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Immune Thrombocytopenia in Children 
............................................................................................................................. ............................................................ 
 
บทนำ 

Immune thrombocytopenia (ITP) เป็นโรคเลือดออกง่ายจากจำนวนเกล็ดเล ือดต่ำเพียงอย่างเดียว ( isolated 
thrombocytopenia) โดยในเด็กมักเกิดตามหลังโรคติดเช ื ้อ เช่น การติดเชื ้อไวรัส จึงอาจเรียกภาวะนี ้ว ่า post infectious 
thrombocytopenia ส่วนใหญ่พบว่าภาวะเกล็ดเลือดต่ำมักเกิดขึ้นภายหลังโรคติดเชื้อประมาณ 1-3 สัปดาห์ ผู้ป่วยบางรายอาจมี
ประวัติเพ่ิงไปรับการฉีดวัคซีน ผู้ป่วยส่วนน้อยอาการจะค่อยเป็นค่อยไป (insidious onset) โดยเฉพาะในเด็กโตที่อายุมากกว่า 10 ปี 
ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเป็นโรค ITP เรื้อรัง (chronic ITP)1 
 
 
นิยาม 

The International Working Group (IWG)2 ได้ให้นิยามของโรค primary ITP ว่าเป็นโรคมีจำนวนเกล็ดเลือดต่ำกว่า 100 
x 109/L โดยไม่ทราบสาเหตุ ในปัจจุบันแบ่งโรค primary ITP เป็นระยะต่าง ๆ ดังน้ี3 

Newly diagnosed ITP หมายถึง โรค ITP ในช่วง 3 เดือนแรกหลังการวินิจฉัย 
Persistent ITP หมายถึง โรค ITP ในช่วง 3-12 เดือนหลังการวินิจฉัย 
Chronic ITP หมายถึงโรค ITP ที่เป็นนานกว่า 12 เดือน ซึ่งต้องการการรักษาเพ่ิมเติมด้วยยาหรือวิธีอื่นหรือต้องการการ

เพ่ิมขนาดยา 
Severe ITP หมายถึง ผู้ป่วย ITP ที่มีอาการโรคเลือดออกรุนแรง ระดับ 3 ถึง 4 ของ IWG คือ มีเลือดออกปานกลางในเย่ือ

บุต่าง ๆ ชัดเจน อาการเลือดออกน้ัน รบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน หรืออาจมีเลือดออกในอวัยวะภายใน ซึ่งต้องการการรักษาเพ่ิมเติม
ด้วยยาหรือวิธีการอื่น หรือต้องการการเพ่ิมขนาดยา 

Refractory ITP หมายถึง การที่มี severe ITP ภายหลังการตัดม้าม ในผู้ป่วยที ่ยังไม่ได้รับการตัดม้ามไม่ควรใช้คำว่า 
refractory ITP แต่แนะนำให้ใช้ว่าเป็นผู้ป่วยที่ตอบสนอง (responder) หรือไม่ตอบสนอง (non-responder) ต่อการรักษาด้วยยา
ชนิดต่าง ๆ 
 
พยาธิกำเนิดและพยาธิสรีรวทิยา4 

กลไกที่ทำให้เกล็ดเลือดถูกทำลายในโรค ITP ในเด็กยังไม่ทราบแน่ชัด ปัญหาเกล็ดเลือดต่ำจะเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วอันเป็นผล
มาจากกลไกทางอิมมูน5 โดยพบว่าหลังจากได้รับการติดเชื้อไวรัสหรือการได้รับวัคซีนบางชนิด เช่น คางทูม หัด หัดเยอรมัน (mump- 
measle-rubella vaccine: MMR) ผู้ป่วยเหล่านี้มีแอนติบอดีต่อเยื่อหุ้มเกล็ดเลือดของตนเอง (autoantibody) ซึ่งมีความจำเพาะ
ต่อไกลโคโปรทีน (glycoprotein: GP) IIb/IIIa แอนติบอดีเหล่านี ้อาจมีบทบาททำให้เกล็ดเลือดถูกทำลายโดยเซลล์ในระบบ 

retculoendothelial ดังน้ันเมื่อเกล็ดเลือดไหลผ่านหลอดเลือดในม้ามจะถูกตรวจพบ (recognized) และถูกจับโดย Fc receptor 
บน macrophage ของม้ามและถูกทำลายในเวลาต่อมา และกลไกทางอิมมูนมีผลต่อ megakaryocyte ในไขกระดูกทำให้การสร้าง
เกล็ดเลือดได้ลดลง 
 
อาการและอาการแสดง6,7 

ผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรค ITP พบได้ในทุกช่วงอายุ โดยเฉพาะในเด็กเล็กอายุ 1-5 ปี พบมากกว่าช่วงอายุอื่น ผู้ป่วยมักมาพบ
แพทย์ด้วยปัญหาเลือดออกเพียงอย่างเดียว อาการเลือดออกเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว (acute onset) ได้แก่ อาการจ้ำเขียวหรือจุด
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เลือดออกตามผิวหนังและเย่ือบุต่าง ๆ พบได้เกือบร้อยละ 100 เลือดกำเดาออกพบประมาณร้อยละ 25 เลือดออกในระบบทางเดิน
อาหารและปัสสาวะเป็นเลือดพบได้น้อยกว่าร้อยละ 10 ผู้ป่วยบางรายที่มีอาการรุนแรงมากอาจมีเลือดออกในสมองซึ่งเป็นสาเหตุ
สำคัญที่ทำให้เสียชีวิตได้นั้นพบประมาณไม่ถึงร้อยละ 1 ผู้ป่วยจะไม่มีอาการร่วมอื่น ๆ  เช่น ไข้ ปวดข้อ เบื่ออาหาร หรือน้ำหนักลด 
ขณะที่มาพบแพทย์ 
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ3, 8-10 

การตรวจ complete blood counts (CBC) และการตรวจสเมียร์เลือด (peripheral blood smear) (การให้
น้ำหนักคำแนะนำ++) 

การตรวจ CBC ในโรค ITP พบว่าจำนวนเกล็ดเลือดต่ำเพียงอย่างเดียว อาจพบภาวะซีดร่วมด้วยถ้ามีภาวะเลือดออก
ปริมาณมาก มักเกิดจากเลือดกำเดาหรือประจำเดือน การตรวจนับจำนวน reticulocyte ช่วยแยกสาเหตุของภาวะซีดจากภาวะสร้าง
น้อย ภาวะเม็ดเลือดแดงแตก หรือเลือดออก การตรวจสเมียร์เลือดพบว่าจำนวนเกล็ดเลือดน้อยและเกล็ดเลือดบางตัวมีขนาดโต ไม่
ควรตรวจพบเซลล์  schistocyte ซ ึ ่ งพบในกล ุ ่มโรค microangiopathic hemolytic anemia (MAHA) หร ือ granulocyte 
inclusion bodies ซึ่งพบใน MYH 9-related disorders หรือ ตรวจพบเม็ดเลือดขาวตัวอ่อนในโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (acute 
leukemia) หรือตรวจพบเกล็ดเลือดขนาดใหญ่ (giant platelet) หรือ ตรวจพบเกล็ดเลือดขนาดเล็ก (small platelet) ในกลุ่มโรค 
inherited thrombocytopenia syndrome และควรตรวจแยกภาวะ  pseudo-thrombocytopenia ซ ึ ่ ง เก ิดจาก platelet 
agglutination จาก ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA)  

