
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต  ป ที่ 20  ฉบับ ที่ 1  มกราคม-มีนาคม 2553

39

ในภาวะปกติ การแข็งตัวของเลือดเกิดขึ้นที่ผิวของเซลล 

โดย tissue factor(TF) บนผิวของเซลล ทำาปฏิกิริยากับ factor VIIa 

ที่มีอยูประมาณรอยละ 1 ในกระแสเลือดเกิดเปน TF-factor VIIa 

complex  ซึ่งจะไปกระตุนทั้ง factor X  (extrinsic pathway) 

และ factor IX (intrinsic pathway) ทำาใหเกิด thrombin 

ปริมาณมาก ดังนั้นจะเห็นไดวา factor VIIa เปนปจจัยที่มีความ

สำาคัญมากในกระบวนการแข็งตัวของเลือด1 การให factor VIIa 

เปนการทำาใหระดับ factor VIIa ในเลือดสูงขึ้นกวาภาวะปกติมาก

จึงสามารถกระตุน extrinsic pathway ของการแข็งตัวของเลือด

ไดอยางแรง โดยไมตองใช intrinsic pathway ในป พ.ศ. 2526 

Ulla Hedner ไดเริ่มนำา เอา activated factor VII concentrate 

มาใชในการรักษาภาวะเลือดออกมากในผูปวยโรค hemophilia A 

ที่มีสารตาน factor VIII ไดเปนผลสำาเร็จเปนครั้งแรก ตอมาไดมีการ

ใชวิธีอณูพันธุศาสตรผลิตเปน recombinant activated factor 

VII (rFVIIa)  ไดสำาเร็จ นำาเอามาใชรักษา inhibitor ตอ factor 

VIII หรือ factor IX ไดผลดี แตมีขอเสียคือราคาแพงมาก และ

นิพนธตนฉบับ

ผลลัพธของการใชยาRecombinantFactorVIIaในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

พลภัทรโรจนนครินทร1,สุดารัตนจิรวัฒนพงศ1และดารินทรซอโสตถิกุล2

1ภาควิชาอายุรศาสตร  และ 2ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

บทคัดยอ : ยา recombinant factor VIIa (rFVIIa) เปนการรักษาที่สำาคัญสำาหรับภาวะที่มีเลือดออกรุนแรง จากสารตานปจจัยการ

แข็งตัวของเลือด หรือ การขาด factor VII นอกจากนี้ยังมีการใชยานี้ในการหยุดเลือดที่ออกจากสาเหตุตางๆซึ่งไมสามารถรักษาไดดวย 

การรักษาอื่นๆ อยางไรก็ตามผลสำาเร็จในภาวะหลังนี้ยังไมชัดเจน และยายังมีราคาแพงมากทำาใหมีปญหาในเรื่องความคุมทุน งานวิจัย

นี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาผลของการใช rFVIIa เพื่อหยุดเลือด โดยดูอัตราการที่เลือดหยุด และ การรอดชีวิตออกจากโรงพยาบาล 

และ พยายามศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับผลลัพธที่ดีของผูปวย ซึ่งอาจชวยเปนแนวทางในการเลือกผูปวยที่เหมาะสมในการรักษาดวยยานี้

ผูวิจัยไดทบทวนเวชระเบียนของผูปวยที่ไดรับ rFVIIa ตั้งแต กุมภาพันธ พ.ศ. 2542 ถึง กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 มีผูปวย

ทั้งสิ้น 54 ราย โดยมี 7 รายที่ใชตามขอบงใชตามฉลากยา (สารตานปจจัยการแข็งตัวของเลือด หรือ การขาด factor VII) และ 47 ราย

ที่ใชเพื่อหยุดเลือดในภาวะอื่นๆ (Off-labeled use) เชน ภาวะทางศัลยกรรมที่มีเลือดออกมากหลังผาตัด หลังการทำาหัตถการ หรือมี

ภยันตรายรุนแรง และโรคอายุรกรรมที่มีเลือดออกมากและไมสามารถรักษาไดโดยวิธีอื่น ผลการรักษาพบวาเลือดหยุดสนิทหลังไดยา 

23 ราย (42.6%) เลือดออกชาลง 29 ราย (53.7%) และมีผูปวย 2 ราย (3.7%) ที่เลือดออกไมลดลง แตมีผูปวยเพียง 21 ราย (38.9%) 

ที่รอดชีวิตออกจากโรงพยาบาล และ 5 รายจากจำานวนนี้เสียชีวิตหลังจำาหนายจากโรงพยาบาลโดย 4 ใน 5 รายนี้เปนโรคมะเร็ง ดาน

ผลขางเคียงพบผูปวย 1 รายที่เปน และ 1 รายที่สงสัยภาวะหลอดเลือดอุดตันหลังไดยา ปจจัยที่สัมพันธกับการที่เลือดหยุดสนิทอยาง 

มีนัยสำาคัญไดแก การใชตรงตามขอบงใชที่ระบุไวบนฉลากยา (เลือดหยุด 85.7% เทียบกับ 36.2%, p=0.039) และ การใชในผูปวยที่

ไมใชผูปวยทางศัลยกรรม (55.2% เทียบกับ 28.0%, p=0.044) สวนตัวแปรที่สัมพันธกับอัตราการรอดชีวิตออกจากโรงพยาบาล ไดแก  

การใชตรงตามขอบงใชที่ระบุไวบนฉลากยา (รอดชีวิต 85.7% เทียบกับ 31.9%, p=0.021) และ การที่เลือดหยุดสนิท (65.2% เทียบ

กับ 19.4%, p=0.001) นอกจากนี้ผูปวยที่มีภาวะ sepsis จะมีอัตราการรอดชีวิตที่ต่ำากวาอยางมีนัยสำาคัญ (10.5% เทียบกับ 54.3%, 

p=0.002) แมวาอัตราการหยุดเลือดไมแตกตางกันทางสถิติ

สรุปการใชยา rFVIIa นอกขอบงใชที่ระบุบนฉลากยา (Off labeled use) อาจชวยหยุดเลือดได แตผลไมดีเทาการใชตาม

