วิธกี ารให้ยา..เดสเฟอราลฉีดเข้าใต้ผว
ิ หนัง
แปลและเรียบเรียงเอกสารจาก TIF

การให้เลือดอย่างสม่ำเสมอจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
ทีซ่ ดี มากข้อเสียอย่างหนึง่ ของการให้เลือดคือธาตุเหล็กจากเลือดทีไ่ ด้รบั
จะสะสมอยูใ่ นอวัยวะต่างๆ เช่น ตับ ตับอ่อน หัวใจของผูป้ ว่ ยซึง่ จะมีผล
เสียต่ออวัยวะต่างๆเหล่านัน้
เดสเฟอราล (Desferal) เป็นยาที่มีฤทธิ์ขับธาตุเหล็กที่เกินอยู่
ในร่างกายออกไปได้โดยยาจะจับธาตุเหล็กในร่างกายและส่วนใหญ่ธาตุ
เหล็กจะถูกขับออกทางปัสสาวะ
ผลของการให้เลือด

รักษา

ให้เลือดหลายๆครั้ง

โดยให้ยาขับธาตุเหล็ก (เดสเฟอราล)

ธาตุเหล็กเกินในร่างกาย

ธาตุเหล็กที่เกินถูกขับออกมา
ทางปัสสาวะและอุจจาระ

มีผลเสียต่ออวัยวะต่างๆ เช่น
ตับ ตับอ่อน หัวใจ

1.3 กระบอกฉีดยา (syringe) ขนาด 5 มิลลิลติ ร
1.4 เข็มเบอร์ 20 (20 G) สำหรับดูดยา
1.5 เข็มปีกผีเสือ้ มีสาย สำหรับให้ยา เบอร์ 25 หรือ 27 (25G, 2 7 G )
1.6 สำลีสะอาด
1.7 แอลกอฮอล์ 70 %
1.8 เทปไมโครพอร์ (micropore) ขนาด 1 นิว้
1.9 ใบเลือ่ ยสำหรับตัดคอขวดน้ำกลัน่
1.10 เครือ่ งมือให้ยาขับธาตุเหล็ก (Infusion pump)

ธาตุเหล็กทีเ่ คยเกินอยูล่ ดลง
ป้องกันอันตรายทีม่ ตี อ่ อวัยวะต่างๆ

รูปที่ 1 แสดงเครื่องฉีดยาเดสเฟอราล

การให้ฉดี เดสเฟอราล
นิยมฉีดเดสเฟอราลเข้าใต้ผวิ หนังในเวลากลางคืนสัปดาห์ละ 4-7
ครัง้ ทัง้ นีส้ ดุ แล้วแต่ปริมาณธาตุเหล็กทีเ่ กินอยู่
สามารถให้เดสเฟอราลเข้าเส้นเลือดดำได้เช่นกัน
การฉีดยาควรให้ชา้ ๆ ในเวลาประมาณ 10 -12 ชัว่ โมงเพือ่ ให้ยามีเวลา
ออกฤทธิไ์ ด้นาน
สหพันธ์ธาลัสซีเมียระหว่างประเทศหรือทีฟ (Thalassemia International Federation, TIF) ได้ทำคูม่ อื และวิธกี ารให้ยาเดสเฟอราลฉีด
เข้าใต้ผิวหนังดังต่อไปนี้
(โปรดอ่านคำแนะนำให้เข้าใจ หากมีข้อสงสัยโปรดถามแพทย์
หรือพยาบาลของท่าน)
ขัน้ ตอนในการใช้ยาเดสเฟอราล
1. เตรียมอุปกรณ์
1.1 ยาเดสเฟอราลขนาด 500 มิลลิกรัมต่อขวด
1.2 น้ำกลัน่ (Distilled water for injection) ขนาด 5 มิลลิลติ ร
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2. การเตรียมยาและการให้ยา
ล้างมือให้สะอาด เช็ดมือให้แห้ง
2.1 ใช้สำลีชบุ แอลกอฮอล์เช็ดคอขวดน้ำกลัน่ และจุกยางขวดยา
เดสเฟอราล
2.2 ใช้ใบเลือ่ ย เลือ่ ยคอขวดน้ำกลัน่
2.3 สวมเข็มเบอร์ 20 เข้ากับกระบอกฉีดยา
2.4 ดูดน้ำกลัน่ เข้ากระบอกฉีดยา
2.5 แทงเข็มของกระบอกฉีดยาผ่านจุกยางของขวดยาเดสเฟอราลจนมิดเข็ม ดันน้ำกลัน่ ลงไปผสมกับยา เขย่าขวดจนยาละ
ลายหมด
2.6 คว่ำขวดยาและเลื่อนปลายเข็มลงมาใกล้จุดขวด ดูดยาที่
ละลายแล้วทัง้ หมดมาเข้ากระบอกฉีดยา
2.7 ปลดเข็มออก สวมเข็มปีกผีเสือ้ เข้ากับกระบอกฉีดยาแทน
ไล่อากาศที่อยู่ในสายออกโดยดันยาขึ้นไปจนเกือบถึง
โคนเข็ม
2.8 ใส่กระบอกฉีดยาเข้ากับเครือ่ งมือขับยา (pump) จัดยึดให้
กระชับ เลื่อนส่วนดันยาของเครื่องมาจนชิดกระบอกสูบ
2.9 เช็ดทำความสะอาดผิวหนังบริเวณที่จะฉีดยาด้วยสำลีชุบ
แอลกอฮอล์
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2.10 ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้คีบหนังและชั้นใต้หนัง แทงเข็ม
ปีกผีเสือ้ ทำมุม 45 องศา ผ่านผิวหนังลงไปถึงชัน้ ใต้หนัง
อย่าฉีดตืน้ ชิดหนังเกินไปเพราะจะแพ้ยาได้งา่ ยปิดเทปทับ
เข็มและผิวหนังกันเข็มเลือ่ น

