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Stroke in theYoung
อ.นพ.นรงฤทธิ์ เกษมทรัพย

สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

โรคหลอดเลือดสมองเปนโรคที่พบไดบอย
ในผูสูงอายุทําใหเกิดความทุพลภาพและเสียชีวิต
ซึ่งเปนปญหาสําคัญระดับประเทศ มักจะเกิดกับผู
ที่มีปจจัยเสี่ยง เชน ความดันโลหิตสูง, เบาหวาน,
ไขมั น ในเลื อ ดสู ง และการสู บ บุ ห รี่ เป น ต น แต
อยางไรก็ดียังพบไดในผูปวยที่มีอายุนอยที่ไมมี
ปจจัยเสี่ยงดังกลาวได จากขอมูลทางระบาดวิทยา
พบไดรอ ยละ 5 ถึงรอยละ 13 ของผูป ว ยโรคหลอด
เลือดสมองทั้งหมด

นิยาม
โรคเลื อ ดเลื อ ดสมองในคนอายุ น อ ย
(stroke in the young) ไดมกี ารใหคาํ จํากัดวาเกิด
ในคนที่อายุตํ่ากวา 40 ป, 45 ป, 50 ป หรือ 55 ป
ซึ่งมีความแตกตางกันอยูพอสมควรขึ้นกับนิยาม
ในแตละการศึกษา มีหลายการศึกษากําหนดที่
อายุนอยกวา 45 หรือ 50 ป ในที่นี้จะกลาวถึงอายุ
ตั้งแต 15 - 50 ป

ปจจัยเสี่ยง
ปจจัยเสี่ยงที่สําคัญในการเกิดโรคหลอด
เลือดสมองไดแก ความดันโลหิตสูง, เบาหวาน,
ไขมันในเลือดผิดปกติ, ภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ
ชนิด atrial fibrillationและโรคหัวใจและหลอด
เลือด เชน โรคหลอดเลือดหัวใจ, ภาวะหัวใจลมเหลว,
กลามเนื้อหัวใจตาย, โรคของหลอดเลือดสวน
ปลาย (peripheral vascular disease) และการ
ดืม่ แอลกอฮอลเปนปริมาณมาก ซึง่ เปนปจจัยเสีย่ ง
ทีพ่ บมากกวาในผูท มี่ อี ายุมากกวา 45 ป อยางมีนยั
สําคัญเมือ่ เทียบกับผูท มี่ อี ายุนอ ยกวา 45 ป ปจจัย
เสีย่ งทีพ่ บในผูท อี่ ายุนอ ยกวา 45 ป ไดแก มีประวัติ
ปวดศีรษะแบบไมเกรน, ใชยาเม็ดคุมกําเนิด, ใช
สารเสพติด, การตั้งครรภและหลังคลอดบุตร 1
โรคไมเกรน
ภาวะปวดศีรษะไมเกรนที่มีอาการนํา (migraine with aura) พบมีความเสี่ยงตอการเกิด
โรคหลอดเลือดสมองมากวาชนิดที่ไมมีอาการนํา
(migraine without aura) จากการศึกษา metaanalysis พบความเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอด
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เลือดสมองในโรคไมเกรน 1.73 เทา พบมากขึ้น
เปน 9 เทาในผูที่สูบบุหรี่และพบมากขึ้นเปน 7 เทา
ในผูที่ใชยาเม็ดคุมกําเนิด2
การตั้งครรภและหลังคลอดบุตร
โรคหลอดเลือดสมองอุดตันพบในบอยใน
หญิงตัง้ ครรภโดยเฉพาะชวงสามเดือนสุดทายกอน
คลอดและหลังคลอด สาเหตุที่พบไดแก ภาวะลิ่ม
เลือดจากหัวใจหลุดอุดตัน (cardioembolism),
prothrombotic state, carotid dissection และ
ไมทราบสาเหตุ3 ภาวะหลังคลอดบุตรจะเกิดการอุด
ตันของหลอดเลือดไดบอยโดยเฉพาะ 6 สัปดาห
แรกหลังคลอด พบโรคหลอดเลือดสมอง, กลาม
เนื้อหัวใจขาดเลือดและเสนเลือดดําอุดตันไดมาก
ขึ้นถึง 10.8 เทา4
การใชยาเม็ดคุมกําเนิด
มีการศึกษา meta-analysis พบวาการใช
ยาคุมกําเนิดชนิด estrogen ตํ่าเพิ่มความเสี่ยง
ในการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง 2 เทา และถา
สูบบุหรี่รวมดวยจะพบความเสี่ยงเพิ่มขึ้นถึง 2.7
เทา แตความเสี่ยงนี้พบนอยมากประมาณ 4 คน
ตอ 100,000 คน5 สําหรับยาคุมกําเนิดที่มีเฉพาะ
progresterone ไมสัมพันธกับการเกิดโรคหลอด
เลือดสมอง6
การใชสารเสพยติด
การใข ส ารเสพย ติ ด ทํ า ให เ กิ ด โรคหลอด
เลือดสมองได มีสาเหตุจากหลายกลไลการเกิด
ไดแก foreign material embolism หรือ infective
endocarditis พบไดจากฉีดยาเขาทางหลอดเลือด
การใชยาที่ออกฤทธิ์เปน sympathicomimetic
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effect เชน โคเคนและแอมเฟตามีน ทําใหเกิด
ความดันสูงเฉียบพลัน เพิ่มการเกาะกลุมกันของ
เกร็ดเลือด หรือทําใหเกิดภาวะหลอดเลือดอักเสบ
ทําใหเกิดสมองขาดเลือดหรือเลือดออกในเนื้อ
สมองได

สาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือด
สมองในผูปวยอายุนอย
เมือ่ แบงชนิดของโรคหลอดเลือดสมองตาม
TOAST classification7 พบวากลุม ทีเ่ ปน others
detemined etiology, undetermined etiology
และ cardioembolism จะพบมากวากลุม largeartery atherosclerosis และ small-vessel occlusion ซึ่งจะสัมพันธกับ atherosclerosis risk
มากกวา 1, 8
โรคที่เปนสาเหตุจําแนกไดดังนี้
- Arterial dissection ไดแก carotid
หรือ vertebral artery dissection อาจเกิดขึ้น
เองหรือสัมพันธกับการไดรับบาดเจ็บมากอน
- Infections ไดแก HIV, syphilis,
hepatitis C virus, varicella zoster virus,
neurocysticercosis, neurotuberculosis และ
complication of acute bacterial meningitis
- Female hormones related ไดแก oral
contraceptive, pregnancy และ puerperium
- Migraine migraine with aura มี
ความเสี่ยงมากกวา migraine without aura
- Cardiac causes ไดแก arrhythmia,
endocarditis, patent foramen ovale (PFO),
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intraatrial septal defect, cardiomyopathy,
mitral valve prolapse และ mitral annular
calcification
- Premature atherosclerosis
- Vasculitis และ connective tissue disease โรคที่พบบอยไดแก systemic
lupus erythematosus (SLE) และ Takayasu’s
disease สวนโรคอื่นที่พบไดนอย เชน primary
CNS vasculitis, Bechet’s disease, ChurgStrauss, Wegener’s vasculitis, polyarteritis
nodosa และ cryoglobulinaemia เปนตน
- Hematological diseases ไดแก
protein C deficiency, protein S deficiency,
anti-thrombin III deficiency, prothrombin
gene mutation, factor V leiden mutation,
polycythemia vera, essential thrombocytosis และ antiphospholipid syndrome
- Non-inflammatory arteriopathies
ไดแก moyamoya syndrome, fibromuscular
dysplasia, radiation arteriopathy เปนตน
- Metabolic disorder ไดแก CADASIL
( Cerebral Autosomal-Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy ), MELAS ( Mitochondrial
Encephalomyopathy with Lactic acidosis
and Stroke-like episodes ), Fabry’s disease
และ homocystinuria เปนตน

แนวทางการวินิจฉัยโรคหลอดเลือด
สมองในผูปวยอายุนอย
ควรซักประวัติหาปจจัยเสี่ยงที่พบไดบอย
(conventional risk factors) ไดแก ความดัน
โลหิตสูง, โรคเบาหวาน, ไขมันในเลือดผิดปกติ,
การสูบบุหรี่, โรคหัวใจและประวัติโรคหลอดเลือด
สมองในครอบครัว9 ปจจัยเสีย่ งทีพ่ บบอยในผูป ว ย
อายุนอย ไดแก การใชสารเสพยติด, การใชยาเม็ด
คุมกําเนิด, โรคไมเกรน, การตั้งครรภและภาวะ
หลังคลอด ประวัติที่เกี่ยวกับสาเหตุไดแก การได
รับบาดเจ็บบริเวณคอ, ไข, ประวัติโรคหลอดเลือด
ดําอุดตัน, การแทงบุตร ประวัตโิ รคทาง systemic
diseases เชน โรคมะเร็ง, SLE, rheumatoid
arthritis, nephrotic syndrome, primary หรือ
secondary vasculitis, ประวัตไิ ดรบั การฉายรังสี
บริเวณคอหรือศีรษะ เปนตน
การตรวจรางกายเพื่อหาสาเหตุ ไดแก วัด
blood pressure เปรียบเทียบกันสองขางของ
แขนและขา การดู skin lesion เชน malar rash,
oral ulcer, livedo reticularis, Osler’s node,
Janeway lesion, palpable purpura, pruritic
papular eruption (PPE) เปนตน การคลําชีพจร
แขนและขาทั้งสองขางวาเทากันหรือไม สมํ่าเสมอ
หรือไม การฟง vascular bruit เชน carotid
artery, subclavian artery abdominal aorta
เปนตน การตรวจหัวใจวามี murmur หรือ abnormal heart sound
การส ง ตรวจพื้ น ฐานทางห อ งปฏิ บั ติ ก าร
ไดแก complete blood count, fasting blood
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sugar, lipid panel, chest x-ray, electrocardiography (ECG), erythrocyte sedimentation
rate (ESR), c-reactive protein (CRP), VDRL,
anti-HIV, urine cocaine/metamphetamine
ในรายที่สงสัยประวัติการใชยาเสพยติด, การสง
ตรวจพิเศษไดแก
• การตรวจหลอดเลื อ ดสมองและคอ
ไดแก carotid duplex ultrasonography, transcranial doppler ultrasonography (TCD),
computerized tomography angiography
(CTA), magnetic resonance angiography
(MRA) และ digital subtraction angiography
(DSA)
• การตรวจหัวใจ ไดแก transthoracic
echocardiography (TTE), transesophageal
echocardiography (TEE), Holter monitoring
• การตรวจนํ้าไขสันหลัง ในรายที่สงสัย
สาเหตุจากการติดเชื้อ
• การตรวจหาภาวะเลือดแข็งตัวไว (Prothrombotic state) ไดแก protein C, protein S,
antithrombin III, homocysteine, anticardiolipin, lupus anticoagulant และ glycoprotein
antibodies สําหรับการตรวจหา prothrombin
gene mutation และ factor V leiden mutation
พบความผิดปกติไดนอ ยมากใน non-caucasian
และการตรวจ protein C, protein S ควรตรวจซํา้
อีก 3 เดือนเพื่อยืนยันและตองหยุด anticoagulant กอนอยางนอย 2 สัปดาหกอนตรวจ
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การสงตรวจพิเศษมีแนวทางการพิจารณา 2
แบบ ไดแก การพิจารณาตามลักษณะทางคลินิกที่
สงสัย ดังตารางที่ 1 หรือสงตรวจในทุกรายที่เขา
เกณฑสงสัยโรคหลอดเลือดสมองในผูปวยอายุ
นอยหรือผูที่ไมทราบสาเหตุการเกิดที่ชัดเจนจาก
การสงตรวจพื้นฐานทางหองปฏิบัติการ

การรักษา
การโรคหลอดเลือดสมองในผูป ว ยอายุนอ ย
ขึน้ อยูก บั การหาสาเหตุและใหการรักษาตามสาเหตุ
เพื่อปองกันการกลับเปนซํ้าและชวยลดทุพลภาพ

การพยากรณโรค
ชนิดของโรคหลอดเลือดสมองทีม่ พี ยากรณ
โรคที่ไมดี ไดแก cardioembolism และ large
artery atherosclrosis สําหรับ small vessel occlusion จะมีการพยากรณโรคทีด่ กี วา 8,11 นอกจาก
นี้ พ ยากรณ โ รคยั ง ขึ้ น อยู กั บ สาเหตุ ก ารเกิ ด โรค
หลอดเลือดสมองดวย

สรุป
การรักษาโรคหลอดเลือดสมองในผูปวย
อายุนอ ย มีความแตกตางกับผูป ว ยทีม่ อี ายุมากทัง้
ในดานปจจัยเสี่ยง ชนิดของโรคหลอดเลือดสมอง
และสาเหตุการเกิดโรค แตอยางไรก็ดีปจจัยเสี่ยง
พื้นฐานก็พบไดมากขึ้นในผูปวยอายุนอย การสง
ตรวจทางหองปฏิบัติการที่สําคัญเพื่อชวยวินิจฉัย
ไดแกการตรวจหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดที่
คอ การตรวจทางหัวใจและการตรวจหาภาวะเลือด
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แข็งตัวไว อาจจะพิจารณาตามลักษณะทางคลินิก
ของผูปวยรวมกับระบาดวิทยาของสาเหตุการเกิด

โรคหลอดเลือดสมองในผูปวยอายุนอย เพื่อให
เกิดความคุมคาในการตรวจมากที่สุด

ตารางที่ 1 การวินิจฉัยสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองโดยอาศัยลักษณะทางคลินิกของโรค
Disease
Clinical signs
Cervical arterial dis- Minor head or cervical trauma, headache,
section
facial or neck pain, Horner’s syndrome,
XII palsy
Atherosclerotic
Multiple vascular risk factors,
large-vessel disease stroke preceded by TIA, carotid bruit
Small-vessel disease HT, DM, lacunar syndrome, capsular
warning syndrome
Other cardioembolic Cortical stroke, haemorrhagic transformadiseases
tion, multiple infarcts in different arterial
territories
Patent foramen ovale Stroke during Valsalva’s manoeuvre,
stroke after prolonged immobilisation
Pulmonary fistulae Right-to-left shunt, no patent foramen
ovale, Rendu-Osler disease
Systemic lupus
Anaemia, low platelet count, arthralgias,
erythomatosus
fever, high ESR, skin or kidney involvement
Antiphospholipid Miscarriages, venous thrombosis, prosyndrome
longed aPTT

Confirmatory test
Cervical MT MRI with fat suppression, angiography
Carotid/vertebral ultrasound,
angiography
MRI*
ECG, cardiac monitoring, TTE,
TEE, Holter
TEE, TCD with microbubbles
Chest CT
Clinical criteria, ANA, anti-DNA,
Sm

Lupus anticoagulant, anticardiolipin and β-2, glycoprotein
antibodies
Sneddon’s syndrome Generalised livedo reticularis, ischaemic Skin biopsy, digital artery biopsy
and haemorrhagic stroke
Takayasu’s disease Absent pulse in upper limb, BP difference CT or MRA, aortic PET
between arms
Primary CNS vascu- Multiple strokes, encephalopathy, head- Lumbar puncture, angiography,
litis
ache
meningeal-brain biopsy
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Disease
Clinical signs
Confirmatory test
Moyamoya syndrome Multiple strokes, haemorrhagic stroke, Angiography
cognitive decline
CADASIL
Family history, multiple strokes, migraine, Skin biopsy, genetic testing
dementia, psychosis
MELAS
Migraine, seizures, myopathy, deafness, EMG, muscle biopsy, genetic
short stature
testing
9
ดัดแปลงจาก
MT=magnetisation transfer. TEE=transoesophageal echocardiogram. TCD=transcranial doppler.
ECG=electrocardiogram. TTE=transthoracic echocardiogram. Sm=Smith. aPTT=activated partial
thromboplastin time. MRA= MR angiography. CADASIL=cerebral autosomal dominant arteriopathy
with subcortical infarcts and leucoencephalopathy. MELAS=mitochondrial encephalopathy with lactic acidosis and stroke-like episodes. EMG=electromyography. *MRI (DWI/ADC sequences) is better
than CT for detection of small new cortical and subcortical infarcts and for detection and assessment
of white matter lesions. †Antithrombin, proteins S and C deficiencies, factor V Leiden, prothrombin
G20210A mutation.
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New Oral Anticoagulants (NOACs) in
Acute Ischemic Stroke
อ.พญ. ปยะวรรณ เชี่ยวธนะกุล

กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลขอนแกน จังหวัดขอนแกน

ปจจุบันมีการพัฒนายาปองกันการแข็งตัว
ของเลือดกลุมใหม เปนยาชนิดรับประทาน (New
Oral Anticoagulants หรือ NOACs) เพื่อนํา
มาใชแทน warfarin ในการปองกันการเกิดลิ่ม
เลือดจากหัวใจ เนื่องจาก warfarin ที่เปนยาตาน
การแข็งตัวของเลือดเดิมที่ใชกันมานาน เปนยาที่
มีขอจํากัดในการใชมาก เชน ชวงระดับยาที่ใหผล
ในการรักษาแคบ (narrow therapeutic range)
การตอบสนองตอยาในผูปวยแตละคนไมเหมือน
กัน จึงจําเปนตองตรวจติดตามคา international
normalized ratio (INR) เพือ่ ประเมินผลการรักษา
อยางสมํ่าเสมอ และยังมีอันตรกิริยากับยา (drug
interaction) และอาหารหลายชนิด ทําใหมปี ญ
 หา
ในการบริหารยาอยางมาก
ยาตานการแข็งตัวของเลือดกลุม ใหม (New
Oral Anticoagulants หรือ NOACs) แบงตาม
กลไกการออกฤทธิ์ เปน 2 กลุม คือ
1. ยากลุม direct thrombin inhibitor
ไดแก dabigatran
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2. ยากลุม Factor Xa inhibitor ไดแก
rivaroxaban apixaban และ edoxaban
Dabigatran ออกฤทธิย์ บั ยัง้ การทํางานของ
thrombin โดยตรง (direct thrombin inhibitor)
การศึกษา Randomized Evaluation of LongTerm Anti-coagulation Therapy (RE-LY)
เปนการศึกษาในผูปวย AF ที่มีปจจัยเสี่ยงของ
โรคหลอดเลือดสมองอยางนอย 1 อยาง จํานวน
18,113 คน เปรียบเทียบผลการรักษาของ dabigatran ขนาด 110 มิลลิกรัม และ 150 มิลลิกรัม
วันละ 2 ครั้ง กับ warfarin ที่ควบคุมคา INR อยู
ระหวาง 2-3 โดยติดตามผูปวยประมาณ 2 ป ผล
การศึกษาพบวา กลุม ทีไ่ ด dabigatran ขนาด 110
มิลลิกรัม วันละ 2 ครัง้ ดีเทียบเทากับ warfarin ใน
การปองกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองหรือลิ่ม
เลือดอุดตันที่อวัยวะอื่น แตพบการเกิดเลือดออก
รุนแรงนอยกวา และกลุมที่ได dabigatran ขนาด
150 มิลลิกรัม วันละ 2 ครัง้ ดีกวา warfarin ในการ
ปองกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองหรือลิม่ เลือด

Vol.9 No.4, Vol.10 No.1

อุดตันทีอ่ วัยวะอืน่ แตการเกิดเลือดออกรุนแรงนัน้
ไมแตกตางกัน
ขอจํากัดของ dabigatran ทีส่ าํ คัญคือยาขับ
ออกทางไตเปนหลัก จึงตองปรับขนาดตาม creatinine clearance (CrCl) และไมควรใชในผูป ว ย
ที่มี CrCl นอยกวา 15 ml/min นอกจากนี้ยังมีผล
ขางเคียงเกิด dyspepsia ประมาณรอยละ 5-10
Rivaroxaban ออกฤทธิ์ยับยั้งการทํางาน
ของ Factor Xa โดยตรง (direct Factor Xa
inhibitor) การศึกษา Rivaroxaban Once Daily
Oral Direct Factor Xa Inhibition Compared
with Vitamin K Antagonism for Prevention
of Stroke and Embolism Trial in Atrial Fibrillation (ROCKET AF) เปนการศึกษาในผูป ว ย
nonvalvular AF ที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรค
หลอดเลือดสมองปานกลางถึงสูง ไดแก มีประวัติ
เป น โรคหลอดเลื อ ดสมองหรื อ ภาวะสมองขาด
เลือดชั่วคราว (TIA) หรือลิ่มเลือดอุดตันที่อวัยวะ
อื่น หรือมีปจจัยเสี่ยงอยางนอย 2 อยาง (หัวใจ
วาย หรือ left ventricular fraction < รอยละ 35
หรือความดันโลหิตสูง หรืออายุ < 75 ป หรือเปน
โรคเบาหวาน) CHADS2 < 2 จํานวน 14,264 คน
เปรียบเทียบผลการรักษาของ rivaroxaban ขนาด
20 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง หรือ 15 มิลลิกรัม วัน
ละ 1 ครั้ง ในผูปวยที่มี CrCl 30-49 มิลลิลิตรตอ
นาที เทียบกับ warfarin ผลการรักษาประเมินจาก
ผูท เี่ ขารวมการศึกษาทัง้ หมด (intention to treat)
พบวายา rivaroxaban ไมดอยกวา warfarin ใน
การปองกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองหรือลิ่ม

เลือดอุดตันทีอ่ วัยวะอืน่ แตถา ประเมินเฉพาะกลุม
ทีไ่ ดรบั การรักษาจริงพบวายา rivaroxaban ดีกวา
warfarin ในการปองกันการเกิดโรคหลอดเลือด
สมองหรือลิม่ เลือดอุดตันทีอ่ วัยวะอืน่ โดยการเกิด
เลือดออกรุนแรงไมแตกตางกัน แตการเกิดเลือด
ออกในสมองและเลือดออกรุนแรงที่อื่นๆ ที่เปน
อันตรายถึงแกชีวิตนอยกวากลุมที่ได warfarin
ยากลุมนี้ขับออกทางไตนอย แตตองระมัดระวัง
การใชในผูปวยที่มีโรคตับ โดยเฉพาะโรคตับที่มี
เลือดออกผิดปกติรวมดวย
Apixaban เปนยากลุม direct Factor Xa
inhibitor เชนเดียวกับ rivaroxaban มีการศึกษา
Apixaban for Reduction in Stroke and Other
Thromboembolism Events in Atrial Fibrillation (ARISTOTLE) และ Apixaban Versus
Acetylsalicylic Acid to Prevent Stroke in
Atrial Fibrillation Patients who have Failed
or are Unsuitable for Vitamin K Antagonist
Treatment (AVERROES)
การศึกษา ARISTOTLE เปนการศึกษาใน
ผูปวย AF ที่มีปจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือด
สมองอยางนอย 1 อยาง จํานวน 18,201 คน
เปรียบเทียบผลการรักษาของ apixaban ขนาด
5 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง กับ warfarin พบวา
apixaban ดีกวา warfarin ในการปองกันการเกิด
โรคหลอดเลือดสมองหรือลิม่ เลือดอุดตันทีอ่ วัยวะ
อื่น และการเกิดเลือดออกในสมองและเลือดออก
รุนแรงที่เปนอันตรายนอยกวากลุมที่ได warfarin
สวนการศึกษา AVERROES เปนการศึกษาใน
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ผูปวย AF ที่มีปจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือด
สมองและไมสามารถใหยา warfarin ได จํานวน
5,599 คน เปรียบเทียบผลการรักษาของ apixaban 5 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง กับ aspirin ขนาด
81-324 มิลลิกรัมตอวัน การศึกษาตองหยุดกอน
กําหนดเพราะกลุมที่ไดยา apixaban มีผลลัพธดี
กวา aspirin อยางชัดเจน ติดตามผูปวยเฉลี่ย 1.1
ป โดยการเกิดเลือดออกในสมองและเลือดออก
รุนแรงไมแตกตางกัน แตไมควรใชยา apixaban
ในผูปวยที่มี CrCl นอยกวา 15 ml/min
Edoxaban เปนยากลุม direct Factor Xa
inhibitor ที่มีขอมูลออกมาหลังสุด การศึกษา Effective Anticoagulation with Factor Xa Next
Generation in Atrial Fibrillation (ENGAGE
AF) เปนการศึกษาในผูปวย AF ที่มีความเสี่ยง
ในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองปานกลางถึงสูง
จํานวน 21,105 คน เปรียบเทียบผลการรักษาของ
edoxaban ขนาด 30 มิลลิกรัม และ 60 มิลลิกรัม
วันละ 1 ครั้ง กับ warfarin พบวา edoxaban ไม
ไดดอยกวา warfarin ในการปองกันการเกิดโรค
หลอดเลือดสมองหรือลิ่มเลือดอุดตันที่อวัยวะ
อื่น และในกลุมที่ไดยา edoxaban ขนาดสูงกวา
(คือขนาด 60 มิลลิกรัม) มีแนวโนมดีกวาขนาดตํ่า
โดยการเกิดเลือดออกที่เปนอันตรายในกลุมที่ได
ยา edoxaban ทั้งขนาดสูงและตํ่ากลับนอยกวา
warfarin แตไมควรใชยา edoxaban ในผูปวยที่
มี CrCl นอยกวา 15 ml/min
ปกติไมแนะนําใหตรวจเลือดเพือ่ ดูระดับยา
NOACs ในติดตามผลการรักษา เนื่องจากไมมี
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ความสัมพันธกนั ระหวางความผิดปกติของคา PT,
PTT ที่ตรวจพบกับระดับยาในเลือด
ในกรณี มี เ ลื อ ดออกในผู ป ว ยที่ ไ ด รั บ
NOACs ใหการรักษาตามความรุนแรงของภาวะ
เลือดออก ดังนี้
ถาเลือดออกเล็กนอย ควรหยุดยาชั่วคราว
ซึ่งยาจะหมดฤทธิ์เองหลัง 48 ชั่วโมง สวน dabigatran นั้นระยะเวลาที่ยาจะหมดฤทธิ์อาจนาน
กวานั้น ขึ้นกับการทํางานของไตดวย ถาเลือดออก
ปานกลางถึงรุนแรง การรักษาประกอบดวย การ
กดหรือผาตัดหยุดเลือด การให fresh frozen
plasma (FFP) ทดแทน การใหสารนํา้ ทดแทน การ
ใหเกล็ดเลือดถาจํานวนเกล็ดเลือดตํา่ อาจพิจารณา
ทํา hemodialysis หากไดรบั ยา dabigatran สวน
กรณีที่มีเลือดออกรุนแรงจนอาจเปนอันตรายตอ
ชีวิต พิจารณาให prothrombin complex concentrate (PCC) หรือ activated prothrombin
complex concentrate (aPCC) ในขณะที่ recombinant factor VIIa ยังไมมีขอมูลชัดเจน
NOACs นั้นมีการบริหารยาที่งายกวายา
ตานการแข็งตัวของเลือดเดิมและมีความปลอดภัย
มากขึ้น มีขอดีที่เหนือกวายา warfarin คือ ไม
จํ า เป น ต อ งเจาะระดั บ INR ในการติ ด ตามผล
การรักษา มีอันตรกิริยากับยาบางชนิดแตนอย
กวา warfarin และอาหารไมคอยมีผลตอยามาก
นัก อัตราการเกิดภาวะแทรกซอนที่สําคัญ คือ
เลือดออกรุนแรงหรือเลือดออกในสมองนอยกวา
เปนตน แต NOACs ยังมีขอเสียบางประการ คือ
ไมแนะนําใหใช NOACs ในผูปวยที่เปนโรคไตที่
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creatinine clearance ตํ่ากวา 15 หรือ 30 ml/
min (ขึ้นอยูกับชนิดยา) หรือในผูปวยที่ฟอกเลือด
(hemodialysis) ปจจุบนั ยังไมมยี าแกฤทธิ์ (antidote) ที่ใชแกฤทธิ์ของ NOACs วิธีการตรวจทาง
หองปฏิบัติการที่ดูระดับหรือวัดผลการกันเลือด
เปนลิ่มยังทําไดยาก ยากลุมใหมนี้ยังมีราคาแพง
โดยเฉพาะในประเทศไทย และยังขาดขอมูลความ
ปลอดภัยของยากลุมนี้ในระยะยาว
NOACs จึ ง เป น อี ก ทางเลื อ กหนึ่ ง ที่ ใ ช
ปองกันและรักษาผูป ว ยโรคหลอดเลือดสมองจาก
ลิ่มเลือดหัวใจ ควรพิจารณาใชยากลุมนี้ในผูปวย
บางรายอยางเหมาะสม
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การพัฒนาเครือขายโรคหลอดเลือดสมองภาคอีสาน
รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเกา 1,2,3,4

สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
กลุมวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน
3
ประธาน Service plan โรคหลอดเลือดสมอง เขตบริการสุขภาพ 7 ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด กาฬสินธุ
4
รองประธานเครือขายบริการโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตสูง เขตบริการสุขภาพ 7 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
1
2

บทนํา
เนือ่ งดวยโรคหลอดเลือดเปนโรคทีพ่ บบอย
และกอใหเกิดความพิการและเสียชีวิตไดสูง การ
รักษาทีด่ ที สี่ ดุ คือการปองกันไมใหเกิดโรคดังกลาว
แตถาเกิดโรคขึ้นแลวตองรีบเขาสูระบบบริการ
Stroke Fast Track ใหเร็วที่สุด ดัง Slogan ”ทุก
นาทีคือชีวิต เร็วก็รอด ปลอดอัมพาต„
การรักษาผูปวยโรคหลอดเลือดสมองชนิด
ขาดเลือดมาเลี้ยงที่ดีที่สุดคือการใหยา rt-PA ฉีด
เขาทางหลอดเลือดดําภายในระยะเวลา 270 นาที
นับตั้งแตผูปวยมีอาการจนกระทั่งไดรับการใหยา
rt-PA (onset to needle time) การรักษาดวย
วิธีดังกลาวในระยะเริ่มแรกกอน พ.ศ. 2550 มี
ผูป ว ยโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดมาเลีย้ ง
ที่ไดรับการรักษานอยมาก คือ นอยกวารอยละ
0.01 เพราะมีเพียงโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและ
โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญในสวนกลางเทานั้น
ที่สามารถใหการรักษาได ตอมาใน พ.ศ. 2551
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สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ได
เขามาสนับสนุนระบบการใหบริการ Stroke Fast
Track โดยระยะแรกไดเริ่มมีการพัฒนาระบบ
Stroke Fast Track เฉพาะในโรงเรียนแพทยและ
โรงพยาบาลศูนยสว นภูมภิ าคเทานัน้ ใน พ.ศ. 2551
เขตบริการสุขภาพสปสช. เขต 7(รอยเอ็ด
ขอนแกน มหาสารคาม กาฬสินธิ์) ไดมีการพัฒนา
ระบบการใหบริการ Stroke Fast Track และ
สามารถให ย าดั ง กล า วได เ ฉพาะโรงพยาบาล
ศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกนเทานั้น ดวยขอจํากัดดังกลาวผูปวยซึ่งมี
ภูมิลําเนาอยูหางจากโรงพยาบาลขางตนประกอบ
กับการขาดแคลนแพทยผูเชี่ยวชาญดานระบบ
ประสาทในตางจังหวัดโดยเฉพาะภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ซึ่งมีแพทยดานประสาทวิทยาเพียง 22
ทานดูแลประชาชนกวา 22 ลานคน ดังนั้นการที่จะ
ใหผูปวยไดรับการรักษาดวยวิธีดังกลาวจึงจําเปน
ตองสรางเครือขายการใหบริการใหมากที่สุดเพื่อ
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เพิ่มโอกาสการเขาถึงหนวยบริการที่มีศักยภาพให
มากที่สุด จะไดลดอัตราตายความพิการและการ
เปนภาระของผูปวยเปนไปตามเปาหมายของการ
รักษาโรคหลอดเลือดสมอง
การใหบริการดังกลาวตองทําใหโรงพยาบาล
อื่นๆ ในทุกพื้นที่นั้นมีการบริการที่มีประสิทธิภาพ
คือ ตองพรอมในการบริการทางดวนโรคหลอด
เลือดสมอง ตองสรางความตระหนักใหประชาชน
ผูปวยทราบวาโรคหลอดเลือดสมองคืออะไร มี
อาการอยางไร และทําไมตองรีบมาพบแพทย เมือ่
ผูปวยมาโรงพยาบาลแลว การบริการตองรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ พรอมบริการตลอดเวลา ดวย
เหตุผลขางตน จึงเปนทีม่ าของการพัฒนา เครือขาย
การให บ ริ ก ารโรคหลอดเลื อ ดสมองภาคอี ส าน
(I-San Stroke Network)

เครือขายคืออะไร
คําวา ”เครือขาย„ ในที่นี้หมายถึง การสราง
ทีมบริการโรคหลอดเลือดสมองในทุกดานการ
บริการสุขภาพใหมีความพรอมในการใหบริการ
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ม าตรฐานเดี ย วกั น
เพื่อใหผูปวยในทุกๆ พื้นที่ ไดรับการบริการที่เปน
มาตรฐานเดียวกัน นอกจากมีทีมการบริการแลว
ยังมีผูที่สนับสนุนเครือขาย ไดแก องคกรเอกชน
องค ก รบริ ก ารส ว นท อ งถิ่ น นั ก ประชาสั ม พั น ธ
โรงเรียน พระ ตํารวจ นักกฎหมาย และผูเกี่ยว
ของอืน่ ๆ ในแตละโอกาส ซึง่ ทุกฝายมีการทํางานที่
มีเปาหมายเดียวกัน คือ ใหผปู ว ยโรคหลอดเลือด
สมองสามารถเขาถึงระบบบริการไดรวดเร็วที่สุด

ซึ่งจะเพิ่มโอกาสใหไดผลการรักษาสูงสุด

เครือขายประกอบดวยอะไรบาง
องคประกอบของเครือขายที่สําคัญ คือ
1. ระบบบริการ 2. ทีมสุขภาพ 3. ประชาชนและ
ผูปวย
1. ระบบบริการ เนื่องจากการบริการใน
อดีตไมมีระบบทางดวนดังกลาว และในการเรียน
ของนักศึกษาแพทย แพทยประจําบานก็ไมมีการ
ฝกอบรมเกี่ยวกับระบบดังกลาว จึงตองมีการ
ถ า ยทอดความรู ต อ อายุ ร แพทย แพทย ร ะบบ
ประสาท แพทยฝกหัดและผูเกี่ยวของ ประเด็นที่
ตองทําความเขาใจ คือ
1. Stroke Fast Track คืออะไร
2. ยาละลายลิ่มเลือด (rt-PA) คืออะไร
3. Stroke Fast Track ตางกับ Stroke
Unit อยางไร
4. ขัน้ ตอนการพัฒนาระบบบริการ Stroke
Fast Track
5. Stroke Fast Track ตางกับ rt-PA
อยางไร
6. Stroke Fast Track ทําไมตองมีระบบ
นี้
7. และทําไมทุกสถานบริการตองมีระบบ
Stroke Fast Track
สิง่ ทีย่ ากทีส่ ดุ คือ การสรางความมัน่ ใจใหกบั
ทีมบริการ Stroke Fast Track โดยใช Slogan ใน
การพัฒนาทีมบริการ เชน ”Stroke Fast Track
ไมยากอยางทีค่ ดิ „ และ ”ไมมอี ะไรทีท่ าํ ไมไดถา เรา
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ตองการทํา„ ดังนั้นในชวงแรกของการเปดบริการ
จึงตองพรอมในการใหคําปรึกษาเครือขายตลอด
เวลาเพื่อสรางความมั่นใจ
บุคคลทีม่ คี วามสําคัญอีกทาน คือ ผูอ าํ นวย
การโรงพยาบาล เพราะระบบ Stroke Fast Track
นัน้ ตองไดรบั การสนับสนุนอยางเต็มทีจ่ ากผูบ ริหาร
เนื่องจากมีผูเกี่ยวของคอนขางมากและตองเปน
นโยบายของหนวยงาน
2. ที ม สุ ข ภาพ เปนองคประกอบสําคัญ
ทีส่ ดุ ถึงแมระบบจะดีแตถา ทีมไมพรอมก็จะสงผล
ตอระบบบริการ ทีมสุขภาพประกอบดวยบุคคลทุก
คนในโรงพยาบาล ตั้งแต ผูบริหารโรงพยาบาล
แพทยผรู บั ผิดชอบ พยาบาลและทีมในหองฉุกเฉิน
การคัดกรอง หอผูปวยโรคหลอดเลือดสมองและ
หอผู ป ว ยอื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข อ ง รวมไปถึ ง เจ า หน า ที่
เอกซเรย เจาหนาที่หอง Lab เจาหนาที่นําสงเลือด
เวรเปล เจาหนาที่ประชาสัมพันธ และอื่นๆ อีก
จํานวนมาก ทุกคนตองมีเปาหมายเดียวกัน คือ การ
ทํางานใหเร็วทีส่ ดุ มีประสิทธิภาพสูงสุด เพือ่ ใหผล
การตรวจรักษาประสบความสําเร็จอยางรวดเร็ว
ดังนั้นแพทยในฐานะผูนําทีมตองจัดการ
องคความรูท เี่ หมาะสมกับทีมงานทุกคน ทุกหนาที่
ทุ ก ระดั บ ให ค รบถ ว น และต อ งมี ก ารทบทวน
ประเมินผลเปนระยะๆ เพื่อใหเกิดการตื่นตัวและ
การพัฒนาอยูต ลอดเวลา ทีส่ าํ คัญในฐานะหัวหนา
ทีม ตองแสดงใหทุกคนในทีมเห็นวามีภาวะผูนํา
การทุมเทและทําจริงอยางตอเนื่อง โดยไมมีผล
ประโยชนทับซอน เมื่อเกิดปญหาตองพรอมใน
การรวมแกปญหาอยางรวดเร็ว

58

หลั ก การทํ า งานของที ม โรงพยาบาล
ศรีนครินทร คือ “กัดไมปลอย คอยๆ เริ่ม เพิ่ม
เครือขาย จําหนายอยางรวดเร็ว”
กัดไมปลอย หมายความวา ถาเกิดปญหาใด
ในการทํางานตองพยายามแกไขใหได โดยไมยอม
ใหปญ
 หานัน้ ๆ เกิดขึน้ อีก ถามีอปุ สรรคใดๆ เกิดขึน้
ก็ตองไมยอมแพ ตองหาทางออกใหได
คอยๆ เริ่ม หมายความวา การทํางานจะ
คอยๆ เริม่ จนทีมเกิดความมัน่ ใจและสามารถทําได
สําเร็จ จึงคอยๆ ขยายงานใหมากขึ้น รวมทั้งการ
เปดบริการหอผูป ว ยโรคหลอดเลือดสมอง ในเบือ้ ง
ตนเปดบริการเพียง stroke corner 4 เตียง เมื่อ
มีความพรอมมากขึ้นก็คอยๆ พัฒนาเปน stroke
unit ในภายหลัง
เพิม่ เครือขาย หมายความวา การขยายครือ
ขายการบริการใหครอบคลุมในทุกๆ ดาน ทุกพืน้ ที่
และใหเกิดการทํางานในทุกทีมเปนทีมสหสาขา
วิชาชีพที่สมบูรณ ครอบคลุมในทุกดาน ทุกพื้นที่
และมีความเชี่ยวชาญอยางแทจริง
จําหนายอยางรวดเร็ว หมายความวา เมื่อ
ทางโรงพยาบาลตองรับผูปวย acute stroke ทุก
รายเขารับการรักษาในโรงพยาบาล และตองใหการ
รักษาที่ครบในทุกขั้นตอน รวมทั้งการรักษาใน
ระยะยาว การฟนฟู ดังนั้นจึงตองมีการสงกลับ
เพื่อใหการรักษาตอที่โรงพยาบาลใกลบานเมื่อพน
ภาวะอันตรายแลว ก็จะทําใหสามารถรับผูปวยเขา
ไวรักษาไดทุกราย และการรักษาใกลบานก็ทําให
มีประสิทธิภาพและความสะดวกตอผูปวยมากขึ้น
ประหยัดคาใชจายและเวลาในการพบแพทย
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3. ประชาชนและผูปวยเปนองคประกอบ
ที่สําคัญ คือ การที่ทีมบริการมีความพรอม ระบบ
พรอมใหบริการ แตไมมผี ปู ว ยมารับบริการ คือ มา
ชาไมทันระยะเวลา 270 นาทีชีวิต ก็ไมมีประโยชน
ใดๆ ดังนั้นตองพยายามทําใหประชาชนมีความรู
เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง การรักษา ระบบ
บริการ Stroke Fast Track การปองกันการเปน
ซํ้า การรักษาระยะยาว การฟนฟูสภาพ สิ่งสําคัญ
ที่สุด คือ ตองใหประชาชนมีความตะหนักในโรค
หลอดเลือดสมองและการรักษาดวยระบบ Stroke
Fast Track
เปาหมายการดําเนินการ ไดแก
1. การกําหนดมาตรฐานการบริการแตละ
ระดับสถานพยาบาล
2. การเพิ่มการเขาถึงการบริการ Stroke
Fast Track
3. การลดระยะเวลารอคอยในแต ล ะ
ขั้นตอน เพื่อให onset to needle และ door to
needle สั้น
4. การลดอัตราการตายและพิการ
5. การใชทรัพยากรอยางคุมคา
แนวทางการดําเนินงานแบงเปน 4 ระยะ
1. ระยะที่ 1 ภายหลังจากที่โรงพยาบาล
ศรีนครินทรไดพัฒนาระบบการใหบริการ Stroke
Fast Track อยางดีและมีความมั่นใจในระบบ
การใหบริการจึงไดเริ่มพูดคุยแบบไมเปนทางการ
กั บ อายุ ร แพทย แ ละ/หรื อ แพทย ผู เ ชี่ ย วชาญ
ดานประสาทวิทยาในโรงพยาบาลมหาสารคาม
กาฬสินธุ ขอนแกน และรอยเอ็ด หลังจากนั้นได

แนะนําใหมีการเตรียมทีมในแตละโรงพยาบาล
ประกอบดวย แพทยและพยาบาลที่ทําหนาที่เปน
case manager โรคหลอดเลือดสมอง ซึง่ เปนหนึง่
โรคของกลุมการจัดการเฉพาะรายกรณี(disease
management)
2. ระยะที่ 2 แนะนําใหทางทีมแตละโรง
พยาบาลขางตนไดปรึกษากับหัวหนากลุม งานอายุร
กรรมวามีแนวคิดและความคิดเห็นกับการเปดให
บริการ Stroke Fast Track อยางไร ถาทางหัวหนา
งานอายุกรรมผูบริหารโรงพยาบาลและกลุมงาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับระบบ Stroke Fast Track
เห็ น ด ว ยกั บ แนวคิ ด เป ด บริ ก าร Stroke Fast
Track ทางทีมงานโรงพยาบาลศรีนครินทรจะจัด
อบรมความรูเกี่ยวกับระบบการใหบริการ Stroke
Fast Track ตอในระยะที่ 3
3. ระยะที่ 3 ทีมงานโรงพยาบาลศรีนครินทร
จั ด อบรมความรู เ กี่ ย วกั บ ระบบการให บ ริ ก าร
Stroke Fast Track ในแตละโรงพยาบาลโดย
ให โ รงพยาบาลจั ง หวั ด เป น แม ข า ยและผู รั บ ผิ ด
ชอบรวมกับสปสช. โดยเชิญโรงพยาบาลชุมชนใน
จังหวัด แพทยแผนกอุบตั เิ หตุฉกุ เฉิน อายุรแพทย
โรงพยาบาลจังหวัด รังสีแพทย (ถามี) พยาบาลและ
ทีมงานผูเ กีย่ วของเขารวมอบรม โดยหัวขอหลักใน
การอบรมประกอบดวย 3 สวน
3.1 ความรู เ กี่ ย วกั บ โรคหลอดเลื อ ด
สมองและวิธีการรักษาดวยยาละลายลิ่มเลือด
3.2 กระตุน และสรางความมัน่ ใจใหกบั
ทีมบริการในแตละโรงพยาบาลมีความมั่นใจวา
ระบบบริการดังกลาววาไมยากอยางทีค่ ดิ และใหผล
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การรักษาที่ดีโดยมี Slogan “Stroke Fast Track
: Make It Easy” และ “Stroke Fast Track :
Make The Difference” รวมทั้งชี้ใหเห็นวาโรค
หลอดเลือดสมองเปนเรื่องใกลตัวทุกคนมีโอกาส
เปนโดยเฉพาะพอแมคนที่เรารักเปนสิ่งที่ทุกคน
หลีกเลี่ยงไมไดดังนั้น เราตองพัฒนาระบบการ
ใหบริการ Stroke Fast Track เพื่อที่เราจะไดมี
โอกาสใหการรักษาผูที่เรารักถาทานเหลานั้นเปน
โรคหลอดเลือดสมองขึ้น
3.3 เลาใหผรู บั การอบรมทราบถึงปญหา
และอุปสรรคตางๆ ของการใหบริการรวมทั้งสราง
ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ Stroke Fast Track
เพราะมีความเขาใจทีไ่ มถกู ตองเกีย่ วกับการใหบริการ
Stroke Fast Track โดยจะกลาวละเอียดภายหลัง
เราพบว า เมื่ อ ได ดํ า เนิ น การทั้ ง 3 ระยะ
ข า งต น ตามลํ า ดั บ แล ว พบว า ทุ ก โรงพยาบาลได
พัฒนาระบบการใหบริการ Stroke Fast Track
พรอมใหบริการดวยความเต็มใจของทีมงานและ
บริการดวยความทุมเททั้งสิ้น โดยมีโรงพยาบาล
ศรีนครินทรเปนที่ปรึกษาในปแรก ตอมาเมื่อทาง
ทีมโรงพยาบาลขอนแกนมีความเขมแข็งก็ไดรวม
เปนแมขายรวมกันกับโรงพยาบาลศรีนครินทรใน
การพัฒนาเครือขายระบบการใหบริการ Stroke
Fast Track และระบบบริการโรคหลอดเลือด
สมองครบวงจรในโครงการชื่อ Motor Way Fast
Track ประกอบดวย Stroke Fast Track, STEMI
และ Trauma
4. ระยะที่ 4 การตรวจเยี่ ย มเพื่ อ แลก
เปลี่ ย นประสบการณ ร ะหว า งที ม โรงพยาบาล
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ศรีนครินทรและโรงพยาบาลที่เปดบริการ Stroke
Fast Track ใหม โดยเนนการสรางขวัญกําลังใจ
แกปญหาตางๆใหเพื่อใหทีมบริการมีความมั่นใจ
ในการให บ ริ ก ารและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการให
บริการ ไมไดเนนการประเมินหรือตรวจสอบวาการ
ใหบริการนั้นมีความถูกตองหรือผิดพลาดจุดไหน
เพราะจะเกิดความไมพึงพอใจและเกิดความไม
มั่นใจ ไมไววางใจในการทํางานรวมกันทีมงานเรา
ทั้งเขต 7 เนนการทํางานเปนทีมและเปนเพื่อนรวม
งานซึ่งกันและกัน
การควบคุมคุณภาพและการพัฒนาระบบ
งานนั้นใชการเก็บขอมูลตัวชี้วัดที่เปนมาตรฐาน
เดียวกันทั้งเขตในการติดตามและพัฒนางาน เชน
ผลการรักษาภาวะแทรกซอน door to needle
รอยละของผูปวย acute stroke ที่ไดเขาสูระบบ
Stroke Fast Track และรอยละของการไดรับยา
rt-PA เปนตน
การทําใหผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเขา
ถึงระบบ Stroke Fast Track และสามารถใหยา
ละลายลิ่มเลือดไดมากสุด และการบริการอยางมี
ประสิทธิภาพ ใชหลัก 7 A คือ
1. Awareness สรางความรูโรคหลอด
เลือดสมองตอชุมชน
2. Alert สรางความตื่นตัวเกี่ยวกับอาการ
โรคหลอดเลือดสมอง
3. Activate สรางระบบใหมีการนําสงโรง
พยาบาลที่สามารถใหยาละลายลิ่มเลือดเร็วที่สุด
4. Available สรางความพรอมของหนวย
บริการใหพรอมในทุกพื้นที่
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5. Already สร า งความพร อ มของโรง
พยาบาลพรอมใหการรักษาตลอดเวลา
6. Audit การรักษาระบบประเมินผลและ
ติดตามเพื่อใหไดมาตรฐานการรักษา
7. Away สรางความเขาใจตอประชาชน
จัดการปองกันไมใหเกิดโรคหลอดเลือดสมอง คือ
เปาหมายสําคัญที่สุด

แนวทางการสนับสนุนเครือขาย
สิ่งที่แมขายมีความจําเปนอยางยิ่งในการ
ดําเนินการตอเนื่องหลังจากลูกขายเปดใหบริการ
Stroke Fast Track ไดแลวคือ การเปนพีเ่ ลีย้ งหรือ
เพือ่ นทีด่ ใี นการใหคาํ ปรึกษาไดตลอดเวลา ไมวา จะ
เปนปญหาในดานการรักษาพยาบาล การบันทึก
เอกสารการลงข อ มู ล เพื่ อ การเบิ ก จ า ยค า รั ก ษา
พยาบาล และตองคอยสนับสนุนระบบใหมีความ
มั่นคงและยั่งยืนโดยแสดงความจริงใจอยางตอ
เนื่องในการทํางานรวมกันชวยเหลือกรณีมีปญหา
ที่เกิดขึ้นใหลูกขายรวมทั้งการหางบประมาณและ
อุปกรณทางการแพทยที่จําเปน เชน งบประมาณ
ในการจัดกิจกรรมในแตละโรงพยาบาล การจัดหา
งบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพ
เครื่องชั่งนํ้าหนัก เครื่องใหสารละลายทางหลอด
เลือดดํา โดยการสนับสนุนที่ดีจากสปสช. เขต
7 อยางดีมาตลอด นอกจากนี้ตองสงเสริมความ
กาวหนาของลูกขายสนับสนุนการศึกษาวิจัยและ
คูม อื ตางๆ โดยรวมกันพัฒนาและทําใหเหมือนกัน
ทั้งเขต 7 เพื่อเปนการยืนยันถึงมาตรฐานเดียวกัน
ทัง้ เขต และสรางความมัน่ ใจใหกบั ผูร บั บริการวาจะ

ไดรับการรักษาดวยมาตรฐานเดียวกันไมวาจะเขา
รับการรักษาที่โรงพยาบาลใดก็ตาม และเปนการ
สรางโอกาสใหผูปวยเขาถึงระบบบริการไดสูงขึ้น
โดยมีมาตรฐานเดียวกัน
ที่ผานมาเครือขายการใหบริการ Stroke
Fast Track เขต 7 ไดรวมมือกันเปนอยางดี โดย
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณและนโยบายที่ดี
จากสปสช. เขต 7 กลุมวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ สมาคมประสาท
วิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะ
แพทยศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน

แนวทางการพัฒนาเครือขาย
ในระยะ 4 ปที่ผานมาตั้งแต พ.ศ. 2553 ถึง
ปจจุบัน พ.ศ. 2557 การพัฒนาเครือขายที่ดําเนิน
การจะเนนหนักไปที่การพัฒนาโรงพยาบาลที่มี
ศักยภาพใหสามารถใหยาละลายลิ่มเลือดได แต
สิ่งที่ตองคํานึงถึงและตองดําเนินการไปพรอมกัน
คือ การขยายเครือขายในระดับโรงพยาบาลชุมชน
ขนาดใหญ ขนาดกลางขนาดเล็ก และโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล เพือ่ ใหประชาชนเขาถึงระบบ
บริการไดมากที่สุด
การดําเนินการในโรงพยาบาลชุมชนตองเนน
หนักเรื่องการใหความรูตอชุมชนการสงตอและ
รับกลับที่มีประสิทธิภาพ เราตองทราบวาแตละ
โรงพยาบาลมี ศั ก ยภาพอะไรบ า ง ต อ งส ง เสริ ม
และพัฒนาใหตรงกับขีดความสามารถของสถาน
พยาบาลและทีมสุขภาพ เชน โรงพยาบาลชุมแพ
จังหวัดขอนแกนมีศักยภาพดานอุปกรณเครื่อง
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มือแพทย (เครื่อง CT- Scan) และทีมบริการที่มี
ความมุงมั่นทุมเทในการใหบริการอยางสูง เราจึง
สามารถพัฒนาและสงเสริมใหโรงพยาบาลชุมแพ
จังหวัดขอนแกนเปนลูกขายทีส่ ามารถใหยาละลาย
ลิ่มเลือดไดและวางกลยุทธใหเปนโรงพยาบาลที่
รับการสงตอมาจากโรงพยาบาลชุมชนของจังหวัด
ชัยภูมิ เลย อุดรธานี และเพชรบูรณที่อยูใกลโรง
พยาบาลชุมแพมากกวาโรงพยาบาลจังหวัดนั้นๆ
ไดอีกดวย เปนการลดภาระงานของโรงพยาบาล
ศรีนครินทร และโรงพยาบาลขอนแกน ผูปวยใน
เขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของโรงพยาบาลชุมแพและโรง
พยาบาลขางเคียงก็สามารถเขาถึงบริการไดงา ยขึน้
มีโอกาสไดรับการรักษาดวยระบบบริการ Stroke
Fast Track ไดงายและเร็วขึ้นอยางมาก เพราะไม
ตองเดินทางมาเปนระยะทางเกือบ 100 กิโลเมตร
ซึ่งใชเวลากวา 90 นาทีจึงเพิ่มโอกาสไดรับยา rtPA ไดเพิ่มขึ้นอยางมาก โรงพยาบาลชุมแพเปน
โรงพยาบาลชุมชนแหงแรกในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือที่สามารถใหการรักษาดวยการใหยา rt-PA
ได มีผปู ว ยจํานวนมากไดรบั การรักษาดังกลาวและ
มีผลการรักษาไมแตกตางกับโรงพยาบาลจังหวัด
เปนไปตามมาตรฐานการรักษาที่มีความปลอดภัย
และประสิทธิภาพเทาเทียมกัน
อี ก ตั ว อย า งหนึ่ ง คื อ โรงพยาบาลชุ ม ชน
โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามมีระบบการให
บริการผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่ครบวงจร
อยูแลว ถึงแมจะไมสามารถใหยาละลายลิ่มเลือด
ได แตมีระบบการสงเสริมปองกันการดูแลผูปวย
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acute stroke ในโรงพยาบาล การเยี่ยมบาน การ
สงกลับสูชุมชน ทางโรงพยาบาลแมขายก็ตองสง
เสริมศักยภาพดังกลาวอยางเต็มทีร่ วมทัง้ การแลก
เปลีย่ นเรียนรูร ะหวางโรงพยาบาลในเครือขายเพือ่
เปนการพัฒนาไปอยางเทาเทียมและพรอมกัน สง
ผลใหมีผูปวยรายใหมลดลงและมีผูปวยเขาถึง
ระบบบริการ Stroke Fast Track ไดเปนจํานวน
มาก
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเปนอีก
จุดหนึ่งที่สําคัญในการพัฒนาระบบการใหบริการ
Stroke Fast Track อาจกลาวไดวา เปนสิง่ ทีส่ าํ คัญ
ทีส่ ดุ ก็วา ได เพราะถาประชาชนในชุมชนไมมคี วาม
รูความเขาใจที่ถูกตองประชาชนก็ไมไดเขามารับ
บริการในโรงพยาบาลที่ใหยาละลายลิ่มเลือดได
อยาลืมวาประชาชนในชุมชน คือ กลุมใหญที่สุด
ของประชาชน ดังนั้นเจาหนาที่ของรพ.สต. จะเปน
บุคคลที่สําคัญในทีม การใหบริการ ทั้งดานการสง
เสริมปองกัน การสรางโอกาสใหผปู ว ย acute stroke
เขาถึงระบบการใหบริการ Stroke Fast Track การ
สงตัวเขารับการรักษาตอและสงกลับเพื่อการฟนฟู
สมรรถภาพและการใชชีวิตในชุมชนที่มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีตอไป การอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรใน
รพ.สต. จึงเปนกิจกรรมสําคัญที่ขาดไมได

ปญหาทีพ่ บบอยในการสรางเครือขาย
จากประสบการณการสงเสริมใหแตละโรง
พยาบาลเปดบริการ Stroke Fast Track พบปญหา
ตางๆแบงไดเปน 3 ดานไดแก
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1. ดานความเขาใจระบบ
1.1 Stroke Fast Track จะเปดให
บริการไดตองมี Stroke unit กอน ซึ่งความเขาใจ
ผิดนีเ้ ปนสิง่ ทีพ่ บบอยจริงๆ แลวการจะเปดบริการ
Stroke Fast Track เพือ่ ใหผปู ว ยไดรบั rt-PA ทาง
หลอดเลือดดําไดหรือไมนนั้ ความจําเปนพืน้ ฐานที่
ตองมีคือ CT-scan, อายุรแพทยและการสงตรวจ
ทางหองปฏิบัติการที่จําเปนประกอบดวย CBC,
Platelet count, Prothrombin time, INR, Blood
sugar, BUN, Cr กรณีที่ไมมีเครื่อง CT-scan ใน
โรงพยาบาลแตถามีระบบประสานงานระหวางโรง
พยาบาลกับศูนย CT-scan ของเอกชนก็สามารถ
เปดบริการได
สวน Stroke unit นั้นไมมีความจําเปน
ตองมีในระยะเริ่มตน แตตองมีการจัดระบบวาจะ
ใหผูปวยที่ไดรับยา rt-PA นอนรักษาในหอผูปวย
ใดที่ตําแหนงใด เชน หอผูปวยวิกฤต หอผูปวย
อายุรกรรม หอผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน เปนตน มี
การกําหนดบทบาทหนาที่ของพยาบาล แพทยผู
ใหบริการรักษาพยาบาล และมีระบบบริการที่ครบ
วงจรใหผูปวยทุกราย
การใหบริการผูปวย stroke Fast Track ที่
โรงพยาบาลศรีนครินทรในชวง 3 ปแรกไดกาํ หนด
ใหเตียงผูปวยจํานวน 4 เตียงเตียงลําดับที่ 17-20
ของหอผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 3 โดยมีนโย
บายของโรงพยาบาลที่ชัดเจนวาถามีผูปวยโรค
หลอดเลือดสมองตองใหยาrt-PA ถึงแมเตียงจะ
เต็มก็จะไมมีการสงตอโรงพยาบาลอื่น หรืออีก
นัยหนึ่ง คือ ไมมีคําวาเตียงเต็มสําหรับผูปวยโรค

หลอดเลือดสมองที่ตองไดรับยา rt-PA เพราะจะ
ไดใหยาผูปวยไดทันเวลา 270 นาที และมีระยะ
เวลา onset to needle และ door to needle สั้น
ทีส่ ดุ โดยเปนโรคแรกของโรงพยาบาลศรีนครินทร
ทีไ่ มมกี ารสงตัวรักษาโรงพยาบาลอืน่ ๆเพราะเตียง
เต็ม ซึ่งเปนสิ่งที่บอกวา โรงพยาบาลศรีนครินทร
ไดมนี โยบายสนับสนุนการใหบริการ Stroke Fast
Track อยางเต็มที่
1.2 การใหบริการ Stroke Fast Track
ตองมีอายุรแพทยดานระบบประสาท ศัลยแพทย
ระบบประสาทความเขาใจดังกลาวถูกตองแนนอน
ถาโรงพยาบาลแหงใดมีแพทยผูเชี่ยวชาญก็ดี แต
ความจําเปนที่ตองการและขาดไมไดนั้น คือ ขอมี
เพียงอายุรแพทยที่ผานการอบรม เคยเห็น หรือ
มีประสบการณระหวางการฝกอบรมก็สามารถให
บริการ Stroke Fast Track และสามารถตัดสิน
ใจให ย า rt-PA ได ดั ง นั้ น แพทย ที่ ต อ งรั บ ผิ ด
ชอบระบบ Stroke Fast Track ประกอบดวย
อายุรแพทย หรือแพทยเวชศาสตรฉุกเฉิน หรือ
อายุรแพทยดา นระบบประสาทก็ไดขนึ้ อยูก บั ระบบ
และความพรอมของแตละโรงพยาบาล
สําหรับรังสีแพทยถา ไมมกี ส็ ามารถใหบริการ
Stroke Fast Track ไดเพราะอายุรแพทยที่ผาน
การอบรมก็สามารถดู CT-scan ใน acute cerebral infarction ไดนอกจากนี้อาจใชระบบการ
สง file ภาพปรึกษาแพทยผเู ชีย่ วชาญไดสาํ หรับโรง
พยาบาลทีใ่ ชระบบเครือ่ ง CT-scan ของเอกชนยิง่
ไมมปี ญ
 หาการอานผล เพราะทางบริษทั เอกชนจะมี
รังสีแพทยอา นผลทันทีจากสวนกลางซึง่ ปจจุบนั โรง
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พยาบาลชุมชนสวนใหญใชระบบนี้
1.3 การใหบริการ Stroke Fast Track
เปนสิ่งที่ยากมากตองเปนผูเชี่ยวชาญเทานั้นถึง
จะเปดใหบริการได ความเขาใจผิดนี้เปนสิ่งที่พบ
บอยและเปนอุปสรรคที่สําคัญที่สุด จริงๆแลวการ
ใหบริการ Stroke Fast Track นั้นมีการจัดระบบ
ขัน้ ตอนและวิธใี นแตละขัน้ ตอนอยางละเอียด เชน
แบบประเมินสําหรับคัดกรอง F A S T ก็งายมี
ความแมนยําสูง การตรวจทางหองปฏิบตั กิ ารก็มไี ม
มากโรงพยาบาลจังหวัดทุกโรงพยาบาลก็สามารถ
ทําไดรวมทั้งโรงพยาบาลชุมชน บางโรงพยาบาลก็
ทําได การประเมิน NIHSS ก็มีการแปลเปนภาษา
ไทยพรอมชี้แจงวิธีการประเมินโดยละเอียดการ
สงตรวจ CT-scan brain พรอมการอานผล ถา
บริหารระบบที่ดีหรือมีการอบรมใหอายุรแพทยก็
สามารถอานผลได ระบบการสงตัวหรือ Stroke
Fast Track โรงพยาบาลเครือขายก็มปี ระสบการณ
ตรงจากการบริการ ST elevate MI การใหยา
Streptokinase การใหคําแนะนําและยินยอม
ในการรักษาก็มีแบบฟอรมที่จัดทําเปนมาตรฐาน
ดังนั้นโดยระบบและวิธีการตางๆ ไมยากและไม
ซับซอน เพียงแตวาระบบการรักษานี้เปนสิ่งใหม
ที่แพทยอาจไมเคยเรียนในขณะที่เปนนักศึกษา
แพทย หรือขณะฝกอบรมอายุรแพทย แตสําหรับ
แพทยรุนใหมตั้งแตป พ.ศ. 2553 เปนตนมา ก็จะ
มีประสบการณตรงเกือบทั้งสิ้น จึงสรุปไดวาระบบ
การใหบริการ Stroke Fast Track จึงไมยากอยาง
ที่คิด
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1.4 เขาใจวาภาระงานจะเพิ่มขึ้นอยาง
มาก โดยธรรมชาติของโรคหลอดเลือดสมองชนิด
ขาดเลือดมาเลีย้ งมักมีอาการชวงหลังตืน่ นอน รวม
กับความรูความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับโรค
หลอดเลือดสมองยังมีนอยมาก การดูแลรักษา
เมื่อเกิดอาการมักจะสังเกตอาการ ไมรีบมาพบ
แพทยทันทีเหมือนอาการของหัวใจขาดเลือดมา
เลี้ยง จากประสบการณที่ใหการรักษาดวยการฉีด
rt-PA ผูปวยสวนใหญจะมารับการรักษาชวงเวลา
10.00-22.00 นาิกา ผูปวยมาใชบริการแตละวัน
ก็นอยเฉลี่ย 5-7รายตอสัปดาหเทานั้นที่ได activate ระบบ Stroke Fast Track ในโรงพยาบาล
ศรีนครินทร ยิง่ ในโรงพยาบาลจังหวัดผูป ว ย acute
stroke สวนใหญทมี่ าถึงโรงพยาบาลมักจะเลยชวง
270 นาทีทองไปแลว
1.5 กั ง วลใจว า ระยะเวลา door to
needle จะทําไมทันภายในเวลาที่กําหนด 60 นาที
ความเปนจริงในการเปดใหบริการในระยะแรก
ระยะเวลา door to needle ก็มักจะเกิน 60 นาที
สวนใหญ คือ 90-100 นาทีเนื่องจากยังไมคุนเคย
กับระบบ ในระยะตอมาระยะเวลาก็จะคอยๆ ลด
สั้นลงตามประสบการณที่มีมากขึ้น
ดังนั้นระยะเวลา door to needle ที่นาน
มากวา 60 นาทีกไ็ มเปนอุปสรรคตอการเปดบริการ
Stroke Fast Track เพียงแตเราจะตองกําหนด
ระยะเวลาในการ activate ระบบใหดี โดยตอง
ทราบระยะเวลา door to needle , onset to hospital เพื่อเปนการกําหนดเวลาในระบบบริการวา
เมื่อไหรจึงตอง activate ระบบเชน เราทราบวา
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door to needle 100 นาที ระบบจะถูก activate
ตอเมื่อระยะเวลา onset to hospital ภายในเวลา
170 นาทีเปนตน หลักการเปดบริการแลวระยะเวลา
door to needle ก็จะลดสัน้ ลง ผูป ว ยก็จะมีโอกาส
ไดรับยา rt-PA เพิ่มขึ้น
2. ดานการบริหารจัดการระบบ
การบริหารระบบ Stroke Fast Track นัน้ ไม
ซับซอนและไมยงุ ยาก เพราะทางสมาคมโรคหลอด
เลือดสมองแหงประเทศไทย และสถาบันประสาท
วิทยา กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุขไดจัด
ทําระบบในแตละขั้นตอนของการรักษาที่ชัดเจน
งายตอการปฏิบตั ิ สิง่ ทีส่ าํ คัญของการบริหารระบบ
คือ
2.1 ความเห็ น ชอบหรื อ นโยบายที่
ชัดเจนของผูบริหารโรงพยาบาล กลุมงานอายุร
กรรม กลุมงานรังสีวินิจฉัย งานบริการพยาบาลถา
มีการประสานงานระหวางหนวยงานดีแลวขัน้ ตอน
ตอไป คือ การประสานงานภายในแตละหนวยงาน
เชน กลุมงานอายุกรรมควรปรึกษาหารือและสรุป
แนวทางการทํางานใหชัดเจนวาอายุรแพทยผูรับ
ผิดชอบคือใครบาง ถาดีควรเปนการรวมมือของ
อายุรแพทยสวนใหญจะไดไมเปนการเพิ่มภาระ
งานใหแพทยทา นใดทานหนึง่ ถามีอายุรแพทยดา น
ระบบประสาทในแผนกอายุรกรรมก็ควรกําหนดให
เปนที่ปรึกษา แตมิใชมอบหมายใหเปน first call
ในการ activate ระบบทุกครั้งและรับผิดชอบทั้ง
ระบบ เพราะจะเปนการเพิ่มภาระงานตอแพทย
ทานใดทานหนึ่งมากเกินไป ยกเวนวาแพทยทาน
นั้นยินดีเสนอตัวขอรับผิดชอบตัวอยาง เชน โรง

พยาบาลชุมแพ มีอายุรแพทย 2 ทานรวมดูแลโรง
พยาบาลมหาสารคาม อายุรแพทยทกุ ทานรวมดูแล
โดยมีแพทยประสาทวิทยาเปนผูร ว มดูแลหลักและ
เปนที่ปรึกษา เชนเดียวกับโรงพยาบาลรอยเอ็ดใน
ปจจุบัน สวนใหญของโรงพยาบาลจะมอบหมาย
ใหอายุรแพทยทุกทานเปนผูใหบริการ
2.2 ผู ร ว มที ม จะต อ งประกอบด ว ย
บุคลากรทุกฝายตั้งแตทีมรักษาพยาบาลพนักงาน
เปล และประชาสัมพันธโรงพยาบาล รวมทั้งเจา
หนาที่รักษาความปลอดภัย จากประสบการณของ
โรงพยาบาลศรีนครินทรในชวงแรกพนักงานเวร
เปลไมไดอยูใ นทีม เพราะเราลืมวาการเข็นเตียงเปน
ขัน้ ตอนทีส่ าํ คัญ เพราะการรอคิวเวรเปลในชวงทีม่ ี
ผูป ว ยใชบริการจํานวนมากบางครัง้ ตองรอเวรเปล
มากกวา 10 นาที เจาหนาที่ประชาสัมพันธหรือเจา
หนาที่รักษาความปลอดภัยตองทราบวาผูปวยมี
อาการแบบใดที่ตองแนะนําใหผูปวยและญาติเขา
รับการรักษาที่ถูกตอง
2.3 การเริ่ ม เป ด ให บ ริ ก าร Stroke
Fast Track ในระยะแรกที่ยังไมมีประสบการณ
หรื อ กั ง วลกั บ ภาระงานที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น เพราะ
บุคลากรไมเพียงพอก็สามารถปรับระบบการเปด
ใหบริการเฉพาะในชวงวันเวลาที่สะดวกกอนก็ได
ไมจาํ เปนตองเปดบริการตลอดเวลาและยังไมตอ ง
ประชาสัมพันธในวงกวางจนกวาทีมบริการจะมัน่ ใจ
ในระบบและมีความพรอมเต็มที่
3. การฟองรองเมื่อเกิดภาวะแทรกซอน
การฟองรองเปนสิ่งที่แพทยกังวลใจมาก
ที่สุดเพราะการใหยา rt-PA มีโอกาสเกิดภาวะ
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แทรกซอน intracerebral haemorrhage รอยละ
5 จากประสบการณตรงที่ใหยา rt-PA มามากกวา
500 รายและมีภาวะแทรกซอนจํานวนหนึ่งยังไม
เคยถูกฟองรอง และมั่นใจวาการฟองรองจะไม
เกิดขึ้น เพราะการรักษาผูปวยมีขั้นตอนที่สําคัญ
คือ การอธิบายถึงอาการขั้นตอนการวินิจฉัย การ
รักษา วิธกี ารรักษาและการตัดสินใจวาจะใหยาหรือ
ไมใหยา ซึ่งทุกขั้นตอนมีการพูดคุยสื่อสารระหวาง
ทีมรักษากับผูป ว ยญาติผปู ว ยตลอดเวลา ประกอบ
กับการใหบริการที่มุงมั่นรวดเร็วและจริงใจทําให
ผูปวยญาติผูปวยเขาใจถึงระบบขั้นตอนการรักษา
และความมุ ง มั่ น ของที ม ผู ใ ห บ ริ ก ารย อ มที่ จ ะ
เปนการลดโอกาสการฟองรอง

การสรางเครือขายการบริการแบบ
ครบวงจร
เนือ่ งดวยการโรคหลอดเลือดสมองนัน้ ตอง
เนนการสงเสริมปองกัน และการฟนฟูสภาพรวม
ดวย ไมใชมีเฉพาะ Stroke Fast Track เทานั้น
ดังนัน้ การสรางเครือขายทีส่ มบูรณนนั้ ตองกระตุน
ใหแตละสถานพยาบาลมีการสรางทีมที่ครบวงจร
แบบองครวมดวยเสมอ
กิ จ กรรมที่ ต อ งทํ า ในการพั ฒ นาระบบ
บริการโรคหลอดเลือดสมองครบวงจร ดังตาราง
ที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงกิจกรรมในโรงพยาบาลระดับตาง ๆ
กิจกรรม
ทางดวน270นาทีชีวิต
หอผูปวย
การปองกัน
กายภาพบําบัด
เครือขายบริการ
ระบบสงตอ
ความรูสูประชาชน
หมายเหตุ : + ทําบาง

รพ.ตติยภูมิ
+++
+++
+++
+++
+
+
+
++ ตองทํา

การปองกันโรคและสงเสริมสุขภาพ
การปองกันโรคและสงเสริมสุขภาพใหรูเทา
และรูท นั คือ เราจะตองรูเ ทาวาจะปองกันไมใหเกิด
โรคหลอดเลือดสมองไดอยางไร และเมื่อเกิดโรค
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รพ.ทุติยภูมิ
++
+++
+++
+++
++
++
++
+++ ตองทําอยางยิ่ง

รพ.ปฐมภูมิ
+
+
+++
+++
+++
+++
+++

ขึ้นแลวตองรูทันถึงวิธีการรักษาวาตองทําอยางไร
เชน ตองรีบไปโรงพยาบาลทันที เปนตน
แนวทางการดําเนินงานประกอบดวย 2
สวน ไดแก
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1. รูเทาการปองกันไมใหเกิดโรค โดยการ
รณรงคความรูเ กีย่ วกับโรคหลอดเลือดสมอง ดังนี้
1.1 อาการของโรคสาเหตุปจจัยเสี่ยง
การดูแลรักษาเบื้องตนที่เหมาะสม และรีบพาไป
โรงพยาบาลทันทีเมื่อมีอาการ
1.2 ความจํ า เป น ของการรี บ มาโรง
พยาบาลทันที
1.3 การรักษาดวยการใหยาละลายลิม่
เลือดมีขอดีขอเสียอยางไร
1.4 การรักษาตอเนื่องเพื่อปองกันไม
ใหเปนซํ้ารวมทั้งการปรับพฤติกรรมเพื่อลดปจจัย
เสี่ยงของการเกิดโรค
1.5 สรางความรูความเขาใจที่ถูกตอง
เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองตอชุมชนเพื่อการ
ดูแลชวยเหลือผูปวยที่ถูกตอง
1.6 สรางความรูความเขาใจที่ถูกตอง
ตอสื่อสารมวลชนเพื่อการประชาสัมพันธขอมูล
ตางๆ ที่ถูกตองตอสังคม
1.7 สรางความรูความเขาใจที่ถูกตอง
ตอครูนักเรียนเพื่อการสรางความรูที่ยั่งยืน
1.8 การรณรงควนั World Stroke Day
เพื่อใหเกิดการตระหนักตอโรคหลอดเลือดสมอง
แบบวงกวางทั่วจังหวัดและพื้นที่ขางเคียง
1.9 การจัดทําหนังสือเอกสารเผยแพร
ความรูตอผูปวยญาติประชาชนทั่วไป
1.10 การประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ
เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ เว็บไซด
1.11 การจัดทําเพลงหมอลําเพลงคุณ
ลําไยและการตูนเพื่อการรณรงคโรคหลอดเลือด

สมอง
1.12 การจั ด ทํ า หนั ง สื อ อั น ตรายโรค
หลอดเลือดสมองและหนังโฆษณา
2. รูทันวิธีการรักษาโดยการรณรงคใหผู
ปวยที่มีอาการเขากับโรคหลอดเลือดสมองรีบไป
พบแพทยทันที เพราะการรักษาที่ดีที่สุดหลังจาก
มีอาการ คือ การรีบไปโรงพยาบาลทันทีเพื่อให
แพทยไดรีบประเมินอาการและใหการรักษาที่ถูก
ตองตอไป โดยการใชวธิ กี ารเชนเดียวกับขอ 1. โดย
เนนใหทกุ คนทราบวาถามีอาการทีเ่ ขารับโรคหลอด
เลือดสมองตองรีบไปโรงพยาบาลทันทีโดยใชระบบ
รถพยาบาล EMS ของหนวยราชการและเนนวาไม
ควรสังเกตอาการตองรีบไปโรงพยาบาลทันที
นอกจากนี้ยังทํางานรวมกันกับระบบการ
ใหบริการฉุกเฉิน EMS เพื่อสรางความเขาใจที่
ถูกตองวาระบบการแพทยฉุกเฉิน EMS นั้นให
บริการผูป ว ยโรคหลอดเลือดสมองดวยมิใชเฉพาะ
ผูปวยอุบัติเหตุทางรถยนตเทานั้น เพราะที่ผานมา
มีผูปวยสวนนอยมากที่ใชบริการระบบการแพทย
ฉุกเฉิน EMS อาจเนื่องมาจากมีความเขาใจผิด
ของประชาชนทั่ ว ไปประชาสั ม พั น ธ ห มายเลข
โทรศัพท 1669 และหมายเลขโทรศัพทหอ งฉุกเฉิน
โรงพยาบาลเครือขายเพื่อใหผูปวยสามารถเขาถึง
ระบบการบริการไดงา ยขึน้ จึงมีความจําเปนอยางยิง่
การจัดทําขั้นตอนการ activate stroke
fast track 8 ขั้นตอน ในรูปแบบของภาพยนต
เพือ่ ใหประชาชนไดเขาใจงายขึน้ รวมทัง้ การทําหนัง
โฆษณาเกีย่ วกับ Stroke Fast Track โดยมีการนํา
เสนอผานสังคมออนไลน

67

Vol.9 No.4, Vol.10 No.1

การพัฒนาระบบสงตอที่มีประสิทธิภาพ
ไดแก
1. พัฒนาระบบสงตอทุกระดับ จากระดับ
ชุมชนถึงโรงพยาบาลที่สามารถใหยาละลายลิ่ม
เลื อ ดได และส ง กลั บ เพื่ อ ให ก ารรั ก ษาต อ เนื่ อ ง
2. พัฒนาระบบสงตอจากโรงพยาบาลที่
ไมมรี ะบบบริการทางดวนโรคหลอดเลือดสมองสง
ตอโรงพยาบาลที่มีระบบรวดเร็วและแมนยํา เพื่อ
ใหผูปวยมีโอกาสไดรับยาละลายลิ่มเลือด

ระบบการฟนฟูและเยี่ยมบาน
เปนระบบที่สําคัญเพราะผูปวยบางสวนไม
หายเปนปกติจาํ เปนตองไดรบั การฟน ฟูเพือ่ ปองกัน
ภาวะแทรกซอนและสงเสริมการฟนฟูสมรรถภาพ
เพื่อใหผูปวยใชชีวิตไดอยางดีที่บาน การเยี่ยม
บานผูปวยที่ไมสามารถดูแลตนเองไดดีก็มีความ
จําเปนเพือ่ เปนการเสริมพลังอํานาจของผูป ว ยและ
ครอบครัวในการดูแลสุขภาพและยังสามารถลดคา
ใชจายในการเดินทางมาโรงพยาบาล
ทัง้ หมดทีก่ ลาวมาขางตนนัน้ ทีมโรคหลอด
เลือดสมองครบวงจรในทุกโรงพยาบาล ไดใชหลัก
การ “S T R O K E” ไดแก
S : Safety
T : Target
R : Ready to Work
O : Our Family
K : Knowledge Management
E : Encourage
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Safety ความปลอดภัยเปนเรื่องสําคัญ
ทีส่ ดุ ของการพัฒนาระบบการบริการ การทําใหการ
บริการดวยอายุรแพทยและประสาทแพทยในทุกๆ
โรงพยาบาลมีความปลอดภัยนั้น ตองมีแนวทาง
การควบคุมมาตรฐานการบริการที่เขมงวดและ
ตรวจสอบได รวมกับตองมีระบบที่ปรึกษาตลอด
เวลา ขั้นตอนการทําใหมีความปลอดภัย ไดแก
1. กิจกรรมเสริมสรางความรูตอเครือขาย
อยางตอเนื่อง
2. สรางแนวทางดูแลผูป ว ยทีเ่ ปนมาตรฐาน
เดียวกันทั่วทั้งเครือขาย โดยมีความเขมงวดใน
แบบคั ด กรองผู ป ว ยที่ ค วรได รั บ ยาละลายลิ่ ม
เลือดหรือไมควรไดรับยาละลายลิ่มเลือด โดย
เฉพาะความรุนแรงของโรคที่สูงไมมาก (NIHSS
< 17) ในโรงพยาบาลที่มีประสาทแพทย ซึ่งปกติ
จะใชเกณฑคาคะแนนความรุนแรง NIHSS<25
ในโรงพยาบาลที่มีประสาทแพทยเปนหลัก
3. ระบบการปรึกษาทีส่ ามารถโทรศัพทหรือ
ใชสื่อออนไลนตางๆ ไดแก line, facebook ได
ตลอดเวลา
4. ระบบการตรวจประเมินคุณภาพการให
บริการ โดยการเยี่ยมสถานบริการและพูดคุยใน
รายละเอียดการบริการ
Target เปาหมายการพัฒนาระบบบริการ
มี 2 เปาหมาย คือ
1. ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองทุกคนตอง
มี โ อกาสเท า เที ย มกั น ในการเข า ถึ ง ระบบบริ ก าร
ดังนั้นจึงตองทําใหมีเปาหมายที่ 2 คือ สถานบริการ
ตองมีกระจายครอบคลุมในทุกพืน้ ทีท่ วั่ ทัง้ ภาคอีสาน
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2. ทุกสถานบริการตองมีความพรอมใน
การใหบริการ ซึ่งสถานบริการไหนมีอายุรแพทย
และมีเครื่อง CT-scan เปาหมาย คือ พัฒนาให
เปนสถานบริการที่สามารถใหยาละลายลิ่มเลือด
ได สวนสถานบริการไหนยังไมพรอมก็พัฒนาเปน
เครือขายในการสงตอที่มีประสิทธิภาพ โดยเนน
การเขาถึงประชาชนและสงตอที่รวดเร็ว มีเกณฑ
คือ ตองสงตอใหเร็วกวา 30 นาที
Ready to Work การเตรียมความพรอมให
ทุกสถานบริการและทีมสุขภาพทุกคนตองมีความ
พรอมในการใหบริการ จึงตองมีการวางแผนให
นักศึกษาแพทยโดยเฉพาะชัน้ ปที่ 6 (extern) ตอง
มีความเขาใจเกีย่ วกับ SFT และมีประสบการณใน
การดูแลผูปวยในหอผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
รวมทั้ ง มี ก ารพั ฒ นาที ม สุ ข ภาพทุ ก ส ว น ตั้ ง แต
พยาบาล ผู ป ว ย พยาบาล เภสั ช ภร เจ า หน า ที่
เอกซเรย เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในทุกระดับ รวม
ถึงพนักงานเปล
Our Family เนือ่ งดวยการบริการ SFT นัน้
ตองมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ขั้นตอน
ตางๆ จึงตองมีนอยที่สุด เพื่อใหระยะเวลา door
to needle สั้นที่สุด การบริการผูปวยทุกคนดวย
ใจ มีความทุมเทเสมือนดูแลญาติเรา

Knowledge Management การบริการ
SFT ทีร่ วดเร็วมีประสิทธิภาพในแตละสถานบริการ
ก็จะมีรายละเอียดแตกตางกัน ทุกสถานที่ทุกทีม
จะเกิดการเรียนรูในการพัฒนาระบบริการใหดีขึ้น
อยางตอเนื่อง ดังนั้นจึงตองมีการเรียนรูระหวาง
ทีม ทําใหมีการพัฒนาไดอยางรวดเร็ว รวมทั้งมี
การพูดคุยพบปะสังสรรคระหวางทีมทุกๆ ป เพื่อ
ใหเกิดความสนิทสนมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
กันไดเปนอยางดี
Encourage การสนับสนุนกระตุนใหทุก
ทีม ทุกสถานบริการมีความพรอมในการบริการ
SFT และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ดังนั้นตองมี
การสนับสนุนที่ดีจากผูบริหารทุกลําดับชั้น และ
หัวหนาเครือขาย
จากหลักการทํางาน S T R O K E ขางตน
สงผลใหภาคอีสานเปนภาคแรกในประเทศที่เปด
บริการระบบ SFT สามารถใหยาละลายลิ่มเลือด
ไดครบทุกจังหวัด ทุก รพ. สต. ทุกโรงพยาบาล
ชุมชนไดเขารวมอยูในเครือขายการบริการโรค
หลอดเลือดสมอง ทําใหไดผลลัพทการบริการทีไ่ ด
เกณฑมาตรฐาน ดังรายละเอียดตารางที่ 2-4
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ตารางที่ 2 แสดงจํานวนผูปวย acute ischemic stroke ทั้งหมดและรอยละการไดรับยา rt-PA
เขต/จังหวัด
เขต 1 เชียงใหม
เขต 2 พิษณุโลก
เขต 3 นครสวรรค
เขต 4 สระบุรี
เขต 5 ราชบุรี
เขต 6 ระยอง
เขต 7 ขอนแกน
เขต 8 อุดรธานี
เขต 9 นครราชสีมา
เขต 10 อุบลราชธานี
เขต 11 สุราษฎรธานี
เขต 12 สงขลา
เขต 13 กรุงเทพฯ
รวมทั้งประเทศ
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ผูปวย ischemic stroke
ทั้งหมด
2556
2557
2,780
6,701
2,015
4,630
2,160
5,027
2,690
6,465
2,968
6,895
3,377
7,810
2,180
5,313
2,420
5,782
3,534
8,568
2,111
4,862
2,103
4,979
2,239
5,315
2,624
4,364
33,201
76,711

ผูปวยไดรับยา rt-PA
2556
140
109
34
141
53
93
92
125
90
19
51
87
112
1,146

2557
369
314
126
357
119
214
249
295
199
79
158
193
146
2,818

รอยละผูปวยไดรับยา
rt-PA
2556
2557
5.04
5.51
5.41
6.78
1.57
2.51
5.24
5.52
1.79
1.73
2.75
2.74
4.22
4.69
5.17
5.10
2.55
2.32
0.90
1.62
2.43
3.17
3.89
3.63
4.27
3.35
3.45
3.67
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ตารางที่ 3 แสดงรอยละการเสียชีวิตของผูปวย
acute ischemic stroke
เขต/จังหวัด
เขต 1 เชียงใหม
เขต 2 พิษณุโลก
เขต 3 นครสวรรค
เขต 4 สระบุรี
เขต 5 ราชบุรี
เขต 6 ระยอง
เขต 7 ขอนแกน
เขต 8 อุดรธานี
เขต 9 นครราชสีมา
เขต 10 อุบลราชธานี
เขต 11 สุราษฎรธานี
เขต 12 สงขลา
เขต 13 กรุงเทพฯ
รวมทั้งประเทศ

2556
4.93
5.76
9.91
9.29
7.95
8.65
3.39
2.73
6.88
5.4
6.61
5
7.16
6.57

2557
5.04
6.24
8.93
8.55
7.79
9.19
3.58
2.94
6.68
4.83
6.53
4.93
6.55
6.42

ตารางที่ 4 แสดงรอยละการเสียชีวิตของผูปวยที่
ไดรับยา rt-PA
เขต/จังหวัด
เขต 1 เชียงใหม
เขต 2 พิษณุโลก
เขต 3 นครสวรรค
เขต 4 สระบุรี
เขต 5 ราชบุรี
เขต 6 ระยอง
เขต 7 ขอนแกน
เขต 8 อุดรธานี
เขต 9 นครราชสีมา
เขต 10 อุบลราชธานี
เขต 11 สุราษฎรธานี
เขต 12 สงขลา
เขต 13 กรุงเทพฯ
รวมทั้งประเทศ

2556
5.71
6.42
11.76
4.96
15.09
12.9
1.09
4.8
16.67
0
7.84
8.05
6.25
7.50

2557
6.5
2.05
8.73
3.08
12.68
12.15
3.21
1.63
13.57
5.06
4.96
6.22
7.53
6.88

การวิจัย

สรุป

เพือ่ สรางองคความรูใ หมโดยเนนการพัฒนา
งานประจําสูงานวิจัยและนําความรูที่ไดจากงาน
วิจยั มาสูก ารปฏิบตั ริ วมทัง้ การแกปญ
 หาทีพ่ บบอย
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงเปนที่มาของการ
จัดตั้งกลุมวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ เพื่อศึกษาปญหาที่พบบอยและ
แกปญหาอยางเปนระบบ รวมทั้งสรางองคความรู
ใหมและนวัตกรรม เชน เครื่องชั่งนํ้าหนักผูปวยที่
มีราคาถูกกวาสั่งซื้อจากตางประเทศเปนตน

การพัฒนาเครือขายบริการ I San Stroke
Fast Track เปนสิ่งที่จําเปนมากในการใหบริการ
Stroke Fast Track เพราะระยะเวลา 270 นาที
ทองสําหรับผูป ว ยนัน้ สัน้ มาก การสรางเครือขายจึง
เปนการสรางโอกาสใหผูปวย ความจริงใจของแม
ขายกับลูกขายในการทํางานรวมกันความตอเนื่อง
สมํา่ เสมอเปนสิง่ สําคัญ เพือ่ เปนการสรางมาตรฐาน
การใหบริการที่สรางความมั่นใจใหกับผูรับบริการ
วามีมาตรฐานเดียวกัน การทํางานเพียงลําพังจะมี
การพัฒนางานไดชาและสรางปริมาณงานไดนอย
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เปรียบเสมือนการบวกเลข 5+5 มีคา เทากับ 10 แต
การพัฒนาเครือขายจะทําใหมีการพัฒนางานและ
สรางปริมาณงานไดมากแบบกาวกระโดดเปรียบ
เสมือนการบวกเลข 5+5 อาจทําใหมีคาเทากับ 55,
555, 5555อยางไรก็ตามการสรางเครือขายตอง
มีความมุงมั่นและจริงใจของแมขาย ลูกขาย ทุก
คนในทีม และทํางานรวมกันอยางตอเนื่องตลอด
ไป ปจจุบันเครือขายการบริการโรคหลอดเลือด
สมองครบวงจรเขต 7 มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
กําหนดตัวชี้วัดของเขตรวมกัน เพื่อการพัฒนาที่มี
เอกภาพในทิศทางเดียวกันรวมทั้งการกําหนดราง
service plan
การสรางเครือขายที่สมบูรณจะตองพัฒนา
เครื อ ข า ยการวิ จั ย ร ว มด ว ยเพื่ อ การพั ฒ นางาน
ประจําสูงานวิจัยและนํางานวิจัยมาสูการปฏิบัติ
ซึ่งทางเครือขายของเขต 7 ก็ไดจัดตั้งกลุมวิจัยโรค
หลอดเลือดสมองภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อ
การพัฒนางานวิจัย จากการพัฒนาเครือขายการ
บริการ Stroke Fast Track ของเขต 7 (รอยแกน
สารสินธุ) ในปจจุับนประชาชนมีโอกาสการเขาถึง
บริการสูงมากขึ้นมีผูปวยไดรับยา rt-PA คิดเปน
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รอยะละ 4.7 ของผูปวย acute ischemic stroke
ซึง่ สูงกวาคาเฉลีย่ ของประเทศไทยทีร่ อ ยละ 3.6 ได
รับการทํา CT scan brain มากกวารอยละ 90 ของ
ผูปวย acute stroke ไดรับการทํากายภาพบําบัด
มากกวารอยละ 60 ที่นาภาคภูมิใจ คือ การรวม
มือของทีมสุขภาพในภาคอีสานทุกโรงพยาบาล
และเครือขายสุขภาพในทุกจังหวัด สามารถเปด
บริการระบบ Stoke Fast Track และสามารถให
ยา rt-PA ไดครบทุกโรงพยาบาลจังหวัด และโรง
พยาบาลชุมชนขนาดใหญ สงผลใหผูปวยในทุก
พื้นที่มีโอกาสไดรับบริการที่ดีมีคุณภาพเทาเทียม
กันทั่วทั้งภาคอีสาน
การพัฒนาระบบบริการ SFT ในปจจุบัน
ของภาคอีสาน โดยใชหลักการขางตนสามารถทําให
ประชาชนเขาถึงระบบบริการไดเปนอยางดีและมี
ความปลอดภัย สิง่ ทีส่ าํ คัญอยางยิง่ ของการพัฒนา
ระบบบริการดังกลาว คือ ความรวมแรง รวมใจของ
ทีมงานในทุกภาคสวน โดยเฉพาะผูบ ริหารระดับสูง
ตองมีความชัดเจนในนโยบาย และมีการสงเสริมใน
ทุกรูปแบบ โดยใชหลัก “All for Health” เพื่อให
เกิด “Health for All”

Nursing Care in Thrombolytic Therapy
Administration
พัชรินทร อวนไตร1,2

พยาบาลชํานาญการ หนวยโรคหลอดเลือดสมอง หอผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน 3 โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
2
กลุมวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน
1

บทนํา
ในปจจุบันมีขอมูลเปนที่ประจักษแลววา
การรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันชนิด
ขาดเลือดภายในระยะเวลา 4.5 ชั่วโมงแรก นับ
ตั้งแตเริ่มมีอาการโดยการใชยาละลายลิ่มเลือด1-4
ชวยลดความพิการหรือสามารถทําใหผูปวยหาย
เปนปกติไดภายหลังการรักษา 3 เดือน การใชยา
ละลายลิ่มเลือดคือ recombinant tissue plasminogen activator rt-PA ทางหลอดเลือดดํา
ถือเปนมาตรฐานการรักษาสําหรับผูปวยที่มีภาวะ
สมองขาดเลือดอยางเฉียบพลัน โดยจะตองใหยา
ภายใน 3-4.5 ชั่วโมงหลังจากเกิดอาการ5
เมื่อผูปวยผานการประเมินคัดกรองเขาสู
ระบบบริการทางดวนโรคหลอดเลือดสมอง แพทย
ซักประวัติ ตรวจรางกายผูปวย ประเมินอาการ
ตามแบบประเมิน The National Institute of
Health Stroke Scale (0-42) (NIHSS) ไดรับ
การทํา CT brain emergency สงเลือดตรวจทาง
หองปฏิบตั กิ าร และผูป ว ยจัดอยูใ นกลุม ทีส่ ามารถ

รั ก ษาด ว ยการให ย าละลายลิ่ ม เลื อ ด และญาติ
ตัดสินใจรับการรักษาดวยวิธีนี้ ขั้นตอนตอไปคือ
การใหยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดํา ซึ่ง
พยาบาลมีบทบาทสําคัญในการใหการพยาบาลผู
ปวยเพื่อใหเกิดความปลอดภัย

การพยาบาลผูปวยโรคหลอดเลือด
สมองที่ไดรับยาละลายลิ่มเลือดทาง
หลอดเลือดดํา
การพยาบาลผู ป ว ยหลอดเลื อ ดสมองที่
ได รั บ ยาละลายลิ่ ม เลื อ ดทางหลอดเลื อ ดดํ า ที่
เขารับการรักษาในหนวยโรคหลอดเลือดสมอง
เปนการพยาบาลโดยใชกระบวนการพยาบาลตาม
มาตรฐานการให บ ริ ก ารผู ป ว ยโรคหลอดเลื อ ด
สมองเฉียบพลันที่ไดรับยาละลายลิ่มเลือดทาง
หลอดเลือดดํา (rt-PA) เปาหมายเพื่อ ใหผูปวย
ไดรับการรักษาดวยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอด
เลือดดําทันในเวลา 4.5 ชั่วโมงหลังเกิดอาการ
(onset) ใหการพยาบาลเพือ่ ใหผปู ว ยปลอดภัย ไม
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เกิดภาวะแทรกซอน
1. การพยาบาลกอนใหยา
เปนการจัดการใหผูปวยไดรับยา rt-PA
ภายใน 15 นาทีหรือทันเวลาในชวง golden period
4.5 ชัว่ โมง นับตัง้ แต onset ใหการพยาบาลตัง้ แต
แรกรับและเตรียมความพรอมผูป ว ยเพือ่ การไดรบั
ยาละลายลิม่ เลือดทางหลอดเลือดดํา พยาบาลตอง
ทราบขอมูลเกีย่ วกับอาการ อาการแสดง และเวลา
ที่ผูปวยเกิดอาการ เพื่อวางแผนการเตรียมความ
พรอมในการรับผูปวย ไดแก การเตรียมเตียงรับ
ใหม เตรียมเครื่องชั่งนํ้าหนัก O2 canular, infusion pump, monitor EKG, ทีน่ อนลม รถฉีดยา
ปาย ”แนวปฏิบัติการดูแลผูปวยที่ไดยา rt-PA„
ปาย ”high alert drug„ ซึ่งเมื่อผูปวยมาถึงเตียง
มีขั้นตอนการปฏิบัติดังตอไปนี้
1.1 ชั่ ง นํ้ า หนั ก ผู ป ว ยแรกรั บ ลงเตี ย ง
ดูแลอาการเบื้องตน ให O2 canular 3 ลิตร/นาที
จัดทาศีรษะสูง 15-30 องศา ตรวจสอบซํ้าอาการ
แรกรับ เวลาเกิดอาการ ตรวจสอบคะแนนประเมิน
NIHSS ติดตามผลการตรวจ INR PT
1.2 วัดสัญญาณชีพ วัด BP monitor
EKG และประเมินอาการทางระบบประสาทโดยใช
Glasgow Coma Scale ประเมิน motor power
ของแขนและขา และประเมินสัญญาณชีพและ
อาการทางระบบประสาท กอนใหยาทุกครั้ง
1.3 ตรวจสอบ IVF และตําแหนงการ
แทงเข็มที่ใหสารนํ้าวาอยูในหลอดเลือด ไมมีการ
บวมหรือออกนอกหลอดเลือด
1.4 ตรวจสอบการลงนามให ค วาม
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ยินยอมการรักษาและการรับยาละลายลิม่ เลือดทาง
หลอดเลือดดํา กอนใหยา จัดใหผปู ว ยและญาติได
ทราบคําอธิบาย เกี่ยวกับขอดี และขอเสียของการ
ใหยากอนเซ็นใบยินยอม
1.5 ตรวจสอบสภาพผิวหนังทัว่ รางกาย
หากพบวามีรอยเจาะ (puncture) จะตองทําการ
pressure dressing ดวย gauze และปดทับดวย
hypafix เพื่อป้องกันการมีเลือดออกที่ผิวผนัง
ตรวจสอบรองรอยการบาดเจ็บ โดยเฉพาะบริเวณ
ศีรษะ ในรายที่มีประวัติอุบัติเหตุ กรณีผิวหนังมี
รอยฟกชํ้า ecchymosis จะทําการประคบเย็น
อยางนอย 10 นาที และทําซํ้า 5-6 ครั้ง จนกระทั่ง
รอยฟกชํ้ายุบบวมในขณะเดียวกัน
2. การพยาบาลขณะใหยา rt-PA
2.1 การเตรียมยา rt-PA ตามขนาดยา
ที่คํานวณไดตามแผนการรักษา
- การเตรียมยา rt-PA ถือวาเปน
ยา high alert drug จําเปนตองไดรับการบริหาร
ยา ลักษณะของตัวยาเปนผงบรรจุในขวดเก็บไวใน
ที่ที่ไมโดนแสงสวาง ขนาดบรรจุ คือ 50 mg/vial
และมีตัวทําละลาย (solvent) เฉพาะสําหรับผสม
(ยาไมละลายในสวนผสมทีม่ เี ด็กโตรส) มี transfer
set เตรียมมาพรอมในชุด สําหรับใชแทงทีข่ วดเพือ่
ผสมยาเขาดวยกัน วิธกี ารผสมยา (ดังภาพที่ 1 และ
2) มีดังนี้
1) เปดจุกขวดบรรจุตวั ทําละลายออก
แทงจุกขวดดวย ปลายขางหนึ่งของ transfer set
2) นําขวดบรรจุยาผงควํา่ ลง และแทง
เขาที่ปลายของ transfer set อีกขาง (ดังภาพที่ 2)
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3) จับใหขวดบรรจุตวั ทําละลายอยู
ดานบน นํ้ายาของขวดตัวทําละลายจะไหลลงใน
ขวดบรรจุยาผง ระวังไมใหเกิดฟองอากาศ โดยไม
เขยาขวด ใชวิธีหมุนขวดยา
4) นํา้ ยาทีเ่ ตรียมเสร็จแลวสามารถ
เก็บไวในตูเ ย็นที่ 2-8 องศาไดนานไมเกิน 24 ชม. ถา
เก็บไวในที่อุณหภูมิหองหรือนอยกวา 30 องศา จะ
เก็บไวไดนานไมเกิน 8 ชั่วโมง

ภาพที่ 1 ลักษณะบรรจุภัณฑของยา rt-PA

ภาพที่ 2 วิธีผสมยา rt-PA
(ที่มา : โรงพยาบาลศรีนครินทร, 2552)
2.2 การใหยา การใหยามีการคํานวณ
ปริมาณยาที่ใหจากนํ้าหนักตัว ขนาดยามาตรฐาน
ที่ใช คือ ขนาดยา 0.9 mg x kg BW = total
dose (maximum dose ไมเกิน 90 mg) ยาทีผ่ สม
สารละลายแลวไดตวั ยามีความเขมขน 1 มิลลิกรัม/
ซีซี ทั้งนี้การใหยาจะตองเปนไปตามขอบงชี้และ
ไมมีขอ หามที่กําหนดไว (Class 1, Level A)6

- วิธใี หยา แบง 10 % IV push bolus
ใน 1 นาที
- ที่เหลือ 90 % ให IV dripใน 1
ชั่วโมง โดยใชเครื่อง infusion pump
- ขณะใหยา หามผสมยาตัวนีร้ ว มกับ
ยาตัวอื่นๆ ทางสายนํ้าเกลือเดียวกัน
3. การพยาบาลหลังใหยา
ดานรางกาย เนือ่ งจากยา rt-PA เปนยา high
alert drug ฤทธิ์ของยาคือมีความเสี่ยงตอการเกิด
ภาวะแทรกซอนการมีเลือดออกงาย หลังการใหยา
พยาบาลตองมีการติดตามประเมินอาการผูปวย
ประเมินผลขางเคียงของยา7 บันทึกสัญญาณชีพ
ตาม stroke fast track care map ดังนี้
1) ประเมิน N/S ทุก 15 นาที ใน 2
ชั่วโมง ขณะใหยา
ทุก 30 นาที ใน 6 ชั่วโมง
และ ทุก 1 ชั่วโมง ใน 24 ชั่วโมง
2) ประเมิน V/S keep SBP >180
mmHg หรือ DBP >105 mmHg
วัดBP ทุก 15 นาทีใน 2 ชัว่ โมงแรก
ทุก 30 นาที ใน 6 ชั่วโมง
ทุก 1 ชั่วโมง ใน 24 ชั่วโมงและ
ประเมินบอยขึ้นถามีการเปลี่ยนแปลง
3) monitor EKG แขวนปาย ”แนว
ปฏิบัติการดูแลผูปวยที่ไดยา rt-PA„ และปาย
”high alert drug„
4) ประเมินภาวะแทรกซอนการมีเลือด
ออก โดยเฉพาะมีเลือดออกในสมอง เชน อาการ
ทางระบบประสาทเลวลงอยางฉับพลัน ปวดศีรษะ
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BP สูง > 180/110 mmHg ทันที มีคลืน่ ไส อาเจียน
ถามีอาการ ใหหยุดยา และ สง emergency CT
หรือการมีเลือดออกในสวนอื่นๆของรางกาย
5) หลีกเลีย่ ง การใสสายสวน เชน NG,
bladder catheter, intra-arterial catheter
ตางๆ หรือ หัตถการที่ invasive หามเจาะเลือด
ฉีดยา ยกเวนกรณีที่มีความจําเปน ตองทําดวย
ความระมัดระวัง
6) เตรียมความพรอมเรื่องชวยเหลือ
เรงดวนเพื่อชวยใหผูปวยปลอดภัย ไดแก การใส
ET tube การทําผาตัดดวนกรณีมีเลือดออกใน
สมอง ซึ่งเปนภาวะแทรกซอนหลังใหยา
7) รายงานแพทย เ มื่ อ พบอาการ
ผิ ด ปกติ เช น เมื่ อ มี อ าการทางระบบประสาท
เปลีย่ นแปลง หรือเลวลงอยางฉับพลัน ปวดศีรษะ
ความดันโลหิตสูงขึ้นอยางฉับพลัน เปนตน
ด า นจิ ต ใจ ใหขอมูลแกผูปวยหรือญาติ
เปนระยะๆ ทั้งกอนใหยา และหลังใหยา เกี่ยวกับ
แผนการดูแล อาการ อาการแสดงปจจุบันของ
ผูปวย เพื่อใหผูปวยและญาติเกิดความเขาใจ ลด
ความวิตกกังวล เปดโอกาสใหผูปวย หรือญาติ
ระบายความรูสึก ซักถามขอสงสัย รวมทั้งใหคํา
ปรึกษาแกผูปวยและญาติ
การ early ambulation ควรทําทันที
ที่ ผู ป ว ยพร อ ม สั ญ ญาณชี พ คงที่ เพื่ อ ลดภาวะ
แทรกซอนที่พบบอยได เชน โรคปอดอักเสบ การ
เกิดแผลกดทับ การชวยเหลือใหผปู ว ยมีการเปลีย่ น
ทา ทรงตัว ลุกนั่งได โดยรวมกับทีมกายภาพบําบัด
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การวิ นิ จ ฉั ย ทางการพยาบาล การ
วางแผนการและการประเมินผลทาง
พยาบาล
การวินิจฉัยการพยาบาล (nursing diagnosis) เปนการคนหาปญหาทางการพยาบาลหรือ
ความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับผูปวยโรคหลอด
เลือดสมองระยะเฉียบพลัน เพื่อวางแผนในการ
ดูแลใหการพยาบาลผูปวยปองกันอันตรายหรือที่
อาจเกิดขึ้น ไดแก การเกิดเลือดออกในสมองจาก
การไดรับยาละลายลิ่มเลือด ความดันในกะโหลก
ศีรษะสูง สมองบวม การมีเลือดออกซํ้าในบริเวณ
ที่มี infarction อยูเดิม ภาวะปอดอักเสบจาก
การสําลัก อาการชัก ภาวะติดเชื้อระบบทางเดิน
ปสสาวะ การเกิดลิม่ เลือด thrombusอุดตัน ภาวะ
หลอดเลือดที่ปอดอุดตันโดยกอนเลือดที่แข็งหรือ
ฟองอากาศ เกิดแผลกดทับ เปนตน ขอวินจิ ฉัยการ
พยาบาลในการดูแลผูปวยหลอดเลือดสมองระยะ
เฉียบพลันทีไ่ ดรบั การรักษาดวยยาละลายลิม่ เลือด
ทางหลอดเลือดด8 ที่พบบอยไดแก
1. มีโอกาสเกิดการกําซาบเลือดของสมอง
ลดลงจากพยาธิสภาพของโรค
2. มีโอกาสเกิดเลือดออกในสมองจากการ
ไดรับยาละลายลิ่มเลือด
3. มีโอกาสเกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจ
เนื่องจากการสําลัก
4. การดูแลตนเองบกพรองเนื่องจากชวย
เหลือตนเองไดนอย
5. มี ค วามกลั ว ความวิ ต กกั ง วลต อ ภาว
การณเจ็บปวยและความเสี่ยงของการเกิดภาวะ
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แทรกซอนจากการไดรับยายาละลายลิ่มเลือดทาง
หลอดเลือดดํา
การวางแผนการพยาบาล (nursing care
planning) จึ ง เป น การกํ า หนดเป า หมาย และ
กิจกรรมทางการพยาบาลทีต่ อ งกระทํา ในการดูแล
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน ให
ผูปวยและญาติเขาใจและใหความรวมมือในการ
รักษา การวางแผนใหครอบคลุมถึงปญหาสุขภาพ
ในระยะเฉียบพลันตามขอวินิจฉัยการพยาบาล
ข า งต น จะทํ า ให ผู ป ว ยปลอดภั ย ไม เ กิ ด ภาวะ
แทรกซอน8
การประเมินผลการพยาบาล (evaluation)
เปนการประเมินสภาพและความพรอมของผูปวย
ดวย score, scale ตางๆ ที่ใชในการประเมิน
ผูป ว ยโรคหลอดเลือดสมอง เชน Glasgow Coma
Scale สําหรับการประเมิน conscious ของผูป ว ย
NIHSS สําหรับการประเมิน ความรุนแรงทางระบบ
ประสาทของ ผูปวย modify Ranking Scale
สําหรับประเมิน Disability Barthel Index สําหรับ
ประเมินความสามารถในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประวัน
(ADL) ซึ่งจะชวยใหพยาบาลประเมินผลลัพธของ
การดูแลได สามารถปรับปรุงแผนการดูแลรักษา
ใหเหมาะสมกับผูป ว ยในภาวะสุขภาพปจจุบนั และ
พัฒนาการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สําหรับการพยาบาลผูปวยโรคหลอดเลือด
สมองในระยะเฉียบพลันทีไ่ ดรบั ยาละลายลิม่ เลือด
ทางหลอดเลือดดํา ตองมีการบริหารจัดการในการ
ดูแลผูป ว ยอยางเปนระบบ รวมทัง้ มีแผนการดูแลที่

