Phenytoin Sodium
ขอบงใช/ขนาดยาและวิธีใช
♦ ควบคุมการชักแบบเกร็ง – กระตุกทัง้ ตัว (Status epilepticus grand
mal)
♦ ชักแบบ Complex partial (psychomotor & temperal lobe
♦ ปองกันแสงและรักษาอาการชักที่เกิดขึน้ ระหวางหรือหลังการ
ผาตัดระบบประสาท
ขนาดยาในผูใหญ
♦ Seizure, ระหวางหรือภายหลังศัลกรรมระบบประสาท ; การรักษา
และการปองกัน
− Injectable solution: 100-200 mg IM every 4 hr during
surgery and continued during the postoperative period Extended-release phenytoin sodium capsules: 100 mg
ORALLY 3 times a day, usual maintenance dose คือ 100
mg ORALLY 3- 4 ครัง้ ตอวัน, doses up to 200 mg
ORALLY 3 ครั้งตอวันถาจําเปน; โดยในผูปวยที่ใชขนาด
100 mg 3 ครั้งตอวัน อาจรวมขนาดยา 300 mg extendedrelease capsule วันละครั้ง
♦ Seizure, Generalized Tonic-Clonic and Complex Partial
(psychomotor and temporal lobe) Seizures
− 100 mg ORALLY 3 ครั้งตอวัน, usual maintenance dose
คือ 100 mg ORALLY 3 - 4 ครัง้ ตอวัน, ขนาดยาสามารถ
เพิ่มไดเปน 200 mg ORALLY 3 ครั้งตอวัน ถาจําเปน;โดย
ในผูปวยที่ใชขนาด 100 mg 3 ครั้งตอวัน อาจรวมขนาดยา
300 mg extended-release capsule วันละครั้ง
♦ Status epilepticus
− 10-15 mg/kg IV loading dose (อัตราการหยดยาตองไมเกิน
50 mg/min), ตามดวย 100 mg ORALLY หรือ IV ทุก 6 -8
hr
ขนาดยาในเด็ก
♦ Seizure, ระหวางหรือภายหลังศัลยกรรมระบบประสาท; การ
รักษาหรือการปองกัน
♦ Extended-release phenytoin sodium capsules: 5 mg/kg/day
ORALLY โดยแบงอยางละเทาๆ กัน 2 หรือ 3 dose ตามดวย
ขนาดยาสูงสุด 300 mg/day; usual maintenance dose คือ4 to
8 mg/kg/day; เด็กอายุมากกวา 6 years อาจตองการเพียง
ขนาดต่ําสุดในผูใหญ คือ 300 mg/day
♦ Seizure, Generalized Tonic-Clonic and Complex Partial
(psychomotor and temporal lobe) Seizures 5 mg/kg/day
ORALLY โดยแบงให 2-3 ครั้ง ตามดวยขนาดยาสูงสุดไม
เกิน 300 mg/day; usual maintenance dose คือ 4 to 8
mg/kg/day; children over the age of 6 years may require
minimum adult dose (300 mg/day)
♦ Status epilepticus 15 to 20 mg/kg IV loading dose (อัตรา
การหยดยาไมเกิน 1-3 mg/kg/min)
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การผสมยาและความคงตัวของยา
NSS, Standard diluents หามผสมในสารละลายที่มี Dextrose โดย
เด็ดขาด
ยามีความคงตัวต่ํา เกิดการตกตะกอนกับสารน้ําเกือบทุกตัว ยกเวน
NSS
ยาที่ใชรวมได Sodium bicarbonate, Fluconazole
หามผสมรวมกับ 10% fat emulsion, TPN, adrenaline, Amikacin,
Aminophylline, Clindamycin, Ciprofloxacin (y-site), dobutamine,
potassium chloride (y-site), heparin (y-site), insulin, lidocaine,
theophyline (y-site), ondansetron (y-site), methadone, vitamin B
complex (y-site), morphine, pethidine, streptomycin, nitroglycerine,
pentobarbital และ ranitidine
สารละลายที่ผสมแลว หลังผสมเก็บได 4 ชม.
แนวทางการติดตามยา
Respiratory rate, BP, HR
Liver function test
CBC
Monitor dose related effect: nystagmus, blurred vision , ataxia,
slurred speech, confusion, hypotension
อาการไมพึงประสงค

Acute Toxicity Drug level
♦ > 20 mg/L: ตาดานขางกระตุก,
♦ > 30 mg/L: กลามเนื้อทํางานไมประสานกัน, เดินเซ
♦ > 40 mg/L: สับสน, พูดตะกุกตะกัก, coma
♦ > 100 mg/L: ถึงแกชีวิต
ปฏิกิริยาตอกันของยา
♦ Rifampicin, Folic acid, Theophylline รวมถึงการใหยาทาง NG
feeding อาจจะลดผลการรักษาของ Phenytoin
♦ Amiodarone, Chloramphenicol, Fluconazole, Isoniazid,
Metronidazole, Nifedipine, Norfloxacin, Omeprazole,
Phenobarbital, Warfarin ทําใหระดับยา Phenytoin ในเลือดเพิ่มขึ้น
และทําใหเกิดพิษได
ขอหามใช
♦ Heart block, Sinus bradycardia และผูป วยที่แพ phenytoin

รูปแบบยา
♦ Phenytoin Sodium

