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นพ.นรงฤทธิ์ เกษมทรัพย์
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1
สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2
กลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Update Treatment in Acute Ischemic Stroke

	 ปัจจุบันการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง

มีความก้าวหน้าไปมาก	 โดยเฉพาะให้ยาละลาย

ลิ่มเลือดทางหลอดเลือดแดง	 (intra-arterial	

thrombolysis)	 และการใช้อุปกรณ์ลากลิ่มเลือด	

(mechanical	 thrombectomy)	 ในปีพ.ศ.2558	

มีการศึกษาที่เป็น	 prospective,	 randomized,	

open-label,	 blinded-end	 point	 (PROBE)	

design	 trial	 ตีพิมพ์หลายการศึกษาที่สำาคัญ	

ไดแ้ก	่MR	CLEAN,	ESCAPE,	SWIFT	PRIME,	

EXTEND-IA	และ	REVASCAT	จึงทำาให้มีหลัก

ฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการรักษาด้วย	 endovas-

cular	 treatment	 ใน	acute	 ischemic	 stroke	

(AIS)	ทำาให้มีการปรับปรุงแนวทางการรักษาโดย	

American	Heart	 Association/American	

Stroke	Association	 ในปีนี	้ บทความนี้จะกล่าว

ถึงผลการศึกษาที่สำาคัญดังกล่าว

	 การศึกษา	Multicenter	 Randomized	

Clinical	Trial	of	Endovascular	Treatment	of	

Acute	Ischemic	Stroke	in	Netherlands	(MR	

CLEAN)1	 เป็นการศึกษาในผู้ป่วย	AIS	 จำานวน	

500	คน	ที่มีการอุดตันของเส้นเลือดแดงในสมอง	

ส่วนต้นได้แก่	 distal	 intracranial	 carotid		

artery,	middle	cerebral	artery	(MCA)	สว่น	M1	

หรือ	M2	และ	anterior	cerebral	artery	(ACA)	

ส่วน	A1	หรือ	A2	จากการตรวจ	computerized		

tomography	 angiography	 (CTA)	 หรือ		

magnetic	 resonance	 angiography	 (MRA)	

หรือ	digital-subtraction	angiography	(DSA)	

โดยใหก้ารรกัษาดว้ย	intravenous	r-tPA	รว่มกบั	

การรักษามาตรฐานหรือการรักษาด้วย	 intra-	

arterial	 treatment	 ได้แก่	 การให้	 fibrinolytic	

หรือ	mechanical	 thrombectomy	หรือทั้งสอง

อย่างภายในเวลา	 6	 ชั่วโมง	 ผลการศึกษาพบว่า	

ระยะเวลา	onset	to	groin	puncture	เฉลี่ย	260	

นาที	ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วย	 stent	 retriever		

ร้อยละ	 81.5	 และผลการเปิดหลอดเลือด		

(recanalization)	 ร้อยละ	 59	 กลุ่มที่ได้รับการ

รักษาด้วย	 intra-arterial	 treatment	มีผลการ

รักษาที่ดี	 (modified	Rankin	score,	mRS	0-2)	

มากกว่าคือร้อยละ	32.6	เทียบกับกลุ่มที่ได้รับการ
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รักษามาตรฐานคือร้อยละ	 19.1	 โดยม	ี adjusted	

OR	1.67	(95%CI	5.9-21.2)	และพบว่าอัตราการ

เสียชีวิตและการเกิดเลือดออกในสมอง	 (symp-

tomatic	intracranial	hemorrhage,	sICH)	ไม่

แตกต่างกันทั้งสองกลุ่ม

	 การศกึษา	The	Endovascular	Treatment	

for	 Small	 Core	 and	Anterior	 Circulation		

Proximal	 Occlusion	with	 Emphasis	 on	

Minimizing	CT	 to	 Recanalization	Times	

(ESCAPE)2	ทำาการศึกษาในผู้ป่วย	AIS	316	คน	

ที่มีการอุดตันของเส้นเลือดแดงในสมองส่วนต้น	

(ICA,	M1	หรือ	อย่างน้อย	2	แขนงของ	M2)	ร่วม

กับมี	moderate	to	good	collateral	circulation	

โดยการตรวจ	CTA	และผลตรวจ	CT	brain	พบ

วา่มเีนือ้สมองตายนอ้ยโดยดจูาก	Alberta	Stroke	

Program	Early	CT	Score	 (ASPECTS)	 6-10	

หรือดูจาก	CT	perfusion	ผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มจะ

ได้รับการรักษาด้วย	 intravenous	 r-tPA	 ร่วม

กับการรักษาตามมาตรฐานหรือการรักษาด้วย	

endovascular	 treatment	ผลการศึกษาพบว่า

มีการใช้	retrieval	stent	ร้อยละ	86		ผลการเปิด

หลอดเลือดร้อยละ	72.4		กลุ่ม	endovascular	มี

ผลการรรักษาที่ดี	 (mRS	0-2)	ร้อยละ	53	 เปรียบ

เทยีบกบัการรกัษาตามมาตรฐานรอ้ยละ	29.3	โดย

มี	adjusted	OR	3.1	(95%CI	2.0-4.7)	มีอัตราการ

เสียชีวิตที	่90	วัน	น้อยกว่าคือร้อยละ	10.4	เปรียบ

เทียบกับการรักษาตามมาตรฐานร้อยละ	19	โดยมี	

adjusted	rate	ratio	0.5	(95%	CI,	0.3–0.8)	แต่

อัตราการเกิด	sICH	ร้อยละ	3.6	ซึ่งไม่แตกต่างกัน

ทั้งสองกลุ่ม

	 การศกึษา	Solitaire	FR	with	the	Intention		

for	Thrombectomy	as	Primary	Endovascular		

Treatment	 of	 Acute	 Ischemic	 Stroke		

(SWIFT	 PRIME)3	 ทำาการศึกษาในผู้ป่วย	AIS	

จำานวน	196	คน	ทีม่กีารอดุตนัของเสน้เลอืดแดงใน

สมองส่วนต้น	(ICA,	M1	หรือ	carotid	terminus	

occlusion)	และมกีารประเมนิ	target	mismatch	

profile	ได้แก่	ischemic	core	lesion	measured	

≤50	mL,	the	volume	of	tissue	with	a	time	

to	maximum	delay	 of	 >10	 seconds	was	

≤100	mL,	and	 the	mismatch	volume	was	

at	least	15	mL	and	the	mismatch	ratio	was	

>1.8	 โดยใช้	 perfusion	 imaging	 ในสถานที่ที่

ไม่สามารถทำาได้จะใช้	ASPECT	score	มากกว่า	

6	คะแนนขึ้นไป	ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่

ทำา	endovascular	 intervention	ร่วมกับการให้		

intravenous	r-tPA	และกลุม่ทีไ่ดร้บั	intravenous		

r-tPA	 เพียงอย่างเดียว	ผลการศึกษาพบว่า	 กลุ่ม	

endovascular	 มีผลการเปิดหลอดเลือดร้อยละ	

88	และมีผลการรักษาที่ดี	(mRS	0-2)	มากกว่า	คือ

ร้อยละ	60	เปรียบเทียบกับร้อยละ	35	โดยมี	risk	

ratio	1.7	(95%CI	1.23-2.33)	โดยที่อัตราการเสีย

ชีวิตหรือการเกิด	 sICH	 ไม่แตกต่างกัน	 ซึ่งการ

ศึกษานี้เป็นการวิเคราะห์ของ	 interim	analysis	

ครัง้แรก	หลงัจากมผีลการศกึษาของ	MR	CLEAN	

และ	ESCAPE	ออกมา	พบวา่มปีระโยชนช์ดัเจนใน

กลุม่	endovascular	treatment	จงึทำาการยตุกิาร
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ศึกษาก่อนกำาหนด

	 การศึกษา	The	Extending	the	Time	for	

Thrombolysis	 in	Emergency	Neurological	

Deficits-Intra-	Arterial	(EXTEND-IA)		4	ทำาการ

ศึกษาในผู้ป่วย	AIS	จำานวน	70	คน	ที่มีการอุดตัน

ของเสน้เลอืดแดงในสมองสว่นตน้	(ICA,	M1	หรอื	

M2)	และทำาการตรวจ	CT	หรือ	MRI	perfusion	

imaging	มเีกณฑด์งัตอ่ไปนี	้	mismatch	ratio	of	

>1.2,		absolute	mismatch	volume	of	>10	mL	

และ	infarct	core	lesion	volume	of	<70	mL	ผล

การศกึษาพบวา่กลุม่	endovascular	มผีลการเปดิ	

หลอดเลอืดรอ้ยละ	86%	พบวา่ม	ีearly	neurological		

improvement	 (NIHSS	 ลดลงมากกว่าหรือ	

เท่ากับ	8	คะแนน	หรือม	ีNIHSS	0	หรือ	1	คะแนน

ที่เวลา	3	วัน)	ดีกว่าคือร้อยละ	80%	เปรียบเทียบ

กบั	37%	(P=0.002)		และมผีลการรกัษาทีด่	ี(mRS	

0-2)	รอ้ยละ	71	เปรยีบเทยีบกบัรอ้ยละ	4	(P=0.01)	

ซึ่งการศึกษานี้ก็ได้ทำา	 interim	analysis	 เช่นกัน	

หลังจากที่มีรายผลการศึกษาของ	MR	CLEAN	

พบว่ามีประโยชน์ชัดเจนในกลุ่ม	 endovascular	

treatment	จึงทำาการยุติการศึกษาก่อนกำาหนด

	 การศึกษา	Randomized	Trial	of	Revas-

cularization	With	 Solitaire	 FR	 Device		

Versus	Best	Medical	Therapy	(REVASCAT)	
5ทำาการศึกษาผู้ป่วย	AIS	จำานวน	206	คน	ที่มีการ

อดุตนัของเสน้เลอืดแดงในสมองสว่นตน้	(ICA,	M1)	

ด้วยการตรวจ	CTA	หรือ	MRA	หรือ	DSA	โดย

ใช้เกณฑ์การคัดออกที่สำาคัญคือ	 ASPECTS		

นอ้ยกวา่	7	คะแนนโดยการตรวจ	non-enhanced	

CT	หรอื	นอ้ยกวา่	6		คะแนนโดยการตรวจ	DWI-MRI				

การศกึษาพบวา่กลุม่	endovascular	treatment	มี

ผลการเปดิหลอดเลอืดรอ้ยละ	66		มผีลการรกัษาที่

ด	ี(mRS	0-2)	รอ้ยละ	43.7	เปรยีบเทยีบกบั	รอ้ยละ	

28.2		ม	ีadjusted	OR		2.1	(95%	CI,	1.1–4.0)	และ

อัตราเสียชีวิตและการเกิด	 sICH	 ไม่แตกต่างกัน	

แต่เนื่องจากผลการศึกษาอื่นๆ	พบว่ามีประโยชน์

ชัดเจนในกลุ่ม	endovascular	treatment	จึงได้

ยุติการศึกษาก่อนกำาหนด

	 จากการศึกษาทั้ ง 	 5	 ที่กล่าวมาพบว่า		

endovascular	 treatment	 มีประโยชน์ชัดเจน

ในผู้ป่วย	AIS	ที่มีการอุดตันของเส้นเลือดแดงใน

สมองส่วนต้น	 เมื่อเทียบกับการรักษามาตรฐาน

เพียงอย่างเดียว	ตารางที่	1	ซึ่งก่อนนี้มีการศึกษาที่

สำาคัญได้แก่	SYNTHESIS	Expansion,	IMS-III	

และ	MR	RESCUE	 เนื่องจากใช้	 stent	 retrival	

รุน่เกา่และผลการเปดิหลอดเลอืดตำา่กวา่เพยีงรอ้ย

ละ	25	ถงึ	41	การศกึษาใหมน่ีม้อีตัราการเปดิหลอด

เลอืดเปน็ผลสำาเรจ็สงูกวา่และระยะที	่reperfusion	

สั้นกว่า	จึงทำาให้มีผลการรักษาที่ดีกว่า

	 American	Heart	Association/American	

Stroke	Association6		ได้ออกแนวทางการรักษา

ด้วย	 endovascular	 intervention	 เพิ่มเติมใน

ปี	 พ.ศ.	 2558	ผู้ป่วยที่ควรได้รับการรักษาควรมี

ลักษณะดังต่อไปนี้	

	 1)	 ควรได้รับการรักษาด้วย	 intravenous	

r-tPA	ก่อนทุกรายถ้าไม่มีข้อห้าม	

	 2)	 ผู้ป่วยควรมี	mRS	 0-1	 ก่อนมีอาการ	

ผิดปกติ	
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	 3)		ตรวจพบการอุดตันของ	 ICA	 หรือ	

MCA	(M1)	อายุมากกว่า	18	ปี		

	 4)	 NIHSS	score	≥	6	คะแนน		

	 5)	 ASPECTS	≥	6	

	 6)	 สามารถเริม่การรกัษาดว้ย	endovascular		

treatment	 (groin	 puncture)	 ภายในเวลา	 6	

ชั่วโมงหลังเริ่มเกิดอาการ

	 ปัจจัยที่มีผลสำ าคัญต่อการรักษาด้วย		

endovascular	treatment	ทีส่ำาคญัคอื	ระยะเวลา

ตั้งแต่เริ่มเกิดอาการจนถึงเวลาที่ให้การรักษาด้วย

การเปิดเส้นเลือด	(reperfusion)	มีการศึกษาโดย	

Fransen	PSS	และคณะ7	พบว่าร้อยละของผู้ป่วย

ที่มีผลการรักษาที่ดี	(mRS	0-2)	สูงสุดที่	3	ชั่วโมง

แรก	คือ	 ร้อยละ	 25.9	 	 ที่	 4	 ชั่วโมงลดลงเหลือ	

ร้อยละ	 18.8	 และที่	 6	 ชั่วโมงลดลงเหลือเพียง	

รอ้ยละ	6.7	ดงัแสดงในรปูที	่1		จะเหน็ไดว้า่	absolute	

risk	จะลดลงร้อยละ	6	ต่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านไป

ตารางที่ 1		 ผลการศึกษา	endovascular	treatment	study

Study Treatment group  

Active vs Control

NIHSS 

mean

Onset to 

IV r-tPA 

(min), 

median

Time 

Onset 

to Groin 

(min) 

mean

Recana-

lization 

TICI 

2b/3

mRS 0-2 at 90 d  

Active vs 

Control  

MR CLEAN IV+IA+EVL	vs	IV 17	/	18 85/87 260 58.7% 32.6%	vs	19.1%

ESCAPE IV+EVL	vs	IV 16	/	17 110/125 - 72.4% 53%	vs	29.3%

SWIFT PRIME IV+EVL	vs	IV 17	/	17 110.5/117 - 88% 60%	vs	35%

EXTEND-IA IV+EVL	vs	IV 17	/	13 127/145 224 86% 71%	vs	40%

REVASCAT IV+EVL	vs	IV 17	/	17 118/105 269 66% 44%	vs	28%

Abbreviations :	EVL;endovascular	treatment,	IV;	intravenous	r-tPA,	NIHSS;	National	Institutes	of	Health	

Stroke	Scale,	TICI;	Thrombolysis	in	Cerebral	Infarction	(TICI)	perfusion	scale	grade.

ดัดแปลงจาก	Powers	W,	Derdeyn	C,	Biller	J,	Coffey	C,	Hoh	B,	Jauch	E,	et	al.	2015
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รูปที่ 1  Effect	of	time	on	achieving	mRS	score	of	0-2	

จาก	Fransen	P,	et	al.	Time	to	Reperfusion	and	Treatment	Effect	for	Acute	Ischemic	Stroke:	A	Randomized	

Clinical	Trial.	Jama	Neurology.	2015;1–7

สรุป
	 มาตรฐานการรกัษาผูป้ว่ย	acute	ischemic	

stroke	 ที่มีการอุดตันของหลอดเลือดสมอง

ส่วนต้น	 ได้แก่	 intracranial	 internal	 carotid	

และ	middle	cerebral	artery	 (M1)	คือ	การให	้

intravenous	r-tPA	รว่มกบัการทำา	endovascular		

treatment	โดยใช้	stent	retrieval	ภายในระยะ

เวลา	 6	 ชั่วโมง	 ช่วยลดความพิการจากโรคหลอด

เลือดสมองได้ดีกว่าการรักษาด้วย	 intravenous	

r-tPA	เพียงอย่างเดียว
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1
สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 
หน่วยคลื่นไฟฟ้าสมอง งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์

3
กลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

Current Situation of Epilepsy in Thailand

บทนำา
	 โรคลมชักเป็นโรคระบบประสาทที่พบ

ได้บ่อยและเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำาคัญ

มากอย่างหนึ่งของประเทศไทย	 เป็นโรคที่มีการ

พยากรณด์โีรคหนึง่	โดย	2	ใน	3	ของผูป้ว่ยสามารถ

รักษาให้หายขาดได้1	 	แต่หาก	ไม่ได้รับการรักษา

อย่างถูกต้อง	 เหมาะสม	 จะส่งผลให้เกิดความ

พกิารทางสมองและบางรายถงึเสยีชวีติได้		รวมทัง้	

ผลกระทบต่อผู้ป่วยและครอบครัวในหลายๆ		

ด้าน		บทความนี้	จะนำาเสนอเกี่ยวกับระบาดวิทยา

โรคลมชักในประเทศไทย	และความพร้อมการให้

บริการโรคลมชักในประเทศไทย

		

ระบาดวิทยาโรคลมชัก
	 ปัจจุบัน	 พบว่ามีผู้ป่วยโรคลมชักทั่วโลก

ประมาณ	50	ล้านคน	โดยร้อยละ	85	เป็นผู้ป่วยที่

อาศัยอยู่ในประเทศกำาลังพัฒนา2	 ในประเทศไทย	

ยังไม่มีการสำารวจอุบัติการณ์โรคลมชักอย่างเป็น

ระบบ	ที่ผ่านมาในปี	 พ.ศ.	 2543	 ได้มีการศึกษา

เกี่ยวกับความชุกของโรคลมชักของประชากรใน

ประเทศไทยทีจ่งัหวดันครราชสมีา	จำานวน	2,069	คน		

พบว่ าความชุกของผู้ที่ยั งคงมีอาการชักอยู่

ระหว่าง	5.9-7.2	ต่อประชากร	1,000	คน	ถึงแม้ว่า	

การสำารวจนี้	 ไม่ระบุชัดเจนว่าอาการชักนั้นจะเป็น

โรคลมชักหรือไม่	 	 แต่สามารถประมาณการจาก

จำานวนประชากร	63	ล้านคน	ในปีที่สำารวจนั้น	คาด

ว่าจะมีผู้ที่อาจเกิดอาการชักได้ถึง	1.8	ล้านคน3,4	

และสมาคมโรคลมชักแห่งประเทศไทยได้สำารวจ

การบรกิารผูป้ว่ยโรคลมชกัทัง้เดก็และผูใ้หญ่	ในป	ี

พ.ศ.2543	พบว่ามีความชุกของผู้ป่วยที่เข้ารับการ

รักษาในโรงพยาบาลของรัฐ	ร้อยละ	0.31	 -0.385,6					

นอกจากนี้	 สมศักดิ์	 เทียมเก่าและคณะ7	ศึกษา

ความชุกผู้ป่วยในโรคลมชัก	ที่เข้ารับการรักษาใน

โรงพยาบาล	 (ประชากรผู้ใหญ่ไทยอายุ	 18	 ปีขึ้น

ไป)	เกบ็รวบรวมขอ้มลูการเจบ็ปว่ยของผูป้ว่ย	แบง่

กลุม่โรคตามระบบ	ICD	10	(G40)	โดยใชฐ้านขอ้มลู

ที่โรงพยาบาลส่งเบิกจ่ายจากสามระบบประกัน

สุขภาพ	คือ	 ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 ระบบ

ประกันสังคม	และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล

ข้าราชการ	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2547-2554	พบ
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วา่	ผูป้ว่ยโรคลมชกัเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล

จำานวน	139,867	 ราย	ชาย	 92,972	 ราย	 (ร้อยละ	

66.5)	 หญิง	 46,895	 ราย	 (ร้อยละ	 33.5)	 มีชีวิต	

อยู่จำานวน	 139,211ราย	 (ร้อยละ	 99.5)	 เสียชีวิต	

656	 ราย	 (ร้อยละ	 0.5)	 	 และสมศักดิ์	 เทียมเก่า

และคณะ8	ศึกษาความชุกผู้ป่วยภาวะชักต่อเนื่อง	

(status	epilepticus;	SE)	ในผูป้ว่ยผูใ้หญ	่ป	ี2553	

พบวา่	มผีูป้ว่ย	SE	ทีเ่ขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล

จำานวน	2,190	 ราย	 (5.10/100,000	population)	

อายุเฉลี่ย	 50.5	 ปี	 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	 1,413	

ราย	(รอ้ยละ64.5)	อตัราการเสยีชวีติ	รอ้ยละ	11.96	

(0.6/100,000	 population)	 และศึกษาความชุก	

ผู้ป่วยใน	SE	(ระยะเวลา	9	ปี)	ตั้งแต่	พ.ศ.	2547-	

2555	 	 พบว่า	 มีผู้ป่วย	 SE	ที่เข้ารับการรักษาใน	

โรงพยาบาลจำานวน	12,367	ราย	อายุเฉลี่ย	48.14	

ปี	ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	8,119	ราย	(ร้อยละ	65.7)	

อัตราการเสียชีวิต	ร้อยละ	8.4	9

ความพร้อมการให้บริการโรคลมชัก
ในประเทศไทย
 1. ด้านบุคลากรทางการแพทย์

	 เนื่องจากผู้ป่วยโรคลมชักมารับการรักษา

ในทุกระดับของสถานบริการพยาบาล	ซึ่งในแต่ละ

ระดับของสถานบริการพยาบาลก็มีข้อจำากัดหลาย

ด้าน		ปัญหาการขาดแคลนแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะ

ทางนั้นเป็นปัญหาที่สำาคัญในการให้บริการแก่	

ผูป้ว่ยโรคลมชกัในหลายๆ	ประเทศ	โดยเฉพาะอยา่ง

ยิ่งในประเทศกำาลังพัฒนา	 จากการศึกษาการให้

บรกิารผูป้ว่ยโรคลมชกัในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต	้	

พบวา่	ประเทศไทย	อตัราสว่นประสาทแพทย	์1	คน

ตอ่จำานวนประชากร	420,000	คน10	และถา้พจิารณา

เฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ซึ่งมีประสาท

แพทย์	22	คน	ต้องดูแลประชาชน	22	ล้านคน	โดย

เฉลี่ยประสาทแพทย์	1	คนต่อประชากร	1	ล้านคน		

จะเหน็ไดว้า่	ประสาทแพทยใ์นประเทศไทยมภีาระ

งานมาก	ทำาให้การดูแลรักษาผู้ป่วยไม่ทั่วถึง	 และ

จากผลการสำารวจโรงพยาบาลในเขต	สปสช.เขต	7		

พบว่าขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์	 ไม่มี

แพทย์เชี่ยวชาญโรคลมชัก	 	 แพทย์ที่ให้การดูแล	

ผู้ป่วยโรคลมชักในระดับโรงพยาบาลศูนย์ 		

มีประสาทแพทย์	 เพียงร้อยละ	 5.0	มีอายุรแพทย์

และกมุารแพทย	์รอ้ยละ	38.8	และ	31.3	ตามลำาดบั	

ส่วนในระดับโรงพยาบาลจังหวัดและโรงพยาบาล

ชุมชน	แพทย์ที่มีบทบาทในการให้การดูแลผู้ป่วย

ส่วนใหญ่เป็นแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป	ร้อยละ	68.3	

และ	85.1	ตามลำาดับ		

	 นอกจากนี้พบว่าบุคลากรทางการแพทย์	

ร้อยละ	 49.1	 ขาดความรู้และขาดความมั่นใจในการ

ใหก้ารดแูลรกัษาผูป้ว่ยโรคลมชกัจากการสำารวจพบวา่	

โรงพยาบาลมียากันชักแต่แพทย์ไม่มีความมั่นใจ

ในการสั่งใช้ยากันชักชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดำา	

ที่ใช้รักษาอาการชักต่อเนื่อง	(SE)	11	สอดคล้องกับ

การศกึษาทีผ่า่นมาพบวา่แพทยข์าดความรูเ้กีย่วกบั	

การให้ยากันชัก	 โดยแพทย์สั่งขนาดยากันชัก	

ไม่ถูกต้องกับปริมาณยาที่ผู้ป่วยควรได้รับ12	 และ

การศึกษาของ	 สมศักดิ์ 	 เทียมเก่าและคณะ13	

เกี่ยวกับความพร้อมการให้บริการโรคลมชักใน

ประเทศไทยพบว่าแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยโรคลมชัก



6161

Vol.11 No.1

สว่นใหญ	่คอืแพทยเ์วชปฏบิตัทิัว่ไป	คอื	รอ้ยละ	91.5		

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคลมชักเพียงร้อยละ	 11.1	

แพทย์ระบบประสาทร้อยละ	14.4		และการเข้าถึง

การรกัษาโรคลมชกัในประเทศไทยเพยีงรอ้ยละ	69	

เท่านั้น	 สาเหตุเนื่องจากการขาดแคลนทรัพยากร

ทัง้ดา้นบคุลากรทางการแพทย,์	เครือ่งมอืทีช่ว่ยใน

การวินิจฉัย,ยากันชักและขาดการเชื่อมโยงระบบ

บริการสุขภาพ	จึงทำาให้ผู้ป่วยโรคลมชักยังคงอยู่

ในเงามืด2,14		

	 จะเหน็ไดว้า่ปญัหาทีส่ำาคญัในการใหบ้รกิาร

โรคลมชักด้านบุคลากรทางการแพทย์	 คือ	 การ

ขาดแคลนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง	 แพทย์

ที่มีบทบาทในการให้การดูแลผู้ป่วยส่วนใหญ่

เป็นแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป	 นอกจากนี้พบว่า

บคุลากรขาดความรูเ้กีย่วกบัโรคลมชกั	ไมเ่พยีงแต่

ประเทศไทยเท่านั้นที่ประสบปัญหาการขาดแคลน

แพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง	ประเทศอื่นๆ	 ในแถบ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เช่นเดียวกัน	 ได้แก่	

