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Abstract
Objective: To compile a list of anti- epileptic drugs and prepare a handbook of carbohydrate content of antiepileptic drugs for epileptic children treated with ketogenic diet. Methods: The study was a descriptive research
conducted during June-November 2017. The study collected the items of anti-epileptic drugs from the database of King
Chulalongkorn Memorial Hospital and provided a handbook of carbohydrate content in the drugs for epileptic children
treated with ketogenic diet. The handbook’s content validity was evaluated by using index of item objective congruence
(IOC) from the rating of 3 experts. Results: A list of 44 anti-epileptic drugs included 4 oral liquid dosage forms, 33 solid
dosage forms, and 7 injection forms. The median of carbohydrate content of all anti- epileptic drug formulations have
shown 23 (IQR: 0, 133) milligrams per dosage unit. No carbohydrate excipients were found in injectable drugs. Medians
of carbohydrate content in oral liquid dosage forms and solid dosage forms were 536.50 (IQR: 130.75, 1,075) and 50
(IQR: 0, 127) milligrams per dosage unit, respectively. The IOC of handbook on carbohydrate content of anti-epileptic
drugs was 1 indicating the appropriateness of content validity. Conclusion: The compliation and preparation of handbook
on carbohydrate content of anti- epileptic drugs for epileptic children treated with ketogenic diet could be useful in
assisting physicians in selecting appropriate anti-epileptic oral liquid regimens.
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บทนา
โรคลมชักเป็ นภาวะผิดปกติทางระบบประสาทที่
พบในเด็กทีม่ อี ายุต่ากว่า 16 ปี ประมาณร้อยละ 0.5-1.0 (1)
การรักษาหลักสาหรับผู้ป่วยโรคลมชัก คือ การใช้ยากันชัก
ผู้ป่วยร้อยละ 47 ตอบสนองต่อการรักษาด้วยการใช้ยากัน
ชัก ที่ไ ด้ร ับ ตัง้ แต่ ช นิ ด แรก (2) ในผู้ป่ วยที่ไ ม่ ส ามารถคุ ม
อาการชัก ได้ด้ว ยยากัน ชัก ชนิ ด แรก แพทย์อ าจพิจารณา
เปลี่ย นยากัน ชัก หรือ พิจ ารณาเพิ่มยากันชัก ชนิ ดอื่นร่วม
ด้ว ย อย่ า งไรก็ต ามผู้ป่ วยบางรายยัง ไม่ สามารถควบคุ ม
อาการชั ก ได้ แ ม้ จ ะได้ ร ั บ ยากั น ชั ก ร่ ว มกั น หลายชนิ ด
นอกจากนี้ การรักษาด้วยยากันชักหลายชนิดร่ วมกันยังมี
ข้อจากัดบางประการ ได้แก่ การเพิม่ ความเสีย่ งต่อการเกิด
อาการไม่ พึ ง ประสงค์ เช่ น เกิ ด พุ ท ธิ ปั ญญาบกพร่ อ ง
(cognitive impairment) และการเกิดอันตรกิรยิ าระหว่างยา
กันชักที่ใช้ร่วมกัน ผู้ป่วยกลุ่มนี้จงึ มีความจาเป็ นต้องได้รบั
การรั ก ษาเสริ ม ในรู ป แบบอื่ น เพื่ อ คว บคุ ม การชั ก
นอกเหนือจากการใช้ยากันชัก หนึ่งในการรักษาเสริม คือ
การรักษาเสริมด้วยอาหารสร้างสารคีโตน (ketogenic diet:
KD) (3) KD มีขอ้ บ่งใช้โดยเป็ นทางเลือกในการรักษาเสริม
สาหรับผูป้ ่ วยโรคลมชักทีไ่ ด้รบั ยากันชักตัง้ แต่ 3 ชนิดขึน้ ไป
แต่เกิดความล้มเหลวหลังการรักษาและไม่สามารถรักษาได้
ด้วยการผ่าตัด (4, 5)
KD เป็ นอาหารทีม่ ปี ริมาณไขมันสูง คาร์โบไฮเดรต
ต่ า โดยมีปริมาณโปรตีน และพลังงานเพียงพอสาหรับการ
เจริญเติบโตตามวัยของผูป้ ่ วย สัดส่วนของสารอาหารใน KD
