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การศึกษายอนหลัง12ปของโรคImmuneThrombocytopenicPurpura(ITP)

ในสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี

ศุภสุตาศรัทธาวิสุทธิ์และสมใจกาญจนาพงศกุล
หนวยงานโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก กลุมงานกุมารเวชกรรม สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี  และคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต

วัตถุประสงค เพื่อศึกษาการดำาเนินโรคของผูปวย ITP และเพื่อหาปจจัยที่มีผลตอการเกิด platelet recovery  วัสดุและวิธีการ สืบคน 

ขอมูลจากเวชระเบียนผูปวยเด็กที่มารับการรักษาที่สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินีดวยเรื่องเกล็ดเลือดต่ำา ตั้งแต 1 มกราคม พ.ศ. 

2539 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550  การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการเกิด platelet recovery ใช Cox proportional hazard model 

ผลการศึกษา ผูปวย 342 ราย เปนเพศชาย 167 ราย (รอยละ 49) และ เปนเพศหญิง 175 ราย (รอยละ 51)  มีคามัธยฐานอายุ 3.7 

ป (IQR 1.6-6.3 ป) มาพบแพทยดวยอาการเลือดออกที่ผิวหนัง รอยละ 96 คามัธยฐานของเวลาที่มีอาการเลือดออกกอนมาพบแพทย 

(median duration of symptoms) เทากับ 7 วัน (IQR 3-30 วัน) และไมพบอาการเลือดออกในสมองเมื่อแรกวินิจฉัย ความรุนแรง

ของอาการเลือดออกไมสัมพันธกับจำานวนเกล็ดเลือด (p = 0.22) ไดรับการวินิจฉัยเปน acute ITP 210 ราย (รอยละ 61) และเปน 

chronic ITP 132 ราย (รอยละ 39) ผูปวยไดรับการ รักษาดวย prednisolone รอยละ 84  ไดรับ Intravenous immunoglobulin 

(IVIG) รอยละ 1 และสังเกตอาการเพียงอยางเดียว รอยละ 15  พบวาผูปวยมีจำานวนเกล็ดเลือดกลับมาปกติ (เกล็ดเลือดมากกวา 

150,000/mL) ภายใน 6 เดือน รอยละ 85 คามัธยฐานของเวลาที่เกล็ดเลือดกลับมาปกติ (median time to recovery) เทากับ 36 

วัน เมื่อวิเคราะหขอมูลแบบ multivariable analysis  เพื่อหาปจจัยที่มีผลตอการเกิด platelet recovery พบวาผูปวยที่มีอายุมากกวา 

และมีอาการเลือดออกนานกวา กอนมาพบแพทย จะมีโอกาสเกิด platelet recovery ลดลง โดยอายุที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 1 ป จะมีโอกาส

เกิด platelet recovery ลดลง รอยละ 5 (hazard ratio [HR] 0.95; 95% confidence interval [CI] 0.92 - 0.99, p = 0.01) 

และ ผูปวยที่มีระยะเวลาของอาการเลือดออกกอนไดรับการวินิจฉัยระหวาง 1-2 สัปดาห  2-4 สัปดาห  4-24 สัปดาห และนานกวา 

24 สัปดาห มีโอกาสเกิด platelet recovery ลดลง รอยละ 18, 51, 53 และ 65 ตามลำาดับ (p < 0.001) ผูปวยเสียชีวิต 2 รายโดย

เกิดจากภาวะติดเชื้อรุนแรง  สรุป ITP ในเด็กเปนปญหาที่พบไดบอย ผูปวยสวนใหญมีจำานวนเกล็ดเลือดกลับมาปกติภายในเวลา 6 

เดือน แตในผูปวยที่มีอายุมาก และมีระยะเวลาที่มีอาการเลือดออกนานกอนไดรับการวินิจฉัยมีโอกาสเกิด platelet recovery ลดลง
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บทนำา

Childhood immune thrombocytopenic purpura (ITP)  

เปนโรคเกล็ดเลือดต่ำาที่พบบอยในเด็ก เกิดจากเกล็ดเลือดถูก

ทำาลายโดยกลไกทาง อิมมูน มักเกิดตามหลังภาวะติดเชื้อ โดย

เฉพาะเชื้อไวรัส1  ภาวะเกล็ดเลือดต่ำามักเกิดขึ้นภายหลังการ ติด

เชื้อประมาณ 1-3 สัปดาห ผูปวยเหลานี้บางรายมี autoantibody 

ตอ glycoprotein (GP) IIb/IIIa, GPIb/IX, GPIa/IIa, GP V และ 

GP IV ที่อยูบนผิวของเกล็ดเลือด2  ทำาใหเกล็ดเลือดถูกจับทำาลาย

ใน reticuloendothelial system  ผูปวยจะมาพบ แพทยดวย 

อาการเลือดออก ซึ่งตำาแหนงที่พบบอย คือ ผิวหนัง  เยื่อบุชองปาก 

และทางเดินอาหาร เปนตน สวนอาการเลือด ออกในสมองนั้นพบ

ไดนอย ประมาณรอยละ 0.5-13-7  อาจพบภาวะซีดรวมดวยถา

ประวัติมีเลือดออกมากชัดเจน แตมักไมพบตอมน้ำาเหลืองโต ตับ

โตและมามโต  ผล complete blood count พบเกล็ดเลือดต่ำา

กวา 100,000/mL โดยตองไมพบสาเหตุอื่นที่ทำาใหเกล็ดเลือดต่ำา 

เชน DIC, SLE และการติดเชื้อไดแก HIV, EBV, DHF และ 

parvovirus เปนตน2,3,6,7 การตรวจไขกระดูกนั้นไมจำาเปนตองทำา

ในผูปวยทุกรายเพื่อวินิจฉัย ITP  ถาประวัติและการตรวจรางกาย 
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เขาไดกับ ITP แตควรทำาในกรณีที่จะเริ่มการรักษาดวยยากลุม 

