แนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษาภาวะเลือดออกงาย
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อาการเลือดออกผิดปกติในทารก เด็กและวัยรุนเปนปญหาที่ผูปกครองมักนําบุตรมาพบแพทย
ซึ่งอาการเลือดออกผิดปกติ อาจจะเปนจุดเลือดออก (petechiae) จ้ําเขียว (ecchymosis) เลือดกําเดา
(epistaxis) เลือดออกในขอ (hemarthrosis) หรือกลามเนื้อ (muscular bleeding) ดังนั้นแพทยผูดูแลมี
ความจําเปนตองพิจารณาแยกวาอาการดังกลาวเปนความผิดปกติเฉพาะที่หรือเปนความผิดปกติของ
กลไกการหามเลือด (hemostasis) กลไกนี้จะเริ่มทํางาน เมื่อเกิดมีบาดแผล หรืออันตรายตอหลอดเลือด
เริ่มตนจากผนังของหลอดเลือดมีการหดตัวเพียงชั่วคราว เพื่อปองกันการรั่วของเลือดออกนอกเสนเลือด
และเกล็ดเลือดจะเขามาในบริเวณนี้เกิดมีการจับกันของเกล็ดเลือดกับเกล็ดเลือดและมีการจับกันของ
กลุมเกล็ดเลือดกับไฟบรินซึง่ เปนผลผลิตของการทํางานของปจจัยการแข็งตัวของเลือด (platelet-fibrin
mesh work) และในเวลาตอมาก็มีขบวนการสลายลิม่ เลือด (fibrinolytic system) ทําหนาที่ละลายลิ่ม
เลือดเพื่อปองกันมิใหเกิดการอุดตันของหลอดเลือด เพื่อใหการไหลเวียนของเลือดดําเนินไปอยางเปน
ปกติ(1,2)
นิยาม
ภาวะเลือดออกงาย หมายถึง การมีเลือดออกงายหรือหยุดยากที่ตําแหนงเฉพาะที่ (local cause)
เชน แผลที่กระเพาะอาหาร หรือเกิดจากความผิดปกติในกลไกของการหามเลือด (hemostatic
disorders) ไดแก ความผิดปกติของผนังหลอดเลือด ปริมาณและการทําหนาที่ของเกล็ดเลือด และปจจัย
การแข็งตัวของเลือดที่มีสาเหตุจากโรคทางพันธุกรรม เชนโรคฮีโมฟเลีย หรือโรคอื่นที่เกิดขึ้นภายหลัง
เชนโรคไขเลือดออก โดยมีลักษณะของคลินิกตอไปนี้ เด็กที่มีปญหาเลือดออกมากกวาหนึ่งแหง หรือ
หลายอวัยวะพรอมกัน หรือมีอาการเลือดออกที่มากเกินกวาภยันตรายที่ไดรับ หรือมีเลือดออกผาตัด
ถอนฟน หรือมีเลือดออกเอง
การวินิจฉัยภาวะเลือดออกงาย(3-7)
1. การซักประวัติ การซักประวัติอยางละเอียดจะมีประโยชนมากในการวินจิ ฉัยโรคในกลุม
เลือดออกงายในเด็ก โดยอาศัยประวัตติ ั้งแตระยะเวลาที่เริ่มเปน ตําแหนงที่เลือดออก และความรุนแรง
ของภาวะเลือดออก และการซักประวัติในครอบครัวทีม่ ีเลือดออกงาย
1.1 อายุที่เริ่มมีอาการเลือดออก โรคเลือดออกงายทางพันธุกรรม จะมีอาการเลือดออกงายหยุด
ยาก เปนๆ หายๆ ตั้งแตเด็ก ถาเปนชนิดรุนแรงมากจะไดประวัติเลือดออกเองโดยไมไดรับอุบัติเหตุหรือ
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ไดรับอุบัติเหตุเล็กนอยก็มีเลือดออกมากตั้งแตวัยเด็ก ถาเปนชนิดรุนแรงนอยจะมีเลือดออกเฉพาะเวลา
ไดรับภยันตรายหรือการผาตัด หรือการถอนฟน เชน มีประวัติเลือดออกทางสายสะดือและหยุดยากวัย
ทารกแรกเกิด หรือมีแผลหายชาทําใหคิดถึงภาวะพรองแฟคเตอรสิบสาม (FXIII deficiency) หรือ
Afibrinogenemia
1.2 อาการแสดงของเลือดออก เชน เลือดกําเดา ที่นานมากกวา 15 นาทีหลังจากที่ใหการดูแล
รักษาเบื้องตนแลว หรือมีเลือดกําเดามากกวาหนึ่งครั้งตอสัปดาห เลือดออกหลังจากถอนฟนที่นาน
มากกวา 24 ชั่วโมง สวนการหลุดของฟนน้ํานมตามธรรมชาติ มักมีเลือดออกไมมากแมวาจะมีภาวะโรค
เลือดออกงายก็ตาม ประวัติระดูในเด็กผูห ญิงวัยรุนที่นานมากกวา 7 วัน มีลิ่มเลือดหรือตองเปลี่ยน
ผาอนามัยบอยกวาทุก 2 ชั่วโมง
1.3 ตําแหนงที่เลือดออก เลือดออกในตําแหนงของรางกายที่ไมเสี่ยงตอการกระทบกระแทก เชน
บริเวณลําตัว ใบหนา คอ เปนตน หรือ มีเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร หรือ ปสสาวะเปนเลือด และ
ปริมาณของเลือดที่ออกมากกวากับความรุนแรงของภยันตรายที่ไดรับ
1.4 ประวัติผา ตัดในอดีต เชน การทํา circumcision หรือการผาตัดตอมทอนซิล และการถอน
ฟน และมีปญหาเลือดออกมากจนตองไดรับเลือดทดแทนหลังการผาตัด
1.5 ประวัติกนิ ยา เชน แอสไพริน หรือ non steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) ซึ่งทํา
ใหเกล็ดเลือดทําหนาที่ผิดปกติ (platelet dysfunction) หรือการกินยาปฏิชีวนะเปนเวลานานกอใหเกิด
ภาวะพรองวิตามินเค (vitamin K deficiency)
1.6 ประวัติการมีโรคประจําตัวบางโรคทีอ่ าจมีภาวะเลือดออกรวมดวย เชน โรคตับ หรือโรคไต
วายเรื้อรัง หรือโรคในกลุม collagen vascular disorders
1.7 ประวัตขิ องอาการอื่นๆที่เกิดรวมกับการมีเลือดออกผิดปกติ เชน หากพบมีเลือดออก
ผิดปกติรวมกับไข น้ําหนักตัวลด มีกอนที่คอหรือรักแร ซีด เพลีย ปวดกระดูก ชวยใหคิดถึงโรคมะเร็ง
เม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน (acute leukemia)
1.8
ประวัติครอบครัว
ควรจะถามประวัติเลือดออกของคนในครอบครัวเพื่อชวยในการ
วินิจฉัยโรคเลือดออกงายทางพันธุกรรม เชนประวัติการผาตัด การถอนฟนกราม ประวัติหลังคลอดบุตร
ลักษณะการสืบทอดของโรคทางพันธุกรรม เชน โรคฮีโมฟเลีย เอ และ บี มีการถายทอดทางพันธุกรรม
แบบ sex linked recessive เกิดโรคเฉพาะชาย จะไดประวัตเิ ปนโรคเฉพาะญาติผูชายฝายมารดา หญิง
เปนผูที่มียีนแฝงโดยไมมีอาการเลือดออกผิดปกติ สวนโรควอนวิลลิแบรนด (vWD) สวนใหญมีการ
ถายทอดทางพันธุกรรมแบบ autosomal dominant จะเปนทั้งหญิงและชาย นอกจากนี้โรคเลือดออกงาย
ทางพันธุกรรมรอยละ 70 เทานั้นที่ไดประวัติโรคเลือดออกงายในครอบครัว อีกรอยละ 30 จะเกิดขึ้นใหม
ในครอบครัว เนื่องจากการกลายพันธุข องยีน (mutation) ในผูปวยหรือมารดา
2. การตรวจรางกาย การตรวจรางกายทุกระบบมีความสําคัญที่จะชวยในการหาสาเหตุของ
ภาวะเลือดออกผิดปกติได และเนนการตรวจรางกายบางอยางที่ชวยในการวินิจฉัย คือ
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2.1 การตรวจบริเวณโพรงจมูกอยางละเอียดในผูปวยเด็กที่มีเลือดกําเดาไหล หากตรวจพบวามี
ตําแหนงของเสนเลือดที่ผิดปกติหรือแผลเรื้อรังจากการชอบเอานิ้วแคะจมูกบอยๆ นาจะเกิดจากสาเหตุ
