
ชื�อยาทั�วไป Phenytoin 
ชื�อการคา้ / ผูผ้ลิต Dilantin 
รูปแบบ / ความแรง Capsule 100 mg / แอดแลนติก 
กลุ่มยา Anticonvulsant 
Pregnancy Category D 
ขอ้บ่งใชที้�ไดรั้บการรับรองจาก
สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

1. ควบคุม Tonic-clonic (grand mal) seizure และ partial seizure (focal) 
รวมทัGง emergency case ของ Status epilepticus  

2. ป้องกนัอาการชกัในระหวา่งการผา่ตดัทางระบบประสาทหรือการบาดเจบ็
ทางสมอง  

Anticonvulsant  
• รับประทานยาทางปาก  

ผูใ้หญ่  
-รับประทานยา ใหมี้ความเขม้ขน้ของยาในเลือด 10-20 mcg/ml  
-เริ�มตน้ให้รับประทานยาครัG งละ 100 mg วนัละ 3 ครัG ง และค่อย ๆ เพิ�มขนาดยาจน
ไดร้ะดบัถึง 600 mg/วนั โดยมีช่วงเวลาการเพิ�มได ้ตัGงแต่ 1 สัปดาห์ถึง 1 เดือน  
-การใหย้าในขนาดที�สูงๆตอ้งดูแลผูป่้วยเป็นพิเศษเพราะร่างกายจะไวต่อการเพิ�ม
ขนาดยามาก  
-ขนาดยาที�เป็น maintenance dose คือ วนัละ 300-400 mg  
เด็ก  
-เริ�มตน้ให้รับประทานยาวนัละ 5 mg/นํGาหนกัตวั 1 กก. โดยแบ่งใหว้นัละ 2-3 ครัG ง  
-ขนาดยาที�เป็น maintenance dose คือ วนัละ 4-8 mg/นํGาหนกัตวั 1 กก. การใหย้าใน
เด็ก ต่อนํGาหนกัตวั 1 กก. อาจมากกวา่ผูใ้หญ่ เพราะเด็กมีการเปลี�ยนแปลงยาเร็วกวา่
ผูใ้หญ่ 

เภสัชวทิยา • Phenytoin ออกฤทธิ] ที� motor cortex เพื�อยบัย ัGง Seizure activity โดยการ
เพิ�ม sodium efflux จาก neuron  

• เชื�อวา่มีฤทธิ] ในการคงระดบั Seizure threshold และจาํกดัการแพร่ขยาย
ของ Seizure activity  

เภสัชจลนศาสตร์ • Phenytoin ถูกดูดซึมอยา่งชา้ๆ แต่สมบูรณ์ในทางเดินอาหาร (ซึ� งมกัเป็น
ลาํไส้ส่วนตนั) อตัราการดูดซึมแตกต่างกนัแต่ละบุคคล มีรายงานวา่การ
ดูดซึมจะเพิ�มขึGนเมื�อรับประทานยาหลงัอาหารทนัที หรือขณะรับประทาน
อาหาร การฉีดยาเขา้กลา้มจะดูดซึมชา้กวา่การรับประทานยา  

• Phenytoin ถูกเปลี�ยนแปลงในตบัได ้primary metabolite ที� inactive ผา่นสู่ 
enter-ohepatic cycle และถูกขบัออกทางปัสสาวะในรูป free หรือ 
conjugated from  

• Phenytoin กระจายไดท้ั�วร่างกาย โดยจบักบั Plasma protein ถึง 90%  



• Half life มีความแตกต่างมากและขึGนกบั dose ของการรับประทานยา โดย
มีค่าเฉลี�ย half life ของระดบัยาที�คงที�ในเลือดใชเ้วลา 22 ชั�วโมง เนื�องจาก
ยา Phenytoin จะยบัย ัGงการเปลี�ยนแปลงตวัเอง ดงันัGนระดบัยาในเลือดคงที�
นานหลายอาทิตย ์ 

