
ความรุุนแรุงของการุเกิดเลืือดออกมากหรืุอมีความเสีี่�ยงต่่อการุเกิด
เลืือดออกฉัับพลัืนทีี่�มีความเสีี่�ยงต่่อชีีวิต่ โดยแนวที่างการุให้ปััจจัย
การุแข็งตั่วของเลืือดแบบ prophylaxis ควรุมีการุปัรัุบให้เหมาะสี่มกับผู้้้ป่ัวย 
เนื�องจากผู้้้ป่ัวยแต่่ลืะรุายมีลัืกษณะการุเกิดเลืือดออก สี่ภาพของข้อ 
เภสัี่ชีจลืนศาสี่ต่ร์ุ แลืะความพึงพอใจทีี่�แต่กต่่างกัน เป็ันทีี่�น่าสัี่งเกต่ว่า 
WFH ยังคงแนะนำาให้ใช้ีการุให้ปััจจัยการุแข็งตั่วของเลืือดแบบ prophylaxis 
แม้ในปัรุะเที่ศทีี่�มีความขัดสี่นที่างการุแพที่ย์ แต่่แนะนำาว่าอาจลืด
ความเข้มข้นของการุรัุกษาลืงเพื�อปัรุะหยัดค่าใช้ีจ่าย
 การุให้ปััจจัยการุแข็งตั่วของเลืือดแบบ prophylaxis แบ่งเป็ัน 
3 วิธีี ได้แก่

1. การุป้ัองกันแบบปัฐมภ้มิ (primary prophylaxis) โดยเริุ�ม
ให้การุป้ัองกันเมื�อผู้้้ป่ัวยอายุน้อยกว่า 3 ปีั ก่อนการุเกิด
เลืือดออกในข้อครัุ�งทีี่� 2 แลืะยังไม่มีความเสีี่ยหายของข้อ
ทัี่�งจากการุต่รุวจรุ่างกายแลืะภาพรัุงสีี่ 

2. การุป้ัองกันแบบทุี่ติ่ยภ้มิ (secondary prophylaxis) โดยเริุ�ม
ให้ป้ัองกันเมื�อผู้้้ป่ัวยมีเลืือดออกในข้อครัุ�งทีี่� 2 เป็ันต้่นไปั 
แต่่ยังคงไม่มีความเสีี่ยหายของข้อ (โดยทัี่�วไปัมักเริุ�มให้
เมื�อผู้้้ป่ัวยอายุ 3 ปีัขึ�นไปั)

3. การุป้ัองกันแบบต่ติ่ยภ้มิ (tertiary prophylaxis) โดยเริุ�ม
ให้การุป้ัองกันเมื�อพบความเสีี่ยหายของข้อแล้ืว

 มีการุศึกษาเพื�อเปัรีุยบเทีี่ยบการุเริุ�มให้ปััจจัยการุแข็งตั่วของ
เลืือดแบบ prophylaxis โดยกลุ่ืมหนึ�งเริุ�มให้ตั่�งแต่่ก่อนอายุ 3 ปีั อีกกลุ่ืมหนึ�ง
เริุ�มให้ตั่�งแต่่อายุ 3-5 ปีั ส่ี่วนกลุ่ืมสุี่ดท้ี่ายเริุ�มให้เมื�ออายุ 6-9 ปีั ผู้ลืการุศึกษา
พบว่าผู้้้ป่ัวยกลุ่ืมแรุกมีอัต่รุาการุเกิดเลืือดออกแลืะอัต่รุาการุเกิดข้ออักเสี่บ
เรืุ�อรัุงอย่างมีนัยสี่ำาคัญที่างสี่ถิิติ่4 อีกการุศึกษาหนึ�งพบว่าผู้้้ป่ัวยทีี่�เริุ�ม
ให้ปััจจัยการุแข็งตั่วของเลืือดแบบ prophylaxis ก่อนอาย ุ3 ปีัจะมีผู้ลืลัืพธ์ี

