
85

Vol.6 No.3

รศ.นพ.สมศักดิ์  เทียมเก่า

สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การเลือกใช้ยากันชักในผู้ป่วยโรคลมชักอย่างเหมาะสม

บทนำ�
	 โรคลมชักเป็นโรคทางระบบประสาทที่พบ

บ่อยรองจากโรคปวดศีรษะ	 คาดว่าประชากรทั่ว

โลกที่เป็นโรคลมชักประมาณ	 50	 ล้านคน	 และ

ผู้ป่วยรายใหม่มีอุบัติการณ์ประมาณ	 50-70	 ต่อ

ประชากร	 100,000	คน	 ใน	 4	 จังหวัด	 ขอนแก่น	

มหาสารคาม	กาฬสินธ์	 และร้อยเอ็ด	คาดว่าจะมี

ผู้ป่วยโรคลมชักประมาณ	50,000	คน	การรักษาที่

ดีนั้นต้องประกอบด้วยการรักษาที่ครอบคลุมทั้ง

การใช้ยาเพื่อควบคุมอาการชัก	การให้ความรู้ที่ถกู

ตอ้งและเหมาะสมในการดแูลรกัษาตนเอง	เพือ่ลด

อาการชักซํ้าและการเกิดอุบัติเหตุจากการชัก	การ

ชว่ยเหลอืทีถ่กูตอ้งขณะมอีาการชกั	นอกจากนีต้อ้ง

สร้างความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องต่อญาติผู้ป่วย	

เพื่อนร่วมชั้นเรียน	หรือเพื่อนร่วมงาน	 เพื่อให้การ

รักษาผู้ป่วยโรคลมชักได้ผลดีที่สุด	 ซึ่งส่งผลให้ผู้

ป่วยและญาติผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่สูงสุด	

	 การรักษาด้วยยากันชักเป็นวิธีการรักษา

หลัก	การพิจารณาว่าผู้ป่วยรายใดต้องได้รับยากัน

ชักหรือไม่	พิจารณาจาก	1.	โอกาสการชักซํ้า	2.	ผล

เสยีจากการชกั	3.	ผลแทรกซอ้นจากยากนัชกั	และ	

4.	 ความต้องการของผู้ป่วยและญาติ	 ถ้าผู้ป่วยมี

โอกาสการชักสูง	 การชักแต่ละครั้งก่อให้เกิดผล

เสียอย่างมากจากอุบัติเหตุที่เกิดขณะชัก	 ผู้ป่วย

ก็ควรได้รับยากันชักหรือผู้ป่วยมีความต้องการ

เนื่องจากไม่ต้องการความเสี่ยงจากการชักซํ้า	 การ

รักษาผู้ป่วยโรคลมชักนั้นควรประกอบด้วย

	 1.	 การวินิจฉัยที่ถูกต้องและง่าย

	 2.	 การใช้ยากันชักที่เหมาะสม

	 3.	 การเลือกใช้ยากันชักรุ่นมาตรฐานและ

รุ่นใหม่	

	 4.	 การสร้างความรู้และทัศนคติที่ถูกต้อง	

	 5.	 การสร้างความร่วมมือระหว่างแพทย์	

เภสัชกร	พยาบาลและผู้ป่วย	

 1.	 การวินิจฉัยที่ถูกต้องและง่าย

	 	 การวินิจฉัยที่สําคัญ	คือ	การซักประวัติ

จากญาติผู้เห็นเหตุการณ์และผู้ป่วยโดยละเอียด	

เพื่อให้ได้ข้อมูลมาพิจารณาแยกแยะว่าอาการ

ผิดปกติดังกล่าวคืออะไร	 ภาวะที่อาจสร้างความ
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สบัสนเนือ่งจากมลีกัษณะคลา้ยกบัอาการชกั	ไดแ้ก	่

