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บทนำา

ภาวะ acquired factor VIII inhibitor หรือ acquired 

hemophilia A เปนภาวะเลือดออกที่เกิดจาก autoantibody 

ตอ factor VIII โดยมีอุบัติการณ 1.48 รายตอลานคนตอป1  ราย

งานจากตางประเทศพบวาผูปวยเกือบรอยละ 90 มีภาวะเลือดออก 

อยางรุนแรง และพบอัตราตายรอยละ 9.11,2 

เนื่องจากภาวะ acquired factor VIII inhibitor พบไดไมบอย 

และมีขอมูลการศึกษาในประเทศไทยนอยมาก การศึกษานี้จึง

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานอาการและอาการ แสดง 

การวินิจฉัย การรักษา และการตอบสนองตอการรักษาของภาวะ 

acquired factor VIII inhibitor ของผูปวยไทย

วัสดุและวิธีการ

การศึกษานี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนาแบบยอนหลังในผูปวยที่

ไดรับการวินิจฉัย acquired factor VIII inhibitor ในโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณโดยสืบคนขอมูลจากเวชระเบียนผูปวย และการตรวจ

วินิจฉัย factor VIII inhibitor ที่หองปฎิบัติการสาขาวิชาโลหิตวิทยา 

ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ พ.ศ. 

2555 ขอมูลพื้นฐานของผูปวย โรคประจำาตัวและโรครวม อาการ

และอาการแสดง การตรวจทางหองปฏิบัติการไดแก CBC, PT, 

aPTT, factor VIII activity, factor VIII inhibitor และการ

ตรวจอื่นๆ ที่เกี่ยวของ การรักษาและการตอบสนองตอการรักษา

ตั้งแตไดรับการวินิจฉัยจนถึงการติดตามรักษาครั้งสุดทาย หรือ

เสียชีวิต จะถูกรวบรวม วิเคราะห และนำาเสนอโดยใชสถิติเชิง

พรรณนา ไดแก ความถี่ (frequency)  คาเฉลี่ย (mean)  สวน

เบี่ยงเบนมาตราฐาน (standard deviation)  คามัธยฐาน (median) 
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บทคัดยอ   ภาวะ acquired factor VIII inhibitor หรือ acquired hemophilia A เปนภาวะเลือดออกผิดปกติที่เกิดขึ้นภายหลังที่

พบนอยมาก ขอมูลเกี่ยวกับภาวะนี้ในประเทศไทยยังมีจำากัด   วัตถุประสงค เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐาน อาการและอาการแสดง การวินิจฉัย 

การรักษาและการตอบสนองของผูปวย acquired factor VIII inhibitor ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ   วัสดุและวิธีการ เปนการศึกษา

เชิงพรรณนาแบบยอนหลังของผูปวย acquired factor VIII inhibitor ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 

2546 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 โดยไมรวมผูปวยที่เปนฮีโมฟเลียแตกำาเนิด   ผลการศึกษา ผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยภาวะนี้

ในชวงเวลาดังกลาว 14 ราย โดยมีอายุเฉลี่ย 55 ป (พิสัย 25-86 ป) ผูปวย 8 ราย (รอยละ 57.1) ไมพบสาเหตุของการเกิด inhibitor 

ในขณะที่ผูปวย 3 รายไดรับการวินิจฉัยเปน systemic lupus erythematosus 2 รายเปน chronic myelomonocytic leukemia  

และ 1 รายเปน low grade non-Hodgkin lymphoma อาการและอาการแสดงที่พบบอยที่สุด คือ จ้ำาเลือด 9 ราย (รอยละ 64.2) รอง

ลงมา คือ hematoma  6 ราย (รอยละ 42.8) โดยมีผูปวย 9 ราย (รอยละ 64.2) ที่มีภาวะเลือดออกอยางรุนแรง (major bleeding) 

คามัธยฐานของ factor VIII inhibitor เทากับ 41.8 Bethesda unit (BU) (พิสัย 1.5-2,600 BU) ผูปวยทุกรายไดรับการรักษาดวย 

สเตียรอยดเพื่อกำาจัด inhibitor และ 5 รายไดรับยากดภูมิอื่นรวมดวยตั้งแตตน ผูปวย 12 ราย (รอยละ 85.7) มี aPTT กลับมาเปน

ปกติ และ/หรือตรวจไมพบ inhibitor  ในเวลามัธยฐาน 6 สัปดาห (พิสัย 3-132 สัปดาห) โดยมีผูปวยเสียชีวิต 1 ราย (รอยละ 7) 

