ขอมูลโดยสรุปของผลิตภัณฑ
1. ชื่อผลิตภัณฑ
เฟอรริพรอกซชนิดน้ําสําหรับรับประทาน
2. สวนประกอบเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
ในน้ํายาสําหรับรับประทาน 1 มิลลิลิตร ประกอบดวย ดีเฟอริโพรน 100 มิลลิกรัม
สารประกอบอื่นๆ:
ในน้ํายาสําหรับรับประทาน 1 มิลลิลิตร ประกอบดวย สารแตงสีซันเซ็ต เยลโล (E110) 0.4 มิลลิกรัม ดูหัวขอ 6.1
สําหรับสารประกอบอื่นๆทั้งหมดที่อยูในตํารับ
3. รูปแบบเภสัชภัณฑ
ยาน้ําสําหรับรับประทาน
ยาน้ําใส สีสมแดง
4. คุณสมบัติทางคลินิก
4.1 ขอบงใชทางการรักษา
เฟอรริพรอกซมีขอบงใชสําหรับภาวะเหล็กเกินในผูปวยธาลัสซีเมียชนิดเมเจอร (Thalassemia major) ที่หามใช
ดีเฟอรอกซามีนในการรักษา หรือการรักษาดวยดีเฟอรอกซามีนไมเพียงพอ
4.2 ขนาดยาและวิธีการบริหาร
ใชสําหรับรับประทาน
การรักษาดวยยาดีเฟอริโพรนและการติดตามการรักษาควรดําเนินการโดยแพทยผูมีประสบการณในการรักษา
ผูปวยธาลัสซีเมีย
ใหยาดีเฟอริโพรนโดยการรับประทานครั้งละ 25 มิลลิกรัม ตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม วันละ 3 ครั้ง ซึ่งจะเทากับ
ขนาดใชยาตอวัน คือ 75 มิลลิกรัม โดยคํานวณเศษที่เหลือ ถาเกือบครึ่งใหปด เปนครึ่งชอนชา (2.5 มิลลิลิตร) ดู
ตารางแสดงขนาดยาที่คิดตามน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นทุก 10 กิโลกรัมประกอบ
ไมแนะนําใหใหยาในขนาดที่มากกวา 100 มิลลิกรัมตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัมตอวัน เนื่องจากโอกาสในการเกิด
อาการไมพึงประสงคจากการใชยาจะเพิ่มสูงขึ้น การใหยาเปนระยะเวลานานๆในขนาดที่สูงกวาขนาดยาสูงสุด
2.5 เทา อาจทําใหเกิดความผิดปกติของระบบประสาท (ดูรายละเอียดในหัวขอ 4.4, 4.8 และ 4.9)
ขอมูลการใชยาดีเฟอริโพรนในเด็กอายุ 6-10 ป มีอยูจํากัด และไมมีขอมูลการใชยาดีเฟอริโพรนในเด็กอายุต่ํา
กวา 6 ป
การใชยาดีเฟอริโพรนสามารถทําใหเกิดภาวะที่มีเม็ดเลือดขาวต่ํามาก หรืออะกรานูโลไซโตซิส จึงตองติดตาม
ผูปวยทุกคนที่ใชยาเปนพิเศษ ควรใชยาดวยความระมัดระวังในผูปวยที่มีคา absolute neutrophil count (ANC)
ต่ํา และผูปวยที่ไตสูญเสียประสิทธิภาพในการทํางาน (renal insufficiency) หรือตับทํางานผิดปกติ (hepatic
dysfunction) (ดูหัวขอ 4.4)
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ตารางแสดงขนาดยา
เพื่อใหไดรับยาในขนาด 75 มิลลิกรัม ตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม ตอวัน แนะนําใหรับประทานยาตามขนาดที่แสดง
ในตารางซึ่งคิดตามน้ําหนักตัวของผูปวย และพิจารณาตามน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นทุก 10 กิโลกรัม
น้ําหนักตัว
ขนาดยาตอวัน
ขนาดยา
ขนาดของยาน้ําสําหรับรับประทาน
(มิลลิลิตร, ให 3 ครั้งตอวัน)
(กิโลกรัม)
(มิลลิกรัม)
(มิลลิกรัม, ให 3 ครั้งตอวัน)
20
1500
500
5.0
30
2250
750
7.5
40
3000
1000
10.0
50
3750
1250
12.5
60
4500
1500
15.0
70
5250
1750
17.5
80
6000
2000
20.0
90
6750
2250
22.5
4.3 ขอหามใช
มีประวัติการแพตัวยาสําคัญ หรือสวนประกอบอื่นใดของเฟอรริพรอกซ
มีประวัติการกลับมาเปนซ้ําของนูโทรพีเนีย (เม็ดเลือดขาวต่ํา)
มีประวัติการเกิดอะกรานูโลไซโตซิส (เม็ดเลือดขาวต่ํามาก)
อยูระหวางการตั้งครรภ หรือใหนมบุตร (ดูหัวขอ 4.6)
เนื่องจากยังไมทราบกลไกในการทําใหเกิดนูโทรพีเนียของยาดีเฟอริโพรนจึงหามใหผูปวยรับประทานยาที่ทําให
เกิดนูโทรพีเนีย หรืออะกรานูโลไซโตซิสในระหวางการรักษาดวยยาดีเฟอริโพรน (ดูหัวขอ 4.5)
4.4 คําเตือนพิเศษและขอควรระวังในการใชยา
นูโทรพีเนีย / อะกรานูโลไซโตซิส
ยาดีเฟอริโพรนเปนสาเหตุของการทําใหเกิดนูโทรพีเนีย รวมถึงอะกรานูโลไซโตซิส ควรติดตามระดับเม็ด
เลือดขาวนูโทรฟลของผูปวยเปนประจําทุกสัปดาห
จากการศึกษาทางคลินิก การติดตามระดับเม็ดเลือดขาวนูโทรฟลเปนประจําทุกสัปดาหจะชวยในการประเมินการเกิดนู
โทรพีเนีย หรืออะกรานูโลไซโตซิส ซึ่งจะหายไปเมื่อหยุดการรักษา ถาผูปวยเกิดการติดเชื้อในระหวางที่ไดรับการรักษา
ดวยยาดีเฟอริโพรน ควรติดตามวัดระดับเม็ดเลือดขาวนูโทรฟลใหบอยยิ่งขึ้น รีบแจงใหแพทยทราบทันทีหากพบอาการ
ซึ่งบงบอกวารางกายเกิดการติดเชื้อ เชน มีไข เจ็บคอ อาการคลายจะเปนไข