มีขนั้ ตอนและแนวทางทีช่ ดั เจน ทําใหผปู ว ยไดรบั
การดูแลอยางรวดเร็ว ปลอดภัย และตามมาตรฐาน
ลดความรุนแรงของโรคและความพิการ เนนการ
ดูแลตนเองเพื่อปองกันการ อีกทั้งพยาบาลตองมี
ความรูเกี่ยวกับโรค การพยาบาล ตลอดจนปจจัย
ที่สงผลใหกลับเปนซํ้า
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Management of Depression in Stroke and
Person with Epilepsy
ศ.นพ.สุชาติ พหลภาคย

ภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

ระบาดวิทยา
หลังการปวยเปนโรคหลอดเลือดที่ไปเลี้ยง
สมองอุดตันหรือตกเลือด (stroke) จะพบโรค
อารมณเศรา (post stroke depression คํายอ
PSD)ไดประมาณรอยละ 30 ของผูปวย1 อัตราการ
ปวยเปน PSD จะสูงในเดือนแรก อัตราจะคอยๆลด
ลงขณะเดียวกันโรคอารมณเศราจะคอยๆดีขนึ้ แต
ผูป ว ย PSD จํานวนหนึง่ โรคอารมณเศราอาจจะยัง
เปนอยางตอเนื่องไปอีก

สาเหตุ
ป จ จั ย ที่ ทํ า ให เ สี่ ย งต อ การเป น โรค PSD
ไดแกเพศหญิง เคยเปนโรคซึมเศราหรือโรคทาง
จิตเวชมากอน ความสามารถในการทําหนาที่ถูก
จํากัดลงไปและการมี cognitive impairment2

อาการ
อาการของโรคอารมณ เ ศร า ใน PSD
นอกจากการมีอาการของ stroke แลวผูปวยยังมี

อาการของโรคอารมณเศรา อาการในโรคอารมณ
เศราประกอบดวยความรูสึกเศรา ไมราเริง ไม
สนุกสนาน ออนเพลีย มีความผิดปกติในการนอน
หลับ อาจจะนอนไมหลับหรือนอนหลับมากเกิน
ไป มีความผิดปกติในการเจริญอาหาร อาจจะไม
เจริญอาหารหรือเจริญอาหารมากเกินไป สมาธิไม
ดี ใจและกายเชือ่ งชาหรือวาวุน ความภาคภูมใิ จใน
ตนเองตํ่าลงกวาปกติ ตําหนิตนเอง มีความคิดวา
ตนเองมีความผิดหรือมีบาปติดตัว คิดฆาตัวตาย
หรือพยายามฆาตัวตาย

การรักษาโรค
การรักษา PSD ประกอบดวยการรักษาดวย
ยา การรักษาดวยวิธกี ารไมใชยา (non pharmacological) และการรักษาดวยวิธีการทางจิตสังคม
การรักษาโรค PSD ดวยยาเกิดจากความรู
พื้นฐานวาโรคอารมณเศราเกิดจากความไมสมดุล
และการทํางานนอยไปในระบบ noradrenergic
และ serotonergic การรักษาจึงใชยารักษาโรค
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อารมณเศรา antidepressants คํายอ ADs) ยาที่
ใชไดแกยา heterocyclic ADs, selective serotonin reuptake inhibitors คํายอ SSRIs, methylphenidate, melatonin agonist และสมุนไพร
Free and Easy Wanderer Plus การรักษาดวยยา
ตองระวังฤทธิท์ ไี่ มพงึ ประสงคจากยาดวย ตัวอยาง
ยา heterocyclic ADs จะมีฤทธิ์ที่ไมพึงประสงค
ทาง cardiovascular, anticholinergic และ
antihistamine ในปจจุบันในการรักษาโรค PSD
ยา SSRIs จึงไดรับความนิยมมากที่สุด เพราะผู
ปวยมักจะทนตอการใชยานี้ไดด3ี ยา reboxetine
ดีสาํ หรับผูป ว ยทีม่ อี าการเศราแบบ lethargic และ
อืดอาดยืดยาด ยา methylphenidate สามารถ
ออกฤทธิ์รักษาโรคอารมณเศราไดอยางรวดเร็ว
ยา melatonin agonist ยังตองการการวิจัยมาก
ขึ้นเพื่อสนับสนุนการใชยานี้ในการรักษาโรค PSD
เพราะในขณะนี้รายงานที่สนับสนุนการใชยานี้ได
ผลดียงั มีเพียงรายงานเดียว ในขณะนีย้ งั ไมมหี ลัก
ฐานที่แสดงวายา serotonin noradrenalin reuptake inhibitors คํายอ SNRIs และยา GABA
compound จะรักษาโรค PSD ไดผลดี
ภายใน 5 ปแรกของการเปนโรค PSD ผูป ว ย
มีความเสีย่ งตอการฆาตัวตายสูงมาก ปจจัยทีท่ าํ ให
โรค PSD มีความเสี่ยงตอการฆาตัวตายเพิ่มขึ้น
ไดแกอารมณเศรา เคยเปนโรคอารมณผิดปกติมา
กอน เคยเปนโรค stroke มากอนและ cognitive
impairment ยา SSRIs จะเปนยาลําดับแรกที่ใช
ในการรักษา PSD ทีม่ คี วามเสีย่ งตอการฆาตัวตาย4
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การรักษาดวยวิธีการที่ไมใชยาสําหรับโรค
PSD ไดแกการรักษาดวยการทําใหชักดวยไฟฟา
(electroconvulsive therapy คํายอ ECT) และ
repetitive transcranial magnetic stimulation คํายอ rTMS ในขณะนี้หลักฐานที่สนับสนุน
วา ECT รักษาโรค PSD ไดเปนเพียงรายงานเล็กๆ
และไมมีกลุมเปรียบเทียบ5 สวน TMS มีหลักฐาน
ที่สนับสนุนวา TMS จะชวยลดอาการของโรค
อารมณเศราได6
การรักษาดวยวิธีการทางจิตสังคมไดแก
การักษาดวย cognitive behavior therapy คํา
ยอ CBT, music therapy, , speech therapy
และ physical activity หลักฐานที่มีในขณะนี้ได
ความเห็นวา CBT ตามลําพังไมมีประสิทธิภาพใน
การรักษาโรค PSD แตโรค PSD ดีขนึ้ ถารักษาดวย
ADs แลวเสริมดวย CBT7 การรักษาดวยดนตรี
บําบัดอาจจะทําใหจํานวนอาการของโรคซึมเศรา
ในโรค PSD ลดลง speech therapy ไมทําให
อาการเศราในโรค PSD ดีขึ้น physical activity
เชนการออกกําลังกาย treadmill training และ
การออกกําลังกายแบบแอโรบิก เหลานี้ไมไดทําให
โรคอารมณเศราในโรค PSD ดีขึ้น8
Active care management program
เชนการใหความรูเ กีย่ วกับตัวโรคและการเฝาระวัง
อยางสมํ่าเสมอและการรักษาดวยวิธีการทางจิต
สังคมสัน้ ๆเสริมเขาไปในการรักษาโรคPSD ดวยยา
จะทําใหผลการรักษาโรค PSD ดวยยาตามลําพัง8
ผูปวยอีกชนิดหนึ่งคือผูปวยดวยโรค post
stroke emotionalism ผูปวยเชนนี้ก็ดีขึ้นดวยยา
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ADs โดยเฉพาะยา SSRIs
ระยะเวลาของการรักษาโรค PSD จะนาน
ประมาณ 4-6 เดือน8

การปองกัน
เราอาจจะปองกันการเปนโรค PSD ไดดวย
ADs ตัง้ แตระยะแรกๆของการเปนโรค stroke ใน
คนที่ไมเคยปวยดวยโรคอารมณเศรามากอนเลย
การปองกันคือการใหยา ADS9

การชัก) อาจจะเปนสาเหตุของการเกิดโรคอารมณ
เศรา11 electrical storm ในสมองจนทําใหเกิดโรค
ลมชักอาจจะทําให serotonin และ noradrenaline ในบางจุดของสมองลดจํานวนลงจนทําให
เกิดอารมณเศรา อยางไรก็ตามเปนที่เขาใจกันวา
ปจจัยที่เกี่ยวกับตัวโรคลมชักมิใชสาเหตุหลักของ
การเปนโรคอารมณเศรา ผูปวยโรคลมชักที่เกิด
โรคอารมณเศรารวมดวยมักจะมีพันธุกรรมของ
โรคซึมเศราและมีความเครียดเปนพืน้ ฐานอยูแ ลว
(predisposition)

Management of Depression in
Person with Epilepsy
อาการ
ระบาดวิทยา
ผูปวยโรคลมชักประมาณรอยละ 30 จะ
เกิดโรคอารมณเศรา10 ความสําคัญในการคนพบ
โรคอารมณเศราในผูปวยโรคลมชักอยูที่การตอง
ตระหนักและวินิจฉัยโรคอารมณเศราใหได การ
รักษาโรคอารมณเศราจะทําใหคณ
ุ ภาพในการรักษา
พยาบาลโรคลมชักดีขึ้น

สาเหตุ
อารมณ เ ศร า ในผู ป ว ยโรคลมชั ก มี ห ลาย
สาเหตุไดแกความเครียดทางจิต พันธุกรรม ตัว
โรคลมชักเอง (traumatic brain injury, stroke)
และฤทธิ์ที่ไมพึงประสงคจากยาที่ใชในการรักษา
โรคลมชักและโรคอื่นๆที่เปนรวมกัน
ป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ ตั ว โรคลมชั ก เอง(เช น
ตําแหนงและซีกของสมองที่เปนจุด focus ของ

อาการของโรคอารมณเศราในผูปวยโรค
ลมชัก นอกจากการมีอาการของโรคลมชักแลวผู
ปวยยังมีอาการของโรคอารมณเศรา อาการในโรค
อารมณเศราประกอบดวยความรูส กึ เศรา ไมรา เริง
ไมสนุกสนาน ออนเพลีย มีความผิดปกติในการ
นอนหลับ อาจจะนอนไมหลับหรือนอนหลับมาก
เกินไป มีความผิดปกติในการเจริญอาหาร อาจจะ
ไมเจริญอาหารหรือเจริญอาหารมากเกินไป สมาธิ
ไมดี ใจและกายเชือ่ งชาหรือวาวุน ความภาคภูมใิ จ
ในตนเองตํา่ ลงกวาปกติ ตําหนิตนเอง มีความคิดวา
ตนเองมีความผิดหรือมีบาปติดตัว คิดฆาตัวตาย
หรือพยายามฆาตัวตาย
โรคอารมณเศราในผูปวยโรคลมชักในที่นี้
หมายถึงโรคอารมณเศราเกิดในชวง interictal ผู
ปวยบางคนมีอาการเศราเปนพักๆ จนอาจทําใหได
รับการวินิจฉัยผิดวาเปน bipolar disorder
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การรักษา
การรักษาโรคอารมณเศราในผูปวยโรคลม
ชักมีหลายวิธไี ดแกการรักษาดวยยา การรักษาดวย
วิธกี ารผาตัดสมอง วิธกี ารรักษาดวยการแพทยทาง
เลือกและการแพทยสนับสนุน
การรักษาโรคอารมณเศราในผูปวยโรคลม
ชักดวยยาไดแกการรักษาดวยยาที่รักษาโรคลม
ชักแตยานัน้ สามารถรักษาโรคอารมณเศราไดดว ย
ยารักษาโรคอารมณเศรา (antidepressants คํา
ยอ ADs ) ชนิดตางๆ เชน selective serotonin
reuptake inhibitor คํายอ SSRIs และยา serotonin noradrenaline reuptake inhibitors คํา
ยอ SNRIs การรักษาโรคอารมณเศราดวยยารักษา
โรคลมชักเลย โรคอารมณเศราที่เปนจะตองไม
รุนแรง ยาที่ใชไดแกยา lamotrigine ถาอารมณ
เศรามีความรุนแรงก็ตอ งรักษาดวย ADs โดยตรง
การที่ ย ารั ก ษาโรคอารมณ เ ศร า จะลด seizure
threshold จะตองไมเปนอุปสรรคตอการสั่งการ
รักษาดวยยารักษาโรคอารมณเศรา แพทยมักจะ
ประเมินเกินความเปนจริงเกี่ยวกับความเสี่ยงตอ
การทีย่ ารักษาโรคอารมณเศราทําใหการเกิดอาการ
ชักจนทําใหไมกลารักษาอารมณเศราในผูปวยโรค
ลมชักดวยยารักษาโรคอารมณเศรา ตัวอยางยา
SSRIs ที่ใชในผูปวยโรคลมชักไดแก fluoxetine
(ออกฤทธิ์แลวกระตุนใหตื่นตัว) mirtazapine
(ออกฤทธิแ์ ลวทําใหงว ง) sertraline, paroxetine,
fluvoxamie และยา escitalopram ยาในกลุม
SNRIs ไดแกยา desvenlafaxine, venlafaxine
และยา duloxetine ยาที่มีปฏิกิริยากับยาอื่นได
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มากไดแกยา fluoxetine, fluvoxamine และยา
paroxetine ยาทีม่ ปี ฏิกริ ยิ านอยกับยาอืน่ ไดแกยา
escitalopram, mirtazapine และยา sertraline
การรักษาควรจะเริ่มดวยขนาดยานอยและคอยๆ
เพิ่มขนาดยาขึ้นจนไดระดับยาที่นอยที่สุดแตได
ผลดี ยาอื่นที่รักษาโรคอารมเศราไดแตเราไมใชใน
การรักษาโรคอารมณเศราในผูป ว ยโรคลมชักไดแก
ยา tricyclic antidepressants ยา monoamine
oxidase ingibitor12
การรักษาโรคอารมณเศราในผูปวยโรคลม
ชักควรรักษานานประมาณ 9-12 เดือน
ผูปวยโรคลมชักที่ไดรับการรักษาดวยการ
ผาตัดสมองถาการผาตัดทําใหอาการชักดีขึ้นโรค
อารมณเศราก็จะดีขนึ้ ดวย13vagus nerve stimulation คํายอ VNS ไดรับการรับรองใหรักษาโรค
ลมชักและโรคอารมณเศราได VNS จะชวยลด
ความบอยของการชักในผูปวยโรค refractory
partial epilepsy ไดแตประสิทธิภาพในการรักษา
โรคอารมณเศราในผูปวยโรคลมชักยังเปนที่คาใจ
กันอยู14รวมทั้งเรายังไมทราบกลไกที่แนนอนใน
การรักษาโรคอารมณดวยวิธีนี้
ในขณะนีย้ งั ไมมหี ลักฐานทีด่ ที จี่ ะสนับสนุน
วาการรักษาดวยการทําใหชักดวยไฟฟา (electroconvulsive therapy )15และ repetitive transcranial magnetic stimulation16จะรักษาโรค
อารมณเศราในผูปวยโรคลมชักได
ในขณะนีย้ งั ไมมหี ลักฐานทีด่ ที จี่ ะสนับสนุน
วาการแพทยทางเลือกและการแพทยสนับสนุนจะ
รักษาโรคอารมณเศราในผูปวยโรคลมชักไดแต
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อารมณเศราเล็กนอยอาจจะดีขึ้นไดดวยการออก
กําลังกาย17
Cognitive behavioral therapy ชนิด
mindful base เป น การรั ก ษาเสริ ม ที่ ดี ใ ห แ ก
การรักษาโรคอารมณเศราในผูปวยที่เปนทั้งโรค
อารมณเศราและโรคลมชัก17
ผูปวยโรคลมชักมีอัตราการฆาตัวตายสูง
กวาคนทั่วไป สาเหตุอาจเกิดจากยารักษาโรคลม
ชักและยารักษาโรคอารมณเศราเปนปจจัยที่เพิ่ม
ความเสี่ยงตอการฆาตัวตายใหสูงขึ้นเล็กนอยใน
คนหนุมสาวแตเหตุการณนี้ก็เกิดขึ้นนอยมาก เรา
ยังไมทราบเหตุผลวาทําไมเปนอยางนั้น วากันไป
แลวโรคลมชักและหรือโรคอารมณเศราทีไ่ มไดรบั
การรักษาจะทําใหมีความเสี่ยงตอการฆาตัวตาย
มากกวาอัตราการฆาตัวตายในขณะที่ไมไดรับการ
รักษาใดๆเลย18
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กลุมอาการโรคลมชัก
อ. พญ.กษมา พุทธิสวัสดิ์

กุมารแพทยระบบประสาท กลุมงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลขอนแกน จังหวัดขอนแกน

กลุมอาการโรคลมชักเปนการจําแนกกลุม
อาการของโรคลมชักโดยใชขอมูลไดแก ลักษณะ
อาการชัก ผลการตรวจคลื่นสมอง ผลการตรวจ
ภาพสมอง การตอบสนองตอยากันชัก การดําเนิน
โรค และพยากรณโรค การจําแนกกลุมอาการโรค
ลมชักเกิดขึ้นครั้งแรกในป พ.ศ.2532 โดยสมา
พันธตอตานโรคลมชักนานาชาติ (International
League Against Epilepsy) โดยจําแนกกลุม
อาการโรคลมชักตามสาเหตุไดแก ไมทราบสาเหตุ
(idiopathic) คาดวาจะมีสาเหตุแตยงั ตรวจไมพบ
(cryptogenic) และมีสาเหตุ (symptomatic) ใน
ป พ.ศ. 2548-2552 ไดเสนอใหมีการจําแนกกลุม
อาการโรคลมชักหรือโรคตามอายุ
การจําแนกกลุมอาการโรคลมชักมีความ
สําคัญในการบงบอกถึง สาเหตุ พยากรณโรค การ
ดําเนินโรค และการรักษา เปนประโยชนในการ

ติดตามประเมินผูปวย และการใหขอมูลและคํา
แนะนําแกผปู ว ยและผูป กครองเกีย่ วกับธรรมชาติ
ของกลุมอาการโรคลมชัก การตรวจคลื่นไฟฟา
สมองเปนสวนประกอบหนึ่งในการวินิจฉัยกลุม
อาการโรคลมชั ก อย า งไรก็ ต ามการวิ นิ จ ฉั ย จะ
ยึดถือประวัติอาการและอาการแสดงของผูปวย
เปนสําคัญ ดั้งนั้นขอมูลที่แพทยไดจากผูปวยจะ
มีประโยชนอยางยิ่งแกแพทยผูเชี่ยวชาญระบบ
ประสาทและเจาหนาที่ตรวจคลื่นไฟฟาสมองใน
การตรวจและวินิจฉัยโรคดังกลาว เดิมในป พ.ศ.
2532 สมาพันธตอ ตานโรคลมชักนานาชาติ (International League Against Epilepsy) ไดมีการ
จําแนกกลุมอาการโรคลมชักโดยจําแนกตามชนิด
อาการชักและสาเหตุเปนหลัก ภายหลังไดมีการ
เสนอการจําแนกกลุมอาการโรคลมชักตามกลุม
อายุและสาเหตุดงั ตารางที่ 1 และ 2
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ตารางที่ 1 การจําแนกกลุมอาการโรคลมชัก โดยสมาพันธตอตานโรคลมชักนานาชาติ (International
League Against Epilepsy) ในป พ.ศ.25321-4
Syndrome Classification of the ILAE in 1989
1. Localization -related epilepsy and syndrome
1.1 Idiopathic (with age related onset)
• Benign child hood epilepsy with centrotemporal spikes
• Childhood epilepsy with occipital paroxysms
• Primary reading epilepsy
1.2 Symptomatic
• Chronic progressive epilepsia partialis continua of childhood
• Syndrome characterized by seizure with specific modes of precipitation
• Temporal lobe epilepsy
• Frontal lobe epilepsy
• Partial lobe epilepsy
• Occipital lobe epilepsy
1.3 Cryptogenic
• Cryptogenic epilepsy are presumed to be symptomatic and etiology is unknown
2. Generalized epilepsy and syndrome
2.1 Idiopathic ( with age-related onset)
• Benign neonatal familial convulsion
• Benign neonatal convulsion
• Benign myoclonic epilepsy in infancy
• Childhood absence epilepsy
• Juvenile absence epilepsy
• Juvenile myoclonic epilepsy
• Epilepsy with grand mal seizures on awakening
• Other generalized idiopathic epilepsies not defined above
• Epilepsies with seizure precipitated by specific modes of activation
2.2 Cryptogenic
• West syndrome
• Lennox-Gastaut syndrome
• Epilepsy with myoclonic astatic seizures
• Epilepsy with myoclonic absences
2.3 Symptomatic
• Nonspecific etiology
o Early myoclonic encephalopathy
o Early infantile epileptic encephalopathy with suppression burst
o Other symptomatic generalized epilepsies not defined above
• Specific syndrome
o Epileptic seizure may complicate many disease states
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Syndrome Classification of the ILAE in 1989
3. Epilepsies and syndromes undetermined whether focal and generalized
3.1 With both generalized and focal seizures
• Neonatal seizure
• Severe myoclonic epilepsy of infancy
• Epilepsy with continuous spike waves during slow wave sleep
• Acquired epileptic aphasia (Landau-Kleffner syndrome)
• Other determined epilepsies not defined above
3.2 Without unequivocal generalized or focal feature
4. Special syndromes
4.1 Situation-related seizure
• Febrile convulsion
• Isolated seizure and isolated status epilepticus
• Seizure occurring only when there is an acute metabolic or toxic event due to factors such
as alcohol, drug, eclampsia, non ketotic hyperglycenemia

ตารางที่ 2 การจําแนกกลุมอาการโรคลมชักที่ไดรับการเสนอใหจําแนกตามอายุโดยสมาพันธตอตาน
โรคลมชักนานาชาติ (International League Against Epilepsy) ในป พ.ศ.2548-25521-4
Electroclinical Syndrome arrange by age at onset
1. Neonatal period
• Benign familial neonatal epilepsy(BFNE)
• Early myoclonic encephalopathy
• Otahara syndrome
2. Infant
• Epilepsy of infancy with migrating focal seizure
• West syndrome
• Myoclonic epilepsy of infancy
• Benign infantile epilepsy
• Benign familial infantile epilepsy
• Dravet syndrome
• Myoclonic encephalopathy in nonprogressive disorders
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Electroclinical Syndrome arrange by age at onset
3. Childhood
• Febrile seziure plus
• Panayiotopoulos syndrome
• Epilepsy with myoclonic tonic seizure
• Benign epilepsy with centrotemporal spikes(BPECT)
• Autosomal-dominant nocturnal frontal lobe epilepsy
• Late onset childhood occipital epilepsy
• Epilepsy with myoclonic absence
• Lennox-Gastaut syndrome
• Epileptic encephalopathy with continuous spike-wave during sleep(CSWS)
• Landau-kleffner syndrome(LKS)
• Childhood absence epilepsy
4. Adolescence-Adult
• Juvenile absence epilepsy
• Juvenile myoclonic epilepsy
• Epilepsy with generalized tonic-clonic alone
• Progressive myoclonic epilepsy(PME)
• Autosomal dominant epilepsy with auditory features(ADEAF)
• Other familial temporal lobe epilepsies

ในบทความนีจ้ ะกลาวถึงกลุม อาการโรคลม
ชักที่พบบอย โดยเรียงลําดับตามชวงอายุไดแก
• West syndrome
• Childhood absence epilepsy
• Benign childhood with centrotemporal epilepsy
• Juvenile absence epilepsy
• Juvenile myoclonic epilepsy
• Lennox-Gastraut syndrome

West syndrome
กลุม อาการโรคลมชักนีม้ เี กณฑการวินจิ ฉัย
ดวยองคประกอบ 3 ประการ ไดแก อาการชัก
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แบบผวา (infantile spasm) ผูปวยมีพัฒนาการ
ลาชา และคลื่นสมองมีความผิดปกติแบบ hypsarrthymia ผูปวย West syndrome มักแสดง
อาการในชวงอายุนอยกวา 1 ป โดยชวงอายุที่พบ
บอยคือ อายุ 3 ถึง 8 เดือน มีเพียงรอยละ 8 เทานัน้
ที่พบชวงอายุมากกวา 1 ป พบในเด็กชายมากกวา
เด็กหญิง อุบัติการณของ West syndrome อยู
ระหวาง 2.9-4.5/100,000 ของทารกเกิดมีชีพ5
ลักษณะอาการชัก
ลักษณะอาการชักแบบผวาเปนชุดๆ (infantile spasms or epileptic spasms) โดยมี
ลักษณะการหดเกร็งของกลามเนื้อลําตัวและแขน
ขาสั้นๆ เปนชุดๆ ซึ่งมี 3 แบบคือ แบบผวางอตัว
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(flexor type) ผวาเหยียดตัว (extensor type)
และแบบผสมผสาน (mixed type) โดยลักษณะ
อาการชักแบบผวาที่พบบอยที่สุดคือแบบผสม
ผสาน (mixed type)
สาเหตุ
West syndrome เปนกลุมอาการโรคลม
ชักที่มีสาเหตุ และคาดวามีสาเหตุแตยังตรวจไม
พบแนชัด สาเหตุของ West syndrome เกิดจาก
หลายสาเหตุไดแก
• ความผิดปกติของสมองแตกาํ เนิด ไดแก
focal cortical dysplasia, lissencephaly, holoprosencepahly หรือ hemimegalencephaly
• ความผิ ด ปกติ ข องโครโมโซม ได แ ก
trisomy 21 และ Miller-Dieker syndrome
• กลุมอาการโรคระบบประสาทที่มีความ
ผิดปกติของผิวหนังรวมดวย ไดแก Tuberous
sclerosis และ neurofibromatosis

• ภาวะทีท่ าํ ใหเกิดความผิดปกติของระบบ
ประสาท ขณะทารกอยูใ นครรภ ระหวางการคลอด
หรือภายหลังการคลอด ไดแก การติดเชื้อตั้งแต
อยูในครรภมารดา (TORCH infection) และ
ภาวะสมองขาดออกซิเจน (hypoxic ischemic
encephalopathy)
• ความผิดปกติของขบวนการเผาผลาญ
พลังงานในรางกาย (inborn error of metabolism)
ลักษณะคลื่นไฟฟาสมอง
พบคลื่นไฟฟาสมองแบบ hypsarrythmia
คือลักษณะความผิดปกติของคลืน่ ไฟฟาสมองทีม่ ี
คลืน่ ความถีต่ าํ่ (continuous slow waves) ความ
สูงคลื่นขนาดใหญ (high amplitude) คลื่นไฟฟา
สมองมีลักษณะไมเปนระเบียบรวมกับมีคลื่นชัก
spike แทรกอยูตลอด

รูปที่ 1 ตัวอยางลักษณะคลื่นไฟฟาสมองผิดปกติแบบ hypsarrythmia
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การรักษา
• การรักษาดวยฮอรโมน
• Adenocorticotrophic hormone
(ACTH) ซึ่งเปนการรักษาที่ยอมรับและใชรักษา
infantile spasm ที่ไดผลคอนขางดี แตยังไมมี
ขอมูลแนชดั ถึงขนาดยา และระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
ขนาด ACTH ที่ใชกันสวนใหญคือ 20-40 IU/วัน
ข อ ด อ ยของการรั ก ษาของยากลุ ม นี้ ได แ ก กด
ภูมคิ มุ กัน ความดันโลหิตสูง กลุม อาการ Cushing
และภาวะตอมหมวกไตทํางานไมเพียงพอ5,6
• Corticosteroid ไดแก corticosteroid และ hydrocortisone มีรายงานวา สามารถ
นํามาใชในการรักษาในระยะสั้นได ขนาดที่ใชคือ
prednisolone (2-10 มก./กก./วัน) และ hydrocortisone (5-20 มก./กก./วัน) ระยะเวลาการใหยา
มีรายงานตั้งแต 2-4 สัปดาห จนถึง 3-6 เดือน แต
ใหผลการรักษาใหผลดีในการรักษาไมเทา ACTH
และยังมีผลขางเคียงเชนเดียวกับ ACTH5-7
• Vigabatrin เปนยากันชักซึง่ เปนการ
รักษาทีย่ อมรับและใชรกั ษา infantile spasm ทีไ่ ด
ผลคอนขางดี โดยเฉพาะผูป ว ยทีม่ ภี าวะ tuberous
sclerosis รวมดวย โดยขนาดยาเริม่ ตนคือ 30-50
มก./กก./วัน แบงใหวันละ 2 ครั้ง และเพิ่ม 30-50
มก./กก./วัน ทุก 2-3 วัน จนถึง 150 มก./กก./วัน
เมือ่ เปรียบเทียบการใช vigabatrin กับ ACTH ใน
การรักษา west syndrome พบวาใหผลการรักษา
ใกลเคียงกัน5-8

• ยากันชักอื่นๆ ไดแก
• Valproate เปนยากันชักที่นิยม
ใหเปนยารองในการรักษา เนื่องจากใหผลการ
รักษาไมดีเทา ACTH และ vigabatrin มีรายงาน
วาผูปวยที่ไมตอบสนองตอการรักษาดวย ACTH
ตอบสนองตอการรักษาดวย valproate รอยละ
40-70 5-7
• Benzodiazepine โดยเฉพาะ
nitrazepam มีรายงานวาเปนยาที่ใหผลการรักษา
ไดดเี ทากับ ACTH อยางไรก็ตามยังไมมกี ารศึกษา
ถึงผลขางเคียงและพยากรณโรคในระยะยาว5-7
• ยากันชักรุนใหม เชน topiramate,
lamotrigine, zonisamide และ levetiracetam
มีรายงานผลการรักษาที่แตกตางกันไป และกลุม
ประชากรในการศึกษายังไมมาก จึงแนะนําใหเปน
ยาที่ใชในกรณีที่ดื้อยาในกลุมแรก5-7
พยากรณโรค
West syndrome จัดวาเปนกลุม อาการโรค
ลมชักที่มีพยากรณโรคไมดี โดยผูปวยสวนใหญ
มักจะควบคุมอาการชักไดยาก และมีโอกาสที่จะ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบชักเปนแบบอื่น หรือกลาย
เปนกลุมอาการโรคลมชัก Lennox-Gastraut 1
ใน 3 ของผูปวยจะเสียชีวิตในชวงอายุ 3 ปแรก
อยางไรก็ตามรอยละ 10 ถึง 25 ของผูปวยในกลุม
นี้ ที่สามารถควบคุมอาการชักได 5,6

Absence epilepsy
กลุม อาการโรคลมชักนีพ้ บบอยในเด็ก และ
ถือวาเปนกลุมโรคลมชักที่ไมมีสาเหตุ การวินิจฉัย
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ประกอบดวย 2 องคประกอบคือ อาการชักแบบ
เหมอ และคลืน่ ไฟฟาสมองผิดปกติแบบ synchronous 3 Hz spike-wave complexes อุบตั กิ ารณ
ของกลุมอาการโรคลมชักนี้อยูระหวาง 5.8-7.1
ครั้งตอ 100,000 คน9 สวนใหญพบในเด็กผูหญิง
มากกวาเด็กผูชาย ลักษณะอาการชักแบบเหมอ
โดยทั่วไป (typical absence seizure) ผูปวยจะ
มีลกั ษณะอาการชักแบบเหมอ ระยะเวลานาน 4-30
วินาที ถาระยะเวลาของอาการชักมากหรือนอยกวา
นี้ไมถือวาเปนอาการชักแบบเหมอทั่วไป หากพบ
อาการชักแบบอืน่ ๆรวมดวย เชน เกร็งกระตุกทัง้ ตัว
(generalize tonic-clonic seizure) หรือชักแบบ
สะดุง (myoclonic seizure) จะไมถอื วาเปน typical absence seizure โดยทั่วไปแลวเมื่อกลาวถึง
ชักแบบเหมอจะหมายถึง อาการชักแบบเหมอทัว่ ไป
(typical absence seizure) นอกจากนีอ้ าการชัก
แบบเหมอมักจะถูกกระตุนใหเกิดอาการโดยการ
หายใจเร็วลึก (hyperventilation) โดยพบวามี
อาการชักภายหลังจากการกระตุนดังกลาวถึงรอย
ละ 83
ลักษณะอาการชัก
ผูป ว ยโรคลมชักแบบเหมอโดยทัว่ ไป ไดถกู
การจําแนก เปน 2 กลุมคือ childhood absence
epilepsy และ juvenile absence epilepsy โดย
แตละกลุมมีลักษณะอาการชักดังตอไปนี้
• Childhood absence epilepsy เปน
กลุม อาการโรคลมชักทีพ่ บในชวงอายุ 4-10 ป โดย
พบมากที่สุดในชวงอายุ 5-7 ป พบในเด็กผูหญิง
มากกวาเด็กผูชาย ผูปวยมักมีลักษณะอาการชัก

แบบเหมอนิ่ง ตาลอยไมรูสติชั่วขณะ นาน 4-30
วินาที ผูป ว ยมักมีอาการชักหลายครัง้ ตอวัน อาการ
ชักมักจะถูกกระตุน ใหเกิดอาการโดยการหายใจเร็ว
ลึก (hyperventilation)
• Juvenile absence epilepsy เปน
กลุมอาการโรคลมชักที่พบในชวงอายุ 9-13 ป
โดยพบมากที่สุดในชวงอายุ 5-7 ป มีรายงานพบ
กลุม อาการโรคลมชักนีใ้ นผูใ หญอายุมากกวา 20 ป
รอยละ 2-3 โอกาสเกิดโรคพบในเพศหญิงเทากับ
เพศชาย ผูป ว ยโรคนีม้ ลี กั ษณะอาการชักแบบเหมอ
เชนเดียวกับ childhood absence epilepsy แต
พบวาผูปวยรอยละ 70 มีอาการเกร็งกระตุกทั้งตัว
(generalize tonic-clonic seizure) รวมดวยถึง
รอยละ 80 และพบอาการชักกระตุกหนังตาเปน
จังหวะ (eyelid myoclonia) และการเคลื่อนไหว
ผิดปกติเปนจังหวะซํ้าๆ (automatism)รวมดวย
อาการชักจะถูกกระตุน ใหเกิดอาการโดยการหายใจ
เร็วลึก (hyperventilation) ไดเชนเดียวกับ childhood absence epilepsy10
สาเหตุ
แมวาปจจุบัน absence epilepsy จัดอยู
ในกลุมอาการโรคลมชักชนิดไมมีสาเหตุ อยางไร
ก็ตามปจจุบันมีการศึกษาเพิ่มเติม และพบวากลุม
อาการโรคลมชักนี้อาจมีสาเหตุมาจากความผิด
ปกติของการถายทอดทางพันธุกรรม มีรายงานพบ
วาผูปวย absence epilepsy มีประวัติครอบครัว
ปวยดวยโรคเดียวกันรอยละ 15-4410 แตยังไม
พบตําแหนงความผิดปกติของการถายทอดทาง
พันธุกรรมที่แนชัด
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ลักษณะคลื่นไฟฟาสมอง
• Childhood absence epilepsy ใน
ขณะที่ไมมีอาการชัก คลื่นไฟฟาสมองจะมีความถี่
ปกติตามชวงอายุ สวนคลื่นไฟฟาสมองขณะมี
อาการชักแบบเหมอจะตรวจพบคลื่นไฟฟาสมอง
ความผิดปกติแบบ 3 Hz spike-wave complexes พรอมกันทัว่ ศีรษะ และสามารถกระตุน ให
เกิดคลื่นสมองผิดปกติดวยการหายใจเร็วลึก9
• Juvenile absence epilepsy ในขณะ
ที่ไมมีอาการชัก คลื่นไฟฟาสมองจะมีความถี่ปกติ

ตามชวงอายุ อาจพบคลืน่ ชักเฉพาะที่ หรือ ลักษณะ
คลืน่ สมองแบบ spike หรือ polyspike wave เกิด
ขึ้นมาจากสมองทั้ง 2 ขางไมพรอมกันชวงสั้นๆ
คลื่นไฟฟาสมองขณะมีอาการชักแบบเหมอจะมี
ความผิดปกติแบบ 3-4 Hz spike-wave complexes พรอมกันทั่วศีรษะและสามารถกระตุนให
เกิดคลืน่ สมองผิดปกติดว ยการหายใจเร็วลึก และ
แสงกระพริบเปนจังหวะ10

รูปที่ 2 ตัวอยางลักษณะคลื่นไฟฟาสมองผิดปกติแบบ 3 Hz spike-wave complexes
การรักษา
กลุมอาการโรคลมชักทั้ง 2 ชนิดตอบสนอง
ไดดตี อ การรักษาดวยยากันชัก สําหรับchildhood
absence epilepsy ยาที่เลือกใชเปนกลุมแรก
ไดแก ethosuximide และ valproate สวนยา
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lamotrigine ถือวาเปนทางเลือกหนึง่ แตยงั ใหผล
การรักษาไมดเี ทากับยากลุม แรก สําหรับ juvenile
absence epilepsy valproate ถือวาเปนยาที่
เลือกใชเปนชนิดแรก เนื่องจากมีอาการชักแบบ
เกร็งกระตุกทั้งตัวรวมดวย สวนยา lamotrigine
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และ levetirazetam จัดเปนยากันชักทางเลือก
หรือเปนยาที่นํามาใชรักษารวมกับ valproate9,10
พยากรณโรค
Childhood absence epilepsy มีพยากรณ
โรคดีมาก และสวนใหญผูปวยหายจากโรคกอน
อายุ 12 ป โดยไมกลับมาชักอีก อยางไรก็ตามพบ
วาผูปวยจะกลับมามีอาการชักในชวงวัยรุนหรือ
ผูใ หญนอ ยกวารอยละ 10 สวน juvenile absence
epilepsy มีพยากรณโรคไมดีเทา childhood
absence epilepsy ผูปวย juvenile absence
epilepsy สามารถควบคุมอาการชักไดรอยละ 80
และพบวารอยละ 20 ของผูปวยจะดื้อการรักษา
ดวยยากันชัก10 โดยเฉพาะในรายที่ไมไดรับการ
รักษาตั้งแตในชวงแรกมี่เริ่มมีอาการชัก

Childhood epilepsy with centrotemporal spikes
โรคลมชักชนิดนี้จัดวาเปนกลุมอาการโรค
ชักแบบ localization related epilepsy ชนิด
ไมทราบสาเหตุ มีชื่อเรียกหลายชื่อเชน benign
rolandic epilepsy, benign partial epilepsy
of childhood with centrotemporal spike พบ
ไดบอยในเด็กวัยเรียน อุบัติการณของกลุมอาการ
โรคลมชักนี้อยูระหวาง 4.7-21 ตอ 100,000 คน13
สวนใหญพบในเพศชายมากกวาเพศหญิง พบใน
ชวงอายุ 3-13 ป และจะหายเปนปกติไดเองภาย
หลังอายุ 13-16 ป

ลักษณะอาการชัก
ผูป ว ยในกลุม อาการโรคลมชักนีร้ อ ยละ 6511
จะมีอาการชักหลังหลับไมนาน หรือเกิดอาการกอน
ตื่นนอน ผูปวยบางคนมีอาการชักตอนตื่นไดโดย
เฉพาะในเด็กเล็ก การชักจะเริ่มเฉพาะที่ในสวน
สมองสวน rolandic gyrus ดังนัน้ ผูป ว ยจะมีอาการ
ชาและกระตุกเริม่ ทีบ่ ริเวณปาก ลิน้ เพียงซีกเดียว ขา
กรรไกรคาง ลิ้นแข็งทําใหกลืนนํ้าลายไมได (drooling) และเกิดเสียงครืดคราดในลําคอ (gargling
sound) ใบหนากระตุกซีกเดียว อาจตามดวยเกร็ง
กระตุกซีกเดียวหรือเกร็งกระตุกทั้งตัว11
สาเหตุ
Childhood epilepsy with centrotemporal spikese จัดอยูในกลุมอาการโรคลมชัก
ชนิดไมมีสาเหตุจําเพาะ อยางไรก็ตามปจจุบันมี
รายงานพบวากลุมอาการโรคลมชักนี้อาจมีสาเหตุ
มาจากความผิดปกติขทางพันธุกรรม แตขอมูลยัง
ไมแนชัด บางรายงานพบความผิดปกติของยีนส
BDNF และ ELP414
ลักษณะคลื่นไฟฟาสมอง
ในขณะทีไ่ มมอี าการชัก คลืน่ ไฟฟาสมองจะ
มีความถีป่ กติตามชวงอายุ แตมกั พบความผิดปกติ
ของคลื่นไฟฟาสมองแสดงประจุลบเดนมาจาก
บริเวณสวนกลางและสมองสวน temporal lobe
(centrotemporal spike waves) รวมกับแสดง
ประจุบวกเดนบริเวณ frontal lobe (horizontal
dipole)
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รูปที่ 3 ตัวอยางลักษณะคลื่นไฟฟาสมองผิดปกติแบบ centrotemporal spike waves
การรักษา
ผูปวยสวนใหญมักจะมีอาการชักไมบอย
เปนโรคลมชักที่มีพยากรณโรคดี สามารถหายเอง
ได ผูปวยโรคนี้รอยละ 10-20 เกิดอาการชักเพียง
ครั้งเดียวในชีวิตโดยไมเกิดซํ้าอีก13 ดั้งนั้นจึงไม
จําเปนตองใหการรักษาดวยยากันชัก อยางไรก็ตาม
ผูปวยมากกวารอยละ 20 มีอาการชักบอยได12 ดัง
นัน้ อาจพิจารณาใหการรักษาดวยยากันชักในกรณี
ดังตอไปนี15้
• ผูป ว ยทีม่ อี าการชักบอยครัง้ หรือชักตอ
เนื่อง
• ผูปวยที่มีอายุนอยกวา 4 ป
• ผูปวยที่มีอาการชักทั้งชวงหลับและตื่น
นอกจากนีอ้ าจพิจารณาใหการรักษาดวยยา
กันชักในกรณีที่ผูปกครองมีความวิตกกังวล
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ยากันชักที่สามารถเลือกใชไดทั้งกลุมยา
กั น ชั ก เฉพาะที่ แ ละกลุ ม ยากั น ชั ก ทั้ ง ตั ว ได แ ก
carbamazepine, phenytoin, topiramate,
oxcarbamazepine, valproate, lamotrigine,
phenobarb, clonazepam และ levetirazetam
11-13,15
โดยในการตัดสินใจเลือกใชยากันชักควร
คํานึงถึงผลขางเคียงของยารวมดวย นอกจากนี้ผู
ปวยแตละรายจะตอบสนองตอยากันชักแตละชนิด
แตกตางกันไป
พยากรณโรค
ผูป ว ยโรคนีม้ พี ยากรณโรคดีมาก ผูป ว ยมัก
จะหายจากอาการชักไดใน 2-4 ป หลังจากเริ่มมี
อาการชัก และมักจะหายเปนปกติไดเองภายหลัง
ชวงอายุ 16 ป ผูปวยบางรายอาจมีปญหาดานการ
เรียนรูและพฤติกรรม13
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Juvenile myoclonic epilepsy
กลุม อาการโรคลมชักชนิดนีไ้ ดถกู จําแนกอยู
ในกลุม โรคลมชักทีไ่ มมสี าเหตุ และเปนกลุม อาการ
โรคลมชักทีพ่ บบอยทีส่ ดุ ในชวงวัยรุน 9 อุบตั กิ ารณ
ของกลุมอาการโรคลมชักนี้พบรอยละ 8-10 ของ
โรคลมชักในชวงวัยรุน และผูใ หญ พบไดทงั้ ในเพศ
หญิงและเพศชาย พบในชวงวัยรุนถึงผูใหญ16
ลักษณะอาการชัก
Juvenile myoclonic epilepsy มีลกั ษณะ
อาการชักที่พบไดในกลุมโรคนี้ ไดแก
• อาการชักแบบสะดุง (myoclonic seizure) พบในผูปวยโรคนี้ถึงรอยละ 58 อาการชัก
แบบสะดุงมักพบในชวงเวลาตื่นตอนเชา บางราย
มีอาการชวงตืน่ หรือในชวงเวลาพักผอนโดยผูป ว ย
จะรูสติ อาการชักแบบสะดุงมักเกิดที่บริเวณแขน
มากกวาขา ทําใหผูปวยทําของตกบอยๆ หรือขวาง
ของที่อยูในมือ หรือเหมือนเดินสะดุดลม 16
• เกร็งกระตุกทั้งตัว (generalize tonicclonic seizure) พบในผูปวยโรคนี้ถึงรอยละ
80-95 มักเกิดตามหลังอาการชักแบบสะดุง มัก
เกิดในชวงเวลาหลังตื่นอนตอนเชา และอาการชัก
มักมีระยะเวลาไมนาน สิ่งกระตุน16
• อาการชักแบบเหมอ (absence seizure)
สามารถพบใน juvenile myoclonic epilepsy
มักเกิดอาการไมนาน มีรายงานพบวาผูปวยโรค
นี้บางรายมีอาการชักแบบเหมอมากอน แลวจึงมี
อาการชักแบบสะดุงตามมาภายหลัง16
นอกจากนี้ อ าการชั ก แบบสะดุ ง และแบบ
เกร็งกระตุกทั้งตัวจะแสดงอาการเมื่อมีสิ่งกระตุน

ไดแก อาการงวงนอน ขาดยา และแสงไฟกระพริบ
สาเหตุ
Juvenile myoclonic epilepsy จัดอยู
ในกลุมอาการโรคลมชักชนิดไมมีสาเหตุจําเพาะ
อย า งไรก็ ต ามมี ร ายงานพบว า ผู ป ว ยมี ป ระวั ติ
ครอบครัวรวมดวย รอยละ 40-50 และเชื่อวาเปน
โรคถายทอดทางพันธุกรรมโดยการถายทอดแบบ
ยีนเดน (autosomal dominant heritance with
variable penetrance)
ลักษณะคลื่นไฟฟาสมอง
ลักษณะคลื่นสมองที่ชวยการวินิจฉัยคือ
พบคลื่นชัก spike-wave หรือ polyspike-wave
ที่เกิดขึ้นพรอมกันจากซีกสมองทั้งสองขาง ซึ่งมี
ความถี่ระหวาง 4-6Hz คลื่นไฟฟาสมองปรากฏ
ไดชดั เจนยิง่ ขึน้ เมือ่ ผูป ว ยอดนอน และถูกกระตุน
ดวยแสงไฟกระพริบ10,16
การรักษา
Juvenile myoclonic epilepsy รักษาดวย
ยากันชักเปนหลักไดแก
• Valproate จั ด เป น ยาหลั ก ในการ
รักษาโรคลมชักชนิดนี้ เนื่องจากสามารถควบคุม
อาการชักแบบสะดุง ชักแบบเหมอ และชักแบบ
เกร็งกระตุกทั้งตัวได พบวา ผูปวย Juvenile
myoclonic epilepsy ตอบสนองตอ valproate
รอยละ 80-90 ในผูปวยเด็กขนาดยาโดยทั่วไปที่
สามารถควบคุมอาการไดคือ 20-30 มก./กก./วัน
ในผูใหญพบวาสามารถควบคุมอาการชักไดดวย
ขนาดยาเฉลี่ย 1,000-2,000 มก./วัน บางรายงาน
พบวาผูปวยบางรายสามารถควบคุมอาการชักได
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ดวยขนาดยาเพียง 500มก./กก./วัน valproate ยัง
ถือวาเปนยากันชักหลักที่ใชรักษาผูปวย juvenile
myoclonic epilepsy อยางไรตาม valproate
มีขอดอยเรื่องผลกระทบตอทารกในครรภ จึงไม
เหมาะที่จะใชกับผูปวยที่ตั้งครรภ
• Lamotrigine พบวาสามารถใชรักษา
อาการชักในผูป ว ยโรคนีใ้ นรูปแบบยาเดีย่ วหรือให
รวมกับ valproate อยางไรก็ตาม lamotrigine ยัง
ใหผลการรักษาไดไมดเี ทา valproate จึงแนะนําให
ใช lamotrigine เปนยากันชักทางเลือก ในกรณี
ที่ไมตอบสนองตอยา valproate และในสตรีมี
ครรภเพื่อหลีกเลี่ยงผลขางเคียงของ valproate17
levetiracetam พบวาสามารถใชรักษาอาการชัก
ในผูปวยโรคนี้ในรูปแบบยาเดี่ยวหรือใหรวมกับ
ยากันชักชนิดอืน่ และมีรายงานพบวาผูป ว ยทีใ่ ชยา
ทั้ง 2 รูปแบบ สามารถควบคุมอาการชักไดรอยละ
62.5 และ 61 ตามลําดับ โดยผูปวยตอบสนองตอ
ยากันชักชนิดนี้ในขนาดยาแตกตางกันไป อยางไร
ก็ตาม leviteracetam จึงจัดเปนยากันชักทางเลือก
ในการรักษาโรคนี้ ในกรณีที่ไมตอบสนองตอยา
valproate และในสตรีมีครรภเพื่อหลีกเลี่ยงผล
ขางเคียงของ valproate17
• Topiramate พบวาสามารถใชรักษา
อาการชักในผูป ว ยโรคนีใ้ นรูปแบบยาเดีย่ วหรือให
รวมกับยากันชักชนิดอืน่ ผูป ว ยตอบสนองตอยากัน
ชักชนิดนี้แตกตางกันไป อยางไรก็ตาม topiramate จัดเปนยากันชักทางเลือกในการรักษาโรคนี้ ใน
กรณีที่ไมตอบสนองตอยา valproate ผูปวยที่มี
นํ้ า หนั ก มาก และผู ป ว ยที่ เ ป น โรคปวดศี ร ษะ
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ไมเกรนรวมดวย เนื่องจาก topiramate มีผล
ทําใหผูปวยเบื่ออาหาร และใชควบคุมอาการของ
โรคปวดศีรษะไมเกรน17
ยากันชักชนิดอืน่ ทีม่ รี ายงานวานํามาใชรกั ษา
แตยังไมมีขอมูลเกี่ยวกับผลของการรักษาแนชัด
ไดแก lacosamide และ zonisamide10,17
พยากรณโรค
อาการชักในผูปวย Juvenile myoclonic
epilepsy ตองใชยาควบคุมไปตลอดชีวิต โดย
สวนใหญผูปวยมักมีอาการดีขึ้นภายหลังอายุ 30
ป อยางไรก็ตามพบวาผูป ว ยสามารถควบคุมอาการ
ชักไดรอยละ 8010

Lennox-Gastaut syndrome
กลุมอาการโรคลมชัก Lennox-Gastaut
syndrome เปนกลุมอาการโรคลมชักที่พบไดไม
บอยนัก อุบตั กิ ารณพบรอยละ 1-10 ของผูป ว ย โรค
ลมชัก พบในเด็กผูช ายมากกวาเด็กผูห ญิง ชวงอายุ
ทีพ่ บบอยอยูร ะหวาง 3-5 ป การวินจิ ฉัยกลุม อาการ
โรคลมชักชนิดนี้มีเกณฑในการวินิฉัย คือ ผูปวย
มีอาการชักหลายรูปแบบ ผูปวยมีความบกพรอง
ของสติปญญา และคลื่นไฟฟาสมองมีความผิด
ปกติแบบ slow spike wave ที่มีความถี่นอยกวา
3 Hz19
ลักษณะอาการชักและคลื่นไฟฟาสมอง
• ผูปวยมีอาการชักหลายรูปแบบ อยาง
นอย 2 รูปแบบ ซึ่งพบวาผูปวยสวนใหญมักมี
อาการชักแบบเกร็งตัวรอยละ 80 สวนแบบอื่น
ได แ ก อาการชั ก แบบตั ว อ อ น อาการชั ก แบบ
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เหมอ อาการชักแบบเกร็งกระตุกทั้งตัว อาการชัก
แบบสะดุง และอาการชักเฉพาะที่ พบไดรอยละ
65,60,55,50 และ 10 ตามลําดับ19
• ผูปวยมีความบกพรองของสติปญญา
มักพบเมื่อผูปวยเริ่มมีอาการชัก หากกลุมอาการ
โรคลมชักนี้มีสาเหตุ สาเหตุนั้นๆมักจะสงผลใหมี
อาการชักบอยขึน้ และมีสติปญ
 ญาถดถอยมากขึน้

