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Hemophilia: Challenging of Joint and Home Care
ดารินทร์ ซอโสตถิกุล
ทศวรรณ เอียมการ์ด พงษ์นุ่มกุล
โรคฮีโมฟีเลียเป็นโรคเลือดออกง่ายหยุดยากทางพันธุกรรมที่เกิดจากขาดปัจจัยการแข็งตัวของเลือด แบ่ง
เป็น 2 ชนิด คือ โรคฮีโมฟีเลีย เอ (hemophilia A) เกิดจากร่างกายขาดปัจจัยการแข็งตัวของเลือด คือ แฟกเตอร์
VIII (FVIII) และฮีโมฟีเลีย บี (hemophilia B) เกิดจากร่างกายขาดปัจจัยการแข็งตัวของเลือด คือ แฟกเตอร์ IX (FIX)
อุบัตกิ ารณ์ของโรคฮีโมฟีเลียที่พบในประชากรไทยเท่ากับ 1:13,000 ถึง 1:20,000 ของประชากร1 และพบ
ฮีโมฟีเลีย เอ ได้บอ่ ยกว่าฮีโมฟีเลีย บี 5 เท่า โรคฮีโมฟีเลียมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบลักษณะด้อยบนโครโมโซม
X (sex-linked recessive) เกิดโรคเฉพาะผูช้ าย ดังนัน้ ร้อยละ 70 จะได้ประวัตเิ ป็นโรคเฉพาะญาติผชู้ ายฝ่ายมารดา
แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย ร้อยละ 30 อาจจะไม่มีประวัติในครอบครัว เนื่องจากเกิดการกลายพันธุ์
(mutation) ของยีนใหม่ในครอบครัว
อาการแสดงที่ส�ำคัญของผู้ป่วยโรคนี้ ผู้ป่วยมักจะมีอาการเลือดออกง่าย ออกนานและหยุดยากตั้งแต่
วัยทารกแรกเกิดหรือช่วงวัยเด็ก โดยเฉพาะเลือดออกในข้อและกล้ามเนือ้ ซึง่ เป็นลักษณะเฉพาะของผูป้ ว่ ยโรคฮีโมฟีเลีย
โดยข้อที่มักมีเลือดออกบ่อย ได้แก่ ข้อเท้า ข้อศอกและข้อเข่า ตามล�ำดับ เมื่อมีอาการเลือดออกในข้อบ่อยๆ ท�ำให้
เกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อไขข้อ (synovial tissue) หรือ synovitis และเกิดโรคข้ออักเสบ (arthropathy) น�ำไปสู่
การเกิดภาวะข้อเสื่อมเรื้อรัง มีอาการปวดข้อร่วมด้วย ก่อให้เกิดข้อผิดรูปและพิการตามมาได้ อาการเลือดออกมาก
หรือน้อยขึ้นกับความรุนแรงของโรค และช่วงอายุของผู้ป่วย
ความรุนแรงของโรคฮีโมฟีเลีย แบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือ ชนิดรุนแรงแรงมาก (severe hemophilia) มีระดับ
FVIII หรือ FIX ในพลาสมาน้อยกว่าร้อยละ 1 ผู้ป่วยจะมีอาการเลือดออกในข้อหรือกล้ามเนื้อซึ่งเกิดขึ้นได้เองโดยไม่
ได้รับอุบัติเหตุ โดยเฉลี่ย 24-48 ครั้งต่อปี ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมจะท�ำให้ผู้ป่วยมีข้อพิการได้
ชนิดรุนแรงปานกลาง (moderate hemophilia) มีระดับ FVIII หรือ FIX ในพลาสมาร้อยละ 1-5 ผู้ป่วยจะมีอาการ
เลือดออกในข้อหรือกล้ามเนือ้ เมือ่ ได้รบั อุบตั เิ หตุเพียงเล็กน้อย หรือบางรายคิดเป็นร้อยละ 25 จะมีอาการเลือดออก
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ในข้อหรือกล้ามเนื้อซึ่งเกิดขึ้นได้เองเหมือนในชนิดรุนแรงแรงมาก ภาวะเลือดออกในผู้ป่วยชนิดรุนแรงปานกลาง
โดยเฉลี่ย 4-6 ครั้งต่อปี หากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม ก็จะท�ำให้มีข้อพิการได้เช่นเดียวกับชนิดรุนแรง และชนิด
รุนแรงน้อย (mild hemophilia) มีระดับ FVIII หรือ FIX ในพลาสมาร้อยละ 5-40 ผู้ป่วยมักจะมีเลือดออกมากเมื่อ
ได้รับอุบัติเหตุที่รุนแรงหรือได้รับการผ่าตัดหรือถอนฟัน ส�ำหรับผู้หญิงที่เป็นพาหะบางรายที่มีระดับ FVIII หรือ FIX
