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Update Treatment in Acute Ischemic Stroke
นพ.นรงฤทธิ์ เกษมทรัพย์1,2
1

สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2

ปั จ จุ บั น การรั ก ษาโรคหลอดเลื อ ดสมอง
มีความก้าวหน้าไปมาก โดยเฉพาะให้ยาละลาย
ลิ่ ม เลื อ ดทางหลอดเลื อ ดแดง (intra-arterial
thrombolysis) และการใช้อุปกรณ์ลากลิ่มเลือด
(mechanical thrombectomy) ในปีพ.ศ.2558
มีการศึกษาที่เป็น prospective, randomized,
open-label, blinded-end point (PROBE)
design trial ตี พิ ม พ์ ห ลายการศึ ก ษาที่ สำ � คั ญ
ได้แก่ MR CLEAN, ESCAPE, SWIFT PRIME,
EXTEND-IA และ REVASCAT จึงทำ�ให้มีหลัก
ฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการรักษาด้วย endovascular treatment ใน acute ischemic stroke
(AIS) ทำ�ให้มีการปรับปรุงแนวทางการรักษาโดย
American Heart Association/American
Stroke Association ในปีนี้ บทความนี้จะกล่าว
ถึงผลการศึกษาที่สำ�คัญดังกล่าว
การศึกษา Multicenter Randomized
Clinical Trial of Endovascular Treatment of
Acute Ischemic Stroke in Netherlands (MR
CLEAN)1 เป็นการศึกษาในผู้ป่วย AIS จำ�นวน

500 คน ที่มีการอุดตันของเส้นเลือดแดงในสมอง
ส่ ว นต้ น ได้ แ ก่ distal intracranial carotid
artery, middle cerebral artery (MCA) ส่วน M1
หรือ M2 และ anterior cerebral artery (ACA)
ส่วน A1 หรือ A2 จากการตรวจ computerized
tomography angiography (CTA) หรื อ
magnetic resonance angiography (MRA)
หรือ digital-subtraction angiography (DSA)
โดยให้การรักษาด้วย intravenous r-tPA ร่วมกับ
การรั ก ษามาตรฐานหรื อ การรั ก ษาด้ ว ย intraarterial treatment ได้แก่ การให้ fibrinolytic
หรือ mechanical thrombectomy หรือทั้งสอง
อย่างภายในเวลา 6 ชั่วโมง ผลการศึกษาพบว่า
ระยะเวลา onset to groin puncture เฉลี่ย 260
นาที ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วย stent retriever
ร้ อ ยละ 81.5 และผลการเปิ ด หลอดเลื อ ด
(recanalization) ร้อยละ 59 กลุ่มที่ได้รับการ
รักษาด้วย intra-arterial treatment มีผลการ
รักษาที่ดี (modified Rankin score, mRS 0-2)
มากกว่าคือร้อยละ 32.6 เทียบกับกลุ่มที่ได้รับการ
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รักษามาตรฐานคือร้อยละ 19.1 โดยมี adjusted
OR 1.67 (95%CI 5.9-21.2) และพบว่าอัตราการ
เสียชีวิตและการเกิดเลือดออกในสมอง (symptomatic intracranial hemorrhage, sICH) ไม่
แตกต่างกันทั้งสองกลุ่ม
การศึกษา The Endovascular Treatment
for Small Core and Anterior Circulation
Proximal Occlusion with Emphasis on
Minimizing CT to Recanalization Times
(ESCAPE)2 ทำ�การศึกษาในผู้ป่วย AIS 316 คน
ที่มีการอุดตันของเส้นเลือดแดงในสมองส่วนต้น
(ICA, M1 หรือ อย่างน้อย 2 แขนงของ M2) ร่วม
กับมี moderate to good collateral circulation
โดยการตรวจ CTA และผลตรวจ CT brain พบ
ว่ามีเนือ้ สมองตายน้อยโดยดูจาก Alberta Stroke
Program Early CT Score (ASPECTS) 6-10
หรือดูจาก CT perfusion ผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มจะ
ได้รับการรักษาด้วย intravenous r-tPA ร่วม
กั บ การรั ก ษาตามมาตรฐานหรื อ การรั ก ษาด้ ว ย
endovascular treatment ผลการศึกษาพบว่า
มีการใช้ retrieval stent ร้อยละ 86  ผลการเปิด
หลอดเลือดร้อยละ 72.4  กลุ่ม endovascular มี
ผลการรรักษาที่ดี (mRS 0-2) ร้อยละ 53 เปรียบ
เทียบกับการรักษาตามมาตรฐานร้อยละ 29.3 โดย
มี adjusted OR 3.1 (95%CI 2.0-4.7) มีอัตราการ
เสียชีวิตที่ 90 วัน น้อยกว่าคือร้อยละ 10.4 เปรียบ
เทียบกับการรักษาตามมาตรฐานร้อยละ 19 โดยมี
adjusted rate ratio 0.5 (95% CI, 0.3–0.8) แต่
อัตราการเกิด sICH ร้อยละ 3.6 ซึ่งไม่แตกต่างกัน
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ทั้งสองกลุ่ม
การศึกษา Solitaire FR with the Intention
for Thrombectomy as Primary Endovascular
Treatment of Acute Ischemic Stroke
(SWIFT PRIME)3 ทำ�การศึกษาในผู้ป่วย AIS
จำ�นวน 196 คน ทีม่ กี ารอุดตันของเส้นเลือดแดงใน
สมองส่วนต้น (ICA, M1 หรือ carotid terminus
occlusion) และมีการประเมิน target mismatch
profile ได้แก่ ischemic core lesion measured
≤50 mL, the volume of tissue with a time
to maximum delay of >10 seconds was
≤100 mL, and the mismatch volume was
at least 15 mL and the mismatch ratio was
>1.8 โดยใช้ perfusion imaging ในสถานที่ที่
ไม่สามารถทำ�ได้จะใช้ ASPECT score มากกว่า
6 คะแนนขึ้นไป ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่
ทำ�  endovascular intervention ร่วมกับการให้
intravenous r-tPA และกลุม่ ทีไ่ ด้รบั intravenous
r-tPA เพียงอย่างเดียว ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
endovascular มีผลการเปิดหลอดเลือดร้อยละ
88 และมีผลการรักษาที่ดี (mRS 0-2) มากกว่า คือ
ร้อยละ 60 เปรียบเทียบกับร้อยละ 35 โดยมี risk
ratio 1.7 (95%CI 1.23-2.33) โดยที่อัตราการเสีย
ชีวิตหรือการเกิด sICH ไม่แตกต่างกัน ซึ่งการ
ศึกษานี้เป็นการวิเคราะห์ของ interim analysis
ครัง้ แรก หลังจากมีผลการศึกษาของ MR CLEAN
และ ESCAPE ออกมา พบว่ามีประโยชน์ชดั เจนใน
กลุม่ endovascular treatment จึงทำ�การยุตกิ าร
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ศึกษาก่อนกำ�หนด
การศึกษา The Extending the Time for
Thrombolysis in Emergency Neurological
Deficits-Intra- Arterial (EXTEND-IA) 4 ทำ�การ
ศึกษาในผู้ป่วย AIS จำ�นวน 70 คน ที่มีการอุดตัน
ของเส้นเลือดแดงในสมองส่วนต้น (ICA, M1 หรือ
M2) และทำ�การตรวจ CT หรือ MRI perfusion
imaging มีเกณฑ์ดงั ต่อไปนี  ้ mismatch ratio of
>1.2,  absolute mismatch volume of >10 mL
และ infarct core lesion volume of <70 mL ผล
การศึกษาพบว่ากลุม่ endovascular มีผลการเปิด
หลอดเลือดร้อยละ 86% พบว่ามี early neurological
improvement (NIHSS ลดลงมากกว่ า หรื อ
เท่ากับ 8 คะแนน หรือมี NIHSS 0 หรือ 1 คะแนน
ที่เวลา 3 วัน) ดีกว่าคือร้อยละ 80% เปรียบเทียบ
กับ 37% (P=0.002)  และมีผลการรักษาทีด่ ี (mRS
0-2) ร้อยละ 71 เปรียบเทียบกับร้อยละ 4 (P=0.01)
ซึ่งการศึกษานี้ก็ได้ทำ�  interim analysis เช่นกัน
หลังจากที่มีรายผลการศึกษาของ MR CLEAN
พบว่ามีประโยชน์ชัดเจนในกลุ่ม endovascular
treatment จึงทำ�การยุติการศึกษาก่อนกำ�หนด
การศึกษา Randomized Trial of Revascularization With Solitaire FR Device
Versus Best Medical Therapy (REVASCAT)
5
ทำ�การศึกษาผู้ป่วย AIS จำ�นวน 206 คน ที่มีการ
อุดตันของเส้นเลือดแดงในสมองส่วนต้น (ICA, M1)
ด้วยการตรวจ CTA หรือ MRA หรือ DSA โดย
ใช้ เ กณฑ์ ก ารคั ด ออกที่ สำ � คั ญ คื อ ASPECTS
น้อยกว่า 7 คะแนนโดยการตรวจ non-enhanced

CT หรือ น้อยกว่า 6  คะแนนโดยการตรวจ DWI-MRI   
การศึกษาพบว่ากลุม่ endovascular treatment มี
ผลการเปิดหลอดเลือดร้อยละ 66  มผี ลการรักษาที่
ดี (mRS 0-2) ร้อยละ 43.7 เปรียบเทียบกับ ร้อยละ
28.2  มี adjusted OR  2.1 (95% CI, 1.1–4.0) และ
อัตราเสียชีวิตและการเกิด sICH ไม่แตกต่างกัน
แต่เนื่องจากผลการศึกษาอื่นๆ พบว่ามีประโยชน์
ชัดเจนในกลุ่ม endovascular treatment จึงได้
ยุติการศึกษาก่อนกำ�หนด
จากการศึ ก ษาทั้ ง 5 ที่ ก ล่ า วมาพบว่ า
endovascular treatment มีประโยชน์ชัดเจน
ในผู้ป่วย AIS ที่มีการอุดตันของเส้นเลือดแดงใน
สมองส่วนต้น เมื่อเทียบกับการรักษามาตรฐาน
เพียงอย่างเดียว ตารางที่ 1 ซึ่งก่อนนี้มีการศึกษาที่
สำ�คัญได้แก่ SYNTHESIS Expansion, IMS-III
และ MR RESCUE เนื่องจากใช้ stent retrival
รุน่ เก่าและผลการเปิดหลอดเลือดตํา่ กว่าเพียงร้อย
ละ 25 ถึง 41 การศึกษาใหม่นมี้ อี ตั ราการเปิดหลอด
เลือดเป็นผลสำ�เร็จสูงกว่าและระยะที่ reperfusion
สั้นกว่า จึงทำ�ให้มีผลการรักษาที่ดีกว่า
American Heart Association/American
Stroke Association6  ได้ออกแนวทางการรักษา
ด้วย endovascular intervention เพิ่มเติมใน
ปี พ.ศ. 2558 ผู้ป่วยที่ควรได้รับการรักษาควรมี
ลักษณะดังต่อไปนี้
1) ควรได้รับการรักษาด้วย intravenous
r-tPA ก่อนทุกรายถ้าไม่มีข้อห้าม
2) ผู้ป่วยควรมี mRS 0-1 ก่อนมีอาการ
ผิดปกติ
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3) ตรวจพบการอุ ด ตั น ของ ICA หรื อ
MCA (M1) อายุมากกว่า 18 ปี  
4) NIHSS score ≥ 6 คะแนน  
5) ASPECTS ≥ 6
6) สามารถเริม่ การรักษาด้วย endovascular
treatment (groin puncture) ภายในเวลา 6
ชั่วโมงหลังเริ่มเกิดอาการ
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลสำ � คั ญ ต่ อ การรั ก ษาด้ ว ย
endovascular treatment ทีส่ �ำ คัญคือ ระยะเวลา

ตั้งแต่เริ่มเกิดอาการจนถึงเวลาที่ให้การรักษาด้วย
การเปิดเส้นเลือด (reperfusion) มีการศึกษาโดย
Fransen PSS และคณะ7 พบว่าร้อยละของผู้ป่วย
ที่มีผลการรักษาที่ดี (mRS 0-2) สูงสุดที่ 3 ชั่วโมง
แรก คือ ร้อยละ 25.9   ที่ 4 ชั่วโมงลดลงเหลือ
ร้อยละ 18.8 และที่ 6 ชั่วโมงลดลงเหลือเพียง
ร้อยละ 6.7 ดังแสดงในรูปที่ 1  จะเห็นได้วา่ absolute
risk จะลดลงร้อยละ 6 ต่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านไป

ตารางที่ 1 ผลการศึกษา endovascular treatment study
Study

MR CLEAN
ESCAPE
SWIFT PRIME

Treatment group NIHSS Onset to Time Recana- mRS 0-2 at 90 d
Active vs Control mean IV r-tPA Onset lization
Active vs
(min), to Groin TICI
Control
median
(min)
2b/3
mean
IV+IA+EVL vs IV 17 / 18
85/87
260
58.7% 32.6% vs 19.1%
IV+EVL vs IV
16 / 17 110/125
72.4% 53% vs 29.3%
IV+EVL vs IV
17 / 17 110.5/117
88%
60% vs 35%

EXTEND-IA
IV+EVL vs IV
17 / 13 127/145
224
86%
71% vs 40%
REVASCAT
IV+EVL vs IV
17 / 17 118/105
269
66%
44% vs 28%
Abbreviations : EVL;endovascular treatment, IV; intravenous r-tPA, NIHSS; National Institutes of Health
Stroke Scale, TICI; Thrombolysis in Cerebral Infarction (TICI) perfusion scale grade.
ดัดแปลงจาก Powers W, Derdeyn C, Biller J, Coffey C, Hoh B, Jauch E, et al. 2015
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รูปที่ 1 Effect of time on achieving mRS score of 0-2

จาก Fransen P, et al. Time to Reperfusion and Treatment Effect for Acute Ischemic Stroke: A Randomized
Clinical Trial. Jama Neurology. 2015;1–7

สรุป

มาตรฐานการรักษาผูป้ ว่ ย acute ischemic
stroke ที่ มี ก ารอุ ด ตั น ของหลอดเลื อ ดสมอง
ส่วนต้น ได้แก่ intracranial internal carotid
และ middle cerebral artery (M1) คือ การให้
intravenous r-tPA ร่วมกับการทำ� endovascular
treatment โดยใช้ stent retrieval ภายในระยะ
เวลา 6 ชั่วโมง ช่วยลดความพิการจากโรคหลอด
เลือดสมองได้ดีกว่าการรักษาด้วย intravenous
r-tPA เพียงอย่างเดียว
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Current Situation of Epilepsy in Thailand
รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า1,3, สินีนาฏ พรานบุญ2,3
1

สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยคลื่นไฟฟ้าสมอง งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์
3
กลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2

บทนำ�

โรคลมชั ก เป็ น โรคระบบประสาทที่ พ บ
ได้บ่อยและเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำ�คัญ
มากอย่างหนึ่งของประเทศไทย เป็นโรคที่มีการ
พยากรณ์ดโี รคหนึง่ โดย 2 ใน 3 ของผูป้ ว่ ยสามารถ
รักษาให้หายขาดได้1   แต่หาก ไม่ได้รับการรักษา
อย่างถูกต้อง เหมาะสม จะส่งผลให้เกิดความ
พิการทางสมองและบางรายถึงเสียชีวติ ได้  รวมทัง้
ผลกระทบต่ อ ผู้ ป่ ว ยและครอบครั ว ในหลายๆ
ด้าน  บทความนี้ จะนำ�เสนอเกี่ยวกับระบาดวิทยา
โรคลมชักในประเทศไทย และความพร้อมการให้
บริการโรคลมชักในประเทศไทย
  

ระบาดวิทยาโรคลมชัก

ปัจจุบัน พบว่ามีผู้ป่วยโรคลมชักทั่วโลก
ประมาณ 50 ล้านคน โดยร้อยละ 85 เป็นผู้ป่วยที่
อาศัยอยู่ในประเทศกำ�ลังพัฒนา2 ในประเทศไทย
ยังไม่มีการสำ�รวจอุบัติการณ์โรคลมชักอย่างเป็น
ระบบ ที่ผ่านมาในปี พ.ศ. 2543 ได้มีการศึกษา
เกี่ยวกับความชุกของโรคลมชักของประชากรใน

ประเทศไทยทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา จำ�นวน 2,069 คน
พบว่ า ความชุ ก ของผู้ ที่ ยั ง คงมี อ าการชั ก อยู่
ระหว่าง 5.9-7.2 ต่อประชากร 1,000 คน ถึงแม้ว่า
การสำ�รวจนี้ ไม่ระบุชัดเจนว่าอาการชักนั้นจะเป็น
โรคลมชักหรือไม่   แต่สามารถประมาณการจาก
จำ�นวนประชากร 63 ล้านคน ในปีที่ส�ำ รวจนั้น คาด
ว่าจะมีผู้ที่อาจเกิดอาการชักได้ถึง 1.8 ล้านคน3,4
และสมาคมโรคลมชักแห่งประเทศไทยได้สำ�รวจ
การบริการผูป้ ว่ ยโรคลมชักทัง้ เด็กและผูใ้ หญ่ ในปี
พ.ศ.2543 พบว่ามีความชุกของผู้ป่วยที่เข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลของรัฐ ร้อยละ 0.31 -0.385,6     
นอกจากนี้ สมศักดิ์ เทียมเก่าและคณะ7 ศึกษา
ความชุกผู้ป่วยในโรคลมชัก ที่เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล (ประชากรผู้ใหญ่ไทยอายุ 18 ปีขึ้น
ไป) เก็บรวบรวมข้อมูลการเจ็บป่วยของผูป้ ว่ ย แบ่ง
กลุม่ โรคตามระบบ ICD 10 (G40) โดยใช้ฐานข้อมูล
ที่โรงพยาบาลส่งเบิกจ่ายจากสามระบบประกัน
สุขภาพ คือ ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบบ
ประกันสังคม และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2554 พบ
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ว่า ผูป้ ว่ ยโรคลมชักเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
จำ�นวน 139,867 ราย ชาย 92,972 ราย (ร้อยละ
66.5) หญิง 46,895 ราย (ร้อยละ 33.5) มีชีวิต
อยู่จำ�นวน 139,211ราย (ร้อยละ 99.5) เสียชีวิต
656 ราย (ร้อยละ 0.5) และสมศักดิ์ เทียมเก่า
และคณะ8 ศึกษาความชุกผู้ป่วยภาวะชักต่อเนื่อง
(status epilepticus; SE) ในผูป้ ว่ ยผูใ้ หญ่ ปี 2553
พบว่า มีผปู้ ว่ ย SE ทีเ่ ข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
จำ�นวน 2,190 ราย (5.10/100,000 population)
อายุเฉลี่ย 50.5 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 1,413
ราย (ร้อยละ64.5) อัตราการเสียชีวติ ร้อยละ 11.96
(0.6/100,000 population) และศึกษาความชุก
ผู้ป่วยใน SE (ระยะเวลา 9 ปี) ตั้งแต่ พ.ศ. 25472555   พบว่า มีผู้ป่วย SE ที่เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลจำ�นวน 12,367 ราย อายุเฉลี่ย 48.14
ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 8,119 ราย (ร้อยละ 65.7)
อัตราการเสียชีวิต ร้อยละ 8.4 9

