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บทนำา

ภาวะเกล็ดเลือดต่ำา (thrombocytopenia) คือ ภาวะที่ระดับ

เกล็ดเลือดนอยกวา 150 x 109/L1,2 แบงไดเปนภาวะเกล็ดเลือด

ต่ำาเล็กนอย (mild thrombocytopenia) เมื่อระดับเกล็ดเลือด 

100-150 x 109/L ภาวะเกล็ดเลือดต่ำาปานกลาง (moderate 

thrombocytopenia) เมื่อระดับเกล็ดเลือด 50-100 x 109/L 

และภาวะเกล็ดเลือดต่ำารุนแรง (severe thrombocytopenia) 

เมื่อระดับเกล็ดเลือดนอยกวา 50 x 109/L3 

ในหญิงตั้งครรภภาวะเกล็ดเลือดต่ำา เกิดขึ้นประมาณ รอยละ 

8 ของการตั้งครรภ4 และเมื่อแยกภาวะทางสูติศาสตรและโรคทาง

อายุรกรรมออกไปจะเหลืออุบัติการณการเกิดภาวะเกล็ดเลือดต่ำา 

ประมาณรอยละ 5.14

Gestational thrombocytopenia เปนภาวะที่พบบอยที่สุดคิดเปน 

3 ใน 4 ของทั้งหมด รองลงมา ไดแก ความดันโลหิตสูงเนื่องจากการ

ตั้งครรภ (hypertensive disorder) รอยละ 211 โรคครรภเปนพิษ

ระยะชัก (eclampsia) รอยละ 304 โรคครรภเปนพิษระยะกอนชัก 

(preeclampsia) รอยละ 15–184 กลุมอาการ hemolysis elevated 

liver enzymes and low platelets (HELLP) รอยละ 4-124 และ 

นิพนธตนฉบับ

ภาวะเกล็ดเลือดต่ำาในหญิงตั้งครรภที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
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บทคัดยอ :  ในหญิงตั้งครรภภาวะเกล็ดเลือดต่ำาเกิดขึ้นประมาณรอยละ 8 สาเหตุที่พบบอย คือ gestational thrombocytopenia 

รองลงมาไดแก preeclampsia/HELLP syndrome และ immune thrombocytopenia ตามลำาดับ ซึ่งขอมูลในประเทศไทยเกี่ยว

กับเรื่องนี้คอนขางจำากัด  วัตถุประสงค :  เพื่อศึกษาหญิงตั้งครรภที่ตรวจพบวามีเกล็ดเลือดต่ำาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา โดยศึกษา

ถึงสาเหตุ ปจจัยเสี่ยงทางสูติกรรม ผลแทรกซอนและผลลัพธของการตั้งครรภ  วัสดุและวิธีการ :  เปนการศึกษาเชิงพรรณนาแบบยอน

หลังในผูหญิงตั้งครรภ 65 รายซึ่งมีภาวะเกล็ดเลือดต่ำาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาฯ ตั้งแตป พ.ศ.2548-2553  ผลการวิจัย :  สาเหตุ

หลักที่ทำาใหเกล็ดเลือดต่ำาในหญิงตั้งครรภ เกิดจาก gestational thrombocytopenia (รอยละ 56.9) สาเหตุอื่นๆ รองลงมาไดแก  

preeclampsia/HELLP syndrome (รอยละ 27.7) immune thrombocytopenia-ITP (รอยละ 7.7) การติดเชื้อ HIV รอยละ 3.1 

และสาเหตุที่พบไมบอย ไดแก disseminated intravascular coagulation (รอยละ 1.5)  และ systemic lupus erythematosus 

(รอยละ 1.5)  เมื่อดูระดับเกล็ดเลือด พบวาผูปวยสวนใหญ (รอยละ 72.3)  มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำาเล็กนอย (100 -149 x109/L)  แตใน

กลุม ITP มักมีเกล็ดเลือดต่ำารุนแรงเฉลี่ย 25 x109/L (7-44 x 109/L) การตั้งครรภในผูหญิงสูงอายุ (elderly pregnancy) เปนปจจัย

เสี่ยงของการตั้งครรภที่พบมากที่สุด  เมื่อขณะคลอด พบวาผูปวยสวนมาก(รอยละ 58.5) มีเลือดออกเพียงเล็กนอย (< 500 มิลลิลิตร)  

มีเพียง 2 รายจาก gestational thrombocytopenia ที่มีภาวะเลือดออกมากกวา 1 ลิตร  สาเหตุเกิดจากมดลูกไมบีบตัว มีทารกแรก

คลอดที่มี Apgar score นอยกวา 7 ที่ 1 นาที รอยละ 9.2 แตไมมีทารกที่มี Apgar score นอยกวา 7 เลยเมื่อนาทีที่ 5 หลังคลอด 

ไมมีทารกที่เสียชีวิตกอนคลอดและหลังคลอด พบวา preeclampsia/HELLP syndrome สัมพันธกับการเกิดทารกน้ำาหนักแรกคลอด

