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Common Drug Used in Clinical Practice

Q: กรณีผูปวยไดรับยากันชักหน่ึงชนิด แตไม

สามารถควบคมุอาการชกัได เมือ่ไรจงึจะเริม่ add-

on therapy ยากนัชกัอีกชนิดในผูปวยโรคลมชกั 

หรือจะพิจารณาเปลี่ยนชนิดยากันชัก (second 

monotherapy) 

A: ยังไมมีแนวทางการรักษากําหนดแนนอน 

ปจจุบันมี 2 แนวทางปฏิบัติ กลาวคือ ตองประเมิน

วาผูปวยตอบสนองกบัยากนัชกัชนดิท่ีผานมาหรอื

ไม หากไดผลแตไมสามารถคุมชักไดดี (อาการชัก

ลดลงจากกอนรกัษา แตไมสามารถควบคมุการชกั

ไดทั้งหมด) กรณีนี้จะพิจารณา add on ยากันชัก

อกีชนิดเพิม่ แตในกรณีทีผู่ปวยไมตอบสนองตอยา

กันชักเดิมเลย ก็ควรจะเปล่ียนชนิดยากันชัก โดย

หามหยดุยากันชักเดิมทนัท ีโดยควรคอยๆเพ่ิมยา

กนัชกัชนดิใหมและคอยๆ ลดยากนัชกัชนดิเดมิไป

พรอมๆ กัน ทุก 2 ถึง 4 สัปดาห

Q: ในหญิงวัยเจริญพันธุที่คุมกําเนิดโดยวิธีกิน

ยาคุมกําเนิดจะเลือกยากันชักชนิดใดหากผูปวย

เปนโรคลมชกั

A: ยา sodium valproate เปนยาที่มี drug in-

teraction กับยาคุมกําเนิดนอยท่ีสุด แตในขณะ

เดียวกันควรใหคําแนะนําเบื้องตนวาหากการคุม

กาํเนดิผดิพลาดจะสงผลใหเกดิ perinatal defect 

แกเดก็ได และควรใหวติามินโฟเลตเสริมในผูปวย

ทุกรายที่เปนหญิงวัยเจริญพันธุ 

Q: ในผูปวยลมชักสูงอายุ ยากันชักที่เหมาะสม

ที่สุดคือยาชนิดใด

A: levetiracetam เพราะมี drug interac-

tion นอยกับยาชนิดอื่น ไมผาน CYP450 ใน

การmetabolize ยาที่ตับ และยาจับกับโปรตีน

ตํ่า ซึ่งคุณสมบัติดังกลาวยา levetiracetam จึง

เหมาะที่จะใชกับผูสูงอายุ

Q: หากระดับยากันชักตํ่ากวา therapeutic 

range แตผูปวยไมมีอาการชัก ควรเพิ่มขนาด

ยากันชักหรือไม

A: ไมจําเปนตองเพ่ิมยากันชัก เพราะเปาหมายใน

การรักษาคือการควบคุมอาการชัก ถงึแมผูปวยจะ



98

Vol.7 No.2

มรีะดบัยากันชกัท่ีตํา่ เพราะผูปวยบางสวนสามารถ

ควบคุมอาการชักไดถึงแมวาระดับยากันชักจะต่ํา

กวา therapeutic range ก็ตาม

Q: การเร่ิมยากนัชกัครัง้แรกตองใหยาจาํนวนมาก

เพื่อเปน loading dose กอนหรือไม

A: ไมควรทํายกเวนวาผูปวยมีความเส่ียงที่จะเปน 

status epilepticus เชน ผูปวยมีอาการชักหลายๆ

ครั้งในหนึ่งวันกอนมาพบแพทย (cluster of sei-

zures) เพราะการ loading dose อยางไมจําเปน

อาจจะทําใหเกิดผลขางเคียงตามมาได

Q: ชักคร้ังแรกกรณีใดบาง จึงจะเริ่มยากันชัก

A: เม่ือผูปวยชักคร้ังแรกเปน status epilepticus 

หรือเพ่ือพิจารณาแลววามีโอกาสชักคร้ังที่สองสูง 

เชน focal seizure, หลังชักมีอาการ Todd pa-

ralysis, มีประวัติ family history เปนโรคลมชัก, 

ตรวจรางกายหรือจากภาพเอกซเรยพบวาม ีbrain 

pathology หรือผูปวยประกอบอาชีพที่หากมีการ

ชักซํ้าจะเกิดอันตรายเชน นักดํานํ้า, นักบิน รวม

ทั้งผูปวยประกอบอาชีพที่ตองอดนอนเปนประจํา 

เชน แพทย เปนตน

Q : เราจะเริ่มลดยากันชักเมื่อไหร

A : เม่ืออาการชักสามารถควบคุมไดแลวเปนเวลา 

