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Cost Minimization of HLA-B*1502 

Screening before Prescribe Carbamazepine

Introduction	
	 Carbamazepine	 (CBZ)	 เป็นยาที่มีใช้

อย่างแพร่หลายในการรักษา	 epilepsy,bi-polar	

และ	 trigeminal	 neuralgia	 เนื่องจากเป็นยาที่

ให้ผลในการรักษาดีและราคาถูกแต่ว่าCBZก็เป็น

ยาที่มีผลข้างเคียงจากการใช้ยาหลายชนิด	ตั้งแต่	

ปากแห้ง	 เวียนศีรษะ	 จนถึงการเกิด	 Stevens-

Johnson	syndrome	(SJS)	และ	Toxic	epider-

mal	 necrolysis	 (TEN)	 จากผลงานของ	Ding	

WY	และคณะ	ศึกษาในประเทศมาเลเซียพบว่ายา	

CBZ	 เป็นยาที่ทำาให้เกิด	SJS/TEN	มากที่สุด	ถึง

ร้อยละ	23	(24	รายจากผู้ป่วย	96	ราย)	จากผู้ป่วย	

SJS/TEN	ทั้งหมด	 โดย	SJS	มี	mortality	 rate		

ร้อยละ	1-5	ในขณะที่	TEN	มี	mortality	rate	สูง

ถงึรอ้ยละ	25-35	และหากผูป้ว่ยรอดชวีติจาก	TEN	

ก็มีถึงร้อยละ	50	ที่มี	 long-term	sequelae	ของ	

TEN	ตามมาเช่น	symblepharon,	conjunctival	

synechiae,	entropion,	phimosis	และอื่นๆ	อีก

หลายอย่าง	 ซึ่งนอกจากจะมีอันตรายถึงชีวิตต่อ

ผู้ป่วยเองยังทำาให้เกิดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา

สูงซึ่งเป็นภาระแก่ผู้ป่วย	 สถานพยายาล	 และต่อ

ประเทศชาต	ิดงันัน้หากเราสามารถปอ้งกนัการเกดิ	

SJS	หรือ	TEN	ได้	ย่อมเป็นผลดีต่อตัวผู้ป่วยเอง

และสามารถประหยัดค่าใช่จ่ายในการรักษาของ

สถานพยาบาล	และประเทศชาติได้อย่างมาก

	 ในปี	พ.ศ.	2548	Chung	และคณะ	พบว่า	

มีความสัมพันธ์กันระหว่างการเกิด	 carbamaze-

pine	 induce	 Stevens-Johnson	 syndrome	

(CBZ-SJS)	 และการมี	 Human	 Leukocyte	

Antigen	HLA-B*1502	ใน	Hun	Chinese	โดย

การตรวจ	HLAB*1502	 allele	 มี	 sensitivity	

100%	และ	specificity	97%	หลังจากนั้นก็มีการ

ศกึษาอกีหลาย	การศกึษาทีใ่หผ้ลสอดคลอ้งกบัการ

ศึกษาของ	Chung	และคณะ	เช่น	Zhang	Y	และ

คณะ	ทำาการศึกษาใน	Hun	Chinese	พบว่า	ในผู้

ป่วย	CBZ-SJS	มี	HLA-B*1502	allele	 ร้อยละ	

94.11	ในขณะที่	CBZ	tolerant	มี	HLA-B*1502	

allele	 เพียงร้อยละ	 9.2	 สำาหรับในประเทศไทย	

Locharernkul	C	 และคณะ	ทำาการศึกษาในโรง

พยาบาลจุฬาลงกรณ์	 พบ	HLA-B*1502	 allele	

นศ.พ.จักรภพ จิตพิมลมาศ, รศ.นพ. สมศักดิ์ เทียมเก่า

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น



47

มี	sensitivity	100%	และ	specificity	75%	และ	

Tassaneeyakul	W	 และคณะ	 ได้ศึกษาแบบ	

multicentre	ในผูป้ว่ย	carbamazepine	induce	

SJS	และ	carbamazepine	induce	TEN	(CBZ-