 โรุคฮีีโมฟีีเลีืยเป็ันโรุคเลืือดออกผิู้ดปักติ่ที่างพันธุีกรุรุม ซึึ่�งเกิด
จากการุขาดปััจจัยการุแข็งตั่วของเลืือด ที่ำาให้ผู้้้ป่ัวยมีภาวะเลืือดออกง่าย
ทีี่�ต่ำาแหน่งต่่าง ๆ โดยเฉัพาะข้อแลืะกล้ืามเนื�อ โดยความรุุนแรุงของ
การุเกิดเลืือดออกขึ�นกับปัริุมาณของปััจจยัการุแข็งตั่วของเลืือดที่ี�เหลืืออย่้
ในรุ่างกาย ดังนั�น การุรัุกษาหลัืกของโรุคนี�จึงเป็ันการุให้ปััจจัยการุแข็งตั่ว
ของเลืือดที่ดแที่นซึ่ึ�งมีเป้ัาหมายเพื�อเพิ�มรุะดบัปััจจยัการุแข็งตั่วของเลืือด
ให้ส้ี่งขึ�น สี่ำาหรัุบแนวที่างการุให้ปััจจัยการุแข็งตั่วของเลืือดแบ่งเป็ัน 2 
แนวที่าง ไดแ้ก่ การุใหปั้ัจจัยการุแข็งตั่วของเลืือดเมื�อเกิดภาวะเลืือดออก
แล้ืวเพื�อหยุดเลืือด (episodic) แลืะการุให้ปััจจัยการุแข็งตั่วของเลืือดตั่�งแต่่
ยังไม่มีภาวะเลืือดออกเพื�อป้ัองกันการุเกิดเลืือดออก (prophylaxis) 
โดยมีหลืายการุศึกษาทีี่�มีจุดปัรุะสี่งค์เพื�อเปัรีุยบเทีี่ยบผู้ลืลัืพธ์ีจากการุรัุกษา
ด้วย 2 แนวที่างนี� การุศึกษาแบบสุ่ี่มการุศึกษาแรุกทีี่�เปัรีุยบเทีี่ยบผู้ลืลัืพธ์ี
ที่างคลืนิิกรุะหวา่งผู้้้ป่ัวยเดก็ทีี่�ได้รัุบปััจจยัการุแข็งตั่วของเลืือดทัี่�ง 2 แบบ 
โดยปัรุะเมินผู้ลืจากการุต่รุวจเอกซึ่เรุย์ด้วยคลืื�นแม่เหล็ืกไฟีฟ้ีาของข้อ พบว่า
ผู้้้ป่ัวยทีี่�ได้รัุบปััจจัยการุแข็งตั่วของเลืือดแบบ prophylaxis จะมีความเสีี่�ยง
ต่่อการุต่รุวจพบความผิู้ดปักติ่ของข้อน้อยกว่าอีกกลุ่ืมหนึ�งถึิง 6 เท่ี่า1 
อีกการุศึกษาหนึ�งพบว่าการุให้ปััจจัยการุแข็งตั่วของเลืือดแบบ prophylaxis 
สัี่มพันธ์ีกับอัต่รุาการุเกิดเลืือดออกต่่อปีัทีี่�ลืดลืงมากกว่า 90% เมื�อเทีี่ยบ
กับการุให้ปััจจัยการุแข็งตั่วของเลืือดแบบ episodic2 โดยล่ืาสุี่ดแนวที่าง
การุรัุกษาจาก World Federation of Hemophilia (WFH) ปีั ค.ศ. 20203 
ไม่แนะนำาให้ใช้ีการุให้ปััจจัยการุแข็งตั่วของเลืือดแบบ episodic เป็ัน 
การุรัุกษามาต่รุฐานเนื�องจากไม่เปัลีื�ยนธีรุรุมชีาติ่ของโรุค กล่ืาวคือ ผู้้้ป่ัวย
จะยังมีเลืือดออกเองโดยไม่จำาเป็ันต้่องได้รัุบการุกรุะแที่กแลืะส่ี่งผู้ลืให้เกิด
ผู้ลืข้างเคียงรุะยะยาวต่ามมาได้ แต่่แนะนำาให้ใช้ีการุให้ปััจจัยการุแข็งตั่ว
ของเลืือดแบบ prophylaxis เปั็นการุรัุกษามาต่รุฐานในผู้้้ป่ัวยฮีีโมฟีีเลีืย
ชีนิดรุุนแรุงมากแลืะฮีีโมฟีีเลืียชีนิดรุุนแรุงปัานกลืางบางรุายที่ี� มี
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ของการุรัุกษารุะยะยาวทีี่�ดีทีี่�สุี่ด5 ดังนั�น จึงแนะนำาให้เริุ�มให้ปััจจัยการุแข็งตั่ว
ของเลืือดตั่�งแต่่อายุน้อยกว่า 3 ปีั (primary prophylaxis) 
 ตั่วอย่างการุให้ปััจจัยการุแข็งตั่วของเลืือดแบบ prophylaxis 
ในขนาดต่่าง ๆ แสี่ดงในรุ้ปัทีี่� 1 

