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ผศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม

ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปัญหาการใช้ยากันชักที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ

	 โรคลมชักจัด เป็นปัญหาที่สำ าคัญของ

สาธารณสุขไทย	 โดยพบว่าโรคลมชักเป็นปัญหา

ทางระบบประสาทที่พบบ่อย	อันดับ	4	รองจากโรค

ปวดศีรษะ	ปวดหลังและภยันตรายต่อสมอง	ตาม

ลำาดับ	มีข้อมูลประมาณการณ์ว่า	 มีผู้ป่วยโรคลม

ชักประมาณ	45	ล้านรายทั่วโลก	ความชุกประมาณ	

6-8	รายตอ่ประชากร	1,000	ราย	ในอเมรกิา	มอีบุตัิ

การณ์ประมาณ	26-40	รายต่อประชากร	100,000	

รายต่อปี	โดยมักพบในเด็ก	และผู้ที่มีอายุมากกว่า	

60	ปี1 

	 แมว้า่การรกัษาดว้ยยากนัชกั	(	antiepilep-

tic	drugs;	AEDs)	จะเปน็แนวทางหลกัทีใ่ชใ้นการ

บำาบัดรักษาโรคและความเจ็บป่วยจากโรคลมชัก	

แต่ทั้งนี้การรักษาด้วยยา	 อาจก่อให้เกิดปัญหาที่

เกีย่วขอ้งกบัการใชย้า	(Drug	Related	Problems;	

DRPs)	ตามมาได้	การศึกษาในประเทศไทยพบว่า	

ผู้ป่วยที่ได้รับ	phenytoin	DRPs	ที่ตรวจพบโดย

เภสัชกรมากที่สุดคืออันตรกิริยาระหว่างยา	(drug	

interaction)	รอ้ยละ	39.13	รองลงมาไดแ้กอ่าการ

ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	 (Adverse	 Drug	

Reactions;	ADRs)	 ร้อยละ	 28.99	และ	การไม่

ได้รับยาตามที่แพทย์สั่งใช้	 (failure	 to	 receive	

medication)	 ร้อยละ	 10.14 นอกจากนี้ยากันชัก

บางชนิดเช่น	 Phenytoin,	 Carbamazapine,	

Valproic	 acid	 มีช่วงการรักษาแคบ	 (narrow	

therapeutic	 range)	 ยากันชักบางชนิดกระตุ้น

เอนไซม์	 (enzyme	 inducer)	 เช่น	 Phenytoin,	

Phenobarbital,	 Carbamazepine	 หรือยับยั้ง

เอนไซม์	 (enzyme	 inhibitor)	 เช่น	 Valproic	

acid	 คุณสมบัติดังกล่าวทำาให้ยามีโอกาสเกิด

อันตรกิริยาระหว่างยาได้เพิ่มขึ้น	 ซึ่งปัจจัยที่กล่าว

มาข้างต้นล้วนเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอาการไม่

พึงประสงค์จากยาได้2	จากการศึกษาของ	Midlov	

P	และคณะพบวา่	ปญัหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชย้า	ที่

เกิดในผู้ป่วยโรคลมชักส่วนใหญ่	คือ	อาการไม่พึง

ประสงค์จากยาและการเลือกใช้ยาที่ไม่เหมาะสม3	

และจากการศึกษาของกลุ่มวิจัยโรคลมชัก	 คณะ

แพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 เรื่องการ

จัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาโดยเภสัชกร

ในคลินิกโรคลมชัก			โรงพยาบาลศรีนครินทร์	ใน



66

Vol.6 No.3

ปี	พ.ศ.	2548	หลังจากที่ได้เปิดบริการ	การบริบาล

ทางเภสชักรรมในคลนิกิโรคลมชกัขึน้	พบวา่ผูป้ว่ย

ที่ได้รับการบริบาลทางเภสัชกรรมทั้งสิ้น	 255	ราย 

ผู้ป่วยเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาจำานวน	

162	 ราย	 (ร้อยละ	 63.53)	 มีจำานวนปัญหาทั้งสิ้น	

366	ครั้ง	 โดยจำานวนปัญหาต่อรายที่พบมากที่สุด

คือ	8	ปัญหา	และพบน้อยที่สุดคือ	1	ปัญหา	อัตรา

การเกิดปัญหา	1.44	ปัญหาต่อราย	ประเภทปัญหา

ทีพ่บมากทีส่ดุคอืเกดิอาการไมพ่งึประสงคจ์ากการ

ใช้ยา	214	ครั้ง	(ร้อยละ	58.47)	รองลงมาคือ	ความ

ไม่ร่วมมือในการใช้ยา	 120	ครั้ง	 (ร้อยละ	 32.79)	

การเกิดอันตรกิริยาระหว่างยากันชักกับยาอื่นที่

ส่งผลทางคลินิก	7	ครั้ง	(ร้อยละ	1.91)4	และปัญหา

อื่นๆอาทิเช่นปัญหาการไม่ได้รับยาตามที่แพทย์

สั่งจ่าย	9	ครั้ง	(ร้อยละ	2.46)	เป็นต้น	จะเห็นได้ว่า

ปัญหาการใช้ยากันชักที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติพอ

จะสรุปได้ดังนี้คือ	

	 1.	 ปญัหาการเกดิอาการไมพ่งึประสงคจ์าก

การใช้ยา (adverse	drug	reactions;	ADRs)	

	 2.	 ปัญหาความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของ

ผู้ป่วย	(non	adherence)

	 3.	 ปญัหาการเกดิอนัตรกริยิาจากการใชย้า

กนัชกัรว่มกนัและระหวา่งยากนัชกักบัยาอืน่	(drug	

interaction)

	 4.	 ปัญหาการไม่ได้รับยาตามที่แพทย์สั่ง

จ่าย	(failure	to	receive	medication)		

	 1.	 ปญัหาการเกดิอาการไมพ่งึประสงคจ์าก

การใช้ยา	(Adverse	drug	reactions;	ADRs)	

	 	 อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	

หมายถึงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเมื่อใช้ยาในขนาดปกติ

เพื่อการป้องกัน	วินิจฉัย	บำาบัดรักษาโรค	และเพื่อ

เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำางานของกลไกต่างๆ	

ในร่างกาย5-7	 เป็นภาวะที่พบบ่อย	 แม้ว่าส่วนใหญ่

จะเกิดจากกลไกทางเภสัชวิทยา	 แต่ประมาณ	 1	

ใน	 6	 ของ	ADRs8	 มีอาการแสดงเหมือนเกิดจาก

ปฏกิริยิาทางภมูคิุม้กนัทีไ่วกวา่ปกต	ิเรยีกวา่	drug	

hypersensitivity	 ซึ่งมีความสำาคัญในด้านการ

ให้การวินิจฉัยโดยเฉพาะการแพ้ยาแบบรุนแรง	

โดยต้องมีการติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด	

เนื่องจากมีอัตราการเสียชีวิตและทุพพลภาพสูง	

จากการรวบรวมข้อมูลจากรายงาน	ADRs	 โดย

ระบบ	Voluntary	 Spontaneous	 Reporting	

System	(SRS)	ย้อนหลังตั้งแต่ปี	2540-2547	พบ

ว่ายากลุ่ม	 central	 nervous	 system	 (CNS)	มี

การรายงาน		ADRs	เป็นอันดับสาม	รองลงมาจาก

กลุ่มยา		anti-infective	และ	musculo-skeletal	

system	ยาในกลุ่ม	CNS	ยากันชักมีการรายงาน		

ADRs	เปน็อนัดบัสองรองจากยาระงบัปวด	(anal-

gesic)9			ดังนั้นอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

กันชักจึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำาคัญ	และบุคคลา

กรทางการแพทยค์วรมสีว่นรว่มในการปอ้งกนั	เฝา้

ระวงั	ประเมนิและตดิตามผูป้ว่ย	เพือ่ใหก้ารดแูลผู้

ป่วยโรคลมชักมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย

สูงสุด
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 อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยากันชัก	

สามารถแบ่งออกได้เป็น	3	ประเภท10	คือ

 1.	 อาการข้างเคียงจากการใช้ยา	 (Side	

effect)	หรือพิษจากยา	(toxicity)	

