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EPO เป็ นชื่อย่อของยาอีรโิ ทรโพอิตนิ (erythropoietin) ซึง่ เป็ นยาประเภทฮอร์โมนทีส่ งั เคราะห์
ขึน้ ยานี้มที ใ่ี ช้ในผูป้ ่วยไตวายเรือ้ รัง ใช้แก้ไขภาวะโลหิตจาง โดยเมื่อการทํางานของไตลดลงจนระดับ
ของเสียในเลือดทีเ่ รียกว่าครีเอตินีน (creatinine) สูงกว่า 2-3 มิลลิกรัมต่อเดซิลติ ร จะเริม่ พบผูป้ ่วยไต
วายเรื้อรังที่มภี าวะโลหิตจาง ยิง่ เมื่อการทํางานของไตลดลงไปอีก จะพบผูป้ ่วยไตวายเรื้อรังที่มภี าวะ
โลหิต จางได้ บ่ อ ยขึ้น และมัก มีอ าการรุ น แรงขึ้น โดยเฉพาะเมื่อ การทํ า งานของไตลดลงจนเหลือ
ความสามารถทีต่ ่าํ กว่าร้อยละ 25 ของภาวะปกติ
การวินิจฉัยภาวะโลหิตจาง ทําได้โดยการตรวจวัดระดับฮีโมโกลบิน (Hemoglobin; Hgb) ใน
เลือด โดยหากระดับฮีโมโกลบินตํ่ากว่า 13 กรัมต่อเดซิลติ รในผูช้ าย หรือตํ่ากว่า 12 กรัมต่อเดซิลติ รใน
ผูห้ ญิงทีม่ อี ายุ 15 ปีขน้ึ ไป ถือว่ามีภาวะโลหิตจาง
อะไรเป็ นสาเหตุของภาวะโลหิ ตจางในผูป้ ่ วยไตวายเรือ้ รัง
สาเหตุสว่ นใหญ่ของภาวะโลหิตจางในผูป้ ว่ ยไตวายเรือ้ รัง คือการขาดฮอร์โมนอีรโิ ทรโพอิตนิ ซึง่
ในภาวะปกติรอ้ ยละ 90 ของฮอร์โมนนี้สร้างจากเนื้อไต และไปออกฤทธิ ์กระตุ้นให้ไขกระดูกสร้างเม็ด
เลือดแดง ดังนัน้ เมื่อเกิดโรคไตวายเรือ้ รังจึงมีการสร้างฮอร์โมนนี้ลดลง มีผลให้การสร้างเม็ดเลือดแดงที่
ไขกระดูกลดลงและเกิดภาวะโลหิตจางตามมา
สาเหตุอ่นื ๆ ทีพ่ บได้ร่วมกันของภาวะโลหิตจางในผูป้ ่วยไตวายเรือ้ รัง ได้แก่ การขาดธาตุเหล็ก
การขาดวิตามินบี 12 การขาดกรดโฟลิค การเสียเลือดจากระบบทางเดินอาหาร นอกจากนี้เม็ดเลือดแดง
ในผูป้ ว่ ยไตวายเรือ้ รังยังแตกง่าย ทําให้อายุของเม็ดเลือดแดงสัน้ ลงอีกด้วย
ผลเสียของโลหิ ตจางคืออะไร
ภาวะโลหิตจางในผูป้ ว่ ยไตวายเรือ้ รัง ทําให้เกิดอาการในหลายระบบ ได้แก่ อาการในระบบหัวใจ
และหลอดเลือด ทําให้เกิดปญั หาด้านความทรงจําและสมาธิ ซึ่งการแก้ไขภาวะโลหิตจางในผูป้ ่วยกลุ่ม
ดังกล่าว จะทําให้ผปู้ ว่ ยมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ และมีการตอบสนองต่อระบบภูมติ า้ นทานทีด่ ขี น้ึ ด้วย
การรักษาโลหิ ตจางในผูป้ ่ วยไตวายเรือ้ รังทําได้อย่างไร
