โครงการช่วยเหลือ
ผู้ป่วยภาวะเหล็กเกินเอ็กซ์แพป (EXPAP)
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		กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมูลนิธโิ รคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
แห่งประเทศไทย ร่วมเปิดโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะเหล็กเกินเอ็กซ์แพป (EXPAP) เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึง
การรักษาด้วยยาขับเหล็ก Deferasirox ได้มากขึ้น

		 ประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศแรกที่ 5 - 7 วันต่อสัปดาห์ ผู้ป่วยกลุ่มที่ไม่สามารถ ขับเหล็กได้มากขึ้น และได้รับการรักษาที่ได้

เริ่มดำ�เนินโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะ
เหล็กเกินเอ็กซ์แพป (EXPAP) โดยในปัจจุบนั
เป็นความร่วมมือกันระหว่างกรมการแพทย์
โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมูลนิธิโรค
โลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ที่มีภาวะเหล็กเกิน
ให้สามารถเข้าถึงการรักษาด้วยยาขับเหล็ก
Deferasirox ซึ่งจะเป็นประโยชน์และส่งผล
ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา ตลอด
จนคุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู้ ป่ ว ยโรคโลหิ ต จาง
ธาลัสซีเมียที่มีภาวะเหล็กเกิน โดยโครงการ
นีเ้ กิดขึน้ ได้จากความอนุเคราะห์จากกรมการ
แพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี กระทรวงสาธารณสุข ในการนำ�
เข้ายาบริจาคที่ใช้ในโครงการ และกรรมการ
จากทั้งกระทรวงสาธารณสุข และมูลนิธิโรค
โลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ได้
วางนโยบาย ในการควบคุมการใช้ยาดังกล่าว
ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
		
		 สำ�หรับแนวทางการรักษาโรคโลหิต
จางธาลัสซีเมีย ที่มีภาวะเหล็กเกิน ในกลุ่ม
ผู้ป่วยที่มีอายุน้อย หรือผู้ป่วยเด็กที่มีอายุ
ตํ่ากว่า 6 - 10 ปี โดยปกติคนไข้กลุ่มนี้ จะ
ได้รับยาฉีดที่ชื่อว่า เดสเฟอรอล (desferal)
ซึง่ มีความยุง่ ยากในการบริหารยา เพราะต้อง
ฉีดยาทุกๆ 8 - 12 ชั่วโมงต่อวัน เป็นเวลา
8 ธาลัสซีเมีย ┋ ม.ค. ▶ เม.ย. 58

ฉีดยาเดสเฟอรอลได้กน็ า่ จะได้ประโยชน์จาก
การเข้าร่วมโครงการ EXPAP สำ�หรับกลุ่ม
คนไข้ธาลัสซีเมีย ที่มีอายุมากกว่า 6 ปีขึ้น
ไป ส่วนมากจะได้รบั ยาขับเหล็ก ดีเฟอริโพรน
(deferiprone) ซึ่งเป็นยาชนิดรับประทานที่
ผลิตขึ้นเองในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม
ผู้ป่วยบางรายจะมีภาวะแทรกซ้อนจากการ
ใช้ยาดังกล่าวทำ�ให้มีภาวะเม็ดเลือดขาวตํ่า
อย่างรุนแรง ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยบางกลุ่มไม่มี
ทางออก หรือไม่มีทางเลือกในการใช้ยาขับ
เหล็ก ผู้ป่วยเหล่านี้นี่เองจึงไม่สามารถเข้า
ถึงยาขับเหล็ก และได้รับการรักษาด้วยการ
ใช้ยาขับเหล็กที่เหมาะสม ด้วยเหตุนี้ทำ�ให้ผู้
ป่วยธาลัสซีเมียเหล่านี้ ซึ่งควรจะเป็นกำ�ลัง
สำ�คัญของชาติต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
ด้วยภาวะแทรกซ้อนทางตับ หัวใจ และต่อม
ไร้ท่อจากภาวะเหล็กเกินที่เกิดขึ้น
		
		 ดังนัน้ การมีโครงการช่วยเหลือผูป้ ว่ ย
ภาวะเหล็กเกินเอ็กซ์แพป (EXPAP) จึงเป็น
ประโยชน์กับผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
โดยเฉพาะกลุ่มคนไข้ที่มีข้อจำ�กัดในการเข้า
ถึงยาดังกล่าว รวมทัง้ การมีโครงการ EXPAP
ยังส่งผลทำ�ให้ราคายาขับเหล็ก Deferasirox
ลดลงไปมากกว่า 75% และถูกกว่าเมือ่ เปรียบ
เทียบกับยาขับเหล็กเดสเฟอรอล (desferal)
ชนิดฉีด ที่เป็นยาที่อยู่ในบัญชียาหลักของ
ประเทศ นับว่าเป็นโอกาสดี ส่งผลให้ผู้ป่วย
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียสามารถเข้าถึงยา

มาตรฐาน ขณะทีอ่ งค์กผูก้ �ำ หนดงบประมาณ
ต่างๆ ก็มีโอกาสบริหารจัดการ การใช้งบ
ประมาณในการซื้อยา สามารถลดค่าใช้จ่าย
ในการใช้ยาได้อีกทางหนึ่งด้วย
		
		 ปัจจุบัน โครงการช่วยเหลือผู้ป่วย
ภาวะเหล็กเกินเอ็กซ์แพป (EXPAP) มีโรง
พยาบาลในเครือข่ายรวมทั้งหมด 56 แห่ง
และมีคนไข้อยู่ภายใต้การดูแลรวมกว่า 600
คนทีจ่ ะได้รบั ยาขับเหล็ก Deferasirox ในรูป
แบบการสนับสนุนร่วมกัน (Share Contribution Model) ซึ่ง ครอบคลุมผู้ใช้สิทธิบัตร
ประกันสังคม สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า
โดยปัจจุบนั ทางมูลนิธฯิ ได้มกี ารจัดการอบรม
ผู้ดูแลโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะเหล็ก
เกินเอ็กซ์แพป (EXPAP) ในระดับโรงพยาบาล
เพื่อชี้แจงถึงรายละเอียดโครงการและขั้นตอน
การดำ�เนินการให้กบั โรงพยาบาลในเครือข่าย
รวมทั้งหมด 56 แห่ง โดยแนวทางการลง
ทะเบียนในฐานข้อมูล EXPAP ในเวปไซต์
www.expapthai.com มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
 แพทย์ลงทะเบียนสมัคร account
 มูลนิธิฯ อนุมัติ account ขอแพทย์
		 (ครั้งแรกของการสมัครเท่านั้น)
 แพทย์ลงทะเบียนคนไข้
		 พร้อมลงข้อมูลการรักษา
 มูลนิธิฯ อนุมัติผู้ป่วย
		 (ตรวจสอบสิทธิผู้ป่วย)
 ระบบบันทึกจำ�นวนยาที่ต้องใช้ 		
		 (คำ�นวณจากระยะเวลา 6 เดือน)

บรรยายภาพ:
จากซ้าย: 		
				
				
				

ทีมงานที่อยู่เบื้องหลังโครงการดังกล่าวร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ EXPAP
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ร.ศ. คลินิก พ.ญ. ศิราภรณ์ สวัสดิวร ผู้อำ�นวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
น.ส. พรนรินทร์ มีกลิ่นหอม 		 ผู้ป่วยธาลัสซีเมียที่เข้าร่วมโครงการ
อ. น.พ. ชนินทร์ ลิ่มวงศ์ 			 ประธานศูนย์ธาลัสซีเมีย ร.พ. ศิริราช
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