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บทคัดย่อ
โรคลมชัก (epilepsy) คือ ภาวะที่ผู้ป่วยมีอาการชักที่เข้าได้กับมีอาการชัก (seizure) หรือ
มี reflex seizure มากกว่า 2 ครั้ง โดยเกิดขึ้นห่างกันมากกว่า 24 ชั่วโมง อาการชักเกิดขึ้นโดยที่ไม่
มี ปั จ จั ย กระตุ้ น ชั ด เจน (unprovoked factor) ได้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย เป็ น ผู้ ป่ ว ยกลุ่ ม epilepsy
syndrome โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น focal seizures, generalized seizures และ Unknown
ผู้ป่ วยโรคลมชั กจาเป็นต้องได้ รับการรั กษาด้ วยยากั นชั ก ซึ่ง ยากั นชั กโดยส่ วนใหญ่ กาจัดยาผ่า น
cytochrome P450 ที่ตั บโดยอาจเป็ น enzyme inducer, enzyme inhibitor หรือsubstrate
ของ cytochrome P450 ชนิดต่างๆ ทาให้สามารถเกิดอันตรกิริยาระหว่างยากันชัก และยารัก ษา
โรคอื่นๆ ได้อีกด้วย ยา Valproic acid เป็นหนึ่งในยาที่แนวทางปฏิบัติแนะนาให้ใช้เป็นยาอันดับ
แรกในการรักษาทั้ง Focal seizures และ Generalized seizures และเป็นยาที่มีอันตรกิริยากับยา
หลายชนิ ดเนื่อ งจากเป็ น enzyme-inhibiting antiepileptic drugs อี กทั้งยังสามารถเกิ ดอั นตร
กิริยากับยากลุ่ม Carbapenem โดยกลไกการเกิดอันตรกิริยาไม่เกี่ยวข้องกับ cytochrome P450
หากผู้ป่วยโรคลมชักที่รับประทานยา Valproic acid เข้ ารักษาตั วในโรงพยาบาลด้วยการติดเชื้ อ
หรือมีการติดเชื้อระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล อาจมีโอกาสได้รับยากลุ่ม Carbapenem การ
เกิ ดอั นตรกิ ริยาจึงเป็ นประเด็นสาคั ญ ที่จะต้องจัด การ มีการศึ กษารายงานว่าเมื่อผู้ป่ วยได้รับ ยา
Valproic acid ร่วมกับยากลุ่ม Carbapenem พบว่าระดับยา Valproic acid ในเลือดของผู้ป่วย
ทุกรายลดลงต่ากว่าระดับการรักษาอาจจะนาไปสู่การที่ไม่สามารถควบคุมอาการชักได้ คาแนะนา
ส่วนใหญ่จึงแนะนาให้หลีกเลี่ยงการรักษาด้วยยา Valproic acid กับยากลุ่ม Carbapenem ร่วมกัน
หากจาเป็นต้องใช้ยาร่วมกันแนะนาให้เพิ่มยากันชักชนิดอื่นชั่วคราวในช่วงที่ได้รับยา Valproic acid
ร่วมกับยากลุ่ม Carbapenem
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วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้
1. เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคลมชักและการรักษาเบือ้ งต้น
2. เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยา valproic
acid กับยากลุ่ม carbapenem และผลทางคลินิกจากการเกิดอันตรกิริยา
3. เพื่อให้ผู้อ่านสามารถประยุกต์ใช้แนวทางในการจัดการผู้ป่วยที่ได้รับยา valproic acid
กับยา กลุม่ carbapenem ร่วมกันในการปฏิบัติงานได้
บทนำ
โรคลมชัก
อำกำรชัก (seizure) หมายถึ ง อาการชั กที่ลั กษณะของอาการชั กเป็ นแบบใดก็ ได้
จานวนครั้งของการชักอาจมีเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้งในช่วงเวลาเดียวกันก็ได้ ซึ่งอาจเป็นการ
