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Neonatal alloimmune thrombocytopenia (NAIT) เปน

ความผิดปกติสืบเนื่องจากทารกมีเกล็ดเลือดในกระแสเลือดต่ำาซึ่ง

เปนผลจากมารดาสรางแอนติบอดีตอเกล็ดเลือดของทารก หญิง 

ตั้งครรภที่มีแอนติบอดีตอเกล็ดเลือดชนิด IgG จะสามารถผานรก

และเขาสูกระแสโลหิตของทารกในครรภทำาใหเกิด antenatal และ 

neonatal thrombocytopenia ได  ซึ่งพยาธิสรีระวิทยาคลายกับ

การเกิด hemolytic disease of the fetus/newborn (HDF/N)  

ทารกจะมีหมูของเกล็ดเลือดที่ถายทอดมาจากบิดาซึ่งแตกตางจาก

มารดาและ เกล็ดเลือดของทารกในครรภจะกระตุนระบบภูมิคุมกัน

ของมารดาใหสราง platelet alloantibody แลวแอนติบอดีนี้จะผาน 

รกมาที่กระแสเลือดของทารกในครรภมีผลทำาใหเกล็ดเลือดของทารก

ถูกทำาลาย ความชุกของการเกิด NAIT พบไดแตกตางกัน การศึกษา

โดยการตรวจกรองแอนติบอดีในหญิงตั้งครรภชาวคอเคเชียนพบ 

อัตราการเกิด NAIT ประมาณ 1:1,000- 1:2,000 ของการคลอดมี

ชีวิต (live births) และเปนสาเหตุหลักของการเกิด  intracranial  

hemorrhage จาก thrombocytopenia ของทารก1-8   การเกิด 

NAIT พบในทารกครรภแรกไดถึงรอยละ 50-60 และอาการมัก

จะหายเองใน 2-3 สัปดาหหลังคลอด9-10  อาการมีไดหลายระดับ

ตั้งแตไมมีอาการจนถึงมีภาวะเลือดออกรุนแรงคือเกิด intracranial 

hemorrhage ซึ่งพบไดถึงรอยละ 10-30  และประมาณรอยละ 

50 จะเกิดขึ้นกับทารกขณะอยูในครรภ2,9-10  ในทารกครรภตอมาก็

เกิด NAIT ไดเชนกันโดยระดับความรุนแรงอาจเทาเดิมหรือรุนแรง 

กวาครรภแรก  การทดสอบเพื่อวินิจฉัย NAIT เปนปญหาอยาง

หนึ่งเพราะไมไดทำากันแพรหลายและเทคนิคในการตรวจคอนขาง 

ซับซอน ในมารดาที่เคยมีทารกเปน NAIT และตองการมีบุตรอีก

ควรไดรับการทดสอบหาแอนติบอดีตอเกล็ดเลือด  หมูของเกล็ด

เลือดมีหลายระบบเชน human leukocyte antigen (HLA) class 

I  และ human specific platelet antigens (HPA-1 – HPA-

15) ระบบที่เกี่ยวของกับการเกิด NAIT สวนใหญจะเปนระบบ 

HPA   ชนิดแอนติบอดีที่เปนสาเหตุสำาคัญในการเกิด NAIT ใน

นิพนธตนฉบับ
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บทคัดยอ :  Neonatal alloimmune thrombocytopenia (NAIT) เปนความผิดปกติที่ทารกมีเกล็ดเลือดในรางกายต่ำาซึ่งเปนผล

มาจากมารดาสรางแอนติบอดีตอเกล็ดเลือดของทารก เนื่องจากทารกมีหมูเกล็ดเลือดที่ถายทอดจากบิดาซึ่งแตกตางจากมารดาจึงเกิด 

alloimmunisation ของระบบ human specific platelet antigen (HPA)  ดังนั้นจึงไดศึกษาความชุกของการเกิด NAIT ในทารก

ไทยในภาคใตที่โรงพยาบาลสงขลานครินทรและศึกษาเทคนิคที่เหมาะสมในการตรวจหาแอนติบอดีตอเกล็ดเลือด โดยไดศึกษายอนหลัง 

4 ปในทารกแรกคลอดที่มีเกล็ดเลือดต่ำาและสงตรวจแอนติบอดีตอเกล็ดเลือด  เทคนิคการตรวจแอนติบอดีตอเกล็ดเลือดใช  วิธี solid 

phase red cell adherent assay (SPRCA) และ flow cytometry     จากการศึกษาพบความชุกการเกิด NAIT เทากับ 1:11,529 

(รอยละ 0.009) ของทารกคลอดมีชีวิต  ในชวงเวลาศึกษามีทารกที่ไดรับการสงตรวจแอนติบอดีตอเกล็ดเลือดทั้งหมด 9 ราย และมี 

1 รายที่ตรวจพบแอนติบอดี    พบวาเทคนิค flow cytometry ตรวจวินิจฉัยผูปวย NAIT ไดมากกวาวิธี SPRCA  อัตราการเกิด 

NAIT ในทารกชาวไทยพบต่ำามากแตก็ใกลเคียงกับการศึกษาอัตราการเกิดที่พบในทารกชาวบริติชและชาวไอริช  เนื่องจากภาวะแทรก

ซอนจากการเกิด NAIT มีความรุนแรงไดหลายระดับตั้งแตมีอาการเล็กนอยจนถึงมีเลือดออกในสมอง  ดังนั้นการวินิจฉัยดวยเทคนิค

การทดสอบที่มีความไวสูงและการรักษาที่รวดเร็วจะชวยทำาใหทารกมีอัตราพิการและเสียชีวิตลดลง
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ชาวคอเคเชียนคือ anti-HPA-1a โดยในประชากรคอเคเชียนพบ