การตรวจไขกระดูก 
การตรวจไขกระดูกไม ่จำเป ็นในกรณีต ่อไปนี ้  ค ือ ผู้ ป ่วยท ี ่มีจำนวนเกล ็ดเล ือดต่ำมากอย่างเด ียว (isolated 

thrombocytopenia) โดยการตรวจร่างกายปกติและผลเลือดพบจำนวนเกล็ดเลือดต่ำอย่างเดียว (การให้น้ำหนักคำแนะนำ++) แต่
พิจารณาตรวจไขกระดูกในกรณีต่อไปน้ีคือ ผู้ป่วยมีประวัติไข้เป็น ๆ หาย ๆ ปวดข้อหรือกระดูก มีภาวะซีดที่ไม่สามารถอธิบายได้จาก
การเสียเลือด เม็ดเลือดขาวต่ำ และในผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือนที่ไม่เคยตรวจพบว่ามจีำนวนเกล็ดเลือดปกติมาก่อน  ในผู้ป่วยเด็ก
ที่ไม่ตอบสนองต่อยาลำดับแรกและก่อนการตัดม้าม (การให้น้ำหนักคำแนะนำ++) อาจพิจารณาการตรวจไขกระดูกก่อนการรักษา
ด้วย ยากลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์ (การให้น้ำหนักคำแนะนำ+/-) การตรวจไขกระดูกในโรค ITP พบว่าเซลล์ megakaryocyte มี
จำนวนปกติหรือเพ่ิมข้ึน 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่น ๆ 
ข้อแนะนำสำหรับการประเมินผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรค ITP ที่ได้รับการวินิจฉัยใหม่และจำนวนเกล็ดเลือดไม่ดีข้ึนหลังได้รับการ

รักษาไปแล้ว 3 เดือน (persistent ITP) รวมทั้งกลุ่มผู้ป่วยเด็กทีเ่ป็นโรค ITP ที่ยังต้องรับการรักษาต่อเน่ือง พิจารณาการส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการเพ่ิม ดังน้ี 

Hepatitis C virus (HCV) (การให ้น ้ ำหน ักคำแนะนำ  +/-), human immunodeficiency virus (HIV) (การให้
น้ำหนักคำแนะนำ+), Helicobacter pylori (การให้น้ำหนักคำแนะนำ +/-) พิจารณาในกลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติเสี่ยงหรืออาการที่
สงสัยว่าอาจมีการติดเชื้อเหล่าน้ี ไม่ทำการส่งตรวจ ถ้าไม่มีอาการและอาการแสดง ส่วนใหญ่จะพบการติดเชื้อเหล่าน้ีในผู้ป่วยผู้ใหญ่ 

Antiplatelet antibody (การให้น้ำหนักคำแนะนำ -/-) มีความไวสูงแต่มีความจำเพาะต่ำ ไม่นิยมตรวจเนื ่องจากมี
ความสำค ัญทางคล ิน ิกน ้อย เพราะ platelet-associated IgG (PaIgG) ส ูงข ึ ้นได ้ ในภาวะ immune และ non-immune 
thrombocytopenia 

Antinuclear antibodies (ANA) (การให้น้ำหนักคำแนะนำ+/-) ถ้าผลการส่งตรวจเป็นบวก อาจช่วยทำนายการเกิดโรค 
chronic ITP  

Antiphospholipid antibodies (APLA) (การให้น้ำหนักคำแนะนำ+/-) เช่น anticardiolipin antibodies และ lupus 
anticoagulant  การตรวจพบไม่เกี่ยวข้องกับผลการรักษาด้วยยาใด ๆ  แนะนำให้ส่งตรวจเมื่อมีอาการและอาการแสดงของภาวะโรค
ภูมิแพ้ตัวเอง (systemic lupus erythematosus) และกลุ่มอาการแอนติฟอสโฟลิปิด (antiphospholipid syndrome) 
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Serum immunoglobulin (Ig) (การให้น้ำหนักคำแนะนำ+/-) เช่น IgG, IgA, IgM มักทำการส่งตรวจในผู้ป่วยที่เป็นโรค 
persistent หรือ chronic ITP ร่วมกับมีประวัติติดเชื้อเป็น ๆ หาย ๆ ถ้าพบระดับอิมมูโนโกลบูลินต่ำ อาจเกี่ยวข้องกับ common 
variable immunodeficiency (CVID) หรือ selective IgA deficiency 

Antithyroid antibody และ thyroid function testing (การให้น้ำหนักคำแนะนำ+/-) ผู ้ป่วย ITP อาจเกิดภาวะ 
hyperthyroidism ในระยะยาวได้ ในกล ุ ่มน ี ้อาจสร ้างแอนติบอดีท ี ่ม ีผลต่อ thyroglobulin ซ ึ ่งอาจทำให ้เก ิดท ั ้งภาวะ 
hyperthyroidism หรือ hypothyroidism และทำให้เกล็ดเลือดต่ำมากขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการสร้างเกล็ดเลือดลดลงและถูกทำลาย
มากขึ้น การส่งตรวจ antithyroid antibody, free T4 และ thyroid-stimulating hormone (TSH) ช่วยในการประเมินภาวะโรค
ไทรอยด์ของผู้ป่วย 

Direct antiglobulin test (การให้น้ำหนักคำแนะนำ+/-) อาจทำการตรวจเมื่อพบภาวะซีดและมี reticulocyte count 
สูง ร่วมกับจำนวนเกล็ดเลือดต่ำ 
 การตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อไปน้ีไม่แนะนำให้ส่งตรวจ เน่ืองจากไม่พบประโยชน์ชัดเจนในการช่วยวินิจฉัยและรักษา คือ 
ระดับ thrombopoietin, reticulated platelets/immature platelet fraction, bleeding time และ serum complement 
(การให้น้ำหนักคำแนะนำ- /-) 
 
การรักษาโรค newly diagnosed ITP 

เป้าหมายหลักของการรักษาโรค newly diagnosed ITP ในเด็ก คือ การป้องกันภาวะเลือดออกในอวัยวะสำคัญมากกว่า
การพยายามทำให้จำนวนเกล็ดเลือดกลับมาปกติ เพราะการรักษาโรค newly diagnosed ITP ในเด็กไม่สามารถป้องกันการเกิดโรค 
chronic ITP ได้ ดังนั้นในผู้ป่วยบางรายอาจไม่จำเป็นต้องให้การรักษา ในปี พ.ศ. 2553 IWG ได้กำหนดแนวทางในการรักษาผู้ป่วย
ตามระดับความรุนแรงของภาวะเลือดออก3 ดังน้ี 

ระดับ 1 มีเลือดออกเล็กน้อย มี petechiae น้อยกว่า 100 จุด หรือจ้ำเลือดขนาดเล็กกว่า 3 เซนติเมตร น้อยกว่า 5 
ตำแหน่ง และไม่มีเลือดออกตามเย่ือบุต่าง ๆ แนะนำให้สังเกตอาการไปก่อน (การให้น้ำหนักคำแนะนำ++, คุณภาพหลักฐาน ก๒) 