• คลื่นไฟฟาสมองมีความผิดปกติแบบ
slow spike wave ที่มีความถี่นอยกวา 3 Hz โดย
มีความถี่อยูระหวาง 1.5-2 Hz ปรากฏทั่วศีรษะ
ชวงหลับอาจพบคลื่นชักที่มีความถสูงในชวงสั้นๆ
(paroxysmal fast activity)

รูปที่ 4 ตัวอยางลักษณะคลื่นไฟฟาสมองผิดปกติแบบ 1.5-2 Hz spike-wave complexes
สาเหตุ
กลุ ม อาการโรคลมชั ก ชนิ ด นี้ ส ว นใหญ มี
สาเหตุ ไดแก กลุม ความผิดปกติของระบบประสาท
(neurocutaneous syndrome) ความผิดปกติ
ของเนือ้ สมองแตกาํ เนิด ภยันตรายทีเ่ กิดกับสมอง

ผูปวยในระหวางเปนทารกในครรภ ภยันตรายที่
เกิดขึ้นระหวางคลอดและหลังคลอด นอกจากนี้
ผูปวยบางสวนเคยไดรับการวินิจฉัยเปน West
syndrome มากอน5,6
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การรักษา
• การรักษาดวยยากันชัก ผูป ว ยในกลุม
อาการโรคลมชักนี้มักดื้อตอยากันชัก จึงมีความ
จําเปนตองใชยาหลายชนิดเพื่อใชควบคุมอาการ
ชัก โดยการเลือกชนิดยากันชักขึ้นอยูกับลักษณะ
อาการชัก ยาที่อาจเลือกใชได ไดแก valproate,
benzodiazepine, lamotrigine, levetiracetam,
topiramate, zonisamide และ rufinamide โดย
ยากันชักแตละชนิดใหผลการรักษาแตกตางกัน
พบวา valproate ชวยลดอาการชักแบบตัวออน
และแบบเกร็งกระตุกทั้งตัวไดครึ่งหนึ่ง รอยละ
5523 lamotrigine อาจชวยลดอาการชักแบบตัว
ออนไดรอยละ 20-40 ลดอาการชักแบบเหมอได
รอยละ 4018 สวน topiramate สามารถลดอาการ
ชักในภาพรวมไดรอยละ 50-7018 มีรายงานพบวา
clobazam ในขนาดสูงสามารถลดอาการชักแบบ
วูบไดรอยละ 5018 zonisamide จัดวาเปนทาง
เลือกในการรักษาและชวยลดอาการชักในภาพรวม
ไดครึง่ หนึง่ รอยละ 5123 สําหรับยากันชักชนิดใหม
ที่มีรายงานวาไดผลดีคือ rufinamide ซึ่งยังไมนํา
เขามาใชในประเทศไทย อยางไรก็ตามการเลือก
ใชยาชนิดตางๆควรคํานึงถึงผลขางเคียงของยา
รวมดวย
• การรั ก ษาด ว ยการผ า ตั ด ส ว นใหญ
เปนการผาตัดรักษาเพื่อบรรเทาความรุนแรงของ
อาการชัก โดยเฉพาะผูปวยที่มีอาการชักแบบตัว
ออนบอยๆ เนื่องจากอาการชักชนิดนี้ทําใหเกิด
อันตรายแกผปู ว ยได การผาตัดเพือ่ บรรเทาอาการ
คือ การผาตัดแยก corpus collosum (corpus
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collosotomy) ซึง่ พบวาสามารถชวยควบคุมอาการ
ชักไดดมี ากขึน้ พบวาลดอาการชักแบบวูบมากกวา
ครึ่งหนึ่งรอยละ 70-80 20,21
• การรักษาอื่นๆ
• การรั ก ษาด ว ยอาหารคี โ ตนสู ง
(ketogenic diet) พบวาสามารลดอาการชักใน
ผูปวย Lennox-Gastaut syndrome ไดรอยละ
30-40 ผูปวยบางรายสามารถลดยากันชักไดบาง
สวน อยางไรก็ตามผลขางเคียงสําคัญที่ควรเฝา
ระวังคือ ภาวะยูริคคั่ง ภาวะเลือดเปนกรด ภาวะ
ไขมันในเลือดสูง และการเกิดนิ่วในไต22
• การกระตุน เสนประสาทสมองคูท ี่ 10
ดวยกระแสไฟฟา (vagus nerve stimulation) มี
รายงานวาผูป ว ยทีไ่ ดรบั การรักษาดวยวิธนี มี้ อี าการ
ชักลดลงครึ่งหนึ่งรอยละ 20-80 20,22
พยากรณโรค
กลุมอาการโรคลมชักนี้มักตอบสนองไม
ดี ต อ การรั ก ษาด ว ยยากั น ชั ก และการรั ก ษาอื่ น
ผูป ว ยจําเปนตองไดรบั การรักษาดวยยาหลายชนิด
และอาจไดรับการรักษาวิธีอื่นรวมดวย มีรายงาน
พบผูปวยบางรายเสียชีวิตจากภาวะชักตอเนื่อง
และภาวะแทรกซอน นอกจากนี้ผูปวยกลุมนี้ยังมี
ภาวะบกพรองของสติปญญา ซึ่งความรุนแรงแตก
ตางกันไปตามสาเหตุของโรค
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หลักการรักษาโรคลมชักในทางปฏิบัติ
รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเกา1,2
1
2

สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
กลุมวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน

บทนํา
โรคลมชักหมายถึง อาการชักที่เกิดขึ้นซํ้า
ตั้งแต 2 ครั้งขึ้นไปและมีแนวโนมที่จะเกิดซํ้า โดย
รูปแบบที่เกิดซํ้านั้นจะคลายหรือเหมือนกัน (stereotype) เปนปญหาที่พบบอย ชนิดของการชัก
แบงได 2 กลุม ไดแก
1. Partial seizures ไดแก การชักทีเ่ กิดขึน้
เฉพาะสวนของสมอง ผูป ว ยจะมีความรูส กึ ตัวเปน
ปกติ ไดแก การชักแบบ simple partial seizures
(SPS) ถาอาการชักนัน้ มีความรุนแรงมากขึน้ ผูป ว ย
ก็จะเริม่ มีความรูส กึ ตัวผิดปกติไป มีการแสดงออก
ทางพฤติกรรมผิดปกติ ไดแก การชักแบบ complex partial seizures (CPS) และถาการชักนั้น
มีความผิดปกติของกระแสไฟฟาในสมองจากจุด
หนึ่งและกระจายไปทั่วทั้งสมอง ผูปวยก็จะเริ่มมี
อาการชักแบบเฉพาะสวนของรางกายและคอยๆ
ลุกลามเปนมากขึ้นจนกระทั่งเปนทั้งตัวและหมด
สติ ไดแก การชักแบบ secondary generalized
seizures

2. Generalized seizures ไดแก การชักที่
มีจดุ กําเนิดของการชักทางไฟฟาของเซลลประสาท
เปลี่ยนแปลงพรอมกันทั่วทั้งสมอง ผูปวยจะสูญ
เสียความรูสึกตัว ประกอบดวย absence seizures, myoclonic seizures, tonic seizures,
clonic seizures, tonic-clonic seizures (GTCs)
และ atonic seizures
การซักประวัติเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดในการ
วินิจฉัย การตรวจทางหองปฏิบัติการเปนการชวย
ยืนยันวาเปนการชักหรือไม และบอกสาเหตุของ
การชัก การรักษาประกอบดวยการรักษาดวยยากัน
ชักและการผาตัด โดยทั่วไปรอยละ 60-70 ของผู
ปวยการชักจะหายไปเมือ่ ไดรบั การรักษาดวยยากัน
ชักเพียงชนิดเดียว ทีเ่ หลืออีกรอยละ 30-40 จําเปน
ตองไดรบั ยากันชักมากกวา 1 ชนิด (polytherapy)
โดยพบวารอยละ 60-70 ของที่เหลือนั้นสามารถ
ควบคุมอาการชักได ดังนั้นจากผูปวย 100 คนจะ
มีผูปวยประมาณ 8-10 คนที่ไมสามารถควบคุม
การชักได ถึงแมจะใชยากันชักและปรับเปลี่ยน
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พฤติกรรม ปจจัยกระตุนตางๆ เปนอยางดีแลว
ก็ตาม ซึ่งกลุมนี้เรียกวากลุมผูปวยที่ดื้อตอการรัก
ษาดวยยากันชัก (medical refractory epilepsy)
ในผูป ว ยทีค่ วบคุมการชักไดนนั้ ระยะเวลาที่
ตองไดรับยานานประมาณ 2 ปนับจากการชักครั้ง
สุดทาย ปจจัยที่มีผลตอการหายขาดของโรคเมื่อ
ไดรับการรักษาไดแก อายุที่เริ่มมีการชัก ชนิดของ
การชัก ความผิดปกติทางระบบประสาทที่ตรวจ
พบ สาเหตุของการชัก ระดับสติปญญาและความ
ผิดปกติของคลื่นไฟฟาสมอง
เนื่องจากการรักษาผูปวยโรคลมชักตองได
รับยานานอยางนอย 2-3 ป และบางรายอาจจําเปน
ตองไดรบั การรักษาดวยยากันชักไปตลอดชีวติ จึง
อาจเกิดผลขางเคียงจากยากันชักที่ไดรับ ดังนั้น
กอนการรักษาตองพิจารณาอยางถี่ถวนวาจําเปน
จริงๆ หรือไมที่ตองไดรับยา ที่สําคัญการวินิจฉัย
โรคลมชักตองมีหลักฐานที่แนชัด กรณีที่สงสัยใน
การวินิจฉัยควรตองพิสูจนใหแนชัดกอนที่จะเริ่ม
ใหยากันชัก นอกจากนี้ตองแกไขสาเหตุของการ
ชัก ลดปจจัยกระตุนที่กอใหเกิดการชักบอยขึ้น
และการใหคําแนะนําที่ถูกตองเกี่ยวกับการดูแล
ตนเองไมวาจะเปนวิธีการปฏิบัติตัว การหลีกเลี่ยง
ปจจัยกระตุน การทานยากันชัก การออกกําลังกาย
การพักผอน และรวมถึงการขับรถ โดยเฉพาะในผู
ปวยที่ยังสามารถควบคุมการชักได นอกจากการ
ดูแลตนเองที่ดีแลวยังตองคํานึงถึงผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้น เพราะโรคลมชักนั้นสงผลกระทบ
ตอผูปวยและคนในครอบครัวดวย เชน ความ
ไมสบายใจของครอบครัว พอแมตองคอยดูแล
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ลูกที่เปนโรคลมชักอยางใกลชิด สัมพันธภาพใน
ครอบครัว เพือ่ นทีโ่ รงเรียนหรือทีท่ าํ งานอาจเปลีย่ น
ไป จึงเปนเหตุผลสําคัญที่ตองรักษาผูปวยโรคลม
ชัก อยางไรก็ตามการรักษาดวยยากันชัก การผาตัด
หรือวิธีอื่นๆ ผูปวยก็ยอมไดรับผลกระทบจากการ
รักษาดวย เชน ผลไมพงึ ประสงคจากยากันชัก หรือ
ผลแทรกซอนจากการผาตัด ดังนัน้ หลักการรักษา
ที่สําคัญ คือ ตองประเมินความสมดุลของขอดี
และขอเสียของการรักษา ผูปวยและญาติจะเปนผู
พิจารณาเลือกวาควรจะใชวธิ กี ารรักษาแบบใด ตาม
หลักการรักษาผูป ว ยของ Hippcratic “to abstain
from doing harm and the risks of harm from
medical and surgical therapy are seldom far
from the surface”
ดังนั้น แพทยตองเปนผูใหขอมูลอยางครบ
ถ ว นและรอบด า นต อ ผู ป ว ยและญาติ เพื่ อ การ
ตัดสินใจที่ถูก การตัดสินใจวาจะรักษาผูปวยโรค
ลมชักดวยยากันชักหรือไม สิง่ สําคัญทีส่ ดุ คือ ตอง
ประเมินความคุมคาอยางรอบดาน ระหวางขอดี
และขอเสียของการรักษา เพราะผลกระทบตางๆ
ที่เกิดขึ้นนั้นมิไดเกิดขึ้นเฉพาะกับผูปวยเทานั้น
ผลกระทบจากการตัดสินใจนั้นมีผลตอญาติและ
ครอบครัวของผูปวยดวย การตัดสินใจที่ดีจึงตอง
ขึน้ กับรายละเอียดของผูป ว ยแตละบุคคล ไมมกี ฎ
หรือแนวทางในการปฏิบัติที่ตายตัวในการตัดสิน
ใจรักษาผูปวย ตองพิจารณาความเหมาะสมของ
แนวทางปฏิบัติในผูปวยรายใหมเปนรายบุคคล
เสมอ
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เปาหมายการรักษา
1. ควบคุ ม การชั ก เป า หมายสู ง สุ ด คื อ
ควบคุมการชักใหไดดีที่สุด คือ ไมมีการชัก แต
ตองไมใหเกิดอาการหรือผลไมพึงประสงคจาก
การรักษาดวย ซึ่งอาการหรือผลไมพึงประสงคนั้น
พบไดทั้งแบบ idiosyncratic reactions, doserelated และอาการหรือผลไมพงึ ประสงคระยะยาว
รวมทั้ง teratogenic effect ดวย
2. หลีกเลี่ยงผลกระทบดานสังคมจากโรค
ลมชัก โดยทีมสุขภาพตองใหความสําคัญกับผลก
ระทบดานสังคมอยางรอบดาน ใหความรู สราง
ทัศนคติและการปฏิบัติตัวที่ดีและเหมาะสมตอผู
ปวยและญาติของผูปวย เพื่อลดผลกระทบดาน
สังคม
3. ลดความพิการและเสียชีวิต ผูปวยโรค
ลมชักมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการชัก เนื่องจาก
ผูป ว ยหมดสติหรือลมลงกับพืน้ (seizure-related
injury: SRI) ซึ่งอาจสงผลใหเกิดความพิการหรือ
เสียชีวิตได แพทยจึงตองแนะนําการปฏิบัติตัวที่
ถูกตอง เพือ่ หลีกเลีย่ งการเกิดอุบตั เิ หตุจากการชัก
4. คุณภาพชีวติ ทีด่ ี เปนเปาหมายสูงสุดของ
การรักษาโรคลมชัก คือ ผูปวยสามารถดํารงชีวิต
ดวยคุณภาพชีวิตที่ดีใกลเคียง เหมือนหรือเทียบ
เทาคนทั่วไป

อันตรายของโรคลมชัก
ผูป ว ยโรคลมชักมีโอกาสเกิดความเจ็บปวย
พิการและเสียชีวติ แตกตางกับคนทัว่ ไป เนือ่ งจากผู
ปวยมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการชัก (SRI) เพราะ

หมดสติและลมลงกับพื้น รวมทั้งมีโรครวมหรือ
สาเหตุการชักจากโรคอื่นๆ เชน โรคหลอดเลือด
สมอง โรคเนื้องอกสมอง ดังรายละเอียดตอไปนี้
• การเสียชีวิต
โรคลมชักเปนโรคหนึ่งที่ผูปวยมีโอกาสเสีย
ชีวิต ถาไดรับการรักษาไมถูกตอง สาเหตุการเสีย
ชีวิต มี 3 สาเหตุหลัก ไดแก
1. สาเหตุจากการชักโดยตรง คือ
1.1 อุบัติเหตุจากการชัก (SRI) เพราะ
ผูปวยหมดสติขณะชักและลมลงกับพื้น จึงเกิด
อุบตั เิ หตุไดงา ย โดยพบบอยในการชักแบบ generalized tonic-clonic seizures, atonic seizures,
complex partial seizures
1.2 SUDEP (sudden unexplained
death in epilepsy) คือ การเสียชีวิตกระทันหัน
แบบไมทราบสาเหตุในผูปวยโรคลมชัก โดยไมมี
โรคหัวใจและสาเหตุอื่น ๆ ที่อธิบายสาเหตุการเสีย
ชีวติ ได มักพบไดบอ ยในผูป ว ยทีค่ วบคุมการชักได
ไมดี และตรวจพบระดับยากันชักมีระดับตํ่า
2. เกี่ยวของกับโรคลมชัก เชน การฆาตัว
ตาย การแพยากันชัก ภาวะแทรกซอนจากการชัก
แบบตอเนื่อง (status epilepticus : SE)
3. เกี่ยวของกับสาเหตุของโรคลมชัก เชน
โรคเนือ้ งอกสมอง โรคหลอดเลือดสมอง โรคสมอง
อักเสบ เปนตน
การรักษาที่ดีนั้นจะสามารถปองกันการเสีย
ชีวิตจากสาเหตุในขอ 1 และ 2 ได แตไมสามารถ
ปองกันสาเหตุในขอ 3 เพราะสาเหตุของโรคลมชัก
นัน้ ก็ตอ งไดรบั การรักษารวมดวย และผลการรักษา
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นัน้ ก็ขนึ้ กับสาเหตุในผูป ว ยแตละราย การเสียชีวติ
ในผูปวยโรคลมชักที่สูงกวาคนทั่วไปนั้น พบทั้ง
ในผูปวยโรคลมชักรายใหม รวมทั้งผูปวยโรคลม
ชักที่ควบคุมอาการชักไมไดทั้งในผูปวยเด็กและ
ผูใ หญ โดยพบวาผูป ว ยโรคลมชักมี standardized
mortality rate (SMR) ทีส่ งู กวาคนทัว่ ไป คือ SMR
5.1 (95% CI 2.9-3.1) สาเหตุการเสียชีวิตที่พบมี 4
สาเหตุหลัก คือ
1. SUDEP ภาวะเสียชีวิตกะทันหันในผู
ปวยโรคลมชักเปนสาเหตุการเสียชีวิตที่พบบอย
พบบอยในผูปวยที่ควบคุมการชักไมได ชักบอย
ชักขณะนอนหลับ อยูค นเดียว อายุนอ ย มีรอยโรค
ในสมอง ระดับยากันชักในเลือดตํ่า ซึ่งปจจัยเสี่ยง
ทั้งหมดเปนเหตุใหมีการชักที่ควบคุมไมได
2. Status epilepticus ภาวะ SE มี
อัตราการเสียชีวิตที่สูง รอยละ 20-50 จากภาวะ
แทรกซอน เชน การติดเชื้อในกระแสโลหิต ปอด
ติดเชื้อ ไตวาย เปนตน และการชักที่ควบคุมไมได
สงผลใหเกิดภาวะ hypoxic ischemic encephalopathy และภาวะสมองบวม
3. อุบัติเหตุจากการชัก ผูปวยโรคลมชักมี
โอกาสเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากการชัก เนื่องจาก
ขณะชัก ผูปวยหมดสติ ลมลงกับพื้น โดยมี SMR
5.6 (95% CI 5.0-6.3) อุบัติเหตุขณะชักพบไดทั้ง
ที่ทํางาน ที่สาธารณะ และที่บาน อุบัติเหตุพบบอย
คือ การตกจากที่สูง อุบัติเหตุทางการจราจรบน
ถนน ตกนํ้า จมนํ้าและไฟไหม นํ้ารอนลวก
4. การฆาตัวตาย พบผูปวยโรคลมชักมี
อัตราการฆาตัวตายสูงกวาคนทั่วไป สาเหตุจาก
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โรคประจําตัว และพบรวมกับโรคทางจิตเวช และ
พบความสัมพันธกับการใชยากันชักบางชนิดดวย
• การเจ็บปวย
ผูปวยโรคลมชักประสบปญหาการเจ็บปวย
มากกวาคนทั่วไป เนื่องจากมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุ
จากการชักสูงกวา ผลกระทบทางสมองและปญหา
ทางสุขภาพจิต ซึง่ ผลกระทบทัง้ หมดจะลดลงไดถา
ควบคุมอาการชักและความรุนแรงของโรคลดลง
1. อุบัติเหตุสัมพันธกับการชัก จากการ
ศึ ก ษาในคลิ นิ ก โรคลมชั ก ของสถาบั น ประสาท
วิทยา ประเทศอังกฤษ ผูปวย 100 คน พบ 27 คน
ที่เคยประสบอุบัติเหตุจากการชัก รวม 222 ครั้ง
จากการชักทัง้ หมด 4459 ครัง้ ตอป เปนการชักแบบ
ลมลงกับพื้น 1094 ครั้ง คิดเปนรอยละ 24.5 ชนิด
ของการบาดเจ็บที่พบบอยที่สุด คือ อาการฟกชํ้า
บาดเจ็บที่ผิวหนา รอยละ 61 ไฟไหม-นํ้ารอนลวก
รอยละ 17 อุบัติเหตุที่ศีรษะ รอยละ 14 กระดูก
หัก-ขอตอเคลื่อนหลุด รอยละ 5 จมนํ้ารอยละ 3
สวนใหญแผลที่เกิดเปนบริเวณใบหนา ไฟไหมนํ้า
รอนลวก รอยละ 78 โดยเกิดขณะประกอบอาหาร
สวนกระดูกหัก-ขอตอเคลือ่ นหลุด รอยละ 73 เกิด
ขึ้นที่บาน การเกิดอุบัติเหตุนั้น มักเกิดในผูปวย
ชักแบบ generalized tonic-clonic seizures
(GTCs) โดยทุกๆ 11 ครั้ง ของการชักแบบ GTCs
และ GTCs ที่ลมลงกับพื้น 5 ครั้ง จะเกิดอุบัติเหตุ
1 ครั้ง ปจจัยสําคัญคือ การชักแบบ GTCs การชัก
ที่ผูปวยลมลงกับพื้น และความถี่ของการชัก
การศึกษาในประเทศไทย พบอุบัติการณ
รูปแบบของการเกิดอุบัติเหตุและปจจัยเสี่ยงของ
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การเกิดอุบัติเหตุคลายกัน โดย สมศักดิ์ เทียมเกา
และคณะ ไดสรางเว็บไซตเพือ่ พยากรณโอกาสการ
เกิดอุบตั เิ หตุที่ http://sribykku.webs.com เพือ่
เปนการเพิม่ โอกาสใหผปู ว ย ญาติผปู ว ย ทีมสุขภาพ
รวมทั้งประชาชนทั่วไป เขาถึงระบบการใหบริการ
โดยเฉพาะผูปวย ญาติผูปวย และผูปกครองจะ
ไดทราบวาโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุสูงเทาใด จะ
ไดกําหนดวิถีการดํารงชีวิต การทํากิจกรรมตางๆ
ทีเ่ หมาะสม เพือ่ ทีผ่ ปู ว ยจะไดไมถกู จํากัดกิจกรรม
ตางๆ มากเกินความจําเปน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ของผูปวย
2. ผลกระทบทางสมอง ผู ป ว ยและผู
ปกครองเปนหวงเรื่องการชัก แตละครั้งสงผลตอ
สมองหรือไม จากหลายการศึกษาสรุปไดวา การชัก
แตละครัง้ ทีเ่ ปนไมบอ ยจะไมสง ผลกระทบตอสมอง
แตถา เปนการชักแบบตอเนือ่ งนัน้ สงผลแตกตางกัน
คือ สมองจะไดรับผลกระทบอยางแนนอน โดยขึ้น
อยูกับระยะเวลานานของการชัก สาเหตุของการ
ชัก อาจกอใหเกิดความผิดปกติทางระบบประสาท
ความพิการ บกพรองดานความจําและการเรียนรู
การชักในเด็กบางชนิด เชน Sturge-Weber
syndrome, West Syndrome และ Lenox-Gastaut
Syndrome, myoclonic-astatic epilepsy,
electrical status epilepticus during slow
wave sleep (ESES) ส ง ผลด า นกํ า ลั ง การ
เคลือ่ นไหว ความจําและการเรียนรูข องเด็กอยางมาก
3. ปญหาทางสุขภาพจิต ผูปวยโรคลมชัก
สวนหนึ่งประสบปญหาทางสุขภาพจิต เชน การ
ยอมรับโรคที่เปน กลัววาจะมีอาการชัก กลัวเกิด

อุบัติเหตุ รูสึกผิด หรือเปนตราบาปติดตัว ตลอด
จนความมั่นใจลดลง ความสัมพันธกับเพื่อนก็ไม
ดี มีความกังวล ซึมเศรา และแยกตัวออกจากเพือ่ น
บางรายอาการรุนแรงเกิดภาวะผิดปกติทางสุขภาพ
จิตอยางรุนแรง ซึมเศราและนํามาสูการฆาตัวตาย
ได
ยากันชักที่ใชรักษาก็สงผลตอสุขภาพจิต
ไดแก
• Phenobarbital กอใหเกิดภาวะซึมเศรา,
attention deficit, hyperactive disorder
• Phenytoin กอใหเกิดภาวะ schizophrenic form psychosis
• Sodium valproate กอใหเกิดภาวะ
acute และ chronic encephalopathies
• Vigabatrin, topiramate กอใหเกิด
ภาวะซึมเศรา
• Levetiracetam กอใหเกิดภาวะ irritability, aggressive และ psychosis

ความเสี่ยงที่เกิดจากยากันชัก
ยากันชักเปนยากลุมหนึ่งที่มีโอกาสเกิดผล
แทรกซอนไดบอย ทั้งแบบอาการรุนแรงถึงชีวิต
และไมรุนแรง ประกอบกับผูปวยโรคลมชักมัก
พบรวมกับโรคตับ โรคไต หรือโรคหัวใจ ยากันชัก
ก็เปนยาที่มีโอกาสเกิด drug interaction สูง
1. ผลแทรกซอนของยาแบบรุนแรงถึงชีวติ
เกิดจากการแพยาแบบ idiosyncratic หรือ hypersensitivity ซึง่ อาจสงผลตอผิวหนัง ไขกระดูก
ตับ รายละเอียด ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1

Serious idiosyncratic reactions associated with individual antiepileptic drugs

SJS/
Liver Pancreatitis Aplastic Agranulocytosis
SLE
TEN
toxicity
anaemia
Acetazolamide
+
+
+
+
Carbamazepine
+
+
+
+
+
+
Ethosuximide
+
+
+
+
+
Felbamate
+
+
+
+
+
+
Gabapentin
Lamotrigine
+
+
+
+
Levetiracetam
+
+
Oxcarbazepine
+
+
Phenobarbital
+
+
+
+
Phenytoin
+
+
+
+
+
Pregabalin
Primidone
+
+
+
+
Tiagabine
+
Topiramate
+
+
+
Valproic acid
+
+
+
+
Zonisamide
+
+
+
+
Eslicarbazepine, lacosamide and rufinamide-no serious hypersensitivity reported to date, but experiences is relatively limited.
Clobazam, clonazepam and piracetam-definitive data not available.
SJS, Stevens-Johnson syndrome; TEN, toxin epidermal necrolysis or Lyell syndrome.

2. ผลแทรกซอนของยาแบบไมรุนแรงถึง
ชีวิต สวนใหญเปนผลตอระบบประสาท ไดแก
ataxia, dysarthria, dizziness, tremor, impair cognitive function, nystagmus, mood,
behavior, diplopia, movement disorder และ
นอกระบบประสาท ไดแก ระบบทางเดินอาหารและ
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ตับ ระบบตอมไรทอและเมทาบอลิก เชน folate
deficiency, vitamin D deficiency, dyslipidemia, acid-base balance, weight gain ภาวะ
ดื้ออินซูลิน, ธัยรอยดผิดปกติ โดยจะพบในยากัน
ชักกลุมมาตรฐานมากกวายากันชักกลุมใหม
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3. ความเสีย่ งกรณีมโี รครวม โรคทีพ่ บบอย
ไดแก โรคตับ โรคไต และโรคหัวใจ
• โรคตับ ควรหลีกเลี่ยงยากันชัก phenytoin, sodium valproate, phenobarbital และ
benzodiazepine
• โรคไต ควรหลีกเลี่ยงยากันชัก topiramate, gabapentin, pregabalin และ vigabatrin
• โรคหัวใจ ควรหลีกเลี่ยงยากันชัก carbamazepine, phenytoin, lamotrigine และ
oxcarbazepine
เมือ่ ตัดสินใจแลววาจะตองรักษาดวยยากัน
ชัก แพทยควรมีความรูแ ละความเขาใจทีถ่ กู ตองถึง
หลักการใชยากันชักในดานตางๆ ตอไปนี้
1. ความรูพื้นฐานดานเภสัชวิทยาของยา
กันชัก
2. ใครควรตองไดรับการรักษาหลังจากมี
การชัก 1 ครั้ง
3. ใครควรตองไดรับหรือไมจําเปนตองได
รับการรักษาหลังจากมีการชักตั้งแต 2 ครั้ง
4. ควรใหยากันชักชนิดใด
5. ระยะเวลาที่ตองไดรับยานานเทาใด
6. ขอบงชี้ในการใชยากันชักรุนใหม
7. Drug interaction ระหวางยา
1. ความรูพื้นฐานดานเภสัชวิทยาของยา
กันชัก การรักษาผูปวยโรคลมชักที่จะกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุด แพทยผูใหการรักษาควรคํานึงถึง
เภสัชจลนศาสตรของยา ประกอบดวย

1.1 การดูดซึมของยา ปจจัยทีเ่ กีย่ วของ
กับกระบวนการดูดซึมยาในรูปรับประทาน ไดแก
คุณสมบัตทิ างกายภาพ เภสัชวิทยาของยา ลักษณะ
ทางชีวภาพของผูท ไี่ ดรบั ยา คุณสมบัตทิ างกายภาพ
เช น รู ป แบบของยาเม็ ด ความสามารถในการ
ละลายในไขมัน การแตกตัวเปนประจุเมื่ออยูใน
กระเพาะอาหาร ยาที่อยูในรูป solution จะดูดซึม
ไดเร็วกวายาเม็ดหรือแคปซูล โดยสวนใหญยาจะ
ดูดซึมจากทางเดินอาหารเขาสูพ ลาสมา (plasma)
ดวยวิธแี พรปกติ (passive diffusion) แตมยี ากัน
ชักหลายชนิดถูกดูดซึมโดยวิธี active transport
เชน gabapentin, phenytoin ซึ่งมีความสําคัญ
หากกระบวนขนสงของยาดังกลาวเกิดการอิ่มตัว
จะทํ า ให ร ะดั บ ยาสู ง ขึ้ น อย า งรวดเร็ ว แม จ ะเพิ่ ม
ขนาดยาเพียงเล็กนอยก็ตาม
1.2 Oral bioavailability (F) คือ
อัตราเร็วและปริมาณยาที่ถูกดูดซึมเขาสูกระแสเลือด
เมื่อใหในรูปยาทาน อายุ เพศ หรืออาหารที่ทานพรอม
กับยา มีผลเปลี่ยนแปลงคา F ของยา ยาที่ถูกดูด
ซึมดวยวิธี active transport อาจมีคา F ลดลงหาก
กระบวนการดังกลาวเกิดอิม่ ตัว โรคทางเดินอาหารและ
ความเจ็บปวยแบบเฉียบพลันทําใหการเคลือ่ นไหวของ
ทางเดินอาหารลดลง จึงมีผลตอการดูดซึมยา นอกจาก
นี้การไดรับยาลดกรดรวมกับยากันชักมีผลทําใหการ
ดูดซึมของยากันชักลดลง ดังนั้นควรจะใหยาทั้งสอง
ชนิดหางกันพอสมควรเพื่อปองกันการเกิด drug interaction รายละเอียดเกีย่ วกับ oral bioavailability
ดังตารางที่ 2
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1.3 เวลาที่ระดับยาใน serum สูงสุด
(Tmax) อัตราเร็วในการดูดซึมยาเปนปจจัยหลักที่
มีผลตอคา Tmax ที่ steady state คา Tmax จะ
สั้นกวาเมื่อเปรียบเทียบกับคา Tmax เมื่อใหยาใน
ขนาดเริม่ ตน (initial dose) เปนผลจากทีส่ ภาวะดัง
ตารางที่ 2

Oral bioavailability, Tmax และ T1/2

ยากันชัก
Carbamazepine (CBZ)
Clobazam (CLB)
Clonazepam (CLN)
Ethosuximide (ESM)
Phenobarbital (PB)
Phenytoin (PHT)
Valproate (VPA)

F (%)
75-85
90
> 80
< 100
80-100
95
< 100

1.4 รูปแบบยาชนิด modified-release
เปนการปรับเปลี่ยนรูปแบบยาใหคอยๆ ปลอยตัว
ยาออกมาอยางชาๆ ซึ่งทําใหการดูดซึมชาลงเพื่อ
ใหมฤี ทธิข์ องยานานขึน้ และ ใหมกี าร fluctuation
ของระดับยาใน serum นอยลง ซึ่งมักจะเตรียม
โดยการเคลือบดวยสารที่ไมละลายในกรด หรือ
เพิ่มขนาดของอนุภาคยา เชน carbamazepine
แบบ slow release จะมีคา F ตํ่ากวายารูปแบบ
มาตรฐานรอยละ 30
1.5 การบริหารยา การเหน็บทางทวาร
หนักเหมาะสําหรับใชในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งตองการ
ใหยามีการดูดซึมอยางรวดเร็ว ยาเหน็บทีอ่ ยูใ นรูป
สารละลาย เชน diazepam เปนรูปแบบที่เหมาะ
สมในการรักษาภาวะไขชกั (febrile convulsions)
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กลาวเนือ้ เยือ่ มีความเขมขนของยาสูงทําใหสามารถ
ชักนําใหถงึ Tmax ไดเร็วขึน้ เชน carbamazepine
จะมีคา Tmax ของขนาดเริ่มตนที่ 10-24 ชั่วโมง
แตที่ steady state มีคาเทากับ 1-3 ชั่วโมงเทานั้น
รายละเอียดดังตารางที่ 2

T (hr)
5-26
10-50
20-80
30-60
75-120
7-42 (20)
4-12

Tmax (hr)
4-8
1-4
1-4
<4
1-3 (variable)
8-12
1-8

แตถายาเหน็บที่อยูในรูปขี้ผึ้ง จะดูดซึมทางทวาร
หนักไดชามาก สําหรับการบริหารยาทางกลาม
เนื้อนั้น ยากันชักสวนใหญไมสามารถฉีดเขาทาง
กลามเนื้อเนื่องจากอัตราเร็วในการดูดซึมยาไมดี
พอ ยกเวน phenobarbital, midazolam และ
fosphenytoin ที่ ส ามารถบริ ห ารยาทางกล า ม
เนื้อไดในกรณีฉุกเฉิน การบริหารยากันชักโดย
การฉีดเขาทางหลอดเลือดดําอาจเกิดการอักเสบ
ของหลอดเลือดดําและ ภาวะแทรกซอนเฉพาะที่
จึงมียาเตรียมในรูปแบบพิเศษเพื่อปองกันภาวะ
แทรกซอนดังกลาวเชน diazemul และ fosphenytoin แทน diazepam และ phenytoin ตาม
ลําดับ
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1.6 การกระจายตั ว ของยา การกระ
จายตัวของยาไปยังตําแหนงตางๆ ของรางกาย
อาศัยการขนสงแบบ passive ผานแมมเบรน ยาที่
สามารถละลายในไขมันไดดยี อ มแพรผา นเนือ้ เยือ่
ของรางกายไดดี และยาที่ละลายในไขมันเทานั้นที่
สามารถผาน blood-brain barrier ซึ่งเปน tight
junctions ได มียาบางชนิด เชน vigabatrin
สามารถผานเขาไปในสมองโดยการขนสงแบบ
active เนื้อเยื่อไขมันอื่นๆ เชน กลามเนื้อ และไข
มันเปนอีกสวนหนึ่งที่ยาจะกระจายตัวอยู สําหรับ
การกระจายตัวของยาที่ละลายในไขมันไดนอย
จะขึ้นอยูกับการไหลเวียนของเลือดที่ผานไปยัง
อวัยวะนั้นๆ เชน ระหวางที่ผูปวยเกิดภาวะชักตอ
เนื่อง (status epilepticus) ให phenobarbital
ทางหลอดเลือดดําจะทําใหยากระจายเขาสูสมอง
ไดดี การกระจายตัวของยาจะมากนอยเพียงใดขึน้
อยูก บั ปริมาณยาในรูปอิสระ จึงตองใหความสําคัญ
กับยาที่มีความสามารถในการจับกับโปรตีนใน
เลือดสูง เชน valproate และ phenytoin เปนตน
ระดั บ โปรตี น ในพลาสม า อาจเปลี่ ย นแปลงจาก
หลายสาเหตุ เชน โรคตับ โรคไต รวมถึงในผูสูง
อายุซึ่งมีแนวโนมลดลง จะมีผลตอยาที่สามารถ
จับกับโปรตีนในเลือดสูงทําใหสดั สวนของยาในรูป
อิสระที่จะกระจายตัวไปยังสวนตางๆ ของรางกาย
เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยาที่มีคุณสมบัติดังกลาว
ยังมีโอกาสเกิด drug interaction ระหวางยากัน
ชักดวยกันไดงาย
1.7 การกําจัดยา ยากันชักสวนใหญถูก
ทําลายที่ตับโดยอาศัย microsomal enzymes

สวนใหญประกอบดวย 2 phase ไดแก phase
I กระบวนการ oxidation, reduction และ hydroxylation ทําใหได metabolites ที่ออกฤทธิ์
นอยลง ยกเวน primidone หรือ clobazam ที่
ถูกเปลี่ยนแปลงแลวได phenobarbital และ
desmethylclobazam ตามลํ า ดั บ ส ว นใหญ
กระบวนการ oxidation อาศัยเอนไซม cytochrome P450 ยกเวน valproate ซึ่งใช monoxidase สวน phase II metabolites ถูก conjugated โดยกระบวนการ glucuronidation ทําให
ไดสารทีม่ ขี วั้ มากกวา parent drugs ซึง่ งายตอการ
ขับออก ยากันชักสวนใหญขบั ออกทางไต มียาบาง
ชนิดเชน gabapentin, piracetam, topiramate
และ vigabatrin ถูกขับออกในรูปเดิม ดังนั้นผู
ปวยโรคไตหรือผูปวยสูงอายุซึ่งมีแนวโนมวาการ
ทํางานของไตอาจบกพรองควรลดขนาดยาดังกลาว
ลง มียากันชักบางชนิด เชน carbamazepine ที่
มีคุณสมบัติเปน enzyme inducer ซึ่งสามารถไป
เรงกระบวนการเปลี่ยนแปลงยากันชักชนิดอื่นได
ยากันชักที่มีคุณสมบัติเปน first order
kinetic ซึง่ มีความสัมพันธแปรผันโดยตรงระหวาง
ระดับยาในเลือดและขนาดยา ทําใหปรับขนาดยา
ตามลักษณะทางคลินิกได แตมียากันชักบางชนิด
เชน phenytoin ที่เมื่อความเขมขนของยาเขาใกล
จุดอิ่มตัว ความเร็วของการกําจัดของยาจะไมเพิ่ม
ขึน้ ดังนัน้ หากเพิม่ ขนาดยาเพียงเล็กนอย อาจทําให
ระดับยาในเลือดสูงขึน้ และไมสามารถทํานายระดับ
ยาได

109

Vol.9 No.4, Vol.10 No.1

1.8 การตรวจวัดระดับยา เมื่อยาอยูใน
steady state ความเขมขนของยาในเลือด สมอง
และเนื้อเยื่ออื่นๆ จะมีความสัมพันธกับผลทาง
คลินิก เชน ประสิทธิภาพการรักษาและอาการไม
พึงประสงค เวลาที่เจาะเลือดเพื่อวัดระดับยาควร
เจาะเลือดเมือ่ ยาถึง steady state คือประมาณ 4-5
เทาของคาครึ่งชีวิตของยา คาครึ่งชีวิต (T 1/2) ของ
ยากันชักรายละเอียดดังตารางที่ 2 และควรเจาะ
ที่เวลาใกลเคียงกันในแตละครั้ง เพื่อประเมินการ
เปลี่ยนแปลงของระดับยา ยกเวนยานั้นมีคาครึ่ง
ชีวติ ยาว เชน phenobarbital ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
ขึน้ ลงของระดับยาเพียงเล็กนอยแมจะเจาะในเวลา
ที่ตางกัน
ยากันชักบางชนิดถูกเปลีย่ นแปลงได active
metabolites ควรจะวัดระดับยาทั้งที่เปน parent
drug และ active metabolites เพือ่ ปองกันความ
ผิดพลาดของการรักษา เชน carbamazepine ถูก
เปลี่ยนแปลงได 10, 11- epoxide ซึ่งกอใหเกิด
อาการไมพึงประสงคเชนเดียวกับ carbamazepine จึงควรวัดสารทั้ง 2 ชนิดรวมกัน
ความเขมขนของยา ethosuximide, carbamazepine และ phenytoin ในนํ้าลายมีความ
สัมพันธกนั กับยารูปอิสระในเลือด การวัดความเขม
ขนของยาดังกลาวในนํา้ ลายจะมีประโยชนในกรณี
ที่หลีกเลี่ยงการเจาะเลือดโดยเฉพาะในคนไขเด็ก
แตมขี อ เสียหากผูป ว ยมีการอักเสบของเหงือก หรือ
อาจมียาบางสวนตกคางในชองปากทําใหการแปล
ผลผิดพลาดได สําหรับยา phenobarbital และ
valproate พบวาระดับยาในนํ้าลายและในเลือด
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ไมสอดคลองกัน ขอบงชี้ของการสงตรวจระดับยา
ไดแก ผูป ว ยทีต่ อบสนองตอการรักษาไมดี โรคตับ
โรคไต ตัง้ ครรภ สงสัยภาวะเปนพิษของยา และการ
เกิด drug interaction ระหวางยาที่ทาน
2. ใครควรตองไดรับการรักษาหลังจาก
มีการชัก 1 ครั้ง พบวาโอกาสชักซํ้าใน 2 ปแรก
ประมาณรอยละ 40-50 ในกลุม unprovoked seizure และรอยละ 80-95 ในผูป ว ยทีม่ คี วามผิดปกติ
ทางระบบประสาท ดังนั้นผูปวยที่มีพยาธิสภาพ
ในสมอง ตรวจคลื่นไฟฟาสมองพบความผิดปกติ
ตองขับรถเปนเวลานานในแตละวัน อาชีพที่อาจมี
อันตรายไดถา เกิดการชักขณะทํางานเชน ทํางานใน
ทีส่ งู หรือเครือ่ งจักร ผูป ว ยประกอบอาชีพทีต่ อ งอด
นอนบอยๆ ควรไดรบั ยากันชัก นอกจากนีผ้ ปู ว ยที่
ชักแบบตอเนือ่ ง และผูป ว ยทีต่ อ งการทานยากันชัก
เพราะไมตองการใหมีการชักซํ้าอีกเลย
3. ใครควรตองไดรบั หรือไมจาํ เปนตองได
รับการรักษาหลังจากมีการชักตั้งแต 2 ครั้ง พบ
วาโอกาสชักซํ้ารอยละ 80-90 ดังนั้นผูปวยสวน
ใหญตองไดรับยากันชัก แตในผูปวยบางกลุมเชน
benign rolandic seizure นั้นอาจไมจําเปนตอง
ไดรบั ยา เพราะมีอาการชวงนอนเปนสวนใหญและ
อาการชักนั้นเปนเพียงระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งอาการ
จะหายเมื่ออายุมากขึ้น การใหความรูความมั่นใจ
ก็อาจจะเพียงพอ
การปฐมพยาบาลผูปวยขณะมีอาการชัก
ประกอบดวยการชัก 2 แบบ ไดแก
1.1 การชักแบบ generalized tonicclonic seizures (GTCs) เพียงระยะเวลาสั้นๆ
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ไมจาํ เปนตองใหยารักษาเพือ่ หยุดการชัก เนือ่ งจาก
การชั ก นั้ น หยุ ด เอง การช ว ยเหลื อ ที่ ถู ก ต อ งคื อ
ปองกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นโดยการจัดทาใหผู
ปวยนอนตะแคง ใชหมอนหนุนเพื่อความสบาย
และปองกันการตกของลิ้น ปลดกระดุมคอเสื้อ
ถอดเน็คไท ปองกันไมใหเกิดอุบัติเหตุ โดยจัดให
พื้นที่รอบๆ ตัวผูปวยไมใหมีสิ่งของที่จะกอใหเกิด
อันตรายได เชน กระติกนํา้ รอน เตาไฟ หรือสิง่ ของ
ใดๆทีจ่ ะทําใหผปู ว ยเกิดอันตรายจากการกระแทก
ได ถาผูปวยมีอาการชักแบบ GTCs หามงัดปาก
ผูปวยเพื่อปองกันการกัดลิ้น (มีโอกาสการกัดลิ้น
เพียงรอยละ 4 เทานั้น และไมมีอันตรายใดๆจาก
การกัดลิน้ ) เพราะการชวยเหลือทีไ่ มถกู ตองนัน้ อาจ
กอใหเกิดอันตรายมากกวา เชน ฟนหัก ฟนหลุด
ลงไปอุดหลอดลม ผูชวยเหลือก็อาจถุกผูปวยถูก
กัดนิ้วได เปนตน แตถาขณะชักผูปวยอาปากและ
ผูชวยเหลือมีอุปกรณปองกันการกัดลิ้น เชน ฟน
ยางก็สามารถนํามาใสปากได ซึ่งในความเปนจริง
แลวก็ไมจําเปน
เมื่ อ ผู ป ว ยหยุ ด ชั ก ก็ จั ด ท า ให ผู ป ว ยนอน
หงายในทาที่สบาย ตรวจดูวามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่
รางกายสวนไหนหรือไม ตรวจดูวามีอาหารในชอง
ปากหรือไม ถามีใหนําออกเพื่อปองกันการสําลัก
อาหาร ตรวจดูการหายใจและเฝาดูจนผูปวยฟน
เปนปกติ ใหความมั่นใจกับผูปวยวาไมมีอันตราย
ใดๆ เกิดขึ้น โดยสวนใหญแลวไมมีความจําเปน
ตองรีบนําสงโรงพยาบาลหรือใหรถพยาบาลมารับ
ยกเวนกรณีตอไปนี้

1. ขณะชักผูปวยไดรับอุบัติเหตุ เชน ศีรษะ
แตก กระดูกหัก ขอตอเคลื่อนหลุด ไฟไหมหรือมี
แผลที่เกิดจากการกระแทกอยางรุนแรง
2. การชักแบบ GTCs นานมากกวา 5 นาที
หรือนานมากกวาทุกครั้งที่ผูปวยมีอาการชัก
3. ผูปวยหยุดชักแตไมฟนคืนสติมาเปน
ปกติ
4. มีอาการชักซํ้า
5. การหายใจและสัญญาณชีพผิดปกติ
1.2 การชักแบบ complex partial
seizures (CPS) ผูปวยมักไมมีอันตรายเกิดขึ้น
ยกเวนกรณีผูปวยเดินไปมาและเกิดอุบัติเหตุจาก
การเดินลงจากที่สูง ใกลแหลงนํ้าหรือถนน เพราะ
อาจเกิดอุบัติเหตุได การชวยเหลือที่เหมาะสม คือ
การเดินประคองผูปวยเพื่อไมใหเกิดอุบัติเหตุ ไม
ควรจับตัวผูปวยเขยา เรียกตะโกนดังๆ ใหผูปวย
หาย เพราะอาจเปนการกระตุนใหผูปวยมีอาการ
มากขึ้นได เมื่อผูปวยหยุดชักแลวตองคอยๆ ประ
คับประคองผูป ว ยไมใหตกใจและเกิดความอับอาย
ตอผูอื่น
กรณีการชักแบบ simple motor seizures นัน้ ไมมคี วามจําเปนตองรีบใหการรักษาใดๆ
เพราะไมมอี นั ตรายจากการชักแบบ simple motor
seizures เลย
กรณี ผู ป ว ยมี อ าการชั ก บ อ ยๆ อาจมี
อาการเกิดขึน้ ทีโ่ รงเรียน ทีท่ าํ งาน ควรมีการอธิบาย
ใหผูเกี่ยวของทราบถึงอาการของผูปวยที่อาจเกิด
ขึน้ รวมทัง้ วิธกี ารชวยเหลือทีถ่ กู ตอง เพือ่ ไมใหเกิด
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การตกใจและใหการชวยเหลือที่ผิดวิธี เนื่องจาก
อาจกอใหเกิดอันตรายจากการชวยเหลือทีผ่ ดิ วิธไี ด

การใหยาระงับชัก
การให ย าเพื่ อ หยุ ด ชั ก ในขณะที่ ผู ป ว ยมี
อาการนั้น มีขอบงชี้ ดังนี้
1. การชักแบบ convulsive นานมากกวา
5 นาที
2. การชักเปนซํ้าหลายครั้ง
3. การชักเปนนานมากกวาทุกครั้ง
ยาที่ ไ ด ผ ลดี คื อ diazepam ฉี ด เข า ทาง
หลอดเลือดดํา หรือ rectal การฉีดเขาหลอดเลือด
ดําโดยไมตองผสมยากับสารละลายใด ความเร็ว
ไมควรเกิน 2-5 มก.ตอนาที ถาฉีดดวยความเร็ว
มากกวานี้อาจกอใหเกิดปญหากดการหายใจและ
ความดั น โลหิ ต ลดตํ่ า ลงมากได กรณี อ ยู ที่ บ า น
พิจารณาใหใช diazepam ชนิดฉีดเขาทางหลอด
เลือดดํา โดยนํามาฉีดเขาทาง rectal โดยดูดใส
syringe พลาสติก แลวตอสายยางพลาสติกหรือ
ไมก็ได แลวฉีดเขาทาง rectal ก็จะสามารถหยุด
การชักได พบวามีประสิทธิภาพเทากับการฉีดเขา
ทางหลอดเลือดดํา โดยการฉีดยา diazepam นั้น
ไมควรใชเกิน 2 ครั้งในผูใหญ
ยาฉี ด เข า หลอดเลื อ ดดํ า lorazepam
(ปจจุบันอยูในขั้นตอนการนํายาเขาประเทศไทย)
ก็เปนยาฉีดอีกชนิดหนึ่งที่ไดผลดี ออกฤทธิ์เร็ว
และฤทธิ์นานกวา diazepam ไมมีขอจํากัดดาน
ความเร็วในการใหยา ขนาดที่ใช คือ 4 มก. ใน
ผูใหญ หรือ 0.1 มก.ตอกิโลกรัมในผูปวยเด็ก
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ยา midazolam ก็เปนยาอีกชนิดหนึ่งที่ได
ผลดี สามารถใหไดงาย ทั้งทาง buccal, intranasal และฉีดเขากลามเนื้อ ปจจุบันรูปแบบที่นิยม
ใชกันคือ buccalโดยใชขนาด 10 มก. ดูดดวย
syringeพลาสติก และฉีดเขาบริเวณ buccal ผาน
ทางทอสายยางฉีดเขาบริเวณแกมและเหงือก ได
ผลดีเทากับ diazepam ชนิดฉีดทาง rectal และ
สะดวกกวา เปนทีย่ อมรับมากกวา (ปจจุบนั ชนิดฉีด
เขาทาง buccal ยังไมมีจําหนายในประเทศไทย)
ขอควรระวังภายหลังการใหยา diazepam
ทั้งทางหลอดเลือดดําและทาง rectal พบวามี
โอกาสเกิดการหายใจชาลง ความดันโลหิตตํ่าลง
ไดบอย ดังนั้นภายหลังการใหยาดังกลาว ตองเฝา
ระวังติดตามสัญญาณชีพอยางตอเนื่อง จนกวา
ผูปวยจะรูสึกตัวดี ซึ่งรวมทั้ง lorazepam และ
midazolam เชนเดียวกัน
Serial seizures หมายถึง การชักซํ้าๆ ใน
เวลาทีใ่ กลเคียงกัน โดยระหวางหยุดชักผูป ว ยรูส ติ
ดี ซึ่งแตกตางกับ status epilepticus (ผูปวยจะ
ไมรสู ติ) การรักษาเหมือนกับการชักแบบครัง้ เดียว
คือ การใชยากลุม benzodiazepine เชนเดียวกัน
Cluster of seizures หมายถึง การชักที่
เกิดขึ้นเปนชวงเวลาแนนอน เปนชุดๆ เชน ชวงมี
รอบประจําเดือน จะมีอาการชักหลายๆ ครั้ง การ
รักษาคือ ใหยา clobazam ขนาด 10-20 มก.ตอ
วัน เพื่อปองกันการชักซํ้า ยา clobazam จะออก
ฤทธิ์ไดดีภายใน 1 ชั่วโมงหลังการใหยา และออก
ฤทธิ์นาน 12-24 ชั่วโมง ขอดีอีกประการหนึ่งของ
clobazam คือไมคอยงวง นอกจากนี้ cluster
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of seizures อาจพบชวงที่มีการปรับลดขนาดยา
ถาเกิดจากสาเหตุนี้ก็เพิ่มขนาดยากันชักกลับไปที่
ขนาดเดิม ก็สามารถหยุดชักได นอกจากนีย้ งั มีการ
ใหยาเพื่อปองกันการชักในบางโอกาส ที่ผูปวยโรค
ลมชักมีโอกาสชักซํ้าสูง เชน การทําหัตถการ ชวงมี
รอบประจําเดือน โดยใหยา clobazam ขนาด 10
มก. ตอวันเปนระยะเวลา 1-2 วัน ก็ไดผลดี โดยให
รวมกับยากันชักเดิมของผูปวย
4. ควรใหยากันชักชนิดใด ขึน้ กับชนิดของ
การชักรายละเอียดดังตารางที่ 3 โดยเริม่ ใชยาเพียง
ชนิดเดียวกอน ซึ่งมีขอดีกวาการใหยาหลายชนิด
เชน ราคาถูกกวา สะดวกกวา compliance ดีกวา
ไมมี drug interaction กันระหวางยา บางกรณีมี
ขอบงชีใ้ นการใชยากันชักหลายชนิดไดแก ภาวะชัก
ตอเนื่องและโรคลมชักที่รักษาดวยยากันชักเพียง
ชนิดเดียวแลวไมไดผล
ขนาดยาที่เริ่มใหควรเปนขนาดที่นอยที่สุด
ที่สามารถควบคุมการชักได หลังจากเริ่มใหยากัน
ชักแลวถาสามารถควบคุมการชักไดดวยยาขนาด

