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โรคฮีโมฟีเลีย (Hemophilia) 
โรคฮีโมฟีเลียเป็นโรคเลือดออกง่ายหยดุยากทางพนัธุกรรมมี 2 ชนิดคือ โรคฮีโมฟีเลีย เอ เกิดจากร่างกาย

ขาดปัจจยัการแข็งตวัของเลือดคือ แฟคเตอร์แปด (Factor VIII) และฮีโมฟีเลีย บี เกิดจากร่างกายขาดปัจจยัการ
แข็งตวัของเลือดคือ แฟคเตอร์เกา้ (Factor IX) อุบตัิการของโรคฮีโมฟีเลียที่พบในประชากรไทยเท่ากบั 1:13,000 
ถึง 1:20,000 ของประชากร1 และพบฮีโมฟีเลีย เอ ไดบ้่อยกว่าโรคฮีโมฟีเลีย บี 5 เท่า ซ่ึงใกลเ้คียงกบัประเทศทาง
ตะวนัตก2 ผูป่้วยโรคฮีโมฟีเลีย เอ และบี มกัมีประวตัิเลือดออกง่ายในญาติผูช้ายฝ่ายมารดา แต่อาจไม่ไดป้ระวตัิ
เลือดออกง่ายในครอบครัว เน่ืองจากมีการกลายพนัธ์ุ (mutation) ในมารดาและถ่ายทอดให้แก่ลูกชาย 

อาการแสดง 
ผูป่้วยมกัจะมีอาการเลือดออกง่าย ออกนาน หยุดยาก เป็นๆ หายๆ ตั้งแต่เด็ก อาการเลือดออกมากนอ้ย

ขึ้นกบัความรุนแรงของโรคในผูป่้วยแต่ละราย ทารกที่เกิดโดยวิธีปกติมกัจะไม่มีอาการเลือดออกในวยัแรกเกิด 
แต่ถ้า เกิดโดยการท าหัตถการ เช่น ใช้เค ร่ืองดูดหรือใช้คีม จะมี เลือดออกใต้ผิวหนังที่ศีรษะเรียกว่า 
cephalhematoma อาการเลือดออกน้ีอาจรุนแรงมากท าให้เสียเลือดมากจนซีดได้ แต่เวลาที่สายสะดือหลุดจะ
เหมือนกบัเด็กปกติ ไม่มีเลือดออกมากผิดปกติ นอกจากการขลิบหนงัหุ้มปลายอวยัวะเพศจะมีเลือดออกมาก 

ผูป่้วยโรคฮีโมฟีเลียไทยมีอาการเลือดออกผิดปกติคร้ังแรกเมื่ออายุต ่ากว่า 6 เดือน พบประมาณร้อยละ 
48 และอายุ 6-12 เดือน พบร้อยละ 31 อาการเลือดออกผิดปกติคร้ังแรกที่พบไดบ้่อยคือ จ ้าเขียวตามล าตวัและ
แขนขา เมื่อฟันหลุดจะมีเลือดออกมากกว่าเด็กปกติ ต่อมาจะมีอาการเลือดออกในข้อในกล้ามเน้ือ อาการ
เลือดออกอาจเกิดขึ้นเองหรือเกิดจากได้รับอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อย1 อาการเลือดออกในข้อในกลา้มเน้ือ เป็น
ลกัษณะของผูป่้วยโรคฮีโมฟีเลีย ขอ้ที่มีเลือดออกบ่อยที่สุดคือ ขอ้เข่า รองลงมาคือ ขอ้เทา้ ขอ้ศอก ขอ้น้ิวเทา้1 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
1. Venous clotting time (VCT) ในผูป่้วยโรคฮีโมฟีเลียชนิดรุนแรงมาก มี VCT ยาวกว่าปกติมาก ชนิด

รุนแรงปานกลางจะยาวกว่าปกติเล็กนอ้ย และชนิดรุนแรงนอ้ยจะใกลเ้คียงกบัปกติหรือปกติ (ค่าปกติ 5-15 นาที) 
2. Mixing venous clotting time เป็นวิธีการตรวจอย่างง่ายๆ ว่าผูป่้วยโรคฮีโมฟีเลีย เอ หรือ บี โดยใช้ชุด

ตรวจวินิจฉัยส าเร็จ ประกอบดว้ยหลอดแกว้ขนาด 13x100 มม. 3 หลอด หลอดที่ 1 เป็นหลอดเปล่า หลอดที่ 2 ได้
เติมแฟคเตอร์แปดเขม้ขน้ 1.2 ยนิูต และหลอดที่ 3 ไดเ้ติมแฟคเตอร์เกา้เขม้ขน้ 1.2 ยนิูต น าหลอดที่ 2 และ 3 ผ่าน
กระบวนการ lyophilization แฟคเตอร์แปดและเกา้เขม้ขน้จะแห้งติดกน้หลอด ก่อนใชน้ ้ากลัน่เติม 15 มคล.หรือ 
1 หยด เขย่าให้แฟคเตอร์เขม้ขน้ละลายจากกน้หลอด จากนั้นเจาะเลือดผูป่้วยดว้ย 2 syringe technique เติมเลือด
ผูป่้วยในหลอดทดลองหลอดละ 2 มล. ผสมเลือดผูป่้วยกบัแฟคเตอร์เขม้ขน้ในหลอดทดลองดว้ยการเอียงหลอด
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ทดลองขึ้นลง 5 คร้ัง จบัเวลาที่เลือดแข็งตวัและเปรียบเทียบระยะเวลาที่เลือดแข็งตวัทั้ง 3 หลอด ก็สามารถให้การ
วินิจฉัยแยกโรคฮีโมฟีเลีย เอ และ บี ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
ตารางที่ 1 การแปลผล Mixing venous clotting time 

หลอด
ทดลอง 

ส่วนผสม เวลาที่ใชใ้นการแข็งตวัของเลือด 
 ผูป่้วยรายที่ 1 ผูป่้วยรายที่ 2 

1 เลือดผูป่้วย 2.0 มล. ยาวกว่า 15 นาที ยาวกว่า 15 นาที 
2 เลือดผูป่้วย 2 มล.ผสมกบัแฟคเตอร์ VIII เขม้ขน้ ส้ันกว่า 15 นาที ยาวกว่า 15 นาที 
3 เลือดผูป่้วย 2 มล.ผสมกบัแฟคเตอร์ IX เขม้ขน้ ยาวกว่า 15 นาที ส้ันกว่า 15 นาที 
 การแปลผล โรคฮีโมฟีเลีย เอ โรคฮีโมฟีเลีย บี 

 
3. Coagulagram มี activated partial thromboplastin time (APTT) ยาวกว่าปกติ แต่ prothrombin time (PT) 

และ thrombin time (TT) ปกติ 
4. Factor assay ระดบั factor VIII clotting (FVIII:C) หรือ factor IX clotting activity (FIX:C) ต ่า (นอ้ยกว่า

ร้อยละ 1-40) และ von Willebrand factor (vWF) antigen อยู่ในระดบัปกติ สามารถใช้พลาสมาผูป่้วยโรคฮีโมฟี
เลีย เอ ชนิดรุนแรงมากและโรคฮีโมฟีเลีย บี ชนิดรุนแรงมากเป็นส่วนประกอบชนิดหน่ึงส าหรับการวดัระดับ 
FVIII:C และ FIX:C ในห้องปฏิบตัิการ 

5. DNA analysis เป็นการตรวจหาความผิดปกติของยีนที่ควบคุมการสร้างแฟคเตอร์แปดหรือเกา้ จะช่วย
บอกพยากรณ์ของโรคไดใ้นระดบัหน่ึง เช่น large deletion, inversion intron 22 หรือ nonsense mutation มีโอกาส
ที่จะเกิดสารตา้นแฟคเตอร์ (inhibitor) ไดง้่ายและบ่อยกว่า ซ่ึงการรักษาในผูป่้วยที่มีสารตา้นแฟคเตอร์มีความ
ยุง่ยากมาก ผูป่้วยมีโอกาสเส่ียงต่อภาวะเลือดออกมากจนเสียชีวิตไดสู้ง นอกจากน้ี การเก็บ DNA ของผูป่้วยเพื่อ
ศึกษา linkage analysis มีความจ าเป็นส าหรับการวินิจฉัยภาวะที่เป็นพาหะของโรคฮีโมฟีเลียในหญิงจาก
ครอบครัวผูป่้วย และการวินิจฉัยโรคฮีโมฟีเลีย ชนิดรุนแรงมากแชนิดรุนแรงปานกลาง 

ความรุนแรงของโรคฮีโมฟีเลยี แบ่งได้เป็น 3 ระดับคือ 
1. ชนิดรุนแรงแรงมาก มีระดบัแฟคเตอร์ VIII หรือแฟคเตอร์ IX ในพลาสมานอ้ยกว่าร้อยละ 1 ผูป่้วยจะมี

อาการเลือดออกในขอ้หรือในกลา้มเน้ือซ่ึงเกิดขึ้นไดเ้องโดยไม่ไดรั้บอุบติัเหตุ ถา้ไม่ไดรั้บการรักษาที่ถูกตอ้งจะ
ท าให้มีขอ้พิการได ้หากเกิดขึ้นกบัขอ้เข่า ขอ้จะงอติด เหยียดขอ้เข่าให้ตรงไม่ได ้ท าให้ใชข้าและเทา้ไม่ถนดั เดิน
ไม่ถนดั หากเกิดขึ้นกบัขอ้ศอก ขอ้จะงอติด เหยียดขอ้ศอกให้ตรงไม่ได ้ท าให้ใชแ้ขนและมือไม่ถนดั 
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2. ชนิดรุนแรงปานกลาง มีระดับแฟคเตอร์แปด หรือแฟคเตอร์เก้า ในพลาสมา ร้อยละ 1-5 ผูป่้วยจะมี
อาการเลือดออกในขอ้หรือในกลา้มเน้ือ เมื่อไดรั้บอุบติัเหตุเพียงเล็กนอ้ย หากไม่ไดรั้บการรักษาที่เหมาะสม ก็จะ
ท าให้มีขอ้พิการไดเ้ช่นเดียวกบัชนิดรุนแรง 

3. ชนิดรุนแรงน้อย มีระดับแฟคเตอร์แปด หรือ เก้า ในพลาสมามากกว่าร้อยละ 5-40 ผู ้ป่วยมักจะมี
เลือดออกมากเมื่อไดรั้บภยนัตรายที่รุนแรงหรือได้รับการผ่าตัดหรือถอนฟัน ผูป่้วยกลุ่มน้ีสามารถใช้ชีวิตได้
ใกลเ้คียงกบัคนปกติ 
เอกสารอ้างอิง 

1. Chuansamrit A, Isarangkura P, Hathirat P, et al. Care of Thai hemophilia patients from 1969 to 1991. 
J Med Assoc Thai 1993;76(Suppl 2):90-102. 

2. Stonebraker JS, Bolton-Maggs PH, Soucie JM, et al. A study of variations in the reported haemophilia 
A prevalence around the world. Haemophilia 2010;16:20-32.  
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การตรวจหาพาหะฮีโมฟิเลยี 
พาหะฮีโมฟีเลียหมายถึงหญิงที่มีการกลายพนัธ์ุของยีนฮีโมฟิเลียบนโครโมโซม  X แฝงอยู่หน่ึงขา้ง ซ่ึง

ส่วนใหญ่ไม่มีอาการทางคลินิก แต่บางรายมีปัญหาเลือดออกง่ายหยดุยากได ้
จากประวตัิครอบครัวจ าแนกพาหะฮีโมฟิเลียไดเ้ป็น 2 ประเภท 

1. Obligate carrier หมายถึงหญิงที่มียีนฮีโมฟิเลียแฝงแน่นอน ไดแ้ก่  
1.1 หญิงที่มีบิดาเป็นโรคฮีโมฟิเลีย 
1.2 หญิงที่มีบุตรชายเป็นโรคฮีโมฟิเลีย 1 คนและมีญาติเพศชายเป็นโรคฮีโมฟิเลีย 
1.3 หญิงที่มีบุตรชายเป็นโรคฮีโมฟิเลีย 1 คนและมีญาติเพศหญิงที่ทราบแน่ชดัว่าเป็นพาหะฮีโมฟิเลีย  
1.4 หญิงที่มีบุตรชายเป็นโรคฮีโมฟิเลียตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป 

2. Possible carrier หมายถึงหญิงที่อาจจะมียีนฮีโมฟิเลียแฝงอยู ่ไดแ้ก่ 
2.1 หญิงที่มารดาเป็นพาหะฮีโมฟิเลีย 
2.2 หญิงที่มีญาติพาหะฮีโมฟิเลีย 
2.3 หญิงที่มีบุตรชายเป็นโรคฮีโมฟิเลียเพียง 1 คนโดยที่ไม่มีประวติัโรคฮีโมฟิเลียในครอบครัวมาก่อน 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
ประมาณร้อยละ 20 ของผูห้ญิงที่เป็นพาหะอาจมีปัญหาเลือดออกมากกว่าปกติเมื่อรับการผ่าตัด หรือ

ประสบอุบัติเหตุหรือหลังการคลอดบุตรได้ ดังนั้นจึงแนะน าให้ตรวจวัดระดับแฟคเตอร์ในหญิงทั้งที่ เป็น 
obligate หรือ possible carrier ก่อนการท า invasive procedure เพื่อลดปัญหาเลือดออกมากกว่าปกติโดยบางราย
อาจจ าตอ้งไดรั้บ hemostatic support ระหว่างการผ่าตดั และเพื่อมุ่งหมายลดการเกิดโรครายใหม่หญิงที่เป็นพาหะ
โรคฮีโมฟิเลียควรไดรั้บการตรวจทางห้องปฏิบติัการเพ่ิมเติม  

1. ระดับแฟคเตอร์ ควรตรวจวัดระดับแฟคเตอร์ในเลือดประมาณ 2 คร้ัง โดยที่หญิงนั้นไม่ได้กินยา
คุมก าเนิดหรือก าลงัตั้งครรภ ์ถา้พบระดบัแฟคเตอร์ต ่ากว่าปกติ (ระดบัปกติ 50-150%) แสดงว่าหญิงนั้น
เป็นพาหะ อย่างไรก็ตาม ระดบัแฟคเตอร์อาจจะปกติไดค้นที่เป็นพาหะฮีโมฟิเลีย ซ่ึงตอ้งส่งตรวจทาง
พนัธุกรรมต่อไป (น ้าหนกัค าแนะน า++, คุณภาพหลกัฐาน ข๓) 

2. การวิเคราะห์อตัราส่วนของระดบัแฟคเตอร์แปดต่อ von Willebrand antigen (factor VIIIc/ vWF Ag) ถา้
ต ่ากว่า 0.7 บ่งช้ีว่าเป็นพาหะฮีโมฟิเลีย A อยา่งไรก็ตามการใช้วิธีน้ียงัมีขอ้ถกเถียงเร่ืองจุดตดั (cut point) 
และยังมีตัวแปรอื่นๆประกอบ 1,2 ความแม่นย าจึงสู้วิธีการตรวจทางพันธุกรรมไม่ได้ (น ้ าหนัก
ค าแนะน า+/-, คุณภาพหลกัฐาน ข๓) 

3. การตรวจทางพนัธุกรรมนั้นมีความถูกตอ้งแม่นย าสูงมาก แต่ค่าใชจ่้ายสูงกว่าและอาจตอ้งอาศยัตวัอย่าง
พนัธุกรรมของผูป่้วยฮีโมฟิเลียในครอบครัวนั้นมาประกอบด้วย3-6 (น ้ าหนักค าแนะน า++, คุณภาพ
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หลักฐาน ข๒) โดยรูปแบบการตรวจทางพันธุกรรมอาจใช้วิธี PCR-RFLP based linkage analysis 
method ซ่ึงวิธีน้ีมีขอ้จ ากดัตรงจ าตอ้งใช้ตวัอยา่งเลือดของคนในครอบครัวมาตรวจวิเคราะห์ร่วมดว้ย ไม่
สามารถตรวจหาแบบ individual test ได้ ส าหรับวิธีการตรวจ direct mutation analysis ซ่ึงเป็น gold 
standard ในการตรวจหาพาหะนั้นสามารถตรวจหาแบบปัจเจกบุคคลได ้ในส่วน F.VIII gene ที่มีความ
ยาว 128 kb ร่วมกับมี 26 exonic regions ที่มีขนาดต่างๆ ตั้งแต่ 69 bp (exon 5) จนถึง 3.1 kb (exon14) 
สามารถพบการกลายพนัธ์ุได้หลากหลายแบบ ซ่ึงการกลายพนัธ์ุชนิดที่พบได้บ่อยสุดในฮีโมฟีเลียเอ
ชนิดรุนแรง คือ inversion mutation ที่ intron 227,8 

เอกสารอ้างอิง 
1. World Health Organization. Methods for the detection of haemophilia carriers: a Memorandum *. Bulleton 

of the World Health Organization 1977; 55: 675-702. 
2. Pintadit P, Chuansumrit A, Chotsupakarn S, et al. Carrier detection in hemophilia A by using the ratio of 

factor VIII clotting activity and von Willebrand factor antigen. Thai J Hematol Transf Med 1996; 1: 22-31. 
3. Sasanakul W, Chuansumrit A, Ajjimakorn S, et al. Cost-effectiveness in establishing hemophilia carrier 

detection and prenatal diagnosis services in a developing country with limited health resources. Southeast 
Asian J Trop Med Public Health 2003;34:891-8. 

4. Choi YM, Hwang D, Choe J, et al. Carrier detection and prenatal diagnosis of hemophilia A in a Korean 
population by PCR-based analysis of the BclI /intron 18 and St14 VNTR polymorphisms. J Hum Genet 
2000; 45:218–23. 

5. Tsai MC, Cheng CN, Wang RJ, et al. Cost-effectiveness analysis of carrier and prenatal genetic testing for 
X-linked hemophilia. J Formos Med Assoc 2015;114,722-8. 

6. Shetty S, Ghosh K, Bhide A, et al. Carrier detection and prenatal diagnosis in families with haemophilia. 
Natl Med J India 2001;14: 81-3.  

7. Husain N. Carrier analysis for hemophilia A: ideal versus acceptable. Expert Rev Mol Diagn 2009;9:203–7. 
8. Hermans C, Kulkarni R. Women with bleeding disorders. Haemophilia 2018; 24(S6): 29–36.  
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Acute bleeding management in hemophilia 

การรักษาภาวะเลอืดออกในระยะเร่ิมต้น 
เมื่อผูป่้วยสงสัยว่ามีภาวะเลือดออก เช่น มีอาการเจ็บ ตึงขดั หรือรู้สึกร้อนในขอ้ เป็นตน้ โดยยงัไม่มี

อาการบวมของขอ้ แนะน าให้ใช้หลักการ “RICE: Rest-ICE-Compression-Elevation”1 กล่าวคือ ให้พกัอวยัวะ
ส่วนนั้น และประคบดว้ยความเยน็หรือน ้าแข็งเป็นเวลา 10-15 นาที ทุก 2-4 ชั่วโมง2 และพนัขอ้ดว้ยผา้ยืดพิเศษ 
(elastic bandage) และยกอวยัวะนั้นให้สูงกว่าระดบัหัวใจ เพ่ือหยุดเลือดออก และประเมินอาการเลือดออก หาก
อาการเจ็บ ตึงขดั หรือร้อนในขอ้ไม่หายไปภายใน 2 ชัว่โมง3 ให้พิจารณาฉีดแฟคเตอร์เขม้ขน้ทนัที ในขนาด 10-
20 ยูนิต/กก. หลังจากฉีดแฟคเตอร์เข้มข้นแล้ว ให้สังเกตอาการว่าดีขึ้นหรือไม่ หากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 2 
ชั่วโมง ให้พิจารณาฉีดแฟคเตอร์เขม้ขน้ ในขนาด 10-20 ยูนิต/กก. ซ ้ าไดอ้ีก 1 คร้ัง และสังเกตอาการต่อ ถา้ไม่ดี
ขึ้น ภายใน 2 ชั่วโมง และฉีดครบ 2 คร้ังแล้ว ควรไปพบแพทย์ เพื่อประเมินการรักษาต่อเน่ือง 4-5 (น ้ าหนัก
ค าแนะน า +) ผูป่้วยมีอาการเลือดมากขึ้น เช่น มีขอ้บวม ปวดมาก หรือ เลือดออกในอวยัวะที่ส าคญั ผูป่้วยจ าเป็น
จะตอ้งไดรั้บแฟคเตอร์เขม้ขน้มากขึ้น ดงัแสดงใน Error! Reference source not found. (น ้าหนกัค าแนะน า +) 

 
ตารางที่ 2 หลกัการเพ่ิมระดบัปัจจยัการแข็งตวัของเลือด6 
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หมายเหตุ  
NV : neurovascular. *Factor VIII concentrate 1 ยนิูต/กก. เพ่ิมระดบัแฟคเตอร์แปด ไดร้้อยละ 2 

Prothrombin complex concentrate (PCC) หรือ factor IX concentrate 1 ยนิูต/กก. เพ่ิมระดบัแฟคเตอร์เกา้ไดร้้อยละ 1 

FFP 10 มล./กก. เพ่ิมระดบัแฟคเตอร์แปดได ้ร้อยละ 10-15 (ในกรณีที่ไม่มี cryoprecipitate) แฟคเตอร์เกา้ไดร้้อยละ 7-10 

Cryoprecipitate 0.1 ถุง/กก. (มีแฟคเตอร์แปด 80-100 ยนิูต/ถุง) เพ่ิมระดบัแฟคเตอร์เกา้ไดร้้อยละ 10 

Heat-treated lyophilized cryoprecipitate (ขวดละ 200 ยูนิต) 1 ยนิูต/กก. เพ่ิมระดบัแฟคเตอร์แปดไดร้้อยละ 2 

การรักษาภาวะเลอืดออกในอวัยวะจ าเพาะ 
ผูป่้วยฮีโมฟีเลียที่มีเลือดออกในบางอวัยวะ จ าเป็นต้องได้รับการดูแล หรือตรวจสืบค้นเพ่ิมเติม เพ่ือ

ผลการรักษาที่ดีขึ้น กล่าวคือ 

การรักษาอาการเลือดออกที่ iliopsoas 
ผูป่้วยที่มีอาการเลือดออกที่ iliopsoas จ าเป็นตอ้งไดรั้บแฟคเตอร์เขม้ขน้ทนัที และจ าเป็นตอ้งไดรั้บแฟค

