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ปัญหาการใช้ยากันชักที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ
ผศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม
ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โรคลมชั ก จั ด เป็ น ปั ญ หาที่ สำ � คั ญ ของ
สาธารณสุขไทย โดยพบว่าโรคลมชักเป็นปัญหา
ทางระบบประสาทที่พบบ่อย อันดับ 4 รองจากโรค
ปวดศีรษะ ปวดหลังและภยันตรายต่อสมอง ตาม
ลำ�ดับ มีข้อมูลประมาณการณ์ว่า มีผู้ป่วยโรคลม
ชักประมาณ 45 ล้านรายทั่วโลก ความชุกประมาณ
6-8 รายต่อประชากร 1,000 ราย ในอเมริกา มีอบุ ตั ิ
การณ์ประมาณ 26-40 รายต่อประชากร 100,000
รายต่อปี โดยมักพบในเด็ก และผู้ที่มีอายุมากกว่า
60 ปี1
แม้วา่ การรักษาด้วยยากันชัก ( antiepileptic drugs; AEDs) จะเป็นแนวทางหลักทีใ่ ช้ในการ
บำ�บัดรักษาโรคและความเจ็บป่วยจากโรคลมชัก
แต่ทั้งนี้การรักษาด้วยยา อาจก่อให้เกิดปัญหาที่
เกีย่ วข้องกับการใช้ยา (Drug Related Problems;
DRPs) ตามมาได้ การศึกษาในประเทศไทยพบว่า
ผู้ป่วยที่ได้รับ phenytoin DRPs ที่ตรวจพบโดย
เภสัชกรมากที่สุดคืออันตรกิริยาระหว่างยา (drug
interaction) ร้อยละ 39.13 รองลงมาได้แก่อาการ
ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Adverse Drug

Reactions; ADRs) ร้อยละ 28.99 และ การไม่
ได้รับยาตามที่แพทย์สั่งใช้ (failure to receive
medication) ร้อยละ 10.14 นอกจากนี้ยากันชัก
บางชนิดเช่น Phenytoin, Carbamazapine,
Valproic acid มีช่วงการรักษาแคบ (narrow
therapeutic range) ยากันชักบางชนิดกระตุ้น
เอนไซม์ (enzyme inducer) เช่น Phenytoin,
Phenobarbital, Carbamazepine หรือยับยั้ง
เอนไซม์ (enzyme inhibitor) เช่น Valproic
acid คุ ณ สมบั ติ ดั ง กล่ า วทำ � ให้ ย ามี โ อกาสเกิ ด
อันตรกิริยาระหว่างยาได้เพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจัยที่กล่าว
มาข้างต้นล้วนเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอาการไม่
พึงประสงค์จากยาได้2 จากการศึกษาของ Midlov
P และคณะพบว่า ปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ยา ที่
เกิดในผู้ป่วยโรคลมชักส่วนใหญ่ คือ อาการไม่พึง
ประสงค์จากยาและการเลือกใช้ยาที่ไม่เหมาะสม3
และจากการศึกษาของกลุ่มวิจัยโรคลมชัก คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องการ
จัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาโดยเภสัชกร
ในคลินิกโรคลมชัก   โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ใน
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ปี พ.ศ. 2548 หลังจากที่ได้เปิดบริการ การบริบาล
ทางเภสัชกรรมในคลินกิ โรคลมชักขึน้ พบว่าผูป้ ว่ ย
ที่ได้รับการบริบาลทางเภสัชกรรมทั้งสิ้น 255 ราย
ผู้ป่วยเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาจำ�นวน
162 ราย (ร้อยละ 63.53) มีจำ�นวนปัญหาทั้งสิ้น
366 ครั้ง โดยจำ�นวนปัญหาต่อรายที่พบมากที่สุด
คือ 8 ปัญหา และพบน้อยที่สุดคือ 1 ปัญหา อัตรา
การเกิดปัญหา 1.44 ปัญหาต่อราย ประเภทปัญหา
ทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากการ
ใช้ยา 214 ครั้ง (ร้อยละ 58.47) รองลงมาคือ ความ
ไม่ร่วมมือในการใช้ยา 120 ครั้ง (ร้อยละ 32.79)
การเกิดอันตรกิริยาระหว่างยากันชักกับยาอื่นที่
ส่งผลทางคลินิก 7 ครั้ง (ร้อยละ 1.91)4 และปัญหา
อื่นๆอาทิเช่นปัญหาการไม่ได้รับยาตามที่แพทย์
สั่งจ่าย 9 ครั้ง (ร้อยละ 2.46) เป็นต้น จะเห็นได้ว่า
ปัญหาการใช้ยากันชักที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติพอ
จะสรุปได้ดังนี้คือ
1. ปัญหาการเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จาก
การใช้ยา (adverse drug reactions; ADRs)
2. ปัญหาความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของ
ผู้ป่วย (non adherence)
3. ปัญหาการเกิดอันตรกิรยิ าจากการใช้ยา
กันชักร่วมกันและระหว่างยากันชักกับยาอืน่ (drug
interaction)
4. ปัญหาการไม่ได้รับยาตามที่แพทย์สั่ง
จ่าย (failure to receive medication)  
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1. ปัญหาการเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จาก
การใช้ยา (Adverse drug reactions; ADRs)
อาการไม่ พึ ง ประสงค์ จ ากการใช้ ย า
หมายถึงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเมื่อใช้ยาในขนาดปกติ
เพื่อการป้องกัน วินิจฉัย บำ�บัดรักษาโรค และเพื่อ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำ�งานของกลไกต่างๆ
ในร่างกาย5-7 เป็นภาวะที่พบบ่อย แม้ว่าส่วนใหญ่
จะเกิดจากกลไกทางเภสัชวิทยา แต่ประมาณ 1
ใน 6 ของ ADRs8 มีอาการแสดงเหมือนเกิดจาก
ปฏิกริ ยิ าทางภูมคิ มุ้ กันทีไ่ วกว่าปกติ เรียกว่า drug
hypersensitivity ซึ่งมีความสำ�คัญในด้านการ
ให้การวินิจฉัยโดยเฉพาะการแพ้ยาแบบรุนแรง
โดยต้องมีการติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
เนื่องจากมีอัตราการเสียชีวิตและทุพพลภาพสูง
จากการรวบรวมข้อมูลจากรายงาน ADRs โดย
ระบบ Voluntary Spontaneous Reporting
System (SRS) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2540-2547 พบ
ว่ายากลุ่ม central nervous system (CNS) มี
การรายงาน  ADRs เป็นอันดับสาม รองลงมาจาก
กลุ่มยา  anti-infective และ musculo-skeletal
system ยาในกลุ่ม CNS ยากันชักมีการรายงาน  
ADRs เป็นอันดับสองรองจากยาระงับปวด (analgesic)9   ดังนั้นอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
กันชักจึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำ�คัญ และบุคคลา
กรทางการแพทย์ควรมีสว่ นร่วมในการป้องกัน เฝ้า
ระวัง ประเมินและติดตามผูป้ ว่ ย เพือ่ ให้การดูแลผู้
ป่วยโรคลมชักมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย
สูงสุด
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อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยากันชัก
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท10 คือ
1. อาการข้างเคียงจากการใช้ยา (Side
effect) หรือพิษจากยา (toxicity)
เป็นผลจากฤทธิ์เภสัชวิทยาของยา หรือ
เมตาบอไลท์ของยา สามารถทำ�นายได้จากฤทธิท์ าง
เภสัชวิทยา เกิดขึน้ ในผูป้ ว่ ยทุกรายหากได้รบั ยาใน
ขนาดทีส่ งู เกินไป โดยความรุนแรงของอาการทีเ่ กิด
มีความสัมพันธ์กับขนาดยา มีอุบัติการณ์การเกิด
สูง แต่มีอัตราการเสียชีวิตน้อย สามารถรักษาได้
โดยการลดขนาดยา
จากการศึกษาของสุณี เลิศสินอุดมและ
คณะ พบ ADRs ที่เกิดขึ้นทั้งหมด 214 ครั้ง โดย
ADRs ทีพ่ บมากทีส่ ดุ ได้แก่ เหงือกบวมโต 129 ครัง้
(ร้อยละ 60.28) รองลงมาคือ นํ้าหนักเพิ่ม 26 ครั้ง
(ร้อยละ 12.15) และมือสัน่ 26 ครัง้ (ร้อยละ 12.15)
การจัดการปัญหา ADRs ทีพ่ บในคลินกิ โรคลมชัก
มีทั้งการให้คำ�แนะนำ�แก่ผู้ป่วย 177 ครั้ง  (ร้อยละ
82.71 ) และปรึกษาแพทย์ 37 ครั้ง (ร้อยละ 17.29)
ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ลักษณะของปัญหาทีพ่ บ โดยการให้ค�ำ
แนะนำ�แก่ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะแนะนำ�วิธีการปฏิบัติ
ตัวเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา เช่น การแนะนำ�ผู้
ป่วยให้รักษาความสะอาดในช่องปากโดยใช้แปรง
ขนนุ่ม พบทันตแพทย์เพื่อขูดหินปูนในผู้ป่วยที่มี
ปัญหาเหงือกบวมโต ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหา
ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการใช้ยาระยะยาว บทบาทเภสัชกร
ในการจัดการปัญหาจึงเป็นการให้คำ�แนะนำ�เพื่อ
ป้องกันมิให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงขึ้น ในผู้ป่วย
ที่มีปัญหานํ้าหนักเพิ่ม เภสัชกรได้มีบทบาทใน

