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  ราชวทิำยาลยักุมารแพทำยแ์หิง่ประเทำศไทำย ไดนุ้ำาแนุวทำางเวชปฏิบิัตัสิำาหิรบััการ

วนิิุจัฉัยัและรกัษาโรคเกลด็เลอืดตำ�าจัากภูมูคิุม้กนัุในุเดก็ฉับับัันีุ�  ทำำาประชาพจิัารณ์ในุ

การประชมุประจัำาปีราชวทิำยาลยักุมารแพทำย ์ปี 2561  เมื�อวนัุทำี� 28 เมษายนุ 2561 ณ 

โรงแรมดสุติธานีุ พทัำยา โดย รศ.พญ.ดารนิุทำร ์ ซอโสตถิกุิล เป็นุผูู้นุ้ำาเสนุอและเป็นุ

ตวัแทำนุของคณะอนุุกรรมการจัดัทำำาแนุวทำางการรกัษาโรค Immune Thrombocytope-

nia ในุเดก็ และมผีูู้ร้ว่มทำำาประชาพจิัารณ์ ประกอบัดว้ยแพทำยเ์วชปฏิบิัตัทิำ ั �วไป 30% 

กุมารแพทำย ์60% และกุมารแพทำยเ์ฉัพาะทำาง 10% โดยมรีายนุามดงัต่อไปนีุ�
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  แพทำยห์ิญงิ ภูทัำรา   ธนุรตันุากร
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  แพทำยห์ิญงิ หิฤทำยั  กมลาภูรณ์ 

 คณะอนุุกรรมการจัดัทำำาแนุวทำางการรกัษาโรค Immune Thrombocytopenia 

ในุเดก็ ไดนุ้ำาขอ้เสนุอแนุะจัากทำี�ประชมุประชาพจิัารณ์ดงักลา่วมาแกไ้ขจันุแลว้เสรจ็ัเป็นุ

แนุวทำางเวชปฏิบิัตัฉิับับัันีุ�
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     ราชวทิำยาลยักุมารแพทำยแ์หิง่ประเทำศไทำย

รศ.พญ.ดารนิุทำร ์ซอโสตถิกุิล
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บัทสำรัป้สำำาคญั (Executive Summary)

โรัคเกลด็เลือดติำ�าจากภูมิูิค้�มิกนัในเดก็ 

(Immune Thrombocytopenia in Children)

 Immune thrombocytopenia (ITP) เป็นุโรคเลอืดออกงา่ยจัากเกลด็เลอืดทำี�มี

จัำานุวนุลดลงแต่อยา่งเดยีว (isolated thrombocytopenia) โดยในุเดก็มกัเกดิตามหิลงัโรค

ตดิเชื�อเชนุ่ ตดิเชื�อไวรสั สว่นุใหิญ่พบัวา่ภูาวะเกลด็เลอืดตำ�าเกดิขึ�นุภูายหิลงัโรคตดิเชื�อ

ประมาณ 1-3 สปัดาหิ ์ ผูู้ป่้วยบัางรายอาจัมปีระวตัเิพิ�งไปรบััการฉัดีวคัซนีุ สว่นุนุ้อย

อาการจัะคอ่ยเป็นุคอ่ยไป (insidious onset) โดยเฉัพาะในุเดก็โตทำี�อายมุากกวา่ 10 ปี จัะ

มแีนุวโนุ้มทำี�จัะเป็นุ ITP เรื�อรงั

นิยามิ
 Primary ITP เป็นุโรคมจีัำานุวนุเกลด็เลอืดตำ�ากวา่ 100 x 109/L โดยไมท่ำราบั

สาเหิตุในุปัจัจับุันัุแบัง่โรค primary ITP เป็นุระยะต่างๆ ดงันีุ�

 Newly diagnosed ITP หิมายถิงึ โรค ITP ชว่ง 3 เดอืนุแรกหิลงัการวนิิุจัฉัยั

 Persistent ITP หิมายถิงึ โรค ITP ในุชว่ง 3-12 เดอืนุหิลงัการวนิิุจัฉัยั

 Severe ITP หิมายถิงึ ผูู้ป่้วย ITP ทำี�มอีาการโรคเลอืดออกรนุุแรง ระดบัั 3 ถิงึ 4 

คอื มเีลอืดออกปานุกลางในุเยื�อบัุต่างๆ ชดัเจันุ โดยอาการเลอืดออกนุั �นุรบักวนุการใช้

ชวีติประจัำาวนัุ หิรอือาจัมเีลอืดออกในุอวยัวะภูายในุ ซึ�งตอ้งการการรกัษาเพิ�มเตมิดว้ยยา

หิรอืวธิกีารอื�นุ หิรอืตอ้งการการเพิ�มขนุาดยา

 Chronic ITP หิมายถิงึ โรค ITP ทำี�เป็นุนุานุกวา่ 12 เดอืนุซึ�งตอ้งการการรกัษา

เพิ�มเตมิดว้ยยาหิรอืวธิอีื�นุ หิรอืตอ้งการการเพิ�มขนุาดยา

 Refractory ITP หิมายถิงึ การทำี�ม ีsevere ITP ภูายหิลงัการตดัมา้ม ในุผูู้ป่้วยทำี�

ยงัไมไ่ดร้บััการตดัมา้มไมค่วรใชค้ำาวา่ refractory ITP แต่แนุะนุำาใหิใ้ชว้า่เป็นุผูู้ป่้วยทำี�ตอบั

สนุอง (responder) หิรอืไมต่อบัสนุอง (non-responder) ต่อการรกัษาดว้ยยาชนิุดต่างๆ
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อาการัและอาการัแสำดง
 ผูู้ป่้วยเดก็ ITP พบัไดใ้นุทำกุชว่งอาย ุ โดยเฉัพาะในุเดก็เลก็อาย ุ 1-5 ปี พบั

มากกวา่ชว่งอายอุื�นุ ผูู้ป่้วยมกัมาพบัแพทำยด์ว้ยปัญหิาเลอืดออกเพยีงอยา่งเดยีว อาการ

เลอืดออกเกดิขึ�นุอยา่งรวดเรว็ (acute onset) ไดแ้ก่ อาการจัำ�าเขยีวหิรอืมจีัดุเลอืดออก

ทำางผู้วิหินุงัและเยื�อบัุต่างๆ พบัไดเ้กอืบัรอ้ยละ 100 เลอืดกำาเดาออกพบัประมาณรอ้ยละ 

25 ผูู้ป่้วยบัางรายทำี�มอีาการรนุุแรงมากอาจัมเีลอืดออกในุสมองเป็นุสาเหิตุสำาคญัทำี�ทำำาใหิ้

เสยีชวีติไดนุ้ั �นุพบัประมาณไมถ่ิงึรอ้ยละ 1 ขณะทำี�มาพบัแพทำยไ์มม่อีาการรว่มอื�นุๆ เชนุ่ 

ไข ้ปวดขอ้ เบัื�ออาหิาร หิรอืนุำ�าหินุกัลด 

การัติรัวจทางห�องปฏิิบัติัิการั
การัติรัวจ complete blood counts (CBC) และ peripheral blood smear 

การตรวจั  CBC  ในุ ITP  พบัเกลด็เลอืดตำ�าเพยีงอยา่งเดยีว   อาจัพบัภูาวะซดีรว่มดว้ยถิา้

มภีูาวะเลอืดออกในุปรมิาณมากมกัเกดิจัากเลอืดกำาเดาหิรอืประจัำาเดอืนุ     การตรวจัคา่ 

reticulocyte ชว่ยแยกสาเหิตุของซดีจัากภูาวะสรา้งนุ้อยจัากภูาวะเมด็เลอืดแดงแตกหิรอื

เลอืดออก การตรวจัสเมยีรเ์ลอืดพบัวา่ จัำานุวนุเกลด็เลอืดนุ้อยและเกลด็เลอืดบัางตวัมี

ขนุาดโต 

การัติรัวจไขกรัะดกู

การตรวจัไขกระดกูไมจ่ัำาเป็นุในุกรณตี่อไปนีุ� คอื ผูู้ป่้วยทำี�มอีาการเกลด็เลอืดตำ�ามากอยา่ง

เดยีว (isolated thrombocytopenia) การตรวจัรา่งกายปกตแิละผู้ลเลอืดมเีกลด็เลอืดตำ�า

อยา่งเดยีว แต่อาจัพจิัารณาตรวจัไขกระดกูในุกรณตี่อไปนีุ�คอื ผูู้ป่้วยมปีระวตัไิขเ้ป็นุๆ 

หิายๆ ปวดขอ้หิรอืกระดกู มภีูาวะซดีทำี�ไมส่ามารถิอธบิัายไดจ้ัากการเสยีเลอืด เมด็เลอืด

ขาวตำ�า และในุผูู้ป่้วยเดก็อายตุำ�ากวา่ 6 เดอืนุทำี�ไมเ่คยตรวจัพบัวา่ มเีกลด็เลอืดปกตมิา

ก่อนุ  ในุผูู้ป่้วยเดก็ทำี�ไมต่อบัสนุองต่อยาลำาดบััแรกก่อนุการตดัมา้ม อาจัพจิัารณาการ

ตรวจัไขกระดกูก่อนุการรกัษาดว้ย steroid การตรวจัไขกระดกูในุ ITP พบัวา่ เซลล ์

megakaryocyte มจีัำานุวนุปกตหิิรอืเพิ�มขึ�นุ
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การัรักัษา newly diagnosed ITP
เป้าหิมายหิลกัของการรกัษาโรค ITP คอื การป้องกนัุภูาวะเลอืดออกในุอวยัวะสำาคญั

มากกวา่การพยายามทำำาใหิร้ะดบััของเกลด็เลอืดกลบััมาสูภู่าวะปกต ิ ดงันุั �นุ ในุผูู้ป่้วยบัาง

รายอาจัไมจ่ัำาเป็นุตอ้งใหิก้ารรกัษา แนุวทำางในุการรกัษาผูู้ป่้วยตามระดบััความรนุุแรง

ของภูาวะเลอืดออก ดงันีุ�

รัะดบัั 1 มเีลอืดออกเลก็นุ้อย ม ีpetechiae นุ้อยกวา่ 100 จัดุหิรอืจัำ�าเลอืดขนุาดเลก็กวา่ 

3 เซนุตเิมตร นุ้อยกวา่ 5 ตำาแหินุ่ง และไมม่เีลอืดออกตามเยื�อบัุต่างๆ แนุะนุำาใหิส้งัเกต

อาการไปก่อนุ 

รัะดบัั 2 มเีลอืดออกเลก็นุ้อย ม ีpetechiae มากกวา่ 100 จัดุหิรอืจัำ�าเลอืดขนุาดใหิญ่กวา่ 

3 เซนุตเิมตร และ/หิรอืมากกวา่ 5 ตำาแหินุ่ง และไมม่เีลอืดออกตามเยื�อบัุต่างๆ แนุะนุำาใหิ้

สงัเกตอาการไปก่อนุหิรอืพจิัารณาใหิก้ารรกัษาในุโรงพยาบัาลในุผูู้ป่้วยบัางราย 

รัะดบัั 3 มเีลอืดออกปานุกลาง โดยพบัเลอืดออกในุเยื�อบัุต่างๆ ชดัเจันุ หิรอืเลอืดออก

นุั �นุรบักวนุการใชช้วีติประจัำาวนัุ แนุะนุำาใหิเ้ริ�มการรกัษาไดเ้ลยเพื�อลดระดบััความรนุุแรง

ของภูาวะเลอืดออก

รัะดบัั 4 มเีลอืดออกตามเยื�อบัุต่างๆ หิรอืสงสยัวา่มภีูาวะเลอืดออกในุอวยัวะภูายในุ 

สามารถิเริ�มการรกัษาไดท้ำนัุทำผีูู้ป่้วยทำี�มอีาการเลอืดออกระดบัั 3 และ 4 ใหิร้บััไวร้กัษาในุ

โรงพยาบัาล 

ยาที�เลือกใช�เป็นลำาดบััแรัก (first line therapy) 
ในุการรกัษาโรค newly diagnosed ITP ในุผูู้ป่้วยเดก็ม ี3 ชนิุด ไดแ้ก่

