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บทนำา

Thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP) เปนโรค

ที่พบไดนอย อุบัติการณประมาณ 3-7 คนในลานคนตอป1 แตการ

ตระหนักถึงโรคนี้ รวมถึงการใหการวินิจฉัยและการใหการรักษา

อยางทันทวงที เปนสิ่งจำาเปนเพราะการรักษาที่ลาชาจะทำาใหเกิด

ภาวะแทรกซอนและอัตราการเสียชีวิตสูงขึ้น2

พยาธิสรีรวิทยาของ TTP เกิดจากมี von Willebrand factor 

(VWF) ขนาดใหญ [ultra-large VWF multimers (ULVWF)] 

เพิ่มมากขึ้นผิดปกติ กระตุนใหเกิดการเกาะกลุมกันของเกล็ด

เลือดทำาใหมีเกล็ดเลือดต่ำา3,4,5 เกิดการอุดตันของหลอดเลือดใน

อวัยวะตางๆ และมีเม็ดเลือดแดงแตกแบบ microangiopathic 

hemolytic anemia (MAHA)6 ซึ่งโดยปกติแลว ULVWF ที่ไหล

เวียนในกระแสเลือดจะถูกตัดแบงทำาใหมีขนาดเล็กลงโดยเอนไซม 

ADAMTS-13 การขาดเอนไซมดังกลาวมีความเกี่ยวของกับการ

เกิด TTP7

การวินิจฉัย TTP อาศัยอาการทางคลินิกและการตรวจทางหอง

ปฏิบัติการพื้นฐานโดย “classic pentad” ของโรคไดแก MAHA 

เกล็ดเลือดต่ำา อาการทางสมอง ไตวายและไข8 รวมกับไมมีการ

วินิจฉัยอื่นที่อธิบายอาการดังกลาวไดซึ่งในผูปวยบางรายก็อาจมี

อาการและอาการแสดงไมครบทั้ง 5 อยาง6,7 ทำาใหแพทยไมสามารถ 

ใหการวินิจฉัยไดโดยงาย สำาหรับสาเหตุของ TTP อาจแบงเปน 

congenital TTP9 และ acquired TTP10 ไดแก กลุมที่ไมทราบ

สาเหตุ (idiopathic TTP) และทราบสาเหตุ (secondary TTP) 

เชน ยา ภายหลังการปลูกถายไขกระดูก โรค systemic lupus 

erythematosus (SLE) โรคมะเร็งและการติดเชื้อเชน การติดเชื้อ

เอชไอวี เปนตน

การรักษาหลักของ TTP คือการทำา plasma exchange6,11-13 

ซึ่งทำาใหอัตราการเสียชีวิตลดลงเหลือเพียงรอยละ 10-30 โดยควร
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ทำาใน 24 ชั่วโมงแรก2 ระยะเวลาของการทำา plasma exchange 

เพื่อรักษาจนถึงโรคสงบเฉลี่ยประมาณ 16 ครั้ง14 สำาหรับการรักษา

เสริมซึ่งมีการศึกษาคือ corticosteroids15 ปจจัยที่สัมพันธกับการ

พยากรณโรคที่ไมดีไดแก ผูปวยที่มีภาวะซึมมาก14 และเกล็ดเลือด

นอยกวา 20 x 109/L16 

สำาหรับในประเทศไทยมีการศึกษาเกี่ยวกับผูปวย TTP โดย

เปนรายงานผูปวย 4 ราย17 การศึกษานี้จึงไดรวบรวมผูปวย TTP 

จำานวนมากขึ้นที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 

โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อทราบลักษณะทางคลินิกไดแก อาการ 

อาการแสดงและผลการตรวจทางหองปฏิบัติการของผูปวย TTP ที่มา

รับการรักษาในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม วัตถุประสงครอง

เพื่อศึกษาสาเหตุ การดำาเนินโรค การรักษา ผลการรักษารวมทั้ง

ปจจัยที่มีผลตออัตราการเสียชีวิตของผูปวย TTP 

วิธีการศึกษา

 ศึกษาโดยเก็บขอมูลยอนหลัง (retrospective study) 

