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Abstract

Recombinant activated factor VIIa (rFVIIa) is a drug
used for the treatment of bleeding episodes in
hemophilia with inhibitors and high bleeding risk
patients. Due to the high cost of rFVIIa, the drug
utilization evaluation committee of the Faculty of
Medicine, Ramathibodi Hospital has set pre-authorized
criteria since 1st October 2011 to control drug usage,
analyze its efficacy and monitor patient’s survival rate.
This study aimed to construct a predictive patient’s
survival model to improve the criteria. The study
retrieved drug utilization and laboratory result
e-data of all inpatients who used rFVIIa at
Ramathibodi Hospital from 1st October 2011 to 31st
May 2016. The data was analyzed by RapidMiner Studio®
Version 6.4. A decision tree model was created and
validated with K-fold cross validation technique. Totally
receiving drug 245 times (197 patients) were included

in the model. Accuracy, sensitivity, specificity,
positive predictive value and negative predictive value
of this model was 80.00%, 85.90%, 69.66%, 83.23%
and 73.81%, respectively. From the findings, it can be
concluded that the model may be used to predict
the survival rate after receiving rFVIIa based on
hospital’s utilization criteria. Waiting for the laboratory
results before prescribing may cause patient’s life
threatening, to consider other factors to develop
the model and improve the hospital’s criteria should
then be considered.
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การใช้ Decision Tree เพื่อท�ำนายการรอดชีวิต ของผู้ป่วยที่ได้รับยา
Recombinant Activated Factor VIIa
หทัยพร ธนาสนิทกุล, พงศธร เพียบเพียร, ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

บทคัดย่อ

Recombinant Activated Factor VIIa (rFVIIa) เป็นยา
ที่ ใ ช้ ใ นการห้ า มเลื อ ดในผู ้ ป ่ ว ยโรคฮี โ มฟี เ ลี ย ที่ มี ส ารต้ า น
แฟคเตอร์ แ ละผู ้ ที่ เ สี ย เลื อ ดมาก แต่ เ นื่ อ งจากเป็ น ยาที่ มี
มูลค่าสูง คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงมีแนวทางการควบคุม
การใช้ยาและมีเกณฑ์ตดิ ตามประสิทธิภาพรวมถึงอัตราการรอด
ชีวิตของผู้ป่วย การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโมเดล
ส�ำหรับท�ำนายผูร้ อดชีวติ หลังได้รบั ยา rFVIIa เพือ่ จะได้นำ� ปัจจัย
ทีม่ ผี ลต่อการรอดชีวติ ของผูป้ ว่ ยมาปรับปรุงแนวเกณฑ์การใช้ยา
โดยน�ำข้อมูลการใช้ยาและผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
การท�ำหัตถการ และข้อมูลการรอดชีวติ ย้อนหลังในผูป้ ว่ ยใน
ทัง้ หมดทีไ่ ด้รบั ยา rFVIIa ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 จากระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
อ้างอิงตามเกณฑ์กำ� กับการใช้ยา rFVIIa คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มาสร้างโมเดลด้วย Decision Trees
และวัดประสิทธิภาพด้วยเทคนิค K-fold cross validation
โดยใช้โปรแกรม RapidMiner Studio® Version 6.4 ผลการศึกษา