อาการเป็นลมและภาวะแกล้งชัก	 สิ่งที่สําคัญคือ

ตอ้งพยายามใหไ้ดร้ายละเอยีดของอาการผดิปกติ

มากทีส่ดุ	ซึง่เปน็สิง่ทีย่ากเนือ่งจากผูป้ว่ยสว่นใหญ่

จะเล่ารายละเอียดไม่ได้	 เพราะไม่รู้สึกตัวขณะมี

อาการ	ผู้เห็นเหตุการณ์ก็มักตกใจและไม่ได้มาพบ

แพทยใ์นวนัทีต่รวจ	จากประสบการณผ์มใชว้ธิกีาร

ซักประวัติทางโทรศัพท์จากญาติผู้เห็นเหตุการณ์	

แนะนําให้ญาติบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะผู้ป่วยมี

อาการ	โดยใช้โทรศัพท์มือถือและการเตรียมวีดีโอ	

อาการผดิปกตติา่งๆ	ทัง้ทีเ่ปน็การชกัจรงิและไมใ่ช	่

เพือ่ใหญ้าตแิละผูป้ว่ยเลอืกวา่อาการทีเ่ปน็นัน้เปน็

แบบไหน	 หลักสําคัญที่สุดคือถ้าไม่มั่นใจว่าเป็น

อาการชัก	100%	ห้ามวินิจฉัยว่าเป็นโรคลมชัก	จะ

ไม่มีคําว่า		“empirical	treatment	หรือ	benefit	

of	doubt”		ในการวินิจฉัยและรักษาโรคลมชัก

	 2.	 หลกัการใชย้ากนัชกั		หลกัการประกอบ

ด้วย	5	ข้อต่อไปนี้	

	 	 2.1	 Mon o t h e r a p y 	 เ นื่ อ ง จ า ก

ประสทิธภิาพของยากนัชกั	1	ชนดิ	สามารถควบคมุ

อาการชักได้ประมาณร้อยละ	70	ซึ่งไม่แตกต่างกับ

การการใช้ยากันชักหลายชนิด	และ	compliance	

จะดีกว่า	ผลแทรกซ้อนของยาตํ่ากว่า	ค่าใช้จ่ายตํ่า

กว่า	กรณีที่ยากันชักชนิดแรกไม่ได้ผล	ให้เลือกใช้

ยารอง	 และถ้าไม่ได้ผลจึงพิจารณาเป็น	 add-on	

therapy	

	 	 2.2	 Low	dose	การใช้ยากันชักไม่ควร

เริม่ใหย้าขนาดสงู	ควรเริม่ขนาดตํา่สดุกอ่น	เพือ่ลด

โอกาสการเกิดผลแทรกซ้อน	และขนาดยาที่ได้ผล

อาจไม่จําเป็นต้องเป็นขนาดที่ใช้โดยทั่วไป	 เพราะ

การตอบสนองตอ่ยาในผูป้ว่ยแตล่ะคนแตกตา่งกนั	

	 	 2.3	 Individual	 ผู้ป่วยแต่ละคนต้อง

มีการพิจารณาเฉพาะบุคคล	 ไม่สามารถยึดตาม

แนวทางการปฏิบัติเหมือนกันทุกราย	เพราะความ

ต้องการและข้อควรพิจารณาของผู้ป่วยแต่ละคน

แตกต่างกัน	

	 	 2.4	 Original	ประเดน็นีเ้ปน็เรือ่งทีย่งัมี

แนวคดิหรอืแนวปฏบิตัแิตกตา่งกนัในแพทยแ์ตล่ะ

ท่าน	 หลักการคิดที่สําคัญเกี่ยวกับการพิจารณา

ว่ายาที่ใช้ควรเป็น	 original	 หรือ	 generic	 นั้น	

เหตุผลที่สําคัญคือการไม่มั่นใจว่าประสิทธิภาพ

ของ	generic	จะเทยีบเทา่กบั	original		หรอืไม	่ถา้

มกีารศกึษาในยา	generic	ชนดินัน้ชดัเจนวา่เทยีบ

เท่า	original	ก็ไม่มีปัญหา

	 	 2.5	 Assessment	 คือต้องมีการ

ประเมินผลการรักษาอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง	

ก�รเลือกใช้ย�กันชักชนิดใดนั้นต้อง
พิจ�รณ�จ�กองค์ประกอบ  ต่อไปนี้
	 1.	 ชนิดของการชัก

	 2.	 ผู้ป่วย	ได้แก่	อายุ	อาชีพ	โรคประจําตัว	

ยาที่ใช้ประจํา	 ความต้องการของผู้ป่วยและสิทธิ์

การรักษา

	 3.	 ชนิดของยากันชักได้แก่	 คุณสมบัติทาง

เภสัชวิทยา	ประวัติการแพ้ยา	drug	 interaction	

และการเข้าถึงยาของผู้ป่วย
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ย�กันชักที่มีใช้ในปัจจุบันแบ่งเป็น 2 
กลุ่ม คือ
	 1.	 ยากันชักกลุ่มมาตรฐาน	 (standard	

antiepileptic	drug)	ได้แก่

	 	 -	 Carbamazepine,	 Clobazam	 ,	

Clonazepamm,	Phenobarbital,	 Phenytoin,	

และ	Sodium	valproate	

	 2.	 ยากนัชกักลุม่ใหม	่	(new	antiepileptic	

drug)	ได้แก่

	 	 -	 Fe lbamate , 	 Gabapen t in ,	 

Lacosamide,	Lamotrigine,	Levetiracetam,	

Oxcarbazepine,	 Pregabalin	 Tiagabine,	

Topiramate,	Vigabatrin	และ	Zonisamide

	 ชนิดของการชักเป็นปัจจัยหลักในการ

พิจารณาว่ายากันชักชนิดใดจะใช้ในผู้ป่วยรายใด	

ประสิทธิภาพยากันชักแต่ละชนิดในการรักษาโรค

ลมชักชนิดต่างๆ	ดังตารางที่	1

ตารางที่	1	แสดงประสิทธิภาพยากันชักในการรักษาโรคลมชักชนิดต่าง	ๆ
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	 คุณสมบัติด้านเภสัชวิทยาของยากันชัก

