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โรควอนวิลลิแบรนด์
(von Willebrand disease)
รศ.พญ.ดาริ นทร์ ซอโสตถิกุล
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรควอนวิลลิแบรนด์ (vWD) เป็ นโรคเลือดออกง่ายทางพันธุ กรรมชนิ ดหนึ่งที่พบบ่อยที่สุดในประชากรทัว่ โลก
ในปี ค.ศ.1926 Dr. Eric Adolf von Willebrand(1) มีรายงานโรคนี้เป็ นครั้งแรกจากครอบครัวของผูป้ ่ วยที่อาศัยอยูท่ ี่เกาะ
่ ะหว่างประเทศฟิ นแลนด์และสวีเดน ผูป้ ่ วยจะมีภาวะเลือดออกง่าย และมักมีเลือดออกตามเยื่อบุตามผนัง
Äland ซึ่ งอยูร
ต่างๆ และในผูห้ ญิงพบว่ามีประจาเดือนมามากและนานเกินสัปดาห์ (menorrhgia) หรื อ มีภาวะเลือดออกรุ นแรงจน
เสี ยชีวติ ต่อมาในปี ค.ศ.1950 มีการค้นพบว่าผูป้ ่ วยโรคนี้ มีระดับของแฟคเตอร์ VIII (FVIII) ในเลือดต่า และการให้
ส่ วนประกอบของพลาสมาจากคนปกติจะสามารถทาให้เลือดหยุดได้(2-6) และต่อมาทราบว่าโรคนี้ เกิดจากความผิดปกติ
ของโปรตีนในพลาสมา ที่เรี ยกว่าวอนวิลลิแบรนด์แฟคเตอร์ (von Willebrand factor; vWF)
ในปี ค.ศ.1972 มีการค้นพบความผิดปกติทางพันธุ กรรมของโรคนี้ รวมถึง ค้นพบวิธีการตรวจพิเศษที่ทาให้
ทราบถึงโครงสร้างของ vWF(7) และนามาใช้ในการแบ่งแยกชนิดต่างๆของโรค(8-10)
ในปี ค.ศ.1985 มีการค้นพบ
โครงสร้างทางอณูพนั ธุศาสตร์ โดยใช้วธิ ี protein sequencing และ cDNA cloning(11-14) และจากความรู ้ดงั กล่าวทาให้พบ
ความผิดปกติทางพันธุ กรรมต่างๆ มากมายในผูป้ ่ วยโรคนี้ ปั จจุบนั พบลักษณะความผิดปกติทางพันธุ กรรมมากกว่า 250
ชนิด(15, 16)
บทบาทหน้าที่สาคัญของ vWF ในกลไกการห้ามเลือด คือ vWF มีหน้าที่เชื่อมเกล็ดเลือดให้ติดกับ endothelial
cells (17, 18) และอีกหน้าที่หนึ่ง คือ ช่วยจับกับ FVIII ในกระแสเลือด เพื่อป้ องกันไม่ให้ FVIII ถูกทาลายเร็ วเกินไป(19)
ดังนั้นความผิดปกติของ vWF ก่อให้เกิดปั ญหาเลือดออกง่ายจากกลไกการห้ามเลือดทั้งปฐมภูมิแลทุติยภูมิ (Primary and
Secondary Hemostasis)
การควบคุมการสร้ าง และการหลัง่ ของ vWF
ยีนควบคุม vWF อยูบ่ นแขนสั้นของโครโมโซมคู่ที่ 12 ซึ่ งมีขนาด 178 กิโลเบส ประกอบด้วย 52 exons(11-14)
vWF สร้างมาจากเซลล์ของ endothelial และ megakaryocytes และถูกนามาเก็บสะสมไว้ ใน secretory granules คือ
Weibel-Palade body ในเซลล์ของ endothelium หรื อ alpha-granule ในเกล็ดเลือด(20) โดยที่ vWF เป็ นโปรตีนชนิดหนึ่งที่
มีขนาดใหญ่ (large multimeric protein) ประกอบด้วยกรดอะมิโนจานวน 2791 ตัว หรื อเรี ยกว่า pro-vWF ในรู ปที่ 1
และ pro-vWF จะถูกตัดย่อยเป็ น vWF propeptide หรื อเรี ยกว่า vWF antigen II และ mature vWF ซึ่ งมีขนาด 230 กิโล
ดาลตัน (kd) หลังจากนั้นมีการสร้าง disulfide bond เชื่อมต่อโมเลกุลของ vWF จาก monomer กลายเป็ น dimmer และ
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จนในที่สุดมีขนาดใหญ่ข้ ึนเป็ น multimers ซึ่ง multimers นี้มีขนาดแตกต่างกันตั้งแต่ขนาดเล็ก 500 kd dimer จนถึง
ขนาดใหญ่ 20 million Dalton multimers (Low, Intermidiate และ High molecular weight multimers) และแต่ละชนิดมี
หน้าที่แตกต่างกันในกลไกการห้ามเลือด