จากเลือดออกในสมองภายหลังอุบัติเหตุ   สรุป ภาวะ acquired factor VIII inhibitor เปนภาวะที่พบนอย โดยพบสาเหตุประมาณ 

รอยละ 43 ผูปวยสวนใหญตอบสนองตอการรักษาดวยยากดภูมิคุมกัน และ มีการพยากรณโรคที่ดี
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รอยละ (percent)  คาต่ำาสุด และ คาสูงสุด ผูปวยที่มีภาวะเลือด

ออกแตกำาเนิด หรือ ภาวะเลือดออกผิดปกติที่เกิดภายหลังอื่น

รวมดวย จะถูกคัดออกจากการศึกษา

คำานิยามเชิงปฏิบัติการ

ภาวะเลือดออกอยางรุนแรง(majorbleeding) หมายถึง ผูปวย

ที่มีเลือดออกในอวัยวะ ที่สำาคัญ เลือดออกจนมีฮีโมโกลบินลดลง 

05 2 กรัมตอดล. หรือเลือดออกจนตองไดรับเลือดเพื่อ แกไขภาวะ

ซีดจากการเสียเลือดเฉียบพลัน

ภาวะไมมีเลือดออกอยางรุนแรง(minorbleeding) หมาย

ถึง ภาวะเลือดออกอื่นนอกเหนือจากคำานิยามของภาวะเลือดออก 

อยางรุนแรง (major bleeding)

การตอบสนองตอการรักษาประกอบดวย การตอบสนองทาง

คลินิก (clinical response) หมายถึง ผูปวยที่ไมมีภาวะเลือด

ออก และไมมีจ้ำาเลือดเกิดใหมในบริเวณอื่นของรางกาย และการ

ตอบสนองทางหองปฎิบัติการ (laboratory response) หมายถึง 

ผูปวยที่มีคา aPTT กลับมาอยูในเกณฑปกติ และ/หรือตรวจไมพบ 

inhibitor 

การตอบสนองตอการรักษาดวยprednisolone หมายถึง ผูปวย 

มี aPTT กลับมาปกติภายใน 4 สัปดาหหลังจากเริ่มยา  

ยากดภูมิเสริม(additionalimmunosuppressive) หมาย

ถึง ยากดภูมิอื่นที่ใหรวมกับสเตียรอยดในการรักษาเบื้องตนเพื่อ

กำาจัด autoantibody

Secondlinetreatment หมายถึง ยากดภูมิสูตรที่ 2 หลัง

จากไมตอบสนองตอยากดภูมิสูตรแรก

ผลการศึกษา

ขอมูลพื้นฐานของประชากรจากการศึกษายอนหลัง 10 ป พบผูปว

ยกลุมเปาหมายทั้งหมด 14 ราย เปนเพศชาย 6 ราย และหญิง 

8 ราย อายุเฉลี่ยของผูปวยคือ 54.9 ป (พิสัย 25-86 ป) พบโรค

รวมที่อาจเปนสาเหตุ หรือ secondary acquired factor VIII 

inhibitor จำานวน 6 ราย (รอยละ 43) ไดแก systemic lupus 

erythematosus (SLE) 3 ราย chronic myelomonocytic 

leukemia (CMMoL) 2 ราย และ low grade non-Hodgkin 

lymphoma (NHL) 1 ราย

อาการและอาการแสดง ผูปวย 9 ราย (รอยละ 64.2) มีภาวะ

เลือดออกอยางรุนแรง อาการและอาการแสดงที่พบบอยที่สุด 

คือ จ้ำาเลือดที่ผิวหนัง (ecchymosis) พบ 9 ราย (รอยละ 64.2) 

อาการที่พบบอยรองลงมา คือ การพบกอนเลือด (hematoma) 