ในพลาสมาน้อยกว่าร้อยละ 40 อาการเลือดออกทีพ่ บบ่อย ได้แก่ ประจ�ำเดือนออกมากและนาน (heavy menstruation
bleeding) หรือเลือดออกตามผิวหนัง หรือเป็นก้อนเลือด (hematoma) ตามอวัยวะและเยื่อบุต่างๆ รวมถึงเลือด
ออกตามหลังการผ่าตัด หรือคลอดบุตร เป็นต้น จึงจ�ำเป็นต้องได้รับการดูแลและรักษาเช่นเดียวกับผู้ป่วยโรคฮีโมฟี
เลียชนิดรุนแรงน้อย โดยเฉพาะก่อนท�ำหัตถการ เช่น ทันตกรรม และ/หรือ การผ่าตัด เป็นต้น
พบอาการเลือดออกแตกต่างกันในช่วงอายุของผู้ป่วย อาจพบได้ตั้งแต่แรกเกิดโดยเฉพาะชนิดรุนแรงมาก
อาการเลือดออกทีร่ นุ แรงในช่วงทารกแรกเกิด คือ เลือดออกภายในสมอง พบได้รอ้ ยละ 1-4 ท�ำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน
ทางสมองอย่างถาวรได้2 นอกจากนีอ้ าจพบภาวะทีม่ เี ลือดออกใต้ชอ่ งว่างของเนือ้ เยือ่ ทีอ่ ยูร่ ะหว่างพังพืดของกะโหลก
(galea aponeuortica) กับเยื่อหุ้มกะโหลก (periosteum) (subgaleal bleeding) หรือจะมีเลือดออกใต้ผิวหนัง
ที่ศีรษะ (cephalhematoma) ที่อาจพบเพียงอย่างเดียวหรือเกิดร่วมกับเลือดออกภายในสมอง ส่วนใหญ่มักเกิด
จากการคลอดยากทีต่ อ้ งอาศัยการช่วยคลอดโดยการท�ำหัตถการ เช่น ใช้เครือ่ งดูดสูญญากาศ (vacuum extraction)
หรือใช้คมี (forceps) นอกจากนี้ ภาวะเลือดออกยังเกิดจากการขลิบหนังหุม้ ปลายอวัยวะเพศ (circumcision) เมือ่
โตขึน้ ในวัยก�ำลังหัดเดิน อาการเลือดออกทีพ่ บได้บอ่ ย คือ จ�ำ้ เขียวตามล�ำตัวและแขนขา และมีอาการบวมหรือเลือด
ออกใต้ผิวหนังบริเวณที่ฉีดวัคซีน เมื่อฟันหลุดจะมีเลือดออกมากกว่าเด็กปกติ ต่อมาจะมีอาการเลือดออกในข้อและ
ในกล้ามเนื้อ ข้อที่มีเลือดออกบ่อยที่สุด คือ ข้อเข่า รองลงมาคือ ข้อเท้า ข้อศอก ข้อนิ้วเท้า ตามล�ำดับ3

การรักษาผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย4 แบ่งเป็น 3 แบบ ได้แก่
1. การรักษาเพื่อป้องกันอย่างต่อเนื่อง (prophylactic therapy)5 ด้วยการให้แฟกเตอร์อย่างสม�่ำเสมอใน
ผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียชนิดรุนแรง เพื่อที่จะรักษาระดับแฟกเตอร์ให้มากกว่าร้อยละ 1 หรือ มากกว่าร้อยละ 3-5 ของ
บางสถาบันในต่างประเทศ เพือ่ ป้องกันไม่ให้มเี ลือดออกเองทัง้ ในข้อหรืออวัยวะอืน่ ๆ (annualized bleeding rate = 0-1)
ซึง่ มักใช้ในผูป้ ว่ ยโรคฮีโมฟีเลียชนิดรุนแรงมากหรือปานกลางทีม่ รี ะดับแฟกเตอร์นอ้ ยกว่าร้อยละ 3 ซึง่ มักมีเลือดออก
ได้เอง (spontaneous bleeding) และเลือดออกบ่อย ๆ ให้กลายเป็นชนิดรุนแรงปานกลางหรือรุนแรงน้อยเพื่อไม่
ก่อให้เกิดภาวะเลือดออกได้เอง
ปัจจุบันการรักษาด้วยวิธีนี้ถือเป็นการรักษามาตรฐานตาม guideline ของ World Federation of
Hemophilia ค.ศ. 20206 โดยสามารถใช้ขนาดของแฟกเตอร์เข้มข้นที่แตกต่างกันตามความรุนแรงของภาวะ
เลือดออกในแต่ละบุคคลและเศรษฐานะในแต่ละประเทศ (ดังแสดงตารางที่ 1) เพื่อป้องกันเลือดออกในข้อและการ
เกิดข้อเสื่อมในผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียชนิดรุนแรงมากหรือปานกลาง น�ำไปสู่การมีสุขภาพของกล้ามเนื้อและข้อที่ดีใน
ระยะยาว (musculoskeletal benefit)
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ตารางที่ 1 ขนาดของแฟกเตอร์ที่ใช้แตกต่างกันตามสูตรการให้ยาที่ท�ำการศึกษาในแต่ละประเทศ