เตอร์เขม้ขน้ต่อเน่ืองอยา่งนอ้ย 5-7 วนั หรือนานขึ้น ขึ้นกบัอาการปวดและการตอบสนองกบัการรักษา7-9 นอกจากน้ี
แนะน าให้ติดตามตรวจ ultrasound  หลงัการรักษา 1 สัปดาห์ และให้การรักษาดว้ยแฟคเตอร์เขม้ขน้ในขนาด 25-40 
ยูนิต/กก./คร้ัง สัปดาห์ละ 3 คร้ัง ส าหรับผูป่้วยโรคฮีโมฟีเลีย เอ และสัปดาห์ 2 คร้ัง ส าหรับผูป่้วยโรคฮีโมฟีเลีย บี 
ติดต่อกนัอีก 4 สัปดาห์ แลว้ตรวจ ultrasound ซ ้าที่ 6 สัปดาห์ (น ้าหนกัค าแนะน า+, คุณภาพหลกัฐาน ง๒) 

การรักษาอาการเลือดออกในสมอง และ การบาดเจ็บที่ศีรษะ 
ผูป่้วยที่มีอาการเลือดออกในสมอง หรือมีประวตัิการบาดเจ็บที่ศีรษะ (head injury) จ าเป็นตอ้งไดรั้บการ

รักษาดว้ยแฟคเตอร์เขม้ขน้ทนัที และไดรั้บการรักษาดว้ยแฟคเตอร์เขม้ขน้ต่อเน่ือง ตามError! Reference source 
not found. จนกว่าจะไดรั้บการวินิจฉัยยืนยนัดว้ยภาพถ่ายรังสีถึงสาเหตุของเลือดออกในสมอง หลงัจากไดรั้บการ
วินิจฉัยยืนยนัแลว้ จ าเป็นตอ้งไดรั้บแฟคเตอร์เขม้ขน้ต่อเน่ืองอยา่งนอ้ย 10-14 วนั10-11 ผูป่้วยที่ไดรั้บการรักษาอาการ
เลือดออกในสมองแลว้ แนะน าให้แฟคเตอร์เขม้ขน้ แบบ secondary prophylaxis ต่อเน่ืองอย่างน้อย 3-6 เดือน เพื่อ
ป้องกนัเลือดออกในสมองซ ้า10,12-13 (น ้าหนกัค าแนะน า+, คุณภาพหลกัฐาน ค๑) 

การรักษาเลอืดออกในทางเดินอาหาร (gastrointestinal hemorrhage) 
ผูป่้วยที่มีเลือดออกในทางเดินอาหาร มกัจะมีอาการอาเจียนเป็นเลือด (hematemesis) ถ่ายอุจจาระเป็นเลือด 

(hematochezia) หรือถ่ายอุจจาระด า (malena) ซ่ึงถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉิน ตอ้งไดรั้บการรักษาดว้ยแฟคเตอร์เข้มข้น
ทนัที และตอ้งไดรั้บแฟคเตอร์เขม้ขน้ต่อเน่ือง ตามError! Reference source not found. จนกว่าเลือดจะหยุดหรือ
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รักษาสาเหตุของเลือดออกในทางเดินอาหารได้14-15 สามารถใชย้า tranexamic acid เสริมช่วยให้เลือดหยดุ ในผูป่้วยฮี
โมฟีเลียเอ และบี ที่ไม่ไดรั้บการรักษาดว้ย PCC (น ้าหนกัค าแนะน า+, คุณภาพหลกัฐาน ค๑) 

การรักษาเลอืดออกในทางเดินปัสสาวะ (hematuria) 
ผูป่้วยฮีโมฟีเลียที่มีอาการเลือดออกในทางเดินปัสสาวะที่ไม่มีอาการปวด (painless hematuria) ควรไดรั้บ

การรักษาโดยการนอนพกับนเตียง (complete bed rest) ร่วมกบัการให้ hydration ปริมาณมากอยา่งนอ้ย 3 ลิตร/ตร.ม./
วนั เป็นเวลา 48 ชั่วโมง16 จะพิจารณาให้แฟคเตอร์เข้มข้น ตามError! Reference source not found. เมื่อผูป่้วยมี
อาการเลือดออกในทางเดินปัสสาวะที่มีอาการปวด (pain hematuria) หรือ มีอาการเลือดออกในทางเดินปัสสาวะ
ต่อเน่ืองไม่หยุด (persistent hematuria) และควรสังเกตว่า มีกอ้นเลือด (clot) หรือมีการอุดตนัในทางเดินปัสสาวะ
ร่วมดว้ยหรือไม่ (urinary obstruction)16-17 และควรหลีกเลี่ยงการใชย้า tranexamic acid (น ้าหนกัค าแนะน า+, คุณภาพ
หลกัฐาน ค๑) 

การรักษาเลอืดออกในช่องปาก และทันตกรรม 
ผูป่้วยที่มีเลือดออกในช่องปากจากอุบตัิเหตุ หรือ จากการผ่าตดัทางทนัตกรรม เช่น การเยบ็แผล ตดัไหม 

ถอนฟัน พิจารณาให้แฟคเตอร์เข้มข้นเพียงคร้ังเดียว ตามError! Reference source not found. ในวันที่จะท า
หัตถการ ทางทนัตกรรมที่ไม่เส่ียงต่ออาการเลือดออกมาก หากทนัตแพทยใ์ช้ fibrin glue ร่วมกบั dental splint อาจ
ไม่ตอ้งให้แฟคเตอร์เขม้ขน้ แต่ถา้เป็นหัตถการทางทนัตกรรมที่เส่ียงต่ออาการเลือดออกมาก เช่น การฉีดยาชาที่
เส้นประสาท จ าเป็นตอ้งให้แฟคเตอร์เขม้ขน้ก่อนและหลงัการท าหัตถการ สามารถใชย้า tranexamic acid ช่วยเสริม
ท าให้เลือดหยุดได้18-19 (น ้ าหนักค าแนะน า++, คุณภาพหลักฐาน ง๒) อย่างไรก็ตาม ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยา 
tranexamic acid ในผูป่้วยฮีโมฟีเลียบีที่ไดรั้บการรักษาดว้ย PCC ขนาดสูง20-21 
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การรักษาแบบป้องกัน (Prophylactic Treatment) 
การรักษาแบบ prophylactic therapy ตามหลกัการ คือ การให้แฟคเตอร์อย่างสม ่าเสมอ ในผูป่้วยกลุ่ม 

โรคฮีโมฟีเลียชนิดรุนแรง (severe) เพื่อที่จะรักษาระดับแฟคเตอร์ให้มากกว่า ร้อยละ 11 เพื่อลดการเกิด 
spontaneous bleeding และป้องกนัการเกิด joint damage คนไขส้ามารถมีชีวิตทางสังคมไดอ้ยา่งปกติ โดยไม่ตอ้ง
ขาดงานหรือขาดเรียน Prophylaxis มีอยู่ 2 แบบคือ แบบ primary prophylaxis (การป้องกนัอาการเลือดออกใน
ขอ้ก่อนที่จะมีเลือดออกในขอ้หรือหลงัจากมีเลือดออกในขอ้ 1 คร้ัง) โดยปกติจะเร่ิมในเด็กอายนุอ้ยกว่า 3 ปี2 โดย
จะท าการรักษาในผูป่้วยโรคฮีโมฟีเลียชนิดรุนแรงมาก ส าหรับอีกวิธีหน่ึงเรียกว่า secondary prophylaxis (เป็น
การป้องกนัอาการเลือดออกในขอ้หลงัจากผูป่้วยมีปัญหาเลือดออกในขอ้หลายคร้ังแลว้) โดยส่วนใหญ่จะใชใ้น
ผูป่้วยที่มี target joint (มีเลือดออกในขอ้เดิมบ่อยๆ) หรือไม่สามารถไปท าผ่าตดัเปลี่ยนขอ้ได้ (synovectomy or 
joint replacement) อยา่งไรก็ตาม secondary prophylaxis ยงัอาจจะยงัน าไปใชป้ระยกุต์ในกลุ่มคนไขฮี้โมฟีเลีย ที่
ไม่มีความรุนแรงมาก หรือใชใ้นประเทศที่ก  าลงัพฒันา เพื่อลดความเส่ือมของขอ้ในระดบัหน่ึง 

การศึกษาโดย Manco – Johnson M และคณะ3 ซ่ึงเป็นการศึกษาแบบ randomized, open-label, controlled 
study (RCT) ในผูป่้วยโรคฮีโมฟีเลียเอ ชนิดรุนแรงที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปีคร่ึง จ านวน 65 ราย โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่
ได้รับ prophylaxis กล่าวคือได้ แฟคเตอร์แปด (FVIII) 25 ยูนิต /กิโลกรัม อาทิตย์ละ 3 คร้ัง จ านวน 32 ราย 
เปรียบเทียบกบักลุ่มที่ไดรั้บแบบ episodic treatment (ไม่ไดรั้บ prophylaxis) แต่จะไดรั้บการรักษาเฉพาะในช่วง
ที่มีเลือดออกในขอ้ โดยมีการติดตามผลของเลือดออกในขอ้ (target joint) ในระยะเวลา 4 ปี พบว่ามีเลือดออกใน
ขอ้เฉลี่ย 0.63+1.35 ในกลุ่มที่ได ้prophylaxis ซ่ึงนอ้ยกว่าชดัเจนกบักลุ่ม on demand (episodic treatment) ที่พบมี
เลือดออกในขอ้เฉลี่ย 4.89+3.57 นอกจากนั้นเมื่อมีการติดตามผล MRI ที่ขอ้พบว่าผูป่้วยที่ไดรั้บ prophylaxis จะมี
ขอ้ที่ปกติมากกว่ากลุ่มที่ไม่ไดรั้บ prophylaxis ถึงประมาณ 6 เท่า กล่าวโดยสรุป การศึกษาน้ี เป็นการศึกษา RCT 
แรก เป็นการเปรียบเทียบ joint outcome ของ การรักษาแบบ episodic กบั prophylaxis พบว่า การให้การรักษา
แบบ prophylaxis จะช่วยลดการเกิด bleeding และ การเกิด joint damage ไดอ้ย่างชัดเจน(น ้ าหนักค าแนะน า+, 
คุณภาพหลกัฐาน ก๒) 

ขนาดของแฟคเตอร์เขม้ขน้ที่ใชใ้นต่างประเทศส าหรับ prophylactic therapy มีการศึกษาในการใชข้นาด
ยาตั้งแต่ การใชแ้ฟคเตอร์แปด 20-40 ยนิูต /กิโลกรัม 3 คร้ังต่อสัปดาห์ (standard dose) ในผูป่้วยโรคฮีโมฟีเลียเอ 
หรือ 2 คร้ังต่อสัปดาห์ ในผูป่้วยโรคฮีโมฟีเลียบี หรือการใช้แฟคเตอร์เกา้ขนาด 10-20 ยูนิต /กิโลกรัม 3 คร้ังต่อ
สัปดาห์ (intermediate dose) เพื่อให้ระดับของแฟคเตอร์มากกว่าร้อยละ 1 -5 ไม่มีความแตกต่างกนัต่อผลการ
เปลี่ยนแปลงของขอ้เช่นกนั4 แต่ค่าใช้จ่ายในการรักษาดว้ยขนาดและความถี่ดงักล่าวค่อนขา้งสูง ดงันั้น ส าหรับ
ในประเทศที่มีข้อจ ากัดการใช้แฟคเตอร์เข้มข้น อาจพิจารณาเลือกใช้ แฟคเตอร์ในขนาดต ่ า  (low dose 
prophylaxis) โดยมีการศึกษาในผูป่้วยโรคฮีโมฟีเลียชนิดรุนแรงมาก โดยพิจารณาใชแ้ฟคเตอร์แปด/เกา้ ขนาด 10 
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ยูนิต/กิโลกรัม จ านวน 2 คร้ังต่อสัปดาห์5-9 พบว่ามีรายงานถึงประสิทธิภาพในการลดปัญหาเลือดออกในขอ้ได้
เช่นกนั การศึกษา โดย Na Songkla P และคณะ10 ในประเทศไทย ไดม้ีการศึกษาเปรียบเทียบการใช้แฟคเตอร์
เขม้ขน้ที่ใชใ้นรูปแบบ prophylactic therapy ซ่ึงเป็นการศึกษาเปรียบเทียบการใชแ้ฟคเตอร์แปดขนาด 15-20 ยนิูต 
/กิโลกรัม 2 คร้ังต่อสัปดาห์ กบัการใช้แฟคเตอร์เกา้ขนาด 35-40 ยูนิต/กิโลกรัม 1 คร้ังต่อสัปดาห์ ในผูป่้วยโรคฮี
โมฟีเลียเอ ที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือนถึง 20 ปี โดยเป็นกลุ่มประชากรกลุ่มเดียวกนั (cross over study) จ านวน 16 ราย 
พบว่าการใชข้นาดแฟคเตอร์แปด 15-20 ยนิูต/กิโลกรัม 2 คร้ังต่อสัปดาห์ ดีกว่า การใชแ้ฟคเตอร์แปด 35-40 ยนิูต/
กิโลกรัม 1 คร้ังต่อสัปดาห์ อยา่งชดัเจน ในแง่ของการลดภาวะเลือดออกในขอ้ และเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้กบัผูป่้วย
เหล่าน้ี (ตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2) 

การรักษาแบบป้องกันด้วยสารทดแทนที่ไม่ใช่แฟคเตอร์ (non-factor replacement therapy) 
World Federation of Hemophilia (WFH) เสนอให้นิยามการรักษาแบบป้องกันใหม่ปี ค.ศ. 2020 ตาม

ผลลพัธ์ในการรักษาแทนที่จะเป็นขนาดยาที่ใช้หรือเวลาที่เร่ิมรักษา โดยค าจ ากดัความใหม่ของการรักษาแบบ
ป้องกนั คือ การให้สารห้ามเลือดเป็นประจ าเพื่อป้องกนัเลือดออกในผูป่้วยโรคฮีโมฟีเลียและเปิดโอกาสให้คน
เหล่านั้นไดใ้ช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉง ท ากิจกรรม และมีคุณภาพชีวิตที่เทียบเท่ากบับุคคลที่ไม่เป็นโรคฮีโมฟี
เลีย  

การรักษาด้วยสารทดแทนที่ไม่ใช่แฟคเตอร์ (non-factor replacement therapy) แตกต่างจากการรักษา
ทดแทนดว้ยแฟคเตอร์ เพื่อช่วยในการแข็งตวัของเลือดโดยผ่านกลไกอื่นที่ไม่ใช่การให้แฟคเตอร์แปด หรือ แฟค
เตอร์เกา้ทดแทน ปัจจุบนัสารทดแทนที่ไม่ใช่แฟคเตอร์ที่ไดรั้บอนุมตัิให้ใช้ในผูป่้วยโรคฮีโมฟีเลีย เอ มีเพียงตวั
เดียว คือ emicizumab11 ซ่ึงออกฤทธ์ิเลียนแบบแฟคเตอร์แปด และบริหารยาโดยการฉีดเขา้ใตผิ้วหนงั สัปดาห์ละ
คร้ัง หรือสามารถให้ทุก 2 หรือ 4 สัปดาห์12   มีการศึกษา Emicizumab ทางคลินิกในผูป่้วยโรคฮีโมฟีเลีย เอ ทั้งที่
มีและไม่มีสารตา้น (inhibitor) ถึงความปลอดภยัและความสามารถในการป้องกนัเลือดออกของยาตวัน้ี 13-14 

การรักษาแบบป้องกันในกลุ่มผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย เอที่มีสารต้าน (Inhibitor) 
จากการศึกษาโดย Oldenburg J และคณะ ซ่ึงเป็นการศึกษาแบบ Randomized, open-label multicenter 

controlled study ในผูป่้วยโรคฮีโมฟีเลีย เอ ตั้งแต่ก าเนิด ผูเ้ขา้ร่วมการศึกษาอายุมากกว่าหรือเท่ากบั 12 ปี และมี
ประวตัิเป็น high titer of Factor VIII มากกว่าหรือเท่ากบั 5 Bethesda unit (BU) โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่ม
แรก ผูป่้วยไดรั้บการรักษาแบบป้องกนั (prophylaxis treatment) ดว้ย Emicizumab เร่ิมตน้ (loading dose) ขนาด 
3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทุก 1 สัปดาห์ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ หลงัจากนั้นไดรั้บยาต่อ (maintenance dose) ดว้ยขนาด 
1.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทุกสัปดาห์ จ านวน 35 ราย เมื่อเปรียบเทียบกบักลุ่มที่ไม่ไดรั้บการรักษาดว้ยวิธีการรักษา
แบบป้องกนั (no prophylaxis) จ านวน 18 ราย แต่ไดรั้บการรักษาเฉพาะเวลาที่มีเลือดออกหรือตามความจ าเป็น 
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ซ่ึงรักษาดว้ยยากลุ่ม Bypassing agent เฉพาะการรักษาเมื่อมีอาการเลือดออก (episodic treatment) จากการศึกษา
พบว่า ผูป่้วยในกลุ่มที่ได้รับยา Emicizumab มีอัตราการเลือดออก (annualized bleeding rate: ABR) อยู่ที่ 2.9 
เหตุการณ์ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับการรักษาแบบป้องกัน มีอัตราการเลือดออก (ABR) อยู่ 23.3 
เหตุการณ์ โดยการรักษาแบบป้องกนั สามารถลดอตัราการเลือดออกไดถ้ึง ร้อยละ 87 เมื่อเปรียบเทียบกบัการ
รักษาเมื่อมีอาการ (episodic treatment หรือ on-demand treatment) นอกจากน้ีมีการศึกษาเพ่ิมเติมจากประวตัิของ
ผูป่้วย จ านวน 24 ราย (intraindividual) ที่เคยไดรั้บการรักษาดว้ยวิธีการรักษาแบบป้องกนั ดว้ย Bypassing agent 
มาก่อนหน้าน้ี โดยเปรียบเทียบกบั การไดรั้บการรักษาดว้ยวิธีการรักษาแบบป้องกนั ดว้ย Emicizumab พบว่า 
สามารถลดอตัราการเลือดออกไดร้้อยละ 79 ในผูป่้วยรายเดียวกนั13 (น ้าหนกัค าแนะน า+, คุณภาพหลกัฐาน ก๒) 

การรักษาแบบป้องกันในกลุ่มผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย เอที่ไม่มีสารต้าน (Non-Inhibitor) 
จากการศึกษาโดย Mahlangu J และคณะ ซ่ึงเป็นการศึกษาแบบ Randomized, open label, multicenter 

controlled study ในผูป่้วยโรคฮีโมฟีเลีย เอ ตั้งแต่ก าเนิด ชนิดรุนแรง (Severe) ที่มีระดบัแฟคเตอร์แปด activity 
นอ้ยกว่า ร้อยละ 1 และไม่มีสารตา้นต่อแฟคเตอร์แปด (นอ้ยกว่า 0.6 BU per ml) โดยมีอายตุั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป โดย
แบ่งผูป่้วยเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่ม A มีจ านวน 36 ราย และ กลุ่ม B มีจ านวน 35 ราย จะไดรั้บยา Emicizumab 
ขนาดเร่ิมตน้ (loading dose) 3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เป็นเวลา 4 สัปดาห์ หลงัจากนั้นจะเปลี่ยนขนาดยา Emicizumab 
เป็นขนาด 1.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทุก 1 สัปดาห์ และ 3.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทุก 2 สัปดาห์ และกลุ่ม C มีจ านวน 
18 ราย จะไม่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการรักษาแบบป้องกัน (No prophylaxis treatment) จากการศึกษาพบว่า 
ผูป่้วยที่ไดรั้บการรักษาแบบป้องกนัด้วย Emicizumab จากกลุ่ม A และกลุ่ม B เปรียบเทียบกบักลุ่ม C (control 
arm) พบว่าผูป่้วยที่ไดรั้บการรักษาแบบป้องกนัในกลุ่ม A และกลุ่ม B มีอตัราการเลือดออกอยู่ที่ 1.5 เหตุการณ์ 
และ 1.3 เหตุการณ์ ตามล าดบั เมื่อเปรียบเทียบกบักลุ่ม C พบว่ามีอตัราการเลือดออกอยูท่ี่ 38.2 เหตุการณ์ ซ่ึงเมื่อ
เปรียบเทียบกลุ่ม A กบักลุ่ม C พบว่าสามารถลดอตัราการเลือดออกไดถ้ึงร้อยละ 96 และเมื่อเปรียบเทียบกบักลุ่ม 
B และกลุ่ม C พบว่าสามารถลดอตัราการเลือดออกไดถ้ึงร้อยละ 97 ตามล าดบั อีกทั้งมีการศึกษาเพ่ิมเติมพบว่าใน
กลุ่มผูป่้วย จ านวน 48 ราย (intraindividual) ที่มีประวตัิและเคยไดรั้บการรักษาดว้ยวิธีการรักษาแบบป้องกันด้วย
แฟคเตอร์แปดเข้มข้น มีอัตราการเลือดออกอยู่ 4.8 เหตุการณ์ และเมื่อผู ้ป่วยเปลี่ยนมารับการรักษาด้วย 
Emicizumab พบว่าอัตราการเลือดออก 1.5 เหตุการณ์ ลดลง ร้อยละ 68 ในผู้ป่วยรายเดียวกัน 15(น ้ าหนัก
ค าแนะน า+, คุณภาพหลกัฐาน ก๒) 

ขนาดและวิธีการใช้ Emicizumab (Non-factor replacement therapy) ในผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย เอ  
ส าหรับการรักษาแบบป้องกันในกลุ่มผูป่้วยฮีโมฟีเลียเอ ที่เป็นตั้งแต่ก าเนิด (congenital factor VIII 

deficiency) ที่ไม่มีสารตา้น (non-Inhibitor) และ มีสารตา้น (Inhibitor) โดยขนาดของ Emicizumab ที่แนะน าให้
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ใช้คือขนาดเร่ิมต้น (loading dose) ด้วย Emicizumab ขนาด 3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทุก 1 สัปดาห์ เป็นเวลา 4 
สัปดาห์ หนงัจากนั้น แลว้สามารถ ปรับขนาดยาในช่วง maintenance ไดต้ามขนาดที่ตอ้งการไดแ้ก่ 1.5 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม ทุกสัปดาห์ หรือ 3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทุก 2 สัปดาห์ หรือ 6 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทุก 4 สัปดาห์16 วิธี
บริหารยา คือ ฉีดเขา้ใตผิ้วหนัง (subcutaneous injection) ต าแหน่งและบริเวณฉีดยาที่แนะน าไดแ้ก่ หนา้ทอ้ง ตน้
แขนส่วนนอก และตน้ขาเป็นตน้ 
 