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

และประเทศอินเดีย	 ซึ่งมีช่องว่างของการรักษา	

(treatment	 	 gap)	 มากกว่าร้อยละ	 9015	 และ	

50-7016	ตามลำาดับ	ดังนั้นในแต่ละประเทศจึงต้อง

พัฒนารูปแบบในการให้บริการ	 เพื่อให้ผู้ป่วยได้

รับการบริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ	 เช่น	

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว					

มีประสาทแพทย์เพียง	3	คน	ซึ่งไม่เพียงพอต่อการ

ดแูลผูป้ว่ยโรคลมชกัทัง้ประเทศทีม่ทีัง้สิน้ประมาณ	

52,000	คน	 จึงแก้ปัญหาดังกล่าวโดยจัดการฝึก

อบรมให้ความรู้เรื่องโรคลมชักให้แก่บุคลากร	

ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลต่างๆ	ของชุมชน	ซึ่ง

มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	 โดยให้บุคลากร

สามารถคัดกรองผู้ป่วยโรคลมชักโดยใช้แบบ

ประเมินของ	WHO	และนอกจากนี้ได้ส่งแพทย์

มาฝึกหัดกับแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะโรคลมชัก	

(epileptologists)	 ในประเทศไทยและมาเลเซีย15	

ส่วนประเทศอินเดีย	 มีการพัฒนาระบบการดูแล	

ผูป้ว่ยโรคลมชกัใหเ้ขา้ถงึในระดบัทอ้งถิน่	โดยการ

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคลมชักแก่	 แพทย์	

กุมารแพทย์และจิตแพทย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ใน	

ทอ้งถิน่	การสรา้งเครอืขา่ยการดแูลผูป้ว่ยในระดบั

ชุมชน	 ซึ่งรูปแบบดังกล่าวมีความเหมาะสมกับ

การให้บริการผู้ป่วยโรคลมชักในประเทศอินเดีย

เป็นอย่างมาก	 เพราะทำาให้ผู้ป่วยโรคลมชักเข้าถึง

บริการได้มากขึ้น16	นอกจากนี้ประเทศมองโกเลีย	

ไดพ้ฒันาคณุภาพการใหบ้รกิารโรคลมชกั	ดว้ยการ

ส่งเสริม	 สนับสนุนให้รัฐบาลเห็นความสำาคัญของ

การให้บริการโรคลมชัก	โดยจัดลำาดับความสำาคัญ

โรคลมชักอยู่ในลำาดับต้นๆ	 	ผลักดันให้รัฐมนตรี

กระทรวงสาธารณสุขนำายากันชักกลุ่มใหม่มาใช้

ในประเทศ	และทำาใหป้ระชาชนเขา้ถงึยาไดม้ากขึน้	

ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการผลิตยากันชัก

ใหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการใช้	พฒันารปูแบบการ

บริการวินิจฉัยแก่ผู้ป่วยโรคลมชักที่อยู่ในชนบท	

โดยใช้เครื่อง	EEG	แบบเคลื่อนที่	14

 2. ด้านเครื่องมือที่ช่วยในการวินิจฉัย

	 การตรวจวินิจฉัยโรคลมชัก	ต้องอาศัยการ

ซักประวัติและการตรวจร่างกายเป็นส่วนใหญ่		

ซึ่งการวินิจฉัยจะถูกต้องหรือไม่ขึ้นอยู่กับทักษะ	
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ประสบการณ์ของแพทย์	 และข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

จากผู้พบเห็นเหตุการณ์	แต่บางครั้งการซักประวัติ

และการตรวจร่างกาย	 ไม่สามารถให้การวินิจฉัย

โรคที่แน่นอนได	้ดังนั้นจำาเป็นต้องอาศัยการตรวจ

พิเศษเพิ่มเติม	 เพื่อให้การวินิจฉัยถูกต้องมาก	

ยิ่งขึ้น	 เพื่อหาสาเหตุการชัก	 ซึ่งมีความสำาคัญต่อ

การวางแผนการรักษา	ได้แก่	การตรวจ	CT	scan	

brain	 และการตรวจ	MRI	 brain	 เพื่อหาพยาธิ

สภาพทางสมอง	ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการชักและ

ให้การรักษาที่ถูกต้อง1	 และการตรวจ	EEG	 เพื่อ

หาคลื่นไฟฟ้าสมองที่ผิดปกติในบริเวณต่างๆของ

สมอง	 	 มีประโยชน์ในการวินิจฉัยผู้ป่วยที่เป็น	

โรคลมชกั	ตดิตามผลของการรกัษา	และอาจบอกชนดิ	

ของการชักได้17,18	แต่จากการสำารวจข้อมูลของ	

International	League	Against	Epilepsy	(ILAE),		

International	Bureau	for	Epilepsy	(IBE)	และ	

World	Health	Organization	 (WHO)	พบว่า	

ผูป้ว่ยโรคลมชกัในประเทศทีม่รีายไดน้อ้ย	สามารถ

เข้าถึงบริการการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษต่างๆ

เพียงร้อยละ	 5619	ทั้งนี้เนื่องจากขาดแคลนเครื่อง

มือที่ช่วยในการวินิจฉัย		สอดคล้องกับการสำารวจ

โรงพยาบาลในเขต	สปสช.เขต7	พบวา่	รอ้ยละ	65.5	

ขาดแคลนเครือ่งมอืทีช่ว่ยในการวนิจิฉยัโรคลมชกั	

ไดแ้ก	่เครือ่งตรวจ	EEG,	CT	และ	MRI	โดยพบวา่		

มเีครือ่งตรวจ	EEG	เพยีงรอ้ยละ	1.8	ซึง่โรงพยาบาล	

ที่มีเครื่องตรวจ	 EEG	 คือ	 โรงพยาบาลจิตเวช	

ขอนแก่น	 	 เครื่อง	CT	มีเพียงร้อยละ	 10.9	 และ

ไม่มีเครื่องตรวจ	MRI11	 และการสำารวจข้อมูล

ความพร้อมการบริการโรคลมชักจากโรงพยาบาล

ทั่วประเทศในปี	พ.ศ.2550	พบว่า	มีเครื่องเครื่อง

ตรวจ	EEG	52	เครื่อง			CT	scan	54	เครื่อง		และ	

MRI	จำานวน	6	เครื่อง13

	 จะเห็นได้ว่าเครื่องมือที่ช่วยในการวินิจฉัย

ผู้ป่วยโรคลมชักในประเทศไทยมีไม่เพียงพอ	

ให้บริการผู้ป่วยโรคลมชัก	 ทำาให้โรงพยาบาลไม่

สามารถปฏิบัติตาม	CPG	ระดับประเทศได้	

 3. ด้านความพร้อมระบบยากันชัก

	 จากการสำารวจความพร้อมของการให้บริการ

ผู้ป่วยโรคลมชักในภาคอีสานของโรงพยาบาลใน

เขตจังหวัดรับผิดชอบของสำานักงานหลักประกัน

สขุภาพเขต	7	และพบวา่โรงพยาบาลชมุชนมยีากนัชกั	

กลุ่มมาตรฐานไม่ครอบคลุมทุกโรงพยาบาล	

นอกจากนี้ยากันชักรุ่นใหม่ซึ่งจำาเป็นต้องใช้กับ	

ผูป้ว่ยบางรายจะมอียูใ่นโรงพยาบาลศนูย์	โรงพยาบาล	

จังหวัดเพียงบางรายการเท่านั้น11,13	 	 ทำาให้เมื่อ

ผู้ป่ วยกลับไปรับยาที่ โรงพยาบาลใกล้บ้ าน		

เกิดปัญหาการไม่ได้รับยาตามที่แพทย์สั่งจ่าย	

ตามมา	และสง่ผลตอ่การควบคมุการชกัของผูป้ว่ย

	 จากการสำารวจเกี่ยวกับยากันชักชนิด

ฉีดสำาหรับรักษาภาวะชักต่อเนื่อง	 (SE)	 ได้แก่	

Diazepam,	Gardinal	sodium,	Phenytoin	และ	

Sodium	valproate	พบว่าโรงพยาบาลชุมชน	 	มี

ยาดังกล่าวไม่ครอบคลุมทุกโรงพยาบาล	 คือ	 มี

เพียงร้อยละ	82.4,	7.8	,13.7	และ	2.0	ตามลำาดับ11			

และเมื่อเปรียบเทียบกับผลสำารวจยากันชักของ	

โรงพยาบาลรฐัทัว่ประเทศประจำาป	ีพ.ศ.	2550	พบ

ว่าในระดับโรงพยาบาลชุมชนของรัฐทั่วประเทศมี

ยากนัชกัดงักลา่ว	รอ้ยละ	99.6,	29.0,	47.8	และ	5.8	
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ตามลำาดับ13	จากข้อมูลจะเห็นได้ว่ายากันชักชนิด

ฉีดสำาหรับรักษาภาวะชักต่อเนื่องของโรงพยาบาล

ชุมชนในเขตสปสช.เขต	7	มีน้อยกว่าโรงพยาบาล

ชุมชนของรัฐทั่วประเทศ	

 4. ด้านระบบการรักษาและการส่งต่อ

	 	 จากการเปิดให้บริการคลินิกโรคลมชัก	

โรงพยาบาลศรนีครนิทรท์ีผ่า่นมา	พบวา่ผูป้ว่ยสว่น

ใหญ	่ร้อยละ	33	ใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า20

เมื่อแพทย์ให้การรักษาผู้ป่วยโรคลมชักที่สามารถ

ควบคุมอาการชักได้	 แพทย์จะส่งตัวผู้ป่วยกลับ

ไปรับยาที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน	 แต่เนื่องจากไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับยากันชักที่มีใช้ในโรงพยาบาลที่

ส่งต่อ	 ทำาให้ผู้ป่วยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดิน

ทางมารับยา	นอกจากนี้	 การรับยากันชักในแต่ละ	

โรงพยาบาลมีข้อจำากัด	 และโรงพยาบาลชุมชน

บางแห่งไม่มียากันชัก	 หรือมีแต่เป็นยาที่ผลิต

ต่างบริษัทกัน	ทำาให้ผู้ป่วยบางรายควบคุมอาการ

ชักไม่ได้	 ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงต้องมีการส่งต่อ	

ผูป้ว่ยรบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาลขนาดใหญข่ึน้	จาก

การสำารวจขอ้มลูเกีย่วกบัเหตผุลทีส่ง่ตอ่ผูป้ว่ยโรค

ลมชักไปโรงพยาบาลอื่นๆ	ของโรงพยาบาลในเขต

รับผิดชอบของสปสช.	 เขต	 7	ที่พบมากที่สุด	คือ		

ผู้ป่วยโรคลมชักที่ควบคุมอาการชักไม่ได้,		ผู้ป่วย

โรคลมชักในหญิงตั้งครรภ์,	ผู้ป่วยมีอาการโรคลม

ชกั	แตไ่มเ่คยไดร้บัการวนิจิฉยัมากอ่น	จงึไมม่ัน่ใจ

ในการวนิจิฉยั,		ผูป้ว่ยโรคลมชกัในเดก็	ไมม่แีพทย์

รักษาและ	 โรงพยาบาลไม่มียากันชักชื่อสามัญ

เดียวกับที่ผู้ป่วยใช้อยู่	 ร้อยละ	 87.3,	 67.3,	 65.5,	

54.5	และ	40.0	ตามลำาดับ	โรงพยาบาลที่ได้รับการ	

ส่งต่อผู้ป่วยโรคลมชักเข้ารับการรักษามากที่สุด	

คือ	 โรงพยาบาลจังหวัด	 โรงพยาบาลศรีนครินทร์

และโรงพยาบาลขอนแก่น	และโรงพยาบาลจิตเวช	

ร้อยละ	60.0,	45.5	และ	38.2	ตามลำาดับ	ปัญหาใน

การส่งต่อผู้ป่วยโรคลมชักไปโรงพยาบาลอื่นที่พบ

มากที่สุด	คือ	ผู้ป่วยเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

มากขึ้น,	 ผู้ป่วยได้รับยาจำานวนจำากัดและผู้ป่วย

ตอ้งเสยีเวลาในการวนิจิฉยัใหม	่รอ้ยละ	87.3,	45.5	

และ	16.4	ตามลำาดับ11		

	 จะเห็นได้ว่า	ปัญหาระบบการรักษาและการ

ส่งต่อมีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ป่วย	หากสามารถ	

พัฒนาระบบการรักษาและการส่งต่อผู้ป่วย	

โรคลมชกัใหม้แีนวทางการสง่ตอ่ทีช่ดัเจนและเปน็

ไปแนวทางเดยีวกนัได	้จะเปน็ผลดตีอ่ระบบการให้

บรกิารการรกัษาแกผู่ป้ว่ยโรคลมชกัไดเ้ปน็อยา่งดี

และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

สรุป
	 การรักษาผู้ป่วยโรคลมชักในประเทศไทย

ซึ่งเป็นประเทศกำาลังพัฒนา	มีปัญหาและอุปสรรค

ที่สำาคัญคือ	 การขาดแคลนบุคลากรทางการ

แพทย์	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	แพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะ	

โรคลมชัก	 มีเครื่องมือที่	 ช่วยในการวินิจฉัยไม่

เพียงพอ	 ขาดแคลนยากันชักและการตรวจวัด

ระดบัยากนัชกัในกระแสเลอืด	ทำาใหโ้รงพยาบาลไม่

สามารถปฏิบัติตาม	CPG	ระดับประเทศได้	 	ไม่มี

แนวทางปฏิบัติในการรักษาและระบบการรักษา

ขาดการเชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาลและหน่วย

บริการต่างๆ	 ดังนั้นแนวทางการแก้ไขปัญหาใน
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การให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคลมชักที่เหมาะสม

และมีความเป็นไปได้มากที่สุด	คือ	การพัฒนาการ

สรา้งเครอืขา่ยการใหบ้รกิารรกัษาผูป้ว่ยโรคลมชกั	

เพราะจะสามารถพัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพ

ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว	ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ	 โดย

กิจกรรมที่ต้องทำาประกอบด้วย	 การพัฒนาองค์

ความรูด้า้นการรกัษาโรคลมชกั	การสรา้งเครอืขา่ย

การให้บริการและการพัฒนาต้นแบบ	แนวทางการ

รักษาที่เหมาะสม
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สินีนาฏ  พรานบุญ
1,2

1
งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์

2
กลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Supporting Groups for Person with Epilepsy 

and Family

บทนำา
	 โรคลมชัก	 เป็นโรคเรื้อรังทางระบบประสาท

ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำาคัญ	 ทั่วโลกมีผู้ป่วย

โรคลมชักประมาณ	50	ล้านคน	โดยร้อยละ	85	เป็น

ผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ในประเทศกำาลังพัฒนา1	 สำาหรับ

ประเทศไทย	ยงัไมม่กีารสำารวจอบุตักิารณโ์รคลมชกั	

อย่างเป็นระบบ	 แต่เป็นโรคทางระบบประสาทที่

พบได้บ่อยเป็นอันดับ	 3	 โดยพบรองมาจากโรค

อมัพฤกษ	์อมัพาต	โรคปวดศรีษะ		โดยพบประมาณ

ร้อยละ	1	ของประชากรไทย	ซึ่งมีทั้งหมดประมาณ	

6	 แสนคน	 โรคนี้ เป็นโรคที่ถูกสังคมมองข้าม	

มานาน2		โรคลมชกัสามารถรกัษาใหห้ายไดแ้ละผูป้ว่ย

สามารถดำาเนนิชวีติไดเ้หมอืนคนปกตทิัว่ไป	หากได้

รับการรักษาที่ถูกต้อง	เหมาะสม		ยกเว้นในผู้ป่วย

ทีค่วบคมุอาการชกัไมไ่ด	้สง่ผลใหผู้ป้ว่ยโรคลมชกั	

มีคุณภาพชีวิตไม่ดี3,4	 	 เนื่องจาก	ผลกระทบด้าน

ร่างกาย	จิตใจ	อารมณ์และสังคม	 	 ซึ่งผลกระทบ

ด้านร่างกาย	ได้แก่	การใช้ชีวิตประจำาวัน		ความถี่

ของการชัก	ผลข้างเคียงจากยากันชัก	ความเสี่ยง

ต่อการเกิดอุบัติเหตุขณะชัก	 (seizure-related		

injury)	เชน่	มอีาการชกัขณะขบัรถแลว้เกดิอบุตัเิหต	ุ	

(traffic	accidents)		การศกึษาพบวา่	ผูป้ว่ยโรคลมชกั	

245	รายทีข่บัรถยนตห์รอืรถจกัรยานยนต	์มผีูป้ว่ย

จำานวน	 69	 ราย	 (ร้อยละ	 28)	 เกิดอาการชักขณะ

ขับรถ	และมากกว่าครึ่ง	 (36/69;	 ร้อยละ	57)	ที่มี

อาการชกัขณะขบัรถแลว้เกดิอบุตัเิหตุ3		นอกจากนี้	

ผลกระทบด้านจิตใจ	 อารมณ์	 ผู้ป่วยมากกว่า

ร้อยละ	 60	มีภาวะซึมเศร้า	 (depression)	 และมี

ความวิตกกังวล	(anxiety)5,6			ซึ่งส่งผลกระทบต่อ

คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอย่างยิ่ง	 	 นอกจากนี้พบ

ว่ามีความรู้สึกอาย	มีความภาคภูมิใจในตนเองตำ่า	

(low	self	esteem)	ถึงร้อยละ		57		คิดว่าตนเอง

มีตราบาปติดตัว	ร้อยละ	277		และผลกระทบด้าน

สังคม	เศรษฐกิจ	พบว่า	มีอัตราการว่างงานสูงกว่า

คนทั่วไป	มีรายได้น้อย	ต้องพึ่งพาครอบครัวหรือ	

ผูอ้ืน่	อนัเนือ่งมาจากขอ้จำากดัในการทำางานพยาบาล		

เป็นบุคลากรทีมสุขภาพที่มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดกับ

ผู้ป่วยและญาติมากที่สุด	 จึงมีบทบาทสำาคัญใน
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การให้ความรู้	คำาแนะนำา	อธิบายสิ่งต่างๆ	ที่ผู้ป่วย	

โรคลมชักและญาติควรรู้	 รวมถึงการสนับสนุน

ให้กำาลังใจผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยและญาติสามารถ

นำาความรู้ไปปฏิบัติตัวในการดูแลตนเองได้อย่าง

ถูกต้อง	 เหมาะสม	และเพื่อให้ผู้ป่วยโรคลมชักมี

คณุภาพชวีติทีด่ขีึน้	ซึง่กจิกรรมทีพ่ยาบาลสามารถ

ใหก้ารพยาบาลผูป้ว่ยโรคลมชกัทีม่คีวามเหมาะสม	

และเกดิประโยชนต์อ่ผูป้ว่ยและผูด้แูลมากทีส่ดุ	คอื	

กจิกรรมกลุม่สนบัสนนุผูป้ว่ยโรคลมชกั	(epilepsy		

support	group	)	ทัง้นี	้เพือ่ใหผู้ป้ว่ยโรคลมชกัและ

ผู้ดูแลได้มีโอกาสระบายความรู้สึก	ได้แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ประสบการณ์ความเจ็บป่วยซึ่งกันและกัน	

โดยพยาบาลเป็นผู้นำาในการทำากลุ่มดังกล่าว

กลุ่มสนับสนุนผู้ป่ วยโรคลมชัก  
(epilepsy support group)
	 การจัดกิจกรรมกลุ่มสนับสนุนผู้ป่วย	

โรคลมชัก	เป็นกิจกรรมการพยาบาลที่มีประโยชน์

สำาหรับผู้ป่วยและญาติ	 ซึ่งใช้ระยะเวลาที่ผู้ป่วย

และญาติ	 นั่งรอรับการตรวจมาเข้ากลุ่ม	 โดยการ

รวมตัวกันของผู้ป่วยโรคลมชักที่มีประสบการณ์

หรือมีปัญหาที่คล้ายคลึงกัน	 เป็นกิจกรรมกลุ่มที่

ช่วยให้ผู้ป่วยโรคลมชักและผู้ดูแลได้แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ประสบการณ์ความเจ็บป่วยร่วมกัน	ได้ช่วย

เหลือเพื่อนที่มีความทุกข์มากกว่าจึงทำาให้ผู้ป่วย

เหน็คณุคา่ในตนเอง8	มคีวามเชือ่มัน่ในตนเอง	เกดิ

ความรูส้กึไมแ่ตกตา่งเพราะผูป้ว่ยมปีญัหาทีค่ลา้ย

กัน	ช่วยให้มีความหวัง	มีความรู้สึกต่อตัวเองดีขึ้น	

เมื่อได้รับรู้ว่าไม่เพียงแต่ตนเองแค่นั้นที่ต้องต่อสู้

อยูก่บัโรคเพยีงลำาพงัมเีพือ่นรว่มตอ่สู	้แลกเปลีย่น

กนัมคีวามเขา้ใจชวีติมากขึน้และไดร้บักำาลงัใจจาก

การเขา้รว่มกลุม่8,9	เกดิความรูส้กึเหน็อกเหน็ใจกนั

ได้ระบายความรู้สึกทำาให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายใจ

ทำาให้เข้าใจตนเองและชีวิตมากขึ้น	 มีการปรับตัว	

ต่อปัญหา	ยอมรับปัญหา	สามารถเผชิญปัญหาได้

อย่างเหมาะสม	มีแหล่งสนับสนุน	เกิดความมั่นคง

ทางอารมณ์	มีการเรียนรู้แบบอย่างที่ดีในการดูแล

ตนเอง	มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง	

และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรมกลุ่ม 
	 ผู้ นำ ากลุ่ ม เป็นพยาบาลประจำ าคลินิก	

