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Immune Thrombocytopenia (ITP) in Adults 
 
บทน า 

โรค immune thrombocytopenia (ITP) เป็นโรคที่มีเกล็ดเลือดต ่ำเน่ืองจำกถูกท ำลำยโดยกลไก
ทำงอิมมนู เม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขำวอยูใ่นเกณฑป์กติ (isolated thrombocytopenia) กำรศึกษำใน
ระยะหลงัพบว่ำแอนติบอดีต่อเกล็ดเลอืดยงัจบักบัแอนติเจนบนผิว megakaryocyte และ proplatelet ท ำ
ให้ไขกระดูกสร้ำงเกล็ดเลือดลดลงดว้ย นอกจำกน้ี cytotoxic CD 8+ T cell อำจท ำลำยเกล็ดเลือดท ำให้
เกล็ดเลือดต ่ำในผูป่้วยบำงรำย ระดบัของ thrombopoietin ในพลำสมำของผูป่้วยมกัปกติหรือสูงขึ้นไม่
มำก เน่ืองจำก thrombopoietin ที่สูงขึ้นถูก megakaryocyte ที่มีจ ำนวนเพ่ิมขึ้นขจดัออกไป 

โรค ITP อำจเกิดขึ้นโดยไม่ทรำบสำเหตุชดัเจน (primary ITP) หรือพบร่วมกบัโรคหรือภำวะ
อื่นๆ (secondary ITP) (ตำรำงที่ 1)1 

 
ตำรำงที่ 1 สำเหตุของภำวะ secondary ITP 

  Systemic lupus erythematosus 
  Evans syndrome 
  Antiphospholipid syndrome 
  Drug administration side effect 
  Infection with Cytomegalovirus, Helicobacter pylori, Hepatitis C virus,  
     Human immunodeficiency virus, varicella zoster 
  Lymphoproliferative disorders 
  Common variable immune deficiency 
  Bone marrow transplantation side effect 
   Vaccination side effect 

 
นิยาม 

The International Working Group (IWG)2 ไดใ้ห้นิยำมของโรค primary ITP ว่ำเป็นโรคมี
จ ำนวนเกล็ดเลือดต ่ำกว่ำ 100x109/L โดยที่ไม่พบสำเหต ุปัจจุบนัแบ่งโรค primary ITP เป็น 3 ระยะ ดงัน้ี  

Newly diagnosed ITP หมำยถึงโรค ITP ในช่วงภำยใน 3 เดือนแรกหลงักำรวินิจฉัย 
Persistent ITP หมำยถึงโรค ITP ในช่วง 3-12 เดือนหลงักำรวินิจฉัย 
Chronic ITP หมำยถึงโรค ITP ที่เป็นมำกกว่ำ 12 เดือน 
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Severe ITP หมำยถึงผูป่้วย ITP ที่มีภำวะเลือดออกทีม่ีควำมส ำคญัทำงคลินิกซ่ึงจ ำเป็นตอ้ง
ไดรั้บกำรรักษำ หรือมีอำกำรเลอืดออกใหม่ซ่ึงตอ้งกำรกำรรักษำเพ่ิมเติมดว้ยยำหรือวิธีอื่นหรือตอ้งกำร
กำรเพ่ิมขนำดยำ 

Refractory ITP หมำยถึงกำรที่ยงัมี severe ITP ภำยหลงักำรตดัมำ้ม ในผูป่้วยที่ยงัไม่ไดรั้บกำร
ตดัมำ้มยงัไม่ควรใชค้ ำว่ำ refractory ITP แต่แนะน ำให้ใช้ว่ำเป็นผูป่้วยที่ตอบสนอง (responder) หรือไม่
ตอบสนอง (non-responder) ต่อกำรรักษำดว้ยยำชนิดต่ำงๆ (ตำรำงที่ 2)3 อยำ่งไรก็ตำมเน่ืองจำกปัจจุบนั
ไม่นิยมรักษำดว้ยกำรตดัมำ้ม ดงันั้นอำจพบผูป่้วยที่เป็น refractory ITP นอ้ยลง  
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ตำรำงที่ 2 ค ำจ ำกดัควำมของกำรตอบสนองต่อกำรรักษำโรค 
    
Complete response (CR)  

 หมำยถึง จ ำนวนเกล็ดเลือดมำกกว่ำหรือเท่ำกบั 100x109/L โดยตอ้งตรวจเกล็ดเลือด 
2 คร้ัง ห่ำงกนัมำกกว่ำ 7 วนั และไมม่ีอำกำรเลือดออกผิดปกติ 

Response (R)  

 
หมำยถึง จ ำนวนเกล็ดเลือดมำกกว่ำหรือเท่ำกบั 30x109/L และมีจ ำนวนเกล็ดเลือด
เพ่ิมขึ้นมำกกว่ำ 2 เท่ำ โดยตอ้งตรวจเกล็ดเลือด 2 คร้ังห่ำงกนัมำกกว่ำ 7 วนั และไม่
มีอำกำรเลือดออกผิดปกต ิ

No response (NR)  

 หมำยถึง จ ำนวนเกล็ดเลือดนอ้ยกว่ำ 30x109/L หรือเพ่ิมขึ้นนอ้ยกว่ำ 2 เท่ำ หรือมี
อำกำรเลือดออกผิดปกติ โดยตอ้งตรวจเกล็ดเลือด 2 คร้ัง ห่ำงกนัมำกกว่ำ 1 วนั 

Loss of complete response  

 หมำยถึงจ ำนวนเกล็ดเลือดนอ้ยกว่ำ 100x109/L โดยตอ้งตรวจเกล็ดเลือด 2 คร้ังห่ำง
กนัมำกกว่ำ 1 วนั และ/หรือมีอำกำรเลือดออกผิดปกติ 

Loss of response  

  
หมำยถึงจ ำนวนเกล็ดเลือดนอ้ยกว่ำ 30x109/L หรือเพ่ิมขึ้นนอ้ยกว่ำ 2 เท่ำ หรือมี
อำกำรเลือดออกผิดปกติ โดยตอ้งตรวจเกล็ดเลือด 2 คร้ังห่ำงกนัมำกกว่ำ 1 วนั 

Remission 

 
หมำยถึงจ ำนวนเกล็ดเลือดมำกกว่ำ 100x109/L หลงัจำกวินิจฉัยที่ 12 เดือน1 หรือ
หมำยถึงจ ำนวนเกล็ดเลือดมำกกว่ำ 30x109/L โดยไม่มีเลือดออกโดยไม่มีกำรรักษำ
ใดๆ3 

 
การวินิจฉัยโรค ITP  

กำรวินิจฉัยโรค ITP ท ำโดยกำรแยกโรคอื่นที่เป็นสำเหตุของภำวะเกล็ดเลือดต ่ำออก เน่ืองจำก
ยงัไม่มีกำรตรวจทำงห้องปฏิบตัิกำรใดที่จะยืนยนักำรวินิจฉัยโรค ITP กำรซกัประวตัิและตรวจร่ำงกำย
จึงเป็นส่ิงส ำคญัที่จะช่วยในกำรดูควำมรุนแรงของอำกำรเลือดออก และแยกสำเหตุอื่นของกำรเกิด
ภำวะเกล็ดเลือดต ่ำ หรือ secondary ITP 

ประวตัิที่ส ำคญัของโรค ITP คืออำกำรแสดงของกำรที่มีเลือดออกที่เขำ้ไดก้บัภำวะเกล็ดเลอืด
ต ่ำอยำ่งเดียว ผูป่้วยมกัจะมำพบแพทยด์ว้ยปัญหำเลือดออกง่ำย โดยจะมีเลือดออกทำงผิวหนงัและทำง
เย่ือบโุดยไม่มีอำกำรแสดงอื่นๆ (เช่น ไข ้น ้ำหนกัลด ปวดกระดูก เหง่ือออกกลำงคืน เป็นตน้) ผูป่้วยที่มี
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ประวตัเิกล็ดเลือดต ่ำมำนำนและไม่ตอบสนองต่อกำรรักษำ หรือผูป่้วยที่มีประวตัิเลือดออกง่ำยหรือ
เกล็ดเลือดต ่ำของสมำชิกในครอบครัวอำจเป็นโรคเกล็ดเลือดต ่ำทำงกรรมพนัธ์ุ (inherited 
thrombocytopenia) ประวตัิอื่นๆ ที่ควรซกัถำม ไดแ้ก่ ควำมเส่ียงต่อกำรติดเช้ือไวรัสชนิดต่ำงๆ เช่น 
ไวรัสตบัอกัเสบ หรือ human immunodeficiency virus (HIV) ประวตัิโรคตบัซ่ึงพบไดบ้่อยในประเทศ
ไทย ประวตัิกำรใช้ยำ กำรด่ืมสุรำ ประวตัิกำรไดรั้บเลือดหรือไดรั้บกำรฉีดวคัซีน กำรตรวจร่ำงกำยควร
อยูใ่นเกณฑป์กตินอกเหนือจำกอำกำรแสดงของเลือดออกผิดปกติ ผูป่้วยที่มีไข ้ ผ่ืน ปวดขอ้ ผมร่วง 
น ้ำหนกัลด ตบัโต มำ้มโต หรือต่อมน ้ำเหลืองโต บ่งช้ีว่ำผูป่้วยอำจมีสำเหตุอื่นที่ไม่ใช่ primary ITP  
 
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ  

กำรตรวจทำงห้องปฏิบตัิกำรมีจุดประสงค์เพื่อสนบัสนุนกำรวินิจฉัยโรค ITP และแยกโรคที่
เป็นสำเหตุอื่นของภำวะเกล็ดเลือดต ่ำ  

1. การตรวจนับความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) และเสมียร์เลือด จะพบเกล็ดเลอืดต ่ำ
เท่ำนั้นโดยไม่พบควำมผิดปกติของเม็ดเลือดชนิดอื่น กำรตรวจเสมียร์เลือดอำจพบเกล็ดเลือดตวัอ่อน 
(giant platelet) ซ่ึงจะมีขนำดใหญ่กว่ำเกล็ดเลือดตวัแก่ หำกผูป่้วยมีปัญหำโลหิตจำงร่วมดว้ย ควรจะ
ตรวจสอบดูว่ำโลหิตจำงนั้นอธิบำยไดด้ว้ยปัญหำเลือดออกที่เกิดขึ้นในผูป่้วยหรือไม่ ผูป่้วยที่เสียเลือด
เร้ือรังอำจจะพบเม็ดเลือดแดงที่มีลกัษณะของกำรขำดเหล็ก (microcytic anemia) ส ำหรับผูป่้วยที่มี
ปัญหำโลหิตจำงและมีลกัษณะทำงคลินิกตลอดจนลกัษณะเม็ดเลอืดแดงเหมือนที่พบใน autoimmune 
hemolytic anemia (AIHA) ให้สงสัยว่ำผูป่้วยจะเป็น Evans syndrome หรือ systemic lupus 
erythematosus (SLE) และควรส่งตรวจ direct Coombs test เพื่อสนบัสนุนกำรวินิจฉัยโรค หำกกำร
ตรวจเสมียร์เลือดพบ schistocyte จ ำนวนมำกให้สงสัยว่ำผูป่้วยอำจเป็นโรคในกลุ่ม thrombotic 
microangiopathy หรือ disseminated intravascular coagulation (DIC) หำกมีควำมผิดปกติของเม็ดเลือด
แดงและเม็ดเลือดขำวร่วมกบัเกล็ดเลอืดต ่ำให้สงสัยโรคของไขกระดูก ถำ้พบเกล็ดเลือดขนำดใหญ่ทุก
ตวั (giant platelet) และพบ leukocyte inclusion body (Dohle body) ให้สงสัยว่ำผูป่้วยจะเป็นโรคเกล็ด
เลือดต ่ำกรรมพนัธ์ุในกลุ่ม MYH9-related disease ถำ้พบโลหิตจำง และ/หรือ pseudo-Pelger-Huet หรือ 
hypogranulation ของเม็ดเลือดขำวให้สงสัยว่ำผูป่้วยจะเป็นโรค myelodysplastic syndrome (MDS) 
กำรพบ atypical lymphocyte ให้นึกถึงกำรติดเช้ือไวรัส 