6 ราย (รอยละ 42.8) เลือดออกในขอ (hemarthrosis) 2 ราย 

(รอยละ 14.2) และ การมีประจำาเดือนมากผิดปกติ เลือดกำาเดา

ไหล เลือดออกที่เหงือก และ ปสสาวะปนเลือด อยางละ 1 ราย 

(รอยละ 7.1) ดังแสดงในตารางที่ 1

ผูปวย 1 ราย (รอยละ 7.1) ไมมีอาการเลือดออก แตวินิจฉัย

โรค acquired factor VIII inhibitor จากการตรวจคัดกรอง

พบคา aPTT ยาวกวาปกติขณะตั้งครรภ

การตรวจทางหองปฎิบัติการ ผูปวยทุกรายไดรับการตรวจ PT, 

aPTT, INR และ factor VIII inhibitor level โดยมีผูปวย 9 

รายไดรับการตรวจ factor VIII activity level

ระดับ factor VIII inhibitor มีคามัธยฐาน 41.8 BU (พิสัย 

1.5-2,600 BU) โดยผูปวย 4 ราย (รอยละ 28.6) มี factor 

VIII inhibitor อยูในระดับต่ำา (< 10 BU) และผูปวย 10 ราย 

(รอยละ 71.4) มี factor VIII inhibitor อยูในระดับสูง (> 10 

BU) ดังแสดงไวในตารางที่ 2

การรักษา ผูปวย 2 รายไดรับ factor replacement therapy 

เพื่อควบคุมภาวะเลือดออก โดยรายแรก (patient number 3) 

ไดรับ cryoprecipitate รวม 17 unit ในเวลา 27 วัน เนื่องจากมี

เลือดไหลไมหยุด หลังจากตัดไหมที่แผลผาตัด open reduction 

internal fixation ของกระดูกขากรรไกรลาง หลังจากผูปวยไดรับ 

ตารางที่1 Clinical manifestations and severity of bleeding in patients with acquired factor VIII inhibitor

Clinicalmanifestations Numbersofpatients Percent(%)

Ecchymosis

Hematoma

Hemarthrosis

Hypermenorrhea

Epistaxis

Bleeding per gum

Hematuria

9

6

2

1

1

1

1

64.2

42.8

14.2

7.1

7.1

7.1

7.1

Major bleeding 9 64.2

No bleeding 1 7.1



Acquired Factor VIII Inhibitor ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต  ป ที่ 22  ฉบับ ที่ 3  กรกฎาคม-กันยายน 2555

197

cryoprecipitate แลวเลือดหยุดไหลจากแผลผาตัด โดยขณะนั้น 

aPTT ของผูปวยกลับมาเปนปกติแลว

ผูปวยรายที่สอง (patient number 7) ซึ่งมีโรคประจำาตัวเปน 

SLE รวมกับ lupus nephritis ไดรับ recombinant activated 

FVII (rhFVIIa) 270 ไมโครกรัม ทางหลอดเลือดดำาทุก 3 ชั่วโมง และ 

cryoprecipitate 10 ถุงทุก 8 ชั่วโมง เนื่องจากมี retroperitoneal 

hematoma หลังรักษาพบวา retroperitoneal hematoma มี

ขนาดเล็กลง ในเวลา 2 ปถัดมา ผูปวย ไดรับ cryoprecipitate 

23 ถุง ทุก 8 ชั่วโมง นาน 3 วัน เนื่องจากมีเลือดไหลไมหยุด

หลังจากถอนฟน หลังไดรับ cryoprecipitate พบวาเลือดหยุด

ดี แต 7 วันถัดมา ผูปวยมีเลือดออกจากแผลอีกครั้ง หลังมาพบ

ทันตแพทยเพื่อตัดไหม จึงไดรับ cryoprecipitate 23 ถุง ทุก 

8 ชั่วโมง นาน 2 สัปดาห และ cryoprecipitate 12 ถุง ทุก 12 

ชั่วโมง ตออีก 6 วัน แตเนื่องจากแผลยังคงมีเลือดออก ผูปวยจึง

ไดรับ factor VIII concentrate 1000 ยูนิต วันละครั้ง นาน 6 

วันและลดขนาดลงเหลือ 500 ยูนิต วันละครั้ง ตออีก 3 วัน หลัง

รักษาพบวาเลือดหยุดดี

สำาหรับการรักษาเพื่อกำาจัด autoantibody พบวาผูปวยทุก

รายไดรับ prednisolone 0.5-1 มก./กก./วัน สำาหรับการรักษา

ชนิดอื่นๆ ไดแสดงไวในตารางที่3

การตอบสนองตอการรักษา  ผูปวย11 รายตอบสนองตอการ

รักษาทางคลินิก โดยมีระยะเวลามัธยฐานในการตอบสนอง 7 สัปดาห 

(พิสัย 1-140 สัปดาห) ผูปวย 12 ราย ตอบสนองตอการรักษา

ทางหองปฎิบัติการ โดยมีระยะเวลามัธยฐานในการตอบสนอง 6 

สัปดาห (พิสัย 3-132 สัปดาห) โดยผูปวยรายหนึ่งไมเคยมีอาการ

เลือดออก แตพบ aPTT นานจาก factor VIII autoantibody 

จากการตรวจคัดกรองกลไกหามเลือด ระยะเวลามัธยฐานทั้งหมด 

ในการติดตามผูปวย 34.5 สัปดาห (พิสัย 5-456 สัปดาห)

