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วารสาร Epilepsy digest ฉบับนี้จัดเปนฉบับสุดทายของป 2551
ผมและคณะบรรณาธิการขอถือโอกาส กราบสวัสดีป ใหม แกทานผูอาน
ทุกทาน และขอขอบคุณ ที่ใหความสนใจ ติดตามวารสารมาตลอดป ในปใหม
ที่จะถึงนี้ทางทีมงานขอประชาสัมพันธวา ทานผูอานสามารถดาวน โหลด
วารสารจากเว็บ ไซค ของทางสมาคม (www.thaiepilepsysociety.com)
ซึ่งนาจะเริ่มไดในเดือนเมษายนนี้ ทางคณะบรรณาธิการวารสารขอขอบคุณ
อาจารยกนกวรรณ บุญญพิสิฎฐ ซึ่งชวยกรุณาดูแลและพัฒนาเว็บไซคของ
สมาคมมา ณ ที่นี้
ใน ชวง ป ที่ ผาน มาองค ความ รู ใหมๆได เกิด ขึ้น อยาง มากในวงการ
โรค ลม ชัก ทั้ง ใน ดาน การ พัฒนา ยา กัน ชัก ใหมๆ ที่ มี กลไก การ ออก ฤทธิ์
ตางไปจากเดิม เชน การออกฤทธิ์ผาน M-current potassium channel
และการออกฤทธิ์ผาน SV2A และ CRMP-2 protein จนถึงยากันชักรุน
ใหมๆ ที่ สามารถ บริหาร ได ทาง หลอด เลือดดำ นอก เหนือ จากยา กัน ชัก
รุน เกา ซึ่ง มี อยู จำกัด และ การ พัฒนา ยา กัน ชัก ที่ มี ฤทธิ์ เปน neuroprotection และเปน antiepileptogenesis ซึ่ง หมายถึงการรักษาโรคลมชัก
ที่ตรงจุดมากขึ้น ไมใชเปนเพียงการกดอาการชัก (seizure suppression)
เพียงอยางเดียว นอกจากนี้ในตางประเทศยังเริ่มใชความรูทางดาน pharmacogenomics มาใชในการดูแลคนไขในการคัดกรองผูปวยที่มีโอกาสแพ
ยากันชักบางกลุมได การรักษาทางเลือกอื่นๆ นอกเหนือจากยากันชักก็มี
มากขึ้น เชน การผาตัด และ deep brain stimulation ซึ่งมีขอมูลสนับสนุน
ถึงประสิทธิภาพในการรักษาโรคลมชัก ซึ่งเปนไปไดวาในอนาคตอันใกลนี้
วิธี การ ดูแล ผู ปวย โรค ลม ชัก ที่ มี มา แต เดิม อาจ จะ เปลี่ยน ไป อยาง มาก
ดวยความรูและการพัฒนาใหมๆ เหลานี้
ใน Highlight ฉบับนี้ อาจารยอนันตนิตย ไดกรุณาสรุปการประชุม
European epilepsy congress ที่ผานมา ในหัวขอ “The role of Inflammation in the development of Epilepsy” ซึ่งเปนหัวขอที่มีการกลาวถึงกัน
มากในขณะนี้ สวน original article โดย อาจารยคณิตพงษ และ Continuum
ตลอดจน FAQ/Current Practices & Quizs ก็ตอบสนองความสนใจของ
ผูอานในแนวกวางไดเปนอยางดี
ทานผูอ านทานใดมีความประสงคจะใหขอเสนอแนะติชม หรือตองการ
มีสวนรวมในการจัดทำวารสารนี้ กรุณาติดตอคณะบรรณาธิการได ตามทีอยู
่ 
และ e-mail address ที่แนบไวครับ
คณะบรรณาธิการ
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EPILEPSY HIGHLIGHT:
Highlight from 8th European on Epileptology September 21-25, 2008
Epilepsy & Inﬂammation

น.พ. อนันตนิตย วิสุทธิพันธ
Immune system ประกอบดวย 2 กลไก คือ innate immune
system และ adaptive immune system
• Innate immune system เปนกลไกภูมิตานทานที่รางกาย
มีปฏิกิริยาตอ antigen ดวย phagocytic cells คือ monocyte,
macrophage และ microglia
• Adaptive immune system ซึ่งเปนกลไกที่รางกายจดจำ
antigen โดยอาศัย cell ที่เรียกวา antigen presenting cell (APC)
ซึ่งจะเกิดปฏิกริยาตอเนื่องที่ receptor ทำใหมีการหลั่ง mediator
ตางๆ ออกมา ในระบบนี้ B-cell lymphocyte และ T-cell lymphocyte
เปนเซลลหลักในการทำหนาที่นี้
เนือ่ งจากระบบประสาทกลางมี blood-brain barrier (BBB) และ
ไมมี lymphatic system การที่จะมีสิ่งแปลกปลอมหรือ antigen
ผานเขาไปยังเนื้อสมองจึงตองมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำใหเกิดการ
เปลีย่ นแปลง blood-brain barrier เชน มีพยาธิสภาพเกิดขึน้ โดยตรง
ที่ BBB หรือมีพยาธิสภาพเริ่มแรกในเนื้อสมองทำใหเกิด immune
response ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลง blood-brain barrier แลว
เกิดปฏิกริยากระตุนการตอบสนองซึ่งอาจจะทำใหเกิดอาการชัก
และโรคลมชักตามมา
เมื่อเกิดขบวนการอักเสบ (inflammation) เซลลชนิดตางๆ
จะมีการหลั่ง cytokine และ mediator ตางๆ ออกมา ตัวอยางเชน
interleukin-1 beta (IL-1β) ซึ่งขณะนี้มีรายงานวามีบทบาทในการ
เกิด hyperexcitation ทำใหเกิดอาการชักในสัตวทดลองได หรือ
nuclear factorκB(NFκB) ที่สามารถกระตุน proinflammatory
genes ซึ่ง เปน gene ที่ ทำหนาที่ encoding cytokines และ
chemokine protein ที่ เกี่ยวของ กับ การ กระตุน complement,
cyclooxygenase-2, และ nitric oxide ซึ่งจะทำใหมีการทำลาย
เซลลประสาทตามมา
อนึ่ง มี รายงาน พบ ความ ผิด ปกติ ที่ เกี่ยวของ กับ glutamate
โดยอาจจะมีความผิดปกติที่ receptor มีการหยุดยั้ง reuptake ของ
glutamate หรือมีการกระตุนการหลั่ง glutamate ซึ่งจะเปนผล
ใหเกิด excitation มากขึ้น และทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลง bloodbrain barrier ตามมา อันนำไปสูการทำลายเซลลประสาทและ
เกิดอาการชัก
ใน ปจจุบัน นี้ มี หลัก ฐาน แสดง บทบาท ของ inflammation
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ในการเกิดโรคลมชัก ไดแก
1. การ ที่ steroids ซึ่ง เปน anti-inflammatory drug มี
บทบาทในการรักษาโรคลมชักบางชนิด เชน LandauKleffner syndrome, CSWS เปนตน
2. ตรวจพบ biologic markers เชน IL-6 ใน น้ำไขสันหลัง
ผูปวยที่มีอาการชัก ในระดับสูงกวาที่ตรวจพบในเลือด
3. ตรวจพบ proinflammatory molecules เพิ่มมากขึ้นใน
เซลประสาทและ glial cell ในผูปวยที่ไมตอบสนองตอ
การรักษา
4. พบ gene polymorphism ที่ เ กี่ ย วข อ ง กั บ การ สร า ง
cytokine เชน IL-1 β, IL-1 λ และ IL-1RA (interleukin-1
receptor antagonist) ใน ผู ปวย ที่ ไม ตอบ สนองตอ ยา
บางกลุมมากกวาประชากรปกติ
5. มีหลักฐานพบ มีความผิดปกติ ที่ blood-brain barrier
โดย มี การ เพิ่ ม permeability มาก ขึ้ น หรื อ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงการขนสงผานของสารตางๆ ซึ่งเปนผลมา
จากการชัก
Biologic markers ที่ตรวจพบในกลุมโรคลมชักบางโรค และ
antiinflammatory agents ที่ อาจ จะ ชวย ใน การ รักษา แสดงใน
ตารางที่ 1
Inflammation in Human epilepsy & Seizure disorders
Inflammatory markers
Epileptic syndrome
Convulsive disorder
Rasmussen encephalitis

West Syndrome
Lennox-Gastaul syndrome
Landau Kleffner syndrome
Febrile seizures
TLE
Tonic-clonic seizures
Tuberous Sclerosis

Plasma or CSF
GluR3 Ab, Munc-l8 Ab

IFN-alplta, TNF-alpha, IL2
n.d.
n.d
IL-1bela, IL-1Ra, IL-6.
IL-10, TNF-alpha
IL-6, IL-1beta, IL-1Ra
IL-h. IL-lalpha. IL-Ibeta
n.d.

Brain tissue
GluR3 Ah
CD-8+ lymphocytes
GrB; MAC; cytokines
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

Antiinflammatory treatments
ACTH, steroids, IVIg
PEX, PAL, immunosuppressant

IL-1, NFkB*
n.d.
CD-68 macrophages
ICAM- 1, TNF-alpha,
NFkB, MAPK

n.d.
n.d.
n.d.

ACTH, steroids, IVIg
ACTH, steroids, IVIg
ADTH, steroids, IVIg
n.d.

Verzzani & Granata Epilepsia 2005

ในปจจุบันนี้มีกลุมโรคลมชักบางชนิดที่อาจจะมีความเกี่ยว
เนื่องกับขบวนการอักเสบ (inflammation) ไดแก

1. Rasmussen encephalitis
โรคลมชักนี้ผูปวยจะมีการชักที่ไมตอบสนองกับยา เนื่องจาก
กลีบ สมอง ซีก ใด ซีก หนึ่ง สูญ เสีย การ ทำงาน ใน ปจจุบัน นี้ ยัง ไม
ทราบสาเหตุที่ชัดเจนวาเกิดจากอะไรแตก็สันนิษฐานวานาจะเปน
การอักเสบเรื้อรัง (chronic inflammation) ซึ่งตอบสนองตอการ
รักษาดวย immunomodulatory therapy ในผูปวยบางคน
ในผูปวยที่เปนโรคนี้ ในระยะแรกจะพบวามีจำนวน microglia
และ astrocyte ที่ ถูก แทรก ดวย lymphocytes จำนวนมาก ใน
เนื้อสมองที่มีพยาธิสภาพโดยที่จำนวนเซลลประสาทยังคงเทาเดิม
และเมือ่ โรคดำเนินไปจะพบวาจำนวนเซลลประสาทลดลงมากและมี
การฝอเหีย่ วของ cortex ในระยะตอมาสมองจะถูกทำลายมากขึน้ และ
มีลักษณะเปนรูพรุน (vacuolation) มีการเพิ่มจำนวน lymphocyte
และ microglia มากขึน้ ในระหวางนีจะ
้ เกิด ขบวนการ inflammation
ไดหลายๆ ระยะ (stage) T-cell ชนิด CD8+ จะมีจำนวนมากขึ้น
ซึ่งสัมพันธกับการตายของเซลสประสาท (apoptosis) มากขึ้น
โดยผานการหลั่งสาร granzyme B นอกจากนี้การกระตุน T-cell
ชนิด CD4+ ซึ่งจะไปกระตุน B-cell ใหมีการสราง autoantibodies
ตอ Glutamate-receptor subunit 3 (GLUR3) ซึ่งทายที่สุดก็จะไป
ทำลายเซลลประสาทโดยจับตัวกับ complement หรือทำใหเกิดการ
กระตุนที่ receptor-mediated channel ทำใหเนื้อสมองตายและ
เสื่อมสลายเปนหยอมๆ ในสมองหลายๆ สวน