รู ปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่าง DNA และโครงสร้างโปรตีนของ pro-vWF
Multimers ที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก ซึ่งพบเป็ นส่ วนใหญ่ของ vWF ที่สร้างขึ้นมาใหม่ มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจับ
กับ FVIII ส่ งผลให้เกิดการสร้าง fibrin clot อย่างสมบูรณ์ และ multimers ที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่ จะมีปริ มาณของ
ตาแหน่งที่จบั กับเกล็ดเลือดจานวนมาก (platelet – binding sites) โดยแต่ละ multimeric subunit จะมีตาแหน่งจับกับ
Glycoprotein Ib บนผิวของเกล็ดเลือดที่ไม่ถูกกระตุน้ (non-activated platelets) และ Glycoprotein IIb/IIIa บนผิวเกล็ด
เลือดที่ถูกกระตุน้ (activated platelets) ดังนั้น ในส่ วนของโมเลกุลขนาดใหญ่ จึงมีหน้าที่ในกลไกการห้ามเลือดของ
ระยะปฐมภูมิ ทั้งการเกาะยึดติดและการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด (21-23)
หน้ าที่ของแต่ ละ domain บนโมเลกุลของ mature subunit ของ vWF (รู ปที่ 1)
vWF propeptide ประกอบไปด้วย domain ต่างๆ ตามการจัดเรี ยงตัวของกรดอะมิโน แบ่งออกเป็ น A, B, C, D
domains และในแต่ละ domain เอง มีการจัดเรี ยงตัวของกรดอะมิโนซ้ ากันเป็ นช่วงๆ เช่น A domain แบ่งย่อยเป็ นส่ วนๆ
คือ A1, A2 และ A3 และในแต่ละส่ วนย่อยนี้มีหน้าที่แตกต่างกันดังนี้
A1 domain เป็ นตาแหน่งที่จบั กับ glycoprotein Ib บนเกร็ ดเลือด, heparin, collagen และ ristocetin(24-26)
A2 domain เป็ นตาแหน่ง clevage ของ ADAMTS 13(25, 27)
A3 domain เป็ นตาแหน่งสาคัญที่จบั กับ collagen(25)
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C1 domain เป็ นตาแหน่งที่จบั กับ glycoprotein IIb/IIIa(28)
D และบางส่ วนของ D3 domain เป็ นตาแหน่งจับกับ FVIII(29, 30)
การแบ่ งชนิดของโรควอนวิลลิแบรนด์ (vWF) เป็ น 3 ชนิ ดใหญ่ คือ
 ชนิดที่ 1 หรื อ Partial Quantitative Deficiency มีปริ มาณของ vWF ในเลือดลดลง โดยที่โครงสร้างของ vWF
ปกติ
 ชนิดที่ 2 หรื อ Qualitative deficiency มีโครงสร้างของ vWF ที่ผดิ ปกติ และมีการแบ่งย่อยเป็ น 4 ชนิดย่อย
(Type 2A, 2B, 2M และ 2N) ตามลักษณะทาง clinical phenotype
 ชนิดที่ 3 หรื อ Total deficiency ตรวจไม่พบ หรื อมี vWF น้อยมากในเลือด ตารางที่ 1
ตารางที่ 1
ชนิด
1
2A
2B
2M
2N
3

การแบ่งชนิดของโรควอนวิลลิแบรนด์
ลักษณะสาคัญ
Partial deficiency (person has reduced levels of qualitatively [functionally] normal vWF)
Qualitative variant, decreased vWF-dependent platelet function due to absence of high
molecular weight (HMW) multimers
Qualitative variant, increased affinity of vWF for platelet glycoprotein Gp1b leading to loss of
HMWvWF multimers from the plasma
Qualitative variant, decreased vWF-dependent platelet function not due to loss of HMW
multimers
Qualitative variant, decreased affinity of vWF for factor VIII leading to factor VIII
deficiency, vWF-dependent platelet function is normal
Total quantitative deficiency

ลักษณะทีส่ าคัญและผลการตรวจทางห้ องปฏิบัติการในแต่ ละชนิดของโรควอนวิลลิแบรนด์
Type 1 หรือ Partial Quantitative Defects เป็ นชนิดที่พบมากที่สุดคือ ร้อยละ 70-80 ของผูป้ ่ วยทั้งหมด และ
ถ่ายทอดทางพันธุ กรรมชนิ ด autosomal dominant และพบความผิดปกติของยีนหลายชนิด ได้แก่ frameshifts และ
nonsense mutations หรื อภาวะการแหว่งหายของยีน (deletions)(31-33) ทาให้การสร้าง vWF มีปริ มาณลดลง โดยที่
โครงสร้างของ vWF ปกติ
อาการของภาวะเลือดออกง่ายในผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ มีต้ งั แต่รุนแรงน้อย ไปจนถึงอาการรุ นแรงปานกลาง ส่ วนใหญ่
มักจะมีจุดจ้ าเขียว หรื อมีเลือดกาเดาไหล และมีเลือดออกตามไรฟันบ่อยๆ และในผูห้ ญิงมักจะมีประจาเดือนมามากและ
นานเกินสัปดาห์ นอกจากนี้ผปู ้ ่ วยบางกลุ่มของ Type 1 ไม่มีอาการเลือดออกเลย (asymptomatic) แต่ตรวจพบได้โดย
บังเอิญ ซึ่ งเป็ นผลมาจากการศึกษาในญาติพี่นอ้ งของผูป้ ่ วยโรคนี้ ชนิด Type 3 และพบว่าบางคนที่มีความผิดปกติของ
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mutant allele เพียงยีนเดียว ไม่จาเป็ นต้องมีเลือดออก โดยจะมีหรื อไม่มีอาการเลือดออก เชื่อว่าขึ้นกับปฏิกิริยาระหว่าง
ยีน haplotypes ส่ งผลให้มีการแสดงต่อ receptor ของ specific platelet collagen adhesion ลดลงหรื อไม่(34, 35)
นอกจากนี้ ปั จจัยทางพันธุ กรรมในเรื่ องของหมู่เลือดมีผลต่อการแสดงของโรคนี้ พบว่าผูป้ ่ วยหมู่เลือด กรุ๊ ป โอ
จะมีระดับของ vWF antigen (vWF : Ag) ต่าที่สุด คือร้อยละ 75 ในขณะที่ผปู ้ ่ วยที่มีหมู่เลือดกรุ๊ ป เอบี จะมีระดับของ
vWF : Ag สู งสุ ด คือร้อยละ 124 ตารางที่ 2
ผลของหมู่เลือด ABO ต่อระดับของวอนวิลลิแบรนด์แอนติเจนในเลือด(36)
vWF:ag (percentage of pooled normal plasma standard)
ABO type
n
Geometric
Geometric
Mean
Mean + 2 SD
O
456
74.8
35.6-157.0
A
340
105.9
48.0-233.9
B
196
116.9
56.8-241.0
AB
109
123.3
63.8-238.2
vWF, von Willebrand factor.
The groups were statistically different from each other as follows: O versus A, B, and AB, P < 0.01; A versus AB, p
< 0.01; B versus A, p < 0.05
ตารางที่ 2

การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการเบื้องต้น ได้แก่ Bleeding time (BT) และ Coagulogram (aPTT, PT) พบว่าในผูป้ ่ วย
กลุ่มนี้พบร้อยละ 50 ที่มี BT ยาวกว่าค่าปกติ และพบเพียงร้อยละ 25 ของผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ที่มี aPTT ยาวกว่าค่าปกติ ดังนั้นจึง
เป็ นการตรวจวัดที่ไม่ไว และมีความจาเพาะต่า จึงจาเป็ นต้องใช้การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการที่จาเพาะ ได้แก่
1. การตรวจระดับ FVIII มักพบว่า FVIII จะต่าในกลุ่มนี้
2. การตรวจวัดปริ มาณของ vWF คือ vWF:Ag โดยวิธี ELISA (enzyme-linked immunoabsorbent assays)(37)
มักจะต่าในผูป้ ่ วยกลุ่มนี้
3. การตรวจดูหน้าที่ของ vWF ได้แก่ วิธี Ristocetin cofactor activity (vWF:RCo) เป็ นการตรวจหน้าที่ของ
vWF ของผูป้ ่ วยในการทาให้เกล็ดเลือดของคนปกติมีการเกาะกลุ่มกัน โดยอาศัยการกระตุน้ ของ ristocetin(38) และการ
เกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดจะมากหรื อน้อยขึ้นกับปริ มาณของ vWF ในพลาสมา ดังแสดงในรู ปที่ 2 และการตรวจ collagen
binding assay (vWF:CBA) เป็ นวิธีตรวจดูหน้าที่ของ vWF เช่นกัน โดยตรวจหน้าที่ของ vWF ของผูป้ ่ วยในการจับกับ
สาร collagen ที่เคลือบบนผิวพลาสติก และการตรวจนี้ ตอ้ งอาศัยส่ วนของ high molecular weight multimers เพื่อจับกับ
collagen ได้ดียงิ่ ขึ้น(39) ในผูป้ ่ วย Type 1 จะมีการลดลงของทั้ง vWF:RCo และ vWF:CBA ในตารางที่ 3
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รู ปที่ 2 การตรวจหน้าที่ของวอนวิลลิแบรนด์แฟคเตอร์ดว้ ยวิธี Ristocetin cofactor assay โดยใช้ formalin fixed กับ
เกล็ดเลือดปกติและเส้น slope คือการเกิดการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด และแปรตามความเข้มข้นของ vWF
ตารางที่ 3

แสดงผลสรุ ปของการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการในผูป้ ่ วยโรควอนวิลลิแบรนด์ชนิดต่างๆ

Type 2 หรือ Qualitative Defects พบประมาณร้อยละ 15-20 ของผูป้ ่ วยทั้งหมด ลักษณะการถ่ายทอดทาง
พันธุกรรมพบทั้ง autosomal dominant (AD)หรื อ recessive (AR) ความผิดปกติของยีนเกิดจากมี point mutation ทาให้
ร่ างกายสร้าง vWF ที่มีคุณภาพไม่สมบูรณ์ หรื อมีโครงสร้างที่ผดิ ปกติ การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการเบื้องต้นเกี่ยวกับ
vWF พบว่ามีการลดลงของทั้งจานวนและหน้าที่ของ vWF อย่างไม่เป็ นสัดส่ วนกันใน Type 2 กล่าวคือ เมื่อเปรี ยบเทียบ
อัตราส่ วนระหว่าง vWF:RCo หรื อ vWF:CBA ต่อ vWF:Ag มักจะมีค่าต่ากว่า 0.6(40) หรื อบางสถาบันใช้ที่ค่าต่ากว่า 0.7
(41, 42)
ถือว่าผิดปกติ และสามารถจัดเป็ นกลุ่มย่อยได้ 4 ชนิด คือ 2A, 2B, 2M และ 2N
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1. Type 2A พบบ่อยที่สุดในจานวนของ Type 2 มีลกั ษณะการถ่ายทอดทางพันธุ กรรมชนิด AD ความผิดปกติ
ของยีนใน Type 2A พบการเกิด point mutation มากกว่า 20 ชนิ ด ในบริ เวณตาแหน่ง exon ที่ 28 ของยีน vWF ซึ่ง
ก่อให้เกิดการขาดในส่ วนของ vWF multimers ขนาดใหญ่ ส่ งผลให้ vWF ไม่สามารถจับตัวรวมกันเป็ น multimer ได้
จากมีความผิดปกติในขบวนการ polymerization เกิดทั้งในเกล็ดเลือดและพลาสมา หรื อทาให้มีการย่อยสลาย vWF ได้
ง่ายขึ้น (43-46) อาการแสดงของภาวะเลือดออกมักจะรุ นแรงปานกลางจนถึงรุ นแรงมาก
การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการเพื่อยืนยันว่าเป็ น Type 2A ต้องอาศัยการตรวจ vWF Multimer assay โดยผูป้ ่ วย
Type 2A ตรวจพบว่าจะไม่มีในส่ วนของ high หรื อ intermediate molecular weight multimers ในรู ปที่ 3

Normal Type 3 Type1 Type 2A ,2B
รู ปที่ 3 แสดงการตรวจด้วยวิธี vWF Multimer assay ในโรควอนวิลลิแบรนด์
นอกจากนี้การตรวจด้วย Ristocetin-induced platelet aggregation (RIPA) ซึ่งเป็ นการตรวจหน้าที่ของ vWF
ของผูป้ ่ วยในการทาให้เกล็ดเลือดของผูป้ ่ วยเองเกาะกลุ่มโดยอาศัยการกระตุน้ ของ ristocetin และพบว่าในผูป้ ่ วย Type
2A การตรวจ RIPA ด้วยความเข้มข้นของ ristocetin ขนาดสู ง 1-2 mg/ml จะทาให้เกล็ดเลือดเกาะกลุ่มได้ลดน้อยลงกว่า
คนปกติ ในรู ปที่ 4(10)