ผูปวยที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554 

โดยมีเกณฑการคัดเลือกผูปวยเขาในการศึกษาคือผูปวยที่เขา

เกณฑการวินิจฉัย TTP ประกอบดวย 1) มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำา 

(thrombocytopenia) จำานวนเกล็ดเลือดนอยกวา 100,000 ตัว/

ลบ.มม.   2) microangiopathic hemolytic anemia (MAHA) 

พบ red cell fragmentation จากperipheral blood smear 

3) ไมพบสาเหตุอื่นที่ทำาใหมีเกล็ดเลือดต่ำาและ MAHA6 ขอมูลที่

เก็บจากเวชระเบียน ไดแก ขอมูลทั่วไป อาการและอาการแสดง 

ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ การรักษาและผลการรักษา การ

ดำาเนินงานวิจัยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการจริยธรรม

วิจัย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

การวิเคราะหทางสถิติ ขอมูลพื้นฐานขอมูลทางคลินิก ผลการ

ตรวจทางหองปฏิบัติการ ผลการรักษาแสดงเปนรอยละ (percent) 

คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (mean ± SD) คามัธยฐาน 

(median) หรือพิสัย (range) การวิเคราะหความแตกตางของขอมูล

ระหวางผูปวย 2 กลุม ใชวิธี student’s t-test สำาหรับขอมูลเชิง

ปริมาณที่มีการกระจายแบบปกติ (normal distribution) หรือ 

Mann-Whitney U test สำาหรับขอมูลที่มีการกระจายตัวไมปกติ 

(non-normal distribution)  และใชวิธี Chi-square หรือ Fisher’s 

exact test สำาหรับขอมูลเชิงคุณภาพ  ขอมูลที่มีระดับความสำาคัญ

ทางสถิติที่ p-value < 0.05 การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรม SPSS 

(SPSS for windows, Rel 16.0.2008: SPSS Inc.) 

ผลการศึกษา

ขอมูลพื้นฐานของผูปวย

ผูปวยที่เขาเกณฑการวินิจฉัย TTP ทั้งหมด 20 ราย อายุของ

ผูปวยเฉลี่ย 53.6 ป (พิสัย 24-80 ป) เปนเพศชาย 9 ราย คิด

เปนรอยละ 45 เปนเพศหญิง 11 ราย คิดเปนรอยละ 55 ระยะ

เวลาที่มารับการตรวจหลังจากมีอาการเฉลี่ย 10.2 วัน (พิสัย 1-60 

วัน) มีผูปวย 1 รายที่มีอาการ 60 วันกอนมาเขารับการรักษา โดย

มีอาการจุดจ้ำาเลือดตามตัวเปนๆ หายๆ มีโรคประจำาตัวเปนความ

ดันโลหิตสูง 10 ราย ไขมันในเลือดสูง 6 ราย โรคไตเรื้อรัง 3 ราย 

โรคหลอดเลือดสมอง 2 ราย โรคเบาหวาน 1 ราย heterozygous 

beta-thalassemia 1 รายและ myelodysplastic syndrome 1 

ราย สำาหรับสาเหตุของ TTP พบวา ไมทราบสาเหตุ (idiopathic) 

17 ราย (รอยละ 85) และมีสาเหตุ (secondary) 3 ราย (รอยละ15) 

