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บทคัดย่อ
วัต ถุป ระสงค์ : เพื่ อ ประเมิน ความเหมาะสมของขนาดยากาบาเพนติ น ในผู้ ป่ วยโรคไตเรื้อ รัง ณ โรงพยาบาล
แห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช วิ ธีการ: การศึกษาเชิงพรรณนานี้เก็บข้อมูลจากใบสังที
่ ม่ ยี ากาบาเพนตินทุกใบของผูป้ ่ วยอายุ
ตัง้ แต่ 12 ปี ขน้ึ ไป ทีไ่ ด้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ นโรคไตเรือ้ รังทีม่ คี ่า GFR ต่ ากว่า 60 mL/min/1.73 m2 ตามเกณฑ์ของ International
Society of Nephrology ผู้วิจยั ประเมินความเหมาะสมของขนาดยากาบาเพนตินตามค่า CrCl (creatinine clearance) ตามที่
แนะนาใน Micromedex ผลการวิ จยั : ในการศึกษามีการสังใช้
่ ยากาบาเพนตินทัง้ หมด 149 ครัง้ เป็ นการสังจ่
่ ายที่มีขนาดยา
เหมาะสม 32 ครัง้ (ร้อยละ 21.48) ขนาดยาต่ าเกินไป 51 ครัง้ (ร้อยละ 34.23) และขนาดยาสูงเกินไป 22 ครัง้ (ร้อยละ 14.77)
จานวนครัง้ ทีไ่ ม่สามารถประเมินความเหมาะสมของขนาดยาได้ คือ 47 ครัง้ (ร้อยละ 27.17) เมื่อจาแนกผลการศึกษาตาม CrCl
และระยะโรคไตเรือ้ รัง พบว่า ในผูป้ ่ วยทีม่ ี CrCl 15-29 mL/min มีจานวนครัง้ ทีไ่ ด้รบั ขนาดยากาบาเพนตินเหมาะสมมากทีส่ ดุ (30
จาก 32 ครัง้ หรือร้อยละ 93.75) ผูป้ ่ วยทีม่ รี ะยะโรคไตเรือ้ รังในระยะ G3b–G4 มีจานวนครัง้ ทีไ่ ด้รบั ขนาดยากาบาเพนตินเหมาะสม
29 จาก 32 ครัง้ (ร้อยละ 90.63) สรุป: การสังจ่
่ ายยากาบาเพนตินส่วนใหญ่เป็ นการจ่ายยาในขนาดทีต่ ่าเกินไป ควรมีการศึกษา
ประสิทธิภาพของการใช้ยาในขนาดต่ าร่วมกับยาลดอาการ neuropathic pain กลุ่มอื่น ๆ และความปลอดภัยจากการใช้ยากา
บาเพนตินขนาดสูงในผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รังที่รุนแรงเพื่อเป็ นแนวทางในการปรับขนาดยาและเฝ้ าระวังการปลอดภัยในการใช้ยากา
บาเพนตินโดยเภสัชกรต่อไป
คาสาคัญ: การทบทวนการใช้ยา ยากาบาเพนติน ผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รัง การบริบาลทางเภสัชกรรม
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Abstract
Objective: To assess appropriateness of prescribed dose of gabapentin for patients with chronic kidney
disease at a hospital in Nakhon Si Thammarat. Methods: This descriptive study collected data from all prescriptions of
gabapentin for patients with age 12 years and older who were diagnosed with chronic kidney disease and having GFR
of less than 60 mL/min/1.73 m2 according to the International Society of Nephrology. The researcher evaluated the
appropriateness of gabapentin dose according to CrCl (creatinine clearance) as recommended in Micromedex.
Results: Among all 149 prescriptions of gabapentin in the study, there were 32 prescriptions with appropriate dose
(21.48%), 51 (34.23%) with under-dosing, 22 (14.77%) with overdosing, and 47 (27.17%) with undeterminable results.
When categorized according to CrCl and stage of chronic kidney disease, those with CrCl 15-29 mL/min had a highest
proportion of appropriate gabapentin dosing (30 from the total of 32 prescriptions or 93.75%). Among patients with
chronic renal disease at stage G3b-G4 phase, dose of gabapentin was appropriate in 29 out of 32 prescriptions
(90.63%). Conclusion: Most of gabapentin prescriptions were under-dose. More studies on the efficacy of combined
therapy between low-dose gabapentin and other neuropathic pain medications and the safety of high dose gabapentin
in advanced chronic kidney disease are needed. The information is useful for adjustment of dose and monitoring of
safety of gabapentin by the pharmacist.
Keywords: drug use review, gabapentin, chronic kidney disease, pharmaceutical care

