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บทนำา

ภาวะแทรกซอนที่สำาคัญของโรคฮีโมฟเลียอยางหนึ่ง ไดแก การ

เกิดสารตานแฟคเตอร1 อุบัติการณพบไดรอยละ 10-15 ในผูปวยโรค

ฮีโมฟเลีย เอ และรอยละ 1-3 ในผูปวยโรคฮีโมฟเลีย บี2  ผูปวยโรค

ฮีโมฟเลียที่มีความเสี่ยงตอการเกิดสารตานแฟคเตอร ไดแก ผูปวย

ที่มีสารพันธุกรรมหรือยีน (gene) ที่ผิดปกติมาก เชน ยีนขาดหาย

ไป (gene deletion) หรือยีนกลับดาน (inversion) เปนตน2 โดย

ทั่วไป สารตานแฟคเตอรจะเกิดใน 10-20 วันแรกที่ผูปวยไดรับการ

รักษาดวยสวนประกอบของเลือดหรือแฟคเตอรเขมขน2 การวัดสาร

ตานแฟคเตอรที่ใชกันอยางแพรหลายใชวิธี Bethesda (Bethesda 

assay) ผูปวยที่มีสารตานแฟคเตอรมากกวา 0.6 Bethesda unit 

ถือวามีสารตานแฟคเตอร3 ผูปวยที่มีสารตานแฟคเตอรแบงออกเปน 

2 กลุม คือ กลุมที่มีสารตานแฟคเตอรขนาดสูง คือ มากกวา 5 

Bethesda unit และมีสารตานแฟคเตอรขนาดต่ำา คือ นอยกวา 5 

Bethesda unit2 ผูปวยที่มีสารตานแฟคเตอรขนาดสูงจะสรางสาร

ตานแฟคเตอรเพิ่มขึ้นอยางมากหลังจากที่ไดรับสารทดแทนแฟคเตอร 

(high responder) ผูปวยที่มีสารตานแฟคเตอรขนาดต่ำา มีโอกาส

ที่จะสรางสารตานแฟคเตอรเพิ่มขึ้นอยางมาก (high responder) 

หรือสรางสารตานเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย (low responder) ซึ่งตอง

ติดตามระดับของสารตานแฟคเตอรหลังผูปวยเริ่มไดรับแฟค 

เตอรภายใน 3-5 วันตอไป

การรักษาผูปวยโรคฮีโมฟเลียที่มีสารตานแฟคเตอรที่มีเลือดออก 

รายงานผูปวย

การรักษาอาการเลือดออกในผูปวยโรคฮีโมฟเลียเอที่มีสารตานแฟคเตอรในขนาดสูง

โดยวิธีการเปลี่ยนถายพลาสมาและการใหแฟคเตอรทดแทน

ในระดับสูงหยดตอเนื่องทางหลอดเลือดดำา:รายงานผูปวย1ราย
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พรรณีวิศรุตรัตน4,รุงนภาจุฑาวิจิตรธรรม5,นิภาพรรณลี้ตระกูล5และอรกมลวงศทะกัณฑ2
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บทคัดยอ: ผูปวยเด็กชาวพมา อายุ 11 ป ไมทราบโรคประจำาตัวแนชัด มาพบแพทยดวยเรื่องกอนที่เทาขวาโตมากขึ้น จากภาพถายรังสี

เทาขวาพบ osteolytic lesions บริเวณกระดูก metatarsus ที่ 1 และ 5 แพทยไดทำาการผาตัดเพื่อตรวจชิ้นเนื้อ หลังการผาตัดผูปวย 

มีเลือดออกมากจากแผลผาตัด ผลการตรวจเลือดเบื้องตนพบวา ผูปวยมีคา activated partial thromboplastin time (APTT) 

ยาวกวาปกติ และไมสามารถแกไขไดโดยการใหสวนประกอบของเลือด หลังจากตรวจพิเศษทางหองปฏิบัติการพบวา ผูปวยเปนโรค

ฮีโมฟเลีย เอ ที่มีสารตานแฟคเตอรขนาดสูง (คาสูงสุดมากกวา 660 Bethesda unit) ไดรับการรักษาโดยการผาตัดขาขวา (right 

below knee amputation) รวมกับการเปลี่ยนถายพลาสมา (plasma exchange) จำานวน 9 ครั้ง และใหแฟคเตอร แปด ชนิด 

รีคอมบิแนนท (recombinant factor VIII) หยดทางหลอดเลือดดำาอยางตอเนื่องในขนาดสูงและใหไครโอพรีซิพิเตท (cryoprecipitate) 

ในชวงทาย ผูปวยไดรับ recombinant factor VIIa จำานวน 2 ครั้งหลังการผาตัดเมื่อมีเลือดออกมากกวาปกติ หลังจากเริ่มการเปลี่ยน

ถายพลาสมาพบวาระดับสารตานแฟคเตอรลดลงอยางตอเนื่องจนต่ำาที่สุดที่ 5.2 Bethesda unit  การรักษารวมกันทั้งหมดสามารถ

หยุดเลือดออกได ผลการตรวจชิ้นเนื้อพบเปนเนื้องอกเทียมฮีโมฟเลีย (hemophilic pseudotumor) บริเวณกระดูก metatarsus ที่ 

1 และ 5 และกระดูกสนเทาของเทาขวา
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นั้นตองอาศัยการดูแลแบบสหสาขาทั้งกุมารแพทยหรืออายุรแพทย 

