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ใน ปจจุบัน มี การ นํา cryoprecipitate ไป ใช ใน การ
ผลิต fibrin glue กัน อยาง กวางขวาง และ ยัง อาจ มี การ
เตมิ platelet ลง ไป เพือ่ ชวย ใน การ ออก ฤทธิ์

การ ทดสอบ ประสิทธิภาพ ของ ผลิตภัณฑ ดัง กลาว จึง
เริม่ตน ตัง้แต การ เจาะ เกบ็ พลาสมา สด (fresh plasma)
โดย วธิี apheresis จาก ผู บรจิาค ราย เดยีว ซึง่ จะ ได platelet
- rich plasma (PRP) หรือ platelet poor plasma
(PPP)  ปรมิาณ 250 มลิลลิติร (n = 12) จาก นัน้ นาํ มา ปน
แยก ได cryoprecipitate โดย กรรมวธิ ีตาม มาตรฐาน ของ
American Association of Blood Bank (AABB)
แลว นํา มา ละลาย ให ได ปริมาตร 8 มิลลิลิตร ทํา การ
วเิคราะห ความ สามารถ ใน การ จบัตวั เปน ลิม่ (clot) โดย ใช
Thromboelastogram พบ วา ปรมิาณ โปรตนี ใน fibrin
glue ที่ ผลิต จาก ทั้ง PRP และ PPP นั้น มี ความ ใกล
เคียงกัน  ปริมาณ fibrinogen, factor VIII และ von
Willebrand  factor ไม แตก ตางกัน อยาง มี นัย สําคัญ
กลาว คอื คา fibrinogen ใน fibrin glue ที ่ได จาก PRP
=  399± 215 มลิลกิรมั และ PPP = 475±220 มลิลกิรมั
คา  factor VIII ที ่ได จาก PRP = 175±70 IU และ PPP
=  186±67 IU และ คา von Willebrand factor จาก PRP

= 221± 88 IU และ จาก PPP = 260± 104 IU เมือ่ ม ีการ
เตมิ platelet ลง ไป ใน plasma พบ วา ความ เขมขน ของ
platelet - derived growth factor จะ สูง ขึ้น ความ
สามารถ ใน การ จับ เปน ลิ่ม ซึ่ง ทํา การ วิเคราะห โดย ใช
Thromboelastogram  ม ีความ แตก ตางกนั เลก็ นอย แต
ไม ม ีนยั สาํคญั ทาง สถติิ กลาว คอื อตัรา การ จบัตวั เปน ลิม่
ของ PRP = 3.8 และ ของ PPP = 2.3 และ ความ แขง็แรง
ใน การ จบั เปน ลิม่ ซึง่ วดั ออก มา เปน คา Maximal Ampli-
tude  (MA) ของ PRP = 56.6 มิลลิเมตร และ ของ
PPP = 63.4 มลิลเิมตร

กลาว โดย สรปุ platelet ไม สามารถ เพิม่ ความ เขมขน
ของ สวน ประกอบ ตางๆ   ใน cryoprecipitate แต สามารถ
เพิม่ ระดบั ของ platelet - derived growth factor ได
นอก จาก นี้ ประโยชน ของ การ ใช PRP มา ผลิต fibrin
glue  คอื สามารถ ชวย ใน การ เจรญิ ของ เนือ้ เยือ่ ที ่เกดิ ใหม
ได
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ผู ปวยฮโมฟเลีย เอ ชนิด รุน แรง จะ เกิด สาร ตาน แฟค
เตอร  รวม ดวย รอยละ 25 ซึง่ เกดิ หลงั การ รกัษา ทดแทน ดวย
ปจจัย การ แข็ง ตัว ของ เลือด ใน ผูปวย ที่ มี สาร ตาน แฟค
เตอร  ระดบั สงู จะ ม ีความ เสีย่ง ของ การ เกดิ ภาวะ เลอืด ออก
ที ่รนุ แรง ตอง ไดรบั การ รกัษา ที ่ยุง ยาก และ ม ีคาใชจาย สงู