นอกจากนี้ หากพิจารณาการตอบสนองตอการรักษาดวย 

prednisolone และยากดภูมิชนิดอื่นของผูปวยทั้ง 14 ราย สามารถ

แยกการตอบสนองไดดังนี้  ผูปวย 9 รายรักษาดวย prednisolone 

อยางเดียว และตอบสนองดี 6 ราย (รอยละ 64.3) ผูปวย 5 ราย

ไดรับ prednisolone รวมกับยากดภูมิชนิดอื่นตั้งแตแรก และตอบ

สนองดี 3 ราย (รอยละ 60) ผูปวย 5 รายที่ไมตอบสนองตอการ

รักษาในชวงแรก ไดรับยากดภูมิสูตรที่ 2 และตอบสนองดี 3 ราย 

(รอยละ 60) ดังตารางที่ 4

ผูปวย 2 รายที่ไมตอบสนองตอการรักษา รายที่ 1 ไดรับ

การวินิจฉัย chronic myelomonocytic leukemia ซึ่งมีเกล็ด

เลือดต่ำาและมี alloantibody ตอเกล็ดเลือดไดรับการรักษาดวย 

hydroxyurea และการใหเลือด ผูปวยเขารับการรักษาตัวในโรง

ตารางที่2 Coagulation laboratory profile and severity of bleeding of acquired factor VIII inhibitor patients 

Patient

Number

Severityof

bleeding

aPTT(sec)* Mixingstudy FactorVIII

activity(%)

FactorVIIIinhibitor

(Bethesdaunit)

1 Minor 67.7/28.6 ND 17.4 18.2

2 Major 91.0/28.0 Uncorrectable ND 107.5

3 Major 83.0/27.0 Uncorrectable 1.7 5

4 No 97.7/26.7 ND 10 1.5

5 Major 101.2/27.8 ND 1.5 40

6 Minor 46.2/30.9 ND ND 2.3

7 Major 40.7/27.8 ND ND 6.6

8 Major 41.8/24.0 Uncorrectable <1 53.6

9 Major 86.7/27.0 ND ND 2,600

10 Major 73.4/28.6 ND ND 21

11 Major 71.8/28.6 Uncorrectable <1 102

12 Major 94.2/27.0 ND <1 104

13 Minor 67.1/27.9  Uncorrectable <1 118

14 Minor 97.7/30.1 ND 3 43.6

ND- not done; *patient/normal control
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พยาบาลดวยภาวะฝที่กน (gluteal abscess) และไดรับการทำา 