ดูแลผูปวยที่เกิดนูโทรพีเนียตามคําแนะนําดานลาง กอนที่จะเริ่มทําการรักษาดวยยาดีเฟอริโพรน
ไมเริ่มตนการรักษาดวยยาดีเฟอริโพรนกับผูปวยที่เกิดนูโทรพีเนีย ผูปวยจะมีความเสี่ยงสูงขึ้นในการเกิดอะกรานู
โลไซโตซิสและนูโทรพีเนียหากระดับ absolute neutrophil count (ANC) นอยกวา 1.5 x 109 ตอลิตร
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ในกรณีที่เกิดนูโทรพีเนีย:
แนะนําใหผูปวยหยุดการรักษาดวยยาดีเฟอริโพรนและยาอื่นที่อาจเปนสาเหตุใหเกิดนูโทรพีเนียทันที ควรลดการ
พบปะกับผูคนเพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ ทําการตรวจวัดความสมบูรณของเม็ดเลือด (complete blood
cell count, CBC) โดยการวัดปริมาณเม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดงชนิดที่มีนิวเคลียส เม็ดเลือดขาวชนิดนูโทรฟล
และเกล็ดเลือดทันทีที่ไดรับการวินิจฉัยวาเกิดนูโทรพีเนีย และตรวจวัดซ้ําเปนประจําทุกวัน หากผลการตรวจ
ติดตามความสมบูรณของเม็ดเลือดที่ทําเปนประจําทุกสัปดาห ผลการตรวจปริมาณเม็ดเลือดขาว ปริมาณเม็ด
เลือดขาวชนิดนูโทรฟล และปริมาณเกล็ดเลือดเขาสูระดับปกติติดตอกันเปนเวลา 3 สัปดาห แสดงวาผูปวยหาย
จากการเกิดนูโทรพีเนียอยางสมบูรณ หากเกิดการติดเชื้อพรอมกับเกิดนูโทรพีเนีย ผลจากการเพาะเลี้ยงเชื้อและ
ขั้นตอนการวินิจฉัยโรคที่เหมาะสม จะใชเปนขอมูลประกอบการเลือกสูตรการรักษาที่เหมาะสมกับผูปวยตอไป
ในกรณีที่เกิดนูโทรพีเนียชนิดรายแรง หรืออะกรานูโลไซโตซิส:
ใหปฏิบัติตามแนวทางขางตน และทําการรักษาที่เหมาะสม เชน การใหยาที่กระตุนการแบงตัวของไขกระดูกและ
การเพิ่มจํานวนของสเต็มเซลล (granulocyte colony stimulating factor) ในวันเดียวกับที่พบอาการดังกลาว
โดยใหยาเปนประจําทุกวันจนกระทั่งอาการดีขึ้น แยกผูปวยออกเพื่อปองกันการติดเชื้อ หากมีอาการแสดงทาง
คลินิกใหผูปวยเขารับการรักษาที่โรงพยาบาล
เนื่องจากขอมูลเกี่ยวกับการทดลองใชยาซ้ํา (rechallenge) มีอยูจํากัด จึงไมแนะนําใหทําการทดลองใชยาซ้ําใน
กรณีที่เกิดนูโทรพีเนีย และหามทําการทดลองใชยาซ้ําในกรณีที่เกิดอะกรานูโลไซโตซิส
ผลในการทําใหเกิดมะเร็ง เนื้องอก และผลตอการสืบพันธุ
เนื่องจากผลในการทําใหเกิดความเปนพิษตอสารพันธุกรรม จึงไมสามารถปฏิเสธไดวายาดีเฟอริโพรนไมมีสวน
เกี่ยวของกับการเกิดมะเร็ง (ดูหัวขอ 5.3) ไมมีรายงานการศึกษาในสัตวทดลองถึงผลของยาดีเฟอริโพรนตอการ
สืบพันธุ
ระดับซีรั่มเฟอรริติน (serum ferritin) และระดับสังกะสีในน้ําเลือด
ควรทําการติดตามวัดระดับซีรั่มเฟอรริติน หรือตัวชี้วัดอื่นที่ใชติดตามการสะสมของธาตุเหล็กในรางกายทุก 2-3
เดือน เพื่อประเมินประสิทธิผลในระยะยาวของการควบคุมระดับธาตุเหล็กในรางกายโดยการใหสารที่คอยจับแร
ธาตุ ใหหยุดการรักษาดวยยาดีเฟอริโพรนทันทีหากพบวาระดับซีรั่มเฟอรริตินลดต่ํากวา 500 ไมโครกรัมตอลิตร
หากการติดตามระดับสังกะสีในน้ําเลือดพบวาระดับสังกะสีต่ํากวาปกติ แนะนําใหใหอาหารเสริมที่มีสวนผสม
สังกะสีเขาไปชดเชย
ผูปวยโรคภูมิคุมกันบกพรอง หรือผูปวยอื่นๆที่มีภูมิคุมกันต่ํา
ไมมีรายงานการใชยาดีเฟอริโพรนในผูปวยโรคภูมิคุมกันบกพรอง หรือผูปวยอื่นๆที่มีภูมิคุมกันต่ํา เนื่องจากยา
ดีเฟอริโพรนเปนสาเหตุของการทําใหเกิดนูโทรพีเนียและอะกรานูโลไซโตซิส จึงไมควรใชยาดังกลาวในผูปวยที่มี
ภูมิคุมกันต่ํา เวนเสียแตวาประโยชนที่ไดรบั จากการใชยามีมากกวาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ผูปวยที่ไตหรือตับทํางานผิดปกติ มีพังพืดที่ตับ
ไมมีรายงานการใชยาดีเฟอริโพรนในผูปวยที่ไตหรือตับทํางานผิดปกติ เนื่องจากยาดีเฟอริโพรนถูกขับถายออก
ทางไตเปนสวนใหญ การใชยาดีเฟอริโพรนจึงอาจไปเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดอาการแทรกซอนในผูปวยที่ไต
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ทํางานผิดปกติ และเนื่องจากยาดีเฟอริโพรนถูกเมตาบอไลทที่ตับจึงควรใชยาดีเฟอริโพรนดวยความระมัดระวัง
ในผูปวยที่ตับทํางานผิดปกติ ตองติดตามการทํางานของตับและไตของผูปวยเหลานี้ระหวางไดรับรักษาดวยยา
ดีเฟอริโพรน ใหหยุดการรักษาดวยยาดีเฟอริโพรนหากพบวาระดับเอนไซมอะลานีน อะมิโนทรานสเฟอรเรส