อาจมีส ัด ส่ ว นเป็ น กรัม ของไขมัน ต่ อ อาหารที่ไ ม่ ใ ช่ ไ ขมัน
ได้แก่ โปรตีนและคาร์โบไฮเดรต (fat: non-fat) สูงถึง 3:14:1 (6-9) ทัง้ นี้เพื่อให้ร่างกายของผู้ป่วยเกิดภาวะคีโตซีส
(ketosis) เพื่ อ ผลในการควบคุ ม การชั ก (10) ในบาง
การศึกษา ปริมาณคาร์โบไฮเดรต (carbohydrate content:
CC) ที่กาหนดให้ผู้ป่วยได้รบั มีน้อยมาก คือ ไม่เกินร้อยละ
10 (11) เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ CC ที่ ค นสุ ข ภาพดี ไ ด้ ร ับ
ประมาณร้อ ยละ 50-55 ของพลัง งานทัง้ หมด (12) หาก
ผู้ ป่ วยรับ ประทานคาร์ โ บไฮเดรตเพิ่ม ขึ้น เพีย งปริม าณ
เล็กน้อยก็อาจจะส่งผลต่อสัดส่วนของ KD ทีก่ าหนดไว้
สาหรับกลไกการควบคุมการชักของ KD ในผูป้ ่ วย
โรคลมชักนัน้ ยังไม่ทราบแน่ ชดั แต่มสี มมติฐานว่า อาจเกิด
จากกลไกต่าง ๆ หลายอย่างร่วมกัน ได้แก่ สารคีโตนช่วย
เพิม่ การหลังสารสื
่
อ่ ประสาทแกมมาอะมิโนบิวทิเรต (13, 14)
ยับ ยัง้ การปลดปล่ อ ยสารสื่อ ประสาทกลูต าเมต (15, 16)
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ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงระดับสารสื่อประสาทในกลุ่มโมโน
เอมีน ได้แก่ ลดระดับโดพามีนและเซโรโทนิน เพิ่มระดับ
นอร์ อิ พิ เ นฟริ น และอะดี โ นซี น จึ ง ยับ ยัง้ การส่ ง กระแส
ประสาท (17-21) นอกจากนี้สารคีโตนอาจออกฤทธิเป็
์ นสาร
ต้านอนุ มูลอิสระ โดยเพิ่มการทางานของสารกลูตาไธโอน
ทาให้อนุ มูลอิสระลดลง (22-25) ทัง้ นี้ประสิทธิภาพในการ
ควบคุ ม การชัก ของ KD ขึ้น กับ สัด ส่ ว นของสูต รอาหารที่
ผูป้ ่ วยได้รบั
การศึก ษาแบบไปข้า งหน้ า ครัง้ แรกในเด็ก โรค
ลมชัก ที่ไ ด้ร ับ การรัก ษาด้ว ย KD แสดงให้เ ห็น ว่ า ผู้ป่ วย
มากกว่าร้อยละ 50 มีความถีใ่ นการชักลดลงมากกว่าร้อยละ
50 หลัง จากได้ร ับ การรัก ษาเป็ น ระยะเวลา 6 เดือ น (26)
หลายการศึกษาได้สนับ สนุ นข้อมูลประสิทธิภ าพโดยรวม
ของ KD โดยยืนยันว่า สามารถใช้เป็ นทางเลือกในการรักษา
เสริมสาหรับผู้ป่วยโรคลมชักที่ได้รบั ยากันชักในการรักษา
ร่วมกันหลายชนิดแต่เกิดความล้มเหลว ผูป้ ่ วยร้อยละ 10-30
หลังการรักษา พบว่าไร้อาการชักและผูป้ ่ วยร้อยละ 50-60 มี
ความถีใ่ นการชักลดลงมากกว่าร้อยละ 50 (27, 28)
ในการรักษาโรคลมชักในเด็ก ผู้ป่วยยังคงได้ร ับ
การรั ก ษาด้ ว ยยาเป็ นหลั ก ในข้ อ บ่ ง ใช้ แ ละขนาดยาที่
เหมาะสมร่วมกับได้รบั KD ยากันชักที่ใช้ในเด็กโรคลมชัก
ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นัน้ มีทงั ้ ในรูปแบบยาฉีด ยา
รู ป แบบของเหลวส าหรับ รับ ประทาน (ยาน้ า ใสและยา
น้ าเชื่อม) และยารูปแบบของแข็ง (ยาเม็ดหรือยาแคปซูล)
ยารู ป แบบเหล่ า นี้ ม ัก มีส ารปรุ ง แต่ ง หรือ สารเติม เนื้ อ ยา
(excipients) ในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตอยู่ในสูตรตารับ ได้แก่
น้ าตาลกลูโคส แป้ ง สารที่คล้ายคลึงกับน้ าตาลกลูโคส เช่น
น้ า ตาลฟรัก โทส (fructose) น้ า ตาลกาแล็ก โทส และยัง
รวมถึ ง สารที่ ส ามารถเปลี่ ย นให้ เ ป็ นน้ า ตาลกลู โ คสได้
(glucogenic substances) เช่น แมนนิทอล ซอร์บทิ อล และ
กลีเ ซอรีน เป็ น ต้น สารเหล่ า นี้ ท าหน้ า ที่เ ป็ น สารให้ความ
หวาน สารปรุงแต่งกลิน่ รส สารกลบรส สารเพิม่ ปริมาณ สาร
ยึดเกาะ (binder) สารช่วยในการแตกตัว และสารเพิม่ ความ
หนื ด เป็ น ต้น (29-32) สารปรุ ง แต่ ง หรือสารเติมเนื้ อยาที่
กล่ า วมาข้ า งต้ น จะไม่ ไ ด้ ถู ก ระบุ ป ริ ม าณไว้ บ นฉลาก