ขอบงใช นอกจากนี้ผูปวยมากกวาครึ่งจะเสียชีวิตในเวลาตอมาแมภาวะเลือดออกจะดีขึ้น โดยเฉพาะผูปวยที่มีภาวะ sepsis รวมดวย

Key Words : l Recombinant Factor VIIa l อัตราการรอดชีวิต l ภาวะเลือดออกมาก l หลอดเลือดอุดตัน

วา รสาร โลหิต วิทยา และ เวชศาสตร บริการ โลหิต 2553;20:39-47.
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มักตองใหทุก 2-3 ชั่วโมง จนเลือดหยุดเพราะมีคาครึ่งชีวิตสั้นจึง

ทำาใหมีคาใชจายสูงมาก

ในระยะตอมาจึงมีการใช rFVIIa  ในการหยุดเลือดออกรุนแรง

จากสาเหตุอะไรก็ได เนื่องจาก rFVIIa ที่ใหเขาไปจะจับ tissue 

factor บริเวณที่มีภยันตรายและหยุดเลือดได จากรายงานผูปวยที่

มีเลือดออกรุนแรงจากสาเหตุตางๆ ไมตอบสนองตอการรักษาอื่นๆ 

พบวา rFVIIa สามารถหยุดเลือดที่ดื้อตอการรักษาอื่นๆ ไดถึง 

ประมาณรอยละ 702 โดยขนาดที่ใหตามขนาดที่ใชใน factor 

inhibitor โดยผูปวยยังคงตองการปจจัยการแข็งตัวของเลือด

และเกร็ดเลือด จึงควรใหผลิตภัณฑเลือดเหลานี้รวมดวยถาขาด 

อยางไรก็ตามรายงานผูปวยเหลานี้ อาจมีอคติจากการเลือกรายงาน 

ผูปวยที่ประสบผลสำาเร็จเทานั้น (reporting bias) และผูปวยมัก

ไดรับการรักษาอื่นรวมดวย เชน การผาตัดหรือใหผลิตภัณฑเลือด 

ดังนั้นผลของ rFVIIa จึงตองยืนยันดวยการรักษาแบบสุม โดยมี

การศึกษาหนึ่งพบวา การใช rFVIIa  เพื่อปองกันภาวะเลือดออก

มากในการผาตัดตอมลูกหมากพบวาสามารถลดการใหเลือดอยาง 

มีนัยสำาคัญ คือ ผูปวยที่ตองรับเลือดลดลงอยางมีนัยสำาคัญ  ถาใช 

rFVIIa ในขนาด 40 mg/kg กอนลงมีด3 นอกจากนี้มีการใช rFVIIa 

ในขนาด 40-160 mg/kg ในผูปวยเลือดออกในสมองภายใน 4 

ชั่วโมงหลังมีอาการพบวา ปริมาณเลือดที่ออกมากขึ้นที่ 24 ชั่วโมง

เมื่อวัดจากภาพรังสีสมองหลังใหยา นอยกวาใหยาหลอกอยางมี

นัยสำาคัญ และทำาใหผูปวยที่ไดรับ rFVIIa มีการฟนตัวทางระบบ 

ประสาทดีกวา และมีอัตราตายต่ำากวายาหลอก4 อยางไรก็ตาม

การศึกษาในผูปวยเลือดออกในสมองจำานวนมากขึ้นและติดตาม

ระยะยาวกลับไมสามารถลดอัตราตาย หรือ ลดความพิการได5 

นอกจากนี้การศึกษา rFVIIa ในภาวะอื่นๆ ไดผลไมชัดเจนเทา 2 

ภาวะดังกลาวนี้ เชน การใช rFVIIa ขนาด 90 mg/kg ในผูปวย

กระดูกเชิงกรานหักที่ตองผาตัด ไมพบวาสามารถลดเลือดที่ออก 

ไดดีกวายาหลอก6 นอกจากนี้ในการผาตัด hepatectomy พบวา

มีแนวโนมการใชเม็ดโลหิตแดง (packed red cell) ลดลงใน

กลุมที่ได rFVIIa แตไมมีนัยสำาคัญทางสถิติ7 สวนในผูปวยที่

ไดภยันตรายที่ทอง (abdominal trauma) ที่มีเลือดออกมาก 

ตองการเม็ดโลหิตแดงมากกวา 8 ถุงขึ้นไป พบวาการให rFVIIa  

ไมมีประโยชนในกลุม penetrating trauma เชน ถูกยิง ถูกแทง 

เพราะมักตองการ การผาตัด แตในผูปวยกลุม blunt trauma 

เชน จากอุบัติเหตุจะไดผลในการลดการใชเม็ดโลหิตแดงเฉพาะใน

คนกลุมยอย (subgroup) ที่รอดชีวิตเกิน 2 วันเทานั้น กลุมยอย

ที่เสียชีวิตกอน 2 วันใชไมไดผล  นอกจากนี้ไมมีความแตกตาง

ในแงอัตราตายจากการใช rFVlla ในผูปวยที่ไดภยันตรายที่ทอง8   

นอกจากนี้ในผูปวยไขเลือดออกที่มีเลือดออก มีการศึกษารวมใน

ประเทศไทย และ ฟลิปปนส พบวา rFVIIa มีแนวโนมวาหยุดเลือด

ไดและ ลดการใชเกร็ดเลือดไดอยางมีนัยสำาคัญจาก รอยละ 33.3 

เปนรอยละ 6.39 และจากการใชในผูปวยตับแข็งที่มีเลือดออกในทาง

เดินอาหารสวนบน พบวา rFVIIa  สามารถหยุดเลือดไดมากกวา

ยาหลอกเฉพาะในกลุมยอยที่มีเลือดออกจากหลอดเลือดขอดที่

หลอดอาหาร และ มีหนาที่ตับไมดี คืออยูใน Child กลุม B และ 

C เทานั้น ในกลุมอื่นไมพบวามีประโยชน10 และ ตอมามีรายงาน

การใช rFVIIa ในผูปวยเลือดออกมากหลังการปลูกถายไขกระดูก 

พบวาการให rFVIIa ขนาด 80 mg/kg 7 ครั้ง สามารถหยุด