2. Temporal lobe epilepsy
มีหลักฐานสนับสนุนการเกิด chronic inflammatory response
ในผูปวย temporal lobe epilepsy ซึ่งนอกจากพยาธิสภาพที่ตรวจ
พบวามี neuronal loss รวมกับ gliosis ที่บริเวณ CA1 และ dentate
gyrus ที่ hippocampus แลวยังพบวามีการตรวจพบ IL-1α โดยวิธี
immunohistochemistry ใน cell ที่คลายmicroglia ในเนื้อสมองที่
ตัดออก และใน astrocyte ที่พบจะมี NF-κ B มากขึ้น โดยเฉพาะ
ในผูปวยที่เคยมีประวัติ febrile seizure มากอน

3. Febrile seizure
มีหลักฐานวา cytokine นาจะมีบทบาทตอการเกิด febrile
seizure โดยเฉพาะ IL-1β เนื่องจาก cytokine นี้จะไปกระตุน
prostaglandin ที่ hypothalamus และในทางกลับกัน ไขจาก
สาเหตุใดๆ ก็ตาม ทำใหมีการหลั่ง IL-1β มากขึ้น ในสัตวทดลอง
พบวา IL-1β ลด seizure threshold มีการตรวจ plasma ของ
ผูปวยเด็กที่ชักรวมกับไขพบวา IL-6 และ สัดสวน IL-1 Ra ตอ
IL-1β เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเด็กปกติ มีรายงานพบวาระดับ IL-1β
และ TNF-α สูงขึ้นทั้งใน plasma และ CSF ในผูปวย febrile
seizure ทั้งที่ยังไมชัก หรือเพิ่งเกิดอาการชักใหมๆ
จากการที่พบวาขบวนการ inflammatory response พบทั้ง
ใน ผู ป ว ย febrile seizure และ ผู ป ว ย ที่ เป น โรค ลม ชั ก จาก

mesial temporal sclerosis จึงทำใหมีการตั้งสมมุติฐานวาโรค
ทั้งสองเกี่ยวเนื่องกัน
ผลจากการกระตุนโดย IL-1β นำไปสูขบวนการสรางโปรตีน
ผาน nuclear factorκB (NFκB) และ mitogen-activated protein
kinases (MAPKs) ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเซลลประสาทและ
glial cell รวมกับการเปลี่ยนแปลงของmembrane potential ผาน
AMPA หรือ NMDA ทำใหเกิดภาวะ hyperexcitation และทำให
เกิดโรคลมชักได

4. Tuberous sclerosis
เนื่องจากมีรายงานพบวามีการตรวจพบ mRNA และโปรตีน
ทีเป
่ น proinflammatory molecules ใน tubers ทีตั่ ดออกจากผูป วย
และการตรวจพบ จำนวน CD68-immunomacrophage ในบริเวณ
ที่ ใกล เคียง กับ giant cell astrocytoma ที่ พบ ใน ผู ปวย TSC
มี การ ตรวจ พบ สาร intercellular adhesion molecule-1
(ICAM-1). TNF-α, และ NF-κ B ใน astrocyte และ giant cell
ที่ ประกอบ เป น tuber ดั ง นั้ น จึ ง ทำให มี ความ เป น ไป ได ที่
inflammatory response เกี่ยวของกับอาการชักที่เกิดใน TSC
นอกจากนี้มีการตรวจพบ macrophage chemoattractant
protein (MCP-1) และ tumor growth factor-1 (TGF-1 β) ซึ่งเปน
cytokine ชนิดหนึ่งที่ถูกหลั่งออกจาก T-helper 2 lymphocyte
ใน ผู ปวย เด็ก ที่ เปน TSC รวม กับ autistic ดัง นั้น จึง ทำให มี
ความเปนไปไดที่ inflammatory response นาจะมีบทบาทหรือ
มีสวนใน พยาธิกำเนิดของพฤติกรรมที่ผิดปกติใน TSC ซึ่งอาจจะ
ใหการรักษาดวย immunomodulatory ในผูปวยกลุมนี้

5. West Syndrome
การเกิดการอักเสบ (inflammation) อาจจะเกี่ยวของกับพยาธิ
กำเนิดของกลุมอาการชักชนิดนี้ เนื่องจากกลุมอาการนี้ตอบสนอง
ตอการรักษาดวย steroids การที่มีรายงานวาอาการชักอาจจะ
ทุเลาลงไดในผูปวยที่มีการติดเชื้อไวรัส และรายงานการตรวจพบ
การเพิ่มระดับ IL-2, TNF-α, และ INF-α ใน plasma ผูปวยทั้งที่
เกิดอาการชักในกลุม cryptogenic และ symptomatic โดยเฉพาะ
ใน กลุม หลัง นี้ มัก จะ มี IL-2 สูง มาก กวา ใน กลุม cryptogenic
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสาเหตุจำเพาะซึ่งอาจจะเปนสาเหตุที่การตอบสนอง
ตอ steroids ในกลุมนี้แตกตางกันไป
โดยสรุป inflammatory process นาจะมีบทบาทตอการเกิด
อาการชักและโรคลมชัก ในปจจุบันนี้มีความตื่นตัวในการศึกษา
และการวิจัยในระดับสัตวทดลองมากขึ้น และมีการรวบรวมขอมูล
ในระดับ clinic ในผูปวยมากขึ้นซึ่งเมื่อมีขอมูลมากขึ้นนาจะชวย
ใหการเขาใจการเกิดพยาธิกำเนิดของอาการชักและโรคลมชักตลอด
จนการรักษาดวย immunomodulative agent ที่เหมาะสมตอไป
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โดยสถิติพบวารอยละ 60-70 ของผูปวยโรคลมชักจะสามารถ
ควบคุม อาการ ชัก ได ดี ดวย การ ปฏิบัติ ตัว หลีก เลี่ยง การ กระตุน
ใหเกิดอาการชักและรับประทานยากันชักอยางสม่ำเสมอ ปจจุบัน
องคความรูเรื่องโรคลมชักไดพัฒนาไปอยางมากและกวางขวาง
ในหลายๆ ดาน เชน กลไกการเกิดโรค การวินจิ ฉัย รวมทัง้ การรักษา
ไดมีการนำความกาวหนาทางดานเภสัชวิทยามาพัฒนายากันชัก
ชนิดใหมขึ้นเปนจำนวนมาก ยารุนใหมจึงมีคุณสมบัติที่ดีขึ้นใน
หลายดาน เชน pharmacokinetics, pharmacodynamics ทำให
บริหารยาไดสะดวกขึ้นและมีผลขางเคียงลดนอยลง สามารถเลือก
ใชใหเหมาะสมกับผูปวยแตละรายไดดียิ่งขึ้น
แมวา จะไดมีการพัฒนาการวินจิ ฉัยและคนพบยากันชักรุน ใหม
อยางมากมายดังกลาวแลว ยังคงมีผูปวยรอยละ 20-30 ที่ยังคง
ควบคุมอาการชักไมได และบางรายแมจะหยุดชักไดแลวแตก็มีผล
ขางเคียงจากการรักษาทำใหคุณภาพชีวิตลดนอยลง
แนวทาง ปฏิ บั ติ ใน การ ดู แ ล รั ก ษา ผู ป ว ย ที่ ยั ง คง ควบคุ ม
อาการชักไมไดหรือการรักษาเกิดผลขางเคียง ไดแก การทบทวน
ประวัติการเจ็บปวยและการปรับเปลี่ยนการรักษา ดังนี้
1. ประวัติการวินิจฉัยโรค
1.1 อาการชักหรืออาการคลายชัก
2.1 ประเภทของอาการชักและประเภทของโรคลมชัก
1.3 ภาวะการเจ็บปวยตางๆ สมรรถภาพการทำงานของ
ตับ ไต ทางเดินอาหาร และการรับประทานยาอืน่ ประจำ
2. ประวัติการรักษา
2.1 การปฏิบัติตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการกระตุนอาการชัก
2.2 ยากันชักที่เคยรับประทาน
2.3 ความ เหมาะ สม ของ ยา กั น ชั ก กั บ ประเภท ของ
อาการชักหรือประเภทของโรคลมชัก
2.4 ปริมาณยา วิธีการบริหารยา และระดับยาในเลือด
2.5 ความสม่ำเสมอในการรับประทานยา
2.6 การประเมินผลการรักษา
3. ประวัติทางดานจิตใจ ครอบครัว และสังคม
3.1 ภาวะผิดปกติทางดานจิตใจและสังคมตางๆ
3.2 ปญหาในการดำรงชีวิต เชน การศึกษา การทำงาน
การทำกิจกรรมตางๆ
4. ทางเลือกการรักษาอื่นๆ
4.1 ยากันชักที่เปนยากำลังวิจัย
4
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4.2 การผาตัดรักษาโรคลมชัก
4.3 การฝงเครื่องกระตุนเสนประสาทเวกัส
4.4 อาหารคีโตน
• การทบทวนประวัติการวินิจฉัยโรค
ควรเริ่มตนดวยการทบทวนการวินิจฉัยอาการเจ็บปวยวาเปน
อาการ ชัก หรือ อาการ คลาย ชัก มี อาการ ตางๆ หลาย อยาง ที่ อาจ
ไดรับการวินิจฉัยผิดวาเปนอาการชัก เชน syncope, migraine,
hypoglycemia, movement disorders, sleep disorders,
psychogenic non-epileptic attack disorders เปนตน
ควรทบทวนการวินิจฉัยประเภทของอาการชักและประเภท
ของ โรค ลม ชัก การ วินิจฉัย อยาง ถูก ตอง จึง จะ นำ ไป สู การ เลือก
แนวทางการรักษาและเลือกยากันชักไดเหมาะสม
การวินจิ ฉัยโรคหรือภาวะการเจ็บปวยอืน่ ๆ รวมทัง้ สมรรถภาพ
การทำงานของตับ ไต ทางเดินอาหาร และการรับประทานยาอืน่ เปน
ประจำมีความสำคัญเปนอยางยิง่ ในการเลือกยากันชัก เนือ่ งจากยา
กันชักอาจจะมีปฏิกริยากับยาอื่น และ pharmacokinetics and
pharmacodynamics ของ ยา อาจ จะ เปลี่ ย น ไป ใน ผู ป ว ย ที่ มี
ภาวะดังกลาว
• การทบทวนประวัติการรักษา
ควร ได ทบทวน ว า ผู ป ว ย ได ปฏิ บั ติ ตั ว อย า ง เหมาะ สม เพื่ อ
หลีกเลีย่ งการกระตุน อาการชักแลวหรือไม ทีสำคั
่ ญไดแก การพักผอน
พอเพียง การระบายความเครียดอยางหมาะสม การไมดืม่ เครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล การลดไขและรักษาสาเหตุของไข
ประวัติการรับประทานยากันชักทุกชนิดควรไดรับการทบทวน
วาเหมาะสมกับประเภทของอาการชักหรือประเภทของโรคลมชัก
หรือไม ยังมียากันชักใดอีกบางทียั่ งไมเคยไดรับทีอาจ
่ จะพิจารณาใช
ในการรักษาตอไป ถาการรักษาดวย monotherapy ไมไดผล เคยรักษา
ดวย polytherapy แลวหรือไม ถาเคยไดรับแลว polytherapy ทีเคย
่
ไดรับนั้นเลือกไดเหมาะสมหรือไม เปน rational polytherapy
ที่เหมาะสมแลวหรือไม
ปริมาณยา รวมทั้ง ขนาดการรักษาสูงสุด ที่ เคยไดรับ ผูปวย
บาง ราย อาจ จะ ยัง ไม เคย ได รับ ยา ใน ขนาด สูงสุด จึง ควร ที่ จะ ได
ประเมินผลการรักษาดวยยาขนาดสูงสุดที่อาจจะเกิดผลขางเคียงที่
ผูป วยยังทนรับได ผูป วยบางรายสามารถทนรับยาในขนาดทีสู่ งกวา
recommended therapeutic level และอาจจะควบคุมอาการชัก
ไดดีดวยระดับยาที่สูงกวาที่แนะนำทั่วไป

