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บทความพิเศษ

ทิศทางโรคฮีโมฟี เลียในประเทศไทย
อ�ำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

บทน� ำ
การดูแลรักษาผูป้ ่ วยฮีโมฟี เลียในประเทศไทยเริ่มต้นตัง้ แต่
พ.ศ. 2506 หลังจากที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.ภัทรพร
อิศรางกูร ณ อยุธยา ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา ได้นำ� วิทยาการก้าวหน้าการเตรียมไครโอปริซปิ ิ เตท
(cryoprecipitate) และประยุกต์ใช้ในการควบคุมอาการเลือดออก
ของผูป้ ่ วยโรคฮีโมฟี เลียในประเทศไทยได้เช่นเดียวกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา มีการจัดตัง้ ห้องปฏิบตั กิ ารตรวจการแข็งตัวของเลือด
รวมทัง้ การวัดระดับแฟกเตอร์ แปด และแฟกเตอร์ เก้า อย่างครบ
ถ้วน สามารถให้การวินิจฉัยโรคฮีโมฟี เลีย เอ และ ฮีโมฟี เลีย บี ได้
อย่างถูกต้อง พร้อมทัง้ ให้การรักษาและควบคุมอาการเลือดออกด้วย
พลาสมาสดแช่แข็ง (fresh frozen plasma, FFP) และไครโอปริ
ซิปิเตท1-3 และมีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับรูปแบบการรักษาโรคฮีโมฟี
เลียทีเ่ หมาะสมกับบริบทและทรัพยากรทางสาธารณสุขทีจ่ ำ� กัดของ
ประเทศไทยอย่างเหมาะสม4-5 โครงสร้างระบบสาธารณสุข ได้แก่
สถานีอนามัย โรงพยาบาลอ�ำเภอ โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาล
ศูนย์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยตัง้ แต่แผนพัฒนาสาธารณสุข
แห่งชาติท่ี 5 พ.ศ. 2525-2529 มีศกั ยภาพในการดูแลผูป้ ่ วยฮีโม
ฟี เลียทีย่ งั ไม่มอี าการเลือดออก เลือดออกในข้อ เลือดออกรุนแรง
ทีค่ ุกคามชีวติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาการดูแลผูป้ ่ วยโรคฮีโมฟี เลีย
การดูแลรักษาโรคฮีโมฟี เลียในประเทศไทยมีการพัฒนาตาม
ล�ำดับด้วยความร่วมแรงร่วมใจของแพทย์ ทันตแพทย์ นักเทคนิค
การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์สาขา
ต่างๆ เน้นในเรื่องการวินิจฉัยด้วยการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารใน
ระดับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลศูนย์ ชุดวินิจฉัยแยก
โรคฮีโมฟี เลีย เอ และ บี ทีข่ า้ งเตียง ท�ำได้ในโรงพยาบาลทุกระดับ
รวมทัง้ สถานีอนามัย ใช้เวลาเพียง 15 นาทีหลังเจาะเลือด สามารถ
ให้การวินิจฉัยโรคฮีโมฟี เลีย เอ หรือ บี ได้6-7 แต่ยงั ต้องอาศัยการ
วัดระดับแฟกเตอร์ แปด หรือ เก้า ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
หรือโรงพยาบาลศูนย์ เพือ่ บอกความรุนแรงของโรคฮีโมฟี เลียเป็ น
ชนิดรุนแรงมาก มีระดับแฟกเตอร์นอ้ ยกว่าร้อยละ 1 ชนิดรุนแรง
ปานกลาง มีระดับแฟกเตอร์รอ้ ยละ 1-5 และชนิดรุนแรงน้อย มี
ระดับแฟกเตอร์มากกว่าร้อยละ 5-408 ผูป้ ่ วยชนิดรุนแรงปานกลาง

ทีม่ รี ะดับแฟกเตอร์รอ้ ยละ 1-2 บางรายมีอาการเลือดออกเองได้
บ่อยเหมือนผูป้ ่ วยชนิดรุนแรงมาก
ส่วนการควบคุมอาการเลือดออก มีการพัฒนาการรักษาด้วย
ให้ส่วนประกอบของเลือดทดแทนแฟกเตอร์ แปด หรือเก้าทีข่ าด
โดยการรับเป็ นผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลนาน 5-7 วันต่ออาการเลือด
ออกหนึ่งครัง้ รวมทัง้ การผ่าตัดในกรณีเร่งด่วน เช่น ไส้ต่งิ อักเสบ
เลือดออกมากในทางเดินอาหาร และศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.
ภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยาได้ประยุกต์การรักษาเมือ่ เริ่มมีอาการ
เลือดออกทีบ่ า้ น ด้วยการสอนให้บดิ าละลายไครโอปริซปิ ิ เตทและให้
ทางหลอดเลือดด�ำทีบ่ า้ นรายแรกเมือ่ พ.ศ. 25229 และศาสตราจารย์
เกียรติคุณ พญ.อ�ำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์ ได้มาสานต่องานการรักษา
ทีบ่ า้ น สอนให้ผูป้ ่ วยอายุ 33 ปี ละลายพลาสมาสดผง (fresh dry
plasma) และฉีดพลาสมาเข้าหลอดเลือดด�ำด้วยตนเองรายแรก
เมือ่ พ.ศ. 2530 พลาสมาสดผงเป็ นนวตกรรมของศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยอาจารย์ นพ.สวง ปัณฑวงศ์ คุณ
อรุณรัตน์ จันทนขจรฟุ้ง และทีมงาน ใช้กรรมวิธที ำ� ให้พลาสมา
เหลวกลายสภาพเป็ นผงในห้องพิเศษทีป่ ลอดเชื้อ สามารถขนส่ง
โดยการแช่ในกระติกน�ำ้ แข็งและเก็บในตูเ้ ย็น 4oซ ทีบ่ า้ น ง่ายกว่า
การขนส่งไครโอปริซปิ ิ เตทซึง่ ต้องใช้นำ�้ แข็งแห้งและเก็บในตูแ้ ช่แข็ง
-20oซ และศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทยได้ผลิตไครโอปริซ-ิ
ปิ เตทผงผ่านความร้อน (heat treated lyophilized cryoprecipitate) 60oซ นาน 25 ชัว่ โมงได้สำ� เร็จในปี พ.ศ. 2540 และเพิม่
ประสิทธิภาพการท�ำลายโรคติดเชื้อโดยการผ่านความร้อนนานขึ้น
เป็ น 72 ชัว่ โมงใน พ.ศ. 2542 สามารถท�ำลายเชื้อเอดส์และตับอับ
เสบได้ระดับหนึ่ง10 แต่ยงั มีคุณภาพไม่เท่ากับแฟกเตอร์เข้มข้นจาก
ต่างประเทศ ทีผ่ ่านกระบวนการท�ำลายโรคติดเชื้อทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
สูงกว่านี้ เช่น วิธี solvent detergent
นโยบายระดับชาติเกี่ยวกับการดูแลผูป้ ่ วยโรคฮีโมฟี เลีย
ในงานพบปะสังสรรค์ผูป้ ่ วยโรคฮีโมฟี เลียและโรคเลือดออก
ง่ายพันธุกรรมครัง้ ที่ 7 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2548 ทีค่ ณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์
เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในขณะนัน้
ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการรักษาทีบ่ า้ น โดยมีความพร้อมของ
แพทย์พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ผูป้ ่ วย และครอบครัว จึง