ความพร้อมการให้บริการโรคลมชัก
ในประเทศไทย

1. ด้านบุคลากรทางการแพทย์
เนื่องจากผู้ป่วยโรคลมชักมารับการรักษา
ในทุกระดับของสถานบริการพยาบาล ซึ่งในแต่ละ
ระดับของสถานบริการพยาบาลก็มีข้อจำ�กัดหลาย
ด้าน  ปัญหาการขาดแคลนแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางนั้ น เป็ น ปั ญ หาที่ สำ � คั ญ ในการให้ บ ริ ก ารแก่
ผูป้ ว่ ยโรคลมชักในหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในประเทศกำ�ลังพัฒนา จากการศึกษาการให้
บริการผูป้ ว่ ยโรคลมชักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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พบว่า ประเทศไทย อัตราส่วนประสาทแพทย์ 1 คน
ต่อจำ�นวนประชากร 420,000 คน10 และถ้าพิจารณา
เฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีประสาท
แพทย์ 22 คน ต้องดูแลประชาชน 22 ล้านคน โดย
เฉลี่ยประสาทแพทย์ 1 คนต่อประชากร 1 ล้านคน
จะเห็นได้วา่ ประสาทแพทย์ในประเทศไทยมีภาระ
งานมาก ทำ�ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยไม่ทั่วถึง และ
จากผลการสำ�รวจโรงพยาบาลในเขต สปสช.เขต 7
พบว่ า ขาดแคลนบุ ค ลากรทางการแพทย์ ไม่ มี
แพทย์เชี่ยวชาญโรคลมชัก  แพทย์ที่ให้การดูแล
ผู้ ป่ ว ยโรคลมชั ก ในระดั บ โรงพยาบาลศู น ย์
มีประสาทแพทย์ เพียงร้อยละ 5.0 มีอายุรแพทย์
และกุมารแพทย์ ร้อยละ 38.8 และ 31.3 ตามลำ�ดับ
ส่วนในระดับโรงพยาบาลจังหวัดและโรงพยาบาล
ชุมชน แพทย์ที่มีบทบาทในการให้การดูแลผู้ป่วย
ส่วนใหญ่เป็นแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ร้อยละ 68.3
และ 85.1 ตามลำ�ดับ  
นอกจากนี้ พ บว่ า บุ ค ลากรทางการแพทย์
ร้อยละ 49.1 ขาดความรู้และขาดความมั่นใจในการ
ให้การดูแลรักษาผูป้ ว่ ยโรคลมชักจากการสำ�รวจพบว่า
โรงพยาบาลมียากันชักแต่แพทย์ไม่มีความมั่นใจ
ในการสั่ ง ใช้ ย ากั น ชั ก ชนิ ด ฉี ด เข้ า หลอดเลื อ ดดำ �
ที่ใช้รักษาอาการชักต่อเนื่อง (SE) 11 สอดคล้องกับ
การศึกษาทีผ่ า่ นมาพบว่าแพทย์ขาดความรูเ้ กีย่ วกับ
การให้ ย ากั น ชั ก โดยแพทย์ สั่ ง ขนาดยากั น ชั ก
ไม่ถูกต้องกับปริมาณยาที่ผู้ป่วยควรได้รับ12 และ
การศึ ก ษาของ สมศั ก ดิ์ เที ย มเก่ า และคณะ 13
เกี่ยวกับความพร้อมการให้บริการโรคลมชักใน
ประเทศไทยพบว่าแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยโรคลมชัก
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ส่วนใหญ่ คือแพทย์เวชปฏิบตั ทิ วั่ ไป คือ ร้อยละ 91.5
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคลมชักเพียงร้อยละ 11.1
แพทย์ระบบประสาทร้อยละ 14.4  และการเข้าถึง
การรักษาโรคลมชักในประเทศไทยเพียงร้อยละ 69
เท่านั้น สาเหตุเนื่องจากการขาดแคลนทรัพยากร
ทัง้ ด้านบุคลากรทางการแพทย์, เครือ่ งมือทีช่ ว่ ยใน
การวินิจฉัย,ยากันชักและขาดการเชื่อมโยงระบบ
บริการสุขภาพ จึงทำ�ให้ผู้ป่วยโรคลมชักยังคงอยู่
ในเงามืด2,14  
จะเห็นได้วา่ ปัญหาทีส่ ำ�คัญในการให้บริการ
โรคลมชักด้านบุคลากรทางการแพทย์ คือ การ
ขาดแคลนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง แพทย์
ที่ มี บ ทบาทในการให้ ก ารดู แ ลผู้ ป่ ว ยส่ ว นใหญ่
เป็ น แพทย์ เ วชปฏิ บั ติ ทั่ ว ไป นอกจากนี้ พ บว่ า
บุคลากรขาดความรูเ้ กีย่ วกับโรคลมชัก ไม่เพียงแต่
ประเทศไทยเท่านั้นที่ประสบปัญหาการขาดแคลน
แพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ประเทศอื่นๆ ในแถบ
เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ก็ เ ช่ น เดี ย วกั น ได้ แ ก่
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และประเทศอินเดีย ซึ่งมีช่องว่างของการรักษา
(treatment   gap) มากกว่าร้อยละ 9015 และ
50-7016 ตามลำ�ดับ ดังนั้นในแต่ละประเทศจึงต้อง
พัฒนารูปแบบในการให้บริการ เพื่อให้ผู้ป่วยได้
รับการบริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ เช่น
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว     
มีประสาทแพทย์เพียง 3 คน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการ
ดูแลผูป้ ว่ ยโรคลมชักทัง้ ประเทศทีม่ ที งั้ สิน้ ประมาณ
52,000 คน จึงแก้ปัญหาดังกล่าวโดยจัดการฝึก
อบรมให้ ค วามรู้ เ รื่ อ งโรคลมชั ก ให้ แ ก่ บุ ค ลากร

ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลต่างๆ ของชุมชน ซึ่ง
มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยให้บุคลากร
สามารถคั ด กรองผู้ ป่ ว ยโรคลมชั ก โดยใช้ แ บบ
ประเมินของ WHO และนอกจากนี้ได้ส่งแพทย์
มาฝึ ก หั ด กั บ แพทย์ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะโรคลมชั ก
(epileptologists) ในประเทศไทยและมาเลเซีย15
ส่วนประเทศอินเดีย มีการพัฒนาระบบการดูแล
ผูป้ ว่ ยโรคลมชักให้เข้าถึงในระดับท้องถิน่ โดยการ
จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคลมชักแก่ แพทย์
กุ ม ารแพทย์ แ ละจิ ต แพทย์ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านอยู่ ใ น
ท้องถิน่ การสร้างเครือข่ายการดูแลผูป้ ว่ ยในระดับ
ชุมชน ซึ่งรูปแบบดังกล่าวมีความเหมาะสมกับ
การให้บริการผู้ป่วยโรคลมชักในประเทศอินเดีย
เป็นอย่างมาก เพราะทำ�ให้ผู้ป่วยโรคลมชักเข้าถึง
บริการได้มากขึ้น16 นอกจากนี้ประเทศมองโกเลีย
ได้พฒ
ั นาคุณภาพการให้บริการโรคลมชัก ด้วยการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้รัฐบาลเห็นความสำ�คัญของ
การให้บริการโรคลมชัก โดยจัดลำ�ดับความสำ�คัญ
โรคลมชักอยู่ในลำ�ดับต้นๆ  ผลักดันให้รัฐมนตรี
กระทรวงสาธารณสุขนำ�ยากันชักกลุ่มใหม่มาใช้
ในประเทศ และทำ�ให้ประชาชนเข้าถึงยาได้มากขึน้
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการผลิตยากันชัก
ให้เพียงพอกับความต้องการใช้ พัฒนารูปแบบการ
บริการวินิจฉัยแก่ผู้ป่วยโรคลมชักที่อยู่ในชนบท
โดยใช้เครื่อง EEG แบบเคลื่อนที่ 14
2. ด้านเครื่องมือที่ช่วยในการวินิจฉัย
การตรวจวินิจฉัยโรคลมชัก ต้องอาศัยการ
ซั ก ประวั ติ แ ละการตรวจร่ า งกายเป็ น ส่ ว นใหญ่   
ซึ่งการวินิจฉัยจะถูกต้องหรือไม่ขึ้นอยู่กับทักษะ
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ประสบการณ์ของแพทย์ และข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
จากผู้พบเห็นเหตุการณ์ แต่บางครั้งการซักประวัติ
และการตรวจร่างกาย ไม่สามารถให้การวินิจฉัย
โรคที่แน่นอนได้ ดังนั้นจำ�เป็นต้องอาศัยการตรวจ
พิ เ ศษเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ ก ารวิ นิ จ ฉั ย ถู ก ต้ อ งมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อหาสาเหตุการชัก ซึ่งมีความสำ�คัญต่อ
การวางแผนการรักษา ได้แก่ การตรวจ CT scan
brain และการตรวจ MRI brain เพื่อหาพยาธิ
สภาพทางสมอง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการชักและ
ให้การรักษาที่ถูกต้อง1 และการตรวจ EEG เพื่อ
หาคลื่นไฟฟ้าสมองที่ผิดปกติในบริเวณต่างๆของ
สมอง   มีประโยชน์ในการวินิจฉัยผู้ป่วยที่เป็น
โรคลมชัก ติดตามผลของการรักษา และอาจบอกชนิด
ของการชักได้17,18 แต่จากการสำ�รวจข้อมูลของ
International League Against Epilepsy (ILAE),
International Bureau for Epilepsy (IBE) และ
World Health Organization (WHO) พบว่า
ผูป้ ว่ ยโรคลมชักในประเทศทีม่ รี ายได้นอ้ ย สามารถ
เข้าถึงบริการการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษต่างๆ
เพียงร้อยละ 5619 ทั้งนี้เนื่องจากขาดแคลนเครื่อง
มือที่ช่วยในการวินิจฉัย  สอดคล้องกับการสำ�รวจ
โรงพยาบาลในเขต สปสช.เขต7 พบว่า ร้อยละ 65.5
ขาดแคลนเครือ่ งมือทีช่ ว่ ยในการวินจิ ฉัยโรคลมชัก
ได้แก่ เครือ่ งตรวจ EEG, CT และ MRI โดยพบว่า
มีเครือ่ งตรวจ EEG เพียงร้อยละ 1.8 ซึง่ โรงพยาบาล
ที่มีเครื่องตรวจ EEG คือ โรงพยาบาลจิตเวช
ขอนแก่น  เครื่อง CT มีเพียงร้อยละ 10.9 และ
ไม่มีเครื่องตรวจ MRI11 และการสำ�รวจข้อมูล
ความพร้อมการบริการโรคลมชักจากโรงพยาบาล
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ทั่วประเทศในปี พ.ศ.2550 พบว่า มีเครื่องเครื่อง
ตรวจ EEG 52 เครื่อง   CT scan 54 เครื่อง  และ
MRI จำ�นวน 6 เครื่อง13
จะเห็นได้ว่าเครื่องมือที่ช่วยในการวินิจฉัย
ผู้ ป่ ว ยโรคลมชั ก ในประเทศไทยมี ไ ม่ เ พี ย งพอ
ให้บริการผู้ป่วยโรคลมชัก ทำ�ให้โรงพยาบาลไม่
สามารถปฏิบัติตาม CPG ระดับประเทศได้
3. ด้านความพร้อมระบบยากันชัก
จากการสำ�รวจความพร้อมของการให้บริการ
ผู้ป่วยโรคลมชักในภาคอีสานของโรงพยาบาลใน
เขตจังหวัดรับผิดชอบของสำ�นักงานหลักประกัน
สุขภาพเขต 7 และพบว่าโรงพยาบาลชุมชนมียากันชัก
กลุ่ ม มาตรฐานไม่ ค รอบคลุ ม ทุ ก โรงพยาบาล
นอกจากนี้ ย ากั น ชั ก รุ่ น ใหม่ ซึ่ ง จำ � เป็ น ต้ อ งใช้ กั บ
ผูป้ ว่ ยบางรายจะมีอยูใ่ นโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล
จังหวัดเพียงบางรายการเท่านั้น11,13 ทำ�ให้เมื่อ
ผู้ ป่ ว ยกลั บ ไปรั บ ยาที่ โ รงพยาบาลใกล้ บ้ า น
เกิ ด ปั ญ หาการไม่ ไ ด้ รั บ ยาตามที่ แ พทย์ สั่ ง จ่ า ย
ตามมา และส่งผลต่อการควบคุมการชักของผูป้ ว่ ย
จากการสำ � รวจเกี่ ย วกั บ ยากั น ชั ก ชนิ ด
ฉี ด สำ � หรั บ รั ก ษาภาวะชั ก ต่ อ เนื่ อ ง (SE) ได้ แ ก่
Diazepam, Gardinal sodium, Phenytoin และ
Sodium valproate พบว่าโรงพยาบาลชุมชน  มี
ยาดังกล่าวไม่ครอบคลุมทุกโรงพยาบาล คือ มี
เพียงร้อยละ 82.4, 7.8 ,13.7 และ 2.0 ตามลำ�ดับ11  
และเมื่อเปรียบเทียบกับผลสำ�รวจยากันชักของ
โรงพยาบาลรัฐทัว่ ประเทศประจำ�ปี พ.ศ. 2550 พบ
ว่าในระดับโรงพยาบาลชุมชนของรัฐทั่วประเทศมี
ยากันชักดังกล่าว ร้อยละ 99.6, 29.0, 47.8 และ 5.8
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ตามลำ�ดับ13 จากข้อมูลจะเห็นได้ว่ายากันชักชนิด
ฉีดสำ�หรับรักษาภาวะชักต่อเนื่องของโรงพยาบาล
ชุมชนในเขตสปสช.เขต 7 มีน้อยกว่าโรงพยาบาล
ชุมชนของรัฐทั่วประเทศ
4. ด้านระบบการรักษาและการส่งต่อ
จากการเปิดให้บริการคลินิกโรคลมชัก
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ทผี่ า่ นมา พบว่าผูป้ ว่ ยส่วน
ใหญ่ ร้อยละ 33 ใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า20
เมื่อแพทย์ให้การรักษาผู้ป่วยโรคลมชักที่สามารถ
ควบคุมอาการชักได้ แพทย์จะส่งตัวผู้ป่วยกลับ
ไปรับยาที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน แต่เนื่องจากไม่มี
ข้อมูลเกี่ยวกับยากันชักที่มีใช้ในโรงพยาบาลที่
ส่งต่อ ทำ�ให้ผู้ป่วยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางมารับยา นอกจากนี้ การรับยากันชักในแต่ละ
โรงพยาบาลมีข้อจำ�กัด และโรงพยาบาลชุมชน
บางแห่ ง ไม่ มี ย ากั น ชั ก หรื อ มี แ ต่ เ ป็ น ยาที่ ผ ลิ ต
ต่างบริษัทกัน ทำ�ให้ผู้ป่วยบางรายควบคุมอาการ
ชักไม่ได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงต้องมีการส่งต่อ
ผูป้ ว่ ยรับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลขนาดใหญ่ขนึ้ จาก
การสำ�รวจข้อมูลเกีย่ วกับเหตุผลทีส่ ง่ ต่อผูป้ ว่ ยโรค
ลมชักไปโรงพยาบาลอื่นๆ ของโรงพยาบาลในเขต
รับผิดชอบของสปสช. เขต 7 ที่พบมากที่สุด คือ  
ผู้ป่วยโรคลมชักที่ควบคุมอาการชักไม่ได้,  ผู้ป่วย
โรคลมชักในหญิงตั้งครรภ์, ผู้ป่วยมีอาการโรคลม
ชัก แต่ไม่เคยได้รบั การวินจิ ฉัยมาก่อน จึงไม่มนั่ ใจ
ในการวินจิ ฉัย,  ผปู้ ว่ ยโรคลมชักในเด็ก ไม่มแี พทย์
รักษาและ โรงพยาบาลไม่มียากันชักชื่อสามัญ
เดียวกับที่ผู้ป่วยใช้อยู่ ร้อยละ 87.3, 67.3, 65.5,
54.5 และ 40.0 ตามลำ�ดับ โรงพยาบาลที่ได้รับการ

ส่งต่อผู้ป่วยโรคลมชักเข้ารับการรักษามากที่สุด
คือ โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลศรีนครินทร์
และโรงพยาบาลขอนแก่น และโรงพยาบาลจิตเวช
ร้อยละ 60.0, 45.5 และ 38.2 ตามลำ�ดับ ปัญหาใน
การส่งต่อผู้ป่วยโรคลมชักไปโรงพยาบาลอื่นที่พบ
มากที่สุด คือ ผู้ป่วยเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
มากขึ้น, ผู้ป่วยได้รับยาจำ�นวนจำ�กัดและผู้ป่วย
ต้องเสียเวลาในการวินจิ ฉัยใหม่ ร้อยละ 87.3, 45.5
และ 16.4 ตามลำ�ดับ11  
จะเห็นได้ว่า ปัญหาระบบการรักษาและการ
ส่งต่อมีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ป่วย หากสามารถ
พั ฒ นาระบบการรั ก ษาและการส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ย
โรคลมชักให้มแี นวทางการส่งต่อทีช่ ดั เจนและเป็น
ไปแนวทางเดียวกันได้ จะเป็นผลดีตอ่ ระบบการให้
บริการการรักษาแก่ผปู้ ว่ ยโรคลมชักได้เป็นอย่างดี
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สรุป

การรักษาผู้ป่วยโรคลมชักในประเทศไทย
ซึ่งเป็นประเทศกำ�ลังพัฒนา มีปัญหาและอุปสรรค
ที่ สำ � คั ญ คื อ การขาดแคลนบุ ค ลากรทางการ
แพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะ
โรคลมชัก มีเครื่องมือที่ ช่วยในการวินิจฉัยไม่
เพียงพอ ขาดแคลนยากันชักและการตรวจวัด
ระดับยากันชักในกระแสเลือด ทำ�ให้โรงพยาบาลไม่
สามารถปฏิบัติตาม CPG ระดับประเทศได้   ไม่มี
แนวทางปฏิบัติในการรักษาและระบบการรักษา
ขาดการเชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาลและหน่วย
บริการต่างๆ ดังนั้นแนวทางการแก้ไขปัญหาใน
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การให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคลมชักที่เหมาะสม
และมีความเป็นไปได้มากที่สุด คือ การพัฒนาการ
สร้างเครือข่ายการให้บริการรักษาผูป้ ว่ ยโรคลมชัก
เพราะจะสามารถพัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพ
ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดย
กิจกรรมที่ต้องทำ�ประกอบด้วย การพัฒนาองค์
ความรูด้ า้ นการรักษาโรคลมชัก การสร้างเครือข่าย
การให้บริการและการพัฒนาต้นแบบ แนวทางการ
รักษาที่เหมาะสม
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Supporting Groups for Person with Epilepsy
and Family
สินีนาฏ พรานบุญ1,2
1

งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์
กลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2

บทนำ�

โรคลมชัก เป็นโรคเรื้อรังทางระบบประสาท
ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำ�คัญ ทั่วโลกมีผู้ป่วย
โรคลมชักประมาณ 50 ล้านคน โดยร้อยละ 85 เป็น
ผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ในประเทศกำ�ลังพัฒนา1 สำ�หรับ
ประเทศไทย ยังไม่มกี ารสำ�รวจอุบตั กิ ารณ์โรคลมชัก
อย่างเป็นระบบ แต่เป็นโรคทางระบบประสาทที่
พบได้บ่อยเป็นอันดับ 3 โดยพบรองมาจากโรค
อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคปวดศีรษะ  โดยพบประมาณ
ร้อยละ 1 ของประชากรไทย ซึ่งมีทั้งหมดประมาณ
6 แสนคน โรคนี้ เ ป็ น โรคที่ ถู ก สั ง คมมองข้ า ม
มานาน2  โรคลมชักสามารถรักษาให้หายได้และผูป้ ว่ ย
สามารถดำ�เนินชีวติ ได้เหมือนคนปกติทวั่ ไป หากได้
รับการรักษาที่ถูกต้อง เหมาะสม  ยกเว้นในผู้ป่วย
ทีค่ วบคุมอาการชักไม่ได้ ส่งผลให้ผปู้ ว่ ยโรคลมชัก
มีคุณภาพชีวิตไม่ดี3,4  เนื่องจาก ผลกระทบด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม  ซึ่งผลกระทบ
ด้านร่างกาย ได้แก่ การใช้ชีวิตประจำ�วัน  ความถี่
ของการชัก ผลข้างเคียงจากยากันชัก ความเสี่ยง
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ต่อการเกิดอุบัติเหตุขณะชัก (seizure-related
injury) เช่น มีอาการชักขณะขับรถแล้วเกิดอุบตั เิ หตุ
(traffic accidents)  การศึกษาพบว่า ผูป้ ว่ ยโรคลมชัก
245 รายทีข่ บั รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ มีผปู้ ว่ ย
จำ�นวน 69 ราย (ร้อยละ 28) เกิดอาการชักขณะ
ขับรถ และมากกว่าครึ่ง (36/69; ร้อยละ 57) ที่มี
อาการชักขณะขับรถแล้วเกิดอุบตั เิ หตุ3 นอกจากนี้
ผลกระทบด้ า นจิ ต ใจ อารมณ์ ผู้ ป่ ว ยมากกว่ า
ร้อยละ 60 มีภาวะซึมเศร้า (depression) และมี
ความวิตกกังวล (anxiety)5,6   ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอย่างยิ่ง   นอกจากนี้พบ
ว่ามีความรู้สึกอาย มีความภาคภูมิใจในตนเองตํ่า
(low self esteem) ถึงร้อยละ  57  คิดว่าตนเอง
มีตราบาปติดตัว ร้อยละ 277  และผลกระทบด้าน
สังคม เศรษฐกิจ พบว่า มีอัตราการว่างงานสูงกว่า
คนทั่วไป มีรายได้น้อย ต้องพึ่งพาครอบครัวหรือ
ผูอ้ นื่ อันเนือ่ งมาจากข้อจำ�กัดในการทำ�งานพยาบาล
เป็นบุคลากรทีมสุขภาพที่มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดกับ
ผู้ป่วยและญาติมากที่สุด จึงมีบทบาทสำ�คัญใน
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การให้ความรู้ คำ�แนะนำ�  อธิบายสิ่งต่างๆ ที่ผู้ป่วย
โรคลมชักและญาติควรรู้ รวมถึงการสนับสนุน
ให้กำ�ลังใจผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยและญาติสามารถ
นำ�ความรู้ไปปฏิบัติตัวในการดูแลตนเองได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม และเพื่อให้ผู้ป่วยโรคลมชักมี
คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ซึง่ กิจกรรมทีพ่ ยาบาลสามารถ
ให้การพยาบาลผูป้ ว่ ยโรคลมชักทีม่ คี วามเหมาะสม
และเกิดประโยชน์ตอ่ ผูป้ ว่ ยและผูด้ แู ลมากทีส่ ดุ คือ
กิจกรรมกลุม่ สนับสนุนผูป้ ว่ ยโรคลมชัก (epilepsy
support group ) ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยโรคลมชักและ
ผู้ดูแลได้มีโอกาสระบายความรู้สึก ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ความเจ็บป่วยซึ่งกันและกัน
โดยพยาบาลเป็นผู้นำ�ในการทำ�กลุ่มดังกล่าว