	 	 เป็นผลจากฤทธิ์เภสัชวิทยาของยา	หรือ

เมตาบอไลทข์องยา	สามารถทำานายไดจ้ากฤทธิท์าง

เภสชัวทิยา	เกดิขึน้ในผูป้ว่ยทกุรายหากไดร้บัยาใน

ขนาดทีส่งูเกนิไป	โดยความรนุแรงของอาการทีเ่กดิ

มีความสัมพันธ์กับขนาดยา	มีอุบัติการณ์การเกิด

สูง	 แต่มีอัตราการเสียชีวิตน้อย	สามารถรักษาได้

โดยการลดขนาดยา

	 	 จากการศึกษาของสุณี	เลิศสินอุดมและ

คณะ	พบ	ADRs	ที่เกิดขึ้นทั้งหมด	214	ครั้ง	โดย	

ADRs	ทีพ่บมากทีส่ดุไดแ้ก	่เหงอืกบวมโต	129	ครัง้	

(ร้อยละ	60.28)	รองลงมาคือ	นำ้าหนักเพิ่ม	26	ครั้ง	

(รอ้ยละ	12.15)	และมอืสัน่	26	ครัง้	(รอ้ยละ	12.15)	

การจดัการปญัหา	ADRs	ทีพ่บในคลนิกิโรคลมชกั	

มีทั้งการให้คำาแนะนำาแก่ผู้ป่วย	177	ครั้ง		(ร้อยละ	

82.71	)	และปรึกษาแพทย์	37	ครั้ง	(ร้อยละ	17.29)	

ซึง่ขึน้อยูก่บัลกัษณะของปญัหาทีพ่บ	โดยการใหค้ำา

แนะนำาแก่ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะแนะนำาวิธีการปฏิบัติ

ตัวเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา	เช่น	การแนะนำาผู้

ป่วยให้รักษาความสะอาดในช่องปากโดยใช้แปรง

ขนนุ่ม	พบทันตแพทย์เพื่อขูดหินปูนในผู้ป่วยที่มี

ปัญหาเหงือกบวมโต	ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหา

ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการใช้ยาระยะยาว	บทบาทเภสัชกร

ในการจัดการปัญหาจึงเป็นการให้คำาแนะนำาเพื่อ

ป้องกันมิให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงขึ้น	ในผู้ป่วย

ที่มีปัญหานำ้าหนักเพิ่ม	 เภสัชกรได้มีบทบาทใน

การแนะนำาให้ผู้ป่วยควบคุมอาหารและออกกำาลัง

กาย	สำาหรับปัญหามือสั่น	ง่วงนอน	วิงเวียนศีรษะ	

เภสัชกรอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจว่าเป็นอาการข้าง

เคียงที่เกิดจากยา	 เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจและยอมรับ	

เพื่อจะได้เฝ้าระวังหรือลดความรุนแรงของปัญหา	

รวมถึงการปรับเปลี่ยนแบบแผนการใช้ยาของ

ผู้ป่วย	 เช่น	 เปลี่ยนให้รับประทานยาก่อนนอน

แทนตอนเช้าในผู้ป่วยที่มีปัญหาง่วงนอน	 เป็นต้น	

สำาหรับการจัดการปัญหาโดยการปรึกษาแพทย์	

เภสัชกรจะปรึกษาแพทย์เพื่อปรับเปลี่ยนขนาดยา	

เช่น	กรณีเกิดพิษจากยา	Phenytoin	เป็นต้น	ผล

ของการจดัการปญัหาการเกดิอาการไมพ่งึประสงค์

จากการใชย้า	พบวา่สามารถแกไ้ขปญัหาทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการใชย้านีไ้ด	้54	ครัง้	(รอ้ยละ	25.23)	ปญัหาดงั

กล่าวยังคงอยู่แต่ความรุนแรงไม่เพิ่มขึ้น	 78	ครั้ง	

(ร้อยละ	 36.45)	 ประเมินไม่ได้เนื่องจากยังไม่ถึง

นัดของผู้ป่วย	72	ครั้ง	(ร้อยละ	33.64)	และผู้ป่วย

ไม่มาตามนัด	10	ครั้ง	(ร้อยละ	4.67)	4 

	 	 จะเห็นว่าแนวทางปฏิบัติในการจัดการ

กับอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยากันชักที่เกิด

ขึ้นคือ	หากอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาเป็น

ชนิดที่ไม่รุนแรงและจำาเป็นที่ต้องใช้ยา	สามารถใช้

ยาต่อไปได้แต่ต้องติดตามอาการไม่พึงประสงค์

ดังกล่าวและอธิบายให้ผู้ป่วยมีความเข้าใจ	 และ

สามารถร่วมมือในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันและ

แก้ไขปัญหามิให้เกิดผลเสียตามมาหรือรุนแรงขึ้น	

ในกรณทีีเ่กดิอาการไมพ่งึประสงคช์นดิทีร่นุแรงควร

ปรกึษาแพทยเ์พื่อติดตามระดับยาในเลอืดเพื่อปรับ

ลดขนาดยาหรือปรับเปลี่ยนยาตามความเหมาะสม
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 2.	 อาการแพ้	(Idiosyncrasy)	

	 	 เกิดขึ้นในผู้ป่วยบางราย		ซึ่งไม่สามารถ

คาดการณไ์ด	้	มกัเกดิเมือ่เริม่ใชย้าไมน่าน		เมือ่เกดิ

ขึน้แลว้จำาเปน็ตอ้งหยดุยา		และไมค่วรใหย้านัน้อกี

กลุม่อาการแพท้ีเ่กดิจากการใชย้ากนัชกั	(anticon-

vulsant	 hypersensitivity	 syndrome;	AHS)	

ผู้ป่วยจะมีอาการแสดงหลายๆ	ลักษณะที่เกิดขึ้น

ร่วมกันดังนี้คือ	 อาการทางผิวหนัง	 เป็นได้ตั้งแต่

มีผื่นแดง	 จนถึงเกิดภาวะ	 Stevens-Johnson	

syndrome	หรือ	Toxic	Epidermal	Necrolysis	

(TEN)	 ร่วมกับอาการไข้	 ต่อมนำ้าเหลืองโต	 ตับ

อักเสบ	และมีการเพิ่มสูงขึ้นของ	eosinophil	มัก

เกิดประมาณ	1-2	สัปดาห์หลังจากได้รับยา	อุบัติ

การณ์เกิดประมาณ	1	ใน	1,000	ถึง	1	ใน	10,000	

รายของผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัยากนัชกัทีม่ี	aromatic	ring	

อยูใ่นโครงสรา้ง11,12	ไดแ้ก	่carbamazepine,	phe-

nobarbitone,	 phenytoin	 เป็นต้น	 เมื่อผ่านการ	

metabolized	โดย	cytochrome	p-450	enzyme	

จะได้สาร	 arene	 oxide	 ซึ่งจะถูก	metabilized	

ดว้ยเอนไซม	์epoxide	hydrolase	กลายเปน็สารที่

ไมม่พีษิตอ่รา่งกาย	ดงันัน้ในผูท้ีข่าดเอนไซม	์epox-

ide	hydrolase	จะมีการสะสมของ	arene	oxide	

ขึ้น	และเชื่อกันว่า	arene	oxide	เป็นสารที่กระตุ้น

ระบบภมูคิุม้กนัและเปน็สาเหตทุีท่ำาใหเ้กดิ	AHS	มี

รายงานพบผูป้ว่ยเสยีชวีติจากภาวะนีส้งูถงึรอ้ยละ	

10-4013	 และพบว่ามีการแพ้ข้ามกันในกลุ่มยาที่ม	ี

aromatic	 ring	 เป็นองค์ประกอบถึงร้อยละ	 40-

8013	ดงันัน้	ถา้ผูป้ว่ยม	ีAHS	เกดิขึน้เนือ่งจากยากนั

ชักตัวใดตัวหนึ่งในกลุ่มที่มี	aromatic	ring		เป็น

องคป์ระกอบไมค่วรใชย้ากนัชกัตวัใดในกลุม่นีอ้กี

เลย		ดงันัน้ยากนัชกัทีน่า่จะปลอดภยัในกรณทีีเ่กดิ	

AHS	 ได้แก่	 benzodiazepine,	 valproic	 acid,	

gabapentin,	topiramate	และ	levetiracetam2

	 แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไข

อาการไม่พึงประสงค์ในกรณีนี้2	คือ	

	 1.	 ป้องกันภาวะ	AHS	เริ่มตั้งแต่ผู้ป่วยได้

รับยากันชักเป็นครั้งแรก	 โดยให้คำาแนะนำาปรึกษา

แก่ผู้ป่วยและญาติถึงโอกาสที่จะเกิดอาการแพ้

ยา	 อาการแสดงที่บ่งบอกถึงการแพ้	 ต้องรีบหยุด

ยา	 และพบแพทย์ทันที	 เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความ

ตระหนักและให้ความสำาคัญ	 เฝ้าระวังตั้งแต่ครั้ง

แรกที่เริ่มใช้ยา	 หากผู้ป่วยมีแนวโน้มเป็นไปได้ที่

จะเกิดอาการ	AHS	จากการใช้	aromatic	AEDs	

แนะนำาใหห้ยดุยาทนัททีีเ่กดิอาการขึน้	รว่มกบัการ

ใหค้ำาปรกึษาแกค่รอบครวัเกีย่วกบัโอกาสเสีย่งการ

แพ้ยาในลักษณะเดียวกันใน	 first	 degree	 rela-

tives	 ให้ระมัดระวังการใช้ยาในกลุ่มยากันชักที่มี	

aromatic	 ring	 เป็นส่วนประกอบในโครงสร้างที่

ผู้ป่วยเกิดการแพ้	 เนื่องจากความสามารถในการ	

detoxify	 ยาเกี่ยวข้องกับภาวะทางพันธุกรรม	

ควรแนะนำาให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงการใช้ยากันชักที่มี