วิธีการบริหารยาและระดับยาในเลือด ควรประเมินวาไดมีการ
บริหารยาโดยคำนึงถึง pharmacokinetics และ pharmacodynamics
ของยาหรือไม ยาบางชนิด เชน carbamazepine ชนิด regular
form จะดูดซึมเร็วและหมดฤทธิ์เร็ว จึงตองใหครั้งละนอยวันละ
หลาย ครั้ ง เพื่ อ รั ก ษา ระดั บ ยา ใน เลื อ ด ให อยู ใน ระดั บ รั ก ษา
ตลอดเวลา ไมต่ำเกินไปจนเกิดชักและไมสูงจนเกิดผลขางเคียงมาก
การใชยา generics ควรจะใชยา generics ทีเป
่ น brand เดิมตอเนือ่ ง
เพราะ pharmacokinetics ของยาแตละ brand จะไมเหมือนกัน
ดังนั้นการเปลี่ยน brand บอยครั้ง การใชสลับหรือรวมกับ original
brand อาจจะทำใหระดับยาในเลือดไมสม่ำเสมอ ยากันชักบางชนิด
สามารถปรับขนาดไดเร็ว เชน sodium valproate บางชนิดสามารถ
เริ่มในขนาดรักษาหรือขนาดสูงไดตั้งแตแรก เชน phenytoin แตยา
บางชนิด เชน topiramate ตองเริ่มจากขนาดนอยแลวปรับขนาด
ที ละ น อ ย จน ได ขนาด รั ก ษา เพื่ อ ให เกิ ด การ ปรั บ ตั ว ให ทน ผล
ขางเคียงได ยากันชักบางชนิดมี pharmacokinetics ที่ไมอาจจะ
ทำนายระดับยาในเลือดจากปริมาณยาทีรั่ บประทาน เชน phenytoin
ใน ขนาด สูง รวม ทั้ง ผู ปวย บาง ราย อา จมีเม ตะ บอ ลิ สม ของ ยา
แตกตางไป มีภาวะเจ็บปวยอื่นๆ รวมดวย หรือรับประทานยาอื่น
ที่อาจมีปฏิกิริยากับยากันชัก ดังนั้น การตรวจวัดระดับยาในเลือด
จึงมีความจำเปนในกรณีดังกลาว
ความสม่ำเสมอในการรับประทานยา เปนประเด็นที่สำคัญที่
ตองประเมิน มาตรการตางๆที่จะใชตรวจสอบและชวยใหผูปวยได
รับยากันชักอยางสม่ำเสมอควรไดนำมาบริหารกอนทีจะ
่ ประเมินวา
ไมตอบสนองตอการรักษา เชน ภาชนะบรรจุยาแยกยาเปนรายมื้อ
รายวัน หรือรายสัปดาห การตรวจวัดระดับยาในเลือด การตรวจนับเม็ด
ยาและการใชอุปกรณบรรจุยาที่บันทึกการรับประทานยา การจัดยา
ใหโดยผูดูแล เปนตน
การประเมินผลการรักษา ควรจะประเมินผลการรักษาในชวง
ระยะเวลาที่นานพอเพียง ยาที่มีครึ่งชีวิตยาว ควรจะตองรอเวลา
นานอยางนอย 5 เทาของระยะครึง่ ชีวติ หลังการปรับขนาดยาในการ
ประเมินผลการรักษา ผูป วยทีมี่ อาการชักถี่ ผูป วยทีมี่ ปญหาความจำ
ผูปวยที่มีความคาดหวังตอผลการรักษาไมเหมาะสม ควรไดบันทึก
ปฏิทินการชัก เพื่อจะไดประเมินผลการรักษาไดแมนยำมากขึ้น
• ประวัติทางดานจิตใจครอบครัว และสังคม
ภาวะผิดปกติทางดานจิตใจ ครอบครัว และสังคม มีสวนสำคัญ
ที่ทำใหการรักษาไดผลไมดีเทาที่ควร ภาวะผิดปกติทางดานจิตใจ
บางอยาง เชน ความเครียดที่รุนแรง โรคซึมเศรา การไมยอมรับ
โรคลมชักมีผลตอการรักษาโรคลมชักทัง้ ทางตรงและทางออม ปญหา
ในครอบครัวและสังคมสงผลกระทบอยางยิง่ ตอการรักษาโรคลมชัก
ตั้งแตอดีตกาลจนถึงปจจุบัน บางครอบครัวไมยอมรับโรคลมชัก
หรือไมใสใจ อาจทำใหผูปวยที่ตองพึ่งพาครอบครัวสูญเสียโอกาส
ใน การ รักษา หรือ ไม ได รับ การ ดูแล จาก ครอบครัว บาง อาชีพ

ไมอนุญาตใหผูปวยโรคลมชักทำ ตองปดบังหรือไมไดรับสวัสดิการ
การรักษา การยอมรับโรคลมชักในสังคมและนโยบายสาธารณสุข
ของทองถิ่นและประเทศยอมมีผลกระทบตอการรักษาโรคลมชัก
ปญหาในการดำรงชีวิต เชน การศึกษา การทำงาน การทำ
กิจกรรมตางๆ ชีวิตคู ชีวิตครอบครัวและอื่นๆ มีผลตอการรักษา
โรคลมชักไมนอย การรักษาโรคลมชักเพื่อหวังคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
จึงควรพัฒนาความเขาใจโรคลมชัก แนวทางการรักษา พยากรณโรค
และแนวทางการปฏิบตั ติ างๆ ของทัง้ ระดับบุคคล องคกร และสังคม
ตางๆ ทีเกี
่ ย่ วของ ยกตัวอยางเชน การรักษาผูป วยจนเหลืออาการชัก
เดือนละ 1 ครั้ง โดยไมมีผลขางเคียงจากการรักษา สามารถไดรับ
การศึกษา มีงานทำ และอยูรวมกับครอบครัวและสังคมได ยอมมี
คุณภาพชีวิตที่ดีกวาผูปวยที่ไดรับการรักษาจนไมมีอาการชัก แต
ครอบครัวและสังคมไมยอมรับ ไม ใหโอกาสไดรับการศึกษาสูงๆ
ไมมีโอกาสไดงานที่ดีทำ ไมสามารถมีครอบครัวได
• ทางเลือกการรักษาอื่นๆ
ผู ป ว ย บาง ราย อาจ จะ ดี ขึ้ น ได ถ า มี โอกาส ได รั บ ยา กั น ชั ก
ทีเป
่ นยากำลังวิจยั บางรายอาจสามารถผาตัดรักษาได อาจจะผาตัด
ใหหายขาดหรืออาจจะผาตัดทุเลาความรุนแรงได การฝงเครื่อง
กระตุนเสนประสาทเวกัสที่มีคาใชจายสูงถาเลือกใหเหมาะสมกับ
เศรษฐานะจะชวยลดความถี่ความรุนแรงของอาการชักได อาหาร
คีโตนอาหารทางเลือกที่สามารถใชรวมรักษาโรคลมชักที่ควบคุม
ยากไดเปนอยางดี
สรุป
ผูป วยโรคลมชักทีการ
่ รักษาไมไดผลจำนวนหนึง่ เมือ่ ไดทบทวน
และ ปรั บ เปลี่ ย น การ วิ นิ จ ฉั ย และ การ รั ก ษา รวม ทั้ ง พิ จารณา ให
การรักษาทางเลือกอืน่ รวมดวย จะสามารถควบคุมอาการชักไดหรือ
รักษาใหดีขึ้นได
ปจจุบนั แมวิทยาการการรักษาโรคลมชักจะกาวหนาไปมากมาย
เพียงใด ก็ยังมีผูป วยจำนวนไมนอยทียั่ งไมสามารถรักษาใหหายขาด
หรือ หยุด ชัก ได ทั้งหมด และ อาจ จะ ไม เหมาะ สม ที่ จะ รักษา ดวย
วิธีการอื่นรวมทั้งการผาตัด ผูปวยเหลานี้ยังควรจะไดรับการรักษา
เพื่อใหมีอาการชักที่อาจเกิดอันตรายเหลือนอยที่สุด โดยไมเกิด
หรืออาจเกิดผลขางเคียงจากการรักษาที่สามารถทนได เพื่อใหมี
คุณภาพ ชีวิต ที่ ดี ขึ้น และ สามารถ ดำรง ชีวิต อยู รวม กับ ครอบครัว
และสังคมไดอยางเปนปกติสุขใหมากที่สุดเทาที่จะทำได
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ใน ป จ จุ บั น การ ให ยา กั น ชั ก ยั ง คง เป น วิ ธี การ รั ก ษา หลั ก ของ อาการ ชั ก
และ โรค ลม ชั ก ถึ ง แม ว า จะ มี การ รั ก ษา ด ว ย วิ ธี อื่ น ๆเพิ่ ม ขึ้ น หลั ก เบื้ อ ง ต น
ใน การ รั ก ษา ด ว ย ยา กั น ชั ก คื อ เลื อ ก ยา กั น ชั ก ให เหมาะ สม กั บ ชนิ ด ของ
อาการ ชัก โรค ลม ชัก หรือ กลุม อาการ ชัก ของ ผู ปวย นั้นๆ สิ่ง ที่ ตอง พิจารณา
รวมดวย คือ คุณสมบัติ ของยากัน ชักแตละชนิดมี ความ แตกตางกันใน ดาน
ตางๆ เชนการดูดซึมยา การจับกับโปรตีนในเลือด วิธีการที่ยาถูกกำจัดออกจาก
รางกาย ปฎิกริยาระหวางยาที่ใชรวม ความยากงายในการบริหารยาผลขางเคียง
ตลอดจนราคายาเปนตน นอกจากนี้ตองคำนึงถึงความเหมาะสมของยาที่จะใชกับ
ผูปวยที่แตกตางกันในดาน อายุ เพศ สาเหตุของอาการ โรคที่เกิดรวม เศรษฐานะ
และสภาวะทางสังคมของผูปวยดวยการเลือกยาไดเหมาะสมจะชวยใหการรักษา
ได ผล และ ลด ความเสี่ ย ง ที่ จะ เกิ ด อาการ ไม พึ ง ประสงค ส ว น โรค ลม ชั ก ที่
ไมตอบสนองตอการรักษาดวยยานั้นเกิดไดจากหลายปจจัย สวนหนึ่งอาจเกิด
จาก การ เลื อ ก ยาที่ ไ ม เหมาะ สม กั บ ผู ป ว ย ซึ่ ง อาจ เกี่ ย วข อ งกั บ การ ที่ แพทย
ขาด ความ รู เกี่ยว กับ คุณสมบัติ ของ ยา โดย เฉพาะ อยาง ยิ่ง ปฏิ กิริยา ระหวาง ยา
(drug interaction)
ปฏิ กิริยา ระหวาง ยา เกิด ได บอย ใน ผู ปวย โรค ลม ชัก แมวา ผู ปวย สวน ใหญ
ไดรับการรักษาดวยยาเดี่ยว (monotherapy) เนื่องจากผูปวยตองรับประทาน
ยา กัน ชัก ตอ เนื่อง เปน เวลา ยาวนานหลายๆป ปฏิ กิริยา ระหวาง ยา กัน ชัก กับ
ยา อื่ น เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ผู ป ว ย เจ็ บ ป ว ย ด ว ย โรค อื่ น ต อ ง รั บ ประทาน ยา รั ก ษา โรค ที่
เกิด รวม ใน ระหวาง รักษา โรค ลม ชัก หรือ ปฏิกิริยา ระหวาง ยา กัน ชัก ดวย กันเอง
เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ โรค ลม ชั ก ที่ รั ก ษา อยู ไม ตอบ สนอง ต อ ยา ชนิ ด แรก ที่ เลื อ ก ใช
หรือ เปน โรค ลม ชัก ที่ ดื้อ ตอ การ รักษา ทำให ตอง ได รับ ยา กัน ชัก เพิ่ม มาก กวา
หนึ่งชนิด (polytherapy)
ผล ของ ปฏิ กริยา ระหวาง ยา ทำให เกิด การ เปลี่ยนแปลง ของ กระบวนการ
การดูดซึมยา ระดับยาในรางกาย การกำจัดขับถายยาจากรางกาย (pharmacokinetics)และ ผล ของ ยา ที่ มี ตอ รางกาย (pharmacodynamics) ซึ่ง นอกจาก
อาจ จะ ทำให ปริมาณ ยา ลด ลงสง ผล ให อาการ ชัก ควบคุม ไม ได ยัง อาจ จะ ทำให
ปริมาณยามากเกินเกิดภาวะพิษจากยา
ดัง นั้น เพื่อ ใหการ รักษา โรค ลม ชัก ได ผล ดี แพทย ตอง ตระหนัก ถึง โอกาส
ที่ จะ เกิด ปฏิกิริยา ระหวาง ยา และ ควร ที่ จะ มี ความ รู เรื่อง นี้ พอ สมควร ใน ที่ นี้ จะ
ทบทวนปฏิกิริยาระหวางยาซึ่งยากันชักมีสวนเกี่ยวของเปนสังเขป

