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Hemangioma เปนเนื้องอกของหลอดเลือด มักพบไดตั้งแตแรก

เกิด และมีขนาดขยายใหญขึ้นตามขนาดตัว ตำาแหนงที่พบไดบอย 

เชน บริเวณศีรษะ ลำาคอ หรือตามผิวหนังทั่วรางกาย สวนอวัยวะ

ภายในพบไดนอยกวา เชน ลำาไส ตับ หัวใจ โดยทั่วไปกอนมักยุบ

หายไปไดเองโดยไมตองรับการรักษาใดๆ ในบางรายที่ตัวกอนมีขนาด

ใหญมาก อาจพิจารณาใหยากลุม corticosteroid เปนตัวแรก หรือ

ยากลุมอื่นๆ เพิ่มเติม เชน interferon-alpha หรือ vincristine

ผูนิพนธขอนำาเสนอผูปวยจากโรงพยาบาลศิริราช 1 รายที่ไดรับ

การวินิจฉัยเปน infantile hepatic hemangioma ที่มี Kasabach 

Merritt syndrome ซึ่งตอบสนองดีตอ propranolol

รายงานผูปวย

ผูปวยเปนทารกแรกเกิดหญิงไทย  อายุ 3 วัน คลอดครบ

กำาหนด อายุครรภ 38 สัปดาห น้ำาหนักแรกคลอด 2,310 กรัม ฝาก

ครรภที่โรงพยาบาลชุมชนทั้งหมด 10 ครั้ง  ไมมีปญหาใดๆ  ผาตัด

คลอดเนื่องจาก cephalopelvic disproportion โดยมี  Apgar 

score ได 9 และ 10  หลังคลอดแพทยที่โรงพยาบาลชุมชนตรวจ

รางกายพบกอนในทองขนาดใหญดานขวาบน  จึงสงตัวผูปวยไป

โรงพยาบาลประจำาจังหวัด  เพื่อทำาเอ็กซเรยคอมพิวเตอรชองทอง

พบกอนในชองทองขนาด 7.9 x 10.1 x 8.3 ซม ที่กลีบตับดาน 

ขวา  หลังไดยาสลบเพื่อทำาเอ็กซเรยคอมพิวเตอร ผูปวยมีภาวะ

หยุดหายใจ  จึงไดทำาการใสทอชวยหายใจ  และสงตัวมารับการ

รักษาตอที่โรงพยาบาลศิริราช

แรกรับที่โรงพยาบาลศิริราชเมื่ออายุได 3 วัน สัญญาณชีพ body 

temperature 38.7 ำC,  heart rate 125 bpm, blood pressure 

65/40 mmHg, body weight 2,290 gm

ตรวจรางกายพบ ซีดปานกลางและเหลืองมาก ทองโตขึ้นมาก 

และมีกอนขนาดใหญใตชายโครงขวา ผิวเรียบ และ แข็ง (firm to 

hard consistency) สวนมามคลำาไมได

Complete blood count: Hb 6.9 g/dl,  Hct 20%,  MCV 

89.3 fl,  MCH 31.0 pg,  MCHC 34.6 g/dL,  RDW 31.2%,  

WBC 3,666/mm3 (N 61%, L 15.2%, Mo 11%, Eo 1%, 

atypical lymphocyte 1%, metamyelocyte 3%, band form 

8%), platelet 149,000/mm3

Coagulogram: PT 20.4 sec, APTT 45.1 sec,  D-dimer 

>10,000 ng/mL,  fibrinogen 79.4 mg/dL

Liver function test: albumin 3.1 g/dL, globulin 1.4 

g/dL,  Total bilirubin (TB) 18.8 mg/dL,  direct bilirubin 

(DB) 2.1 mg/dL,  AST 150 U/L,  ALT 25 U/L,  ALP 77 U/L

Ultrasonography ของชองทองพบ heterogeneous mass 6.4 

x 7.5 cm, cystic pattern with multiple internal septation 
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บทคัดยอ :  แมวาโรค infantile hepatic hemangioma จะเปนเนื้องอกชนิดไมรายแรงแตผูปวยหลายราย เกิดภาวะแทรกซอนที่