โครงสร้างเป็น	aromatic	ring	หากมีความจำาเป็น

ต้องใช้ยานี้	 ควรทำาการติดตามอาการและอาการ

แสดงของ	AHS	 อย่างใกล้ชิด	 เรียกการป้องกัน	

AHS	ในลักษณะนี้ว่า	“Primary	Prevention”

	 2.	 กรณีที่ผู้ป่วยต้องใช้ยากันชักต่อ	 ควร

เลือกยากันชักตัวอื่น	 แทนยากันชักเดิม	 โดย

ควรหลีกเลี่ยง	 การใช้ยากันชักที่เป็น	 	 aromatic	
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AEDs	เพราะมโีอกาส	cross	reactivity	ไดส้งู	อาจ

พจิารณาใช้	short	acting	benzodiazepine	หรอื	

sodium	valproate	แทน	(nonaromatic	AEDs)	

แต่กรณีหากต้องการใช้	 sodium	valproate	 ใน 

ผู้ป่วยที่เกิดการทำางานของตับที่ผิดปกติร่วมด้วย	

ควรรอให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติก่อน	 เนื่องจากยา

ทำาใหเ้กดิพษิตอ่ตบัได	้หรอือาจเลีย่งไปใชย้ากนัชกั

รุ่นใหม่แทน	เช่น	Levetiracetam,	Topiramate	

หรือ	Gabapentin	เป็นต้น

	 เภสัชกรออกบัตรแพ้ยาให้แก่ผู้ป่วย	บันทึก

ประวัติแพ้ยาไว้ในเวชระเบียนของโรงพยาบาล	

เช่น	OPD	 card	 และคอมพิวเตอร์	 ระบุชื่อยาที่

แพ้	 อาการที่เกิดขึ้น	 ที่สำาคัญควรระบุชื่อยากัน

ชักอื่นๆ	ที่เป็น	aromatic	AEDs	 ไว้ด้วย	 เพื่อให้

บุคลากรทางการแพทย์	 และผู้ป่วยหลีกเลี่ยงการ

ใช้ยากลุ่มดังกล่าว		ให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วย	และผู้ดูแล

ผู้ป่วยเกี่ยวกับ	 ชื่อยาที่ผู้ป่วยแพ้	 กลุ่มยาที่ต้อง

หลีกเลี่ยง	 แนะนำาพกบัตรแพ้ยาเพื่อแจ้งให้แพทย์

และเภสัชกรทราบทุกครั้ง	เรียกการป้องกัน	AHS	

ในลักษณะนี้ว่า	 “Secondary	Prevention”	 เพื่อ

ป้องกันความเสี่ยงในการแพ้ยาซำ้า	

 3.	 อาการข้างเคียงต่อทารกในครรภ์	

(Teratogenicity) 14	

	 ผลของยากันชักต่อทารกในครรภ์

	 ในหญิงมีครรภ์ซึ่งได้รับยากันชักอย่างต่อ

เนื่อง	โรคลมชักที่เป็นอยู่และยากันชักที่ใช้อยู่จะมี

ผลต่อทารกในครรภ์หลายประการ		คือ

	 1.	 การคงชีพ	(viability)		

	 พบว่าอัตราการตายจะเป็น	 2	 เท่าของ

ประชากรทั่วไป	 	 อัตราการเสียชีวิตในช่วงขวบปี

แรกมักจะสูงกว่า

	 2.	 นำ้าหนักตัวแรกเกิดมักจะตำ่ากว่าเกณฑ์	

รอ้ยละ	10	ของทารกจะมนีำา้หนกัตวันอ้ยกวา่	2,500	

กรัม	นอกจากนี้ร้อยละ	4-10	จะเกิดก่อนกำาหนด

	 3.	 ปญัหาแทรกซอ้นระหวา่งคลอดและภาย

หลังคลอด	จะสูงกว่าในเด็กทั่วไป	เช่น

	 	 ก.	เกิดภาวะการขาด	Vitamin	K-de-

pendent	clotting	factor	เช่น	factor	II,	VII,	IX	

และ	X	เนื่องมาจากการที่ยากันชักกระตุ้นเอนไซม์	

ที่ใช้ในการทำาลาย	vitamin	K	มากขึ้น	จึงมีภาวะ

เลือดออกง่ายในทารก

	 	 ข.	ในกรณมีารดาไดร้บั	Phenobarbital	

จะทำาใหท้ารกมโีอกาสเกดิอาการผดิปกตจิากภาวะ	

withdrawal	ได้	โดยที่อาการแสดงจะปรากฏภาย

หลังคลอดโดยเฉลี่ย	 7	 วัน	 ทารกจะมีอาการสั่น	

(tremor)	กระวนกระวาย	นอนหลับไม่สนิทหรือมี

ปัญหาสำารอกนม	อาการเหล่านี้จะปรากฏชัดและ

เป็นมากขึ้นใน	2	-	6	สัปดาห์

	 4.	 ความผิดปกติของอวัยวะต่าง	 ๆ	 แต่

กำาเนิด	 (congenital	malformation)	 โดยทั่วไป

อัตราการเกิดความผิดปกติแต่กำาเนิดในประชากร

ทั่วไป	 จะอยู่ระหว่างร้อยละ	 2-3	 แต่ในทารกที่

เกิดจากมารดาซึ่งเป็นโรคลมชักและใช้ยากันชัก

ระหว่างตั้งครรภ์จะมีอัตราสูงถึงร้อยละ	 11.5	 ได้	

โดยเฉลี่ยจากการศึกษาหลายๆแห่งพบอัตราการ

เสี่ยงที่จะมีความผิดปกติอยู่ระหว่างร้อยละ	 4-6	

ซึ่งมากกว่าในประชากรทั่วไปถึง	2-3	เท่า	มารดาที่

ใช้ยากันชักหลายชนิดมีโอกาสเสี่ยงสูงกว่ามารดา
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ที่ใช้ยากันชักชนิดเดียว	 โดยความผิดปกติที่พบ