steroid หรือ มีเกล็ดเลือดต่ำากวา 100,000/mL หลังไดรับการ

รักษาดวย IVIG นานมากกวา 6 เดือน6-9  ซึ่งรอยละ 75 ของผูปวย

เด็กจะเปน acute ITP คือ จำานวนเกล็ดเลือดจะกลับมาเปนปกติ 

ภายในระยะเวลา 6 เดือน สวนอีกหนึ่งในสี่จะเปน chronic ITP 

คือ จำานวนเกล็ดเลือดยังคงต่ำากวา 100,000/mL นานมากกวา 6 

เดือนหลังจากวินิจฉัย ซึ่งตางจากในผูใหญจะพบเปน chronic form 

มากกวาในเด็ก2 การดูแลรักษาผูปวย ITP นั้นประกอบดวย การ

ดูแลรักษาทั่วไปขณะที่มีเกล็ดเลือดต่ำา เชน ใหระวังการกระทบ

กระแทกรุนแรง, หลีกเลี่ยงการกินยา ที่ทำาใหเสี่ยงตอการเกิดเลือด

ออก เชน aspirin เปนตน และการรักษาจำาเพาะ ซึ่งปจจุบันมียา

หลายกลุมที่ใชในการรักษา เชน ยากลุม steroid, intravenous 

immunoglobulin (IVIG) และ anti-D เปนตน การเลือกใชยากลุม

ใดนั้น ขึ้นอยูกับอาการ ของผูปวย และดุลยพินิจของแพทยผูรักษา 

ในปจจุบันพบวา ผูปวยที่มีอาการเลือดออกเพียงเล็กนอย และเกล็ด

เลือดสูงกวา 20,000/mL ไดรับการติดตามอาการเพียงอยางเดียว 

โดยไมไดรับยาใดๆ มีจำานวนเพิ่มมากขึ้น และผูปวยกลุมนี้รอยละ 

75 มีจำานวนเกล็ดเลือดกลับมาเปนปกติภายในระยะเวลา 6 เดือน7 

ในกรณีที่มีอาการเลือดออกรุนแรง เชน เลือดออกในสมอง ควร

รักษาโดยการใหเกล็ดเลือดรวมกับ IVIG 1 กรัม/กก. เขาหลอด

เลือดดำา และ ยากลุม steroid ในขนาดสูง เพื่อเพิ่มจำานวนเกล็ด

เลือดอยางรวดเร็ว ลดความรุนแรงของอาการเลือออก และพิจารณา

ตัดมามในกรณีที่ ไมสามารถ ควบคุมอาการเลือดออกรุนแรงได8,9  

ในผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยเปน chronic ITP นานอยางนอย 12 

เดือน ที่มีอาการเลือดออก และเกล็ดเลือดต่ำากวา 10,000/mL ที่

ไมตอบสนองตอการรักษาดวยยากลุม steroid, IVIG หรือ anti-D 

นั้น แนะนำาใหพิจารณาตัดมาม (elective splenectomy) โดย

พบวารอยละ 60-80 มีเกล็ดเลือดกลับมาเปนปกติ  ผูปวยควรไดรับ 

pneumococcal vaccine กอนตัดมามอยางนอย 2 สัปดาห9-11 

และในผูปวยตัดมามที่มีอายุนอยกวา 5 ป ควรไดรับ penicillin 

prophylaxis จนกระทั่งอายุมากกวา 5 ป และเปนเวลานานอยางนอย 

1-2 ปหลังตัดมาม มีรายงานการศึกษาในตางประเทศพบวา รอยละ 

3 ของผูปวยตัดมามมีการติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง แตอัตรา

ตายสูงถึง รอยละ 40-8012,13

วัตถุประสงคหลักของการศึกษานี้ เพื่อศึกษาการดำาเนินโรคของ

ผูปวย ITP ที่เขารับการรักษาในสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติ มหา

ราชินี  วัตถุประสงครองเพื่อหาปจจัยที่มีผลตอการเกิด platelet 

recovery ในผูปวย ITP

วัสดุและวิธีการ

การศึกษานี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนาแบบยอนหลังในผูปวย

ที่มารับการรักษาที่สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติ มหาราชินีดวยเรื่อง

เกล็ดเลือดต่ำา การศึกษานี้ไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในคน ที่สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินีแลว 

สืบคนขอมูลจากเวชระเบียนผูปวย ตั้งแต 1 มกราคม พ.ศ. 2539 

ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 จำานวน 405 ราย เก็บขอมูลพื้นฐาน

ของผูปวย อาการ อาการแสดง ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ 

ไดแก CBC การตรวจไขกระดูก และการตรวจอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

การรักษา การตอบสนองตอการรักษา ภาวะแทรกซอนตั้งแต ไดรับ

การวินิจฉัย จนถึงการติดตามการรักษาครั้งสุดทาย  รวมทั้งการ

เสียชีวิต ผูปวยที่มีโรคอื่นที่เปนสาเหตุใหเกล็ดเลือดต่ำา เชน SLE, 

HIV เปนตน ผูปวยที่ไมมีผลการตรวจ CBC เมื่อแรกวินิจฉัย ITP 

เนื่องจากถูกสงตัวมาจากตางโรงพยาบาล ผูปวยที่ผลการตรวจไข

กระดูกไมเขากับ ITP และผูปวยที่ไมสามารถมา ติดตามการรักษา

ตอเนื่องไดนานอยางนอย 6 เดือน จะถูกคัดออกจากการศึกษา การ

วิเคราะหขอมูลใชโปรแกรม STATA 10.1 เปรียบเทียบความแตกตาง

ของตัวแปรชนิดกลุม ระหวางผูปวย ITP ที่ตอบสนอง และ ไมตอบ

สนองตอการรักษา โดยใชการทดสอบ Chi-square เปรียบเทียบ

ความแตกตาง ของตัวแปรชนิดชวงมาตราระหวางผูปวย ITP ที่ตอบ

สนอง และไมตอบสนองตอการรักษา โดยใชการทดสอบ Mann-

Whitney U และหาปจจัยที่มีผลตอการเกิด platelet recovery 

โดยใช Cox proportional hazard model นำาเสนอโดยใชสถิติ

เชิงพรรณนา ไดแก คามัธยฐาน (median) รอยละ (percent) 