(ALT) เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ผูปวยธาลัสซีเมียอาจพบการเกิดพังพืดในตับ การสะสมของธาตุเหล็ก และ/หรือไวรัสตับอักเสบชนิดซี จึงตอง
ดูแลผูปวยเปนพิเศษเพื่อใหมั่นใจวาการรักษาโดยการใหสารที่คอยจับแรธาตุใหผลที่ดี แนะนําใหติดตามผูปวย
อยางใกลชิดโดยการดูสภาพตับดวยกลองจุลทรรศน
ปสสาวะเปลี่ยนสี
ควรแจงใหผูปวยทราบวาปสสาวะอาจเปลี่ยนเปนสีแดง / น้ําตาล เนื่องจากเกิดการขับออกของสารประกอบ
เชิงซอนของยาดีเฟอริโพรนและธาตุเหล็ก
การไดรับยาเกินขนาดเปนระยะเวลานาน และความผิดปกติของระบบประสาท
พบความผิดปกติของระบบประสาทในเด็กที่ไดรับการรักษาดวยยาดีเฟอริโพรนในขนาดที่สูงกวาขนาดแนะนํา
2.5-3 เทาตอเนื่องเปนระยะเวลานาน แพทยผูสั่งใชยาควรตระหนักวาการใหยาในขนาดสูงกวา 100 มิลลิกรัมตอ
น้ําหนักตัว 1 กิโลกรัมตอวันไมเปนที่แนะนํา (ดูหัวขอ 4.2, 4.8 และ 4.9)
สารประกอบอื่นๆ
เฟอรริพรอกซชนิดน้ําสําหรับรับประทานมีสวนผสมของสารแตงสีซันเซ็ต เยลโล (E110) ซึ่งอาจทําใหเกิดการแพ
ได
4.5 ปฏิกิริยากับยาอื่นที่ใชรวมกัน และปฏิกิริยาระหวางกันของยาในรูปแบบอื่นๆ
ไมมีรายงานการเกิดปฏิกิริยาระหวางยาดีเฟอริโพรนและยาอื่นที่ใชรวมกัน แตเนื่องจากยาดีเฟอริโพรนจับกับ
ไอออนบวกของโลหะ จึงอาจมีโอกาสเกิดปฏิกิริยาระหวางยาดีเฟอริโพรนกับยาที่มีสวนประกอบของไอออนไตร
วาเลนท เชน ยาลดกรดที่มีสวนประกอบของเกลืออลูมิเนียม ดังนั้นจึงไมแนะนําใหใชยาดีเฟอริโพรนรวมกับยา
ลดกรดที่มีสวนประกอบของเกลืออลูมิเนียม
ยังไมมีรายงานการศึกษาที่เปนทางการเพื่อประเมินความปลอดภัยจากการใชยาดีเฟอริโพรนรวมกับวิตามินซี แต
เนื่องจากมีรายงานการเกิดปฏิกิริยาระหวางยาที่เกิดจากการใชยาดีเฟอริโพรนรวมกับวิตามินซี
จึงควร
ระมัดระวังหากมีการใชยาดีเฟอริโพรนรวมกับวิตามินซี
เนื่องจากยังไมทราบกลไกในการทําใหเกิดนูโทรพีเนียของยาดีเฟอริโพรน จึงหามใหผูปวยรับประทานยาที่ทําให
เกิดนูโทรพีเนีย หรืออะกรานูโลไซโตซิสในระหวางการรักษาดวยยาดีเฟอริโพรน (ดูหัวขอ 4.3)
4.6 สตรีมีครรภหรืออยูระหวางการใหนมบุตร
สตรีมีครรภ
ไมมีขอมูลเพียงพอสําหรับการใชยาดีเฟอริโพรนในสตรีมีครรภ
การศึกษาในสัตวทดลองพบความเปนพิษตอ
ระบบสืบพันธุ (ดูหัวขอ 5.3) แตสําหรับคนยังไมมีขอมูล
เนื่องจากยาอาจทําใหเกิดการแตกทําลายของโครโมโซม (clastogenic property) และความผิดปกติของ
พัฒนาการทางรางกายของทารกตั้งแตอยูในครรภมารดา (teratogenic property) จึงควรหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ
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ในระหวางที่ใชยานี้ ควรทําการคุมกําเนิด และในกรณีที่พบวาตั้งครรภหรือวางแผนที่จะมีบุตรใหหยุดการใชยา
ดีเฟอริโพรนทันที (ดูหัวขอ 4.3)
สตรีที่อยูระหวางการใหนมบุตร
ไมขอมูลยืนยันวายาดีเฟอริโพรนถูกขับออกทางน้ํานมหรือไม
ไมมีรายงานการศึกษาความเปนพิษตอระบบ
สืบพันธุทั้งกอนและหลังคลอดในสัตวทดลอง จึงหามใชยาดีเฟอริโพรนในสตรีที่อยูระหวางการใหนมบุตร ควร
หยุดการใหนมบุตรหากไมสามารถระงับการรักษาดวยยาดีเฟอริโพรน
4.7 ผลตอการขับขี่ยานพาหนะและการใชเครื่องจักรกล
ไมมีรายงานการศึกษาถึงผลของยาดีเฟอริโพรนตอการขับขี่ยานพาหนะ และการใชเครื่องจักรกล
4.8 อาการไมพึงประสงคจากการใชยา
อาการไมพึงประสงคที่รายแรงที่สุดที่เกิดจากการใชยาดีเฟอริโพรนและรายงานในการศึกษาทางคลินิก คือ การ
เกิดอะกรานูโลไซโตซิส (เม็ดเลือดขาวชนิดนูโทรฟล < 0.5 x 109 ตอลิตร) และอุบัติการณของการเกิดเทากับ 1.1
เปอรเซ็นต (0.6 คนจากผูปวย 100 คนในชวง 1 ปของการรักษา) (ดูหัวขอ 4.4) และอุบัติการณของการเกิดนูโท
รพีเนียชนิดรุนแรงนอย (เม็ดเลือดขาวชนิดนูโทรฟล < 1.5 x 109 ตอลิตร) เทากับ 4.9 เปอรเซ็นต (2.5 คนจาก
ผูปวย 100 คนในชวง 1 ปของการรักษา) อัตราการเกิดนี้สวนหนึ่งอาจเปนผลมาจากอุบัติการณการเกิดนู
โทรพีเนียที่เพิ่มสูงขึ้นของผูปวยโรคธาลัสซีเมียเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งในผูปวยที่มีภาวะมามโต (hypersplenism)
มีรายงานการเกิดอาการทองเสียที่ไมรุนแรง และเปนเพียงชั่วคราวในผูปวยที่ใชยาดีเฟอริโพรน ความผิดปกติใน
