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วันพุธที่ 11 มิถนุ ายน 2551 เวลา 01.20 น. เป็นเวลาออกจาก
สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยเครื่องของการบินไทย เที่ยวบิน TG950
พาคณะแพทย์บนิ ลัดฟ้าไปยังสนามบินโคเปนเฮเกน เพือ่ ไปประชุมวิชา
การของสมาคมโลหิตวิทยาของยุโรป (Europian Hematology
Association, EHA) ใช้เวลาในการเดินทาง 10 ชัว่ โมงเนือ่ งจากเวลาที่
โคเปนเฮเกน ช้ากว่าทีป่ ระเทศไทย 5 ชัว่ โมง ดังนัน้ เวลา 7.25 น. คณะ
เดินทางได้มาถึงกรุงโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก
ซึง่ เป็นประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย
นับเป็นครัง้ แรกของผมก็วา่ ได้ทต่ี อ้ งเดินทางไปแถบนัน้ ผมหาข้อ
มูลจาก อินเตอร์เน็ตและหนังสือท่องเที่ยวอยู่หลายวันเพื่อทำความ
คุน้ เคยกับประเทศนี้ เพราะไม่แน่ใจว่าผมจะไปเจออะไรบ้าง แต่ทส่ี บาย
ใจขึน้ เพราะหลังผ่านการตรวจกระเป๋าและสัมภาระทีส่ นามบินเรียบร้อย
แล้วได้พบกับไกด์บริษทั ทัวร์ Cario Tour & Travel เป็นผูน้ ำเทีย่ ว
สภาพบ้านเรือนในเมืองโคเปนเฮเกน
ด้วยความทีโ่ คเปนเฮเกนเป็นเมืองใหญ่ สวยงาม และเต็มไปด้วย
ธรรมชาติมคี วามตืน่ ตาตืน่ ใจทีส่ ดุ ในแถบสแกนดิเนเวีย คนทัว่ โลกจึง
ยกให้โคเปนเฮเกนเป็นประหนึง่ "เมืองหลวง" ของสแกนดิเนเวีย แต่ใน
อีกแง่มุมหนี่ง โคเปนเฮเกนเป็นเสมือนประตูทางเข้าสแกนดิเนเวีย
นัน่ เองไม่วา่ คุณจะเดินทางจากทางไหนต้องมาผ่านทีโ่ คเปนเฮเกนแห่งนี้
เมืองหลวงแห่งนี้มีประชากรน้อยกว่ากรุงเทพมหานครของเรา
มากคือมีประมาณ 5 ล้านคน ดังนัน้ ในเรือ่ งของการจัดการสาธารณูป
โภคจึงทำได้งา่ ย ลงตัวและราบรืน่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สวัสดิการของ
ชาวเดนนิส รัฐบาลเขาจัดได้ดเี ยีย่ ม ยิง่ ในเรือ่ งของสุขภาพของคนสูง
วัยด้วยแล้วได้เงินช่วยเหลือเดือนละเป็นแสน ประเทศอืน่ แพ้ราบคาบ
ความเป็นมาในสมัยโบราณ "เดนมาร์ก" เคยอยูใ่ นแผ่นดินเดียว
กันกับ "สวีเดน" มาก่อน แม้วา่ จะแยกประเทศกันในปัจจุบนั แต่ทกุ
วันนีค้ นของทัง้ สองประเทศก็ยงั ข้ามทะเลไปมาหาสูก่ นั เป็นประจำเพราะ
ผืนดินห่างกันชัว่ นัง่ เรือเฟอร์รข่ี า้ มฝากไม่เกิน 20 นาที คนเดนมาร์ก
จึงข้ามไปทำงานที่สวีเดน ส่วนคนสวีเดนก็ข้ามมาเที่ยวเดนมาร์ก
เป็นความสัมพันธ์ที่แนบแน่นใกล้ชิดกัน
ชีวติ ความเป็นอยู่
จากข้อมูลข่าวสารปัจจุบันและการสำรวจโดย มหาวิทยาลัย
เลสเตอร์ ประเทศอังกฤษ พบว่าประเทศเดนมาร์ก และสวีเดน เป็น
ประเทศที่พลเมืองมีความสุขมากที่สุดในโลก!!!
กล่าวถึงชาวโคเปนเฮเกนเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดที เี ดียว ยิม้ แย้ม
อารมณ์ดี โดยเฉพาะเวลาแดดออก ผูค้ นจะออกจากบ้านหอบลูก หลาน
สัตว์เลีย้ งมาอาบแดดกันทัว่ หน้าเพราะทีน่ แ่ี สงแดดเป็นสิง่ มีคา่ ต่อชีวติ มาก
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พลเมืองทีน่ ม่ี ชี วี ติ ทีม่ คี วามสุข สัตว์เลีย้ งทีชาวโคเปนเฮเกนชอบได้แก่
สุนัข ประชากรที่เลี้ยงสุนัขได้จะต้องมีรายได้สูง เพราะที่เดนมาร์ก
สุนขั ทุกตัวจะต้องได้รบั การฝึกฝนระเบียบวินยั ก่อนทีจ่ ะนำมาเลีย้ งและพา
ออกไปนอกบ้าน ทุกคนจะมีความปลอดภัยจากการถูกสุนัขกัดเนื่อง
จากกฎหมายประเทศนีก้ ำหนดว่าถ้าสุนขั บ้านไหนไปกัดคนเข้าสุนขั ตัวนัน้
จะต้องโทษประหารชีวิตทันที
จัตรุ สั กลางเมืองและศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน
หลังจากทำร่างกายให้คนุ้ เคยกับอากาศหนาวทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 10 องศา
ความสุขประการต่อมาของผมก็คอื เริม่ ออกตะลอนชมเมืองเพราะเงือ่ น
ไขเรือ่ งเวลาทีม่ นี อ้ ย เพือ่ ไม่ให้เสียเวลา เจ้าหน้าทีใ่ ห้การต้อนรับและนำ
ชมเมืองหลวงที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มของประเทศแกนดิเนเวีย
ผังเมืองถูกสร้างไว้ อย่างมีระเบียบแบบแผน ผมได้มโี อกาสได้เข้าชม
จัตรุ สั ของพระตำหนักทัง้ 3 หน้าวังหลวงอามาเลียนบอร์ ชมการเปลีย่ น
เวรยามของทหารมหาดเล็กรักษาการที่พระราชวัง

