
เอกสารกํากับยา 
เฟอรริพรอกซ 
Ferriprox® 
 
โปรดอานเอกสารกํากับยานี้โดยละเอียดกอนที่ทานจะเริ่มใชยา 
-   เก็บเอกสารกํากับยานี้ไว ทานอาจตองการอานเอกสารกํากับยานี้อีกครั้ง 
-   หากมีคําถามอื่นใด กรุณาสอบถามแพทยหรือเภสัชกรของทาน 
-   ยานี้สั่งจายเพื่อใชโดยเฉพาะกับทานเทานั้น อยานํายานี้ไปใหบุคคลอื่นใช เนื่องจากอาจเกิดอันตรายตอบุคคล 
    เหลานั้น แมวาอาการแสดงของบุคคลเหลานั้นจะเหมือนกับอาการของทาน 
 
ขอมูลในเอกสารกํากับยา 
1.   เฟอรริพรอกซ คืออะไร และใชสําหรับทําอะไร 
2.   กอนที่ทานจะใชเฟอรริพรอกซ 
3.   วิธีใช และขนาดการใชเฟอรริพรอกซ 
4.   อาการขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นได 
5.   การเก็บรักษาเฟอรริพรอกซ 
 
เฟอรริพรอกซ 500 มิลลิกรัม ชนิดเม็ดเคลือบฟลม 
ดีเฟอริโพรน 
สารสําคัญที่ออกฤทธิ์ คือ ดีเฟอริโพรนขนาด 500 มิลลิกรัมตอเม็ด 
 
สารประกอบอื่นๆ: 
 
สวนของเม็ดยา 
ไมโครคริสตัลไลน เซลลูโลส 
แมกนีเซียม สเตียเรท 
คอลลอยดอล ซิลิคอน ไดออกไซด 
 
สวนเคลือบ 
ไฮโปรเมลโลส 
มาโครกอล 
ทิทาเนียม ไดออกไซด 
 
1.   เฟอรริพรอกซ คืออะไรและใชสําหรับทําอะไร 
 
ดีเฟอริโพรน เปนยาที่ใชสําหรับการนําธาตุเหล็กออกจากรางกาย 
 



เฟอรริพรอกซ ชนิดเม็ด เปนยาเม็ดเคลือบฟลม รูปแคปซูล สีขาว พิมพอักษร “APO” และ “500” บนดานหนึ่งของ
เม็ดยา อีกดานเรียบไมมีอักษร เม็ดยาสามารถแบงครึ่งได เฟอรริพรอกซ บรรจุในขวดขนาด 100 เม็ด 
เฟอรริพรอกซ มีขอบงใชสําหรับ ภาวะเหล็กเกินในผูปวยโรคธาลัสซีเมียชนิดเมเจอร  (Thalassemia major) ที่หาม
ใช ดีเฟอรอกซามีน ในการรักษา หรือการรักษาดวย ดีเฟอรอกซามีนไมเพียงพอ 
 
กลุมการรักษาทางเภสัชวิทยาของ เฟอรริพรอกซ คือ สารที่คอยจับกับเหล็ก (Iron Chelator) ATC Code: V03AC02 
 
สารสําคัญที่ออกฤทธิ์ของ เฟอรริพรอกซ คือ ดีเฟอริโพรน (3-hydroxy-1, 2-dimethylpyridin-4(1H)-one) มี 
bidentate ligand ซึ่งเชื่อมกับเหล็กในอัตราสวน 3 ตอ 1 โมลาร การศึกษาทางคลินิกแสดงใหเห็นวา เฟอรริพรอกซ มี
ประสิทธิภาพกระตุนในการขับเหล็กออก และขนาดการใชยา 25 มิลลิกรัม ตอ น้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม วันละ 3 ครั้ง 
สามารถปองกันความกาวหนา (progression) ของการสะสมเหล็กซึ่งวัดจากซีรั่ม เฟอรริติน (serum ferritin) ในผูปวย
โรคธาลัสซีเมียที่พ่ึงการถายเลือด (transfusion – dependent thalassemia) 
 