บทน�ำ

ยา Recombinant Activated Factor VIIa (rFVIIa)
เป็นยาทีใ่ ช้ในการรักษาผูป้ ว่ ยโรคฮีโมฟีเลียทีม่ สี ารต้านแฟคเตอร์
และในผู ้ ป ่ ว ยที่ มี ก ารเสี ย เลื อ ดในระหว่ า งการท� ำ หั ต ถการ
หรือในผู้ป่วยที่มีการเสียเลือดจ�ำนวนมากจากสาเหตุต่างๆ
ซึง่ ไม่สามารถรักษาได้ดว้ ยการรักษาอืน่ ๆ โดยมีผลการศึกษา
ด้ า นความปลอดภั ย ประสิ ท ธิ ภ าพและความคุ ้ ม ค่ า ทาง
เศรษฐศาสตร์เป็นทีย่ อมรับทัง้ ในและต่างประเทศ1-5
จากข้ อ มู ล การใช้ ย า rFVIIa ของคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึง่ จัดเก็บในคลังข้อมูลสารสนเทศของ
ผูน้ พิ นธ์ประสานงาน: พงศธร เพียบเพียร, คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระรามท่ี่ 6 แขวงทุง่ พญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 (โทร. 0-2201-2992;
e-mail address: pongsathorn.pie@mahidol.ac.th)
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ในผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ยา rFVIIa ทัง้ หมด 245 ครัง้ (จ�ำนวน 197 ราย)
พบว่าโมเดลนีม้ คี วามแม่นย�ำ 80.00% มีความไว (sensitivity)
85.90% มีความจ�ำเพาะ (specificity) 69.66% มีคา่ Positive
Predictive value 83.23% และมีคา่ Negative Predictive value
73.81% จึงสรุปได้ว่าโมเดลที่สร้างด้วย Decision Trees
อ้างอิงจากเกณฑ์ก�ำกับการใช้ยา rFVIIa ของโรงพยาบาล
อาจใช้ท�ำนายโอกาส รอดชีวิตของผู้ที่ได้รับยา rFVIIa ได้
แต่หากต้องรอผลตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารก่อนสัง่ ใช้ยา อาจท�ำให้
ผูป้ ว่ ยได้รบั การรักษาล่าช้าจนเกิดอันตรายต่อชีวติ ได้ จึงจ�ำเป็น
ต้องพัฒนาโมเดลให้สามารถน�ำไปใช้ปรับปรุงแนวทางในการ
ควบคุมการใช้ยาได้จริง
ค�ำส�ำคัญ: Recombinant Activated Factor VIIa, rFVIIa,
Predictive, Data mining, Decision Tree
วันที่รับต้นฉบับ 15 กันยายน 2559; วันที่ตอบรับ 25
พฤศจิกายน 2559

โรงพยาบาลพบว่าในปี พ.ศ. 2553 มีจ�ำนวนการสั่งใช้ยา
rFVIIa ทัง้ สิน้ 509 ขวด (vial) คิดเป็นมูลค่า 13.24 ล้านบาท
(ขวดละ 26,007 บาท) คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
จึงมีการก�ำหนดเกณฑ์ก�ำกับการใช้ยา rFVIIa เพื่อประเมิน
ความเหมาะสมก่อนการใช้ยา และประกาศใช้ในเดือนตุลาคม
ปี พ.ศ. 2554 ส่งผลให้ในปีตอ่ มามีปริมาณการสัง่ ใช้ยาลดลง
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการน�ำข้อมูลที่เก็บได้จากเกณฑ์ก�ำกับ
การใช้ยา rFVIIa มาหาความสัมพันธ์เพือ่ ประเมินผูร้ อดชีวติ
หลังได้รบั ยา rFVIIa
นอกเหนือจากการท�ำการศึกษาทางคลินิกเพื่อวิเคราะห์
หาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการรักษาด้วยยา การท�ำ
data mining เป็นอีกวิธกี ารหนึง่ ทีช่ ว่ ยวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ทีซ่ อ่ นอยูใ่ นข้อมูล ซึง่ สามารถท�ำได้หลายเทคนิค โดยเทคนิค
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decision Tree จัดเป็นเทคนิคหนึ่งในการสร้างโมเดลที่ได้รับ
ความนิยมในการน�ำมาประยุกต์ใช้กบั งานทางด้าน data mining6
โมเดลที่ ไ ด้ จ ากเทคนิ ค นี้ น ่ า จะสามารถการท� ำ นายผลจาก
การใช้ยา และเพื่อความถูกต้องแม่นย�ำในการท�ำนายจ�ำเป็น
ต้องมีการทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลด้วยวิธี K-fold cross
validation ซึ่งเป็นวิธีที่น่าเชื่อถือและนิยมใช้ในงานวิจัยที่มี
กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก โดยจะแบ่งข้อมูลออกเป็น K ชุด
ข้อมูล K-1 ชุด จะใช้สำ� หรับสร้างโมเดล และข้อมูลส่วนทีเ่ หลือ
จะใช้สำ� หรับทดสอบ ท�ำวนจนครบจ�ำนวนทีแ่ บ่งไว้6

วัตถุประสงค์

เพื่ อ สร้ า งโมเดลส� ำ หรั บ ท� ำ นายผู ้ ร อดชี วิ ต หลั ง ได้ รั บ ยา
rFVIIa และน�ำ ปัจจัยที่มีผลต่อการรอดชีวิตของผู้ป่วยมา
ปรับปรุงแนวทางในการควบคุมการใช้ยา

