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บทบรรณาธิการ

เรื่องราวในเล่ม...

สวัสดีค่ะ สมาชิกชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียและผู้อ่านทุกท่าน
มาพบกันอีกครั้งกับสารสัมพันธ์เล่มที่สองของปี 2562 เนื่องด้วยปีนี้เป็นปีมหา
มงคลเป็นปีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
ชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียขอน้อมนำาพระราโชบาย “สืบสาน รักษา
ต่อยอด” สู่การดำาเนินตามรอยพระราชดำาริ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การรักษา
และฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อประชาชนสุขภาพดี
ทางชมรมฯ จึงขอมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยฮีโมฟีเลียโดยจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และให้ความรู้ในกิจกรรมต่างๆดังต่อไปนี้ ก่อนอื่นต้องขอ
แสดงความยินดีกับ “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลโทหญิง แพทย์หญิงทิพย์
ศรีไพศาล” ที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ใน
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เรื่องเด่นที่พลาดไม่ได้ คือ “ทิศทางฮีโมฟีเลียในประเทศไทย”
โดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอำาไพวรรณ จวนสัมฤทธิ”์ แล้ว
มีเรือ่ งราวทีช่ วนติดตามของ “การต่อสูก้ บั ความไม่ร”ู้ มา 5 ปี อีก
ทัง้ ยังมีเรือ่ งทีป่ ระทับใจจากการสัมมนา “The Global Haemophilia Advocacy Leadership Summit to be held in Brussels” ณ ประเทศเบลเยีย่ ม โดยคุณเอกวัฒน์ สุวนั ทโรจน์ และ
งาน “Youth Leadership Program” ณ โรงแรมโนโวเทล
กรุงเทพฯ และ “โครงการพัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพของผู้
ป่วยฮีโมฟีเลียในการลดการเลือดออก” ของเครือข่ายฮีโมฟีเลีย
ภาคใต้ และที่สุดแห่งปีต้องเป็นงานใหญ่ที่จัด ณ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ คือ “Hemophilia Thailand 4.0 “ซึ่งเป็นงาน
ที่ ให้ ค วามรู้ ส ถานการ์ โ รคฮี โ มฟี เ ลี ย ในยุ ค ดิ จิ ทั ล ได้ ดี จ ริ ง ๆค่ ะ
สุดท้ายนี้หากเพื่อนๆสมาชิกชมรมมีข้อเสนอแนะหรือคำาติ ช ม
ใดๆ หรือต้องการร่วมแบ่งปันประสบการณ์ดีๆ กรุณาส่งมา
ที่ dsosothikul@hotmail.com จะยินดีน้อมรับทุกคำาติชมและ
ร่วมแบ่งปันบทความดีๆ ลงในสารสัมพันธ์นี้ด้วยกันค่ะ

ชมรมผู้ป่วยฮีโมฟีเลียและโรคเลือดออกง่ายทางพันธุกรรมแห่งประเทศไทย

ดารินทร์ ซอโสตถิกุล
บรรณาธิการ

Youth Leadership Program
15-16 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมโนโวเทล เพลินจิต กรุงเทพฯ

สิ่งที่ได้จากการเข้าร่วม....ต้องบอกก่อนว่าวันแรกที่ก้าวเข้า
โรงแรมที่พักถามตัวเองว่าอยากกลับบ้านเเล้ว จะสื่อสาร
กับเขายังไง ทำาไงดีๆ แต่ก็บอกตัวเองอีกรอบว่าเราต้อง
ทำาได้
กิจกรรมวันที่ 1 : วันแรกที่เดินเข้าห้องประชุม คือ ชาว
ต่างชาติทั้งนั้น... แถมยังต้องนั่งกับใครก่อไม่รู้ คนไทยอยู่
ไหน.... แต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีผมเจอเพื่อน
ใหม่เป็นผู้ป่วยฮีโมฟีเลียที่มากจากประเทศมาเลเซีย ผมก็
ทักทายแบบพื้นๆ คุยแบบรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง แต่ลึกๆ
ผมบอกตัวเองว่าเราต้องยอมรับว่าเราไม่เก่ง ผมเลยบอก
เขาว่า “ผมเรียนรู้ช้าช่วยแนะนำาผมด้วย” เขาตอบมาว่า
ยินดีมาก ต้องบอกพี่เอกเลยว่าวันแรกผมไม่ได้อะไรเลย
ตื่นกลัว กังวล แต่สิ่งที่ผมได้ คือ เพื่อนใหม่ที่เป็นเหมือนเรา
ผมได้เรียนรู้ว่าทุกคนที่มาในห้องนี้ต่อสู้มาอย่างมากมาย สู้
กับตัวเอง สู้กับสังคมรอบข้าง และเพื่อนประเทศอื่นๆ ทุก
คนเจอปัญหาที่แตกต่างกันออกไป เช่น ระยะทางมา รพ.
การเข้าถึงการรักษา สังคมรอบข้างขาดข้อมูลเกี่ยวกับโรค
ฮีโมฟีเลีย ยกตัวอย่างประเทศพม่า ผมรับรู้ถึงความลำาบาก

ของพวกเขามาก และก็มีบางประเทศที่รัฐบาลสนับสนุน
ให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษาที่ดี และเห็นความสำาคัญกับผู้
ป่วย ตอนที่รับประทานอาหารร่วมกัน สิ่งที่ผมได้จากบน
โต๊ะอาหาร คือ ดูจากภายนอกเราคุยคนละภาษา แต่มอง
ลึกเข้าไปในดวงตาแล้วเราพูดคุยและสื่อสารเหมือนกัน
กิจกรรมวันที่ 2 : เช้าวันนี้เริ่มผ่อนคลาย ไม่เครียด ไม่
กังวล เริ่มพูดจา สื่อสารกับเพื่อนใหม่ๆมากขึ้น พูดถูกบ้าง
ผิดบ้าง แต่สนุกครับ เเละเริ่มเข้าห้องประชุม วันนี้ได้เรียน
รู้ถึงการอธิบาย ชี้แจง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้คน และสังคม
รอบตัว ให้เข้าใจและเข้าถึงโรคฮีโมฟีเลีย โดยให้แต่ละ
กลุ่มในห้องประชุมออกแบบการประชาสัมพันธ์ให้สังคม
ทราบ ตอนบ่ายเป็นกิจกรรมที่จะสร้างผู้นำารุ่นใหม่ที่จะ
ดำาเนินกิจกรรมของกลุ่มในพื้นที่ของตนเอง สร้างผู้นำาคน
ใหม่ๆ ขึ้นมาเรื่อยๆ ร่วมถึงเรีบนรู้ถึงหลักการสร้างกลุ่ม
สร้างผู้นำาแบบต่างๆ จบกิจกรรมโดยออกไปนำาเสนอหน้า
ห้องประชุม ผมตื่นเต้นมาก แต่ผ่านไปด้วยดี และอยากให้
มีกิจกกรรมแบบนี้อีกครับ
National Hemophilia Foundation of Thailand
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ต่อสู้กับความไม่รู้
ตอนนี้ลูกชายอายุเกือบ 6 ขวบแล้ว แต่ที่ผ่านมายังไม่
เคยได้รับการวินิจฉัยโรคและเข้ารับการรักษาแต่อย่างใด
ตั้งแต่ขวบปีแรก น้องก็เริ่มมีอาการเจ็บข้อเท้า จากการ
เดินพลิกตกจากรองเท้าเพียงแค่นิดเดียว ก็ไม่สามารถเดิน
ได้ เป็นเวลากว่าอาทิตย์ถึงจะหายเป็นปกติ ซึ่งระหว่างนั้น
ทั้งคุณพ่อและคุณแม่ก็ไม่เข้าใจว่าทำาไมถึงหายช้า และยัง
ไม่รู้จักการประคบเย็น จึงได้แต่ทำาการบรรเทาอาการด้วย
การพันผ้าที่ข้อเท้า และให้กินยาพาราเซตามอนแบบน้ำา
บรรเทาอาการปวด
แต่นับวันอาการปวดข้อศอก จนขยับไม่ได้บ้าง ปวดข้อเท้า
จนเดินไม่ได้บ้าง เริ่มเป็นถี่ขึ้น เรียกว่าเดือนเว้น 2 เดือน
เลยก็ว่าได้ ทำาให้คุณพ่อหาข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาเบื้อง
ต้น ทั้งการประคบเย็น การใช้สเปรย์เย็นในการพ่นทันที
บนบริเวณที่เจ็บ การประคบอุ่นเมื่อหายเจ็บ ควบคู่กับการ
ทายา และการใช้ผ้ายืดพันเพื่อลดการเคลื่อนไหว บางครั้ง
ถึงกับต้องพาไปโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์วินิจฉัยโรค แต่
สุดท้ายแพทย์ก็จะมองไปที่กระดูก จับเอ็กซเรย์ และใส่
เฝือกจนกว่าจะหาย ไม่ว่าจะเปลี่ยนโรงพยาบาลมาหลาย
โรงพยาบาลแล้วก็ตาม ผลของการเอกซ์เรย์มักลงเอยที่
กระดูกเขาแข็งแรงดี โตตามวัย แต่การเจ็บมากเจ็บน้อย
น่าจะขึ้นอยู่กับความอดทนของเด็ก