ระดับ 2 มีเลือดออกเล็กน้อย มี petechiae มากกว่า 100 จุด หรือจ้ำเลือดขนาดใหญ่กว่า 3 เซนติเมตร มากกว่า 5 
ตำแหน่ง และไม่มีเลือดออกตามเย่ือบุต่าง ๆ แนะนำให้สังเกตอาการไปก่อน หรือพิจารณาให้การรักษาในโรงพยาบาลในผู้ป่วยบาง
ราย (การให้น้ำหนักคำแนะนำ++, คุณภาพหลักฐาน ก๒) 

ระดับ 3 มีเลือดออกปานกลาง โดยพบเลือดออกในเยื่อบุต่าง ๆ ชัดเจน หรือเลือดออกนั้นรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน 
แนะนำให้เริ่มการรักษาได้เลยเพ่ือลดระดับความรุนแรงของภาวะเลือดออก (การให้น้ำหนักคำแนะนำ++, คุณภาพหลักฐาน ก๒) 

ระดับ 4 มีเลือดออกตามเย่ือบุต่าง ๆ หรือสงสัยมีภาวะเลือดออกในอวัยวะภายใน สามารถเริ่มการรักษาได้ทันที ผู้ป่วยที่มี
อาการเลือดออกระดับ 3 และ 4 ให้รับไว้รักษาในโรงพยาบาล (การให้น้ำหนักคำแนะนำ++, คุณภาพหลักฐาน ก๒) 

Major bleeding หมายถึง11   
1. มีอาการเลือดออก ตาม World Health Organization (WHO) ระดับที่ 3 หรือ 4 
2. มีอาการเลือดออก ตาม Buchanan ระดับ severe  
3. มีอาการเลือดออก ตาม Bolton-Maggs and Moon “major bleeding”  
4. มีอาการเลือดออก ตาม ITP Bleeding Scale (IBLS) ระดับที ่2 หรือมากกว่า   
5. อาการเลือดออกที่คุกคามต่อชีวิต หรือเลือดออกในสมอง 
Minor bleeding หมายถึง อาการเลือดออกอ่ืน ๆ ที่ไม่เข้าเกณฑ์ “major bleeding” 

 
ยาที่เลอืกใช้เป็นลำดับแรก (first line therapy) ในการรักษาโรค newly diagnosed ITP ในผู้ป่วยเด็กมี 3 ชนิด3, 10-13 ได้แก่ 
(ตารางที่ 2) 
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1. ยากลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์ (Corticosteroid) เป็นยาตัวแรกที่แนะนำในการรักษาผู ้ป่วยโรค ITP ที่มีอาการ
เลือดออกระดับที่ 2 (การให้น้ำหนักคำแนะนำ+, คุณภาพหลักฐาน ก๒) ระดับที่ 3 (การให้น้ำหนักคำแนะนำ++, 
คุณภาพหลักฐาน ก๒) กลไกการออกฤทธ์ิของยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ ในการรักษาโรค ITP พบว่า มีการออกฤทธ์ิยับย้ัง 
phagocytosis ลดการสร้างภูมิต้านทาน กระตุ้นให้มีการสร้างเกล็ดเลือดมากข้ึน และยังเพ่ิมความแข็งแรงของหลอด
เลือดอีกด้วย11 ขนาดเพรดนิโซโลน (prednisolone) ที่ใช้ ได้แก่ 1-2 มก./กก./วัน ขนาดสูงสุด 80 มก.ต่อวัน นาน 7-
14 วัน10 และค่อย ๆ ลดขนาดยาจนหยุด โดยไม่คำนึงถึงการตอบสนองต่อยา หรือให้เพรดนิโซโลนขนาด 4 มก./กก./
วัน ขนาดสูงสุด 200 มก.ต่อวัน แบ่งให้วันละ 3-4 ครั้ง10 เป็นเวลา 4 วัน และหยุดยาได้ทันที พบว่าร้อยละ 75 ของ
ผู้ป่วย จะตอบสนองต่อการรักษา โดยใช้เวลา 2-7 วัน ในการทำให้จำนวนเกล็ดเลือดเพิ่มขึ้นมากกว่า 20 x 109/L 
โดยเฉพาะในกลุ่มที่ได้รับเพรดนิโซโลนขนาดสูง พบว่า จำนวนเกล็ดเลือดจะเพ่ิมข้ึนมากกว่า 50 x 109/L ภายในเวลา 
72 ชั่วโมงหลังเริ่มให้การรักษา อย่างไรก็ตามหลังจากลดขนาดคอร์ติโคสเตียรอยด์ ผู้ป่วยส่วนหนึ่งจะมีจำนวนเกล็ด
เลือดต่ำลง ส่วนผลข้างเคียงที ่สำคัญของการใช้คอร์ติโคสเตียรอยด์ ได้แก่ หน้าตาแบบ cushingoid สิว น้ำหนัก
เพ่ิมข้ึน น้ำและเกลือคั่ง ต้อกระจก ภาวะกระดูกพรุน ความดันโลหิตสูง น้ำตาลสูงในเลือด และ avascular necrosis  

 ถ้าผู้ป่วย ITP มีอาการเลือดออกระดับที่ 4 แนะนำให้ใช้ยา dexamethasone 28 มก./ตร.ม./วัน ขนาดยาสูงสุด 40 มก. 
(การให้น้ำหนักคำแนะนำ++, คุณภาพหลักฐาน ก๒) ให้ทางหลอดเลือดดำหรือทางปากนาน 4 วัน หรือ methylprednisolone 30 
มก./กก./วัน ขนาดยาสูงสุด 1 กรัม ติดต่อกัน 3 วัน (การให้น้ำหนักคำแนะนำ++, คุณภาพหลักฐาน ก๒) 

2. Intravenous immunoglobulin (IVIg) ในผู ้ป่วยโรค ITP ที่มีเลือดออกระดับ 3 (การให้น้ำหนักคำแนะนำ++, 
คุณภาพหลักฐาน ก๒) และมีอาการเลือดออกมากระดับ 4 (การให้น้ำหนักคำแนะนำ++, คุณภาพหลักฐาน ก๒) กลไก

การออกฤทธ์ิของ IVIg คือ การลดการทำลายเกล็ดเลือดที่ถูกจับด้วยแอนติบอดีในกระแสเลือด โดย IVIg จะจับที่ Fc 
receptor ของ macrophage ที่อยู่ในระบบ reticuloendothelial ทำให้เกล็ดเลือดถูกทำลายลดลง10 โดยขนาดของ 
IVIg ที่ให้ คือ 0.8-1 กรัม/กก./วัน นาน 1-2 วัน อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยถึง 1 ใน 3 จะมีจำนวนเกล็ดเลือดลดลงใน 2-6 
สัปดาห์หลังเริ่มให้การรักษา ส่วนผลข้างเคียงที่สำคัญของ IVIg ได้แก่ การแพ้แบบ anaphylaxis (พบได้น้อย) อาการ
ปวดศีรษะ และมีไข้ ซึ่งพบได้บ่อยข้ึนในกรณีที่ให้ยาในขนาดสูง นอกจากน้ี IVIg ยังมีราคาท่ีค่อนข้างสูง   

3. Anti-D คือ intravenous immunoglobulin ที่ได้จากผู้บริจาคโลหิตที่มีระดับ anti-Rh (D) ในปริมาณมาก  กลไก
การออกฤทธ์ิของ anti-D คือ anti-D จะเข้าไปจับกับหมู่เลือด Rh (D) บนผิวเม็ดเลือดแดง ทำให้เม็ดเลือดแดงถูกจับที่ 

