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โรคฮีีโมฟีีเลีียเป็็นโรคเลืือดออกผิิดปกติิทางพัันธุุกรรม ซึ่่�งเกิิด
จากการขาดปััจจััยการแข็็งตััวของเลืือด ทำำ�ให้้ผู้้�ป่ว่ ยมีีภาวะเลืือดออกง่่าย
ที่่�ตำำ�แหน่่งต่่าง ๆ โดยเฉพาะข้้อและกล้้ามเนื้้�อ โดยความรุุนแรงของ
การเกิิดเลืือดออกขึ้้น� กัับปริิมาณของปััจจััยการแข็็งตััวของเลืือดที่เ่� หลืืออยู่่�
ในร่่างกาย ดัังนั้้�น การรัักษาหลัักของโรคนี้้�จึึงเป็็นการให้้ปััจจััยการแข็็งตััว
ของเลืือดทดแทนซึ่่ง� มีีเป้้าหมายเพื่่�อเพิ่่�มระดัับปััจจััยการแข็็งตััวของเลืือด
ให้้สููงขึ้้�น สำำ�หรัับแนวทางการให้้ปััจจััยการแข็็งตััวของเลืือดแบ่่งเป็็น 2
แนวทาง ได้้แก่่ การให้้ปัจั จััยการแข็็งตััวของเลืือดเมื่่�อเกิิดภาวะเลืือดออก
แล้้วเพื่่�อหยุุดเลืือด (episodic) และการให้้ปัจั จััยการแข็็งตััวของเลืือดตั้้�งแต่่
ยัังไม่่มีีภาวะเลืือดออกเพื่่�อป้้องกัันการเกิิดเลืือดออก (prophylaxis)
โดยมีีหลายการศึึกษาที่่มี� จุี ดุ ประสงค์์เพื่่�อเปรีียบเทีียบผลลััพธ์์จากการรัักษา
ด้้วย 2 แนวทางนี้้� การศึึกษาแบบสุ่่�มการศึึกษาแรกที่่�เปรีียบเทีียบผลลััพธ์์
ทางคลิินิกิ ระหว่่างผู้้�ป่ว่ ยเด็็กที่ไ่� ด้้รับั ปััจจััยการแข็็งตััวของเลืือดทั้้�ง 2 แบบ
โดยประเมิินผลจากการตรวจเอกซเรย์์ด้ว้ ยคลื่่น� แม่่เหล็็กไฟฟ้้าของข้้อ พบว่่า
ผู้้�ป่ว่ ยที่่ไ� ด้้รับั ปััจจััยการแข็็งตััวของเลืือดแบบ prophylaxis จะมีีความเสี่่ย� ง
ต่่อการตรวจพบความผิิดปกติิของข้้อน้้อยกว่่าอีีกกลุ่่�มหนึ่่�งถึึง 6 เท่่า1
อีีกการศึึกษาหนึ่่�งพบว่่าการให้้ปัจั จััยการแข็็งตััวของเลืือดแบบ prophylaxis
สััมพัันธ์์กับั อััตราการเกิิดเลืือดออกต่่อปีีที่ล�่ ดลงมากกว่่า 90% เมื่่อ� เทีียบ
กัับการให้้ปััจจััยการแข็็งตััวของเลืือดแบบ episodic2 โดยล่่าสุุดแนวทาง
การรัักษาจาก World Federation of Hemophilia (WFH) ปีี ค.ศ. 20203
ไม่่แนะนำำ�ให้้ใช้้การให้้ปััจจััยการแข็็งตััวของเลืือดแบบ episodic เป็็น
การรัักษามาตรฐานเนื่่�องจากไม่่เปลี่่�ยนธรรมชาติิของโรค กล่่าวคืือ ผู้้�ป่ว่ ย
จะยัังมีีเลืือดออกเองโดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องได้้รับั การกระแทกและส่่งผลให้้เกิิด
ผลข้้างเคีียงระยะยาวตามมาได้้ แต่่แนะนำำ�ให้้ใช้้การให้้ปััจจััยการแข็็งตััว
ของเลืือดแบบ prophylaxis เป็็นการรัักษามาตรฐานในผู้้�ป่่วยฮีีโมฟีีเลีีย