1. Corticosteroid เป็นุยาตวัแรกทำี�แนุะนุำาในุการรกัษาผูู้ป่้วย ITP ทำี�มอีาการ

เลอืดออกระดบััทำี� 2 ระดบััทำี� 3  ขนุาดของเพรดนิุโซโลนุ (prednisolone) ทำี�ใช ้

ไดแ้ก่ 1-2 มก./กก./วนัุ นุานุ 14 วนัุ และคอ่ยๆ  ลดขนุาดยาจันุหิยดุ    หิรอืใหิ้

เพรดนิุโซโลนุขนุาด 4 มก./กก./วนัุ เป็นุเวลา 4 วนัุสามารถิหิยดุยาไดเ้ลย พบั

วา่รอ้ยละ 75 ของผูู้ป่้วย จัะตอบัสนุองต่อการรกัษา โดยจัะใชเ้วลา 2-7 วนัุ การ

ทำี�เกลด็เลอืดจัะกลบััมามากกวา่ 20 x 109/L โดยเฉัพาะในุกลุม่ทำี�ไดร้บััเพรดนิุโซ

โลนุขนุาดสงู พบัวา่ เกลด็เลอืดจัะกลบััมามากกวา่ 50 x 109/L ภูายในุเวลา 72 

ชั �วโมงหิลงัเริ�มใหิก้ารรกัษาผู้ลขา้งเคยีงทำี�สำาคญัของการใชค้อรต์โิคสเตยีรอยด ์
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ไดแ้ก่ หินุ้าตาแบับั cushingoid สวิ นุำ�าหินุกัเพิ�มขึ�นุ นุำ�าและเกลอืคั �ง ตอ้กระจัก 

ภูาวะกระดกูพรนุุ ความดนัุโลหิติสงู นุำ�าตาลสงูในุเลอืดและ avascular necrosis 

ถิา้ผูู้ป่้วย ITP ทำี�มอีาการเลอืดออกระดบัั 4  แนุะนุำาใหิใ้ชย้า dexamethasone 

28 mg/m2/day ใหิท้ำางเสนุ้เลอืดหิรอืทำางปากนุานุ 4 วนัุ หิรอื methylpredniso-

lone 30 mg/kg/day ไมเ่กนิุ 1 กรมัต่อวนัุ ตดิต่อกนัุ 3 วนัุ

2. Intravenous immunoglobulin (IVIg) ในุผูู้ป่้วย ITP ทำี�มเีลอืดออกระดบัั 3 

และมอีาการเลอืดออกมากระดบัั 4ขนุาดของ IVIg ทำี�ใหิ ้คอื 0.8-1 กรมั/กก./วนัุ 

นุานุ 1-2 วนัุ ผู้ลขา้งเคยีงไดแ้ก่ การแพแ้บับั anaphylaxis (พบัไดนุ้้อย) อาการ

ปวดศรีษะและมไีขซ้ึ�งพบัไดบ้ัอ่ยขึ�นุในุกรณทีำี�ใหิย้าในุขนุาดสงู

3. Anti-Dคือintravenousimmunoglobulin ทำี�ไดจ้ัากผูู้บ้ัรจิัาคโลหิติทำี�มรีะดบัั 

anti-Rh (D) ในุปรมิาณมาก ขนุาดทำี�ใชค้อื 50-75 มคก./กก.ทำางหิลอดเลอืดดำา 

โดยผูู้ป่้วยจัะตอบัสนุองต่อการรกัษารอ้ยละ 50-77 ผู้ลขา้งเคยีง ไดแ้ก่ ไข ้ปวด

ศรีษะ เวยีนุศรีษะ คลื�นุไส ้หินุาวสั �นุ hemolysis และ renal insufficiency แต่พบั

ไดนุ้้อยมาก ผูู้ป่้วยทำี�จัะใช ้anti-D ในุการรกัษา ITP ตอ้งเป็นุผูู้ป่้วยทำี�มหีิมูเ่ลอืด 

Rh positive เทำา่นุั �นุ anti-D ทำี�ใชเ้ป็นุชนิุดฉัดีเขา้หิลอดเลอืดดำากย็งัไมม่จีัำาหินุ่าย

ในุประเทำศไทำย

การัรักัษา Chronic ITP
 โดยทำั �วไปผูู้ป่้วยเดก็ chronic ITP มรีะดบััเกลด็เลอืดอยูร่ะหิวา่ง 20-75 x 109/L 

แต่มสีว่นุนุ้อยทำี�จัะมรีะดบััเกลด็เลอืดตำ�ากวา่ 10 x 109/L  ดงันุั �นุ การรกัษาผูู้ป่้วยกลุม่นีุ�จังึ

มุง่เนุ้นุทำี�จัะลดปัจัจัยัเสี�ยงต่อการเกดิภูาวะเลอืดออก และจัะเลอืกการรกัษาดว้ยยากต็่อ

เมื�อผูู้ป่้วยเดก็มปัีญหิาเลอืดออกบัอ่ยและรนุุแรง จัำาเป็นุตอ้งไดร้บััการผู้า่ตดัหิรอืถิอนุฟัันุ 

เทำา่นุั �นุ

 ยาทำี�ใชก้เ็ป็นุกลุม่เดยีวกบััทำี�รกัษา newly diagnosed ITP เชนุ่ ยา corticoste-

roids และมกัใหิเ้ป็นุระยะเวลาสั �นุๆ เมื�อมภีูาวะเลอืดออกหิรอืตอ้งผู้า่ตดั ควรหิลกีเลี�ยง

การใชย้ากลุม่นีุ�เป็นุเวลานุานุตลอดทำกุวนัุ เนืุ�องจัากพบัวา่ มผีู้ลขา้งเคยีงมากในุเดก็โดย

เฉัพาะต่อการเจัรญิเตบิัโต   IVIg เป็นุยาอกีตวัหินึุ�งทำี�ใชไ้ดผู้้ลดใีนุ  chronic ITP แมใ้นุ

กลุม่ผูู้ป่้วยเดก็ทำี�ไมต่อบัสนุองต่อยา corticosteroids และขนุาดของ IVIg ทำี�ใหิค้อื 0.8-1 
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กรมั/กก./วนัุ นุานุ 1-2 วนัุ และสามารถิใหิซ้ำ�าไดห้ิากผูู้ป่้วยมภีูาวะเลอืดออกทำี�รนุุแรง

การตดัมา้มในุ chronic ITP จัะพจิัารณาในุรายทำี�ไมต่อบัสนุองต่อการรกัษาดว้ยยา และ/

หิรอืมเีลอืดออกทำี�รนุุแรงและเกดิขึ�นุบัอ่ยๆ เป็นุประจัำา โดยทำี�อายเุดก็ควรมากกวา่ 5 ปี  

การตดัมา้มในุผูู้ป่้วยเดก็ chronic ITP จัะสามารถิเพิ�มระดบััเกลด็เลอืดขึ�นุ และลดความ

เสี�ยงต่อการเกดิภูาวะเลอืดออกไดร้อ้ยละ 60-90 ของผูู้ป่้วย ควรจัะมกีารฉัดีวคัซนีุป้องกนัุ

เชื�อ pneumococcus และ H.influenza ก่อนุการตดัมา้ม และตรวจัเพื�อหิา accessory 

spleen ก่อนุวางแผู้นุการตดัมา้มดว้ย

ข�อบัง่ชี�ในการัส่ำงปรัึกษาหรัือส่ำงต่ิอผูู้�ป่วย
ผูู้ป่้วย newly diagnosed ITP ทำี�ไมต่อบัสนุองต่อการรกัษาดว้ยยาในุกลุม่ first-line คอื 

เกลด็เลอืดนุ้อยกวา่ 20-30 x 109/L หิรอืผูู้ป่้วยยงัมภีูาวะเลอืดออกรนุุแรง และผูู้ป่้วย 

chronic ITP แนุะนุำาสง่ต่อกุมารแพทำยโ์รคเลอืด เพื�อหิาสาเหิตุอื�นุๆ เพิ�มเตมิและรบััการ

รกัษาทำี�เหิมาะสมต่อไป
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คำานำา
 โรคเกลด็เลอืดตำ�าจัากภูมูคิุม้กนัุในุเดก็ (immune thrombocytopenia: ITP) เป็นุ

โรคเลอืดออกงา่ยทำี�พบัไดบ้ัอ่ยในุเวชปฏิบิัตั ิผูู้ป่้วยจัะมอีาการเลอืดออกงา่ย หิยดุยาก ในุ

ผูู้ป่้วยบัางรายอาจัมอีาการเลอืดออกรนุุแรงในุอวยัวะสำาคญั เชนุ่ ในุสมอง ทำางเดนิุอาหิาร

ทำำาใหิผูู้้ป่้วยมคีวามเสี�ยงต่อภูาวะทำพุพลภูาพและเสยีชวีติได ้ นุอกจัากนีุ� การรกัษาบัาง

ชนิุดยงัอาจัมผีู้ลขา้งเคยีงทำี�รนุุแรง และมคีา่ใชจ้ัา่ยสงู ดงันุั �นุการทำราบัถิงึวธิกีารวนิิุจัฉัยั 

แนุวทำางการสบืัคนุ้ทำางหิอ้งปฏิบิัตักิารและการรกัษาอยา่งทำนัุทำว่งทำ ี จังึมคีวามสำาคญั

สำาหิรบััแพทำย ์และบัุคลากรทำางแพทำยท์ำี�เกี�ยวขอ้งกบััการดแูลผูู้ป่้วยเดก็กลุม่นีุ� นุอกจัากนีุ�

การรกัษา ITP ในุเดก็นุั �นุ มคีวามแตกต่างจัากการรกัษา ITP ในุผูู้ใ้หิญ่ ทำั �งการเลอืกใชย้า 

ระยะเวลาในุการรกัษา รวมถิงึแนุวทำางการสบืัคนุ้ทำางหิอ้งปฏิบิัตักิาร 

 ดงันุั �นุ คณะอนุุกรรมการจัดัทำำาแนุวทำางการรกัษาโรค ITP ในุเดก็ จังึมคีวาม

ตั �งใจัในุการรวบัรวมความรู ้ จัากผู้ลงานุวจิัยัทำี�ไดร้บััการตพีมิพ ์ รว่มกบัั ประสบัการณ์ในุ

การรกัษาผูู้ป่้วย จัดัทำำาเป็นุแนุวทำางทำี�ไดม้กีารปรบััใหิเ้หิมาะสมสอดคลอ้งกบััสภูาวะ

ทำางการแพทำย ์ บัุคลากร   และความพรอ้มของระบับัสาธารณสขุของประเทำศไทำย   และ

ผูู้ป่้วยเดก็ไทำย รวมถิงึเพื�อใหิแ้พทำยท์ำั �วไป กุมารแพทำย ์ กุมารเวชศาสตรโ์รคเลอืด ได้

สามารถินุำาไปใชเ้ป็นุแนุวทำางการดแูล และรกัษา ผูู้ป่้วย ITP ในุเดก็ต่อไป 

 อนึุ�ง แนุวทำางในุการรกัษาโรคต่างๆ ไมไ่ดเ้ป็นุมาตรฐานุหิรอืขอ้กำาหินุด สำาหิรบัั

แพทำยใ์นุการดแูลรกัษาโรคเหิลา่นีุ�แต่อยา่งใด หิากแต่เป็นุแหิลง่ขอ้มลูแหิลง่หินึุ�งเพื�อชว่ย

สนุบััสนุุนุการดแูลผูู้ป่้วยสำาหิรบััแพทำยแ์ละบัุคลากรสาธารณสขุ ดงันุั �นุแนุวทำางเวชปฏิบิัตัิ

ทำี�จัดัทำำาขึ�นุจังึไมส่ามารถินุำาไปใชต้ดัสนิุการรกัษาของแพทำยท์ำี�แตกต่างออกไปว่าถิูกหิรอื

ผู้ดิ เพราะในุการดแูลรกัษาผูู้ป่้วยนุั �นุ มปัีจัจัยัทำั �งจัากสภูาวะพื�นุฐานุของผูู้ป่้วยและ

ครอบัครวั สภูาวะแวดลอ้มหิรอืตวัแปรอื�นุทำี�มคีวามแตกต่างกนัุไปตามสถิานุการณ์ สง่ผู้ล