2 ป เปนตนไป โดยตองอธิบายใหผูปวยทราบถึง

ขอดี ขอเสียของการหยุดยา และโอกาสในการ

ชักซํ้าภายหลังหยุดยากันชัก โดยการหยุดยานั้น 

ตองคอยๆลดยา ครั้งละ 15-20 % ของขนาดยา 

หามหยุดยาทันที เพราะมีโอกาสเกิดภาวะ status 

epilepticus ได

Q: ผูปวยกินยา anticoagulant อยูสามารถให 

rt-PA ไดหรอืไมถาเปน acute ischemic stroke 

ภายใน 4.5 ชั่วโมง

A: ตาม AHA/ACC guideline สามารถให rt- PA 

ไดหาก INR < 1.7 แตจาก European guideline 

จะไมใหยา rt-PA ในทุกๆกรณี แตสําหรับ anti-

platelet สามารถใหยาไดทุกราย

Q : หากผูปวยเกิด ischemic stroke ขณะกิน  

warfarin แลว INR อยูในชวง 2-3 จะทาํอยางไร

เพื่อเปน secondary prophylaxis

A: ยังไมมีแนวทางการรักษาชัดเจน แตควร

ควบคุมปจจัยเสี่ยงในการเปนโรคหลอดเลือด

สมอง และหาสาเหตุอยางอ่ืนเพ่ิมเชน intracar-

diac clot, carotid stenosis with artheroscle-

rotic plaque หากไมมอีาจตอง keep INR 2.5-3.5 

หรือ พิจารณา add ASA 81mg/day รวมดวย

Q : กรณผีูปวยกนิยา aspirin อยูแลวเกดิ acute 

ischemic stroke ขึ้น ควรทําอยางไร

A : ตองมาดูขอบงชี้ของการกิน aspirin กอน 

เชน ถากินเปน prophalaxis กรณี low risk AF 

ผูปวยรายน้ันก็จําเปนตอง start anticoagulant 

ตอเปน secondary prophylaxis แตหากวาผู

ปวยกิน aspirin ดวยขอบงชี้อื่น ใหพิจารณาวาผู

ปวยกินยาสมํ่าเสมอหรือไม ควบคุมปจจัยเสี่ยง
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ของโรคหลอดเลือดสมองหรือไม หากควบคุมได

ดีแลว ควรเปลี่ยนตัวยาอื่น จากหลายๆการศึกษา

แบบ RCT สรปุวา clopidogrel เหนอืกวา sspirin, 

ASA combined dipyridamole เหนอืกวา ASA 

และ cilaztazol ไมดอยกวา aspirin ทําใหอาจใช

ยาเหลานั้นแทนได 

Q: มียา primary prophylaxis ของ stroke 

เหมือนอยาง coronary heart disease หรือไม 

A : ไมมี

Q: หากผูปวยเปน TIA หรือ minor ischemic 

stroke (NIHSS score < 4) ซึ่งเปนกลุมที่ไม

สามารถให rt-PA ได ควรทําอยางไรสําหรับ 

secondary prophylaxis 

A: จาก EXPRESS trial พบวากลุมที่ไดรับยา 

clopidogrel 300 mg รวมกับ aspirin 300 mg 

ภายใน 48 hr และตอดวยยา clopidogrel 75 

mg  รวมกับยา aspirin สามารถลดความเสี่ยง

ที่จะเกิด recurrent stroke ภายใน 90 วัน ไดถึง 

80-90% เม่ือเทียบกับกลุมที่ได aspirin 75 mg 

หรือ clopidogrel 75 mg รวมกับ simvastatin 

และ lisinopril 4mg หากความดันโลหิตมากกวา 

130 mmHg โดยทีห่ากหยดุยา clopidogrel ที ่30 

วันจะไมทําใหเกิดความเส่ียงในการเปน stroke 

เพิ่มขึ้น

Q: ผูปวยท่ีขอบงช้ีทีจ่ะไดรบั anticoagulant ภาย

หลังรับ rt-PA 24-48 ชั่วโมง ตองทํา CT-brain 

ทุกรายกอนใหหรือไม

A: ควรทําทุกราย เพราะอาจมี hemorrhagic 

transformationหรือ asymptomatic intrace-

rebral hemorrhage ไดแมจะไมมีอาการเพ่ิม ซึ่ง

ถือวาเปนขอหามในการเริ่มยา anticoagulant