บทนา
กาบาเพนติ น (gabapentin) เป็ นยาในบั ญ ชี ง
ตามบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศไทย ซึง่ หมายถึงยาที่
มีหลายข้อบ่งใช้ หรือมีแนวโน้มจะมีการสังใช้
่ ยาไม่ถูกต้อง
หรือเป็ นรายการยาที่มีราคาแพง (1) กาบาเพนตินเป็ นยา
ทางเลือกแรกในการรักษาอาการปวดทีเ่ กีย่ วเนื่องกับระบบ
ประสาท (neuropathic pain) ในผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รัง (2) การ
ปรับขนาดยามีความจาเป็ นสาหรับการใช้ในผู้ป่ วยโรคไต
เรือ้ รัง การศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร์ช้วี ่า ควรปรับขนาด
ยาตามค่าอัตราการกาจัด ออกของ creatinine (creatinine

clearance; CrCl) ผู้ป่วยโรคไตเรือ้ รังมี CrCl ต่ ากว่าคนที่มี
การทางานของไตปกติ อัตราการกาจัดของกาบาเพนติน
เป็ นสัดส่วนโดยตรงกับ CrCl ค่าครึง่ ชีวติ (half-life) ของยา
กาบาเพนตินในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจะยาวนานกว่าคนที่มี
การทางานของไตปกติ (3) ดังนัน้ ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจึงมี
ความเสีย่ งที่จะเกิดอันตรายจากการใช้ยากาบาเพนตินสูง
กว่าคนทีม่ กี ารทางานของไตปกติ ระดับยากาบาเพนตินใน
เลือดทีท่ าให้เกิดพิษอยู่ท่ี 15 mcg/mL ขึน้ ไป (4) การปรับ
ขนาดยากาบาเพนตินในผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รังให้เหมาะสมเป็ น
บทบาทของเภสัชกรในการบริบาลผูป้ ่ วยทีใ่ ช้ยาดังกล่าว
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ในปั จ จุ บ ัน พบว่ า ยัง ขาดการศึก ษาในเรื่อ งการ
ประเมินความเหมาะสมของขนาดยากาบาเพนตินที่ใช้ใน
ผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รังของโรงพยาบาลทีศ่ กึ ษา ข้อมูลการใช้ยา
ในช่วงปี งบประมาณ 2556-2559 ของโรงพยาบาลที่ศกึ ษา
พบว่ า มี มู ล ค่ า การสัง่ ใช้ ย าสู ง ถึ ง 1,156,675 บาท โดยมี
ปริม าณการสัง่ ใช้เฉลี่ย ต่ อ ปี คือ 177,950 แคปซู ล ดัง นั น้
คณะผูว้ จิ ยั จึงสนใจประเมินความเหมาะสมของขนาดยาทีใ่ ช้
ในผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รังในโรงพยาบาลทีศ่ กึ ษา เพื่อเป็ นข้อมูล
ส าหรับ โรงพยาบาลในการพัฒ นาแนวทางการใช้ ย ากา
บาเพนติน ในผู้ ป่ วยโรคไตเรื้อ รัง เพื่อ ให้ ผู้ป่ วยเกิด ความ
ปลอดภัยจากการใช้ยาดังกล่าวต่อไป

วิ ธีการวิ จยั
การศึกษานี้ เป็ นการศึกษาเชิงพรรณนา ได้ผ่ าน
การพิจ ารณาจากคณะกรรมการจริย ธรรมวิจ ัย ในมนุ ษ ย์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี พ.ศ. 2559
ตัวอย่าง
เกณฑ์การคัดเข้าในการศึกษา คือ ผูป้ ่ วยทุกคนที่
ได้รบั การวินิ จฉั ยว่ าเป็ น โรคไตเรื้อรังซึ่งมีค่ า Glomerular
Filtration Rate (GFR) ต่ า ก ว่ า 60 mL/min/1.73 m2
(จัดเป็ นโรคไตในขัน้ G3a–G5 ตามเกณฑ์ของ International
Society of Nephrology (5)) มีอายุตงั ้ แต่ 12 ปี ข้นึ ไป และ
ได้รบั ยากาบาเพนติน ณ โรงพยาบาลชุมชนแห่ งหนึ่งใน
จังหวัดนครศรีธรรมราชระหว่าง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 และ
30 กัน ยายน พ.ศ. 2559 ผู้ป่ วยต้ อ งมีข้อ มู ลการรัก ษาใน
แฟ้ มเวชระเบี ย นผู้ ป่ วยนอก และฐานข้ อ มู ล โปรแกรม
HOSxP เกณฑ์คดั ออก คือ ผู้ท่ขี ้อมูล ในเวชระเบียนผู้ป่วย
นอกและฐานข้อมูล HOSxP ไม่สอดคล้องกัน

