
ช่ือยาทัว่ไป  Dapsone 

ช่ือการคา้ / ผูผ้ลิต  - 

รูปแบบ / ความแรง  1 เมด็ประกอบดว้ยตวัยา Dapsone ปริมาณ 100 mg 

กลุ่มยา  antibiotic 

Pregnancy Category C 

ขอ้บ่งใช้ท่ีไดรั้บการรับรองจาก

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

ขอ้บ่งใช้  

USFDA ไดก้  าหนดขอ้บ่งใช้ส าหรับยา Dapsone ดงัน้ี 

- ใช้ร่วมกบัยาตวัอ่ืนๆเพ่ือรักษาหรือป้องกนัโรคเร้ือน   

- ใช้เป็นยารักษาหรือป้องกนั Pneumocystis carinii pneumonia  

- ใช้รักษาโรค  dermatitis herpetiformis  

- ใช้เป็นยาป้องกนัการติดเช้ิอ Toxoplasma gondii  

- รูปแบบยาทาเฉพาะท่ี ใช้เพ่ือรักษา Acne vulgaris (2) 

- Dapsone ใช้เป็นยาป้องกนัการติดเช้ือ Toxoplasma gondii ในผูป่้วยโรคเอดส์  ท่ี

ตรวจพบ Toxoplasma –  seropositive และมีคา่ CD4 น้อยกวา่ 100 / microliter 

- การให้ยา Dapsone เพ่ือป้องกนั Pneumocystis carinii pneumonia มีขอ้บง่ใช้

ส าหรับผูป่้วยเอดส์ ผูใ้หญ่ท่ีมีคา่ CD4 น้อยกวา่ 200/microliter  หรือมีประวติั 

oropharyngeal candidiasis 

- การให้ยา Dapsone เพ่ือป้องกนั  Pneumocystis carinii pneumonia ป้องกนัการ

ติดเช้ือ Toxoplasma gondii ในผูป่้วยโรคเอดส์ สามารถหยดุการใช้ยา ถา้ผูป่้วยมี

การตอบสนองต่อ HAART (highly active antiretroviral therapy) และมีคา่ CD4 

มากกวา่ 200 / microliter เป็นเวลาอยา่งน้อย 3 เดือน 

ขนาดยาในผูใ้หญ่  

- โรค Dermatitis herpetiformis รับประทานยาคร้ังแรก 50 mg คร้ังต่อไปขนาดยา 

50 – 300 mg วนัละคร้ัง  

- โรคเร้ือน รับประทานยา 100 mg วนัละคร้ัง หรือให้ร่วมกบัยารักษาโรคเร้ือนตวั

อ่ืนๆ (rifampin clofazimine หรือ ethionamide)  เป็นระยะเวลา 3 – 10 ปี 

- ใช้เพ่ือรักษาหรือป้องกนั Pneumocystis carinii pneumonia รับประทานยา 100 

mg วนัละคร้ัง 

- ป้องกนัโรคติดเช้ือจาก  Toxoplasma gondii ให้รับประทานยา 50 mg วนัละคร้ัง 

ร่วมกบัยา pyrimethamine 50 mg สปัดาห์ละคร้ัง และร่วมกบั leucovorin 25 mg 



สปัดาห์ละคร้ัง หรือให้ยา dapsone ขนาด 200 mg ร่วมกบัยา pyrimethamine 75 

mg ร่วมกบั leucovorin 25 mg สปัดาห์ละคร้ัง  

ขนาดยาในเดก็  

- โรคเร้ือน ให้ยา Dapsone ขนาด 1-2 mg / kg วนัละคร้ัง ขนาดยาสูงสุดไมเ่กิน 

100 mg / วนั 

- ใช้เพ่ือรักษาหรือป้องกนั Pneumocystis carinii pneumonia ให้ยา Dapsone 

ขนาด 2 mg / kg วนัละคร้ัง ขนาดยาสูงสุดไมเ่กิน 100 mg/วนั หรือขนาดยา 4 

mg/kg สปัดาห์ละคร้ัง , ขนาดยาสูงสุดไมเ่กิน 200 mg / dose 

- ป้องกนัโรคติดเช้ือจาก  Toxoplasma gondii ให้รับประทานยาขนาด 2 mg / kg 

วนัละคร้ัง ร่วมกบัยา  pyrimethamine ขนาด 1 mg / kg วนัละคร้ัง และ leucovorin 

ขนาด 5 mg ทุกๆ 3 วนั 

เภสชัวิทยา กลไกการออกฤทธ์ิของ Dapsone ยงัไมท่ราบแน่ชัด แต่อาจคลา้ยกบัยาตา้นจุลชีพ

กลุ่ม  sulfonamides ซ่ึงมีกลไกยบัย ั้งแบบแขง่ขนั ( competitive antagonist) กบั 

paraaminobenzoic acid (PABA) จึงยบัย ั้งการสงัเคราะห์ folic acid ในเช้ือท่ีไวต่อ

ยา ไดแ้ก่ M .leprae รวมทั้งเช้ือ Plasmodium และ Pneumocystis jirovecii (2, 4)  

เภสชัจลนศาสตร์  -Dapsone ดูดซึมไดเ้กือบสมบูรณ์จากทางเดินอาหาร  โดยเวลาท่ีระดบัยาใน

