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EPO เป็นชื่อย่อของยาอรีโิทรโพอตินิ (erythropoietin) ซึง่เป็นยาประเภทฮอรโ์มนทีส่งัเคราะห์
ขึน้ ยาน้ีมทีีใ่ชใ้นผูป้่วยไตวายเรือ้รงั ใชแ้กไ้ขภาวะโลหติจาง โดยเมื่อการทํางานของไตลดลงจนระดบั
ของเสยีในเลอืดทีเ่รยีกว่าครเีอตนีิน (creatinine) สงูกว่า 2-3 มลิลกิรมัต่อเดซลิติร จะเริม่พบผูป้่วยไต
วายเรื้อรงัที่มภีาวะโลหติจาง ยิง่เมื่อการทํางานของไตลดลงไปอกี จะพบผูป้่วยไตวายเรื้อรงัที่มภีาวะ
โลหิตจางได้บ่อยขึ้นและมักมีอาการรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะเมื่อการทํางานของไตลดลงจนเหลือ
ความสามารถทีต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 25 ของภาวะปกต ิ 
 การวนิิจฉยัภาวะโลหติจาง ทําไดโ้ดยการตรวจวดัระดบัฮโีมโกลบนิ (Hemoglobin; Hgb) ใน
เลอืด โดยหากระดบัฮโีมโกลบนิตํ่ากว่า 13 กรมัต่อเดซลิติรในผูช้าย หรอืตํ่ากว่า 12 กรมัต่อเดซลิติรใน
ผูห้ญงิทีม่อีาย ุ15 ปีขึน้ไป ถอืวา่มภีาวะโลหติจาง 

อะไรเป็นสาเหตขุองภาวะโลหิตจางในผูป่้วยไตวายเรือ้รงั  
 สาเหตุสว่นใหญ่ของภาวะโลหติจางในผูป้ว่ยไตวายเรือ้รงั คอืการขาดฮอรโ์มนอรีโิทรโพอตินิ ซึง่
ในภาวะปกตริอ้ยละ 90 ของฮอรโ์มนน้ีสรา้งจากเน้ือไต และไปออกฤทธิก์ระตุ้นใหไ้ขกระดูกสรา้งเมด็
เลอืดแดง ดงันัน้เมื่อเกดิโรคไตวายเรือ้รงัจงึมกีารสรา้งฮอรโ์มนน้ีลดลง มผีลใหก้ารสรา้งเมด็เลอืดแดงที่
ไขกระดกูลดลงและเกดิภาวะโลหติจางตามมา 
 สาเหตุอื่นๆ ทีพ่บไดร้่วมกนัของภาวะโลหติจางในผูป้่วยไตวายเรือ้รงั ไดแ้ก่ การขาดธาตุเหลก็ 
การขาดวติามนิบ ี12 การขาดกรดโฟลคิ การเสยีเลอืดจากระบบทางเดนิอาหาร นอกจากน้ีเมด็เลอืดแดง
ในผูป้ว่ยไตวายเรือ้รงัยงัแตกงา่ย ทาํใหอ้ายขุองเมด็เลอืดแดงสัน้ลงอกีดว้ย  

ผลเสียของโลหิตจางคืออะไร  
 ภาวะโลหติจางในผูป้ว่ยไตวายเรือ้รงั ทาํใหเ้กดิอาการในหลายระบบ ไดแ้ก่ อาการในระบบหวัใจ
และหลอดเลอืด ทําใหเ้กดิปญัหาดา้นความทรงจําและสมาธ ิซึ่งการแก้ไขภาวะโลหติจางในผูป้่วยกลุ่ม
ดงักล่าว จะทาํใหผู้ป้ว่ยมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ และมกีารตอบสนองต่อระบบภมูติา้นทานทีด่ขี ึน้ดว้ย  

