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Intramuscular Midazolam versus Intravenous 

Lorazepam Therapy for Prehospital Status Epilepticus

บทนํา 
 การรักษาภาวะชักกอนมาถึงโรงพยาบาล

โดยเร็วดวยการใหยากันชักกลุม benzodiaz-

epine ทางหลอดเลือดดําโดยเจาหนาที่กูชีพจะ

สมัพันธกบัผลการรักษาทีด่ ีดงัทีเ่หน็จาก PHTSE 

RCT trial ที่พบวาสัดสวนผูที่หยุดชักกอนมาถึง

โรงพยาบาลเม่ือไดรับ lorazepam, diazepam, 

placebo ทางหลอดเลือดดําเทากับรอยละ 59.1, 

42.6 และ 21.1 ตามลาํดับ ในขณะเดยีวกนัปจจบุนั

เจาหนาที่กูชีพเริ่มที่จะให midazolam ทางการ

ฉีดเขากลามเนื้อมากขึ้น เพราะใหยาไดงายกวา 

และไมจําเปนตองเก็บยาในอุณหภูมิตํ่าเหมือน 

lorazepam ซึง่เปนยาทีพ่บวามปีระสทิธภิาพสงูสดุ

ในการยุติการชักกอนมาถึงโรงพยาบาล อยางไร

ก็ตามยังขาดขอมูลสนับสนุนเร่ืองประสิทธิภาพ

และความปลอดภัยของการใหยาดวยวิธีดังกลาว 

ดังนั้นผูวิจัยจึงจัดทําการศึกษาเพื่อพิสูจนวาการ

ฉดี midazolam ทางกลามเนือ้มผีลไมดอยไปกวา

การให lorazepam ทางหลอดเลือดดําในแงการ

ยุติ status epilepticus กอนที่ผูปวยจะมาถึงโรง

พยาบาล

วิธีการศึกษา
 RAMPART study นี้เปนการศึกษาชนิด 

RCT, double-blind, phase 3, non-inferiority 

trial จดัทาํโดยเครอืขายของ NETT ซึง่เปนองคกร

ประกอบดวยสหสาขาวชิาชพี โดยไดเงินสนบัสนนุ

จาก NINDS และ การจัดซื้ออุปกรณการฉีดยา

ทางกลามเน้ือแบบอัตโนมัตโิดยกระทรวงกลาโหม 

สหรัฐอเมริกาซึ่งไมเก่ียวของกับการวางแผน

วิเคราะหผลการศึกษาแตอยางใด การวิจัยนี้จัด

ภายใตเงือ่นไขควบคมุการศกึษาของประสทิธภิาพ

ของยาใหมโดย FDA  ไดผานการรับรองจากคณะ
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ใตเงือ่นไขการยกเวนในการขอคํายนิยอมการรักษา

