ข้ อมูลยาสําหรั บบุคลากรทางการแพทย์

ยาเฟอร์ รัสซัลเฟต (ferrous sulfate) ชนิดเม็ด
1. ชื,อผลิตภัณฑ์ (Name of the Medicinal Product)
กรณีเอกสารกํากับยาภาษาไทย
<ชือการค้ าภาษาไทย><ความแรง><รูปแบบยา>

ระบุโดยบริ ษัทยา

กรณีเอกสารกํากับยาภาษาอังกฤษ
<ชือการค้ าภาษาอังกฤษ><ความแรง><รูปแบบยา>

ระบุโดยบริ ษัทยา

2. ส่ วนประกอบและปริมาณตัวยาสําคัญ (Qualitative and Quantitative Composition)
ใน 1 เม็ด ประกอบด้ วยตัวยาเฟอร์ รัสซัลเฟต 200 มิลลิกรัม ซึง มีธาตุเหล็ก 60-65 มิลลิกรัม
3. ลักษณะและรู ปแบบยาทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical Form)
<รูปแบบยา> <ลักษณะภายนอกทีเห็นได้ ด้วยตาเปล่า > ระบุโดยบริ ษัทยา
<วัตถุประสงค์ของเส้ นแบ่งเม็ดยา>

(ถ้ ามี) ระบุโดยบริ ษัทยา

4. คุณสมบัตทิ างคลินิก (Clinical Particulars)
4.1 ข้ อบ่ งใช้ (Therapeutic Indication)
ป้องกันและรักษาภาวะเลือดจางจากการขาดเหล็ก
4.2 ขนาดยาและวิธีการใช้ ยา (Posology and method of administration)
ขนาดยาที,แนะนํา (Recommended dose)
ก. ขนาดยาในผู้ใหญ่และผู้สงู อายุ
- สําหรับป้องกันภาวะเลือดจางจากการขาดธาตุเหล็ก – รับประทานครัง? ละ 1 เม็ด วันละครัง? (60-120
มิลลิกรัมของธาตุเหล็กต่อวัน)
- สําหรับรักษาภาวะเลือดจางจากการขาดธาตุเหล็ก – รับประทานครัง? ละ 1 เม็ด วันละ 2-3 ครัง? (100-200
มิลลิกรัมของธาตุเหล็กต่อวัน)
ข. ขนาดยาในเด็ก
• เด็กอายุ 6-12 ปี
สําหรับป้องกันและรักษาภาวะเลือดจางจากการขาดธาตุเหล็ก
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- นํ ?าหนักมากกว่า 22 กิโลกรัม ถึง 44 กิโลกรัม

รับประทานครัง? ละ 1 เม็ด วันละครัง? (60 มิลลิกรัมของ

ธาตุเหล็กต่อวัน)
- นํ ?าหนักมากกว่า 44 กิโลกรัม ถึง 66 กิโลกรัม

รับประทานครัง? ละ 1 เม็ด วันละ 2 ครัง? (100 มิลลิกรัม

ของธาตุเหล็กต่อวัน)
- นํ ?าหนักมากกว่า 66 กิโลกรัม

รับประทานครัง? ละ 1 เม็ด วันละ 3 ครัง? (200 มิลลิกรัมของธาตุเหล็กต่อ

วัน)
• เด็กอายุตํากว่า 6 ปี หรื อ นํ ?าหนักน้ อยกว่า 22 กิโลกรัม

ไม่แนะนําให้ ใช้ ยานี ?