ชมน้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน เทียมรถโคถึก ซึ่งตามตำนานเล่าว่าเทพ
เจ้าผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ดลบันดาลให้พระนางกอบกู้ชาติหว่านไถดินขึ้นมา
เป็นประเทศเดนมาร์ค
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หลังจากนั้นไปที่จัตุรัสใจกลางเมือง ที่ตั้งของ ศาลาว่าการเมือง
โคเปนเฮเกน ที่สร้างขึ้นช่วง ค.ศ.1892-1905 อาคารสวยงามด้วย
สถาปัตยกรรมแบบเดนมาร์กยุคกลาง บางส่วนเป็นแบบอิตาเลียนส่วน
หอคอยที่เห็นนั้นเขาบอกว่าสูงถึง 106 เมตร ตัวอาคารประดับตก
แต่งด้วยรูปปั้นและภาพวาด ด้านบนของประตูทางเข้าเป็นรูปปั้น
ของบิชอร์ปอับซาลอน (Absalon) จัตรุ สั กลางเมืองยังเป็นจุดเริม่ ต้น
ของถนนช็อปปิง้ สายสำคัญของโคเปนเฮเกน และเป็นถนนสายช็อปปิง้
ทีย่ าวทีส่ ดุ ของโลกอีกด้วย
จากนั้นได้ชมปราสาทโรเซนบอร์ก (Rosenborg Castle) เป็น
หนึ่งในตัวอย่างของปราสาทต่างๆ ในกรุงโคเปนเฮเกน สมัยพระเจ้า
คริสเตียนที่ 4 ในยุคศตวรรษที่ 17 ภายในประดับตกแต่งด้วยวัตถุ
ล้ำค่าน่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ มงกุฎทีป่ ระดับด้วยอัญมณี
ที่สวยงามล้ำค่า ซึ่งจัดแสดงไว้ที่ชั้นใต้ดินของพิพิธภัณฑ์

คนรักตามเนื้อเรื่องในเทพนิยายของ ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอสัน
ขณะเดียวกันท่านจะได้ทราบเรือ่ งราวอันเป็นทีม่ าของเงือกน้อยตามเนือ้
หาในเทพนิยายรักบันลือโลก
ปัจจุบนั ลิตเติล้ เมอร์เมดมี "น้องสาว" ที่สร้างขึ้นเป็นสัญลักษณ์
เมืองใหม่เมือ่ 15 กันยายน ค.ศ.2006 เป็นเงือกน้อยสาวสไตล์โพสต์
โมเดิรน์ แต่ตง้ั แสดงอยูท่ ่ี Langelinie ในอ่าวโคเปนเฮเกน ไม่ไกล
จากที่ตั้งเงือกน้อยตัวเดิม
ท่าเรือโคเปนเฮเกน เป็นมุมทีน่ กั ท่องเทีย่ วชอบมาก