2. การตรวจไขกระดูก พบมีจ ำนวน megakaryocyte ปกติหรือเพ่ิมขึ้น และอำจพบ 
megakaryocyte ตวัอ่อนเพ่ิมขึ้นโดยรูปร่ำงปกติ ในขณะที่ลกัษณะและส่วนประกอบของเซลลท์ีส่ร้ำง
เม็ดเลือดชนิดอื่นจะอยูใ่นเกณฑป์กติ กำรที่พบว่ำในโรค ITP จ ำนวน megakaryocyte อยูใ่นเกณฑ์ปกติ
หรือเพ่ิมขึ้น แสดงถึงควำมพยำยำมของไขกระดกูที่จะเพ่ิมกำรผลิตเกล็ดเลือดเพื่อทดแทนเกล็ดเลอืดที่
ถูกท ำลำยไป และใชแ้ยกจำกโรคเกล็ดเลือดต ่ำจำกควำมผิดปกติในกำรผลิตเกล็ดเลอืด ไม่จ าเป็นตอ้ง
ตรวจไขกระดูกหำกผูป่้วยมีลกัษณะของโรค ITP ดงักล่ำวขำ้งตน้ ควรตรวจไขกระดูกหำกผูป่้วยไม่
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ตอบสนองต่อกำรรักษำดว้ยยำคอร์ติโคสตีรอยด์ หรือโรค ITP กลบัเป็นซ ้ำ หรือก่อนให้กำรรักษำดว้ย
กำรตดัมำ้ม หรือในผูป่้วยที่มีควำมผิดปกติจำกกำรซกัประวตัิตรวจร่ำงกำยหรือจำกกำรตรวจ สเมียร์
เลือด 

3. การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพือ่แยกสาเหตุอื่นของภาวะเกลด็เลือดต ่า ที่ส ำคญั คือโรค 
SLE ซ่ึงเป็นสำเหตุของ secondary ITP ที่พบไดบ้่อย กำรตรวจปัสสำวะและกำรตรวจทำงอิมมูน 
(serology) ไดแ้ก่ antinuclear antibody (ANA), anti DNA ควรท ำในรำยที่สงสัย SLE หำกสงสัยว่ำ
ผูป่้วยอำจมี antiphospholipid syndrome ร่วมดว้ย เช่น มีประวติัหลอดเลือดอุดตนั แทง้ลูกบอ่ยคร้ัง หรือ
มีค่ำ activated partial thromboplastin time (APTT) ยำว ควรส่งตรวจ lupus anticoagulant, 
anticardiolipin และ anti-beta 2 glycoprotein I ในผูป่้วยที่มีพฤติกรรมเส่ียงต่อกำรเป็นโรคเอดส์ควร
ตรวจหำ anti-HIV ในผูป่้วยที่สงสัยโรคตบัควรตรวจดูกำรท ำงำนของตบัและกำรติดเช้ือไวรัสตบั
อกัเสบ ไดแ้ก่ Anti-HCV และ HBsAg  หำกสงสัยว่ำผูป่้วยเป็น common variable immune deficiency 
หรือ IgA deficiency ควรส่งตรวจ immunoglobulin level ไม่แนะน ำให้ตรวจ platelet antibody เพรำะ
ไม่มีควำมจ ำเพำะส ำหรับโรค ITP ส ำหับกำรตรวจกำรติดเช้ือ เช่น anti-HIV, HBs Ag และ anti-HCV 
แนะน ำให้ตรวจก่อนรักษำทุกรำยโดยเฉพำะอยำ่งย่ิงยำกดภูมิ เน่ืองจำกยำกดภูมิจะท ำให้กำรติดเช้ือ
ก ำเริบได ้(ดูน ้ำหนกัค ำแนะน ำในตำรำงที่ 3)   
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ตำรำงที่ 3 ค ำแนะน ำในกำรตรวจวินิจฉัยภำวะ ITP ในผูใ้หญ่ (คุณภำพหลกัฐำน ง๑) 
Basic evaluation Tests in selected cases Tests of unproven benefit 
(ควรท ำในผูป่้วยทุกรำย) (อำจท ำในผูป่้วยบำงรำย) (ไม่แนะน ำให้ท ำ) 
น ้าหนักค าแนะน า ++ น ้าหนักค าแนะน า +/- น ้าหนักค าแนะน า - 
Patient history Bone marrow examination Glycoprotein-specific antibody 
Family history Antinuclear antibody(Ab) Thrombopoietin assay 
Physical examination Blood group (Rh) Reticulated platelet count 
Complete blood count Reticulocyte count Platelet-associated Ig G  
Peripheral blood film Direct Coombs test Platelet survival study 
Liver function test Antiphospholipid antibody Bleeding time 
Anti-HIV Immunoglobulin (Ig) level Serum complement level 

HBsAg 
Antithyroid Ab and thyroid 
function 

 

Anti- HCV Pregnancy test  
 H. pylori  

  
Viral PCR for parvovirus and 
CMV 

  

 
First-Line Treatments 

เร่ิมกำรรักษำ ITP ในผูใ้หญ่เมื่อผูป่้วยมีจ ำนวนเกล็ดเลือดต ่ำกว่ำ 30x109/L4 และ/หรือมี
เลือดออก เน่ืองจำกมีกำรศึกษำที่พบว่ำผูป่้วย newly diagnosed ITP ที่มีเกล็ดเลือดนอ้ยกว่ำ 20x109/L จะ
มีควำมเส่ียงต่อเลือดออกมำกขึ้น5 อยำ่งไรก็ตำมกำรรักษำไม่ไดพ้ิจำรณำจำกจ ำนวนเกล็ดเลือดแต่เพียง
อยำ่งเดียว เน่ืองจำกควำมเส่ียงต่อเลือดออกของผูป่้วยแต่ละคนไม่เท่ำกนั เช่น ผูป่้วยที่มีอำยมุำกกว่ำ 60 
ปี หรือผูป่้วยที่รับประทำนยำตำ้นกำรแข็งตวัของเลือดร่วมดว้ยจะเส่ียงต่อเลือดออกมำกกว่ำปกต ิ
นอกจำกน้ีลกัษณะของกำรใชชี้วิตประจ ำวนัของผูป่้วย เช่น ลกัษณะงำนประจ ำ กำรออกก ำลงักำย เป็น
ตน้ และคุณภำพชีวิตที่ผูป่้วยตอ้งกำร ยงัเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรตดัสินใจเลือกกำรรักษำ (คณุภำพ
หลกัฐำน ง๑ น ้ำหนกัค ำแนะน ำ +) ยำที่เลือกใชเ้ป็นล ำดบัแรก (first-line treatment) ไดแ้ก่ 
corticosteroids, intravenous immunoglobulin และ intravenous anti-RhD immunoglobulin  
 
Corticosteroids  

Corticosteroids เป็นยำตวัแรกที่ใช้ มีอตัรำกำรตอบสนองคร้ังแรกร้อยละ 70-90 แต่ผูป่้วยส่วน
ใหญ่จะกลบัเป็นซ ้ำเมื่อลดยำหรือหยดุยำ6-9 มีกำรศึกษำไปขำ้งหนำ้แบบสุ่ม (prospective randomized 
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study) ยืนยนัว่ำกำรให้ corticosteroids สำมรถท ำให้มีจ ำนวนเกล็ดเลือดเพ่ิมขึ้นไดร้วดเร็วกว่ำไม่ไดใ้ห้
กำรรักษำ10 corticosteroids ที่ใช ้ไดแ้ก่ 

Prednisolone 1-2 มก./กก./วนั (แต่ไม่เกิน 80 มก./วนั แมน้ ้ำหนกัจะมำกกว่ำ 80 กก.) 
รับประทำนนำนไม่เกิน 3 สัปดำห์ จำกนั้นเร่ิมลดขนำดยำลง ไม่แนะน ำให้ prednisolone นำนกว่ำ 6 
สัปดำห์ และควรหยดุ prednisolone ภำยใน 8 สัปดำห ์ (คุณภำพหลกัฐำน ก๒ น ้ำหนกัค ำแนะน ำ ++) 
จ ำนวนเกล็ดเลือดควรเพ่ิมขึ้นภำยในเวลำ 4-14 วนั และมีกำรตอบสนองสูงสุดที่ 7-28 วนั2,10,11  จำก
กำรศึกษำของ Sartorius12 และ Buchanan และ Holtkamp13 พบว่ำ prednisolons สำมำรถท ำให้จ ำนวน
เกล็ดเลือดเพ่ิมขึ้นไดใ้น 7 วนั ดว้ยกำรลดกำรท ำลำยเกล็ดเลือดในมำ้มและไขกระดกู และลดกำรสร้ำง
ภูมิตำ้นทำนที่มำท ำลำยเกล็ดเลอืด14 โดยให้ prednisolone 1 มก./กก./วนั จนกว่ำไดผ้ลกำรตอบสนอง
เป็นที่น่ำพอใจจึงลดขนำดของยำลงชำ้ๆ จนหยดุ (คุณภำพหลกัฐำน ง๑ น ้ำหนกัค ำแนะน ำ +)  

Dexamethasone 40 มก./วนั ในรูปแบบรับประทำนหรือฉีดเขำ้หลอดเลือดด ำ ติดต่อกนันำน 4 
วนั จ ำนวน 4-6 ชุด ทุก 14-28 วนั จ ำนวนเกล็ดเลือดควรเพ่ิมขึ้นภำยใน 2-14 วนั และมีกำรตอบสนอง
สูงสุดที่ 4-28 วนั2,9,15 หรืออำจให้ dexamethasone 40 มก. ในรูปแบบรับประทำนหรือให้ฉีดเขำ้หลอด
เลือดด ำนำน 4 วนั และให้ prednisolone 0.5 มก./กก./วนั รับประทำนต่อ จำกนั้นลด prednisolone ลง
ชำ้ๆ จนหยดุ มีกำรศึกษำเปรียบเทียบกบัระหว่ำงกำรให้รับประทำน prednisolone 1 มก./กก./วนั และ 
dexamethasone พบว่ำกำรให้ dexamethasone สำมำรถท ำให้จ ำนวนเกล็ดเลือดสูงขึ้นเร็วกว่ำและใช้
ปริมำณ steroid รวมในระยะยำวนอ้ยกว่ำ16 กำรศึกษำแบบสุ่มเปรียบเทียบ dexamethasone 40 มก. 
รับประทำนนำน 4 วนั และอำจให้ซ ้ำในวนัที่ 10 ถำ้กำรตอบสนองไม่เป็นที่น่ำพอใจ และรับประทำน 
prednisolone 1 มก./กก./วนั เป็นเวลำ 4 สัปดำห ์ แลว้ค่อยๆ ลดขนำดลง พบว่ำผูป่้วยที่ไดรั้บ 
dexamethasone มีกำรตอบสนองมำกกว่ำ (ร้อยละ 82 เทียบกบั ร้อยละ 69 ตำมล ำดบั) และมีผลขำ้งเคียง
จำก steroid เช่น Cushingoid appearance เบำหวำน นอ้ยกว่ำ17 แต่มีผูป่้วยบำงรำยไม่สำมำรถทน steroid 
ขนำดสูงไดเ้น่ืองจำกนอนไม่หลบั กระวนกระวำย อำจพิจำรณำใช ้dexamethasone แทน prednisolone 
ได ้(คุณภำพหลกัฐำน ก๒ น ้ำหนกัค ำแนะน ำ ++) 

ผลขำ้งเคียงของยำ corticosteroid ไดแ้ก่ diabetes, gastritis, peptic ulcer, ควำมดนัโลหิตสูง, 
insomnia, avascular necrosis, osteoporosis, พฤตกิรรมเปลี่ยนแปลง และกำรติดเช้ือฉวยโอกำส เป็นตน้ 
 
Intravenous immunoglobulin G (IVIg) 

Intravenous immunoglobulin G (IVIg) ขนำด 0.4 กรัม/กก./วนั ติดต่อกนันำน 5 วนั หรือ 1 
กรัม/กก./วนั ติดต่อกนันำน 1-2 วนั ฉีดเขำ้ทำงหลอดเลือดด ำ จ ำนวนเกล็ดเลือดมกัจะเพ่ิมขึ้นภำยใน 1-
3 วนัและมีกำรตอบสนองสูงสุดที่ 2-7 วนั2,18,19 Imbach และคณะ20 เป็นผูน้ ำ IVIg มำรักษำ ITP เป็นกลุ่ม
แรก IVIg ออกฤทธ์ิโดยลดกำรท ำลำยเกล็ดเลือดที่มีแอนติบอดีเกำะอยู่ (opsonized platelets)14 ผ่ำนทำง 
FcIIb receptors และหรืออำจเพ่ิมกำรขจดัแอนติบอดีร่วมดว้ย21 มีกำรศึกษำของชำวคำนำดำ22,23 สรุป
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ไดว่้ำ IVIg ท ำให้จ ำนวนเกล็ดเลือดเพ่ิมขึ้นไดร้วดเร็วกว่ำ corticosteroid สำมำรถท ำให้จ ำนวนเกล็ด
เลือดเพ่ิมขึ้นไดภ้ำยใน 24-48 ชั่วโมง ผลขำ้งเคียงที่อำจพบ ไดแ้ก่ ปวดศีรษะ มีไข ้ หนำวส่ัน และ
คลื่นไส้ เป็นตน้ เน่ืองจำก IVIg ยงัมีรำคำสูงและไดผ้ลนำนประมำณ 3-4 สัปดำห์ จำกนั้นจ ำนวนเกล็ด
เลือดอำจจะลดลงอีก จึงไม่แนะน ำให้ใช ้ IVIg เป็น first-line ใน ITP ทัว่ไป ยกเวน้ผูป่้วยทีม่ีขอ้ห้ำม 
(contraindication) ในกำรใช ้ corticosteroid หรือผูป่้วยมีเลือดออกรุนแรงหรือเลือดออกในอวยัวะ
ส ำคญั หรือผูป่้วยที่ตอ้งเขำ้รับกำรผ่ำตดัแบบเร่งด่วน หรือสตรีตั้งครรภท์ี่ก  ำลงัจะคลอดบุตร ซ่ึงเป็น
ภำวะที่ตอ้งเพ่ิมจ ำนวนเกล็ดเลือดอยำ่งรวดเร็ว (คุณภำพหลกัฐำน ก๒ น ้ำหนกัค ำแนะน ำ +/-)  
 
