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TOPIC REVIEW

ข้อควรพิจารณาการใช ้
ยากันชัก levetiracetam  

แบบรับประทานชนิดชื่อสามัญ
อย่างปลอดภัย

สมศักดิ์ เทียมเก่า,  
ศิริพร เทียมเก่า

การรักษาโรคลมชักด้วยยากันชักเป็นวิธีที่ผู ้ป่วย

ส่วนใหญ่ได้รับเน่ืองจากเป็นวิธีการรักษาท่ีได้ผลดี และ

สะดวกตอ่การรกัษา ยากันชกัในปัจจุบนันัน้มหีลายชนดิ 

ซึ่งยากันชักชื่อ levetiracetam นั้นเป็นยากันชักรุ่นใหม่ที่

นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีคุณสมบัติทาง

เภสัชวิทยา และประสิทธิภาพดี ผลข้างเคียงที่พบค่อน

ข้างต�่าเมื่อเทียบกับยากันชักชนิดอื่นๆ และมีอันตรกิริยา

กับยาชนิดอื่นหรืออาหารน้อยมาก สามารถใช้รักษา

ผู้ป่วยโรคลมชักที่มีโรคร่วมได้ รวมทั้งผู้สูงอายุ และหญิง

ตั้งครรภ์ 

ถงึแม้ว่ายากนัชกัชือ่ levetiracetam น้ีจะเป็นยาทีด่ี 

มปีระสทิธภิาพและอยูใ่นบญัชยีาหลกัแห่งชาติกต็าม แต่

ก็มีข้อจ�ากัดในการเข้าถึงยากันชักชนิดนี้ เพราะราคายา

นั้นมีมูลค่าสูงกว่ายากันชักชนิดอื่น ท�าให้การเข้าถึงของ

ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่สิทธิการรักษาบัตรทองนั้นไม่สามารถ

เข้าถึงการรักษาด้วยยากันชักชนิดนี้ได้ 

หลักการพิจารณาเลือกใช้ยากันชักชนิดใดน้ัน 

มีหลักการพิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้

1.  ข้อบ่งช้ีของการใช้ยา และหลักฐานการศึกษา

ประสิทธิภาพของยานั้นว่าได้ประโยชน์หรือไม่

2.  ปัจจัยด้านผู้ป่วย ได้แก่ อายุ อาชีพ โรคประจ�า

ตัว ยาที่ใช้ประจ�า ความต้องการของผู้ป่วย และสิทธิการ

รักษา

3.  ชนิดของยาได้แก่ คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา 

ประวัติการแพ้ยา อันตรกิริยาระหว่างยาด้วยกัน 

4.  ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพของยานั้น และ

การเข้าถึงยาของผู้ป่วย

ปัจจุบันยากันชักช่ือ levetiracetam น้ีมีทั้งยา

ต้นแบบ (originator) ชือ่ keppra และยากนัชกัชือ่สามัญ 

(generic) อีกหลายยี่ห้อ ซึ่งมีราคาต�่ากว่ายากันชักชนิด

ต้นแบบพอสมควร แต่แพทย์ ผู้ป่วย และผู้ปกครองมี

ความกังวลใจ ไม่มั่นใจในประสิทธิภาพของยากันชักชื่อ 

levetiracetam ชนิดชื่อสามัญว่าจะสามารถใช้ทดแทน

กันได้หรือไม่ เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าการเปลี่ยนยากัน

ชักจากชนิดต้นแบบไปเป็นชนิดชื่อสามัญน้ัน ผู้ป่วยมี

โอกาสเกดิการชกัซ�า้ขึน้ได้บ่อย สิง่ท่ีแพทย์และผูป่้วยต้อง

ตะหนกัในการเลอืกใช้ยากนัชกั originator หรอื generic 
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คือ ประสิทธิภาพของยา เป็นที่ทราบกันดีว่ายา generic 

ทุกชนิดก่อนที่จะน�ามาใช้ได้นั้นจะต้องมีการศึกษา

ชีวสมมูล (bioequivalence : BE) ของยาก่อนเสมอว่า

ต้องมีค่า BE อยู่ในช่วงที่ยอมรับได้คือ 80-125% แต่ใน

กรณียากันชกัเป็นยาทีม่ ีtherapeutic index แคบน้ันอาจ

ต้องพิจารณาค่า BE ที่แคบกว่า เช่น 90-110% เป็นต้น 

ส�าหรับในประเทศไทย คณะกรรมการอาหารและ

ยา กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกกฏข้อบังคับให้บริษัท

ผู้ผลิตยา generic ใหม่ ต้องท�าการศึกษาชีวสมมูลของ

ยาหรอืศกึษา comparative clinical study เพ่ือยนืยนัว่า

ยาทีผ่ลตินัน้เทยีบเท่ากบัยา originator จงึจะผ่านการขึน้

ทะเบยีนยาได้ โดยทัว่ไปวิธกีารทีใ่ช้ศกึษาว่ายาทีม่ตีวัยา

ส�าคญั ขนาด และรปูแบบเหมอืนกนั แต่ผลิตด้วยกรรมวธีิ

และผู้ผลิตที่แตกต่างกัน ให้ผลการรักษาเท่าเทียมกัน 

(therapeutic equivalence) จึงจะสามารถน�ามาใช้

ทดแทนกันได้นั้นมี 4 วิธี อันได้แก่ 

1.  วิธีเปรียบเทียบการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์ 

(in vivo bioequivalence) 