ชนิิ ด รุุ น แรงมากและฮีี โ มฟีี เ ลีี ย ชนิิ ด รุุ น แรงปานกลางบางรายที่่� มีี

ความรุุนแรงของการเกิิดเลืือดออกมากหรืือมีีความเสี่่�ยงต่่อการเกิิด
เลืื อ ดออกฉัั บ พลัั น ที่่� มีี ค วามเสี่่� ย งต่่ อ ชีี วิิ ต โดยแนวทางการให้้ ปัั จ จัั ย
การแข็็งตััวของเลืือดแบบ prophylaxis ควรมีีการปรัับให้้เหมาะสมกัับผู้้�ป่ว่ ย
เนื่่�องจากผู้้�ป่่วยแต่่ละรายมีีลัักษณะการเกิิดเลืือดออก สภาพของข้้อ
เภสััชจลนศาสตร์์ และความพึึงพอใจที่่�แตกต่่างกััน เป็็นที่่�น่่าสัังเกตว่่า
WFH ยัังคงแนะนำำ�ให้้ใช้้การให้้ปัจั จััยการแข็็งตััวของเลืือดแบบ prophylaxis
แม้้ ใ นประเทศที่่� มีี ค วามขัั ด สนทางการแพทย์์ แต่่ แ นะนำำ�ว่่ า อาจลด
ความเข้้มข้้นของการรัักษาลงเพื่่�อประหยััดค่่าใช้้จ่่าย
การให้้ปััจจััยการแข็็งตััวของเลืือดแบบ prophylaxis แบ่่งเป็็น
3 วิิธีี ได้้แก่่
1. การป้้องกัันแบบปฐมภููมิิ (primary prophylaxis) โดยเริ่่�ม
ให้้การป้้องกัันเมื่่�อผู้้�ป่่วยอายุุน้้อยกว่่า 3 ปีี ก่่อนการเกิิด
เลืือดออกในข้้อครั้้�งที่่� 2 และยัังไม่่มีีความเสีียหายของข้้อ
ทั้้�งจากการตรวจร่่างกายและภาพรัังสีี
2. การป้้องกัันแบบทุุติิยภููมิิ (secondary prophylaxis) โดยเริ่่�ม
ให้้ป้้องกัันเมื่่�อผู้้�ป่่วยมีีเลืือดออกในข้้อครั้้�งที่่� 2 เป็็นต้้นไป
แต่่ยัังคงไม่่ มีีความเสีี ยหายของข้้ อ (โดยทั่่�วไปมัั กเริ่่�ม ให้้
เมื่่อ� ผู้้�ป่ว่ ยอายุุ 3 ปีีขึ้้น� ไป)
3. การป้้องกัันแบบตติิยภููมิิ (tertiary prophylaxis) โดยเริ่่�ม
ให้้การป้้องกัันเมื่่�อพบความเสีียหายของข้้อแล้้ว
	มีีการศึึกษาเพื่่�อเปรีียบเทีียบการเริ่่�มให้้ปััจจััยการแข็็งตััวของ
เลืือดแบบ prophylaxis โดยกลุ่่�มหนึ่่�งเริ่่ม� ให้้ตั้้ง� แต่่ก่อ่ นอายุุ 3 ปีี อีีกกลุ่่�มหนึ่่�ง
เริ่่ม� ให้้ตั้้ง� แต่่อายุุ 3-5 ปีี ส่่วนกลุ่่�มสุุดท้้ายเริ่่ม� ให้้เมื่่อ� อายุุ 6-9 ปีี ผลการศึึกษา
พบว่่าผู้้�ป่ว่ ยกลุ่่�มแรกมีีอัตร
ั าการเกิิดเลืือดออกและอััตราการเกิิดข้้ออัักเสบ
เรื้้�อรัังอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ4 อีีกการศึึกษาหนึ่่�งพบว่่าผู้้�ป่่วยที่่�เริ่่�ม
ให้้ปัจั จััยการแข็็งตััวของเลืือดแบบ prophylaxis ก่่อนอายุุ 3 ปีีจะมีีผลลัพั ธ์์

ตััวอย่่างผู้้�ป่่วยรายที่่� 2
ผู้้�ป่ว่ ยอายุุ 15 ปีี ได้้รับั การวิินิจิ ฉััยฮีีโมฟีีเลีียเอชนิิดรุุนแรงตั้้�งแต่่
อายุุ 2 ปีี ในระยะแรกของการรัักษาผู้้�ป่ว่ ยได้้รับั การรัักษาด้้วยแฟคเตอร์์แปด