ระเบียบและวิธีวิจัย

การศึกษานีเ้ ป็นการศึกษาเชิงท�ำนาย (predictive analytics)
ประชากรคือจ�ำนวนครั้งที่มีการใช้ยา rFVIIa ในผู้ป่วยใน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งแต่วันที่วันที่
1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 มีขนั้ ตอน
การศึกษาดังนี้
1) น�ำข้อมูลกลุม่ ประชากรจากคลังข้อมูลระบบสารสนเทศ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี อ้างอิงตาม
เกณฑ์ก�ำกับการใช้ยา rFVIIa คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานผู้
ป่วย ข้อมูลการวินิจฉัยโรค ข้อมูลการท�ำหัตถการ
ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ และข้อมูลการรอดชีวิต
มาท�ำการ cleaning
1.1) ข้อมูลพื้นฐานผู้ป่วย ได้แก่ HN เพศ และอายุ
1.2) ข้อมูลการวินจิ ฉัยโรค โดยข้อมูลวินจิ ฉัยโรคจะถูก
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม approved
indications คือกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีม่ รี หัส ICD10 คือ
R58 (bleeding), D66 (Hemophilia A), D67
(Hemophilia B), D68.2 (hereditary defciency
		 of other clotting factors) และ D68.3
(hemorrhagic disorder due to circulating
anticoagulants) และกลุ ่ ม unapproved
indications คือกลุ่มผู้ป่วยที่มีรหัส ICD10 อื่นๆ

1.3) ข้อมูลการท�ำหัตถการแบ่งเป็น 2 กลุ่มได้แก่
กลุ่มที่ได้รับการท�ำหัตถการ คือ ผู้ป่วยที่มีการ
ระบุ ICD9 ในระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาล
ช่วงก่อนถึงหลังจากวันที่ได้รับยา rFVIIa 7 วัน
และกลุ่มที่ไม่ได้รับการท�ำหัตถการ คือ กลุ่มที่
ไม่ มี ก ารระบุ ICD9 ในระบบฐานข้ อ มู ล
โรงพยาบาล ช่วงก่อนถึงหลังจากวันที่ได้รับยา
rFVIIa 7 วัน
1.4) ผลตรวจทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ น� ำ มาวิ เ คราะห์
ได้แก่ white blood cell count (WBC),
hemotocrits (HCT), platelet (PLT),
blood urea nitrogen (BUN), serum creatinine
(Scr), aspartate aminotransferase (AST),
alanine aminotransferase (ALT),
alkaline phosphatase (ALP), blood pH,
prothrombintime (PT), partial thromboplastin
time (PTT), thrombin time (TT), fibrinogen
และ D.dimer
1.5) ข้อมูลการรอดชีวิต แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มผู้รอดชีวิต คือ ผู้ป่วยที่รอดชีวิตหลังจากวัน
ที่ที่ได้รับยา rFVIIa 90 วัน และกลุ่มผู้เสียชีวิต
คือ กลุม่ ผูป้ ว่ ยทีเ่ สียชีวติ ภายใน 90 วัน หลังจาก
วันที่ได้รับยา rFVIIa
2) ท�ำ data mining เพื่อสร้างโมเดลโดยใช้ decision
Tree ด้วยโปรแกรม RapidMiner Studio® version
6.4
3) ทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของโมเดลที่ ไ ด้ ด ้ ว ยเทคนิ ค
K-fold cross validation โดยใช้ โ ปรแกรม
RapidMiner Studio® version 6.4

ผลการศึกษา

ข้อมูลกลุม่ ประชากรทีด่ งึ ได้จากคลังข้อมูลระบบสารสนเทศ
คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี ผู ้ ป ่ ว ยในคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ทีไ่ ด้รบั ยา rFVIIa ในช่วง
เวลาทีศ่ กึ ษา ทัง้ สิน้ 245 ครัง้ (จ�ำนวน 197 ราย) ข้อมูล
จากเกณฑ์ ก� ำ กั บ การใช้ ย า rFVIIa คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี 7 แสดงรายละเอี ย ดข้ อ มู ล ผู ้ ป ่ ว ย
ในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 รายละเอียดข้อมูล อ้างอิงตามเกณฑ์กำ� กับการใช้ยา rFVIIa คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
Nominal Attribute
ชือ่ attribute