รู ปที่ 4 แสดงการตรวจด้วยวิธี Ristocetin-induced platelet aggregation (RIPA) ในผูป้ ่ วย VWD type 2A และ 2B เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
คนปกติ () เป็ นตาแหน่งที่เติม ristocetin ลงไปในพลาสมาที่มีเกล็ดเลือดอยูจ่ านวนมาก (platelet-rich plasma) ก่อให้เกิดการเกาะกลุ่ม
ของเกล็ดเลือด และแสงสามารถผ่านได้ และมีการวัดเป็ นเส้น curve ดังแสดงในภาพข้างต้น
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2. Type 2B พบประมาณร้อยละ 5 ของผูป้ ่ วยทั้งหมด มีลกั ษณะการถ่ายทอดทางพันธุ กรรมแบบ AD พบ
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของยีนแบบ point mutation ที่ตาแหน่ง 38-amino acid sequence(47) ภายใน A1 domain ซึ่ง
ตาแหน่งนี้เป็ นที่จบั กับเกล็ดเลือด (Glycoprotein Ib) ดังนั้นทาให้ vWF สามารถจับเกล็ดเลือดได้เองมากขึ้น โดยไม่ตอ้ ง
อาศัยตัวกระตุน้ (25, 48) มีผลทาให้เกล็ดเลือดต่าได้
มีบางภาวะที่ก่อให้เกิดภาวะเกล็ดเลือดต่ายิง่ ขึ้นในชนิดนี้ ได้แก่
การตั้งครรภ์ การทาการผ่าตัดในผูป้ ่ วย หรื อหลังได้ยา DDAVP อาการแสดงของภาวะเลือดออกง่ายในชนิดนี้ จะรุ นแรง
ปานกลางจนถึงรุ นแรงมาก
ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ การตรวจหน้าที่การทางานของ vWF ด้วยวิธี vWF:RCo หรื อ vWF:CBA จะต่า
มาก ไม่เป็ นสัดส่ วนกับการลดลงของจานวนของ vWF กล่าวคือ vWF:Ag จะลดต่าลงน้อยกว่า หรื อเมื่อเทียบเป็ น
สัดส่ วนระหว่าง vWF:RCo / vWF:Ag ratio จะมีค่ามากกว่า 0.7 และการตรวจด้วยวิธี RIPA จะสามารถทาให้เกล็ดเลือด
ของผูป้ ่ วยเกาะกลุ่มกันได้เพิ่มขึ้น โดยใช้ ristocetin ขนาดต่า (0.3 มิลลิกรัม/เดซิลิตร) โดยเกล็ดเลือดคนปกติไม่สามารถ
เกาะกลุ่มได้ดว้ ย ristocetin ขนาดต่าเช่นนี้ ซึ่ งเป็ นลักษณะพิเศษที่ใช้ในการวินิจฉัย Type 2B ดังแสดงผลการตรวจใน
รู ป การตรวจด้วย vWF Multimers พบว่ามีการลดลงในส่ วนของโมเลกุลของ vWF ที่มีขนาดใหญ่ รู ปที่ 3
3. Type 2M พบได้นอ้ ยมาก มีลกั ษณะการถ่ายทอดทางพันธุ กรรมแบบ AD มีลกั ษณะการเปลี่ยนแปลงของยีน
โดยเกิด mutation ที่ตาแหน่ง A1 domain แต่เป็ นคนละตาแหน่งกับ Type 2B ผลทาให้ vWF ไม่สามารถจับกับเกล็ด
เลือดที่ตาแหน่ง Glycoprotein Ib ได้ (loss-of-function)(49-51) ส่ งผลให้ผปู ้ ่ วยมีอาการเลือดออกรุ นแรง
ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ พบว่าระดับของ vWF:Ag และ FVIII:C จะปกติหรื อลดลงเพียงเล็กน้อย แต่
หน้าที่การทางานของ vWF จะผิดปกติ กล่าวคือ vWF:RCo, vWF:CBA จะต่าลงมาก และการตรวจด้วย vWF Multimers
พบว่าโครงสร้างของ vWF จะปกติ
4. Type 2N พบได้นอ้ ยมาก (N ย่อมาจาก Normandy ซึ่ งเป็ นสถานที่แรกที่พบผูป้ ่ วยชนิดนี้) มีลกั ษณะการ
ถ่ายทอดทางพันธุ กรรมแบบ AR มีลกั ษณะการเปลี่ยนแปลงของยีน โดยเกิด mutation ในตาแหน่งส่ วนที่ที่จบั กับ FVIII
(52-55)
ดังนั้น FVIII ไม่สามารถจับกับ vWF ในเลือดได้ ส่ งผลให้ FVIII ถูกทาลายอย่างรวดเร็ ว หากตรวจระดับ FVIII
ในผูป้ ่ วยชนิดนี้ จะมีระดับ FVIII:C ต่ามาก จึงทาให้มีอาการแสดงเหมือนในผูป้ ่ วยโรคฮีโมฟี เลีย เอ หรื อเรี ยกว่า
autosomal hemophilia(56, 57)
ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ พบระดับของ FVIII:C จะลดต่าลง พบประมาณร้อยละ 5-15(14) ดังนั้นต้อง
วินิจฉัยแยกโรคจากผูป้ ่ วยฮีโมฟี เลีย เอ ชนิดรุ นแรงน้อย (58) รวมทั้งการตรวจ vWF:Ag, vWF:RCo, vWF:CBA, RIPA
และ vWF Multimers อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
Type 3 หรือ Complete quantitative defect พบได้นอ้ ยมาก กล่าวคือ พบ 1 ในประชากร 250,000 ราย มีการ
ถ่ายทอดทางพันธุ กรรมแบบ AR หรื อ compound heterozygous ความผิดปกติทางพันธุ กรรม ส่ วนมากพบเป็ นการ
แหว่งหายของยีนขนาดใหญ่ (large deletions) หรื อ nonsense และ frame shift mutations ทาให้ไม่สามารถสร้าง vWFได้