คณะนั่งรถลัดเลาะท่าเทียบเรือเมื่อชมรูปปั้นทองแดงของเงือกน้อย
บนโขดหิน รอบบริเวณอ่าวโคเปนเฮเกนเป็นสวนสาธารณะจัดไว้อย่าง
สวยงามและแทบทุกแห่งมีรปู ปัน้ บนแท่นบอกชือ่ ใครเป็นใครซึง่ ผมเองก็
จำไม่หมดเพราะเยอะเหลือเกิน ไม่ไกลจากรูปปัน้ เงือกน้อย เป็น น้ำพุ
เกฟิออนต้นตำนานกำเนิดของประเทศเดนมาร์ก มีนิทานเล่ากันว่า
ราชินีเกฟิออนแปลงร่างลูกชาย 4 คนให้เป็นโคเพื่อไถพื้นดินขึ้น
มาจากใต้น้ำ เกิดเป็นประเทศเดนมาร์กในทุกวันนี้ น้ำพุนี้อยู่ใกล้กับ
ช่วงบ่ายได้มโี อกาสเข้าชมปราสาทเฟรเดอริคส์บอร์ก (Frederiksท่าเรือหลวง
borg Castle) ที่จัดเป็นพระราชวังที่งดงามอีกแห่งหนึ่ง ปราสาท
แห่งนีน้ บั เป็นพิพธิ ภัณฑ์แห่งชาติทางด้านประวัตศิ าสตร์ของเดนมาร์ค
ประกอบไปด้วยปราสาทอันงดงามสไตล์เรอเนอซองซึง่ สร้างขึน้ ในสมัย
ศตวรรษที่ 17 มีหอ้ งทีเ่ ปิดให้สาธารณะชนเข้าชมได้ 70 ห้อง รวมทัง้
วิหารอันโออ่าทีจ่ ดั แสดงตราประจำตระกูล ในปี ค.ศ.1996 ได้มกี ารจัด
แต่งสวนแบบบารอคในปราสาทขึ้นใหม่
สถานที่ที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปโคเปนเฮเกน
เพราะมีนัดกับ "เธอ" ไว้ "สาวน้อยนางเงือกลิตเติ้ลเมอร์เมด"
สัญลักษณ์ของเมืองซีง่ ตัง้ อยูท่ ร่ี มิ อ่าวโคเปนเฮเกนนักท่องเทีย่ วแทบทุก
และทีท่ า่ เรือหลวงนีเ้ องทีผ่ มได้เห็นเรือ่ งราวในอดีต ความสัมพันธ์
คนมาตรงจุดนี้เพื่อถ่ายรูปคู่กับเธอที่ยังคงนั่งหน้าเศร้าเฝ้ารอเจ้าชาย
ของไทยกับเดนมาร์กที่มีมาช้านานถึง 100 ปี ปรากฏขึ้น สิ่งที่เห็น
เบื้องหน้าเป็นอาคารรับเสด็จฯ ที่ครั้งหนึ่งเคยรับเสด็จฯ พระมหา
กษัตริยข์ องประเทศไทย ทีไ่ ด้เสด็จประพาสยุโรป และเสด็จพระราช
ดำเนินมาขึน้ ฝัง่ ทีท่ า่ เรือแห่งนีก้ อ่ นเดินทางต่อไปยังเมืองสเกนทางเหนือ
ของประเทศเมือ่ พ.ศ.2450 กษัตริยพ์ ระองค์นน้ั คือ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 ซุม้ รับเสด็จฯ แห่งนีไ้ ด้รบั การ
บูรณะให้ดใู หม่อยูเ่ สมอ มีการทาสีเขียวสดใสเป็นอีกแห่งทีค่ นไทยควร
แวะไปชม
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กังหันลมกลางทะเลสร้างพลังงานสะอาด
แหล่งกำเนิดกระแสไพฟ้าโดยใช้พลังงานลมในทะเลเป็นอีกสิ่ง
หนึ่งที่พบได้ในเดนมาร์กเราจึงเห็นกังหันลมอยู่ทั่วไป
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หุน่ จำลองชาวไวกิง้
ตามประวัตศิ าสตร์ "เดนมาร์ก" เป็นอีกประเทศหนึง่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับ "เรือไวกิ้ง" เพราะมีบรรพบุรุษเป็นชาวไวกิ้งโบราณดำรงชีวิต