วตัถปุระสงค ของ การ ศกึษา เพือ่ ศกึษา หา ปจจยั ที ่มี
ผล ตอ การ เกดิ สาร ตานแฟคเตอร

รูปแบบ การ ศึกษา ผูปวย โรคฮโมฟเลีย เอ ชนิด รุน
แรง ที ่เกดิ ใน ปค.ศ. 1990-2000 จาํนวน 366 คน และ ตดิ
ตาม จน ผูปวย ได รับแฟคเตอร VIII (FVIII) ทดแทน ไป
แลว เปน จาํนวน วนั 50 วนั ( exposure day) หรอื ตรวจ
พบ ม ีสาร ตานแฟคเตอร โดย พจิารณา จาก การ ตรวจ พบ วา
มี สาร ตานแฟคเตอร อยาง นอย 2 ครั้ง รวม กับ ระดับ
แฟคเตอร เพิ่ม ขึ้น นอย กวา รอยละ 66 จาก ปริมาณ ที่
คํานวณ ได ถา ระดับ สาร ตานแฟคเตอร มาก กวา หรือ
เทากบั 5 BU/mL จะ จดั อยู ใน กลุม ที ่ม ีสาร ตานแฟคเตอร
ระดับ สูง

การ วิเคราะห ขอมูล ครึ่ง หนึ่ง พบ สาร ตานแฟคเตอร
ภาย ใน วนัที่ 15 ของ การ ไดรบั  FVIII (exposure day)
และ อกี ครึง่ หนึง่ อบุตั ิการณ ของ การ เกดิ สาร ตานแฟคเตอร
ลดลง อยาง รวด เรว็ จน ใน วนัที ่ไดรบั FVIII วนัที่ 50 จะ
ต่าํ กวา รอยละ 1

ปจจัย ที่ ศึกษา วา มี ผล ตอ การ เกิด สาร ตานแฟคเตอร
ชนดิ คงที่ ไดแก ระดบั FVIII , เชือ้ ชาต ิ, ประวตั ิการ ม ีสาร

ตานแฟคเตอร ใน ครอบครัว , การ ดูด นม มารดา ,   ชนิด
ของ การ กลาย พนัธ ของ ยนี แบบ ความ เสีย่ง ต่าํ หรอื ความ
เสี่ยง สูง , อายุ ที่ ไดรับ FVIII ครั้ง แรก , สาเหตุ ที่ ไดรับ
FVIII  ครั้ง แรก  ( เนื่อง จาก มี อาการ เลือด ออก, เพื่อ
ปองกนั,   เพือ่ ทาํ หตัถการ ) และ จาํนวน วนัที ่ไดรบั FVIII
ติด ตอ กัน ใน ชวง การ ไดรับ FVIII ครั้ง แรก

ปจจยั ที ่ศกึษา วา ม ีผล ตอ การ เกดิ สาร ตานแฟคเตอร ที่
เปลี่ยน แปลง ตาม ระยะ เวลา ไดแก จํานวน ครั้ง ที่ ไดรับ
FVIII ติด ตอ กัน เนื่อง จาก มี อาการ เลือด ออก หรือ ผา ตัด
เปน จํานวน วัน อยาง นอย 3 วัน และ อยาง นอย 5 วัน,
หตัถการ ที ่ทาํให ตอง ไดรบั FVIII ตดิ ตอ กนั อยาง นอย 3
วัน ,  ชวง ระยะ หาง ระหวาง วันที่ ไดรับ FVIII วัน สุด ทาย
และ วนัที ่ไดรบั FVIII กอน หนา จาํนวน 5 วนั ( 5th expo-
sure  day prior) จาํนวน FVIII เฉลีย่ ตอ วนัที ่ไดรบั ใน
5 วนั สดุ ทาย ตอ น้าํหนกั ตวั 1 กก. และ ความ สม่าํเสมอ
ของ การ ไดรับ FVIII เพื่อ ปองกัน การ เกิด เลือด ออก

