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The objective of this research was to compare bias and precision of prediction of steady-state
serum lithium concentrations between the conventional population models, Yukawa, Pepin, Zetin, Lobeck,
Jermian, Wanida models, and the modified population models of these conventional models. The models were
modified based on retrospective observational data obtained from 248 subjects (95 inpatients and 153
out patients). The selection of modified models were performed according to their bias and precision, the
lowest of these values in a particular model indicating the best modified model. Additional prospective data
obtained from 30 subjects were used for validating the best modified model and conventional models.
The best model for Thai psychiatric patients was the modified Yukawa model that estimated the
clearance based on the following equations; if age < 50 years, CL (L/day) = 36.5 + (0.242 x TBW (kg) –
7.79)/Scr (mg/dL); if age ≥ 50 years, CL (L/day) = 28.9 + (0.220 x TBW (kg) – 6.71)/Scr(mg/dL)
- 0.634 x (age (years) – 50) . The modified Yukawa produced the lowest bias, -0.0004 (95%CI-0.03, 0.02) and
precision, 0.24 (95%CI 0.209,0.261). The estimated parameter was used for predicting the trough concentration
of lithium via a formulation c min
(mEq/L) = Dose (mEq/day)/CL (L/ day). When bias and precision of the
ss
modified Yukawa model and other models were compared (Test data n = 30). Bias and precision of the
modified Yukawa were 0.03 (95%CI –0.013,0.075) and 0.12 (95%CI 0.095,0.140). Bias of the modified
Yukawa was the lowest and significantly different from other models (p< 0.001). Precision of the modified
Yukawa model was also the lowest (0.12) and different from the Yukawa model (p=0.002) and the other
models (p< 0.001), but not different from the Lobeck model (p=0.063)
In conclusion, the findings suggested that the best population model for Thai psychiatric patients
is the modified Yukawa model as compared with Yukawa, Lobeck , Zetin , Jermian , Pepin and Wanida
models.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ลิเธียม (Lithium) เปนยาที่มีขอบงชี้ในการใชเพื่อรักษาภาวะคุมคลั่งแบบเฉียบพลัน (Acute
Mania) และใชเพื่อปองกันและรักษาอยางตอเนื่องในผูปวย Bipolar1, 2 ลิเธียมถูกดูดซึมที่ลําไสเล็ก
สวนของเจจุนัมและไอเลียม3 อาหารไมมีผลรบกวนการดูดซึมของลิเธียม รูปแบบของยาที่แตกตาง
กันในแงยาเม็ดและแคปซูล จะทําใหความสามารถในการละลายและแตกตัวของยาตางกันยาน้ํา
จะใหระดับยาในซีรั่มสูง เร็วกวายาเม็ด แตไมมีความสําคัญทางคลินิก4 ลิเธียมคารบอเนตทั้งชนิด
เม็ดและแคปซูล จะถูกดูดซึมได (Bioavailability) 95 – 100 % กรณีที่เปนชนิดออกฤทธิ์เนิ่น
(Extended Release Tablet) จะถูกดูดซึมได 60 – 90 % และกรณีที่เปนยาน้ํา (liquid) Lithium Citrate
จะสามารถถูกดูดซึมได 100%
ผลิตภัณฑลิเธียมในประเทศไทยมีเฉพาะลิเธียมคารบอเนต แคปซูลชนิดละลายทันที รูป
แบบยาเม็ดและแคปซูลของลิเธียม จะพบระดับยาสูงสุดในซีรั่มภายใน 0.5 – 2 ชั่วโมง5,6 (tmax) การ
ดูดซึมจะเกิดขึ้นโดยสมบูรณภายใน 6-8 ชั่วโมง และมีการศึกษาพบวาเกลือที่แตกตาง และรูปแบบที่
แตกตางกันของลิเธียม ไมมีผลตอระดับยาในซีรั่มที่สภาวะคงที่ (Steady State)7 มีรายงานวาระหวาง
6 - 10 ชั่วโมง ของการรับประทานยาลิเธียม ความเขมขนของลิเธียมในซีรั่มจะเปลี่ยนแปลงไมคงที่
ขึ้นกับการดูดซึมยา และการกระจายไปตามเนื้อเยื่อตางๆ ดังนั้น จึงนิยมใชเวลาที่ 12 ชั่วโมง หลัง
จากการรับประทานยาเปนตัวบอกระดับยาในซีรั่มโดยเฉลี่ย ที่สภาวะคงที่ ซึ่งคานี้พบวามีความแตก
ตางระหวางบุคคลสูงมาก4 ลิเธียมไมจับกับพลาสมาโปรตีน (Plasma Proteins) กระจายไดดีในสวน
ที่เปนน้ําของรางกาย คาการกระจายตัวของลิเธียมในคนอวนจึงนอยกวาคนน้ําหนักปกติ นอกจากนี้
ปจจัยทางพันธุกรรม (Genetic faction) ก็มีผลตอการกระจายตัวของลิเธียม โดยทั่วไปแลวที่สภาวะ
คงที่การกระจายตัวเริ่มตนของลิเธียมประมาณ 0.7 – 1.4 L/kg6 ลิเธียมไมถูกเปลี่ยนสภาพที่ตับและ
สวนมากจะขับออกทางปสสาวะ8 การขจัดออกทาง น้ําลาย เหงื่อและอุจจาระ พบในปริมาณนอย
มาก คาครึ่งชีวิตในการขจัดของลิเธียมประมาณ 18-36 ชั่วโมง แตโดยเฉลี่ยพบวาจะอยูที่ประมาณ
19 ชั่วโมง คาการขจัดของลิเธียม (Lithium Clearance) จะอยูในชวง 10-40 ml/min 9-11
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ในชวงหลังแนวโนมการใชลิเธียมในตางประเทศลดลงเปลี่ยนมาใชเปน Valproic acid
แทน เนื่องจากลิเธียมเปนยาที่มีชวงการรักษาแคบ (Narrow Therapeutic Index) และเกิดอาการพิษที่
รุนแรง จึงมีความจําเปนที่จะตองอาศัยอาการทางคลินิกรวมกับการติดตามระดับยาในซีรั่มอยางใกล
ชิด ประกอบการดูแลผูปวย อาการขางเคียงที่พบไดบอยคือ อาการขางเคียงตอระบบทางเดินอาหาร
เชน เบื่ออาหาร คลื่นใส อาเจียน ถายเหลว อาการทางระบบอื่นๆ เชน มือสั่น กลามเนื้อออนแรง
ปสสาวะบอย กระหายน้ําบอยและอาการขางเคียงที่สัมพันธกับการเกิดพิษจากลิเธียม เชน อาเจียน
ถายเหลวรุนแรง มือสั่นรุนแรง พูดไมชัด กลืนไมได ปสสาวะไมออกไวตอการถูกกระตุน
(Hyperreflexia) ไมรูสึกตัว ชัก โคมาและเสียชีวิตได
ในประเทศไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งในโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร อัตรา
การใชลิเธียมยังสูงกวา ยาอื่นๆ ในกลุมเดียวกันแตเนื่องจาก คุณสมบัติของลิเธียมที่มีคาทางเภสัช
จลนพลศาสตรแปรปรวนมากระหวางบุคคล (large interindividual variation) และผูปวยที่สภาวะ
โรคตางกันก็ตองการระดับยาในซีรั่มเพื่อการรักษาตางกันไปดวย12 เชน ผูปวยที่อยูในชวงของการมี
อาการ (Acute Mania) ตองการระดับยาในซีรั่ม 0.9 – 1.4 mEq/L สวนผูปวยที่ใชลิเธียมเพื่อ
ปองกันภาวะแมเนีย (Mania) ตองการระดับยาในซีรั่มที่ต่ํากวา สงผลใหผูปวยแตละรายมีความ
ตองการขนาดลิเธียมที่แตกตาง กัน13,14 ระดับยาลิเธียม 0.4 -1.3 mEq/L ที่สภาวะคงที่ จําเปนมาก
สําหรับความสัมฤทธิ์ผลในการรักษา Schizoaffective ที่สภาวะคงที่ (Steady State) ระดับยาลิเธียมที่
เวลา 12 -16 ชั่วโมง หลังจากรับประทานยามื้อสุดทายถานอยกวา 0.2 mEq/L พบวาผูปวยที่เคยตอบ
สนองดีตอ ลิเธียม จะมีอาการกลับเปนซ้ําประมาณ 60% ถาระดับยา 0.4 – 0.59 mEq/L พบอาการ
กลับเปนซ้ํา 15% และระดับยา 0.6 – 1 mEq/L พบอาการกลับเปนซ้ํา 20%1
โดยทั่วไปแลวขนาดการใชยา ลิเธียมเริ่มตนในผูใหญจะแนะนํา 300-900 mg/day แบงให
วันละ 2-3 ครั้ง และคอยๆ เพิ่มขนาดยาทุก 7-14 วัน จนกวาจะไดระดับยาในซีรั่มตามที่ตองการและ
มีการศึกษาพบวาการเพิ่มลิเธียม 8.12 (lithium carbonate 300 mg) mmole/day จะเพิ่มระดับลิเธียม
ในซีรั่มได 0.3 ± 0.1 mEq/day15 แตอยางไรก็ตามขนาดยาที่ประมาณกันอยูโดยทั่วไปนี้ ไดจากการ
ประมาณขนาดการใชยาในผูใหญที่มีน้ําหนักตัวเฉลี่ย 70 kg เปนเกณฑ16 ดังนั้นในผูปวยที่น้ําหนัก
มากกวาหรือนอยกวานี้ ขนาดยาที่ประเมินไดจะใหระดับยาในซีรั่มไมตรงตามที่ตองการและเนื่อง
จากลิเธียมเปนยาที่ชวงของการรักษาแคบ ขนาดยาที่สูงเกินไปอาจทําใหเกิดอาการพิษหรืออาการ
ขางเคียง ในขณะที่ขนาดยาที่ต่ําเกินไปจะไมไดผลในการรักษา ซึ่งจะนําไปสูความไมรวมมือในการ
ใชยาจากผูปวย จึงไดมีความพยายามตางๆ มากมายในการกําหนดวิธีการในการประมาณขนาดการ
ใช ย าลิ เ ธี ย มในผู ป ว ยแตละราย มีหลายการศึกษาที่สรุปวาการใชแบบจําลอง (Model) ทาง
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เภสัชจลนพลศาสตรในการประมาณขนาดการใชยาลิเธียมในผูปวยจิตเวช เพื่อกําหนดระดับยา
ในซีรั่มใหผลที่นาพึงพอใจมากกวาในการประมาณขนาดการใชยาโดย Empiric Dosing Method 17,24
มีรายงานการศึกษาพบวาการใชแบบจําลองทางเภสัชจลนพลศาสตร ในการประมาณขนาด
การใชยาจะทําใหสามารถปรับระดับยาใหอยูในชวงของการรักษาภายในเวลา 5 วัน ในขณะที่การ
ใช Empiric Dosing Method จะตองใชเวลาถึง 12 วัน จึงจะสามารถทําใหระดับยาในซีรั่มอยูในชวง
ของการรักษาได และ สงผลใหผูปวยกลุมที่ใชแบบจําลอง ในการประมาณขนาดใชยาใชเวลาอยูใน
Acute Care Unit สั้นกวาที่ใช Empiric Dosing Method25
สําหรับในผูปวยจิตเวชไทยไดเคยมีการทดลองใชวิธีการของ Single point ซึ่งใชหลักการ
ของ test dose method ในการประมาณขนาดการใชยาพบวาไดผลไมเปนที่นาพอใจ (Success Rate
ประมาณ 37.5%)26 และวิธีการคอนขางยุงยากไมสะดวกในการปฏิบัติเพราะผูปวยทุกรายกอนใหยา
ตองมีชวงปราศจากยาลิเธียม (Free lithium) และใหขนาดทดสอบ (test dose) แพทยสวนใหญ จึง
นิยมใชวิธีการใหยาแบบทดลองใหและตรวจระดับยาในซีรั่ม ปรับขนาดยาไปเรื่อยๆ จนไดขนาดยา
ที่ใหระดับยาในซีรั่มที่ตองการซึ่งตองใชเวลาประมาณ 10 – 14 วัน และตองเจาะเลือดหลายครั้ง ผู
วิจัยจึงตองการปรับปรุงแบบจําลอง (model) ทางเภสัชจลนพลศาสตรเพื่อใหไดแบบจําลองใหมที่ดี
ที่สุด สามารถใชไดเหมาะสมสําหรับผูปวยจิตเวชไทย ทําใหสามารถกําหนดขนาดยาเบื้องตน
สําหรับผูปวยหรือ ทํานายระดับยาในซีรั่มจากขนาดที่ใหอยูได และจากการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวของพบวา วิธีการ test dose method27,28 ยุงยากในการนํามาใชปฏิบัติจริง เพราะตองมีชวง
ปราศจากยาลิเธียม และระดับยาในซีรั่มจะสามารถปรับไดเฉพาะตามที่ระบุมาใน nomogram สูง
หรือต่ํากวานั้นไมได ในทางปฏิบัติแลวมีผูปวยบางรายตองการระดับยาในซีรั่มสูง หรือต่ํากวาชวงที่
กําหนดใน nomogram ผูวิจัยจึงคิดวาการใชแบบจําลองประชากร (population model)จะสามารถใช
ไดงายและเหมาะสมกวาการใชวิธีใหขนาดทดสอบ (test dose methods) แบบจําลองประชากรมีทั้ง
ที่ใชวิธีทางเภสัชจลนพลศาสตรของประชากร (population pharmacokinetics) เชนวิธีการของ ยูกา
วา (Yukawa model) เปปน (Pepin model) เจอรเมียน (Jermian model) และใชหลักของคณิตศาสตร
เชน เซติน (Zetin model) โลเบค (Lobeck model) วนิดา(Wanida model)ในการสรางแบบจําลอง29-33
เนื่องจากมีการศึกษาของ ยูกาวา (Yukawa) ในผูปวยจิตเวชญี่ปุน ซึ่งเปนชาวเอเชีย เชน
เดียวกับชาวไทยโดยไดทดสอบเปรียบเทียบ กับหลายแบบจําลอง แลวพบวาคาอคติ(bias) และ คา
ความแมนยํา(precision) ในการประมาณระดับยาในซีรั่มโดยแบบจําลองประชากรที่ใชวิธีทางเภสัช
จลนพลศาสตรของประชากร เชน วิธีการ ยูกาวาไมตางจาก วิธีการแบบจําลองประชากรของเปปน
และมี ค วามแม น ยําและเที่ ย งตรงในการทํานายขนาดยาสู ง กว า วิ ธี ก ารแบบจําลองประชากร
ของเจอรเมียน34 ผูวิจัยจึงเกิดแนวคิดในการนําแบบจําลองของ ยูกาวา เจอรเมียน เซติน โลเบค
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วนิดา เปปน มาปรับปรุงและเปนตนแบบในการสรางแบบจําลองที่ใหคาอคติ (Bias) และ
ค า ความแม น ยํา (Precision) ต่ําที่ สุ ด เพื่ อ เลื อ กแบบจําลองที่ ป รั บ แล ว เป น แบบจําลองที่ ไ ม
ซับซอน ใชงาย มีคาอคติ และคาความแมนยําต่ําที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับแบบจําลองที่ปรับแลว
ทั้ง 6 แบบ เปนแบบจําลองประชากรที่จะนํามาใชสําหรับผูปวยจิตเวชไทย และเมื่อไดแบบจําลอง
1 แบบที่เหมาะที่สุดสําหรับผูปวยจิตเวชไทยแลว จะมีการนําไปทดสอบคาอคติ และคาความแมนยํา
เปรียบเทียบกับแบบจําลองดั้งเดิมทั้ง 6 แบบจําลอง เพื่อใหมั่นใจวา แบบจําลองที่ปรับแลวและเลือก
มาเปนแบบจําลอง ที่เหมาะสมและดีที่สุดสําหรับผูปวยจิตเวชไทย.
วัตถุประสงคของการวิจัย
เปรียบเทียบคาอคติ (Bias) และ คาความแมนยํา (Precision) ของการประมาณระดับยา
ลิเธียมในซีรั่มที่สภาวะคงที่ โดยวิธีแบบจําลองประชากรที่เลือกแลวปรับใหมกับวิธีของยูกาวา
เปปน เซติน เจอรมียน โลเบค และวนิดา
สมมุติฐานการวิจัย
การประมาณระดับยาลิเธียมในซีรั่มที่สภาวะคงที่ โดยแบบจําลองประชากรที่ปรับใหมและ
ถูกเลือกจะมีคาอคติ และ คาความแมนยํา ต่ํากวาคาอคติ และ คาความแมนยําที่ไดจากการประมาณ
ระดับยาลิเธียมในซีรั่มที่สภาวะคงที่ โดยแบบจําลองของ ยูกาวา เปปน เจอรเมียน เซติน วนิดา
และ โลเบค
ขอบเขตการวิจัย
เปนการศึกษาเชิง Observation Study โดยแบงการศึกษาออกเปน 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาขอมูลยอนหลังของผูปวยที่เขามารับการรักษาแบบผูปวยในและมีการใช ลิ
เธียม ในชวงวันที่ 1 มกราคม 2545 – วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ในโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา
ราชนครินทร ที่มีขอมูลระดับยาในซีรั่ม ที่สภาวะคงที่และขอมูลลักษณะประชากรครบถวน และขอ
มูลยอนหลังของผูปวยที่เขามารับการรักษาแบบผูปวยนอกในชวงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2545 – 31
ธันวาคม 2545 ที่มีผลการตรวจระดับยา หนาที่ไต และมีความรวมมือในการใชยาดี
ระยะที่ 2 ศึกษาขอมูลแบบ ไปขางหนาอีก 30 ราย ของผูปวยที่เขามารับการรักษาแบบผู
ปวยในและมีการใช ลิเธียม ในชวงตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม 2546 ในโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา
ราชนครินทร ที่มีขอมูลระดับยาในซีรั่ม ที่สภาวะคงที่และขอมูลลักษณะประชากรครบถวน ที่เขา
รับการรักษา จนไดขอมูลครบ 30 ราย
คํานิยามศัพทและวิธีการคํานวณตามแบบจําลอง
1. CLcr หมายถึง คาการทํางานของไต (Renal function) คํานวณไดจากสมการ Cockcroft
and Gault 39
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CLcr =

(140 – age ) x IBW
Scr x 72

CLcr =

(140 – age ) x IBW
Scr x 72

กรณีผูชาย
x 0.85

กรณีผูหญิง

IBW = Ideal body weight หมายถึงน้ําหนักที่ควรจะเปนคํานวณไดจากสมการดังนี้
IBW(male) = 50kg + (2.3 x heights in inches over 5 ft)
IBW(female) = 45.5kg + (2.3 x heights in inches over 5 ft)
ถาน้ําหนักจริงนอยกวา IBW ใหใชน้ําหนักจริงในการคํานวณ
ถาน้ําหนักจริงมากกวารอยละ 30 ของ IBW ใหใช Adjusted Ideal Body Weight
Adjusted Ideal Body Weight = IBW + 0.25 (น้ําหนักจริง – IBW )
Scr (mg/dL) = Serum creatinine
2. ระดับยาลิเธียมต่ําสุดที่สภาวะคงที่ วัดไดจากผูที่ไดลิเธียมในขนาดเดิมติดตอกันไมนอย
กวา 7 วันและวัดตั้งแต 10 ชั่วโมง หลังจากใหยาครั้งสุดทาย และ กอนใหยาครั้งตอไป
3. ผูปวยที่ไดรับยาลิเธียม หมายถึง ผูปวยที่ไดรับยาลิเธียมวันละ 1 ครั้งขึ้นไป
4. คาอคติ ( Bias) หมายถึง คาที่บอกถึงความถูกตองแมนยําของการทํานาย โดยเปนการ
ประมาณขนาดความคลาดเคลื่อนของคาทํานายกับคาที่เปนจริงไดจากการคํานวณจากสูตร mean
error(me) ถาคานอยแสดงวามีความคลาดเคลื่อนของคาจริงจากคาทํานายนอย36
me

=

Σ (observed- predicted)
N

observed หมายถึง คาระดับยาลิเธียมในซีรั่มที่ไดจากการวัดจริง
predicted หมายถึง คาระดับยาลิเธียมในซีรั่มที่ไดจากการคํานวณโดยใชแบบจําลอง
N หมายถึง จํานวนครั้งของการทดสอบ
5. คาความแมนยํา(Precision ) หมายถึง คาที่บอกถึงเที่ยงตรงของการทํานาย ถาคานอย
แสดงวามีความแมนยํามากทํานายครั้งใดก็จะไดคาใกลเคียงกัน ไดจากการคํานวณจากสูตร root
mean square error36 (rmse)
rmse =
mse =

mse

mean square error คํานวณไดดังนี้
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mse