Intravenous anti-D (IV anti-D) 

Intravenous anti-D (IV anti-D) ขนำด 50-75 มคก./กก./คร้ัง ฉีดเขำ้ทำงหลอดเลือดด ำ จ ำนวน
เกล็ดเลือดมกัจะเพ่ิมขึ้นภำยใน 1-3 วนั และมีกำรตอบสนองสูงสุดที่ 3-7 วนั2,24,25 Salamaและคณะ26 
รำยงำนกำรใช ้ IV anti-D รักษำ ITP พบว่ำสำมำรถท ำให้มีจ ำนวนเกล็ดเลือดเพ่ิมขึ้นไดใ้นผูป่้วยเลือด 
Rh บวก ที่มี D antigen บนผิวเม็ดเลือดแดง ท ำให้เม็ดเลือดแดงมี anti-D (opsonized RBC) ไปแย่งกนั
จบั opsonized platelet ในมำ้ม ท ำให้เกล็ดเลือดถูกมำ้มท ำลำยนอ้ยลง27 ขนำด IV anti-D 50-75 มคก./
กก.ให้ทำงหลอดเลือดด ำนำน 3-5 นำท ีผลขำ้งเคียงที่อำจพบ ไดแ้ก่ มีไข ้หนำวส่ัน คลื่นไส้ และปวด
ศีรษะ เป็นตน้ ภำวะแทรกซ้อนที่ส ำคญัคือเม็ดเลอืดแดงแตกถูกท ำลำย (hemolysis) แต่ค่ำ hemoglobin 
มกัลดลงไม่เกิน 2 กรัม/ดล.28,29 แต่ก็มีผูป่้วยบำงรำยที่เกิดอำกำรรุนแรงมีภำวะ disseminated 
intravascular coagulation (DIC) และไตวำย (คุณภำพหลกัฐำน ข๓ น ้ำหนกัค ำแนะน ำ +/-) 
 
Treatment of life-threatening bleeding 

ผูป่้วย ITP ที่มีภำวะเลือดออกรุนแรงที่เป็นอนัตรำยถึงแก่ชีวิต ไดแ้ก่ ภำวะเลือดออกในสมอง 
ภำยในช่องอก ภำยในช่องทอ้ง หรือในทำงเดินอำหำรซ่ึงพบไม่บ่อย มกัพบในผูป่้วยที่ไดรั้บกำร
วินิจฉัยใหม่30 ควรรับผูป่้วยไวรั้กษำในโรงพยำบำลดูแลรักษำแบบผูป่้วยวิกฤติ31 ให้กำรรักษำที่ท ำให้
จ ำนวนเกล็ดเลือดเพ่ิมขึ้นให้เร็วที่สุดเท่ำที่จะท ำได ้ไดแ้ก่  

IVIg 1 กรัม/กก./วนั นำน 1-2 วนั จะสำมำรถเพ่ิมจ ำนวนเกล็ดเลือดไดภ้ำยใน 3 วนั (คุณภำพ
หลกัฐำน ก๒ น ้ำหนกัค ำแนะน ำ +) และให้ corticosteroids ขนำดสูง เช่น dexamethasone 40 มก./วนั 
นำน 4 วนั หรือ methylprednisolone 1 กรัม/วนั ฉีดเขำ้ทำงหลอดเลือดด ำนำน 1-3 วนั (คุณภำพหลกัฐำน 
ก๒ น ้ำหนกัค ำแนะน ำ ++)  

กำรให้เกล็ดเลือดเขม้ขน้จ ำนวนมำกอำจช่วยเพ่ิมจ ำนวนเกล็ดเลือดไดช้ัว่ครำว32,33 (คณุภำพ
หลกัฐำน ค๑ น ้ำหนกัค ำแนะน ำ +/-) กำรให้ IVIg ร่วมดว้ยก่อนให้เกล็ดเลือดเขม้ขน้จะช่วยยืดชีวิตเกล็ด
เลือดที่ให้ไดใ้นผูป่้วยบำงรำย34,35 
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กำรตดัมำ้มแบบเร่งด่วน (emergency splenectomy)36 เป็นอีกวิธีที่สำมำรถท ำให้จ ำนวนเกล็ด
เลือดเพ่ิมขึ้นไดร้วดเร็วที่สุดใชรั้กษำผูป่้วยที่มีเลือดออกในสมอง30 เร่ิมมีกำรตอบสนองที่ 1-56 วนัและ
มกีำรตอบสนองสูงสุด 7-56 วนั2,37 เน่ืองจำกปัจจุบนัมียำที่ท ำให้จ ำนวนเกล็ดเลือดเพ่ิมขึ้นไดร้วดเร็วท ำ
ให้กำรรักษำดว้ยกำรตดัมำ้มแบบเร่งด่วนนอ้ยลง นอกจำกน้ีมีกำรศึกษำพบว่ำผูป่้วย ITP ที่ถูกตดัมำ้ม 
จะมีควำมเส่ียงต่อกำรเกิดหลอดเลือดด ำอุดตนั และ ติดเช้ือในกระแสเลือดมำกกว่ำ ผูป่้วย ITP ที่ไม่ได้
รับกำรตดัมำ้ม38 (คุณภำพหลกัฐำน ค๑ น ้ำหนกัค ำแนะน ำ +/-) 

เมื่อให้กำรรักษำต่ำงๆ ขำ้งตน้แลว้ไม่ไดผ้ลอำจพิจำรณำให้ recombinant factor VIIa39,40 แต่มี
รำยงำนผลกำรศึกษำนอ้ยมำก และเพ่ิมควำมเส่ียงต่อกำรเกิดภำวะหลอดเลอืดอุดตนัเพ่ิมขึ้น41 
 
Second-Line treatments 

ผูป่้วย ITP ที่ด้ือต่อ corticosteroid (steroid resistance) หรือตอบสนองต่อ corticosteroid ขนำดสูง
แต่ไม่สำมำรถลดขนำด corticosteroid ลงได ้(steroid dependence) ควรไดรั้บ second-line treatment ภำวะ
น้ีเป็นภำวะที่มีปัญหำซบัซ้อนทำงคลนิิก แพทยผู์รั้กษำตอ้งพิจำรณำควำมเส่ียงต่อเลือดออก และควำมเส่ียง
ต่อผลขำ้งเคียงจำกกำรรักษำในผูป่้วยแต่ละรำย 

ผูป่้วยที่ด้ือต่อกำรรักษำหลำยชนิดอำจลดเป้ำหมำยของกำรรักษำเพียงเพื่อไม่ให้มีเลือดออกรุนแรง
โดยไม่ตอ้งค ำนึงถึงระดบัเกล็ดเลอืด (คณุภำพหลกัฐำน ง๑ น ้ำหนกัค ำแนะน ำ +) เช่น ผูป่้วยมีจ ำนวนเกล็ด
เลือดต ่ำกว่ำ 10x109/ลิตร แต่ถำ้มีเพียงจ ้ำตำมตวัไม่มำก และไมม่ีเลือดออกรุนแรง อำจไม่ตอ้งรักษำเพรำะยำ
กดภูมิตำ้นทำนอำจท ำให้ผูป่้วยเสียชีวิตจำกกำรรักษำมำกกว่ำเสียชีวิตจำกเลือดออก 

กำรตอบสนองต่อ prednisolone หรือ dexamethasone ควรจะเร่ิมเห็นผลภำยใน 2 สัปดำห์ และ
เห็นผลเต็มที่ภำยใน 4 สัปดำห์2 ถำ้ผูป่้วยยงัมีเกล็ดเลือดต ่ำมำกและมีเลือดออกในช่วงเวลำ 4 สัปดำห์น้ี 
ควรพิจำรณำเพ่ิมกำรรักษำอื่น นอกจำกน้ีผูป่้วยที่ตอบสนองต่อ corticosteroids ดีในระยะแรก แต่ไม่
สำมำรถลด prednisolone ให้ต ่ำกว่ำ 10 มก./วนั เพื่อรักษำให้จ ำนวนเกล็ดเลือดสูงกว่ำ 30x109/ลิตร และ
ป้องกนัไม่ให้มีเลือดออก หรือผูป่้วยที่ทนต่อผลขำ้งเคียงของ corticosteroids ไมไ่ด ้ ก็ควรพิจำรณำใช้
กำรรักษำอื่นแทนเพื่อลดผลขำ้งเคียงของ corticosteroid (คุณภำพหลกัฐำน ง๑ น ้ำหนกัค ำแนะน ำ +) 
 
ทางเลือกในการรักษา 

1. การตัดม้าม (splenectomy)33 จำกกำรศึกษำแบบกำรวิเครำะห์อภิมำน (meta-analysis study) 
พบว่ำกำรตดัมำ้มในผูป่้วย ITP ไดผ้ลดี คือมกีำรตอบสนองแบบสมบูรณ์ (เกล็ดเลือดมำกกว่ำ 100x109/
ลิตร) สูงถึงร้อยละ 66 (1731 จำก 2623 รำย) และมี partial response อีกร้อยละ 22 โดยมกัตอบสนองใน 
3-4 วนั และไม่เกิน 10 วนั เมื่อติดตำมผูป่้วยไปประมำณ 3 ปี พบว่ำร้อยละ 85 ของผูป่้วยยงัคง
ตอบสนองเช่นเดิม (sustained response) ดงันั้นกำรตดัมำ้มจึงเป็นกำรรักษำ ITP ชนิดเดียวที่สำมำรถท ำ
ให้ผูป่้วยหำยขำดจำกโรคไดเ้ป็นส่วนใหญ่ 
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ร้อยละ 13 (318 จำก 2,465 รำย) ของผูป่้วยเกิดภำวะแทรกซ้อนจำกกำรตดัมำ้มแบบธรรมดำ 
(open splenectomy) และมีอตัรำตำยร้อยละ 1 (48 จำก 4,955 รำย) ในขณะที่กำรตดัมำ้มแบบส่องกลอ้ง 
(laparoscopic splenectomy) มีภำวะแทรกซ้อนและอตัรำตำยเหลือเพียงร้อยละ 9.6 และร้อยละ 0.2  (3 
จำก 1301 รำย) ตำมล ำดบั อยำ่งไรก็ตำมกำรตดัมำ้มแบบส่องกลอ้งยงัมีจ ำนวนผูป่้วยในกำรศึกษำไม่
มำก ตอ้งอำศยัตอ้งใชเ้คร่ืองมือรำคำแพงและศลัยแพทยท์ี่เช่ียวชำญดำ้นน้ีโดยเฉพำะ 

หลงัตดัมำ้มผูป่้วยมีโอกำสติดเช้ือรุนแรงจำกกำรเช้ือแบคทีเรียในกระแสเลือด (post-
splenectomy sepsis) ประมำณ 1 ต่อ 1,500 รำย/ปี โดยเฉพำะเช้ือที่มีแคพซูล ดงันั้นผูป่้วยควรไดรั้บ 
pneumococcal และ influenza vaccine อยำ่งนอ้ย 2 สัปดำห์ก่อนตดัมำ้ม และหลงัตดัมำ้มถำ้ผูป่้วยมีไข้
สูง (38 องศำเซลเซียส หรือสูงกว่ำ) ตอ้งรีบให้ยำปฏิชีวนะ โดยอำจให้ผูป่้วยเก็บยำปฎิชีวนะชนิด
รับประทำนไวท้ี่บำ้นเพื่อรับประทำนทนัทีที่มไีขสู้ง นอกจำกน้ียงัมีกำรศึกษำที่พบว่ำผูป่้วย ITP หลงั
ตดัมำ้มมอีุบติักำรณ์ของภำวะหลอดเลอืดด ำอุดตนัสูงขึ้นกว่ำผูป่้วย ITP ที่ไม่ไดรั้บกำรตดัมำ้ม38 