นอย (รอยละ 47.4) อยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ มีผูปวย 9 คนที่ไดรับสวนประกอบของเลือด ซึ่งรอยละ 80 อยูในกลุม ITP  สรุป : 

Gestational thrombocytopenia เปนสาเหตุที่พบบอยที่สุดในหญิงตั้งครรภที่มีเกล็ดเลือดต่ำา preeclampsia/HELLP syndrome 

สัมพันธกับการเกิดทารกแรกคลอดน้ำาหนักนอย และ ITP อาจมีเกล็ดเลือดต่ำารุนแรงและเปนสาเหตุหลักที่ผูปวยมักไดรับการรักษาโดย 

การใหสวนประกอบของเลือด 
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โรคเกล็ดเลือดต่ำาจากภูมิคุมกัน (immune thrombocytopenia-

ITP) รอยละ 4.1 1 สวนสาเหตุอื่นๆ ที่พบไดคอนขางนอย ไดแก   

โรคขอและรูมาติสซั่ม เชน โรค systemic lupus erythematosus 

(SLE) ภาวะลิ่มเลือดกระจายทั่วไปในหลอดเลือด (disseminated 

intravascular coagulation -DIC) โรคกลุมที่มีเกล็ดเลือดเกาะ

กลุมมากผิดปกติในรางกาย (thrombotic thrombocytopenic 

purpura -TTP) โรคตับคั่งไขมัน (fatty liver) กลุมอาการที่มี

ความผิดปกติของระบบภูมิคุมกันซึ่งทำาใหเกิดการอุดตันของหลอด

เลือด (antiphospholipid syndrome) ภาวะติดเชื้อเอชไอวี และ 

จากยา เชน ยาปฏิชีวนะ (ampicillin, penicillin, rifampin) ยา 

aspirin ยาแกปวดกลุม NSAIDS  ยากันชัก (ยา phenytoin, 

valproic acid, carbamazepine) เปนตน 1

Gestational thrombocytopenia  พบได รอยละ 5 ของ

หญิงตั้งครรภ และ พบมากกวารอยละ 75 ของภาวะเกล็ดเลือด

ต่ำาในหญิงตั้งครรภ 7 วินิจฉัยโดยการแยกสาเหตุอื่นๆ ออก โดยมี

อาการดังตอไปนี้ คือ6  (1) มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำาเล็กนอยถึงปาน

กลาง สวนมากระดับเกล็ดเลือดสูงกวา 70 x 109/L   (2) มัก

ไมมีอาการ ไมมีประวัติเลือดออกผิดปกติ   (3) ไมมีภาวะเกล็ด

เลือดต่ำานำามากอนการตั้งครรภ  (4) ระดับเกล็ดเลือดกอนและ

ชวงตนของการตั้งครรภอยูในเกณฑปกติ  (5) ระดับเกล็ดเลือด

กลับสูคาปกติภายใน 2-12 สัปดาหหลังคลอด สาเหตุยังไมทราบ

แนชัด gestational thrombocytopenia  ไมเพิ่มความเสี่ยงทั้ง

ตอมารดาและทารก และไมตองการการรักษาเพิ่มเติมนอกจากการ

ติดตามอาการและเจาะเลือดเปนระยะๆ6

ภาวะเกล็ดเลือดต่ำาในภาวะความดันโลหิตสูงเนื่องจากการตั้ง

ครรภ (pregnancy-induced hypertension)  เกล็ดเลือดมักอยูใน

ระดับต่ำาปานกลางและมักไมนอยกวา 20 x 109/L8 ภาวะเลือดออก

พบไดไมบอย ยกเวนวามีภาวะที่เกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดขนาด

เล็กทั่วรางกาย (DIC ) และกลุมอาการ HELLP รวมดวย กลุม 

อาการ HELLP คือ การมีเม็ดเลือดแดงแตก เนื่องจากเม็ดเลือดแดง

ถูกตัดขาดเมื่อวิ่งผานลิ่มเลือด (microangiopathic hemolytic 

anemia) เอนไซมตับเพิ่มขึ้น (elevated liver enzymes) และ

ภาวะเกล็ดเลือดต่ำา 

ทารกคลอดกอนกำาหนด จากมารดาที่เปนภาวะความดันโลหิต

สูงเนื่องจากการตั้งครรภ เพิ่มปจจัยเสี่ยงตอการเกิดภาวะเกล็ด

เลือดต่ำา และภาวะแทรกซอนจากการเกิดเลือดออก เชน เลือด

ออกในทางเดินอาหาร เลือดออกใตเยื่อหุมกระดูกของกะโหลก

ศีรษะ (cephalhematoma) เลือดออกใตพังผืดของกะโหลกศีรษะ 

(subgaleal bleeding) และเลือดออกในสมอง (intracranial 

hemorrhage) สวนทารกที่คลอดครบกำาหนดไมเพิ่มปจจัยเสี่ยง

หรือมีภาวะแทรกซอนจากการเกิดเลือดออก แตเพิ่มโอกาสเกิด 

ทารกโตชาในครรภ (intrauterine growth restriction)8 ถามี

ภาวะเกล็ดเลือดต่ำาจากความดันโลหิตสูงจากการตั้งครรภหรือกลุม 

อาการ HELLP ควรรักษาโดยการยุติการตั้งครรภ27,28

เกล็ดเลือดต่ำาจากภาวะเกล็ดเลือดถูกทำาลาย โดยกลไกทาง

ภูมิคุมกันของรางกาย (ITP) เกิดขึ้นรอยละ 3 ในหญิงตั้งครรภ1,6,9 

ไดรับการสนใจมากขึ้นเนื่องจากสามารถทำาใหเกิดภาวะเกล็ดเลือด

ต่ำาในทารกที่คลอดจากมารดาที่ปวยเปน ITP และมีภาวะแทรกซอน 

ที่รุนแรง23 ในการรักษาผูหญิงตั้งครรภที่เปน ITP ควรไดรับการดูแล

ทั้งมารดาและทารก ในมารดาที่มีเกล็ดเลือดต่ำาควรไดรับการรักษา

ถามีภาวะเลือดออกหรือกำาลังจะเขารับการผาตัด  เกล็ดเลือดที่ต่ำา

กวา 20 x 109/L สามารถเกิดเลือดออกเองได27 การรักษาผูปวย 

ITP ไดแก การใหยาสเตียรอยด การใหยา IVIg ทางหลอดเลือด

ดำา การใหเกล็ดเลือด และการตัดมาม

การศึกษากอนหนาเพื่อดูผลลัพธจากการตั้งครรภ  เชน การศึกษา

ของBurrows และ Kelton2เกี่ยวกับภาวะเกล็ดเลือดต่ำาในหญิง

ตั้งครรภ 6,715 คน เปนเวลา 3 ป พบวาภาวะเกล็ดเลือดต่ำาพบได 

รอยละ 7.6 โดยแบงออกเปน สามกลุม กลุมแรก เปนกลุมใหญที่สุด 

(รอยละ 65)  เกิดจาก gestational thrombocytopenia  กลุม

ที่สอง รอยละ 13.1 เปนภาวะเกล็ดเลือดต่ำาจากภาวะแทรกซอน 

ทางอายุรกรรมหรือภาวะแทรกซอนทางสูติกรรม เชน เบาหวาน การ

คลอดกอนกำาหนด ซึ่งในสองกลุมนี้ ไมพบภาวะเลือดออกมากหรือ

ทารกที่มีเกล็ดเลือดต่ำากวา 50 x 109/L  กลุมที่สาม (รอยละ 21) 

เกิดจากภาวะความดันโลหิตสูงจากการตั้งครรภและ ITP ซึ่งพบวา

มีทารก 2 คน (จาก 300 คน) มีเกล็ดเลือดต่ำากวา 50 x 109/L จาก

เลือดจากสายสะดือ แตไมพบภาวะเลือดออกขณะคลอด2

จากการศึกษาแบบยอนหลัง ของ Parnas และคณะ29 เปรียบ

เทียบหญิงตั้งครรภที่มีเกล็ดเลือดต่ำาปานกลางถึงรุนแรง (เกล็ดเลือด

นอยกวา  100 x 109/L) 199 คน เทียบกับหญิงตั้งครรภปกติ 201 

คน สาเหตุของการเกิดเกล็ดเลือดต่ำาคลายคลึงกัน และเมื่อพิจารณา

ผลลัพธจากการตั้งครรภพบวา  ผูปวยที่มีเกล็ดเลือดต่ำา มีอัตรา

การเกิดการกระตุนการคลอด (labor induction) การคลอดกอน 

กำาหนด การเกิดรกลอกตัวกอนกำาหนด มากกวาหญิงตั้งครรภ 

ปกติที่ไมมีภาวะเกล็ดเลือดต่ำา และในเด็กที่คลอดจากมารดาที่มี

ภาวะเกล็ดเลือดต่ำาพบวาเพิ่มอัตราการเกิด Apgar scores < 7 

ที่ 5 นาที ทารกโตชาในครรภ และทารกตายในครรภ 

ขอมูลของหญิงตั้งครรภที่มีเกล็ดเลือดต่ำาในประเทศไทยคอนขาง

จำากัด ดังนั้นการศึกษานี้จึงศึกษาหญิงตั้งครรภที่ตรวจพบวามีเกล็ด

เลือดต่ำา ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา เพื่อดูถึงสาเหตุการเกิดภาวะ

เกล็ดเลือดต่ำา ปจจัยเสี่ยงทางสูติกรรม ภาวะแทรกซอนจากการตั้ง

ครรภหรือการคลอด
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วัสดุและวิธีการ

เปนการศึกษาหญิงตั้งครรภ ที่ตรวจพบวามีระดับเกล็ดเลือด

ต่ำากวา 150 x109/L ตรวจโดยเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติที่โรง