ทำำาใหิแ้พทำยท์ำำาการตดัสนิุใจัใหิก้ารรกัษาทำี�แตกต่างกนัุออกไปได ้ รวมถิงึความพรอ้มของ

สถิาบันัุทำางการแพทำยแ์ละบัุคลากรในุแต่ละทำี�  รว่มกบััความประสงคข์องผูู้ป่้วยและญาต ิ

ซึ�งจัะต้องมกีารประมวลและตดัสนิุใจัร่วมกนัุทำั �งแพทำย์ผูู้้ดูแลและผูู้้ป่วยโดยยดึถิือผู้ล

ประโยชน์ุของผูู้ป่้วยเป็นุหิลกัสำาคญัทำี�สดุ ดงันุั �นุ ผูู้ป่้วยบัางรายอาจัจัะไดร้บััการรกัษาทำี�

แตกต่างจัากแนุวทำางทำี�แนุะนุำาไวไ้ด ้
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 ขอ้แนุะนุำาในุแนุวทำางปฏิบิัตันีิุ�ประมวลมาจัากขอ้มลูการศกึษาทำี�เป็นุทำี�ยอมรบััในุ

วงการวชิาการ ซึ�งไดจ้ัากทำบัทำวนุวารสารทำางการแพทำย ์  รว่มกบััความคดิเหิน็ุของคนุ

สว่นุใหิญ่ในุคณะกรรมการรา่งแนุวทำางการรกัษาโรค ITP ในุเดก็ แพทำยท์ำี�นุำาแนุวทำางนีุ�

ไปใชจ้ัำาเป็นุตอ้งพดูคยุปรกึษากบััผูู้ป่้วย ตลอดจันุใชก้ารตดัสนิุทำางการแพทำยท์ำี�เป็นุอสิระ

ในุบัรบิัทำของสภูาวะแวดลอ้มทำางคลนิิุกของผูู้ป่้วยแต่ละราย ดงันุั �นุ แนุวทำางเวชปฏิบิัตันีิุ�

จังึถิอืเป็นุเครื�องมอืส่งเสรมิคุณภูาพในุการบัรกิารดา้นุสุขภูาพทำี�เหิมาะสมกบััทำรพัยากร

และเงื�อนุไขในุสงัคมไทำยโดยหิวงัผู้ลในุการแก้ไขปัญหิาสุขภูาพของคนุไทำยอย่างมี

ประสทิำธภิูาพและคุม้คา่ ขอ้เสนุอแนุะต่างๆ ในุแนุวทำางเวชปฏิบิัตันีิุ�ไมใ่ชข่อ้บังัคบััของ

การปฏิบิัตั ิ ผูู้ใ้ชส้ามารถิปฏิบิัตัแิตกต่างไปจัากขอ้แนุะนุำาไดใ้นุกรณทีำี�สถิานุการณ์แตก

ต่างออกไปหิรอืมเีหิตุผู้ลทำี�สมควรโดยใชว้จิัารณญาณทำี�เป็นุทำี�ยอมรบััในุสงัคม

 แนุวทำางการรกัษาฉับับัันีุ�จัะสำาเรจ็ัไปไมไ่ด ้ หิากไมไ่ดร้บััความรว่มมอืจัากกุมาร

แพทำยโ์รคเลอืดจัากสถิาบันัุต่างๆ ทำี�ไดอุ้ทำศิเวลาในุการพฒันุาแนุวทำางการรกัษาโรค ITP 

ในุเดก็ฉับับัันีุ� คณะผูู้จ้ัดัทำำาหิวงัเป็นุอยา่งยิ�งวา่ แนุวทำางฉับับัันีุ�จัะใหิป้ระโยชน์ุสงูสดุในุ

การใชป้ระกอบัการดแูลผูู้ป่้วย หิากมขีอ้ผู้ดิพลาดประการใด ตอ้งขออภูยัมา ณ ทำี�นีุ�

รศ.นุพ. บัุญช ูพงศธ์นุากุล

ประธานุคณะอนุุกรรมการจัดัทำำาแนุวทำางการรกัษาโรค ITP ในุเดก็

สมาคมโลหิติวทิำยาแหิง่ประเทำศไทำย
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การัพิฒันาแนวทางเวชปฏิิบัติัิ

สำำาหรับััการัดแูลรักัษา

โรัคเกลด็เลือดติำ�าจากภูมิูิค้�มิกนัในเดก็

 กระบัวนุการในุการพฒันุาแนุวทำางเวชปฏิบิัตัสิำาหิรบััการดูแลรกัษาโรคเกลด็

เลอืดตำ�าจัากภูมูคิุม้กนัุในุเดก็ เริ�มครั �งแรกในุปีพ.ศ.2559 ไดม้กีารแต่งตั �งคณะอนุุกรรมการ

จัดัทำำาแนุวทำางการรกัษาโรค ITP ในุเดก็ ตั �งแต่ปี พ.ศ. 2559 สำาหิรบััแนุวทำางเวชปฏิบิัตัิ

ฉับับัันีุ� คณะทำำางานุไดร้บััการแต่งตั �งจัากสมาคมโลหิติวทิำยาแหิง่ประเทำศไทำยโดยคำาถิาม

ทำี�เกี�ยวขอ้งกบััการดแูลรกัษาโรคเกลด็เลอืดตำ�าจัากภูมูคิุม้กนัุในุเดก็ มดีงันีุ�

1. คำานิุยาม พยาธกิำาเนิุด และพยาธสิรรีวทิำยา ของโรค ITP ในุเดก็

2. อาการแสดงของโรค ITP ในุเดก็เป็นุอยา่งไร

3. โรค ITP ในุเดก็มแีนุวทำางการวนิิุจัฉัยัอยา่งไร

4. โรค ITP ในุเดก็มแีนุวทำางการสบืัคนุ้ทำางหิอ้งปฏิบิัตักิารอยา่งไร 

5. โรค ITP ในุเดก็มแีนุวทำางการรกัษาอยา่งไร

 ในุการนีุ� ไดร้ะบัุกลุม่ผูู้ป่้วยเป้าหิมายทำี�จัะนุำาแนุวทำางปฏิบิัตันีิุ�ไปใชค้อื โรค ITP 

ในุเดก็ มแีนุวทำางการดำาเนิุนุการเพื�อพฒันุาแนุวทำางเวชปฏิบิัตัสิำาหิรบััการดแูลรกัษาโรค 

ITP ในุเดก็ นุั �นุ  ทำางคณะอนุุกรรมการไดท้ำบัทำวนุหิลกัฐานุวชิาการทำี�เป็นุ    randomized 

controlled trials,  retrospective analysis,  systematic review, meta-analysis และ 

clinical trial ต่างๆ ในุการรกัษาโรค ITP ในุเดก็ และนุำาเขา้พจิัารณาในุทำี�ประชมุคณะ

อนุุกรรมการรา่งแนุวทำางการรกัษาโรค ITP ในุเดก็ การจัดัทำำาแนุวทำางการรกัษานีุ� อาศยั

หิลกัฐานุเชงิประจักัษ ์(level of evidence) ทำี�มใีนุปัจัจับุันัุ การใหิ ้recommendation ไดม้า

จัากความเหิน็ุพอ้งของคณะอนุุกรรมการทำั �งหิมด (expert consensus) ทำี�สอดคลอ้งกบัั

นุโยบัายดา้นุสาธารณสขุของประเทำศไทำย จัากนุั �นุไดนุ้ำาแนุวทำางเวชปฏิบิัตันีิุ� เสนุอเพื�อ

การทำำาประชาพจิัารณ์ในุเวบ็ัไซทำข์องสมาคมโลหิติวทิำยาแหิง่ประเทำศไทำย และทำี�ประชมุ
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ประชาพจิัารณ์ทำี�จัดัขึ�นุ และนุำาขอ้เสนุอแนุะจัากการทำำาประชาพจิัารณ์ทำี�ไดจ้ัากเวบ็ัไซทำ ์

และทำี�ประชมุวชิาการสมาคมโลหิติวทิำยาแหิง่ประเทำศไทำยมาพจิัารณาแกไ้ข สำาหิรบััระยะ

เวลาในุการทำบัทำวนุแนุวทำางปฏิบิัตันิุั �นุ ทำางคณะอนุุกรรมการรา่งแนุวทำางการรกัษามดีำาริ

ทำี�จัะทำบัทำวนุทำกุ 3 ปี การเผู้ยแพรแ่นุวทำางปฏิบิัตันิุั �นุ ไดม้กีารนุำาเสนุอแนุวทำางปฏิบิัตันีิุ�ในุ

ทำี�ประชมุวชิาการทำางการแพทำย ์ตพีมิพแ์ละแจักจัา่ยไปตามสถิาบันัุต่างๆ บัรรจัลุงในุเวบ็ั

ไซทำข์องสมาคมโลหิติวทิำยาแหิง่ประเทำศไทำย สามารถิคนุ้ควา้ไดจ้ัาก www.tsh.or.th 
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เนื�อหา กล้่มิเป�าหมิาย และ วตัิถุป้รัะสำงค์
 ประเดน็ุสำาคญัของแนุวทำางนุี�มุง่เนุ้นุไปทำี�แนุวทำางการวนิิุจัฉัยั แนุวทำางการ

สบืัคนุ้ทำางหิอ้งปฏิบิัตักิาร และแนุวทำางการรกัษาโรค ITP ในุเดก็ ประโยชน์ุทำี�ไดร้บััจัาก

แนุวทำางเวชปฏิบิัตันีิุ� คอื ทำำาใหิก้ารดแูลรกัษาผูู้ป่้วยโรค ITP ในุเดก็เป็นุมาตรฐานุและไป

ในุทำศิทำางเดยีวกนัุ ทำำาใหิผู้้ลลพัธข์องการรกัษาโรคนีุ�ดขี ึ�นุ ลดการเกดิภูาวะแทำรกซอ้นุ

จัากตวัโรคและจัากการรกัษา ทำำาใหิผูู้้ป่้วยมคีณุภูาพชวีติทำี�ดขี ึ�นุ

แผู้นกสำำาคญัที�เกี�ยวข�องกบััการัใช�แนวทางดงักล่าว
แผู้นุกโลหิติวทิำยา

แผู้นุกกุมารเวชศาสตร ์

แผู้นุกเวชศาสตรค์รอบัครวั 

ฝ่่ายการพยาบัาล 

กล้่มิเป�าหมิาย
โลหิติแพทำย์

กุมารแพทำย์

แพทำยท์ำั �วไป

พยาบัาลวชิาชพีพยาบัาล 

บัุคลากรดา้นุสขุภูาพ รวมถิงึเครอืขา่ยสขุภูาพต่างๆ 

วตัิถุป้รัะสำงคข์องการัจดัทำาแนวทาง
1. เพื�อพฒันุาแนุวทำางการดแูลรกัษาโรค ITP ในุเดก็ในุประเทำศไทำย

2. เพื�อเป็นุแหิล่งขอ้มูลสำาหิรบัับุัคลากรทำางการแพทำย์สำาหิรบััการดูแลผูู้้ป่วย

อยา่งมรีะบับัทำั �งในุดา้นุการวนิิุจัฉัยั การประเมนิุผูู้ป่้วย การรกัษา การตดิตามผู้ลของการ

รกัษาตลอดการบัรหิิารจัดัการดา้นุการดแูลรกัษาผูู้ป่้วยโรค ITP ในุเดก็

กล้่มิปรัะชากรัเป�าหมิาย
ผูู้ป่้วยโรคเกลด็เลอืดตำ�าจัากภูมูคิุม้กนัุ (immune thrombocytopenia) ในุเดก็
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คำาสำั �งสำมิาคมิโลหิติวิทยาแห่งปรัะเทศไทย

ที� 23/2559
 เรื�อง   แต่งตั �งคณะอนุุกรรมการจัดัทำำาแนุวทำางการรกัษาโรค

   Immune Thrombocytopenia ในุเดก็

ด้วยสมาคมโลหิติวทิำยาแหิ่งประเทำศไทำยจัะจัดัทำำาหินุังสอืแนุวทำางการรกัษาโรคโลหิติ

วทิำยาในุประเทำศไทำยปี 2560 โดยมวีตัถุิประสงคเ์พื�อใหิเ้ป็นุแหิลง่ขอ้มลูสาหิรบัับัุคลากร