การรักษาภาวะโลหิตจางในผูป้ ว่ ยไตวายเรือ้ รัง ต้องทําการหาสาเหตุทแ่ี ก้ไขได้ก่อน เช่น สาเหตุ
จากการเสียเลือดในทางเดินอาหาร สาเหตุจากการขาดธาตุเหล็ก และวิตามินอื่นๆ ซึง่ หากแก้ไขสาเหตุ
ต่ างๆ แล้ว แต่ ผู้ป่ว ยยังมีภ าวะโลหิตจางอยู่ หรือ ไม่พ บความผิด ปกติจ ากสาเหตุ ดงั กล่าว แพทย์จ ะ
พิจารณาให้การรักษาด้วยยาฮอร์โมนอีรโิ ทรโพอิตนิ (หรือทีน่ ิยมเรียกว่า EPO, อีพโี อ) ซึง่ ใช้เพื่อทดแทน
การขาดฮอร์โมนอีรโิ ทรโพอิตนิ ในร่างกาย ซึง่ เป็ นสาเหตุหลักในผูป้ ว่ ยไตวายเรือ้ รัง

ยาอีพีโอ (EPO) คืออะไร
ยาอีพีโอ (EPO) คือยาฮอร์โมนอีรโิ ทโพอิตนิ (erythropoietin) มีโครงสร้างเป็ นไกลโคโปรตีน
ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีการตัดต่อดีเอ็นเอ (recombinant DNA) โดยมีการเรียงต่อของลําดับกรดอะมิโน
เหมือนกับฮอร์โมนอีรโิ ทรโพอิตนิ ทีถ่ ูกสร้างในร่างกาย โดยผลิตภัณฑ์ทม่ี จี ําหน่ ายในประเทศไทย ได้แก่
epoetin-alfa, epoetin-beta, darbepoetin alfa และ methoxy polyethylene glycol epoetin-beta
เมื่อให้ยา EPO ไม่ว่าจะเป็ นผลิตภัณฑ์ใดเข้าสูร่ า่ งกายแล้วยา EPO จะจับกับตัวรับของอีรโิ ทร
โพอิตนิ ทีผ่ วิ ของเซลล์ตงั ้ ต้นเม็ดเลือดแดง และกระตุน้ การส่งสัญญาณในเซลล์ ซึง่ มีผลกระตุน้ ให้เกิดการ
แบ่งตัวและการเจริญของเซลล์เม็ดเลือดแดง และรักษาภาวะโลหิตจางได้
นอกจากยา EPO จะมีขอ้ บ่งใช้ในการรักษาภาวะโลหิตจางในผูป้ ว่ ยไตวายเรือ้ รังแล้ว ยังสามารถ
ใช้ในการรักษาภาวะโลหิตจางในโรคอื่นๆ เช่น ผูป้ ่วยทีเ่ ป็ นโรคมะเร็ง ผูป้ ่วยติดเชื้อเอชไอวีทไ่ี ด้รบั ยา
zidovudine, ผูป้ ว่ ย myelodysplatic syndrome (MDS) เป็ นต้น
ยา EPO แต่ละชนิ ดมีความแตกต่างกันอย่างไร
Epoetin-alfa, epoetin-beta, darbepoetin alfa และ methoxy polyethylene glycol epoetinbeta เป็ นยา EPO ทีม่ จี ําหน่ ายในประเทศไทย โดยมีความแตกต่างของยาแต่ละชนิดอยู่ท่ี จํานวนสาย
ของคาร์โบไฮเดรต ปริมาณ sialic acid ในโครงสร้าง หรือการเพิม่ สารทีท่ ําให้โมเลกุลยามีน้ํ าหนัก
เพิม่ ขึน้ ส่งผลให้ความสามารถในการจับกับตัวรับของอีรโิ ทรโพอิตนิ ต่างกัน ค่าครึง่ ชีวติ ของยาต่างกัน
จึงทําให้ยาฮอร์โมนอีรโิ ทรโพอิตนิ แต่ละชนิดมีความถีข่ องการบริหารยาทีแ่ ตกต่างกัน