ผูท้ี่น่ำจะตอบสนองต่อกำรตดัมำ้ม คือผูป่้วยอำยนุอ้ยกว่ำ 50 ปี ไม่มีควำมเส่ียงอื่นต่อกำรผ่ำตดั
ใหญ่ และไม่มีโรคอื่นที่เป็นสำเหตุของ autoimmune thrombocytopenia เช่น systemic lupus 
erythematosus42 มีกำรศึกษำติดตำมผูป่้วย ITP ที่ไม่ตอบสนองต่อกำรตดัมำ้ม พบว่ำร้อยละ 71.4 (75  จำก 
105 รำย) จะมีกำรตอบสนอง (เกล็ดเลือดมำกกว่ำ 30x109/ลิตร) ที่เวลำเฉลี่ย 4 ปี และร้อยละ 68 ของผูป่้วย
เหล่ำน้ีสำมำรถหยดุยำได้43 (คุณภำพหลกัฐำน ข๔ น ้ำหนกัค ำแนะน ำ ++) 

2. Pulse dexamethasone ขนำด 40 มก./วนั ติดต่อกนั 4 วนั ให้ทุก 4 สัปดำห์  รวม 6 คร้ัง ใน
รำยที่ไดรั้บ prednisolone เป็นกำรรักษำขนำนแรกและไมไ่ดผ้ล โดยอำจให้รับประทำนหรือฉีดเขำ้
หลอดเลือดด ำ มีกำรศึกษำพบผูป่้วย 10 ใน 10 รำย มีกำรตอบสนอง15 แต่มกีำรศึกษำต่อมำที่รำยงำนว่ำ
ไม่ไดผ้ลดีเท่ำกำรศึกษำแรก44,45 ขอ้ควรระวงัคือ dexamethasone ขนำด 40 มก. เป็นขนำดยำที่สูงมำก 
เทียบเท่ำกบั prednisolone ขนำด 267 มก. ผูป่้วยบำงรำยอำจมีอำกำรกระวนกระวำย นอนไม่หลบัจนถึง 
psychosis ได ้(คณุภำพหลกัฐำน ค๑ น ้ำหนกัค ำแนะน ำ +) 

3. Dapsone ขนำด 75-100 มก./วนั รับประทำนวนัละคร้ัง รำคำถูก ไดผ้ลร้อยละ 50 (33/66 
รำย) แต่มกักลบัเป็นซ ้ำเมื่อหยดุยำ46 อีกกำรศึกษำพบกำรตอบสนองร้อยละ 55 (11/20 รำย)47 กำรศึกษำ
ในประเทศไทย พบกำรตอบสนองร้อยละ 56 (9/16 รำย) เมื่อใช้ dapsone อยำ่งเดียวหรือใชร่้วมกบั 
colchicines48 กลไกเช่ือว่ำ dapsone ท ำให้เกิด hemolysis นอ้ยๆ จึงยบัยั้ง phagocytic cells และตอ้งระวงั 
hemolysis รุนแรง โดยเฉพำะผูป่้วยที่เป็น glucose 6 phosphate dehydrogenase (G6PD) deficiency 
ผูป่้วยเพศชำยจึงควรไดรั้บกำรตรวจกรองภำวะพร่อง G6PD ก่อนเร่ิมยำ บำงรำยอำจเกิดภำวะ 
methemoglobinemia ซ่ึงมีอำกำรเขียว (cyanosis) และ dapsone syndrome ซ่ึงพบอำกำรไข ้ ผ่ืนแพ ้
eosinophil สูง ตวัเหลือง ตำเหลือง และตบัอกัเสบ นอกจำกน้ี dapsone เป็นยำกลุ่ม sulfonamide ผูป่้วย
ที่แพย้ำ sulfa จึงมีโอกำสแพย้ำ dapsone ไดม้ำกขึ้น ควรระมดัระวงั (คุณภำพของหลกัฐำน ค๑น ้ำหนกั
ค ำแนะน ำ +) 
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4. Colchicine ในขนำด 1.2 มก./วนั แบ่งให้รับประทำนวนัละ 2 คร้ัง กำรศึกษำพบว่ำไดผ้ลไม่
มำกคอืร้อยละ 29 (4 ใน 14 รำย) ในรำยที่ด้ือต่อ steroid และกำรตดัมำ้ม49 กำรศึกษำที่โรงพยำบำล
จุฬำลงกรณ์พบว่ำไดผ้ลมำกกว่ำ คือ ร้อยละ 53 (9 ใน 17 รำย)48 แต่ผูป่้วยกลุ่มหลงัน้ียงัไม่ไดต้ดัมำ้ม เช่ือ
ว่ำออกฤทธ์ิโดยยบัยั้ง microtubule ใน macrophage ป้องกนักำรท ำลำยเกล็ดเลือด อำจให้ร่วมกบั 
dapsone ผลขำ้งเคียงพบนอ้ยคือ ทอ้งเสีย คลื่นไส้ อำเจียน (คุณภำพของหลกัฐำน ค๑ น ้ำหนกัค ำแนะน ำ 
+) 

5. Danazol เป็น androgen อยำ่งอ่อน ขนำด 600 มก./วนั แบ่งให้รับประทำนวนัละ 2-3 คร้ัง 
กำรศึกษำพบตอบสนองร้อยละ 67 (38/57 รำย) ภำยใน 1-6 เดือน โดยเฉพำะผูป่้วยหญิงอำยมุำก มี
รำยงำนกำรตอบสนองเป็นเวลำนำน (sustained response) ถึงร้อยละ 7150,51 มีผลขำ้งเคียง คือ บวม ขน
และ สิวขึ้น เสียงเปลี่ยน ขำดประจ ำเดือน และอำจมีพิษต่อตบัได ้มีรำคำแพงประมำณ 60 บำท/วนั และ
เป็นกำรใชน้อกเหนือจำกที่ระบุในขอ้บ่งช้ีในฉลำกยำ (off-label use) จึงไม่สำมำรถเบิกจ่ำยได ้(คุณภำพ
ของหลกัฐำน ข๓ น ้ำหนกัค ำแนะน ำ +) 

6. Rituximab เป็นแอนติบอดีต่อ CD20 บนผิว B lymphocyte เป็นกำรก ำจดัเซลลท์ี่สร้ำง
แอนติบอดีต่อเกล็ดเลือด ขนำดยำที่ใชต้ำมแบบกำรรักษำโรคมะเร็งต่อมน ้ำเหลืองชนิด B cell (B cell 
lymphoma) คือ 375 มก./ม2 พ้ืนที่ผิวกำย ฉีดเขำ้ทำงหลอดเลือดด ำชำ้ๆ ทุกสัปดำห์ ติดกนั 4 คร้ัง  

กำรศึกษำแบบกำรวิเครำะห์อภิมำน (meta-analysis) พบกำรตอบสนองร้อยละ 63 จำกผูป่้วย 
313 รำย ภำยใน 2-6 สัปดำห์ แต่ผูป่้วยอำจจะมีจ ำนวนเกล็ดเลือดตกลงในเวลำต่อมำ คือร้อยละ 20-40 
ของผูป่้วยเท่ำนั้นที่ไดก้ำรตอบสนองเป็นเวลำนำนเป็นปี52-56 กำรศึกษำแบบกำรวิเครำะห์อภิมำน 
(meta-analysis) เฉพำะในกลุ่มผูป่้วยที่ไม่ไดรั้บกำรตดัมำ้มพบกำรตอบสนองดีร้อยละ 57 จำกผูป่้วย 
368 รำย ผูป่้วยที่อำยนุอ้ยมีโอกำสตอบสนองมำกกว่ำอำยมุำกอยำ่งมีนยัส ำคญั57 นอกจำกน้ีมกีำรศึกษำ
รวบรวมรำยงำนผูป่้วยเขำ้ดว้ยกนั พบว่ำกำรใช้ rituximab ขนำดต ่ำ คือ 100 มก. ฉีดเขำ้ทำงหลอดเลือด
ด ำ โดยไม่ตอ้งปรับตำมขนำดตวัของผูป่้วย ทุกสัปดำห์ ติดกนั 4 คร้ัง พบว่ำไดผ้ลใกลเ้คียงกบักำรใชย้ำ
ขนำด  375 มก./ม2 พ้ืนที่ผิวกำย แต่สำมำรถประหยดัค่ำใช้จ่ำยไดม้ำก58 

กำรศึกษำแบบสุ่มปกปิดทั้ง 2 ฝ่ำย ในผูป่้วย ITP ที่ไม่ตอบสนองต่อ corticosteroids 112 รำย 
พบว่ำ rituximab ขนำด 375 มก./ม2 พ้ืนที่ผิวกำย ทุกสัปดำห์ ติดกนั 4 คร้ัง ให้กำรตอบสนองไม่ต่ำงจำก
ยำหลอกอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (ร้อยละ 81 และ ร้อยละ 73 ตำมล ำดบั) แต่ในกลุ่มผูป่้วย ITP ที่
ตอบสนองต่อ rituximab จะมีระยะเวลำกว่ำที่โรคกลบัเป็นซ ้ำชำ้กว่ำ (36 เทียบกบั 7 สัปดำห์ตำมล ำดบั)
59 

ผูป่้วยบำงรำยมีอำกำรแพ ้ rituximab ระหว่ำงให้ยำทำงหลอดเลือดด ำ กำรให้ยำจึงตอ้งให้ 
antihistamine และ steroid น ำไปกอ่น เร่ิมให้ยำช้ำๆ สังเกตอำกำรและสัญญำณชีพ และค่อยๆ เพ่ิมอตัรำ
กำรให้ยำชำ้ๆ ผูป่้วยที่ติดเช้ือไวรัสตบัอกัเสบบีอำจเกิดกำรลุกลำมแบ่งตวัของไวรัส (reactivation) ท ำ
ให้เกิดภำวะตบัอกัเสบรุนแรงได ้ก่อนให้ยำจึงตอ้งมีกำรตรวจหำกำรติดเช้ือไวรัสตบัอกัเสบ บี ถำ้มีกำร
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ติดเช้ือตอ้งวดัระดบัไวรัสในเลือด (viral load) และให้ยำตำ้นไวรัสตบัอกัเสบบีร่วมไปดว้ย โดยอำจ
ตอ้งดูแลรักษำผูป่้วยร่วมไปกบัแพทยเ์ฉพำะทำงโรคตบั ผลขำ้งเคียงอื่นๆ ของ rituximab ที่มีรำยงำนแต่
พบไม่บ่อย ไดแ้ก่ ภำวะปอดอกัเสบ ภำวะเม็ดโลหิตขำวนิวโตรฟิลต ่ำ และ กำรติดเช้ือไวรัส JC ท ำให้
เกิด progressive multifocal leukoencephalopathy นอกจำกน้ียำยงัมีรำคำสูง (คุณภำพหลกัฐำน ก๒ 
น ้ำหนกัค ำแนะน ำ +/-) 

7. Thrombopoietic receptor agonists พยำธิก ำเนิดของโรค ITP นอกจำกมกีำรท ำลำยเกล็ด
เลือดมำกขึ้นแลว้ ยงัพบว่ำมีกำรสร้ำงเกล็ดเลือดลดลง จึงมีแนวคิดในกำรใช ้ thrombopoietin (TPO) 
กระตุน้กำรแบ่งตวัและพฒันำกำรของ megakaryocyte แต่พบว่ำ TPO อำจกระตุน้ให้ร่ำงกำยสร้ำง
แอนติบอดีต่อ TPO ท ำให้เกล็ดเลือดต ่ำลงกว่ำเดิม จึงมีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงของ thrombopoietic 
receptor agonists ใหม่ โดยให้มีควำมแตกต่ำงจำก TPO อยำ่งส้ินเชิง เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดกำรสร้ำง 
TPO antibody โดย thrombopoietic receptor agonists ที่มีกำรทดลองในคนและไดผ้ลดีขณะน้ีมี 2 ชนิด 
ไดแ้ก่ romiplostim และ eltrombopag โดย eltrombopag ไดรั้บรองโดยองคก์ำรอำหำรและยำของ
ประเทศไทย คือใชรั้กษำ ITP ที่ด้ือต่อสเตียรอยด์ และมีจ ำนวนเกล็ดเลือดต ่ำกว่ำ 20 x109/ลิตร ร่วมกบั
มีภำวะเลือดออก 

กำรใช ้thrombopoietic receptor agonists ในกำรรักษำผูป่้วย ITP ไม่ไดเ้ป็นกำรรักษำที่ตน้เหตุ
ของโรค คือเป็นกำรรักษำไมม่ีผลต่อภูมิตำ้นทำนของร่ำงกำย ซ่ึงมีขอ้ดีคอืไม่เพ่ิมควำมเส่ียงต่อกำรติด
เช้ือซ่ึงแตกต่ำงจำกยำกดภูมิตำ้นทำนชนิดอื่นๆ ทีใ่ชรั้กษำ ITP อยำ่งไรก็ตำมยำกลุ่มน้ีถือเป็นกำรรักษำ
ประคบัประคองเพ่ือเพ่ิมระดบัเกล็ดเลือดเท่ำนั้น เมื่อหยดุยำผูป่้วย ITP เกือบทั้งหมดจะมีระดบัเกล็ด
เลือดตกลงมำเหมือนเดิม จึงตอ้งให้ยำระยะยำว ท ำให้มีค่ำใชจ่้ำยสูงมำก  