ข้อสังเกต: Emicizumab สามารถใช้ส าหรับการรักษาแบบป้องกนั แต่ไม่สามารถใช้รักษาผูป่้วยฮีโมฟีเลียเอ มี
อาการเลือดออกชนิดเฉียบพลนัได ้ในกรณีที่ผูป่้วยที่ไดรั้บการรักษาดว้ย Emicizumab สามารถใช้การรักษาใน
กลุ่ม clotting factor replacement therapy รวมถึงแฟคเตอร์แปดเขม้ขน้ ส าหรับผูป่้วยในกลุ่มที่ไม่มีสารตา้น (non-
inhibitor) หรือ กลุ่มที่มีสารตา้น (inhibitor) แนะน าให้ใชย้ากลุ่ม recombinant factor VIIa (rFVIIa) หรือ activated 
prothrombin complex concentrate (aPCC) จาก WFH แนะน า การใช้ rFVIIa มากกว่า aPCC เพื่อรักษาอาการ
เลือดออกชนิดเฉียบพลันในกลุ่มผู้ป่วยที่มีสารต้าน (Inhibitor) เพื่อหลีกเลี่ยงความเส่ียงจาก Thrombotic 
microangiopathy17 

 
ข้อสังเกต: การตรวจทางห้องปฎิบตัิการส าหรับผูป่้วยที่ไดรั้บการรักษาดว้ย Emicizumab17 
1. การตรวจสอบระดบัยา Emicizumab ในผูป่้วยที่ไดรั้บการรักษาอยู่แนะน าวิธี คือ Modified one-stage assay 
รวมทั้งท า additional pre-dilution step of test plasma and assay calibration with specific Emicizumab calibrators 
2. การตรวจสอบระดบัแฟคเตอร์แปด และ ระดบัสารตา้น (Inhibitor) ในผูป่้วยที่ไดรั้บ Emicizumab โดยใช้วิธี 
Chromogenic FVIII assay containing bovine FX 
 
ข้อควรระวัง: ภาวะลิ่มเลือดอุดตนั (thrombosis) หรือ thrombotic microangiopathy (TMA) อาจจะเกิดในผูป่้วยที่
ก  าลงัไดรั้บ Emicizumab และไดรั้บการรักษาด้วย aPCC ซ่ึงควรหลีกเลี่ยงในผูป่้วยที่ก  าลังได้รับ Emicizumab 
ยกเวน้ในกลุ่มผูป่้วยที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วย rFVIIa หรือ ในกรณีที่ไม่มี rFVIIa แนะน าให้ใช้ aPCC 
ขนาดไม่เกิด 50 หน่วย/กิโลกรัม และไม่เกิน 100 หน่วย/กิโลกรัมต่อวนั17 

 
ส าหรับในประเทศที่มีข้อจ ากัดเน่ืองจากยา Emicizumab มีค่าใช้จ่ายสูงมาก จึงแนะน าให้ใช้ในกรณี

ผูป่้วยโรคฮีโมฟีเลียที่มีสารตา้นแฟคเตอร์กลุ่ม high titer inhibitor/high responder inhibitor หรือในกรณีผูป่้วย
โรคฮีโมฟีเลียที่ไม่มีสารตา้นและได้รับการรักษาแบบป้องกนัอย่างเหมาะสม แต่ยงัคงมีลือดออกตามข้อและ
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กลา้มเน้ือมากกว่า6-8 คร้ังใน 6 เดือนที่ผ่านมา หรือ ไม่มี venous access ในการให้แฟคเตอร์เขม้ขน้ทางหลอด
เลือดด า (ตารางที่ 1) 

จากขอ้มูลการศึกษาประสิทธิภาพของการลดขนาดยา Emicizumab ในผูป่้วยฮีโมฟีเลีย เอ ที่มีสารตา้น
ในประเทศมาเลเซีย โดย A.S.O. Tang และคณะ18 รูปแบบการศึกษา Case series ในช่วงระหว่างเดือน มิถุนายน 
ค.ศ. 2018 ถึง มกราคม ค.ศ.2021 พบว่า ผูป่้วยไดรั้บยา Emicizumab ขนาด 3 mg/kg เป็นเวลา 4 สัปดาห์ หลงัจาก
นั้นไดรั้บการปรับลดขนาดยา Emicizumab ลงเป็นขนาด 1.7-1.9 mg/kg ทุก 4 สัปดาห์ จากการศึกษาพบว่าช่วง
ระหว่างสัปดาห์ที่  90-132  ผูป่้วย 2 รายไม่มีภาวะเลือดออกหลงัจากไดรั้บยา Emicizumab และ ผูป่้วยอีก 1 รายมี
ภาวะเลือดออกบริเวณขอ้และสามารถบรรเทาอาการเลือดออกหลงัจากไดรั้บยา Emicizumab โดยไม่ตอ้งไดรั้บ
การรักษาด้วย Bypassing agents ข้อสรุปของการศึกษาน้ีแสดงให้เห็นว่า Emicizumab มีความปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพในผูป่้วยฮีโมฟีเลีย เอ แมจ้ะลดขนาดยาลง ทั้งน้ีไม่ใช่ขนาดมาตรฐานการรักษาผูป่้วยฮีโมฟีเลีย เอ 
แต่เน่ืองจากมีข้อจ ากัดด้านต้นทุนในประเทศก าลังพัฒนา ดังนั้นควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมต่อไป (น ้ าหนัก
ค าแนะน า +/- , คุณภาพหลกัฐาน ค๑) 

นอกจากน้ี ศ พญ อ าไพวรรณ จวนสัมฤทธ์ และ คณะ19 รายงานเบื้องตน้ของการใช ้Emicizumab ขนาด
ต ่าในช่วง  1.1-1.6  mg/kg ต่อเดือน โดยไม่มีการ loading ในผูป่้วย ฮีโมฟีเลีย เอ ที่มีส่ารตา้น 1 ราย และ ไม่มีสาร
ตา้น  5 ราย มีระดบัยา Emicizumab ในเลือดต ่าสุด (trough level) อยู่ในช่วง 3.8-9.8 ug/mL เทียบเท่าระดบั แฟค
เตอร์ แปด ราวร้อยละ 1-3  พบว่าอาการเลือดออกในข้อลดลงจาก 4-8 คร้ังต่อเดือน เหลือ 0-1 คร้ังต่อเดือน 
(น ้าหนกัค าแนะน า +/- , คุณภาพหลกัฐาน ค๑) 
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ตารางที่ 1 แนวทางเลือกของการใช้ Factor VIII/Non-factor replacement therapyในการรักษาแบบป้องกัน
ส าหรับผูป่้วยฮีโมฟีเลียเอ  

Prophylaxis intensity 
Standard Half-life 

replacement therapy 
Extended Half-life 

replacement therapy* 
Non-factor 

replacement therapy 

High-dose prophylaxis 
25-40 IU FVIII/kg      

ทุกๆ 2 วนั 
 ( >4000 IU/kg ต่อปี) 

-ปัจจุบนัยงัไม่มีการก าหนดค า
จ ากดัความของขนาดยาสูง ปาน
กลาง และต ่าในการรักษาเพ่ือ
ป้องกนัดว้ย EHL 
-ใช ้EHL FVIII 1-2 วนัต่อสัปดาห์ 
โดยคงรักษาระดบั FVIII ใน
พลาสมาต ่าสุดให้อยู่ในช่วงของฮี
โมฟิเลียเอ ชนิดรุนแรงปานกลาง
หรือรุนแรงนอ้ย 

Emicizumab 
- Loading dose 3 mg/kg 
สัปดาห์ละครั้ ง นาน  4 
สัปดาห์ 
- Maintenance dose 1.5 
mg/kg สัปดาห์ละครั้ ง หรือ 
3 mg/kg ทุก 2 สัปดาห ์หรือ
6 mg/kg ทุก 2 สัปดาห ์

Intermediate-dose 
prophylaxis 

15-25 IU FVIII/kg           
3 วนัต่อสัปดาห์  

(1500-4000 IU/kg ต่อปี) 
Low-dose prophylaxis 
(with escalation of dose 

intensity, as needed) 

10-15 IU FVIII/kg         
2-3 วนัต่อสัปดาห์             

(1000-1500 IU/kg ต่อปี) 
ค าย่อ : FVIII, factor VIII; IU, international unit; kg, kilogram; EHL, Extended half-life; SHL, Standard half-life 
*EHL FVIII ที่ใชอ้ยู่ในปัจจุบนัมีค่าคร่ึงชีวิต/การขจดัที่ดีกว่า SHL FVIII (1.4 ถึง 1.6 เท่า) และไม่พบความแตกต่างของคุณสมบติัดา้น PK อย่างมีนัยส าคญัระหว่าง EHL FVIII แต่ละตวั 

 

ตารางที่ 2 แนวทางเลือกของการใช ้Factor IX ในการรักษาแบบป้องกนัส าหรับผูป่้วยฮีโมฟีเลียบี  

Prophylaxis intensity 
Standard Half-life 

replacement therapy 
Extended Half-life 

replacement therapy* 
Non-factor 

replacement therapy 

High-dose prophylaxis 
40-60 IU FIX/kg                             
2 ครั้ งต่อสัปดาห์                  

(>4000 IU/kg ต่อปี) 

-ปัจจุบนัยงัไม่มีการก าหนดค า
จ ากดัความของขนาดยาสูง ปาน
กลาง และต ่าในการรักษาเพ่ือ
ป้องกนัดว้ย EHL  
-ใช ้EHL FIX  ทุก 7-14 วนั โดย
คงรักษาระดบั FIX ในพลาสมา
ต ่าสุดไวท่ี้ช่วงของฮีโมฟิเลียบี
ชนิดรุนแรงนอ้ยหรือรุนแรงปาน
กลาง20-22 

N/A 
Intermediate-dose 

prophylaxis 

20-40 IU FIX/kg                         
2 ครั้ งต่อสัปดาห์                      

(2000-4000 IU/kg ต่อปี) 
Low-dose prophylaxis 
(with escalation of dose 

intensity, as needed) 

10-15 IU FIX/kg                       
2 ครั้ งต่อสัปดาห์                       

(1000-1500 IU/kg ต่อปี) 
ค าย่อ: FIX, factor IX; IU, international unit; kg, kilogram. 
*EHL FIX บางตวัมีค่า recovery สูงกว่า SHL FIX เน่ืองจากการกระจายตวันอกหลอดเลือด (extravascular distribution) ที่ต ่ากว่า ขนาดยาที่ใช้เพื่อ
ป้องกนัของผลิตภณัฑ์เหล่าน้ีจึงอาจต ่ากว่า20,21 
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แนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลยีที่มสีารต้านแฟคเตอร์ (inhibitor)  

นิยามของสารต้านแฟคเตอร์ 
ผูป่้วยที่ไดรั้บการวินิจฉัยว่ามีสารตา้นแฟคเตอร์ต่อเมื่อผูป่้วยมีระดบัสารตา้นแฟคเตอร์ > 0.6 Bethesda 

Unit (BU) ส าหรับแฟคเตอร์แปด และ ≥ 0.3 ส าหรับแฟคเตอร์เกา้ โดยควรตรวจอย่างน้อย 2 คร้ัง ห่างกนั 1-4 
สัปดาห์ (น ้าหนกัค าแนะน า++) เพ่ือแยกจากผูป่้วยที่มีสารตา้นแฟคเตอร์ชัว่คราว (transient inhibitor) ที่ระดบัสาร
ตา้นแฟคเตอร์สามารถลดลงไดเ้องในเวลา 6 เดือน โดย 1 BU หมายถึง หน่ึงหน่วยของสารตา้นแฟคเตอร์ที่ท าให้
ปริมาณแฟคเตอร์ที่ผูป่้วยไดรั้บลดลงคร่ึงหน่ึง ท าให้ผูป่้วยไม่ตอบสนองต่อการรักษาตามที่ควรจะเป็น1,2 

การตรวจระดับสารต้านแฟคเตอร์สามารถใช้ วิ ธี  Bethesda inhibitor assay หรือวิ ธี  Nijmegen 
modification ของวิธี Bethesda1,2 

ผูป่้วยโรคฮีโมฟีเลียที่มีสารตา้นแฟคเตอร์สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มตามระดบัสารตา้น คือ1,2 
1. ผูท้ี่มีระดบัสารตา้นแฟคเตอร์ ≤ 5 BU เรียกผูป่้วยกลุ่มดงักล่าวว่า กลุ่ม low titer inhibitor/low responder 

inhibitor ผูป่้วยที่เป็นกลุ่ม low titer inhibitor/low responder inhibitor อาจเปลี่ยนเป็นกลุ่ม high titer inhibitor/high 
responder inhibitor ไดจ้ากการเกิด anamnestic response หลงัไดแ้ฟคเตอร์ติดต่อกนัไป 5-7 วนั 

2. ผูท้ี่มีระดบัสารตา้นแฟคเตอร์ > 5 BU เรียกผูป่้วยกลุ่มดงักล่าวว่า กลุ่ม high titer inhibitor/high responder 
inhibitor 

ปัจจัยเส่ียงในการเกิดสารต้านแฟคเตอร์ ได้แก่1-5 
1. ชนิดของโรคฮีโมฟีเลียและความรุนแรงของโรค (severity) 

a. โรคฮีโมฟีเลีย เอ ชนิดรุนแรงมากมีอุบตัิการณ์การเกิดสารตา้นแฟคเตอร์ร้อยละ 30 ส่วนโรคฮีโมฟี
เลีย เอ ชนิดรุนแรงปานกลางและรุนแรงนอ้ยมีโอกาสเกิดสารตา้นแฟคเตอร์ ร้อยละ 5-10 

b. โรคฮีโมฟีเลีย บี มีอุบตัิการณ์การเกิดสารตา้นแฟคเตอร์โดยรวม ร้อยละ 3-5 
2. ชนิดของการกลายพนัธ์ุ (mutation) โดยพบไดบ้่อยในผูป่้วยที่มี null mutations เช่น large deletion หรือ 

inversion intron 22 ในผูป่้วยโรคฮีโมฟีเลีย เอ ชนิดรุนแรงมาก รวมถึงประวตัิผูป่้วยคนอื่นในครอบครัวที่มีสาร
ตา้นแฟคเตอร์ 

3. ประวตัิการไดรั้บแฟคเตอร์ มกัพบในผูป่้วยที่ไดรั้บการรักษาด้วยแฟคเตอร์ขนาดสูง (intensive factor 
concentrate therapy) ในช่วงวนัที่ไดรั้บแฟคเตอร์ หรือภายหลงัการสัมผสัแฟคเตอร์ (exposure) 20 คร้ังแรก และ
พบไดน้อ้ยมากหลงัการสัมผสัแฟคเตอร์ตั้งแต่ 150 คร้ังขึ้นไป  

4. ปัจจยัอื่นๆ ไดแ้ก่ เช้ือชาติ การพบอกัเสบหรือการผ่าตดัร่วมดว้ยหรือชนิดของแฟคเตอร์เขม้ขน้ (factor 
concentrate) ที่ใช้4,5 
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การตรวจหาสารต้านแฟคเตอร์ในผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย ควรท าการตรวจเม่ือ1 
1. ไดรั้บแฟคเตอร์ในการรักษาให้ตรวจอยา่งนอ้ยปีละ 1-2 คร้ังหลงัเร่ิมการรักษา (น ้าหนกัค าแนะน า+) 
2. ก่อนท าการผ่าตดัใหญ่หรือตอ้งไดรั้บการรักษาแฟคเตอร์ขนาดสูง และควรตรวจอีกคร้ังหลงัจากไดรั้บ

การรักษาติดต่อกนั ≥ 5 วนั โดยแนะน าตรวจภายใน 4 สัปดาห์หลงัไดรั้บการรักษาแฟคเตอร์ขนาดสูง (น ้ าหนกั
ค าแนะน า+) 

3. เมื่อผูป่้วยไม่ตอบสนองต่อการรักษาตามที่ควรจะเป็น ไดแ้ก่ อาการเลือดออกหายช้า มีอาการเลือดออก
อยา่งมากหลงัการผ่าตดั เกิดขอ้เป้าหมาย (target joint) หรือมีเลือดออกซ ้าๆ ในต าแหน่งเดิม (recurrent bleeding) 
หรือค่า activated partial thromboplastin time (APTT) ที่ไม่ดีขึ้น หลังได้รับการรักษาอย่างเพียงพอแล้วแม้จะ
ไดรั้บการรักษาอยา่งเพียงพอแลว้ (น ้าหนกัค าแนะน า++) 

4. ผูป่้วยโรคฮีโมฟีเลีย บี ที่เกิดอาการแพอ้ย่างรุนแรง (anaphylaxis) หรือกลุ่มอาการ nephrotic (nephrotic 
syndrome) หลงัไดรั้บการรักษา (น ้าหนกัค าแนะน า++) 

5. ผูป่้วยที่มีค่าคร่ึงชีวิตของแฟคเตอร์ส้ันกว่าปกติ คือ น้อยกว่า 6 ชั่วโมงส าหรับแฟคเตอร์แปด และน้อย
กว่า 9 ชัว่โมงส าหรับแฟคเตอร์เกา้ (น ้าหนกัค าแนะน า+/-) 

การรักษาผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียทีม่ีสารต้านแฟคเตอร์ 
การรักษาผูป่้วยโรคฮีโมฟีเลียที่มีสารตา้นแฟคเตอร์ สามารถแบ่งการรักษาออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่1,3,7 
1. การรักษาอาการเลือดออก แบ่งการรักษาตามระดับของสารตา้นที่ผูป่้วยและความรุนแรงของอาการ

เลือดออกกล่าวคือ 
1.1 ผูป่้วยกลุ่ม low titer inhibitor/low responder inhibitor และมีอาการเลือดออกในขอ้และกลา้มเน้ือ

แขนขา  
การรักษาดงักล่าวสามารถท าไดท้ี่ศูนยรั์กษาโรคฮีโมฟีเลียที่สามารถเขา้ถึงยาได ้โดยสามารถให้การรักษาโดย 

1.1.1 แฟคเตอร์เขม้ขน้ขนาดสูง โดยเพ่ิมขนาดขึ้น 3 เท่าของขนาดที่ใช้ในการรักษาตามปกติ หรือ
ให้แฟคเตอร์ 50 ยูนิต/กก./คร้ัง รวมกบัการให้แฟคเตอร์เพ่ือต่อตา้นกบัสารตา้น (neutralizing 
antibody) โดยค านวณตามสูตร ดงัน้ี 
[น ้าหนกัตวั (กก.) × 80 × [(1 − ฮีมาโตคริต) × ระดบัสารตา้น (BU)]1 
และควรมีการวดัแฟคเตอร์ที่ 15 นาทีหลงัการให้ยาปริมาณมาก (bolus) ว่าไดร้ะดบัแฟคเตอร์
เท่ากบัที่ตอ้งการหรือไม่ และตอ้งมีการติดตามระดบัสารตา้นแฟคเตอร์หากผูป่้วยยงัตอ้งรับ
การรักษาต่อเน่ือง ≥ 5 วนั เพื่อวางแผนปรับเปลี่ยนวิธีการรักษา (น ้าหนกัค าแนะน า+) 

1.1.2 Bypassing agents ไดแ้ก่  
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- Recombinant activated factor VII (rFVIIa) ให้ในขนาด 90-120 ไมโครกรัม/กก./คร้ังทุก 
2-3 ชั่วโมงฉีดทางหลอดเลือดด า  (intravenous) รวมสูงสุด 3 คร้ัง หรือขนาด 270 
ไมโครกรัม/กก./คร้ัง เพียงคร้ังเดียวกรณีที่ผูป่้วยมารับการรักษาชา้หลงัเกิดอาการเลือดออก 
พิจารณาให้ขนาดยาอย่างนอ้ย 150 ไมโครกรัม/กก./คร้ัง และสามารถพิจารณาให้ยาซ ้าได้
อีกคร้ังในอีก 2-3 ชัว่โมง7 (น ้าหนกัค าแนะน า+) 

- Activated prothrombin complex concentrate (aPCC) โดยให้ในขนาด 50-100 ยูนิต/กก./
คร้ัง ฉีดทางหลอดเลือดด า ทุก 12-24 ชั่วโมง สูงสุดไม่เกิน 200 ยูนิต/กก./วนั (น ้ าหนัก
ค าแนะน า+) การศึกษาประสิทธิภาพของ bypassing agents ทั้ง 2 ชนิดพบว่าไม่แตกต่างกนั
8 แต่หากผูป่้วยไม่ตอบสนองต่อยาชนิดใดชนิดหน่ึงเมื่อให้ขนาดยาสูงสุดแลว้ อาจพิจารณา
ให้ bypassing agent อีกชนิดหน่ึงแทน (น ้าหนกัค าแนะน า+)  

1.2 ผูป่้วยกลุ่ม high titer inhibitor/high responder inhibitor และมีอาการเลือดออกในขอ้และกลา้มเน้ือ
แขนขา การรักษาดงักล่าวสามารถท าไดท้ี่ศูนยรั์กษาโรคฮีโมฟีเลียที่สามารถเขา้ถึงยาได ้สามารถให้การรักษา
ดว้ย bypassing agents โดยใชข้นาดยาเช่นเดียวกบัผูป่้วยกลุ่ม low titer inhibitor/low responder inhibitor (น ้าหนกั
ค าแนะน า++) 

1.3 ผูป่้วยที่มีสารตา้นแฟคเตอร์ที่มีอาการเลือดออกรุนแรงจนถึงชีวิต (life-threatening bleeding) การ
รักษาดงักล่าวเบื้องตน้สามารถท าไดท้ี่ศูนยรั์กษาโรคฮีโมฟีเลียที่สามารถเขา้ถึงยาได ้แลว้ควรส่งต่อผูป่้วยไปยงั
โรงเรียนแพทยห์รือโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีแพทยส์าขาโลหิตวิทยาที่มีประสบการณ์ในการดูแลผูป่้วยโรคฮี
โมฟีเลีย โดยสามารถให้การรักษาดว้ย (น ้าหนกัค าแนะน า++) 

1.3.1 Bypassing agents ไดแ้ก่  
- rFVIIa ให้ในขนาด 90-120 ไมโครกรัม/กก./คร้ัง ทุก 3 ชั่วโมง ในวนัแรกหลงัเกิดอาการ

เลือดออก หลงัจากนั้นให้ยาทุก 4 ชัว่โมง ในวนัที่ 2-3 แลว้ให้ยาทุก 6-8 ชัว่โมง ในวนัที่ 4-
7 และอาจพิจารณาให้ยาต่ออีกหากผูป่้วยยงัมีอาการเลือดออกรุนแรงที่ต้องการรักษา
มากกว่า 7 วนั เพื่อให้เลือดออกหยดุสนิท7 (น ้าหนกัค าแนะน า+) 