พิสัยควอไทล (interquartile range, IQR) คาต่ำาสุดและคาสูงสุด 

คำานิยามเชิงปฏิบัติการ: acute ITP คือ มีจำานวนเกล็ดเลือดกลับ

มาเปนปกติ (05150,000/mL ) ภายใน 6 เดือน  chronic ITP คือ 

มีจำานวนเกล็ดเลือดนอยกวา 150,000/mL นานมากกวา 6 เดือน

ผลการวิจัย

จากการสืบคนขอมูลยอนหลังจากเวชระเบียนผูปวยที่มารับการ

รักษาในสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี ดวยเรื่องเกล็ดเลือด

ต่ำา ตั้งแต 1 มกราคม 2539 ถึง 31 ธันวาคม 2550 มีจำานวน 405 

ราย ผูปวยรอยละ 86 ไดรับการ ตรวจไขกระดูก พบผูปวยที่ผล

การตรวจไขกระดูกไมเขากับ ITP จำานวน 9 ราย ไดแก  aplastic 

anemia 4 ราย amegakaryocyticthrombocytopenic purpura 

2 ราย  MDS with Down syndrome 1 ราย Hemophagocytic 

lymphohistiocytosis 1 ราย และ Kasabach-Merritt syndrome 

1 ราย จึงคัดผูปวยเหลานี้ออกจากการศึกษา มีจำานวนผูปวยอีก 

10 ราย ถูกคัดออกจากการศึกษา เนื่องจากมีโรคอื่นที่เปนสาเหตุ 
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ใหเกล็ดเลือดต่ำา ไดแก HIV infection 6 ราย  เกร็ดเลือดต่ำาจาก