การรกัษาโลหิตจางในผูป่้วยไตวายเรือ้รงัทาํได้อย่างไร 
 การรกัษาภาวะโลหติจางในผูป้ว่ยไตวายเรือ้รงั ตอ้งทาํการหาสาเหตุทีแ่กไ้ขไดก่้อน เช่น สาเหตุ
จากการเสยีเลอืดในทางเดนิอาหาร สาเหตุจากการขาดธาตุเหลก็ และวติามนิอื่นๆ ซึง่หากแกไ้ขสาเหตุ
ต่างๆ แล้วแต่ผู้ป่วยยงัมีภาวะโลหิตจางอยู่ หรือไม่พบความผิดปกติจากสาเหตุดงักล่าว แพทย์จะ
พจิารณาใหก้ารรกัษาดว้ยยาฮอรโ์มนอรีโิทรโพอตินิ (หรอืทีนิ่ยมเรยีกว่า EPO, อพีโีอ) ซึง่ใชเ้พื่อทดแทน
การขาดฮอรโ์มนอรีโิทรโพอตินิในรา่งกาย ซึง่เป็นสาเหตุหลกัในผูป้ว่ยไตวายเรือ้รงั 
 



ยาอีพีโอ (EPO) คืออะไร 
ยาอีพีโอ (EPO) คอืยาฮอรโ์มนอรีโิทโพอตินิ (erythropoietin) มโีครงสรา้งเป็นไกลโคโปรตนี 

ผลติโดยใชเ้ทคโนโลยกีารตดัต่อดเีอน็เอ (recombinant DNA) โดยมกีารเรยีงต่อของลําดบักรดอะมโิน
เหมอืนกบัฮอรโ์มนอรีโิทรโพอตินิทีถู่กสรา้งในร่างกาย โดยผลติภณัฑท์ีม่จีําหน่ายในประเทศไทย ไดแ้ก่ 
epoetin-alfa, epoetin-beta, darbepoetin alfa และ methoxy polyethylene glycol epoetin-beta 

เมื่อใหย้า EPO ไมว่่าจะเป็นผลติภณัฑใ์ดเขา้สูร่า่งกายแลว้ยา EPO จะจบักบัตวัรบัของอรีโิทร
โพอตินิทีผ่วิของเซลลต์ัง้ตน้เมด็เลอืดแดง และกระตุน้การส่งสญัญาณในเซลล ์ซึง่มผีลกระตุน้ใหเ้กดิการ
แบ่งตวัและการเจรญิของเซลลเ์มด็เลอืดแดง และรกัษาภาวะโลหติจางได ้

นอกจากยา EPO จะมขีอ้บ่งใชใ้นการรกัษาภาวะโลหติจางในผูป้ว่ยไตวายเรือ้รงัแลว้ ยงัสามารถ
ใชใ้นการรกัษาภาวะโลหติจางในโรคอื่นๆ เช่น ผูป้่วยทีเ่ป็นโรคมะเรง็ ผูป้่วยตดิเชื้อเอชไอวทีีไ่ดร้บัยา 
zidovudine, ผูป้ว่ย myelodysplatic syndrome (MDS) เป็นตน้ 

ยา EPO แต่ละชนิดมีความแตกต่างกนัอย่างไร  
Epoetin-alfa, epoetin-beta, darbepoetin alfa และ methoxy polyethylene glycol epoetin-

beta เป็นยา EPO ทีม่จีําหน่ายในประเทศไทย โดยมคีวามแตกต่างของยาแต่ละชนิดอยู่ที ่จํานวนสาย
ของคารโ์บไฮเดรต ปรมิาณ sialic acid ในโครงสรา้ง หรอืการเพิม่สารทีท่ําใหโ้มเลกุลยามน้ํีาหนัก
เพิม่ขึน้ ส่งผลใหค้วามสามารถในการจบักบัตวัรบัของอรีโิทรโพอตินิต่างกนั ค่าครึง่ชวีติของยาต่างกนั 
จงึทาํใหย้าฮอรโ์มนอรีโิทรโพอตินิแต่ละชนิดมคีวามถีข่องการบรหิารยาทีแ่ตกต่างกนั  