ทำางการแพทำยใ์นุการดแูลผูู้ป่้วยโรคทำางโลหิติวทิำยาอยา่งมรีะบับัต่อไป   จังึขอแต่งตั �งใหิ้

ผูู้ม้รีายนุามต่อไปนีุ�    เป็นุคณะอนุุกรรมการจัดัทำำาแนุวทำางการรกัษาโรค Immune 

Thrombocytopenia ในุเดก็

1. พญ. อำาไพวรรณ จัวนุสมัฤทำธิ ์ ตำาแหินุ่ง ทำี�ปรกึษา

2. นุพ. บัุญช ูพงศธ์นุากุล  ตำาแหินุ่ง ประธานุคณะอนุุกรรมการ

3. นุพ. ชาญชยั ไตรวาร ี  ตำาแหินุ่ง อนุุกรรมการ

4. พญ. ดารนิุทำร ์ซอโสตถิกุิล ตำาแหินุ่ง อนุุกรรมการ

5. พญ. นุงนุุช สริะชยันุนัุทำ ์  ตำาแหินุ่ง อนุุกรรมการ

6. นุพ. นุทัำธ ีนุาคบัุญนุำา  ตำาแหินุ่ง อนุุกรรมการ

7. พญ. พชัร ีคำาวลิยัศกัด ิ  ตำาแหินุ่ง อนุุกรรมการ

8. พญ. สมใจั กาญจันุาพงศกุ์ล ตำาแหินุ่ง อนุุกรรมการ

9. นุพ. รุง่โรจัณ์ เนุตรศรินิิุลกุล ตำาแหินุ่ง อนุุกรรมการ

    ทำั �งนีุ�ตั �งแต่บัดันีุ�เป็นุตนุ้ไป

     ประกาศ ณ วนัุทำี� 13 กนัุยายนุ 2559
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คณ์ะอน้กรัรัมิการัจดัทำาและ

ผู้ลปรัะโยชน์ทบััซ้�อน

1. พ.ญ. อำาไพวรรณ จัวนุสมัฤทำธิ ์  : ไมม่ี

2. นุพ. บัุญช ูพงศธ์นุากุล   : ไมม่ี

3. นุพ. ชาญชยั ไตรวาร ี   : ไมม่ี

4. พญ. ดารนิุทำร ์ซอโสตถิกุิล  : ไมม่ี

5. พญ. นุงนุุช สริะชยันุนัุทำ ์   : ไมม่ี

6. นุพ. นุทัำธ ีนุาคบัุญนุำา   : ไมม่ี

7. พญ. พชัร ีคำาวลิยัศกัด ิ   : ไมม่ี

8. พญ. สมใจั กาญจันุาพงศกุ์ล  : ไมม่ี

9. นุพ. รุง่โรจัณ์ เนุตรศรินิิุลกุล  : ไมม่ี
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กิติติิกรัรัมิปรัะกาศ

 แนุวทำางการรกัษาโรคเกลด็เลอืดตำ�าจัากภูมูคิุม้กนัุในุเดก็เลม่นีุ�จัดัทำำาขึ�นุ โดยมี

คณะอนุุกรรมการดงัต่อไปนีุ�

 พญ. อำาไพวรรณ จัวนุสมัฤทำธิ ์ ทำี�ปรกึษา

 นุพ. บัุญช ูพงศธ์นุากุล  ประธานุ

 นุพ. ชาญชยั ไตรวาร ี  กรรมการ 

 พญ. ดารนิุทำร ์ซอโสตถิกุิล  กรรมการ

 พญ. นุงนุุช สริะชยันุนัุทำ ์  กรรมการ

 นุพ. นุทัำธ ีนุาคบัุญนุำา  กรรมการ

 พญ. พชัร ีคำาวลิยัศกัด ิ  กรรมการ

 พญ. สมใจั กาญจันุาพงศกุ์ล  กรรมการ

 นุพ. รุง่โรจัณ์ เนุตรศรินิิุลกุล  กรรมการ
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คำาชี�แจงนำ�าหนักหลกัฐานอ�างอิง*
การัทบัทวนรัายงานการัวิจยัและคณ้์ภูาพิหลกัฐาน

คณ้์ภูาพิหลกัฐาน (Quality of Evidence)    

รัะดบัั คำานิยามิ

A A1 หิลกัฐานุทำี�ไดจ้ัากการทำบัทำวนุแบับัมรีะบับั (systematic review) หิรอืการ

วเิคราะหิแ์ปรฐานุ (meta-analysis) ของการศกึษาแบับักลุม่สุม่ตวัอยา่ง-

ควบัคมุ (randomize-controlled clinical trials) หิรอื

A2 การศึกษาแบับักลุ่มสุ่มตัวอย่าง-ควบัคุมทำี�มีคุณภูาพดีเยี�ยมอย่างนุ้อย            

1 ฉับับัั (a well-designed, randomize-controlled, clinical trial)

B B1 หิลกัฐานุทำี�ไดจ้ัากการทำบัทำวนุแบับัมรีะบับัของการศกึษาควบัคุมแต่ไม่ได้

สุม่ตวัอยา่ง (systematic review of non-randomized, controlled, clinical 

trials) หิรอื

B2 การศกึษาควบัคมุแต่ไมสุ่ม่ตวัอยา่งทำี�มคีณุภูาพดเียี�ยม (well-designed, 

non-randomized, controlled clinical trial) หิรอื

B3 หิลกัฐานุจัากรายงานุการศกึษาตามแผู้นุตดิตามเหิตุไปหิาผู้ล (cohort) หิรอื

การศกึษาวเิคราะหิค์วบัคมุกรณยีอ้นุหิลงั (case control analytic studies) 

ทำี�ได้ร ับัการออกแบับัวิจััยเป็นุอย่างดีซึ�งมาจัากสถิาบัันุหิรือกลุ่มวิจััย

มากกวา่หินึุ�งแหิง่/กลุม่หิรอื

B4 หิลกัฐานุจัากพหิกุาลานุุกรม (multiple time series) ซึ�งมหีิรอืไมม่มีาตรการ

ดำาเนิุนุการหิรอืหิลกัฐานุทำี�ไดจ้ัากการวจิัยัทำางคลนิิุกรปูแบับัอื�นุหิรอืทำดลอง

แบับัไม่มกีารควบัคุมซึ�งมผีู้ลประจักัษ์ถิงึประโยชน์ุหิรอืโทำษจัากการปฏิบิัตัิ

มาตรการทำี�เด่นุชดัมากเช่นุผู้ลของการนุำายาเพน็ุนิุซิลนิุมาใช้ในุราวพ.ศ. 

2480 จัะไดร้บััการจัดัอยูใ่นุหิลกัฐานุประเภูทำนีุ�
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C C1 หิลกัฐานุทำี�ไดจ้ัากการศกึษาพรรณนุา (descriptive studies) หิรอื

C2 การศกึษาควบัคมุทำี�มคีณุภูาพพอใช ้(fair-designed, controlled clinical 

trial)

D D1 หิลกัฐานุทำี�ไดจ้ัากรายงานุของคณะกรรมการผูู้เ้ชี�ยวชาญประกอบักบััความ

เหิน็ุพอ้งหิรอืฉันัุทำามต ิ (consensus) ของคณะผูู้เ้ชี�ยวชาญบันุพื�นุฐานุ

ประสบัการณ์ทำางคลนิิุกหิรอื

D2 รายงานุอนุุกรมผูู้ป่้วยจัากการศกึษาในุประชากรต่างกลุ่มและคณะผูู้ศ้กึษา

ต่างคณะอย่างนุ้อย๒ฉับับััรายงานุหิรอืความเหิน็ุทำี�ไม่ไดผู้้่านุการวเิคราะหิ์

แบับัมรีะบับัเชนุ่เกรด็รายงานุผูู้ป่้วยเฉัพาะราย (anecdotal report) ความ

เหิน็ุของผูู้เ้ชี�ยวชาญเฉัพาะรายจัะไมไ่ดร้บััการพจิัารณาว่าเป็นุหิลกัฐานุทำี�มี

คณุภูาพในุการจัดัทำำาแนุวทำางเวชปฏิบิัตันีิุ�

         

* อา้งองิจัาก สรุจัติสนุุทำรธรรม, สมเกยีรตโิพธสิตัยบ์ัรรณาธกิาร แนุวทำางการพฒันุาเวช

ปฏิบิัตั ิพ.ศ. 2558
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การัให�นำ�าหนักคำาแนะนำา*

นุำ�าหินุกั ความหิมาย

++ “ควรทำำา”” คอื ความมั �นุใจัของคำาแนุะนุำาใหิท้ำำาอยูใ่นุระดบััสงู เพราะมาตรา

การดงักลา่วมปีระโยชน์ุอยา่งยิ�งต่อผูู้ป่้วยและคุม้คา่ (cost- effective) 

+ “นุ่าทำำา” (อาจัไมท่ำำากไ็ดห้ิากมทีำรพัยากรจัำากดั) คอื ความมั �นุใจัของคำา

แนุะนุำาใหิท้ำำา อยูใ่นุระดบััปานุกลาง เนืุ�องจัากมาตรการดงักลา่วอาจัมี

ประโยชน์ุต่อผูู้ป่้วยและอาจัคุม้คา่ในุภูาวะจัำาเพาะ

+/- “ทำำาหิรอืไมท่ำำากไ็ด”้  คอื ความมั �นุใจัยงักำ�ากึ�งในุการใหิค้ำาแนุะนุำาเนืุ�องจัาก

มาตรการดงักล่าวยงัมหีิลกัฐานุไม่เพยีงพอในุการสนุับัสนุุนุหิรอืคดัคา้นุ

วา่ อาจัมหีิรอือาจัไมม่ปีระโยชน์ุต่อผูู้ป่้วยและอาจัไมคุ่ม้คา่แต่ไมก่่อใหิเ้กดิ

อนัุตรายต่อผูู้ป่้วยเพิ�มขึ�นุดงันุั �นุการตดัสนิุใจักระทำำาขึ�นุอยูก่บััปัจัจัยัอื�นุๆ

- “ไมนุ่่าทำำา” (อาจัทำำากไ็ดก้รณมีคีวามจัำาเป็นุ) คอื ความมั �นุใจัของคำาแนุะนุำา

ไมใ่หิท้ำำา อยูใ่นุระดบััปานุกลางเนืุ�องจัากมาตรการดงักลา่วไมม่ปีระโยชน์ุ

ต่อผูู้ป่้วยและไมคุ่ม้คา่หิากไมจ่ัำาเป็นุ

-- “ไมค่วรทำำา” คอื ความมั �นุใจัของคำาแนุะนุำาไมใ่หิท้ำำาอยูใ่นุระดบััสงู เพราะ

มาตรการดงักลา่วอาจัเกดิโทำษหิรอืก่อใหิเ้กดิอนัุตรายต่อผูู้ป่้วย

* อา้งองิจัาก สรุจัติสนุุทำรธรรม, สมเกยีรตโิพธสิตัยบ์ัรรณาธกิาร แนุวทำางการพฒันุาเวช

ปฏิบิัตั ิพ.ศ. 2558
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Immune Thrombocytopenia in Children
บัทนำา
 Immune thrombocytopenia (ITP) เป็นุโรคเลอืดออกงา่ยจัากเกลด็เลอืดทำี�มี

จัำานุวนุลดลงแต่อยา่งเดยีว (isolated thrombocytopenia) โดยในุเดก็มกัเกดิตามหิลงัโรค

ตดิเชื�อ เชนุ่ ตดิเชื�อไวรสั เรยีกภูาวะนีุ�วา่ post infectious thrombocytopenia สว่นุใหิญ่

พบัวา่ ภูาวะเกลด็เลอืดตำ�าเกดิขึ�นุภูายหิลงัโรคตดิเชื�อประมาณ 1-3 สปัดาหิ ์ ผูู้ป่้วยบัาง

รายอาจัมปีระวตัเิพิ�งไปรบััการฉัดีวคัซนีุ สว่นุนุ้อยอาการจัะคอ่ยเป็นุคอ่ยไป (insidious 

onset) โดยเฉัพาะในุเดก็โตทำี�อายมุากกวา่ 10 ปี จัะมแีนุวโนุ้มทำี�จัะเป็นุ ITP เรื�อรงั1