เฉพาะที่มากกวาภาวะเลือดออกงาย และอาจพบในผูปวยที่มีภูมิแพ (allergic rhinitis)
2.2 การตรวจลักษณะของเลือดออกบริเวณผิวหนัง จะชวยบอกถึงสาเหตุของการมีเลือดออก
ผิดปกติได เชน การตรวจพบจุดเลือดออกสีแดงเล็ก ขนาด 1-2 มิลลิเมตร (petechiae) ที่เกิดจาก
เลือดออกใตผวิ หนังจากหลอดเลือดฝอยเล็ก (capillary bleeding) ซึ่งกดโดยรอบจุดเลือดออกแลวจะไม
จางหายไป แตกตางจากผื่น (rash) ซึ่งขณะที่กดโดยรอบจะจางหายไป มักเกิดจากความผิดปกติของ
ผนังหลอดเลือดหรือเกล็ดเลือดอาจตรวจพบเปนจ้ําเลือดขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (มากกวา 3 มิลลิเมตร)
(ecchymosis) บริเวณชั้นใตผวิ หนังสวนบน จะชวยบงถึงสาเหตุของการมีเลือดออกผิดปกตินาจะเกิด
จากการมีภาวะเกล็ดเลือดต่าํ
(thrombocytopenia) หรือเกล็ดเลือดทําหนาที่ผิดปกติ (platelet
dysfunction) สวนผูปว ยที่มเี ลือดออกผิดปกติจากภาวะพรองปจจัยการแข็งตัวของเลือด จะพบเลือดออก
ที่ผิวหนังขนาดใหญ (large deep ecchymosis) หรือพบกอนเลือดใตผวิ หนังชั้นลึก (hematoma) หรือมี
เลือดออกในกลามเนื้อ (muscular bleeding) หรือมีเลือดออกในขอ (hemarthrosis)
นอกจากนี้หากตรวจพบลักษณะผิวหนังที่บาง (loose skin) มีรอยแผลเปนผิดปกติ (abnormal
scars) รวมกับมีขอหลวม (joint laxity) ใหคิดถึงโรค Ehlers-Danlos syndrome หรือการตรวจพบ
ลักษณะของหลอดเลือดฝอยผิดปกติ (telangiectasias) ตําแหนงทีพ่ บบอย คือ ใตลิ้น ใบหนา หนาอก
และ ขา เปนตน ทําใหคิดถึงโรคในกลุม hereditary hemorrhagic telangiectasia เชน Osler-WeberRendu disease หากพบลักษณะผื่นนูนสีแดงกระจายที่ขอเทา และสะโพกทั้งสองขาง รวมกับมีอาการ
ปวดทองและขอ ทําใหคิดถึง Henoch SchÖnlein purpura (HSP)
2.3 การตรวจลักษณะของขอตามรางกาย ชวยบงชี้ถงึ สาเหตุของการมีภาวะเลือดออกผิดปกติ
ได เชน หากพบลักษณะขอบวมและติดแบบเรื้อรัง (chronic arthropathy) ที่พบไดในผูปวยโรคฮีโมฟเลีย
จากการมีเลือดออกในขอบอยๆ โดยเฉพาะขอเขา ขอศอก ขอเทา เปนตน หรือตรวจพบขอหลวม (joint
laxity) พบไดในโรค Ehlers-Danlos syndrome หรือตรวจพบความผิดปกติของนิ้วโปง หรือกระดูก
radius ของแขน พบไดในโรค thrombocytopenia with absent radius syndrome (TAR ) หรือ Fanconi
anemia
2.4 การตรวจระบบชองทองและตอมน้ําเหลืองทั่วรางกาย หากตรวจพบวาผูปว ยมีตอมน้ําเหลือง
โตรวมกับตับมามโต และมีจุดเลือดออกตามตัว ควรนึกถึงโรคมะเร็งชนิดตางๆ เชน มะเร็งเม็ดเลือดขาว
เฉียบพลัน หรือโรคมะเร็งของตอมน้ําเหลือง
3. การตรวจทางหองปฏิบัติการ
การตรวจคัดกรองทางหองปฏิบัติการ (screening laboratory) เพื่อหาสาเหตุเลือดออกงาย
(ตารางที่ 1) ประกอบดวย
3.1 Complete blood count (CBC) ฮีมาโตคริต จํานวนเม็ดเลือดขาว จํานวนเกล็ดเลือด
รวมทั้งการดูสเมียรเลือด ดูรูปรางเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว รูปรางและการติดสีของเกล็ดเลือด การดูส
เมียรเลือดจะใหขอมูลที่นอกเหนือจากขอมูลที่ไดจากการตรวจวัดดวยเครื่อง automate และสามารถ
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วินิจฉัยโรคบางอยางเชน จะพบ atypical lymphocyte ในภาวะการติดเชื้อไวรัส หรือพบเกล็ดเลือด
ขนาดใหญไมเกาะกลุม แกรนนูลนอยและติดสีจางในโรค acquired platelet dysfunction with
eosinophilia (APDE) และโรค Bernard- Soulier syndrome พบวาเกล็ดเลือดมีขนาดใหญกวาปกติ
3.2 รายที่สงสัยวามีความผิดปกติของหลอดเลือดหรือเกล็ดเลือด ควรทํา tourniquet test
จะผิดปกติในโรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติของผนังหลอดเลือดและภาวะที่มีปริมาณเกล็ดเลือดต่ํา สวน
bleeding time (BT) จะยาวกวาปกติ ถามีปริมาณเกล็ดเลือดต่ําหรือการทําหนาที่ของเกล็ดเลือด
บกพรอง
3.3 Venous clotting time (VCT) ในรายที่สงสัยภาวะพรองปจจัยการแข็งตัวของเลือด
ชนิดรุนแรงมาก (ระดับ clotting factor activity <1%) จะมี VCT ยาวกวา 15 นาทีและใหดู clot
retraction ปกติจะหดตัวดีในเวลา 1-2 ชั่วโมง ถามีการทําหนาที่ของเกล็ดเลือดบกพรองมาก จะไมมี clot
retraction และใหดู clot lysis คาปกติของ clot lysis เกิดขึ้นในเวลามากกวา 24 ชั่วโมง ถา clot lysis
สั้นกวา 30 นาที ใหสงสัยภาวะ hyperfibrinolysis
ปจจุบัน มีการพัฒนาการตรวจ mixing VCT ใชแยกโรคฮีโมฟเลีย เอ และบี โดยการ
เปรียบเทียบ VCT ของเลือดผูปวยกับ VCT ของเลือดผูปวยทีเ่ ติมลงไปในหลอดทดลองที่ใส factor VIII
หรือ factor IX concentrate ดังแสดงในตารางที่ 2
3.4 Coagulogram ในรายที่สงสัยภาวะพรองปจจัยการแข็งตัวของเลือด
- Prothrombin time (PT) ใชตรวจภาวะพรอง fibrinogen, prothrombin, factor V,
VII, X คาปกติ >70%, 11.5-14.5 วินาที หรือ INR (international normalized ratio) นอยกวา 1.3
- Activated partial thromboplastin time (APTT) ใชตรวจภาวะพรอง fibrinogen,
prothrombin, แฟคเตอร V ถึง XII ยกเวนแฟคเตอร VII คาปกติ 30-38 วินาที คา APTT จะปกติถา
ระดับแฟคเตอร VIII เทากับ 25-30% หรือมากกวา
- Thrombin time (TT) ใชตรวจภาวะพรอง fibrinogen หรือทําหนาที่ผิดปกติ คา
ปกติ 9-11 วินาที ถาระดับ fibrinogen ต่าํ กวา 100 มก./ดล. หรือการทําหนาที่ของ fibrinogen บกพรอง
(dysfibrinogenemia) จะ มีทั้ง TT, PT และ APTT ยาวกวาปกติ
PT, APTT และ TT ของทารกแรกเกิดจะยาวกวาผูใหญ 1.2-1.5 เทา
นอกจากนี้ ผูปวยบางรายตองตรวจพิเศษบางอยางเพื่อการวินิจฉัยโรค เชน วัดระดับ
factor VIII clotting activity, platelet aggregation study, von Willebrand factor antigen, ristocetin
cofactor activity หรือ von Willebrand factor activity
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ตารางที่ 1 การตรวจคัดกรองเพื่อหาสาเหตุเลือดออกงายหยุดยาก