ศัลยแพทย งานธนาคารเลือด และเปนเรื่องที่ทาทายทีมผูรักษา เนื่องจาก

ยาที่ใชในการรักษาเลือดออกในผูปวยกลุมนี้ ทั้งแฟคเตอรเขมขน, 

recombinant activated factor VII (rFVIIa) และ activated 

prothrombin complex concentrate (APCC)4,5 ตางมีราคาที่

สูง ในประเทศไทยมีรายงานรักษาผูปวยโรคฮีโมฟเลีย เอ ที่มีสาร

ตานแฟคเตอร ดวยการเปลี่ยนถายเลือด (exchange transfusion) 

หรือการเปลี่ยนถายพลาสมา (plasma exchange) และ/หรือการ

ใหยากดภูมิคุมกัน เชน สเตียรอยด หรือ cyclophosphamide 

เปนตน รวมกับการใหแฟคเตอรเขมขนหรือไครโอพริซิพิเตทใน

ขนาดสูง6-8 ซึ่งพบวาไดผลคอนขางดีและเสียคาใชจายนอยกวา

ผูปวยรายนี้ไดรับการรักษาดวยการผาตัดขาเพื่อหยุดภาวะเลือด

ออกและรักษาการติดเชื้อจากแผลผาตัดเพื่อตรวจชิ้นเนื้อที่เทาขวา

เดิม รวมกับการเปลี่ยนถายพลาสมาและใหแฟคเตอร แปด ใน

ขนาดสูงรวมกับไครโอพริซิพิเตท ใหอยางตอเนื่องทางหลอดเลือด

ดำา และ rFVIIa โดยไมไดใหยากดภูมิคุมกัน พบวาผลการรักษา

ไดผลดีไมแตกตางจากรายงานกอนหนานี้

รายงานผูปวย

ผูปวยเด็กชายชาวพมา อายุ 11 ป ไดรับการสงตัวจากโรง

พยาบาลจังหวัดดวยเรื่องเลือดออกผิดปกติหลังการผาตัด ประวัติ

เดิมผูปวยเขารับการผาตัดที่โรงพยาบาลจังหวัด เนื่องจากมีอาการ

บวมและเจ็บเทาขวาเปนเวลาประมาณ 10 วัน ผูปวยไมมีอุบัติเหตุที่

เทาขวามากอน ไดรับการตรวจภาพถายรังสีของเทาขวา (right foot 

radiography) พบ osteolytic lesions ของกระดูก metatarsus 

ขางขวาของนิ้วที่ 1 และ 5 ไดรับการวินิจฉัยเบื้องตนวาเปน bone 

cyst ผูปวยไดรับการผาตัดเพื่อตรวจชิ้นเนื้อบริเวณรอยโรคและ 

debridement ผลเพาะเชื้อจากบริเวณรอยโรคไมพบการติดเชื้อ 

ผลการตรวจทางพยาธิวิทยาวินิจฉัยเปน aneurysmal bone cyst 

กอนผาตัดผูปวยไดรับการตรวจ complete blood count 

(CBC) ผลอยูในเกณฑปกติ หลังผาตัดผูปวยมีปญหาเลือดออก

จากแผลผาตัดไมหยุด ไดตรวจ CBC ซ้ำา ผูปวยมีภาวะซีดมาก 

(hematocrit; Hct 19%) สวนเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดอยูใน

เกณฑปกติ ผลการตรวจ prothrombin time (PT) อยูในเกณฑปกติ 

แต activated partial thromboplastin time (APTT) ยาวกวา

ปกติ (APTT 98.8 วินาที; คาปกติ 23-40) ผูปวยไดรับ packed 

red cells (PRC) 2 ยูนิต รวมกับพลาสมา (fresh frozen plasma; 

FFP) 4 ยูนิต (30 มล./กก./ครั้ง) จำานวน 2 ครั้ง ตรวจเลือดซ้ำา 

พบวา อาการซีดดีขึ้น (Hct 27%) และ APTT สั้นลง (45.1 วินาที) 

แตผูปวยยังมีเลือดซึมจากแผลผาตัดตลอด จึงไดให PRC 1 ยูนิต 

และพลาสมา 3 ยูนิต วันละ 2 ครั้ง วันเวนวัน ผลการตรวจ APTT 

ใน 4 วันแรกหลังการผาตัด ผลอยูระหวาง 48-57 วินาที

วันที่ 5 หลังการผาตัด ผูปวยมีเลือดออกมากขึ้น ตรวจ CBC 

พบวาซีดมากขึ้น (Hct 19%) โดยที่เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดยัง

ปกติ แตตรวจ APTT พบวาคายาวขึ้นมาก (93.9 วินาที) ผูปวย

ไดรับการรักษาโดยใหสวนประกอบของเลือดตออีก 5 วัน รวมทั้ง

สิ้นดังนี้ PRC 3 ยูนิต พลาสมา 10 ยูนิต และไครโอพริซิพิเตท 36 

ถุง และใหวิตามิน เค ทางหลอดเลือดดำารวม 3 วัน แตผูปวยยัง

มีเลือดซึมจากแผลตลอด และ APTT อยูระหวาง 93-100 วินาที 

แพทยจึงสงตัวผูปวยมารักษาตอยังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม

เมื่อ 1 ปกอนการรักษาครั้งนี้ ผูปวยเคยไดรับการผาตัดที่โรง

พยาบาลจังหวัด เนื่องจากกระดูกตนขาขวาหักหลังวิ่งแลวหกลม 

ไดรับการผาตัดใสเหล็กดามกระดูก นอนโรงพยาบาลเปนเวลาหลาย

วัน แตไมแนใจวาเลือดออกมากหรือไม หลังผาตัดผูปวยเดินขา

ขวากะเผลกแตพอเดินไดโดยใชไมยันรักแร นอกจากนี้ ผูปวยมี

ประวัติเลือดออกในขอเขาขวาครั้งเดียวและหายไดเอง ไมเคยมีเลือด

ออกที่ขออื่น แตมารดาบอกวาเลือดออกหยุดยากเวลามีแผลหรือมี

เลือดกำาเดาออก นานครึ่งชั่วโมง แตหยุดไดเองไมเคยไปพบแพทย 

ผูปวยไมเคยเลือดออกรุนแรงที่ตองไปพบแพทยกอนหนานี้

ผูปวยเปนบุตรคนแรกในจำานวนพี่นอง 3 คน นองชายคนกลาง

ของผูปวยมีเลือดกำาเดาออกบอย และเสียชีวิตตอนอายุ 4 ป เนื่องจาก

เลือดกำาเดาไหลไมหยุดโดยไมมีอุบัติเหตุมากอน ไมเคยไปตรวจ

หาสาเหตุของเลือดออกผิดปกติ บิดา มารดาและนองสาวคนเล็ก

สุขภาพแข็งแรงดี ไมมีประวัติเลือดออกผิดปกติ

ผลการตรวจรางกายแรกรับ ผูปวยรูสึกตัวดีซีดเล็กนอย มีไขสูง 

39.5 องศาเซลเซียส ชีพจร 124 ครั้งตอนาที อัตราการหายใจ 26 

ครั้งตอนาที ความดันโลหิต 128/80 มม.ปรอท ตรวจผิวหนังไมพบ

เลือดออกที่ผิวหนังหรือเยื่อบุตางๆ ตรวจหัวใจ ปอด ทรวงอก และ

ทองอยูในเกณฑปกติ ตรวจบริเวณขาขวาพบเทาขวาบวม สีคล้ำา 

เจ็บ และมีเลือดซึมจากรอยแผลผาตัดตลอดเวลา capillary refill 

time นอยกวา 2 วินาที คลำาชีพจรที่หลอดเลือดแดง dorsalis 

pedis ขางขวาได 2+ บริเวณตนขาขวาพบรอยแผลเปนจากการ 

ผาตัดเดิม และพบวาขอเขาขวาติดในทางอ (flexion contracture) 

ขออื่นๆ ปกติ ไมบวม

ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ CBC แรกรับ Hct 26.2%, 

white blood count (WBC) 10,000/ไมโครลิตร platelet 437,000/

ไมโครลิตร PT 12.9 วินาที (คาปกติ 9.4-14.1), INR 1.2, APTT 

131.8 วินาที (คาปกติ 24.1-34.1), ไฟบริโนเจน 470.1 มก./ดล. 

ไดสง mixing test ผล APTT หลังผสมทันที 111.3 วินาที

และ APTT หลังผสม 2 ชั่วโมง 123.5 วินาที เขาไดกับการมี
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สารตานแฟคเตอร ตรวจระดับแฟคเตอร แปด เกา และสิบเอ็ด