นิยามิ
 The International working group (Iwg)2 ไดใ้หินิุ้ยามของโรค primary ITP 

วา่ เป็นุโรคมจีัำานุวนุเกลด็เลอืดตำ�ากวา่ 100 x 109/L โดยไมท่ำราบัสาเหิตุ ในุปัจัจับุันัุแบัง่

โรค primary ITP เป็นุระยะต่างๆ ดงันีุ�3

 Newly diagnosed ITP หิมายถิงึ โรค ITP ชว่ง 3 เดอืนุแรกหิลงัการวนิิุจัฉัยั

 Persistent ITP หิมายถิงึ โรค ITP ในุชว่ง 3-12 เดอืนุหิลงัการวนิิุจัฉัยั

 Severe ITP หิมายถิงึ ผูู้ป่้วย ITP ทำี�มอีาการโรคเลอืดออกรนุุแรง ระดบัั 3 ถิงึ 4 

ของ Iwg คอื มเีลอืดออกปานุกลางในุเยื�อบัุต่างๆ ชดัเจันุ อาการเลอืดออกนุั �นุ รบักวนุ

การใชช้วีติประจัำาวนัุ หิรอือาจัมเีลอืดออกในุอวยัวะภูายในุ ซึ�งตอ้งการการรกัษาเพิ�มเตมิ

ดว้ยยาหิรอืวธิกีารอื�นุ หิรอืตอ้งการการเพิ�มขนุาดยา

 Chronic ITP หิมายถิงึโรค ITP ทำี�เป็นุนุานุกวา่ 12 เดอืนุ ซึ�งตอ้งการการรกัษา

เพิ�มเตมิดว้ยยาหิรอืวธิอีื�นุหิรอืตอ้งการการเพิ�มขนุาดยา

 Refractory ITP หิมายถิงึ การทำี�ม ีsevere ITP ภูายหิลงัการตดัมา้ม ในุผูู้ป่้วยทำี�

ยงัไมไ่ดร้บััการตดัมา้มไมค่วรใชค้ำาวา่ refractory ITP แต่แนุะนุำาใหิใ้ชว้า่เป็นุผูู้ป่้วยทำี�ตอบั

สนุอง (responder) หิรอืไมต่อบัสนุอง (non-responder) ต่อการรกัษาดว้ยยาชนิุดต่างๆ
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พิยาธิิกำาเนิดและพิยาธิิสำรีัรัวิทยา4

 กลไกทำี�ทำำาใหิเ้กลด็เลอืดถิกูทำำาลายในุโรค ITP ในุเดก็ยงัไมท่ำราบัแนุ่ชดั ปัญหิา

เกลด็เลอืดตำ�าจัะเกดิขึ�นุอยา่งรวดเรว็อนัุเป็นุผู้ลมาจัากกลไกทำางอมิมนูุ5 โดยพบัวา่ หิลงั

จัากไดร้บััการตดิเชื�อไวรสัหิรอืการไดร้บััวคัซนีุบัางชนิุด  เชนุ่  หิดั   หิดัเยอรมนัุ   คางทำมู

ผูู้ป่้วยเหิลา่นีุ�มแีอนุตบิัอดตี่อผู้นุงัของเกลด็เลอืดของตนุเอง (autoantibody) ซึ�งมคีวาม

จัำาเพาะต่อ gP IIb/IIIa แอนุตบิัอดเีหิลา่นีุ�อาจัมบีัทำบัาทำทำำาใหิเ้กลด็เลอืดถิกูทำำาลายโดย

เซลลใ์นุระบับั retculoendothelial ดงันุั �นุ เกลด็เลอืดเมื�อไหิลผู้า่นุหิลอดเลอืดในุมา้มจัะถิกู

ตรวจัพบั (recognized) และถิกูจับััโดย Fcγ receptor บันุ macrophage ของมา้มและถิกู

ทำำาลายในุเวลาต่อมา

อาการัและอาการัแสำดง6,7

 ผูู้ป่้วยเดก็ ITP พบัไดใ้นุทำกุชว่งอาย ุ โดยเฉัพาะในุเดก็เลก็อาย ุ 1-5 ปี พบั

มากกวา่ชว่งอายอุื�นุ ผูู้ป่้วยมกัมาพบัแพทำยด์ว้ยปัญหิาเลอืดออกเพยีงอยา่งเดยีว อาการ

เลอืดออกเกดิขึ�นุอยา่งรวดเรว็ (acute onset) ไดแ้ก่ อาการจัำ�าเขยีวหิรอืจัดุเลอืดออกทำาง

ผู้วิหินุงัและเยื�อบัุต่างๆ พบัไดเ้กอืบัรอ้ยละ 100 เลอืดกำาเดาออกพบัประมาณรอ้ยละ 25 

เลอืดออกในุระบับัทำางเดนิุอาหิารและปัสสาวะเป็นุเลอืดพบัไดนุ้้อยกวา่รอ้ยละ 10 ผูู้ป่้วย

บัางรายทำี�มอีาการรุนุแรงมากอาจัมเีลอืดออกในุสมองเป็นุสาเหิตุสำาคญัทำี�ทำำาใหิเ้สยีชวีติ

ไดนุ้ั �นุ พบัประมาณไมถ่ิงึรอ้ยละ 1  และขณะทำี�มาพบัแพทำยไ์มม่อีาการรว่มอื�นุๆ เชนุ่ ไข ้

ปวดขอ้ เบัื�ออาหิาร หิรอืนุำ�าหินุกัลด 

การัติรัวจทางห�องปฏิิบัติัิการั3, 8-9

 การัติรัวจ complete blood counts (CBC) และ peripheral blood smear  

(การใหินุ้ำ�าหินุกัคำาแนุะนุำา++)

 การตรวจั CBC ในุ ITP พบัเกลด็เลอืดตำ�าเพยีงอยา่งเดยีว อาจัพบัภูาวะซดีรว่ม

ดว้ย ถิา้มภีูาวะเลอืดออกปรมิาณมากมกัเกดิจัากเลอืดกำาเดาหิรอืประจัำาเดอืนุ การตรวจั

คา่ reticulocyte ชว่ยแยกสาเหิตุของซดีจัากภูาวะสรา้งนุ้อยจัากภูาวะเมด็เลอืดแดงแตก

หิรอืเลอืดออก การตรวจัสเมยีรเ์ลอืดพบัวา่จัำานุวนุเกลด็เลอืดนุ้อยและเกลด็เลอืดบัางตวัมี
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ขนุาดโต ไมค่วรตรวจัพบัเซลล ์schiztocyte หิรอื leukocyte inclusion bodies ซึ�งพบัในุ 

MyH-9 related disorders ควรตรวจัแยกภูาวะ pseudo-thrombocytopenia ซึ�งเกดิจัาก 

platelet agglutination จัาก ethylenediaminetetra acetic acid (eDTa) 

 การัติรัวจไขกรัะดกู

 การตรวจัไขกระดกูไมจ่ัำาเป็นุในุกรณตี่อไปนีุ� คอื ผูู้ป่้วยทำี�มอีาการเกลด็เลอืดตำ�า

มากอยา่งเดยีว (isolated thrombocytopenia) การตรวจัรา่งกายปกตแิละผู้ลเลอืดมเีกลด็

เลอืดตำ�าอยา่งเดยีว (การใหินุ้ำ�าหินุกัคำาแนุะนุำา++) แต่อาจัพจิัารณาตรวจัไขกระดกูในุกรณี

ต่อไปนีุ�คอื ผูู้ป่้วยมปีระวตัไิขเ้ป็นุๆ หิายๆ ปวดขอ้หิรอืกระดกู มภีูาวะซดีทำี�ไมส่ามารถิ

อธบิัายไดจ้ัากการเสยีเลอืด  เมด็เลอืดขาวตำ�า    และในุผูู้ป่้วยเดก็อายตุำ�ากวา่  6 เดอืนุทำี�

ไมเ่คยตรวจัพบัวา่ มเีกลด็เลอืดปกตมิาก่อนุ  ในุผูู้ป่้วยเดก็ทำี�ไมต่อบัสนุองต่อยาลำาดบััแรก

ก่อนุการตดัมา้ม (การใหินุ้ำ�าหินุกัคำาแนุะนุำา++) อาจัพจิัารณาการตรวจัไขกระดกูก่อนุการ

รกัษาดว้ย steroid (การใหินุ้ำ�าหินุกัคำาแนุะนุำา+/-) การตรวจัไขกระดกูในุ ITP พบัวา่ เซลล ์

megakaryocyte มจีัำานุวนุปกตหิิรอืเพิ�มขึ�นุ

 การัติรัวจทางห�องปฏิิบัติัิการัอื�นๆ

 ขอ้แนุะนุำาต่อการประเมนิุผูู้ป่้วยเดก็ ITP ทำี�ไดร้บััการวนิิุจัฉัยัใหิมแ่ละจัำานุวนุ

เกลด็เลอืดไมด่ขีึ�นุหิลงัไดร้บััการรกัษาไปแลว้  3  เดอืนุ  (persistent ITP)  รวมทำั �ง  กลุม่

ผูู้ป่้วยเดก็ ITP ทำี�ยงัตอ้งรบััการรกัษาต่อเนืุ�อง พจิัารณาการสง่ตรวจัทำางหิอ้งปฏิบิัตักิาร

เพิ�มดงันีุ�

 Hepatitis C virus (HCV) (การใหินุ้ำ�าหินุกัคำาแนุะนุำา+/-), Human immunode-

ficiency  virus  (HIV)  (การใหินุ้ำ�าหินุกัคำาแนุะนุำา+),   Helicobacter   pylori   (การใหิ้

นุำ�าหินุกัคำาแนุะนุำา+/-) พจิัารณาในุกลุม่ผูู้ป่้วยทำี�มปีระวตัเิสี�ยงหิรอือาการทำี�สงสยัวา่ อาจัมี

การตดิเชื�อเหิลา่นีุ� ไมท่ำำาการสง่ตรวจัถิา้ไมม่อีาการและอาการแสดง

 Antiplatelet antibody    (การใหินุ้ำ�าหินุกัคำาแนุะนุำา--)    มคีวามไวสงู  แต่มี

ความจัำาเพาะตำ�า ไมนิุ่ยมตรวจัเนืุ�องจัากมคีวามสำาคญัทำางคลนิิุกนุ้อย  เพราะ  platelet- 

associated Igg (PaIgg) สงูไดใ้นุภูาวะ immune และ non-immune thrombocytopenia

 Antinuclear antibodies (ANA) (การใหินุ้ำ�าหินุกัคำาแนุะนุำา+/-) ถิา้ผู้ลการสง่
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ตรวจัเป็นุบัวกอาจัชว่ยทำำานุายการเกดิภูาวะ chronic ITP 

 Antiphospholipid antibodies (APLA) (การใหินุ้ำ�าหินุกัคำาแนุะนุำา+/-) เชนุ่ 

anticardiolipin antibodies และ lupus anticoagulant  การตรวจัพบัไมเ่กี�ยวขอ้งกบััผู้ล

การรกัษาดว้ยยาใดๆ  จังึไมนิุ่ยมสง่ตรวจัถิา้ไมม่อีาการและอาการแสดงของภูาวะโรค

ภูมูแิพต้วัเอง (systemic lupus erythematosus)

 Serum immunoglobulin (การใหินุ้ำ�าหินุกัคำาแนุะนุำา+/-) เชนุ่ Igg, Iga, IgM 

มกัทำำาการสง่ตรวจัในุผูู้ป่้วย persistent หิรอื chronic ITP รว่มกบััมปีระวตัติดิเชื�อบัอ่ยๆ

ถิา้พบัระดบััของอมิมโูนุโกลบัลูนิุตำ�า อาจัเกี�ยวขอ้งกบัั common variable  immunodefi-

ciency หิรอื selective Iga deficiency

 Antithyroid antibody และ thyroid function testing (การใหินุ้ำ�าหินุกัคำา

แนุะนุำา+/-) ผูู้ป่้วย ITP อาจัเกดิภูาวะ hyperthyroidism ในุระยะยาวได ้ ในุกลุม่นีุ�อาจั

สรา้งแอนุตบิัอดทีำี�มผีู้ลต่อ thyroglobulin ซึ�งอาจัทำำาใหิเ้กดิทำั �งภูาวะ hyperthyroidism 