เมื่อเขาโตขึ้น หากได้รับอุบัติเหตุ แพทย์จะได้รักษาอย่าง
ถูกวิธีกับโรค ซึ่งในตอนนั้นทำาให้ต้องสอบถามอาการลูก
ตลอดเวลาหลังจากกลับจากโรงเรียน เพื่อให้การประคบ
เย็นอย่างเร็วที่สุด เมื่ออาการหายดีก็เข้าสู่โหมดกายภาพ
ให้กล้ามเนื้อและข้อตรงจุดที่เจ็บให้ยืดหยุ่น ทำาซ้ำา ทำาวน
อยู่อย่างนี้ตลอดเวลา

“ ใช้ชีวิตอยู่กับโรค
ฮีโมฟิเลีย
แบบไม่รู้ตัวมา 5 ปี ”

นอกจากนี้ก็จะระวังไม่ให้เล่นรุนแรง
ฝึกการทรงตัว
ควบคุมน้ำาหนัก
และหารองเท้าที่รองรับการเดินและ
วิ่ง ทำาให้ไม่เกิดอาการเจ็บง่ายในการลงน้ำาหนักกับข้อเท้า
หากไม่ล้มก็วางใจได้
ขณะที่อาการของลูกในการเจ็บ
แต่ละครั้งก็จะหายเจ็บเร็วขึ้น จากการตระหนักถึงการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น จากแรกๆที่ใช้เวลา 2 อาทิตย์ กว่า
จะหายดี เหลือ 1 อาทิตย์ และ 4-5 วัน นอกจากนี้ยังให้
กินอาหารที่มีประโยชน์ ทั้งนม ผัก และผลไม้ เพราะแม้ว่า
ลูกจะกินผักได้ แต่ผลไม้ยังกินน้อยไป จึงคิดไปเองว่าลูก
น่าจะขาดวิตามินซี จึงทำาให้เลือดออกง่าย ยกเว้นเนื้อสัตว์
ที่เขาไม่ชอบกิน เพราะไม่ชอบเคี้ยว ซึ่งตรงนี้เป็นข้อเสีย
ทำาให้เราคิดว่าเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องการทรงตัว เพราะ ที่ทำาให้ธาตุเหล็กในเลือดของเขามีน้อยมาก จากการเสีย
เป็นเด็กท้วม และน่าจะเป็นเด็กทนความเจ็บไม่ไหวจึงไม่ เลือดบ่อยๆ แต่กลับไม่มีธาตุเหล็กเข้าไปเติมในร่างกาย
กล้าขยับ หรืออาจจะเจ็บที่เส้นเอ็น ไม่น่าจะมีปัญหา โต
ขึ้นน่าจะหายเป็นปกติ จนกระทั่งแพทย์ที่อยู่คลินิกแถว จนกระทั่งอายุ 5 ขวบ แม่จึงอาศัยจังหวะที่เขาแข็งแรง ไม่
บ้าน ซึ่งเป็นคลินิกที่พาลูกไปหาเป็นประจำาอยู่แล้ว ทักขึ้น เจ็บ ไม่ป่วย และเป็นโอกาสที่พาพ่อไปหาหมอพอดี จึงหา
มาว่า เขาอาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับเลือดออกในข้อง่าย ซึ่ง โอกาสระหว่างรอการรักษาของพ่อ พาลูกไปหาแพทย์เพื่อ
ตอนนั้นลูกอายุได้ 2 ขวบกว่า แพทย์จึงบอกว่าถ้ามีโอกาส ต้องการตรวจเลือดอย่างจริงจัง ซึ่งในครั้งแรกแพทย์ก็ตั้ง
ให้พาไปโรงพยาบาลใหญ่ๆเจาะเลือดหาโรค เพื่อเป็นผลดี ข้อสงสัยว่าเป็นโรคฮีโมฟิเลีย ให้เจาะเลือดดู แต่การเจาะ
4
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เลือดครั้งนั้นเนื่องจากยังไม่ได้พบแพทย์เฉพาะทางเกี่ยว
กับโรคเลือด แพทย์จึงเจาะหาได้แค่เพียงค่าธาตุเหล็ก
และ ค่าแฟคเตอร์ที่สงสัยว่าจะเป็นโรคนี้ ในเบื้องต้น จึง
แน่ใจว่าเป็นโรคนี้จริง แต่การรักษาจำาเป็นต้องทำาการ
เจาะแบบละเอียดอีกครั้งเพื่อหาค่าแฟคเตอร์ว่าขาดตัว
ไหนกันแน่ จึงต้องกลับมาหาแพทย์เฉพาะทางอีกครั้งหนึ่ง
และรอผลเลือดจนในที่สุดก็แน่ใจว่าเป็นโรคฮีโมฟิเลีย เอ
ขั้นรุนแรง เพราะมีระดับแฟคเตอร์ 8 เพียง 0.8%
เมื่อรับรู้ความรุนแรงของโรคที่ไม่ควรมองข้ามไป ก็ทำาให้
คิ ด ว่ า ที่ ผ่ า นมาน่ า จะรี บ เข้ า รั บ การวิ นิ จ ฉั ย ให้ เร็ ว กว่ า นี้
โชคดีที่อุบัติเหตุต่างๆ ที่ผ่านมา ยังไม่ส่งผลให้ลูกเป็นอะไร
มากในทันทีที่เกิดเหตุ ไม่ว่าจะเป็นการล้มหน้ากระแทก
หัวกระแทก แต่เมื่อเอกซเรย์แล้วก็ได้แต่คิดว่าไม่เป็นไร
เพราะหมอบอกว่าไม่กระทบกระเทือนที่กระดูก หรือมี
เลือดออกในสมอง หรือแม้แต่การฉีดวัคซีน ซึ่งครั้งหนึ่ง
แพทย์ เคยฉี ด ที่ ต้ นขาจนทำ า ให้ ต้ นขาตึ ง และเดิ น ไม่ ไหว

ตลอดจนการล้มปากกระแทกพื้นเลือดออกปาก เศษแก้ว
บาดมือ เล็บบาดคอ และการเจาะเอาเลือดที่ปูดอยู่เป็น
เวลานานบริเวณคิ้วที่เคยกระแทก ก็ทำามาแล้ว
หากเรามีความรู้เรื่องโรคนี้ดีมากพอ เราอาจจะเอะใจได้
มากกว่านี้ เพราะตั้งแต่แรกเกิดแพทย์ก็สังเกตเห็นค่าเลือด
ที่ผิดปกติ แต่ก็คิดว่าเป็นเพราะขาดธาตุเหล็กมากกว่าจะ
เป็นโรค รวมถึงอาการไม่ถ่ายทุกชั่วโมงเหมือนเด็กแรกเกิด
ทั่วไป 2 วันครั้งถึงจะถ่าย แต่แพทย์ก็ไม่ได้บอกว่าผิดปกติ
ตอนนี้ลูกได้เข้าสู่กระบวนการรักษาโรคอย่างถูกต้องแล้ว
หน้าที่ต่อไปของคนเป็นพ่อ แม่ ก็คือ อยู่กับโรคอย่างมี
ความสุข เลือกกีฬาว่ายน้ำาให้เขาได้ออกกำาลังกาย ดูแล
การกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ ซึ่งตอนนี้ลูกยอมกินทั้งตับ
เนื้อวัว และเนื้อหมู ทุกมื้อ กินผลไม้มากขึ้น ระมัดระวัง
อุบัติเหตุ รักษาโรคกับแพทย์อย่างใกล้ชิด และดูแลเขาให้
เติบโตด้วยสุขภาพกายและใจให้สมบูรณ์ที่สุด

พกไว้ อุ่นใจได้

บัตรประจำาตัวผู้ป่วยนี้ออกแบบให้ผู้ป่วยได้พกติดตัว พร้อมกรอกรายละเอียดตามข้อมูลที่ระบุให้อย่างครบถ้วน เพื่อ
ประโยชน์ในกรณีที่ไม่สามารถบอกให้กับผู้ช่วยเหลือได้ว่าตนเองเป็นผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย แนะนำาให้พกอยู่กับบัตรประจำาาตัว
ประชาชน เพราะจะเป็นสิ่งที่ผู้ให้การช่วยเหลือตรวจสอบ และสังเกตได้ดีที่สุด
National Hemophilia Foundation of Thailand
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The Global Haemophilia Advocacy Leadership Summit
to be held in Brussels, Belgium
21-22 มกราคม 2562

