แนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษาภาวะเลือดออกง่ าย
ดารินทร์ ซอโสตถิกุล
อาไพวรรณ จวนสัมฤทธิ ์
อาการเลือดออกผิดปกติในทารก เด็กและวัยรุน่ เป็ นปญั หาทีผ่ ปู้ กครองมักนาบุตรมาพบแพทย์
ซึง่ อาการเลือดออกผิดปกติ อาจจะเป็ นจุดเลือดออก (petechiae) จา้ เขียว (ecchymosis) เลือดกาเดา
(epistaxis) เลือดออกในข้อ (hemarthrosis) หรือกล้ามเนื้อ (muscular bleeding) ดังนัน้ แพทย์ผดู้ แู ลมี
ความจาเป็ นต้องพิจารณาแยกว่าอาการดังกล่าวเป็ นความผิดปกติเฉพาะทีห่ รือเป็นความผิดปกติของ
กลไกการห้ามเลือด (hemostasis) กลไกนี้จะเริม่ ทางาน เมือ่ เกิดมีบาดแผล หรืออันตรายต่อหลอดเลือด
เริม่ ต้นจากผนังของหลอดเลือดมีการหดตัวเพียงชัวคราว
่
เพื่อป้องกันการรัวของเลื
่
อดออกนอกเส้นเลือด
และเกล็ดเลือดจะเข้ามาในบริเวณนี้เกิดมีการจับกันของเกล็ดเลือดกับเกล็ดเลือดและมีการจับกันของ
กลุ่มเกล็ดเลือดกับไฟบรินซึง่ เป็นผลผลิตของการทางานของปจั จัยการแข็งตัวของเลือด (platelet-fibrin
mesh work) และในเวลาต่อมาก็มขี บวนการสลายลิม่ เลือด (fibrinolytic system) ทาหน้าทีล่ ะลายลิม่
เลือดเพื่อป้องกันมิให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือด เพื่อให้การไหลเวียนของเลือดดาเนินไปอย่างเป็ น
ปกติ(1,2)
นิ ยาม
ภาวะเลือดออกง่าย หมายถึง การมีเลือดออกง่ายหรือหยุดยากทีต่ าแหน่งเฉพาะที่ (local cause)
เช่น แผลทีก่ ระเพาะอาหาร หรือเกิดจากความผิดปกติในกลไกของการห้ามเลือด (hemostatic
disorders) ได้แก่ ความผิดปกติของผนังหลอดเลือด ปริมาณและการทาหน้าทีข่ องเกล็ดเลือด และปจั จัย
การแข็งตัวของเลือดทีม่ สี าเหตุจากโรคทางพันธุกรรม เช่นโรคฮีโมฟีเลีย หรือโรคอื่นทีเ่ กิดขึน้ ภายหลัง
เช่นโรคไข้เลือดออก โดยมีลกั ษณะของคลินิกต่อไปนี้ เด็กทีม่ ปี ญั หาเลือดออกมากกว่าหนึ่งแห่ง หรือ
หลายอวัยวะพร้อมกัน หรือมีอาการเลือดออกทีม่ ากเกินกว่าภยันตรายทีไ่ ด้รบั หรือมีเลือดออกผ่าตัด
ถอนฟนั หรือมีเลือดออกเอง
การวิ นิจฉัยภาวะเลือดออกง่าย(3-7)
1. การซักประวัติ การซักประวัตอิ ย่างละเอียดจะมีประโยชน์มากในการวินิจฉัยโรคในกลุ่ม
เลือดออกง่ายในเด็ก โดยอาศัยประวัตติ งั ้ แต่ระยะเวลาทีเ่ ริม่ เป็ น ตาแหน่งทีเ่ ลือดออก และความรุนแรง
ของภาวะเลือดออก และการซักประวัตใิ นครอบครัวทีม่ เี ลือดออกง่าย
1.1 อายุทเ่ี ริม่ มีอาการเลือดออก โรคเลือดออกง่ายทางพันธุกรรม จะมีอาการเลือดออกง่ายหยุด
ยาก เป็ นๆ หายๆ ตัง้ แต่เด็ก ถ้าเป็นชนิดรุนแรงมากจะได้ประวัตเิ ลือดออกเองโดยไม่ได้รบั อุบตั เิ หตุหรือ
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ได้รบั อุบตั เิ หตุเล็กน้อยก็มเี ลือดออกมากตัง้ แต่วยั เด็ก ถ้าเป็นชนิดรุนแรงน้อยจะมีเลือดออกเฉพาะเวลา
ได้รบั ภยันตรายหรือการผ่าตัด หรือการถอนฟนั เช่น มีประวัตเิ ลือดออกทางสายสะดือและหยุดยากวัย
ทารกแรกเกิด หรือมีแผลหายช้าทาให้คดิ ถึงภาวะพร่องแฟคเตอร์สบิ สาม (FXIII deficiency) หรือ
Afibrinogenemia
1.2 อาการแสดงของเลือดออก เช่น เลือดกาเดา ทีน่ านมากกว่า 15 นาทีหลังจากทีใ่ ห้การดูแล
รักษาเบือ้ งต้นแล้ว หรือมีเลือดกาเดามากกว่าหนึ่งครัง้ ต่อสัปดาห์ เลือดออกหลังจากถอนฟนั ทีน่ าน
มากกว่า 24 ชัวโมง
่
ส่วนการหลุดของฟนั น้ านมตามธรรมชาติ มักมีเลือดออกไม่มากแม้ว่าจะมีภาวะโรค
เลือดออกง่ายก็ตาม ประวัตริ ะดูในเด็กผูห้ ญิงวัยรุน่ ทีน่ านมากกว่า 7 วัน มีลมิ่ เลือดหรือต้องเปลีย่ น
ผ้าอนามัยบ่อยกว่าทุก 2 ชัวโมง
่
1.3 ตาแหน่งทีเ่ ลือดออก เลือดออกในตาแหน่งของร่างกายทีไ่ ม่เสีย่ งต่อการกระทบกระแทก เช่น
บริเวณลาตัว ใบหน้า คอ เป็นต้น หรือ มีเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร หรือ ปสั สาวะเป็ นเลือด และ
ปริมาณของเลือดทีอ่ อกมากกว่ากับความรุนแรงของภยันตรายทีไ่ ด้รบั
1.4 ประวัตผิ ่าตัดในอดีต เช่น การทา circumcision หรือการผ่าตัดต่อมทอนซิล และการถอน
ฟนั และมีปญั หาเลือดออกมากจนต้องได้รบั เลือดทดแทนหลังการผ่าตัด