- aPCC โดยให้ในขนาด 50-100 ยนิูต/กก./คร้ัง ทุก 8-12 ชัว่โมง สูงสุดไม่เกิน 200 ยนิูต/กก./
วนั เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วนัและอาจพิจารณาให้ยาต่ออีกหากผูป่้วยยงัมีอาการเลือดออก
รุนแรงที่ต้องการรักษามากกว่า 7 วนั เพื่อให้เลือดออกหยุดสนิท (น ้ าหนักค าแนะน า+) 
หรืออาจให้ยา bypassing agents สลบัชนิดกนั (sequential bypass agent therapy alternating 
rFVIIa and aPCC) โดยใชย้าแต่ละชนิดในขนาดต ่าทุก 3 ชัว่โมงใน 24 ชัว่โมงแรกหลงัเกิด
อาการเลือดออก1,9 (น ้าหนกัค าแนะน า+/-) 
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1.3.2 Plasma exchange ร่วมกับการให้แฟคเตอร์เข้มขน้ต่อเน่ืองทางหลอดเลือดด า (continuous 
factor concentrate infusion) โดยท า plasma exchange 1.5-2 เท่าของปริมาตรพลาสม่า แลว้
ตามด้วยการให้แฟคเตอร์เข้มข้นขนาดสูง 100 ยูนิต/กก. แล้วตามด้วยการให้แฟคเตอร์
เขม้ขน้ต่อเน่ืองทางหลอดเลือดด าในขนาด 4 ยนิูต/กก./ชัว่โมงการรักษาน้ีสามารถใชไ้ดเ้พียง 
5-7 วันแรกหลังเกิดอาการเลือดออกเท่านั้น (น ้ าหนักค าแนะน า+/-) และพิจารณาให้ 
bypassing agents เป็นคร้ัง ๆ หากยงัมีอาการเลือดออก10-12 (น ้าหนกัค าแนะน า+) 

นอกจากน้ี ยงัมีการรักษาอื่นๆ ที่สามารถให้ร่วมดว้ยไดเ้พ่ือหยดุอาการเลือดออก 
1. Tranexamic acid โดยให้ยาทางหลอดเลือดด า ขนาด 10 มก./กก./คร้ัง ทุก 6-8 ชั่วโมง หรือกินยา

ขนาด 15-25 มก./กก./คร้ัง ทุก 6-8 ชั่วโมง เป็นเวลา 5-7 วนั ไม่แนะน าให้ใช้ในผูป่้วยที่มีภาวะ
เลือดออกในทางเดินปัสสาวะ13 (น ้าหนกัค าแนะน า++) 

2. การรักษาแบบประคบัประคอง (supportive treatment) กรณีเลือดออกในขอ้และกลา้มเน้ือแขนขา
ไดแ้ก่ การพกัขอ้ การประคบเยน็ การพนัผา้ยืดชนิดพิเศษ (elastic bandage) รอบขอ้และกลา้มเน้ือ
แขนขาที่มีเลือดออก และการยกขอ้และกลา้มเน้ือแขนขาขา้งนั้นให้สูงขึ้น1 (น ้าหนกัค าแนะน า++) 

สรุปแนวทางการรักษาอาการเลือดออกในผูป่้วยโรคฮีโมฟีเลียแสดงในรูปที่ 1 

 
ดดัแปลงจาก อ าไพววรณ จวนสัมฤทธ์ิ, ธีระ ฤชุตระกูล. โรคฮีโมฟีเลียท่ีมีสารตา้นแฟคเตอร์. ใน : อ าไพวรรณ จวนสัมฤทธ์ิ, 
บรรณาธิการ. โรคเลือดออกง่ายและลิ่มเลือดอุดตนั: แนวทางการวินิจฉัยและการรักษา. พิมพค์รั้ งท่ี 2. กรุงเทพฯ: ชยัเจริญ. 2559; 
หนา้ 49-56.  

ตรวจพบสารตา้นแฟคเตอร์แปด ≥ 0.6 BU อย่างนอ้ย 2 ครั้ งห่างกนั 1-4 สัปดาห ์

Low responding inhibitor < 5 BU High responding inhibitor ≥ 5 BU 
 

ตรวจสารตา้นแฟคเตอร์แปดซ ้า 
≥5 วนัหลงัเร่ิมให้การรักษา 

Non-life-threatening 
bleeding 

Life-threatening 
bleeding 

Life-threatening 
bleeding 

Non-life-threatening 
bleeding 

High-dose factor VIII  
or bypassing agent and 

supportive care 
 

Bypassing agent or high-
dose FVIII  

and supportive care  

Bypassing agent and 
supportive care 

Bypassing agent and 
supportive care ± plasma 
exchange with high-dose 

FVIII infusion 
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2. การลดสารต้านแฟคเตอร์โดยวิธี immune tolerance induction (ITI) เน่ืองจากเป็นการรักษาที่มี
ค่าใชจ่้ายสูง จึงพิจารณาในการท าในผูป่้วยเด็กเล็กเป็นรายๆ ไปและควรอยูภ่ายใตก้ารดูแลของแพทยส์าขาโลหิต
วิทยาที่มีประสบการณ์ในการดูแลผูป่้วยโรคฮีโมฟีเลีย ตามการศึกษาของ international ITI (I-ITI) พบว่าการท า 
ITI โดยใชแ้ฟคเตอร์แปดเขม้ขน้ขนาดสูง 200 ยนิูต/กก/คร้ัง ทางหลอดเลือดด า ทุกวนั ให้ผลส าเร็จในการท า ITI 
ไม่แตกต่างจากการใช้แฟคเตอร์แปดเขม้ขน้ในขนาดต ่า 50 ยูนิต/กก/คร้ัง ทางหลอดเลือดด า 3 วนั/สัปดาห์ โดย
พบผูป่้วยที่ไดรั้บผลส าเร็จจากการท า ITI ประมาณร้อยละ 75 ของผูท้ี่ไดรั้บการท า ITI จนครบ 33 เดือน อยา่งไร
ก็ดีในกลุ่มผูป่้วยที่ท า ITI ดว้ยแฟคเตอร์เขม้ขน้ในขนาดต ่าจะไดรั้บผลส าเร็จชา้กว่าและมีเลือดออกบ่อยกว่ากลุ่ม
ผูป่้วยที่ท า ITI ดว้ยแฟคเตอร์แปดเขม้ขน้ในขนาดสูง14 โดยนิยามของผลส าเร็จในการท า ITI ไดแ้ก่14 

1) ค่าสารตา้นแฟคเตอร์แปดเป็นลบอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง แลว้จึงตรวจ 
2) ค่าแฟคเตอร์แปดที่เพ่ิมขึ้นหลงัให้ยา (factor VIII recovery) ที่ 15 นาที15 ดว้ยแฟคเตอร์ขนาด 50 ยู

นิต/กก./คร้ัง โดยไม่จ าเป็นตอ้งหยุดการให้ยาแฟคเตอร์มาก่อน โดยแฟคเตอร์แปดควรเพ่ิมขึ้นจา
ก่อนให้ยาอยา่งนอ้ยร้อยละ 66 ของค่าที่คาดการณ์ไว้14 แลว้จึงตรวจ 

3) ค่าคร่ึงชีวิตของแฟคเตอร์แปดดว้ยแฟคเตอร์ขนาด 50 ยูนิต/กก./คร้ัง โดยควรหยุดการให้ยาแฟค
เตอร์มาก่อนอย่างน้อย 3 วนั หากค่าคร่ึงชีวิตของแฟคเตอร์แปด ≥ 6 ชั่วโมง ถือว่าไดผ้ลส าเร็จใน
การท า ITI 

หากผลการตรวจของผูป่้วยเขา้กบัเกณฑ์ทั้ง 3 ขอ้ขา้งตน้ ถือว่าเป็น successful ITI หากผลการตรวจของ
ผูป่้วยเขา้กบัเพียงเกณฑ ์1-2 ขอ้แรก ถือว่าเป็น partially successful ITI 

ส าหรับในประเทศไทย มีการศึกษาของศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงอ าไพววรณ จวนสัมฤทธ์ิ และคณะ ได้
รายงานการใชแ้ฟคเตอร์แบบ low to intermediate dose regimen คือ  

- ให้แฟคเตอร์แปดในขนาด 100 ยนิูต/กก./คร้ัง 3 วนัต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 6 เดือน แลว้จึง 
- ลดแฟคเตอร์แปดลงเหลือ 50 ยูนิต/กก./คร้ัง 3 วนัต่อสัปดาห์อีก 6 เดือน หากผูป่้วยตอบสนอง

ต่อการรักษา แลว้จึง  
- ลดแฟคเตอร์แปดลงเหลือ 50 ยนิูต/กก./คร้ัง 2 วนัต่อสัปดาห์อีก 12 เดือน หากผูป่้วยตอบสนอง

ดี แลว้ท าการตรวจตามนิยามความส าเร็จในการท า ITI หากไดผ้ลเป็น successful หรือ partially 
successful ITI ให้ prophylaxis ต่อดว้ยแฟคเตอร์แปด 25-50 ยูนิต/กก./คร้ัง 1-2 วนัต่อสัปดาห์
ต่อไป16 (น ้าหนกัค าแนะน า+/-) 

อยา่งไรก็ดี หากท า ITI แลว้ติดตามไปจนครบ 2 ปี แลว้ผูป่้วยยงัไม่เขา้กบัเกณฑ ์successful หรือ partially 
successful ITI หรือมีการลดลงของสารตา้นแฟคเตอร์นอ้ยกว่าร้อยละ 20 ของค่าสารตา้นแฟคเตอร์แปดล่าสุด 6 
เดือนก่อนหนา้นั้น จดัเป็นกลุ่มที่ไม่ตอบสนองต่อการท า ITI จึงให้พิจารณาหยดุการท า ITI ต่อ14-16 
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3. การป้องกันการเกิดเลือดออก (prophylaxis) เน่ืองจากการให้การรักษาเพื่อป้องกนัการเกิดเลือดออกใน
ผูป่้วยโรคฮีโมฟีเลียที่มีสารตา้นแฟคเตอร์ดว้ย bypassing agent ท าไดย้าก เน่ืองจากยามีราคาสูงและยาทั้ง 2 ชนิด
มีค่าคร่ึงชีวิตที่ส้ันท าให้ตอ้งฉีดยาเขา้ทางหลอดเลือดด าบ่อยๆ ท าให้ไม่สะดวกในการให้ยาเพ่ือป้องกนัการเกิด
เลือดออก อย่างไรก็ดี สามารถให้ยา emicizumab ซ่ึงเป็น non-factor therapy ในผูป่้วยโรคฮีโมฟีเลีย เอ ที่มีสาร
ต้านแฟคเตอร์ได้1 โดยให้ยาในขนาดสูง (loading dose) 1.5 มก./กก ./คร้ัง  ฉีดทางเน้ือเ ย่ือใต้ผิ วหนัง 
(subcutaneous) สัปดาห์ละคร้ัง เป็นเวลา 4 สัปดาห์ หลังจากนั้นสามารถให้ยา emicizumab เป็น maintenance 
dose ต่อดงัน้ี (น ้าหนกัค าแนะน า+/-)  

1.5 มก./กก./คร้ัง ฉีดทางเน้ือเย่ือใตผิ้วหนงั ทุกสัปดาห์ 
3 มก./กก./คร้ัง ฉีดทางเน้ือเย่ือใตผิ้วหนงั ทุก 2 สัปดาห ์
6 มก./กก./คร้ัง ฉีดทางเน้ือเย่ือใตผิ้วหนงั ทุก 4 สัปดาห ์
แมว่้ายาจะมีความสะดวกในการใช้ แต่การให้ยา emicizumab ควรอยู่ภายใตก้ารดูแลของแพทย์สาขา

โลหิตวิทยาที่มีประสบการณ์ในการดูแลผูป่้วยโรคฮีโมฟีเลีย (น ้าหนกัค าแนะน า++) เพราะยาจะรบกวนการตรวจ 
APTT ให้มีค่าปกติ แมร้ะดบัยาอาจจะต ่ากว่า therapeutic level และเน่ืองจากยาไม่สามารถออกฤทิ์ ไดท้นัที หาก
ผูป่้วยโรคฮีโมฟีเลีย เอ ที่มีสารตา้นแฟคเตอร์ที่ไดรั้บยา emicizumab มีอาการเลือดออกหรือตอ้งไดรั้บการผ่าตดั 
ตอ้งให้ bypassing agent คือ rFVIIa เป็นยาที่ช่วยห้ามเลือดร่วมดว้ย โดยให้ rFVIIa ในขนาด 45 ไมโครกรัม/กก./
คร้ัง และให้ซ ้าไดทุ้ก 4 ชัว่โมง หากเลือดยงัไม่หยดุ หรือเพ่ิมเป็นขนาดสูงสุดไม่เกิน 90 ไมโครกรัม/กก./คร้ัง ทุก 
2-6 ชั่วโมง หากเลือดยงัไม่หยุดดว้ยการใช้ rFVIIa ในขนาดต ่า กรณีที่ไม่มี rFVIIa อาจพิจารณาให้ aPCC แทน
ไดใ้นขนาด 15-50 ยนิูต/กก./คร้ัง และอาจให้ aPCC ซ ้าคร้ังที่ 2 ในขนาดเดิม ในวนัเดียวกนั หากเลือดยงัไม่หยุด 
แต่ขนาดต้องไม่เกิน 100 ยูนิต/กก./วนั17 เพื่อป้องกันการเกิดภาวะหลอดเลือดอุดตัน (thrombosis) และภาวะ 
thrombotic microangiopathy1,18,19 แ ล ะ ค ว ร พิ จ า ร ณ า ต ร ว จ  global hemostatic tests เ ช่ น  rotational 
thromboelastography (ROTEM®) หรือ thrombin generation test (TGT) เพื่อประเมินการตอบสนองต่อ bypassing 
agents ร่วมกบัยา emicizumab ในตวัผูป่้วยส าหรับการวางแผนการรักษาต่อไป1,17 

ส่วน non-factor therapy อื่นๆ ไดแ้ก่ fitusiran และ concizumab สามารถใชไ้ดท้ั้งผูป่้วยโรคฮีโมฟีเลีย เอ 
และ บี ที่มีสารตา้นแฟคเตอร์ แต่ยาทั้ง 2 ชนิดยงัอยูใ่นระหว่างการศึกษาวิจยั  
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การให้แฟคเตอร์เพื่อป้องกันเลือดออกในภาวะผ่าตัด 
การให้ส่วนประกอบของเลือดเพื่อป้องกนัภาวะเลือดออกในผูป่้วยฮีโมฟิเลียระหว่างการท าการผ่าตดั ท า

ฟัน หรือเมื่อมีภาวะเลือดออกมาก ในปัจจุบนัยงัไม่มีหลกัฐานการให้จ านวนของส่วนประกอบของเลือดและ
ระยะเวลาที่ให้อย่างชัดเจนเพื่อป้องกนัภาวะเลือดออกเน่ืองจากยงัไม่มีการศึกษาแบบ  randomized control จึงมี
การรักษาที่แตกต่างกนัไปขึ้นอยูก่บัประสบการณ์ของผูรั้กษา (น ้าหนกัค าแนะน า+, คุณภาพหลกัฐาน ข๓) 

การแบ่งระดับของการผ่าตัด 
ผ่าตดัใหญ่ หมายถึง การผ่าตดัที่มีความเส่ียงต่อการเสียเลือดไดม้าก 
ผ่าตดัเล็ก เช่น การตดัช้ินเน้ือผิวหนงั การส่องกลอ้ง ถอนฟัน 

เป้าหมายของการรักษาTherapeutic aims 
การให้แฟกเตอร์ทดแทนเพ่ือป้องกนัภาวะเลือดออกกอ่นและหลงัการผ่าตดั ปริมาณของแฟกเตอร์และ

ความถี่ของการให้ขึ้นอยูก่บัชนิดของการผ่าตดั มกีารวดัระดบัแฟกเตอร์ดงัน้ี 
The trough factor level เป็นการวดัระดบัแฟกเตอร์ที่ลดลงต ่าสุดก่อนการให้แฟกเตอร์แบบฉีดคร้ังต่อไป 

เพื่อพิจารณาระดบัแฟกเตอร์อยูใ่นระดบัที่ป้องกนัการเกิดเลือดออกหลงัการผ่าตดั ซ่ึงควรจะมากกว่าร้อยละ 50 
ในช่วง 5 วนัแรกหลงัการผ่าตดั 

The peak factor level เป็นการวดัระดบัแฟกเตอร์ที่ขึ้นสูงสุดหลงัการฉีดไปแลว้ 1ชัว่โมง   

การติดตามระดับแฟกเตอร์ 
Peak and trough levels ควรท าอย่างน้อยวนัละคร้ังช่วง 2-3 วนัแรกหลงัการผ่าตดั การตดัไหม เอาท่อ

ระบายออก หรือการท ากายภาพบ าบดัควรท าช่วง peak factor level 
ผูป่้วยที่ไดรั้บแฟกเตอร์แบบหยดต่อเน่ือง ควรเจาะระดบัแฟกเตอร์ภายใน 6-12 ชัว่โมงหลงัเร่ิมการหยด

และท าทุกวนัในช่วงให้การรักษา 
Coagulation factor target levels in adults undergoing major surgery using bolus dosing8 

Day Bolus Dosing 
Trough factor level* (%) Dosage (IU/kg) Interval Frequency  (h) 
FVIII FIX FVIII FIX FVIII FIX 

Pre-op#   40-50 80-120 Pre-op Pre-op 
1-3 80-100 80-100 20-25 60-80 8-12 12 

4-6 60-80 60-80 15-20 50-60 8-12 12 

7 and beyond 40-60 40-60 10-20 70-80 12 24 
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# Peak factor aim with pre=op dose is 80-100% 
*After pre-op bolus, trough levels can be monitored prior to subsequent doses 

Coagulation factor target levels in adults undergoing major surgery using continuous infusion8 
Day Continuous infusion 

FVIII steady state level (%) Dose (IU/kg) 
Pre-op  80-100 IU/kg load 
1-3 >50 2.5-3.0 IU/kg/hr 
4-6 >50 2.5-3.0 IU/kg/hr 
7 and beyond Often change to bolus  

 

การให้ส่วนประกอบของเลือดแบบหยดต่อเน่ือง5 
ก่อนการใช้วิธีน้ีควรท าการทดสอบ pharmacokinetic ของแฟคเตอร์โดยการให้แฟคเตอร์แปดหรือเก้า

ขนาด 50 IU ต่อน ้ าหนักตัวของผูป่้วย หลังจากนั้นเจาะตรวจเลือดระดับของแฟคเตอร์และน ามาค านวนค่า 
clearance 

clearance (mL kg-1h-1) = dose (IU kg-1h-1)  × measured plasma FVIII level (IU mL-1) 
โดยการรายงานที่ผ่านมาพบว่าค่าของ clearance เฉลี่ย 2.9± 5.0 ml kg-1h-1 6,7

 

 

ก่อนการผ่าตดัควรเร่ิมให้แฟคเตอร์แบบคร้ังคราวก่อนการให้แบบหยดต่อเน่ือง ดงัสูตร 
ขนาดแฟคเตอร์dose (IU) = น ้าหนกัตวัของผูป่้วยbody weight (BW) (kg) × 0:5× desired FVIII increase (IU 100 mL-1

) 

เพื่อให้ระดบัแฟคเตอร์ 0.8 IUmL-1 ก่อนการผ่าตดัแลว้เร่ิมตน้แบบหยดต่อเน่ืองเมื่อการผ่าตดัจบลง 
 

อตัราของการหยด (rate of infusion) (IU/kg/h)= clearance (ml/kg/h)×ระดบัแฟคเตอร์ที่ตอ้งการ(desired 
 level)(IU/ml) 

หลงัจากเร่ิมให้แฟคเตอร์แบบหยดต่อเน่ือง ควรเจาะระดบัแฟคเตอร์ทุกวนั เพื่อใชค้ านวน clearance เพื่อ
ปรับขนาดการหยดแฟคเตอร์ 

อตัราการหยดของแฟคเตอร์ขึ้นอยูก่บัระดบัแฟคเตอร์ที่ตอ้งการในแต่ละวนัหลงัการผ่าตดั โดยในช่วง 4 
วนัแรก ระดบัแฟคเตอร์ 0.5 IU/ml วนัที่ 5-7 0.4 IU/ml และ วนัที่ 8-14 0.3 IU/ml ผสมเฮปาริน 2-6 IU ต่อ 1 ซีซี 
ในแฟคเตอร์เพื่อป้องกนัการเกิดเส้นเลือดอกัเสบ เมื่อผสมแลว้สามารถใชไ้ดภ้ายใน 3 วนั 
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Major surgery 
ระดับของปัจจัยของการแข็งตัวของเลือดอย่างน้อย 80 เปอร์เซนต์ก่อนท า major surgery และรักษา

ระดบัของปัจจยัของการแข็งตวัของเลือดหลงัการผ่าตดัมากกว่า 80 เปอร์เซนต์  
โดยถา้ให้แบบ bolus ให้ความถี่ 2 คร้ังต่อวนัเพ่ือรักษาระดบัของปัจจยัของการแข็งตวัของเลือดมากกว่า 

80 เปอร์เซนต ์ในวนัที่ 1 ถึง วนัที่ 5 หลงัการผ่าตดั และประมาณ 60 เปอร์เซนตใ์นวนัที่ 6 ถึงวนัที่ 14 
ถา้ให้แบบหยดต่อเน่ือง ควรรักษาระดบัของปัจจยัของการแข็งตวัของเลือดหลงัการผ่าตดัมากกว่า 80 

เปอร์เซนตใ์น 5 วนัแรกและลดลงไปที่ 30-40 เปอร์เซนตห์รือ 50-60 เปอร์เซนตร์ะหว่างวนัที่ 6 ถึงวนัที่ 14 

Synovectomy 
ระดบัของปัจจัยของการแข็งตัวของเลือดในฮีโมฟิเลียเอ 15-50 IUต่อน ้ าหนักตวัของผูป่้วยเพ่ือรักษา

ระดบัของปัจจยัของการแข็งตัวของเลือด 30-100 เปอร์เซนต์ และในฮีโมฟิเลียบี 30-90 IUต่อน ้ าหนักตวัของ
ผูป่้วยเพื่อรักษาระดบัของปัจจยัของการแข็งตวัของเลือด 30-90 เปอร์เซนต์ การทดแทนหลงัผ่าตดัให้ขนาดเท่า
เดิมแบบระยะส้ัน (โดยให้ทุก 8-12 ชัว่โมง ในวนัที่ 2 ให้คร่ึงหน่ึงของขนาดที่ให้ในวนัแรก) หรือแบบระยะยาว
โดยให้เป็นเวลา 8 สัปดาห์ แบบป้องกนั (ในผูป่้วยฮีโมฟิเลียเอ 20 IUkg-1 3 คร้ังต่อสัปดาห์เป็นเวลา 2 สัปดาห์ 
และ 15 IUkg-1 2 คร้ังต่อสัปดาห์เป็นเวลา 6 สัปดาห์ ในผูป่้วยฮีโมฟิเลียบี 30 IUkg-1 3 คร้ังต่อสัปดาห์เป็นเวลา 2 
สัปดาห์ และ 25 IUkg-1 2 คร้ังต่อสัปดาห์เป็นเวลา 6 สัปดาห์) 
Factor replacement for orthopedic surgery9 