การเก็บข้อมูล
การเก็บ รวบรวมข้อ มู ล เริ่ม ด้ ว ยการน ารายชื่ อ
ผู้ ป่ วยโรคไตเรื้อ รัง ที่ ใ ช้ ย ากาบาเพนติ น จากปรแกรม
HOSxP และ เวชระเบียนผูป้ ่ วยทีผ่ ่านเกณฑ์การคัดเข้า มา
เรียงตามลาดับตาม hospital number (HN) จากนัน้ แทนที่
HN ด้วยรหัสแทนตัวบุ ค คล (code) ข้อมูลที่เก็บ จากแฟ้ ม
เวชระเบีย นผู้ป่ วยนอกและฐานข้อ มู ลโปรแกรม HOSxP
ได้ แ ก่ เพศ จ านวนครัง้ ของการสัง่ จ่ า ยยาในช่ ว งของ
การศึก ษา วัน ที่มีก ารจ่ ายยา ส่ว นสูง น้ าหนัก (กิโลกรัม )
อายุ อาการที่ได้รบั ยากาบาเพนติน ความถี่ในการให้ ย า
จานวนยาที่สงใช้
ั ่ /ครัง้ (แคปซู ล) ขนาดยากาบาเพนติน
(มิลลิกรัมต่อวัน) โรคร่วม ระดับ creatinine ในซีรมั (serum
creatinine ห รื อ SCr; มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อเดซิ ลิ ต ร) CrCl ซึ่ ง
คานวณตามสูตร Cockcroft-Gault (6) อัตราการกรองของ
ไต (GFR ในหน่ ว ย mL/min/1.73 m2 ซึ่งค านวณจากเพศ
อายุ ระดับ creatinine ในซี ร ัม โดยใช้ สู ต ร CKD-EPI (6)
ระยะโรคไตเรือ้ รัง (แบ่งเป็ น G3a, G3b, G4 และ G5) และ
ประวัตกิ ารฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (hemodialysis)
การประเมิ นความเหมาะสมของขนาดยา
การศึกษานาข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย ได้แก่ เพศ
อายุ อาการที่ เ ป็ นข้ อ บ่ ง ใช้ ข องยากาบาเพนติ น แบบ
แผนการให้ยา โรคร่วมในผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รัง CrCl ระยะของ
ผู้ป่วย และประวัติการฟอกไตด้วยเครื่องฟอกไตเทียม มา
ประเมินความเหมาะสมของขนาดยาซึ่งหมายถึงขนาดที่มี
การปรับตามค่า CrCl ก่อนบริหารยาตามทีแ่ นะนาในข้อมูล
ผลิตภัณฑ์(7) ดังแสดงในตารางที่ 1 ขนาดยากาบาเพนติน
ทีม่ แี นวโน้มไม่เหมาะสม หมายถึง ขนาดต่าเกินไป (ต่ากว่า
ช่วงขนาดยาที่ควรได้รบั ทัง้ หมดในแต่ ละวันตามค่า CrCl)
หรือขนาดสูงเกินไป (สูงกว่าช่วงขนาดยาทีค่ วรได้รบั ทัง้

ตารางที่ 1. ขนาดยากาบาเพนตินทีเ่ หมาะสมตามอัตราการกาจัด creatinine (7)
อัตราการกาจัด creatinine (มิลลิลติ รต่อนาที)
แบบแผนการให้ยากาบาเพนติน
ตัง้ แต่ 60
900-3600 มิลลิกรัม แบ่งให้ 3 ครัง้ ต่อวันในขนาดเท่ากัน
30-59
400-1400 มิลลิกรัม แบ่งให้ 2 ครัง้ ต่อวันในขนาดเท่ากัน
15-29

400-1400 มิลลิกรัม แบ่งให้ 2 ครัง้ ต่อวันในขนาดเท่ากัน

15
น้อยกว่า 15

100-300 มิลลิกรัม ให้ 1 ครัง้ ต่อวัน
ปรับลดขนาดยาตามสัดส่วนจาก 100-300 มิลลิกรัมต่อวัน

ขนาดยาทีเ่ พิม่ หลังการฟอกเลือดเท่ากับ 125 และ 150 มิลลิกรัมในกรณีทไ่ี ด้รบั ขนาดยาเดิม 100 และ 125 มิลลิกรัมต่อวัน
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หมดในแต่ ละวันตามค่า CrCl) ผลการประเมินจะเป็ น “ไม่
สามารถประเมินได้” หากการสังจ่
่ ายยาในครัง้ นัน้ ไม่ได้มกี าร
ตรวจระดับ creatinine ในซีรมั (Scr) หรือไม่ได้วดั น้ าหนัก
ตัวของผูป้ ่ วย
การเก็บ ข้อ มู ล และประเมิน ความเหมาะสมของ
ขนาดยาใช้วิธีประเมิน ไขว้ (cross-check) โดยผู้วิจ ัยกลุ่ ม
แรกเก็บข้อมูลจากแฟ้ มเวชระเบียน ผูว้ จิ ยั อีกกลุ่มเก็บข้อมูล
จากฐานข้อมูล HOSxP และมีการทวนสอบกัน หากข้อมูล
ไม่ตรงกันจะร่วมกันประเมินใหม่และอภิปรายจนได้ขอ้ ยุติ
ผูว้ จิ ยั สรุปข้อมูลในการวิจยั ด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา

ผลการวิ จยั และการอภิ ปรายผล
ลักษณะของตัวอย่างและการสังยา
่
ในช่วง 3 ปี ของการศึกษา มีผปู้ ่ วยผ่านเกณฑ์การ
คัด เข้า 32 คน เป็ น เพศชาย 15 คนและเพศหญิง 17 คน
อายุของผูป้ ่ วยในช่วง 3 ปี คือ 39-87 ปี ผูป้ ่ วยแต่ละรายได้
รับการสังจ่
่ ายยากาบาเพนตินตัง้ แต่ 1-18 ครัง้ รวมทัง้ หมด
149 ครัง้ ไม่มกี ารวัดน้ าหนักของผู้ป่วยใน 11 ครัง้ ของการ
สังจ่
่ ายยา ขาดข้อมูลระดับ SCr 40 ครัง้ ของการสังจ่
่ ายยา มี
จานวน 8 ครัง้ ของการสังจ่
่ า ยยาที่ไม่ มีท ัง้ ค่ าน้ าหนัก และ
SCr การปรับ ขนาดยาให้เหมาะสมกับ ผู้ป่ วยโรคไตเรื้อรัง
ควรบันทึกข้อมูลพื้นฐานเพศ อายุ น้ าหนัก และระดับ SCr
ทุกครัง้ ของการสังจ่
่ ายยากาบาเพนติน
จากตารางที่ 2 จ านวนครัง้ ของการจ่ า ยยากา
บาเพนตินให้ผปู้ ่ วยโรคไตเรือ้ รังทีผ่ ่านเกณฑ์คดั เข้าในช่วง 3
ปี ท่ศี กึ ษามีทงั ้ หมด 149 ครัง้ ร้อยละ 58.39 ของการสังยา
่
เป็ นการสังจ่
่ ายให้ผปู้ ่ วยเพศหญิง ร้อยละ 97.31 ของจานวน
ครัง้ เป็ นการจ่ายให้ผปู้ ่ วยสูงอายุทอ่ี ายุมากกว่า 60 ปี มีการ
จ่ายให้ผปู้ ่ วยทีม่ อี าการชาร้อยละ 47.65 ของจานวนครัง้ การ
สังจ่
่ ายยา ผูป้ ่ วยทีม่ อี าการปวดทีไ่ ม่สามารถระบุประเภทได้
(unspecified pain) ร้อ ยละ 28.86 ของจ านวนครัง้ การสัง่
จ่ายยา และไม่มขี อ้ มูลของข้อบ่งใช้ในการจ่ายกาบาเพนติน
ร้อยละ 20.13 ของจานวนครัง้ การสังจ่
่ ายยา สาหรับ แบบ
แผนการใช้ยาเป็ นแบบครัง้ ละ 1 แคปซูล (300 มิลลิกรัม )
วันละ 1 ครัง้ ก่อนนอน สูงถึงร้อยละ 93.29 ของจานวนครัง้
การสังจ่
่ ายยา
ร้อยละ 30.20 ของจานวนครัง้ การสังจ่
่ ายยา เป็ น
การจ่ายให้ผู้ป่วยโรคไตเรือ้ รังที่มีโรคร่วมส่วนใหญ่ คอื โรค
ความดัน โลหิ ต สู ง และโรคร่ ว มอื่น ที่ ไ ม่ ใ ช่ โ รคเบาหวาน
รองลงมาคือ โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน คิดเป็ น

ร้อยละ 29.53 ของจานวนครัง้ การสังจ่
่ ายยา และผูท้ เ่ี ป็ นไรค
ไตเรือ้ รังโดยไม่มโี รคร่วม คิดเป็ นร้อยละ 3.36 ของจานวน
ครัง้ การสังจ่
่ ายยา การศึกษาในอดีตรายงานว่า โรคที่มกั
เป็ นร่วมกันกับโรคไตเรือ้ รัง คือ โรคความดันโลหิตสูง (OR
1.6, 95% CI 1.1,3.4) และโรคเบาหวาน (OR 1.87, 95%
CI 1.0,3.4) มีความสัมพันธ์กบั การเกิดโรคไตเรือ้ รัง (8)
ยากาบาเพนตินถูกสังจ่
่ ายให้ผปู้ ่ วยโรคไตเรือ้ รังใน
ระยะ G3a (GFR 45-59 mL/min/1.73 m2) คิด เป็ น ร้อยละ
28.82 ของจานวนครัง้ การสังจ่
่ ายยา รองลงมาคือ การจ่าย
ให้ ผู้ ป่ วยที่ ป ระเมิ น ค่ า GFR ไม่ ไ ด้ เนื่ องจากไม่ มี ก าร
ตรวจวัดระดับ creatinine ในซีรมั หรือไม่มกี ารชังน
่ ้าหนักตัว
ในครัง้ ทีม่ กี ารจ่ายยา คิดเป็ นร้อยละ 25.88 ของจานวนครัง้
ตารางที่ 2. จานวนครัง้ (ร้อยละ) ของการสังยากาบาเพน
่
ตินในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในปี งบประมาณ 2557-2559 (ทัง้
หมด 149 ครัง้ )
ข้อมูลพืน้ ฐาน
จานวนครัง้ (ร้อยละ)
เพศ
หญิง
87 (58.39)
ชาย
62 (41.61)
ช่วงอายุ (ปี )
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 40
2 (1.34)
41-50
1 (0.67)
51-60
1 (0.67)
61-70
55 (36.91)
71-80
61 (40.94)
มากกว่า 80
29 (19.46)
อาการทีผ่ ปู้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยากาบาเพนติน
ชา
71 (47.65)
ปวด
2 (1.34)
คัน
1 (0.67)
ชาและปวด
1 (0.67)
ชาและคัน
1 (0.67)
43 (28.86)
unspecified pain
ไม่ได้ระบุ
30 (20.13)
แบบแผนการให้ยา (แคปซูลละ 300 มิลลิกรัม)
1 แคปซูล 1 ครัง้ วันเว้นวัน
10 (6.71)
1 แคปซูล 1 ครัง้ ก่อนนอน