ระบบทางเดินอาหารเปนอาการไมพึงประสงคที่พบไดบอยในชวงตนของการรักษา และสามารถหายไดเองใน
ผูปวยสวนใหญภายใน 3-4 สัปดาหโดยไมตองหยุดการรักษาดวยยาดีเฟอริโพรน ในผูปวยบางรายอาจ
จําเปนตองลดขนาดยาดีเฟอริโพรนลงกอน แลวจึงคอยปรับขนาดยาเพิ่มชึ้นจนเทากับขนาดยาเดิม มีรายงานการ
เกิดโรคเกี่ยวกับขอตอในผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยยาดีเฟอริโพรน โดยพบตั้งแตการเจ็บปวดที่ไมรุนแรงที่หนึ่ง
หรือหลายขอตอ ไปจนถึงขออักเสบอยางรุนแรงที่มีอาการขอบวมเนื่องจากมีการสรางน้ําไขขอเพิ่มขึ้น และการ
ขาดสมรรถภาพในการทํากิจกรรมใดๆ สําหรับโรคขอตอชนิดที่ไมรุนแรงนั้นโดยปกติแลวจะเปนเพียงชั่วคราว
มีรายงานการเพิ่มขึ้นของเอนไซมตับในผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยยาดีเฟอริโพรน และผูปวยสวนใหญจะไมพบ
อาการแสดงและการเพิ่มขึ้นของระดับเอนไซมจะเปนเพียงชั่วคราว หลังจากนั้นระดับเอนไซมจะกลับเขาสูสภาวะ
ปกติโดยไมตองหยุดการรักษาหรือลดขนาดยาดีเฟอริโพรน (ดูหัวขอ 4.4)
พบผูปวยบางรายเกิดพังพืดในตับ และมีการสะสมของธาตุเหล็ก หรือตรวจพบไวรัสตับอักเสบชนิดซี
พบผูปวยจํานวนไมมากที่มีระดับสังกะสีต่ํากวาปกติในระหวางการใชยาดีเฟอริโพรน โดยระดับสังกะสีจะกลับ
เขาสูคาปกติเมื่อใหอาหารเสริมที่มีสวนผสมของสังกะสีเขาไปชดเชย
พบความผิดปกติของระบบประสาท (เชน cerebellar symptoms การเห็นภาพซอน ตาดานขางกระตุก ระบบ
ควบคุมการเคลื่อนที่โดยสมัครใจทํางานชาลง ไมสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของมือ และการตึงตัวของ
กลามเนื้อกลางลําตัวลดลง) ในเด็กที่ไดรับยาในขนาด 2.4 เทาของขนาดยาสูงสุดที่แนะนํา (100 มิลลิกรัมตอ
น้ําหนักตัว 1 กิโลกรัมตอวัน) เปนเวลาหลายป โดยอาการทางระบบประสาทจะคอยๆกลับเขาสูสภาวะปกติ
หลังจากหยุดการรักษาดวยยาดีเฟอริโพรน (ดูหัวขอ 4.2, 4.4 และ 4.9)
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ตารางแสดงความถี่ของอาการไมพึงประสงคที่เกิดขึ้น : พบบอย (อัตราการเกิด ≥ 1/10) พบไดทั่วไป (อัตราการ
เกิด ≥ 1/100 ถึง <1/10) พบนอย (อัตราการเกิด ≥ 1/1,000 ถึง <1/100)
ระบบของรางกาย

พบบอย
(อัตราการเกิด ≥ 1/10)

ผลจากการติดตาม
ความผิดปกติของระบบเลือด
และตอมน้ําเหลือง
ความผิดปกติของระบบ
ประสาท
ความผิดปกติของระบบ
ทางเดินอาหาร
ความผิดปกติของไตและ
ระบบปสสาวะ
ความผิดปกติของระบบ
กลามเนื้อ กระดูก และ
เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
ความผิดปกติของระบบเผา
ผลาญ และภาวะโภชนาการ
ความผิดปกติทั่วไป และที่
ตําแหนงที่ไดรับยา

พบไดทั่วไป
(อัตราการเกิด ≥ 1/100 ถึง
<1/10)
ระดับเอนไซมตับเพิ่มสูงขึ้น
นูโทรพีเนีย
อะกรานูโลไซโตซิส

พบนอย
(อัตราการเกิด ≥
1/1,000 ถึง <1/100)

ปวดศีรษะ
คลื่นไส
ปวดทอง
อาเจียน
ปสสาวะมีสีผิดปกติ

ทองเสีย

โรคขอตอ
เพิ่มความอยากอาหาร
ออนลา

4.9 การไดรับยาเกินขนาด
ไมพบรายงานการไดรับยาเกินขนาด แตอยางไรก็ตามพบความผิดปกติของระบบประสาท (เชน cerebellar
symptoms การเห็นภาพซอน ตาดานขางกระตุก ระบบควบคุมการเคลื่อนที่โดยสมัครใจทํางานชาลง ไมสามารถ
ควบคุมการเคลื่อนไหวของมือ และการตึงตัวของกลามเนื้อกลางลําตัวลดลง) ในเด็กที่ไดรับยาในขนาด 2.4 เทา
ของขนาดยาสูงสุดที่แนะนํา (100 มิลลิกรัมตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัมตอวัน) เปนเวลาหลายป โดยอาการทาง
ระบบประสาทจะคอยๆกลับเขาสูสภาวะปกติหลังจากหยุดการรักษาดวยยาดีเฟอริโพรน
ในกรณีที่ไดรับยาเกินขนาด ควรมีการติดตามอาการทางคลินิกของผูปวยอยางใกลชิด
5. คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา
5.1 คุณสมบัติทางเภสัชพลศาสตร
กลุมการรักษาทางเภสัชวิทยา : สารที่คอยจับเหล็ก (Iron Chelator) ATC code: V03AC02
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สารสําคัญที่ออกฤทธิ์คือ ดีเฟอริโพรน (3-hydroxy-1,2-dimethylpyridin-4-one) มี bidentate ligand ซึ่งเชื่อม
กับเหล็กในอัตราสวน 3:1 โมลาร
การศึกษาทางคลินิกแสดงใหเห็นวายาดีเฟอริโพรนมีประสิทธิภาพกระตุนในการขับเหล็กออก และขนาดยา 25
มิลลิกรัมตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม วันละ 3 ครั้งสามารถปองกันความกาวหนา (progressive) ของการสะสม
เหล็ก ซึ่งวัดจากซีรั่มเฟอรริติน (serum ferritin) ในผูปวยธาลัสซีเมียที่พึ่งการถายเลือด (transfusion-dependent
thalassemia) แตอยางไรก็ตามการรักษาดวยสารที่คอยจับเหล็กอาจไมสามารถปองกันการทําลายของอวัยวะ
อันเนื่องมาจากการสะสมของธาตุเหล็ก
ไดมีการติดตามการรักษาดวยยาดีเฟอริโพรนในผูปวยจํานวน 247 คน ในการศึกษาทางคลินิกระยะที่ 3 จํานวน
2 การศึกษา และในโปรแกรมการสนับสนุนยาใหกับผูปวย โดยใชระดับซีรั่มเฟอรริตินเปนเกณฑในการประเมิน
ประสิทธิภาพของยา การศึกษาฉบับหนึ่งเปนการประเมินผลการรักษาดวยยาดีเฟอริโพรนเทียบกับยาดีเฟอรอก
ซามีนในระยะเวลา 2 ป ไมพบความแตกตางของคาเฉลี่ยของซีรั่มเฟอรริตนิ ในผูปวยทั้งสองกลุม แตผูปวยกลุมที่
ไดรับการรักษาดวยยาดีเฟอริโพรนมีปริมาณธาตุเหล็กที่ตับโดยเฉลี่ยสูงกวาผูปวยกลุมที่ไดรับการรักษาดวยยา
ดีเฟอรอกซามีน การรักษาดวยยาดีเฟอริโพรนตามขนาดที่แนะนําจึงมีประสิทธิผลนอยกวาการรักษาดวยยา
ดีเฟอรอกซามีน
การศึกษาอีกฉบับหนึ่งเปนการศึกษาที่ไมมีกลุมเปรียบเทียบและเปดเผยใหผูทําการศึกษาและอาสาสมัครทราบ
ถึงยาที่ใชในการศึกษา ผลการศึกษาพบวาผูปว ยรักษาระดับซีรั่มเฟอรริตินไวไดใกลเคียงกับกอนเริ่มการศึกษา
และพบการเกิดอะกรานูโลไซโตซิสในอัตรารอยละ 1.2
5.2 คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร
การดูดซึม
ดีเฟอริโพรนถูกดูดซึมอยางรวดเร็วจากทางเดินอาหารสวนบน มีรายงานวาความเขมขนสูงสุดในซีรั่มเกิดขึ้นใน
เวลา 45 ถึง 60 นาที หลังจากไดรับยาเพียงครั้งเดียวในผูปวยที่อดอาหาร และอาจจะเพิ่มขึ้นเปน 2 ชั่วโมงใน
ผูปวยที่ไดรับอาหาร
เมื่อใหยาในขนาด 25 มิลลิกรัมตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม ตรวจพบความเขมขนของยาในซีรั่มของผูปวยที่ไดรับ
อาหารและอดอาหาร เทากับ 85 ไมโครโมลตอลิตร และ 126 ไมโครโมลตอลิตรตามลําดับ และไมพบวาปริมาณ
ยาดีเฟอริโพรนที่ถูกดูดซึมลดลงเมื่อใหพรอมกับอาหาร
การเปลี่ยนรูปของยา
ดีเฟอริโพรนถูกเมตาบอไลทไปเปนกลูคิวโรไนด (glucuronide conjugate) ซึ่งสารเมตาบอไลทจะไมมีคุณสมบัติ
ในการจับกับเหล็ก เนื่องจากการทําลายกลุม 3-hydroxy ของดีเฟอริโพรน ความเขมขนสูงสุดของกลูคิวโรไนดใน
ซีรั่มเกิดขึ้นในเวลา 2 ถึง 3 ชั่วโมงหลังจากไดรับยาดีเฟอริโพรน
การกําจัดยา
ในคน ดีเฟอริโพรนจะถูกขับออกทางไตเปนสวนใหญ มีรายงานวาประมาณ 75% ถึง 90% ของยาที่รับประทาน
จะตรวจพบในปสสาวะใน 24 ชั่วโมงแรกหลังจากรับประทานยาในรูปดีเฟอริโพรนอิสระ เมตาบอไลทของกลูคิวโร
ไนด
และสารประกอบเชิงซอนของดีเฟอริโพรนกับเหล็ก
มีการขับออกของยาทางอุจจาระในปริมาณที่
หลากหลาย คาครึ่งชีวิตสําหรับการกําจัดออกของยาในผูปวยสวนใหญเทากับ 2 ถึง 3 ชั่วโมง
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5.3 ขอมูลดานความปลอดภัย
มีการศึกษาวิจัยที่ไมไดทําในมนุษย แตทําในสัตวทดลอง ไดแก หนูถีบจักร หนูขาว กระตาย สุนัข และลิง
ผลสวนใหญที่พบในสัตวทดลองที่ไมมีการสะสมของธาตุเหล็กมากอนและไดรับยาในขนาด 100 มิลลิกรัมตอ
น้ําหนักตัว 1 กิโลกรัมตอวันหรือมากกวา คือ ผลกระทบตอระบบเลือด เชน จํานวนเซลลในไขกระดูกลดลง เม็ด
เลือดขาว เม็ดเลือดแดง และ / หรือเกล็ดเลือดในหลอดเลือดสวนปลายมีจํานวนลดลง
พบรายงานการเกิดการฝอเหี่ยวของตอมไธมัส เนื้อเยื่อตอมน้ําเหลือง และลูกอัณฑะเนื่องจากขาดอาหาร ตอม
หมวกไตโตเนื่องจากการเพิ่มขนาดของเซลล ในสัตวทดลองที่ไมมีการสะสมของธาตุเหล็กมากอนและไดรับยาใน
ขนาด 100 มิลลิกรัมตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัมตอวันหรือมากกวา
ไมมีการศึกษาถึงผลของยาดีเฟอริโพรนตอการเกิดโรคมะเร็งในสัตวทดลอง
มีการประเมินความเปนพิษทาง
พันธุกรรมของยาดีเฟอริโพรนในการศึกษาในหลอดทดลองและในสัตวทดลอง
พบวายาดีเฟอริโพรนไมมีผล
โดยตรงตอการเกิดเนื้องอก แตก็ทําใหเกิดการแตกทําลายของโครโมโซม
ยาดีเฟอริโพรนทําใหเกิดความผิดปกติของพัฒนาการทางรางกายของทารกตั้งแตอยูในครรภมารดา และความ
ผิดปกติของตัวออนในการศึกษาความเปนพิษตอระบบสืบพันธุในหนูขาวและกระตายที่ไมมีการสะสมของธาตุ