แมเปน ITP 4 ราย และมีผูปวยอีก 6 รายที่ถูกคัดออกจากการ

ศึกษาเนื่องจาก ไมมีผลเกล็ดเลือด เมื่อแรกวินิจฉัยเนื่องจากสง

ตัวมาจากโรงพยาบาลอื่น เหลือผูปวยที่นำามาศึกษาขั้นตนทั้งหมด 

380 ราย เปนเพศหญิง 196 ราย และเพศชาย 184 ราย คิดเปน 

อัตราสวนระหวางเพศหญิงตอชายเทากับ 1.06:1 โดยคามัธยฐาน

ของอายุของผูปวยเทากับ 3.80 ป (IQR 1.6-6.7 ป) อายุนอยที่สุด 

คือ 27 วัน และอายุมากที่สุด คือ 14.9 ป โดยเพศชายมีคามัธยฐาน

ของอายุ 3.25 ป (IQR 1.45-5.6 ป) ซึ่งนอยกวาเพศหญิงที่มีคา

มัธยฐานของอายุเทากับ 4.25 ป (IQR 1.65-7-95 ป) อยางมีนัย

สำาคัญทางสถิติ (p = 0.005)  พบวาทั้งเพศชายและเพศหญิงมี

อุบัติการณของโรคสูงสุดที่อายุต่ำากวา 1 ป โดยอุบัติการณของโรค

ที่พบ ไมตางกัน ในแตละฤดูกาล รอยละ 96 ของผูปวยจะมาพบ

แพทยดวยเรื่องมีจ้ำาเลือดที่ผิวหนัง  มีเพียงรอยละ 4 ที่มีเลือดออก

ในทางเดินอาหารและทางเดินปสสาวะ และไมพบผูปวยที่มีอาการ

เลือดออกในสมองเมื่อแรกวินิจฉัย คามัธยฐานของระยะเวลาที่มี 

อาการกอนมาพบแพทย เทากับ 7 วัน (IQR 3-30 วัน) ผูปวยรอยละ 

60 มีเกล็ดเลือดเมื่อแรกวินิจฉัยต่ำากวา 20,000/mL คามัธยฐาน

ของจำานวนเกล็ดเลือดเมื่อแรกวินิจฉัย เทากับ 16,000/ตL (IQR 

9,000-28,000/ตL)  เมื่อติดตามการรักษาและการดำาเนินโรคของ

ผูปวยทั้ง 380 ราย พบวามีผูปวยที่ถูกคัดออกจากการศึกษา เพิ่ม

อีกจำานวน 38 ราย เนื่องจากทราบสาเหตุที่ทำาใหมีเกล็ดเลือดต่ำา 

13 ราย (เปน HIV 7 ราย และ SLE 6 ราย) และผูปวย 25 ราย

ที่ไมสามารถมาติดตามการรักษานานอยางนอย 6 เดือน ทำาใหไม 

สามารถใหการวินิจฉัยได เหลือผูปวย ITP ในการศึกษา ทั้งสิ้น 

342 ราย พบวา รอยละ 84 ไดรับการรักษาดวย prednisolone  

รอยละ 15 เฝาสังเกตอาการเพียงอยางเดียว และมีเพียงรอยละ 1 

ที่ไดรับ IVIG เมื่อแรกวินิจฉัย เมื่อติดตามการดำาเนินโรค พบวา 

ผูปวยจำานวน 342 ราย มีคามัธยฐานของเวลาที่มีจำานวนเกล็ดเลือด

กลับมาเปนปกติ (เกล็ดเลือดมากกวา 150,000/mL) เทากับ 36 

วัน แสดงดัง Figure 1 

AcuteITPและChronicITP

เมื่อติดตามการดำาเนินโรคของผูปวย 342 ราย พบวา 210 ราย 

(รอยละ 61) เปน acute ITP และ 132 ราย (รอยละ 39) เปน 

chronic ITP เมื่อเปรียบเทียบผูปวยทั้งสองกลุม ดัง Table 1 

พบวา ผูปวย chronic ITP มีอายุเมื่อแรกวินิจฉัยมากกวา มี

จำานวนเกล็ดเลือดเมื่อแรกวินิจฉัยสูงกวา และมีระยะเวลาที่มี

อาการเลือดออก กอนไดรับการวินิจฉัยนานกวากลุมที่เปน  acute 

ITP อยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ  รอยละ 96 ของผูปวยทั้งสอง 

กลุม มาพบแพทยดวยอาการเลือดออกที่ผิวหนัง และความรุนแรง

ของอาการเลือดออกไมสัมพันธกับจำานวนเกล็ดเลือด (p = 0.22) 

เมื่อติดตามการรักษาของผูปวยเมื่อแรกวินิจฉัยทั้ง 342 ราย พบวา 

รอยละ 84 ไดรับการรักษาดวย prednisolone ซึ่งขนาดยาที่ไดรับ 

ตางกัน ตั้งแตขนาดยานอยกวา 1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน ถึง ขนาด

Figure1  Kaplan-Meier graph plot for recovery of ITP show median time to platelet recovery was 36 days
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ยามากกวาเทากับ 2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน  อัตราการหายจาก

โรคไมสัมพันธกับขนาดยา prednisolone ที่ไดรับ (p = 0.77) มี

เพียงรอยละ 1 ที่ได IVIG เนื่องจากเปนผูปวยที่มีเกล็ดเลือดต่ำา

กวา 10,000/mL รวมกับมีอาการเลือดออกในทางเดินอาหาร และ

ทางเดินปสสาวะ เมื่อเปรียบเทียบการรักษาดวยการสังเกตุอาการ

เพียงอยางเดียว  Prednisolone ในขนาดยาที่ตางกัน และ IVIG 

พบวา คามัธยฐานของเวลาที่มีจำานวนเกล็ดเลือดกลับมาเปนปกติ 

ไมตางกันอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p = 0.3) ดัง Table 2

ผูปวย 52 ราย (รอยละ 15) ที่ไดรับการสังเกตอาการเพียง

อยางเดียวเมื่อแรกวินิจฉัยนั้น พบวามีผูปวยจำานวน 30 ราย มี

อาการเลือดออกที่ผิวหนังเพียงอยางเดียว ผูปวย 7 รายมีอาการ

เลือดออกที่เยื่อบุรวมกับผิวหนัง ผูปวยทั้งสองกลุมนี้รวม 37 ราย 

Table1 Characteristics of patients with acute and chronic immune thrombocytopenic purpura (ITP) at initial 

diagnosis

Characteristics
AcuteITP

(n=210)

ChronicITP

(n=132)
p-value

Gender, n (%)

    Male

    Female

105 (50)

105 (50)

62 (47)

70 (53)

0.94

Age, Median (IQR), Years 2.65 (0.9-5.0) 5.4 (3.3-8.5) 0.001

Platelet count, n (%)

   < 10,000/mL

   10,000 to < 20,000/mL

   20,000 to < 50,000/mL

   50,000 to < 100,000/mL

   Median platelet count (/mL)

   IQR(/mL)

73 (35)

62 (30)

60 (28)

15 (7)

14,000

7,000-25,000

21 (16)

44 (33)

43 (33)

24 (18)

20,000

11,000-33,800

< 0.001

Duration of Symptom before Diagnosis (%)

   < 1  week

   1-2  weeks

   2-4  weeks

   4-24 weeks

   > 24 weeks

Median duration of Symptom (day)

IQR (day)

128 (61)

40 (19)

21 (10)

21 (10)

0

4

2-7

22 (17)

9 (7)

19 (14)

53 (40)

29 (22)

30

14-21

< 0.001

Preceeding associated disease, n (%)

   Previuos non-specific viral infection

   Previous MMR vaccine

89 (42)

8 (4)

38 (29)

0

0.01

0.02

Bleeding site, n (%)   

   Skin

   Mucous membrane

   Gastrointestinal Tract

   Genitourinary Tract

   Central Nervous System

   Hypermenorrhea

202 (96)

91 (43)

10 (5)

1 (0.5)

0

1 (0.5)

128 (97)

47 (35)

0

1 (0.8)

0

5 (4)

0.69

0.16

0.01

0.74

-

0.02
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ไดรับการสังเกตอาการเพียงอยางเดียวโดยไมไดรับยาใดๆ นั้น  มีคา

มัธยฐานของระยะเวลาที่มีอาการเลือดออก กอนมาพบแพทย 3 วัน 

(IQR 2-7 วัน) มีคามัธยฐานของเกล็ดเลือด เทากับ 23,000/mL 

(IQR 14,000-44,000/mL) มีคามัธยฐานของจำานวนวันที่มีเกล็ด

เลือดกลับมาเปนปกติ เทากับ 34.5 วัน (IQR 14-80 วัน) ในผูปวย

จำานวน 52 รายนั้น พบผูปวย 15 ราย คิดเปนรอยละ 29 ที่เริ่ม

ตมดวยการสังเกตอาการเพียงอยางเดียว มีคามัธยฐานของระยะ

เวลา ที่มีอาการเลือดออกกอนมาพบแพทย 7 วัน (IQR 3-37 วัน) 