เลือดไดดีกวายาหลอก แตการใหขนาดสูงกวา 160 mg/kg กลับ

พบวาไมชวย ซึ่งผูวิจัยอธิบายวา เกิดจากมีผูปวย hemorrhagic 

cystitis ในกลุมนี้มาก ซึ่งภาวะนี้มักไมตอบสนองตอ rFVIIa11

กลาวโดยสรุป rFVIIa มีประโยชนในการหยุดเลือดเฉพาะใน 

คนไขบางกลุมไมใชทุกรายและไมใชทุกการศึกษา การวิเคราะหแบบ

แยกกลุมยอย (subgroup analysis) เหลานี้อาจมีอคติจากผูวิจัย 

นอกจากนี้การศึกษาสวนใหญไมพบวาสามารถลดอัตราตายจึงไม 

แนะนำาใหใชทั่วไป อยางไรก็ตามการใหยาแกผูปวยเพื่อหยุดเลือด

ในสถานการณที่เหมาะสมอาจชวยเหลือชีวิตผูปวยได แตปจจุบัน

ยังไมมีหลักฐานแนชัดวาผูปวยประเภทใดบางที่ใชยานี้แลวไดผลดี 

นอกจากนี้การศึกษา พบวาผลขางเคียงคือภาวะหลอดเลือดอุดตัน 

(thrombosis) ไมเพิ่มขึ้นจาก rFVIIa  แตการศึกษาสวนมากจะตัด

ผูปวยที่มีประวัติหลอดเลือดอุดตันมากอนออกไป อาจทำาใหอุบัติ

การณต่ำากวาความเปนจริง 

ผูวิจัยจึงตั้งสมมุติฐานของการวิจัยวา rFVIIa จะใหผลดี ตอเมื่อ

ไดเลือกใหในกลุมคนไขที่เหมาะสมเทานั้น โดยวัตถุประสงคของ

การวิจัย คือ เพื่อศึกษาผลลัพธ (outcome) ของผูปวยที่ไดรับยา

นี้ ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ไดแก อัตราที่เลือดหยุด  การรอด

ชีวิตหลังไดยา  และหาภาวะที่อาจทำานายการตอบสนองตอยาและ

การรอดชีวิตได ที่ไดอาจทำาใหสามารถเรียนรูวายานี้จะไดผลดีใน

กรณีใดบาง เพื่อใหสามารถพิจารณาตัดสินใจ การใหยา rFVIIa 

ไดอยางคุมคา

ผูปวยและวิธีการ

รูปแบบการวิจัยเปนเชิงพรรณาแบบยอนหลัง (retrospective 

descriptive study) กลุมประชากรเปาหมาย (target population) 

คือ ผูปวยที่ใชยา Recombinant Factor VIIa (rFVIIa) ในโรง

พยาบาลจุฬาลงกรณทุกคนโดยขอความรวมมือฝายเภสัชกรรมโรง

พยาบาลจุฬาลงกรณเพื่อขอขอมูลเลขที่โรงพยาบาลของผูปวยที่ไดรับ

การรักษาดวยยานี้ระหวางเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2542 ถึง เดือน

กุมภาพันธ พ.ศ. 2552
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ผูปวยจะไดรับการทบทวนเวชระเบียน และรวบรวมขอมูลดาน

ประชากรศาสตร โรคหรือภาวะของผูปวย ประวัติและการตรวจ 

รางกาย ผลตรวจทางหองปฏิบัติการกอนและหลังได rFVIIa และ 

การรักษาอื่นๆที่ไดรับ สวนขอมูลการใช rFVIIa ไดแก ขอบงใช ขนาด

ที่ได จำานวนครั้ง เลือดหยุดหรือไมหยุด การรักษาเพื่อหยุดเลือดที่

ไดรวมดวย ผลขางเคียง และ อัตราการรอดชีวิตในโรงพยาบาลและ

เมื่อออกจากโรงพยาบาล คุณภาพชีวิต และระยะเวลาที่รอดชีวิต

การวิเคราะหขอมูล ใชสถิติเชิงพรรณนาเบื้องตนในการวิเคราะห 

ขอมูล เชน คาเฉลี่ย (mean) หรือ คามัธยฐาน (median) สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation, SD) พิสัย และ 

รอยละของผูปวย นอกจากนี้จะหาตัวแปรที่สามารถทำานายการ

รักษาที่ไดผล (เลือดหยุดสนิท และ/หรือ มีชีวิตรอดออกจากโรง

พยาบาล) โดยใช Chi Square หรือ t-test สำาหรับขอมูลเชิง

คุณภาพ และ ปริมาณตามลำาดับ โดยกำาหนดคาความเชื่อมั่นทาง

สถิติที่ p<0.05 ถือวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสำาคัญ การ 

คำานวณใชโปรแกรม SPSS 16.0 for Windows

ผลการศึกษา

ระหวางชวงเวลาที่ศึกษา มีผูปวยที่ใชยา recombinant factor 

VIIa (rFVIIa) ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณรวมทั้งสิ้นจำานวน 54 

ราย เปนผูชาย 36ราย (66.7%) และผูหญิง 18 ราย (33.3%) 

อายุเฉลี่ย 51 ป (พิสัย 1 เดือน-91 ป) เมื่อแยกเปนเด็กอายุ 

นอยกวา 15 ปมี 14 ราย (25.9%) โดยมีอายุเฉลี่ย 6 ป 5 เดือน 

(พิสัย 1 เดือน-14 ป) และผูใหญ อายุตั้งแต 15 ปขึ้นไปมี 40 ราย

โดยมีอายุเฉลี่ย 53ป (พิสัย 15-91 ป) 

