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การ รกัษา ผูปวย โรคฮโมฟเลยี ใน ประเทศ ไทย ดวย การ
ทด แทนแฟคเตอร VIII หรอื IX ที ่พรอง ใน ผูปวย ดวย การ
ให สวน ประกอบ ของ เลอืด ชนดิ ตางๆ ไดแก fresh frozen
plasma, cryoprecipitate และ cryo-removed
plasma   เริม่ทาํ ตัง้แตพ.ศ.   2507 ตอมา ม ีการ พฒันาการ
เตรียม สวน ประกอบ ของ เลือด การ ตรวจ คัด กรอง โรค
ตดิเชือ้ ใน ผูปวย บรจิาค เลอืด การ ใช ยา desmopressin
รวม ทัง้ กาว ไฟบรนิ เปน ลาํดบั เรือ่ย มา ดงั แสดง ใน ตาราง
ที่ 1

การ ทด แทนแฟคเตอร VIII หรือ IX ให แก ผูปวย

โรคฮโมฟเลยี แบง ออก เปน 3 ระดบั ระดบั แรก เปน การ
ให ทดแทน เมื่อ มี อาการ เลือด ออก (treatment on
demand) โดย การ รบั ผูปวย ไว รกัษา ใน โรงพยาบาล ระดบั
ที ่สอง เปน การ ให ทดแทน เมือ่ เริม่ ม ีอาการ เลอืด ออก ที ่บาน
(home treatment) และ ระดบั ที ่สาม เปน การ ให ทดแทน
เพื่อ ปองกัน อาการ เลือด ออก (prophylaxis) สําหรับ
ผูปวย โรคฮโมฟเลยี ใน ประเทศ ไทย สวน ใหญ ไดรบั สวน
ประกอบ ของ เลอืด เมือ่ ม ีอาการ เลอืด ออก ที ่โรงพยาบาล1
แมวา มี ผูปวย สวน หนึ่ง ไดรับ การ รักษา ที่ บาน2 ยัง เปน
สดัสวน ที ่นอย มาก สวน การ รกัษา แบบ ปองกนั นัน้ ผูปวย

บทบรรณาธิการ
การ ผา ตดั ใน ผูปวย ไทย โรคฮโมฟเลยี

อํา ไพ วรรณ จวน สัมฤทธิ์
หนวยโลหิตวิทยา  ภาควิชากุมารเวชศาสตร  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  ม.มหิดล

FFP, cryoprecipitate, cryo-removed plasma
Home treatment using cryoprecipitate
Home treatment using lyophilized form of FFP and cryo-removed plasma
Intravenous DDAVP
Anti-HIV screening in blood donors
Anti-HCV screening in blood donors
Sporadic donations of factor concentrates
HIV-antigen screening in blood donors
Factor concentrate available at the Hospital Pharmacy
Commercial fibrin glue
In-house fibrin glue
Heat-treated lyophilized cryoprecipitate

ตาราง ที่ 1 การ รกัษา ดวย สวน ประกอบ ของ เลอืดแฟคเตอร เขมขน และ ยา ใน ผู ปวยฮโมฟเลยี
Starting year* Replacement therapy and medication
1964*
1979
1984
1985
1989
1990
1990
1991
1991
1995
1996
1997
*Infectious screening in the blood donors initially included syphilis and hepatitis B
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สวน นอย มาก ที ่จะ ไดรบั เปน ระยะ สัน้ ๆ  1-3 เดอืน หลงั จาก
ม ีอาการ เลอืด ออก ใน ขอ เรือ้ รงั หรอื ภาย หลงั ม ีอาการ เลอืด
ออก ใน สมอง ดงันัน้ ผูปวย ไทย โรคฮโมฟเลยี จงึ ม ีโอกาส
เกดิ ความ พกิาร ของ ขอ ดงั แสดง ใน ตาราง ที่ 2 เปน ขอมลู
ของ ผูปวย 164 ราย ที่ ไดรับ การ รักษา ที่ คณะ แพทย
ศาสตร  โรงพยาบาล รามาธิบดี ตั้งแตพ.ศ.  2514 ถึง
2543 ผูปวย จะ เริ่ม มี ขอ อักเสบ ชนิด เรื้อ รัง (chronic
hemarthrosis)  เมื่อ อายุ 13-14 ป และ เมื่อ ติด ตาม
ตอไป จะ พบ วา ม ีขอ อกัเสบ เรือ้ รงั มาก ขึน้ ตัง้แต 1-4 ขอ3
ผูปวย ชนดิ รนุ แรง มาก ที ่สามารถ เดนิ ได เอง ตาม ปกติ โดย
ไม ตอง ใช เครื่อง ชวย มี เพียง รอยละ 61 ชนิด รุน แรง ปาน
กลาง รอยละ 80 และ ชนดิ รนุ แรง นอย รอยละ 100 ดงันัน้
ผูปวย โรคฮโมฟเลยี สวน หนึง่ จะ ม ีปญหา ขอ พกิาร ม ีความ
ลาํบาก ใน การ ใช รกัษา ประจาํ วนั จงึ ม ีความ จาํเปน ตอง ได
รบั การ ผา ตดั แกไข ขอ พกิาร ดงั กลาว