SJS/TEN)	42	ราย	พบ	HLA-B*1502	allele	มี	

sensitivity	และ	specificity	เท่ากับ	88.1%

	 HLA-B*1502	 allele	 เป็น	 gene	 ที่พบ

มากในคนเอเชีย	 โดยการศึกษาขนาดใหญ่ที่สุด

ทำาในไต้หวันโดย	Chen	P	และคณะ	 โดยทำาการ	

screening	 ใน	normal	population	 4877	 ราย	

พบว่ามี	prevalence	ของ	HLA-B*1502	ร้อยละ	

7.7	(372/4877)	ในคนไต้หวัน,	Zhang	และคณะ

พบ	prevalence	ร้อยละ	9.2	 (17/185)	 ใน	Han	

Chinese	,Chang	C	และคณะ	ศึกษาในมาเลเซีย	

พบ	prevalence	 ร้อยละ	 15.7	 (47/300)	 ,	WU	

และคณะศึกษาใน	Central	China	พบ	preva-

lence	ร้อยละ	8.5	 (6/71)	สำาหรับในประเทศไทย	

prevalence	 ของ	HLA-B*1502	อยู่ในช่วงร้อย

ละ	 8.1-14	 โดยศึกษาในกลุ่มประชากรภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ	 โดย	 Romphruk	A	 และคณะ

ในปี	 พ.ศ.	 2546	พบร้อยละ	 14	 (42/300)	 และ	

Romphruk	A		และคณะในปี	พ.ศ.	2546	พบร้อย

ละ	8.4	 (n=400)	ดังนั้นจะเห็นได้ว่า	prevalence	

ของ	HLA-B*1502	ในประเทศไทย	และภาคตะวนั

ออกเฉียงเหนือนั้น	มี	prevalence	ค่อนข้างสูง	

	 จากการเชื่อมโยงกันระหว่าง	 CBZ-SJS/

TEN	กับการมี	HLA-B*1502	allele	จะเห็นได้ว่า

เมื่อผู้ที่มี	HLA-B*1502	allele	ได้รับ	CBZ	จะมี

โอกาสเกิด	SJS/TEN	สูงถึงร้อยละ	88.1	ในขณะ

ที่ผู้ที่ไม่มี	HLA-B*1502	allele	ไม่เกิด	SJS/TEN	

เลย	จากหลายๆ	การศึกษาทั้งของประเทศไทยเอง

และของตา่งชาต	ิและปจัจบุนั	US	FDA	ม	ีrecom-

mendation	ใหท้ำา	genotyping	คนเอเชยีทัง้หมด

เพื่อหา	HLA-B*1502	allele	ก่อนการให้ยา	CBZ	

หากแตใ่นปจัจบุนันีเ้ทา่ทีผู่ท้ำาการกึษาทราบมเีพยีง	

1	การศึกษาของ	 	Locharernkul	และคณะ	ที่ได้

ศกึษาเรือ่ง	cost	effectiveness	ผลการศกึษาสรปุ

วา่การทำา	HLA-B	genotyping	ในปจัจบุนัยงัราคา

แพงและจะคุ้มค่ามากกว่าถ้าทำาการทดสอบเพียง	

HLA-B*1502	 เพียง	 allele	 เดียว	 โดยไม่ต้องทำา	

grenotyping	HLA-B	ทั้งหมดนอกจากนี้ยังต้อง

ใช้เวลาในการรอผล	genotyping	 	ทำาให้ผู้ที่ต้อง

ได้รับยา	CBZ	 ได้เริ่มต้นการรักษาช้าออกไป	แต่

อย่างไรก็ตาม	 ไม่ได้เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง

ในบริบทของโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ	ดังนั้นผู้เขียนจึงได้ทำาการศึกษาเรื่อง	 cost	

effectiveness	โดยมวีตัถปุระสงคใ์นการ	screen-

ing	ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ผูท้ำาการศกึษาจงึ

ไดใ้ชข้อ้มลูจากภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืเปน็หลกั

	

