								
ยาขับเหล็กชนิดเม็ด หรือ ดีเฟอริโพรน (deferiprone) หรือ
เรียกยอวา แอลวัน (L1) มีการใชกันอยางแพรหลาย เนื่องจาก
บริหารยาไดงาย สะดวกกวาการใชยาขับเหล็กชนิดฉีดหรือเด็ส
เฟอรรอ็ กซามีน (deferoxamine) และปจ จุบนั องคก ารเภสัชกรรม
ก็ผลิตมาใหกระทรวงสาธารณสุขและ สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ (สปสช.) หรือโครงการ 30 บาท เพื่อใชในผูปวย
ธาลัสซีเมียที่มีธาตุเหล็กเกิน ขอจำกัดของยาแอลวัน (L1) คือเปน
ยาเม็ดขนาดใหญ ไมสามารถใชไดในเด็กเล็กแตในปจจุบันเริ่มมี
การผลิตเปนยาชนิดน้ำ (oral solution formulation) เพื่อใชใน
ผูปวยเด็กอายุนอยที่รับประทานยาเม็ดไมได ขอมูลเรื่องประสิทธิ
ผลและความปลอดภัยของยายังไมมีแพรหลายมากนักจึงไดนำ
งานวิจัยของยาแอลวันชนิดน้ำมาเลาสูกันฟง

เปนการศึกษาวิจัยแบบสหสถาบัน ของ 3 ประเทศ ไดแก
ประเทศอียิปต มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ศึกษาในผูปวยธาลัส
ซีเมียหรือโรคโลหิตจางชนิดอื่นที่จำเปนตองไดรับเลือดเปนประจำ
อยางนอย 8 ครั้งตอป อายุนอยกวาหรือเทียบเทากับ 10 ป และมี
ระดับธาตุเหล็กหรือเฟอรไรตินในรางกายมากกวา 1,000 นาโน
กรัม/มิลลิลิตร (นก./มล.)
ขอมูลผูปวยที่นำมาศึกษาทั้งหมด 100 ราย มีดังนี้
			 อายุ 1.5-10 ป	
			 เพศ ชาย 54		 ราย
					 หญิง 46		 ราย
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รศ. นพ.กิตติ ตอจรัส
ประวัติการไดยาธาตุเหล็ก
		 - ดีเฟอรร็อกซามิน		 52		 ราย
		 - ดีเฟอรริโพรน			 20		 ราย
		 - ดีเฟอรราซิร็อก
8		 ราย
		 - ไมเคยไดยาธาตุเหล็ก 20		 ราย
ระดับเฟอรไรตินกอนวิจัยเฉลี่ย 2,521.9 ± 1,458.9 นก./มล.
การดำเนินการวิจัย
ระยะเวลาที่วิจัย 24 สัปดาห เริ่มตนผูปวยจะไดยา ขนาด
50 มิลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน (มก./กก./วัน) เปนเวลา
2 สัปดาห และปรับขึ้นเปน 75 มก./กก./วัน ถาผูปวยมีคาเฟอร
ไรตินเริ่มตนมากกวา 2,500 นก.มล. จะใหยาในขนาด 100 มก./กก.
/วัน ผูปวยจะไดรับการเจาะเลือดตรวจ CBC ทุกสัปดาห ระดับ
เฟอรไรตินทุก 4 สัปดาห หนาที่ตับ (ALT) หนาที่ไต (creatinine)
และระดับสังกะสี (Zn) ทุก 12 และ 24 สัปดาห และผูปวยจะไดถูก
ประเมินผลขางเคียงและภาวะแทรกซอนจากการรับประทานยา
ผลการวิจัย
ผูปวย 80 คน รวมการวิจัยจนแลวเสร็จ (24 สัปดาห) 16 คน
กำลังดำเนินงานวิจัยอยูในสัปดาหที่ 16 ผูปวย 2 คน ถอนตัวเนื่อง
จากมีภาวะแทรกซอนจากยา (serious adverse event, SAE)
1 รายขาดการติดตอ และ 1 ราย สมัครใจถอนตัวออกจากการวิจัย
ผูปวย 2 รายมีภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำกวา 500 ตัว/ลูกบาศ
มิลลิลิตร (agranulocytosis, ANC < 0.5 ×1 09/L) ตองไดรับยา
กระตุนเม็ดเลือดขาว (G-CSF) ทุกสัปดาหจนเม็ดเลือดขาวขึ้นมา
มากกวา 1,500 ตัว/ลูกบาศมิลลิลิตร (1.5 ×109/L) ในวันที่ 7
และวันที่ 10 ตามลำดับ
ผูปวย 6 ราย มีภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำเล็กนอย (mild neutropenia, ANC=1.0-1.5 × 109/L) ไมไดหยุดยาแตติดตามผลเลือด
(CBC) ทุกวันและผลเลือดกลับมาสูปกติในวันที่ 3-11 ตามลำดับ
ภาวะแทรกซอน (adverse reaction) สามารถสรุปไดดังนี้
- คลื่นไส		 1%
- ปวดทอง 6%
- อาเจียน 6%
- ปวดขอ 4%
- เม็ดเลือดขาวต่ำ (ANC = 0.5-1.5 × 109/L) 6%
- Agranulocytosis (ANC < 0.5 × 109/L)
2%
ผลของยาสามารถลดระดับเฟอรไรตินลดลง -247±1,004 และ
-356 ± 976 นก./มล. ในสัปดาหที่ 12 และ 24 ตามลำดับ
กันยายน-ธันวาคม

วิจารณ
จากรายงานในวารสารทางการแพทยพบวามียาดีเฟอรริโพรนชนิดเม็ด (L1) มีภาวะแทรกซอนมากกวาชนิดน้ำ โดยพบ
อาการคลืน่ ไส 16% ปวดทอง 14% อาเจียน 12% ปวดขอ 11% เม็ด
เลือดขาวต่ำ (ANC = 0.5-1.5 × 109/L) 6% และ agranulocytosis
(ANC<0.5 × 109/L) 1%
สรุป
ขอมูลจากการวิจัยนี้พบวาภาวะแทรกซอนของยาชนิดน้ำ มี
ภาวะแทรกซอนนอยกวาและสามารถใชไดในเด็กอายุนอย แต
อัตราการเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ ไมแตกตางจากยาชนิดเม็ด
จึงนาจะเปนขอพิจารณาและอาจเปนทางเลือกหนึ่งของผูปวย
และแพทยในการรักษาผูปวยธาลัสซีเมียที่มีภาวะเหล็กเกิน
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