การแนะนำ�ให้ผู้ป่วยควบคุมอาหารและออกกำ�ลัง
กาย สำ�หรับปัญหามือสั่น ง่วงนอน วิงเวียนศีรษะ
เภสัชกรอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจว่าเป็นอาการข้าง
เคียงที่เกิดจากยา เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจและยอมรับ
เพื่อจะได้เฝ้าระวังหรือลดความรุนแรงของปัญหา
รวมถึ ง การปรั บ เปลี่ ย นแบบแผนการใช้ ย าของ
ผู้ป่วย เช่น เปลี่ยนให้รับประทานยาก่อนนอน
แทนตอนเช้าในผู้ป่วยที่มีปัญหาง่วงนอน เป็นต้น
สำ�หรับการจัดการปัญหาโดยการปรึกษาแพทย์
เภสัชกรจะปรึกษาแพทย์เพื่อปรับเปลี่ยนขนาดยา
เช่น กรณีเกิดพิษจากยา Phenytoin เป็นต้น ผล
ของการจัดการปัญหาการเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์
จากการใช้ยา พบว่าสามารถแก้ไขปัญหาทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการใช้ยานีไ้ ด้ 54 ครัง้ (ร้อยละ 25.23) ปัญหาดัง
กล่าวยังคงอยู่แต่ความรุนแรงไม่เพิ่มขึ้น 78 ครั้ง
(ร้อยละ 36.45) ประเมินไม่ได้เนื่องจากยังไม่ถึง
นัดของผู้ป่วย 72 ครั้ง (ร้อยละ 33.64) และผู้ป่วย
ไม่มาตามนัด 10 ครั้ง (ร้อยละ 4.67) 4
จะเห็นว่าแนวทางปฏิบัติในการจัดการ
กับอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยากันชักที่เกิด
ขึ้นคือ หากอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาเป็น
ชนิดที่ไม่รุนแรงและจำ�เป็นที่ต้องใช้ยา สามารถใช้
ยาต่อไปได้แต่ต้องติดตามอาการไม่พึงประสงค์
ดังกล่าวและอธิบายให้ผู้ป่วยมีความเข้าใจ และ
สามารถร่วมมือในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหามิให้เกิดผลเสียตามมาหรือรุนแรงขึ้น
ในกรณีทเี่ กิดอาการไม่พงึ ประสงค์ชนิดทีร่ นุ แรงควร
ปรึกษาแพทย์เพื่อติดตามระดับยาในเลือดเพื่อปรับ
ลดขนาดยาหรือปรับเปลี่ยนยาตามความเหมาะสม
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2. อาการแพ้ (Idiosyncrasy)
เกิดขึ้นในผู้ป่วยบางราย  ซึ่งไม่สามารถ
คาดการณ์ได้  มักเกิดเมือ่ เริม่ ใช้ยาไม่นาน  เมือ่ เกิด
ขึน้ แล้วจำ�เป็นต้องหยุดยา  และไม่ควรให้ยานัน้ อีก
กลุม่ อาการแพ้ทเี่ กิดจากการใช้ยากันชัก (anticonvulsant hypersensitivity syndrome; AHS)
ผู้ป่วยจะมีอาการแสดงหลายๆ ลักษณะที่เกิดขึ้น
ร่วมกันดังนี้คือ อาการทางผิวหนัง เป็นได้ตั้งแต่
มีผื่นแดง จนถึงเกิดภาวะ Stevens-Johnson
syndrome หรือ Toxic Epidermal Necrolysis
(TEN) ร่วมกับอาการไข้ ต่อมนํ้าเหลืองโต ตับ
อักเสบ และมีการเพิ่มสูงขึ้นของ eosinophil มัก
เกิดประมาณ 1-2 สัปดาห์หลังจากได้รับยา อุบัติ
การณ์เกิดประมาณ 1 ใน 1,000 ถึง 1 ใน 10,000
รายของผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ยากันชักทีม่ ี aromatic ring
อยูใ่ นโครงสร้าง11,12 ได้แก่ carbamazepine, phenobarbitone, phenytoin เป็นต้น เมื่อผ่านการ
metabolized โดย cytochrome p-450 enzyme
จะได้สาร arene oxide ซึ่งจะถูก metabilized
ด้วยเอนไซม์ epoxide hydrolase กลายเป็นสารที่
ไม่มพี ษิ ต่อร่างกาย ดังนัน้ ในผูท้ ขี่ าดเอนไซม์ epoxide hydrolase จะมีการสะสมของ arene oxide
ขึ้น และเชื่อกันว่า arene oxide เป็นสารที่กระตุ้น
ระบบภูมคิ มุ้ กันและเป็นสาเหตุทที่ �ำ ให้เกิด AHS มี
รายงานพบผูป้ ว่ ยเสียชีวติ จากภาวะนีส้ งู ถึงร้อยละ
10-4013 และพบว่ามีการแพ้ข้ามกันในกลุ่มยาที่มี
aromatic ring เป็นองค์ประกอบถึงร้อยละ 408013 ดังนัน้ ถ้าผูป้ ว่ ยมี AHS เกิดขึน้ เนือ่ งจากยากัน
ชักตัวใดตัวหนึ่งในกลุ่มที่มี aromatic ring  เป็น
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องค์ประกอบไม่ควรใช้ยากันชักตัวใดในกลุม่ นีอ้ กี
เลย  ดังนัน้ ยากันชักทีน่ า่ จะปลอดภัยในกรณีทเี่ กิด
AHS ได้แก่ benzodiazepine, valproic acid,
gabapentin, topiramate และ levetiracetam2
แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
อาการไม่พึงประสงค์ในกรณีน2ี้ คือ
1. ป้องกันภาวะ AHS เริ่มตั้งแต่ผู้ป่วยได้
รับยากันชักเป็นครั้งแรก โดยให้คำ�แนะนำ�ปรึกษา
แก่ผู้ป่วยและญาติถึงโอกาสที่จะเกิดอาการแพ้
ยา อาการแสดงที่บ่งบอกถึงการแพ้ ต้องรีบหยุด
ยา และพบแพทย์ทันที เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความ
ตระหนักและให้ความสำ�คัญ เฝ้าระวังตั้งแต่ครั้ง
แรกที่เริ่มใช้ยา หากผู้ป่วยมีแนวโน้มเป็นไปได้ที่
จะเกิดอาการ AHS จากการใช้ aromatic AEDs
แนะนำ�ให้หยุดยาทันทีทเี่ กิดอาการขึน้ ร่วมกับการ
ให้ค�ำ ปรึกษาแก่ครอบครัวเกีย่ วกับโอกาสเสีย่ งการ
แพ้ยาในลักษณะเดียวกันใน first degree relatives ให้ระมัดระวังการใช้ยาในกลุ่มยากันชักที่มี
aromatic ring เป็นส่วนประกอบในโครงสร้างที่
ผู้ป่วยเกิดการแพ้ เนื่องจากความสามารถในการ
detoxify ยาเกี่ยวข้องกับภาวะทางพันธุกรรม
ควรแนะนำ�ให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงการใช้ยากันชักที่มี
โครงสร้างเป็น aromatic ring หากมีความจำ�เป็น
ต้องใช้ยานี้ ควรทำ�การติดตามอาการและอาการ
แสดงของ AHS อย่างใกล้ชิด เรียกการป้องกัน
AHS ในลักษณะนี้ว่า “Primary Prevention”
2. กรณีที่ผู้ป่วยต้องใช้ยากันชักต่อ ควร
เลื อ กยากั น ชั ก ตั ว อื่ น แทนยากั น ชั ก เดิ ม โดย
ควรหลีกเลี่ยง การใช้ยากันชักที่เป็น  aromatic
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AEDs เพราะมีโอกาส cross reactivity ได้สงู อาจ
พิจารณาใช้ short acting benzodiazepine หรือ
sodium valproate แทน (nonaromatic AEDs)
แต่กรณีหากต้องการใช้ sodium valproate ใน
ผู้ป่วยที่เกิดการทำ�งานของตับที่ผิดปกติร่วมด้วย
ควรรอให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติก่อน เนื่องจากยา
ทำ�ให้เกิดพิษต่อตับได้ หรืออาจเลีย่ งไปใช้ยากันชัก
รุ่นใหม่แทน เช่น Levetiracetam, Topiramate
หรือ Gabapentin เป็นต้น
เภสัชกรออกบัตรแพ้ยาให้แก่ผู้ป่วย บันทึก
ประวัติแพ้ยาไว้ในเวชระเบียนของโรงพยาบาล
เช่น OPD card และคอมพิวเตอร์ ระบุชื่อยาที่
แพ้ อาการที่เกิดขึ้น ที่สำ�คัญควรระบุชื่อยากัน
ชักอื่นๆ ที่เป็น aromatic AEDs ไว้ด้วย เพื่อให้
บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยหลีกเลี่ยงการ
ใช้ยากลุ่มดังกล่าว  ให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วย และผู้ดูแล
ผู้ป่วยเกี่ยวกับ ชื่อยาที่ผู้ป่วยแพ้ กลุ่มยาที่ต้อง
หลีกเลี่ยง แนะนำ�พกบัตรแพ้ยาเพื่อแจ้งให้แพทย์
และเภสัชกรทราบทุกครั้ง เรียกการป้องกัน AHS
ในลักษณะนี้ว่า “Secondary Prevention” เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงในการแพ้ยาซํ้า
3. อาการข้ า งเคี ย งต่ อ ทารกในครรภ์
(Teratogenicity) 14
ผลของยากันชักต่อทารกในครรภ์
ในหญิงมีครรภ์ซึ่งได้รับยากันชักอย่างต่อ
เนื่อง โรคลมชักที่เป็นอยู่และยากันชักที่ใช้อยู่จะมี
ผลต่อทารกในครรภ์หลายประการ  คือ
1. การคงชีพ (viability)  
พบว่ า อั ต ราการตายจะเป็ น 2 เท่ า ของ

