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บทนำา

โรคฮีโมฟเลียเปนโรคเลือดออกงายที่มีการถายทอดทางพันธุกรรม

แบบ sex-linked recessive  มีอุบัติการณของโรคฮีโมฟเลียเทา

กับ 1 ตอประชากรชาย 5,000-10,000 คน   แบงเปน 2 ชนิด 

ไดแก โรคฮีโมฟเลีย เอ เกิดจากการขาดปจจัยการแข็งตัวของเลือด 

factor VIII clotting activity (FVIII:C) และโรคฮีโมฟเลีย บี  

เกิดจากการขาดปจจัยการแข็งตัวของเลือด factor IX clotting 

activity (FIX:C) โรคฮีโมฟเลียเกิดจากความผิดปกติของยีนที่

ควบคุมสราง FVIII:C หรือ FIX:C ทำาใหรางกายไมสามารถสราง

หรือมีภาวะพรองของ FVIII:C และ FIX:C  ซึ่งเปนปจจัยที่ใชใน

กลไกการแข็งตัวของเลือด   ไดมีการศึกษาถึงความผิดปกติของยีน

ที่ควบคุมการสราง FVIII:C  พบวามีความหลากหลาย  เชน large 

deletion มากกวา 200 base pair (bp), nonsense mutation, 

intron 22 inversion, small deletion, insertion, missense 

mutation และ splice site mutation ซึ่งพบวา 1 ใน 3 ผูปวย

โรคฮีโมฟเลีย เปนความผิดปกติเกิดขึ้นใหมโดยไมมีประวัติของ

โรคฮีโมฟเลียในครอบครัวมากอน

โรคฮีโมฟเลีย แบงระดับความรุนแรงไดเปน 3 ระดับ ไดแก  

1) ชนิดรุนแรงมาก มีระดับ FVIII:C หรือ FIX:C นอยกวา 1% 

ผูปวยจะมีอาการเลือดออกในขอหรือในกลามเนื้อ เกิดขึ้นไดเองโดย

ไมมีอุบัติเหตุ  ซึ่งจะตองไดรับการรักษาจากแพทยอยางเหมาะสม 

มิฉะนั้นจะทำาใหมีขอพิการ   2) ชนิดรุนแรงปานกลางมี FVIII:C 

หรือ FIX:C 1-5% ผูปวยจะมีอาการเลือดออกในขอหรือในกลามเนื้อ 

เมื่อไดรับอุบัติเหตุเพียงเล็กนอย หากไมไดรับการรักษาที่เหมาะสม 
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ผูปวยโรคฮีโมฟเลีย เอ ชนิดรุนแรงมากที่ติดตามการรักษาอยูที่หนวยโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จำานวน 35 คน โดยผูปวยจะไดรับการตรวจวัดหาระดับสารตานทุก 6-12 เดือน และตรวจหาความผิด

ปกติของยีนแฟคเตอรแปดชนิด intron 22 inversion รวมทั้งไดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับอายุที่เริ่มรับการรักษา ชนิดของแฟคเตอรที่

ไดรับการทดแทน ผลิตภัณฑจากเลือดชนิดตางๆที่ไดรับในการรักษาเมื่อเวลามีเลือดออก วิธีการรักษา ระยะเวลาที่ไดรับปจจัยเหลานั้น

รวมทั้งประวัติการมีสารตานในครอบครัว ผลการศึกษา : ผูปวยโรคฮีโมฟเลีย เอ ชนิดรุนแรงมากจำานวน 10 คนใน 35 คน พบวามี

สารตานและในจำานวนนี้มีถึง 4 คนที่มีระดับสารตานในระดับสูง คิดเปนรอยละ 11.4 โดยมีอายุเฉลี่ยอยูที่ 5.5 เดือน และ 9 คนใน

จำานวนนี้ไดรับการรักษาตั้งแตอายุนอยกวา 12 เดือนซึ่งมีความแตกตางจากกลุมผูปวยที่ไมมีสารตานอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p = 