ในสภาวะเรงดวนของอาสาสมัครผูเขารวมการวิจยั 

แตตองขอคํายินยอมใหเร็วท่ีสุดเทาที่จะทําได

 งานวิจัยนี้ประกอบดวยเจาหนาที่กูชีพที่

ผานการอบรมเร่ืองการรกัษาภาวะชกัและรบัทราบ

เรื่องแผนงานวิจัยอยางครบถวนจํานวน 4314 

ราย รวมเปนศูนยกูชีพ 33 ศูนย ในโรงพยาบาล

สหรัฐอเมริกา 79 แหง โดยคุณลักษณะของกลุม

ตัวอยางตองเปนเด็กนํ้าหนักมากกวา 13 กิโลกรัม

หรือผูใหญ, มีอาการชักนานกวา 5 นาที หรือไมมี

การรูสติระหวางการชักแตละครั้งนานเกินกวา 5 

นาที ทั้งน้ีไดยกเวนภาวะอื่นๆ ที่จําเปนตองไดรับ

การรักษาอ่ืนๆ เพิ่มเติมนอกจากยากันชัก เชน 

อุบัติเหตุทางศีรษะ, นํ้าตาลในเลือดต่ํา, หัวใจหยุด

เตน, หัวใจเตนชากวา 40 ครั้งตอนาที เปนตน และ

ยกเวนผูที่ไมสมัครใจยินยอมเขารวมการวิจัยใน

ภายหลัง, แพยา benzodiazepine หรือเขารวม

โครงการวิจัยอื่น

 ขั้นตอนในการเก็บขอมูลเริ่มตนดวยเจา

หนาท่ีกูชพีจะประเมนิสญัญาณชพีและใหการชวย

เหลือเบือ้งตนแกผูปวยกอน หลงัจากนัน้หากผูปวย

ตรงกับเกณฑที่ตั้งไวจะทําการเปด instrument 

box ซึ่งภายในประกอบดวยยากันชัก 2 ชุด โดย

แตละชุดเปน double dummy blinding คือชุด

แรกสาํหรับคนไขเด็กทีน่ํา้หนกั 13-40 กโิลกรมั ซึง่

จะไดรบั midazolam 5 มลิลกิรมัทางกลามเน้ือ/ยา

หลอกทางหลอดเลือดดํา หรือ ยาหลอกทางกลาม

เนื้อ/ lorazepam 2 มิลลิกรัมทางหลอดเลือดดํา  

และชุดท่ีสองสําหรับผูปวยผูใหญ หรอืเด็กนํา้หนัก

มากกวา 40 กิโลกรัม ซึ่งจะไดรับ midazolam 10 

มิลลิกรัมทางกลามเนื้อ/ยาหลอกทางหลอดเลือด

ดํา หรือ ยาหลอกทางกลามเน้ือ/lorazepam 4 

มิลลิกรัมทางหลอดเลือดดํา  การสุมวาผูปวยจะ

ไดรับยาแบบใดจะกําหนดโดยเภสัชกรกลางแบบ 

simple randomizationใหจํานวนผูเขารวมการ

วิจัยทั้งสองกลุมใกลเคียงกันมากที่สุด นอกจาก

นี้ทันทีที่เจาหนาที่กูชีพเปด instrument box จะ

ทําการบันทึกเสียงแบบกํากับเวลา โดยเจาหนาที่

กูชีพจะแจงเมื่อการใหยาทางกลามเนื้อถูกใช, หา

หลอดเลือดดําที่จะใหยาได, ใหยาทางหลอดเลือด

ดํา, ใชยากันชักสํารอง(ซึ่งใชเมื่อชักไมหยุดหลัง

จากใหยาเกินกวา 10 นาที หรือชักเพิ่มระหวางการ

เดินทางมาโรงพยาบาล) และการชักหยุด กรณีที่

เจาหนาที่กูชีพไมสามารถเปดหลอดเลือดดําได

ภายใน 10 นาทีสามารถใหยาทางกระดูกแทนได 

กลุมตัวอยางจะถือวาเขารวมงานวิจัยทันทีที่ไดยา

ทางกลามเน้ือแลว ในกรณีที่การชักหยุดการท่ีจะ

ไดรับยาทางหลอดเลือดดําก็ไมตองใหยาตอ

 ผลการศึกษาปฐมภูมิที่ตองการศึกษาคือ 

อัตราการหยุดชักกอนมาถึงโรงพยาบาลโดยไม

ไดยากันชักสํารอง สวนผลการศึกษาทุติยภูมิคือ

ระยะเวลาต้ังแตไดยาไปจนกระท่ังหยุดชัก, ระยะ

เวลาการอยูโรงพยาบาล,อัตราการเขาหองวิกฤติ, 

อัตราการใสทอชวยหายใจภายใน 30 นาทีที่ถึงโรง

พยาบาล, อตัราการชักซํา้ภายในชวง 12 ชัว่โมงแรก

ของการรักษาในโรงพยาบาล และผลขางเคียงของ

การรักษา
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   คํานวณจํานวนตัวอยางการศึกษาโดยใช 

independent proportion โดยกาํหนดให power 

เทากับ รอยละ90 ในสวนของผลการศึกษาปฐมภูมิ

วาการให midazolam ทางกลามเนื้อไมดอยไป

กวา lorazepam ทางเสนเลอืดดาํ โดยกาํหนด null 

hypothesis แบบ one-sided z statistic ที่ จะมี

โอกาสเกิด type I error ที่ 0.025 เมื่อคํานวณแลว

จํานวนตัวอยางตองไมนอยกวา 890 ราย แตสวน

ใหญผูปวยมีประวัติชักซํ้า จึงขอเก็บขอมูลเพิ่มขึ้น

จากเดิมรอยละ15 คิดเปน 1024 ราย สวนผลการ

ศึกษาทุติยภูมิกําหนดใช two-sided z statistic 

และ type I error ที่ 0.05 ในสุดทายจะเปรียบ

เทียบผลการศึกษาระหวาง intention to treat 

และ per-protocol ที่คัดแยกผูปวยที่ไดรับขนาด

ยาและการใหยากันชักไมถูกตอง

ผลของการศึกษา
 เก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 5 มิถุนายน 2552 