2.  วธิเีปรยีบเทียบการศึกษาทางเภสชัพลศาสตร์ใน

มนุษย์ (pharmacodynamic studies) 

3.  วิ ธี เปรี ยบ เทียบผลการรั กษาทางคลินิ ก 

(comparative clinical studies) และ 

4.  วิธี เปรียบเทียบผลการศึกษาการละลาย/

ปลดปล่อยตัวยาในหลอดทดลอง (in vitro dissolution/

release profiles)

วิธีเปรียบเทียบการศึกษาข้อมูลทางชีวสมมูลใน

มนุษย์ เป็นวิธีที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจาก

สามารถตรวจวดัการปลดปล่อยตัวยาจากยาส�าเร็จรปูจน

กระทั่งยาถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้โดยตรง ซึ่งคณะ

กรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุได้ประกาศ

ให้ผู้ผลิตยา generic ต้องศึกษาชีวสมมูลให้เป็นไปตาม 

ASEAN Guidelines for the Conduct of Bioavailability 

and Bioequivalence Study ต้ังแต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ.

2553 เป็นต้นมา ซึง่ยาท่ีมดีชันีการรกัษาแคบกต้็องได้รับ

การศึกษาชีวสมมูลด้วยเช่นกัน ส่วนวิธีเปรียบเทียบผล

การทดสอบในหลอดทดลอง (dissolution test) สามารถ

ใช้แทนการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์ได้ในบางกรณี

เท่านัน้ โดยให้ประโยชน์ในด้านความสะดวก รวดเรว็ และ

ประหยัดค่าใช้จ่าย

การรกัษาผูป่้วยทีจ่�าเป็นต้องใช้ยาทีม่ดีชันกีารรกัษา

แคบ ต้องอาศัยการพิจารณาอย่างรอบคอบในการ

พจิารณาเลอืกใช้ขนาดยาทีเ่หมาะสมในผูป่้วยแต่ละราย 

และมีความจ�าเป็นในการประเมินผลและเฝ้าติดตามทั้ง

ในด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการใช้ยา

อย่างใกล้ชิด การบริหารยาให้มีระดับยาในเลือดอยู่ใน

ช่วงของการรกัษา (therapeutic window) อาจท�าได้ยาก 

เนื่องจากมีป ัจจัยหลายประการที่มีผลกระทบต่อ

เภสัชจลนพลศาสตร์ ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องนี้สามารถ

แบ่งออกได้เป็น 3 ปัจจยัหลัก ได้แก่ สภาวะโรคของผูป่้วย 

กระบวนการให้การรักษา เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับโรค

และยา การเฝ้าตดิตามผูป่้วย และยาทีผู่ป่้วยได้รบั ความ

เสีย่งต่อการเกดิอนัตรายจากการใช้ยาทีม่ดัีชนกีารรกัษา

แคบ มีความสัมพันธ์ต่อขนาดยาที่ใช้ในผู้ป่วยแต่ละราย 

เนื่องจากผู้ป่วยแต่ละรายที่ได้รับการรักษาด้วยยาใน

ขนาดเดียวกัน อาจมีประสิทธิภาพในการรักษาและ

อาการไม่พึงประสงค์ที่แตกต่างกันได้ ซึ่งสัมพันธ์กับอายุ

ของผู้ป่วยแต่ละราย โดยเฉพาะในผู้ป่วยสูงอายุอาจมี

เภสชัจลนศาสตร์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ท�าให้มกีารตอบสนอง

ต่อยาแตกต่างไปจากผู ้ป่วยเด็กและวัยกลางคนได้ 

นอกจากน้ีแล้ว อันตรกิริยาระหว่างอาหารกับยาหรือยา

กบัยา พฤตกิรรมสขุภาพ ความร่วมมือในการใช้ยา กล้็วน

แล้วแต่มีความเกี่ยวข้องและเป็นปัจจัยที่ควบคุมได้ยาก 

ส่วนปัจจัยด้านกระบวนการให้การรักษา ควรจะต้องมี

ความสะดวกและคล่องตัวในการบริหารจัดการ เช่น ผู้ที่

มีความเกี่ยวข้องกับการให้การดูแลผู้ป่วย การบริหาร

จัดการท่ีเป็นระบบชัดเจน คุณภาพและความสม�่าเสมอ

ในการตดิตามผลทางห้องปฏบิตักิาร ระดบัการศกึษาของ

ผูป่้วย ส่วนปัจจยัสดุท้าย อนัได้แก่ ปัจจยัด้านยา เช่น ค่า

ชีวประสิทธิผลของยา (bioavailability) ค่าชีวสมมูลของ

ยา (bioequivalence) และรูปแบบยาเตรียม (dosage 

formulation) ซึ่งล้วนแล้วแต่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง

เภสัชจลนศาสตร์ในผู้ป่วยแต่ละรายได้ 

ยากนัชกัแบบ generic ทีม่อียูใ่นท้องตลาดปัจจบุนั

มหีลายชนดิ เช่น phenytoin, carbamazepine, sodium 
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valproate, phenobarbital, gabapentin และ 

lamotrigine ซ่ึงยากนัชกัเหล่านีมี้ปัจจยัร่วมหลายประการ

ที่อาจส่งผลให้การควบคุมอาการชักในผู้ป่วยโรคลมชัก

นั้นไม่ประสบความส�าเร็จ ได้แก่ low water solubility, 

narrow therapeut ic range และ non- l inear 

pharmacokinetic ด้วยปัจจัยที่กล่าวมา ท�าให้มีค�าถาม

ทีน่่าสนใจเกิดข้ึนว่าการเปลีย่นแปลงการรกัษาผูป่้วยโรค

ลมชักจากการใช้ยา originator ไปเป็น generic สามารถ

ท�าได้ในผูป่้วยทุกสถานการณ์ (clinical circumstances) 

หรือไม่ เนื่องจากมีรายงานการศึกษาหลายฉบับได้ระบุ

ถึงอัตราการเปลี่ยนยากันชักที่เป็น generic กลับมาเป็น 

original สงูถงึร้อยละ 20-30 ซึง่มากกว่ายาชนดิอืน่ๆ ทัง้นี้

อาจจะเกิดจากธรรมชาติของโรค และคุณสมบัติเฉพาะ

ของยากนัชักแต่ละรายการ รวมทัง้ผลกระทบของการชกั

ซ�า้ ดงันัน้การพจิารณาว่าจะเลอืกใช้ยากนัชกั originator 

หรือ generic นั้นควรต้องมองประเด็นต่างๆ ให้รอบด้าน 

การพิจารณานั้นอาจต้องมองให้รอบด้าน ได้แก่

1.  ธรรมชาติของโรค

ผู ้ป ่วยโรคลมชักมีการตอบสนองต่อยากันชัก

แตกต่างกนัขึน้อยูก่บัชนดิการชกั และการตอบสนองของ

ผู้ป่วยแต่ละรายก็มีความแตกต่างกันทั้งขนาดของยา 

เนื่องมาจากสาเหตุการเกิดโรค เภสัชพันธุศาสตร์ โรค

ประจ�าตัวอื่นที่ต้องรับประทานยารักษาร่วมด้วย จึงอาจ

ก่อให้เกิดอันตรกิริยาระหว่างยาได้ 

2.  คุณสมบัติของยากันชัก

ยากันชักส่วนใหญ่มี therapeutic index ค่อนข้าง

แคบ บางชนิดมีเภสัชจลนศาสตร์แบบที่ไม่เป็นเส้นตรง 

(non-linear pharmacokinetic) นอกจากนี้ยากันชักที่มี

จ�าหน่ายในท้องตลาดอาจมีรูปแบบหลากหลาย เช่น 

immediate release, slow release, long acting หรือ 

sustained release การใช้ต้องค่อยๆ เพิ่มขนาดยาข้ึน

เพื่อลดผลแทรกซ้อน และการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยา

ด้วยกัน 

3.  การประเมินยากันชักที่เป็นยา generic 

ยา generic ทีดี่ต้องมคุีณสมบติัต่างๆ เหมอืนกบัยา 

originator ทุกอย่าง ได้แก่ ส่วนผสมของยา และเมื่อเข้าสู่

ตวัผูป่้วยในขนาดเดียวกนักต้็องสามารถให้ปรมิาณยาใน

ร่างกายทีเ่ท่าเทยีมกนั คอื ต้องมชีวีสมมลูกบัยา originator 

ตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการอาหารและยาก�าหนด

ให้สัดส่วนของค่า area under the curve (AUC) และ 

maximum concentration (C max) ระหว่างยา generic 

ที่ทดสอบกับยา originator ที่เป็นต�ารับยาอ้างอิงต้องมี

ค่าแตกต่างกันไม่เกินร้อยละ 20 (ยากันชักจะก�าหนดให้

ไม่เกินร้อยละ 10) จึงจะถือว่ามีชีวสมมูลซึ่งกันและกัน 

การที่ยา generic มี BE แตกต่างจากยา originator นั้น

จะส่งผลเสียต่อผู้ป่วยได้ 

โดยทัว่ไปการศกึษา BE ส่วนใหญ่จะเป็นการศกึษา

ที่เรียกว่า population BE (PBE) โดยจะท�าการศึกษา

แบบสุ่มไขว้สลับที่ในอาสาสมัครสุขภาพดี โดยอาสา

สมัครจะได้รับยาต�ารับทดสอบ (generic) และต�ารับ

อ้างองิ (originator) เพยีงต�ารบัละหนึง่ครัง้ ซึง่ผลทีไ่ด้จาก

การทดลองแบบนี้สามารถใช้บ่งบอกถึง prescribability 

เพื่อให้แพทย์สามารถใช้ยา generic ที่มี PBE กับ 

originator ในคนไข้ใหม่ทีย่งัไม่เคยได้ยา originator มาก่อน