=

1 N
2
me2 + N ∑ ( (Pe i − me ))
1 =1

6. แบบจําลองของ วนิดา คํานวณไดจากสมการดังนี33้
Dose = (177.71 x level) + (4.63 x Wt.) + 402.06
level = ระดับยาลิเธียมในซีรั่ม
Wt. = น้ําหนักตัวเปน kg.
7. แบบจําลองของเปปน คํานวณไดจากสมการดังนี้ 23,24
1. a. Male IBW (kg) = 50 + 2.3 x heights in inches over 5 ft
b. Female IBW (kg) = 45.5 + 2.3 x heights in inches over 5 ft
2. a. Male CLcr (mL/min) = [140- age (yr)] x IBW (kg)/ [72 x Scr (mg/dL)]
b. Female CLcr (mL/min) = (male CLcr) x 0.85
3. CL (ml/min) = CLcr (mL/min) x 0.235
4. t1/2 = t1/2 (normal)/[1- fe (1-CLcr (mL/min)/100)]
t1/2: patient’s elimination half-life
t1/2 (normal): normal elimination half-life (= 22h)
fe: fraction eliminated unchanged in urine (=0.95)
Scr (mg/dL) = Serum creatinine
5. ke (h-1)
= Ln 2/ t1/2(h) = 0.693/ t1/2(h)
ke: elimination rate constant
6. Vd (L)
= CL (L/h)/ke (h-1)
Vd: apparent distribution volume
7.

c ssmin
c ssmin

(mEq/L) = F ⋅ Dose (mEq) ⋅ e- ke ⋅ τ / Vd (L)/ (1 - e- ke ⋅ τ )

: predicted minimum serum lithium concentration
F : bioavailability (= 1), τ : dosing interval
8. แบบจําลองของเซติน คํานวณไดจากสมการดังนี้ 29
1. Dosepred (mg/day) = 486.8 + 746.83 x Css (mEq/L) − 10.08 x Age (yr)
+ 5.92 x TBW (kg)+ 92.01 x Status + 147.80 x Sex
− 74.73 x TCA
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Dosepred: predicted daily dose of lithium carbonate or citrate
Css: target concentration of lithium
Ststus: inpatient = 1, outpatient = 0
Sex: male = 1, female = 0
TCA: tricyclic antidepressant (use = 1, nonuse = 0)
9. แบบจําลองของโลเบค คํานวณไดจากสมการดังนี้ 31
1. Dose (mg/day)
= 1233.63 − 10.08 x Age (yr) + 5.92 x TBW (kg)
+ 92.01 x Status + 147.80 x Sex − 74.73 x TCA
Dose: daily dose of lithium carbonate or citrate to achieve serum lithium
concentration of 1 mEq/L
Status: inpatient = 1, outpatient = 0
Sex: male = 1, female = 0
TCA: tricyclic antidepressant (use = 1, nonuse = 0)
2.

c ssmin
c ssmin

(mEq/L) = Doseactual (mg/day)/ Dose (mg/day)/

: predicted minimum serum lithium concentration
Doseactual: actual daily dose of lithium carbonate or citrate
10. แบบจําลองของเจอรเมียน คํานวณไดจากสมการดังนี้ 30
1. a. Male LBW (kg) = 1.10 x TBW (kg) – 128 x TBW2 (kg) / Ht2 (cm)
b. Female LBW (kg) = 1.07 x TBW (kg) – 148 x TBW2 (kg) / Ht2 (cm)
LBW (kg) = Lean body weight
TBW (kg) = Total body weight
Ht. (cm) = Height
2. a. Male CLcr (ml/min) = [140- age (yr)] x TBW (kg)/ [72 x Scr (mg/dL)]
b. Female CLcr (ml/min) = (Male CLcr) x 0.85
3. CL (L/h) = (0.0093 x LBW (kg)) + (0.0885 x CLcr (L/h))
4.

c ssmin
c ssmin

(mEq/L) = Dose (mEq/day)/CL (L/ day)

: predicted minimum serum lithium concentration
5. Dosepredl (mEq/day) = Css (mEq/L) ⋅ CL (L/day)
Dosepred: predicted daily lithium dose
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11. แบบจําลองของ ยูกาวา คํานวณไดจากสมการดังนี้ 34
1. a. Age <50 (yr)
CL (L/day) = 31.6 + [0.225 x TBW (kg) − 7.79] / Scr (mg/dL)
b. Age > 50 (yr)
CL (L/day) = 31.6 + [0.225 x TBW (kg) − 7.79] / Scr (mg/dL) - 0.634
x (Age (year) – 50 )
TBW (kg)
= Total body weight
Scr (mg/dL) = Serum creatinine
2.

c ssmin (mEq/L) = Dose (mEq/day)/CL(L/ day)
c ssmin : predicted minimum serum lithium concentration

คํายอ IBW, ideal body weight; CLcr, creatinine clearance; Scr, serum creatinine; TBW, total
body weight.

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ลิเธียม
ลิเธียม เดิมเรียก lithia เปนแรที่พบในหินธรรมชาติ (GK lithos, stone) ตอมานักเคมี
ชาวอังกฤษ Humphry Davy ไดเปลี่ยนชื่อเรียกเปน ลิเธียม และ ลิเธียม มีคุณสมบัติใกลเคียงกับ
โซเดียมและโปตัสเซียมเปน monovalent cation มีฤทธิ์ตานอาการบาคลั่ง (Antimanic) ตานอาการ
โรคจิต (Antipsychotic) ตานอาการซึมเศรา(Antidepressant)8,36-37
1949 J.F.J Cade จิตแพทยชาวออสเตรเลีย พบวา ลิเธียม สามารถนํามาใชรักษาสภาวะ
อารมณ บาคลั่ง (Mania) แตในสหรัฐอเมริกาแพทยสวนใหญยังเคลือบแคลงไมเชื่อถือเนื่องจากเคย
มีผูปวยที่เสียชีวิตจากการใช ลิเธียม จนกระทั่งในป 1970 มีผูปวยจํานวนหนึ่งที่ใช ลิเธียม ดวยความ
ระมัดระวังพบวาไดผลดีในการรักษาและมีการรวบรวมขอมูล Randomized Control Trials (RCT)
ในช ว ง 1960 และ 1970 พบวา ลิเธียม ประสิทธิภาพดีกวายาหลอก (placebo) อยางมี
นัยสําคัญในการลดอาการบาคลั่ง (Mania)38 ปจจุบัน ลิเธียม ไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะ
กรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (USFDA) ใหใชปองกันภาวะ Bipolar disorder รักษา
Manic Bipolar disorder (labeled used) และมีการนํามาใชในโรคอื่นๆ อีก (Unlabeled used) เชน
ซึมเศรา (Depression) Neutropenia Vascular headache 1,2
ผลิตภัณฑของ ลิเธียม ในสหรัฐอเมริกามีทั้งในรูปของยาเม็ดละลายทันทีและยาเม็ดออก
ฤทธิ์เนิ่น(Sustained-released) ซึ่งอยูในรูปเกลือคารบอเนต และอยูในรูปของยาน้ําเชื่อมซึ่งอยูในรูป
ของเกลือซิเตรท สวนในประเทศไทยมีเฉพาะผลิตภัณฑของยาเม็ดละลายทันที ซึ่งอยูในรูปของ
เกลือคารบอเนต ขนาด 300 มิลลิกรัมโดยลิเธียมคารบอเนต 1 เม็ด (300 มิลลิกรัม) เทียบเทากับ
ลิเธียม 8.12 mEq (mmol)8
เภสัชวิทยาคลินิกของลิเธียมและการรักษา 1,2,39
ลิเธียม มีคุณสมบัติทาง physiochemical หลายประการที่คลายคลึงกับอิออนบวกในรางกาย
ลิ เ ธี ย ม เป น ธาตุ ช นิ ด monovalent ซึ่ ง อยู ใ นตระกู ล เดี ย วกั บ โซเดี ย มและโปแตสเซี ย ม
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มีความหนาแนนของประจุใกลเคียงกับแมกนีเซียม และแคลเซียม ในระยะแรกคาดวากลไกการ
ออกฤทธิ์ของ ลิเธียม อาจเกี่ยวของกับการแทนที่อิออนบวกในรางกาย แตจากการที่พบวาการกําจัด
ลิเธียมออกจากรางกายมีความแตกตางจากอิออนบวกชนิดอื่นๆ ทําใหทฤษฎีขางตนเปนไปไดยาก
ทั้งยังพบวาลิเธียม มีการกระจายตัวไดทั้งในและนอกเซลซึ่งดีกวา อิออนบวกที่มีอยูในรางกายอีก
ดวย จากการศึกษาคาดวาลิเธียม มีกลไกการออกฤทธิ์ที่อาจเปนไปไดโดยสรุปมีดังนี้
1. เพิ่ม serotonergic transmission ซึ่งมีฤทธิ์คลายกับ antidepressant โดยเพิ่มการสราง
serotonin และdesensitisation ที่ 5HT2-receptor ทั้ง pre- และ postsynaptic
2. adrenergic effects มีผลทําใหเกิด down regulation ของ Beta-receptor ทั้ง pre- และ
postsynaptic
3. เพิ่ม acetylcholine effects
4. เปลี่ยนแปลง signal transduction และ second messenger systems
a. ลด adenylate cyclase activity (ในเฉพาะบางที่ อยางจําเพาะเจาะจง) มีผลทํา
ใหการสราง cAMP ลดลง และการทํางานของเซลประสาทลดลง
b. ยับยั้ง inositol monophosphate โดยมีการตั้งสมมติฐานวาในผูปวย bipolar
disorder จะมีการเรงการเกิด turnover ของ inositol phospholipids
ในปจจุบันเชื่อกันวากลไกการออกฤทธิ์ของลิเธียม เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง secondmessenger systems ของ cAMP, cGMP และ phosphatidylinositol รวมถึงการเพิ่มกระบวนการสราง
และทําลายสารสื่อประสาท เชน nor epinephrine และ serotonin ลิเธียม รบกวนการเมตาบอลิสม
ของ phosphatidylinositol second-messenger system โดยการยั บ ยั้ ง การสร า งใหม ข อง
phosphatidylinositol 4,5-biphosphate จาก inositol 1-phosphate ดังนั้นจึงทําใหเซลไมเกิดการตอบ
สนองเมื่อมีการกระตุนที่ receptor ซึ่งพบวาผลของ ลิเธียม ที่มีตอกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะใน
เซลสมองที่มีการทํางานมากเกินไปเทานั้น จะไมพบในเซลสมองที่ทํางานปกติ นอกจากนี้ ลิเธียม
ยังมีกลไกการออกฤทธิ์อีกหลายอยางดังที่กลาวขางตน ที่อาจทําใหเกิดผลในการรักษาจึงไมสามารถ
บอกไดอยางแนชัดวากลไกใดกลไกหนึ่งที่เปนกลไกหลักในการออกฤทธิ์ แตจากความเชื่อที่วาผล
จากการทํางานที่ไมสมดุลในสมองเปนตนเหตุของการเกิดความผิดปกติทางอารมณทําใหเชื่อวา
ลิเธียม สามารถรักษาโรคไดโดยชวยในการปรับสมดุลของหนาที่ทางสรีรวิทยาในสมองโดยผาน
secondary system นั่นเอง

11
เภสัชจลนพลศาสตรของลิเธียม
การดูดซึม
ลิเธียมถูกดูดซึมที่ลําไสเล็กสวนของเจจุนัมและไอเลียม การดูดซึมจะลดนอยลงตามความ
ยาวของลําไส บริเวณลําไสใหญนั้นแทบจะไมมีการดูดซึมเลย3 อาหารไมมีผลรบกวนการดูดซึมของ
ลิเธียม รูปแบบของยาที่แตกตางกันในแงยาเม็ดและแคปซูล จะทําใหความสามารถในการละลาย
และแตกตัวของยาตางกัน ยาน้ําจะใหระดับยาในซีรั่มสูงเร็วกวายาเม็ด แตไมมีความสําคัญทาง
คลินิก 4 ลิเธียมคารบอเนตทั้งชนิดเม็ดและแคปซูล ถูกดูดซึมได (Bioavailability) 95-100% กรณี
ที่เปนชนิดออกฤทธิ์เนิ่น (Extend Release tablet) จะถูกดูดซึมได 60-90% และกรณีที่เปนยาน้ํา
(liquid) Lithium Citrate ถูกดูดซึมได 100% ในรูปแบบของยาเม็ดและแคปซูลพบระดับยาสูงสุดใน
ซีรั่มภายใน 0.5-3 ชั่วโมง (tmax) การดูดซึมจะเกิดขึ้นอยางสมบูรณภายใน 6-8 ชั่วโมง มีบางการ
ศึกษาพบวาจะดูดซึมไดอยางสมบูรณที่เวลา 1-6 ชั่วโมง สวน ลิเธียม ที่อยูในรูปของยาเม็ดออกฤทธิ์
เนิ่น (Sustained Release) พบระดับยาสูงสุดในซีรั่ม (tmax) ภายใน 2-6 ชั่วโมง หลังจากรับประทาน
(บางการศึกษาระบุวาตองใช เวลาประมาณ 4-12 ชั่วโมง) ลิเธียม ในรูปแบบยาน้ํา (Lithium Citrate)
จะถูกดูดซึมไดเร็วกวา และใหระดับยาสูงสุดในซีรั่มที่เวลา 15-60 นาที จากการศึกษาพบวาเกลือที่
แตกตางกันของ ลิเธียม ไมมีผลตอระดับยาในซีรั่มที่สภาวะคงที่ (Steady State) 7 มีรายงานวา
ระหวาง 6-10 ชั่วโมงของการรับประทานยาลิเธียม ความเขมขนของลิเธียม ในซีรั่มจะเปลี่ยนแปลง
ไมคงที่ขึ้นกับการดูดซึมยา และการกระจายยาไปตามเนื้อเยื่อตางๆ ดังนั้น จึงนิยมใชเวลาที่ 12 ชั่ว
โมง หลังจากรับประทานยา เปนตัวบอกระดับยา ในซีรั่มโดยเฉลี่ยที่สภาวะคงที่
การใหลิเธียม พรอมอาหารจะทําใหการดูดซึมชาลง ทําใหระดับยาในซีรั่มสูงขึ้นอยางชาๆ
แตไมมีผลลดปริมาณยาที่จะถูกดูดซึมทั้งหมด (total amount) สามารถลดอาการไมพึงประสงค
หลายๆ อยางของ ลิเธียม ลงได เชน การสั่น คลื่นไสอาเจียน ออนเพลีย ปสสาวะบอยนอกจากนี้ยัง
พบวาการให ลิเธียม ชนิดออกฤทธิ์เนิ่น (Sustain Release) จะลดอาการขางเคียงดังกลาวไดดวยแต
อยางไรก็ตามมีบางการศึกษาพบวาลิเธียม ชนิดออกฤทธิ์เนิ่น จะเกิดอากรขางเคียงเรื่องการถายเหลว
สูงกวาลิเธียม มาตรฐานทั่วไป6,40
การกระจายตัว
การกระจายตัวของลิเธียมนิยมอธิบายดวย open, 2-compartment model ลิเธียมไมจับกับ
พลาสมาโปรตีน กระจายไดดีในสวนที่เปนน้ําของรางกาย คาการกระจายตัว(Vd) ของลิเธียมในคน
อวนจึงนอยกวาคนน้ําหนักปกติ
ลิเธียมจะกระจายอยางรวดเร็วเขาไปในเนื้อเยื่อตอมธัยรอยด กระดูก และสมอง โดยที่
ระดับความเขมขนของลิเธียม ในเนื้อเยื่อเหลานี้จะสูงกวาระดับลิเธียม ในซีรั่ม6 ประมาณ 50% ของ
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ลิเธียมจะกระจายตัวอยางชาๆ ไปที่หัวใจ ปอด ไต และกลามเนื้อ ความเขมขนของ ลิเธียม ใน
เนื้อเยื่อเหลานี้จะใกลเคียงกับระดับยาในซีรั่มที่สภาวะคงที่ทําใหสามารถอธิบายการกระจายตัวของ
ลิเธียมดวย 1-compartment model ลิเธียม จะกระจายเขาไปไดดีในน้ําลาย สัดสวนความเขมขนของ
ลิเธียม ในน้ําลายมีความแปรปรวนมากในระหวางบุคคล แตที่สภาวะคงที่ (steady state) ในบุคคล
เดียวกันจะมีความแปรปรวนของระดับยาในน้ําลายเพียงเล็กนอย โดยทั่วไปความเขมขนของ ลิเธียม
ในน้ําลายเปน 2-3 เทาของความเขมขนที่พบในซีรั่ม41,42
ลิเธียม สามารถกระจายเขาไปในเม็ดเลือดแดงไดดี สัดสวนความเขมขนของ ลิเธียม ใน
เม็ดเลือดแดงตอระดับยาในซีรั่ม มีความแตกตางกันมากระหวางแตละบุคคล (interindividual
variation) แตไมคอยแตกตางในบุคคลเดียวกัน (intraindividual variation) ระดับลิเธียม ในเม็ด
เลือดแดงที่สภาวะคงที่ มีความเขมขนประมาณ 30-90 % ของระดับยาในซีรั่ม แตโดยสวนใหญจะมี
ความเขมขนประมาณ 50% หรือนอยกวา และสัดสวนนี้มีแนวโนมสูงขึ้นในผูหญิง โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ ง ในช ว งที่ ตั้ ง ครรภ นอกจากนี้ ผู ป ว ย Bipolar เมื่ อ เที ย บกั บ ผู ป ว ย Unipolar และ
ผูปวยที่ไมมีอาการเทียบกับผูปวยที่มีอาการ ดูเหมือนวาจะมีสัดสวนของลิเธียม ในเม็ดเลือดแดงสูง
กวาดวยแตก็ยังไมสามารถบอกถึงความสําคัญทางคลินิกได 6
การกระจายตัวของ ลิเธียม ยังขึ้นอยูกับปจจัยทางพันธุกรรม (Genetic factor) ลิเธียม
กระจายตัวไปยังสวนตางๆ ของรางกายไดประมาณ 25-40% ของน้ําหนักตัว ซึ่งเทียบเทากับปริมาณ
น้ําทั้งหมดในรางกาย (total body water) ที่สภาวะคงที่การกระจายตัวเริ่มตนของลิเธียม ประมาณ
0.7-1 L/kg12 และ 0.3-0.4 L/kg ใน ผูสูงอายุ ในผูสูงอายุคาการกระจายตัว(Vd) ของลิเธียม จะลดต่ํา
ลงเล็กนอย6
เนื่องจาก ลิเธียม ไมจับกับพลาสมาโปรตีน จึงสามารถผานรกไดอยางอิสระทําใหระดับยา
ในซีรั่มลูกและแมใกลเคียงกัน43,44
การเปลี่ยนแปลงยา
ลิเธียม ไมถูกเปลี่ยนแปลงสภาพที่ตับและสวนมากจะขับออกทางปสสาวะ6,8
การขจัดออก
ลิเธียม ไมถูกเปลี่ยนแปลงสภาพที่ตับ ถูกขจัดออกโดยผานทางไต การขจัดออกทางน้ําลาย
เหงื่อ และอุจจาระพบในปริมาณนอยมาก ลิเธียมยังสามารถพบไดในน้ํานม ซึ่งมีคาประมาณ 3350% ของ ความเขมขนของลิเธียม ในซีรั่ม22/3 จึงแนะนําวามารดาที่รับประทานลิเธียม ไมควรใหนม
ลูก แตถาตองการใหตองมีการประเมินสภาวะของน้ําในรางกายเด็กโดยรอบคอบ43,44
การขับ ลิเธียม ออกจากรางกายเปนไปตาม biphasic pattern โดยมีคาครึ่งชีวิตเริ่มตน
(Initial half life) ประมาณ 5 ชั่วโมง และ Terminal beta half life ประมาณ 18-36 ชั่วโมง และคา
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ครึ่งชีวิต (half life) ในเด็กพบวาใกลเคียงกับผูใหญ โดยสรุปคาครึ่งชีวิตในการขจัดของลิเธียม
ประมาณ 14-24 ชั่วโมง (เฉลี่ยประมาณ 19 ชั่วโมง) คาครึ่งชีวิตของการขจัดของลิเธียม ในผูสูงอายุ
จะเพิ่มขึ้นเปน 36 ชั่วโมง ซึ่งอาจสัมพันธกับคา creatinine clearance ที่ลดลงในผูสูงอายุ9,10
มีบางการศึกษาพบวาคาครึ่งชีวิต (elimination half life) ของ ลิเธียม ของผูปวย Unipolar I
ประมาณ 2.4 วัน นานกวาผูปวย Bipolar II ซึ่งมีคาครึ่งชีวิต ของ ลิเธียม ประมาณ 1.5 วัน และผู
ปวย Unipolar ที่คาครึ่งชีวิต ของ ลิเธียม ประมาณ 1.1 วัน 45
การขจัดลิเธียม เปนสัดสวนโดยตรง กับอัตราการกรองผานไต (glomerular fitraion rate
(GFR)) และปริมาณเลือดที่ไหลไปที่ไต คาการขจัดปกติของ ลิเธียม จะอยูในชวง 10-40 ml/min
คิดเปนประมาณ 20-25% ของ creatinine clearance ในผูที่ไตปกติ 75-80% ของลิเธียม ถูกดูดซึม
กลับที่หลอดไตสวนตน (proximal tubule) โดยแยงกับโซเดียมใชทั้ง active และ passive
mechanism เมื่อมีภาวะที่ทําใหโซเดียมลดลง เชน ในภาวะ hyponatremia, ปริมาณน้ําในรางการลด
ลง รางกายจะมีการทดแทนภาวะนั้น โดยการเพิ่มการ ดูดซึมกลับของโซเดียมที่ทอไตสวนตนทําให
มีการดูดกลับของ ลิเธียม เพิ่มขึ้น ทําใหมีการลดลงของการขจัดออกทางไต จึงอาจนําไปสูอาการ
พิษ(toxicity) จากลิเธียม ที่เพิ่มขึ้นได นอกจากนี้การลดลงของหนาที่ไตจากสาเหตุ pre-renal ซึ่งทํา
ใหลดอัตราการกรองผานไต เชน การขาดน้ําการใช NSAID เปนตน การลดลงของหนาที่ไตตาม
ปกติเมื่อผูปวยมีอายุเพิ่มขึ้น ก็ทําใหคาการขจัดของลิเธียมลดลง เชนกัน นอกจากนี้ลิเธียม เองยังทํา
ให ก ารขั บ ออกของตั ว เองลดลงโดยลดการกําจั ด ทางไตผ า นการยั บ ยั้ ง การตอบสนองของไต
ตอ antidiuretic hormone และ aldosterone ซึ่งผลการเปลี่ยนแปลงของฮอรโมนนี้ ทําใหเกิดการ
ยับยั้งการดูดโซเดียมกลับที่หลอดไตสวนปลายทําใหหลอดไตสวนปลายมีความเขมขนของลิเธียม
สูงมาก ทําใหบริเวณนี้ของไตไวตอการเกิดพิษตอไต (nephrotoxic) จากลิเธียม มากที่สุด4,7,8,46
จากการศึกษาผลของเชื้อชาติตอ คาทางเภสัชจลนพลศาสตรของลิเธียม โดย Wing YK และ
คณะในป 199747 และ Lee CF และคณะในป 199848 ใหผลการศึกษาสอดคลองกันวาผูปวยเอเซีย
(ไตหวัน จีน) มีคาพารามิเตอรทางเภสัชจลนพลศาสตรไมตางจากผูปวยคอเคเชียนที่เคยมีการศึกษา
มาแลว ดังนั้นจึงคาดวา เชื้อชาติไมมีผลตอคาทางเภสัชจลนพลศาสตรของลิเธียม
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ตาราง 1