ตั้งแตพ.ศ.  2514 ถึง  2546 คณะ แพทยศาสตร
โรงพยาบาล รามาธบิดี ม ีการ ผา ตดั ใน ผูปวย โรคฮโมฟเลยี

- Orthopedic corrective surgery
- Disarticulation of knee joint
- Amputation of distal phalanx
- Pseudotumor at calcaneum, knee
- Craniotomy
- Exploratory laparotomy
- Other

ตาราง ที่ 3 การ ผา ตัด ใน ผูปวย โรคฮโมฟเลีย ที่ คณะ
แพทยศาสตร โรงพยาบาล รามาธบิดี ตัง้แต  พ.ศ. 2514
ถึง 2543

Type of surgery Number
46
2
2
2
11
4
8

Total 75

19 (100)

ตาราง ที่ 2 ขอมูล ผูปวย โรคฮโมฟเลีย จํานวน 164 ราย ที่ ไดรับ การ รักษา ที่ คณะ แพทยศาสตร โรงพยาบาล รามาธิบดี
ตั้งแตพ.ศ.2514 ถึง 2543

Severe (n=64) Moderate (n=81) Mild (n=19)
Age at diagnosis (yr)

mean ± SD
median
interquartile range

4.0
1.6
6.2

3.6
1.4
3.9

8.8
7.0
7.5

Age at chronic hemarthrosis (yr)
mean± SD
median
interquartile range

14.4
11.8
9.4

12.9
10.8
7.2

-
-
-

Number of patients with chronic
hemathrosis (%)
1-2 joints
>2-4 joints

14 (21.8)
15 (23.4)

12 (14.8)
17 (21.0)

-
-

Number of patients with unaided
proper walking (%) 36 (61.0) 64 (80.0)
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จาํนวน 75 ครัง้ ( ตาราง ที่ 3) สวน ใหญ เปน การ ผา ตดั แกไข
ขอ พกิาร รอง ลง มา เปน การ ผา ตดั สมอง เนือ่ง จาก ม ีอาการ
เลือด ออก รุน แรง และ การ ผา ตัด ชอง ทอง เนื่อง จาก ไส ติ่ง
อกัเสบ รนุ แรง จน แตก ผูปวย ที ่ไดรบั การ เตรยีม ผา ตดั แกไข
ขอ พิการ จะ ไดรับ การ ตรวจ คัด กรอง สาร ตานแฟคเตอร
กอน การ ผา ตัด และ ผูปวย ที่ ไดรับ การ ผา ตัด ทุก ราย จะ
ไดรับ ตรวจ คัด กรอง สาร ตานแฟคเตอร เปน ระยะ ๆ  ใน
ระหวาง หลงั ผา ตดั