0.038) ระยะเวลามัธยฐานที่ผูปวยกลุมนี้ไดรับสารทดแทนแฟคเตอรแปด คือ 8 วัน ซึ่งไดรับทั้งจากสวนประกอบของเลือดและแฟค

เตอรเขมขน และพบวาวิธีการรักษา treatment on demand และ/หรือ early treatment ไมมีความสัมพันธกันกับการเกิดสาร

ตาน สวนความผิดปกติของสารพันธุกรรม พบวาผูปวย 15 คนคิดเปนรอยละ 42.9 มี intron 22 inversion และในจำานวนนี้ 6 คน 

(รอยละ 40) มีสารตาน ซึ่งความผิดปกติของพันธุกรรมไมมีความสัมพันธกันกับการเกิดสารตาน สรุป : อุบัติการณของการเกิดสาร

ตานในผูปวยเด็กไทยโรคฮีโมฟเลีย เอ ชนิดรุนแรงมากพบไดถึงรอยละ 28.6 และรอยละ 11.4 ของผูปวยกลุมนี้มีสารตานในระดับสูง 

(> 5 Bethesda unit) ปจจัยที่พบวามีความสัมพันธกับการเกิดสารตานคืออายุที่เริ่มไดรับสารทดแทนแฟคเตอรแปดนอยกวา 12 เดือน 

ไมวาจะเปนแฟคเตอรเขมขนหรือสวนประกอบของเลือด 

Key Words : l โรคฮีโมฟเลีย เอ ชนิดรุนแรงมาก  l สารตาน  l Intron 22 inversion  l ปจจัยเสี่ยง

วา รสาร โลหิต วิทยา และ เวชศาสตร บริการ โลหิต 2555;22:25-30.

ได รับ ตนฉบับ 29 กรกฎาคม 2554 ให ลงตี พิมพ 21 กันยาย น 2554

ตองการ สำาเนา ตนฉบับ ติดตอ พญ.อำาไพวรรณ  จวนสัมฤทธิ์  ภาควิชากุมารเวชศาสตร 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล E-mail: raajs@