โรคลมชัก	 ที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วย	

โรคลมชัก	มีขั้นตอนในการดำาเนินการดังนี้	

	 1.	 ขั้นเลือกสมาชิก	 สมาชิกกลุ่มควรมี

ลักษณะใกล้เคียงกันด้วยเพศ	 วัย	 และมีปัญหา

คล้ายๆ	กัน

	 2.	 กำาหนดขนาดของกลุ่ม	 มีสมาชิกกลุ่ม

ตัง้แต	่6	–	10	คน		ระยะเวลาในการทำากลุม่ประมาณ		

90			นาที	

	 3.	 สถานที่ที่ใช้ในการดำาเนินการกิจกรรม

กลุม่กม็คีวามสำาคญั	โดยควรเปน็หอ้งทีม่คีวามเปน็

ส่วนตัว	สะอาด	สงบ	เงียบ		ห้องไม่กว้างหรือแคบ

จนเกนิไป	อากาศถา่ยเทสะดวก		อากาศไมร่อ้นหรอื

เย็นจนเกินไป	และไม่ควรมีโต๊ะคั่นกลาง		

	 4.	 ขั้นการดำาเนินการกลุ่มมี	3	ขั้นตอน11

	 	 ระยะที	่1		การสรา้งสมัพนัธภาพในกลุม่	

โดยผู้นำากลุ่มสร้างความคุ้นเคย	ให้สมาชิกแนะนำา
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ตัว	 สร้างสัมพันธภาพระหว่างสมาชิก	 สร้างความ	

ไว้วางใจซึ่งกันและกัน	 	 ชี้แจงวัตถุประสงค์และ

กติกาภายในกลุ่ม		

	 	 ระยะที่	 2	 	 ช่วงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	

สมาชกิซกัถามปญัหาและแลกเปลีย่นประสบการณ์

การเจ็บป่วย	 และแลกเปลี่ยนความรู้สึก	 	 แลก

เปลีย่นเรยีนรูเ้รือ่งโรคและแนวทางการดแูลตนเอง	

ผู้นำากระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยน	การให้กำาลังใจ

ซึ่งกันและกัน

	 	 ระยะที่	 3	 	 หลังการแลกเปลี่ยนข้อมูล	

พยาบาลผูน้ำากลุม่ให	้สมาชกิกลุม่สรปุสิง่ทีไ่ดเ้รยีน

รู	้และประโยชนท์ีจ่ะนำาไปใชก้บัตนเอง	กำาลงัใจทีไ่ด้

รับจากการเข้าร่วมกลุ่ม	

ประเด็นในการแลกเปลี่ยน
	 ผูป้ว่ยและญาตสิว่นใหญย่งัขาดความรู	้การ

ปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องและมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อโรค

ลมชัก	 ดังนั้น	 ประเด็นในการพูดคุยแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ความเจ็บป่วยเกี่ยวกับโรคลมชัก	

มี	4	ประเด็นหลัก	ดังนี้

	 1.	 ความรู้เกี่ยวกับโรคลมชัก				

	 โรคลมชัก	 เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติ

ของคลื่นไฟฟ้าในสมอง	 ทำาให้ผู้ป่วยมีอาการผิด

ปกติได้หลายแบบ	 เช่น	การชักเกร็งกระตุกทั้งตัว	

และหมดสติ	 การชักเกร็งหรือกระตุกเฉพาะส่วน

ของร่างกาย	เช่น	แขน	ขา	รวมทั้งการนิ่งเหม่อลอย	

เวลาสั้นๆ	ประมาณ	1-3	นาที	 โดยมีอาการเกิดซำ้า	

ลักษณะคล้ายเดิม			ผู้ป่วยและญาติส่วนหนึ่งยังมี

ความเข้าใจผิดคิดว่าโรคลมชักเกิดจากวิญญาณ

ชั่วร้าย,	 ภูตผีปีศาจ,	 ถูกพระเจ้าลงโทษ	 เป็นโรค	

เวรกรรม	หรือคิดว่าเกิดจากการรับประทานเนื้อหม	ู

คดิวา่โรคลมชกัรกัษาไมห่าย	สอดคลอ้งกบัการศกึษา

ความรู้	 ทัศนคติและการปฏิบัติตัวต่อโรคลมชัก		

พบว่า	 ร้อยละ	 28	 คิดว่าโรคลมชักรักษาไม่หาย	

และร้อยละ	43.0	 	คิดว่าต้องรับประทานยากันชัก

ไปตลอดชีวิต11		

	 การดำาเนินการกลุ่มกลุ่มสนับสนุนผู้ป่วย

โรคลมชัก	 พยาบาลผู้นำากลุ่มจะเปิดโอกาส	 ให้	

ผูป้ว่ยและญาตแิตล่ะรายไดเ้ลา่ประสบการณเ์กีย่ว

กับอาการเจ็บป่วยด้วยโรคลมชัก	 ชนิดของอาการ

ชักความเชื่อ	การแสวงหาการรักษา	เช่น	รักษาทาง

ไสยศาสตร์	 	 การหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้น	 การรับ

ประทานยากันชัก	การปฏิบัติตนที่ถูกต้อง	 เหมาะ

สมเป็นต้น

	 2.	 ทัศนคติต่อโรคลมชัก		

	 ประชาชนทั่วไปยังมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อโรค

ลมชัก	 โดยเฉพาะผู้ปกครองส่วนใหญ่เข้าใจว่า	

ผู้ป่วยเด็กโรคลมชักจะมีระดับสติปัญญาที่ตำ่ากว่า

เด็กทั่วไป	มีปัญหาเรื่องการเรียนรู้	 เรียนหนังสือ	

ไมไ่ด	้ผูป้กครองบางราย	เมือ่ทราบวา่บตุรเปน็โรคลมชกั		

จะให้เด็กหยุดเรียน	เนื่องจากคิดว่าเป็นโรคลมชัก

แล้วจะสติปัญญาไม่ดี	 ไม่สามารถเรียนหนังสือได	้	

ทำาให้ผู้ป่วยโรคลมชักขาดโอกาสทางการศึกษา	

แต่หลังจากการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์

กับผู้ป่วยรายอื่นๆ	จะทำาให้มุมมองของผู้ปกครอง

เปลีย่นไป	เชน่	เหน็ผูป้ว่ยทีเ่ปน็โรคลมชกัทีเ่ขา้กลุม่

ร่วมกัน	สามารถเรียนจบในระดับสูงได้		
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	 นอกจากนี้	 มีความเข้าใจผิดคิดว่าผู้ป่วย	

โรคลมชกัไมส่ามารถแตง่งานได	้ไมส่ามารถตัง้ครรภ	์

ได้	 ไม่สามารถให้นมบุตรได้	 และคิดว่าต้องต้อง

หยุดยากันชักทันที	 หากอยู่ในระยะตั้งครรภ์11	 ซึ่ง

ความจริงนั้น	 มารดาที่เป็นโรคลมชักสามารถให้

นมบุตรได้	 ถึงแม้ว่ายากันชักจะขับออกทางนำ้านม	

ได้ก็ตาม	 เพราะระดับยาในนำ้านมจะตำ่ามาก	

การเขา้กลุม่ผูป้ว่ยจะไดเ้รยีนรูป้ระสบการณ์	ความรูส้กึ	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยหญิงโรคลมชักที่เคยมี

ประสบการณ์ตั้งครรภ์	 จะให้ข้อมูล	 เล่าความรู้สึก		

และข้อควรปฏิบัติให้แก่ผู้ป่วยหญิงโรคลมชัก	

รายอื่นๆ	ที่ต้องการตั้งครรภ์	

	 3.	 การปฏิบัติตัวต่อโรคลมชัก	

	 ผู้ป่วยโรคลมชัก	มีโอกาสที่จะเกิดโอกาสที่

จะเกิดอุบัติเหตุจากการชัก	 เนื่องจากไม่สามารถ

ช่วยเหลือตัวเองขณะมีอาการ	ต้องอาศัยญาติหรือ

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ให้การช่วยเหลือ	 พยาบาล

ผู้นำาจะกระตุ้นให้ผู้ป่วยและญาติแต่ละรายได้เล่า

ประสบการณเ์กีย่วกบัการชว่ยเหลอืผูป้ว่ยขณะชกั		

และจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การช่วย

เหลือผู้ป่วยขณะชัก	 พบว่าส่วนใหญ่ให้การช่วย

เหลือไม่ถูกต้อง	สอดคล้องกับการศึกษาเกี่ยวกับ

การช่วยเหลือขณะมีอาการชัก	พบว่า	 การให้การ

ช่วยเหลือผู้ป่วยขณะมีอาการชักไม่ถูกต้อง	 โดย

ร้อยละ	 83.2	 จะนำาสิ่งของบางอย่างเข้าปากเพื่อ

ป้องกันผู้ป่วยกัดลิ้น	 ร้อยละ	 3.7	 จะจับผู้ป่วยมัด

ไว้และทำาการปั๊มหัวใจ	 ร้อยละ	 2.8	 จะบีบมะนาว

หรือนำาเม็ดพริกใส่ปากผู้ป่วย12		ซึ่งการให้การช่วย

เหลือที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว	อาจก่อให้เกิดผลเสีย	

ต่อผู้ป่วยและอาจเป็นอันตรายต่อผู้ช่วยเหลือ	

การเข้ากลุ่มทำาให้ผู้ป่วยและญาติได้เรียนรู้วิธีการ

ช่วยเหลือผู้ป่วยขณะชักอย่างถูกต้อง	

	 4.	 ผลกระทบของโรคลมชัก		

	 โรคลมชักเป็นโรคเรื้อรังที่ส่งผลกระทบต่อ

การดำารงชวีติของผูป้ว่ย	ทัง้ดา้นรา่งกาย	จติใจ	อารมณ	์

และสังคม	ผลกระทบด้านร่างกาย	พบอุบัติเหตุ

ที่เกิดจากการชัก	 ได้แก่	 อุบัติเหตุบาดแผลฟกชำ้า	

อุบัติเหตุที่ศีรษะ	 อุบัติเหตุไฟไหม้	 นำ้าร้อนลวก	

ซึ่งเกิดขณะทำาอาหาร	 และรีดเสื้อผ้า	 นอกจากนี้

พบ	 กระดูกหักหรือข้อเลื่อนหลุด	 และการเกิด

อาการชักขณะขับรถ	มีอาการชักขณะขับรถแล้ว

เกิดอุบัติเหตุ		และผลกระทบด้านสังคม	เศรษฐกิจ	

พบว่า	 มีอัตราการว่างงานสูงกว่าคนทั่วไป	มีราย

ได้น้อย	 ต้องพึ่งพาครอบครัวหรือผู้อื่น	 อันเนื่อง

มาจากข้อจำากัดในการทำางาน	และผลกระทบด้าน

จิตใจ	อารมณ์	ผู้ป่วย	มีภาวะซึมเศร้าและมีความ

วติกกงัวล	รูส้กึอาย	มคีวามภาคภมูใิจในตนเองตำา่		

คิดว่าตนเองมีตราบาปติดตัว	ผลกระทบดังกล่าว		

สง่ผลใหผู้ป้ว่ยมคีณุภาพชวีติทีไ่มด่ี3,4		ซึง่การเขา้กลุม่

สนบัสนนุผูป้ว่ยโรคลมชกั	ชว่ยใหผู้ป้ว่ยมกีารแลก

เปลีย่นประสบการณท์ัง้ดา้นผลกระทบทางรา่งกาย	

จิตใจ	อารมณ์	ทำาให้ผู้ป่วย	ได้รับกำาลังใจจากการ

เข้าร่วมกลุ่ม8	 มีความเชื่อมั่นในตนเอง	 เกิดความ

รู้สึกไม่แตกต่างเพราะผู้ป่วยมีปัญหาที่คล้ายกัน8,9	

เกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจกัน	 ได้ระบายความ

รู้สึกทำาให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายใจทำาให้เข้าใจตนเอง

และชวีติมากขึน้	เกดิความมัน่คงทางอารมณ	์มกีาร

เรียนรู้แบบอย่างที่ดีในการดูแลตนเอง	มีแนวทาง
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ในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง	และมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น	

ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง กิ จ ก ร ร ม ก ลุ่ ม
สนับสนุนผู้ป่วยโรคลมชัก
	 1.	 บรรยากาศสมัพนัธภาพทีอ่บอุน่	เหน็อก

เห็นใจ	รับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	ซึ่งกันและ

กัน

	 2.	 เกิดความไว้วางใจ	 ยอมรับซึ่งกันและ

กัน	สามารถบอกเล่าความรู้สึกที่เป็นปัญหา	ตลอด

จนรับฟังเรื่องที่เป็นปัญหาของสมาชิกได้		เป็นการ

เปิดเผยปัญหา	ถ่ายทอดความรู้สึกแก่กันและกัน

	 3.	 สมาชกิกลุม่ไดร้บัขอ้มลู	ความรูเ้กีย่วกบั

การปฏิบัติตัว	เพิ่มขึ้น

	 4.	 มีความรู้สึกว่าตนเองไม่ได้อยู่อย่าง	

โดดเดี่ยว	มีคนอื่นๆ	ที่มีปัญหาคล้ายๆ	กัน

	 5.	 สมาชกิไดเ้รยีนรูก้ารใหแ้ละรบัความชว่ย

เหลือซึ่งกันและกัน

	 6.	 สมาชกได้เรียนรู้ประสบการณ์การเจ็บ

ป่วย	จากกันและกัน

	 7.	 สรา้งความเชือ่มัน่ในการเผชญิและแกไ้ข

ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

	 8.	 ได้ระบายความรู้สึก	 ทำาให้ผู้ป่วยรู้สึก

สบายใจ	ทำาให้เข้าใจตนเองและชีวิตมากขึ้น		

สรุป
	 กิจกรรมกลุ่มสนับสนุนผู้ป่วยโรคลมชัก	

เป็นกิจกรรมการพยาบาลที่มีประโยชน์สำาหรับ	

ผู้ป่วยและญาติ	 ช่วยให้ผู้ป่วยโรคลมชักและ	

ผู้ญาติได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ความ	

เจ็บป่วยร่วมกัน	 มีการเรียนรู้แบบอย่างที่ดีใน

การดูแลตนเอง	 มีแนวทางในการแก้ไขปัญหา

ด้วยตนเอง	และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	นอกจากนี้		

เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ป่วยและ

บคุลากรทมีสขุภาพดว้ย	ดงันัน้	ควรจดัใหม้กีจิกรรม	

ในรปูแบบกลุม่สนบัสนนุในกลุม่ผูป้ว่ยเรือ้รงัอืน่ๆ	
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รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
1,2

1
สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 
กลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเข้าถึงผู้ป่วย

	 ปัจจุบันคนไทยโชคดีที่มีระบบสุขภาพ

ครอบคลุมประชากรมากถึงร้อยละ	95	ทั้งในสิทธิ

หลกัประกนัสขุภาพถว้นหนา้		สทิธขิา้ราชการ		และ

สิทธิประกันสังคม	 โรคลมชักเองการรักษาเกือบ

ทัง้หมดกอ็ยูใ่นสทิธทิัง้	3		ซึง่ไมว่า่จะเปน็การตรวจ	

CT,	MRI-brain,	EEG,	ยากันชักที่รุ่นมาตรฐาน

และรุ่นใหม่	 (ถึงแม้จะไม่หมดทุกชนิด)	 การนอน

รกัษาในโรงพยาบาล		กอ็ยูใ่นสทิธกิารรกัษาซึง่ตอ้ง

บอกว่าดีกว่าหลายๆประเทศในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต	้แต่คนไทยเองก็ยังมีข้อจำากัดเรื่องการเข้า

ถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ		เนื่องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านระบบประสาท	 โดยเฉพาะอายุรแพทย์ด้าน

ประสาทวิทยาและกุมารแพทย์ด้านประสาทวิทยา		

ซึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นจะทำางานเฉพาะใน

โรงพยาบาลขนาดใหญ่ๆ	 เท่านั้น	 ส่งผลให้ผู้ป่วย

เข้าถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ยากมาก	 มีอุปสรรค	

ทัง้การเดนิทางไกล	ไมม่ทีีพ่กั	ตอ้งหยดุงาน	ควิยาว			

เสียค่าใช้จ่ ายสูง 	 (ถึงแม้จะรักษาฟรีก็ตาม)		

ทำาอย่างไรให้ผู้ป่วยเข้าถึงแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญ	

ได้ง่ายขึ้น		อาจมีหลายวิธี		ได้แก่

	 1.	 การผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้มากขึ้น

	 2.	 ก า ร เ พิ่ ม ก า ร บ ริ ก า ร ข อ ง แพทย์ 	

ผู้เชี่ยวชาญให้มากขึ้น

	 3.	 การสร้างเครือข่ายระบบบริการ

	 4.	 Telemedicine

 1. การผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้มากขึ้น		

วธินีีต้อ้งใชเ้วลานาน		ลงทนุสงู		และมขีอ้จำากดั	คอื		

สถาบนัฝกึอบรมแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญมจีำากดั		แพทย์

ผู้ เชี่ยวชาญเมื่อฝึกอบรมจบแล้วก็ไม่สามารถ

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลขนาดเล็กได้		

 2. ก า ร เพิ่ ม ก า รบ ริ ก า ร ข อ งแพทย์  

ผูเ้ชีย่วชาญใหม้ากกวา่นี	้ปจัจบุนัแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ

ด้านประสาทวิทยาก็ยังต้องให้การรักษาผู้ปว่ยโรค

ทั่วๆ	 ไป	 เนื่องจากมีแพทย์จำานวนไม่เพียงพอใน

โรงพยาบาล	ผู้ป่วยมีจำานวนมาก	 ระยะเวลาการ

รอคอยของผู้ป่วยจึงยาวนาน	ถ้ามีการปรับระบบ
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การบริการให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญมีเวลาในการดูแล

รักษาผู้ป่วยเฉพาะทางก็จะดีขึ้น	 	 แต่ก็ทำาได้ยาก	

และอาจส่งผลเสียต่อระบบบริการคนไข้ส่วนใหญ่

ในโรงพยาบาล

 3. การสร้างเครือข่ายระบบบริการ	เป็นอีก

วิธีหนึ่งที่น่าจะเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน		

ต้องมีระบบการส่งต่อที่ดี	 ระบบการให้คำาปรึกษา		

การพัฒนาทีมสุขภาพ	แพทย	์พยาบาล	เภสัช	ให้มี

ความรู้ที่เหมาะสมในการดูแลผู้ป่วย	แนวทางเมื่อ

ไหรท่ีค่วรสง่ตอ่	การจดัหายากนัชกัทีเ่ปน็ระบบ	การ

สร้างแนวทางการรักษาที่เหมาะสมในโรงพยาบาล

แต่ละระดับตามขนาด	ศักยภาพของโรงพยาบาล		

ผู้ป่วยที่รักษาไม่ยากก็ให้แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ดแูลตามแนวทางการรกัษา		เมือ่มคีวามจำาเปน็ตอ้ง

ปรึกษาอายุรแพทย์หรืออายุรแพทย์ด้านประสาท

วิทยาก็มีระบบปรึกษาที่เหมาะสม

 4. Telemedicine	 ในความหมายของผม	

คือ	 การให้คำาปรึกษาด้วยระบบการสื่อสารผ่าน		

Internet	 เช่น	 Line,	 Facebook	 หรือวิธีอื่นๆ		

โดยใช้	Social	media	ที่มีอยู่ในปัจจุบัน	การสร้าง	

Website	 เพื่อให้ความรู้ต่อผู้ป่วย	 ครอบครัว		

ประชาชน		รวมทั้งการให้คำาปรึกษาทาง	website

	 ป ร ะ โ ย ช น์ ที่ เ ห็ น ไ ด้ ชั ด ใ น ก า ร ใ ช้ 	

	Telemedicine	คอื	การคลอบคลมุกลุม่เปา้หมาย

ไดเ้ปน็วงกวา้ง		ในการสือ่สารเพยีงครัง้เดยีว		แตก่็

มขีอ้จำากดัดา้นการเขา้ถงึของผูป้ว่ยบางกลุม่	ความ

ถูกต้อง	 ความเข้าใจ	 เพราะอาจเป็นการสื่อสารที่

รวดเร็ว		วงกว้าง		อาจมีความเข้าใจผิดพลาดได้

	 ดังนั้นการทำาให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเข้าถึง	

ผูป้ว่ยดว้ยวธิกีารสรา้งเครอืขา่ย		การสรา้งแนวทาง

การปฏิบัติที่เหมาะสมในโรงพยาบาลแต่ละระดับ		

น่าจะเป็นทางออกอีกวิธีหนึ่ง	 เพื่อให้คนไทยมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น		เรามาช่วยกันครับ
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รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
1,2

1
สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 
กลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การส่งตัวเพื่อรับการตรวจเพิ่มเติมและการรับการ

รักษาต่อ

	 โรคลมชักเป็นโรคที่มีการพยากรณ์ดี 	

โรคหนึ่งโดย	 2	 ใน	 3	 ของผู้ป่วยสามารถรักษาให้

หายขาดได้	 หากผู้ป่วยได้รับการตรวจวินิจฉัย

และการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม	 การศึกษาใน

ประเทศไทยเกีย่วกบัการเขา้ถงึการรกัษาโรคลมชกั	

พบวา่มเีพยีงรอ้ยละ	69	เทา่นัน้		สาเหตเุนือ่งจากการ

ขาดแคลนทรพัยากรทัง้ดา้นบคุลากรทางการแพทย์	

เครือ่งมอืทีช่ว่ยในการวนิจิฉยัและยากนัชกั	ดงันัน้

ผูป้ว่ยจงึตอ้งไดร้บัการสง่ตวัตอ่ในโรงพยาบาลทีม่ี

ขีดความสามารถสูงกว่า	 เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย

เพิม่เตมิและการรบัการรกัษาทีเ่หมาะสม	การสง่ตอ่	

ผู้ป่วยโรคลมชักไปยังโรงพยาบาลที่มีขีดความ

สามารถสูงกว่า	ในกรณีดังต่อไปนี้	

	 1.	 ไม่แน่ใจการวินิจฉัยว่าเป็นโรคลมชัก

	 2.	ผู้ป่วยมีความจำาเป็นต้องส่งตรวจค้นหา

สาเหตุเพิ่มเติม	

	 3.	ผู้ป่วยโรคลมชักที่ไม่สามารถควบคุม

อาการชักได้	

1. แนวทางการส่งตรวจวินิจฉัย
	 การตรวจวินิจฉัยโรคลมชัก	 ต้องอาศัยการ

ซักประวัติและการตรวจร่างกายเป็นส่วนใหญ่	 ซึ่ง

บางครั้งไม่สามารถให้การวินิจฉัยโรคที่แน่นอนได้	

ดงันัน้จำาเปน็ตอ้งอาศยัการตรวจพเิศษเพิม่เตมิ	เพือ่

หาสาเหตุการชัก	 ซึ่งมีความสำาคัญต่อการวางแผน

การรักษาและเพื่อให้การวินิจฉัยถูกต้องมากยิ่งขึ้น	

ได้แก่	การตรวจ	CT	scan	,	MRI		brain	และการ

ตรวจคลืน่ไฟฟา้สมอง	(electroencephalography;	

EEG)	จากการสำารวจโรงพยาบาลทัว่ประเทศไทยพบ

วา่สว่นใหญข่าดแคลนเครือ่งมอืทีช่ว่ยในการวนิจิฉยั

โรคลมชัก	จากปัญหาดังกล่าวจึงควรมีแนวทางการ

ส่งตรวจวินิจฉัยเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการ

การตรวจวินิจฉัยมากขึ้น	 โดยแนวทางการส่งตรวจ	

CT	scan,	MRI	brain	และ	EEG	ดังนี้

	 1.1 แนวทางในการส่งตรวจ CT scan  

กรณโีรงพยาบาลไมม่เีครือ่งตรวจ มแีนวทางดงันี้

	 	 1.1.1	 กรณีผู้ป่วยมี	indication	ในการ

ตรวจ	CT	 scan	 แพทย์เขียนใบ	 refer	 โดยระบุ
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เหตุผลของการต้องการตรวจ	CT	 scan	 โดยส่ง