ปริมาณเกล็ดเลือดจาก
CBC
Tourniquet test
Bleeding time
Venous clotting time
Mixing venous clotting
time
Clot retraction
Clot lysis
Coagulogram

ความผิดปกติ
ผนังหลอดเลือด

เกล็ดเลือด

ปกติ

ปริมาณต่ํา

ปจจัยการแข็งตัวของ
เลือด
ปกติ

ผิดปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ

ผิดปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ปกติ

ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ

ปกติ
ปกติ
ปกติ

ผิดปกติ
ปกติ
ปกติ

ผิดปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ

ตารางที่ 2 การวินิจฉัยแยกโรคฮีโมฟเลีย เอ และบี

โรคฮีโมฟเลีย เอ
โรคฮีโมฟเลีย บี

Venous Clotting Time
เลือดผูปวย
เลือดผูปวย + Factor VIII
ยาวกวาปกติ
ปกติ
ยาวกวาปกติ
ยาวกวาปกติ

เลือดผูปวย + Factor IX
ยาวกวาปกติ
ปกติ

การวินิจฉัยแยกโรค
1. แยกตามสาเหตุของภาวะเลือดออกผิดปกติที่เปนมาแตกําเนิดหรือที่เกิดขึ้นภายหลัง โดย
อาศัยประวัติ ไดแก ระยะเวลาที่เริ่มเปน และประวัตใิ นครอบครัววามีเลือดออกงาย
2. แยกตามความผิดปกติของกลไกของการหามเลือด จากลักษณะทางคลินิกดังตารางที่ 3
2.1 ความผิดปกติของหลอดเลือด หรือเกล็ดเลือด
2.2 ความผิดปกติของปจจัยการแข็งตัวของเลือด
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ตารางที่ 3 การแยกภาวะเลือดออกงายตามความผิดปกติของกลไกการหามเลือด
ความผิดปกติของปจจัย
การแข็งตัวของเลือด
1.ตนกําเนิดของเลือดออก
หลอดเลือดขนาดเล็ก
2. ตําแหนงที่เลือดออก
กลามเนื้อ, ในขอ, เนื้อเยื่อชั้นลึก
3. อาการแสดง
เลือดออกใตผวิ หนังชั้นลึก
(hematoma) หรือ เลือดออกใน
กลามเนื้อ หรือ ในขอ
4. เวลาที่เลือดออก
หลังจากไดรับอันตรายหลาย
ชั่วโมง
5. การตอบสนองตอการกด เลือดหยุดทันที
เลือดไมหยุด
*ผูปวยที่มีความผิดปกติของหลอดเลือดมักพบจุดเลือดออกขนาดเล็กเทาปลายเข็มหมุด
ความผิดปกติของหลอดเลือด*
และเกล็ดเลือด
หลอดเลือดฝอย
ผิวหนัง, เยื่อบุ
จุดเลือดเล็กๆ ขนาด 1-3 มม.
(petechiae) หรือจ้ําเขียวตืน้ ๆ (small
ecchymosis)
ทันที