	 ตััวอย่่างผู้้�ป่่วย่ราย่ท่ี่�	2
 ผู้้้ป่ัวยอายุ 15 ปีั ได้รัุบการุวินิจฉััยฮีีโมฟีีเลีืยเอชีนิดรุุนแรุงตั่�งแต่่
อายุ 2 ปีั ในรุะยะแรุกของการุรัุกษาผู้้้ป่ัวยได้รัุบการุรัุกษาด้วยแฟีคเต่อร์ุแปัด
เมื�อมีอาการุเลืือดออก ซึึ่�งการุรัุกษาด้วยแนวที่างนี�ที่ำาให้ผู้้้ป่ัวยยังปัรุะสี่บ
ปััญหาเรืุ�องเลืือดออกในความถีิ�ทีี่�ส้ี่ง แพที่ย์จึงพิจารุณาเริุ�มรัุกษาด้วยวิธีี
ป้ัองกันรุะยะสัี่�น (short-term prophylaxis) เมื�ออายุ 9 ปีั ซึึ่�งที่ำาให้ผู้้้ป่ัวย
มีอัต่รุาการุเกิดเลืือดออกต่่อปีัทีี่�ลืดลืงโดยทีี่�ไม่ก่อให้เกิด factor VIII inhibitor 
อย่างไรุก็ต่าม ผู้้้ป่ัวยรุายนี�ยังต่รุวจพบว่ามีเลืือดออกเรืุ�อรัุงโดยไม่มีอาการุ
ทีี่�เข่าข้างซ้ึ่ายจึงที่ำาให้มีความผิู้ดปักติ่ของข้อเข่าข้างนี� ซึึ่�งอาจอธิีบายได้
จากรุะดับแฟีคเต่อร์ุแปัดในเลืือดทีี่�ส้ี่งไม่เพียงพอ
 นอกจากนี�ยังมีปััจจัยอื�น ๆ  ทีี่�มีผู้ลืต่่อการุปัรัุบเปัลีื�ยนการุรัุกษา
ด้วยวิธีีป้ัองกันให้เหมาะกับผู้้้ป่ัวยแต่่ลืะรุายดังรุ้ปัทีี่� 2 ซึึ่�งปััจจัยทีี่�มีผู้ลืมาก
ทีี่�สุี่ดปััจจัยหนึ�งคือ ความแต่กต่่างของเภสัี่ชีจลืนศาสี่ต่ร์ุของผู้้้ป่ัวยแต่่ลืะรุาย 
กล่ืาวคือ การุให้แฟีคเต่อร์ุแปัดในปัริุมาณทีี่�เท่ี่ากันจะที่ำาให้รุะดับ
แฟีคเต่อร์ุแปัดในเลืือดแต่กต่่างกันในผู้้้ป่ัวยแต่่ลืะรุายดังรุ้ปัทีี่� 3
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 ในอดีต่การุให้ปััจจัยการุแข็งตั่วของเลืือดแบบ prophylaxis 
มีวัต่ถุิปัรุะสี่งค์เพื�อให้รุะดับปััจจัยการุแข็งตั่วของเลืือดมีค่ามากกว่า 1% 
ต่ลือดเวลืา เนื�องจากเชืี�อว่าจะสี่ามารุถิเปัลีื�ยนแปัลืงความรุุนแรุงของโรุค
จากรุุนแรุงมากเป็ันความรุุนแรุงปัานกลืางได้ อย่างไรุก็ต่าม มีการุศึกษา
พบว่ารุะดับปััจจัยการุแข็งตั่วของเลืือดทีี่� 1-3% ไม่เพียงพอทีี่�จะป้ัองกัน
ภาวะเลืือดออกได้ ดังนั�น ในปััจจุบัน WFH 2020 แนะนำาว่าควรุจะรัุกษา
รุะดับแฟีคเต่อร์ุแปัดอย่างน้อย 3-5% เพื�อป้ัองกันการุเกิดการุที่ำาลืาย
ของข้อจากภาวะเลืือดออก นอกจากนี�อีกการุศึกษาหนึ�งพบว่ารุะดับ
แฟีคเต่อร์ุแปัดทีี่�มากกว่า 12% สี่ามารุถิป้ัองกันไม่ให้เกิดภาวะเลืือดออก
ในข้อได้ทัี่�งหมด แต่่เมื�อใดทีี่�รุะดับแฟีคเต่อร์ุแปัดต่ำ�ากว่า 5% ผู้้้ป่ัวยจะมี
อัต่รุาการุเกิดเลืือดออกในข้อส้ี่งขึ�นอย่างมีนัยสี่ำาคัญ6 การุทีี่�จะรัุกษา
รุะดับปััจจัยการุแข็งตั่วของเลืือดให้อย่้ในรุะดับทีี่�ต้่องการุจำาเป็ันต้่อง
ให้ปััจจัยการุแข็งตั่วของเลืือดมากแลืะบ่อยเพียงพอซึึ่�งอาจที่ำาให้เกิด
ความยุ่งยากแลืะนำาไปัส่้ี่การุให้ปััจจัยการุแข็งตั่วของเลืือดที่ี�ไม่สี่มำ�าเสี่มอ
ของผู้้้ป่ัวย จึงนำาไปัส่้ี่การุพัฒนาปััจจัยการุแข็งตั่วของเลืือดทีี่�มีค่าครึุ�งชีีวิต่
ยาวขึ�นในปััจจุบันเพื�อลืดความยุ่งยากในการุให้ปััจจัยการุแข็งตั่วของเลืือด 
ที่ำาให้ผู้้้ป่ัวยมีคุณภาพชีีวิต่ทีี่�ดีขึ�น อีกทัี่�งยังส่ี่งผู้ลืให้รุะดับปััจจัยการุแข็งตั่ว
ของเลืือดส้ี่งขึ�นเช่ีนเดียวกัน7
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	 ตััวอย่่างผู้้�ป่่วย่ราย่ท่ี่�	1
 ผู้้้ป่ัวยฮีีโมฟีีเลีืยเอชีนิดรุุนแรุงได้รัุบการุส่ี่งตั่วมาพบโลืหิต่แพที่ย์
เมื�ออายุ 14 ปีั ขณะนั�นมีปััญหาข้อเข่าโดนที่ำาลืายแลืะมีการุผิู้ดรุ้ปั
เนื�องจากภาวะเลืือดออกในข้อเรืุ�อรัุง เดิมได้รัุบการุรุักษาโดยให้ 
cryoprecipitate เปั็นครัุ�งครุาว โลืหิต่แพที่ย์ได้เริุ�มให้การุรัุกษาโดยให้
แฟีคเต่อร์ุแปัดเมื�อมีอาการุเลืือดออก (on demand)  อย่างไรุก็ต่าม 2 ปีั
หลัืงจากนั�น ผู้้้ป่ัวยเริุ�มต่รุวจ factor VIII inhibitor ขณะเข้ารัุบการุรัุกษาด้วย
เรืุ�อง left iliopsoas hematoma จึงเริุ�มได้รัุบการุรัุกษาด้วย bypassing agent 
ผู้้้ป่ัวยมีภาวะเลืือดออกอกีหลืายครัุ�งในภายหลัืง แลืะได้รัุบการุรัุกษาด้วย 
bypassing agent รุวมถึิงการุที่ำา plasma exchange ซึึ่�งล้ืวนแต่่เป็ัน 
การุรัุกษาทีี่�มีค่าใช้ีจ่ายทีี่�ส้ี่ง ในท้ี่ายทีี่�สุี่ดผู้้้ป่ัวยเสีี่ยชีีวิต่ลืงเมื�ออายุ 19 ปีั 
ด้วยเรืุ�องเลืือดออกในสี่มอง