(factor VIII, IX และ XI clotting activity) ได 0.4%, 26.5% 

และ 35.4% ตามลำาดับ ตรวจสารตานแฟคเตอร แปด (factor 

VIII inhibitor) ไดมากกวา 660 Bethesda unit (BU) ตรวจ

ไมพบสารตานแฟคเตอร เกา

ผูปวยไดรับยาปฏิชีวนะ cloxacillin และ ceftazidime ทางหลอด

เลือดดำา tranexamic acid 250 มก. ทางหลอดเลือดดำาทุก 6 ชั่วโมง 

รวมกับการพันแผลใหแนน (pressure dressing) และประคบเย็น

โดยใช CryoCuff เปนเวลา 3 วัน ผูปวยไดรับ PRC 1 ยูนิต ขณะ

นั้นผูปวยยังมีเลือดออกจากแผลตลอด เทาบวมขึ้น ซีดลง และยัง

มีไข จึงเปลี่ยนยาปฏิชีวนะเปน meropenem และ vancomycin 

เนื่องจากเทาบวมมากขึ้นมาก สงสัยกลุมอาการ compartment จึง

ปรึกษาศัลยแพทยหลอดเลือดและออรโธปดิกส ศัลยแพทยหลอด

เลือดตรวจอาการรวมกับการตรวจ Doppler ultrasound พบวา 

ไมเขากับกลุมอาการ compartment แตศัลยแพทยออรโธปดิกส 

สงสัยการติดเชื้อที่บริเวณกระดูก (osteomyelitis) เนื่องจากผูปวย 

มีสารตานแฟคเตอรสูงและมีเลือดออกมาก ทีมแพทยผูรักษาจึง

ไดวางแผนการรักษาดวยการตัดเทาที่มีการติดเชื้อและเลือดออก 

จะไดสามารถรักษาการติดเชื้อและภาวะเลือดออกไดดีขึ้น 

กอนทำาการผาตัด ผูปวยไดรับ rFVIIa 2,400 ไมโครกรัม (80 

ไมโครกรัม/กก.) รวมกับไครโอพริซิพิเตท 6 ยูนิต กอนใสสายสวน

หลอดเลือดดำา femoral ขางซาย เนื่องจากไฟบริโนเจน 95.6 มก./

ดล. ไดทำาการเปลี่ยนถายพลาสมา 2 ครั้งดวย cryo-removed 

plasma (CRP) ปริมาตร 1 และ 2 เทาของปริมาตรพลาสมา 

หางกัน 18 ชั่วโมง ตามลำาดับ สารตานแฟคเตอร แปด ลดลงจาก 

240 เปน 220 BU กอนผาตัด

หลังจากเปลี่ยนถายพลาสมาเสร็จ ไดใหแฟคเตอร แปด ชนิด

รีคอมบิแนนท  3,000 ยูนิต (100 ยูนิต/กก.) ฉีดเขาหลอดเลือด

ดำาทันที หลังจากนั้น ไดใหแฟคเตอร แปด ชนิดรีคอมบิแนนท 

14 ยูนิต/กก./ชม.1 ทางหลอดเลือดดำาอยางตอเนื่อง โดยผสมแฟค 

เตอร แปด ชนิดรีคอมบิแนนทกับน้ำากลั่นจนได 20 มล. (150 ยูนิต/

มล.) และผสมเฮพพาริน 100 ยูนิต (5 ยูนิตตอแฟคเตอร แปด 

ชนิดรีคอมบิแนนทที่ผสมเสร็จแลว 1 มล.) บายวันนั้นผูปวยเขา

รับการผาตัดขาขวาโดยวิธี below knee amputation ระหวาง

ที่ทำาการผาตัด ตองใช tourniquet ความดัน 200 มม.ปรอท พัน

ตนขาขวา เลือดออกทั้งสิ้น 200 มล. ผูปวยไดรับการใสสายระบาย

เลือด (drain) จากแผล 

หลังผาตัดวันที่ 1-5 มีเลือดออกจากสายระบายเลือดวันละ  

225-800 มล. แผลซึมคอนขางมาก Hct เหลือ 27-35% ตองให 

leucocyte depleted packed red cells (LDPRC) วันละ 1-2 

ยูนิต เนื่องจากเลือดยังออกมากขึ้น จึงทำาการเปลี่ยนถายพลาสมาครั้ง

ที่ 3-5 สารตานแฟคเตอร แปด ลดลงจาก 240 เปน 20 Bethesda 

unit  แตเลือดยังออกมาก จึงพิจารณาให rFVIIa 3,600 ไมโครกรัม 

(120 ไมโครกรัม/กก.) ฉีดทางหลอดเลือดดำาวันละครั้ง ในวันที่ 

6 และ 7 หลังผาตัด หลังใหยา เลือดออกทางสายระบายนอยลง 

แผลซึมลดลง แตยังตองให LDPRC วันละ 2 ยูนิต

หลังผาตัดวันที่ 7 ไดลดแฟคเตอร แปด ชนิดรีคอมบิแนนทเหลือ 

10 ยูนิต/กก./ชม. ทางหลอดเลือดดำาอยางตอเนื่อง รวมกับใหไคร

โอพริซิพิเตท 5 ยูนิตใหใน 2 ชั่วโมง ซึ่งคิดเปนแฟคเตอร แปด 8.3 

ยูนิต/กก./ชม. สลับกับแฟคเตอร แปด และหลังการเปลี่ยนถาย

พลาสมาครั้งที่ 7 สามารถลดแฟคเตอร แปด เหลือ 7 ยูนิต/กก./

ชม. ทางหลอดเลือดดำาอยางตอเนื่อง รวมกับใหไครโอพริซิพิเตท 

4 ยูนิตใหใน 2 ชั่วโมง ซึ่งคิดเปนแฟคเตอรแปด 6.7 ยูนิต/กก./

ชม. สลับกับแฟคเตอร แปด ชนิดรีคอมบิแนนท

หลังผาตัดวันที่ 11 สายระบายเลือดหลุด ไดทำาการเปลี่ยนถาย

พลาสมาครั้งที่ 8 หลังทำาแผลไมซึมอีก ไดให LDPRC อีกวันละ 1 

ยูนิต รวม 2 วัน หลังจากนั้น ไมตองให LDPRC อีก Hct มากกวา 

40% ตลอด  สามารถหยุดการใหแฟคเตอร แปด และไครโอพริซิ

พิเตทในวันที่ 16 หลังการผาตัด ไดเปลี่ยนถายพลาสมาเปนครั้ง

ที่ 9 ในวันที่ 22 หลังการผาตัด  สามารถตัดไหมและเอาสายสวน

หลอดเลือดดำา femoral ออกไดโดยไมมีเลือดออก สารตานแฟค

เตอร แปด ลดลงจาก 20 เปน 5.2 Bethesda unit 

ผูปวยมีผื่นลมพิษข้ึนตามตัวในระหวางการถายพลาสมาครั้ง

ที่ 8 และ 9 แตสัญญาณชีพ ระดับออกซิเจนในเลือดและตรวจ 

ปอดอยูในเกณฑปกติ ไดให chlorpheniramine, hydrocortisone 

และ ranitidine อาการดีขึ้นหลังไดยา สามารถเปลี่ยนถายพลาสมา

ตอจนเสร็จ

หลังผาตัดวันที่ 25 ผูปวยสามารถกลับบานไดโดยใชไมค้ำายัน

รักแร 2 ขางชวยเดินอยางคลองแคลว ไมมีอาการปวดขา (phantom 

limb pain) ผูปวยรายนี้ไมสามารถใสขาเทียมได เนื่องจากขอเขา

ขวาติดในทางอ ผูปวยนอนโรงพยาบาลรวม 31 วัน (รูปที่ 1)