มีคามัธยฐานของเกล็ดเลือด เทากับ 33,500/mL (IQR 13,500-

53,000/mL) เมื่อติดตามอาการแลวพบวามีอาการเลือดออกที่เยื่อบุ 

เพิ่มขึ้น รวมกับเกล็ดเลือดยังต่ำา  จึงพิจารณาเริ่มใหการรักษาดวย 

prednisolone โดยมีคามัธยฐานของจำานวนวันนับจากการวินิจฉัย

จนเริ่มใหยา เทากับ 31 วัน (IQR 14-71 วัน) 

เมื่อวิเคราะหขอมูลโดยใช multivariable analysis ดัง Table 3 

พบวา อายุ และระยะเวลาที่มีเลือดออกกอนมาพบแพทย เปนปจจัย

ที่มีผลตอการเกิด platelet recovery ในผูปวย ITP โดยอายุ

ที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 1 ป จะมีโอกาสเกิด platelet recovery ลดลง 

รอยละ 5 (Hazard Ratio [HR] 0.95; 95% Confidence Interval 

[CI] 0.92-0.99, p < 0.01) และระยะเวลาที่มีอาการเลือดออกกอน

ไดรับการวินิจฉัยนานระหวาง 1-2 สัปดาห  2-4 สัปดาห  4-24 

สัปดาห และนานกวา 24 สัปดาห มีโอกาสเกิด platelet recovery  

ลดลงรอยละ 18, 51, 53 และ 65 ตามลำาดับ (p < 0.001)

ChronicITP

จากการติดตามการดำาเนินโรคของผูปวยพบวา มีผูปวย 132 

รายเปน chronic ITP เปนเพศชาย 62 ราย (รอยละ 47) และ

เพศหญิง 70 ราย (รอยละ 53) เปนผูปวยที่ไมมีอาการเลือด

Table3  Factors associated with Recovery in ITP determined by  Multivariable Cox proportional hazard model

Factor HR(95%CI) p-value

Duration of symptom

< 1 week

1-2 weeks

2-4 weeks

4-24 weeks

> 24 weeks

1.0

0.82 (0.59-1.16)

0.49 (0.33-0.75)

0.47 (0.34-0.65)

0.35 (0.21-0.57)

< 0.001

Age; Year

< 1

1-2

2-4

4-6

6-10

> 10

1.0

0.63 (0.42-0.94)

0.67 (0.48-0.95)

0.58 (0.40-0.85)

0.57 (0.39-0.84)

0.36 (0.22-0.60)

0.001

Table2  Median time to platelet recovery among different treatments

Treatment Mediantimetoplateletrecovery(days) p-value

Observe 18 (IQR 7-53) 0.3

Prednisolone

≤ 1 md/kg/day 

24 (IQR 14-43)

Prednisolone

>1 and < 2 mg/kg/day

20 (IQR 8-32)

Prednisolone 

≥ 2 mg/kg/day

19 (IQR 14-46)

IVIG 18 (IQR 11-35)
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ออก 58 ราย (รอยละ 44) และมีอาการเลือดออกจำานวน 74 ราย 

(รอยละ 56)  ผูปวยรอยละ 95 มีอาการเลือดออกที่ผิวหนัง มีผูปวย 

3 ราย (รอยละ 2) ที่มีอาการเลือดออกในสมอง โดยผูปวยรายที่ 1 

ไมมีประวัติอุบัติเหตุ มีเกล็ดเลือดขณะเกิด subdural hematoma 

9,000/mL และมีอาการเลือดออก ในทางเดินปสสาวะรวมดวย ราย

ที่ 2 มีประวัติขี่จักรยานลม พบมีเกล็ดเลือดขณะเกิด subdural 

hematoma 11,000/mL ไมมีเลือดออกในอัวยวะอื่น และรายที่ 

3 มีเกล็ดเลือดขณะเกิด intracerebral hemorrhage 48,000/

mL ไมมีประวัติอุบัติเหตุ และไมมีเลือดออกในอัวยวะอื่นรวมดวย  

กลุมผูปวย chronic ITP ที่มีอาการเลือดออกจะไดรับการรักษา

ดวย prednisolone, IVIG และการตัดมาม ขึ้นอยูกับความรุนแรง

ของอาการเลือดออก และดุลยพินิจของแพทยผูรักษา  ผูปวย 40 

ราย ที่ไมมีอาการเลือดออกจะเฝาสังเกตอาการเพียงอยางเดียว เมื่อ

ติดตามการดำาเนินโรคของผูปวยกลุมนี้ไป พบวา มีผูปวย 30/40 

ราย (รอยละ 75) ที่มีจำานวนเกล็ดเลือดกลับมา มากกวา 100,000/

mL โดยคามัธยฐานของเวลาที่มีเกล็ดเลือดมากกวา 100,000/mL 

เทากับ 2.1 ป (IQR 1.2-3.1 ป) มีผูปวย chronic ITP ที่มีอาการ

เลือดออกจำานวน 9 ราย ไดรับการตัดมาม โดยทุกรายกอนตัดมาม

ไดรับการรักษาดวย prednisolone ในขนาดยาที่ตางกันตั้งแต 0.25-

1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน จำานวนเกล็ดเลือดยังคงต่ำากวา 10,000/