พยาบาลพระมงกุฎเกลา โดยคัดเลือกจากสมุดบันทึกคลอดที่หอง 

คลอด ตั้งแต พ.ศ. 2548-2553 นำาเลขเวชระเบียนผูปวย เพื่อไป

หาเวชระเบียนผูปวยที่ตองการ เมื่อไดเวชระเบียนผูปวยเก็บขอมูล

ที่จะนำามาวิเคราะหดังนี้  อายุ  จำานวนครรภ อายุครรภขณะคลอด

ปริมาณเกล็ดเลือดที่ต่ำาที่สุดกอนคลอด สาเหตุการเกิดเกล็ดเลือด

ต่ำาตางๆ เชน gestational thrombocytopenia ความดันโลหิต

สูงเนื่องจากการตั้งครรภ(pregnancy-induced hypertension) 

กลุมอาการ HELLP (hemolysis, elevated liver enzymes, 

and low platelets) การติดเชื้อเอชไอวี ITP ยา และ โรคของ

ไขกระดูก  เปนตน

 ปจจัยเสี่ยงการตั้งครรภ (obstetrical risk factors) ไดแก 

ประวัติผาทองคลอด เบาหวานในระยะตั้งครรภ การตั้งครรภในวัย

รุน การตั้งครรภในหญิงสูงอายุมากกวา 35 ป (elderly pregnancy) 

การตั้งครรภแฝดคูหรือครรภแฝดสาม ทารกทากน (breech 

presentation) ภาวะทารกโตชาในครรภ (intrauterine growth 

restriction -IUGR) 

ประเมินภาวะแทรกซอนจากการตั้งครรภหรือการคลอด เชน 

การไดเลือดหรือสวนประกอบของเลือด วิธีการคลอด (mode of 

delivery) ขอบงชี้ของการผาทองคลอด และ ปริมาณเลือดออก

ขณะคลอด

 การประเมินสภาวะเด็กแรกคลอดโดยใช Apgar scores ที่ 1 

และ 5 นาที น้ำาหนักทารกแรกคลอด การตายคลอด (stillbirth), 

การตายในครรภ (intrapartum fetal death–IPD) และการตาย

หลังคลอด (post-partum neonatal death-PPD)

สถิติที่ใชในงานวิจัยเปนสถิติเชิงพรรณนา ไดแก จำานวน 

รอยละ คาเฉลี่ย คามัธยฐาน คาต่ำาสุด และคาสูงสุด ผลลัพธจาก

การตั้งครรภตามสาเหตุของการเกิดเกล็ดเลือดต่ำา ใช Fisher exact  

test  เพื่อศึกษาผลลัพธหรือภาวะแทรกซอนจากการตั้งครรภเมื่อ

เปรียบเทียบกับแตละสาเหตุการเกิด โดยกำาหนดระดับนัยสำาคัญ

ทางสถิติที่ p value นอยกวา 0.05

ผลการศึกษา

จากการศึกษาผูหญิงตั้งครรภที่มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำา ในโรงพยาบาล

พระมงกุฎเกลา ตั้งแตป พ.ศ. 2548-2553 พบวามีจำานวนทั้งหมด  

65 ราย จากผูปวยหญิงที่มาคลอดทั้งหมด 13,620 ราย คิดเปน 

รอยละ 0.47 โดยสาเหตุที่พบบอยตามลำาดับ ไดแก gestational 

thrombocytopenia  67 ราย (รอยละ 56.9)  preeclampsia 18 

ราย (รอยละ 27.7)  immune thrombocytopenia (ITP) 5 ราย 

(รอยละ 7.7) การติดเชื้อเอชไอวี 2 ราย (รอยละ 3.1) hemolysis-

elevated liver enzyme-low platelets (HELLP) syndrome, 

disseminated intravascular coagulation (DIC) จาก infective 

endocarditis  และ systemic lupus erythematosus (SLE) 

อยางละ 1 ราย (รอยละ 1.5 ในแตละโรค) ดังแสดงใน Table 1

ลักษณะของผูหญิงตั้งครรภที่มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำาพบวา 

อายุเฉลี่ย 30 ป (พิสัย 16-40 ป) ผูปวยสวนมากเปนครรภแรก 

39 ราย (รอยละ 60) เมื่อดูระดับเกล็ดเลือด พบวาผูปวยสวน

ใหญ มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำาเล็กนอย (100 -149 x 109/L) 47 ราย

(รอยละ 72.3) ผูปวยที่มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำารุนแรง (< 50 x 109/L) 

มีจำานวน 6 ราย (รอยละ 9.2) โดยในกลุมนี้  5 รายมีสาเหตุมาจาก 

immune thrombocytopenia และ อีก 1 รายเกิดจาก  SLE 

อายุครรภขณะคลอดพบวา 40 ราย คิดเปนรอยละ 61.5 คลอด

ครบกำาหนด มีผูปวยที่คลอดกอนกำาหนด 18 ราย (รอยละ 27.7) 