139 (93.29)
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ตารางที่ 2. จานวนครัง้ (ร้อยละ) ของการสังยากาบาเพน
่
ตินในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในปี งบประมาณ 2557-2559 (ทัง้
หมด 149 ครัง้ ) (ต่อ)
ข้อมูลพืน้ ฐาน
จานวนครัง้ (ร้อยละ)
โรคร่วมในผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รัง
45 (30.20)
ความดันโลหิตสูงทีอ่ าจมีโรค
ร่วมอื่นทีไ่ ม่ใช่เบาหวาน
เบาหวานทีอ่ าจมีโรคร่วมอื่น
23 (15.44)
ทีไ่ ม่ใช่ความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน
44 (29.53)
32 (21.48)
โรคอื่นๆ ทีไ่ ม่ใช่ความดัน
โลหิตสูงและ/หรือเบาหวาน
ไม่มโี รคร่วม
5 (3.36)
อัตราการกาจัดออกของ creatinine (มิลลิลติ ร/นาที)
มากกว่าหรือเท่ากับ 60
1 (0.67)
30-59
48 (32.21)
15-29
32 (21.48)
น้อยกว่า 15
24 (16.11)
ประเมินไม่ได้
44 (29.53)
ระยะของผูป้ ่ วย (ค่า GFR (mL/min/1.73 m2))
G3a (45-59)
26 (17.45)
G3b (30-44)
40 (26.85)
G4 (15-29)
18 (12.08)
G5 (น้อยกว่า 15)
25 (16.78)
ประเมินไม่ได้
40 (56.85)
ประวัตกิ ารฟอกเลือดด้วยเครื่อง
ไตเทีทยาม
6 (4.03)
ไม่ทา
143 (95.97)
การสังจ่
่ ายยา ระยะ G3b (GFR 30-44 mL/min/1.73 m2)
คิดเป็ นร้อยละ 22.35 ของจานวนครัง้ การสังจ่
่ ายยา ระยะ
2
G5 (GFR น้ อ ยกว่ า 15 mL/min/1.73 m ) คิด เป็ นร้อ ยละ
12.94 ของจานวนครัง้ การสังจ่
่ ายยา และระยะ G4 (GFR
15-29 mL/min/1.73 m2) คิด เป็ น ร้อ ยละ 10.0 ของจานวน
ครัง้ การสังจ่
่ ายยา มีผู้ป่วย 1 คนที่มีประวัติการฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียม ซึ่งได้รบั ยา 6 ครัง้ ในช่วงที่ศึกษา คิด
เป็ นร้อยละ 4.03 ของจานวนครัง้ การสังจ่
่ ายยา (ตารางที่ 2)
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ความเหมาะสมของขนาดยา
การสังจ่
่ ายยา 105 จาก 149 ครัง้ มีขอ้ มูลครบถ้วน
สมบูรณ์สาหรับการคานวณ CrCl การประเมินพบว่าจานวน
ครัง้ ของการสังจ่
่ ายในขนาดยาทีเ่ หมาะสม ต่าเกินไป และสูง
เกินไป คือ 32, 51 และ 22 ครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 21.48,
34.23 และ 14.77 ของการสังจ่
่ ายยา 149 ครัง้ ตามลาดับ
การสังจ่
่ ายยา 44 ครัง้ (ร้อยละ 29.53 ของการสังจ่
่ ายยา
ทัง้ หมด 149 ครัง้ ) ไม่อาจประเมินความเหมาะสมของขนาด
ยาได้ เนื่องจากไม่สามารถคานวณหาค่า CrCl ได้
จากตารางที่ 3 ผู้ ป่ วยที่ มี CrCl มากกว่ า หรื อ
เท่ากับ 30 มิลลิเมตรต่อนาทีจะได้รบั ยาขนาดต่ าเกินไปใน
ทุ ก ครัง้ ที่มีก ารสังยาผู
่
้ป่ วยที่มี CrCl 15-29 มิลลิเมตรต่ อ
นาที ได้รบั ยาในขนาดทีเ่ หมาะสมร้อยละ 93.75 ของจานวน
ครัง้ ที่มีการสังยา
่ มีเพียงร้อยละ 6.25 ของการสังใช้
่ ยาที่มี
ขนาดยาต่ าไป ผู้ ป่ วยที่ มี CrCl น้ อยกว่ า ร้ อ ยละ 15
มิลลิเมตรต่อนาทีส่วนใหญ่ จะได้รบั ยาในขนาดที่สูงเกินไป
(ร้อยละ 91.67)
เมื่อ พิจ ารณาความเหมาะสมของขนาดยาที่ใ ช้
จ าแนกตามระยะโรคไต พบผลในลัก ษณะเดีย วกับ การ
จาแนกตามระดับ CrCl ผูท้ ม่ี ี GFR 45-49 mL/min/1.73 m2
(ระยะ G3a) ได้รบั ยาขนาดต่ าเกินไปในร้อยละ 96.15 ของ
จ านวนครัง้ ที่มีก ารสังยา
่ ผู้ท่ีมี GFR 30-44 mL/min/1.73
2
m (ระยะ G3b) ได้รบั ยาขนาดต่ าเกิน ไปในร้อยละ 57.89
ของจานวนครัง้ ที่มกี ารสังยา
่ ผู้ป่วยโรคไตระยะ G3a และ
G3b ควรได้รบั ยากาบาเพนติน 400 มิลลิกรัมต่ อวัน และ
ผูป้ ่ วยโรคไตระยะ G4 ควรได้รบั ขนาดยา 200 มิลลิกรัมต่อ
วัน การสังจ่
่ ายยากาบาเพนตินขนาดยาต่ าทัง้ 51 ครัง้ เป็ น
การสังยาให้
่
ผปู้ ่ วย 16 ราย ในจานวนนี้ 8 ราย (ได้รบั การสัง่
จ่ายยารวม 27 ครัง้ ) ได้รบั ยาชนิดอื่น เช่น tricyclic antidepressant, acetaminophen, tramadol และ morphIne ซึง่ มี
ข้อบ่งใช้ในการรักษาอาการปวดจากระบบประสาทในผูป้ ่ วย
โรคไตเรื้อ รัง เช่ น กัน (2) ดัง นั น้ คณะผู้ วิจ ัย จึง อนุ ม านว่ า
ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ขนาดยากาบาเพนตินต่าอาจเกิดจากการได้รบั
ยาบรรเทาอาการปวดปลายประสาทชนิดอื่นร่วมด้วย ซึ่ง
ช่วยเสริมฤทธิในการบรรเทาอาการปวดของยากาบาเพน
์
ติน ได้ ท าให้ ผู้ส งั ่ ใช้ย าเห็น ว่ า การให้ย ากาบาเพนติน ใน
ขนาดต่าจึงอาจยังมีประสิทธิภาพในการรักษา
ผู้ ท่ี มี GFR 15-29 mL/min/1.73 m2 (ระยะ G4)
ได้รบั ยาเหมาะสมร้อยละ 76.47 ของจานวนครัง้ ที่มกี ารสัง่
ยา ผู้ท่ีมี GFR น้ อ ยกว่ า 15 mL/min/1.73 m2 (ระยะ G5)