ผลิต ภัณ ฑ์ ย า ท าให้ ไ ม่ ส ามารถทราบ CC ในยากัน ชัก
ทัง้ หมดทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั จากยาได้ จึงอาจส่งผลต่อสัดส่วนของ
KD ทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั
จากปั ญ หาข้า งต้น ท าให้จาเป็ น ต้อ งมีฐานข้อมูล
เกี่ยวกับ CC ในยากันชักสาหรับเด็กโรคลมชักที่ได้รบั การ

รักษาด้วย KD เพื่อหลีกเลี่ยงรูปแบบยากันชักที่มี CC ใน
สูตรตารับสูง หรือใช้วางแผนสูตร KD ให้กบั ผู้ป่วย เพื่อให้
ได้สดั ส่วนของ KD ใกล้เคียงกับที่แพทย์กาหนดไว้ในการ
ควบคุมการชัก สาหรับการศึกษาที่ผ่านมามีการรวบรวม
รายการยากัน ชัก ที่ใ ช้ ใ นต่ า งประเทศเท่ า นั น้ และเป็ น
การศึกษาที่ผ่านมาหลายปี (11, 29-31, 33) ปั จจุบนั มีการ
พัฒนายากันชักชนิดใหม่ ๆ ประกอบกับในประเทศไทยมี
การใช้ยาทีผ่ ลิตภายในประเทศ (local made) ซึง่ แม้จะมีตวั
ยาสาคัญทีใ่ ช้รกั ษาโรคตัวเดียวกับยาต้นแบบ (original) แต่
อาจมีสารอื่น ๆ ในผลิตภัณฑ์ท่ตี ่างกัน ในปั จจุบนั เด็กโรค
ลมชักทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วย KD มีจานวนเพิม่ มากขึน้ โดย
ประเทศไทยยังไม่ได้มกี ารรวบรวม CC ในยากันชักเพื่อเป็ น
ฐานข้อมูลสาหรับเด็กโรคลมชักที่ได้รบั การรักษาด้วย KD
มาก่ อ น การศึก ษาครัง้ นี้ จึง มีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ รวบรวม
รายการยากันชักทัง้ หมดที่ใช้ในเด็กและ CC ในยากันชัก
เหล่านัน้ แล้วจัดทาเป็ นคู่มอื สาหรับกุมารแพทย์ เพื่อใช้เป็ น
ฐานข้อมูลในการเลือกใช้ยากันชัก และหา CC ในยากันชัก
ทัง้ หมดที่ผู้ป่วยได้รบั ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อการวางแผน
KD ให้ ไ ด้ ส ัด ส่ ว นที่ใ กล้ เ คีย งกับ ที่แ พทย์ก าหนดในการ
ควบคุมการชัก

วิ ธีการวิ จยั
การศึกษานี้แบ่งเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็ น
การรวบรวม CC ในยากันชักทีใ่ ช้ในเด็ก ส่วนระยะที่ 2 เป็ น
การประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของคู่มอื CC ในยากันชัก
สาหรับเด็ก
การรวบรวมปริมาณคาร์โบไฮเดรต
ผูว้ จิ ยั สารวจรายการยากันชักทัง้ หมดทีม่ ใี ช้ในเด็ก
โรคลมชั ก ณ โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ ในช่ ว งเดื อ น
มิถุนายน-พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2560 ร่วมกับสืบค้นรายชื่อ
ผู้ผ ลิต ของรายการยาที่ร วบรวมจาก 3 แหล่ ง ข้อ มู ล คือ
หนังสือ MIMs Thailand (34) ผูจ้ ดั จาหน่ายยา (distributors)
และฝ่ ายงานบริ ก ารเภสั ช สนเทศของโรงพยาบ าล
จุ ฬ าลงกรณ์ จากนัน้ ผู้วิจ ัย ติด ต่ อ ผู้ผ ลิต โดยตรงผ่ า นทาง
โทรศัพ ท์ ทางจดหมายอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (e-mail) หรือ ส่ ง
จดหมายเป็ น เอกสาร เพื่อ ชี้แ จงวัตถุ ประสงค์ของการขอ
ความอนุ เคราะห์ขอ้ มูล CC ในยากันชักและขออนุ ญาตนา
ข้อมูลมาใช้
สารกลุ่ ม คาร์โ บไฮเดรตในสูต รต ารับ ยากัน ชักที่
ศึกษาประกอบด้วย น้ าตาลกลูโคส แป้ ง สารทีค่ ล้ายคลึงกับ

น้ า ตาลกลู โ คส หรือ สารที่ส ามารถเปลี่ย นให้เ ป็ น น้ า ตาล
กลูโคสได้ เช่น กลีเซอรีน แมนนิทอล และซอร์บทิ อล เป็ น
ต้น โดยต้องเป็ นคาร์โบไฮเดรตทีร่ ะบบร่างกายสามารถย่อย
และดู ด ซึ ม ให้ พ ลัง งานแก่ ร่ า งกาย ไม่ ร วมถึ ง สารกลุ่ ม
เซลลูโลส (celluloses) ซึ่งเป็ นใยอาหารทีไ่ ด้จากพืชและไม่
สามารถถูกย่อยโดยระบบการย่อยของร่างกาย รวมทัง้ วัตถุ
ปรุ ง แต่ ง กลิ่น รส สารกลุ่ ม ไกลคอล (glycols) และสารให้