เมื่่�อมีีอาการเลืือดออก ซึ่ง่� การรัักษาด้้วยแนวทางนี้้�ทำำ�ให้้ผู้้�ป่ว่ ยยัังประสบ
ปััญหาเรื่่�องเลืือดออกในความถี่่�ที่�สูู่ ง แพทย์์จึึงพิิจารณาเริ่่�มรัักษาด้้วยวิิธีี
ป้้องกัันระยะสั้้�น (short-term prophylaxis) เมื่่�ออายุุ 9 ปีี ซึ่่�งทำำ�ให้้ผู้�ป่้ ่วย
มีีอัตร
ั าการเกิิดเลืือดออกต่่อปีีที่ล�่ ดลงโดยที่่ไ� ม่่ก่อ่ ให้้เกิิด factor VIII inhibitor
อย่่างไรก็็ตาม ผู้้�ป่ว่ ยรายนี้้�ยังั ตรวจพบว่่ามีีเลืือดออกเรื้้อ� รัังโดยไม่่มีอี าการ
ที่่�เข่่าข้้างซ้้ายจึึงทำำ�ให้้มีีความผิิดปกติิของข้้อเข่่าข้้างนี้้� ซึ่่�งอาจอธิิบายได้้
จากระดัับแฟคเตอร์์แปดในเลืือดที่่�สููงไม่่เพีียงพอ
นอกจากนี้้�ยังั มีีปัจั จััยอื่่�น ๆ ที่่มี� ผล
ี ต่่อการปรัับเปลี่่�ยนการรัักษา
ด้้วยวิิธีป้ี อ้ งกัันให้้เหมาะกัับผู้้�ป่ว่ ยแต่่ละรายดัังรููปที่่� 2 ซึ่ง่� ปััจจััยที่มี่� ผล
ี มาก
ที่่สุ� ดุ ปััจจััยหนึ่่�งคืือ ความแตกต่่างของเภสััชจลนศาสตร์์ของผู้้�ป่ว่ ยแต่่ละราย
1 กล่่ า วคืื อ การให้้ แ ฟคเตอร์์ แ ปดในปริิ ม าณที่่� เ ท่่ า กัั น จะทำำ� ให้้ ร ะดัั บ
แฟคเตอร์์แปดในเลืือดแตกต่่างกัันในผู้้�ป่่วยแต่่ละรายดัังรููปที่่� 3
ในอดีีตการให้้ปััจจััยการแข็็งตััวของเลืือดแบบ prophylaxis
มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้ระดัับปััจจััยการแข็็งตััวของเลืือดมีีค่่ามากกว่่า 1%
ตลอดเวลา เนื่่�องจากเชื่่�อว่่าจะสามารถเปลี่่�ยนแปลงความรุุนแรงของโรค
จากรุุนแรงมากเป็็นความรุุนแรงปานกลางได้้ อย่่างไรก็็ตาม มีีการศึึกษา
พบว่่าระดัับปััจจััยการแข็็งตััวของเลืือดที่่� 1-3% ไม่่เพีียงพอที่่�จะป้้องกััน
ภาวะเลืือดออกได้้ ดัังนั้้�น ในปััจจุุบััน WFH 2020 แนะนำำ�ว่่าควรจะรัักษา
ระดัับแฟคเตอร์์แปดอย่่างน้้อย 3-5% เพื่่�อป้้องกัันการเกิิดการทำำ�ลาย
ของข้้อจากภาวะเลืือดออก นอกจากนี้้�อีีกการศึึกษาหนึ่่�งพบว่่าระดัับ
แฟคเตอร์์แปดที่่�มากกว่่า 12% สามารถป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดภาวะเลืือดออก
ในข้้อได้้ทั้้�งหมด แต่่เมื่่�อใดที่่�ระดัับแฟคเตอร์์แปดต่ำำ��กว่่า 5% ผู้้�ป่่วยจะมีี
2
อััตราการเกิิดเลืือดออกในข้้อสููงขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ6 การที่่�จะรัักษา
ระดัับปััจจััยการแข็็งตััวของเลืือดให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ต้้องการจำำ�เป็็นต้้อง