ผูปวยในแตละรายไมจําเปนตองไดรับการตรวจ screening laboratory ทั้งหมด ขึ้นอยูกับประวัติ
และการตรวจรางกายโดยละเอียดวาบงชีไ้ ปในทางใด (แผนภูมิที่1)
1. ผูปวยทีบ่ งชี้ไปในทางความผิดปกติของหลอดเลือด หรือเกล็ดเลือด screening laboratory
ที่ใชไดแก CBC โดยดูจํานวนของเกล็ดเลือด รวมทัง้ ดูขนาดและการยอมติดสีของเกล็ดเลือดรวมดวย
โดยแบงเปน 2 กลุม คือ
1.1 กลุมที่มีจํานวนเกล็ดเลือดต่าํ แบงเปน 2 กลุม คือ
1.1.1 Isolated thrombocytopenia ไดแก กลุมโรคที่เกล็ดเลือดต่ําจากการถูกทําลาย
เชน immune thrombocytopenic purpura (ITP) หรือกลุมโรคเกิดจากการสรางจากไขกระดูกไดนอยลง
เชน thrombocytopenia with absent radii (TAR) syndrome
1.1.2 Pancytopenia เชน โรคไขกระดูกฝอ ที่เปนมาแตกําเนิด (inherited bone
marrow failure) หรือเกิดขึ้นภายหลัง (acquired aplastic anemia) หรือ มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน
(acute leukemia)
โดยทั้ง 2 กลุมนี้ เมื่อใหไดการวินิจฉัยที่แนนอนตองทําการเจาะไขกระดูก (bone
marrow aspiration )
1.2 กลุมที่มีจํานวนเกล็ดเลือดปกติ การตรวจทางหองปฏิบัติการที่ควรทําตอ คือ BT
1.2.1 ถาผล BT ยาวกวาปกติ ใหนึกถึงกลุมที่มีเกล็ดเลือดทําหนาที่ผิดปกติ (platelet
dysfunction) สําหรับผูปวยที่มีประวัตติ งั้ แตอายุนอย รวมกับมีประวัตเิ ลือดออกงายในครอบครัว ทําให
คิดถึงในกลุมโรค hereditary platelet dysfunction เชน Bernard- Soulier syndrome นอกจากการทํา
พบวาขนาดของเกล็ดเลือดจะใหญกวาปกติดว ย
และโรค
หนาที่ของเกล็ดเลือดที่ผิดปกติแลว
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Glanzmann’s thrombasthenia เพื่อใหไดการวินิจฉัยที่แนนอน ใหสงทํา platelet function test สําหรับ
ผูปวยที่มีเกล็ดเลือดทําหนาที่ผิดปกติ พบรวมกับภาวะ eosinophilia โดยเกิดขึ้นภายหลัง ใหนึกถึงโรค
APDE ซึ่งเปนชนิดที่พบบอยในผูปวยเด็กไทย
1.2.2 ถาผล BT ปกติ ใหนกึ ถึงโรคในกลุม ที่มีความผิดปกติของหลอดเลือด พบไดทั้งที่
เปนมาแตกําเนิด เชน Ehlers-Danlos syndrome และเกิดขึ้นภายหลัง เชน โรคลักปดลักเปด (scurvy)
ที่เกิดจากการพรองวิตามิน ซี และ HSP
2.
ผูปวยที่มีประวัติ และการตรวจรางกายเขาไดกับภาวะพรองปจจัยการแข็งตัวของเลือด
screening laboratory ที่ใช ไดแก CBC โดยดูจํานวนของเกล็ดเลือด และ coagulogram (APTT,
PT,TT) โดยแบงออกเปน 4 กลุม ไดแก
2.1Prolonged APTT อยางเดียว คิดถึงโรค hemophilia หรือ vWD หรือ acquired
autoantibody against factor VIll หรือผลของยา heparin ที่มากเกินไป
2.2 Prolonged PT อยางเดียว คิดถึงโรค early vitamin K deficiency, congenital factor
VII deficiency หรือ ไดรับยา coumarin มากเกินไป
2.3 Prolonged ทั้ง APTT และ PT คิดถึงโรค congenital factor II, V, X deficiency หากมี
อาการเลือดออกงายในทารกอายุ 2 สัปดาหถึง 2 เดือน คิดถึง โรค idiopathic vitamin K deficiency in
infancy (IVKDI) หรือ acquired prothombin complex deficiency (APCD) หากเปนโรคที่เกิดขึ้น
ภายหลัง ใหคิดถึงโรคตับ
2.4 Prolonged APTT และ PT รวมกับเกล็ดเลือดต่ํา ไดแก disseminated intravascular
coagulopathy (DIC) ผูปวยบางรายมี TT ยาวกวาปกติดวย
2.5 Prolonged APTT, PT และ TT คิดถึงภาวะ dysfibrinogenemia หรือ
hypofibrinogenemia หรือ afibrinogenemia
2.6 Prolonged APTT และ TT มากๆ รวมกับมี PT ยาวกวาปกติไมมาก คิดถึงภาวะ
heparin overdose หรือมี heparin ปนเปอนในเลือดที่สง ตรวจ
เมื่อจัดเขากลุมแลว การวินจิ ฉัยที่แนนอนแบงตามกลุมโรค ดังนี้ เชน :
- ผูปวยที่สงสัย hemophilia A หรือ B วัดระดับ factor VIII หรือ IX clotting activity ตามลําดับ
- ผูปวยที่สงสัย vWD ใหตรวจ vWF antigen, ristocetin cofactor activity, factor VIII assay
และ multimeric analysis of vWF เพื่อชวยในการวินจิ ฉัยโรค
- ผูปวยที่สงสัย Liver disease ใชการตรวจ liver profile
- ผูปวยที่สงสัย ภาวะ DIC ใชการตรวจดูปริมาณของ fibrinogen, fibrin degradation
products (FDP) หรือ D-dimer
- ผูปวยที่สงสัยภาวะพรองวิตามิน เค อาจทดลองใหวิตามิน เครักษาเพื่อชวยในการวินิจฉัย
หรือ ตรวจหา prothrombin induced by vitamin K absence (PIVKA II) ในซีรั่มหรือพลาสมา ซึ่งคงอยู
ในเลือดไดนาน 60 ชั่วโมงแมจะเริ่มใหการรักษาดวยวิตามิน เค แลวก็ตาม
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- ผูปวยที่มีเลือดออกจริง แตผลตรวจทางหองปฏิบัติการปกติ ใหนึกถึงภาวะพรองแฟคเตอร
สิบสาม ใหตรวจ urea clot solubility หรือโรคกลุม vWD บางชนิด หรือความผิดปกติของหลอดเลือด
เชน โรคลักปดลักเปด และ HSP
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แผนภูมิที่ 1 การวินิจฉัยแยกโรค(3-8)
ภาวะเลือดออกงาย
ประวัติและการตรวจรางกาย
Suspected coagulation defect