ตํ่าก็ไมจําเปนตองเพิ่มขนาดใหสูงขึ้นเพื่อใหระดับ
ยาไดตามทีต่ อ งการ เพราะระดับยาอาจไมสมั พันธ
กับผลของการรักษา แตถา ยังมีการชักทีไ่ มสามารถ
ควบคุมไดจึงคอยๆ เพิ่มขนาดยาที่ไดจนสามารถ
ควบคุมการชักไดหรือระดับยาสูงกวาคาที่ไดผล
ในการรักษา (therapeutic range) หรือเกิดผล
แทรกซอนจากยา ถายังไมสามารถควบคุมการ
ชั ก ได เ มื่ อ ระดั บ ยาสู ง แล ว ต อ งพิ จ ารณาเพิ่ ม ยา
ชนิดที่ 2 ซึ่งควรพิจารณายาที่ออกฤทธิ์แตกตาง
กับยาชนิดแรก เพื่อชวยในการเสริมฤทธิ์ยาและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมการชัก โดยเริ่ม
จากขนาดยาตํ่าๆ กอนเชนเดียวกับการใชยาชนิด
แรก นอกจากนี้ในกรณีใหการรักษาเปนอยางดี
แตยังไมสามารถควบคุมการชักไดตองพิจารณา
วามีปจจัยอื่นๆ อีกหรือไมที่ทําใหการรักษาไมได
ผล เชน ความสมํ่าเสมอของการรับประทานยา
การลดปจจัยกระตุน การแกไขสาเหตุรวมทั้งการ
วินิจฉัยโรควาถูกตองหรือไม
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ตารางที่ 3 ชนิดของยากันชักและชนิดของการชัก
ชนิดการชัก
ยาหลัก
Simple and complex partial Carbamzepine, valproate and
seizures, primary and second- phenytoin
ary generalized tonic-clonic
seizures
Absence seizures
Valproate, ethosuximide

Atypical absence, tonic and Valproate
clonic seizures

Myoclonic seizures

Valproate

5. ตองใหยากันชักนานเทาใด สวนใหญ
ตองไดรับยากันชักนานประมาณ 2 ปหรือมากกวา
หลังจากควบคุมการชักได เพือ่ ลดโอกาสในการชัก
ซํ้าหลังจากหยุดยา การหยุดยาที่สําคัญตองคอยๆ
ลดขนาดลงอยางชาๆ เชน คอยๆ ลดขนาดยาครัง้ ละ
รอยละ 10-15 ทุกๆ 2 เดือนเปนตน ผูป ว ยทีม่ โี อกาส
ชักซํ้าหลังหยุดยา ไดแก ผูปวยที่มีความผิดปกติ
ทางระบบประสาท การชักชนิด partial seizures,
myoclonic, secondary GTCs ผูปวยที่มีการชัก
หลายรูปแบบและไดรับยากันชักหลายชนิด
6. ขอบงชีใ้ นการใชยากันชักรุน ใหม โดย
ทั่ ว ไปผู ป ว ยจะควบคุ ม การชั ก ได ด ว ยยากั น ชั ก
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ยาสํารอง
Clobazam, clonazepam phenobarbital, felbamate, gabapentin,
lamotrigine, topiramate, vigabatrin oxcarbazepine
Acetazolamide, clobazam, clonazepam, lamotrigine,
phenobarbital
Acetazolamide, carbamazepine,
clobazam, clonazepam, ethosuximide, felbamate, lamotrigine,
oxcarbazepine, phenobarbital,
phenytoin, topiramate
Clobazam, clonazepam lamotrigine, phenobarbital

เพียง 1 ชนิด (CBZ, VPA, PHT, PB) ไดรอ ยละ 70
อีกรอยละ 30 เมือ่ เพิม่ ยาเปน 2 หรือ 3 ชนิด รอยละ
50 ของผูปวยจะควบคุมการชักได จึงเหลือผูปวย
ประมาณรอยละ 15 ที่ไมสามารถควบคุมการชัก
ได และพบวารอยละ 50-60 ของผูปวยที่เหลือจะ
ตอบสนองตอยากันชักรุนใหม ดังนั้นยากันชักรุน
ใหมเชน gabapentin, lamotrigine, vigabatrin,
felbamate, clobazam, topiramate, tiagabine
และ zonisamide ควรใชเมือ่ ยากันชัก 4 ชนิดแรก
ใชไมไดผลโดยพิจารณาเปน add-on therapy
7. Drug interaction ระหวางยา ซึง่ อาจเกิด
ระหวางยากันชักดวยกันหรือเกิดกับยาชนิดอืน่ ไดแก
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7.1 Drug interaction ระหวางยากัน
ชักดวยกัน phenobarbital, phenytoin และ
carbamazepine จัดเปน hepatic enzyme

inducer ทําใหตวั เองและยาอืน่ ๆ ถูกเปลีย่ นแปลง
เร็วขึ้น รายละเอียดดังดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 แสดง drug interaction ระหวางยากันชัก
Drug causing
interaction
Carbamazepine (CBZ)
Clobazam (CLB)
Clonazepam (CLN)
Ethosuximide (ESM)
Phenobarbital (PB)
Phenytoin (PHT)
Valproate (VPA)

CBZ
 CBZ
 CBZ
 CBZ
 CBZ

Drug affected by interaction
CLB
CLN
ESM

PHT

VPA

PB

 CLN

 ESM

 PHT

 VPA

PB

 CLN
-

 ESM
 ESM
ESM

-

VPA

 PHT

 VPA
 VPA
-

-

-

7.2 Drug interaction ระหวางยากัน
ชักกับยาชนิดอืน่ ยาทีล่ ดการดูดซึมของ phenytoin ทําใหการออกฤทธิข์ อง phenytoin ลดลงไดแก
antacid, activated charcoal, folic acid และ
ยารักษามะเร็งบางชนิดเชน vinblastine, bleomycin นอกจากนี้ valproic acid, salicylates
ยังแยง phenytoin ในการจับกับโปรตีนในเลือด
ทําใหมีระดับยาอิสระเพิ่มขึ้น จนทําใหเกิดอาการ
เปนพิษที่รุนแรงตามมา phenytoin อาจลดการ
ดูดซึมของ furosemide เรงการเปลี่ยนแปลงของ

PHT
 PHT

PB
 PB

prednisolone, dexamethazone ทําใหผลของยา
ดังกลาวลดลง และ phenytoin ยังสามารถเสริม
ฤทธิย์ าตานการแข็งตัวของเลือด (anticoagulant)
โดย phenytoin ไปแยงที่ยาในการจับกับโปรตีน
ในเลือด
ดังนัน้ การเลือกใชยากันชักตองพิจารณาให
รอบคอบวาผูปวยแตละรายมีความเหมาะสมใน
การใชยากันชักชนิดใด นอกจากประสิทธิภาพของ
ยากันชัก รายละเอียด ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 Tailoring antiepileptic drugs in partial-onset epilepsy to patient characteristics
Patient characteristics

Drugs that are particularly
Drugs that should be
suitablea
particularly avoided
Patients with severe partial- Clobazam, carbamazepine, Gabapentin, lamotrigine, valonset seizures
lacosamide, levetiracetam, ox- proate
carbazepine, phenytoin, topiramate, zonisamide
Patients who wish particularly
Phenobarbital, phenytoin, primito avoid cosmetic effects
done, valproate (for its effects
on hair)
Patients with prominent anxiety Clobazam (and other benzodiaz- Levetiracetam
epins), carbamazepine, gabapentin, phenobarbital, pregabalin,
valproate
Patients with prominent de- Carbamazepine, lamotrigine, Levetiracetam, vigabatrin, phepression
valproate
nobarbital
Patients with renal stones
Acetazolamide, topiramate,
zonisamide
Patients with migraine
Topiramate, valproate
Patients with the need to lose Topiramate, zonisamide
Gabapentin, pregabalin, valproweight (or not to gain weight)
ate
Patients with hyponatraemia
Carbamazepine, oxcarbazepine
Patients at particular risk from Clobazam, gabapentin, lacos- Acetazolamide, carbamazepine,
allergy
amide, levetiracetam, pregaba- felbamate, lamotrigine, oxcarlin, topiramate, vigabatrin
bazepine, phenytoin, zonisamide
Patients at particular risk of
Carbamazepine, lamotrigine,
heart disease
oxcarbazepine,
Patients at risk from osteopo- Gabapentin, levetiracetam, pre- Phenobarbital, phenytoin,
rosis
gabalin
Patients in whom the risk of Clobazam, gabapentin, lacoshepatic enzyme interactions amide, levetiracetam, pregabahave to be avoided (e.g. those lin, topiramate, vigabatrin
co-mediated with antibiotics,
immunosuppressive drugs, oncological drugs, antipsychotics)
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ปญหาการใชยากันชักที่พบบอยในเวชปฏิบัติ
รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม1,2
1
2

ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
กลุมวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน

โรคลมชั ก จั ด เป น ป ญ หาที่ สํ า คั ญ ของ
สาธารณสุขไทย โดยพบวาโรคลมชักเปนปญหา
ทางระบบประสาทที่พบบอย อันดับ 4 รองจากโรค
ปวดศีรษะ ปวดหลังและภยันตรายตอสมอง ตาม
ลําดับ มีขอมูลประมาณการณวา มีผูปวยโรคลม
ชักประมาณ 45 ลานรายทัว่ โลก ความชุกประมาณ
6-8 รายตอประชากร 1,000 ราย ในอเมริกา มีอบุ ตั ิ
การณประมาณ 26-40 รายตอประชากร 100,000
รายตอป โดยมักพบในเด็ก และผูที่มีอายุมากกวา
60 ป1
แมวาการรักษาดวยยากันชัก (antiepileptic drugs; AEDs) จะเปนแนวทางหลักทีใ่ ชในการ
บําบัดรักษาโรคและความเจ็บปวยจากโรคลมชัก
แตทั้งนี้การรักษาดวยยา อาจกอใหเกิดปญหาที่
เกีย่ วของกับการใชยา (Drug Related Problems;
DRPs) ตามมาได การศึกษาในประเทศไทยพบวา
ผูปวยที่ไดรับ phenytoin DRPs ที่ตรวจพบโดย
เภสัชกรมากที่สุดคืออันตรกิริยาระหวางยา (drug
interaction) รอยละ 39.13 รองลงมาไดแกอาการ

ไมพึงประสงคจากการใชยา (Adverse Drug
Reactions; ADRs) รอยละ 28.99 และ การไม
ไดรับยาตามที่แพทยสั่งใช (failure to receive
medication) รอยละ 10.14 นอกจากนี้ยากันชัก
บางชนิดเชน phenytoin, carbamazapine มีชว ง
การรักษาแคบ (narrow therapeutic range) ยา
กันชักบางชนิดกระตุนเอนไซมในการทําลายยา
(enzyme inducer) เชน phenytoin, phenobarbital, carbamazepine หรือยับยัง้ เอนไซมใน
การทําลายยา (enzyme inhibitor) เชน valproic
acid คุณสมบัตดิ งั กลาวทําใหยามีโอกาสเกิดอันตร
กิริยาระหวางยาไดเพิ่มขึ้น ซึ่งปจจัยที่กลาวมาขาง
ตนลวนเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอาการไมพึง
ประสงคจากยาได2 จากการศึกษาของ Midlov P
และคณะพบวา ปญหาที่เกี่ยวของกับการใชยา ที่
เกิดในผูปวยโรคลมชักสวนใหญ คือ อาการไมพึง
ประสงคจากยาและการเลือกใชยาที่ไมเหมาะสม3
และจากการศึกษาของกลุมวิจัยโรคลมชัก คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่องการ
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จัดการปญหาที่เกี่ยวของกับการใชยาโดยเภสัชกร
ในคลินิกโรคลมชัก โรงพยาบาลศรีนครินทร ใน
ป พ.ศ. 2548 หลังจากที่ไดเปดบริการ การบริบาล
ทางเภสัชกรรมในคลินกิ โรคลมชักขึน้ พบวาผูป ว ย
ทีไ่ ดรบั การบริบาลทางเภสัชกรรมทัง้ สิน้ 255 ราย ผู
ปวยเกิดปญหาทีเ่ กีย่ วของกับการใชยาจํานวน 162
ราย (รอยละ 63.53) มีจํานวนปญหาทั้งสิ้น 366
ครั้ง โดยจํานวนปญหาตอรายที่พบมากที่สุดคือ
8 ปญหา และพบนอยที่สุดคือ 1 ปญหา อัตราการ
เกิดปญหา 1.44 ปญหาตอราย ประเภทปญหาทีพ่ บ
มากทีส่ ดุ คือเกิดอาการไมพงึ ประสงคจากการใชยา
214 ครั้ง (รอยละ 58.47) รองลงมาคือ ความไม
รวมมือในการใชยา 120 ครั้ง (รอยละ 32.79) การ
เกิดอันตรกิริยาระหวางยากันชักกับยาอื่นที่สงผล
ทางคลินิก 7 ครั้ง (รอยละ 1.91)4 และปญหาอื่นๆ
อาทิเชนปญหาการไมไดรบั ยาตามทีแ่ พทยสงั่ จาย 9
ครั้ง (รอยละ 2.46) เปนตน และขอมูลลาสุดตั้งแต
2552-2555 ก็พบวาสอดคลองกันกลาวคือปญหา
ที่พบมากที่สุดคืออาการไมพึงประสงคจากการใช
ยา พบรอยละ 49.5 รองลงมาคือ ปญหาความไม
รวมมือในการใชจาย พบรอยละ 40.4 จะเห็นไดวา
ปญหาการใชยากันชักทีพ่ บบอยในเวชปฏิบตั พิ อจะ
สรุปไดดังนี้คือ
1. ปญหาการเกิดอาการไมพงึ ประสงคจาก
การใชยา (adverse drug reactions; ADRs)
2. ปญหาความไมรวมมือในการใชยาของ
ผูปวย (non adherence)
3. ปญหาการเกิดอันตรกิรยิ าจากการใชยา
กันชักรวมกันและระหวางยากันชักกับยาอืน่ (drug
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interaction)
4. ปญหาการไมไดรับยาตามที่แพทยสั่ง
จาย (failure to receive medication)

1. ป ญ หาการเกิ ด อาการไม พึ ง
ประสงคจากการใชยา (Adverse drug
reactions; ADRs)
อาการไมพึงประสงคจากการใชยา หมาย
ถึงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเมื่อใชยาในขนาดปกติเพื่อ
การปองกัน วินิจฉัย บําบัดรักษาโรค และเพื่อ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางานของกลไกตางๆ
ในรางกาย5-7 เปนภาวะที่พบบอย แมวาสวนใหญ
จะเกิดจากกลไกทางเภสัชวิทยา แตประมาณ 1
ใน 6 ของ ADRs8 มีอาการแสดงเหมือนเกิดจาก
ปฏิกริ ยิ าทางภูมคิ มุ กันทีไ่ วกวาปกติ เรียกวา drug
hypersensitivity ซึ่งมีความสําคัญในดานการ
ใหการวินิจฉัยโดยเฉพาะการแพยาแบบรุนแรง
โดยตองมีการติดตามและเฝาระวังอยางใกลชิด
เนื่องจากมีอัตราการเสียชีวิตและทุพพลภาพสูง
จากการรวบรวมขอมูลจากรายงาน ADRs โดย
ระบบ Voluntary Spontaneous Reporting
System (VSRS) ยอนหลังตั้งแตป 2540-2547
พบวายากลุม central nervous system (CNS)
มีการรายงาน ADRs เปนอันดับสาม รองลงมาจาก
กลุมยา anti-infective และ musculo-skeletal
system ยาในกลุม CNS ยากันชักมีการรายงาน
ADRs เปนอันดับสองรองจากยาระงับปวด (analgesic)9 ดังนั้นอาการไมพึงประสงคจากการใชยา
กันชักจึงเปนสิ่งที่ควรใหความสําคัญ และบุคคลา
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กรทางการแพทยควรมีสว นรวมในการปองกัน เฝา
ระวัง ประเมินและติดตามผูป ว ย เพือ่ ใหการดูแลผู
ปวยโรคลมชักมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย
สูงสุด
อาการไมพึงประสงคจากการใชยากันชัก
สามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท10 คือ
1. อาการขางเคียงจากการใชยา (Side
effect) หรือพิษจากยา (toxicity)
เปนผลจากฤทธิ์เภสัชวิทยาของยา หรือเม
ตาบอไลทของยา สามารถทํานายไดจากฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยา เกิดขึ้นในผูปวยทุกรายหากไดรับยา
ในขนาดที่สูงเกินไป โดยความรุนแรงของอาการที่
เกิดมีความสัมพันธกับขนาดยา มีอุบัติการณการ
เกิดสูง แตมีอัตราการเสียชีวิตนอย สามารถรักษา
ไดโดยการลดขนาดยา จากการศึกษาของสุณี เลิศ
สินอุดมและคณะ พบ ADRs ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
214 ครั้ง โดย ADRs ที่พบมากที่สุดไดแก เหงือก
บวมโต 129 ครั้ง (รอยละ 60.28) รองลงมาคือ นํ้า
หนักเพิ่ม 26 ครั้ง (รอยละ 12.15) และมือสั่น 26
ครั้ง (รอยละ 12.15) การจัดการปญหา ADRs ที่
พบในคลินิกโรคลมชัก มีทั้งการใหคําแนะนําแกผู
ปวย 177 ครั้ง (รอยละ 82.71) และปรึกษาแพทย
37 ครั้ง (รอยละ 17.29) ซึ่งขึ้นอยูกับลักษณะ
ของปญหาที่พบ โดยการใหคําแนะนําแกผูปวย
สวนใหญจะแนะนําวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อปองกัน
และแกไขปญหา เชน การแนะนําผูปวยใหรักษา
ความสะอาดในชองปากโดยใชแปรงขนนุม พบ
ทันตแพทยเพือ่ ขูดหินปูนในผูป ว ยทีม่ ปี ญ
 หาเหงือก
บวมโต ซึง่ ปญหาดังกลาวเปนปญหาทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ มี

การใชยาระยะยาว บทบาทเภสัชกรในการจัดการ
ปญหาจึงเปนการใหคาํ แนะนําเพือ่ ปองกันมิใหเกิด
ผลขางเคียงทีร่ นุ แรงขึน้ ในผูป ว ยทีม่ ปี ญ
 หานํา้ หนัก
เพิ่ม เภสัชกรไดมีบทบาทในการแนะนําใหผูปวย
ควบคุมอาหารและออกกําลังกาย สําหรับปญหา
มือสั่น งวงนอน วิงเวียนศีรษะ เภสัชกรอธิบาย
ใหผูปวยเขาใจวาเปนอาการขางเคียงที่เกิดจากยา
เพื่อใหผปู วยเขาใจและยอมรับ เพื่อจะไดเฝาระวัง
หรือลดความรุนแรงของปญหา รวมถึงการปรับ
เปลี่ยนแบบแผนการใชยาของผูปวย เชน เปลี่ยน
ใหรบั ประทานยากอนนอนแทนตอนเชาในผูป ว ยที่
มีปญ
 หางวงนอน เปนตน สําหรับการจัดการปญหา
โดยการปรึกษาแพทย เภสัชกรจะปรึกษาแพทย
เพื่อปรับเปลี่ยนขนาดยา เชน กรณีเกิดพิษจาก
ยา Phenytoin เปนตน ผลของการจัดการปญหา
การเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา พบวา
สามารถแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับการใชยานี้ได
54 ครั้ง (รอยละ 25.23) ปญหาดังกลาวยังคงอยู
แตความรุนแรงไมเพิ่มขึ้น 78 ครั้ง (รอยละ 36.45)
ประเมินไมไดเนื่องจากยังไมถึงนัดของผูปวย 72
ครั้ง (รอยละ 33.64) และผูปวยไมมาตามนัด 10
ครัง้ (รอยละ 4.67)4 จะเห็นวาแนวทางปฏิบตั ใิ นการ
จัดการกับอาการไมพงึ ประสงคจากการใชยากันชัก
ทีเ่ กิดขึน้ คือ หากอาการไมพงึ ประสงคจากการใชยา
เปนชนิดทีไ่ มรนุ แรงและจําเปนทีต่ อ งใชยา สามารถ
ใชยาตอไปไดแตตอ งติดตามอาการไมพงึ ประสงค
ดังกลาวและอธิบายใหผูปวยมีความเขาใจ และ
สามารถรวมมือในการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันและ
แกไขปญหามิใหเกิดผลเสียตามมาหรือรุนแรงขึ้น
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ในกรณีที่เกิดอาการไมพึงประสงคชนิดที่รุนแรง
ควรปรึกษาแพทยเพื่อติดตามระดับยาในเลือด
เพื่อปรับลดขนาดยาหรือปรับเปลี่ยนยาตามความ
เหมาะสม
2. อาการแพ (Idiosyncrasy)
เกิดขึ้นในผูปวยบางราย ซึ่งไมสามารถคาด
การณได มักเกิดเมื่อเริ่มใชยาไมนาน เมื่อเกิด
ขึ้นแลวจําเปนตองหยุดยา และไมควรใหยานั้น
อีก กลุมอาการแพที่เกิดจากการใชยากันชัก (Anticonvulsant Hypersensitivity Syndrome;
AHS) ผูปวยจะมีอาการแสดงหลายๆ ลักษณะ
ที่เกิดขึ้นรวมกันดังนี้คือ อาการทางผิวหนัง เปน
ได ตั้ ง แต มี ผื่ น แดง จนถึ ง เกิ ด ภาวะ StevensJohnson syndrome หรือ Toxic Epidermal
Necrolysis (TEN) รวมกับอาการไข ตอมนํ้า
เหลืองโต ตับอักเสบ และมีการเพิ่มสูงขึ้นของ
eosinophil อุบัติการณเกิดประมาณ 1 ใน 1,000
ถึง 1 ใน 10,000 รายของผูปวยที่ไดรับยากันชัก
ที่มี aromatic ring อยูในโครงสราง11,12 ไดแก
carbamazepine, phenobarbitone, phenytoin
เปนตน เมื่อผานการ metabolized โดย cytochrome p-450 enzyme จะไดสาร arene oxide
ซึง่ จะถูก metabilized ดวยเอนไซม epoxide hydrolase กลายเปนสารทีไ่ มมพี ษิ ตอรางกาย ดังนัน้
ในผูที่ขาดเอนไซม epoxide hydrolase จะมีการ
สะสมของ arene oxide ขึ้น และเชื่อกันวา arene
oxide เปนสารที่กระตุนระบบภูมิคุมกันและเปน
สาเหตุที่ทําใหเกิด AHS มีรายงานพบผูปวยเสีย
ชีวิตจากภาวะนี้สูงถึงรอยละ 10-4013 และพบวามี
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การแพขามกันในกลุมยาที่มี aromatic ring เปน
องคประกอบถึงรอยละ 40-8013 ดังนั้น ถาผูปวย
มี AHS เกิดขึ้นเนื่องจากยากันชักตัวใดตัวหนึ่ง
ในกลุมที่มี aromatic ring เปนองคประกอบไม
ควรใชยากันชักตัวใดในกลุมนี้อีกเลย ดังนั้นยา
กันชักที่นาจะปลอดภัยในกรณีที่เกิด AHS ไดแก
benzodiazepine, valproic acid, gabapentin,
topiramate และ levetiracetam2
แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการป อ งกั น และแก ไ ข
อาการไมพึงประสงคในกรณีน2ี้ คือ
1. ปองกันภาวะ AHS เริ่มตั้งแตผูปวยได
รับยากันชักเปนครั้งแรก โดยใหคําแนะนําปรึกษา
แกผูปวยและญาติถึงโอกาสที่จะเกิดอาการแพ
ยา อาการแสดงที่บงบอกถึงการแพ ตองรีบหยุด
ยา และพบแพทยทันที เพื่อใหผูปวยเกิดความ
ตระหนักและใหความสําคัญ เฝาระวังตั้งแตครั้ง
แรกที่เริ่มใชยา หากผูปวยมีแนวโนมเปนไปไดที่
จะเกิดอาการ AHS จากการใช aromatic AEDs
แนะนําใหหยุดยาทันทีทเี่ กิดอาการขึน้ รวมกับการ
ใหคาํ ปรึกษาแกครอบครัวเกีย่ วกับโอกาสเสีย่ งการ
แพยาในลักษณะเดียวกันใน first degree relatives ใหระมัดระวังการใชยาในกลุมยากันชักที่มี
aromatic ring เปนสวนประกอบในโครงสรางที่
ผูปวยเกิดการแพ เนื่องจากความสามารถในการ
detoxify ยาเกี่ยวของกับภาวะทางพันธุกรรม
ควรแนะนําใหผูปวยหลีกเลี่ยงการใชยากันชักที่มี
โครงสรางเปน aromatic ring หากมีความจําเปน
ตองใชยานี้ ควรทําการติดตามอาการและอาการ
แสดงของ AHS อยางใกลชิด เรียกการปองกัน
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AHS ในลักษณะนี้วา ”Primary Prevention„
2. กรณีที่ผูปวยตองใชยากันชักตอ ควร
เลือกยากันชักตัวอื่น แทนยากันชักเดิม โดยควร
หลีกเลี่ยง การใชยากันชักที่เปน aromatic AEDs
เพราะมีโอกาส cross reactivity ไดสูง อาจ
พิจารณาใช short acting benzodiazepine หรือ
sodium valproate แทน (nonaromatic AEDs)
แตกรณีหากตองการใช sodium valproate ในผู
ปวยที่เกิดการทํางานของตับที่ผิดปกติรวมดวย
ควรรอใหกลับเขาสูสภาวะปกติกอน เนื่องจากยา
ทําใหเกิดพิษตอตับได หรืออาจเลี่ยงไปใชยากัน
ชักรุน ใหมแทน เชน levetiracetam, topiramate
หรือ gabapentin เปนตน
เภสัชกรออกบัตรแพยาใหแกผูปวย บันทึก
ประวัติแพยาไวในเวชระเบียนของโรงพยาบาล
เชน OPD card และคอมพิวเตอร ระบุชื่อยาที่
แพ อาการที่เกิดขึ้น ที่สําคัญควรระบุชื่อยากัน
ชักอื่นๆ ที่เปน aromatic AEDs ไวดวย เพื่อให
บุคลากรทางการแพทย และผูปวยหลีกเลี่ยงการ
ใชยากลุมดังกลาว ใหขอมูลแกผูปวย และผูดูแล
ผูปวยเกี่ยวกับ ชื่อยาที่ผูปวยแพ กลุมยาที่ตอง
หลีกเลี่ยง แนะนําพกบัตรแพยาเพื่อแจงใหแพทย
และเภสัชกรทราบทุกครั้ง เรียกการปองกัน AHS
ในลักษณะนี้วา ”secondary prevention„ เพื่อ
ปองกันความเสี่ยงในการแพยาซํ้า
3. อาการข า งเคี ย งต อ ทารกในครรภ
(Teratogenicity)14
ผลของยากันชักตอทารกในครรภ
ในหญิงมีครรภซึ่งไดรับยากันชักอยางตอ

เนื่อง โรคลมชักที่เปนอยูและยากันชักที่ใชอยูจะมี
ผลตอทารกในครรภหลายประการ คือ
1. การคงชีพ (viability)
พบว า อั ต ราการตายจะเป น 2 เท า ของ
ประชากรทั่วไป อัตราการเสียชีวิตในชวงขวบป
แรกมักจะสูงกวา
2. นํ้าหนักตัวแรกเกิดมักจะตํ่ากวาเกณฑ
รอยละ 10 ของทารกจะมีนํ้าหนักตัวนอย
กวา 2,500 กรัม นอกจากนี้รอยละ 4-10 จะเกิด
กอนกําหนด
3. ปญหาแทรกซอนระหวางคลอดและภาย
หลังคลอด จะสูงกวาในเด็กทั่วไป เชน
ก. เกิดภาวะการขาด Vitamin K-dependent clotting factor เชน factor II, VII, IX
และ X เนื่องมาจากการที่ยากันชักกระตุนเอนไซม
ที่ใชในการทําลาย vitamin K มากขึ้น จึงมีภาวะ
เลือดออกงายในทารก
ข. ในกรณีมารดาไดรบั phenobarbital
จะทําใหทารกมีโอกาสเกิดอาการผิดปกติจากภาวะ
withdrawal ได โดยที่อาการแสดงจะปรากฏภาย
หลังคลอดโดยเฉลี่ย 7 วัน ทารกจะมีอาการสั่น
(tremor) กระวนกระวาย นอนหลับไมสนิทหรือมี
ปญหาสํารอกนม อาการเหลานี้จะปรากฏชัดและ
เปนมากขึ้นใน 2 - 6 สัปดาห
4. ความผิ ด ปกติ ข องอวั ย วะต า ง ๆ แต
กําเนิด (congenital malformation) โดยทั่วไป
อัตราการเกิดความผิดปกติแตกาํ เนิดในประชากร
ทั่วไป จะอยูระหวางรอยละ 2-3 แตในทารกที่
เกิดจากมารดาซึ่งเปนโรคลมชักและใชยากันชัก
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ระหวางตั้งครรภจะมีอัตราสูงถึงรอยละ 11.5 ได
โดยเฉลี่ยจากการศึกษาหลายๆแหงพบอัตราการ
เสี่ยงที่จะมีความผิดปกติอยูระหวางรอยละ 4-6
ซึ่งมากกวาในประชากรทั่วไปถึง 2-3 เทา มารดาที่
ใชยากันชักหลายชนิดมีโอกาสเสีย่ งสูงกวามารดาที่
ใชยากันชักชนิดเดียว โดยความผิดปกติทพี่ บบอย
ทีส่ ดุ ไดแก ความผิดปกติของชองปากและใบหนา
คือ orofacial cleft รองลงมาคือโรคหัวใจ เชน
VSD, AV-canal เปนตน ความผิดปกติเหลา
นี้เกิดไดจากยากันชักทุกชนิด แตความผิดปกติ
ที่กอใหเกิดปญหาทางระบบประสาทรุนแรงที่สุด
คือ ความผิดปกติของ neural tube ในมารดาที่
ใชยา sodium valproate หรือ carbamazepine
ในมารดาที่ใช sodium valproate พบอัตราการ
เกิดความผิดปกติของไขสันหลังรอยละ 1-5 ซึ่ง
สูงกวาที่พบจากยาอื่น ๆ ถึง 20 เทา สวน carbamazepine นั้นพบไดรอยละ 0.5 มารดาที่ได
ขนาดยาสูงจะมีโอกาสเกิดความผิดปกติสูงขึ้น
นอกจากความผิดปกติดังกลาวขางตน
พบวายากันชักแตละชนิดสามารถกอใหเกิดกลุม
อาการความผิดปกติแตกําเนิดไดหลายกลุม เชน
ก. Fetal hydantoin syndrome (FHS)
พบความผิดปกติรอ ยละ 11 ของทารกในครรภ ซึง่
มารดาไดรับ phenytoin
ข. Fetal phenobarbital syndrome
ในเด็กทารกที่มารดาใช phenobarbital จะพบวา
มีความผิดปกติคลาย ๆ กับ fetal alcohol syndrome (FAS) โดยมีอัตราเสี่ยงรอยละ 4.2-25
ในกรณีที่ใชยาเปน monotherapy
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ค. ทารกทีม่ ารดาใช sodium valproate
นอกจากจะมีอตั ราการเสีย่ งตอภาวะความผิดปกติ
ของไขสันหลังมากกวาการใชยากันชักอื่น 20 เทา
แลว ยังอาจจะมีความผิดปกติในลักษณะอื่นอีก
ดวย
ง. Carbamazepine syndrome พบ
ทารกมีลกั ษณะผิดปกติประมาณรอยละ 19 ของผู
ทีใ่ ชยา carbamazepine ซึง่ รวม monotherapy
และ polytherapy นอกจากนี้จะมีพัฒนาการชา
ซึง่ พบไดถงึ รอยละ 20 ของเด็กทารกทีม่ ารดาใชยา
ชนิดนี้
แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการตั้งครรภ
หรือเมื่อมีการตั้งครรภในผูปวยที่มีอาการชัก
หญิงวัยเจริญพันธุท มี่ อี าการชักควรวางแผน
การตั้งครรภลวงหนา แนะนําใหตั้งครรภเมื่อ
ควบคุมอาการชักไดแลว แนวการปฏิบตั ใิ นการเต
รียมการหรือเมื่อตั้งครรภแลว มีดังนี้
1. พิจารณาความจําเปนในการใชยากันชัก
2. ในผูที่กินยาอยูเปนประจําพิจารณาวา
สามารถหยุดยาไดหรือไม โดยพิจารณาจากโอกาส
ที่จะชักซํ้าถาหยุดยาและโอกาสที่จะเกิดชักชนิด
กระตุกทั้งตัวหรือชนิดตอเนื่องในผูที่ไมควรหยุด
ยาแตไดทําการหยุดยาไป พบอุบัติการณชักซํ้าสูง
ถึงรอยละ 50
3. ถาจําเปนตองใชยาตอไป ถายาที่ใชอยู
นั้นเปน sodium valproate ควรพิจารณาเปลี่ยน
เปนยาชนิดอื่น เพราะมีโอกาสสูงที่ยาชนิดนี้ทําให
เกิดความพิการแตกาํ เนิด โดยตองพยายามหายาที่
เหมาะสมที่สุด ใหคุมอาการชักไดดีที่สุดโดยใชยา
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ขนาดตํ่าที่สุดและพยายามใชยาชนิดเดียว แตถา
เกิดตัง้ ครรภแลว ไมจาํ เปนตองเปลีย่ นชนิดของยา
แตพยายามใชขนาดยาทีต่ าํ่ ทีส่ ดุ ทีจ่ ะควบคุมอาการ
ชักได
4. ในผู ที่ ใ ช ย าเหมาะสมแล ว พยายาม
เปลี่ยนแปลงยาใหนอยที่สุด โดยตรวจระดับของ
ยากันชักทุกเดือนในระหวางตั้งครรภถาเปนไปได
และถาเกิดชักขึ้นอีกควรพยายามปรับยาเพิ่มอีก
เล็กนอยโดยไมใหยาเกินขนาด
5. เนนถึงความจําเปนที่ตองใหผูปวยกิน
ยาอยางสมํา่ เสมอและใหยาอยูใ นระดับทีค่ มุ ชักได
เพื่อปองกันการชักตอเนื่อง
6. ให folic acid อยางนอย 5 มิลลิกรัม
ตอวัน ควบคูไปกับยากันชัก การให folic acid
อาจลดความพิการในทารกในครรภซึ่งเกิดจากยา
กันชักได จึงควรให folic acid แกหญิงวัยเจริญ
พันธุซึ่งมีโอกาสตั้งครรภที่กินยากันชักอยูทุกราย
เพราะกวาจะทราบวาตัง้ ครรภมกั จะเกิน 8 สัปดาห
ซึ่งอวัยวะตาง ๆ ไดพัฒนาไปแลวอาจจะสายเกิน
กวาที่จะปองกันความผิดปกติ

7. ตรวจคั ด กรองหาความผิ ด ปกติ ข อง
neural tube ของทารกในครรภ โดยการตรวจหา
serum alpha fetoprotein ในหญิงตั้งครรภจะ
สูงในรายที่มีความผิดปกติ รวมกับการทํา ultrasound หรือการทํา MRI
8. ใหกิน Vitamin K 10 มิลลิกรัมตอ
วัน นาน 10-14 วันกอนคลอดในมารดาที่ไดรับ
Phenytoin หรือ Phenobarbital เมือ่ ทารกคลอด
ให vitamin K1 1 มิลิลิกรัมแกทารกแรกเกิด
9. หลังคลอดตองติดตามระดับของยากัน
ชักอยางใกลชดิ อาจตองลดระดับยาลง โดยเฉพาะ
ในชวง 2-3 สัปดาหแรกหลังคลอด
10. หลังคลอด ผูป ว ยสามารถใหนมบุตรได
ตามปกติ แตเนื่องจากยากันชักสวนใหญออกมา
กับนํ้านมได จึงตองสังเกตอาการขางเคียงจากยา
กันชักในทารกดวย
อาการไมพงึ ประสงคจากการใชยาทีพ่ บบอย
และที่พบนอยแตรุนแรงของยากันชักมาตรฐาน
และยากันชักรุนใหม แสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 อาการไมพึงประสงคจากการใชยากันชัก14,15
ชื่อยา
ยากันชักมาตรฐาน
Carbamazepine

Clonazepam

Phenobarbital

Phenytoin

Sodium Valproate
ยากันชักรุนใหม
Gabapentin

อาการไมพึงประสงคจากการใชยา
ที่พบบอย
คลื่นไส ซึม เดินเซ เห็นภาพซอน

งวงนอน (>10%), มึนหัว (1-10%),
เดินเซ (1-10%), พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง
นํ้าลายและเสมหะมาก
เด็ก-ซุกซนไมอยูสุข( paradoxical effect)
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง กาวราว
ผูใหญ-งวงซึม ออนเพลีย เครียด
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง
เหงือกบวม (Gingival hyperplasia=50%)
กลามเนื้อตากระตุก (nystagmus)
เดินเซ (ataxia) ซึม งวงนอน ตาพรา
เห็นภาพซอน หนาหยาบ ขนดก สิวเพิ่มขึ้น
มื อ สั่ น ( tremor19-57%) นํ้ า หนั ก เพิ่ ม คลื่ น ไส
อาเจียน ปวดทอง ผมรวง

อาการไมพึงประสงคจากการใชยา
ที่พบนอยแตรุนแรง
ผื่น Stevens-Johnson syndrome
SIADH aplastic anemia
ตับอักเสบ เม็ดเลือดขาวตํ่า
กดการหายใจ (ถาใชยาฉีด)

ผื่น Stevens-Johnson syndrome
serum sickness

ผื่น Stevens-Johnson syndrome
ตับอักเสบ Choreoathetosis
megaloblastic anemia
ตับอักเสบ ตับออนอักเสบ

นอนหลับมาก

Lamotrigine

ซึม ออนเพลีย เวียนศีรษะ. คลื่นไส
นํ้าหนักเพิ่มขึ้น
ผื่น งวงนอน

Levetiracetam

ซึม มึนงง

มักไมคอยมี

Oxcarbazepine
Topiramate

มึนงง งวงซึม เดินเซ
Hyponatremia
นํ้าหนักลด มึนงง เดินเซ ความคิดเชื่องชาความผิด นิ่วในไต ตอหิน เหงือ่ ออกนอย
ปกติทางการพูด
มึนงง, งวงซึม
ความผิดปกติทางลานสายตา

Vigabatrin
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2. ปญหาความไมรว มมือในการใชยา ใชยาดังกลาวกอน จากนัน้ จึงแกปญ หาตามสาเหตุ
ของผูปวยแตละราย จากการศึกษาถึงสาเหตุที่ผู
ของผูปวย (Non adherence)
จากการศึ ก ษาของสุ ณี เลิ ศ สิ น อุ ด ม
และคณะ ปญหาความไมรว มมือในการใชยาทีเ่ กิด
ขึ้นทั้งหมด 120 ครั้ง สามารถจําแนกเปนกลุมตาม
ลักษณะปญหาทีพ่ บ พบวาลักษณะปญหาทีพ่ บมาก
ที่สุดคือ ผูปวยขาดยา 107 ครั้ง (รอยละ 89.17)
ผูปวยใชยานอยกวาที่แพทยสั่ง 8 ครั้ง (รอยละ
6.67) และผูปวยใชยามากกวาที่แพทยสั่ง 5 ครั้ง
(รอยละ 4.17) วิธีการจัดการปญหาของเภสัชกร
คืออธิบายใหผปู ว ยเห็นความสําคัญของการกินยา
อยางตอเนือ่ งตามทีแ่ พทยสงั่ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ของการรักษารองลงมาคือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการใชยาของผูป ว ยใหสอดคลองกับชีวติ ประจํา
วันหรือเสนอแนะแนวทางการปองกันการลืมกินยา
เชน แนะนําใหทําปฏิทินการกินยา ใหคําแนะนําวิธี
การจัดการเมือ่ ลืมกินยา นอกจากนีย้ งั ใหคาํ แนะนํา
อื่นๆเชน แนะนําวิธีการกินยาที่ถูกตอง แนะนําให
เก็บยาใหเปนที่ เปนตน ผลของการจัดการปญหา
ความไมรวมมือในการใชยาพบวา เภสัชกรจัดการ
กับปญหาทั้งหมดโดยใหคําปรึกษาแนะนําแกผู
ปวย พบวาสามารถแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับการ
ใชยานี้ได 58 ครั้ง (รอยละ 48.33) ปญหายังคงอยู
26 ครั้ง (รอยละ 21.7) ประเมินไมไดเนื่องจากยัง
ไมถงึ นัดของผูป ว ย 30 ครัง้ (รอยละ 25) และผูป ว ย
ไมมาตามนัด 6 ครั้ง (รอยละ 5)4
ในการแกปญหาเรื่องความไมรวมมือใน
การใชยาของผูปวย บุคคลากรทางการแพทยควร
คนหาสาเหตุที่แทจริงของความไมรวมมือในการ

ปวยโรคลมชักไมรวมมือในการใชยาของสุณี เลิศ
สินอุดม และคณะ พบวามีสาเหตุหลักๆ 5 สาเหตุ
คือ สาเหตุจากตัวผูปวยไดแก การลืม สาเหตุจาก
โรคไดแก การรับรูเ กีย่ วกับอาการของโรคทีเ่ ปนอยู
สาเหตุจากยาไดแกผลขางเคียงทีเ่ กิดจากยา สาเหตุ
จากผูดูแลไดแก การขาดการดูแลเอาใจใสจาก
ครอบครัวและสาเหตุอื่นๆไดแกความไมสะดวก
ในการเดินทาง ปญหาทางเศรษฐานะ เปนตน16
แนวทางปฏิบัติในการเพิ่มความรวมมือใน
การใชยาของผูปวย16 มีดังนี้
- แนะนําแนวทางการปองกันการลืมรับ
ประทานยา อาทิเชน ใหเก็บยาในตําแหนงทีส่ ามารถ
เห็นไดในเวลาทีผ่ ปู ว ยจะตองรับประทานยาโดยให
สอดคลองกับชีวิตประจําวันของผูปวยแตละราย
แนะนําวิธีการเตือนใหรับประทานยา เชนตั้งปลุก
เตือนโดยใชโทรศัพทมอื ถือของผูป ว ย หรือแนะนํา
การปฏิบัติที่ถูกตองหากมีการลืมรับประทานยาวา
สามารถรับประทานยาไดเมื่อไรหรือสามารถรวบ
ขนาดยาไดหรือไมโดยพิจารณาจากคุณสมบัตทิ าง
เภสัชจลนศาสตรและลักษณะการออกฤทธิข์ องยา
แตละตัว
- เมือ่ ผูป ว ยอาการดีขนึ้ หรือแยลง บุคคลา
กรทางการแพทยควรเนนยํา้ ถึงความรวมมือในการ
ใชยาแกผปู ว ยเนือ่ งจากผูป ว ยจะมีแนวโนมทีจ่ ะใช
ยาลดลงหรือเพิ่มขึ้นได
- บุ ค คลากรทางการแพทย ค วรให คํ า
แนะนําเกี่ยวกับอาการไมพึงประสงคจากการใช
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ยาใหผูปวยมีความเขาใจที่ถูกตอง ไมวิตกกังวล
จนเกินไปรวมทั้งแนะนําวิธีปองกันหรือการปฏิบัติ
ตัวที่ชวยลดความเสี่ยงของอาการไมพึงประสงค
ดังกลาว แตถาอาการไมพึงประสงคที่รุนแรงควร
แนะนําใหผูปวยรีบกลับมาพบแพทย
- บุคคลากรทางการแพทยควรใหความ
สําคัญกับผูด แู ลผูป ว ย กลาวคือควรแนะนําและให
ความรูเ กีย่ วกับโรคและการรักษา เพือ่ ใหเกิดความ
เขาใจและเห็นความสําคัญ อันจะนําไปสูค วามรวม
มือในการรักษาตอไป
- สําหรับผูป ว ยทีบ่ า นอยูไ กลและมีปญ
 หา
ในการเดินทางหรือปญหาทางเศรษฐานะ อาจชวย
ลดคาใชจายโดยนัดผูปวยใหหางขึ้นหรือใหรับยา
ใกลบาน หากโรงพยาบาลใกลบานไมมีปญหาใน
เรื่องของความพรอมของยาที่ผูปวยใช แตตองมี
การชี้แจงใหผูปวยเขาใจในแนวทางการรักษาและ
เห็นความสําคัญของความรวมมือในการใชยา

3. ปญหาการเกิดอันตรกิรยิ าจากการ
ใชยากันชักรวมกันและระหวางยากัน
ชักกับยาอื่น (Drug interaction)14
การใชยากันชักรวมกันจะกอใหเกิดอันตร
กิริยาระหวางยาขึ้น เชนเดียวกับการรับประทาน
ยากั น ชั ก ร ว มกั บ ยาอื่ น ดั ง นั้ น การใช ย ากั น ชั ก
รวมกันหรือการรับประทานยากันชักรวมกับยา
อื่นๆ จึงตองระมัดระวังอยางยิ่ง อาจจําเปนตอง
ติดตามระดับยาในเลือด ดูอาการทางคลินกิ ทัง้ ดาน
ประสิทธิผลและความปลอดภัย ดังนั้น ถาผูปวย
โรคลมชัก มีอาการเจ็บปวยตองนํายาทีร่ บั ประทาน
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อยูมาใหแพทยที่รักษาดูดวยทุกครั้งวาตนเองรับ
ประทานยาอะไรอยูเพื่อที่แพทยจะไดพิจารณาวา
ยาทีจ่ ะสัง่ ใหนนั้ มีอนั ตรกิรยิ าตอกันหรือไม อยางไร
และผูปวยโรคลมชักไมควรที่จะซื้อยารับประทาน
เอง หรือควรสอบถามแพทยหรือเภสัชกรกอน ในที่
นีจ้ ะขอกลาวรายละเอียดเฉพาะยากันชักมาตรฐาน
เทานั้น
1. Carbamazepine
ผลของ carbamazepine ตอยาอื่น
Carbamazepine มี ผ ลเหนี่ ย วนํ า การ
metabolism ของยาที่ถูก metabolism ผาน
ทางเอนไซม CYP 2C, CYP 3A และ uridine
diphosphate glucuronosyl transferase(UGT)
นอกจากนี้ยังมีผลเหนี่ยวนําการ metabolism
ของตัวมันเอง (autoinducer) โดยการเหนี่ยว
นําเอนไซม CYP 3A4 ซึ่งจะเริ่มเมื่อประมาณ 1
สัปดาหหลังเริ่มใชยาทําใหในชวงนี้การกําจัดของ
carbamazepine เพิ่มขึ้นเปน 2 เทา การเหนี่ยว
นํานี้จะเกิดขึ้นโดยสมบูรณเมื่อประมาณสัปดาหที่
3 ของการใชยา และฤทธิ์ในการเหนี่ยวนําเอนไซม
จะหมดไปโดยสมบูรณเมือ่ หยุดยาไปแลวประมาณ
3 สัปดาห carbamazepine สามารถจับกับโปรตีน
ในกระแสเลือดไดปานกลาง (รอยละ 75) ดังนั้น
ปฏิกิริยาระหวางยาที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากการแยง
จับโปรตีนกันไดแตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
ผลของยาอื่นตอ carbamazepine
Carbamazepine เกือบทั้งหมดตองผาน
การ metabolism มีเพียงสวนนอย (นอยกวารอย
ละ1) ทีข่ บั ออกทางปสสาวะในรูปทีไ่ มเปลีย่ นแปลง
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ในการศึกษาในหลอดทดลอง เอนไซมหลักในการ
metabolism ของ carbamazepine คือ CYP
3A4 รองลงมาคือ CYP 1A2 และ CYP 2C8 ได
สาร metabolite คือ carbamazepine 10, 11epoxide ซึ่งเปนสารที่มีฤทธิ์และทําใหเกิดพิษตอ
ระบบประสาทได การไดรับ fluoxetine รวมกับ
carbamazepine จะเกิดการยับยั้งการ metabolism ของ carbamazepine แตไมไดยับยั้งการ
สราง carbamazepine 10, 11- epoxide ผานทาง
CYP 3A4 ดังนั้น ระดับของทั้ง carbamazepine
และ carbamazepine 10, 11- epoxide ในเลือด
จะเพิ่มขึ้นทําใหเกิดพิษได
Sodium valproate สามารถยับยั้ง epoxide hydrolase มีผลใหระดับ carbamazepine
10, 11- epoxide ในเลือดเพิ่มขึ้นในขณะที่ระดับ
carbamazepine ในเลือดอาจเพิ่มขึ้นหรือไมก็ได
ทําเกิดพิษจาก carbamazepine ได
ยาปฏิ ชี ว นะในกลุ ม macrolide (เช น
erythromycin, clarithromycin), ยาในกลุม
calcium channel blockers (เชน verapamil,
diltiazem), propoxyphene, danazol, nicotinamide สามารถยับยั้ง CYP 3A4 ได มีผลให
ระดับ carbamazepine ในเลือดเพิ่มขึ้น
2. Phenobarbital
ผลของ phenobarbital ตอยาอื่น
Phenobarbital มีผลเหนี่ยวนําการ metabolism ของยาที่ถูก metabolism ผานทาง
เอนไซม CYP 2C, CYP 3A และ UGT โดยการ
เหนี่ยวนําเอนไซมของ phenobarbital จะเกิดขึ้น