มีหมู HPA-1a negativeประมาณรอยละ 2  หญิงตั้งครรภที่

มีหมูเกล็ดเลือด HPA-1a negative และตั้งครรภทารกที่มีหมู 

HPA-1a positive จะมีการสราง platelet alloantibody พบ

ประมาณรอยละ 1011-12  ความชุกของการเกิด NAIT ในทารกชาว

ไทยยังไมชัดเจนเนื่องจากขอจำากัดในการตรวจสืบคนในหองปฏิบัติ

การที่ทำาไดไมกี่แหงในประเทศไทย เทคนิคการทดสอบแอนติบอดี

ตอเกล็ดเลือดมีหลายเทคนิคที่มีการใชแพรหลายในหองปฏิบัติการ

ตางๆ เชน solid phase red cell adherent assay (SPRCA), 

flow cytometry, enzyme-linked immunosorbent assay 

(ELISA), monoclonal antibody-specific immobilization 

of platelet antigens (MAIPA) เปนตน13-16 ซึ่งแตละเทคนิค

ก็มีขอดีแตกตางกัน  การทดสอบดวย MAIPA เปนเทคนิคที่มี

ความไวสูงและถือวาเปนวิธีมาตรฐานในปจจุบันแตวิธีการคอนขาง

ซับซอน การตรวจดวย ELISA ก็มีชุดตรวจสำาเร็จรูปที่สามารถ

ซื้อไดจากตางประเทศแตควรตรวจพรอมกันทีละหลายรายและอาจ

ไมคุมกับหองปฏิบัติการที่มีผูปวยจำานวนไมมาก  สวนการตรวจ

ดวยเทคนิค SPRCA และ flow cytometry คอนขางเหมาะสม 

เทคนิคไมซับซอนและราคาไมสูงมากเกินไป

วัตถุประสงค

เพื่อศึกษาอัตราการเกิด NAIT ในทารกชาวไทยในภาคใตของ

ประเทศไทยและเพื่อศึกษาเทคนิคการตรวจวินิจฉัย NAIT

วิธีการศึกษา

ไดรวบรวมขอมูลที่บันทึกทารกที่สงตรวจเพื่อสืบคนสาเหตุ

การเกิด neonatal thrombocytopenia ในชวงป พ.ศ. 2549-

2552 ในหนวยคลังเลือดและเวชศาสตรบริการโลหิต โรงพยาบาล

สงขลานครินทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งทารกทุกรายที่

สงตรวจมีอาการทางคลินิกที่เขาไดกับ NAIT และผานการปรึกษา

กับแพทยเวชศาสตรบริการโลหิต  ทารกทุกรายไดรับการตรวจ

กรอง platelet alloantibody ในซีรัมมารดาและตรวจ platelet 

crossmatching ระหวางซีรัมของมารดากับเกล็ดเลือดของบิดาดวย

เทคนิค  SPRCA หรือ SPRCA และ flow cytometry

การทดสอบplateletantibody

ตัวอยางการทดสอบโดยใชเลือดมารดา clotted blood และ 

ACD anti-coagulated blood (ACD blood) อยางละ 6 มิลลิลิตร 

(มล.) และเลือดบิดา ACD blood 6 มล.  การทดสอบประกอบ 

ดวยการตรวจกรอง platelet alloantibodies ทั้งชนิด HLA และ 

HPA antibodies โดยใชซีรัมมารดาทดสอบกับเกล็ดเลือดของ

ผูบริจาคเลือดทั่วไปหมูเลือด O จำานวน 4-6 ราย (untreated และ 

chloroquine treated platelet panels) และการทำา platelet 

crossmatching โดยใชซีรัมของมารดาทำาปฏิกิริยากับเกล็ดเลือด 

ของบิดา ในทุกการทดสอบมี HLA antibody positive control 

ซึ่งเตรียมจากซีรัมผูปวยที่มี platelet refractoriness จาก HLA 

alloimmunisation และ HPA antibody positive control (anti-

HPA-1a) ซึ่งไดรับจากศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

และ negative control serum เตรียมจากซีรัมผูบริจาคโลหิตชาย

หมูเลือด AB ที่ตรวจกรองแลวไมมี red cell irregular antibody, 

HLA และ HPA antibodies (ตรวจดวยวิธี lymphocytotoxicity 

และ SPRCA ตามลำาดับ) และใชเกล็ดเลือดมารดาเปน autologous 

control

วิธีการเตรียม platelet suspensionสำาหรับการทดสอบ โดย

เตรียมจาก ACD blood 6 มล. ของเลือดผูบริจาคทั่วไป (platelet 

panels) เลือดของบิดาและ autologous platelet จากเลือดมารดา 

ดังตอไปนี้

1. การเตรียม platelet suspension เพื่อการทดสอบวิธี 

SPRCA  

 1.1 Untreated platelets  panel เตรียมโดยนำาเลือด

มาปนที่ 500 x g เปนเวลา 10 นาที แยก platelet rich plasma 

ออกแลวนำามาแชแข็งที่อุณหภูมิ -70o เซลเซียส (ซ.) นานอยางนอย 

1 ชั่วโมง นำามาละลายแลวปนลาง 3 ครั้งดวยสารละลาย 0.2% 

BSA ใน 0.9% NaCl (washing solution) ที่ 1,000 x g นาน 

4 นาที และ fix platelet  ดวย 1% paraformaldehyde นาน 5 

นาที ลาง 3 ครั้งแลวปรับความเขมขนใหไดประมาณ 1x108 เซลล

ตอมล. 

 1.2 Chloroquine treated platelets panel เพื่อกำาจัด 

HLA antigen ออกจากเกล็ดเลือดใหเหลือเฉพาะหมู HPA  เตรียม

โดยนำา platelets ที่ผานการแชแข็งและลาง 3 ครั้งที่เตรียมในขอ 

1.1 ปริมาณ 100 ไมโครลิตร (มคล.) incubate กับ 0.2 M 

chloroquine disulphate 2 มล. ที่อุณหภูมิหอง (25-27 ำซ.) 

นาน 30 นาทีแลวปนลาง 3 ครั้งดวย washing solution  จาก

นั้น fix ดวย 1% paraformaldehyde นาน 5 นาที  ลาง 3 ครั้ง

ดวย washing solution  แลวปรับความเขมขนใหไดประมาณ 

1x108 เซลล/มล.