จนถึง 14 มกราคม 2554 ไดผูเขารวมวิจัยทั้งสิ้น 

893 ราย (มอีตัราการเขารวมวิจยัซํา้รอยละ 13) ซึง่

ถูกแบงอยางสุมไดอยางใกลเคียงกันในเรื่องของ

ขอมูลพ้ืนฐานทางประชากร ประวัติการเปนโรค

ลมชัก ความเที่ยงตรงในการวินิจฉัยภาวะ status 

epilepticus และสาเหตุของการเกิด status epi-

lepticus โดยภาพรวมแลวกลุมตวัอยางจะเปนคน

ผิวดําซึ่งเปนประชากรสวนใหญในพื้นที่ที่ศึกษา

 ผลการศึกษาปฐมภูมิพบวาอัตราการหยุด

ชักกอนมาถึงรพ.โดยไมใชยากันชักสํารองเทากับ

รอยละ73.4 และ63.4 ในรายที่ได midazolam 

ทางกลามเน้ือและ lorazepam ทางหลอดเลือด

ดําตามลําดับ คิดเปนผลตางรอยละ 10 (95%CI 

4.0-16.1, p< 0.001 สําหรับ non-inferiority) 

โดยผลคลายคลึงกันทั้ง per-protocol analysis 

และ intention –to-treat analysis หากดูอัตรา

การชักเมื่อมาถึงโรงพยาบาลไมวาจะใชหรือไมใช

ยากันชักสํารองหรือไมเทากับรอยละ 83.3 และ 

76.2 ในรายท่ีได lorazepam ทางหลอดเลือดดํา

และ midazolam ทางกลามเนื้อตามลําดับ ซึ่ง

มากกวารอยละ 7.7 ( 95%CI 2.5-12.9) เหตผุลทีไ่ม

สามารถหยุดชักไดกอนมาถึงโรงพยาบาลในกลุม

ที่ไดรับ lorazepam ทางหลอดเลือดดําสวนใหญ

เกิดจากเปดหลอดเลือดใหยาไมได คือรอยละ 31 

ในขณะทีเ่หตผุลทีไ่มสามารถหยดุชกัไดกอนมาถงึ

โรงพยาบาลในกลุมทีไ่ดรบั midazolam ทางกลาม

เนือ้คอือปุกรณการใหยาอตัโนมติัมปีญหาหรอืเจา

หนาที่กูชีพใชไมเปน

 สวนผลการศึกษาทุติยภูมิพบวา อัตราการ

ใสทอชวยหายใจภายใน 30 นาทีที่ถึงโรงพยาบาล, 

อัตราการชักซํ้าภายในชวง 12 ชั่วโมงแรกของการ

รักษาในโรงพยาบาล และผลขางเคียงของการ

รกัษาไมแตกตางกันระหวางสองกลุม แตอตัราการ

เขารักษาในโรงพยาบาลของกลุมที่ได lorazepam 

ทางหลอดเลือดดํามีมากกวา แตจํานวนวันการ

รักษาในโรงพยาบาลหรือหองผูปวยวิกฤติไมแตก

ตางกัน (P=0.01)