ดีเฟอริโพรน ถูกดูดซึมอยางรวดเร็วจากทางเดินอาหารสวนบน มีรายงานวาความเข็มขนสูงสุดในซีรั่มเกิดขึ้นเวลา 
45 ถึง 60 นาที หลังจากไดรับยาเพียงครั้งเดียวในคนไขที่อดอาหาร และอาจจะเพิ่มขึ้นเปน 2 ช่ัวโมงในคนไขที่ไดรับ
ประทานอาหาร ดีเฟอริโพรน ถูกเมตาบอไลทไปเปนกลูคิวโรไนด (glucuronide conjugate) ซึ่งสารเมตาบอไลทจะ
ไมมีคุณสมบัติในการจับกับเหล็กเนื่องจากการทําลายกลุม 3-hydroxy ของดีเฟอริโพรน 
ในคน ดีเฟอริโพรน จะถูกขับออกทางไตเปนสวนใหญ มีรายงานวาประมาณ 75% ถึง 90% ของยาที่รับประทานจะ
ตรวจพบในปสสาวะใน 24 ช่ัวโมงแรกหลังจากรับประทานยา ในรูปของ ดีเฟอริโพรนอิสระ เมตาโบไลทของกลูคิว
โรไนด และสารประกอบเชิงซอนของ ดีเฟอรโพรน กับเหล็ก 
 
2.  กอนที่ทานจะใช  เฟอรริพรอกซ  
 
เฟอรริพรอกซ หามใชกับผูปวยที่ 
-  มีประวัติการแพตัวยาสําคัญหรือสวนประกอบอื่นใดของ เฟอรริพรอกซ (ดูสวนประกอบดานบน) 
-  มีประวัติการกลับเปนซ้ําของนูโทรพีเนีย (เม็ดเลือดขาวต่ํา) 
-  มีประวัติการเกดิอะกรานูโลไซโตซิส (เม็ดเลือดขาวต่ํามาก < 0.5 x 109 / L) 
-  อยูระหวางการรักษาดวยยาที่เปนสาเหตุใหเกิดนูโทรพีเนีย 
-  อยูระหวางการตั้งครรภหรือใหนมบุตร 
 
ดีเฟอริโพรนทําใหเกิดนูโทรพีเนียไดอยางไรยังไมเปนที่ทราบ ผูปวยไมควรใชยาที่ทําใหเกิดนูโทรพิเนีย 
หรืออะกรานูโลไซโตซิส 
 
คําเตือนพิเศษสําหรับการใช เฟอรริพรอกซ 
อาการอันไมพึงประสงคที่รายแรงที่สุดที่เกิดจากการใชยาดีเฟอริโพรน คือ การเกิดภาวะที่มีเม็ดเลือดขาวต่ํามาก 
ภาวะดังกลาวคือนูโทรพีเนียชนิดรายแรงหรืออะกรานูโลไซโตซิส ซึ่งเกิดกับผูปวย 1 คนใน 100 คนที่ไดรับการ
รักษาดวยดีเฟอริโพรนในการศึกษาทางคลินิก เนื่องจากเม็ดเลือดขาวเปนเซลลที่เกี่ยวกับการปองกันรางกายเมื่อเกิด



การติดเชื้อ เมื่อมีระดับเม็ดเลือดขาวต่ํารางกายจึงเสี่ยงตอการพัฒนาไปสูการติดเชื้อที่รุนแรง และหากการติดเชื้อใน
กรณีดังกลาวไมถูกตรวจพบและไดรับการรักษาตั้งแตตน อาจทําใหผูปวยเสียชีวิตได แพทยของทานอาจขอใหทาน
เขารับการตรวจเลือดเปนประจําทุกสัปดาห เพื่อตรวจดูปริมาณของเม็ดเลือดขาว และเอ็นไซมจากตับเพื่อติดตาม
อาการไมพึงประสงค จากการใชยาเปนระยะๆ มีความจําเปนอยางยิ่งที่ทานควรมาตามที่นัดหมายทุกครั้ง รีบแจงให
แพทยของทานทราบทันทีที่เกิดอาการอันเนื่องมาจากการติดเชื้อ เชน เปนไข เจ็บคอ หรืออาการคลายจะเปนไข 
 
แพทยของทานอาจจะขอใหทานเขารับการตรวจหาปริมาณ ALT ในเลือดเปนระยะๆระหวางการรักษาดวยเฟอรริ
พรอกซ และอาจถูกพิจารณาใหหยุดการรักษาดวยยานี้ ถาปริมาณ ALT  ในเลือดยังคงเพิ่มขึ้น 
 
