
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต  ป ที่ 25  ฉบับ ที่ 4  ตุลาคม-ธันวาคม 2558

339

รายงานผูปวย

การรักษาทารกโรคฮีโมฟเลียที่มีสารตานแฟคเตอร

สุรพงศ  เลิศธรรมเกียรติ1   อุษณรัสมิ์  อนุรัฐพันธ1   นงนุช  สิระชัยนันท1   ผกาวรรณ  วงศวีระวัฒนกูร2

ประกายวรรณ  เกษเกษม1 และ อำาไพวรรณ  จวนสัมฤทธิ์1
1ภาควิชากุมารเวชศาสตร  2งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

บทคัดยอ  ทารกเพศชายอายุ 5 เดือนมาโรงพยาบาลดวยอาการซึมลงมา 1 วัน ตรวจรางกายพบวามีซึม และซีด ทำาใหคิดถึงภาวะ 

เลือดออกในสมองที่ยืนยันดวยการตรวจ CT สมอง ผลตรวจทางหองปฏิบัติการเบื้องตนพบวา มี isolated APTT prolongation 

ซึ่งนำาไปสูการวินิจฉัยโรคฮีโมฟเลีย เอ จากการตรวจดวย hemophilia diagnostic kit ที่ขางเตียงและวัดระดับแฟคเตอรแปด (FVIII:C) 

ได 0.9 IU/dL ในเวลาตอมา ผูปวยไดรับการรักษาโดยใหแฟคเตอรแปดเขมขนฉีดเขาหลอดเลือดดำาจนเมื่ออาการดีขึ้นแตมีสารตาน 

แฟคเตอรเกิดขึ้น จึงไดพิจารณาให immune tolerance induction ดวย low dose regimen ตามความเหมาะสมของปจจัยตางๆ 

โดยเฉพาะเศรษฐานะของครอบครัว รวมทั้งไดตรวจพาหะของโรคฮีโมฟเลียใหแกมารดาและญาติผูหญิงในครอบครัว

Keywords : l Hemophilia  l Inhibitor  l Management

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต 2558;25:339-46.

ไดรับตนฉบับ 26 มกราคม 2558   รับลงตีพิมพ  21 เมษายน 2558

ตองการสำาเนาตนฉบับติดตอ ศ.พญ.อำาไพวรรณ  จวนสัมฤทธิ์ สาขาวิชาโลหิต 

วิทยาและมะเร็งวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบดี  ถนนพระราม 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Email: ampaiwan.jua@mahidol.ac.th

บทนำา

โรคฮีโมฟเลียเปนโรคเลือดออกงายทางพันธุกรรมชนิดรุนแรง

ที่พบไดบอยแบงเปน 2 ชนิด คือ โรคฮีโมฟเลีย เอ เกิดจากภาวะ

พรองหรือไมสรางแฟคเตอรแปด และโรคฮีโมฟเลีย บี เกิดจาก

ภาวะพรองหรือไมสรางแฟคเตอรเกา มีการถายทอดทางพันธุกรรม 

แบบโครโมโซมเอ็กซชนิดดอย (X-linked recessive) แตก็มี 

โอกาสพบในผูปวยที่ไมมีประวัติโรคเลือดออกงายในครอบครัว 

เกิดจากการกลายพันธุของยีนที่ควบคุมการสรางแฟคเตอร 

แปด หรือเกาในมารดาของผูปวยและถายทอดยีนที่ผิดปกติใหแก 

ลูกชาย

รายงานผูปวย

ทารกเพศชาย อายุ 5 เดือน ภูมิลำาเนาจังหวัดกรุงเทพฯ มา 

ดวยอาการสำาคัญซึมลงมา 1 วัน โดยมารดาสังเกตวาผูปวยซึม

ลง รองกวน ไมคอยเลน อาเจียน 6 ครั้ง มีมุมปากดานขวาและ 

ลิ้นกระตุก จึงมาโรงพยาบาล  มารดาใหประวัติเพิ่มเติมวาผูปวย 

มีประวัติตกจากมือมารดาสูงประมาณ 1 เมตรขณะอุมเมื่ออายุ 1 

เดือน ในขณะนั้นผูปวยไมมีอาการซึม แตก็ไดรับการตรวจ com-

puted tomography (CT) ของสมองพบ minimal subdural 

hematoma with cerebral contusion at right frontotemporal 

region และ linear skull fracture at right parietal bone 

แพทยไดรับไวในโรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการ 3 วัน  จึงอนุญาต

ใหกลับบาน ผลตรวจทางหองปฏิบัติการขณะนั้นพบ complete 

blood count (CBC): WBC 12,860/mL, neutrophil 30%, 

lymphocyte 53%, monocyte 9%, eosinophil 4%, basophil 

1%, atypical lymphocyte 1%, band form 1%, Hb 9 g/dL, 

Hct 24%, platelet 507,000/mL, coagulogram: APTT 99.1 

วินาที (คาปกติ 22-33), PT 12.1 วินาที (คาปกติ 10.5-13.5), 

INR 1.05 (คาปกติ 0.91-1.17), TT 10.5 วินาที (คาปกติ 10-13) 

การตรวจรางกายแรกรับ T 37oC, BP 120/80 mmHg, PR 

100/min, RR 40/min, BW 9 kg, moderately pale con-

junctivae, drowsy, bulging anterior fontanelle 2x2 cm, 

pupils 3 mm reactive to light, full extra-ocular movement 

by observation, no facial palsy, symmetrical movement 

with normal tone, deep tendon reflex upper extremities 

2+, lower extremities 3+, Babinski’s sign absent, clo-

nus negative  สรุปปญหาผูปวยขณะมาโรงพยาบาลครั้งนี้คิดถึง 

ภาวะความดันในสมองสูงจากเลือดออกในสมองมากที่สุด เนื่อง 

จากมีอาการซึมลง อาเจียน และตรวจรางกายพบภาวะซีด มี 
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hyperreflexia แมผูปวยไมมีแขนขาออนแรงชัดเจน ซึ่งอาจเปน