Eltrombopag เป็นสำรเคมีโมเลกุลเล็กที่ไม่ใช่โปรตีน มีขอ้ดี คือสำมำรถใชรั้บประทำนไดว้นั
ละคร้ัง แต่มีขอ้ควรระวงัคือ polyvalent cation เช่น calcium aluminium และเหล็ก สำมำรถยบัยั้งกำรดูด
ซึมยำ จึงตอ้งรับประทำนอยำ่งนอ้ย 4 ชั่วโมง ห่ำงจำกกำรรับประทำน calcium เหล็ก นม หรือ ยำลด
กรดชนิด antacid และ ควรรับประทำนยำตอนทอ้งว่ำง คือก่อนอำหำร 1 ชั่วโมง หรือหลงัอำหำร 2 
ชัว่โมง เพื่อไม่ให้ cation ในอำหำรรบกวนกำรดูดซึมยำ60 ยำขบัออกทำงตบัจึงตอ้งระมดัระวงัในกำรใช้
ในผูป่้วยโรคตบั60 นอกจำกน้ียำ eltrombopag อำจเพ่ิมระดบัยำลดไขมนัชนิด rosuvastatin ได้60 จึงอำจ
ตอ้งลดยำ statin ถำ้ตอ้งให้ร่วมดว้ย เน่ืองจำกประชำกรชำวเอเชียก ำจดัยำไดช้ำ้กว่ำชำวตะวนัตก จึงให้
เร่ิมในขนำด 25 มก./วนั และอำจเพ่ิมเป็น 50 มก./วนั ถำ้ไม่ไดผ้ล 

หลงัได ้thrombopoietic receptor agonists เกล็ดเลือดจะเร่ิมขึ้นในวนัที่ 8 และสูงสุดที่วนัที่ 15 
เมื่อหยดุยำจ ำนวนเกล็ดเลือดจะค่อยๆ ลดลงมำเป็นระดบัเดิมภำยใน 2 สัปดำห์  

กำรศึกษำแบบสุ่มปกปิดทั้ง 2 ฝ่ำยในผูป่้วย ITP ที่เป็นมำแลว้อยำ่งนอ้ย 6 เดือนและมีระดบั
เกล็ดเลือดต ่ำกว่ำ 30 x109/ลิตร รวมทั้งส้ิน 73 คน พบว่ำมีกำรตอบสนองต่อ eltrmbopag (เกล็ดเลือดสูง
กว่ำ 50x109/ลิตร) สูงถึงร้อยละ 59 ที่ 6 สัปดำห์ เมื่อเทียบกบัร้อยละ 16 ของผูป่้วยที่ไดรั้บยำหลอก (p < 
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0.0001) ผูป่้วยที่ได ้eltrombopag มีโอกำสเกิดเลือดออกนอ้ยกว่ำยำหลอกคอืร้อยละ 61 เทียบกบัร้อยละ 
72 ในกลุ่มยำหลอกซ่ึงควำมแตกต่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ ยำมีผลขำ้งเคียงนอ้ยและไม่รุนแรง เช่น 
คลื่นไส้ ปวดศีรษะ61 

กำรศึกษำแบบสุ่มปกปิดทั้ง 2 ฝ่ำยในผูป่้วย ITP 197 รำย ให้ยำนำน 6 เดือน (RAISE study) 
พบว่ำมีกำรตอบสนองร้อยละ 79 เทียบกบั ร้อยละ 28 ในกลุ่มยำหลอก (p<0.0001) ผูป่้วยในกลุ่มที่
ไดรั้บ eltrombopag สำมำรถลดกำรรักษำ ITP อื่นไดร้้อยละ 59 เทียบกบัร้อยละ 32 ในกลุ่มยำหลอก 
พบว่ำภำวะเลือดออก (WHO grade 2-4) นอ้ยลงจำกร้อยละ 53 เป็นร้อยละ 33 และผูป่้วยมีคุณภำพชีวิต
ที่ดีขึ้น62 ผลขำ้งเคียงที่พบได ้คือหนำ้ที่ตบัผิดปกติซ่ึงพบในร้อยละ 7 ของกลุ่ม eltrombopag และร้อยละ 
3 ของกลุ่มยำหลอก และในบำงรำยพบมีกำรเพ่ิมขึ้นของ total bilirubin ควำมผิดปกติเหล่ำน้ีหำยไปได้
เองไดโ้ดยที่บำงรำยหยดุยำบำงรำยก็ไม่ไดห้ยดุยำ ผูป่้วยที่ไดรั้บ eltrombopag จึงควรไดรั้บกำรตรวจ
หนำ้ที่ตบัทุก 2 สัปดำห์ในช่วง 3 เดือนแรก และทุก 4-6 สัปดำห์หลงัจำกนั้น63 ตอ่มำมีกำรศึกษำใน
ผูป่้วย ITP 299 รำย ให้ eltrombopag นำน 3 ปี (EXTEND study) พบว่ำยำยงัคงประสิทธิภำพเมื่อใชใ้น
ระยะยำวและยงัไม่พบผลขำ้งเคียงที่รุนแรง64 

Romiplostim เป็นยำชนิดฉีด ออกฤทธ์ิกระตุน้ thrombopoietin receptor ที่เป็นโปรตีนลูกผสม 
(peptibody) และมีโครงสร้ำงแตกต่ำงกบั thrombopoietin ขนำดที่เร่ิมใชค้ือ 1 มคก./กก. ฉีดเขำ้ใต้
ผิวหนงัทุกสัปดำห์ แลว้ปรับตำมจ ำนวนเกล็ดเลือด กำรศึกษำแบบสุ่มปกปิดทั้ง 2 ฝ่ำยในผูป่้วย ITP 125 
รำย พบว่ำ romiplostim ให้กำรตอบสนอง ร้อยละ 88 ในผูป่้วยที่ยงัไม่ไดต้ดัมำ้ม และร้อยละ 79 ใน
ผูป่้วยที่ตดัมำ้มแลว้ เมื่อเทียบกบัร้อยละ 14 และร้อยละ 0 ในกลุ่มที่ไดย้ำหลอกตำมล ำดบั (p<0.0001)65 
และกำรติดตำมนำน 3 ปี พบว่ำผูป่้วยไดก้ำรตอบสนองต่อเน่ืองและไม่พบผลขำ้งเคียงที่รุนแรง66 

ขอ้จ ำกดัของยำ thrombopoietic agents ไดแ้ก่ ยำออกฤทธ์ิชำ้ใชเ้วลำไม่ต ่ำกว่ำ 5 วนั จึงใชไ้ม่ได้
ในกรณีที่ตอ้งกำรเพ่ิมระดบัเกล็ดเลือดอยำ่งรวดเร็ว เช่น กำรมีเลือดออกรุนแรง  ผูป่้วยมำกกว่ำ
ร้อยละ 90 จะมีเกล็ดเลือดลดลงมำที่ระดบัเดิมเมื่อหยดุยำถำ้ไม่มกีำรรักษำอื่นร่วมดว้ย จึงตอ้งใช้ระยะ
ยำวท ำให้มีค่ำใช้จ่ำยสูงมำก จึงตอ้งเลือกใชใ้นรำยที่มีควำมจ ำเป็นจริงๆ ไม่มีขอ้มูลในหญิงตั้งครรภ์ 
หญิงวยัเจริญพนัธ์ุจึงควรตอ้งคุมก ำเนิด ยงัไมม่ีขอ้มูลในเด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 18 ปี กำรใชย้ำระยะยำวอำจท ำ
ให้เกิดพงัผืดในไขกระดูก เท่ำที่มีรำยงำนเป็นภำวะที่ไม่ท ำให้เกิดอำกำร พบไดน้อ้ยประมำณร้อยละ 3 
และพงัผืดมกัหำยไปไดเ้มือ่หยดุยำ ปัจจุบนัยงัไม่ทรำบแน่นอนว่ำจ ำเป็นตอ้งเจำะไขกระดูกผูป่้วยที่
ไดรั้บยำระยะยำวเพื่อดู fibrosis หรือไม่ และควรเจำะบ่อยเพียงใด ส่วนภำวะ thromboembolism มี 
meta-analysis ของกำรศึกษำแบบสุ่มทั้งหมด 15 กำรศึกษำ (ผูป่้วย 3,026 รำย) พบว่ำผูป่้วยที่ไดย้ำ 
thrombopoietin receptor agonists เกิด thromboembolism ร้อยละ 3.69 เทียบกบัร้อยละ 1.46 ในกลุ่มยำ
หลอก67 กำรศึกษำหนำ้ที่เกล็ดเลอืดในผูป่้วยที่ไดรั้บ eltrombopag พบว่ำไม่ไดม้ีกำรกระตุน้เกล็ดเลือด68 
อยำ่งไรก็ตำมกำรให้ยำกลุ่มน้ีไม่ควรให้ยำจนมีเกล็ดเลือดสูงเกินควำมจ ำเป็น เช่น ไม่เกิน 150x109/ลิตร 
กำรติดตำมในระยะยำวยงัมีควำมจ ำเป็น เพื่อจะติดตำมว่ำมีผลขำ้งเคียงอะไรเกิดขึ้นมำอกีหรือไม ่ เช่น 
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กำรเกิดมะเร็งเม็ดเลือดเน่ืองจำก Mpl เป็น proto oncogene ดงักล่ำวแลว้ นอกจำกน้ียงัมีรำยงำนว่ำพบ
ตอ้กระจกในหนูทดลองที่ได ้ eltrombopag แต่ขอ้มูลในคนยงัไม่ชดัเจนจึงตอ้งติดตำมขอ้มูลในคนใน
ระยะยำวต่อไป (คุณภำพหลกัฐำน ก๒ น ้ำหนกัค ำแนะน ำ ++) 

8. Cyclophosphamide ขนำด 1-2 มก./กก,/วนั หรือ azathioprine ขนำด 1 มก./กก./วนั โดย
ให้รับประทำน จะท ำให้จ ำนวนเกล็ดเลือดสูงมำกกว่ำ 100x109/ลิตร ร้อยละ 27 และ 17 ตำมล ำดบั69 ถำ้
ผูป่้วยไม่ตอบสนองภำยใน 3 เดือน ควรหยดุยำ cyclophosphamide มีผลขำ้งเคียงมำกกว่ำ azathioprine 
เช่น ผมร่วง เป็นหมนั กดไขกระดูก และ hemorrhagic cystitis แต่โอกำสไดผ้ลมำกกว่ำ และรำคำถูก
กว่ำ ควรให้ยำประมำณ 6 เดือน จึงเร่ิมลดขนำดยำลง ส่วน azathioprine ถูกเปลี่ยนเป็น 6 
mercaptopurine (6–MP) จึงจะออกฤทธ์ิได ้ จึงตอ้งระวงัปฎิกิริยำกบัยำ allopurinol ที่เสริมฤทธ์ิ 
azathioprine และผูป่้วยบำงรำยมีควำมไวต่อยำมำกผิดปกติแต่ก ำเนิดเน่ืองจำกควำมผนัแปรของ 
thiopurine S-methyltransferase (TPMT) ท ำให้เกิด pancytopenia รุนแรงและยำวนำนจนถึงแก่ชีวิตได ้
กำรศึกษำในประชำกรไทยพบว่ำควำมผนัแปรน้ีพบมำกกว่ำชนชำติอื่นๆ70 จึงตอ้งระมดัระวงักำรใช้ 
azathioprine เป็นพิเศษ (คุณภำพหลกัฐำน ค๑ น ้ำหนกัค ำแนะน ำ +) 

9. Vinca alkaloid ฉีดเขำ้ทำงหลอดเลือดด ำ1,71 โดยให้ vincristine 1-2 มก./คร้ัง หรือ 
vinblastine 10 มก./คร้ัง ผสมในน ้ำเกลือ 100-500 มล. ฉีดเขำ้ทำงหลอดเลือดด ำ ใน 6-24 ชั่วโมง 
สัปดำห์ละคร้ัง ติดต่อกนั 2-4 คร้ัง จ ำนวนเกล็ดเลือดจะเร่ิมขึ้นประมำณ 7 วนัหลงัจำกเร่ิมให้ยำ แต่เกล็ด
เลือดมกัจะลดลงในเวลำต่อมำ ดงันั้นควรให้กำรรักษำอื่นร่วมดว้ยในระยะยำว ยำน้ีเป็นยำเคมีบ ำบดัถำ้
มีกำรร่ัวออกนอกหลอดเลือดอำจท ำให้เกิดเน้ือตำย ผลขำ้งเคียงอื่นคือมี peripheral neuropathy 
(คุณภำพหลกัฐำน ค๑ น ้ำหนกัค ำแนะน ำ +/-) 