พารามิเตอรทางเภสัชจลนพลศาสตรของลิเธียม
Lithium Pharmacokinetic Parameters
Absorption
Dosage form (Tmax)
Liquid (0.25-1 hrs.)
Cap, tab (0.5-3 hrs.)
Sustained release (2-6 hrs.)
Bioavailability
80-100%
Volume of distribution
0.7-1.0 L/kg
Metabolism
not metabolized
Elimination
renal elimination
Clearance
10-40 mL/min
Half-life
18-36 hrs.

การนําลิเธียมมาใชทางคลินิก 8
ขอบงใชที่ USFDA รับรอง
Bipolar Disorder (Prophylactic)
Manic Bipolar Disorder (Treatment acute mania)
ขอบงใชอื่นๆ
Depression
Major Depression Disorder
Vascular Headache
ลิเธียม เปนยาที่มี ชวงของการรักษาแคบ(narrow therapentic index) จึงจําเปนตองอาศัย
อาการทางคลินิกรวมกับการติดตามระดับยาในซีรั่ม ประกอบการดูแลผูปวย การใชลิเธียม มักเริ่มที่
600-1200 mg/day และคอยๆ เพิ่มขนาดจนไดระดับยาในซีรั่มอยูระหวาง 0.5-1.2 mEq/L การรักษา
อาการmania ตองการระดับยาใน ซีรั่มสูงกวาการใชเพื่อปองกันอาการ ลิเธียม มีคาครึ่งชีวิต
ประมาณ 18-36 ชั่วโมง ดังนั้นจะใชเวลาประมาณ 4-8 วัน จึงจะมีระดับยาในซีรั่มเขาสูสภาวะคงที่
ดังนั้นการตรวจติดตามระดับยาในซีรั่มของลิเธียม ควรทําหลังจากวันที่ 4-5 ของการใช ลิเธียม ใน
ขนาดที่คงที่ และการเก็บตัวอยางเลือดควรทําที่ 12 ชั่วโมง หลังจากไดรับยาในตอนเย็นกอนที่จะได
รับยามื้อตอไป 11

15
อาการขางเคียงจากการใชลิเธียม เปนเรื่องที่พบไดบอยโดยเฉพาะเมื่อเริ่มใช และจะคอยๆ
ลดลง เมื่อเวลาผานไปหรือลดขนาดการใชลง อาการขางเคียงที่พบไดบอยคือ อาการขางเคียงทาง
ระบบทางเดินอาหาร เชน เบื่ออาหาร คลื่นไส อาเจียน ถายเหลว เปนตน อาการมือสั่น อาการ
กลามเนื้อออนแรง ปสสาวะบอย กระหายน้ําบอย สวนอาการขางเคียงที่สัมพันธกับการเกิด อาการ
พิษจากการใชลิเธียม คือ การอาเจียน และถายเหลวอยางรุนแรง มือสั่นรุนแรง พูดไมชัด กลืนไม
ได ปสสาวะไมออก ไวตอการถูกกระตุน (hyperreflexia) ไมรูสึกตัว ชัก และโคมา อาการขางเคียง
จาก ลิเธียม จะเพิ่มขึ้น เมื่อระดับยาในซีรั่มมากกวา 1.5 mEq/L อาการพิษ ที่รุนแรงถึงชีวิตมักเกิด
เมื่อระดับยาในซีรั่มมากกวา 3.5 mEq/L ถาผูปวยมีอาการทางคลินิกบอกถึงอาการพิษจากลิเธียมที่
รุนแรง ผูปวยควรไดรับการพิจารณาใหทําการฟอกเลือด (haemodialysis) ซึ่งหลังจากการทําฟอก
เลือ ดแล วระดั บลิเ ธีย ม ในซี รั่มจะกลับมาสูงไดอีก เนื่องจากลิเธียม ถูกสงผานจาก second
compartment เขาสูกระแสเลือด ดังนั้นผูปวยควรไดรับการตรวจติดตามระดับยาในซีรั่มและอาการ
พิษจากยาเปนชวงๆ 3,6,11
ชวงการรักษา
ในทางคลินิกนั้นสามารถวัดระดับลิเธียม ในรางกายไดจากทั้งในซีรั่ม น้ําลาย เม็ดเลือด
แดง และน้ําตา แตอยางไรก็ตามในทางปฏิบัติจะวัดเฉพาะในซีรั่มเนื่องจากไมมีขอมูลเพียงพอ
ในดานความสัมพันธระหวางความเขมขนของลิเธียม ในน้ําลายหรือในเม็ดเลือดและการตอบสนอง
ตอการรักษาของผูปวย การติดตามระดับลิเธียม ในซีรั่มมักทําเพื่อใหมั่นใจวาระดับยาเริ่มตน
ที่ใหผูปวยนั้นจะทําใหไดระดับยาในซีรั่มที่เพียงพอในการรักษา รวมทั้งการติดตามการเกิดพิษ
การใหความรวมมือของผูปวย รวมทั้งการทํานายการใหขนาดยาครั้งแรกแกผูปวยโดยใชเทคนิค
ทางเภสัชจลนพลศาสตรดวย ชวงของระดับลิเธียม ในซีรั่มที่ใชในการรักษา พบวาอยูในชวง
0.5-1.5 mmol/L ซึ่งขึ้นอยูกับระยะของโรคที่ทําการรักษาและกลุมประชากรที่ทําการศึกษา โดย
ทั่วไปผูปวยมากกวา 90% จะตอบสนองตอระดับยาที่อยูในชวง 0.5 - 1.2 mmol/L สวนระดับลิเธียม
ในซีรั่มที่มากกวา 1.2 mmol/L เปนชวงที่อยูในระดับ ที่จะทําใหเกิดพิษได ดังนั้นการที่จะใหผูปวย
รักษาดวยระดับยาตั้งแตขนาดนี้ขึ้นไปจะตองมีการคัดเลือกผูปวยและมีการติดตามอาการอยางใกล
ชิด12 การติดตามระดับลิเธียม ในซีรั่มจะตองมีชวงเวลาในการเจาะเลือดที่เหมาะสม ซึ่งปจจุบันมี
มาตรฐานใหมีการเจาะเลือดเพื่อทําการวัดระดับลิเธียม ที่เวลา 12 ชั่วโมง หลังจากรับประทานยา
เนื่องจากถาทําการเจาะเลือดกอน 10-12 ชั่วโมง หลังจากที่รับประทานยาจะทําใหไดคาที่ไมถูกตอง
เพราะลิเธียม อาจจะยังอยูในระยะของการดูดซึมและการกระจายตัว (อาจเกิดจากความแตกตางของ
เวลาในการละลายของยาในแตละบริษัท รวมถึงความแตกตางของการดูดซึมในแตละบุคคลดวย)
ซึ่งพบวาถามีการเจาะวัดระดับยาที่ 8 ชั่วโมง หลังจากรับประทานยาจะไดระดับลิเธียม สูงกวาที่การ
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เจาะที่ 12 ชั่วโมง ประมาณ 20-25 % ซึ่งอาจทําใหการประเมินชวงระดับลิเธียม ในการรักษาสูงกวา
ความเปนจริง สวนในกรณีที่มีการเจาะวัดระดับยาหลังจาก 12 ชั่วโมง ไปแลวพบวาจะทําใหได
ระดับลิเธียม ต่ํากวาการเจาะที่ 12 ชั่วโมง ประมาณ 15-20% (เจาะที่เวลา 16 ชั่วโมง) ซึ่งอาจมีผลให
การประเมินชวงระดับลิเธียม ที่ใหผลในการรักษาต่ํากวาความเปนจริงนอกจากนี้การเจาะวัดที่
12 ชั่วโมงหลังจากการรับประทานยา (trough concentration) จะมีความปรวนแปรของระดับลิเธียม
ในซีรั่มนอยกวาการเจาะวัดที่ 6-8 ชั่วโมง หรือเมื่อมีการเจาะที่เวลาอื่นก็ตาม ซึ่งอาจทําใหการ
ประเมินความสัมพันธของระดับ ลิเธียม ในซีรั่มกับการตอบสนองผิดไปได
ปจจัยที่มีผลตอเภสัชจลนพลศาสตรของลิเธียม
การเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยา
ผูปวยเด็กและวัยรุน3,12
ผูปวยเด็กจะมีปริมาตรการกระจายตัวและอัตราการกรองของโกลเมอรูลามากกวา
ผูใหญ ทําใหตองมีการเพิ่มขนาดยาของ ลิเธียม ตอน้ําหนักตัวเปนกิโลกรัม เพื่อใหไดระดับยาในซี
รั่มใกลเคียงกับผูใหญและพบวาคาครึ่งชีวิตของการขับออกจะสั้นกวาผูใหญ ทําใหผูปวยเด็กจะให
ระดับยาถึงภาวะสมดุลที่เร็วกวา
ระยะเวลาที่ใชในการปรับขนาดยาลิเธียม จนไดระดับที่ตองการนั้น อาจตองใชเวลาถึง
6 สัปดาห ซึ่งในระหวางนี้ควรมีการตรวจวัดระดับลิเธียม ทุกอาทิตยจนกระทั่งไดระดับที่ใหผลการ
รักษาที่ตองการ (0.6-1.2 mEq/L)
ผูปวยสูงอายุ11,49
ปจจัยที่มีผลทําใหผูปวยกลุมนี้มีความเสี่ยงตอการเกิดอาการไมพึงประสงคเพิ่มขึ้น
คือ การเสื่อมของการทํางานของรางกายจากอายุที่มากขึ้น โรคทางระบบประสาทและภาวะการรับ
ประทานยาจากภาวะการเจ็บปวยของผูปวยเอง การเสื่อมทางรางกายจากอายุที่มากขึ้น เชน การลด
ลงของปริมาณน้ําในรางกาย ปริมาณเลือดไปเลี้ยงที่ไตลดลง รวมทั้งอัตราการกรองของโกลเมอรูลา
ที่ลดลงดวย ซึ่งการที่ปริมาณน้ําในรางกายที่ลดลงทําใหปริมาตรการกระจายตัวของ ลิเธียม ลดลง
ดวย มีผลทําใหระดับลิเธียม ที่อยูในซีรั่มสูงขึ้น และจากการที่การทํางานของไตลดลงประมาณ 60%
อันเนื่องมาจากการกําจัดครีเอทินีนลดลง มีผลทําใหคาครึ่งชีวิตในการกําจัดลิเธียม เพิ่มสูงขึ้น 50100% เมื่อเทียบกับผูปวยที่อายุนอยกวา
ผูปวยหญิงตั้งครรภ 3,11,46
การใชลิเธียม ในระยะ 3 เดือนสุดทายของการตั้งครรภนั้นตองมีการเพิ่มขนาดยา
ขึ้น เนื่องจากอัตราของเลือดที่ไหลไปที่ไตและอัตราการกรองผานไตเพิ่มขึ้น ทําใหมีการกําจัด
ลิเธียม เพิ่มมากขึ้นดวย ควรหยุดยาหลังคลอดอีกประมาณ 3-7 วัน เพื่อลดโอกาสเกิดภาวะเปนพิษ
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ทั้งในมารดาหลังคลอดและทารก แลวจึงเริ่มให ลิเธียม ใหมในขนาดที่ลดลงเทากับขนาดยาที่ให
กอนตั้งครรภ
ภาวะการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ 11,46
การเปลี่ยนแปลงของภาวะทางอารมณมีผลตอการกระจายตัวของลิเธียม ดวย เนื่อง
จากอารมณที่เปลี่ยนแปลงจะมีผลตอสารชีวเคมีภายในเซลทําใหมีความผิดปกติตอทั้งโซเดียมและ
โปแตสเซียม รวมทั้งสวนประกอบตางๆ ภายในเซลดวย ดังนั้นในภาวะที่ผูปวยมี acute mania อาจ
ตองใชยาในขนาดที่เพิ่มขึ้น
หนาที่ไต 46
เมื่อหนาที่ของไตลดลงอัตราการขจัดของลิเธียมจะลดลงดวย ลิเธียม มีขอหามใชในผูปวย
ที่มีภาวะไตวายเฉียบพลัน แตในผูปวยที่มีภาวะไตวายเรื้อรังที่ทําการฟอกเลือดอาจใหลิเธียม ไดโดย
จะตองมีการคัดเลือกผูปวยและมีการติดตามการใชยาอยางเครงครัด
อันตรกิริยาระหวางยา 3,11,50,51
Diuretics
ความสมดุ ล ของโซเดี ย มในร า งกายเป น ผลที่ สําคั ญ ในการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าระหว า งยาขั บ
ปสสาวะกับ ลิเธียม ยาขับปสสาวะที่มีการออกฤทธิ์ที่หลอดไตสวนตนจะมีผลตอการกําจัด ลิเธียม
เนื่องจากที่หลอดไตสวนตนนั้นกระบวนการดูดซึมกลับของโซเดียมและลิเธียม จะคลายกัน สวนที่
หลอดไตสวนปลายนั้นขบวนการดูดซึมกลับของโซเดียมและลิเธียม จะแตกตางกัน ดังนั้นยาขับ
ปสสาวะที่มีการออกฤทธิ์ที่หลอดไตสวนปลายสวนใหญจึงไมมีผลตอการกําจัดลิเธียม ออกจากราง
กาย สวนยาขับปสสาวะที่ออกฤทธิ์ที่ลูปและกลุม potassium-sparing ยังมีรายงานขัดแยงกันในเรื่อง
ของการเกิดปฏิกิริยาระหวางยา แตจากการศึกษาที่ผานมายากลุมนี้มีผลตอการขับออกของ ลิเธียม
นอย อยางไรก็ตามการใชยาขับปสสาวะกลุมนี้จึงควรใชดวยความระมัดระวัง
Thiazide diuretics
แมวาการออกฤทธิ์ของยาขับปสสาวะกลุมไทอะซายดจะอยูที่หลอดไตสวนปลายก็ตามแต
ผลการเกิดNatriuretic ซึ่งทําใหเกิดภาวะ sodium และ volume depletion จะมีผลทําใหรางกายเกิด
การทดแทนการขาดนี้โดยเพิ่มการดูดซึมกลับโซเดียมที่หลอดไตสวนตนทําใหลิเธียมถูกดูดซึมกลับ
เพิ่มขึ้นดวยเชนกัน จึงสงผลใหการกําจัด ลิเธียม ของรางกายลดลงโดยทางออม จากการศึกษาพบวา
ผลของยาขับปสสาวะไทอะชายดที่มีตอการลดลงของการกําจัดลิเธียมนั้นเปนสัดสวนโดยตรงกับ
ขนาดยาขับปสสาวะที่ให โดยระยะเวลาที่เกิดผลนั้นประมาณ 1-2 สัปดาหหลังจากใหยาทั้งสองตัว
รวมกัน ซึ่งอาจมีผลทําใหเกิดพิษของ ลิเธียม ได แตอยางไรก็ตามสามารถนําผลนี้มาเปนประโยชน
ในการรักษาไดเชนในผูปวยที่มีภาวะ Lithium-induced nephrogenic diabetes insipidus หรือใชเพื่อ
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เพิ่มประสิทธิผลของลิเธียม ในผูปวยที่มีภาวะ refractory manic-depressive และยังสามารถชวยลด
ขนาด ลิเธียม ลงในกรณีที่ผูปวยไมสามารถทนตออาการขางเคียงที่มีตอระบบทางเดินอาหารได
รวมทั้งชวยลดขนาด ลิเธียม ที่ใชในการรักษาดวย ดังนั้นถาใหยากลุมนี้รวมกับลิเธียม ควรจะลด
ขนาดยาลิเธียม ลงประมาณ 40%
Loop diuretics
ผลการเกิดปฏิกิริยากับลิเธียม นั้นพบนอย แตผูปวยที่ไดรับยาขับปสสาวะกลุมนี้มักมีปจจัย
อื่นที่อาจทําใหเกิดพิษจากการใช ลิเธียม ได เชน haemodynamic instability, fluid shift และ
electrolyte abnormalities จึงควรระมัดระวังในการใชยากลุมนี้รวมกับ ลิเธียม
Osmotic diuretics
ผลขับปสสาวะกลุมนี้จะใหผลตรงกันขาม โดยยากลุมนี้จะเพิ่มการกําจัดลิเธียม ออกจาก
รางกายประมาณ 36%
Potassium-sparing diuretics
มีรายงานวา spironolactone มีผลทําใหระดับลิเธียม ลดลง สวน amiloride และ triamterene
ไมพบวามีรายงานการเกิดปฏิกิริยากับ ลิเธียม
Psychotropic medication
ลิเธียม มักมีการใชรวมกับยากลุมนี้ในการควบคุม bipolar disorder จึงสามารถพบการเกิด
ปฏิกิริยาระหวางยากลุมนี้กับ ลิเธียม ได การเกิดปฏิกิริยาระหวางกันที่พบมักเปน pharmacodynamic
mechanism ซึ่งทําใหเกิดภาวะเปนพิษจากลิเธียม หรืออาจพบ idiosyncratic neurological
phenomena ไดสวนผลของยากลุมนี้ตอคาทางเภสัชจลนพลศาสตรของลิเธียมนั้นพบเพียง 1 รายงาน
จากการที่ fluoxetine มีผลเพิ่มระดับลิเธียมในซีรั่ม(significance 4) แตสําหรับยาตัวอื่นๆที่มีการใช
รวมกับลิเธียมไมวาจะเปน sertraline paroxetine fluvoxamine และ citalopram ไมพบผลที่มีตอ
ระดับลิเธียมในซีรั่ม นอกเหนือจากยากลุมนี้ ยากลุมอื่น เชน MAOIs ไมพบวาเกิดปญหาการใชยา
รวมกับลิเธียม สวน trazodone, bupropion และ venlafaxine ยังไมมีผลในการศึกษาในดานนี้
Theophylline
จากการศึกษาพบวา theophylline มีผลเพิ่มการขับออกของลิเธียม ที่ไต ดังนั้นผูปวยที่ไดรับ
ลิเธียม อยูที่จําเปนตองให theophylline รวมดวยอาจทําใหระดับ ลิเธียม ในซีรั่มลดลงซึ่งอาจทําให
ไมไดผลในการรักษาและในทางตรงกันขามถาผูปวยที่ไดรับทั้ง ลิเธียม และ theophylline กรณีที่
หยุด theophylline อาจทําใหการขับออกของ ลิเธียม ที่ไตลดลงซึ่งมีผลทําใหระดับลิเธียม ในซีรั่ม
เพิ่มขึ้นจนเกิดพิษได ดังนั้นการใชยาสองตัวนี้รวมกันในกรณีใดก็ตามควรติดตามระดับ ลิเธียม ในซี
รั่มรวมทั้งควรมีการปรับขนาดยาใหเหมาะสมดวย
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Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)
ยาตานการอักเสบกลุม NSAIDs มีผลทําใหการกําจัด ลิเธียม ออกจากรางกายลดลง โดย
คาดวาเกิดจากผลลดเลือดที่ไปเลี้ยงไตจากการยับยั้งการสราง prostaglandin มีผลทําใหเกิด sodium
retention ซึ่งสงผลใหเกิดการคั่งของลิเธียม ดวย ยากลุมที่มีรายงานถึงการเกิดปฏิกิริยาระหวางยากับ
ลิ เ ธี ย ม ได แ ก diclofenac, ibuprofen, indomethacin(พบบ อย), ketoprofen, naproxen,
oxyphenylbutazone, phenylbutazone และ piroxicam สวน sulindac นั้นไมพบรายงานการเกิดผลนี้
อาจเนื่องจากถูกทําลายที่ไตไดเปนสารที่ไมมีฤทธิ์ สวน aspirin meloxicam มีผลตอการกําจัด
ลิเธียม ที่ไตและระดับ ลิเธียม ในซีรั่มเพียงเล็กนอยเทานั้น
Angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACE inhibitors)
มีรายงานวายากลุมนี้ทําใหกระบวนการกําจัด ลิเธียม ทํางานไดลดลง คาดวาเกิดจากการที่
ยากลุมนี้ออกฤทธิ์โดยลด aldosterone level ซึ่งอาจทําใหเกิดภาวะ sodium depletion แลวทําใหเกิด
การคั่งของลิเธียม ดวย หรืออาจเกิดจาก central dipsogenic effect ของ angiotensin II ซึ่งทําใหราง
กายของผูปวยไมสามารถทดแทนน้ําที่สูญเสียไปไดทําใหเกิดภาวะรางกายขาดน้ํา สวนผลความ
เสี่ยงที่ทําใหเกิดพิษในผูปวยยังไมมีการศึกษาอยางชัดเจนแตควรระมัดระวังในผูปวยสูงอายุ ดังนั้น
การใชยากลุมนี้รวมกับลิเธียม จึงควรมีการติดตามระดับลิเธียมในซีรั่มดวยโดยเฉพาะเมื่อเริ่มใชยาก
ลุมนี้ใน 1-2 เดือนแรก
Calcium channel blockers
มีรายงานวา diltiazem, verapamil ทําใหเกิดภาวะเปนพิษจากลิเธียม ได และทําใหเกิด
อาการทางจิต จึงควรระวังในการใชยากลุมนี้รวมกับลิเธียม
Anticonvulsants
Carbamazepine เปนยาสําคัญตัวหนึ่งที่ใชแทน ลิเธียม ในการรักษา bipolar disoder และ
บอยครั้งที่มีการใชยานี้รวมกับลิเธียม ในกรณีที่ผูปวยตอบสนองไมดีนักตอยาตัวเดียว การศึกษาใน
หลายๆ การศึกษาทําใหPatrick R และคณะ ในป 1995 สรุปไดวาการใหลิเธียม รวมกับ
anticonvulsants ที่มีฤทธิ์เปน mood stabilizers นั้นใหผลดีตอผูปวยจิตเภทและผูปวยสวนใหญก็ทน
ยาไดดี อยางไรก็ตามมีรายงานการเกิด neurotoxic symptom เชน tremors, confusion, nystagmus
และ ataxia ในผูปวยที่ไดรับ carbamazepine รวมกับ ลิเธียม แมวาระดับยาของ carbamazepine จะ
อยูในชวงในการรักษาก็ตาม ซึ่งคาดวา ลิเธียม อาจไปเพิ่มผลการเกิด CNS toxicity จาก
carbamazepine ได ดังนั้นในผูปวยที่ไดรับยาสองตัวนี้รวมกันอาจตองมีการติดตามการใชยา เพื่อ
สังเกตการเกิดอาการไมพึงประสงคดวย
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Phenytoin มีรายงานวาทําใหเกิดพิษจากลิเธียม เมื่อมีการใชยารวมกัน แตยังไมมีหลักฐาน
ยืนยันชัดเจนถึงการเกิดอาการไมพึงประสงคดังกลาววาเกิดจาก phenytoin หรือจากตัวผูปวย หรือ
จากการใช ลิเธียม เอง แตมีการศึกษาในหนู พบวาการใหยาสองตัวนี้รวมกันจะทําใหเพิ่มการสราง
serotonin ซึ่งทําใหเกิด hyperactive behavior ได
Sodium bicarbonate
มีรายงานวา sodium bicarbonate มีผลตอคาทางเภสัชจลนพลศาสตรของลิเธียม โดยมีผลทํา
ใหไมสามารถควบคุมระดับลิเธียม ในซีรั่มใหอยูในชวงของการรักษาได โดยพบในผูปวยที่ไดรับยา
ลดกรดที่มีปริมาณของ sodium bicarbonate สูง ๆ นอกจากนี้ยังพบวาผูปวยที่ไดรับ sodium
bicarbonate ชนิดเม็ดรับประทานจะมีผลเพิ่มการขับออกของลิเธียมประมาณ 27%
ตาราง 2
ปจจัยที่มีผลตอระดับลิเธียมในซีรั่ม 51
Lower
Variation or no effect
Raise
Acetazolamide
Amiloride
ACE inhibitors
Aminophylline
Aspirin
Ibuprofen
Caffeine
Furosemide
Indomethacin
Osmotic diuretics
Sulindac
Chronic Lithium
Pregnancy
Phenylbutazone
Sodium supplement
Thiazide diuretics
Dehydration
Renal impairment
Sodium loss
Increasing age
วิธีการประมาณขนาดการใชยาลิเธียมในผูปวย
การปรับขนาดยาเพื่อใหไดระดับยาตามที่ตองการนั้นมีหลายวิธี มีจุดมุงหมายใหไดระดับยา
ในซีรั่มที่ตองการในวิธีการใหยาที่คิดไวครั้งแรกซึ่งจะมีผลใหมีการตอบสนองตอยาไดเร็วไมเกิด
พิษ วิธีการปรับขนาดยาควรถูกตองและแมนยํา จึงไมควรที่จะใช Empiric dosing โดยอาศัยเพียง
การดูการตอบสนองของผูปวยเทานั้น จึงมีผูพยายามคิดคนสมการ เพื่อคํานวณขนาดการใชยาโดย
ประยุกตใชหลักของสมการคณิตศาสตรและหลักทางเภสัชจลนพลศาสตรของยา ซึ่งมีอยูหลายวิธี
ดังนี้
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1. Pharmacokinetic Approaches to dosing3
เนื่องจากที่สภาวะคงที่ ลิเธียม ใช fist-order pharmacokinetic จึงใชสมการดานลาง
ประมาณขนาดการใชยา
D