ประชากรทั่วไป   อัตราการเสียชีวิตในช่วงขวบปี
แรกมักจะสูงกว่า
2. นํ้าหนักตัวแรกเกิดมักจะตํ่ากว่าเกณฑ์
ร้อยละ 10 ของทารกจะมีนาํ้ หนักตัวน้อยกว่า 2,500
กรัม นอกจากนี้ร้อยละ 4-10 จะเกิดก่อนกำ�หนด
3. ปัญหาแทรกซ้อนระหว่างคลอดและภาย
หลังคลอด จะสูงกว่าในเด็กทั่วไป เช่น
ก. เกิดภาวะการขาด Vitamin K-dependent clotting factor เช่น factor II, VII, IX
และ X เนื่องมาจากการที่ยากันชักกระตุ้นเอนไซม์
ที่ใช้ในการทำ�ลาย vitamin K มากขึ้น จึงมีภาวะ
เลือดออกง่ายในทารก
ข. ในกรณีมารดาได้รบั Phenobarbital
จะทำ�ให้ทารกมีโอกาสเกิดอาการผิดปกติจากภาวะ
withdrawal ได้ โดยที่อาการแสดงจะปรากฏภาย
หลังคลอดโดยเฉลี่ย 7 วัน ทารกจะมีอาการสั่น
(tremor) กระวนกระวาย นอนหลับไม่สนิทหรือมี
ปัญหาสำ�รอกนม อาการเหล่านี้จะปรากฏชัดและ
เป็นมากขึ้นใน 2 - 6 สัปดาห์
4. ความผิ ด ปกติ ข องอวั ย วะต่ า ง ๆ แต่
กำ�เนิด (congenital malformation) โดยทั่วไป
อัตราการเกิดความผิดปกติแต่กำ�เนิดในประชากร
ทั่วไป จะอยู่ระหว่างร้อยละ 2-3 แต่ในทารกที่
เกิดจากมารดาซึ่งเป็นโรคลมชักและใช้ยากันชัก
ระหว่างตั้งครรภ์จะมีอัตราสูงถึงร้อยละ 11.5 ได้
โดยเฉลี่ยจากการศึกษาหลายๆแห่งพบอัตราการ
เสี่ยงที่จะมีความผิดปกติอยู่ระหว่างร้อยละ 4-6
ซึ่งมากกว่าในประชากรทั่วไปถึง 2-3 เท่า มารดาที่
ใช้ยากันชักหลายชนิดมีโอกาสเสี่ยงสูงกว่ามารดา
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ที่ใช้ยากันชักชนิดเดียว โดยความผิดปกติที่พบ
บ่อยที่สุด  ได้แก่ ความผิดปกติของช่องปากและ
ใบหน้า  คือ orofacial cleft รองลงมาคือโรคหัวใจ  
เช่น  VSD, AV-canal  เป็นต้น ความผิดปกติเหล่า
นี้เกิดได้จากยากันชักทุกชนิด แต่ความผิดปกติ
ที่ก่อให้เกิดปัญหาทางระบบประสาทรุนแรงที่สุด
คือ  ความผิดปกติของ neural tube ในมารดาที่
ใช้ยา sodium valproate หรือ carbamazepine  
ในมารดาที่ใช้  sodium valproate  พบอัตราการ
เกิดความผิดปกติของไขสันหลังร้อยละ 1-5 ซึ่งสูง
กว่าทีพ่ บจากยาอืน่ ๆ ถึง 20 เท่า ส่วน carbamazepine  นัน้ พบได้รอ้ ยละ 0.5 มารดาทีไ่ ด้ขนาดยาสูง
จะมีโอกาสเกิดความผิดปกติสูงขึ้น
นอกจากความผิ ด ปกติ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น  
พบว่ายากันชักแต่ละชนิดสามารถก่อให้เกิดกลุ่ม
อาการความผิดปกติแต่กำ�เนิดได้หลายกลุ่ม  เช่น
fetal hydantoin syndrome (FHS)  พบความ
ผิดปกติร้อยละ 11 ของทารกในครรภ์ ซึ่งมารดา
ได้รับ phenytoin
Fetal phenobarbital syndrome ในเด็ก
ทารกทีม่ ารดาใช้ phenobarbital  จะพบว่ามีความ
ผิดปกติคล้าย ๆ กับ fetal alcohol syndrome
(FAS)  โดยมีอัตราเสี่ยงร้อยละ 4.2-25 ในกรณีที่
ใช้ยาเป็น monotherapy  
ทารกที่ ม ารดาใช้ sodium valproate  
นอกจากจะมีอัตราการเสี่ยงต่อภาวะความผิดปกติ
ของไขสันหลังมากกว่าการใช้ยากันชักอื่น 20 เท่า
แล้ว ยังอาจจะมีความผิดปกติในลักษณะอืน่ อีกด้วย
Carbamazepine syndrome  พบทารกมี
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ลักษณะผิดปกติประมาณร้อยละ 19 ของผู้ที่ใช้ยา
carbamazepine  ซึ่งรวม  monotherapy  และ
polytherapy  นอกจากนี้จะมีพัฒนาการช้าซึ่งพบ
ได้ถงึ ร้อยละ 20 ของเด็กทารกทีม่ ารดาใช้ยาชนิดนี้
แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการตั้งครรภ์
หรือเมื่อมีการตั้งครรภ์ในผู้ป่วยที่มีอาการชัก
หญิงวัยเจริญพันธุท์ มี่ อี าการชักควรวางแผน
การตั้ ง ครรภ์ ล่ ว งหน้ า แนะนำ � ให้ ตั้ ง ครรภ์ เ มื่ อ
ควบคุมอาการชักได้แล้ว  แนวการปฏิบตั ใิ นการเต
รียมการหรือเมื่อตั้งครรภ์แล้ว  มีดังนี้
1. พิจารณาความจำ�เป็นในการใช้ยากันชัก
2. ในผู้ที่กินยาอยู่เป็นประจำ�พิจารณาว่า
สามารถหยุดยาได้หรือไม่ โดยพิจารณาจากโอกาส
ที่จะชักซํ้าถ้าหยุดยาและโอกาสที่จะเกิดชักชนิด
กระตุกทั้งตัวหรือชนิดต่อเนื่องในผู้ที่ไม่ควรหยุด
ยาแต่ได้ทำ�การหยุดยาไป  พบอุบัติการณ์ชักซํ้าสูง
ถึงร้อยละ 50
3. ถ้าจำ�เป็นต้องใช้ยาต่อไป  ถ้ายาที่ใช้อยู่
นั้นเป็น sodium valproate  ควรพิจารณาเปลี่ยน
เป็นยาชนิดอื่น  เพราะมีโอกาสสูงที่ยาชนิดนี้ทำ�ให้
เกิดความพิการแต่กำ�เนิด  โดยต้องพยายามหายา
ที่เหมาะสมที่สุด  ให้คุมอาการชักได้ดีที่สุดโดยใช้
ยาขนาดตํา่ ทีส่ ดุ และพยายามใช้ยาชนิดเดียว แต่ถา้
เกิดตัง้ ครรภ์แล้ว  ไม่จ�ำ เป็นต้องเปลีย่ นชนิดของยา  
แต่พยายามใช้ขนาดยาทีต่ าํ่ ทีส่ ดุ ทีจ่ ะควบคุมอาการ
ชักได้
4. ในผู้ที่ใช้ยาเหมาะสมแล้ว    พยายาม
เปลี่ยนแปลงยาให้น้อยที่สุด  โดยตรวจระดับของ
ยากันชักทุกเดือนในระหว่างตั้งครรภ์ถ้าเป็นไปได้  
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และถ้าเกิดชักขึ้นอีกควรพยายามปรับยาเพิ่มอีก
เล็กน้อยโดยไม่ให้ยาเกินขนาด
5. เน้นถึงความจำ�เป็นที่ต้องให้ผู้ป่วยกิน
ยาอย่างสมํา่ เสมอและให้ยาอยูใ่ นระดับทีค่ มุ ชักได้  
เพื่อป้องกันการชักต่อเนื่อง
6. ให้  folic acid  อย่างน้อย  5 มิลลิกรัม
ต่อวัน  ควบคู่ไปกับยากันชัก การให้ folic acid  
อาจลดความพิการในทารกในครรภ์ซึ่งเกิดจากยา
กันชักได้  จึงควรให้ folic acid  แก่หญิงวัยเจริญ
พันธุ์ซึ่งมีโอกาสตั้งครรภ์ที่กินยากันชักอยู่ทุกราย  
เพราะกว่าจะทราบว่าตัง้ ครรภ์มักจะเกิน 8 สัปดาห์  
ซึ่งอวัยวะต่าง ๆ ได้พัฒนาไปแล้วอาจจะสายเกิน
กว่าที่จะป้องกันความผิดปกติ
7. ตรวจคั ด กรองหาความผิ ด ปกติ ข อง
neural tube ของทารกในครรภ์ โดยการตรวจหา
serum alpha fetoprotein ในหญิงตั้งครรภ์จะ