ผลตรวจพยาธิวิทยา (pathology) ของเทาขวาเปนเนื้องอกเทียม

ฮีโมฟเลียของกระดูก metatarsal ชิ้นที่ 1 และ 5 และกระดูก 

สนเทาขางขวา และผลเพาะเชื้อ (pus culture) จากกระดูกเทา

ขวาและผลเพาะเชื้อในเลือด (hemoculture) ไมพบเชื้อ สวนผล

การตรวจ anti-HIV, HBs Ag และ anti-HCV ใหผลลบทั้งหมด

คาใชจายในการรักษาครั้งนี้คิดเปนเงินทั้งสิ้น 2,274,734 บาท 

โดยคิดเปนคาแฟคเตอร แปด ชนิดรีคอมบิแนนท 1,590,960  บาท 

ซึ่งแฟคเตอรสวนนี้ไดรับบริจาคจาก IHTC-Bangkok คา rFVIIa 

คิดเปนเงิน 235,888 บาท คาเปลี่ยนถายพลาสมาและสวนประกอบ
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ของเลือดคิดเปนเงิน 216,010 บาท คายา คาสงตรวจทางหอง

ปฏิบัติการ คาตรวจภาพถายรังสี และคาใชจายอื่นๆ รวมเปนเงิน 

266,763 บาท ผูปวยไดรับความชวยเหลือจากองคกรเอกชนเปน

เงิน 120,000 บาท จึงเหลือคาใชจายในโรงพยาบาล 553,961 บาท 

ซึ่งคาใชจายสวนนี้ทางหนวยสังคมสงเคราะหไดอนุเคราะหใหญาติ

ผอนจายตามกำาลังกับทางโรงพยาบาล

วิจารณ

สารตานแฟคเตอรพบในผูปวยโรคฮีโมฟเลีย เอ ที่ไดรับแฟค

เตอรบอยครั้ง สวนใหญเกิดในผูปวยชนิดรุนแรงมาก ไดรับแฟค 

เตอรตั้งแตอายุนอย และไดรับแฟคเตอรในขนาดสูง1 ผูปวยชนิด

รุนแรงมาก ไดแก ผูปวยมียีนที่ผิดปกติชนิดที่ทำาใหสรางแฟค 

เตอรไมไดเลย เชน อินทรอน 22 กลับดาน (inversion intron 22) 

ซึ่งพบไดรอยละ 45 ของผูปวยโรคฮีโมฟเลีย เอ ที่มีสารตานแฟค

เตอร9 หรือยีนขนาดใหญขาดหายไป (large gene deletion) หรือ 

nonsense หรือ missense mutation2,10,11 นอกจากนี้ ยังมีปจจัย

เสี่ยงอื่นๆ ที่มีผลตอการเกิดสารตานแฟคเตอร ไดแก ประวัติ 

สารตานแฟคเตอรในครอบครัว และชนชาติที่ไมใชชาวผิวขาว1 

ผูปวยที่มีภาวะติดเชื้อหรืออยูในระยะหลังการผาตัด10 สารตานแฟค

เตอรสวนใหญเกิดภายหลังจากที่ผูปวยไดรับแฟคเตอรมาแลว 10-20 

วัน2,10 ผูปวยที่เคยมีสารตานแฟคเตอรมากอนจะเกิด anamnestic 

response และสรางสารตานแฟคเตอรเพิ่มขึ้นภายใน 3-5 วัน2

การรักษาผูปวยโรคฮีโมฟเลียที่มีสารตานแฟคเตอรตองคำานึงถึง 

2 ประการ ประการแรกคือการหยุดเลือดที่กำาลังออก และประการ

ที่สองคือการกำาจัดสารตานแฟคเตอร11

แนวทางในการรักษาเพื่อหยุดเลือดออกข้ึนอยูกับระดับของ

สารตานแฟคเตอร การตอบสนองตอการใหแฟคเตอร และความ

รุนแรงของภาวะเลือดออกในผูปวยแตละราย4 ผูปวยที่เปนกลุม 

low responder สามารถใหการรักษาโดยเพิ่มขนาดของแฟค 

เตอรที่ใหสูงกวาขนาดที่ใชตามปกติ สวนผูปวยกลุมที่เปน high 

responder จะตองหลีกเลี่ยงการใหแฟคเตอร การหยุดเลือดออก

ในผูปวยกลุมนี้จึงตองใหสารที่ชวยในการแข็งตัวของเลือดอยางอื่น 

represented two plasma volume exchange;       represented one plasma volume exchange

Figure1.Levels of factor VIII clotting activity (%), factor VIII inhibitor (Bethesda unit), hematocrit (%) and the 

required packed red cells during hospitalization.
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ที่เรียกวา by-passing agents ไดแก rFVIIa และ APCC สำาหรับ 