เหล็กมากอน และไดรับยาในขนาดต่ําสุดที่ 25 มิลลิกรัมตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัมตอวัน ไมมีการศึกษาผลตอ
ระบบสืบพันธุในสัตวทดลองทั้งกอนและหลังคลอด
6. คุณลักษณะทางเภสัชกรรม
6.1 สารประกอบอื่นๆ
น้ําบริสุทธิ์
ไฮดรอกซีเอทิลเซลลูโลส
กลีเซอรอล
กรดไฮโดรคลอริกเขมขน
กลิ่นเชอรรี่สังเคราะห
น้ํามันเปปเปอรมินต
สารแตงสีซันเซ็ต เยลโล (E110)
ซูคราโลส (E955)
6.2 ความไมเขากันของสวนประกอบในตํารับยา
ไมมีรายงาน
6.3 อายุยา
3 ป
หลังจากเปดขวดใหใชยาภายใน 35 วัน
6.4 ขอควรระวังในการเก็บรักษา
เก็บยาไวที่อุณหภูมิต่ํากวา 30 องศาเซลเซียส เก็บยาในกลองบรรจุที่ใหมาเพื่อปองกันแสงแดด
6.5 บรรจุภัณฑ
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บรรจุในขวดพลาสติก (PET, polyethylene terephthalate) สีชา ปดดวยฝาพลาสติก (PP, polypropylene)
ชนิด child resistant พรอมดวยถวยพลาสติก (PP, polypropylene) ที่มีมาตรวัดขนาดยา
แตละกลองบรรจุยาน้ําสําหรับรับประทานขนาด 250 มิลลิลิตร หรือ 500 มิลลิลิตร กลองละ 1 ขวด
มีเพียงขนาดบรรจุเดียวที่วางจําหนาย
6.6 ขอควรระวังในการจําหนายผลิตภัณฑ
ไมมีขอกําหนดพิเศษ
7. ผูถือสิทธิ์ทางการตลาด
Apotex Inc.,
150 Signet Drive,
Toronto, Ontario,
Canada, M9L 1T9
8. เลขทะเบียนผลิตภัณฑ
1C 116/52 (NC)
9. วันที่ทบทวนขอความในเอกสารกํากับยา
30 สิงหาคม 2556
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เอกสารขอมูลสําหรับผูปวย

Ferriprox Oral Solution
เฟอรริพรอกซชนิดน้ําสําหรับรับประทาน
โปรดอานเอกสารกํากับยานี้โดยละเอียดกอนที่ทานจะเริ่มใชยา
- เก็บเอกสารกํากับยานี้ไว ทานอาจตองการอานเอกสารกํากับยานี้อีกครั้ง
- หากมีคําถามอื่นใด กรุณาสอบถามแพทยหรือเภสัชกรของทาน
- ยานี้สั่งจายเพื่อใชโดยเฉพาะกับทานเทานั้น อยานํายานี้ไปใหบุคคลอื่นใช เนื่องจากอาจเกิดอันตรายตอ
บุคคลเหลานั้น แมวาอาการแสดงของบุคคลเหลานั้นจะเหมือนกับอาการของทาน
ขอมูลในเอกสารกํากับยา
1. เฟอรริพรอกซ คืออะไร และใชสําหรับทําอะไร
2. กอนที่ทานจะใชเฟอรริพรอกซ
3. วิธีใช และขนาดการใชเฟอรริพรอกซ
4. อาการขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นได
5. การเก็บรักษาเฟอรริพรอกซ
เฟอรริพรอกซ ความแรง 100 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ชนิดน้ําสําหรับรับประทาน
ดีเฟอริโพรน
สารสําคัญที่ออกฤทธิ์ คือ ดีเฟอริโพรนขนาด 100 มิลลิกรัม ตอน้ํายาสําหรับรับประทาน 1 มิลลิลิตร
สารประกอบอื่นๆ:
น้ําบริสุทธิ์ ไฮดรอกซีเอทิลเซลลูโลส กลีเซอรอล กรดไฮโดรคลอริกเขมขน กลิ่นเชอรรี่สังเคราะห น้ํามันเปปเปอร
มินต สารแตงสีซันเซ็ต เยลโล (E110) ซูคราโลส (E955)
1. เฟอรริพรอกซ คืออะไร และใชสําหรับทําอะไร
ดีเฟอริโพรน เปนยาที่ใชสําหรับการนําธาตุเหล็กออกจากรางกาย
เฟอรริพรอกซ ชนิดน้ําสําหรับรับประทาน เปนน้ํายาใส สีสมแดง บรรจุอยูในขวด ขนาดบรรจุ 250 มิลลิลิตร หรือ
500 มิลลิลิตร มีเพียงขนาดบรรจุเดียวเทานั้นที่ทําตลาด
เฟอรริพรอกซมีขอบงใชสําหรับภาวะเหล็กเกินในผูปวยธาลัสซีเมียชนิดเมเจอร (Thalassemia major) ที่หามใช
ดีเฟอรอกซามีน ในการรักษา หรือการรักษาดวยดีเฟอรร็อกซามีนไมเพียงพอ
กลุมการรักษาทางเภสัชวิทยาของเฟอรริพรอกซ คือ สารที่คอยจับเหล็ก (Iron Chelator) ATC Code: V03AC02
สารสําคัญที่ออกฤทธิ์ของเฟอรริพรอกซ คือ ดีเฟอริโพรน (3-hydroxy-1,2-dimethylpyridin-4-one) มี bidentate
ligand ซึ่งเชื่อมกับเหล็กในอัตราสวน 3:1 โมลาร การศึกษาทางคลินิกแสดงใหเห็นวา เฟอรริพรอกซมี
ประสิทธิภาพกระตุนในการขับเหล็กออก และขนาดยา 25 มิลลิกรัม ตอ น้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม วันละ 3 ครั้ง
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สามารถปองกันความกาวหนา (progressive) ของการสะสมเหล็ก ซึ่งวัดจากซีรั่มเฟอรริติน (serum ferritin) ใน
ผูปวยธาลัสซีเมียที่พึ่งการถายเลือด (transfusion-dependent thalassemia)
ดีเฟอริโพรนถูกดูดซึมอยางรวดเร็วจากทางเดินอาหารสวนบน มีรายงานวาความเขมขนสูงสุดในซีรั่มเกิดขึ้นใน