ผูสั่งยาเฟอรริพรอกซควรเปนแพทยโลหิตวิทยา (Hematologist) อายุรแพทย และกุมารแพทย 
 
แพทยของทานอาจจะขอใหทานเขารับการตรวจปริมาณธาตุเหล็กในรางกาย และอาจขอตัดเอาเนื้อเยื่อตับของทาน
ออกมาตรวจดวยกลองจุลทรรศนดวย 
 
ผูปวยที่มีปริมาณธาตุเหล็กสูงมีความเสี่ยงที่จะเปนมะเร็ง ในสภาวะดังกลาว ผลกระทบของดีเฟอริโพรนไมเปนที่
ทราบ 
 
ผลดีและผลเสียของการจับธาตุเหล็กจะทราบไดเมื่อเวลาผานไปหลายปเทานั้น ดังนั้นการศึกษาตอมากําลังดําเนินอยู 
รวมถึงการศึกษาเพื่อทํานายการเกิดมะเร็ง 
 
การใชยาระหวางการตั้งครรภและการใหนมบุตร 
หามใชยานี้ถาทานตองใหนมบุตร ถากําลังตั้งครรภ หรือพยายามที่จะตั้งครรภ ยานี้จะทําใหเกิดอันตรายรายแรงกับ
ทารก ทานตองใชวิธีคุมกําเนิดที่มีประสิทธิภาพระหวางการใชยาเฟอรริพรอกซ สอบถามแพทยของทานวาวิธีการ
คุมกําเนิดวิธีใดที่ดีที่สุดสําหรับทาน ถาทานตั้งครรภระหวางการรักษาดวยเฟอรริพรอกซ หยุดยานี้ทันทีและแจงให
แพทยของทานทราบ 
 
การขับขี่ยานพาหนะและการใชเคร่ืองจักรกล 
ไมมีหลักฐานใดแสดงวา เฟอรริพรอกซมีผลกระทบตอความสามารถของทานในการขับขี่ยานพาหนะและการใช
เครื่องจักรกล 
 
การใช เฟอรริพรอกซ รวมกับยาอ่ืน 
แจงใหแพทยของทานทราบเกี่ยวกับยาอื่นที่ทานกําลังใชอยูทั้งหมด แมวาเปนยาที่ทานซื้อไดโดยไมตองมีใบสั่ง
แพทย แพทยของทานสามารถบอกทานไดวายาชนิดใดที่ทานสามารถใชรวมกับเฟอรริพรอกซไดอยางปลอดภัย 
เนื่องจากยานี้จับกับไอออนบวกของโลหะ จึงอาจมีโอกาสเกิดปฏิกิริยาระหวางเฟอรริพรอกซกับยาที่มีสวนประกอบ
ของไอออนไตรวาเลนท เชน ยาลดกรดที่มีสวนประกอบของเกลืออลูมิเนียม 
จากการรายงานการเกิดปฏิกิริยาระหวางยาที่เกิดจากการใชยาดีเฟอรร็อกซามีนกับวิตามินซี จึงควรระมัดระวังหากมี
การใชยาดีเฟอริโพรนรวมกับวิตามินซี 
 



 
3. วิธีใชและขนาดการใช  เฟอรริพรอกซ  
 
ทานตองปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทยอยางเครงครัด ปริมาณของดีเฟอริโพรนที่ทานจะไดรับขึ้นกับน้ําหนักตัว
ของทาน คือครั้งละ 25 มิลลิกรัม ตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม โดยคํานวณเศษที่เหลือ ถาเกือบครึ่งใหปดเปนครึ่งเม็ด 
รับประทานวันละ 3 ครั้ง ซึ่งจะเทากับขนาดใชยาตอวันคือ 75 มิลลิกรัม ตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม โดยรับประทาน
ครั้งแรกในตอนเชา ครั้งที่สองตอนกลางวัน และครั้งที่สามในตอนเย็น ไมจําเปนตองรับประทานเฟอรริพรอกซ 
พรอมอาหาร อยางไรก็ตามการรับประทานยาพรอมอาหารจะทําใหงายตอการจํา การใชเฟอรริพรอกซจะไดผลดี
หากทานไมลืมรับประทานยา หากทานลืมรับประทานยาครั้งหนึ่ง ใหรีบรับประทานยาทันทีที่จําได และรับประทาน
ยาครั้งตอไปตามปกติ หากทานลืมรับประทานยามากกวาหนึ่งครั้ง ไมตองรับประทานยาครั้งที่ลืม ใหรับประทานยา
ตอตามตารางเวลาปกติ อยาเปลี่ยนแปลงขนาดยาที่รับประทานตอวันโดยไมปรึกษาแพทยกอน 
 