Suspected vascular or platelet

CBC with platelet count, APTT, PT

CBC with platelet count
Decreased
platelet
counts

Normal
Platelet
counts

Prolonged
APTT

Prolonged
PT

Prolonged
APTT& PT

Prolonged
APTT,PT&
TT

‐ Hemophilia A,B
Pancytopenia

Isolated
thrombocytopenia

Prolonged
APTT&PT±TT
with decreased
platelet counts

- Factor XI def.
- vWD
- Heparin effect

Bleeding time

Normal

Prolonged

- HSP

‐ APDE

- other

- Congenital

‐ ITP
- TAR syndrome
- BMA is considered

‐ Liver disease
- Early Vit. K def
- Factor VII def.
- Excessive coumarin

- Severe liver disease
- Vit K def.
- Congenital factor
def. (II, V, X)
- High dose heparin
or coumarin

‐ Aplastic anemia

vascular

platelet

defect

dysfunction - Acute leukemia

‐ Dysfibrinogenemia
‐ Afibrinogenemia
‐ Hypofibrinogenemia
- DIC
- Hemangioma
(KMS)

- vWD
BMA is considered
HSP = Henoch-Scholein purpura, APDE = Acquired platelet dysfunction with eosinophilia, VWD = von Willebrand disease,
BMA = Bone marrow aspiration, ITP = Immune thrombocytopenic purpura, TAR = Thrombocytopenia with absent radii
syndrome,
DIC = Disseminated intravascular coagulopathy, KMS = Kasabach-Merrit syndrome
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แนวทางการรักษา
การรักษาขึ้นกับสาเหตุของผูปวย แบงวิธกี ารรักษาไดเปน 4 วิธีใหญๆ(8,9) ไดแก
1. การรักษาเฉพาะที่ (Local treatment) โดยเฉพาะเวลามีบาดแผล รีบเช็ดลางบาดแผลให
สะอาดแลวกดตรงบาดแผลดวยผากอซแหงสะอาด เปนวิธที ี่ไดผลดีมาก หรือถามีการฉีกขาดของหลอด
เลือดใหเย็บผูกหลอดเลือด หรือในกรณีที่มีเลือดออกตามเยื่อบุ หรือทําฟน ใหใช adrenalin, gel foam,
fibrin glue หรือ tranexamic acid ถาเลือดออกในชั้นกลามเนื้อหรือเลือดออกในขอ ระยะ 2 วันแรกควร
ประคบดวยผาขนหนูชุบน้ําเย็นหรือเยลลีแ่ ชแข็ง ครั้งละ 15-30 นาที ทุก 1-2 ชัว่ โมงในชวง 48 ชั่วโมง
แรกเพื่อชวยใหเลือดหยุด วันตอมาจึงประคบดวยผาชุบน้ําอุน ครั้งละ 15-30 นาที วันละ 4-6 ครั้ง เพื่อ
ชวยใหกอนเลือดละลายเร็วขึ้น หลังจาก 24-48 ชัว่ โมงเมื่ออาการปวดทุเลาลงแลว ประกอบกับขอยุบ
บวมลงแลว จึงเริ่มใหเคลื่อนไหวขอดังกลาวหากไมทําใหปวดมากขึน้ จึงเริ่มลงน้ําหนักบางสวน (partial
weight bearing) เชน ยืนเกาะขาง เดินโดยใชไมเทาหรือไมยันรักแรชวย จนอาการตางๆ ทุเลา จึงใหลง
น้ําหนักไดเต็มที่ ใชเวลาในการรักษานาน 3-7 วัน
2. การรักษาเพื่อทดแทน (Replacement therapy)(10-17) ใหสวนประกอบของเลือดตาม
สาเหตุของโรค (ตารางที่ 4,5 และ 6) เชน
Cryoprecipitate ใชใน โรคฮีโมฟเลีย เอ โรควอนวิลลิแบรนด ภาวะที่มี fibrinogen ต่ําหรือ
ผิดปกติ (level IV evidence, grade B recommendation)
Fresh frozen plasma ใชในโรคฮีโมฟเลีย บี coagulopathy จาก ภาวะ DIC, Idiopathic
Vitamin K deficiency in infancy (IVKDI), liver disease (level IV evidence, grade B
recommendation) และการเปลี่ยนถายพลาสมาในโรค TTP, hemolytic uremic syndrome (HUS)
(level I evidence, grade A recommendation)
Cryo-removed plasma ใชในผูปวยที่ขาด factor II, VII, X และ โรคฮีโมฟเลีย บี (level IV
evidence, grade B recommendation)
Platelet concentrate ในกรณีที่มีเกล็ดเลือดต่ํารวมกับภาวะเลือดออกงายจาก bone
marrow failure หรือ จากภาวะ DIC (level IV evidence, grade B recommendation)
Factor concentrate ทีม่ จี ําหนายในประเทศไทย ไดแก factor VIII concentrate,
prothrombin complex concentrate (PCC) หรือ factor IX complex และ factor IX concentrate (level
IV evidence, grade B recommendation)
Activated prothrombin complex concentrate และ recombinant activated factor VII มี
บทบาทในกรณีผูปวยโรคฮีโมฟเลีย เอที่มีสารตานแฟคเตอร และมีการใช recombinant activated factor
VII
ในผูปวยที่ไมใชโรคฮีโมฟเลียทีม่ ีอาการเลือดออกมากที่ไมตอบสนองตอการใหสวนประกอบของ
เลือด (level IV evidence, grade B recommendation)
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ตารางที่ 4 การรักษาภาวะเลือดออกผิดปกติโดยการทดแทนดวยสวนประกอบของเลือด
สวนประกอบของเลือด
Whole blood
Packed red cells
FFP, FDP
Cryoprecipitate
Cryo-removed plasma
Platelet concentrate
Factor VIII concentrate
Lyophilized cryoprecipitate
Factor IX concentrate หรือ PCC

ขนาดที่ใช
20 มล./กก.
10 มล./กก.
10 มล./กก.
0.2 ถุง/กก.**
10 มล./กก.