เอกวัฒน์ สุวันทโรจน์

ผมได้เดินทางเข้าร่วมสัมมนา Seventh Annual Global
Haemophilia Advocacy Leadership Summit จัดโดย
Bayer ซึ่งเป็นครั้งที่ 2 โดยการเชิญจากคุณ Mark Skinner ครั้งแรกปี 2018 จัดที่ Budapest, Hungary เป็น
รายการที่เน้นจัดในกลุ่มประเทศยุโรป แต่เชิญประเทศ
ในภูมิภาคอื่นๆ เข้าร่วมด้วยจำานวนหนึ่ง ประเทศในกลุ่ม
Asia ที่เข้าร่วมมี 3 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น เวียดนาม และ
ไทย
วันแรกของการสัมมนา Brian O’Rourke จากประเทศ
แคนาดา ทำางานด้าน Drug and technologies in
health พูดถึงเรื่อง Health Technology Assessment
ซึ่งเป็นข้อมูลสำาคัญ ต่อการพิจารณาวิธีการรักษาผู้ป่วย
ในประเทศ เนื่องจากวิวัฒนาการรักษาใหม่ๆ เกิดขึ้นทุกปี
การนำาเสนอข้อมูลเพื่อการปรับวิธีการรักษา จึงเป็นเรื่อง
ที่ต้องเตรียมการล่วงหน้า เพื่อนำาเสนอต่อภาครัฐ ให้เห็น
ความคุ้มค่า และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่จะเปลี่ยนไป
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จากนั้นเป็นการเสวนา จากผู้เชี่ยวชาญ
Gregory LeCleir, Bayer
Diane Nugent, MD, CHOC Children’s Hospital
Biran O’Rourke, Pharma.D., CADTH
Mark Skinner, Institute for Policy Advancement,
HAAB

ในเรื่องการนำาการเปลี่ยนแปลงสำาหรับฮีโมฟีเลียในประเทศ ซึ่งแบ่งหัวข้อ
1. ACTION – Hemophilia treatment model การนำาเสนอข้อมูลของผลการรักษาจากผู้ป่วย (Patient Relevant
Outcomes) ควบคู่กับข้อมูลจากแพทย์ (Clinical Outcomes)

2. Alternative payment model ความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ ในแต่ละวิธีการรักษา หรือการใช้ยาแต่ละ
ตัว
3. Hemophilia data การใช้ข้อมูลภายในประเทศ และ
ข้อมูลในระดับโลก ในการจำาลองภาพการรักษา และ
เปรียบเทียบให้เห็นถึงการปรับวิธีการรักษาว่าส่งผลต่อผู้
ป่วย ในมิติต่างๆ อย่างไรบ้าง ซึ่งมีลำาดับข้อมูลในแบบ
กว้าง และแบบเจาะลึกเฉพาะฮีโมฟีเลีย

วันที่สอง แบ่งกลุ่มเพื่อจำาลองสถานการณ์ (Role play)
การเข้าคุยกับหน่วยงานที่พิจารณายา และประเมินความ
คุ้มค่าของการใช้ยากับฮีโมฟีเลีย แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม
กับ 2 สถานการณ์ ผมอยู่กลุ่มที่จะพัฒนาให้เกิด Home
treatment และพัฒนา HTC ส่วนอีกสถานการณ์ จะเป็น
เรื่องการยื่นเรื่องของ Gene therapy เข้าเป็นสิทธิของผู้
ป่วย

ในการสัมมนานี้ มีการพูดถึงนวัตกรรมในฮีโมฟีเลีย และ
การจะเข้าถึงนวัตกรรมเหล่านั้น ว่าควรจะต้องมีการเต
รียมข้อมูลอย่างไรบ้าง เพื่อสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
การดูแลรักษา ฮีโมฟีเลียในประเทศ

National Hemophilia Foundation of Thailand
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จากนั้นเป็นการนำาเสนอโครงการที่ได้รับทุนจาก Hemophilia Advocacy Advisors Board ซึ่งมีโครงการที่ทำา
ร่วมกันของผู้ป่วย 2 ประเทศ บราซิลและแคนาดา เรื่อง
ฐานข้อมูลความรู้เรื่องโรคเลือดแต่ละประเทศสามารถ
download video ไปเปลี่ยนภาษา ได้ แล้วนำากลับมาเก็บ
บนเว็บฐานข้อมูลนี้ ซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งที่ได้รับการ
ชักชวนให้เข้าร่วมกับ project นี้ด้วย และสุดท้ายก็ได้พบ
กับเพื่อนฮีโมฟีเลียจากประเทศต่างๆ ซึ่งก็คุ้นเคยกันอยู่
หลายคน

ข้อคิดจากการสัมมนาครั้งนี้ คือ การรู้จักเครื่องมือในการสร้างให้เห็นถึงผลลัพท์จากผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา และคุณค่า
ของการดูแลผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย ขณะเดียวกันก็สร้างการรับรู้ให้กับภาครัฐ และผู้ให้บริการด้านสุขภาพ เข้าใจถึงผลลัพท์ที่
แตกต่างกันของการรักษาแต่ละแบบ โดยให้น้ำาหนักกับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเป็นหลัก แล้วพิจารณาร่วมกับเศรษฐศาสตร์
สุขภาพของประเทศ
ในส่วนของชมรมผู้ป่วย การรวบรวมข้อมูลด้านคุณภาพชีวิต เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่าง การรักษาแบบป้องกัน กับ
การรักษาแบบตามอาการนั้น มีความแตกต่างกันในด้านคุณภาพชีวิตผู้ป่วยอย่างไรบ้าง ซึ่งผลกระทบที่เกิดกับผู้ป่วย
จะนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงการรักษา การสร้างสมาชิกผู้ป่วยในชมรมฯ ให้มีความรู้ และมีหลักฐานเชิงข้อมูล จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาสิทธิประโยชน์จากภาครัฐต่อไปในอนาคต
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สมาชิกชาวฮีโมฟีเลียที่รัก

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลโทหญิง ทิพย์ ศรีไพศาล

ในโอกาสที่คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรคเลือดออกง่าย
ฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติอาจารย์ทำาหน้าที่
ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ วาระ พ.ศ.2562
ถึง พ.ศ.2566 อาจารย์ขอขอบคุณและเข้าใจดีถึงความ
รับผิดชอบที่มูลนิธิฯ จะต้องช่วยสนับสนุนชาวฮีโมฟีเลีย
และผู้ป่วยเลือดออกง่ายทางกรรมพันธุ์ในประเทศไทย
ทุกคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
มูลนิธิฯ มีบทบาทสำาคัญในการสนับสนุนกิจกรรมของ
ผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย สนับสนุนการจัดงานวันฮีโมฟีเลียของ
ประเทศไทย ซึ่งมีการหมุนเวียนตามโรงเรียนแพทย์ทั้ง
4 แห่ง ในเดือนเมษายนทุกปี เป็นผู้ประสานงานกับ
องค์กรและหน่วยงานราชการในการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นผู้แทนของประเทศไทย
ในฐานะสมาชิกองค์การฮีโมฟีเลียโลก เพื่อติดต่อกับ
นานาชาติอีกด้วย

อาจารย์ ไ ด้ มี โ อกาสร่ ว มงานกั บ ท่ า นอาจารย์ ภั ท รพร
อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานมูลนิธโิ รคเลือดออกง่าย
ฮีโมฟีเลียฯ ท่านแรกมานานกว่า 40 ปี (ใน
สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย) เมือ่ ประเทศไทยได้
รั บ ความไว้ ว างใจให้ เ ป็ น เจ้ า ภาพในการจั ด ประชุ ม
Hemophilia World Congress ในปี พ.ศ.2547 ซึ่งเรา
จะต้องมีองค์กรตามกฎหมายลงนามในสัญญากับองค์การ
ฮีโมฟีเลียโลก (World Federation of Hemophilia)
จึงมีการดำาเนินการก่อตั้งมูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟี
เลียแห่งประเทศไทย (National Hemophilia Foundation of Thailand) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2546 ซึ่ง
มูลนิธิฯ และชมรมผู้ป่วยฮีโมฟีเลียและโรคเลือดออกง่าย
ทางพันธุกรรมแห่งประเทศไทย มีส่วนสำาคัญอย่างยิ่งใน
การจัดงานประชุม Hemophilia 2004 World Congress
จนประสบความสำาเร็จอย่างงดงาม
National Hemophilia Foundation of Thailand
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นับจาก พ.ศ.2547 เป็นต้นมาได้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
คุณภาพชีวิตของชาวฮีโมฟีเลียเป็นอันมาก ตั้งแต่การได้
รับสิทธิประโยชน์จาก สปสช. สนับสนุนโครงการการให้
แฟคเตอร์เข้มข้นเพื่อให้รักษาตนเองได้ตั้งแต่เริ่มมีอาการ
จนได้มีการกำาหนดให้แฟคเตอร์เข้มข้นอยู่ในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ เป็นหลักประกันในการดูแลอย่างมีมาตรฐาน
ทั่วประเทศ การผลิตแฟคเตอร์ของศูนย์บริการโลหิต
สภากาชาดไทย การขยายเครือข่ายในการให้การรักษา
พยาบาลโรคฮีโมฟีเลียถึง 51 แห่ง อีกทั้งผู้ป่วยที่อยู่ใน
วัยทำางานยังได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม
เช่นที่ได้รับจาก สปสช.อีกด้วย กล่าวได้ว่าอาจารย์ภัทร
พรได้ อุ ทิ ศ ตนทำ า คุ ณ ประโยชน์ น านั ป การให้ แ ก่ ว งการ
แพทย์เป็นอย่างยิ่ง
สิ่ ง ที่ ต้ อ งชื่ น ชมอย่ า งยิ่ ง นอกเหนื อ จากความตั้ งใจของ
แพทย์ทั้งกุมารแพทย์และอายุรแพทย์ รวมทั้งบุคลากร
ทางการแพทย์ ทุ ก ระดั บ ที่ ทุ่ ม เทอุ ทิ ศ ตนอย่ า งดี แ ล้ ว คื อ
ชมรมผู้ ป่ ว ยทั้ ง ส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าคที่ มี ส่ ว นร่ ว ม
อย่างยิ่งในการช่วยดูแลซึ่งกันและกัน ช่วยเผยแพร่ความ
รู้ในด้านต่างๆแลกเปลี่ยนวิธีการดูแลตนเอง ทั้งหมดนี้
ทำาให้ผู้รับผิดชอบทางด้านสาธารณสุขของประเทศให้การ
สนับสนุนองค์กรเราและทราบว่ากำาลังพิจารณายาสำาหรับ
ผู้ที่มีปัญหาที่มีสารต้านแฟคเตอร์อีกด้วย

ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว (ผู้ขนานนามให้ อาจารย์ภัทร
พร เป็น “ศาสตราจารย์หญิง ผู้พิชิตฮีใรคฮีโมฟีเลีย”)
เป็นประธานเปิดงานประชุม Asian-Pacific Congress
on Bleeding Disorders and Transfusion Medicine,
Workshop on Hemostatic Tests
10-21 พฤษภาคม 2535

อาจารย์เชือ่ มัน่ ว่าด้วยความรัก ความสามัคคี ความปรารถนา
ดี ความตั้งใจอันเป็นกุศลของพวกเราทั้งส่วนกลาง และ
ส่วนภูมิภาค สมาชิกชาวฮีโมฟีเลียและผู้ปกครอง แพทย์
และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนร่วม จะช่วยกันทำาให้
คุณภาพชีวิตของชาวฮีโมฟีเลียดีข้ึนใกล้เคียงหรือทัดเทียม
สิ่งสำาคัญที่สุดที่ทุกคนทำาได้เองคือการดูแลสุขภาพตนเอง กับอารยะประเทศ ต่อไปในอนาคต
ทั้งสุขภาพกายและใจ โดยเฉพาะการออกกำาลังให้กล้าม
เนื้อและข้อมีความแข็งแรงอยู่เสมอ การดูแลน้ำาหนักให้ สุ ด ท้ า ยนี้ ข ออาราธนาสิ่ ง ศั ก ดิ์ ทั้ ง หลายในสากลโลกจง
ตลอดจน
อยู่ในระดับที่เหมะสม สามารถลดปัญหาการมีเลือดออก ประทานพรให้ชาวฮีโมฟีเลียและครอบครัว
ได้อย่างดี ไม่ต้องพึ่งการใช้ยาบ่อยและลดการเสื่อมของ ผู้อุทิศตนช่วยเหลือดูแลสนับสนุนทุกคน มีสุขภาพแข็ง
แรงทั้งกายและใจ มีความสุขสมหวังในสิ่งอันพึงประสงค์
ข้อต่างๆ ได้อีกด้วย
ตลอดไป
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อาจารย์ภัทรพรและคณะ ไป Bid ชนะ และทำาให้ไทยได้
เป็นเจ้าภาพจัดประชุม WFH Congress ปี 2004

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติฯ
26th International Congress of
The World Federation of Hemophilia 2004

คณะกรรมการมูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย และ
นพ.สงวน นิตยารัมพงษ์ เลขาธิการ สปสช. คนแรก ร่วมประชุมต้อนรับประธาน WFH Mr.Mark W. Skinner
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ทิศทาง โรคฮีโมฟีเลีย
ในประเทศไทย

ศ.พ.ญ.อำาไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

การดู แ ลรั ก ษาผู้ ป่ ว ยฮี โ มฟี เ ลี ยในประเทศไทยเริ่ ม ต้ น
ตั้งแต่ พ.ศ. 2506 หลังจากที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
พ.ญ.ภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา สำาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกจากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้นำาวิทยาการ
ก้าวหน้าการเตรียมไครโอปริซิปิเตท (cryoprecipitate)
และประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการควบคุ ม อาการเลื อ ดออกของผู้
ป่วยโรคฮีโมฟีเลียในประเทศไทยได้เช่นเดียวกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา มีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจการแข็งตัว
ของเลือด รวมทั้งการวัดระดับแฟคเตอร์แปด และแฟค
เตอร์เก้า ที่ผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย เอ และ บี ขาดอย่าง
ครบถ้วน สามารถให้การวินิจฉัยโรคฮีโมฟีเลีย เอ และ บี
ได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งให้การรักษาและควบคุมอาการ
เลือดออกด้วยพลาสมาสดแช่แข็ง (fresh frozen plasma) และไครโอปริซิปิเตท และมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
รูปแบบการรักษาโรคฮีโมฟีเลียที่เหมาะสมกับบริบทและ
ทรัพยากรทางสาธารณสุขที่จำากัดของประเทศไทยอย่าง
เหมาะสม ได้สอดใส่การดูแลรักษาโรคฮีโมฟีเลียเข้าไปใน
โครงสร้างระบบสาธารณสุข ได้แก่ สถานีอนามัย โรง
พยาบาลอำาเภอ โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์
และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในแผนพัฒนาสาธารณสุข
แห่งชาติที่ 5 พ.ศ.2525-2529 ให้มีศักยภาพในการดูแล
ผู้ป่วยฮีโมฟีเลียที่ยังไม่มีอาการเลือดออก เลือดออกในข้อ
เลือดออกรุนแรงที่คุกคามชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12
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การดูแลรักษาโรคฮีโมฟีเลียในประเทศไทยมีการพัฒนา
ตามลำาดับด้วยความร่วมแรงร่วมใจของแพทย์ ทันตแพทย์
นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ พยาบาลและ
บุคลากรทางการแพทย์สาขาต่างๆ เน้นในเรื่องการ
วินิจฉัยด้วยการ ตรวจทางห้องปฏิบัติการในระดับโรง
พยาบาลมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลศูนย์ ชุดวินิจฉัย
แยกโรคฮีโมฟีเลีย เอ และ บี ที่ข้างเตียง ทำาได้ในโรง
พยาบาลทุกระดับรวมทัง้ สถานีอนามัย ใช้เวลาเพียง 15
นาทีหลังเจาะเลือด สามารถให้การวินจิ ฉัยโรคฮีโมฟีเลีย
เอ หรือ บี ได้ แต่ยงั ต้องอาศัยการวัดระดับแฟคเตอร์ แปด
หรือ เก้า ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย หรือโรงพยาบาล
ศูนย์ เพื่อบอกความรุนแรงของโรคฮีโมฟีเลียเป็นชนิด