Fcγ receptor ของ macrophage ทำให้โอกาสที่เกล็ดเลือดถูก phagocytosis ลดลง แต่ผู้ป่วยก็จะมีอาการซีดลงได้
บ้างหลังให้การรักษาด้วยวิธีน้ี10 โดยขนาดที่ใช้คือ 50-75 มคก./กก. ทางหลอดเลือดดำ ผู้ป่วยจะตอบสนองต่อการ
รักษาร้อยละ 50-77 และมากกว่าร้อยละ 50 จะตอบสนองภายใน 24 ชั่วโมงแรก7 ผลข้างเคียงที่สำคัญหลังการให้ยา 
ได้แก่ ไข้ ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ คลื่นไส้ หนาวสั่น ภาวะเมด็เลือดแตกเฉียบพลัน และภาวะไตวาย แต่พบได้น้อยมาก 
ยกเว้นผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคไตอยู่เดิม อย่างไรก็ตามผู้ป่วยที่จะใช้ anti-D ในการรักษาโรค ITP ต้องเป็นผู้ป่วยที่มหีมู่
เลือด Rh positive เท่าน้ัน และผู้ป่วยที่ตัดม้ามแล้วจะตอบสนองต่อการรักษาไม่ดีเท่าที่ควร นอกจากน้ี anti-D ที่ใช้
เป็นชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดำ ซึ่งยังไม่มีจำหน่ายในประเทศไทย  
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ตารางที่ 1 คำจำกัดความของการตอบสนองต่อการรักษาโรค3,11 
Complete response (CR) หมายถึง จำนวนเกล็ดเลือดมากกว่าหรือเท่ากับ 100 x 109/L โดยตรวจเลือด 2 ครั้ง ห่างกัน

มากกว่า 7 วัน และไม่มีอาการเลือดออกผิดปกติ 
Response (R) หมายถึง จำนวนเกล็ดเลือดมากกว่าหรือเท่ากับ 30 x 109/L และมีจำนวนเกล็ดเลือดเพิ่มข้ึน

มากกว่า 2 เท่า โดยตรวจเลือด 2 ครั ้ง ห่างกันมากกว่า 7 วัน และไม่มีอาการ
เลือดออกผิดปกติ 

No response (NR) หมายถึง จำนวนเกล็ดเลือดน้อยกว่า 30 x 109/L หรือเพ่ิมข้ึนน้อยกว่า 2 เท่า โดยตรวจเลือด 
2 ครั้ง ห่างกันมากกว่า 1 วัน และ/หรือมีอาการเลือดออกผิดปกติ  

Loss of complete response หมายถึง จำนวนเกล็ดเลือดน้อยกว่า 100 x 109/L โดยตรวจเลือด 2 ครั้งห่างกันมากกว่า 1 
วัน และ/หรือมีอาการเลือดออกผิดปกติ 

Loss of response หมายถึง จำนวนเกล็ดเลือดน้อยกว่า 30 x 109/L หรือเพ่ิมข้ึนน้อยกว่า 2 เท่า โดยตรวจเลือด 
2  
                                                      ครั้งห่างกันมากกว่า 1 วัน และ/หรือมีอาการเลือดออกผิดปกติ  
Durable response               หมายถึง จำนวนเกล็ดเลือดมากกว่า 30 x 109/L ร่วมกับมีจำนวนเกล็ดเลือดเพ่ิมข้ึนมากกว่า 
                                                   2 เท่าจากเดิมที่ 6 เดือน 
Early response                   หมายถึง จำนวนเกล็ดเลือดมากกว่า 30 x 109/L ร่วมกับมีจำนวนเกล็ดเลือดเพ่ิมข้ึนมากกว่า 2  
                                                     เท่าจากเดิมที่ 1 สัปดาห์ 
Initial response                   หมายถึง จำนวนเกล็ดเลือดมากกว่า 30 x 109/L ร่วมกับมีจำนวนเกล็ดเลือดเพ่ิมข้ึนมากกว่า 2 

เท่าจากเดิมที่ 1 เดือน 

 
 

ตารางที่ 2 ยาท่ีเลือกใช้เป็นลำดับแรกในการรักษาโรค ITP ในผู้ป่วยเด็ก3,10 
การรกัษา ขนาดยา การตอบสนอง ระยะเวลา 

ท่ีตอบสนอง 
ผลข้างเคียง 

IVIg 0.8-1 กรมั/กก. นาน 1-2 วนั >80% 1-2 วนั ปวดศีรษะ ไข ้
เพรดนิโซโลน 
 
 
 
Anti-D 
(ไม่มีจ าหน่าย
ในประเทศ
ไทย) 

1-2 มก./กก./วนั นาน 7-14 วนั 
(ขนาดสงูสดุ 80 มก.ต่อวนั) 
4 มก./กก./วนั นาน 4 วนั 
(ขนาดสงูสดุ 200 มก.ต่อวนั) 
50-75 มคก./กก. ทางหลอดเลือด
ด า  

75% 
ขึน้กับขนาดยา 

 
 

50-77% 

2-7 วนั 
 
 
 

>50% จะ
ตอบสนอง
ภายใน 24 
ชั่วโมงแรก 

อารมณเ์ปล่ียนแปลง  ปวดทอ้ง  น า้ตาล
ในเลือดสงู น า้หนกัเพ่ิม หนา้ตาแบบ 
cushingoid ความดนัโลหิตสงู และ 
avascular necrosis  
ไข ้ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ คล่ืนไส ้หนาว
สั่น ภาวะเม็ดเลือดแตกเฉียบพลนั และ
ภาวะไตวาย 

ITP, immune thrombocytopenia; IVIg, intravenous immunoglobulin
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นอกจากนีย้งัสามารถพบโรค newly diagnosed ITP เกิดขึน้หลงัไดร้บัวคัซีน มกัพบหลงัการฉีดวคัซีน MMR ในกรณีที่ตรวจพบ
ภูมิตา้นทานต่อคางทูม หดั และหดัเยอรมันอยู่ในระดบัที่ป้องกนัโรคได ้ไม่ตอ้งใหว้คัซีน MMR ครัง้ที่ 2 แต่ถา้ไม่สามารถวดัระดบั
ภูมิตา้นทานไดห้รือมีระดบัภูมิตา้นทานไม่สงูพอ แนะน าใหฉี้ดวคัซีน MMR เข็มที่ 2 เม่ืออาย ุ1 ปี 6 เดือนเป็นตน้ไป โดยตอ้งเวน้
ระยะห่างของการฉีดวคัซีน MMR ซ า้หลงัจากการรกัษาโรค ITP ใหเ้หมาะสม เพ่ือท าใหร้ะดบัภูมิตา้นทานเพ่ิมขึน้อย่างเพียงพอ
หลงัไดว้คัซีน MMR ซ า้ 

ยาที่เลือกใช้เป็นล าดับที่ 2 (second line therapy) ในกรณีที่ผูป่้วยไม่ตอบสนองต่อการรกัษาดว้ยยาในกลุ่ม first-
line คือ จ านวนเกล็ดเลือดน้อยกว่า 20-30 x 109/L ผู้ป่วยยังมีภาวะเลือดออกรุนแรงอยู่  IWG7 หรือผู้ป่วยที่วินิจฉัยว่าเป็น 
persistent หรือ chronic ITP แนะน าใหส่้งต่อกุมารแพทยโ์รคเลือด (การใหน้ า้หนักค าแนะน า++, คุณภาพหลักฐาน ก๒) ยาที่
แนะน าใหใ้ชใ้นการรกัษา มีดงันี ้ (ตารางที่ 3) 