Method
	 Search	strategy

	 ขอ้มลู	จากการ	review	literature	ทีส่บืคน้

จาก	http://www.ncbi.nlm.nih.gov	และ		ผ่าน

ระบบ	 license	 ของ	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ใช้	

keyword	คือ	HLA-B*1502	 limit	 :	 language	

=	English,	species	=	humans,	aged	:	adult	
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19+	years	old	ได้ผล	16	รายการ	นำามา	review	

6	 รายการ	 ที่เหลือไม่ได้นำามาใช้เนื่องจากไม่เป็น	

HLA-B*1502	2	รายการ	,	ไม่ใช่	CBZ-SJS/TEN	

3	รายการ	 ,	 ไม่ได้ทำาในคนเอเชีย	1	รายการ	และ	

ไม่สามารถสืบค้น	full	paper	ได้	 	3	รายการ	,นำา

การศึกษาที่อ้างอิงในแต่ละการศึกษาที่สืบค้นจาก	

pubmed,	http://allelefrequencies.net	สำาหรบั	

prevalence	ของ	HLA-B,	ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการ

รกัษา	SJS/TEN	จาก	ฝา่ยเวชระเบยีน	โรงพยาบาล

ศรีนครินทร์	สืบด้วยระบบ	computer	ตาม	ICD-

10	ของ	SJS	และ	TEN	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2549	-	พ.ศ.	