สูงในรายที่มีความผิดปกติ ร่วมกับการทำ�  ultrasound หรือการทำ� MRI
8. ให้กิน Vitamin K 10 มิลลิกรัมต่อวัน  
นาน  10-14 วันก่อนคลอดในมารดาที่ได้รับ phenytoin หรือ phenobarbital เมื่อทารกคลอดให้
vitamin K1  1  มิลิลิกรัมแก่ทารกแรกเกิด
9. หลังคลอดต้องติดตามระดับของยากัน
ชักอย่างใกล้ชดิ อาจต้องลดระดับยาลง  โดยเฉพาะ
ในช่วง 2-3 สัปดาห์แรกหลังคลอด
10. หลังคลอด ผูป้ ว่ ยสามารถให้นมบุตรได้
ตามปกติ   แต่เนื่องจากยากันชักส่วนใหญ่ออกมา
กับนํ้านมได้   จึงต้องสังเกตอาการข้างเคียงจากยา
กันชักในทารกด้วย
อาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยาทีพ่ บบ่อย
และที่พบน้อยแต่รุนแรงของยากันชักมาตรฐาน
และยากันชักรุ่นใหม่ แสดงในตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยากันชัก14,15
ชื่อยา
ยากันชักมาตรฐาน
Carbamazepine

Clonazepam

อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
ที่พบบ่อย
คลื่นไส้ ซึม เดินเซ เห็นภาพซ้อน

ง่วงนอน (>10%), มึนหัว (1-10%),
เดินเซ (1-10%), พฤติกรรมเปลีย่ นแปลง
นํ้าลายและเสมหะมาก

อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
ที่พบน้อยแต่รุนแรง
ผื่น Stevens-Johnson syndrome
SIADH aplastic anemia
ตับอักเสบ เม็ดเลือดขาวตํ่า
กดการหายใจ (ถ้าใช้ยาฉีด)
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Phenobarbital

เด็ ก -ซุ ก ซนไม่ อ ยู่ สุ ข ( paradoxical
effect)
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง ก้าวร้าว
ผู้ใหญ่-ง่วงซึม อ่อนเพลีย เครียด
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง
Phenytoin
เหงือกบวม (Gingival hyperplasia
50%)
กล้ามเนื้อตากระตุก (nystagmus)
เดินเซ (ataxia) ซึม ง่วงนอน ตาพร่า
เห็ น ภาพซ้ อ น หน้ า หยาบ ขนดก สิ ว
เพิ่มขึ้น
Sodium Valproate มือสั่น( tremor19-57%) นํ้าหนักเพิ่ม
คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง  ผมร่วง  
ยากันชักรุ่นใหม่

ผื่น Stevens-Johnson syndrome
serum sickness

Gabapentin

นอนหลับมาก

Lamotrigine

ซึม อ่อนเพลีย เวียนศีรษะ. คลื่นไส้
นํ้าหนักเพิ่มขึ้น
ผื่น ง่วงนอน

Levetiracetam

ซึม มึนงง

มักไม่ค่อยมี

Oxcarbazepine
Topiramate

มึนงง ง่วงซึม เดินเซ
Hyponatremia
นํ้าหนักลด มึนงง เดินเซ ความคิดเชื่อง นิ่วในไต ต้อหิน เหงือ่ ออกน้อย
ช้าความผิดปกตทางการพูด
มึนงง, ง่วงซึม
ความผิดปกติทางลานสายตา