กลุ่ ม สนั บ สนุ น ผู้ ป่ ว ยโรคลมชั ก
(epilepsy support group)

การจั ด กิ จ กรรมกลุ่ ม สนั บ สนุ น ผู้ ป่ ว ย
โรคลมชัก เป็นกิจกรรมการพยาบาลที่มีประโยชน์
สำ�หรับผู้ป่วยและญาติ ซึ่งใช้ระยะเวลาที่ผู้ป่วย
และญาติ นั่งรอรับการตรวจมาเข้ากลุ่ม โดยการ
รวมตัวกันของผู้ป่วยโรคลมชักที่มีประสบการณ์
หรือมีปัญหาที่คล้ายคลึงกัน เป็นกิจกรรมกลุ่มที่
ช่วยให้ผู้ป่วยโรคลมชักและผู้ดูแลได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ความเจ็บป่วยร่วมกัน ได้ช่วย
เหลือเพื่อนที่มีความทุกข์มากกว่าจึงทำ�ให้ผู้ป่วย
เห็นคุณค่าในตนเอง8 มีความเชือ่ มัน่ ในตนเอง เกิด
ความรูส้ กึ ไม่แตกต่างเพราะผูป้ ว่ ยมีปญ
ั หาทีค่ ล้าย
กัน ช่วยให้มีความหวัง มีความรู้สึกต่อตัวเองดีขึ้น
เมื่อได้รับรู้ว่าไม่เพียงแต่ตนเองแค่นั้นที่ต้องต่อสู้

อยูก่ บั โรคเพียงลำ�พังมีเพือ่ นร่วมต่อสู้ แลกเปลีย่ น
กันมีความเข้าใจชีวติ มากขึน้ และได้รบั กำ�ลังใจจาก
การเข้าร่วมกลุม่ 8,9 เกิดความรูส้ กึ เห็นอกเห็นใจกัน
ได้ ร ะบายความรู้ สึ ก ทำ � ให้ ผู้ ป่ ว ยรู้ สึ ก สบายใจ
ทำ�ให้เข้าใจตนเองและชีวิตมากขึ้น มีการปรับตัว
ต่อปัญหา ยอมรับปัญหา สามารถเผชิญปัญหาได้
อย่างเหมาะสม มีแหล่งสนับสนุน เกิดความมั่นคง
ทางอารมณ์ มีการเรียนรู้แบบอย่างที่ดีในการดูแล
ตนเอง มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรมกลุ่ม

ผู้ นำ � กลุ่ ม เป็ น พยาบาลประจำ � คลิ นิ ก
โรคลมชั ก ที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการดู แ ลผู้ ป่ ว ย
โรคลมชัก มีขั้นตอนในการดำ�เนินการดังนี้
1. ขั้ น เลื อ กสมาชิ ก สมาชิ ก กลุ่ ม ควรมี
ลักษณะใกล้เคียงกันด้วยเพศ วัย และมีปัญหา
คล้ายๆ กัน
2. กำ�หนดขนาดของกลุ่ม มีสมาชิกกลุ่ม
ตัง้ แต่ 6 – 10 คน  ระยะเวลาในการทำ�กลุม่ ประมาณ  
90   นาที
3. สถานที่ที่ใช้ในการดำ�เนินการกิจกรรม
กลุม่ ก็มคี วามสำ�คัญ โดยควรเป็นห้องทีม่ คี วามเป็น
ส่วนตัว สะอาด สงบ เงียบ  ห้องไม่กว้างหรือแคบ
จนเกินไป อากาศถ่ายเทสะดวก  อากาศไม่รอ้ นหรือ
เย็นจนเกินไป และไม่ควรมีโต๊ะคั่นกลาง  
4. ขั้นการดำ�เนินการกลุ่มมี 3 ขั้นตอน11
ระยะที่ 1  การสร้างสัมพันธภาพในกลุม่
โดยผู้นำ�กลุ่มสร้างความคุ้นเคย ให้สมาชิกแนะนำ�
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ตัว สร้างสัมพันธภาพระหว่างสมาชิก สร้างความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน   ชี้แจงวัตถุประสงค์และ
กติกาภายในกลุ่ม  
ระยะที่ 2  ช่วงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สมาชิกซักถามปัญหาและแลกเปลีย่ นประสบการณ์
การเจ็บป่วย และแลกเปลี่ยนความรู้สึก    แลก
เปลีย่ นเรียนรูเ้ รือ่ งโรคและแนวทางการดูแลตนเอง
ผู้นำ�กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยน การให้กำ�ลังใจ
ซึ่งกันและกัน
ระยะที่ 3  หลังการแลกเปลี่ยนข้อมูล
พยาบาลผูน้ �ำ กลุม่ ให้ สมาชิกกลุม่ สรุปสิง่ ทีไ่ ด้เรียน
รู้ และประโยชน์ทจี่ ะนำ�ไปใช้กบั ตนเอง กำ�ลังใจทีไ่ ด้
รับจากการเข้าร่วมกลุ่ม

ประเด็นในการแลกเปลี่ยน

ผูป้ ว่ ยและญาติสว่ นใหญ่ยงั ขาดความรู้ การ
ปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องและมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อโรค
ลมชัก ดังนั้น ประเด็นในการพูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ความเจ็บป่วยเกี่ยวกับโรคลมชัก
มี 4 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. ความรู้เกี่ยวกับโรคลมชัก    
โรคลมชัก เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติ
ของคลื่นไฟฟ้าในสมอง ทำ�ให้ผู้ป่วยมีอาการผิด
ปกติได้หลายแบบ เช่น การชักเกร็งกระตุกทั้งตัว
และหมดสติ การชักเกร็งหรือกระตุกเฉพาะส่วน
ของร่างกาย เช่น แขน ขา รวมทั้งการนิ่งเหม่อลอย
เวลาสั้นๆ ประมาณ 1-3 นาที โดยมีอาการเกิดซํ้า
ลักษณะคล้ายเดิม   ผู้ป่วยและญาติส่วนหนึ่งยังมี
ความเข้าใจผิดคิดว่าโรคลมชักเกิดจากวิญญาณ
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ชั่วร้าย, ภูตผีปีศาจ, ถูกพระเจ้าลงโทษ เป็นโรค
เวรกรรม หรือคิดว่าเกิดจากการรับประทานเนื้อหมู
คิดว่าโรคลมชักรักษาไม่หาย สอดคล้องกับการศึกษา
ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบั ติตัวต่อโรคลมชัก
พบว่า ร้อยละ 28 คิดว่าโรคลมชักรักษาไม่หาย
และร้อยละ 43.0  คิดว่าต้องรับประทานยากันชัก
ไปตลอดชีวิต11  
การดำ�เนินการกลุ่มกลุ่มสนับสนุนผู้ป่วย
โรคลมชัก พยาบาลผู้นำ�กลุ่มจะเปิดโอกาส ให้
ผูป้ ว่ ยและญาติแต่ละรายได้เล่าประสบการณ์เกีย่ ว
กับอาการเจ็บป่วยด้วยโรคลมชัก ชนิดของอาการ
ชักความเชื่อ การแสวงหาการรักษา เช่น รักษาทาง
ไสยศาสตร์   การหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้น การรับ
ประทานยากันชัก การปฏิบัติตนที่ถูกต้อง เหมาะ
สมเป็นต้น
2. ทัศนคติต่อโรคลมชัก  
ประชาชนทั่วไปยังมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อโรค
ลมชัก โดยเฉพาะผู้ปกครองส่วนใหญ่เข้าใจว่า
ผู้ป่วยเด็กโรคลมชักจะมีระดับสติปัญญาที่ตํ่ากว่า
เด็กทั่วไป มีปัญหาเรื่องการเรียนรู้ เรียนหนังสือ
ไม่ได้ ผูป้ กครองบางราย เมือ่ ทราบว่าบุตรเป็นโรคลมชัก
จะให้เด็กหยุดเรียน เนื่องจากคิดว่าเป็นโรคลมชัก
แล้วจะสติปัญญาไม่ดี ไม่สามารถเรียนหนังสือได้  
ทำ�ให้ผู้ป่วยโรคลมชักขาดโอกาสทางการศึกษา
แต่หลังจากการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
กับผู้ป่วยรายอื่นๆ จะทำ�ให้มุมมองของผู้ปกครอง
เปลีย่ นไป เช่น เห็นผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นโรคลมชักทีเ่ ข้ากลุม่
ร่วมกัน สามารถเรียนจบในระดับสูงได้  
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นอกจากนี้ มีความเข้าใจผิดคิดว่าผู้ป่วย
โรคลมชักไม่สามารถแต่งงานได้ ไม่สามารถตัง้ ครรภ์
ได้ ไม่สามารถให้นมบุตรได้ และคิดว่าต้องต้อง
หยุดยากันชักทันที หากอยู่ในระยะตั้งครรภ์11 ซึ่ง
ความจริงนั้น มารดาที่เป็นโรคลมชักสามารถให้
นมบุตรได้ ถึงแม้ว่ายากันชักจะขับออกทางนํ้านม
ได้ ก็ ต าม เพราะระดั บ ยาในนํ้ า นมจะตํ่ า มาก
การเข้ากลุม่ ผูป้ ว่ ยจะได้เรียนรูป้ ระสบการณ์ ความรูส้ กึ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยหญิงโรคลมชักที่เคยมี
ประสบการณ์ตั้งครรภ์ จะให้ข้อมูล เล่าความรู้สึก
และข้ อ ควรปฏิ บั ติ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ป่ ว ยหญิ ง โรคลมชั ก
รายอื่นๆ ที่ต้องการตั้งครรภ์
3. การปฏิบัติตัวต่อโรคลมชัก
ผู้ป่วยโรคลมชัก มีโอกาสที่จะเกิดโอกาสที่
จะเกิดอุบัติเหตุจากการชัก เนื่องจากไม่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองขณะมีอาการ ต้องอาศัยญาติหรือ
ผู้ พ บเห็ น เหตุ ก ารณ์ ใ ห้ ก ารช่ ว ยเหลื อ พยาบาล
ผู้นำ�จะกระตุ้นให้ผู้ป่วยและญาติแต่ละรายได้เล่า
ประสบการณ์เกีย่ วกับการช่วยเหลือผูป้ ว่ ยขณะชัก
และจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การช่วย
เหลือผู้ป่วยขณะชัก พบว่าส่วนใหญ่ให้การช่วย
เหลือไม่ถูกต้อง สอดคล้องกับการศึกษาเกี่ยวกับ
การช่วยเหลือขณะมีอาการชัก พบว่า การให้การ
ช่วยเหลือผู้ป่วยขณะมีอาการชักไม่ถูกต้อง โดย
ร้อยละ 83.2 จะนำ�สิ่งของบางอย่างเข้าปากเพื่อ
ป้องกันผู้ป่วยกัดลิ้น ร้อยละ 3.7 จะจับผู้ป่วยมัด
ไว้และทำ�การปั๊มหัวใจ ร้อยละ 2.8 จะบีบมะนาว
หรือนำ�เม็ดพริกใส่ปากผู้ป่วย12  ซึ่งการให้การช่วย
เหลือที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว อาจก่อให้เกิดผลเสีย

ต่ อ ผู้ ป่ ว ยและอาจเป็ น อั น ตรายต่ อ ผู้ ช่ ว ยเหลื อ
การเข้ากลุ่มทำ�ให้ผู้ป่วยและญาติได้เรียนรู้วิธีการ
ช่วยเหลือผู้ป่วยขณะชักอย่างถูกต้อง
4. ผลกระทบของโรคลมชัก  
โรคลมชักเป็นโรคเรื้อรังที่ส่งผลกระทบต่อ
การดำ�รงชีวติ ของผูป้ ว่ ย ทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
และสังคม ผลกระทบด้านร่างกาย พบอุบัติเหตุ
ที่เกิดจากการชัก ได้แก่ อุบัติเหตุบาดแผลฟกชํ้า
อุบัติเหตุที่ศีรษะ อุบัติเหตุไฟไหม้ นํ้าร้อนลวก
ซึ่งเกิดขณะทำ�อาหาร และรีดเสื้อผ้า นอกจากนี้
พบ กระดูกหักหรือข้อเลื่อนหลุด และการเกิด
อาการชักขณะขับรถ มีอาการชักขณะขับรถแล้ว
เกิดอุบัติเหตุ และผลกระทบด้านสังคม เศรษฐกิจ
พบว่า มีอัตราการว่างงานสูงกว่าคนทั่วไป มีราย
ได้น้อย ต้องพึ่งพาครอบครัวหรือผู้อื่น อันเนื่อง
มาจากข้อจำ�กัดในการทำ�งาน และผลกระทบด้าน
จิตใจ อารมณ์ ผู้ป่วย มีภาวะซึมเศร้าและมีความ
วิตกกังวล รูส้ กึ อาย มีความภาคภูมใิ จในตนเองตํา่
คิดว่าตนเองมีตราบาปติดตัว ผลกระทบดังกล่าว
ส่งผลให้ผปู้ ว่ ยมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีไ่ ม่ดี3,4 ซึง่ การเข้ากลุม่
สนับสนุนผูป้ ว่ ยโรคลมชัก ช่วยให้ผปู้ ว่ ยมีการแลก
เปลีย่ นประสบการณ์ทงั้ ด้านผลกระทบทางร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ ทำ�ให้ผู้ป่วย ได้รับกำ�ลังใจจากการ
เข้าร่วมกลุ่ม8 มีความเชื่อมั่นในตนเอง เกิดความ
รู้สึกไม่แตกต่างเพราะผู้ป่วยมีปัญหาที่คล้ายกัน8,9
เกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจกัน ได้ระบายความ
รู้สึกทำ�ให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายใจทำ�ให้เข้าใจตนเอง
และชีวติ มากขึน้ เกิดความมัน่ คงทางอารมณ์ มีการ
เรียนรู้แบบอย่างที่ดีในการดูแลตนเอง มีแนวทาง
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ในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

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

1. บรรยากาศสัมพันธภาพทีอ่ บอุน่ เห็นอก
เห็นใจ รับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งกันและ
กัน
2. เกิดความไว้วางใจ ยอมรับซึ่งกันและ
กัน สามารถบอกเล่าความรู้สึกที่เป็นปัญหา ตลอด
จนรับฟังเรื่องที่เป็นปัญหาของสมาชิกได้  เป็นการ
เปิดเผยปัญหา ถ่ายทอดความรู้สึกแก่กันและกัน
3. สมาชิกกลุม่ ได้รบั ข้อมูล ความรูเ้ กีย่ วกับ
การปฏิบัติตัว เพิ่มขึ้น
4. มี ค วามรู้ สึ ก ว่ า ตนเองไม่ ไ ด้ อ ยู่ อ ย่ า ง
โดดเดี่ยว มีคนอื่นๆ ที่มีปัญหาคล้ายๆ กัน
5. สมาชิกได้เรียนรูก้ ารให้และรับความช่วย
เหลือซึ่งกันและกัน
6. สมาชกได้เรียนรู้ประสบการณ์การเจ็บ
ป่วย จากกันและกัน
7. สร้างความเชือ่ มัน่ ในการเผชิญและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
8. ได้ระบายความรู้สึก ทำ�ให้ผู้ป่วยรู้สึก
สบายใจ ทำ�ให้เข้าใจตนเองและชีวิตมากขึ้น  

สรุป

กิจกรรมกลุ่มสนับสนุนผู้ป่วยโรคลมชัก
เป็นกิจกรรมการพยาบาลที่มีประโยชน์สำ�หรับ
ผู้ ป่ ว ยและญาติ ช่ ว ยให้ ผู้ ป่ ว ยโรคลมชั ก และ
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ผู้ญาติได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ความ
เจ็ บ ป่ ว ยร่ ว มกั น มี ก ารเรี ย นรู้ แ บบอย่ า งที่ ดี ใ น
การดู แ ลตนเอง มี แ นวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หา
ด้วยตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้
เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ป่วยและ
บุคลากรทีมสุขภาพด้วย ดังนัน้ ควรจัดให้มกี จิ กรรม
ในรูปแบบกลุม่ สนับสนุนในกลุม่ ผูป้ ว่ ยเรือ้ รังอืน่ ๆ
ต่อไป
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แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเข้าถึงผู้ป่วย
รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า1,2
1

สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2

ปั จ จุ บั น คนไทยโชคดี ที่ มี ร ะบบสุ ข ภาพ
ครอบคลุมประชากรมากถึงร้อยละ 95 ทั้งในสิทธิ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  สิทธิขา้ ราชการ  และ
สิทธิประกันสังคม โรคลมชักเองการรักษาเกือบ
ทัง้ หมดก็อยูใ่ นสิทธิทงั้ 3  ซึง่ ไม่วา่ จะเป็นการตรวจ
CT, MRI-brain, EEG, ยากันชักที่รุ่นมาตรฐาน
และรุ่นใหม่ (ถึงแม้จะไม่หมดทุกชนิด) การนอน
รักษาในโรงพยาบาล  ก็อยูใ่ นสิทธิการรักษาซึง่ ต้อง
บอกว่าดีกว่าหลายๆประเทศในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ แต่คนไทยเองก็ยังมีข้อจำ�กัดเรื่องการเข้า
ถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  เนื่องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านระบบประสาท โดยเฉพาะอายุรแพทย์ด้าน
ประสาทวิทยาและกุมารแพทย์ด้านประสาทวิทยา  
ซึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นจะทำ�งานเฉพาะใน
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ๆ เท่านั้น ส่งผลให้ผู้ป่วย
เข้าถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ยากมาก มีอุปสรรค
ทัง้ การเดินทางไกล ไม่มที พี่ กั ต้องหยุดงาน คิวยาว  
เสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยสู ง (ถึ ง แม้ จ ะรั ก ษาฟรี ก็ ต าม)
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ทำ � อย่ า งไรให้ ผู้ ป่ ว ยเข้ า ถึ ง แพทย์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ได้ง่ายขึ้น  อาจมีหลายวิธ  ี ได้แก่
1. การผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้มากขึ้น
2. ก า ร เ พิ่ ม ก า ร บ ริ ก า ร ข อ ง แ พ ท ย์
ผู้เชี่ยวชาญให้มากขึ้น
3. การสร้างเครือข่ายระบบบริการ
4. Telemedicine
1. การผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้มากขึ้น  
วิธนี ตี้ อ้ งใช้เวลานาน  ลงทุนสูง  และมีขอ้ จำ�กัด คือ  
สถาบันฝึกอบรมแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญมีจำ�กัด  แพทย์
ผู้ เ ชี่ ย วชาญเมื่ อ ฝึ ก อบรมจบแล้ ว ก็ ไ ม่ ส ามารถ
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลขนาดเล็กได้  
2. ก า ร เ พิ่ ม ก า ร บ ริ ก า ร ข อ ง แ พ ท ย์
ผูเ้ ชีย่ วชาญให้มากกว่านี้ ปัจจุบนั แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ
ด้านประสาทวิทยาก็ยังต้องให้การรักษาผู้ปว่ ยโรค
ทั่วๆ ไป เนื่องจากมีแพทย์จำ�นวนไม่เพียงพอใน
โรงพยาบาล ผู้ป่วยมีจำ�นวนมาก ระยะเวลาการ
รอคอยของผู้ป่วยจึงยาวนาน ถ้ามีการปรับระบบ
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การบริการให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญมีเวลาในการดูแล
รักษาผู้ป่วยเฉพาะทางก็จะดีขึ้น   แต่ก็ทำ�ได้ยาก
และอาจส่งผลเสียต่อระบบบริการคนไข้ส่วนใหญ่
ในโรงพยาบาล
3. การสร้างเครือข่ายระบบบริการ เป็นอีก
วิธีหนึ่งที่น่าจะเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
ต้องมีระบบการส่งต่อที่ดี ระบบการให้คำ�ปรึกษา  
การพัฒนาทีมสุขภาพ แพทย์ พยาบาล เภสัช ให้มี
ความรู้ที่เหมาะสมในการดูแลผู้ป่วย แนวทางเมื่อ
ไหร่ทคี่ วรส่งต่อ การจัดหายากันชักทีเ่ ป็นระบบ การ
สร้างแนวทางการรักษาที่เหมาะสมในโรงพยาบาล
แต่ละระดับตามขนาด ศักยภาพของโรงพยาบาล  
ผู้ป่วยที่รักษาไม่ยากก็ให้แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
ดูแลตามแนวทางการรักษา  เมือ่ มีความจำ�เป็นต้อง
ปรึกษาอายุรแพทย์หรืออายุรแพทย์ด้านประสาท
วิทยาก็มีระบบปรึกษาที่เหมาะสม