ผู้ป่วยมารับการตรวจและปรึกษากับอายุรแพทย์

หรือแพทย์ระบบประสาท	 ขึ้นกับระบบการส่งต่อ

ของแต่ละจังหวัด	หรือ

	 	 1.1.2	 แพทยโ์รงพยาบาลชมุชนประสาน

มายังโรงพยาบาลจังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์	

โดยการส่งข้อมูลการเจ็บป่วย	ข้อบ่งชี้	 เพื่อให้ทาง

อายุรแพทย์หรือแพทย์ระบบประสาทพิจารณา	

ขอ้บง่ชี	้ถา้พบวา่มคีวามจำาเปน็กแ็จง้ใหผู้ป้ว่ยทราบ

วันตรวจ	CT	scan	และให้ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจ

ตามวันที่ระบุ	

	 	 1.1.3	 เมือ่ตรวจเสรจ็กเ็ดนิทางกลบับา้น

ได้เลย	 และมาพบแพทย์ท่านเดิมที่โรงพยาบาล

ชมุชน	โดยทางโรงพยาบาลทีท่ำาการตรวจ	CT	scan	

brain	นัน้จะสง่ผลการตรวจมาทีโ่รงพยาบาลชมุชน	

เพื่อเป็นการอำานวยแก่ผู้ป่วย	ประหยัดค่าเดินทาง	

เวลาและลดงานของแพทย์ที่โรงพยาบาลจังหวัด

แผนภูมิที่ 1	แสดงแนวทางในการส่งตรวจ	CT	scan



7676

Vol.11 No.1

	 1.2 แนวทางการส่งตรวจ  MRI 

	 	 	 1.2.1	 กรณผีูป้ว่ยม	ีindication	ในการ

ตรวจ	MRI	brain	แพทย์เขียนใบ	refer	โดยระบุ

เหตุผลของการต้องการตรวจ	MRI	brain	โดยส่ง	

ผู้ป่วยมารับการตรวจและปรึกษากับประสาท

แพทย์ของโรงพยาบาลที่ประสาทแพทย์	เนื่องจาก

การส่งตรวจ	MRI	brain	นั้น	ผู้ป่วยควรต้องพบ

ประสาทแพทย์เพื่อประเมินอาการชัก	 สาเหตุและ

การรกัษากอ่นการสง่ตรวจ	เพือ่ใหเ้กดิความเหมาะ

สมและคุ้มค่าในการส่งตรวจ	

	 1.3 แนวทางการส่งตรวจ EEG 

	 	 มี	2	แนวทาง	ดังนี้						

	 	 1.3.1	 EEG	mobile	โดยเจา้หนา้ทีจ่ะนำา

เครือ่งตรวจ	EEG	ไปใหบ้รกิารตรวจทีโ่รงพยาบาล

เครือข่าย	โดยนัดผู้ป่วยที่ต้องการตรวจ	EEG		ซึ่ง

สามารถให้บริการตรวจได้จำานวน	8-10	คน	

	 	 1.3.2	 โทรศพัทข์อนดัตรวจ	EEG	ทีห่นว่ย

ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง	โรงพยาบาลที่เปิดบริการ		

	 	 1.3.3	 การรายงานผลตรวจผ่านทาง	

e-mail	 ไปยังผู้ป่วยหรือโรงพยาบาลที่ส่งผู้ป่วย

มาตรวจ

	 	 การเตรียมตัวก่อนมาตรวจคลื่นไฟฟ้า

สมอง	

	 	 การเตรียมตัวก่อนมาตรวจคลื่นไฟฟ้า

สมองสามารถลดเวลาการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง

และไม่ต้องเสียเวลากลับมาทำาซำ้า	 โดยผู้ป่วยควร

เตรียมตัวในการตรวจดังนี้

	 	 1.	 สระผมด้วยแชมพูและล้างผมให้

สะอาด	ห้ามใช้ครีมนวดผม	ไม่ควรใส่ครีม	นำ้ามัน	

เจล	มูส	สเปรย์แต่งผม	 เนื่องจากการตรวจต้องมี

การวางขั้วไฟฟ้าบนหนังศีรษะผู้ป่วยในตำาแหน่ง

ต่างๆ	หากหนังศีรษะสกปรกหรือมันมาก	จะทำาให้

แรงต้านทานไฟฟ้าระหว่างขั้วไฟฟ้าบนหนังศีรษะ

กับหนังศีรษะมีแรงต้านทานสูง	 ซึ่งจะมีผลต่อการ

บันทึกภาพคลื่นไฟฟ้าสมองได้	

	 	 2.	 ห้ามหยุดยากันชักก่อนมาตรวจคลื่น

ไฟฟา้สมอง	ยกเวน้แพทยร์ะบบประสาทบอกใหห้ยดุ

	 	 3.	 รับประทานอาหารได้ตามปกติก่อน

ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง	 ไม่ควรงดอาหารเนื่องจาก

อาจทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้า

สมองที่ผิดปกติจากภาวะนำ้าตาลตำ่า

	 	 4.	 ผู้ป่วยควรอดนอนหรือนอนให้ดึก

ที่สุด	 ในวันก่อนมาตรวจโดยให้นอนประมาณ	 4	

ชั่วโมงเนื่องจากผู้ป่วยอาจต้องหลับระหว่างการ

ตรวจ	 เพื่อหาชนิดของความผิดปกติของคลื่น

ไฟฟ้าสมอง	 เช่น	 โรคลมชักที่เกิดเฉพาะในเวลา

หลบัหรอืในกรณทีีม่อีาการชกัเกดิขึน้ตอนตืน่	หรอื

ในกรณีที่สงสัยว่าผู้ป่วยเป็นโรคลมชักแต่ตรวจ

คลื่นไฟฟ้าสมองไม่พบความผิดปกติในขณะตื่น	

ดังนั้นระหว่างเดินทางไม่ควรงีบหลับ	 ขณะตรวจ

คลืน่ไฟฟา้สมองจะใหผู้ป้ว่ยหลบัเองโดยธรรมชาติ	

การให้ยานอนหลับจะให้เฉพาะเมื่อมีความจำาเป็น

เท่านั้น

	 	 5.	 กรณีเด็กเล็ก	ผู้ปกครองควรเตรียม

ขวดนมหรอืนำา้และของเลน่ทีเ่ดก็ชอบมาดว้ย	และ

ถา้สามารถทำาให้เดก็ไมห่ลบัก่อนมาตรวจ	เด็กอาจ

จะงว่งหลบัไดเ้องขณะทีท่ำาการตรวจ	โดยไมต่อ้งใช้

ยานอนหลับ
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	 1.4 แนวทางการสง่ตรวจวดัระดบัยากนัชกั

ในกระแสเลอืด  (therapeutic drug monitoring;  

TDM) 

	 ค่าบริการตรวจวัดระดับยาในเลือด

	 การส่งตรวจวัดระดับยาในเลือด	 total	

phenytoin,	 valproic	 acid,	 phenobarbital,	

carbamazepine	ราคา	300	บาทต่อตัวอย่าง	ส่วน

การตรวจวัดระดับยาในเลือด	 unbound	 (free)	

phenytoin	 และ	 unbound	 (free)	 valproic	

acid	 ราคา	 850	 บาท	ต่อตัวอย่าง	 (ราคาที่คณะ

เภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น)	

	 เนื่องด้วยการส่งตรวจวัดระดับยากันชัก

นัน้ไมส่ามารถตรวจวดัไดใ้นทกุโรงพยาบาล	ทำาได้

เฉพาะโรงพยาบาลขนาดใหญเ่ทา่นัน้	ดงันัน้จงึควร

มรีะบบการสง่ตรวจทีส่ามารถทำาใหผู้ป้ว่ยทีม่คีวาม

จำาเป็นต้องได้รับการตรวจวัด	สามารถทำาได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ	เชน่	ตวัอยา่งระบบการสง่ตรวจตอ่ไปนี้

	 การส่งตัวอย่าง

	 1.	ทุกโรงพยาบาลควรเตรียมกล่องนำ้าแข็ง	

สำาหรับเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อส่งตรวจ

	 2.	 เก็บตัวอย่างเลือด	clot	blood	ในหลอด

เก็บตัวอย่าง	เก็บไว้ที่อุณหภูม	ิ2-8	องศาเซลเซียส	

(ตูเ้ยน็)	หรอื	กลอ่งบรรจนุำา้แขง็ตลอดระยะเวลานำา

ส่ง	ตัวอย่างสามารถเก็บไว้ได้อุณหภูมินี	้1	สัปดาห์	

(รวบรวมส่งทุก	 1	สัปดาห์	 กรณีไม่เร่งด่วน)	 และ

ตัวอย่างต้องไม่เกิด	 hemolysis	 รวบรวมส่งที่	

โรงพยาบาลจังหวัด

	 3.	 โรงพยาบาลจังหวัดนำาตัวอย่างบรรจุใน

กลอ่งนำา้แขง็สง่ทีโ่รงพยาบาลศนูยห์รอืโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยที่บริการการตรวจวัดระดับยากันชัก	

	 4.	รายงานผลการตรวจระดบัยาในเลอืดไป

ยังโรงพยาบาลที่สุงตรวจทาง	e-mail	หรือ	Fax	

	 5.	 ในกรณีเร่งด่วน	 โรงพยาบาลต่างๆ	

สามารถนำาตัวอย่างเลือด	 เก็บในกล่องควบคุม

อุณหภูมิ 	 พร้อมใบส่งตรวจจากโรงพยาบาล		

นำาส่งตรงถึงโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยที่บริการการตรวจวัดระดับยากันชัก

ไดท้นัท	ีและควรแจง้กบัเจา้หนา้ทีโ่รงพยาบาลหรอื

ศนูยต์รวจวดัระดบัยาดว้ยวา่	ตอ้งการผลตรวจวดั

ระดบัยาดว่น	เพือ่ทีจ่ะไดน้ำาผลการตรวจทีไ่ดน้ัน้ไป

ปรับการรักษาให้เหมาะสม	และรวดเร็ว

 1.5 แนวทางการสง่ตวัเพือ่รบัการรกัษาตอ่ 

	 จ ากผลการสำ า ร วจคว ามพร้ อมของ	

โรงพยาบาลตา่งๆ	ในประเทศไทยพบวา่	ขาดแคลน

บุคลากรทางการแพทย์	 	 ไม่มีแพทย์เชี่ยวชาญ	

โรคลมชกั	ดงันัน้แพทยท์ีม่บีทบาทในการใหก้ารดแูล	

ผู้ป่วยโรคลมชักส่วนใหญ่เป็นแพทย์เวชปฏิบัติ

ทั่วไป	นอกจากนี้พบว่าบุคลากรทางการแพทย์ยัง

ขาดความรู	้และขาดความมัน่ใจในการใหก้ารดแูล

รักษาผู้ป่วยโรคลมชัก	ดังนั้นจึงต้องมีแนวทางใน

การส่งตัวผู้ป่วยเพื่อรับการรักษาต่อ	ดังนี้
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แผนภูมิที่ 2 แสดงแนวทางการส่งตัวเพื่อรับการรักษาต่อ

* หมายเหตุ : ติดต่อทางโทรศัพท์ปรึกษา	Neuro-med/แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ		กรณีต้องการปรึกษากรณี

	 	 	 	 เร่งด่วน

	
 1.6 แนวทางการติดต่อขอซื้อยากันชักที่

ไม่มีในโรงพยาบาล

	 จากผลการสำารวจความพร้อมด้านระบบ

ยากันชักของโรงพยาบาลทั่วประเทศไทย	พบว่า

โรงพยาบาลชุมชนมียากันชักกลุ่มมาตรฐานไม่

ครอบคลุมทุกในโรงพยาบาล	นอกจากนี้ยากันชัก

กลุ่มใหม่ซึ่งจำาเป็นต้องใช้กับผู้ป่วยบางรายจะมี

อยู่ในโรงพยาบาลศูนย์	 โรงพยาบาลจังหวัดเพียง

บางรายการเทา่นัน้			ทำาใหเ้มือ่ผูป้ว่ยกลบัไปรบัยาที่

โรงพยาบาลใกล้บ้าน	 เกิดปัญหาการไม่ได้รับยา

ตามที่แพทย์สั่งจ่ายตามมา	 และส่งผลต่อการ

ควบคมุการชกัของผูป้ว่ย	ดงันัน้	จงึตอ้งมแีนวทาง

ในการติดต่อขอซื้อยากันชักสำาหรับผู้ป่วยเฉพาะ

ราย	โดยมีแนวทางดังนี้
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	 1.	 เขียนบันทึกข้อความ	กรณีไม่มียาใช้ใน

โรงพยาบาล	

	 2.	นำาบันทึกข้อความดังกล่าวสั่งซื้อยาใน

นามของโรงพยาบาล	โดยติดต่อขอซื้อยาได้ที่ห้อง

ยาโดยตรง	

แผนภูมิที่ 3 แสดงแนวทางการตดิตอ่ขอซือ้ยา

	 	 	 	 เฉพาะราย

	 การจัดระบบส่งยาจากโรงพยาบาลจังหวัด/

ศูนย์/มหาวิทยาลัย	 ไปยังรงพยาบาลชุมชนหรือ	

โรงพยาบาลทีไ่มม่ยีากนัชกั	กน็า่จะเปน็อกีวธิหีนึง่ที่

นา่จะมกีารพฒันารปูแบบและความรว่มมอืระหวา่ง

โรงพยาบาลในเครือข่ายการส่งต่อ	 เพื่อความ

สะดวกและคุ้มค่าในการรักษาโรคลมชัก
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สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Bioequivalence and Therapeutic Equivalence 

in Epilepsy

	 ยากนัชกันอกจากใชร้กัษาโรคลมชกัแลว้ใน

ปจัจบุนัยงัมกีารนำามาใชร้กัษาอาการปวดจากระบบ

ประสาท	 (neuropathic	pain)	และอาการปวดที่

พบในผูป้ว่ยโรคมะเรง็รวมทัง้ภาวะทางจติเวช	เชน่	

bipolar	disorder	เปน็ตน้	แพทยจ์ำานวนมากเกอืบ

ทุกสาขาวิชาทั้งแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป	และแพทย์	

ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาก็มีการใช้ยากันชัก

เพื่อรักษาผู้ป่วยที่ได้ประโยชน์จากการใช้ยากันชัก	

ดงันัน้มลูคา่การใชย้ากนัชกัจงึมมีลูคา่สงู	ทำาใหห้ลาย	

บริษัทมีการผลิตยากันชักออกมาหลากหลายยี่ห้อ	

ทำาให้ราคาของยากันชักยี่ห้อต่างๆ	 ที่เป็นยาชื่อ

สามัญ	 (generic	 drug)	 มีราคาที่ถูกลงมากเมื่อ

เทยีบกบัยาตน้แบบ	(original	drug)		ประกอบกบั

รัฐบาลก็ส่งเสริมให้มีการใช้ยาชนิด	generic	มาก

ขึน้เพือ่เปน็การประหยดังบประมาณดา้นการรกัษา

พยาบาล	ส่งผลให้มีข้อถกเถียงและวิพากวิจารณ์

กันอย่างมากว่ายา	generic	นั้นได้ประโยชน์ดีจริง

หรือไม่	 ดังนั้นการจะใช้ยาอย่างสมเหตุผลต้อง

พิจารณาให้รอบด้านในการเลือกใช้ยา	 original	

หรือ	genericโดยมีหลักการพิจารณาดังต่อไปนี้

	 การเลือกใช้ยาใดๆ  นั้นต้องพิจารณาจาก

องค์ประกอบต่อไปนี้

	 1.	 ข้อบ่งชี้ของการใช้ยาและหลักฐานการ

ศกึษาประสทิธภิาพของยานัน้ๆวา่ไดป้ระโยชนห์รอื

ไม่

	 2.	 ปัจจัยด้านผู้ป่วยได้แก่	 อายุ	 อาชีพโรค

ประจำาตัว	ยาที่ใช้ประจำา	ความต้องการของผู้ป่วย	

และสิทธิ์การรักษา

	 3.	 ชนิดของยาได้แก่ 	 คุณสมบัติทาง

เภสัชวิทยา	ประวัติการแพ้ยา	drug	 interaction	

และการเข้าถึงยาของผู้ป่วย

	 4.	 ความคุม้คา่และประสทิธภิาพของยานัน้

	 เป้าหมายในการรักษาโรคลมชัก	 คือ	 การ

ควบคุมอาการชักให้ได้สมบูรณ์ที่สุด	 โดยไม่มี

อาการชักและไม่มีผลแทรกซ้อนจากยาที่ใช้รักษา	

หรือมีการชักน้อยครั้งและไม่มีผลแทรกซ้อนจาก

การรักษา	 การรักษาneuropathic	 pain	 ก็เช่น
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เดียวกัน	 คือ	 ต้องควบคุมอาการปวดได้ดี	 โดย

ไม่มีผลแทรกซ้อนจากการรักษา	 หรือมีก็น้อย

ที่สุด	 ดังนั้นสิ่งที่แพทย์และผู้ป่วยต้องตะหนักใน

การเลือกใช้ยากันชัก	original	หรือ	generic	คือ

ประสิทธิภาพของยา	

	 ยา	 generic	 ทุกชนิดก่อนที่จะนำามาใช้ใน

การรักษาได้นั้น	 ต้องมีการศีกษาชีวสมมูล	 หรือ	

bioequivalence	(BE)	ของยากอ่นเสมอ	ตอ้งมคีา่	

BE	อยูใ่นชว่งทีย่อมรบัไดค้อื	80-120%	แตใ่นกรณี

ยากันชักเป็นยาที่มี	therapeutic	index	แคบนั้น

อาจตอ้งพจิารณา	คา่	BE	ทีแ่คบกวา่	เชน่	90-100	%		

เป็นต้น	 สำาหรับในประเทศไทย	 คณะกรรมการ

อาหารและยา	กระทรวงสาธารณสุข	ได้ออกกฏข้อ

บงัคบัใหบ้รษิทัผูผ้ลติยาgeneric	ใหม่	ตอ้งทำาการ

ศึกษาชีวสมมูลของยาหรือศึกษา	 comparative	

clinical	 study	 เพื่อยืนยันว่ายาที่ผลิตนั้นเทียบ

เท่ากับยา	 original	 จึงจะผ่านการขึ้นทะเบียนยา

ได	้โดยทัว่ไปวธิกีารทีใ่ชศ้กึษาวา่ยาทีม่ตีวัยาสำาคญั	

ขนาด	และรปูแบบเหมอืนกนั	แตผ่ลติดว้ยกรรมวธิ	ี

และผูผ้ลติทีแ่ตกตา่งกนั	ใหผ้ลการรกัษาเทา่เทยีม

กนั	(therapeutic	equivalence)	จงึจะสามารถนำา

มาใช้ทดแทนกันได้นั้นม	ี4	วิธี	ได้แก่	

	 1.	 วิธีเปรียบเทียบการศึกษาชีวสมมูลใน

มนุษย	์(in	vivo	bioequivalence)	

	 2.	 วิธี เปรียบเทียบการศึกษาทางเภสัช

พลศาสตร์ในมนุษย์	 (pharmacodynamic		

studies)	

	 3.	 วิธีเปรียบเทียบผลการรักษาทางคลินิก	

(comparative	clinical	studies)	

	 4.	 วธิเีปรยีบเทยีบผลการศกึษาการละลาย/

ปลดปล่อยตัวยาในหลอดทดลอง	 (in	 vitro	dis-

solution/release	profiles)	

	 วิ ธี เปรียบเทียบการศึกษาข้อมูลทาง	

ชีวสมมูลในมนุษย์	 (bioequivalence	 study)		

เป็นวิธีที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย	 เนื่องจาก

สามารถตรวจวัดการปลดปล่อยตัวยาจากยา

สำาเร็จรูป	จนกระทั่งยาถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด	

ได้โดยตรง	 ซึ่งคณะกรรมการอาหารและยา	

กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้ผู้ผลิตยา		

generic	 ต้องศึกษาชีวสมมูลให้เป็นไปตาม	

ASEAN	Guidelines	 for	 the	 Conduct	 of		

Bioavailabilityand	Bioequivalence	 Study	

ตั้งแต่วันที่	 1	มกราคม	พ.ศ.2553	 เป็นต้นมา	ซึ่ง

ยาที่มีดัชนีการรักษาแคบ	(narrow	therapeutic	

index)	กต็อ้งไดร้บัการศกึษาชวีสมมลูดว้ยเชน่กนั		

สว่นวธิเีปรยีบเทยีบผลการทดสอบในหลอดทดลอง		

(dissolution	test)	สามารถใชแ้ทนการศกึษาชวีสมมลู	

ในมนษุยไ์ดใ้นบางกรณเีทา่นัน้	โดยใหป้ระโยชนใ์น

ด้านความสะดวก	รวดเร็ว	และประหยัดค่าใช้จ่าย	

	 การให้การรักษาผู้ป่วยที่จำาเป็นต้องใช้ยาที่

มดีชันกีารรกัษาแคบ	ตอ้งอาศยัการพจิารณาอยา่ง

รอบคอบในการพิจารณาเลือกใช้ขนาดยาที่เหมาะ

สมในผู้ป่วยแต่ละราย	 และมีความจำาเป็นในการ

ประเมนิผลและเฝา้ตดิตามทัง้ในดา้นประสทิธภิาพ		

และความปลอดภยัจากการใชย้าอยา่งใกลช้ดิ	การ

บริหารยาให้มีระดับยาในเลือดอยู่ในช่วงของการ

รักษา	 (therapeutic	window)	 อาจทำาได้ยาก	

เนื่องจากมีปัจจัยหลายประการที่มีผลกระทบต่อ
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เภสัชจลนพลศาสตร์	 ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องนี้

สามารถแบง่ออกไดเ้ปน็	3	ปจัจยัหลกั	ไดแ้ก	่สภาวะ

โรคของผู้ป่วย	กระบวนการให้การรักษา	เช่น	การ

ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคและยา	 การเฝ้าติดตาม	

ผู้ป่วยและยาที่ผู้ป่วยได้รับ	ความเสี่ยงต่อการเกิด

อันตรายจากการใช้ยาที่มีดัชนีการรักษาแคบ	 มี

ความสัมพันธ์ต่อขนาดยาที่ใช้ในผู้ป่วยแต่ละราย	

เนื่องจากผู้ป่วยแต่ละรายที่ได้รับการรักษาด้วยยา

ในขนาดเดียวกัน	อาจมีประสิทธิภาพในการรักษา	

และอาการไม่พึ งประสงค์ที่ แตกต่ างกันได้ 		

ซึง่สมัพนัธก์บัอายขุองผูป้ว่ยแตล่ะราย	โดยเฉพาะ	

ในผู้ป่วยสูงอายุอาจมีเภสัชจลนศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลง	