ผลติภณัฑท์ีอ่อกมาลําดบัแรก ไดแ้ก่ epoetin-alfa และ epoetin-beta ยา 2 ขนิดน้ีตอ้งให ้2-3 
ครัง้ต่อสปัดาห ์ในปจัจุบนัมผีลติภณัฑย์า darbepoetin alfa ซึง่พฒันามาจาก epoetin-alfa โดยจะเพิม่
สายคารโ์บไฮเดรตทําใหม้น้ํีาหนักโมเลกุลเพิม่ขึน้ และมคี่าครึง่ชวีติยาวนานขึน้ ซึง่สามารถบรหิารยา
เป็นสปัดาหล์ะครัง้ หรอืสองสปัดาหค์รัง้ได ้สว่นยา methoxy polyethylene glycol epoetin-beta มกีาร
เชื่อมต่ออรีโิทรโพอตินิดว้ยโปรตนีโมเลกุลใหญ่ ทําใหส้ามารถกระตุ้นตวัรบัอรีโิทรโพอตินิอย่างต่อเน่ือง 
ทาํใหค้า่ครึง่ชวีติของยายาวนานขึน้ และสามารถใหย้าหา่งขึน้คอืใหเ้ดอืนละครัง้ได ้

การติดตามประสิทธิภาพในการรกัษาจากยาทาํได้อย่างไร 
เป้าหมายของระดบัฮโีมโกลบนิในผูป้ว่ยไตวายเรือ้รงัคอื 10-11.5 กรมัต่อเดซลิติร โดยแพทยจ์ะ

ตดิตามระดบัฮโีมโกลบนิทุก 2-4 สปัดาห ์จนกระทัง่ระดบัฮโีมโกลบนิคงที ่และตรวจตดิตามเป็นระยะ
หลงัจากนัน้โดยแพทยจ์ะควบคุมใหร้ะดบัฮโีมโกลบนิอยู่ในเป้าหมาย รวมทัง้ระวงัไม่ใหค้่าฮโีมโกลบนิ
มากเกนิไป เน่ืองจากมรีายงานว่าหากระดบัฮโีมโกลบนิสงูกว่า 13 กรมัต่อเดซลิติร จะเพิม่โอกาสเสีย่ง
ต่อการเกดิโรคในระบบหวัใจและหลอดเลอืด เช่นหลอดเลอืดสมอง ความดนัโลหติสงู การอุดตนัของเสน้
ทีใ่ชฟ้อกเลอืดในผูป้ว่ยทีท่าํการฟอกเลอืดดว้ยเครือ่งไตเทยีม เป็นตน้ 

ผูป่้วยกลุ่มใดท่ีควรระวงัในการใช้ยา 
เน่ืองจากยา EPO มผีลเพิม่ความดนัโลหติได ้ดงันัน้จงึตอ้งระวงัการใชใ้นผูป้่วยทีม่คีวามดนั

โลหติสงูทีไ่มส่ามารถควบคุมไดด้ ีและในผูป้ว่ยโรคลมชกั หรอืมคีวามเสีย่งต่อการชกั 



ให้ยา EPO เข้าร่างกายอย่างไร 
ยา EPO เป็นยาฉีด สามารถฉีดใหท้างหลอดเลอืดดาํ หรอืฉีดเขา้ใตผ้วิหนัง ซึง่ขนาดยาทีใ่ชจ้ะ

แตกต่างกนั โดยการใหย้าทางหลอดเลอืดดาํจะใชข้นาดยาอรีโิทรโพอตินิทีม่ากกวา่การฉีดเขา้ใตผ้วิหนงั  
การฉีดยาเขา้ทางหลอดเลอืดดาํ ควรฉดีอยา่งชา้ๆ ประมาณ 1-5 นาทขีึน้กบัขนาดของยาทีไ่ดร้บั 

ในกรณีที่ผูป้่วยได้รบัการฟอกเลอืดด้วยเครื่องไตเทยีม สามารถใหย้าเขา้ในเสน้เลอืดที่ใชใ้นการฟอก
เลอืดไดโ้ดยใหไ้ปในระหวา่งการฟอกเลอืดไดเ้ลย  

