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 รคโลหิตจางธาลัสซีเมีย (Thalassemia) คือ  
  โรคโลหติจางพนัธกุรรมท่ีเกดิจากความผิดปกตขิอง
การสร้างฮโีมโกลบนิ โดยมกีารสร้างฮโีมโกลบนิน้อยลง และ/
หรอืสร้างฮโีมโกลบนิผิดปกต ิส่งผลให้เม็ดเลอืดแดงมีลกัษณะ
ผดิปกตแิละแตกง่าย ผูท้ีม่ยีนีธาลสัซเีมยีมทีัง้ผูท้ีเ่ป็นโรคและ
ไม่เป็นโรค (พาหะ) ผู้ที่เป็นโรคมีอาการแตกต่างกัน ต้ังแต่
โลหิตจางเล็กน้อย โลหิตจางมาก ไปจนถึงอาการรุนแรงมาก
ถึงขั้นเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา ส่วนผู้ที่เป็นพาหะ 
มีสุขภาพปกติเหมือนคนทั่วไป แต่สามารถถ่ายทอดยีน 
ที่ผิดปกติไปสู่ลูกหลานได้

ดร.ภญ.สุชาดา  นิลก�าแหง  วิลคินส์

กลุ่มวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม

ในโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย

ยาขับเหล็กที่ใช้

	 ในประเทศไทยพบผู้ท่ีเป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย	ประมาณ
ร้อยละ	 1	หรือ	 630,000	 คน	 และประชากรท่ีเป็นพาหะมีร้อยละ	 
30	-	40	หรือประมาณ	18	-	24	ล้านคน	เมื่อผู้ที่เป็นพาหะแต่งงานกัน	
และมีความผิดปกติชนิดเดียวกันจะมีโอกาสที่ลูกเป็นโรคนี้ได้	

ระดับความรุนแรงของโรค อาการ แนวทางการรักษา

1.	รุนแรง	 มีอาการซีดมาก	น�า้หนักตัวและความสูงต�า่กว่าเกณฑ์	
หน้าตาเปลี่ยน	ซีด	เหลือง	ตับ	และม้ามโต

-	การปลูกถ่ายไขกระดูก	
-	ให้เลือดและยาขับธาตุเหล็ก	
-	ตัดม้าม

2.	รุนแรงปานกลาง	 อาจมีม้ามโตมาก -	ให้เลือดและยาขับธาตุเหล็ก	
-	ตัดม้าม

3.	รุนแรงน้อย	 ม้ามโตเล็กน้อย	หรือไม่โต 	-	ให้เลือดและยาขับธาตุเหล็ก

4.	ไม่มีอาการ	หรือธาลัสซีเมียแฝง ไม่มีภาวะซีด	และไม่มีอาการทางคลินิก -	ไม่จ�าเป็นต้องทานยา

ตารางที่ 1	แนวทางการรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย1

แนวทางการรักษา
		 	 แนวทางการรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียนั้นขึ้นอยู่กับ
ความรุนแรงของโรค	ดังตารางที่	1	

โ
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	 ภาวะเหล็กเกิน	 เป็นปัญหาส �าคัญในผู ้ป ่วยโรคโลหิตจาง 
ธาลัสซีเมีย	ภาวะเหล็กเกินนี้อาจเกิดจากการดูดซึมธาตุเหล็กเพิ่มขึ้น 
ในผูป่้วยซึง่มภีาวะซดีเรือ้รงั	และจากธาตเุหลก็ทีไ่ด้รบัจากเลอืด	ผูป่้วย 
ท่ีได้รบัเลอืดอย่างสม �า่เสมอจะมีธาตเุหลก็เกนิ		ทัง้นีภ้าวะเหลก็เกนิจะมี
ผลเสียต่ออวัยวะภายในต่าง	ๆ 	ได้แก	่ตับ	หัวใจ	ตับอ่อน	และต่อมไร้ท่อ	
การก�าจัดเหล็กที่เกินในร่างกายผู้ป่วยโลหิตจางโรคธาลัสซีเมียจึงเป็น 