10. Mycophenolate mofetil 1.5-2 กรัม/วนั แบ่งให้รับประทำน 2 คร้ัง/วนั ให้ยำนำน 2-4 เดือน 
มีกำรหลำยกำรศึกษำรวมกนั ผูป่้วยทั้งส้ิน 100 รำย พบว่ำตอบสนองร้อยละ 66 ของผูป่้วย72-77 
ผลขำ้งเคียงคือ เม็ดเลือดขำวต ่ำ ติดเช้ือง่ำย ยำมีรำคำแพง (คุณภำพหลกัฐำน ค๑ น ้ำหนกัค ำแนะน ำ +/-) 

11. Cyclosporin A 2.5-3 มก./กก./วนั แบ่งให้รับประทำน 2 คร้ัง/วนั มีกำรศึกษำพบ 10 ใน 12 
รำยตอบสนอง และ ร้อยละ 60 ไดก้ำรตอบสนองเป็นเวลำนำน78 แต่มอีีกรำยงำนที่พบว่ำกำรตอบสนอง
ในระยะยำวพบไดน้อ้ย และมีผลขำ้งเคียงมำก เช่น ไตวำย ถำ้ใชข้นำดสูง 5 มก./กก./วนั79 (คณุภำพ
หลกัฐำน ค๑ น ้ำหนกัค ำแนะน ำ +/-) 

12. การก าจัด Helicobacter pyroli ในผูป่้วย ITP ที่มีกำรติดเช้ือ H. pyroli ดูในส่วน Secondary 
ITP   
 
Secondary ITP ในผู้ป่วยติดเช้ือ HIV (Human immunodeficiency virus) 

ผูป่้วยติดเช้ือ HIV และมีเกล็ดเลือดต ่ำจำกภำวะอมิมูน (secondary ITP) พบไดบ้่อยโดยเฉพำะ
อยำ่งย่ิงในช่วงก่อนที่มี HAART (highly active antiretroviral therapy) พบไดถ้ึงร้อยละ 5-30 ใน ผูป่้วย
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ติดเช้ือ HIV80 อำกำรคลำ้ยกบัผูท้ี่เป็น primary ITP ผูป่้วยที่มีจ ำนวนเกล็ดเลือดต ่ำไมม่ำก อำจหำยเองได้
โดยไม่ตอ้งรักษำ81-85 กลไกกำรเกิดเกล็ดเลือดต ่ำในผูป่้วยเกิดจำกกำรท ำลำยเกล็ดเลือดจำกแอนตบิอดี
ต่อโปรตีนของ HIV (nef, gag, env, pol) สำมำรถจบักบั glycoproteins บนเกล็ดเลือดไดด้ว้ย (cross-
reactive)86 นอกจำกนั้นเช้ือ HIV สำมำรถยบัยั้งกำรเจริญ megakaryocytes ไดโ้ดยตรงผ่ำน CD4 
receptor87 

ก่อนกำรรักษำ secondary ITP จำกเช้ือ HIV ควรแยกสำเหตุอื่นๆ ที่ท ำให้เกล็ดเลือดต ่ำออกไป
ก่อน เน่ืองจำกกำรรักษำแตกต่ำงกนั ไดแ้ก่ กำรติดเช้ือชนิดฉวยโอกำสและมะเร็งแพร่กระจำยเขำ้ไข
กระดูก ภำวะ hypersplenism เกล็ดเลือดต ่ำจำกยำ เช่น heparin ภำวะ TTP-HUS (thrombotic 
thrombocytopenic purpura-hemolytic uremic syndrome) และจำกแอลกอฮอล ์ ดงันั้นจึงควรตรวจไข
กระดูกในผูป่้วยที่สงสัยว่ำมีพยำธิสภำพในไขกระดูกดงักล่ำว 

ผูป่้วยควรไดรั้บกำรตรวจระดบั CD4 และ viral load และปรึกษำแพทยโ์รคติดเช้ือถำ้ท ำได ้ 
 
การรักษาผู้ป่วย secondary ITP จาก HIV 
1. Antiretroviral therapy ผูป่้วยที่ยงัไม่เคยไดรั้บยำตำ้นเช้ือ HIV ควรเร่ิมกำรรักษำดว้ยยำตำ้นไวรัส 

HAART, highly active antiretroviral therapy) (คณุภำพหลกัฐำน ค๑ น ้ำหนกัค ำแนะน ำ +) ผูป่้วยที่
ตอบสนองจะพบเกล็ดเลือดเพ่ิมขึ้นภำยใน 4-8 สัปดำห์88 

2. Intravenous immunoglobulin (IVIg) จะช่วยเพ่ิมเกล็ดเลือดไดเ้ร็วกว่ำยำชนิดอื่น จึงอำจพิจำรณำ
ในผูป่้วยที่ตอ้งท ำผ่ำตดัหรือหัตถกำรอื่นหรือมีเลอืดออกรุนแรง ขนำดที่ใช ้ 1-2 กรัม/กก. ฉีดเขำ้
ทำงหลอดเลือดด ำภำยใน 4 ชัว่โมง89 ขอ้เสียของกำรรักษำคือกำรตอบสนองจะเป็นแบบชัว่ครำว 
จึงอำจตอ้งให้หลำยคร้ังและยำมีรำคำสูง ผูป่้วยอำจเกิดไข ้ คลื่นไส้ อำเจียน ปวดเมื่อยกลำ้มเน้ือ 
IVIg บำงชนิดอำจท ำให้เกิดไตวำยเฉียบพลนัจำกควำมเขม้ขน้สูงของน ้ำตำลซูโครส (sucrose-
induced osmotic injury) (คุณภำพหลกัฐำน ค๑ น ้ำหนกัค ำแนะน ำ +/-) 

3. Intravenous anti-D immunoglobulin (IV anti-D) ไดผ้ลในผูป่้วย Rh positive ยำออกฤทธ์ิโดยจบั
กบั D antigen บนผิวเม็ดเลือดแดง แลว้ไปจบั Fc receptors ที่มำ้มจนอิ่มตวั ท ำให้ลดกำรท ำลำย
เกล็ดเลือดที่มี antibody มำจบั90 ขนำดที่ใช ้50 มคก./กก. ฉีดเขำ้หลอดเลอืดด ำภำยใน 3-5 นำที อำจ
ให้คร้ังเดียว หรือแบ่งเป็น 2 วนั เน่ืองจำกผลขำ้งเคียงของกำรรักษำไดแ้ก่ intravascular hemolysis 
จะพบระดบัฮีโมโกลบินลดลง 0.5-2 กรัม/ดล. ผูป่้วยที่มีโลหิตจำงร่วมดว้ย อำจลดขนำดลงเหลือ 
25-40 มคก./กก.91  (คณุภำพหลกัฐำน ค๑ น ้ำหนกัค ำแนะน ำ +/-) 

4. Corticosteroids ไดผ้ลดีในผูป่้วยเช่นกนั จึงอำจพิจำรณำในรำยที่มีเกล็ดเลือดต ่ำมำกและมี
เลือดออกในผูป่้วยที่ไม่สำมำรถให้ IVIg หรือ IV anti-D ขนำดที่ใชค้ือ prednisolone 1 มก./กก./วนั 
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ไม่ควรให้ยำนำนกว่ำ 1-2 เดือน เน่ืองจำกจะเพ่ิมควำมเส่ียงต่อกำรติดเช้ือ Pneumocystis วณัโรค 
cytomegalovirus และกำรก ำเริบของไวรัสตบัอกัเสบ92 (คุณภำพหลกัฐำน ค๑ น ้ำหนกัค ำแนะน ำ 
+/-) 

5. การตัดม้าม พิจำรณำในผูป่้วยที่ด้ือต่อกำรรักษำต่ำงๆ ขำ้งตน้และมีอำกำรเลือดออก หรือในผูป่้วย
ที่ไม่สำมำรถหยดุยำ IVIg หรือ IV anti-D ได ้จำกกำรศึกษำหน่ึงพบว่ำเพ่ิมระดบัเกล็ดเลือดไดเ้ร็ว
หลงัผ่ำตดัและคงระดบัอยูไ่ดน้ำนเกิน 6 เดือนถึงร้อยละ 82 ของผูป่้วย93 ก่อนตดัมำ้มผูป่้วยควร
ไดรั้บกำรฉีดวคัซีนต่อเช้ือ Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza และ Neisseria 
meningitides เพื่อลดควำมเส่ียงต่อกำรติดเช้ือชนิดที่มี capsule (คุณภำพหลกัฐำน ค๑ น ้ำหนกั
ค ำแนะน ำ +/-) 
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ตำรำงที่ 4 แสดงกำรรักษำใน ITP 
First-line treatment   

   Prednisolone   คุณภำพหลกัฐำน ก๒ น ้ำหนกัค ำแนะน ำ ++ 
   Dexamethasone  คุณภำพหลกัฐำน ก๒ น ้ำหนกัค ำแนะน ำ ++, 
   Intravenous immunoglobulin G 
(IVIg)  

คุณภำพหลกัฐำน ก๒ น ้ำหนกัค ำแนะน ำ +/- 

   Intravenous anti-D immunoglobulin 

(IV anti-D) 
คุณภำพหลกัฐำน ข๓ น ้ำหนกัค ำแนะน ำ +/- 

Second-line treatment   

   Splenectomy คุณภำพหลกัฐำน ข๔ น ้ำหนกัค ำแนะน ำ ++ 
   Eltrombopag คุณภำพหลกัฐำน ก๒ น ้ำหนกัค ำแนะน ำ ++ 
   Romiplostim คุณภำพหลกัฐำน ก๒ น ้ำหนกัค ำแนะน ำ ++ 
   Dexamethasone  คุณภำพหลกัฐำน ค๑ น ้ำหนกัค ำแนะน ำ + 
   Dapsone คุณภำพหลกัฐำน ค๑ น ้ำหนกัค ำแนะน ำ + 
   Colchicine คุณภำพหลกัฐำน ค๑ น ้ำหนกัค ำแนะน ำ + 
   Danazole คุณภำพหลกัฐำน ข๓ น ้ำหนกัค ำแนะน ำ + 
   Cyclophosphamide คุณภำพหลกัฐำน ค๑ น ้ำหนกัค ำแนะน ำ + 
   Rituximab คุณภำพหลกัฐำน ก๒ น ้ำหนกัค ำแนะน ำ +/- 
   Vincristine  คุณภำพหลกัฐำน ค๑ น ้ำหนกัค ำแนะน ำ +/- 
   Mycophenolate mofetil  คุณภำพหลกัฐำน ค๑ น ้ำหนกัค ำแนะน ำ +/- 
   Cyclosporin A  คุณภำพหลกัฐำน ค๑ น ้ำหนกัค ำแนะน ำ +/- 
Treatment of life-threatening bleeding 
   High-dose corticosteroids  คุณภำพหลกัฐำน ก๒ น ้ำหนกัค ำแนะน ำ ++ 
   Intravenous immunoglobulin G 
(IVIg)  

คุณภำพหลกัฐำน ก๒ น ้ำหนกัค ำแนะน ำ + 

   Platelet transfusion คุณภำพหลกัฐำน ค๑ น ้ำหนกัค ำแนะน ำ +/- 
   Emergency splenectomy คุณภำพหลกัฐำน ค๑ น ้ำหนกัค ำแนะน ำ +/- 
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Secondary ITP ในผู้ป่วยติดเช้ือ HCV (Hepatitis C virus) 
กำรติดเช้ือ HCV พบไดป้ระมำณร้อยละ 3 ของประชำกรทัว่โลก94 และยงัเป็นสำเหตุของ 

secondary ITP โดยที่ผูป่้วยอำจไม่มีอำกำรของโรคตบัหรือมำ้มโตแต่อยำ่งใด บ่อยคร้ังจึงอำจถูก
วินิจฉัยว่ำเป็น primary ITP95 จำกรำยงำนต่ำงๆ พบผูป่้วย chronic ITP มีหลกัฐำนกำรติดเช้ือ HCV96

ประมำณร้อยละ 20 สำเหตุของ ITP ในผูป่้วย HCV เกิดจำกมีกำรจบั HCV และเกล็ดเลือดรวมทั้ง 
megakaryocytes เมื่อร่ำงกำยสร้ำง anti-HCV antibody จะมำจบักบั HCV ท ำให้เกล็ดเลือดถูกจบักินดว้ย 
macrophage ไปดว้ย ซ่ึงขบวนกำรน้ีเรียกว่ำ innocent bystander97 นอกจำกนั้นยงัมีกำรตั้งสมมุติฐำนว่ำ 
HCV ท ำให้มีควำมผิดปกติของระบบภูมิคุม้กนัท ำให้เกิดกำรสร้ำง autoantibodies ต่อ glycoproteins 
บนเกล็ดเลือด98,99 