ดังแสดงใน Table 2

ปจจัยเสี่ยงของการตั้งครรภของผูหญิงตั้งครรภที่มีภาวะเกล็ด

เลือดต่ำาพบวา การตั้งครรภในผูหญิงสูงอายุ (elderly pregnancy) 

เปนภาวะที่พบมากที่สุด 10 ราย (รอยละ 15.4) ดังแสดงใน Table 3

ในดานภาวะแทรกซอนจากการตั้งครรภ (labor complication) 

พบวาการคลอดกอนกำาหนด (preterm labor) พบไดรอยละ 27.7 

(18 ราย) วิธีการคลอด เปนการคลอดแบบปกติ (normal labor) 

Table1Causes of thrombocytopenia in pregnancy (N = 65)
Causes Number Percent(%)

Gestational thrombocytopenia 37 56.9
Preeclampsia 18 27.7
Immune thrombocytopenia 5 7.7
HIV infection 2 3.1
Disseminated intravascular coagulation 1 1.5
HELLP syndrome* 1 1.5
Systemic lupus erythematosus 1 1.5

*HELLP = Hemolysis, Elevated Liver enzymes and Low Platelets
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36 ราย (รอยละ 53.7)  คลอดแบบผาตัดคลอด (Cesarean 

section) 30 ราย (รอยละ 46.2) และ คลอดโดยใชคีมชวย (forceps 

assistance) 1 ราย ดังแสดงใน Table 4 โดยขอบงชี้ของการ 

ผาตัดคลอด ไดแก การผิดสัดสวนของขนาดทารกและอุงเชิงกราน 

(cephalopelvic disproportion) 11 ราย (รอยละ 36.7) รอง

ลงมาไดแก severe preeclampsia 6 ราย (รอยละ 20) ทารก 

อยูในภาวะเครียด (fetal distress) 4 ราย (รอยละ 13.3) ดัง

แสดงใน Table 5

เมื่อพิจารณาจากการเสียเลือดขณะคลอด พบวา ผูปวยสวนมาก

มีเลือดออกเพียงเล็กนอย (< 500 มิลลิลิตร) 38 ราย (รอยละ 58.5) 

มีผูปวยเพียง 2 ราย ที่มีภาวะเลือดออกรุนแรง (มากกวา 1,000 

มิลลิลิตร) ซึ่งทั้งสองราย มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำาจาก gestational 

thrombocytopenia และมีภาวะเกล็ดเลือดต่ำาเล็กนอย (120 และ 

130 x 109/L) สาเหตุเกิดจากมดลูกหดรัดตัวไมดี (uterine atony) 

และ 1 รายไดรับการรักษาโดยการตัดมดลูก

ทารกแรกคลอดจากผูปวยหญิงตั้งครรภที่มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำา 

พบวา ทารกสวนใหญ (49 ราย คิดเปนรอยละ 72) มีน้ำาหนักแรก

คลอดในเกณฑปกติ (2,500-4,000 กรัม) มีทารกแรกคลอดน้ำาหนัก

นอย (< 2,500 กรัม) 19 ราย (รอยละ 27.9) และมีทารกแรกคลอด

ที่มี Apgar score นอยกวา 7 ที่ 1 นาที 6 ราย แตไมพบวามีทารก

แรกคลอดที่มี Apgar score นอยกวา 7 ที่ 5 นาทีหลังคลอด

มีผูปวย 9 รายที่ไดรับการรักษาโดยการไดรับเลือดและสวน

ประกอบของเลือด โดยผูปวยสวนใหญ เปนผูปวยเกล็ดเลือดต่ำา

จาก ITP (Table 6)

เมื่อแยกผลลัพธจากการตั้งครรภตามสาเหตุของการเกิดเกล็ด

เลือดต่ำา (Table 7) พบวา preeclampsia/HELLP syndrome 

สัมพันธกับการเกิดทารกน้ำาหนักแรกคลอดนอย (รอยละ 47.4) 

อยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับสาเหตุจาก gestational 

thrombocytopenia (รอยละ 13.5) และ ITP (รอยละ 0) โดย 

มีคา p-value เทากับ 0.008 การเกิดเลือดออกขณะคลอดไม 

สัมพันธกับสาเหตุของการเกิดเกล็ดเลือดต่ำา และการเกิดเกล็ดเลือด

ต่ำาจากภาวะ ITP สัมพันธกับการไดรับเลือดและสวนประกอบของ

เลือด (รอยละ 80) อยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p-value เทากับ 0.001)

วิจารณ

การศึกษานี้เปนการศึกษาที่มีจุดประสงคเพื่อศึกษาเกี่ยว

Table2Characteristics of pregnant women with thrombocytopenia (N = 65)

Characteristics Number Percent(%)

Parity
  1 39 60.0
  2 10 15.4
  3 7 10.8
  4 9 13.8

Plateletcount
  Mild   (100-149 x 109/L ) 47 72.3
  Moderate (50-90 x 109/L ) 12 18.5
  Severe     (<50 x 109/L) 6 9.2