เลือดออกในตำาแหนง silent area หรือมีออนแรงไมมาก ทำาให 

ตรวจไมพบในเด็กทารก และผูปวยไดรับการตรวจ CT ของสมอง

ทันที (Figure 1) พบวามีความผิดปกติดังนี้ 1) Acute on top 

chronic subdural hematoma at the left cerebral convexity 

and right frontoparietal convexity  2) Acute subarach-

noid hemorrhage at left cerebral convexity  3) A 2.2-cm 

intraparenchymal hemorrhage at the left frontal lobe 

และ 4) Left cerebral hemisphere swelling with 4-mm 

midline shift to the right

การทบทวนการเจ็บปวยในอดีตและผลการตรวจทางหอง 

ปฏิบัติการพบวา ผูปวยเคยมี APTT ที่ยาวกวาปกติเพียงอยางเดียว

เมื่ออายุ 1 เดือน ทำาใหสงสัยวาผูปวยอาจปวยเปนโรคฮีโมฟเลีย 

ทีมแพทยจึงไดทำาการตรวจเบื้องตนโดยใชชุดตรวจวินิจฉัยโรค 

ฮีโมฟเลียที่ขางเตียง โดยใชหลักการของ mixing venous clot-

ting time ประกอบดวยหลอดทดลอง 3 หลอด  หลอดที่ 1 

เปนหลอดเปลา หลอดที่ 2 บรรจุแฟคเตอรแปดเขมขนและหลอด 

ที่ 3 บรรจุแฟคเตอรเกาเขมขนที่ผานกระบวนการระเหิดทำาให 

แฟคเตอรเขมขนติดที่กนหลอด เริ่มการทดสอบโดยการเติมน้ำากลั่น

หนึ่งหยดหรือ 15 ไมโครลิตรลงไปในหลอดที่ 2 และ 3 เขยาให 

แฟคเตอรเขมขนที่กนหลอดใหละลาย แลวเจาะเลือดจากผูปวย

ปริมาณ 7 มิลลิลิตรดวย two-syringe technique ใสเลือด

ของผูปวยลงในหลอดทั้งสามหลอดละ 2 มิลลิลิตร คว่ำาหลอด

ทดลองที่ 2 และ 3 ขึ้นลง 5 ครั้งเพื่อใหแฟคเตอรเขมขนที่กน

หลอดที่ 2 และ 3 เขากับเลือดผูปวย  จากนั้นนำาไปอุนที่ 37oซ 

แลวตรวจดูการแข็งตัวของเลือด โดยการเอียงหลอดทดลองทุก 

30 วินาที พบวาเลือดของผูปวยในหลอดที่ 1 และหลอดที่ 3 ไม 

แข็งตัวขณะที่ตั้งเลือดไวนานกวา 1 ชั่วโมง สวนหลอดที่ 2 แข็ง

ตัวในเวลา 11 นาที  สรุปไดวา ผูปวยเปนโรคฮีโมฟเลีย เอ ขาด

แฟคเตอรแปดจึงสามารถใหการรักษาไดทันที หลังจากไดเก็บ

ตัวอยางเลือด citrated plasma ของผูปวยเพื่อวัดระดับ FVIII 

activity (FVIII:C) ในภายหลังซึ่งพบวามีระดับ FVIII:C เทากับ 

0.9 IU/dL บงบอกวาผูปวยเปนโรคฮีโมฟเลีย เอ ชนิดรุนแรงมาก  

ทีมแพทยผูดูแลไดใหการรักษา โดยใหแฟคเตอรแปดเขมขน 50 

ยูนิต/กก. (500 ยูนิต) ทางหลอดเลือดดำาตอดวย 25 ยูนิต/กก.ทุก 

12 ชั่วโมงแบบ bolus injection โดยคำานวณใหได maintenance 

level ของแฟคเตอรแปดเขมขนในกระแสเลือดผูปวยอยูที่ 50 IU/

dL ทั้งหมด 7 วัน ซึ่งผูปวยมีอาการดีขึ้นตามลำาดับ กลาวคือ ความ

รูสึกตัวดีขึ้น แตเริ่มสังเกตมีออนแรงที่แขนขาดานขวาชัดเจนขึ้น 

ภายหลังหยุดใหแฟคเตอรแปดเขมขนไดตรวจสารตานแฟคเตอร 

แปด (factor VIII inhibitor) เนื่องจากผูปวยไดรับแฟคเตอรแปด

เขมขนที่มีขนาดสูงเปนเวลานาน ปรากฏวาไมพบสารตานแฟค- 

เตอรแปด

การตรวจติดตาม CT ของสมองที่ 1 เดือนตอมา พบวา 

ผูปวยมีปญหา subdural hematoma ที่มากขึ้นที่ left parieto-

temporo-occipital lobe แตอาการออนแรงแขนขาขวาคอยๆ ดี

ขึ้น จึงรับไวในโรงพยาบาลเพื่อใหแฟคเตอรแปดเขมขนหยดเขา

ทางหลอดเลือดดำาอยางตอเนื่อง (continuous infusion) โดย

เริ่มใหแฟคเตอรแปดเขมขน 50 ยูนิต/กก.(500 ยูนิต) ทางหลอด

เลือดดำาตอดวย continuous drip 55 ยูนิต/ชม. เพื่อให FVIII:C 

เทากับ 100 IU/dL โดยการคำานวณจากสูตรดังนี้

Continuous infusion rate (U/hr) =

Clearance rate of FVIII (U/kg/hr) x BW (kg) x desired level of FVIII (IU/dL)
100

Figure 1  Computerized tomography of brain revealed 
abnormal findings as follows:

1. Acute on top chronic subdural hema-
toma at the left cerebral convexity and 
right frontoparietal convexity 

2. Acute subarachnoid hemorrhage at left 
cerebral convexity 

3. A 2.2-cm intraparenchymal hemorrhage 
at the left frontal lobe

4. Left cerebral hemisphere swelling with 
4-mm midline shift to the right
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ทีมแพทยผูดูแลไดลองใช clearance rate ของแฟคเตอร 

แปดเทากับ 6 ยูนิต/กก./ชม. ในการคำานวณเบื้องตน หลังไดรับ 

ยา 2 ชั่วโมง ปรากฏวาระดับ FVIII:C เทากับ 30 IU/dL ซึ่ง 

สามารถนำามาคำานวณ actual FVIII clearance พบวาได 18.5 

ยูนิต/กก./ชม.จากการคำานวณ ดังนี้

Actual clearance rate (unit/kg/hr) =

Continuous infusion rate (unit/hr) x 100
BW x measured FVIII:C level(IU/dL)

แสดงวาผูปวยนาจะมีสารตานแฟคเตอรแปดเพราะคา clear-

ance ปกติในผูปวยเด็กเทากับ 4-6 ยูนิต/กก./ชม. จึงไดปรับเพิ่ม

ปริมาณแฟคเตอรแปดเขมขนเพื่อให FVIII:C 100% เปนเวลา 

7 วัน หลังจากนั้น ทีมแพทยผูรักษาจึงพิจารณาใหทำา immune 

tolerance therapy (ITT) เนื่องจากเปนเด็กเล็ก และมีประวัติ

เลือดออกในสมอง รวมทั้งครอบครัวสามารถสนับสนุนเรื่องคา 

ใชจาย โดยเริ่ม low dose regimen ใหแฟคเตอรแปดเขมขน 

50 ยูนิต/กก. (500 ยูนิต) ทางหลอดเลือดดำาสัปดาหละ 2 ครั้ง

และไดวัดสารตานแฟคเตอรแปดพบวาระดับสารตานแฟคเตอร 

แปดอยูที่ 2.5 BU หลังเริ่มยาได 1 สัปดาห และเพิ่มขึ้นเปน 10 

BU ในเวลาอีก 2 สัปดาหถัดมา 

ปญหาท่ีสำาคัญในการใหแฟคเตอรแปดเขมขนในเด็กเล็กคือ 

การหาหลอดเลือดดำาสำาหรับใหยา ซึ่งในผูปวยรายนี้ก็ประสบ 

ปญหานี้เชนกัน นอกจากนี้ผูปวยมีภาวะอวนรวมดวย ทางทีม

แพทยผูดูแลจึงไดปรึกษากุมารศัลยแพทยในการใส subcutane-

ous portacath โดยในวันผาตัดไดเตรียมผูปวยโดยการใหแฟค-

เตอรแปดเขมขน 4,500 ยูนิตทางหลอดเลือดดำากอนการผาตัด 

แลวใหแฟคเตอรแปดเขมขนทางหลอดเลือดดำาอยางตอเนื่อง 

เพื่อใหมี FVIII:C ประมาณ 80 IU/dL และคำานวณ FVIII clear-

ance เพื่อคำานวณปริมาณยาตาม FVIII:C ที่ตั้งเปาไวในวันตอมา

คือ 60 IU/dL และ 40 IU/dL ภายใน 1 สัปดาห หลังจากนั้นวัด

สารตานแฟคเตอรได 1.7 Bethesda units (BU) และวางแผน

ใหผูปวยไดรับแฟคเตอรแปดเขมขนอยางตอเนื่องตอไปอยางนอย 

1 ปเพื่อขจัดสารตานแฟคเตอรในรางกายผูปวย

สำาหรับการตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรม พบวา ทั้ง 

ผูปวยและมารดามี inversion of intron-221 type 1 หรือ distal 

type ของยีนที่ควบคุมการสรางแฟคเตอรแปด (Figure 2) บง 

บอกวามารดาของผูปวยเปนพาหะของโรคฮีโมฟเลียเอ และตรวจ 

เพิ่มเติม linkage analysis ในครอบครัวนี้ดวยวิธี restriction 

fragment length polymorphism (RFLP)2 โดยอาศัยเอนไซม 

Figure 2  The laboratory results of inversion intron 22 of the factor VIII gene in the reported family

Diagnostic test Complementary test

650: Positive control 333 559, 457

732: Patient’s father 487 457, 405

733: Patient’s mother is carrier 487, 333 559, 457

734: Patient 333 559, 457
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Bcl-1 ปรากฏวา ในครอบครัวนี้ RFLP product “+” เปน informa-

tive marker (Figure 3) จึงสามารถใช informative marker นี้

ในการวินิจฉัยโรคฮีโมฟเลียแกทารกในครรภใหแกมารดาในอนาคต

วิจารณ

ผูปวยที่มีเลือดออกงายหยุดยากมักมีประวัติเลือดออกมากที่

ไมสัมพันธกับอุบัติเหตุการกระทบกระแทกที่เกิดขึ้น โดยแพทย 

ควรเพิ่มความระมัดระวังในการซักประวัติ ตรวจรางกาย รวมถึง 

การแปลผลตรวจทางหองปฏิบัติการเบื้องตน ซึ่งในกรณีผูปวย 

รายนี้มีประวัติเลือดออกในสมองที่อายุ 1 เดือนที่อธิบายไดดวย 

อุบัติเหตุตกจากที่สูงจนทำาใหมีกะโหลกศีรษะแตก แตจากการที่ 

มีผลตรวจที่มีคา APTT ยาวกวาปกติในขณะที่ PT และ TT ปกติ 

ผูปวยนาจะไดรับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมตั้งแตแรก ทำาใหผูปวย 

