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การเกิดปฏิกิริยาระหว่างกัน
Valproic acid กับ Meropenam

จัดทาโดย นศภ. สุภาพร แก้วสืบ
ควบคุมโดย ภญ. สุพัตรา แข็งกลาง

 กรณีศึกษา : ผู้ป่วยหญิงไทยคู่ มีประวัติเป็นโรคลมชัก เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลหนองคายในระหว่าง
วันที่ 1/4/60- 20/4/60 ยาที่ใช้ประจา คือ Valproic acid (VPA), Phenobarbital, Levetiracetam และ
Topiramate ประวัติการรักษาในช่วงเวลาดังกล่าว แสดง Time-line ข้างล่าง
ยาเดิม (27/3/60)

Admit1/4/60

-VPA(500) 2x2 pc
-Phenobarbital(60) 2x2 pc
-Levetiracetam(500) 2x2 pc
-Topiramate(100) 2x2 pc

5/4/60

Meropenem
1g IV q 8 hr

9/4/60
Note มุมปากกระตุก
VPA 800 mg+5%DW
100 ml IV drip q 24 hr

13-17/4/60

18-19/4/60

รายงานชักเพิ่มขึ้น
VPA
Phenobarbital
Levetiracetam

D/C
20/4/60

อาการดีขึ้น
ไม่ชัก

14/4 Off meropenem

เ

เภสัชกรได้รับรายงานวันที่ 18/4/60 แพทย์สงสัยว่าอาการชักที่เกิดขึ้น
จะเกี่ยวข้องกับยา Meropenem หรือไม่?
จากการสืบค้นพบรายงานการการเกิดปฏิกิริยา
ระหว่าง Meropenem กับ VPA ดังนี้

รูปภาพที่ 1 แสดงระดับ VPA ที่ให้ร่วมกับ carbapenems โดยวัดที่
ระดับ VPA ที่ baseline (B), วันที่ 5(D5) และวันที่10 (D10) หลังจาก
ให้ร่วม carbapenems , * p < 0.05 ใช้ paired-samples t test

2. การศึกษาของ Lee MC, et all.2
ทาการศึกษาการเกิด DI ระหว่างยา VPA กับยา
กลุ่ม carbapenems ในผู้ป่วย epileptic
seizure และ status epilepticus ซึ่งเป็น
การศึกษาแบบ case report และเป็นการเก็บ
ข้อมูลแบบ retrospective พบว่าเมื่อมีการใช้
ยา Meropenem ร่วมกับยา VPA พบว่าระดับ
ยา VPA ลดลงต่ากว่าระดับการรักษา ตั้งแต่
24 ชม. ในเลือดแรกหลังได้รับยา
carbapenems และลดต่าลงเรือ่ ย ๆ
ดังรูปภาพที่แสดง

กลไกการเกิดปฏิกิริยาระหว่ าง carbapenems กับ VPA ยังไม่
ทราบแน่ ชัด ที่มีสมมุตฐิ านคือ3-5
3.Carbapenems ยับยั้งการขนส่ง VPA ที่ลาไส้
ทาให้การดูดซึม VPA ลดลง
2.Carbapenems ยับยั้ง
การส่งออกโปรตีนบน RBC
ที่มี VPA จับอยู่ ทาให้ VPA
ไม่ถูกปลดปล่อยออกมา
จาก RBC
1.Carbapenems ทาให้ UDPglucuronide acid ที่ตับเพิ่ม ทาให้
VPA ถูกกาจัดผ่านglucuronide
pathway มากขึ้น ในรูป VPAglucuronide (VPA-G)

4.Carbapenems ยับยั้งการ hydrolysis
ของ VPA-G ทาให้ VPA-G มากขึ้น และ
ถูกขับออกทางไตมากขึน้

ซึ่งในผู้ป่วยรายนี้หลังจากได้รับยา
meropenem ร่วมกับ VPA ไป
ประมาณ 4 วัน ผู้ป่วยเริ่มมีอาการ
คุมชักไม่ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาดังที่กล่าวข้างต้น

การจัดการเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา : PCT ยาได้กาหนดให้ meropenem
กับ VPA เป็นคู่ DI ที่ต้องระวังการใช้ร่วมกัน (คู่เลี่ยง) แต่ถ้าหากต้องให้ร่วมกันควร
ได้รับ supplemental anticonvulsants therapy และติดตามระดับยา VPA ใน
เลือด รวมทั้งดูการตอบสนองของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด
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