดื่มนํ้าผสมทันทเีพื่อให้แน่ใจว่าคุณ
กลืนยาทั้งหมด

หากคุณกําลังใช้ยาเลเวติราซีแทมแบบรับประทาน อย่าใช้ช้อนที่ใช้ในครัวเรือนเพื่อวัดขนาดยาของคุณ คุณอาจไม่ได้รับยาใน
ปริมาณที่เหมาะสม ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อแนะนําหลอดหยดยา ช้อน ถ้วย หรือหลอดฉีดยา และแสดงวิธีใช้เพื่อวัดค่า
ยาของคุณ

แพทย์ของคุณอาจเริ่มให้รับประทานเลเวติราซีแทมขนาดตํ่าและค่อยๆ เพิ่มขนาดยา ไม่บ่อยกว่าทุกๆ 2 สัปดาห์

Levetiracetam ควบคุมโรคลมชักแต่ไม่สามารถรักษาได้ ทานเลเวติราเซแทมต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานเลเวติรา
ซแีทมโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ แม้ว่าคุณจะพบผลข้างเคียง เช่น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรืออารมณ์ทีผ่ิดปกติ หากคุณ
หยุดทานเลเวตริาซีแทมกะทันหัน อาการชักของคุณอาจแย่ลง แพทย์ของคุณอาจจะค่อยๆ ลดขนาดยาลง

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะใหเ้อกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยเลเวติราซแีทม และ
ทุกครั้งที่คุณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ นอกจากนี้คุณ
ยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) (http://www.fda.gov/Drugs [http://
www.fda.gov/Drugs]) หรือเว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อขอรับคู่มือการใช้ยา

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานเลเวติราเซแทม
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรของคุณทราบ หากคุณแพ้เลเวติราซีแทม ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในผลิตภัณฑ์เลเวติราซี
แทม สอบถามเภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการใช้ยา

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวัง
สําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมีหรือเคยเป็นโรคไต ซึมเศร้า ปัญหาทางอารมณ์ หรือมีความคิดหรือ
พฤติกรรมฆ่าตัวตาย

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังให้นมบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะทานเลเวติราซแีทม 
ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณ

คุณควรรู้ว่า levetiracetam อาจทําใหคุ้ณเวียนหัวหรือง่วงนอน อย่าขับรถหรือใช้เครื่องจักรจนกว่าคุณจะรู้ว่ายานี้ส่ง
ผลต่อคุณอย่างไร