mL รวมกับมีอาการเลือดออกที่ผิวหนัง และเยื่อบุ พบวารอยละ 

67 (6/9 ราย) มีเกล็ดเลือดกลับมาปกติหลังการตัดมาม ผูปวยอีก 

3 ราย ยังคงมีเกร็ดเลือดต่ำาอยูในชวงระหวาง 13,000-49,000/mL 

รวมกับอาการเลือดออกจึงไดรับการรักษาดวย prednisolone ตอ 

โดยพยายามลดขนาดยาลง ใหเหลือนอยที่สุด เทาที่ผูปวยจะไมมี

อาการเลือดออก

เมื่อติดตามการรักษาของผูปวยทั้ง 132 ราย พบวา รอยละ 57 

(76 ราย) ของผูปวย chronic ITP มีเกล็ดเลือดกลับมามากกวา 

100,000/mL คามัธยฐานของเวลาที่เกล็ดเลือดกลับมามากวา 100,000/

mL เทากับ 42 เดือน และเมื่อนำาขอมูลมาวิเคราะหเพื่อหาปจจัยที่

มีผลตอการมีเกล็ดเลือดกลับมาเปนปกติในกลุมผูปวย chronic 

ITP โดยใช multivariable Cox proportional hazard model  

ไมพบปจจัยใดที่สัมพันธกับการมีเกล็ดเลือดกลับมาเปนปกติ 

ภาวะแทรกซอน

ผูปวยทั้งหมด 342 ราย มีผูปวยจำานวน 19 ราย ที่มีอาการ

เลือดออกรุนแรง ไดแก เลือดออกในทางเดินอาหารและ ทางเดิน

ปสสาวะ เลือดออกในสมอง เปนตน โดยเปนผูปวย acute ITP 

6 ราย และ chronic ITP 13 ราย พบผูปวย 3 รายที่มีอาการ

เลือดออกในสมอง โดยเปนผูปวย chronic ITP ทั้ง 3 ราย มีคา

มัธยฐานของเกล็ดเลือดขณะที่มีอาการเลือดออก ในสมอง เทากับ 

11,000/mL อาการเลือดออกรุนแรงเกิดในกลุมผูปวย chronic ITP 

มากกวา อยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p = 0.03) และพบผูปวยเสีย

ชีวิต 2 ราย โดยรายที่ 1 เปน acute ITP ที่มีจำานวนเกล็ดเลือด

กลับมาเปนปกติแลว เสียชีวิตจากการติดเชื้อรุนแรง และภาวะตับ

วายเฉียบพลัน ไดทำา liver necropsy พบ Fatty change and 

focal lobular necrosis และผูปวยรายที่ 2 เปน chronic ITP ที่

มีอาการเลือดออกที่เยื่อบุและผิวหนัง รวมกับมีจำานวนเกล็ดเลือด

นอยกวา 20,000/mL ตลอดเวลา เคยไดรับ IVIG เมื่อเกล็ดเลือด

นอยกวา 10,000/mL รวมกับมีอาการเลือดออกที่เยื่อบุ จึงไดรับ 

prednisolone 0.5-1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน มาตลอดเปนเวลา

นานกวา 1 ป ไมไดตัดมามเนื่อจากผูปวยอายุเพียง 2 ป เสียชีวิต

จากภาวะ infectious diarrhea, sepsis และ DIC  ผลการเพาะ

เชื้อจากอุจจาระพบ Salmonellar group B และผลการเพาะเชื้อ

จากเลือดในหัวใจพบ Candida albicans

วิจารณ

จากการศึกษาผูปวย ITP จำานวน 380 ราย พบวาอัตราสวน

ระหวางเพศหญิงตอเพศชาย เทากับ 1.06:1 ซึ่งใกลเคียงกับการ

ศึกษาของ พญ.สมใจ  กาญจนาพงศกุล14 ที่ไดรายงานไว โดยมีคา

มัธยฐานของอายุเทากับ 3.8 ป และอุบัติการณการเกิดโรคสูงสุด คือ 

อายุนอยกวา 1 ป ทั้งในเพศชายและเพศหญิง ซึ่งพบวาใกลเคียง

กับรายงานของ Shirahata A และคณะ7  โดยมีอัตราสวนระหวาง

เพศหญิงตอเพศชายเพิ่มขึ้นตามอายุ และพบวาเมื่ออายุมากกวา 

10 ป เพศหญิงจะมีอุบัติการณการเกิด ITP สูงกวาเพศชายถึง 

2.6 เทา เมื่อติดตามการดำาเนินโรคพบวา มีผูปวยจำานวน 38 ราย 

ถูกตัดออกจากการศึกษา เนื่องจากขาดการติดตามการรักษากอน 

6 เดือน และทราบสาเหตุที่ทำาใหเกล็ดเลือดต่ำา เหลือผูปวยจำานวน 

342 ราย โดยรอยละ 61 เปน acute ITP และรอยละ 39 เปน 

chronic ITP ซึ่งตางจากการศึกษากอนหนานี้ ของ Shirahata A 

และคณะ7  Glanz J และคณะ15 และ Kuhne T และคณะ16 ที่

พบวาประมาณรอยละ 70-75 ของ childhood ITP จะมีจำานวน

เกล็ดเลือดกลับมาปกติภายใน 6 เดือน และรอยละ 25-30 เปน 

chronic ITP สาเหตุที่การศึกษานี้พบวา มีอัตราสวนผูปวยเด็กที่

เปน chronic ITP มากกวา เนื่องจากเปนการเก็บขอมูลยอนหลัง 

ทำาใหขอมูลของผูปวย acute ITP บางสวนที่มีจำานวนเกล็ดเลือด

กลับมาปกติแลว ไมไดมาติดตามอาการตอเนื่องเปนเวลาอยางนอย 

6 เดือนขาดหายไป และมีผูปวย chronic ITP  จำานวนหนึ่งที่ถูก

สงตัวมาจากโรงพยาบาลอื่นที่ไมมีแพทยเฉพาะทางโรคเลือดเพื่อทำา

การรักษาตอเนื่อง โดยกลุมผูปวย acute ITP มีคามัธยฐานของ

อายุเทากับ 2.65 ป ซึ่งนอยกวา chronic ITP ที่มีคามัธยฐานของ
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อายุ 5.4 ป อยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ

ผูปวยรอยละ 96 มาพบแพทยดวยอาการเลือดออกที่ผิวหนัง ซึ่ง

ใกลเคียงกับการศึกษาในตางประเทศ3-7 และการศึกษาที่ รพ.เด็ก14  

โดยไมพบผูปวยที่มาดวยอาการเลือดออกในสมองเมื่อแรกวินิจฉัย 

กลุมผูปวย acute ITP จะมีระยะเวลาที่มีอาการเลือดออกกอนมา

พบแพทยสั้นกวากลุมที่เปน chronic ITP ซึ่งเหมือนกับที่มีรายงาน

ไวกอนนี้7,14,15  ผูปวยรอยละ 60 มีจำานวนเกล็ดเลือดเมื่อแรก 

วินิจฉัยนอยกวา 20,000/mL แตความรุนแรงของอาการเลือดออก

ที่พบ ไมสัมพันธกับจำานวนเกล็ดเลือด (p = 0.22) ซึ่งตางจากการ

ศึกษาของ Glanz J และคณะ15 ที่รายงานไววาผูปวย ที่มีเกล็ดเลือด

ต่ำากวามีแนวโนมที่จะเกิดอาการเลือดออกที่รุนแรงมากกวา  จาก

การศึกษานี้พบวาผูปวยที่เปน acute ITP มีจำานวนเกล็ดเลือดเมื่อ

แรกวินิจฉัยต่ำากวาผูปวย chronic ITP เหมือนการศึกษาหลายชิ้น

กอนหนานี้ที่รายงานไว3,7,14,15

ผูปวยที่มีจำานวนเกล็ดเลือดเมื่อแรกวินิจฉัยต่ำากวา 20,000/mL 

มีแนวโนมที่จะไดรับการรักษาดวย prednisolone หรือ IVIG มากกวา

การสังเกตอาการเพียงอยางเดียว เนื่องจากมีหลายการศึกษาที่ 

สนับสนุนวามีโอกาสเกิด อาการเลือดออก รุนแรงไดมากกวาผูปวยที่

มีเกล็ดเลือดสูงกวา 20,000/mL โดยเมื่อเปรียบเทียบผูปวยที่ไดรับ 

prednisolone ในขนาดยาที่ตางกันนั้น พบวาระยะเวลาที่จำานวน

เกล็ดเลือดกลับมาปกติไมสัมพันธกับขนาดยาของ prednisolone 

ที่ไดรับ ซึ่งตางจากการศึกษากอนหนานี้ที่ รพ.เด็ก14  และการศึกษา

ของ Blanchhette VS และคณะ17   เมื่อเปรียบเทียบผูปวยที่

ไดรับ IVIG, prednisolone และการสังเกตอาการเพียงอยางเดียว

นั้น พบวาระยะเวลาที่จำานวนเกล็ดเลือดกลับมาปกติ ไมตางกัน 

อยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ ซึ่งผลการศึกษาที่ไดนี้ตางจากการศึกษา