ผาตัดเพื่อระบายหนองออกหลังทำาพบวาผูปวยมีเลือดไหลจากแผล

ไมหยุด และตรวจพบ aPTT นานผิดปกติ รวมทั้งตรวจพบ factor 

VIII inhibitor 107.5 BU จึงไดรับ prednisolone 30 มก./วัน 

และ cyclophosphamide 50 มก./วัน ผูปวยเสียชีวิต 2 เดือน

หลังจากไดรับการวินิจฉัย acquired factor VIII inhibitor โดย

ยังมี aPTT นานผิดปกติ สาเหตุการเสียชีวิตสันนิษฐานวามีเลือด

ออกภายในกระโหลกศีรษะ เนื่องจากหลังผูปวยตกเตียง ผูปวย

หมดสติ และเสียชีวิตอยางรวดเร็ว

ผูปวยอีกรายที่ไมตอบสนองตอการรักษา ไดรับการวินิจฉัยเปน 

SLE และมีจ้ำาเลือดตามตัว 2 เดือน ตรวจพบ aPTT นานและมี 

factor VIII inhibitor 2,600 BU ไดรับการรักษาดวย prednisolone 

1 มก/กก/วัน เปนเวลา 6 สัปดาหพบวาไมตอบสนองทั้งทาง

คลินิกและหองปฏิบัติการ ผูปวยไมตอบสนองตอยากดภูมิอื่นๆ 

ไดแก cyclophosphamide, rituximab, cyclosporine และ 

mycophenolate mofetil ผูปวยไมไดมาติดตามการรักษาหลัง

จากการวินิจฉัย 38 สัปดาห

วิจารณ

ภาวะ acquired factor VIII inhibitor เปนภาวะเลือดออกที่

เกิดภายหลังที่พบนอยมาก โดยมีอุบัติการณสูงขึ้นในกลุมประชากร

ที่อายุมากขึ้น1 และรอยละ 80 ของผูปวยอายุมากกวา 70 ป2,3  

อยางไรก็ตาม โรคนี้สามารถพบไดในกลุมคนอายุนอย คือ หญิง

ตั้งครรภภายหลังคลอดบุตร4 สำาหรับการศึกษานี้พบวาอายุเฉลี่ย

ของผูปวยคือ 54.9 ± 19.4 ปซึ่งใกลเคียงกับที่เคยมีรายงานไว 

คือ 55.3 ป2

อาการและอาการแสดงในผูปวยสวนใหญมักมี เลือดออกใน

ผิวหนังและกลามเนื้อในขณะที่เลือดออกในขอพบนอยซึ่งแตกตาง

ตารางที่3 Treatments of acquired factor VIII inhibitor

Treatment Numbersofpatients Percent(%)

Eradicationofautoantibody

          Prednisolone 0.5-1 mg/kg/day

          Cyclophosphamide 50-100 mg/day

          Vincristine 1-2 mg 

          Rituximab 500 mg

          Azathioprine 50 mg/day

          Pulse dexamethasone 40 mg/day for 4 days monthly

          Cyclosporine 100 mg/day

          Mycophenolate mofetil 2 g/day

BleedingControl

          Cryoprecipitate

          Factor VIII concentrate

          recombinant human activated FVII (rhFVIIa)

AdditionalTreatments

          Packed red cell transfusion 

          Tranexamic acid 750-1,500 mg/day

14

7

2

2

1

1

1

1

2

1

1

8

6

100

50

14.3

14.3

7.1

7.1

7.1

7.1

14.3

7.1

7.1

57.2

42.9

ตารางที่4 Laboratory responses to prednisolone and other immunosuppressive drugs

Numbersofpatients

Respond to prednisolone monotherapy as the initial treatment  6/9 (64.3%)

Respond to combined therapy with prednisolone and an additional immunosuppressive 

drug as the initial treatment

3/5 (60%)

Respond to the second line treatment 3/5 (60%) 

*Out of two unresponsive patients, one received initial treatment with prednisolone monotherapy and the other received initial 

treatment with combined immunosuppressive drugs.
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จากฮีโมฟเลียที่เปนแตกำาเนิด นอกจากนี้ยังพบเลือดออกตามเยื่อบุ 