บ่อยที่สุด	 	 ได้แก่	 ความผิดปกติของช่องปากและ

ใบหนา้		คอื	orofacial	cleft	รองลงมาคอืโรคหวัใจ		

เชน่		VSD,	AV-canal		เปน็ตน้	ความผดิปกตเิหลา่

นี้เกิดได้จากยากันชักทุกชนิด	 แต่ความผิดปกติ

ที่ก่อให้เกิดปัญหาทางระบบประสาทรุนแรงที่สุด

คือ		ความผิดปกติของ	neural	tube	ในมารดาที่

ใช้ยา	sodium	valproate	หรือ	carbamazepine		

ในมารดาที่ใช้		sodium	valproate		พบอัตราการ

เกิดความผิดปกติของไขสันหลังร้อยละ	1-5	ซึ่งสูง

กวา่ทีพ่บจากยาอืน่	ๆ 	ถงึ	20	เทา่	สว่น	carbamaze-

pine		นัน้พบไดร้อ้ยละ	0.5	มารดาทีไ่ดข้นาดยาสงู

จะมีโอกาสเกิดความผิดปกติสูงขึ้น

	 นอกจากความผิดปกติดังกล่าวข้างต้น		

พบว่ายากันชักแต่ละชนิดสามารถก่อให้เกิดกลุ่ม

อาการความผิดปกติแต่กำาเนิดได้หลายกลุ่ม		เช่น

fetal	 hydantoin	 syndrome	 (FHS)	 	พบความ

ผิดปกติร้อยละ	 11	 ของทารกในครรภ์	 ซึ่งมารดา

ได้รับ	phenytoin

	 Fetal	phenobarbital	syndrome	ในเด็ก

ทารกทีม่ารดาใช	้phenobarbital		จะพบวา่มคีวาม

ผิดปกติคล้าย	ๆ	กับ	 fetal	 alcohol	 syndrome	

(FAS)		โดยมีอัตราเสี่ยงร้อยละ	4.2-25	ในกรณีที่

ใช้ยาเป็น	monotherapy		

	 ทารกที่มารดาใช้ 	 sodium	 valproate		

นอกจากจะมีอัตราการเสี่ยงต่อภาวะความผิดปกติ

ของไขสันหลังมากกว่าการใช้ยากันชักอื่น	 20	 เท่า

แลว้	ยงัอาจจะมคีวามผดิปกตใินลกัษณะอืน่อกีดว้ย

	 Carbamazepine	syndrome		พบทารกมี

ลักษณะผิดปกติประมาณร้อยละ	19	ของผู้ที่ใช้ยา	

carbamazepine		ซึ่งรวม		monotherapy		และ	

polytherapy		นอกจากนี้จะมีพัฒนาการช้าซึ่งพบ

ไดถ้งึรอ้ยละ	20	ของเดก็ทารกทีม่ารดาใชย้าชนดินี้

	 แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการตั้งครรภ์	

หรือเมื่อมีการตั้งครรภ์ในผู้ป่วยที่มีอาการชัก

	 หญงิวยัเจรญิพนัธุท์ีม่อีาการชกัควรวางแผน

การตั้งครรภ์ล่วงหน้า	 แนะนำาให้ตั้งครรภ์เมื่อ

ควบคมุอาการชกัไดแ้ลว้		แนวการปฏบิตัใินการเต

รียมการหรือเมื่อตั้งครรภ์แล้ว		มีดังนี้

	 1.	 พจิารณาความจำาเปน็ในการใชย้ากนัชกั

	 2.	 ในผู้ที่กินยาอยู่เป็นประจำาพิจารณาว่า

สามารถหยดุยาไดห้รอืไม่	โดยพจิารณาจากโอกาส

ที่จะชักซำ้าถ้าหยุดยาและโอกาสที่จะเกิดชักชนิด

กระตุกทั้งตัวหรือชนิดต่อเนื่องในผู้ที่ไม่ควรหยุด

ยาแต่ได้ทำาการหยุดยาไป		พบอุบัติการณ์ชักซำ้าสูง

ถึงร้อยละ	50

	 3.	 ถ้าจำาเป็นต้องใช้ยาต่อไป	 	ถ้ายาที่ใช้อยู่

นั้นเป็น	sodium	valproate		ควรพิจารณาเปลี่ยน

เป็นยาชนิดอื่น		เพราะมีโอกาสสูงที่ยาชนิดนี้ทำาให้

เกิดความพิการแต่กำาเนิด		โดยต้องพยายามหายา

ที่เหมาะสมที่สุด	 	ให้คุมอาการชักได้ดีที่สุดโดยใช้

ยาขนาดตำา่ทีส่ดุและพยายามใชย้าชนดิเดยีว	แตถ่า้

เกดิตัง้ครรภแ์ลว้		ไมจ่ำาเปน็ตอ้งเปลีย่นชนดิของยา		

แตพ่ยายามใชข้นาดยาทีต่ำา่ทีส่ดุทีจ่ะควบคมุอาการ

ชักได้

	 4.	 ในผู้ที่ใช้ยาเหมาะสมแล้ว	 	 พยายาม

เปลี่ยนแปลงยาให้น้อยที่สุด		โดยตรวจระดับของ

ยากันชักทุกเดือนในระหว่างตั้งครรภ์ถ้าเป็นไปได้		
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และถ้าเกิดชักขึ้นอีกควรพยายามปรับยาเพิ่มอีก

เล็กน้อยโดยไม่ให้ยาเกินขนาด

	 5.	 เน้นถึงความจำาเป็นที่ต้องให้ผู้ป่วยกิน

ยาอยา่งสมำา่เสมอและใหย้าอยูใ่นระดบัทีค่มุชกัได้		

เพื่อป้องกันการชักต่อเนื่อง

	 6.	 ให้		folic	acid		อย่างน้อย		5	มิลลิกรัม

ต่อวัน	 	ควบคู่ไปกับยากันชัก	การให้	 folic	 acid		

อาจลดความพิการในทารกในครรภ์ซึ่งเกิดจากยา

กันชักได้		จึงควรให้	folic	acid		แก่หญิงวัยเจริญ

พันธุ์ซึ่งมีโอกาสตั้งครรภ์ที่กินยากันชักอยู่ทุกราย		

เพราะกว่าจะทราบว่าตัง้ครรภม์ักจะเกนิ	8	สปัดาห์		

ซึ่งอวัยวะต่าง	ๆ	 ได้พัฒนาไปแล้วอาจจะสายเกิน

กว่าที่จะป้องกันความผิดปกติ

	 7.	 ตรวจคัดกรองหาความผิดปกติของ	

neural	tube	ของทารกในครรภ์	โดยการตรวจหา	

serum	alpha	 fetoprotein	 ในหญิงตั้งครรภ์จะ

สูงในรายที่มีความผิดปกติ	 ร่วมกับการทำา	 ultra-

sound	หรือการทำา	MRI

	 8.	 ให้กิน	Vitamin	K	10	มิลลิกรัมต่อวัน		

นาน		10-14	วันก่อนคลอดในมารดาที่ได้รับ	phe-

nytoin	หรือ	phenobarbital	เมื่อทารกคลอดให้	

vitamin	K
1
		1		มิลิลิกรัมแก่ทารกแรกเกิด

	 9.	 หลังคลอดต้องติดตามระดับของยากัน

ชกัอยา่งใกลช้ดิ	อาจตอ้งลดระดบัยาลง		โดยเฉพาะ

ในช่วง	2-3	สัปดาห์แรกหลังคลอด

	 10.	หลงัคลอด	ผูป้ว่ยสามารถใหน้มบตุรได้

ตามปกติ	 	 แต่เนื่องจากยากันชักส่วนใหญ่ออกมา

กับนำ้านมได้		จึงต้องสังเกตอาการข้างเคียงจากยา

กันชักในทารกด้วย

 อาการไมพ่งึประสงคจ์ากการใชย้าทีพ่บบอ่ย

และที่พบน้อยแต่รุนแรงของยากันชักมาตรฐาน

และยากันชักรุ่นใหม่	แสดงในตารางที่	1		

ตารางที่	1	อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยากันชัก14,15

ชื่อยา อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

ที่พบบ่อย

อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

ที่พบน้อยแต่รุนแรง

ยากันชักมาตรฐาน

Carbamazepine คลื่นไส้	ซึม	เดินเซ	เห็นภาพซ้อน ผื่น	Stevens-Johnson	syndrome

SIADH	aplastic	anemia

ตับอักเสบ	เม็ดเลือดขาวตำ่า

Clonazepam ง่วงนอน	(>10%),	มึนหัว	(1-10%),	

เดนิเซ	(1-10%),	พฤตกิรรมเปลีย่นแปลง

นำ้าลายและเสมหะมาก

กดการหายใจ	(ถ้าใช้ยาฉีด)
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Phenobarbital เด็ก-ซุกซนไม่อยู่สุข(	 paradoxical	

effect)

พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง	ก้าวร้าว

ผู้ใหญ่-ง่วงซึม	อ่อนเพลีย	เครียด

พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง

ผื่น	Stevens-Johnson	syndrome

serum	sickness

Phenytoin เหงือกบวม	 (Gingival	 hyperplasia	

50%)

กล้ามเนื้อตากระตุก	(nystagmus)

เดินเซ	(ataxia)	ซึม	ง่วงนอน	ตาพร่า

เห็นภาพซ้อน	 หน้าหยาบ	 ขนดก	 สิว

เพิ่มขึ้น

ผื่น	Stevens-Johnson	syndrome

ตับอักเสบ		Choreoathetosis

megaloblastic	anemia

Sodium	Valproate มือสั่น(	 tremor19-57%)	 นำ้าหนักเพิ่ม

คลื่นไส้	อาเจียน	ปวดท้อง		ผมร่วง		

ตับอักเสบ		ตับอ่อนอักเสบ

ยากันชักรุ่นใหม่

Gabapentin ซึม	อ่อนเพลีย	เวียนศีรษะ.	คลื่นไส้

นำ้าหนักเพิ่มขึ้น

นอนหลับมาก

Lamotrigine ผื่น	ง่วงนอน Stevens-Johnson	syndrome

Levetiracetam ซึม	มึนงง มักไม่ค่อยมี

Oxcarbazepine มึนงง	ง่วงซึม	เดินเซ Hyponatremia

Topiramate นำ้าหนักลด	มึนงง	เดินเซ	ความคิดเชื่อง

ช้าความผิดปกตทางการพูด

นิ่วในไต	ต้อหิน	เหงื่อออกน้อย

Vigabatrin มึนงง,	ง่วงซึม ความผิดปกติทางลานสายตา

	 2.	 ปญัหาความไมร่ว่มมอืในการใชย้าของ

ผู้ป่วย	(Non	adherence)