2. การเตรียม platelet suspension เพื่อการทดสอบวิธี 

flow cytometry

 2.1 Untreated platelets panel เตรียมจาก ACD blood 

โดยนำามาปนที่ 500 x g เปนเวลา 10 นาที แยกเอา platelet rich 

plasma มาปนลาง 3 ครั้งดวย washing solutionที่ 1,000 x 
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g นาน 4 นาที แลว fix ดวย 1% paraformaldehyde นาน 5 

นาที ปนลางอีก 3 ครั้งแลวปรับความเขมขนใหไดประมาณ 1x108

เซลล/มล.

 2.2 Chloroquine treated platelets panel นำา untreated 

platelet suspension ในขอ 2.1 ปริมาณ 100 มคล. มา incubate  

กับ 0.2 M chloroquine disulphate 2 มล.ที่อุณหภูมิหองนาน 30 

นาทีแลวปนลาง 3 ครั้งจากนั้น fix ดวย 1% paraformaldehyde 

นาน 5 นาที   ปนลางอีก 3 ครั้งแลวปรับความเขมขนใหไดประมาณ 

1x108 เซลล/มล.

วิธีการทดสอบโดยวิธีSPRCA

ประยุกตจากวิธีของภาวิณีและคณะ17 และ Lown และคณะ18  

โดยการเคลือบ microtiter U plate ดวย antihuman thrombocyte 

ความเขมขน 20 มคก./มคล. incubateไวที่ 22 ำซ. นาน 2 ชั่วโมง   

จากนั้นลาง plate 3 ครั้งดวย 0.2% BSAใน PBS   ครั้งสุดทาย

ซับใหแหงแลวหยด platelet suspensions ทั้ง untreated และ 

chloroquine treated platelets panels ของผูบริจาคทั่วไป และ 

autologous platelets ของมารดา หลุมละ 50 มคล. และนำา plate 

ไปปนที่ 1,700 x g นาน 2 นาที   กำาจัด supernatant ทิ้งแลว 

incubate plate ไวที่ 37 ำซ. นาน 15 นาที   เมื่อครบเวลาลาง plate 

6 ครั้งและครั้งสุดทายซับใหแหง  จากนั้นหยดสารละลาย 1.9% 

glycine 100 มคล.และหยดซีรัมมารดาที่ตองการทดสอบ negative 

control และ positive controls (HLAและHPA antibodies) 

อยางละ 50 มคล.   จากนั้น incubate plateไวที่อุณหภูมิ 37 ำซ. 

นาน 15 นาที   เมื่อครบเวลาลาง plate 6 ครั้ง ครั้งสุดทายซับ

ใหแหงแลวเติม anti-human IgG 50 มคล.และตามดวย 0.4% 

red cell suspension (indicator cells) 50 มคล. ซึ่งเตรียมจาก

เม็ดเลือดแดงของผูบริจาค group O Rh positive ที่ sensitize 

ดวย anti-D  จากนั้นนำา plate มาปนที่ 2,000 x g นาน 2 

นาที  การอานผลจะรายงานผลบวกเมื่อมีการกระจายตัวของเม็ด

เลือดแดงเต็มหลุม ผลลบเมื่อเม็ดเลือดแดงตกลงเปนเม็ดกระดุม 

ถาใหปฏิกิริยาบวกกับเกล็ดเลือดอยางนอย 2 ชนิดในแตละ panel  

แสดงวาผูปวยรายนั้นอาจมีแอนติบอดีตอเกล็ดเลือด

วิธีการทดสอบโดยFlowcytometry

ประยุกตจากวิธีของ International Institute for Biological 

Standards and Control (NIBSC), Keifel และคณะ19 และ 

Kohler และคณะ20 โดยใช untreated และ chloroquine treated 

platelet suspension  panels ของผูบริจาคและ autologous 

platelets ของมารดาอยางละ 50 มคล. นำามา incubate กับซีรัม

มารดาที่จะทดสอบ    negative control และ positive controls 

(HLA และ HPA antibodies) อยางละ 50 มคล.ที่อุณหภูมิ 37 ำซ. 

นาน 30 นาที  เมื่อครบเวลาปนลาง 3 ครั้งดวย washing 

solution โดยปนที่ 1,000 x g นานครั้งละ 4 นาที  จากนั้น

นำาเกล็ดเลือดมา incubate กับ fluorescein isothiocyanate 

(FITC)-conjugated (Fab)’2 fragment goat anti-human 

IgG (เจือจาง 1:50) ปริมาตร 50 มคล. และ phycoerythrin 

(PE) conjugated anti-CD41 mouse monoclonal antibody 

(แอนติบอดีตอ platelet antigen) ปริมาตร 5 มคล.  แลวนำาไป 

incubate ในที่มืดที่อุณหภูมิหองนาน 30 นาที  จากนั้นนำาไปปนลาง 

1 ครั้งแลว resuspend เกล็ดเลือดดวย washing solution 500 

มคล.  นำาไปวิเคราะหดวยเครื่อง flow cytometer (Cytomics 

FC500, Beckman Coulter, USA) โดยวิเคราะห 10,000 เซลล 

และ gate platelet จาก forward scatter x side scatter จาก

นั้นวิเคราะหปริมาณ FITC จาก platelets ที่ติดสี CD41PE (รูปที่ 

1)  ถาพบวา mean fluorescence intensity (MFI) ของ FITC 

มากกวา 25% เมื่อเทียบกับ negative control ถือวาใหผลบวก  

หากมีเกล็ดเลือดที่ใหผลบวกอยางนอย 2 ชนิดในแตละ panel 

แสดงวาผูปวยรายนั้นมีแอนติบอดีตอเกล็ดเลือด21

การตรวจplateletcrossmatching

เปนการทดสอบหาแอนติบอดีในซีรัมของมารดาวามีความ 

จำาเพาะตอเกล็ดเลือดของบิดาหรือไม ซึ่งเปนตัวบงชี้วามารดาไดรับ

กระตุนการสรางแอนติบอดีตอหมูเกล็ดเลือดทารกสวนที่ไดรับจาก

บิดา การทดสอบเหมือนกับการตรวจกรองแอนติบอดีของมารดา   

เพียงแตใชเกล็ดเลือดของบิดาแทน platelet panels

การทดสอบเพื่อแยกHLAantibodyและHPAantibody

การตรวจ platelet antibody ที่ไดผลบวกทั้งตอ untreated 

platelets และ chloroquine treated platelet panels  ซึ่งใน 

ซีรัมที่ตรวจอาจมี HPA antibody อยางเดียวหรืออาจมีทั้ง HLA 

และ HPA antibodies ก็ได  สามารถตรวจยืนยันชนิดของ HLA 

แอนติบอดีโดยวิธี standard lymphocytotoxicity13 และโดย

วิธี anti-HPA adsorption ซึ่งไดพัฒนาขึ้นเอง  วิธีการตรวจ 

anti-HPA antibody adsorption ทำาโดยใชซีรัมมารดา 1 มล. 