=

Vd Ke τC av, ss
F

=

Vd (0.693/t ½) τC av, ss
F

D
Vd
ke

= dose(ขนาดยาที่ตองการ)
= volume of distribution (range 0.5-1.2 L/kg)
= elimination rate constant (calculated on the basis of renal clearance)
τ
= dosing interval (โดยปกติคํานวณที่ 24 ชั่วโมง)
Cav, ss = average desired steady-state serum concentration
F
= fraction absorbed (โดยปกติจะมีคาประมาณ 90%)
จากสมการจึงสามารถประมาณไดวาระดับยาในซีรั่มเปนสัดสวนโดยตรงกับขนาดยาที่เพิ่ม
หรือลด
2. Single-point methods27
Cooper และ Simpson ไดอธิบายวิธีการประมาณขนาดการใชลิเธียม ตอวันโดยทํานายจาก
ระดับยาในซีรั่มที่เวลา 24 ชั่วโมง หลังจากไดลิเธียม 600 mg test dose ซึ่งขนาดยาที่กําหนดไวจะทํา
ใหไดระดับยาในซีรั่ม 0.6 – 1.2 mEq/L
ตาราง 3
ขนาดยาลิเธียมคารบอเนตที่ตองการเพื่อทําใหระดับยาในซีรั่มได 0.6 – 1.2
mEq/L L (Cooper และคณะ 1979)26
24 –h serum [Li] after 600 mg test dose (mEq/L)
Dosage
< 0.05
1,200 mg tid
0.05-0.09
900 mg tid
0.10-0.14
600 mg tid
0.15-0.19
300 mg tid
0.20-0.23
300 mg tid
0.24-0.30
300 mg bid
> 0.30
300 mg bid*
* Be cautious
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3. Multiple Point Method-Steady-State level Prediction 28
เปนวิธีการที่ศึกษาโดย Perry และคณะ13 โดยใหยาลิเธียม 1200 mg test dose และ
ตรวจวัดระดับยาในซีรั่มที่เวลา 12 และ 24 ชั่วโมง นํามาคํานวณหาคาคงที่การขจัดออกของลิเธียม
(Ke) ดังสมการตอไปนี้
R
=
1/1-e- Ke lamda
เมื่อ
=
คาคงที่การขจัดออกของยา
ke
lamda =
dosing interval ของ 1200 mg/day
R
=
Css 12hTD/C*12 h
C * 12 h =
DM.Css 12 hTD/TD
average serum concentration at steady state
Css =
DM =
Maintenance dose
TD =
Test dose
แมวาวิธีการ multiple point จะใหคาที่แมนยํากวา Single point แตวิธีการเก็บตัวอยางและ
คํานวณยุงยากไมสะดวกในการปฏิบัติทางคลินิก จึงไมเปนที่นิยม
4. Repeated single-point method3
วิธีนี้จะคลายกับวิธีที่ Single point method แตจะใหลิเธียม 2 ครั้งในขนาดยาที่เทากันและ
ใหระยะหางของการใหยาเทากับ dosing interval ที่ตองการแลวทําการหาระดับลิเธียม โดยใช
Single-point determination ของแตละจุดที่ใหยาซึ่งคาคงที่ของการขับลิเธียม ออกจากรางกายหาได
จากสมการ ดังตอไปนี้
In [C1 / (C2 – C1)]
T

หรือ

ke
=
elimination rate constant
T
=
dosing interval
T1/2 =
eliminatiom half life
C
=
Concentration
5. Prospective dosing protocol52
ใชสมการของ first-order kinetic ดังนี้
Css =
(F)(DM)/(CL)(lamda)

0.693
T1/2

=

In [C1 / (C2 – C1)]
T
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Css =
average serum concentration at steady state
F
=
fraction of dose absorbed
DM =
Maintenance dose
CL =
Clearance
lamda =
dosing interval
ความสัมพันธระหวาง ความเขมขนของลิเธียม ที่สภาวะคงที่และการขจัดออกของลิเธียม
อธิบายไดดังสมการตอไปนี้
[1/(CL)] (Ke)
Css =
เมื่อ ke เปนคาคงที่ที่ไดจาก (F) (DM) /lambda 14
6. แบบจําลองของ เปปน 23,29
สมการสรางขึ้นโดยอาศัยขอมูลของ Population kinetic โดย เปปน และ เซติน ซึ่งขนาดยา
ที่คํานวณไดจะเปนขนาดยาของ ลิเธียม คารบอเนตตอวัน52
1. a. Male IBW (kg) = 50 + 2.3 x height in inches over 5 ft
b. Female IBW (kg) = 45.5 + 2.3 x height in inches over 5 ft
2. a. Male CLcr (ml/min) = [140- age (yr)] x IBW (kg)/ [72 x Scr (mg/dL)]
b. Female CLcr (ml/min) = (male CLcr) x 0.85
Scr (mg/dL) = Serum creatinine
3. CL (ml/min) = CLcr (ml/min) x 0.235
4. t1/2 = t1/2 (normal)/[1- fe (1-CLcr (ml/min)/100)]
t1/2: patient’s elimination half-life
t1/2 (normal): normal elimination half-life (= 22h)
fe: fraction eliminated unchanged in urine (=0.95)
5. ke (h-1)
= Ln 2/ t1/2(h) = 0.693/ t1/2(h)
ke: elimination rate constant
6. Vd (L)
= CL (L/h)/ke (h-1)
Vd: apparent distribution volume
7.

c ssmin
c ssmin

(mEq/L) = F ⋅ Dose (mEq) ⋅ e- ke ⋅ τ / Vd (L)/ (1 - e- ke ⋅ τ )

: predicted minimum serum lithium concentration
F : bioavailability (= 1), τ : dosing interval
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7. แบบจําลองของเซติน 19,23,29
เซติน19และคณะไดเสนอสมการคณิตศาสตรอยางงายเพื่อทํานายขนาดลิเธียม ที่ผูปวย
ตองการดังนี้
1. Dosepred (mg/day) = 486.8 + 746.83 x Css (mEq/L) − 10.08 x Age (yr)
+ 5.92 x TBW (kg)+ 92.01 x Status + 147.80 x Sex
− 74.73 x TCA
Dosepred: predicted daily dose of lithium carbonate or citrate
Css: target concentration of lithium
Ststus: inpatient = 1, outpatient = 0
Sex: male = 1, female = 0
TCA: tricyclic antidepressant (use = 1, nonuse = 0)
8. Regression techniques53
Lesar และคณะ53 ใชหลักการของ regression สรางสมการในการกําหนดขนาดยาสําหรับ
ผูปวย
Dose =
9.56-1.19 (Sex) + 0.064 (Weight, kg) – 0.021 (age, years)
– 2.73 (depression) + 2.26 (state) + 0.035(CLcr)
เมื่อ
Sex = 1 สําหรับผูชาย = 0 สําหรับผูหญิง
Depression = 1 เมื่อไมมีอาการ, = 0 เมื่อมีอาการหรือใช TCA
State = 1 สําหรับ acute, = 2 สําหรับ non-acute
CLcr = ไดจากการคํานวณโดยสมการ Cockroft and Gault
CLcr สําหรับผูชาย = (140 - Age)(Weight)/ 72(Serum Creatinine)
CLcr สําหรับผูหญิง = (0.85) (140 - Age)(Weight)/ 72(Serum
Creatinine)
Lesar และคณะไดทําการเปรียบเทียบสมการนี้กับสมการของ เปปน and เซติน พบวา
ทํานาย actual dose ไดดีกวา เนื่องจากสมการของ เปปน และ เซติน จะมีขอจํากัดเมื่อใชกับผูปวยที่มี
creatinine clearance มากกวา 45 ml/min
9. แบบจําลองของวนิดา 33
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วนิดา และคณะ 33 ไดทําการทดลองและไดสมการทางคณิตศาสตรอยางงายสําหรับทํานาย
ขนาดการใชยาลิเธียม ในผูปวยจิตเวชไทยดังนี้
Dose/day = (177.71 x level) + (4.63 x Weight-kg) + 402.06
แบบจําลองทางคณิตศาสตรนี้มีขอจํากัดคือ จะใชไดเมื่อขนาดยาที่ใชมีขนาดสูงกวา 402.06
mg/day และตองเปนผูปวยไตปกติที่มีคา CLcr มากกวา 54 ml/min
10. แบบจําลองของยูกาวา 34
ยูกาวา และคณะ 34 ไดศึกษา population pharmacokinetics จากขอมูลงานประจําที่ทําอยูได
ขอสรุปวา
1.
a. Age < 50 ป
CL(L/day)
=
31.6 + (0.225 x TBW (kg) – 7.79)/Scr (mg/dL)
b. Age ≥ 50 ป
CL (L/day)

=

31.6 + (0.225 x TBW (kg) – 7.79)/Scr (mg/dL)
- 0.634 x [age (yr) – 50]
Dose (mEq/day)/CL (L/day)
predicted minimum serum lithium concentration
=
Css (mEq/L) . CL (L/day)

Cssmin (mEq/L) =
Cssmin =
3.
Dosepred (mEq/day)
11. แบบจําลองของโลเบค 31
1.
Dose (mg/day) = 1233.63 − 10.08 x Age (yr) + 5.92 x TBW (kg) + 92.01 x
Status + 147.80 x Sex − 74.73 x TCA
Dose: daily dose of lithium carbonate or citrate to achieve serum lithium
concentration of 1 mEq/L
Ststus: inpatient = 1, outpatient = 0
Sex: male = 1, female = 0
TCA: tricyclic antidepressant (use = 1, nonuse = 0)
2.

2.

c ssmin
c ssmin

(mEq/L) = Doseactual (mg/day)/ Dose (mg/day)

: predicted minimum serum lithium concentration
Doseactual: actual daily dose of lithium carbonate or citrate
12.แบบจําลองของเจอรเมียน
1.
a. Male LBW (kg) = 1.10 x TBW (kg) – 128 x TBW2 (kg) / Ht2 (cm)
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2.
3.
4.

b. Female LBW (kg) = 1.07 x TBW (kg) – 148 x TBW2 (kg) / Ht2 (cm)
a. Male CLcr (ml/min) = [140- age (yr)] x TBW (kg)/ [72 x Scr (mg/dL)]
b. Female CLcr (ml/min) = (Male CLcr) x 0.85
CL (L/h) = (0.0093 X LBW (kg)) + (0.0885 x CLcr (L/h))

c ssmin
c ssmin

(mEq/L) = Dose (mEq/day)/CL (L/ day)