Vigabatrin

2. ปัญหาความไม่รว่ มมือในการใช้ยาของ
ผู้ป่วย (Non adherence)
จากการศึกษาของสุณี เลิศสินอุดมและคณะ
ปัญหาความไม่รว่ มมือในการใช้ยาทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมด
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ผื่น Stevens-Johnson syndrome
ตับอักเสบ  Choreoathetosis
megaloblastic anemia

ตับอักเสบ  ตับอ่อนอักเสบ

Stevens-Johnson syndrome

120 ครั้ง สามารถจำ�แนกเป็นกลุ่มตามลักษณะ
ปัญหาที่พบ พบว่าลักษณะปัญหาที่พบมากที่สุด
คือ ผู้ป่วยขาดยา 107 ครั้ง (ร้อยละ 89.17) ผู้ป่วย
ใช้ยาน้อยกว่าที่แพทย์สั่ง 8 ครั้ง (ร้อยละ 6.67)
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และผูป้ ว่ ยใช้ยามากกว่าทีแ่ พทย์สงั่ 5 ครัง้ (ร้อยละ
4.17) วิธีการจัดการปัญหาของเภสัชกร คืออธิบาย
ให้ผู้ป่วยเห็นความสำ�คัญของการกินยาอย่างต่อ
เนือ่ งตามทีแ่ พทย์สงั่ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของการ
รักษารองลงมาคือปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการใช้
ยาของผู้ป่วยให้สอดคล้องกับชีวิตประจำ�วันหรือ
เสนอแนะแนวทางการป้องกันการลืมกินยา เช่น
แนะนำ�ให้ทำ�ปฏิทินการกินยา ให้คำ�แนะนำ�วิธีการ
จัดการเมื่อลืมกินยา นอกจากนี้ยังให้คำ�แนะนำ�
อื่นๆเช่น แนะนำ�วิธีการกินยาที่ถูกต้อง แนะนำ�ให้
เก็บยาให้เป็นที่ เป็นต้น ผลของการจัดการปัญหา
ความไม่ร่วมมือในการใช้ยาพบว่า เภสัชกรจัดการ
กับปัญหาทั้งหมดโดยให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�แก่ผู้
ป่วย พบว่าสามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้ยานี้ได้ 58 ครั้ง (ร้อยละ 48.33) ปัญหายังคงอยู่
26 ครั้ง (ร้อยละ 21.7) ประเมินไม่ได้เนื่องจากยัง
ไม่ถงึ นัดของผูป้ ว่ ย 30 ครัง้ (ร้อยละ 25) และผูป้ ว่ ย
ไม่มาตามนัด 6 ครั้ง (ร้อยละ 5)4
ในการแก้ปัญหาเรื่องความไม่ร่วมมือใน
การใช้ยาของผู้ป่วย บุคคลากรทางการแพทย์ควร
ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของความไม่ร่วมมือในการ
ใช้ยาดังกล่าวก่อน จากนัน้ จึงแก้ปญ
ั หาตามสาเหตุ
ของผู้ป่วยแต่ละราย จากการศึกษาถึงสาเหตุที่ผู้
ป่วยโรคลมชักไม่ร่วมมือในการใช้ยาของสุณี เลิศ
สินอุดม และคณะ พบว่ามีสาเหตุหลักๆ 5 สาเหตุ
คือ สาเหตุจากตัวผู้ป่วยได้แก่ การลืม สาเหตุจาก
โรคได้แก่ การรับรูเ้ กีย่ วกับอาการของโรคทีเ่ ป็นอยู่
สาเหตุจากยาได้แก่ผลข้างเคียงทีเ่ กิดจากยา สาเหตุ
จากผู้ดูแลได้แก่ การขาดการดูแลเอาใจใส่จาก