 ในปััจจุบันมีการุพัฒนารุะบบเพื�อช่ีวยในการุหาปัริุมาณแลืะ
ความถีิ�ของแฟีคเต่อร์ุแปัดทีี่�ควรุให้ในผู้้้ป่ัวยแต่่ลืะรุาย โดยคำานวณจาก
นำ�าหนักของผู้้้ป่ัวย ขนาดของแฟีคเต่อร์ุแปัดทีี่�ผู้้้ป่ัวยได้รัุบ แลืะรุะดับของ
แฟีคเต่อร์ุแปัดในเลืือดหลัืงจากได้รัุบทีี่� 3 แลืะ 24 ชัี�วโมง ดังรุ้ปัทีี่� 4 
โดยรุะบบจะแปัลืผู้ลืลัืพธ์ีเป็ันค่าครึุ�งชีีวิต่ของแฟีคเต่อร์ุแปัดในรุ่างกาย 
แลืะรุะยะเวลืาทีี่�มีรุะดับแฟีคเต่อร์ุแปัดมากกว่า 1% ดังรุ้ปัทีี่� 5 อย่างไรุ
ก็ต่าม รุะบบการุคำานวณนี�อาจจะไม่แม่นยำาหากผู้้้ป่ัวยมี factor VIII 
inhibitor หรืุอมีความคลืาดเคลืื�อนจากการุวัดรุะดับแฟีคเต่อร์ุแปัดในเลืือด
ในแต่่ลืะห้องปัฏิิบัติ่การุ 