mahidol.ac.th



ขวัญนุช ศรีกาลา และคณะ

JournalofHematologyandTransfusionMedicine  Vol. 22  No. 1  January-March 2012

26

ก็จะทำาใหมีขอพิการไดเชนเดียวกับชนิดรุนแรงมาก และ 3) ชนิด

รุนแรงนอย มีระดับ FVIII:C หรือ FIX:C > 5-40% ผูปวยมักจะ

มีเลือดออกมากเมื่อไดรับภยันตรายที่รุนแรง ไดรับการผาตัดหรือ

ถอนฟน ผูปวยกลุมนี้ไมคอยมีอาการเลือดออกในขอหรือในกลาม

เนื้อ ผูปวยกลุมนี้สามารถใชชีวิตไดใกลเคียงกับคนปกติ

รอยละ 20-30 ของผูปวยโรคฮีโมฟเลีย เอ มีโอกาสเกิดสารตาน 

ในขณะที่รอยละ 2-5 ของผูปวยโรคฮีโมฟเลีย บี มีโอกาสเกิดสาร

ตาน1 โดยมักพบในผูปวยชนิดรุนแรงมาก ซึ่งเปนปญหาในการรักษา

และทำาใหมีคาใชจายที่สูง2 ปจจัยที่ทำาใหเกิดสารตานมีทั้งปจจัยทาง

พันธุกรรม3 และปจจัยจากสิ่งแวดลอมที่ไมใชพันธุกรรม4-6 ผูวิจัย

จึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเกิดสารตานของผูปวยเด็ก

ไทยโรคฮีโมฟเลีย เอ ชนิดรุนแรงมาก

วิธีการ

ผูปวย 

ผูปวยเด็กไทยโรคฮีโมฟเลีย เอ ชนิดรุนแรงมากจำานวน 35 

รายที่มีระดับ FVIII:C < 1% ที่ไดรับการรักษาที่หนวยโลหิตวิทยา

และมะเร็งในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรโรง

พยาบาลรามาธิบดี  ผูปวยทุกคนจะไดรับการตรวจหาระดับสารตาน 

ทุก 6-12 เดือน หรือตรวจเพิ่มเติมในกรณีที่สงสัยวาผูปวยจะมี

สารตานเชน ยังมีอาการเลือดออกมากหลังไดรับสวนประกอบของ

เลือดหรือแฟคเตอรเขมขนอยางเพียงพอแลว

ขอมูลทางคลินิก

ผูปวยทั้งหมดจะไดรับการคนประวัติการรักษาที่เคยรับการ

รักษาจากเวชระเบียนและโปรแกรมคอมพิวเตอรผูปวยโรคเลือด

ออกงายทางพันธุกรรม เพื่อศึกษาถึงปจจัยตางๆ ดังนี้

•	 อายุที่ผูปวยไดรับการรักษาในครั้งแรก

•	 ประวัติโรคฮีโมฟเลียและสารตานในครอบครัว

•	 ชนิดของแฟคเตอรและสวนประกอบของเลือดที่ไดรับการ

ทดแทน ไดแก สวนประกอบของเลือด (cryoprecipitate, 

fresh frozen plasma, fresh dry plasma, heat-treated 

lyophilized cryoprecipitate) หรือแฟคเตอรเขมขน

•	 จำานวนวันของการไดรับสารทดแทนจนถึงวันที่ผูปวยเร่ิม

มีสารตาน

•	 วิธีการรักษา ไดแก การรักษาทดแทนเมื่อเริ่มมีอาการเลือด

ออกที่บานหรือโรงพยาบาลใกลบาน (early treatment) 