บนเรือทีม่ ลี กั ษณะเป็นเอกลักษณ์ กล่าวคือ เรือมีรปู ร่างเรียวยาวเป็นต้น
แบบของเรือหลายชนิด ดังนั้น ผมจึงไม่มีโอกาสเข้าไปที่พิพิธภัณฑ์
เรือไวกิ้ง เพื่อดูความเป็นมาของชาวเดนนิส จากการที่ได้อ่านเจอ
ในหนังสือพิพิธภัณฑ์มีซากเรือไวกิ้งโบราณให้ดูด้วย เป็นซากเรือที่
กู้มาจากใต้ทะเลลึก บางลำอยู่ในสภาพปรักหักพังแต่ก็ได้รับการ
ดูแลรักษาอย่างดี บางลำก็ดูสมบูรณ์ดี ที่พิพิธภัณฑ์มีคำบรรยาย
บอกเล่าทั้งภาษาเดนมาร์ก เยอรมัน และอังกฤษ การใช้เวลาใน
พิพิธภัณฑ์ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคน เนื้อที่ของพิพิธภัณฑ์
ไม่กว้างขวางนัก แต่ถา้ คนทีช่ อบก็ใช้เวลาเป็นชัว่ โมงเหมือนกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับยาขับธาตุเหล็กชนิดรับประทานมีน้อยในผู้ป่วย
เด็กที่เป็นธาลัสซีเมีย ปัจจุบันได้มียาขับธาตุเหล็กชนิดรับประทาน 2
ชนิ ด คื อ ยาดี เ ฟอริ โ พรน และยาดี เ ฟอราซิ ร ็ อ กข้ อ จำกั ด ของยา
ดีเฟอริโพรน คือ ในเด็กเล็กการกลืนยาเม็ดหรือแคปซูลไม่ได้สว่ นใหญ่
ต้องอายุมากกว่า 6 ปีจึงสามารถกลืนยาเม็ดได้ ข้อได้เปรียบของยา
ดีเฟอราซิร็อก คือ เป็นยาเม็ดละลายน้ำหรือน้ำผลไม้รสส้ม หรือ
น้ำแอปเปิลก่อนรับประทานสามารถใช้ได้ตั้งแต่ผู้ป่วยอายุ 2 ปีขึ้นไป
ยาดีเฟอริโพรนชนิดน้ำเชื่อม ชื่อทางการค้าว่า "เฟอร์ริพร็อก"
(FerriproxTM) ได้มีการนำมาใช้ศึกษาวิจัยในผู้ป่วยธาลัสซีเมียของ
ประเทศอียปิ ต์ มาเลเซียและอินโดนีเซีย จำนวน 100 คน ซึง่ เป็นการ
ศึกษาแบบ สหสถาบัน (multi - center) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ดูเรือ่ ง
ความปลอดภัยและความสะดวกในการรับประทานยา ลักษณะของ
ผู้ป่วยที่ศึกษามีดังนี้
1. อายุ ตัง้ แต่ 1 ปี - 10 ปี
2. เป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
3. ได้รบั การรักษาโดยการให้เลือดอย่างสม่ำเสมอ
4. มีระดับธาตุเหล็กหรือเฟอร์ไรติน มากกว่า 1,000
นาโนกรัมต่อเดซิลติ ร (นก./มล.)
ผู้ป่วยจะได้รับยาดีเฟอริโพรนชนิดน้ำเชื่อมขนาด 50 มิลลิกรัมต่อน้ำ
หนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน (มก./กก./วัน) แบ่งให้ 3 เวลา ภายใน 2 สัปดาห์
แรก จากนัน้ ปรับขนาดยาขึน้ เป็น 75 มก./กก./วัน ถ้าผูป้ ว่ ยมีปริมาณ
เฟอร์ไรตินมากกว่า 2,500 นก./มล. ให้ปรับขนาดเป็น 100 มก./กก.วัน
การประเมินภาวะแทรกซ้อนและความผิดปกติทางห้องปฏิบัติการ