1.5 ประวัตกิ นิ ยา เช่น แอสไพริน หรือ non steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) ซึง่ ทา
ให้เกล็ดเลือดทาหน้าทีผ่ ดิ ปกติ (platelet dysfunction) หรือการกินยาปฏิชวี นะเป็นเวลานานก่อให้เกิด
ภาวะพร่องวิตามินเค (vitamin K deficiency)
1.6 ประวัตกิ ารมีโรคประจาตัวบางโรคทีอ่ าจมีภาวะเลือดออกร่วมด้วย เช่น โรคตับ หรือโรคไต
วายเรือ้ รัง หรือโรคในกลุ่ม collagen vascular disorders
1.7 ประวัตขิ องอาการอื่นๆทีเ่ กิดร่วมกับการมีเลือดออกผิดปกติ เช่น หากพบมีเลือดออก
ผิดปกติรว่ มกับไข้ น้าหนักตัวลด มีกอ้ นทีค่ อหรือรักแร้ ซีด เพลีย ปวดกระดูก ช่วยให้คดิ ถึงโรคมะเร็ง
เม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน (acute leukemia)
1.8
ประวัตคิ รอบครัว
ควรจะถามประวัตเิ ลือดออกของคนในครอบครัวเพื่อช่วยในการ
วินิจฉัยโรคเลือดออกง่ายทางพันธุกรรม เช่นประวัตกิ ารผ่าตัด การถอนฟนั กราม ประวัตหิ ลังคลอดบุตร
ลักษณะการสืบทอดของโรคทางพันธุกรรม เช่น โรคฮีโมฟีเลีย เอ และ บี มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
แบบ sex linked recessive เกิดโรคเฉพาะชาย จะได้ประวัตเิ ป็ นโรคเฉพาะญาติผชู้ ายฝ่ายมารดา หญิง
เป็นผูท้ ม่ี ยี นี แฝงโดยไม่มอี าการเลือดออกผิดปกติ ส่วนโรควอนวิลลิแบรนด์ (vWD) ส่วนใหญ่มกี าร
ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบ autosomal dominant จะเป็นทัง้ หญิงและชาย นอกจากนี้โรคเลือดออกง่าย
ทางพันธุกรรมร้อยละ 70 เท่านัน้ ทีไ่ ด้ประวัตโิ รคเลือดออกง่ายในครอบครัว อีกร้อยละ 30 จะเกิดขึน้ ใหม่
ในครอบครัว เนื่องจากการกลายพันธุข์ องยีน (mutation) ในผูป้ ว่ ยหรือมารดา
2. การตรวจร่างกาย การตรวจร่างกายทุกระบบมีความสาคัญทีจ่ ะช่วยในการหาสาเหตุของ
ภาวะเลือดออกผิดปกติได้ และเน้นการตรวจร่างกายบางอย่างทีช่ ่วยในการวินิจฉัย คือ
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2.1 การตรวจบริเวณโพรงจมูกอย่างละเอียดในผูป้ ว่ ยเด็กทีม่ เี ลือดกาเดาไหล หากตรวจพบว่ามี
ตาแหน่งของเส้นเลือดทีผ่ ดิ ปกติหรือแผลเรือ้ รังจากการชอบเอานิ้วแคะจมูกบ่อยๆ น่าจะเกิดจากสาเหตุ
เฉพาะทีม่ ากกว่าภาวะเลือดออกง่าย และอาจพบในผูป้ ว่ ยทีม่ ภี ูมแิ พ้ (allergic rhinitis)
2.2 การตรวจลักษณะของเลือดออกบริเวณผิวหนัง จะช่วยบอกถึงสาเหตุของการมีเลือดออก
ผิดปกติได้ เช่น การตรวจพบจุดเลือดออกสีแดงเล็ก ขนาด 1-2 มิลลิเมตร (petechiae) ทีเ่ กิดจาก
เลือดออกใต้ผวิ หนังจากหลอดเลือดฝอยเล็ก (capillary bleeding) ซึง่ กดโดยรอบจุดเลือดออกแล้วจะไม่
จางหายไป แตกต่างจากผื่น (rash) ซึง่ ขณะทีก่ ดโดยรอบจะจางหายไป มักเกิดจากความผิดปกติของ
ผนังหลอดเลือดหรือเกล็ดเลือดอาจตรวจพบเป็นจา้ เลือดขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (มากกว่า 3 มิลลิเมตร)
(ecchymosis) บริเวณชัน้ ใต้ผวิ หนังส่วนบน จะช่วยบ่งถึงสาเหตุของการมีเลือดออกผิดปกติน่าจะเกิด
จากการมีภาวะเกล็ดเลือดต่า (thrombocytopenia) หรือเกล็ดเลือดทาหน้าทีผ่ ดิ ปกติ (platelet
dysfunction) ส่วนผูป้ ว่ ยทีม่ เี ลือดออกผิดปกติจากภาวะพร่องปจั จัยการแข็งตัวของเลือด จะพบเลือดออก
ทีผ่ วิ หนังขนาดใหญ่ (large deep ecchymosis) หรือพบก้อนเลือดใต้ผวิ หนังชัน้ ลึก (hematoma) หรือมี
เลือดออกในกล้ามเนื้อ (muscular bleeding) หรือมีเลือดออกในข้อ (hemarthrosis)
นอกจากนี้หากตรวจพบลักษณะผิวหนังทีบ่ าง (loose skin) มีรอยแผลเป็ นผิดปกติ (abnormal
scars) ร่วมกับมีขอ้ หลวม (joint laxity) ให้คดิ ถึงโรค Ehlers-Danlos syndrome หรือการตรวจพบ
ลักษณะของหลอดเลือดฝอยผิดปกติ (telangiectasias) ตาแหน่งทีพ่ บบ่อย คือ ใต้ลน้ิ ใบหน้า หน้าอก
และ ขา เป็ นต้น ทาให้คดิ ถึงโรคในกลุ่ม hereditary hemorrhagic telangiectasia เช่น Osler-WeberRendu disease หากพบลักษณะผื่นนูนสีแดงกระจายทีข่ อ้ เท้า และสะโพกทัง้ สองข้าง ร่วมกับมีอาการ
ปวดท้องและข้อ ทาให้คดิ ถึง Henoch SchÖnlein purpura (HSP)