: predicted minimum serum lithium concentration
5.
Dosepredl (mEq/day) = Css (mEq/L) ⋅ CL (L/day)
Dosepred: predicted daily lithium dose
13.Bayesian models32,54
วิ ธี นี้ จ ะนําเอาขนาดยาที่ ใ ห ผู ป ว ยและระดั บ ยาในซี รั่ ม ที่ วั ด ได ม าคิ ด คํานวณโดยใช
คอมพิวเตอรหา pharmacokinetic parameters โดย ประมาณ จากคา pharmacokinetic parameters
ของกลุมประชากรที่มีอยู และคา pharmacokinetic parameters ของผูปวยที่คํานวณไดนั้นโปรแกรม
จะทําการเปรียบเทียบทางสถิติกับคา pharmacokinetic parameters กลุมประชากรอีกครั้งหนึ่งเพื่อให
ไดคาที่ดีที่สุด
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
Terao และคณะ20 ประเมินวิธีการของ เซติน พบวาไมสามารถทํานายไดแมนยําถาผูปวย
หนาที่ของไต ไมปกติ, สูงอายุ หรือน้ําหนักนอยกวาปกติ
Cumming และคณะ21 ประเมินวิธีการของ เซติน พบวาไดผลดีและไมควรเลือก ระดับยาใน
ซีรั่มเกิน 1 mEq/L
Rosenberg และคณะ55 ไดเปรียบเทียบวิธีการของ Cooper และ เซติน ใหขอสรุปวา Cooper
สามารถทํานายไดแมนยํากวา เซติน และ เซติน มักไมเกิด toxic เปนทางเลือกกรณีตองการระดับยา
ในซีรั่ม มากกวา 1.2 ซึ่งไมสามารถใชวิธีของ Cooper
Nelson22 ไดเปรียบเทียบวิธีการของ One point กับ Repeated one point method ไดขอสรุป
วา One point เปนวิธีที่แมนยําที่สุด แตมีแนวโนมจะทํานาย ระดับยาในซีรั่มต่ํากวาความเปนจริงใน
ผูที่มีคาครึ่งชีวิตของ ลิเธียม ยาว
Wright และ Crismon23 เปรียบเทียบวิธีการของ เซติน เจอรเมียน, เปปน และ Empirical
method พบวา เจอรเมียน เปปน และ Empirical method ทํานายระดับยาในซีรั่มเกินจริงและทํานาย
ขนาดยาที่จะใชต่ํากวาจริงและแบบจําลองของ เซติน ทํานายขนาดยาที่จะใชสูงเกินจริง และพบวา
ทั้ง 3 วิธี มี Bias แมวาวิธีของ เจอรเมียน และ เซติน ดูเหมือนวาจะแมนยํากวา Empirical method แต
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ยูกาวา34 และคณะไดเปรียบเทียบกับวิธีของ เปปน, เซติน, โลเบค, เจอรเมียน ไดขอสรุปวา
วิธีของ ยูกาวา และคณะสามารถทํานายไดแมนยํากวา ดังตาราง
ตาราง 4แสดงคาอคติ และคาความแมนยําของแตละแบบจําลองโดยยูกาวาและคณะ 34
การทํานายระดับยาในซีรั่มที่สภาวะคง
การทํานายขนาดยา
แ บ บ จํ า น ว น ที่
จําลอง ทดสอบ
คาอคติ
คาความแมนยํา คาอคติ
คาความแมนยํา
(me, mEq/L)
(rmse, mEq/L) (me, mg/day)
(rmse , mg/day)
Pepin
60
0.01
0.13
23.4
164.7
(-0.039, 0.051)
(0.106, 0.162) (-32.7, 79.5)
(128.5, 200.9)
Zetin
60
279.2
302.0
(221.8, 376.6) (253.1, 350.8)
Lobeck 60
-0.02
0.12
(-0.06, 0.013)
(0.093, 0.139)
Jermain 60
0.28
0.29
-204.5
215.2
(0.218, 0.343)
(0.235, 0.352) (-247.6, -161.4) (175.9, 254.5)
Present 60
-0.02
0.11
32.1
135.2
study
(-0.053, 0.022)
(0.089, 0.137) (-13.4, 77.5)
(105.7, 164.7)
Css, steady-state serum concentration; me, mean prediction error = prediction error –
actual value ; rmse, root mean square error
a
Parentheses are the 95% confidence intervals of the mean.
Taright และคณะ32 ไดศึกษา Population pharmacokinetic โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
NPML และทําการ validation คาที่ไดอีกครั้งโดย Bayesian model เปรียบเทียบกับวิจัยของ เจอรเมีย
น และ ยูกาวา ไดผลดังตาราง
ตาราง 5
เปรียบเทียบคาอคติและคาความแมนยําโดย Taright และคณะ32 (n = 35)
แบบจําลอง
คาอคติ
คาความแมนยํา
Jermain et al.
-0.44
0.22
Yukawa et al.
-0.04
0.01
-0.06
0.09
Present studya
Present studyb
-0.01
0.05
a
Using covariates only.
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b

Using covariates and the 24-h concentration.
Naiman และคณะ56 ไดนําวิธีการของ Cooper มาใชในผูปวย 13 ราย มี 4 ราย (31%) ที่
ระดับยาในซีรั่มไมเปนไปตามที่ตองการ ผูวิจัย อภิปรายไววาอาจเนื่องจากศักยภาพของหองปฏิบัติ
การทั่วไปตางจากหองปฏิบัติการที่ใชวิจัยและ การเกิดปฏิกิริยาระหวางกันของยา อาจทําใหวิธีการ
วิจัยนี้นี้ไมสะดวกที่จะนํามาใช
Gengo และคณะ 17 พบวาวิธีการของ Cooper สามารถใชไดดีในผูปวย 23 จาก 24 ราย
ขนิษฐาและคณะ26 ไดนําวิธีการของ Single point methood มาใชในการประมาณขนาดการ
ใชยาในคนไทยพบวา success rate = 37.5 % ซึ่งผูวิจัยได อภิปรายไววาอาจเนื่องมาจาก Sample time
และ noncompliance
เนื่องจากมีรายงานที่ขัดแยงกันขางตน Perry และคณะ จึงไดทําซ้ําตามวิธีการของ Cooper
และคณะ แตไดกําหนดระดับยาเปน Lithium prophylaxis (0.41-0.89 mEq/L) และสําหรับ acute
mania (0.9-1.27 mEq/L) ใช 1200 mg test dose ไดขอสรุปวา เมื่อใชเพื่อปองกัน 83% ของผูปวยได
ระดับยาที่ตองการ และ 85% ของผูปวย acute ไดระดับยาที่ตองการ

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย

วิธีที่ใชศึกษาคนควา
เปนงานศึกษาวิจัยเชิงสังเกต จากขอมูลในแฟมประวัติของผูปวย ( observational study)
ลักษณะของขอมูลที่ทําการศึกษา
กลุมตัวอยาง : กลุมที่ใชในการศึกษาแบงออกเปน 2 กลุม คือ
กลุมที่ 1 กลุมขอมูลยอนหลังที่ใชเพื่อ ทดสอบ คัดเลือก และ ปรับปรุงแบบจําลองประชา
กรในการประมาณระดับยาลิเธียมในซีรั่ม
ขอมูลไดจาก ผูปวยจิตเวชไดรับการรักษาดวยลิเธียมแบบผูปวยใน ในชวงระหวางวันที่ 1
มกราคม 2545 ถึง 31 ธันวาคม 2545 หรือผูปวยจิตเวชที่ไดรับการรักษาแบบผูปวยนอกในชวงวันที่
18 พฤศจิกายน 2545 – 31 ธันวาคม 2545 และศึกษาในโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา
ราชนครินทร เนื่องจากเปนโรงพยาบาลเฉพาะทางเกี่ยวกับโรคทางจิตเวช มีการใชลิเธียมจํานวน
มากและมีขอมูลงานประจําเกี่ยวกับระดับยาในซีรั่มของลิเธียมอยูแลว และชวงเวลาที่กําหนด
สําหรับผูปวยใน เหตุผลเนื่องมาจากเปนชวงที่เครื่องมือตรวจทางหองปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการตรวจ
ลิเธียมและซีรั่มครีเอตินีน มีหลักฐานการสอบเทียม (calibration) อยางเปนไปตามหลักวิชาการและ
ชวงเวลากําหนดสําหรับผูปวยนอกเนื่ องมาจากเปน ช วงที่มี ขอมูลครบถว นตามที่งานวิจัยชิ้นนี้
กําหนด และมีขอมูลประกอบที่พอจะยืนยันไดวา ผูปวยมีความรวมมือในการใชยาดีมีเวลาโดย
ประมาณในการรับประทานยามื้อสุดทาย และเวลาในการเจาะเลือดของผูปวย
กลุมที่ 2 กลุมขอมูลที่เก็บเพิ่มเติมเพื่อใชทดสอบแบบจําลองที่ปรัปรุงแลว
ขอมูลไดจาก ผูปวยจิตเวชไดรับการรักษาดวยลิเธียมแบบผูปวยในตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม
2546 ที่มีขอมูลครบถวน จํานวน 30 ราย
เกณฑการคัดตัวอยางเขารวมงานวิจัย
1. มีขอมูลทั่วไปของประชากรครบถวน คือ เพศ อายุ น้ําหนัก สวนสูง ซีรั่มครีเอติชั่น และขอมูลระดับยาลิเธียมในซีรั่ม
2. ไดรับยาลิเธียมในขนาดเดิมติดตอกันไมนอยกวา 5 วัน
3. มีคาซีรั่มครีเอตินีน (SCr) ไมเกิน 1.4 mg/dL ในวันที่มีการตรวจระดับยาในซีรั่ม
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4. กรณีของผูปวยนอกตองมีความรวมมือในการใชยาดี โดยประเมินจากประวัติการ
รับยาที่สม่ําเสมอในแฟมประวัติผูปวยตลอด 3 เดือนที่ผานมา และจากการสอบ
ถามพบวาไมเคยลืมรับประทานยาเลยตลอด 1 สัปดาหที่ผานมา และระบุวิธีรับ
ประทานยาไดถูกตอง ประกอบกับระดับยาในซีรั่มที่สอดคลองกับขนาดยาที่ไดรับ
และทราบเวลาครั้งสุดทายที่รับประทานยาและเวลาที่เจาะเลือด
5. มีคาระดับยาในซีรั่มที่เวลา ≥ 10 ชั่วโมง หลังจากรับประทานยาครั้งสุดทาย
6. อายุอยูในชวง 14-79 ป
7. ไดรับยาลิเธียมในขนาดไมเกิน 1400 mg/day
เกณฑการคัดตัวอยางออกจากงานวิจัย
1. ผูปวยนอกที่ไมรวมมือในการใชยา
2. ผูปวยที่มีระดับยาลิเธียมสูงมากกวา 1.8 mEq/L
3. มีการใชยาที่เกิด Drug Interaction ที่มีผลตอระดับยาลิเธียมในซีรั่มดังนี้ NSAIDs
Diuretics ACE inhibitors Sodium bicarbonate Theophylline
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1 แบบบันทึกเพื่อรวบรวมรายชื่อผูปวยที่มีระดับยาลิเธียมในซีรั่ม รวมกับระดับซีรั่ม
ครีเอตินีน
2 แบบฟอรมที่ใชเก็บขอมูลของผูปวย ประกอบดวยขอมูล 2 สวน คือ
- สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปประกอบดวย HN เพศ อายุ น้ําหนัก สวนสูง การวินิจฉัย
โรค
- สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับระดับยาลิเธียมในซีรั่ม ประกอบดวย ระดับยาที่วัดได
คาซีรั่มครีเอตินีน วันที่และเวลา เจาะเลือด วันที่และเวลารับประทานยาครั้ง
สุดทาย วันที่เริ่มใชยาในขนาดที่มีการเจาะเลือด ยาที่ใชรวมในชวงที่มีการเจาะ
เลือด
3 แบบติดตามผูปวยที่ใชลิเธียมในหอผูปวย
วิธีการดําเนินการวิจัย
กอนดําเนินการวิจัยไดมีการดําเนินการขออนุมัติผูอํานวยการเพื่อเก็บขอมูลการวิจัย และ
การดําเนิน การวิจัยแบงเปน 2 ชวงดังนี้
ชวงที่ 1 เปนการเก็บขอมูลยอนหลังเพื่อใชปรับปรุงแบบจําลองมีการปฏิบัติดังนี้
1 . เก็บขอมูลยอนหลังดังนี้
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กรณีของขอมูลยอนหลังผูปวยในปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
1 รวบรวมรายชื่อผูปวย HN วันที่มีการตรวจระดับลิเธียมในซีรั่ม และซี
รั่มครีเอตินีน จากทะเบียนผลการตรวจสารเคมีในซีรั่มของหองปฏิบัติการตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2545 – 31 ธันวาคม 2545 (ตามตัวอยางภาคผนวก ก.)
2 คนประวัติผูปวย (OPD card) ตามทะเบียนรายชื่อที่รวบรวมได
3 ตรวจสอบขอมูลจากประวัติผูปวย (OPD card) วามีการเขารับการรักษา
แบบผู ป ว ยใน ในช ว งที่ มี ผ ลการตรวจทางห อ งปฏิ บั ติ ก ารและบั น ทึ ก วั น ที่ จําหน า ยออกจาก
โรงพยาบาล (ตามตัวอยางภาคผนวก ก.)
4 นําแบบบันทึก (ตามตัวอยางภาคผนวก ก.) ที่มีขอมูล HN ชื่อผูปวยและ
วันที่จําหนาย เพื่อชวยในการคนหาแฟมประวัติของผูปวยใน
5 ตรวจสอบขอมูลจากแฟมประวัติผูปวยใน และบันทึก ขอมูล HN เพศ
อายุ น้ําหนัก สวนสูง ระดับยาในซีรั่ม คาซีรั่มครีเอตินีน วันที่ เวลา ที่เจาะเลือด วันที่ เวลาที่รับ
ประทานยาครั้งสุดทาย วันที่ ที่เริ่มใชยาในขนาดที่มีการตรวจวัดระดับยาในซีรั่มลงในแบบเก็บ
ขอมูลผูปวยลิเธียม (ตามตัวอยางภาคผนวก ข)
กรณีขอมูลยอนหลังผูปวยนอกปฎิบัติตามขั้นตอนดังนี้
1 . รวบรวมรายชื่ อ และ HN ของผู ป ว ยนอกที่ มี ก ารตรวจวั ด ระดั บ ยา
ลิเธียมในซีรั่ม พรอมกับตรวจซีรั่มครีเอตินีน ในชวงวันที่ 18 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 31 ธันวาคม
2545
2 . คัดเลือกขอมูลผูปวยที่เปนไปตามเกณฑการคัดตัวอยางเขารวมงานวิจัย
3 . ผูปวยนอกที่มีความรวมมือในการใชยาประเมินจากการที่ผูปวยมีประวัติการ
รับยาตรง หรือ ใกลเคียงวันนัด ติดตอกัน 3 เดือน และสามารถบอกวิธีรับประทานยาไดถูกตองและ
ตอบวาไมลืมรับประทานยาเลยใน 1 สัปดาหที่ผานมา
4. บันทึกขอมูล HN เพศ อายุ น้ําหนัก สวนสูง ระดับยาในซีรั่ม คา
ซีรั่ม ครีเอตินีน วันที่/เวลา รับประทานยาครั้งสุดทาย วันที่ / เวลา เจาะเลือด และวันที่เริ่มใชยาใน
ขนาดที่เจาะเลือด
2 . ขอมูลที่ไดนํามาทดสอบหา คาอคติ และคาความแมนยํา ของการประมาณระดับยา
ลิเธียมในซีรั่มโดย ใชแบบจําลองของ ยูกาวา โลเบค เปปน เซติน เจอรเมียน วนิดา
3. ปรับปรุงแบบจําลองของ ยูกาวา โลเบค เปปน เซติน เจอรเมียน วนิดา โดยใชโปรแกรม
Excel version 2000 (รายละเอียดการปรับปรุงแบบจําลองตามภาคผนวก ค) เพื่อปรับใหแตละแบบ
จําลองใหคาอคติ และ คา ความแมนยําต่ําที่สุดในการประมาณระดับยาลิเธียมในซีรั่ม
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4.
หา 95% Confidence Interval ของคาอคติ และ คาความแมนยําของแตละแบบ
จําลองโดยใช one sample t-test โดยกําหนด test value เปน 0
5.
เลือกแบบจําลองประชากรที่ใหคาอคติ และ คาความแมนยําของการทํานายระดับ
ยาในซีรั่มต่ําที่สุดเปนตัวแทนแบบจําลองประชากรสําหรับผูปวยจิตเวชไทย
6.
นําแบบจําลองที่ปรับและเลือกแลวไปทดสอบเปรียบเทียบคาอคติ และ คาความ
แมนยําของการทํานายระดับยาลิเธียมในซีรั่ม กับแบบจําลองตนแบบของ ยูกาวา โลเบค เปปน
เซติน เจอรเมียน วนิดา ในการวิจัยชวงที่ 2 ตอไป
ชวงที่ 2 เปนการเก็บขอมูลแบบไปขางหนาเพื่อใชทดสอบแบบจําลองมีการปฏิบัติดังนี้
1. การเก็บขอมูลผูปวยปฏิบัติดังนี้
1.1 ลงทะเบียนผูปวยในที่ใชลิเธียมในแบบบันทึกทะเบียนผูปวยลิเธียม (ตามตัว
อยางภาคผนวก ค)
1.2. ติดตามผูปวยที่มีการใชลิเธียม ทุก 1 สัปดาห และเก็บขอมูลเมื่อมีคุณสมบัติ
ตรงตาม Inclusion criteria
1.3 ยุติการเก็บขอมูลเมื่อไดผูปวยครบจํานวน 30 ราย
2
นําแบบจําลองที่ปรับและเลือกแลวจากการวิจัยในชวงที่ 1 มาทดสอบเปรียบเทียบ
คาอคติ และ คาความแมนยําของการทํานายระดับยาลิเธียมในซีรั่ม กับแบบจําลองตนแบบของ ยูกา
วา โลเบค เปปน เซติน เจอรเมียน วนิดา
3
ทดสอบความแตกตางของคาอคติ และคาความแมนยําของการทํานายระดับยาลิเธี
ยมในซีรั่ม ของแบบจําลองประชากรที่ปรับและเลือกแลว กับแบบจําลองตนแบบของ ยูกาวา โล
เบค เปปน เซติน เจอรเมียน วนิดา ทีละคูโดยใชสถิติ paired t- test
4
เมื่อแบบจําลองประชากรที่ปรับและเลือกแลวใหคาอคติและคาความแมนยําของ
การทํานายระดับยาลิเธียมในซีรั่ม ต่ําที่สุดเมื่อเทียบกับแบบจําลองตนแบบ และ แตกตางจากแบบ
จําลองตนแบบอยางมีนัยสําคัญจึงจะสรุปวาแบบจําลองประชากรที่ปรับและเลือกแลวเปนแบบ
จําลองประชากรที่เหมาะสําหรับผูปวยจิตเวชไทย
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป Excel version 2000 และ SPSS for window
version 10.0
1. แสดงลักษณะขอมูลทั่วไปของประชากรโดยใช คารอยละ คาเฉลี่ย (mean) และคา
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และทดสอบความแตกตางของลักษณะประชากรของ
กลุมควบคุมและกลุมทดลองโดยใชสถิติ unpaired t-test และ chi-square
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2. คาความคลาดเคลื่อนที่ไดของแตละแบบจําลอง นํามาทดสอบโดย one sample T-test
โดยกําหนด test value เปน 0 จะได 95% Confidence Interval ของ mean error (Bias)
3. คาความคลาดเคลื่อนยกกําลังสองของ แตละ แบบจําลอง นํามาทดสอบโดยใช one
Sample t-test โดยกําหนด test value เปน 0 จะได 95% Confidence Interval ของ mean square error
เมื่อนํามาถอด root จะไดเปน root mean square error (Precision) และ 95% Confidence Interval
ของ Precision
4. ทดสอบความแตกตางของคาอคติและคาความแมนยําของแตละคูโดยใช สถิติ paired
t-test
5. แสดงกราฟระหวางคาที่วัดไดกับคาที่ไดจากการทํานายโดยแบบจําลองเพื่อแสดงให
เห็นถึงแนวโนม ความสามารถในการทํานายระดับยาในซีรั่มของแตละแบบจําลอง