โดย receptor แลืะลืดการุที่ำาลืายโดยเอนไซึ่ม์10 โดยมีค่าครึุ�งชีีวิต่ 1.5 เท่ี่า
ของแฟีคเต่อร์ุแปัดปักติ่ แลืะมีพื�นทีี่�ใต้่กรุาฟีของรุะดับแฟีคเต่อร์ุแปัดกับ
เวลืามากขึ�นเมื�อเทีี่ยบกับแฟีคเต่อร์ุแปัดปักติ่ 1.9 เท่ี่า ซึึ่�งนำาไปัส่้ี่โอกาสี่
ของการุเกิดเลืือดออกทีี่�ลืดลืง11 (รุ้ปัทีี่� 6) นอกจากนี�ยังมีคุณสี่มบัติ่ steric 
shielding10 ซึึ่�งจะลืด immunogenicity ลืงด้วยเช่ีนเดียวกัน 

5

6
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 PEG จะถ้ิกขับออกจากรุา่งกายในรุ้ปัของ vacuolation โดยเซึ่ลืล์ื 
phagocyte ซึึ่�งจะที่ำาหน้าทีี่�ขบั vacuole ออกจากรุ่างกายเช่ีนเดียวกับกลืไก
การุขับสิี่�งแปัลืกปัลือมออกจากรุ่างกาย12 อย่างไรุก็ต่าม ปััจจัยของการุขับ 
PEG ขึ�นกับขนาดทีี่�ได้รัุบแลืะนำ�าหนักโมเลืกุลืของ PEG12 โดยพบว่าขนาด
ของโมเลืกุลืทีี่�มากกว่า 30 kDa อาจมีผู้ลืที่ำาให้การุกำาจัดทีี่�ไต่ลืดลืงแลืะ
มีโอกาสี่สี่ะสี่มอย่้ภายในเซึ่ลืล์ืโดยเฉัพาะ ependymal cells ใน choroid 
plexus อย่างไรุก็ต่าม มีการุศึกษาต่่อมาว่าการุสี่ะสี่มของ PEG ในเซึ่ลืล์ื
ไม่มีผู้ลืเสีี่ยต่่อเซึ่ลืล์ืแลืะเป็ันภาวะทีี่�กลัืบส่้ี่ปักติ่ได้13  
 โดยทัี่�วไปั PEG เป็ันส่ี่วนปัรุะกอบทีี่�ไม่ที่ำาให้เกิด immunogenicity 
อย่างไรุก็ต่าม มีผู้้้ป่ัวยส่ี่วนน้อยทีี่�มีการุสี่รุ้าง antibody เกิดขึ�น12 จึงมี
คำาแนะนำาให้มีการุต่รุวจต่ิดต่ามการุสี่รุ้าง antibody ในผู้้้ป่ัวยทีี่�ได้รัุบ
การุรัุกษาด้วยผู้ลิืต่ภัณฑ์์นี�                      
 มีการุศึกษา phase 3 prospective, uncontrolled, multicenter 
ของผู้ลิืต่ภัณฑ์์นี�ในผู้้้ป่ัวยเด็กทีี่�เคยได้รัุบการุรัุกษาด้วยปััจจัยการุแข็งตั่ว
ของเลืือดมาก่อน14 
 จากการุศึกษาพบว่าผู้้้ป่ัวยทีี่�เข้ารุ่วมการุศึกษาส่ี่วนใหญ่ 92.4% 
เคยไดรัุ้บการุรัุกษาด้วยการุให้ปััจจัยการุแข็งตั่วของเลืือดแบบ prophylaxis 
มาก่อน ในแง่ปัรุะสิี่ที่ธิีภาพพบว่าอัต่รุาการุเกิดเลืือดออกเท่ี่ากับ 2 ครัุ�ง
ต่่อปีั โดยเกี�ยวข้องกับการุกรุะที่บกรุะแที่กเปัน็ส่ี่วนใหญ่ ผู้้้ป่ัวย 38% ไมมี่
ปััญหาเลืือดออกรุะหว่างได้รัุบ prophylaxis แลืะผู้้้ป่ัวยส่ี่วนใหญ่ 72% 
ไม่พบเลืือดออกในขอ้ เมื�อเกิดภาวะเลืือดออกแลืว้ผู้้้ป่ัวย 82.9% สี่ามารุถิ
หยุดเลืือดได้หลัืงได้รัุบปััจจัยการุแข็งตั่วของเลืือดเพียง 1 ครัุ�ง ในแง่
ความพึงพอใจ ผู้้้ป่ัวย 90% ปัรุะเมินปัรุะสิี่ที่ธิีภาพของผู้ลิืต่ภัณฑ์์อย่้ในเกณฑ์์ดี
ถึิงดีมาก เมื�อปัรุะเมินในแง่คุณภาพชีีวิต่พบว่าการุให้การุรัุกษาสี่ามารุถิ
ลืดความเจ็บปัวดแลืะเพิ�มความสี่ามารุถิในการุที่ำากิจกรุรุมได้อย่างมีนัยสี่ำาคัญ
ที่างสี่ถิิติ่ ในด้านของเภสัี่ชีจลืนศาสี่ต่ร์ุพบว่าผู้ลิืต่ภัณฑ์์มีค่าครึุ�งชีีวิต่เฉัลีื�ย
มากกว่าแฟีคเต่อร์ุแปัดปักติ่ 1.3-1.5 เท่ี่า 
 ในแง่ความปัลือดภัย ไม่มีผู้้้ป่ัวยรุายใดต่รุวจพบ antibody ต่่อ
แฟีคเต่อร์ุแปัด แต่่มีผู้้้ป่ัวย 5 รุายทีี่�ต่รุวจพบ antibody ต่่อ PEG อย่างไรุ
ก็ต่าม ไม่พบว่ามีผู้ลืกรุะที่บต่่อปัรุะสิี่ที่ธิีภาพแลืะความปัลือดภัยที่างคลิืนิก
ของผู้ลิืต่ภัณฑ์์นี� ผู้ลืข้างเคียงทีี่�เกิดขึ�นกับผู้้้ป่ัวยมากทีี่�สุี่ดในช่ีวงการุศึกษา 
ได้แก่ การุติ่ดเชืี�อ โดยพบปัรุะมาณ 65.2% แต่่ไม่พบว่ามีความเกี�ยวข้อง