วารสารโลหิตวทิ ยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต ปี ท่ี 31 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มีนาคม 2564
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ได้จดั สรรงบประมาณเพือ่ จัดซื้อแฟกเตอร์เข้มข้นจ�ำนวนหนึ่งให้แก่ผู ้
ป่ วยโรคฮีโมฟี เลียทีล่ งทะเบียนทุกรายในประเทศไทยใช้ในโครงการ
การรักษาเมือ่ เริ่มมีอาการเลือดออกทีบ่ า้ น ภายใต้โครงการบริหาร
จัดการโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟี เลีย โรคเรื้อรังทีม่ คี ่าใช้จ่ายสูง ด้วย
ความร่วมมือของ 4 องค์กร ได้แก่ สปสช. กระทรวงสาธารณสุข
มูลนิธโิ รคเลือดออกง่ายฮีโมฟี เลียแห่งประเทศไทย และคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เริ่ม
โครงการตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 ซึง่ ได้ผ่านการประเมิน
2 ครัง้ คือ พ.ศ. 255111 และ พ.ศ. 255512 พบว่าเป็ นโครงการทีม่ ี
ประโยชน์ มีประสิทธิภาพสูง คุม้ ค่าการลงทุน ปัจจุบนั มีโรงพยาบาล
51 แห่งทัว่ ประเทศได้ลงทะเบียนเป็ นหน่วยบริการเฉพาะโรคฮีโม
ฟี เลียกับ สปสช. ซึง่ ผูป้ ่ วยโรคฮีโมฟี เลียสามารถไปลงทะเบียนเพือ่
รับแฟกเตอร์ แปด หรือ แฟกเตอร์ เก้าเข้มข้นเพือ่ รักษาเมือ่ เริ่ม
มีอาการเลือดออกทีบ่ า้ นโดยมีการบันทึกการใช้แฟกเตอร์เข้มข้น
อย่างครบถ้วนดังแสดงใน Table 1
ขณะนี้ ผูป้ ่ วยสิทธิประกันสังคมและสปสช.ได้รบั แฟกเตอร์
แปด หรือเก้าเข้มข้น ซึง่ อยู่ในบัญชียาหลัก (จ 2) มีแนวทางการ
ใช้แฟกเตอร์เข้มข้นเหมือนกัน กล่าวคือ โรงพยาบาลทีข่ ้นึ ทะเบียน

เป็ นหน่วยงานรับส่งต่อเฉพาะโรคฮีโมฟี เลีย จะให้การรักษาดังนี้
1. การป้ องกันหรือรักษาภาวะเลือดออก
หลักการให้แฟกเตอร์เข้มข้นตามระดับความรุนแรงของอาการ
หรือตามความจ�ำเป็ นก่อนการผ่าตัด ดังแสดงใน Table 2
ขนาดยาที่ใช้ตาม protocol
กรณีเลือดออกรุนแรงทีเ่ ป็ นภาวะเลือดออกรุนแรงในอวัยวะที่
มีเลือดออกบ่อย เช่น ในข้อและกล ้ามเนื้อ โดยหน่วยบริการรับส่ง
ต่อผูป้ ่ วยไว้รกั ษาเป็ นผูป้ ่ วยนอก และสังเกตอาการ ให้การรักษา
โรคเลือดออกง่ายฮีโมฟี เลียด้วยแฟกเตอร์เข้มข้นแก่ผูป้ ่ วย แต่ไม่
เกิน 150,000 บาท/ครัง้ โดยจ�ำกัดจ�ำนวนครัง้ ทีผ่ ูป้ ่ วย 1 คนเข้ารับ
การรักษาไม่เกิน 2 ครัง้ /1 เดือน (ไม่จำ� กัดจ�ำนวนครัง้ ของการเข้า
รับการรักษาในปี งบประมาณ) และส�ำนักงานประกันสังคมจะจ่าย
แฟกเตอร์ไม่เกิน 15,000 ยูนิต ต่อครัง้
2. การรักษาภาวะเลือดออกรุนแรงมาก
2.1 กรณี ผูป้ ่ วยที่ไม่มีสารต้านแฟกเตอร์
กรณีผูป้ ่ วยมีอาการเลือดออกรุนแรงมาก ซึง่ เป็ นอันตราย
กับชีวติ เช่น ในสมอง ในช่องท้อง ในช่องอก ให้การรักษาด้วย
แฟกเตอร์เข้มข้นนาน 7-10 วัน ขึ้นกับต�ำแหน่งเลือดออกและการ

Table 1  แบบบันทึกการรักษาโรคฮีโมฟี เลียทีเ่ ริ่มมีอาการเลือดออก
การรักษาโรคฮีโมฟี เลียที่เริ่มมีอาการเลือดออก