4. Telemedicine ในความหมายของผม
คือ การให้คำ�ปรึกษาด้วยระบบการสื่อสารผ่าน
Internet เช่น Line, Facebook หรือวิธีอื่นๆ
โดยใช้ Social media ที่มีอยู่ในปัจจุบัน การสร้าง
Website เพื่ อ ให้ ค วามรู้ ต่ อ ผู้ ป่ ว ย ครอบครั ว  
ประชาชน  รวมทั้งการให้ค�ำ ปรึกษาทาง website
ป ร ะ โ ย ช น์ ที่ เ ห็ น ไ ด้ ชั ด ใ น ก า ร ใ ช้
Telemedicine คือ การคลอบคลุมกลุม่ เป้าหมาย
ได้เป็นวงกว้าง  ในการสือ่ สารเพียงครัง้ เดียว  แต่ก็
มีขอ้ จำ�กัดด้านการเข้าถึงของผูป้ ว่ ยบางกลุม่ ความ
ถูกต้อง ความเข้าใจ เพราะอาจเป็นการสื่อสารที่
รวดเร็ว  วงกว้าง  อาจมีความเข้าใจผิดพลาดได้
ดังนั้นการทำ �ให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเข้าถึง
ผูป้ ว่ ยด้วยวิธกี ารสร้างเครือข่าย  การสร้างแนวทาง
การปฏิบัติที่เหมาะสมในโรงพยาบาลแต่ละระดับ  
น่ า จะเป็ น ทางออกอี ก วิ ธี ห นึ่ ง เพื่ อ ให้ ค นไทยมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  เรามาช่วยกันครับ
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การส่งตัวเพื่อรับการตรวจเพิ่มเติมและการรับการ
รักษาต่อ
รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า1,2
1

สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2

โรคลมชั ก เป็ น โรคที่ มี ก ารพยากรณ์ ดี
โรคหนึ่งโดย 2 ใน 3 ของผู้ป่วยสามารถรักษาให้
หายขาดได้ หากผู้ป่วยได้รับการตรวจวินิจฉัย
และการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม การศึกษาใน
ประเทศไทยเกีย่ วกับการเข้าถึงการรักษาโรคลมชัก
พบว่ามีเพียงร้อยละ 69 เท่านัน้ สาเหตุเนือ่ งจากการ
ขาดแคลนทรัพยากรทัง้ ด้านบุคลากรทางการแพทย์
เครือ่ งมือทีช่ ว่ ยในการวินจิ ฉัยและยากันชัก ดังนัน้
ผูป้ ว่ ยจึงต้องได้รบั การส่งตัวต่อในโรงพยาบาลทีม่ ี
ขีดความสามารถสูงกว่า เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย
เพิม่ เติมและการรับการรักษาทีเ่ หมาะสม การส่งต่อ
ผู้ป่วยโรคลมชักไปยังโรงพยาบาลที่มีขีดความ
สามารถสูงกว่า ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ไม่แน่ใจการวินิจฉัยว่าเป็นโรคลมชัก
2. ผู้ป่วยมีความจำ�เป็นต้องส่งตรวจค้นหา
สาเหตุเพิ่มเติม
3. ผู้ป่วยโรคลมชักที่ไม่สามารถควบคุม
อาการชักได้
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1. แนวทางการส่งตรวจวินิจฉัย

การตรวจวินิจฉัยโรคลมชัก ต้องอาศัยการ
ซักประวัติและการตรวจร่างกายเป็นส่วนใหญ่ ซึ่ง
บางครั้งไม่สามารถให้การวินิจฉัยโรคที่แน่นอนได้
ดังนัน้ จำ�เป็นต้องอาศัยการตรวจพิเศษเพิม่ เติม เพือ่
หาสาเหตุการชัก ซึ่งมีความสำ�คัญต่อการวางแผน
การรักษาและเพื่อให้การวินิจฉัยถูกต้องมากยิ่งขึ้น
ได้แก่ การตรวจ CT scan , MRI  brain และการ
ตรวจคลืน่ ไฟฟ้าสมอง (electroencephalography;
EEG) จากการสำ�รวจโรงพยาบาลทัว่ ประเทศไทยพบ
ว่าส่วนใหญ่ขาดแคลนเครือ่ งมือทีช่ ว่ ยในการวินจิ ฉัย
โรคลมชัก จากปัญหาดังกล่าวจึงควรมีแนวทางการ
ส่งตรวจวินิจฉัยเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการ
การตรวจวินิจฉัยมากขึ้น โดยแนวทางการส่งตรวจ
CT scan, MRI brain และ EEG ดังนี้
1.1 แนวทางในการส่งตรวจ CT scan
กรณีโรงพยาบาลไม่มเี ครือ่ งตรวจ มีแนวทางดังนี้
1.1.1 กรณีผู้ป่วยมี indication ในการ
ตรวจ CT scan แพทย์เขียนใบ refer โดยระบุ
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เหตุผลของการต้องการตรวจ CT scan โดยส่ง
ผู้ป่วยมารับการตรวจและปรึกษากับอายุรแพทย์
หรือแพทย์ระบบประสาท ขึ้นกับระบบการส่งต่อ
ของแต่ละจังหวัด หรือ
1.1.2 แพทย์โรงพยาบาลชุมชนประสาน
มายังโรงพยาบาลจังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์
โดยการส่งข้อมูลการเจ็บป่วย ข้อบ่งชี้ เพื่อให้ทาง
อายุรแพทย์หรือแพทย์ระบบประสาทพิจารณา
ข้อบ่งชี้ ถ้าพบว่ามีความจำ�เป็นก็แจ้งให้ผปู้ ว่ ยทราบ

วันตรวจ CT scan และให้ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจ
ตามวันที่ระบุ
1.1.3 เมือ่ ตรวจเสร็จก็เดินทางกลับบ้าน
ได้เลย และมาพบแพทย์ท่านเดิมที่โรงพยาบาล
ชุมชน โดยทางโรงพยาบาลทีท่ �ำ การตรวจ CT scan
brain นัน้ จะส่งผลการตรวจมาทีโ่ รงพยาบาลชุมชน
เพื่อเป็นการอำ�นวยแก่ผู้ป่วย ประหยัดค่าเดินทาง
เวลาและลดงานของแพทย์ที่โรงพยาบาลจังหวัด

แผนภูมิที่ 1 แสดงแนวทางในการส่งตรวจ CT scan
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1.2 แนวทางการส่งตรวจ MRI
1.2.1 กรณีผปู้ ว่ ยมี indication ในการ
ตรวจ MRI brain แพทย์เขียนใบ refer โดยระบุ
เหตุผลของการต้องการตรวจ MRI brain โดยส่ง
ผู้ ป่ ว ยมารั บ การตรวจและปรึ ก ษากั บ ประสาท
แพทย์ของโรงพยาบาลที่ประสาทแพทย์ เนื่องจาก
การส่งตรวจ MRI brain นั้น ผู้ป่วยควรต้องพบ
ประสาทแพทย์เพื่อประเมินอาการชัก สาเหตุและ
การรักษาก่อนการส่งตรวจ เพือ่ ให้เกิดความเหมาะ
สมและคุ้มค่าในการส่งตรวจ
1.3 แนวทางการส่งตรวจ EEG
มี 2 แนวทาง ดังนี      
้
1.3.1 EEG mobile โดยเจ้าหน้าทีจ่ ะนำ�
เครือ่ งตรวจ EEG ไปให้บริการตรวจทีโ่ รงพยาบาล
เครือข่าย โดยนัดผู้ป่วยที่ต้องการตรวจ EEG  ซึ่ง
สามารถให้บริการตรวจได้จ�ำ นวน 8-10 คน
1.3.2 โทรศัพท์ขอนัดตรวจ EEG ทีห่ น่วย
ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง โรงพยาบาลที่เปิดบริการ  
1.3.3 การรายงานผลตรวจผ่ า นทาง
e-mail ไปยังผู้ป่วยหรือโรงพยาบาลที่ส่งผู้ป่วย
มาตรวจ
การเตรียมตัวก่อนมาตรวจคลื่นไฟฟ้า
สมอง
การเตรียมตัวก่อนมาตรวจคลื่นไฟฟ้า
สมองสามารถลดเวลาการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง
และไม่ต้องเสียเวลากลับมาทำ�ซํ้า โดยผู้ป่วยควร
เตรียมตัวในการตรวจดังนี้
1. สระผมด้ ว ยแชมพู แ ละล้ า งผมให้
สะอาด ห้ามใช้ครีมนวดผม ไม่ควรใส่ครีม นํ้ามัน
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เจล มูส สเปรย์แต่งผม เนื่องจากการตรวจต้องมี
การวางขั้วไฟฟ้าบนหนังศีรษะผู้ป่วยในตำ�แหน่ง
ต่างๆ หากหนังศีรษะสกปรกหรือมันมาก จะทำ�ให้
แรงต้านทานไฟฟ้าระหว่างขั้วไฟฟ้าบนหนังศีรษะ
กับหนังศีรษะมีแรงต้านทานสูง ซึ่งจะมีผลต่อการ
บันทึกภาพคลื่นไฟฟ้าสมองได้
2. ห้ามหยุดยากันชักก่อนมาตรวจคลื่น
ไฟฟ้าสมอง ยกเว้นแพทย์ระบบประสาทบอกให้หยุด
3. รับประทานอาหารได้ตามปกติก่อน
ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง ไม่ควรงดอาหารเนื่องจาก
อาจทำ � ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงของคลื่ น ไฟฟ้ า
สมองที่ผิดปกติจากภาวะนํ้าตาลตํ่า
4. ผู้ป่วยควรอดนอนหรือนอนให้ดึก
ที่สุด ในวันก่อนมาตรวจโดยให้นอนประมาณ 4
ชั่วโมงเนื่องจากผู้ป่วยอาจต้องหลับระหว่างการ
ตรวจ เพื่ อ หาชนิ ด ของความผิ ด ปกติ ข องคลื่ น
ไฟฟ้าสมอง เช่น โรคลมชักที่เกิดเฉพาะในเวลา
หลับหรือในกรณีทมี่ อี าการชักเกิดขึน้ ตอนตืน่ หรือ
ในกรณีที่สงสัยว่าผู้ป่วยเป็นโรคลมชักแต่ตรวจ
คลื่นไฟฟ้าสมองไม่พบความผิดปกติในขณะตื่น
ดังนั้นระหว่างเดินทางไม่ควรงีบหลับ ขณะตรวจ
คลืน่ ไฟฟ้าสมองจะให้ผปู้ ว่ ยหลับเองโดยธรรมชาติ
การให้ยานอนหลับจะให้เฉพาะเมื่อมีความจำ�เป็น
เท่านั้น
5. กรณีเด็กเล็ก ผู้ปกครองควรเตรียม
ขวดนมหรือนํา้ และของเล่นทีเ่ ด็กชอบมาด้วย และ
ถ้าสามารถทำ�ให้เด็กไม่หลับก่อนมาตรวจ เด็กอาจ
จะง่วงหลับได้เองขณะทีท่ �ำ การตรวจ โดยไม่ตอ้ งใช้
ยานอนหลับ
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1.4 แนวทางการส่งตรวจวัดระดับยากันชัก
ในกระแสเลือด (therapeutic drug monitoring;
TDM)
ค่าบริการตรวจวัดระดับยาในเลือด
การส่ ง ตรวจวั ด ระดั บ ยาในเลื อ ด total
phenytoin, valproic acid, phenobarbital,
carbamazepine ราคา 300 บาทต่อตัวอย่าง ส่วน
การตรวจวัดระดับยาในเลือด unbound (free)
phenytoin และ unbound (free) valproic
acid ราคา 850 บาท ต่อตัวอย่าง (ราคาที่คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
เนื่องด้วยการส่งตรวจวัดระดับยากันชัก
นัน้ ไม่สามารถตรวจวัดได้ในทุกโรงพยาบาล ทำ�ได้
เฉพาะโรงพยาบาลขนาดใหญ่เท่านัน้ ดังนัน้ จึงควร
มีระบบการส่งตรวจทีส่ ามารถทำ�ให้ผปู้ ว่ ยทีม่ คี วาม
จำ�เป็นต้องได้รับการตรวจวัด สามารถทำ�ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น ตัวอย่างระบบการส่งตรวจต่อไปนี้
การส่งตัวอย่าง
1. ทุกโรงพยาบาลควรเตรียมกล่องนํ้าแข็ง
สำ�หรับเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อส่งตรวจ
2. เก็บตัวอย่างเลือด clot blood ในหลอด
เก็บตัวอย่าง เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส
(ตูเ้ ย็น) หรือ กล่องบรรจุนาํ้ แข็งตลอดระยะเวลานำ�
ส่ง ตัวอย่างสามารถเก็บไว้ได้อุณหภูมินี้ 1 สัปดาห์
(รวบรวมส่งทุก 1 สัปดาห์ กรณีไม่เร่งด่วน) และ
ตัวอย่างต้องไม่เกิด hemolysis รวบรวมส่งที่
โรงพยาบาลจังหวัด

3. โรงพยาบาลจังหวัดนำ�ตัวอย่างบรรจุใน
กล่องนํา้ แข็งส่งทีโ่ รงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยที่บริการการตรวจวัดระดับยากันชัก
4. รายงานผลการตรวจระดับยาในเลือดไป
ยังโรงพยาบาลที่สุงตรวจทาง e-mail หรือ Fax
5. ในกรณี เ ร่ ง ด่ ว น โรงพยาบาลต่ า งๆ
สามารถนำ�ตัวอย่างเลือด เก็บในกล่องควบคุม
อุ ณ หภู มิ พร้ อ มใบส่ ง ตรวจจากโรงพยาบาล
นำ�ส่งตรงถึงโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยที่บริการการตรวจวัดระดับยากันชัก
ได้ทนั ที และควรแจ้งกับเจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลหรือ
ศูนย์ตรวจวัดระดับยาด้วยว่า ต้องการผลตรวจวัด
ระดับยาด่วน เพือ่ ทีจ่ ะได้น�ำ ผลการตรวจทีไ่ ด้นนั้ ไป
ปรับการรักษาให้เหมาะสม และรวดเร็ว
1.5 แนวทางการส่งตัวเพือ่ รับการรักษาต่อ
จากผลการสำ � รวจความพร้ อ มของ
โรงพยาบาลต่างๆ ในประเทศไทยพบว่า ขาดแคลน
บุคลากรทางการแพทย์    ไม่มีแพทย์เชี่ยวชาญ
โรคลมชัก ดังนัน้ แพทย์ทมี่ บี ทบาทในการให้การดูแล
ผู้ป่วยโรคลมชักส่วนใหญ่เป็นแพทย์เวชปฏิบัติ
ทั่วไป นอกจากนี้พบว่าบุคลากรทางการแพทย์ยัง
ขาดความรู้ และขาดความมัน่ ใจในการให้การดูแล
รักษาผู้ป่วยโรคลมชัก ดังนั้นจึงต้องมีแนวทางใน
การส่งตัวผู้ป่วยเพื่อรับการรักษาต่อ ดังนี้

77

Vol.11 No.1

แผนภูมิที่ 2 แสดงแนวทางการส่งตัวเพื่อรับการรักษาต่อ
* หมายเหตุ : ติดต่อทางโทรศัพท์ปรึกษา Neuro-med/แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  กรณีต้องการปรึกษากรณี
เร่งด่วน
1.6 แนวทางการติดต่อขอซื้อยากันชักที่
ไม่มีในโรงพยาบาล
จากผลการสำ�รวจความพร้อมด้านระบบ
ยากันชักของโรงพยาบาลทั่วประเทศไทย พบว่า
โรงพยาบาลชุมชนมียากันชักกลุ่มมาตรฐานไม่
ครอบคลุมทุกในโรงพยาบาล นอกจากนี้ยากันชัก
กลุ่มใหม่ซึ่งจำ�เป็นต้องใช้กับผู้ป่วยบางรายจะมี
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อยู่ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลจังหวัดเพียง
บางรายการเท่านัน้ ทำ�ให้เมือ่ ผูป้ ว่ ยกลับไปรับยาที่
โรงพยาบาลใกล้บ้าน เกิดปัญหาการไม่ได้รับยา
ตามที่ แ พทย์ สั่ ง จ่ า ยตามมา และส่ ง ผลต่ อ การ
ควบคุมการชักของผูป้ ว่ ย ดังนัน้ จึงต้องมีแนวทาง
ในการติดต่อขอซื้อยากันชักสำ�หรับผู้ป่วยเฉพาะ
ราย โดยมีแนวทางดังนี้
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1. เขียนบันทึกข้อความ กรณีไม่มียาใช้ใน
โรงพยาบาล
2. นำ�บันทึกข้อความดังกล่าวสั่งซื้อยาใน
นามของโรงพยาบาล โดยติดต่อขอซื้อยาได้ที่ห้อง
ยาโดยตรง

แผนภูมิที่ 3

แสดงแนวทางการติดต่อขอซือ้ ยา
เฉพาะราย

การจัดระบบส่งยาจากโรงพยาบาลจังหวัด/
ศูนย์/มหาวิทยาลัย ไปยังรงพยาบาลชุมชนหรือ
โรงพยาบาลทีไ่ ม่มยี ากันชัก ก็นา่ จะเป็นอีกวิธหี นึง่ ที่
น่าจะมีการพัฒนารูปแบบและความร่วมมือระหว่าง
โรงพยาบาลในเครื อ ข่ า ยการส่ ง ต่ อ เพื่ อ ความ
สะดวกและคุ้มค่าในการรักษาโรคลมชัก
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Bioequivalence and Therapeutic Equivalence
in Epilepsy
รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ยากันชักนอกจากใช้รกั ษาโรคลมชักแล้วใน
ปัจจุบนั ยังมีการนำ�มาใช้รกั ษาอาการปวดจากระบบ
ประสาท (neuropathic pain) และอาการปวดที่
พบในผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งรวมทัง้ ภาวะทางจิตเวช เช่น
bipolar disorder เป็นต้น แพทย์จ�ำ นวนมากเกือบ
ทุกสาขาวิชาทั้งแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป และแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาก็มีการใช้ยากันชัก
เพื่อรักษาผู้ป่วยที่ได้ประโยชน์จากการใช้ยากันชัก
ดังนัน้ มูลค่าการใช้ยากันชักจึงมีมลู ค่าสูง ทำ�ให้หลาย
บริษัทมีการผลิตยากันชักออกมาหลากหลายยี่ห้อ
ทำ�ให้ราคาของยากันชักยี่ห้อต่างๆ ที่เป็นยาชื่อ
สามัญ (generic drug) มีราคาที่ถูกลงมากเมื่อ
เทียบกับยาต้นแบบ (original drug)  ประกอบกับ
รัฐบาลก็ส่งเสริมให้มีการใช้ยาชนิด generic มาก
ขึน้ เพือ่ เป็นการประหยัดงบประมาณด้านการรักษา
พยาบาล ส่งผลให้มีข้อถกเถียงและวิพากวิจารณ์
กันอย่างมากว่ายา generic นั้นได้ประโยชน์ดีจริง
หรือไม่ ดังนั้นการจะใช้ยาอย่างสมเหตุผลต้อง
พิจารณาให้รอบด้านในการเลือกใช้ยา original

80

หรือ genericโดยมีหลักการพิจารณาดังต่อไปนี้
การเลือกใช้ยาใดๆ นั้นต้องพิจารณาจาก
องค์ประกอบต่อไปนี้
1. ข้อบ่งชี้ของการใช้ยาและหลักฐานการ
ศึกษาประสิทธิภาพของยานัน้ ๆว่าได้ประโยชน์หรือ
ไม่
2. ปัจจัยด้านผู้ป่วยได้แก่ อายุ อาชีพโรค
ประจำ�ตัว ยาที่ใช้ประจำ�  ความต้องการของผู้ป่วย
และสิทธิ์การรักษา
3. ชนิ ด ของยาได้ แ ก่ คุ ณ สมบั ติ ท าง
เภสัชวิทยา ประวัติการแพ้ยา drug interaction
และการเข้าถึงยาของผู้ป่วย
4. ความคุม้ ค่าและประสิทธิภาพของยานัน้
เป้าหมายในการรักษาโรคลมชัก คือ การ
ควบคุ ม อาการชั ก ให้ ไ ด้ ส มบู ร ณ์ ที่ สุ ด โดยไม่ มี
อาการชักและไม่มีผลแทรกซ้อนจากยาที่ใช้รักษา
หรือมีการชักน้อยครั้งและไม่มีผลแทรกซ้อนจาก
การรักษา การรักษาneuropathic pain ก็เช่น
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เดียวกัน คือ ต้องควบคุมอาการปวดได้ดี โดย
ไม่ มี ผ ลแทรกซ้ อ นจากการรั ก ษา หรื อ มี ก็ น้ อ ย
ที่สุด ดังนั้นสิ่งที่แพทย์และผู้ป่วยต้องตะหนักใน
การเลือกใช้ยากันชัก original หรือ generic คือ
ประสิทธิภาพของยา
ยา generic ทุกชนิดก่อนที่จะนำ�มาใช้ใน
การรักษาได้นั้น ต้องมีการศีกษาชีวสมมูล หรือ
bioequivalence (BE) ของยาก่อนเสมอ ต้องมีคา่
BE อยูใ่ นช่วงทีย่ อมรับได้คอื 80-120% แต่ในกรณี
ยากันชักเป็นยาที่มี therapeutic index แคบนั้น
อาจต้องพิจารณา ค่า BE ทีแ่ คบกว่า เช่น 90-100 %
เป็นต้น สำ�หรับในประเทศไทย คณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกกฏข้อ
บังคับให้บริษทั ผูผ้ ลิตยาgeneric ใหม่ ต้องทำ�การ
ศึกษาชีวสมมูลของยาหรือศึกษา comparative
clinical study เพื่อยืนยันว่ายาที่ผลิตนั้นเทียบ
เท่ากับยา original จึงจะผ่านการขึ้นทะเบียนยา
ได้ โดยทัว่ ไปวิธกี ารทีใ่ ช้ศกึ ษาว่ายาทีม่ ตี วั ยาสำ�คัญ
ขนาด และรูปแบบเหมือนกัน แต่ผลิตด้วยกรรมวิธี
และผูผ้ ลิตทีแ่ ตกต่างกัน ให้ผลการรักษาเท่าเทียม
กัน (therapeutic equivalence) จึงจะสามารถนำ�
มาใช้ทดแทนกันได้นั้นมี 4 วิธี ได้แก่
1. วิธีเปรียบเทียบการศึกษาชีวสมมูลใน
มนุษย์ (in vivo bioequivalence)
2. วิ ธี เ ปรี ย บเที ย บการศึ ก ษาทางเภสั ช
พลศาสตร์ ใ นมนุ ษ ย์ (pharmacodynamic
studies)
3. วิธีเปรียบเทียบผลการรักษาทางคลินิก
(comparative clinical studies)