แต่ละชนิด	 ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญ	 เนื่องจาก

ผู้ป่วยโรคลมชักส่วนหนึ่งมีโรคประจําตัว	 ทาน

ยารักษาโรคหลายชนิด	 ดังนั้นยากันชักที่ดีควร

สามารถใชไ้ดใ้นผูป้ว่ยโรคตบั	โรคไตและยากนัชกั

นั้นไม่มี	 drug	 interaction	กับยาที่ทานอยู่ก่อน	

รายละเอียดคุณสมบัติด้านเภสัชวิทยาแสดงดัง

ตารางที่	2	

ตารางที่	2	แสดงคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาของยากันชัก      

 เป้าหมายในการรักษาโรคลมชักคือ	 การ

ควบคุมอาการชักให้ได้สมบูรณ์ที่สุด	 โดยไม่มี

อาการชักและไม่มีผลแทรกซ้อนจากยาที่ใช้รักษา	

หรือมีการชักน้อยครั้งและไม่มีผลแทรกซ้อนจาก

การรักษา	อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมียากันชักหลาย

ชนดิมคีณุสมบตัทิีด่	ีผูป้ว่ยโรคลมชกัรายใหม	่รอ้ย

ละ	47	 เท่านั้นที่ตอบสนองดีต่อยากันชักชนิดแรก	

ร้อยละ	 13	 ตอบสนองดีต่อยากันชักชนิดที่สอง	

ร้อยละ	 3	ตอบสนองดีต่อยากันชักสองชนิดร่วม

กนั	และทีเ่หลอืรอ้ยละ	36	ยงัมอีาการชกัอยา่งนอ้ย	

1	ครั้งต่อป	ี จึงมีความจําเป็นที่ต้องมีการศึกษาถึง

ประสิทธิภาพยากันชักรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง
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และผลแทรกซ้อนตํ่า	 ยากันชัก	 levetiracetam	

เป็นยากันชักกลุ่มใหม่ชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติที่ดี

ตามเกณฑ์การพิจารณาดังตารางที่	3

ตารางที่	3	แสดงเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติด้านเภสัชวิทยาของยากันชักชนิดต่างๆ

Drug	interactions

Antiepilepticus	

drug

(AED)

Absorp-

tion

Dosing Kinetics Metabo-

lism

Affected	

by	other

AEDs

Affects	

other

AEDs

Percent	of	

perfect	score

Levetiracetam 3 3 3 2 3 3 94

Vigabatrin 3 3 3 3 3 2 94

Gabapentin 3 1-2 2 3 3 3 86

Topiramate 2 3 3 3 1 1 72

Lamotrigine 3 3 2 1 1 2 67

Valproic	acid 3 3 2 1 2 1 67

Carbamazepine 3 3 2 1 1 1 61

Tiagabine 2 2 3 1 2 1 61

Phenytoin 3 3 1 1 1 1 56

 

	 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่ายากันชัก	 le-

vetiracetam	เปน็ยาทีม่คีณุสมบตัทิางเภสชัวทิยา	

ประสิทธิภาพที่ดีร่วมกับมีผลแทรกซ้อนที่ตํ่า	

สามารถใช้รักษาผู้ป่วยโรคลมชักที่มีโรคประจํา

ตัว	 โรคตับ	 โรคไต	 และได้รับยาอื่นๆ	 ร่วมด้วย	

เพราะมี	 drug	 interaction	 กับยาอื่นๆ	 รวมทั้ง

ยากันชักด้วยกันเองน้อยมาก	 ผู้ป่วยที่มีประวัติ

แพ้ยากันชักกลุ่มมาตรฐานแบบรุนแรง	 (severe	

cutaneous	 adverse	 drug	 reaction)	 ได้แก่	

Steven	Johnson	Syndrome	(SJS)	หรือ	toxic	

epidermal	necrolysis	(TEN)	กส็ามารถใชย้ากนั

ชัก	levetiracetam	ได้

	 ข้อจํากัดของยากันชัก	 levetiracetam	ที่

สําคัญคือ	 ราคายาต่อเม็ดที่สูงและผู้ป่วยบางราย

ต้องใช้ขนาดยาสูง	 ราคาต่อวันจึงมีมูลค่าสูง	 แนว

ปฏิบัติการใช้ยา	 levetiracetam	รวมทั้งยากันชัก

กลุม่ใหม	่จงึควรมแีนวทางการใชย้าทีเ่ครง่ครดัดงั

ต่อไปนี้

	 1.	 ผู้ป่วยโรคลมชักควรพิจารณาใช้ยากัน

ชกักลุม่มาตรฐานกอ่นเสมอ	เนือ่งจากประสทิธภิาพ

ความคุ้มค่า	 และการเข้าถึงยากันชักที่ดีกว่ายากัน

ชักกลุ่มใหม่ประกอบกับแพทย์ส่วนใหญ่มีความ

คุ้นเคยและมีประสบการณ์การใช้ยากันชักกลุ่ม

มาตรฐานเป็นอย่างดี
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	 2.	 ผู้ป่วยโรคลมชักที่เริ่มใช้ยากันชักกลุ่ม