บันทึกอาการเลือดออก
วันทีฉ่ ีด จ�ำนวน ต�ำแหน่งที่
แฟกเตอร์ แฟกเตอร์ เลือดออก

ชื่อ................................................................................................... HN ……….………………..……………..
การวินิจฉัยโรค ......................................................................................
ขนาดแฟกเตอร์ท่ใี ช้ ...........ยูนิต / ครัง้ ...........ยูนิต / กก./ ครัง้ ) ยี่หอ้ ของแฟกเตอร์.............................
วันที่จา่ ยแฟกเตอร์....................................... จ�ำนวนยูนิต/ขวด ..................... จ�ำนวน ..................... ขวด
วันทีแ่ ละ อาการและ วันทีแ่ ละ
ผูฉ้ ีด
จ�ำนวน การดูแลอืน่ ๆ เช่น การตอบสนอง
เวลาทีเ่ ริ่มมี ต�ำแหน่ง เวลาทีใ่ ห้ แฟกเตอร์ ครัง้ ที่ การพันข้อประคบ ต่อการรักษาและ
อาการ
ทีเ่ ลือด แฟกเตอร์
แทงเส้น
เย็น
อาการแทรกซ้อน
ออก/สาเหตุ
พักการใช้ขอ้
หลังให้แฟกเตอร์
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Table 2 ขนาดยาเบื้องต้นส�ำหรับเพิม่ ระดับ coagulation factors*
ระดับ coagulation factor (%)
จุดเริ่มต้น
ระดับต�ำ่ สุดที่ยอมรับได้
20-30
-

ชนิ ดของอาการเลือดออก
1. เลือดออกในข้อระยะเริ่มต้น เลือดออกทีก่ ล ้ามเนื้อขนาดเล็ก การเย็บแผล
หัตถการทางทันตกรรม**
2. เลือดออกในกล ้ามเนื้อขนาดใหญ่ (ยกเว้น iliopsoas)

40-50

3. ผ่าตัดขนาดเล็กถึงปานกลาง เช่น ผ่าตัดไส้ต่งิ อักเสบเลือดออกในสมอง ทางเดินอาหาร
ล�ำคอ อวัยวะส�ำคัญและ iliopsoas
4. ผ่าตัดขนาดใหญ่ เช่น ผ่าตัดข้อ หรือผ่าตัดสมอง

80-100
80-100

20-30
(นาน 3-4 วัน)
40-50
(นาน 7-10 วัน)
40-50
(นาน 1-2 สัปดาห์
หรือจนแผลหาย)

หมายเหตุ
* Factor VIII concentrate 1 ยูนิต/กิโลกรัม เพิม่ ระดับ factor VIII ได้ 2%
Factor IX concentrate 1 ยูนิต/กิโลกรัม เพิม่ ระดับ factor IX ได้ 1%
FFP 10 มิลลิลติ ร/กิโลกรัม เพิม่ ระดับ factor VIII ได้ 10-15%, factor IX ได้ 7-10%
** การเย็บแผล ตัดไหม ถอนฟัน ให้แฟกเตอร์เข้มข้นเพียงครัง้ เดียวในเช้าวันทีจ่ ะท�ำหัตถการ ยกเว้นทันตแพทย์ใช้ fibrin glue ร่วมกับ dental splint
อาจไม่ตอ้ งให้แฟกเตอร์เข้มข้น

ผ่าตัด การให้แฟกเตอร์เข้มข้นอาจไม่เพียงพอในการควบคุมอาการ
เลือดออก ต้องใช้พลาสมาสดแช่แข็ง (fresh frozen plasma) และ
ไครโอปริซปิ ิ เตทร่วมด้วย ดังแสดงใน Table 2
ขนาดยาที่ใช้ตาม protocol
กรณี เลือดออกรุนแรงที่เป็ นภาวะเลือดออกรุนแรงใน
อวัยวะทีม่ เี ลือดออกบ่อย เช่น ในข้อและกล ้ามเนื้อ อาการเลือด
ออกรุนแรงทีเ่ ป็ นอันตรายถึงพิการ เสียชีวติ หรือผ่าตัดฉุกเฉิน โดย
หน่วยบริการรับส่งต่อ รับผูป้ ่ วยไว้รกั ษาเป็ นผูป้ ่ วยใน ให้การรักษา
โรคเลือดออกง่ายฮีโมฟี เลียด้วยแฟกเตอร์เข้มข้นแก่ผูป้ ่ วย แต่ไม่
เกิน 300,000 บาท/ครัง้ ของการเข้ารับการรักษาและนอนโรงพยาบาล
(ไม่จำ� กัดจ�ำนวนครัง้ ของการเข้ารับการรักษาหรือนอนโรงพยาบาล
ในปี งบประมาณ) และส�ำนักงานประกันสังคมจะจ่ายยาแฟกเตอร์
ไม่เกิน 30,000 ยูนิต ต่อครัง้
2.2 กรณี ผูป้ ่ วยที่มีสารต้านแฟกเตอร์
ผู ป้ ่ วยที่มสี ารต้านแฟกเตอร์ในขนาดต�ำ่ (น้อยกว่า 5
Bethesda unit) แพทย์อาจจ�ำเป็ นต้องให้แฟกเตอร์ในขนาดทีส่ ูง
กว่าทีร่ ะบุไว้ตาม Table 2 ผูป้ ่ วยทีม่ สี ารต้านแฟกเตอร์ในขนาดสูง
(เท่ากับหรือมากกว่า 5 Bethesda unit) แนะน�ำให้รกั ษาโดยแพทย์
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาโลหิตวิทยา เพือ่ พิจารณาใช้แฟกเตอร์
เข้มข้นชนิดพิเศษ (bypassing agent) เพือ่ หยุดอาการเลือดออก
ได้ทนั ทีหรือเพือ่ การผ่าตัด ทัง้ นี้ การรักษาผูป้ ่ วยโรคเลือดออกง่ายฮี
โมฟี เลีย เป็ นไปตามเงือ่ นไขทีแ่ ต่ละหน่วยงานสิทธิประโยชน์กำ� หนด
3. การรักษาภาวะเลือดออกในระยะเริ่มต้น
เป็ นการจ่ายแฟกเตอร์ให้ผูป้ ่ วยไปเก็บไว้ท่บี า้ น (home