ค. ขนาดยาในผู้ป่วยกลุม่ พิเศษ
- ขนาดยาในผู้มีการทํางานของไตบกพร่ อง ไม่จําเป็ นต้ องปรับขนาดยาในผู้ป่วยโรคไต
- ขนาดยาในผู้มีการทํางานของตับบกพร่ อง ควรระมัดระวังการใช้ ธาตุเหล็ก เนืองจากอาจมีปริ มาณธาตุ
เหล็กเพิมมากขึ ?น อย่างไรก็ตามไม่มีการกําหนดแนวทางการปรับขนาดทีแน่นอน
วิธีการบริหารยา (Mode of Administration)
รับประทานยานี ?ตอนท้ องว่าง โดยรับประทานก่อนอาหาร อย่างน้ อย 1 ชัว โมง หรื อหลังอาหารอย่างน้ อย 2
ชัว โมง และควรรับประทานยาให้ ตรงเวลาทุกครัง? หากการรับประทานยานี ?ทําให้ เกิดอาการไม่สบายท้ อง ให้
รับประทานยาพร้ อมอาหารจะช่วยลดอาการไม่สบายท้ องได้
4.3 ข้ อห้ ามใช้ (Contraindication)
1) ห้ ามใช้ ยานี ?ในผู้ทีแพ้ ยาเฟอร์ รัสซัลเฟต หรื อเกลือของเหล็กชนิดอืน หรื อ ธาตุเหล็ก หรื อ ส่วนประกอบ
อืนในตํารับยา
2) ห้ ามใช้ ยานี ?ในผู้ป่วยทีมีเหล็กสะสมในร่างกายมากอยู่แล้ ว เช่น โรคผิวหนังเปลียนสีจากภาวะเหล็กคัง ใน
เนื ?อเยือ (haemochromatosis) ภาวะเหล็กคัง ในเลือด (haemosiderosis) ผู้ทีรับเลือดบ่อย ๆ ผู้ป่วยทีมี
ภาวะเลือดจางจากเลือดสลาย (haemolytic anaemia) เช่น มาลาเรี ย และธาลัสซีเมีย เพราะเมือเม็ด
เลือดแดงถูกทําลายจะมีเหล็กออกมาจากเม็ดเลือดแดง เมือได้ รับเหล็กเพิมเติมอาจทําให้ เกิดพิษจาก
เหล็กได้
3) ห้ ามใช้ ยานี ?ในผู้ทีมีการได้ รับผลิตภัณฑ์จากเหล็กโดยการฉีดหรื อการรับประทานร่วมด้ วย
4) ห้ ามใช้ ยานี ?ในผู้ป่วยทีกําลังมีแผลในทางเดินอาหาร (active peptic ulcer)
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4.4 คําเตือนพิเศษและข้ อควรระวังในการใช้ ยา [Special warnings and precautions for use]
1. ไม่ควรใช้ ยาทีมีธาตุเหล็กติดต่อกันนานเกิน 6 เดือน เว้ นแต่เป็ นผู้ป่วยทีมีภาวะเลือดออกอย่างต่อเนือง
เช่น มีประจําเดือนออกมากผิดปกติ หรื อตังครรภ์
?
ซํ ?าหลาย ๆ ครัง? หรื อตามแพทย์สงั เพราะการใช้ เหล็ก
นานเกินไปอาจทําให้ เหล็กสะสมในร่างกายมากจนเกิดอันตรายได้
2. ไม่ควรใช้ ยาทีมีธาตุเหล็กในขนาดสูงเกินไป เพราะอาจทําให้ มีเหล็กสะสมในร่างกายมากจนเกิด
อันตรายได้
3. ระมัดระวังการใช้ ยานี ?ในขณะตังครรภ์
?
หรื อกําลังจะตังครรภ์
?
ให้ นมบุตร ผู้ทีมีประวัตดิ ืมเหล้ าเป็ นประจํา
โรคตับ หรื อการทํางานของตับบกพร่ อง ภาวะเฮโมโกลบินผิดปกติ (haemoglobinopathies) โรคที
เกียวข้ องกับการดูดซึมหรื อการสะสมของธาตุเหล็ก โรคกระเพาะอาหารหรื อลําไส้ เช่น แผลในกระเพาะ
อาหาร ลําไส้ เล็กหรื อลําไส้ ใหญ่อกั เสบ เพราะเสียงต่อการเกิดอันตรายจากยามากกว่าผู้อืน
4. เก็บให้ พ้นมือเด็ก เพราะการได้ รับยาเกินขนาด อาจทําให้ อนั ตรายถึงชีวิต
5. ก่อนเริ มการรักษาด้ วยยานี ? ควรได้ รับการวินิจฉัยแยกหาสาเหตุของการเกิดภาวะเลือดจาง
4.5 อันตรกิริยากับยาอื,นๆหรื ออันตรกิริยาอื,นๆ [Interactions with other medicinal products and