108

ประเภทข้อมูล

จ�ำนวนข้อมูล
Missing

ข้อมูลทางสถิติ
Most
-

HN

Polynominal

0

Least
-

Values
245

เพศ
(Gender)

Polynominal

0

Female (89)

Male (156)

Male (156),
Female (89)

ข้อบ่งใช้
(Indications)

Polynominal

0

Approved (43)

Unapproved (202)

Approved (43),
Unapproved (202)

ข้อมูลการท�ำหัตถาร
(Operation)

Polynominal

0

Yes (96)

No (149)

Yes (96),
No (149)

ข้อมูลการรอดชีวติ

Polynominal

0

Death (89)

Alive (156)

Alive (156),
Death (89)

Continuous Attribute
ชือ่ attribute

ประเภทข้อมูล

จ�ำนวนข้อมูล
Missing

Min

ข้อมูลทางสถิติ
Max
Average

Deviation

อายุ (ปี)
ผลตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร (หน่วย)

Integer

0

<1

91

39.37

27.05

WBC (x 103cell/mm3)

Numeric

0

0.03

62.74

12.36

9.16

HCT (%)

Numeric

0

7.60

53.23

32.32

7.55

PLT (x 103cell/mm3)

Numeric

0

3.00

730.00

149.47

120.45

BUN (mg/dL)

Numeric

3

2.00

95.00

23.34

18.59

Scr (mg/dL)

Numeric

3

0.12

11.74

1.31

1.28

AST (U/L)

Numeric

37

8.00

27,810.00

785.17

3,032.95

ALT (U/L)

Numeric

37

5.00

4,496.00

195.16

478.80

ALP (U/L)

Numeric

38

21.00

677.00

113.74

89.83

Blood pH (-)

Numeric

47

6.83

7.82

7.44

0.12

PT (sec.)

Numeric

8

8.50

80.20

18.17

9.07

PTT (sec.)

Numeric

10

18.50

128.30

47.56

23.06

TT (sec.)

Numeric

11

9.00

79.50

13.21

8.30

Fibrinogen (mg/dL)

Numeric

93

41.00

686.00

264.70

127.10

D.dimer (mg/dL)

Numeric

172

99.00

72,430.00

9,384.71

15,777.83

Journal of the Thai Medical Informatics Association, 2, 105-111, 2016

Hataiporn Tanasanitkul et al. Patients receiving recombinant activated factor VIIa
WBC) ปัจจัยของการท�
ำหัต®ถการ
(operation)
การสร้
างโมเดล
decision
tree ด้วยโปรแกรม
version
6.4 ค่า thrombin
การสร้
างโมเดล
Decision
tree ด้วRapidMiner
ยโปรแกรม RapidMiner
Studio
time (TT) ค่า prothrombin time (PT) และค่า partial
Studio® version 6.4
thromboplastin
time
(PTT)
เท่านัน้ ได้รายละเอี
ยดของโมเดล
โมเดลที
ไ่ ด้ ่ไแสดงให้
เห็นว่า เห็ปัจนจัว่ยาทีส่ ปัง่ จผลต่
โมเดลที
ด้ แสดงให้
จัยอทีการรอดชี
่ส่งผลต่วอติ การรอดชี
วต
ิ หลังได้
รับยา
rFVIIa
แก่ จานวนเกล็
ด
แสดงในภาพที
1 count, WBC) ปัจจัยของการทา
งได้รับยา rFVIIa
ได้แก่PLT)
จ�ำนวนเกล็
ดเลือดดเลื
(platelets
เลือหลั
ด (Platelets
counts,
จานวนเม็
อดขาว (White
blood ่ cell
counts,
PLT)
จ�
ำ
นวนเม็
ด
เลื
อ
ดขาว
(white
blood
cell
count,
หัตถการ (Operation) ค่า Thrombin time (TT) ค่า Prothrombin time (PT) และค่า Partial

thromboplastin
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ภาพที่ 1 โมเดล Decision
Tree เท่านั้น รายละเอียดของโมเดลแสดงในภาพที่ 1
ภาพที่ 1 โมเดล Decision Tree