 FVIII deficiency FIX deficiency 
Pre-operative (induction of anesthesia) 120% (60 IU/kg) 120% (120-140 IU/kg) 
After 4 hours in operating room Extra 40% (20 IU/kg) Extra 40% (40 IU/kg) 
72 hours post-operative Maintain trough of 60-80% Maintain trough of 60-80% 
Up to 14 days post-operative Trough of 50% Trough of 50% 
Week 3-4 Trough of 30-40% Trough of 20-40% 
Week 5-6 Before each PT session 40% Before each PT session 40% 

การผ่าตัดทอนซิล 
การผ่าตดัทอนซิล รวมทั้งการใส่สายสวนเส้นเลือดใหญ่ และการขลิบหนงัหุ้มอณัฑะระดบัของปัจจัยที่

ท าให้เลือดแข็งตวัก่อนผ่าตดัควรมากกว่าร้อยละ 80 และการผ่าตดัทอนซิลควรให้ทดแทน 7-10 วนั การใส่สาย
สวนเส้นเลือดควรให้ทดแทนอย่างน้อย 3 วนั การขลิบหนังหุ้มอัณฑะควรให้ปัจจัยที่ท าให้เลือดแข็งตวัก่อน
ผ่าตดัประมาณร้อยละ 80 และให้ทดแทน 3-4 วนั ควรมีการให้ยาห้ามเลือด และ/หรือ fibrin glue ร่วมดว้ย 
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การผ่าตัดทางทนัตกรรม 

 ควรให้ปัจจยัที่ท าให้เลือดแข็งตวัก่อนท าฟันควรอยา่งนอ้ย 50% ให้ยาห้ามเลือด 7 วนั หรืออาจให้ fibrin 
glue ร่วมดว้ย 

การดูแลรักษาทางทันตกรรม 4 ควรหลีกเลี่ยงการท า  nerve block injections ( inferior alveolar และ 
posterior superior alveolar) เพราะอาจเกิดผลขา้งเคียงของเลือดออกมีผลท าให้เกิดอุดกั้นทางเดินหายใจ 

การดูแลเม่ือเกิดภาวะเลอืดออกหลังผ่าตัดทางทันตกรรม 
เมื่อเกิดเลือดออกหลงัผ่าตดั ขั้นตอนเพ่ือท าให้เลือดหยดุมีดงัน้ี 
แนะน าให้ผูป่้วยกดบริเวณต าแหน่งที่เลือดออก อยา่งนอ้ย 30 นาที หรืออาจใช ้gelfoam แลว้ใชก้๊อสกด

อุดทบัเพื่อช่วยหยดุเลือด อาจใช ้epinephrine เพื่อท าให้หลอดเลือดรอบขา้งหดตวัเพ่ือท าให้เลือดมาเลี้ยงนอ้ยลง 
และผลโดยออ้มท าให้เกิดการสร้าง platelet plug และลิ่มเลอืดขึ้น  
Coagulation factor dosing for dental procedures8 

Day Bolus dosing 
Peak factor level (%) Dosage (IU/kg) Frequency interval (h) 

FVIII FIX FVIII FIX FVIII FIX 
Pre-op 70-80 50-60 35-40 60-70 Pre-op Pre-op 
1* 50-60 30-40 25-30 35-50 12 12-18 

-And to cessation of therapy as clinically determined 

-Tranexamic acid 15-20 mg/kg orally, 3 times a day for 5 days 

การผ่าตัดในผู้ป่วยฮีโมฟิเลยีที่มีภาวะสารต่อต้าน 
ปัจจัยที่ควรพิจารณาก่อนท าการผ่าตัดผูป่้วยกลุ่มน้ีไดแ้ก ่

• อายขุองผูป่้วย 
• ระดบัของสารต่อตา้นในร่างกายและการตอบสนองของภูมิคุม้กนัหลงัไดปั้จจยัที่ช่วยในการแข็งตวัของ

เลือด (anamnestic response) 
• การเจ็บป่วยหรือโรคดั้งเดิมของผูป่้วย 
• ขอ้บ่งช้ีในการผ่าตดั 
• ความรีบด่วนของการผ่าตดั 
• ชนิดของการผ่าตดั 
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• ประสบการณ์ของแพทยผ่์าตดั 
• ความตอ้งการของผูป่้วยและญาต ิ
• ส่วนประกอบของเลือดและแฟคเตอร์เพียงพอและพร้อมหรือไม่ 
• ค่าใชจ่้าย 

ข้อแนะน าในการวางแผนการผ่าตัดในผู้ป่วยฮีโมฟิเลียที่มีภาวะสารต่อต้านในร่างกาย 

• เมื่อวางแผนการผ่าตดั ควรท าการผ่าตดัในศูนยท์ี่มีประสบการณ์ในการดูแลผูป่้วยกลุ่มน้ี 
• ก่อนการผ่าตดัควรประเมินระดบัของสารต่อตา้น 
• เน่ืองจากการผ่าตดัทางกระดูกและขอ้ บางหัตถการอาจตอ้งไดใ้ห้ยาป้องกนัการเกิดลิ่มเลือดอุดตนั แต่

ในผูป่้วยกลุ่มน้ีไม่แนะน าให้ยาป้องกนั เน่ืองจากอาจเกิดความเส่ียงของการเกิดเลือดออกมากขึ้น 
• ผูป่้วยที่มีระดับของสารต่อต้านไม่เกิน 5 Bethesda unit (BU) การให้แฟคเตอร์แปดขนาดสูงก่อนการ

ผ่าตดัเพื่อป้องกนัการเกิดเลือดออก สามารถใชไ้ดโ้ดยอาจให้แบบหยดต่อเน่ืองหรือฉีดเป็นคร้ังๆ ไป 
• ผูป่้วยที่มีระดบัของสารต่อตา้นเกิน5 BU การเลือกใช้ส่วนประกอบของเลือดที่สามารถกระตุน้ให้เกิด

การสร้างธรอมบินได้เลย (by-passing product) ได้แก่ activated prothrombin complex (aPCC) และ 
recombinant factorVIIa (rFVIIa) ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผูรั้กษาและความคุ้นเคย รวมทั้งจ านวน
ของส่วนประกอบของเลือดที่มีอยูใ่นโรงพยาบาล 

• ถ้าให้ rFVIIa รายงานของ Teitel และคณะจากประเทศแคนาดา1 ให้ขนาด 90 µg ต่อน ้ าหนักตัวของ
ผูป่้วย ก่อนผ่าตดัแบบฉีดเป็นคร้ังๆ ทนัทีก่อนเปิดผิวหนงัและให้ทุก 2 ชั่วโมงติดต่อกนัอย่างนอ้ย 2 วนั 
หลังจากนั้นเพ่ิมระยะเวลาให้ห่างออกไปทุก 3 ชั่วโมงติดต่อกันอย่างน้อย 2 วนั และทุก 4 ชั่วโมง
ติดต่อกนัอย่างน้อย 2 วนั ขึ้นอยู่กบัอาการของผูป่้วย การให้แบบหยดต่อเน่ืองรวมทั้งขนาดสูงมากเพ่ือ
ป้องกนัเลือดออกก่อน ระหว่างและหลงัผ่าตัดไม่แนะน าให้ใช้เน่ืองจากมีรายงานของผูป่้วยที่มีภาวะ
เลือดออก และปัญหาของการติดตามค่าทางห้องปฎิบตัิการที่ไม่เป็นสอดคลอ้งกบัอาการของผูป่้วย ใน
รายงาน Giangrande และคณะทางฝ่ังยโุรป2 ให้ rFVIIa ขนาด 120-180 µg ต่อน ้าหนกัตวัของผูป่้วยก่อน
ลงมีด 2 ชั่วโมง ต่อมาให้ในขนาด 90 µg ต่อน ้ าหนักตวัของผูป่้วย และให้ก่อนคลาย tourniquet ในการ
ผ่าตัดกระดูกและข้อ ต่อมาให้ทุก 90 µg ต่อน ้ าหนักตัวของผูป่้วยหลังจากนั้นเพ่ิมระยะเวลาให้ห่าง
ออกไปทุก3 ชัว่โมงติดต่อกนัอยา่งนอ้ย 2 วนั ในวนัที่ 5 ให้ทุก4 ชัว่โมงติดต่อกนัอยา่งนอ้ย 3 วนั ในวนัที่ 
8 หลงัผ่าตดัให้ทุก 6 ชัว่โมง 
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• ถา้ให้ aPCC ให้ขนาด 50-75 ยูนิตต่อน ้ าหนักตวัของผูป่้วย ก่อนผ่าตดัแบบฉีดเป็นคร้ังๆ ทุก 6-8 ชั่วโมง 
โดยไม่ควรให้มากกว่า 200 ยูนิตต่อน ้ าหนักตวัของผูป่้วยต่อวนั โดยให้อย่างน้ีเป็นเวลา 2 วนั หลงัจาก
นั้นลดขนาดยาหรือยืดระยะเวลาการให้ออกขึ้นอยูก่บัอาการของผูป่้วย 

• การให้ fibrin sealant ระหว่างการผ่าตดั ท าให้เลือดซึมที่บาดแผลลดลง อาจพิจารณาใชร่้วมกบัแฟคเตอร์ 
• ควรให้แฟคเตอร์ต่อเน่ืองเป็นเวลา 10-14 วนั เพ่ือป้องกนัภาวะเลือดออกหลงัการผ่าตดั และควรให้ก่อน

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพของขอ้ทุกคร้ัง 

การดูแลรักษาเม่ือเกิดเลือดออกหลังการผ่าตัด 

• มีการตรวจเช็คเวลาที่ให้แฟคเตอร์ ขนาดถูกตอ้งหรือไม่ 
• ตรวจเช็คจ านวนเกล็ดเลือด ระดบัไฟบริโนเจน และ coagulogram 
• ให้ rFVIIa ขนาดมากขึ้นกว่าเดิมและเลื่อนเวลาให้ยาเร็วขึ้นจากเดิม 
• ถา้จ านวนเกล็ดเลือดนอ้ยกว่า 50,000× 109 ต่อลิตร หรือมีการท างานของเกล็ดเลือดผิดปกติ พิจารณาให้

เกล็ดเลือด 
• อาจพิจารณาให้ aPCC แทนการให้ rFVIIa 
การวางแผนการผ่าตดัแบบ minor surgery ในผูป่้วยที่มีภาวะสารต่อตา้นที่ไดรั้บยา Emicizumab แบบป้องกนั 

อา้งอิงจากหลกัฐานจากรายงานผูป่้วยและความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ดงัน้ี10 
ขนาดยาของ Emicizumab ให้ในขนาดแบบป้องกนัขนาดเดิมในช่วงก่อนผ่าตดั หลงัผ่าตดั การให้ยาในกลุ่ม 

bypassing อาจไม่มีความจ าเป็น แต่ถา้จ าเป็นตอ้งใชแ้นะน าให้ rFVIIa ขนาด 90 ไมโครกรัมต่อน ้าหนกัตวัร่วมกบั 
tranexamic acid 10 มิลลิกรัมต่อน ้าหนกัตวั ทางหลอดเลือด ทุก 6 ชัว่โมง หลงัการผ่าตดั ให้ดงัน้ี 

rFVIIa ขนาด 90 ไมโครกรัมต่อน ้าหนกัตวั คร้ังเดียวร่วมกบั tranexamic acid 10 มิลลิกรัมต่อน ้าหนกัตวั ทาง
หลอดเลือด ทุก 6 ชัว่โมง 

ถา้มีภาวะเลือดออกมาก ให้ rFVIIa ขนาด 90 ไมโครกรัมต่อน ้าหนกัตวั  
ถา้ยงัมีภาวะเลือดออกระหว่างการใชย้า rFVIIa แนะน าให้ใชย้า aPCC ขนาดไม่มากกว่า 50 IUต่อน ้าหนกัตวั

ต่อคร้ัง ทุก 8-12 ชัว่โมงจนเลือดหยดุ 
การวางแผนการผ่าตดัแบบ major surgery ในผูป่้วยที่มีภาวะสารต่อตา้นที่ไดรั้บยา Emicizumab แบบป้องกนั 

อา้งอิงจากหลกัฐานจากรายงานผูป่้วยและความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ดงัน้ี 
ขนาดยาของ Emicizumab ให้ในขนาดแบบป้องกนัขนาดเดิมในช่วงก่อนผ่าตดั หลงัผ่าตดั ถา้มีการเสียเลือด

มากกว่าหน่ึงในสามของปริมาตรเลือดของร่างกาย อาจมีการให้เพ่ิมเติม การให้ยาอื่นๆ เพื่อป้องกันภาวะ
เลือดออกระหว่างผ่าตดั คือการให้ rFVIIa ขนาด 90 ไมโครกรัมต่อน ้าหนกัตวั ทุก 2 ชั่วโมง การปรับขนาดการ
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ให้ขึ้นอยูก่บัการเสียเลือดระหว่างการผ่าตดั แต่ไม่ควรให้ขนาดสูงเกินกว่า 270ไมโครกรัมต่อน ้าหนกัตวั ถา้ไม่มี
เลือดออกให้ยาให้ rFVIIa ขนาด 90 ไมโครกรัมต่อน ้าหนกัตวั ทุก 3-4 ชัว่โมง 

หลงัการผ่าตดั ให้ดงัน้ี 
วนัที่ 1-2 (0-48 ชัว่โมง) rFVIIa ขนาด 90 ไมโครกรัมต่อน ้าหนกัตวั ทุก 3-4 ชัว่โมง ร่วมกบั tranexamic acid 

10 มิลลิกรัมต่อน ้าหนกัตวั ทางหลอดเลือด ทุก 6 ชัว่โมง 
วนัที่ 3-4 (48-96 ชั่วโมง) rFVIIa ขนาด 90 ไมโครกรัมต่อน ้าหนักตวั ทุก 4 ชั่วโมง ร่วมกบั tranexamic acid 

10 มิลลิกรัมต่อน ้าหนกัตวั ทางหลอดเลือด ทุก 6 ชัว่โมง 
วนัที่ 5-7 (96-168 ชัว่โมง) rFVIIa ขนาด 90 ไมโครกรัมต่อน ้าหนกัตวั ทุก 6 ชัว่โมง ร่วมกบั tranexamic acid 

10 มิลลิกรัมต่อน ้าหนกัตวั ทางหลอดเลือด ทุก 6 ชัว่โมง 
ถา้ไม่มีเลือดออก พิจารณาลดความถี่ของการให้ยา rFVIIa 
ถา้ยงัมีภาวะเลือดออกระหว่างการใชย้า rFVIIa แนะน าให้ใชย้า aPCC ขนาดไม่มากกว่า 50 IU ต่อน ้าหนกัตวั

ต่อคร้ัง ทุก 8-12 ชั่วโมงจนเลือดหยุด การให้ยา aPCC ร่วมกบั tranexamic acid ตอ้งระมดัระวงัการเกิดภาวะลิ่ม
เลือดอุดตนั 
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ภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยฮีโมฟิเลีย 
นอกจากการเกิด inhibitor แล้ว ภาวะแทรกซ้อนที่ส าคัญได้แก่ ปัญหาทางกล้ามเน้ือ กระดูกและขอ้ 

(musculoskeletal complications) และการติดเช้ือจากการไดรั้บส่วนประกอบของเลือด (transfusion-transmitted 
infections) 

ปัญหาทางกล้ามเนือ้ กระดูกและข้อ (musculoskeletal complications) 
เป็นปัญหาที่พบไดบ้่อยเน่ืองจากขอ้และกลา้มเน้ือเป็นต าแหน่งที่มีเลือดออกไดบ้่อยกว่าต าแหน่งอื่นๆ ขึ้นกบั

ระดบัความรุนแรงของโรค ในผูป่้วยที่ไดรั้บการรักษาดว้ยปัจจยัการแข็งตวัของเลือดไม่เหมาะสมและเพียงพอ 
ท าให้มีเลือดออกซ ้ าๆ เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา เช่น กลา้มเน้ือลีบ อาการปวดเร้ือรัง ขอ้ติดและผิดรูป ซ่ึงเกิด
ไดต้ั้งแต่อาย ุ10 – 20 ปี 

1. เย่ือบุข้ออักเสบ (synovitis)  
หลงัจากมีเลือดออกในขอ้ เย่ือบุขอ้ (synovium) จะเกิดการอกัเสบและมีหลอดเลือดมาเลี้ยงเพ่ิมขึ้น ท า

ให้มีเลือดออกไดง่้ายกว่าปกติ เมื่อมีเลือดออกซ ้ าๆ ท าให้มีการอกัเสบเร้ือรังและมีการหนาตวัขึ้นของเย่ือบุข้อ 
สังเกตุไดว่้าขอ้บวมขึ้นแต่ไม่ปวดหรือตึงเท่าขอ้ที่มีเลือดออก ระยะต่อมาขอ้จะถูกท าลาย กลายเป็น hemophilic 
arthropathy ดงันั้นเป้าหมายของการรักษาเพ่ือชะลอการอกัเสบของเย่ือบุขอ้และคงการเคลื่อนไหวของขอ้ โดย 

1.1 Factor ทดแทน เพ่ือป้องกันการมีเลือดออกซ ้ า1,2(น ้ าหนักค าแนะน า++, คุณภาพหลักฐาน ก๒) 
พิจารณาให้แฟคเตอร์ทดแทนในช่วง 6-8 สัปดาห์หลงัมีเลือดออกในผูป่้วยที่ไม่ไดรั้บ regular prophylaxis 

1.2 กายภาพบ าบดั เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงของกลา้มเน้ือและการเคลื่อนไหวของขอ้3,4 (น ้าหนกั
ค าแนะน า++, คุณภาพหลกัฐาน ข๑)  

1.3 ยาตา้นการอกัเสบชนิดไม่ใช่สเตอรอยด ์(NSAIDs) กลุ่ม COX-2 inhibitors เพื่อลดการอกัเสบของ
เย่ือบุขอ้5,6 (น ้าหนกัค าแนะน า+, คุณภาพหลกัฐาน ข๑)  

1.4 การรักษาเย่ือหุ้มขอ้ (synovectomy/synoviorthesis) พิจารณาในกรณีที่มีการอกัเสบของเย่ือหุ้มข้อ
เร้ือรังที่มีเลือดออกในขอ้ซ ้ าๆ (มีเลือดออก 2 คร้ังใน 6 เดือน) และรักษาโดยวิธีประคบัประคองแลว้ไม่ได้ผล 
โดยมี 2 วิธี ไดแ้ก่ 

ก. การรักษาเย่ือหุ้มข้อแบบไม่ผ่าตัด ท าได้โดยการฉีดสารกัมมันตภาพรังสีเข้าไปในข้อ 7,8 
(radioisotropic synovectomy) เป็นการรักษาที่ใชเ้ป็นทางเลือกแรก (น ้าหนกัค าแนะน า++, คุณภาพหลกัฐาน ข๓) 
โดยใช ้phosphorus-32, yttrium-90, rhenium-186 หรือ rhenium-188 ฉีดเขา้ขอ้ที่มีปัญหา ซ่ึงผลขา้งเคียงนอ้ยและ
ใชแ้ฟคเตอร์นอ้ย (ให้ 1 คร้ังก่อนท าหัตถการ) 

ข. การรักษาเย่ือหุ้มข้อโดยการส่องกล้องหรือโดยการผ่าตัด  (arthroscopic or open surgical 
synovectomy)9-11 (น ้ าหนักค าแนะน า+, คุณภาพหลกัฐาน ค๑) ใช้ในกรณีที่การรักษาอื่นไม่ไดผ้ล การผ่าตดัตอ้ง
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อาศยัศลัยแพทยอ์อร์โธปิดิกส์ที่มีความเช่ียวชาญและท าในศูนยรั์กษาฮีโมฟิเลียเท่านั้น การรักษาโดยวิธีน้ีใช้แฟค
เตอร์ปริมาณมากและใชเ้วลาท ากายภาพบ าบดันาน 

2. โรคข้อเส่ือมเร้ือรัง (chronic hemophilic arthropathy) 
เกิดไดต้ั้งแต่ช่วงวยัรุ่นขึ้นกบัความรุนแรงของเลือดที่ออกและการรักษาที่ไดรั้บ ความเปลี่ยนแปลงของ

ขอ้เร่ิมเกิดขึ้นตั้งแต่มีเลือดออกในขอ้ เมื่อเลือดออกซ ้ าๆ ท าให้เย่ือบุขอ้อกัเสบเร้ือรัง เกิดการท าลายกระดูกอ่อน 
ต่อมาเน้ือเย่ืออ่อนและกลา้มเน้ือรอบขอ้จะมีการหดตวัและฝ่อลีบ และเกิดขอ้ติดในที่สุด จุดประสงค์ของการ
รักษาเพ่ือรักษาขอ้ที่มีความผิดปกติให้คงสภาพใชง้าน ลดอาการเจ็บปวด และเพื่อให้ผูป่้วยสามารถด ารงชีวิตได้
ใกลเ้คียงปกติ การรักษาโรคขอ้เส่ือมเร้ือรังนอกจากการให้แฟคเตอร์ทดแทน และกายภาพบ าบดัแลว้ ยงัมีการ
รักษาอื่นๆ ดงัน้ี 

2.1 การรักษาแบบประคบัประคอง ไดแ้ก่  
ก. ระงบัปวด โดยใช้ยาตา้นการอกัเสบชนิดไม่ใช่สเตอรอยด ์(NSAIDs) กลุ่ม COX-2 inhibitors4,5 

(น ้าหนกัค าแนะน า+, คุณภาพหลกัฐาน ข๑) 
ข. กายภาพบ าบดั เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงของกลา้มเน้ือ3,4                                                                            

(น ้าหนกัค าแนะน า++, คุณภาพหลกัฐาน ข๑) 
ค. การใส่เฝือกเผ่ือปรับขอ้ที่ผิดรูป (serial cast)12,13 (น ้าหนกัค าแนะน า+, คุณภาพหลกัฐาน ค๑) 
ง. การใส่ที่ดามหรือพยงุขอ้ และอุปกรณ์ช่วยในการเดิน เช่น braces, orthotics and walking aids, 

serial casting to correct deformities14 (น ้าหนกัค าแนะน า+, คุณภาพหลกัฐาน ง๑) 
จ. การปรับพ้ืนที่และส่ิงแวดลอ้มให้เหมาะสมกบัผูป่้วย 