rFVIIa ใหในขนาด 90-120 ไมโครกรัม/กก./ครั้ง ทางหลอดเลือด

ดำาทุก 2-3 ชั่วโมง4,5,11 จนกวาเลือดจะหยุดไหลแลวจึงคอยเลื่อน

ระยะเวลาในการใหยาใหหางออก สวน APCC ใหในขนาด 50-

100 ยูนิต/กก. (สูงสุด 200 ยูนิต/กก./วัน) ทางหลอดเลือดดำาทุก 

12-24 ชั่วโมงจนกวาเลือดจะหยุด4,11 

การกำาจัดสารตานแฟคเตอรทำาไดโดยวิธี immune tolerance 

โดยการใหแฟคเตอรในขนาดสูงเพื่อใหจับกับสารตานแฟคเตอรจน

หมด และทำาใหรางกายของผูปวยคุนเคยกับแฟคเตอรจนกระทั่งหยุด

การสรางสารตานแฟคเตอรในที่สุด โดยอาจจะใหยากดภูมิคุมกัน 

(immunosuppressive drugs) รวมดวยหรือไมก็ได จะเห็นไดวา

ทั้งการหยุดเลือดออกหรือการกำาจัดสารตานแฟคเตอรนั้นมีคาใชจาย

ในการรักษาสูง

การรักษาผูปวยโรคฮีโมฟเลียที่มีสารตานแฟคเตอรโดยการ

เปลี่ยนถายเลือดและการเปลี่ยนถายพลาสมา โดยอาศัยหลักการ

ในการนำาเลือดหรือพลาสมาที่มีสารตานแฟคเตอรออกจากผูปวย 

แลวใหเลือดหรือพลาสมาที่ปกติเขาไป จากนั้นจึงใหแฟคเตอรขนาด

สูงเพื่อลดสารตานที่ยังเหลืออยูในรางกายผูปวยและหยุดอาการเลือด

ออก พบวาไดผลดีในการหยุดเลือดและลดระดับของสารตานแฟค

เตอรไดอยางรวดเร็ว ในประเทศไทยมีการรายงานการรักษาผูปวย

โรคฮีโมฟเลียโดยวิธีดังกลาวตั้งแตป พ.ศ.25316-8  ซึ่งในขณะนั้น

ในประเทศไทยยังไมมีแฟคเตอรเขมขนหรือ by-passing agents 

สำาหรับรายงานของ ศ.พญ.อำาไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์6  ผูปวยไดรับ

