
แนวทางในการตรวจคัดกรองยีน HLA-B*1502 ในผูปวยท่ีตองไดรับยา carbamazepine 

โดย สมาคมโรคลมชักแหงประเทศไทย 

Carbamazepine เปนยาท่ีใชเปนอันดับตนๆ ในการรักษาผูปวยโรคลมชัก รวมท้ังอาการปวดจาก
เสนประสาทสมองและโรค bipolar disorder แตพบวายา carbamazepine มีผลขางเคียงท่ีไมพึงประสงคท่ี
สําคัญคืออาการผ่ืนแพยารุนแรงแบบ Stevens-Johnson syndrome(SJS) และtoxic epidermal 
necrolysis(TEN) ท่ีพบไมบอยแตทําใหเกิดความพิการรุนแรงเชน ตาบอด และมีอัตราการตายสูงถึงรอยละ 
10-30 

ปจจุบันมีความกาวหนาทางเภสัชพันธุศาสตรชวยใหพบลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษยท่ีมีความ
เกี่ยวของกับการเกิดอาการแพยาบางชนิด ทําใหสามารถคัดกรองกลุมผูปวยท่ีมีความเส่ียงของการแพยากลุม
นั้นๆได เชนเดียวกับการศึกษาท่ีพบวามีความสัมพันธของผูปวยท่ีมีอาการผ่ืนแพยาแบบSJS/TEN จากการใช
ยา carbamazepine กับการมียีน HLA-B*1502  สูงถึงรอยละ86.1(1)หรืออาจกลาวไดวาผูท่ีมี gene HLA-
B*1502 จะมีความเส่ียงท่ีจะเกิดผ่ืนแพยาแบบ SJS/TEN จากยา carbamazepine มากกวาผูไมมียีนนี้55 เทา 
โดยท่ียีน HLA-B*1502 นั้นพบคอนขางจําเพาะในกลุมเช้ือชาติเอเชีย ไดแก จีน ไตหวัน มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
สิงคโปร และไทย ท่ีพบวามียีนนี้ราวรอยละ8.4-14(1)ของกลุมประชากร ดังนั้นการตรวจคัดกรองหา ยีนHLA-
B*1502 จึงเปนวิธีการสําคัญในการลดความเส่ียงของการเกิดผ่ืนแพยารุนแรงจากการใชยา carbamazepine 
โดยเฉพาะกลุมคนท่ีมีความเส่ียงสูง 

   FDA ไดมีขอแนะนําใหสงตรวจคัดกรองยีน HLA-B*1502 ในผูปวยกลุมเส่ียงอันไดแกกลุมเช้ือชาติ
เอเชีย ทุกรายกอนการเริ่มใชยา carbamazepine  เพื่อลดการเกิดอาการผ่ืนแพยารุนแรงแบบSJS/TENและผู
ท่ีมียีน HLA-B*1502  ควรหลีกเล่ียงการใชยา carbamazepine และใหเลือกใชยากลุมอื่นแทน นอกจากนั้น
ยังควรระมัดระวังในการใชยา oxcarbazepine, phenytoin, phenobarbitol และ lamotrigine ดวย 
เพราะอาจมีการแพยาขามกลุม (cross-reactivity)ได 

สถานท่ีในการสงตรวจคัดกรองยีน HLA-B*1502นั้นมีหลายแหง ไดแกสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
สาธารณสุข ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย จํานวน 9แหง และในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยตางๆ(2) 

หลังจากสงตรวจเลือดผูปวยท่ีตองการใหยา carbamazepine แลว โดยท่ัวไปผลการตรวจจะได
ประมาณ 1 สัปดาห ซึ่งระหวางนั้นควรพิจารณาถึงความเส่ียงของผูปวยชวงท่ีรอผลการตรวจเลือด ในกรณีท่ี
ไมไดยากันชักเลย วาจะมีโอกาสชักซ้ํารุนแรงหรือไม ถามี ควรพิจารณาใหยากันชักอื่นแทน แตถาไมมีความ
เส่ียงสูง อาจรอผลการตรวจเลือด ถาผลเปนnegative คอยเริ่มยา carbamazepine อยางไรก็ตามแนวทาง
ปฏิบัติในการเริ่มยากันชักไมวาชนิดใดเปนครั้งแรกทุกครั้ง ตองใหคําแนะนําถึงโอกาสในการแพยา และถึงแม
ผล HLA-B*1502 จะเปน negative ก็ยังคงตองอธิบายถึงผ่ืนท่ีอาจเกิดข้ึนไดแมจะไมใชผ่ืนชนิดรุนแรงหลังเริ่ม
ยา carbamazepine ทุกครั้ง 

เม่ือผลการตรวจเลือด HLA-B*1502 positiveมีแนวทางการจัดการผลตรวจดังนี้  
1. แพทยท่ีทราบผลตรวจ ไมใหยา carbamazepine และ แจงผูปวยถึงโอกาสการเกิดแพยา และ ให

บัตรเตือนระวังการใชยา 
2. โรงพยาบาลควรจัดระบบการเตือนระวังการใชยา carbamazepine ในผูปวยท่ีมีผล HLA-B*1502 

positive เชน หองยา ระบบการสั่งยา ระบบเวชระเบียนการเตือนแพยา (ตัวอยางดังภาพ) 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในกรณีท่ีผูปวยเคยไดรับยา carbamazepine มากอนและไมแพยาโดยไมเคยตรวจ  
HLA-B*1502 ไมจําเปนตองตรวจยีนนี ้

หากในกรณีท่ีผูปวยไดรับยา 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 ในกลุมผูปวยชาวไตหวันท่ีไดรับ carbamazepine ใหม ราวรอยละ0.25 
และพบวามีผูปวยราวรอยละ3 ท่ีพบวามียีน HLA-B*1502 แตไมมีอาการแพยา (false-positive rate 3%, 
98.3% sensitivity และ 97% specificity,7.7% positive predictive value และ 100% negative 
predictive value) 

 

พิจารณา สงตรวจคัดกรองยีน HLA-B*1502 ในผูปวย 
ท่ีตองใชยา carbamazepine (CBZ )เปนครั้งแรก 

HLA-B* 1502  negative 

• สงพบเภสัชกร ทุกรายเมื่อผูปวยไดรับ ยา
CBZ เปนครั้งแรก เพ่ือรับคําแนะนําเรื่อง
ผลขางเคียงและอาการผื่นแพยา ท่ียังอาจพบ
ไดแม ผล ยีนHLAB*1502 เปน negative 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HLA-B*1502 positive-ระบุ ผล หนาเวชระเบียน 

• พบแพทยทุกราย เพ่ือรับคําแนะนําและ รับบัตรประจําตัว*ท่ีระบุ เปนผูมี
ความเสี่ยงสูงในการเกิดผื่นแพยาแบบ SJS/TEN จากการใชยา CBZ 

• กรณีผูปวยไมเคยไดรับยา CBZ มากอนควรหลีกเลี่ยงการใชยา CBZ 

• กรณีผูปวยเคยไดรับยา CBZ มาแลวนานกวา 3 เดือนโดยไมเคยมี
ผลขางเคียงใดๆไมตองหยุดยา ควรติดตามอาการและเฝาระวัง
ผลขางเคียงจากยา 

• ควรระมัดระวังในการใชยากันชักบางชนิดท่ีอาจมีอาการแพยาขามกลุม 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจาหนาท่ีเทคนิคการแพทย แจงผล
การตรวจกรณHีLA-B*1502 
positive  แกผูเกี่ยวของ OPD/IPD 
เพ่ือแจงแพทยเจาของไขตอไป 
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