ไมไดรับการรักษาโรคฮีโมฟเลียที่ถูกตองตั้งแตอายุ 1 เดือน

การวินิจฉัยโรคฮีโมฟเลียตองอาศัยความถูกตองแมนยำาของ

การตรวจทางหองปฏิบัติการ และทำาไดอยางรวดเร็ว เพื่อสามารถ 

ใหการรักษาที่จำาเพาะไดทันทวงที โดยปจจุบัน การตรวจดวยวิธ ี

hemophilia diagnostic kit ที่ขางเตียงมีความแมนยำา ที่ 

สามารถใหผลวาเปนโรคฮีโมฟเลีย เอ หรือบีไดอยางรวดเร็วใน 

15 นาทีภายหลังการเจาะเลือดจากผูปวย ทำาใหสามารถนำาแฟค-

เตอรแปดเขมขนหรือแฟคเตอรเกาเขมขนมาใชกับผูปวยได ซึ่งจะ

มีประโยชนในโรงพยาบาลที่ไมสามารถตรวจระดับ FVIII:C หรือ 

FIX:C ไดทันที หรือนอกเวลาราชการ3,4

การรักษาผูปวยโรคฮีโมฟเลีย เอ ที่มาดวยเลือดออกโดย 

เฉพาะในอวัยวะที่สำาคัญ เชน สมอง แนะนำาใหแฟคเตอรแปด

เขมขนได 2 วิธี คือ bolus injection และ continuous infu-

sion ซึ่งวิธีหลังจะไดระดับ FVIII:C ที่สูงแบบคงที่ และสามารถ

ประหยัดแฟคเตอรแปดเขมขนมากกวาการให bolus injection5 

แตอาจมีปญหา thrombophlebitis ที่ตำาแหนงใหแฟคเตอร 

เขมขน ซึ่งแกปญหาไดโดยการเติมเฮพาริน 1-5 ยูนิตตอ 1 มล. 

ของแฟคเตอรเขมขนที่ละลายแลว

การพิจารณาใหการรักษาแบบปองกัน (prophylactic treat-

ment) มีหลักการเพื่อใหผูปวยมีระดับ FVIII:C มากกวา 1 IU/dL 

ตลอดเวลา ทำาใหผูปวยสามารถใชชีวิตประจำาวันไดปกติ โดยไมมี

เลือดออกถาไมไดรับอุบัติเหตุ ซึ่งเปาหมายเพื่อลดอุบัติการณของ

เลือดออก โดยเฉพาะเลือดออกในขอ แตมีปจจัยหลายอยางที่

ตองพิจารณา ไดแก อายุของผูปวย ความถี่ของการเกิดเลือดออก 

เสนเลือดดำาสำาหรับฉีดยา จำานวนแฟคเตอรเขมขนที่ตองใชรวมถึง

เศรษฐานะซึ่งเปนปจจัยสำาคัญที่สุด ในปจจุบันมีวิธีการใหแบบ 

ปองกันที่เปนที่ยอมรับอยู 4 แบบ5-7 ไดแก 1) MalmÖ proto-

col ให 25-40 ยูนิต/กก.จำานวน 3 ครั้งตอสัปดาหในผูปวยโรค 

ฮีโมฟเลีย เอ และ 2 ครั้งตอสัปดาหในผูปวยโรคฮีโมฟเลีย บี  

2) Utrecht protocol ให 15-30 ยูนิต/กก.จำานวน 3 ครั้งตอ

สัปดาหในผูปวยโรคฮีโมฟเลีย เอ และ 2 ครั้งตอสัปดาหในผูปวย

โรคฮีโมฟเลีย บี  3) Tailored prophylaxis (escalating dose) 

ตาม Canadian Hemophilia Primary Prophylaxis Study 

ในผูปวยโรคฮีโมฟเลีย เอ เริ่มใหแฟคเตอรแปดเขมขน 50 ยูนิต/

กก. จำานวน 1ครั้งตอสัปดาห ถามีอาการเลือดออกในขอเดิมมาก 

กวา 2 ครั้งในชวง 3 เดือนติดตอกัน หรือมีเลือดออกในกลามเนื้อ 

ที่มีผลตอการใชชีวิตประจำาวัน หรือเลือดออกในขออื่นๆ มากกวา 

3 ครั้งในชวง 3 เดือนติดตอกัน หรือยังมีเลือดออกในขอใดก็ได 

มากกวา 4 ครั้ง ใหเพิ่มแฟคเตอรแปดเขมขนเปน 30 ยูนิต/กก. 