ไดบอยไดแก เลือดกำาเดาออก เลือดออกที่เหงือก มีประจำาเดือน

มาก และ ปสสาวะเปนเลือด4

จากการตรวจทางหองปฏิบัติการพบวาผูปวยสวนใหญ รอยละ 

71.4 มีระดับ inhibitor สูง (> 10 BU) โดยมีคามัธยฐาน 41.8 

BU อยางไรก็ตามระดับของ inhibitor ไมมีความสัมพันธกับความ

รุนแรงทางคลินิก และความผิดปกติของ aPTT5-7

จากผูปวย 14 ราย พบสาเหตุของภาวะ  acquired factor VIII 

inhibitor 6 ราย (รอยละ 43) ซึ่งใกลเคียงกับการศึกษาในอดีต 

ที่ตรวจไมพบสาเหตุ รอยละ 46-63 และสาเหตุที่พบบอยที่สุดคือ 

autoimmune disease (รอยละ 17-18) รองลงมาคือ โรคมะเร็ง 

(รอยละ 7-15)8 โดยการศึกษานี้พบผูปวยที่พบสาเหตุรวมไดแก 

SLE 3 ราย (รอยละ 21) และ มะเร็ง 3 ราย (รอยละ 21) ประกอบ 

ดวย CMMoL 2 ราย และ low grade NHL 1 ราย  ซึ่งมีความ

แตกตางจากการศึกษากอนหนานี้ เนื่องจาก CMMoL ไมไดมีความ

สัมพันธกับการเกิด acquired factor VIII inhibitor จากการ

ศึกษาสวนใหญในอดีต และไมไดถูกกลาวถึงในทบทวนวรรณกร

รมสวนใหญ9-11 จากรายงานผูปวยปจจุบันเทาที่สืบคนไดพบวามีรา

ยงานผูปวยเพียง 2 รายที่พบ acquired factor VIII inhibitor 

รวมกับ CMMoL12,13  ซึ่ง CMMoL เปนมะเร็งเม็ดเลือดในกลุม  

myeloproliferative/myelodysplastic neoplasm ที่พบนอยเชนกัน 

ดังนั้นการพบภาวะ acquired factor VIII inhibitor รวมกับ 

CMMoL 2 รายในการศึกษานี้นาจะชี้บงความสัมพันธระหวาง

ความผิดปกติของ 2 ภาวะนี้ อยางไรก็ตามยังไมมีการศึกษาแสดง

กลไกการเกิดโรคอยางแนชัด โดยมีสมมติฐานของการเกิด factor 

VIII autoantibody ในผูปวยโรคมะเร็งทั่วไปคือ เซลลมะเร็งผลิต 

factor VIII ที่ผิดปกติ เปนการกระตุนใหรางกายสราง factor VIII 

autoantibody7,14 และ autoimmune dysregulation โดยอาจ

จะมีการตอบสนองที่ผิดปกติของ T-cell หรือ B-cell ทำาใหมีการ 

สราง factor VIII autoantibody ในกระแสเลือด15-17

มีผูปวย 1 รายที่วินิจฉัยภาวะ acquired factor VIII inhibitor 

ขณะตั้งครรภ 32 สัปดาห และพบวาผูปวยมีโรครวมเปน low 

grade NHL ซึ่งเพิ่งจะไดรับการวินิจฉัย ผูปวยไมมีเลือดออกผิด

ปกติ แตไดรับการวินิจฉัยจากการตรวจคัดกรองกลไกหามเลือด 

พบวา aPTT นานผิดปกติ และตรวจพบ factor VIII inhibitor 

ในกระแสเลือด ผูปวยไดรับการรักษาดวย prednisolone 0.5 มก./

กก./วัน นาน 6 สัปดาหจนคลอด และไดรับ cyclophosphamide, 

vincristine และ prednisolone รวม 8 ครั้ง สำาหรับรักษา low 

grade NHL ภายหลังคลอด ผูปวยได complete remission 

และตรวจไมพบ factor VIII inhibitor หลังรักษา 48 สัปดาห 

นอกจากนี้ผูปวยไดรับการวินิจฉัย squamous cell carcinoma 

ที่ vulva 3 ปกอน และไดรับการผาตัด 10 เดือนกอนการวินิจ

ฉัย acquired factor VIII inhibitor ภายหลังผูปวยมีการกลับ

เปนซ้ำาของ squamous cell carcinoma of vulva โดยไมมีการ 

กลับเปนซ้ำาของ acquired factor VIII inhibitor ดังนั้นภาวะ 

acquired factor VIII inhibitor ในผูปวยรายนี้นาจะสัมพันธกับ 

low grade NHL มากที่สุด

การรักษา acquired factor VIII inhibitor ประกอบดวย

วัตถุประสงคหลักสองอยาง คือ การควบคุมภาวะเลือดออก และ

การกำาจัด autoantibody สำาหรับการควบคุมภาวะเลือดออกใน 

acquired factor VIII inhibitor นั้น ปจจุบันการรักษาที่ถูก

พิจารณาเปนทางเลือกแรกในผูปวยที่มีภาวะเลือดออกรุนแรงคือ 

bypassing agent ไดแก recombinant human activated 

FVII (rhFVIIa) และ factor eight inhibitor bypassing agent 

(FEIBA®)9 นอกจากนี้ อาจจะสามารถใช factor VIII concentrate 

หรือ desmopressin ไดในกรณีที่ผูปวยมี inhibitor นอยกวา 5 

BU และมีเลือดออกไมรุนแรง18 อยางไรก็ตามในการศึกษานี้ พบวา

จากผูปวยทั้งหมด 9 ราย ที่มีเลือดออกรุนแรง ไดรับ rhFVIIa เพียง 

1 รายเนื่องจากมี retroperitoneal hematoma ในขณะที่ผูปวย 8 

รายที่มีเลือดออกรุนแรงที่เหลือ ไมไดรับ rhFVIIa หรือ FEIBA® 

โดยไดรับ packed red cell และ/หรือ antifibrinolytic agent 