ให้้ปััจจััยการแข็็งตััวของเลืือดมากและบ่่อยเพีียงพอซึ่่�งอาจทำำ�ให้้เกิิด
ความยุ่่�งยากและนำำ�ไปสู่่�การให้้ปััจจััยการแข็็งตััวของเลืือดที่่�ไม่่สม่ำำ��เสมอ
ของผู้้�ป่ว่ ย จึึงนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาปััจจััยการแข็็งตััวของเลืือดที่่มี� ค่ี า่ ครึ่่ง� ชีีวิติ
ยาวขึ้้น� ในปััจจุุบันั เพื่่�อลดความยุ่่�งยากในการให้้ปัจั จััยการแข็็งตััวของเลืือด
ทำำ�ให้้ผู้้�ป่ว่ ยมีีคุณ
ุ ภาพชีีวิติ ที่่ดี� ขึ้้ี น� อีีกทั้้�งยัังส่่งผลให้้ระดัับปััจจััยการแข็็งตััว
ของเลืือดสููงขึ้้�นเช่่นเดีียวกััน7
ของการรัักษาระยะยาวที่่ดี� ที่ี สุ�่ ดุ 5 ดัังนั้้�น จึึงแนะนำำ�ให้้เริ่่ม� ให้้ปัจั จััยการแข็็งตััว
ของเลืือดตั้้�งแต่่อายุุน้้อยกว่่า 3 ปีี (primary prophylaxis)
	ตััวอย่่างการให้้ปััจจััยการแข็็งตััวของเลืือดแบบ prophylaxis
ในขนาดต่่าง ๆ แสดงในรููปที่�่ 1

ตััวอย่่างผู้้�ป่่วย

ตััวอย่่างผู้้�ป่่วยรายที่่� 1
ผู้้�ป่ว่ ยฮีีโมฟีีเลีียเอชนิิดรุุนแรงได้้รับั การส่่งตััวมาพบโลหิิตแพทย์์
เมื่่�ออายุุ 14 ปีี ขณะนั้้�นมีีปััญหาข้้อเข่่าโดนทำำ�ลายและมีีการผิิดรููป
เนื่่� อ งจากภาวะเลืื อ ดออกในข้้ อ เรื้้� อ รัั ง เดิิ ม ได้้ รัั บ การรัั ก ษาโดยให้้
cryoprecipitate เป็็นครั้้�งคราว โลหิิตแพทย์์ได้้เริ่่�มให้้การรัักษาโดยให้้
แฟคเตอร์์แปดเมื่่�อมีีอาการเลืือดออก (on demand) อย่่างไรก็็ตาม 2 ปีี
หลัังจากนั้้�น ผู้้�ป่ว่ ยเริ่่ม� ตรวจ factor VIII inhibitor ขณะเข้้ารัับการรัักษาด้้วย
เรื่่อ� ง left iliopsoas hematoma จึึงเริ่่ม� ได้้รับั การรัักษาด้้วย bypassing agent
ผู้้�ป่ว่ ยมีีภาวะเลืือดออกอีีกหลายครั้้ง� ในภายหลััง และได้้รับั การรัักษาด้้วย
bypassing agent รวมถึึงการทำำ� plasma exchange ซึ่�่งล้้วนแต่่เป็็น
การรัักษาที่�มี่ ีค่่าใช้้จ่่ายที่�สูู่ ง ในท้้ายที่่�สุุดผู้้�ป่่วยเสีียชีีวิิตลงเมื่่�ออายุุ 19 ปีี
ด้้วยเรื่่�องเลืือดออกในสมอง
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ในปััจจุุบัันมีีการพััฒนาระบบเพื่่�อช่่วยในการหาปริิมาณและ
ความถี่่�ของแฟคเตอร์์แปดที่่�ควรให้้ในผู้้�ป่่วยแต่่ละราย โดยคำำ�นวณจาก
น้ำำ��หนัักของผู้้�ป่่วย ขนาดของแฟคเตอร์์แปดที่่�ผู้้�ป่่วยได้้รัับ และระดัับของ
แฟคเตอร์์แปดในเลืือดหลัังจากได้้รัับที่่� 3 และ 24 ชั่่�วโมง ดัังรููปที่่� 4
โดยระบบจะแปลผลลััพธ์์เป็็นค่่าครึ่่�งชีีวิิตของแฟคเตอร์์แปดในร่่างกาย