จำานวน 2 ครั้งตอสัปดาห และหากยังมีอาการเลือดออก ใหเพิ่ม 

แฟคเตอรแปดเขมขนเปน 25 ยูนิต/กก. วันเวนวัน และเพิ่มทีละ 

5 ยูนิต/กก./ครั้ง ถายังมีเลือดออก  4) Low-dose prophylaxis 

ในประเทศจีน ให 10 ยูนิต/กก. จำานวน 2 ครั้งตอสัปดาหในผูปวย 

โรคฮีโมฟเลีย เอ และให 20 ยูนิต/กก. จำานวน 1 ครั้งตอสัปดาห 

Figure 3  Restriction fragment length polymorphism at 

exon 18 with Bcl-I in the reported family

 Lane 732A: Father Bcl-I - (142 bp)

 Lane 733A: Mother Bcl-I ± (142 + 99 + 43 bp)

 Lane 734A: Patient Bcl-I + (99 + 43 bp)
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ในผูปวยโรคฮีโมฟเลีย บี ในบริบทของประเทศไทย การรักษา 

แบบปองกันกำาลังอยูในชวงทำาการศึกษาวิจัยโดยใชแฟคเตอรแปด 

ในขนาด 20-25 ยูนิต/กก./สัปดาห  เนื่องจากประเทศไทยมีโครง 

การรักษาโรคฮีโมฟเลียท่ีบานของสำานักงานหลักประกันสุขภาพ 

แหงชาติ (สปสช.) ตั้งแต พ.ศ. 2548 และมีการประเมินโครงการแลว 

2 ครั้ง นำามาซึ่งการปรับคารักษาใหเหมาะสม ผูปวยที่อายุนอยกวา 

10 ปมีสิทธิ์ที่จะไดรับแฟคเตอรเขมขน 250 ยูนิต/ขวด ประมาณ 

4-6 ขวดตอเดือน  ผูปวยที่อายุ 10 ปและผูใหญมีสิทธิ์ที่จะไดรับ

แฟคเตอรเขมขน 500 ยูนิต/ขวด ประมาณ 3 ขวดตอเดือน  ดัง

นั้น ผูปวยเด็กเล็กสามารถรับแฟคเตอรเขมขนเพื่อการรักษาแบบ

ปองกันไดดวยการใหแฟคเตอรเขมขน 250 ยูนิต (ถาผูปวยหนัก 

10 กก. ผูปวยจะไดรับแฟคเตอรเขมขน 25 ยูนิต/กก./สัปดาห  

หากจะใหแฟคเตอรเขมขนสัปดาหละ 2 ครั้ง ผูปกครองตองจาย

เงินเพิ่มเดือนละประมาณ 6,000 บาทเพื่อซื้อแฟคเตอรเขมขน (250 

ยูนิต) เพิ่ม 2 ขวดตอเดือน

สวนปญหาการมีสารตานแฟคเตอรนั้น พบวารอยละ 15-30 

ของผูปวยโรคฮีโมฟเลีย เอ ชนิดรุนแรงมากภายใน 50 exposure 

days หลังไดรับแฟคเตอรเขมขน ซึ่งขึ้นกับความผิดปกติของยีน

ที่ควบคุมการสรางแฟคเตอรแปด เชน large gene deletion, 

inversion หรือมีปจจัยทางพันธุกรรมมาเกี่ยวของ เชน ชนิดของ 

HLA class II ที่จำาเพาะ, polymorphisms ของยีนที่ควบคุม 

tumor necrosis factor, interleukin 10 เปนตน8  ผูปวยที่

รายงานนี้เริ่มมีการสรางสารตานแฟคเตอรอยางรวดเร็ว หลังไดรับ

แฟคเตอรเขมขนเปนเวลา 16 exposure days นอกจากนี้ผูปวย

ที่มีความผิดปกติของยีนที่ควบคุมการสรางแฟคเตอรแปดชนิด 

inversion of intron 22 มีโอกาสของการเกิดการสรางสารตาน 

แฟคเตอรสูงถึงรอยละ 40 สำาหรับการเกิดสารตานแฟคเตอรนั้น 

เริ่มหลังจากที่ผูปวยไดรับแฟคเตอรแปดเขมขน ซึ่งเปนเสมือนสิ่ง

แปลกปลอมของรางกาย จะถูกยอยเปนเปปไทดโดย antigen-

presenting cell และถูกนำาเสนอบน major histocompatibility 

complex (MCH) class II ตอ T-cell receptor บนผิว CD4+ 

T cell ทำาใหเกิดกระตุน T cell ใหหลั่ง cytokine เพื่อกระตุน B 

cell ใหสราง antibody ที่จำาเพาะตอแฟคเตอรแปดเขมขน หรือ

สารตานแฟคเตอรนั่นเอง

การรักษาผูปวยโรคฮีโมฟเลียที่มีสารตานแฟคเตอรในปจจุบัน

มีการรักษาใหเลือกอยูไมมาก โดยเฉพาะกรณีที่มีเลือดออก ซึ่ง 

อาจเลือกเปนการใชยาที่เปน bypassing agents ไดแก factor 

eight bypassing agent (FEIBA) หรือ activated prothrom-

bin complex concentrate ในขนาด 50-100 ยูนิต/กก.ทุก 12 