กำรรักษำ secondary ITP จำกเช้ือ HCV ไม่ควรให้ corticosteroids ถึงแมว่้ำจะตอบสนองไดดี้
มำกกว่ำร้อยละ 50100 เน่ืองจำกท ำให้เพ่ิม HCV viral load และกำรท ำลำยเซลลต์บัมำกขึ้น (คณุภำพ
หลกัฐำน ค๑ น ้ำหนกัค ำแนะน ำ -) 

ควรให้ยำตำ้นไวรัส ไดแ้ก่ interferon alfa ร่วมกบั ribavirin (คุณภำพหลกัฐำน ค๑ น ้ำหนกั
ค ำแนะน ำ +) ต ำรับยำที่นิยมใช ้ไดแ้ก ่Peginterferon alfa-2a101 180 มคก. ฉีดใตผิ้วหนงัสัปดำห์ละคร้ัง 
ร่วมกบั ribavirin 1000-1200 มก./วนั รับประทำน (ถำ้น ้ำหนกันอ้ยกว่ำ 75 กก. ใชข้นำด 400 มก.ตอน
เชำ้ 600 มก.ตอนเยน็; น ้ำหนกัมำกกว่ำ 75 กก. ใชข้นำด 600 มก. วนัละ 2 คร้ัง เป็นเวลำ 48 สัปดำห์ 
ส ำหรับ HCV genotype 1 หรือ 4 เน่ืองจำก interferon alfa ท ำให้เกล็ดเลือดต ่ำได ้จึงควรตรวจเลือดเป็น
ระยะ  

นอกจำกนั้นอำจให้ IVIg102 ในผูป่้วยที่ตอ้งกำรเพ่ิมระดบัเกล็ดเลือดให้เร็ว (คุณภำพหลกัฐำน 
ค๑ น ้ำหนกัค ำแนะน ำ +/-) ส ำหรับ thrombopoietin receptor agonist ชนิดรับประทำน ไดแ้ก ่
eltrombopag103 ไดผ้ลดีในกำรเพ่ิมเกล็ดเลือดเช่นกนั แต่จำกกำรศึกษำพบกำรเกิด portal vein 
thrombosis104 มำกขึ้นอยำ่งชดัเจน จึงควรใชด้ว้ยควำมระมดัระวงัในผูป่้วยที่ตบัแข็ง (คุณภำพหลกัฐำน 
ก๒ น ้ำหนกัค ำแนะน ำ +/-) 
 

Secondary ITP จากการติดเช้ือ Helicobacter pylori (H.pylori) 
H.pylori เป็นแบคทีเรียชนิดกรัมลบ และ microaerophilic เช้ือน้ีพบในกระเพำะอำหำรของคน

ไดม้ำกกว่ำร้อยละ 50 ของประชำกรทัว่โลก พบกำรติดเช้ือเพ่ิมขึ้นตำมอำยทุี่มำกขึ้น เช้ือ H.pylori เป็น
สำเหตุที่ส ำคญัของ chronic gastritis และ peptic ulcer105 นอกจำกนั้นยงัเป็น cofactor ต่อกำรเกิด 
adenocarcinoma, mucosal-associated lymphoid tissue (MALT) lymphoma ของกระเพำะอำหำร และ 
chronic immune thrombocytopenia (ITP)106 
กำรตรวจหำ H.pylori ท ำไดห้ลำยวิธีไดแ้ก่ 
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1. ตรวจทำงพยำธิวิทยำ เพำะเช้ือ และ urease tests วิธีน้ีใชเ้น้ือเย่ือที่ไดจ้ำกกำรส่องกลอ้งตรวจ
ทำงเดินอำหำร (gastroscopy) 

2. ตรวจอุจจำระเพื่อหำ antigen จำกเช้ือ 
3. 13C-urea breath test 

ผูป่้วย ITP โดยทัว่ไปไม่แนะน ำให้ตรวจหำเช้ือ H.pylori ตั้งแต่แรกวินิจฉัย ยกเวน้เป็นผูป่้วยที่
อำศยัอยูใ่นภูมิล  ำเนำที่มีควำมชุกของกำรติดเช้ือ H.pylori สูง (คุณภำพหลกัฐำน ก๒ น ้ำหนกัค ำแนะน ำ 
+/-) หรือผูป่้วยมีอำกำรของ dyspepsia หรือสงสัยแผลในกระเพำะอำหำร วิธีกำรตรวจอุจจำระเพื่อหำ 
antigen จำกเช้ือ และ 13C-urea breath test เป็นวิธี non-invasive ที่ดี มีควำมไวและควำมจ ำเพำะร้อยละ 
90-95106 

กลไกกำรเกิด chronic ITP ในผูป่้วยติดเช้ือ H.pylori เกิดจำกเช้ือท ำให้เกล็ดเลือดจบักลุ่มกนั 
รวมทั้ง CagA (cytotoxin-associated gene A) ซ่ึงเป็นโปรทีนของเช้ือกระตุน้ร่ำงกำยให้สร้ำงแอนติบอดี
ซ่ึงสำมำรถท ำปฏิกิริยำขำ้มไป (cross-reactive) กบั glycoprotein บนเกล็ดเลือด107นอกจำกนั้น H.pylori 
บำงชนิดสำมำรถแสดง Lewis (Le) antigens โดย Le antigens จะถูกดูดให้อยูบ่นผิวเกล็ดเลือด แลว้
กระตุน้ร่ำงกำยให้สร้ำง anti-Le antibodies เมื่อจบักบั Le antigens ท ำให้มีกำรท ำลำยเกล็ดเลือดไปดว้ย 
108 

ผูป่้วย chronic ITP จำก H.pylori ควรให้รักษำดว้ยกำรก ำจดัเช้ือดว้ย triple therapy109,110 ซ่ึง
ประกอบดว้ย111,112 amoxicillin 1 กรัม วนัละ 2 คร้ัง clarithromycin 500 มก. วนัละ 2 คร้ัง และ proton 
pump inhibitor (lansoprazole 30 มก.วนัละ 2 คร้ัง หรือ omeprazole 20 มก.วนัละ 2 คร้ัง หรือ 
pantoprazole 40 มก.วนัละ 2 คร้ัง หรือ rabeprazole 20 มก.วนัละ 2 คร้ัง หรือ esomeprazole 40 มก.วนั
ละ 2 คร้ัง เป็นเวลำ 1-2 สัปดำห์ ผูป่้วยที่มีเกล็ดเลือดไม่ต ่ำมำกและเป็น chronic ITP มำไม่นำน จะ
ตอบสนองไดดี้กว่ำ อยำ่งไรก็ดีกำรก ำจดัเช้ือ H. pyroli ในผูป่้วย ITP มีทั้งรำยงำนว่ำไดผ้ลและไมไ่ดผ้ล
ในกำรเพ่ิมจ ำนวนเกล็ดเลือด (คุณภำพหลกัฐำน ค๑ น ้ำหนกัค ำแนะน ำ +/-) 
 
แนวทางการวนิิจฉัยและรักษา immune thrombocytopenia (ITP) ในสตรีต้ังครรภ์ 

เกล็ดเลือดต ่ำในสตรีตั้งครรภเ์ป็นปัญหำทำงโลหิตวิทยำที่พบบ่อยรองจำกโลหิตจำง ประมำณ
ร้อยละ 6.6 -11.6 ของสตรีตั้งครรภม์ีระดบัเกล็ดเลือดต ่ำกว่ำ 150x109/ลิตร113, 114 แต่พบเพียงร้อยละ 1 
ของสตรีตั้งครรภ์เท่ำนั้นที่มีระดบัเกล็ดเลือดต ่ำกว่ำ 100 x 109/ลิตร2 ส ำหรับสำเหตุของเกล็ดเลือดต ่ำใน
สตรีตั้งครรภแ์ยกออกเป็นสองประกำร คือ เกลด็เลือดต ่ำที่เกิดจำกโรคทำงโลหิตวิทยำ และเกล็ดเลือด
ต ่ำที่สัมพนัธ์กบักำรตั้งครรภ ์เน่ืองจำก immune thrombocytopenia (ITP) เป็นโรคที่พบบ่อยในสตรีวยั
เจริญพนัธ์ ดงันั้นจึงพบ ITP เป็นสำเหตุของเกล็ดเลือดต ่ำในสตรีตั้งครรภไ์ดบ้่อย สำเหตุของภำวะเกล็ด
เลือดต ่ำในสตรีตั้งครรภ ์(ตำรำงที่ 5) 
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ตำรำงที่ 5 แสดงสำเหตุของเกล็ดเลือดต ่ำในสตรีตั้งครรภ์ 
โรคทางโลหิตวิทยาที่ท าให้เกล็ดเลือดต ่า โรคเกล็ดเลือดต ่าที่สัมพันธ์กับการต้ังครรภ์ 
   ITP    Gestational thrombocytopenia 
   Aplastic anemia    Eclampsia และ preeclampsia 
   Acute leukemia    HELLP syndrome 
   TTP    Acute fatty liver of pregnancy 
    DIC 

 
การวินิจฉัยและวินิจฉัยแยกโรค 

กำรวินิจฉัย  ITP ในสตรีตั้งครรภไ์ม่แตกต่ำงจำกผูป่้วย ITP ทัว่ไป กล่ำวคือ อำศยัอำกำรทำง
คลินิกซ่ึงมีควำมรุนแรงหลำยระดบั ตั้งแต่เป็นกำรตรวจพบเกล็ดเลือดต ่ำโดยบงัเอิญและไม่มอีำกำร
เลือดออก จนถึงมีเลอืดออกรุนแรง โดยลกัษณะเลือดออกเกิดจำกควำมผิดปกติในกำรแข็งตวัของเลือด
ชนิดปฐมภูมิ ไดแ้ก่ จุดเลอืดออกใตผิ้วหนงั เลือดออกตำมเย่ือบุต่ำงๆ ทั้งน้ีขึ้นกบัจ ำนวนเกล็ดเลือดที่
เหลืออยู ่ เมื่อตรวจนบัควำมสมบูรณ์ของเม็ดเลอืดจะพบมีเกล็ดเลือดต ่ำเพียงอยำ่งเดียว เม็ดเลือดแดง
และเม็ดเลือดขำวอยูใ่นเกณฑป์กติ และจะตอ้งไม่พบสำเหตุอื่นที่ท ำให้เกล็ดเลือดต ่ำ (คุณภำพหลกัฐำน 
ง๑ น ้ำหนกัค ำแนะน ำ +) แต่กำรตั้งครรภอ์ำจท ำให้เกล็ดเลือดต ่ำไดด้ว้ยสำเหตุหลำยประกำรซ่ึงตอ้ง
วินิจฉัยแยกออกจำก ITP โดยอำศยัอำยคุรรภ์ที่เร่ิมตรวจพบเกล็ดเลือดต ่ำและอำกำรร่วมอื่นๆ เช่น 
ควำมดนัโลหิตสูง ขำบวม ชกั ดีซ่ำน เป็นตน้ หำกผูป่้วยมีเฉพำะเกล็ดเลือดต ่ำโดยไม่มีอำกำรร่วมอื่นๆ 
สำเหตุของเกล็ดเลือดต ่ำที่เป็นไปได ้คือ gestational thrombocytopenia และ ITP แต่ถำ้มีอำกำรร่วม เช่น 
โลหิตจำงหรือควำมผิดปกติของเม็ดเลือดขำว สำเหตุของเกล็ดเลือดต ่ำอำจจะเกิดจำกโรคทำงโลหิต
วิทยำ เช่น โรคไขกระดูกฝ่อ หรือโรคมะเร็งเม็ดเลือดขำว เป็นตน้ หำกผูป่้วยมีควำมดนัโลหิตสูง ขำ
บวม และโปรตีนในปัสสำวะ สำเหตุของเกล็ดเลือดต ่ำมกัเกิดจำกภำวะครรภเ์ป็นพิษ  (eclampsia) หำก
มีอำกำรทำงตบัเป็นอำกำรเด่น สำเหตุของเกล็ดเลือดต ่ำมกัเป็นจำก acute fatty liver of pregnancy และ 
HELLP syndrome (hemolysis, elevated liver enzyme, low platelet count) และหำกมีควำมผิดปกติของ
กำรแข็งตวัของเลือดร่วมดว้ยให้สงสัยว่ำ disseminated intravascular coagulation (DIC) อำจจะเป็น
สำเหตุของเกล็ดเลือดต ่ำ เป็นตน้ 
 