4. วิธเี ปรียบเทียบผลการศึกษาการละลาย/
ปลดปล่อยตัวยาในหลอดทดลอง (in vitro dissolution/release profiles)
วิ ธี เ ปรี ย บเที ย บการศึ ก ษาข้ อ มู ล ทาง
ชีวสมมูลในมนุษย์ (bioequivalence study)
เป็ น วิ ธี ที่ นิ ย มใช้ กั น อย่ า งแพร่ ห ลาย เนื่ อ งจาก
สามารถตรวจวั ด การปลดปล่ อ ยตั ว ยาจากยา
สำ�เร็จรูป จนกระทั่งยาถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด
ได้ โ ดยตรง ซึ่ ง คณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ ป ระกาศให้ ผู้ ผ ลิ ต ยา
generic ต้ อ งศึ ก ษาชี ว สมมู ล ให้ เ ป็ น ไปตาม
ASEAN Guidelines for the Conduct of
Bioavailabilityand Bioequivalence Study
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2553 เป็นต้นมา ซึ่ง
ยาที่มีดัชนีการรักษาแคบ (narrow therapeutic
index) ก็ตอ้ งได้รบั การศึกษาชีวสมมูลด้วยเช่นกัน
ส่วนวิธเี ปรียบเทียบผลการทดสอบในหลอดทดลอง
(dissolution test) สามารถใช้แทนการศึกษาชีวสมมูล
ในมนุษย์ได้ในบางกรณีเท่านัน้ โดยให้ประโยชน์ใน
ด้านความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย
การให้การรักษาผู้ป่วยที่จำ�เป็นต้องใช้ยาที่
มีดชั นีการรักษาแคบ ต้องอาศัยการพิจารณาอย่าง
รอบคอบในการพิจารณาเลือกใช้ขนาดยาที่เหมาะ
สมในผู้ป่วยแต่ละราย และมีความจำ�เป็นในการ
ประเมินผลและเฝ้าติดตามทัง้ ในด้านประสิทธิภาพ  
และความปลอดภัยจากการใช้ยาอย่างใกล้ชดิ การ
บริหารยาให้มีระดับยาในเลือดอยู่ในช่วงของการ
รักษา (therapeutic window) อาจทำ�ได้ยาก
เนื่องจากมีปัจจัยหลายประการที่มีผลกระทบต่อ
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เภสัชจลนพลศาสตร์ ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องนี้
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ สภาวะ
โรคของผู้ป่วย กระบวนการให้การรักษา เช่น การ
ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ โรคและยา การเฝ้ า ติ ด ตาม
ผู้ป่วยและยาที่ผู้ป่วยได้รับ ความเสี่ยงต่อการเกิด
อันตรายจากการใช้ยาที่มีดัชนีการรักษาแคบ มี
ความสัมพันธ์ต่อขนาดยาที่ใช้ในผู้ป่วยแต่ละราย
เนื่องจากผู้ป่วยแต่ละรายที่ได้รับการรักษาด้วยยา
ในขนาดเดียวกัน อาจมีประสิทธิภาพในการรักษา
และอาการไม่ พึ ง ประสงค์ ที่ แ ตกต่ า งกั น ได้
ซึง่ สัมพันธ์กบั อายุของผูป้ ว่ ยแต่ละราย โดยเฉพาะ
ในผู้ป่วยสูงอายุอาจมีเภสัชจลนศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลง
ไป ทำ�ให้มีการตอบสนองต่อยาแตกต่างไปจาก
ผู้ป่วยเด็ก และวัยกลางคนได้ นอกจากนี้แล้ว
อันตรกิรยิ า (drug interaction) ระหว่างอาหารกับยา
หรือยากับยา พฤติกรรมสุขภาพ ความร่วมมือใน
การใช้ยา ก็ล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวข้องและเป็น
ปัจจัยทีค่ วบคุมได้ยาก ส่วนปัจจัยด้านกระบวนการ
ให้การรักษา ควรจะต้องมีความสะดวกและคล่อง
ตัวในการบริหารจัดการเช่น ผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง
กับการให้การดูแลผู้ป่วย การบริหารจัดการที่เป็น
ระบบชัดเจน คุณภาพและความสมํ่าเสมอในการ
ติดตามผลทางห้องปฏิบตั กิ าร ระดับการศึกษาของ
ผู้ป่วย ส่วนปัจจัยสุดท้าย อันได้แก่ ปัจจัยด้านยา
เช่นค่าชีวประสิทธิผลของยา (bioavailability) ค่า
ชีวสมมูลของยา (bioequivalence) และรูปแบบ
ยาเตรียม (dosage formulation) ซึ่งล้วนแล้ว
แต่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเภสัชจลนศาสตร์ใน
ผู้ป่วยแต่ละรายได้  
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ยากั น ชั ก แบบ generic ที่ มี อ ยู่ ใ นท้ อ ง
ตลาดปั จ จุ บั น มี ห ลายชนิ ด เช่ น phenytoin,
carbamazepine, sodium valproate, phenobarbital, gabapentin และ lamotrigine ซึ่งยา
กันชักเหล่านีม้ ปี จั จัยร่วมหลายประการทีอ่ าจส่งผล
ให้การควบคุมอาการชักในผู้ป่วยโรคลมชักนั้นไม่
ประสบความสำ�เร็จ ได้แก่ low water solubility,
narrow therapeutic range และ non-linear
pharmacokinetic ด้วยปัจจัยที่กล่าวมา ทำ�ให้
มีคำ�ถามที่น่าสนใจเกิดขึ้นว่า การเปลี่ยนแปลง
การรักษาผู้ป่วยโรคลมชักจากการใช้ยา original
ไปเป็นยา generic สามารถทำ�ได้ในผู้ป่วยทุก
สถานการณ์ (clinical circumstances) หรือไม่
เนื่องจากมีรายงานการศึกษาหลายฉบับได้ระบุถึง
อัตราการเปลี่ยนยากันชักที่เป็น generic กลับมา
เป็น original สูงถึงร้อยละ 20 ซึ่งมากกว่ายาชนิด
อื่นๆ ทั้งนี้อาจจะเกิดจากธรรมชาติของโรคและ
คุณสมบัติเฉพาะของยากันชักแต่ละรายการ รวม
ทั้งผลกระทบของการชักซํ้า  ดังนั้นการพิจารณา
ว่าจะเลือกใช้ยากันชัก original หรือ generic นั้น
ควรต้องมองประเด็นต่างๆ ให้รอบด้าน ซึ่งใน  2
กรณี ระหว่างโรคลมชัก และ neuropatic pain
นั้น อาจมีมุมมองที่แตกต่างกันบ้าง เพราะผลกระ
ทบที่เกิดขึ้นใน 2 กรณีนั้นอาจมีความแตกต่างกัน
การพิจารณานั้นอาจต้องมองให้รอบด้าน ได้แก่
1. ธรรมชาติของโรค
ผู้ป่วยโรคลมชักมีการตอบสนองต่อยากัน
ชักแตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั ชนิดการชัก และการตอบ
สนองของผูป้ ว่ ยแต่ละรายก็มคี วามแตกต่างกันทัง้
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ขนาดของยา เนื่องมาจากสาเหตุการเกิดโรค เภสัช
พันธุศาสตร์ โรคประจำ�ตัวอื่นที่ต้องรับประทานยา
รักษาร่วมด้วย จึงอาจก่อให้เกิดอันตรกริยาระหว่าง
ยาได้
2. คุณสมบัติของยากันชัก
ยากันชักส่วนใหญ่มี therapeutic index
ค่อนข้างแคบ บางชนิดมีเภสัชจลนศาสตร์แบบที่
ไม่เป็นเส้นตรง นอกจากนี้ ยากันชักทีม่ จี �ำ หน่ายใน
ท้องตลาดอาจมีรปู แบบหลากหลาย เช่น immediate release, slow release, long acting หรือ
sustained release การใช้ต้องค่อยๆ เพิ่มขนาด
ยาขึ้นเพื่อลดผลแทรกซ้อน และการเกิด drug
interaction ระหว่างยา
3. การประเมินยากันชักทีเ่ ป็นยา generic
ยา generic ที่ ดี ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต่ า งๆ
เหมือนกับยา original ทุกอย่าง ได้แก่ ส่วนผสม
ของยา และเมื่อเข้าสู่ตัวผู้ป่วยในขนาดเดียวกันก็
ต้องสามารถให้ปริมาณยาในร่างกายทีเ่ ท่าเทียมกัน
คือต้องมีชวี สมมูล (bioequivalence : BE) กับยา
original ตามข้อกำ�หนดของคณะกรรมการอาหาร
และยา กำ�หนดให้สดั ส่วนของค่า area under the
curve (AUC) และ maximum concentration
(C max) ระหว่างยา generic ที่ทดสอบกับยา
original ที่เป็นตำ�รับยาอ้างอิง ต้องมีค่าแตกต่าง
กันไม่เกินร้อยละ 20 จึงจะถือว่ามีชีวสมมูลซึ่งกัน
และกัน การที่ยา generic มี BE แตกต่างจากยา
original นั้นจะส่งผลเสียต่อผู้ป่วยได้
โดยทั่ ว ไปการศึ ก ษา BE ส่ ว นใหญ่ จ ะ
เป็นการศึกษาที่เรียกว่า population BE (PBE)

โดยจะทำ � การศึ ก ษาแบบสุ่ ม ไขว้ ส ลั บ ที่ ใ นอาสา
สมัครสุขภาพดี โดยอาสาสมัครจะได้รับยาตำ�รับ
ทดสอบ (generic) และตำ�รับอ้างอิง (original)
เพียงตำ�รับละหนึ่งครั้ง ซึ่งผลที่ได้จากการทดลอง
แบบนี้สามารถใช้บ่งบอกถึง prescribability
เพื่อให้แพทย์สามารถใช้ยา generic ที่มี PBE กับ
original ในคนไข้ใหม่ที่ยังไม่เคยได้ยา original
มาก่อนได้อย่างค่อนข้างมั่นใจว่ายา generic นั้น
น่าจะให้ผลในการรักษาที่ดี แต่ในกรณีที่ผู้ป่วย
เคยได้รับยา original หรือยา generic ยี่ห้อหนึ่ง
อยู่ก่อนแล้ว แพทย์ต้องการเปลี่ยนยาไปเป็นยา
อีกยี่ห้อหนึ่ง อาจมีปัญหาว่ายาที่เปลี่ยนให้ผู้ป่วย
ใหม่นั้นให้ระดับยาไม่เท่ากับยาที่เคยได้รับเดิม
ดังนั้นเพื่อให้มั่นใจว่าแพทย์สามารถเปลี่ยนไปใช้
ยา generic แทนยา original (switchability)
ได้ โดยที่ยังคงรักษาระดับยาในร่างกายไว้ให้คง
เดิม ยา generic นั้นจะต้องทำ�การทดสอบความ
เท่าเทียมหรือชีวสมมูลแบบที่เรียกว่า individual
bioequivalence (IBE) โดยการศึกษา IBE นี้
อาสาสมัครแต่ละคนจะต้องได้รับยา original
และ generic อย่างน้อยชนิดละ 2 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อ
ศึกษาว่าค่าทางเภสัชจลนศาสตร์ของยา original
และ generic เมื่อใช้ในอาสาสมัครรายเดียวกันมี
ความแตกต่างกัน หรือแปรปรวนเกิดขึน้ เมือ่ ได้รบั
ยาแต่ละครั้งหรือไม่อย่างไร นอกจากนี้ยังเป็นการ
ศึ ก ษาว่ า ระดั บ ยาจะอยู่ ใ นช่ ว ง therapeutic
window เหมือนกับ original หรือไม่ กรณียาทีเ่ ป็น
รูปแบบ sustain released ยา generic ต้องทำ�การ
ศึกษา BE แบบที่เป็น steady state BE และ fed
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condition ด้วย เพื่อประเมินการแกว่งของระดับ
ยาและความสามารถในการปลดปล่อยตัวยาว่าเท่า
เทียมกับยาoriginal หรือไม่ โดยเฉพาะในภาวะที่
มีอาหารร่วมด้วย
อีกประเด็นหนึ่งที่สำ�คัญคือยา generic มี
เพียงการศึกษา BE แต่ไม่มีการศึกษา therapeutic equivalence ของยา  ดังนัน้ จากประสบการณ์
ของแพทย์และการศึกษาหลายการศึกษา พบว่า
ผู้ป่วยจำ�นวนร้อยละ 10-35 มีอาการชักหลังจาก
เปลี่ยนยา original เป็นยา generic ปัญหาอีก
อย่างหนึ่งคือยา generic นั้นมีรูปร่างของเม็ด
ยาและสีแตกต่างจากยา original รวมทั้งชื่อยา
(ยีห่ อ้ ) ก็มคี วามหลากหลายขึน้ อยูก่ บั แต่ละบริษทั
ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ป่วย เกิดความสับสนในยาที่รับ
ประทาน นอกจากนี้การผลิตและจำ�หน่ายยาของ
บริษัท generic บางบริษัทอาจไม่ต่อเนื่อง ก่อให้
เกิดปัญหาต้องเปลี่ยนยาบ่อยครั้ง และถ้ามีปัญหา
การใช้ยาก็ยากต่อการติดตาม จากการศึกษาของ
Andermann F และคณะ พบว่าอัตราการเปลี่ยน
จากยา generic เป็นยาoriginal ในผูป้ ว่ ยทีเ่ คยได้
รับยา original มาก่อนในผู้ป่วย ที่ใช้ยากลุ่มต่างๆ
พบว่า กลุ่มที่ได้รับยา sodium valproate มีอัตรา
การเปลีย่ นยากลับร้อยละ 20.9 ยา clobazam ร้อย
ละ 20.6 ยา lamotrigine ร้อยละ 12.9 ยา statin
ร้อยละ 1.5 ยา SSRI เพียงร้อยละ 2.9 เท่านั้น
4. ผลกระทบจากตัวโรค
เป็นที่ทราบกันดีว่าการรักษาโรคลมชักต้อง
ควบคุมการชักอย่างน้อย 2 ปี ดังนัน้ ถ้าผูป้ ว่ ยมีการ
ชักซํ้าก็จะต้องเริ่มนับเวลาเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง และ
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เมื่อผู้ป่วยมีอาการชักย่อมเกิดผลกระทบตามมา
หลายอย่าง เช่นเกิดอุบัติเหตุจากการชัก อุบัติเหตุ
ทางการจราจรถูกห้ามขับรถ ขาดความมั่นใจว่า
ตนเองจะชักซํ้าอีกหรือไม่รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการ
รักษาถ้าต้องไปโรงพยาบาล จากการศึกษาค่าใช้
จ่ายของผู้ป่วยระหว่างกลุ่มที่ใช้ยากันชัก original
และ generic ที่ประเทศแคนนาดาพบว่ากลุ่ม
ที่ใช้ยา generic มีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าคือ 7,902
เหรียญแคนนาดากลุ่ม original มีค่าใช้จ่ายเพียง
6,149 เหรียญแคนนาดา การศึกษาในประเทศ
สหรัฐอเมริกาก็พบลักษณะเดียวกันโดยผู้ป่วยมา
ใช้บริการแผนกผู้ป่วยฉุกเฉินรถพยาบาลและการ
นอนรักษาสูงขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนยากันชักจากยา
original เป็น generic
ผลกระทบทางด้ า นจิ ต ใจซึ่ ง ยากต่ อ การ
ประเมิน เพราะผลทีเ่ กิดไม่ได้มเี ฉพาะตัวผูป้ ว่ ยเอง
แต่ครอบครัวก็ได้รบั ผลกระทบดังกล่าวด้วยเพราะ
พ่อ-แม่เกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจ ต้องเฝ้าระวัง
ลูกตลอดเวลาแม้กระทัง่ นอนหลับพ่อ-แม่กต็ อ้ งเฝ้า
กลัวจะชักขณะนอน แพทย์เองก็ได้รับผลกระทบ
จากการชักซํา้ ทำ�ให้ขาดความเชือ่ มัน่ ขาดความเชือ่
ถือและอาจเกิดปัญหาฟ้องร้องขึน้ มาได้ถา้ ผูป้ ว่ ยไม่
พึงพอใจเมื่อมีการชักซํ้า
ดั ง นั้ น จะเห็ น ได้ ว่ า ผลกระทบรุ น แรง
มากกว่าที่คิด จึงไม่น่าแปลกใจที่ผลการศึกษา
ของ Haskins LS และคณะพบว่า ร้อยละ 80
ของผู้ป่วยจำ�นวน 974 รายไม่ต้องการเปลี่ยนยา
จาก original เช่นเดียวกับร้อยละ 89 ของแพทย์
จำ�นวน 435 รายต้องการให้เภสัชกรแจ้งให้ทราบ
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และแพทย์ตอ้ งยินยอมจึงจะเปลีย่ นยาได้เนือ่ งจาก
กลัวผลกระทบดังกล่าวข้างต้น ซึ่งในกรณีของ
ผูป้ ว่ ย neuropathic pain นัน้ ถึงแม้จะมีผลกระทบ
ไม่เท่าโรคลมชัก แต่อาการปวดก็ส่งผลต่อกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตเป็นอย่างมากเช่นเดียวกัน
5. นโยบายระดับประเทศ
ประเทศในทวีปยุโรปและอเมริกาได้ก�ำ หนด
นโยบายไว้ ชั ด เจนว่ า จะต้ อ งแจ้ ง ให้ ผู้ ป่ ว ยและ
แพทย์ ท ราบและเห็ น ด้ ว ยก่ อ นการเปลี่ ย นยา
เสมอ เพราะต้องยึดความปลอดภัยของผู้ป่วย
เป็นหลัก ในประเทศไทยยังไม่มีการกำ�หนดออก
มาเป็นนโยบายของประเทศชัดเจน จึงอาจก่อให้
เกิดปัญหาความไม่สบายใจและมั่นใจในการใช้ยา
generic
6. สิทธิผู้ป่วย
ผู้ป่วยทุกคนควรมีสิทธิ์ได้รับการรักษาที่
เหมาะสมที่สุด ไม่ควรคำ�นึงเพียงด้านเดียวว่าต้อง
ได้รับการรักษาที่ราคาถูกที่สุด ทั้งที่จริงๆ แล้วยัง
ไม่มีการศึกษาเลยว่ายา generic จะคุ้มค่ากว่ายา
original รวมทั้งไม่ควรมีการแบ่งกลุ่มการใช้ยา
โดยพิจารณาจากสิทธิ์การรักษา เพราะเหมือนการ
แบ่งชนชัน้ วรรณะซึง่ ไม่มใี นหลักการรักษาพยาบาล
ที่เล่าเรียนกันมา
ดังนั้นจาก 6 ประเด็นข้างต้นชี้ให้ผู้อ่านเห็น
ว่าต้องพิจารณาให้รอบคอบ ผมขอเสนอวิธีการใช้
ยา original และgeneric เป็นกรณีหรือทางเลือก
ดังนี้
1. กรณีเป็นผู้ป่วยรายใหม่ที่ยังไม่เคยได้
รับการรักษาจะเลือกใช้ยา original หรือ generic

ที่มีชีว สมมูล PBE เท่าเทียมกับยา original ก็ได้
ขอให้ เ พี ย งยาชนิ ด นั้ น มี ใ ช้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งหรื อ มี
รูปแบบของยาครบถ้วนทั้งแบบ syrup และชนิด
เม็ด เพราะผู้ป่วยอาจต้องรับประทานยาตั้งแต่เด็ก
จนเป็นผู้ใหญ่ไม่ควรเปลี่ยนยี่ห้อยากันชักที่เป็น
generic ทีใ่ ช้ในโรงพยาบาลบ่อยๆ เพราะจะก่อให้
เกิดปัญหาเกิดขึน้ ได้เพราะ generic แต่ละยีห่ อ้ ไม่
ได้ศกึ ษาว่ามีชวี สมมูลกันหรือไม่ ถ้าใช้ยา generic
ในขนาดที่เหมาะสมแล้วแต่ยังไม่สามารถควบคุม
อาการได้ อาจต้องพิจารณาตรวจวัดระดับยา ถ้า
ระดับยายังไม่ได้ตามที่ต้องการอาจต้องเพิ่มขนาด
ยาสูงกว่ายา original ก็ได้ และถ้ายังควบคุมไม่
ได้ควรพิจารณาเปลี่ยนเป็นยา original
2. กรณีผู้ป่วยที่ควบคุมอาการได้ดีแล้วไม่
ว่าจะเป็นยา original หรือ generic ให้คงการใช้
ยาชนิดนัน้ ไว้ไม่ควรเปลีย่ นชนิดของยาหรือยีห่ อ้ ยา
3. กรณีผปู้ ว่ ยเฉพาะกลุม่ เช่น เด็ก ผูส้ งู อายุ
หญิงตั้งครรภ์ รับประทานยาหลายชนิดโรคไต
โรคตับดื่มสุรายิ่งไม่ควรเปลี่ยนยี่ห้อของยากันชัก
ไปมา ไม่ว่ายา original หรือ generic เพราะ
ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษเหล่านี้อาจมีเภสัชจน์ศาสตร์ที่
แตกต่างจากคนปกติ