ชักแบบมีปัจจัยกระตุ้น หรือแบบไม่มีปัจจัยกระตุ้นก็ได้
1. อำกำรชัก ที่ มีปัจ จัยกระตุ้ น (provoked seizure) หมายถึง อาการชั กที่เกิด จากมี ปั จจัย
กระตุ้ น ทาให้ seizure threshold ลดลงชั่วคราวโดยอาการชั กจะไม่ เกิ ดขึ้ นซ้ าอี ก ถ้ าปั จจัย
กระตุ้นนั้นหมดไป ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ systemic insult และ CNS insults ได้แก่
- Systemic insults ได้ แ ก่ การเปลี่ ย นแปลงทางเมตาบอลิ ก เช่ น hypo/hyperglycemia, hypo/hyper-natremia, hypo/hyper-calcemia เป็นต้น และภาวะไข้สูงในเด็ก
- CNS insults ได้แก่ แอลกอฮอล์ หรือการหยุดยากลุ่ม benzodiazepine, สารเสพติด
และสารกระตุ้นสมอง เช่น amphetamine, eclampsia, การบาดเจ็บของศีรษะ และการติดเชื้อ
เยื่อหุ้มสมอง
ภาวะดังกล่าวมีอัตราการชักซ้าต่ามาก จึงไม่มีความจาเป็นในการเริ่มยากันชักทันทีการ
รักษาเพียงให้ยากันชัก เช่น Benzodiazepine เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ และแก้ไขปัจจัยกระตุ้น
ดังกล่าว สาหรับ ภาวะอดนอน ไข้สูงในผู้ใหญ่ และความเครียดไม่ถือว่าเป็น provoked seizure
2. อำกำรชักที่ไม่มีปัจจัยกระตุ้น (unprovoked seizure) หมายถึงอากาการชักที่เกิดขึ้น โดย
ไม่มีปัจจัยกระตุ้น อาจเป็นการครั้งแรกของผู้ป่วยลมชัก ดังนั้นจึงมีโอกาสเกิดการชักซ้าได้บ่อย
ประมาณ ร้อยละ 25-50 แล้วแต่ปัจจัยเสี่ยง
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ประเภทของลมชัก (International League Against Epilepsy; ILAE 2010) แบ่งเป็น
1. Focal seizures เป็นอาการชักที่มีความผิด ปกติของคลื่นไฟฟ้าสมอง ที่เกิดขึ้นจะเริ่มจากจุด
ใด จุดหนึ่ง ของสมองด้านใด ด้านหนึ่งเท่านั้น ลักษณะ อาการชักจะขึ้นอยู่กับ บริเวณของสมองที่
มีการ เปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าสมอง อาการชักเฉพาะที่ แบ่งได้เป็น focal seizure without
impairment of consciousness or awareness และ focal seizure with impairment of
consciousness or awareness
2. Generalized seizures เป็นความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าสมองอาจเกิดขึ้นจากจุดใดจุดหนึ่ง
ในสมองและแพร่กระจายอย่างรวดเร็วไปยังสมองทั้ง 2 ด้าน แบ่งเป็น tonic-clonic, absence,
clonic, tonic, atonic และ myoclonic seizure
3. Unknown (not clear onset) เนื่องจากข้ อมู ล ยังไม่ เพียงพอที่จะบอกว่า เป็ น focal หรื อ
generalized seizure
โรคลมชัก (epilepsy) คื อ ภาวะที่ผู้ป่ วยมี อาการชั กที่เข้ า ได้ กับ มี อาการชั ก หรื อมี
reflex seizure มากกว่า 2 ครั้ง โดยเกิดขึ้นห่างกันมากกว่า 24 ชั่วโมง อาการชักเกิดขึ้นโดยที่ไม่
มี ปั จ จั ย กระตุ้ น ชั ด เจน (unprovoked factor) ได้ รั บ การวินิ จฉั ย เป็ น ผู้ ป่ วยกลุ่ ม epilepsy
syndrome
กำรรักษำโรคลมชัก