incubate กับ chloroquine treated platelets ปริมาณ 0.5 มล.ที่

เตรียมจากเลือดผูบริจาคที่ใหผลบวกตอการตรวจแอนติบอดี   โดย 

incubate ที่อุณหภูมิ 37 ำซ. นาน 1 ชั่วโมง  เขยากลับหัวทุก 10 

นาที  เมื่อครบเวลานำาไปปนที่ 1,000 x g นาน 4 นาที  จากนั้นเก็บ 

supernatant ไวใชเปน adsorbed serum  นำา adsorbed serum 

ที่ไดไปทดสอบซ้ำากับ untreated platelets และ chloroquine 

treated platelets ของบิดาตามวิธีการทดสอบ flow cytometry  

พรอมกับ negative control และ positive controls ควบคูกับ 

unadsorbed serum ของมารดา
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ผลการศึกษา

ชวงเวลาที่ศึกษาในป พ.ศ. 2549-2552 ในโรงพยาบาลสงขลา

นครินทรมีทารกที่ไดสงตรวจเพื่อวินิจฉัย NAIT จำานวนทั้งหมด 

9 รายจากทารกที่คลอดมีชีวิตทั้งหมด 11,529 ราย โดยสงตรวจ

จำานวนเฉลี่ย 1-4 ราย/ป  อาการแสดงของทารกมีทั้งภาวะเลือดออก

และไมมีเลือดออก  ผลตรวจเลือดในทารกพบ 7 รายจาก 9 รายมี

จำานวนเกล็ดเลือดต่ำากวา 50,000/ลบ.มม.  การตรวจหา platelet 

antibody สวนใหญตรวจดวยวิธี SPRCA ผลตรวจ platelet 

antibody ในเลือดมารดาโดยใช  platelets panels หมูเลือด O 

และ platelet crossmatching ระหวางซีรัมมารดาและเกล็ดเลือด

ของบิดา พบมีทารก 1 รายจากทั้งหมด 9 ราย ที่ผลตรวจ HPA 

platelet alloantibody positive โดยวิธี flow cytometry (ตาราง

ที่ 1, รูปที่ 1)   ผลการทำา platelet crossmatching ระหวางซี

รัมมารดาและเกล็ดเลือดบิดาพบวา positive โดยเทคนิค flow 

cytometry (รูปที่ 2)  แตผลการตรวจเดียวกันนี้ใหผล negative 

ดวยเทคนิค SPRCA (ตารางที่ 2) ผลตรวจแยกชนิด platelet 

alloantibody ของ HPA และ HLA antibodies ในซีรัมมารดา

โดยวิธีการ adsorb anti-HPA ออก (รูปที่ 3, 4) โดยวิธี flow 

cytometry และการตรวจวิธี lymphocytotoxicity พบ HLA 

antibody negative ทั้งสองการทดสอบ

ตัวอยางอาการทางคลินิคของผูปวยที่มีผลตรวจสอดคลองกับNAIT

ทารกหญิงอายุ 22 วันสงตอมาจากโรงพยาบาลใกลเคียง

ดวยเรื่องเกล็ดเลือดต่ำา เมื่อทารกอายุ 3 วันมีปญหาเกล็ดเลือด

ต่ำา มีจุดเลือดออกตามแขนขา ตรวจเลือดพบ hematocrit (Hct) 

รอยละ 40.3  hemoglobin (Hb) 14.3 ก./ดล.  platelet count 

11,000/ลบ.มม.  ผูปวยไดรับ platelet concentrate 1 ยูนิต  

platelet count ขึ้นเปน 188,000/ลบ.มม. หลังจากนั้นทารกสบาย

ดีจึงไดกลับบาน  เมื่อทารกอายุ 19 วัน ทารกมีอาการทองอืด ถาย 

อุจจาระมีเลือดปน 3 ครั้ง จึงไดไปตรวจที่โรงพยาบาลใกลบานพบวา

มีเกล็ดเลือดต่ำาและไดรับการรักษาดวย packed red cell (PRC) 

ตารางที่1 แสดงจำานวนทารกทั้งหมดที่คลอดมีชีวิตในโรงพยาบาลสงขลานครินทรในระหวางปพ.ศ. 2549-2552 และจำานวนทารกที่

สงตรวจเพื่อสืบคนภาวะ NAIT (pos: positive platelet alloantibody, neg: negative platelet alloantibody)

ป

พ.ศ.

จำานวน

ทารกคลอด

มีชีวิต(ราย)

จำานวน

ทารกที่สง

ตรวจ(ราย)

อาการแสดงและplateletcount(plt./mm3)

เทคนิคที่ตรวจ ผลตรวจ

platelet

alloantibodies

2549 2,672 1 1. Thrombocytopenia, plt. 46,000/mm3 SPRCA 

(สงตรวจ

ศูนยบริการ

โลหิตฯ)

1. neg

2550 2,886 2 1.Thrombocytopenia, low birth weight, 

plt.  41,000/mm3

2. Thrombocytopenia, jaundice, 

plt.  48,000/mm3

SPRCA 1. neg

2. neg

2551 2,883 4 1. Fetal distress,  intraventricular 

bleeding and death, plt 96,000/mm3

2. Thrombocytopenia, plt. 27,000/mm3

3. Thrombocytopenia, plt. 72,000/mm3

4. Thrombo cytopenia, plt. 22,000/ mm3

SPRCA 1. neg

2. neg

3. neg

4. neg

2552 3,088 2 1. Petichiae, gastrointestinal bleeding, 

plt. 32,000/mm3

2. Thrombocytopenia with sepsis?,  

plt.15,000/mm3

Flow 

cytometry และ 

SPRCA

1. pos by flow 

cytometry

2. neg

รวม 11,529 9 pos1/9ราย
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(D)  Chloroquine treated platelet vs NC