รุนแรงมาก มีระดับแฟคเตอร์น้อยกว่า 1%, ชนิดรุนแรง
ปานกลาง มีระดับแฟคเตอร์ 1-5% และชนิดรุนแรงน้อย
มีระดับแฟคเตอร์ >5-40% ผู้ป่วยชนิดรุนแรงปานกลาง
ที่มีระดับแฟคเตอร์ 1-2% บางรายมีอาการเลือดออกเอง
ได้บ่อยเหมือนผู้ป่วยชนิดรุนแรงมาก
ส่วนการควบคุมอาการเลือดออก มีการพัฒนาการรักษา
ด้ ว ยให้ ส่ ว นประกอบของเลื อ ดทดแทนแฟคเตอร์ แ ปด
หรือเก้าที่ขาด โดยการรับเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลนาน
5-7 วันต่ออาการเลือดออกหนึ่งครั้ง รวมทั้งการผ่าตัด
ในกรณีเร่งด่วน เช่น ไส้ตง่ิ อักเสบ เลือดออกมากในทาง
เดินอาหาร และ ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ พญ.ภัทรพร
อิศรางกูร ณ อยุธยา ได้ประยุกต์การรักษาเมื่อเริ่มมี
อาการเลือดออกที่บ้าน ด้วยการสอนให้บิดาละลายไคร
โอปริซิปิเตทและให้ทางหลอดเลือดดำาที่บ้านรายแรกเมื่อ
พ.ศ. 2522 และ ศ.พ.ญ.อำาไพวรรณ จวนมสัมฤทธิ์ ได้
มาสานต่องานการรักษาที่บ้าน สอนให้ผู้ป่วยอายุ 33 ปี
ละลายพลาสมาสดผง (fresh dry plasma) และฉีด
พลาสมาเข้าหลอดเลือดดำาด้วยตนเองรายแรกเมื่อ พ.ศ.
2530 พลาสมาสดผงเป็นนวตกรรมของศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยอาจารย์นพ.สวง ปัณฑวงศ์
คุณอรุณรัตน์ จันทนขจรฟุ้ง และทีมงาน ใช้กรรมวิธีทำาให้
พลาสมาเหลวกลายสภาพเป็ น ผงในห้ อ งพิ เ ศษที่ ป ลอด
เชื้อ สามารถขนส่งโดยการแช่ในกระติกน้ำาแข็งและเก็บ
ในตู้เย็น 4oซ ที่บ้าน ง่ายกว่าการขนส่งไครโอปริซิปิเตท
ซึ่งต้องใช้น้ำาแข็งแห้งและเก็บในตู้แช่แข็ง -20oซ และ
ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทยได้ผลิตไครโอปริซิปิเตท
ผงผ่านความร้อน (heat treated lyophilized cryoprecipitate) 60oซ นาน 25 ชั่วโมงได้สำาเร็จในปีพ.ศ.
2540 และเพิ่มประสิทธิภาพการทำาลายโรคติดเชื้อโดย
การผ่านความร้อนนานขึ้นเป็น 72 ชั่วโมง ในพ.ศ.2542
สามารถทำาลายเชื้อเอดส์และตับอับเสบได้ระดับหนึ่ง แต่
ยังมีคุณภาพไม่เท่ากับแฟคเตอร์เข้มข้นจากต่างประเทศ
ที่ผ่านกระบวนการทำาลายโรคติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูง
กว่านี้ เช่น วิธี solvent detergent

Thai
ในงานพบปะสังสรรค์ผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียและโรคเลือด
ออกง่ายพันธุกรรมครั้งที่ 7 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2548
ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี น.พ.สงวน
นิตยารัมภ์พงศ์ เลขาธิการสำานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) ในขณะนั้น ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์
ของการรักษาที่บ้าน โดยมีความพร้อมของแพทย์พยาบาล
บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และครอบครัว จึงได้
จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ จั ด ซื้ อ แฟคเตอร์ เข้ ม ข้ นจำ านวน
หนึ่ งให้ แ ก่ ผู้ ป่ ว ยโรคฮี โ มฟี เ ลี ย ที่ ล งทะเบี ย นทุ ก รายใน
ประเทศไทยใช้ในโครงการการรักษาเมื่อเริ่มมีอาการเลือด
ออกที่บ้าน ภายใต้โครงการบริหารจัดการโรคเลือดออก
ง่ายฮีโมฟีเลีย โรคเรื้อรังที่มีค่าใช้จ่ายสูง ด้วยความร่วมมือ
ของ 4 องค์กรได้แก่ สปสช. กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิ
โรคเลื อ ดออกง่ า ยฮี โ มฟี เลี ย แห่ ง ประเทศไทยและคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้เริ่มโครงการตั้งแต่เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2549 ซึ่งได้
ผ่านการประเมิน 2 ครั้งคือ พ.ศ.2551 และพ.ศ.2555
พบว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า
การลงทุน ปัจจุบัน มีโรงพยาบาล 51 แห่งทั่วประเทศ
ได้ลงทะเบียนเป็นหน่วยบริการเฉพาะโรคฮีโมฟีเลียกับ
สปสช. ซึ่งผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียสามารถไปลงทะเบียนเพื่อ
รับแฟคเตอร์ แปด หรือ แฟคเตอร์ เก้า เข้มข้นเพื่อรักษา
เมื่อเริ่มมีอาการเลือดออกที่บ้านโดยมีการบันทึกการใช้
แฟคเตอร์เข้มข้นอย่างครบถ้วนดังแสดงในตารางที่ 1
National Hemophilia Foundation of Thailand
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ตารางที่ 1 แบบบันทึกการรักษาโรคฮีโมฟีเลียที่เริ่มมีอาการเลือดออก

ขณะนี้ ผูป้ ว่ ยสิทธิประกันสังคมและสปสช.ได้รบั แฟคเตอร์ แปด หรือเก้าเข้มข้น ซึง่ อยูใ่ นบัญชียาหลัก (จ 2) จึงมีแนวทาง
การใช้ยา coagulation factor เหมือนกัน กล่าวคือ โรงพยาบาลทีข่ น้ึ ทะเบียนเป็นหน่วยงานรับส่งต่อเฉพาะโรคฮีโมฟีเลีย
จะให้การรักษาดังนี้
1. การป้องกันหรือรักษาภาวะเลือดออก หลักการให้ยา coagulation factors ตามระดับความรุนแรงของอาการ หรือ
ตามความจำาเป็นก่อนการผ่าตัด ดังแสดงในตารางที่ 2
14
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ตารางที่ 2 ขนาดยาเบื้องต้นสำาหรับเพิ่มระดับ coagulation factors*
ชนิดของอาการเลือดออก
ระดับ coagulation factor (%)
จุดเริ่มต้น
ระดับต่ำาสุดที่ยอมรับได้
1. เลือดออกในข้อระยะเริ่มต้น เลือดออกที่กล้ามเนื้อ
20-30
ขนาดเล็ก การเย็บแผล หัตถการทางทันตกรรม**
2. เลือดออกในกล้ามเนื้อขนาดใหญ่ (ยกเว้น iliopsoas)
40-50
20-30 (นาน 3-4 วัน)
3. ผ่าตัดขนาดเล็กถึงปานกลาง เช่น ผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ
80-100
40-50 (นาน 7-10 วัน)
เลือดออกในสมอง ทางเดินอาหาร ลำาคอ อวัยวะสำาคัญ
และ iliopsoas
4. ผ่าตัดขนาดใหญ่ เช่น ผ่าตัดข้อ หรือผ่าตัดสมอง
80-100
40-50

(นาน 1-2 สัปดาห์หรือจนแผลหาย)

หมายเหตุ
* Factor VIII 1 ยูนิต/กิโลกรัม เพิ่มระดับ factor VIII ได้ 2%
Factor IX 1 ยูนิต/กิโลกรัม เพิ่มระดับ factor IX ได้ 1%
FFP 10 มิลลิลิตร/กิโลกรัม เพิ่มระดับ factor VIII ได้ 10-15%, factor IX ได้ 7-10%
** การเย็บแผล ตัดไหม ถอนฟัน ให้แฟคเตอร์เข้มข้นเพียงครั้งเดียวในเช้าวันที่จะทำาหัตถการ ยกเว้น
ทันตแพทย์ใช้ fibrin glue ร่วมกับ dental splint อาจไม่ต้องให้แฟคเตอร์เข้มข้น