การเปลี่ยนถายเลือด (whole blood exchange) ในปริมาตร 2 

เทาของปริมาตรเลือดของผูปวย ให cyclophosphamide และ 

สเตียรอยด รวมกับการให tranexamic acid และใหไครโอพริซิ

พิเตทขนาดสูงแทนแฟคเตอรแปดเขมขนหลังทำาการถายเลือด จาก

รายงานของ ศ.เกียรติคุณ พญ.จุฬารัตน มหาสันทนะ7,8 ผูปวยไดรับ

การเปลี่ยนถายพลาสมาในปริมาตร 2 เทาของปริมาตรพลาสมาของ

ผูปวยแทนการเปลี่ยนถายเลือด ให cyclophosphamide และ 

สเตียรอยด รวมกับการให tranexamic acid เชนเดียวกัน ชนิดของ

แฟคเตอรที่ใชทดแทนหลังการเปลี่ยนถายพลาสมานั้น รายงานกอนป 

พ.ศ.2534 ใชไครโอพริซิพิเตทขนาดสูงแทนแฟคเตอรเขมขน สวน

รายงานหลังจากนั้น ใชแฟคเตอร แปด เขมขนสำาหรับโรคฮีโมฟเลีย 

เอ และ prothrombin complex concentrate (PCC) สำาหรับ

โรคฮีโมฟเลีย บี12 

ผูปวยรายนี้ไดรับการเปลี่ยนถายพลาสมาปริมาตร 2 เทา

ของปริมาตรพลาสมาของผูปวย รวมกับการใหแฟคเตอร แปด 

ชนิดรีคอมบิแนนททางหลอดเลือดดำาขนาด 100 ยูนิต/กก. ทัน

ทีกอนการผาตัด ตอดวยการใหอยางตอเนื่องทางหลอดเลือดดำา 

(continuous infusion) ขนาด 14 ยูนิต/กก./ชม. ตามที่มีหลัก

ฐานการใชในการผาตัดผูปวยโรคฮีโมฟเลีย เอ ที่มีสารตานแฟค

เตอรสูงในประเทศไทยกอนหนานี้13 ใน 7 วันแรกหลังการผาตัด 

เมื่อสารตานแฟคเตอร แปด ลดลงจาก 280 Bethesda unit 

เหลือ 40 Bethesda unit และแผลผาตัดดีขึ้นแลว จึงใหแฟค

เตอรแปดสลับกับไครโอพริซิพิเตทอยางตอเนื่องทางหลอดเลือด

ดำาโดยคำานวณแฟคเตอรแปดขนาด 7 ยูนิต/กก./ชม. เปนเวลา

อีก 9 วัน และให tranexamic acid รวมดวยโดยที่ไมไดใหยากด

ภูมิคุมกัน แมวาทั้ง cyclophosphamide และสเตียรอยดจะลด

การเกิด anamnestic response ทำาใหผูปวยไมสรางสารตานแฟค

เตอรเพิ่มขึ้น แตยาทั้ง 2 ชนิดก็มีผลทำาใหแผลหายชาลง6,14 ในวัน

ที่ 5 และ 6 หลังการผาตัดซึ่งมีโอกาสเกิดสารตานแฟคเตอรเพิ่มสูง

ขึ้น และมีอาการเลือดออกมาก ไดพิจารณาให rFVIIa ขนาด 120 

ไมโครกรัม/กก./ครั้ง วันละครั้ง พบวาลดเลือดที่ออกจากแผลผา

ตัดได ซึ่งจะประหยัดกวาการใหทุก 2-3 ชั่วโมง4, 5, 11 ดังนั้น การ

รักษาผูปวยโรคฮีโมฟเลีย เอ ที่มีสารตานแฟคเตอร แปด ดวย 

การใหแฟคเตอรแปดเขมขนหยดตอเนื่องทางหลอดเลือดดำาตอง

อาศัยการติดตามอาการเลือดออกเปนสำาคัญ เนื่องจาก ระดับของ

สารตานแฟคเตอร แปด ที่วัดไดอาจไมสัมพันธกับอาการเลือดออก

ในผูปวย ทั้งนี้อาจเปนเพราะแฟคเตอร แปด ที่อยูในสิ่งสงตรวจ

จะถูกทำาลายไปเรื่อยๆ โดยสารตานแฟคเตอรในระหวางกระบวน

การสงตรวจทำาใหระดับของแฟคเตอร แปด ต่ำากวาระดับจริงใน

ตัวผูปวย ในขณะที่ไดรับแฟคเตอร แปด เขมขนโดยวิธีหยดตอ

เนื่องทางหลอดเลือดดำา

โดยทั่วไปการเปลี่ยนถายพลาสมา 1.5 และ 2 เทาของปริมาตร

เลือดจะลดสารที่อยูในกระแสเลือดไดรอยละ 75 และ 85 ตามลำาดับ15 

อยางไรก็ดี การกำาจัดอิมมูโนโกลบูลิน (immunoglobulin) จาก

กระแสเลือดนั้นมีความแตกตางกันไปตามชนิดของ immunoglobulin 

โดย immunoglobulin M (IgM) จะถูกกำาจัดไดถึงรอยละ 80 

ขณะที่ immunoglobulin G (IgG) จะถูกกำาจัดไดเพียงรอยละ 

45 และ IgG จะมีการไหลจากเนื้อเยื่อกลับเขามาในกระแสเลือด 

(re-equalibration) ได15ภายใน 2 วัน จึงทำาใหสารตานแฟคเตอร 

แปด ซึ่งสวนใหญเปน IgG จึงถูกกำาจัดไดนอยกวาที่ควรจะเปน

ในผูปวยรายนี้

การใหแฟคเตอร แปด เขมขนหยดตอเนื่องทางหลอดเลือด

ดำาในผูปวยโรคฮีโมฟเลียที่ตองเขารับการผาตัดมีขอดีกวาการ

ใหแฟคเตอร แปด เขมขนเปนครั้งๆ16 เนื่องจาก การใหแฟค 

เตอร แปด เขมขนหยดตอเนื่องทางหลอดเลือดจะรักษาระดับของ

แฟคเตอร แปด ในเลือดไดสม่ำาเสมอกวาการใหแฟคเตอร แปด 

เขมขนเปนครั้งๆ ทำาใหโอกาสเลือดออกหลังผาตัดนอยกวา และ
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ยังใชปริมาณของแฟคเตอร แปด เขมขนนอยกวาในจำานวนวัน

ของการใหที่เทากัน ซึ่งเปนผลจากการกำาจัดแฟคเตอร แปด จาก 

รางกาย (clearance) ลดลง17 วิธีการใหแฟคเตอร แปด เขมขน

สามารถคำานวณไดโดยสูตรดังนี้18

ซึ่งคาของการกำาจัดแฟคเตอร แปด ในรางกายโดยปกติจะอยูที่ 

4.4 มล./กก./ชม. (2.8-9.5 มล./กก./ชม.)19 อยางไรก็ดี ในผูปวย

โรคฮีโมฟเลีย เอ ที่มีสารตานแฟคเตอร แปด อาจพบการกำาจัด

แฟคเตอร แปด สูงกวาผูปวยที่ไมมีสารตานแฟคเตอรแปดถึง 2.3 

เทา20 ดังนั้น ในเรื่องของปริมาณแฟคเตอร แปด เขมขนสำาหรับ

หยดตอเนื่องทางหลอดเลือดดำาที่ใชนอยกวาการใหแบบเปน 

ครั้งๆ นั้นยังไมสามารถสรุปได เนื่องจาก การศึกษาสวนใหญที่สรุป

วาใชปริมาณแฟคเตอร แปด นอยกวานั้นเปนการศึกษาในผูปวย

ที่ไมมีสารตานแฟคเตอร แปด16-20

สำาหรับระดับของแฟคเตอร เกา ที่ต่ำา อาจอธิบายไดจากการที่

สารตานแฟคเตอร แปด ไดยับยั้งแฟคเตอร แปด ซึ่งเปนตัวชวย 

(cofactor) ของแฟคเตอร เกา ในระบบการแข็งตัวของเลือด ทำาให 

ระดับแฟคเตอร เกา จึงมีปริมาณต่ำากวาที่ควรจะเปน21 อยางไร

ก็ดี ผูปวยที่อยูในรายงานนี้ไดรับการวัดสารตานแฟคเตอร เกา 

แตไมพบในผูปวยรายนี้ สวนระดับของแฟคเตอร สิบเอ็ด ที่ต่ำา 

ยังไมพบรายงานที่อธิบายสาเหตุไดชัดเจน 

ภาวะ hemophilic pseudotumor เปนภาวะแทรกซอนที่พบ

ไดเพียงรอยละ 1-2 ของผูปวยโรคฮีโมฟเลีย เปนผลจากการที่มีเลือด

ออกซ้ำาๆ ในกลามเนื้อ ชั้นรอบกระดูก (periosteum) และภายใน

โพรงกระดูกเอง (intraosseous space) เลือดที่ออกซ้ำาๆ จะขยาย

ตัวขึ้นเปนกอนและทำาลายเนื้อเยื่อที่อยูขางเคียงโดยเฉพาะกระดูก

ทำาใหเห็นเปน osteolytic lesion22 จากภาพถายเอกซเรยคอมพิวเตอร 

(computed tomography scan; CT scan) ภาพถายคลื่นแมเหล็ก

ไฟฟา (magnetic resonance imaging; MRI) หรือภาพถาย

ทางรังสีดังในผูปวยรายนี้ (รูปที่ 2) ผูปวยรายนี้อาจมีเลือดออกใน

กระดูก metatarsus ที่ 1 และ 5 ของเทาขวาซ้ำาๆ จากการเดินที่ผิด

ปกติหลังการผาตัดกระดูกตนขาขวา หลักในการรักษา hemophilic 

pseudotumor คือ การรักษาแบบประคับประคองโดยการใหแฟค

เตอรทดแทนเปนเวลา 12 สัปดาหในผูปวยที่ไมมีสารตานแฟคเตอร 

แลวติดตามขนาดจากภาพถายทางรังสีวาลดลงหรือไม ถาขนาดลด

ลงใหพิจารณาใหแฟคเตอรทดแทนตออีก 6 สัปดาห ถาติดตามภาพ

ถายทางรังสีแลวกอนไมยุบลงอีกใหพิจารณาผาตัด แตตองระวัง 

ภาวะแทรกซอนจากการผาตัด ไดแก ภาวะเลือดออกมากหรือการ

ติดเชื้อหลังการผาตัด ซึ่งอาจเปนสาเหตุที่ทำาใหผูปวยตองถูกตัดแขน

อัตราการใหแฟคเตอร แปด (ยูนิต/กก./ชม.)