สาเหตุของเกลด็เลือดต ่าในไตรมาสที่หนึ่ง 

เน่ืองจำกสำเหตุของเกล็ดเลือดต ่ำที่สัมพนัธ์กบักำรตั้งครรภม์กัเร่ิมมีอำกำรเมื่ออำยคุรรภเ์ขำ้สู่
ไตรมำสที่สอง ดงันั้นหำกตรวจพบเกล็ดเลือดต ่ำตั้งแต่ในไตรมำสแรกมกัมีสำเหตุจำกโรคทำงโลหิต
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วิทยำโดยตรง เช่น ITP ไขกระดูกฝ่อ มะเร็งเม็ดเลือขำวชนิดฉียบพลนั เป็นตน้ ซ่ึงสองกรณีหลงัน้ีกำร
ตรวจควำมสมบูรณ์ของเม็ดเลือดสำมำรถให้กำรวินิจฉัยแยกโรคจำก ITP ไดง้่ำย 
 
สาเหตุของเกลด็เลือดต ่าในไตรมาสทีส่องและสาม 

Gestational thrombocytopenia หรือ incidental thrombocytopenia เป็นสำเหตุของเกล็ดเลือด
ต ่ำในสตรีตั้งครรภท์ี่พบไดบ้่อยที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 70-80 ของสำเหตุทั้งหมด) ทั้งน้ีมีสำเหตุจำก
ปริมำตรของพลำสมำทีม่ำกขึ้นตำมอำยคุรรภท์ี่มำกขึ้น ไปเจือจำงและท ำให้จ ำนวนเกล็ดเลือดลดต ่ำลง 
เร่ิมพบเกล็ดเลือดต ่ำเมื่ออำยคุรรภเ์ขำ้สู่ก่ึงกลำงของไตรมำสที่สองเป็นตน้ไป เกล็ดเลือดจะต ่ำไม่มำก 
(ไม่ต ่ำกว่ำ 70-80x109/ลิตร) และไม่มีเลอืดออกผิดปกติ มีกำรศึกษำในสตรีตั้งครรภท์ี่เกล็ดเลือดต ่ำจำก 
gestational thrombocytopenia พบว่ำร้อยละ 10, ร้อยละ 1 และร้อยละ 0.1 ของสตรีตั้งครรภเ์หล่ำน้ีมี
เกล็ดเลือดต ่ำกว่ำ 150, 100 และ 80 ตำมล ำดบั115 หำกระดบัเกล็ดเลือดต ่ำกว่ำ 70-80x109/ลิตร ตอ้งหำ
สำเหตุอื่นเสมอ ระดบัเกล็ดเลือดจะกลบัเป็นปกตภิำยใน 1-2 เดือนหลงัคลอด  

ภำวะครรภเ์ป็นพิษ (preeclampsia และ eclampsia) พบเป็นสำเหตุของเกล็ดเลือดต ่ำประมำณ
ร้อยละ 15-20 ของสตรีตั้งครรภ ์ ภำวะครรภ์เป็นพิษมกัเกิดเมื่อมอีำยคุรรภม์ำกกว่ำ 20 สัปดำห์ขึ้นไป 
และมกัเกิดกบักำรตั้งครรภค์ร้ังแรก โดยผูป่้วยจะมีควำมดนัโลหิตสูงมำกกว่ำ 140/90 มม.ปรอท ขำ
บวมทั้งสองขำ้ง ร่วมกบัมีโปรตีนในปัสสำวะมำกกว่ำ 0.3 กรัม/24 ชัว่โมง และพบว่ำร้อยละ 50 ของ
ภำวะครรภเ์ป็นพิษจะมีเกล็ดเลือดต ่ำร่วมดว้ย กำรรักษำคือกำรยติุกำรตั้งครรภ ์ เกล็ดเลือดจะกลบัเป็น
ปกติไดเ้อง ไมม่ีกำรใชย้ำกดภูมิเพ่ือเพ่ิมจ ำนวนเกล็ดเลือด  

HELLP syndrome เป็นกลุ่มอำกำรที่ประกอบดว้ยกำรแตกท ำลำยของเม็ดเลือดแดง (lactate 
dehydrogenase มำกกว่ำ 600 ยนิูต/มล.) เกล็ดเลอืดต ่ำ (ต ่ำกว่ำ 100x109/ลิตร) และมีกำรอกัเสบของตบั 
(alanine transaminase มำกกว่ำ 40-70 ยนิูต/ลิตร) ร้อยละ 70 ของกลุ่มอำกำรน้ีจะเกิดเมื่ออำยคุรรภ์ 27-
37 สัปดำห์ กำรรักษำคือกำรยติุกำรตั้งครรภ ์ สำมำรถให้เลือดและส่วนประกอบของเลือดทดแทนตำม
ควำมจ ำเป็น ส ำหรับ corticosteroids มีบทบำทเฉพำะช่วยเพ่ิมควำมสมบูรณ์ของปอดของทำรกใน
ครรภใ์ห้พร้อมก่อนคลอดเท่ำนั้น 

Thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP) แมว่้ำ TTP ไม่ไดเ้ป็นผลจำกกำรตั้งครรภ์
โดยตรง แต่พบ TTP ไดบ้่อยขึ้นในสตรีตั้งครรภ ์ทั้งน้ีเช่ือว่ำเป็นผลจำก autoantibodies ต่อ ADAMTS-
13 (A Disintegrin And Metalloproteinase with Thrombospondin Motifs) ท ำให้ระดบั ADAMTS-13 
ต ่ำลงขณะตั้งครรภ ์ มีผลท ำให้ von Willebrand factor (VWF) multimer มีขนำดใหญ่ผิดปกติ ที่มี
ควำมสำมำรถท ำให้เกล็ดเลือดเกำะกลุม่มำกผิดปกติ ท ำให้ระดบัเกล็ดเลือดลดต ่ำลงและมีกำรอดุตนั
ของหลอดเลือดทัว่ร่ำงกำย ผูป่้วยมีไข ้ อำกำรทำงสมอง เช่น ซึม ชกั อำกำรทำงไต เช่น ไตวำย บวม 
ร่วมกบัเกล็ดเลือดต ่ำและเม็ดเลือดแดงแตกชนิด microangiopathic hemolytic anemia มกัพบ TTP 
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ในช่วงไตรมำสที่สำมของกำรตั้งครรภ ์ ส ำหรับกำรรักษำไม่แตกต่ำงจำกผูป่้วย TTP ที่ไม่ไดต้ั้งครรภ์ 
คือกำรท ำ plasma exchange 
 
การรักษาเกล็ดเลอืดต ่า ITP ในสตรีต้ังครรภ์ 

เป้ำหมำยในรักษำคือกำรรักษำจ ำนวนเกล็ดเลือดสูงกว่ำ 30x109/ลิตร ซ่ึงเป็นระดบัที่ปลอดภยั
และไมม่ีเลือดออกผิดปกติ ควรเร่ิมให้ยำกดภูมิคุม้กนัเมื่อจ ำนวนเกล็ดเลือดต ่ำกว่ำ 30x109/ลิตร หรือมี
อำกำรเลือดออกจำกเกล็ดเลือดต ่ำ116 (คุณภำพหลกัฐำน ค๑ น ้ำหนกัค ำแนะน ำ +) และเมื่อใกลค้ลอดควร
เพ่ิมระดบัเกล็ดเลือดให้สูงถึง 50-80 x109/ลิตร116 เพื่อเตรียมพร้อมส ำหรับกำรคลอด   

ยำกดภูมิที่ใชใ้นสตรีตั้งครรภไ์ดอ้ยำ่งปลอดภยั คือ corticosteroids117 (คุณภำพหลกัฐำน ง๑ 
น ้ำหนกัค ำแนะน ำ ++) ผลเสียของ corticosteroids ต่อทำรกในครรภค์ือควำมพิกำรแต่ก ำเนิด ไดแ้ก่ ปำก
แหว่ง เพดำนโหว่ หรือผนงักั้นห้องหัวใจร่ัว เป็นตน้ และผลเสียต่อมำรดำ ไดแ้ก่ น ้ำหนกัเพ่ิมขึ้นมำก 
น ้ำตำลในเลือดสูงขึ้น ควำมดนัเลือดสูงขึ้น และอำกำรทำงจิตประสำท เป็นตน้   

หำกไม่สำมำรถเพ่ิมจ ำนวนเกล็ดเลือดไดเ้ท่ำที่ตอ้งกำรดว้ย corticosteroids ให้พิจำรณำยำ
อนัดบัถดัไป คือ IVIg117,118 (คุณภำพหลกัฐำน ง๑ น ้ำหนกัค ำแนะน ำ +) ส ำหรับยำกดภูมิอื่นๆ ที่สำมำรถ
ใชไ้ดใ้นสตรีตั้งครรภ ์ คือ azathioprine (คุณภำพหลกัฐำน ค๑ น ้ำหนกัค ำแนะน ำ +) ไม่แนะน ำให้ใช้ 
cyclophosphamide และ vinca alkaloid เน่ืองจำกจะท ำให้ทำรกพิกำร (teratogenic effects) ได ้(คณุภำพ
หลกัฐำน ง๑ น ้ำหนกัค ำแนะน ำ -) ยงัไม่แนะน ำให้ใชย้ำใหม่ๆ เช่น thrombopoietin receptor agonists 
หรือ rituximab (แมว่้ำจะสำมำรถใชรั้กษำมะเร็งต่อมน ้ำเหลืองในสตรีตั้งครรภไ์ดก้็ตำม)119เน่ืองจำก
ขอ้มูลเร่ืองควำมปลอดภยักบัทำรกในครรภย์งัมีขอ้จ ำกดั (คุณภำพหลกัฐำน ง๑ น ้ำหนกัค ำแนะน ำ -) 

ส ำหรับกำรตดัมำ้ม ปัจจุบนันิยมตดัมำ้มเพื่อรักษำ ITP นอ้ยลง เน่ืองจำก IVIg ให้ผลดีมำกใน
กำรรักษำ หำกจ ำเป็นให้พิจำรณำตดัมำ้มเมื่ออำยคุรรภเ์ขำ้สู่ไตรมำสที่สอง เน่ืองจำกกำรตดัมำ้มในไตร
มำสแรกท ำให้มีโอกำสแทง้สูง และกำรตดัมำ้มในไตรมำสที่สำมจะท ำไดย้ำกเน่ืองจำกมดลูกทีม่ีขนำด
ใหญ่ (คุณภำพหลกัฐำน ง๑ น ้ำหนกัค ำแนะน ำ +/-) 
 
การติดตามผลการรักษา 

ตรวจนบัเม็ดเลือดทุก 4 สัปดำห์ ในระยะแรกของกำรตั้งครรภ ์และทุก 2 สัปดำห์เมื่ออำยคุรรภ์
มำกกว่ำ 24 สัปดำห์ หำกเกล็ดเลือดยงัต ่ำแนะน ำตรวจเลือดซ ้ำทุก 1 สัปดำห์ เมื่อใกลค้ลอด ทั้งน้ีเพ่ือ
วำงแผนเลือกวิธีกำรคลอดที่เหมำะสมตอ่ไป 
 
วิธีการคลอด 

กำรเลือกวิธีกำรคลอดให้เป็นไปตำมขอ้บ่งช้ีทำงสูติกรรม1 เน่ืองจำกไม่มีหลกัฐำนสนบัสนุว่ำ
กำรคลอดโดยกำรผ่ำตดัคลอดออกทำงหนำ้ทอ้งจะช่วยลดอุบตัิกำรณ์ของเลือดออกในสมองของทำรก
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120  (คุณภำพหลกัฐำน ง๑) แมว่้ำไม่มีกำรศึกษำเก่ียวกบัจ ำนวนเกล็ดเลือดที่ปลอดภยัส ำหรับหัตถกำร
ทำงสูติกรรมแต่ละชนิด แต่แนะน ำว่ำจ ำนวนเกล็ดเลือดที่ปลอดภยัหำกคลอดทำงช่องคลอด ผ่ำคลอด
ทำงหนำ้ทอ้ง และหำกมกีำรฉีดยำชำเขำ้โพรงน ้ ำไขสันหลงั (epidural block) ควรมีค่ำมำกกว่ำหรือ
เท่ำกบั 30x109/ลิตร, 50x109/ลิตร และ 80x109/ลิตร ตำมล ำดบั121,122 (คุณภำพหลกัฐำน ง๑ น ้ำหนกั
ค ำแนะน ำ +) และให้ติดตำมจ ำนวนเกล็ดเลือดของทำรก postnatal cord blood หำกพบว่ำเกล็ดเลือดต ่ำ 
แนะน ำให้ตรวจเกล็ดเลือดซ ้ำหลงัคลอดอีก 2-3 วนั เน่ืองจำกร้อยละ 25 ของทำรกจะมีจ ำนวนเกล็ด
เลือดต ่ำกว่ำ 150x109/ลิตร และหำกทำรกมีจ ำนวนเกล็ดเลือดต ่ำกว่ำ 30x109/ลิตร ทำรกจะมีโอกำสเกิด
เลือดออกในสมอง นอ้ยกว่ำร้อยละ 1123   
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