ผูปวย 7 ราย (13.0%) ที่ไดรับยาตามขอบงใชที่ฉลากของ

ยา ไดแก hemophilia ที่มี inhibitor 4 รายและมีเลือดออก 

(hemophilia A 3 ราย และ hemophilia B 1 ราย) โดยมี 2 

รายเกิดหลังจากภยันตราย 1 ใน 2 รายนี้ให rFVIIa เพื่อที่จะ

แทงหลอดเลือดดำาใหญ (central line) กอนที่จะรักษาตอดวยการ

เปลี่ยนถายพลาสมา (plasma exchange) และ 2 รายมีเลือดออก

ในชองหลังชองทอง (retroperitonium) โดย 1 ใน 2 ราย ไดรับ

การผาตัดเพื่อระบายเลือดทำาใหมีเลือดไหลออกมาไมหยุด ผูปวย

ที่ไดรับยาตามขอบงใชที่ฉลากของยาอีก 2 รายเปน autoimmune 

factor VIII inhibitor (1 ราย เกิดในผูปวย systemic lupus 

erythematosus และ อีก 1 ราย สัมพันธกับมะเร็งของทวารหนัก) 

ทั้ง 2 รายนี้ไมทราบวามีภาวะเลือดออกงายมากอนแตไดรับการ 

ผาตัดทำาใหมีเลือดออกมากจนวินิจฉัยภาวะ factor VIII inhibitor 

ไดภายหลัง  และ อีก 1 ราย มีภาวะขาด factor VII ตั้งแตกำาเนิด

ที่มีเลือดออกในสมอง

สวนผูปวยอีก 47 ราย (87.3%) ใชยาเพื่อหยุดเลือดแบบ 

นอกขอบงใชที่ฉลากของยา (off-labeled use) การวินิจฉัยของ

ผูปวยไดแสดงไวในตารางที่ 1 อยางไรก็ตามผูปวยสวนใหญมีโรค 

อื่นๆ รวมดวย เชน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไตวาย และโรค

หัวใจขาดเลือด เปนตน สาเหตุและตำาแหนงที่มีเลือดออกของผูปวย

ที่ใหยาแบบ นอกขอบงใชที่ฉลากของยาไดแสดงไวในตารางที่ 2 

ผูปวยสวนใหญมีอาการหนัก และ มีพยาธิสภาพหลายระบบโดย

ผูปวยถึง 19 จาก 54 ราย คิดเปนรอยละ 35.2 ที่มีภาวะติดเชื้อใน

กระแสเลือด (sepsis) รวมดวย มีโรคตับรุนแรง 8 ราย (14.8%) 

และ มีโรคมะเร็ง 17 ราย (31.5%) นอกจากนี้ผูปวย 21 ราย คิด

เปนรอยละ 38.9 ไดรับการผาตัดมากอนที่จะมีเลือดออกครั้งนี้

การตรวจทางหองปฎิบัติการพบระดับ hemoglobin (Hb) 

เฉลี่ยกอนไดรับยา คือ 8.18 ± 2.53 g/dL คาพิสัยตั้งแต 2.2 ถึง 

14.7 g/dL (มีขอมูลในผูปวย 43 ราย) โดยมีระดับ Hb ลดลง

เฉลี่ยรอยละ 35.8 ± 18.6 ระดับเกล็ดเลือดเฉลี่ย 11.1 ± 90.8 

x109/L โดยมีคามัธยฐานที่  100 x109/L และ คา international 

normalized ratio (INR) ของคา prothrombin time (PT) ได 

2.52 ± 0.37 โดยมีคามัธยฐานที่ 1.6 และ คาพิสัยตั้งแต 1.0 ถึง 

มากกวา 10.0

วิธีการใชrFVIIa

ผูปวยทั้งหมดไดรับยาเมื่อมีปญหาเลือดออก และไมสามารถ

หยุดเลือดไดดวยวิธีอื่น ขนาดยาเริ่มตนที่ใชบอยที่สุดคือ 60-100 

mg/kg โดยมีผูปวย 13 ราย (รอยละ 24.1) ที่ไดขนาดสูงกวา 100 

mg/kg ขนาดยาเฉลี่ยคือ 98.3 mg/kg โดยมีคามัธยฐานที่ 90 

mg/kg และ คาพิสัยตั้งแต 20 mg/kg (ผูปวยที่ขาด factor VII 

แตกำาเนิด) ถึง 250 mg/kg จำานวนครั้งที่ใหเฉลี่ย 3.3 ครั้ง โดย

มีคามัธยฐานที่ 1 ครั้ง และ คาพิสัยตั้งแต 1 ถึง 30 ครั้ง ระยะเวลา

ที่ใหซ้ำาแตกตางกันมาก มีตั้งแตทุก 2 ชั่วโมงจนถึงทุก 8 ชั่วโมง 

ปริมาณยาที่ไดรับทั้งหมดเฉลี่ย 237.4 mg/kg คามัธยฐานที่ 126.5 

mg และ คาพิสัยตั้งแต 54 ถึง 2,250 mg/kg

ผูปวยจะไดรับผลิตภัณฑเลือดที่เหมาะสมรวมดวย กลาวคือ

ใหเม็ดเลือดแดง (packed red cell) เกล็ดเลือด และ plasma/

cryoprecipitate ถามีภาวะซีด เกล็ดเลือดต่ำา และ coagulopathy 

ตามลำาดับ นอกจากนี้ผูปวย 20 ราย (รอยละ 37) ไดรับการทำา

หัตถการเพื่อหยุดเลือดรวมดวย คือ 17 รายไดรับการผาตัดเพื่อ

เขาไปหยุดเลือด (รอยละ 31.5) โดย 6 รายได rFVIIa กอน 

ผาตัด 8 รายไดยาขณะผาตัด 2 รายไดยาหลังผาตัด 1 รายไดยากอน

และระหวางผาตัด และ อีก 1 รายไดยาขณะผาตัดและหลังผาตัด 

นอกจากนี้มีผูปวยอีก  2 รายที่ไดรับการสองกลองทางเดินอาหาร
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ตารางที่1  Primary diagnoses of the patients receiving recombinant factor VIIa   (N=54)

Underlyingdiseases Number

Labeled uses (N=7)

                 Hemophilia with inhibitor

                 Acquired factor VIII inhibitor

                 Congenital factor VII deficiency

4

2

1

Off-labeled uses (N=47)

