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บทนํา
เปนทีท่ ราบกันดีอยูแลววา ภาวะชักแบบตอเนื่องที่ดื้อตอการรักษา (refractory status
epilepticus ) มีผลโดยตรงตออัตราการเสียชีวิต และ ความผิดปกติทางระบบประสาทของผูปวย จึงมี
ความจําเปนอยางยิง่ ที่แพทยจะตองพยายามควบคุมอาการชักนั้นใหเร็วที่สุด ดวยการรักษาที่มีประ
สิทธิภาพสูงสุด
ในขณะทีก่ ารศึกษาเกี่ยวกับการรักษาภาวะชักแบบตอเนื่อง (status epilepticus มีอยูมาก
มาย การวิจยั เกี่ยวกับการรักษาภาวะชักแบบตอเนื่องที่ดื้อตอการรักษาเบื้องตน (refractory status
epilepticus ; RSE) กลับมีอยูน อยมาก โดยทั่วไปแลวหลังจากการที่ผูปวยไดรับ phenobarbital ใน
ขนาดระหวาง 10 – 20 mg/kg แลวยังมีอาการชักอยู แพทยมักจะตัดสินใจเปลี่ยนไปใชยาชนิดอื่น
โดยการศึกษาถึงประสิทธิภาพของ phenobarbital เมือ่ ใชในขนาดสูง (very – high – dose
phenobarbital , VHDPB) ตอการควบคุมภาวะ RSE ยังมีอยูน อ ยมาก และ ประสบการณสวนตัวของ
กลุมผูวิจัยตอการใช VHDPB นัน้ พบวามีประสิทธิภาพอยางดีตอการควบคุม RSE ผูว จิ ัยจึงไดเสนอ
รายงานกลุมผูปวยที่ประสบภาวะ RSE ซึง่ ไดรับการรักษาแบบ VHDPB นี้ขึ้น
วิธกี ารวิจัย
ผูว ิจัยทําการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจากหองปฏิบัติการของโรงพยาบาล
Children
hospital of Los Angeles ในชวงเดือน กรกฎาคม 1980 ถึงเดือน ธันวาคม 1986 โดยคนหาผูปวยทุก
รายที่มีระดับยา phenobarbital เกิน 60 µg/ml หลังจากนัน้ จึงทําการตรวจแฟมประวัติของผูปวย
เหลานี้ เพื่อคนหากลุมผูปวยที่ไดรับ Phenobarbital เพือ่ การรักษาภาวะ RSE หลังจากนั้นจึงแบงผู
ปวยเปน 2 กลุม คือกลุมที่ไดรับ bolus phenobarbital ทางหลอดเลือดดําและ กลุมที่ไมเคยไดรับ
phenobarbital ในรูปแบบของการ bolus แตไดรบั ยาในขนาดสูง ทางหลอดเลือดดําหรือทางสายให
อาหาร ตอเนือ่ งกันเปนเวลาหลายวัน แลวจึงวิเคราะหขอมูลทางคลินิกอื่น ๆ รวมทั้ง เพศ , อายุ, นํ้า
หนัก , ภาวะแทรกซอน , อัตราการเสียชีวิต , สาเหตุของการชัก , ผลกระทบทางระบบประสาท , ชนิด
ของการชัก , ระดับยากันชัก ตลอดจนผลขางเคียงตางๆ ที่เกิดขึ้น

ผลการวิจัย
ผูว จิ ยั พบผูป วยจํานวน 80 ราย ที่มีระดับยาเกินกวา 60 µg/ml โดยสามารถตามคนแฟม
ประวัตผิ ปู ว ยในผูปวย 69 ราย และมีผูปวยเพียง 48 รายที่มีคุณสมบัติครบตามขอกําหนดของการวิจัย
คือไดรับ very – high – dose phenobarbital เพือ่ รักษาภาวะ RSE โดยไมไดเกิดจากความผิดพลาด
ในการใหยา , ความผิดพลาดของหองปฏิบัติการ , หรือใช VHDPB ดวยวัตถุประสงคอื่น