ได้อย่างค่อนข้างมั่นใจว่ายา generic นั้นน่าจะให้ผลใน

การรักษาที่ดี แต่ในกรณีที่ผู้ป่วยเคยได้รับยา originator 

หรือยา generic ยี่ห้อหน่ึงอยู่ก่อนแล้ว แพทย์ต้องการ

เปลี่ยนยาไปเป็นยาอีกยี่ห้อหน่ึง อาจมีปัญหาว่ายาที่

เปลี่ยนให้ผู้ป่วยใหม่นั้นให้ระดับยาไม่เท่ากับยาที่เคยได้

รับเดิม ดังนั้นเพื่อให้มั่นใจว่าแพทย์สามารถเปลี่ยนไปใช้

ยา generic แทนยา originator (interchangeability) ได้ โดย 

ที่ยังคงรักษาระดับยาในร่างกายไว้ให้คงเดิม ยา generic 

นั้นจะต้องท�าการทดสอบความเท่าเทียมหรือชีวสมมูล

แบบทีเ่รยีกว่า individual bioequivalence (IBE) โดยการ

ศกึษา IBE นี ้อาสาสมคัรแต่ละคนจะต้องได้รับยา originator 

และ generic อย่างน้อยชนิดละ 2 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อศึกษาว่า

ค่าทางเภสัชจลนศาสตร์ของยา originator และ generic 

เมื่อใช้ในอาสาสมัครรายเดียวกันมีความแตกต่างกันหรือ

แปรปรวนเกิดขึ้นเมื่อได้รับยาแต่ละครั้งหรือไม่ อย่างไร 

นอกจากนี้ยังเป็นการศึกษาว่าระดับยาจะอยู ่ในช่วง 

therapeutic window เหมือนกับ originator หรือไม่

กรณียาที่เป็นรูปแบบ sustain released ยา 

generic ต้องท�าการศึกษา BE แบบที่เป็น steady state 

BE และ fed condition ด้วย เพื่อประเมินการแกว่งของ
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ระดบัยาและความสามารถในการปลดปล่อยตวัยาว่าเท่า

เทียมกับยา originator หรือไม่ โดยเฉพาะในภาวะที่มี

อาหารร่วมด้วย อีกประเด็นหนึ่งที่ส�าคัญคือยา generic 

มีเพียงการศึกษา BE แต่ไม่มีการศึกษา therapeutic 

equivalence ของยา ดงันัน้จากประสบการณ์ของแพทย์

และการศกึษาหลายการศึกษาพบว่าผูป่้วยจ�านวนร้อยละ 

10-35 มีอาการชักหลังจากเปลี่ยนยา originator เป็นยา 

generic

ปัญหาอกีอย่างหนึง่คือยา generic นัน้มรูีปร่างของ

เม็ดยาและสีแตกต่างจากยา originator รวมทั้งช่ือยา 

(ยีห้่อ) กม็คีวามหลากหลายขึน้อยูกั่บแต่ละบริษทั ซึง่อาจ

ส่งผลให้ผู ้ป ่วยเกิดความสับสนในยาที่ รับประทาน 

นอกจากน้ีการผลิตและจ�าหน่ายยาของบริษัท generic 

บางบรษิทัอาจไม่ต่อเนือ่งก่อให้เกดิปัญหาต้องเปลีย่นยา

บ่อยครั้ง และถ้ามีปัญหาการใช้ยาก็ยากต่อการติดตาม 

 จากการศกึษาของ Andermann F และคณะ พบว่าอตัรา

การเปลี่ยนจากยา generic เป็นยา originator ในผู้ป่วย

ที่เคยได้รับยา originator มาก่อนในผู้ป่วยที่ใช้ยากลุ่ม

ต่างๆ พบว่า กลุ่มที่ได้รับยา sodium valproate มีอัตรา

การเปลี่ยนยากลับร้อยละ 20.9 ยา clobazam ร้อยละ 

20.6 ยา lamotrigine ร้อยละ 12.9 ยา statin ร้อยละ 1.5 

ยา SSRI เพียงร้อยละ 2.9 เท่านั้น 

Medic ines and Heal thcare  Products 

Regulatory Agency: MHRA ประเทศอังกฤษ แบ่งกลุ่ม

ยากันชักเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่มท่ี 1 ไม่ควรเปลี่ยนยี่ห้อของยากันชัก ได้แก่ 

phenytoin, carbamazepine, phenobarbital and 

primidone 

กลุ ่มท่ี 2 การเปลี่ยนยี่ห ้อยากันชักด้วยความ

ระมัดระวัง ได้แก่ sodium valproate, lamotrigine, 

perampanel, retigabine, rufinamide, clobazam, 

clonazepam, oxcarbazepine, eslicarbazepine 

acetate, topiramate and zonisamide

กลุ ่มที่  3 สามารถเปลี่ยนยี่ห ้อยาได ้  ได ้แก ่ 

levetiracetam, lacosamide, gabapentin, pregabalin, 

vigabatrin (มีจ�าหน ่ายในประเทศไทย) และยา 

tiagabine, ethosuximide (ไม่มจี�าหน่ายในประเทศไทย) 