 หากดูระยะเวลาต้ังแตเริม่ยาไปจนถึงการชัก

หยุด หรือตั้งแตเปดกลองอุปกรณไปจนถึงการชัก

หยุด หรือตั้งแตเปดกลองอุปกรณไปจนถึงใหยา



95

Vol.7 No.2

กันชักพบวากลุมที่ได midazolam ทางกลามเนื้อ

จะเร่ิมยาใหยาไดเร็วกวา lorazepam ทางหลอด

เลือดดํา คือ 1.2 นาทีและ 4.8 นาทีตามลําดับ แต

ระยะเวลาตั้งแตเริ่มยาไปจนถึงหยุดชักในกลุม 

lorazepam ทางหลอดเลือดดําเร็วกวากลุมที่ได 

midazolam ทางกลามเนื้อ 1.6 นาทีและ 3.3 นาที

ตามลําดับ ซึ่งเม่ือรวมเวลาท้ังหมดแลวจะชดเชย

จนใกลเคียงกนัมาก

สรุป
 การให  midazolam ทางกลามเน้ือมี

ประสิทธิภาพในการหยุด status epilepticus 

กอนมาถึงโรงพยาบาลไดเทากบัการให lorazepam 

ทางหลอดเลือดดํา ( P<0.01 for inferiority และ 

superiority) ดงันัน้เจาหนาท่ีกูชพีจะสามารถใหยา

ทางกลามเน้ือซึง่ไวกวาและงายกวาใหยาทางหลอด

เลือดดําในการหยุดชักได 

วิจารณ
 จากการศึกษาที่ผานมาทําใหทราบวา mid-

azolam สามารถดูดซึมไดดีแมใหทางกลามเนื้อ 

และไมจําเปนตองเก็บในที่มีอุณหภูมิตํ่า และ

ถึงแมวา midazolam จะใหทางโพรงจมูกหรือ

กระพุงแกมไดแตระดับอาจไมแมนยําเทาทาง

กลามเน้ือ ดวยความท่ีงานวิจัยนี้ตองการพิสูจน

วา midazolam ไมดอยไปกวา lorazepam ทาง

หลอดเลือดดําในการรักษา status epilepticus 

จึงมีขอจํากัดทางจริยธรรมเพราะ PHTSE study 

พบชัดเจนวา lorazepam ทางหลอดเลือดดํามี

ประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นการกําหนดใหเร่ิมใหยา

ทางกลามเนือ้กอนอาจทาํใหการใหยา lorazepam 

ชาออกไป แตทางผูจัดทําก็พยายามแกไขปญหาที่

เกิดขึ้นดวยการวางแผนงานวิจัยที่รัดกุมแลว

 ขนาดยาตามคําแนะนําในการรักษา status 

epilepticus ของ midazolam และ lorazepam 

เปนขนาดทีส่งูกวาขนาดยาทีเ่จาหนาทีกู่ชพีใชทัว่ไป

ในการหยุดภาวะชัก

 การใหยาทางกลามเนือ้โดยอปุกรณพเิศษจะ

ชวยลดระยะเวลาลงประมาณ 20 วินาที เมื่อเทียบ

กับการใหยาโดยวิธีธรรมดา

 แมวาขนาดยา benzodiazepineทีส่งูจะสมั

พนัธกบัการกดศนูยหายใจทาํใหหยุดหายใจแตกพ็

บวาขนาดยาสงูกลบัทาํใหอตัราการใสทอชวยหายใ

จลดลง ซึ่งเปนเพราะลดการใสทอชวยหายใจจาก

ภาวะชักนานนั่นเอง

 บางทีความแตกตางของอัตราการหยุดชัก

ระหวางสองกลุมอาจเปนเพราะชนิดยาที่แตกตาง

กัน หรือเสนทางการใหยาที่แตกตางกันก็ไดแต

เนื่องจากงานวิจัยตองการพิสูจนวาเจาหนาที่กูชีพ

สามารถให midazolam ทางกลามเนื้อก็สามารถ

ลดชักไดเทากับการให lorazepam ทางหลอด

เลือดดําดังนั้นจึงไมมีความหมายท่ีจะพิสูจนวา

ความแตกตางเกิดจากชนิดยาหรือรูปแบบการให

ยาหรือไม 
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วจิารยโดย รศ.นพ.สมศกัดิ ์เทียมเกา
 หลกัการรักษา status epilepticus ทีส่าํคญั

ที่สุดคือการหยุดอาการชักใหไดเร็วที่สุด ถาเปน

ไปไดคือการหยุดชักตั้งแตกอนถึงโรงพยาบาล 

โดยการรักษา ณ ที่เกิดเหตุ หรือระหวางนําสงโรง

พยาบาลโดยรถ EMS หรือโดยญาติผูปวยก็ตาม 

ดังนั้นการใหยาที่สามารถออกฤทธิ์ไดเร็วและ

สามารถใหไดงายกวาการฉีดทางหลอดเลือดดํา

คือการฉีดเขาทางกลามเน้ือ ดังนั้นการศึกษาน้ีจึง

มีประโยชนมาก เพราะไดพิสูจนใหเห็นวาการให

ยา midazolam ทางกลามเนื้อก็ไดผลในการหยุด

ชักไมดอยกวาการใหยา lorazepam ทางหลอด

เลือดดํา 

 โดยความคิดเห็นสวนตัวเพิ่มเติมวาควรมี

การนํายา midazolam ชนิดฉีดเขาทางกลามเน้ือ

มาใชรกัษา status epilepticus ณ ทีเ่กดิเหตุ หรอื

ระหวางนําสงโรงพยาบาลโดยรถ EMS หรือโดย

ญาติผูปวย เพราะสามารถหยุดชักไดเร็วและเปน

วิธีที่งายและปลอดภัย ก็จะสามารถลดอัตราการ

เสียชีวิตได