ชั่วโมง ไมเกิน 200 ยูนิต/กก./วัน หรือ recombinant activated 

FVII ในขนาด 90-120 ไมโครกรัม/กก.ทุก 2 ชั่วโมง หรือในกรณี

ที่จำาเปนตองกำาจัดสารตานออกโดยเร็ว ใหทำา plasma exchange 

แลวใหแฟคเตอรแปดเขมขนในปริมาณยาที่สูงกวาปกติ เพื่อทำา

ลายสารตานแฟคเตอรที่ยังเหลืออยูใหหมดไป โดยขนาดแฟค- 

เตอรแปดเขมขนที่ใหมีหลายวิธีไดแก

1) ใหแฟคเตอรแปดเขมขน 40 ยูนิต/กก. ทุกๆ 1 BU 

ที่เหลืออยู (คิดตาม plasma volume เทากับ 40 มล./กก.) และ

ใหแฟคเตอรแปดเขมขน เพื่อใหมีระดับแฟคเตอรในเลือดตามที่ 

ตองการเชน ผูปวยโรคฮีโมฟเลียเอ น้ำาหนัก 10 กก. มีสารตานแฟค- 

เตอรเหลืออยู 10 BU และจำาเปนตองไดรับการผาตัด subcuta-

neous portacath คำานวณปริมาณแฟคเตอรแปดเขมขน ดังนี้

Neutralizing dose = (40 ยูนิต x 10 กก.) x 10 BU 

= 4,000 ยูนิต

Desired level ในกรณีนี้คือใหมีระดับแฟคเตอรเทากับ 

100 IU/dL นั่นคือ ตองใหแฟคเตอรแปดเขมขนเพิ่มอีก 50 x 

10 กก. เทากับ 500 ยูนิต

ดังนั้นใหแฟคเตอรแปดเขมขนรวม 4,500 ยูนิต ฉีดเขา

ทางหลอดเลือดดำาทันทีกอนผาตัด

จากนั้นใหแฟคเตอรแปดเขมขน continuous infusion 

ในปริมาณ 4-14 ยูนิต/กก./ชม. โดยวัดระดับแฟคเตอรที่ 15 นาที 

ตองปรับการใหแฟคเตอรเขมขนเพื่อรักษาระดับแฟคเตอรใน 

เลือดใหได 100 IU/dL ตามตองการใหนาน 5-7 วัน

2) ใหแฟคเตอรแปดเขมขน 20 ยูนิต/กก. ทุกๆ 1 BU 

ที่เหลืออยู (คิดตาม plasma volume เทากับ 40 มล./กก. และ 

1 BU ของสารตานแฟคเตอรสามารถทำาลายแฟคเตอรแปดใน 

พลาสมาไดรอยละ 50) และใหแฟคเตอรแปดเขมขน เพื่อใหมี 

ระดับแฟคเตอรในเลือดตามที่ตองการ9 เชน ผูปวยโรคฮีโมฟ- 

เลีย เอ น้ำาหนัก 10 กก. มีสารตานแฟคเตอรเหลืออยู 10 BU และ

จำาเปนตองไดรับการผาตัด subcutaneous portacath คำานวณ

ปริมาณแฟคเตอรแปดเขมขน ดังนี้

Neutralizing dose = (20 ยูนิต x 10 กก.) x 10 BU 

= 2,000 ยูนิต

Desired level ในกรณีนี้คือใหมีระดับแฟคเตอรเทากับ 

100 IU/dL นั่นคือ ตองใหแฟคเตอรแปดเขมขนเพิ่มอีก 50 x 

10 กก. เทากับ 500 ยูนิต

ดังนั้นใหแฟคเตอรแปดเขมขนรวม 2,500 ยูนิต ฉีดเขา

ทางหลอดเลือดดำาทันทีกอนผาตัดจากนั้นใหแฟคเตอรแปดเขมขน 

continuous infusion ในปริมาณ 4-14 ยูนิต/กก./ชม. โดยวัด

ระดับแฟคเตอรที่ 15 นาที  ตองปรับการใหแฟคเตอรเขมขนเพื่อ

รักษาระดับแฟคเตอรในเลือดใหได 100 IU/dL ตามตองการ

ใหนาน 5-7 วัน
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3) ใหแฟคเตอรแปดเขมขนเพื่อทำาลายสารตานแฟคเตอร 

ปริมาณเทากับ 

น้ำาหนักตัวผูปวย (กก.) x 80 x (1-hematocrit) x anti-

body titer (BU/mL)10  เชน ผูปวยโรคฮีโมฟเลีย เอ น้ำาหนัก 10 

กก. มีสารตานแฟคเตอร 10 BU และมี hematocrit เทากับ 24% 

คำานวณปริมาณแฟคเตอรแปดเขมขนเพื่อทำาลายสารตาน ไดดังนี้

Neutralizing dose = 10 กก. x 80 x (1-0.24) x 10 

BU/mL = 6,080 ยูนิต

และใหแฟคเตอรแปดเขมขนเพิ่มอีก 50 ยูนิต/กก. (ad-

ditional dose) ในกรณีนี้ คือ ใหแฟคเตอรแปดเพิ่มอีก 50 ยูนิต/ 

กก. x 10 กก. เทากับ 500 ยูนิตเพื่อเพิ่มระดับแฟคเตอรแปด 

ในเลือด

ดังนั้น ใหแฟคเตอรแปดเขมขนรวม 6,580 ยูนิต (ในทาง

ปฏิบัติ คือ 6,500 ยูนิต) ฉีดเขาทางหลอดเลือดดำา และตอดวย 

แฟคเตอรแปดเขมขนขนาด 4-14 ยูนิต/กก./ชม.