สาเหตุของโรค ไดแก SLE 1 ราย (รอยละ 5) โรคมะเร็งกระเพาะ

อาหารระยะที่สี่ 1 ราย (รอยละ 5) และยา (tacrolimus) 1 ราย 

(รอยละ 5) ซึ่งเปนผูปวย SLE ที่ไดรับยา tacrolimus ในการ

รักษา lupus nephritis 

อาการและอาการแสดง

อาการนำาของผูปวย TTP พบวามากกวาครึ่งหนึ่งมาดวยอาการ

ทางระบบประสาทไดแก ระดับความรูสติเปลี่ยนแปลง ปวดศีรษะ 

และอาการของโรคหลอดเลือดสมอง รองลงมาคือ เลือดออกผิด

ปกติ โดยเฉพาะจุดจ้ำาเลือดตามตัว (petechiae) คิดเปนรอยละ 

25 แตเมื่อไดทำาการตรวจแลวจะพบอาการและอาการแสดงเพิ่มเติม

คือ มีภาวะซีดทุกราย จุดจ้ำาเลือดตามตัวรอยละ 90 สวนอาการ

ไขพบรอยละ 55 ดังแสดงใน Table 1

ผลตรวจทางหองปฏิบัติการ

ผูปวยมีระดับ hematocrit แรกรับเฉลี่ยรอยละ 22.8 และต่ำา

ที่สุดเฉลี่ยรอยละ 16.7 จำานวนเกล็ดเลือดแรกรับเฉลี่ย 27,135 ตัว/

ลบ.มม. ระดับ LDH โดยเฉลี่ย 1,904 U/L (คาปกติ 113-246 U/L) 

การตรวจหนาที่ของไตพบวาระดับ creatinine ในเลือดเฉลี่ย 1.69 

มก./ดล. สวนการตรวจหนาที่ของตับก็มักพบความผิดปกติไดแก 

การเพิ่มขึ้นของ AST, ALT และ indirect bilirubin นอกจากนี้

ยังพบผลการตรวจปสสาวะผิดปกติรอยละ 85 เปน proteinuria 

รอยละ 80 โดยสวนใหญปริมาณ proteinuria 1+ มีเพียง 1 ราย

ที่ปริมาณ 2+ โดยวิธีการตรวจ dipstick ดังแสดงใน Table 2

การตรวจพบclassicpentadของTTP

Pentad ของ TTP ประกอบดวย MAHA blood picture 

เกล็ดเลือดต่ำา (นอยกวา 100,000 ตัว/ลบ.มม.) รวมกับไข (อุณหภูมิ

มากกวา 37.5 ำC) ไตวาย (creatinine มากกวา 1.5 มก./ดล.) 

และความผิดปกติของระบบประสาท พบวา ผูปวยที่มี pentad 
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Table1  Clinical manifestations of 20 TTP patients

Clinicalmanifestation
Number(percent)(N=20)

Chiefcomplaint Symptomsandsigns*

Neurologicalsymptoms

Alteration of consciousness

Headache

Neurological deficit

- Acute hemiparesis

- Acute visual loss

- Dysphasia

- Paresthesia

Seizure 

Dizziness

Abnormalbleeding

Petechiae

Hypermenorrhea

Gastrointestinal bleeding Intracranial 

bleeding

Gross hematuria

Subhepatic hematoma

Others

Anemia

Jaundice

Nausea and vomiting

Fatigue

Fever

Abdominal pain

Syncope

11(55)

5 (25)

3 (15)

2 (10)

1 (5)

-

-

-

-

5(25)

3 (15)

1 (5)

1 (5)

-

-

-

4(20)

1 (5)

1 (5)

1 (5)

 1 (5)

-

-

-

16(80)

13 (65)

6 (30)

6 (30)

1 (5)

2 (10)

2 (10)

6 (30)

6 (30) 

18 (90)

1 (5)

2 (10)

1 (5)

1 (5)

1 (5)

20 (100)

1 (5)

5 (25)

7 (35)

11 (55)

2 (10)

1 (5)

*One patient might have more than 1 symptoms and signs

ของ TTP 3 ขอ 8 ราย (รอยละ 40) 4 ขอ 8 ราย (รอยละ 40) 

และครบ 5 ขอเพียง 4 ราย (รอยละ 20)

การรักษา

ผูปวยรอยละ 90 ไดรับการรักษาดวย plasma exchange 

ผูปวยที่เหลือ 2 รายไดรับรักษาดวย plasma infusion เนื่องจาก

ปญหาทางดานเทคนิคโดยผูปวย 1 รายปฏิเสธการรักษาและขอ

กลับบานกอนไดรับการทำา plasma exchange และอีก 1 รายเสีย 

ชีวิตกอนไดรับการทำา plasma exchange สำาหรับผูปวยซึ่งไดรับ

การทำา plasma exchange มีระยะเวลาตั้งแตไดรับการวินิจฉัย

จนเริ่มการรักษาดวย plasma exchange เฉลี่ย 2.0 วัน ระยะ

เวลาตั้งแตมีอาการจนรักษาดวย plasma exchangeเฉลี่ย 12.9 

วัน จำานวนครั้งที่รักษาดวย plasma exchange เฉลี่ย 11.4 ครั้ง 

มีผูปวยไดรับการรักษาดวย corticosteroids รวมดวยรอยละ 70 

และระยะเวลาการรักษาตัวในโรงพยาบาลเฉลี่ย 28.4 วันดังแสดง

ใน Table 3
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Table3  Treatment of 20 TTP patients