และระยะเวลาที่่�มีรี ะดัับแฟคเตอร์์แปดมากกว่่า 1% ดัังรููปที่่� 5 อย่่างไร
ก็็ตาม ระบบการคำำ�นวณนี้้�อาจจะไม่่แม่่นยำำ�หากผู้้�ป่่วยมีี factor VIII
inhibitor หรืือมีีความคลาดเคลื่่�อนจากการวััดระดัับแฟคเตอร์์แปดในเลืือด
ในแต่่ละห้้องปฏิิบััติิการ

โดย receptor และลดการทำำ�ลายโดยเอนไซม์์10 โดยมีีค่า่ ครึ่่ง� ชีีวิติ 1.5 เท่่า
ของแฟคเตอร์์แปดปกติิ และมีีพื้้�นที่่�ใต้้กราฟของระดัับแฟคเตอร์์แปดกัับ
เวลามากขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับแฟคเตอร์์แปดปกติิ 1.9 เท่่า ซึ่่�งนำำ�ไปสู่่�โอกาส
ของการเกิิดเลืือดออกที่่�ลดลง11 (รููปที่่� 6) นอกจากนี้้�ยัังมีีคุุณสมบััติิ steric
shielding10 ซึ่่�งจะลด immunogenicity ลงด้้วยเช่่นเดีียวกััน
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PEG จะถููกขัับออกจากร่่างกายในรููปของ vacuolation โดยเซลล์์
phagocyte ซึ่่ง� จะทำำ�หน้้าที่่ขั� บั vacuole ออกจากร่่างกายเช่่นเดีียวกัับกลไก
การขัับสิ่่�งแปลกปลอมออกจากร่่างกาย12 อย่่างไรก็็ตาม ปััจจััยของการขัับ
PEG ขึ้้น� กัับขนาดที่ไ่� ด้้รับั และน้ำำ��หนัักโมเลกุุลของ PEG12 โดยพบว่่าขนาด
ของโมเลกุุลที่่�มากกว่่า 30 kDa อาจมีีผลทำำ�ให้้การกำำ�จััดที่่�ไตลดลงและ
มีีโอกาสสะสมอยู่่�ภายในเซลล์์โดยเฉพาะ ependymal cells ใน choroid
plexus อย่่างไรก็็ตาม มีีการศึึกษาต่่อมาว่่าการสะสมของ PEG ในเซลล์์
13
5 ไม่่มีีผลเสีียต่่อเซลล์์และเป็็นภาวะที่่�กลัับสู่่�ปกติิได้้
โดยทั่่�วไป PEG เป็็นส่่วนประกอบที่่ไ� ม่่ทำำ�ให้้เกิิด immunogenicity
อย่่างไรก็็ตาม มีีผู้�ป่้ ่วยส่่วนน้้อยที่่�มีีการสร้้าง antibody เกิิดขึ้้�น12 จึึงมีี
แฟคเตอร์์แปดที่่�มีีค่่าครึ่่�งชีีวิิตยาว (Extended half-life rFVIII) คำำ�แนะนำำ�ให้้มีีการตรวจติิดตามการสร้้าง antibody ในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับ
การรัักษาด้้วยผลิิตภััณฑ์์นี้้�
นิิยามของแฟคเตอร์์แปดที่่มีีค่
� ่าครึ่่�งชีีวิิตยาว8
	มีีการศึึกษา phase 3 prospective, uncontrolled, multicenter
1. ได้้รับั การออกแบบโดยใช้้เทคโนโลยีีให้้มีค่ี า่ ครึ่่ง� ชีีวิติ ที่ย่� าวขึ้้น�
2.	ค่่าต่ำำ��สุุดของ 90% CI สำำ�หรัับ AUC ratio มากกว่่าค่่า ของผลิิตภััณฑ์์นี้้�ในผู้้�ป่่วยเด็็กที่่�เคยได้้รัับการรัักษาด้้วยปััจจััยการแข็็งตััว
ของเลืือดมาก่่อน14
Bioequivalent ของแฟคเตอร์์แปดปกติิ