ในขนาดของแฟคเตอรแปดเขมขนเทากับ 10-20 ยูนิตตอ 

กิโลกรัม 1-2 ครั้ง หรือการรักษาทดแทนเมื่อมีเลือดออก

ในโรงพยาบาล (treatment on demand) ผูปวยสวน

ใหญจะไดรับสวนประกอบของเลือด เชน cryoprecipitate 

เปนเวลานาน 5-7 วัน 

•	 อายุที่เริ่มเกิดสารตาน

•	 ระดับของสารตานที่เกิดขึ้น เปน low titer < 5 Bethesda 

unit (BU) หรือ high titer > 5 BU และผูปวย low 

titer มีการตอบสนองแบบ low responder หรือ high 

responder

การวินิจฉัยภาวะที่มีสารตาน

ผูปวยที่มีระดับสารตานสูงกวาหรือเทากับ 0.6 BU จากการ

ตรวจเลือด 2 ครั้งหางกัน 1- 4 สัปดาห 

การตรวจทางหองปฏิบัติการ

การตรวจสารตานใชวิธี Bethesda7 และศึกษาความผิดปกติ

ของยีนแฟคเตอรแปดชนิด  intron 22 inversion8,9 โดยการสกัด 

DNA จาก EDTA blood จำานวน 3-6 มล. ดวยวิธี salting-out  

นำา DNA ที่ไดมาผานกระบวนการ inverse shifting-polymerase 

chain reaction (IS-PCR)10,11 โดยการยอยดวยเอนไซม  Bcl I  

นำา Bcl I fragments ที่ไดมาผานกระบวนการ ligation เพื่อสราง 

B-rings แลวนำา B-rings ที่ไดมาทำา PCR และ electrophoresis 

สถิติ

สถิติเชิงพรรณนาใช median interquartile range คาต่ำาสุด

และคาสูงสุด และใช Chi-square เปรียบเทียบระหวางกลุมที่มี

สารตานและไมมีสารตาน คา p นอยกวา 0.05 ถือวามีความแตก

ตางอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ

ผลการศึกษา

ในผูปวยจำานวน 35 คน พบวามีผูปวยที่มีประวัติโรคฮีโมฟเลีย

ในครอบครัวจำานวน 11 คนแตไมมีประวัติสารตาน และอีกจำานวน 

13 คนเปนผูปวยที่ไมมีประวัติโรคฮีโมฟเลียในครอบครัวมากอน 

(sporadic case) แตอีก 11 คนเปนผูปวยที่ไมทราบประวัติ  ซึ่ง

ในผูปวยทุกรายไดรับการรักษาดวยสารทดแทนแฟคเตอรแปดเมื่อ

มีเลือดออกในโรงพยาบาล (treatment on demand) และมีผูปวย 

อีกจำานวน 8  รายที่ไดรับการรักษาเมื่อเริ่มมีอาการของเลือดออกที่

บาน (early treatment) รวมดวย ผูปวย 13 คนไดรับสวนประกอบ

ของเลือด cryoprecipitate   9 ราย ไดรับแฟคเตอรเขมขนและ 

13 รายไดรับทั้งสวนประกอบของเลือด cryoprecipitate และ

แฟคเตอรเขมขน

การศึกษานี้พบวามีผูปวยจำานวน 10 คน ในจำานวนผูปวยทั้งหมด 

35 คน ที่มีสารตานคิดเปนรอยละ 28.6 ซึ่งมีขอมูลดานตางๆ ดัง

แสดงในตารางที่ 1  

ปจจัยทางพันธุกรรม

ผูปวย 15 รายจากผูปวยทั้งหมด 35 ราย คิดเปนรอยละ 42.9 
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Table1Demographic data of patients with inhibitor 

No. Presenceof

intron22

inversion

Ageofstarting

treatment

(month)

Ageofinhibitor

(month)

Inhibitor

atonset

(BU)

Highest

inhibitor

(BU)

Lowest

inhibitor

(BU)

1 yes 12 119 17 30 ND
2 no 1 day 71 12 12 6.1
3 yes 4 78 2.6 15 2.3
4 yes 10 22 5.85 13.75 1.1
5 yes 2 121 76.5 76.5 27.3
6 yes 7 9 3.8 3,400 3.8
7 no* 1 9 1,600 3,920 48
8 no 4 96 1.5 5.3 1.3
9 yes 9 11 20 200 0
10 no 14 106 2.6 1,056 2.6

ND = no data; * the patient has large deletion

Table2. Comparison between patients with and without inhibitor

Parameter Total Withinhibitor Without

inhibitor

P-value

Geneticfactor   0.357
Intron  22  inversion

Non intron 22 inversion

15 (42.9%)

20 (57.1%)

6 (40.0%)

4 (20.0%)

   9 (60.0%)

  16 (80.0%)

Ageatstarttreatment(month) 0.009
Median

Interquartile range

Min-max

10

7-23

1d-108 mo

5.5

1.8-10.5

1d-14 mo

18

8-36

1d-108 mo

Ageatstarttreatment(numberofpatients) 0.038
0-12 months

 >12months

22

13

9

1

13

12

Exposureday(day) 0.279
Median

Interquartile range

Min-max

20

8-54

2-215

8

7-43

6-59

20

12.3-63.5

2-215

Exposedfactor
Blood component 

Factor concentrate 

Combined blood  

component & factor concentrate

13

9

13

6

3

1

7

6

12

 0.5471

 0.1252

 0.0273

Typeoftreatment 0.259
On demand

On demand & earlytreatment

27

8

9

1

18

7
1Comparison between blood component alone with factor concentrate alone
2Comparison between factor concentrate alone with combined blood component and factor concentrate 
3Comparison between combined blood components and factor concentrate with blood component alone
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มีความผิดปกติของยีนแฟคเตอรแปดชนิด intron 22 inversion  