ส่ิงที่จ�าเป็นอย่างย่ิงเพื่อให้ผู ้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวลดลง	 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีชีวิตยืนยาว	ปริมาณของธาตุเหล็กในร่างกาย
สามารถตรวจสอบโดยการตรวจเลือดหาระดับซีรัมเฟอไรติน	 (Serum	
ferritin)	ภาวะเหล็กเกินเมื่อระดับเฟอไรตินสูงกว่า	1,000	นาโนกรัม/
มิลลิลิตร7  
	 การให้ยาขับธาตุเหล็ก		(Iron	chelator)	มีข้อบ่งใช้คือ	ระดับ 
ซีรัมเฟอไรติน	สูงกว่า	1,000	นาโนกรัม/มิลลิลิตร	หรือระดับธาตุเหล็ก
ในตับสูงกว่า	3	 เท่าของค่าปกต	ิ และในผู้ป่วยที่ได้รับเลือดเป็นประจ�า	
10	 -	 20	ถุง/ปี	หรือเป็นเวลานานมากกว่า	 1	ปี	 รวมถึงผู้ที่ได้	PRC	
(Packed	red	cell)	มาแล้วประมาณ	15	ครั้ง
	 การพิจารณาเลือกใช ้ยาขับเหล็กขึ้นกับความสามารถ 
ในการขับเหล็กของยา	 ค ่าครึ่ งชีวิตของยา	 วิธีการบริหารยา	 
ฤทธิ์ไม่พึงประสงค์จากยา	 อายุของผู้ป่วย	 ระดับธาตุเหล็กในเลือด	
ปริมาณธาตุเหล็กในตับและหัวใจ	ชนดิของโรคโลหติจาง	 โรคแทรกซ้อน
ของผู้ป่วย	ประวัติการเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยา	 และราคายา	 
ยาขับธาตุเหล็กที่มีใช้ในปัจจุบัน	 ได้แก่	 ยาฉีด	 Deferoxamine	 
ยารับประทานมี	2	ชนิด	คือ	Deferiprone	และ	Deferasirox	ซึ่งมี	 
รายละเอียดดังตารางที	่2

ตารางที่ 2	ยาขับเหล็กที่ใช้ในโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย6

คุณสมบัติ Deferoxamine Deferiprone Deferasirox

ชนิดผลิตภัณฑ์ ยาฉีด ยาน�า้ ยาเม็ด ยาเม็ด

ความแรง 500	mg/7.5	ml 100	mg/ml 500	mg/tablet 250	mg/tablet

ขนาดยา	(mg/kg/day) 20	-	40 50	-	100 20	-	30

การจับของยา	:	ธาตุเหล็ก 1	:	1 3	:	1 2	:	1

การบริหารยา ฉีดใต้ผิวหนัง	
(8	-	12	ชั่วโมง,	5	วัน/สัปดาห์)

รับประทาน	
(วันละ	3	-	4	ครั้ง)

รับประทาน	
(วันละ	1	ครั้ง)

ครึ่งชีวิตของยา 20	-	30	นาที 3	-	4	ชั่วโมง 12	-	16	ชั่วโมง

การขับถ่ายธาตุเหล็ก ปัสสาวะ	และอุจจาระ ปัสสาวะ อุจจาระ

ผลข้างเคียง -	ผื่น	บวมต�าแหน่งที่ฉีดยา	
-	มีผลต่อตาและการได้ยิน	
-	กดการเจริญเติบโต

-	คลื่นไส	้อาเจียน	
-	ปวดข้อ	
-	เม็ดเลือดขาวต�า่	
-	ระดับเอนไซม์ตับเพิ่มขึ้น	
-	ปวดท้อง

-	คลื่นไส	้อาเจียน	
-	ผื่น	
-	ปวดท้อง	
-	ระดับเอนไซม์ตับเพิ่มขึ้น	
-	การท�างานของไตเปลี่ยนแปลง	
-	ตาพร่า

ผลิตภัณฑ์ที่มีจ�าหน่าย	 Desferal -	Ferriprox
-	GPO-L-ONE*

-	Ferriprox	
-	GPO-L-ONE*	
-	Kelfer

Exjade

อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ √	 × √ ×

*	GPO-L-ONE	ทั้งชนิดยาเม็ดและยาน�้า	ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม	(อภ.)