รุนแรง ไดแก ภาวะตับวายและภาวะเลือดออกอยางรุนแรง นอกจากนี้ยังมีการตอบสนองตอการรักษาไมดี ผูนิพนธไดรายงานการใชยา 

propranolol ในผูปวย infantile hepatic hemangioma ที่มี Kasabach Merritt syndrome อายุ 1 เดือน ซึ่งไมตอบสนองตอการ

รักษาดวย methylprednisolone และ vincrinstine  ภายหลังจากใหการรักษาดวยยา propranolol เพิ่มขนาดจาก 0.5 มก/กก/วัน เปน 

2 มก/กก/วัน ภายใน 72 ชั่วโมง 1 สัปดาหตอมาจำานวนเกล็ดเลือดของผูปวยกลับสูภาวะปกติ ไดติดตามเอ็กซเรยคอมพิวเตอรชองทอง 

4 เดือนหลังการรักษา พบวาขนาดกอนเล็กลงชัดเจนและไมพบภาวะแทรกซอนที่รุนแรงจากการรักษา ยกเวนภาวะน้ำาตาลในเลือดต่ำา

เล็กนอยในชวงสัปดาหแรก รายงานนี้สนับสนุนการใชยา propranolol ในผูปวย infantile hepatic hemangioma
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3.5 x 5.4 cm ที่กลีบตับดานขวา