ประเทศที่ทำ�การศึกษา
สวีเดน อเมริกาเหนือ
เนเธอร์แลนด์
แคนาดา

จีน

สูตรการให้ยา (dose regimen) ขนาดของแฟกเตอร์
ขนาดสูง (high dose regimen) 25-50 ยูนิต/กิโลกรัม
3 ครั้ง/สัปดาห์
ขนาดปานกลาง (intermediate 15-25 ยูนิต/กิโลกรัม
dose regimen)
2-3 ครั้ง/สัปดาห์
ขนาดเพื่อป้องกันตามความจำ�เป็น 50 ยูนิต/กิโลกรัม
ในแต่ละบุคคล (tailored pro- สัปดาห์ละครั้ง (ขั้นที่ 1)
phylaxis)
30 ยูนิต/กิโลกรัม
2 ครั้ง/สัปดาห์ (ขั้นที่ 2)
25 ยูนิต/กิโลกรัม
3 ครั้ง/สัปดาห์ (ขั้นที่ 3)
ขนาดต�่ำ (low dose regimen) 10 ยูนิต/กิโลกรัม
2 ครั้ง/สัปดาห์

การพัฒนาการรักษาฮีโมฟีเลียแบบป้องกันอย่างต่อเนื่องจากอดีตสู่ปัจจุบัน ได้แก่
ค.ศ. 1958 Inga Marie และคณะ ได้เริม่ ท�ำการรักษาผูป้ ว่ ยโรคฮีโมฟีเลียชนิดรุนแรงมากในประเทศสวีเดน
ด้วยการให้การรักษาแบบป้องกันในขนาดของแฟกเตอร์แปดที่สูง 25-40 ยูนิต/กิโลกรัม 3 ครั้ง/สัปดาห์7
ค.ศ. 1960 Van reveld และคณะ ได้ท�ำการรักษาผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียชนิดรุนแรงมากในประเทศ
เนเธอร์แลนด์ด้วยการให้การรักษาแบบป้องกันในขนาดของแฟกเตอร์แปดปานกลาง 15-30 ยูนิต/กิโลกรัม 3 ครั้ง/
สัปดาห์8
ค.ศ. 1992 มีการติดตามผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียชนิดรุนแรงจากการรักษาของ Inga Marie ที่ได้รับการรักษา
แบบป้องกันด้วยแฟกเตอร์ขนาดสูงเป็นเวลา 25 ปี โดยเริม่ รักษาตัง้ แต่วยั เด็กจนโตเป็นผูใ้ หญ่พบว่า ผลการรักษาจะ
ดีมาก ถ้าเริ่มให้การรักษาชนิดนี้ตั้งแต่อายุน้อย (early-age)9
ค.ศ. 1997 The Canadian Haemophilia Primary Prophylaxis : CHPP)7 ได้เริ่มท�ำการศึกษาด้วยวิธี
ให้แฟกเตอร์ขนาดป้องกันตามความจ�ำเป็นของแต่ละบุคคล (tailored prophylactic therapy) ในประเทศแคนาดา
กล่าวคือ มีการเริ่มให้ที่ 1 ครั้ง/สัปดาห์ ขนาด 50 ยูนิต/กิโลกรัม และเพิ่มจ�ำนวนครั้งที่ให้ตามภาวะเลือดออกง่าย
ในผู้ป่วยเด็กฮีโมฟีเลียชนิดรุนแรงมากเป็นแบบ primary prophylactic treatment7
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ค.ศ. 2002 มีการศึกษาตามรุ่นย้อนหลัง (retrospective cohort study) ในผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียพบว่า
การเริม่ ให้แฟกเตอร์เพือ่ ป้องกันช้า โดยเฉพาะเมือ่ เริม่ ในเด็กโตจะส่งผลเสียต่อข้อและกล้ามเนือ้ รอบข้อของผูป้ ว่ ยในระยะยาว10
ค.ศ. 2006 จากผลการศึกษาของ CHPP ในระยะเวลา 4 ปีพบว่า การรักษาแบบป้องกันตามความจ�ำเป็น
ของแต่ละบุคคล (tailored prophylactic therapy) มีประโยชน์ในแง่การลดโอกาสเกิดเลือดออก และท�ำให้คณ
ุ ภาพ
11
ของข้อดีขึ้นจากการให้การรักษาแบบป้องกันชนิดนี้
ค.ศ. 2007 มีการศึกษาแบบสุ่ม (randomized controlled study) ทีเ่ ปรียบเทียบการรักษาแบบป้องกัน
กับการรักษาแบบเฉพาะเมื่อเวลาที่มีเลือดออก (on demand study) โดยศึกษาผลต่อการเกิดเลือดออกในข้อ
และการประเมินข้อโดยใช้ภาพถ่ายคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้า (magnetic resonance imaging: MRI) หรือทีเ่ รียกว่า Joint
outcome study; JOS เป็นครั้งแรกในผู้ป่วยเด็กฮีโมฟีเลีย แสดงให้เห็นว่าการรักษาแบบป้องกันดีกว่าการรักษา