2.3 การตรวจลักษณะของข้อตามร่างกาย ช่วยบ่งชีถ้ งึ สาเหตุของการมีภาวะเลือดออกผิดปกติ
ได้ เช่น หากพบลักษณะข้อบวมและติดแบบเรือ้ รัง (chronic arthropathy) ทีพ่ บได้ในผูป้ ว่ ยโรคฮีโมฟีเลีย
จากการมีเลือดออกในข้อบ่อยๆ โดยเฉพาะข้อเข่า ข้อศอก ข้อเท้า เป็นต้น หรือตรวจพบข้อหลวม (joint
laxity) พบได้ในโรค Ehlers-Danlos syndrome หรือตรวจพบความผิดปกติของนิ้วโป้ง หรือกระดูก
radius ของแขน พบได้ในโรค thrombocytopenia with absent radius syndrome (TAR ) หรือ Fanconi
anemia
2.4 การตรวจระบบช่องท้องและต่อมน้ าเหลืองทัวร่
่ างกาย หากตรวจพบว่าผูป้ ว่ ยมีต่อมน้ าเหลือง
โตร่วมกับตับม้ามโต และมีจดุ เลือดออกตามตัว ควรนึกถึงโรคมะเร็งชนิดต่างๆ เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาว
เฉียบพลัน หรือโรคมะเร็งของต่อมน้าเหลือง
3. การตรวจทางห้องปฏิ บตั ิ การ
การตรวจคัดกรองทางห้องปฏิบตั กิ าร (screening laboratory) เพื่อหาสาเหตุเลือดออกง่าย
(ตารางที่ 1) ประกอบด้วย
3.1 Complete blood count (CBC) ฮีมาโตคริต จานวนเม็ดเลือดขาว จานวนเกล็ดเลือด
รวมทัง้ การดูสเมียร์เลือด ดูรปู ร่างเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว รูปร่างและการติดสีของเกล็ดเลือด การดูส
เมียร์เลือดจะให้ขอ้ มูลทีน่ อกเหนือจากข้อมูลทีไ่ ด้จากการตรวจวัดด้วยเครือ่ ง automate และสามารถ
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วินิจฉัยโรคบางอย่างเช่น จะพบ atypical lymphocyte ในภาวะการติดเชือ้ ไวรัส หรือพบเกล็ดเลือด
ขนาดใหญ่ไม่เกาะกลุ่ม แกรนนูลน้อยและติดสีจางในโรค acquired platelet dysfunction with
eosinophilia (APDE) และโรค Bernard- Soulier syndrome พบว่าเกล็ดเลือดมีขนาดใหญ่กว่าปกติ
3.2 รายทีส่ งสัยว่ามีความผิดปกติของหลอดเลือดหรือเกล็ดเลือด ควรทา tourniquet test
จะผิดปกติในโรคทีเ่ กี่ยวกับความผิดปกติของผนังหลอดเลือดและภาวะทีม่ ปี ริมาณเกล็ดเลือดต่า ส่วน
bleeding time (BT) จะยาวกว่าปกติ ถ้ามีปริมาณเกล็ดเลือดต่าหรือการทาหน้าที่ของเกล็ดเลือด
บกพร่อง
3.3 Venous clotting time (VCT) ในรายทีส่ งสัยภาวะพร่องปจั จัยการแข็งตัวของเลือด
ชนิดรุนแรงมาก (ระดับ clotting factor activity <1%) จะมี VCT ยาวกว่า 15 นาทีและให้ดู clot
retraction ปกติจะหดตัวดีในเวลา 1-2 ชัวโมง
่ ถ้ามีการทาหน้าที่ของเกล็ดเลือดบกพร่องมาก จะไม่ม ี clot
retraction และให้ดู clot lysis ค่าปกติของ clot lysis เกิดขึน้ ในเวลามากกว่า 24 ชัวโมง
่
ถ้า clot lysis
สัน้ กว่า 30 นาที ให้สงสัยภาวะ hyperfibrinolysis
ปจั จุบนั มีการพัฒนาการตรวจ mixing VCT ใช้แยกโรคฮีโมฟีเลีย เอ และบี โดยการ
เปรียบเทียบ VCT ของเลือดผูป้ ว่ ยกับ VCT ของเลือดผูป้ ว่ ยทีเ่ ติมลงไปในหลอดทดลองทีใ่ ส่ factor VIII
หรือ factor IX concentrate ดังแสดงในตารางที่ 2
3.4 Coagulogram ในรายทีส่ งสัยภาวะพร่องปจั จัยการแข็งตัวของเลือด
- Prothrombin time (PT) ใช้ตรวจภาวะพร่อง fibrinogen, prothrombin, factor V,
VII, X ค่าปกติ >70%, 11.5-14.5 วินาที หรือ INR (international normalized ratio) น้อยกว่า 1.3
- Activated partial thromboplastin time (APTT) ใช้ตรวจภาวะพร่อง fibrinogen,
prothrombin, แฟคเตอร์ V ถึง XII ยกเว้นแฟคเตอร์ VII ค่าปกติ 30-38 วินาที ค่า APTT จะปกติถา้
ระดับแฟคเตอร์ VIII เท่ากับ 25-30% หรือมากกว่า
- Thrombin time (TT) ใช้ตรวจภาวะพร่อง fibrinogen หรือทาหน้าทีผ่ ดิ ปกติ ค่า
ปกติ 9-11 วินาที ถ้าระดับ fibrinogen ต่ากว่า 100 มก./ดล. หรือการทาหน้าทีข่ อง fibrinogen บกพร่อง
(dysfibrinogenemia) จะ มีทงั ้ TT, PT และ APTT ยาวกว่าปกติ
PT, APTT และ TT ของทารกแรกเกิดจะยาวกว่าผูใ้ หญ่ 1.2-1.5 เท่า
นอกจากนี้ ผูป้ ว่ ยบางรายต้องตรวจพิเศษบางอย่างเพื่อการวินิจฉัยโรค เช่น วัดระดับ
factor VIII clotting activity, platelet aggregation study, von Willebrand factor antigen, ristocetin
cofactor activity หรือ von Willebrand factor activity