ครอบครัวและสาเหตุอื่นๆได้แก่ความไม่สะดวก
ในการเดินทาง ปัญหาทางเศรษฐานะ เป็นต้น16
แนวทางปฏิบัติในการเพิ่มความร่วมมือใน
การใช้ยาของผู้ป่วย16 มีดังนี้
- แนะนำ � แนวทางการป้ อ งกั น การลื ม รั บ
ประทานยา อาทิเช่น ให้เก็บยาในตำ�แหน่งทีส่ ามารถ
เห็นได้ในเวลาทีผ่ ปู้ ว่ ยจะต้องรับประทานยาโดยให้
สอดคล้องกับชีวิตประจำ�วันของผู้ป่วยแต่ละราย
แนะนำ�วิธีการเตือนให้รับประทานยา เช่นตั้งปลุก
เตือนโดยใช้โทรศัพท์มอื ถือของผูป้ ว่ ย หรือแนะนำ�
การปฏิบัติที่ถูกต้องหากมีการลืมรับประทานยาว่า
สามารถรับประทานยาได้เมื่อไรหรือสามารถรวบ
ขนาดยาได้หรือไม่โดยพิจารณาจากคุณสมบัตทิ าง
เภสัชจลนศาสตร์และลักษณะการออกฤทธิข์ องยา
แต่ละตัว
- เมื่อผู้ป่วยอาการดีขึ้นหรือแย่ลง บุคคล
ากรทางการแพทย์ควรเน้นยํ้าถึงความร่วมมือใน
การใช้ยาแก่ผู้ป่วยเนื่องจากผู้ป่วยจะมีแนวโน้มที่
จะใช้ยาลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้
- บุคคลากรทางการแพทย์ควรให้ค�ำ แนะนำ�
เกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาให้ผู้
ป่วยมีความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง ไม่วติ กกังวลจนเกินไป
รวมทั้งแนะนำ�วิธีป้องกันหรือการปฏิบัติตัวที่ช่วย
ลดความเสี่ยงของอาการไม่พึงประสงค์ดังกล่าว
แต่ถ้าอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงควรแนะนำ�ให้
ผู้ป่วยรีบกลับมาพบแพทย์
- บุ ค คลากรทางการแพทย์ ค วรให้ ค วาม
สำ�คัญกับผูด้ แู ลผูป้ ว่ ย กล่าวคือควรแนะนำ�และให้
ความรูเ้ กีย่ วกับโรคและการรักษา เพือ่ ให้เกิดความ
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เข้าใจและเห็นความสำ�คัญ อันจะนำ�ไปสูค่ วามร่วม
มือในการรักษาต่อไป
- สำ�หรับผู้ป่วยที่บ้านอยู่ไกลและมีปัญหา
ในการเดินทางหรือปัญหาทางเศรษฐานะ อาจช่วย
ลดค่าใช้จ่ายโดยนัดผู้ป่วยให้ห่างขึ้นหรือให้รับยา
ใกล้บ้าน หากโรงพยาบาลใกล้บ้านไม่มีปัญหาใน
เรื่องของความพร้อมของยาที่ผู้ป่วยใช้ แต่ต้องมี
การชี้แจงให้ผู้ป่วยเข้าใจในแนวทางการรักษาและ
เห็นความสำ�คัญของความร่วมมือในการใช้ยา
3. ปัญหาการเกิดอันตรกิริยาจากการใช้
ยากันชักร่วมกันและระหว่างยากันชักกับยาอื่น
(Drug interaction)14
การใช้ยากันชักร่วมกันจะก่อให้เกิดอันตร
กิริยาระหว่างยาขึ้น เช่นเดียวกับการรับประทาน
ยากั น ชั ก ร่ ว มกั บ ยาอื่ น ดั ง นั้ น การใช้ ย ากั น ชั ก
ร่วมกันหรือการรับประทานยากันชักร่วมกับยา
อื่นๆ จึงต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง อาจจำ�เป็นต้อง
ติดตามระดับยาในเลือด ดูอาการทางคลินกิ ทัง้ ด้าน
ประสิทธิผลและความปลอดภัย ดังนั้น ถ้าผู้ป่วย
โรคลมชัก มีอาการเจ็บป่วยต้องนำ�ยาทีร่ บั ประทาน
อยู่มาให้แพทย์ที่รักษาดูด้วยทุกครั้งว่าตนเองรับ
ประทานยาอะไรอยู่เพื่อที่แพทย์จะได้พิจารณาว่า
ยาทีจ่ ะสัง่ ให้นนั้ มีอนั ตรกิรยิ าต่อกันหรือไม่ อย่างไร
และผู้ป่วยโรคลมชักไม่ควรที่จะซื้อยารับประทาน
เอง หรือควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อน ในที่
นีจ้ ะขอกล่าวรายละเอียดเฉพาะยากันชักมาตรฐาน
เท่านั้น
1. Carbamazepine
ผลของ carbamazepine ต่อยาอื่น
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Carbanazepine มี ผ ลเหนี่ ย วนำ � การ
metabolism ของยาที่ถูก metabolism ผ่าน
ทางเอนไซม์ CYP 2C, CYP 3A และ Uridine
diphosphate glucuronosyl transferase(UGT)
นอกจากนี้ยังมีผลเหนี่ยวนำ�การ metabolism
ของตัวมันเอง (autoinducer) โดยการเหนี่ยว
นำ�เอนไซม์ CYP 3A4 ซึ่งจะเริ่มเมื่อประมาณ 1
สัปดาห์หลังเริ่มใช้ยาทำ�ให้ในช่วงนี้การกำ�จัดของ
carbamazepine เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า การเหนี่ยว
นำ�นี้จะเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์เมื่อประมาณสัปดาห์ที่
3 ของการใช้ยา และฤทธิ์ในการเหนี่ยวนำ�เอนไซม์
จะหมดไปโดยสมบูรณ์เมือ่ หยุดยาไปแล้วประมาณ
3 สัปดาห์ carbamazepine สามารถจับกับโปรตีน
ในกระแสเลือดได้ปานกลาง (ร้อยละ 75) ดังนั้น
ปฏิกิริยาระหว่างยาที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากการแย่ง
จับโปรตีนกันได้แต่ไม่มีนัยสำ�คัญทางสถิติ
ผลของยาอื่นต่อ carbamazepine
Carbamazepine เกือบทั้งหมดต้องผ่าน
การ metabolism มีเพียงส่วนน้อย (น้อยกว่าร้อย
ละ1) ทีข่ บั ออกทางปัสสาวะในรูปทีไ่ ม่เปลีย่ นแปลง
ในการศึกษาในหลอดทดลอง เอนไซม์หลักในการ
metabolism ของ carbamazepine คือ CYP
3A4 รองลงมาคือ CYP 1A2 และ CYP 2C8 ได้
สาร metabolite คือ carbamazepine 10, 11epoxide ซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์และทำ�ให้เกิดพิษต่อ
ระบบประสาทได้ การได้รับ fluoxetine ร่วมกับ
carbamazepine จะเกิดการยับยั้งการ metabolism ของ carbamazepine แต่ไม่ได้ยับยั้งการ
สร้าง  carbamazepine 10, 11- epoxide ผ่านทาง
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CYP 3A4 ดังนั้น ระดับของทั้ง carbamazepine
และ carbamazepine 10, 11- epoxide ในเลือด
จะเพิ่มขึ้นทำ�ให้เกิดพิษได้
Sodium valproate สามารถยับยั้ง epoxide hydrolase มีผลให้ระดับ carbamazepine
10, 11- epoxide ในเลือดเพิ่มขึ้นในขณะที่ระดับ
carbamazepine ในเลือดอาจเพิ่มขึ้นหรือไม่ก็ได้
ทำ�เกิดพิษจาก carbamazepine ได้
ยาปฏิ ชี ว นะในกลุ่ ม macrolide (เช่ น
erythromycin, clarithromycin), ยาในกลุ่ม
calcium channel blockers (เช่น verapamil,
diltiazem), propoxyphene, danazol, nicotinamide  สามารถยับยั้ง CYP 3A4 ได้ มีผลให้
ระดับ carbamazepine ในเลือดเพิ่มขึ้น
2. Phenobarbital
ผลของ phenobarbital ต่อยาอื่น
Phenobarbital มีผลเหนี่ยวนำ�การ metabolism ของยาที่ถูก metabolism ผ่านทาง
เอนไซม์ CYP 2C, CYP 3A และ UGT โดยการ
เหนี่ยวนำ�เอนไซม์ของ phenobarbital จะเกิดขึ้น
หลังจากเริม่ ใช้ยาไปประมาณ 1 สัปดาห์ และเหนีย่ ว
นำ�อย่างสมบูรณ์ใน 2 – 3 สัปดาห์หลังเริม่ ใช้ยา ส่วน
ฤทธิ์ในการเหนี่ยวนำ�เอนไซม์จะหมดไปเมื่อหยุด
ยาได้ประมาณ 2 – 3 สัปดาห์ เมือ่ เกิดการเหนีย่ วนำ�
เอนไซม์จะมีผลให้ลดระดับยาในเลือดทีเ่ ป็นสารตัง้
ต้นในการ metabolism โดยเอนไซม์เหล่านี้
ผลของยาอื่นต่อ phenobatbital
Phenobarbital มีการกำ�จัดผ่านทางไต
ในรูปที่ไม่เปลี่ยนแปลงและทาง metabolism