                 Hematological malignancies1

                 Liver cirrhosis (one with hepatoma)

                 Severe trauma2

                 Cardiac surgery

                 Cancer (Germinoma, GIST,3 gallbladder, angiosarcoma)

                 Septicemia

                 Bleeding from anticoagulants (2 warfarin, 1 enoxaparin)

                 Others (one each of thalassemia post transplantation, acute liver failure, dengue 

hemorrhagic fever, bleeding duodenal ulcer, volvulus with sepsis, infected abdominal aortic 

aneurysm, post-partum hemorrhage, post kidney transplantation, post coronary angiography)

10

7

5

5

4

4

3

9

16 acute leukemias, 3 lymphomas and 1 infection-associated hemophagocytic syndrome
23 vehicle accidents, 1 gun-shot wound, 1 head injury 
3GIST: Gastrointestinal stromal tumor

ตารางที่2  Causes and sites of bleeding episodes (Off-labeled uses, N= 47) 

Causesandsitesofbleeding Number(percent)

1. Post surgery1

(Cardiac 5, Hepatic 3, Gastrointestinal 2, Aneurysm 1, kidney transplatation 1)

2. Medical illnesses with multiple sites of bleeding

(Sepsis with DIC 9 [4 hematologic malignancy], Dengue shock syndrome 1, cirrhosis 1)

3. Gastrointestinal bleeding2

4. Post procedures

(Subclavian catheterization3 3, liver biopsy4 2, coronary angiography 1)

5. Post trauma

(Blunt abdominal trauma 3, penetrating trauma 1, head injury 1)

6. Anticoagulants5

(Subdural hematoma 1, gastrointestinal 1, retroperitoneal 1)

7. Post partum hemorrhage

8. Ruptured liver angiosarcoma

13 (27.7%)

11 (23.4%)

7 (12.3%)

6 (12.8%)

5 (10.6%)

3 (6.4%)

1 (2.1%)

1 (2.1%)

11 had sepsis and 3 undergoing liver surgery had chronic liver diseases.
23 had solid cancers, 4 had hematological malignancies, 5 had sepsis and 1 had cirrhosis.
31 had sepsis and 2 had hematological malignancies.
43 also had chronic liver diseases.
52 also had sepsis.
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หลังจากไดยา rFVIIa เพื่อเขาไปหยุดเลือด และ อีก 1 รายไดรับ