treatment therapy) เพือ่ ให้ผูป้ ่ วยหรือญาติทไ่ี ด้รบั การฝึ กอบรม
การฉีดยามาก่อน สามารถฉีดแฟกเตอร์ให้ผูป้ ่ วยได้ทนั ทีทม่ี อี าการ
เลือดออกในระยะเริ่มต้น หรือบางรายอาจใช้วธิ ไี ปฉีดทีส่ ถานพยาบาล
ใกล ้บ้านวิธกี ารนี้ทำ� ให้คุณภาพชีวติ ผูป้ ่ วยดีข้นึ และประหยัดค่าใช้
จ่ายเมือ่ เทียบกับการทีต่ อ้ งมาฉีดแฟกเตอร์ทโ่ี รงพยาบาลทุกครัง้
เมือ่ มีเลือดออก แนะน�ำให้พกั การใช้อวัยวะส่วนนัน้ และ
ประคบน�ำ้ แข็งหรือความเย็น เพือ่ หยุดอาการเลือดออก ประเมิน
อาการเลือดออก หากอาการตึงขัดไม่หายไปภายในเวลา 2 ชัว่ โมง
ให้รบี ฉีดแฟกเตอร์เข้มข้น 250 ยูนิต ส�ำหรับผูป้ ่ วยเด็กอายุ < 10
ปี และ 500 ยูนิต ส�ำหรับผูป้ ่ วยเด็กอายุ ≥ 10 ปี และผูใ้ หญ่
ขนาดยาที่จา่ ย
สปสช. แนะน�ำให้จ่ายแฟกเตอร์แก่ผูป้ ่ วยไปเก็บไว้ (home
treatment therapy) อัตราเหมาจ่ายคิดตามจ�ำนวนเงินโดยมี
เงือ่ นไขอายุและระดับความรุนแรงของโรคดังแสดงใน Table 3
และส�ำนักงานประกันสังคมจะจ่ายแฟกเตอร์ ดังแสดงใน Table 4
ในอัตราเท่าทีจ่ ่ายจริงไม่เกินราคากลางทีก่ ำ� หนด แฟกเตอร์ แปด
เข้มข้น ขนาด 500 ยูนิตในอัตรา 6,000 บาท และแฟกเตอร์ เก้า
เข้มข้น ขนาด 500 ยูนิตในอัตรา 6,300 บาท
นอกจากนี้ ประเทศไทยได้รบั การสนับสนุนจากองค์การฮีโมฟี เลียโลก (World Federation of Hemophilia) ในรูปแบบของ
การฝึ กอบรมแพทย์สาขาต่างๆ นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพ
บ�ำบัด และมีผูเ้ ชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาช่วยสอนและร่วมการ
ผ่าตัดแก้ไขข้อพิการของผูป้ ่ วยไทยโรคฮีโมฟี เลีย ในปี พ.ศ. 25472551 ประเทศไทยได้เข้าร่วมใน Global Alliance Program (GAP)

วารสารโลหิตวทิ ยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต ปี ท่ี 31 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มีนาคม 2564
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Table 3 อัตราเหมาจ่ายในกรณีจ่ายเงินตามเงือ่ นไขอายุและระดับความรุนแรงของโรคของ สปสช.*
ฮีโมฟี เลีย เอ

ประเภทผูป้ ่ วย
1. อายุนอ้ ยกว่า 10 ปี
- Severe
- Moderate
- Mild
2. อายุตงั้ แต่ 10 ปี ข้นึ ไป
- Severe
- Moderate
- Mild

ฮีโมฟี เลีย บี

อัตรา
(บาท/คน/เดือน)

อัตรา
(บาท/คน/ปี )

อัตรา
(บาท/คน/เดือน)

อัตรา
(บาท/คน/ปี )

24,000
12,000
3,000

288,000
144,000
36,000

18,900
12,600
6,300

226,800
151,200
75,600

28,800
12,000
6,000

345,600
144,000
72,000

25,200
12,600
6,300

302,400
151,200
75,600

*อ้างอิงตามคู่มอื บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี งบประมาณ 2562

Table 4 ส�ำนักงานประกันสังคมจ่ายแฟกเตอร์ (Coagulation factors) ส�ำหรับผูป้ ่ วยกลุม่ โรคเลือดออกง่ายฮีโมฟี เลีย (Hemophilia) เพือ่ การรักษาทีบ่ า้ น
ประเภทผูป้ ่ วย
รุนแรงมาก
รุนแรงปานกลาง
รุนแรงน้อย

ฮีโมฟี เลีย เอ
(ยูนิต/ราย)