ดังนั้นการเปลี่ยนชนิดของยากันชักนั้นควรเป็นไป

ตามค�าแนะน�าข้างต้นร่วมกับการพิจารณาประเด็นอื่น

ร่วมด้วย โดยเฉพาะประเด็นที่ส�าคัญคือ คุณภาพของยา 

generic กันชักที่เลือกมาทดแทนยาต้นแบบ เพราะโรค

ลมชักนั้นเมื่อเกิดการชักซ�้า ส่งผลกระทบแตกต่างกับ

โรคอื่นๆ 

4.  ผลกระทบจากตัวโรค

เป็นที่ทราบกันดีว่าการรักษาโรคลมชักต้องควบคุม

การชักอย่างน้อย 2 ปี ดังนั้นถ้าผู้ป่วยมีการชักซ�้าก็จะต้อง

เริ่มนับเวลาเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง และเมื่อผู้ป่วยมีอาการชัก

ย่อมเกิดผลกระทบตามมาหลายอย่าง เช่น เกิดอุบัติเหตุ

จากการชัก อุบัติเหตุทางการจราจร ถูกห้ามขับรถ ขาด

ความมั่นใจว่าตนเองจะชักซ�้าอีกหรือไม่ รวมทั้งค่าใช้จ่าย

ในการรักษาถ้าต้องไปโรงพยาบาล จากการศึกษาค่าใช้จ่าย

ของผู้ป่วยระหว่างกลุ่มท่ีใช้ยากันชัก lamotrigine ชนิด 

originator และ generic ที่ประเทศแคนนาดา พบว่ากลุ่ม

ที่ใช้ยา generic มีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า คือ 7902 เหรียญ

แคนนาดา กลุม่ originator มค่ีาใช้จ่ายเพยีง 6149 เหรยีญ

แคนนาดา การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาก็พบ

ลกัษณะเดยีวกนัโดยผูป่้วยมาใช้บรกิารแผนกผูป่้วยฉกุเฉิน 

รถพยาบาลและการนอนรักษาสูงขึ้นเม่ือมีการเปลี่ยนยา

กันชักจากยา originator เป็น generic

ผลกระทบทางด้านจิตใจซึ่งยากต่อการประเมิน 

เพราะผลที่เกิดไม่ได้มีเฉพาะตัวผู้ป่วยเอง แต่ครอบครัว

ก็ได้รับผลกระทบดังกล่าวด้วย เพราะพ่อ-แม่เกิดความ

ทกุข์ใจ ไม่สบายใจต้องเฝ้าระวงัลกูตลอดเวลาแม้กระทัง่

นอนหลับ พ่อ-แม่ก็ต้องเฝ้ากลัวจะชักขณะนอน แพทย์

เองก็ได้รับผลกระทบจากการชักซ�้า ท�าให้ขาดความเชื่อ

มั่น ขาดความเชื่อถือ และอาจเกิดปัญหาฟ้องร้องขึ้นมา

ได้ ถ้าผู้ป่วยไม่พึงพอใจเมื่อมีการชักซ�้า ดังนั้นจะเห็นได้

ว่าผลกระทบรุนแรงมากกว่าที่คิด จึงไม่น่าแปลกใจที่ผล

การศึกษาของ Haskins LS และคณะ จากการส�ารวจ

ภาพรวมใน epilepsy clinic พบว่าร้อยละ 80 ของผู้ป่วย

จ�านวน 974 ราย ไม่ต้องการเปล่ียนยาจาก originator 

เช่นเดียวกับร้อยละ 89 ของแพทย์จ�านวน 435 คน 

ต้องการให้เภสัชกรแจ้งให้ทราบและแพทย์ต้องยินยอม

จึงจะเปล่ียนยาได้ เนื่องจากกลัวผลกระทบดังกล่าว
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ข้างต้น ซึ่งในกรณีของผู้ป่วย neuropathic pain นั้นถึง