แบบเฉพาะเวลาทีม่ เี ลือดออกในแง่ของป้องกันภาวะเลือดออกทีจ่ ะส่งผลให้มกี ารท�ำลายข้อต่าง ๆ ของผูป้ ว่ ยน้อยลง12
ค.ศ. 2011 มีการศึกษาแบบสุ่ม (randomized study) เปรียบเทียบการรักษาแบบป้องกัน กับการรักษา
แบบเฉพาะเวลาทีม่ เี ลือดออก (on demand study) เช่นเดียวกับ JOS แต่ได้ทำ� การศึกษาโดยกลุม่ ในประเทศอิตาลี
ที่มีชื่อการศึกษา Evaluation Study on Prophylaxis: A Randomized Italian Trial (ESPRIT) ซึ่งแสดงให้เห็น
ผลการรักษาที่ดีกว่าเมื่อให้การรักษาแบบป้องกัน ในแง่การลดอัตราการเกิดเลือดออกในข้อและอวัยวะต่าง ๆ เมื่อ
เทียบกับการรักษาแบบเฉพาะเวลาที่มีเลือดออก13
ค.ศ. 2013 มีการติดตามผู้ป่วยเด็กฮีโมฟีเลียที่ได้รับการรักษาใน JOS ตั้งแต่ ค.ศ. 2007 จนกระทั่งโตเป็น
วัยหนุ่ม (young adult) ผลการศึกษาพบว่า ในกลุ่มผู้ป่วยฮีโมฟีเลียที่ได้รับการศึกษาแบบป้องกันตั้งแต่อายุยังน้อย
ก่อนอายุ 2 ปีครึ่ง จะมีผลการรักษาในแง่ของข้อและกล้ามเนื้อรอบข้อที่ดีมาก เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ป่วยฮีโมฟี
เลียที่เริ่มให้การรักษาแบบป้องกันหลังอายุ 6 ปี14
ค.ศ. 2018 มีการติดตามผู้ป่วยเด็กฮีโมฟีเลียเป็นเวลา 16 ปี จากการศึกษาของ CHPP โดยเริ่มตั้งแต่ ค.ศ.
1997 ผลการศึกษาการให้การรักษาป้องกันตามความจ�ำเป็นของแต่ละบุคคล (tailored prophylactic therapy)
ได้ผลการรักษาดีเช่นเดียวกันในการลดภาวะเลือดออกในข้อ และส่งเสริมให้มีสุขภาพข้อที่ดีในระยะยาว15

ชนิดการรักษาเพื่อป้องกันอย่างต่อเนื่อง แบ่งเป็น 3 แบบ6 ดังนี้
1.1 การป้องกันแบบปฐมภูมิ (primary prophylaxis) การให้แฟกเตอร์อย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยที่ยังไม่มี
ข้อผิดปกติ เพื่อเป็นการป้องกันอาการเลือดออกในข้อก่อนที่จะมีเลือดออกในข้อ หรือหลังจากมีเลือดออกในข้อมา
แล้ว 1 ครั้ง โดยปกติจะเริ่มในเด็กอายุน้อยกว่า 3 ปี ส�ำหรับขนาดของแฟกเตอร์เข้มข้นที่ใช้ตั้งแต่ขนาดยาสูง 25-40
ยูนิต/กิโลกรัม จนถึงขนาดต�่ำ 10-15 ยูนิต/กิโลกรัม 3 ครั้ง/สัปดาห์ในผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย เอ หรือ 2 ครั้ง/สัปดาห์ใน
ผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย บี8 การรักษาแบบนี้จะสามารถป้องกันการเกิดข้อเสื่อมและข้อพิการได้ ดังนั้นการรักษาชนิดนี้จะ
ส�ำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ป่วยและผู้ปกครองในการฉีดยาแฟกเตอร์เข้มข้นได้เองที่บ้าน (home care)
หรือไปฉีดที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทุกสัปดาห์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเลือดออกในข้อและกล้ามเนื้อ
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1.2 การป้องกันแบบทุติยภูมิ (secondary prophylaxis) การให้แฟกเตอร์อย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยหลัง
จากมีเลือดออกในข้อมาแล้ว 2 ครั้ง การรักษาแบบนี้อาจจะป้องกันการเกิดข้อเสื่อมหรือข้อพิการในอนาคตได้
1.3 การป้องกันแบบตติยภูมิ (tertiary prophylaxis) การให้แฟกเตอร์อย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยหลังจาก
มีขอ้ ผิดปกติหรือข้อพิการ ซึง่ การรักษาแบบนีจ้ ะไม่สามารถท�ำให้ขอ้ ทีผ่ ดิ ปกติไปแล้วดีขนึ้ ได้ เพียงแต่จะท�ำให้ผปู้ ว่ ย
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
2. การรักษาภาวะเลือดออกที่เกิดขึ้นแล้ว (episodic/on-demand treatment) และรีบให้แฟกเตอร์แก่
ผู้ป่วยภายใน 2 ชั่วโมงเมื่อเกิดภาวะเลือดออก ซึ่งการรักษาแบบนี้ผู้ป่วยยังมีโอกาสเกิดข้อเสื่อมหรือข้อพิการใน
อนาคตได้
3. การรักษาเพือ่ ป้องกันภาวะเลือดออกเป็นครัง้ คราว (intermittent/periodic prophylaxis) เพือ่ เป็นการ
ป้องกันอาการเลือดออกในช่วงระยะเวลาทีน่ อ้ ยกว่า 45 สัปดาห์ตอ่ ปี ซึง่ เป็นการให้แบบระยะสัน้ เพือ่ ใช้ในบางโอกาส
ที่ส�ำคัญ เช่น ก่อนมีการผ่าตัดหรือต้องมีการท�ำกิจกรรมที่หักโหม (high-impact physical activities) โดยท�ำให้
ระดับแฟกเตอร์ใกล้เคียงร้อยละ 5 ตลอดเวลาเหมือนกับผู้ป่วยชนิดรุนแรงปานกลาง

การรักษาภาวะเลือดออกในระยะเริ่มต้น (Acute bleeding management)
หากผู้ป่วยมีอาการเจ็บ ตึงขัด หรือร้อนในข้อ ซึ่งเป็นอาการเตือนให้สงสัยว่าเริ่มมีเลือดออกในข้อ แนะน�ำ
ให้ใช้การรักษาเบื้องต้น ได้แก่ RICE: Rest-ICE-Compression-Elevation6,16 คือ ให้พักการใช้อวัยวะส่วนนั้น และ
ประคบด้วยความเย็นหรือน�ำ้ แข็งเป็นเวลา 10-15 นาที ทุก 2-4 ชัว่ โมง และพันข้อด้วยผ้ายืดพิเศษ (elastic bandage)
และยกอวัยวะนั้นให้สูงกว่าระดับหัวใจเพื่อหยุดเลือดออก และประเมินอาการเลือดออกอีกครั้งภายใน 2 ชั่วโมง
ถ้าอาการเจ็บที่ข้อไม่ดีขึ้น ให้พิจารณาฉีดแฟกเตอร์เข้มข้นขนาด 10-20 ยูนิต/กิโลกรัม และสามารถฉีดแฟกเตอร์
เข้มข้นขนาดเดิมซ�ำ้ ได้อกี 1 ครัง้ หากอาการไม่ดขี นึ้ ภายใน 2 ชัว่ โมงและสังเกตอาการต่อ ถ้าไม่ดขี นึ้ ภายใน 2 ชัว่ โมง
และฉีดครบ 2 ครั้งแล้ว ควรไปพบแพทย์เพื่อประเมินการรักษาต่อเนื่อง17-18
นอกจากนี้ มีการรักษาด้วยยาเฉพาะ คือ DDAVP (desmopressin) ที่ใช้เฉพาะในผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย
เอ ชนิดรุนแรงน้อย แต่ไม่สามารถใช้ในผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย บี เพราะ FIX ไม่มี storage pools ในกรณีที่มีภาวะ
เลือดออกไม่รุนแรง (minor bleeding) หรือก่อนการท�ำหัตถการชนิดที่ก่อให้เกิดเลือดออกน้อย (minor invasive
procedures) ควรให้ผู้ป่วยได้ท�ำ DDAVP challenge test อย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนการท�ำหัตถการด้วยการให้ยา
DDAVP 0.3 ไมโครกรัม/กิโลกรัม (ขนาดสูงสุด 20 มิลลิกรัม) ใน 50 มิลลิลิตร ของ normal saline นาน 30 นาที
โดยให้เจาะเลือดหลังฉีด 1 ชั่วโมง หากได้ผลดีจะต้องมีการเพิ่มของระดับ FVIII อย่างน้อย 2-4 เท่า
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การรักษาด้วยยาใหม่ ในผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียทั้งที่มีและไม่มีสารต้านแฟกเตอร์
Non-replacement factor ได้แก่ emicizumab (hemlibra®) เป็นยาตัวแรกในกลุ่มนี้ที่เป็น bispecific
monoclonal antibody ที่ท�ำให้มีการกระตุ้นการจับระหว่าง FIXa และ X เข้าด้วยกัน ซึ่งท�ำหน้าที่คล้าย FVIIIa ที่
ช่วยส่งเสริมการท�ำงานร่วมกันของ FIXa และ Factor X (FX) บน phospholipid membrane เกิดการสร้าง