2.2 การรักษาโดยการผ่าตดั ท าไดห้ลายวิธีขึ้นกบัความผิดปกติของขอ้ เช่น 
ก. การผ่าตดัเน้ือเย่ืออ่อนรอบขอ้เพ่ือแกไ้ขภาวะขอ้ติด (น ้าหนกัค าแนะน า+) 
ข. การผ่าตดัโดยการส่องกลอ้งเพื่อตดัพงัผืดที่ท าให้เกิดการยึดติดกนัของขอ้9-11                                              

(น ้าหนกัค าแนะน า+/-, คุณภาพหลกัฐาน ค๑) 
ค. การตดักระดูกออกบางส่วนแพื่อแกไ้ขความผิดรูป (น ้าหนกัค าแนะน า+/-) 
ง. การผ่าตดัเปลี่ยนขอ้ (prosthetic joint replacement, arthroplasty) ในกรณีที่ขอ้เส่ือมรุนแรง ท าใน

ขอ้ขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ ขอ้สะโพก ขอ้เข่า ไหล่ และ ขอ้ศอก15 (น ้าหนกัค าแนะน า+ , คุณภาพหลกัฐาน ค๑) 
จ. การผ่าตดัเช่ือมขอ้เทา้ เพื่อแกไ้ขความผิดรูปและสามารถท าให้อาการปวดลดลงได้16,17                         

(น ้าหนกัค าแนะน า+/-, คุณภาพหลกัฐาน ค๑) 
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3. Pseudotumor 
เกิดขึ้นเน่ืองจากมีอาการเลือดออกบริเวณเน้ือเย่ืออ่อน เช่น กลา้มเน้ือ ร่วมกบัไม่ไดรั้บการรักษาดว้ยแฟค

เตอร์อย่างเหมาะสมเพียงพอ ต าแหน่งที่พบส่วนใหญ่เกิดที่แขนขาและกระดูกเชิงกราน หากไม่ไดรั้บการรักษา
กอ้น pseudotumor จะขยายขนาดโตขึ้น จนไปกดเบียดอวยัวะใกลเ้คียง เช่น หลอดเลือด เส้นประสาท กดกระดูก
ท าให้กระดูกหัก  

การรักษาขึ้นอยูก่บัต าแหน่งของกอ้น รวมทั้งขนาด อตัราการโตของกอ้น และอวยัวะที่อยูติ่ดกนั  
3.1 ใน small early pseudotumours ให้แฟคเตอร์ทดแทน อย่างน้อย 6-8 สัปดาห์18 และตรวจติดตาม

ขนาดของกอ้น หากเล็กลงให้รักษาดว้ยแฟคเตอร์ทดแทนต่อ (น ้ าหนักค าแนะน า+, คุณภาพหลกัฐาน ค๑) และ 
ultrasound ซ ้า 4-6 เดือน 

3.2 การอุดหลอดเลือดแดงที่ไปที่ก้อนและการฉายแสง (arterial embolization and radiotherapy)19 
(น ้าหนกัค าแนะน า+ , คุณภาพหลกัฐาน ค๑)  

3.3 การผ่าตดักอ้นออก (excision) โดยเฉพาะกอ้นขนาดใหญ่ และกอ้นที่กระดูกแขนขา  

การติดเช้ือจากการได้รับส่วนประกอบของเลอืด (transfusion-transmitted infections) 
ในปัจจุบนั การติดเช้ือจากการไดรั้บส่วนประกอบของเลือดนั้นพบไดน้อ้ยมาก อยา่งไรก็ตามในผูป่้วยที่เคย

ไดรั้บส่วนประกอบของเลือด (cryoprecipitate, plasma) หรือแฟคเตอร์เขม้ขน้ที่ผลิตจาก plasma (plasma-derived 
factor concentrate) ควรท าการตรวจคัดกรองเช้ือ human immunodeficiency virus (HIV)24, Hepatitis B virus 
(HBV) และ Hepatitis C virus (HCV) ทุก 6-12 เดือน (น ้าหนกัค าแนะน า++, คุณภาพหลกัฐาน ข๓) 

1. Human immunodeficiency virus (HIV)  
ก. ตรวจคดักรองโดยการหาแอนติบอดีต่อเช้ือ HIV ดว้ยวิธี ELISA, agglutination assay หรือ Dot/line 

immunoassay25 (น ้าหนกัค าแนะน า++, คุณภาพหลกัฐาน ง๑)  
ข. การรักษา เช่นเดียวกบัผูป่้วยติดเช้ือ HIV ทัว่ไป24 (น ้าหนกัค าแนะน า++, คุณภาพหลกัฐาน ข๓) 

2. Hepatitis B virus (HBV) 
ก. ตรวจคดักรองโดยการหา Hepatitis B antigen (HBsAg), แอนติบอดีต่อเช้ือ anti-HBs และ anti-HBc 
- หากผูป่้วยยงัไม่เคยติดเช้ือและยงัไม่มีภูมิคุม้กนัต่อเช้ือ HBV ให้ท าการฉีดวคัซีน HBV ให้แก่

ผูป่้วยซ่ึงสามารถฉีดเขา้กลา้มเน้ือไดโ้ดยใช้เข็มขนาดเล็ก (ขนาด 22-25) และกดนาน 2-5 นาที27 
(น ้าหนกัค าแนะน า++, คณุภาพหลกัฐาน ง๑)  

- แนะน าให้ตรวจเลือดหาระดับแอนติบอดีซ ้ าภายใน 6 เดือน หาก anti-HBs < 10 mIU/mL 
จดัเป็นกลุ่มที่ไม่ตอบสนองและไม่มีภูมิตา้นทานต่อเช้ือ พิจารณา immunoglobulin หากสัมผสั
เช้ือ27 (น ้าหนกัค าแนะน า++, คุณภาพหลกัฐาน ง๑)  
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ข. หาก HBsAg ให้ผลบวก26 
- ตรวจเลือดประเมินดูภาวะของโรค ไดแ้ก่ HBeAg, HBeAb และ HBV DNA 
- ตรวจติดตามการท างานของตับโดยวดัระดบัซีร่ัม alanine aminotransferase (ALT) อย่างน้อย

ทุก 3-6 เดือน 
- ตรวจประเมินระยะของโรคตบัเบื้องตน้ดว้ยการตรวจทางรังสีวิทยา และ/หรือ วิธีอื่น เช่น อลัต

ราซาวนด ์หรือตรวจวดัความยืดหยุน่ของตบั (liver stiffness) ดว้ยเคร่ือง transient elastography 
เป็นตน้ 

- พิจารณาส่งปรึกษาแพทยผู์เ้ช่ียวชาญโรคทางเดินอาหารและตบั   
3. Hepatitis C virus (HCV) 

ก. ตรวจคัดกรองโดยการหาแอนติบอดีต่อเช้ือ HCV (anti-HCV) หากให้ผลบวกให้ตรวจหาปริมาณ 
HCV RNA ในเลือดเพ่ือยืนยนัการติดเช้ือ HCV หากผลเป็นลบให้ท าการตรวจซ ้ าใน 6 เดือน26 

(น ้าหนกัค าแนะน า++, คุณภาพหลกัฐาน ง๑)  
ข. ถา้ตรวจพบ HCV RNA ให้ประเมินสภาวะของโรคตบั ดว้ยการตรวจเลือดแสดงการท างานของตบั 

(liver function test; LFT) CBC coagulogram การตรวจทางรังสีวิทยาเช่น อลัตราซาวนด์ และ/หรือ
วิธีอื่นไดแ้ก่ ตรวจวดั ความยืดหยุน่ของตบั (liver stiffness) ดว้ย transient elastography เป็นตน้  

ค. ตรวจสายพนัธ์ุไวรัส HCV (HCV genotype) เพื่อวางแนวทางการรักษา  
ง. หากตรวจพบ HCV RNA พิจารณาส่งปรึกษาแพทยผู์เ้ช่ียวชาญโรคทางเดินอาหารและตบั   
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Von Willebrand disease 
Von Willebrand disease (vWD) เกิดจากการเสียด้านปริมาณ และ/หรือ คุณภาพของ Von WIllebrand 

factor (vWF) ซ่ึงท าหนา้ที่ช่วย platelet adhesion และ ช่วยให้ clotting factor VIII คงตวัมากขึ้น 
การส ารวจในประชากรทั่วไป พบว่ามี vWF ต ่าประมาณร้อยละ 1 ของประชากร1, 2 แต่เพียงประมาณ

ร้อยละ 1 ของคนเหล่าน้ีที่มีอาการเลือดออกจนตอ้งมาพบแพทย์3 ในประเทศไทย มีความชุกของ vWD ประมาณ 
1.1 ต่อประชากร 1,000,000 คน4 โดยอาการที่พบบ่อย คือ จ ้าตามตวั เลือดก าเดาออก เลือดออกหลงัถอนฟันและ
การมีประจ าเดือนมากผิดปกติ 

VWF ถูกสร้างจาก endothelium และ megakaryocyte และเก็บไวใ้น Weibel Palade body และ  granule 
ตามล าดบั โดย vWF monomer (ขนาด 300 kDa) จะถูกเช่ือมกนัโดยพนัธะ disulfide เป็นโมเลกุลเชิงซ้อนขนาด
ใหญ่ (Multimer) อาจมีขนาดใหญ่กว่า 40,000 kDa โดยขนาดย่ิงใหญ่มากย่ิงมีประสิทธิภาพในการยึดติดเกล็ด
เลือดได้ดีกว่าขนาดเล็ก vWF monomer จะเร่ิมเช่ือมกันเป็น dimer ก่อน ที่ส่วน C-terminus ใน endoplasmic 
reticulum แลว้จึงเช่ือมกนัเป็น multimer ที่ส่วน C-terminus ใน golgi5 การหลัง่ของ vWF ออกมาในกระแสเลือด
ถูกกระตุน้ไดโ้ดย thrombin, epinephrine และ DDAVP โดย vWF ที่หลัง่ออกมาใหม่ๆ จะมีขนาดใหญ่มาก และ
ถ้า  vWF มีขนาดใหญ่ เกินไป (Unusually large VWF multimer) อาจเกาะกลุ่มเกล็ดเลือดได้เอง เกิดโรค 
Thrombotic thrombocytopenia purpura (TTP) จึ งต้อ งถู ก ควบคุ มด้ว ย เอนไซม์  vWF-cleaving protease 
(ADAMTS13)6 ซ่ึงมีหนา้ที่ตดัยอ่ย vWF ท าให้ multimer มีขนาดพอเหมาะ 

เมื่อมีภยนัตรายต่อหลอดเลือด vWF จะจบักบั collagen ใต ้endothelium ดว้ย A3 Domain กระแสเลือดที่
ไหลผ่านจะก่อให้เกิดแรงเคน้เฉือน (shear stress) ท าให้ vWF multimer ที่ขดเป็นทรงกลมจะคลี่ออกเป็นสาย7ซ่ึง
เป็นรูปที่ออกฤทธ์ิ สามารถจับ Glycoprotein Ib (GpIb) บนผิวเกล็ดเลือดด้วย A1 Domain ท าให้เกิด platelet 
adhesion และมีการกระตุน้ของเกล็ดเลือดผ่านทาง Gp Ib เมื่อเกล็ดเลือดถูกกระตุน้แลว้ จึงมีการเปลี่ยนรูปร่าง
ของ GpIIb/IIIa (Integrin IIb3) ท าให้สามารถจบั fibrinogen และ C-terminus ของ vWF ไดเ้กิดการเกาะกลุ่ม
และยึดติดของเกล็ดเลือดที่แข็งแรงขึ้น นอกจากน้ี ส่วนทาง D’ Domain ของ vWF มีหน้าที่จบัแฟคเตอร์แปดท า
ให้ค่าคร่ึงชีวิตของแฟคเตอร์แปดสูงขึ้นประมาณ 5 เท่า 

ค่าปกติของ vWF ในเลือดมีพิสัยกวา้งมาก คือ 50-200 IU/dL โดยปัจจยัที่มีผลต่อระดบั vWF8 ไดแ้ก่ 
1. คนที่มีหมู่เลือด O พบมีระดบั vWF ต ่ากว่าหมู่อื่นประมาณร้อยละ 30 เน่ืองจากการขาด A และ B antigen 

บน vWF ท าให้ vWF ถูกท าลายเร็วขึ้น9 
2. คนที่มีอายมุากขึ้น จะมีค่า vWF สูงขึ้นตามอาย ุ
3. การอกัเสบสามารถเพ่ิมระดบั vWF เพราะ vWF เป็น acute phase protein 
4. ความเครียดสามารถเพ่ิม vWF จึงควรให้ผูป่้วยนัง่พกัก่อนเจาะเลือดตรวจ vWF 
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5. Estrogen เพ่ิมระดบั vWF และ การตั้งครรภ์พบ vWF สูงขึ้น 2-3 เท่า ในไตรมาสที่ 2 และ 3 ท าให้การ
วินิจฉัย vWD ในคนตั้งครรภ์ท าไดย้ากแต่ระดบัมกัลดลงอย่างรวดเร็วเป็นชั่วโมงหลงัคลอด นอกจากน้ี
ช่วงหลงัของรอบเดือน (Luteal phase) พบมี vWF สูงขึ้นกว่าช่วงแรก 

vWD ที่เป็นแต่ก าเนิด10 
ผูป่้วยที่มีระดบั vWF ต ่าเพียงเล็กนอ้ย (30-50 IU/dL) มกัไม่พบการกลายพนัธ์ุบนยีน vWF แต่มกัเกิดจาก 

polymorphism ของยีนอื่น เช่นเลือดหมู่ O หรือ ยีนอื่นๆ อีกที่ยงัไม่ทราบแน่ชัด ปัจจุบันไม่จัดคนเหล่าน้ีเป็น 
vWD แต่เรียกว่าภาวะ vWF ต ่า ซ่ึงอาจมีความเส่ียงต่อการเกิดเลือดออกมากกว่าปกติ ถา้ไดรั้บการผ่าตดั 

vWD มี 3 ชนิด คือ 
1. ชนิด 1 คือ การลดลงของปริมาณ vWF บางส่วน โดยคุณภาพยังปกติ (Partial quantitative defect) 

ถ่ายทอดทางพนัธุกรรมแบบ autosomal dominance การศึกษาทางพนัธุศาสตร์พบการกลายพนัธ์ุที่หลาย
ส่วนของ vWF แตกต่างกนัไปในแต่ละครอบครัว11-12 การกลายพนัธ์ุเหล่าน้ีท าให้การสร้าง vWF ลดลง 
และ/หรือ ท าลายมากขึ้น 

2. ชนิด 2 คือ การเสียทางคุณภาพมากกว่าปริมาณโดยแบ่งเป็น 4 ชนิดยอ่ย คือ  
▪ ชนิด 2A เกิดจากการกลายพนัธ์ุที่ท าให้ vWF ประกอบเป็น multimer ไม่ดี เช่น การกลายพนัธ์ุ

ใน dimerization หรือ multimerizationdomain หรือการกลายพันธ์ุใน A2 Domain ท าให้ถูก
ท าลายโดย ADAMTS13 มากกว่าปกติ13 ท าให้ตรวจพบ multimer ขนาดใหญ่หายไปส่วนใหญ่
ถ่ายทอดทางพนัธุกรรมแบบ autosomal dominance 

▪ ชนิด 2B เป็นการกลายพนัธ์ุใน A1 Domain ท าให้จบั GpIb ไดม้ากกว่าปกติ (Gain-of-function) 
เน่ืองจาก multimer ขนาดใหญ่จะท างานไดม้ากกว่าจึงถูกท าลายไปมากกว่า และพบ multimer 
ขนาดใหญ่หายไปคล้าย 2A แต่มีลักษณะเฉพาะ เกล็ดเลือดสามารถเกาะกลุ่มได้โดยใช้ 
ristocetin ขนาดต ่ากว่าคนปกติ ไม่ควรให้ DDAVP ในผูป่้วยชนิดน้ี เพราะ vWF ผิดปกติที่หลัง่
ออกมาจะจับเกล็ดเลือด เกิดเกล็ดเลือดต ่ าได้ ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบ autosomal 
dominance 

▪ ชนิด 2M เกิดจากการกลายพนัธ์ุใน A1 Domain ท าให้จบั GpIb ไดน้้อย และบางคนเกิดใน A3 
ท าให้จบั collagen ไดน้้อย การตรวจ multimer จะปกติส่วนใหญ่ถ่ายทอดทางพนัธุกรรมแบบ 
autosomal dominance 

▪ ชนิด 2N (Normandy) ตั้งตามช่ือเมืองในฝร่ังเศสที่พบโรคน้ี เกิดจากการกลายพนัธ์ุในส่วนที่
จบัแฟคเตอร์แปดท าให้มีแฟคเตอร์แปดต ่า ผูป่้วยมีอาการคลา้ย Hemophilia แบบไม่รุนแรง แต่
ถ่ายทอดทางพนัธุกรรมแบบ autosomal recessive 
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3. ชนิด 3 คือ การเสีย vWF แบบสมบูรณ์จนวดัระดบั vWF ไม่ได ้มกัเกิดจากการกลายพนัธ์ุของ vWF ทั้ง
สอง allele ผูป่้วยมีอาการรุนแรง factor VIII มีระดบั 2-10 IU/dL ถ่ายทอดทางพนัธุกรรมแบบ autosomal 
recessive 

Acquired vWD  
เกิดขึ้นภายหลงั เป็นจากหลายกลไก14 ไดแ้ก่ 

1. การสร้างลดลงจาก Hypothyroidism  
2. แอนติบอ ดี  จากโรคออโตอิมมูน ,ยา  เ ช่น  Valproic acid,  มะ เ ร็ ง , Monoclonal gammopathy of 

undetermined significance (MGUS) 
3. แรงเคน้เฉือน (Shear stress) ท าให้ vWF ขนาดใหญ่ถูกใช้หมดไป เช่น ผูป่้วย aortic stenosis และ/หรือ 

angiodysplasia 15,16 
4. เน้ืองอกดูดซับ vWF เช่น ภาวะเกล็ดเลือดสูงมากกว่า 1,500x105/L ใน myeloproliferative neoplasm, 

Wilm’s tumor เป็นตน้ 
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การวินิจฉัยโรควอนวิลลิแบรนด์ 
การวินิจฉัยโรควอนวิลลิแบรนด์ (VWD) ท าไดไ้ม่ง่ายเน่ืองจากความรุนแรงของโรคแตกต่างกนัตั้งแต่

ไม่มีอาการเลือดออกผิดปกติหรือมีเลือดออกเพียงเล็กน้อยจนกระทั่งมีเลือดออกรุนแรง ทั้งน้ีเกิดจากความ
ผิดปกติของยีนที่ควบคุมการสร้างวอนวิลลิแบรนด์แฟคเตอร์ (VWF) ซ่ึงมีความแตกต่างกนัมาก การวินิจฉัย
อาศยัอาการลกัษณะเลือดออกผิดปกติที่เกิดจากความผิดปกติของกลไกการห้ามเลือดชนิดปฐมภูมิ  และ/หรือ 
ชนิดทุติยภูมิ ประวตัิเลือดออกผิดปกติของสมาชิกในครอบครัวเพื่อดูแบบแผนการถ่ายทอดทางพนัธุกรรม 
ร่วมกบัผลการตรวจทางห้องปฎิบตัิการ 

อาการทางคลินกิ 
แมว่้า VWD จะเป็นโรคทางพนัธุกรรมแต่ผูป่้วยส่วนนอ้ยเท่านั้นที่มีเลือดออกผิดปกติตั้งแต่เด็ก (เฉพาะ

ชนิดรุนแรง เช่น VWD type 3 เท่านั้ นที่มีอาการตั้ งแต่เด็ก) ผู ้ป่วยส่วนมากเป็นผู้หญิง เน่ืองจากมีเลือด
ประจ าเดือนออกมากผิดปกติเป็นอาการน าให้มาพบแพทย์ หรืออาจมีอาการโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
เน่ืองจากเสียเลือดเร้ือรังเป็นเวลานาน นอกจากน้ียงัอาจมาพบแพทย์เพราะมีเลือดก าเดาออกมากและบ่อย 
เลือดออกจากแผลนานกว่าปกติ หรือเกิดพรายย ้าจ ้าเขียวไดง่้ายและมีขนาดใหญ่กว่าปกติ เป็นตน้ ผูป่้วยบางราย
อาจไม่รู้มาก่อนว่าเป็น VWD จนกระทัง่มีเลือดออกมากหลงัการถอนฟันหรือผ่าตดั ส าหรับ VWD type 3 มกัมี
อาการตั้งแต่เด็ก โดยมีเลือดออกที่เกิดจากความผิดปกติในการห้ามเลือดชนิดทุติยภูมิ เช่น เลือดออกในขอ้และ
กลา้มเน้ือ เช่นเดียวกบัที่พบในผูป่้วยฮีโมฟิเลีย  

ประวตัิเลือดออกผิดปกติของสมาชิกในครอบครัวมีความส าคัญมาก เน่ืองจาก VWD ถ่ายทอดทาง
พนัธุกรรมแบบ autosomal dominance ท าให้พบสมาชิกหลายคนในครอบครัวมีเลือดออกผิดปกติ พบได้ทั้ง
ผูช้ายและผูห้ญิง แต่ในเวชปฏิบตัิมกัพบผูป่้วยหญิงมากกว่าชาย เน่ืองจากผูห้ญิงมีเลือดประจ าเดือนออกมากเป็น
อาการน า  

ในทางตรงขา้มอาการเลือดออกในขา้งตน้อาจพบไดใ้นคนปกติ ท าให้การวินิจฉัยจากอาการทางคลินิก
ไม่แม่นย า จ าเป็นตอ้งอาศยัผลตรวจทางห้องปฏิบตัิการซ่ึงไม่สามารถท าไดอ้ยา่งแพร่หลาย ราคาสูง และผลการ
ตรวจแปรผนัตามอาย ุหมู่เลือด และภาวะความเครียดของร่างกายในขณะนั้น เช่น การติดเช้ือ การตั้งครรภ ์หลงั
ผ่าตัด เป็นต้น ดังนั้นในรายที่อาการเลือดออกไม่มากแนะน าให้ประเมินโอกาสที่จะเป็น VWD ด้วยการถาม
ประวตัิความรุนแรงของเลือดออกและการรักษาที่เคยไดรั้บอย่างเป็นระบบที่เรียกว่า bleeding score (BS) ซ่ึงมี
หลายแบบ อาจให้คะแนนความรุนแรงของเลือดออกตั้งแต่ 0 ถึง 31 และปัจจุบนัมีการพฒันา BS ให้มีค่าระหว่าง 
-1 ถึง 4 เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการจ าแนกผูป่้วยออกจากคนปกติได้มากขึ้น โดยคะแนนติดลบหมายถึงว่า
ผูป่้วยเคยไดรั้บการท าหัตถการแต่ไม่มีเลือดออก2 โดยวิธีหลงัน้ีพบว่าหาก BS มากกว่าหรือเท่ากบั 5 และ 3 ใน
เพศหญิงและชาย ตามล าดบั ถือว่ามีโอกาสเป็น VWD type 1 สูง โดยมีความไวและความจ าเพาะร้อยละ 64.2 
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และ 99.1 ตามล าดบั3 (น ้ าหนักค าแนะน า++, คุณภาพหลกัฐาน ข๑) แนะน าให้ประเมินโอกาสเป็น VWD ดว้ย 
bleeding score ก่อนส่งตรวจทางห้องปฏิบตัิการ เน่ืองจากอุบตัิการณ์ของ VWD พบน้อย โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน
โรงพยาบาลระดบัปฐมภูมิที่ไม่มีโลหิตแพทยป์ฏิบตัิงาน4,5 