(43, 59, 60)
จากการศึกษาผูป้ ่ วยกลุ่มใหญ่ในประเทศอิหร่ านชนิดนี้ จานวน 385 คน พบว่ามีเลือดออกในข้อ กล้ามเนื้ อ ช่อง
ปาก และเลือดกาเดาไหล คิดเป็ นร้อยละ 37, 52, 70 และ 77 ตามลาดับ(61)
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การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ พบการลดลงของทั้ง vWF:Ag, vWF:RCo และ vWF:CBA อย่างชัดเจน รวมทั้ง
ระดับของ FVIII:C จะต่ามาก คือร้อยละ 1-10 และผลการทา vWF Multimer ไม่สามารถตรวจพบ spectrum ต่างๆ ดังรู ป
ที่ 3
แนวทางการวินิจฉัยผู้ป่วยโรควอนวิลลิเบรนด์
 อาศัยจากประวัติของผูป้ ่ วยที่มกั มีปัญหาเลือดออกง่ายจากเยือ่ บุต่างๆ และเกิดเป็ นซ้ าบ่อยๆ เช่น เลือดกาเดา
ไหล มีจ้ าเลือดเกิดขึ้นเอง หากเป็ นผูห้ ญิงจะมีประจาเดือนมามากและนาน และมีเลือดออกมากหลังได้รับการผ่าตัด
ส่ วนใหญ่มกั มีประวัติมีเลือดออกมากหลังทาการผ่าตัดต่อมทอนซิ ลในวัยเด็ก(62) การซักประวัติการใช้ยาต่างๆ เช่น
แอสไพริ น บางครั้งพบว่าในผูป้ ่ วยโรคนี้ที่ใช้ยากลุ่มนี้อาจมีปัญหาเรื่ องของจุดเลือดออกตามผิวหนังได้ และอาศัย
ประวัติบุคคลในครอบครัวมีปัญหาเลือดออกง่ายเช่นเดียวกับผูป้ ่ วย และเขียนพงศาวลี
เนื่องจากโรคนี้ส่วนใหญ่
ถ่ายทอดทางพันธุ กรรมแบบ AD จึงพบในผูห้ ญิงเท่ากับผูช้ าย แต่ในผูห้ ญิงมักจะได้รับการวินิจฉัยได้บ่อยกว่าผูช้ าย
เนื่องจากมีประวัติของประจาเดือนมามาก หรื อมีเลือดออกมากช่วงคลอดบุตร
 อาศัยการตรวจร่ างกายโดยละเอียด โดยเฉพาะตามเยือ่ บุต่างๆในร่ างกาย หากตรวจพบว่ามีลกั ษณะเลือดออก
ในข้อ หรื อกล้ามเนื้ อ ให้นึกถึง vWD type 3 หรื อชนิดที่รุนแรง
 อาศัยจากการตรวจทางห้ องปฏิ บัติการ ได้แก่ Complete blood cell count (CBC) เพื่อแยกโรคที่เกิดปั ญหา
เลือดออกง่ายจากกลุ่มโรคของเกล็ดเลือดต่า
และหากพบว่าผูป้ ่ วยมีจานวนของเกล็ดเลือดปกติ
ให้ส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการเพิ่มเติม ได้แก่ BT, aPTT และ PT
- ตรวจพบว่าผูป้ ่ วยมี BT ยาวเพียงอย่างเดียว ให้ดูท้ งั ขนาดและรู ปร่ างของเกล็ดเลือดเพื่อแยกโรคใน
กลุ่มของเกล็ดเลือดที่มีหน้าที่ผดิ ปกติต้ งั แต่กาเนิ ด หรื อเกิดขึ้นเองภายหลัง ได้แก่ Hereditary platelet dysfunction หรื อ
acquired platelet dysfunction with eosinophilia (APDE) ตามลาดับ และหากตรวจพบว่าผูป้ ่ วยไม่ได้เป็ นโรคดังกล่าวมา
ให้นึกถึงโรค vWD จึงต้องอาศัยการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการเบื้องต้นเกี่ยวกับ vWF และระดับของ FVIII:C
- ตรวจพบว่าผลทั้ง BT และ aPTT ปกติ หรื อผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อผิดปกติท้ งั สองอย่าง ให้
นึกถึงโรค vWD ให้ส่งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการเบื้องต้นเกี่ยวกับ vWF และผลของการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการเบื้องต้น
เกี่ยวกับ vWF แยกตามชนิดต่างๆของโรคดังนี้
- ผลการตรวจระดับ vWF:Ag ได้ต่ามาก (น้อยกว่าร้อยละ 10) ให้นึกถึง vWD type 3
- ผลการตรวจระดับ vWF:Ag ต่ากว่าปกติ (น้อยกว่าร้อยละ 50) ให้เทียบหาอัตราส่ วนระหว่าง
vWF:RCo / vWF:Ag หากลดลงเป็ นสัดส่ วนเดียวกัน (อยูใ่ นช่วง 0.7-1.2) ให้นึกถึง vWD Type 1 และหาก
vWF:RCo/vWF:Ag ลดลงไม่เป็ นสัดส่ วนเดียวกัน (ค่า < 0.7) ให้นึกถึง vWD Type 2 และเพื่อให้ได้การวินิจฉัยชนิดย่อย
ของ Type 2 จาเป็ นต้องส่ งตรวจด้วยวิธี RIPA และ vWF Multimers
- ผลการตรวจด้วยวิธี RIPA ให้ผลเพิ่มการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดเพิ่มขึ้นด้วย ristocetin ขนาดต่า ให้
นึกถึง Type 2B และหากผลการตรวจ RIPA พบว่าลดการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด และมีการขาดหายไปของส่ วน high
molecular weight multimer ให้นึกถึง Type 2A ในขณะเดียวกันหากพบว่ามีการลดการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด แต่