ผลิตภัณฑ์ทอ่ี อกมาลําดับแรก ได้แก่ epoetin-alfa และ epoetin-beta ยา 2 ขนิดนี้ตอ้ งให้ 2-3
ครัง้ ต่อสัปดาห์ ในปจั จุบนั มีผลิตภัณฑ์ยา darbepoetin alfa ซึง่ พัฒนามาจาก epoetin-alfa โดยจะเพิม่
สายคาร์โบไฮเดรตทําให้มนี ้ํ าหนักโมเลกุลเพิม่ ขึน้ และมีค่าครึง่ ชีวติ ยาวนานขึน้ ซึง่ สามารถบริหารยา
เป็ นสัปดาห์ละครัง้ หรือสองสัปดาห์ครัง้ ได้ ส่วนยา methoxy polyethylene glycol epoetin-beta มีการ
เชื่อมต่ออีรโิ ทรโพอิตนิ ด้วยโปรตีนโมเลกุลใหญ่ ทําให้สามารถกระตุ้นตัวรับอีรโิ ทรโพอิตนิ อย่างต่อเนื่อง
ทําให้คา่ ครึง่ ชีวติ ของยายาวนานขึน้ และสามารถให้ยาห่างขึน้ คือให้เดือนละครัง้ ได้
การติ ดตามประสิ ทธิ ภาพในการรักษาจากยาทําได้อย่างไร
เป้าหมายของระดับฮีโมโกลบินในผูป้ ว่ ยไตวายเรือ้ รังคือ 10-11.5 กรัมต่อเดซิลติ ร โดยแพทย์จะ
ติดตามระดับฮีโมโกลบินทุก 2-4 สัปดาห์ จนกระทังระดั
่ บฮีโมโกลบินคงที่ และตรวจติดตามเป็ นระยะ
หลังจากนัน้ โดยแพทย์จะควบคุมให้ระดับฮีโมโกลบินอยู่ในเป้าหมาย รวมทัง้ ระวังไม่ให้ค่าฮีโมโกลบิน
มากเกินไป เนื่องจากมีรายงานว่าหากระดับฮีโมโกลบินสูงกว่า 13 กรัมต่อเดซิลติ ร จะเพิม่ โอกาสเสีย่ ง
ต่อการเกิดโรคในระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่นหลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูง การอุดตันของเส้น
ทีใ่ ช้ฟอกเลือดในผูป้ ว่ ยทีท่ าํ การฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียม เป็ นต้น
ผูป้ ่ วยกลุ่มใดที่ควรระวังในการใช้ยา
เนื่องจากยา EPO มีผลเพิม่ ความดันโลหิตได้ ดังนัน้ จึงต้องระวังการใช้ในผูป้ ่วยทีม่ คี วามดัน
โลหิตสูงทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้ดี และในผูป้ ว่ ยโรคลมชัก หรือมีความเสีย่ งต่อการชัก

ให้ยา EPO เข้าร่างกายอย่างไร
ยา EPO เป็ นยาฉีด สามารถฉีดให้ทางหลอดเลือดดํา หรือฉีดเข้าใต้ผวิ หนัง ซึง่ ขนาดยาทีใ่ ช้จะ
แตกต่างกัน โดยการให้ยาทางหลอดเลือดดําจะใช้ขนาดยาอีรโิ ทรโพอิตนิ ทีม่ ากกว่าการฉีดเข้าใต้ผวิ หนัง
การฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดดํา ควรฉีดอย่างช้าๆ ประมาณ 1-5 นาทีขน้ึ กับขนาดของยาทีไ่ ด้รบั