สรุป

การพิจารณาใช้ยากันชัก generic หรือ
original นั้นควรพิจารณาให้รอบคอบทุกประเด็น
การพิ จ ารณาเพี ย งการศึ ก ษา BE เพี ย งอย่ า ง
เดียวอาจไม่เพียงพอ รวมทั้งต้องแจ้งให้ผู้ป่วย
และแพทย์ ท ราบก่ อ นเสมอว่ า จะใช้ ย าชนิ ด ใด
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สำ�คัญที่สุด ควรมีการจัดทำ�เป็นแนวทางปฏิบัติ
ของสมาคมวิชาชีพหรือนโยบายของประเทศเพื่อ
ป้องกันปัญหาทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นได้
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การใช้ยากันชักในผู้ป่วยโรคลมชักที่มีโรคร่วม
รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า1,2
1

สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2

โรคลมชักเป็นโรคทางระบบประสาทที่พบ
ร่วมกับโรคอื่นๆ ได้ เนื่องมาจากผู้ป่วยโรคลม
ชักเองมีสาเหตุการชักจากโรคอื่นๆ ที่ส่งผลต่อ
สมอง ก่อให้เกิดอาการชักตามมาได้ภายหลัง เช่น
โรคหลอดเลื อ ดสมอง โรคไตวาย โรคตั บ วาย
โรคอุ บั ติ เ หตุ ท างสมอง โรคลมชั ก หรื อ ยาที่ ใ ช้
รักษาอาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เนื่องจากเป็น
โรคเรือ้ รัง ยาทีใ่ ช้รกั ษาก็ตอ้ งใช้เป็นเวลานาน อาจส่งผล
กระทบต่อร่างกายระบบอื่นๆ เช่น ภาวะซึมเศร้า
ภาวะกระดูกพรุน เป็นต้น หรือโรคลมชักก็พบใน
ผู้ป่วยที่มีโรคประจำ�ตัวอยู่ก่อน เช่น ผู้ป่วยโรคไต
โรคตับ การใช้ยากันชักจึงต้องมีความระมัดระวัง
ในการเลือกใช้ยาแต่ละชนิดให้เหมาะสม
ดั ง นั้ น การเลื อ กใช้ ย ากั น ชั ก รั ก ษาผู้ ป่ ว ย
แต่ละราย นอกจากพิจารณาชนิดของการชักแล้ว
ยังมีความจำ�เป็นที่ต้องพิจารณาถึงโรคร่วมหรือ
ภาวะต่างๆ ที่มีอยู่ในผู้ป่วยแต่ละรายร่วมด้วย
เสมอ ดังนี้

โรคหัวใจและหลอดเลือด

ผูป้ ว่ ยโรคลมชักทีพ่ บร่วมกับโรคหัวใจ หรือ
เกิดอาการชักแบบต่อเนื่อง (status epilepticus)
ในผู้ป่วยโรคหัวใจ การให้ยากันชัก phenytoin
ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดำ�ในกรณีการชักแบบต่อ
เนื่องนั้น ต้องมีความระมัดระวังอย่างยิ่ง เพราะยา
phenytoin นัน้ อาจก่อให้เกิดการเต้นของหัวใจผิด
จังหวะ ความดันโลหิตตํ่าอย่างรุนแรง  การให้ยา
ต้องให้ด้วยความเร็วไม่มากกว่า 10 มก. ต่อนาที
หรือถ้าจำ�เป็นต้องมีการให้ยาอย่างรวดเร็วก็ไม่ควร
เกิน 25 มก.ต่อนาที และต้องมีการติดตามความดัน
โลหิต การเต้นของหัวใจอย่างใกล้ชิด ปกติการให้
ยา phenytoin นั้น จะให้ด้วยความเร็วประมาณ
50 มก. ต่อนาทีในการรักษาภาวะชักแบบต่อเนื่อง
ยากันชักทีป่ ลอดภัยในกรณีการชักแบบต่อเนือ่ งใน
ผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคหัวใจ คือ ยากันชัก sodium
valproate (VPA) และ levetiracetam เนื่องจาก
ยากันชักทั้ง 2 ชนิดนั้นไม่มีผลเสียต่อระบบหลอด
เลือดและหัวใจ ส่วนการใช้ยากลุ่ม benzodiazepine นั้นก็ต้องระมัดระวังการกดการหายใจ
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กรณีต้องใช้ยากันชักชนิดรับประทานใน
ผู้ป่วยโรคลมชักระยะยาว ต้องระมัดระวังการใช้
ยากันชัก carbamazepine (CBZ), oxcabarmazepine (OXC) และ phenytoin (PHT)
เนื่องจากอาจก่อให้เกิดการเต้นของหัวใจผิดปกติ
เช่นเดียวกับยากันชัก pregabalin ในผูป้ ว่ ยโรคลมชัก
ที่พบร่วมกับภาวะหัวใจวาย เนื่องจากยากันชัก
pregabalin (PGB) ก่อให้เกิดภาวะหัวใจวายเพิ่ม
ขึน้ จากกดการทำ�งานของหัวใจห้องล่าง (ventricle
dysfunction)

เนื่องจากผู้ป่วยโรคหัวใจจำ�เป็นต้องใช้ยา
หลายชนิดเพื่อรักษาอาการ เมื่อต้องใช้ยากันชัก
ร่วมด้วย จึงต้องมีความระมัดระวังในปัญหา drug
interaction ระหว่างยาเดิมที่ผู้ป่วยได้รับและยา
กันชัก ยากันชักที่ค่อนข้างปลอดภัยไม่มี drug
interaction กับยาที่ผู้ป่วยโรคหัวใจใช้ ได้แก่
ยากันชัก levetiracetam (LEV), lamortrigine
(LTG), topiramate(TPM), zonisamide (ZNS),
gabapentin (GBP) รายละเอียดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงยากันชักที่ก่อให้เกิด drug interaction กับยาที่ใช้ในผู้ป่วยโรคหัวใจ
Antiplatelets
Antiarrhythmics

Antihypertensives

Oral anticoagulants (OAC)

Diuretics
Digoxin
Anti-lipidemics
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Salicylates increase the free fraction VPA.Ticlopidine increases
the levels of PHT and CBZ.
Enzyme-inducing AEDs increase the metabolism of antiarrhythmics and so it may be necessary to increase the doses of the latter.
Dilthiazem and verapamil increases the levels of CBZ.Amiodarone
increases the levels of PHT.
Enzyme-inducing AEDs increase the metabolism of beta-blockers
and dihydropyridine calcium antagonists
PHT reduces the active metabolite of losartan by up to 63%
VPA increases levels of nimodipine by 50%
Enzyme-inducing AEDs reduce the anticoagulant effect of OACs
Complex interaction with PHT : PHT increases the initial effect
of the OAC and then reduces it. OACs can increase the levels of
PHT. The dose of both drugs must be adjusted if used together.
PHT reduces the diuretic response to furosemide.
Use with precaution when associated with CBZ or OXC because
of the risk of hyponatraemia.
PHT significantly reduces digoxin levels.
In general, enzyme-inducing AEDs stimulate the metabolism of
these drugs
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โรคระบบทางเดินหายใจ

กรณีผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจและ
มีความจำ�เป็นต้องได้รับยาชนิดฉีดเข้าทางหลอด
เลือดดำ�  ต้องระมัดระวังยากันชักกลุ่ม benzodiazepine (BZD), PHT, phenobarbital (PB)
เนื่องจากยาเหล่านี้กดการหายใจและก่อให้เกิด
ภาวะความดันโลหิตตํ่าลงได้มาก จึงต้องมีการ
เฝ้าระวังการหายใจ สัญญาณชีพ ความเข้มข้นของ
ออกซิเจนในเลือดอย่างใกล้ชิด และพร้อมที่จะ
ให้การรักษาอย่างทันที กรณีมีการกดการหายใจ
ยากันชักที่ปลอดภัยกรณีนี้ คือ ยา VPA, LEV
การใช้ยากันชักระยะยาวก็ต้องระวังเมื่อใช้
ยากลุ่ม BZD เพราะจะกดการหายใจ และเสมหะ

มากขึ้น ส่วนยากันชักกลุ่ม enzyme inducing
เช่น CBZ, PHT จะทำ�ให้ระดับยา theophylline
ลดตํ่าลง และยา theophylline ก็ทำ�ให้ระดับยา
PHT, CBZ ลดตํ่าลงเช่นกัน

โรคตับ

กรณีจ�ำ เป็นต้องใช้ยากันชักในผูป้ ว่ ยโรคตับ
ต้องระวังปัญหาภาวะอัลบูมินตํ่า การเผาผลาญยา
ที่ตับ ยากันชักมีผลกระทบต่อตับหรือไม่ จึงต้อง
มีการขนาดยากันชักให้เหมาะสม รายละเอียด
ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงเภสัชจลนศาสตร์ของยากันชักในภาวะไตวายและโรคตับ
Hepatic Plasma protein
metabolism binding (%)
BZD

++

CBZ

++

ESM
GBP

Dose adjustment in renal
impairment (RI)

Dose adjustment in hemodialysis (HD)

=

=

75

=

=

++

0

$25% of dose if Crt <10%

50% can be eliminated in 5h of HD.
Best given after HD

-

0

Crt > 80 : =

200-300 mg after HD in a single dose or
100-150 mg/day + SD of 125-250 after HD

Crt  50-79: 200-600 mg/8 h
Crt 30-49: 100-300 mg/8h
Crt 15-29: 300/48 h to 600/24h
Crt < 15: 300/48h to 300/24h
LEV

+

<10

Crt 50-79: 0.5-1 g/12h
Crt 30-49: 250/750 mg/12h
Crt < 30: 250-500 mg/12h

250-500 mg after HD

LTG

++

55

$ dose in moderate and 20% is eliminated in 4 h of HD. Best given
severe RI
after HD

OXC

++

40

$50% of dose if Crt < 30%

? Avoid in HD due to insufficient data
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Hepatic Plasma protein
metabolism binding (%)

Dose adjustment in renal
impairment (RI)

Dose adjustment in hemodialysis (HD)

P B / ++
PRM

45

$ Normal dose

SD

PHT

++

90

=

=

PGB

-

0

Crt > 60: =
Single SD of 25-100 mg after HD
Crt 30-59: 25-100/8h
Crt 15-30: 25-50/8h
Crt < 15: 25-75/day (3 intakes)

TGB

++

96

=

TPM

+

15

$ 50% in moderate and 50-100 mg/12h
severe RI.
50-100 mg after HD

VPA

++

90

=

ZNS

+

40

? Slower dose adjustment

=

SD may be needed

200-400 mg/day after HD
HD of  100-200 mg the morning before HD
Mainly hepatic metabolism: ++; partly hepatic metabolism: +; extrahepatic metabolism: -; Crt: creatinine clearance in
ml/min: (?) no data available, use with caution ; = no dose adjustment required SD; supplementary dose.

ยา PB และกลุ่ม BZD ควรระมัดระวังจะ
ทำ�ให้ตับมีการทำ�งานที่แย่ลงหรือเกิด hepatic
encephalopathy ได้ การใช้ยา VPA ก็เช่นเดียวกัน
ต้ อ ง ร ะ มั ด ร ะ วั ง ก า ร เ กิ ด ภ า ว ะ สู ง ขึ้ น ข อ ง
transaminase enzyme ในผูป้ ว่ ยโรคตับ ส่วนยา
PHT ต้องระวังกรณีผปู้ ว่ ยมีภาวะ  hypoalbuminemia
เนื่องจากยาจับกับโปรตีนสูงถึง 95% กรณีนี้ยากัน
ชักที่เหมาะสม คือ LEV, OXC, PGB, GBP,TPM
เพราะมีการจับกับโปรตีนตํ่า จึงไม่ส่งผลต่อระดับ
ยากันชักรูปอิสระ (free form)
กรณี ผู้ ป่ ว ยโรคตั บ วายมั ก จะพบร่ ว มกั บ
ภาวะไตวายด้วย จึงแนะนำ�ให้มีการปรับลดขนาด
ยากันชัก LEV จากขนาดปกติร้อยละ 50 และ
TPM ลดขนาดลงจากขนาดปกติร้อยละ 30 ยากัน
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ชัก OXC น่าจะเป็นยากันชักทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ เพราะ
มีการจับกับโปรตีนตํ่ามาก แต่ยา VPA, LTG ไม่
แนะนำ�ให้ใช้ในผู้ป่วยโรคตับวาย

โรคไต

ผู้ป่วยโรคไตนั้นต้องมีการเฝ้าระวังผลเสีย
ที่เกิดจากการใช้ยากันชักเกือบทุกชนิด เนื่องจาก
ส่วนใหญ่แล้วยากันชักจะมีการขับออกทางไต ไม่
ว่าจะเป็นยา LEV, GBP, LTG, OXC, PB, PGB,
TPM,ZNS ต้องมีการปรับขนาดยาให้เหมาะสม
และเฝ้าระวังพิษต่อไตอย่างใกล้ชิด รวมทั้งกรณี
การทำ �  hemodialysis ก็ ต้ อ งมี ก ารให้ ย าเพิ่ ม
เติมภายหลังการทำ�  hemodialysis รายละเอียด
ดั ง ตารางที่ 2 กรณี ผู้ ป่ ว ยเป็ น โรคนิ่ ว ไต ควร
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หลีกเลี่ยงการใช้ยา TPM, ZNS
ยากันชักที่แนะนำ�ให้ใช้ในกรณีมีภาวะไต
วายและทำ� hemodialysis คือ ยากันชักที่ขับออก
ทางตับเป็นหลัก ได้แก่ยากันชัก BZD, CBZ, PHT,
VPA และ TGB (tiagabine)

เปลี่ยนอวัยวะ

การพิจารณาเลือกยากันชักในผูป้ ว่ ยเปลีย่ น
อวัยวะมีหลัก 3 ประการ คือ
1. ความปกติ ข องหน้ า ที่ ตั บ ไตผู้ ป่ ว ย
เปลี่ยนอวัยวะว่ารุนแรงแค่ไหน
2. เภสั ช จลนศาสตร์ ข องยากั น ชั ก และ
drug interaction ระหว่างยากันชักกับยากดภูมิ
ต้านทาน ยากันชักที่มีฤทธิ์เป็น enzyme inducer
เช่น PHT, CBZ, PB อาจทำ�ให้ระดับยากดภูมิ
ต้านทาน cyclosporine, tacrolimus, sirolimus,
สเตียรอยด์ ยากันชัก VPA ส่งผลต่อระดับยากด
ภูมิต้านทาน cyclosporine, tacrolimus เล็ก
น้อย ส่วน azathioprine, mycophenolate และ
OKT3 มี drug interaction กับยากันชัก แต่
ไม่มีผลทางคลินิก ดังนั้นยากันชักที่เหมาะสม คือ
ยากันชักรุ่นใหม่
3. ผลเสียของยากันชักต่ออวัยวะทีเ่ ปลีย่ น
เช่น ยากันชัก VPA ควรหลีกเลีย่ งในผูป้ ว่ ยเปลีย่ น
ตั บ และผู้ ป่ ว ยเปลี่ ย นถ่ า ยไขกระดู ก ช่ ว ง 2-6
สัปดาห์แรก ยากันชัก OXC, PB, CBZ ควรหลีก
เลี่ยงในผู้ป่วยเปลี่ยนถ่ายไขกระดูก
ดังนั้นยากันชักที่เหมาะสมในผู้ป่วยเปลี่ยน
ตับ คือ ยากันชัก LEV, GBP, PGB, TPM ผู้ป่วย

เปลี่ยนไต คือ VPA, BZP, LTG และยากันชัก
GBP, LEV, LTG, TPM เหมาะในผู้ป่วยเปลี่ยน
ถ่ายไขกระดูก

โรคธัยรอยด์

ยากันชักกลุม่ enzyme inducer เช่น PHT,
CBZ, PB มีผลต่อระดับธัยรอยด์ฮอร์โมน ในคน
ที่ไม่มีโรคธัยรอยด์อาจไม่มีผลทางคลินิก พบว่า
มีการเปลี่ยนแปลงของระดับ free thyroxin แต่
ในผู้ป่วย hypothyroid ที่ได้รับฮอร์โมนทดแทน
ผูป้ ว่ ยอาจต้องได้รบั การทดแทนธัยรอยด์ฮอร์โมน
เพิ่มขึ้นด้วย ส่วนยากันชัก VPA ส่งผลต่อระดับ
ของ TSH ส่วนยากันชักรุ่นใหม่นั้นข้อมูลไม่มาก
พอที่จะสรุปได้

โรคกระดูก

ยากันชักลุ่ม enzyme inducer เช่น PHT
เร่งการเผาผลาญวิตะมิน ดี และมวลกระดูกทำ�ให้
เกิดภาวะกระดูกพรุน กระดูกบางได้ ส่วน LEV,
LTG ไม่มีผลต่อกระดูก

ภาวะติดเชื้อ

ประเด็นที่พบในผู้ป่วยติดเชื้อ คือ drug
interaction ระหว่างยากันชักกับยาทีใ่ ช้รกั ษาภาวะ
ติดเชือ้ เช่น ยากันชักกลุม่ enzyme inducer ทำ�ให้
ระดับยา albendazole, praziquantel ลดตํ่าลง
ร้อยละ 50 ยารักษาวัณโรค INH ทำ�ให้ระดับยา
กันชัก PHT, CBZ, VPA สูงขึ้นจนเป็นพิษได้ แต่
rifampicin ทำ�ให้ระดับยากันชัก CBZ, LTG, PB,
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PHT, VPA มีระดับลดตํ่าลง
กรณีผู้ป่วยติดเชื้อ HIV นั้นต้องพิจารณา
เกี่ยวกับ drug interaction ระหว่างยากันชักกับ

ยาต้านไวรัส ยากันชักที่เหมาะสมในผู้ป่วยติดเชื้อ
HIV และได้รบั ยาต้านไวรัส คือ LEV, PGB, TPM,
GBP รายละเอียดดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แสดงยาปฎิชีวนะที่มี drug interaction กับยากันชัก
CBZ
$

LTG

PB
$

PHT
$

VPA

Albendazole
=
=
=
$
Carbapenems
$#
Ciprofloxacin
#
Clarithromycin
$
$
$
Doxycycline
#
Erythromycin
#
#
#
Fluconazole
NRTI
=
=
=
=
=
=
=
=
=
$
#
# $ #
$
#
#
NNRTI
=
=
$
#
# $ #
$
#
#
PI
=
=
#
#
Isoniazid
#
Ketoconazole
$
#
$
$
Metronidazole
$
$
$
Praziquantel
=
=
=
$
$
$
$
$
Rifampicin
#
Sulphonamides
The arrows on the left hand side of the boxes indicate the effect of interaction on the plasma levels
of the antibiotics and the ones on the right hand side indicate the effect on plasma level of AEDs (#)
Increased plasma level. ($) Decreased plasma level. (=) No significant effect. NRTi: nucleoside reverse
transcriptase inhibitors. NNRTI: non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors. PI: inhibitors

โรคจิต

การใช้ยากันชักในผู้ป่วยที่รับการรักษาโรค
ทางจิตเวชนั้น ต้องพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้
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1. ผลของยากันชักต่ออาการทางจิตเวช
เนื่องจากยากันชักอาจส่งผลต่ออาการที่มีอยู่ก่อน
ได้ รายละเอี ย ดยากั น ชั ก ที่ ค วรใช้ แ ละควร
หลีกเลี่ยง ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 แสดงคำ�แนะนำ�ในการเลือกใช้ยากรณีรักษาผู้ป่วยโรคลมชักและมีโรคร่วมทางจิตเวช
Antiepileptic treatment
Recommended

To be avoided

Psychiatric treatment
Recommended

To be avoided

Depression CBZ, GBP, LTG, OXC, PB, PHT, PRM, C i t a l o p r a m E s c i - Amoxapine MaportiPGB, VPA
TGB, TPM
talopram Sertraline line Bupropion
Trazodene Venlafexine
Anxiety