ชนิดของโรควอนวิลลิแบรนด์ 
ปัจจุบันการแบ่งชนิดของโรคมีความชัดเจนมากขึ้น เน่ืองจากความรู้ในระดับอณูพนัธุศาสตร์ดีขึ้น 

(ปัจจุบนัพบลกัษณะความผิดปกติทางพนัธุกรรมมากกว่า 250 ชนิด) และสามารถแบ่งชนิดของโรคออกเป็น 3 
ชนิด ตามลกัษณะความผิดปกติทางอณูพนัธุศาสตร์6,7 ดงัน้ี 

VWD ชนิด 1 (quantitative defects) เป็น VWD ชนิดที่พบมากที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 60-80 ของผูป่้วย) 
มีลกัษณะการถ่ายทอดทางพนัธุกรรมแบบ autosomal dominance โดยความผิดปกติของยีนบริเวณ promoter และ
มกัเป็นการแหว่งหายไปของยีน (gene deletions) หรือ nonsense mutations ส าหรับ frame-shift mutations พบได้
ไม่มาก ผลจากความผิดปกติของยีนดงักล่าวท าให้ร่างกายสร้าง VWF นอ้ยลง (นอ้ยกว่า 30 ยนิูต/ดล. หรือ 30-50 
ยนิูต/ดล.และมีเลือดออก หรือ 30-50 ยนิูต/ดล. และมีประวตัิเลือดออกของสมาชิกในครอบครัว)5 แต่ VWF ยงัท า
หน้าที่ ได้ เ ป็นปกติ  FVIII:C, VWF:Ag, platelet-binding activity ของ VWF (VWF:RCo, VWF:GPIbR หรือ 
VWF:GPIbM) และ VWF:CB ลดลงเป็นสัดส่วนเดียวกบั VWF ที่ลดลง นอกจากน้ี VWF:multimer ยงัคงมีอยูแ่ต่
ติดสีจางกว่าปกติ หากผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ยงัสงสัยว่าจะเป็น VWD แนะน าให้ตรวจซ ้ ามากกว่า 1 
คร้ัง (น ้าหนกัค าแนะน า++) 

VWD ชนิด 2 (qualitative defects) พบประมาณร้อยละ 10-30 ของผูป่้วย มีลักษณะการถ่ายทอดทาง
พนัธุกรรมเช่นเดียวกบั VWD ชนิด 1 แต่ลกัษณะความผิดปกติของยีนมกัเป็นการเปลี่ยนแปลงของนิวคลีโอไทด์ 
(point mutations) ท าให้สร้าง VWF ที่มีคุณสมบัติผิดไปจากเดิม (mutant VWF) ความผิดปกติในต าแหน่งที่
แตกต่างกันบนโมเลกุลของ VWF ท าให้อาการทางคลินิกและการตรวจทางห้องปฏิบตัิการแตกต่างกัน แยก
ออกเป็น 4 ชนิด ไดแ้ก่ VWD ชนิด 2A, 2B, 2M และ 2N 

VWD ชนิด 2A เป็นความผิดปกติในบริเวณ A2 domain ของ VWF ซ่ึงเป็นต าแหน่งย่อยสลาย VWF 
ความผิดปกติทางพนัธุกรรมของ VWD ชนิด 2A มีสองประเภทที่แตกต่างกัน แต่ท าให้ขาด vWF:multimer 
เหมือนกนั ไดแ้ก่ 

1. การเปลี่ยนแปลงของกรดอะมิโนในบริเวณ A2 domain ท าให้ VWF มีความไวต่อการยอ่ยสลายมาก
ขึ้น VWD ชนิด 2A ที่เกิดจากกลไกน้ี จะยงัคงตรวจพบ VWF:multimer ที่สะสมในเกล็ดเลือด แต่จะ
ไม่พบ VWF:multimer ในพลาสมา 
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2. เกิดจากความผิดปกติในขบวนการ polymerization มีผลท าให้ VWF ไม่สามารถจบัตวัรวมกนัเป็น 
multimer ได ้VWD ชนิด 2A ที่เกิดจากกลไกชนิดน้ีจะไม่สามารถตรวจพบ VWF:multimer จากทั้ง 
พลาสมาและเกล็ดเลือด  

ผลจากการขาดหายไปของ VWF: multimer ท าให้เกล็ดเลือดไม่สามารถเกาะติดกบัหลอดเลือดที่มีการ
ฉีกขาดได้ platelet-binding activity ของ VWF (VWF:RCo, VWF:GPIbR หรือ VWF:GPIbM) จะต ่ามากกว่า 
VWF:Ag และอัต ร า ส่ วนระห ว่ า ง  platelet-binding activity ของ  VWF (VWF:RCo, VWF:GPIbR หรือ 
VWF:GPIbM) และ VWF: Ag จะต ่ากว่าหรือเท่ากบั 0.7 แนะน าให้ใช ้0.75 เพราะมี sensitivity สูงกว่าการใช ้0.5 
เพราะไม่ตอ้งการ false negative ที่จะท าให้ผูป่้วยไม่ไดรั้บการวินิจฉัยหรือวินิจฉัยเป็น VWD ชนิด 1 แต่หากใช้ 
0.7 อาจท าให้มี false positive มากขึ้นแต่ยงัมีการตรวจอืนเพื่อยืนยนัการวินิจฉัยโรคที่แน่นอน เช่น การตรวจหา
ความผิดปกติทางพนัธุกรรม เป็นตน้ (น ้าหนกัค าแนะน า++,คุณภาพของหลกัฐาน ง๑) 

VWD ชนิด 2B เป็นความผิดปกติของกรดอะมิโนในต าแหน่งที่เป็นที่จบัของเกล็ดเลือดใน A1 domain 
ท าให้ VWF จับเกล็ดเลือดได้มากขึ้น (spontaneous binding) โดยไม่ต้องอาศัยการกระตุ้น เช่น collagen หรือ 
ristocetin ท าให้เกล็ดเลือดต ่าลง บ่อยคร้ังที่ผูป่้วยประเภทน้ีจะถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคเกล็ดเลือดต ่าไม่ทราบเหตุ 
(immune thrombocytopenia-ITP) ผลการทางห้องปฏิบตัิการจะปกติ ยกเวน้สามารถท าให้เกล็ดเลือดของผูป่้วย
เกาะกลุ่มไดโ้ดยใช ้ ristocetin ในขนาดต ่า (0.3 มก./มล. เป็นความเขม้ขน้สุดทา้ยในหลอดทดลอง) ที่เรียกว่า low 
dose ristocetin-induced platelet aggregation (low dose RIPA) โดยที่ความเข้มข้นของ  ristocetin ขนาดน้ีไม่
สามารถท าให้เกล็ดเลือดของคนปกติเกาะกลุ่มได ้และหลังจากที่ VWF ถูกใช้ไปกับการท าให้เกล็ดเลือดใน
ร่างกายเกาะกลุ่ม ท าให้ VWF:multimer ในพลาสมาลดลง แต่ VWF:multimer ในเกล็ดเลือดยงัคงเป็นปกติ ผล
จากการขาดหายไปของ VWF:multimer ท าให้เกล็ดเลือดไม่สามารถเกาะติดกับหลอดเลือดที่มีการฉีกขาดได้ 
platelet-binding activity ของ VWF (VWF:RCo, VWF:GPIbR หรือ VWF:GPIbM) จะลดลงมากกว่า VWF:Ag 
และอตัราส่วนระหว่าง platelet-binding activity ของ VWF (VWF:RCo, VWF:GPIbR หรือ VWF:GPIbM) และ 
VWF:Ag จะต ่ากว่าหรือเท่ากบั 0.7 หรืออาจตรวจหาความผิดปกติทางพนัธุกรรมทดแทนการตรวจหน้าที่ของ 
VWF ในขา้งตน้น้ีแทนเพ่ือวินิจฉัย VWD ชนิด 2B5  

VWD ชนิด 2M เป็นความผิดปกติของกรดอะมิโนในต าแหน่งที่เป็นที่จบัของเกล็ดเลือดใน A1 domain 
เช่นเดียวกบัชนิด 2B แต่ให้ผลตรงกนัขา้ม กล่าวคือท าให้ VWF ไม่สามารถจบักบัเกล็ดเลือดได ้และเป็นกลไก
ส าคญัที่ท าให้เลือดออกผิดปกติผูป่้วยมกัมีเลือดออกผิดปกติรุนแรง แต่ผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการรวมทั้ง 
VWF:multimer อยู่ในเกณฑ์ปกติ มีเฉพาะ platelet-binding activity ของ VWF (VWF:RCo, VWF:GPIbR หรือ 
VWF:GPIbM) ที่ต  ่ามาก และอตัราส่วนระหว่าง platelet-binding activity ของ VWF (VWF:RCo, VWF:GPIbR 
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หรือ VWF:GPIbM) และ VWF:Ag จะต ่ากว่าหรือเท่ากบั 0.7 นอกจากน้ียงัพบว่าเกล็ดเลือดไม่สามารถเกาะกลุ่ม
ไดโ้ดยการกระตุน้ของ ristocetin (RIPA) 

VWD ชนิด 2N พบผูป่้วยคร้ังแรกที่เมืองนอร์มงัดี ประเทศฝร่ังเศส เป็นความผิดปกติของกรดอะมิโนใน 
D domain ของ VWF ซ่ึงเป็นต าแหน่งที่ใช้จบักบัแฟคเตอร์แปด หากแฟคเตอร์แปดไม่มี VWF จบัแฟคเตอร์แปด
จะถูกท าลายไปอย่างรวดเร็ว ท าให้ผูป่้วยมีแฟคเตอร์แปดจะต ่ามาก (มกัมีค่าน้อยกว่า 5-20 ยูนิต/ดล.) ท าให้ตอ้ง
วินิจฉัยแยกออกจากโรคฮีโมฟิเลียเอ การตรวจทางห้องปฏิบตัิการอื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่อตัราส่วนระหว่าง 
FVIII:C กบั VWF:Ag จะต ่ากว่าหรือเท่ากบั 0.6 และใชเ้ป็นหลกัฐานส าคญัในการวินิจฉัย VWD ชนิด 2N อาจใช้
การตรวจหาความผิดปกติทางพนัธุกรรมทดแทนการตรวจหนา้ที่ของ VWF ในขา้งตน้น้ีแทนเพ่ือวินิจฉัย VWD 
ชนิด 2N5 

VWD ชนิด 3 (combined) พบเพียงร้อยละ 1-5 ของผูป่้วยทั้งหมด หรือคิดเป็น 1 ในประชากรลา้นคน
แมว่้าจะพบไดน้อ้ยแต่อาการเลือดออกผิดปกติรุนแรง เพราะมีความผิดปกติของยีนที่ควบคุมการสร้าง vWF ทั้ง
สองขา้งของโครโมโซม ความผิดปกติของยีนอาจเป็นชนิดเดียวกนั (homozygous) หรือต่างชนิดกนั (compound 
heterozygous) ลักษณะความผิดปกติอาจจะเป็นการขาดหายไปของยีน (large gene deletions) หรือ nonsense 
และ frame-shiftmutations ผูป่้วยกลุ่มน้ีมกัไม่มีปัญหาในการวินิจฉัย เน่ืองจากผลตรวจทางห้องปฏิบติัการมีความ
ผิดปกติชัด เจน  กล่ า วคื อ  VWF:Ag, platelet-binding activity ของ  VWF (VWF:RCo, VWF:GPIbR หรือ 
VWF:GPIbM) และ VWF:CB มีค่าน้อยกว่า 5 ยูนิต/ดล.5 รวมทั้งตรวจไม่พบ VWF:multimer ส าหรับแฟคเตอร์
แปดจะต ่ามาก (FVIII:C มกัจะต ่ากว่า 10 ยนิูต/ดล.) ผูป่้วยมีอาการเลือดออกผิดปกติรุนแรง บางคร้ังคลา้ยโรค    ฮี
โมฟิเลีย เอ เช่น เลือดออกในขอ้และกลา้มเน้ือ เป็นตน้ 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
การตรวจกรอง ไดแ้ก ่

1. การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ส่วนมากจะไม่พบความผิดปกติ ยกเวน้ VWD ชนิด 2B ที่พบเกล็ด
เลือดต ่าได ้เน่ืองจากความผิดปกติที่ A1 domain ที่มีความสามารถจบัเกล็ดเลือดมากเกินไปและท าให้
เกล็ดเลือดเกาะกลุ่มจนเหลือเกล็ดเลือดให้ตรวจพบลดลง อาจจะตรวจพบโลหิตจางจากการขาดธาตุ
เหล็กหากมีเลือดออกเร้ือรังมานาน (น ้าหนกัค าแนะน า++) 

2. การตรวจการแข็งตัวของเลือด 
2.1 Bleeding time (BT) เป็นการตรวจสอบการสร้างลิ่มเลือดปฐมภูมิ ซ่ึงเป็นการท างานร่วมกัน
ระหว่างเกล็ดเลือดและหลอดเลือด BT เป็นการตรวจที่ไม่ไว กล่าวคือ BT ของผูป่้วยส่วนมากจะอยูใ่น
เกณฑป์กติ BT ยาวจะพบเฉพาะผูป่้วยที่เป็นรุนแรง เช่น VWD ชนิด 3 เท่านั้น (น ้าหนกัค าแนะน า+/-)  
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2.2 Activated partial thromboplastin time (APTT) เน่ืองจาก VWF มีหน้าที่จับและป้องกันไม่ให้ 
แฟคเตอร์แปดถูกท าลายเร็วกว่าก าหนด ดงันั้นแฟคเตอร์แปดอาจจะต ่า และหากค่าต ่ากว่าร้อยละ 35-40  
ยูนิต/ดล. จะมี APTT ยาวผิดปกติ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า APTT มีความไวต ่าหากน ามาใช้เป็นวิธีการ
วินิจฉัยโรค (น ้าหนกัค าแนะน า+)  

การตรวจจ าเพาะ ประกอบด้วย 
1. การวัดระดับของวอนวิลลิแบรนด์แฟคเตอร์ (VWF:Ag) 

เป็นการวดัระดบั VWF ในเลือด แต่ไม่สามารถบอกประสิทธิภาพของการท างานของ VWF หลกัการ
ตรวจใช้วิธีการ ELISA โดยแปลงความเขม้ของสีที่วดัไดเ้ป็นปริมาณของ VWF คนปกติมีค่าอยู่ระหว่าง 50-150 
ยนิูต/ดล. ระดบั VWF ขึ้นกบัปัจจยัภายในและภายนอกหลายประการ เช่น อาย ุVWF จะสูงขึ้นตามอายทุี่มากขึ้น 
หมู่เลือด ผูท้ี่มีหมู่เลือดโอ จะมี VWF น้อยกว่าผูท้ี่มีหมู่เลือดอื่นๆ ที่ไม่ใช่หมู่โอ หรือหากวดั VWF ขณะที่มีการ
อกัเสบของร่างกาย VWF จะสูงกว่าปกติ เป็นตน้ ดงันั้นควรนดัผูป่้วยมาตรวจในขณะที่ผูป่้วยสบายดี ปัจจุบนัใช้
เกณฑใ์นการวินิจฉัยโรค VWD หาก VWF:Ag ต ่ากว่า 30 ยนิูต/ดล.8 (น ้าหนกัค าแนะน า++,คุณภาพหลกัฐาน ข๑) 
แต่หากระดับอยู่ระหว่าง 30-50 ยูนิต/ดล. อาจจะเป็น VWD ชนิด 1 หรืออาจจะเป็นคนปกติที่มีความเส่ียงต่อ
เลือดออกมากกว่าคนทัว่ไปเมื่อท าหัตถการต่างๆ (person with low VWF) ขอ้จ ากดัดงักล่าวน้ีท าให้ผูป่้วยบางราย
ตอ้งถูกตรวจเลือดซ ้ามากกว่า 1 คร้ัง (น ้าหนกัค าแนะน า++) จึงสามารถให้การวินิจฉัยได ้นอกจากน้ียงัแนะน าให้
วดั VWF:Ag ก่อนและหลงัฉีด DDAVP 0.3 ไมโครกรัม/กก. เขา้ทางหลอดเลือดด า ประมาณ 4 ชัว่โมง ที่เรียกว่า 
DDAVP trial หาก VWF:Ag ที่ 4 ชัว่โมงต ่ากว่าก่อนให้ DDAVP มากกว่าร้อยละ 30 ให้วินิจฉัยว่า VWD ชนิด 1C 
(Vicenza) ซ่ึง VWF:Ag ต ่าเกิดจากมีการสลาย VWF มากกว่าปกติ9  
2. การตรวจการท างานของวอนวิลลิแบรนด์แฟคเตอร์ 

ปัจจุบนัสามารถตรวจการท างานของ VWF ไดค้รบทุกประการ โดยแยกออกตาม domain ต่างๆ ของ 
VWF ไดแ้ก่ 

2.1 การช่วยการเกาะติดของเกล็ดเลือด (platelet binding activity) สามารถตรวจไดโ้ดยใช้ ristocetin 
กระตุ้น A1 domain ให้เปลี่ยนจากสภาพเฉ่ือยไปเป็นสภาพที่พร้อมท างาน คือสามารถจับกับ glycoprotein 
Ib/IX/V บนผิวของเกล็ดเลือด และท าให้เกล็ดเลือดเกาะกลุ่ม เรียกว่า ristocetin-induced platelet binding ซ่ึง
สามารถตรวจได้ 2 วิธี คือ หากใช้ทั้ งพลาสมาและเกล็ดเลือดของผู้ป่วยในการตรวจโดยเทียบเคียงความ
ความสามารถของแสงที่ผ่านตวัอย่างตรวจเป็นความสามารถในการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด เรียกว่า ristocetin-
induced platelet aggregation (RIPA) และวิธีที่สองคือใช้เฉพาะพลาสมาของผูป่้วย (เป็นแหล่งของ VWF) และ
ใช้เกล็ดเลือดของคนปกติหมู่เลือดโอ (เป็นแหล่งของเกล็ดเลือด) และเทียบเคียงเวลาที่ใช้ในการเกาะกลุ่มของ
เกล็ดเลือดเป็นความสามารถในการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด เรียกว่า ristocetin cofactor (VWF:RCo) หากค่า 
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VWF:RCo ต ่ากว่าปกติ และสอดคล้องไปกับระดับ VWF:Ag ที่ต ่าลง โดยอัตราส่วนระหว่าง VWF:Rco ต่อ 
VWF:Ag มากกว่า 0.7 ให้การวินิจฉัยเป็น VWD ชนิด 1 แต่หากอตัราส่วนน้อยกว่าหรือเท่ากบั 0.7 ให้สงสัยว่า
เป็น VWD ชนิด 25,10,11(น ้าหนกัค าแนะน า++,คุณภาพหลกัฐาน ข๑)  

ปัจจุบนัมีการตรวจหนา้ที่ของ VWF ในการช่วยการท างานของเกล็ดเลือดโดยใชเ้ม็ดพลาสติกขนาดเล็ก
ที่เคลือบดว้ย recombinant glycoprotein Ib/IX/V เป็นตวัแทนของเกล็ดเลือด และเทียบเคียงความสามารถของ
แสงที่ผ่านตัวอย่างตรวจเป็นความสามารถในการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด หากใช้ recombinant glycoprotein 
Ib/IX/V ที่เหมือนธรรมชาติ (wild type) ยงัต้องใช้ ristocetin เป็นตัวกระตุ้นให้เม็ดพลาสติกเหล่าน้ีเกาะกลุ่ม
เ รี ยก ว่ า  VWF:GPIbR แต่หากใช้  recombinant glycoprotein Ib/IX/V ที่ ถู กดัดแปลง  (mutant type) ใ ห้มี
ความสามารถในการจบัเม็ดพลาสติกโดยไม่ตอ้งใช้ ristocetin ในการกระตุน้ เรียกว่า VWF:GPIbM (แนะน าให้
ใชก้ารตรวจการช่วยเกล็ดเลือดเกาะกลุ่มของ VWF ดว้ยการตรวจแบบใหม่น้ีมากกว่าการใช ้VWF:RCo5)  

2.2 การทดสอบความสามารถในการจับกับ collagen12 เรียกว่า collagen binding assay (VWF:CB) เป็น
การทดสอบความสามารถของ A3 domain ของ VWF ในการจบั collagen โดยใชห้ลกัการของ ELISA เป็นส าคญั
ในการเทียบความเขม้ของสีกบัความสามารถของ VWF ในการจบั collagen type 1 และ 3 พบผูป่้วย VWD บาง
รายที่ VWF มีความผิดปกติในการจับ collagen เป็นส าคัญ แต่ปัจจุบันยงัไม่มีการแยก VWD ที่เกิดจากความ
ผิดปกติของ collagen binding ออกเป็นกลุ่มให้ชดัเจนเหมือน VWD ชนิดอื่นๆ นอกจากน้ียงัพบว่าความสามารถ
ในการจบั collagen น้ี สามารถสะทอ้น (เป็น surrogate marker) ปริมาณ VWF:multimer ได ้ปัจจุบนัแนะน าให้
ใชอ้ตัราส่วนระหว่าง VWF:CB และ VWF:Ag ทดแทนการตรวจ VWF:multimer ในการช่วยวินิจฉัย VWD ชนิด 
2A, 2B และ 2M มากขึ้น  

2.3 การทดสอบความสามารถในการจับกับ แฟคเตอ ร์แปด 13 เ รี ยก ว่ า  FVIII binding assay 
(VWF:FVIIIB) เป็นการตรวจหนา้ที่ของ D domain บนโมเลกุลของ VWF ผูป่้วยที่มีความผิดปกติเช่นน้ี เรียกว่า 
VWD ชนิด 2N ซ่ึงมีลักษณะพิเศษคือตรวจพบ FVIII:C ในเลือดต ่ามาก และอัตราส่วนระหว่าง FVIII:C และ 
VWF:Ag จะต ่ากว่าหรือเท่ากบั 0.614 (คุณภาพหลกัฐาน ค๑, น ้ าหนักค าแนะน า++) ระดบั FVIII:C ที่ต ่ามากอาจ
ท าให้แพทยวิ์นิจฉัยว่าเป็นโรคฮีโมฟิเลียเอ การแยกโรคทั้งสองออกจากกนัอาศยัลกัษณะแบบแผนการถ่ายทอด
ทางพนัธุกรรมเป็นส าคญั ร่วมกบัการตรวจ VWF:FVIIIB15 (คุณภาพหลกัฐาน ข๑, น ้าหนกัค าแนะน า+) ปัจจุบนั
ให้ตรวจหาความผิดปกติทางพนัธุกรรม 