4

ตารางที่ 1 การตรวจคัดกรองเพื่อหาสาเหตุเลือดออกง่ายหยุดยาก

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

ความผิดปกติ
ผนังหลอดเลือด

เกล็ดเลือด

ปกติ

ปริมาณต่า

ปัจจัยการแข็งตัวของ
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 การวินิจฉัยแยกโรคฮีโมฟีเลีย เอ และบี

โรคฮีโมฟีเลีย เอ
โรคฮีโมฟีเลีย บี

Venous Clotting Time
เลือดผู้ป่วย
เลือดผู้ป่วย + Factor VIII
ยาวกว่าปกติ
ปกติ
ยาวกว่าปกติ
ยาวกว่าปกติ

เลือดผู้ป่วย + Factor IX
ยาวกว่าปกติ
ปกติ

การวิ นิจฉัยแยกโรค
1. แยกตามสาเหตุของภาวะเลือดออกผิดปกติทเ่ี ป็นมาแต่กาเนิดหรือทีเ่ กิดขึน้ ภายหลัง โดย
อาศัยประวัติ ได้แก่ ระยะเวลาทีเ่ ริม่ เป็น และประวัตใิ นครอบครัวว่ามีเลือดออกง่าย
2. แยกตามความผิดปกติของกลไกของการห้ามเลือด จากลักษณะทางคลินิกดังตารางที่ 3
2.1 ความผิดปกติของหลอดเลือด หรือเกล็ดเลือด
2.2 ความผิดปกติของปจั จัยการแข็งตัวของเลือด
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ตารางที่ 3 การแยกภาวะเลือดออกง่ายตามความผิดปกติของกลไกการห้ามเลือด
ความผิดปกติ ของหลอดเลือด*
และเกล็ดเลือด
หลอดเลือดฝอย
ผิวหนัง, เยือ่ บุ
จุดเลือดเล็กๆ ขนาด 1-3 มม.
(petechiae) หรือจา้ เขียวตืน้ ๆ (small
ecchymosis)
ทันที

ความผิดปกติ ของปัจจัย
การแข็งตัวของเลือด
1.ต้นกาเนิดของเลือดออก
หลอดเลือดขนาดเล็ก
2. ตาแหน่งทีเ่ ลือดออก
กล้ามเนื้อ, ในข้อ, เนื้อเยือ่ ชัน้ ลึก
3. อาการแสดง
เลือดออกใต้ผวิ หนังชัน้ ลึก
(hematoma) หรือ เลือดออกใน
กล้ามเนื้อ หรือ ในข้อ
4. เวลาทีเ่ ลือดออก
หลังจากได้รบั อันตรายหลาย
ชัวโมง
่
5. การตอบสนองต่อการกด เลือดหยุดทันที
เลือดไม่หยุด
*ผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามผิดปกติของหลอดเลือดมักพบจุดเลือดออกขนาดเล็กเท่าปลายเข็มหมุด
ผูป้ ว่ ยในแต่ละรายไม่จาเป็ นต้องได้รบั การตรวจ screening laboratory ทัง้ หมด ขึน้ อยูก่ บั ประวัติ
และการตรวจร่างกายโดยละเอียดว่าบ่งชีไ้ ปในทางใด (แผนภูมทิ 1่ี )
1. ผูป้ ว่ ยทีบ่ ่งชีไ้ ปในทางความผิดปกติของหลอดเลือด หรือเกล็ดเลือด screening laboratory
ทีใ่ ช้ได้แก่ CBC โดยดูจานวนของเกล็ดเลือด รวมทัง้ ดูขนาดและการย้อมติดสีของเกล็ดเลือดร่วมด้วย
โดยแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ
1.1 กลุ่มทีม่ จี านวนเกล็ดเลือดต่า แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
1.1.1 Isolated thrombocytopenia ได้แก่ กลุ่มโรคทีเ่ กล็ดเลือดต่าจากการถูกทาลาย
เช่น immune thrombocytopenic purpura (ITP) หรือกลุ่มโรคเกิดจากการสร้างจากไขกระดูกได้น้อยลง
เช่น thrombocytopenia with absent radii (TAR) syndrome
1.1.2 Pancytopenia เช่น โรคไขกระดูกฝอ่ ทีเ่ ป็ นมาแต่กาเนิด (inherited bone
marrow failure) หรือเกิดขึน้ ภายหลัง (acquired aplastic anemia) หรือ มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน
(acute leukemia)
โดยทัง้ 2 กลุ่มนี้ เมือ่ ให้ได้การวินิจฉัยทีแ่ น่ นอนต้องทาการเจาะไขกระดูก (bone
marrow aspiration )
1.2 กลุ่มทีม่ จี านวนเกล็ดเลือดปกติ การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารทีค่ วรทาต่อ คือ BT
1.2.1 ถ้าผล BT ยาวกว่าปกติ ให้นึกถึงกลุ่มทีม่ เี กล็ดเลือดทาหน้าทีผ่ ดิ ปกติ (platelet
dysfunction) สาหรับผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ระวัตติ งั ้ แต่อายุน้อย ร่วมกับมีประวัตเิ ลือดออกง่ายในครอบครัว ทาให้
คิดถึงในกลุ่มโรค hereditary platelet dysfunction เช่น Bernard- Soulier syndrome นอกจากการทา
หน้าทีข่ องเกล็ดเลือดทีผ่ ดิ ปกติแล้ว
พบว่าขนาดของเกล็ดเลือดจะใหญ่กว่าปกติดว้ ย
และโรค
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Glanzmann’s thrombasthenia เพื่อให้ได้การวินิจฉัยทีแ่ น่นอน ให้ส่งทา platelet function test สาหรับ
ผูป้ ว่ ยทีม่ เี กล็ดเลือดทาหน้าทีผ่ ดิ ปกติ พบร่วมกับภาวะ eosinophilia โดยเกิดขึน้ ภายหลัง ให้นึกถึงโรค
APDE ซึง่ เป็ นชนิดทีพ่ บบ่อยในผูป้ ว่ ยเด็กไทย
1.2.2 ถ้าผล BT ปกติ ให้นึกถึงโรคในกลุ่มทีม่ คี วามผิดปกติของหลอดเลือด พบได้ทงั ้ ที่
เป็นมาแต่กาเนิด เช่น Ehlers-Danlos syndrome และเกิดขึน้ ภายหลัง เช่น โรคลักปิดลักเปิด (scurvy)
ทีเ่ กิดจากการพร่องวิตามิน ซี และ HSP
2.
ผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ระวัติ และการตรวจร่างกายเข้าได้กบั ภาวะพร่องปจั จัยการแข็งตัวของเลือด
screening laboratory ทีใ่ ช้ ได้แก่ CBC โดยดูจานวนของเกล็ดเลือด และ coagulogram (APTT,
PT,TT) โดยแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่
2.1Prolonged APTT อย่างเดียว คิดถึงโรค hemophilia หรือ vWD หรือ acquired
autoantibody against factor VIll หรือผลของยา heparin ทีม่ ากเกินไป
2.2 Prolonged PT อย่างเดียว คิดถึงโรค early vitamin K deficiency, congenital factor
VII deficiency หรือ ได้รบั ยา coumarin มากเกินไป
2.3 Prolonged ทัง้ APTT และ PT คิดถึงโรค congenital factor II, V, X deficiency หากมี
อาการเลือดออกง่ายในทารกอายุ 2 สัปดาห์ถงึ 2 เดือน คิดถึง โรค idiopathic vitamin K deficiency in
infancy (IVKDI) หรือ acquired prothombin complex deficiency (APCD) หากเป็นโรคทีเ่ กิดขึน้
ภายหลัง ให้คดิ ถึงโรคตับ
2.4 Prolonged APTT และ PT ร่วมกับเกล็ดเลือดต่า ได้แก่ disseminated intravascular
coagulopathy (DIC) ผูป้ ว่ ยบางรายมี TT ยาวกว่าปกติดว้ ย
2.5 Prolonged APTT, PT และ TT คิดถึงภาวะ dysfibrinogenemia หรือ
hypofibrinogenemia หรือ afibrinogenemia
2.6 Prolonged APTT และ TT มากๆ ร่วมกับมี PT ยาวกว่าปกติไม่มาก คิดถึงภาวะ
heparin overdose หรือมี heparin ปนเปื้อนในเลือดทีส่ ่งตรวจ
เมือ่ จัดเข้ากลุ่มแล้ว การวินิจฉัยทีแ่ น่นอนแบ่งตามกลุ่มโรค ดังนี้ เช่น :
- ผูป้ ่ วยที่สงสัย hemophilia A หรือ B วัดระดับ factor VIII หรือ IX clotting activity ตามลาดับ
- ผู้ป่วยที่สงสัย vWD ให้ตรวจ vWF antigen, ristocetin cofactor activity, factor VIII assay
และ multimeric analysis of vWF เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค
- ผูป้ ่ วยที่สงสัย Liver disease ใช้การตรวจ liver profile
- ผูป้ ่ วยที่สงสัย ภาวะ DIC ใช้การตรวจดูปริมาณของ fibrinogen, fibrin degradation
products (FDP) หรือ D-dimer
- ผูป้ ่ วยที่สงสัยภาวะพร่องวิตามิน เค อาจทดลองให้วติ ามิน เครักษาเพื่อช่วยในการวินิจฉัย
หรือ ตรวจหา prothrombin induced by vitamin K absence (PIVKA II) ในซีรมหรื
ั ่ อพลาสม่า ซึง่ คงอยู่
ในเลือดได้นาน 60 ชัวโมงแม้
่
จะเริม่ ให้การรักษาด้วยวิตามิน เค แล้วก็ตาม