แฟคเตัอร์์แป่ดที่่�มี่ค่าคร์่�งชี่วิตัย่าว (Extended half-life rFVIII)

 นิิย่ามของแฟคเตัอร์แป่ดท่ี่�ม่ค่าคร่�งช่ีวิตัย่าว8

1. ได้รัุบการุออกแบบโดยใช้ีเที่คโนโลืยีให้มีค่าครึุ�งชีีวิต่ทีี่�ยาวขึ�น
2. ค่าต่ำ�าสุี่ดของ 90% CI สี่ำาหรัุบ AUC ratio มากกว่าค่า 

Bioequivalent ของแฟีคเต่อร์ุแปัดปักติ่
3. มีค่าครึุ�งชีีวิต่มากกว่าเท่ี่ากับ 1.3 เท่ี่าของแฟีคเต่อร์ุแปัด

 หลัักการผู้ลิัตัแฟคเตัอร์แป่ดท่ี่�ม่ค่าคร่�งช่ีวิตัย่าว9

1. เติ่ม polyethylene glycol (PEG) บนปััจจัยการุแข็งตั่วของ
เลืือดเพื�อปัฏิิสัี่มพันธ์ีกับ clearance receptor ลืดการุกำาจัด
ที่ำาให้ปััจจัยการุแข็งตั่วของเลืือดอย่้ในรุ่างกายได้นานขึ�น

2. เติ่ม Fc portion ของ immunoglobulin บนปััจจัยการุแข็งตั่ว
ของเลืือดเพื�อการุขับออกจากรุ่างกายด้วยกลืไก lysosomal 
degradation 

3. เติ่ม recombinant albumin บนปััจจัยการุแข็งตั่วของเลืือด
เพื�อลืดการุขับออกจากรุ่างกาย

4. ดัดแปัลืงแฟีคเต่อร์ุแปัดเป็ัน single chain เพื�อเพิ�มความเสี่ถีิยรุ
ของโมเลืกุลื 

 Antihemophilic factor (recombinant), PEGylated 
 ตั่วอย่างแฟีคเต่อร์ุแปัดทีี่�ได้รัุบการุออกแบบด้วยวิธีีการุ 
PEGylation เช่ีน การุออกแบบให้ต่่อกับ PEG 2 สี่าย โดยแต่่ลืะสี่ายจะมี
นำ�าหนักโมเลืกุลื 10 kDa ซึึ่�งมีผู้ลืที่ำาให้แฟีคเต่อร์ุแปัดมีขนาดโมเลืกุลืใหญ่ขึ�น 
อย่้ในรุ่างกายได้ยาวนานขึ�นเนื�องจากลืดการุขับออกโดยไต่ ลืดการุขับออก