2.11 เปิดสวิตซ์ให้เครือ่ งมือขับยาตามเวลาทีก่ ำหนด คือให้ขบั ยา
หมดในเวลาประมาณ 10-12 ชัว่ โมง
2.12 คอยสังเกตปฏิกริ ยิ าทีผ่ วิ หนังบริเวณทีฉ่ ดี ยา
2.13 เมือ่ ยาหมดปิดเครือ่ งมือขับยาและถอนเข็มออก สวมปลอก
เข็มแล้วทิ้งเข็มและกระบอกฉีดยาลงในภาชนะที่เหมาะสม

ข้อแนะนำในการเลือกบริเวณทีจ่ ะฉีดยา
ควรหมุนเวียนบริเวณผิวหนังที่จะฉีดยาเพื่อลดความบอบช้ำของผิวหนังที่ถูกฉีดยาและเพื่อให้ยาถูกดูดซึมได้ดีด้วย นิยมฉีดบริเวณ
ต้นแขน ต้นขา หน้าท้อง
ควรจดบันทึกวันทีท่ ฉ่ี ดี จำนวนยาและปฏิกริ ยิ าทีเ่ กิดขึน้

รูปที่ 2 แสดงขั้นตอนการเตรียมและฉีดยาเดสเฟอราล

การเก็บยา
1. เก็บยาให้พน้ มือเด็ก
1. แพ้เล็กน้อย: มีอาการคัน น้ำตาไหล จาม มีไข้ แก้ไขโดยให้
2. เก็บยาในทีเ่ ย็นและทีม่ ดื ไม่ถกู แสงแดด
ยาแก้แพ้พวกแอนติฮสิ ตามีน (anti histamine) กินและรายงานแพทย์
3. เมือ่ ผสมยาด้วยน้ำกลัน่ แล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 24 ชัว่ โมง
2. แพ้รนุ แรง: จาม หายใจขัด เจ็บหน้าอก ปากบวม หนังตาบวม
แก้โดยรีบหยุดยาและติดต่อแพทย์โดยด่วน
ปฏิกริยาข้างเคียงของยาเดสเฟอราล
การติดตามดูผลของการให้ยา
ระหว่างที่ได้รับยาผู้ป่วยจะถ่ายปัสสาวะเป็นสีส้มจนถึงสีน้ำตาล
การให้ยาขับธาตุเหล็กในผู้ป่วยที่มีธาตุเหล็กเกินมากและผู้ป่วยที่
เนือ่ งจากมีธาตุเหล็กถูกขับออกมา ไม่อนั ตรายใดๆ
ได้รับเลือดอย่างสม่ำเสมอควรได้รับเดสเฟอราลอย่างน้อยสัปดาห์ละ
อาจมีผลข้างเคียงจากการให้ยา เช่น บวม แดง ร้อน บริเวณทีถ่ กู 4 ครัง้ จึงจะมีประสิทธิผลในการกำจัดธาตุเหล็กทีเ่ กินอยู่
ฉีดยาแต่จะหายไปภายใน 24 ชัว่ โมง ควรประคบบริเวณทีบ่ วมด้วย
ควรตรวจสอบปริมาณธาตุเหล็กในร่างกายโดยการตรวจเลือดหา
น้ำอุน่ หรือกินยาแก้แพ้
ธาตุเหล็ก (ซีรม่ั เฟอไรติน) ทุก 6 เดือน เพือ่ ให้แน่ใจว่าได้รบั ยาขับ
อาการแพ้ยาอาจเกิดขึน้ ได้เช่นกัน ควรแก้ไขดังนี้
ธาตุเหล็กอย่างเหมาะสม เพือ่ ป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากธาตุเหล็กเกิน
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