Gestationalage
  <37 weeks 18 27.7
  37-39 weeks 40 61.5
  40+ weeks 7 10.8

Table3  Obstetric risk factors in pregnancy with thrombocytopenia (N=65)

Characteristics Number Percent(%)

Elderly pregnancy* 10 15.4
Teenage pregnancy** 4 6.2
Previous cesarean section 3 4.6
Twin 3 4.6
Breech presentation 2 3.1
Diabetes mellitus 2 3.1
Intrauterine growth retardation 1 1.5

*Pregnancy at the age over 35 years old;   **Pregnancy at the age of 10-19 years old30
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Table4Labor complications (N=65) 

Characteristics Number Percent(%)

Preterm labor 18 27.7
Modeofdelivery
   Normal labor 36 52.3
   Cesarean section 30 46.2
   Forceps assistance 1 1.5
Apgarat1min<7 6 9.2
Apgarat5min<7 0 0.0
Bloodtransfusion 9 13.8
   Platelet transfusion 6 9.2
   Fresh frozen plasma 1 1.5
   Packed red cells 5 7.7
Birthweight
   <2,500 g 19 27.9
   2,500–4,000 g 49 72.1
   >4,000 g 0 0
Bloodloss
   <500 mL 38 58.5
   500-1,000 mL 25 38.5
   >1,000 mL 2 3.1

Table5 Indications for Cesarean section (N=65)

Indications Number Percent(%)

Cephalo-pelvic disproportion (CPD) 11 36.7
Severe  preeclampsia 6 20.0
Fetal distress 4 13.3
Uterine dysfunction 3 10.0
Failure induction 2 6.7
Previous  Cesarian section 2 6.7
Twin (Vaginal/non-vaginal) 1 3.3
High HIV viral load (To decrease vertical transmission) 1 3.3

Table6Blood transfusion in various causes of thrombocytopenia

Gestational

thrombocytopenia

(N=37)

Preeclampsia/

HELLPsyndrome

(N=19)

ITP

(N=5)

Others

PRC only 2 1 0 0
Platelet only 0 0 4 0
FFP only 0 0 0 0
PRC and Platelet 0 1 0 0
PRC, Platelet and FFP 0 1 0 0
Total 2 3 4 0

PRC = Packed Red Cells;    FFP = Fresh Frozen Plasma
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กับปจจัยเสี่ยงของการตั้งครรภ และภาวะแทรกซอนจากการตั้ง

ครรภในผูหญิงตั้งครรภที่มีเกล็ดเลือดต่ำา โดยสาเหตุสวนใหญที่

ทำาใหเกล็ดเลือดต่ำา เกิดจาก gestational thrombocytopenia 

(รอยละ 56.9)  เชนเดียวกับที่เคยมีรายงานในอดีต2 สาเหตุอื่นๆ 

รองลงมาไดแก  preeclampsia/HELLP syndrome, immune 

thrombocytopenia การติดเชื้อ เอชไอวี และสาเหตุที่พบไมบอย 

ไดแก DIC และ SLE

เมื่อดูระดับเกล็ดเลือด พบวาผูปวยสวนใหญ มีภาวะเกล็ดเลือด

ต่ำาเล็กนอย (100 -149 x 109/L) พบ 47 ราย (รอยละ 72.3) 

ผูปวยที่มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำารุนแรง (< 50 x 109/L) มักมีสาเหตุ

มาจาก ITP อยางไรก็ตามระดับเกล็ดเลือดไมเกี่ยวกับภาวะแทรก

ซอนของการตั้งครรภ

การคลอดกอนกำาหนด (คลอดกอนอายุครรภ 37 สัปดาห) 

พบมากในผูปวยที่มีเกล็ดเลือดต่ำาจากความดันโลหิตสูงจากการ

ตั้งครรภหรือกลุมอาการ HELLP (preeclampsia/HELLP 

syndrome) พบไดมากถึงรอยละ 36.8 ซึ่งไมมากกวาจากสาเหตุ 

อื่นอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ แตสัมพันธกับการเกิดทารกแรก

คลอดน้ำาหนักนอย (รอยละ 47.4) เมื่อเทียบกับสาเหตุอื่นอยางมี

นัยสำาคัญทางสถิติ 

เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับเลือดออกในขณะคลอด มีผูปวยเพียง

รอยละ 3.1 ที่มีภาวะเลือดออกรุนแรงซึ่งทั้งสองรายมีภาวะเกล็ด

เลือดต่ำาเล็กนอย (100 – 150 x 109/L) ไมไดเปนสาเหตุของภาวะ

เลือดออกนี้ 

ในกลุม ITP ซึ่งมีระดับเกล็ดเลือดต่ำารุนแรง ระดับเกล็ดเลือด

เฉลี่ย 25 x 109/L (7-44 x 109/L) แตเมื่อพิจารณาเกี่ยวกับการ

เกิดเลือดออกในขณะคลอด พบวาผูปวยสวนมาก (รอยละ 60) 