พลาสมาถึงความเขม้ขน้สูงสุด ( Time to Peak) ภายใน 2-8 ชัว่โมง  หลงัจากให้ยา

ดว้ยวิธีการรับประทาน  

-การท่ีระดบัยาจะถึง Steady-state นั้น จะตอ้งบริหารยา 100 mg ทุกวนัเป็นเวลา

อยา่งน้อย 8 วนั ติดต่อกนั  และความเขม้ขน้ของยาสูงสุดในพลาสมา ( Ctrough) มี

คา่ประมาณ 500 nanograms / mL ซ่ึงเป็นระดบัท่ีสูงกวา่ MIC ของเช้ือ M.leprae 

ประมาณ 50 – 80 % 

-Dapsone จบักบัโปรตีนในพลาสมาไดเ้กือบ 100 % และ monoacetylated 

metabolite ของ Dapsone กส็ามารถจบักบัโปรตีนในพลาสมาไดเ้ช่นกนั Dapsone 

ผา่น Enterohepatic recycling ยามีการกระจายตวัไดดี้ มีคา่การกระจายตวั 

(Volume of Distr ibution) 0.84 ถึง 1.5 L/kg โดยพบยาไดใ้นน ้าลาย น ้านม และ

สามารถผา่นรกได ้คา่คร่ึงชีวิตอยูใ่นช่วงระหวา่ง  10 – 80 ชัว่โมง (คา่เฉล่ีย 28 ช.

ม.)  ซ่ึงคา่จะแตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล  

-Dapsone ถูก metabolite ดว้ยกระบวนการ  acetylation ไดเ้ป็น 

monoacetyldapsone เป็น metabolite หลกั และยงัไดอ้นุพนัธ์ทีเป็น mono หรือ 



diacetyl อ่ืนๆ อีก นอกจากน้ี Dapsone ยงัถูก metabolite ไดด้ว้ยกระบวนการ 

hydroxylation เกิดเป็น hydroxylamine dapsone ซ่ึงเป็นสาเหตุให้เกิด 

methaemoglobinaemia และ haemolysis ได้  

-Dapsone ถูกขบัออกทางปัสสาวะเป็นหลกั มีตวัยา 20% ท่ีถูกขบัในรูปไม่

เปล่ียนแปลง ( Unchanged drug)  

ขอ้ควรระวงั / ขอ้ห้ามใช้  ควรระมดัระวงัการใช้ยา Dasone ในผูป่้วยท่ีมีภาวะดงัต่อไปน้ี  

- ผูท่ี้มีภาวะพร่องเอนไซม ์ G6PD หรือ methemoglobin reductase ซ่ึงอาจจะท าให้

เกิดภาวะ hemolysis และ Heinz-body formation *** เพ่ิมมากข้ึนกวา่ปกติ  

- ผูท่ี้มีภาวะโลหิตจาง  

- ผูท่ี้มีภาวะพร่อง  Methemoglobin reductase หรือ Hemoglobin M 

- ผูท่ี้มีภาวะโรคหัวใจ  หรือโรคปอด  

- ผูท่ี้ก  าลงัไดรั้บยากลุ่ม Folic antagonist ซ่ึงอาจท าให้เพ่ิมปัจจยัเส่ียงต่อ 

Hematologic reaction 

- ผูท่ี้มีประวติัแพย้ากลุ่มซลัฟา มีโอกาสเกิดอาการแพย้า Dapsone ดว้ย 

- ตั้งครรภ์  หรือก าลงัให้นมบุตร เพราะยาสามารถผา่นรกและขบัออกทางน ้านมได้  

-ห้ามใช้ในผูท่ี้แพย้าน้ี รวมทั้งผูท่ี้มีภาวะโลหิตจางขั้นรุนแรง ( Severe anemia)  

อาการไมพึ่งประสงคจ์ากการใช้ยา  ยามีฤทธ์ิขา้งเคียงท่ีส าคญัคือ Hemolysis ควรระมดัระวงั ในการใช้ในผูป่้วยท่ีมี

ภาวะ G6PD และโลหิตจางขั้นรุนแรง ตลอดจนไมค่วรให้ยา Dapsone ร่วมกบัยา

ในกลุ่ม Folic antagonist ซ่ึงอาจท าให้เพ่ิมปัจจยัเส่ียงต่อ Hematologic reactions 

มากข้ึน การให้ยาเป็นระยะเวลาติดต่อกนันานๆ ควรท าการติดตามระดบั 

complete blood count เพ่ือประเมินอาการขา้งเคียงท่ีเกิดจากยาเป็นระยะๆ  

ยา Dapsone พบรายงานการเกิด cross-sensitivity reaction กบัยาในกลุ่ม 

sulfonamides ควรพิจารณาอยา่งรอบคอบ และระมดัระวงัในการใช้ในสตรีมี

ครรภ์และสตรีให้นมบุตร  

คา่ใช้จ่ายดา้นยา  1.5  บาท 

ผูป่้วยท่ีไดรั้บยา Dapsone ควรไดรั้บ

ค าแนะน าดงัน้ี 

- สามารถรับประทานยาพร้อมกบัอาหาร  เพ่ือลดผลขา้งเคียงจากยาท่ีอาจจะท าให้

รู้สึกปวดมวนทอ้ง ( GI upset)  

- ยาอาจจะท าให้รู้สึกวิงเวียนศีรษะ ให้เพ่ิมความระมดัระวงัในการขบัข่ี

ยานพาหนะ หรือการท างานกบัเคร่ืองจกัรกล  

- หากมีอาการผิดปกติดงัต่อไปน้ีระหวา่งทานยา  ให้ปรึกษาแพทย์ 



- กลา้มเน้ืออ่อนแรง ( Muscle weakness)  

- มีไข ้เจบ็คอ  หรือมีผ่ืนตามผิวหนังรุนแรง ( Severe skin rash)  

- ตวัเหลือง ตาเหลือง  
 