ผ่านตับได้เป็น parahydroxyphenobarbitone
(PbOH) และ phenobarbitone N – glucoside
โดยเอนไซม์ CYP 2C9 CYP 2C19 และ CYP
2E1 จากการที่ phenobarbital สามารถถูกกำ�จัด
ได้หลายทาง ร่วมกับมีการจับกับโปรตีนในกระแส
เลือดที่ตํ่า (ร้อยละ 50) ทำ�ให้ยาอื่นไม่มีผลต่อ
phenobarbital มีเพียง sodium valproate ที่มี
ผลทางคลินิกอย่างมีนัยสำ�คัญต่อระดับของ phenobarbital ในเลือดเนือ่ งจาก sodium valproate
มีผลในการยับยั้งเอนไซม์ได้หลายชนิด
3. Phenytoin
ผลของ phenytoin ต่อยาอื่น
Phenytoin มีผลเพิ่มการ metabolism
ของยาที่ ผ่านทางเอนไซม์ Cytochrome (CYP)
2C, CYP 3A และ UGT โดยการเหนีย่ วนำ�เอนไซม์
ของ phenytoin จะเกิดขึน้ สูงสุดหลังเริม่ ใช้ยาเป็น
เวลาประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ และฤทธิใ์ นการเหนีย่ ว
นำ�จะหมดไปเมื่อหยุดยาไปแล้ว 1 – 2 สัปดาห์ ผู้
ป่วยที่ได้รับยาคุมกำ�เนิดชนิดรับประทานร่วมกับ
phenytoin ซึ่งจะทำ�ให้การคุมกำ�เนิดไม่ได้ผลอัน
เนื่องมาจาก phenytoin มีผลเหนี่ยวนำ�เอนไซม์  
CYP 3A4 ที่ใช้ในการ metabolism ของยาคุม
กำ�เนิด ทำ�ให้เกิดการตั้งครรภ์หรือมีเลือดออก
กะปริ บ กะปรอยได้ ดั ง นั้ น ควรแนะนำ � การคุ ม
กำ�เนิดวิธีอื่นแก่ผู้ป่วยด้วย
นอกจากการเหนี่ยวนำ�การ metabolism
ของยาแล้ว ยังอาจทำ�ให้เกิดการแย่งกันในการ
metabolism ของ phenytoin กับยาอื่นๆที่ผ่าน
การ metabolism โดยอาศัยเอนไซม์เดียวกันกับ
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phenytoin เช่น phenobabital ที่ต่างก็เป็นสาร
ตั้งต้นของ CYP 2C9
ในผู้ป่วยที่ได้รับ warfarin ควรระมัดระวัง
ในการให้ phenytoin เนื่องจากมีการรายงานว่า
พบภาวะ hypoprothrombinemia หลังได้รับ
phenytoin ซึ่งอาจเกิดจาก 2 กลไก คือ phenytoin แย่ง warfarin ในการจับกับโปรตีนใน
กระแสเลือดทำ�ให้มี warfarin อิสระเพิม่ ขึน้ จึงเพิม่
ฤทธิข์ อง warfarin หรืออาจเกิดจากการยับยัง้ การ
metabolism แบบแข่งขัน เนื่องจากทั้ง warfarin
และ phenytoin ต่างก็เป็นสารตั้งต้นของเอนไซม์
CYP 2C9 เช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ยา Phenytoin ยังการจับกับ
โปรตีนในเลือดที่สูง (ร้อยละ 95) ดังนั้นการใช้ Ph
enytoinร่วมกับยาอื่นที่มีคุณสมบัติในการจับกับ
โปรตีนได้ดีเช่นเดียวกัน อาจมีการไล่ที่หรือแทนที่
กัน ทำ�ให้ยาตัวใดตัวหนึ่งมีระดับยาในรูปอิสระสูง
ผลของยาอื่นต่อ phenytoin
Phenytoin เป็นสารตัง้ ต้นของเอนไซม์ CYP
2C9 และ CYP 2C19 โดยผ่าน CYP 2C9 เป็นหลัก
ซึ่งยาที่มีผลยับยั้ง CYP 2C9 เช่น amiodarone,
fluconazole, miconazole, ketoconazole, propoxyphene, sodium valproate และยาที่มีผล
ยับยั้ง CYP 2C19 เช่น felbamate, omeprazole,
cimetidine, fluoxetine และ ticlopidine จะมี
ผลลดการ metabolism ของ phenytoin ทำ�ให้
ระดับ phenytoin ในเลือดเพิ่มขึ้น
เมื่อมีการใช้ phenytoin ร่วมกับ carbamazepine จะทำ�ให้ระดับยาทั้ง 2 ชนิดในเลือด
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เพิ่มขึ้นแต่ยังไม่ทราบกลไกที่แน่ชัด ส่วนผลของ
sodium valproate นั้นเกิดจากการแย่งที่ในการ
จับกับโปรตีนและการยับยั้งเอนไซม์ ซึ่งอาจมีผล
ทำ�ให้ความเข้มข้นของ phenytoin ทั้งหมดเพิ่ม
ขึ้น ลดลง หรืออาจไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนความเข้ม
ข้นของ phenytoin ในรูปอิสระมักเพิ่มขึ้น ดังนั้น
จึงควรทำ�การตรวจวัด phenytoin ในรูปอิสระเมือ่
มีการใช้ร่วมกับ sodium valproate แต่หากไม่
สามารถทำ�ได้อาจคำ�นวณหา phenytoin อิสระได้
Sodium Valproate
ผลของ Sodium Valproate ต่อยาอื่น
Sodium valproate สามารถยับยัง้ เอนไซม์
ได้ ห ลายชนิ ด รวมถึ ง CYP 2C9, UGT และ
epoxide hydrolase ด้ ว ยจึ ง สามารถยั บ ยั้ ง
การ metabolism ของยาที่เป็นสารตั้งต้นของ
เอนไซม์ CYP 2C9 เช่น phenobarbitone และ
phenytoin ได้ แต่ไม่มีผลยับยั้ง CYP 3A จึง
ไม่มีผลต่อ cyclosporin และ ยาคุมกำ�เนิดชนิด
รับประทาน นอกจากนี้ sodium valproate ยัง
สามารถยับยั้ง glucuronide conjugation ของ
lamotrigine, lorazepam และ zidovudine
ได้อีกด้วย เนื่องจาก sodium valproate มีการ
จับกับโปรตีนในกระแสเลือดสูงจึงสามารถแย่งที่
กับยาที่มีการจับกับโปรตีนในกระแสเลือดสูงเช่น
กันได้ เช่น phenytoin, carbamazepine และ
diazepam
ผลของยาอื่นต่อ Sodium Valproate
ส่ ว นใหญ่ Sodium valproate จะเกิ ด
การ metabolism โดยตับมีเพียงส่วนน้อย (น้อย
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กว่าร้อยละ 5) ที่ขับออกทางปัสสาวะในรูปที่ไม่
เปลี่ยนแปลง และมักเกิดการ metabolism โดย
UGT – catalyzed glucuronide conjugation
และ b - oxidation ผ่านทางเอนไซม์โดยเป็นสาร
ตั้งต้นของ CYP 2C9 และ CYP 2C19 ดังนั้น ยาที่
มีผลเหนีย่ วนำ� CYP2- และ UGT จะมีผลลดระดับ
sodium valproate ในเลือด เช่น felbamate ที่มี
ผลในการยับยั้งกระบวนการ b - oxidation
จะเห็นว่ายากันชักเป็นยาที่มีอันตรกิริยา
กับยาอื่นและยากันชักด้วยกันเองค่อนข้างมาก
สามารถสรุปอันตรกิริยาระหว่างยาของยากันชัก
กลุ่มมาตรฐานได้ดังตารางที่ 2 ดังนั้นบุคคลากร
ทางการแพทย์จงึ ควรมีแนวทางปฏิบตั เิ พือ่ เฝ้าระวัง
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาในเรื่องนี้ ดังนี้

- กรณีใช้ยากันชักร่วมกัน ให้ดอู าการทาง
คลินกิ ทัง้ ด้านประสิทธิผลในการควบคุมอาการชัก
และความปลอดภัยในการใช้ยาว่าเกิดอาการพิษ
จากยาหรือไม่ หากจำ�เป็นควรเจาะวัดระดับยากัน
ชักในเลือดเพื่อปรับขนาดการใช้ยาแต่ละชนิดให้
เหมาะสม
- กรณีใช้ยากันชักร่วมกับยาอืน่ ทีม่ อี นั ตร
กิริยาระหว่างยา ให้ติดตามผลของอันตรกิริยาดัง
กล่าวและอาจติดตามระดับยากันชักในเลือดและ
ปรับตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากอาการ
ทางคลินิกเป็นหลัก

ตารางที่ 2 อันตรกิริยาระหว่างยาของยากันชักกลุ่มมาตรฐาน14
ชื่อยา

Substrates

Carbamaze- 3A4(หลัก),
pine
2C8, 1A2

Phenobar- 2C19, 2C9
bital
2E1

enzyme
enzyme
Inhibitors Inducers
3A4,5,7
2C19, 2C9

-

3A4,5,7
2C19, 2C9

ยาทีเพิ่มระดับ
ยาทีลดระดับ
ยากันชัก
ยากันชัก
sodium valproate,
phenobarbital,
clarithromycin,  
felbamate
erythromycin, verapamil,
diltiazem,  fluoxetine
sodium valproate
chlorpromazine,
prochloperzine,
thioridazine
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Phenytoin

2C9(หลัก),
2C19

-

3A4,5,7
2C19, 2C9

amiodarone, fluconazole,
ketoconazole,
sodium valproate,
omeprazole, cimetidine,
fluoxetine, warfarin

Sodium
valproate

2C19, 2C9

2C9

-

fluoxetine

4. ปัญหาการไม่ได้รับยาตามที่แพทย์สั่ง
จ่าย (Failure to receive medication)  
ปัญหาการไม่ได้รับยาตามที่แพทย์สั่งจ่าย
มีความหมายครอบคลุมถึงการที่ผู้ป่วยได้รับยา
ไม่ครบตามที่แพทย์สั่งจ่ายโดยมีสาเหตุมาจาก
เศรษฐานะของผูป้ ว่ ย สิทธิทางการรักษาของผูป้ ว่ ย
ทำ�ให้เกิดข้อจำ�กัดของการได้รบั ยา การได้รบั ยาไม่
ตรงตามที่แพทย์สั่งจ่ายกล่าวคือได้ยาคนละตัวยา
เนื่องจากโรงพยาบาลไม่มียาดังกล่าวทำ�ให้แพทย์
ต้องเปลี่ยนยาหรือได้รับยาคนละชื่อการค้ากัน ซึ่ง
ปัญหาดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นไปในลักษณะใดก็ตาม
ล้วนแล้วแต่ส่งผลให้ผู้ป่วยไม่สามารถควบคุม
อาการชักได้ หรือเกิดอาการชักเกิดขึ้นจากที่เคย
ควบคุมอาการชักได้  
จากการสำ � รวจความพร้ อ มของการให้
บริ ก ารผู้ ป่ ว ยโรคลมชั ก ในภาคอี ส านของโรง
พยาบาลในเขตจังหวัดรับผิดชอบของสำ�นักงาน
หลักประกันสุขภาพเขต 7 ของกลุ่มวิจัยโรคลม
ชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นพบว่า
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folic, diazoxide,
cisplatin, carboplatin,
bleomycin, vinblastine,
methotrexate,
carbamazepine,  
acyclovir, felbamate