2553	โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาตลอดการเข้า

รบัการรกัษาในโรงพยาบาล	โดยไมไ่ดจ้ำากดัสาเหตุ

ของโรค	SJS/TEN	

	 วิธีการคำานวน

	 การคำานวน	ให้	A	เป็น	ผู้รับ	CBZ	ทั้งหมด,	

B	 เป็นผู้ที่ม	ีHLA-B*1502	 allele,	C	 เป็น	ผู้ที่มี	

HLA-B*1502	และเปน็	CBZ-SJS/TEN,	D	เปน็ผู้

ที	่ม	ีHLA-B*1502	แต	่ไมเ่ปน็	CBZ-SJS/TEN,	E	

เป็น	ผู้ที่ไม่มี	HLA-B*1502	allele,	F	เป็นผู้ที่	ไม่มี	

HLA-B*1502	 allele	 แต่	 เป็น	CBZ-SJS/TEN,	

G	 เป็นผู้ที่ไม่มี	HLA-B*1502	allele	และไม่เป็น	

CBZ-SJS/TEN

	 ผู้ได้รับยา	CBZ	ทั้งหมด(A)	ประกอบด้วย	

	 1.	 HLA-B*1502	 allele	 positive	 (B)	

ประกอบด้วย	

	 	 1.1	 CBZ-SJS/TEN(C)

	 	 1.2		CBZ-Tolerant(D)	

	 2.	 HLA-B*1502	 allele	 negative(E)	

ประกอบด้วย	

					 	 2.1	 CBZ-SJS/TEN(F)

						 	 2.2	 CBZ-Tolerant(G)

	 การคำานวน

	 A	x	B	x	C	=	ผู้ที่มี	HLA-B*1502	allele	

และเป็น	CBZ-SJS/TEN

	 A	x	B	x	D	=	ผู้ที่มี	HLA-B*1502	allele	

แต่ไม่เป็น	CBZ-SJS/TEN

	 A	x	E	x	F	=	ผู้ที่ไม่มี	HLA-B*1502	allele	

และเป็น	CBZ-SJS/TEN

	 A	x	E	x	G	=	ผู้ที่ไม่มี	HLA-B*1502	allele	

และไม่เป็น	CBZ-SJS/TEN

	 (A	x	B	x	C)	x	ค่ารักษา	SJS/TEN	=	ค่าใช้

จา่ยในการรกัษาผูป้ว่ย	CBZ-SJS/TEN	ทีม่	ีHLA-

B*1502	allele	

	 (A	x	E	x	F)	x	ค่ารักษา	SJS/TEN	=	ค่า

ใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วย	CBZ-SJS/TEN	ที่ไม่มี	

HLA-B*1502	allele

	 A	x	ค่าตรวจ	HLA-B*1502	allele		=	ค่า

การ	screening	ผู้ป่วยที่ได้	CBZ	ทั้งหมด

	 ถ้า	 ((A	 x	 B	 x	 C)+(A	 x	 E	 x	 F))	 x	 ค่า

รักษา	 SJS/TEN	 >	 A	 x	 ค่า	 HLA-B*1502	

a l le le 	 แปลว่ าคุ้ มค่ า ในการ 	 screening		

	 แต่ถ้า	 ((A	x	B	x	C)+(A	x	E	x	F))	x	ค่า

รักษา	SJS/TEN	<		A	x	ค่า	HLA-B*1502	allele	

แสดงว่าไม่คุ้มค่าในการ	screening	
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Results
	 ผลจากการ	 review	 literature	 ดังที่

กล่าวในข้างต้น	A=100,	 B=8.4%,	C=88.1%,	

D=11.9%,	E=91.6%,	F=0%,	G=100%

	 ((	A	x	B	x	C)+(A	x	E	x	F))	x	คา่รกัษา	SJS/

TEN	>	A	x	ค่า	HLA-B*1502	allele

	 1.	 ((A	x	B	x	C)+(A	x	E	x	F))	x	ค่ารักษา	

SJS/TEN

	 	 แทนค่า	 ((100*8.4/100*88.1/100)	 +	

(100*91.6/100*0/100))*53858.1	=	398,571.483	

	 	 A	x	ค่า	HLA-B*1502	allele

	 	 แทนค่า	100*3000	=	3000.00000

	 2.	 ดังนั้น	 	 398,571.483	>	 300,000.000	

เป็นจริง	

	 	 ดังนั้นถ้าสามารถ	 screening	 ผู้ที่จะ

ได้รับ	CBZ	100	 ราย	จะสามารถป้องกันการเกิด	

CBZ-SJS/TEN	 ได้ทั้งหมด	 7.4004	 ราย	 ถ้าค่า	

screening	HLA-B*1502	 allele	 3000	บาทต่อ

ราย	ดังนั้นถ้า	 screening	 100	 ราย	ต้องใช้จ่าย	

100*3000=300,000	บาท

	 ค่าเฉลี่ยในการรักษา	 SJS/TEN	 ของโรง

พยาบาลศรีนครินทร์	ระหว่างปี	พ.ศ.2549	-	พ.ศ.