other forms of interactions]
1) ยาบางชนิดเมือให้ ร่วมกับธาตุเหล็กจะสามารถลดการดูดซึมของเหล็กหรื อเหล็กลดการดูดซึมของยา
เช่น ยาลดกรด ยากลุม่ tetracyclines ยาทดแทนฮอร์ โมนไทรอยด์ เช่น levothyroxine levodopa
methyldopa ยากลุม่ quinolones เช่น ciprofloxacin และ norfloxacin ยากลุม่ bisphosphonates
cholestyramine โดยควรรับประทานยาเหล่านี ?ห่างจากยาทีมีธาตุเหล็กอย่างน้ อย 2 ชัว โมง
2) เกลือแร่ บางชนิดทีสามารถลดการดูดซึมธาตุเหล็กหรื อธาตุเหล็กลดการดูดซึมเกลือแร่เหล่านัน? เช่น
ฟอสเฟต แคลเซียม สังกะสี แมกนีเซียม คาร์ บอเนต ไบคาร์ บอเนต หรื อ ออกซาเลต จึงควรรับประทาน
ยา วิตามินรวม หรื อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารทีมีเกลือแร่เหล่านี ?ห่างจากยาทีมีธาตุเหล็กอย่างน้ อย 2
ชัว โมง
3) อาหารหลายชนิดสามารถลดการดูดซึมธาตุเหล็ก จึงควรรับประทานยาทีมีธาตุเหล็กก่อนหรื อหลังจาก
ดืมหรื อรับประทานชา กาแฟ นม ไข่ ซีเรี ยล และอาหารทีมีเส้ นใยมากไปแล้ วอย่างน้ อย 2 ชัว โมง เพราะ
อาหารเหล่านี ?สามารถลดการดูดซึมเหล็กได้
4.6 การใช้ ในสตรี มีครรภ์ และสตรี ระหว่ างให้ นมบุตร (Pregnancy and lactation)
4.6.1 สตรี มีครรภ์
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ธาตุเหล็กจัดเป็ น Category A ตาม US Pregnancy Category เมือใช้ ในขนาดทีแนะนําต่อวัน (RDA) สตรี
มีครรภ์อาจจําเป็ นต้ องได้ รับธาตุเหล็กเพิมเติมเพือป้องกันการมีระดับเฮโมโกลบินตําขณะคลอดบุตร จึง
แนะนําให้ ใช้ ในสตรี มีครรภ์ แต่หลีกเลียงการให้ ธาตุเหล็กในไตรมาสแรกของการตังครรภ์
?
อย่างไรก็ตามหาก
จําเป็ นต้ องให้ ธาตุเหล็กในไตรมาสแรกของการตังครรภ์
?
ต้องมีหลักฐานทีแน่นอนยืนยันการขาดธาตุเหล็ก
สําหรับการให้ เพือป้องกันการขาดธาตุเหล็กในไตรมาสอืนๆของการตังครรภ์
?
สามารถให้ ได้ โดยมีข้อมูล
สนับสนุนความปลอดภัย
4.6.2 สตรี ระหว่ างคลอดบุตร (Labor and delivery)
ไม่มีข้อมูล
4.6.3 สตรี ระหว่ างให้ นมบุตร (Nursing mothers)
การใช้ ธ าตุเ หล็กในขนาดที แ นะนํ า พบว่ามี ข้ อมูล ความปลอดภัยเพี ยงพอทัง? แม่และเด็ก โดยธาตุเ หล็ ก
สามารถผ่านนํ ?านมแม่ไปยังเด็กได้ แต่ในปริ มาณทีไม่ส่งผลกระทบต่อปริ มาณธาตุเหล็กในกระแสเลือดของ
แม่
4.7 ผลต่ อความสามารถในการขับขี,และทํางานกับเครื, องจักร (Effects on ability to drive and use
machine)
ยานี ?ไม่ผา่ นตัวกันกลางระหว่
?
างเลือดและสมอง(blood brain barrier) และ/หรื อ ไม่มีฤทธิgทางเภสัช
พลศาสตร์ ทีทําให้ ง่วงนอน (drowsiness) และ/หรื อ เวียนศีรษะ(dizziness) จึงไม่มีผลหรื อแทบไม่มีผลต่อ
การขับขียานยนต์หรื อการใช้ เครื องจักร
4.8 อาการไม่ พงึ ประสงค์ (Undesirable effects)
อาการไม่ พงึ ประสงค์ ท, ีอันตรายหรื อรุ นแรงและอาจเป็ นอันตรายถึงชีวิต อาจต้ องเข้ ารั กษา