thrombin เกิดเป็น hemostatic plugs ปัจจุบันมีการใช้ยาตัวนี้ในการรักษาผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย เอทั้งที่มีและไม่มี
สารต้านแฟกเตอร์ แต่ยาตัวนีไ้ ม่สามารถใช้ในการรักษาภาวะเลือดออกในระยะเริม่ ต้น (acute bleeding) เนือ่ งจาก
ต้องการใช้ขนาดยาทีเ่ ป็น loading dose เพือ่ ให้ถงึ steady state มีการศึกษาทีใ่ ช้ยาตัวนีใ้ นการรักษาแบบป้องกัน
ในผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียทั้งที่มีและไม่มีสารต้านแฟกเตอร์19-22 จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียที่ได้รับยา
emicizumab แบบป้องกันสามารถลดอัตราการเกิดภาวะเลือดออกโดยเฉพาะในข้ออย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติเมื่อ
เทียบกับการให้การรักษาแบบป้องกันด้วยแฟกเตอร์แปดเข้มข้น และมีการบริหารยาง่ายกว่าด้วยวิธีการฉีดเข้าใต้
ผิวหนัง19 โดยฉีดเดือนละครั้ง22 ท�ำให้ผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย เอทั้งที่มีและไม่มีสารต้านแฟกเตอร์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีจำ� นวนข้อทีเ่ ป็น target joint น้อยลง และมีภาวะเลือดออกน้อยมากทัง้ ในข้อและอวัยวะต่าง ๆ บางรายไม่พบเลือด
ออกในข้อเลย
นอกจากนีย้ งั มียาอีก 2 ชนิดทีม่ กี ารน�ำมาศึกษาใช้ในการรักษาผูป้ ว่ ยฮีโมฟีเลีย เอ และบีทงั้ ทีม่ แี ละไม่มสี าร
ต้านแฟกเตอร์ โดยก�ำลังอยู่ในการศึกษาทางคลินิก (clinical trial) ในผู้ป่วยฮีโมฟีเลียโดยออกฤทธิ์ต้าน natural
anticoagulants ได้แก่ monoclonal antibody 2021 ทีอ่ อกฤทธิต์ า้ น tissue factor pathway inhibitor (TFPI)23
ได้แก่ concizumab ซึ่งเป็น humanized monoclonal antibody ต่อ TFPI ยับยั้ง TF/FVIIa complex และ
FXa ซึ่งการท�ำงานของ anti-TFPI ส่งผลให้สร้าง thrombin ได้มากขึ้น ท�ำให้ลดภาวะเลือดออกได้ และ ALN-AT3
ซึ่งเป็น small RNA interference (RNAi) ที่ออกฤทธิ์ต้าน antithrombin24 ได้แก่ fitusiran เป็นยาที่ออกฤทธิ์
รบกวน messenger RNA ของ antithrombin ท�ำให้สร้าง antithrombin ได้น้อยลง ส่งผลให้ thrombin อยู่ใน
ร่างกายนานขึ้นและช่วยลดภาวะเลือดออกได้ ยาทั้ง 2 ชนิดนี้ ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง โดยฉีดสัปดาห์ละครั้ง

การป้องกันไม่ ให้เกิดภาวะเลือดออกในผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย25
สิ่งที่ส�ำคัญคือ การให้ความรู้เกีย่ วกับโรคฮีโมฟีเลียที่ถูกต้องแก่ผปู้ ่วยและญาติรวมถึงคนใกล้ชิด เช่น คุณครู
หรือพีเ่ ลีย้ งเด็กซึง่ มีสว่ นช่วยส�ำคัญในการดูแลผูป้ ว่ ยทัง้ ทีบ่ า้ นและโรงเรียน เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยโรคนีจ้ ำ� เป็นต้องได้รบั การ
ดูแลเป็นพิเศษ เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้และป้องกันไม่ให้เกิดภาวะเลือดออกในผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย

ข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ ให้เกิดภาวะเลือดออกในผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย
1. ควรจัดสิ่งแวดล้อมในบ้านไม่ให้เกิดอันตรายแก่ผู้ป่วย
		 ไม่ควรใช้เฟอร์นิเจอร์ในบ้านแบบที่ขอบมีมุมแหลม ควรใช้ผ้าหรือฟองน�้ำบุที่บริเวณขอบมุมโต๊ะ จัดให้