Treatment Number(percent)ormean+SD(range)

Treatment with 

plasma exchange

plasma infusion alone

18 (90)

2 (10)

Duration (days)

Diagnosis to treatment

Onset to treatment

Diagnosis to plasma exchange

Onset to plasma exchange

0.6 ± 1.0

10.8 ± 12.8

2.0 ± 1.5

12.9 ± 13.4

Total plasma exchange (times) 11.4 ± 9.0 (3-30)
Duration of hospitalization (days) 28.4 ± 9.4 (2-100)
Corticosteroids treatment 

Prednisolone

Dexamethasone

14 (70)

1 (5)

13 (65)

Table2 Laboratory data of 20 TTP patients

Laboratorydata Number(percent)ormean+SD(range)

Baseline hematocrit (%) 22.8 ± 6.1 (14.8-41.7)
Baseline white blood count (cells/cu.mm.) 9,527.52 ± 4,193.80 (4,200-18,500)
Baseline platelet (cells/cu.mm.) 27,135 ± 26,551.08 (6,000-120,000)
Serum creatinine (mg/dL) 1.69 ± 1.22 (0.8-5.3)
Prothrombin time (seconds) (normal 9.5-13.3) 13.5 ± 2.5
Activated partial thromboplastin time (seconds) (normal 26.0-39.8) 28.5 ± 3.9
Liver function test 

AST (median) (U/L)

ALT (median) (U/L) 

Alkaline phosphatase (median) (U/L)

Total bilirubin (mg/dL)

Direct bilirubin (mg/dL)

194.1 ± 490.9 (65) (19-2,513)

130.8 ± 470.9 (26) (10-2,113)

121.3 ± 145.6 (67.5) (33-614)

3.20 ± 0.69

0.72 ± 0.59
Serum lactate dehydrogenase (LDH) (U/L ) (normal 113-246) 1,904 ± 1,658 (300-6,515)
Abnormal urinalysis*

Proteinuria

Hematuria

Pyuria

17 (85)

16 (80)

10 (50)

3 (15)

*One patient might have more than 1 abnormal urinalysis
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ผลการรักษา

ผูปวยอาการดีขึ้นรอยละ 40 ปฏิเสธการรักษารอยละ 15 และ

ผูปวยเสียชีวิตรอยละ 45 ผูปวยที่ปฏิเสธการรักษานั้นเนื่องจากมี

อาการทรุดลงมากและญาติขอนำาไปเสียชีวิตที่บานทุกราย สาเหตุ

การเสียชีวิตเกิดจากภาวะเลือดออกผิดปกติและจากการติดเชื้อ ที่

สำาคัญคือปอดอักเสบในโรงพยาบาลดังแสดงใน Talbe 4  ผูปวยที่

เสียชีวิตทั้งหมดอยูในชวงที่ไดรับการรักษาดวย plasma exchange 

และยังไมตอบสนองตอการรักษา  อาจกลาวไดวาผูปวยสวนใหญเสีย

ชีวิตจากโรคหรือภาวะแทรกซอนจากการรักษา TTP จากการเปรียบ

เทียบปจจัยที่มีผลตอการเสียชีวิตหรือปฏิเสธการรักษา (death/

against advice) พบวา ไมมีปจจัยที่มีผลอยางมีนัยสำาคัญทาง

สถิติ ยกเวนจำานวนครั้งของการไดรับการทำา plasma exchange 

และปริมาณการไดรับ FFP โดยกลุมที่เสียชีวิตหรือปฏิเสธการรักษา

มีจำานวนครั้งการทำา plasma exchange เฉลี่ย 8 ครั้งและไดรับ 

FFP เฉลี่ย 115 units ขณะที่ผูปวยที่รอดชีวิตมีจำานวนครั้งการ

ทำา plasma exchange เฉลี่ย 18 ครั้ง (p = 0.025) และไดรับ 

FFP 311 units (p = 0.008) ดังแสดงใน Table 5

จากการศึกษานี้ ไมพบวามีผูปวยเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลนี้