BZD, GBP, PGB, VPA

LEV

BZD SSRIs

Psychosis

LTG, OXC, VPA

ESM, LEV, TPM

Olanzapine Quetiapine Chlorpromazine
Risperidone
Clozapine

2. เภสัชจลนศาสตร์ของยากันชักทีอ่ าจเกิด
drug interaction กับยาที่ใช้อยู่ก่อนแล้ว โดย
เฉพาะยากันชักกลุ่ม enzyme inducer ส่งผลให้
ระดับยาทางจิตเวชลดตํา่ ลง ทัง้ กลุม่ neuroleptics,
tricyclic, selective serotonin reuptake
inhibitor antidepressant ทำ�ให้อาการทางจิตเวช
เป็นมากขึ้นได้ ส่วนยา VPA นั้นจะทำ�ให้ระดับยา
amitriptyline, nortriptyline เพิ่มขึ้นมากกว่า
ร้อยละ 60 เกิดอาการเป็นพิษได้ง่าย แต่ยากันชัก
จะไม่มีผลต่อระดับยา lithium ในทางตรงกันข้าม
ยาที่ใช้รักษาอาการทางจิตเวชก็ส่งผลต่อระดับยา
กันชักและการควบคุมอาการชักได้เช่นเดียวกัน
ได้แก่ ยากลุม่ tricyclic antidepressant จะยับยัง้
การเผาผลาญยากันชัก ทำ�ให้เกิดระดับยากันชักที่
สูงขึ้น เช่นเดียวกันกับยา selective serotonin
reuptake inhibitor antidepressant (SSRIs)
เช่น fluoxetine, paroxetine, และ fluvoxamine
ก็ มี ผ ลบ้ า งแต่ ไ ม่ ม าก ส่ ว นยากลุ่ ม อื่ น ๆ เช่ น
citalopram, escitalopam, sertraline, trazodone,
venlafaxine ไม่มีผลต่อการเผาผลาญยากันชัก

-

ส่วนยากลุม่ antipsychotic นัน้ จะมีการเผาผลาญ
ทีต่ บั เป็นส่วนใหญ่ ยา clozapine จึงไม่ควรใช้ในผู้
ป่วยโรคลมชัก ในขณะที่ olanzapine, quetiapine,
risperidone จะมีผลต่อระดับยากันชักน้อยมาก
ผลแทรกซ้อนทีเ่ กิดขึน้ จากยาจิตเวชทีต่ อ้ งระวัง คือ
การเกิด hyponatremia โดยเฉพาะการใช้รว่ มกับ
ยา CBZ หรือ OXC
3. ฤทธิข์ องยาจิตเวชทีอ่ าจก่อให้เกิดอาการ
ชักได้งา่ ยขึน้ เนือ่ งจากยาจิตเวชมีฤทธิเ์ ป็น epileptogenic ซึง่ พบในยา antidepressant และยา antipsychotic ดังนัน้ ถ้าจำ�เป็นต้องใช้ควรเริม่ ขนาด
ตํ่าๆ ค่อยๆ เพิ่มขนาด ยาที่มีฤทธิ์ epileptogenic
สูง ควรหลีกเลี่ยงคือ ยา amoxapine, maprotiline, bupropion, clozapine, chlorpromazine

โรคสมองเสื่อม

การใช้ ย ากั น ชั ก ในผู้ ป่ ว ยที่ มี ปั ญ หาด้ า น
ความจำ� หรือภาวะสมองเสือ่ มนัน้ ต้องระวังอย่างยิง่
โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ เนื่องจากยากันชักจะไปกด
สมองมากขึน้ ส่งผลต่อความสามารถด้านการเรียน
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รู้มากขึ้น ยาที่มีผลมากได้แก่ ยากันชัก BZD, PB,
PHT, TPM ยากันชักที่ไม่ค่อยมีผลได้แก่ GBP,
LEV, LTG, PGB และพยายามหลีกเลีย่ งการใช้ยา
กันชักหลายชนิด เพราะจะยิ่งเพิ่มผลเสียต่อสมอง
มากขึ้นในกลุ่มผู้ป่ววยดังกล่าว

โรคหลอดเลือดสมอง

การใช้ยากันชักทีม่ ขี อ้ มูลว่าอาจจะชะลอการ
ฟืน้ ตัวของสมอง เช่น BZD, CBZ, PHT, PB, VPA
พยายามหลีกเลี่ยงในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
และยากลุ่มเหล่านี้ก็มี drug interaction กับ
ยากลุ่ม antiplatelet, anticoagulant ดังตาราง
ที่ 1 ข้างต้น แต่ในกรณีการใช้ในผู้ป่วยชักแบบต่อ
เนื่องนั้น ยา PHT, VPA ก็ยังเป็นยาที่เหมาะสม
ยากันชักกลุ่มใหม่อาจเป็นยาที่เหมาะสมในกรณี

การใช้เป็นระยะยาวในผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการชักภายหลัง
โรคหลอดเลือดสมอง เช่น GBP, LEV, LTG, OXC,
TPM โดยเฉพาะยา GBP, LEV มีการศึกษาใน
กลุม่ ผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองโดยเฉพาะ พบว่า
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพดี และยังมีการศึกษา
ยา LTG, GBP ว่ามีความเหมาะสมกว่าการใช้ยา
CBZ ในผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง

โรคเนื้องอกสมอง

โรคเนื้องอกสมองมักจะพบอาการชักได้
บ่อย การใช้ยากันชักต้องพิจารณาให้ดี เพราะ
ผูป้ ว่ ยเองต้องใช้ยาเคมีบ�ำ บัด ยาสเตียรอยด์ ดังนัน้
การเกิด drug interaction เป็นสิ่งสำ�คัญอย่างยิ่ง
ที่ต้องระวังให้ดี รายละเอียดดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 แสดง drug interaction ระหว่างยากันชักและยาเคมีบำ�บัด
CBZ
$
$
$
$
$

PHT
VPA
$
$
$
$
$
$
Anthracyclines
$
$
Cyclophosphamide
$
$
$#
Cisplatin
$
$
$#
Corticosteroids
$
$
Etoposides
$
#
Fluorpyrimidines
$
$
$
Irinotecan topotecan
$
$
$
$
Methotrexate
$
$
$
#
#
Nitrosureas
$
$
$
Taxoides
$
$
$
Vincristine
The arrows on the left hand side of the boxes indicate the effect of interaction on the plasma levels of the cytotoxic and
corticosteroid drugs and the ones on the right hand side indicate the effect on plasma levels of AEDs. (#) Increased
plasma level. ($) Decreased plasma level. (=) No significant effect.
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จากการศึ ก ษาในผู้ ป่ ว ย glioblastoma
multiforme กลุ่มที่ให้การรักษาด้วยยากันชัก
enzyme inducer มีผลการรักษาไม่ดีเมื่อเทียบ
กับกลุม่ ทีใ่ ช้ยากันชักกลุม่ non-enzyme inducer
นอกจากนี้ ผู้ ป่ ว ยโรคเนื้ อ งอกสมองต้ อ งได้ รั บ
การฉายรังสีด้วย จึงเกิดอาการผลแทรกซ้อนทาง
ผิวหนังได้ง่าย ก็พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่ใช้ยากัน
ชัก CBZ, PHT, PB เป็นต้น การตอบสนองต่อยา
กันชักในกลุ่มผู้ป่วยโรคเนื้องอกสมองพบว่าตอบ
สนองดีต่อยากันชัก VPA, LEV มากกว่ายากันชัก
PHT, CBZ เป็นต้น เช่นเดียวกับยา LTG, OXC,
PGB, ZNS ได้ผลดีเช่นเดียวกัน

สรุป

การใช้ ย ากั น ชั ก ในผู้ ป่ ว ยที่ มี โ รคร่ ว มนั้ น
ต้องคำ�นึงถึงโรคร่วมที่มี ผลของยากันชักกับยาที่
ใช้รักษาอยู่เป็นประจำ� ผลแทรกซ้อนของยากันชัก
ที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นการใช้ยากันชักที่เหมาะสมใน
ระยะยาวนั้นควรคำ�นึงถึงประเด็นต่างๆ ข้างต้น
และมีการเฝ้าระวังผลแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้
อย่างใกล้ชิด รายละเอียดการเลือกใช้ยากันชักใน
กรณีโรคร่วมต่างๆ สรุปดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6 แสดงยากันชักที่ควรใช้และไม่ควรใช้ในผู้ป่วยโรคลมชักที่มีโรคร่วมต่างๆ

Heart disease
Lung disease
Hepatic impairment
Renal impairment

Most recommended
AEDs
LEV, LTG, TPM, VPA,
ZNS, GBP*
LEV, LTG, OXC, PGB,
TPM, VPA, ZNS, GBP*
LEV, OXC, PGB, TPM,
GBP*
BZD, CBZ, ESM, PHT,
TGB, VPA

Porphyria

LEV, OXC, PGB, GBP*

Liver transplantation

LEV, PGB, TPM, GBP*

Less recommended AEDs to be avoided
AEDs
CBZ, OXC, PGB, PHT …
CBZ, PHT

BZD, PB, PRM

BZD, CBZ, ESM, PB, LTG, VPA
PHT, PRM, TGB, ZNS
GBP, LEV, LTG, OXC, …
PB, PGB, PRM, TPM,
ZNS
BZD
CBZ, LTG, PB, PHT,
PRM, TGB,   TPM,
VPA, ZNS
CBZ, PB, PHT, PRM VPA
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Most recommended
AEDs
BZD, LTG, VPA

Less recommended AEDs to be avoided
AEDs
Kidney transplantation
AEDs with renal ex- …
cretion
Bone morrow transplan- LEV, LTG, TPM, GBP* …
CBZ, OXC, PB, PRM,
tation
VPA
Hypothyroidism
BZD, LEV, LTG, PGB, OXC, TPM, VPA
CBZ, PB, PHT, PRM
ZNS, GBP*
Osteoporosis
BZD, LEV, ,TG, PGB, VPA
CBZ, PB, PHT, PRM
ZNS, GBP*
Obesity
TPM, ZNS
CBZ, CLB
GBP, PGB, VPA
HIV
LEV, PGB, TPM, GBP* BZD, LTG, OXC, VPA, CBZ, PB, PHT, PRM
ZNS
Mental disability
LEV, LTG, OXC, VPA, PGB, ZNS
BZD, CBZ, PB, PHT,
GBP*
PRM, TPM
Cognitive impairment LEV, LTG, PGB, GBP* CBZ, OXC, VPA, ZNS BZD, PB, PHT, PRM,
TPM
Stroke
LEV, LTG, GBP*
CBZ, OXC, PHT, TPM, BZD, PB, PRM
VPA
Brain tumour
LEV, VPA, GBP*, PGB*, CBZ, LTG, OXC PHT, PB, PRM
ZNS*
TPM
(*) Useful as add-on therapy. (The medications are ordered alphabetically and not necessarily by order
of recommendation.)
ทีม่ า : Ruiz-Gimenez J, Sanchez-Alvarez, Canadillas –Hidalgo F, et al. Antiepileptic treatment in patients
with epilepsy and other comorbidities. Seizure 2010:19;375-82.
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การใช้ยากันชักในผู้สูงอายุ
รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า1,2
1

สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2

โรคลมชักเป็นโรคทางระบบประสาทที่พบ
บ่อย พบได้ทุกกลุ่มอายุ ทุกเพศ ทุกวัย ความชุก
ประมาณร้อยละ 1 ปัจจุบันประชากรทั่วโลกมีอายุ
ยืนยาวมากขึ้น โรคที่พบบ่อย เช่น โรคหลอดเลือด
สมอง โรคไตวาย โรคเนือ้ งอกสมอง โรคสมองเสือ่ ม
ก็พบมากขึ้นในผู้สูงอายุ ซึ่งโรคต่างๆ เหล่านี้ก็เป็น
เหตุให้เกิดโรคลมชักได้บ่อยขึ้น ด้วยเหตุนี้ทำ�ให้
โรคลมชักพบได้บ่อยขึ้นในผู้สูงอายุ แต่การรักษา
โรคลมชักในผู้สูงอายุนั้นมีความซับซ้อนมากกว่า
กลุ่มอายุอื่นๆ ตั้งแต่การวินิจฉัย การเลือกยากัน
ชัก ปัญหาการเกิด drug interaction และผลข้าง
เคียงของยากันชัก ผลการรักษา และมีอัตราการ
เสียชีวิตสูงกว่าประชากรกลุ่มอื่น

การวินิจฉัย

ผู้ สู ง อายุ มี อ าการชั ก รู ป แบบที่ แ ตกต่ า ง
กับกลุ่มอายุอื่น เช่น อาการสับสน หลงลืม ล้ม
วิงเวียนศีรษะ และบางครั้งก็ไม่ได้รายละเอียด
ของประวัตกิ ารเจ็บป่วย เนือ่ งจากจำ�เหตุการณ์ไม่ได้
อยู่คนเดียว รวมทั้งอาจถูกวินิจฉัยเป็นโรคหลอด
เลือดสมอง โรควิงเวียนศรีษะ ล้ม โรคสมองเสื่อม

เพราะไม่มีรายละเอียดของประวัติที่ดี และผลการ
ตรวจเพิม่ เติมทีใ่ ห้ผลบวก เช่น การตรวจเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์สมอง พบว่ามีสมองขาดเลือด แต่จริง
แล้วความผิดปกติของการตรวจนั้นไม่ได้อธิบาย
อาการที่ผู้ป่วยเป็น ผู้สูงอายุมีโอกาสเข้าถึงระบบ
การรั ก ษาด้ ว ยแพทย์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญตํ่ า กว่ า ด้ ว ย
หลายๆ สาเหตุข้างต้น จึงส่งผลให้การวินิจฉัยโรค
ลมชักในผู้สูงอายุทำ�ได้ยาก และมีความผิดพลาด
ได้ ง่ า ย สิ่ ง สำ � คั ญ คื อ ต้ อ งคิ ด ถึ ง โรคลมชั ก ใน
ผู้สูงอายุ กรณีดังต่อไปนี้
1. สั บ สน ซึ ม พฤติ ก รรมเปลี่ ย นแปลง
โดยไม่หมดสติ ไม่ล้ม
2. หมดสติเป็นๆ หายๆ
3. การเคลื่อนไหวผิดปกติ ความรู้สึกผิด
ปกติบริเวณแขน ขา ใบหน้าโดยไม่หมดสติ
4. ล้มบ่อย วิงเวียนศีรษะเป็นๆ หายๆ
5. ปัญหาการนอนเป็นๆ หายๆ
กรณีผู้ป่วยมีอาการล้มบ่อยๆ ซึ่งเป็นปัญหาที่พบ
ได้บ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุ มีแนวทางการวินิจฉัย
ดังภาพที่ 11
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สาเหตุ

โรคลมชักในผู้สูงอายุมีสาเหตุที่แตกต่าง
กั บ กลุ่ ม ผู้ ป่ ว ยอายุ น้ อ ย เช่ น พบสาเหตุ จ าก
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โรคหลอดเลือดสมอง โรคสมองเสื่อมมากกว่า
และพบสาเหตุจากอุบัติเหตุน้อยกว่า รายละเอียด
ดังตารางที่ 12
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โรคร่วม

ผู้สูงอายุที่เป็นโรคลมชักมักจะมีโรคร่วม
เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคสมองเสื่อม โรคไต
โรคกระดูกพรุน และปัญหาสุขภาพอื่นๆ ดังนั้น
การพิจารณายากันชักที่จะใช้รักษานั้น นอกจาก
พิจารณาชนิดการชักแล้ว ยังต้องพิจารณาโรคร่วม

ด้วยเสมอ เนื่องจากผู้ป่วยต้องใช้ยารักษาโรคร่วม
และยากันชัก ย่อมมีโอกาสเกิด drug interaction
และผลข้างเคียงของยากันชักก็ต้องระมัดระวัง
ไม่ให้เกิดผลข้างเคียงต่อโรคร่วม รายละเอียดดัง
ตารางที่ 21
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ยากันชักที่เลือกใช้ต้องพิจารณาให้เหมาะ
สมกับโรคร่วม ยาที่ใช้ประจำ�เพื่อป้องกันปัญหา
drug interaction และผลข้างเคียงของยากันชัก
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ที่อาจเกิดและส่งผลเสียต่อผู้ป่วย รายละเอียดดัง
ตารางที่ 31
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ตารางที่ 3		 แสดงข้อดีและข้อด้อยของยากันชักในผู้สูงอายุ
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ยากันชักที่มีความเหมาะสมจากคุณสมบัติ
ทางเภสั ช วิ ท ยาและจากผลการศึ ก ษา พบว่ า
ยากั น ชั ก ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและผู้ ป่ ว ยใช้ ไ ด้ น าน
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ต่อเนือ่ ง มมีผลข้างเคียงน้อย คือ Levetiracetam,
Lamotrigine, Zonisamide เป็นต้น

Role of PET Scan in Neurodegenerative
Diseases: A Concise Review
Daris Theerakulpisut
Division of Nuclear Medicine, Department of Radiology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University

Neurodegenerative diseases
especially dementias is a well-recognized
global health problem affecting 46.8
million people worldwide in 2015 (1).
Because the overall life expectancy is
projected to continuously increase, the
incidence of neurodegenerative diseases
is also expected to be on the rise. Although
the use nuclear medicine imaging has
established its roots firmly in the field of
Oncology and Cardiology, these modalities
have steadily been increasingly recognized
for use in Neurology particular in evaluating
patients with neurodegenerative diseases.
The strength of nuclear medicine imaging
modalities such as positron emission
tomography (PET) and single photon
emission computed tomography (SPECT)
is the possibility to detect metabolic

derangements in an organ well before
any structural change becomes apparent.
Radiopharmaceuticals or radiotracers are
designed by incorporating radioisotopes
into a metabolic tracer. When the
radiopharmaceutical is administered into
the patient, it will localize in the organ
that preferentially concentrates the
metabolic tracer. For radiopharmaceuticals
that contain positron-emitting isotopes e.g.
Fluorine-18 (18F), Carbon-11 (11C), Oxygen-15
(15O), Nitrogen-13 (13N), the positron emitted
from the isotope will almost immediately
encounter a nearby electron and annihilate.
The gamma radiation from this annihilation
is detected by the PET scanner. For
radiopharmaceuticals that contain a single
photon emitting isotope i.e. isotopes that
emit gamma radiation from their nucleus
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e.g. Technetium-99m (99mTc), Iodine-123
(123I), the gamma rays are detected by the
SPECT scanner. Both imaging modalities
are displayed as 3 dimensional slices in
the same way that a conventional CT or
MRI scan is represented. Because there
are many radioisotopes that can be used
for imaging, it is possible to create diverse
radiopharmaceuticals that target different
metabolic processes. For neurodegenerative
diseases, PET and SPECT imaging has
been used to differentiate between different
types of dementias, predict patients with
mild cognitive impairment who are at risk
of progression to Alzheimer disease, and
distinguishing between essential tremor,
Parkinson disease and other Parkinsonian
syndromes. These clinical applications of
PET and SPECT imaging will be covered
in this review.

106

F-FDG PET in Alzheimer disease
and other dementias
18

One of the most well-known PET
radiopharmaceutical is 18-fluoro-2deoxyglucose (18F-FDG) which is an analogue
of glucose. The radiopharmaceutical has
well-established use in Oncology for
detection of various cancers. In Neurology,
particularly in dementias, 18F-FDG has been
shown to demonstrate different uptake
patterns for different types of dementias
which can help differentiate among these
entities. In healthy subjects, the uptake
of 18F-FDG is intense in the cortical and
subcortical grey matter. Uptake is generally
symmetrical, as shown in figure 1.
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Figure 1 Normal 18F-FDG brain PET. There is symmetrical glucose metabolism in the
cortical as well as the subcortical grey matter. The white matter and the
ventricles are both seen as areas of less glucose metabolism and are thus
indistinguishable.  (Cover page)

F-FDG PET in Mild Cognitive 18F-FDG brain PET. Patients with MCI show
bilateral glucose hypometabolism in the
Impairment
18

Amnestic mild cognitive impairment
(MCI) manifests in cognitive alterations
serious enough to be noticed by the
individuals experiencing them or to other
people, but not severe enough to interfere
with daily life or independent function.
People with MCI are at an increased
risk of developing Alzheimer disease or
other dementias (2,3). Alterations in cerebral glucose metabolism can be seen in

limbic system particularly in the posterior
cingulate gyri, as well as the parahippocampal
gyri, and inferior temporal gyrus (4). Not
all patients with MCI will progress to have
AD. Studies have found that patients with
MCI who have glucose hypometabolism
involving beyond the limbic regions have
and increased risk of developing AD.
One study found that hypometabolism in
inferior parietal cortex (5) while another
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found that hypometabolism in the right
temporoparietal cortex is a strong predictor
or rapid conversion from MCI to AD (6). The
predictive potential of 18F-FDG brain PET
may help early identification of patients at
risk for developing AD.

F-FDG PET in Alzheimer disease

18

Alterations of cerebral glucose
metabolism in 18F-FDG brain PET has been
well characterized in AD. Compared with
MCI, cerebral glucose hypometabolism is
more pronounced in AD. The typical pattern
is hypometabolism in the posterior-superior
parietotemporal cortex, posterior cingulate,
and precuneus. Areas that are typically
unaffected include the somatosensory
cortex, motor cortex, basal ganglia, thalamus,
and cerebellum (7,8). The frontal lobe
in also relatively unaffected except in
advanced-stage AD where frontal
hypometabolism is also found. It is
important to note that glucose metabolism
in the frontal cortex gradually decreases
with advancing age even in patient with
no cognitive impairment. Studies have
found that 18F-FDG brain PET has an overall
sensitivity of 90% (60 -100%) and specificity
of 93% (68-100%) for differentiating between
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patients with AD and patients without
dementia (9). Minoshima et al found that
18
F-FDG brain PET has sensitivity of 90%
and specificity of 80% For differentiating
AD and dementia with Lewy bodies (10).
Panegyres reported specificity of 95% of
FDG-PET in the differential diagnosis
between AD and other dementias, including
frontotemporal dementia  (11).