เวลา 45 ถึง 60 นาที หลังจากไดรับยาเพียงครั้งเดียวในผูปวยที่อดอาหาร และอาจจะเพิ่มขึ้นเปน 2 ชั่วโมงใน
ผูปวยที่ไดรับอาหาร ดีเฟอริโพรนถูกเมตาบอไลทไปเปนกลูคิวโรไนด (glucuronide conjugate) ซึ่งสารเมตา
บอไลทจะไมมีคุณสมบัติในการจับกับเหล็ก เนื่องจากการทําลายกลุม 3 - h y d r o x y ของดีเฟอริโพรน ในคน
ดีเฟอริโพรนจะถูกขับออกทางไตเปนสวนใหญ มีรายงานวาประมาณ 75% ถึง 90% ของยาที่รับประทาน จะ
ตรวจพบในปสสาวะใน 24 ชั่วโมงแรกหลังจากรับประทานยาในรูปดีเฟอริโพรนอิสระ เมตาบอไลทของกลูคิวโร
ไนด และสารประกอบเชิงซอนของดีเฟอริโพรนกับเหล็ก
2. กอนที่ทานจะใชเฟอรริพรอกซ
เฟอรริพรอกซหามใชกับผูปวยที่
- มีประวัติการแพตัวยาสําคัญ หรือสวนประกอบอื่นใดของเฟอรริพรอกซ (ดูสวนประกอบดานบน)
- มีประวัติการกลับมาเปนซ้ําของนูโทรพีเนีย (เม็ดเลือดขาวต่ํา)
- มีประวัติการเกิดอะกรานูโลไซโตซิส (เม็ดเลือดขาวต่ํามาก < 0.5 x 109/L)
- อยูในระหวางการรักษาดวยยาที่เปนสาเหตุใหเกิดนูโทรพีเนีย
- อยูระหวางการตั้งครรภ หรือใหนมบุตร
ดีเฟอริโพรนทําใหเกิดนูโทรพีเนียไดอยางไรยังไมเปนที่ทราบ ผูปวยไมควรใชยาที่ทําใหเกิดนูโทรพีเนีย
หรืออะกรานูโลไซโตซิส
คําเตือนพิเศษสําหรับการใชยาเฟอรริพรอกซ
อาการอันไมพึงประสงคที่รายแรงที่สุดที่เกิดจากการใชยาดีเฟอริโพรน คือ การเกิดภาวะที่มีเม็ดเลือดขาวต่ํามาก
ภาวะดังกลาวคือนูโทรพีเนียชนิดรายแรง หรืออะกรานูโลไซโตซิส ซึ่งเกิดกับผูปวย 1 คนใน 100 คนที่ไดรับการ
รักษาดวยดีเฟอริโพรนในการศึกษาทางคลินิก เนื่องจากเม็ดเลือดขาวเปนเซลลที่เกี่ยวกับการปองกันรางกายเมื่อ
เกิดการติดเชื้อ เมื่อมีระดับเม็ดเลือดขาวต่ํา รางกายจึงเสี่ยงตอการพัฒนาไปสูการติดเชื้อที่รุนแรง และหากการ
ติดเชื้อในกรณีดังกลาวไมถูกตรวจพบ และไดรับการรักษาตั้งแตตน อาจทําใหผูปวยเสียชีวิตได แพทยบางทาน
อาจขอใหทานเขารับการตรวจเลือดเปนประจําทุกสัปดาห เพื่อตรวจดูปริมาณของเม็ดเลือดขาว เพื่อติดตาม
อาการไมพึงประสงคจากการใชยาเปนระยะๆ มีความจําเปนอยางยิ่งที่ทานควรมาตามที่นดั หมายทุกครั้ง รีบแจง
ใหแพทยของทานทราบทันทีที่เกิดอาการอันเนื่องมาจากการติดเชื้อ เชน เปนไข เจ็บคอ อาการคลายจะเปนไข
แพทยของทานอาจจะขอใหทานเขารับการตรวจหาปริมาณ ALT ในเลือดเปนระยะๆ ระหวางการรักษาดวย
เฟอรริพรอกซ และอาจพิจารณาใหหยุดการรักษาดวยยานี้ ถาปริมาณ ALT ในเลือดยังคงเพิ่มขึ้น
ผูสั่งยาเฟอรริพรอกซควรเปนแพทยโลหิตวิทยา (Hematologist) อายุรแพทย และกุมารแพทย
แพทยของทานอาจจะขอใหทานเขารับการตรวจปริมาณธาตุเหล็กในรางกาย และอาจขอตัดเนื้อเยื่อตับของทาน
ออกมาตรวจดวยกลองจุลทรรศนดวย
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ผูปวยที่มีปริมาณธาตุเหล็กสูงมีความเสี่ยงที่จะเปนมะเร็ง ในสภาวะดังกลาว ผลกระทบของดีเฟอริโพรนไมเปนที่
ทราบ
ผลดีและผลเสียของการจับธาตุเหล็กจะทราบไดเมื่อเวลาผานไปหลายปเทานั้น ดังนั้นการศึกษาตอมากําลัง
ดําเนินอยู รวมถึงการศึกษาเพื่อทํานายการเกิดมะเร็ง
การใชยาระหวางการตั้งครรภและการใหนมบุตร
หามใชยานี้ถาทานตองใหนมบุตร ถากําลังตั้งครรภ หรือพยายามที่จะตั้งครรภ ยานี้จะทําใหเกิดอันตรายรายแรง
กับทารก ทานตองใชวิธีคุมกําเนิดที่มีประสิทธิภาพระหวางการใชยาเฟอรริพรอกซ สอบถามแพทยของทานวาวิธี
คุมกําเนิดวิธีใดที่ดีที่สุดสําหรับทาน ถาทานตั้งครรภระหวางการรักษาดวยเฟอรริพรอกซ หยุดยานี้ทันที และแจง
ใหแพทยของทานทราบ
การขับขี่ยานพาหนะและการใชเครื่องจักรกล
ไมมีหลักฐานใดแสดงวาเฟอรริพรอกซมีผลกระทบตอความสามารถของทานในการขับขี่ยานพาหนะ และการใช
เครื่องจักรกล
การใชเฟอรริพรอกซรวมกับยาอื่น
แจงใหแพทยของทานทราบเกี่ยวกับยาอื่นที่ทานกําลังใชอยูทั้งหมด
แมวาเปนยาที่ทานซื้อโดยไมตองมีใบสั่ง
แพทย แพทยของทานสามารถบอกทานไดวายาชนิดใดที่ทานสามารถใชรวมกับเฟอรริพรอกซไดอยางปลอดภัย
เนื่องจากยานี้จับกับไอออนบวกของโลหะ
จึงอาจมีโอกาสเกิดปฏิกิริยาระหวางเฟอรริพรอกซกับยาที่มี
สวนประกอบของไอออนไตรวาเลนท เชน ยาลดกรดที่มีสวนประกอบของเกลืออลูมิเนียม
จากการรายงานการเกิดปฏิกิริยาระหวางยาที่เกิดจากการใชยาดีเฟอรร็อกซามีนกับวิตามินซี จึงควรระมัดระวัง