เพื่อ แสดง ให เห็น ชัดเจน ถึง ความ สัมพันธ ระหวาง
รูปแบบ ของ การ ให FVIII และ การ เกิด สาร ตาน แฟค
เตอร  จึง นํา มา เปรียบ เทียบ อุบัติ การณ การ เกิด สาร ตาน
แฟคเตอร ระหวาง กลุม ที่ ไดรับ FVIII เมื่อ มี อาการ เลือด
อ อก และ กลุม ที ่ไดรบั เพือ่ ปองกนั การ เกดิ เลอืด ออก

ผล การ ศึกษา จาก ผูปวย ทั้ง หมด 366 คน มี สาร
ตานแฟคเตอร 87 คน  ( รอยละ 24) โดย มี สาร ตาน
แฟคเตอร ระดบั สงู 69 คน ( รอยละ 19) และ ระดบั ต่าํ
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18 คน( รอยละ 5) โดย พบ สาร ตานแฟคเตอร เมื่อ อายุ
เฉลี่ย 15 เดือน จํานวน วัน เฉลี่ย คือ วันที่  14 ที่ ไดรับ
FVIII  (exposure days) และ ระยะ เวลา หาง จาก การ ไดรบั
FVIII ครัง้ แรก เฉลีย่ นาน 6 เดอืน

ปจจยั ที ่ม ีผล ตอ การ เกดิ สาร ตานแฟคเตอร ประกอบ
ดวย ปจจยั สวน บคุคล ถา ระดบั ของ  FVIII  ใน พลาสมา
นอย กวา หรอื เทากบั 0.01 IU/mL จะ ม ีความ เสีย่ง เปน 2
เทา ของ ผู ที่ มี ระดับ ของ  FVIII  ใน พลาสมา ระหวาง 0.01-
0.02 IU/mL ประวัติ การ มี สาร ตานแฟคเตอร ใน
ครอบครัว ทําให มี ความ เสี่ยง เปน 3 เทา ของ ผู มี่ ไม มี
ประวตั ิใน ครอบครวั การ ดดู นม แม ไม ผล ตอ การ เกดิ สาร
ตานแฟคเตอร การ พบ การ กลาย พันธุ ของ ยีน FVIII
แบบ ความ เสีย่ง สงู จะ ม ีความ เสีย่ง เพิม่ ขึน้ 2.8 เทา ของ การ
กลาย พันธุ แบบ ความ เสี่ยง ต่ํา  ปจจัย ที่ เกี่ยวของ กับ การ
ไดรบั FVIII ไดแก อาย ุที ่ไดรบั การ รกัษา ดวย FVIII ครัง้
แรก พบ วา ถา ไดรบั ครัง้ แรก เมือ่ อาย ุนอย กวา 1  เดอืน จะ
เกดิ สาร ตานแฟคเตอร รอยละ 41 และ ลดลง เปน รอยละ
18 หาก ไดรบั การ รกัษา เมือ่ อาย ุมาก กวา 18 เดอืน สาเหตุ
ที ่ไดรบั FVIII  ครัง้ แรก ถา ไดรบั FVIII  เพือ่ ทาํ หตัถการ
มี ความ เสี่ยง มาก กวา การ ไดรับ  FVIII  ครั้ง แรก เมื่อ มี
อาการ เลือด ออก หรือ เพื่อ ปองกัน อาการ เลือด ออก  (pro-
phylaxis  treatment) ถา ไดรบั  FVIII ครัง้ แรก ตดิ ตอ
กนั อยาง นอย 5 วนั จะ เพิม่ ความ เสีย่ง มาก กวา กลุม ที ่ไดรบั
FVIII ติด ตอ กัน เพียง  1-2 วนั ถงึ 3.3 เทา