ขนาดยาที่ใช้ตาม protocol
กรณีเลือดออกรุนแรงที่เป็นภาวะเลือดออกรุนแรงในส่วนประกอบของอวัยวะที่มีเลือดออกบ่อย เช่น ในข้อ
และกล้ามเนื้อ โดยหน่วยบริการรับส่งต่อผู้ป่วยไว้รักษาเป็นผู้ป่วยนอก และสังเกตอาการ ให้การรักษาโรคเลือดออ
กง่ายฮีโมฟีเลียด้วย coagulation factors แก่ผู้ป่วย แต่ไม่เกิน 150,000 บาท/ครั้ง โดยจำากัดจำานวนครั้งที่ผู้ป่วย 1
คนเข้ารับการรักษาไม่เกิน 2 ครั้ง/1 เดือน (ไม่จำากัดจำานวนครั้งของการเข้ารับการรักษาในปีงบประมาณ)
2. การรักษาภาวะเลือดออกรุนแรงมาก
2.1 กรณีผู้ป่วยที่ไม่มีสารต้านแฟคเตอร์
กรณีผู้ป่วยมีอาการเลือดออกรุนแรงมาก ซึ่งเป็นอันตรายกับชีวิต เช่น ในสมอง ในช่องท้อง ในช่องอก ให้การ
รักษาด้วย coagulation factor นาน 7-10 วัน ขึ้นกับตำาแหน่งเลือดออกและการผ่าตัด การให้ coagulation factor
อาจไม่เพียงพอในการควบคุมอาการเลือดออก ต้องใช้พลาสมาสดแช่แข็ง (fresh frozen plasma) และไครโอปริซิปิ
เตทร่วมด้วย ดังแสดงในตารางที่ 2
ขนาดยาที่ใช้ตาม protocol
กรณีเลือดออกรุนแรงที่เป็นภาวะเลือดออกรุนแรงในส่วนประกอบของอวัยวะที่มีเลือดออกบ่อย เช่น ในข้อ
และกล้ามเนื้อ อาการเลือดออกรุนแรงที่เป็นอันตรายถึงพิการ เสียชีวิต หรือผ่าตัดฉุกเฉิน โดยหน่วยบริการรับส่งต่อ
รับผู้ป่วยไว้รักษาเป็นผู้ป่วยใน ให้การรักษาโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียด้วย coagulation factors แก่ผู้ป่วย แต่ไม่
เกิน 300,000 บาท/ครั้งของการเข้ารับการรักษาและนอนโรงพยาบาล (ไม่จำากัดจำานวนครั้งของการเข้ารับการรักษา
หรือนอนโรงพยาบาลในปีงบประมาณ)
National Hemophilia Foundation of Thailand
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2.2 กรณีผู้ป่วยที่มีสารต้านแฟคเตอร์
ผู้ป่วยที่มีสารต้านแฟคเตอร์ในขนาดต่ำา (น้อย
กว่าหรือเท่ากับ 5 Bethesda unit) แพทย์อาจจำาเป็น
ต้องให้แฟคเตอร์ในขนาดที่สูงกว่าที่ระบุไว้ตามตารางที่ 2
ผู้ป่วยที่มีสารต้านแฟคเตอร์ในขนาดสูง (มากกว่า
5 Bethesda unit) แนะนำาให้รักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขาวิชาโลหิตวิทยา เพื่อพิจารณาใช้แฟคเตอร์
เข้มข้นชนิดพิเศษ (Bypassing agent) เพื่อหยุดอาการ
เลือดออกได้ทันทีหรือเพื่อการผ่าตัด ทั้งนี้ การรักษาผู้ป่วย
โรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละ
หน่วยงานสิทธิประโยชน์กำาหนด
3. การรักษาภาวะเลือดออกในระยะเริ่มต้น
เป็นการจ่ายแฟคเตอร์ให้ผู้ป่วยไปเก็บไว้ที่บ้าน
(home treatment therapy) เพื่อให้ผู้ป่วยหรือญาติที่ได้

รับการฝึกอบรมการฉีดยามาก่อน สามารถฉีดแฟคเตอร์
ให้ผู้ป่วยได้ทันทีที่มีอาการเลือดออกในระยะเริ่มต้น หรือ
บางรายอาจใช้วิธีไปฉีดที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน วิธีการ
นี้ทำาให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยดีขึ้นและประหยัดค่าใช้จ่ายเมื่อ
เทียบกับการที่ต้องมาฉีดแฟคเตอร์ที่โรงพยาบาลทุกครั้ง
เมื่อมีเลือดออก แนะนำาให้พักการใช้อวัยวะส่วน
นั้น และประคบน้ำาแข็งหรือความเย็น เพื่อหยุดอาการ
เลือดออก ประเมินอาการเลือดออก หากอาการตึงขัดไม่
หายไปภายในเวลา 2 ชั่วโมง ให้รีบฉีดแฟคเตอร์เข้มข้น
250 ยูนิต สำาหรับผู้ป่วยเด็กอายุ <10 ปี และ 500 ยูนิต
สำาหรับผู้ป่วยเด็กอายุ >10 ปี และผู้ใหญ่
ขนาดยาที่ใช้ตาม protocol แนะนำาให้จ่ายแฟค
เตอร์แก่ผู้ป่วยไปเก็บไว้ ตามปริมาณในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 อัตราเหมาจ่ายในกรณีจ่ายเงินตามเงื่อนไขอายุและระดับความรุนแรงของโรค*

*อ้างอิงตามคู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562
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นอกจากนี้ ประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจากองค์การฮี
โมฟีเลีย (World Federation of Hemophilia) ในรูปแบบ
ของการฝึกอบรมแพทย์สาขาต่างๆ นักเทคนิคการแพทย์
นักกายภาพบำาบัด และมีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมา
ช่วยสอนและร่วมการผ่าตัดแก้ไขข้อพิการของผู้ป่วยไทย
โรคฮีโมฟีเลีย ในปี พ.ศ.2547-2551 ประเทศไทยได้เข้า
ร่วมใน Global Alliance Program (GAP) ขององค์การ
ฮี โ มฟี เ ลี ย ที่ จ ะเพิ่ ม พู น ศั ก ยภาพการดู แ ลผู้ ป่ ว ยโรคฮี
โมฟีเลียในประเทศไทย ซึ่งมี ศาตราจารย์เกียรติคุณ
พลโทหญิง แพทย์หญิงทิพย์ ศรีไพศาล เป็นประธานคณะ
กรรมการ
ส่วนการรักษาแบบป้องกันได้เริ่มต้นครั้งแรกโดย ศ.พญ.
เนลสัน (Prof.Inga M. Nilsson) และคณะจากประเทศ
สวีเดน ให้ฉีดแฟคเตอร์เข้มข้นในขนาด 25-40 ยูนิต/
กก./ครั้ง สัปดาห์ละ 3 ครั้งสำาหรับผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย
เอ และสัปดาห์ละ 2 ครั้งสำาหรับผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย บี
ตั้งแต่อายุ 1 ปี ก่อนที่จะเริ่มมีอาการเลือดออกในข้อ รวม
ทั้งมีการติดตามวัดระดับของแฟคเตอร์ แปด หรือแฟค
เตอร์ เก้า ก่อนการฉีดแฟคเตอร์เข้มข้นครั้งต่อไปให้มี
ระดับสูงกว่า 1% ต่อมา ศ.นพ.แบลนเช็ตต์ (Prof.Victor
Blanchette) และคณะจาก Sick Hospital for Childrens เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา ได้ให้แฟคเตอร์
เข้มข้น 50 ยูนิต/กก./ครั้ง สัปดาห์ละครั้ง หากมีอาการ
เลือดออก จะเพิ่มการฉีดแฟคเตอร์เข้มข้นเป็นสัปดาห์ละ
2 ครั้ง ในขนาด 30 ยูนิต/กก./ครั้ง และหากยังมีเลือด
ออกอีกจะเพิ่มการฉีดแฟคเตอร์เข้มข้นเป็นสัปดาห์ละ
3 ครั้ง ในขนาด 25 ยูนิต/กก./ครั้ง
สำาหรับประเทศไทย ศ.พญ.อำาไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์ และ
คณะได้ริเริ่มนำาแฟคเตอร์แปดเข้มข้นผ่านกระบวนการฆ่า
เชื้อที่ได้รับบริจาคให้การรักษาแบบป้องกันให้แก่ผู้ป่วยโรค
ฮีโมฟีเลีย เอ ชนิดรุนแรงมาก จำานวน 3 รายที่มีอาการ
เลือดออกบ่อยในขนาด 8-10 ยูนิต/กก. สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 และตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารสากลในปี พ.ศ.2538 พบว่าผู้ป่วยมีอาการเลือด
ออกลดลงมาก ผู้ป่วยสามารถออกกำาลังกายเพิ่มความแข็ง