แม้จะมีผลกระทบไม่เท่าโรคลมชกั แต่อาการปวดกส่็งผล

ต่อกระทบต่อคุณภาพชีวิตเป็นอย่างมากเช่นเดียวกัน

5.  นโยบายระดับประเทศ

ประเทศในทวีปยุโรปและอเมริกาได ้ก�าหนด

นโยบายไว้ชดัเจนว่าจะต้องแจ้งให้ผูป่้วยและแพทย์ทราบ 

และเหน็ด้วยก่อนการเปลีย่นยาเสมอ เพราะต้องยดึความ

ปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลัก ในประเทศไทยยังไม่มีการ

ก�าหนดออกมาเป็นนโยบายของประเทศชัดเจน 

6.  สิทธิผู้ป่วย

ผู้ป่วยทุกคนควรมีสิทธิ์ได้รับการรักษาที่เหมาะสม

ทีส่ดุ ไม่ควรค�านงึเพียงด้านเดียวว่าต้องได้รบัการรักษาที่

ราคาถูกที่สุด แต่ควรค�านึงถึงคุณภาพการรักษาที่ดีใน

ราคาที่เหมาะสม รวมทั้งไม่ควรมีการแบ่งกลุ่มการใช้ยา 

โดยพิจารณาจากสิทธิ์การรักษา เพราะเหมือนการแบ่ง

ชนช้ันวรรณะ ซึ่งไม่มีในหลักการรักษาพยาบาลท่ีเล่า

เรียนกันมา

7.  ความคุ้มค่าของการใช้ยา original และยา 

generic

การพจิารณาด้านความคุ้มค่าของการรกัษานัน้เป็น

อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องน�ามาพิจารณาร่วมด้วย การรักษา

โรคใด นัน้ ความคุม้ค่าหรอืประสทิธผิลของการรกัษานัน้

เป็นสิ่งที่ต้องค�านึงถึงเสมอ เพราะที่แพทย์เราเลือกใช้ยา 

generic นั้นก็เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการรักษา โดยหวังว่า

จะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการรักษา 

การประเมินความคุ้มค่าในการรักษานั้น ต้องมอง

ให้รอบคอบทุกประเด็นของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ได้แก่ 

ค่ายาที่ใช้รักษา ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการพบแพทย์

แต่ละครั้ง ค่าตรวจรักษา ค่าเสียเวลาแต่ละครั้งที่มีการ

เจ็บป่วย ค่านอนรักษาในโรงพยาบาล ค่าตรวจรักษาท่ี

ห้องฉุกเฉิน การเสียโอกาส รวมทั้งความพิการ หรือการ

เสียชีวิต จะเห็นได้ว่าการพิจารณาความคุ้มค่าของการ

เลือกใช้การรักษาใดนั้น มิใช่การพิจารณาเฉพาะค่ายาที่

ใช้รักษาเพียงอย่างเดียว 

จากการศึกษาของ สมศักดิ์ เทียมเก่าและคณะ ได้

ศึกษาถึงผลกระทบด้านค่ารักษาพยาบาลของการใช้ยา

กันชัก phenytoin ชนิด immediate release เทียบกับ

ชนิด extended release ซ่ึงมีการประเมินความคุ้มค่า

จากผลกระทบต่างจากโรคลมชักอย่างรอบด้าน พบว่า 

การใช้ยากันชัก phenytoin ชนิด extended release นั้น

มีความคุ้มค่ามากกว่าการใช้ยากันชัก phenytoin ชนิด 

immediate release 

กรณีการรักษาผู้ป่วย status epilepticus หรือ 

acute repetitive convulsive seizure ด้วยยากันชัก 

levetiracetam ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดด�า เปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพระหว่างยา originator กับยา generic ชื่อ 

Focale พบว่ายากนัชกัทัง้ 2 ยีห้่อนัน้ให้ผลการรักษา และ

มีผลข้างเคียงไม่แตกต่างกัน สรุปสามารถใช้ยากันชัก 

levetiracetam ยี่ห้อ Focale ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดด�า