1.  Dexamethasone (การใหน้ า้หนักค าแนะน า++, คุณภาพหลักฐาน ก๒ เหมือนกับคอร์ติโคสเตียรอยด์ใน first-line 
therapy) ขนาด 0.6 มก/กก./วัน ขนาดยาสูงสุด 40 มก. ต่อวัน นาน 4 วัน11 ไดผ้ลถึงรอ้ยละ 80 โดยจะเริ่มเห็นผลใน 3 วัน (การ
ใหน้ า้หนกัค าแนะน า++, คณุภาพหลกัฐาน ก๒) แต่ระยะเวลาที่จ านวนเกล็ดเลือดเพ่ิมขึน้นั้นมักจะคงอยู่ไดไ้ม่นาน หากไม่ไดร้บั
ยาในรอบ (cycle) ถดัมาซ า้อีก ท าใหผู้ป่้วยมีโอกาสเกิดผลขา้งเคียงของคอร์ติโคสเตียรอยด์ไดม้าก โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกบัการ
นอนไม่หลบั อารมณรุ์นแรง และการขาดสมาธิในการท างาน จึงแนะน าใหใ้ชเ้พรดนิโซโลนมากกว่า dexamethasone11 

2. Pulse methylprednisolone (การใหน้ า้หนักค าแนะน า++, คุณภาพหลักฐาน  ก๒ เหมือนกับคอรติ์โคสเตียรอยด์
ใน first-line therapy) ขนาด 30 มก./ตร.ม./วนั ขนาดยาสงูสดุ 1 กรมัต่อวนั ฉีดเขา้หลอดเลือดด าเป็นเวลา 3 วนั ก็พบว่าสามารถ
เพ่ิมจ านวนเกล็ดเลือดใหม้ากกว่า 20 x 109/L ไดภ้ายในเวลา 24 ชั่วโมง แลว้ตามดว้ย pulse methylprednisolone ขนาด 20 
มก./ตร.ม./วัน ขนาดยาสูงสุด 1 กรมัต่อวัน ฉีดเขา้หลอดเลือดด าอีก 4 วัน โดยไดผ้ลประมาณรอ้ยละ 60-1007 ซึ่งใกลเ้คียงกับ
การให ้IVIg แตพ่บผลขา้งเคียงมากกว่าการใหเ้พรดนิโซโลนในขนาดปกต ิ
3. Rituximab เป็น monoclonal antibody ต่อ CD20 ซึ่งเป็นโปรตีนบน B-cell ในปัจจุบันได้มีการใช้ยานี้เป็นหนึ่ง
ในยาหลักของการรักษามะเร็งต่อมน ้าเหลืองชนิด B-cell lymphoma แต่ก็มีการน ามาใช้ในการรักษาโรค autoimmune 
อีกหลายชนิด12 โดยให้ในขนาด 375 มก./ตร.ม.พืน้ที่ผิวกาย สัปดาหล์ะคร้ัง รวม 4 สัปดาห ์ในผู้ป่วยที่มีอาการ
เลือดออกระดับ 1 (การให้น ้าหนกัค าแนะน า--) ระดับ 2 (การให้น ้าหนักค าแนะน า-) ระดับ 3 และ 4 (การให้น ้าหนัก
ค าแนะน า-, คุณภาพหลักฐาน ง๒) พบว่าผลการรักษาอยู่ในช่วงร้อยละ 31-79 และการตอบสนองต่อการรักษาจะเร่ิม
ที่ประมาณ 2-3 สัปดาหห์ลังได้รับยา7ผลข้างเคียงทีส่ าคัญ ได้แก่ ไข้ ออ่นเพลีย ปวดข้อ อาการแน่นในคอ ผื่นคัน และ 
serum sickness แต่ผลข้างเคียงส่วนใหญ่มักไม่รุนแรงและหายได้เอง ตารางที่ 3 ยาท่ีเลือกใช้เป็นลำดับที่ 2 ในการรักษา
โรค ITP ในผู้ป่วยเด็ก กรณีไม่ตอบสนองจากการรักษาด้วยยาท่ีเลือกใช้เป็นลำดับแรก3,11 

การรกัษา ขนาดยา การตอบสนอง 
(%) 

ระยะเวลา 
ท่ีตอบสนอง 

ผลข้างเคียง 

Dexamethasone 0.6 มก/กก./วนั ขนาดยาสงูสดุ 40 
มก. ต่อวนั นาน 4 วนั 

80 3 วนั อารมณรุ์นแรง 

Methylprednisolone 30 มก./กก./วนั ขนาดยาสงูสดุ 1 
กรมัต่อวนั นาน 3 วนั ตามดว้ย 20 
มก./กก./วนั ขนาดยาสงูสดุ 1 กรมัต่อ

วนั นาน 4 วนั 

60-100 1 วนั อารมณเ์ปล่ียนแปลง  
ปวดทอ้ง น า้หนกัเพ่ิม น า้ตาล
ในเลือดสงู ความดนัโลหิตสงู 

Rituximab 375 มก./ตร.ม./สปัดาห ์
นาน 4 สปัดาห ์   

31-79 2-3 สปัดาห ์ ไข ้อ่อนเพลีย ผื่นคนั ปวดขอ้ 
serum sickness  

ITP, immune  thrombocytopenia 
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4.  Immunosuppressive drugs ทั้งการใช้ยาชนิดเดียวและการใช้ยาร่วมกันหลายชนิด เช่น cyclosporine A, 
azathioprine, vinca alkaloids หรือ danazol เป็นตน้ แต่ประสบการณก์ารใชใ้นผูป่้วยโรค ITP ในเด็กค่อนขา้งนอ้ยเม่ือเทียบกับ
ผูใ้หญ่ 
 
การรักษาภาวะเลือดออกรุนแรงที่คุกคามต่อชีวิต 

ผู้ป่วยโรค ITP ทั้งแบบเฉียบพลันและเรือ้รัง ถ้ามีอาการเลือดออกที่เป็น life threatening bleeding เช่น มีประวัติ
อบุตัิเหตทุางศีรษะ หรือไดร้บัยาที่มีผลกบัการท างานของเกล็ดเลือดรว่มดว้ย เช่น aspirin หรือ nonsteroidal anti-inflammatory 
drugs (NSAIDs) ร่วมกับมีอาการทางสมอง เช่น ปวดศีรษะมาก คล่ืนไสอ้าเจียน มีการเปล่ียนแปลงของระดับความรู ้สึก หรือมี
เลือดออกในทางเดินอาหารอย่างรุนแรง จนมีภาวะซีดมาก หรือช็อก หลังจากที่ไดร้บัการรกัษา resuscitatation ภาวะเร่งด่วน 
ร่วมกับการตรวจทางรงัสีวิทยาเพ่ือการวินิจฉัย เช่น computed tomography (CT) หรือ magnetic resonance imaging (MRI) 
แลว้ จ าเป็นตอ้งไดร้บัการรกัษาเพ่ือเพ่ิมจ านวนเกล็ดเลือดอย่างเรง่ด่วนเพ่ือหยดุอาการเลือดออก แนะน าใหก้ารรกัษาดว้ย การให้
เกล็ดเลือดขนาดสงูกว่าปกติ 2-3 เท่า10 รว่มกบั การใหย้า methylprednisolone (การใหน้ า้หนกัค าแนะน า++, คณุภาพหลกัฐาน 
ค๑) ขนาด 30 มก./กก./วนั (ขนาดสงูสดุ 1 กรมั) ทางหลอดเลือดด า นาน 1-3 วนั และการให ้ IVIg (การใหน้ า้หนกัค าแนะน า++, 

