แนวทางในการตรวจคัดกรองยีน HLA-B*1502 ในผูปวยที่ตองไดรับยา carbamazepine
โดย สมาคมโรคลมชักแหงประเทศไทย
Carbamazepine เปนยาที่ใชเปนอันดับตนๆ ในการรักษาผูปวยโรคลมชัก รวมทั้งอาการปวดจาก
เสนประสาทสมองและโรค bipolar disorder แตพบวายา carbamazepine มีผลขางเคียงที่ไมพึงประสงคที่
สําคัญคืออาการผื่นแพยารุนแรงแบบ Stevens-Johnson syndrome(SJS) และtoxic epidermal
necrolysis(TEN) ที่พบไมบอยแตทําใหเกิดความพิการรุนแรงเชน ตาบอด และมีอัตราการตายสูงถึง รอยละ
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ปจจุบันมีความกาวหนาทางเภสัชพันธุศาสตรชวยใหพบลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษยที่มีความ
เกี่ยวของกับการเกิดอาการแพยาบางชนิด ทําใหสามารถคัดกรองกลุมผูปวยที่มีความเสี่ยงของการแพยากลุม
นั้นๆได เชนเดียวกับการศึกษาที่พบวามีความสัมพันธของผูปวยที่มีอาการผื่นแพยาแบบSJS/TEN จากการใช
ยา carbamazepine กับการมียีน HLA-B*1502 สูงถึงรอยละ86.1(1)หรืออาจกลาวไดวาผูที่มี gene HLAB*1502 จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดผื่นแพยาแบบ SJS/TEN จากยา carbamazepine มากกวาผูไมมียีนนี้55 เทา
โดยที่ยีน HLA-B*1502 นั้นพบคอนขางจําเพาะในกลุมเชื้อชาติเอเชีย ไดแก จีน ไตหวัน มาเลเซีย อินโดนีเซีย
สิงคโปร และไทย ที่พบวามียีนนี้ราวรอยละ8.4-14(1)ของกลุมประชากร ดังนั้นการตรวจคัดกรองหา ยีนHLAB*1502 จึงเปนวิธีการสําคัญในการลดความเสี่ยงของการเกิดผื่นแพยารุนแรงจากการใชยา carbamazepine
โดยเฉพาะกลุมคนที่มีความเสี่ยงสูง
FDA ไดมีขอแนะนําใหสงตรวจคัดกรองยีน HLA-B*1502 ในผูปวยกลุมเสี่ยงอันไดแกกลุมเชื้อชาติ
เอเชีย ทุกรายกอนการเริ่มใชยา carbamazepine เพื่อลดการเกิดอาการผื่นแพยารุนแรงแบบSJS/TENและผู
ที่มียีน HLA-B*1502 ควรหลีกเลี่ยงการใชยา carbamazepine และใหเลือกใชยากลุมอื่นแทน นอกจากนั้น
ยังควรระมัดระวังในการใชยา oxcarbazepine, phenytoin, phenobarbitol และ lamotrigine ดวย
เพราะอาจมีการแพยาขามกลุม (cross-reactivity)ได
สถานที่ในการสงตรวจคัดกรองยีน HLA-B*1502นั้นมีหลายแหง ไดแกสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
สาธารณสุข ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย จํานวน 9แหง และในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยตางๆ(2)
หลังจากสงตรวจเลือดผูปวยที่ตองการใหยา carbamazepine แลว โดยทั่วไปผลการตรวจจะได
ประมาณ 1 สัปดาห ซึ่งระหวางนั้นควรพิจารณาถึงความเสี่ยงของผูปวยชวงที่รอผลการตรวจเลือด ในกรณีที่
ไมไดยากันชักเลย วาจะมีโอกาสชักซ้ํารุนแรงหรือไม ถามี ควรพิจารณาใหยากันชักอื่นแทน แตถาไมมีความ
เสี่ยงสูง อาจรอผลการตรวจเลือด ถาผลเปน negative คอยเริ่มยา carbamazepine อยางไรก็ตามแนวทาง
ปฏิบัติในการเริ่มยากันชักไมวาชนิดใดเปนครั้งแรกทุกครั้ง ตองใหคําแนะนําถึงโอกาสในการแพยา และถึงแม
ผล HLA-B*1502 จะเปน negative ก็ยังคงตองอธิบายถึงผื่นที่อาจเกิดขึ้นไดแมจะไมใชผื่นชนิดรุนแรงหลังเริ่ม
ยา carbamazepine ทุกครั้ง
เมื่อผลการตรวจเลือด HLA-B*1502 positiveมีแนวทางการจัดการผลตรวจดังนี้
1. แพทยที่ทราบผลตรวจ ไมใหยา carbamazepine และ แจงผูปวยถึงโอกาสการเกิดแพยา และ ให
บัตรเตือนระวังการใชยา
2. โรงพยาบาลควรจัดระบบการเตือนระวังการใชยา carbamazepine ในผูปวยที่มีผล HLA-B*1502
positive เชน หองยา ระบบการสั่งยา ระบบเวชระเบียนการเตือนแพยา (ตัวอยางดังภาพ)

