บทที่ 22
การใชยา benzodiazepine
พิเชฐ อุดมรัตน
Benzodiazepine (BZD) เปนยาที่นิยมสั่งใชกันแพรหลายมากที่สุดในโลก บทความนี้นํา
เสนอแนวทางการสั่งใชยา (prescribing guidelines) BZD โดยยึดหลักจากรายงานของคณะทํางานที่
สมาคมจิตแพทยอเมริกันตั้งขึ้น และเพิ่มเติมขอมูลอื่นๆ ที่รวบรวมไดทั้งจากตางประเทศและใน
ประเทศไทย โดยหยิบเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวของกับแพทยทั่วไปเทานั้น

ขอบงชี้ในการใชยา
1. กลุมโรควิตกกังวล (anxiety disorders)
2. โรคหรือภาวะจิตเวชอื่นๆ ที่มีอาการวิตกกังวลรวมดวย เชน adjustment disorder,
depressive disorder
3. Alcohol withdrawal syndrome และ alcohol withdrawal delirium
4. ภาวะนอนไมหลับ ควรใชยา BZD เปนครั้งคราว โดยมุงหาสาเหตุของอาการนอนไม
หลับ แลวแกไขตามสาเหตุนั้น (ดูรายละเอียดในบทของผูปวยนอนไมหลับ)
5. ใชเปนยาคลายกลามเนื้อ
6. ใชรักษาอาการชัก

ขอควรระวัง

ไมมี absolute contraindication สําหรับยากลุมนี้ แตควรหลีกเลี่ยงในผูปวยโรค myasthenia
gravis, ผูม ีแนวโนมจะใชยาผิดวัตถุประสงค (abuse potential) ผูป วยที่มีปญหาของระบบทางเดิน
หายใจหรือมีประวัตินอนกรน ผูปวยที่ทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร หรือตองการสมาธิสูงในการทํางาน
สตรีทตี่ งั้ ครรภและสตรีที่ใหนมบุตร สวนในผูสูงอายุ ผูปวยโรคตับ ไต ควรใชยาที่มีคาครึ่งชีวิตสั้น ไม
ควรใชยารวมกับแอลกอฮอล หรือยาที่มีฤทธิ์กดประสาทสวนกลาง

ผลขางเคียง
1. งวงซึม เปนผลขางเคียงที่พบไดบอยที่สุด มักเกิดขึ้นใน 1-2 ชั่วโมงแรกหลังจากไดรับ
ยา อาจกอใหเกิดอันตรายตอคนทํางานที่ตองใชสมาธิมากๆ หรือขับรถ หรือทํางานเกี่ยวกับเครื่อง
จักร จึงควรแนะนําผูปวยใหระมัดระวัง หรือใหกินยากอนนอน พบวาฤทธิ์งวงซึมนี้เปน individual
susceptibility ผูปวยบางรายไมวากินยา BZD ชนิดใดก็งวง ในทางกลับกัน ผูปวยบางรายก็ไมงวง
เลย
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2. แขนขาออนแรง กลามเนื้อเปลี้ยและเดินเซ เนื่องจากฤทธิ์คลายกลามเนื้อของยา จึง
ควรระวังในผูสูงอายุ หรือผูที่มีปญหาเรื่องกลามเนื้อ เพราะอาจทําใหเกิดอาการแขนขาหมดแรง และ
เดินไมไดจากยา หรือเกิดอาการมึนงง เดินแลวเซได
3. การดื้อยา (tolerance) และภาวะพึ่งพิงยา (dependence) พบวาผูปวยบางรายเมื่อใช
BZD ไปนานๆ อาจเกิดการดื้อยาขึ้นได คือ ตองใชยาในปริมาณที่สูงขึ้นกวาเดิม แตบางรายก็เปนแค
psychic dependence เทานั้น
4. ปฏิกิริยาตรงขามกับฤทธิ์ของยา (paradoxical reaction) พบไดเปนครั้งคราว มัก
แสดงออกโดยเกิดอาการตื่นเตน (paradoxical excitement) กังวล นอนไมหลับ และในบางรายอาจ
ถึงขั้นแสดงพฤติกรรมกาวราว วุนวาย อาละวาด ทํารายตนเองหรือผูอื่นได จึงควรระมัดระวังเปน
พิเศษกับการใหยา BZD ในผูที่มีอาการทางสมอง (organic mental disorder หรือ organic brain
syndrome) ผูสูงอายุหรือผูที่มีบุคลิกภาพแปรปรวน (personality disorder) อยูกอน