ความหวานที่ไม่มคี ุณค่าทางโภชนาการ เช่น แอสพาแตม
(aspartame) และแซคคาริน (saccharin) เป็ นต้น เนื่องจาก
มีอยู่ในสูตรตารับยาในปริมาณทีน่ ้อยมากและไม่มนี ัยสาคัญ
เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ CC ที่มีท งั ้ หมดในยา (29, 30) ทัง้ นี้
ผูผ้ ลิตเป็ นผูจ้ ดั เตรียมข้อมูลและส่งข้อมูลให้เป็ น CC รวมใน
ยากันชักแต่ละชนิด จากนัน้ ผูว้ จิ ยั จะคานวณ CC เป็ นหน่วย
มิลลิกรัมต่อหน่วยบริโภคของยา และรวบรวมข้อมูล CC ใน
ยากันชักที่ได้มาออกแบบและจัดทาเป็ นคู่มอื CC ในยากัน
ชัก เพื่อใช้เป็ นฐานข้อมูลอ้างอิง CC ในยากันชักสาหรับเด็ก
โรคลมชักทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วย KD
การประเมิ นความตรงเชิ งเนื้ อหา
การศึกษาระยะที่ 2 เป็ นการประเมินความตรงเชิง
เนื้อหา (content validity) ของคู่มอื CC ในยากันชักสาหรับ
เด็กโรคลมชักทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วย KD การประเมินทาโดย
ผูท้ รงคุณวุฒซิ ง่ึ เป็ นกุมารแพทย์ดา้ นโภชนาการเด็กจานวน
3 ท่ า น โดยค านวณค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้ อ งเชิง เนื้ อ หา
(index of item objective congruence; IOC) แบบประเมิน
ความตรงเชิงเนื้อหาประกอบไปด้วย 10 ข้อคาถาม ได้แก่
ความเหมาะสมของรูปแบบหน้ าปก ขนาดรูปเล่ม ภาพที่
นามาประกอบ เนื้อหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
คู่มือ เนื้ อ หามีค วามถู ก ต้อ ง เป็ น ไปตามลาดั บ ขัน้ ตอน มี
ความชัด เจน เข้า ใจง่ า ย ความถู ก ต้ อ งของการใช้ภ าษา
ขนาดตั ว อั ก ษรอ่ า นง่ า ย ชั ด เจน และการน าคู่ มื อ ไป
ประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบตั ิ
หากผู้ท รงคุ ณวุ ฒิป ระเมิน ว่ า เนื้ อ หาของคู่มือ มี
ความเหมาะสม ไม่แน่ ใจ หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับข้อ
คาถาม คะแนนทีไ่ ด้ คือ 1, 0 และ -1 คะแนน ตามลาดับ ผู้
ประเมินต้องให้คะแนนครบทัง้ 10 ข้อ ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ความ
ตรงเชิงเนื้อหาโดยการคานวณค่า IOC ในคาถามแต่ละข้อ
คือ คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒทิ งั ้ สาม
ท่าน ส่วนค่า IOC ของคาถามทัง้ 10 ข้อ คานวณจากผลรวม
ของ IOC ในค าถามแต่ ละข้อ หารด้ว ย 10 หาก IOC ของ
คู่มอื มีค่าตัง้ แต่ 0.50-1.00 แสดงว่า คู่มอื นัน้ มีค่าความตรง
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เชิงเนื้อหาเหมาะสม หากค่า IOC ของคู่มอื มีค่าต่ากว่า 0.50
แสดงว่าคู่มอื นัน้ ต้องได้รบั การปรับปรุงแก้ไข (35)
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเ คราะห์ข้อ มู ล ใช้ SPSS เวอร์ช ัน 22 โดย
แสดงข้ อ มู ล ส าหรั บ ตั ว แปรต่ อ เนื่ องด้ ว ยค่ า มั ธ ยฐาน
(median) และค่ า พิ ส ั ย ระหว่ า งควอไทล์ ( interquartile
range) เนื่ อ งจากข้อ มูลที่ได้มีก ารกระจายตัว ไม่เ ป็ นแบบ
ปกติ และใช้สถิติ Mann-Whitney U test เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่าง CC ในยากันชักรูปแบบของเหลวสาหรับ
รับประทานกับยากันชักรูปแบบของแข็ง โดยกาหนดระดับ
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี P<0.05

ผลการวิ จยั
ปริมาณคาร์โบไฮเดรต
จากการรวบรวมรายการยากันชักทัง้ หมดที่ใช้ใน
เด็ก ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พบว่า มีรายการยากันชัก
สาหรับเด็ก จานวนทัง้ หมด 44 รายการ มีค่ามัธยฐานของ