มาตรฐานแล้วไม่สามารถควบคุมอาการชักได้นั้น	

ให้พิจารณาโดยละเอียดในประเด็นต่อไปนี	้ ก่อน

ที่จะสรุปว่ายากันชักนั้นไม่ได้ผล

	 	 2.1	 การวินิจฉัยโรคลมชักนั้นถูกต้อง

หรือไม่	เพราะมีผู้ป่วยถึง	1	ใน	3	ที่ถูกส่งตัวเข้ารับ

การรักษาในศูนย์รักษาโรคลมชักไม่ใช่โรคลมชัก

	 	 2.2	 เมื่อทบทวนการวินิจฉัยมั่นใจแล้ว

ว่าถูกต้องเป็นโรคลมชักต้องพิจารณาต่อว่าได้

ตรวจหาสาเหตุของโรคลมชักและแก้ไขสาเหตุนั้น

หรือยัง	 เพราะถ้ายังไม่ได้แก้ไขสาเหตุนั้น	ผู้ป่วยก็

คงไม่สามารถควบคุมอาการชักได้สมบูรณ์

	 	 2.3	 ทบทวนความสมํา่เสมอในการทาน

ยากันชักและแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นสิ่งกระตุ้น

ให้เกิดการชัก	 เพราะสาเหตุของผู้ป่วยโรคลมชัก

ที่รักษายากที่พบบ่อยที่สุด	 คือ	 ผู้ป่วยไม่มีความ

สมํ่าเสมอในการทานยากันชักและไม่ได้แก้ไขสิ่ง

กระตุ้นการชัก	เช่น	นอนดึก	ดื่มแอลกอฮอล์	และ

มีความเครียด		ความกังวลสูง

	 	 2.4	 เมื่อพิจารณาตามขั้นตอน	 2.1-2.3	

เรียบร้อยแล้ว	 ควรตรวจวัดระดับยากันชัก	 เพื่อ

ประเมินขนาดที่ทานว่าเหมาะสมหรือยัง	 ก่อนที่

จะเพิ่มยาชนิดที่สอง	 เพราะขนาดยาที่แนะนําโดย

ทั่วไปนั้นอาจไม่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละบุคคล	

เนื่องจากผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีกระบวนการเผา

ผลาญและขจัดยาแตกต่างกัน	 ถ้าตรวจวัดระดับ

ยากันชักแล้วพบว่ายังมีระดับไม่เหมาะสม	 (ควร

ใช้ระดับ	upper	 limit)	และยังไม่มีผลแทรกซ้อน

จากยากันชัก	ให้เพิ่มขนาดยากันชักอย่างช้าๆ	เป็น

ระยะๆ	 จนระดับยากันชักสูงถึงเกณฑ์ที่ต้องการ

หรือมีผลแทรกซ้อนเกิดขึ้น	 ถ้ายังไม่สามารถ

ควบคุมอาการชักได้	 จึงเพิ่มยากันชักชนิดที่สอง	

ซึ่งมี	2	แบบคือ	add	on	therapy	หรือ	second	

monotherapy	

	 	 กรณีที่ผู้ป่วยตอบสนองดีต่อยากันชัก

ชนิดแรก	 แต่ยังควบคุมอาการชักได้ไม่สมบูรณ์	

แนะนําให้การรักษาแบบ	add	 on	 therapy	 โดย

คอ่ยๆเพิม่ยากนัชกัชนดิทีส่องดว้ยระดบัตํา่ๆ	แลว้

ประเมินผลการรักษา	 รวมทั้งผลแทรกซ้อนอย่าง

ใกล้ชิด	 แต่ถ้ายากันชักชนิดแรกไม่ได้ผลเลยหรือ

มีผลแทรกซ้อนเกิดขึ้น	 ควรพิจารณา	 second	

monotherapy	 โดยการเพิ่มยากันชักชนิดที่สอง

ขนาดเริ่มต้นและค่อยๆ	 เพิ่มขนาดยากันชักชนิด

ที่สองเป็นระยะๆ	 เช่น	 ทุก	 2-4	 สัปดาห์ในขณะ

เดียวกันก็ค่อยๆ	ลดยากันชักชนิดแรกที่ได้รับ

	 	 2.5	 การพิจารณายากันชักชนิดที่สองที่