การจําแนกชนิดของยา BZD
สามารถจําแนกไดหลายแบบ แตในทางคลินิกนิยมแบงเปน 2 แบบ คือ
1. แบงตามกระบวนการ biotransformation หรือตามคาครึ่งชีวิตของยา จะแบงออกได
เปน 2 กลุมใหญ คือ
1.1 กลุมที่มีคาครึ่งชีวิตยาว (มากกวา 20 ชั่วโมง) จะผาน metabolic
transformation หลายขั้นตอน แตละขั้นก็จะทําใหเกิด active metabolite
ทําใหมียาสะสมอยูในรางกายไดนาน เมื่อเกิดหยุดยากระทันหันจึงมักจะไม
เกิด discontinuation syndrome ตัวอยางของยากลุมนี้ เชน diazepam,
clonazepam
1.2 กลุมที่มีคาครึ่งชีวิตสั้น (นอยวา 20 ชั่วโมง) จะไมทําใหเกิด active
metabolite ตัวยาจะไป conjugate กับ glucuronic acid แลวถูกขับถายออก
มาเลย เชน lorazepam, temazepam สวนยา alprazolam และ triazolam
นั้น แมจะให active metabolite แตก็ไมมีความสําคัญทางคลินิกจึงถูกจัดไว
ในกลุมนี้ดวย
2. แบงตามความแรง (potency) ของยา จะแบงออกไดเปน
2.1 high therapeutic potency กลุมนี้จะใชยาขนาดมิลลิกรัมนอยๆ ก็ออกฤทธิ์
ไดพอๆ กับยาในกลุม low therapeutic potency ในขนาดสูง ตัวอยางของ
ยาในกลุมนี้ไดแก alprazolam, lorazepam, triazolam และ clonazepam
เปนตน
2.2 low therapeutic potency กลุม นี้จะใชยาในขนาดมิลลิกรัมที่สูงกวากลุมแรก
ไดแก diazepam, prazepam, clorazepate, และ temazepam เปนตน
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ความจริงยาทั้ง 2 กลุม (2.1 และ 2.2) นี้ตางก็มีฤทธิ์ในการรักษาเทาๆ กัน ถานําไป
เปรียบเทียบในขนาดที่ equivalent กัน เชน diazepam 10 มก. มีความแรงเทากับ alprazolam 1 มก.
เปนตน ไดแสดงเปรียบเทียบ equivalent potency ของยากับการแบงยาทั้งตามคาครึ่งชีวิตและตาม
ความแรง (potency) ไวในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 รายชื่อยา benzodiazepine โดยแบงตามคาครึ่งชีวิต (half life) และความแรง
(potency) และเปรียบเทียบ dose equivalent โดยประมาณและขนาดยาที่ใช
กลุมยา, ชื่อสามัญ

ชื่อการคาของ
ยาตนแบบ

Long half-life, high therapeutic potency
Clonazepam
Rivotril

Dose equivalent
โดยประมาณ (มก.)

ขนาดยา
(มก./วัน)

0.25

0.5-4

10
5
10
7.5
5

15-40
5-40
20-60
15-60
15-30

1
0.5
0.1-0.03
1.25-1.7

1-6
0.75-4
0.125-0.5
7.5-15

5

15-30

Long half-life, low therapeutic potency
Librium
Chlordiazepoxide
Valium
Diazepam
Prasepine
Prazepam
Tranxene
Clorazepate
Dalmadorm
Flurazepam *
Short half-life, high therapeutic potency
Ativan
Lorazepam
Xanax
Alprazolam
Halcion
Triazolam *
Dormicum
Midazolam *
Short half-life, low therapeutic potency
Temazepam *