	 จากการศกึษาของสณุ	ีเลศิสนิอดุมและคณะ	

ปญัหาความไมร่ว่มมอืในการใชย้าทีเ่กดิขึน้ทัง้หมด	

120	 ครั้ง	 สามารถจำาแนกเป็นกลุ่มตามลักษณะ

ปัญหาที่พบ	พบว่าลักษณะปัญหาที่พบมากที่สุด

คือ	ผู้ป่วยขาดยา	107	ครั้ง	(ร้อยละ	89.17)	ผู้ป่วย

ใช้ยาน้อยกว่าที่แพทย์สั่ง	 8	 ครั้ง	 (ร้อยละ	 6.67)	
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และผูป้ว่ยใชย้ามากกวา่ทีแ่พทยส์ัง่	5	ครัง้	(รอ้ยละ	

4.17)	วิธีการจัดการปัญหาของเภสัชกร	คืออธิบาย

ให้ผู้ป่วยเห็นความสำาคัญของการกินยาอย่างต่อ

เนือ่งตามทีแ่พทยส์ัง่เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของการ

รกัษารองลงมาคอืปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในการใช้

ยาของผู้ป่วยให้สอดคล้องกับชีวิตประจำาวันหรือ

เสนอแนะแนวทางการป้องกันการลืมกินยา	 เช่น	

แนะนำาให้ทำาปฏิทินการกินยา	 ให้คำาแนะนำาวิธีการ

จัดการเมื่อลืมกินยา	 นอกจากนี้ยังให้คำาแนะนำา

อื่นๆเช่น	แนะนำาวิธีการกินยาที่ถูกต้อง	แนะนำาให้

เก็บยาให้เป็นที่	 เป็นต้น	ผลของการจัดการปัญหา

ความไม่ร่วมมือในการใช้ยาพบว่า	เภสัชกรจัดการ

กับปัญหาทั้งหมดโดยให้คำาปรึกษาแนะนำาแก่ผู้

ป่วย	พบว่าสามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการ

ใช้ยานี้ได้	58	ครั้ง	(ร้อยละ	48.33)	ปัญหายังคงอยู่	

26	ครั้ง	(ร้อยละ	21.7)	ประเมินไม่ได้เนื่องจากยัง

ไมถ่งึนดัของผูป้ว่ย	30	ครัง้	(รอ้ยละ	25)	และผูป้ว่ย

ไม่มาตามนัด	6	ครั้ง	(ร้อยละ	5)4

 ในการแก้ปัญหาเรื่องความไม่ร่วมมือใน

การใช้ยาของผู้ป่วย	บุคคลากรทางการแพทย์ควร

ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของความไม่ร่วมมือในการ

ใชย้าดงักลา่วกอ่น	จากนัน้จงึแกป้ญัหาตามสาเหตุ

ของผู้ป่วยแต่ละราย	 จากการศึกษาถึงสาเหตุที่ผู้

ป่วยโรคลมชักไม่ร่วมมือในการใช้ยาของสุณี	 เลิศ

สินอุดม	และคณะ	พบว่ามีสาเหตุหลักๆ	5	สาเหตุ

คือ	สาเหตุจากตัวผู้ป่วยได้แก่	การลืม	สาเหตุจาก

โรคไดแ้ก	่การรบัรูเ้กีย่วกบัอาการของโรคทีเ่ปน็อยู	่

สาเหตจุากยาไดแ้กผ่ลขา้งเคยีงทีเ่กดิจากยา	สาเหตุ

จากผู้ดูแลได้แก่	 การขาดการดูแลเอาใจใส่จาก

ครอบครัวและสาเหตุอื่นๆได้แก่ความไม่สะดวก

ในการเดินทาง	ปัญหาทางเศรษฐานะ	เป็นต้น16

	 แนวทางปฏิบัติในการเพิ่มความร่วมมือใน

การใช้ยาของผู้ป่วย16	มีดังนี้

	 -	 แนะนำาแนวทางการป้องกันการลืมรับ

ประทานยา	อาทเิชน่	ใหเ้กบ็ยาในตำาแหนง่ทีส่ามารถ

เหน็ไดใ้นเวลาทีผู่ป้ว่ยจะตอ้งรบัประทานยาโดยให้

สอดคล้องกับชีวิตประจำาวันของผู้ป่วยแต่ละราย	

แนะนำาวิธีการเตือนให้รับประทานยา	 เช่นตั้งปลุก

เตอืนโดยใชโ้ทรศพัทม์อืถอืของผูป้ว่ย	หรอืแนะนำา

การปฏิบัติที่ถูกต้องหากมีการลืมรับประทานยาว่า

สามารถรับประทานยาได้เมื่อไรหรือสามารถรวบ

ขนาดยาไดห้รอืไมโ่ดยพจิารณาจากคณุสมบตัทิาง

เภสชัจลนศาสตรแ์ละลกัษณะการออกฤทธิข์องยา

แต่ละตัว

	 -	 เมื่อผู้ป่วยอาการดีขึ้นหรือแย่ลง	 บุคคล

ากรทางการแพทย์ควรเน้นยำ้าถึงความร่วมมือใน

การใช้ยาแก่ผู้ป่วยเนื่องจากผู้ป่วยจะมีแนวโน้มที่

จะใช้ยาลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้

	 -	 บคุคลากรทางการแพทยค์วรใหค้ำาแนะนำา

เกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาให้ผู้

ปว่ยมคีวามเขา้ใจทีถ่กูตอ้ง	ไมว่ติกกงัวลจนเกนิไป

รวมทั้งแนะนำาวิธีป้องกันหรือการปฏิบัติตัวที่ช่วย

ลดความเสี่ยงของอาการไม่พึงประสงค์ดังกล่าว	

แต่ถ้าอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงควรแนะนำาให้

ผู้ป่วยรีบกลับมาพบแพทย์

	 -	 บุคคลากรทางการแพทย์ควรให้ความ

สำาคญักบัผูด้แูลผูป้ว่ย	กลา่วคอืควรแนะนำาและให้

ความรูเ้กีย่วกบัโรคและการรกัษา	เพือ่ใหเ้กดิความ
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เขา้ใจและเหน็ความสำาคญั	อนัจะนำาไปสูค่วามรว่ม

มือในการรักษาต่อไป

	 -	 สำาหรับผู้ป่วยที่บ้านอยู่ไกลและมีปัญหา

ในการเดินทางหรือปัญหาทางเศรษฐานะ	อาจช่วย

ลดค่าใช้จ่ายโดยนัดผู้ป่วยให้ห่างขึ้นหรือให้รับยา

ใกล้บ้าน	หากโรงพยาบาลใกล้บ้านไม่มีปัญหาใน

เรื่องของความพร้อมของยาที่ผู้ป่วยใช้	 แต่ต้องมี

การชี้แจงให้ผู้ป่วยเข้าใจในแนวทางการรักษาและ

เห็นความสำาคัญของความร่วมมือในการใช้ยา	

	 3.	 ปัญหาการเกิดอันตรกิริยาจากการใช้

ยากันชักร่วมกันและระหว่างยากันชักกับยาอื่น	

(Drug	interaction)14

	 การใช้ยากันชักร่วมกันจะก่อให้เกิดอันตร

กิริยาระหว่างยาขึ้น	 เช่นเดียวกับการรับประทาน

ยากันชักร่วมกับยาอื่น	 ดังนั้นการใช้ยากันชัก

ร่วมกันหรือการรับประทานยากันชักร่วมกับยา

อื่นๆ	 จึงต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง	 อาจจำาเป็นต้อง