เนื่องจากขอมูลการใชยาเฟอรริพรอกซในเด็กอายุตํ่ากวา 6 ป มีอยูจํากัด ดังนั้นจึงไมควรใหยาเฟอรริพรอกซแกเด็ก
กลุมดังกลาว เวนแตวาประโยชนที่อาจไดรับจะมีมากกวาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
 
ไมมีรายงานการใชยาเกินขนาดของ ดีเฟอริโพรน 
 
4. อาการขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นได 
 
ดีเฟอริโพรน สามารถกอใหเกิดอาการขางเคียงตางๆไดเชนเดียวกับยาอื่น 
 
อาการอันไมพึงประสงคที่รายแรงที่สุดที่เกิดจากการใชยา ดีเฟอริโพรน คือ การเกิดภาวะที่มีเม็ดเลือดขาวต่ํามาก 
ภาวะดังกลาว คือ นูโทรพีเนียชนิดรายแรง หรืออะกรานูโลไซโตซิส ซึ่งเกิดกับผูปวย 1 คนใน 100 คนที่ไดรับการ
รักษาดวย ดีเฟอริโพรน ในการศึกษาทางคลินิก การมีเม็ดเลือดขาวในระดับต่ําสัมพันธกับการเกิดการติดเชื้อ รีบแจง
ใหแพทยของทานทราบทันทีที่เกิดอาการอันเนื่องมาจากการติดเชื้อ เชน เปนไข เจ็บคอ หรืออาการคลายจะเปนไข 
 
ผูปวยบางรายที่เขารวมการศึกษาทางคลินิกซึ่งใชยา ดีเฟอริโพรน เกิดอาการปวดขอและบวม ผูปวยสวนใหญอาการ
ปวดจะหายไปขณะที่ยังคงใช เฟอรริพรอกซ 
 
ผูปวยบางรายที่ไดรับการรักษาดวย เฟอรริพรอกซ อาจเกิดอาการบางอยางหรือทุกอยางตอไปนี้: 
 
เอนโซมของตับเพิ่ม ปวดทอง คลื่นไส อาเจียน และความอยากอาหารเพิ่มขึ้น ผูปวยสวนใหญพบวาอาการไมพึง
ประสงคหายไปหลังจากการใชยารักษาไประยะหนึ่ง ถาทานมีอาการคลื่นไส อาเจียน ทองรวง ทานอาจรับประทาน
ยา เฟอรริพรอกซ  รวมกับอาหาร 
 
ปสสาวะของทานอาจมีสีแดง/น้ําตาล ซึ่งเปนอาการขางเคียงที่ไมพึงประสงคที่พบบอยที่สุดของดีเฟอริโพรน และ
ไมเปนอันตราย 
 



หากทานพบอาการขางเคียงใดๆ โปรดแจงใหแพทย เภสัชกร หรือผูจัดจําหนายทราบทันที บุคคลเหลานี้จะติดตอ
แผนกขอมูลทางการแพทยของบริษัท Apotex (Canada) ที่หมายเลข : (416) 401-7780 
 
5. การเก็บรักษา เฟอรริพรอกซ 
 
เก็บยาไวที่อุณหภูมิตํ่ากวา 30 องศาเซลเซียส 
ไมใชยา เฟอรริพรอกซ หลังวันหมดอายุที่ระบุอยูในภาชนะบรรจุ 
เก็บใหพนมือเด็ก 
 
Reg.  No. 1C 25/51 (NC) 
 
นําเขาและจัดจําหนายโดย 
             บริษัทไบโอจีนีเทค จํากัด  
                    18 ซอยอุดมสุข 37 ถนนสุขุมวิท 103  
                     แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 
             โทรศัพท 0-2748-9333 โทรสาร 0-2748-9393 
 
APOTEX INC. 
150 Signet Drive, Toronto, Ontario, Canada, M9L 1T9 
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