สวน ประกอบ ของ เลือด ที่ ทดแทน ให แก ผูปวย นั้น
ไดแก สวน ประกอบ ของ เลอืด ที ่เตรยีม จาก ธนาคาร เลอืด
และ ศูนย บริการ โลหิต แหง ชาติ สภา กาชาด ไทย และ
ใชแฟคเตอร เขมขน ที ่ไดรบั บรจิาค จาก ตาง ประเทศ ใน กรณี
การ ผา ตดั แกไข ขอ พกิาร สวน วธิ ีทาง ให ทดแทน นัน้ ให วธิี
bolus injection ฉดี ทกุ 12-24 ชัว่โมง  ตาม half life
ของ แฟคเตอร และ ในพ.ศ.  2535 ได เริม่ ให วธิี continu-
ous  infusion4-6 โดย ใช syringe driver และ เปลี่ยน
syringe ฉดี ยา ทกุ 4ชัว่โมง สามารถ ลด การ ใชแฟคเตอร
เขมขน ลง รอยละ 257 เมื่อ เปรียบ เทียบ กับ วิธี bolus
injection ใน ระยะ แรก ที ่ใช วธิี continuous infection
ประสบ ปญหา thrombophlebitis ใน ผูปวย 4 ราย ซึง่
ผูปวย ราย หนึง่ ม ีอาการ รนุ แรง ม ีภาวะ ตดิเชือ้ Staphylo-
coccus  aureus ใน กระแส เลอืด หลงั จาก ได เตมิ stan-
dard  heparin ใน ขนาด 2-5ยนูติ/ มล. ของแฟคเตอร ที่
ละลาย แลว (25-50ยูนิต/ มล.) ก็ สามารถ แก ปญหา
thrombophlebitis  ได นอก จาก นี ้ใน ปพ.ศ.  2539 Prof.
U. Martinowitz จาก ประ เทศอิศรา เอล ได ถาย ทอด
ความ รู เรือ่ง การ ให continuous infusion ดวย เครือ่ง
infusion  pump และ บรรจุแฟคเตอร เขมขน ใน ถุง
พลาสติก ปลอด เชื้อ ซึ่ง มี ประสิทธิภาพ สูง ใน การ ปองกัน
ภาวะ ตดิเชือ้ รวม ทัง้ ได ถาย ทอด วธิกีาร ศกึษา pharma-
cokinetic  ของแฟคเตอร VIII ใน ผูปวย กอน การ ผา ตดั
ใหญ

การ ให สวน ประกอบ ของ เลือด ชนิด FFP, cryopre-
cipitate  และ cryo-removed plasma ใน ผูปวย ที ่ไดรบั

การ ผา ตดั จะ เกดิ ขอ แทรก ซอน ที ่สาํคญั คอื ภาวะ สาร น้าํ
เกนิ  (volume overload) ซึง่ ใน ผูปวย โรคฮโมฟเลยี เอ
ทาง ธนาคาร เลอืด จะ พยายาม เตรยีม cryoprecipitate
ให ม ีปรมิาณพลาสมาเหลอื นอยๆ กอน ใช จะ ละลาย ดวย น้าํ
เกลือ 10 มล. ตอ ถุง ซึ่ง จะ ชวย ลด ปริมาณ พลาสมา
โปรตนี  ที ่ผูปวย ไดรบั จงึ ตอง ตดิ ตาม อาการ ผูปวย อยาง ใกล
ชดิ รวม ทัง้ ให ยา ขบั ปสสาวะ แก ผูปวย ทกุ วนั และ ตดิ ตาม
ระดบั ซรีัม่โปรตนี เปน ระยะ ๆ  ใน ระหวาง หลงั ผา ตดั ผูปวย
โรคฮโมฟเลีย เอ จะ ประสบ ปญหา สาร น้ํา เกิน นอย กวา
ผูปวย โรคฮโมฟเลยีบี ซึง่ รบั FFP หรอื cryo-removed
plasma มี รายงาน ผูปวย โรค อีโมฟเลียบี8 ที่ มี ภาวะ
ติดเชื้อ รุน แรง ที่ Pseudotumor ของ กระดูก Calca-
neum  ของ ขา ตอง ไดรับ การ ตัด ขา ระดับ ใต เขา อยาง รีบ
ดวน และ disarticulation ของ ขอ เขา ใน เวลา ถัดมา
ผูปวย ไดรับ FFP หรือ cryo-removed plasma ใน
ขนาด  21,400 มล. (30 มล./ กก./ วนั) และ prothrom-
bin  complex concentrate ใน ขนาด 4,300ยนูติ ใน
ระยะ เวลา 31 วนั ม ีระดบั ซรีมัใน ระดบั เทากบั 11.8 กรมั/
ดล.  ผูปวย เกดิ อาการ หอบ เหนือ่ย pulmonary edema
และ ไต วาย เฉียบพลัน ไดรับ การ แกไข โดย การ ทํา ex-
change  transfusion 2 เทา ของ ปรมิาตร เลอืด ทัง้ หมด
ตดิ ตอ กนั ใน เวลา 24 ชัว่โมง สามารถ ลด ระดบั ซรีมัโปรตนี
ลง และ ชวย ชวีติ ผูปวย ไว ได