ไป	 ทำาให้มีการตอบสนองต่อยาแตกต่างไปจาก	

ผู้ป่วยเด็ก	 และวัยกลางคนได้	 นอกจากนี้แล้ว	

อนัตรกริยิา	(drug	interaction)	ระหวา่งอาหารกบัยา		

หรือยากับยา	พฤติกรรมสุขภาพ	ความร่วมมือใน

การใช้ยา	 ก็ล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวข้องและเป็น

ปจัจยัทีค่วบคมุไดย้าก	สว่นปจัจยัดา้นกระบวนการ

ให้การรักษา	ควรจะต้องมีความสะดวกและคล่อง

ตัวในการบริหารจัดการเช่น	ผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง

กับการให้การดูแลผู้ป่วย	การบริหารจัดการที่เป็น

ระบบชัดเจน	คุณภาพและความสมำ่าเสมอในการ

ตดิตามผลทางหอ้งปฏบิตักิาร	ระดบัการศกึษาของ

ผู้ป่วย	ส่วนปัจจัยสุดท้าย	อันได้แก	่ปัจจัยด้านยา	

เชน่คา่ชวีประสทิธผิลของยา	(bioavailability)	คา่

ชีวสมมูลของยา	 (bioequivalence)	และรูปแบบ

ยาเตรียม	 (dosage	 formulation)	 ซึ่งล้วนแล้ว

แต่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเภสัชจลนศาสตร์ใน

ผู้ป่วยแต่ละรายได้		

	 ยากันชักแบบ	 generic	 ที่มีอยู่ในท้อง

ตลาดปัจจุบันมีหลายชนิด	 เช่น	 phenytoin,	

carbamazepine,	sodium	valproate,	pheno-

barbital,	gabapentin	และ	lamotrigine	ซึ่งยา

กนัชกัเหลา่นีม้ปีจัจยัรว่มหลายประการทีอ่าจสง่ผล

ให้การควบคุมอาการชักในผู้ป่วยโรคลมชักนั้นไม่

ประสบความสำาเร็จ	ได้แก่	low	water	solubility,	

narrow	 therapeutic	 range	และ	non-linear	

pharmacokinetic	 ด้วยปัจจัยที่กล่าวมา	 ทำาให้

มีคำาถามที่น่าสนใจเกิดขึ้นว่า	 การเปลี่ยนแปลง

การรักษาผู้ป่วยโรคลมชักจากการใช้ยา	 original	

ไปเป็นยา	 generic	 สามารถทำาได้ในผู้ป่วยทุก

สถานการณ์	 (clinical	 circumstances)	หรือไม่	

เนื่องจากมีรายงานการศึกษาหลายฉบับได้ระบุถึง

อัตราการเปลี่ยนยากันชักที่เป็น	generic	กลับมา

เป็น	original	สูงถึงร้อยละ	20	ซึ่งมากกว่ายาชนิด

อื่นๆ	 ทั้งนี้อาจจะเกิดจากธรรมชาติของโรคและ

คุณสมบัติเฉพาะของยากันชักแต่ละรายการ	 รวม

ทั้งผลกระทบของการชักซำ้า	 	 ดังนั้นการพิจารณา

ว่าจะเลือกใช้ยากันชัก	original	หรือ	generic	นั้น

ควรต้องมองประเด็นต่างๆ	 ให้รอบด้าน	ซึ่งใน	 	 2	

กรณี	 ระหว่างโรคลมชัก	และ	neuropatic	pain	

นั้น	อาจมีมุมมองที่แตกต่างกันบ้าง	เพราะผลกระ

ทบที่เกิดขึ้นใน	2	กรณีนั้นอาจมีความแตกต่างกัน	

การพิจารณานั้นอาจต้องมองให้รอบด้าน	ได้แก่

	 1. ธรรมชาติของโรค

	 ผู้ป่วยโรคลมชักมีการตอบสนองต่อยากัน

ชกัแตกตา่งกนัขึ้นอยูก่บัชนดิการชกั	และการตอบ

สนองของผูป้ว่ยแตล่ะรายกม็คีวามแตกตา่งกนัทัง้
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ขนาดของยา	เนื่องมาจากสาเหตุการเกิดโรค	เภสัช

พันธุศาสตร	์โรคประจำาตัวอื่นที่ต้องรับประทานยา

รกัษารว่มดว้ย	จงึอาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรกรยิาระหวา่ง

ยาได้

	 2. คุณสมบัติของยากันชัก

	 ยากันชักส่วนใหญ่มี	 therapeutic	 index	

ค่อนข้างแคบ	บางชนิดมีเภสัชจลนศาสตร์แบบที่

ไมเ่ปน็เสน้ตรง	นอกจากนี	้ยากนัชกัทีม่จีำาหนา่ยใน

ทอ้งตลาดอาจมรีปูแบบหลากหลาย	เชน่	immedi-

ate	 release,	slow	release,	 long	acting	หรือ	

sustained	release	การใช้ต้องค่อยๆ	เพิ่มขนาด

ยาขึ้นเพื่อลดผลแทรกซ้อน	 และการเกิด	 drug	

interaction	ระหว่างยา

	 3. การประเมนิยากนัชกัทีเ่ปน็ยา generic

	 ยา	 generic	 ที่ดีต้องมีคุณสมบัติต่างๆ	

เหมือนกับยา	original	ทุกอย่าง	ได้แก่	ส่วนผสม

ของยา	 และเมื่อเข้าสู่ตัวผู้ป่วยในขนาดเดียวกันก็

ตอ้งสามารถใหป้รมิาณยาในรา่งกายทีเ่ทา่เทยีมกนั	

คอืตอ้งมชีวีสมมลู	(bioequivalence	:	BE)	กบัยา	

original	ตามขอ้กำาหนดของคณะกรรมการอาหาร

และยา	กำาหนดใหส้ดัสว่นของคา่	area	under	the	

curve	(AUC)	และ	maximum	concentration	

(C	max)	 ระหว่างยา	 generic	 ที่ทดสอบกับยา	

original	ที่เป็นตำารับยาอ้างอิง	 ต้องมีค่าแตกต่าง

กันไม่เกินร้อยละ	20	จึงจะถือว่ามีชีวสมมูลซึ่งกัน

และกัน	การที่ยา	generic	มี	BE	แตกต่างจากยา	

original	นั้นจะส่งผลเสียต่อผู้ป่วยได้	

	 โดยทั่วไปการศึกษา	 BE	 ส่วนใหญ่จะ

เป็นการศึกษาที่เรียกว่า	 population	BE	 (PBE)	

โดยจะทำาการศึกษาแบบสุ่มไขว้สลับที่ในอาสา

สมัครสุขภาพดี	 โดยอาสาสมัครจะได้รับยาตำารับ

ทดสอบ	 (generic)	 และตำารับอ้างอิง	 (original)	

เพียงตำารับละหนึ่งครั้ง	 ซึ่งผลที่ได้จากการทดลอง

แบบนี้สามารถใช้บ่งบอกถึง	 prescribability	

เพื่อให้แพทย์สามารถใช้ยา	generic	ที่มี	PBE	กับ	

original	 ในคนไข้ใหม่ที่ยังไม่เคยได้ยา	 original	

มาก่อนได้อย่างค่อนข้างมั่นใจว่ายา	generic	นั้น

น่าจะให้ผลในการรักษาที่ดี	 แต่ในกรณีที่ผู้ป่วย

เคยได้รับยา	original	หรือยา	generic	ยี่ห้อหนึ่ง

อยู่ก่อนแล้ว	 แพทย์ต้องการเปลี่ยนยาไปเป็นยา

อีกยี่ห้อหนึ่ง	 อาจมีปัญหาว่ายาที่เปลี่ยนให้ผู้ป่วย

ใหม่นั้นให้ระดับยาไม่เท่ากับยาที่เคยได้รับเดิม	

ดังนั้นเพื่อให้มั่นใจว่าแพทย์สามารถเปลี่ยนไปใช้

ยา	 generic	 แทนยา	 original	 (switchability)	

ได้	 โดยที่ยังคงรักษาระดับยาในร่างกายไว้ให้คง

เดิม	ยา	generic	นั้นจะต้องทำาการทดสอบความ

เท่าเทียมหรือชีวสมมูลแบบที่เรียกว่า	 individual	

bioequivalence	 (IBE)	 โดยการศึกษา	 IBE	นี้	

อาสาสมัครแต่ละคนจะต้องได้รับยา	 original	

และ	generic	อย่างน้อยชนิดละ	2	ครั้ง	ทั้งนี้เพื่อ

ศึกษาว่าค่าทางเภสัชจลนศาสตร์ของยา	 original	

และ	generic	เมื่อใช้ในอาสาสมัครรายเดียวกันมี

ความแตกตา่งกนั	หรอืแปรปรวนเกดิขึน้เมือ่ไดร้บั

ยาแต่ละครั้งหรือไม่อย่างไร	นอกจากนี้ยังเป็นการ

ศึกษาว่าระดับยาจะอยู่ในช่วง	 therapeutic		

window	เหมอืนกบั	original	หรอืไม	่กรณยีาทีเ่ปน็	

รปูแบบ	sustain	released	ยา	generic	ตอ้งทำาการ

ศึกษา	BE	แบบที่เป็น	steady	state	BE	และ	fed	
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condition	ด้วย	 เพื่อประเมินการแกว่งของระดับ

ยาและความสามารถในการปลดปลอ่ยตวัยาวา่เทา่

เทียมกับยาoriginal	หรือไม่	โดยเฉพาะในภาวะที่

มีอาหารร่วมด้วย	

	 อีกประเด็นหนึ่งที่สำาคัญคือยา	generic	มี

เพียงการศึกษา	BE	แต่ไม่มีการศึกษา	therapeu-

tic	equivalence	ของยา		ดงันัน้จากประสบการณ์

ของแพทย์และการศึกษาหลายการศึกษา	พบว่า

ผู้ป่วยจำานวนร้อยละ	 10-35	มีอาการชักหลังจาก

เปลี่ยนยา	 original	 เป็นยา	 generic	 ปัญหาอีก

อย่างหนึ่งคือยา	 generic	 นั้นมีรูปร่างของเม็ด	

ยาและสีแตกต่างจากยา	 original	 รวมทั้งชื่อยา	

(ยีห่อ้)	กม็คีวามหลากหลายขึน้อยูก่บั	แตล่ะบรษิทั

ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ป่วย	 เกิดความสับสนในยาที่รับ

ประทาน	นอกจากนี้การผลิตและจำาหน่ายยาของ

บริษัท	generic	บางบริษัทอาจไม่ต่อเนื่อง	ก่อให้

เกิดปัญหาต้องเปลี่ยนยาบ่อยครั้ง	และถ้ามีปัญหา

การใช้ยาก็ยากต่อการติดตาม	จากการศึกษาของ	

Andermann	F	และคณะ	พบว่าอัตราการเปลี่ยน

จากยา	generic	เปน็ยาoriginal	ในผูป้ว่ยทีเ่คยได้

รับยา	original	มาก่อนในผู้ป่วย	ที่ใช้ยากลุ่มต่างๆ	

พบว่า	กลุ่มที่ได้รับยา	sodium	valproate	มีอัตรา

การเปลีย่นยากลบัรอ้ยละ	20.9	ยา	clobazam	รอ้ย

ละ	20.6	ยา	lamotrigine	ร้อยละ	12.9	ยา	statin	

ร้อยละ	1.5	ยา	SSRI	เพียงร้อยละ	2.9	เท่านั้น

	 4. ผลกระทบจากตัวโรค

	 เป็นที่ทราบกันดีว่าการรักษาโรคลมชักต้อง

ควบคมุการชกัอยา่งนอ้ย	2	ป	ีดงันัน้ถา้ผูป้ว่ยมกีาร

ชักซำ้าก็จะต้องเริ่มนับเวลาเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง	และ

เมื่อผู้ป่วยมีอาการชักย่อมเกิดผลกระทบตามมา

หลายอย่าง	เช่นเกิดอุบัติเหตุจากการชัก	อุบัติเหตุ

ทางการจราจรถูกห้ามขับรถ	 ขาดความมั่นใจว่า

ตนเองจะชักซำ้าอีกหรือไม่รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการ

รักษาถ้าต้องไปโรงพยาบาล	 จากการศึกษาค่าใช้

จ่ายของผู้ป่วยระหว่างกลุ่มที่ใช้ยากันชัก	original	

และ	 generic	 ที่ประเทศแคนนาดาพบว่ากลุ่ม

ที่ใช้ยา	 generic	 มีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าคือ	 7,902	

เหรียญแคนนาดากลุ่ม	original	มีค่าใช้จ่ายเพียง	

6,149	 เหรียญแคนนาดา	 การศึกษาในประเทศ

สหรัฐอเมริกาก็พบลักษณะเดียวกันโดยผู้ป่วยมา

ใช้บริการแผนกผู้ป่วยฉุกเฉินรถพยาบาลและการ

นอนรักษาสูงขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนยากันชักจากยา	

original	เป็น	generic

	 ผลกระทบทางด้านจิตใจซึ่งยากต่อการ

ประเมนิ	เพราะผลทีเ่กดิไมไ่ดม้เีฉพาะตวัผูป้ว่ยเอง	

แตค่รอบครวักไ็ดร้บัผลกระทบดงักลา่วดว้ยเพราะ

พ่อ-แม่เกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจ	ต้องเฝ้าระวัง

ลกูตลอดเวลาแมก้ระทัง่นอนหลบัพอ่-แมก่ต็อ้งเฝา้

กลัวจะชักขณะนอน	แพทย์เองก็ได้รับผลกระทบ

จากการชกัซำา้	ทำาใหข้าดความเชือ่มัน่	ขาดความเชือ่

ถอืและอาจเกดิปญัหาฟอ้งรอ้งขึน้มาไดถ้า้ผูป้ว่ยไม่

พึงพอใจเมื่อมีการชักซำ้า	

	 ดั งนั้นจะเห็นได้ว่ าผลกระทบรุนแรง

มากกว่าที่คิด	 จึงไม่น่าแปลกใจที่ผลการศึกษา

ของ	Haskins	 LS	 และคณะพบว่า	 ร้อยละ	 80	

ของผู้ป่วยจำานวน	 974	 รายไม่ต้องการเปลี่ยนยา

จาก	original	เช่นเดียวกับร้อยละ	89	ของแพทย์

จำานวน	 435	 รายต้องการให้เภสัชกรแจ้งให้ทราบ
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และแพทยต์อ้งยนิยอมจงึจะเปลีย่นยาไดเ้นือ่งจาก

กลัวผลกระทบดังกล่าวข้างต้น	 ซึ่งในกรณีของ	

ผูป้ว่ย	neuropathic	pain	นัน้ถงึแมจ้ะมผีลกระทบ	

ไม่เท่าโรคลมชัก	แต่อาการปวดก็ส่งผลต่อกระทบ

ต่อคุณภาพชีวิตเป็นอย่างมากเช่นเดียวกัน

 5. นโยบายระดับประเทศ

	 ประเทศในทวปียโุรปและอเมรกิาไดก้ำาหนด

นโยบายไว้ชัดเจนว่าจะต้องแจ้งให้ผู้ป่วยและ

แพทย์ทราบและเห็นด้วยก่อนการเปลี่ยนยา

เสมอ	 เพราะต้องยึดความปลอดภัยของผู้ป่วย

เป็นหลัก	 ในประเทศไทยยังไม่มีการกำาหนดออก

มาเป็นนโยบายของประเทศชัดเจน	 จึงอาจก่อให้

เกิดปัญหาความไม่สบายใจและมั่นใจในการใช้ยา	

generic	

	 6. สิทธิผู้ป่วย

	 ผู้ป่วยทุกคนควรมีสิทธิ์ได้รับการรักษาที่

เหมาะสมที่สุด	ไม่ควรคำานึงเพียงด้านเดียวว่าต้อง

ได้รับการรักษาที่ราคาถูกที่สุด	ทั้งที่จริงๆ	แล้วยัง

ไม่มีการศึกษาเลยว่ายา	generic	จะคุ้มค่ากว่ายา	

original	 รวมทั้งไม่ควรมีการแบ่งกลุ่มการใช้ยา

โดยพิจารณาจากสิทธิ์การรักษา	เพราะเหมือนการ

แบง่ชนชัน้วรรณะซึง่ไมม่ใีนหลกัการรกัษาพยาบาล

ที่เล่าเรียนกันมา

	 ดังนั้นจาก	6	ประเด็นข้างต้นชี้ให้ผู้อ่านเห็น

ว่าต้องพิจารณาให้รอบคอบ	ผมขอเสนอวิธีการใช้

ยา	original	และgeneric	เป็นกรณีหรือทางเลือก

ดังนี้

	 1.	 กรณีเป็นผู้ป่วยรายใหม่ที่ยังไม่เคยได้

รับการรักษาจะเลือกใช้ยา	original	หรือ	generic	

ที่มีชีว	สมมูล	PBE	เท่าเทียมกับยา	original	ก็ได้

ขอให้เพียงยาชนิดนั้นมีใช้อย่างต่อเนื่องหรือมี	

รูปแบบของยาครบถ้วนทั้งแบบ	 syrup	และชนิด

เม็ด	เพราะผู้ป่วยอาจต้องรับประทานยาตั้งแต่เด็ก

จนเป็นผู้ใหญ่ไม่ควรเปลี่ยนยี่ห้อยากันชักที่เป็น	

generic	ทีใ่ชใ้นโรงพยาบาลบอ่ยๆ	เพราะจะกอ่ให้

เกดิปญัหาเกดิขึน้ไดเ้พราะ	generic	แตล่ะยีห่อ้ไม่

ไดศ้กึษาวา่มชีวีสมมลูกนัหรอืไม	่ถา้ใชย้า	generic	

ในขนาดที่เหมาะสมแล้วแต่ยังไม่สามารถควบคุม

อาการได้	 อาจต้องพิจารณาตรวจวัดระดับยา	 ถ้า

ระดับยายังไม่ได้ตามที่ต้องการอาจต้องเพิ่มขนาด

ยาสูงกว่ายา	 original	 ก็ได้	 และถ้ายังควบคุมไม่

ได้ควรพิจารณาเปลี่ยนเป็นยา	original

	 2.	 กรณีผู้ป่วยที่ควบคุมอาการได้ดีแล้วไม่

ว่าจะเป็นยา	original	หรือ	generic	ให้คงการใช้

ยาชนดินัน้ไวไ้มค่วรเปลีย่นชนดิของยาหรอืยีห่อ้ยา

	 3.	 กรณผีูป้ว่ยเฉพาะกลุม่	เชน่	เดก็	ผูส้งูอาย	ุ	

หญิงตั้งครรภ์	 รับประทานยาหลายชนิดโรคไต		

โรคตับดื่มสุรายิ่งไม่ควรเปลี่ยนยี่ห้อของยากันชัก	

ไปมา	 ไม่ว่ายา	 original	 หรือ	 generic	 เพราะ	

ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษเหล่านี้อาจมีเภสัชจน์ศาสตร์ที่

แตกต่างจากคนปกติ	

สรุป
	 การพิจารณาใช้ยากันชัก	 generic	 หรือ	

original	นั้นควรพิจารณาให้รอบคอบทุกประเด็น	

การพิจารณาเพียงการศึกษา	 BE	 เพียงอย่าง

เดียวอาจไม่เพียงพอ	 รวมทั้งต้องแจ้งให้ผู้ป่วย

และแพทย์ทราบก่อนเสมอว่าจะใช้ยาชนิดใด
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สำาคัญที่สุด	 ควรมีการจัดทำาเป็นแนวทางปฏิบัติ

ของสมาคมวิชาชีพหรือนโยบายของประเทศเพื่อ

ป้องกันปัญหาทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นได้
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รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
1,2

1
สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 
กลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การใช้ยากันชักในผู้ป่วยโรคลมชักที่มีโรคร่วม

	 	 โรคลมชักเป็นโรคทางระบบประสาทที่พบ

ร่วมกับโรคอื่นๆ	 ได้	 เนื่องมาจากผู้ป่วยโรคลม

ชักเองมีสาเหตุการชักจากโรคอื่นๆ	 ที่ส่งผลต่อ

สมอง	ก่อให้เกิดอาการชักตามมาได้ภายหลัง	 เช่น		

โรคหลอดเลือดสมอง	 โรคไตวาย	 โรคตับวาย		

โรคอุบัติเหตุทางสมอง	 โรคลมชักหรือยาที่ใช้

รักษาอาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อน	เนื่องจากเป็น	

โรคเรือ้รงั	ยาทีใ่ชร้กัษากต็อ้งใชเ้ปน็เวลานาน	อาจสง่ผล	

กระทบต่อร่างกายระบบอื่นๆ	 เช่น	 ภาวะซึมเศร้า	

ภาวะกระดูกพรุน	 เป็นต้น	หรือโรคลมชักก็พบใน

ผู้ป่วยที่มีโรคประจำาตัวอยู่ก่อน	เช่น	ผู้ป่วยโรคไต	

โรคตับ	การใช้ยากันชักจึงต้องมีความระมัดระวัง

ในการเลือกใช้ยาแต่ละชนิดให้เหมาะสม

	 ดังนั้นการเลือกใช้ยากันชักรักษาผู้ป่วย

แต่ละราย	นอกจากพิจารณาชนิดของการชักแล้ว	

ยังมีความจำาเป็นที่ต้องพิจารณาถึงโรคร่วมหรือ

ภาวะต่างๆ	 ที่มีอยู่ในผู้ป่วยแต่ละรายร่วมด้วย

เสมอ	ดังนี้

โรคหัวใจและหลอดเลือด 
	 ผูป้ว่ยโรคลมชกัทีพ่บรว่มกบัโรคหวัใจ	หรอื

เกิดอาการชักแบบต่อเนื่อง	(status	epilepticus)	

ในผู้ป่วยโรคหัวใจ	 การให้ยากันชัก	 phenytoin	

ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดำาในกรณีการชักแบบต่อ

เนื่องนั้น	ต้องมีความระมัดระวังอย่างยิ่ง	เพราะยา	

phenytoin	นัน้อาจกอ่ใหเ้กดิการเตน้ของหวัใจผดิ

จังหวะ	ความดันโลหิตตำ่าอย่างรุนแรง	 	 การให้ยา

ต้องให้ด้วยความเร็วไม่มากกว่า	 10	มก.	ต่อนาที	

หรอืถา้จำาเปน็ตอ้งมกีารใหย้าอยา่งรวดเรว็กไ็มค่วร

เกนิ	25	มก.ตอ่นาท	ีและตอ้งมกีารตดิตามความดนั

โลหิต	การเต้นของหัวใจอย่างใกล้ชิด	ปกติการให้

ยา	phenytoin	นั้น	 จะให้ด้วยความเร็วประมาณ	

50	มก.	ต่อนาทีในการรักษาภาวะชักแบบต่อเนื่อง	

ยากนัชกัทีป่ลอดภยัในกรณกีารชกัแบบตอ่เนือ่งใน

ผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคหัวใจ	คือ	ยากันชัก	 sodium	

valproate	(VPA)	และ	levetiracetam	เนื่องจาก

ยากันชักทั้ง	2	ชนิดนั้นไม่มีผลเสียต่อระบบหลอด

เลือดและหัวใจ	 ส่วนการใช้ยากลุ่ม	 benzodi-

azepine	นั้นก็ต้องระมัดระวังการกดการหายใจ
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	 กรณีต้องใช้ยากันชักชนิดรับประทานใน

ผู้ป่วยโรคลมชักระยะยาว	ต้องระมัดระวังการใช้

ยากันชัก	 carbamazepine	 (CBZ),	 oxcabar-

mazepine	 (OXC)	 และ	 phenytoin	 (PHT)	

เนื่องจากอาจก่อให้เกิดการเต้นของหัวใจผิดปกต	ิ	

เชน่เดยีวกบัยากนัชกั	pregabalin	ในผูป้ว่ยโรคลมชกั	

ที่พบร่วมกับภาวะหัวใจวาย	 เนื่องจากยากันชัก	

pregabalin	(PGB)	ก่อให้เกิดภาวะหัวใจวายเพิ่ม

ขึน้	จากกดการทำางานของหวัใจหอ้งลา่ง	(ventricle	

dysfunction)	

	 เนื่องจากผู้ป่วยโรคหัวใจจำาเป็นต้องใช้ยา

หลายชนิดเพื่อรักษาอาการ	 เมื่อต้องใช้ยากันชัก

รว่มดว้ย	จงึตอ้งมคีวามระมดัระวงัในปญัหา	drug	

interaction	 ระหว่างยาเดิมที่ผู้ป่วยได้รับและยา

กันชัก	 ยากันชักที่ค่อนข้างปลอดภัยไม่มี	 drug	

interaction	 กับยาที่ผู้ป่วยโรคหัวใจใช้	 ได้แก่		

ยากันชัก	 levetiracetam	 (LEV),	 lamortrigine	

(LTG),	topiramate(TPM),	zonisamide	(ZNS),	

gabapentin	(GBP)	รายละเอียดดังตารางที่	1

ตารางที่ 1 	 แสดงยากันชักที่ก่อให้เกิด	drug	interaction	กับยาที่ใช้ในผู้ป่วยโรคหัวใจ

Antiplatelets Salicylates	 increase	 the	 free	 fraction	VPA.Ticlopidine	 increases	
the	levels	of	PHT	and	CBZ.

Antiarrhythmics Enzyme-inducing	AEDs	increase	the	metabolism	of	antiarrhyth-
mics	and	so	it	may	be	necessary	to	increase	the	doses	of	the	latter.
Dilthiazem	and	verapamil	increases	the	levels	of	CBZ.Amiodarone	
increases	the	levels	of	PHT.