Euhypnos

* ใชเปนยานอนหลับ

หลัก "7ถูก" ของการใชยา BZD ที่เหมาะสม
ผูเ ขียนขอเสนอหลัก "7 ถูก" ซึ่งเปนแนวทางที่ผูเขียนรวบรวมและเสนอไวกับการใช
ยาจิตเวชในทุกๆ กลุม ซึ่งสามารถนํามาใชกับการเลือกยา BZD ไดดังนี้
1. ถูกโรค (right diagnosis) ควรวินิจฉัยโรคหรือภาวะของผูปวยใหชัดเจนกอนการ
ใหยา เชน ถาวินิจฉัยวาผูปวยเปน major depression แตมีอาการวิตกกังวลรวมดวย การใหยา BZD
จึงเปนการใหรวมไปกับยาหลักคือยาแกซึมเศรา หรืออาจเลือกใหแตยาแกซึมเศราที่มีฤทธิ์คลายกังวล
รวมดวย เพื่อจะไดไมตองใหยา BZD
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2. ถูกชนิด (right drug) หากวินิจฉัยโรคในขอ 1 ไดถูก ก็จะทําใหเลือกยา BZD ได
ถูกชนิดดวย เชน ถาวินิจฉัยวาเปน nocturnal myoclonus (periodic limb movement syndrome,
PLMS) ก็ควรเลือกยา clonazepam หรือ temazepam แตไมควรใหยา BZD 2 ชนิดในผูปวยคน
เดียวกัน
3. ถูกขนาด (right dose) เชน เมื่อวินิจฉัยวาเปนโรคแพนิค ถาจะให alprazolam
ควรใหตั้งตนอยางตํ่า 0.75 มก./วัน (ใหขนาด 0.25 มก. วันละ 3 ครั้ง) ไมใชใหกินแค 0.25 มก. 1 เม็ด
กอนนอน
4. ถูกทาง (right route of administration) เชน ไมควรฉีด diazepam เขากลาม
เพราะการฉีดเขากลามตองใชเวลา 10-12 ชั่วโมง กวาจะถึงระดับยาสูงสุด ขณะที่การกินยาจะได
ระดับยาสูงสุดในเลือดอยางชาเพียง 2 ชั่วโมงเทานั้น และระดับยาสูงสุดจากการฉีดเขากลามยังตํ่ากวา
ระดับของยาที่ใหทางปากอีกดวย หากอยากใชยา BZD ฉีดเขากลาม แนะนําใหใช clonazepam หรือ
lorazepam ฉีดเขากลามแทน (ยา lorazepam ชนิดฉีดจะเขามาจําหนายในประเทศไทยราวป
พ.ศ.2544)
5. ถูกเวลา (right time, right duration) คือ ใหยาจนครบ course ตามระยะเวลาที่
กําหนด เชน ถาวินิจฉัยวาเปนโรคแพนิคก็ควรใหยานานประมาณ 8-12 เดือน แลวจึงคอยๆ ลดขนาด
ยาลง (ดูรายละเอียดในบทของผูปวยวิตกกังวล) ความลมเหลวในการรักษาสวนหนึ่งพบวา แพทยทั่ว
ไปใหยาไมครบตามระยะเวลาที่กําหนด หากเปรียบเทียบกับโรคทางอายุรกรรม ก็คือ ผูปวยเปนวัณ
โรคปอด แตแพทยกลับใหยาแค 7 วัน เหมือนรักษาผูปวยเปนไขหวัด จึงทําใหไมหาย
6. ถูกใจ (right choice for patient, right preference) เนื่องจากโรควิตกกังวล
สวนใหญตองกินยาติดตอกันเปนระยะเวลานาน หากสามารถเลือกยา BZD ทีผ่ ปู วยชอบ เชน บางราย
ชอบกินยาแคครึ่งเม็ด เพราะใหความรูสึกวามีอาการไมรุนแรง กินยานิดเดียว ในกรณีนี้แพทยอาจ
เลือกยาเม็ดที่มีมิลลิกรัมสูงแลวใหผูปวยหักกินครึ่งเม็ดแทน การเลือกยาใหถูกใจผูปวยนี้ จะทําใหไดรับ
ความรวมมือจากผูปวยมากขึ้นในการกินยาอยางสมํ่าเสมอ (compliance)
7. ถูกเงิน (right for economic reason) ยา BZD สวนใหญในขณะนี้มีทั้งยาตน
แบบ (original) และยาในประเทศ และเมื่อเทียบกับยาแกซึมเศราชนิดใหมๆ แลว จะเห็นวามีราคาถูก
กวามาก อยางไรก็ตาม สําหรับ BZD คงไมไดพิจารณาปจจัยเรื่องเงินเพียงอยางเดียว แตแพทยจะตอง
พิจารณาเปนระยะๆ ถึง risk and benefit ratio ทีผ่ ปู วยจะไดรับจากการกินยา BZD
และอยาลืมเตือนเภสัชกรใหระวังเรื่องการจายยาให "ถูกคน" ดวย
อีกประการหนึ่งคือ อยาลืมใหคําอธิบาย (patient education) กับผูปวย เพราะผูปวย
บางรายเขาใจผิดวา ยาที่กินอยูนี้เปนยานอนหลับ และกลัววาตัวเองจะติดยาเมื่อเห็นวาหลับไดแลว จึง
ลองหยุดยาเอง ดังนั้นจึงควรบอกผูปวยเสมอวา "อยาหยุดยาเอง เมื่ออาการดีขึ้น หมอจะคอยๆ ลด
ขนาดยาใหเรื่อยๆ จนหยุดยาไดในที่สุด" หลักทั่วๆ ไปในการลดยาก็คือ ควรลดยาลงประมาณรอยละ
10 ของขนาดยาเดิมทุกๆ 3-7 วัน
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แนวทางในการสั่งยา BZD
1. กอนสั่งยา แพทยควรชั่งนํ้าหนักถึงประโยชนที่ผูปวยจะไดรับจากการรักษาดวยยา
BZD กับความเสี่ยงในระยะยาวที่จะเกิดภาวะพึ่งพิงยา BZD ไวดวยเสมอ แตเมื่อมี
ขอบงชี้ทางคลินิกที่ชัดเจน แพทยควรสั่งยา BZD โดยไมลังเล เพราะสวนมากแลว
ผูปวยที่ไดรับยา BZD ในชวงสั้นๆ มักจะไดรับประโยชนจากยามากกวาโทษ แต
แพทยควรสอบถามถึงประวัติการปวยเปนโรคพิษสุราหรือประวัติการใชสารเสพย
ติด รวมทั้งประเมินถึงภาวะดังกลาวในปจจุบันดวยวามีอยูหรือไม
2. ใหพิจารณาวาจะเลือกยา BZD ทีม่ คี า ครึ่งชีวิตสั้นหรือยาที่มีคาครึ่งชีวิตยาว
เพราะยาแตละกลุมตางก็มีขอเดนขอดอยที่ตางกัน (ดูตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบขอเดน ขอดอยของยา BZD สองกลุม คือ กลุมที่มีคาครึ่งชีวิตสั้นกับกลุมที่
มีคาครึ่งชีวิตยาว
ขอเดน