ผู้ป่วยนอนบนพื้นล่างแทนนอนบนเตียงสูงเพื่อป้องกันตกเตียง ในห้องน�้ำควรมีราวจับให้ผู้ป่วยเกาะและมีเก้าอี้วาง
ไว้ในห้องน�้ำเพื่อให้นั่งอาบน�้ำ ควรใช้แผ่นยางกันลื่นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยลื่นหกล้มในห้องน�้ำ ในกรณีเด็กเล็กที่อยู่
ในบ้านที่มี 2 ชั้น หากเด็กอยู่ชั้นบนควรท�ำประตูกั้นและมีที่ล็อกบริเวณเหนือบันได เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กตกบันได
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		 ควรเลือกของเล่นและเสื้อผ้าให้เด็กอย่างเหมาะสม เช่น หลีกเลี่ยงของเล่นที่มีคมและเก็บอุปกรณ์ที่มีคม
ให้พน้ มือเด็ก เช่น กรรไกรหรือมีด ควรเลือกให้เด็กขีจ่ กั รยานทีม่ สี ามล้อแทนจักรยานทีม่ สี องล้อ เพือ่ ท�ำให้เกิดความ
มั่นคง ไม่หกล้ม และลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ เสื้อและกางเกงของผู้ป่วยควรบุด้วยฟองน�้ำบริเวณต�ำแหน่งของ
ข้อศอกหรือข้อเข่า เพือ่ ป้องกันการกระทบกระแทกซึง่ เป็นต�ำแหน่งทีเ่ กิดภาวะเลือดออกในข้อได้บอ่ ย และสวมหมวก
กันน็อกเพื่อป้องกันภาวะเลือดออกในสมอง
2. ควรให้ผู้ป่วยมีการออกก�ำลังกายอย่างเหมาะสมและสม�่ำเสมอ โดยเฉพาะเน้นการออกก�ำลังกายเพื่อให้
กล้ามเนื้อบริเวณรอบข้อแข็งแรงขึ้น (ดังแสดงในวิธีการปฏิบัติที่ 1 และ 2 ตามล�ำดับ) โดยให้ผู้ป่วยและญาติท�ำเป็น
ประจ�ำที่บ้านอย่างน้อยวันละครั้ง หลีกเลี่ยงการเล่นกีฬาที่ต้องมีการกระทบกระแทก เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล
ชกมวย เป็นต้น ส่งเสริมให้เล่นกีฬาประเภทอื่นแทน เช่น ว่ายน�้ำ แบดมินตัน ปิงปอง ขี่จักรยาน และการวิ่งหรือเดิน
ออกก�ำลังกาย
3. ควรตรวจสุขภาพเป็นประจ�ำ และฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค
		 ผูป้ ว่ ยฮีโมฟีเลียควรไปพบแพทย์เพือ่ ตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจ�ำ เน้นการตรวจบริเวณข้อและกล้าม
เนื้อรอบข้อที่เกิดภาวะเลือดออกบ่อย แนะน�ำวิธีที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดข้อพิการตามมาได้ และที่ส�ำคัญผู้ป่วยโรคนี้
คือ ไม่ควรมีน�้ำหนักตัวที่มากเกินไป เนื่องจากน�้ำหนักที่มากจะท�ำให้ข้อต่าง ๆ แบกรับน�้ำหนักและท�ำให้มีโอกาส
เลือดออกในข้อเพิ่มมากขึ้น
		 ส�ำหรับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค ผู้ป่วยฮีโมฟีเลียสามารถรับวัคซีนได้เหมือนเด็กปกติ แต่จ�ำเป็นต้อง
ใช้เข็มฉีดยาขนาดเล็ก (26-gauge needle) ฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนังเท่านั้น และต้องกดนานอย่างน้อย 5-10 นาทีหลัง
ฉีดยา และประคบด้วยถุงน�้ำแข็งบริเวณที่ฉีดยาอย่างน้อย 3-5 นาที ผู้ป่วยฮีโมฟีเลียจ�ำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบีทุกคน เนื่องจากมีโอกาสติดเชื้อที่ได้รับจากส่วนประกอบของเลือด นอกจากนี้ ควรได้
รับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบเอด้วย
4. ควรตรวจสุขภาพในช่องปากเป็นประจ�ำ
		 ผู้ป่วยฮีโมฟีเลียควรไปพบทันตแพทย์เป็นประจ�ำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งเหมือนเด็กปกติทั่วไปเพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดโรคฟันผุ ควรเลือกใช้แปรงสีฟนั ทีม่ ขี นแปรงอ่อนนุม่ มากเพือ่ ลดปัญหาการทิม่ แทงเหงือกส่งผลให้เกิดเลือด