Antihypertensives Enzyme-inducing	AEDs	increase	the	metabolism	of	beta-blockers	
and	dihydropyridine	calcium	antagonists
PHT	reduces	the	active	metabolite	of	losartan	by	up	to	63%
VPA	increases	levels	of	nimodipine	by	50%

Oral anticoagulants (OAC) Enzyme-inducing	AEDs	reduce	the	anticoagulant	effect	of	OACs
Complex	interaction	with	PHT	:	PHT	increases	the	initial	effect	
of	the	OAC	and	then	reduces	it.	OACs	can	increase	the	levels	of	
PHT.	The	dose	of	both	drugs	must	be	adjusted	if	used	together.	

Diuretics PHT	reduces	the	diuretic	response	to	furosemide.
Use	with	precaution	when	associated	with	CBZ	or	OXC	because	
of	the	risk	of	hyponatraemia.

Digoxin PHT	significantly	reduces	digoxin	levels.

Anti-lipidemics In	general,	enzyme-inducing	AEDs	stimulate	the	metabolism	of	
these	drugs
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โรคระบบทางเดินหายใจ
 กรณีผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจและ

มีความจำาเป็นต้องได้รับยาชนิดฉีดเข้าทางหลอด

เลือดดำา	 ต้องระมัดระวังยากันชักกลุ่ม	 benzo-

diazepine	 (BZD),	PHT,	phenobarbital	 (PB)	

เนื่องจากยาเหล่านี้กดการหายใจและก่อให้เกิด

ภาวะความดันโลหิตตำ่าลงได้มาก	 จึงต้องมีการ	

เฝา้ระวงัการหายใจ	สญัญาณชพี	ความเขม้ขน้ของ

ออกซิเจนในเลือดอย่างใกล้ชิด	 และพร้อมที่จะ

ให้การรักษาอย่างทันที	 กรณีมีการกดการหายใจ	

ยากันชักที่ปลอดภัยกรณีนี้	คือ	ยา	VPA,	LEV

	 การใช้ยากันชักระยะยาวก็ต้องระวังเมื่อใช้

ยากลุ่ม	BZD	เพราะจะกดการหายใจ	และเสมหะ

มากขึ้น	 ส่วนยากันชักกลุ่ม	 enzyme	 inducing	

เช่น	CBZ,	PHT	จะทำาให้ระดับยา	theophylline	

ลดตำ่าลง	 และยา	 theophylline	ก็ทำาให้ระดับยา	

PHT,	CBZ	ลดตำ่าลงเช่นกัน	

โรคตับ
	 กรณจีำาเปน็ตอ้งใชย้ากนัชกัในผูป้ว่ยโรคตบั

ต้องระวังปัญหาภาวะอัลบูมินตำ่า	การเผาผลาญยา

ที่ตับ	 ยากันชักมีผลกระทบต่อตับหรือไม่	 จึงต้อง

มีการขนาดยากันชักให้เหมาะสม	 รายละเอียด	

ดังตารางที่	2

ตารางที่ 2		 แสดงเภสัชจลนศาสตร์ของยากันชักในภาวะไตวายและโรคตับ

Hepatic 

metabolism

Plasma protein 

binding (%)

Dose adjustment in renal  

impairment (RI)

Dose adjustment in hemodialysis (HD)

BZD ++ = =

CBZ ++ 75 = =

ESM ++ 0 $25%	of	dose	if	Crt	<10% 50%	can	be	eliminated	in	5h	of	HD.

Best	given	after	HD

GBP - 0 Crt	>	80	:	=

Crt		50-79:	200-600	mg/8	h

Crt	30-49:	100-300	mg/8h

Crt	15-29:	300/48	h	to	600/24h

Crt	<	15:	300/48h	to	300/24h	

200-300	mg	 after	HD	 in	 a	 single	 dose	 or	

100-150	mg/day	+	SD	of	125-250	after	HD

LEV + <10 Crt	50-79:	0.5-1	g/12h

Crt	30-49:	250/750	mg/12h

Crt	<	30:	250-500	mg/12h

250-500	mg	after	HD

LTG ++ 55 $ 	 dose	 in	moderate	 and	

severe	RI

20%	is	eliminated	in	4	h	of	HD.	Best	given	

after	HD

OXC ++ 40 $50%	of	dose	if	Crt	<	30% ?	Avoid	in	HD	due	to	insufficient	data
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Hepatic 

metabolism

Plasma protein 

binding (%)

Dose adjustment in renal  

impairment (RI)

Dose adjustment in hemodialysis (HD)

P B /

PRM

++ 45 $	Normal	dose SD

PHT ++ 90 = =

PGB - 0 Crt	>	60:	=

Crt	30-59:	25-100/8h

Crt	15-30:	25-50/8h

Crt	<	15:	25-75/day	(3	intakes)

Single	SD	of	25-100	mg	after	HD

TGB ++ 96 = =

TPM + 15 $ 	 50%	 in	 moderate	 and	

severe	RI.

50-100	mg/12h

50-100	mg	after	HD

VPA ++ 90 = SD	may	be	needed

ZNS + 40 ?	Slower	dose	adjustment 200-400	mg/day	after	HD

HD	of		100-200	mg	the	morning	before	HD

Mainly	hepatic	metabolism:	++;	partly	hepatic	metabolism:	+;	extrahepatic	metabolism:	-;	Crt:	creatinine	clearance	in	

ml/min:	(?)	no	data	available,	use	with	caution	;	=	no	dose	adjustment	required	SD;	supplementary	dose.

	 ยา	 PB	และกลุ่ม	BZD	ควรระมัดระวังจะ

ทำาให้ตับมีการทำางานที่แย่ลงหรือเกิด	 hepatic		

encephalopathy	ได	้การใชย้า	VPA	กเ็ชน่เดยีวกนั		

ต้ อ ง ร ะมั ด ร ะ วั ง ก า ร เ กิ ดภ า ว ะสู ง ขึ้ น ข อ ง		

transaminase	enzyme	ในผูป้ว่ยโรคตบั	สว่นยา		

PHT	ตอ้งระวงักรณผีูป้ว่ยมภีาวะ		hypoalbuminemia		

เนื่องจากยาจับกับโปรตีนสูงถึง	95%	กรณีนี้ยากัน

ชักที่เหมาะสม	คือ	LEV,	OXC,	PGB,	GBP,TPM	

เพราะมีการจับกับโปรตีนตำ่า	 จึงไม่ส่งผลต่อระดับ

ยากันชักรูปอิสระ	(free	form)	

	 กรณีผู้ป่วยโรคตับวายมักจะพบร่วมกับ

ภาวะไตวายด้วย	จึงแนะนำาให้มีการปรับลดขนาด

ยากันชัก	 LEV	 จากขนาดปกติร้อยละ	 50	 และ	

TPM	ลดขนาดลงจากขนาดปกติร้อยละ	30	ยากัน

ชกั	OXC	นา่จะเปน็ยากนัชกัทีเ่หมาะสมทีส่ดุ	เพราะ

มีการจับกับโปรตีนตำ่ามาก	แต่ยา	VPA,	LTG	ไม่

แนะนำาให้ใช้ในผู้ป่วยโรคตับวาย

โรคไต
 ผู้ป่วยโรคไตนั้นต้องมีการเฝ้าระวังผลเสีย

ที่เกิดจากการใช้ยากันชักเกือบทุกชนิด	 เนื่องจาก

ส่วนใหญ่แล้วยากันชักจะมีการขับออกทางไต	 ไม่

ว่าจะเป็นยา	LEV,	GBP,	LTG,	OXC,	PB,	PGB,	

TPM,ZNS	ต้องมีการปรับขนาดยาให้เหมาะสม

และเฝ้าระวังพิษต่อไตอย่างใกล้ชิด	 รวมทั้งกรณี

การทำา	 hemodialysis	 ก็ต้องมีการให้ยาเพิ่ม

เติมภายหลังการทำา	 hemodialysis	 รายละเอียด	

ดังตารางที่ 	 2	 กรณีผู้ป่วยเป็นโรคนิ่วไต	 ควร	
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หลีกเลี่ยงการใช้ยา	TPM,	ZNS	

	 ยากันชักที่แนะนำาให้ใช้ในกรณีมีภาวะไต

วายและทำา	hemodialysis	คือ	ยากันชักที่ขับออก

ทางตบัเปน็หลกั	ไดแ้กย่ากนัชกั	BZD,	CBZ,	PHT,	

VPA	และ	TGB	(tiagabine)

เปลี่ยนอวัยวะ
 การพจิารณาเลอืกยากนัชกัในผูป้ว่ยเปลีย่น

อวัยวะมีหลัก	3	ประการ	คือ	

	 1.	 ความปกติของหน้าที่ตับ	 ไตผู้ป่วย

เปลี่ยนอวัยวะว่ารุนแรงแค่ไหน

	 2.	 เภสัชจลนศาสตร์ของยากันชัก	 และ	

drug	 interaction	 ระหว่างยากันชักกับยากดภูมิ

ต้านทาน	ยากันชักที่มีฤทธิ์เป็น	enzyme	inducer	

เช่น	 PHT,	 CBZ,	 PB	 อาจทำาให้ระดับยากดภูมิ

ตา้นทาน	cyclosporine,	tacrolimus,	sirolimus,	

สเตียรอยด	์ยากันชัก	VPA	ส่งผลต่อระดับยากด

ภูมิต้านทาน	 cyclosporine,	 tacrolimus	 เล็ก

น้อย	ส่วน	azathioprine,	mycophenolate	และ	

OKT3	 มี	 drug	 interaction	 กับยากันชัก	 แต่

ไม่มีผลทางคลินิก	ดังนั้นยากันชักที่เหมาะสม	คือ	

ยากันชักรุ่นใหม่

	 3.	 ผลเสยีของยากนัชกัตอ่อวยัวะทีเ่ปลีย่น	

เชน่	ยากนัชกั	VPA	ควรหลกีเลีย่งในผูป้ว่ยเปลีย่น

ตับ	 และผู้ป่วยเปลี่ยนถ่ายไขกระดูกช่วง	 2-6	

สัปดาห์แรก	ยากันชัก	OXC,	PB,	CBZ	ควรหลีก

เลี่ยงในผู้ป่วยเปลี่ยนถ่ายไขกระดูก

	 ดังนั้นยากันชักที่เหมาะสมในผู้ป่วยเปลี่ยน

ตับ	คือ	ยากันชัก	LEV,	GBP,	PGB,	TPM	ผู้ป่วย

เปลี่ยนไต	คือ	VPA,	BZP,	 LTG	และยากันชัก	

GBP,	LEV,	LTG,	TPM	เหมาะในผู้ป่วยเปลี่ยน

ถ่ายไขกระดูก

โรคธัยรอยด์
	 ยากนัชกักลุม่	enzyme	inducer	เชน่	PHT,	

CBZ,	PB	มีผลต่อระดับธัยรอยด์ฮอร์โมน	ในคน

ที่ไม่มีโรคธัยรอยด์อาจไม่มีผลทางคลินิก	พบว่า

มีการเปลี่ยนแปลงของระดับ	 free	 thyroxin	แต่

ในผู้ป่วย	hypothyroid	ที่ได้รับฮอร์โมนทดแทน	

ผูป้ว่ยอาจตอ้งไดร้บัการทดแทนธยัรอยดฮ์อรโ์มน

เพิ่มขึ้นด้วย	ส่วนยากันชัก	VPA	ส่งผลต่อระดับ

ของ	TSH	ส่วนยากันชักรุ่นใหม่นั้นข้อมูลไม่มาก

พอที่จะสรุปได้	

โรคกระดูก
	 ยากันชักลุ่ม	enzyme	inducer	เช่น	PHT	

เร่งการเผาผลาญวิตะมิน	ดี	และมวลกระดูกทำาให้

เกิดภาวะกระดูกพรุน	กระดูกบางได้	 ส่วน	LEV,	

LTG	ไม่มีผลต่อกระดูก

ภาวะติดเชื้อ
 ประเด็นที่พบในผู้ป่วยติดเชื้อ	 คือ	 drug	

interaction	ระหวา่งยากนัชกักบัยาทีใ่ชร้กัษาภาวะ

ตดิเชือ้	เชน่	ยากนัชกักลุม่	enzyme	inducer	ทำาให้

ระดับยา	 albendazole,	 praziquantel	 ลดตำ่าลง

ร้อยละ	 50	 ยารักษาวัณโรค	 INH	ทำาให้ระดับยา

กันชัก	PHT,	CBZ,	VPA	สูงขึ้นจนเป็นพิษได้	แต่	

rifampicin	ทำาใหร้ะดบัยากนัชกั	CBZ,	LTG,	PB,	
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PHT,	VPA	มีระดับลดตำ่าลง

	 กรณีผู้ป่วยติดเชื้อ	HIV	นั้นต้องพิจารณา

เกี่ยวกับ	drug	interaction	ระหว่างยากันชักกับ

ยาต้านไวรัส	ยากันชักที่เหมาะสมในผู้ป่วยติดเชื้อ	

HIV	และไดร้บัยาตา้นไวรสั	คอื	LEV,	PGB,	TPM,	

GBP	รายละเอียดดังตารางที	่3

โรคจิต
	 การใช้ยากันชักในผู้ป่วยที่รับการรักษาโรค

ทางจิตเวชนั้น	ต้องพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี	้

	 1.	 ผลของยากันชักต่ออาการทางจิตเวช	

เนื่องจากยากันชักอาจส่งผลต่ออาการที่มีอยู่ก่อน	

ได้ 	 รายละเอียดยากันชักที่ควรใช้และควร	

หลีกเลี่ยง	ดังตารางที่	4

ตารางที่ 3		 แสดงยาปฎิชีวนะที่ม	ีdrug	interaction	กับยากันชัก

CBZ LTG PB PHT VPA

Albendazole $ = $ = $ =

Carbapenems $

Ciprofloxacin $#

Clarithromycin #

Doxycycline $ $ $

Erythromycin #

Fluconazole # # #

NRTI = = = = = = = = =

NNRTI $ # = # $ # $ # = #

PI $ # = # $ # $ # = #

Isoniazid # #

Ketoconazole #

Metronidazole $ # $ $

Praziquantel $ = $ = $ =

Rifampicin $ $ $ $ $

Sulphonamides #
The	arrows	on	the	left	hand	side	of	the	boxes	indicate	the	effect	of	interaction	on	the	plasma	levels	

of	the	antibiotics	and	the	ones	on	the	right	hand	side	indicate	the	effect	on	plasma	level	of	AEDs	(#)	
Increased	plasma	level.	($)	Decreased	plasma	level.	(=)	No	significant	effect.	NRTi:	nucleoside	reverse	
transcriptase	inhibitors.	NNRTI:	non-nucleoside	reverse	transcriptase	inhibitors.	PI:	inhibitors
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ตารางที่ 4		 แสดงคำาแนะนำาในการเลือกใช้ยากรณีรักษาผู้ป่วยโรคลมชักและมีโรคร่วมทางจิตเวช

Antiepileptic treatment Psychiatric treatment

Recommended To be avoided Recommended To be avoided

Depression CBZ,	 GBP,	 LTG,	 OXC,	

PGB,	VPA

PB, 	 PHT, 	 PRM,	

TGB,	TPM

C i t a l o p r a m 	 E s c i -

t a l op r am 	 Se r t r a l i n e	

Trazodene	Venlafexine

Amoxapine	Maporti-

line	Bupropion

Anxiety BZD,	GBP,	PGB,	VPA LEV BZD	SSRIs -

Psychosis LTG,	OXC,	VPA ESM,	LEV,	TPM Olanzapine	 Quetiapine	

Risperidone

Chlorpromazine	

Clozapine

	 2.	 เภสชัจลนศาสตรข์องยากนัชกัทีอ่าจเกดิ	

drug	 interaction	 กับยาที่ใช้อยู่ก่อนแล้ว	 โดย

เฉพาะยากันชักกลุ่ม	enzyme	inducer	ส่งผลให้

ระดบัยาทางจติเวชลดตำา่ลง	ทัง้กลุม่	neuroleptics,		

tricyclic,	 selective	 serotonin	 reuptake		

inhibitor	antidepressant	ทำาใหอ้าการทางจติเวช

เป็นมากขึ้นได	้ส่วนยา	VPA	นั้นจะทำาให้ระดับยา	

amitriptyline,	 nortriptyline	 เพิ่มขึ้นมากกว่า

ร้อยละ	60	 เกิดอาการเป็นพิษได้ง่าย	แต่ยากันชัก

จะไม่มีผลต่อระดับยา	lithium	ในทางตรงกันข้าม

ยาที่ใช้รักษาอาการทางจิตเวชก็ส่งผลต่อระดับยา

กันชักและการควบคุมอาการชักได้เช่นเดียวกัน	

ไดแ้ก	่ยากลุม่	tricyclic	antidepressant	จะยบัยัง้

การเผาผลาญยากันชัก	ทำาให้เกิดระดับยากันชักที่

สูงขึ้น	 เช่นเดียวกันกับยา	 selective	 serotonin	

reuptake	 inhibitor	 antidepressant	 (SSRIs)	

เชน่	fluoxetine,	paroxetine,	และ	fluvoxamine		

ก็มีผลบ้างแต่ไม่มาก	 ส่วนยากลุ่มอื่นๆ	 เช่น		

citalopram,	escitalopam,	sertraline,	trazodone,		

venlafaxine	 ไม่มีผลต่อการเผาผลาญยากันชัก	

สว่นยากลุม่	antipsychotic	นัน้จะมกีารเผาผลาญ

ทีต่บัเปน็สว่นใหญ	่ยา	clozapine	จงึไมค่วรใชใ้นผู้

ปว่ยโรคลมชกั	ในขณะที	่olanzapine,	quetiapine,		

risperidone	จะมีผลต่อระดับยากันชักน้อยมาก	

ผลแทรกซอ้นทีเ่กดิขึน้จากยาจติเวชทีต่อ้งระวงั	คอื	

การเกดิ	hyponatremia	โดยเฉพาะการใชร้ว่มกบั

ยา	CBZ	หรือ	OXC

	 3.	 ฤทธิข์องยาจติเวชทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิอาการ

ชกัไดง้า่ยขึน้	เนือ่งจากยาจติเวชมฤีทธิเ์ปน็	epilep-

togenic	ซึง่พบในยา	antidepressant	และยา	an-

tipsychotic	ดงันัน้ถา้จำาเปน็ตอ้งใชค้วรเริม่ขนาด

ตำ่าๆ	ค่อยๆ	เพิ่มขนาด	ยาที่มีฤทธิ์	epileptogenic	

สูง	 ควรหลีกเลี่ยงคือ	ยา	 amoxapine,	mapro-

tiline,	bupropion,	clozapine,	chlorpromazine	

โรคสมองเสื่อม
 การใช้ยากันชักในผู้ป่วยที่มีปัญหาด้าน

ความจำา	หรอืภาวะสมองเสือ่มนัน้ตอ้งระวงัอยา่งยิง่	

โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ	เนื่องจากยากันชักจะไปกด

สมองมากขึน้	สง่ผลตอ่ความสามารถดา้นการเรยีน
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รู้มากขึ้น	ยาที่มีผลมากได้แก่	ยากันชัก	BZD,	PB,	

PHT,	TPM	ยากันชักที่ไม่ค่อยมีผลได้แก	่GBP,	

LEV,	LTG,	PGB	และพยายามหลกีเลีย่งการใชย้า

กันชักหลายชนิด	เพราะจะยิ่งเพิ่มผลเสียต่อสมอง

มากขึ้นในกลุ่มผู้ป่ววยดังกล่าว

โรคหลอดเลือดสมอง
	 การใชย้ากนัชกัทีม่ขีอ้มลูวา่อาจจะชะลอการ

ฟืน้ตวัของสมอง	เชน่	BZD,	CBZ,	PHT,	PB,	VPA	

พยายามหลีกเลี่ยงในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	

และยากลุ่มเหล่านี้ก็มี	 drug	 interaction	 กับ

ยากลุ่ม	antiplatelet,	anticoagulant	ดังตาราง

ที่	1	ข้างต้น	แต่ในกรณีการใช้ในผู้ป่วยชักแบบต่อ

เนื่องนั้น	 ยา	 PHT,	VPA	ก็ยังเป็นยาที่เหมาะสม	

ยากันชักกลุ่มใหม่อาจเป็นยาที่เหมาะสมในกรณี

การใชเ้ปน็ระยะยาวในผูป้ว่ยทีม่อีาการชกัภายหลงั	

โรคหลอดเลอืดสมอง	เชน่	GBP,	LEV,	LTG,	OXC,		

TPM	 โดยเฉพาะยา	GBP,	 LEV	มีการศึกษาใน

กลุม่ผูป้ว่ยโรคหลอดเลอืดสมองโดยเฉพาะ	พบวา่

ปลอดภยัและมปีระสทิธภิาพดี	และยงัมกีารศกึษา

ยา	LTG,	GBP	ว่ามีความเหมาะสมกว่าการใช้ยา	

CBZ	ในผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง

โรคเนื้องอกสมอง
	 โรคเนื้องอกสมองมักจะพบอาการชักได้

บ่อย	 การใช้ยากันชักต้องพิจารณาให้ดี	 เพราะ	

ผูป้ว่ยเองตอ้งใชย้าเคมบีำาบดั	ยาสเตยีรอยด	์ดงันัน้

การเกิด	drug	interaction	เป็นสิ่งสำาคัญอย่างยิ่ง

ที่ต้องระวังให้ดี	รายละเอียดดังตารางที่	5

ตารางที่ 5		 แสดง	drug	interaction	ระหว่างยากันชักและยาเคมีบำาบัด

CBZ PB PHT VPA

Anthracyclines $ $ $ $ $ $ $
Cyclophosphamide $ $ $
Cisplatin $ $ $ $#
Corticosteroids $ $ $ $#
Etoposides $ $ $
Fluorpyrimidines $ #
Irinotecan	topotecan $ $ $
Methotrexate $ $ $ $
Nitrosureas $ $ $ # #
Taxoides $ $ $
Vincristine $ $ $
The	arrows	on	the	left	hand	side	of	the	boxes	indicate	the	effect	of	interaction	on	the	plasma	levels	of	the	cytotoxic	and	

corticosteroid	drugs	and	the	ones	on	the	right	hand	side	indicate	the	effect	on	plasma	levels	of	AEDs.	(#)	Increased	
plasma	level.	($)	Decreased	plasma	level.	(=)	No	significant	effect.
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	 จากการศึกษาในผู้ป่วย	 glioblastoma	

multiforme	 กลุ่มที่ให้การรักษาด้วยยากันชัก	

enzyme	 inducer	มีผลการรักษาไม่ดีเมื่อเทียบ

กบักลุม่ทีใ่ชย้ากนัชกักลุม่	non-enzyme	inducer	

นอกจากนี้ผู้ป่วยโรคเนื้องอกสมองต้องได้รับ

การฉายรังสีด้วย	 จึงเกิดอาการผลแทรกซ้อนทาง

ผิวหนังได้ง่าย	 ก็พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่ใช้ยากัน

ชัก	CBZ,	PHT,	PB	เป็นต้น	การตอบสนองต่อยา

กันชักในกลุ่มผู้ป่วยโรคเนื้องอกสมองพบว่าตอบ

สนองดีต่อยากันชัก	VPA,	LEV	มากกว่ายากันชัก	

PHT,	CBZ	เป็นต้น	เช่นเดียวกับยา	LTG,	OXC,	

PGB,	ZNS	ได้ผลดีเช่นเดียวกัน

สรุป
 การใช้ยากันชักในผู้ป่วยที่มีโรคร่วมนั้น

ต้องคำานึงถึงโรคร่วมที่มี	 ผลของยากันชักกับยาที่

ใช้รักษาอยู่เป็นประจำา	ผลแทรกซ้อนของยากันชัก

ที่อาจเกิดขึ้น	ดังนั้นการใช้ยากันชักที่เหมาะสมใน

ระยะยาวนั้นควรคำานึงถึงประเด็นต่างๆ	 ข้างต้น

และมีการเฝ้าระวังผลแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้

อย่างใกล้ชิด	 รายละเอียดการเลือกใช้ยากันชักใน

กรณีโรคร่วมต่างๆ	สรุปดังตารางที่	6

ตารางที่ 6		 แสดงยากันชักที่ควรใช้และไม่ควรใช้ในผู้ป่วยโรคลมชักที่มีโรคร่วมต่างๆ

Most recommended 

AEDs

Less recommended 

AEDs

AEDs to be avoided

Heart	disease LEV,	 LTG,	 TPM,	 VPA,	

ZNS,	GBP*

CBZ,	OXC,	PGB,	PHT …

Lung	disease LEV,	 LTG,	 OXC,	 PGB,	

TPM,	VPA,	ZNS,	GBP*

CBZ,	PHT BZD,	PB,	PRM

Hepatic	impairment LEV,	OXC,	 PGB,	 TPM,	

GBP*

BZD,	CBZ,	ESM,	 PB,	

PHT,	PRM,	TGB,	ZNS

LTG,	VPA

Renal	impairment BZD,	 CBZ,	 ESM,	 PHT,	

TGB,	VPA

GBP,	LEV,	LTG,	OXC,	

PB,	PGB,	PRM,	TPM,	

ZNS

…

Porphyria LEV,	OXC,	PGB,	GBP* BZD CBZ,	 LTG,	 PB,	 PHT,	

PRM,	 TGB,	 	 TPM,	

VPA,	ZNS

Liver	transplantation LEV,	PGB,	TPM,	GBP* CBZ,	PB,	PHT,	PRM VPA
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Most recommended 

AEDs

Less recommended 

AEDs

AEDs to be avoided

Kidney	transplantation BZD,	LTG,	VPA AEDs	with	 renal	 ex-

cretion

…

Bone	morrow	 transplan-

tation

LEV,	LTG,	TPM,	GBP* … CBZ,	OXC,	PB,	PRM,	

VPA

Hypothyroidism BZD,	 LEV,	 LTG,	 PGB,	

ZNS,	GBP*

OXC,	TPM,	VPA CBZ,	PB,	PHT,	PRM

Osteoporosis BZD,	 LEV,	 ,TG,	 PGB,	

ZNS,	GBP*

VPA CBZ,	PB,	PHT,	PRM

Obesity	 TPM,	ZNS CBZ,	CLB GBP,	PGB,	VPA

HIV LEV,	PGB,	TPM,	GBP* BZD,	LTG,	OXC,	VPA,	

ZNS

CBZ,	PB,	PHT,	PRM

Mental	disability LEV,	 LTG,	OXC,	 VPA,	

GBP*

PGB,	ZNS BZD,	CBZ,	 PB,	 PHT,	

PRM,	TPM

Cognitive	impairment LEV,	LTG,	PGB,	GBP* CBZ,	OXC,	VPA,	ZNS BZD,	PB,	PHT,	PRM,	

TPM

Stroke LEV,	LTG,	GBP* CBZ,	OXC,	PHT,	TPM,	

VPA

BZD,	PB,	PRM

Brain	tumour LEV,	VPA,	GBP*,	PGB*,	

ZNS*

CBZ,	LTG,	OXC	PHT,	

TPM

PB,	PRM

	(*)	Useful	as	add-on	therapy.	(The	medications	are	ordered	alphabetically	and	not	necessarily	by	order	

of	recommendation.)