คณุภาพหลกัฐาน ค๑) ขนาด 1 มก./กก.4, 15-16 ใหเ้กล็ดเลือดเขม้ขน้เฉพาะในผูป่้วยที่มีอาการเลือดออกรุนแรงในระดับ 4 เท่านั้น 
(การใหน้ า้หนักค าแนะน า+, คุณภาพหลักฐาน ค๑) การใหเ้กล็ดเลือดเขม้ขน้ในขนาดสูงกว่าปกติ อาจจะใหแ้บบ intermittent 
transfusion 2-4 ยูนิต/ตร.ม. ทุก 6-8 ชั่วโมง หรือ continuous infusion 0.5-1 ยูนิต/ตร.ม./ชั่วโมง17เพ่ือใหจ้ านวนเกล็ดเลือดสูง
นานพอที่จะท าใหเ้ลือดออกหยดุได ้ส่วนการตดัมา้มจะพิจารณาในผูป่้วยที่มีอาการเลือดออกรุนแรง และไม่ตอบสนองต่อยาที่ให้
ในการเพ่ิมจ านวนเกล็ดเลือดเพ่ือหยุดอาการเลือดออกได ้ส าหรบัผูป่้วยโรค ITP ในเด็กจะพิจารณาตัดม้ามในผูป่้วยที่มีอายุ
มากกว่า 5 ปี รว่มกบัไดร้บัการวินิจฉัยว่าเป็นโรค chronic ITP มากกว่า 1 ปี และมีเลือดออกรุนแรงที่ไม่ตอบสนองต่อยาดงักล่าว
15-16,18 (การใหน้ า้หนกัค าแนะน า +/-, คณุภาพหลกัฐาน ค๑)  
 
การรักษาโรค persistent และ chronic ITP 

ประมาณ 1 ใน 3 หรือรอ้ยละ 35 ของผูป่้วยกลุ่มนีจ้ะหายเองได ้ (spontaneous remission) แต่ใชเ้วลานานหลายเดือน
ถึงหลายปี  เด็กที่อายุนอ้ยกว่า 10 ปี จะมีโอกาสหายไดสู้งกว่ากลุ่มที่อายมุากกว่า 10 ปี โดยที่ไม่ไดใ้หก้ารรกัษาดว้ยยา19-21 ใน
ผูป่้วยกลุ่มนีค้วรไดร้บัการวินิจฉัยเพ่ือหาว่า ผูป่้วยไม่ไดเ้ป็นโรคอื่น ๆ ที่มีท าใหเ้กิดภาวะเกล็ดเลือดต ่า เช่น การติดเชือ้ HIV กลุ่ม
โรคไขกระดกูฝ่อ (aplastic anemia) ทัง้ที่เกิดจากสาเหตทุางพนัธุกรรม (inherited) หรือเกิดขึน้ภายหลัง (acquired)  โรคภูมิแพ้
ตวัเอง หรือกลุ่มโรคภูมิคุม้กนับกพรอ่ง (immunodeficiency disorders) เป็นตน้ 

โดยทั่วไปผูป่้วยเด็กที่เป็นโรค persistent และ chronic ITP จะมีจ านวนเกล็ดเลือดอยู่ระหว่าง 20-75 x 109/L22 แต่มี
ส่วนนอ้ยที่จะมีจ านวนเกล็ดเลือดต ่ากว่า 10 x 109/L23  ดงันัน้ การรกัษาผูป่้วยกลุ่มนีจ้ึงมุ่งเนน้การลดปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดภาวะ
เลือดออก และจะเลือกการรกัษาดว้ยยาก็ต่อเม่ือผูป่้วยมีปัญหาเลือดออกบ่อย ๆ และรุนแรง หรือจ าเป็นตอ้งไดร้บัการผ่าตัดหรือ
ถอนฟันเท่านัน้ 

การตรวจทางหอ้งปฏิบัติการประกอบดว้ย CBC และการตรวจสเมียร์เลือด (การใหน้ า้หนักค าแนะน า++) การตรวจไข
กระดกู จะท าเม่ือมีประวตัิและอาการไม่ชดัเจน ก่อนใหก้ารรกัษาดว้ยคอร์ติโคสเตียรอยด์ ก่อนตดัมา้ม และอาการไม่ดีขึน้หลังให้
การรกัษาดว้ยยาต่าง ๆ แลว้ (การใหน้ า้หนกัค าแนะน า++)  นอกจากนีก้ารตรวจ antiphospholipid antibodies, ANA, การตรวจ
ปัสสาวะ, reticulocyte count, mean platelet volume (การใหน้ า้หนกัค าแนะน า++) ส่วนการตรวจอื่น ๆ ที่จ าเป็นรองลงไปและ
ควรพิจารณาเป็นราย ๆ ไดแ้ก่ การตรวจ HCV, HIV, Helicobacter pyroli, การท างานของตบัและไต และ chest X-ray (การให้
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น ้าหนักค าแนะน า+), serum complement และ direct antiglobulin test (การให้น ้าหนักค าแนะน า+-) และ platelet 
associated antibodies, coagulation test และ D-dimer (การใหน้ า้หนกัค าแนะน า -) 

ยาที่ใชเ้ป็นกลุ่มเดียวกบัที่รกัษาโรค newly diagnosed ITP เช่น ยาคอรต์โิคสเตียรอยด ์และมกัใหเ้ป็นระยะเวลาสัน้ ๆ 
เม่ือมีภาวะเลือดออกหรือตอ้งผ่าตัด ควรหลีกเล่ียงการใชย้ากลุ่มนีเ้ป็นเวลานานติดต่อกันทุกวัน เนื่องจากพบว่ามีผลขา้งเคียง
มากในเด็ก โดยเฉพาะต่อการเจริญเติบโต IVIg เป็นยาอีกตัวหนึ่งที่ใช้ได้ผลดีในโรค chronic ITP แม้ในกลุ่มผู้ป่วยเด็กที่ไม่
ตอบสนองต่อคอรต์ิโคสเตียรอยด์ โดยขนาด IVIg ที่ใหค้ือ 0.8-1 กรมั./กก./วัน นาน 1-2 วัน และสามารถใหซ้  า้ไดห้ากผู้ป่วยมี
ภาวะเลือดออกที่รุนแรง 

การตัดม้ามในโรค chronic ITP จะพิจารณาในรายที่ไม่ตอบสนองต่อการรกัษาดว้ยยาและ/หรือมีอาการเลือดออกที่
รุนแรง และเกิดขึน้บ่อย ๆ เป็นประจ า โดยที่อายุเด็กควรมากกว่า 5 ปี  การตัดม้ามในผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรค chronic ITP จะ
สามารถเพ่ิมจ านวนเกล็ดเลือดขึน้ และลดความเส่ียงต่อการเกิดภาวะเลือดออกได้รอ้ยละ 60-90 ของผป่วย24-25 และเม่ือ
พิจารณาตัดมา้ม แนะน าการผ่าตัดดว้ยวิธีการส่องกลอ้ง26 (laparoscopic splenectomy) นอกจากนีค้วรฉีดวัคซีนป้องกันเชือ้ 
pneumococcus และ Haemophilus influenzae ก่อนการตัดมา้มอย่างนอ้ย 2 สัปดาห ์และตรวจหา accessory spleen ก่อน
วางแผนการตดัมา้มดว้ย 