รูปที่1แสดงผลการตรวจกรองแอนติบอดีตอเกล็ดเลือดในซีรัมมารดาโดยใช target platelets จากผูบริจาค 4  ราย  (A)  แสดง

ผล dot plot ของ platelet gate  (B) Histogram แสดงผลจาก negative control (NC), HLA antibody positive control 

(PC1) และ HPA antibody positive control (PC2)  ทดสอบกับ untreated platelets (untreated) และchloroquine treated 

platelets (treated)    (C)  Histogram แสดงผลการทดสอบซีรัมมารดากับ untreated platelets panel (MFI เทากับ 85.66%, 

90.26%, 91.22% และ 91.65%) เปรียบเทียบกับ negative control  และ (D) Histogram แสดงผลการทดสอบระหวางซีรัมมารดา

กับ chloroquine treated platelet panel  (MFI  เทากับ 89.17%,  75.27%,  86.72% และ 96.27 %) เปรียบเทียบกับ negative 

control

(A)  Platelet gate (B)  Negative control (white),  HLA antibody (gray) และ 

HPA antibody  positive controls  (black)

(C)  Untreated platelet vs NC

transfusion 40 มล. antibiotic และ hydrocortisone 15 mg iv. 

ทุก 6 ชั่วโมงเปนเวลา 3 วัน   ผลตรวจเลือดของทารก complete 

blood count (CBC) ดังตารางที่ 3   เนื่องจากผูปวยมีเกล็ด

เลือดต่ำาตลอดจึงถูกสงตอมารักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร 

ทารกเปนบุตรคนแรกคลอดครบกำาหนดดวยวิธีผาตัดหนาทองใน

โรงพยาบาลสงขลานครินทร น้ำาหนักแรกคลอด 3,198 กรัมและ 

APGAR score 9,10  หลังคลอดทารกมีอาการปกติ  มารดาอายุ 

25 ปมีปญหาระหวางคลอดเปน severe preeclampsia และหลัง 

คลอดไดรับการวินิจฉัยเปน HELLP syndrome  ตรวจรางกายแรก

รับทารกเมื่ออายุ 22 วัน พบวา vital signs อยูในเกณฑปกติ ตรวจ

รางกายทั่วไปปกติ ไมพบตับมามโตและไมมีจุดเลือดออก ผูปวย

ไดรับไวรักษาในโรงพยาบาลและสงตรวจหา platelet antibody 

ผลการทดสอบพบมารดามีหมูเลือด A บิดามีหมูเลือด B ทารก

มีหมูเลือด AB และมีผลตรวจ direct antiglobulin test ใน 
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รูปที่ 2  แสดงผลการตรวจ platelet crossmatching  ระหวางซีรัมมารดากับเกล็ดเลือดของบิดา (A)  untreated platelets 

(contained  HLA and HPA antigens) เปรียบเทียบกับ negative control (NC) ไดผลpositive (MFI = 74.63%) และ (B) 

chloroquine treated platelets (contained only HPA antigens) เปรียบเทียบกับ negative control ไดผล  positive HPA 

alloantibody  (MFI = 78.64%)

(A) Untreated platelets (black) vs NC (gray) (B)  Chloroquine treated platelets (black) vs NC (gray)

ตารางที่2 ผลการตรวจ platelet alloantibody ในซีรัมมารดาของทารกที่ผล NAIT positiveโดยใชเทคนิค SPRCA และ flow 

cytometry (pos: positive, neg: negative, NT: not tested)

Mother’sserum

การทดสอบplateletalloantibody

Flowcytometry SPRCA

Untreated

platelets

Chloroquine

treated

platelets

Untreated

platelets

Chloroquine

treated

platelets

Unadsorbed  mother’s serum   

       - Random platelets

       - Father’s platelet 

(crossmatching)

       - Mother’s platelet 

(autologous)

pos

pos

neg

pos

pos

neg

neg

neg

neg

neg

neg

neg

HPA antibody  adsorbed  serum 

       - Random platelets

       - Father’s platelet 

(crossmatching)

neg

neg

neg

neg

NT NT

ทารกเปนลบ  ผลตรวจ indirect antiglobulin test ในมารดาเปนลบ   

ตรวจ platelet alloantibody ดวยเทคนิค SPRCAในซีรัมมารดาทั้ง 

HPA และ HLA alloantibodies screening ไดผลลบและ platelet 

autoantibody ไดผลลบ  การตรวจ platelet crossmatching 

ระหวางซีรัมมารดาและเกล็ดเลือดบิดาไดผลเปนลบ  ตรวจ platelet 

antibody ซ้ำาดวยเทคนิค flow cytometry กับ platelet panels 

พบ platelet alloantibody ในซีรัมมารดาไดผล positive ทั้ง 

treated และ untreated platelets panels (รูปที่1) และการ

ทำา platelet crossmatching ระหวางซีรัมมารดาและเกล็ดเลือด 

บิดาดวยเทคนิค flow cytometry ไดผล positive (รูปที่ 2)  การ
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ตารางที่3  แสดงผล complete blood count ของผูปวยที่เปน NAIT

Age

(day)

Hb

g/dL

Hct

%

Whitecells

/mm3

Pletelet

/mm3

PMN

%

Lymph

%

Eo

%

Mono

%

Baso

%

Band

%

Meta

%

Myelo

%

13 14.3 40.3 19,500 11,000 42 45 4 6 1 - 1 1

      Post  platelet transfusion                180,000

20 13.2 33 13,200 17,000 15 70 4 4 2 5 - -

21 14.7 43 19,200 11,000 49 44 2 4 1 - - -

22 14.5 42 19,000 32,000 60 32 2 5 1 - - -

รูปที่3แสดงผลการตรวจ anti-HPA adsorbed  serum ของมารดาโดยใชเกล็ดเลือดของบิดาเปน target cells  (A) untreated 

platelets (MFI = 4.97%)   และ (B)  chloroquine treated platelets (MFI = 8.06%) เปรียบเทียบกับ negative control (NC)