2553	 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	

2549	 มีผู้ป่วย	 SJS	 43	 ราย	 และ	TEN	 8	 รวม

กันทั้งสิ้น	 51	 ราย	 โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการ

รักษาผู้ป่วย	1	ราย	 เฉลี่ย	36,236.1	บาท	สำาหรับ	

SJS	และ	 เฉลี่ย	118,487.3	บาท	ต่อราย	สำาหรับ	

TEN	 	 โดยเมื่อเฉลี่ยทั้ง	 SJS	และ	TEN	จะมีค่า

ใช้จ่ายเฉลี่ย	 53,858.1	บาท	ดังนั้น	 ถ้าต้องรักษา

ผู้ป่วย	 SJS/TEN	7.4004	 ราย	ต้องใช้เงินทั้งสิ้น	

7.4004*53,858.1=	398,571.483	บาท

	 เพราะฉะนั้นถ้า	 screening	 100	 รายก่อน

ให้	CBZ	จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้กว่าการ

รักษา	SJS/TEN	ถึง	398,571.483	-	300,000.0	=	

98,571.483	บาท	ต่อ	ผู้ที่จะได้รับ	CBZ	ใหม่	100	

ราย

Discussion
	 ก่อน	พ.ศ.	2547	การเกิด	CBZ-SJS/TEN	

เป็น	 adverse	 drug	 reaction	 ที่ร้ายแรง	 ไม่

สามารถทำานายล่วงหน้าได	้ 	หลังจากที่การค้นพบ

การเชื่อมโยงกันของ	HLA-B*1502	 กับ	 CBZ-

SJS/TEN	 โดยพบว่าผู้ที่มี	HLA-B*1502	 allele	

จะมีโอกาสเกิด	CBZ-SJS/TEN	มากถึงร้อยละ	

88.1	 ในขณะที่ผู้ที่ไม่มี	HLA-B*1502	allele	ทุก

คนไม่เกิด	 CBZ-SJS/TEN	 จากการศึกษาของ	

Tassaneeyakul	และคณะ	ร่วมกับ	prevalence	

ของการมี	HLA-B*1502	allele	สูงถึงร้อยละ	8.4	

ในคนไทย	 และอาจสูงได้ถึงร้อยละ	 14	 ปัจจุบัน

มีการเล็งเห็น	 ถึงความสำาคัญในการ	 screening	

HLA-B*1502	allele	ก่อนการให้ยา	CBZ	ในคน

เอเชียตาม	US	FDA	recommendation

	 จากการศึกษานี้พบว่าการ	 screening	

HLA-B*1502	allele	ก่อนการให้ยา	CBZ	มีความ

คุ้มค่าต่อการ	screening	โดยในแง่ของค่าใช้จ่าย

สามารถประหยดัไดถ้งึ	985.7	บาท	ตอ่การ	screen-

ing	1	ราย	และอาจมคีวามคุม้คา่มากขึน้ใน	preva-

lence	ของ	HLA-B*1502	สงูถงึรอ้ยละ	14		ในดา้น
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ของ	positive	predicted	value	ที่นำามาใช้นั้น	ผู้

เขียนเลือกอ้างอิงการศึกษาของ	Tassaneeyakul	

และคณะ	 เนื่องจากเป็นงานวิจัยขนาดใหญ่ที่สุด	

ถ้าอ้างอิงจากการศึกษาของ	Locharernkul	 และ

คณะ	พบ	positive	predicted	value	ถงึ	100%	ซึง่

หากนำาไปอา้งองิในการคำานวนความคุม้คา่ของการ	

screening	ย่อมมากขึ้นอีก	ค่าใช้จ่ายในการรักษา	

SJS/TEN	 เป็นค่ารักษาเฉลี่ยของผู้ที่เป็น	 SJS/

TEN	รวมถึงการรักษา	complication	ต่างๆ	ของ

ผู้ป่วย	หากแต่ค่าใช้จ่ายที่นำามาพิจารณาไม่ได้รวม

ถึงค่าเสียโอกาสของผู้ป่วยที่ไม่สามารถ	ประกอบ

อาชีพได้ทั้งในช่วงที่ต้องพักรักษาในโรงพยาบาล

หรือจาก	complication	ของ	SJS/TEN	ไม่ว่าจะ

เป็นเรื่องของการสูญเสียการมองเห็นหรือความ

พกิารอืน่ๆ	ซึง่ยอ่มกอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการรกัษา	