7

- ผูป้ ่ วยที่มีเลือดออกจริ ง แต่ผลตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารปกติ ให้นึกถึงภาวะพร่องแฟคเตอร์
สิบสาม ให้ตรวจ urea clot solubility หรือโรคกลุ่ม vWD บางชนิด หรือความผิดปกติของหลอดเลือด
เช่น โรคลักปิดลักเปิด และ HSP
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แผนภูมิที่ 1 การวินิจฉัยแยกโรค(3-8)
ภาวะเลือดออกง่าย
ประวัติและการตรวจร่ างกาย
Suspected coagulation defect

Suspected vascular or platelet
defect

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

count
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
การรักษาขึน้ กับสาเหตุของผูป้ ว่ ย แบ่งวิธกี ารรักษาได้เป็ น 4 วิธใี หญ่ๆ(8,9) ได้แก่
1. การรักษาเฉพาะที่ (Local treatment) โดยเฉพาะเวลามีบาดแผล รีบเช็ดล้างบาดแผลให้
สะอาดแล้วกดตรงบาดแผลด้วยผ้าก๊อซแห้งสะอาด เป็นวิธที ไ่ี ด้ผลดีมาก หรือถ้ามีการฉีกขาดของหลอด
เลือดให้เย็บผูกหลอดเลือด หรือในกรณีทม่ี เี ลือดออกตามเยือ่ บุ หรือทาฟนั ให้ใช้ adrenalin, gel foam,
fibrin glue หรือ tranexamic acid ถ้าเลือดออกในชัน้ กล้ามเนื้อหรือเลือดออกในข้อ ระยะ 2 วันแรกควร
ประคบด้วยผ้าขนหนูชุบน้าเย็นหรือเยลลีแ่ ช่แข็ง ครัง้ ละ 15-30 นาที ทุก 1-2 ชัวโมงในช่
่
วง 48 ชัวโมง
่
แรกเพื่อช่วยให้เลือดหยุด วันต่อมาจึงประคบด้วยผ้าชุบน้าอุ่น ครัง้ ละ 15-30 นาที วันละ 4-6 ครัง้ เพื่อ
ช่วยให้กอ้ นเลือดละลายเร็วขึน้ หลังจาก 24-48 ชัวโมงเมื
่
อ่ อาการปวดทุเลาลงแล้ว ประกอบกับข้อยุบ
บวมลงแล้ว จึงเริม่ ให้เคลื่อนไหวข้อดังกล่าวหากไม่ทาให้ปวดมากขึน้ จึงเริม่ ลงน้ าหนักบางส่วน (partial
weight bearing) เช่น ยืนเกาะข้าง เดินโดยใช้ไม้เท้าหรือไม้ยนั รักแร้ช่วย จนอาการต่างๆ ทุเลา จึงให้ลง
น้าหนักได้เต็มที่ ใช้เวลาในการรักษานาน 3-7 วัน
2. การรักษาเพื่อทดแทน (Replacement therapy)(10-17) ให้ส่วนประกอบของเลือดตาม
สาเหตุของโรค (ตารางที่ 4,5 และ 6) เช่น
Cryoprecipitate ใช้ใน โรคฮีโมฟีเลีย เอ โรควอนวิลลิแบรนด์ ภาวะทีม่ ี fibrinogen ต่าหรือ
ผิดปกติ (level IV evidence, grade B recommendation)
Fresh frozen plasma ใช้ในโรคฮีโมฟีเลีย บี coagulopathy จาก ภาวะ DIC, Idiopathic
Vitamin K deficiency in infancy (IVKDI), liver disease (level IV evidence, grade B
recommendation) และการเปลีย่ นถ่ายพลาสมาในโรค TTP, hemolytic uremic syndrome (HUS)
(level I evidence, grade A recommendation)
Cryo-removed plasma ใช้ในผูป้ ว่ ยทีข่ าด factor II, VII, X และ โรคฮีโมฟีเลีย บี (level IV
evidence, grade B recommendation)
Platelet concentrate ในกรณีทม่ี เี กล็ดเลือดต่าร่วมกับภาวะเลือดออกง่ายจาก bone
marrow failure หรือ จากภาวะ DIC (level IV evidence, grade B recommendation)
Factor concentrate ทีม่ จี าหน่ายในประเทศไทย ได้แก่ 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
บทบาทในกรณีผปู้ ว่ ยโรคฮีโมฟีเลีย เอทีม่ สี ารต้านแฟคเตอร์ และมีการใช้ recombinant activated factor
VII
ในผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่ใช่โรคฮีโมฟีเลียทีม่ อี าการเลือดออกมากทีไ่ ม่ตอบสนองต่อการให้ส่วนประกอบของ
เลือด (level IV evidence, grade B recommendation)
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ตารางที่ 4 การรักษาภาวะเลือดออกผิดปกติโดยการทดแทนด้วยส่วนประกอบของเลือด
ส่วนประกอบของเลือด
Whole blood
Packed red cells
FFP, FDP
Cryoprecipitate
Cryo-removed plasma
Platelet concentrate
Factor VIII concentrate
Lyophilized cryoprecipitate
Factor IX concentrate หรือ PCC