เรีุยบเรีุยงโดย: นิพ.สมิที่ธ์์	กังวานิเก่ย่รติัชัีย่
สี่าขาวิชีาโลืหิต่วิที่ยา ภาควิชีาอายุรุศาสี่ต่ร์ุ

คณะแพที่ยศาสี่ต่ร์ุศิริุรุาชีพยาบาลื มหาวิที่ยาลัืยมหิดลื

กับการุรัุกษา นอกจากนี�ยังไม่พบว่ามีการุแพ้ยา การุเกิดลิื�มเลืือดอุดตั่น 

หรืุอมีผู้้้ป่ัวยทีี่�ถิอนตั่วจากการุรัุกษาซึึ่�งแสี่ดงถึิงความปัลือดภัยทีี่�ดีของ

ผู้ลิืต่ภัณฑ์์

หลัักการ์กาย่ภาพบำำาบำัดสำำาหร์ับำผู้้�ป่่วย่ฮี่โมีฟีเลั่ย่ 

 แบ่งการุด้แลืรัุกษาออกเป็ัน 2 รุะยะ ได้แก่ รุะยะเลืือดออก

เฉีัยบพลัืน แลืะรุะยะเรืุ�อรัุง

 การด้แลัรักษาระย่ะเลืัอดออกเฉ่ีย่บพลัันิ

 ในรุะยะนี�ผู้้้ป่ัวยจะมาพบแพที่ย์ด้วยอาการุแลืะอาการุแสี่ดง

ของการุเกิดเลืือดออกของข้อหรืุอกล้ืามเนื�อ ได้แก่ ข้อขัด ข้อปัวดบวม 

รุ้อน พิสัี่ยการุเคลืื�อนไหวของข้อลืดลืง ยืนลืงนำ�าหนักไม่ได้ หรืุอกดเจ็บ

ทีี่�กล้ืามเนื�อ โดยต่ำาแหน่งทีี่�พบบ่อย ได้แก่ บริุเวณข้อศอก ข้อเข่า ข้อเท้ี่า 

หรืุอบริุเวณกล้ืามเนื�อต้่นขาแลืะน่อง หลัืกการุรัุกษาในรุะยะนี�ทีี่�สี่ำาคัญทีี่�สุี่ด