ระดับแฟกเตอร์ในเลือด
< 1%
1-5%
>5-40%

ต่อเดือน
3,000
1,500
500

ฮีโมฟี เลีย บี
(ยูนิต/ราย)
ต่อปี
36,000
18,000
6,000

ต่อเดือน
2,500
1,500
500

ต่อปี
30,000
18,000
6,000

ขององค์การฮีโมฟี เลียทีจ่ ะเพิม่ พูนศักยภาพการดูแลผูป้ ่ วยโรคฮีโมส�ำหรับประเทศไทย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.อ�ำไพวรรณ
ฟี เลียในประเทศไทย ซึง่ มี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลโทหญิง จวนสัมฤทธิ์ และคณะได้รเิ ริ่มน�ำแฟกเตอร์แปดเข้มข้นผ่านกระบวนการ
พญ.ทิพย์ ศรีไพศาล เป็ นประธานคณะกรรมการ
ฆ่าเชื้อทีไ่ ด้รบั บริจาคให้การรักษาแบบป้ องกันให้แก่ผูป้ ่ วยโรคฮีโม
ฟี เลีย เอ ชนิดรุนแรงมาก จ�ำนวน 3 รายทีม่ อี าการเลือดออกบ่อย
การรักษาที่บา้ น (home treatment therapy)
ในขนาด 8-10 ยูนิต/กก. สัปดาห์ละ 2 ครัง้ เป็ นเวลา 1 ปี ตัง้ แต่ปี
การรักษาแบบป้ องกันได้เริ่มต้นครัง้ แรกโดย ศ.พญ.เนลสัน พ.ศ.2537 และตีพมิ พ์ผลงานในวารสารสากลในปี พ.ศ.253815 พบ
(Prof. Inga M. Nilsson) และคณะ13 จากประเทศสวีเดน ให้ฉีด ว่าผูป้ ่ วยมีอาการเลือดออกลดลงมาก ผูป้ ่ วยสามารถออกก�ำลังกาย
แฟกเตอร์เข้มข้นในขนาด 25-40 ยูนิต/กก./ครัง้ สัปดาห์ละ 3 ครัง้ เพิม่ ความแข็งแรงให้แก่ขอ้ และกล ้ามเนื้อ ในช่วงเวลา 1 ปี ทไ่ี ด้รบั
ส�ำหรับผูป้ ่ วยโรคฮีโมฟี เลีย เอ และสัปดาห์ละ 2 ครัง้ ส�ำหรับผูป้ ่ วย การรักษาแบบป้ องกัน ไม่พบภาวะติดเชื้อแทรกซ้อนรวมทัง้ ไม่พบ
โรคฮีโมฟี เลีย บี ตัง้ แต่อายุ 1 ปี ก่อนทีจ่ ะเริ่มมีอาการเลือดออกใน ภาวะสารต้านในผูป้ ่ วยทัง้ 3 ราย และมีรายงานการให้แฟกเตอร์
ข้อ รวมทัง้ มีการติดตามวัดระดับของแฟกเตอร์แปด หรือ แฟกเตอร์ แปด ผลิตโดยศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย 8-10 ยูนิต/กก.
เก้า ก่อนการฉีดแฟกเตอร์เข้มข้นครัง้ ต่อไปให้มรี ะดับสูงกว่าร้อย สัปดาห์ละ 2 ครัง้ ในผูป้ ่ วย 50 รายได้ผลดีเช่นเดียวกัน16
ละ 1 ต่อมา ศ.นพ.แบลนเช็ตต์ (Prof. Victor Blanchette) และ
ตัง้ แต่พ.ศ.2560 ได้เริ่มมีการใช้แฟกเตอร์เข้มข้นจาก สปสช.
คณะจาก Sick Hospital for Children เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศ ให้การรักษาทีบ่ า้ นส�ำหรับเมือ่ เริ่มมีอาการเลือดออก มีอาการติดๆ
แคนาดา14 ได้ให้แฟกเตอร์เข้มข้น 50 ยูนิต/กก./ครัง้ สัปดาห์ละ ขัดของกล้ามเนื้อแขนขาและข้อต่างๆสัปดาห์ละ 2 ครัง้ อย่างสม�ำ่ เสมอ
ครัง้ หากมีอาการเลือดออก จะเพิม่ การฉีดแฟกเตอร์เข้มข้นเป็ น ให้แก่ผูป้ ่ วยชนิดรุนแรงมาก (ระดับแฟกเตอร์นอ้ ยกว่าร้อยละ 1)
สัปดาห์ละ 2 ครัง้ ในขนาด 30 ยูนิต/กก./ครัง้ และหากยังมีเลือด หรือผูป้ ่ วยชนิดรุนแรงปานกลาง (ระดับแฟกเตอร์รอ้ ยละ 1-2) ที่
ออกอีกจะเพิม่ การฉีดแฟกเตอร์เข้มข้นเป็ นสัปดาห์ละ 3 ครัง้ ใน มีอาการเลือดออกบ่อยๆ >1 ครัง้ /สัปดาห์ ซึง่ มีนยั ยะคล ้ายการ
ขนาด 25 ยูนิต/กก./ครัง้
รักษาแบบป้ องกันขนาดต�ำ่ มากๆ17 เมือ่ เปรียบเทียบกับการรักษาแบบ
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ทิศทางโรคฮีโมฟี เลียในประเทศไทย
ป้ องกันขนาดมาตรฐาน ปรากฏว่าได้ผลดี ผูป้ ่ วยมีอาการเจ็บปวด
น้อยลงมาก สามารถไปท�ำงาน ไปเรียนหนังสือและท�ำกิจวัตรประจ�ำ
วันได้ดขี ้นึ มาก โดยทีผ่ ูป้ ่ วยต้องหลีกเลีย่ งการกระทบกระทัง่ รุนแรง
เช่น มวย ฟุตบอล ขับขีม่ อเตอร์ไซด์และผูป้ ่ วยต้องควบคุมน�ำ้ หนัก
ไม่ให้มากเกินไป เพราะน�ำ้ หนักทีม่ ากเกินไป ท�ำให้ขอ้ มีโอกาสเกิด
อาการเลือดออกได้บอ่ ย และน�ำ้ หนักทีม่ าก ท�ำให้ผูป้ ่ วยต้องการ
ปริมาณแฟกเตอร์เข้มข้นเพิม่ ขึ้น แต่ปริมาณแฟกเตอร์เข้มข้นที่
สปสช.จัดสรรให้ผูป้ ่ วยมีปริมาณจ�ำกัด ดังนัน้ ผูป้ ่ วยอายุ 1-19
ปี ควรมีนำ�้ หนักตามเกณฑ์ส่วนสูงไม่เกิน percentile ที่ 50 และ
ผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่อายุ 20 ปี ข้นึ ไป ควรมีดชั นีมวลกาย (body mass
