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คำแนะนำการดูแลรักษาผู0ป2วยที่เกิดภาวะเกล็ดเลือดต่ำ 

ทีก่ระตุ0นการเกิดหลอดเลือดอุดตันจากภูมิคุ0มกันภายหลังได0รับวัคซีน 

Vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia (VITT) 
 

 12 เมษายน 2564 

 

บทนำ 

 หลังจากมีรายงานในยุโรปพบผู=ป>วยเกิดหลอดเลือดอุดตันในตำแหนGงที่พบน=อยเชGน ในหลอดเลือดดำสมอง

หรือในชGองท=อง รGวมกับเกล็ดเลือดต่ำภายหลังฉีดวัคซีน COVID-19 จึงได=เรียกภาวะนี ้วGา Vaccine-induced 

Immune Thrombotic Thrombocytopenia (VITT) ซึ่งคล=ายคลึงกับภาวะเกล็ดเลือดต่ำและมีหลอดเลือดอุดตันใน

ผู =ป>วยที ่ได=รับเฮปาริน (heparin) ที ่เรียกวGา heparin-induced thrombocytopenia (HIT) เพียงแตGภาวะ VITT 

คนไข=ไมGม ีประวัติการได=ร ับเฮปาริน แตGเกิดภายหลังได=ร ับวัคซีน ChAdOx1 nCoV-19 (AstraZeneca) แทน 

นอกจากน้ีผู =ป >วยที ่เกิด VITT ยังตรวจพบ anti-platelet factor 4/heparin antibody (anti-PF4/heparin Ab) 

เหมือนกับผู=ป>วย HIT อีกด=วย ทำให=ภาวะ VITT มีลักษณะทางคลินิกที่คล=ายคลึงกับ autoimmune HIT ซึ่งเกิดใน

ผู=ป>วยที่ไมGได=รับเฮปารินเชGนกัน จึงมีการสันนิษฐานวGา VITT อาจเป|น vaccine-related variant autoimmune (or 

spontaneous) HIT อยGางไรก็ตามเพื่อให=ไมGให=เกิดความสับสนกับ autoimmune HIT จึงเรียกภาวะนี้วGา vaccine-

induced immune thrombotic thrombocytopenia (VITT)1,2  

 ภาวะ VITT และ autoimmune HIT มีความแตกตGางกันตรงท่ี anti-PF4 Ab ที่พบใน VITT ภายหลังการฉีด

วัคซีน ChAdOx1 nCoV-19 (AstraZeneca) นั้น เมื่อไปทำการทดสอบการกระตุ=นเกล็ดเลือดแล=วพบวGา antibody 

ของผู =ป>วยสGวนใหญGไมGกระตุ =นเกล็ดเลือดในปฏิกิริยาที ่มีเฮปารินในความเข=มข=นระดับการรักษา (therapeutic 

concentration) เหมือนกับ antibody ที่พบในผู=ป>วย HIT ทั่วไป แตGกลับกระตุ=นเกล็ดเลือดเพิ่มขึ้นเมื่อเติม PF4 ลง

ไป และกระตุ =นเกล็ดเลือดท่ี preincubated กับวัคซีน ChAdOx1 nCoV-19 (AstraZeneca) เพิ ่มขึ ้น  ดังน้ัน 

antibody ในผู=ป>วย VITT  จึงมีความแตกตGางจาก antibody ในผู=ป>วย HIT และจำเป|นต=องอาศัยการทดสอบพิเศษ

ทางห=องปฏิบัติการเพ่ือแยก VITT ออกจาก autoimmune HIT2  

  

อุบัติการณ2 และ ข7อแนะนำการรับวัคซีน  

         มีรายงานอุบัติการณ�ของ VITT ราว 1:125,000 – 1:1,000,0003  ของผู=ได=รับวัคซีน สGวนใหญGพบในหญิงอายุ

น=อยกวGา 55 ป� ยังต=องรอการศึกษาเพิ ่มเติมเพื ่อยืนยันความสัมพันธ�ระหวGางการเกิด VITT กับวัคซีนของ 

AstraZeneca อยGางไรก็ตามเนื่องจากอุบัติการณ�น=อยมาก และ การรับวัคซีนยังถือวGามีประโยชน�มากกวGาผลข=างเคียง