ขอดอย

กลุมคาครึ่งชีวิตสั้น
• ไมเกิดการสะสมยา
• ทําใหงวงตอนกลางวันไดนอยกวา

• ตองใหยาหลายมื้อ
• เกิดอาการ severe withdrawal
syndrome ไดมากกวา
• เกิด rebound insomnia และ
anterograde amnesia ไดบอยกวา

•
•
•
•
•
•

กลุมคาครึ่งชีวิตยาว
ไมตองใหยาหลายมื้อ
ระดับยาในพลาสมาแปรปรวนนอยกวา
เกิดอาการ severe withdrawal syndrome
ไดนอยกวา
เกิดการสะสมยา
มีความเสี่ยงที่จะเกิด psychomotor
impairment ชวงกลางวันไดมากกวา
ทําใหงวงตอนกลางวันไดมากกวา

3. ใหพิจารณาวาจะเลือกยาที่ออกฤทธิ์เร็ว หรือออกฤทธิ์ชา เพราะถาอยากไดยาที่
ออกฤทธิ์เร็วก็ตองเลือกยาที่ละลายตัวในไขมันไดสูง เชน diazepam, midazolam
แตถาอยากไดยาที่ออกฤทธิ์ชาก็ตองเลือกยาที่ละลายตัวในไขมันไดตํ่า
เชน
clobazam
แมยา BZD จะมีหลายชนิด แตผูเขียนขอเสนอใหแพทยทั่วไปเลือกใชยาในแตละกลุม
เพียงอยางละชนิดก็พอ แตหัดใชใหชํานาญ สามารถปรับเพิ่มหรือลดขนาดยาชนิดนั้นไดอยางมั่นใจ
เชน เลือกยา diazepam เปนตัวแทนยาในกลุมที่มีคาครึ่งชีวิตยาว และเลือก lorazepam เปนตัวแทน
ยาในกลุมที่มีคาครึ่งชีวิตสั้น เปนตน
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