การทำา hepatic embolization หลัง การใหยา rFVIIa

ผลการรักษา

จากผูปวย 54 ราย พบวาเลือดหยุดหลังไดยา rFVIIa 23 ราย 

คิดเปนรอยละ 42.6 ผูปวย 29 ราย หรือรอยละ 53.7 พบวาเลือด

ออกชาลงแตไมหยุดสนิท และมีผูปวย 2 ราย (3.7%) ที่เลือดออก

ไมลดลงโดยผูปวยทั้ง 2 รายเสียชีวิตจากเลือดออกครั้งนี้ ระดับ 

Hb และ เกล็ดเลือด เฉลี่ยและ มัธยฐานหลังไดยาเทากับ 9.82 

g/dL และ 122 x109/L และ 10.3 g/dL และ 87 x109/L ตาม

ลำาดับ คา INR เฉลี่ยหลังการรักษาคือ 1.25 ± 0.62 และ คา INR 

เฉลี่ยที่ลดลงเทากับ 1.21 ± 2.25 

อยางไรก็ตาม มีผูปวยเพียง 21 ราย (38.9%) ที่รอดชีวิตออกจาก

โรงพยาบาล ผูปวยที่เสียชีวิต 33 ราย มี 7 รายที่เสียชีวิตจากภาวะ

เลือดออก (13.0%) และ อีก 26 รายแมจะรอดชีวิตจากภาวะเลือด

ออกแตก็เสียชีวิตในเวลาตอมาจากโรคหรือภาวะที่ผูปวยเปนรวมดวย 

กลุมที่เสียชีวิตตั้งแตในการนอนโรงพยาบาลครั้งนี้มีระยะเวลารอด

ชีวิตเฉลี่ยหลังไดยาประมาณ 13 วัน

ผูปวยหลังไดยา rFVIIa   ที่รอดชีวิตกลับบานได 21 คน มี 13 

รายที่ทราบสถานะของผูปวยเมื่อมาตรวจติดตามโดยพบวา 6 ราย

ทำางานไดปกติ 3 รายทำากิจวัตรประจำาวันได 3 รายตองใชคนชวย

ในการทำากิจวัตรประจำาวัน และ 1 รายตองนอนอยูบนเตียงตลอด

เวลา เมื่อติดตามผูปวยไปเปนระยะเวลามัธยฐาน 489 วัน พิสัย

ตั้งแต 46 ถึง 2,030 วัน พบวามีผูปวย 5 จาก 21 รายที่เสียชีวิต

ในเวลาตอมาหลังจากออกจากโรงพยาบาล คิดเปนรอยละ 23.8 

โดยผูปวย 4 ใน 5 รายนี้เปนโรคมะเร็ง

สวนผลขางเคียงพบผูปวย 1 รายเปนชายอายุ 54 ป ไดรับการ

วินิจฉัยวามีการแตกของตับ เกิด gangrene ที่นิ้วเทาหลังจากไดยา 

90 mg/kg ทุก 3 ชั่วโมงประมาณ 24 ชั่วโมง ตอมาไดรับการทำา 

hepatic embolization และ ติดตามดวยการผาตัดเปลี่ยนตับ 

ทำาใหผูปวยสามารถรอดออกจากโรงพยาบาลได และ มีผูปวย 1 

ราย เปนชายอายุ 74 ป ที่มาผาตัดลิ้นหัวใจ แตมีเลือดออกมาก

จึงไดรับ ยา 90 mg/kg จำานวน 2 ครั้งในระหวางการผาตัดพบวา

เลือดหยุดดี แตหลังผาตัดผูปวยมีหัวใจหยุดเตน ทำาใหเสียชีวิตโดย

ไมทราบสาเหตุ ผูปวยไมไดรับการตรวจศพแตมีความเปนไปไดวา

อาจเกิดจากโรคหลอดเลือดโคโรนารีอุดตัน โดยผูปวยไมมีประวัติ

โรคหลอดเลือดหัวใจมากอน

ปจจัยที่สัมพันธกับการรักษาไดผล

ตัวแปรตางๆ ไดแก อายุ เพศ โรครวม (มะเร็ง ตับแข็ง และ 

การติดเชื้อรุนแรง)  การไดรับการผาตัดกอนไดยาตามขอบงใชที่

ฉลากยา (label หรือ off-label) ผูปวยศัลยกรรม (เลือดออกมาก

หลังผาตัด หลังการทำาหัตถการ หลังภยันตราย และ เลือดออกมาก

หลังคลอด) การใชวิธีอื่นชวยหยุดเลือด ระดับ Hb, platelet และ 

INR กอน และ หลังการให rFVIIa และ คา INR ที่สั้นลงหลังไดยา 

รวมทั้งขนาดยาที่ให (ขนาดเริ่มตน และ ขนาดรวม) และ จำานวน

ครั้งที่ให ไดนำามาวิเคราะหเพื่อหาความสัมพันธกับภาวะที่เลือดหยุด 

(ตารางที่ 3) และ การรอดชีวิตออกจากโรงพยาบาล (ตารางที่ 4)

ปจจัยที่สัมพันธกับการรักษาที่ไดผล (เลือดหยุดสนิท) อยางมี

นัยสำาคัญไดแก การใชตรงตามขอบงใชที่ระบุไวบนฉลากยา ไดแก 

factor inhibitor และ factor VII deficiency และในผูปวยที่

ไมใชผูปวยทางศัลยกรรม สวนอายุ ระดับ Hb เกล็ดเลือด INR 

รวมทั้งขนาดยาที่ให ของกลุมที่ไดผล และไมไดผลไมพบมีความ

แตกตางกันทางสถิติ

สวนตัวแปรที่สัมพันธกับอัตราการรอดชีวิตออกจากโรงพยาบาล 

ไดแก  การใชตรงตามขอบงใชที่ระบุไวบนฉลากยา และ การที่เลือด

หยุดสนิทจากยา นอกจากนี้ผูปวยที่มีภาวะ sepsis จะมีอัตราการ

รอดชีวิตที่ต่ำาแมวาอัตราการหยุดเลือดไมแตกตางกัน  สวนอายุ 

ระดับ Hb เกล็ดเลือด INR รวมทั้งขนาดยาที่ให ของกลุมที่รอด

และไมรอดชีวิตไมพบมีความแตกตางกันทางสถิติ

วิจารณ

รายงานฉบับนี้เปนรายงานที่ศึกษาถึงผลลัพธ (outcome) ของ

ผูปวยที่ไดรับยา Recombinant Factor VIIa (rFVIIa) ในโรง

พยาบาลจุฬาลงกรณ ในรักษาภาวะเลือดออกในผูปวยอายุรกรรม 

ศัลยกรรมและสูติกรรม รวมผูปวยทั้งสิ้น 54 ราย โดย 7 ราย

เปนการใชตามขอบงใชที่ระบุบนฉลากยา ในรายที่ใชหยุดเลือด

ในกรณีอื่นๆ โรคพื้นฐานของผูปวยที่พบมากที่สุด ไดแก ผูปวย

ที่มีเลือดออกมากหลังการผาตัด หรือ หลังไดรับภยันตราย รวม

เปนจำานวน 24 ราย (51.1%) รองลงมาไดแกผูปวยอายุกรรมที่มี

เลือดออกหลายตำาแหนง 11 ราย (23.4%) ซึ่งเกิดในผูปวยที่มีภาวะ 

sepsis, disseminated intravascular coagulation (DIC), 

coagulopathy หรือ การมีหลายอวัยวะเสียหนาที่ (multi-organ 

failure) รวมดวย ผูปวยที่มีเลือดออกตำาแหนงเดียวที่พบบอยที่สุด

ไดแกทางเดินอาหาร คือ 10 ราย คิดเปนรอยละ18.5 และถารวมเลือด

ออกจากทางเดินอาหารรวมกับเลือดออกในที่อื่นๆ เชนทางทอชวย

หายใจ พบมากถึง 18 ราย คิดเปนรอยละ 33.3  ผูปวยสวนหนึ่ง

ใหยาเพื่อใหเลือดออกชาลงเพื่อรอเวลาที่จะทำาศัลยกรรมหรือหัตถการ

หยุดเลือดอื่นๆ และ บางรายมีเลือดออกจากเยื่อบุทั่วไป (diffuse 

mucosal bleeding)  ที่ไมสามารถหยุดโดยวิธีทางศัลยกรรมได 
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ตารางที่4  Factors associated with the in-hospital survival after recombinant factor VIIa (N=54)

Factors 

(Number of cases)

Percentage of survival P values

Sex Female (18) 41.7% 0.554

Male (36) 33.3%

Cancer (16) Cancer (16) 37.5% 0.892

No cancer (38) 39.5%

Liver diseases Liver diseases (8) 37.5% 0.930

No liver disease (46) 39.1%

Sepsis Sepsis (19) 10.5% 0.002

No sepsis (35) 54.3%

Prior surgery Prior surgery (21) 38.1% 0.924

No prior surgery (33) 39.4%

Indications Labeled uses (7) 85.7% 0.021

Off-labeled uses (47) 31.9%

Main mechanism of 

bleeding

Local bleeding* (25) 36.0% 0.686

Systemic bleeding (29) 41.4%

Intervention to stop 

bleeding**

Intervention (20) 45.0% 0.480

No intervention (34) 35.3%

Complete bleeding 

cessation

Stop bleeding (23) 65.2% 0.001

Continued bleeding (31) 19.4%

*Post surgery or post procedure or severe trauma or post partum

**Surgery, endoscopy or embolization to stop bleeding

ตารางที่3  Factors associated with the complete bleeding cessation after recombinant factor VIIa (N=54)