การรักษาในผู้ป่วยกลุ่ม refractory persistent และ chronic ITP พบไดป้ระมาณรอ้ยละ 25-30 ของผูป่้วยเด็กที่เป็น
โรค chronic ITP ที่ยงัมีปัญหาเลือดออกบ่อย ๆ หลงัจากการตดัมา้ม จึงพิจารณาใหก้ารรกัษาดว้ยยาต่าง ๆ เช่น rituximab ยานี้
ออกฤทธ์ิท่ี CD 20 ซึ่งเป็นแอนติเจนบน B cell ส่งผลใหเ้กิดภาวะ apoptosis, antibody-dependent cellular cytotoxicity และ 
complement modulation of auto-reactive T cells rituximab ใชใ้นการรกัษาทัง้โรค primary หรือ secondary และ refractory 
หรือ chronic ITP โดยมีผลการรกัษาไดผ้ล (remission rates) รอ้ยละ 30 และพบว่าการตอบสนองลดลงในผูป่้วยเด็กที่เป็นโรค 
chronic ITP นานกว่า 3-5 ปี27-30 

ขนาดของ rituximab ที่ใชค้ือ 375 มก./ตร.ม. พืน้ผิวกาย ใหท้างหลอดเลือดด าชา้ ๆ ทกุสปัดาห ์นาน 4 สปัดาห ์
ผลขา้งเคียงของยา29 ไดแ้ก่ ไขแ้ละหนาวสั่น โดยมกัพบในการใหค้รัง้แรก ส่วนภาวะ serum sickness พบรอ้ยละ 5-10 ขณะที่
อาการปวดศีรษะ คล่ืนไส ้อาเจียน ความดนัโลหิตต ่า พบนอ้ยมาก และอาจมีผ่ืนขึน้ตามผิวหนงัในช่วงที่ใหย้าครัง้แรก อาจพบ
เป็นกลุ่มอาการ Stevens-Johnson, lichenoid dermatitis หรือ toxic epidermal necrolysis ได ้

Thrombopoietin receptor agonist (TPO-RA) เป็นยาที่ใชไ้ดผ้ลในผูป่้วยเด็กท่ีเป็นโรค chronic และ/หรือ refractory 
ITP และยงัมีอาการเลือดออก (การใหน้ า้หนกัค าแนะน า+, คณุภาพหลกัฐาน ก๒)31 ยา eltrombopag ชนิดรบัประทาน ขนาด 
25-75 มก. ต่อวนั โดยเริ่มที่ขนาด 25 มก. ต่อวนั และปรบัขนาดยาทกุ 2 สปัดาหส์อดคลอ้งกบัจ านวนเกล็ดเลือด สามารถท าให้
จ านวนเกล็ดเลือดสงูขึน้ไดป้ระมาณรอ้ยละ 60-80 โดยมีระยะเวลาการตอบสนองภายใน 1-2 สปัดาห3์2-33   

ผลขา้งเคียงที่พบได ้คือ มีความเส่ียงต่อการเกิดภาวะล่ิมเลือดอดุตนั การเกิด reticulin fibrosis ในไขกระดกู และอาจ
พบจ านวนเกล็ดเลือดต ่าลงไดห้ลงัหยุดยา นอกจากนีมี้รายงานความผิดปกติของการท างานของตบัเกิดขึน้ไดช้ั่วคราวเม่ือใชย้า 
eltrombopag 

ในกรณีที่ไม่ตอบสนองต่อยา TPO-RA  ตวัแรก สามารถพิจารณาใชย้า TPO-RA ตวัอื่นที่มีการศึกษาในผูป่้วยเด็กได ้
คือ romiplostim ขนาดท่ีแนะน าคือ 1 มคก./กก./สปัดาห ์ฉีดใตผิ้วหนงั โดยปรบัขนาดยาใหส้อดคลอ้งกบัจ านวนเกล็ดเลือด 
ขนาดยาเฉล่ียที่ใชค้ือ 5.5 มคก./กก./สปัดาห3์4 สามารถท าใหเ้กล็ดเลือดสงูขึน้ไดป้ระมาณรอ้ยละ 71-88 โดยมีระยะเวลาการ
ตอบสนองภายใน 4-5 สปัดาห3์1,34-35 (การใหน้ า้หนกัค าแนะน า+, คณุภาพหลกัฐาน ก๒) ผลขา้งเคียงที่พบได ้คือ มีความเส่ียง
ต่อการเกิดภาวะเลือดอดุตนั ปวดศีรษะ ปวดกลา้มเนือ้ ปวดขอ้ ทอ้งเสีย ความผิดปกติของการท างานของตบั และพบว่าจ านวน
เกล็ดเลือดต ่าลงไดห้ลงัหยุดยาไดเ้ช่นเดียวกบั eltrombopag 
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การรกัษาผูป่้วยโรค refractory persistent และ chronic ITP ควรพิจารณาตามความเหมาะสมในผูป่้วยแต่ละราย จาก
การศึกษาและค าแนะน าโดย American Soceity of Hematology ในปี พ.ศ.2562 ใหพิ้จารณาใชก้ารรกัษาดว้ย TPO-RA เป็น
อนัดบัแรก ตามดว้ยการใช ้rituximab และใหพิ้จารณาการรกัษาดว้ยการตดัมา้มเป็นล าดับสดุทา้ยในกรณีที่ไม่ตอบสนองกบัการ
รกัษาดว้ยยาต่าง ๆ แลว้11  

นอกจากการพิจาณาการรกัษาตามความรุนแรงของอาการเลือดออกแลว้ ตอ้งพิจารณารว่มกบัการประเมินคุณภาพ
ชีวิตของผูป่้วยและผูป้กครองดว้ย เครื่องมือที่จะใชป้ระเมินคณุภาพชีวิตของผูป่้วยและผูป้กครองทัง้ก่อนและหลงัรกัษาที่มี
การศึกษาแลว้ว่าสามารถใชไ้ด ้ไดแ้ก่ Kid’s ITP Tool, Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQLTM)10 



 

10 

เอกสารอ้างอิง 
 

1. Blanchette V, Carcao M. Childhood acute thrombocytopenic purpura: 20 years later. Semin Thromb Hemost 
2003; 25(Suppl 1):S28-33. 

2. Rodeghiero F, Stasi R, Gernsheimer T, Michel M, Provan D, Arnold DM, et al. Standardization of terminology, 
definitions and outcome criteria in immune thrombocytopenic purpura of adults and children: report from an 
international working group. Blood 2009;113:2386-93. 

3. Provan D, Stasi R, Newland AC, Blanchette VS, Bolton-Maggs P, Bussel JB, et al. International consensus report 
on the investigation and management of primary immune thrombocytopenia. Blood 2010;115:168-86. 

4. Neunert C, Lim W, Crowther M, Cohen A, Solberg L Jr, Crowther MA. American Society of Hematology. The 
American Society of Hematology 2011 clinical practice guideline on the evaluation and management of immune 
thrombocytopenia. Blood 2011;117:4190-207. 