complication	อกีมาก	เชน่การผา่ตดัรกัษาตา	การ

ผ่าตัด	phimosis	 	 การผ่าตัดรักษา	 	 การสูญเสีย

คุณภาพชีวิต	 ของผู้ป่วย	สูญเสียความภาคภูมิใจ

ในตวัเอง	การสญูเสยีโอกาสและคณุภาพชวีติของผู้

ดแูลและครอบครวั	รวมถงึการสญูเสยีกำาลงัสำาคญั

ของชาติ	และเป็นภาระในการดูแลของประเทศ	

	 อย่างไรก็ตามการตรวจ	screening	HLA-

B*1502	allele	ยงัมปีญัหาเกีย่วกบัความพรอ้มของ

สถานพยาบาลที่สามารถทำาการตรวจ	 screening	

ดงักลา่วได้	ซึง่ปจัจบุนัมเีพยีง	1-2	สถาบนัทีท่ำาการ

ตรวจดงักลา่วได	้ดงันัน้ถา้มแีนวทางการปฏบิตัวิา่ผู้

ปว่ยทีม่คีวามจำาเปน็ตอ้งไดร้บัยา	CBZ	จำาเปน็ตอ้ง

ส่งตรวจ	 screening	HLA-B*1502	 allele	ก่อน

ทุกราย	ก็จะต้องมีการพัฒนาการตรวจดังกล่าวให้

มคีวามแพรห่ลายมากขึน้	แพทยบ์างทา่นมแีนวคดิ

ที่แตกต่างออกไปคือการเลือกใช้ยากันชักชนิดอื่น

แทนยา	CBZ	เชน่ยากนัชกักลุม่ใหม่	ประเดน็นีเ้ปน็

สิ่งที่น่าสนใจว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่	 และจะสร้าง

ปัญหาการเข้าถึงยากันชักรุ่นใหม่หรือไม่	เพราะใน

ปัจจุบันจากการสอบถามความพร้อมด้านยากัน

ชักรุ่นใหม่ในสถานพยาบาลต่างๆ	พบว่ามีการใช้

เฉพาะในโรงพยาบาลระดับโรงพยาบาลศูนย์หรือ

โรงพยาบาลจังหวัดเท่านั้น	 การแก้ปัญหาโดยวิธีนี้

ก็อาจสร้างปัญหาอีกด้านหนึ่งขึ้นมาได้อีก

	 ดังนั้นในสถานการณ์ปัจจุบันถ้าผู้ป่วยมี

ความจำาเปน็ตอ้งใชย้ากนัชกั	CBZ	วธิทีีส่ามารถลด

โอกาสการแพ้ยาแบบรุนแรงดังกล่าวได้คือ	การใช้

ยาขนาดตำ่าในการเริ่มต้นการรักษา	 เช่น	ยา	CBZ	

ขนาด	200	มก.	เพยีงครึง่เมด็กอ่นนอน	หลงัจากนัน้

จึงค่อยๆปรับขนาดยาขึ้นทุก	3-4	วัน	จนได้ขนาด

และฤทธิ์ที่ต้องการ	ที่สำาคัญคือการแนะนำาผู้ป่วย

ว่าถ้ามีอาการผิดปกติ	 เช่น	ผื่นแดง	คันหรือความ

ผิดปกติใดๆ	ให้หยุดยาทันที	แล้วรีบพบแพทย์ให้

เรว็ทีส่ดุ	จากการปฏบิตัติามแนวทางนีก้จ็ะสามารถ

ลดโอกาสการแพ้ยาที่รุนแรงได้	และสามารถใชยา	

CBZ	ได้โดยมีความเสี่ยงการแพ้ยารุนแรงที่ลดลง

ได้มาก	

Limitation
	 เนือ่งจากการศกึษาฉบบันีใ้ชว้ธิกีาร	review	

จาก	 literature	ต่างๆ	ย่อมต้องมีความแตกต่าง

กันเล็กน้อยในรายละเอียดของการศึกษาอาจ

ทำาให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนได้	ค่าใช้จ่ายในการรักษา	
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SJS/TEN	 ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์เป็นค่าใช้

จ่ายทั้งหมดของผู้ป่วย	 โดยไม่ได้แยกสาเหตุของ	

SJS/TEN	 และไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายในการรักษา	

complication	อื่นๆ	ที่อาจตามมาหลังจากผู้ป่วย

กลับบ้าน	 ไม่ว่าจะเป็นการ	 re-	 admission	หรือ	

OPD	follow	up		
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