ผลเพาะเชื้อในเลือด: Klebsiella pneumoniae

ผูปวยไดรับการวินิจฉัยเบื้องตนเปน Kasabach Merritt 

syndrome รวมกับ Klebsiella pneumoniae septicemia

ชวงแรกรับที่ neonatal intensive care unit ผูปวยมีปญหา 

disseminated intravascular coagulopathy (DIC) อยูตลอด  

ตองไดรับเลือด เกล็ดเลือด และ fresh frozen plasma ทดแทน

ทุกวัน  รวมกับให meropenem ทางหลอดเลือดดำาเพื่อรักษาภาวะ 

septicemia  และไดให methylprednisolone 4 มก/กก/วัน 

นาน 2 สัปดาห  ผูปวยตอบสนองตอยาเพียงเล็กนอย  กลาวคือ

สามารถลดการใหเลือด เกล็ดเลือด และ fresh frozen plasma 

ทดแทนหางมากขึ้น  จึงลดขนาดยา methylprednisolone เหลือ 

2 มก/กก/วัน นาน 3 สัปดาห  โดยที่จากการตรวจรางกายและ

ผล abdominal ultrasonography พบวาขนาดกอนไมเล็กลง

ตอมาผูปวยมีปญหาความดันโลหิตสูง pneumohemothorax 

รวมกับผลเพาะเชื้อในเลือดยังคงขึ้นเชื้อ Klebsiella pneumoniae 

ตลอด  จึงไดพิจารณาหยุดยา methylprednisolone ไป  และเริ่ม

ให vincristine 0.05 มก/กก/ครั้ง ทุกสัปดาห  หลังไดยาไปเพียง 

1 ครั้ง  พบวามีการทำางานของตับเลวลง  AST 686 U/L, ALT 

432 U/L,  ALP 84 U/L, TB 35.5 mg/dL,  DB 24.4 mg/dL 

รวมกับกอนในทองไมยุบลง จึงไดพิจารณาหยุดยา

ตอมาไดเริ่มให propranolol 0.5 มก/กก/วัน และคอยๆ 

เพิ่มระดับยา เปนขนาด 2 มก/กก/วัน ภายใน 72 ชั่วโมง ผล 

Echocardiogram กอนใหยา propranolol พบวา Ejection fraction 

40% โดยคงระดับยาขนาดเดิมไปตลอด แบงยาใหทุก 8 ชั่วโมง

ในรูปแบบการรับประทาน  ชวงระหวางที่ผูปวยไดยา ไมพบวาผล

เพาะเชื้อในเลือดขึ้นเชื้อใดๆ อีก สามารถหยุดการใหเลือด เกล็ด

เลือด และ fresh frozen plasma ทดแทนไปไดหลังเริ่มยาไป

แลวประมาณ 1 สัปดาห  พบวาผูปวยมีปญหาน้ำาตาลในเลือดต่ำา

เล็กนอยซึ่งหายไดเอง แตไมมีความดันโลหิตต่ำาผิดปกติในชวง

ระหวางที่ไดยา

หนึ่งเดือนหลังเริ่มยา propranolol 2 มก/กก/วัน  ไดติดตาม

เอ็กซเรยคอมพิวเตอรชองทองพบวากอนมีขนาดลดลงบาง  เหลือ

ขนาด 9.6 x 7.7 x 7.2 ซม (รูปที่ 1) ไดปรึกษารังสีรวมรักษา 

(Interventional radiology)  เพื่อทำา embolization  แตพบวา

ขนาดหลอดเลือดที่สามารถใส catheter ไดมีขนาดเล็กเกินไป  จึง

ไดปรึกษาทางศัลยศาสตรกุมารเพื่อทำาการผาตัด  แตเนื่องจากใน

ขณะนั้นผูปวยมีน้ำาหนักตัวนอย  คาการทำางานของตับยังไมใกลเคียง

คาปกติ  ขอติดตามดูอาการไปกอน  และนัดเอ็กซเรยคอมพิวเตอร 

ชองทองเปนระยะ

สี่เดือนหลังจากไดยา propranolol มาตลอด

CBC: Hb 13.2 g/dL,  Hct 40.7%,  MCV 81.6 fl,  MCH 

26.5 pg,  MCHC 32.4 g/dL,  RDW 20.8%,  WBC 9,380/mm3 

(N 64%, L 16%, Mo 17%, Eo 3%), platelet 205,000/mm3

Coagulogram: PT 14.9 sec, APTT 33.2 sec,  D-dimer 

2,371 ng/mL,  fibrinogen 166.8 mg/dL

Liver function test: albumin 4.0 g/dL,  globulin 1.3 

g/dL,  TB 6.4 mg/dL,  DB 5.5 mg/dL,  AST 104 U/L,  

ALT 102 U/L,  ALP 315 U/L

Echocardiogram: Ejection fraction 63%

รูปที่1.หลังใหยา propranolol 1 เดือน กอนขนาด 9.6 x 7.7 x 7.2 ซม
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Computerized tomography of abdomen: Decrease in 

size of lobulated, heterogenous soft tissue mass with 

central calcifications involving almost entirely right lobe 

of liver. This mass is measured about 5.2 x 5.2 x 7.2 

cm. (รูปที่ 2)

เนื่องจากผูปวยมีการตอบสนองตอการรักษาดี  โดยกอนมีขนาด

เล็กลงชัดเจน  ผลการตรวจเลือดตางๆอยูในเกณฑปกติ  ผูปวย

ยังคงไดรับยา propranolol 2 มก/กก/วัน และมีนัดตรวจติดตาม 

อีกเปนระยะกับทางหนวยโลหิตวิทยาโดยตลอด

สรุป

Infantile hemangioma เปน soft tissue tumor ที่พบบอย

ในเด็กทารก  แมวาเนื้องอกดังกลาวจะสามารถหายไดเอง  เมื่อ

อายุมากขึ้นในผูปวยบางรายที่เนื้องอกมีขนาดใหญมากหรืออยูใน

ตำาแหนงที่สำาคัญอาจจะทำาใหเกิดภาวะแทรกซอนที่รุนแรงได  เชน 

Kasabach-Merritt syndrome, Respiratory distress จากการ

อุดตันทางเดินหายใจ หรือ High output failure ได1

ในการรักษาผูปวยกลุม hemangioma ของอวัยวะภายใน และ 

Kasabach Merritt syndrome มียาหลายชนิดที่นำามาใช  สวน

ใหญจะมีฤทธิ์ในการยับบั้งการสรางหลอดเลือดใหม (angiogenesis) 