แมวา ศนูย บรกิาร โลหติ แหง ชาติ สภา กาชาด ไทย และ
ธนาคาร เลอืด ตางๆ ได ตรวจ คดั กรอง โรค ตดิเชือ้ เอดส ตบั
อกัเสบ และ กามโรค ใน ผู บรจิาค เลอืด รวม ทัง้ ให ผู บรจิาค
เลือด ให ขอมูล ภาวะ ปลอด จาก โรค ติดเชื้อ ดวย ตน เอง
(self-exclusion) แลว ก็ ตาม มี รายงาน ผูปวย โรค ฮโม
ฟเลีย  2 ราย ติด โรค เอดส จาก การ รับ สวน ประกอบ ของ
เลอืด จาํนวน มาก หลงั ผา ตดั9 ผูปวย ราย ที่ 1 อายุ 16 ป
ไดรบั การ ผา ตดั แกไข ขอ เขา ได รบัแฟคเตอร เขมขน ใน 7
วนั แรก หลงั ผา ตดั ตอมา ไดรบั cryoprecipitate จาํนวน
493 ถงุ ที ่ผู บรจิาค เลอืด ให ผล ลบ ตอ anti-HIV และ ตรวจ
พบ HIV antigen และ anti HIV เปน ผลบวก ใน ผูปวย
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ใน วันที่ 31 หลัง ผา ตัด สวน ผูปวย ราย ที่ 2 อายุ 18 ป
ไดรบั การ ผา ตดั แกไข ขอ พกิาร เหมอืน กนั ได รบัแฟคเตอร
เขมขน ใน 7 วนั แรก หลงั ผา ตดั และ ไดรบั cryoprecipi-
tate  1,069 ถงุ และ FFP 2,400 มล. ที ่ผู บรจิาค เลอืด ให
ผล ลบ ตอ anti HIV และ cryoprecipitate อกี 228 ถงุ
ที่ ผู บริจาค เลือด ให ผล ลบ ตอ ทั้ง anti HIV และ HIV
antigen แต ตรวจ พบ HIV antigen และ anti HIV
เปน ผลบวก ใน ผูปวย ใน วนัที่ 71 หลงั ผา ตดั ผูปวย ที ่ไดรบั
สวน ประกอบ ของ เลอืด จาํนวน มาก ทดแทน ใน การ ผา ตดั
ม ีโอกาส เสีย่ง ตอ โรค ตดิเชือ้ เอดส จาก window period
แมวา ผล การ คดั กรอง HIV antigen และ anti HIV ใน
ผู บริจาค เลือด จะ เปน ผล ลบ ก็ ตาม ดังนั้น ควร จะ ให
แฟคเตอร เขมขน ที่ ผาน การ ฆา เชื้อ โรค อยาง ครบ ถวน แก
ผูปวย ที่ จําเปน ตอง ไดรับ การ ผา ตัด โดย เฉพาะ อยาง ยิ่ง
ผูปวย ที ่เตรยีม การ ผา ตดั ลวง หนา

ใน ปพ.ศ.  2539 ศัลยแพทย กระดูก จาก ประเทศ
อสิราเอล  Prof. H. Horoszowki, Prof. M. Heim, Dr.
S.  Lobustitz และ Dr. A. Isaraeli ได ถาย ทอด
วทิยาการ  กาวหนา ทาง ศลัยกรรม กระดกู แก แพทย ไทย ทาํ
การ ผา ตดั แกไข ขอ พกิาร 2-4 ขอ ใน การ ผา ตดั ครัง้ เดยีว แก
ผู ปวยฮโมฟเลีย โดย ใช กาว ไฟบริน เสริม การ ควบคุม
อาการ เลอืด ออก เฉพาะ ที่10 ทาํให ผูปวย ม ีอาการ เลอืด ออก
นอย ลง และ ใชแฟคเตอร เขมขน ทดแทน นอย ลง การ
ผาตัด  แกไข ขอ พิการ หลาย ขอ พรอม กัน เปน การ ใช
แฟคเตอร  เขมขน ทดแทน แก ผูปวย ที ่คุมคา มาก ที ่สดุ ตัง้แต
นัน้ มา ศลัยแพทย กระดกู ไทย สามารถ ทาํ การ ผา ตดั แกไข
ขอ พกิาร หลาย ๆ  ขอ แก ผูปวย ใน การ ผา ตดั ครัง้ เดยีว