หิรอื hypothyroidism เป็นุผู้ลจัาก platelet production ลดลง การสง่ตรวจั antithyroid 

antibody และ thyroid-stimulating hormone (TsH) ชว่ยในุการประเมนิุภูาวะโรค

ไทำรอยดข์องผูู้ป่้วย

 Direct antiglobulin test (การใหินุ้ำ�าหินุกัคำาแนุะนุำา+/-) อาจัทำำาการตรวจัเมื�อ

พบัภูาวะซดีและม ีreticulocyte count สงู รว่มกบััเกลด็เลอืดตำ�า

การัรักัษา newly diagnosed ITP
 เป้าหิมายหิลกัของการรกัษาโรค ITP คอื การป้องกนัุภูาวะเลอืดออกในุ

อวยัวะสำาคญัมากกวา่การพยายามทำำาใหิร้ะดบััของเกลด็เลอืดกลบััมาสูภู่าวะปกตดิงันุั �นุ 

ในุผูู้ป่้วยบัางรายอาจัไมจ่ัำาเป็นุตอ้งใหิก้ารรกัษา ในุปี พ.ศ. 2553 Iwg ไดก้ำาหินุด

แนุวทำางในุการรกัษาผูู้ป่้วยตามระดบััความรนุุแรงของภูาวะเลอืดออก3 ดงันีุ�

 รัะดบัั 1 มเีลอืดออกเลก็นุ้อย ม ี petechiae นุ้อยกวา่ 100 จัดุหิรอืจัำ�าเลอืด

ขนุาดเลก็กวา่ 3 เซนุตเิมตร นุ้อยกวา่ 5 ตำาแหินุ่ง และไมม่เีลอืดออกตามเยื�อบัุต่างๆ 

แนุะนุำาใหิส้งัเกตอาการไปก่อนุ (การใหินุ้ำ�าหินุกัคำาแนุะนุำา++, คณุภูาพหิลกัฐานุ a2)
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 รัะดบัั 2 มเีลอืดออกเลก็นุ้อย ม ีpetechiae มากกวา่ 100 จัดุหิรอืจัำ�าเลอืดขนุาด

เลก็กวา่ 3 เซนุตเิมตร นุ้อยกวา่ 5 ตำาแหินุ่ง และไมม่เีลอืดออกตามเยื�อบัุต่างๆ แนุะนุำาใหิ้

สงัเกตอาการไปก่อนุหิรอืพจิัารณาใหิก้ารรกัษาในุโรงพยาบัาลในุผูู้ป่้วยบัางราย (การใหิ้

นุำ�าหินุกัคำาแนุะนุำา++, คณุภูาพหิลกัฐานุ a2)

 รัะดบัั 3 มเีลอืดออกปานุกลาง โดยพบัเลอืดออกในุเยื�อบัุต่างๆ ชดัเจันุ หิรอื

เลอืดออกนุั �นุรบักวนุการใชช้วีติประจัำาวนัุ แนุะนุำาใหิเ้ริ�มการรกัษาไดเ้ลยเพื�อลดระดบัั

ความรนุุแรงของภูาวะเลอืดออก (การใหินุ้ำ�าหินุกัคำาแนุะนุำา++, คณุภูาพหิลกัฐานุ a2)

 รัะดบัั 4 มเีลอืดออกตามเยื�อบัุต่างๆ หิรอืสงสยัมภีูาวะเลอืดออกในุอวยัวะ

ภูายในุ สามารถิเริ�มการรกัษาไดท้ำนัุทำผีูู้ป่้วยทำี�มอีาการเลอืดออกระดบัั 3 และ 4 ใหิร้บััไว้

รกัษาในุโรงพยาบัาล (การใหินุ้ำ�าหินุกัคำาแนุะนุำา++, คณุภูาพหิลกัฐานุ a2)

ยาที�เลือกใช�เป็นลำาดบััแรัก (first line therapy) 
ในุการรกัษาโรค newly diagnosed ITP ในุผูู้ป่้วยเดก็ม ี3 ชนิุด3,10,11 ไดแ้ก่

(ตารางทำี� 2)

1. Corticosteroid เป็นุยาตวัแรกทำี�แนุะนุำาในุการรกัษาผูู้ป่้วย ITP ทำี�มอีาการเลอืด

ออกระดบััทำี� 2 (การใหินุ้ำ�าหินุกัคำาแนุะนุำา+, คณุภูาพหิลกัฐานุ a2) ระดบััทำี� 3 (การ

ใหินุ้ำ�าหินุกัคำาแนุะนุำา++, คณุภูาพหิลกัฐานุ a2) กลไกการออกฤทำธิข์องคอรต์โิคส

เตยีรอยด ์ (corticosteroid) ในุการรกัษาโรค ITP พบัวา่ มกีารออกฤทำธิย์บััยั �ง 

phagocytosis และลดการสรา้งภูมูติา้นุทำานุ กระตุนุ้ใหิม้กีารสรา้งเกลด็เลอืดมาก

ขึ�นุ และยงัเพิ�มความแขง็แรงของเซลลห์ิลอดเลอืดอกีดว้ย11 ขนุาดของเพรดนิุโซ

โลนุ (prednisolone) ทำี�ใช ้ไดแ้ก่ 1-2 มก./กก./วนัุ นุานุ 14 วนัุและคอ่ยๆ ลดขนุาด

ยาจันุหิยดุ หิรอืใหิเ้พรดนิุโซโลนุขนุาด 4 มก./กก./วนัุ เป็นุเวลา 4 วนัุสามารถิ

หิยดุยาไดเ้ลย พบัวา่รอ้ยละ 75 ของผูู้ป่้วย จัะตอบัสนุองต่อการรกัษา โดยจัะใช้

เวลา 2-7 วนัุ ในุการทำี�เกลด็เลอืดจัะกลบััมามากกวา่ 20 x 109/L โดยเฉัพาะในุกลุม่

ทำี�ไดร้บััเพรดนิุโซโลนุขนุาดสงู พบัวา่ เกลด็เลอืดจัะกลบััมามากกวา่ 50 x 109/L 

ภูายในุเวลา 72 ชั �วโมงหิลงัเริ�มใหิก้ารรกัษา อยา่งไรกต็าม หิลงัจัากทำี�ลดขนุาด

คอรต์โิคสเตยีรอยดท์ำี�ใหิ ้ผูู้ป่้วยสว่นุหินึุ�งจัะมปีรมิาณเกลด็เลอืดตำ�าลง สว่นุผู้ลขา้ง
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เคยีงทำี�สำาคญัของการใชค้อรต์โิคสเตยีรอยด ์ ไดแ้ก่ หินุ้าตาแบับั cushingoid สวิ 

นุำ�าหินุกัเพิ�มขึ�นุ นุำ�าและเกลอืคั �ง ตอ้กระจัก ภูาวะกระดกูพรนุุ ความดนัุโลหิติสงู 

นุำ�าตาลสงูในุเลอืด และ avascular necrosis 

ถิา้ผูู้ป่้วย ITP ทำี�มอีาการเลอืดออกระดบััทำี� 4 แนุะนุำาใหิใ้ชย้า dexamethasone 28 mg/m2/

day (การใหินุ้ำ�าหินุกัคำาแนุะนุำา++, คณุภูาพหิลกัฐานุ a2) ใหิท้ำางเสนุ้เลอืดหิรอืทำางปาก

นุานุ 4 วนัุ หิรอื methylprednisolone 30 mg/kg/day ไมเ่กนิุ 1 กรมัต่อวนัุตดิต่อกนัุ 3 วนัุ

(การใหินุ้ำ�าหินุกัคำาแนุะนุำา++, คณุภูาพหิลกัฐานุ a2)

2. Intravenous immunoglobulin (IVIg) ในุผูู้ป่้วย ITP ทำี�มเีลอืดออกระดบัั 3 (การ

ใหินุ้ำ�าหินุกัคำาแนุะนุำา++, คณุภูาพหิลกัฐานุ a2) และมอีาการเลอืดออกมากระดบัั 

4 (การใหินุ้ำ�าหินุกัคำาแนุะนุำา++, คณุภูาพหิลกัฐานุ a2) กลไกการออกฤทำธิข์อง 

IVIg คอื การลดการทำำาลายของเกลด็เลอืดทำี�ถิกูจับััดว้ย antibody ในุกระแสเลอืด 

โดย IVIg จัะจับััทำี� Fcγ receptor ของ macrophage ทำี�อยูใ่นุ reticuloendothelial 

system ทำำาใหิท้ำำาลายเกลด็เลอืดลดลง10 โดยขนุาดของ IVIg ทำี�ใหิ ้คอื 0.8-1 กรมั/

กก./วนัุ นุานุ 1-2 วนัุ อยา่งไรกต็าม ผูู้ป่้วยถิงึ 1 ในุ 3 จัะมเีกลด็เลอืดลดลงในุ 2-6 

สปัดาหิห์ิลงัเริ�มใหิก้ารรกัษา สว่นุผู้ลขา้งเคยีงทำี�สำาคญัของ IVIg ไดแ้ก่ การแพ้

แบับั anaphylaxis (พบัไดนุ้้อย) อาการปวดศรีษะและมไีขซ้ึ�งพบัไดบ้ัอ่ยขึ�นุในุ

กรณทีำี�ใหิย้าในุขนุาดสงู นุอกจัากนีุ� IVIg ยงัมรีาคาทำี�คอ่นุขา้งสงู  

3. Anti-D คือ intravenous immunoglobulin ทำี�ไดจ้ัากผูู้บ้ัรจิัาคโลหิติทำี�มรีะดบัั 

anti-Rh (D) ในุปรมิาณมาก  กลไกการออกฤทำธิข์อง anti-D คอื anti-D จัะเขา้ไป

จับัักบัั Rh (D) group บันุผู้วิเมด็เลอืดแดง ทำำาใหิเ้มด็เลอืดแดงถิกูจับััทำี� Fcγ re-

ceptor ของ macrophage ทำำาใหิโ้อกาสทำี�เกลด็เลอืดจัะถิกู phagocytosis ลดลง 

แต่ผูู้ป่้วยกจ็ัะมอีาการซดีลงไดบ้ัา้งหิลงัใหิก้ารรกัษาดว้ยวธินีีุ�10 โดยขนุาดทำี�ใช ้คอื 

50-75 มคก./กก. ทำางหิลอดเลอืดดำา โดยผูู้ป่้วยจัะตอบัสนุองต่อการรกัษารอ้ยละ 

50-77  และมากกวา่รอ้ยละ 50  จัะตอบัสนุองภูายในุ  24 ชั �วโมงแรก7   โดยผู้ล

ขา้งเคยีงทำี�สำาคญัหิลงัการใหิย้า ไดแ้ก่ ไข ้ปวดศรีษะ เวยีนุศรีษะ คลื�นุไส ้หินุาวสั �นุ

 hemolysis และ renal insufficiency แต่พบัไดนุ้้อยมาก ยกเวนุ้ผูู้ป่้วยทำี�มปัีญหิา

โรคไตอยูแ่ต่เดมิ  อยา่งไรกต็าม ผูู้ป่้วยทำี�จัะใช ้ anti-D ในุการรกัษา  ITP  ตอ้งเป็นุ

ผูู้ป่้วยทำี�มหีิมูเ่ลอืด Rh positive เทำา่นุั �นุ และในุผูู้ป่้วยทำี�ตดัมา้มแลว้กจ็ัะตอบัสนุอง
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ต่อการรกัษาไมด่เีทำา่ทำี�ควร  นุอกจัากนีุ�  anti-D ทำี�ใชเ้ป็นุชนิุดฉัดีเขา้หิลอดเลอืด