ได้เวลาพอสมควรคณะได้เข้าทีพ่ กั ณ. โรงแรม Grand Hotel
ซึง่ อยูห่ า่ งจากทีป่ ระชุมไม่มากใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที แม้
ว่าทุกคนเหน็ดเหนือ่ ยจากการทัวร์โคเปนเฮเกนตลอดทัง้ วัน ต่างคน
ต่างพักผ่อนตามอัธยาสัยเตรียมตัวเข้าร่วมประชุมพรุ่งนี้

ผู้ป่วยจะได้รับการบันทึกภาวะแทรกซ้อน การตรวจเลือด CBC
เพื่อดูจำนวนเม็ดเลือดขาว สัปดาห์ละครั้ง ตรวจหาระดับเฟอร์ไรติน
ทุกเดือน ตรวจหน้าที่ ตับ ไต ภาวะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี
ผลการวิจยั
ผูป้ ว่ ยทีร่ ว่ มวิจยั อายุเฉลีย่ 5.6 2.4 ปี พบว่าผูป้ ว่ ย 2 รายมีเม็ด
เลือดขาวต่ำ (agranulocytosis) ต้องหยุดยาดีเฟอริโพรนและได้รับ
การรักษาด้วยยากระตุ้นเม็ดเลือดขาว (GCSF) ผลการรักษาพบเม็ด
เลือดขาวกลับมาเป็นปกติในวันที่ 7 และ 14 หลังการรักษา
ผู้ป่วย 4 ราย เม็ดเลือดขาวต่ำลงเล็กน้อย (mild nutropenia)
ไม่ได้หยุดยาดีเฟอริโพรน
ภาวะแทรกซ้อนอืน่ ๆ พบได้ดงั นี้ อาเจียนร้อยละ 5 ปวดท้องร้อยละ
6 ปวดข้อร้อยละ 3 ทานอาหารได้นอ้ ยลงร้อยละ 5 และหน้าทีต่ บั ผิด
ปกติรอ้ ยละ 5
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สรุป
จุดประสงค์ของการวิจัยนี้เพื่อศึกษา ความปลอดภัยของยาขับ
ธาตุเหล็กชนิดน้ำเชือ่ ม การศึกษานีพ้ บว่าอาการข้างเคียงทางระบบทาง
เดินอาหารพบน้อยกว่ายาชนิดเม็ดซึง่ พบ อาเจียนร้อยละ 13 ปวดท้อง
ร้อยละ 14 และคลืน่ ไส้รอ้ ยละ 16 ดังนัน้ ยาดีเฟอริโพรนชนิดน้ำเชือ่ ม
น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในกลุ่มผู้ป่วยธาลัสซีเมียที่มีอายุน้อย
กว่า 10 ปี
ยาดีเฟอริโพรนชนิดน้ำเชือ่ ม

ª√– ‘∑∏‘º≈¢Õß¬“¥’‡øÕ√“´‘√ÁÕ°
คณะผู้รายงานมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลและความ
ปลอดภัยของยาดีเฟอราซีรอ็ ก หรือเอ็กเจ็ด ในขนาด 30 มก./กก./วัน
โดยศึกษาในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย 223 คน เปรียบเทียบกับคนไข้ที่
ได้รบั ขนาดยาน้อยกว่า 30 มก./กก./วัน จำนวน 948 คน ทีใ่ ห้เลือด
เป็นประจำและมีภาวะเหล็กเกิน อายุตง้ั แต่ 2 ปีขน้ึ ไป ระยะเวลาศึกษา
18 เดือน
วิธกี ารรักษา
เป็นการศึกษาต่อเนือ่ งจากผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้ยาดีเฟอราซิรอ็ ก ขนาด 20

มก./กก./วัน มาก่อน โดยจะปรับขนาดยาเพิม่ 5 - 10 มก./กก./วันใน
ผูป้ ว่ ยทีม่ รี ะดับเฟอร์ไรติน มากกว่า 1,000 นก./มล. หรือในผูป้ ว่ ย
ทีม่ เี ฟอร์ไรติน มากกว่า 2,500 นก./มล.
ผลการศึกษา
1. พบว่าระดับธาตุเหล็กหรือเฟอร์ไรตินลดลงเฉลีย่
(median) 407 นก./มล. (ลดลง 9.4%)
2. อาการไม่พึงประสงค์พบดังนี้

ผูป้ ว่ ยได้ยา < 30 มก./กก./วัน
หน้าที่ตับผิดปกติ
อาเจียน
ปวดท้อง
คลื่นไส้
หน้าที่ไตผิดปกติ
ผืน่
ท้องเสีย

12
17
18
24
13
19
12

(5.4%)
(7.6%)
(8.0%)
(10.7%)
(5.8%)
(8.5%)
(5.4%)