เนื่องจากเกิดโรค TTP ซ้ำาและเมื่อประเมินความสัมพันธของการเสีย

ชีวิตกับระยะเวลาที่เขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลพบวาผูปวยที่

เสียชีวิตสวนใหญจะมีอัตราการเสียชีวิตสูงในชวง 1-2 สัปดาหแรก

ของการรักษาตัวในโรงพยาบาล ในขณะที่เมื่อเวลาผานไปอัตราการ

เสียชีวิตจะลดลงตามลำาดับ ดังแสดงใน Figure 1

วิจารณ

โรค TTP เปนโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตและอัตราการเกิด

โรคแทรกซอนสูงหากไดรับการวินิจฉัยและการรักษาที่ลาชาโดย

อัตราการเสียชีวิตจะเพิ่มสูงถึงรอยละ 902  ในเวชปฏิบัติพบโรค

นี้ไดไมบอย จากการเก็บขอมูลของผูปวยที่เขารับการรักษาในโรง

พยาบาลมหาราชนครเชียงใหมในชวงเวลาดังกลาว พบผูปวย TTP 

20 รายคิดเปนอุบัติการณ 2.9 รายตอป จึงอาจทำาใหแพทยขาด

ความตระหนักถึงโรคนี้ การศึกษานี้จึงมุงเนนใหเห็นถึงอาการและ

อาการแสดงที่พบในโรค TTP ซึ่งชวยใหแพทยวินิจฉัยโรคนี้มากขึ้น

ลักษณะขอมูลพื้นฐานของผูปวยไมแตกตางจากขอมูลการศึกษา

กอนหนานี้1 ทั้งในเรื่องอายุ เพศหญิงที่มากกวาเพศชายเล็กนอย 

และสาเหตุการเกิดโรคซึ่งสวนใหญเปน idiopathic ไมพบผูปวย 

congenital TTP ซึ่งมีอาการตั้งแตวัยเด็ก ทั้งนี้มีขอจำากัดในการ

ศึกษาเนื่องจากไมไดตรวจการกลายพันธุของยีนของ ADAMTS-13 

ในผูปวยทุกราย สวนอาการและอาการแสดงของผูปวยพบวา อาการ

นำาของผูปวยมีไดอยางหลากหลาย แตที่พบบอยที่สุดคือ อาการทาง

ระบบประสาทซึ่งสอดคลองกับการศึกษากอนหนานี้6  พบอาการ

ทางระบบโลหิตไดแก อาการซีดในผูปวยทุกรายและพบจุดจ้ำาเลือด

Table4  Outcomes of treatment of 20 TTP patients

Outcomes Number(percent)

Improved

Against advice

Death

8 (40)

3 (15)

9 (45)

Causeofdeath*(N=9)

Infection

Hospital acquired pneumonia (HAP)

Catheter related infection 

Urinary tract infection (UTI)

Bleeding

Hemorrhagic stroke 

Pulmonary hemorrhage

Gastrointestinal bleeding

Bleeding per vagina 

Ischemicstroke

9 (100)

4 (44)

3 (33)

2 (22)

7 (77)

2 (22)

2 (22)

2 (22)

1 (11)

3 (33)

*One patient might have more than 1 cause of death
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Table5  Comparison of clinical manifestations between TTP patients who dead/against advise and survived 

after treatment

Clinicalmanifestations
Deadoragainst
advicepatients

(N=12)

Survivalpatients
(N=8) p-value

Number(percent)ormean±SD

Baselinecharacteristics

Age (year) 55.08 ± 15.38 51.38 ± 14.76 0.598

Male 5 (41.6) 3 (37.5) 0.612

Duration from onset to hospital (days) 11.33 ± 16.09 8.38 ± 6.59 0.630

Cause

    Idiopathic

    Secondary

10 (83.3)

2 (16.7)

7 (87.5)

1 (12.5)