ดำา กย็งัไมม่จีัำาหินุ่ายในุประเทำศไทำยอกีดว้ย

ติารัางที� 1 คำาจำากดัความิของการัติอบัสำนองต่ิอการัรักัษาโรัค3

Complete response (CR) หิมายถิงึ จัำานุวนุเกลด็เลอืดมากกวา่หิรอืเทำา่กบัั  

100 x 109/l โดยตรวจัเลอืด 2 ครั �งหิา่งกนัุมากกวา่ 

7 วนัุและไมม่อีาการเลอืดออกผู้ดิปกติ

Response (R) หิมายถิงึ จัำานุวนุเกลด็เลอืดมากกวา่หิรอืเทำา่กบัั    

30 x 109/l และมจีัำานุวนุเกลด็เลอืดเพิ�มขึ�นุมากกวา่ 

2 เทำา่โดยตรวจัเลอืด 2 ครั �งหิา่งกนัุมากกวา่ 7 วนัุ 

และไมม่อีาการเลอืดออกผู้ดิปกติ

No response (NR) หิมายถิงึ จัำานุวนุเกลด็เลอืดนุ้อยกวา่ 30 x 109/l 

หิรอืเพิ�มขึ�นุนุ้อยกวา่ 2 เทำา่ หิรอืมอีาการเลอืดออก

ผู้ดิปกตจิัำานุวนุเกลด็เลอืดตอ้งตรวจัเลอืด 2 ครั �งหิา่ง

กนัุมากกวา่ 1 วนัุ

Loss of complete response หิมายถิงึ จัำานุวนุเกลด็เลอืดนุ้อยกวา่ 100 x 109/l 

ตรวจัเลอืด 2 ครั �งหิา่งกนัุมากกวา่ 1 วนัุและ/หิรอื 

มอีาการเลอืดออกผู้ดิปกติ

Loss of response หิมายถิงึ จัำานุวนุเกลด็เลอืดนุ้อยกวา่ 30 x 109/L 

หิรอืเพิ�มขึ�นุนุ้อยกวา่ 2 เทำา่ หิรอืมอีาการเลอืดออก

ผู้ดิปกต ิโดยตอ้งตรวจัเลอืด 2 ครั �ง หิา่งกนัุมากกวา่ 

1 วนัุ 
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ติารัางที� 2 แสำดงการัรักัษาโรัค ITP ในผูู้�ป่วยเดก็แบับั first line therapy3

การัรักัษา ขนาดยา การัติอบั

สำนอง

รัะยะเวลาที�

ติอบัสำนอง

ผู้ลข�างเคียง

IVIg 0.8-1 กรมั/กก. 

1 วนัุ

>80% 1-2 วนัุ ปวดศรีษะ ไข้

เพรดนิุโซโลนุ 1-2 มก./กก./

วนัุ นุานุ 14 

วนัุ 

4 มก./กก./วนัุ 

นุานุ 3-4 วนัุ

<75%  

ขึ�นุกบัั

ขนุาดยา

2-7 วนัุ อารมณ์เปลี�ยนุแปลง  

ปวดทำอ้ง  นุำ�าตาลในุ

เลอืดสงู นุำ�าหินุกัเพิ�ม 

cushinoid ความดนัุ

โลหิติสงู และ

avascular necrosis

anti-D

(ไมม่จีัำาหินุ่าย

ในุประเทำศ

ไทำย)

50-75 มคก./

กก. ทำางหิลอด

เลอืดดำา

50-77% >50% จัะ

ตอบัสนุอง

ภูายในุ 24 

ชั �วโมงแรก

ไข ้ปวดศรีษะ

เวยีนุศรีษะ คลื�นุไส ้

หินุาวสั �นุ hemolysis 

และ renal

insufficiency

 ITP, immune thrombocytopenia; IVIg, intravenous immunoglobulin

 นุอกจัากนีุ� ยงัพบัภูาวะ newly diagnosed ITP เกดิขึ�นุหิลงัไดร้บััวคัซนีุ มกัพบั

หิลงัการฉัดี MMR ในุกรณทีำี�มรีะดบััภูมูติา้นุทำานุต่อ Measles, Mumps และ Rubella ในุ

ระดบััทำี�ป้องกนัุโรคได ้ ไมต่อ้งใหิว้คัซนีุ MMR ครั �งทำี� 2 แต่ถิา้ไมส่ามารถิวดัระดบััภูมูิ

ตา้นุทำานุไดห้ิรอืมรีะดบััภูมูติา้นุทำานุไมส่งูพอ แนุะนุำาใหิฉ้ัดีวคัซนีุ MMR เขม็ทำี� 2 อาย ุ2 ปี

 6 เดอืนุ
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ยาที�เลือกใช�เป็นลำาดบััที� 2 (second line therapy) ในุกรณทีำี�ผูู้ป่้วยไมต่อบัสนุองต่อ

การรกัษาดว้ยยาในุกลุม่ first-line คอื เกลด็เลอืดนุ้อยกวา่ 20-30 x 109/L หิรอืผูู้ป่้วยยงัมี

ภูาวะเลอืดออกรนุุแรงอยู ่ Iwg7 ใหิแ้นุะนุำาสง่ต่อกุมารแพทำยโ์รคเลอืด (การใหินุ้ำ�าหินุกัคำา

แนุะนุำา++, คณุภูาพหิลกัฐานุ a2) ยาทำี�แนุะนุำาใหิใ้ชใ้นุการรกัษา ดงันีุ�  (ตารางทำี� 3)

1. Dexamethasone (การใหินุ้ำ�าหินุกัคำาแนุะนุำา++, คณุภูาพหิลกัฐานุ a2 เหิมอืนุ

กบัั corticosteroid ในุ first-line therapy) ขนุาด 28 มก./ตร.ม./วนัุ ไดผู้้ลถิงึรอ้ยละ 80 

โดยจัะเริ�มเหิน็ุผู้ลในุ 3 วนัุ (การใหินุ้ำ�าหินุกัคำาแนุะนุำา++, คณุภูาพหิลกัฐานุ a2) แต่ระยะ

เวลาทำี�เกลด็เลอืดเพิ�มขึ�นุนุั �นุมกัจัะคงอยูไ่ดไ้มนุ่านุ หิากไมไ่ดร้บััยา cycle ถิดัมาซำ�าอกี 

ทำำาใหิผูู้้ป่้วยมโีอกาสเกดิผู้ลขา้งเคยีงของ corticosteroid ไดม้าก โดยเฉัพาะปัญหิาเกี�ยว

กบััการนุอนุไมห่ิลบัั อารมณ์รนุุแรง และการขาดสมาธใินุการทำำางานุ 

2. Pulse methylprednisolone (การใหินุ้ำ�าหินุกัคำาแนุะนุำา++, คณุภูาพหิลกัฐานุ 

a2  เหิมอืนุกบัั คอรต์โิคสเตยีรอยดใ์นุ first-line therapy) ขนุาด 30 มก./ตร.ม./วนัุ ฉัดีเขา้

หิลอดเลอืดดำาเป็นุเวลา 3 วนัุ  พบัวา่ สามารถิเพิ�มเกลด็เลอืดใหิม้ากกวา่ 20 x 109/L ได้

ภูายในุเวลา 24 ชั �วโมงแลว้ตามดว้ย pulse methylprednisolone ขนุาด 20 มก./ตร.ม./วนัุ

เขา้หิลอดเลอืดดำาอกี 4 วนัุ ซึ�งจัะไดผู้้ลประมาณรอ้ยละ 60-1007 ซึ�งใกลเ้คยีงกบััการใหิ ้

IVIg แต่ผู้ลขา้งเคยีงจัะมมีากกวา่การใหิ ้prednisolone ในุขนุาดปกติ

3. Rituximab เป็นุ monoclonal antibody ต่อ CD20 ซึ�งเป็นุ glycoprotein บันุ 

B-cell ในุปัจัจับุันัุไดม้กีารใชย้านีุ�เป็นุหินึุ�งในุยาหิลกัของการรกัษามะเรง็ต่อมนุำ�าเหิลอืง

ชนิุด B-cell lymphoma แต่กม็กีารนุำามาใชใ้นุการรกัษาโรค autoimmune อกีหิลายชนิุด12

 โดยใหิใ้นุขนุาด 375 มก./ตร.ม.พื�นุทำี�ผู้วิกายสปัดาหิล์ะครั �ง รวม 4 สปัดาหิ ์ในุผูู้ป่้วยทำี�มี

อาการเลอืดออกระดบัั 1 (การใหินุ้ำ�าหินุกัคำาแนุะนุำา--) ระดบัั 2 (การใหินุ้ำ�าหินุกัคำาแนุะนุำา-) 

ระดบัั 3 และ 4 (การใหินุ้ำ�าหินุกัคำาแนุะนุำา-, คณุภูาพหิลกัฐานุ D2) พบัวา่ผู้ลการรกัษาอยู่

ในุชว่งรอ้ยละ 31-79 และการตอบัสนุองต่อการรกัษาจัะเริ�มทำี�ประมาณ 2-3 สปัดาหิห์ิลงั

ไดร้บััยา7ผู้ลขา้งเคยีงทำี�สำาคญั ไดแ้ก่ ไข ้ออ่นุเพลยี ปวดขอ้ อาการแนุ่นุในุคอ คนัุ ผู้ื�นุคนัุ

และ serum sickness แต่ผู้ลขา้งเคยีงสว่นุใหิญ่มกัไมร่นุุแรงและหิายไดเ้อง 

4. Immunosuppressive drug ทำั �งการใชย้าชนิุดเดยีวและการใชย้ารว่มกนัุหิลาย

ชนิุด เชนุ่ cyclosporine a, azathioprine, vinca alkaloids หิรอื danazol เป็นุตนุ้ แต่

ประสบัการณ์การใชใ้นุผูู้ป่้วยโรค ITP ในุเดก็คอ่นุขา้งนุ้อยเมื�อเทำยีบักบััผูู้ใ้หิญ่
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ติารัางที� 3 การัรักัษาโรัค ITP ในผูู้�ป่วยเดก็แบับั second line therapy ในกรัณี์ที�

การัรักัษาแบับั first line therapy ไมิ่ได�ผู้ล3

การัรักัษา ขนาดยา
การัติอบั

สำนอง(%)

รัะยะเวลาที�

ติอบัสำนอง
ผู้ลข�างเคียง

Dexamethasone 28 มก./ตร.ม./

วนัุ

80 3 วนัุ อารมณ์รนุุแรง

Methylprednisolone 30 มก./กก./

วนัุ นุานุ 3 วนัุ 

ตามดว้ย 20 

มก./กก./วนัุ 

นุานุ 4 วนัุ

60-100 1 วนัุ อารมณ์

เปลี�ยนุแปลง 

ปวดทำอ้ง

นุำ�าหินุกัเพิ�ม 

นุำ�าตาลในุเลอืด 

สงู ความดนัุ

โลหิติสงู

Rituximab 375 มก./ตร.ม

/สปัดาหิ ์นุานุ 

4 สปัดาหิ ์  

31-79 2-3 สปัดาหิ์ ไขอ้อ่นุเพลยี

ผู้ื�นุคนัุ ปวดขอ้ 

serum sickness 

ITP, immune  thrombocytopenia
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การัรักัษาภูาวะเลือดออกรัน้แรังที�คก้คามิต่ิอชีวิติ
 ผูู้ป่้วย ITP  ทำั �งแบับัเฉัยีบัพลนัุและเรื�อรงั  ถิา้มอีาการเลอืดออกทำี�เป็นุ  life 

threatening bleeding เชนุ่ มปีระวตัอุิบัตัเิหิตุทำางศรีษะ หิรอืไดร้บััยาทำี�มผีู้ลกบััการทำำางานุ

ของเกลด็เลอืดรว่มดว้ย เชนุ่ aspirin หิรอื nsaIDs รว่มกบััมอีาการทำางสมอง เชนุ่ ปวด

ศรีษะมาก คลื�นุไสอ้าเจัยีนุ มกีารเปลี�ยนุแปลงของระดบััความรูส้กึ หิรอืมเีลอืดออกในุทำาง

เดนิุอาหิารอยา่งรนุุแรง จันุมภีูาวะซดีมาก หิรอืชอ็ก  หิลงัจัากทำี�ไดร้บััการรกัษา resusci-

tatation ภูาวะเรง่ดว่นุ รว่มกบััการตรวจัทำางรงัสวีทิำยาเพื�อการวนิิุจัฉัยัแลว้ เชนุ่ CT หิรอื 

MRI จัำาเป็นุตอ้งไดร้บััการรกัษาเพื�อเพิ�มจัำานุวนุเกลด็เลอืดอยา่งเรง่ดว่นุเพื�อหิยดุเลอืดทำี�

ออก แนุะนุำาใหิก้ารรกัษาดว้ย methylprednisolone (การใหินุ้ำ�าหินุกัคำาแนุะนุำา++, 