ได้รบั ขนาดยาสูงเกินไปร้อยละ 91.67 ของจานวนครัง้ ที่มี
การสังยา
่ ผลการศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็นว่ า หากผูป้ ่ วยมี
การทางานของไตบกพร่องอย่างมาก ผูป้ ่ วยมีโอกาสสูงทีจ่ ะ
ได้รบั ยาในขนาดที่สงู เกินไป ส่วนผู้ป่วยที่มกี ารทางานของ
ไตบกพร่องน้อยกว่า จะมีโอกาสสูงที่จะได้รบั ยาในขนาดที่
ต่าเกินไป
ผูป้ ่ วยประวัติการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมใน
การศึกษา ได้รบั การสังจ่
่ ายยา 5 ครัง้ ทัง้ หมดเป็ นการได้รบั
ยาในขนาดทีส่ งู เกินไป ผูป้ ่ วยีไ่ ม่มปี ระวัตกิ ารฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม ได้รบั ขนาดยาสูงเกินไปร้อยละ 17.98 ของ
จานวนครัง้ ทีม่ กี ารสังยา
่ และได้รบั ขนาดยาต่าเกินไปร้อยละ
35.95 ของจานวนครัง้ ทีม่ กี ารสังยา
่
ผู้ป่วยโรคไตระยะ G5 ควรได้รบั ยากาบาเพนติน
100-200 มิลลิกรัมต่อวัน โดยเฉพาะผูป้ ่ วยที่ฟอกเลือดควร
ได้รบั ยา 100-125 มิลลิกรัมต่อวัน และควรได้รบั ยาเพิม่ หลัง
การฟอกเลือ ดเท่ า กับ 125 และ 150 มิล ลิก รัม ในกรณี ท่ี
ได้รบั ขนาดยาเดิม 100 และ 125 มิลลิกรัมต่ อวัน ดังนัน้
ผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ควรได้รบั การปรับขนาดยากาบาเพนตินอย่าง
ระมัดระวัง ทางโรงพยาบาลอาจพิจารณานายากาบาเพนติ
น ค ว าม แ รง 100 มิ ล ลิ ก รั ม เข้ า ม าใน บั ญ ชี ย าข อ ง