ท่ีอาจจะเกิดข้ึน จึงแนะนำให=เข=ารับการฉีดวัคซีน  
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การตรวจเลือดคัดกรองภาวะ VITT (screening) 

        ไมGแนะนำการตรวจคัดกรองภาวะ VITT ด=วยการตรวจความสมบูรณ�ของเม็ดเลือด (complete blood 

count; CBC) ในผู=รับวัคซีนหากไมGมีอาการผิดปกติ ทั้งน้ีเนื่องจากอุบัติการณ�การเกิด VITT ต่ำมาก ดังนั้นจึงมีโอกาสท่ี

ผล CBC ผิดปกติอาจเกิดจากสาเหตุอ่ืน 

 นอกจากนี้ยังไมGแนะนำให=ตรวจหา anti-PF4/heparin Ab ในผู=ที่ได=รับวัคซีนหากไมGมีอาการผิดปกติ หรือไมG

มีเกล็ดเลือดต่ำ  

  

การสังเกตอาการ 

 อาการแสดงของภาวะ VITT เริ่มมีหลังได=รับวัคซีนประมาณ 4-30 วัน สามารถพบภาวะหลอดเลือดอุดตันได=

ท้ังในระบบหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำ (arterial and venous thrombosis) ได=แกG   

 -  Venous sites: cerebral venous sinus thrombosis, splanchnic vein thrombosis, pulmonary 

embolism, deep vein thrombosis, etc. 

 -  Arterial sites: cerebrovascular thrombosis, coronary artery, peripheral artery, etc.  

 ดังนั้นในชGวง 4-30 วันหลังได=วัคซีน  ถ=ามีอาการของหลอดเลือดอุดตัน ได=แกG ปวดศีรษะรุนแรง แขนขาชา/

อGอนแรง หน=าเบี้ยว ปากเบี้ยว พูดไมGชัด ชัก ตามัว เห็นภาพซ=อน เหนื่อยงGาย หายใจลำบากหรือติดขัด เจ็บแนGน

หน=าอก ปวดท=องหรือปวดหลังรุนแรง ขาบวมแดง หรือ ซีด เย็น เป|นต=น แนะนำให=เข=ารับการตรวจเพื่อวินิจฉัยหา

สาเหตุ 

 

การตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู7ปRวยท่ีมีภาวะ VITT 

         เม่ือพบผู=ได=รับวัคซีนท่ีเกิดอาการผิดปกติสงสัยภาวะ VITT มีแนวทางการวินิจฉัย2,4 ดังแสดงในรูป 1 และควร

ปรึกษาโลหิตแพทย� 

 

การรักษาผู7ปRวยท่ีสงสัยภาวะ VITT 

 ผู=ป>วยที่มีเกล็ดเลือดต่ำรGวมกับ D-dimer สูง หรือเกล็ดเลือดต่ำรGวมกับหลอดเลือดอุดตันที่เกิดภายใน 4-30 

วันหลังฉีดวัคซีน COVID-19 จำเป|นต=องได=รับการตรวจเพิ่มเติมเพื่อวินิจฉัยภาวะ VITT แตGเนื่องจากการวินิจฉัย

จำเป|นต=องทำในห=องปฏิบัติการพิเศษ และอาศัยการตรวจทางห=องปฏิบัติการที่ซับซ=อน ในระหวGางที่รอการวินิจฉัย 

แนะนำให=รักษาผู=ป>วยดังน้ี 

1. ให= intravenous immunoglobulin (IVIG) ปรับตามน้ำหนักตัว ขนาด 1 กรัม/กก. ระยะเวลา 2 วัน และ

อาจพิจารณาให= corticosteroid เชGน methylprednisolone หรือ prednisolone ขนาด 1 มก/กก. ตGอวัน 

หรือ dexamethasone ในขนาดเทียบเทGารGวมด=วยได= เนื่องจากมีรายงานพบวGาเกล็ดเลือดของผู=ป>วย VITT 

เพ่ิมข้ึนอยGางรวดเร็วภายหลังได=รับ IVIG รGวมกับ corticosteroid1  

2. พิจารณาให= non-heparin anticoagulant ได=แกG direct oral anticoagulants เชGน rivaroxaban หรือ 

apixaban หรือ indirect factor Xa inhibitor เชGน fondaparinux2,5,6  

§ ผู=ป>วยที่ไมGมีหลอดเลือดอุดตันอาจให= non-heparin anticoagulant ภายหลังเกล็ดเลือดสูงขึ้นจาก 