2.4 การตรวจ VWF:multimer ดังที่ได้กล่าวไวแ้ล้วในข้างต้นว่า  VWF ที่ถูกสร้างและหลั่งออกจาก 
endothelium และเกล็ดเลือด และจะตอ้งรวมตวักนัเป็น multimer ก่อน จึงจะท างานไดเ้ป็นปกติ VWF:multimer 
ลดลง พบในผูป่้วย VWD ชนิด 2A เน่ืองจากมีความผิดปกติในการรวมตวัของ VWF เป็น multimer (assembly 
defects) หรืออาจเกิดจากมีการสลาย VWF multimer มากเกินไป (proteolysis) ผูป่้วย VWD ชนิด 2B เน่ืองจากมี
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การใช้ VWF multimer ไปในการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดท าให้ VWF multimer ลดลง และผูป่้วย VWD ชนิด 3 
ที่ไม่สามารถสร้าง VWF multimer ไดเ้ลย ทั้งหมดน้ีท าให้ VWF multimer ลดลงซ่ึงเป็นเหตุผลส าคญัที่ท าให้เกิด
เลือดออกผิดปกติ หลกัการตรวจ VWF multimer อาศยักระแสไฟฟ้าแยกโมเลกุลของ VWF ขนาดเล็กและใหญ่
ให้เคลื่อนตวัแยกออกจากกนั มีความส าคญัมากในการแยก VWD ชนิด 2A ออกจาก VWD ชนิด 2M เน่ืองจาก
ทั้งสองชนิดน้ีมี platelet dependent VWF function ต ่าเหมือนกนั 
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แผนภูมิที่ 1 แนวทางการวินิจฉัย VWD 

 
  

≥ 0.7 < 0.7 

VWD type 1 

VWD type 1C 

DDAVP trial 

VWD type 2 VWF:CB/VWF:Ag ratio 

< 0.6 ≥ 0.6 

VWD type 2M VWD type 2A   
หรือ type 2B 

VWD type 2N VWD type 3 

ไม่ใช่ VWD ไม่มีเลอืดออก มีเลือดออก 

platelet dependent VWF/VWF:Ag ratio 

VWF:Ag >50 U/dL VWF:Ag 30-50 U/dL VWF:Ag <30 U/dL FVIII:C 5-20 U/dL และ 
FVIIIC/VWF:Ag ratio <0.6 

สงสัย VWD 

ประเมินโอกาสเป็น VWD ดว้ย BAT 

ผลเป็นบวก ผลเป็นลบ ไม่ใช่ VWD 

CBC, APTT, PT VWF:Ag, platelet dependent VWF, FVIII:C 

VWF:FVIIIB หรือ genetic tests VWF:Ag <5-10 U/dL 
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ตารางที่ 3 ตารางสรุปผลการตรวจทางห้องปฏิบตัิการที่พบในต่ละชนิดของโรควอนวิลลิแบรนด ์
ชนิด FVIII:C VWF:Ag VWF:RCo 

หรือ 
VWF:GPIbR 

หรือ 
VWF:GPIbM 

VWF:CB RIPA VWF: 
Multimer 

1 ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง ปกติ  
แต่ติดสีจางลง 

2 A ลดลง  
หรือปกติ 

ลดลง  
หรือปกติ 

ลดลงมากกว่าที่ 
VWF:Ag ลดลง 

ลดลงมากกว่า
ที่VWF:Ag 
ลดลง 

ลดลง หายไป 

2 B ลดลง  
หรือปกติ 

ลดลง  
หรือปกติ 

ลดลงมากกว่าที่ 
VWF:Ag ลดลง 

ลดลงมากกว่า
ที่VWF:Ag 
ลดลง 

เกล็ดเลือดจบั
กลุ่มไดด้ว้ย 

ristocetinขนาด
ต ่า 

หายไป 

2 M ลดลง หรือ
ปกติ 

ลดลง  
หรือปกติ 

ลดลงมากกว่า
ทีV่WF:Ag 
ลดลง 

ปกติ ลดลง ปกติ 

2 N ลดลงปาน
กลาง 

ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ 

3 ลดลงมาก
(นอ้ยกว่า 10 

ยนิูต/
เดซิลิตร 

ลดลงมาก 
หรือ 

ตรวจไม่พบ 

ลดลงมาก หรือ 
ตรวจไม่พบ 

ลดลงมาก หรือ 
ตรวจไม่พบ 

ลดลงมาก หายไป 

VWF: Ag, von Willebrand factor antigen; VWF: RCo, von Willebrand factor ristocetin cofactor; VWF: 
GPIbR, von Willebrand factor binding to glycoprotein Ib receptor; VWF: GPIbM, von Willebrand factor 
binding to muntant glycoprotein Ib receptor; VWF:CB, von Willebrand factor collagen binding assay; RIPA, 
ristocetin-induced platelet aggregation assay 
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การรักษาผู้ป่วยโรควอนวิลลิแบรนด์ 
หลกัส าคญัในการรักษา คือ ชนิดของโรค และระดบัความรุนแรงของภาวะเลือดออก โดยทัว่ไปไม่มีผล

การตรวจทางห้องปฏิบตัิการชนิดใดที่สัมพนัธ์โดยตรงกบัภาวะเลือดออก ส่วนใหญ่ใช้ระดบัของ  vWF activity 
และ FVIII:C เป็นตัวช้ีวัดว่าระดับใดเพียงพอในการห้ามเลือด โดยแบ่งตามระดับความรุนแรงของภาวะ
เลือดออก และน ามาใช้ในการติดตามการรักษา 1 โดยระดับของ vWF activity หรือ FVIII:C ร้อยละ 40-50 
เพียงพอส าหรับการห้ามเลือดจากผูป่้วยที่มีเลือดออกไม่รุนแรง เช่น เลือดก าเดาไหล ประจ าเดือนมามาก หรือ
การถอนฟัน ส่วนการผ่าตดัใหญ่หรือภาวะเลือดออกรุนแรงตอ้งการระดบัของ vWF activity ในขนาดสูงถึงร้อย
ละ 80-100 ในช่วงแรกของภาวะเลือดออก และหลงัจากนั้นการรักษาระดบัของ vWF activity สูงเกินกว่าร้อยละ 
50 ต่ออย่างน้อย 3 วนั ในขณะเดียวกนัควรให้ระดบัของ  FVIII:C สูงกว่าร้อยละ 50 ในช่วง 5-7 วนัแรก และ
ระดบัสูงกว่าร้อยละ 30 อยา่งนอ้ย 7 วนั เพ่ือป้องกนัภาวะเลือดออกซ ้าในระยะหลงั2,3 

ปัจจุบันการรักษาโรคน้ี ประกอบด้วยยา 4 ประเภท ได้แก่ desmopressin, การใช้สารทดแทนด้วย 
vWF/FVIII ชนิดเข้มข้น, ยาต้านการละลายลิ่มเลือด (antifibrinolytic agents) และยาเอสโตรเจน (conjugated 
estrogen) 

Desmopressin (1-deamine-8-D-arginine vasopressin; DDAVP) (การให้น ้ าหนักค าแนะน า++, คุณภาพ
หลกัฐาน ข๑) เป็นตวัส าคญัที่ใชใ้นการรักษาผูป่้วยโรคน้ีที่มีอาการเลือดออกไม่รุนแรง โดยเฉพาะชนิด 1 และ 2 
บางชนิด ส าหรับกลไกการออกฤทธ์ิของ DDAVP ในการห้ามเลือด คือกระตุน้ให้มีการหลัง่ vWF จาก Weibel-
Palade bodies ของ endothelium4 

Desmopressin รูปยาฉีด หรือ Minirin® (4 ไมโครกรัม/ขวด) ขนาดที่ใช้ คือ 0.3 ไมโครกรัม/น ้ าหนกัตวั 
(ขนาดสูงสุด 20 ไมโครกรัม) ผสมในน ้ าเกลือ (0.9% normal saline solution) ปริมาณ 50 มิลลิลิตร ทางหลอด
เลือดด านาน 30 นาที ผลตอบสนองดีของยา desmopressin จะสามารถเพ่ิมระดบั vWF ในเลือดสูงสุด (2-4 เท่า) 
ภายในเวลา 30-60 นาที และระดับสูงนานอย่างน้อย 6 ชั่วโมง และสามารถให้ซ ้ าได้ภายใน 12-24 ชั่วโมง 
(น ้าหนกัค าแนะน า++, คุณภาพหลกัฐาน ข๑) หากภาวะเลือดออกยงัไม่หยดุหรือ ในผูป่้วยหลงัการผ่าตดัเล็ก เช่น 
ท าฟัน เป็นตน้ การให้ซ ้าๆ ในเวลาอนัส้ันอาจก่อให้เกิดปัญหาเร่ือง tachyphylaxis กล่าวคือ การตอบสนองต่อยา
น้ีลดลง ส่งผลให้การเพ่ิมขึ้นของระดบั vWF สูงน้อยกว่าร้อยละ 30 ใน dose ที่ 2 ภายในเวลา 24 ชั่วโมง5 เช่ือว่า
เป็นผลจากการลดการสะสมของ vWF ใน endothelium นอกจากน้ี ผลขา้งเคียงของยาน้ีที่อาจเกิดขึ้น เช่น หน้า
แดง ปวดศีรษะ ความดนัโลหิตสูง สามารถแกไ้ขไดโ้ดยการให้ทางหลอดเลือดปริมาณช้าลง มีโอกาสเกิดภาวะ
โซเดียมในเลือดต ่ า ดังนั้น ควรจะมีการจ ากัดปริมาณน ้ าด่ืมในช่วง 24 ชั่วโมงแรก6-8 ข้อบ่งช้ีในการใช้ 
desmopressin ใช้ไดผ้ลดีในชนิด 1 และ 2A ส าหรับชนิด 2M และ 2N อาจจะไดผ้ลเพียงชั่วคราว และสามารถ
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ใช้ได้ในผู้ป่วยบางรายเท่านั้น ส าหรับในชนิด 2B อาจก่อให้เกิดภาวะเกล็ดเลือดต ่าอย่างรุนแรง หลังได้ 
desmoporessin และไม่สามารถใชย้าน้ีไดใ้นกลุ่ม ชนิด 3 ในตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 การรักษาโรควอนวิลลิแบรนดโ์ดยแบ่งตามชนิดต่างๆ 

ชนิด ยา Desmopressin การให้ vWF/FVIII เข้มข้น การให้เกล็ดเลือดเข้มข้น 
1 สามารถใชไ้ดผ้ลดีมาก และการ

ทดสอบ ดว้ยการให้ยาน้ีจะท าให้
ระดบัของ vWF เพ่ิมสูงขึ้นอยา่ง
รวดเร็ว 

ใชใ้นกรณีที่ผูป่้วยตอบสนอง
ไม่ดีต่อยา Desmporessin หรือ
ในกรณีตอ้งการให้ระดบัของ 
vWF เพ่ิมสูงมาก 

ไม่มีที่ใช ้

 2A สามารถเพ่ิมระดบัของ vWF ใน
เลือดเพียงชัว่คราว ดงันั้นเหมาะ
ส าหรับกรณีเลือดออกไม่รุนแรง 
หรือใชก้่อนท าหัตถการต่างๆ 

ในกรณีที่มีภาวะเลือดออก
รุนแรง หรือในการผ่าตดัใหญ่ 

ไม่มีที่ใช ้

2B อาจก่อให้เกิดภาวะเกร็ดเลือดต ่า
ไดเ้พ่ิมขึ้นหลงัจากไดรั้บยาน้ี 

ในกรณีที่มีภาวะเลือดออก
รุนแรงหรือในการผ่าตดัใหญ่ 

ให้ในกรณีที่มีภาวะเกล็ด
เลือดต ่ามากขึ้น แมว่้าจะ
ให้ทดแทนดว้ย 
vWF/FVIII เขม้ขน้ 

2M สามารถเพ่ิมระดบัของ vWF ใน
เลือดเพียงชัว่คราวเท่านั้น 

ในกรณีที่มีภาวะเลือดออก
รุนแรง หรือในการผ่าตดัใหญ่ 

ไม่มีที่ใช ้

2N สามารถเพ่ิมระดบัของ vWF ใน
เลือดเพียงชัว่คราวเท่านั้น 

ในกรณีที่มีภาวะเลือดออก
รุนแรงหรือในการผ่าตดัใหญ่ 
และไม่สามารถใช ้highly 
purified FVIII 

ไม่มีที่ใช ้

3 ไม่สามารถใชไ้ด ้ ในกรณีที่มีภาวะเลือดออก
รุนแรงหรือในการผ่าตดัใหญ่ 

มีที่ใชใ้นกรณีที่ไม่
สามารถหยดุเลือดออก
ได ้แมจ้ะให้ vWF/FVIII 
ในขนาดที่เหมาะสมแลว้ 

การให้สารทดแทนด้วย vWF (น ้ าหนักค าแนะน า++, คุณภาพหลกัฐาน ข๑) ขอ้บ่งช้ี ใช้ในผูป่้วยชนิด 3 
หรือ 2A และ 2B ที่มีภาวะเลือดออกที่รุนแรง หรือไม่ตอบสนองต่อการใช้ยา  desmopressin รวมทั้งในกรณีของ 
ชนิด 1 ที่มีระดบัของ vWF ในเลือดต ่าปานกลาง และมีภาวะเลือดออกรุนแรงหรือหลงัผ่าตดัโดยเลือดไม่หยุด
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หลงัให้การรักษาดว้ยวิธีอื่นๆ มีการให้สารทดแทนของ vWF ในรูปของ Cryoprecipitate หรือ สารทดแทนดว้ย 
vWF/FVIII ชนิดต่างๆ9-14 ตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 สารทดแทนดว้ย vWF/FVIII ชนิดต่างๆ 
ผลิตภัณฑ์ Purification Viral inactivation Sp[ecific activity* 

(U/mg prot.) 
VWF:RCo 

Ag 
vWF:RCo 

FVIII 
โปรตีน 
ชนิดอ่อน 

Immunate® 

(มีจ าหน่ายใน
ประเทศไทย) 

Ion exchange 
chromatography 

S/D ; vapor-heat, 
60oC, 10 hr at 190 

mbar 

70±30 0.6 0.75 Albumin 

Alphanate® 

(มีจ าหน่ายใน
ประเทศไทย) 

Affinity 
Chromatography 

(Heparin) 

S/D + 
72 hour 
at 80oC 

> 100 0.94 1.21 Albumin 

Humate P® 
(ไม่มีจ าหน่ายใน
ประเทศไทย) 

Multiple 
Precipitation 

Pasteurization 
10 hour at 60oC 

40 + 6 0.96 2.54 Albumin 

Vonvendi® 

(ไม่มีจ าหน่ายใน
ประเทศไทย) 

N/A N/A N/A >1 N/A N/A- 
Recombinant 

* Specific activity วดัปริมาณของแฟคเตอร์แปดก่อนเติม albumin 
หลกัการค านวณปริมาณของการไดส้ารทดแทน ขึ้นกบัต าแหน่ง และความรุนแรงของภาวะเลือดออก 

เช่น ในกรณีภาวะเลือดออกรุนแรง จ าเป็นตอ้งให้ระดบัของ VWF activity และ FVIII:C เกินกว่าร้อยละ 50-100 
ในช่วงแรก ดงันั้นค านวณขนาดของสารทดแทนด้วย VWF/แฟคเตอร์แปดชนิดเขม้ขน้ ในตารางที่ 6 ขอ้ควร
ระวงัในการให้ขนาดสูงในระหว่างการผ่าตัด คือการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตนัของหลอดเลือดด า15 ซ่ึงสัมพนัธ์
โดยตรงกบัระดบัของ FVIII:C ในเลือดสูงเกินกว่า 200 เปอร์เซ็นต ์ดงันั้น ควรติดตามระดบัของ FVIII:C ทุกวนั 
โดยให้ระดบัของ FVIII:C ไม่เกิน 100 เปอร์เซ็นต ์

ตารางที่ 6 การใช ้Plasma-derived แฟคเตอร์แปดในการรักษาโรควอนวิลลิแบรนด์16 

ลักษณะทางคลินิก วิธีการรักษา (Therapy) 
การผ่าตดัใหญ่ หรือภาวะเลือดออก
รุนแรง 

50 ยนิูตของแฟคเตอร์แปดหรือ vWF activity ต่อกิโลกรัม และตาม
ดว้ยขนาด 25-40 ยนิูต ต่อน ้าหนกัตวั ทุก 12-24 ชั่วโมง เพ่ือรักษา
ระดบัต ่าสุด (nadir) ของแฟคเตอร์แปด หรือ vWF activity ให้สูงเกิน
กว่า 50 ยนิูต/เดซิลิตร ตลอด จนกว่าเลือดหยดุ ส่วนใหญ่ใชเ้วลานาน 
5-10 วนั 



 

59 

การผ่าตดัเล็ก 40 ยนิูตของแฟคเตอร์แปด หรือ vWF activity ต่อกิโลกรัม ทุก 24-48 
ชัว่โมง เพ่ือรักษาระดบัต ่าสุดของแฟคเตอร์แปด หรือ vWF activity 
ให้สูงเกินกว่า 30 ยนิูต/เดซิลิตร จนเลือดหยดุ ส่วนใหญ่ใช้เวลานาน 2-
4 วนั 

การถอนฟัน 30 ยนิูตของแฟคเตอร์แปด หรือ vWF activity ต่อกิโลกรัม ให้เพียง
คร้ังเดียว เพ่ือให้ระดบัของแฟคเตอร์แปด หรือ vWF activity สูงเกิน 
50 ยนิูต/เดซิลิตร นานถึง 12 ชัว่โมง 

ภาวะเลือดออกเอง (spontaneous 
bleeding) 

25 ยนิูตของแฟคเตอร์แปด หรือ vWF activity ต่อกิโลกรัม ทุก 24 
ชัว่โมง เพ่ือให้ระดบัต ่าสุดของแฟคเตอร์แปด หรือ vWF activity สูง
เกิน 30 ยนิูต/เดซิลิตร จนเลือดหยดุ ส่วนใหญ่ใชเ้วลานาน 2-4 วนั 

การคลอดบุตร 40 ยนิูตของแฟคเตอร์แปด หรือ vWF activity ต่อกิโลกรัม ทุก 24 
ชัว่โมง เพ่ือรักษาระดบัต ่าสุดของแฟคเตอร์แปด หรือ vWF activity 
สูงเกิน 50 ยนิูต/เดซิลิตร ในวนัที่คลอดบุตร แลว้ให้นานหลงัคลอด
บุตรต่อ 3-4 วนั 

 
ยาต้านการละลายลิ่มเลือด (antifibrinolytic agents) (น ้ าหนักค าแนะน า++, คุณภาพหลักฐาน ข๓) 

ไดแ้ก่ tranxamic acid น ามาใชใ้นผูป่้วยที่มีเลือดออกตามเย่ือบุต่างๆ เช่น ในช่องปาก โดยเฉพาะสามารถลดภาวะ
เลือดออกในระหว่างการท าฟันไดดี้ หรือน ามาใชร่้วมกบัยาชนิดอื่นๆ เพื่อช่วยเสริมฤทธ์ิในการห้ามเลือด17 ขนาด
ที่ใช ้คือ 25 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/คร้ัง ทุก 6-8 ชัว่โมง นาน 5-7 วนั มีทั้งในรูปของชนิดรับประทาน และชนิดฉีดเขา้
ทางหลอดเลือดด า ชนิดรับประทาน (แคปซูลขนาด 250 มิลลิกรัม) ผูป่้วยเด็กที่มีปัญหาเลือดออกในช่องปาก ใช้
ผงของยา tranxamic acid ละลายในน ้ าปริมาณ 15 มิลลิลิตร อมกลั้วในปากนาน 15-20 นาที และสามารถลด
ผลข้างเคียงของยาต่อร่างกายได้18 ผลข้างเคียงของยาเมื่อใช้เป็นเวลานานร่วมกับมีโรคประจ าตัวบางอย่างที่
ก่อให้เกิดภาวะ hypercoagulable จะเพ่ิมปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตนั ขอ้ห้ามของยาชนิดน้ีคือ ห้าม
ใชใ้นกรณีที่ผูป่้วยปัสสาวะมีเลือดปน เน่ืองจากยาน้ีจะก่อให้เกิดการอุดตนัของท่อทางเดินปัสสาวะได ้

เอสโตรเจน (conjugated estrogen) (น ้าหนกัค าแนะน า+, คุณภาพหลกัฐาน ข๓) น ามาใชใ้นกรณีก่อน
ผ่าตดัในผูห้ญิง19 (surgical prophylaxis) หรือมีประจ าเดือนมามาก 

การป้องกันภาวะเลอืดออก (Prophylaxis) ในผู้ป่วย VWD ชนิด 3 และ ชนิด 220,21     
ในผูป่้วย VWD ที่มีเลือดออกบ่อย และมีอาการรุนแรง แนะน าให้การป้องกนัดว้ยการใชส้าร VWF ชนิด

เขม้ขน้ ซ่ึงจะช่วยลดอาการเลือดออกรุนแรง ลดการนอนโรงพยาบาล และเพ่ิมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กบัผูป่้วย โดย
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แพทยผู์รั้กษาควรให้การประเมินอาการเลือดออกเป็นระยะ20 (น ้าหนกัค าแนะน า+, คุณภาพหลกัฐาน ก๒)ในบาง
รายอาจจ าเป็นตอ้งให้การรักษาแบบป้องกนัในช่วงระยะเวลาหน่ึง เช่น ระหว่างการตั้งครรภ ์การคลอดบุตร และ
หลงัคลอด (Antenatal and perinatal period)22 ทั้งน้ี การให้แฟคเตอร์เขม้ขน้เพ่ือการป้องกนั พบว่า ไดป้ระโยชน์
และไมม่ีรายงานถึงความเส่ียงของหลอดเลือดอุดตนั ปฏิกิริยาการแพ ้ (allergic reaction) หรือการเกิดสารตา้น 
(inhibitor to VWF) อยา่งไรก็ตาม การใชส้าร VWF ชนิดเขม้ขน้ มีค่าใชจ่้ายสูง และยงัไม่มีขนาดยามาตรฐานที่
แนะน า 
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