ของ Blanchhette VS และคณะ16 อาจเปนไดเนื่องจากการศึกษานี้

ผูปวยรอยละ 84 (286/342 ราย) ไดรับการรักษาดวย prednisolone 

มีเพียงรอยละ 1 เทานั้นที่ไดรับ IVIG เมื่อแรกวินิจฉัย ทำาใหไมพบ

ความแตกตางของการรักษาดวยยาที่ตางกัน ผูปวย ITP จำานวน 

342 รายนั้น มีคามัธยฐานเวลาที่มีจำานวนเกล็ดเลือดกลับมาปกติ 

เทากับ 36 วัน และในกลุม chronic ITP มีคามัธยฐานเวลาที่

มี จำานวนเกล็ดเลือดกลับมาปกติ เทากับ 3.5 ป ซึ่งใกลเคียงกับ

การศึกษาของ Akaatsuka J และคณะ18,19 ที่พบวา รอยละ 70 

ของผูปวย chronic ITP จะมีจำานวนเกล็ดเลือดกลับมาเปนปกติ

ภายใน 3 ป 

จากการศึกษานี้ เมื่อนำาขอมูลมาวิเคราะหโดยใช multivariable 

Cox proportional hazard model เพื่อหาปจจัยที่มีผลตอการ

เกิด platelet recovery พบวา อายุ และ ระยะเวลาที่มีอาการเลือด

ออกกอนมาพบแพทย เปนปจจัยเสี่ยงที่มีผลตอการเกิด platelet 

recovery ซึ่งคลายกับการศึกษาของ Glanz J และคณะ15 ที่พบวา

อายุ และจำานวนเกล็ดเลือดเมื่อแรกวินิจฉัย เปนปจจัยที่มีผลตอการ

เกิด platelet recovery โดยในการศึกษานี้พบวา อายุที่เพิ่มขึ้น

ทุก 1 ป จะมีโอกาสเกิด platelet recovery ลดลง รอยละ 5 

และอาการเลือดออกกอนมาพบแพทยนาน โดยเฉพาะนานกวา 

24 สัปดาห จะมีโอกาสเกิด platelet recovery ลดลง รอยละ 65 

นอกจากนี้การศึกษานี้พบวามีผูปวยรอยละ 5.5 ที่มีอาการเลือด

ออกรุนแรง โดยเปนกลุมผูปวย chronic ITP มากกวา acute ITP 

และพบผูปวยที่มีอาการเลือดออกในสมองจำานวน 3 ราย (รอยละ 

0.9) โดยเปนผูปวย chronic ITP ทั้งหมด และมีคามัธยฐานของ

เกล็ดเลือดขณะเกิดอาการเลือดออกในสมอง เทากับ 11,000/mL 

ซึ่งเหมือนกับการศึกษาที่มีรายงาน ในตางประเทศวามีอุบัติการณ 

การเกิดเลือดออกในสมองประมาณ รอยละ 0.2-1 และหนึ่งในสาม

ที่มีอาการเลือดออกในสมอง เปน chronic ITP โดยรอยละ 90 

มีจำานวนเกล็ดเลือดนอยกวา 20,000/mL20 รอยละ10 ของผูปวย 

ITP เกิดผลขางเคียงจาก prednisolone โดยพบ Cushinoid 

appearance มากที่สุด พบวาผูปวย chronic ITP และผูที่ไดรับ 

prednisolone ในขนาดที่สูงกวามีแนวโนมวาจะเกิดผลขางเคียง

มากกวา เชนเดียวกับการศึกษาที่ รพ.เด็กกอนหนานี้14  และในการ

ศึกษานี้ มีผูปวย chronic ITP จำานวน 1 ราย ที่ไดรับ prednisolone 

0.5-1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน เปนเวลานานกวา 1 ป เสียชีวิตจาก 

ภาวะติดเชื้อรุนแรง ซึ่งแสดงใหเห็นวา การไดรับ prednisolone 

แมจะเปนในขนาดยาที่ต่ำา แตเมื่อไดรับเปนเวลานานทำาใหผูปวยมี

โอกาสเกิดการติดเชื้อที่รุนแรงจนถึงชีวิตได

อยางไรก็ตาม ขอจำากัดของการศึกษานี้ เนื่องจากเปนการ

ศึกษาแบบยอนหลัง ทำาใหไดขอมูลที่ตองการไมครบถวน เนื่อง

จากไมไดเปนขอมูลที่ไดเตรียมการวางแผนไวกอน และอาจมีขอมูล

ของผูปวยบางรายขาดไป เนื่องจากไมไดมาตรวจ ติดตามการรักษา

นานมากกวา 5 ป

สรุป

จากการศึกษาผูปวย ITP ที่มารับการรักษาที่สถาบันสุขภาพ

เด็กแหงชาติมหาราชินี พบวา ผูปวยเพศหญิงมีอัตราการเกิด ITP 

มากกวาเพศชายเมื่ออายุมากขึ้น โดยเฉพาะมากกวา 10 ป และ

จาก multivariable analysis พบวา ผูปวยที่มีอายุมาก และมี

อาการเลือดออกมานานกอนไดรับการวินิจฉัย มีแนวโนมที่จะเปน 

chronic ITP มากขึ้น และการหายจากโรคไมสัมพันธกับการรักษา 

แตขอควรตระหนักคือ การใหยากลุม steroid เปนระยะเวลานาน 

โดยเฉพาะในกลุม chronic ITP จะเพิ่มความเสี่ยงตอการติดเชื้อ

รุนแรงมากขึ้นโดยไมไดทำาใหเกล็ดเลือดกลับมาเปนปกติ
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ดังนั้นหากผูปวยมีจำานวนเกล็ดเลือดที่สูงกวา 20,000/mL และ

ผูปกครองของผูปวยยอมรับไดในแผนการรักษาดวยการสังเกต 

อาการอยางเดียว และสามารถมาติดตามอาการตามนัดได อาจ

พิจารณาสังเกตอาการกอนโดยยังไมเริ่มยารักษาเพื่อลด อาการ

ขางเคียงจากยาโดยเฉพาะกลุม steroid 
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Abstract:  Immune Thrombocytopenic purpura (ITP) is one of the most common hematologic diseases in children. 

Although majority of them recover within 6 months, some had chronic ITP.  Objective: To evaluate natural history, 

clinical features, response to therapy, outcome and risk factors to develop chronic ITP.  Materials and Methods: 

Charts of patients suspected of ITP were retrospectively retrieved and reviewed.  Clinical features and treatment 

outcome of ITP patients.  Using Cox proportional hazard model to determine risk factors to develop chronic ITP. 

Results: Of 342 patients diagnosed of ITP included in the analysis, 167 (49%) were males and 175 (51%) were 

females.  Median age was 3.7 years (IQR 1.6 to 6.3 years).  Median duration of symptoms prior to the hospital 

presentation was 7 days (IQR 3 to 30 days).  No patient had CNS bleeding at initial diagnosis, and the platelet 

count was not correlated with severity of bleeding (p = 0.22).  Initial treatment consisted of prednisolone (286; 

84%), intravenous immunoglobulin (IVIG) (4; 1%) and no treatment (52; 15%).  Recovery (platelet increased more 

than 150,000/mL) was found in 289 (85%) patients, and 210 (61%) recovered within 6 months.  Median time to 

recovery was 36 days.  Multivariable analyses identified that only age and duration of symptoms were associated 

with time to platelet recovery.  Patients with a one year increase of age had a 5% decreased chance of platelet 

recovery.  (Hazard Ratio [HR] 0.95; 95% CI 0.92 to 0.99, p = 0.01) and patients with duration of symptoms between 

1 to 2 weeks, between 2 to 4 weeks, between 4 to 24 weeks and longer than 24 weeks had a 18%, 51%, 53% 

and 65% decreased chance of platelet recovery, respectively (p < 0.001).  Treatment was not associated with the 

recovery.  Death was found in 2 patients who died of severe sepsis from other causes.  Conclusion : Childhood 

ITP is a common problem with low mortality rate.  Most of the patients had spontaneous resolved independent 

to the treatment received.  Older age and longer duration of symptoms are associated with failure to recovery, 

which leads to chronic ITP.
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