หลังจากเริม่ ใชยาไปประมาณ 1 สัปดาห และเหนีย่ ว
นําอยางสมบูรณใน 2 – 3 สัปดาหหลังเริม่ ใชยา สวน
ฤทธิ์ในการเหนี่ยวนําเอนไซมจะหมดไปเมื่อหยุด
ยาไดประมาณ 2 – 3 สัปดาห เมือ่ เกิดการเหนีย่ วนํา
เอนไซมจะมีผลใหลดระดับยาในเลือดทีเ่ ปนสารตัง้
ตนในการ metabolism โดยเอนไซมเหลานี้
ผลของยาอื่นตอ phenobatbital
Phenobarbital มีการกําจัดผานทางไต
ในรูปที่ไมเปลี่ยนแปลงและทาง metabolism
ผานตับไดเปน parahydroxyphenobarbitone
(PbOH) และ phenobarbitone N – glucoside
โดยเอนไซม CYP 2C9 CYP 2C19 และ CYP
2E1 จากการที่ phenobarbital สามารถถูกกําจัด
ไดหลายทาง รวมกับมีการจับกับโปรตีนในกระแส
เลือดที่ตํ่า (รอยละ 50) ทําใหยาอื่นไมมีผลตอ
phenobarbital มีเพียง sodium valproate ที่มี
ผลทางคลินิกอยางมีนัยสําคัญตอระดับของ phenobarbital ในเลือดเนือ่ งจาก sodium valproate
มีผลในการยับยั้งเอนไซมไดหลายชนิด
3. Phenytoin
ผลของ phenytoin ตอยาอื่น
Phenytoin มีผลเพิม่ การ metabolism ของ
ยา ที่ผานทางเอนไซม Cytochrome ( CYP) 2C,
CYP 3A และ UGT โดยการเหนีย่ วนําเอนไซมของ
phenytoin จะเกิดขึน้ สูงสุดหลังเริม่ ใชยาเปนเวลา
ประมาณ 1 – 2 สัปดาห และฤทธิ์ในการเหนี่ยวนํา
จะหมดไปเมือ่ หยุดยาไปแลว 1 – 2 สัปดาห ผูป ว ยที่
ไดรบั ยาคุมกําเนิดชนิดรับประทานรวมกับ phenytoin ซึง่ จะทําใหการคุมกําเนิดไมไดผลอันเนือ่ งมา
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จาก phenytoin มีผลเหนีย่ วนําเอนไซม CYP 3A4
ที่ใชในการ metabolism ของยาคุมกําเนิด ทําให
เกิดการตั้งครรภหรือมีเลือดออกกะปริดกะปรอย
ได ดังนั้นควรแนะนําการคุมกําเนิดวิธีอื่นแกผู
ปวยดวย นอกจากการเหนีย่ วนําการ metabolism
ของยาแลว ยังอาจทําใหเกิดการแยงกันในการ
metabolism ของ phenytoin กับยาอื่นๆที่ผาน
การ metabolism โดยอาศัยเอนไซมเดียวกันกับ
phenytoin เชน phenobabital ที่ตางก็เปนสาร
ตั้งตนของ CYP 2C9 ในผูปวยที่ไดรับ warfarin
ควรระมัดระวังในการให phenytoin เนื่องจากมี
การรายงานวาพบภาวะ hypoprothrombinemia
หลังไดรบั phenytoin ซึง่ อาจเกิดจาก 2 กลไก คือ
phenytoin แยง warfarin ในการจับกับโปรตีนใน
กระแสเลือดทําใหมี warfarin อิสระเพิม่ ขึน้ จึงเพิม่
ฤทธิข์ อง warfarin หรืออาจเกิดจากการยับยัง้ การ
metabolism แบบแขงขัน เนื่องจากทั้ง warfarin
และ phenytoin ตางก็เปนสารตั้งตนของเอนไซม
CYP 2C9 เชนเดียวกัน นอกจากนี้ยา Phenytoin
ยังการจับกับโปรตีนในเลือดที่สูง (รอยละ 95) ดัง
นั้นการใช Phenytoinรวมกับยาอื่นที่มีคุณสมบัติ
ในการจับกับโปรตีนไดดเี ชนเดียวกัน อาจมีการไล
ทีห่ รือแทนทีก่ นั ทําใหยาตัวใดตัวหนึง่ มีระดับยาใน
รูปอิสระสูง
ผลของยาอื่นตอ phenytoin
Phenytoin เปนสารตัง้ ตนของเอนไซม CYP
2C9 และ CYP 2C19 โดยผาน CYP 2C9 เปนหลัก
ซึ่งยาที่มีผลยับยั้ง CYP 2C9 เชน amiodarone,
fluconazole, miconazole, ketoconazole, pro-
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poxyphene, sodium valproate และยาที่มีผล
ยับยัง้ CYP 2C19 เชน felbamate, omeprazole,
cimetidine, fluoxetine และ ticlopidine จะมี
ผลลดการ metabolism ของ phenytoin ทําให
ระดับ phenytoin ในเลือดเพิ่มขึ้น
เมื่ อ มี ก ารใช phenytoin ร ว มกั บ carbamazepine จะทําใหระดับยาทัง้ 2 ชนิดในเลือด
เพิ่มขึ้นแตยังไมทราบกลไกที่แนชัด สวนผลของ
sodium valproate นั้นเกิดจากการแยงที่ในการ
จับกับโปรตีนและการยับยั้งเอนไซม ซึ่งอาจมีผล
ทําใหความเขมขนของ phenytoin ทั้งหมดเพิ่ม
ขึ้น ลดลง หรืออาจไมเปลี่ยนแปลง สวนความเขม
ขนของ phenytoin ในรูปอิสระมักเพิ่มขึ้น ดังนั้น
จึงควรทําการตรวจวัด phenytoin ในรูปอิสระเมือ่
มีการใชรวมกับ sodium valproate แตหากไม
สามารถทําไดอาจคํานวณหา phenytoin อิสระได
4. Sodium Valproate
ผลของ Sodium Valproate ตอยาอื่น
Sodium valproate สามารถยับยัง้ เอนไซม
ได ห ลายชนิ ด รวมถึ ง CYP2C9, UGT และ
epoxide hydrolase ดวยจึงสามารถยับยั้งการ
metabolism ของยาที่เปนสารตั้งตนของเอนไซม
CYP2C9 เชน phenobarbitone และ phenytoin ได แตไมมีผลยับยั้ง CYP3A จึงไมมีผลตอ
cyclosporin และ ยาคุมกําเนิดชนิดรับประทาน
นอกจากนี้ sodium valproate ยังสามารถยับยั้ง
glucuronide conjugation ของ lamotrigine,
lorazepam และ zidovudine ไดอกี ดวย เนือ่ งจาก
sodium valproate มีการจับกับโปรตีนในกระแส
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เลื อ ดสู ง จึ ง สามารถแย ง ที่ กั บ ยาที่ มี ก ารจั บ กั บ
โปรตีนในกระแสเลือดสูงเชนกันได เชน phenytoin, carbamazepine และ diazepam
ผลของยาอื่นตอ Sodium Valproate
ส ว นใหญ sodium valproate จะเกิ ด
การ metabolism โดยตับมีเพียงสวนนอย (นอย
กวารอยละ 5) ที่ขับออกทางปสสาวะในรูปที่ไม
เปลี่ยนแปลง และมักเกิดการ metabolism โดย
UGT – catalyzed glucuronide conjugation
และ β - oxidation ผานทางเอนไซมโดยเปนสาร
ตั้งตนของ CYP 2C9 และ CYP 2C19 ดังนั้น ยาที่
มีผลเหนีย่ วนํา CYP2- และ UGT จะมีผลลดระดับ
sodium valproate ในเลือด เชน felbamate ที่มี
ผลในการยับยั้งกระบวนการ β - oxidation
จะเห็นวายากันชักเปนยาที่มีอันตรกิริยา
กับยาอื่นและยากันชักดวยกันเองคอนขางมาก

สามารถสรุปอันตรกิริยาระหวางยาของยากันชัก
กลุมมาตรฐานไดดังตารางที่ 2 ดังนั้นบุคคลากร
ทางการแพทยจงึ ควรมีแนวทางปฏิบตั เิ พือ่ เฝาระวัง
ปญหาที่เกี่ยวของกับยาในเรื่องนี้ ดังนี้
- กรณีใชยากันชักรวมกัน ใหดอู าการทาง
คลินกิ ทัง้ ดานประสิทธิผลในการควบคุมอาการชัก
และความปลอดภัยในการใชยาวาเกิดอาการพิษ
จากยาหรือไม หากจําเปนควรเจาะวัดระดับยากัน
ชักในเลือดเพื่อปรับขนาดการใชยาแตละชนิดให
เหมาะสม
- กรณีใชยากันชักรวมกับยาอืน่ ทีม่ อี นั ตร
กิริยาระหวางยา ใหติดตามผลของอันตรกิริยาดัง
กลาวและอาจติดตามระดับยากันชักในเลือดและ
ปรับตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากอาการ
ทางคลินิกเปนหลัก
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ตารางที่ 2 อันตรกิริยาระหวางยาของยากันชักกลุมมาตรฐาน14
ชื่อยา

Substrates

Enzyme
Inhibitors

Carbamazepine 3A4(หลัก),
2C8, 1A2

-

Phenobarbital

2C19, 2C9
2E1

-

Phenytoin

2C9(หลัก),
2C19

-

Sodium
valproate

2C19, 2C9

2C9

Enzyme
Inducers

ยาทีเพิ่มระดับ
ยากันชัก

3A4,5,7 sodium valproate,
2C19, 2C9 clarithromycin,
erythromycin,
verapamil,
diltiazem, fluoxetine
3A4,5,7 sodium valproate
2C19, 2C9

ยาที่ลดระดับ
ยากันชัก
phenobarbital,
felbamate

chlorpromazine,
prochloperzine,
thioridazine
folic, diazoxide,
cisplatin,
carboplatin,
bleomycin,
vinblastine,
methotrexate,

3A4,5,7 amiodarone,
2C19, 2C9 fluconazole,
ketoconazole,
sodium valproate,
omeprazole,
cimetidine,
fluoxetine, warfarin
fluoxetine
carbamazepine,
acyclovir,
felbamate

4. ปญหาการไมไดรบั ยาตามทีแ่ พทย เนื่องจากโรงพยาบาลไมมียาดังกลาวทําใหแพทย
สั่งจาย (Failure to receive medica- ตองเปลี่ยนยาหรือไดรับยาคนละชื่อการคากัน ซึ่ง
ปญหาดังกลาวไมวาจะเปนไปในลักษณะใดก็ตาม
tion)
ปญหาการไมไดรับยาตามที่แพทยสั่งจาย
มีความหมายครอบคลุมถึงการที่ผูปวยไดรับยา
ไมครบตามที่แพทยสั่งจายโดยมีสาเหตุมาจาก
เศรษฐานะของผูป ว ย สิทธิทางการรักษาของผูป ว ย
ทําใหเกิดขอจํากัดของการไดรบั ยา การไดรบั ยาไม
ตรงตามที่แพทยสั่งจายกลาวคือไดยาคนละตัวยา
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ลวนแลวแตสงผลใหผูปวยไมสามารถควบคุม
อาการชักได หรือเกิดอาการชักเกิดขึ้นจากที่เคย
ควบคุมอาการชักได
จากการสํ า รวจความพร อ มของการให
บริ ก ารผู ป ว ยโรคลมชั ก ในภาคอี ส านของโรง
พยาบาลในเขตจังหวัดรับผิดชอบของสํานักงาน
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หลักประกันสุขภาพเขต 7 ของกลุมวิจัยโรคลม
ชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแกนพบวา
โรงพยาบาลชุมชนมียากันชักกลุมมาตรฐานไม
ครอบคลุมทุกโรงพยาบาล นอกจากนี้ยากันชัก
รุนใหมซึ่งจําเปนตองใชกับผูปวยบางรายจะมีอยู
ในโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลจังหวัดเพียงบาง
รายการเทานัน้ 17 ทําใหเมือ่ ผูป ว ยกลับไปรับยาทีโ่ รง
พยาบาลใกลบาน เกิดปญหาการไมไดรับยาตามที่
แพทยสงั่ จายตามมา และสงผลตอการควบคุมการ
ชักของผูปวย
สําหรับกรณีทโี่ รงพยาบาลมียาทีผ่ ปู ว ยใชแต
เปนคนละชื่อการคา พบวาผูปวยโรคลมชักมีการ
ตอบสนองตอยากันชักที่แตกตางกันประกอบกับ
ยากันชักสวนใหญมีชวงการรักษา (therapeutic
index) คอนขางแคบ บางชนิดมีเภสัชจลนศาสตร
แบบไมเปนเสนตรง (nonlinear pharmacokinetics) และมีรูปแบบหลากหลาย เชน immediate
release, sustained release เปนตน Zachry
และคณะรายงานวาผูปวยโรคลมชักที่ตองเขารับ
การรักษาจากแผนกหองฉุกเฉินของโรงพยาบาล
ในสหรัฐอเมริกาเปนผูที่เปลี่ยนชนิดยากันชักใน
รอบ 6 เดือนทีผ่ า นมามีความเสีย่ งเพิม่ ขึน้ ประมาณ
รอยละ 81 เมื่อเทียบกับผูที่ไมไดเปลี่ยนชนิดยา
(ความเสี่ยงสัมพัทธ = 1.81)18 งานวิจัยของ Duh
และคณะ พบว า เมื่ อ ศึ ก ษาในผู ป ว ยโรคลมชั ก
ที่ใชยากันการชัก topiramate กลุมผูปวยที่ใช
ยาตนแบบ (Original) มีแนวโนมที่ดีวาในดาน
ระยะเวลาการเขารับการรักษาในโรงพยาบาลที่สั้น
กวา (2.6 วัน เทียบกับ 3.9 วัน) และมีอาการไมพึง

ประสงคจากยานอยกวา19 เปนตน จากการศึกษา
ของ Andermann F. และคณะ พบวาอัตราการ
เปลีย่ นจากยา ชือ่ สามัญ (generic) เปนยาตนแบบ
(original) ในผูปวยที่เคยไดรับยาตนแบบ มา
กอน ในผูปวยที่ใชยากลุมตางๆ พบวา กลุมที่ได
รับยา sodium valproate อัตราการเปลี่ยนยาก
ลับรอยละ 20.9 ยา clobazam รอยละ 20.6 และ
lamotrigine รอยละ 12.9 ซึ่งถือวาสูงกวายาอื่นๆ
ซึง่ อาจเกิดจากธรรมชาติของโรคลมชัก คุณสมบัติ
เฉพาะของยากั น ชั ก และผลกระทบจากการชั ก
ซํ้า20 ดังนั้นการจะใชยากันชัก ชื่อสามัญ แทนยา
ตนแบบ ตองพิจารณาวายาชื่อสามัญมีชีวสมมูล
(bioequivalence) กับยาตนแบบหรือไม ประเทศ
ในทวี ป ยุ โ รปและอเมริ ก าได กํ า หนดนโยบายที่
เกี่ยวของกับการสั่งจายยากันชักชื่อสามัญไวอยาง
ชัดเจนตัวอยางเชน ในประเทศเยอรมันและอิตาลี
กําหนดวาไมควรเปลีย่ นยาถาผูป ว ยควบคุมอาการ
ชั ก ได ประเทศโปแลนด กํ า หนดว า เภสั ช กรไม
ควรเปลี่ยนยาถาไมไดรับการยินยอมจากแพทย
เปนตน20 สําหรับในประเทศไทยยังไมมนี โยบายดัง
กลาว ดังนัน้ การจะเปลีย่ นยากันชักจากยาตนแบบ
เปนยาชื่อสามัญดวยเหตุผลในเรื่องของราคาเพื่อ
ใหประเทศประหยัดงบประมาณ บุคคลากรทางการ
แพทยทเี่ กีย่ วของควรตองคํานึงถึงผลเสียจากการ
ชักที่จะตามมาดวยไมวาจะเปน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
การนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล และผลกระทบ
ตอคุณภาพชีวิตของผูปวยอันจะนํามาซึ่งการสูญ
เสียคาใชจายที่มากกวา ดังนั้นแนวทางปฏิบัติเพื่อ
แกไขหรือปองกันปญหาดังกลาว มีดังนี20้
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- กรณีผูปวยใหม ที่เพิ่งเริ่มตนยากันชัก
จะใชยาชื่อสามัญ หรือยาตนแบบก็ได ขอใหใชยา
ดังกลาวตัวเดิมอยางตอเนือ่ ง ไมเปลีย่ นยีห่ อ ไป มา
เพื่อเปาหมายในการควบคุมอาการชัก
- กรณีผปู ว ยทีค่ วบคุมอาการชักไดดแี ลว
ไมวา จะดวยยาชือ่ สามัญหรือยาตนแบบ ใหคงการ
ใชยาชนิดนั้นไว
- กรณี ผูป ว ยเด็ก ผูส งู อายุ หญิงตัง้ ครรภ
ผูปวยที่มีความผิดปกติในการทํางานของตับหรือ
ไต ไมควรเปลี่ยนยี่หอยาไป มา เนื่องจากเภสัช
จลนศาสตรของผูป ว ยดังกลาวแตกตางจากผูป ว ย
กลุมอื่น อาจสงผลใหเกิดพิษจากยาหรือควบคุม
อาการชักไมได

ตัวอยางกรณีศึกษาที่ 1
ผูปวยหญิงไทยคู อายุ 24 ป นํ้าหนัก 55
กิโลกรัม เริ่มมีอาการชักตั้งแตอายุ 10 ป จากเยื่อ
หุม สมองอักเสบ ในป พ.ศ. 2549 มีอาการกระตุกที่
มือ แขน ขา ดานซายอยางเดียว ไมหมดสติพูดคุย
ได โดยชักประมาณ 3 นาที/ครั้ง ไดรับยา phenytoin 300 mg PO hs, sodium valproate CR
500 mg 2x1 PO hs และ clonazepam 0.5 mg
2x1 PO hs วันที่ 20 สิงหาคม 2552 มาพบแพทย
เนือ่ งจากยังมีอาการชักเหมือนเดิม ประมาณเดือน
ละ 3 ครั้ง แพทยจึงเพิ่มยา phenytoin เปน 350
mg PO hs รวมกับยาเดิมคือ sodium valproate
CR 500 mg 2x1 PO hs และ clonazepam 0.5
mg 2x1 PO hs ในวันที่ 30 สิงหาคม 2552 ผูปวย
มาที่โรงพยาบาลดวยอาการเดินเซ (ataxia) และ
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ตากระตุก (nystagmus)
ปญหาและแนวทางแกไข
ผู ป ว ยรายนี้ น า จะเกิ ด อาการพิ ษ จากยา
phenytoin คืออาการเดินเซและตากระตุก ซึ่ง
เปนอาการทีเ่ กิดขึน้ สัมพันธกบั การเพิม่ ขนาดยาใน
ผูปวยรายนี้ เนื่องจากยา phenytoin มีการกําจัด
ยาแบบ nonlinear pharmacokinetics และมี
ความคุณสมบัติที่จับกับโปรตีนในเลือดไดสูง ดัง
นั้นการเพิ่มขนาดยาขึ้นจากเดิม 50 mg อาจทําให
ระดับยาในเลือดในรูปอิสระสูงขึน้ ไดมาก นอกจาก
นี้ ยั ง อาจเกิ ด จากผลของอั น ตรกิ ริ ย าระหว า ยา
phenytoin กับ sodium valproate หากสามารถ
ตรวจวัดระดับยาในเลือดได อาจชวยยืนยันถึงขอ
สันนิษฐานนี้
ผูปวยรายนี้ควรถูกประเมินเรื่องความรวม
มือในการรับประทานยากอนที่จะมีการปรับขนาด
ยา หากผูปวยไมมีปญหาดังกลาว และทราบผล
ระดับยาในเลือด อาจพิจารณาปรับลดขนาดยา
ของ phenytoin เปน 325 mg รวมกับการติดตาม
อาการเดินเซ ตากระตุกหรืออาการขางเคียงอื่นๆ

ตัวอยางกรณีศึกษาที่ 2
ผูปวยหญิงอายุ 17 ป มีประวัติเปน systemic lupus erythrematosus (SLE) มีอาการ
ชักแบบ generalized tonic clonic seizure 4
ครั้งตอป ไดรับยา phenobarbital 180 mg ตอ
วัน หลังรับประทานยา 2 สัปดาห มีผื่นแดงขึ้นทั่ว
ตัว จึงมาโรงพยาบาล
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ปญหาและแนวทางแกไข
ผูปวยรายนี้มีอาการสอดคลองกับการแพ
ยา phenobarbital ซึ่งเปนยาที่มีโครงสรางเปน
วงแหวน การพิจารณาวาเปนการแพชนิด anticonvulsant hypersensitivity syndrome หรือ
ไม ควรพิจารณาวามีอาการทั้ง 3 อยางนี้หรือไม
ไดแก มีผื่นที่ผิวหนัง มีไข และมีอาการอื่นๆ รวม
ดวย (systemic organ involvement) เชน การมี
เอนไซม transaminase ขึ้นสูง การโตของตอมนํ้า
เหลือง (lymphadenopathy) การเกิด neutropenia เปนตน ในกรณีดังกลาวควรใหผูปวยหยุดยา
phenobarbital ทันที และพิจารณายากันชักชนิด
อื่นที่ไมมีโครงสรางแบบวงแหวนที่มีประสิทธิภาพ
ตอการชักแบบ generalized tonic clonic เชน ยา
valproate เปนตน อยางไรก็ตามยังไมควรเริ่มยา
กันชักชนิดใหมจนกระทั่งผื่นและอาการอื่นๆ (ถา
มี) จะหายหมด ผูปวยที่มีประวัติการแพยากันชัก
ชนิดแรกแลว อาจทําใหเกิดการแพยากันชักชนิด
อื่นๆ ไดงายขึ้น เพื่อปองกันปญหาดังกลาว การ
ใหยากันชักชนิดใหมควรใหในขนาดตํา่ แลวคอยๆ
เพิ่มขนาดยาขึ้นอยางชาๆ

ตัวอยางกรณีศึกษาที่ 3
ผูปวยชายอายุ 45 ป ไดรับการวินิจฉัยวา
เปน absence seizure ไดรับยา Depakine®
(valproate) 200 mg 1x3 pc อยางตอเนื่องและ
สามารถคุ ม อาการชั ก ได ผู ป ว ยถามว า หากไม
สะดวกมาโรงพยาบาลทุกครั้ง ผูปวยสามารถไป
ซื้อยาที่รานยาใกลบานไดหรือไม

ปญหาและแนวทางแกไข
ความไมสะดวกในการเขาถึงยา อาจทําให
เกิดปญหาความรวมมือในการรักษา หากจําเปน
ตองเปลี่ยนเปนยาคนละบริษัท ควรใหขอมูลผู
ปวยและญาติถึงความแตกตางดานประสิทธิภาพ
ในการควบคุมอาการชักและอาการไมพึงประสงค
ที่อาจพบได ทั้งนี้อาจใหสังเกตหรือบันทึกชื่อยา
ชื่อบริษัท ความถี่ ความรุนแรง และระยะเวลาที่
เกิดอาการชัก (ถามี) และอาการผิดปกติที่เกิดขึ้น
และควรแจงแพทยหรือบุคลากรทางการแพทยที่
ดูแลเมื่อมีการแทนยา

บทสรุป
จะเห็นวาปญหาการใชยากันชักที่พบบอย
ในเวชปฏิบัติ เปนสิ่งที่บุคคลากรทางการแพทย
สามารถปองกันและแกไขได ดวยการใหความ
ใสใจในการดูแลผูปวย นอกจากนี้การพัฒนาการ
สรางเครือขายการใหบริการรักษาผูป ว ยโรคลมชัก
นาจะเปนแนวทางที่เหมาะสม เพราะจะสามารถ
พัฒนาการใหบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีขนึ้ อยางรวดเร็ว
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมที่ตองทํา
ประกอบดวย การพัฒนาองคความรูด า นการรักษา
โรคลมชัก การสรางเครือขายการใหบริการและ
การพัฒนาตนแบบ แนวทางการรักษาที่เหมาะสม
ตอไป
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หลักการรักษาโรคลมชักเฉพาะกรณี
รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเกา1,2
1
2

สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
กลุมวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน

โรคลมชักเปนโรคที่พบบอย พบไดทุกเพศ
ทุกวัย และพบไดบอ ยขึน้ ในผูส งู อายุ ซึง่ ในปจจุบนั
ประเทศไทยเปนประเทศหนึง่ ทีม่ ผี สู งู อายุมากกวา
65 ป เกินรอยละ 10 ของประชากรไทย สงผลใหมี
โรคลมชักไดบอยขึ้น นอกจากนี้การใชยากันชักก็
มีการนํามาใชรกั ษาโรคตางๆ มากขึน้ นอกจากโรค
ลมชัก ผูห ญิงทีเ่ ปนโรคลมชักก็มโี อกาสทีจ่ ะมีบตุ ร
ได ดังนัน้ การรักษาผูป ว ยโรคลมชักทีเ่ ปนผูส งู อายุ
ผูหญิงจําเปนตองไดรับการรักษาเปนเฉพาะกรณี
เนื่องจากผูปวยเหลานี้มีประเด็นที่ตองพิจารณา
นอกเหนือจากการรักษากลุม อืน่ ๆ ผูป ว ยโรคลมชัก
สวนหนึ่งตอบสนองตอการรักษา แตอีกสวนหนึ่ง
ไมตอบสนองตอการรักษา บทความนี้จึงขอกลาว
ถึงแนวทางในการรักษาผูปวยเฉพาะ 3 กรณี
การรักษาผูปวยโรคลมชักในกรณีเฉพาะ ไดแก
1. การรักษาผูปวยลมชักสูงอายุ
2. การรักษาผูปวยหญิงลมชักตั้งครรภ
3. การรักษาผูปวยลมชักที่รักษายาก
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1. การรักษาผูปวยสูงอายุ
ปจจุบันโรคลมชักพบบอยมากขึ้นในผูสูง
อายุ จากการศึกษาดานระบาดวิทยา พบวา อุบัติ
การณในผูส งู อายุพบ 87 คนตอประชากร 100,000
คน อายุระหวาง 65-69 ป และ 147 คนตอประชากร
100,000 คน อายุตั้งแต 80 ปขึ้นไป ในภาพรวม
ของโรคระบบประสาทพบผูสูงอายุ โรคลมชักนั้น
พบเปนอันดับ 3 รองจากโรคสมองเสื่อมและโรค
หลอดเลือดสมอง พบความชุกประมาณรอยละ
0.7 ของประชากรผูสูงอายุ
สาเหตุของโรคลมชักในผูสูงอายุ ที่พบบอย
คือ โรคหลอดเลือดสมองพบเปนสาเหตุถึงรอย
ละ 30-50 นอกจากนี้ยังพบวาผูปวยโรคลมชักมี
โอกาสเปนโรคหลอดเลือดสมองสูงกวาผูสูงอายุ
ทั่วไป 2.89 เทา (95% CI 2.45-3.41) ผูปวยโรค
หลอดเลือดสมองพบวามีอาการชักในชวงแรก
ของโรค รอยละ 6 และ อาการชักภายหลังเกิดโรค
หลอดเลือดสมองใน 5 ปแรก พบรอยละ 11 สาเหตุ
อืน่ ๆ ของโรคลมชักในผูส งู อายุ คือ subdural he-
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matoma และโรคเนื้องอกสมอง พบรอยละ 5-15
นอกจากนัน้ รอยละ 10 เกิดจากความผิดปกติทาง
เมทาบอลิก แอลกอฮอล ติดเชื้อ ไขสูง โรคตับ โรค
ไต และยาที่ทําใหชัก
การวินิจฉัยโรคลมชักในผูสูงอายุทําไดยาก
และมี ภ าวะที่ ต อ งวิ นิ จ ฉั ย แยกโรคจํ า นวนมาก
ไดแก เปนลมหมดสติ ภาวะนํ้าตาลตํ่า transient
ischemic attack, transient global amnesia,
วิงเวียนศีรษะ, สับสนฉับพลัน ซึง่ ภาวะดังกลาวพบ
ไดบอ ยในผูส งู อายุ และมีอาการคลายกับอาการชัก
การวินจิ ฉัยทีท่ าํ ไดยากเพราะจะขาดขอมูลทีส่ าํ คัญ
จากประวัติ เพราะผูสูงอายุจะจํารายละเอียดของ
อาการและเหตุการณที่เกิดขึ้นไดไมแนชัด และ
มักมีอาการขณะที่อยูคนเดียว จึงสงผลใหวินิจฉัย
ไดยากมากยิ่งขึ้น การสงตรวจคลื่นไฟฟาสมองก็
แปรผลยาก เพราะในผูส งู อายุจะมีคลืน่ ไฟฟาสมอง
บางรูปแบบ เชน temporal slow activity ทาง
สมองซีกซาย, small sharp wave สามารถพบได
ในผูสูงอายุทั่วไป รวมทั้ง subclinical rhythmic
electrographic discharge in adults (SREDA)
ซึง่ ไมเกีย่ วของกับอาการชัก กรณีผปู ว ยโรคหลอด
เลือดสมองพบ focal หรือ bitemporal changes
ซึ่งก็ไมเกี่ยวของกับอาการชัก
ผูสูงอายุที่มีอาการชักนั้นจะพบความผิด
ปกติในชวง post-ictal นานกวากลุม อายุอนื่ ๆ พบ
นานมากกวา 24 ชั่วโมง ถึงรอยละ 14 และ อาจ
นานถึงสัปดาห พบ Todd paresis บอยกวาผู
ปวยอายุนอย จึงอาจวินิจฉัยผิดวาเปนอาการโรค
หลอดเลือดสมอง มีโอกาสเกิดการลมจากการชัก

และเกิดปญหากระดูกหัก-ขอตอเคลือ่ นหลุดไดสงู
กวา ทําใหผปู ว ยขาดความมัน่ ใจ ไมกลาทํากิจกรรม
ตางๆ เกิดผลกระทบจากโรคลมชักสูงกวาผูปวย
กลุมอื่น จึงกอใหเกิดภาระตอครอบครัวสูงยิ่งขึ้น
การดูแลเปนเรื่องที่สําคัญมาก เพราะผูสูง
อายุจะตองไดรับการดูแลในรายละเอียดตางๆ
อยางครบถวน เชน สถานทีพ่ กั การฟน ฟูสภาพ การ
ดูแลจากญาติและทีมสุขภาพเยี่ยมบาน การนอน
และพักผอนที่เพียงพอ เพราะเปนปจจัยกระตุน
การชักที่พบบอยในผูสูงอายุ

หลักการพิจารณายากันชัก
การพิ จ ารณายากั น ชั ก ในผู สู ง อายุ มี ห ลั ก
เหมือนกับการพิจารณายากันชักในผูป ว ยกลุม อืน่ ๆ
แตมีขอพิจารณาเพิ่มเติมในประเด็นตอไปนี้
1. Pharmacokinetic และ Pharmacodynamic ผูสูงอายุมีระดับ albumin ลดลง การ
กําจัดยาออกลดลงเนื่องจากความสามารถของ
การเผาผลาญและการขับออกของไตลดลง รวม
ทั้ง volume distribution ของ lipid-soluble
drug เพิ่มขึ้น จึงสงผลใหคาครึ่งชีวิตของยาหลาย
ชนิดสูงขึ้น ยากันชักที่ใชควบคุมอาการชักในผูสูง
อายุสวนใหญขนาดที่ใชจะตํ่ากวาผูมีอายุนอย มี
ผลแทรกซอนทางระบบประสาทนอยกวาและมีรปู
แบบแตกตางจากที่พบในผูมีอายุนอย เชน สับสน
อารมณ เ ปลี่ ย นแปลง พฤติ ก รรมเปลี่ ย นแปลง
ระดั บ ยาที่ ไ ด ผ ลก็ จ ะตํ่ า กว า ผู มี อ ายุ น อ ย ราย
ละเอียดการขับออกของยากันชักในผูสูงอายุ ดัง
ตารางที่ 1

137

Vol.9 No.4, Vol.10 No.1

ตารางที่ 1 Average changes in apparent oral clearance of older and newer antiepileptic
drugs in elderly patients.
Decrease in drug clearance in elderly people
compared with young adults (%)
Carbamazepine
25-40
Felbamate
10-20
Gabapentin
~30-50
Lacosamide
10-35
Lamotrigine
~35
Levetiracetam
20-40
Oxcarbazepine
~25-35a
Phenobarbital
~20
Phenytoin
~25b
Tiagabine
~30
Topiramate
~20
Valproic acid
~40c
Vigabatrin
~50-85d
Acetazolamide, clobazam, clonazepam-clearance reduced but extent not clear.
Eslicarbazepine, ethosuximide, pregabalin,zonisamide- no definitive data.
Primidone (derived phenobarbital)- as per phenobarbital.
Piracetam, refinamide-no change in clearance in elderly people (in the absence of hepatic/renal
dysfunction).
a
MHD, the active metabolite of oxcarbazepine.
b
Decrease in clearance of unbound drug may be greater.
c
Decrease in unbound drug clearance. Clearance of total (unbound + protein bound drug) may not
change.
d
These patients, who had various pathologies, were preselected to cover a wide range of impaired
renal function.
Antiepileptic drug
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2. ความสมํา่ เสมอของการใชยา ผูส งู อายุจะ
มีความสมํา่ เสมอของการใชยาตํา่ เพราะความจําไม
ดี สับสน และความฉลาดที่ลดลง การใชกลองยา
เพื่อใหทานไดงายไมลืม สูตรยาที่จํางาย วิธีการใช
ยาที่ไมซับซอน ทานนอยครั้ง มีคําแนะนําที่ชัดเจน
ตองแนะนําใหญาติหรือผูด แู ลทราบในรายละเอียด
ของการใชยาเพื่อรวมในการดูแลผูสูงอายุ
3. ขนาดยาและสูตรยา การใชยาในผูสูง
อายุควรใชขนาดตํ่ากวาผูมีอายุนอย เนื่องจากมี
การเผาผลาญยาและขับออกที่ตํ่ากวา ประกอบ
กับมี protein binding ตํ่า สงผลใหมียารูปอิสระ
สูงกวา ดังนั้น ขนาดยาที่ใชจึงตํ่ากวาและควรหลีก
เลี่ยงการใชยาหลายชนิดรวมกัน ดังนั้นทานตอง
ทราบรายละเอียดของยากันชักแตละชนิด
1. Carbamazepine เปนยากันชักที่ใชได
ผลดีในผูปวยชักแบบ partial seizures จากการ
ศึกษาแบบ meta-analysis ผูสูงอายุ 1,265 คน
พบวา carbamazepine ใหผลการรักษาเทากับ
sodium valproate จากการศึกษา pharmacokinetic ของยา carbamazepine ในผูสูงอายุ
พบการกําจัดยาออกลดลง รอยละ 40 สงผลให
คาครึ่งชีวิตยาวขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผูใหญอายุ
นอย ผลแทรกซอนพบบอยในผูสูงอายุ ไดแก
hyponatremia, osteoporosis, ataxia, action
tremor, postural tremor และผลแทรกซอนทาง
ระบบประสาทสวนกลางอื่นๆ
การใชยาควรเริ่มขนาดตํ่าๆ กอนเสมอและ
คอยๆ ปรับขนาดยาอยางชาๆ เชน เริ่มขนาด 100
มก./วัน และเพิ่มขนาดครั้งละ 100 มก. ทุก 2

สัปดาห จนถึงขนาด 400 มก./วัน และประเมินผล
การรักษาอยางตอเนือ่ ง ถาจําเปนตองเพิม่ ขนาดยา
ใหเพิม่ ขนาดยาอยางชาๆ เชนเดิม จนถึงขนาดยาที่
เหมาะสมในผูปวยแตละราย
2. Gabapentin เปนยากันชักชนิดหนึ่งที่
ปลอดภัยในผูส งู อายุ เพราะการดูดซึมคงทีไ่ มแตก
ตางกับผูใหญอายุนอย และจับกับโปรตีนตํ่าจึงไม
สงผลตอระดับยารูปแบบยาอิสระ มีเพียงการขับ
ออกที่จะลดลงในผูปวยที่มีหนาที่ของไตบกพรอง
เทานั้น กรณีที่ creatinine clearance ตํ่ากวา 30
มล./นาที ตองพิจารณาปรับขนาดยาตามหนาทีข่ อง
ไต
3. Lamotrigine เปนยากันชักที่มีการ
ศึกษามากในผูสูงอายุ โดยมีการศึกษาแบบ double –blind randomized monotherapy เปรียบ
เทียบยากันชัก lamotrigine กับ carbamazepine
ในผูปวยโรคลมชักรายใหม พบวาผูปวยตองออก
จากการศึกษา เนื่องจากเกิดผลแทรกซอนของยา
รอยละ 18 เมื่อเทียบกับยา carbamazepine ซึ่ง
สูงถึงรอยละ 42 โดยทีผ่ ลการรักษาไมแตกตางกัน
การกําจัดออกของยา lamotrigine ลดลง 1 ใน 3
ในผูสูงอายุ เมื่อเทียบกับผูใหญอายุนอย รอยละ
55 จับกับโปรตีน และเมตาบอไลตที่ตับ ดังนั้น
การเริ่มใหยาตองเริ่มขนาดตํ่ากอนเสมอ เชน 25
มก./วัน และคอยๆ ปรับเพิ่มขนาด 25 มก. ทุก 2
สัปดาห จนถึงขนาด 100 มก./วัน กรณีที่ใชเปนยา
เพียงชนิดเดียว และขนาด 50 มก./วัน กรณีใชรว ม
กับ sodium valproate หรือ 200 มก. /วัน กรณี
ใชรวมกับยากันชักที่เปนกลุม enzyme inducer
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4. Levetiracetam เปนยากันชักที่ไมมี
drug interaction กับยาใดๆ จึงเปนยาทีใ่ ชไดงา ย
ในผูปวยสูงอายุ มีขอควรระวัง กรณีหนาที่ของไต
ที่ลดลงมาก และการใชยาเปนระยะเวลานาน พึง
ระวังการกอใหเกิดพฤติกรรมทีผ่ ดิ ปกติและความ
ผิดปกติทางจิตเวช ขนาดยาที่เริ่มใช คือ 125 -250
มก./วัน เพิ่มขนาดทุก 2 สัปดาห จนไดขนาด 750
– 1,500 มก./วัน
5. Phenobarbital เปนยาที่ใชมานาน แต
ปจจุบันการใชลดนอยลง เพราะมีผลตอ cognitive function และ psychiatric การกําจัดยาออก
ทางไต จึงตองลดขนาดยาลงในผูส งู อายุ ตองระวัง
การใชยารวมกับยาbenzodiazepine ทําใหงว งซึม
ไดมาก การเริ่มใช ควรเริ่มขนาด 30-60 มก./วัน
ทานกอนนอนวันละ 1 ครั้ง
6. Phenytoin เป น ยากั น ชั ก ที่ ใ ช กั น
มาก แตตองมีความระมัดระวังมากในผูสูงอายุ
เพราะเปนยาที่มี pharmacokinetic ที่ซับซอน
มีการเผาผลาญที่ตับ จับกับโปรตีนสูงมาก ดัง
นั้ น ในผู สู ง อายุ จ ะมี ย ารู ป แบบอิ ส ระสู ง กว า
ผู ใ หญ อ ายุน อ ย จึ ง มี โ อกาสเกิ ด ระดั บ ยาที่ เ ป น
พิษไดงาย พบผลแทรกซอนไดงายในผูสูงอายุ
ดั ง นั้ น จึ ง ควรระมั ด ระวั ง อย า งยิ่ ง ในการใช ย า
phenytoinในผูส งู อายุ ถาไมจาํ เปนควรหลีกเลีย่ ง
การใชยาเปนชนิดแรก แตถา จําเปนก็ควรเริม่ ขนาด
ตํา่ ๆ กอน คือ 200 มก./วัน คอยๆเพิม่ ขนาด 50 มก.
ทุก 2 สัปดาหและตองตรวจวัดระดับยาเปนระยะ
7. Topiramate เปนยากันชักทีม่ กี ารศึกษา
ในผูสูงอายุนอยมาก แตก็เปนยาที่ปลอดภัย ตอง
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ลดขนาดยาลงในผูปวยโรคตับ โรคไต การเริ่มใช
ตองเริ่มขนาดตํ่าๆ คือ 25 มก./วัน กอนนอน และ
คอยๆเพิม่ 25 มก. ทุก 2 สัปดาห ขนาดทีเ่ หมาะสม
คือ 50-100 มก./วัน การเริ่มใหขนาดตํ่าๆ จะชวย
ลดผลแทรกซอนทางระบบประสาทได
8. Sodium valproate เปนยากันชัก
ที่ นิ ย มใช ใ นผู สู ง อายุ เพื่ อ ควบคุ ม การชั ก แบบ
generalized tonic-clonic seizures เพราะมี
ประสิทธิภาพเทากับ carbamazepine ยา sodium
valproate มี pharmacokinetics ที่แตกตางกับ
ผูใหญอายุนอย คือ มียารูปแบบอิสระสูงกวา การ
กําจัดยาออกลดลง คาครึ่งชีวิตสูงขึ้น ไมควรใชใน
ผูปวยโรคตับ และตองระวังในผูสูงอายุกรณีใชยา
ขนาดสูง เพราะจะเกิด encephalopathy ไดบอย
ดังนั้น การใชจึงตองเริ่มขนาดตํ่าๆ คือ 200 มก./
วัน และคอยๆ เพิ่ม 200 มก. ทุก 2 สัปดาห ขนาด
ที่เหมาะสมประมาณ 600 มก./วัน
สรุ ป ยากั น ชั ก ที่ เ หมาะสมต อ การใช ใ นผู
สูงอายุ คือ ยากันชัก lamotrigine, levetiracetam, gabapentin, carbamazepine, oxcarbamazepine และ sodium valproate

2. การรักษาผูปวยหญิงตั้งครรภ
การรักษาโรคลมชักในกรณีนี้ตองพิจารณา
หลายประเด็นและตองครบถวน ทัง้ ผลของโรคลม
ชักตอการตัง้ ครรภ ผลของการตัง้ ครรภตอ โรคลม
ชัก รวมทั้งการคลอด และการใหนมบุตร
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ผลของโรคลมชักตอการตั้งครรภ
ผูปวยหญิงโรคลมชักมีโอกาสตั้งครรภตํ่า
กวาผูห ญิงทัว่ ไป อยางไรก็ตามการคลอดทุก 1,000
หญิงตัง้ ครรภ พบผูป ว ยโรคลมชัก 3-4 ราย ซึง่ การ

ตั้งครรภในผูปวยหญิงโรคลมชักมีโอกาสเกิดผล
แทรกซอนของการตัง้ ครรภในดานตางๆ ดังตาราง
ที่ 2

ตารางที่ 2 ภาวะแทรกซอนของการตั้งครรภในผูหญิงโรคลมชักที่พบบอยมากกวาผูหญิงทั่วไป
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bleeding in utero
Premature separation of the placenta
Toxaemia of pregnancy and pre-eclampsia
Miscarriage and stillbirth
Intrauterine growth retardation, low birth weight
Perinatal mortality
Premature labour
Breech and other abnormal presentations
Forceps delivery, induced labour, caesarean section
Precipitant labour
Psychiatric disorders
Seizures and status epilepticus

การเสียชีวิตชวง perinatal สูงเปน 2 เทา
ของหญิงทั่วไป รอยละ 2 ของผูปวยหญิงโรคลม
ชักมีอาการชักแบบ generalized tonic-clonic
seizures ขณะคลอด สงผลใหแมและเด็กมีโอกาส
เสียชีวติ ได หัวใจของทารกจะเตนชาลงมากในขณะ
แมมีอาการชัก เนื่องจากการขาดออกซิเจน ดังนั้น
ในระหวางการคลอดทางชองคลอดแบบปกติ ควร
เฝาระวังและติดตามอัตราการเตนของหัวใจอยาง
ตอเนื่องและใกลชิด เพื่อจะไดใหการแกไขไดทัน
หากแมมีอาการชักและทารกมีการเตนของหัวใจ
ชาลงมาก

ผลของการตั้งครรภตอการชัก
จากหลายการศึกษาไมมีขอสรุปที่ชัดเจนวา
ขณะตั้งครรภนั้น ผูปวยแตละรายจะมีการชักเพิ่ม
ขึ้น ลดลงหรือเทาเดิม เพราะการตั้งครรภสามารถ
สงผลตอการชักไดทั้ง 3 แบบ จากการศึกษาหนึ่ง
พบวา รอยละ 59 ของผูปวยโรคลมชักที่สามารถ
ควบคุมอาการชักไดแลว ก็ไมมีอาการชักเกิดขึ้น
ขณะตั้งครรภ หลักการทั่วไป คือ 1 ใน 3 อาการ
ชักเทาเดิม 1 ใน 3 อาการชักดีขึ้น และ 1 ใน 3
อาการชักบอยขึ้น สาเหตุที่ทําใหการชักเปนมาก
ขึ้น ไดแก การเปลี่ยนแปลงของฮอรโมน ทานยา
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ไมสมํ่าเสมอ ระดับยาในเลือดเปลี่ยนแปลง ภาวะ
บวมนํ้า อาเจียนบอย ความเครียด วิตกกังวล และ
การนอนไมพอ มีโอกาสชักในขนาดคลอดไดสงู จึง
แนะนําใหยา benzodiazepine เชน clobazam
หรือ diazepam 10 มก. กอนคลอด หรือชวงระยะ
ที่ 2 ของการคลอดทางชองคลอดแบบปกติ

ผลของการชักตอทารกในครรภ
การชักจะสงผลตอรกและทารก โดยเฉพาะ
ผูปวยที่มีอาการชักแลวลมลงกับพื้น การชักแบบ
generalized tonic-clonic seizures สงผลใหมี
โอกาสคลอดกอนกําหนดไดสูง การชักโดยทั่วไป
แลวมีผลตอทารกในครรภนอยมาก ถึงแมจะพบ
วาทารกมีการเตนของหัวใจชาลง หลังจากมารดา
มีอาการชัก เพราะทารกในครรภจะขาดออกซิเจน
ชั่วคราว ซึ่งผลดังกลาวนั้นก็มีอันตรายนอยมาก
เมื่อเทียบกับการชักในชวงแรกของการตั้งครรภ
ภาวะตายคลอดก็ พ บน อ ยมากๆ ถ า เป น การชั ก
แบบ partial seizures, absence seizures หรือ
myoclonic seizures จะไมสง ผลตอทารกในครรภ
กรณีเปนการชักแบบ status epilepticus
จะมีอันตรายตอแมและทารกในครรภมาก พบ
อัตราการเสียชีวิตของทารกในครรภรอยละ 50
และแมเสียชีวิตรอยละ 30

Pharmacokinetics ของยากันชักใน
ขณะตั้งครรภ
การตั้งครรภสงผลตอระดับยากันชักแตก
ตางกันในชวงใกลคลอด 3 เดือนแรกของการตั้ง
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ครรภ และหลังคลอด เชน ยา phenobarbital
และ phenytoin ระดับยาจะลดลงในชวงการตั้ง
ครรภถงึ รอยละ 40 และจะกลับสูร ะดับปกติหลังค
ลอด 1 เดือน เชนเดียวกับยา oxcarbazepine และ
levetiracetam สวน lamotrigine นัน้ มีการลดลง
ของระดับยาถึงรอยละ 60 ระหวางตั้งครรภ และ
ระดับยากลับสูปกติหลังการคลอดอยางรวดเร็ว
ดังนั้น ขนาดยากันชักตองมีการปรับขนาด
โดยตองตรวจระดับยากันชักกอนการตั้งครรภ
หรือชวงแรกของการตั้งครรภเปนเกณฑไว ถา
ระดับยากันชักมีการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงมากๆ
และมีอาการชักเกิดขึ้น แพทยจะไดปรับยาใหมี
ขนาดที่เหมาะสม และตองติดตามระดับยากันชัก
หลังคลอดดวยเสมอ เพราะอาจเกิดระดับยาทีเ่ ปน
พิษได

การตรวจคั ด กรองภาวะพิ ก ารแต
กําเนิดของทารกในครรภ
การคัดกรองภาวะพิการแตกาํ เนิดของทารก
ในครรภ ดวยการตรวจอัลตราซาวดคุณภาพสูง 3
มิติ และ 4 มิติ สามารถตรวจพบความพิการแต
กําเนิดของทารกในครรภได โดยตรวจสัปดาหที่
10,18 และ 24 การตรวจ alpha-fetroprotein
และ amniocentesis การตรวจคัดกรองดังกลาว
มีความแมนยํารอยละ 95 ในการคัดกรอง neural
tube defect ถาพบความผิดปกติ มีขอ บงชีใ้ นการ
ทําแทงเพื่อการรักษาได
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การเสริมกรดโฟลิค

Eclampsia และ pre-eclampsia

ผูปวยโรคลมชักที่ไดรับยากันชัก พบระดับ
กรดโฟลิคในเลือดลดลง ซึ่งสัมพันธกับการเกิด
neural tube defect ของทารกในครรภ โดยเฉพาะ
ผูป ว ยหญิงทีใ่ ชยา sodium valproate มีโอกาสเกิด
neural tube defect สูงขึ้น จากการศึกษาพบวา
การใหกรดโฟลิคขนาด 4 มก./วัน สามารถปองกัน
การเกิด neural tube defect ไดถึงรอยละ 72
ดังนั้น ในผูปวยหญิงโรคลมชักที่อยูในวัย
เจริญพันธุควรไดรับกรดโฟลิคทานวันละ 1 เม็ด
ขนาด 4 มก. เปนประจํา เพราะถาตั้งครรภแลว
การใหกรดโฟลิคอาจไมมีประโยชน เพราะการ
พัฒนา neural tube defect ของทารกสมบูรณ
กอน 8 สัปดาห ดังนั้น เมื่อทราบวาตั้งครรภ และ
เริม่ ใหกรดโฟลิค ก็มกั พนระยะ 8 สัปดาห จึงไมกอ
ใหเกิดประโยชน

อาการชักที่เกิดขึ้นใหมในผูหญิงตั้งครรภที่
มีอายุครรภมากกวา 20 สัปดาห สาเหตุที่พบบอย
คือ eclampsia ภาวะ pre-eclampsia คือ ความ
ดันโลหิตสูง โปรตีนในปสสาวะ บวม ผิดปกติของ
ตับ เกร็ดเลือดและการแข็งตัวของเลือด โดยรอย
ละ 1-4 ของ pre-eclampsia จะเกิด eclampsia
ประกอบดวย การชัก สับสน ซึม และเลือดออก
ในสมอง อาการชักรุนแรงและอาจเปน status
epilepticus ได อัตราการเสียชีวิตสูงถึงรอยละ
2-5 ในผูปวยที่เกิด eclampsia
การรักษา eclampsia ที่ไดผล คือ การให
magnesium sulphate ขนาด 46 กรัม ฉีดเขา
หลอดเลือดดําภายใน 20 นาที และ maintenance
ขนาด 1-2 กรัมตอชัว่ โมง ซึง่ ไดผลกวาการใหยากัน
ชัก phenytoin และ diazepam

วิตามินเค

การคลอด

ยากันชักชนิด enzyme inducer จะทําให
เกิดภาวะวิตามินเค dependent clotting factors (factor II,VII,IX และ X) และภาวะโปรตีนซี
โปรตีนเอสลดตํ่าลง ทารกที่เกิดมามีโอกาสเกิด
เลือดออกในสมอง จึงจําเปนตองฉีดวิตามินเค
เขากลามเนื้อใหทารกแรกคลอด และชวง 3 เดือน
สุ ด ท า ยของการตั้ ง ครรภ แพทย ต อ งให ท าน
วิตามินเคขนาด 20 มก./วัน ใหกับผูปวยหญิง
ตัง้ ครรภรว มดวย เพือ่ ลดโอกาสการเกิดเลือดออก
ในทารกแรกเกิด

การคลอดสามาถคลอดทางชองคลอดปกติ
ไมมีขอบงชี้การทําผาตัดคลอด ยกเวนมีประวัติ
status epilepticus แบบ generalized tonicclonic seizures กรณีคลอดทางชองคลอดปกติ
นั้น ผูปวยอาจมีอาการชักไดรอยละ 1 ขณะคลอด
เนื่องจากเจ็บครรภ อดนอน หายใจเร็ว และมี
ความเครียด จึงควรให diazepam ขนาด 5-10
มก. หรือ clonazepam ขนาด 10 มก. พบกอน
จะคลอด ไมควรหยุดยากันชักที่ใชประจํา ถาไม
สามารถใหทานไดกเ็ ปลีย่ นเปนยากันชักฉีดเขาทาง
หลอดเลือดดํา กรณีมีอาการชักขณะคลอดหรือ
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หลังคลอด ก็สามารถฉีดยาเขาทางหลอดเลือดดํา
ได

ภาวะหลังคลอด
ผูปวยมีโอกาสชักไดบอยขึ้น จึงตองใหยา
diazepam หรือ clonazepam ตออีกประมาณ
5-7 วัน ตองติดตามระดับยากันชัก เพราะอาจเกิด
ระดับยาเปนพิษได สวนทารกแรกเกิดนั้น อาจมี
อาการ withdrawal symptom จากการขาดยา
กันชักที่ผานจากแมมาสูลูกทางรก จึงมีอาการกระ
สับกระสาย สั่นและชักได

การใหนมบุตร
ยากันชักทุกชนิดจะผานออกมาในนํ้านม
ดวยความเขมขน นอยกวารอยละ 30 ของระดับ
ยาในเลือด ยกเวน gabapentin, lamotrigine,
levetiracetam, phenobarbital และ topiramate แตกไ็ มมผี ลใดๆ ตอทารกทีด่ ดู นมแม อยางไร
ก็ตามกรณีแมใชยา phenobarbital, lamotrigine
พรอมกับ sodium valproate อาจทําใหคาครึ่ง
ชีวิตของ phenobarbital ยาวนานถึง 300 ชั่วโมง
ทําใหทารกซึม และไมยอมดูดนม
รายละเอียดของยากันชักชนิดตางๆ ที่ขับ
ออกผานนํ้านม ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 Pharmacokinetic parameters of anitiepileptic drugs transmitted to the fetus in
breast milk.
Dose of antiepileptic
drug acquired from
breast milk (%)a

Elimination
Half-life (h)
Adult
Neonate
Carbamazepine
<5
0.3-0.4
5-26
8-28
Ethosuximide
>50
0.9
30-60
40
Lamotrigine
>50
0.6
12-60
n/k
Phenobarbital
>50
0.4-0.6
45-300
Phenytoin
<5
0.2-0.4
15-100
Valproate
<5
0.01
30-60
a
Amount of drug received in a fully breast-fed infant, expressed as a percentage of the lowest recommended daily therapeutic dose for an infant (Dr M O’Brien, personal communication)
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3. การรักษาผูปวยรักษายาก
เปาหมายการรักษาผูป ว ยโรคลมชัก คือ การ
ควบคุมอาการชักใหไดดที สี่ ดุ มีผลแทรกซอนจาก
ยากันชักนอยที่สุด สามารถดํารงชีวิตไดปกติ มี
คุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด อยางไรก็ตามการรักษาผู
ปวยโรคลมชักรายใหมไดผลรอยละ 60-70 ทีเ่ หลือ
รอยละ 30-40 ไมสามารถควบคุมอาการชักได ผู
ปวยกลุมนี้เรียกวา “chronic active epilepsy
หรือ medical refractory epilepsy” ซึ่งผูปวย
กลุมนี้รักษายากกวากลุมผูปวยรายใหมมาก และ
มี ป ญ หาจากผลกระทบของโรคลมชั ก มากและ
อาจเสียชีวิตได การรักษาตองแกไขปญหาผลกระ
ทบตางๆ ใหรอบดาน ไมวาเปนปญหาดาน psychosocial โรครวมที่พบ และจําเปนตองใชทีม
สุขภาพรักษาแบบบูรณการ เพื่อแกไขปญหาและ
ผลกระทบที่พบในผูปวยกลุมนี้ หลักการรักษาผู
ปวย chronic active epilepsy ประกอบดวย 2
สวน คือ
1. การประเมิน
2. แผนการรักษา
1. การประเมินผูปวยที่ควบคุมอาการชัก
ไมได
- ทบทวนการวินิจฉัยและสาเหตุของโรค
- ทบทวนชนิดของการชัก
- ทบทวนความสมํ่าเสมอของการรักษา
- ทบทวนประวัติการใชยากันชัก
- ทบทวนยากันชักวาชนิดไหนไดผล
- ทบทวนยากันชักวาชนิดไหนไมไดผล
ขนาดและระยะเวลาที่ไดรับ