การฉีดยาเขา้ใตผ้วิหนงั ปรมิาตรทีม่ากทีส่ดุสาํหรบัการฉีดยาแต่ละครัง้คอื 1 มลิลลิติร ถา้ตอ้งให้
ยาในปรมิาณทีม่ากกว่าน้ี ใหพ้จิารณาฉีดในตําแหน่งอื่นเพิม่ ตําแหน่งทีใ่ชใ้นการฉีดเขา้ใตผ้วิหนงั ไดแ้ก่ 
ตน้แขน ตน้ขา หรอืผนงัหน้าทอ้ง โดยใหห้า่งจากสะดอื ฉีดสลบัตําแหน่งไปในแต่ละครัง้ 

การฉีดยาต้องไม่ผสมกบัยาตวัอื่น และไม่นําไปผสมกบัสารละลายใดๆ ในการฉีด นอกจากน้ี
หา้มเขยา่ยาฉีด EPO เพราะการเขย่าจะทําใหไ้กลโคโปรตนีสลายตวัจนอาจทาํใหฤ้ทธิก์ารรกัษาหมดไป
ได ้

บรรจุภณัฑข์องยา EPO เป็นแบบบรรจุในหลอดฉีดยาสาํเรจ็รปู (prefilled syringe) หรอืในแบบ
ปากกา (prefilled pen) ซึง่ใชค้รัง้เดยีวเท่านัน้ และเน่ืองจากในแต่ละผลติภณัฑป์ระกอบไปดว้ยยาหลาย
ขนาด เช่น 2,000 IU/mL, 4000 IU/mL   ดงันัน้จงึตอ้งทาํการตรวจสอบผลติภณัฑย์าทีไ่ดร้บัว่าเป็น
ขนาดยาทีต่อ้งการก่อนฉีดยาเสมอ  

การเกบ็รกัษายา ทาํอย่างไร 
เกบ็ยาในตูเ้ยน็ อุณหภูม ิ2-8 องศาเซลเซยีส โดยใหเ้กบ็ในช่องธรรมดาของตูเ้ยน็ (ไมใ่ช่ช่องแช่

แขง็) ไม่ใหถู้กแสง และก่อนฉีดยาควรนําออกมาวางไวจ้นยามอุีณหภูมเิท่ากบัอุณหภูมหิอ้ง ซึ่งใชเ้วลา
ประมาณ 15-30 นาท ีหากรบัยาจากโรงพยาบาลและนํากลบัไปฉีดเองทีบ่า้น ควรบรรจุในภาชนะทีเ่กบ็
ความเยน็ในระหวา่งเดนิทาง เมือ่ถงึบา้นจงึนํายาเกบ็ในตูเ้ยน็ในชอ่งธรรมดา  

คาํแนะนําทัว่ไปในการใช้ยา 

 ไม่ควรใช้ยาเมื่อพบว่ายาหมดอายุจากวนัที่ระบุไว้บนฉลากยา และไม่ใช้ยาเมื่อกล่อง หรือ
พลาสตกิบรรจุยาถูกเปิด หรอืปิดไม่สนิท หรอืพบของเหลวทีเ่ป็นน้ํายา มสี ีหรอืเหน็ไดว้่ามสีาร
อื่นๆ แขวนลอยอยู ่

 ไมค่วรทิง้เขม็ฉีดยาไปกบัขยะเปียก หรอืขยะแหง้จากบา้น แต่ควรรวบรวมมาทิง้ในสถานทีจ่ดัไว้
ใหใ้นโรงพยาบาล 

 เมื่อลมืฉีดยา ใหฉ้ีดทนัททีีนึ่กได ้แต่ถา้นึกไดใ้นวนัทีจ่ะตอ้งฉีดเขม็ถดัไป กใ็หฉ้ีดตามปกตเิพยีง
เขม็เดยีว โดยไมต่อ้งฉีดเพิม่ 
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