4) ตั้งเปาใหมีระดับแฟคเตอรเทากับ 100 IU/dL โดย 

การใหแฟคเตอรแปดเขมขน 100 ยูนิต/กก. (2 เทาของการให 

แฟคเตอรแปดเขมขน) ตอดวยแฟคเตอรแปดเขมขนขนาด 4-14 

ยูนิต/กก./ชม. โดยไมไดใหแฟคเตอรแปดเขมขนเพื่อ neutral-

ization พบวาสามารถควบคุมอาการเลือดออกไดดีในผูปวยบาง

ราย9 แตหากยังไมสามารถควบคุมอาการเลือดออก ก็ตองแฟค- 

เตอรแปดเขมขนเพิ่มทันที

สำาหรับการพิจารณาทำา immune tolerance induction (ITI) 

เพื่อลดระดับสารตานแฟคเตอรอยางถาวรโดยเฉพาะผูปวยเด็กซึ่ง

ใชแฟคเตอรเขมขนนอยกวาผูปวยผูใหญ ในตางประเทศมี 2 รูป

แบบ คือ 1) high-dose ITI ใหแฟคเตอรเขมขน 200 ยูนิต/กก./

วัน   2) low-dose ITI ใหแฟคเตอรเขมขน 50 ยูนิต/กก.สัปดาห 

ละ 3 ครั้ง ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบ ประสบความสำาเร็จในการลดระดับ

สารตานแฟคเตอรไดพอๆ กัน แตผูปวยที่ไดรับ low-dose ITI 

จะมีอุบัติการณของเลือดออกมากกวา และใชเวลาในการลดระดับ

สารตานแฟคเตอรนานกวา high-dose ITI14,15 อยางไรก็ตาม ดวย

บริบทของประเทศไทย มีการทำา immune tolerance induction 

เปนรายงานผูปวยดวยการให lyophilized cryoprecipitate 1 

ขวด (แฟคเตอรแปด 13 ยูนิต/กก.) สัปดาหละ 3 ครั้งเปนเวลา 

1 ป11 สามารถลดระดับสารตานแฟคเตอรใหอยูในระดับต่ำา 2-3 

BU และผูปวยสามารถไปโรงเรียน ไมตองเขาออกโรงพยาบาล 

เพื่อรักษาอาการเลือดออกปละ 6 เดือนกอนการทำา ITI  นอกจาก

นี้ มีรายงานผูปวยเด็กไทยโรคฮีโมฟเลีย เอ และบี จำานวน 4 ราย

ที่ไดรับยา rituximab 375 mg/m2 สัปดาหละครั้ง 4-6 ครั้ง 

รวมกับการให low dose ITI12,13 สามารถลดระดับสารตานแฟค- 

เตอรใหหมดไป (< 0.6 BU) มี factor recovery > 60% และ 

half life factor > 6 ชั่วโมง ไดสำาเร็จ 2 ใน 4 รายภายในเวลา 

1 ป  และติดตามผูปวยนาน 10 ป โดยที่สารตานไมกลับมาอีก 

ปญหาที่สำาคัญที่สุดคือ คาใชจายสำาหรับการทำา low-dose ITI 

ในผูปวยที่มีน้ำาหนัก 10 กก. ตองเสียคาใชจายทั้งสิ้นประมาณ 8 

แสนบาทในเวลา 1 ป โดยคำานวณคาใชจายเฉพาะแฟคเตอรแปด

เขมขมขวดละ 500 ยูนิต ราคาประมาณ 5,000 บาท  ดังนั้น ทีม

แพทยผูรักษาคงตองพิจารณา ITI โดยการดัดแปลงรูปแบบการ

รักษา โดยลดความถี่ของการใหแฟคเตอรเขมขนเพื่อใหเหมาะสม

กับบริบทของประเทศ โดยใหแฟคเตอรเขมขน 50 ยูนิต/กก. 

สัปดาหละ 2 ครั้ง เพื่อลดคาใชจายเฉพาะแฟคเตอรแปดเขมขน

เหลือประมาณ 500,000 บาทตอป ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบคาใชจาย 

เมื่อผูปวยไมไดรับการทำา ITI ซึ่งคำานวณเปนจำานวนเงินประมาณ 

6 แสนบาทตอป โดยคำานวณคาใชจายจากการใช bypassing 

agent รักษาอาการเลือดออก และประมาณปริมาณการใชยา 

2,000 ยูนิตตอเดือน (Table 1) 

สวนการตรวจทางพันธุกรรมเพื่อตรวจหาพาหะของโรคฮีโม- 

ฟเลียเปนเร่ืองจำาเปนที่ตองใหบริการแกครอบครัวผูปวยโรค 

ฮีโมฟเลียทุกครอบครัว ซึ่งจะมีผูหญิงในครอบครัวที่ตองการ 

คำาแนะนำาปรึกษาเฉลี่ยครอบครัวละ 4-5 คน เพื่อตรวจหาความ

Table 1  Comparison of medication fee for the treatment of a 10-kg hemophilia A with inhibitor using low-dose 

immune therapy, modified low dose immunotherapy and treatment with bypassing agent

Methods Factor concentrate Cost per bottle
Frequency of factor

concentrate administration

Total cost per year 

(Baht)

Low-dose ITI Factor VIII concentrate 5,000 Baht/500 units 3/week 780,000

Modified 

Low-dose ITI

Factor VIII concentrate 5,000 Baht/500 units 2/week 520,000

Bleeding APCC:FEIBA 57,300 Baht/2,000 units 1/month 687,600

APCC:FEIBA, activated prothrombin complex concentrate:factor eight inhibitor bypass activity;

ITI, immune tolerance induction
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ผิดปกติของยีนที่ควบคุมการสรางแฟคเตอรแปดหรือเกา รวมทั้ง 