ตดิตามระดบัยาในเลอืด	ดอูาการทางคลนิกิทัง้ดา้น

ประสิทธิผลและความปลอดภัย	ดังนั้น	 ถ้าผู้ป่วย

โรคลมชกั	มอีาการเจบ็ปว่ยตอ้งนำายาทีร่บัประทาน

อยู่มาให้แพทย์ที่รักษาดูด้วยทุกครั้งว่าตนเองรับ

ประทานยาอะไรอยู่เพื่อที่แพทย์จะได้พิจารณาว่า

ยาทีจ่ะสัง่ใหน้ัน้มอีนัตรกริยิาตอ่กนัหรอืไม่	อยา่งไร	

และผู้ป่วยโรคลมชักไม่ควรที่จะซื้อยารับประทาน

เอง	หรอืควรสอบถามแพทยห์รอืเภสชักรกอ่น	ในที่

นีจ้ะขอกลา่วรายละเอยีดเฉพาะยากนัชกัมาตรฐาน

เท่านั้น

 1. Carbamazepine

 ผลของ	carbamazepine	ต่อยาอื่น

	 Carbanazepine	 มีผลเหนี่ยวนำาการ	

metabolism	 ของยาที่ถูก	metabolism	 ผ่าน

ทางเอนไซม์	CYP	 2C,	CYP	 3A	และ	Uridine	

diphosphate	glucuronosyl	transferase(UGT)	

นอกจากนี้ยังมีผลเหนี่ยวนำาการ	metabolism	

ของตัวมันเอง	 (autoinducer)	 โดยการเหนี่ยว

นำาเอนไซม์	 CYP	 3A4	 ซึ่งจะเริ่มเมื่อประมาณ	 1	

สัปดาห์หลังเริ่มใช้ยาทำาให้ในช่วงนี้การกำาจัดของ	

carbamazepine	 เพิ่มขึ้นเป็น	 2	 เท่า	 การเหนี่ยว

นำานี้จะเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์เมื่อประมาณสัปดาห์ที่	

3	ของการใช้ยา	และฤทธิ์ในการเหนี่ยวนำาเอนไซม์

จะหมดไปโดยสมบรูณเ์มือ่หยดุยาไปแลว้ประมาณ	

3	สปัดาห	์carbamazepine	สามารถจบักบัโปรตนี

ในกระแสเลือดได้ปานกลาง	 (ร้อยละ	 75)	 ดังนั้น

ปฏิกิริยาระหว่างยาที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากการแย่ง

จับโปรตีนกันได้แต่ไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ

 ผลของยาอื่นต่อ	carbamazepine

	 Carbamazepine	 เกือบทั้งหมดต้องผ่าน

การ	metabolism	มีเพียงส่วนน้อย	(น้อยกว่าร้อย

ละ1)	ทีข่บัออกทางปสัสาวะในรปูทีไ่มเ่ปลีย่นแปลง	

ในการศึกษาในหลอดทดลอง	เอนไซม์หลักในการ	

metabolism	 ของ	 carbamazepine	คือ	CYP	

3A4	รองลงมาคือ	CYP	1A2	และ	CYP	2C8	ได้

สาร	metabolite	คือ	carbamazepine	10,	 11-	

epoxide	ซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์และทำาให้เกิดพิษต่อ

ระบบประสาทได้	 การได้รับ	 fluoxetine	 ร่วมกับ	

carbamazepine	จะเกิดการยับยั้งการ	metabo-

lism	ของ	 carbamazepine	 แต่ไม่ได้ยับยั้งการ

สรา้ง		carbamazepine	10,	11-	epoxide	ผา่นทาง	
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CYP	3A4	ดังนั้น	ระดับของทั้ง	carbamazepine	

และ	carbamazepine	10,	11-	epoxide	ในเลือด

จะเพิ่มขึ้นทำาให้เกิดพิษได้

	 Sodium	valproate	สามารถยับยั้ง	epox-

ide	hydrolase	มีผลให้ระดับ	 carbamazepine	

10,	11-	epoxide	ในเลือดเพิ่มขึ้นในขณะที่ระดับ	

carbamazepine	ในเลือดอาจเพิ่มขึ้นหรือไม่ก็ได้	

ทำาเกิดพิษจาก	carbamazepine	ได้

	 ยาปฏิชีวนะในกลุ่ม	 macrolide	 (เช่น	

erythromycin,	 clarithromycin),	 ยาในกลุ่ม	

calcium	channel	 blockers	 (เช่น	 verapamil,	

diltiazem),	 propoxyphene,	 danazol,	 nico-

tinamide		สามารถยับยั้ง	CYP	3A4	ได้	มีผลให้

ระดับ	carbamazepine	ในเลือดเพิ่มขึ้น

	 2.	 Phenobarbital

 ผลของ	phenobarbital	ต่อยาอื่น

	 Phenobarbital	 มีผลเหนี่ยวนำาการ	me-

tabolism	 ของยาที่ถูก	metabolism	ผ่านทาง

เอนไซม์	CYP	2C,	CYP	3A	และ	UGT	โดยการ

เหนี่ยวนำาเอนไซม์ของ	phenobarbital	จะเกิดขึ้น

หลงัจากเริม่ใชย้าไปประมาณ	1	สปัดาห	์และเหนีย่ว

นำาอยา่งสมบรูณใ์น	2	–	3	สปัดาหห์ลงัเริม่ใชย้า	สว่น

ฤทธิ์ในการเหนี่ยวนำาเอนไซม์จะหมดไปเมื่อหยุด

ยาไดป้ระมาณ	2	–	3	สปัดาห	์เมือ่เกดิการเหนีย่วนำา

เอนไซมจ์ะมผีลใหล้ดระดบัยาในเลอืดทีเ่ปน็สารตัง้

ต้นในการ	metabolism	โดยเอนไซม์เหล่านี้

 ผลของยาอื่นต่อ	phenobatbital

	 Phenobarbital	 มีการกำาจัดผ่านทางไต

ในรูปที่ไม่เปลี่ยนแปลงและทาง	metabolism	

ผ่านตับได้เป็น	 parahydroxyphenobarbitone	

(PbOH)	และ	phenobarbitone	N	–	glucoside	

โดยเอนไซม์	 CYP	 2C9	CYP	 2C19	 และ	CYP	

2E1	จากการที่	phenobarbital	สามารถถูกกำาจัด

ได้หลายทาง	ร่วมกับมีการจับกับโปรตีนในกระแส

เลือดที่ตำ่า	 (ร้อยละ	 50)	 ทำาให้ยาอื่นไม่มีผลต่อ	

phenobarbital	มีเพียง	sodium	valproate	ที่มี

ผลทางคลินิกอย่างมีนัยสำาคัญต่อระดับของ	phe-

nobarbital	ในเลอืดเนือ่งจาก	sodium	valproate	

มีผลในการยับยั้งเอนไซม์ได้หลายชนิด

	 3.	 Phenytoin

 ผลของ	phenytoin	ต่อยาอื่น

	 Phenytoin	 มีผลเพิ่มการ	metabolism	

ของยาที่	 ผ่านทางเอนไซม์	Cytochrome	 (CYP)	

2C,	CYP	3A	และ	UGT	โดยการเหนีย่วนำาเอนไซม์

ของ	phenytoin	จะเกดิขึน้สงูสดุหลงัเริม่ใชย้าเปน็

เวลาประมาณ	1	–	2	สปัดาห	์และฤทธิใ์นการเหนีย่ว

นำาจะหมดไปเมื่อหยุดยาไปแล้ว	1	 –	2	สัปดาห์	ผู้

ป่วยที่ได้รับยาคุมกำาเนิดชนิดรับประทานร่วมกับ	

phenytoin	ซึ่งจะทำาให้การคุมกำาเนิดไม่ได้ผลอัน

เนื่องมาจาก	phenytoin	มีผลเหนี่ยวนำาเอนไซม์		

CYP	 3A4	ที่ใช้ในการ	metabolism	ของยาคุม

กำาเนิด	 ทำาให้เกิดการตั้งครรภ์หรือมีเลือดออก

กะปริบกะปรอยได้	 ดังนั้นควรแนะนำาการคุม

กำาเนิดวิธีอื่นแก่ผู้ป่วยด้วย

	 นอกจากการเหนี่ยวนำาการ	metabolism	

ของยาแล้ว	 ยังอาจทำาให้เกิดการแย่งกันในการ	

metabolism	ของ	phenytoin	กับยาอื่นๆที่ผ่าน

การ	metabolism	โดยอาศัยเอนไซม์เดียวกันกับ	
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phenytoin	 เช่น	phenobabital	ที่ต่างก็เป็นสาร