ทีม่า	:	Ruiz-Gimenez	J,	Sanchez-Alvarez,	Canadillas	–Hidalgo	F,	et	al.	Antiepileptic	treatment	in	patients	

with	epilepsy	and	other	comorbidities.	Seizure	2010:19;375-82.



99

รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
1,2

1
สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 
กลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การใช้ยากันชักในผู้สูงอายุ

	 โรคลมชักเป็นโรคทางระบบประสาทที่พบ

บ่อย	พบได้ทุกกลุ่มอายุ	ทุกเพศ	ทุกวัย	ความชุก

ประมาณร้อยละ	1	ปัจจุบันประชากรทั่วโลกมีอายุ

ยืนยาวมากขึ้น	โรคที่พบบ่อย	เช่น	โรคหลอดเลือด

สมอง	โรคไตวาย	โรคเนือ้งอกสมอง	โรคสมองเสือ่ม	

ก็พบมากขึ้นในผู้สูงอายุ	ซึ่งโรคต่างๆ	เหล่านี้ก็เป็น

เหตุให้เกิดโรคลมชักได้บ่อยขึ้น	 ด้วยเหตุนี้ทำาให้

โรคลมชักพบได้บ่อยขึ้นในผู้สูงอายุ	 แต่การรักษา

โรคลมชักในผู้สูงอายุนั้นมีความซับซ้อนมากกว่า

กลุ่มอายุอื่นๆ	ตั้งแต่การวินิจฉัย	 การเลือกยากัน

ชัก	ปัญหาการเกิด	drug	interaction	และผลข้าง

เคียงของยากันชัก	ผลการรักษา	 และมีอัตราการ

เสียชีวิตสูงกว่าประชากรกลุ่มอื่น

การวินิจฉัย
 ผู้สูงอายุมีอาการชักรูปแบบที่แตกต่าง

กับกลุ่มอายุอื่น	 เช่น	 อาการสับสน	 หลงลืม	 ล้ม		

วิงเวียนศีรษะ	 และบางครั้งก็ไม่ได้รายละเอียด	

ของประวตักิารเจบ็ปว่ย	เนือ่งจากจำาเหตกุารณไ์มไ่ด	้	

อยู่คนเดียว	 รวมทั้งอาจถูกวินิจฉัยเป็นโรคหลอด

เลือดสมอง	โรควิงเวียนศรีษะ	ล้ม	โรคสมองเสื่อม	

เพราะไม่มีรายละเอียดของประวัติที่ดี	และผลการ

ตรวจเพิม่เตมิทีใ่หผ้ลบวก	เชน่	การตรวจเอกซเรย์

คอมพวิเตอรส์มอง	พบวา่มสีมองขาดเลอืด	แตจ่รงิ

แล้วความผิดปกติของการตรวจนั้นไม่ได้อธิบาย

อาการที่ผู้ป่วยเป็น	ผู้สูงอายุมีโอกาสเข้าถึงระบบ

การรักษาด้วยแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญตำ่ากว่า	 ด้วย

หลายๆ	สาเหตุข้างต้น	จึงส่งผลให้การวินิจฉัยโรค

ลมชักในผู้สูงอายุทำาได้ยาก	 และมีความผิดพลาด	

ได้ง่าย	 สิ่งสำาคัญ	 คือ	 ต้องคิดถึงโรคลมชักใน	

ผู้สูงอาย	ุกรณีดังต่อไปนี้

	 1.	 สับสน	 ซึม	 พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง	

โดยไม่หมดสติ	ไม่ล้ม

	 2.	 หมดสติเป็นๆ	หายๆ	

	 3.	 การเคลื่อนไหวผิดปกติ	 ความรู้สึกผิด

ปกติบริเวณแขน	ขา	ใบหน้าโดยไม่หมดสติ

	 4.	 ล้มบ่อย	วิงเวียนศีรษะเป็นๆ	หายๆ

	 5.	 ปัญหาการนอนเป็นๆ	หายๆ

กรณีผู้ป่วยมีอาการล้มบ่อยๆ	ซึ่งเป็นปัญหาที่พบ

ได้บ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุ	 มีแนวทางการวินิจฉัย		

ดังภาพที่	11
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สาเหตุ
 โรคลมชักในผู้สูงอายุมีสาเหตุที่แตกต่าง

กับกลุ่มผู้ป่วยอายุน้อย	 เช่น	 พบสาเหตุจาก	

โรคหลอดเลือดสมอง	 โรคสมองเสื่อมมากกว่า	

และพบสาเหตุจากอุบัติเหตุน้อยกว่า	 รายละเอียด

ดังตารางที่	12	
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โรคร่วม
	 ผู้สูงอายุที่เป็นโรคลมชักมักจะมีโรคร่วม	

เช่น	โรคหลอดเลือดสมอง	โรคสมองเสื่อม	โรคไต	

โรคกระดูกพรุน	 และปัญหาสุขภาพอื่นๆ	 ดังนั้น

การพิจารณายากันชักที่จะใช้รักษานั้น	 นอกจาก

พจิารณาชนดิการชกัแลว้	ยงัตอ้งพจิารณาโรครว่ม

ด้วยเสมอ	เนื่องจากผู้ป่วยต้องใช้ยารักษาโรคร่วม

และยากนัชกั	ยอ่มมโีอกาสเกดิ	drug	interaction	

และผลข้างเคียงของยากันชักก็ต้องระมัดระวัง

ไม่ให้เกิดผลข้างเคียงต่อโรคร่วม	 รายละเอียดดัง

ตารางที่	21
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	 ยากันชักที่เลือกใช้ต้องพิจารณาให้เหมาะ

สมกับโรคร่วม	 ยาที่ใช้ประจำาเพื่อป้องกันปัญหา	

drug	interaction	และผลข้างเคียงของยากันชัก

ที่อาจเกิดและส่งผลเสียต่อผู้ป่วย	 รายละเอียดดัง

ตารางที่	31
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ตารางที่ 3  แสดงข้อดีและข้อด้อยของยากันชักในผู้สูงอายุ
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	 ยากันชักที่มีความเหมาะสมจากคุณสมบัติ

ทางเภสัชวิทยาและจากผลการศึกษา	 พบว่า

ยากันชักที่มีประสิทธิภาพและผู้ป่วยใช้ได้นาน	

ตอ่เนือ่ง	มมผีลขา้งเคยีงนอ้ย	คอื	Levetiracetam,	

Lamotrigine,	Zonisamide	เป็นต้น
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Role of PET Scan in Neurodegenerative

Diseases: A Concise Review

	 Neu rodegene ra t i ve 	 d i seases		

especially	dementias	 is	a	well-recognized	

global	 health	 problem	 affecting	 46.8		

million	 people	 worldwide	 in	 2015	 (1).	

Because	 the	 overall	 life	 expectancy	 is	

projected	 to	 continuously	 increase,	 the	

incidence	 of	 neurodegenerative	diseases	

is	also	expected	to	be	on	the	rise.	Although	

the	 use	 nuclear	medicine	 imaging	 has	

established	 its	 roots	 firmly	 in	 the	 field	 of	

Oncology	and	Cardiology,	these	modalities	

have	steadily	been	increasingly	recognized	

for	use	in	Neurology	particular	in	evaluating	

patients	with	neurodegenerative	diseases.	

The	strength	of	nuclear	medicine	imaging		

modalities	 such	 as	 positron	 emission		

tomography	 (PET)	 and	 single	 photon		

emission	 computed	 tomography	 (SPECT)	

is	 the	 possibility	 to	 detect	 metabolic		

derangements	 in	 an	 organ	well	 before	

any	structural	change	becomes	apparent.	

	Radiopharmaceuticals	or	radiotracers	are	

designed	by	 incorporating	 radioisotopes		

into	 a	 metabolic	 tracer. 	 When	 the		

radiopharmaceutical	 is	 administered	 into	

the	 patient,	 it	will	 localize	 in	 the	 organ		

that	 preferentially	 concentrates	 the		

metabolic	tracer.	For	radiopharmaceuticals	

that	contain	positron-emitting	isotopes	e.g.	

Fluorine-18	(18F),	Carbon-11	(11C),	Oxygen-15	

(15O),	Nitrogen-13	(13N),	the	positron	emitted	

from	 the	 isotope	will	 almost	 immediately	

encounter	a	nearby	electron	and	annihilate.	

The	gamma	radiation	from	this	annihilation	

is	 detected	 by	 the	 PET	 scanner.	 For		

radiopharmaceuticals	that	contain	a	single	

photon	emitting	 isotope	 i.e.	 isotopes	that	

emit	gamma	radiation	 from	their	nucleus	
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e.g.	 Technetium-99m	 (99mTc),	 Iodine-123	

(123I),	the	gamma	rays	are	detected	by	the	

SPECT	scanner.	Both	 imaging	modalities	

are	 displayed	 as	 3	 dimensional	 slices	 in	

the	 same	way	 that	 a	 conventional	CT	or	

MRI	 scan	 is	 represented.	 Because	 there	

are	many	 radioisotopes	 that	can	be	used	

for	imaging,	it	is	possible	to	create	diverse	

radiopharmaceuticals	that	target	different	

metabolic	processes.	For	neurodegenerative		

diseases,	 PET	 and	 SPECT	 imaging	 has	

been	used	to	differentiate	between	different	

types	of	dementias,	predict	patients	with	

mild	cognitive	impairment	who	are	at	risk	

of	 progression	 to	Alzheimer	disease,	 and	

distinguishing	between	essential	 tremor,	

Parkinson	disease	and	other	Parkinsonian	

syndromes.	These	clinical	 applications	of	

PET	and	SPECT	 imaging	will	be	covered	

in	this	review.

18F-FDG PET in Alzheimer disease 
and other dementias
	 One	 of	 the	most	well-known	 PET		

radiopharmaceutical	 is	 18-f luoro-2-	

deoxyglucose	(18F-FDG)	which	is	an	analogue	

of	 glucose.	The	 radiopharmaceutical	 has		

well-established	 use	 in	 Oncology	 for		

detection	of	various	cancers.	In	Neurology,	

particularly	in	dementias,	18F-FDG	has	been	

shown	 to	 demonstrate	 different	 uptake		

patterns	 for	 different	 types	 of	 dementias	

which	can	help	differentiate	among	these	

entities.	 In	 healthy	 subjects,	 the	 uptake	

of	 18F-FDG	 is	 intense	 in	 the	 cortical	 and	

subcortical	grey	matter.	Uptake	is	generally	

symmetrical,	as	shown	in	figure	1.
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Figure 1		 Normal	18F-FDG	brain	PET.	There	is	symmetrical	glucose	metabolism	in	the

	 	 	 cortical	 as	well	 as	 the	 subcortical	 grey	matter.	 The	white	matter	 and	 the	

	 	 	 ventricles	 are	both	 seen	as	 areas	 of	 less	glucose	metabolism	and	are	 thus		

	 	 	 indistinguishable.		(Cover	page)

18F-FDG PET in Mild Cognitive 
Impairment
	 Amnestic	mild	cognitive	impairment	

(MCI)	manifests	 in	 cognitive	 alterations		

serious	 enough	 to	 be	 noticed	 by	 the		

individuals	experiencing	them	or	to	other	

people,	but	not	severe	enough	to	interfere	

with	 daily	 life	 or	 independent	 function.	

People	 with	MCI	 are	 at	 an	 increased	

risk	 of	 developing	Alzheimer	 disease	 or	

other	 dementias	 (2,3).	Alterations	 in	 cer-

ebral	glucose	metabolism	can	be	 seen	 in		

18F-FDG	brain	PET.	Patients	with	MCI	show	

bilateral	 glucose	 hypometabolism	 in	 the	

limbic	system	particularly	in	the	posterior		

cingulate	gyri,	as	well	as	the	parahippocampal		

gyri,	 and	 inferior	 temporal	 gyrus	 (4).	Not	

all	patients	with	MCI	will	progress	to	have	

AD.	Studies	have	found	that	patients	with	

MCI	who	have	 glucose	 hypometabolism	

involving	beyond	the	limbic	regions	have	

and	 increased	 risk	 of	 developing	 AD.	

One	study	 found	 that	hypometabolism	 in		

inferior	 parietal	 cortex	 (5)	while	 another	
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found	 that	 hypometabolism	 in	 the	 right	

temporoparietal	cortex	is	a	strong	predictor	

or	rapid	conversion	from	MCI	to	AD	(6).	The	

predictive	potential	of	 18F-FDG	brain	PET	

may	help	early	identification	of	patients	at	

risk	for	developing	AD.

18F-FDG PET in Alzheimer disease
	 Alterations	 of	 cerebral	 glucose	

metabolism	in	18F-FDG	brain	PET	has	been	

well	characterized	in	AD.	Compared	with	

MCI,	cerebral	glucose	hypometabolism	 is	

more	pronounced	in	AD.	The	typical	pattern	

is	hypometabolism	in	the	posterior-superior	

parietotemporal	cortex,	posterior	cingulate,	

and	 precuneus.	Areas	 that	 are	 typically		

unaffected	 include	 the	 somatosensory		

cortex,	motor	cortex,	basal	ganglia,	thalamus,		

and	 cerebellum	 (7,8).	 The	 frontal	 lobe	

in	 also	 relatively	 unaffected	 except	 in		

advanced-stage	 AD	 where	 f ronta l		

hypometabolism	 is	 also	 found.	 It	 is		

important	to	note	that	glucose	metabolism	

in	 the	 frontal	 cortex	 gradually	 decreases	

with	advancing	age	even	 in	patient	with	

no	 cognitive	 impairment.	 Studies	 have	

found	that	18F-FDG	brain	PET	has	an	overall	

sensitivity	of	90%	(60	-100%)	and	specificity	

of	93%	(68-100%)	for	differentiating	between	

patients	with	AD	 and	 patients	without	

dementia	 (9).	Minoshima	et	al	 found	 that	
18F-FDG	brain	PET	has	sensitivity	of	90%	

and	 specificity	 of	 80%	For	differentiating	

AD	and	dementia	with	Lewy	bodies	 (10).	

Panegyres	 reported	 specificity	 of	 95%	 of	

FDG-PET	 in	 the	 differential	 diagnosis		

between	AD	and	other	dementias,	including	

frontotemporal	dementia		(11).	
	

18F-FDG PET in Dementia with Lewy 
bodies
	 Dementia	with	 Lewy	bodies	 (DLB)	

is	 the	 second	most	 common	 cause	 of		

neurodegenerative	dementia	after	AD	(12).	

It	 is	 associated	with	 varying	 degrees	 of		

AD-type	 pathology,	 including	 amyloid	

plaques	 and	 neurofibrillary	 tangles	 (13).	

In	 18F-FDG	 PET	 brain	 studies,	 DLB	 is	

characterized	 by	 widespread	 cortical	

hypometabolism,	 with	 typical	 marked		

reductions	 of	 glucose	 metabolism	 in		

primary	 visual	 and	 occipital	 association	

areas,	and	less-severe	reductions	in	parietal,		

frontal,	 and	 anterior	 cingulate	 cortices	

(10,14).	Subcortical	structures	and	primary	

somatosensory	cortex	are	relatively	spared.	

Although	 the	metabolic	 pattern	 of	 DLB	

does	have	some	overlaps	with	that	of	AD	
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because	both	diseases	demonstrate	glucose		

hypometabolism	of	parietotemporal	areas,	

the	presence	of	occipital	hypometabolism	

and	preserved	metabolism	in	medial	temporal		

and	 posterior	 cingulate	 cortices	 in	DLB	

can	help	distinguishes	DLB	from	AD	with	

83–90%	sensitivity	 and	80–87%	specificity	

(10,14,15).	Figure	2	compares	the	findings	

of	18F-FDG	brain	PET	in	AD	and	DLB.

Figure 2.	 Top	 row,	Alzheimer	 disease;	 note	 typical	 bilateral	 hypometabolism	 in	 the	

	 	 	 parietotemporal	cortices	(arrowheads)	and	in	the	posterior	cingulate–precuneus		

	 	 	 cortices	(arrows),	preserved	glucose	metabolism	at	the	occipital	region	and	the		

	 	 	 primary	sensorimotor	strip.	Bottom	row,	Dementia	with	Lewy	bodies;	findings		

	 	 	 are	similar	to	that	of	AD	with	the	addition	of	occipital	hypometabolism	(white		

	 	 	 arrow);	metabolism	 in	 the	primary	 sensorimotor	 strip	 (arrowheads)	 is	 also		

	 	 	 preserved.	Adapted	from	Brown	et	al.	(16).	(Cover	page)

18F-FDG PET in Frontotemporal 
dementia
	 Frontotemporal	 dementia	 (FTD)	 or	

frontotemporal	 lobar	degeneration	 covers	

a	wide	 spectrum	of	 diseases	 that	 shares	

neuropathological	 degeneration	 in	 the		

frontal	 and	 temporal	 lobes.	 FTD	 can	 be	

divided	 into	 those	 that	 predominantly	

present	with	 behavioral	 and	 personality	

change,	 and	 social	 conduct	 (behavioral		

variant	 frontotemporal	dementia;	bvFTD),	

and	 those	with	 prominent	 changes	 in		
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language	 (primary	 progressive	 aphasia;	

PPA)	which	in	turn	is	 further	categorized	

into	 semantic	 variant	 (svPPA),	 logopenic	

variant	(lvPPA),	and	nonfluent/agrammatic	

variant	PPA	(navPPA)(17).	A	study	by	Jeong	

(18)	found	that	FDG	PET	images	of	patients	

with	FTD	revealed	hypometabolism	in	the	

frontal	and	anterior	temporal	areas,	cingulate		

gyri,	 uncus,	 and	 insula.	 Unlike	AD	 and	

DLB,	 subcortical	 areas,	 including	 basal	

ganglia	(putamen	and	globus	pallidus)	and	

medial	thalamic	regions	are	also	shown	to	

have	reduced	glucose	metabolism	in	FTD.		

Hemispheric	asymmetry	of	hypometabolism		

which	is	more	frequently	lateralized	to	the	

left	was	more	 common	 in	 patients	with	

FTD,	which	may	 be	 another	metabolic	

feature	that	helps	to	differentiate	FTD	from	

AD	or	other	dementias.	Specific	patterns	of		

metabolic	impairment	have	been	associated	

with	different	subtypes	of	FTD.	Patient	with	

bvFTD	 show	glucose	hypometabolism	of	

frontal	lobe	regions.	Metabolic	impairments	

spread	to	temporal	cortex	and	subcortical	

regions	in	more	advanced	stages	of	bvFTD.	

Patients	with	svPPA	show	hypometabolism		

of	 the	 anterior	 temporal	 lobes.	 Frontal	

midline	 structures,	 such	as	gyrus	 rectus,	

cingulate,	orbitofrontal,	and	anterior	medial	

cortices,	as	well	as	caudate	nucleus,	insula,	

and	 hippocampus	may	 also	 be	 involved	

(19,20).	 In	 navPPA	 patients,	 FDG	 brain	

PET	 shows	asymmetric	hypometabolism,		

predominantly	affecting	the	left	frontotemporal		

regions	 including	 inferior	 and	middle	

frontal,	 dorsolateral	 prefrontal,	 frontopolar	

cortices,	Broca’s	and	Wernicke’s	areas,	as	

well	as	middle	and	inferior	temporal	regions	

(21,22).	 Finally,	 patient	with	 lvPPA	have	

been	 shown	 to	 have	 hypometabolism	 in	

lateral	temporoparietal	and	medial	parietal	

lobes	as	well	as	the	frontal	lobe.	Alterations	

were	also	found	to	predominate	on	the	left	

hemisphere(23).

Amyloid PET imaging in Alzheimer 
disease and other dementias
	 Amyloid	 deposits	 have	 long	 been	

known	 to	 play	 an	 important	 role	 in	 the	

pathogenesis	 of	 dementia	 particularly	

Alzheimer	disease	(24,25).	PET	with	amyloid	

ligands	has	made	possible	 the	detection	

and	 quantification	 of	 amyloid	 plaques	

in	 the	 brain.	 The	 first	 specific	 tracer	 for	

amyloid-beta	(Aβ)	applied	in	human	studies	

was	 carbon-11	 (11C)-labeled	 Pittsburgh	

Compound	B	(11C-PiB)	(26).	Thereafter,	many	

other	amyloid	imaging	radiopharmaceuticals		
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have	been	developed	including	11C-BF227,
11C -AZD2184 , 	 18F -FDDNP, 	 18F -P iB	

(flutemetamol),	 18F-AV45	 (florbetapir),
18F-BAY94–9172	 ( f lorbetaben) , 	 and
18F-AZD4694	(27).	The	use	of	18F	which	has	

a	 longer	 physical	 half-life	 (110	minutes)	

than	 11C	 (20	minutes)	 provides	 logistic	

advantages	 in	 that	 an	 onsite	 cyclotron	

is	 not	 needed	 such	 as	 the	 case	with	 11C	

radiopharmaceuticals.	Amyloid	 imaging	

has	 great	 potential	 as	 a	 diagnostic	 tool		

because	 it	directly	detects	a	core	 feature	

of	 the	molecular	 pathology	 of	 AD.	 It	 is		

important	to	note	that	amyloid	deposits	are	

not	entirely	specific	to	AD	and	can	be	found	

in	 other	 dementias	 and	 even	 in	 elderly		

subjects	 with	 normal	 cognition.	 This		

section	describes	characteristics	of	amyloid	

PET	in	various	conditions.