ออกได้ และเรียนรูว้ ธิ กี ารแปรงฟันอย่างถูกวิธี ควรแปรงฟันสม�ำ่ เสมอหลังทุกมือ้ อาหารและก่อนนอน รวมถึงใช้ไหม
ขัดฟันเพือ่ ลดการเกิดคราบหินปูนจะเป็นวิธกี ารป้องกันฟันผุได้ ผูป้ ว่ ยฮีโมฟีเลียควรหลีกเลีย่ งอาหารทีม่ สี ว่ นประกอบ
ของแป้งและน�้ำตาล โดยเฉพาะขนมหวาน ช็อกโกแลต นอกจากจะท�ำให้อ้วนแล้วยังส่งผลให้เกิดโรคฟันผุได้มากยิ่ง
ขึ้น ควรส่งเสริมให้รับประทานอาหารที่มีเส้นใย (fiber) เช่น ผักและผลไม้ จะมีส่วนช่วยในการขัดฟันเพื่อท�ำความ
สะอาดฟันไปด้วย เมื่อพบว่ามีฟันน�้ำนมขยับไปมาจนใกล้จะหลุด ควรพาไปพบทันตแพทย์โดยเฉพาะเมื่อพยายาม
ห้ามเลือดโดยใช้ผ้าก๊อซแล้วไม่ส�ำเร็จ
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5. ควรหลีกเลี่ยงยาบางชนิดที่มีผลท�ำให้เกิดภาวะเลือดออกง่าย
		 ผู้ป่วยฮีโมฟีเลียควรหลีกเลี่ยงยาในกลุ่มยาแก้ปวดที่มีผลท�ำให้การท�ำหน้าที่ของเกล็ดเลือดเสียไป ได้แก่
ยาแอสไพริน และยากลุ่ม non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDS) ได้แก่ ibuprofen หากผู้ป่วยมี
อาการปวดจากภาวะเลือดออกในข้อ ควรแนะน�ำให้รับประทานยา acetaminophen ขนาด 10-15 มก./กก. ทุก
4-6 ชั่วโมงเพื่อบรรเทาอาการปวด
วิธีปฏิบัติที่ 1 การออกก�ำลังกล้ามเนื้อรอบข้อเข่า
1) เกร็งกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าเบา ๆ โดยเกร็งค้างไว้ แล้วนับ 1-5 ท�ำซ�้ำรอบละ 10 ครั้ง

2) ใช้หมอนหรือผ้าขนหนูนุ่ม ๆ วางรองไว้ใต้หัวเข่า ให้นิ้วเท้าตั้งขึ้นตรงโดยที่ให้หัวเข่าเหยียดตรงแล้วเกร็ง
ค้างไว้ นับ 1-5 ท�ำรอบละ 10 ครั้ง

3) เริ่มยกขาขึ้นตรงเกร็งค้างไว้ นับ 1-5 ท�ำซ�้ำรอบละ 10 ครั้ง

4) ให้ผู้ป่วยนั่งบนเก้าอี้ และยกเหยียดเข่าท�ำมุม 90 องศา
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วิธีปฏิบัติที่ 2 ขั้นตอนการออกก�ำลังกล้ามเนื้อรอบข้อเท้า
1) เริ่มออกก�ำลังโดยการกระดกข้อเท้าขึ้นลง และหมุนข้อเท้าเข้าและออกเองเป็นวงกลม

2) ยืนโดยลงน�้ำหนักบนนิ้วเท้า นาน 2-5 นาที

3) วิ่งเหยาะ ๆ อยู่กับที่ นาน 5 นาที
4) มือจับทีร่ าวบันไดให้แน่น และยืนบนขอบของบันไดโดยให้สน้ เท้าพ้นออกจากขอบขึน้ บันได ล�ำตัวตัง้ ตรง
และยกส้นเท้าขึ้นและลงอย่างช้า ๆ
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สรุป
การรักษาเพื่อป้องกันอย่างต่อเนื่อง (prophylactic therapy) จัดเป็นการรักษาตามมาตรฐานในปัจจุบัน
ส�ำหรับผูป้ ว่ ยโรคฮีโมฟีเลียชนิดรุนแรงมากหรือปานกลางทีม่ รี ะดับแฟกเตอร์นอ้ ยกว่าร้อยละ 3 เพือ่ ลดการเกิดภาวะ
เลือดออกได้เองโดยเฉพาะในข้อ ส่งผลให้ลดโอกาสการเกิดข้อเสื่อมเรื้อรังได้ ดังนั้น ผู้ป่วยและผู้ปกครองควรได้รับ
การฝึกการฉีดยาแฟกเตอร์ได้เองที่บ้านเพื่อความสะดวก และหากเริ่มมีภาวะเลือดออกในข้อหรืออวัยวะต่าง ๆ
ก็สามารถฉีดยาเองได้ในเวลาอันรวดเร็วท�ำให้หา้ มเลือดได้ทนั ที นอกจากนี้ การออกก�ำลังกายอย่างถูกวิธแี ละเหมาะ
สมจะท�ำให้กล้ามเนื้อรอบข้อต่าง ๆ แข็งแรงมากขึ้น ส่งผลให้ลดภาวะเลือดออกในข้อได้
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