Factors

(Numberofcases)

Percentageofbleeding

cessation

Pvalues

Sex Female (18) 33.3% 0.331

Male (36) 47.2%

Cancer Cancer (16) 37.5% 0.623

No cancer (38) 44.7%

Liver diseases Liver diseases (8) 12.5% 0.331

No liver disease (46) 47.8%

Sepsis Sepsis (19) 31.6% 0.228

No sepsis (35) 48.6%

Prior surgery Prior surgery (21) 33.3% 0.272

No prior surgery (33) 48.5%

Indications Labeled uses (7) 85.7% 0.039

Off-labeled uses (47) 36.2%

Main mechanism of 

bleeding

Local bleeding* (25) 28.0% 0.044

Systemic bleeding (29) 55.2%

*Post surgery or post procedure or severe trauma or post partum
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นอกจากนี้ผูปวยมากกวาครึ่งมี ภาวะเลือดออกงายจาก DIC  โรค

ตับ  โรคมะเร็งทางโลหิตวิทยา และ/หรือ การไดเลือดปริมาณมาก 

(dilutional thrombocytopenia และ coagulopathy) แตไมสามารถ

แกไขไดอาจเพราะ ตองใชเวลานานในการเตรียมเลือดปริมาณมาก

ไมสามารถจะรอได หรือเกรงจะเกิดภาวะน้ำาเกิน หรือ แมบางราย

ไดใหผลิตภัณฑเลือดไปแลวก็ยังไมสามารถทำาใหเลือดหยุดได ซึ่ง

ผูปวยในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  กอนใหยานี้ตองไดรับการประเมิน