หากมีการใชยาดีเฟอริโพรนรวมกับวิตามินซี
หามใชยานี้ หากทานเกิดนูโทรพีเนีย (ดูรายละเอียดดานบน)
ขอมูลที่สําคัญของสารประกอบในเฟอรริพรอกซ
เฟอรริพรอกซชนิดน้ําสําหรับรับประทานมีสวนผสมของสารแตงสีซันเซ็ต เยลโล (E110) ซึ่งอาจทําใหเกิดการแพ
ได
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3. วิธีใชและขนาดการใชเฟอรริพรอกซ
ทานตองปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทยอยางเครงครัด ปริมาณของดีเฟอริโพรนที่ทานจะไดรับขึ้นกับน้ําหนักตัว
ของทาน คือ ครั้งละ 25 มิลลิกรัม ตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม โดยคํานวณเศษที่เหลือ ถาเกือบครึ่งใหปดเปนครึ่ง
ชอนชา (2.5 มิลลิลิตร) รับประทานวันละ 3 ครั้ง ซึ่งจะเทากับขนาดใชยาตอวัน คือ 75 มิลลิกรัม ตอน้ําหนักตัว 1
กิโลกรัม โดยรับประทานครั้งแรกในตอนเชา ครั้งที่สองตอนกลางวัน และครั้งที่สามในตอนเย็น ไมจําเปนตอง
รับประทานเฟอรริพรอกซพรอมอาหาร อยางไรก็ตามการรับประทานยาพรอมอาหารจะทําใหงายตอการจํา การ
ใชเฟอรริพรอกซจะไดผลดีหากทานไมลืมรับประทานยา หากทานลืมรับประทานยาครั้งหนึ่ง ใหรีบรับประทานยา
ทันทีที่จําได และรับประทานยาครั้งตอไปตามปกติ หากทานลืมรับประทานยามากกวาหนึ่งครั้ง ไมตอง
3

รับประทานยาครั้งที่ลืม ใหรับประทานยาตอตามตารางเวลาปกติ อยาเปลี่ยนแปลงขนาดยาที่รับประทานตอวัน
โดยไมปรึกษาแพทยกอน
เนื่องจากขอมูลการใชยาเฟอรริพรอกซในเด็กอายุต่ํากวา 6 ป มีอยูจํากัด ดังนั้นจึงไมควรใหยาเฟอรริพรอกซแก
เด็กกลุมดังกลาว เวนแตจะไดรับการประเมินแลววาประโยชนที่อาจไดรับจะมีมากกวาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ไมมีรายงานการใชยาเกินขนาดของเฟอรริพรอกซ ถาทานบังเอิญรับประทานยาเกินขนาด โปรดติดตอแพทย
ผูรักษา
4. อาการขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นได
ดีเฟอริโพรน สามารถกอใหเกิดอาการขางเคียงตางๆไดเชนเดียวกับยาอื่น
อาการอันไมพึงประสงคที่รายแรงที่สุดที่เกิดจากการใชยาดีเฟอริโพรน คือ การเกิดภาวะที่มีเม็ดเลือดขาวต่ํามาก
ภาวะดังกลาว คือ นูโทรพีเนียชนิดรายแรง หรืออะกรานูโลไซโตซิส ซึ่งเกิดกับผูปวย 1 คน ใน 100 คนที่ไดรับการ
รักษาดวยดีเฟอริโพรนในการศึกษาทางคลินิก การมีเม็ดเลือดขาวในระดับต่ําสัมพันธกับการติดเชื้ออยางรุนแรงที่
คุกคามตอชีวิตของผูปวย รีบแจงใหแพทยของทานทราบทันทีที่เกิดอาการอันเนื่องมาจากการติดเชื้อ เชน เปนไข
เจ็บคอ หรืออาการคลายจะเปนไข
ผูปวยบางรายที่เขารวมการศึกษาทางคลินิกซึ่งใชยาดีเฟอริโพรน เกิดอาการปวดขอ และบวม ผูปวยสวนใหญ
อาการปวดจะหายไปขณะที่ยังคงใชเฟอรริพรอกซ
ผูปวยบางรายที่ไดรับการรักษาดวยเฟอรริพรอกซ อาจเกิดอาการบางอยางหรือทุกอยางตอไปนี้
เอนไซมของตับเพิ่ม ปวดทอง คลื่นไส อาเจียน ทองรวง ความอยากอาหารเพิ่มขึ้น ปวดศีรษะ และออนลา ผูปวย
สวนใหญพบวาอาการไมพึงประสงคหายไปหลังจากการใชยารักษาไประยะหนึ่ง ถาทานมีอาการคลื่นไส อาเจียน
ทานอาจรับประทานยาเฟอรริพรอกซรวมกับอาหาร
ปสสาวะของทานอาจมีสีแดง / น้ําตาล ซึ่งเปนอาการขางเคียงที่ไมพึงประสงคที่พบบอยที่สุดของดีเฟอริโพรน
และไมเปนอันตราย
จากประสบการณการใชยาเฟอรริพรอกซ พบรายงานการเกิดอาการทางระบบประสาท (เชน การสั่นกระตุก
ปญหาเกี่ยวกับการเดิน เห็นภาพซอน ไมสามารถควบคุมการหดตัวของกลามเนื้อ ปญหาเกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหว) ในเด็กผูที่เขารวมโปรแกรมการใหยาเพิ่มเปน 2 เทาของขนาดยาสูงสุดที่แนะนํา คือ ในขนาด 100
มิลลิกรัมตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัมตอวัน เปนเวลาหลายป และเมื่อหยุดยาเฟอรริพรอกซอาการเหลานี้หายไป
หากทานพบอาการขางเคียงใดๆ โปรดแจงใหแพทย เภสัชกร หรือผูจัดจําหนายทราบทันที บุคคลเหลานี้จะติดตอ
แผนกขอมูลทางการแพทยของบริษัท Apotex (Canada) ที่หมายเลข +1 (416) 401 – 7780
5. การเก็บรักษาเฟอรริพรอกซ
เก็บยาไวที่อุณหภูมิต่ํากวา 30 องศาเซลเซียส
ไมใชยาเฟอรริพรอกซหลังวันหมดอายุที่ระบุอยูในภาชนะบรรจุ
เก็บยาในกลองบรรจุที่ใหมาเพื่อปองกันแสงแดด
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