เพิ่ม
ฮีมาโตคริต 10%*
ฮีมาโตคริต 10%*

แฟคเตอร VIII 15-20%, fibrinogen 80-100 มก./ดล.
เพิ่มทุกแฟคเตอร (ยกเวนแฟคเตอรที่มีใน cryoprecipitate)
10-15% ยกเวนแฟคเตอร IX 7-10%
0.2 ยูนิต/กก. เพิ่มเกล็ดเลือด 20,000-40,000/มคล.
1 ยูนิต/กก. เพิ่ม factor VIII:C 2%
1 ยูนิต/กก. เพิ่ม factor VIII:C 2%
1 ยูนิต/กก. เพิ่ม factor IX:C 1%

* การใหเลือด 1 ยูนิต จะเพิ่มฮีโมโกลบิน 1 กรัม/ดล. ในผูใหญน้ําหนัก 70 กก.
** ถาเปน cryoprecipitate ที่มี FVIII:C 40-60 ยูนิต/ถุง การให 0.2 ถุง/กก. จะเพิ่ม FVIII:C ได 15-20%
ถาเปน cryoprecipitate ที่มี FVIII:C 80-100 ยูนิต/ถุง การให 0.1 ถุง/กก. จะเพิ่ม FVIII:C ได 15-20%

ตารางที่ 5 การใหสวนประกอบของเลือด หรือ แฟคเตอรเขมขนในการรักษาผูปวยโรคฮีโมฟเลีย*
ชนิดของอาการเลือดออก
1. เลือดออกทีก่ ลามเนื้อ การเก็บแผลหัตถการทาง
ทันตกรรม**
2. เลือดออกในกลามเนื้อขนาดใหญ (ยกเวน ileopsoas)
เลือดออกในขอ ปสสาวะเปนเลือด แผลฉีดลึก
3. ผาตัดขนาดเล็กถึงปานกลาง เชน ผาตัดไสติ่งอักเสบ,
เลือดออกในสมอง, ทางเดินอาหาร, ลําคอ, อวัยวะ
สําคัญ และ ileopsoas
4. ผาตัดขนาดใหญ เชน ผาตัดขอ หรือผาตัดสมอง

ระดับปจจัยการแข็งตัวของเลือด (%)
จุดเริ่มตน
ระดับต่ําสุดที่ยอมรับได
20-30
40-60

20-30
(นาน 3-7 วัน)
40-50
(นาน 1 สัปดาห)

80-100

80-100

40-50
(นาน 1-2 สัปดาห หรือจนแผลหาย)

* Factor VIII concentrate 1 ยูนิต/กก. เพิ่มระดับแฟคเตอร VIII ได 2%
PCC หรือ factor IX concentrate 1 ยูนิต/กก. เพิ่มระดับแฟคเตอร IX ได 1%
FFP, FDP 10 มล./กก. เพิ่มระดับแฟคเตอร VIII ได 10-15%, แฟคเตอร IX ได 7-10%
Dry cryoremoved plasma 10 มล./กก. เพิ่มแฟคเตอร IX ได 7-10%
Cryoprecipitate 0.1 ถุง/กก. เพิ่มระดับแฟคเตอร VIII ได 10%
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Heat-treated lyophilized cryoprecipitate (ขวดละ 200 ยูนิต) 1 ยูนิต/กก. เพิ่มระดับแฟคเตอร VIII ได 2%
** การเย็บแผล ตัดไหม ถอนฟน ใหแฟคเตอรเขมขนหรือสวนประกอบเลือดเพียงครั้งเดียวในเชาวันที่ทําหัตถการ
ยกเวนทันตแพทยใชกาวไฟบรินรวมกับเฝอกหามเลือด อาจไมตองใหแฟคเตอรเขมขนหรือสวนประกอบของเลือด

ตารางที่ 6 การรักษาผูปวยโรควอนวิลลิแบรนดที่มีอาการเลือดออก
จํานวนครั้งที่ให

เปาหมาย

การผาตัดใหญ

ขนาด FVIII:C ที่ให
(ยูนิต/กก.)
40-60

วันละครั้ง

การผาตัดเล็ก

30-50

การถอนฟน

20-30

วันละครั้ง
หรือวันเวนวัน
1 ครั้ง

เลือดออกเอง

20-30

1 ครั้ง

รักษาระดับ FVIII:C มากกวา 50%
จนกวาแผลหาย
รักษาระดับ FVIII:C มากกวา 30%
จนกวาแผลหาย
รักษาระดับ FVIII:C มากกวา 30%
นานอยางนอย 12 ชม.
รักษาระดับ FVIII:C มากกวา 30%