index, BMI) ค�ำนวณจากน�ำ้ หนักเป็ นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงเป็ น
เมตรยกก�ำลังสองเท่ากับ 19-23 กก./เมตร2 และคาดว่าขนาดสูงสุด
ของปริมาณแฟกเตอร์เข้มข้นทีจ่ ะใช้ในการรักษาทีบ่ า้ น ดังนี้
ผูป้ ่ วยโรคฮีโมฟี เลีย เอ
1. ผูป้ ่ วยเด็กอายุ < 10 ปี แนะน�ำให้ฉีดแฟกเตอร์เข้มข้น
250 ยูนิต สัปดาห์ละครัง้ หากมีอาการเลือดออกบ่อยๆ อีก (≥ 2
ครัง้ /เดือน) พิจารณาฉีดแฟกเตอร์เข้มข้น 250 ยูนิต สัปดาห์ละ
2 ครัง้
2. ผูป้ ่ วยเด็กอายุ ≥ 10 ปี ถึง 20 ปี ผูป้ ่ วยกลุม่ นี้อาจมีบาง
ข้อทีม่ อี าการเลือดออกบ่อยๆ แนะน�ำให้ฉีดแฟกเตอร์เข้มข้น 250
ยูนิต สัปดาห์ละ 2 ครัง้
3. ผูป้ ่ วยอายุ ≥ 20 ปี แนะน�ำให้ฉีดแฟกเตอร์เข้มข้น 500
ยูนิต สัปดาห์ละ 2 ครัง้ หรือ 500 ยูนิต ในวันจันทร์ และ 250
ยูนิตในวันพฤหัสบดี
ผูป้ ่ วยโรคฮีโมฟี เลีย บี
เนื่องจากแฟกเตอร์เก้าเข้มข้น ขวดละ 500-600 ยูนิต ดังนัน้ ผู ้
ป่ วยเด็กและผูใ้ หญ่จงึ ฉีดยาแฟกเตอร์เก้าเข้มข้น 1 ขวด (500-600
ยูนิต) ทุกสัปดาห์หรือทุก 10 วัน
อนึ่ง การจ่ายยาแฟกเตอร์ให้แก่ผูป้ ่ วยไปใช้ทบ่ี า้ นมีความลักลัน่
กันระหว่างโรงพยาบาลทีใ่ ห้การดูแลผูป้ ่ วยโรคฮีโมฟี เลียทัว่ ประเทศ
ก่อให้เกิดความล�ำบาก ความเจ็บปวดจากอาการเลือดออกทีค่ วรจะ
ป้ องกันได้ กล่าวคือโรงพยาบาลจ�ำนวนมากจ่ายยาแฟกเตอร์ แปด
ให้แก่ผูป้ ่ วยโรคฮีโมฟี เลีย เอ ชนิดรุนแรงมาก อายุ ≥ 10 ปี และ
ผูใ้ หญ่ขนาด 500 ยูนิตจ�ำนวนเพียง 4 ขวดต่อเดือน โดยทีผ่ ูป้ ่ วย
ได้รบั งบประมาณจาก สปสช. เดือนละ 28,800 บาท และราคายา
แฟกเตอร์ แปด ขนาด 500 ยูนิตราคา 3,300 บาทส�ำหรับ plasmaderived factor VIII concentrate และ 4,500 บาทส�ำหรับ
recombinant factor VIII concentrate จากต่างประเทศ การ
เพิม่ ส่วนต่างของการบริหารจัดการในยาทีม่ คี วามจ�ำเป็ นช่วยชีวติ ผู ้
ป่ วยทีม่ รี าคาแพงไม่ควรเกินร้อยละ 10 ถึง 12 จึงต้องฝากไว้กบั
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คุณธรรมจริยธรรมของแพทย์ผูบ้ ริหารและแพทย์ผูร้ กั ษาทีจ่ ะคิด
ราคายาอย่างเหมาะสมและชอบธรรม
ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา สภากาชาดไทย
พสกนิกรชาวไทยมีความโชคดีอย่างมาก ทีไ่ ด้รบั พระมหากรุณาธิคุณ
จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอ้ ำ� นวยการสภากาชาดไทย เสด็จ
พระราชด�ำเนินไปทรงประกอบพิธเี ปิ ด เมือ่ วันที่ 14 มิถนุ ายน พ.ศ.
2561 ณ ต�ำบลบางพระ อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึง่ สภากาชาดไทย
ได้จดั ตัง้ ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาขึ้นเป็ นแห่งแรกในภาค
พื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้รบั การถ่ายทอดเทคโนโลยีขนั้
สูงในการผลิตจากบริษทั Green Cross Corporation (GCC)
สาธารณรัฐเกาหลี มีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็ นไปตามเภสัช
ต�ำรับของยุโรป (European Pharmacopeia) ได้รบั การรับรอง
มาตรฐานตามหลักเกณฑ์วธิ กี ารทีด่ ใี นการผลิต (GMP) และได้รบั
การขึ้นทะเบียนต�ำรับยาจาก ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข โดยการน�ำพลาสมาทีไ่ ด้รบั บริจาค ผลิตเป็ น
ผลิตภัณฑ์ยา ได้แก่ อัลบูมนิ intravenous immunoglobulin
(IVIg) รวมทัง้ แฟกเตอร์แปดเข้มข้นทีม่ กี ารท�ำลายโรคติดเชื้อด้วย
วิธี solvent detergent และเป็ นแฟกเตอร์แปดทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
สูง ทัดเทียมกับแฟกเตอร์แปดจากต่างประเทศ กล่าวคือ การให้
แฟกเตอร์แปด หนึ่งยูนิตต่อน�ำ้ หนักหนึ่งกิโลกรัม สามารถเพิม่
ระดับแฟกเตอร์แปดในผูป้ ่ วยได้ 2.1% และอายุครึ่งชีวติ เท่ากับ
12 ชัว่ โมง16 ปัจจุบนั ผูป้ ่ วยได้มโี อกาสใช้แฟกเตอร์แปดเข้มข้น ซึง่
ผลิตโดยศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา โรงพยาบาลของรัฐ และ
สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทัว่ ประเทศ ได้สงั ่ ซื้อ