Amyloid PET in Cognitively normal 
elderly subjects
	 Elevated	PiB	binding	is	found	in	up	

to	 one-third	 of	 healthy	 normal	 controls	

(NC)	(28,29).	In	some	cases,	the	extent	and	

distribution	of	amyloid	pathology	in	NC	is	

indistinguishable	 from	 that	 found	 in	AD	

(30).	 Increasing	 age	 and	 the	presence	 of	

the	 apolipoprotein	E	ε4	 allele	 (ApoE	ε4)	

are	the	major	predictors	of	PiB-positivity	in	

NC	(31).	The	importance	of	positive	amyloid	

imaging	in	NC	is	whether	or	not	it	predicts	

cognitive	decline	and	progression	 to	AD.	

So	 far	 the	 evidence	has	been	 conflicting	

with	 some	 studies	 finding	 that	 amyloid	

deposition	 is	 related	 to	 episodic	memory	

loss	in	NC	and	individuals	in	with	positive	

amyloid	imaging	is	considered	to	be	in	the	

preclinical	 stage	 of	AD	 (28,32–34).	Other		

studies	 have	 found	 no	 difference	 in	

cognitive	 decline	 between	NC	with	 and	

without	 amyloid	 deposition	 (35).	 From	a		

diagnostic	perspective,	amyloid-positivity	

is	not	synonymous	with	AD,	and	amyloid		

PET	 cannot	 be	 interpreted	 without	

taking	 into	 account	 the	 clinical	 context,	

and	presently,	there	is	no	clinical	indication	

for	amyloid	imaging	in	cognitively	normal	

individuals.

Amyloid PET in Mild cognitive 
impairment
	 Amyloid	 imaging	provides	 valuable	

information	which	predicts	 patients	with	

MCI	who	 are	 likely	 to	 convert	 to	AD.	 In	

a	 large	 longitudinal	 study	 (36)	 authors		

compared	 baseline	 amyloid	 deposition		

between	AD	converters	and	nonconverters		
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in	 31	MCI	 subjects	 over	 the	 course	 of	 3	

years.	 Seventeen	 (55%)	 individuals	 had	

positive	PiB	PET.	Among	these	individuals,		

14	 (82%)	 converted	 to	AD	while	 only	 1	

person	(7%)	among	14	PiB-negative	subjects	

converted	to	AD	during	the	course	of	the	

study.	The	National	Institute	on	Aging	and	

the	Alzheimer’s	Association	workgroup	

determined	that	both	biomarkers	of	amyloid	

deposition	 (amyloid	 PET	 or	CSF	Aβ1–42	

levels),	and	markers	of	neuronal	injury	(e.g.	

CSF	 tau,	 hippocampal/medial	 temporal		

atrophy	 on	 MRI,	 hypometabolism	 on		

FDG-PET)	be	used	to	estimate	the	likelihood		

that	 the	MCI	 syndrome	 is	 due	 to	AD.	 If	

both	markers	 are	 positive,	 the	patient	 is		

considered	to	have	the	highest	likelihood.	

Patients	who	are	negative	for	both	markers	

are	considered	low	likelihood	that	their	MCI	

is	 due	 to	AD.	 Patients	with	 discrepancy	

between	 the	 two	 types	 of	markers	 are		

considered	to	have	intermediate	likelihood	

(37).

Amyloid PET in Alzheimer disease
	 Studies	have	found	that	PiB-PET	has	

sensitivity	exceeding	90%	for	the	diagnosis	

of	AD	(29,38).	Tracer	binding	is	diffuse	and	

symmetric,	with	high	uptake	consistently	

found	 in	 the	prefrontal	 cortex,	precuneus	

and	 posterior	 cingulate	 cortex,	 followed	

closely	by	the	lateral	parietal,	lateral	temporal		

cortex,	and	striatum.	As	 in	NC	and	MCI,	

amyloid	aggregation	appears	to	be	higher	

in	ApoE	ε4	 carriers	 (39).	However,	 this	

association	is	not	always	found	in	patients	at	

the	dementia	stage	(40).	Similar	to	evaluation		

for	AD	pathology	in	patients	with	MCI,	the	

National	 Institute	 on	Aging-Alzheimer’s	

Association	workgroups	recommends	the	

use	of	biomarkers	 for	both	Aβ	deposition	

and	 neuronal	 injury	 in	 conjunction	with	

clinical	evaluation	to	assign	the	probability		

of	 underlying	AD	 pathophysiology	 (41).	

Three	 main	 categories	 are	 proposed:		

probable	 AD	 dementia,	 possible	 AD		

dementia	 (atypical	 clinical	 presentation),	

and	 probable	 or	 possible	 AD	 dementia	

with	 evidence	 of	AD	pathophysiological		

process.	 In	 typical	 clinical	 presentations,		

if	 both	 categories	 of	 biomarkers	 are		

positive,	the	likelihood	of	AD	pathophysiology		

is	considered	high.	 If	only	one	of	the	two		

categories	is	positive,	then	the	probability	is	

intermediate.	Atypical	clinical	presentations		

are	considered	at	high	probability	of	an	AD	

pathophysiological	process	if	both	categories		

of	 biomarkers	 are	 positive,	 although	 a		
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second	etiology	cannot	be	excluded.	Finally,	

dementia	is	considered	unlikely	due	to	AD	

when	 both	 categories	 of	 biomarkers	 are	

negative.	Amyloid	 imaging	will	 probably	

not	add	value	to	the	diagnostic	work-up	of	

patients	with	straightforward	clinical	AD,	

as	 these	patients	 are	 very	 likely	 to	 have	

positive	 scans.	 This	 technique	 is	 likely	

to	be	useful	in	patients	with	focal	cortical		

syndromes	 such	 as	 PPA	 and	 posterior		

cortical	atrophy,	as	these	are	pathologically	

heterogeneous	syndromes	that	are	variably	

associated	with	underlying	AD.	Similarly,	

amyloid	PET	could	be	useful	in	patients	with	

early	age-of-onset	dementia,	as	these	patients		

often	 present	 with	 atypical	 symptoms		

(for	example,	executive,	behavior,	language	

and	visuospatial	rather	than	memory),	and	

the	main	alternative	cause	of	dementia	in	

this	age	group	is	frontotemporal	dementia,	a		

non-Aβ	disease.	The	low	rate	of	amyloid-positive	

non	demented	individuals	in	this	age	group	

will	increase	the	positive	predictive	value	

of	amyloid	scans.

Amyloid PET in other dementias
	 It	is	well-known	that	cerebral	amyloid	

deposition	 is	 not	 specific	 to	AD.	Table	 1	

lists	conditions	in	which	amyloid	PET	can	

be	positive.	The	pattern	of	amyloid	tracers	

in	both	DLB	and	Parkinson	disease	demen-

tia	is	similar	to	AD,	but	overall	binding	is	

generally	 lower.	Most	 studies	have	 found	

higher	 amyloid	 plaques	 in	DLB	 than	 in	

Parkinson	disease	dementia	 or	 Parkinson	

disease	 patients	without	 dementia.	 In	

DLB,	PiB-positivity	may	be	associated	with	

greater	 cognitive	deficits	 and	more	 rapid	

deterioration	(42).	

Table 1	Conditions	with	positive	PiB	binding

Percent	with	positive	amyloid	PET

Mild	cognitive	impairment 52	–	87%

Alzheimer	disease 90%

Dementia	with	Lewy	body 30	–	85%

Parkinson	disease	dementia 15	–	100%

Frontotempotal	dementia 0	–	15%

Vascular	dementia	/	post-stroke 30	–	40%

Cognitively	normal	elderly 10	–	30%
Adapted from Laforce  and Rabinovici (43)
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	 For	patients	younger	than	65	years	of	

age,	FTD	is	a	 leading	cause	of	dementia,		

similar	 frequency	 to	 that	 of	 AD.	 (44).		

Distinguishing	between	these	two	entities		

based	 on	 clinical	 grounds	 alone	 can	

be	 challenging,	 and	misdiagnosis	 can		

occur.	Amyloid	PET	can	potentially	 help		

differentiate	 between	 AD	 and	 FTD		

particularly	 bvFTD,	 svPPA,	 and	 navPPA	

which	 are	 not	 associated	with	 amyloid	

deposition.	Small	case	series	reported	low	

rates	 of	 PiB-	 (0	 to	 15%)	 and	 florbetaben-	

positivity	 (9%)	 (45–47).	 Since	FTD	comes	

into	 the	differential	 diagnosis	 in	 younger		

patients	who	 are	 not	 expected	 to	 have	

age-related	 amyloid	 accumulation,		

demonstration	 of	 amyloid	 deposits	 in	

these	 patients	may	 shift	 the	 diagnosis	

in	 favor	of	early-onset	AD.	 	A	 large	study	

investigated	 diagnostic	 accuracy	 of	 PiB	

PET	and	18F-FDG	PET	in	62	patients	with	

AD	and	45	with	FTD	matched	for	age	and	

disease	 severity.	Visual	 interpretation	 of	

PiB	PET	had	a	 sensitivity	 and	 specificity	

of	 89.5%,	 and	84%,	 respectively,	whereas	
18F-FDG	 PET	 had	 77.5%	 sensitivity	 and	

84%	 specificity.	 PiB	 PET	 also	 showed	

higher	inter-rater	reliability	and	agreement	

with	quantitative	classification	 than	FDG	

PET	which	suggests	that	it	was	the	more		

accurate	and	precise	technique	(38).	Using	

amyloid	PET	in	the	context	where	logopenic	

variant	of	PPA	is	suspected	may	be	more	

problematic	since	lvPPA	has	been	shown	

to	accumulate	amyloid	tracers.	One	study	

found	that	among	the	three	types	of	PPA,	

lvPPA	has	been	shown	to	more	frequently	

show	 positive	 results	 on	 PiB	 PET	 (48).		

Figure	3	demonstrates	PiB	PET	compared	

with	18F-FDG	PET	in	various	conditions.
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Figure 3.		 Typical	 11C-PiB	binding	and	18F-FDG	hypometabolism	patterns	 in	normal	

	 	 	 controls	 (NC),	 Alzheimer	 disease	 (AD),	 logopenic	 variant	 of	 primary		

	 	 	 progressive	 aphasia	 (lvPPA),	 behavioral	 variant	 frontotemporal	 dementia		

	 	 	 (bvFTD),	and	semantic	variant	of	primary	progressive	aphasia	(svPPA);	Image		

	 	 	 from	Laforce	and	Rabinovici	(43).	(Cover	page)

Appropriate use criteria for amyloid 
brain PET
	 A	 previously	mentioned,	 amyloid	

imaging	does	not	make	 the	diagnosis	 of	

AD,	and	by	itself	does	not	determine	that	a	

patient’s	cognitive	impairment	is	a	result	

of	AD	pathology.	Amyloid	 imaging	must	

always	be	interpreted	in	light	of	the	clinical	

context.	Appropriate	use	 of	 amyloid	PET	

imaging	has	been	established	by	the	Amy-

loid	Imaging	Task	Force	(AIT),	the	Society	of	

Nuclear	Medicine	and	Molecular	Imaging,	

and	 the	Alzheimer’s	Association	 (49).	As	

summarized	in	table	2,	the	AIT	has	listed	10	

indications,	3	considered	to	be	appropriate	

and	7	inappropriate	for	the	use	of	amyloid	

imaging.	
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Table 2 Appropriate	use	criteria	for	amyloid	brain	PET	imaging

Appropriate indications

 Preamble:	 Amyloid	 imaging	 is	 appropriate	 in	 the	 situations	 listed	 here	 for	

	 individuals	with	all	of	the	following	characteristics:	

	 	 i.	 a	cognitive	complaint	with	objectively	confirmed	impairment;	

	 	 ii.	 AD	as	a	possible	diagnosis,	but	when	the	diagnosis	 is	uncertain	after	a		

	 	 	 comprehensive	evaluation	by	a	dementia	expert;	and	

	 	 iii.	 when	knowledge	of	the	presence	or	absence	of	Ab	pathology	is	expected		

	 	 	 to	increase	diagnostic	certainty	and	alter	management.

	 1.	 Patients	with	persistent	or	progressive	unexplained	MCI

	 2.	 Patients	satisfying	core	clinical	criteria	for	possible	AD	because	of	unclear	clini-

cal	presentation,	either	an	atypical	clinical	course	or	an	etiologically	mixed	presentation

	 3.	 Patients	with	progressive	dementia	and	atypically	early	age	of	onset	(usually	

defined	as	65	years	or	less	in	age)

Inappropriate indications

	 Amyloid	imaging	is	inappropriate	in	the	following	situations:

	 4.	 Patients	with	core	clinical	criteria	for	probable	AD	with	typical	age	of	onset

	 5.	 To	determine	dementia	severity

	 6.	 Based	solely	on	a	positive	family	history	of	dementia	or	presence	of	apolipopro-

tein	E	(APOE)ε4
	 7.	 Patients	with	a	cognitive	complaint	that	is	unconfirmed	on	clinical	examination

	 8.	 In	lieu	of	genotyping	for	suspected	autosomal	mutation	carriers

	 9.	 In	asymptomatic	individuals

	 10.	Nonmedical	use	(e.g.,	legal,	insurance	coverage,	or	employment	screening)

Adapted from Johnson et al. (49)
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Dopaminergic imaging in Parkinson 
disease and Parkinsonian disorders
	 Imaging	of	the	dopaminergic	system	

using	PET	and	SPECT	imaging	is	a	good		

example	of	the	ability	these	nuclear	medicine	

and	molecular	image	techniques	to	study	

disease	 processes	 at	 the	metabolic	 and		

molecular	 level.	Numerous	 radiopharma-

ceuticals	have	been	synthesized	to	target	

the	 various	 steps	 of	 the	 dopaminergic	

neuronal	 transport	system.	Both	PET	and	

SPECT	 radiopharmaceuticals	 are	 avail-

able	 and	 can	 be	 grouped	 into	 pre-	 and		

postsynaptic	 targeting	 radiopharmaceu-

ticals	 as	 shown	 in	 figure	 4.	 Presynaptic	

tracers	include	18F-DOPA,	11C-DOPA,	123I-FP-

CIT,	123I-β-CIT,	99mTc-TRODAT-1,	123I-PE2I,	
123I-atropane,	11C-cocaine,	3H-WIN,	11C-altro-

pane,	11C-	β-CFT,	18F-	β-CFT,	11C-	FE-CFT,	
11C-dMP,	 11C-DTBZ.	 Postsynaptic	 tracers	

include	123I-IBZM,	11C-raclopride,	18F-DMFP,	

and	11C-NMSP	(50).	Dopaminergic	imaging	

can	be	used	in	several	scenarios	in	patients	

with	Parkinsonian	disorders	 or	 Parkinson	

disease	mimics.

Figure 4.		Radiopharmaceuticals	used	for	dopaminergic	imaging	(Cover	page)
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Differentiating neurodegenerative 
parkinsonism from its mimics
	 Parkinson	disease	 (PD)	 and	Parkin-

son-plus	 syndromes	are	 characterized	by	

nigrostriatal	 neurodegeneration.	Thus,	 in	

these	 neurodegenerative	 parkinsonism	

disorders	dopaminergic	 imaging	typically	

demonstrates	 reduction	 of	 radiopharma-

ceutical	uptake	in	the	putamen	and	caudate	

(51,52).	 Figure	 5	demonstrates	 the	differ-

ence	between	PD	and	healthy	subjects.	In	

Parkinson	disease,	the	relationship	between		

striatal	dopaminergic	deficiency	and	severity		

of	motor	symptoms	is	well	established.	A	

significant	 inverse	 correlation	 has	 been	

found	between	Hoehn	and	Yahr	score	and	

18F-DOPA	 uptake	 in	 both	 putamen	 and	

caudate	nucleus	(54).	This	 is	also	true	for	

the	Parkinson-plus	syndromes	which	also	

demonstrate	reduced	striatal	dopaminergic	

tracer	uptake.	On	the	other	hand,	clinical		

entities	that	present	with	similar	symptoms		

and	 signs	 such	 as	 essential	 tremor	 (ET),	

drug-induced	 parkinsonism,	 dystonic	

tremor,	and	vascular	parkinsonism	are	not	

due	 to	 nigrostriatal	 neurodegeneration,	

and	 thus	dopaminergic	 imaging	 in	 these	

patients	 are	usually	normal.	The	 findings		

of	 dopaminergic	 imaging	 in	 various		

conditions	 presenting	with	 tremors	 are	

listed	in	table	3.

Figure 5.	 Comparison	between	18F-DOPA	imaging	in	a	healthy	subject	(left)	versus	a	

	 	 	 patient	with	Parkinson	disease	which	demonstrates	reduction	of	radiotracer		

	 	 	 uptake	in	the	putamen	and	caudate.	Adapted	from	Pavese	(53)	(Cover	page)
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Table 3	Dopaminergic	imaging	findings	of	conditions	presenting	with	tremors

Normal uptake Reduced uptake

Essential	tremor Parkinson	disease

Cerebrovascular	tremor Multiple	system	atrophy

Drug-induced	tremor Progressive	supranuclear	palsy

Psychogenic	tremor Corticobasal	ganglionic	degeneration

Holmes	tremor Tremor	in	Wilson	disease

Dystonic	tremor Orthostatic	tremor

Cerebellar	tremor

Neuropathic	tremor

Adapted from Marshall and Grosset (55)

	 Although	 distinguishing	 PD	 from	

ET	on	a	clinical	basis	is	simple	in	classic	

presentations,	 studies	 have	 found	 that	 a	

significant	proportion	 of	 patients	 initially	

diagnosed	with	ET	are	later	reclassified	as	

having	PD.	One	study	followed	71	patients	

with	 initial	 diagnosis	 of	 ET.	Among	 the	

cohort,	 26	 (37%)	were	misdiagnosed	 as	

having	ET	with	11	patients	(15%)	actually	

having	PD,	6	patients	(8%)	having	dystonia,	

and	5	patients	(7%)	having	PD	with	ET	(56).	

In	a	large	study	of	123I-FP-CIT	SPECT	in	158	

patients	with	parkinsonism	(PD,	MSA,	and	

PSP)	compared	with	27	patients	with	ET,	

and	35	healthy	controls.	123I-FP-CIT	SPECT	

had	 a	 sensitivity	 for	 a	 clinical	 diagnosis		

of	 parkinsonism	 of	 97%	 (imaging	 was		

abnormal	 in	 154	 of	 158	 patients)	 and		

specificity	 for	 ET	 of	 100%	 (imaging	was	

normal	in	all	cases).			

Differentiating Parkinson disease 
from Parkinson-plus syndromes
	 Parkinson-plus	syndromes	or	atypical	

parkinsonism	is	a	group	of	neurodegenerative		

diseases	featuring	the	classical	features	of	

Parkinson	disease	with	additional	features	

reflecting	degeneration	beyond	that	seen	in		

classical	PD.	The	most	common	Parkinson-plus		

syndromes	 are	multiple	 system	 atrophy	

(MSA),	corticobasal	ganglionic	degeneration		

(CBD)	and	progressive	supranuclear	palsy	
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(PSP).	 Apart	 from	 difference	 in	 clinical	

features,	 diseases	 in	 the	 Parkinson-plus		

syndrome	group	tend	to	have	poor	response	

to	levodopa	and	carry	a	poorer	prognosis	than	

does	 classical	 PD.	Dopamine	 transporter		

imaging	and	other	presynaptic	dopaminergic		

radiotracers	are	not	helpful	in	the	differential		

diagnosis	between	PD	and	Parkinson-plus	

syndrome	 as	 all	 these	 syndromes	 are		

associated	with	presynaptic	dopaminergic	

deficiency	 (57).	Postsynaptic	 tracers	such	

as	123I-IBZM,	11C-raclopride,	18F-DMFP,	and	
11C-NMSP	which	 target	 the	postsynaptic	

D2	receptors	may	be	useful	 in	 the	regard	

as	patients	with	 classic	PD	usually	 show	

normal	 or	 upregulated	 postsynaptic	 D2	

receptor	binding	in	the	early	stages,	while	

Parkinson-plus	 syndromes	are	 associated	

with	 reduced	 binding	 as	 a	 reflection	 of	

the	 postsynaptic	 as	well	 as	 presynaptic	

dopaminergic	degeneration	 (58,59).	Table	

4	 summarizes	 studies	 using	presynaptic	

and	postsynaptic	dopaminergic	tracers	in	

various	conditions.

Conclusion
	 Functional	 imaging	 including	 PET	

and	SPECT	offer	potential	for	early	diagnosis		

of	 neurodegenerative	 disease	 including		

dementias	 and	 parkinsonian	 disorders	

as	well	 as	providing	valuable	 information	

for	 distinguishing	 between	 conditions	

with	 similar	 clinical	 presentations	 of	 in	

cases	where	clinical	information	alone	is	not	

sufficient	 to	make	 a	 definite	 diagnosis.		

Research	 and	 development	 of	 new		

radiopharmaceuticals	would	 likely	 further	

consolidate	 the	 role	 of	 these	molecular	

imaging	 techniques	 in	 patients	 with		

neurodegenerative	diseases.
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Table 4 Striatal	dopaminergic	imaging	in	patients	with	movement	disorders	or	dementia

Disorder
Presynaptic dopamine imaging versus 

healthy individuals
Postsynaptic dopamine imaging

versus healthy individuals

Idiopathic	 Parkinson	
disease

•	 Decreased	striatal	dopamine	synthesis
•	 Decreased	dopamine	storage
•	 Decreased	dopamine	release
•	 Decreased	dopamine	transporter

•	 Unchanged	D1	receptor
•	 Normal	 or	 increased	 D2		

receptor	 in	 early	 stages	 of	
disease;	reduced	D2	receptor	
in	advanced	disease

Essential	tremor •	 No	alterations	of	dopamine	function •	 No	data

Vascular	 parkinson-
ism

•	 Variable	 reduction	 in	dopamine	 func-
tion

•	 No	data

Drug-induced	parkin-
sonism

•	 No	alterations	of	dopamine	function •	 No	data

Psychogenic	 parkin-
sonism

•	 No	alterations	of	dopamine	function •	 No	data

Dementia	with	Lewy	
bodies

•	 Decreased	striatal	dopamine	synthesis
•	 Decreased	dopamine	storage
•	 Decreased	dopamine	transporter

•	 Conflicting	reports	(decreased	
versus	normal/increased	D2	
receptor)

Parkinson’s	 disease	
with	dementia

•	 Decreased	striatal	dopamine	synthesis
•	 Decreased	dopamine	storage
•	 Decreased	dopamine	transporter

•	 Normal	 or	 increased	 D2		
receptor

Multiple	 system	 at-
rophy

•	 Decreased	striatal	dopamine	synthesis
•	 Decreased	dopamine	storage
•	 Decreased	dopamine	transporter

•	 Decreased	D1	and	D2	receptor	
compared	 with	 healthy	
individuals	 and	 individuals	
with	PD

Progressive	 supra-
nuclear	palsy

•	 Decreased	striatal	dopamine	synthesis
•	 Decreased	dopamine	storage
•	 Decreased	dopamine	transporter

•	 Decreased	D2	receptor

Corticobasal	 gangli-
onic	degeneration

•	 Decreased	striatal	dopamine	synthesis
•	 Decreased	dopamine	storage
•	 Decreased	dopamine	transporter

•	 Conflicting	 reports	 (slightly	
decreased	versus	normal	D2	
receptor)

Alzheimer	disease •	 No	alterations	of	dopamine	function •	 C o n f l i c t i n g 	 r e p o r t s	
(decreased	 D2	 receptor	
v e r su s 	 no 	 s i gn i f i c an t		
difference)

Adapted from Nikolaus (60)
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