ลักษณะทางคลินิก

3. การรักษาดวยยา (Medications) (ตารางที่ 7) เชน
3.1 Antifibrinolytic agents เชน Tranexamic acid ใชหามเลือดไดระดับหนึ่งใน mucous
membrane bleeding แตมีขอหามในกรณีที่มี hematuria เพราะอาจเกิดลิ่มเลือดอุดตันในทางเดิน
ปสสาวะ มีทั้งชนิดฉีด ใหขนาด 10 มก./กก./ครั้ง ทุก 6 ชั่วโมง และชนิดกิน ขนาด 20-25 มก./กก./ครั้ง
วันละ 3-4 ครั้ง อาจใช 5% solution ของยา transmin (250 มก.ในน้ํากลั่น 50 มล.) อมกลั้วคอวันละ 4
ครั้งในผูปวยที่มีเลือดออกในชองปาก หรือไดรับการทําฟน
3.2 Desmopressin หรือ DDAVP (1-deamino 8D-arginine vasopressin) ใชในการรักษา
ผูปวยที่มีปญหาเลือดออกงาย เชน โรคฮีโมฟเลีย เอ ชนิดรุนแรงนอย (มีระดับแฟคเตอร >5-40%) vWD
type 1(18) (level IV evidence, grade B recommendation) และภาวะเกล็ดเลือดทําหนาที่ผิดปกติ เชน
โรคตับ ภาวะยูรีเมีย เกล็ดเลือดทํางานบกพรองบางชนิด
DDAVP ชนิดฉีดเขาหลอดเลือดดํา (4 มคก./มล.) ใหขนาด 0.3 มคก./มล. (สูงสุด 20 มคก.)
ละลายในน้ําเกลือ 0.9% 15-20 มล. ฉีดเขาหลอดเลือดดําชาๆ ในเวลา 10-15 นาที ผลตอบสนองสูงสุด
30-60 นาที โดยมี FVIII:C, vWF เพิ่มขึ้น 3 เทา และออกมีฤทธิต์ อหลอดเลือดโดยตรง ยังไมทราบกลไก
การออกฤทธิแ์ นนอน ผูปวยที่ไดรับ DDAVP หลายครั้ง มีรายงานวาการตอบสนองตอยาในครั้งหลังจะ
ไดผลไมดีเทาครั้งแรก ตองหยุดใชยา 24-72 ชั่วโมง กอนที่จะเริ่มใหยาครั้งตอไป นอกจากนี้ DDAVP ยัง
มีฤทธิ์เพิ่มการละลายลิ่มเลือด ควรใหยา antifibrinolysis รวมดวย
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3.3 วิตามิน เค-1 mixed micelle ปจจุบันมีการใหแกทารกแรกเกิดทุกราย ฉีดเขากลาม 1
มก. ในรายที่ขาดวิตามิน เค, APCD หรือรางกายตองการเพิ่มขึ้น ฉีดเขากลามหรือเขาหลอดเลือดดํา 13 วัน ขนาดใช 1-2 มก. ในทารก, 2-5 มก. ในเด็ก, 5-10 มก. ในผูใหญ การฉีดวิตามิน เค-1 เขาหลอด
เลือด
3.4 Heparin or Low molecular weight heparin (LMWH) ในกรณีที่มี severe DIC ที่ไม
ตอบสนองตอการรักษาโดยวิธี conservative treatment หรือมีปญหา gangrene ตามอวัยวะตางๆ
3.5 Corticosteroid(19,20) จะใชในรายที่มีเลือดออกรุนแรงจากภาวะจํานวนเกล็ดเลือดต่ํา
(ITP) (level I evidence, grade B recommendation) จะชวยใหหลอดเลือดแข็งแรงขึ้น ลดอาการ
เลือดออกได ขนาด corticosteroid ที่มีการใชอยูในปจจุบัน มีดังนี้
- Prednisolone ขนาด 1-2 mg/kg/day (สูงสุด 60 mg/day) เปนเวลา 14 วันและคอยๆ
ลดขนาดยาลง
- Prednisolone 4 mg/kg/day นาน 7 วัน แลวคอยๆ ลดขนาดยาลง
- Methylprednislone 30 mg/kg/day เปนเวลา 3 วัน
3.6 Intravenous immunoglobulin (IVIG) (20,21) ชนิด non-modified Fc portion โดย IVIg
จะบดบัง Fc portion ทําใหไมถูกทําลายโดย RE system (level I evidence, grade B
recommendation) นอกจากนี้ IVIg ยังมีผลตอภูมิตานทานที่จะจับกับเกล็ดเลือด IVIg สามารถเพิ่ม
จํานวนเกล็ดเลือดภายใน 24 ชั่วโมงหลังการรักษาไดเร็วกวา corticosteroid แตผลการรักษาในระยะยาว
ของ IVIg และ corticosteroid ในการเพิม่ เกล็ดเลือด ไมมีความแตกตางกัน เนื่องจาก IVIg มีราคาแพง
จึงนํามาใชในกรณีที่ผูปวยมีเลือดออกรุนแรงและมีอันตรายถึงชีวติ ขนาดของ IVIg ที่ใชมตี ั้งแต 0.8-1
กรัม/กก./ครั้ง ครั้งเดียว หรือ 2 วันติดตอกัน เกล็ดเลือดจะเพิ่มขึ้นใน 24-48 ชั่วโมงตอมา ไดผลดีรอยละ
75 ของผูปวยเด็กที่เปน acute ITP
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ตารางที่ 7 วิธีการใชยา
Drug
Indication
Tranexamic acid
Mucosal bleeding
(avoid in patient with hematuria)
Desmopressin (DDAVP) 1. Mild hemophilia A, vWD
2. Uremia
3. Hereditary platelet dysfunction
with
bleeding
except
Glanzmann’s
thrombasthenia
Vitamin K 1 mixed 1. Vitamin K deficiency state
micelle
2. APCD
Heparin or LMWH

1. Severe DIC not response to
conservative treatment
2. Venous thrombosis

Dose
10-25 mg/kg/dose oral or
intravenous(IV) q 6 hr
0.3-0.4 mcg/kg/dose in NSS 30
ml IV infusion in 20 min
(maximum response in 30-60
min) และมีฤทธิ์นาน 12 hr.

1-5 mg IV or IM repeat dose
q 2-4 wk in severe
malabsorption state
Heparin 50-100 unit/kg in NSS
in 30 min then 12-25 unit /kg/hr
continuous infusion
LMWH 1 mg/kg subcutaneous
q 12 hr