ในกรณีท่ผี ูป้ ่วยได้รบั การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สามารถให้ยาเข้าในเส้นเลือดที่ใช้ในการฟอก
เลือดได้โดยให้ไปในระหว่างการฟอกเลือดได้เลย
การฉีดยาเข้าใต้ผวิ หนัง ปริมาตรทีม่ ากทีส่ ดุ สําหรับการฉีดยาแต่ละครัง้ คือ 1 มิลลิลติ ร ถ้าต้องให้
ยาในปริมาณทีม่ ากกว่านี้ ให้พจิ ารณาฉีดในตําแหน่งอื่นเพิม่ ตําแหน่ งทีใ่ ช้ในการฉีดเข้าใต้ผวิ หนัง ได้แก่
ต้นแขน ต้นขา หรือผนังหน้าท้อง โดยให้หา่ งจากสะดือ ฉีดสลับตําแหน่งไปในแต่ละครัง้
การฉีดยาต้องไม่ผสมกับยาตัวอื่น และไม่นําไปผสมกับสารละลายใดๆ ในการฉีด นอกจากนี้
ห้ามเขย่ายาฉีด EPO เพราะการเขย่าจะทําให้ไกลโคโปรตีนสลายตัวจนอาจทําให้ฤทธิ ์การรักษาหมดไป
ได้
บรรจุภณ
ั ฑ์ของยา EPO เป็ นแบบบรรจุในหลอดฉีดยาสําเร็จรูป (prefilled syringe) หรือในแบบ
ปากกา (prefilled pen) ซึง่ ใช้ครัง้ เดียวเท่านัน้ และเนื่องจากในแต่ละผลิตภัณฑ์ประกอบไปด้วยยาหลาย
ขนาด เช่น 2,000 IU/mL, 4000 IU/mL ดังนัน้ จึงต้องทําการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยาทีไ่ ด้รบั ว่าเป็ น
ขนาดยาทีต่ อ้ งการก่อนฉีดยาเสมอ
การเก็บรักษายา ทําอย่างไร
เก็บยาในตูเ้ ย็น อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส โดยให้เก็บในช่องธรรมดาของตูเ้ ย็น (ไม่ใช่ช่องแช่
แข็ง) ไม่ให้ถูกแสง และก่อนฉีดยาควรนํ าออกมาวางไว้จนยามีอุณหภูมเิ ท่ากับอุณหภูมหิ อ้ ง ซึ่งใช้เวลา
ประมาณ 15-30 นาที หากรับยาจากโรงพยาบาลและนํากลับไปฉีดเองทีบ่ า้ น ควรบรรจุในภาชนะทีเ่ ก็บ
ความเย็นในระหว่างเดินทาง เมือ่ ถึงบ้านจึงนํายาเก็บในตูเ้ ย็นในช่องธรรมดา
คําแนะนําทัวไปในการใช้
่
ยา
 ไม่ค วรใช้ย าเมื่อ พบว่า ยาหมดอายุจากวัน ที่ร ะบุ ไว้บ นฉลากยา และไม่ใ ช้ย าเมื่อกล่ อง หรือ
พลาสติกบรรจุยาถูกเปิ ด หรือปิ ดไม่สนิท หรือพบของเหลวทีเ่ ป็ นนํ้ายา มีส ี หรือเห็นได้ว่ามีสาร
อื่นๆ แขวนลอยอยู่
 ไม่ควรทิง้ เข็มฉีดยาไปกับขยะเปียก หรือขยะแห้งจากบ้าน แต่ควรรวบรวมมาทิง้ ในสถานทีจ่ ดั ไว้
ให้ในโรงพยาบาล
 เมื่อลืมฉีดยา ให้ฉีดทันทีทน่ี ึกได้ แต่ถา้ นึกได้ในวันทีจ่ ะต้องฉีดเข็มถัดไป ก็ให้ฉีดตามปกติเพียง
เข็มเดียว โดยไม่ตอ้ งฉีดเพิม่
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