รูปที ่1		รปูแสดงเมด็เลอืดแดง	และตวัอย่างผลการตรวจธาลัสซเีมยี	2-5

99



วารสารเพื่อการวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม

R&D NEWSLETTER
องค์การเภสัชกรรม
GPO ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน เมษายน - มิถุนายน 2560  

เอกสารอ้างอิง
 1. แนวทางการวินิจฉัยและการรักษาโรคโลหิจางธาลัสซีเมีย มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
 2. https://www.microscopyu.com/gallery-images/thalassemia-minor-at-40x-magnification accessed March 31, 2017.
 3. http://simplebiologyy.blogspot.com/2015/04/brief-account-on-composition-of-blood-cell-like-bodies-red-blood-cells-white-

blood-cells-platelets-and-plasma.html accessed March 31, 2017.
 4. http://www.medisite.fr/a-la-une-faire-croire-a-une-cellule-cancereuse-quelle-meurt-de-chaud-pour-la-tuer.649699.2035.html 

accessed March 31, 2017.
 5. http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/12/14/nzcm8h284-kasus-thalassemia-di-banyumas-cukup-tinggi-part2 

accessed March 31, 2017.
 6. Kwiatkowski,JL. Oral Iron Chelators. Pediatr Clin N Am. 2008; 55: 461-82
 7. Cunningham,MJ. Update on Thalassemia: Clinical Care and Complications. Hematol Oncol Clin North Am. 2010; 24: 215-27.
 8. Viprakasit,V., Nuchprayoon,I., Chuansumrit, A., Torcharus,K., Pongtanakul,B., Laothamatas,J., Srichairatanakool,S., Pooliam,J. 

Supajitkasem, S., Suriyaphol, P., Tanphaichitr, V.S., Tuchinda, S. Deferiprone (GPO-L-ONE) monotherapy reduces iron overload 
in transfusion-dependent thalassemias: 1-year results from a multicenter prospective, single arm, open label, dose escalating 
phase III pediatric study (GPO-L-ONE; A001) from Thailand. Am J Hematol. 2013; 88 (4): 251-260.

	 ยาขบัเหลก็ทีน่�าเข้าจากต่างประเทศนัน้มรีาคาสงู	ส่งผลกระทบ
ต่อการเข้าถึงยาของผู้ป่วย	 โดยยา	Deferiprone	 เป็นยารับประทาน 
ทีม่ปีระสทิธผิลและปลอดภัยในการรกัษาภาวะเหลก็เกนิ	อกีทัง้สะดวก
ในการใช้และมีราคาถูกกว่ายาฉีดมาก	 ดังน้ันเพ่ือให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง 
การรกัษามากขึน้	และลดค่าใช้จ่ายด้านยาของประเทศ	ตลอดจนพึง่พา
ตนเองด้านยาได้		อภ.	จงึได้ด�าเนนิการวิจยัและพฒันายา	Deferiprone	
ตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบตัวยาส�าคัญจนกระทั่งการผลิตเป็นยาส �าเร็จรูป
ทั้งรูปแบบยาเม็ดและยาน�้ารับประทาน	 และได้รับทะเบียนยา													
จากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายใต้ชื่อการค้าว่า	 

GPO-L-ONE	 โดยยาในรูปแบบยาเม็ดได้ผ่านการศึกษาประสิทธิผล 
และความปลอดภัยของยา	 แบบสหสถาบันในโรงเรียนแพทย์ชั้นน�า 
ของประเทศ	 อาทิ	 โรงพยาบาลศิริราช	 โรงพยาบาลรามาธิบดี	 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	 โรงพยาบาล
นครปฐม	 และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	 จนได้รับ 
การยืนยันคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่ายาต้นแบบ8	 และมีราคาถูก 
เพียงเมด็ละ	3.50	บาท	เมือ่เปรยีบเทยีบกับยาทีน่ �าเข้าจากต่างประเทศ
ซ่ึงมีราคาเม็ดละ	 70	บาท	 ช่วยให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงยามากขึ้น	และลด 
ค่าใช้จ่ายการน�าเข้ายาจากต่างประเทศ
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