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vWF Multimers ปกติ ให้นึกถึง Type 2M ส่ วนการวินิจฉัย Type 2N อาศัยการลดต่าลงของระดับ FVIII:C คืออยู่
ระหว่างร้อยละ 5-15
การรักษาผู้ป่วยโรควอนวิลลิแบรนด์
หลักสาคัญในการรักษาคือ การวินิจฉัยแบ่งชนิดของโรคนี้
และระดับความรุ นแรงของภาวะเลือดออก
โดยทัว่ ไปไม่มีผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการชนิดใดที่สัมพันธ์โดยตรงกับภาวะเลือดออก
ส่ วนใหญ่ใช้ระดับของ
vWF:RCo และ FVIII:C เป็ นตัวชี้ วดั ว่าระดับใดเพียงพอในการห้ามเลือด โดยแบ่งตามระดับความรุ นแรงของภาวะ
เลือดออก และนามาใช้ในการติดตามการรักษา(63) โดยระดับของ vWF:RCo หรื อ FVIII:C ร้อยละ 40-50 เพียงพอ
สาหรับการห้ามเลือดจากผูป้ ่ วยที่มีเลือดออกไม่รุนแรง เช่น เลือดกาเดาไหล ประจาเดือนมามาก หรื อการถอนฟัน
ส่ วนการผ่าตัดใหญ่หรื อภาวะเลือดออกรุ นแรงต้องการระดับของ vWF:RCo ในขนาดสู งถึงร้อยละ 80-100 ในช่วงแรก
ของภาวะเลือดออก และหลังจากนั้นการรักษาระดับของ vWF:RCo สู งเกินกว่าร้อยละ 50 ต่ออย่างน้อย 3 วัน ใน
ขณะเดียวกันควรให้ระดับของ FVIII:C สู งกว่าร้อยละ 50 ในช่วง 5-7 วันแรก และระดับสู งกว่าร้อยละ 30 อย่างน้อย 7
วัน เพื่อป้ องกันภาวะเลือดออกซ้ าในระยะหลัง (64, 65)
ปัจจุบนั การรักษาโรคนี้ ประกอบด้วยยา 4 ประเภท ได้แก่ desmopressin, การใช้สารทดแทนด้วย vWF/FVIII
ชนิดเข้มข้น, ยาต้านการสลายลิ่มเลือด (antifibrinolytic agents) และยาเอสโตรเจน (conjugated estrogen)
Desmopressin (1-deamine-8-D-arginine vasopressin; DDAVP) เป็ นตัวสาคัญที่ใช้ในการรักษาผูป้ ่ วยโรคนี้ที่มี
อาการเลือดออกไม่รุนแรง โดยเฉพาะ Type 1 เริ่ มนามาใช้ครั้งแรกในปี ค.ศ.1977(66-69) สาหรับกลไกการออกฤทธิ์ ของ
DDAVP ในการห้ามเลือด คือกระตุน้ ให้มีการหลัง่ vWF จาก Weibel-Palade bodies ของ endothelium(70)
Desmopressin มีอยูใ่ น 2 รู ปแบบ ได้แก่ รู ปยาฉี ด หรื อ Minirin® (4 ไมโครกรัม/ขวด) ซึ่ งมีจาหน่ายในประเทศ
ไทย ขนาดที่ใช้ คือ 0.3 ไมโครกรัม/น้ าหนักตัว (ขนาดสู งสุ ด 20 ไมโครกรัม) ผสมในน้ าเกลือ (0.9% normal saline
solution) ปริ มาณ 50 มิลลิลิตร ทางหลอดเลือดดา นาน 30 นาที หรื อรู ปยาพ่นจมูก หรื อ stimate® ที่มีความเข้มข้นของ
desmopressin สู งถึง 1.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ซึ่ งยังไม่มีจาหน่ายในประเทศไทย โดยต่างจากขนาดปกติที่ใช้ในการรักษา
โรคเบาจืดที่มีความเข้มข้นเพียง 0.1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ขนาดที่ใช้ในผูป้ ่ วยเด็ก (ที่มีน้ าหนักน้อยกว่า 50 กิโลกรัม) คือ
150 ไมโครกรัม ส่ วนผูใ้ หญ่ ขนาดที่ให้ คือ 300 ไมโครกรัม(71, 72) ผลของการรักษาด้วย desmopressin สามารถเพิ่ม
ระดับ vWF ในเลือดสู งสุ ด (2-4 เท่า) ภายในเวลา 30-60 นาที และระดับสู งนานอย่างน้อย 6 ชัว่ โมง และสามารถให้ซ้ า
ได้ภายใน 12-24 ชัว่ โมง หากภาวะเลือดออกยังไม่หยุดหรื อในผูป้ ่ วยหลังการผ่าตัด(68, 69) การให้ซ้ าๆในเวลาอันสั้นอาจ
ก่อให้เกิดปั ญหาเรื่ อง tachyphylaxis กล่าวคือ การตอบสนองต่อยานี้ลดลง ส่ งผลให้การเพิ่มขึ้นของระดับ vWF สู งน้อย
กว่าร้อยละ 30 ใน dose ที่ 2 ภายในเวลา 24 ชัว่ โมง(73) เชื่อว่าเป็ นผลจากการลดการสะสมของ vWF ใน endothelium
นอกจากนี้ ผลข้างเคียงของยานี้ที่อาจเกิดขึ้น เช่น หน้าแดง, ปวดศีรษะ, ความดันโลหิ ตสู ง สามารถแก้ไขได้โดยการให้
ทางหลอดเลือดปริ มาณช้าลง มีรายงานการเกิดภาวะโซเดียมในเลือดต่า
ดังนั้น ควรจะมีการจากัดปริ มาณน้ าดื่ม
ในช่วง 24 ชัว่ โมงแรก(74-76) ข้อบ่งชี้ในการใช้ desmopressin ใช้ได้ผลดีใน Type 1 และ Type 2A สาหรับ Type 2M
และ 2N อาจจะได้ผลเพียงชัว่ คราว และสามารถใช้ได้ในผูป้ ่ วยบางรายเท่านั้น หากทดลองใช้ DDAVP สามารถเพิ่ม

10

ระดับ vWF:RCo ในเลือดอย่างน้อย 2 เท่า สาหรับใน Type 2B อาจก่อให้เกิดภาวะเกล็ดเลือดต่าอย่างรุ นแรง หลังได้
desmoporessin และไม่สามารถใช้ยานี้ได้ในกลุ่ม Type 3 เนื่องจากร่ างกายไม่สามารถสร้าง vWF ได้เลย ในตารางที่ 4
ตารางที่ 4
ชนิด
Type 1

Type 2A

Type 2B

Type 2M
Type 2N

Type 3

การรักษาโรควอนวิลลิแบรนด์โดยแบ่งตามชนิดต่างๆ(77)
ยา Desmopressin
การให้ vWF/FVIII เข้ มข้ น
สามารถใช้ได้ผลดีมาก และการ
ใช้ในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยตอบสนองไม่ดี
ทดสอบ ด้วยการให้ยานี้จะทาให้ระดับ ต่อยา Desmporessin หรื อในกรณี
ของ vWF เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ ว
ต้องการให้ระดับของ vWF เพิ่มสู ง
มาก
สามารถเพิ่มระดับของ vWF ในเลือด ในกรณี ที่มีภาวะเลือดออกรุ นแรง
เพียงชัว่ คราว ดังนั้นเหมาะสาหรับ
หรื อในการผ่าตัดใหญ่
กรณี เลือดออกไม่รุนแรง หรื อใช้ก่อน
ทาหัตถการต่างๆ
อาจก่อให้เกิดภาวะเกร็ ดเลือดต่าได้
ในกรณี ที่มีภาวะเลือดออกรุ นแรง
เพิ่มขึ้นหลังจากได้รับยานี้
หรื อในการผ่าตัดใหญ่

สามารถเพิ่มระดับของ vWF ในเลือด
เพียงชัว่ คราวเท่านั้น
สามารถเพิ่มระดับของ vWF ในเลือด
เพียงชัว่ คราวเท่านั้น
ไม่สามารถใช้ได้

ในกรณี ที่มีภาวะเลือดออกรุ นแรง
หรื อในการผ่าตัดใหญ่
ในกรณี ที่มีภาวะเลือดออกรุ นแรง
หรื อในการผ่าตัดใหญ่ และไม่
สามารถใช้ highly purified FVIII
ในกรณี ที่มีภาวะเลือดออกรุ นแรง
หรื อในการผ่าตัดใหญ่

การให้ เกล็ดเลือดเข้ มข้ น
ไม่มีที่ใช้

ไม่มีที่ใช้

ให้ในกรณีที่มีภาวะเกล็ด
เลือดต่ามากขึ้น แม้วา่ จะให้
ทดแทนด้วย vWF/FVIII
เข้มข้น
ไม่มีที่ใช้
ไม่มีที่ใช้

มีที่ใช้ในกรณี ที่ไม่สามารถ
หยุดเลือดออกได้ แม้จะให้
vWF/FVIII ในขนาดที่
เหมาะสมแล้ว

การให้ สารทดแทนด้ วย vWF ข้อบ่งชี้ ใช้ในผูป้ ่ วยชนิด Type 3 หรื อ Type 2A และ 2B ที่มีภาวะเลือดออกที่
รุ นแรง หรื อไม่ตอบสนองต่อการใช้ยา desmopressin รวมทั้งในกรณี ของ Type 1 ที่มีระดับของ vWF ในเลือดต่าปาน
กลาง และมีภาวะเลือดออกรุ นแรงหรื อหลังผ่าตัดโดยเลือดไม่หยุดหลังให้การรักษาด้วยวิธีอื่นๆ มีการให้สารทดแทน
ของ vWF ในรู ปของ Cryoprecipitate หรื อ สารทดแทนด้วย vWF/FVIII ชนิดต่างๆ(78-83) ตารางที่ 5
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ตารางที่ 5

สารทดแทนด้วย vWF/FVIII ชนิดต่างๆ

ผลิตภัณฑ์

Purification

Immunate®
(มีจาหน่ายใน
ประเทศไทย)
Alphanate®
(มีจาหน่ายใน
ประเทศไทย)
Humate P®

Ion exchange
chromatography

Viral
inactivation

S/D ; vapor-heat,
60oC, 10 hr at
190 mbar
Affinity
S/D +
Chromatography
72 hour
(Heparin)
at 80oC
Multiple
Pasteurization
Precipitation
10 hour at 60oC
* Specific activity วัดปริ มาณของ FVIII ก่อนเติม albumin

Sp[ecific
activity*
(U/mg prot.)
70±30

vWF:RCo
Ag

vWF:RCo
FVIII

โปรตีน
ชนิดอ่อน

0.6

0.75

Albumin

> 100

0.94

1.21

Albumin

40 + 6

0.96

2.54

Albumin

หลักการคานวณปริ มาณของการได้สารทดแทน ขึ้นกับตาแหน่ง และความรุ นแรงของภาวะเลือดออก เช่น ใน
กรณี ภาวะเลือดออกรุ นแรง จาเป็ นต้องให้ระดับของ vWF:RCo และ FVIII:C เกินกว่าร้อยละ 50-100 ในช่วงแรก ดังนั้น
คานวณขนาดของสารทดแทนด้วยvWF/FVIII ชนิดเข้มข้น ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 6
ข้อควรระวังในการให้ขนาดสู งในระหว่างการผ่าตัด คือการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันของหลอดเลือดดา (84) ซึ่งสัมพันธ์
โดยตรงกับระดับของ FVIII:C ในเลือดสู งเกินกว่า 200 เปอร์ เซ็นต์ ดังนั้น ควรติดตามระดับของ FVIII:C ทุกวัน โดยให้
ระดับของ FVIII:C ไม่เกิน 100 เปอร์ เซ็นต์
ตารางที่ 6
การใช้ Plasma-derived FVIII ในการรักษาโรควอนวิลลิแบรนด์(85)
ลักษณะทางคลินกิ
การผ่าตัดใหญ่ หรื อภาวะเลือดออกรุ นแรง

วิธีการรักษา (Therapy)
50 ยูนิตของ FVIII หรื อ vWF:RCo ต่อกิโลกรัม และตามด้วยขนาด 25-40 ยูนิต ต่อ
น้ าหนักตัว ทุก 12-24 ชัว่ โมง เพื่อรักษาระดับต่าสุด (nadir) ของ FVIII หรื อ
vWF:RCo ให้สูงเกินกว่า 50 ยูนิต/เดซิลิตร ตลอด จนกว่าเลือดหยุด ส่วนใหญ่ใช้
เวลานาน 5-10 วัน
การผ่าตัดเล็ก
40 ยูนิตของ FVIII หรื อ vWF:RCo ต่อกิโลกรัม ทุก 24-48 ชัว่ โมง เพื่อรักษาระดับ
ต่าสุดของ FVIII หรื อ vWF:RCo ให้สูงเกินกว่า 30 ยูนิต/เดซิลิตร จนเลือดหยุด
ส่วนใหญ่ใช้เวลานาน 2-4 วัน
การถอนฟัน
30 ยูนิตของ FVIII หรื อ vWF:RCo ต่อกิโลกรัม ให้เพียงครั้งเดียว เพื่อให้ระดับของ
FVIII หรื อ vWF:RCo สูงเกิน 50 ยูนิต/เดซิลิตร นานถึง 12 ชัว่ โมง
ภาวะเลือดออกเอง (spontaneous bleeding) 25 ยูนิตของ FVIII หรื อ vWF:RCo ต่อกิโลกรัม ทุก 24 ชัว่ โมง เพื่อให้ระดับต่าสุด
ของ FVIII หรื อ vWF:RCo สูงเกิน 30 ยูนิต/เดซิลิตร จนเลือดหยุด ส่วนใหญ่ใช้
เวลานาน 2-4 วัน
การคลอดบุตร
40 ยูนิตของ FVIII หรื อ vWF:RCo ต่อกิโลกรัม ทุก 24 ชัว่ โมง เพื่อรักษาระดับ
ต่าสุดของ FVIII หรื อ vWF:RCo สูงเกิน 50 ยูนิต/เดซิลิตร ในวันที่คลอดบุตร
แล้วให้นานหลังคลอดบุตรต่อ 3-4 วัน
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ยาต้ านการสลายลิ่มเลือด (antifibrinolytic agents) ได้แก่ tranxamic acid นามาใช้ในผูป้ ่ วยที่มีเลือดออกตามเยือ่
บุต่างๆ ในอวัยวะที่มีการทาหน้าที่ของ Fibrinolytic สู งๆ เช่น ในช่องปาก โดยเฉพาะสามารถลดภาวะเลือดออกใน
ระหว่างการทาฟันได้ดี หรื อนามาใช้ร่วมกับยาชนิดอื่นๆ เพื่อช่วยเสริ มฤทธิ์ ในการห้ามเลือด(86) ขนาดที่ใช้ คือ 25
มิลลิกรัม/กิโลกรัม/ครั้ง ทุก 6-8 ชัว่ โมง นาน 3-7 วัน มีท้ งั ในรู ปของชนิดรับประทาน และชนิดฉี ดเข้าทางหลอดเลือดดา
ชนิดรับประทาน (แคปซูลขนาด 250 มิลลิกรัม) ผูป้ ่ วยเด็กที่มีปัญหาเลือดออกในช่องปาก ใช้ผงของยา tranxamic acid
ละลายในน้ าปริ มาณ 15 มิลลิลิตร อมกลั้วในปากนาน 15-20 นาที และสามารถลดผลข้างเคียงของยาต่อร่ างกายได้(87)
ผลข้างเคียงของยาเมื่อใช้เป็ นเวลานานร่ วมกับมีโรคประจาตัวบางอย่างที่ก่อให้เกิดภาวะ hypercoagulable จะเพิ่มปั จจัย
เสี่ ยงต่อการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตัน ข้อห้ามของยาชนิ ดนี้คือ ห้ามใช้ในกรณี ที่ผปู้ ่ วยปัสสาวะมีเลือดปน เนื่องจากยานี้
จะก่อให้เกิดการอุดตันของท่อทางเดินปัสสาวะได้
เอสโตรเจน (conjugated estrogen) นามาใช้ในกรณี ก่อนผ่าตัด(88) (surgical prophylaxis) หรื อมีประจาเดือนมา
มาก กลไกการออกฤทธิ์ ของยานี้ไม่ทราบแน่ชดั แต่เชื่ อว่าเอสโตรเจนสามารถเพิ่มการสร้างของวอนวิลลิแบรนด์แฟค
เตอร์
บทสรุ ป
โรควอนวิลลิแบรนด์ เป็ นโรคเลือดออกง่ายทางพันธุ กรรมชนิดหนึ่งที่พบบ่อยที่สุดในประชากรทัว่ โลก แต่
อุบตั ิการณ์ในประเทศไทยของโรคนี้จะต่ากว่าในต่างประเทศ เนื่องจากอาการเลือดออกง่ายในผูป้ ่ วยมีความแตกต่างกัน
มาก ตั้งแต่ไม่มีอาการหรื อเลือดออกเพียงเล็กน้อยไปจนถึงเลือดออกมากจนผูป้ ่ วยเสี ยชีวติ ได้ ทาให้ผปู ้ ่ วยกลุ่มหนึ่งไม่
ได้มาพบแพทย์ และการวินิจฉัยยังต้องอาศัยการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการที่ จาเพาะและทาได้ยาก ดังนั้นหากพบผูป้ ่ วยที่
มีปัญหาเลือดออกง่ายโดยเฉพาะตามเยือ่ บุต่างๆ เป็ นซ้ าๆ ให้นึกถึงโรคนี้และส่ งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการอย่างเหมาะสม
เพื่อให้ได้การวินิจฉัย และหลักการรักษาโรคนี้ข้ ึนอยูก่ บั ชนิดของโรควอนวิลลิแบรนด์และระดับความรุ นแรงของภาวะ
เลือดออก
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