0.656

Signsandsymptoms

Neurological manifestations

   Change of consciousness 7 (58.3) 6 (75) 0.392

Hematological manifestations

   Internal organ bleeding 6 (50) 3 (37.5) 0.465

   Petechiae 11 (91.6) 7 (87.5) 0.337

Fever 7 (58.3) 4 (50) 0.535

Laboratorydata

Baseline hematocrit (%) 24.13 20.68 0.219

Baseline platelet(/cu.mm. ) 31,200 21,100 0.420

Serum creatinine (mg/dL) 1.13 1.48 0.463

Liver function test

   AST (U/L) 281.4 63.1 0.397

   ALT (U/L) 201.5 27.25 0.432

   Alkaline phosphatase (U/L) 161.67 60.75 0.078

   Total bilirubin (mg/dL) 3.54 2.69 0.506

   Direct bilirubin (mg/dL) 0.73 0.71 0.923

LDH (U/L) 2,245.3 1,435.9 0.307

Pentad of TTP (score) 3.67 ± 0.65 4.00 ± 0.92 0.355

Treatment

Duration (days)

   Diagnosis to plasma exchange

   Onset to plasma exchange

0.58

12.00

0.75

9.12

0.722

0.636

Total plasma exchange (times) 8 18 0.025

Duration of hospitalization (days) 19.42 41.75 0.094

Total PRC received (units) 8.67 10.75 0.573

Total FFP received (units) 115.42 311.50 0.008

Total platelet concentrate received (units) 7.58 3.62 0.408

Received dexamethasone 7 (58.3) 6 (75) 0.216
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ตามตัวถึงรอยละ 90 ดังนั้นในกรณีผูปวยมาดวยอาการทางระบบ

ประสาท หรืออาการเลือดออกผิดปกติ รวมกับตรวจพบอาการซีด 

และจุดจ้ำาเลือดตามตัว ที่ไมสามารถอธิบายไดจากสาเหตุอื่น ก็ควร

คิดถึงโรค TTP แมจะไมพบอาการไขก็ตามเนื่องจากพบไดประมาณ

ครึ่งหนึ่งของผูปวยเทานั้น 

จากขอมูลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการพบวา ผูปวยสวน

ใหญจะมีภาวะซีดระดับปานกลางถึงรุนแรงและเกล็ดเลือดต่ำา

มาก โดยที่ระดับเม็ดเลือดขาว คา prothrombin time (PT) 