ผูป้ ว่ ยได้ยา > 30 มก./กก./วัน
7 (3.1%)
6 (2.7%)
6 (2.7%)
3 (1.3%)
3 (1.3%)
2 (0.9%)
2 (0.9%)

สรุป การเพิม่ ขนาดยา 30 มก./กก./วัน ในผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ริมาณธาตุเหล็กสูงหรือเฟอร์ไรตินมากกว่า 2,500 นก./มล.สามารถลดธาตุเหล็ก
ลงได้อย่างมีประสิทธภาพและพบอัตราการเกิดอาการไม่พึงประสงค์น้อยกว่า
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การให้ยาขับเหล็กชนิดฉีดหรือเด็สเฟร์รอล ในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
ที่มีธาตุเหล็กเกินจำเป็นต้องให้ฉีดยาเข้าใต้ผิวหนังผ่านเครื่องฉีดยา
หรือปัม๊ นาน 8-12 ชัว่ โมงในแต่ละวัน และให้จำนวน 5-7 วันต่อสัปดาห์
การรักษาดังกล่าวมีผลด้านคุณภาพชีวติ ผูป้ ว่ ยลดลงและผูป้ ว่ ยมักไม่
ร่วมมือในการรักษาผลทีต่ ามมาจะทำให้มภี าวะแทรกซ้อนจากธาตุเหล็ก
เกินและอายุไขของผูป้ ว่ ยจะสัน้ ลง
ยาดีเฟอริโพรนเป็นยาขับธาตุเหล็กชนิดรับประทานชนิดแรก
ทีเ่ ริม่ นำมาใช้ แต่มอี าการไม่พงึ ประสงค์ ได้แก่ คลืน่ ไส้ อาเจียน ปวดข้อ
และเม็ดเลือดขาวต่ำ ต้องอยูภ่ ายใต้การดูแลของแพทย์ จึงมีการพัฒนา
ยาชนิดรับประทานตัวใหม่ๆขึ้นเรื่อยๆ
ยาขับธาตุเหล็กชนิดรับประทานตัวใหม่ " ดีเฟอราซิรอ็ ก " รับ
ประทานเพียงวันละครัง้ สามารถลดปัญหาดังกล่าวได้ คณะผูว้ จิ ยั จึง
มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาความพึงพอใจ ความสะดวกและระยะ
เวลาที่เสียไปสำหรับการบริหารยา โดยศึกษาในผู้ป่วยเบต้ธาลัสซี
เมียจำนวน 229 คน ในกลุม่ ประเทศตะวันออกกลางได้แก่ เลบานอน
ซาอุดิอาราเบีย อียิปต์ ซีเรีย โอมานและซาอุดิอาราเบีย ระยะ
เวลาทีใ่ ช้ในการศึกษา 1 ปี
ผลการศึกษา
1 ในผู้ป่วยทีได้ยา ดีเฟอราซิร็อก (กลุ่มที่ 1) พบว่าร้อยละ 90.9
มีระดับความพึงพอใจ-พอใจมาก เมือ่ เทียบกับความพึงพอใจใน
กลุม่ ยาฉีดหรือดีเฟอริโพรน (กลุม่ ที่ 2) เพียงร้อยละ 22.6
2 ความสะดวกในการบริหารยาพบว่าในกลุ่มที่ 1 มีระดับความ
สะดวก-สะดวกมาก ร้อยละ 92.6 เมือ่ เทียบ กับกลุม่ ที่ 2 พบ
ระดับความสะดวก ร้อยละ 23
3 ระยะเวลาทีเ่ สียไปในการฉีดยาขับธาตุเหล็กลดลงจาก 28.8 +
43.6 ชัว่ โมงต่อเดือน เหลือเพียง 3.0 + 8.4 ชัว่ โมงต่อเดือนเมือ่ ใช้
ยาดีเฟอราซิรอ็ ก
นอกจากนีย้ งั พบว่าการขาดเรียนของผูป้ ว่ ยในกลุม่ ที่ 1 จะน้อยกว่า
ในกลุม่ ที่ 2 อย่างมีนยั สำคัญ
สรุป
ยาดีเฟอราซิร็อกเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีความสะดวกในการ
ใช้ผู้ป่วยมีความพึงพอใจและร่วมมือในการขับธาตุเหล็ก ทำให้ภาวะ
แทรกซ้อนจากธาตุเหล็กน้อยลงผูป้ ว่ ยมีอายุยนื นานขึน้ และมีคณ
ุ ภาพชีวติ
ที่ดีขึ้น
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