    =  Clearance (มล./กก./ชม.) x ระดับแฟคเตอรแปดที่ตองการ (ยูนิต/มล.)

Figure2.The X-ray finding of right foot revealed osteolytic lesions at the first metatarsal bone 

(     ) and fifth metatarsal bone (    ) with edema of the surrounding soft tissue.  
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Table1.Factor VIII inhibitor and FVIII:C before and after plasma exchange and percent change of factor VIII 

inhibitor after plasma exchange.

Dayof

Surgery

FactorVIIIinhibitor

(BethesdaUnit)

FactorVIII:C(%) %Changeof

factorVIII

inhibitorBeforeexchange Afterexchange Beforeexchange Afterexchange

-6 > 660 - 0.4 - -
-1 240 320 0.4 0.3 +33%
0 360 220 0.3 0.3 -38%
2 280 40 0.2 0.2 -86%
5 20 20 0.2 0.5 0
8 20 20 0.3 0.3 0
11 40 20 0.2 0.6 -50%
22 20 5.2 0.2 0.4 -74%

หรือขา23 มีรายงานวาการฉายแสงที่บริเวณกอนไดผลการรักษาดี 

ไมวาจะใหแฟคเตอรทดแทนหรือไมก็ตาม จึงแนะนำาใหใชในผูปวย

ที่เปน hemophilic pseudotumor ที่มีสารตานแฟคเตอร14,24 เนื่อง

จากผูปวยรายนี้ตรวจพบสารตานแฟคเตอรขนาดสูง รวมกับมีเลือด

ออกมากและสงสัยการติดเชื้อที่กระดูก จึงจำาเปนตองทำาการตัดขา

ของผูปวย รวมกับการเปลี่ยนถายพลาสมา การใหแฟคเตอรแปด 

การให rFVIIa และ tranexamic acid  เพื่อหยุดเลือดออกหลัง

การผาตัด

สรุป

ผูปวยรายนี้เปนโรคฮีโมฟเลีย เอ ที่มีสารตานแฟคเตอรสูง รวม 

กับมีเนื้องอกเทียมฮีโมฟเลียที่เทาขวา เนื่องจากผูปวยมีเลือดออก

มากจากแผลผาตัดและมีการติดเชื้อที่กระดูก จึงจำาเปนตองทำาการ

ตัดขาขวาของผูปวย รวมกับการเปลี่ยนถายพลาสมา ใหแฟคเตอร 

แปด ชนิดรีคอมบิแนนท  ไครโอพริซิพิเตท  rFVIIa และ tranexamic 

acid พบวาสามารถหยุดเลือดออกหลังการผาตัดไดผลดี และสามารถ

ลดสารตานแฟคเตอรในผูปวยลงได 

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณ IHTC กรุงเทพฯ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ไดใหความอนุเคราะหบริจาคแฟค

เตอรแปดทั้งหมดที่ใชในการรักษาผูปวย ขอขอบพระคุณ อาจารย 

ลัดดา  ฟองสถิตยกุล หัวหนางานธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม และเจาหนาที่ทุกทาน ที่ไดจัดเตรียมสวน

ประกอบของเลือด ขอขอบคุณเจาหนาที่หองปฏิบัติการกลาง โรง

พยาบาลมหาราชนครเชียงใหม และหองปฏิบัติการภาควิชากุมาร

เวชศาสตรที่ไดอนุเคราะหปนแยกและเก็บพลาสมาของผูปวย ขอ

ขอบพระคุณ รองศาสตราจารย นายแพทยวีระศักดิ์  นาวารวงศ 

และคุณบุญธรรม กันทวี ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ไดอนุเคราะหการตรวจวัดระดับแฟค 

เตอรแปดและสารตานแฟคเตอร 
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Abstract:  An 11-year-old Myanmar  boy without known previous illnesses presented with an enlarging mass at right 

foot.  Plain radiograph of the right foot showed osteolytic lesions at the first and fifth metatarsal bones.  After an 

incisional biopsy, the patient exhibited uncontrolled bleeding from the wound.  Laboratory investigations showed 

prolonged activated partial thromboplastin time (APTT) uncorrectable by the mixing test.  Further investigations 

revealed a diagnosis of hemophilia A with high-titer inhibitor (highest level of more than 660 Bethesda units). 

The patient underwent a below-knee amputation of the right leg.  Peri-operatively, he underwent nine times of 

plasma exchange and received high-dose continuous infusion of recombinant factor VIII and cryoprecipitate.  He 

also received two doses of recombinant activated factor VII to control bleeding.  After treatment, the inhibitor 

level gradually decreased to the lowest level of 5.2 Bethesda units.  The bleeding was controlled by the multi-

modality treatments.  Pathology report showed hemophilic pseudotumors of the first and fifth metatarsal and 

calcaneous bones of right foot.
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