เทานั้น เนื่องจากผูปวย 7 ใน 8 ราย มีเลือดออกในที่ปด (close 

space) ซึ่งชวยกดทำาใหเลือดหยุด และไมไดมีเลือดออกภายนอก

ที่ควบคุมไมได รวมทั้ง bypassing agent มีราคาแพงมาก  โดย

พบวาผูปวย 6 รายจาก 7 ราย เลือดหยุดไดเอง สวนผูปวยอีก 1 

รายขาดการติดตอ เนื่องจากไมไดมาพบแพทยตามนัด

สำาหรับการกำาจัด autoantibody สามารถทำาไดหลายวิธี เชน การ

ใหสเตียรอยด และ ยากดภูมิตานทานอื่น เชน cyclophosphamide, 

azathioprine, vincristine และ cyclosporine โดยอาจจะ

พิจารณาใหยาตัวเดียวหรือหลายตัวรวมกันก็ได ผูเชี่ยวชาญแนะ

นำาใหเริ่มการรักษาดวย prednisolone 1 มก./กก./วัน รวมกับ 

cyclophosphamide 1-2 มก./กก./วัน อยางไรก็ตามมีรายงาน

การศึกษาขนาดใหญพบวาการใหสเตียรอยด อยางเดียว ใหผล

การตอบสนองไมตางกับการใหสเตียรอยด รวมกับ cytotoxic 

agent โดยมีอัตราการตอบสนองรอยละ 76 และรอยละ 78 

ตามลำาดับ1 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษานี้ที่พบวาอัตราการตอบ

สนองตอการให prednisolone 1 มก./กก./วัน เพียงอยางเดียว 

และการให prednisolone รวมกับยากดภูมิตานทานอื่นมีอัตรา

การตอบสนองใกลเคียงกันคือ รอยละ 64 และรอยละ 60  โดย

ผูปวย 5 ราย ที่ไมตอบสนองตอการรักษาดวยยากดภูมิสูตรแรก 
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ตอบสนองตอการรักษาดวย second line treatment 3 ราย 

(รอยละ 60) ดังนั้นผูปวยถึงรอยละ 86 ตอบสนองตอการรักษา

ดวยยากดภูมิซึ่งแสดงพยากรณโรคที่ดีของผูปวย acquired factor 

VIII inhibitor

ขอจำากัดของการศึกษานี้ คือ เปนการศึกษาแบบยอนหลัง 

ทำาใหอาจเก็บขอมูลตางๆ ไดไมครบถวน และการมีความแตก

ตางในแนวทางการรักษาของแพทยผูดูแลทำาใหการประเมินและ

เปรียบเทียบขอมูลอาจมีอคติได
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AcquiredFactorVIIIInhibitorinKingChulalongkornMemorialHospital
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Abstract: Acquired factor VIII inhibitor, also known as acquired hemophilia A, is a rare bleeding disorder.  The 

data of this bleeding diathesis in Thailand is limited.  Objective: This study aimed to investigate the demographic 

data, clinical manifestations, laboratory profiles and treatments, as well as prognosis of patients with acquired 

factor VIII inhibitor in King Chulalongkorn Memorial Hospital.  Materials and Methods: The clinical and laboratory 

data of patients diagnosed with acquired factor VIII inhibitor from July 2003 to January 2012 were retrospectively 

collected and analyzed. Congenital hemophilia was excluded.  Results: There were a total of 14 cases.  The mean 

age (± SD) was 55 years (±19.42).  There were 8 patients with no apparent underlying conditions, while 3 had 

systemic lupus erythematosus, 2 chronic myelomonocytic leukemia and 1 low grade non-Hodgkin lymphoma. The 

most common clinical presentations were ecchymosis (64.2%) and hematoma (42.8%).  The median titer of factor 

VIII inhibitor was 41.8 BU (range 1.5-2,600 BU).  All patients received prednisolone as either monotherapy (9) or 

combined treatments (5) for inhibitor eradication.  Twelve cases (85.7%) achieved laboratory remission with the 

median time to response of 6 weeks (3-132 weeks).  One patient died from post-traumatic intracranial bleeding. 

Conclusion:  Acquired hemophilia is uncommon.  The underlying can be found in approximately 43%.  Patients 

usually respond to immunosuppressive agents and have good prognosis. 

Key Words : l Acquired hemophilia  l Acquired factor VIII inhibitor  l Treatment  l Prognosis
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