และในจำานวนนี้มี 6 ราย คิดเปนรอยละ 40 เปนผูปวยที่มีสารตาน  

เมื่อเปรียบเทียบภาวะที่มีและไมมี intron 22 inversion ตอการ

เกิดสารตาน ปรากฏวาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

(p = 0.357) แตผูปวยที่มี intron 22 inversion ที่มีสารตานมัก

ไดรับการรักษาตั้งแตอายุยังนอยกวา 12 เดือน

นอกจากนี้ยังพบวามีผูปวย 1 รายมีความผิดปกติของยีนแฟค

เตอรแปดชนิด large deletion ตั้งแต exon 1 ถึง exon 22 ซึ่ง

ผูปวยรายนี้มีสารตานระดับสูงมากดวย 

ปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่ไมใชพันธุกรรม

1. อายุที่ผูปวยเริ่มรับการรักษา ผูปวยทั้งหมดเริ่มรับการรักษา

เมื่ออายุตั้งแต 1 วัน จนถึงอายุ 108 เดือน โดยมีคามัธยฐานอยูที่ 

10 เดือน และพบวาผูปวยที่มีสารตานนั้นไดรับการรักษาตั้งแตอายุ 

1 วัน จนถึง 14 เดือน และมีคามัธยฐานอยูที่ 5.5 เดือน ซึ่งต่ำา

กวาผูปวยที่ไมมีสารตาน (คามัธยฐาน 18 เดือน พิสัย 1 วันถึง 

108 เดือน) อยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p = 0.009)  นอกจากนี้ 

จำานวนผูปวยที่ไดรับการรักษาเมื่ออายุนอยกวา 12  เดือนมีโอกาส

พบสารตานมากกวาผูปวยที่ไดรับการรักษาเมื่ออายุมากกวา 12 เดือน

อยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p = 0.038)

2. จำานวนวันที่ไดรับสารทดแทนแฟคเตอรแปด (Exposure 

day) ผูปวยไดรับสารทดแทนแฟคเตอรแปดตั้งแต 2-215 วัน โดย 

มีคามัธยฐานอยูที่ 20 วัน และพบวาผูปวยที่มีสารตานนั้นไดรับสาร

แฟคเตอรแปดทดแทนตั้งแต 6-59 วันโดยมีคามัธยฐานอยูที่ 8 วัน 

นอยกวาผูปวยที่ไมมีสารตาน (คามัธยฐาน 20 วัน พิสัย 2-215 วัน) 

แตไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p = 0.279) 

3. ชนิดของสารทดแทนแฟคเตอรแปดที่ไดรับ (Exposed 

factor) ชนิดของสารทดแทนแฟคเตอรแปดที่ไดรับ มีทั้งสวน

ประกอบของเลือด เชน cryoprecipitate และแฟคเตอรเขมขน

จึงแบงผูปวยเปน 3 กลุมตามชนิดของสารทดแทนแฟคเตอรแปด

ที่ไดรับ ไดแก 1) กลุมที่ไดรับสวนประกอบของเลือด   2) กลุม

ที่ไดรับแฟคเตอรเขมขน และ  3) กลุมที่ไดรับทั้งสวนประกอบ

ของเลือดและแฟคเตอรเขมขน  ซึ่งพบวาชนิดของสารทดแทนแฟค 

เตอรแปดที่ไดรับมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติในการ

ทำาใหเกิดสารตาน  เมื่อศึกษาแยกทีละกลุมจะพบวากลุมที่ไดรับสวน

ประกอบของเลือดและกลุมที่ไดรับแฟคเตอรเขมขนไมมีความแตกตาง 

กันอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติในการเกิดสารตาน (p = 0.547) และ

กลุมที่ไดรับทั้งสวนประกอบของเลือดและแฟคเตอรเขมขนไมแตก

ตางกับกลุมที่ไดแฟคเตอรเขมขน (p = 0.125) แตต่ำากวากลุมที่

ไดสวนประกอบของเลือดอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p = 0.027)  

เมื่อศึกษาลึกลงไปวาในกลุมที่ไดรับสวนประกอบของเลือดปรากฏ

วาเปนผูปวยที่ไดรับการรักษาเมื่ออายุนอยกวา 12 เดือน

4. วิธีการรักษา (Type of treatment) ผูปวยกลุมที่ไดรับสาร

ทดแทนแฟคเตอรแปดเมื่อมีเลือดออกในโรงพยาบาล (treatment 

on demand)  เปรียบเทียบกับกลุมที่ไดรับการรักษาทั้งแบบเมื่อ

มีอาการเลือดออกในโรงพยาบาล (treatment on demand) 