แทนยากันชัก levetiracetam ได้ ซ่ึงลดค่าใช้จ่ายลงได้

อย่างมาก เพิ่มการเข้าถึงของผู้ป่วยที่มีความจ�าเป็นต้อง

ใช้ยากนัชกั levetiracetam ชนดิฉดีเข้าหลอดเลอืดด�าได้

ยากนัชกั levetiracetam นัน้มกีารศกึษาจากหลาย

ประเทศ ได้แก่ การศึกษาจากประเทศโปแลนด์ โดย 

Bosak M และคณะในปี 2560 ผู้ป่วยโรคลมชักจ�านวน 

159 คน ได้เปล่ียนยาชนิด originator เป็นยา generic 

จ�านวน 151 คน ด้วยเหตุผลเรื่องค่ายาที่สูง พบว่าผู้ป่วย

จ�านวน 9 คน (ร้อยละ 6) มอีาการชกัมากข้ึนกว่าเดมิ และ

ผู้ป่วย 2 คนต้องกลับมาใช้ยาชนิด originator ผู้ป่วย 6 

คน (4%) เกดิผลข้างเคยีง ซมึ วงิเวยีนศีรษะ รายละเอยีด

ของผู้ป่วยกลุ่มที่ใช้ยาชนิด originator ต่อและกลุ่มที่

เปลี่ยนเป็นยา generic 

การศึกษาในประเทศสวีเดน โดย Olsson P และ

คณะในปี 2562 ศึกษาคุณภาพชีวิตด้วยแบบประเมิน

เฉพาะโรคลมชัก QOLIE-31 ของผู้ป่วยโรคลมชักใช้ยา 

levetiracetam ชนิด originator และเปลี่ยนยาจาก 

originator เป็นยา generic ในผู้ป่วยจ�านวน 32 คน แบ่ง

เป็น 2 กลุ่มๆ ละ 16 คน กลุ่ม 1 เปลี่ยนเป็นยา generic 

กลุม่ที ่2 เป็นยา originator แบบเดมิ พบว่าท้ัง 2 กลุม่นัน้

มีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกันในทุกด้าน รวมทั้งความ

กังวลอาการชัก 

การศึกษาจากประเทศอิตาลี โดย Trimboli M และ

คณะในปี 2561 ผู้ป่วยจ�านวน 180 ราย ใช้ยากันชัก 

levetiracetam ชนิด originator และมีผู้ป่วยกลุ่มที่ 1 
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จ�านวน 125 คนเปลี่ยนเป็นยาชนิด generic ซึ่ง 59 

(ร้อยละ 47) คน ใช้ยาแบบ monotherapy และ 66 

(ร้อยละ 53) คน ใช้ยาแบบ polytherapy ผู้ป่วยกลุ่มที่ 2 

จ�านวน 55 คน ยงัคงใช้ยา levetiracetam ชนดิ originator 

ต่อไป โดยไม่เปลี่ยนยา พบว่าผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่มนั้นมีผล

การรกัษาไม่แตกต่างกนัทัง้จ�านวนครัง้การชัก และผลข้าง

เคียงของยากันชัก รายละเอียด ดังตารางที่ 1 แสดงผล

การรักษาผู้ป่วยกลุ่มที่ใช้ยา levetiracetam เพียงชนิด

เดยีว ด้วยยาชนดิ originator เทยีบกบัชนดิ generic เป็น

ระยะเวลานานเฉลีย่ 24-48 เดือน พบว่าผลการรักษาของ

ทั้ง 2 กลุ่มนั้นไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเฉพาะผลข้าง

เคียงของยากันชัก levetiracetam ชนิด originator และ 

generic พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน 

การศกึษาในประเทศเกาหลี โดย Lee GH และคณะ

ในปี 2561 ผู้ป่วย 109 จาก 148 คน (ร้อยละ 73.6) ไม่มี

อาการชักก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นยา generic พบว่าผู้ป่วย

จ�านวน 105 คนไม่มีอาการชักแบบเดิมภายหลังการ

เปลี่ยนยา มีผู้ป่วยจ�านวน 7 จาก 148 คน (ร้อยละ 4.8) 

มีอาการชักเพิ่มขึ้น และ 10 จาก 148 คน (ร้อยละ 6.8) 

มีอาการชักลดลง จากตารางที่ 1 จะพบว่าผู้ป่วยทั้งกลุ่มที่

มี seizure free และไม่มี seizure free เมื่อมีการเปลี่ยน

ยากันชัก levetiracetam จากชนิด originator เป็นชนิด 

generic นัน้ พบว่าผูป่้วยกลุม่ทีไ่ม่ม ีseizure free ม ีseizure 

free เพิ่มมากขึ้น และเมื่อติดตามเป็นระยะเวลานาน พบ

ว่าผู้ป่วยจาก seizure free จาก 109 เป็น 113 คน และ

ไม่มี seizure free ลดลงจาก 39 เป็น 35 คน 

การศึกษาที่ส�าคัญอีกการศึกษาหนึ่งในประเทศ

อิตาลี โดย Contin M และคณะในปี 2559 คือ การตรวจ

วดัระดบัยากนัชกัในผูป่้วยคนเดยีวกนัในช่วงเวลาทีใ่ช้ยา 

originator และ generic จ�านวน 362 คน พบว่าระดบัยา

ในช่วงเวลาใช้ยา levetiracetam ทั้ง 2 ชนิดน้ันไม่

แตกต่างกัน 

การศกึษาในประเทศอติาล ีโดย Fanella M และคณะ

ในปี 2560 ผู้ป่วย 36 จาก 37 คนเปล่ียนยา originator เป็น 

generic พบว่าผู้ป่วยจ�านวน 3 จาก 36 คนมีผลข้างเคียง

เกดิขึน้ ผูป่้วยอกี 33 คนอาการคงเดมิ ไม่มผีลข้างเคยีง และ

เมื่อติดตามระดับยากันชักพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน 

มีอัตราการเปล่ียนกลับมาเป็นยา originator ร้อยละ 8 

ตารางที ่1 แสดงผลการศกึษาของทัง้ 6 การศกึษาข้างต้น

ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียด 8 การศึกษาที่เปลี่ยนยากันชัก levetiracetam ชนิด original เป็น generic