เพิ่มเติมเข้าไป	 (add	on	 therapy)	หรือยากันชัก

ชนิดที่สองแบบเดียวเป็นชนิดใดนั้นให้พิจารณา

จากประสทิธภิาพของยา	drug	interaction	ความ

พร้อมของสถานพยาบาลนั้นๆ	ค่าใช้จ่ายและสิทธิ์

การรักษาของผู้ป่วย	 ประสิทธิภาพของยากันชัก

แต่ละชนิด	ดังตารางที่	 1	 โดยควรพิจารณาเลือก

ใชย้ากนัชกักลุม่มาตรฐานกอ่นยากลุม่ใหม	่ยกเวน้

ในกรณีต่อไปนี้

	 	 2.5.1	 ผู้ป่วยมีประวัติใช้ยากันชักใน

กลุ่มมาตรฐานในขนาดที่เหมาะสมแล้วไม่ได้ผล

2.5.2	 มีข้อห้ามในการใช้ยากันชักกลุ่มมาตรฐาน	

เช่น	 มีประวัติแพ้ยากันชักกลุ่มมาตรฐานแบบ

รุนแรงเพราะมีโอกาสแพ้ยาในกลุ่มเดียวกันได้สูง
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	 	 2.5.3	 มีการทํ างานของตับหรือไต

บกพรอ่งสง่ผลใหม้ขีอ้จาํกดัในการใชย้ากนัชกักลุม่

มาตรฐาน

	 	 2.5.4	 มีข้อจํากัดเรื่องการใช้ยากันชัก

กลุ่มมาตรฐานเนื่องจากมีปัญหา	drug	 interac-

tion	 ระหว่างยาที่ได้ทานประจําอยู่ก่อนกับยากัน

ชักกลุ่มมาตรฐาน

	 	 2.5.5	 มีโรคหรือภาวะที่ต้องใช้ยากลุ่ม

ใหม่รักษาร่วมด้วย	 เช่น	ผู้ป่วยโรคลมชักร่วมกับ

ปัญหา	neuropathic	pain	เป็นต้น

	 3.	 การสร้างความรู้และทัศนคติที่ถูกต้อง	

	 	 ผูป้ว่ย	ญาตแิละประชาชนทัว่ไป	รวมทัง้

บคุลากรทางการแพทยย์งัมคีวามรู	้ความเขา้ใจและ

ทัศนคติต่อผู้ป่วยและโรคลมชักที่ไม่ถูกต้อง	อาทิ

เช่น	การช่วยเหลือผู้ป่วยขณะมีอาการชัก	การห้าม

ผูป้ว่ยโรคลมชกัมเีพศสมัพนัธ	์การไมใ่หล้กูเลน่กบั

เด็กที่เป็นโรคลมชัก	 เป็นต้น	ความเข้าใจที่ไม่ถูก

ต้องดังกล่าวนี้ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ไม่

เหมาะสม	สง่ผลใหผู้ป้ว่ยมคีณุภาพชวีติทีไ่มด่	ีราย

ละเอียดดังเอกสารในบทอื่นๆ	ที่เกี่ยวกับความรู้

และทศันคตติอ่โรคลมชกั	ซึง่เปน็หนา้ทีข่องแพทย์	

พยาบาล	เภสชักรและบคุลากรทางการแพทย์	รวม

ทัง้สือ่มวลชนทีต่อ้งรว่มมอืกนัเผยแพรค่วามรูท้ีถ่กู

ต้องต่อสังคม	

	 4.	 การร่วมมือระหว่างแพทย์	 เภสัชกร	

พยาบาลและผู้ป่วย	

	 	 การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคลมชักต้อง

ประกอบด้วย	แพทย์	เภสัชกร	และพยาบาล	เนื่อง

ดว้ยเปน็โรคเรือ้รงั	ซึง่ตอ้งใชเ้วลานานในการรกัษา

นานอยา่งนอ้ย	2-3	ป	ีซึง่จะทาํให	้compliance	ของ

ผูป้ว่ยตํา่	จากการศกึษาหนึง่ทีจ่งัหวดันครราชสมีา	

พบว่าผู้ป่วยรับประทานยาต่อเนื่องครบ	1	ปี	เพียง

ร้อยละ	 60	 เท่านั้น	 และยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยว

กับวิธีการรักษาอีกหลายอย่าง	เช่น	รับประทานยา

เฉพาะชว่งมอีาการเทา่นัน้	การชว่ยเหลอืผูป้ว่ยขณะ

ชักที่ไม่ถูกต้อง	

	 	 การให้คําแนะนําและให้ความเข้าใจ	

เห็นใจต่อผู้ป่วยและญาติ	 	 โดยการทํางานเป็นทีม	

จะส่งผลให้การดูแลรักษาได้ผลดีขึ้น	 ดังตัวอย่าง

จากการศึกษาในประเทศหนึ่งของแอฟริกา	 พบ

วา่การจดัการใหผู้ป้ว่ยพบแพทย	์พยาบาล	เภสชักร	

กลุ่มละ	7	นาที	รวม	21	นาที	ได้ผลการรักษาและ

สร้างความพึงพอใจต่อผู้ป่วยมากกว่าการพบ

แพทย์	 21	นาที	 เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์

แต่ละสาขามีความรู้	 ความสามารถในแต่ละด้านที่

แตกต่างกัน	ดังจะเห็นได้จากการให้บริการคลินิก

โรคลมชัก	โรงพยาบาลศรีนครินทร์	พบว่าเภสัชกร

สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยากันชักได้

ร้อยละ	50	ของผู้ป่วย	ซึ่งแพทย์ไม่สามารถค้นพบ

ปญัหาดงักลา่วได	้ทีส่าํคญัเราตอ้งมคีวามเขา้ใจใน

ความคิด	ความรู้สึกและการรับรู้ของผู้ป่วย	ญาติ

และคนในสงัคม	ดงัคาํกลา่วทีว่า่	การรกัษานัน้ควร

รักษาคน	 (ผู้ป่วย	ครอบครัว)	 ไม่ใช่รักษาเพียงตัว

โรคเท่านั้น

	 	 ใ นที่ นี้ ข อ ยกตั ว อย่ า ง ก า รศึ กษ า

ประสิทธิภาพของยากันชัก	levetiracetam	ทั้งใน

กรณี		add	on	therapy	และ		monotherapy
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	 1.	 The	 European	 Levetiracetam	