ปจจยั ที ่เกีย่วของ กบั การ ไดรบั FVIII อืน่ ๆ  พบ วา ถา
ไดรับ FVIII ติด ตอ กัน อยาง นอย 5 วัน ใน ครั้ง ตอไป จะ
เพิม่ ความ เสีย่ง มาก ขึน้ การ ไดรบั FVIII ตดิ ตอ กนั อยาง
นอย 3 วนั เพือ่ ทาํ หตัถการ ตัง้แต ครัง้ ที่  2  จะ ม ีความ เสีย่ง
ตอ การ เกิด สาร ตานแฟคเตอร 1.4 เทา ของ การ ไดรับ
FVIII ครั้ง แรก ความ ถี่ ของ การ ไดรับ FVIII หาก ไดรับ
FVIII ใน 5 วนั สดุ ทาย หาง กนั นอย กวา 10 วนั จะ ม ีความ

เสีย่ง ตอ การ เกดิ สาร ตานแฟคเตอร 1.9 เทา แต ถา ไดรบั
หาง มาก กวา 50 วัน จะ มี ความ เสี่ยง ลดลง เปน 0.3 เทา
นอก จาก นี ้ปรมิาณ ของ FVIII เฉลีย่ ตอ วนัที ่ไดรบั ใน 5 วนั
สดุ ทาย ของ การ ไดรบั FVIII ถา ไดรบั นอย กวา 35 IU/kg
มี โอกาส เกิด สาร ตานแฟคเตอร 1.4 เทา หาก ไดรับ มาก
กวา 50  IU/kg จะ เพิ่ม ความ เสี่ยง เปน 3.3 เทา พบ วา
ผูปวย มาก กวา ครึ่ง หนึ่ง ไดรับ การ รักษา ทดแทน เพื่อ
ปองกัน อาการ เลือด ออก เริ่ม ที่ อายุ เฉลี่ย 20 เดือน และ
จํานวน วัน เฉลี่ย 16 วัน ของ การ ได FVIII ทดแทน สวน
ใหญ ไดรบั ทดแทน สปัดาห ละ 2 ครัง้ สามารถ ลด โอกาส
ใน การ เกดิ สาร ตานแฟคเตอร ได รอยละ 60 เมือ่ เทยีบ กบั
การ รกัษา ทดแทน เมือ่ ม ีอาการ เลอืด ออก

สรปุ จาก การ รวบรวม ผูปวย โรคฮโมฟเลยี เอ ชนดิ รนุ
แรง จํานวน 366 คน พบ วา หาก ไดรับ FVIII เมื่อ มี
อาการ ตั้งแต อายุ นอย จะ เพิ่ม โอกาส การ เกิด สาร ตาน
แฟคเตอร แต ถา ให การ รกัษา ทดแทน เพือ่ ปองกนั การ เกดิ
เลอืด ออก อยาง สม่าํเสมอ (Primary prophylaxis) โดย
ให กอน ที ่จะ ม ีอาการ เลอืด ออก ตัง้แต อาย ุนอย จะ ลด โอกาส
การ เกดิ สาร ตานแฟคเตอร ได นอก จาก นี ้การ ไดรบั FVIII
ครั้ง แรก ติด ตอ กัน หลาย วัน เพื่อ ทํา หัตถการ ตางๆ เพิ่ม
โอกาส การ เกดิ สาร ตานแฟคเตอร มาก กวา การ ไดรบั แบบ
นี้ ใน ครั้ง ตอไป ดังนั้น กอน การ ให FVIII ครั้ง แรก กับ
ผูปวย  ควร พจิารณา วา ม ีผล ตอ การ เกดิ สาร ตานแฟคเตอร
หรือ ไม และ การ รักษา ทดแทน เพื่อ ปองกัน การ เกิด เลือด
ออก อยาง สม่ําเสมอ เปน ปจจัย หนึ่ง ที่ ลด โอกาส การ เกิด
สาร ตานแฟคเตอร อาจ ทําให ผูปวยมีคุณภาพ ชีวิต ที่ ดี ขึ้น

ยอด ขวญัอภกิลุ ชาต ิกจิ
แพทย ประจาํ บาน สาขา กมุาร เวช ศาสตร โรค เลอืด

หนวย โลหติ วทิยา ภาควชิา กมุาร เวช ศาสตร
คณะ แพทยศาสตร จฬุาลงกรณ มหาวทิยาลยั
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