ทดสอบประสิทธิภาพโมเดล ด้วยเทคนิค K-fold cross      
validation โดยใช้โ ปรแกรม RapidMiner Studio®
version 6.4
ในการศึกษานี้ได้ก�ำหนดให้ค่า K เท่ากับ 7 เนื่องจาก
เหมาะสมกับขนาดของข้อมูลซึ่งจะท�ำให้ได้ข้อมูลในแต่ละส่วน
เท่าๆ กัน เมือ่ ก�ำหนดให้การรอดชีวติ (alive) เป็นค่า positive

และการเสียชีวติ (death) เป็นค่า negative พบว่าโมเดลนีม้ ี
ความแม่นย�ำ (accuracy) 80.00%, ความไว (sensitivity)
85.90%, ความจ�ำเพาะ (specificity) 69.66%, ค่า positive
predictive value 83.23% และ negative predictive value
73.81% ผลการทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลแสดงใน
ตารางที่ 2

ทดสอบประสิทธิภาพโมเดล ด้วยเทคนิค K-fold cross validation โดยใช้โปรแกรม RapidMiner
Studio version 6.4
®
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของโมเดล

ผลทีไ่ ด้จากการ
ท�ำนายด้วย
Decision Tree
(ครัง้ )

Alive (positive)
Death (negative)
ตัวชีว้ ดั ประสิทธิภาพ

Accuracy
Sensitivity
Specificity
Positive Predictive value
Negative Predictive value

อภิปรายและสรุปผลการศึกษา

จากโมเดลส�ำหรับท�ำนายผู้รอดชีวิตหลังได้รับยา rFVIIa
ด้วย decision tree พบว่าปัจจัยแรกทีส่ ง่ ผลต่อการรอดชีวติ
หลังจากได้รบั ยา rFVIIa คือ จ�ำนวนเกล็ดเลือด (platelets
counts, PLT) และปัจจัยอืน่ ทีม่ คี วามสัมพันธ์ ได้แก่ การท�ำ
หัตถการและผลตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารเกีย่ วทีก่ บั เลือดเท่านัน้
โดยไม่พบความสัมพันธ์ใน decision tree ของข้อบ่งใช้ อายุ
หรือเพศ หากเปรียบเทียบกับการศึกษาการใช้ rFVIIa ในโรค
Acquired hemophilia A (AHA) ในกลุม่ ประเทศยุโรป พบว่า
ปัจจัยที่ส่งผลต่อโรคและการรอดชีวิตของผู้ป่วย ได้แก่ อายุ
โรคประจ�ำตัว เช่น malignancy, autoimmune disorders
การตั้งครรภ์ ยาที่ได้รับ adverse events หลังได้รับยา
เช่น การติดเชือ้ , Stroke, Myocardial infarction, Venous
thromboembolism เป็นต้น [8-9] ซึง่ ค่อนข้างต่างจากโมเดล
ที่สร้างขึ้นนี้ เนื่องจากการศึกษานี้ยังมีข้อจ�ำกัดในส่วนที่มี
การใช้ขอ้ มูลมาสร้างความสัมพันธ์เฉพาะทีร่ ะบุไว้ในเกณฑ์กำ� กับ
การใช้ยา rFVIIa ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
[7] และไม่ได้นำ� ปริมาณการได้รบั เลือดของผูป้ ว่ ยมาใช้เนือ่ งจาก
ไม่สามารถหาปริมาณเลือดที่ได้รับจริงได้จากระบบ หากจะ
ท�ำการศึกษาเพิ่มเติม อาจพิจารณาให้ใช้ตัวแปรอื่นเพิ่มเติม
เช่น ความรุนแรงของโรค ระยะเวลาในการผ่าตัด โรคร่วม
โรคแทรกซ้อน ยาอื่นที่ได้ร่วม การเกิด adverse events
หลังได้รบั ยา การรักษาทีไ่ ด้รบั ก่อนหน้า และปริมาณเลือดที่
สูญเสียก่อนการได้รบั ยา เป็นต้น
ผลการศึกษานีส้ ามารถสรุปได้วา่ โมเดลทีส่ ร้างขึน้ สามารถ
ใช้ทำ� นายโอกาสรอดชีวติ ของผูท้ ไี่ ด้รบั ยา rFVIIa ได้อย่างแม่นย�ำ
สามารถน�ำมาใช้ปรับเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้ยา rFVIIa ของ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้7 แต่เดิมมีแบ่งเกณฑ์
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ผลทีไ่ ด้จากการรักษาจริง (ครัง้ )
True Death
True Alive
27
134
False positive (b)
True positive (a)
62
22
True negative (d)
False negative (c)
สูตรและผลการค�ำนวณ
[a + d] / [a + b + c + d] = 80.00%
a / a + c = 85.90%
d / b + d = 69.66%
a / a + b = 83.23%
d / c + d = 73.81%