4. การรักษาทั่วไป (General care) เชน หลีกเลีย่ งอุบัติเหตุ ดูแลรักษาตรวจฟนเปนประจํา
แนะนําการเลนกีฬา หรือ อาชีพที่เหมาะสมแกผูปวย ควรไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคไดเชนเดียวกับ
เด็กปกติ แตใหฉีดเขาชั้นใตผิวหนัง (subcutaneous) แทนการฉีดเขากลามเนื้อ ใชเข็มเล็กที่คมและกด
บริเวณทีฉ่ ีดนาน 10-15 นาที ในรายที่เปนโรคทางพันธุกรรม ใหคําปรึกษาทางพันธุศาสตรแกผปู วย
และครอบครัว รวมทั้งการตรวจหาผูที่มียนี แฝงและแนะนําทางเลือกที่จะไมมีลูกเปนโรค
แนวทางการวินิจฉัยและรักษาเฉพาะโรค
โรคฮีโมฟเลีย
1. การวินิจฉัย
1.1 ประวัติเลือดออกงายหยุดยากในผูปวยตั้งแตวัยทารก มักพบในเพศชาย หากมีการ
ขลิบหนังหอปลายองคชาต ผูปวยจะมีอาการเลือดออกมากกวาปกติ เมื่อเริ่มหัดคลานจะมีจ้ําเขียวตาม
แขนขา ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1-2 ซม. (large deep ecchymosis) หรือเปนกอนเลือดใตผิวหนังชั้นลึก
(hematoma) หรือมีเลือดออกในกลามเนื้อ (muscular bleeding) เมื่ออายุประมาณ 1-3 ปจะเริ่มมี
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เลือดออกในขอ (hemarthrosis) หากไดรับอุบัติเหตุหรือการผาตัด ถอนฟน ก็จะมีเลือดออกมากกวา
ปกติ
1.2 ผูปวยบางรายอาจมีประวัติเลือดออกงายในญาติที่เปนผูชาย เชน พี่ชาย นองชาย
ลุงนาที่เปนพี่นองของแม หรือ พี่นองของยาย เนื่องจากโรคฮีโมฟเลียมีการถายทอดทางพันธุกรรมแบบ
sex-linked recessive
1.3 การตรวจรางกายอาจพบลักษณะขอบวมและขอพิการ (chronic arthropathy) หรือ
กลามเนื้อลีบโดยเฉพาะกลามเนื้อขาเนื่องจากมีภาวะเลือดออกเรื้อรังจนไมไดใชขอและกลามเนื้อสวนนั้น
1.4. การตรวจทางหองปฏิบัติการ ในรายที่รุนแรงมาก จะมี venous clotting time ยาว
กวาปกติ ในรายที่รุนแรงปานกลางและรุนแรงนอย จะมี venous clotting time ยาวกวาปกติเล็กนอยหรือ
ใกลเคียงกับคนปกติ แตหากใชชุดตรวจ mixing venous clotting time ก็จะสามารถแยกโรคฮีโมฟเลีย
เอ หรือ บี ได ตรวจเพิ่มเติมดวย coagulogram จะมี APTT ยาวกวาปกติ แต มี PT และ TT ปกติ และ
ตรวจยืนยันดวยการวัดระดับ factor VIII/IX clotting activity (FVIII:C,FIX:C) จะต่ํากวาปกติ
1.5 การตรวจสารพันธุกรรม (DNA analysis) จะชวยในการบอกพยาธิกําเนิดรวมทั้ง
การพยากรณโรคในผูปวยบางรายดวย แตทําไดที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบางแหงเทานั้น
2.

การรักษา การรักษาโรคฮีโมฟเลียแบงไดเปน 3 ระดับ
2.1 การรักษาเมื่อมีอาการเลือดออกในโรงพยาบาล (treatment on demand) ดวย
สวนประกอบของเลือดที่ผานการตรวจสอบโรคติดเชื้อตางๆ ตามเกณฑมาตรฐานแลว (hepatitis B, C
HIV antibody, HIV antigen, syphilis) ไดแก fresh frozen plasma, cryoprecipitate, cryo-removed
plasma และ heat-treated lyophilized cryoprecipitate โดยใหเพิ่มระดับแฟคเตอร แปด/เกา ตามความ
รุนแรงของอาการเลือดออก และใหซ้ําตาม half life ของแฟคเตอร กลาวคือ โรคฮีโมฟเลีย เอ ใหทุก 12
ชม.และโรคฮีโมฟเลีย บี ใหทุก 24 ชม.
ในผูปว ยที่ ต อ งไดรับ ส ว นประกอบของเลือ ดปริมาณมาก และหลายวั น ติดต อกั น เช น
ผูปวยโรค ฮีโมฟเลีย เอ อาจขอใหทางธนาคารเลือดเตรียม cryoprecipitate ที่มีพลาสมา เหลืออยูนอย
มาก เวลาจะใชใหละลาย cryoprecipitate แตละถุงดวย normal saline 10 มล.และติดตามตรวจระดับ
serum protein หากมีระดับ 9 g/dl จะพบขอแทรกซอนจากแรงดันโลหิตสูง ควรใหยาขับปสสาวะแก
ผูปวย นอกจากนี้ อาจใชแฟคเตอรเขมขนรวมกับสวนประกอบของเลือดจากธนาคารเลือด เพื่อลดปญหา
volume overload โดยเฉพาะผูปวยโรคฮีโมฟเลีย บี ซึ่งยากที่จะเพิ่มระดับแฟคเตอร เกา ใหถึง 80-100
% ดวยการใชสวนประกอบของเลือดเพียงอยางเดียว หากจําเปนตองใหพลาสมาปริมาณมากแกผูปวย
โรคฮีโมฟเลีย บี อาจแบงใหทุก 12 ชม.
นอกจากนี้ ตอ งใหก ารรัก ษาเฉพาะที่ เช น การพัก ใช ขอ ดัง กล าวชั่ ว คราว การประคบ
น้ําแข็งหรือน้ําอุนในเวลาที่เหมาะสม
2.2 การรักษาเมื่อเริ่มมีอาการเลือดออก (early treatment) ที่บานหรือโรงพยาบาลใกล
บานดวยแฟคเตอรเขมขน (factor concentrate) ที่ผูปวยโรคฮีโมฟเลียที่ไดลงทะเบียนในโครงการโรค
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เรื้อรังที่มีคาใชจายสูงของสํานักงานหลักสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ไดรับจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลศูนย หรือโรงพยาบาลจังหวัดที่ทําหนาที่เปนหนวยเฉพาะโรคฮีโมฟเลีย ผูปวยอายุต่ํากวา
10 ปไดรับการจัดสรรงบประมาณ 90,000 บาทตอป และผูปวยอายุต่ํากวา 10 ป/ผูใหญ ไดรับการจัดสรร
งบประมาณ 120,000 บาทตอป ใหโรงพยาบาลที่ทําหนาที่เปนหนวยเฉพาะโรคฮีโมฟเลียนําไปจัดซื้อ
แฟคเตอรเขมขนใหแกผูปวย โดยแพทยและพยาบาลในหนวยเฉพาะโรคฮีโมฟเลียจะจัดคลินิกเพื่อให
ความรูแกผูปวยและผูปกครองเกี่ยวกับการดูแลผูปวยที่บานอยางเหมาะสมและติดตามการใชแฟคเตอร
เขมขนตามขอกําหนดของ สปสช.
2.3 การรักษาเพื่อปองกันอาการเลือดออก (prophylactic treatment) มักใหเปนครั้ง
คราวในโอกาสพิเศษ เชน วันกีฬาของโรงเรียน หรือ ระยะสั้น 1-3 เดือน ในรายที่มีเลือดออกในสมอง
หรือหลังการผาตัดแกไขขอพิการ
3. การปองกัน
มารดาของผูปวยโรคฮีโมฟเลียและผูหญิงในครอบครัวผูปวยทุกคนควรไดรับคําแนะนํา
เพื่อการวินิจฉัยภาวะที่มียีนโรคฮีโมฟเลียแฝงจากบุคลกรทางการแพทยอยางถูกตอง เพื่อปองกันไมใหมี
ผูปวยโรคฮีโมฟเลียรายใหมในครอบครัว
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