(A)  Untreated platelet (gray) vs NC (black) (B)  Chloroquine treated platelets (gray)vs NC (black)

รูปที่4  แสดงซีรัมของมารดาทำาปฏิกิริยากับ autologous platelets (A)  untreated autologous platelets (MFI =4.87%) และ(B)  

chloroquine treated autologous platelets (MFI =6.38%) เปรียบเทียบกับ negative control (NC)

(A)  Untreated platelets (gray) vs NC (black) (B) Treated platelets (gray) vs NC (black)
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ตรวจแยกชนิด platelet alloantibodies โดยวิธี adsorb HPA 

antibody ออกดวย chloroquine treated platelets หลังจากนั้น

ตรวจซ้ำาดวย untreated platelets และ chloroquine treated 

platelets ของบิดา   ผลการตรวจไมพบ platelet alloantibody 

เหลืออยูแสดงวา platelet alloantibody เปนชนิด HPA antibody 

อยางเดียวและไมมี HLA antibody (รูปที่ 3) ผลการตรวจยืนยัน 

HLA antibody โดยเทคนิค  lymphocytotoxicity ระหวางซี

รัมมารดากับ mononuclear cells panel จากผูบริจาคเลือดชุด

เดียวกับ platelets panel  ซึ่งไดผล HLA antibody negative 

(ไมไดแสดงรายละเอียด) ผลตรวจ platelet autoantibody  ใน

มารดาพบวา negative ( รูปที่ 4 ) ทารกจึงไดรับการวินิจฉัยเปน 

neonatal alloimmune thrombocytopenia

วิจารณ

จากผลการศึกษาผูปวยยอนหลัง 4 ป  ที่โรงพยาบาลสงขลา

นครินทรพบทารกที่มี NAIT 1 รายจากการสงตรวจทั้งหมด 9 ราย

และในชวงเวลาที่ศึกษามีทารกที่คลอดมีชีวิต 11,529 ราย  คิดเปน 

อัตราการเกิด NAIT ในทารกชาวไทยในภาคใตประมาณ 1:11,529  

ตอการคลอดมีชีวิต (รอยละ 0.009)  การศึกษา NAIT ในทารก

ชาวไอริชที่มี thrombocytopenia และไดสงตรวจหา NAIT ก็พบ

อัตราการเกิดประมาณ 1:16,500 ตอการคลอดมีชีวิต3  การศึกษา

ที่เปน National Surveillance ในหญิงตั้งครรภในประเทศสหราช

อาณาจักรในชวงป ค.ศ. 2006-2008  รายงานการเกิด NAIT ใน

โรงพยาบาลทั่วประเทศโดยมี adjusted incidence 1.2 :10,000 

ของการคลอดมีชีวิต22  จะเห็นวาทั้งสองการศึกษานี้มีอัตราการ

เกิด NAIT ใกลเคียงกับที่พบในการศึกษาในโรงพยาบาลสงขลา

นครินทร    และคาที่ไดพบวาต่ำากวาอุบัติการณที่ไดจากการศึกษาโดย

การตรวจคัดกรองแอนติบอดีในหญิงตั้งครรภ ชาวคอเคเชียนที่พบ

ประมาณ 1:1,000-1:2,000 ของการคลอดมีชีวิตและแอนติบอดีที่เปน 

สาเหตุสวนใหญเกิดจาก anti-HPA-1a1-2,23-24,26  อุบัติการณที่พบ

แตกตางนี้อาจอธิบายไดวาขึ้นกับวิธีการศึกษาเพราะทารกที่สงตรวจ 

NAIT มักเปนทารกที่มีอาการและมี thrombocytopenia ชัดเจน

หรืออาจเรียกวา clinically detected NAIT  สวนการศึกษาในหญิง

ตั้งครรภที่พบอุบัติการณสูงถึง 1:1,000-1:2,000 เปน prospective 

study ที่ตรวจ platelet antibody screening ในหญิงตั้งครรภ   

และอาจเปนไปไดวามารดาที่มี platelet antibody และทารกอาจ

ไมไดสงตรวจทุกรายเชนทารกที่ไมมีอาการ เปนตน  อยางไรก็ตาม

การตรวจพบและการวินิจฉัยในประชากรไทยมีความเปนไปไดที่จะ

ต่ำากวาความเปนจริงซึ่งเกิดจากหลายปจจัยเชน แพทยอาจไมคำานึง

ถึงการเกิด NAIT ในทารกเพราะเปนภาวะที่ไมพบบอยจึงอาจไมสง

ตรวจ และสาเหตุของเกล็ดเลือดต่ำาในทารกแรกคลอดมีไดหลาย

สาเหตุที่อาจพบไดบอยกวา NAIT เชน sepsis, congenital 

infections, hypoxia secondary to perinatal asphyxia  or  

aspiration, congenital genetic syndrome, congenital 

leukemia, cyanotic congenital heart disease, maternal 

preeclampsia, maternal drug ingestion27  ปจจัยอื่นเชน 

มีหองปฏิบัติการที่ใหบริการตรวจมีจำานวนจำากัดในประเทศไทย

และเทคนิคการตรวจอาจไมไวพอโดยเฉพาะในการวินิจฉัยในราย