มีภาวะเลือดออกเพียงเล็กนอย ไมมีผูปวยในกลุมนี้เลยที่มีภาวะ

เลือดออกรุนแรง โดยในกลุมนี้ คลอดเอง 4 ราย (รอยละ 80) 

ผาตัดคลอด 1 ราย (รอยละ 20) แตผูปวยในกลุมนี้สัมพันธกับ

การไดรับเลือดและสวนประกอบของเลือด (รอยละ 80) อยางมี

นัยสำาคัญทางสถิติ (p-value เทากับ 0.001) ในทางปฏิบัติแลว

สูตินรีแพทยมักตองการระดับเกล็ดเลือดมากกวา 50 x 109/L 

กอนการทำาหัตถการทางสูตินรีเวช  แมวาแนวทางในการใหเกล็ด

เลือด จะพิจารณาใหเกล็ดเลือดในกรณีที่ เกล็ดเลือดนอยกวา 50 

x 109/L และกำาลังจะผาตัดมามหรือผาตัดคลอดหรือการดมยาโดย

การฉีดยาเขาไขสันหลัง6,8,26 ในกรณีคลอดทางชองคลอด จะพิจารณา

ใหเกล็ดเลือด เมื่อเกล็ดเลือดนอยกวา  20 x 109/L11,18 แตในทาง

ปฏิบัติแลวสูตินรีแพทยมักตองการระดับเกล็ดเลือดมากกวา 50 x 

109/L กอนการทำาหัตถการทางสูตินรีเวชใดๆก็ตามทำาใหผูปวยเหลา

นี้ไดรับการรักษาดวยการใหผลิตภัณฑเลือด ในทางเวชปฎิบัติ จึง

ควรใหยา เชนเสตียรอยดในผูปวย ITP ที่มีเกล็ดเลือดต่ำากวา 50 

x 109/L ประมาณ 1 เดือนกอนวันกำาหนดคลอดเพื่อรักษาใหระดับ

Table7Outcomes of thrombocytopenia in pregnancy

Gestational

thrombocytopenia

(N=37)
%

Preeclampsia/

HELLPsyndrome

(N=19)
%

ITP

(N=5) % p-value

Median platelet

(Range)

129 x 109/l

(87-149 x 109/l)

124 x 109/l

(61-149 x 109/l)

25 x 109/l

(7-44 x 109/l)

 

Gestational age
  <37 weeks 8 21.6 7 36.8 1 20 0.447
  37-39 weeks 25 67.6 10 52.6 4 80
  40+ weeks 4 10.8 2 10.5 0 0

Birth weight
  <2500 g 5 13.5 9 47.4 0 0 0.008
  2,500–4,000 g 31 83.8 10 52.6 5 100
  >4,000 g 1 2.7 0 0.0 0 0

Blood loss
<500 mL 25 67.6 9 47.4 3 60
500-1,000 mL 10 27.0 10 52.6 2 40
>1,000 mL 2 5.4 0 0.0 0 0 0.511

Apgar at 1 min <7 3 8.1 2 10.5 1 20 0.699
Apgar at 5 min <7 0 0.0 0 0.0 0 0 1.00

Blood transfusion 2 5.4 3 15.8 4 80 0.001
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เกล็ดเลือดเพียงพอสำาหรับการคลอด

ทารกแรกคลอดจากผูปวยหญิงตั้งครรภที่มีภาวะเกล็ดเลือด

ต่ำา พบวา ทารกสวนใหญ (รอยละ 72) มีน้ำาหนักแรกคลอดใน

เกณฑปกติ (2,500-4,000 กรัม) มีทารกแรกคลอดน้ำาหนักนอย (< 

2,500 กรัม) 19 ราย (รอยละ 27.9) สวนมากพบวาเกิดจาก ผูปวย

ที่มีเกล็ดเลือดต่ำาจากความดันโลหิตสูงจากการตั้งครรภหรือกลุมอา

การ HELLP (preeclampsia/HELLP syndrome) เชนเดียวกับ

จากการศึกษาของ Parnas และคณะ29 ซึ่งพบวา preeclampsia/

HELLP syndrome สัมพันธกับการเกิด ภาวะทารกโตชาในครรภ 

(IUGR) รอยละ 20.5 

เมื่อพิจารณาจาก Apgar score มีทารกแรกคลอดที่มี Apgar 

score นอยกวา 7 ที่ 1 นาที 6 ราย โดยไมสัมพันธกับสาเหตุการเกิด

เกล็ดเลือดต่ำาในมารดาอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ  เมื่อเทียบกับการ