ไดแก corticosteroid และ/หรือ vincristine ซึ่งไดผลในการ

รักษารอยละ 60-701,2,3 แตยาดังกลาวผลขางเคียงคอนขางมาก

ทำาใหมีขอจำากัดในการใช  มีรายงานการใช interferon a2a ใน 

Kasabach Merritt syndrome ซึ่งใหผลดีพอสมควร  โดยออก

ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของ endothelial cell ยาดังกลาวมี

ราคาแพงและมีผลขางเคียงที่รุนแรง คือ spastic diplegia  จึง

ทำาใหไมเปนที่นิยมในทางคลินิก4

Propranolol ซึ่งเปน non selective –b blocker เริ่มมีการ

นำามาใชในผูปวย infantile hemangioma หลายราย  โดยเฉพาะ

เนื้องอกในที่ตำาแหนงหนาและคอ พบวาผูปวยเกือบทั้งหมดตอบ

สนองตอการรักษาและเห็นผลการรักษาเร็ว  โดยการสังเกตดวย

ตาเปลาใน 72 ชั่วโมง5  โดยขนาดยาที่ใหประมาณ 2-3 มก/กก/

วัน  ซึ่งกลไกการออกฤทธิ์ยังไมทราบชัดเจน  แตเชื่อวายาออกฤทธิ์

ผาน  b adrenergic receptor บน endothelial cell ของหลอด

เลือดฝอยทำาใหเกิด vasoconstriction  นอกจากนี้ยังเชื่อวายาออก

ฤทธิ์ยับยั้ง signal transduction pathways ของ angiogenic 

growth factor เชน vascular endothelial growth factor 

(VEGF),  b fibroblast growth factor (FGF)6,7,8,9

รายงานการศึกษาการใชยา propranolol ใน infantile 

hemangioma สวนใหญจะใชกับเนื้องอกบริเวณหนาและทางเดิน

หายใจ  สวนรายงานการใชยาใน infantile hepatic hemangioma 

ยังมีนอยและผูปวยขางตนเปนผูปวย hemangioma ที่ตับรายแรก

ของโรงพยาบาลศิริราชที่ใชยา propranolol  ซึ่งผลขางเคียงจาก

ยาที่พบไดบอยไดแก ความดันต่ำา น้ำาตาลในเลือดต่ำา  แตจาก

หลายๆ การศึกษาพบวาผลขางเคียงไมรุนแรงและสามารถรักษา

ได  ซึ่งผลขางเคียงดังกลาวไมพบในผูปวยของเรา

รูปที่2.หลังใหยา propranolol 4 เดือน กอนขนาด 5.2 x 5.2 x 7.2 ซม

Axialcut Coronalcut
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Abstract :  Although infantile hepatic hemangioma (IHH) is a benign tumor, many patients have dismal outcomes 

from liver failure and uncontrollable bleeding.  A major obstacle is the uncertainty of responsiveness to the 

treatment.  Here, we report a 1-month old girl who was diagnosed as IHH with Kasabach Merritt syndrome 

responding poorly to methylprednisolone and vincristine.  Propranolol was given with escalated doses from 0.5 

mg/kg/day to 2 mg/kg/day within 72 hours.  After 7 days of propranolol, her platelet count dramatically turned 

to normal. Additionally, at 4 months of treatment the shrinkage of the tumor was noticed both clinically and 

radiographically.  The manageable hypoglycemia was observed in the first week of treatment without any serious 

complication.  Our report supports the role of propranolol in infantile hepatic hemangioma.
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