การศึกษา Bosak M Olsson P Trimboli M Lee GH Contin M Fanella M

จ�านวนผู้ป่วยลมชัก : คน 159 32 125 148 147 36

ยากันชักชนิดเดียว 9.9% 15 คน 47% 45.3% - -

ยากันชักมากกว่า 1 ชนิด 90.1% 17 คน 53% 54.7% - -

อัตราการเปลี่ยนกลับยา 6% ไม่มี ไม่มี 4.8% ชกัมากขึน้- 8%

ผลข้างเคียง 4% ไม่มี ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง - 3 คน

คุณภาพชีวิต - เท่ากัน - - - -

ระดับยากันชัก - - - - ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง

ยา Levetiracetam ชนิด generic ที่มีจ�าหน่ายใน

ประเทศไทยมีหลายยี่ห้อ เช่น Levetiracetam Sandoz 

Lecetam, Letta, Torleva, Millitam, Kelep ส�าหรับยา 

generic ทีด่คีวรมข้ีอมลูรบัรองด้านคณุภาพ ประสทิธภิาพ

และความปลอดภัย อย่างเช่น Levetiracetam Sandoz 

มีการศึกษา Global Pharmacovigilance & Clinical 

Safety ซึง่มกีารรายงาน periodic safety update report 

ตั้งแต่ปี 1 มิถุนายน 2554 - 30 พฤศจิกายน 2558 

ยังไม่พบรายงานผลข้างเคียงที่ รุนแรงแตกต่างจาก 

Levetiracetam ชนิด original รวมทั้งมีรายงานของ

ประเทศเนเธอแลนด์ Public Assessment Report of the 

Medicines Evaluation Board in the Netherlands 
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พบว่ายากันชัก Levetiracetam Sandoz ดังกล่าวผ่าน

เกณฑ์การประเมินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศ

เนเธอแลนด์ เมื่อ 25 มกราคม 2555 และได้อ้างอิงผล

ประเมินใช้ในการขึ้นทะเบียนอีกหลายประเทศในยุโรป 

ปัจจุบันมีการน�ายาชนิดนี้มาใช้ในประเทศ เบลเยี่ยม 

แคนนาดา เดนมาร์ก ออสเตรยี สาธารณรฐัเชก็ ฟินแลนด์ 

ฝรัง่เศส เยอรมนั อติาล ีเนเธอแลนด์ ฮงัการ ีสเปน สวเีดน 

สวิสเซอร์แลนด์ มาเลเซีย สิงคโปร์ เป็นต้น ซึ่งยากันชัก

ชนิดนี้ได้ผ่านการท�าชีวสมมูล เทียบกับ Levetiracetam 

ชนดิต้นแบบแล้ว ส�าหรบัในประเทศไทยมกีารใช้ยากนัชัก 

Levetiracetam Sandoz ก็ ยังไม ่พบปัญหาด้าน

ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของยาช่ือสามัญ

ดังกล่าว

ดังนั้นเม่ือพิจารณารวมด้านประสิทธิภาพ ความ

ปลอดภัยและราคายาของ Levetiracetam ตลอดจน

มาตรฐานด้านความปลอดภัยของการใช้ยากนัชกัชนดิชือ่

สามัญ Levetiracetam นี้ ก็สามารถน�ามาใช้ทดแทนยา

กันชัก Levetiracetam ชนิดต้นแบบได้ ซึ่งจะเกิดความ

คุ้มค่าของการใช้ยากันชัก และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงยา

กันชักรุ่นใหม่ที่มีราคาลดต�่าลงได้อย่างเท่าเทียมกัน

สรุป

จากข้อมูลข้างต้นจะพบว่าการเปลี่ยนยากันชัก 

Levetiracetam จากชนดิ original เป็นชนดิ generic นัน้

สามารถท�าได้ตามค�าแนะของ MHRA ประเทศองักฤษ มี

ความปลอดภัยมากที่สุดเมื่อเทียบกับยากันชักในกลุ่ม

มาตรฐานอย่าง phenytoin, carbamazepine, valproate 

และ phenobarbital ซึ่งยาทั้ง 4 ชนิดนั้นอยู่ในกลุ่มที่ 1 

คือไม่ควรปรับเปลี่ยนชนิดหรือแบรนด์ของยาเลย ถึง

แม้ว่ายากันชัก levetiracetam สามารถเปลี่ยนเป็น 

generic ได้ แต่ generic แต่ละแบรนด์มีความแตกต่าง

กัน ดังนั้นในการเลือกใช้ควรพิจารณาเลือกแบรนด์ 

generic ที่มีคุณภาพดี มีข้อมูลความปลอดภัยรับรอง 

มีประสบการณ์การใช้ใน real-world เป็นระยะเวลา

ยาวนานที่สามารถ ท�าให้แพทย์มั่นใจถึงประสิทธิผล

การรักษาและเพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วยต้องมีการ

เฝ้าระวังอาการชักและผลข้างเคียงอย่างใกล้ชิด รวมถึง

ต้องมีการแนะน�าผู้ป่วย ญาติให้สังเกตอาการช่วงแรก

ของการเปล่ียนยา โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้ยากันชัก

หลายชนิดร่วมกัน และยังไม่สามารถควบคุมอาการชัก

ได้ดี
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