รวมกับไดรับการรักษาเมื่อเริ่มมีเลือดออกที่บาน (early treatment) 

ไมพบวามีความแตกตางกันในการกระตุนใหเกิดสารตาน (p = 0.259) 

5. สารตานชนิด low หรือ high titer เมื่อไดศึกษาในกลุมผูปวย

ที่มีสารตานโดยแบงตามระดับของสารตาน พบวาเปน high titer 

6 ราย และ low titer with high responder 4 ราย (สารตาน

สูงขึ้นมากกวา 5 BU หลังไดรับสารทดแทนแฟคเตอรแปด) ดัง

แสดงในตารางที่ 1 แตทั้งปจจัยทางพันธุกรรม และสิ่งแวดลอม

ที่ไมใชพันธุกรรมไมมีผลตอระดับของสารตาน (p = 0.807)

วิจารณ

รอยละ 28.6 ของผูปวยเด็กไทยโรคฮีโมฟเลีย เอ ชนิดรุนแรง

มากที่รับการรักษาในโรงพยาบาลรามาธิบดี เปนผูปวยที่มีสารตาน 

ซึ่งไมแตกตางกับการศึกษาอื่น1   ในจำานวนนี้พบวามีผูปวยที่มีความ

ผิดปกติของยีนแฟคเตอรแปดชนิด intron 22 inversion คิด

เปนรอยละ 42.9 ซึ่งไมแตกตางจากการศึกษาที่ผานมา12 สวนสาเหตุ 

ที่ผูปวยที่มีความผิดปกติของยีนแฟคเตอรแปดชนิดรุนแรง เชน 

large deletion, nonsense mutation, intron 1/22 inversion  

มีโอกาสเกิดสารตานไดบอยกวา เนื่องจากความผิดปกติของยีน

ชนิดรุนแรงทำาใหไมมีการสรางโปรตีนแฟคเตอรแปดอยางสิ้นเชิง 

รางกายไมมีโอกาสพัฒนาความคุนเคย (immune tolerance) 

ตอโปรตีนแฟคเตอรแปด ในขณะที่ผูปวยที่มีความผิดปกติของ

ยีนแฟคเตอรแปดไมมาก เชน small deletion, insertion หรือ 

missense mutation นั้น รางกายยังสามารถสรางโปรตีนแฟค 

เตอรแปดปริมาณเล็กนอย แมวาอาจเปนแคโปรตีนที่ทำางานไมได 

รางกายมีโอกาสสัมผัสกับโปรตีนดังกลาวที่เพียงพอที่จะทำาให 

รางกายพัฒนาความคุนเคย (immune tolerance) ได ทำาใหมีโอกาส

เกิดสารตานนอยลง13 อยางไรก็ตาม การศึกษานี้ไมพบวาความผิด

ปกติของยีนแฟคเตอรแปดชนิดรุนแรงมีความสัมพันธกับการเกิด

สารตาน  ซึ่งแตกตางจากการศึกษาอื่น14 อธิบายไดจากการที่คณะ

แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี เปนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

ที่รับการสงตอผูปวยที่มีปญหาในการรักษาโดยเฉพาะภาวะที่มีสาร

ตานจากโรงพยาบาลตางๆ ทั่วประเทศ  จึงมีจำานวนผูปวยที่มีสาร

ตานเปนหนึ่งในสามของผูปวยโรคฮีโมฟเลีย เอ ชนิดรุนแรงมาก

ทั้งหมด อาจทำาใหไมมีความแตกตางกับผูปวยที่ไมมีสารตานอยาง 

มีนัยสำาคัญทางสถิติ นอกจากนี้ผูปวยที่เขารวมในการศึกษามี 
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จำานวนนอย คงตองมีการศึกษาเพิ่มเติมตอไป

ปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่ไมใชพันธุกรรมนั้น พบวาการที่ผูปวย