โดยโลหิตแพทยกอนใหแนใจวาไมสามารถหยุดเลือดดวยวิถีทาง

อื่นได จะเห็นไดวาผูปวยในการศึกษานี้มีความหลากหลายมาก มี

ความยากที่จะวิเคราะหทางสถิติ ผูวิจัยจึงเลือกศึกษาปจจัยที่พบบอย

ในผูปวยกลุมนี้เทานั้น ดังนั้นปจจัยที่ไมพบนัยสำาคัญทางสถิติอาจ

เปนเพราะขนาดตัวอยางนอยเกินไป แตปจจัยที่พบนัยสำาคัญนาจะ

แสดงถึงความสัมพันธที่แทจริง

ถึงแมวาผูปวยเกือบทั้งหมดคือประมาณรอยละ 96 มีเลือดหยุด 

(42.6%) หรือ ไหลชาลง (53.7%) หลังไดยา rFVIIa มีผูปวยเพียง

ประมาณรอยละ 40 ที่มีชีวิตรอดออกจากโรงพยาบาล การใชยา

ตามขอบงใชที่ระบุไวที่ฉลากยาพบวาสัมพันธกับการที่เลือดหยุดสนิท 

และ ผูปวยมีชีวิตรอด ดีกวาภาวะอื่น อยางไรก็ตามผูปวยที่เปนโรค 

hemophilia ที่มี inhibitor อาจมีเลือดออกกลับมาอีก ซึ่งทำาใหสิ้น

เปลืองคาใชจายมาก สวนผูปวย acquired hemophilia มักมีเลือด

ออกซ้ำาไดนอยกวา นอกจากนี้ผูปวยที่เปนโรคทางศัลยกรรม เชน 

การมีเลือดออกหลังผาตัด หลังภยันตราย และ การมีเลือดออก

รุนแรงหลังการแทงหลอดเลือดดำา subclavian หรือการเจาะชิ้น

เนื้อตับ การใหยา rFVIIa มักทำาใหเลือดออกชาลงเทานั้นแตไมหยุด 

และ มักตองอาศัยการรักษาอื่นเพื่อหยุดเลือดรวมไปดวย สวนโรค

ที่ผูปวยเปนรวม เชน มะเร็ง โรคตับ และ การติดเชื้อในกระแส

เลือด ไมพบวาสัมพันธกับการที่เลือดหยุดอยางมีนัยสำาคัญ ซึ่งอาจ

เปนจากขนาดตัวอยางนอย นอกจากนี้ ระดับเกล็ดเลือดและ INR 

ก็ไมพบความสัมพันธ เชนกัน

สวนอัตราการรอดชีวิต พบวาสัมพันธกับ การใชยาตามขอบงใชที่

ระบุไวที่ฉลากยา ซึ่งเปนเพราะผูปวยเหลานี้มักแข็งแรงดีไมมีโรค 

รวมมากมายดังเชนผูปวยที่ใชยาตามขอบงใชอื่น โดยผูปวย 

factor VIII inhibitor 1 ราย ที่เสียชีวิตในการศึกษานี้ มีมะเร็ง

รวมดวยและไดรับการผาตัดโดยยังไมไดแกไขภาวะเลือดออกงาย 

กอนทำาใหมีเลือดออกมากและเสียชีวิต นอกจากนี้ปจจัยที่สำาคัญที่

จะพยากรณการรอดชีวิต คือการที่ผูปวยไมมีภาวะ sepsis เพราะ 

ผูปวยที่มีภาวะนี้มักเสียชีวิตจาก การมีหลายอวัยวะเสียหนาที่ 

(multi-organ failure) แมเลือดจะหยุดหรือไหลชาลง นอกจาก

นี้การรอดชีวิตยังสัมพันธกับการที่เลือดหยุดสนิทซึ่งสวนหนึ่งอาจ

เปนเพราะโรคที่ผูปวยเปนรวมไมรุนแรงมาก สวนการมีโรคมะเร็ง

แมไมสัมพันธกับอัตราการรอดชีวิตออกจากโรงพยาบาล แตมีผูปวย

จำานวนหนึ่งที่ไปเสียชีวิตหลังจำาหนายออกจากโรงพยาบาลแลวจาก

โรคมะเร็ง จึงตองคำานึงถึงภาวะนี้ไวดวย กลาวโดยสรุปคือ อัตรา

การรอดชีวิตของผูปวยไมไดเกี่ยวของกับภาวะเลือดออกของผูปวย

เทานั้น แตยังสัมพันธกับ โรคหรือภาวะของผูปวยที่เปนรวมดวย   

เนื่องจากการออกฤทธิ์ของ rFVIIa ตองอาศัย tissue factor 

ซึ่งจะพบเฉพาะบริเวณที่มีภยันตรายตอเนื้อเยื่อเทานั้นดังนั้นการ

แข็งตัวของเลือดจะเกิดเฉพาะบริเวณที่มีบาดแผล ไมทำาใหเกิด

ลิ่มเลือดในหลอดเลือด ดังนั้นในทางทฤษฎีโอกาสที่จะเกิดหลอด

เลือดอุดตันจะนอย แตอยางไรก็ตามปญหาหลอดเลือดอุดตันจาก 

การใช rFVIIa ในการศึกษานี้พบผูปวย 2 ราย จาก 54 ราย (คิด

เปนรอยละ3.7) ซึ่งเกิดในผูปวยอายุมาก และ 1 รายมีภาวะ DIC 

รวมดวย  การใชยานี้จึงควรคำานึงถึงผลขางเคียงที่อาจจะเกิดขึ้น

ดวยและใชดวยความระมัดระวังเสมอ

จากการศึกษานี้พบวา rFVIIa อาจมีประโยชนในการชวย 

ชีวิตผูปวยที่มีเลือดออกมากที่ไมสามารถใหการรักษาดวยการรักษา

อื่นๆ โดยเฉพาะโรคที่เปนขอบงใชตามฉลากยา สวนขอบงใชอื่น

ไดผลนอยกวา  เนื่องจากยานี้มีราคาแพงและไมใชวาทำาใหผูปวย

รอดชีวิตทุกรายจึงควรคิดใหดีถึงความคุมทุน กลาวคือ

1. ภาวะเลือดออกสามารถหยุดดวยวิธีอื่นไดหรือไม ไดแก 

การรักษาเฉพาะที่ เชน การผาตัด หรือ การรักษาตามสาเหตุของ

เลือดออกงาย เชน ในรายที่มี hyperfibrinolysis รุนแรง การ

ใช rFVIIa จะไมไดผล จำาเปนตองให antifibrinolytic drug 

รวมดวย โดยทั่วไปจะพิจารณาให rFVIIa เมื่อการผาตัดรวมกับ

การใหเลือดไมไดผล เชน หลังผาตัดเขาไป หรือ สองกลองเขาไป 

พบเลือดไหลซึมออกมาเปนบริเวณกวาง จึงไมสามารถหยุดเลือด

ได

2. สภาวะของผูปวย เชน ผูปวยอาการหนักมากแลวจน

มีอวัยวะเสียหนาที่หลายอวัยวะ หรือมี sepsis หรือเปนมะเร็ง 

ระยะสุดทาย ซึ่งถึงแมจะหยุดเลือดไดผูปวยก็มักเสียชีวิต นอกจากนี้ 

ภาวะเลือดเปนกรด (acidosis) 12, 13 และ hemorrhagic cystitis 

จากยา cyclophosphamide มักไมคอยตอบสนองตอ rFVlla   จึง

ไมควรใช มีการศึกษาในสัตวทดลองพบวาการให bicarbonate 

เพื่อแกภาวะเลือดเปนกรดแมทำาให pH กลับมาปกติแตไมสามารถ

แกภาวะ coagulopathy ได14

กลาวโดยสรุปการใช rFVIIa ยังมีปญหาทางคลินิกในการเลือก

ผูปวยที่เหมาะสม และ การใชในเวลาที่เหมาะสมไมเร็วหรือชาเกินไป 

การตัดสินใจควรกระทำารวมกันระหวางแพทยเจาของไขและโลหิต

แพทยตลอดจนศัลยแพทย และควรตรวจระบบการแข็งตัวของเลือด

ของผูปวยดวยทุกครั้ง เพื่อใหไดผลดีและคุมคาที่สุด สามารถชวย 

ชีวิตผูปวยไดอยางปลอดภัยโดยไมเกิดภาวะแทรกซอนโดยไมจำาเปน
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Abstract :  Recombinant factor VIIa (rFVIIa) is the important medication for the managements of factor inhibitors 

and congenital factor VII deficiency with severe bleeding.  In addition, it has been used for other massive 

hemorrhages.  However, the efficacy in the latter conditions is unclear and there is a concern regarding the 

very high cost of the drug.  Therefore, this study aims to investigate the outcomes, the bleeding cessation and 

survival rates, of the patients and correlate the clinical characteristics and prognosis.  This may be helpful in 

selecting appropriate cases for this expensive treatment.

The medical records of patients receiving rFVIIa from February 1999 to February 2009 were reviewed. 

There were 54 cases, 7 of which were treated according to the labeled indications (factor inhibitor และ factor 

VII deficiency).  Forty seven were regarded as off-labeled uses, such as surgical cases that massively bled after 

surgery, trauma or procedures, and medical patients who suffered from uncontrolled hemorrhage.  After rFVIIa, 

bleeding was stopped in 23 (42.6%), decreased in 29 (53.7%) and continued in 2 (3.7%).  However, there were only 

21 (38.9%) cases that were alive on discharge.  Five of these survivors later expired.  Four of them had cancer. 

Notably, there was 1 microvascular thrombosis and 1 suspected coronary thrombosis.  The factors significantly 

associated with bleeding cessation were the labeled uses (Bleeding stopped in 85.7% vs. 36.2%, p=0.039.) and 

non-surgical cases (55.2% vs. 28.0%, p=0.044).  The variables associated with in-hospital survival were also the 

labeled used (85.7% vs. 31.9% survival, p=0.021) and bleeding cessation (65.2% vs. 19.4%, p=0.001).  Furthermore, 

patients with sepsis showed significantly lower survival rate (10.5% vs. 54.3%, p=0.002), although the hemostatic 

rates were similar.

In conclusion, off-labeled uses of rFVIIa may be helpful to decrease the hemorrhage, but the outcomes are 

inferior to the labeled uses.  In addition, a large proportion of cases subsequently died in the presence of sepsis.
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