จากการศึึกษาพบว่่าผู้้�ป่ว่ ยที่่เ� ข้้าร่่วมการศึึกษาส่่วนใหญ่่ 92.4%
3.	มีีค่่าครึ่่�งชีีวิิตมากกว่่าเท่่ากัับ 1.3 เท่่าของแฟคเตอร์์แปด
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เคยได้้รับั การรัักษาด้้วยการให้้ปัจั จััยการแข็็งตััวของเลืือดแบบ prophylaxis
หลัักการผลิิตแฟคเตอร์์แปดที่่�มีีค่่าครึ่่�งชีีวิิตยาว
1. เติิม polyethylene glycol (PEG) บนปััจจััยการแข็็งตััวของ มาก่่อน ในแง่่ประสิิทธิิภาพพบว่่าอััตราการเกิิดเลืือดออกเท่่ากัับ 2 ครั้้�ง
เลืือดเพื่่�อปฏิิสััมพัันธ์์กัับ clearance receptor ลดการกำำ�จััด ต่่อปีี โดยเกี่่�ยวข้้องกัับการกระทบกระแทกเป็็นส่่วนใหญ่่ ผู้้�ป่ว่ ย 38% ไม่่มีี
ปััญหาเลืือดออกระหว่่างได้้รัับ prophylaxis และผู้้�ป่่วยส่่วนใหญ่่ 72%
ทำำ�ให้้ปััจจััยการแข็็งตััวของเลืือดอยู่่�ในร่่างกายได้้นานขึ้้�น
2. เติิม Fc portion ของ immunoglobulin บนปััจจััยการแข็็งตััว ไม่่พบเลืือดออกในข้้อ เมื่่�อเกิิดภาวะเลืือดออกแล้้วผู้้�ป่ว่ ย 82.9% สามารถ
ของเลืือดเพื่่�อการขัับออกจากร่่างกายด้้วยกลไก lysosomal หยุุดเลืือดได้้หลัังได้้รัับปััจจััยการแข็็งตััวของเลืือดเพีียง 1 ครั้้�ง ในแง่่
ความพึึงพอใจ ผู้้�ป่ว่ ย 90% ประเมิินประสิิทธิภิ าพของผลิิตภัณ
ั ฑ์์อยู่่�ในเกณฑ์์ดีี
degradation
3. เติิม recombinant albumin บนปััจจััยการแข็็งตััวของเลืือด ถึึงดีีมาก เมื่่�อประเมิินในแง่่คุุณภาพชีีวิิตพบว่่าการให้้การรัักษาสามารถ
ลดความเจ็็บปวดและเพิ่่ม� ความสามารถในการทำำ�กิจิ กรรมได้้อย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั
เพื่่�อลดการขัับออกจากร่่างกาย
ั ฑ์์มีค่ี า่ ครึ่่ง� ชีีวิติ เฉลี่่�ย
4.	ดััดแปลงแฟคเตอร์์แปดเป็็น single chain เพื่่�อเพิ่่�มความเสถีียร ทางสถิิติิ ในด้้านของเภสััชจลนศาสตร์์พบว่่าผลิิตภัณ
มากกว่่าแฟคเตอร์์แปดปกติิ 1.3-1.5 เท่่า
ของโมเลกุุล
ในแง่่ความปลอดภััย ไม่่มีีผู้้�ป่่วยรายใดตรวจพบ antibody ต่่อ
Antihemophilic factor (recombinant), PEGylated
	ตัั ว อย่่ า งแฟคเตอร์์ แ ปดที่่� ไ ด้้ รัั บ การออกแบบด้้ ว ยวิิ ธีี ก าร แฟคเตอร์์แปด แต่่มีีผู้�ป่้ ่วย 5 รายที่่�ตรวจพบ antibody ต่่อ PEG อย่่างไร
PEGylation เช่่น การออกแบบให้้ต่่อกัับ PEG 2 สาย โดยแต่่ละสายจะมีี ก็็ตาม ไม่่พบว่่ามีีผลกระทบต่่อประสิิทธิภิ าพและความปลอดภััยทางคลิินิกิ
ของผลิิตภัณ