ตั้งต้นของ	CYP	2C9	

	 ในผู้ป่วยที่ได้รับ	warfarin	ควรระมัดระวัง

ในการให้	 phenytoin	 เนื่องจากมีการรายงานว่า

พบภาวะ	 hypoprothrombinemia	 หลังได้รับ	

phenytoin	 ซึ่งอาจเกิดจาก	 2	 กลไก	 คือ	 phe-

nytoin	 แย่ง	warfarin	 ในการจับกับโปรตีนใน

กระแสเลอืดทำาใหม้	ีwarfarin	อสิระเพิม่ขึน้จงึเพิม่

ฤทธิข์อง	warfarin	หรอือาจเกดิจากการยบัยัง้การ	

metabolism	แบบแข่งขัน	เนื่องจากทั้ง	warfarin	

และ	phenytoin	ต่างก็เป็นสารตั้งต้นของเอนไซม์	

CYP	2C9	เช่นเดียวกัน

	 นอกจากนี้ยา	 Phenytoin	 ยังการจับกับ

โปรตีนในเลือดที่สูง	(ร้อยละ	95)	ดังนั้นการใช้	Ph

enytoinร่วมกับยาอื่นที่มีคุณสมบัติในการจับกับ

โปรตีนได้ดีเช่นเดียวกัน	อาจมีการไล่ที่หรือแทนที่

กัน	ทำาให้ยาตัวใดตัวหนึ่งมีระดับยาในรูปอิสระสูง 

ผลของยาอื่นต่อ	phenytoin

	 Phenytoin	เปน็สารตัง้ตน้ของเอนไซม	์CYP	

2C9	และ	CYP	2C19	โดยผา่น	CYP	2C9	เปน็หลกั	

ซึ่งยาที่มีผลยับยั้ง	CYP	2C9	เช่น	amiodarone,	

fluconazole,	miconazole,	ketoconazole,	pro-

poxyphene,	sodium	valproate	และยาที่มีผล

ยับยั้ง	CYP	2C19	เช่น	felbamate,	omeprazole,	

cimetidine,	fluoxetine	และ	ticlopidine	จะมี

ผลลดการ	metabolism	ของ	phenytoin	ทำาให้

ระดับ	phenytoin	ในเลือดเพิ่มขึ้น

	 เมื่อมีการใช้	 phenytoin	 ร่วมกับ	 carba-

mazepine	 จะทำาให้ระดับยาทั้ง	 2	 ชนิดในเลือด

เพิ่มขึ้นแต่ยังไม่ทราบกลไกที่แน่ชัด	 ส่วนผลของ	

sodium	valproate	นั้นเกิดจากการแย่งที่ในการ

จับกับโปรตีนและการยับยั้งเอนไซม์	 ซึ่งอาจมีผล

ทำาให้ความเข้มข้นของ	 phenytoin	ทั้งหมดเพิ่ม

ขึ้น	ลดลง	หรืออาจไม่เปลี่ยนแปลง	ส่วนความเข้ม

ข้นของ	phenytoin	ในรูปอิสระมักเพิ่มขึ้น	ดังนั้น

จงึควรทำาการตรวจวดั	phenytoin	ในรปูอสิระเมือ่

มีการใช้ร่วมกับ	 sodium	valproate	 แต่หากไม่

สามารถทำาได้อาจคำานวณหา	phenytoin	อิสระได้

	 Sodium	Valproate	

 ผลของ	Sodium	Valproate	ต่อยาอื่น

	 Sodium	valproate	สามารถยบัยัง้เอนไซม์

ได้หลายชนิดรวมถึง	 CYP	 2C9,	 UGT	 และ	

epoxide	 hydrolase	 ด้วยจึงสามารถยับยั้ง

การ	metabolism	 ของยาที่เป็นสารตั้งต้นของ

เอนไซม์	CYP	2C9	 เช่น	phenobarbitone	และ	

phenytoin	 ได้	 แต่ไม่มีผลยับยั้ง	 CYP	 3A	 จึง

ไม่มีผลต่อ	 cyclosporin	และ	ยาคุมกำาเนิดชนิด

รับประทาน	นอกจากนี้	 sodium	valproate	 ยัง

สามารถยับยั้ง	 glucuronide	 conjugation	ของ	

lamotrigine,	 lorazepam	 และ	 zidovudine	

ได้อีกด้วย	 เนื่องจาก	 sodium	valproate	มีการ

จับกับโปรตีนในกระแสเลือดสูงจึงสามารถแย่งที่

กับยาที่มีการจับกับโปรตีนในกระแสเลือดสูงเช่น

กันได้	 เช่น	 phenytoin,	 carbamazepine	และ	

diazepam	

 ผลของยาอื่นต่อ	Sodium	Valproate

	 ส่วนใหญ่	 Sodium	 valproate	 จะเกิด

การ	metabolism	โดยตับมีเพียงส่วนน้อย	(น้อย
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กว่าร้อยละ	 5)	 ที่ขับออกทางปัสสาวะในรูปที่ไม่

เปลี่ยนแปลง	และมักเกิดการ	metabolism	 โดย	

UGT	 –	 catalyzed	glucuronide	 conjugation	

และ	b	-	oxidation	ผ่านทางเอนไซม์โดยเป็นสาร
ตั้งต้นของ	CYP	2C9	และ	CYP	2C19	ดังนั้น	ยาที่

มผีลเหนีย่วนำา	CYP2-	และ	UGT	จะมผีลลดระดบั	

sodium	valproate	ในเลือด	เช่น	felbamate	ที่มี

ผลในการยับยั้งกระบวนการ	b	-	oxidation
	 จะเห็นว่ายากันชักเป็นยาที่มีอันตรกิริยา

กับยาอื่นและยากันชักด้วยกันเองค่อนข้างมาก	

สามารถสรุปอันตรกิริยาระหว่างยาของยากันชัก

กลุ่มมาตรฐานได้ดังตารางที่	 2	 ดังนั้นบุคคลากร

ทางการแพทยจ์งึควรมแีนวทางปฏบิตัเิพือ่เฝา้ระวงั

ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาในเรื่องนี้	ดังนี้

	 -	 กรณใีชย้ากนัชกัรว่มกนั	ใหด้อูาการทาง

คลนิกิทัง้ดา้นประสทิธผิลในการควบคมุอาการชกั

และความปลอดภัยในการใช้ยาว่าเกิดอาการพิษ

จากยาหรือไม	่หากจำาเป็นควรเจาะวัดระดับยากัน

ชักในเลือดเพื่อปรับขนาดการใช้ยาแต่ละชนิดให้

เหมาะสม

	 -	 กรณใีชย้ากนัชกัรว่มกบัยาอืน่ทีม่อีนัตร

กิริยาระหว่างยา	 ให้ติดตามผลของอันตรกิริยาดัง

กล่าวและอาจติดตามระดับยากันชักในเลือดและ

ปรับตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากอาการ

ทางคลินิกเป็นหลัก

ตารางที่	2	อันตรกิริยาระหว่างยาของยากันชักกลุ่มมาตรฐาน14

ชื่อยา Substrates enzyme

Inhibitors

enzyme

Inducers

ยาทีเพิ่มระดับ

ยากันชัก

ยาทีลดระดับ

ยากันชัก

Carbamaze-

pine

3A4(หลัก),

2C8,	1A2

- 3A4,5,7

2C19,	2C9

sodium	valproate,

clarithromycin,		

erythromycin,	verapamil,	

diltiazem,		fluoxetine

phenobarbital,	

felbamate

Phenobar-

bital

2C19,	2C9

2E1

- 3A4,5,7

2C19,	2C9

sodium	valproate chlorpromazine,

prochloperzine,	

thioridazine
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Phenytoin 2C9(หลัก),	

2C19

- 3A4,5,7

2C19,	2C9

amiodarone,	fluconazole,

ketoconazole,	

sodium	valproate,

omeprazole,	cimetidine,	

fluoxetine,	warfarin

folic,	diazoxide,	

cisplatin,	carbo-

platin,

bleomycin,	 vin-

blastine,

methotrexate,

Sodium	

valproate

2C19,	2C9 2C9 - fluoxetine carbamazepine,		

acyclovir,	 felb-

amate

	 4.	 ปัญหาการไม่ได้รับยาตามที่แพทย์สั่ง

จ่าย	(Failure	to	receive	medication)		