ที่มารดามีระดับแอนติบอดีต่ำามาก เชนเทคนิค SPRCA28-29 หรือ

แมแตเทคนิค flow cytometry ที่ใชในการศึกษานี้อาจมีความไว

สูงแตไมใชเทคนิคที่ไวที่สุดในการตรวจหา platelet antibody ถึง

แมจะมีการศึกษาสนับสนุนวา flow cytometry มีความไวใกลเคียง

กับเทคนิคมาตรฐานวิธี MAIPA19  อยางไรก็ตามมีการศึกษาที่แสดง

การใชเทคนิคมาตรฐาน MAIPA ที่มีความไวสูงในการตรวจวินิจฉัย 

NAIT ก็สามารถทำาใหเกิดผลลบลวงได  เพราะเมื่อใชเทคนิคที่พัฒนา

ขึ้นใหมเชนเทคนิค surface plasmon resonance technology 

ในการตรวจ NAIT ปรากฏวาไดผล platelet antibody positive 

ในขณะที่ MAIPA ใหผล negative30

ในการศึกษานี้พบวา flow cytometry ตรวจพบผูปวย NAIT 

ไดมากกวา SPRCA  ขอดีของการใช flow cytometry คือวิธีการ 

อานผลจะใชการวิเคราะหจากเครื่องมือซึ่งไดมาตรฐานดีกวา SPRCA 

ซึ่งอานดวยตามนุษยอาจทำาใหผลไมแมนยำาไดถาระดับแอนติบอดีไมสูง

มาก  โรงพยาบาลสงขลานครินทรเพิ่งเริ่มใหบริการตรวจ platelet 

alloantibody ดวยเทคนิค SPRCA เมื่อป พ.ศ. 25450-2551 และ

เริ่มตรวจดวยเทคนิค flow cytometry ป พ.ศ. 2552  ในทารกที่เปน 

NAIT รายนี้ผลการทดสอบสนับสนุนวาผูปวยเกิดภาวะนี้จาก HPA 

alloantibody ของมารดาอยางเดียวไมมี HLA antibody รวมดวย

เพราะผลตรวจ lymphocytotoxicity และ adsorbed anti-HPA 

serum ใหผล HLA antibody เปนลบ   นอกจากนี้ไดทดลอง

ทำาการทดสอบพบวา ABO incompatibility ระหวางหมูเลือด

ของบิดาและมารดาไมมีผลตอการเกิดปฏิกิริยา cross reaction 

กับการทดสอบหา HPA และ HLA antibodies (ไมไดแสดงราย

ละเอียด) การจำาแนกชนิดของ HPA alloantibody ในทารกที่มี

แอนติบอดีรายนี้ก็มีขอจำากัดเพราะไมมี known HPA platelets 

panel ในการตรวจแยก สวนการตรวจหาหมูเกล็ดเลือด HPA ใน

บิดาและมารดาซึ่งมีประโยชนแตไมสามารถทำาไดเพราะติดตามตัว

มาเจาะเลือดอีกไมได อยางไรก็ตามชนิดของแอนติบอดีที่เปนสาเหตุ

และความถี่ของการเกิด NAIT ในประชากรไทยอาจตางจากชาว

คอเคเชียนเพราะความถี่ของ HPA genotype มีความแตกตางกัน   

Anti-HPA-1a เปนสาเหตุของ NAIT ที่พบบอยในชาวคอเคเชียน 
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เมื่อพิจารณาจาก HPA gene frequency ในประชากรไทยโดย

ศึกษาในคนไทยภาคกลาง 500 ราย25 และคนไทยในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ 300 ราย31 พบวา HPA-1, HPA-2, HPA-3, HPA-4, 

HPA-5, HPA-6 ในคนไทยทั้งสองภาคมีความใกลเคียงกัน โดย

พบ HPA-1b1b ในประชากรไทยเปนศูนย (หรืออาจจะพบไดต่ำา

มากถาจำานวนประชากรที่ศึกษามากขึ้น) บงชี้วาการเกิด NAIT จาก 

anti-HPA-1a ไมนาจะมีหรือถามีก็นาจะต่ำากวาที่พบในชาวคอเค

เชียน  เมื่อพิจารณา HPA gene frequencyในประชากรญี่ปุน32 

เกาหลี33 เวียดนาม34 พบวามีความใกลเคียงกับคนไทยภาคกลาง

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งอาจจะพอสรุปคราวๆ วา HPA 

gene frequency ในประชากรมองโกลอยดสวนใหญนาจะมี

ความใกลเคียงกัน  สวนประชากรไทยภาคใตนาจะมี HPA gene 

frequency ใกลเคียงกับคนไทยภาคอื่นเชนกัน  เมื่อพิจารณาหมู 

HPA ที่นาจะเปนปญหาในประชากรไทยคาดวา HPA-3 นาจะเปน

ไปไดสูงเพราะมี HPA-3a และ HPA-3b homozygousไดสูงทั้ง 

2 genotypes และมีโอกาสจะไดรับ alloimunisation จากการตั้ง

ครรภหรือการให blood transfusion ไดงาย (HPA-3a3a พบรอ

ยละ 30.4, HPA-3a3b พบรอยละ 51.2 และ HPA-3b3b พบรอ

ยละ 18.4   HPA-3a gene frequency = 0.56, HPA-3b gene 

frequency = 0.44  ในการศึกษาในคนไทยภาคกลาง 500 ราย)
(25)   โอกาสที่มารดาเปน homozygous HPA-3a จะตั้งครรภบุตร