ปฎิกริยาระหวางยากันชักดวยกันเอง
กลไกการเกิดปฏิกริยาระหวางยากันชักดวยกันเอง (mechanisms of AED
interaction) จำแนกไดเปน 2 กลุมคือ
• Pharmocokinetic interaction ได แ ก การ ที่ ยา ที่ ให ด ว ย กั น
มีการรบกวนซึ่งกันและกันในกระบวนการการดูดซึมยา การกระจาย
ตัวยาในรางกาย และ การกำจัดยาจากรางกาย เปนตน
• Pharmacodynamic interaction มั ก จะ ถู ก มอง ข า ม และ
มัก ให ความ สำคัญ เมื่อ ไม สามารถ อธิบาย ผล จาก ปฏิ กริยาระหวาง
กันจาก pharmacokinetic interaction

ก. Pharmacokinetic interaction
1. ผลตอการดูดซึมยา โดยทั่วไปการดูดซึมยากันชักเขาสูรางกายมักจะดี
และปฏิกริยาระหวางยากันชักดวยกันทีจะ
่ ทำใหการดูดซึมยาไมดีนัน้ พบไดนอยมาก
ที่พบไดกับ phenytoin คือยาอาจจะจับตัวกับอาหารทำใหการดูดซึมยาไมดีอาจ
มีปญหาถาใหยาทาง gastric tube feeding
ในการดูดซึมยานั้นมี P-glycoprotein เปนตัวขนสงยาที่สำคัญ ยาที่อาศัย
protein นี้ในการดูดซึมไดแก ciclosporin, digoxin เปนตน สวนยากันชักเชน
phenytoin carbamazepine phenobarbital lamotrigine และ felbamate อาศัย
protein ชนิดนี้ในการผานออก (efflux) จาก blood brain barrier ถามีมากไปก็จะ
ทำใหยาอยูในเนื้อสมองนอยลงสงผลใหอาการชักควบคุมไดไมดี แตบทบาทของ

6

October-December, 2008

protein นี้ในการดูดซึมยากันชักผานที่กระเพาะอาหารและลำไสยังไมชัดเจน
2. การแยงจับตัวกับ plasma albumin การแยงกันจับตัวกับ plasma albumin
นับเปนปจจัยสำคัญของปฏิกริยาระหวางยา ยาทีมี่ คุณสมบัตจัิ บตัวกับ albumin ได
มากกวารอยละ 90 มักแสดงผลจากการแยงกันจับตัวไดมาก โดยเมื่อยาที่จับกับ
plasma albumin อยูมียาอื่นที่มีคุณสมบัติเดียวกันมาแยงที่ ทำใหปริมาณยาเดิมที่
เปนอิสระ (unbound form หรือ free form) ในเลือดเพิ่มขึ้น ซึ่งยาอิสระนี้เปนสวน
ที่ออกฤทธิ์ ผูปวยจึงอาจจะมีอาการแสดงพิษ (toxicity) ของยานั้น แตเนื่องจาก
จะเกิดการกระจายตัวยาใหม จึงมักจะไมมีผลตอรางกายมากนัก แตสิ่งที่จะพบได
คือระดับความเขมขนที่วัดไดของยาเดิมนั้นจะลดลงเนื่องจากการวัดความเขมขน
ของ ยา กัน ชัก เปนการ วัด ยา ที่ มี การ จับ ตัว กับalbumin (bound form) ดัง นั้น
ผู ปวยอาจ จะแสดง อาการ พิษจาก ยาเพราะ มียา อิสระสูง โดยที่ ระดับยาที่วัดได
ไมสูง แพทยจึงตองคำนึงถึงปฏิกริยานีเสมอ
้ เมือ่ มีการใชยาทีมี่ คุณสมบัตการ
ิ จับตัว
กับ albumin สูง
ยากันชักที่มีคุณสมบัตินี้ไดแก phenytoin, valproic acid, tiagabine และ
diazepam ซึ่งถาถูกแยงที่โดยยาอื่นๆ ยา 2 ชนิดแรกจะมีผลกระทบมากกวายา 2
ชนิดหลัง เนือ่ งจากในการใชยารักษาทัง้ tiagabine และ diazepam ทีอยู
่ ใน plasma
มีปริมาณความเขมขนต่ำในระดับ nanomolar เทานัน้ ในทางตรงกันขาม เมือ่ ใชยา
valproic acid รวมกับ phenytoin ระดับความเขมขนของ phenytoin จะวัดไดลดลง
โดยที่ free-form ของ phenytoin จะไมเปลีย่ นแปลง หรืออาจจะสูงขึน้ บางเนือ่ งจาก
valproic acid มีคุณสมบัติยับยั้งกระบวนการเปลี่ยนแปลง (metabolism) ของ
phenytoin ซึ่งจะทำใหเกิดพิษจากยา phenytoin
3. Metabolic drug interaction ปฏิกริยาระหวางยาทีสำคั
่ ญ คือการเหนีย่ วนำ
(induction) กับการยับยั้ง (inhibition) ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงยา (drug metabolism) การเหนีย่ วนำ (induction) เกิดในกระบวนการเปลีย่ นแปลงยากันชักหลัก
คือ carbamazepine, phenytoin, phenobarbital โดยในการใชยาดังกลาวจะ
กระตุนการสังเคราะห isoenzyme ที่ ใชในกระบวนการเปลี่ยนแปลงยานั้นที่ตับ
และทีอวั
่ ยวะอืน่ ๆ ทำใหยานัน้ และยาที่ใชรวมถูกเปลีย่ นแปลงรวดเร็วและเปนผลให
ปริมาณยาลดลง ระดับความเขมขนของยาก็ลดลงตามมาดวยทำใหยาไดผลนอยลง
แตถายานั้นเมื่อถูกเปลี่ยนแปลงแลวเปนอนุพันธที่มีคุณสมบัติที่มีฤทธิ์ (active
metabolites) ก็จะเกิดอาการพิษจากอนุพันธนั้นตามมาได โดยทั่วไปการกระตุน
ใหเกิดการเหนีย่ วนำ กระบวนการเปลีย่ นแปลงยาตองใชเวลาและขึน้ อยูกั บขนาดยา
ที่ใช (dose dependence)
การยับยัง้ (inhibition) เกิดในกระบวนการเปลีย่ นแปลงยาโดยเมือ่ ใชยานัน้ ยาจะ
ยับยั้งการทำงานของ enzyme ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงยา ทำให
การเปลี่ยนแปลงชาลงมีปริมาณยาในรางกายมากขึ้น เกิดพิษจากยาได
ในขณะนีพบ
้ isoenzyme หลายชนิดทีมี่ บทบาทในกระบวนการเปลีย่ นแปลง
ยา ไดแก CYP3A4, CYP2D6, CYP2C9, CYP1A2 ยาตางๆ รอยละ 95 จะมี
สวนเกี่ยวของกับ isoenzyme เหลานี้ สำหรับยากันชักนั้น isoenzyme CYP2C9
CYP2C19 และ CYP3A4 มีบทบาทสำคัญ
สำหรับเอ็นไซม Uridine glucuronyl transferase (UGTs) ที่กระตุน
กระบวนการ glucuronidation มี 2 กลุมใหญที่สำคัญคือ UGT1 และ UGT2 ซึ่งใน
แตละกลุมพบวามี isoenzyme 8 ชนิด ที่สำคัญคือ UGT1A4 เปน isoenzyme
ที่มีบทบาทในกระบวนการ glucuronidation ของ lamotrigine
4. ผลตอการขับยาออกทีไต
่ ยาทีมี่ การขับถายทีไต
่ ในรูปแบบไมเปลีย่ นแปลง
(unchanged form) อาจจะมีโอกาสเสีย่ งทีจะ
่ เกิดปฏิกริยาระหวางยาไดถายานัน้ อาศัย
active transportation ที่ ไตในการขับออก หรือไดรับผลจากการเปลี่ยนความ
เปนกรดดางของปสสาวะ ตัวอยางเชน phenobarbital ถารางกายไดรับสารที่ทำให
ความเปนดางของปสสาวะ (alkalinization of urine) เพิ่มขึ้นจะทำใหการกำจัด
phenobarbital เร็วขึ้นจากการลดการดูดซึม phenobarbital ที่ renal tubule

ข. Pharmacodynamic interaction
การ เกิด ปฏิ กริยา ระหวาง ยา อาจ จะ เปน ผล ได หลาย รูป แบบ เชน อาจ จะ
เสริม ฤทธิ์ ซึ่ง กัน และ กัน ออก ฤทธิ์ หัก ลาง กัน อาจ จะ ทำให การ เกิด พิษ จาก ยา
ไดมากกวาการที่ผูปวยไดรับยาชนิดเดียว
ผูปวยแตละคนไดรับผลจากปฏิกริยาระหวางยาอาจจะไมเหมือนกัน ปจจัย
สำคัญทีอาจ
่ จะทำใหเกิดความเสีย่ งตอการเกิดปฏิกริ ยิ าระหวางยาไดแกอายุ ซึง่ มัก
จะเกิดมากในผูใหญ การทำงานของ isoenzyme เชน CYP อาจจะเกิดเพียง
รอยละ 50-70 ในเด็กทารก เทียบกับในผูใหญ แตพออายุ 2-3 ปความสามารถ
ของ isoenzyme นี้จะมากกวาผูใหญ หรือกรณีความสามารถของ glucuronidation จะเทากับผูใหญเมื่ออายุประมาณ 3-4 ป นอกจากนี้ในเด็ก การเกิดการ
เหนีย่ วนำกระบวนการเปลียนแปลงยาจะมากกวาผูใ หญ ซึง่ เมือ่ อายุมากขึน้ ผลจาก
การเหนี่ยวนำจะไมมากเทากับเด็ก หรือวัยกลางคนเปนตน

ปฏิกิริยาระหวางยากันชักที่เกิดผานการเหนี่ยวนำ enzyme ในกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงยา
ยากันชักเชน carbamazepine, phenytoin และ phenobarbital สามารถ
เหนีย่ วนำ CYP isoenzymes หลายชนิด สามารถเหนีย่ วนำการเกิด glucuronidation
และ epoxide hydrolysis ดังนั้นยากลุมนี้จึงสามารถเรงกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ยากันชักอื่นที่นำมาใชดวยกัน ไดแก valproic acid, tiagabine, ethosuximide,
lamotrigine, topiramate, zonisamide, oxcarbazepine (และ monohydroxymetabolite), felbamate, และ benzodiazepines ผลคือทำใหระดับยาที่เคยคงที่
อยูลดต่ำลง ตัวอยางเชน valproic acid เมื่อใชกับ phenobarbital ระดับยาจะลดลง
เหลือรอยละ 76 หรือถาใชกับ phenytoin เหลือรอยละ 49 กับ carbamazepine
เหลือรอยละ 66 ในผูปวยบางคนอาการชักอาจจะไมเปลี่ยนแปลงเนื่องจากยา
ทั้งสองยังคงชวยกันควบคุมอาการได แตในบางคนจากการที่ระดับ valproic acid
ต่ำลง อาการชักอาจจะเพิ่มมากขึ้น ทำใหแพทยเพิ่มยา valproic acid ขึ้นซึ่งทำให
ผูป วยมีความเสีย่ งตอการเกิดอาการไมพึงประสงค ยาทีมั่ กจะตองมีการเพิม่ ขนาดที่
ใหในแตละวันเมือ่ ใชควบคูกั บกลุม ยาทีมี่ คุณสมบัตเหนี
ิ ย่ วนำไดแก carbamazepine,
valproic acid, tiagabine และ lamotrigine
ขอพึงระวังคือ เมือ่ มีการหยุดใชยาในกลุม ยาทีมี่ คุณสมบัตเหนี
ิ ย่ วนำ อาจจะมี
อาการไม พึง ประสงค จาก ยา ที่ เคย ไดรับ อยู เดิม มี ระดับ ยา เพิ่ม ขึ้น เกิน ขนาด ได
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่มีการเพิ่มยานั้นในชวงที่มีการใชยาเหนี่ยวนำรวม
เพราะขณะที่ไดรับผลจากการเหนี่ยวนำยาดังกลาวมีระดับต่ำลง ดังนั้นเมื่อหยุดยา
ตองติดตามโอกาสเกิดอาการไมพึงประสงคจากยาเดิมเสมอ ในทางปฏิบตั ควร
ิ คอยๆ
ลดยาทีเหนี
่ ย่ วนำลงจะเหมาะสมกวาการหยุดยาทันที ขอดีของยากันชักกลุม ใหมคือ
มักจะไมมีการเหนี่ยวนำ enzyme ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงยา ยกเวนยาเฉพาะ
บางคูเชน oxcarbazepine จะกระตุนการเปลี่ยนแปลง ของ lamotrigine เมื่อใช
รวมกัน หรือ vigabatrin จะทำใหระดับยา phenytoin ลดลงเมื่อใชรวมกันเปนตน

ปฏิกริยาระหวางยากันชักที่เกิดผานการยับยั้ง enzyme ในกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงยา
ยากันชักที่ใชกันบอยๆ และมีคุณสมบัตนีิ ้ไดแก valproic acid ตัวอยางทีดี่ คือ
เมื่อใชยานี้รวมกับ phenobarbital ก็จะทำใหระดับยาphenobarbital เพิ่มขึ้นไดอีก
รอยละ 30-50 จากการที่ valproic acid ยับยั้งการทำงานของ CYP isoenzyme
ไดแก CYP2C9 และ CYP2C19 ซึ่งในบางครั้งจะตองลดขนาดยา phenobarbital
ที่ใชอยูลงเหลือแครอยละ 20 ของขนาดที่ผูปวยไดรับอยูเดิมเพื่อไมใหเกิดอาการ
ไมพึงประสงคจากระดับ phenobarbital ทีสู่ งเกินไป อีกตัวอยางหนึง่ คือการใชยานี้
รวมกับ lamotrigine ซึ่ง valproic acid จะยับยั้ง glucuronidation ซึ่งใชกำจัด
lamotrigine ผาน enzyme UGT1A4 ทำใหคาครึ่งชีวิต (half life) ของ lamotrigine
นานขึ้น จาก 30 ชั่วโมงเปน 60 ชั่วโมง เมื่อใช valproic acid รวมกับ lamotrigine
จึงตองใชขนาดยา lamotrigine นอยลง และในการปรับยาเพิม่ ตองปรับ lamotrigine
ขึ้นชาๆ กวาปกติ ในกรณีที่มีการใชยาทั้งสองชนิดคือ lamotrigine และ valproic
acid รวมกับยาชนิดที่ 3 ซึ่งจัดอยู ในกลุมเหนี่ยวนำ (enzyme inducer) โดย
สวนใหญแลว ผลจากการยับยั้งจาก valproic acid กับผลจากการเหนี่ยวนำ
โดยยานั้นๆ จะหักลางซึ่งกันและกัน กระบวนการเปลี่ยนแปลงยา lamotrigine
จะเหมือนกับผูปวยที่ไดรับยานี้ชนิดเดียว เชนในการรักษาแบบยาเดี่ยว
valproic acid ยังสามารถยับยั้งกระบวนการเปลี่ยนแปลงยากันชักอื่นไดเชน
phenytoin, diazepam และ lorazepam โดยทีอาจ
่ จะทำใหยาเหลานีเพิ
้ ม่ มากขึน้ ใน
รูปแบบอิสระ (free-form) ผลจากการใช valproic acid รวมกับยา carbamazepine
นั้นพบวา ระดับ active metabolites ของ carbamazepine คือ 10-11 epoxide
จะเพิ่มขึ้นจากการที่ valproic acid ไปยับยั้ง epoxide hydrolase

สวน ยา อื่นๆ ไดแก oxcarbazepine ซึ่ง มี คุณสมบัติ ยับยั้ง isoenzyme
CYP2C19 อยางออน (weak inhibitor) ถาใชในขนาดสูงเชน 1,800 มก. ตอวัน
รวมกับ phenytoin ก็อาจจะทำใหระดับยาphenytoin เพิ่มขึ้นไดถึงรอยละ 40
ยา topiramate ซึ่งมีคุณสมบัติยับยั้ง isoenzyme CYP2C19 เชนกันอาจจะทำให
ระดับยา phenytoin เพิ่มขึ้นไดถึงแมวาอาจจะไมมีผลตอผูปวยมากนัก

ขอแนะนำในการใชยากันชักหลายชนิดรวมกัน
การใชยากันชักรวมกันนั้นอาจจะมีผลทั้งในดานเสริมฤทธิ์กันทำใหควบคุม
อาการชักไดดีขึ้นเกิดผลดีตอผูปวย ในขณะเดียวกันการเกิดปฏิกริยาระหวางยา
อาจจะทำใหภาวะเปนพิษจากยา หรือทำใหเกิดอาการไมพึงประสงค ดังนัน้ แพทย
จึง ตอง พิจารณา ระหวาง การ ใช ยา ชนิด เดียว หรือ หลายชนิด ใน การ รักษา ผู ปวย
โรคลมชัก หลักการงายๆ ที่อาจจะพิจารณาคือ เมื่อจะใชยามากกวา 1 ชนิดในการ
รักษาโรคลมชักตองมัน่ ใจวาถึงจุดทีจำเป
่ นแลว และเมือ่ จะเลือกยาใดๆ ใหพิจารณา
คุณสมบัติทั้งดาน pharmacokinetics และ pharmacodynamics ของยาที่จะใช
นอกเหนือไปจากปจจัยเสีย่ งทีจะ
่ เกิดอาการไมพึงประสงคจากยานัน้ ๆ ประกอบเสมอ
และเมื่อเริ่มใหยาชนิดที่ 2 แลวตองติดตามผูปวยใกลชิด ในกรณีที่คาดวาอาจจะ
เกิดผลจากการเกิดปฏิกิริยาระหวางยาไดจะตองใหคำแนะนำผูปวยใหรับทราบ
ลวงหนา การตรวจวัดระดับยาทีเกี
่ ย่ วของนัน้ อาจจะตองทำในกรณีทีจำเป
่ นซึง่ จะชวย
ใหการดูแลผูปวยไดดีขึ้น ไมควรมุงหวังที่จะควบคุมอาการชักโดยการปรับเพิ่มยา
ที่ใชเปนชนิดที่ 2 อยางรวดเร็วเพราะอาจจะทำใหเกิดปฏิกิริยาระหวางยาที่อาจจะ
ทำใหเกิดอาการไมพึงประสงค ได

ตารางที่ 1 การเปลี่ยนแปลงระดับยากันชักที่ผูปวยไดรับอยูกอนเมื่อใหยา
ชนิดอื่นเพิ่ม
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ปฏิกริยาระหวางยากันชักกับยาชนิดอื่นๆ
ในปจจุบนั นียา
้ กันชักนอกจากใชรักษาโรคลมชักแลว มีการนำยากันชักมาใช
ในการรักษาโรคอืน่ ๆ อีกหลายๆ โรค เชน ใช topiramate ในโรคปวดศีรษะไมเกรน
ใช valproic acid ในโรคจิตเวชชนิด bipolar disorder และโรคสมองเสื่อม ยา
gabapentin ใน อาการ ปวด จาก ปลาย ประสาท (neuropathic pain) เปนตน
นอกจาก นี้ผู ปวยโรคลม ชัก หลายๆคนโดยเฉพาะผูสูงอายุอาจ ปวยจากโรคอื่นๆ
ที่มีความจำเปนตองใชยาดังนั้น จึงมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดปฏิกิริยาระหวางยากัน
ชักกับยาอื่นๆ ไดมากขึ้น ตารางที่ 2 และ 3 แสดงผลของยาอื่นที่จะทำใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงระดับยากันชัก

ตารางที่ 2 ยาที่ทำใหระดับยากันชักที่ไดรับอยูเดิมมีระดับยาเพิ่มขึ้น
ยากันชักที่ไดผลกระทบ

ยาที่ทำใหเกิดผลตอยากันชักที่ไดรับอยู

Carbamazepine

Antiepileptic drugs:
Antidepressants:
Antimicrobials:

Ethosuximide
Lam otrigine

Antimicrobials:
Antiepileptic drugs:
Antidepressants:
Antiepileptic drugs:
Antimicrobials:
Miscellaneous:
Antiepileptic drugs:
Antidepressants:
Antimicrobials:
Antiepileptic drugs:
Miscellaneous:

FeIbamate 1, valproic acid 1 , valpromide 1
Fuoxetine, fluvoxamine, nefazodone, viloxazine
Clarithromycin, erythomycin, fluconazole, isoniazid, ketoconazole, metronidazole, ritonavir,
troleandomycin
Cimetidine, danazol, dextroproxyphene, diltiazex, risperidone, quetiapine 1, ticlopidine,
verapamil
Isoniazid
Valproic acid
Sertraline
Felbamate, phenytion, sulthiame, valproic acid
Chloramphenicol
Dextropropoxyphene
Felbamate, oxcarbazepine, sulthiame, valproic acid2
Fluoxetine, fluv oxamine, imipramine, sertraline, trazodone, viloxazine
Chloramphenicol, fluconazole, isoniazid, miconazole, sulf aphenazole
Doxifluridine, fluorouracil, tam oxifen, UFT
Allopurinol, amiodarone, azapropazone, cim etidine, chlorpheniramine, dextropropoxyphene,
diltiazem, disulfiram om eprazole, phenylbutazone, sulfinpyrazone tacrolimus, ticlopidine,
tolbutamide
Felbamate
Sertraline
Isoniazid
Cimetidine

Miscellaneous:

Phenobarbital
Phenytoin

Valproic acid

Antiepileptic drugs:
Antidepressants:
Antimicrobials:
Miscellaneous:
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ตารางที่ 3 ยาทีระดั
่ บยาอาจลดลง ถาไดรับยากันชักในกลุม เหนีย่ วนำจำแนก
ตามกลุมยา
กลุมยาที่ไดรับจากยากันชัก

ตัวอยางยาที่จัดอยูในกลุมนี้

Antidepressants

Amitsptyline bupropion, citalopram, clomipramine, desiprarmine, desmethylclomipramine,
doxepin, imipramine mianserin, mirtazepine, nefazodene, norfriptyline, paroxetine, protriptyline
Antimicrobials
Albendazole, doxycycline, griseofulvin, indinavir, itraconazole, metronidazole, praziquantel
Antineoplastic drugs 9-aminocampthotecin, busulfan, cyclophosphamide, etoposide, ifosfamide, irinotecan, methotrexate,
nitrosureas, paclitaxel, procarbazine, tamoxifen, teniposide, thiotepa, topotecan, vinca alkaloids
Antipsychotic drugs Chlorpromazine, clozapine, haloperidol, mesoridazine (active metabolite of thioridazine), olanzapine,
quetiapine, risperidone, ziprasidone
Benzodiazepines
Aiprazolam, cobazam, clonazepam, desmethyldiazepam, diazepam, midazolam
Cardiovascular drugs Aiprenolol, amiodarone, atorvastatin, discoumarol, digoxin, disopyramide, felodipine, metoprolol,
maxiletine, nifedipine, nimodipine, nisoldipine, propranolol, quinidine, simvastatin, verapamil,
warfarin
Immunosuppressants Cyclosporin A, sirolimus, tacrolimus
Steroids
Cortisol, dexamethasone, hydrocortisone, methylprednisolone, prednisolone, prednisolone, steroid
oral contraceptives7
Miscellaneous
Fentanyl, metadone, metyrapone, misonidazole, paracetamol, pethidine, theophyline, thyroxine,
vecuronium (and some other nondepolarizing neuromuscular blocking agents)

ในทีนี่ จะ
้ สรุปถึงปฏิกริ ยิ าระหวางยากันชักกับยาอืน่ ๆ โดยสังเขปจัดเปนกลุม ยา
ดังนี้คือ
1. ยาตานเชื้อวัณโรค ยา Isoniazid จะยับยั้งกระบวนการเปลี่ยนแปลงยา
หลายชนิดเชน carbamazepine phenytoin และ valproic acid ทำใหระดับยา
กันชักกลุมนี้สูงขึ้น เกิดภาวะพิษจากยาได แต rifampicin จะมีผลตรงกันขามทำให
ระดับยากันชัก กลุมนี้ และ lamotrigine ลดลง เมื่อมีการใช rifampicin รวมกับ
isoniazid ยา rifampicin จะ ชวย ตาน ผล จาก ยา isoniazid ทำให ระดับ ยา
ไมเปลี่ยนแปลงมาก
2. กลุม ยา Macrolides ยากลุม นี้โดยเฉพาะ erythromycin, clarithromycin
และ troleandomycin จะมีผลยับยั้งการทำงานของ isoenzyme CYP3A4 ทำให
ระดับยา carbamazepine เพิ่มขึ้น ยาในกลุมนี้ที่ไมมีปฏิกริยากับ carbamazepine
เลยไดแก azithromycin, spiramycin, roxithromycin และ dirithromycin
3. Antiparasitic และ antiprotozoa drugs มีการใช praziquantel และ
albendazole ใน ผู ปวย ที่ ชัก จาก โรค neurocysticercosis ซึ่งยา กัน ชัก เชน
carbamazepine และ phenytoin จะเรงการเปลีย่ นแปลงยา (first pass metabolism)
ของ praziquantel ทำใหระดับยาต่ำลงไดถึงรอยละ 70 และ 90 ตามลำดับ สวน
albendazole นั้นพบวา phenytoin, carbamazepine และ phenobarbital เพิ่ม
การเปลี่ยนแปลงยา albendazole ผาน CYP3A4 ซึ่งทำใหระดับยา albendazole
ลดลงไดถึงรอยละ 50-60 กรณี metronidazole นั้นขบวนการเปลี่ยนแปลงยา
จะเพิ่มขึ้นถาใหยากันชักในกลุม enzyme inducer รวมดวยทำใหระดับยาต่ำลง
สงผลใหการรักษาไมไดผล ในทางตรงกันขาม metronidazole จะทำใหระดับยา
ในกลุมนี้เชน carbamazepine เพิ่มขึ้น
4. ยาตานไวรัส ผูปวยที่เปน HIV ที่ใชยา เชน nevirapine, efavirenz,
delavirdine, indinavir, ritonavir และ saquinavir ชึ่งเปลี่ยนแปลงโดย CYP3A4
เมื่อใชยากันชักที่มีผลตอ isoenzyme นี้ เชน phenytoin carbamazepine และ
phenobarbital จะทำใหระดับยาตานไวรัสตางๆ เหลานีลด
้ ต่ำลง จึงตองเพิม่ ขนาดยา
ถาผูปวยตองรับยากันชักเหลานี้ตอเนื่อง ในทางกลับกัน ยาเชน nevirapine และ
efavirenz จะเพิ่มระดับยา carbamazepine ไดถึง 2-3 เทาตัว เนื่องจากปญหา
ปฏิกริ ยิ าระหวางยาเชนนี้ การเลือกยากันชักทีไม
่ มผล
ี ตอ CYP3A4 ไดแก lamotrigine
หรือ levetiracetam อาจจะเหมาะสมกวา (ถาไมตองคำนึงถึงราคายา)
5. ยา ตาน มะเร็ง ยา กัน ชัก ใน กลุมเหนี่ยว นำ จะ เรง การ เปลี่ยนแปลง
ของยาหลักที่ ใชในการรักษาเชน cyclophosphamide, ifosfamide, busulfan,
teniposide, etopoxide, paclitaxel methotrexate และ กลุ ม vinca
alkaloids ตัวอยางที่เห็นชัดเจนคือกรณีผูปวยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด acute
lymphoblastic leukemia ที่ไดรับการรักษาดวยยาซึ่งประกอบดวย teniposide
และ methotrexate รวม กับ ยา กัน ชัก ใน กลุม เหนี่ยว นำ จะ มี โอกาส กลับ เปน
โรคใหมมากกวาผูปวยที่ไมไดยากันชัก 2.7 เทา สวนผลของยาตานมะเร็งเชน
carmustine ที่มีตอยากันชัก ถาใชในรูปแบบยาเดี่ยวหรือรวมกับ etoposide
หรือ cisplatin จะทำใหระดับยา phenytoin ลดลงไดมาก ซึ่งอาจจะตองเพิ่ม
ขนาดยา phenytoin อีกครึ่งเทาของที่ ไดรับอยูกอน cisplatin สามารถทำให
ระดับยา carbamazepine และ valproic acid ลดลงได methotrexate สามารถ
ทำใหระดับ valproic acid ลดต่ำลงเชนกัน ดังนัน้ ผูป วยในกลุม นีต้ องติดตามประเมิน
อาการใกลชิด และปรับยาใหเหมาะสมตามชวงระยะการรักษา
6. Oral anticoagulants ยากลุมเหนี่ยวนำ จะทำให ระดับของ warfarin
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และ dicoumoral เพิ่มขึ้นผานทาง isoenzyme CYP2C9 ในชวงแรกที่ผูปวยไดรับ
ยา 2 กลุมนี้ควบคูกัน INR (International normalized ratio) จะเปลี่ยนแปลงเร็ว
แตตอมา ระดับยา warfarin จะลดต่ำลง ทำให INR สั้นลง ตองปรับขนาด warfarin
ใหม ให เหมาะ สม สำหรับ ยา อื่นๆ เชน oxcarbazepine (900 มก.ตอ วัน)
levetiracetam (2000 มก.ตอวัน) และ tiagabine (12 มก.ตอวัน) ไมมีผล
ตอ pharmacokinetics ของ warfarin ในขณะที่ dicoumarol จะทำใหระดับยา
phenytoin และ carbamazepine เพิ่มขึ้น โดยทั่วไปแลวถาผูปวยไดรับยากลุม
เหนี่ยวนำ และมีความจำเปนตองปรับขนาดยากันชัก ใหติดตามอาการ ระดับยา
กันชักและ INR ดวยเสมอ
7. ยาลดความดันโลหิต ยากันชักกลุมเหนี่ยวนำ จะทำใหระดับยาในกลุม
beta-adrenoceptor blocking agents เชน propanolol metoprolol alprenolol,
ยาในกลุม dihydropyridine calcium channel antagonists เชน nifedipine
nimodipine และ nisoldipine, และ verapamil ลดลง ในทางกลับกัน verapamil จะ
ยับยั้งการเปลี่ยนแปลงของ carbamazepine ทำใหเกิดพิษจากยาที่สูงเกินระดับ
การรักษาได diltiazem จะทำใหระดับยา phenytoin และ carbamazepine ลดลงได
8. ยาลดไขมัน ผูปวยที่ไดรับยากันชักในกลุมเหนี่ยวนำ จะทำใหการกำจัด
ยา atorvastatin lovastatin และ simvastatin ผาน isoenzyme CYP3A4 เร็วขึ้น
ขณะที่ยา fluvastatin จะถูกเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นผาน isoenzyme CYP2C9
9. Psychotropic drugs เนื่องจากผูปวยโรคลมชักสวนหนึ่งจะมีปญหา
ทางจิตรวมดวย จึงมักหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองใหยา antidepressant drugs ยา
antipsychotic drugs ยา anxiolytic drugs หรือ antimanic drugs รวมดวย
ในกลุมผูปวยที่ไดรับ antidepressant drugs ที่ไดรับยากันชักกลุมเหนี่ยวนำ
จะทำใหระดับยา antidepressant โดยเฉพาะกลุมดั้งเดิมลดลง ยาเหลานี้ไดแก
กลุม tricyclic antidepressants (amitriptyline, imipramine, desipramine,
cliomipamine, desmethylclomipramine, doxepin) สวนยาใหมเชน bupropion
อาจจะมีระดับยาลดลงบางในผูป วยบางคนตองไดรับการปรับเพิม่ ยา แตยาอืน่ เชน
nefazodone, citalopram, paroxetine หรือ normifensine จะไมเปลี่ยนแปลง
มากนัก สำหรับ valproic acid ทำใหการเปลี่ยนแปลงยา amitriptyline, imipramine, cliomipamine, และ paroxetine นอยลง อาจจะทำใหเกิดอาการพิษ
ของ ยาก ลุม นี้ ไดใน ดาน ของ ผล จาก ยาก ลุม antidepressant ตอ ยา กัน ชัก นั้น
ยา เชน fluoxetine, sertraline, fluvoxamine หรือ imipramine อาจ ยับยั้ง
การเปลี่ยนแปลงของยากันชัก phenytoin สวน sertraline จะทำใหระดับยา
lamotrigine และ valproic acid เพิ่มขึ้นเปนตน
การใชยาในกลุม antipsychotic ปฏิกิริยาระหวางยาเกิดเชนเดียวกับยากลุม
antidepressant ผูปวยที่ไดรับยากันชักในกลุมเหนี่ยวนำทำใหระดับยา antipsychotic ต่ำลง อาจจะตองเพิ่มขนาดยาและตองประเมินผลขางเคียงจากยาอยาง
ใกล ชิด สวน valproic acid มี ผล ตอ ยา ใน กลุม นี้ นอย มาก ผล ของ ยาก ลุม
antipsychotic ตอยากันชักนั้นนอยมาก ยา risperidone อาจจะทำใหระดับ
carbamazepine เพิ่ ม ได อี ก ร อ ย ละ 20 จาก ระดั บ เดิ ม มี รายงาน พบ ว า
thioridazine และ chlorpromazine อาจจะทำใหเกิดภาวะพิษจากยา phenytoin
เพราะระดับสูงเกินขนาด
10. ฮอรโมนเพศ ที่สำคัญคือ ยาคุมกำเนิด (oral contraceptive drugs)
การใหยาcarbamazepine, phenytoin, phenobarbital หรือ oxcarbazepine
จะ ทำให กระบวน การ เปลี่ยนแปลง ของ ยา เกิด เร็ว ขึ้น ทำให คุม กำเนิด ไม ได ผล
สำหรับ ยา topiramate ขนาด ที่ รับ ประทาน ต่ำ กวา 200 มก.ตอ วัน มี ผล ตอ
การ เปลี่ ย นแปลง ของ ยา คุ ม กำเนิ ด น อ ย มาก โดย ทั่ ว ไป แนะนำ ให ผู ป ว ย ที่
รั บ ประทาน ยา กั น ชั ก นี้ ถ า ต อ งการ คุ ม กำเนิ ด ด ว ย ยา ใช ยา ที่ มี ส ว น ผสม ของ
ethinylestradiol 50 มคก. ในกรณีที่มี breakthrough bleeding ใหเพิ่มปริมาณ
ยาเปน 75-100 มคก. สำหรับ danazol นั้นใชในการรักษา endometriosis
จะยับยั้งการเปลี่ยนแปลงของ carbamazepine ทำใหระดับยา เพิ่มขึ้นไดเทาตัว
จึงตองปรับลดขนาดยา carbamazepine ที่รับประทานอยู
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Special Article:
Value of routine screening for bone demineralization in an urban
population of patients with epilepsy
(โดย Fed Lado, Rebecca Spiegel, Jonathan H. Masur, Alex Boro, Sheryl R. Haut)
ยากันชักสงผลทำใหมวลกระดูกลดลง จากการศึกษาที่ผานมามีทั้งการศึกษา
ในผูปวย institutionalised และ ambulatory การลดลงของมวลกระดูกเกิดได
ตั้งแตเริ่มปรับยาไปไมนานและจะลดลง ไปเรื่อยๆ โดยผูปวยอาจจะไมมีอาการ
ในระยะแรกๆ แตเมื่อลดลงมากขึ้นจะทำใหกระดูกหักได จากการศึกษาที่ผานมา
พบวาผูปวยที่เปนลมชักจะมีการหักของกระดูกมากกวาคนทั่วไปถึง 5 เทา เมื่อมี
การหักของกระดูกจะมีภาวะทุพลภาพและอัตราการเสียชีวิตที่สูง
การศึกษานี้มีเปาหมาย 2 อยางคือ ประโยชนของการ screening มวลกระดูก
ในผูปวยลมชักทุกคนที่ไดรับยากันชัก วามีความชุกของการลดลงของมวลกระดูก
เทาไรและหาปจจัยเสี่ยงของความผิดปกติของมวลกระดูก
วิธีการวิจัย
เปนการศึกษาแบบ cross-sectional โดยคัดเอาผูปวยที่มีอายุมากกวาหรือ
เทากับ 18 ป
สถาบันที่ผูวิจัยอยูจะมีการตรวจหามวลกระดูกเปน routine ทุกรายเมื่อผูปวย
ไดรับยากันชัก นานมากกวา 3 ป และเมื่อพบวามีความผิดปกติจะตรวจซ้ำอีก 2 ป
แตถาปกติจะมีการตรวจซ้ำอีก 8 ป มีการเก็บขอมูลพืน้ ฐานของผูป วยและประวัตทีิ ่
เกี่ยวของกับการชักรวมทั้งการรักษา
การวัดมวลกระดูกจะใช DXA ตำแหนงที่ตรวจไดแก lumbar spine, femoral,
forearm
สถิตทีิ ่ใชไดแก Fisher’s exact test, Student’s t-test, และ Wilcoxon rank sum
test ในการวัความสัมพันธระหวางการลดลงของมวลกระดูกและตัวแปลตางๆ
ผลการศึกษา
ผูปวยทั้งหมด 130 คนอายุตั้งแต 21 ถึง 86 ป
ตารางที่ 1
แสดงลักษณะทั่วไปของประชากร

ผ.ศ. คณิตพงษ ปราบพาล
Table 1. Demographic characteristics of the study population
Total number of subjects
130
Mean age (±S.D.)
43.5 (±12.5)
Mean years on AED treatment (±S.D.)
25.8 (±14.7)
Female sex
67 (52%)
Postmenopausal
19 (28%)
Assistance required for ambulation
7 (5%)

ความชุกของมวลกระดูกที่ผิดปกติ
พบ osteopenia 39% และ osteoporosis 16% และคา T-scores จะลดลงตาม
อายุที่มากขึ้นนอกจากนั้นพบวา Z scores นอยกวา- 2 มี 15%
ปจจัย เสี่ยง ที่ ทำให มวล กระดูก ลด ลง ไดแก ผู ปวย สูง อายุ ผู หญิงวัย หมด
ประจำเดือน การที่ ไดรับยากันชักเปนเวลานาน ผูหญิงที่ ไดรับยา phenytoin
หรือ phenobarbital ตารางที่ 2 แสดง OR
ตารางที่ 2
Additional markers for reduced bone mineralization
Risk factor for BMD reduction OR 95% confidence interval
Menopause
7.5
1.9-29
History of phenobarbital use
2.6
1.07-6.07
Duration of AED therapy > 25 years
2.1
1.06-4.50

สรุป

จาก การ ศึกษา ภาวะ กระดูก พรุนมี ความ ชุก คอน ขาง สูง ใน ผู ปวย ที่ ได รับ ยา
กั น ชั ก ใน ระยะ ยาว ดั ง นั้ น ควร ทำการ ตรวจ มวล กระดู ก ในผู ป ว ย ลม ชั ก ใน
กลุมเสี่ยงดังกลาว

Current practices and Quizs
ประจำฉบับ เดือน ต.ค.-ธ.ค. 2551
พญ. อาภาศรี ลุสวัสดิ์

โจทย A
เด็กชายอายุ 3 ป
อาการสำคัญ-ประวัติปจจุบัน
ชักครั้งแรกตั้งแตอายุ 3 เดือน ลักษณะแขนขาเกร็ง 30 นาที รวมกับไข
เคยตรวจน้ำไขสันหลังแลวปกติ หลังจากนั้นเวลามีไขจะชักเกร็งกระตุกคอน
ขางนาน กินยากันชักมาตลอด แตยังมีอาการชักเวลามีไข เคยตรวจคลื่น
สมองพบความผิดปกติ
ตั้งแตอายุ 1ป เริ่มมีอาการชักแบบสะดุงกระตุกเปนจังหวะวันละ 10 ครั้ง
บางครั้งเกร็งกระตุกทั้งตัว กินยากันชักไมดีขึ้น
ประวัติคลอด
ผาคลอดเนือ่ งจากทากน และปากมดลูกไมเปด น้ำหนักแรกคลอด 2,900 กรัม
ไมมีปญหากอนคลอดและระหวางคลอด หลังคลอดมีอาการตัวเหลือง
กลับบานพรอมมารดา
พัฒนาการปจจุบัน
พูดไดเปนประโยค เดินได คอนขางซน

ประวัติครอบครัว
ญาติทางยายเปนโรคลมชัก 1 คน
Physical exam
Head circumference 48 cm (37th percentile), BW 16 kg, HT 95 cm.
Alert; hyperactive, normal eye contact
Heart & Lung: unremarkable
Abdomen: soft, not tender, liver and spleen not palpable, no mass
Neurological exam
CNs:
full EOM, no nystagmus, no facial palsy,
Gag reflex present
Motor:
equal movement of 4 extremities, normal tone
DTR 2+ all

คำถาม
 จงใหการวินิจฉัยชนิดของลักษณะอาการชัก
 จงบอก epileptic syndrome ของผูปวยรายนี้
October-December, 2008
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เฉลย Current practices and Quizs
ฉบับ เดือน ก.ค.-ก.ย. 2551
น.พ. รังสรรค ชัยเสวิกุล

โจทย A
นักศึกษาวิทยาลัยหญิง อายุ 21 ป มีอาการชักตั้งแตอายุ 14 ป ลักษณะอาการชักสวนใหญจะเปนอาการเหมอลอยไมรูสึกตัว บางครั้ง
มีอาการเตือนคือรูสึกแปลกๆ บรรยายไมถูก นานๆ ครั้งจะมีอาการเกร็งกระตุกทั้งตัว ระยะ 3-4 ปแรกชักปละ 2-3 ครั้ง ยังไมไปรักษา
ตอมาชักปละ 6-7 ครั้ง จึงเริ่มรับการรักษาที่ โรงพยาบาลที่มีสิทธิประกันสุขภาพแหงชาติดวย phenytoin วันละ 300 mg แตก็ยังมี
อาการชักปละ 6-7 ครั้งเชนเดิม คลอดปกติ ไมเคยประสบอุบัติเหตุ ไมเคยเปนสมองหรือเยื่อหุมสมองอักเสบ ไมเคยมีประวัติชักจากไข
ไมมี ประวัติ โรค ลม ชัก ใน ครอบครัว ผล การ เรียน ปาน กลาง ตอ มา มี อาการ ชัก ถี่ ขึ้น จน กระทั่ง 2 ป หลัง มี อาการ ชักเกือบ ทุก เดือน
ความ จำ เลว ลง และ ผล การ เรียน เริ่ม ตกต่ำ จึง สง ตอ มา รักษา ที่ โรงเรียน แพทย ตรวจ รางกาย พบ mild degree gum hypertrophy,
hirsutism, impaired short-term memory อื่ น ๆ ปกติ review CT scan of brain without contrast enhancement
เมื่อ 3 ปกอน ไมพบความผิดปกติใดๆ สงตรวจ electroencephalography (EEG) พบ normal electroencephalographic activity,
no epileptiform discharge or abnormal pattern ได เพิ่ ม phenytoin เป น 350 mg/d มี อาการ dizziness และ
ยังมี complex partial seizure (CPZ) เดือนละ 0-1 ครั้ง จึงเปลี่ยนเปน sodium valproate (VPA) ปรับขนาดจนถึงวันละ 2,000 mg
ยังมี CPZ เดือนละ 0-1 ครั้ง ความจำเลวลงมาก จนสอบตกบางวิชา ไดให carbamazepine (CBZ) รวมไปกับ VPA ปรับขนาดจนถึง CBZ
1,600 mg/d และ VPA 2,000 mg/d ยังคงมี CPZ เดือนละ 0-1 ครั้ง ตรวจรางกายพบ impaired short-term memory อื่นๆ ปกติ

คำถาม จงใหการวินิจฉัยประเภทของโรคลมชัก
คำตอบ ผูปวยมีอาการชัก 3 ชนิด ไดแก ชนิดที่หนึ่งคืออาการเตือน “รูสึกแปลกๆ บรรยายไมถูก” จัดเปน simple partial sensory

seizure ชนิด ที่ สอง คือ อาการ เหมอ ลอย ไมรู สึก ตัว จัด เปน complex partial seizure และ ชนิด ที่ สาม คือ อาการ เกร็ง กระตุก ทั้ง ตัว
จัดเปน secondarily generalized tonic-clonic seizure แมวาผลการตรวจ EEG จะปกติ แตลักษณะอาการชักที่เปน partial seizures
ดังกลาวจึงจัดวาผูปวยเปนโรคลมชักประเภท localization-related epilepsy
แมวา ตรวจรางกายจะพบ impaired short-term memory แตไมมี other neurological deficit ไมมประวั
ี ตสนั
ิ บสนุนวาเปนโรคสมองใดๆ และ
่ สาเหตุ (symptomatic epilepsy) อยางไรก็ดีผูป วยเปน difficult to treat epilepsy
CT scan of brain ปกติ จึงไมสามารถระบุวาเปนโรคลมชักทีพบ
จึงนาจะเปน cryptogenic epilepsy มากกวา idiopathic epilepsy ถาเลือกสงตรวจเพิ่มเติมที่เหมาะสมอาจพบสาเหตุของโรคลมชักได

คำถาม ควรสงตรวจอะไรเพิ่มเติม
คำตอบ เนื่องจากผูปวยยังมีอาการชักทั้งๆ ที่ไดรักษาดวย polytherapy antiepileptic drugs (AED) ที่เหมาะสมแลว กลาวคือ CBZ

และ VPA ยาทั้งสองชนิดนี้ มีประสิทธิภาพในการควบคุมอาการชักชนิด partial seizure และ generalized tonic-clonic seizure
ไดดี ขนาดของยาที่ใหก็สูงมากแลว และยาสองชนิดนี้มี mode of action ตางกันจึงเสริมประสิทธิภาพในการคุมชัก และไมมี drug to drug
interaction เนื่องจาก VPA เปน liver enzyme inhibitor ไมเรงการกำจัด CBZ ดวยเหตุผลดังกลาจึงควรสงตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุของ
difficult to treat epilepsy ไดแก
• Drug compliance โดยการสอบถามผูใกลชิดเรื่องการรับประทานยา และอาจพิจารณาสงตรวจระดับยาในเลือด
• Drug level เนื่องจากผูปวยอาจมี drug metabolism ไมเหมือนคนทั่วไป โดยอาจจะเร็วกวาปกติทำใหระดับยาในเลือดต่ำกวาปกติ
• สาเหตุของโรคลมชัก
แมจะเคยตรวจ CT scan of brain มาแลว แตเปน non-contrast CT scan ผูปวยอาจมี isodensity tumour หรือ arteriovenous
malformation หรือ small brain lesion ที่ ตรวจ ไม พบ ดวย CT scan เชน cortical dysgenesis จึง ควร สง ตรวจ ดวย
MRI ที่ เปน epilepsy protocol ที่ ตรวจ ละเอียด ขึ้น กวา ปกติ ใน กรณี ที่ สงสัย วา อาจ จะ เปน psychogenic non-epileptic
attack disorder (NEAD) หรือมีทั้ง NEAD และ epilepsy ควรสงตรวจ video-EEG monitoring

คำถาม ควรใหการรักษาอยางไร
คำตอบ แนวทางการรักษาจะขึ้นอยูกับผลการสงตรวจเพิ่มเติม ผูปวยทานนี้ไดรับการสงตรวจเพิ่มเติม ไดแก

1. Drug level พบวา CBZ และ VPA อยูในระดับ therapeutic level
2. Sleep deprived EEG พบ normal electroencephalographic activity, no epileptiform discharge or abnormal pattern
3. MRI brain with gadolinium enhancement, epilepsy protocol พบ tumour at left medial temporal lobe
ผูปวยจึงไดรับการวินิจฉัยวาเปน left medial temporal lobe tumour with symptomatic localization-related epilepsy สาเหตุที่ difficult
to treat จึงนาจะเกิดจาก brain tumour จึงพิจารณาให CBZ และ VPA ตอไป และสงผาตัด
ผล การ ผาตัด total tumour removal เปน dysembryplastic neuroepithelial tumour (DNT) หลัง ผาตัด แลว ได ลด ยา ลง
เหลือ VPA ชนิดเดียวก็สามารถคุมชักได แตไมสามารถหยุดยาเพราะเกิดอาการชัก CPZ หลังหยุดยายังคงมี impaired short-term
memory สามารถเรียนจนจบและไดงานทำในที่สุด
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FAQ
Q คำถาม

ควรใหการคุมกำเนิดชั่วคราวในหญิงที่เปนโรคลมชักที่
รักษาดวยยากันชักอยางไร

น.พ. รังสรรค ชัยเสวิกุล
4.2.4 ไมแนะนำใหใชฮอรโมนคุมกำเนิดชนิดฝง
ใตผิวหนังเนื่องจากระดับฮอรโมนที่ชวยใน
การคุมกำเนิดอาจจะไมเพียงพอ

A คำตอบ

Q คำถาม

หลัก ใน การ คุม กำเนิด ชั่วคราว ใน หญิง ที่ เปน โรค ลม ชัก ที่
รักษาดวยยากันชัก ไดแก
1. เพื่อใหการคุมกำเนิดมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรคุม
กำเนิดทั้งหญิงที่เปนโรคลมชักและคูครองฝายชาย
2. เพื่อหลีกเลี่ยง drug interaction ระหวางยาคุมกำเนิด
ชนิดฮอรโมนและยากันชัก ควรเลือกคุมกำเนิดดวย barrier
เชน condom
3. การ คุม กำเนิด โดย วิธี ธรรมชาติ เชน นับ วัน ไข ตก
หลั่งภายนอก มีโอกาสพลาดสูงมาก ไมแนะนำใหใช
4. เนื่องจาก ฮอร โมน คุม กำเนิด จะ ถูก ทำลาย ดวย liver
cytochrome enzyme system จึงอาจมี drug interaction
กับยากันชักที่เปน liver enzyme inducer ไดแก phenytoin,
carbamazepine, phenobarbital, topiramate ขนาดมากกวา
วันละ 200 มก.และยาที่เพิ่ม sex hormone binding globulin
ไดแก oxcarbazepine ขนาดมากกวาวันละ 1,200 มก. จะลด
free form ของฮอรโมนคุมกำเนิดลง ถาเลือกคุมกำเนิดดวย
ฮอรโมนในหญิงที่เปนโรคลมชัก มีหลักการดังนี้
4.1 ควรเลือกใหยากันชักที่เปน liver enzyme
inhibitor หรือ neutralizer
4.2 ถาจำเปนตองใหยากันชักที่เปน liver enzyme
inducer
4.2.1 ถาเลือกยาเม็ดคุมกำเนิด ควรเลือกชนิดทีมี่
สวนผสมเอสโตรเจนวันละ 50 ไมโครกรัม
ยาเม็ดคุมกำเนิดที่ใชในปจจุบนั มักจะมีสวน
ผสมเอสโตรเจนเม็ดละ 30-35 ไมโครกรัม
จึง อาจ ให รับ ประทานวัน ละ 2 เม็ด โดย
รับประทานยาจาก 2 แผงไปพรอมๆ กัน
ทุกวัน
4.2.2 ถา เลือก คุม กำเนิด ดวย ฮอร โมน ชนิด ฉีด
ควรฉีดถี่ขึ้นเปนทุก 10 สัปดาห
4.2.3 ถ า เลื อ ก คุ ม กำเนิ ด ด ว ย การ สอดใส ห ว ง
อนามั ย ไว ใน โพรง มดลู ก ควร เลื อ ก ใช
ประเภททีไม
่ มฮอร
ี โมน ไมแนะนำใหเลือกใช
ชนิดที่มีฮอรโมนเนื่องจากระดับฮอรโมนที่
ชวยในการคุมกำเนิดอาจจะไมเพียงพอ

A คำตอบ

ควรเลือก combination antiepileptic drugs อยางไร

เมื่อ ได เลือก ยา กัน ชัก อยาง เหมาะ สม กับ ประเภท ของ
โรค ลม ชัก หรือ ครอบคลุม อาการ ชัก ทุก ประเภท ของ ผู ปวย
และไดบริหารยาอยางถูกตองแลว ยังไมสามารถควบคุมอาการ
ชักดวย monotherapy ตั้งแต 2-3 ชนิดขึ้นไป จึงพิจารณา
รักษาดวย polytherapy โดยมีหลักการเลือก combination
of antiepileptic drugs อยางมีเหตุผลทางการแพทย หรือ
ที่เรียกวา rational polytherapy ที่สำคัญดังนี้
1. เลือกยาที่มีประสิทธิภาพตรงกับประเภทของโรคลมชัก
หรือครอบคลุมอาการชักทุกประเภท และไมกระตุนอาการชัก
บางชนิดขึ้น
2. เลือกยาที่มีกลไกการออกฤทธิ์แตกตางกัน เพื่อจะได
เสริมฤทธิ์ควบคุมอาการชักซึ่งกันและกัน
3. คำนึงถึง drug interaction กลาวคือ ไมควรใหยาที่เปน
liver enzyme inducer รวมกัน เพราะยาที่เปน liver enzyme
inducer จะไปสงเสริมการทำลายยาอีกชนิดหนึ่งทำใหระดับ
ของ active metabolite ลดลง โดยที่ toxic metabolite
อาจไมลดลง
4. การใหยาที่เปน liver enzyme inhibitor รวมกับยาอื่น
อาจลดการทำลาย active metabolite และ toxic metabolite
ของยาอื่นที่มี metabolism โดยตับลง จึงอาจตองปรับขนาด
ยาอื่นลงเพื่อลดผลขางเคียง
5. หลีกเลี่ยงการใหยาที่จับกับโปรตีนสูงรวมกัน เพราะจะ
ทำใหการปรับขนาดยายากขึ้น
6. เลือกยาที่มีผลขางเคียงไมเหมือนกัน ถาเลือกยาที่มี
ผลขางเคียงตรงกัน ผลขางเคียงจะรุนแรงมากยิง่ ขึน้ อาจทำให
ผูปวยทนรับยาไมได
7. หลีกเลีย่ งหรือใหระวังยาทีอาจ
่ เสริมฤทธิผล
์ ขางเคียงกัน
และกัน เชน การให lamotrigine add-on sodium valproate
จะเพิ่มความเสี่ยงการเกิด rash หรือ Steven Johnsons’
syndrome ถ า จำเป น ต อ ง ใช จะ ต อ ง titrate ขนาด ยา
lamotrigine อยางชาๆ
October-December, 2008
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