Study	 Group	 โดย	 Shorvon	 SD	 และคณะ	

เป็นการศึกษา	 	multicentre,	 double-blind,	

randomized,	placebo-controlled	เปรยีบเทยีบ

ประสทิธภิาพของ	levetiracetam	กบั	placebo	ใน

ผู้ป่วย	324	ราย	ที่มีการชักแบบ	simple	partial	

หรือ	complex	partial	seizures,	with	or	with-

out	secondarily	generalized	ผลการศึกษาพบ

ว่าความถี่ของการชักลดลงมากกว่าร้อยละ	50	ใน

กลุ่ม	placebo	เพียงร้อยละ	10.4	ขณะที่ได้รับยา

ขนาด	1000	มก.ต่อวัน	ให้ผลดีร้อยละ	22.8	และ	

31.6	ในกลุ่มที่ได้ยาขนาด	2000	มก.ต่อวัน	โดยมี

ฤทธิ์ไม่พึงประสงค์เพียงเล็กน้อย	 เช่น	ปวดศีรษะ	

ง่วงซึม	และอ่อนเพลีย

	 2.	 European	 Levetiracetam	 Study	

Group	 โดย	 Ben-Menachem	 E	 และคณะ	

เป็นการศึกษา	multicentre,	 double-blind,	

placebo-controlled,	parallel	โดยศึกษาเปรียบ

เทียบประสิทธิภาพของยา	 levetiracetam	ขนาด	

1500	มก.	วันละ	2	ครั้ง	กับ	placebo	ในผู้ป่วยที่

ทานยากันชัก	 1	 ชนิดแล้วยังมีอาการชักในผู้ป่วย	

343	รายเป็นเวลา	12	สัปดาห์	ผลการศึกษาพบว่า

คา่	median	ของการชกัตอ่สปัดาห	์พบวา่กลุม่ทีไ่ด้

รบัยา	levetiracetam	มคีา่	median	ของการชกัตอ่

สัปดาห์เท่ากับ	1.06	ครั้งและกลุ่ม	placebo	1.75	

ครัง้	กลุม่ทีไ่ดร้บั	levetiracetam	คา่	median	การ

ชกัลดลงรอ้ยละ	39.3	เทยีบกบักลุม่	placebo	รอ้ย

ละ	 7.2	การชักลดลงมากกว่าร้อยละ	 50	 ในกลุ่ม	

levetiracetam	ร้อยละ	42.1	และร้อยละ	16.7	ใน

กลุ่ม	placebo	ค่า	odds	ratio	เท่ากับ	3.6	

	 3.	 A		US	study	โดย	Cereghino	JJ	และ

คณะ	ศึกษาในผู้ป่วย	 294	 ราย	 ที่มีการชักแบบ	

partial-onset	 seizures	ศึกษาแบบ	multicen-

tre,	 double-blind,	 randomized,	 placebo-

controlled,	parallel-group	เปรยีบเทยีบระหวา่ง

กลุ่ม	 levetiracetam		500	มก.	 เช้า-เย็น	 ,	1500	

มก.	เช้า-เย็น	และกลุ่ม	placebo	พบว่าการชักลด

ลงมากกวา่รอ้ยละ	50	เทา่กบัรอ้ยละ	33,	39.8	และ	

10.8	ตามลําดับ

	 4.	 การศึกษาโดย	 Berkovic	 และคณะ	

ศกึษาผูป้ว่ย	generalized	tonic-clonic	seizures	

164	ราย	เป็นการศึกษาแบบ	multicentre,	dou-

ble-blind,	randomized,	placebo-controlled,	

parallel-group	 แบบ	 adjunctive	 therapy	

เปรยีบเทยีบยา	levetiracetam	กบั	placebo	โดย

ขนาดยา	 levetiracetam	 เพิ่มขนาดขึ้นเป้าหมาย	

3000	มก.ต่อวัน	 เป็นระยะเวลานาน	 24	 สัปดาห์	

พบว่าการชักลดลงมากกว่าร้อยละ	 50	 ในกลุ่ม	

levetiracetam	และ	placebo	เทา่กบัรอ้ยละ	56.5	

และ	28.2	ตามลําดับ

	 5.	 การศึกษาโดย	Brodie	และคณะ	ศึกษา

ผูป้ว่ยโรคลมชกัรายใหมเ่ปรยีบเทยีบประสทิธภิาพ

ยา	levetiracetam	ว่าไม่ด้อยกว่ายา	extended-

release	 carbamazepine	 แบบยาเดี่ยว	 ในผู้

ป่วย	579	ราย	พบว่า	seizures	free	ที่	6	เดือน	2	

กลุ่ม	 ไม่แตกต่างกัน	 เช่นเดียวกับการศึกษาของ	

Ben-Menachem	 และคณะ	 ที่ศึกษาในผู้ป่วย	

partial-onset	 seizures	ที่เคยได้รับยากันชัก	 1	
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ชนิด	โดย	levetiracetam	หรือ	placebo	หลังจาก

นั้น	tapper	off		ยากันชักชนิดแรกออก	จนเหลือ	

levetiracetam	เพียงชนิดเดียว	พบว่าความบ่อย

การชักลดลงถึงร้อยละ	73.8

	 6.	 การศึกษาโดย	Noachtar	 และคณะ	

ยังศึกษาถึงประสิทธิภาพของยา	 levetiracetam		

ในผู้ป่วย	 juvenile	myoclonic	 epilepsy	หรือ	

juvenile	absence	epilepsy	พบว่า	สามารถลด

การชักได้มากกว่าร้อยละ	50	ถึงร้อยละ	58.3	เมื่อ

เทียบกับ	placebo	เพียงร้อยละ	23.3	

	 7.	 การศึกษาในผู้ป่วยโรคลมชักเด็ก	 (อายุ	

4-16	ป)ี	ชนดิ	partial	–onset	seizures	แบบ	add-

on	โดย	Glauser	และคณะ	ใช้ยา	levetiracetam	

ขนาด	 60	 มก.	 ต่อนํ้าหนักตัว	 1	 กิโลกรัมต่อวัน	

จํานวน	198	ราย	พบว่าการชักลดลงมากกว่าร้อย

ละ	 50	 ในกลุ่ม	 levetiracetam	และ	 placebo	

ร้อยละ	 44.6	 และ	 19.6	ตามลําดับ	 เช่นเดียวกับ

การศึกษาของ	Pifia-Garza	และคณะ	ศึกษาในผู้

ป่วยโรคลมชักเด็กอายุ	 1	 เดือน	ถึง	 4	ปี	 จํานวน	

116	ราย	พบวา่การชกัลดลงมากกวา่รอ้ยละ	50	ใน

กลุ่ม	levetiracetam	และ	placebo	ร้อยละ	43.1	

และ	19.6	ตามลําดับ	นอกจากนี้ยังมีการศึกษาถึง

ประสทิธภิาพของยา	levetiracetam	ในผูป้ว่ยโรค

ลมชักเด็กที่มีการชักแบบ	infantile	spasm	ในผู้

ป่วย	West	syndrome

	 8.	 การศึกษาประสิทธิภาพของยา	 leveti-

racetam	ในการรกัษาผูป้ว่ยโรคลมชกัสงูอายแุบบ	

monotherapy	โดย	Alsaadi	TM	และคณะ	ผูป้ว่ย

ร้อยละ	61.5	ควบคุมอาการชักได้	(seizure	free)	