หลักการเลือกชนิดของยากันชักจะพิจารณาจากชนิดของอาการชักเป็นหลัก และต้อง
พิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น อายุ เพศ โรคร่วมหรือยาอื่นที่ผู้ป่วยใช้อยู่ร่วมด้วยโดยควรเริ่มยาชนิด
เดี ย วในขนาดยาที่ ต่ า และค่ อ ยๆ ปรั บ ขนาดยาขึ้ น ที่ ล ะน้ อ ยจนได้ maximal therapeutic
maintenance dose เพื่อให้เกิดผลข้างเคียงน้อยที่สุด และสะดวกต่อผู้ป่วยในการรับประทานยา
กันชักได้อย่างต่อเนื่ อง จนกว่าไม่มีอาการชักเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี จึงค่อยพิจารณาลด
ขนาดยาลง หากไม่มีอาการชักซ้าก็สามารถหยุดยาได้ในที่สุด
กำรเกิดอันตรกิริยำของยำกันชักกับยำอื่น
ผู้ป่วยโรคลมชักนอกจากจะมียากันชักเป็นยาประจาตัวแล้ว ยังมีโอกาสได้รับยารักษา
โรคประจาตัวอื่นๆร่วมด้วย จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอันตรกิริยาระหว่างยา หากผู้ป่วยโรคลมชัก
เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยการติดเชื้อ หรือมีการติดเชื้อระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล
การเกิดอันตรกิริยาระหว่างยากันชักกับยาปฏิชวี นะจึงเป็นประเด็นสาคัญที่จะต้องจัดการในผู้ป่วย
โรคลมชักที่มีการติดเชื้อ เช่น การได้รับยา erythromycin และ clarithromycin ทาให้ระดับยา
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carbamazepine ในเลือดเพิ่มสูงขึ้น การได้รับยา rifampicin เพิ่มการกาจัดยา lamotrigine
ทาให้ระดับยา lamotrigine ในเลือดลดลง และการได้รับ isoniazid ทาให้ระดับยาในเลือดของ
ยา carbamazepine, ethosuximide และ phenytoin เพิ่มสูงขึ้นได้
ยา valproic acid เป็นยากันชักออกฤทธิ์กว้าง ออกฤทธิ์โดยหลายกลไก ได้แก่ sodium
channel blocker, calcium channel blocker, inhibits gamma-aminobutyric acid
(GABA) transaminase และ inhibition of glutamatergic excitation ใช้ ในการรั ก ษาทั้ ง
focal seizures และ generalized seizures เป็นยาที่ extensively metabolized ที่ตับ โดย
เป็น enzyme-inhibiting antiepileptic drugs ซึ่งอาจมีอันตรกิริยากับยาระหว่างยากันชักและ
รั ก ษ าโรคอื่ น ๆ ได้ เช่ น ระดั บ ย าในเลื อ ด ของยา carbamazepine, phenytoin และ
phenobarbital มีระดับสูงขึ้นหากได้รับร่วมกับยา และหากระดับยา valproic acid เพิ่มสูงขึ้น
หากได้รับกลุ่มกับยา chlorpromazine และระดับยาในเลือดลดลงหากได้รับร่วมกับยาคุมกาเนิด
และยาปฏิชีวนะกลุ่ม carbapenem
ยากลุ่ ม carbapenem เป็ นยาปฏิ ชี วนะออกฤทธิ์กว้าง ออกฤทธิ์โดยยั บ ยั้ ง เอนไซม์
transpeptidases ที่ทาหน้าที่ในการสังเคราะห์ผนังเซลล์ของแบคทีเรีย ครอบคลุมเชื้อแบคทีเรีย
gram positive, gram negative และ anaerobe มีความสามารถในการรักษาการติดเชื้อที่เกิด
จาก multidrug-resistant bacteria ได้ มีการรายงานว่ายากลุ่ม carbapenem จะลดระดับยา
Valproic acid ในเลือดหากได้รับร่วมกัน

อันตรกิริยำระหว่ำงยำ valproic acid กับยำกลุม่ carbapenem
กลไกกำรเกิดอันตรกิริยำระหว่ำงยำ valproic acid กับยำกลุ่ม carbapenem
กลไกการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยา valproic acid กับยากลุ่ม carbapenem มีความ
ซั บ ซ้ อ นและอาจจะยั ง อี กหลายกลไกที่ ยั ง ไม่ แ น่ ชั ด โดยกลไกที่ เ ป็ น ไปได้ ที่ มี ก ารศึ ก ษาใน
สัตว์ทดลองมีดังต่อไปนี้
1. ยากลุ่ม carbapenem ส่งเสริมการ glucuronidation ของยา valproic acid
โดยเพิ่ ม uridine diphosphate glucuronic acid levels ท าให้ ระดั บ ยา
valproic acid ในเลือดลดลง
2. การบริหารยา valproic acid กับยากลุ่ม carbapenem ทางหลอดเลือดดา
ยา valproic acid กับยากลุ่ม carbapenem จะเข้าไปในเซลล์เม็ดเลือดแดง
และจะออกจากเซลล์เม็ดเลือดแดงด้วย adenosine triphosphate-binding
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cassette transporters ที่ผนังเซลล์ของเม็ดเลือดแดง โดย transporter นี้จะ
ถูกยั บ ยั้ ง โดยยากลุ่ ม carbapenem ท าให้ ยา valproic acid ไม่ ส ามารถ
ออกจากเซลล์เม็ดเลือดแดงได้ ทาให้ระดับยา valproic acid ในเลือดลดลง
3. หากบริหารยา valproic acid ในรูปแบบรับประทาน จะต้องใช้การดูดซึมที่
ลาไส้ หากบริหารร่วมกับ ยากลุ่ม carbapenem ทางหลอดเลือดดา ยากลุ่ม
carbapenem จะไปยับยั้ง membrane transporter ที่เซลล์ลาไส้ ทาให้ย า
valproic acid ถู กดู ด ซึ ม เข้ า กระแสเลื อ ดได้ น้ อ ยลง และท าให้ ร ะดั บ ยา
valproic acid ในเลือดลงลงตามมา
4. การลดลงของ enterohepatic recycling ของยา valproic acid เมื่ อ ให้
ร่วมกั บยากลุ่ ม carbapenem โดยยากลุ่ ม carbapenem มี ฤทธิ์ยับ ยั้ งเชื้ อ
ประจ าถิ่ น ที่ ล าไส้ ที่ ผ ลิ ต ß-glucuronidase ท าให้ ย า valproic acid ไม่
สามารถ gluconronidation ได้ จึงลด enterohepatic recycling ทาให้ยา
valproic acid ถูกทาลายได้มากขึ้น ระดับยาในเลือดจึงน้อยลง
กำรศึกษำอันตรกิริยำระหว่ำงยำ valproic acid กับยำกลุ่ม carbapenem ทำงคลินิก
การศึกษาของ Huang CR และคณะ (2017) พบว่าระดับ ยา valproic acid ในเลือด
ของผู้ป่ วยทุกรายลดลงต่ากว่าระดับ การรักษาเมื่อให้ ร่วมกับยากลุ่ม carbapenem ซึ่งยากลุ่ ม
carbapenem ในการศึ กษานี้ ได้ แ ก่ meropenem, ertapenem และ imipenem พบว่ายา
meropenem มี อันตรกิริยากับ ยา valproic acid มากกว่ายา ertapenem และ imipenem
ดังตาราง
Drug

Decrease Drug
Concentration

Time to Onset

Time to Return of
Therapeutic

Meropenem

77%

24-48 hr

8-14 day

Ertapenem

71%

1-3 day

N/A

Imipenem

52%

2-5 day

N/A

โดยระดับยา valproic acid ในเลือดที่ลดต่าลงอาจจะนาไปสู่การที่ไม่สามารถควบคุม
อาการชักได้ จะเพิ่มความถี่ของการชักร้อยละ 48 โดยประมาณ และปัจจัยเสี่ยงที่ทาให้ระดับยา
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valproic acid ลดลงจากการได้รับยา valproic acid และยากลุ่ม cabapenem ร่วมกัน ได้แก่
โรคไต และได้รับยาร่วมกับยากันชักกลุ่ม ที่เหนี่ยวนาการเพิ่มการทาลายยา (enzyme-inducing
antiepileptic drugs) จะส่งเสริมทาให้ระดับการ Valproic acid ลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
ให้ร่วมกับยา Phenytoin
ส่วนยา doripenem ก็มีการรายงานการเกิดอันตรกิริยากับยา valproic acid เช่นกัน
โดย case series ของ Hellwig TR และคณะ (2011) พบว่าผู้ป่วย 2 รายที่ได้รับยา valproic
acid ร่วมกับยา doripenem เมื่อตรวจวัดระดับยา valproic acid ในกระแสเลือดพบว่าระดับ
ยา valproic acid ในเลือดมีระดับที่ลดลดร้อยละ 62 และ 69 ตามลาดับ โดยระดับยา valproic
acid ในเลือดจะกลับมาสู่ระดับการรักษาหลังจากหยุดยา doripenem 72 ชั่วโมง
จากการศึ กษาที่กล่าวมาพบว่ายา valproic acid สามารถเกิ ดอันตรกิริยากับ ยากลุ่ ม
carbapenem ได้ทุกชนิด พบว่าระดับยา valproic acid ในเลือดของผู้ป่วยทุกรายลดลงต่ากว่า
ระดับ การรักษาอาจจะนาไปสู่การที่ไม่ส ามารถควบคุมอาการชั กได้ โดย onset ของการเกิ ด
อันตรกิริยาภายใน 1-2 วัน และ offset ประมาณ 7-14 วัน
กำรจัดกำรเมื่อได้รับยำ valproic acid และยำกลุ่ม carbapenem ร่วมกัน
มีการทดลองเพิ่มขนาดยา valproic acid ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบรับประทานหรือฉีดเข้า
หลอดดา และวิธีการบริหารแบบ loading หรือ maintenance พบว่าไม่สามารถทาให้ระดับยา
valproic acid ในเลือดกลับมาสู่ระดับการรักษาได้ คาแนะนาส่วนใหญ่จึงแนะนาให้หลีกเลี่ยงการ
รักษาด้วยยา valproic acid กับยากลุ่ม carbapenem ร่วมกันหากไม่จาเป็น หากจาเป็นต้องใช้
ยาร่วมกันแนะนาให้เพิ่มยากันชักชนิดอื่นชั่วคราวในช่วงที่ได้รับยา valproic acid ร่วมกับยากลุ่ม
carbapenem ส่ วนระยะเวลาที่ใช้ย ากันชักชนิด ที่สองที่เพิ่มนั้นแนะนาให้ ใช้ต่ออีก 2 สัป ดาห์
หลังจากหยุดยากลุ่ม carbapenem เพราะจะต้องใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ระดับ valproic
acid ในเลือดจึงจะกลับสู่ระดับการรักษา
ยากันชั กชนิ ด ที่ 2 ที่ดี ที่สุ ดในการนามาใช้ ค วบคุ มการชั กในช่ วงที่ได้ รับยา valproic
acid ร่วมกับยากลุ่ม carbapenem คือยา levetiracetam เพราะมีปัญ หาการเกิดอันตรกิริยา