แรงให้แก่ข้อและกล้ามเนื้อ ในช่วงเวลา 1 ปีที่ได้รับการ
รักษาแบบป้องกัน ไม่พบภาวะติดเชื้อแทรกซ้อนรวมทั้งไม่
พบภาวะสารต้านในผู้ป่วยทั้ง 3 ราย
ตั้งแต่ พ.ศ.2560 ได้เริ่มมีการใช้แฟคเตอร์เข้มข้นจาก
สปสช.ให้การรักษาแบบป้องกันให้แก่ผู้ป่วยชนิดรุนแรง
มาก (ระดับแฟคเตอร์ <1%) หรือผู้ป่วยชนิดรุนแรงปาน
กลาง (ระดับแฟคเตอร์ 1-2%) ทีม่ อี าการเลือดออกบ่อยๆ
>1 ครั้ง/สัปดาห์ เพื่อป้องกันอาการเลือดออกที่เกิดขึ้นเอง
โดยที่ผู้ป่วยต้องหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งรุนแรง เช่น
มวย ฟุตบอล ขับขี่มอเตอร์ไซด์และผู้ป่วยต้องควบคุมน้ำา
หนักไม่ให้มากเกินไป เพราะน้ำาหนักที่มากเกินไป ทำาให้
ข้อมีโอกาสเกิดอาการเลือดออกได้บ่อย และน้ำาหนักที่
มาก ทำาให้ผู้ป่วยต้องการปริมาณแฟคเตอร์เข้มข้นเพิ่ม
ขึ้น แต่ปริมาณแฟคเตอร์เข้มข้นที่สปสช.จัดสรรให้ผู้ป่วย
มีจำานวนจำากัด ดังนั้น ผู้ป่วยอายุ 1-19 ปี ควรมีน้ำาหนัก
ตามเกณฑ์ส่วนสูงไม่เกิน percentile ที่ 50 และผู้ป่วย
ผู้ใหญ่อายุ 20 ปีขึ้นไป ควรมีดัชนีมวลกาย (body mass
index, BMI) คำานวณจากน้ำาหนัก เป็นกิโลกรัมหารด้วย
ส่วนสูงเป็นเมตรยกกำาลังสอง เท่ากับ 19-23 กก./เมตร2
และคาดว่าขนาดสูงสุดของปริมาณแฟคเตอร์เข้มข้นที่จะ
ใช้ในการรักษาแบบป้องกัน ดังนี้
ผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย เอ
1. ผู้ป่วยเด็กอายุ <10 ปี แนะนำาให้ฉีดแฟคเตอร์เข้มข้น
250 ยูนิต สัปดาห์ละครั้ง หากมีอาการเลือดออกบ่อยๆ
อีก (> 2 ครั้ง/เดือน) พิจารณาฉีดแฟคเตอร์เข้มข้น 250
ยูนิต สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
2. ผู้ป่วยเด็กอายุ >10 ปี ถึง 20 ปี ผู้ป่วยกลุ่มนี้อาจมี
บางข้อที่มีอาการเลือดออกบ่อยๆ แนะนำาให้ฉีดแฟคเตอร์
เข้มข้น 250 ยูนิต สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
3. ผู้ป่วยอายุ >20 ปี แนะนำาให้ฉีดแฟคเตอร์เข้มข้น 500
ยูนิต สัปดาห์ละ 2 ครั้ง หรือ 500 ยูนิต ในวันจันทร์
และ 250 ยูนิตในวันศุกร์
National Hemophilia Foundation of Thailand
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ผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย บี
เนื่องจากแฟคเตอร์เก้าเข้มข้น ขวดละ 500-600 ยูนิต
ดังนั้น ผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่จึงฉีดยาแฟคเตอร์เก้าเข้มข้น
1 ขวด (500-600 ยูนิต) ทุกสัปดาห์หรือทุก 10 วัน
นอกจากนี้พสกนิกรชาวไทยมีความโชคดีอย่างมากที่ได้รับ
พระมหากร ณ
ุ าธ ิค ณ
ุ จากสมเด จ็ พระกน ิษฐาธ ิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผูอ้ าำ นวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำาเนิน
ไปทรงประกอบพิธีเปิดศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสม่า
สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ตำาบล
บางพระ อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งสภากาชาดไทย
ได้จัดตั้งศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาขึ้นเป็นแห่งแรก
ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตจากบริษัท Green Cross
Corporation (GCC) สาธารณรัฐเกาหลี มีการควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นไปตามเภสัชตำารับของยุโรป (European Pharmacopeia) ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) และได้รับ
การขึ้ น ทะเบี ย นตำ า รั บ ยาจากสำานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยการนำาพลาสมา
ที่ได้รับบริจาค ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยา ได้แก่ อัลบูมิน ไอ
วีไอจี (IVIg, immunoglobulin) รวมทั้งแฟคเตอร์แปด
เข้มข้นที่มีการทำาลายโรคติดเชื้อทางโลหิตด้วยวิธี solvent
detergent และเป็นแฟคเตอร์แปดที่มีประสิทธิภาพ
สูง ทัดเทียมกับแฟคเตอร์แปดจากต่างประเทศ กล่าว
คือ การให้แฟคเตอร์แปด หนึ่งยูนิตต่อน้ำาหนักหนึ่ง
กิโลกรัม สามารถเพิ่มระดับแฟคเตอร์แปดในผู้ป่วยได้
2.1% และอายุครึ่งชีวิตเท่ากับ 12 ชั่วโมง ปัจจุบันผู้
ป่วยได้มีโอกาสใช้แฟคเตอร์แปด ซึ่งผลิตโดยศูนย์ผลิต
ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา โรงพยาบาลของรัฐ และสถาน
พยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ ได้สั่ง
ซื้อผลิตภัณฑ์จากพลาสมาโดยตรง จากศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ จึงช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยา
ที่ได้มาตรฐานสากลในราคาที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียม ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จึง
ใคร่เชิญชวนประชาชนทั่วไปรวมทั้งครอบครัวผู้ป่วยโรค
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ฮีโมฟีเลียที่มีสุขภาพแข็งแรงมาเป็นผู้บริจาคโลหิตประจำา
ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยและโรง
พยาบาลใกล้บ้าน เพื่อนำามาผลิตแฟคเตอร์แปดเข้มข้น
อย่างยั่งยืนสืบไป
แม้ว่าจะให้การรักษาโดยการให้แฟคเตอร์เข้มข้นอย่าง
เหมาะสม มีผู้ป่วยจำานวนหนึ่งที่เกิดสารต้านแฟคเตอร์
ภาวะนี้เกิดขึ้นได้เอง มักพบในผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย เอ
ประมาณร้อยละ 7-30 ของผู้ป่วยเด็กที่เป็นชนิดรุนแรง
มาก อาจพบในผู้ใหญ่ที่เพิ่งได้รับพลาสมาหรือแฟคเตอร์
เข้มข้น เมื่อมารับการผ่าตัด เช่น การผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ
หรือการผ่าตัดแก้ไขภาวะข้อพิการ ภาวะสารต้านแฟค
เตอร์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อใดนั้นไม่มีข้อบ่งชี้เตือนใดๆ มาก่อน
แพทย์จะสงสัยว่าผู้ป่วยเกิดภาวะมีสารต้านขึ้น ถ้าให้
พลาสมาหรือแฟคเตอร์เข้มข้นจำานวนเพียงพอแก่ผู้ป่วยที่
มีภาวะเลือดออกแล้ว อาการเลือดออกยังไม่ทุเลา จำาเป็น
ต้องตรวจเลือดว่ามีสารต้านเกิดขึ้นหรือไม่ ภาวะสารต้าน
มี 2 ชนิดคือ ชนิดที่มีสารต้านสูง (เท่ากับหรือมากกว่า 5
หน่วยบีเทสด้า, Bethesda unit) และชนิดที่มีสารต้าน
ต่ำา (น้อยกว่า 5 หน่วยบีเทสด้า) ภาวะสารต้านสูงจะมี
ความรุนแรงของการทำาลายแฟคเตอร์ที่ให้มากกว่าภาวะ
สารต้านต่ำา ผู้ป่วยที่มีภาวะสารต้านสูงมีโอกาสเสียชีวิต
จากภาวะเลือดออกได้ง่ายกว่าผู้ที่มีสารต้านต่ำา
ในผู้ป่วยที่มีสารต้านเกิดขึ้น จำาเป็นต้องหลีกเลี่ยงการให้
พลาสมาหรือแฟคเตอร์แปดเข้มข้นที่เคยใช้ สารต้านจะ

(plasma exchange) ในผู้ป่วยที่มีสารต้านระดับสูง
(มากกว่า 5 Bethesda unit) แล้วให้แฟคเตอร์แปดเข้ม
ข้นหยดเข้าหลอดเลือดดำา (continuous infusion) เป็น
เวลา 5-7 วันต่อเนื่อง ในผู้ป่วยเด็กเล็กที่ทำาการเปลี่ยน
ถ่ายน้ำาเหลืองได้ยาก อาจพิจารณาให้แฟคเตอร์เข้มข้น
ชนิดพิเศษ ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา
นอกจากนี้ ยังมีการขจัดสารต้าน เป็นการรักษาในระยะ
ยาวเพื่ อ ขจั ด สารต้ า นให้ ห มดไปหรื อ ที่ เรี ย กว่ า การทำ า
immune tolerance induction (ITI) นั้น ต้องให้แฟค
เตอร์แปดเข้มข้นจำานวนมากสำาหรับผู้ป่วยเด็กอายุ <3 ปี
น้ำาหนักประมาณ 10-15 กก. สามารถให้การรักษาแบบ
ITI เมื่อตรวจพบมีสารต้าน >5 BU ใช้เวลา 1-3 ปี หลัง
จากนั้นติดตามให้แฟคเตอร์เข้มข้นแบบป้องกันตลอด
ชีวิต ในผู้ป่วยที่มีสารต้านนานกว่า 5 ปี ไม่สามารถทำา
ITI ได้