F-FDG PET in Dementia with Lewy
bodies
18

Dementia with Lewy bodies (DLB)
is the second most common cause of
neurodegenerative dementia after AD (12).
It is associated with varying degrees of
AD-type pathology, including amyloid
plaques and neurofibrillary tangles (13).
In 18F-FDG PET brain studies, DLB is
characterized by widespread cortical
hypometabolism, with typical marked
reductions of glucose metabolism in
primary visual and occipital association
areas, and less-severe reductions in parietal,
frontal, and anterior cingulate cortices
(10,14). Subcortical structures and primary
somatosensory cortex are relatively spared.
Although the metabolic pattern of DLB
does have some overlaps with that of AD
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because both diseases demonstrate glucose
hypometabolism of parietotemporal areas,
the presence of occipital hypometabolism
and preserved metabolism in medial temporal
and posterior cingulate cortices in DLB

can help distinguishes DLB from AD with
83–90% sensitivity and 80–87% specificity
(10,14,15). Figure 2 compares the findings
of 18F-FDG brain PET in AD and DLB.

Figure 2. Top row, Alzheimer disease; note typical bilateral hypometabolism in the
parietotemporal cortices (arrowheads) and in the posterior cingulate–precuneus
cortices (arrows), preserved glucose metabolism at the occipital region and the
primary sensorimotor strip. Bottom row, Dementia with Lewy bodies; findings
are similar to that of AD with the addition of occipital hypometabolism (white
arrow); metabolism in the primary sensorimotor strip (arrowheads) is also
preserved. Adapted from Brown et al. (16). (Cover page)

F-FDG PET in Frontotemporal frontal and temporal lobes. FTD can be
divided into those that predominantly
dementia
18

Frontotemporal dementia (FTD) or
frontotemporal lobar degeneration covers
a wide spectrum of diseases that shares
neuropathological degeneration in the

present with behavioral and personality
change, and social conduct (behavioral
variant frontotemporal dementia; bvFTD),
and those with prominent changes in
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language (primary progressive aphasia;
PPA) which in turn is further categorized
into semantic variant (svPPA), logopenic
variant (lvPPA), and nonfluent/agrammatic
variant PPA (navPPA)(17). A study by Jeong
(18) found that FDG PET images of patients
with FTD revealed hypometabolism in the
frontal and anterior temporal areas, cingulate
gyri, uncus, and insula. Unlike AD and
DLB, subcortical areas, including basal
ganglia (putamen and globus pallidus) and
medial thalamic regions are also shown to
have reduced glucose metabolism in FTD.
Hemispheric asymmetry of hypometabolism
which is more frequently lateralized to the
left was more common in patients with
FTD, which may be another metabolic
feature that helps to differentiate FTD from
AD or other dementias. Specific patterns of
metabolic impairment have been associated
with different subtypes of FTD. Patient with
bvFTD show glucose hypometabolism of
frontal lobe regions. Metabolic impairments
spread to temporal cortex and subcortical
regions in more advanced stages of bvFTD.
Patients with svPPA show hypometabolism
of the anterior temporal lobes. Frontal
midline structures, such as gyrus rectus,
cingulate, orbitofrontal, and anterior medial
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cortices, as well as caudate nucleus, insula,
and hippocampus may also be involved
(19,20). In navPPA patients, FDG brain
PET shows asymmetric hypometabolism,
predominantly affecting the left frontotemporal
regions including inferior and middle
frontal, dorsolateral prefrontal, frontopolar
cortices, Broca’s and Wernicke’s areas, as
well as middle and inferior temporal regions
(21,22). Finally, patient with lvPPA have
been shown to have hypometabolism in
lateral temporoparietal and medial parietal
lobes as well as the frontal lobe. Alterations
were also found to predominate on the left
hemisphere(23).

Amyloid PET imaging in Alzheimer
disease and other dementias

Amyloid deposits have long been
known to play an important role in the
pathogenesis of dementia particularly
Alzheimer disease (24,25). PET with amyloid
ligands has made possible the detection
and quantification of amyloid plaques
in the brain. The first specific tracer for
amyloid-beta (Aβ) applied in human studies
was carbon-11 (11C)-labeled Pittsburgh
Compound B (11C-PiB) (26). Thereafter, many
other amyloid imaging radiopharmaceuticals
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have been developed including 11C-BF227,
11
C-AZD2184, 18 F-FDDNP, 18 F-PiB
(flutemetamol), 18F-AV45 (florbetapir),
18
F-BAY94–9172 (florbetaben), and
18
F-AZD4694 (27). The use of 18F which has
a longer physical half-life (110 minutes)
than 11C (20 minutes) provides logistic
advantages in that an onsite cyclotron
is not needed such as the case with 11C
radiopharmaceuticals. Amyloid imaging
has great potential as a diagnostic tool
because it directly detects a core feature
of the molecular pathology of AD. It is
important to note that amyloid deposits are
not entirely specific to AD and can be found
in other dementias and even in elderly
subjects with normal cognition. This
section describes characteristics of amyloid
PET in various conditions.

are the major predictors of PiB-positivity in
NC (31). The importance of positive amyloid
imaging in NC is whether or not it predicts
cognitive decline and progression to AD.
So far the evidence has been conflicting
with some studies finding that amyloid
deposition is related to episodic memory
loss in NC and individuals in with positive
amyloid imaging is considered to be in the
preclinical stage of AD (28,32–34). Other
studies have found no difference in
cognitive decline between NC with and
without amyloid deposition (35). From a
diagnostic perspective, amyloid-positivity
is not synonymous with AD, and amyloid
PET cannot be interpreted without
taking into account the clinical context,
and presently, there is no clinical indication
for amyloid imaging in cognitively normal
individuals.

Amyloid PET in Cognitively normal
elderly subjects
Amyloid PET in Mild cognitive
Elevated PiB binding is found in up impairment
to one-third of healthy normal controls
(NC) (28,29). In some cases, the extent and
distribution of amyloid pathology in NC is
indistinguishable from that found in AD
(30). Increasing age and the presence of
the apolipoprotein E ε4 allele (ApoE ε4)

Amyloid imaging provides valuable
information which predicts patients with
MCI who are likely to convert to AD. In
a large longitudinal study (36) authors
compared baseline amyloid deposition
between AD converters and nonconverters
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in 31 MCI subjects over the course of 3
years. Seventeen (55%) individuals had
positive PiB PET. Among these individuals,
14 (82%) converted to AD while only 1
person (7%) among 14 PiB-negative subjects
converted to AD during the course of the
study. The National Institute on Aging and
the Alzheimer’s Association workgroup
determined that both biomarkers of amyloid
deposition (amyloid PET or CSF Aβ1–42
levels), and markers of neuronal injury (e.g.
CSF tau, hippocampal/medial temporal
atrophy on MRI, hypometabolism on
FDG-PET) be used to estimate the likelihood
that the MCI syndrome is due to AD. If
both markers are positive, the patient is
considered to have the highest likelihood.
Patients who are negative for both markers
are considered low likelihood that their MCI
is due to AD. Patients with discrepancy
between the two types of markers are
considered to have intermediate likelihood
(37).

Amyloid PET in Alzheimer disease

Studies have found that PiB-PET has
sensitivity exceeding 90% for the diagnosis
of AD (29,38). Tracer binding is diffuse and
symmetric, with high uptake consistently
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found in the prefrontal cortex, precuneus
and posterior cingulate cortex, followed
closely by the lateral parietal, lateral temporal
cortex, and striatum. As in NC and MCI,
amyloid aggregation appears to be higher
in ApoE ε4 carriers (39). However, this
association is not always found in patients at
the dementia stage (40). Similar to evaluation
for AD pathology in patients with MCI, the
National Institute on Aging-Alzheimer’s
Association workgroups recommends the
use of biomarkers for both Aβ deposition
and neuronal injury in conjunction with
clinical evaluation to assign the probability
of underlying AD pathophysiology (41).
Three main categories are proposed:
probable AD dementia, possible AD
dementia (atypical clinical presentation),
and probable or possible AD dementia
with evidence of AD pathophysiological
process. In typical clinical presentations,
if both categories of biomarkers are
positive, the likelihood of AD pathophysiology
is considered high. If only one of the two
categories is positive, then the probability is
intermediate. Atypical clinical presentations
are considered at high probability of an AD
pathophysiological process if both categories
of biomarkers are positive, although a

Vol.11 No.1

second etiology cannot be excluded. Finally, non-Aβ disease. The low rate of amyloid-positive
dementia is considered unlikely due to AD non demented individuals in this age group
when both categories of biomarkers are will increase the positive predictive value
negative. Amyloid imaging will probably of amyloid scans.
not add value to the diagnostic work-up of
patients with straightforward clinical AD, Amyloid PET in other dementias
as these patients are very likely to have
It is well-known that cerebral amyloid
positive scans. This technique is likely deposition is not specific to AD. Table 1
to be useful in patients with focal cortical lists conditions in which amyloid PET can
syndromes such as PPA and posterior be positive. The pattern of amyloid tracers
cortical atrophy, as these are pathologically in both DLB and Parkinson disease demenheterogeneous syndromes that are variably tia is similar to AD, but overall binding is
associated with underlying AD. Similarly, generally lower. Most studies have found
amyloid PET could be useful in patients with higher amyloid plaques in DLB than in
early age-of-onset dementia, as these patients Parkinson disease dementia or Parkinson
often present with atypical symptoms disease patients without dementia. In
(for example, executive, behavior, language DLB, PiB-positivity may be associated with
and visuospatial rather than memory), and greater cognitive deficits and more rapid
the main alternative cause of dementia in deterioration (42).
this age group is frontotemporal dementia, a
Table 1 Conditions with positive PiB binding
Percent with positive amyloid PET
Mild cognitive impairment
52 – 87%
Alzheimer disease
90%
Dementia with Lewy body
30 – 85%
Parkinson disease dementia
15 – 100%
Frontotempotal dementia
0 – 15%
Vascular dementia / post-stroke
30 – 40%
Cognitively normal elderly
10 – 30%
Adapted from Laforce and Rabinovici (43)
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For patients younger than 65 years of
age, FTD is a leading cause of dementia,
similar frequency to that of AD. (44).
Distinguishing between these two entities
based on clinical grounds alone can
be challenging, and misdiagnosis can
occur. Amyloid PET can potentially help
differentiate between AD and FTD
particularly bvFTD, svPPA, and navPPA
which are not associated with amyloid
deposition. Small case series reported low
rates of PiB- (0 to 15%) and florbetabenpositivity (9%) (45–47). Since FTD comes
into the differential diagnosis in younger
patients who are not expected to have
age-related amyloid accumulation,
demonstration of amyloid deposits in
these patients may shift the diagnosis
in favor of early-onset AD.  A large study
investigated diagnostic accuracy of PiB
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PET and 18F-FDG PET in 62 patients with
AD and 45 with FTD matched for age and
disease severity. Visual interpretation of
PiB PET had a sensitivity and specificity
of 89.5%, and 84%, respectively, whereas
18
F-FDG PET had 77.5% sensitivity and
84% specificity. PiB PET also showed
higher inter-rater reliability and agreement
with quantitative classification than FDG
PET which suggests that it was the more
accurate and precise technique (38). Using
amyloid PET in the context where logopenic
variant of PPA is suspected may be more
problematic since lvPPA has been shown
to accumulate amyloid tracers. One study
found that among the three types of PPA,
lvPPA has been shown to more frequently
show positive results on PiB PET (48).
Figure 3 demonstrates PiB PET compared
with 18F-FDG PET in various conditions.
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Figure 3. Typical 11C-PiB binding and 18F-FDG hypometabolism patterns in normal
controls (NC), Alzheimer disease (AD), logopenic variant of primary
progressive aphasia (lvPPA), behavioral variant frontotemporal dementia
(bvFTD), and semantic variant of primary progressive aphasia (svPPA); Image
from Laforce and Rabinovici (43). (Cover page)

Appropriate use criteria for amyloid imaging has been established by the Amyloid Imaging Task Force (AIT), the Society of
brain PET
A previously mentioned, amyloid
imaging does not make the diagnosis of
AD, and by itself does not determine that a
patient’s cognitive impairment is a result
of AD pathology. Amyloid imaging must
always be interpreted in light of the clinical
context. Appropriate use of amyloid PET

Nuclear Medicine and Molecular Imaging,
and the Alzheimer’s Association (49). As
summarized in table 2, the AIT has listed 10
indications, 3 considered to be appropriate
and 7 inappropriate for the use of amyloid
imaging.
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Table 2 Appropriate use criteria for amyloid brain PET imaging
Appropriate indications
Preamble: Amyloid imaging is appropriate in the situations listed here for
individuals with all of the following characteristics:
i. a cognitive complaint with objectively confirmed impairment;
ii. AD as a possible diagnosis, but when the diagnosis is uncertain after a
comprehensive evaluation by a dementia expert; and
iii. when knowledge of the presence or absence of Ab pathology is expected
to increase diagnostic certainty and alter management.
1. Patients with persistent or progressive unexplained MCI
2. Patients satisfying core clinical criteria for possible AD because of unclear clinical presentation, either an atypical clinical course or an etiologically mixed presentation
3. Patients with progressive dementia and atypically early age of onset (usually
defined as 65 years or less in age)
Inappropriate indications
Amyloid imaging is inappropriate in the following situations:
4. Patients with core clinical criteria for probable AD with typical age of onset
5. To determine dementia severity
6. Based solely on a positive family history of dementia or presence of apolipoprotein E (APOE)ε4
7. Patients with a cognitive complaint that is unconfirmed on clinical examination
8. In lieu of genotyping for suspected autosomal mutation carriers
9. In asymptomatic individuals
10. Nonmedical use (e.g., legal, insurance coverage, or employment screening)
Adapted from Johnson et al. (49)
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Dopaminergic imaging in Parkinson postsynaptic targeting radiopharmaceudisease and Parkinsonian disorders ticals as shown in figure 4. Presynaptic
Imaging of the dopaminergic system
using PET and SPECT imaging is a good
example of the ability these nuclear medicine
and molecular image techniques to study
disease processes at the metabolic and
molecular level. Numerous radiopharmaceuticals have been synthesized to target
the various steps of the dopaminergic
neuronal transport system. Both PET and
SPECT radiopharmaceuticals are available and can be grouped into pre- and

tracers include 18F-DOPA, 11C-DOPA, 123I-FPCIT, 123I-β-CIT, 99mTc-TRODAT-1, 123I-PE2I,
123
I-atropane, 11C-cocaine, 3H-WIN, 11C-altropane, 11C- β-CFT, 18F- β-CFT, 11C- FE-CFT,
11
C-dMP, 11C-DTBZ. Postsynaptic tracers
include 123I-IBZM, 11C-raclopride, 18F-DMFP,
and 11C-NMSP (50). Dopaminergic imaging
can be used in several scenarios in patients
with Parkinsonian disorders or Parkinson
disease mimics.

Figure 4.  Radiopharmaceuticals used for dopaminergic imaging (Cover page)
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Differentiating neurodegenerative 18F-DOPA uptake in both putamen and
caudate nucleus (54). This is also true for
parkinsonism from its mimics
Parkinson disease (PD) and Parkinson-plus syndromes are characterized by
nigrostriatal neurodegeneration. Thus, in
these neurodegenerative parkinsonism
disorders dopaminergic imaging typically
demonstrates reduction of radiopharmaceutical uptake in the putamen and caudate
(51,52). Figure 5 demonstrates the difference between PD and healthy subjects. In
Parkinson disease, the relationship between
striatal dopaminergic deficiency and severity
of motor symptoms is well established. A
significant inverse correlation has been
found between Hoehn and Yahr score and

the Parkinson-plus syndromes which also
demonstrate reduced striatal dopaminergic
tracer uptake. On the other hand, clinical
entities that present with similar symptoms
and signs such as essential tremor (ET),
drug-induced parkinsonism, dystonic
tremor, and vascular parkinsonism are not
due to nigrostriatal neurodegeneration,
and thus dopaminergic imaging in these
patients are usually normal. The findings
of dopaminergic imaging in various
conditions presenting with tremors are
listed in table 3.

Figure 5. Comparison between 18F-DOPA imaging in a healthy subject (left) versus a
patient with Parkinson disease which demonstrates reduction of radiotracer
uptake in the putamen and caudate. Adapted from Pavese (53) (Cover page)
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Table 3 Dopaminergic imaging findings of conditions presenting with tremors
Normal uptake
Reduced uptake
Essential tremor
Parkinson disease
Cerebrovascular tremor
Multiple system atrophy
Drug-induced tremor
Progressive supranuclear palsy
Psychogenic tremor
Corticobasal ganglionic degeneration
Holmes tremor
Tremor in Wilson disease
Dystonic tremor
Orthostatic tremor
Cerebellar tremor
Neuropathic tremor
Adapted from Marshall and Grosset (55)
Although distinguishing PD from
ET on a clinical basis is simple in classic
presentations, studies have found that a
significant proportion of patients initially
diagnosed with ET are later reclassified as
having PD. One study followed 71 patients
with initial diagnosis of ET. Among the
cohort, 26 (37%) were misdiagnosed as
having ET with 11 patients (15%) actually
having PD, 6 patients (8%) having dystonia,
and 5 patients (7%) having PD with ET (56).
In a large study of 123I-FP-CIT SPECT in 158
patients with parkinsonism (PD, MSA, and
PSP) compared with 27 patients with ET,
and 35 healthy controls. 123I-FP-CIT SPECT
had a sensitivity for a clinical diagnosis

of parkinsonism of 97% (imaging was
abnormal in 154 of 158 patients) and
specificity for ET of 100% (imaging was
normal in all cases).   

Differentiating Parkinson disease
from Parkinson-plus syndromes

Parkinson-plus syndromes or atypical
parkinsonism is a group of neurodegenerative
diseases featuring the classical features of
Parkinson disease with additional features
reflecting degeneration beyond that seen in
classical PD. The most common Parkinson-plus
syndromes are multiple system atrophy
(MSA), corticobasal ganglionic degeneration
(CBD) and progressive supranuclear palsy
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(PSP). Apart from difference in clinical
features, diseases in the Parkinson-plus
syndrome group tend to have poor response
to levodopa and carry a poorer prognosis than
does classical PD. Dopamine transporter
imaging and other presynaptic dopaminergic
radiotracers are not helpful in the differential
diagnosis between PD and Parkinson-plus
syndrome as all these syndromes are
associated with presynaptic dopaminergic
deficiency (57). Postsynaptic tracers such
as 123I-IBZM, 11C-raclopride, 18F-DMFP, and
11
C-NMSP which target the postsynaptic
D2 receptors may be useful in the regard
as patients with classic PD usually show
normal or upregulated postsynaptic D2
receptor binding in the early stages, while
Parkinson-plus syndromes are associated
with reduced binding as a reflection of
the postsynaptic as well as presynaptic
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dopaminergic degeneration (58,59). Table
4 summarizes studies using presynaptic
and postsynaptic dopaminergic tracers in
various conditions.

Conclusion

Functional imaging including PET
and SPECT offer potential for early diagnosis
of neurodegenerative disease including
dementias and parkinsonian disorders
as well as providing valuable information
for distinguishing between conditions
with similar clinical presentations of in
cases where clinical information alone is not
sufficient to make a definite diagnosis.
Research and development of new
radiopharmaceuticals would likely further
consolidate the role of these molecular
imaging techniques in patients with
neurodegenerative diseases.
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Table 4 Striatal dopaminergic imaging in patients with movement disorders or dementia
Presynaptic dopamine imaging versus Postsynaptic dopamine imaging
Disorder
healthy individuals
versus healthy individuals
Idiopathic Parkinson • Decreased striatal dopamine synthesis • Unchanged D1 receptor
disease
• Decreased dopamine storage
• Normal or increased D2
• Decreased dopamine release
receptor in early stages of
• Decreased dopamine transporter
disease; reduced D2 receptor
in advanced disease
Essential tremor
• No alterations of dopamine function • No data
Vascular parkinson- • Variable reduction in dopamine func- • No data
ism
tion
Drug-induced parkin- • No alterations of dopamine function • No data
sonism
Psychogenic parkin- • No alterations of dopamine function • No data
sonism
Dementia with Lewy • Decreased striatal dopamine synthesis • Conflicting reports (decreased
bodies
• Decreased dopamine storage
versus normal/increased D2
• Decreased dopamine transporter
receptor)
Parkinson’s disease • Decreased striatal dopamine synthesis • Normal or increased D2
with dementia
• Decreased dopamine storage
receptor
• Decreased dopamine transporter
Multiple system at- • Decreased striatal dopamine synthesis • Decreased D1 and D2 receptor
rophy
• Decreased dopamine storage
compared with healthy
• Decreased dopamine transporter
individuals and individuals
with PD
Progressive supra- • Decreased striatal dopamine synthesis • Decreased D2 receptor
nuclear palsy
• Decreased dopamine storage
• Decreased dopamine transporter
Corticobasal gangli- • Decreased striatal dopamine synthesis • Conflicting reports (slightly
onic degeneration
• Decreased dopamine storage
decreased versus normal D2
• Decreased dopamine transporter
receptor)
Alzheimer disease
• No alterations of dopamine function • C o n f l i c t i n g r e p o r t s
(decreased D2 receptor
versus no significant
difference)
Adapted from Nikolaus (60)
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