ร้อยละ	30.7	การชักลดลงมากกว่าร้อยละ	50	และ

ผู้ป่วยทั้งหมดทนต่อยาได้ดี

	 9.	 ประสบการณ์การศึกษาประเทศไทย	

โดยคณะแพทย์จาก	5	สถาบัน	ได้แก่	โรงพยาบาล

ศิริราช	 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	 โรงพยาบาล

ศรีนครินทร์	 โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่	 และ

สถาบันประสาทวิทยาร่วมกับ	5	ประเทศในเอเชีย

คือ	 ฮ่องกง	มาเลเซีย	ฟิลิปปินส์	 สิงคโปร์และไต

หวัน	ผลการศึกษาพบว่าร้อยละ	 44	 ของผู้ป่วยมี

ความบ่อยในการชักลดลงมากกว่าร้อยละ	 50	ค่า	

median	ของการชักลดลงร้อยละ	 46.4	และร้อย

ละ	17.7	หยดุชกัไดท้ัง้หมด	ผูป้ว่ยมคีวามทนตอ่ยา	

levetiracetam	ได้ดีโดยร้อยละ	86.9	ทานยาจน

จบการศึกษา	ซึ่งผลการศึกษาที่สอดคล้องกับการ

ศึกษาในต่างประเทศ

	 10.	การศึกษาแบบ	meta-analysis	เปรียบ

เทียบยา	 levetiracetam	กับยากันชักกลุ่มใหม่	

โดย	Christain	O	และคณะพบค่า	 odds	 ratio	

ของการตอบสนองตอ่ยากนัชกัและการถอนยากนั

ชัก	ซึ่งพบว่ายากันชัก	levetiracetam	มีค่า	odds	

ratio	ของการตอบสนองตอ่ยากนัชกัและการถอน

ยากันชักที่ดีเมื่อเทียบกับยากันชักกลุ่มใหม่	 ราย

ละเอียดดังตารางที่	4
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ตารางที่	4	แสดง	Odds	ratio	ของการตอบสนอง	และการถอนยา	ของยากันชักกลุ่มใหม่

Parameter AED Odds Ratio

Response rate

					Gabapentin

					Lamotrigine

					Levertiracetam

					Tiagabine

					Topiramate

					Oxcarbazepine

					Zonisamide

2.02	(1.40-2.92)

2.87	(1.92-4.29)

5.35	(3.51-8.16)

3.82	(2.27-6.43)

5.22	(3.68-7.40)

3.49	(2.45-4.98)

2.98	(1.81-4.89)

Withdrawal rate

					Gabapentin

					Lamotrigine

					Levertiracetam

					Tiagabine

					Topiramate

					Oxcarbazepine

					Zonisamide					

1.04	(0.67-1.61)

1.16	(0.81-1.66)

1.26	(0.86-1.84)

2.02	(1.30-3.12)

2.42	(1.56-3.74)

2.27	(1.62-3.17)

1.78	(1.03-3.08)

	 การพิจารณาว่ายาชนิดใดนั้นมีความคุ้มค่า

ของการรักษามากน้อยเพียงใดควรดูถึง	number	

needed	to	treat	(NNT)	ด้วย	จากการศึกษาโดย	

Van	Rijckevorsel	K	พบว่ายา	levetiracetam	มี

ค่า	NNT	เท่ากับ	3.92	ค่า	NNT	ของยากันชักชนิด

อื่น	แสดงดังตารางที่	5	
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ตารางที่	5	แสดงค่า	NNT	ของยากันชักกลุ่มใหม่เมื่อเทียบกับยาหลอก

AED Data NNT

Active Placebo Number Range

Gabapentin 93/459 27/291 9.10 6.27-16.61

Lamotrigine 68/330 25/268 8.87 5.93-17.56

Tiagabine 104/493 17/276 6.7 5.12-9.66

Zonisamide 12/269 25/230 6.29 4.44-10.81

Oxcarbazepine 260/659 50/302 4.37 3.51-5.79

Levertiracetam 206/592 29/312 3.92 3.28-4.88

Vigabatrin 118/292 28/203 3.76 2.94-5.19

Topiramate 146/360 17/174 3.25 2.67-4.16

 
สรุป
	 จากผลการศกึษาประสทิธภิาพของยากนัชกั	

levetiracetam	ร่วมกับคุณสมบัติทางเภสัชวิทยา

ของยาดังกล่าวข้างต้น	ชี้ให้เห็นว่ายา	levetirace-

tam	สามารถใชไ้ดท้ัง้ในเดก็ตัง้แตอ่าย	ุ4-16	ป	ีรวม

ทั้งเด็กอายุ	1	เดือน	ถึง	4	ปี	และผู้ป่วยโรคลมชัก

ผูใ้หญ	่โดยไดผ้ลทัง้การชกัแบบ	generalized	และ	

partial-onset	therapy	อยา่งไรกต็ามเนือ่งจากยา	

levetiracetam	มรีาคาสงู	จงึขอเสนอแนวทางการ

ใช้ยา	levetiracetam	ให้มีความคุ้มค่าในกรณีต่อ

ไปนี้

	 1.	 ผู้ป่วยแพ้ยากันชักแบบมาตรฐานแบบ

รุนแรง

	 2.	 ผูป้ว่ยมโีรคประจาํตวั	โรคตบั	หรอืโรคไต

	 3.	 ผูป้ว่ยมคีวามจาํเปน็ตอ้งหลกีเลีย่งภาวะ	

drug	interaction		ระหวา่งยากนัชกักบัยาทีจ่าํเปน็

ต้องใช้ชนิดอื่นๆ

	 4.	 ผู้ป่วยมีประวัติไม่ตอบสนองต่อยากัน

ชักกลุ่มมาตรฐานและมีปัญหาการทํางานของตับ

และ		ไต	รวมทั้งผู้ป่วยสูงอายุ
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