ค่อยๆ หายไปได้เองในเวลา 6 เดือน ถึง 2 ปี การให้
ยาเช่น เพร็ดนิโซโลน ไม่ค่อยช่วยให้สารต้านหายไปเร็ว
ขึ้นในผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย และยังมีข้อแทรกซ้อนของการ
ใช้ยาเพรดนิโซโลนด้วยว่าจะกดภูมิต้านทานโดยทั่วไปของ
ผู้ป่วย ดังนั้น ผู้ป่วยที่มีสารต้านจะต้องมีความระมัดระวัง
เป็นพิเศษ ไม่ให้ประมาท ซุ่มซ่าม เลินเล่อ งดเว้นการ ขณะนี้ สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย และองค์
ถอนฟัน การผ่าตัดในระยะนี้
การฮีโมฟีเลียโลก (World Federation of Hemophilia) ได้จัดทำาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อลงทะเบียนผู้
การรักษาภาวะเลือดออกรุนแรงมากในผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย ป่วยโรคเลือดออกง่ายโรคฮีโมฟีเลียเกี่ยวกับรายละเอียด
เอ ที่มีสารต้านแฟคเตอร์ มีความยุ่งยากและมีราคาแพง การรักษา ได้แก่ อาการเลือดออกที่เกิดขึ้น จำานวนแฟค
มากขึ้น เกินงบประมาณที่สปสช.จัดสรรให้โรงพยาบาล เตอร์เข้มข้นที่ใช้สำาหรับควบคุมอาการเลือดออก ดัง
ในกรณีที่มีเลือดออกในข้อ ในกล้ามเนื้อ หรือตำาแหน่ง แสดงในตารางที่ 1 ซึ่งผู้ป่วยและครอบครัวสามารถ
เฉพาะบางแห่ง แนะนำาให้ผู้ป่วยรีบมาพบแพทย์ที่โรง ให้ความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อให้
พยาบาลมหาวิทยาลัยหรือโรงพยาบาลศูนย์ที่มีศักยภาพ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ใส่ข้อมูลผู้
ในการรักษาด้วยแฟคเตอร์เข้มข้นชนิดพิเศษ (bypass- ป่วยโดยไม่เปิดเผยชื่อในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งคณะ
ing agent) ได้แก่ recombinant factor VIIa (rFVIIa) กรรมการจริยาธรรมของแต่ละโรงพยาบาลจะตรวจสอบ
หรือ activated prothrombin complex concentrate และให้ความเห็นชอบก่อนมีการบันทึกข้อมูลเหล่านี้ และ
(APCC) ซึ่งไม่ได้อยู่ในบัญชียาหลัก (จ2) มีราคาแพงมาก ผู้ป่วยผู้ปกครองต้องเซ็นยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
แต่มีประสิทธิภาพสูง ควบคุมอาการเลือดออกได้เร็ว ส่วน ข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์ในการวางแผนการรักษาผู้ป่วย
ภาวะเลือดออกรุนแรงมาก หรือการผ่าตัดฉุกเฉิน แนะนำา โรคฮีโมฟีเลียอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงต่อไป
ให้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาวิชาโลหิตวิทยา
ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย การใช้แฟคเตอร์เข้มข้นชนิด
พิเศษเพียงอย่างเดียว ควบคุมอาการเลือดออก ต้องใช้
แฟคเตอร์เข้มข้นชนิดพิเศษปริมาณมาก มีค่าใช้จ่ายสูง
มาก อาจพิจารณาการเปลี่ยนถ่ายน้ำาเหลืองหรือพลาสมา
National Hemophilia Foundation of Thailand

19

ผู้อ่านคงได้รับทราบความเป็นไปของโรคฮีโมฟีเลียในประเทศไทยโดยสังเขป มองเห็นภาพว่าแพทย์ และบุคลากร
ทางการแพทย์มีความวิริยะอุตสาหะมากว่า 50 ปี ให้การดูแลรักษาโรคฮีโมฟีเลีย โรคเรื้อรังที่มีค่าใช้จ่ายสูงที่พบไม่
บ่อย คาดคะเนว่ามีผู้ป่วยจำานวน 6,000 รายทั่วประเทศ แต่มีผู้ป่วยลงทะเบียนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2549 จนถึง
พ.ศ. 2562 มีจำานวนไม่เกิน 2,000 ราย ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้อง ควบคุมอาการเลือดออกในโรงพยาบาล
ด้วยส่วนประกอบของเลือด พัฒนาสู่การรับแฟคเตอร์เข้มข้นที่มีราคาแพงจากต่างประเทศเมื่อเริ่มมีอาการเลือดออกที่
บ้านและกำาลังเข้าสู่การรักษาแบบป้องกันด้วยแฟคเตอร์เข้มข้นขนาดต่ำา 10-15 ยูนิตต่อน้ำาหนักหนึ่งกิโลกรัม สัปดาห์
ละ 2 ครั้ง รวมทั้งมีแฟคเตอร์แปดเข้มข้นที่ทัดเทียมกับต่างประเทศ ที่ผลิตโดยศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทยจาก
เลือดผู้บริจาคชาวไทย
ในอนาคตอันใกล้ โฉมหน้าการรักษาโรคฮีโมฟีเลียกำาลังเปลี่ยนจากการให้แฟคเตอร์แปดหรือแฟคเตอร์เก้าเข้มข้น ทด
แทนแฟคเตอร์ที่ผู้ป่วยขาดเป็นการฉีดยาชนิดพิเศษที่ชั้นใต้ผิวหนังสัปดาห์ละครั้ง 4 ครั้ง หลังจากนั้นฉีดใต้ผิวหนัง
ทุก 2-4 สัปดาห์ ยาชนิดพิเศษนี้สามารถทำาให้เลือดของผู้ป่วยที่มีหรือไม่มีสารต้านแฟคเตอร์แข็งตัว เป็นการรักษา
แบบป้องกันอาการเลือดออก แต่ไม่ใช่ควบคุมอาการเลือดออก ยาเหล่านี้มีราคาแพงมาก สำาหรับผู้ป่วยน้ำาหนัก 10
กิโลกรัม ค่ายาหนึ่งปีที่ต่างประทศเท่ากับ 16 ล้านบาท ราคาที่ต่อรองได้ในประเทศไทย ไม่จำากัดน้ำาหนักเท่าใด ปีละ
1,500,000 บาท นอกจากนี้ยังมีการโครงการวิจัยการเปลี่ยนยีน (gene therapy) ในผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย เอ และ บี ที่
กำาลังดำาเนินการในประเทศไทย รับผู้ป่วยจำานวนหนึ่งให้เข้าร่วม เป็นการรักษาโรคฮีโมฟีเลียให้หายขาด การรักษาด้วย
วิทยาการก้าวหน้าเหล่านี้ยังมีราคาแพงมาก คงต้องรอเวลาอย่างน้อย 20 ปีจนกว่าจะหมดอายุสิทธิบัตร
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เครือข่ายฮีโมเฟียเลียภาคใต้
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562

ชาวฮี โ มฟี เ ลี ย ภาคใต้ จั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาทั ก ษะการดู แ ล
สุขภาพและสุขภาพใจ เสริมทักษะการออกกำาลังกายแบบ
เฉพาะบุคคลและความต่อเนื่องของการออกำาลังกายเพื่อ
สร้างมวลกล้ามเนื้อให้แข็งแรง ซึ่งช่วยในการลดอาการ
เลือดออกของกล้ามเนื้อและออกในข้อได้ โดยเทรนเนอร์
มืออาชีพ
ทำาให้ผู้ป่วยฮีโมฟีเลียมีความมั่นใจและปลอดภัย ไม่บาด
เจ็บจากออกกำาลังกาย
โดยเน้นการออกกำาลังกายที่
เหมาะสมกับตัวเอง หลังจากมาเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ป่วย
ฮีโมฟีเลียและครอบครัว มีกิจกรรมออกกำาลังกายร่วมกัน
สร้างกิจกรรมดีๆ เพิ่มขึ้นในครอบครัว และมีสุขภาพแข็ง
แรงด้วยไปด้วยกัน
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ฮีโมฟีเลียเดย์ 2562 (Hemophilia Day 2019)
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงาน
“Hemophilia Thailand 4.0” ในวันที่ 21 เมษายน 62 ให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเลือด
ออกง่ายหยุดยากฮีโมฟีเลีย
กิจกรรม “Hemophilia Thailand 4.0” จะเป็นแนวทาง
การให้ความรู้สถานการณ์โรคฮีโมฟีเลียในยุคดิจิทัลผ่าน
การเสวนาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งมีกิจกรรมสร้าง
แรงบันดาลใจ, กิจกรรม “100 ก้าว 1000 สเต็ป” กับการ
ออกกำาลังกายซุมบ้า สนุกสนานกับการสร้างสรรค์งาน
ศิลปะ ซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 เวลา
8.00-14.00 น. ณ ห้องมงคลนาวิน ชั้น 10 อาคาร สก โรง
พยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
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สายด่วนฮีโมฟีเลีย Hemophilia Hotline:
Call 089-441-3100
www.thaihemophilia.org
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ในปี 2020 งานฮีโมฟีเลียโลกจะเวียนกลับมาจัดในประเทศ
ในทวีปเอเซียตะวันออกเฉียงใต้อีกครั้ง นับจากครั้งที่แล้ว
ในปี 2004 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ร่วมฟังความคืบ
หน้าของเทคโนโลยีการดูแลฮีโมฟีเลีย และรู้จักเพื่อนฮี
โมฟีเลียในประเทศต่างๆ ทั่วโลกกว่า 100 ประเทศ วัน
ที่ 14-17 มิถุนายน 2563 ที่เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ
มาเลเซีย ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.wfh.org ครับ