ใน ผูปวย โรคฮโมฟเลยี ที ่ม ีสาร ตานแฟคเตอร ที ่ม ีความ
จําเปน ตอง ผา ตัด จะ กอ ให เกิด ปญหา มหาศาล ใน การ
ควบคุม อาการ เลือด ออกแฟคเตอร เขมขน ชนิด pro-
thrombin  complex concentrate (PCC) ไม สามารถ
จะ ให ทดแทน ใน ผูปวย โรคฮโมฟเลีย เอ ที่ มี สาร ตาน

แฟคเตอร สูง ที่ ไดรับ การ ผา ตัด จําเปน ตอง ทํา การ ถาย
เปลี่ยน เลือด ดวย วิธี plasma exchange หรือ ex-
change  transfusion เพือ่ ลด ระดบั สาร ตานแฟคเตอร ใน
ผูปวย ลง กอน การ ใหแฟคเตอร เขมขน ใน ขนาด สูง คือ
แฟคเตอร VIII เขมขน 100ยูนิต/ กก. ใน ผูปวย โรค
ฮโมฟเลีย  เอ และ PCC หรือแฟคเตอร IX เขมขน
200ยูนิต/ กก. ใน ผูปวย โรคฮโมฟเลียบี และ ให con-
tinuous  infusion ใน ขนาด 4-14ยูนิต/ กก./ ชม. เพื่อ
ควบคมุ อาการ เลอืด ออก นอก จาก นี้ เทคนคิ การ ผา ตดั ใช
pneumatic tourniquet รัด เหนือ ตอ บริเวณ ผา ตัด ใน
ทาง ศลัยกรรม กระดกู ก ็ชวย ลด อาการ เลอืด ออก ได อยาง
ม ีประสทิธภิาพ11

ใน ปจจบุนั วทิยา การ กาวหนา ของแฟคเตอร เขมขน
recombinant  activated factor VII (rFVIIa) ใช
ควบคุม อาการ เลือด ออก ใน ผูปวย โรคฮโมฟเลีย เอ
และบี ที ่ม ีสาร ตานแฟคเตอร ได อยาง ม ีประสทิธภิาพ12 แต
half life สัน้ มาก ใน เดก็ 67.0 มล./ กก./ ชม. ใน ผูใหญ
32.8 มล./ กก./ ชม. จาํเปน ตอง ให rFVIIa ใน ขนาด 90-
100มคก./ กก. ทกุ 2 ชัว่โมง  ใน 24 ชัว่โมง  หลงั ผา ตดั
ทกุ 3 ชัว่โมง  ใน วนัที่ 2-4 และ ทกุ 4 ชัว่โมง  ใน วนัที่ 5-7
เปน การ รกัษา ที ่แพง มหาศาล ดงันัน้ ผูปวย และ ผู ปกครอง
ผูปวย ที่ มี สาร ตานแฟคเตอร ตอง ระมัด ระวัง มาก เปน
พเิศษ ที ่จะ ไม ให เกดิ อาการ เลอืด ออก รนุ แรง ที ่จาํเปน ตอง
ไดรับ การ ผา ตัด หาก ให การ ดูแล ที่ ไม เพียง พอ ผูปวย จะ
เสยี ชวีติ ได

กลาว โดย สรุป การ รักษา ผูปวย โรคฮโมฟเลีย ใน
ประเทศ ไทย ม ีการ พฒันา อยาง ตอ เนือ่ง ม ีการ ผา ตดั แกไข
ขอ พกิาร หลาย ขอ พรอม กนั และ การ ผา ตดั ใน กรณ ีเรง ดวน
ได อยาง มี ประสิทธิภาพ แต ผู ปวย ควร จะ ไดแฟคเตอร
เขมขน ทดแทน โดย วิธี continuous infusion ซึ่ง เปน
การ ใชแฟคเตอร เขมขน อยาง ม ีประสทิธผิล สงูสดุ
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