ั ฑ์์นี้้� ผลข้้างเคีียงที่่เ� กิิดขึ้้น� กัับผู้้�ป่ว่ ยมากที่่สุ� ดุ ในช่่วงการศึึกษา
น้ำำ�� หนัักโมเลกุุล 10 kDa ซึ่่ง� มีีผลทำ�ำ ให้้แฟคเตอร์์แปดมีีขนาดโมเลกุุลใหญ่่ขึ้้น�
อยู่่�ในร่่างกายได้้ยาวนานขึ้้น� เนื่่อ� งจากลดการขัับออกโดยไต ลดการขัับออก ได้้แก่่ การติิดเชื้้�อ โดยพบประมาณ 65.2% แต่่ไม่่พบว่่ามีีความเกี่่�ยวข้้อง

กัับการรัักษา นอกจากนี้้�ยัังไม่่พบว่่ามีีการแพ้้ยา การเกิิดลิ่่�มเลืือดอุุดตััน
หรืือมีีผู้�ป่้ ่วยที่่�ถอนตััวจากการรัักษาซึ่่�งแสดงถึึงความปลอดภััยที่่�ดีีของ
ผลิิตภััณฑ์์

หลัักการกายภาพบำำ�บััดสำำ�หรัับผู้้�ป่่วยฮีีโมฟีีเลีีย

แบ่่งการดููแลรัักษาออกเป็็น 2 ระยะ ได้้แก่่ ระยะเลืือดออก
เฉีียบพลััน และระยะเรื้้�อรััง
การดููแลรัักษาระยะเลืือดออกเฉีียบพลััน
ในระยะนี้้�ผู้�ป่้ ่วยจะมาพบแพทย์์ด้้วยอาการและอาการแสดง
ของการเกิิดเลืือดออกของข้้อหรืือกล้้ามเนื้้�อ ได้้แก่่ ข้้อขััด ข้้อปวดบวม
ร้้อน พิิสััยการเคลื่่�อนไหวของข้้อลดลง ยืืนลงน้ำำ��หนัักไม่่ได้้ หรืือกดเจ็็บ
ที่่�กล้้ามเนื้้�อ โดยตำำ�แหน่่งที่่�พบบ่่อย ได้้แก่่ บริิเวณข้้อศอก ข้้อเข่่า ข้้อเท้้า
หรืือบริิเวณกล้้ามเนื้้�อต้้นขาและน่่อง หลัักการรัักษาในระยะนี้้�ที่สำ่� ำ�คัญ
ั ที่สุ่� ดุ
คืือ การให้้ปััจจััยการแข็็งตััวของเลืือดทัันทีีที่่�มีีภาวะเลืือดออก ร่่วมกัับ
มาตรการต่่อมาที่่�มีีตััวย่่อว่่า PRICE ได้้แก่่
Protection: ป้้องกัันไม่่ให้้มีีการบาดเจ็็บเพิ่่�มเติิม
Rest: พัักการทำำ�งานข้้อที่่�เลืือดออกอย่่างน้้อย 2 สััปดาห์์
Ice: ประคบเย็็นเพื่่�อลดอาการปวดในช่่วง 24-48 ชั่่�วโมงแรก
โดยใช้้เวลาครั้้�งละ 10 นาทีี และประคบซ้ำำ��หลัังจากพััก 30 นาทีี
Immobilization: ป้้องกัันการเคลื่่�อนที่่�ของข้้อโดยใช้้อุุปกรณ์์
ได้้แก่่ shoulder sling และ brace
Compression: ใช้้อุุปกรณ์์รััดบริิเวณที่่�เลืือดออกเพื่่�อป้้องกััน
การบวมอย่่างน้้อย 2 สััปดาห์์
Elevation: ยกบริิเวณที่่�เลืือดออกให้้สููงขึ้้�นกว่่าระดัับหััวใจ
โดยให้้มุุมของการยกอยู่่�ที่่�ประมาณ 45 องศา
นอกจากนี้้�การออกกำำ�ลัังโดยการเกร็็งกล้้ามเนื้้�อ (Isometric
exercise) ก็็มีีความสำำ�คััญเพื่่�อป้้องกัันการอ่่อนแรงของกล้้ามเนื้้�อ ซึ่่�งจะ
เป็็นผลที่่�ตามมาจากการจำำ�กััดการเคลื่่�อนไหว
โดยทั่่� ว ไปการดููแลผู้้�ป่่ ว ยในระยะแรกนี้้� จ ะใช้้ เวลาทั้้� ง หมด
ประมาณ 2 สััปดาห์์ เนื่่�องจากเป็็นระยะเวลาที่่�ร่่างกายใช้้ซ่่อมแซมรัักษา