ตัวในโรงพยาบาลและ/หรื อก่ อให้ เกิดความพิการ
พบได้ น้อยในขนาดปกติทีแนะนํา
อาการไม่ พึงประสงค์ ท, ีไม่ รุนแรง แต่ พบได้ บ่อย เช่น ท้ องผูก ท้ องร่ วง อาหารไม่ย่อย ระคายเคือง
ทางเดินอาหาร และอาจทําให้ เกิดแผลในทางเดินอาหารส่วนบน คลืนไส้ อาเจียน ปวดมวนหรื อเกร็ งในท้ อง
ฟั นอาจติดสีดําอุจจาระหรื อปั สสาวะอาจมีสีดําหรื อคลํ ?าขึ ?น ซึงเป็ นสิงปกติทีเกิดจากการเปลียนสีของธาตุ
เหล็กทีไม่ถกู ดูดซึม
4.9 การได้ รับยาเกินขนาด [Overdose]
ขนาดธาตุเหล็กปริ มาณมากกว่า 40 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาจทําให้ เกิดพิษได้ พบว่าเมือปริ มาณเหล็กใน
เลื อดมากกว่า 300 ไมโครกรั มต่อเดซิลิ ตร สามารถทํ าให้ เกิ ดอาการระคายเคืองทางเดินอาหารชนิดไม่
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รุ นแรงได้ และปริ มาณเหล็กในเลือดมากกว่า 500 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร สามารถทําให้ เกิดอาการระคาย
เคืองทางเดินอาหารชนิดรุนแรงได้
กรณีได้ รับยาเกินขนาดแบบเฉียบพลัน
อาการของการได้ รับเหล็กเกินขนาดแบ่งได้ เป็ นสองระยะ ดังนี ?
อาการในระยะแรกเกิดในช่วงภายใน 6 ชัว โมงหลังรับประทานธาตุเหล็ก ได้ แก่ อาเจียน และท้ องร่วง
อาการในระยะหลัง ดังนี ? ง่วงงุน (lethargy) ทําให้ เกิดการระคายเคืองและกัดผนังทางเดินอาหารจนทําให้
คลืนไส้ อาเจียน และอาจอาเจียนเป็ นเลือดหากรุนแรง ปวดท้ อง ท้ องร่วง อาจถ่ายอุจจาระเป็ นเลือด และ
ถ่ายอุจจาระมีสีดํา พิษต่อตับ อ่อนเพลียและเหนือยมากผิดปกติ ชัก และโคม่า
การรั กษากรณีเกิดพิษแบบเฉียบพลัน
การรั กษาแบบประคับประคอง
ระวังและรักษาภาวะช็อก ซึง อาจเกิดจากการเสียเลือดและสารนํ ?า ด้ วยการให้ เลือดหรื อ สารนํ ?า
ชนิด crystalloid เพือแก้ ไขภาวะ metabolic acidosis ชัก และ โคม่า
การรั กษาจําเพาะ
deferoxamine เป็ นยาแก้ พิษทีจําเพาะ สามารถใช้ ได้ ทงในภาวะเฉี
ั?
ยบพลันและเรื อ? รัง โดย
deferoxamine จะจับกับเหล็กทีอยูใ่ นเนื ?อเยือ แต่ไม่รบกวนต่อส่วนทีจบั กับเฮโมโกลบิน หรื อ โปรตีน
transferrin แล้ วถูกขับออกทางไต ข้ อบ่งชี ?ในการให้ deferoxamine เมือผู้ป่วยมีอาการของพิษจากธาตุ
เหล็กชนิดรุ นแรง หรื อ ปริ มาณเหล็กในเลือดมากกว่า 500 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร
กรณีได้ รับยาเกินขนาดแบบเรื อj รั ง
ไม่มีข้อมูล
การรั กษากรณีเกิดพิษแบบเรื อj รั ง
ไม่มีข้อมูล
5 คุณสมบัตทิ างเภสัชวิทยา (Pharmacological Properties)
5.1 คุณสมบัตทิ างเภสัชพลศาสตร์ (Pharmacodynamic Properties)
5.1.1 กลไกการออกฤทธิlของยา
ธาตุเหล็กมีความสําคัญต่อกระบวนการในการสร้ างเม็ดเลือดแดง เฮโมโกลบิน ไมโอโกลบิน และ
สารในระบบไซโทโครม (cytochrome) ต่างๆของร่ างกาย ในกรณีเม็ดเลือดแดง ธาตุเหล็กเป็ นองค์ประกอบ