ผลิตภัณฑ์จากพลาสมาโดยตรงจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จึง
ช่วยเพิม่ โอกาสให้ผูป้ ่ วยเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาทีไ่ ด้มาตรฐานสากลใน
ราคาทีเ่ หมาะสมอย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียม
ภาวะสารต้านแฟกเตอร์ แปด
แม้วา่ จะให้การรักษาโดยการให้แฟกเตอร์เข้มข้นอย่างเหมาะสม
มีผูป้ ่ วยจ�ำนวนหนึ่งทีเ่ กิดสารต้านแฟกเตอร์ ภาวะนี้เกิดขึ้นได้เอง
มักพบในผูป้ ่ วยโรคฮีโมฟี เลีย เอ ประมาณร้อยละ 7-30 ของผูป้ ่ วย
เด็กทีเ่ ป็ นชนิดรุนแรงมาก อาจพบในผูใ้ หญ่ทเ่ี พิง่ ได้รบั พลาสมาหรือ
แฟกเตอร์เข้มข้น เมือ่ มารับการผ่าตัด เช่น การผ่าตัดไส้ต่งิ อักเสบ
หรือการผ่าตัดแก้ไขภาวะข้อพิการ ภาวะสารต้านแฟกเตอร์น้ ีจะเกิด
ขึ้นเมือ่ ใดนัน้ ไม่มขี อ้ บ่งชี้เตือนใดๆ มาก่อน แพทย์จะสงสัยว่าผูป้ ่ วย
เกิดภาวะมีสารต้านขึ้น ถ้าให้พลาสมาหรือแฟกเตอร์เข้มข้นจ�ำนวน
เพียงพอแก่ผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะเลือดออกแล้ว อาการเลือดออกยังไม่ทเุ ลา
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จ�ำเป็ นต้องตรวจเลือดว่ามีสารต้านเกิดขึ้นหรือไม่ ภาวะสารต้านมี
2 ชนิดคือ ชนิดทีม่ สี ารต้านสูง เท่ากับหรือมากกว่า 5 Bethesda
unit (BU) และชนิดทีม่ สี ารต้านต�ำ่ น้อยกว่า 5 BU ภาวะสารต้าน
สูงจะมีความรุนแรงของการท�ำลายแฟกเตอร์ทใ่ี ห้มากกว่าภาวะสาร
ต้านต�ำ่ ผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะสารต้านสูงมีโอกาสเสียชีวติ จากภาวะเลือด
ออกได้งา่ ยกว่าผูท้ ม่ี สี ารต้านต�ำ่
ในผูป้ ่ วยทีม่ สี ารต้านเกิดขึ้น จ�ำเป็ นต้องหลีกเลีย่ งการให้พลาสมา
หรือแฟกเตอร์แปดเข้มข้นทีเ่ คยใช้ สารต้านจะค่อยๆ หายไปได้เอง
ในเวลา 6 เดือน ถึง 2 ปี การให้ยา เช่น เพร็ดนิโซโลน ไม่ค่อย
ช่วยให้สารต้านหายไปเร็วขึ้นในผูป้ ่ วยโรคฮีโมฟี เลีย และยังมีขอ้
แทรกซ้อนของการใช้ยาเพรดนิโซโลนด้วยว่าจะกดภูมติ า้ นทานโดย
ทัว่ ไปของผูป้ ่ วย ดังนัน้ ผูป้ ่ วยทีม่ สี ารต้านจะต้องมีความระมัดระวัง
เป็ นพิเศษ ไม่ให้ประมาท ซุ่มซ่าม เลินเล่อ งดเว้นการถอนฟัน การ
ผ่าตัดในระยะนี้
การรักษาภาวะเลือดออกรุนแรงมากในผูป้ ่ วยโรคฮีโมฟี เลีย เอ
ทีม่ สี ารต้านแฟกเตอร์ มีความยุ่งยากและมีราคาแพงมากขึ้น เกิน
งบประมาณทีส่ ปสช.จัดสรรให้โรงพยาบาล ในกรณีทม่ี เี ลือดออก
ในข้อ ในกล ้ามเนื้อ หรือต�ำแหน่งเฉพาะบางแห่ง แนะน�ำให้ผูป้ ่ วย
รีบมาพบแพทย์ทโ่ี รงพยาบาลมหาวิทยาลัยหรือโรงพยาบาลศูนย์ทม่ี ี
ศักยภาพในการรักษาด้วยแฟกเตอร์เข้มข้นชนิดพิเศษ (bypassing
agent) ได้แก่ recombinant factor VIIa (rFVIIa) หรือ activated
prothrombin complex concentrate (aPCC) ซึง่ ยังไม่ได้อยู่ใน
บัญชียาหลัก (จ 2) มีราคาแพงมาก แต่มปี ระสิทธิภาพสูง ควบคุม
อาการเลือดออกได้เร็ว ส่วนภาวะเลือดออกรุนแรงมาก หรือการผ่าตัด
ฉุกเฉิน แนะน�ำให้ปรึกษากับผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาวิชาโลหิต
วิทยาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย การใช้ bypassing agents เพียง
อย่างเดียว ควบคุมอาการเลือดออก ต้องใช้ bypassing agents
ปริมาณมาก มีค่าใช้จ่ายสูงมากเกินงบประมาณที่ สปสช.จัดสรร
ให้ อาจพิจารณาการเปลีย่ นถ่ายน�ำ้ เหลืองหรือพลาสมา (plasma
exchange) ในผูป้ ่ วยทีม่ สี ารต้านระดับสูง แล ้วให้แฟกเตอร์แปด
เข้มข้นหยดเข้าหลอดเลือดด�ำ (continuous infusion) เป็ นเวลา
5-7 วันต่อเนื่อง ในผูป้ ่ วยเด็กเล็กทีท่ ำ� การเปลีย่ นถ่ายน�ำ้ เหลืองได้
ยาก อาจพิจารณาให้ bypassing agents ทัง้ นี้ข้นึ กับดุลยพินิจ
ของแพทย์ผูร้ กั ษา
นอกจากนี้ ยังมีการขจัดสารต้าน เป็ นการรักษาในระยะยาว
เพือ่ ขจัดสารต้านให้หมดไปหรือทีเ่ รียกว่า immune tolerance
induction (ITI) นัน้ ต้องให้แฟกเตอร์แปดเข้มข้นจ�ำนวนมาก
ส�ำหรับผูป้ ่ วยเด็กอายุนอ้ ยกว่า 3 ปี น�ำ้ หนักประมาณ 10-15 กก.