โรงพยาบาลเพื่อ ใช้ก ับ ผู้ป่ วยกลุ่ ม ที่มี CrCl น้ อ ยกว่ า 15
มิลลิลติ รต่อนาที
ผูป้ ่ วยที่ได้รบั ขนาดยากาบาเพนตินสูงเกินไปอาจ
ทาให้เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา ได้แก่ อาการ
ง่ว งซึม เวีย นศีร ษะ เหนื่ อ ยล้า ส่ วนอาการพิษ จากยากา
บาเพนติน ได้แก่ วิงเวียน เดินเซ ตากระตุก และ ชัก เป็ น
ต้น (9) การศึก ษาระดับ ยากาบาเพนติน ในซีรมั ในผู้ป่ วย
729 ราย แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 มีค่า GFR มากกว่า 90
mL/min/1.73 m2 126 ราย กลุ่ ม ที่ 2 มีค่ า GFR น้ อ ยกว่ า
90 mL/min/1.73 m2 ยังไม่ มีก ารฟอกเลือด 594 ราย และ
กลุ่มที่ 3 ผู้ป่วยที่มกี ารฟอกเลือดแล้ว 9 ราย พบว่า ระดับ
ยาในกลุ่ ม ที่ 2 และ 3 (8.39±0.32 มิล ลิก รัม ต่ อ ลิต ร และ
58.8±10.22 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลาดับ) มีค่าสูงกว่ากลุ่มที่
1 อย่างมีนัยสาคัญ (5.52±0.32 มิลลิกรัมต่อลิตร, P<0.01)
ผูป้ ่ วยทีม่ อี าการพิษจากยากาบาเพนตินในกลุ่มที่ 2 และ 3
มี ร้ อ ยละ 5.56 และ 77.8 ตามล าดั บ และพบว่ า ผู้ ป่ วย
สูงอายุท่มี โี รคร่วมเกิดอาการพิษของยาได้ง่ายกว่า (4) ใน
การศึกษานี้มผี ปู้ ่ วย 1 ราย มีประวัตฟิ อกเลือดด้วยเครื่องไต
เทียม 6 ครัง้ และได้รบั ขนาดยากาบาเพนตินสูงทุกครัง้ (300
มิลลิก รัมต่ อ วัน ) ซึ่งอาจเกิดพิษ จากยาได้ จากการศึกษา

ตารางที่ 3. จานวนครัง้ (ร้อยละ) ของการสังจ่
่ ายกาบาเพนตินจาแนกตามความเหมาะสมของขนาดยา (N=105 ครัง้ ทีป่ ระเมินได้)
ข้อมูล
จานวนครัง้ (ร้อยละ) ทีม่ กี ารสังจ่
่ ายยาโดยทีข่ นาด
เหมาะสม (N=32)
อัตราการกาจัดออกของ creatinine (มิลลิลติ ร/นาที)
มากกว่าหรือเท่ากับ 60
30-59
15-29
น้อยกว่า 15
ระยะของผูป้ ่ วย (ค่า GFR (mL/min/1.73 m2))
G3a (45-59)
G3b (30-44)
G4 (15-29)
G5 (น้อยกว่า 15)
ประวัตกิ ารฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
ทา
ไม่ทา

ต่าเกินไป (N=51)

สูงเกินไป (N=22)

0 (0.00)
0 (0.00)
30 (93.75)
2 (8.33)

1 (100.00)
48 (100.00)
2 (6.25)
0 (0.00)

0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
22 (91.67)

1 (3.85)
16 (42.10)
13 (76.47)
2 (8.33)

25 (96.15)
22 (57.89)
4 (23.53)
0 (0.00)

0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
22 (91.67)

0 (0.00)
32 (35.95)

0 (0.00)
51 (57.30)