IVIG  
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§ ผู=ป>วยที่มีหลอดเลือดอุดตันพิจารณาให= non-heparin anticoagulant รGวมด=วยตั้งแตGต=นหากผู=ป>วย

ไมGมีเลือดออกขณะเกล็ดเลือดต่ำ   

3. หากอาการไมGดีขึ้น ระดับเกล็ดเลือดไมGเพิ่มขึ้นใน 24-48 ชั่วโมง หรือภาวะหลอดเลือดอุดตันเป|นรุนแรงข้ึน

หล ั งจากได =  IVIG, corticosteroid และ  non-heparin anticoagulant พ ิ จ ารณาการทำ   plasma 

exchange5  

 

คำแนะนำเพ่ิมเติม 

1. ไมGแนะนำการให= platelet transfusion ยกเว=นกรณีท่ีมีภาวะเลือดออกรุนแรง  

2. ไมGแนะนำการให= unfractionated heparin และ low molecular weight heparin (LMWH) จนกวGาจะ

สามารถวินิจฉัยแยกภาวะ autoimmune HIT ออกได= 

3. หากสงสัยและผลการตรวจเบื้องต=นเข=ากับภาวะ VITT สามารถเริ่มการรักษาด=วยการให= IVIG และ non-

heparin anticoagulant โดยไมGจำเป|นต=องรอผล anti-PF4/heparin Ab และ platelet activation assay 

4. การสGงตรวจ anti-PF4/heparin Ab และ platelet activation assay 

§ ควรเก็บตัวอยGางเลือดกGอนให= IVIG เพ่ือป�องกันการเกิดผลลบลวง (false negative) จาก IVIG 

§ การสGงตรวจ anti-PF4/heparin Ab และ platelet activation assay 

(1)  เก็บตัวอยGางเลือดใสG citrated tube (สีฟ�า) 

(2)  หากไมGได=ตรวจทันที ให=ป��นแยกเก็บ plasma โดยป��นท่ีความเร็ว 3,200 RPM เป|นเวลา  

      20 นาที เก็บ plasma ท่ีอุณหภูมิ -20oC ถึง -80oC 

§ สามารถสGงตรวจ anti-PF4/heparin Ab และ platelet activation assay ในโรงยาบาลที่สามารถ

ทำการตรวจได= ได=แกG  

       โรงพยาบาลศิริราช (ภาคใต=และภาคตะวันตก) 

       โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ� (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

                โรงพยาบาลรามาธิบดี (ภาคกลางและภาคตะวันออก) 

                 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมG (ภาคเหนือ) 

 

การติดตVอห7องปฏิบัติการ 

 โรงพยาบาลศิริราช 

- ห=องปฏิบัติการ 3 ตึกเฉลิมพระเกียรติ ช้ัน 12 โรงพยาบาลศิริราช 

  โทร 02 419 4419  
 

 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ� 

- ห=อง E03B05 อาคารภูมิสิริฯ ช้ัน 3 โซน C โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ� 

โทร 02 256 4000 ตGอ 80347 

Email: special.coag.cu@gmail.com 
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 โรงพยาบาลรามาธิบดี  

- ห=อง 701 ช้ัน 7 อาคารศูนย�การแพทย�สิริกิตต์ิ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

  โทร 02 201 1795, 02 201 2224 
 

 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมG 

- ห=องปฏิบัติการทางโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร� ช้ัน 5 อาคารบุญสมมาร�ติน  

  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมG 

  โทร 053 935 488 
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รูป 1 แสดงแนวทางการตรวจวินิจฉัยภาวะ vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia 

Symptoms and signs suggested arterial 

or venous thrombosis with

an onset 4-30 days after vaccination

CBC : platelet count < 150,000 /uL

Blood smear : normal

D-dimer : elevated

Imaging : confirmed thrombosis

Anti-PF4/heparin Ab* 

Send patient’s plasma* to laboratory that can 

perform platelet activation assays

Yes

No

Negative
Exclude VITT

Exclude VITT

Consult hematologist

* เก็บตวัอยา่งเลือดก่อนให้ IVIG เพืgอปอ้งกนัการเกิด false negative

Positive