ไดรับการรักษาเมื่ออายุนอยกวา 12 เดือน จะมีโอกาสเกิดสารตาน

ไดบอยกวาผูปวยที่ไดรับการรักษาหลังอายุ 12 เดือน ซึ่งคลายคลึง

กับการศึกษาอื่น15-17 นอกจากนี้ยังพบวาผูปวยที่มีสารตานมักจะมี

จำานวนวันที่ไดรับแฟคเตอรแปดทดแทน (exposure day) นอยกวา 

50 วัน ซึ่งก็ไมไดแตกตางจากการศึกษาที่ผานมา ในจำานวนผูปวย

ที่มีสารตานนั้น พบวามีรอยละ 11.4 ที่เปน high titer แตลักษณะ

ดังกลาวก็ไมมีความสัมพันธกับปจจัยทางพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม

ที่ไมใชพันธุกรรมเชนกัน

สวนวิธีการรักษา treatment on demand ในโรงพยาบาล

และ/หรือ early treatment ที่บานไมมีความสัมพันธกับการ

เกิดสารตาน เปนการเนนย้ำาการรักษา early treatment ที่บาน 

ที่สำานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ไดจัดสรรงบ 

ประมาณใหโรงพยาบาลที่ลงทะเบียนเปนหนวยเฉพาะโรคฮีโมฟเลีย 

นำาไปซื้อแฟคเตอรเขมขนใหผูปวยฉีดที่บานหรือโรงพยาบาลใกลบาน

เมื่อเริ่มมีอาการเลือดออก  เปนวิธีการรักษาที่ปลอดภัย ขนาดแฟค

เตอรเขมขนที่ใหแกผูปวยคลายคลึงกับ low dose regimen ของ 

immune tolerance18

การศึกษาสามารถนำาไปใชประโยชนในดานการใหคำาแนะนำา

ในการดูแลผูปวย เนนย้ำาการดูแลผูปวยอยางใกลชิดโดยเฉพาะ

ในขวบปแรก เพื่อลดโอกาสการไดรับสารทดแทนแฟคเตอรแปด

เมื่ออายุนอยกวา 12 เดือน อยางไรก็ตามเนื่องจากกลุมผูปวยที่

ศึกษามีจำานวนนอย ซึ่งทำาใหผลการศึกษานี้ไมสามารถเปนตัวแทน

ของประชากรไทยไดทั้งหมด จึงควรมีการศึกษาจากหลายสถาบัน
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Objective:  To find out the risk factors for inhibitor development in Thai children with severe hemophilia A. 

Methods:  Thirty-five severe hemophilia A children attending the Division of Hematology-Oncology, Department of 

Pediatrics, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, were enrolled in the study.  They were regularly assessed 

for inhibitor every 6 to 12 months and the specific mutation of intron 22 inversion was determined by inverse 

shifting-polymerase chain reaction.  Other non-genetic factors, such as the age at start treatment, exposure day, 

type of factor VIII replacement, type of treatment and family history, were reviewed for evaluating the association 

to inhibitor development.  Result:  Ten out of 35 severe hemophilia A children developed inhibitor and 4 of them 

had high titer.  The median age of the inhibitor group was 5.5 months.  Nine patients received treatment before 

12 months which was significantly faster than those without inhibitors (p = 0.038).  The median exposure day 

was 8 days for both factor concentrate and blood components.  The proportion of treatment on demand and/or 

early treatment was not significantly different from the no-inhibitor group.  Fifteen of 35 (42.8%) patients had 

intron 22 inversion and 6 (40%) had inhibitor.  However, the occurrence of intron 22 inversion was not significantly 

associated with inhibitor development.  Conclusion:  The incidence of inhibitor in Thai children with severe 

hemophilia A was 28.6% and 11.4% of them had high titer.  The significant risk factor for inhibitor development 

was the start of replacement therapy before the age of 12 months.

Key Words : l Severe hemophilia A  l Inhibitor  l Intron 22 inversion  l Risk factor
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