คุณควรรู้ว่าสุขภาพจิตของคุณอาจเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ไม่คาดคิดและคุณอาจฆ่าตัวตาย (กําลังคิดเกี่ยวกับการทําร้าย
หรือฆ่าตัวตายหรือวางแผนหรือพยายามทําเช่นนั้น) ในขณะที่คุณทานเลเวติราซีแทมเพื่อรักษาโรคลมบ้าหมู ความเจ็บป่วย
ทางจิต หรืออาการอื่นๆ .จํานวนเล็กน้อย
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ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 5 ปขีึ้นไป (ประมาณ 1 ใน 500 คน) ที่ใชย้ากันชักเช่น levetiracetam เพื่อรักษาสภาพต่างๆ ในระหว่างการศึกษาทางคลินิกกลายเป็นการ
ฆ่าตัวตายระหว่างการรักษา คนเหล่านี้บางคนพัฒนาความคิดและพฤติกรรมฆ่าตัวตายเร็วถึงหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่พวกเขาเริ่มใชย้า มีความเสี่ยงที่คุณอาจพบ
การเปลี่ยนแปลงในสุขภาพจิตของคุณหากคุณทานยากันชัก เช่น เลเวตริาเซแทม แตอ่าจมีความเสี่ยงทีคุ่ณจะประสบกับการเปลี่ยนแปลงในสุขภาพจิตหาก
อาการของคุณไม่ได้รับการรักษา คุณและแพทย์ของคุณจะเป็นผูต้ัดสินใจว่าความเสี่ยงของการใชย้ากันชักมากกว่าความเสี่ยงของการไม่ใชย้าหรือไม่ คุณ 
ครอบครัว หรือผูดู้แลควรโทรหาแพทย์ทันที หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี:้ การโจมตีเสียขวัญ; ความปั่นป่วนหรือกระสับกระส่าย; หงุดหงิดหงุดหงิดใหม่หรือ
แย่ลงความวิตกกังวลหรือภาวะซึมเศร้า กระทําต่อแรงกระตุ้นที่เป็นอันตราย นอนหลับยากหรือหลับยาก พฤติกรรมก้าวร้าว โกรธ หรือรุนแรง ความบ้าคลั่ง (
อารมณ์แปรปรวน, ตื่นเต้นผิดปกต)ิ; พูดหรือคิดอยากจะทําร้ายตัวเองหรือจบชีวิต ถอนตัวจากเพื่อนและครอบครัว หมกมุ่นอยูก่ับความตายและการตาย แจก
สมบัติลํ้าค่า; หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรืออารมณท์ี่ผิดปกติอื่นๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าครอบครัวหรือผู้ดูแลของคุณรู้ว่าอาการใดที่อาจร้ายแรง เพื่อให้
พวกเขาสามารถโทรหาแพทย์ไดห้ากคุณไม่สามารถไปรับการรักษาด้วยตนเองได้ ความบ้าคลั่ง (อารมณแ์ปรปรวน, ตื่นเต้นผิดปกติ); พูดหรือคิดอยากจะทําร้าย
ตัวเองหรือจบชีวิต ถอนตัวจากเพื่อนและครอบครัว หมกมุ่นอยู่กับความตายและการตาย แจกสมบัติลํ้าค่า; หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรืออารมณ์ทีผ่ิด
ปกติอื่นๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าครอบครัวหรือผู้ดูแลของคุณรู้ว่าอาการใดทีอ่าจร้ายแรง เพื่อใหพ้วกเขาสามารถโทรหาแพทยไ์ด้หากคุณไม่สามารถไปรับการ
รักษาด้วยตนเองได้ ความบ้าคลั่ง (อารมณแ์ปรปรวน, ตื่นเต้นผิดปกติ); พูดหรือคิดอยากจะทําร้ายตัวเองหรือจบชีวิต ถอนตัวจากเพื่อนและครอบครัว หมกมุ่น
อยู่กับความตายและการตาย แจกสมบัติลํ้าค่า; หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรืออารมณ์ทีผ่ิดปกติอื่นๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าครอบครัวหรือผู้ดูแลของคุณรู้
ว่าอาการใดที่อาจร้ายแรง เพื่อให้พวกเขาสามารถโทรหาแพทย์ได้หากคุณไม่สามารถไปรับการรักษาด้วยตนเองได้

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ใหท้านอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทยจ์ะแจ้งใหคุ้ณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

หากเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงนับจากเวลาที่คุณกําหนดให้ต้องกินยา ให้กินยาที่ลืมไปทันทีที่นึกได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้
ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ให้ข้ามขนาดยาทีล่ืมไปและดําเนินการตามตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชย
การพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

Levetiracetam อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

ความอ่อนแอ

เดินไม่นิ่ง

อาการวิงเวียนศีรษะ

ความสับสน

ความหงุดหงิด

ความก้าวร้าว

ปวดหัว

เบื่ออาหาร

อาเจียน

ท้องเสีย

ท้องผูก

ง่วงนอนมากเกินไป
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ปวดข้อ

เจ็บคอ

วิสัยทัศน์คู่

คัดจมูก

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้หรือตามที่ระบุไว้ในส่วนข้อควรระวัง
พิเศษ ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที:

อาการชักที่แยล่งหรือแตกต่างจากอาการชักที่คุณเคยเป็นมาก่อน

มีไข้ เจ็บคอ หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

ผื่น

แผลพุพองบนผิวหนัง

ลมพิษ

อาการคัน

อาการบวมทีใ่บหน้า, คอ, ลิ้น, ริมฝีปาก และดวงตา

กลืนหรือหายใจลําบาก

สูญเสียการทรงตัวหรือการประสานงาน

Levetiracetam อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น 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

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาห์และยา
หยอดตา ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ทนต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้
ล็อคฝาครอบนิรภัยเสมอ
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และวางยาไว้ในที่ปลอดภัยทันที โดยให้ยาอยู่ให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://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:
อาการง่วงนอน

ความปั่นป่วน

ความก้าวร้าว

สติลดลงหรือหมดสติ (โคม่า)

หายใจลําบาก

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

เก็บนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์ของคุณ หากทารกหรือเด็กที่อายุน้อยกว่า 4 ปีได้รับ levetiracetam แพทย์ของคุณ
จะตรวจความดันโลหิตเป็นประจํา

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

เอเลปเซีย®XR

Keppra®

Keppra®XR

สปริตัม®

แก้ไขล่าสุด - 06/15/2021

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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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

สําหรับการใชง้านเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษยข์องสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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