การศึกษา linkage analysis ดวย RFLP โดยอาศัยเอนไซม 

ตางๆ เพื่อหา informative marker เพื่อใชติดตามการถายทอด

ทางพันธุกรรมของคนในครอบครัวได2 มีความสำาคัญอยางยิ่ง 

ตอการวางแผนครอบครัว16,17 และสามารถสงเลือดที่มี EDTA 

เปนสารกันเลือดแข็งมาทางไปรษณียโดยไมตองแชน้ำาแข็งใหแก 

โรงพยาบาลที่ใหบริการการตรวจสารพันธุกรรม

กลาวโดยสรุป กรณีศึกษาผูปวยโรคฮีโมฟเลียรายนี้ แสดง 

ใหเห็นถึงการดูแลผูปวยตั้งแตเริ่มตนการวินิจฉัย การรักษาผูปวย

ในภาวะที่มีเลือดออก และการพิจารณา ITI สำาหรับบริบทของ

ประเทศไทย จำาเปนตองพิจารณาใหในผูปวยเปนรายๆ รวมถึง

การตรวจทางพันธุกรรม เพื่อบอกถึงพาหะของโรคในครอบครัว

เอกสารอางอิง
1. Rossetti LC, Radic CP, Larripa IB, De Brasi CD.  Developing a 

new generation of tests for genotyping hemophilia-causative 

rearrangements involving int22h and int1h hotspots in the factor 

VIII gene.  J Thromb Haemost 2008;6:830-6.

2. Winter PC, Butler EE. Identification of carriers of haemophilia by 

polymerase chain reaction. Ulster Med J 1993;62:21-8.

3. Chuansumrit A, Pongtanakul B, Kadegasem P, Sasanakul W, 

Chotsupakarn S, Kitpoka P, et al. Accurate bedside diagnostic kit 

for determining haemophilia A and B. Haemophilia 2009;15:361-4. 

4. Sasanakul W, Kadegasem P, Chaiyaratana W, Wongwerawat-

tanakoon P, Sirachainan N, Chuansumrit A.  Simple and accurate 

bedside diagnostic kit for determining haemophilia A and B: a 

revised version.  Haemophilia 2013;19:e48-61. 

5. Srivastava A, Brewer AK, Mauser-Bunschoten EP, Key NS, Kitchen 

S, Llinas A, et al.  Guidelines for the management of hemophilia. 

Haemophilia 2013;19:e1-47. 

6. Feldman BM, Pai M, Rivard GE, Israels S, Poon M-C, Demers 

C, et al.  Tailored prophylaxis in severe hemophilia A: interim 

results from the first 5 years of the Canadian Hemophilia Primary 

Prophylaxis Study.  J Thromb Haemost 2006;4:1228-36.

7. Wu R, Luke K-H, Poon M-C, Wu X, Zhang N, Zhao L, et al.  Low 

dose secondary prophylaxis reduces joint bleeding in severe 

and moderate haemophiliac children: a pilot study in China. 

Haemophilia 2011;17:70-4.

8. Wight J, Paisley S. The epidemiology of inhibitors in haemophilia 

A: a systematic review. Haemophilia 2003;9:418-35. 

9. อำาไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์, ธีระ ฤชุตระกูล.  โรคฮีโมฟเลียที่มีสารตานแฟค

เตอร.  ใน: อำาไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์ และคณะ.  โรคเลือดออกงายและลิ่ม

เลือดอุดตัน: แนวทางการวินิจฉัยและการรักษา.  พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: 

ชัยเจริญ, 2554:48-55.

10. Kempton CL, White GC 2nd.  How we treat a hemophilia a patient 

with a factor VIII inhibitor.  Blood 2009;113:11-7.

11. Chuansumrit  A, Pakakasama S, Kuhathong K, Chantanakajornfung  

A, Hathirat P.  Immune tolerance in a haemophilia A patient with 

high inhibitor using locally prepared lyophilized cryoprecipitate. 

Haemophilia 2000;6:523-5.

12. Chuansumrit A, Husapadol S, Wongwerawattanakoon P, Hongeng 

S, Sirachainan N, Pakakasama S.  Rituximab as an adjuvant 

therapy to immune tolerance in a haemophilia A boy with high 

inhibitor titre.  Haemophilia 2007;13:108-10.

13. Chuansumrit A, Moonsup Y, Sirachainan N, Benjaponpitak S, 

Suebsangad A, Wongwerawattanakoon P.  The use of rituximab 

as an adjuvant for immune tolerance therapy in a hemophilia 

B boy with inhibitor and anaphylaxis to factor IX concentrate. 

Blood Coagul Fibrinolysis 2008;19:208-11.

14. Astermark J.  Immune tolerance induction in patients with 

hemophilia A.  Thromb Res 2011;127:S6-9. 

15. Ettingshausen CE, Kreuz W.  The immune tolerance induction 

(ITI) dose debate: does the International ITI study provide a 

clearer picture?  Haemophilia 2013;19:12-7.

16. Lakich D, Kazazian Jr HH, Antonarakis SE, Gitschier J.  Inversions 

disrupting the factor VIII gene are a common cause of severe 

haemophilia A.  Nature Genet 1993;5:236-41.

17. Jenkins PV, Collins PW, Goldman E, McCraw A, Riddell A, Lee 

CA, et al.  Analysis of intron 22 inversions of the factor VIII gene 

in severe hemophilia A: implications for genetic counseling.  Blood 

1994;7:2197-201.



สุรพงศ  เลิศธรรมเกียรติ และคณะ

J Hematol Transfus Med  Vol. 25  No. 4  October-December 2015

346

Case Report

Management of an Infant with Hemophilia and Inhibitor
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Abstract:  We presented a 5-month-old male infant presented with altered mental status.  The diagnosis was 

done through the initial investigations.  CT brain showed intracerebral hemorrhage with subdural hematoma. 

Coagulogram resulted isolated APTT prolongation, which led us to the diagnosis of severe hemophilia using a 

bedside diagnostic kit and subsequently factor VIII clotting activity assay.  The optimal treatment and immune 

tolerance therapy was provided for this infant despite the limited resource.  Finally, the carrier detection in the 

hemophilia family was also provided.
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