บทที่ 4
ผลการวิจัยและอภิปรายผล

การวิจัยนี้เปนการเปรียบเทียบคาอคติ และคาความแมนยําของการประมาณระดับยา
ลิเธียมในซีรั่มที่สภาวะคงที่โดยแบบจําลองประชากรที่เลือกแลวปรับใหมกับวิธีการตนแบบของ
ยูกาวา เปปน เจอรเมียน โลแบค เซติน และวนิดา โดยมีการเก็บขอมูล 2 ชวง คือ ชวงแรกเก็บขอมูล
ยอนหลังของผูปวยในที่ใชลิเธียมในชวง 1 มกราคม 2545 ถึง 31 ธันวาคม 2545 และขอมูลยอนหลัง
ของผูปวยนอกที่ใชลิเธียมในชวงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2545 ถึง 31 ธันวาคม 2545 ขอมูลยอนหลังนี้
จะถูกนํามาใชปรับปรุงแบบจําลอง โดย ปรับคาอคติ และคาความแมนยํา ลดลงต่ํา ที่สุดในแตละ
วิธี และวิธีที่มีคาอคติ และคาความแมนยํา หลังจากปรับแลว ต่ําที่สุดจะถูกเลือกเปนแบบจําลองที่
จะนํามาใชสําหรับผูปวยจิตเวชไทย ชวงที่ 2 จะมีการเก็บขอมูลผูปวยในที่ใชลิเธียมตั้งแตวันที่ 15
ตุลาคม 2546 เพิ่มเติมแบบไปขางหนา (Prospective data) โดยเก็บเพิ่มอีก 30 ราย เพื่อนํามาใช
ทดสอบ (Validate) แบบจําลองที่เลือกแลวสําหรับผูปวยจิตเวชไทย ผลการวิจัยและอภิปรายผล แบง
ออกเปน 4 สวน ดังตอไปนี้
สวนที่ 1
ขอมูลทั่วไปของผูปวยเปรียบเทียบระหวางกลุมที่ใชสําหรับปรับปรุงแบบ
จําลองและกลุมที่ใชสําหรับทดสอบแบบจําลอง
สวนที่ 2
ขอมูลการปรับแบบจําลองแตละแบบเพื่อใหไดแบบจําลองสําหรับผูปวย
จิตเวชไทย
2.1 การปรับแบบจําลองของ ยูกาวา (Yukawa)
2.2 การปรับแบบจําลองของ เปปน (Pepin)
2.3 การปรับแบบจําลองของ เซติน (Zetin)
2.4 การปรับแบบจําลองของ โลแบค (Lobeck)
2.5 การปรับแบบจําลองของ เจอรเมียน (Jermain)
2.6 การปรับแบบจําลองของ วนิดา (Wanida)
สวนที่ 3
ขอมูลการหาคาความคลาดเคลื่อน (Error) ของแบบจําลองที่เลือกแลว
สําหรับผูปวยจิตเวชไทย และ แบบจําลองของยูกาวา เปปน เซติน เจอรเมียน โลเบค และวนิดา และ
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เปรียบเทียบคาอคติ และคาความแมนยํา ของแตละแบบจําลองกับแบบจําลองที่เลือกแลวสําหรับผู
ปวยจิตเวชไทย
สวนที่ 4
แสดงการ plot กราฟระหวางคาที่วัดได กับ คาที่ทํานายโดยแบบ
จําลองประชากรที่ปรับใหมและเลือกแลว
สวนที่ 1
ขอมูลทั่วไปของผูปวย
การวิจัยครั้งนี้เริ่มดําเนินการเก็บขอมูลเพื่อใหปรับปรุงแบบจําลองประชากรโดยเก็บขอมูล
ยอนหลังของผูปวยในที่ใชลิเธียมในชวงวันที่ 1 มกราคม 2545 ถึง 31 ธันวาคม 2545 และผูปวยนอก
ในชวงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2545 ถึง 31 ธันวาคม 2545 มีขอมูลผูปวยที่ถูกคัดเลือกเขารวมงานวิจัย
248 ราย เปนผูปวยใน 95 ราย และผูปวยนอก 153 ราย และมีการเก็บขอมูลผูปวยในเพิ่มเติมแบบไป
ขางหนาอีกจํานวน 30 รายในชวงตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม 2546 เพื่อใชทดสอบแบบจําลอง มีราย
ละเอียดของขอมูลทั่วไปดังนี้
1.1 ขอมูลทั่วไปของกลุมที่ใชปรับปรุงแบบจําลองประชากร และกลุมที่ใชทดสอบแบบ
จําลองประชากร ไดแก เพศ อายุ น้ําหนัก สวนสูง ระดับซีรั่มครีเอตินีน ขนาดการใชยาลิเธียม
ตอวัน และระดับยาลิเธียมในซีรั่มแสดงในตารางที่ 1
ตาราง 6
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
กลุมที่ใชปรับปรุงแบบ กลุมทดสอบแบบ
จําลองประชากร N=248
จําลอง N=30 p-value
ขอมูลผูปวย
จํานวน(รอยละ)
จํานวน(รอยละ)
เพศ
0.309a
ชาย
108 (43.5)
16 (53.5)
หญิง
140 (56.5)
14 (46.7)
อายุเฉลี่ย (ป) SD
0.066b
36.32 ± 10.84
33.33 ± 7.82
น้ําหนักเฉลี่ย (Kg)
< 0.001b
62.62 ± 12.83
55.50 ± 8.48
สวนสูงเฉลี่ย (cm)
0.448 b
160.57 ± 7.80
161.70 ± 6.82
ระดับยาลิเธียมในซีรั่ม(mEq/L)
0.100 b
0.50 ± 0.29
0.56 ± 0.18
ระดับซีรั่มครีเอตินีน(mg/dL)
0.497 b
0.98 ± 0.21
1.01 ± 0.21
ขนาดยาลิเธียมที่ใชตอวัน (mg/day) 779.03 ± 213.99
0.003 b
900 ± 136.46
< 0.001 b
จํานวนชั่วโมงหลังรับประทานยาครั้ง 14.65 ± 2.48
13 ± 0
สุดทายถึงเจาะเลือด (ชม.)c
a ทดสอบโดยใช chi-square
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b ทดสอบโดยใช unpaired t-test:
c จํานวนชั่วโมงเปนคาโดยประมาณ
จากตาราง 6 เมื่อวิเคราะหความแตกตางของขอมูลที่ใชปรับปรุงแบบจําลองประชากรและ
ขอมูลที่นํามาทดสอบแบบจําลองประชากรโดยใช Chi-square วิเคราะหเรื่อง เพศ ใช unpaired t-test
วิเคราะห เรื่อง อายุ น้ําหนัก สวนสูง ซีรั่มครีเอตินิน ระดับยาในซีรั่ม ขนาดยาตอวัน และระยะเวลา
หลังจากไดรับยาครั้งสุดทายจนถึงเวลาเจาะเลือด พบวาลักษณะของขอมูลมีรายละเอียดดังตอไปนี้
เพศ ผูปวยจํานวนทั้งสิ้น 278 ราย ใชปรับปรุงแบบจําลอง 248 ราย เปนชาย 108 ราย
คิดเปนรอยละ 43.5 เปนหญิง 140 ราย คิดเปนรอยละ 56.5 และใชทดสอบแบบจําลองจํานวน
30 ราย เปนหญิง 14 ราย คิดเปนรอยละ 46.7 เปนชาย 16 ราย คิดเปนรอยละ 53.3 ซึ่งเมื่อใชสถิติ
Chi-Square เปรียบเทียบระหวางกลุมพบวาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ (p = 0.309 )
อายุ กลุมที่ใชปรับปรุงแบบจําลองอายุเฉลี่ย 36.32 ± 10.84 ป ไมตางจากกลุมที่ใช
ทดสอบแบบจําลองซึ่งอายุเฉลี่ย 33.33 ± 7.82 ป (p = 0.066)
น้ําหนักเฉลี่ย ผูปวยกลุมที่ใชปรับปรุงแบบจําลองประชากร มีน้ําหนักเฉลี่ยมากกวากลุม
ที่ใชทดสอบแบบจําลองประชากร คือ 62.62 ± 12.83 kg และ 55.50 ± 8.48 kg ตามลําดับ
(p < 0.001) และกลุมปรับปรุงแบบจําลองประชากรมีคนอวน 47 คนคิดเปนรอยละ18.95 กลุม
ทดสอบแบบจําลองประชากรมีคนอวน 2 คน คิดเปนรอยละ 6.67
สวนสูงเฉลี่ย ผูปวยกลุมที่ใชปรับปรุงแบบจําลองประชากรมีสวนสูงเฉลี่ย 160.57 ±
7.80 cm. ไมตางจากกลุมที่ใชทดสอบแบบจําลองประชากรซึ่งมีสวนสูงเฉลี่ย 161.70 ± 6.82 cm.
(p = 0.448)
ซีรั่มครีเอตินีน ผูปวยกลุมที่ใชปรับปรุงแบบจําลองประชากรมีระดับซีรั่มครีเอตินีน 0.98
± 0.21 mg/dL ไมตางจากกลุมที่ใชทดสอบแบบจําลองประชากรซึ่งมีคาซีรั่มครีเอตินีนเฉลี่ย 1.01 ±
0.21 mg/dL (p = 0.497)
ขนาดยาลิเธียมที่ใชตอวัน ผูปวยในกลุมที่ใชปรับปรุงแบบจําลองประชากรมีขนาดยาที่ใช
ตอวันต่ํากวากลุมที่ใชทดสอบแบบจําลองประชากร คือ 779.03 ± 213.99 mg/day และ 900 ±
136.46 mg/day ตามลําดับ (p = 0.003)
จํานวนชั่วโมงหลังจากรับประทานยาครั้งสุดทายจนถึงเจาะเลือด ผูปวยในกลุมที่ใช
ปรับปรุงแบบจําลองประชากรมีทั้งผูปวยนอกและผูปวยในทําใหระยะเวลาเฉลี่ยของจํานวนชั่วโมง
หลังจากรับประทานยาครั้งสุดทายสูงกวากลุมที่ใชทดสอบแบบจําลองประชากรซึ่งมีเฉพาะผูปวย
ใน คือ 14.65 ± 2.48 ชม. และ 13 ชม. ตามลําดับ (p < 0.001)
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ตาราง 7

ขอมูลอื่นๆ ของผูปวย

การวินิจฉัยโรค
1. Depression
2. Schizoaffective
3. Bipolar
4. Mania
5. Schizophrenia
ประเภทผูปวย
OPD
IPD
การใชรวมกับ Tricyclic Antidepressant
ใช
ไมใช

รอยละกลุมปรับแบบจําลอง

รอยละกลุมทดสอบ

148 (59.67%)
4 (1.6 %)
46 (18.55 %)
34 (13.71 %)
16 (6.45 %)

17 (56.67%)
0
10 (33.33 %)
3 (10 %)
0

153 (61.69 %)
95 (38.31 %)

0
30 (100 %)

3 (1.21 %)
245(98.79 %)

0
30 (100 %)

จากขอมูลอื่นๆ ของผูปวยพบวา ทั้งกลุมที่ใชปรับแบบจําลองประชากรและกลุมที่ใช
ทดสอบแบบจําลองประชากรใชยาลิเธียมเพื่อรักษาโรค Depression Bipolar และ Mania ตามลําดับ
และกลุมที่ใชปรับปรุงแบบจําลองผูปวยในรอยละ 38.9 ในขณะที่กลุมที่ใชทดสอบแบบจําลอง
ประชากรเปนผูปวยในรอยละ 100 เพราะตองการตัดปจจัยรบกวน เรื่อง การไมรับประทานยาตาม
สั่งและพบวาผูปวยสวนใหญ จะไมใชยาลิเธียมรวมกับ Tricyclic Antidepressant
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ขอมูลการปรับแบบจําลองประชากรแตละวิธีเพื่อใหไดแบบจําลองสําหรับผูปวย
จิตเวชไทย
ตาราง 8
เปรียบเทียบคาอคติ (Bias) และคาความแมนยํา (Precision) ของแตละวิธี
วิธี
สูตรที่ใชปรับ
คาอคติ
คาความแมนยํา
ยูกาวา
0.07
0.25
(0.035,0.095)
(0.222,0.269)
ผูปวยอายุ < 50 ป CL (L/day) = 31.6 + (0.225
0.08
0.24
x TBW (kg) – 7.79) /Scr
(0.048,0.111)
(0.227,0.273)
(mg/dL)
-0.06
0.23
ผูปวยอายุ ≥ 50 ป CL (L/day) = 31.6 + (0.225
(-0.152,0.026)
(0.128,0.291)
x TBW (kg) – 7.79) /Scr
(mg/dL) - 0.634 x (age (ป)
– 50)
ยูกาวา ปรับแลว
-0.0004
0.24
(-0.030,0.029)
(0.209,0.261)
ผูปวยอายุ < 50 ป CL (L/day) = 36.5 + (0.242
0.002
0.24
x TBW (kg) – 7.79)/Scr
(-0.029,0.035)
(0.210,0.265)
(mg/dL)
-0.03
0.21
ผูปวยอายุ ≥ 50 ป CL (L/day) = 28.9 + (0.220
(-0.116,0.060)
(0.132,0.273)
x TBW (kg) – 6.71)/Scr
(mg/dL) - 0.634 x (age (ป)
– 50)
เปปน
เปปน ปรับแลว

CL(ml/min) = CLcr (ml/min)
x 0.235
CL(ml/min) = CLcr (ml/min)
x 0.814

0.80
(0.690,0.909)
- 0.12
(-0.157,-0.077)

1.18
(1.037,1.306)
0.34
(0.298,0.373)
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วิธี
เซติน

เซติน ปรับแลว

โลเบค

โลเบค ปรับแลว

เจอรเมียน
เจอรเมียนปรับแลว

วนิดา
วนิดา ปรับแลว

สูตรที่ใชปรับ
Dose(predicted) = 486.8 + 746.83 x
Css(mEq/L) – 10.08 x age (yr)
+ 5.95 x TBW (kg) + 92.01 x
status + 147.80 x Sex – 74.73 x
TCA
Dose(predicted) = 306.6 + 914.61 x
Css(mEq/L) – 10.08 x age (yr)
+ 5.30 x TBW (kg) + 92.01 x
status + 129.15 x Sex – 74.73 x
TCA

คาอคติ
-0.24
(-0.286,-0.202)

คาความแมนยํา
0.41
(0.376,0.445)

-0.04
(-0.077,-0.003)

0.30
(0.267,0.327)

Dose (mg/day) = 1233.63 −
10.08 x Age (yr) + 5.92 x
TBW (kg) + 92.01 x Status +
147.80 x Sex − 74.73 x TCA
Dose (mg/day) = 196.85 −
9.25 x Age (yr) + 4.82 x TBW
(kg) + 364.82 x Status + 28.20
x Sex − 74.73 x TCA

1.36
(1.249,1.469)

1.64
(1.463,1.783)

- 0.09
(-0.134,-0.041)

0.39
(0.338,0.434)

CL (L/h) = (0.0093 x LBW
(kg)) + (0.0885 x CLcr (L/h))
CL (L/h) = (0.0314 x LBW
(kg)) + (0.0933 x CLcr (L/h))

0.67
(0.636,0.707)
0.01
(0.025,0.034)

0.73
(0.689,0.763)
0.24
(0.207,0.263)

Dose = (177.71 x level) +
(4.63 x Wt) + 402.06
Dose = (725.47 x level) +
(0.54 x Wt) + 398.32

- 0.01
(-0.147,0.134)
- 0.02
(-0.055,0.018)

1.12
(1.014,1.218)
0.30
(0.265,0.317)
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จากตาราง 8 เปนการหาคาอคติ และคาความแมนยํา ของแตละแบบจําลองโดยคาอคติ ได
จากการหาคา mean prediction error (me) และคาความแมนยํา ไดจากการหาคา root mean square
error (rmse) จากสูตรตอไปนี้
คาอคติ (me)

=

1 N
∑ Pe i
N 1=1

mse

=

me2 +

1 N
∑ ( (Pe i − me )) 2
N 1 =1

คาความแมนยํา (rmse)
=
SQRT(mse)
N
=
จํานวนครั้งของการวัด
คาที่ไดจากการคํานวณ – คาที่ไดจากการวัด
Pei =
แบบจําลอง ยูกาวา
อายุนอยกวา 50 ป หา CL โดยใชสูตร
CL (L/day) = 31.6 + (0.225 x TBW (kg) – 7.79)/Scr (mg/dL)
ผูปวยอายุ ≥ 50 ป ใชสูตร
CL (L/day) = 31.6 + (0.225 x TBW (kg) – 7.79)/Scr (mg/dL) - 0.634 x (age (ป) – 50)
และเมื่อได CL นําไปคํานวณตอหา

c ssmin

(mEq/L) = Dose (mEq/day)/CL (L/ day)
จากการทดสอบแบบจําลองพบวา การประมาณระดับลิเธียมในซีรั่มของผูปวยอายุนอยกวา
50 ป มีคาอคติ 0.08 มีคาความแมนยํา 0.250 และผูปวยที่อายุตั้งแต 50 ปขึ้นไป มีคาอคติ– 0.25 มีคา
ความแมนยํา 0.23 นําแบบจําลองของยูกาวามาปรับคาตัวเลขในการหาคา CL โดยปรับดังนี้
แบบจําลอง ยูกาวาที่ปรับแลว
ผูปวยอายุ < 50 ป
CL (L/day) = 36.5 + (0.242 x TBW (kg) – 7.79)/Scr (mg/dL)
ผูปวยอายุ ≥ 50 ป
CL (L/day) = 28.9 + (0.220 x TBW (kg) – 6.71)/Scr (mg/dL) - 0.634 x (age (ป) – 50)
พบวาแบบจําลองของ ยูกาวา ที่ปรับแลวของผูปวยอายุนอยกวา 50 ป มีคาอคติ - 0.002
คาความแมนยํา 0.24 และผูปวยที่มีอายุตั้งแต 50 ปขึ้นไป มีคาอคติ - 0.03 และ คาความแมนยํา 0.21
แบบจําลองของ เปปน
ประมาณคา CL ของลิเธียมจากสูตร
CL(ml/min) = CLcr (ml/min) x 0.235
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t1/2 (hr) = 22 / [1- 0.95 (1-CLcr (ml/min)/100)]
ke (h-1) = 0.693/ t1/2
Vd = CL (l/h)/ke (h-1)

c ssmin

(mEq/L) = Dose (mEq) x e- KT/ Vd / (1 - e- KT )
จากการทดสอบแบบจําลองของ เปปน พบวาการประมาณคาระดับยาลิเธียมในซีรั่มมีคา
อคติ 0.80 และคาความแมนยํา 1.18 นําแบบจําลองของ เปปน มาปรับคาตัวเลขในการหาคา CL
ดังนี้
แบบจําลองของ เปปนที่ปรับแลว
CL(ml/min) = CLcr (ml/min) x 0.814
พบวาแบบจําลองประชากรของ เปปน ที่ปรับคา CL แลวมีคาอคติ -0.12 และคาความ
แมนยํา 0.34
แบบจําลองของ โลเบค
จะคํานวณคาขนาดยาที่จะทําใหระดับยาในซีรั่มเปน 1 mEq/L และนําไปคํานวณคา

c ssmin

ตอดังนี้
Dose (mg/day) = 1233.63 − 10.08 x Age (yr) + 5.92 x TBW (kg) + 92.01 x Status
+ 147.80 x Sex − 74.73 x TCA

c ssmin

(mEq/L) = Doseactual (mEq/day) / Dose (mg / day)
จากการทดสอบแบบจําลองของ โลเบค มีคาอคติ 1.36 คาความแมนยํา 1.64 นําแบบจําลอง
ของ โลเบค มาปรับคาตัวเลขในสมการที่ใชหาคาขนาดยาที่ทําใหระดับยาในซีรั่มเปน 1 mEq/L
ดังนี้
แบบจําลองของ โลเบคที่ปรับแลว
Dose ปรับแลว (mg/day) = 196.85 − 9.25 x Age (yr) + 4.82 x TBW (kg) + 364.82 x Status +
28.20 x Sex − 74.73 x TCA
พบวาแบบจําลองที่ปรับแลวของ โลเบค มีคาอคติ -0.09 และคาความแมนยํา 0.39
แบบจําลองของ เจอรเมียน
คํานวณคา CL (L/h) ของ ลิเธียม และนําไปคํานวณตอเพื่อหาคาระดับยาในซีรั่มดังนี้
CL (L/h)
= (0.0093 x LBW (kg)) + (0.0885 x CLcr (L/h))

c ssmin

(mEq/L) = Dose (mEq/day)/CL (L/ day)
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จากการทดสอบแบบจําลองของ เจอรเมียน พบวาคาอคติ 0.67 และคาความแมนยํา 0.73 นํา
แบบจําลองของ เจอรเมียน มาปรับคา CL ดังนี้
แบบจําลองของ เจอรเมียนที่ปรับแลว
CLปรับแลว (L/h) = (0.0314 x LBW (kg)) + (0.0933 x CLcr (L/h))
พบวาแบบจําลองที่ปรับแลวของ เจอรเมียน มีคาอคติ 0.01 และคาความแมนยํา 0.24
แบบจําลองของ วนิดา
คํานวณคาระดับยาในซีรั่มไดจากสมการตอไปนี้
Level (mEq/L) =

Dose (mg/day) – 402.06 - (4.63 x Wt(kg))
177.71

จากการทดสอบแบบจําลองของ วนิดา พบวามีคาอคติ -0.01 และมีคาความแมนยํา 1.12
แบบจําลองของ วนิดา มาปรับดังนี้
แบบจําลองของ วนิดาที่ปรับแลว
Level (mEq/L) =