5. Cines DB, Blanchettte VS. Immune thrombocytopenic purpura. N Engl J Med 2002;346:995-1008. 
6. ศภุสตุา ศรทัธาวิสทุธ์ิ, สมใจ กาญจนาพงศก์ุล. การศึกษายอ้นหลงั 12 ปีของโรค immune thrombocytopenia purpura 

(ITP) ในสถาบนัสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบ์ริการโลหิต 2555;22:259-67. 
7. Chu YW, Korb J and Sakamoto KM. Idiopathic thrombocytopenic purpura. Pediatr Rev 2000;21:95-102. 
8. Blanchette V, Bolton-Maggs PHB. Childhood immune thrombocytopenic purpura: Diagnosis and management. 

Pediatr Clin North Am 2008;55:393-420. 
9. Steuber CP. Clinical manifestations and diagnosis of immune (idiopathic) thrombocytopenic purpura in children. 

Available from: www.uptodate.com Last literature review for version 16.3: October 1, 2008. 
10. Provan D, Arnold DM, Bussel JB, Chong BH, Cooper N, Gernsheimer T, et al. Updated international consensus 

report on the investigation and management of primary immune thrombocytopenia. Blood Adv 2019;3(22):3780-
3817. doi: 10.1182/bloodadvances.2019000812.PMID: 31770441 

11. Neunert C, Terrell DR, Arnold DM, Buchanan G, Cines DB, Cooper N, et al. American Society of Hematology 
2019 guidelines for immune thrombocytopenia. Blood Adv 2019;3(23):3829-3866. doi: 
10.1182/bloodadvances.2019000966.PMID: 31794604.  

12. Wilson DB. Acquired platelet dysfunctions. In: Orkin SH, Nathan DG, Ginsburg D, Look AT, Fisher DE, Lux SE, 
editors, Nathan and Orkin’s hematology of infancy and Childhood, 7th eds, Philadelphia: Saunders; 2009. p. 
1553-90. 

13. Imbach P, Wagner HP, Berchtold W, Gaedicke G, Hirt A, Joller P, et al. Intravenous immunoglobulin versus oral 
corticosteroids in acute immune thrombocytopenic purpura in childhood. Lancet 1985;2 (8453):464-8. 

14. Cooper N, Bussel JB. The long-term impact of rituximab for childhood immune thrombocytopenia. Curr 
Rheumatol Rep 2010;12:94-100. 

15. George JN, Woolf SH, Raskob GE, Wasser JS, Aledort LM, Ballem PJ, et al. Idiopathic thrombocytopenic 
purpura: A Guideline Developed by Explicit Methods for The American Society of Hematology. Blood 1996;1:3-
40.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Blanchette%20VS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bolton-Maggs%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bussel%20JB%22%5BAuthor%5D
http://www.uptodate.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cooper%20N%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bussel%20JB%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Curr%20Rheumatol%20Rep.');
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Curr%20Rheumatol%20Rep.');


 

11 

16. Provan D, Newland A, Bolton-Maggs P, et al. Guidelines for the investigation and children and in pregnancy. Br 
J Haematol 2003;120:574-96. 

17. Carr JM, Kruskall MS, Kaye JA, Robinson SH. Efficacy of platelet transfusions in immune thrombocytopenia. Am 
J Med 1986;80:1051-4. 

18. Cines DB, Bussel JB. How I treat idiopathic thrombocytopenic purpura. Blood 2005;106:2224-51. 
19. British Committee for Standards in Haematology General Haematology Task Force. Guidelines for the 

investigation and management of idiopathic thrombocytopenic purpura in adults, children and in pregnancy. Br 
J Haematol 2003;120:574. 

20. Rosthoj S, Hedlund-Treutiger I, Rajantie J, Zeller B, Jonsson OG, Elinder G, et al. Duration and morbidity of newly 
diagnosed idiopathic thrombocytopenic purpura in children: A prospective Nordic study of an unselected cohort. 
J Pediatr 2003;143:302. 

21. Medeiros D, Buchanan GR. Current controversies in the management of idiopathic thrombocytopenic purpura 
during childhood. Pediatr Clin North Am 1996; 43:757. 

22. Lusher JM, Lyer R. Idiopathic thrombocytopenic purpura in children. Semin Thromb Hemost 1977; 3:175. 
23. Lilleyman JS. Management of childhood idiopathic thrombocytopenic purpura. Br J Haematol 1999; 105:871. 
24. Kurtzberg J, Stockman JA 3rd. Idiopathic autoimmune thrombocytopenic purpura.  Adv Pediatr 1994;41: 111. 
25. Wood JH, Partrick DA, Hays T, Ziegler MM. Predicting response to splenectomy in children with immune 

thrombocytopenic purpura. J Pediatr Surg 2010;45:140. 
26. Katkhouda N, Mavor E. Laparoscopic splenectomy. Surg Clin North Am 2000;80:1285. 
27. Wang J, Wiley JM, Luddy R, Greenberg J, Feuerstein MA, Bussel JB. Chronic immune thrombocytopenic purpura 

in children: assessment of rituximab treatment. J Pediatr 2005;146:217. 
28. Kim JJ, Thrasher AJ, Jones AM, Davies EG, Cale CM. Rituximab for the treatment of autoimmune cytopenias in 

children with immune deficiency. Br J Haematol 2007;138:94. 
29. Parodi E, Nobili B, Perrotta S, Rosaria Matarese SM, Russo G, Licciardello M, et al. Rituximab (anti-CD20 

monoclonal antibody) in children with chronic refractory symptomatic immune thrombocytopenic purpura: 
efficacy and safety of treatment. Int J Hematol 2006; 84:48. 

30. Parodi E, Rivetti E, Amendola G, Bisogno G, Calabrese R, Farruggia P, et al.  Long-term follow-up analysis after 
rituximab therapy in children with refractory symptomatic ITP: identification of factors predictive of a sustained 
response. Br J Haematol 2009; 144:552. 

31. Bussel JB, Buchanan GR, Nugent DJ, Gnarra DJ, Bomgaars LR, Blanchette VS, et al.  A randomized, double-
blind study of romiplostim to determine its safety and efficacy in children with immune thrombocytopenia.  Blood 
2011;118:28. 

32. Cheng G, Seleh MN, Marcher C, Vasey S, Mayer B, Aivado M, et al. Elthrombopag for management of chronic 
immune thrombocytopenia (RAISE): A 6-month, randomized, phase 3 study. Lancet 2011;377:393-402. 



 

12 

33. Grainger JD, Locatelli F, Chotsampancharoen T, Donyush E, Pongtanakul B, Komvilaisak P, et al. Eltrombopag 
for children with chronic immune thrombocytopenia (PETIT2): a randomised, multicentre, placebo-controlled 
trial. Lancet 2015 ;386:1649-58. 

34. Tarantino MD, Bussel JB, Blanchette VS, Despotovic J, Bennett C, Raj A, et al. Romiplostim in children with 
immune thrombocytopenia: a phase 3, randomised, double-blind, placebo-controlled study. Lancet 
2016;388(10039):45-54. doi: 10.1016/S0140-6736(16)00279-8. Epub 2016 Apr 18. PMID: 27103127 

35. Elalfy MS, Abdelmaksoud AA, Eltonbary KY. Romiplostim in children with chronic refractory ITP: randomized 
placebo controlled study. Ann Hematol 2011;90(11):1341-4. doi: 10.1007/s00277-011-1172-9. Epub 2011 Feb 
12.PMID: 21318572 

 