5 (100.00)
16 (17.98)
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ผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ได้รบั ยากาบาเพน
ติน 300 มิลลิกรัม หลังการฟอกเลือด มีระดับยากาบาเพน
ติน ในเลือ ดสูง (29.4 มิลลิก รัม ต่ อ ลิต ร) (4) สอดคล้อ งกับ
การศึกษาการเกิดพิษของยากาบาเพนตินในผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรัง ที่พบว่าเกิดอาการพิษเมื่อระดับยากาบาเพนตินใน
เลือดมากกว่า 15 mg/L และมีการแนะนาให้ปรับลดขนาด
ยาให้เหลือ 100 มิลลิก รัม พร้อ มกับ ติด ตามอาการไม่ พึง
ประสงค์จากการใช้ยาอย่างใกล้ชดิ (10)
ความไม่สะดวกในการปรับขนาดยากาบาเพนติน
ในผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รังเกิดเนื่องจากการประเมินระยะของโรค
ซึ่งรายงานในระบบ HOSxP ของโรงพยาบาลใช้ค่า ใช้ค่า
GFR ที่ค านวณจากสูต ร CKD-EPI แต่ ก ารปรับ ขนาดยา
ตามข้อมูลผลิตภัณฑ์ยากาบาเพนตินใช้ค่า CrCl ซึง่ คานวณ
จากสูตร Cockcroft-Gault แม้จะเป็ นการประเมินการทางาน
ของไตเหมื อ นกัน และมี ค วามสอดคล้ อ งกัน แต่ ไม่ ไ ด้ มี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง เช่น ผู้ป่วยเป็ นโรคไตวายระยะ
G4 2 ราย มีค่า GFR 28 และ 25 mL/min/1.73 m2 แต่มคี ่า
CrCl 31 และ 17 มิลลิลติ รต่อนาที ตามลาดับ ดังนัน้ ในทาง
ป ฏิ บ ั ติ การป รั บ ขนาดยาจ าเป็ นต้ อ งค านวณ CrCl
โดยเฉพาะผูป้ ่ วยโรคไตระยะ G5 ซึง่ มีค่า GFR น้อยกว่า 15
mL/min/1.73 m2 และค่ า CrCl น้ อ ยกว่ า 15 มิล ลิลิต รต่ อ
นาที ต้องมีการปรับขนาดยาตามสัดส่วนของค่า CrCl เช่น
ถ้าค่า CrCl เท่ากับ 7.5 มิลลิลติ รต่ อนาที ควรลดขนาดยา
ร้อยละ 50 ของขนาดยาเดิมเมื่อ CrCl เท่ากับ 15 มิลลิลติ ร
ต่อนาที

สรุปผล
จากการประเมินความเหมาะสมของขนาดยากา
บาเพนติน ในผู้ป่ วยโรคไตเรื้อ รังที่มีก ารสังจ่
่ าย 149 ครัง้
โดยใช้ค่ า CrCl เป็ น เกณฑ์ สามารถจ าแนกผู้ป่ วยเป็ น 4
กลุ่ ม คือ ผู้ ป่ วยที่ ไ ด้ ร ับ ยากาบาเพนติ น ขนาดเหมาะสม
ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยาขนาดต่ าเกินไป ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยากาบาเพน
ตินขนาดสูงเกินไป และผู้ป่วยที่ไม่สามารถประเมินความ
เหมาะสมของขนาดยาได้ ร้อยละ 21.48, 34.23, 14.77 และ
29.53 ข อ ง จ า น ว น ค รั ้ง ก า ร สั ง่ จ่ า ย ย า ต า ม ล า ดั บ
โรงพยาบาลควรบันทึกข้อมูลน้ าหนักตัวและตรวจวัดระดับ
SCr ของผู้ป่วยกลุ่มนี้ทุกครัง้ ที่มกี ารเข้ามารับบริการซึ่งจะ
ช่วยให้มขี อ้ มูลที่จาเป็ นครบถ้วนในการคานวณขนาดยาที่
เหมาะสมแก่ผู้ป่วยโดยเภสัชกร คณะผู้วิจยั เสนอให้มีการ
กาหนดแนวทางการปรับขนาดยากาบาเพนตินในผูป้ ่ วยโรค
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ไตเรื้อรัง หรือระบบการแจ้งเตือน (pop-up) ในฐานข้อมูล
โปรแกรม HOSxP หรือสัญลักษณ์แจ้งเตือนบนเวชระเบียน
ทีบ่ ่งบอกถึงการปรับขนาดยาในผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รังสาหรับผู้
สังใช้
่ ยาและเภสัชกรเพื่อติดตามและเฝ้ าระวังความปลอดภัย
ในการใช้ยากาบาเพนติน
การวิจยั ในอนาคตควรศึกษาประสิทธิผลของการ
ปรับกระบวนการสังใช้
่ ยากาบาเพนตินในผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รัง
ทีม่ แี นวทางการปรับขนาดยา การศึกษาในอนาคตควรเป็ น
การศึกษาแบบไปข้างหน้า (prospective studies) เพื่อทีจ่ ะ
สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง นกจากนี้
ควรศึกษาประสิทธิภาพของยากาบาเพนตินทีม่ กี ารสังใช้
่ ใน
กลุ่มอาการ neuropathic pain ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง และ
ความปลอดภัยของการใช้ยาในกลุ่มผู้สงู อายุและผู้ป่วยโรค
ไตระยะ G4 และ G5
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