ทีสําคัญของฮีม (heme) ซึงเป็ นองค์ประกอบในเฮโมโกลบิน ทําหน้ าทีในการขนส่งออกซิเจนในเม็ดเลือด
แดงไปหล่อเลี ?ยงเซลล์เนื ?อเยืออืนๆทัว ทังร่? างกาย
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5.1.2 ความสัมพันธ์ ของขนาดยา ความเข้ มข้ น หรื อเวลา กับการตอบสนองทางเภสั ช
พลศาสตร์ ของยา (รวมทังj การตอบสนองทางคลินิกในระยะสันj )
ระยะเวลาทีตอบสนองต่อการได้ รับธาตุเหล็ก ประมาณ 3-10 วัน หลังได้ รับธาตุเหล็กในรู ปเกลือ
ต่างๆ สามารถเพิมจํานวนเม็ดเลือดแดงภายใน 1 สัปดาห์และเพิมค่าเฮโมโกลบินภายใน 3-4 สัปดาห์
5.1.3 กลไกการเกิดพิษของยา
ไม่มีข้อมูล
5.2 เภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetic properties)
การดูดซึมยา
ธาตุเหล็กถูกดูดซึมได้ ดีทีสุดในสภาวะทีเป็ นกรดของทางเดินอาหาร โดยธาตุเหล็กจะถูกดูดซึมทีบริ เวณ
ลําไส้ เล็กส่วน duodenum และ jejunum เป็ นหลัก ในคนทีมีปริ มาณเหล็กในเลือดปกติ สามารถดูดซึมธาตุ
เหล็กได้ 10% ขณะทีผ้ ปู ่ วยทีมีความต้ องการเหล็กหรื อมีเหล็กในเลือดไม่เพียงพอ จะสามารถดูดซึมธาตุ
เหล็กได้ เพิมขึ ?น 20 – 30%
การกระจายยา
ธาตุเหล็กจะถูกเก็บไว้ ในเซลล์ในรูปของ ferritin และจะถูกปลดปล่อยเข้ าสูก่ ระแสเลือดในรูปของ
transferrin และนําส่งไปยังไขกระดูก เพือนําไปรวมไว้ ในเฮโมโกลบิน
การกําจัดยา
ถูกกําจัดออกในปริ มาณน้ อยทางปั สสาวะ อุจจาระ ผิวหนัง ผม เยือบุทางเดินอาหาร และการสูญเสียเลือด
5.3 ข้ อมูลความปลอดภัยจากการศึกษาพรี คลินิก (Preclinical safety data)
ไม่มีข้อมูล
6. รายละเอียดทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical Particulars)
6.1 รายการตัวยาไม่ สาํ คัญ (List of excipients)
[ข้ อมูลตามบริ ษัททีขึ ?นทะเบียน]
6.2 ความไม่ เข้ ากันของยา (Incompatibilities)
[ข้ อมูลตามบริ ษัททีขึ ?นทะเบียน]
6.3 อายุของยา (Shelf life)
[ข้ อมูลตามบริ ษัททีขึ ?นทะเบียน]
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6.4 ข้ อควรระวังพิเศษในการเก็บยา (Special precautions for storage)
[ข้ อมูลตามบริ ษัททีขึ ?นทะเบียน]
6.5 ลักษณะและส่ วนประกอบของภาชนะบรรจุ (Nature and contents of container)
[ข้ อมูลตามบริ ษัททีขึ ?นทะเบียน]
7. ชื, อ ผู้ รั บ อนุ ญ าตผลิ ต หรื อ นํ า หรื อ สั, งยาแผนปั จจุ บั น เข้ ามาในราชอาณาจั ก ร (Marketing
Authorization Holder)
[ข้ อมูลตามบริ ษัททีขึ ?นทะเบียน]
8. เลขทะเบียนตํารั บยา (Marketing Authorization Numbers)
[ข้ อมูลตามบริ ษัททีขึ ?นทะเบียน]
9. วันที,ได้ รับอนุมัตทิ ะเบียนตํารั บยา (Date of Authorization)
[ข้ อมูลตามบริ ษัททีขึ ?นทะเบียน]
10. วันที,มีการแก้ ไขปรั บปรุ งเอกสาร (Date of Revision of the Text)
[วันที 10 กันยายน พ.ศ.2559]
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