• ความเขม้ขน้ของระดบัยาในเลือด ที�มีผลต่อการรักษาคือ 10-20 mcg/ml 
(40-80 millimol/litre) ผูป่้วยบางรายอาจมีระดบัยาในการรักษาแตกต่าง
กนัเนื�องจาก ความแตกต่างกนัในการจบักบัโปรตีน และระดบัยาในรูป 
free form  

• Phenytoin สามารถผา่นรกและมีจาํนวนเล็กนอ้ยขบัออกทางนํGานม 
ขอ้ควรระวงั / ขอ้หา้มใช ้ • ยา phenytoin ฉีดทาง IV ควรใหอ้ยา่งชา้ ๆ และไม่ควรฉีดยาในผูป่้วยที�มี

อาการ Bradycardia, heart block, Stokes-Adams Syndrome และใหย้าดว้ย
ความระวงัในผูป่้วย ความดนัตํ�าและผูป่้วยมี severe myocardial 
insufficiency  

• Phenytoin ส่งผลใหค้วามเขม้ขน้ของ protein-bound iodine ลดลง จึง
รบกวนต่อผลการตรวจ thyroid function และทาํใหค้่าของ 
dexamethasone และ metyrapone test ตํ�ากวา่ปกติ  

• ไม่ควรขบัขี�ยานยนตห์รือทาํงานกบัเครื�องจกัรกลระหวา่งการใชย้า 
phenytion  

• หญิงมีครรภไ์ม่ควรใหย้า phenytoin เพราะอาจทาํให้เกิดความผดิปกติใน
ทารก  

อาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้า • คลื�นไส้ อาเจียน ทอ้งผกู เดินโซโซ พดูไม่ชดั อ่อนแรง มีนงง สับสน ปวด
หวั กระวนกระวาย และนอนไม่หลบั (พบบ่อย พอประมาณ)  

• เหงือกหลวม บวม (พบบ่อย ในผูป่้วยอายนุอ้ย)  
• Hirsutism (พบนอ้ย มกัเกิดในผูป่้วยหญิง)  
• โรค rickets และ osteomalacia, Polyarthropathy, มีไข,้ ตบัอกัเสบ, 

lymphadenopathy และ Hyperglycaemia  
• โรคทางเลือดอื�นๆ ซึ� งสามารถรักษาไดด้ว้ยการใหย้า folic acid  
• อาการแพที้�ผวิหนงั (มกัพบในเด็ก) 

ค่าใชจ่้ายดา้นยา 1 บาท/เมด็ 
Drug interaction • Phenytoin จบักบั plasma protein ทาํใหเ้กิดการแข่งขนักบัยาอื�นในการจบั

กบั protein โดยยาที�มีผลเพิ�ม free Phenytoin คือ ยาที�มีการจบั protein ได้
สูง และยาที�มีผลต่อ lipid concentration ไดแ้ก่ Aspirin และ salicylates, 
diazoxide, phenylbutazone, sulphinpyrazone, sulphonamides, 
tolbutamide, valproic acid, clofibrate และ heparin  

• ยาที�ยบัย ัGง phenytoin metabolism และทาํใหเ้กิดพิษของ Phenytoin ไดแ้ก่ 



antibiotics, anticonvulsants อื�นๆ , cimetidine, anticoatulants, disufiram, 
INH, phenothiazine, phenylbutazone, sulphinpyrazone และ valproic 
acid  

• ยาที�เพิ�ม phenytoin metabolism ไดแ้ก่ Carbamazepine  
• Phenytoin เป็น potent enzyme induce มีผลต่อ zntibiotics (โดยเฉพาะ 

Doxycycline), anticoagulants, corticosteroids, quinidine และ sex 
homones  

• Benzodiazepine และ Phenobabitone เปลี�ยนแปลงความเขม้ขน้ของ 
Phenytoin ได ้แต่ไม่รู้ effect แน่ชดั  

• ยาที�มี epileptogenic potential ไดแ้ก่ Tricyclic antidepressants หรือ 
phenothiazines จะลดฤทธิ] ของ phenytoin  

• ยาที�มี hypotensive effect จะเพิ�มอนัตรายของการใช ้phenytoin ฉีด IV 
ไดแ้ก่ lignocaine, propranolol  

 