บริิเวณที่่�มีีการเกิิดเลืือดออก โดยหากมีีการลงน้ำำ��หนัักของข้้อเร็็วเกิินไป
กว่่าระยะเวลานี้้�จะทำำ�ให้้มีีโอกาสเกิิดเลืือดออกซ้ำำ�� และมีีการอัักเสบเพิ่่�ม
มากขึ้้น� เนื่่�องจากเยื่่อ� บุุผิวิ ข้้อและกระดููกอ่่อนบริิเวณข้้อยัังเปราะบางเกิินไป
อย่่างไรก็็ตาม ผู้้�ป่ว่ ยบางรายอาจใช้้เวลามากกว่่า 2 สััปดาห์์ หากประเมิินแล้้ว
ยัังมีีการบวมหรืือเลืือดออกบริิเวณข้้ออยู่่�
หลัังจาก 2 สััปดาห์์ร่่วมกัับอาการบวมและเลืือดออกดีีขึ้้�น
แนะนำำ�ให้้ผู้�ป่้ ว่ ยเริ่่ม� เคลื่่�อนไหว โดยเริ่่ม� จากการก้้าวสั้้�น ๆ เดิินลงน้ำำ��หนััก
เพีียงบางส่่วน หากสามารถทำำ�ได้้ให้้ค่่อย ๆ เพิ่่�มการลงน้ำำ��หนัักมากขึ้้�น
จนลงน้ำำ��หนัักเต็็มที่่� โดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อให้้ผู้้�ป่่วยกลัับมาเคลื่่�อนไหวได้้
เหมืือนปกติิและเต็็มพิิสััยการเคลื่่�อนไหวของข้้อ
การดููแลรัักษาระยะเรื้้�อรััง
	ระยะนี้้�ผู้้�ป่ว่ ยมัักไม่่มีอี าการปวด แต่่ผู้�ป่้ ว่ ยบางรายจะมีีข้อ้ บวม
จากการหนาตัั ว ของเยื่่� อ บุุ ผิิว ข้้ อ มีี ข้้อ ติิ ด หรืื อ มีี ก ล้้ า มเนื้้� อฝ่่ อลีี บได้้
การรัักษาที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดในระยะนี้้�คืือ การให้้ปััจจััยการแข็็งตััวของเลืือด
ในขนาดและความถี่่ที่� เ่� หมาะสมเพื่่�อป้้องกัันการเกิิดเลืือดออกซ้ำำ�� ร่่วมกัับ
การจััดตารางกายภาพบำำ�บัดั ที่ส�่ อดคล้้องกัับการให้้ปัจั จััยการแข็็งตััวของเลืือด

ซึ่่ง� โดยทั่่�วไปมัักจะนััดทำำ�กายภาพบำำ�บัดั ในวัันที่่ผู้� �ป่้ ว่ ยได้้ปัจั จััยการแข็็งตััว
ของเลืือด โดยจะเน้้นการรัักษาพิิสััยการเคลื่่�อนไหวของข้้อ และการเพิ่่�ม
ความแข็็งแรงของกล้้ามเนื้้�อ ร่่วมกัับมีีการประเมิินคะแนนสุุขภาพของข้้อ
โดยอาศััย Hemophilia Joint Health Score (HJHS) ทุุก 6 เดืือน-1 ปีี
นอกจากการรัั ก ษาในโรงพยาบาลแล้้ ว ผู้้�ป่่ ว ยควรได้้ รัั บ
การอบรมให้้มีคี วามรู้้ค� วามเข้้าใจในการป้้องกัันการเกิิดเลืือดออกซ้ำำ�� ได้้แก่่
การหลีีกเลี่่ย� งกิิจกรรมที่มี�่ คี วามเสี่ย�่ งที่จ�่ ะได้้รับั การกระทบกระแทก การเลืือก
ใช้้อุุปกรณ์์พยุุงและแก้้ไขข้้อบกพร่่องของข้้อที่่�เหมาะสม ร่่วมกัับแนะนำำ�
ให้้ผู้�ป่้ ว่ ยออกกำำ�ลังั กายที่่บ้� า้ นโดยเน้้นการรัักษาพิิสัยั การเคลื่่อ� นไหวของข้้อ
และเพิ่่�มความแข็็งแรงของกล้้ามเนื้้�อเป็็นหลััก
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