- ทบทวนป จ จั ย กระตุ น และการปรั บ
พฤติกรรมที่กระตุนใหชักงายขึ้น
2. แผนการรักษา
- สรุปการรักษาที่ผานมาทั้งหมด
- ตัดสินใจวาใหยากันชักชนิดใดตอ
- ตัดสินใจวาจะหยุดยากันชักชนิดใด
- ตัดสินใจวาจะเพิ่มยากันชักชนิดใด
ขนาดและระยะเวลาที่ประเมินผลการรักษา
- ติดตามระดับยากันชัก
- พิจารณาวิธีการรักษาดวยการผาตัด
- พิจารณาวิธีการรักษาดวยการปรับ
พฤติกรรม หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุน
- พิจารณาขอจํากัดของการรักษา
- แจงผลการประเมิน และแผนการ
รักษาทั้งหมดตอผูปวยและญาติ
1. การประเมิน
• ทบทวนการวินิจฉัย โดยการประเมินประวัติ
อาการที่มีอยางละเอียด รวมทั้งตองสอบถาม
จากผูเห็นเหตุการณ ทบทวนประวัติที่บันทึก
ในเวชระเบียน ผลการตรวจคลื่นไฟฟาสมอง
ถามีผลการตรวจคลื่นไฟฟาสมองปกติ ยิ่ง
ตองทบทวนการวินจิ ฉัยใหละเอียดมากยิง่ ขึน้
วาอาการทีเ่ กิดขึน้ นัน้ เปนโรคลมชักจริงหรือไม
• ทบทวนการหาสาเหตุของโรคลมชัก ผูปวย
โรคลมชักบางรายไมไดหาสาเหตุและแกไข
สาเหตุของโรคลมชัก จึงทําใหการรักษาไมได
ผล ควรพิจารณาการตรวจทางรังสีของสมอง
เชน MRI-brain เพื่อตรวจหาสาเหตุที่อาจ
ตรวจไมพบดวยการตรวจ CT-scan และการ
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ตรวจเลือดเพื่อประเมินหาสาเหตุดวยเสมอ
• ทบทวนชนิดของการชัก บางครั้งการวินิจฉัย
ชนิดของการชักในครั้งแรกนั้น อาจผิดพลาด
ได เพราะยังไมไดรายละเอียดของการรักษา
ที่ ชั ด เจนและส ง ผลให มี ก ารเลื อ กชนิ ด ของ
ยากันชักไมถูกตอง จึงทําใหการรักษาไมได
ผล ดังนั้น การทบทวนชนิดของการชักโดย
ละเอียดก็จะสามารถใหพิจารณาชนิดยากัน
ชักไดถูกตอง
• ทบทวนประวั ติ ก ารใช ย ากั น ชั ก ขั้นตอนนี้
เปนขั้นตอนที่สําคัญอยางยิ่ง ตองทบทวนให
ละเอียดวา ยากันชักชนิดใดเคยใชแลว ขนาด
เทาไหร มีผลแทรกซอนอะไรเกิดขึ้นบาง ได
ยากันชักแตละชนิดเปนระยะเวลานานเทา
ไหร เพื่อสรุปไดวายากันชักชนิดใดไดผลหรือ
ไมไดผล ควรใชตอหรือหยุดการใชยากันชัก
ดังกลาว
• ทบทวนความสมํ่าเสมอของการรักษา การ
ศึกษาพบวา ความสมํ่าเสมอของการรักษา
โดยเฉพาะการทานยากันชักเปนสิง่ สําคัญของ
การรักษาวาจะไดผลหรือไม วิธีการเพิ่มความ
สมํ่าเสมอของการรักษาไดแก ทบทวนขอมูล
ของยากันชักแตละชนิดทีใ่ ชวา มีผลแทรกซอน
อะไรบาง ที่อาจทําใหผูปวยไมรวมมือในการ
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รักษา เลือกใชยากันชักเพียงชนิดเดียว ทาน
วันละครั้ง ขนาดไมสูงและรูปแบบของยากัน
ชักที่ผูปวยสะดวกในการทาน ใชอุปกรณชวย
เชน กลองใสยา อุปกรณเตือนการทานยา เชน
นาิกาเตือน หรือโทรศัพทเตือน เปนตน
2. การวางแผนการรักษา
• แผนการรักษา ขอมูลจากการศึกษาในปจจุบนั
พบวา ยากันชักที่เปนยากันชักชนิดแรก (first
line) และยากันชักชนิดที่สอง (second line)
พบวาไมมคี วามแตกตางกันดานประสิทธิภาพ
ของการรักษา ดังนั้น ถาผูปวยไมตอบสนอง
ตอยากันชักชนิดแรก ก็สามารถใชยากันชัก
ชนิดที่สองแทนได ดังนั้นแพทยตองมาทบท
วนประวัติการใชยากันชักโดยละเอียด เพื่อ
วางแผนการรักษาไดดี และเหมาะสมในผูป ว ย
เฉพาะบุคคล
• ยากันชักชนิดใดที่เลือกใชตอและชนิดใด
เพิ่มใหม การพิจารณาจะเลือกใชยากันชัก
ชนิดใดตอหรือเพิ่มใหมนั้น ขึ้นกับชนิดของ
การชักและผลการศึกษาถึงประสิทธิภาพของ
ยากันชักแตละชนิดวาเหมาะสมกับการชัก
ชนิดใด การเพิ่มยากันชักชนิดใหมนั้นตอง
คอยๆ เพิ่มขนาด รายละเอียดดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 Usual dosing regimens and fastest routine incremental and decremental rates
in adults
Drug

Initial
dose (mg/
day)

Drug
initiation :
usual dose
increment
(mg/day)
stepped
up every 2
week

Usual initial
maintenance
dose on
monotherapy
(mg/day)

Usual
maximum
dose in
monotherapy
(mg/day)

Dosing
intervals
(per day)

Drug
Maintereduction nance
: usual
dose
dose dec- can be
rement different
(mg/day)
when
stepped given as
down
co-medievery 2-4 cation
weeks

Carbamazepinea

100-200

200

400-1600

2400

2-3

200

Yes

Clobazam

10

10

10-30

30

1-2

10

No

Clonazepam

0.25

0.25-0.5

0.5-4

4

1-2

0.5

No

Gabapentin

300-400

300-400

900-3600

3600

2-3

300-400

No

Lacosamide

50

50

200-400

400

2

50

No

Lamotrigine

12.5-25

50

100-400

600

2

50-100

Yes

Levetiracetam

125-250

250-500

750-4000

4000

2

250-500

No

Oxcarbazepine

300

300

900-2400

3000

2-3

300

Yes

Phenobarbital

30

15-30

30-120

180

1-2

15-30

Yes

Phenytoin

200

25-100

200-450

500

1-2

50

Yes

Pregabalin

50

50

150-400

600

2-3

50

No

Tiagabine

15

4-5

30-45

56-60

2-3

4-5

Yes

Topiramate

25-50

25-50

75-300

600

2

50

Yes

Valproate

200-500

200-500

500-2000

3000

2-3

200-500

Yes

Vigabatrin

500

500

1000-3000

4000

2

500

No

Zonisamide

50

50

200-400

600

1-2

50

Yes

Values are for the slow release formulation, which is the formulation of choice, particularly at high dose.

a
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• ยากันชักชนิดใดทีห่ ยุด การพิจารณายากันชัก
ชนิดที่ตองหยุดนั้น คือ ประเมินแลววายากัน
ชักชนิดนั้นไมไดผล ถึงแมจะใชในขนาดและ
เวลาทีเ่ หมาะสมก็ไมสามารถควบคุมอาการชัก
ได หรือมีผลแทรกซอนจากยากันชักทีย่ อมรับ
ไมไดในผูปวยรายนั้นๆ
• ระยะเวลาของการประเมิ น ยากั น ชั ก ว า ได
ประโยชนหรือไม ระยะเวลาที่เหมาะสมนั้น
ไมมีการกําหนดไวชัดเจน ขึ้นกับความถี่ของ
การชักกอนการเริม่ รักษา ระยะหางของการชัก
แตละครั้งวาสมํ่าเสมอหรือไม โดยสวนใหญ
แลวการปรับเพิม่ ขนาดยากันชักกรณีประเมิน
วาไมไดผลในการควบคุมการชัก ประมาณ
2-4 สัปดาห และระยะเวลาที่ประเมินวายากัน
ชักชนิดนั้นไมไดผลในการรักษา คือ การเพิ่ม
จนถึงขนาดสูงสุดหรือมีผลแทรกซอนจากการ
เพิ่มขนาดยากันชัก โดยสวนใหญใชเวลานาน
ประมาณ 3-6 เดือน
• การหยุ ด ยากั น ชั ก เมื่อตัดสินใจไดแลววา
จะหยุดยากันชักชนิดใด การหยุดยาตองมี
แนวทางการหยุดยาที่ชัดเจนและตองมีขั้น
ตอน มิฉะนั้นอาจกอใหเกิดอาการที่แยลงได
เพราะการหยุดยาทันที อาจกอใหเกิดภาวะ
status epilepticus การหยุดยาจึงควรกระ
ทํ า พร อ มๆ กั บ การเพิ่ ม ยากั น ชั ก ชนิ ด ใหม
เขาไปในเวลาเดียวกัน บางกรณีที่จําเปนตอง
หยุดยากันชักทันที เชน การแพยา แนะนําให
ใชยากลุม benzodiazepine เชน clobazam
10 มก. ตอวัน เพือ่ ปองกันการชัก หรือในกรณี
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ทีค่ อ ยๆ ลดขนาดยาลง และผูป ว ยมีอาการชัก
ก็สามารถใชยา clobazam ปองกันการชักได
• การเพิ่มยากันชัก ยากันชักชนิดใหมที่จะเพิ่ม
เขาไปในสูตรการรักษาใหมนั้น ก็ตองคอยๆ
เพิ่มขนาดตามแนวทางการใชยา การคอยๆ
เพิ่ ม จะลดโอกาสการแพ ย า ผลแทรกซ อ น
ของยากันชักชนิดใหม และถาไมมีการชักเกิด
ขึ้นในยากันชักขนาดตํ่าๆ ก็จะสามารถใชยา
ชนิดใหมขนาดตํ่าได ถึงแมวาสวนใหญของ
ผูปวยโรคลมชักที่รักษายากตองการยาขนาด
สูงก็ตาม
• ยาที่ใชรวม กรณีแพทยตองการปรับเปลี่ยน
สูตรยากันชัก โดยการหยุดยากันชัก 1 ชนิด
และเพิ่มยากันชักใหม 1 ชนิด โดยยังมียากัน
ชัก 1 ชนิดคงอยู ดังนัน้ การเพิม่ ยากันชักชนิด
ใหม อาจสงผลตอระดับยากันชักชนิดที่คง
อยู รวมทั้งยาชนิดอื่นๆ ที่ผูปวยทานประจํา
ดังนั้น ตองคํานึงถึงเรื่อง drug interaction
ดวยเสมอ
• ขอจํากัดของการรักษา การรักษาดวยยากัน
ชักมากกวาหนึง่ ชนิด ก็ไมสามารถควบคุมการ
ชักไดทงั้ หมด อาจมีผปู ว ยอีกประมาณ รอยละ
10-20 ทีไ่ มตอบสนองตอการรักษาดวยยากัน
ชัก การอธิบายขอจํากัดดังกลาวใหผูปวยและ
ญาติทราบถึงขอจํากัดของการรักษา ขอเสีย
ของยากันชักทีเ่ พิม่ เขามา รวมทัง้ ประสิทธิภาพ
ของยากันชักชนิดใหม วาอยางไรมีความคุม คา
มากกวากัน มีความเหมาะสมกับผูปวยแตละ
รายแตกตางกัน

เครือขายโรคลมชักสําคัญไฉน
รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเกา1,2

สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
กลุมวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน

1
2

โรคลมชักเปนโรคที่พบบอยโรคหนึ่งทาง
ระบบประสาท ความชุกพบประมาณ 0.67 ตอ
ประชากร 1,000 คน ผูป ว ยโรคลมชักตองเผชิญกับ
ปญหาตางๆมากมาย ทัง้ จากตัวโรคเอง การเขาใจที่
ไมถกู ตองของประชาชนทัว่ ไปทีม่ ตี อ ผูป ว ยและตอ
โรคลมชัก สงผลใหผปู ว ยมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีไ่ มดเี มือ่
เทียบกับคนทั่วไป นอกจากนี้การรักษาโรคลมชัก
นั้นก็อาจมีความจําเปนที่ตองไดรับการรักษาจาก
แพทยผเู ชีย่ วชาญ จึงสงผลใหเกิดการเขาถึงระบบ
การรักษาไดยาก เนื่องจากแพทยผูเชี่ยวชาญใน
ประเทศไทยนั้นมีจํานวนและการกระจายตัวที่ไม
ดีพอ นอกจากปญหาดานแพทยผใู หการรักษาแลว
ยังมีปญ
 หาดานเครือ่ งมือทีใ่ ชประกอบในการรักษา
เชน เครื่องตรวจแมเหล็กไฟฟาสมอง คลื่นไฟฟา
สมอง และการตรวจวัดระดับยากันชัก ปญหาที่
สําคัญอีกประการหนึง่ คือ ยากันชักทีม่ ไี มเพียงพอ
และไมเหมือนกันในแตละโรงพยาบาล การแกไข
ปญหาดังกลาวที่เกิดขึ้นนั้นตองแกไขเปนระบบ
โดยการพัฒนาระบบการรักษาผูปวยโรคลมชักให
เปนระบบเดียวกันทั่วทั้งประเทศ

ผมขอยกตัวอยางกรณีศกึ ษา ดังนี้ เพือ่ ใหมี
ความเขาใจที่ตรงกันและรวมกันแกไขปญหาจาก
กรณีศึกษาตอไปนี้
1. ผู ป ว ยหญิ ง อายุ 7 ป ถู ก ส ง ตั ว จาก
โรงพยาบาลชุมชน เพือ่ มารับการตรวจวัดระดับยา
กันชักที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เนื่องจากทาน
ยากันชักแลวไมสามารถควบคุมอาการได แพทย
ตองการตรวจวัดระดับยากันชักเพื่อวางแผนใน
การรักษา
2. ผูปวยหญิงอายุ 18 ป ถูกสงตัวมาตรวจ
คลื่นไฟฟาสมองที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เพื่อ
ใหไดการวินิจฉัยที่ถูกตอง กอนเริ่มใหการรักษา
3. ผูปวยชายอายุ 25 ป พอพามาตรวจที่
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เนื่องจากไมมั่นใจการ
วินิจฉัยและการรักษาของแพทยที่โรงพยาบาล
ชุมชน โดยไมตองการรักษาที่โรงพยาบาลชุมชน
4. ผู ป ว ยชายอายุ 34 ป มี อ าการชั ก
แบบ complex partial seizures รั ก ษาที่
โรงพยาบาลชุ ม ชนไม ดี ขึ้ น จึ ง ถู ก ส ง ตั ว มาที่
โรงพยาบาลศรีนครินทร โดยไมไดสง ตัวไปรักษาที่
โรงพยาบาลจังหวัดเนื่องจากไมมีอายุรแพทยดาน
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ประสาทวิทยา
5. ผู ป ว ยชายอายุ 27 ป มี อ าการชั ก ที่
ควบคุมไมไดมาตั้งแตเด็ก ไดยากันชักมาหลาย
ชนิดแตควบคุมอาการไมได จึงสงมารักษาที่โรง
พยาบาลศรีนครินทร สงพบแพทยระบบประสาท
พบว า มี ค วามผิ ด ปกติ ท างผิ ว หนั ง วิ นิ จ ฉั ย เป น
tuberous sclerosis และมีปญหา mental retardation รวมดวย
6. ผูปวยเด็ก 7 ขวบ มีอาการชัก แพทย
โรงพยาบาลชุมชนสงมาตรวจคลืน่ ไฟฟาสมอง และ
MRI brain ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร
7. ผูปวยชายอายุ 15 ป ชักแบบ absence
seizures ที่ ไ ม ต อบสนองต อ การรั ก ษาด ว ย
ยากั น ชั ก sodium valproate, phenytoin,
carbamazepine จึงสงมาตรวจที่โรงพยาบาล
ศรีนครินทร เพือ่ ประเมินและปรับเปลีย่ นการรักษา
ไดสง ตรวจวัดระดับยากันชักพบวายากันชักทุกตัว
มีระดับตํ่าทั้งหมด ประเมินพบวาผูปวยมี poor
compliance ไดปรับการรักษาใหม โดยการใชยา
กันชักเพียงชนิดเดียวดวยยา sodium valproate
และใหหยุดยา carbamazepine เพราะเปนยาที่
กระตุนทําใหชักมากขึ้น กรณีชักแบบ absence
seizures
จากกรณีศึกษาขางตน พบวาปญหาหลัก
ที่พบมีทั้งในสวนแพทย เครื่องมือ และระบบการ
ปรึกษา จึงเปนเหตุผลที่ทางกลุมวิจัยโรคลมชัก
แบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมกับเขต
บริการสุขภาพของสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
เขต 7 รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม กาฬสินธ
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ไดเริ่มพัฒนาระบบการรักษาผูปวยโรคลมชักมา
ตั้งแตป พ.ศ. 2555 โดยไดทําการศึกษาถึงปญหา
ดังกลาว พบปญหา 3 ดาน คือ
1. เครื่องมือประกอบการวินิจฉัยและการ
รักษา ไดแก การตรวจคลื่นไฟฟาสมอง การตรวจ
เอกซเรยสมองและการตรวจวัดระดับยากันชัก
2. การเข า ถึ ง ยากั น ชั ก ได แ ก ยากั น ชั ก
มาตรฐานที่ตองมีในทุกโรงพยาบาล และยากันชัก
ชนิดฉีดเขาหลอดเลือดดําเพื่อใชรักษาอาการชัก
แบบตอเนื่อง (status epilepticus :SE )
3. บุคคลากรไมเพียงพอ ไดแก แพทยผู
เชี่ยวชาญ พยาบาลและเภสัชกรที่มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับโรคลมชัก
ทางกลุ ม วิ จั ย โรคลมชั ก แบบบู ร ณาการ
มหาวิทยาลัยขอนแกนไดริเริ่มจัดตั้ง Epilepsy
Network หรือเครือขายการใหบริการในเขตบริการ
สุขภาพเขต 7 (รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคามและ
กาฬสินธ) มาประมาณ 3 ป ไดมีการจัดทําแนวทาง
เวชปฎิบัติสําหรับแพทยเวชปฎิบัติทั่วไป (clinical
practice guideline :CPG) แตยงั ไมประสบความ
สําเร็จเทาที่ควร เนื่องจากไมสามารถเปลี่ยนแปลง
ระบบการเขาถึงยากันชักในโรงพยาบาล (รพ.)
ตางๆ ตามมาตรฐานทีค่ วรจะเปน โดยทางกลุม วิจยั
โรคลมชักแบบบูรณาการแนะนําวาหากสามารถนํา
ระบบการเบิกจายยาของยาเอดสมาใชกับโรคลม
ชักได รพ.ชุมชนและ รพ. จังหวัดตางๆ จะมีโอกาส
แกปญหาดานระบบยากันชักได นอกจากนี้ยังมี
ปญหาระบบการสงตอจากโรงพยาบาลชุมชนตอ
โรงพยาบาลจังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย รวมทั้ง
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การสงกลับเพื่อรักษาตอในโรงพยาบาลใกลบาน
เนื่องจากไมมีระบบการสงตอที่รับรองไดวาผูปวย
จะไดรับการรักษาที่ดีพอ และระบบยาที่มีความ
แตกตางกันในแตละโรงพยาบาล
ดั ง นั้ น การแก ไ ขป ญ หาดั ง กล า วคงต อ งมี
การพัฒนาระบบตางๆ อยางเปนระบบและตอง
ถู ก กํ า หนดเป น นโยบายด า นสาธารณสุ ข ของ
ประเทศ เพือ่ ใหเกิดการแกไขปญหาอยางเปนระบบ
นั้น แนวทางที่เปนไปได คือ การเชิญผูที่มีสวน
เกีย่ วของและรับผิดชอบตอปญหาการรักษาโรคลม
ชักทุกฝายมานําเสนอขอมูลในสวนทีแ่ ตละฝายนัน้
เกีย่ วของ เพือ่ รวบรวมปญหาและหาแนวทางแกไข
ปญหาที่พบนั้นอยางรอบดาน ผูมีสวนเกี่ยวของ
ไดแก
- ตัวแทนแพทยของ สปสช.ทั้ง 13 เขต
(เขตละ 2 คน จากตัวแทนแพทยผูดูแลผูปวย
ผูใหญ และผูปวยเด็ก)

- ตัวแทนกรมการแพทย
- ตัวแทนสปสช.
- ตัวแทนสมาคมโรคลมชัก
- ตัวแทนสมาคมประสาทวิทยา
- ตัวแทนราชวิทยาลัยอายุรแพทย
- ตัวแทนราชวิทยาลัยประสาทศัลยศาสตร
- ตัวแทนราชวิทยาลัยกุมารแพทย
- ตัวแทนสมาคมเภสัชกร
- ตัวแทนสมาคมพยาบาล
เมื่อไดขอสรุปก็จะตองมีการนําขอสรุป ขอ
เสนอแนะแนวทางการแกปญหาอยางเปนระบบ
นั้นสงตอผูที่มีสวนในการกําหนดเปนนโยบาย คือ
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
การแกปญหาที่ครบวงจรนั้นจะตองมีการ
ปรึกษาหารือกันระหวางผูท เี่ กีย่ วของกับการพัฒนา
ระบบสาธารณสุขไทย ซึ่งประกอบดวย 3 ฝาย ดัง
รูปที่ 1ไดแก

NHA (National Health Authority)

Provider
Prevalence, incident
Antiepileptic drugs
Database
Impact of health

Regulator
- สมาคมโรคลมชักและ
สมาคมวิชาชีพตางๆ
ราชวิทยาลัยตางๆ
- ผูใหบริการดานการรักษา
- องคกรกํากับติดตามดานยา
- เครือขายการใหบริการทั้ง 13 เขต

Purchaser
- กรมบัญชีกลาง
- เอกชน
- สปสช.
- ประกันสังคม

รูปที่ 1 ผูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบสาธารณสุขไทย
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Provider คือ ผูใหบริการ สวนใหญแลวก็
คือ กระทรวงสาธารณสุข และโรงเรียนแพทยเปน
หลักจะตองจัดทําขอมูลเกี่ยวกับโรคลมชัก เชน
ความชุกของโรค ผลกระทบของโรค อัตราการเสีย
ชีวิตและพิการ ทุพพลภาพการใชยา การสงตรวจ
ตาง ระบบการสงตอ และจัดทําเปนฐานขอมูลของ
ประเทศ เพื่อใชในการพิจารณาวางแผนงานตาง
รวมทั้งการกําหนดนโยบายในระดับประเทศหรือ
เขตบริการตางๆ ทั้งในดานการวางแผนทรัพยากร
บุคคล เครือ่ งมืออุปกรณทางการแพทย และระบบ
การสงตอที่มีประสิทธิภาพ
Regulator คือ ผูค วบคุมหรือกํากับติดตาม
ระบบการใหบริการ หนวยงานที่เกี่ยวของกับการ
ใหบริการและผูใหบริการใหเปนไปตามแนวทางที่
กําหนดไว สวนนี้ก็เปนสวนที่สําคัญมาก เพราะที่
ผานมานั้นถึงแมจะมีแนวทางการรักษาและระบบ
ที่ดีเพียงใด ก็ยังพบวายังมีปญหาในสวนของผูให
บริการไมมากก็นอ ย ดังนัน้ องคกรทีเ่ กีย่ วของ เชน

ราชวิทยาลัยตาง ๆสมาคมวิชาชีพตางๆนั้นตองมี
การทํางานที่เปนระบบและมีความตอเนื่อง เพื่อ
ใหการสนับสนุนการพัฒนาระบบการรักษาโรคลม
ชักใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
Purchaser คือ ผูออกคาใชจายในการ
รักษา ไดแก กรมบัญชีกลาง สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพและสํานักงานประกันสังคม นอกจากนี้ยัง
รวมถึงบริษัทประกันชีวิต ควรมีสวนรวมในการ
พัฒนาระบบการรักษาโรคลมชัก เพราะเปนผูออก
คาใชจายในการรักษา
แนวทางการพัฒนาระบบการรักษาโรคลม
ชักอยางตอเนื่องตองมีระบบการตรวจสอบ การ
ประเมินและการควบคุมการปฎิบัติใหเปนไปตาม
แนวทางที่กําหนดไวอยางเครงครัด (รูปที่ 2) รวม
ทั้งมีการสอบถามความคิดเห็น ความพึงพอใจ
จากผูใหบริการ ผูรับบริการและผูที่เกี่ยวของ เพื่อ
ใหการพัฒนาระบบการรักษาโรคลมชักเปนไปดวย
ดีและบรรลุวัตถุประสงค

MOPH : กระทรวงสาธารณสุข NHSO : สปสช.
F ➝ A : โรงพยาบาลระัดบตางๆ
รูปที่ 2 วงจรการพัฒนาระบบการรักษาโรคลมชัก
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การจัดทํา guideline โดยควรทําเปน simplify guideline ใหเหมาะกับ รพ.ในทุกระดับ และ
มีการใหความรูกับบุคคลากรที่เกี่ยวของ กําหนด
training course ในเรื่องการวินิจฉัย การรักษา
และการสงตอคนไข การทําใหแนวทางการปฎิบัติ
สามารถใชไดนนั้ จะตองมีการพัฒนาระบบยากันชัก
การสงตรวจเพิม่ เติม และการสงตอในการรักษา การ
จัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม โดยไมไดเปนการ
ผลักภาระใหสถานพยาบาลนัน้ เปนเรือ่ งทีส่ าํ คัญและ
ตองจัดทําไปพรอมๆ กันกับงานดานอื่นๆ
นอกจากนี้ควรมีการผลักดันใหพยาบาล
และเภสั ช กรเข า มามี บ ทบาทมากขึ้ น เช น ให
เภสัชกรชวยจัดทําคูมือการใชยากลุมมาตรฐาน 4
ตัวหลัก หรือจัดใหมกี ารอบรมใหความรู โดยแตละ
เขตสงตัวแทนมาเขารวมอบรม เชน
- Nurse (basic)
- Epilepsy nurse care
- Epilepsy manager nurse
- Pharmacist in basic
- Pharmacist in advance
ทํ า ไมเราจะต อ งพั ฒ นาให ที ม สุ ข ภาพทั้ ง
พยาบาลและเภสัชกรมีความพรอมอยางดี ก็เพราะ
ทีมสุขภาพมีความสําคัญอยางยิ่งในการรักษาผู
ปวยโรคลมชัก เนื่องจากเปนโรคเรื้อรังจําเปนตอง
ไดรับการรักษา คําแนะนําจากทีมสุขภาพ ทั้งใน
ดานการปฎิบัติตัว การใชยา อาชีพและกิจกรรม
ที่สามารถทําไดและกิจกรรมที่ควรหลีกเลี่ยง อีก
เหตุผลหนึ่งคือในทางปฎิบัติ แพทยจะมีการยาย
ที่ทํางานเปนประจํา สงผลใหผูปวยไมไดรับการ

รักษาที่ตอเนื่องจากทีม ดังนั้นการใหพยาบาลและ
เภสัชกรมีบทบาทมากขึ้นในการดูแลตอเนื่องอาจ
แกปญหานี้ได
ดังนั้นการพัฒนาระบบการรักษาผูปวยโรค
ลมชักนั้นไมสามารถทําไดดวยแพทยหรือกลุมใด
กลุม หนึง่ เทานัน้ ตองอาศัยความรวมมือและความ
จริงใจของทุกฝายทีเ่ กีย่ วของอยางตอเนือ่ ง เพือ่ เปา
หมายเดียวกัน คือ คุณภาพชีวิตที่ดีของผูปวยโรค
ลมชัก

ประสบการณการพัฒนาเครือขาย
โรคลมชัก
จากประสบการณ ก ารพั ฒ นาเครื อ ข า ย
การบริการโรคลมชัก เขต 7 รอยเอ็ด ขอนแกน
มหาสารคาม กาฬสินธิ์ และประสบการณการดูแล
รักษาผูปวยที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแกน
สิ่งที่ พบวาเปนปญหาในระบบการใหบริการ คือ
1. ขาดการประสานงานระหวางโรงพยาบาล
ที่สงตัวกับโรงพยาบาลที่รับรักษาตอ ทําใหขอมูล
การส ง ต อ ไม เ พี ย งพอ ส ง ผลให เ สี ย เวลาและ
ทรัพยากรตางๆ เพิ่มขึ้น เชน การตรวจเอกซเรย
คอมพิวเตอรสมองเพิ่มเติม ประวัติการรักษาดวย
ยากันชักชนิดใดบาง
2. ขาดแนวทางการสงตอ คือ ที่ผานมา
นั้นในแนวทางการรักษาผูปวยโรคลมชักรวมทั้ง
โรคอื่นๆ ไมไดมีการระบุวาเมื่อใด แพทยที่ใหการ
รักษาควรสงตอมาในโรงพยาบาลระดับที่สูงขึ้น
3. ขาดการกําหนดบัญชียากันชักหลักที่
ตองมีในแตละโรงพยาบาล ในแตละระดับหรือ
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แตละความพรอม
4. ขาดแนวทางการจัดซื้อยากันชัก ที่ควร
เปนชนิดเดียวกันทั้งเขต เพื่อใหเกิดความเหมือน
ของชนิดและยี่หอของยา ทําใหการสงตอนั้นเปน
ไปไดงายขึ้น
5. ขาดการฝกอบรมความรูอยางตอเนื่อง
ทั้งในสวนของแพทย พยาบาล เภสัชกร เนื่องดวย
โรคลมชักเปนโรคที่พบบอย แตในระหวางที่เปน
นักศึกษานั้นมีโอกาสเรียนเกี่ยวกับโรคลมชักหรือ
ยากันชักนอยมาก จึงจําเปนที่ตองใหมีการศึกษา
อยางตอเนื่อง

แนวทางที่เสนอแนะ
1. พั ฒ นาแนวทางการรั ก ษาโรคลมชั ก
ระดับโรงพยาบาล เชน โรงพยาบาลที่ไมมีแพทย
ผู เ ชี่ ย วชาญ โรงพยาบาลที่ มี อ ายุ ร แพทย ห รื อ
กุมารแพทย โรงพยาบาลที่มีประสาทแพทยหรือ
ประสาทศัลยแพทย โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย หรือศูนยรักษาโรคลมชัก
2. การกําหนดบัญชีรายการยากันชักตาม
มาตรฐาน ตามความพรอมของแพทยและทีมใน
ขอที่ 1ขางตน
3. การกําหนดแนวทางการสงตอเพือ่ ตรวจ
เพิ่มเติม การปรับการรักษา และการสงกลับเพื่อ
ใหการรักษาที่ตอเนื่อง
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4. การกําหนดใหมีระบบการสงยาจากโรง
พยาบาลระดับสูงกวามายังโรงพยาบาลที่ผูปวย
อยูจริงในพื้นที่ โดยใหผูปวยมารับการรักษาที่โรง
พยาบาลใกลบาน ภายใตการแนะนําของแพทยผู
เชี่ยวชาญ
5. การพัฒนาทีมสุขภาพที่เกี่ยวของ คือ
พยาบาลและเภสัชกรใหมีความรูความชํานาญใน
การดูแลตอเนือ่ งและแกปญ
 หาทีพ่ บบอยในผูป ว ย
โรคลมชักได โดยอาจพัฒนารวมกับพยาบาลและ
เภสัชกรที่ดูแลผูปวยจิตเวช
6. การกํ า หนดบั ญ ชี ย าที่ จํ า เป น ในการ
รักษาผูป ว ยทีม่ โี รครวม เชน โรคตับ โรคไต หญิงที่
ตองการตัง้ ครรภ ยากันชักรูปแบบฉีดเขาทางหลอด
เลือดดํา
7. จัดอบรมระยะสั้น 1- 2 สัปดาหสําหรับ
พยาบาล เภสัชกรและ/หรือแพทยรว มดวย ในการ
ดูแลรักษาผูปวยโรคลมชัก
8. การสร า งความตื่ น ตั ว ความรู ความ
เขาใจและการปฏิบัติที่ถูกตองตอโรคลมชักและผู
ปวยโรคลมชัก
ผมมีความเชื่อมั่นวาถาเราใหความรวมมือ
และตะหนักถึงความสําคัญของโรคลมชัก เราจะ
สามารถแกปญหาที่ผูปวยพบอยูในปจจุบันได
เราตองมารวมมือกันครับ แลวเราจะเขาใจวาการ
พัฒนาเครือขายโรคลมชักนั้นสําคัญไฉน

Epilepsy Support Groups
สินีนาฏ พรานบุญ1,2

งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
กลุมวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน

1
2

ความสําคัญของปญหา
โรคลมชัก เปนโรคเรื้อรังทางระบบประสาท
ที่พบบอยและเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญ ที่
สงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของผูปวย ทั้งดาน
รางกาย จิตใจ อารมณและสังคม จากการศึกษาพบ
วาผูปวยโรคลมชักเกิดอุบัติเหตุจากการชัก ไดแก
แผลฟกชํ้า รอยละ 70 อุบัติเหตุที่ศีรษะ รอยละ 22
อุบัติเหตุไฟไหม นํ้ารอนลวก รอยละ 3 และกระดูก
หักหรือขอเลือ่ นหลุด รอยละ11 จากการศึกษาเกีย่ ว
กับการเกิดอาการชักขณะขับรถ พบวา ผูปวยโรค
ลมชัก 245 รายที่ขับรถยนตหรือรถจักรยานยนต
มีผูปวยจํานวน 69 ราย (รอยละ 28) เกิดอาการชัก
ขณะขับรถ และมากกวาครึ่ง (36/69; รอยละ 57)
ที่มีอาการชักขณะขับรถแลวเกิดอุบัติเหตุ2 ผลก
ระทบดานจิตใจ อารมณ ผูปวยมากกวารอยละ 60
ไดรบั การวินจิ ฉัยวามีภาวะซึมเศราและมีความวิตก
กังวล3,4 รูสึกอาย มีความภาคภูมิใจในตนเองตํ่าถึง
รอยละ 57 คิดวาตนเองมีตราบาปติดตัว รอยละ
275 และผลกระทบดานสังคม เศรษฐกิจ พบวา มี
อัตราการวางงานสูงกวาคนทัว่ ไป มีรายไดนอ ย ตอง
พึ่งพาครอบครัวหรือผูอื่น อันเนื่องมาจากขอจํากัด
ในการทํางาน ผลกระทบดังกลาว สงผลใหผูปวยมี
คุณภาพชีวิตที่ไมดี 2,6

พยาบาล เปนบุคลากรทีมสุขภาพทีม่ โี อกาส
อยูใ กลชดิ กับผูป ว ยมากทีส่ ดุ จึงมีบทบาทสําคัญใน
การใหความรู คําแนะนํา อธิบายสิ่งตางๆ ที่ผูปวย
โรคลมชักควรรู รวมถึงการสนับสนุนใหกําลังใจผู
ปวยเพื่อใหผูปวยสามารถนําความรูไปปฏิบัติตัว
ในการดูแลตนเองไดอยางถูกตอง เหมาะสม และ
เพื่อใหผูปวยโรคลมชักมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่ง
กิจกรรมที่พยาบาลสามารถใหการพยาบาลผูปวย
โรคลมชักที่มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน
ตอผูปวยและผูดูแลมากที่สุด คือ กิจกรรมกลุม
สนับสนุนผูปวยโรคลมชัก (epilepsy support
group) ทั้งนี้เพื่อใหผูปวยโรคลมชักและผูดูแล
ไดมีโอกาสระบายความรูสึก ไดแลกเปลี่ยนเรียน
รูประสบการณความเจ็บปวยซึ่งกันและกัน โดย
พยาบาลเปนผูนําในการทํากลุมดังกลาว

กลุ ม สนั บ สนุ น ผู ป ว ยโรคลมชั ก
(epilepsy support group )
การจัดกิจกรรมกลุมสนับสนุนผูปวยโรค
ลมชัก เปนกิจกรรมการพยาบาลที่มีประโยชน
สําหรับผูปวยและญาติ ซึ่งใชระยะเวลาที่ผูปวย
และญาติ นั่งรอรับการตรวจมาเขากลุม โดยการ
รวมตัวกันของผูปวยโรคลมชักที่มีประสบการณ
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หรือมีปญหาที่คลายคลึงกัน เปนกิจกรรมกลุมที่
ชวยใหผูปวยโรคลมชักและผูดูแลไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณความเจ็บปวยรวมกัน ไดชวย
เหลือเพื่อนที่มีความทุกขมากกวา จึงทําใหผูปวย
เห็นคุณคาในตนเอง7 มีความเชือ่ มัน่ ในตนเอง เกิด
ความรูส กึ ไมแตกตางเพราะผูป ว ยมีปญ
 หาทีค่ ลาย
กัน ชวยใหมีความหวัง มีความรูสึกตอตัวเองดีขึ้น
เมื่อไดรับรูวาไมเพียงแตตนเองแคนั้นที่ตองตอสู
อยูก บั โรคเพียงลําพังมีเพือ่ นรวมตอสู แลกเปลีย่ น
กันมีความเขาใจชีวติ มากขึน้ และไดรบั กําลังใจจาก
การเขารวมกลุม7,8 เกิดความรูสึกเห็นอกเห็นใจ
กัน ไดระบายความรูสึกทําใหผูปวยรูสึกสบายใจ
ทําใหเขาใจตนเองและชีวิตมากขึ้น มีการปรับตัว
ตอปญหา ยอมรับปญหา สามารถเผชิญปญหาได
อยางเหมาะสม มีแหลงสนับสนุน เกิดความมั่นคง
ทางอารมณ มีการเรียนรูแบบอยางที่ดีในการดูแล
ตนเอง มีแนวทางในการแกไขปญหาดวยตนเอง
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

3. สถานที่ที่ใชในการดําเนินการกิจกรรม
กลุม ก็มคี วามสําคัญ โยควรเปนหองทีม่ คี วามเปน
สวนตัว สะอาด สงบ เงียบ หองไมกวางหรือแคบ
จนเกินไป อากาศถายเทสะดวก อากาศไมรอ นหรือ
เย็นจนเกินไป และไมควรมีโตะคั่นกลาง
4. ขั้นการดําเนินการกลุมมี 3 ขั้นตอน 9
ระยะที่ 1 การสรางสัมพันธภาพในกลุม โดย
ผูน าํ กลุม สรางความคุน เคย ใหสมาชิกแนะนําตัว สราง
สัมพันธภาพระหวางสมาชิก สรางความไววางใจซึง่ กัน
และกัน ชี้แจงวัตถุประสงคและกติกาภายในกลุม
ระยะที่ 2 ชวงการแลกเปลีย่ นเรียนรู สมาชิก
ซักถามปญหาและแลกเปลี่ยนประสบการณการเจ็บ
ปวย และแลกเปลีย่ นความรูส กึ แลกเปลีย่ นเรียนรูเ รือ่ ง
โรคและแนวทางการดูแลตนเอง ผูน าํ กระตุน ใหเกิดการ
แลกเปลี่ยน การใหกําลังใจซึ่งกันและกัน
ระยะที่ 3 หลังการแลกเปลี่ยนขอมูล
พยาบาลผูน าํ กลุม ให สมาชิกกลุม สรุปสิง่ ทีไ่ ดเรียน
รู และประโยชนทจี่ ะนําไปใชกบั ตนเอง กําลังใจทีไ่ ด
รับจากการเขารวมกลุม

ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมกลุม
ผูนํากลุมเปนพยาบาลประจําคลินิกโรคลม
ชัก ที่มีประสบการณในการดูแลผูปวยโรคลมชัก
มีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้
1. ขั้ น เลื อ กสมาชิ ก สมาชิ ก กลุ ม ควรมี
ลักษณะใกลเคียงกันดวยเพศ วัย และมีปญหา
คลายๆ กัน
2. กําหนดขนาดของกลุม มีสมาชิกกลุม
ตัง้ แต 6 – 10 คน ระยะเวลาในการทํากลุม ประมาณ
90 นาที
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ประเด็นในการแลกเปลี่ยน
ผูป ว ยและญาติสว นใหญยงั ขาดความรู การ
ปฏิบัติตัวไมถูกตองและมีทัศนคติที่ไมดีตอโรค
ลมชัก ดังนั้น ประเด็นในการพูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณความเจ็บปวยเกี่ยวกับโรคลมชัก มี
4 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. ความรูเกี่ยวกับโรคลมชัก
โรคลมชัก เปนโรคที่เกิดจากความผิดปกติ
ของคลื่นไฟฟาในสมอง ทําใหผูปวยมีอาการผิด

Vol.9 No.4, Vol.10 No.1

ปกติไดหลายแบบ เชน การชักเกร็งกระตุกทั้งตัว
และหมดสติ การชักเกร็งหรือกระตุกเฉพาะสวน
ของรางกาย เชน แขน ขา รวมทั้งการนิ่งเหมอลอย
เวลาสั้นๆ ประมาณ 1-3 นาที โดยมีอาการเกิดซํ้า
ลักษณะคลายเดิม ผูปวยและญาติสวนหนึ่งยังมี
ความเขาใจผิดคิดวาโรคลมชักเกิดจากวิญญาณ
ชัว่ ราย, ภูตผีปศ าจ, ถูกพระเจาลงโทษ เปนโรคเวร
กรรม หรือคิดวาเกิดจากการรับประทานเนื้อหมู
คิดวาโรคลมชักรักษาไมหาย สอดคลองกับการ
ศึกษาความรู ทัศนคติและการปฏิบตั ติ วั ตอโรคลม
ชัก พบวา รอยละ 28 คิดวาโรคลมชักรักษาไมหาย
และรอยละ 43.0 คิดวาตองรับประทานยากันชัก
ไปตลอดชีวติ 10 การดําเนินการกลุม กลุม สนับสนุน
ผูปวยโรคลมชัก พยาบาลผูนํากลุมจะเปดโอกาส
ใหผูปวยและญาติแตละรายไดเลาประสบการณ
เกี่ยวกับชนิดของอาการชักความเชื่อ การแสวงหา
การรักษา เชน รักษาทางไสยศาสตร การหลีกเลีย่ ง
ปจจัยกระตุน การรับประทานยากันชัก การปฏิบัติ
ตนที่ถูกตอง เหมาะสมเปนตน
2. ทัศนคติตอโรคลมชัก
ผู ป กครองส ว นใหญ เ ข า ใจว า ผู ป ว ยเด็ ก
โรคลมชักจะมีระดับสติปญญาที่ตํ่ากวาเด็กทั่วไป
มี ป ญ หาเรื่ อ งการเรี ย นรู เรี ย นหนั ง สื อ ไม ไ ด ผู
ปกครองบางราย เมื่อทราบวาบุตรเปนโรคลมชัก
จะใหเด็กหยุดเรียน เนื่องจากคิดวาเปนโรคลมชัก
แลวจะสติปญญาไมดี ไมสามารถเรียนหนังสือได
ทําใหผูปวยโรคลมชักขาดโอกาสทางการศึกษา
แตหลังจากการเขารวมแลกเปลี่ยนประสบการณ
กับผูปวยรายอื่นๆ จะทําใหมุมมองของผูปกครอง

เปลีย่ นไป เชน เห็นผูป ว ยทีเ่ ปนโรคลมชักทีเ่ ขากลุม
รวมกัน สามารถเรียนจบในระดับสูงได
นอกจากนี้ มีความเขาใจผิดคิดวาผูป ว ยโรค
ลมชักไมสามารถแตงงานได ไมสามารถตั้งครรภ
ได ไมสามารถใหนมบุตรได และคิดวาตองตอง
หยุดยากันชักทันที หากอยูในระยะตั้งครรภ11 ซึ่ง
ความจริงนั้น มารดาที่เปนโรคลมชักสามารถให
นมบุตรได ถึงแมวายากันชักจะขับออกทางนํ้านม
ไดก็ตาม เพราะระดับยาในนํ้านมจะตํ่ามาก การ
เขากลุม ผูป ว ยจะไดเรียนรูป ระสบการณ ความรูส กึ
โดยเฉพาะอยางยิง่ ในผูป ว ยหญิงโรคลมชักทีเ่ คยมี
ประสบการณตั้งครรภ จะใหขอมูล เลาความรูสึก
และขอควรปฏิบัติใหแกผูปวยหญิงโรคลมชักรา
ยอื่นๆที่ตองการตั้งครรภ
3. การปฏิบัติตัวตอโรคลมชัก
ผูปวยโรคลมชัก มีโอกาสที่จะเกิดโอกาสที่
จะเกิดอุบัติเหตุจากการชัก เนื่องจากไมสามารถ
ชวยเหลือตัวเองขณะมีอาการ ตองอาศัยญาติหรือ
ผู พ บเห็ น เหตุ ก ารณ ใ ห ก ารช ว ยเหลื อ พยาบาล
ผูนําจะกระตุนใหผูปวยและญาติแตละรายไดเลา
ประสบการณเกี่ยวกับการชวยเหลือผูปวยขณะ
ชัก และจากการแลกเปลี่ยนประสบการณการชวย
เหลือผูปวยขณะชัก พบวาสวนใหญใหการชวย
เหลือไมถูกตอง สอดคลองกับการศึกษาเกี่ยวกับ
การชวยเหลือขณะมีอาการชัก พบวา การใหการ
ชวยเหลือผูปวยขณะมีอาการชักไมถูกตอง โดย
รอยละ 83.2 จะนําสิ่งของบางอยางเขาปากเพื่อ
ปองกันผูปวยกัดลิ้น รอยละ 3.7 จะจับผูปวยมัด
ไวและทําการปมหัวใจ รอยละ 2.8 จะบีบมะนาว
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หรือนําเม็ดพริกใสปากผูปวย11 ซึ่งการใหการชวย
เหลือที่ไมเหมาะสมดังกลาว อาจกอใหเกิดผลเสีย
ตอผูป ว ยและอาจเปนอันตรายตอผูช ว ยเหลือ การ
เขากลุมทําใหผูปวยและญาติไดเรียนรูวิธีการชวย
เหลือผูปวยขณะชักอยางถูกตอง
4. ผลกระทบของโรคลมชัก
โรคลมชักเปนโรคเรื้อรังที่สงผลกระทบตอ
การดํารงชีวิตของผูปวย ทั้งดานรางกาย จิตใจ
อารมณและสังคม ผลกระทบดานรางกาย พบ
อุบตั เิ หตุทเี่ กิดจากการชัก ไดแก อุบตั เิ หตุบาดแผล
ฟกชํ้า อุบัติเหตุที่ศีรษะ อุบัติเหตุไฟไหม นํ้ารอน
ลวก ซึง่ เกิดขณะทําอาหาร และรีดเสือ้ ผา นอกจาก
นี้พบ กระดูกหักหรือขอเลื่อนหลุด และการเกิด
อาการชักขณะขับรถ มีอาการชักขณะขับรถแลว
เกิดอุบตั เิ หตุ และผลกระทบดานสังคม เศรษฐกิจ
พบวา มีอตั ราการวางงานสูงกวาคนทัว่ ไป มีรายได
นอย ตองพึง่ พาครอบครัวหรือผูอ นื่ อันเนือ่ งมาจาก
ขอจํากัดในการทํางาน และผลกระทบดานจิตใจ
อารมณ ผูปวย มีภาวะซึมเศราและมีความวิตก
กังวล รูสึกอาย มีความภาคภูมิใจในตนเองตํ่า คิด
วาตนเองมีตราบาปติดตัว ผลกระทบดังกลาว สง
ผลใหผปู ว ยมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีไ่ มด2,6ี ซึง่ การเขากลุม
สนับสนุนผูป ว ยโรคลมชัก ชวยใหผปู ว ยมีการแลก
เปลีย่ นประสบการณทงั้ ดานผลกระทบทางรางกาย
จิตใจ อารมณ ทําใหผูปวย ไดรับกําลังใจจาก
การเขารวมกลุม7 มีความเชื่อมั่นในตนเอง เกิด
ความรู สึ ก ไม แ ตกต า งเพราะผู ป ว ยมี ป ญ หาที่
คลายกัน7,8 เกิดความรูสึกเห็นอกเห็นใจกัน ได
ระบายความรูสึกทําใหผูปวยรูสึกสบายใจทําให
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เขาใจตนเองและชีวิตมากขึ้น เกิดความมั่นคงทาง
อารมณ มี ก ารเรี ย นรู แ บบอย า งที่ ดี ใ นการดู แ ล
ตนเอง มีแนวทางในการแกไขปญหาดวยตนเอง
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ป ร ะ โ ย ช น ข อ ง กิ จ ก ร ร ม ก ลุ ม
สนับสนุนผูปวยโรคลมชัก
1. บรรยากาศสัมพันธภาพที่อบอุน เห็นอก
เห็นใจ รับฟงแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ซึง่ กันและกัน
2. เกิดความไววางใจ ยอมรับซึ่งกันและ
กัน สามารถบอกเลาความรูสึกที่เปนปญหา ตลอด
จนรับฟงเรื่องที่เปนปญหาของสมาชิกได เปนการ
เปดเผยปญหา ถายทอดความรูสึกแกกันและกัน
3. สมาชิกกลุม ไดรบั ขอมูล ความรูเ กีย่ วกับ
การปฏิบัติตัว เพิ่มขึ้น
4. มีความรูสึกวาตนเองไมไดอยูอยางโด
เดี่ยว มีคนอื่นๆที่มีปญหาคลายๆกัน
5. สมาชิกไดเรียนรูก ารใหและรับความชวย
เหลือซึ่งกันและกัน
6. สมาชิกไดเรียนรูประสบการณการเจ็บ
ปวย จากกันและกัน
7. สรางความเชือ่ มัน่ ในการเผชิญและแกไข
ปญหาไดอยางเหมาะสม
8. ไดระบายความรูสึก ทําใหผูปวยรูสึก
สบายใจ ทําใหเขาใจตนเองและชีวิตมากขึ้น

สรุป
กิจกรรมกลุมสนับสนุนผูปวยโรคลมชัก
เปนกิจกรรมการพยาบาลที่มีประโยชนสําหรับผู
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ปวยและญาติ ชวยใหผูปวยโรคลมชักและผูญาติ
ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณความเจ็บปวย
ร ว มกั น มี ก ารเรี ย นรู แ บบอย า งที่ ดี ใ นการดู แ ล
ตนเอง มีแนวทางในการแกไขปญหาดวยตนเอง
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ เปนการ
สรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูปวยและบุคลากร
ทีมสุขภาพดวย ดังนั้น ควรจัดใหมีกิจกรรมในรูป
แบบกลุม สนับสนุนในกลุม ผูป ว ยเรือ้ รังอืน่ ๆ ตอไป
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การรักษาโรค Multiple Sclerosis
นพ. เมธา อภิวัฒนากุล

หนวยประสาทวิทยาภูมิคุมกัน กลุมงานประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา กรุงเทพ

การวินิจฉัยโรค multiple sclerosis (MS)
มีความสําคัญอยางมากตอการรักษา เนือ่ งจากโรค
นีม้ กี ารดําเนินโรคไดหลายแบบ การตอบสนองตอ
ยาในแตละรูปแบบก็มคี วามแตกตางกัน ดังนัน้ การ
วินจิ ฉัยทีถ่ กู ตองจึงเปนขัน้ ตอนทีส่ าํ คัญมากในการ
ตัดสินใจเริม่ การรักษา รวมถึงเลือกชนิดของยาทีใ่ ช
ในการรักษา นอกจากนี้ผูที่ทําการรักษาผูปวยโรค
MS จําเปนที่จะตองเขาใจลักษณะการดําเนินของ
โรค ซึ่งในผูปวยรายเดียวกัน สามารถที่จะเปลี่ยน
รูปแบบการดําเนินโรคได และมีผลตอการปรับรูป
แบบของยาที่ใชในการรักษา