โรงพยาบาลชุมชนมียากันชักกลุ่มมาตรฐานไม่
ครอบคลุมทุกโรงพยาบาล นอกจากนี้ยากันชัก
รุ่นใหม่ซึ่งจำ�เป็นต้องใช้กับผู้ป่วยบางรายจะมีอยู่
ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลจังหวัดเพียงบาง
รายการเท่านัน้ 17 ทำ�ให้เมือ่ ผูป้ ว่ ยกลับไปรับยาทีโ่ รง
พยาบาลใกล้บ้าน เกิดปัญหาการไม่ได้รับยาตามที่
แพทย์สงั่ จ่ายตามมา และส่งผลต่อการควบคุมการ
ชักของผู้ป่วย
สำ � หรั บ กรณี ที่ โ รงพยาบาลมี ย าที่ ผู้ ป่ ว ย
ใช้ แต่ เป็ นคนละชื่ อการค้ า พบว่า ผู้ป่ วยโรคลม
ชั ก มี ก ารตอบสนองต่ อ ยากั น ชั ก ที่ แ ตกต่ า งกั น
ประกอบกั บ ยากั น ชั ก ส่ ว นใหญ่ มี ช่ ว งการรั ก ษา
(therapeutic index) ค่อนข้างแคบ บางชนิดมี
เภสัชจลนศาสตร์แบบไม่เป็นเส้นตรง (nonlinear
pharmacokinetics) และมีรูปแบบหลากหลาย
เช่น immediate release, sustained release
เป็นต้น Zachry และคณะรายงานว่าผู้ป่วยโรค
ลมชักทีต่ อ้ งเข้ารับการรักษาจากแผนกห้องฉุกเฉิน
ของโรงพยาบาลในสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ที่เปลี่ยน
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ชนิดยากันชักในรอบ 6 เดือนทีผ่ า่ นมามีความเสีย่ ง
เพิม่ ขึน้ ประมาณ ร้อยละ 81 เมือ่ เทียบกับผูท้ ไี่ ม่ได้
เปลี่ยนชนิดยา (ความเสี่ยงสัมพัทธ์ = 1.81)18 งาน
วิจัยของ Duh และคณะ พบว่าเมื่อศึกษาในผู้ป่วย
โรคลมชักที่ใช้ยากันการชัก topiramate กลุ่มผู้
ป่วยทีใ่ ช้ยาต้นแบบ (original) มีแนวโน้มทีด่ วี า่ ใน
ด้านระยะเวลาการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ที่สั้นกว่า (2.6 วัน เทียบกับ 3.9 วัน)  และมีอาการ
ไม่พึงประสงค์จากยาน้อยกว่า19 เป็นต้น จากการ
ศึกษาของ Andermann F. และคณะ พบว่าอัตรา
การเปลี่ยนจากยา ชื่อสามัญ (generic) เป็นยา
ต้นแบบ (original) ในผูป้ ว่ ยทีเ่ คยได้รบั ยาต้นแบบ
มาก่อน ในผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้ยากลุม่ ต่างๆ พบว่า กลุม่ ทีไ่ ด้
รับยา Sodium valproate อัตราการเปลี่ยนยาก
ลับร้อยละ 20.9 ยา clobazam ร้อยละ 20.6 และ
lamotrigine ร้อยละ 12.9 ซึ่งถือว่าสูงกว่ายาอื่นๆ
ซึง่ อาจเกิดจากธรรมชาติของโรคลมชัก คุณสมบัติ
เฉพาะของยากั น ชั ก และผลกระทบจากการชั ก
ซํ้า20 ดังนั้นการจะใช้ยากันชัก ชื่อสามัญ แทนยา
ต้นแบบ ต้องพิจารณาว่ายาชื่อสามัญมี   ชีวสมมูล
(bioequivalence) กับยาต้นแบบหรือไม่ ประเทศ
ในทวี ป ยุ โ รปและอเมริ ก าได้ กำ� หนดนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการสั่งจ่ายยากันชักชื่อสามัญไว้อย่าง
ชัดเจนตัวอย่างเช่น ในประเทศเยอรมันและอิตาลี่
กำ�หนดว่าไม่ควรเปลีย่ นยาถ้าผูป้ ว่ ยควบคุมอาการ
ชั ก ได้ ประเทศโปแลนด์ กำ � หนดว่ า เภสั ช กรไม่
ควรเปลี่ยนยาถ้าไม่ได้รับการยินยอมจากแพทย์
เป็นต้น20 สำ�หรับในประเทศไทยยังไม่มนี โยบายดัง
กล่าว ดังนัน้ การจะเปลีย่ นยากันชักจากยาต้นแบบ

เป็นยาชื่อสามัญด้วยเหตุผลในเรื่องของราคาเพื่อ
ให้ประเทศประหยัดงบประมาณ บุคคลากรทางการ
แพทย์ทเี่ กีย่ วข้องควรต้องคำ�นึงถึงผลเสียจากการ
ชักที่จะตามมาด้วยไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
การนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล และผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอันจะนำ�มาซึ่งการสูญ
เสียค่าใช้จ่ายที่มากกว่า ดังนั้นแนวทางปฏิบัติเพื่อ
แก้ไขหรือป้องกันปัญหาดังกล่าว มีดังนี้20
- กรณีผู้ป่วยใหม่ ที่เพิ่งเริ่มต้นยากันชักจะ
ใช้ยาชื่อสามัญ หรือยาต้นแบบก็ได้ ขอให้ใช้ยาดัง
กล่าวตัวเดิมอย่างต่อเนื่อง ไม่เปลี่ยนยี่ห้อไป มา
เพื่อเป้าหมายในการควบคุมอาการชัก
- กรณีผู้ป่วยที่ควบคุมอาการชักได้ดีแล้ว
ไม่วา่ จะด้วยยาชือ่ สามัญหรือยาต้นแบบ ให้คงการ
ใช้ยาชนิดนั้นไว้
- กรณี ผู้ป่วยเด็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์
ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติในการทำ�งานของตับหรือ
ไต ไม่ควรเปลี่ยนยี่ห้อยาไป มา เนื่องจากเภสัช
จลนศาสตร์ของผูป้ ว่ ยดังกล่าวแตกต่างจากผูป้ ว่ ย
กลุ่มอื่น อาจส่งผลให้เกิดพิษจากยาหรือควบคุม
อาการชักไม่ได้

บทสรุป

จะเห็นว่าปัญหาการใช้ยากันชักที่พบบ่อย
ในเวชปฏิบัติ เป็นสิ่งที่บุคคลากรทางการแพทย์
สามารถป้องกันและแก้ไขได้ ด้วยการให้ความ
ใส่ใจในการดูแลผู้ป่วย นอกจากนี้การพัฒนาการ
สร้างเครือข่ายการให้บริการรักษาผูป้ ว่ ยโรคลมชัก    
น่าจะเป็นแนวทางที่เหมาะสม เพราะจะสามารถ
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พัฒนาการให้บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีขนึ้ อย่างรวดเร็ว
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมที่ต้องทำ�
ประกอบด้วย การพัฒนาองค์ความรูด้ า้ นการรักษา
โรคลมชัก    การสร้างเครือข่ายการให้บริการและ
การพัฒนาต้นแบบ แนวทางการรักษาที่เหมาะสม
ต่อไป
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