พิจารณา สงตรวจคัดกรองยีน HLA-B*1502 ในผูปวย
ที่ตองใชยา carbamazepine (CBZ )เปนครั้งแรก
เจาหนาที่เทคนิคการแพทย แจงผล
การตรวจกรณีHLA-B*1502
positive แกผูเกี่ยวของ OPD/IPD
เพื่อแจงแพทยเจาของไขตอไป
HLA-B* 1502 negative
• สงพบเภสัชกร ทุกรายเมื่อผูปวยไดรับ ยา
CBZ เปนครั้งแรก เพื่อรับคําแนะนําเรื่อง
ผลขางเคียงและอาการผื่นแพยา ที่ยังอาจพบ
ไดแม ผล ยีนHLAB*1502 เปน negative

HLA-B*1502 positive-ระบุ ผล หนาเวชระเบียน
• พบแพทยทุกราย เพื่อรับคําแนะนําและ รับบัตรประจําตัว*ที่ระบุ เปนผูมี
ความเสี่ยงสูงในการเกิดผื่นแพยาแบบ SJS/TEN จากการใชยา CBZ
• กรณีผูปวยไมเคยไดรับยา CBZ มากอนควรหลีกเลี่ยงการใชยา CBZ
• กรณีผูปวยเคยไดรับยา CBZ มาแลวนานกวา 3 เดือนโดยไมเคยมี
ผลขางเคียงใดๆไมตองหยุดยา ควรติดตามอาการและเฝาระวัง
ผลขางเคียงจากยา
• ควรระมัดระวังในการใชยากันชักบางชนิดที่อาจมีอาการแพยาขามกลุม

*บัตรประจําตัว ระบุ ชื่อ นามสกุลผูปวย ผลตรวจ HLA-B*1502 และคําแนะนําดังนี้ (ออกโดยหนวยงานของโรงพยาบาล)
1. หลีกเลี่ยงการใชยา carbamazepine
2. ควร ระมัดระวังในการใชยา oxcarbazepine, phenytoin, phenobarbital, lamotrigine ที่อาจเกิด cross-reactivity

ในกรณีที่ผูปวยเคยไดรับยา carbamazepine มากอนและไมแพยาโดยไมเคยตรวจ
HLA-B*1502 ไมจําเปนตองตรวจยีนนี้
หากในกรณีที่ผูปวยไดรับยา carbamazepine มากอนและไมมีอาการแพยามานานกวา 3 เดือน(3)
และไดรับการตรวจ HLA-B*1502 ในภายหลัง ถาพบวาผลpositive แพทยสามารถใหยา carbamazepine
ตอไปได และเฝาระวังผลขางเคียงจากยา แตไมตองหยุดยา เนื่องจากผูปวยอาจจัดอยูในกลุม HLA-B*1502
positive แตไมแพยา carbamazepine มีขอมูลของChung et al.(4) ซึ่งคาดการณวามี incidence ของการ
เกิด carbamazepine-SJS/TEN ในกลุมผูปวยชาวไตหวันที่ไดรับ carbamazepine ใหม ราวรอยละ0.25
และพบวามีผูปวยราวรอยละ3 ที่พบวามียีน HLA-B*1502 แตไมมีอาการแพยา (false-positive rate 3%,
98.3% sensitivity และ 97% specificity,7.7% positive predictive value และ 100% negative
predictive value)
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