Dose (mg/day) – 398.32 - (0.54 x Wt(kg))
725.47

พบวาแบบจําลองที่ปรับแลวของ วนิดา มีคาอคติ - 0.02 และมีคาความแมนยํา 0.29
แบบจําลองของ เซติน
คํานวณระดับยาในซีรั่มจากสมการตอไปนี้
Css(mEq/L) = [Dose (mg/day) + (746.83 x TCA) – (147.80 x Sex) – (92.01 x Status)
- (5.95 x TBW (kg)) + (10.08 x age (yr)) – 486.8] / 74.73
จากการทดสอบแบบจําลองของ เซติน พบวามีคาอคติ –0.24 และคาความแมนยํา 0.41 นํา
แบบจําลองของ เซติน มาปรับดังนี้
แบบจําลองของ เซตินที่ปรับแลว
Css ปรับแลว (mEq/L) = [Dose (mg/day) + (914.61 x TCA) – (129.15 x Sex) – (92.01
x Status) - (5.30 x TBW (kg)) + (10.08 x age (yr)) – 306.6] /
74.73
พบวาแบบจําลองที่ปรับแลวของ เซติน มีคาอคติ –0.04 และ คาความแมนยํา 0.30
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ขอมูลการหาคาความคลาดเคลื่อนของแบบจําลองที่ปรับและเลือกแลวสําหรัผูปวย
จิตเวชไทยเปรียบเทียบกับแบบจําลองเดิมของ ยูกาวา โลเบค เปปน เซติน
เจอรเมียน วนิดา
จากการปรับแบบจําลองทั้งหมดพบวาวิธีการของ ยูกาวา เมื่อนํามาปรับแลวมีคาอคติ และ
คาความแมนยําต่ําที่สุด ผูวิจัยจึงเลือกแบบจําลองประชากรของ ยูกาวา ที่ปรับแลวเปนตัวแทนใน
การประมาณระดับยาลิเธียมในซีรั่มสําหรับผูปวยจิตเวชไทยและไดนํามาทดสอบคาอคติและคา
ความแมนยําอีกครั้งโดยใชขอมูลผูปวยทดสอบ 30 ราย เปรียบเทียบกับวิธีการเดิมของยูกาวา โลเบค
เปปน เซติน เจอรเมียน วนิดา ไดคาอคติและคาความแมนยําดังตาราง 9
ตาราง 9
แสดงคาอคติ (Bias) และคาความแมนยํา (Pricision) ของแตละแบบจําลอง
การทํานายระดับยาในซีรั่ม
แบบจําลอง
จํานวนทดสอบ
ค า ค ว า ม แ ม น ยํ า
คาอคติ (me ,mEq/L)
(rmse ,mEq/L)
Modified Yukawa a 30
0.03 (-0.013, 0.075)
0.12 (0.095, 0.140)
ยูกาวาa
30
0.11 (-0.064, 0.156)
0.16 (0.131, 0.189)
โลเบค
30
0.09 (0.039, 0.132)
0.15 (0.115, 0.177)
เปปน
30
1.80 (1.555, 2.042)
1.91 (1.674, 2.118)
เซติน
30
-0.24 (-0.304, -0.178)
0.29 (0.231, 0.344)
เจอรเมียน
30
0.86 (0.781, 0.929)
0.88 (0.799, 0.948)
วนิดา
30
0.69 (0.435, 0.941)
0.96 (0.717, 1.148)
a เปนคา เฉลี่ยที่ไดจากแบบจําลองที่ใชกับผูปวยอายุนอยกวา 50 ป และ ที่อายุตั้งแต 50 ป
me = mean prediction error (คาอคติ)
rmse = Root mean square error (คาความแมนยํา)
คาในวงเล็บคือ 95% Confidence Interval ของคาเฉลี่ย
ใชสถิติ one sample t-test, test value = 0
จากตาราง 9 พบวา Modified Yukawa model ซึ่งเปนแบบจําลอง ที่เลือกมาเปนตัวแทนของ
แบบจําลองที่จะใชกับผูปวยจิตเวชไทย มีความแมนยําและเที่ยงตรงมากที่สุด โดยมีคาความอคติ
0.03 และคาความแมนยํา 0.12 รองลงมาคือ โลเบค และ ยูกาวา ตามลําดับ สวนแบบจําลอง ที่มี
ความแมนยําเที่ยงตรงนอยที่สุดสําหรับผูปวยจิตเวชไทย คือ แบบจําลองของ เปปน ซึ่งมีคาอคติ
1.80 และ คาความแมนยํา 1.91 แตอยางไรก็ดี แมจะพบวาแตละแบบจําลองใหผลในการทํานาย
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ความแมนยําและความแมนยําตางกันดังแสดงในตาราง 4 แตยังเปนคาการประมาณเพียงจุดเดียว
ผู วิจัยจึงไดทดสอบความแตกตางตอโดยเปรียบเทียบ ความคลาดเคลื่อนของกาทํานาย ของแตละ
แบบจําลองกับ ของแบบจําลองที่ปรับใหมและเลือก (Modified Yukawa model) ทีละคูโดยใช
Paired t-test ไดผล ดังตาราง 10
ตาราง 10
เปรียบเทียบความแตกตางของคาอคติของแบบจําลองที่ปรับใหมและเลือกแลว
กับแบบจําลองอื่น (n=30)
คูของการทดสอบ
Mean of paired difference (95% CI) p – value *
Modified Yukawa - ยูกาวา
-0.08 (-0.094, -0.064)
< 0.001
Modified Yukawa - โลเบค
-0.06 (-0.080, -0.030)
< 0.001
Modified Yukawa - เปปน
-1.77 (-2.015, -1.521)
< 0.001
Modified Yukawa -เซติน
0.27 (0.209, 0.334)
< 0.001
Modified Yukawa - เจอรเมียน -0.82 (-0.896, -0.752)
< 0.001
Modified Yukawa - วนิดา
-0.66 (-0.914, -0.400)
< 0.001
* ทดสอบโดยใชสถิติ paired t-test
จากตาราง 10 แสดงวาแบบจําลอง Modified Yukawa ซึ่งเปนแบบจําลองที่เลือกแลว
สําหรับผูปวยจิตเวชไทย สามารถทํานายระดับยาลิเธียมในซีรั่มไดแมนยํากวาแบบจําลองอื่นๆ อยาง
มีนัยสําคัญ (P < 0.001)
ผูวิจัยไดเปรียบเทียบความแตกตางของคาความแมนยําของแบบจําลองแตละแบบจําลองกับ
แบบจําลองของ Modified Yukawa โดยใช paired t-test ไดผลดังแสดงในตาราง 10
ตาราง 11
เปรียบเทียบความแตกตางของคาความแมนยําของแบบจําลองที่ปรับใหมและเลือก
แลวกับแบบจําลองอื่น(n=30)
คูการทดสอบ
Mean of paired difference (95% CI) p – value *
Modified Yukawa - ยูกาวา
-0.01 (-0.019, -0.005)
0.002
Modified Yukawa - โลเบค
-0.01 (-0.016, 0.004)
0.063
Modified Yukawa - เปปน
-3.63 (-4.474, -2.788)
< 0.001
Modified Yukawa -เซติน
- 0.07 (-0.104, -0.039)
< 0.001
Modified Yukawa - เจอรเมียน -0.75 (-0.885, -0.624)
< 0.001
Modified Yukawa - วนิดา
-0.90 (-1.305, -0.499)
< 0.001
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* ทดสอบโดยใชสถิติ paired t-test
จากตาราง 11 พบว า เกือบทุกคู แตกตางกันอยางมีนัย สําคัญ ยกเวนเมื่อเปรียบเทียบ
Modified Yukawa กับ แบบจําลอง ของ โลเบค แสดงวาคาความแมนยําของ Modified Yukawa
ซี่งมีคา 0.12 แมวาจะดูนอยกวาคาความแมนยําของ โลเบค ซึ่งมีคา 0.15 แต แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญ (P = 0.063)
สวนที่ 4
แสดงการ Plot ระหวางคาที่วัดไดจริง และ คาจากการทํานายโดยแบบจําลอง
จากขอมูลคาการทํานายระดับยาในซีรั่มโดยใชแตละแบบจําลอง ซึ่งเปนแบบจําลองตน
แบบ เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับคาระดับยาในซีรั่มที่ไดจากการวัดโดย เสนสมมุติคือเสนที่คาที่วัดได
จริงเทากับคาที่ไดจากการทํานาย แสดงไดดังกราฟ 1-6
กราฟ plot ระหว า งค า จากการวั ด และค า จากการทํ า นายโด ยแบ บ จํ า ลองยู ก าว า
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กราฟที่ 1
กราฟ plot ระหว า งค า จากการวั ด และค า จากการทํ า นาย โดยแบบจํ า ลองเปป น
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กราฟ plot ระหวางคาจากการวัดและคาจากการทํานายโดยแบบจําลองเซติน
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กราฟที่ 3

กราฟ plot ระหวางคาจากการวัดและคาจากการทํานายโดยแบบจําลองเจอรเมียน
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กราฟ plot ระหวางคาจากการวัด และคาจากการทํานายโดยแบบจําลองโลเบค
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กราฟที่ 5

กราฟ plot ระหวางคาจากการวัด และคาจากการทํานายโดยแบบจําลองวนิดา
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กราฟที่ 6
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จากกราฟ 1 – 6 พบวาเมื่อดูแนวโนมของคาการทํานายพบวาแบบจําลองของ ยูกาวา มีแนว
โนมไปในทิศทางใกลเคียงกับเสนสมมุติมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับแบบจําลองอื่นๆ
เมื่อมีการปรับแบบจําลองและนํามา plot ระหวางคาที่วัดไดจริงกับคาที่ไดจากการทํานาย
หลังปรับแบบจําลองพบวาแสดงไดดังกราฟ 7-12
กราฟ plot ระหวางคาจากการวัดและคาจากการทํานายโดยแบบจําลองยูกาวาที่ปรับแลว
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กราฟที่ 7
กราฟ plot ระหวางคาจากการวัดและคาจากการทํานายโดยแบบจําลองเปปนทีป่ รับแลว
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กราฟที่ 8
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กราฟ plot ระหวางคาจากการวัดและคาจากการทํานายโดยแบบจําลองเซตินทีป่ รับแลว
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กราฟที่ 9

กราฟ plot ระหวางคาจากการวัดและคาจากการทํานายโดยแบบจําลองเจอรเมียนทีป่ รับแลว
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กราฟที่ 10
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กราฟ plot ระหวางคาจากการวัดและคาจากการทํานายโดยแบบจําลองโลเบคที่ปรับแลว
1.6
1.4
1.2

คาจากการวัด

1

เสนสมมุติ

0.8

mod.lob
เชิงเสน (เสนสมมุติ)

0.6
0.4
0.2
0
-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

คาจากการทํานาย

กราฟที่ 11
กราฟ plot ระหวางคาจากการวัดและคาจากการทํานายโดยแบบจําลองวนิดาทีป่ รับแลว
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กราฟที่ 12
จากกราฟ 7- 12 พบวากราฟของ Modified Yukawa และ ยูกาวา มีลักษณะแนวโนมใกล
เคียงกับเสนสมมุติมากที่สุด และกราฟอื่นๆแนวโนมในการทํานายดีขึ้น เมื่อเทียบกับแบบจําลอง
ตนแบบ แสดงถึงความสามารถในการทํานายไดใกลเคียงกับคาที่วัดไดจริง ซึ่งสอดคลองกับการ
ทํานายโดยใช คาอคติและคาความแมนยํา
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เมื่อนําคาที่ไดจากการวัดและคาที่ไดจากการทํานาย โดยใชแบบจําลองของยูกาวาที่ปรับ
แลวและแบบจําลองของยูกาวา เปปน เซติน เจอรเมียน โลเบค วนิดา มา Plot กราฟ แสดงได
ดังกราฟที่ 13- 19
plot คาจากการวัดและคาจากการทํานายโดยแบบจําลองยูกาวาที่ปรับแลวในการทดสอบแบบจําลอง
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กราฟที่ 13
plot คาจากการวัดและคาจากการทํานายโดยแบบจําลองเปปนในการทดสอบแบบจําลอง
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กราฟที่ 14
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plot คาจากการวัดและคาจากการทํานายโดยแบบจําลองยูกาวาในการทดสอบแบบจําลอง
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กราฟที่ 15

plot คาจากการวัดและคาจากการทํานายโดยแบบจําลองเซตินในการทดสอบแบบจําลอง
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กราฟที่ 16
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plot คาจากการวัดและคาจากการทํานายโดยแบบจําลองเจอรเมียนในการทดสอบแบบจําลอง
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กราฟที่ 17
plot คาจากการวัดและคาจากการทํานายโดยแบบจําลองโลเบคในการทดสอบแบบจําลอง
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กราฟที่ 18
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plot คาจากการวัดและคาจากการทํานายโดยแบบจําลองวนิดาในการทดสอบแบบจําลอง
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กราฟที่ 19
จากกราฟที่ 13 - 19 พบวาเมื่อดูแนวโนมเสนกราฟแบบจําลองที่สามารถทํานายได
ใกลเคียงกับคาที่วัดไดจริงที่สุด คือ แบบจําลอง Modified Yukawa ยูกาวา และ โลเบค

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย
การวิ จั ย นี้ เ ป น งานศึ ก ษาวิ จั ย ย อ นหลั ง จากข อ มู ล ในแฟ ม ประวั ติ ข องผู ป ว ยจิ ต เวช
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร ที่ไดรับการรักษาดวยลิเธียมแบบผูปวยใน ในชวง
ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2547 ถึง 31 ธันวาคม 2545 จํานวน 95 คน และเปนผูปวยจิตเวชที่ไดรับ
การรักษาแบบผูปวยนอกในระหวางวันที่ 18 พฤศจิกายน 2545 – 31 ธันวาคม 2545 จํานวน 153 คน
ในชวงแรก และขอมูลนี้จะถูกนํามาใชปรับปรุงแบบจําลองเพื่อหาแบบจําลองที่เหมาะสมที่สุด
สําหรับผูปวยจิตเวชไทยเมื่อไดแบบจําลองที่ปรับและเลือกแลว ผูวิจัยจะเก็บขอมูลเพิ่มเติมแบบ ไป
ขางหนา อีก30 ราย เปนการเก็บขอมูลชวงที่ 2 ซึ่งขอมูลนี้ จะถูกนํามาใชทดสอบแบบจําลองที่ปรับ
และเลือกแลวมาทดสอบกับแบบจําลองตนแบบ แลวนําผลการทดสอบที่ไดมาเปรียบเทียบกันทีละคู
โดยขอมูลที่ไดจะนํามาจัดการและวิเคราะหโดยใช Excel version 2000 และ SPSS Version 10.0
โดยตั้งระดับความเชื่อมั่นของขอมูลที่รอยละ 95 สรุปไดดังตอไปนี้
1. ขอมูลทั่วไปของผูปวย
เมื่อเปรียบเทียบขอมูลของกลุมที่ใชปรับปรุงแบบจําลอง และกลุมที่ใชทดสอบแบบจําลอง
พบวาเพศ อายุ สวนสูง ระดับยา ระดับซีรั่มครีเอตินีน ไมตางกัน แตน้ําหนักเฉลี่ยของกลุมที่ใช
ปรับปรุงแบบจําลองจะมากกวากลุมทดสอบ 62.62 kg และ 55.50 kg ตามลําดับ (P < 0.001) จํานวน
ชั่วโมงหลังจากรับประทานยาครั้งสุดทายในกลุมที่ใชปรับปรุงแบบจําลองเทากับ 14.65 ชั่วโมง
มากกวากลุมที่ใชทดสอบแบบจําลองซึ่งเทากับ 13 ชั่วโมง (P < 0.001) ทั้งนี้เพราะกลุมทดสอบแบบ
จําลองเปนผูปวยในทั้งหมดสามารถกําหนดเวลาที่แนนอนในการเจาะเลือดไดในขณะที่กลุมปรับ
แบบจําลองจะมีทั้งผูปวยนอกและผูปวยใน และพบวาทั้งกลุมปรับแบบจําลองและกลุมทดสอบ
สวนมากจะไดรับการวินิจฉัยวาเปน Depression Bipolar และ Mania ตามลําดับและสวนใหญแพทย
จะไมใช Tricyclic Antidepressant ในผูปวยกลุมนี้ มีการใช Tricyclic Antidepressant รวมเพียง
รอยละ 1.21 ในกลุมปรับแบบจําลอง
2. ขอมูลการปรับแบบจําลองประชากรเพื่อใหไดแบบจําลองประชากรสําหรับผูปวยจิตเวชไทย
จากการทดลองปรับแบบจําลองโดยใชการเปรียบเทียบคาอคติ และคาความแมนยํา พบวา
แบบจําลองของ ยูกาวา ใหคาอคติและคาความแมนยําต่ํากวาแบบจําลองอื่นซึ่งเมื่อปรับแบบจําลอง
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แลวก็ยังใหคาอคติ และคาความแมนยําต่ํากวาแบบจําลองที่ปรับแลวและแบบจําลองตนแบบอื่น ๆ
ผูวิจัยจึงเลือกแบบจําลองที่ปรับแลวของยูกาวา (Modified Yukawa) มาเปนตนแบบของแบบจําลอง
สําหรับผูปวยจิตเวชไทย ดังนี้
Modified Yukawa model
ผูปวยอายุ < 50 ป
CL (L/day)
=
36.5 + (0.242 x TBW (kg) – 7.79)/Scr (mg/dL)
ผูปวยอายุ ≥ 50 ป
CL (L/day)
=
28.9 + (0.220 x TBW (kg) – 6.71)/Scr (mg/dL)
- 0.634 x [age (ป) – 50]