ผูป วย 40 คน ไดรับการรักษาเปนแบบ bolus ยาทางหลอดเลือดดํา สวนอีก 8 ราย เปนกลุม
non-bolus อายุของผูป ว ยอยูในชวงระหวางแรกคลอดถึง 13 ป (10 คนเปนทารกแรกคลอดนอยกวา
1 เดือน , 22 คน อายุระหวาง 1 เดือน ถึง 1ป , 7 คน อายุระหวาง 1-4 ป และ 9 คน อายุมากกวา 5 ป )
การชัก 21 ครั้ง (รอยละ 42) เปนแบบ generalized convulsive status epilepticus , การ
ชัก 24 ครั้ง (รอยละ 48) เปนแบบ partial หรือ multifocal status epilepticus , และ การชัก 5 ครั้ง
(รอยละ 10) เปนแบบ myoclonic status epilepticus
ในกลุมผูปวยที่ไดรับ bolus VHDPB
(ชัก 42 ครัง้ ในผูปวย 40 ราย ) มีถึง 31 ราย (รอยละ 78) ที่ไมมีความผิดปกติทางระบบประสาท กอน
เขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลระยะเวลาในการรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยเฉลี่ย = 34 วัน
และมีผปู ว ยทีเ่ สียชีวิต 7 ราย (รอยละ 17) ในระหวางรับการรักษาในโรงพยาบาลขนาดของ
phenobarbital ทีใ่ ชอยูในชวงระหวาง 30 – 120 mg/kg/d (เฉลี่ย 60 mg/kg/d) วิธกี ารใหยาในขนาด
สูงสุด คือ 10 mg/kg ทุก 30 นาที และ ระดับของ phenobarbital ในเลือดที่สูงที่สุดในผูปวย แตละคน
อยูระหวาง 70-344 µg/ml (เฉลี่ย 114 µg/ml) VHDPB สามารถควบคุมอาการชักไดในการชัก 41
ครัง้ จากจํานวนทั้งสิ้น 42 ครั้ง ผูปวยเกือบทุกรายยังคงไดรับ VHDPB ในขนาดสูงกวา 10 mg/kg /d
ติดตอกันเปนเวลาหลายวัน ภายหลัง bolus แลว (0 – 27 วัน ,เฉลีย่ 4 วัน) และมีผูปวย 5 รายกลับมา
มีอาการชักซํ้าในชวงลดขนาดยาของ phenobarbital ลงตํากว
่ า 10 mg/kg/d แตเมื่อเพิ่มขนาดของ
phenobarbital อีกครั้ง ก็สามารถควบคุมการชักได
ในกลุมผูปว ยที่ไดรับการรักษาแบบ non-bolus VHDPB นัน้ มีจานวน
ํ
5 ใน 8 รายที่ไมมี
ความผิดปกติทางระบบประสาทกอนเขารับการรักษาในโรงพยาบาล ระยะเวลาที่เขารับการรักษาใน
โรงพยาบาลโดยเฉลี่ย 28 วัน (13 – 167 วัน) ไมมีผูปวยรายใดในกลุมนี้ที่เสียชีวิต แตมี 6 รายที่มีความ
ผิดปกติทางระบบประสาทอยางรุนแรงหลังจากออกจากโรงพยาบาลระดับยาสูงสุดในผูปวยแตละราย
อยูระหวาง 75 – 237 µg/ml (เฉลี่ย 91 µg/ml โดยขนาดของ phenobarbital ทีม่ ากที่สุดคือ 40
mg/kg/d นานติดตอกัน 5 วัน และ VHDPB สามารถควบคุมอาการชักในผูปวย 6 คน แตเมื่อลดขนาด
ยาลงในชวงหลัง มีผูปวย 3 รายที่กลับมามีอาการชักซํ้าอีก
มีผปู ว ยจํานวนไมนอยจากทั้ง 2 กลุมที่ แพทยสามารถหยุดใหการชวยเหลือทางการหายใจได
ในเวลาตอมาแมในขณะที่ยังใช phenobarbital ในขนาดที่สูงอยู ( 11 ราย) และ ระดับยาสูงสุดของผู