ระหว่างยาน้อยเนื่องจากไม่ได้กาจัดยาผ่าน cytochrome P450 และสามารถเพิ่มระดับยาถึ ง
ขนาดยาเป้ า หมายได้ เ ร็ ว และควรหลี ก เลี่ ย งยากลุ่ ม enzyme inducing เช่ น phenytoin,
phenobarbital และ carbamazepine เนื่องจากจะส่งเสริมทาให้ระดับยา valproic acid ใน
เลือดต่าลงยิ่งขึ้น
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โดยยา levetiracetam เป็ นยากันชั กออกฤทธิ์กว้าง ออกฤทธิ์โดยหลายกลไก ได้แ ก่
sodium channel blocker, calcium channel blocker, inhibition of glutamatergic
excitation และ inhibition synaptic vesicle glycoprotein 2A (SV2A) เป็นยาทางเลือกที่ใช้
ในการรั ก ษาทั้ ง focal และ generalized seizures เป็ น ยาที่ ไม่ ถู ก เปลี่ ย นแปลงที่ ตั บ แต่
เปลี่ยนแปลงโดยการ hydrolysis ในเลือด กาจัดผ่านไตโดยส่วนใหญ่ และสามารถเพิ่มระดับยา
ถึงขนาดยาเป้าหมายได้เร็ว
สาหรับการประยุกต์ใช้ประเด็นการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยา valproic acid
กับยากลุ่ม carbapenem ในทางคลินิก ให้พิจารณาความจาเป็นของยาทั้งสองชนิดว่ายาชนิดใด
มีความจาเป็นมากน้อยกว่ากัน หากพิจารณาความไวต่อยาของเชื้อก่อโรคยังคงมีความไวต่อยาก
ลุ่มอื่นที่ไม่ใช่ย ากลุ่ม carbapenem ให้เลี่ยงไปใช้ ยากลุ่มอื่นก่ อนและคงยา valproic acid ไว้
ดังเดิมเนื่องจากเป็นยากันชักที่สามารถควบคุมอาการชักเดิมที่เหมาะสมกับผู้ป่วยรายนั้น แต่หาก
พิจารณาความไวต่ อยาของเชื้ อก่อโรคแล้วมี ความไวเฉพาะยากลุ่ม carbapenem เท่านั้น ไม่
สามารถเลือกยากลุ่มอื่นรักษาได้อีก แนะนาพิจารณายากันชักชนิดที่ 2 ให้ร่วมกับยา valproic
acid ชั่วคราวในช่วงระยะเวลาการให้ยา valproic acid กับยากลุ่ม carbapenem ร่วมกัน โดย
แบ่งการจัดการเป็น 2 แนวทางดังนี้
1. หำกสำมำรถเจำะวั ดระดั บยำ valproic acid ในเลือ ด ควรติ ด ตามวัด ระดั บ ยา
valproic acid ในเลื อดอย่ างใกล้ ชิ ด ควรเริ่ มยากั นชั กชนิ ด ที่ 2 เมื่ อพบว่า ระดับ ยา valproic
acid ลดลงกว่าระดับการรักษา และหลังจากหยุดยากลุ่ม carbapenem ระดับ valproic acid
ในเลือดจะค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นควรติดตามระดับยาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 7-14 วัน
พิจารณาหยุดยากันชนิดที่ 2 หลังจากหยุดยากลุ่ม carbapenem พบว่าระดับยา valproic acid
เพิ่มขึ้นอยู่ในช่วงการรักษา
2. หำกไม่สำมำรถเจำะวัดระดับยำ valproic acid ในเลือด ควรเริ่มยากันชักชนิดที่
2 ตั้งแต่เริ่มได้รับยากลุ่ม carbapenem เนื่องจาก onset ของอันตรกิริยาเกิดขึ้นภายใน 1-2 วัน
และให้ยากันชักชนิดที่ 2 ต่อเนื่องหลังจากหยุดยากลุ่ม carbapenem ไปอีกประมาณ 2 สัปดาห์
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