c ssmin

(mEq/L) = Dose (mEq/day)/CL (L/ day)
จากแบบจําลองที่ปรับและเลือกแลว (Modified Yukawa) ดานบนผูวิจัยไดนําแบบจําลองนี้
ไปทดสอบเพิ่มเติมกับผูปวยอีก 30 ราย เปรียบเทียบกับวิธีการเดิมของ ยูกาวา เปปน เซติน โลเบค
เจอรเมียน และ วนิดา พบวา Modified Yukawa มีคาอคติต่ําที่สุดรองลงมาคือ โลเบค และ ยูกาวา
ซึ่งมีคา 0.03, 0.09, 0.11 ตามลําดับสวนคาความแมนยําก็เชนเดียวกัน Modified Yukawa โลเบค
และ ยูกาวา ใหคาต่ําสุดตามลําดับดังนี้ 0.12, 0.15, 0.16 ซึ่งจากคาที่ไดแสดงวาแบบจําลองที่เลือก
แลวมีความแมนยําและเที่ยงตรงมากกวาแบบจําลองอื่น และจากการประเมินพบวาแบบจําลอง
เปปน เจอรเนียน วนิดา และเซติน ไมเหมาะที่จะใชประมาณระดับยาลิเธียมในซีรั่ม สําหรับผูปวย
จิตเวชไทยเนื่องจากคาอคติและคาความแมนยําที่ไดคอนขางสูงโดยเฉพาะแบบจําลองของ เปปน ซึ่ง
มีคาอคติและคาความแมนยําสูงที่สุดคือ 1.80 และ 1.91 และ เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางทีละคู
ระหวาง Modified Yukawa กับแบบจําลองดั้งเดิมอื่น ๆ พบวาในแงของความแมนยํา Modified
Yukawa มีความแมนยําตางจากแบบจําลองอื่นอยางมีนัยสําคัญ (P< 0.001) ซึ่งเมื่อดูคาความแมนยํา
แลวพบวามีคานอยกวาคาที่ไดจากการใชแบบจําลองอื่น จึงสามารถสรุปไดวาแบบจําลองที่ปรับ
และเลือกแลวสามารถทํานายระดับยาลิเธียมในซีรั่มของผูปวยจิตเวชไทยไดแมนยํากวาแบบจําลอง
อื่นอยางมีนัยสําคัญ (P<0.001) แตเมื่อเปรียเทียบในดานความแมนยํา พบวาแมวาคาความแมนยํา
ของแบบจําลองที่ปรับและเลือกแลวของผูปวยจิตเวชไทยจะมีคาต่ําที่สุด คือ 0.12 เมื่อเปรียบเทียบ
กับ แบบจําลองของ โลเบค ซึ่งมีคา 0.15 พบวาตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ (P = 0.063) แตเมื่อเปรียบ
เทียบกับแบบจําลองตนแบบอื่นพบวาตางกันอยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ตามแมวาผลการเปรียบ
เทียบความแมนยําตรงของแบบจําลองที่ปรับใหมและเลือกแลวกับ โลเบค จะไมตางกันแต ในทาง
ปฏิบัติแบบจําลองที่มีคาความแมนยําต่ํากวาก็ยังเปนที่ยอมรับมากกวา จึงสามารถกลาวไดวาแบบ
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จําลองที่ปรับใหมและเลือกมานี้สามารถทํานายระดับยาลิเธียมในซีรั่มของผูปวยจิตเวชไทยได
แมนยําและเที่ยงตรงกวาแบบจําลองอื่นที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
วิจารณผลการวิจัย
จากตาราง 6 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางเมื่อเปรียบเทียบระหวางกลุมที่ใชปรับปรุงแบบ
จําลองและกลุมที่ใชทดสอบแบบจําลองพบวา แตกตางกัน 3 ประเด็น คือ
น้ําหนักเฉลี่ยของทั้ง 2 กลุมที่แตกตางกัน ซึ่งประเด็นนี้อาจสงผลกระทบตอแบบจําลองที่
ใชน้ําหนักจริงในการคํานวณเนื่องจากถาผูปวยอวนอาจมีผลตอพารามิเตอรทางเภสัชจลนพลศาสตร
ได เนื่องจากลิเธียมเปนยาที่กระจายตัวไดดีในสวนที่เปนน้ําของรางกายในผูปวยที่อวนคาการ
กระจายตัวของลิเธียมจึงอาจลดลงได 4,6 งานวิจัยนี้ในกลุมปรับแบบจําลองพบวามีผูปวยอวน 47 คน
จาก 248 คน คิดเปนรอยละ 18.95 และในกลุมทํานายแบบจําลองพบวามีผูปวยอวน 2 คน จาก 30
คน คิดเปนรอยละ 6.67 จัดวาเปนกลุมตัวอยางที่คอนขางนอย ซึ่งประเด็นนี้อาจทําใหการนําแบบ
จําลองนี้ไปใชในคนอวน ตองใชดวยความระมัดระวัง อาจตองทดลองใชทั้งน้ําหนักจริง และ ideal
body weight ในการคํานวนแลวเปรียบเทียบวาแตกตางกันหรือไมกรณีของผูปวยอวน แตอยางไรก็
ตามแบบจําลองของ ยูกาวา ซึ่งใชน้ําหนักจริงในการทํานายใหผลการทํานายในผูปวยจิตเวชไทย
ออกมาคอนขางดี ทั้งในกลุมปรับแบบจําลองและทดสอบแบบจําลอง จึงอาจเปนไดวาผูปวยจิตเวช
ไทยและผูปวยญี่ปุนมีลักษณะของน้ําหนักตัวใกลเคียงกันไมตางกันมาก
ขนาดยาลิเธียมที่ใชตอวัน ซึ่งแตกตางกันระหวางกลุมปรับแบบจําลองและกลุมทดสอบ
แบบจําลอง ไมนาจะมีผลกระทบตอการทํานายเพราะลักษณะทางเภสัชจลนพลศาสตรของลิเธียม
เปนแบบเสนตรง ไมวาขนาดการใหยาจะเปนเทาใด6,12
ระยะเวลาในการเจาะเลือดที่แตกตางกันระหวางกลุมปรับแบบจําลองและกลุมทดสอบ
แบบจําลองอาจมีผลบางแตไมนาจะมากนักถึงแมวาจะมีการใหยาทั้งแบบ bid หรือ tid เพราะ เปน
การเจาะที่ trough concentration ทุกครั้ง และเจาะเมื่อใหยาจนเขาสูสภาวะคงที่แลว ซึ่งเปนการเจาะ
ในชวงเวลา10 – 15 ชั่วโมง และ พนจาก distribution phase แลว4,6,40 และ โดยทั่วไปลิเธียมจะถูก
ดูดซึมอยางสมบูรณภายใน 6 – 8 ชั่วโมงุ และมีคาครึ่งชีวิตยาว 18 – 36 ชั่วโมง6,11 ดังนั้นชวงของ
การใหยาที่แตกตางและระยะเวลาในการเจาะเลือดที่แตกตางไปบางจึงไมนาจะมีผลตอระดับยาใน
ซีรั่มมากนักที่สภาวะคงที่ และพบวาแบบจําลองสามารถทํานายไดดีทั้งกลุมปรับแบบจําลองและ
กลุมทดสอบแบบจําลอง
อายุของกลุมทดสอบแบบจําลองและปรับแบบจําลองแมวาจะไมตางกันแตก็พบวาผูปวยที่
อายุเกิน 50 ป ในกลุมปรับแบบจําลองคิดเปนรอยละ 10.48 และในกลุมทดสอบแบบจําลองคิดเปน
รอยละ 3.33 ซึ่งการจะนําผลการวิจัยครั้งนี้ไปใชในผูที่อายุเกิน 50 ป ยังคงตองใชดวยความ
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ระมัดระวังเนื่องจากมีการศึกษาพบวาพารามิเตอรทางเภสัชจลนพลศาสตรในผูสูงอายุมีการเปลี่ยน
แปลงไป ทั้งในแงของการกระจายตัว การขจัดออก และคาครึ่งชีวิต4,7,8,11,16,49แตประเด็นเรื่องอายุ
นาจะเปนขอไดเปรียบของแบบจําลองของยูกาวาซึ่งมีแบบจําลองที่เฉพาะสําหรับผูสูงอายุ ที่แบบ
จําลองอื่นไมมี ทําใหผลการทํานายโดยรวมออกมาใกลเคียงกวาแบบจําลองอื่น
ในผูปวยที่ไตบกพรองที่มีคาซีรั่มครีเอตินีนเกิน 1.4 mg/dL การนําแบบจําลองในการ
ประมาณระดับยาลิเธียมในซีรั่มไปใชตองใชดวยความระมัดระวังเปนอยางยิ่ง เพราะการขจัดลิเธียม
เปนสัดสวนโดยตรงกับอัตราการกรองผานไต และมีการขจัดออกทางไตเปนหลักเมื่อมีการเปลี่ยน
แปลงหนาที่ของไตจะทําใหคาพารามิเตอรทางเภสัชจลนพลศาสตรของลิเธียมเปลี่ยนแปลงไปทําให
การประมาณคาโดยใชแบบจําลองอาจคลาดเคลื่อนได และ จากการศึกษาที่ผานมาขอมูลในผูปวย
ไตบกพรองมีจํากัด อาจเนื่องจากเหตุผลขางตนประกอบกับลิเธียมเองก็มีพิษตอไต และในผูปวยไต
บกพรองอาจสงผลใหเกิดอาการพิษที่รุนแรงตอผูปวยได4,7,8,46
ตาราง 12
แสดงคาการขจัดออกของลิเธียม
คาจากแบบจําลองตนแบบ คาจากแบบจําลองที่ปรับแลว
แบบจําลอง
CL (mL/min)
% CV
CL (mL/min)
% CV
ทบทวนวรรณกรรม
10-40
แบบจําลองยูกาวาในผูปวยอายุ
26.49
8.46
30.68
7.95
< 50 ป
แบบจําลองยูกาวาในผูปวยอายุ
23.91
14.29
22.56
15.09
≥ 50 ป
แบบจําลองเปปน
17.74
24.18
61.44
23.58
แบบจําลองเจอรเมียน
18.38
16.23
43.26
15.67

มีการศึกษาพบวาลิเธียมมีคาพารามิเตอรทางเภสัชจลนพลศาสตร แปรปรวนมากทั้งภายใน
บุคคล และ ระหวางบุคคล4 โดยปกติแลวลิเธียม มีคาการขจัดออก(CL) 10-40 mL/min9-11 จากขอมูล
ผุปวยในงานวิจัยนี้ สามารถหาคาเฉลี่ย คาการขจัดของลิเธียม (ตาราง 12)โดยใชแบบจําลองของ
ยูกาวา เปปน เจอรเมียน ได 26.49 mL/min(ใชแบบจําลองยูกาวา อายุนอยกวา50 ป) 23.91 mL/min
(ใชแบบจําลองยูกาวาอายุตั้งแต 50 ปขึ้นไป ) 17.74 mL/min และ 18.38 mL/min ตามลําดับ และ
ค า ความแปรปรวนระหว า งบุ ค คลประมาณได ค ร า วๆจากค า สั ม ประสิ ท ธ ค วามแปรปรวน
(% CV) ของแตละแบบจําลองได 8.46 % (ใชแบบจําลองยูกาวา อายุนอยกวา50 ป) 14.29%
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(ใชแบบจําลองยูกาวาอายุตั้งแต 50 ปขึ้นไป ) 24.18% และ 16.23% ตามลําดับ และเมื่อนําแบบ
จําลองมาปรับปรุงพบวาคาการขจัดออกของลิเธียม ของแบบจําลองที่ปรับแลวของ ยูกาวา เปปน
เจอรเมียน คือ 30.68 mL/min(ใชแบบจําลองยูกาวา อายุนอยกวา50 ป) 22.56 ml/min (ใชแบบ
จําลองยูกาวาอายุตั้งแต 50 ปขึ้นไป ) 61.44 mL/min และ 43.26 mL/min ตามลําดับ และมีคาความ
แปรปรวนระหวางบุคคล 7.95 % 15.09% 23.58% และ 15.67% ตามลําดับ
ผลการวิจัยครั้งนี้พบวาสอดคลองกับผลของ ยูกาวา และคณะ34 ซึ่งทําไวเมื่อป คศ. 1997
คือ แบบจําลองของ ยูกาวา และคณะในคาอคติและคาความแมนยําต่ําสุดซึ่งหมายถึงวาสามารถ
ทํานายไดดีที่สุดและเมื่อนําแบบจําลองมาปรับปรุงแลวก็พบวาสามารถใชไดดีที่สุดสําหรับผูปวย
จิตเวชไทย เมื่อเทียบกับแบบจําลองอื่น ๆ ซึ่งจุดนี้ทําใหประเด็นเรื่องเชื้อชาติยังนาสนใจ ถึงแมจะ
เคยมีการศึกษา เภสัชจลนพลศาสตรของลิเธียมในผูปวยจีนและไตหวันแลวพบวาไมตางจากผูปวย
คอเคเชียน47,48 แตการศึกษาในครั้งนั้นเปนการศึกษาแบบเภสัชจลนพลศาสตรดั้งเดิม( classical
pharmacokinetics) จึงนาจะมีการศึกษาเชิง เภสัชจลนพลศาสตรประชากร ของ ลิเธียม ตอซึ่งอาจทํา
ให ไ ด คําตอบว า เพราะเหตุ ใ ดแบบจําลองของชาวคอเคเชี ย นจึ ง อธิ บ ายค า พารามิ เ ตอร ท าง
เภสัชจลนพลศาสตรของลิเธียมไดไมดีเทาแบบจําลองของชาวเอเซีย
การที่แบบจําลองของ Modified Yukawa สามารถใชทํานายไดดีในผูปวยจิตเวชไทยอาจ
เปนเพราะ แบบจําลองตนแบบ ของ ยูกาวาไดพารามิเตอรทางเภสัชจลนพลศาสตรโดยใชโปรแกรม
NONMEM ซึ่งเปนการหาพารามิเตอรทางเภสัชจลนพลศาสตรโดยใชหลักของเภสัชจลนพลศาสตร
เชิงประชากรมาใชในการสรางแบบจําลอง และยูกาวามีประชากรที่นํามาศึกษาถึง 90 ราย มีจํานวน
ครั้งของระดับยาในซีรั่มถึง 303 ครั้ง เพื่อใชในโปรแกรม NONMEM ซึ่งนับวาเปนแบบจําลองที่มี
กลุมตัวอยางคอนขางมาก34 โดยมีการแบงแบบจําลองออกเปน 2 กลุม ทําใหมีแบบจําลองเฉพาะ
สําหรับผูปวยสูงอายุซึ่งมีคาพารามิเตอรทางเภสัชจลนพลศาสตรแตกตางจากคนหนุมสาว มีการนํา
ปจจัยที่พบวามีผลตอเภสัชจลนพลศาสตร ของยามามีสวนรวมในแบบจําลอง คือ เรื่องของน้ําหนัก
ตัว อายุ และ ซีรั่มครีเอตินีน คาการขจัดออกของ ลิเธียม6,11,12,46,51 นอกจากนี้ผูปวยจิตเวชไทยอาจมี
ลักษณะของปจจัยขางตนคลายคลึงกับผูปวยจิตเวชญี่ปุน สวนแบบจําลองของ โลเบค และ วนิดา จะ
ใชหลักการของ regression ซึ่งมีการนําปจจัยหลายปจจัยมาเกี่ยวของ และบางปจจัย เมื่อทบทวน
เอกสารที่เกี่ยวของพบวามีผลตอระดับยาในซีรั่มของลิเธียมอยางไมมีนัยสําคัญ เชน เรื่องของเพศ
หรือการใช Tricyclic Antidepressant3,11,50,51 เปนตน
แมวาแบบจําลองตนแบบของ โลเบค จะใหผลการทํานายไมตางจากแบบจําลองของ
Modified Yukawa ในผูปวยใน แตเมื่อเทียบคาอคติและคาความเที่ยงแลวพบวา Modified Yukawa
ใหคาต่ําสุดในทางปฏิบัติแลว จึงควรแนะนําใหใชมากที่สุด นอกจากนี้เมื่อดูแบบจําลองของ โลเบค
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พบวาใชหลักการของ regression และบางปจจัยที่นํามาคิดในแบบจําลอง พบวามีผลตอระดับยาใน
ซีรั่มอยางไมมีนัยสําคัญ เชน TCA51 ซึ่งกลุมที่ใชทดสอบแบบจําลองเปนผูปวยในทั้งหมด ถาจะมี
การนําแบบจําลองของโลเบคไปใชกับผูปวยนอกตองใชดวยความระมัดระวัง ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อใช
ทดสอบกับผูปวยทั้งผูปวยนอกและผูปวยในในขั้นตอนการปรัปรุงแบบจําลองพบวาคาอคติ 1.361
คาความแมนยํา 1.635 แตเมื่อนํามาทดสอบกับ 30 ราย ที่เปนผูปวยในพบวาคาอคติเปน 0.09 และคา
ความแมนยําเปน 0.5 ซึ่งขัดแยงกัน ทําใหเปนอีกเหตุผลที่สนับสนุนวาแบบจําลองแบบ Modified
Yukawa นาจะเหมาะสมในการใชกับผูปวยจิตเวชไทยมากกวาแบบจําลองอื่นๆ อีกประเด็นหนึ่ง
ขอเสนอแนะของการวิจัยนี้
1. ถาสามารถทําการศึกษาแบบ Prospective ไดทั้งหมดจะทําใหขอมูลหนักแนนและนา
เชื่อถือมากขึ้น
2. กลุมตัวอยางที่ศึกษาควรครอบคลุมผูที่อายุเกิน 50 ปมากกวานี้
3. ควรมีการนํา Program computer NONMEN หรือใชวิธีการของ Byesian model ใน
การสรางแบบจําลองประชากรของผูปวยจิตเวชไทย
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แบบสรุปรายชื่อผูปวยที่ใชลิเธียม
วันที่เจาะเลือด

ชื่อ - สกุล

HN

วันที่จําหนายจากโรง
พยาบาล
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แบบเก็บขอมูลที่ใชลิเธียม
HN ……………………..วันที่จําหนาย ………………. ผูปวยนอก
ผูปวยใน
เพศ
หญิง
ชาย
อายุ……ป
น้ําหนัก…..kg. สวนสูง……..cm.
การวินิจฉัยโรค
Bipolar
Depression
Schizophrenia
Schizo affective
อื่นๆ ………………………….

Lithium level ………………….Bun…………………..Cr……………………..
ขนาดยาวัดใช ……….……mg/day วิธีการใชยา ………………. ไดรับยาขนาดนี้มา ………วัน
วันที่เจาะเลือด……….……เวลา…….น. วันที่กินยาครั้งสุดทาย……………เวลา………น.
ยาอื่นที่ใชรวมดวย
Convertional Antipsychotic
CPZ
Hadol
perpher
Atypical Antipsychotic
Risperdal
Clozapine
Olanzapine
Cyclic Anidepressant
Amitrip
Nortrip
Imipramine
SSRI & อื่นๆ
Fluoxetine
Citalopram
Paroxetine
Benzodiazepine
Clonazepam
Diazepam
Lorazepam
Antiparkinson
Benzhexol
Benadry
Benztropine
Long acting Drug
Deca Hadol Fluanxol
Clopixol

Lithium level ………………….Bun…………………..Cr……………………..
ขนาดยาวัดใช ……….……mg/day วิธีการใชยา ………………. ไดรับยาขนาดนี้มา ………วัน
วันที่เจาะเลือด……….……เวลา…….น. วันที่กินยาครั้งสุดทาย……………เวลา………น.
ยาอื่นที่ใชรวมดวย
Convertional Antipsychotic
CPZ
Hadol
perpher
Atypical Antipsychotic
Risperdal
Clozapine
Olanzapine
Cyclic Anidepressant
Amitrip
Nortrip
Imipramine
SSRI & อื่นๆ
Fluoxetine
Citalopram
Paroxetine
Benzodiazepine
Clonazepam
Diazepam
Lorazepam
Antiparkinson
Benzhexol
Benadry
Benztropine
Long acting Drug
Deca Hadol Fluanxol
Clopixol

Melleril
…….
…….
……..
…….
……..

Melleril
…….
…….
……..
…….
……..
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ขั้นตอนการปรับปรุงแบบจําลองประชากร
1. ใสขอมูลอื่น ๆ และขอมูลระดับยาในเลือด ในตาราง Excel (ดังตัวอยาง Column A B)
2. ใสช่อื หัวขอของ Column ดังแสดงในภาพ
3. ระบุคา ตัวแปร เชน Alpha, MeanError, StDevError, RMSE ใน cell C1, D1, E1 และ E3:
E5 ดังแสดงในภาพ
4. กําหนดคา Alpha ใน cell F1 (เชน กําหนดเปน 0.8 ตามภาพ)
5. เลือก cell E1: F5 ไปที่เมนู Insert เลือก Name เลือก Create เลือก Left Column check box
และ click OK
6. เลือก Column Error (คอลัมน D ในภาพ) เลือก Name เลือก Create เลือก Name เลือก Top
Row check box และ click OK
7. เลือก Cell C 2 = ใสสูตรที่ตองการคํานวณเลือกแทนคาตัวเลขในสูตรดวยAlpha (ใน
คอลัมน F1) เมื่อ Enter จะไดคาการทํานายระดับลิเธียมในซีรั่ม
8. กอปปทุกคาจนครบขอมูล
9. เลือก Cell D2 ใสสูตร = B2 – C2 Enter คาจะปรากฏ
10. เลือก Cell D2 Copy ลงมาตามแนวคอลัมนจนครบขอมูล
11. เลือก Cell F2 ใสสูตร = Average (Error)
12. เลือก Cell F4 ใสสูตร = STDEV (Error)
13. เลือก Cell F5 ใสสูตร = SQRT (Mean Error^2 + StDeVError^2)
14. จาก Tool เลือก solver Click reset all button click OK
15. ใส F 5 ในชอง Target Cell เลือก Click Min botton และใส F1 สําหรับ Changing Cell แลว
Click solve
16. หลังจากนี้จะไดคา alpha ที่ใหคา RMSE ต่ําที่สุด
17. กรณี Model อื่น ๆ ก็ทําซ้ําจนครบทุก Model
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ภาพ Work sheet จาก Exel

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

A
ขอมูล

B
ระดับยา

C
ระดับยาจาก
การทํานาย

D
Eror

E
Alpha
MeanError,
StDevError
rmse

F
0.800
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บันทึกขอความ
สวนราชการ
กลุมงานเภสัชกรรม
ที่
ภก.
/2546
วันที่
เรื่อ ง ขออนุมัติเ ก็บ ขอ มูล งานวิจัย

ตุลาคม 2546

เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนคริน ทร
เนื่องดวยขาพเจา นางพรพิรักษ สุวรรณ เภสัชกร 7 กลุมงานเภสัชกรรม ซึ่งกําลัง
ศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก และทําวิทยานิพนธ เรื่องการประมาณระดับยาลิเธียม
ที่สภาวะคงที่โดยแบบจําลองประชากร จึงใครขออนุมัติเก็บขอมูลของผูปวยที่เขามารับการรักษา
ดวยยาลิเธียม ดังนี้
1. เก็บขอมูลยอนหลังของผูปวยดังนี้
1.1 ผูปวยในที่ใชลิเธียมที่มีขอมูลระดับยาในเลือดตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2545
– วันที่ 31 ธันวาคม 2547
1.2 ผูปวยนอกที่ใชลิเธียมที่มีขอมูลระดับยาในเลือดตั้งแตวันที่18 พฤศจิกายน
2545 – วันที่ 31 ธันวาคม 2547
2. เก็บขอมูลผูปวยแบบไปขางหนา (Prospective data) โดยเริ่มเก็บตั้งแตวันที่ 15
ตุลาคม 2546 จนกวาจะไดจํานวนผูปวยครบ 30 ราย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตอไปดวย จะเปนพระคุณยิ่ง

(นางพรพิรักษ สุวรรณ)
เภสัชกร 7
หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ – สกุล
ที่อยู
ที่ทํางาน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2543
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2533 – 2534
พ.ศ. 2534 – 2535
พ.ศ. 2536 – 2537
พ.ศ. 2537 – 2540
พ.ศ. 2541 – ปจจุบัน

นางพรพิรักษ สุวรรณ
839/3 ถ.เดชอุดม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร
ต. ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท 0-4434-2666
สําเร็จการศึกษาปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยขอนแกน
ศึกษาตอระดับปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาเภสัชกรรมคลินิก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
เภสัชกร 3 โรงพยาบาลกัณทรลักษ
เภสัชกร 4 โรงพยาบาลกัณทรลักษ
เภสัชกร 5 โรงพยาบาลภูเรือ
เภสัชกร 6 โรงพยาบาลภูเรือ
เภสัชกร 7 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา

