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... ออกไปเจอโลกกว้าง
การเป็นฮีโมฟีเลียไม่ใช่อป
ุ สรรคทีจ
่ ะเดินทาง
สำ�รวจโลกกว้าง หากเรามีการเตรียมตัวทีด
่ ี ไม่
ว่าทีใ่ ดก็สามารถไปถึงได้
ชมรมผู้ป่วยฯ ร่วมลงนามกับมหาวิทยาลัยเซ็น
จอห์น ใน “โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้
กับผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย”

โครงการประกวดหนังสั้นฮีโมฟีเลีย
“สนุกกับชีวิต” เดินทางมาถึงรอบสุดท้าย
ใครจะได้รางวัลชนะเลิศ

สภากาชาดไทย เคียงข้าง
ผู้ป่วยฮีโมฟีเลียมาโดยตลอด
กว่าจะมีแฟคเตอร์เข้มข้นใช้ในประเทศไทย
สภากาชาดมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถ
หลุดพ้นจากภาวะพิการหรือเสียชีวิต และไม่หยุดที่
จะพัฒนายาเพื่อผู้ป่วยฮีโมฟีเลียต่อไป
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บทบรรณาธิการ

สวัสดีค่ะ สมาชิกชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียและผู้อ่านทุกท่าน
พบกันอีกครัง้ ในสารสัมพันธ์ฉบับที่ 1 ของปี 2564 เวลานีป้ ระเทศไทยเข้าสูห่ น้าร้อน
อย่างเต็มตัว อุณหภูมใิ นตอนกลางวันสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง พวกเราชาวฮีโมฟีเลีย
ก็ตอ้ งดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษนะคะ จิบน้�ำ บ่อยๆ ใส่เสือ้ ผ้าทีร่ ะบายความร้อน
ได้ดี รวมถึงหลีกเลีย่ งกิจกรรมกลางแจ้งในเวลากลางวัน

ในสารสัมพันธ์ฉบับนี้ยังคงแน่นไปด้วยสาระความรู้ เรื่องราวที่น่าสนใจเหตุการณ์
สำ�คัญต่างๆ ในแวดวงของเราชาวฮีโมฟีเลียในหลายเดือนที่ผ่านมา นำ�มาบอก
เล่าเก้าสิบให้ทราบกันเช่นเดิม อาทิเช่น พิธีลงนามสัญญาความร่วมมือ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยเซนจอห์น กับ ชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย
ซึ่งเป็นความร่วมมือในการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษให้กับผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย
โครงการประกวด
เรื่ีองราวในเล่ม
หนังสั้นฮีโมฟีเลีย ในชื่อ “ฮีโมฟีเลีย สนุกกับชีวิต” ซึ่ง
ได้คัดเลือก 15 ทีมสุดท้าย มาชิงชัยในรอบตัดสินหาหนัง
โครงการเรียนภาษาอังกฤษ
3
ที่บอกเล่าเรื่องราวของฮีโมฟีเลียได้ดีที่สุด ทำ�ให้สังคมรู้จัก
วิวัฒนาการแฟคเตอร์แปดในประเทศไทย
4
และเข้าใจชีวิตของคนฮีโมฟีเลียมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยัง
ท่องเที่ยวเกาะเต่า
8
มีข้อมูลความรู้ดีๆ ที่เกี่ยวข้องการสุขภาพของชาวฮีโมฟี
เตรียมตัวก่อนเดินทางแบบฮีโมฟีเลีย
10
เลียโดยตรง ไม่ว่าการผ่าฟันคุด การเตรียมตัวก่อนออก
Roche Children’s Walk 2020
11
เดินทาง รวมถึงวิวัฒนาการของการผลิตยาแฟคเตอร์ 8
การดูแลผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียในจังหวัดเชียงใหม่ 12
ในประเทศไทย ทำ�ให้ผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย ได้ใช้ยาที่ผลิต
การผ่าฟันคุดในผู้ป่วยฮีโมฟิเลีย
16
โดยศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ซึ่งมีประสิทธิภาพ
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายกับมิตรภาพบำ�บัด
19
และความปลอดภัยสูงเหมือนกับยาที่นำ�เข้ามาจากต่าง
โครงการหนังสั้น รอบคัดเลือก
20
ประเทศ
ถามมาตอบไป
22
สุขสันต์วนั สงกรานต์ครอบครัวฮีโมฟีเลียทุกท่านค่ะ ไว้พบกัน
ใหม่ในสารสัมพันธ์ฉบับหน้านะคะ
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ชมรมผู้ป่วยฮีโมฟีเลียและโรคเลือดออกง่ายทางพันธุกรรมแห่งประเทศไทย

พิธีลงนามสัญญาความร่วมมือ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยเซนจอห์น กับ ชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออก
ฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย
ณ อาคารชิน โสภณพนิช มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ชมรมโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทยเห็นถึงความสำ�คัญของการพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยมาโดยตลอด
ทางคณะกรรมการชมรมฯ เห็นว่าทักษะด้านการสือ่ สารภาษาอังกฤษเป็นสิง่ จำ�เป็นต่อผูป้ ว่ ยฮีโมฟีเลีย ทัง้ ในด้านการ
หาความรูเ้ กีย่ วกับการดูแลรักษา และยังเป็นทักษะทีต่ ดิ ตัวให้กบั ผูป้ ว่ ยสามารถนำ�ไปใช้กบั การเรียน การทำ�งานได้อกี ด้วย
ยิง่ ไปกว่านัน้ ผูป้ ว่ ยยังสามารถเป็นตัวแทนของชมรมฯ ในการประชุมนานาชาติ นำ�ความรูก้ ลับมาพัฒนาชมรมฯ ให้เข้ม
แข็งต่อไปในอนาคต โดยเมือ่ เรียนได้ครบตามหลักสูตรและประเมินผ่านเกณฑ์จะได้รบั ประกาศนียบัตร จากมหาวิทยาลัย
เซนต์จอห์น
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วิวัฒนาการของ
การผลิตยาแฟคเตอร์ 8
ในประเทศไทย
โดย ศาสตราจารย์พิเศษ จอมจิน จันทรสกุล

แฟกเตอร์ 8 (Factor VIII) นับเป็นสารโปรตีนที่จำ�เป็นต่อ
การแข็งตัวของเลือด (blood-clotting protein) ซึ่งรู้จัก
กันว่าเป็น anti-hemophilic factor (AHF) มีความสำ�คัญ
ในการควบคุมและป้องกันการตกเลือดในคนที่มีระดับของ
แฟกเตอร์ 8 ในกระแสเลือดต่ำ� ผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียหรือ
โรคเลือดไหลไม่หยุด คือ เลือดไหลนานและห้ามเลือด
ยากเนื่องจากเลือดไม่แข็งตัว ความรุนแรงของอาการขึ้น
อยูก่ บั ชนิดของโรคและปริมาณโปรตีนจับลิม่ เลือด ในผูป้ ว่ ย
ทีม่ อี าการรุนแรงมาก อาจมีภาวะเลือดออกตั้งแต่เด็กโดย
เฉพาะตามข้ อในร่ า งกายและบริ เ วณที่ ต้ อ งรั บ น้ำ � หนั ก
หรืออาจรุนแรงจนถึงขั้นมีเลือดออกที่อวัยวะภายในเช่น
ระบบทางเดินอาหาร ทางเดินปัสสาวะ และสมอง
เป็นต้น ส่วนผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงน้อย อาจมีภาวะ
เลือดออกและหยุดยากเมื่อได้รับอุบัติเหตุหรือหลังผ่าตัด
การดำ�รงชีวิตของผู้ที่ป่วยเป็นโรคฮีโมฟีเลียมีความยาก
ลำ�บากในการทำ�ให้การรักษา และชีวิตประจำ�วันดำ�เนิน
ไปด้วยกันได้อย่างสมดุล
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ชมรมผู้ป่วยฮีโมฟีเลียและโรคเลือดออกง่ายทางพันธุกรรมแห่งประเทศไทย

ผูป้ ว่ ยโรคฮีโมฟีเลียทัว่ โลกมีจ�ำ นวนประมาณ 400,000 คน
สำ�หรับประเทศไทยคาดว่า มีผปู้ ว่ ยโรคฮีโมฟีเลียประมาณ
2,500 – 5,000 คน ซึง่ ก่อนทีจ่ ะมีการผลิตยาแฟกเตอร์ 8
ได้ในประเทศไทยผู้ป่วยเหล่านี้ได้รับยาแฟกเตอร์ 8 ที่นำ�
เข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงมาก จาก
นโยบายบริการโลหิตระดับชาติ (National Blood Policy)
รัฐบาลให้การสนับสนุนงานบริการโลหิตแห่งชาติ ให้ด�ำ เนิน
การได้อย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ โดยไม่
แสวงหาผลประโยชน์ และให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย เป็นองค์กรหลัก ในการดำ�เนินงานบริการ
โลหิตรวมทัง้ การกำ�หนดมาตรฐาน การติดตามด้านคุณภาพ
และการประเมินการให้บริการโลหิตของประเทศ

อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ สภากาชาดไทย

ในปี 2529 ฝ่ายผลิตได้เริ่มผลิตเซรุ่มป้องกันโรคตับอักเสบ
เป้าประสงค์หรือภารกิจอย่างหนึ่งที่กำ�หนดไว้ด้วยคือ การ ชนิดบี (HBIG) และในปี 2530 ได้เริ่มผลิตเซรุ่มป้องกัน
ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา เพื่อใช้รักษาผู้ป่วย เพื่อลด โรคพิษสุนัขบ้า (HRIG)
การนำ�เข้าจากต่างประเทศโดยมีศนู ย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย เป็นองค์กรหลัก ด้วยเป้าประสงค์นี้เอง ปี 2538 สำ�นักงานสภาวิจยั แห่งชาติ ได้ให้ทนุ สนับสนุน
หน้าที่ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จึงต้องทำ�การผลิต การวิจยั โครงการ การผลิตไครโอปริซปิ เิ ตท ชนิดแห้งทีผ่ า่ น
ความร้อน (Heat treated freeze dried cryoprecipitate
ผลิตภัณฑ์จากโลหิตเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยด้วย
:HTFDC) ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จึงได้เริ่มการผลิต
สำ�หรับวิวัฒนาการของการผลิตยาแฟกเตอร์ 8 ใน HTFDC สำ�หรับรักษาโรคฮีโมฟีเลีย-เอ ซึ่งนับเป็นการ
ประเทศไทย คงจะสืบเนื่องมาจากที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ให้ เริ่มต้น ของการผลิตผลิตภัณฑ์สำ�หรับรักษาโรคฮีโมฟีเลีย
ทุนแก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการโลหิตฯ ไปฝึกงานที่ศูนย์ โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
บริการโลหิต เมืองมงต์เปลลิเย่ร์ ภายหลังอาคาร
เฉลิมบูรณะนนท์สร้างเสร็จ (ปี 2522) รัฐบาลฝรั่งเศสได้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์จากพลาสมานิยมใช้อย่างแพร่หลาย
มอบอุปกรณ์และติดตั้งเครื่องมือทำ�พลาสมาแห้งและการ ในประเทศไทย อันประกอบด้วย Albumin IVIG
แยกส่วนพลาสมา (Plasma fractionation) ต่อมาในปี และ Factor VIII และมีแนวโน้มความต้องการที่สูง
2528 ได้เริ่มดำ�เนินงานทำ� Plasma fractionation อย่าง ขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังต้องอาศัยการนำ�เข้ามาจากต่าง
เต็มรูปแบบ และได้เริ่มผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ประเทศ พร้อมกับศูนย์บริโลหิตแห่งชาติฯ มีพลาสมาที่
คือ Albumin 20% ขนาด 50 ml. ออกบริการจำ�หน่าย แยกได้จากโลหิตของผู้บริจาคเหลือเกินความต้องการ จึง
เป็นครั้งแรกในประเทศไทย
National Hemophilia Foundation of Thailand
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ได้มีแนวคิดที่จะจัดตั้งศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาใน
ประเทศไทยขึน้
โดยได้รบั การสนับสนุนจาก สำ�นักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำ�นักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา การศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง
ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาจึงได้เริ่มต้นขึ้น
ผลการศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ข องการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ผ ลิ ต
ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา พบว่าปริมาณความต้องการ
ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ศูนย์
บริ ก ารโลหิ ต แห่ ง ชาติ มี ศั ก ยภาพในการจั ด หาวั ต ถุ ดิ บ
เข้าสู่กระบวนการผลิตได้อย่างเพียงพอ โดยนำ�มาจาก
กระบวนการปั่นแยกโลหิตที่ได้รับการบริจาค ของศูนย์
บริการโลหิตแห่งชาติ รวมทั้งหน่วยรับบริจาคอื่นๆ
สำ�หรับเทคโนโลยีที่จะนำ�มาใช้ในการผลิต เนื่องจาก
เทคโนโลยีและกระบวนการในการผลิต Albumin IVIG
และ Factor VIII มีการพัฒนาไปอย่างมาก และเป็น
กระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
จึงจำ�เป็นต้องซื้อเทคโนโลยี และกระบวนการผลิตมาจาก
ต่างประเทศที่มีเทคโนโลยีเป็นที่ยอมรับของสากล จาก
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การสรรหาแหล่งของเทคโนโลยี โดยยึดหลักสำ�คัญเกีย่ ว
กับความเป็นที่ยอมรับในคุณภาพ การลงทุน ต้นทุนการ
ผลิตและความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์
บริการโลหิตแห่งชาติได้ตกลงติดต่อบริษัท Green Cross
Corporation (GCC) ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ชนิด ออกไปจำ�หน่ายในหลายประเทศ
จากการศึกษาความเป็นไปได้ในด้านอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการ
ก่อสร้างโรงงาน การลงทุน ผลตอบแทนทั้งทางสังคม
เศรษฐกิจและการเงิน ได้ถูกรวบรวมและนำ�เสนอต่อผู้
บริหารระดับสูงของ สภากาชาดไทย และได้รับความเห็น
ชอบให้ดำ�เนินการจัดตั้งศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา
ในที่ดินของสภากาชาด ซึ่งอยู่ที่ตำ�บลบางพระ อำ�เภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
การผลิต Factor VIII ภายในประเทศไทย ในลักษณะ
อุตสาหกรรม เพื่อการจำ�หน่ายทั่งๆ ไป จึงเริ่มต้นขึ้น
ณ ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา (Plasma Fractionation Plant , PFC) ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งก่อนที่จะเริ่ม
ดำ�เนินการผลิตได้นั้น ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา

จำ�เป็นต้องดำ�เนินการหลายประการเพื่อสร้างความเชื่อ
มั่นให้ได้ว่าผลิตภัณฑ์ยาที่ผลิตโดยศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จาก
พลาสมา มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง
อาทิ เช่น
- การก่อสร้างโรงงานจะต้องออกแบบและส่งให้สำ�นักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อนุมัติแบบก่อน
ดำ�เนินการก่อสร้าง ซึ่งแบบและการก่อสร้างรวมทั้งการ
ติดตั้งเครื่องจักร และระบบต่างๆ จะต้องให้สอดคล้อง
และเหมาะสม กับการเป็นโรงงานสำ�หรับผลิตผลิตภัณฑ์
ที่มาจากโลหิต
- การขอขึ้นทะเบียนตำ�รับยาที่จะทำ�การผลิตยาแฟกเตอร์
8 ก่อนที่จะทำ�การผลิตออกจำ�หน่ายได้นั้น ทางศูนย์ผลิต
ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา จะต้องจัดเตรียมเอกสารและสิ่ง
อื่นๆ ให้กับ อย. เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเลข
ทะเบียนตำ�รับยา ให้ทำ�การผลิตได้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจได้ว่ายาที่จะผลิตที่ศูนย์ฯ มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยดี
- ในการผลิตยาแฟกเตอร์ 8 หรือผลิตภัณฑ์ยาทีเ่ ตรียมจาก
โลหิต ศูนย์ผลิตฯ จะต้องดำ�เนินการให้เป็นไปตามหลักการ
และแนวทางของหลักเกณฑ์ และวิธกี ารทีด่ ใี นการผลิตยา
(Good Manufacturing Practice, GMP) ซึง่ ทางศูนย์
ผลิตฯ ได้ผา่ นการตรวจสอบ จากทาง อย. และได้รบั ใบรับ
รอง PIC/S–GMP ซึง่ ถือเป็นมาตรฐานสากลทีย่ อมรับกัน
ทัว่ ไป
- การนำ�วัตถุดิบหรือพลาสมาใช้จะต้องควบคุมทุกขั้นตอน
จากการคัดเลือกผู้บริจาคจนถึงการส่งมอบ ตลอดจนวิธี
การผลิต มีการคัดกรองโรคติดเชื้อ การกำ�จัดไวรัส และ
การทำ�ลายฤทธิ์ของไวรัส

- มียุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยอย่างเพียงพอ เพื่อลด
ความเสี่ยงจากเชื้อจุลินทรีย์ ที่สามารถก่อให้เกิดโรค หรือ
โรคติดเชื้ออุบัติใหม่
- ทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต มีการกำ�หนดวิธีการ
ปฏิบัติไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการตรวจสอบ
ความถูกต้องของวิธีการปฎิบัติที่กำ�หนดไว้เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมา
- ผลิตภัณฑ์แฟกเตอร์ 8 ทีผ่ ลิตออกมาในแต่ละรุน่ การผลิต
จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพโดยแผนกควบคุมคุณภาพ
ของศู น ย์ ผ ลิ ต ฯและส่ ง ตั ว อย่ า งให้ ก รมวิ ท ยาศาสตร์
การแพทย์ ต รวจสอบซ้ำ � เพื่ อ อนุ มั ติ ก่ อ นให้ ส่ ง ยาออกไป
จำ�หน่ายได้
- ยาแฟกเตอร์ 8 ที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องจัด
เก็บและจัดส่งให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำ�หนดไว้
จากการดำ�เนินการที่กล่าวถึง ผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย ที่ใช้ยา
ที่ผลิตโดยศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา สามารถมั่นใจ
ได้ว่าท่านได้ใช้ยาที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพ และความ
ปลอดภั ย สู ง เหมื อ นกั บ ยาที่ นำ � เข้ า มาจากต่ า งประเทศ
นอกจากนี้ยังทำ�ให้ท่านมีโอกาสในการเข้าถึง หรือใช้ยา
ได้สะดวกและพอเพียง
เอกสารอ้างอิง :
1. Google/Wikipedia, Haemophilia
2. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รายงานการ
ปฏิบัติงานและผลงานประจำ�ปี 2555.
3. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย . รายงานการ
ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จาก
พลาสมา, 2553.
4. จอมจิน จันทรสกุล และ วดี รุ่งประดับวงศ์. การผลิต
ผลิตภัณฑ์ยาที่เตรียมจากโลหิต หรือ พลาสมามนุษย์ และ
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์ ศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ.
National Hemophilia Foundation of Thailand
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เตรียมตัว
ก่อนเดินทาง
ณัฐดนัย วายุภาท

1. การเตรียมยาและอุปกรณ์อน่ื ๆ ก่อนออกเดินทาง ดังนี้
1.1 ยาทีต่ อ้ งใช้ (Factor 8/9) และเอกสารกำ�กับการใช้ยา
1.2 อุปกรณ์ฉีดยา
1.3 อุปกรณ์เก็บความเย็น และตัวทำ�ความเย็น (ถุงเจล)
1.4 อุปกรณ์ซัพพอร์ตและพยุงข้อ/กล้ามเนื้อ
1.5 ใบรับรองแพทย์ ทีร่ ะบุโรคประจำ�ตัว และยาทีต่ อ้ งใช้
2. การเตรียมอุปกรณ์
2.1 ยาที่ใช้จำ�เป็นจะต้องเก็บในที่เย็น การเก็บจะเก็บ
เฉพาะตัวยาเท่านั้น (ขวดผง) ขวดที่เป็นตัวทำ�ละลาย
(Sterile water : ขวดน้ำ�) ไม่ต้องเก็บในที่เย็น ซึ่งการ
เก็บยาโดยใช้กระติกเก็บความเย็นจะช่วยลดการกระแทก
ที่อาจทำ�ให้ขวดยาได้รับความเสียหาย การเลือกภาชนะ
จึงเป็นสิ่งจำ�เป็น

2.3 การนำ�เอกสารกำ�กับยา และใบรับรองแพทย์ ติดตัว
ไปด้วยมีความจำ�เป็น เนื่องจากอาจเกิดกรณีที่ผู้ป่วยไม่
สามารถฉีดยาเองได้ การนำ�ยาไปฉีดที่โรงพยาบาลใกล้
เคียง เอกสารกำ�กับการใช้ยาและใบรับรองแพทย์จะลด
เวลาในการชี้แจงข้อมูลของผู้ป่วย

2.4 อุปกรณ์ฉีดยาควรนำ�ติดตัวไปในจำ�นวนที่เยอะกว่ายา
2.2 การบรรจุยาลงภาชนะควรลดพื้นที่ว่างให้เหลือน้อย ที่พกไป เนื่องจากมีโอกาสที่ผู้ป่วยจะไม่สามารถฉีดยาได้
ที่สุด เพื่อเก็บรักษาความเย็น และลดการเคลื่อนไหวของ ในครั้งเดียว
ขวดยาภายใน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดความเสีย
2.5 อุปกรณ์ซัพพอร์ตและพยุงข้อ/กล้ามเนื้อ อาจจะช่วย
หายกับขวดยาภายใน เช่น การนำ�กระดาษใส่เข้าไปใน
ลดอาการบาดเจ็บของผู้ป่วยในการออกเดินทางได้
พื้นที่ว่าง เป็นต้น
2.6 เพื่อให้การเตรียมอุปกรณ์ครบถ้วน ก่อนออกเดิน
ทางผู้ป่วยอาจจะทำ� Check list เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์
ต่างๆ ก่อนออกเดินทาง
10
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‘โรช ชิลเดรนส์ วอล์ค – Roche Children’s Walk 2020’’เดินหน้าระดม
ทุน ช่วยเหลือผูป
้ ว
่ ยเด็กโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย

บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำ�กัด และ บริษัท โรช ไดแอก
โนสติกส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม
ระดมทุนประจำ�ปี ‘‘โรช ชิลเดรนส์ วอล์ค 2020’’ อย่าง
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 ภายใต้แนวคิด Let’s go! แม้ต้อง
เผชิญกับวิกฤตการณ์โควิด-19 แต่เงินระดมทุนที่มาจาก
พนักงานของโรชในประเทศไทยทั้ง 451 คน กลับมากกว่า
ปีก่อนๆ คือสูงถึง 500,000 บาท ซึ่งได้บริจาคเงินให้แก่
มูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย โดย
มีศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลโทหญิง แพทย์หญิง ทิพย์
ศรีไพศาล ประธานมูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่ง
ประเทศไทย เป็นตัวแทนรับมอบ จากตัวแทนบริษัท มร.
ฟาริด บิดโกลิ ผูจ้ ดั การทัว่ ไป พร้อมด้วย มร. มิไฮ อีรเิ มสซู
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังร่วม
สมทบเงินเพิม่ ให้อกี เท่าตัวของเงินทีพ่ นักงานระดมทุนกันได้
ทำ�ให้ ‘โรช ชิลเดรนส์ วอล์ค 2020’ มียอดเงินรวมทั้งสิ้น
1,000,000 บาท
National Hemophilia Foundation of Thailand
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การดูแลผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย
ในจังหวัดเชียงใหม่

นายแพทย์รุ่งโรจณ์ เนตรศิรินิลกุล
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย
จากข้ อ มู ล ของสํ า นั ก งานกลางทะเบี ย นราษฎรกรมการ
ปกครองเมือ่ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 พบว่ามีประชากร
รวมทั้งสิ้น 1,779,254 คน หากคิดตามอุบัติการณ์ของ
โรคฮีโมฟีเลียในประเทศไทยที่ 1: 10,000 ประชากรชาย
โดยคิดว่าประชากรชายคิดเป็นประมาณร้อยละ 50 ของ
ประชากรทั้งหมด น่าจะพบผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียทั้งสิ้น 89
ราย อย่างไรก็ดีปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียที่ลงทะเบียน
อยู่ในฐานข้อมูลของสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ (สปสช.) ในทุกสิทธิ์อยู่ 91 ราย (ข้อมูล ณ วันที่
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) แม้จะดูเหมือนว่าจำ�นวนของ
ผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียในจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นไปตามอุบัติ
การณ์ของโรคฮีโมฟีเลียทั่วโลก แต่ผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียที่ลง
ทะเบียนนีย้ งั รวมถึงผูป้ ว่ ยจากจังหวัดลำ�พูน (405,072 คน,
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เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562) และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
(284,138 คน, เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562) ซึ่งน่าจะมี
ผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียอีก 34 คน จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็น
ว่า พบผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียในเขตดูแลของจังหวัดเชียงใหม่
เพียงร้อยละ 74 ของจำ�นวนผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียที่คาด
การณ์เท่านั้น จึงเป็นไปได้ว่ามีผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียในเขต
ดูแลของจังหวัดเชียงใหม่อีกจำ�นวนหนึ่งที่อาจยังไม่ได้รับ
การวินิจฉัยและรักษา
ปัจจุบนั ในเชียงใหม่มศี นู ย์รกั ษาโรคฮีโมฟีเลีย (hemophilia
treatment center) ทั้งตามสิทธิ์ สปสช. และสิทธิ์ประกัน
สังคม อยู่จำ�นวน 2 ศูนย์ ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราช รูปที่ 1 การประชุมเพื่อให้ความรู้กับผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียโดยได้รับ
นครเชียงใหม่ และโรงพยาบาลนครพิงค์ นอกจากนี้ยังมี เกียรติจากวิทยากรรับเชิญ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอำ�ไพวรรณ
ศูนย์รักษาโรคฮีโมฟีเลียตามสิทธิ์ประกันสังคมอีกหนึ่งแห่ง จวนสัมฤทธิ์ จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
คือ โรงพยาบาลลานนา
สำ� หรับการรั ก ษาโรคฮีโมฟีเ ลียในโรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่ในปัจจุบัน มีผู้ป่วยที่ลงทะเบียนทั้งหมด
58 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564)
สำ � หรั บ การดู แ ลโรคฮี โ มฟี เ ลี ยในผู้ ป่ ว ยเด็ ก ได้ มี ค วาม
พยายามในการเริ่มการให้แฟคเตอร์เข้มข้นเป็นประจำ�
เพื่อป้องกันการเกิดเลือดออกหรือ prophylaxis โดยจะ
เริ่มให้ในขนาดต่ำ� (low-dose) ที่ขนาดแฟคเตอร์ขวดละ
250-500 ยูนิตขึ้นกับน้ำ�หนักตัวของผู้ป่วย และเริ่มให้
1 ครั้งต่อสัปดาห์ และจะปรับเพิ่มความถี่เป็น 2 ครั้ง
ต่ อ สั ป ดาห์ ใ นกรณี ที่ ผู้ ป่ ว ยมี อ าการเลื อ ดออกในข้ อ เป้ า
หมาย (target joint) คือ ข้อที่มีอาการเลือดออกซ้ำ� ๆ
มากกว่า 3 ครั้งในรอบ 6 เดือน ซึ่งจากการศึกษาของ
ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอำ�ไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์ และ
คณะในปี พ.ศ.25381 และ พ.ศ.25612 และการศึกษา
ของรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารินทร์ ซอโสตถิกุล
ในปี พ.ศ.25633,4 พบว่า การให้แฟคเตอร์เข้มข้นเป็น

ประจำ�แม้ให้ในขนาดต่ำ� ก็สามารถลดอาการเลือดออก
และลดการนอนโรงพยาบาลในผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียทั้งใน
เด็กและผู้ใหญ่ได้ อย่างไรก็ดีอุปสรรคสำ�คัญของการให้
แฟคเตอร์เข้มข้นเป็นประจำ�เพื่อป้องกันการเกิดเลือดออก
คือ การหัดให้ผู้ปกครองหรือผู้ป่วยฉีดแฟคเตอร์เข้มข้น
ได้ด้วยตนเองที่บ้านเพื่อลดการไปโรงพยาบาลเพื่อความ
สะดวกในการรักษา ซึ่งช่วยลดเวลาในการหยุดเรียนหรือ
การหยุดงานของผู้ป่วย โดยปัจจุบันได้มีการฝึกฉีดแฟค
เตอร์แปดเข้มข้นในงานประชุมผูป้ ว่ ยโรคฮีโมฟีเลียประจำ�ปี
ของจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ผู้ป่วยที่สนใจและสามารถ
มาฝึกฉีดแฟคเตอร์เข้มข้นเพิ่มตามรอบของการให้ยาเพื่อ
ป้องกันการเกิดเลือดออก โดยคุณสมใจ สิทธิปรีชาชาญ
พยาบาลประจำ�หน่วยโลหิตวิทยาและโรคมะเร็งเด็ก และ
ทีมพยาบาลที่หอผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์5 ซึ่งเป็นหอผู้ป่วย
เด็กโรคเลือดและมะเร็ง ณ โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
National Hemophilia Foundation of Thailand
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นอกจากนี้ ยั งได้ มี ก ารจั ด ทำ � วิ ดี โ อเพื่ อ สอนการฉี ด แฟค
เตอร์เข้มข้นให้กับผู้ป่วยและผู้ปกครองได้ใช้ประกอบการ
ฝึกการฉีดแฟคเตอร์เข้มข้นด้วยตนเองที่บ้าน และมีการ
ให้ผู้ป่วยบีบลูกยางเป็นประจำ�เพื่อช่วยให้หลอดเลือดดำ�
ของผู้ป่วยเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
นอกเหนือไปจากการให้แฟคเตอร์เข้มข้นแล้ว การให้
ความรู้แก่ผ้ปู ่วยโรคฮีโมฟีเลียและครอบครัวเป็นประจำ�ก็มี
ความสำ�คัญไม่แพ้กัน เนื่องจากการที่ผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย
และครอบครัวมีความรู้ที่ถูกต้องจะทำ�ให้ผู้ป่วยปฏิบัติตัว
ได้อย่างเหมาะสม อันจะทำ�ให้อาการเลือดออกลดลงโดย
เฉพาะเลือดออกในข้อและกล้ามเนื้อ ซึ่งจะช่วยชะลอ
การเสื่อมของข้อก่อนวัยไปให้ได้นานที่สุด ทางคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดการประชุม
เพื่อให้ความรู้แก้ผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียและครอบครัวเป็น
ประจำ�ทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 (รูปที่ 1) โดยได้ให้
ความรู้ทั้งในเรื่องของโรคฮีโมฟีเลียและวิทยาการใหม่ๆ
ในการรั ก ษาและยั งได้ รั บ เกี ย รติ จ ากวิ ท ยากรที่ มี ค วาม
เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เพือ่ มาให้ความรูใ้ นส่วนอืน่ ๆ อัน
เกีย่ วข้องกับโรคฮีโมฟีเลีย อาทิ คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในส่วนของการดูแลรักษาสุขภาพ
ฟันและเหงือก (รูปที่ 2) ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู และ
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ และภาควิชา
กายภาพบำ�บัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ในการดูแลและฟื้นฟูข้อและกล้ามเนื้อ (รูปที่ 3)
รวมถึงให้การตรวจประเมินสภาพข้อและกล้ามเนื้อของ
ผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียเป็นระยะ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองใน
การดูแลผู้ป่วยเด็กโรคฮีโมฟีเลียที่เป็นโรคเรื้อรัง นอกจาก
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รูปที่ 2 การสอนเรื่องการดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้กับผู้ป่วย
โรคฮีโมฟีเลียโดยอาจารย์และนักศึกษาทันตแพทย์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รูปที่ 3 การสอนเรื่องการตรวจประเมินสภาพข้อและกล้ามเนื้อ
ของผูป้ ว่ ยโรคฮีโมฟีเลียโดย Pamela Hilliard จากThe Hospital
for Sick Children ประเทศแคนาดาร่วมกับคณาจารย์ภาควิชา
กายภาพบำ�บัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียจากศูนย์รักษาโรค
ฮีโมฟีเลียหลายแห่งทั่วประเทศ เพื่อมาเป็นตัวอย่างให้
กับผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียและครอบครัวในจังหวัดเชียงใหม่
ในแลกเปลี่ยนวิธีในการดูแลรักษาโรคฮีโมฟีเลียให้ได้ผลดี
จากมุมมองและประสบการณ์ของผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียและ
ครอบครัวโดยตรง (รูปที่ 4)

รูปที่ 5 โครงการเยี่ยมบ้านของครอบครัวผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียที่ยัง
ประสบปัญหาเลือดออกบ่อย
รูปที่ 4 การพูดคุยแลกเปลี่ยนวิธีในการดูแลรักษาโรคฮีโมฟีเลีย
ให้ได้ผลดีจากมุมมองและประสบการณ์ของผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย
โดยตรง โดยคุณเอกวัฒน์ สุวันทโรจน์

ในปัจจุบนั ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้
ริเริ่มโครงการเยี่ยมบ้านของครอบครัวผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย
ที่ยังประสบปัญหาเลือดออกบ่อยครั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562
(รูปที่ 5) โดยการสนับสนุนของหลายภาคส่วน เพื่อร่วม
ประเมิ น สาเหตุ แ ละแก้ ไ ขปั ญ หาภายใต้ บ ริ บ ทที่ แ ท้ จ ริ ง
ของผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียและครอบครัว เพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืนในการดูแลผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียในระยะยาว และยัง
เป็นการส่งเสริมศักยภาพของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในระดับท้องถิ่นและคนในชุมชน ให้มีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียได้อย่างมีความ
เข้าใจที่ถูกต้องมากขึ้น อันจะทำ�ให้ผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย
สามารถใช้ ชี วิ ต ได้ ใ กล้ เ คี ย งปกติ ม ากที่ สุ ด และทำ � ให้
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียดียิ่งขึ้น
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การผ่าฟันคุดในผู้ป่วยฮีโมฟิเลีย
ทพญ. ธนพร ทองจูด
งานทันตกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี

ฟันคุดคือฟันที่ไม่สามารถขึ้นมาในช่องปากได้ตามปกติอาจ
เนือ่ งจาก มีพน้ื ทีไ่ ม่เพียงพอทีฟ่ นั จะขึน้ ได้ หรือมีสง่ิ กีดขวาง
การขึน้ ตามปกติของฟัน เช่น เหงือกทีห่ นากระดูก ฟันข้าง
เคียง การมีถงุ น้�ำ หรือเนือ้ งอก เป็นต้น ดังนัน้ ทันตแพทย์จงึ
จำ�เป็นต้องผ่าตัดออก โดยช่วงเวลาทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะผ่าตัด
ออกคือช่วงอายุ 18-25 ปี

การเตรียมความพร้อมสำ�หรับการผ่าฟันคุดอาจแบ่งออก
เป็น 3 ระยะ ดังนี้

1. ช่วงก่อนการผ่าตัด

เป็นช่วงที่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำ�หรับการผ่าตัด โดย
ทันตแพทย์จะทำ�การประเมินความยากง่ายของฟันคุดเพื่อ
เตรียมความพร้อมสำ�หรับการห้ามเลือดในวันที่ผ่าตัดเช่น
เตรียมอุปกรณ์เฉพาะสำ�หรับการฉีดยาชา เตรียมวัสดุหา้ ม
ผูป้ ว่ ยฮีโมฟิเลียเอ และบี มีปญ
ั หาขาดแฟคเตอร์หรือปัจจัย เลือด กาวไฟบริน และทำ�การพิมพ์ปากเพือ่ ทำ�เฝือกสำ�หรับ
ในการหยุดเลือด VIII และ IX ตามลำ�ดับจึงทำ�ให้เกิดภาวะ ปิดแผลผ่าตัด เป็นต้น
เลือดออกง่ายหยุดยาก ซึง่ แบ่งระดับความรุนแรงของโรค
ออกเป็นระดับรุนแรงน้อย ระดับปานกลาง และระดับ ส่วนแพทย์จะทำ�การประเมินระดับความรุนแรงของโรค
รุนแรงมาก โดยขึ้นอยู่กับระดับของแฟคเตอร์ในร่างกาย และตรวจสารต้านแฟคเตอร์ ซึง่ หากผูป้ ว่ ยเป็นโรคในระดับ
แต่ไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็ตาม การผ่าตัดฟันคุดมีโอกาส ปานกลางถึงรุนแรงมาก แพทย์จะเตรียมให้แฟคเตอร์
ทำ�ให้เกิดเลือดไหลไม่หยุดที่อาจส่งผลร้ายแรงถึงชีวิตได้ ทดแทนอย่างเพียงพอและหากผู้ป่วยเป็นโรคฮีโมฟิเลียเอ
ดังนั้นในการผ่าฟันคุดจึงต้องอาศัยความร่วมมือของแพทย์ ในระดับรุนแรงน้อยแพทย์จะเตรียมให้ยาฉีด DDAVP หรือ
ทันตแพทย์ และผูป้ ว่ ย ในการเตรียมตัวสำ�หรับการผ่าตัด Desmopressin ซึ่งก็คือยาลดการขับปัสสาวะ ซึ่งถูกนำ�
และควรทำ�การรักษาในโรงพยาบาลที่มีความพร้อมในการ มาใช้เพือ่ กระตุน้ ให้เกิดการหลัง่ แฟคเตอร์ VIII และ Von
ดูแลรักษา เพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผปู้ ว่ ย
Willebrand ออกมาทดแทนแฟคเตอร์ที่ขาด ซึ่งไม่ได้ผล

16

ชมรมผู้ป่วยฮีโมฟีเลียและโรคเลือดออกง่ายทางพันธุกรรมแห่งประเทศไทย

ในผู้ป่วยโรคฮีโมฟิเลียบี เพราะยาไม่ได้ช่วยหลั่งแฟคเตอร์
IX และหากผูป้ ว่ ยมีสารต้านแฟคเตอร์แพทย์จะพิจารณาให้
แฟคเตอร์อน่ื ทดแทน เช่น แฟคเตอร์ VII (rFVIIa) หรือให้
โปรทรอมบิน (FEIBA) เป็นต้น นอกจากนีแ้ พทย์ และ/หรือ
ทันตแพทย์อาจจะพิจารณารับผู้ป่วยไว้นอนที่โรงพยาบาล
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการรักษา และสังเกตอาการ
หลังจากผ่าตัด

2. วันผ่าตัด

ผู้ป่วยควรเตรียมความพร้อมสำ�หรับการผ่าตัด โดยการ
พักผ่อนมาให้เพียงพอ หากเป็นการทำ�ผ่าตัดโดยการฉีดยา
ชาผู้ป่วยควรจะรับประทานอาหารประจำ�มื้อมาตามปกติ
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการอ่อนเพลียในระหว่างทำ�การ
ผ่าตัด แต่หากเป็นการดมยาสลบ ผูป้ ว่ ยควรงดน้�ำ อาหาร
ประมาณ 8 ชัว่ โมงก่อนการผ่าตัด หรือตามทีแ่ พทย์สง่ั

เมือ่ เสร็จสิน้ การผ่าตัด ทันตแพทย์จะให้ผปู้ ว่ ยกัดผ้าก็อซต่อ
อีกประมาณ 1-2 ชัว่ โมงเพือ่ ช่วยกดแผลห้ามเลือด หรือ
อาจจะใส่เฝือกปิดแผลผ่าตัดเพื่อลดการระคายเคืองที่แผล
โดยผู้ป่วยไม่ควรบ้วนน้ำ� หรือน้ำ�ลายในระหว่างที่กัดผ้า
และไม่ควรใช้ลน้ิ เล่นบริเวณแผล หรือใช้อปุ กรณ์อน่ื มาแคะ
เขี่ยแผลเล่น อาจใช้แผ่นเจลประคบเย็นบริเวณข้างแก้ม
ได้เพื่อลดบวม นอกจากนีท้ นั ตแพทย์อาจจะให้นง่ั พักเพือ่
สำ�หรับกรณีที่ต้องได้รับแฟคเตอร์ทดแทน ผู้ป่วยควรได้ สังเกตอาการให้คงทีก่ อ่ นจึงจะให้กลับได้
รับแฟคเตอร์เสร็จสิ้นก่อนการผ่าตัดประมาณ 30 นาที
ถึง 1 ชั่วโมง โดยไม่ควรทิ้งระยะเวลาให้เนิ่นนานไป 3 ระยะหลังผ่าตัด
เนื่องจาก ปริมาณแฟคเตอร์ทไ่ี ด้รบั จะลดลง ส่วนกรณีท่ี กรณีที่ไม่ได้ใส่เฝือก หลังจากกัดผ้าก็อซครบเวลาแล้ว
ต้องได้รบั DDAVP ผูป้ ว่ ยควรได้รบั เสร็จสิน้ ก่อนการผ่าตัด สามารถคายผ้าก็อซออกและตรวจดูอีกครั้งว่ายังมีเลือด
ประมาณ 1 ชัว่ โมง และควรจำ�กัดน้�ำ หลังได้รบั ยาต่อไปอีก ซึมออกมาหรือไม่ ถ้ามีเลือดสีแดงเข้มไหลออกมาจากแผล
ประมาณ 24 ชัว่ โมง
เรือ่ ยๆ ควรกัดผ้าก็อซเอาไว้กอ่ นเพือ่ บรรเทาอาการ และ
ในระหว่างการผ่าตัด ทันตแพทย์จะพิจารณาให้ยาชา ควรอมน้�ำ ยาบ้วนปากทรานซามีน 5% ซึง่ มีผลในการช่วย
เฉพาะทีอ่ ย่างเหมาะสม และเพียงพอ เพือ่ บรรเทาความ ให้ลม่ิ เลือดไม่สลายตัว โดยสามารถเตรียมได้โดยใช้ทรานซา
เจ็บปวดในระหว่างการผ่าตัด ทันตแพทย์จะพยายามอย่าง มีนขนาด 250 มิลลิกรัม 4 แคปซูล ผสมน้�ำ 20 มิลลิลติ ร
เต็มทีใ่ นการผ่าตัดแบบแผลเล็ก และไม่ให้เกิดความชอกช้�ำ อมกลั้วปากโดยเฉพาะที่บริเวณแผลผ่าตัด ประมาณ
ของเนื้อเยื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนการห้ามเลือด 2-3 นาที แล้วบ้วนออก แต่ยานีไ้ ม่ควรใช้ในผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั
ทันตแพทย์จะมีการใช้วธิ กี าร และวัสดุหา้ มเลือดทีเ่ หมาะสม FEIBA เพราะอาจทำ�ให้เกิดลิม่ เลือดอุดตัน แต่หากทำ�แล้ว
เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยเกิดความปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนทีไ่ ม่ อาการไม่ดขี น้ึ ควรติดต่อพบแพทย์หรือทันตแพทย์เพือ่ แก้ไข
พึงประสงค์ และลดการใช้แฟคเตอร์ภายหลังการผ่าตัด
แม้ว่า เลื อ ดหยุ ด แล้ ว ก็ ต ามควรให้ อ มน้ำ � ยาทรานซามี น
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ต่อทุก 6 ชัว่ โมง เป็นเวลา 7 วัน เพือ่ ป้องกันการสลายตัว
ของลิม่ เลือด ส่วนกรณีทผ่ี ปู้ ว่ ยใส่เฝือก ควรสังเกตว่าเฝือกมี
ขอบคมบาดเนือ้ เยือ่ ในปากให้เกิดเป็นแผล หรือเฝือกมีการ
ขยับจากการกัดกระแทกหรือไม่ หากเฝือกมีปญ
ั หาควรรีบ
ติดต่อทันตแพทย์ตอ่ ไป

ในช่วงหลังการผ่าตัดการเลือกรับประทานอาหารและการ
ทำ�ความสะอาดช่องปากก็มีความสำ�คัญอย่างยิ่ง ผู้ป่วย
ควรเลือกรับประทานอาหารที่มีลักษณะนิ่ม ค่อนไปทาง
เหลวเละ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการระคายเคืองต่อแผล
ผ่าตัดและทำ�ให้เกิดการห้อเลือด หรือมีเลือดออกซ้ำ�อีก
ส่วนการทำ�ความสะอาดช่องปากควรทำ�ตามปกติ กล่าวคือ
หลังจากผ่าตัดแพทย์จะยังคงให้แฟคเตอร์เพื่อชดเชยการ ควรแปรงฟันทุกครัง้ หลังจากรับประทานอาหารแล้ว และ
ขาดแฟคเตอร์ตอ่ ไปอีก เพือ่ ให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดภาวะเลือด อาจใช้อปุ กรณ์เสริมต่างๆได้ เช่น การใช้ไหมขัดฟัน การใช้
ออกที่รุนแรง หรือการเกิดการห้อเลือดไปกีดขวางทาง ผ้าก็อซเช็ดฟัน เป็นต้น
เดินหายใจของผู้ป่วย โดยอาจจะให้รักษาตัวเป็นผู้ป่วย
ในหรือผู้ป่วยนอกก็ได้
เมือ่ ครบกำ�หนด 7 วัน ทันตแพทย์จะนัดผูป้ ว่ ยมาตัดไหม
ซึง่ หากเป็นฟันคุดทีม่ ลี กั ษณะยากมากๆ อาจจะจำ�เป็นต้อง
การอักเสบของแผลผ่าตัด ได้แก่ ปวดแผล แก้มบวมแดง ให้แฟคเตอร์เพื่อป้องกันการเกิดเลือดออกที่ผิดปกติต่อไป
ร้อน อ้าปากได้นอ้ ยหรือห้อเลือด เป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ คูก่ บั การ อีกตามทีแ่ พทย์และทันตแพทย์เห็นสมควร
ผ่าตัดฟันคุด ซึง่ อาการเหล่านีส้ ามารถบรรเทาได้ดว้ ยการ
ประคบเย็นในช่วง 1-2 วันแรก และประคบอุน่ ในวันถัดๆ
ไป และเมือ่ ผ่านช่วง 3-4 วันแรกไปแล้วอาการอักเสบ
เหล่านีจ้ ะค่อยๆ ทุเลาลง
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โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย/
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรคค่าใช้จ่ายสูง
ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพตนเองและ
เพื่อนผู้ป่วยในชุมชน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพและความรู้ ข้อมูลให้แก่เครือข่าย/กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรคค่าใช้จ่ายสูงต่างๆ
ในการดูแลสุขภาพป้องกันโรคของตนเอง และเพื่อนผู้ป่วยแบบเพื่อนช่วยเพื่อน รวมทั้งเรื่องการดูแล
ป้องกันโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน และสามารถถ่ายทอดต่อได้
2. เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและอาสาสมัครในชุมชน ร่วมมือกับหน่วยบริการและท้องถิ่นในการดูแล
ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ และการเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ โดยใช้
ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม และจากการประสานความร่วมมือ
3. เพื่อให้เกิดระบบบริการที่มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยในการพัฒนาระบบ
อย่างยั่งยืนสามารถขยายผลต่อไปได้
กลุ่มเป้าหมายของโครงการได้แก่ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและโรคค่าใช้จ่ายสูงต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคไต
โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคฮีโมฟีเลีย โรคพบยาก และกลุ่มคนพิการ
National Hemophilia Foundation of Thailand
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โครงการประกวด
หนังสัน
้ ฮีโมฟีเลีย

ได้ รั บ ความสนใจเป็ น อย่ า งดี ใ นโครงการประกวดหนั ง
สั้นฮีโมฟีเลีย ในชื่อ “ฮีโมฟีเลีย สนุกกับชีวิต” มีทั้งหมด
48 ทีมที่ส่ง Storyboard เข้าร่วม และได้คัดเลือกเหลือ
15 ทีมสุดท้าย เพื่อมาชิงชัยในรอบตัดสินหาหนังที่บอก
เล่าเรื่องราวของฮีโมฟีเลียได้ดีที่สุด เป็นการสร้างให้สังคม
รู้จักและเข้าใจชีวิตของคนฮีโมฟีเลียมากยิ่งขึ้น
อาจารย์ดารินทร์ ซอโสตถิกลุ และคุณเอกวัฒน์ สุวนั ทโรจน์
ได้เป็นตัวแทนของมูลนิธิฯ และชมรมฯ ในการตัดสินรอบ
คัดเลือก และจัดให้ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับโรคฮีโมฟีเลีย
ที่ถูกต้องแก่ผู้เข้าแข่งขัน
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ถามมา-ตอบให้
ชุลพี ร ทองเก่า
นักสังคมสงเคราะห์
และผูป้ ระสานงานชมรมฯ

คำ�ถามยอดฮิตของสมาชิกชาวฮีโมฟีเลียที่ถามกันมาเป็น
ประจำ�คงหนีไม่พ้นเรื่องการดูแลผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย เรื่อง
สิทธิการรักษา มีสมาชิกหลายคนสอบถามกันเข้ามาใน
Line Group นักสังคมสงเคราะห์จะขอรวบรวมคำ�ถามที่
ได้ไปขอคำ�ตอบจากบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญใน
ด้านต่างๆ มาให้คำ�ตอบกันค่ะ มีคำ�ถามอะไรบ้างไปดูกัน!
1. โรคฮีโมฟีเลียสามารถมีลูกได้ไหมคับ
นพ.นัทธี ตอบ
มีลกู ได้ครับ กรณีมลี กู ชายลูกชายจะเป็นปกติไม่เป็นโรคและ
ไม่มพี นั ธุกรรมฮีโมฟีเลีย แต่กรณีทผ่ี ปู้ ว่ ยฮีโมฟีเลียมีลกู สาว
จะถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมฮีโมฟีเลียไปให้ลูกสาว
ทำ�ให้ลกู สาวเป็นพาหะของโรคฮีโมฟีเลีย ซึง่ ตัวลูกสาวเอง
มักจะไม่มอี าการ แต่จะสามารถถ่ายทอดพันธุกรรมฮีโมฟี
เลียไปให้บตุ รชายและบุตรสาวในอีก generation หนึง่ ได้
2. น้ำ�กลั่น เวลาเราพกไปเราไม่จำ�เป็นต้องแช่เย็นจริงๆ
ใช่ไหมครับ เราสามารถใส่กระเป๋าเดินทางปกติได้เลย
ใช่ไหมครับ
นพ.นัทธี ตอบ
น้ำ�กลั่นไม่ต้องแช่เย็น ที่ต้องแช่เย็นคือขวดผงแฟคเตอร์
เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทำ�ให้แฟคเตอร์เสื่อมฤทธิ์ได้ ส่วน
ในขวดน้ำ�กลั่นไม่มีตัวยาแฟคเตอร์อยู่ จึงไม่ต้องแช่เย็น
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3. โรคฮีโมฟีเลียสามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนตับ
ได้หรือไม่
นพ.นัทธี ตอบ
การผ่าตัดเปลี่ยนตัวทำ�ให้ผู้ป่วยได้รับตับบริจาคที่สามารถ
สร้างแฟคเตอร์ขึ้นมาได้ เนื่องจากแฟคเตอร์ 8 และ 9
สร้างจากตับ เมื่อผู้ป่วยได้รับตับของผู้บริจาคที่มียีนปกติ
สามารถสร้างแฟคเตอร์ได้ อาการจึงดีขึ้น
อย่างไรก็ดี การผ่าตัดเปลี่ยนตับมีโอกาสที่ผู้ป่วยจะเลือด
ออกรุนแรง เป็นการผ่าตัดที่ยาก มีความเสี่ยงสูงมาก
หากผู้ป่วยมีปฏิกิริยาต่อต้านกับตับซึ่งเป็นอวัยวะของผู้อื่น
ทำ�ให้ตับที่ให้เข้าไปไม่สามารถทำ�งานได้ ผู้ป่วยก็กลับมา
เป็นโรคอีก นอกจากนี้การผ่าตัดเป็นการแก้ไขเฉพาะตัว
ตับ เซลล์อื่นๆ ในร่างกายยังคงมีพันธุกรรมของโรคอยู่ ก็
ยังถ่ายทอดยีนปกติให้ลูกหลานได้ต่อไป
4. ขอคำ�ปรึกษาแนะนำ�ครับ ผมอายุ 56 ปีแล้วครับ
กระดูกบางมากต้องกินยาและดูแลตนอย่างไรครับ
นพ.นัทธี ตอบ
สามารถดูแลตนเองตามปกติ ระมัดระวังอุบัติเหตุ กระดูก
บางในวัยอายุมากซึ่งเป็นปกติไม่สามารถแก้ไขได้ครับ

5. อยากสอบถามเกี่ยวกับเรื่องยาฉีดที่สามารถลดระดับ
ความรุนแรงของโรคได้ค่ะ สามารถรับการรักษาได้ที่ไหน
บ้างคะ
นพ.นัทธี ตอบ
ยา Emicizumab เป็นยาที่สังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อให้ทำ�
หน้าที่คล้ายกับแฟคเตอร์ 8 สามารถให้การรักษาในผู้
ป่วยฮีโมฟีเลีย เอ ทั้งที่มีสารต้านและไม่มีสารต้านแฟค
เตอร์ โดยจะเป็นการให้ยาแบบป้องกันโดยการฉีดทางใต้
ผิวหนัง 2-4 สัปดาห์/ครั้ง สามารถติดต่อสอบถามราย
ละเอียดได้ที่แพทย์ผู้ดูแลรักษาของท่าน หรือสอบถาม
ที่รพ.ศิริราช รพ.จุฬาลงกรณ์ รพ.รามาธิบดี และ
รพ.พระมงกุฎเกล้าครับ
6. ข้อเสื่อมแล้ว การฝืนออกกำ�ลังกาย สามารถทำ�ได้ไหม
นพ.นัทธี ตอบ
การออกกำ � ลั ง กายและกายบริ ห ารข้ อ เป็ น สิ่ ง จำ � เป็ น
อย่างไรก็ดีต้องให้เหมาะสมกับสุขภาพข้อของเรา กรณี
ที่ มี ข้ อ เสื่ อ แล้ วให้ ข อคำ � แนะนำ � และการประเมิ น จาก
แพทย์ ผู้ ดู แ ลว่ า การออกกำ � ลั ง กายควรทำ � แบบใดจึ ง
เหมาะสม หากไม่แน่ใจอย่างน้อยการพยายามขยับข้อให้
สุด การเกร็งข้อ การลงน้ำ�หนักที่ไม่ทำ�ให้เจ็บ สามารถ
ทำ�ได้อย่างค่อนข้างปลอดภัย แต่ห้ามฝืนด้วยตัวเองโดย
ไม่มีคำ�แนะนำ�ที่ถูกต้องอย่างเด็ดขาด

7. อยากทราบว่าเด็กที่เป็นโรคฮีโมฟีเลีย ย้อมผมได้มั้ยคะ
จะเป็นอันตรายอะไรกับน้องไหม
นพ.นัทธี ตอบ
การย้อมผมไม่มีผลกับโรค
8. มีผู้ป่วยท่านใดเป็นข้าราชการบ้างครับ อยากสอบถาม
ว่าถ้าเป็นข้าราชการ (ที่ไม่ใช่ลูกจ้างรัฐ) ใช้สิทธิการรักษา
แบบไหน เบิกยาอย่างไรบ้างครับ
ณัฐดนัย วายุภาพ สิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ตอบ
1. สำ�รองจ่ายไปก่อน แล้วนำ�ใบเสร็จมาเบิกกับหน่วยงาน
2. หน่วยงานทำ�ข้อตกลงกับโรงพยาบาล ผู้ป่วยไม่ต้อง
สำ�รองจ่าย ปริมาณยาที่ได้รับขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์
ผู้รักษาครับ

National Hemophilia Foundation of Thailand
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สายด่วนฮีโมฟีเลีย Hemophilia Hotline: 089-441-3100
www.thaihemophilia.org

Sponsored by

พกไว้ อุ่นใจได้
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บัตรประจำ�ตัวผู้ป่วยนี้ออกแบบให้ผู้ป่วยได้พกติดตัว พร้อมกรอกรายละเอียดตามข้อมูลที่ระบุให้อย่างครบถ้วน เพื่อ
ประโยชน์ในกรณีที่ไม่สามารถบอกให้กับผู้ช่วยเหลือได้ว่าตนเองเป็นผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย แนะนำ�ให้พกอยู่กับบัตรประจำ�ตัว
ประชาชน เพราะจะเป็นสิ่งที่ผู้ให้การช่วยเหลือตรวจสอบและสังเกตได้ดีที่สุด
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