และ activated partial thromboplastin time (aPTT) อยูใน

เกณฑปกติ ผลการตรวจหนาที่ของตับมักพบวามีระดับ AST มีคา

สูงกวา ALT เล็กนอย indirect bilirubin สูงขึ้น รวมกับระดับ 

LDH มีคามากกวา 1,000 U/L ซึ่งเขาไดกับภาวะเม็ดเลือดแดง

แตกซึ่งเปนลักษณะสำาคัญที่พบในผูปวย TTP ในการศึกษานี้

พบวาคาเฉลี่ยของ liver enzyme ทั้ง AST และ ALT คอนขาง

สูงซึ่งนอกเหนือจากจะอธิบายจากภาวะเม็ดเลือดแดงแตกรวมกับ 

liver injury จากการขาดเลือดของตับ18 แลวยังมีผูปวย 1 รายที่

ถูกสงตัวมาจากโรงพยาบาลจังหวัดที่มีอาการรุนแรงและความดัน

โลหิตต่ำาจึงเปนผลใหมี liver enzyme สูงขึ้น มากกวาผูปวย TTP 

รายอื่นๆ แตเมื่อพิจารณาคามัธยฐานแลวจะพบวา liver enzyme 

ไมไดสูงมากนักกลาวคือ 65 U/L และ 26 U/L สำาหรับ AST 

และ ALT ตามลำาดับ สวนระดับ creatinine พบวาสูงขึ้นเล็ก

นอยเฉลี่ย 1.69 mg/dL สำาหรับภาวะ proteinuria ที่พบถึง 

รอยละ 80 นั้นใกลเคียงกับการศึกษากอนหนานี้ซึ่งพบไดรอยละ 85 

โดยวิธีการตรวจ dipstick ซึ่งการศึกษาดังกลาวพบวาผูปวย TTP 

ซึ่งมีระดับ ADAMTS13 ต่ำาจะมี proteinuria ในระดับต่ำาและมี

เพียงชั่วคราว19 จากขอมูลดังกลาวทำาใหพบ classic pentad ทั้ง 

5 ขอเพียงรอยละ 20 ของผูปวยเทานั้น ดังนั้นการวินิจฉัย TTP 

ควรอาศัยการมีภาวะเกล็ดเลือดต่ำาและมีภาวะซีดที่พบลักษณะของ 

MAHA blood picture โดยไมสามารถอธิบายไดดวยสาเหตุอื่น 

ผูปวยสวนใหญไดรับการรักษาดวยการทำา plasma exchange 

โดยระยะเวลาตั้งแตวินิจฉัยจนไดรับการรักษาดวย plasma exchange 

คอนขางเร็ว เฉลี่ย 2 วัน จำานวนครั้งที่ไดรับการรักษาดวย plasma 

exchange เฉลี่ย 11 ครั้งซึ่งใกลเคียงกับการศึกษากอนหนานี้14 

สำาหรับการรักษาดวย corticosteroids พบวาไมมีความสัมพันธกับ

อัตราการเสียชีวิตของผูปวย ซึ่งแตกตางจากการศึกษากอนหนานี้15

ปจจัยที่มีผลตออัตราการเสียชีวิตจากการศึกษากอนหนานี้ไดแก 

ภาวะซึมมากและระดับเกล็ดเลือดต่ำากวา 20,000 ตัว/ลบ.มม. ตั้งแตแรก

วินิจฉัยนั้น14,16 ไมมีความสัมพันธกับอัตราการเสียชีวิตอยางมีนัย

สำาคัญในการศึกษานี้ แตพบวาปจจัยที่มีผลไดแกจำานวนครั้งของ

การทำา plasma exchange และปริมาณการไดรับ FFP ทั้งนี้เปน

ไปไดวาผูปวยจะไดรับการทำา plasma exchange จนอาการดีขึ้น 

และผูปวยที่เสียชีวิตสวนใหญมักจะเสียชีวิตในชวง 1-2 สัปดาหแรก

จึงทำาใหไดรับการทำา plasma exchange และ ปริมาณการไดรับ 

FFP นอยกวากลุมที่รอดชีวิต อีกปจจัยหนึ่งที่นาสนใจคือระยะเวลา

เฉลี่ยตั้งแตผูปวยมีอาการจนไดรับการทำา plasma exchange ใน

กลุมที่เสียชีวิตจะมีแนวโนมนานกวากลุมที่รอดชีวิตกลาวคือ 12 วัน 

Figure1  Kaplan-Meier analyses of survival of TTP patients (time = days) 
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และ 9 วันแตไมมีนัยสำาคัญทางสถิติ

ผลการรักษาพบวาผูปวยเสียชีวิตรอยละ 60 ซึ่งแตกตางจาก

การศึกษากอนหนานี้ซึ่งพบวาอัตราการเสียชีวิตเพียงรอยละ 10-

3011-13 ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากปจจัยดานผูปวยเองซึ่งบางรายมา

พบแพทยเมื่อมีอาการมากแลวและปจจัยที่เกี่ยวกับการรักษาทั้งการ

รักษาเฉพาะโรคและการรักษาประคับประคอง โดยสาเหตุการเสีย

ชีวิตที่สำาคัญพบวาจากภาวะเลือดออกในอวัยวะสำาคัญและการติด

เชื้อในโรงพยาบาล ดังนั้นการปองกันและรักษาภาวะดังกลาวอยาง

เหมาะสมนาจะทำาใหผลการรักษาดีขึ้น 

เมื่อนำาขอมูลจากการศึกษานี้มาเปรียบเทียบกับการศึกษาขนาด

ใหญจากประเทศญี่ปุน20 ซึ่งไดรวบรวมผูปวย acquired TTP ซึ่ง

มีระดับ ADAMTS13 ต่ำาจำานวน 180 ราย พบวาไดผลใกลเคียง

กันมากในเรื่องของอายุเฉลี่ย 54 ป เปนเพศหญิงรอยละ 55 มี

ระดับ hemoglobin เฉลี่ย 7.3 กรัม/ดล. จำานวนเกล็ดเลือดแรก

รับเฉลี่ย 10,000 ตัว/ลบ.มม.ระดับ creatinine ในเลือดเฉลี่ย 0.9 

มก./ดล. และมีอาการทางระบบประสาทรอยละ 79 แตที่แตกตาง 

กันคือพบไขไดถึงรอยละ 72 และมีอัตราการรอดชีวิตสูงถึงรอยละ 

84 สวนเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาจากอเมริการวมทั้งประเทศ