การวินิจฉัยโรค Multiple sclerosis
ในป ค.ศ. 2010 มีการ revised multiple
sclerosis diagnostic criteria1 ซึง่ มีความแตกตาง
จากเกณฑเดิมในเรือ่ งความไวในการวินจิ ฉัยโรคได
เร็วขึน้ กอนทีจ่ ะนําเกณฑดงั กลาวมาใชในผูป ว ย จะ
ตองเขาใจหลักการใชเกณฑดังกลาว กลาวคือ
1. เกณฑการวินิจฉัยดังกลาวนํามาใชกับ
ผูปวยที่มีการแสดงของโรคและการดําเนินโรคที่
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เขาไดกับโรค MS นั่นหมายถึง ความผิดปกติของ
ระบบประสาทที่ตรวจพบ จะตองอธิบายไดจาก
รอยโรคในระบบประสาทสวนกลาง ทีม่ กี ารดําเนิน
โรคในรูปแบบของการอักเสบ โดยจะตองใช MRI
เพือ่ ดูรอยโรคดังกลาว เชน การมีรอยโรคทีบ่ ริเวณ
กานสมองที่ไมไดอธิบายจากโรคของหลอดเลือด
และมีการดําเนินโรคในระยะเวลา 2-3 สัปดาห
2. ถึงแมวาจะใชเกณฑดังกลาวมาใชใน
ผู ป ว ยแล ว ยั ง คงมี ค วามจํ า เป น ที่ จ ะต อ งมี ก าร
วินิจฉัยแยกโรคจากโรคอื่น ๆ เสมอ
3. การวินจิ ฉัยโรค MS คือ เมือ่ รอยโรคดัง
กลาวไมสามารถอธิบายไดจากสาเหตุอื่น
4. ในคนเอเชีย หรือเชื้อชาติที่มีความเสี่ยง
ตอการเกิดโรค MS นอย เชนในคนไทย จําเปนทีจ่ ะ
ตองแยกโรคจากโรคทีอ่ าจมีอาการทางคลินกิ คลาย
กัน โดยเฉพาะอยางยิง่ โรค neuromyelitis optica
(NMO) ซึง่ ปจจุบนั สามารถสงตรวจหา AQP4-IgG
ในซีรมั่ และ/หรือนํา้ ไขสันหลัง ซึง่ มีความจําเพาะตอ
โรค NMO และไมพบใน MS
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เกณฑการวินิจฉัยมี 2 ขอใหญ ๆ คือ
1. Disseminated in space (DIS) คือ
มีรอยโรคใน T2 MRI ≥ 1 ในตําแหนงดังตอไป
นี้อยางนอย 2 ตําแหนง (รูปภาพที่ 1) (รอยโรคใน

กานสมอง และ ไขสันหลัง จะตองไมใชตําแหนงที่
สามารถอธิบายอาการไดในครั้งนี้) คือ periventricular ,juxtacortical, infratentorial, spinal
cord

รูปภาพ 1 A: Periventricular lesion, B: Juxtacortical lesion (circle), C: Infratentorial lesion,
D: Gadolinium enhancing lesion, E: Spinal cord lesion (longitudinal view; length typically
< 2 vertebral segment) F: Spinal cord lesion (axial view; involve right lateral spinothalamic
tract), G: Spinal cord lesion (axial view; involve dorsal column)
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2. Disseminated in time (DIT) คือ
2.1 มีรอยโรคใหมใน T2 MRI และ/
หรือ รอยโรคที่มี gadolinium enhancement
จากการทํา MRI ตรวจติดตามหางจากการทํา MRI
ครั้งแรก โดยไมกําหนดวาจะตองหางจากครั้งแรก
นานเทาใด หรือ
2.2 มีรอยโรคที่ไมแสดงอาการทั้ง
แบบ gadolinium enhancement และไม enhancement พรอมกัน
ถามีอาการแสดงของโรคมากกวาหรือเทากับ
2 ครั้ง โดยการแสดงของโรคนั้นไดจากการตรวจ
ยืนยัน มากกวาหรือเทากับ 2 ตําแหนง หรือมีผล
การตรวจยืนยัน 1 รอยโรค รวมกับประวัตกิ ารเกิด
โรคที่สมเหตุผลและเชื่อถือไดในอดีต ก็สามารถ
ใหการวินิจฉัยโรค MS ไดเลย แตถามีการแสดง
ของโรคมากกวาหรือเทากับ 2 ครั้ง โดยการแสดง
ของโรคนัน้ ไดจากการตรวจยืนยันเพียง 1 ตําแหนง
มีความจําเปนที่จะตองตรวจ MRI เพื่อหารอยโรค
ใหครบตาม DIS criteria หรือถามีการแสดงของ
โรคเพียง 1 ครั้ง แตตรวจพบรอยโรคมากกวาหรือ
เทากับ 2 ตําแหนง ก็มีความจําเปนที่จะตองตรวจ
MRI เพือ่ หารอยโรคใหครบตาม DIT criteria หรือ
รอการเกิดโรคครัง้ ใหม เพือ่ ใหสามารถวินจิ ฉัยโรค
MS ได
สําหรับเกณฑการวินิจฉัย primary progressive multiple sclerosis (PPMS) จะไมกลาว
ในที่นี้ clinical isolated syndrome (CIS) หมาย
ถึง อาการความผิดปกติทางระบบประสาททีเ่ กิดขึน้
ในครั้งแรก โดยรอยโรคดังกลาวจะตองเขาไดกับ
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การอักเสบของระบบประสาทสวนกลาง โดยอาจจะ
มีรอยโรคเดียว หรือมากกวา 1 รอยโรคก็ได ซึ่งจะ
ยังไมครบตามเกณฑวินิจฉัยของ DIS และ DIT

การดําเนินโรคของ Multiple sclerosis
มี 5 รู ป แบบ ซึ่ ง เกิ ด จากพยาธิ กํ า เนิ ด ที่
แตกตางกัน โดยโรค MS จะมีพยาธิกําเนิด 2
แบบควบคูกันไป คือ neuroinflammation และ
neurodegeneration ซึ่งจะมีความโดดเดนแตก
ตางกันในแตละชวงเวลาในผูป ว ยรายเดียวกัน การ
ดําเนินของโรคมีลักษณะดังตอไปนี้
1. Relapsing-remitting MS (RRMS)
เปนรูปแบบที่พบไดมากที่สุด คือประมาณรอยละ
85 ผูปวยจะมีการเกิดภาวะการอักเสบแลวดีขึ้น
ไดเอง โดยในชวงแรก ๆ มักจะไมคอยพบภาวะ
ทุพพลภาพหลังอาการของโรคดีขึ้น หรือตรวจ
พบความผิดปกติทางระบบประสาทนอย โดยอาจ
เปนซํ้าในรูปแบบนี้อยูหลายครั้ง ในแตละครั้งอาจ
เปลี่ยนตําแหนงหรือมีรอยโรคซํ้าในตําแหนงเดิม
ได ซึ่งหากเปนซํ้ากันหลายครั้ง ก็อาจพบความ
ผิดปกติหลงเหลือไดมากขึ้น การดําเนินโรคใน
ลั ก ษณะนี้ มั ก จะอยู ใ นช ว งระยะเวลาประมาณ
8-15 ป หลังจากนั้นประมาณรอยละ 65 ของผู
ปวยกลุมนี้จะเขาสูการดําเนินโรคในรูปแบบที่ 2
คือ secondary progressive และอีกรอยละ 20
จะเปนซํ้าอยูในชวงแรก ๆ ของโรคและไมพัฒนา
เปน secondary progressive เรียกวา benign
MS พยาธิกําเนิดในระยะ RRMS นี้ จะมีภาวะ
neuroinflammation โดดเดน
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2. Secondary progressive MS (SPMS)
ผูปวยกลุมนี้คือผูปวยที่ผานจากรูปแบบแรกมา
ในระยะเวลาประมาณ 8-15 ป (~ รอยละ 65)
โดยการดําเนินโรคจะแตกตางจากกลุมแรก คือ
การเกิดการอักเสบแบบเปนซํ้า ๆ จะลดนอยลง
แตภาวะทุพพลภาพของผูปวยจะมากขึ้นเรื่อย ๆ
ตามเวลาที่ผานไป พยาธิกําเนิดในระยะ SPMS นี้
จะมีภาวะ neurodegeneration โดดเดน
3. Primary progressive MS (PPMS)
ผูปวยกลุมนี้จะมีภาวะทุพพลภาพที่เพิ่มมากขึ้น
เรือ่ ย ๆ ตัง้ แตการดําเนินโรคในชวงแรก โดยไมพบ
อาการทางคลินกิ ทีใ่ หลกั ษณะการเกิดโรคทีเ่ ปนเร็ว
เหมือนใน RRMS ซึ่งพยาธิกําเนิดของผูปวยกลุม
นี้มักจะมีรอยโรคของ cortex ที่คอนขางมาก2 พบ
ผูปวยในกลุมนี้ประมาณรอยละ 10
4. Progressive relapsing MS (PRMS)
ผู ป ว ยกลุ ม นี้ จ ะมี ภ าวะทุ พ พลภาพที่ เ พิ่ ม มาก
ขึ้นตั้งแตการดําเนินโรคในชวงแรกเหมือนกลุม
PPMS แตจะมีอาการทางคลินิกที่เกิดโรคที่เปน
เร็วเหมือนใน RRMS รวมดวย พบผูปวยกลุมนี้
ประมาณรอยละ 5
5. Benign MS ประมาณรอยละ 20 ของ
ผูปวย RRMS จะมี relapse ที่คอนขางนอย และ
มีความผิดปกติทางระบบประสาทหลงเหลืออยู
นอย โดยไมพัฒนาสู SPMS หลังตรวจติดตามไป
ประมาณ 15 ป กลุมนี้เปนกลุมที่มีการพยากรณ
โรคที่ดีที่สุดและอาจไมมีความจําเปนในการใชยา
immunomodulating therapy

การประเมินการดําเนินของโรค
เนื่องจากโรค MS มีการดําเนินของโรคที่
แตกตางจากโรคอื่น คือ มีทั้งชวงของโรคที่มีการ
อักเสบโดดเดนหรือชวงที่มีการเสื่อมตัวของเซล
ประสาทโดดเดน และในผูป ว ยแตละรายก็อาจมีรปู
แบบของโรคเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาที่ไมเทา
กัน ดังนัน้ จึงมีความสําคัญทีแ่ พทยผรู กั ษาโรค MS
จะตองเขาใจการประเมินการดําเนินของโรค เพือ่ ที่
จะสามารถปรับเปลี่ยนการใชยาไดอยางเหมาะสม
การประเมินการดําเนินโรค MS มีตัวชี้วัดที่สําคัญ
3 ชนิด คือ
1. จํานวนครั้งของการ relapse การเปน
ซํ้าของโรค MS จะประเมินเปนจํานวนครั้งตอป
(annual relapse rate; ARR) ซึ่งจํานวนครั้งของ
การ relapse อาจนํามาใชประเมินประสิทธิภาพของ
ยา และอาจชวยทํานายวาโรค MS ในผูปวยรายนี้
มีแนวโนมที่จะรุนแรงในอนาคตหรือไม
2. รอยโรคที่ไมแสดงอาการ (asymptomatic lesion) โรค MS จะสามารถมีภาวะของ
โรคทีม่ ากขึน้ โดยทีไ่ มแสดงอาการทางคลินกิ ได ซึง่
จําเปนทีจ่ ะตองใชการตรวจพิเศษเพิม่ คือ MRI และ
ตองฉีดสาร gadolinium เพื่อชวยในการประเมิน
ผลการดําเนินของโรคเสมอตลอดชวงของการ
รักษา โดยถาผูปวยไมมีอาการทางคลินิก แนะนํา
ใหทํา MRI ของสมองพรอมฉีด Gadolinium
ประมาณปละ 1 ครั้ง หรือถี่กวาถามีอาการทาง
คลินิก สําหรับ MRI ของไขสันหลังนั้น อาจทําใน
ครั้งแรกเทานั้นเพื่อเปนตัวเปรียบเทียบ ในกรณี
ที่ไมมีอาการทางคลินิก มักจะไมพบรอยโรคที่ไม
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แสดงอาการที่บริเวณไขสันหลัง
3. ภาวะทุพพลภาพ โดยในปจจุบันมีการ
ประเมินโดยใช Expanded Disability Status
Scale (EDSS) ซึ่งเปนการประเมินการทํางานของ
ระบบประสาทในทุกสวน และมีคะแนนในแตละ
สวน คะแนนจะอยูที่ 0-10 การเพิ่มขึ้นของคะแนน
จะหมายถึงภาวะทุพพลภาพทีม่ ากขึน้ การประเมิน
EDSS เพื่อดูการตอบสนองของยานั้น จะตอง
ประเมินหลังการมี relapse อยางนอย 3 เดือน
การรักษาโรค Multiple sclerosis แบง
เปนการรักษาใน 3 ระยะคือ
1. Acute attack จะมุง เนนในเรือ่ งการลด
การอักเสบ เพื่อใหการทํางานของระบบประสาท
กลับคืนมาใหมากและเร็วที่สุด การรักษาในชวงนี้
คือ ใหสเตียรอยดทางหลอดเลือดดําในขนาดสูง
เชน methylprednisolone 1 กรัมตอวัน ติดตอ
กัน 5 วัน หลังจากนัน้ อาจจะให oral prednisolone
แลวลดขนาดลงจนหยุดยาภายใน 14 วัน ในกรณี
ที่ผูปวยไมตอบสนองตอการใหยาสเตียรอยด มี
หลักฐานวาการทําการเปลี่ยนถายพลาสมา (plasmapheresis) ในปริมาณ 1-1.5 เทาของปริมาณ
เลือด วันเวนวัน จํานวน 7 ครั้ง จะใหผลดี3 โดย
จะตองระวังภาวะ pseudorelapse ที่มักจะทําให
รอยโรคเดิมมีอาการมากขึน้ การแยกระหวาง true
relapse กับ pseudorelapse คือ ถามีรอยโรค
ตําแหนงใหมที่ไมเคยเปนมากอน หรืออาการเปน
นานกวา 24 ชั่วโมง มักจะนึกถึง true relapse
มากกวา แตอยางไรก็ตามควรหาแหลงของการติด
เชื้อกอนใหยาสเตียรอยด
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2. Relapse prevention จุดประสงคหลัก
คือปองกันไมใหมีอาการเปนซํ้า เพื่อลดการเกิด
ภาวะทุพพลภาพ และทําใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น ลด
จํานวนเวลาการเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
3. Delayed or prevent secondary
progressive ซึ่งเปนเปาหลักที่สําคัญที่สุดในการ
รักษาโรค MS แตในปจจุบันยาในกลุม immunomodulator อาจจะทําไดเพียงระยะเวลาการ
เขาถึง secondary progressive แตยงั ไมสามารถ
ปองกันได
ชนิดของยาที่มีใชในประเทศไทยมีอยู 2
ประเภทคือ
1. ยาในกลุม immunomodulator ทีม่ ใี ช
อยูในประเทศไทย คือ
1.1 ยา Interferon-beta ซึง่ มี 2 ชนิดคือ
1.1.1 Interferon-beta 1a ขนาด
ยาที่ใชคือ 22 และ 44 μg ฉีดเขาใตผิวหนัง 3 ครั้ง
ตอสัปดาห
1.1.2 Interferon-beta 1b ขนาด
ยาที่ใชคือ 250 μg ฉีดเขาใตผิวหนัง วันเวนวัน
ยาทั้ ง สองชนิ ด นี้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปองกันการเปนซํ้าพอ ๆ กัน คือ ประมาณรอยละ
30 ยังไมมหี ลักฐานทีย่ นื ยันวาสามารถปองกันการ
เกิด secondary progressive ได แตเปนยาที่มี
การใชมายาวนาน จัดวาเปนยาที่มีความปลอดภัย
สูง ผลขางเคียงที่อาจพบไดบอยเชน
1. อาการปวดเมือ่ ย ครัน่ เนือ้ ครัน่ ตัวคลาย
จะเปนหวัด ซึง่ มักจะเปนในชวงแรก ๆ ทีเ่ ริม่ ฉีดยา
สามารถปองกันโดยการรับประทานยา acetami-
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nophen กอนฉีดยา
2. รอยอักเสบในตําแหนงที่มีการฉีดยาใต
ผิวหนัง แกไขโดยการเปลี่ยนตําแหนงฉีดยา
3. ภาวะซึมเศรา แนะนําใหปรึกษาจิตแพทย
เพื่อประเมินภาวะซึมเศรากอนเริ่มยา และระหวาง
การใชยา
4. คลื่นไส อาเจียน เบื่ออาหาร
5. อาการนอนไมหลับ
6. ความผิดปกติของคาเอนไซมตับ และ
เม็ดเลือดขาว แนะนําการตรวจ liver function
test (LFT), complete blood count (CBC) และ
thyroid function test (TFT) เปนคาพืน้ ฐาน และ
มีการตรวจติดตาม LFT CBC ทุกเดือนใน 6 เดือน
แรก และทุก 6 เดือนหลังจากนั้น สําหรับ TFT
ตรวจปละครั้ง ถาพบ LFT ขึ้นสูง 3-20 เทาของคา
ปกติ ใหลดปริมาณยาลงเหลือสัปดาหละ 1-2 ครั้ง
แลวตรวจติดตามอีก 2 สัปดาห จนกวาคา LFT จะ
ลดลงตํ่ากวา 3 เทาของคาปกติ แลวจึงคอย ๆ เพิ่ม
ปริมาณยา แตถา หากคาการตรวจไมลดลงหรือหลัง
คอย ๆ เพิม่ ปริมาณยาระดับ LFT สูงขึน้ เกิน 3 เทา
ของคาปกติ ใหใชปริมาณยาทีต่ าํ่ ทีส่ ดุ ทีท่ าํ ใหระดับ
LFT ไมเกิน 3 เทาของคาปกติ หรือพิจารณาหยุด
ยาและเปลี่ยนเปนยาอื่น แตถาระดับ LFT เกิน 20
เทาของคาปกติ หรือมีภาวะ jaundice ใหหยุดยา
อยางถาวร และพิจารณาการใชยาชนิดอื่น สําหรับ
คาเม็ดเลือดขาวถานอยกวา 2900 / μl หรือจํานวน
lymphocyte < 500 / μl ใหลดปริมาณยาลง ตรวจ
ติดตาม และพิจารณาการปรับขนาดยาในลักษณะ
เชนเดียวกับ LFT

1.2 ยา Fingolimod (0.5 mg) เปนยา
ชนิดรับประทานชนิดแรกทีไ่ ดรบั การรับรองในการ
รักษาโรค MS ดวยขนาดยา 0.5 mg ตอวัน ยาตัว
นี้มีประสิทธิภาพในการลดการเปนซํ้าไดประมาณ
50% แตยังไมมีขอมูลสําหรับการปองกันการเกิด
secondary progressive ผลขางเคียงของยาที่
จะตองตรวจติดตามในทุกรายคือ
1. First dose effect จะมีเรือ่ ง bradycardia ได โดยการเตนจะตํ่าสุดในชั่วโมงที่ 4-5 หลัง
ใหยา บางรายอาจนานกวานี้ และจะตองสังเกต
สัญญาณชีพในโรงพยาบาลทุกรายทีม่ กี ารเริม่ ใชยา
นี้ รวมทั้งการทํา ECG กอนและหลังใหยา เพราะ
มีโอกาสเกิด heart block ได ถาผูปวยผานการ
ทดสอบ first dose effect ได ก็สามารถที่จะใช
ยาในครั้งตอ ๆ ไปที่บานได แตถามีเหตุอันใดที่
ทําใหผูปวยไมสามารถรับประทานยาตอเนื่องเกิน
2 สัปดาห มีความจําเปนจะตองทําการทดสอบ first
dose effect ใหมเสมอ
2. อาการออนเพลีย ไอ ปวดหลัง หรือถาย
เหลว อาจพบไดหลังใหยาไป 2-3 สัปดาห
3. Zoster infection แนะนําการตรวจหา
ระดับ VZV-IgG กอนเริ่มยาทุกราย ถาผูปวยยัง
ไมมีภูมิตานทาน ควรฉีด vaccine กอน และเมื่อ
ตรวจพบภูมิคุมกัน จึงเริ่มใหยา
4. Macula edema ควรปรึกษาจักษุแพทย
เพื่อประเมินกอนการเริ่มยา และหลังใหยาไปแลว
ประมาณ 3 เดือน หรือประมาณอยางนอยปละครัง้
ถาไมมีอาการ
5. Lymphopenia จะตรวจติดตามทุก
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เดือน ใน 3 เดือนแรก และ ทุก 3 เดือน จนครบ 1
ป หลังจากนัน้ ประมาณทุก 6 เดือน โดยถาปริมาณ
lymphocyte นอยกวา 200 μl ใหหยุดยา และ
ใหตรวจวัดระดับ lymphocyte ทุก 2 สัปดาห
จนกระทั่งระดับ lymphocyte มากกวา 600 μl
จึงพิจารณาเริ่มยาใหม โดยจะตองทํา first dose
observation ดวยเสมอ
6. Elevated LFT ระยะการตรวจติดตาม
เชนเดียวกับ CBC ถาระดับ enzyme นอยกวา
5 เทาของคาปกติ สามารถใหยาตอไปได แตถา
มากกวา 5 เทาของคาปกติใหหยุดยา
7. เนื่ อ งจากเป น ยาชนิ ด ใหม การตรวจ
ติดตามการใชยาเพื่อดูเรื่องผลขางเคียงระยะยาว
เชนการเกิดมะเร็ง หรือผลขางเคียงอื่น ๆ อาจยัง
ไมเห็นผลชัดเจน จําเปนที่จะตองใหคําปรึกษาผู
ปวยเกี่ยวกับผลขางเคียงที่อาจยังไมพบในระยะ
ยาวไวดวย
2. ยากดภูมิคุมกัน (immunosuppressive drugs)
ที่ไดรับการรับรองใหเปน second-line คือ
mitoxantrone แตมีขอจํากัดของการใชยาคือ มี
cardiovascular risk ที่สูง มี life-time limited
dosage และมี secondary malignancy ได ใน
การรักษาผูปวยในระยะที่ 2 และ 3 นั้นมีหลักการ
ในการเริม่ ยา หรือเลือกชนิดของยา รวมทัง้ การปรับ
เปลี่ยนชนิดของยามีปจจัยที่ควรพิจารณาดังนี4้
1. ความถี่และความรุนแรงในการเกิด
relapse ในแตละครั้ง รวมทั้งระดับการฟนตัว
ของระบบประสาท โดยเฉพาะอยางยิ่งถามีอาการ
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เปนซํ้ามากกวา 1 ครั้งตอป หรือการเปนแตละครั้ง
มีความรุนแรงหรือการฟนตัวกลับมาไมดี อาจจะ
พิจารณาการรักษาดวยยาตั้งแตแรก
2. โรคประจํ า ตั ว อื่ น ๆ ที่ พ บร ว มกั บ
ผูปวย
3. ประสิทธิภาพของยา ผลขางเคียงของ
ยา และราคายา
4. ความตองการของผูป ว ย เมือ่ มีการให
คําปรึกษาหลังใหขอ มูลทัง้ ดานตัวโรค ผลขางเคียง
ของยา ราคายา และความสามารถของผูปวยเองที่
จะใชยาไดอยางตอเนื่อง

หลักการใชยา Immunomodulator
1. Clinical isolated syndrome มีหลัก
ฐานวาการเริ่มยาตั้งแตในระยะนี้จะชวยยืดระยะ
เวลาการวินิจฉัยเปน MS และอาจชวยชะลอการ
เกิด secondary progressive แตอยางไรก็ดี มีผู
ปวยประมาณรอยละ 20 ที่จัดอยูใน benign MS
ซึ่งในกลุมนี้อาจไมไดประโยชนจากยาหรือไมคุม
คากับผลขางเคียงและราคายา และการเริ่มตนใช
ยาในกลุม Interferon-beta ก็มีโอกาสที่จะเกิด
neutralizing antibody ตอยา ทําใหประสิทธิภาพ
ของยาลดลง อาจมีการใชเกณฑพจิ ารณาทีพ่ อเปน
แนวทางในการตัดสินใจดังนี้
1. มีรอยโรคมากกวาเทากับ 1 ตําแหนง
โดยเฉพาะอยางยิง่ ถามีรอยโรคมากกวา 9 ตําแหนง
หรือมี Gadolinium enhancement มากกวาหรือ
เทากับ 1 ตําแหนง จะถือวาเปนกลุมเสี่ยงสูงที่จะ
เกิด relapse ได
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2. การฟ น ตั ว ของระบบประสาทไม
สมบูรณ มีภาวะทุพพลภาพเหลืออยูมาก
3. ความตองการของผูป ว ย เมือ่ มีการให
คําปรึกษาหลังใหขอ มูลทัง้ ดานตัวโรค ผลขางเคียง
ของยา ราคายา และความสามารถของผูปวยเองที่
จะใชยาไดอยางตอเนื่อง
2. RRMS ในระยะเริม่ ตน การพิจารณาการ
เริม่ ยาไมแตกตางจาก CIS ชนิดของยาทีเ่ ลือกใชใน
ประเทศไทยปจจุบันทั้ง 3 ชนิดสามารถเริ่มใชเปน
first-line ได ขึ้นกับ ผลขางเคียงของยา และราคา
ยาเปนหลัก
3. RRMS ที่ ไ ม ต อบสนองต อ การใช ย า
ในกลุม first-line ซึ่งมีปจจัยในการประกอบการ
พิจารณาดังนี้
1. ปจจัยจากตัวผูป ว ย ไดแก การทนตอ
ยาของผูปวย ผลขางเคียงของยา ความสมํ่าเสมอ
ในการใชยา หรืออุปสรรคในการใชยาของผูปวย
ทําใหไมสามารถไดรับขนาดยาตามที่แนะนํา
2. ปจจัยทางอาการทางคลินกิ ซึง่ สามารถ
พิจารณาไดจาก ARR ≥ 1 ครั้งตอปขณะที่ยังไดรับ
ยาอยูในขนาดยาและระยะเวลาที่เหมาะสม ( > 6
เดือน) การเพิม่ ขึน้ ของ EDSS 1 คะแนนใน 1 ป การ
มี cognitive dysfunction ที่เพิ่มมากขึ้น
3. ปจจัยจากการตรวจทาง MRI ไดแก
การตรวจพบจํานวนรอยโรคที่เพิ่มมากขึ้น (≥ 2
รอยโรคใน MRI T2 sequence) หรือมีรอยโรค
ใหมที่มี Gadolinium enchancement ถึงแมจะ
ไมมีอาการทางคลินิก การมีรอยโรค black hole
ใน MRI T1 sequence ซึ่งบงบอกการมี axonal

injury ที่มากขึ้น หรือการตรวจพบ cerebral atrophy มากขึ้น
ซึ่งถาพิจารณาตามปจจัยดังกลาวขางตน
แล ว สามารถปรั บ เปลี่ ย นยาโดยอาจใช ย าที่ มี
ประสิทธิภาพใกลเคียงกันเชน ปรับเปลีย่ นชนิดของ
ยา Interferon-beta ดวยกันเอง หรือปรับเปนยาที่
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เชนปรับจากยา interferonbeta เปน fingolimod หรือถาในกรณีที่ไดรับยา
fingolimod อยูแ ลวและยังมีอาการเปนซํา้ ทีร่ นุ แรง
อาจจะพิจารณาการใชยา mitoxantrone
การรักษาตามอาการเชน ภาวะกลามเนื้อ
เกร็ง ปญหาเรือ่ งการขับถายอุจจาระและปสสาวะที่
ผิดปกติ อาการปวด หรือภาวะซึมเศรา อาการตาง ๆ
เหลานี้มีความจําเปนที่จะตองรักษาควบคูกันไป
และอาจตองอาศัยความรวมมือจากสหวิชาชีพ เพือ่
ใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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สรุปแนวทางเวชปฏิบัติภาวะสมองเสื่อม
โดยสถาบันประสาทวิทยา
(ฉบับสมบูรณ พ.ศ.2557)
รศ.พญ.ปณิตา ลิมปะวัฒนะ

หนวยเวชศาสตรผูสูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

แนวทางเวชปฏิบัติภาวะสมองเสื่อมฉบับ
นี้ไดเพิ่มเติมเนื้อหาในสวนความรูทั่วไปเกี่ยวกับ
ภาวะสมองเกณฑการวินจิ ฉัยภาวะสมองเสือ่ ม และ
ชนิดของภาวะสมองเสื่อม ซึ่งครอบคลุมมากกวา
ฉบับกอนหนานี้ โดยมุงเนนการรักษาอาการทาง
สติปญญาบกพรอง (cognitive impairment)
การรักษาทัว่ ไป และการรักษาอาการทางพฤติกรรม
อารมณและความผิดปกติทางจิตที่พบไดบอยใน
ผูปวยที่มีภาวะสมองเสื่อม อยางไรก็ตามแนวทาง
เวชปฏิบัตินี้เปนเพียงขอเสนอแนะใหปฏิบัติ ไมใช
เปนขอบังคับใหปฏิบตั ิ แพทยและบุคลากรทางการ
แพทยที่ดูแลผูปวยกลุมนี้จึงจําเปนตองพิจารณา
บริบทอยางอื่นรวมดวย

ขอแนะนําทั่วไปสําหรับแนวทางเวช
ปฏิบัติ

ควรทํา ถา + หมายถึง ความมั่นใจของคํานํา
อยูในระดับปานกลาง จึง นาทํา ถา +/- หมาย
ถึง อาจทําหรือไมทํา ถา – คือ ไมนาทํา และ
ถา - - คือ ไมควรทํา
• ขอเสนอแนะไดแบงตามกรอบการจัดสถาน
บริการสาธารณสุข เปนระดับปฐมภูมิ (P) ทุตยิ
ภูมิ (S) และ ตติยภูมิ (T)
• ขอเสนอแนะไดระบุระดับความสําคัญของ
หลักฐาน โดยแบงเปน 4 ระดับตามเกณฑของ
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย ระดับที่ 1 มาจาก
หลักฐานที่นาเชื่อถือมากที่สุดคือการศึกษาที่
มีการทบทวนแบบมีระบบ หรือการศึกษาแบบ
สุมตัวอยางควบคุมที่มีคุณภาพดีเยี่ยมอยาง
นอย 1 การศึกษา ระดับความสําคัญของหลัก
ฐานลดหลั่นกันลงมาถึงระดับที่ 4 ที่นอยสุด
โดยหลักฐานมาจากผูเชี่ยวชาญแนะนํา

• แนวทางเวชปฏิบัตินี้ไดแนะนําใหปฏิบัติตาม
นํ้าหนักคําแนะนํา 5 ระดับ คือ ++ หมายถึง
ความมั่นใจของคําแนะนําอยูในระดับสูง จึง
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แนวทางการวินจิ ฉัยภาวะสมองเสือ่ ม • การตรวจคัดกรองภาวะสมองเสือ่ ม เครือ่ งมือ
ที่แนะนําใหใช ไดแก TMSE หรือ MMSE(รูปที่ 1)
• การซั ก ประวั ติ เบื้องตนใหตัดภาวะสับสน
ฉับพลัน (delirium) ภาวะซึมเศรา และภาวะ
สติปญญาบกพรองเล็กนอย (mild cognitive impairment; MCI) ออกไปกอน การ
ซั ก ประวั ติ ค วรซั ก จากคนใกล ชิ ด เพราะผู
ปวยเองมักไมตระหนักวาตนเองมีปญหาทาง
สมอง และซักประวัติที่ครอบคลุม 3 เรื่อง
 ญา (ไมใชเพียงปญหาความ
ไดแก เรือ่ งสติปญ
จํา แตครอบคลุมดานอื่นๆ เชน การใชภาษา
สมาธิ การรับรูส งิ่ รอบตัว การวางแผนงานหรือ
ทํางานเปนขัน้ ตอน) เรือ่ งปญหาทางพฤติกรรม
อารมณ และความผิดปกติทางจิต เพราะพบ
ร ว มกั บ ภาวะสมองเสื่ อ มได บ อ ย และเป น
ปญหาทีส่ าํ คัญทีร่ บกวนการใชชวี ติ ของผูป ว ย
และ/หรือผูดูแล และสุดทายคือการประเมิน
ความสามารถในเชิงปฏิบัติ (activities of
daily living)
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Thai 2002 (++) และ 7minutes test,
MOCA, RUDAS, IQCODE (+)
• การตรวจรางกาย ทีส่ าํ คัญคือ การตรวจระบบ
ประสาทเพื่ อ หาสาเหตุ ข องพยาธิ ส ภาพใน
สมอง โดยเฉพาะการตรวจหา focal neurological deficit ลักษณะการเดิน และลักษณะ
ที่เขาไดกับพารกินสัน
• การสงตรวจทางหองปฏิบตั กิ าร เพือ่ หาสาเหตุ
ของภาวะสมองเสื่อมที่สามารถรักษาได เพื่อ
ยืนยันการวินิจฉัย และเพื่อเปนผลตรวจพื้น
ฐานกอนการรักษา ชนิดของการตรวจทีค่ วรทํา
(++) ไดแก CBC, FPG, electrolyte, BUN/
Cr, liver function test, free T4, TSH,
serum VDRL หรือ RPR และ CT/MRI brain
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รูปที่ 1 แสดงแนวทางการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อม

หมายเหตุ: MCI; mild cognitive impairment, CVD; cerebrovascular disease, NPH; normal
pressure hydrocephalus

เกณฑ ก ารวิ นิ จ ฉั ย สมองเสื่ อ มและ ประสาทหรือโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเปนกลุม
ใหญที่สุดที่เปนสาเหตุหลักของภาวะสมองเสื่อม
ชนิดของภาวะสมองเสื่อม
ภาพรวมของแนวทางการวิ นิ จ ฉั ย ภาวะ
สมองเสื่อมที่มีสาเหตุมาจากความเสื่อมของระบบ

แสดงดังรูปที่ 2 เกณฑในการวินิจฉัยภาวะสมอง
เสื่อม และชนิดยอยแสดงดังรูปที่ 3-10
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รูปที่ 2 แสดงภาพรวมของการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมที่มีสาเหตุจากความเสื่อมของระบบประสาท
หรือโรคหลอดเลือดสมอง

หมายเหตุ: AD; alzheimer’s disease, CVD; cerebrovascular disease, FTD; frontotemporal
dementia; DLB; dementia of Lewy bodies, PD; Parkinson’s disease, VaD; vascular dementia,
PDD; Parkinson’s disease with dementia
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รูปที่ 3 แสดงเกณฑการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อม
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รูปที่ 4 แสดงเกณฑการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมอัลไซเมอร
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รูปที่ 5 แสดงเกณฑการวินจิ ฉัยภาวะสมองเสือ่ มอัลไซเมอรรว มกับชนิดทีเ่ กิดจากโรคหลอดเลือดสมอง
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รูปที่ 6 แสดงเกณฑการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมชนิดที่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง
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รูปที่ 7 แสดงเกณฑการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมจากโรคพารกินสัน
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รูปที่ 8 แสดงเกณฑการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมชนิด Lewi bodies
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รูปที่ 9 แสดงเกณฑการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมชนิด frontotemporal dementia

179

Vol.9 No.4, Vol.10 No.1

รูปที่ 10 แสดงเกณฑการวินจิ ฉัยภาวะสมองเสือ่ มชนิดภาวะโพรงสมทองคัง่ นํา้ ทีค่ วามดันในโพรงสมอง
ปกติ
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แนวทางการดูแลรักษาภาวะสมอง (+) ไดแก การรักษาที่เนน cognition (cognitive
training, memory training, skill training)
เสื่อม
สําหรับภาวะสมองเสือ่ มทีม่ สี าเหตุทสี่ ามารถ
รักษาได เชน เกิดจากภาวะไทรอยดทาํ งานผิดปกติ
ก็ใหการรักษาตามสาเหตุ ชนิดอื่นๆ ซึ่งเปนสวน
ใหญถึงรอยละ 90 เปนกลุมที่รักษาไมหายขาด
การรักษาในปจจุบันโดยเฉพาะชนิดอัลไซเมอร
และชนิดที่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมองมีจุดมุง
หมายในการชะลอการดําเนินโรค และใหผูปวย
และผูดูแลมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดเทาที่ทําได หลัก
การรักษาแบงออกไดเปน
1. การรั ก ษาอาการทางสติ ป ญ ญาที่
บกพรอง
2. การรักษาทั่วไป
3. การรักษาอาการทางพฤติกรรม อารมณ
และความผิดปกติทางจิต
• การรักษาอาการทางสติปญญาที่บกพรอง
๐ การรักษาโดยไมใชยา เปนการรักษาที่
สําคัญและจําเปนมากที่จะตองนํามาใชควบคูกับ
การใชยา กอนการรักษาดวยวิธนี ี้ ควรเตรียมผูป ว ย
ใหพรอม โดยการประเมินและแกไขปญหาเกี่ยว
ประสาทการรับรูกอน เชน การไดยิน ตอกระจก
รักษาโรคทางกายทีเ่ ปนอุปสรรคตอการรักษา และ
ปรับปรุงสิ่งแวดลอมใหเหมาะสม นอกจากนี้ควร
สือ่ สารกับผูด แู ลใหเขาใจและยอมรับขีดจํากัดของ
ผูปวย การรักษาวิธีนี้มีหลายรูปแบบ เมื่อนํามาใช
กับผูปวยควรพิจารณาเปนรายๆไป หากมีปญหา
ทางพฤติกรรมที่รุนแรงการรักษาวิธีนี้อาจทําใหผู
ปวยอาการรุนแรงขึ้น นํ้าหนักคําแนะนําเปนนาทํา

การรั ก ษาที่ เ น น เรื่ อ งอารมณ (reminiscence
therapy, supportive psychotherapy, validation therapy, sensory integration) การรักษา
ที่เนนการกระตุน การรักษาที่เนนพฤติกรรม และ
การรักษาที่เนนผูดูแล
๐ การรั ก ษาโดยการใช ย า แนวทางเวช
ปฏิบัตินี้แนะนําการรักษาโดยการใชยาในภาวะ
สมองเสื่ อ มชนิ ด อั ล ไซเมอร ยาที่ แ นะนํ า ได แ ก
ยากลุม cholinesterase inhibitors (ChEIs)
และ memantine (ตารางที่ 1) และผลของยา
ตอสมองเสื่อมชนิดตางๆทางคลินิก (ตารางที่ 2)
ยากลุมที่ตองระวังการใชรวมกับยากลุม ChEIs
ไดแก ยากลุม anticholinergic, cholinergic,
antiarrhythmic นอกจากนี้ยากลุม hepatic
enzyme inducer ตอ CYP2D6 และ CYP3A4
เชน carbamazepine, phenytoin และยากลุม
hepatic enzyme inhibitor ตอ CYP2D6 และ
CYP3A4 เชน fluoxetine, chlarithromycin,
ketoconazole, verapramil, diltiazem จะมีผล
ตอการออกฤทธิ์ของยา donepezil และ galantamine หลักการใชยา ควรพิจารณาใหยาเปน
รายๆไปเพราะยากลุมนี้เปนยานอกบัญชียาหลัก
และประสิทธิภาพโดยรวมคือชะลอการดําเนินโรค
ในผูปวยบางราย ผูปวยบางคนอาจไมไดผล หรือ
อาการแยลงเนื่องจากมีผลขางเคียงจากการใชยา
ในรายที่ใหยาในขนาดที่แนะนําและยาออกฤทธิ์
เต็มที่แลว โดยทั่วไปคือประมาณ 2-3 เดือน หาก
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ผูปวยไมไดผลดีเทาที่ควร สามารถเปลี่ยนเปนยา
ตัวอื่นในกลุมเดียวกัน โดยไมตองมี washout
period เพราะยากลุมนี้มีความแตกตางกันบางใน
การอออกฤทธิ์ ยากลุมนี้ในปจจุบันไมมีขอบงชี้ใน
ผูปวยที่มีภาวะสมองเสื่อมจากโรคทางระบบ เชน
HIV, multiple sclerosis และ chronic epilepsy

นอกจากนี้การรักษาปจจัยเสี่ยงของภาวะ
สมองเสื่อมที่สามารถปรับเปลี่ยนได ก็แนะนําให
รักษาควบคูก นั ไป ไดแก โรคหลอดเลือดสมอง โรค
เบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิต
สูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และภาวะหัวใจเตน
ผิดจังหวะแบบ atrial fibrillation (ระดับคําแนะนํา
++)

ตารางที่ 1 แสดงแนวทางใหยาในโรคอัลไซเมอร
นํ้า
หนักคํา
แนะนํา
+
+

ระดับ
รพ.

ยา

ขนาดเริ่มตน

ขนาดสูงสุด

ระยะเวลาที่
เพิ่มขนาดยา

ขอระวัง

T
T

Donepezil
Rivastigmine

5 mg od
1.5 mg bd

10 mg od
6 mg bd/

4-6 week
4 week

คลื่นไส อาเจียน
เบื่ออาหาร
ถายเหลว
ระคายเคืองผิวหนัง

4 week

คลื่นไส อาเจียน
เบื่ออาหาร นํ้าหนัก
ลด
สําหรับกลุมรุนแรง
ปานกลางถึงมาก
ลดขนาดยาถา GFR
< 30 มล/นาที

4.6 mg patch
+

T

Galantamine

+

T

Memantine

9.5 mg
patch
8 mg PR od 16 mg PR od

5 mg

10 mg bd/
20 mg od

หมายเหตุ: T; tertiary care hospital (รพ.ตติยภูมิ)

182

1 week

Vol.9 No.4, Vol.10 No.1

ตารางที่ 2 แสดงผลทางคลินิกของยาดาน cognitive function ตอภาวะสมองเสื่อมชนิดตางๆ
ชนิดของ Donepezil Rivastig- Galanภาวะสมอง
mine
tamine
เสื่อม
AD

ดี

ดี

ดี

VaD

ดี

พอใช

ดี

AD with ไมมีขอมูล
CVD
PDD, DLB ไมไดผล

ขอมูลไม
ชัดเจน
ดี

Memantine

Ginkgo
biloba

Nicergoline

ดี
ไมไดผล
(กลุมปาน
กลางถึง
รุนแรง)
ดี
ไมมีขอมูล

ขอมูลไม
ชัดเจน

Citicholine/
Cerebrolysin/Piracetam
ขอมูลไมชัดเจน

ขอมูลไม ขอมูลไมชัดเจน
ชัดเจน
ดี
ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล ขอมูลไม ขอมูลไมชัดเจน
ชัดเจน
ไมไดผล
พอใช ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล ขอมูลไมชัดเจน

หมายเหตุ: AD; alzheimer’s disease, CVD; cerebrovascular disease; DLB; dementia of Lewy
bodies, VaD; vascular dementia, PDD; Parkinson’s disease with dementia
• การรักษาทั่วไป ประกอบดวย
๐ กิ จ วั ต รประจํ า วั น ควรส ง เสริ ม ให ผู
ปวยทํากิจวัตรประจําวันเทาที่ทําได และใหความ
ช ว ยเหลื อ ในกิ จ กรรมที่ ซั บ ซ อ น ตลอดจนการ
ดูแลสุขภาพองครวมเหมือนเชนผูปวยทั่วไป การ
ประเมิ น ผู ป ว ยแนะนํ า (++) ให ป ระเมิ น ความ
สามารถเชิงปฏิบัติพื้นฐาน (basic activities of
daily living (ADL)) และตอเนื่อง (instrumental ADL) และมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงเปน
ระยะๆ
๐ สิ่งแวดลอม วัตถุประสงคโดยรวมคือ
ควบคุมตัวกระตุนรอบตัวผูปวยใหเหมาะสม สง

เสริมใหการทํากิจวัตรประจําวันเปนไปตามเปา
หมาย เพิ่มความมั่นใจแกผูปวย สนับสนุนการมี
สวนรวมในการทํากิจกรรมทั้งสวนตัวและรวมกับ
คนอื่น จัดสิ่งแวดลอมใหปลอดภัย เชน การจัดสิ่ง
แวดลอมใหลดสิ่งกระตุนที่ทําใหอาการแยลง เชน
เสียงรบกวน ติดสัญลักษณ หรือ ตัวหนังสือบอกตํา
แหนงหองนํา้ เลือกใชนาิกาตัวเลขขนาดใหญ จัด
สิง่ แวดลอมใหมแี สงสวางเพียงพอ เตียงนอน เกาอี้
โถสวมมีความสูงพอเหมาะ พยายามใหพกั อาศัยที่
ชั้นลางของบาน พื้นหองสมํ่าเสมอ ไมลื่น และหอง
นอนมีขนาดพอเหมาะ ไมใหญเกินไป เปนตน
๐ ผูด แู ล เปนสวนทีส่ าํ คัญมากในการดูแล
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ผูปวยที่มีภาวะสมองเสื่อม หากผูดูแลไมยืดหยุน
ปรับตัวกับสภาพผูปวยไมไดจะเกิดปญหาตามมา
ไดมาก ดังนัน้ บุคลากรทางการแพทยควรใหความ
รูแกผูดูแลเกี่ยวกับการดูแลผูปวย และการดูแล
ตนเองดวย
๐ การฟน ฟูผปู ว ยสมองเสือ่ มดานกายภาพ
การประเมินที่นํ้าหนักคําแนะนํา ++ ไดแก การ
ประเมินความชอบและความพึงพอใจเฉพาะบุคคล
การประเมินความสามารถในการทํากิจวัตรประจํา
วัน การใหคําแนะนํากับผูดูแลในการใหการฟนฟู
กับผูปวย การฝกปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน การ
กระตุนใหมีกิจกรรมการเคลื่อนไหว และการปรับ
เปลี่ยนสิ่งแวดลอม
๐ การดูแลผูป ว ยสมองเสือ่ มระยะสุดทาย
แนวทางปฏิบตั ติ ามนํา้ หนักคําแนะนํา + ไดแก การ
ประชุมชี้แจงทําความเขาใจถึงแนวทางการรักษา
และเปาหมายของการรักษาผูป ว ยระยะทาย ใหการ
ดูแลรักษาผูปวยแบบประคับประคอง ควรมีการ
ประเมินอาการทีพ่ บไดบอ ยในผูป ว ยระยะทาย เชน
อาการปวด อาการหายใจลําบาก ควรมีการสื่อสาร
และใหความรู คําแนะนํา ตอบคําถามแกญาติเปน
ระยะๆ สมํ่าเสมอ เมื่อผูปวยมีภาวะสับสน ควร
ใหยาระงับอาการสับสนและพฤติกรรมที่อาจเปน
อันตรายแกผูปวย เมื่อผูปวยปฏิเสธอาหาร ควร
คนหาสาเหตุที่แกไขไดกอน หากไมพบและหรือมี
อาการกลืนลําบาก ควรอธิบายแนวทางการรักษา
แกครอบครัวและญาติ ควรเปดโอกาสใหญาติ ทํา
กิจกรรมทางศาสนาทีน่ บั ถือตามความตองการของ
ผูปวยและญาติ ใหการดูแลดานจิตใจแกสมาชิก
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ในครอบครัวและญาติเปนระยะๆ และควรมีการ
ประเมินผูด แู ลผูป ว ยหลังจากทีผ่ ปู ว ยเสียชีวติ แลว
เกี่ยวกับภาวะซึมเศรา และการปรับตัวตอการสูญ
เสียของผูดูแล
๐ ปญหากฎหมายที่เกี่ยวของกับผูปวย
สมองเสื่อม การปฏิบัติของแพทยในแงกฎหมาย
ใหนํ้าหนักคําแนะนํา ++ ไดแก แจงผูปวย ผูรับ
ผิดชอบ และผูดูแลถึงคําวินิจฉัย การพัฒนาการ
ของโรค โดยบันทึกไวเปนลายลักษณอกั ษรในเวช
ระเบียน แจงผูป ว ยและญาติในขอควรระวังในการ
ขับรถของผูป ว ย แจงผูป ว ย ญาติผรู บั ผิดชอบ และ
ผูมีสวนไดสวนเสียทางกฎหมายเกี่ยวกับปญหา
ทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อสมองเสื่อมมากขึ้น
เชน คดีแพงและอาญา การการเขียนใบรับรอง
แพทยสาํ หรับผูป ว ยสมองเสือ่ ม แพทยควรระบุคาํ
วินิจฉัย ระยะของโรค ความทุพลภาพหรือความ
บกพรองของสติปญญาอะไรบาง ไมควรลงความ
เห็นในใบรับรองแพทยวา ผูป ว ยเปน บุคคลไรความ
สามารถ เพราะศาลเทานั้นที่มีอํานาจพิพากษาใน
ส ว นนี้ เป น พยานศาลตามหมายเรี ย กเพื่ อ เป น
พยานในฐานะแพทยผูรักษา และผูทรงคุณวุฒิ
ดานการแพทย บันทึกเวชระเบียน ควรประกอบ
ดวย การวินจิ ฉัย ระยะความรุนแรงของโรค ความ
ทุพลภาพและความบกพรองของความสามารถเชิง
ปฏิบัติ ปญหาพฤติกรรม อารมณ และความผิด
ปกติทางจิต การรักษา และการติดตามการรักษา
ควรตรวจ MMSE/ TMSE เปนระยะดวย (ทุก
6-12 เดือน) และแนะนําใหผูปวย ญาติผูรับผิด
ชอบ และผูมีสวนไดเสียทางกฎหมาย โดยแพทย
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ตองไมมีสวนไดเสีย
• การรักษาอาการทางพฤติกรรม อารมณและ
ความผิดปกติทางจิต มีหลักการคือ ABCs
โดย A (antecedent) คือการหาสาเหตุวา
อะไรเปนตนเหตุของพฤติกรรมที่ผิดปกติ, B
(behavior) คือพฤติกรรมที่ผิดปกติเปนรูป
แบบใด และ C (consequence) คือผลของ
พฤติกรรมที่ผิดปกติ กอใหเกิดความรุนแรง
ตอผูปวย ญาติ หรือผูดูแลอยางไร การรักษา
ภาพรวมประกอบดวย
๐ การรักษาโดยการไมใชยา เชน การปรับ
พฤติกรรม การปรับสิ่งแวดลอม การดูแลและ
ใหความรูแกผูดูแล การทําจิตบําบัดแบบประคับ

ประคอง และการฝกทักษาะทางสังคม
๐ การรักษาโดยการใชยา แสดงในตาราง
ที่ 3 (เฉพาะยาที่นํ้าหนักคําแนะนํา ++, +) โดย
สรุ ป ยารั ก ษาโรคจิ ต ในผู ป ว ยสมองเสื่ อ มชนิ ด
AD และ VaD ไดแก haloperidol, quetiapine,
olanzapine, risperidone และ aripiprazole
(นํ้าหนักคําแนะนํา +) ชนิด DLB, PDD และ FTD
คือ quetiapine (นํ้าหนักคํานํานํา +) กลุมยาที่ไม
แนะนําใหในผูปวยสมองเสื่อม ไดแก tricyclic
antidepressants (- -), typical antipsychotics
(- -), anticholinergics (- -) และ กลุมอื่นๆ คือ
diphenhydramine, dimenhydrinate (-)

ตารางที่ 3 แสดงยาที่ใชรักษาอาการทางพฤติกรรม อารมณและความผิดปกติทางจิต
กลุมยา

Antidepressants

นํ้า
หนักคํา
แนะนํา
++

ยา

Sertaline

ขนาด
เริ่มตน
(มก.)
50

ขนาด
ตอวัน
(มก.)
50-200

++

Escitalopram

10

10-20

+

Fluoxetine

10

20-40

+

Mirtazapine

7.5

15-30

ผลขางเคียง

คําแนะนํา
พิเศษ

คลื่นไส อาเจียน
ปญหาทางเพศ
(หลั่งชา)
คลื่นไส อาเจียน
ปญหาทางเพศ
(หลั่งชา) ระวังปฎิ
กริยาระหวางยา

ไมควรใหกอน
นอน อาจทําให
ผูปวยตื่นตัวได

งวงซึม นํ้าหนักขึ้น

ใชเปนยานอน
หลับได
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กลุมยา

Antipsychotics

Hypnotics

Mood stabilizers

นํ้า
หนักคํา
แนะนํา

ยา

ขนาด
เริ่มตน
(มก.)

+

Haloperidol 0.25-0.5 0.5-2.0

+

Olanzapine

2.5

5

+

Quetiapine

12.5

25-100

+

Risperidone

0.25

0.5-2.0

+

Aripiprazole

1.25

1.25-5

+

Trazodone

25

+

Mirtazapine

7.5

+

Sodium
valproate

200
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ทัศนีย ตันติฤทธิศักดิ์. แนวทางเวชปฏิบัติภาวะ
สมองเสื่อม. สถาบันประสาทวิทยา (ฉบับ
สมบูรณ 2557). พิมพครั้งที่ 1. บริษัทธนา
เพลสจํากัด; กรุงเทพฯ, 2557.
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ขนาด
ตอวัน
(มก.)

ผลขางเคียง

EPS, fall,
sedation
EPS
Sedation,
dizziness,
orthostatic
hypotension

คําแนะนํา
พิเศษ
หามใหใน
DLB,PDD,FTD
ถาจําเปนใช
ขนาดตํ่าสุด สั้น
ที่สุด
นํ้าหนักเพิ่ม

EPS, sedation

Priaprism, ortho50-100 static hypotension
Sedation, หกลม ไมควรใชเกิน 2
7.5-15
อาจสับสนกาวราว
สัปดาห
CBC, liver enIncoordination,
zyme (basetremor, dizzi400line) glucose
ness, CYP450
intolerance,
1000
enzyme inhibiweight gain,
tor/interaction
lipid