ศึกษาของ Parnas และคณะ29 ทารกแรกคลอดที่มี Apgar score 

นอยกวา 7 ที่ 1 นาทีพบรอยละ 6.8 และสวนมากพบในมารดา

เกล็ดเลือดต่ำาจากสาเหตุอื่นๆ เชน DIC, TTP, antiphospholipid 

syndrome หรือ myeloproliferative neoplasm ซึ่งจากการศึกษา

นี้ไมมีทารกแรกคลอดที่มี Apgar score นอยกวา 7 ที่ 5 นาที 

จากการศึกษานี้พบวามารดาที่มีเกล็ดเลือดต่ำาจาก gestational 

thrombocytopenia มีผลลัพธการตั้งครรภที่ดี เชนเดียวกับการ

ศึกษาของ Nagey และคณะ ที่ศึกษาหญิงตั้งครรภ 730 รายที่มี

เกล็ดเลือดนอยกวา 150 x 109/L พบวาไมมีทารกแรกคลอดที่มี

เกล็ดเลือดต่ำากวา 100 x 109/L และไมพบ ภาวะแทรกซอนจาก

เลือดออก10 ดังนั้นภาวะเกล็ดเลือดต่ำาระดับเล็กนอยถึงปานกลางใน 

gestational thrombocytopenia ไมสงผลตอภาวะแทรกซอนตอ

ทารกในครรภ ทารกแรกคลอดและตอมารดา และไมตองการการ

รักษาเพิ่มเติมนอกจากการติดตามอาการและเจาะเลือดเปนระยะๆ6 

และในผูปวย ITP ในการศึกษานี้ พบวา ไมมีทารกแรกคลอดที่มี

เลือดออกหรือภาวะแทรกซอนจากการตั้งครรภทันทีหลังคลอดซึ่ง

อาจเปนเพราะขนาดตัวอยางนอย โดยตามการศึกษาของ  Samuels 

และคณะ18 รายงานการภาวะแทรกซอน จากทารก 278 ตอทารก 

1,000 รายที่เกิดจากมารดาที่เปน  ITP ไดแก ภาวะเลือดออกใน

โพรงสมอง (intraventricular hemorrhage) เลือดออกในชอง

เยื่อหุมหัวใจ (hemopericardium) เลือดออกในทางเดินอาหาร 

(gastrointestinal bleeding) และเลือดออกในชั้นผิวหนังเปนบริ

เวณกวาง (extensive cutaneous manifestations of bleeding)

สรุป

สาเหตุหลักที่ทำาใหเกล็ดเลือดต่ำาในหญิงตั้งครรภ เกิดจาก 

gestational thrombocytopenia สาเหตุอื่นๆ รองลงมาไดแก  

preeclampsia/HELLP syndrome immune thrombocytopenia 

และ การติดเชื้อ เอชไอวี ผูปวย gestational thrombocytopenia 

และ ITP มีผลลัพธจากการตั้งครรภที่ดีทั้งในมารดาและในทารก 

สวนใน preeclampsia/HELLP syndrome สัมพันธกับการ

การเกิดทารกแรกคลอดน้ำาหนักนอย (< 2,500 กรัม) และ ITP 

สัมพันธกับการรักษาโดยการไดรับเลือดและสวนประกอบของเลือด
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Background :  Thrombocytopenia occurs in approximately 8% of pregnant women.  The most common cause is 

gestational thrombocytopenia (GT), followed by preeclampsia/HELLP syndrome and immune thrombocytopenic 

purpura (ITP), respectively.  However, the data in Thailand is limited. Objective :  To investigate the causes, 

obstetric risk factors, complications and outcomes of pregnancies complicated by thrombocytopenia.  Material and 

Method :  A retrospective descriptive study was performed in 65 pregnant women with thrombocytopenia (platelet 

count below 150 x 109/L) from January 2005 to April 2010.  Results :  The most common cause of thrombocytopenia 

is gestational thrombocytopenia (GT).  Other etiologies are preeclampsia/HELLP syndrome (27.7%), immune 

thrombocytopenia (ITP, 7.7%) and HIV infection (3.1%).  The less common causes are disseminated intravascular 

coagulation (DIC) and systemic lupus erythrematosus (SLE) (1.5% each).  Most of the patients (72.3%) have mild 

thrombocytopenia (platelet count 100-150 x 109/L).  However, thrombocytopenia is more severe (mean 25 x 109/L; 

range 7-44 x 109/L) in ITP.  Elderly pregnancy is the most common obstetric risk factor.  Most of these cases 

(58.5%) have minimal blood loss (< 500 mL), while 2 patients with GT have massive blood loss (> 1,000 mL) due 

to uterine atony.  For neonatal outcomes, 9.2% of neonates have Apgar score < 7 at 1 min, but none of them has 

Apgar score < 7 at 5 min.  Neither intra-partum fetal death nor post-partum neonatal death occurs.  Preeclampsia/

HELLP syndrome is the most common (47.4%) cause of low birth weight (< 2,500 g).  Nine patients required blood 

transfusion and 80% of them have ITP. Conclusion :  Gestational thrombocytopenia is the most common cause 

of thrombocytopenia in pregnancy.  Preeclampsia/HELLP syndrome is associated with a low birth weight.  ITP 

may have severe thrombocytopenia and is the most common cause of transfusion requirement.
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