ทางตะวันตกพบวาอายุของผูปวยในการศึกษานี้จะมากกวาประมาณ 

10 ปและสัดสวนเปนเพศหญิงนอยกวา12,20

การศึกษานี้มีขอจำากัดบางประการไดแกเปนการศึกษาแบบเก็บ

ขอมูลยอนหลัง ทำาใหการเก็บขอมูลในบางสวนมีความไมสมบูรณหรือ

ขาดความชัดเจนและเปนการศึกษาที่มีจำานวนผูปวยไมมากนักจึง

ทำาใหประเมินปจจัยที่มีผลตอการเสียชีวิตไดไมชัดเจน นอกจากนี้

การวินิจฉัย TTP ในการศึกษานี้อาศัยประวัติ การตรวจรางกาย 

การตรวจทางหองปฏิบัติการพื้นฐานเพื่อแยกโรคอื่นซึ่งทำาใหเกิด

เกล็ดเลือดต่ำาและ MAHA เปนหลักดังที่ใชในเวชปฏิบัติทั่วไป 

โดยไมไดตรวจระดับ ADAMTS-13 ระดับ complement และ

การกลายพันธุของยีนของ complement regulatory protein 

จึงอาจไมสามารถแยกผูปวย hemolytic uremic syndrome 

(HUS) และ atypical HUS ออกไปไดทั้งหมด

สรุป

ผูปวย TTP อาจมาพบแพทยดวยอาการและอาการแสดงไดหลาก

หลาย แตสิ่งที่ควรคำานึงถึงคือการคิดถึงโรคนี้โดยเฉพาะในผูปวย

ที่มีปญหาเกล็ดเลือดต่ำา รวมกับพบ MAHA blood picture โดย

ไมมีโรคอื่นที่อธิบายอาการได เพราะการพบ pentad พบไดเพียง

รอยละ 20 ของผูปวยโรคนี้เทานั้น 
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ClinicalManifestationsofThromboticThrombocytopenicPurpura(TTP)

inMaharajNakornChiangMaiHospital

PonrungsidKrudpoo1,EkaratRattarittamrong2,LalitaNorasetthada2,AdisakTantiworawit2,

ChatreeChai-adisaksopha2andWeerasakNawarawong2

1Patong Hospital, Phuket;  2Division of Hematology, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Chiang Mai University

Objective: To study the clinical manifestations consisting of symptoms, signs, and laboratory data of TTP 

patients in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital.  Materials and methods: Collecting data retrospectively from 

TTP patients who were treated in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital from 1 January 2005 to 31 October 2011. 

Results: There were 20 TTP patients composing of 9 males (45%) with mean age of 53.6 years.  Mean duration 

from onset to visit hospital was 10 days.  Although common presenting symptoms were neurological symptom 

(55%) and abnormal bleeding (25%), the physical examination revealed petechiae (90%) and anemia in all patients. 

Causes of TTP were idiopathic in 85% and secondary TTP including SLE, stomach cancer and drug (tacrolimus). 

Laboratory data showed mean hematocrit levels of 22.75%, mean platelet count of 27,135/mm3, and mean serum 

creatinine levels was 1.69 mg/dL.  Only 20% of patients had complete 5 points of clinical classic pentad of TTP. 

Ninety percent of patients received plasma exchange with mean treatment cycle of 11 times.  Sixty five percent 

received corticosteroids plus plasma exchange.  Forty percent of patients survived and major cause of death 

was hospital acquired infection and bleeding.  Conclusions: Patients with TTP can present with varied clinical 

symptoms and signs.  Complete classic clinical pentad of TTP can be found in only 20% of patients.
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