ที่มีหมู HPA-3b มีความถี่เปน 0.30 x 0.44 = 0.132 หรือรอยละ 

13.2 หรือมารดามีหมู homozygous HPA-3b จะตั้งครรภบุตรที่

มีหมู HPA-3a จะมีโอกาสพบ 0.18 x 0.56 =  0.10 หรือรอยละ 

10 ซึ่งเปนคาที่คอนขางสูง  แตอยางไรก็ตามความนาจะเปนก็อาจ

ไมสอดคลองกับผลการตรวจทางคลินิกที่พบเพราะไมคอยพบทารก

ที่มี neonatal thrombocytopenia  ในประชากรคอเคเชียนมี 

gene frequency ของ HPA-3a รอยละ 47-68 และ HPA-3b 

รอยละ 31-52 ซึ่งแนวโนมของ gene frequency เปนแบบเดียว

กับประชากรไทย  แตไมคอยพบมีรายงานปญหาของ NAIT ที่

เกิดจาก anti-HPA-3 ในประชากรคอเคเชียนมากนัก35  นอกจาก

นี้ anti-HPA-5b และ -2b อาจจะมีบทบาทในการเกิด NAIT 

ในประชากรไทยไดเพราะจากการศึกษาของ Kupatawintu และ

คณะ17  ซึ่งศึกษาในผูปวยชาวไทยที่มี thrombocytopenia สวน

ใหญพบเปน anti-HPA-5b และ -2b

ในครอบครัวที่มีประวัติทารกคลอดออกมาและมี platelet 

count <50,000 /ลบ.มม. ควรจะไดรับการสืบคนหาสาเหตุโดย

การตรวจกรองซีรัมมารดาหา  platelet specific antibody (HPA  

antibody) และ platelet  non specific antibody เชน HLA 

antibody ที่จำาเพาะตอเกล็ดเลือดของบิดา  หรือตรวจหาชนิดของ

หมูเกล็ดเลือดของทั้งบิดาและมารดา10,36  ซึ่งการตรวจนี้คอนขาง

จะจำากัดในประเทศไทยเพราะมีหองปฏิบัติการไมกี่แหงที่ตรวจได 

(ปจจุบันหนวยคลังเลือดและเวชศาสตรบริการโลหิต โรงพยาบาล

สงขลานครินทรไดเปดบริการเฉพาะการตรวจกรองหา platelet 

antibody แตยังไมเปดบริการตรวจหมูเกล็ดเลือด HPA)  ใน

มารดาที่ตองการตั้งครรภอีกหลังจากคลอดทารกที่เปน NAIT การ

ตรวจหมูเกล็ดเลือดของบิดาจะมีประโยชนในการพยากรณการเกิด 

NAIT ในทารกในครรภตอไป อยางไรก็ตามในทารกที่มีความเสี่ยง

สูงตอการเกิด NAIT เชนมารดาเคยตั้งครรภทารกที่เปน NAIT 

และมารดามีแอนติบอดีตอเกล็ดเลือดของบิดา  การตรวจติดตาม 

platelet count ของทารกในครรภก็มีประโยชนโดยอาจจำาเปนตอง

ทำา cordocentesis ตั้งแตอายุครรภ 20 สัปดาหขึ้นไปและควร

ตองเตรียมเกล็ดเลือดใหพรอมที่จะใหทารกในครรภ (intrauterine 

platelet transfusion) เพราะทารกอาจมีเลือดออกจากภาวะ 

thrombocytopenia การรักษาอื่นเชนอาจพิจารณาให IVIG 

แกมารดารวมดวย

การเตรียมเกล็ดเลือดใหแกทารกในครรภ37 อาจเตรียมจากเกล็ด

เลือดของมารดาและมารดาควรผานการตรวจเชื้อตางๆ ที่อาจถาย

ทอดทางการใหเลือด หรืออาจเตรียมจากเกล็ดเลือดผูบริจาคทั่วไป

ซึ่งมีหมูเกล็ดเลือดไมตรงกับแอนติบอดีที่พบในมารดาและควรเลือก

เกล็ดเลือดที่มีพลาสมาเขาไดกับเม็ดเลือดแดงของทารก  ควรเปน 

irradiated platelet concentrate, CMV reduced risk หรือ  

leucocyte depleted platelet concentrate

การดูแลหลังคลอดในทารกที่มี NAIT โดยในระยะหลังคลอด

ทารกจะยังมี thrombocytopenia และมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะ

เลือดออกสูงควรใหการรักษาเชน การให prophylaxis compatible 

platelet transfusion แกทารกแตถาหา compatible platelet 

ไมไดก็อาจพิจารณาให high dose IVIG แทน  ซึ่งถาการรักษา

ไดผลเกล็ดเลือดจะขึ้นเองภายใน 24-48 ชั่วโมง แตถาทารกมีภาวะ

เลือดออกและอยูในภาวะเรงดวนการใหเกล็ดเลือดทั่วไป (random 

platelet) ก็สามารถใหไดเชนกันโดยรวมกับการให IVIG ซึ่งจะ

ทำาใหเกล็ดเลือดของทารกเพิ่มเองไดเร็วขึ้น38

สรุป

ความชุกของ clinically detected neonatal  alloimmune 

thrombocytopenia ในทารกชาวไทยในภาคใตพบ 1:11,529 ของ

การคลอดมีชีวิต ซึ่งใกลเคียงกับที่พบในการศึกษาอื่นในสหราช

อาณาจักร การตรวจวินิจฉัยและการรักษา NAIT คอนขางซับซอน 

ควรเลือกใชเทคนิคที่มีความไวสูงในการตรวจวินิจฉัยเชน flow 

cytometry หรือ MAIPA  อัตราการเกิด NAIT ที่พบต่ำามาก
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อาจมีผลจากการที่แพทยไมไดคำานึงถึงหรือวินิจฉัยไดต่ำากวาความ

เปนจริง  การรักษาก็คอนขางซับซอนแตถาวินิจฉัยไดเร็วก็อาจชวย

ชีวิตทารกตั้งแตอยูในครรภได   การประสานงานระหวางสูติแพทย  

กุมารแพทย แพทยโลหิตวิทยาและแพทยเวชศาสตรบริการโลหิต

จะทำาใหสามารถวินิจฉัยโรคไดอยางรวดเร็วและเตรียมเกล็ดเลือด

ใหพรอมแกทารกลวงหนาไดและจะชวยลดอัตราพิการและเสียชีวิต

ในทารกที่มี NAIT 
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Abstract : Neonatal alloimmune thrombocytopenia (NAIT) is a disorder in which the fetus or newborn has 

thrombocytopenia caused by maternal alloimmunisation against the newborn’s platelet antigens.  The newborn 

usually had platelet antigens inherited from the father and were not present in the mother’s platelet particularly 

the HPA system.  The prevalence of NAIT in Southern Thailand and techniques to detect platelet alloantibodies 

were investigated. The data records of NAIT investigation were retrospectively studied during the past 4 year 

in Songklanagarind Hospital.   The techniques used were solid phase red cell adherent assay (SPRCA) and flow 

cytometry. The results showed NAIT was detected in 1 out of 9 infants who were investigated. The prevalence 

of NAIT in Thai infants in our hospital was 1:11,529 (0.009%) of live births and flow cytometry detected more 

case of NAIT than that of SPRCA.  Prevalence of NAIT in this study was clinically detected and consistent with 

other studies in British and Irish infants. Complications of NAIT vary from mild symptoms to severe intracranial 

hemorrhage therefore a rapid diagnosis with high sensitivity testing and early management would reduce the 

morbidity and mortality rate of a fetus/newborn  affected with this condition.

Key Words : l Neonatal alloimmune thrombocytopenia l SPRCA l Flow cytometry l Prevalence
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