สามารถให้การรักษาแบบ ITI เมือ่ ตรวจพบมีสารต้านมากกว่า 5
BU ใช้เวลา 1-3 ปี หลังจากนัน้ ติดตามให้แฟกเตอร์เข้มข้นแบบ
ป้ องกันตลอดชีวติ ในผูป้ ่ วยทีม่ สี ารต้านนานกว่า 5 ปี ไม่สามารถ
ท�ำ ITI ได้18
การลงทะเบียนผูป้ ่ วยโรคเลือดออกง่ายทางพันธุกรรม
องค์การฮีโมฟี เลียโลก (World Federation of Hemophilia) ได้
จัดท�ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ World Bleeding Disorders Registry
ตัง้ แต่ พ.ศ. 2561 เพือ่ ลงทะเบียนผูป้ ่ วยโรคเลือดออกง่ายโรคฮีโมฟี เลียและสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ได้จดั ท�ำโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ Hereditary Bleeding Disorders Registry เสร็จ
เรียบร้อยใน พ.ศ. 2563 เพือ่ ลงทะเบียนผูป้ ่ วยโรคเลือดออกง่าย
ทางพันธุกรรมรวมทัง้ โรคฮีโมฟี เลียเกี่ยวกับรายละเอียดการรักษา
ได้แก่ อาการเลือดออกทีเ่ กิดขึ้น จ�ำนวนแฟกเตอร์เข้มข้นทีใ่ ช้สำ� หรับ
รักษาและป้ องกันอาการเลือดออก ดังแสดงใน Table 1 ซึง่ ผูป้ ่ วย
และครอบครัวสามารถให้ความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลให้ครบ
ถ้วน เพือ่ ให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ใส่ขอ้ มูลผู ้
ป่ วยโดยไม่เปิ ดเผยชื่อในโปรแกรม Hereditary Bleeding Disorders Registry ของสมาคมโลหิตวิทยาซึง่ คณะกรรมการจริยธรรม
ของแต่ละโรงพยาบาลจะตรวจสอบและให้ความเห็นชอบก่อนมีการ
บันทึกข้อมูลเหล่านี้ ผูป้ ่ วยและผูป้ กครองต้องเซ็นยินยอมเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร ข้อมูลเหล่านี้มปี ระโยชน์ในการวางแผนการรักษาผู ้
ป่ วยโรคฮีโมฟี เลียอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงต่อไป และ
ขณะนี้มกี ารพัฒนาสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดว้ ย PHP และ My
SQL เชื่อมต่อให้ Hereditary Bleeding Disorders Registry
ส่งต่อเฉพาะข้อมูลผูป้ ่ วยโรคฮีโมฟี เลียไปยัง World Bleeding
Disorders Registry อย่างอัตโนมัติ
การรักษาโรคฮีโมฟี เลียในอนาคต
การรักษาโรคฮีโมฟี เลียจะมีความรุดหน้า ไม่ใช่การรักษาเมือ่ มี
อาการเลือดออกในโรงพยาบาล (episodic treatment) แต่เป็ น
ทีก่ ารรักษาแบบป้ องกัน (prophylaxis)19 ด้วยปริมาณแฟกเตอร์
ขนาดมาตรฐานคือ 25-40 ยูนิต/กก. สัปดาห์ละ 2-3 ครัง้ หรือขนาด
ต�ำ่ 8-10 ยูนิต/กก. สัปดาห์ละ 2 ครัง้ นอกจากนี้ ยังมีการผลิตยา
ชนิดใหม่ทไ่ี ม่ใช่สารทดแทนแฟคเตอร์ แต่จะสามารถป้ องกันอาการ
เลือดออกโดยเร่งปฏิกริ ยิ าการแข็งตัวของเลือด เช่น emicizumab20
เป็ นแอนติบอดีทจ่ี บั กับ factor IXa และ factor X เปลีย่ น factor X เป็ น factor Xa ท�ำให้กระบวนการแข็งตัวของเลือดด�ำเนิน
ไปโดยไม่ตอ้ งอาศัย factor VIII ดังนัน้ จึงใช้สำ� หรับผูป้ ่ วยโรคฮี
โมฟี เลีย เอ ทีม่ แี ละไม่มสี ารต้านแฟกเตอร์ ฉีด subcutaneous
สัปดาห์ละครัง้ 4 ครัง้ หลังจากนัน้ ฉีดทุก 1-4 สัปดาห์ มีความ
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ทิศทางโรคฮีโมฟี เลียในประเทศไทย
สะดวก และมีประสิทธิภาพสูงในการป้ องกันอาการเลือดออก แต่
ยังมีราคาแพงมาก และยังมียาชนิดคล ้ายคลึงกัน เช่น anti TFPI,
anti-antithrombin ทีอ่ ยู่ในระหว่างการศึกษาวิจยั นอกจากนี้ยงั มี
การรักษาโรคฮีโมฟี เลีย เอ และบี ให้หายขาดด้วยการปลูกถ่ายยีน21
สรุป
แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์มคี วามวิรยิ ะอุตสาหะมากว่า
50 ปี ให้การดูแลรักษาโรคฮีโมฟี เลีย โรคเรื้อรังทีม่ คี ่าใช้จ่ายสูงทีพ่ บ
ไม่บอ่ ย คาดคะเนว่ามีผูป้ ่ วยจ�ำนวน 6,000 รายทัว่ ประเทศ แต่มผี ู ้
ป่ วยลงทะเบียนตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 จนถึง พ.ศ. 2563
มีจำ� นวนไม่เกิน 2,000 ราย ผูป้ ่ วยได้รบั การวินิจฉัยโรคทีถ่ กู ต้อง
ควบคุมอาการเลือดออกในโรงพยาบาลด้วยส่วนประกอบของเลือด
พัฒนาสู่การรับแฟกเตอร์เข้มข้นทีม่ รี าคาแพงจากต่างประเทศเมือ่
เริ่มมีอาการเลือดออกทีบ่ า้ นและเข้าสู่การรักษาทีบ่ า้ นด้วยแฟกเตอร์
เข้มข้นขนาดต�ำ่ 8-10 ยูนิตต่อน�ำ้ หนักหนึ่งกิโลกรัม สัปดาห์ละ 2
ครัง้ รวมทัง้ มีแฟกเตอร์แปดเข้มข้นทีท่ ดั เทียมกับต่างประเทศ ที่
ผลิตโดยศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทยจากเลือดผูบ้ ริจาคชาวไทย
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