thromboembolism เป็นต้น [8-9] ซึ่งค่อนข้างต่างจากโมเดลที่สร้างขึ้นนี้ เนื่องจ
ในส่วนที่มก
ี ารใช้ข้อมูลมาสร้างความสัมพันธ์เฉพาะที่ระบุไว้ในเกณฑ์กากับการใ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี [7] และไม่ได้นาปริมาณการได้รับเลือดของผ
สามารถหาปริมาณเลือดที่ได้รับจริงได้จากระบบ หากจะทาการศึกษาเพิ่มเติม อาจ
เพิ่มเติม เช่น ความรุนแรงของโรค ระยะเวลาในการผ่าตัด โรคร่วม/โรคแทรกซ้อ
adverse events หลังได้รับยา การรักษาที่ได้รับก่อนหน้า และปริมาณเลือดที่สูญ
ต้น

ผู้ป่วยออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ ผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยผู้ใหญ่
และผูป้ ว่ ย ผูใ้ หญ่ผา่ ตัด เมือ่ พิจารณาว่าอายุไม่มคี วามสัมพันธ์
มีเพียงการท�ำหัตถการเท่านั้น ก็อาจจะปรับเกณฑ์ผู้ป่วยให้
เหลือเพียง 2 กลุ
ม่ ได้แกก่ษานี
ผูป้ ้สว่ ามารถสรุ
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ู้ ่วยออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ ผู้ป่ว
โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ [7] แต่เดิมมีแบ่งเกณฑ์ผป
แล้วค่อยพิ
จารณาค่า PLT, PT และ PTT ตามล�ำดับ และกรณี
ผู้ป่วย ผู้ใหญ่ผ่าตัด เมื่อพิจารณาว่าอายุไม่มีความสัมพันธ์ มีเพียงการทาหัตถการ
ผู้ป่วยไม่ผูผ้ป่า่วตัยให้
ดให้เหลื
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ใช้ยาทีป่ รัพิปรับจบด้ารณาค่
วยโมเดลที
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ช้ยา rFVIIa
ภาพที่ 2ภาพที
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ด้วยโมเดลทีส่ ร้างขึน้
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เกณฑ์การอนุญาตให้ใช้ยา rFVIIa ทีป่ รับด้วยโมเดลทีส่ ร้างขึน้
จะช่วยให้แพทย์สามารถตัดสินใจได้ว่าผู้ป่วยแต่ละรายมีความ
คุ้มที่จะใช้ยานี้หรือไม่ แต่การน�ำเกณฑ์นี้ไปใช้จริงก็ยังอาจมี
ข้อจ�ำกัดในส่วนของการต้องรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ซึ่งกรณีที่แพทย์สั่งตรวจเลือด (hematologic test) แบบ
emergency จะทราบผลภายใน 45 นาที และกรณีสั่งตรวจ
แบบ stat จะทราบผลภายใน 1 ชั่วโมง การที่ต้องรอผล
การตรวจทางห้องปฏิบัติการให้รายงานก่อนจึงจะสามารถ
อนุญาตให้ใช้ยาตามเกณฑ์ได้ ก็อาจท�ำให้ผู้ป่วยได้รับยาล่าช้า
จนเกิดอันตรายต่อชีวิตได้ เนื่องจากยา rFVIIa เป็นยา
ช่วยชีวิตที่ต้องใช้อย่างเร่งด่วนหากผู้ป่วยมีการเสียเลือดมาก
หรืออยู่ในสภาวะวิกฤต จึงควรจะต้องท�ำการศึกษาเพิ่มเติม
เพื่อพัฒนาเกณฑ์ที่ไม่ต้องรอผลทางห้องปฏิบัติการเพื่อที่จะได้
น�ำเกณฑ์นี้ไปใช้ได้จริง
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