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

เพิ่ ม
ฮีมาโตคริต 10%*
ฮีมาโตคริต 10%*

แฟคเตอร์ VIII 15-20%, fibrinogen 80-100 มก./ดล.
เพิม่ ทุกแฟคเตอร์ (ยกเว้นแฟคเตอร์ทม่ี ใี น cryoprecipitate)
10-15% ยกเว้นแฟคเตอร์ IX 7-10%
0.2 ยูนิต/กก. เพิม่ เกล็ดเลือด 20,000-40,000/มคล.
1 ยูนิต/กก. เพิม่ factor VIII:C 2%
1 ยูนิต/กก. เพิม่ factor VIII:C 2%
1 ยูนิต/กก. เพิม่ factor IX:C 1%

* การให้เลือด 1 ยูนิต จะเพิม่ ฮีโมโกลบิน 1 กรัม/ดล. ในผูใ้ หญ่น้าหนัก 70 กก.
** ถ้าเป็ น cryoprecipitate ทีม่ ี FVIII:C 40-60 ยูนิต/ถุง การให้ 0.2 ถุง/กก. จะเพิม่ FVIII:C ได้ 15-20%
ถ้าเป็ น cryoprecipitate ทีม่ ี FVIII:C 80-100 ยูนิต/ถุง การให้ 0.1 ถุง/กก. จะเพิม่ FVIII:C ได้ 15-20%

ตารางที่ 5 การให้ส่วนประกอบของเลือด หรือ แฟคเตอร์เข้มข้นในการรักษาผูป้ ว่ ยโรคฮีโมฟีเลีย*
ชนิ ดของอาการเลือดออก
1. เลือดออกทีก่ ล้ามเนื้อ การเก็บแผลหัตถการทาง
ทันตกรรม**
2. เลือดออกในกล้ามเนื้อขนาดใหญ่ (ยกเว้น ileopsoas)
เลือดออกในข้อ ปสั สาวะเป็ นเลือด แผลฉีดลึก
3. ผ่าตัดขนาดเล็กถึงปานกลาง เช่น ผ่าตัดไส้ตงิ่ อักเสบ,
เลือดออกในสมอง, ทางเดินอาหาร, ลาคอ, อวัยวะ
สาคัญ และ ileopsoas
4. ผ่าตัดขนาดใหญ่ เช่น ผ่าตัดข้อ หรือผ่าตัดสมอง

ระดับปัจจัยการแข็งตัวของเลือด (%)
จุดเริ่ มต้น
ระดับตา่ สุดที่ ยอมรับได้
20-30
40-60

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

80-100

80-100

40-50
(นาน 1-2 สัปดาห์ หรือจนแผลหาย)

* Factor VIII concentrate 1 ยูนิต/กก. เพิม่ ระดับแฟคเตอร์ VIII ได้ 2%
PCC หรือ factor IX concentrate 1 ยูนิต/กก. เพิม่ ระดับแฟคเตอร์ IX ได้ 1%
FFP, FDP 10 มล./กก. เพิม่ ระดับแฟคเตอร์ VIII ได้ 10-15%, แฟคเตอร์ IX ได้ 7-10%
Dry cryoremoved plasma 10 มล./กก. เพิม่ แฟคเตอร์ IX ได้ 7-10%
Cryoprecipitate 0.1 ถุง/กก. เพิม่ ระดับแฟคเตอร์ VIII ได้ 10%
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Heat-treated lyophilized cryoprecipitate (ขวดละ 200 ยูนติ ) 1 ยูนิต/กก. เพิม่ ระดับแฟคเตอร์ VIII ได้ 2%
** การเย็บแผล ตัดไหม ถอนฟนั ให้แฟคเตอร์เข้มข้นหรือส่วนประกอบเลือดเพียงครัง้ เดียวในเช้าวันทีท่ าหัตถการ
ยกเว้นทันตแพทย์ใช้กาวไฟบรินร่วมกับเฝือกห้ามเลือด อาจไม่ตอ้ งให้แฟคเตอร์เข้มข้นหรือส่วนประกอบของเลือด

ตารางที่ 6 การรักษาผูป้ ว่ ยโรควอนวิลลิแบรนด์ทม่ี อี าการเลือดออก
ลักษณะทางคลิ นิก

จานวนครัง้ ที่ให้

เป้ าหมาย

การผ่าตัดใหญ่

ขนาด FVIII:C ที่ให้
(ยูนิต/กก.)
40-60

วันละครัง้

การผ่าตัดเล็ก

30-50

การถอนฟนั

20-30

วันละครัง้
หรือวันเว้นวัน
1 ครัง้

เลือดออกเอง

20-30

1 ครัง้

รักษาระดับ FVIII:C มากกว่า 50%
จนกว่าแผลหาย
รักษาระดับ FVIII:C มากกว่า 30%
จนกว่าแผลหาย
รักษาระดับ FVIII:C มากกว่า 30%
นานอย่างน้อย 12 ชม.
รักษาระดับ FVIII:C มากกว่า 30%

3. การรักษาด้วยยา (Medications) (ตารางที่ 7) เช่น
3.1 Antifibrinolytic agents เช่น Tranexamic acid ใช้หา้ มเลือดได้ระดับหนึ่งใน mucous
membrane bleeding แต่มขี อ้ ห้ามในกรณีทม่ี ี hematuria เพราะอาจเกิดลิม่ เลือดอุดตันในทางเดิน
ปสั สาวะ มีทงั ้ ชนิดฉีด ให้ขนาด 10 มก./กก./ครัง้ ทุก 6 ชัวโมง
่
และชนิดกิน ขนาด 20-25 มก./กก./ครัง้
วันละ 3-4 ครัง้ อาจใช้ 5% solution ของยา transmin (250 มก.ในน้ากลัน่ 50 มล.) อมกลัว้ คอวันละ 4
ครัง้ ในผูป้ ว่ ยทีม่ เี ลือดออกในช่องปาก หรือได้รบั การทาฟนั
3.2 Desmopressin หรือ DDAVP (1-deamino 8D-arginine vasopressin) ใช้ในการรักษา
ผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญั หาเลือดออกง่าย เช่น โรคฮีโมฟีเลีย เอ ชนิดรุนแรงน้อย (มีระดับแฟคเตอร์ >5-40%) vWD
type 1(18) (level IV evidence, grade B recommendation) และภาวะเกล็ดเลือดทาหน้าทีผ่ ดิ ปกติ เช่น
โรคตับ ภาวะยูรเี มีย เกล็ดเลือดทางานบกพร่องบางชนิด
DDAVP ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดา (4 มคก./มล.) ให้ขนาด 0.3 มคก./มล. (สูงสุด 20 มคก.)
ละลายในน้าเกลือ 0.9% 15-20 มล. ฉีดเข้าหลอดเลือดดาช้าๆ ในเวลา 10-15 นาที ผลตอบสนองสูงสุด
30-60 นาที โดยมี FVIII:C, vWF เพิม่ ขึน้ 3 เท่า และออกมีฤทธิ ์ต่อหลอดเลือดโดยตรง ยังไม่ทราบกลไก
การออกฤทธิ ์แน่ นอน ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั DDAVP หลายครัง้ มีรายงานว่าการตอบสนองต่อยาในครัง้ หลังจะ
ได้ผลไม่ดเี ท่าครัง้ แรก ต้องหยุดใช้ยา 24-72 ชัวโมง
่ ก่อนทีจ่ ะเริม่ ให้ยาครัง้ ต่อไป นอกจากนี้ DDAVP ยัง
มีฤทธิ ์เพิม่ การละลายลิม่ เลือด ควรให้ยา antifibrinolysis ร่วมด้วย
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3.3 วิตามิน เค-1 mixed micelle ปจั จุบนั มีการให้แก่ทารกแรกเกิดทุกราย ฉีดเข้ากล้าม 1
มก. ในรายทีข่ าดวิตามิน เค, APCD หรือร่างกายต้องการเพิม่ ขึน้ ฉีดเข้ากล้ามหรือเข้าหลอดเลือดดา 13 วัน ขนาดใช้ 1-2 มก. ในทารก, 2-5 มก. ในเด็ก, 5-10 มก. ในผูใ้ หญ่ การฉีดวิตามิน เค-1 เข้าหลอด
เลือด
3.4 Heparin or Low molecular weight heparin (LMWH) ในกรณีทม่ี ี severe DIC ทีไ่ ม่
ตอบสนองต่อการรักษาโดยวิธ ี conservative treatment หรือมีปญั หา gangrene ตามอวัยวะต่างๆ
3.5 Corticosteroid(19,20) จะใช้ในรายทีม่ เี ลือดออกรุนแรงจากภาวะจานวนเกล็ดเลือดต่า
(ITP) (level I evidence, grade B recommendation) จะช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรงขึน้ ลดอาการ
เลือดออกได้ ขนาด corticosteroid ทีม่ กี ารใช้อยูใ่ นปจั จุบนั มีดงั นี้
- Prednisolone ขนาด 1-2 mg/kg/day (สูงสุด 60 mg/day) เป็นเวลา 14 วันและค่อยๆ
ลดขนาดยาลง
- Prednisolone 4 mg/kg/day นาน 7 วัน แล้วค่อยๆ ลดขนาดยาลง
- Methylprednislone 30 mg/kg/day เป็นเวลา 3 วัน
3.6 Intravenous immunoglobulin (IVIG) (20,21) ชนิด non-modified Fc portion โดย IVIg
จะบดบัง Fc portion ทาให้ไม่ถูกทาลายโดย RE system (level I evidence, grade B
recommendation) นอกจากนี้ IVIg ยังมีผลต่อภูมติ า้ นทานทีจ่ ะจับกับเกล็ดเลือด IVIg สามารถเพิม่
จานวนเกล็ดเลือดภายใน 24 ชัวโมงหลั
่
งการรักษาได้เร็วกว่า corticosteroid แต่ผลการรักษาในระยะยาว
ของ IVIg และ corticosteroid ในการเพิม่ เกล็ดเลือด ไม่มคี วามแตกต่างกัน เนื่องจาก IVIg มีราคาแพง
จึงนามาใช้ในกรณีทผ่ี ปู้ ว่ ยมีเลือดออกรุนแรงและมีอนั ตรายถึงชีวติ ขนาดของ IVIg ทีใ่ ช้มตี งั ้ แต่ 0.8-1
กรัม/กก./ครัง้ ครัง้ เดียว หรือ 2 วันติดต่อกัน เกล็ดเลือดจะเพิม่ ขึน้ ใน 24-48 ชัวโมงต่
่
อมา ได้ผลดีรอ้ ยละ
75 ของผูป้ ว่ ยเด็กทีเ่ ป็ น acute ITP
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ตารางที่ 7 วิธกี ารใช้ยา
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) และมีฤทธิ ์นาน 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. การรักษาทัวไป
่ (General care) เช่น หลีกเลีย่ งอุบตั เิ หตุ ดูแลรักษาตรวจฟนั เป็ นประจา
แนะนาการเล่นกีฬา หรือ อาชีพทีเ่ หมาะสมแก่ผปู้ ว่ ย ควรได้รบั การฉีดวัคซีนป้องกันโรคได้เช่นเดียวกับ
เด็กปกติ แต่ให้ฉีดเข้าชัน้ ใต้ผวิ หนัง (subcutaneous) แทนการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ใช้เข็มเล็กทีค่ มและกด
บริเวณทีฉ่ ีดนาน 10-15 นาที ในรายทีเ่ ป็ นโรคทางพันธุกรรม ให้คาปรึกษาทางพันธุศาสตร์แก่ผปู้ ว่ ย
และครอบครัว รวมทัง้ การตรวจหาผูท้ ม่ี ยี นี แฝงและแนะนาทางเลือกทีจ่ ะไม่มลี กู เป็นโรค
แนวทางการวิ นิจฉัยและรักษาเฉพาะโรค
โรคฮีโมฟี เลีย
1. การวิ นิจฉัย
1.1 ประวัตเิ ลือดออกง่ายหยุดยากในผูป้ ว่ ยตัง้ แต่วยั ทารก มักพบในเพศชาย หากมีการ
ขลิบหนังห่อปลายองคชาต ผูป้ ่วยจะมีอาการเลือดออกมากกว่าปกติ เมื่อเริม่ หัดคลานจะมีจ้าเขียวตาม
แขนขา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-2 ซม. (large deep ecchymosis) หรือเป็ นก้อนเลือดใต้ผวิ หนังชัน้ ลึก
(hematoma) หรือมีเลือดออกในกล้ามเนื้อ (muscular bleeding) เมื่ออายุประมาณ 1-3 ปี จะเริม่ มี
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เลือดออกในข้อ (hemarthrosis) หากได้รบั อุ บตั ิเหตุ หรือการผ่าตัด ถอนฟนั ก็จะมีเลือดออกมากกว่ า
ปกติ
1.2 ผูป้ ่วยบางรายอาจมีประวัตเิ ลือดออกง่ายในญาติท่เี ป็ นผู้ชาย เช่น พี่ชาย น้องชาย
ลุงน้าทีเ่ ป็นพีน่ ้องของแม่ หรือ พีน่ ้องของยาย เนื่องจากโรคฮีโมฟีเลียมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบ
sex-linked recessive
1.3 การตรวจร่างกายอาจพบลักษณะข้อบวมและข้อพิการ (chronic arthropathy) หรือ
กล้ามเนื้อลีบโดยเฉพาะกล้ามเนื้อขาเนื่องจากมีภาวะเลือดออกเรือ้ รังจนไม่ได้ใช้ขอ้ และกล้ามเนื้อส่วนนัน้
1.4. การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร ในรายทีร่ ุนแรงมาก จะมี venous clotting time ยาว
กว่าปกติ ในรายทีร่ นุ แรงปานกลางและรุนแรงน้อย จะมี venous clotting time ยาวกว่าปกติเล็กน้อยหรือ
ใกล้เคียงกับคนปกติ แต่หากใช้ชุดตรวจ mixing venous clotting time ก็จะสามารถแยกโรคฮีโมฟีเลีย
เอ หรือ บี ได้ ตรวจเพิม่ เติมด้วย coagulogram จะมี APTT ยาวกว่าปกติ แต่ มี PT และ TT ปกติ และ
ตรวจยืนยันด้วยการวัดระดับ factor VIII/IX clotting activity (FVIII:C,FIX:C) จะต่ากว่าปกติ
1.5 การตรวจสารพันธุกรรม (DNA analysis) จะช่วยในการบอกพยาธิกาเนิดรวมทัง้
การพยากรณ์โรคในผูป้ ว่ ยบางรายด้วย แต่ทาได้ทโ่ี รงพยาบาลมหาวิทยาลัยบางแห่งเท่านัน้
2.

การรักษา การรักษาโรคฮีโมฟีเลียแบ่งได้เป็น 3 ระดับ
2.1 การรักษาเมื่อมีอาการเลือดออกในโรงพยาบาล (treatment on demand) ด้วย
ส่วนประกอบของเลือดทีผ่ ่านการตรวจสอบโรคติดเชือ้ ต่างๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว (hepatitis B, C
HIV antibody, HIV antigen, syphilis) ได้แก่ fresh frozen plasma, cryoprecipitate, cryo-removed
plasma และ heat-treated lyophilized cryoprecipitate โดยให้เพิม่ ระดับแฟคเตอร์ แปด/เก้า ตามความ
รุนแรงของอาการเลือดออก และให้ซ้าตาม half life ของแฟคเตอร์ กล่าวคือ โรคฮีโมฟีเลีย เอ ให้ทุก 12
ชม.และโรคฮีโมฟีเลีย บี ให้ทุก 24 ชม.
ในผู้ป่ ว ยที่ต้ อ งได้รบั ส่ ว นประกอบของเลือ ดปริมาณมาก และหลายวันติด ต่ อ กัน เช่ น
ผูป้ ่วยโรค ฮีโมฟี เลีย เอ อาจขอให้ทางธนาคารเลือดเตรียม cryoprecipitate ทีม่ พี ลาสม่า เหลืออยู่น้อย
มาก เวลาจะใช้ให้ละลาย cryoprecipitate แต่ละถุงด้วย normal saline 10 มล.และติดตามตรวจระดับ
serum protein หากมีระดับ 9 g/dl จะพบข้อแทรกซ้อนจากแรงดันโลหิตสูง ควรให้ยาขับปสั สาวะแก่
ผูป้ ว่ ย นอกจากนี้ อาจใช้แฟคเตอร์เข้มข้นร่วมกับส่วนประกอบของเลือดจากธนาคารเลือด เพื่อลดปญั หา
volume overload โดยเฉพาะผูป้ ว่ ยโรคฮีโมฟี เลีย บี ซึง่ ยากทีจ่ ะเพิม่ ระดับแฟคเตอร์ เก้า ให้ถงึ 80-100
% ด้วยการใช้ส่วนประกอบของเลือดเพียงอย่างเดียว หากจาเป็ นต้องให้พลาสม่าปริมาณมากแก่ผปู้ ่วย
โรคฮีโมฟีเลีย บี อาจแบ่งให้ทุก 12 ชม.
นอกจากนี้ต้อ งให้ก ารรัก ษาเฉพาะที่ เช่น การพักใช้ข้อ ดัง กล่ าวชัวคราว
่
การประคบ
น้าแข็งหรือน้าอุ่นในเวลาทีเ่ หมาะสม
2.2 การรักษาเมื่อเริม่ มีอาการเลือดออก (early treatment) ทีบ่ า้ นหรือโรงพยาบาลใกล้
บ้านด้วยแฟคเตอร์เข้มข้น (factor concentrate) ทีผ่ ปู้ ่วยโรคฮีโมฟี เลียทีไ่ ด้ลงทะเบียนในโครงการโรค
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เรือ้ รังทีม่ คี ่าใช้จ่ายสูงของสานักงานหลักสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้รบั จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลศูนย์ หรือโรงพยาบาลจังหวัดที่ทาหน้ าที่เป็ นหน่ วยเฉพาะโรคฮีโมฟี เลีย ผู้ป่วยอายุต่ ากว่า
10 ปีได้รบั การจัดสรรงบประมาณ 90,000 บาทต่อปี และผูป้ ว่ ยอายุต่ ากว่า 10 ปี/ผูใ้ หญ่ ได้รบั การจัดสรร
งบประมาณ 120,000 บาทต่อปี ให้โรงพยาบาลที่ทาหน้าที่เป็ นหน่ วยเฉพาะโรคฮีโมฟี เลียนาไปจัดซื้อ
แฟคเตอร์เข้มข้นให้แก่ผู้ป่วย โดยแพทย์และพยาบาลในหน่ วยเฉพาะโรคฮีโมฟี เลียจะจัดคลินิกเพื่อให้
ความรูแ้ ก่ผปู้ ่วยและผูป้ กครองเกี่ยวกับการดูแลผูป้ ่วยทีบ่ า้ นอย่างเหมาะสมและติดตามการใช้แฟคเตอร์
เข้มข้นตามข้อกาหนดของ สปสช.
2.3 การรักษาเพื่อป้องกันอาการเลือดออก (prophylactic treatment) มักให้เป็ นครัง้
คราวในโอกาสพิเศษ เช่น วันกีฬาของโรงเรียน หรือ ระยะสัน้ 1-3 เดือน ในรายที่มเี ลือดออกในสมอง
หรือหลังการผ่าตัดแก้ไขข้อพิการ
3. การป้ องกัน
มารดาของผู้ป่วยโรคฮีโมฟี เลียและผู้หญิงในครอบครัวผู้ป่วยทุกคนควรได้รบั คาแนะนา
เพื่อการวินิจฉัยภาวะทีม่ ยี นี โรคฮีโมฟีเลียแฝงจากบุคลกรทางการแพทย์อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันไม่ให้ม ี
ผูป้ ว่ ยโรคฮีโมฟีเลียรายใหม่ในครอบครัว
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