CC ในยาเท่ากับ 23 (0, 133) มิลลิกรัมต่อหน่วยบริโภคของ
ยา ประกอบด้ ว ย ยากั น ชั ก รู ป แบบของเหลวส าหรับ
รับประทาน ได้แก่ ยาน้ าเชื่อม 2 รายการ และยาน้ าใส 2
รายการ ในรูปแบบของแข็ง ได้แก่ ยาเม็ด 32 รายการ และ
ยาแคปซูล 1 รายการ และยาฉีด 7 รายการ ในยาฉีดไม่มี
สารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตอยู่ในสูตรตารับยา มีเพียงยารูปแบบ
ของเหลวสาหรับรับประทานและยารูปแบบของแข็งเท่านัน้
ที่มสี ารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตทีท่ าหน้าที่เป็ นสารปรุงแต่งหรือ
สารเติมเนื้อยาอยู่ในสูตรตารับ (ตารางที่ 1)
เมื่ อพิ จ า รณา ย า รู ป แ บ บ ข อง เห ลวส า หรั บ
รับประทานและยารูปแบบของแข็ง พบว่า มีค่ามัธยฐานของ
CC เท่ า กั บ 536.50 (130.75, 1,075) และ 50 (0, 127)
มิลลิกรัมต่ อหน่ วยบริโภคของยา ตามลาดับ (ตารางที่ 2)
การวิจยั ครัง้ นี้ได้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง CC ใน
ยารู ป แบบของเหลวส าหรับ รับ ประทานกับ ยารู ป แบบ
ของแข็ง ซึง่ ไม่พบความแตกต่างของ CC ในยาเตรียมทัง้ 2
รูปแบบ (P=0.058)

ตารางที่ 1. ปริมาณคาร์โบไฮเดรตในยากันชัก ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปริมาณตัวยา ปริมาณคาร์โบไฮเดรต
ลาดับ
ชื่อสามัญทางยา
ชื่อทางการค้า สาคัญต่อหน่วย ในยา (มิลลิกรัมต่อ
ที่
บริโภคของยา หน่วยบริโภคของยา)
1 carbamazepine syrup
tegretol® 250 ml 100 mg/5 ml
1,250
®
2 carbamazepine prolongedtegretol cr
200 mg
0
release tablet
3 carbamazepine prolongedtegretol® cr
400 mg
0
release tablet
4 carbamazepine tablet
tegretol®
200 mg
0
®
5 clobazam tablet
frisium
5 mg
105
6 clonazepam tablet
prenarpil®
0.5 mg
112
®
7 clonazepam tablet
prenarpil
2 mg
146
®
8 diazepam injection
ropam
10 mg/2 ml
0
9 diazepam injection
diazepam gpo®
10 mg/2 ml
0
®
10 diazepam tablet
diazepam gpo
2 mg
169
®
11 diazepam tablet
diazepam gpo
5 mg
166
12 lacosamide injection
vimpat®
10 mg/10 ml
0
®
13 lacosamide tablet
vimpat
50 mg
0
14 lacosamide tablet
vimpat®
100 mg
0
®
15 lacosamide tablet
vimpat
150 mg
0
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วัน/เดือน/ปี ที่
สืบค้นข้อมูล
01/12/2560
01/12/2560
01/12/2560
01/12/2560
10/01/2561
24/08/2560
24/08/2560
10/01/2561
22/09/2560
22/09/2560
22/09/2560
28/09/2560
28/09/2560
28/09/2560
28/09/2560

ตารางที่ 1. ปริมาณคาร์โบไฮเดรตในยากันชัก ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (ต่อ)
ปริมาณตัวยา ปริมาณคาร์โบไฮเดรต
ลาดับ
ชื่อสามัญทางยา
ชื่อทางการค้า สาคัญต่อหน่วย ในยา (มิลลิกรัมต่อ
ที่
บริโภคของยา หน่วยบริโภคของยา)
16 lacosamide tablet
vimpat®
200 mg
0
®
17 lamotrigine tablet
lamictal
25 mg
25
18 lamotrigine tablet
lamictal®
50 mg
50
®
19 lamotrigine tablet
lamictal
100 mg
100
20 levetiracetam injection
keppra®
500 mg/5 ml
0
®
21 levetiracetam solution
keppra 300 ml
100 mg/ml
550
®
22 levetiracetam tablet
keppra
250 mg
0
23 levetiracetam tablet
keppra®
500 mg
0
®
24 oxcarbazepine tablet
trileptal
300 mg
0
®
25 oxcarbazepine tablet
trileptal
600 mg
0
26 perampanel tablet
fycompa®
2 mg
79
®
27 perampanel tablet
fycompa
4 mg
157
28 perampanel tablet
fycompa®
8 mg
149
29 phenobarbital injection
phenobarbitone
200 mg/ml
0
®
gpo
30 phenobarbital syrup
ผลิตโดย
6.5 mg/ml
523
(20 ml)
โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์
31 phenobarbital tablet
phenobarbitone
32.5 mg
38
®
gpo
32 phenobarbital tablet
phenobarbitone
60 mg
55
®
gpo
33 phenytoin extended-release capsule dilantin®
100 mg
115
34 phenytoin infatab
dilantin®
50 mg
475
35 phenytoin injection
dilantin
250 mg/5 ml
0
36 sodium valproate controlleddepakine
500 mg
0
release tablet
chrono®
37 sodium valproate entericdepakine®
200 mg
28
coated tablet
38 sodium valproate injection
depakine®
400 mg/4 ml
0
®
39 sodium valproate solution
depakine
200 mg/ml
0
40 topiramate tablet
topamax®
25 mg
35
®
41 topiramate tablet
topamax
50 mg
70
®
42 topiramate tablet
topamax
100 mg
139
43 vigabatrin tablet
sabril®
500 mg
11
®
44 zonisamide tablet
zonegran
100 mg
18

วัน/เดือน/ปี ที่
สืบค้นข้อมูล
28/09/2560
15/11/2560
15/11/2560
15/11/2560
28/08/2560
28/08/2560
28/08/2560
28/08/2560
01/12/2560
01/12/2560
22/09/2560
22/09/2560
22/09/2560
22/09/2560
29/01/2561

22/09/2560
22/09/2560
18/09/2560
18/09/2560
18/09/2560
03/10/2560
03/10/2560
03/10/2560
03/10/2560
14/09/2560
14/09/2560
14/09/2560
10/01/2561
22/09/2560
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ตารางที่ 2. ปริมาณคาร์โบไฮเดรตในยากันชักในรูปแบบยารับประทานแต่ละประเภท
รูปแบบยากันชัก

ปริมาณคาร์โบไฮเดรตในยากันชัก (มิลลิกรัมต่อหน่วยบริโภคของยา)
ค่ามัธยฐาน (ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์)

ยารูปแบบของเหลวสาหรับรับประทาน (N=4)
536.50 (130.75, 1,075)
ยาน้าใส (N=2)
275
ยาน้าเชื่อม (N=2)
886.50
ยารูปแบบของแข็ง (N=33)
50 (0, 127)
ยาเม็ด (N=32)
44 (0, 133)
ยาแคปซูลจานวน 1 รายการ มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตในสูตรตารับ 115 มิลลิกรัมต่อแคปซูล
การประเมิ นความตรงเชิ งเนื้ อหา
การประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของคู่มอื CC ใน
ยากัน ชักสาหรับเด็ก โรคลมชัก ที่ได้ร ับการรักษาด้วย KD
โดยผู้ท รงคุ ณวุ ฒิท งั ้ 3 ท่ า น พบว่ า ได้ค่ า IOC ของคู่มือ
เท่ากับ 1 แสดงว่า ผูป้ ระเมินเห็นว่า คู่มอื มีค่าความตรงเชิง
เนื้อหาทีเ่ หมาะสม และสามารถใช้เป็ นฐานข้อมูลอ้างอิง CC
ในยากันชักสาหรับเด็กได้

การอภิ ปรายผล
KD เป็ นทางเลือกหนึ่งในการรักษาทีป่ ลอดภัยและ
มีประสิทธิภาพสาหรับเด็กโรคลมชัก การศึกษาแบบสุม่ และ
มีกลุ่มควบคุมในเด็กโรคลมชักที่ไม่สามารถควบคุมอาการ
ชักได้ พบว่า กลุ่มทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วย KD มีผปู้ ่ วยถึง 28
ราย ทีม่ คี วามถีใ่ นการชักลดลงมากกว่าร้อยละ 50 ในขณะที่
กลุ่มควบคุมมีเพียง 6 ราย และผูป้ ่ วยกลุ่มทีไ่ ด้รบั การรักษา
ด้วย KD จานวน 5 ราย มีความถี่ในการชักลดลงมากกว่า
ร้อยละ 90 แต่ ไม่พบลักษณะดังกล่าวในกลุ่มควบคุม (36)
นอกจากนี้ KD ยัง ถู ก เสนอให้เ ป็ น ทางเลือ กในการรักษา
ผูป้ ่ วยเด็กทีอ่ ยู่ในภาวะทีม่ อี าการชักต่อเนื่อง (37)
ผลข้างเคียงของการรักษาด้วย KD ได้ถูกอธิบาย
ไว้ในหลายการศึกษา ผลข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหาร
พบได้บ่อยที่สุด (ร้อยละ 12-50) ผลข้างเคียงที่พบ ได้แก่
อาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย และท้องผูก (38)
รองลงมาคือความผิดปกติเกีย่ วกับระบบการเผาผลาญ (3842) ในเด็กที่อายุน้อยจะมีความเสีย่ งค่อนข้างมากที่จะพบ
ภาวะการเจริญเติบโตล่าช้าได้ (43, 44)
เด็กโรคลมชักทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วย KD ส่วนหนึ่ง
จะเป็ น กลุ่ ม ผู้ป่ วยเด็ก ที่มีอ ายุ น้ อ ย และผู้ป่ วยหลายราย
จาเป็ นต้องใส่สายให้อาหาร (tube feedings) จึงทาให้ยาทีม่ ี
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การสัง่ จ่ า ยให้ แ ก่ ผู้ ป่ วยนั น้ มัก เป็ นยารู ป แบบของเหลว
สาหรับรับประทาน เพื่อให้ง่ายต่ อการบริหารยาแก่ผู้ป่วย
(29) แต่เด็กโรคลมชักทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วย KD จะถูกจากัด
CC ให้ไม่เกินจากปริมาณที่แพทย์กาหนด เพื่อให้ร่างกาย
เกิดภาวะคีโตซิส จึงสามารถควบคุมการชักได้ การศึกษาใน
ครั ้ง นี้ พบว่ า ยากั น ชั ก ในรู ป แบบของเหลวส าหรั บ
รับประทานและยากันชักในรูปแบบของแข็งเท่านัน้ ทีม่ สี าร
ปรุงแต่ งหรือสารเติมเนื้อยากลุ่มคาร์โบไฮเดรตอยู่ในสูตร
ตารับ ในการศึกษาครัง้ นี้ ข้อมูลสารปรุงแต่ งหรือสารเติม
เนื้อยากลุ่มคาร์โบไฮเดรตที่สอบถามผู้ผลิตจะเป็ นเฉพาะ
สารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตทีร่ ะบบร่างกายสามารถย่อยและดูด
ซึมได้ ที่อาจมีผลต่อประสิทธิภาพของ KD ในการควบคุม
อาการชัก โดยไม่รวมถึงเซลลูโลสที่ไม่สามารถถูกย่อยได้
โดยระบบของร่างกาย รวมทัง้ วัตถุปรุงแต่งกลิน่ รส สารกลุ่ม
ไกลคอล และสารให้ความหวานทีไ่ ม่มคี ุณค่าทางโภชนาการ
เนื่องจากมีอยู่ในสูตรตารับยาในปริมาณทีน่ ้อยมากและไม่มี
นัยสาคัญเมื่อเปรียบเทียบกับ CC ในยาทีม่ ที งั ้ หมด (29) จึง
อาจทาให้รายการยาที่มชี ่อื ทางการค้าเดียวกันมีขอ้ มูล CC
แตกต่างกับการศึกษาก่อนหน้านี้ (11)
แม้ว่าการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะไม่พบความแตกต่ าง
ระหว่ า ง CC ในยากั น ชั ก รู ป แบบของเหลวส าหรั บ
รับประทานกับยากันชักรูปแบบของแข็ง แต่ เมื่อพิจารณา
ค่ า มัธ ยฐานของ CC ในสู ต รต ารับ พบว่ า ยากัน ชัก ใน
รูปแบบของเหลวสาหรับรับประทานจะมี CC สูงกว่ายากัน
ชักรูปแบบของแข็งถึง 10 เท่า เมื่อพิจารณาสัดส่วนเป็ นกรัม
ของไขมันต่ออาหารทีไ่ ม่ใช่ไขมันของ KD ส่วนใหญ่จะได้รบั
เป็ น 3:1 จึงทาให้ CC ที่เด็กได้รบั จะน้อยกว่า 20 กรัมต่อ
วัน (11, 45) ดังนัน้ ผู้ป่วยเด็กโรคลมชักที่ได้รบั การรัก ษา
ด้ว ย KD จึง ควรหลีก เลี่ย งยากัน ชัก ในรู ป แบบของเหลว

สาหรับรับประทาน โดยเฉพาะยาน้ าเชื่อมซึง่ ในการศึกษานี้
มีค่ า มัธ ยฐานของ CC สูง ถึง 886.50 มิล ลิก รัม ต่ อ หน่ ว ย
บริโภคของยา รวมทัง้ ยาน้ าใส ยาน้ าแขวนตะกอน และยาอิ
ลิกเซอร์ เนื่องจากมี CC ในสูตรตารับต่อหน่ วยบริโภคของ
ยาสูง (11, 29-31) หากมีความเป็ นไปได้ในเชิงปฏิบตั ิ ควร
แนะนาให้ใช้ยากันชักชนิดเดียวกันในรูปแบบของแข็งหรือ
ยาฉีดทดแทน โดยพิจารณาให้ในขนาดการรักษาที่เท่ากัน
และควรระมัด ระวัง ในการบริห ารยารู ป แบบของแข็ง แก่
ผูป้ ่ วยเด็กโรคลมชัก โดยเฉพาะผูป้ ่ วยทีใ่ ส่สายให้อาหารอาจ
ยุ่งยากมากขึน้ เช่น ต้องแกะเปลือกแคปซูลเอาผงยาทีบ่ รรจุ
อยู่ภายในมาละลายหรือกระจายตัวในน้ า หรือยาเม็ดทีต่ ้อง
หัก บด หรือทาให้เม็ดยาแตกก่อนการบริหารยาแก่ผู้ป่วย
ซึง่ ต้องระวังการหัก บด หรือทาให้เม็ดยาแตก โดยไม่ทาให้
ยาเสียคุณสมบัติในการออกฤทธิ ์ หรือเกิดอาการข้างเคียง
จากการใช้ยา เพื่อควบคุมปริมาณการได้รบั คาร์โบไฮเดรต
ให้อยู่ในช่วงทีเ่ หมาะสม
เด็กโรคลมชักทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วย KD นอกจาก
ต้องระมัดระวังและหลีกเลีย่ งการใช้ยาทีม่ ี CC ในสูตรตารับ
สูงแล้ว คาแนะนาสาหรับการเลือกรับประทานอาหารกลุ่ม
คาร์โบไฮเดรต คือ ควรเลือกรับประทานคาร์โบไฮเดรตทีม่ ี
ค่าดัชนีน้ าตาลต่ ากว่า 50 เนื่องจากไม่ทาให้ระดับน้ าตาล
และอินซูลนิ ในเลือดแปรปรวน จะรบกวนภาวะคีโตซีสน้อย
กว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอาหารทีม่ คี ่าดัชนีน้ าตาลสูง ทาให้
ผูป้ ่ วยสามารถรับประทานคาร์โบไฮเดรตได้ปริมาณมากขึน้
เพิม่ ความยืดหยุ่นและได้รบั ความร่วมมือในการรักษาจาก
ผู้ป่ วยมากขึ้น รวมทัง้ เพิ่ม ความสะดวกแก่ ผู้ดู แ ลในการ
เตรียมอาหาร (46, 47)
สาหรับการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของคู่มอื
ผูท้ รงคุณวุฒไิ ด้ให้ขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติมว่า รายการยากันชัก
ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และข้อมูลทางยาในอนาคตอาจ
มีการเปลีย่ นแปลง อาจต้องพิจารณาปรับปรุงรายการยากัน
ชักและข้อมูล CC ในยากันชักเป็ นระยะ ๆ โดยอาจกาหนด
ระยะเวลาในการปรับปรุงข้อมูลในคู่มอื เช่น ปรับปรุงข้อมูล
ทุก 5 ปี เพื่อให้ขอ้ มูลที่ได้ทนั สมัยอยู่เสมอ นอกจากนี้อาจ
ต้องพิจารณาวิธกี ารเข้าถึงข้อมูล เพิม่ เติม โดยพัฒนาระบบ
การกระจายข้อ มู ล ให้ ก ับ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ เช่ น หน่ ว ย
โภชนาการ หน่ วยเภสัชกรรม หน่ วยโรคทางระบบประสาท
และหอผู้ป่วยที่มีการดูแลเด็กโรคลมชักที่ได้รบั การรัก ษา
ด้วย KD เพื่อให้ผใู้ ช้เข้าถึงข้อมูล CC ในยากันชักได้ง่ายและ
เป็ นประโยชน์ในการดูแลผูป้ ่ วยอย่างบูรณาการ

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
จากการรวบรวม CC ในยากันชัก จัดทาเป็ นคู่มอื
CC ในยากันชักสาหรับเด็กโรคลมชักทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วย
KD เพื่อ ใช้เ ป็ น ฐานข้อ มูล ในการอ้า งอิง CC ในยากัน ชัก
ส าหรั บ ผู้ ป่ วย สามารถช่ ว ยแพทย์ เภสัช กร และนั ก
โภชนาการ ในการเลือกใช้ยากันชักและระมัดระวังการใช้ย า
กันชักรูปแบบของเหลวสาหรับรับประทานที่มี CC ในสูตร
ตารับสูง รวมทัง้ หา CC ในยากันชักที่ผู้ป่วยได้รบั ทัง้ หมด
เพื่อ ใช้ว างแผนสูต ร KD ให้ก ับ ผู้ป่ วย ท าให้ผู้ป่ วยได้ร ับ
สัด ส่ ว นของ KDใกล้ เ คีย งกับ ที่ก าหนดมากที่สุ ด ในการ
ควบคุมการชัก
ข้อจากัดของการศึกษาครัง้ นี้ คือ CC ในยากันชัก
เป็ นผลรวมของ CC ทัง้ หมดทีอ่ ยู่ในสูตรตารับ ไม่มกี ารแยก
รายละเอียดย่อยของสารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตแต่ละชนิดทีอ่ ยู่
ในสูตรตารับว่ามีก่ชี นิดหรือปริมาณเท่าใด เนื่องจากเป็ น
ข้อจากัดการให้ขอ้ มูลของผูผ้ ลิตยา และการรวบรวม CC ใน
การศึก ษาครัง้ นี้ ไ ด้ร วบรวมแต่ เ ฉพาะในยากัน ชัก ที่ใช้ใน
ผู้ป่วยเด็ก สาหรับการศึกษาต่อไปควรรวบรวม CC ในยา
ชนิดอื่น ๆ เช่น วิตามินและแร่ธาตุ ยาระบาย ยาลดไข้ ยา
ระงับปวด หรือยาปฏิชวี นะ เพื่อให้มรี ายการยาทีค่ รอบคลุม
สามารถนามาใช้เป็ นฐานข้อมูลอ้างอิงในการหา CC จากยา
ทัง้ หมดที่ผู้ป่วยได้รบั และนาไปวางแผนสัดส่วน KD ของ
ผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องมากทีส่ ดุ
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