	 ปัญหาการไม่ได้รับยาตามที่แพทย์สั่งจ่าย	

มีความหมายครอบคลุมถึงการที่ผู้ป่วยได้รับยา

ไม่ครบตามที่แพทย์สั่งจ่ายโดยมีสาเหตุมาจาก

เศรษฐานะของผูป้ว่ย	สทิธทิางการรกัษาของผูป้ว่ย

ทำาใหเ้กดิขอ้จำากดัของการไดร้บัยา	การไดร้บัยาไม่

ตรงตามที่แพทย์สั่งจ่ายกล่าวคือได้ยาคนละตัวยา

เนื่องจากโรงพยาบาลไม่มียาดังกล่าวทำาให้แพทย์

ต้องเปลี่ยนยาหรือได้รับยาคนละชื่อการค้ากัน	ซึ่ง

ปัญหาดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นไปในลักษณะใดก็ตาม

ล้วนแล้วแต่ส่งผลให้ผู้ป่วยไม่สามารถควบคุม

อาการชักได้	 หรือเกิดอาการชักเกิดขึ้นจากที่เคย

ควบคุมอาการชักได้		

	 จากการสำารวจความพร้อมของการให้

บริการผู้ป่วยโรคลมชักในภาคอีสานของโรง

พยาบาลในเขตจังหวัดรับผิดชอบของสำานักงาน

หลักประกันสุขภาพเขต	 7	 ของกลุ่มวิจัยโรคลม

ชักแบบบูรณาการ	 มหาวิทยาลัยขอนแก่นพบว่า

โรงพยาบาลชุมชนมียากันชักกลุ่มมาตรฐานไม่

ครอบคลุมทุกโรงพยาบาล	 นอกจากนี้ยากันชัก

รุ่นใหม่ซึ่งจำาเป็นต้องใช้กับผู้ป่วยบางรายจะมีอยู่

ในโรงพยาบาลศูนย์	 โรงพยาบาลจังหวัดเพียงบาง

รายการเทา่นัน้17	ทำาใหเ้มือ่ผูป้ว่ยกลบัไปรบัยาทีโ่รง

พยาบาลใกล้บ้าน	เกิดปัญหาการไม่ได้รับยาตามที่

แพทยส์ัง่จา่ยตามมา	และสง่ผลตอ่การควบคมุการ

ชักของผู้ป่วย

	 สำาหรับกรณีที่โรงพยาบาลมียาที่ผู้ป่วย

ใช้แต่เป็นคนละชื่อการค้า	 พบว่าผู้ป่วยโรคลม

ชักมีการตอบสนองต่อยากันชักที่แตกต่างกัน

ประกอบกับยากันชักส่วนใหญ่มีช่วงการรักษา	 

(therapeutic	 index)	 ค่อนข้างแคบ	บางชนิดมี

เภสัชจลนศาสตร์แบบไม่เป็นเส้นตรง	(nonlinear	

pharmacokinetics)	 และมีรูปแบบหลากหลาย	

เช่น	 immediate	 release,	 sustained	 release	

เป็นต้น	 Zachry	 และคณะรายงานว่าผู้ป่วยโรค

ลมชกัทีต่อ้งเขา้รบัการรกัษาจากแผนกหอ้งฉกุเฉนิ

ของโรงพยาบาลในสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ที่เปลี่ยน
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ชนดิยากนัชกัในรอบ	6	เดอืนทีผ่า่นมามคีวามเสีย่ง

เพิม่ขึน้	ประมาณ	รอ้ยละ	81	เมือ่เทยีบกบัผูท้ีไ่มไ่ด้

เปลี่ยนชนิดยา	(ความเสี่ยงสัมพัทธ์	=	1.81)18	งาน

วิจัยของ	Duh	และคณะ	พบว่าเมื่อศึกษาในผู้ป่วย

โรคลมชักที่ใช้ยากันการชัก	 topiramate	กลุ่มผู้

ปว่ยทีใ่ชย้าตน้แบบ	(original)	มแีนวโนม้ทีด่วีา่ใน

ด้านระยะเวลาการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ที่สั้นกว่า	(2.6	วัน	เทียบกับ	3.9	วัน)		และมีอาการ

ไม่พึงประสงค์จากยาน้อยกว่า19	 เป็นต้น	 จากการ

ศึกษาของ	Andermann	F.	และคณะ	พบว่าอัตรา

การเปลี่ยนจากยา	 ชื่อสามัญ	 (generic)	 เป็นยา

ตน้แบบ	(original)	ในผูป้ว่ยทีเ่คยไดร้บัยาตน้แบบ	

มากอ่น	ในผูป้ว่ยทีใ่ชย้ากลุม่ตา่งๆ	พบวา่	กลุม่ทีไ่ด้

รับยา	Sodium	valproate	อัตราการเปลี่ยนยาก

ลับร้อยละ	20.9	ยา	clobazam	ร้อยละ	20.6	และ	

lamotrigine	ร้อยละ	12.9	ซึ่งถือว่าสูงกว่ายาอื่นๆ

ซึง่อาจเกดิจากธรรมชาตขิองโรคลมชกั	คณุสมบตัิ

เฉพาะของยากันชักและผลกระทบจากการชัก

ซำ้า20	 ดังนั้นการจะใช้ยากันชัก	 ชื่อสามัญ	แทนยา

ต้นแบบ	ต้องพิจารณาว่ายาชื่อสามัญมี			ชีวสมมูล	

(bioequivalence)	กบัยาตน้แบบหรอืไม่	ประเทศ

ในทวีปยุโรปและอเมริกาได้กำาหนดนโยบายที่

เกี่ยวข้องกับการสั่งจ่ายยากันชักชื่อสามัญไว้อย่าง

ชัดเจนตัวอย่างเช่น	ในประเทศเยอรมันและอิตาลี่	

กำาหนดวา่ไมค่วรเปลีย่นยาถา้ผูป้ว่ยควบคมุอาการ

ชักได้	 ประเทศโปแลนด์กำาหนดว่าเภสัชกรไม่

ควรเปลี่ยนยาถ้าไม่ได้รับการยินยอมจากแพทย์	

เปน็ตน้20	สำาหรบัในประเทศไทยยงัไมม่นีโยบายดงั

กลา่ว	ดงันัน้การจะเปลีย่นยากนัชกัจากยาตน้แบบ

เป็นยาชื่อสามัญด้วยเหตุผลในเรื่องของราคาเพื่อ

ใหป้ระเทศประหยดังบประมาณ	บคุคลากรทางการ

แพทยท์ีเ่กีย่วขอ้งควรตอ้งคำานงึถงึผลเสยีจากการ

ชักที่จะตามมาด้วยไม่ว่าจะเป็น	อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น	

การนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล	 และผลกระทบ

ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอันจะนำามาซึ่งการสูญ

เสียค่าใช้จ่ายที่มากกว่า	ดังนั้นแนวทางปฏิบัติเพื่อ

แก้ไขหรือป้องกันปัญหาดังกล่าว	มีดังนี้20	

 -	 กรณีผู้ป่วยใหม่	ที่เพิ่งเริ่มต้นยากันชักจะ

ใช้ยาชื่อสามัญ	หรือยาต้นแบบก็ได้	ขอให้ใช้ยาดัง

กล่าวตัวเดิมอย่างต่อเนื่อง	 ไม่เปลี่ยนยี่ห้อไป	มา	

เพื่อเป้าหมายในการควบคุมอาการชัก

	 -		กรณีผู้ป่วยที่ควบคุมอาการชักได้ดีแล้ว	

ไมว่า่จะดว้ยยาชือ่สามญัหรอืยาตน้แบบ	ใหค้งการ

ใช้ยาชนิดนั้นไว้	

	 -	 กรณี	ผู้ป่วยเด็ก	ผู้สูงอายุ	หญิงตั้งครรภ์	

ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติในการทำางานของตับหรือ

ไต	 ไม่ควรเปลี่ยนยี่ห้อยาไป	 มา	 เนื่องจากเภสัช

จลนศาสตรข์องผูป้ว่ยดงักลา่วแตกตา่งจากผูป้ว่ย

กลุ่มอื่น	 อาจส่งผลให้เกิดพิษจากยาหรือควบคุม

อาการชักไม่ได้

บทสรุป
 จะเห็นว่าปัญหาการใช้ยากันชักที่พบบ่อย

ในเวชปฏิบัติ	 เป็นสิ่งที่บุคคลากรทางการแพทย์

สามารถป้องกันและแก้ไขได้	 ด้วยการให้ความ

ใส่ใจในการดูแลผู้ป่วย	นอกจากนี้การพัฒนาการ

สรา้งเครอืขา่ยการใหบ้รกิารรกัษาผูป้ว่ยโรคลมชกั				

น่าจะเป็นแนวทางที่เหมาะสม	 เพราะจะสามารถ
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พฒันาการใหบ้รกิารทีม่คีณุภาพดขีึน้อยา่งรวดเรว็	

ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ	 โดยกิจกรรมที่ต้องทำา

ประกอบดว้ย	การพฒันาองคค์วามรูด้า้นการรกัษา

โรคลมชัก				การสร้างเครือข่ายการให้บริการและ	

การพัฒนาต้นแบบ	แนวทางการรักษาที่เหมาะสม
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