คณุภูาพหิลกัฐานุ C1) ขนุาด 30 มก./กก./วนัุ (ขนุาดสงูสดุ 1 กรมั) ทำางหิลอดเลอืดดำา 

รวม 1-3 วนัุ รว่มกบััการใหิ ้ IVIg (การใหินุ้ำ�าหินุกัคำาแนุะนุำา++, คณุภูาพหิลกัฐานุ C1) 

ขนุาด 1 มก./กก.4,13-14  และใหิเ้กลด็เลอืดเขม้ขนุ้ เฉัพาะผูู้ป่้วยทำี�มอีาการเลอืดออกรนุุแรง

ในุระดบัั 4 เทำา่นุั �นุ (การใหินุ้ำ�าหินุกัคำาแนุะนุำา+, คณุภูาพหิลกัฐานุ C1)  การใหิใ้นุขนุาดสงู

กวา่ขนุาดปกต ิ  อาจัจัะใหิแ้บับั intermittent transfusion 2-4 ยนิูุต/ตร.ม. ทำกุ 6-8 ชั �วโมง

หิรอื continuous infusion 0.5-1 ยนิูุต/ตร.ม./ชั �วโมง15 เพื�อใหิร้ะดบััเกลด็เลอืดสงูนุานุ

พอทำี�จัะทำำาใหิเ้ลอืดออกหิยดุได ้ สว่นุการตดัมา้ม จัะพจิัารณาในุผูู้ป่้วยทำี�เลอืดออกรนุุแรง

และใหิย้าดงักลา่วแลว้ไมส่ามารถิเพิ�มระดบััเกลด็เลอืดเพื�อทำำาใหิเ้ลอืดหิยดุได ้ ในุผูู้ป่้วย 

ITP ในุเดก็จัะพจิัารณาตดัมา้มในุผูู้ป่้วยทำี�มอีายมุากกวา่ 5 ปี รว่มกบััไดร้บััการวนิิุจัฉัยัวา่ 

เป็นุ chronic ITP มากกวา่ 1 ปี   และมเีลอืดออกรนุุแรงทำี�ไมต่อบัสนุองต่อยาดงักลา่ว13,14,16

(การใหินุ้ำ�าหินุกัคำาแนุะนุำา +/-, คณุภูาพหิลกัฐานุ C1) 

การัรักัษา Chronic ITP
 ประมาณ 1 ในุ 3 รอ้ยละ 35 ของผูู้ป่้วยกลุม่นีุ�จัะหิายเองได ้ (spontaneous      

remission) แต่ใชเ้วลานุานุหิลายเดอืนุถิงึหิลายปี  เดก็ทำี�อายนุุ้อยกวา่ 10 ปี จัะมโีอกาส

หิายไดส้งูกวา่กลุม่ทำี�อายมุากกวา่ 10 ปี โดยทำี�ไมไ่ดใ้หิก้ารรกัษาดว้ยยา17-19 ในุผูู้ป่้วยกลุม่

นีุ�ควรไดร้บััการวนิิุจัฉัยัหิาสาเหิตุอื�นุวา่มใิชเ่ป็นุโรคอื�นุๆ ทำี�มปัีญหิาเกลด็เลอืดตำ�า เชนุ่ 

การตดิเชื�อ HIV กลุม่โรคไขกระดกูฝ่่อทำั �งทำางพนัุธกุรรม หิรอืเกดิขึ�นุภูายหิลงั  โรคภูมูแิพ้

ตวัเอง หิรอืโรคภูมูคิุม้กนัุตำ�า (immunodeficiency disorders) เป็นุตนุ้
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 โดยทำั �วไปผูู้ป่้วยเดก็ chronic ITP มรีะดบััเกลด็เลอืดอยูร่ะหิวา่ง 20-75 x 109/L20 

แต่มสีว่นุนุ้อยทำี�จัะมรีะดบััเกลด็เลอืดตำ�ากวา่   10 x 109/L21  ดงันุั �นุ การรกัษาผูู้ป่้วยกลุม่นีุ�

จังึมุง่เนุ้นุทำี�จัะลดปัจัจัยัเสี�ยงต่อการเกดิภูาวะเลอืดออก และจัะเลอืกการรกัษาดว้ยยากต็่อ

เมื�อผูู้ป่้วยเดก็มปัีญหิาเลอืดออกบัอ่ยและรนุุแรง จัำาเป็นุตอ้งไดร้บััการผู้า่ตดั หิรอืถิอนุฟัันุ 

เทำา่นุั �นุ

 การตรวจัทำางหิอ้งปฏิบิัตักิาร ประกอบัดว้ย CBC และ peripheral blood smear 

(การใหินุ้ำ�าหินุกัคำาแนุะนุำา++) การตรวจัไขกระดกู ถิา้มปีระวตัแิละอาการไมช่ดัเจันุ ก่อนุ

ใหิก้ารรกัษาดว้ย steroid ก่อนุตดัมา้ม และถิา้อาการไมด่ขีึ�นุ (การใหินุ้ำ�าหินุกัคำาแนุะนุำา

++)  นุอกจัากนีุ� การตรวจั antiphospholipid antibodies, antinuclear antibodies, การ

ตรวจัปัสสาวะ, reticulocyte count, mean platelet volume (การใหินุ้ำ�าหินุกัคำาแนุะนุำา++) 

แต่การตรวจั hepatitis C virus, HIV, Helicobacter pyroli, การทำำางานุของตบัั ของไต 

และ chest X-ray (การใหินุ้ำ�าหินุกัคำาแนุะนุำา+), serum complete และ direct antiglobulin 

test (การใหินุ้ำ�าหินุกัคำาแนุะนุำา+-) และ platelet associated antibodies, coagulogram 

และ D-dimer (การใหินุ้ำ�าหินุกัคำาแนุะนุำา -)

 ยาทำี�ใช้ �เป็นุกลุม่เดยีวกบััทำี�รกัษา newly diagnosed ITP เชนุ่ ยา corticoste-

roids และมกัใหิเ้ป็นุระยะเวลาสั �นุๆ เมื�อมภีูาวะเลอืดออกหิรอืตอ้งผู้า่ตดั ควรหิลกีเลี�ยง

การใชย้ากลุม่นีุ�เป็นุเวลานุานุตลอดทำกุวนัุ เนืุ�องจัากพบัวา่ มผีู้ลขา้งเคยีงมากในุเดก็ โดย

เฉัพาะต่อการเจัรญิเตบิัโต  IVIg เป็นุยาอกีตวัหินึุ�งทำี�ใชไ้ดผู้้ลดใีนุ chronic ITP แมใ้นุกลุม่

ผูู้ป่้วยเดก็ทำี�ไมต่อบัสนุองต่อยา corticosteroids และขนุาดของ IVIg ทำี�ใหิค้อื 0.8-1 กรมั/

กก./วนัุ นุานุ 1-2 วนัุ และสามารถิใหิซ้ำ�าไดห้ิากผูู้ป่้วยมภีูาวะเลอืดออกทำี�รนุุแรง

 การัติดัมิ�ามิใน chronic ITP จัะพจิัารณาในุรายทำี�ไมต่อบัสนุองต่อการรกัษา

ดว้ยยา และ/หิรอืมเีลอืดออกทำี�รนุุแรง และเกดิขึ�นุบัอ่ยๆ เป็นุประจัำา โดยทำี�อายเุดก็ควร

มากกวา่ 5 ปี  การตดัมา้มในุผูู้ป่้วยเดก็ chronic ITP จัะสามารถิเพิ�มระดบััเกลด็เลอืดขึ�นุ 

และลดความเสี�ยงต่อการเกดิภูาวะเลอืดออกไดร้อ้ยละ 60-90 ของผูู้ป่้วย22-23 และเมื�อ

พจิัารณาทำี�จัะตดัมา้ม แนุะนุำาเลอืกใชว้ธิกีารผู้า่ตดัดว้ยวธิกีารสอ่งกลอ้ง24 (laparoscopic 

techniques)  นุอกจัากนีุ� ควรมกีารฉัดีวคัซนีุป้องกนัุเชื�อ pneumococcus และ H.influen-

za ก่อนุการตดัมา้ม และตรวจัเพื�อหิา accessory spleen ก่อนุวางแผู้นุการตดัมา้มดว้ย
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 การัรักัษาในผูู้�ป่วยกล้่มิ refractory chronic ITP พบัไดป้ระมาณรอ้ยละ 25-

30 ของผูู้ป่้วยเดก็ chronic ITP ทำี�ยงัคงมปัีญหิาเลอืดออกบัอ่ยๆ หิลงัจัากการตดัมา้ม  จังึ

พจิัารณาใหิก้ารรกัษาดว้ยยาต่างๆ เชนุ่ rituximab ยานีุ�ออกฤทำธิท์ำี� CD 20 แอนุตเิจันุบันุ 

B lymphocyte cells สง่ผู้ลใหิเ้กดิภูาวะ apoptosis, antibody-dependent cellular cyto-

toxicity และ complement modulation of auto-reactive T cells rituximab ใชใ้นุการ

รกัษาทำั �ง primary และ secondary refractory chronic ITP  โดยมผีู้ลการรกัษาไดผู้้ล 

(remission rates) รอ้ยละ 30 และพบัวา่การตอบัสนุองลดนุ้อยลงในุผูู้ป่้วยเดก็ chronic 

ITP ทำี�เป็นุนุานุกวา่ 3-5 ปี25-28

 ขนุาดของ rituximab ทำี�ใชค้อื 375 มก./ตร.ม. พื�นุผู้วิกายใหิท้ำางหิลอดเลอืดดำา

ชา้ๆ ทำกุสปัดาหิ ์นุานุ 4 สปัดาหิ ์ ผู้ลขา้งเคยีงของยา27 ไดแ้ก่ ไข ้และหินุาวสั �นุ มกัพบัในุ

การใหิค้รั �งแรก serum sickness พบัรอ้ยละ 5-10 ของเดก็ chronic ITP ปวดศรีษะ 

คลื�นุไส ้  อาเจัยีนุ  ความดนัุโลหิติตำ�า พบันุ้อยมาก  และมผีู้ื�นุขึ�นุตามผู้วิหินุงัในุชว่งทำี�ใหิ้

ยาครั �งแรก อาจัพบัเป็นุ stevens-Johnson syndrome, lichenoid dermatitis หิรอื toxic 

epidermal necrolysis

Thrombopoietin receptor like agents เป็นุยาทำี�ใชไ้ดผู้้ลในุผูู้ป่้วยเดก็ทำี�เป็นุ chronic 

refractory ITP ทำี�ยงัมอีาการเลอืดออก (การใหินุ้ำ�าหินุกัคำาแนุะนุำา+, คณุภูาพหิลกัฐานุ  

a2)29 ยา eltrombopag ชนิุดรบััประทำานุขนุาด 25-75 มก.ต่อวนัุ โดยเริ�มทำี�ขนุาด 25 

มก.ต่อวนัุ และปรบััขนุาดยาทำกุ 2 สปัดาหิส์อดคลอ้งกบััระดบััเกลด็เลอืด ซึ�งไดผู้้ลในุ

คนุไขก้ลุม่นีุ�สามารถิทำำาใหิเ้กลด็เลอืดสงูขึ�นุไดป้ระมาณรอ้ยละ 60-80 โดยมรีะยะเวลาการ

ตอบัสนุองภูายในุ 1-2 สปัดาหิ์30-31  แต่ยามรีาคาสงู

 ผู้ลขา้งเคยีงทำี�พบัได ้ คอื มคีวามเสี�ยงต่อการเกดิภูาวะลิ�มเลอืดอุดตนัุ การเกดิ 

reticulin fibrosis ในุไขกระดกู และอาจัพบัวา่ เกลด็เลอืดตำ�าลงไดห้ิลงัหิยดุยา นุอกจัากนีุ� 

มรีายงานุความผู้ดิปกตขิองการทำำางานุของตบััเกดิขึ�นุชั �วคราวไดใ้นุยา eltrombopag
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ภูาคผู้นวก 2 คำาย่อ

Immune thrombocytopenia  ITP

Complete blood counts   CBC

Hepatitis C virus    HCV 

Human immunodeficiency virus   HIV

platelet-associated Igg   PaIgg 

antinuclear antibodies    ana 

antiphospholipid antibodies   aPla

thyroid-stimulating hormone   TsH

Intravenous immunoglobulin   IVIg