คือ การุให้ปััจจัยการุแข็งตั่วของเลืือดทัี่นทีี่ทีี่�มีภาวะเลืือดออก รุ่วมกับ

มาต่รุการุต่่อมาทีี่�มีตั่วย่อว่า PRICE ได้แก่ 

 Protection: ป้ัองกันไม่ให้มีการุบาดเจ็บเพิ�มเติ่ม

 Rest: พักการุที่ำางานข้อทีี่�เลืือดออกอย่างน้อย 2 สัี่ปัดาห์

 Ice: ปัรุะคบเย็นเพื�อลืดอาการุปัวดในช่ีวง 24-48 ชัี�วโมงแรุก 

โดยใช้ีเวลืาครัุ�งลืะ 10 นาทีี่ แลืะปัรุะคบซึ่ำ�าหลัืงจากพัก 30 นาทีี่

 Immobilization: ป้ัองกันการุเคลืื�อนทีี่�ของข้อโดยใช้ีอุปักรุณ์ 

ได้แก่ shoulder sling แลืะ brace

 Compression: ใช้ีอุปักรุณ์รัุดบริุเวณทีี่�เลืือดออกเพื�อป้ัองกัน

การุบวมอย่างน้อย 2 สัี่ปัดาห์

 Elevation: ยกบริุเวณทีี่�เลืือดออกให้ส้ี่งขึ�นกว่ารุะดับหัวใจ 

โดยให้มุมของการุยกอย่้ทีี่�ปัรุะมาณ 45 องศา

 นอกจากนี�การุออกกำาลัืงโดยการุเกรุ็งกล้ืามเนื�อ (Isometric 

exercise) ก็มีความสี่ำาคัญเพื�อป้ัองกันการุอ่อนแรุงของกลื้ามเนื�อ ซึึ่�งจะ

เป็ันผู้ลืทีี่�ต่ามมาจากการุจำากัดการุเคลืื�อนไหว

 โดยทัี่�วไปัการุด้แลืผู้้้ป่ัวยในรุะยะแรุกนี�จะใช้ีเวลืาทัี่�งหมด

ปัรุะมาณ 2 สัี่ปัดาห์ เนื�องจากเป็ันรุะยะเวลืาทีี่�รุ่างกายใช้ีซ่ึ่อมแซึ่มรัุกษา

บริุเวณทีี่�มีการุเกิดเลืือดออก โดยหากมีการุลืงนำ�าหนักของข้อเร็ุวเกินไปั

กว่ารุะยะเวลืานี�จะที่ำาให้มีโอกาสี่เกิดเลืือดออกซึ่ำ�า แลืะมีการุอักเสี่บเพิ�ม

มากขึ�นเนื�องจากเยื�อบุผิู้วข้อแลืะกรุะด้กอ่อนบริุเวณข้อยังเปัรุาะบางเกินไปั 

อย่างไรุก็ต่าม ผู้้้ป่ัวยบางรุายอาจใช้ีเวลืามากกว่า 2 สัี่ปัดาห์ หากปัรุะเมินแล้ืว

ยังมีการุบวมหรืุอเลืือดออกบริุเวณข้ออย่้

 หลัืงจาก 2 สัี่ปัดาห์รุ่วมกับอาการุบวมแลืะเลืือดออกดีขึ�น 

แนะนำาให้ผู้้้ป่ัวยเริุ�มเคลืื�อนไหว โดยเริุ�มจากการุก้าวสัี่�น ๆ  เดินลืงนำ�าหนัก

เพียงบางส่ี่วน หากสี่ามารุถิที่ำาได้ให้ค่อย ๆ เพิ�มการุลืงนำ�าหนักมากขึ�น

จนลืงนำ�าหนักเต็่มทีี่� โดยมีเป้ัาหมายเพื�อให้ผู้้้ป่ัวยกลัืบมาเคลืื�อนไหวได้

เหมือนปักติ่แลืะเต็่มพิสัี่ยการุเคลืื�อนไหวของข้อ

 การด้แลัรักษาระย่ะเรื�อรัง

 รุะยะนี�ผู้้้ป่ัวยมักไม่มีอาการุปัวด แต่่ผู้้้ป่ัวยบางรุายจะมีข้อบวม

จากการุหนาตั่วของเยื�อบุผิู้วข้อ มีข้อติ่ด หรืุอมีกล้ืามเนื�อฝ่่อลีืบได้ 

การุรัุกษาทีี่�สี่ำาคัญทีี่�สุี่ดในรุะยะนี�คือ การุให้ปััจจัยการุแข็งตั่วของเลืือด

ในขนาดแลืะความถีิ�ทีี่�เหมาะสี่มเพื�อป้ัองกันการุเกิดเลืือดออกซึ่ำ�า รุ่วมกับ

การุจัดต่ารุางกายภาพบำาบัดทีี่�สี่อดคล้ืองกับการุให้ปััจจัยการุแข็งตั่วของเลืือด 

ซึึ่�งโดยทัี่�วไปัมักจะนัดที่ำากายภาพบำาบัดในวันทีี่�ผู้้้ป่ัวยได้ปััจจัยการุแข็งตั่ว

ของเลืือด โดยจะเน้นการุรัุกษาพิสัี่ยการุเคลืื�อนไหวของข้อ แลืะการุเพิ�ม

ความแข็งแรุงของกล้ืามเนื�อ รุ่วมกับมีการุปัรุะเมินคะแนนสุี่ขภาพของข้อ

โดยอาศัย Hemophilia Joint Health Score (HJHS) ทุี่ก 6 เดือน-1 ปีั

 นอกจากการุรัุกษาในโรุงพยาบาลืแล้ืว ผู้้้ป่ัวยควรุได้รัุบ

การุอบรุมให้มคีวามรุ้้ความเข้าใจในการุป้ัองกันการุเกิดเลืือดออกซึ่ำ�า ได้แก่ 

การุหลีืกเลีื�ยงกิจกรุรุมทีี่�มีความเสีี่�ยงทีี่�จะได้รัุบการุกรุะที่บกรุะแที่ก การุเลืือก

ใช้ีอุปักรุณ์พยุงแลืะแก้ไขข้อบกพรุ่องของข้อทีี่�เหมาะสี่ม รุ่วมกับแนะนำา

ให้ผู้้้ป่ัวยออกกำาลัืงกายทีี่�บ้านโดยเน้นการุรัุกษาพิสัี่ยการุเคลืื�อนไหวของข้อ

แลืะเพิ�มความแข็งแรุงของกล้ืามเนื�อเป็ันหลัืก
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