ปวยแตละรายจะแปรผันโดยตรงกับระยะเวลาที่ผูปวยจะหายใจไดเอง มีผูปวยทั้งหมด 13 รายใน 48
ราย ที่ตองใช pressor agent ในชวงใดชวงหนึ่งของการรักษา (8 รายไดรับ varopressor agent
กอนไดรับ VHDPB ) สวนผูปวยอีก 5 รายที่ไดรับ pressor agent ภายหลัง VHDPB นัน้ มีภาวะความ
ดันโลหิตตํ่าที่ควบคุมไดงาย ดวย pressor agent ขนาดตําถึ
่ งปานกลาง ในจํานวนนี้มี 4 รายที่มีระดับ
phenobarbital อยูใ นระดับที่สูงมาก (162 , 168 , 213 , และ 344 µg/ml)
มีผปู ว ย 7 ราย เสียชีวิตโดยทั้ง 7 ราย อยูในกลุม bolus VHDPB และ สาเหตุการเสียชีวิตนา
จะมาจากภาวะแทรกซอนของโรคเองโดยไมมีผูใดเลยในกลุมนี้ที่เสียชีวิตในชวงที่
phenobarbital
กําลังอยูในระดับสูงมาก
บทวิเคราะหของผูวิจัย
คณะผูวิจัยสรุปวาการใช VHDPB มีประสิทธิภาพอยางมากในการควบคุม RSE โดยไมมีขอ
จํากัดทางดานขนาดที่ใช และ ระดับของยาในเลือด กลาวคือ ขนาดของยาที่สูงขึ้นจะมีประสิทธิภาพใน
การควบคุมการชักที่ดีขึ้นโดยไมมีขีดจํากัด ซึ่งแตกตางจากการใช ยาในกลุม benzodiazepine เชน
diazepam หรือ Lorazepam ซึง่ โอกาสทีจ่ ะควบคุมการชักไดจะลดลงเปนอยางมาก ในกรณีที่การใช
ยาใน 1 – 2 dose แรกไมสามารถควบคุมการชักได นอกจากนี้ประสิทธิภาพในการควบคุมอาการชัก
จะไมลดลง เมื่อใชยา phenobarbital เปนเวลานาน ๆ ในขณะที่ functional tolerance นีเ้ กิดขึ้นได
เสมอในผูปวยที่ไดรับยาในกลุม benzodiazepine ติดตอกันเปนเวลานาน ๆ ผูวิจัยยังมีความเห็น
วาอัตราการเพิ่มขึ้นของระดับยาในเลือด
จะมีผลตออัตราการเกิดผลขางเคียงที่สําคัญของการใช
VHDPB คือกดการหายใจ และ กดการทํางานของหัวใจมากกวาระดับของยาในเลือดเอง ซึ่งผลขาง
เคียงดังกลาวก็มักจะไมรุนแรง และ ควบคุมไดงายโดยการรักษาใน PICU นอกจากนี้ VHDPB มักจะมี
ผลตอการหายใจของผูปวยในชวงสั้น เฉพาะชวงแรก ๆ ของการรักษาเทานั้น ดังเชนผูปวย 2 รายใน
การวิจัยนี้มีระดับของ phenobarbital ในเลือดสูงถึง 187 และ 237 ug/ml ตามลําดับ โดยไมตองใช
เครือ่ งชวยหายใจแตอยางใด และยิ่งเมื่อใชยาติดตอกันเปนเวลานาน ผลของการกดการหายใจ และ
ผลการกดความรูสติของผูปวยก็จะลดลงตามเวลาที่ผานไป ในขณะที่ประสิทธิภาพในการควบคุมการ
ชักไมลดลง การรักษา RSE โดยใช VHDPB นีย้ งั มีขอ ดีเหนือกวาการรักษา RSE โดยวิธอี ื่น เนื่องจาก
ไมมคี วามจําเปนตองใชเครื่องตรวจคลื่นสมอง (EEG) เพือ่ ติดตามผลการรักษาจึงสามารถใชไดกับโรง
พยาบาลทุกระดับที่มี PICU โดยไมตองสงตอไปยัง Tertiary care center

ความเห็นของผูแปลและเรียบเรียง
จากปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบัน และ นโยบายสาธารณสุขของชาติที่เปลี่ยน
ไป
ซึง่ มุง เนนการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหมีประสิทธิภาพสุงสุด
แพทยจึงตองมีความ
ระมัดระวังในการวางแผนการรักษาตอผูปวยมากยิ่งขึ้นกวาเดิม
เนือ่ งจากภาวะชักชนิดตอเนื่อง (status epilepticus ) เปนภาวะฉุกเฉินทางระบบประสาทที่
พบไดบอ ย และ การรักษาภาวะชักชนิดตอเนื่องที่ดื้อตอการรักษาขั้นตน (refractory status
epilepticus) โดยวิธีตาง ๆ เชนการใช pentobarbital , thiopental , midazolam , propofol หรือยา
ในกลุม benzodiazepine (diazepam , Lorazepam ) นัน้ แพทยมักจะตองดูแลผูปวยใน intensive
care unit ทีม่ คี วามสามารถที่จะตรวจคลื่นสมอง ( EEG) ทีข่ า งเตียงได ซึ่งในโรงพยาบาลสวนใหญมัก
จะไมสามารถใหการดูแลผูปวยในระดับนี้ได ดังนั้นการใช phenobarbital ในขนาดสูงมาก (very –
high – dose phenobarbital ) ซึง่ ไมจาเป
ํ นตองติดตามอาการของผูปวยดวยการใชเครื่องตรวจคลื่น
สมอง (EEG monitoring ) จึงเปนวิธีการรักษาที่สมเหตุสมผล และ เขากับภาวะการณของประเทศได
เปนอยางดี เนื่องจากมีราคาถูก และ มีความปลอดภัยคอนขางมาก และ ประสิทธิภาพในการควบคุม
อาการชักจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ ตามระดับยาในเลือดที่สูงขึ้น โดยไมมีขีดจํากัด ในดานขนาดของยาที่ใช
และ ประสิทธิภาพของยาก็ไมลดลง หลังจากใชยาตอเนื่องเปนระยะนานนาน ในขณะที่ผลทางดาน
การกดระดับความรูสติ และ การกดการหายใจจะลดลงตามลําดับ หลังจากใชยาในชวงแรกแลว ทําให
แพทยสามารถคอย ๆ ถอนการชวยเหลือทางการหายใจแกผูปวย และ หยุดใหความชวยเหลือไดในที่
สุด แมในขณะที่ผูปวยยังคงไดรับยาในขนาดสูงก็ตาม
เปนที่ทราบกันดีวาทั้ง phenobarbital และ benzodiazepine ตางก็ออกฤทธิ์ที่ GABA
receptor เชนเดียวกัน แตตาแหน
ํ
งในการออกฤทธิ์ของยาทั้ง 2 ชนิด จะอยูคนละตําแหนงบน GABA
receptor และ ทัง้ 2 ตําแหนงก็มีโครงสรางทางโมเลกุลที่แตกตางกัน จากผลงานของ Robert Mc
Donald , M.D , Ph.D. ซึง่ นําเสนอในการประชุม American Epilepsy Society (AES) ณ เมือง
Boston ในป 1997 พบวา benzodiazepine binding site บน GABA receptor จะมีการเปลี่ยน
แปลงในระดับโมเลกุล เมื่อใชยาติดตอกันเปนเวลานาน ๆ ทําให affinity ของ receptor ตอยาลดลง
ทําใหเกิด functional tolerance ขึน้ กลาวคือ ประสิทธิภาพในการควบคุมการชักของ diazepam จะ
ลดลงถาใชติดตอกันเปนเวลานาน ในขณะที่ phenobarbital binding site จะไมเกิดปรากฏการณนี้
ขึน้ ทําใหประสิทธิภาพของ phenobarbital ในการควบคุมการชักไมลดลงเมื่อเวลาผานไป

