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โรคเกล็ดเลือดต่ำาที่เกิดจากการทำาลายโดยกลไกทางอิมมูน หรือ 

immune thrombocytopenic purpura (ITP) เปนโรคเลือดออก

ผิดปกติที่พบบอยในเวชปฏิบัติ แมวาอุบัติการณของโรค ITP ใน

ประเทศไทยยังไมเปนที่ประจักษชัด แตจากการศึกษาในประเทศ

ตะวันตกพบอุบัติการณของโรค เทากับ  2.5 - 10.5 รายตอประชากร 

100,000 คนตอป1,2,3 โรค ITP พบไดทุกอายุ ตั้งแตเด็กจนผูสูงอายุ 

และปจจุบันพบวาอุบัติการณสูงขึ้นตามอายุที่มากขึ้น2 มีความแตก

ตางกันในลักษณะอาการทางคลินิกระหวาผูปวย ITP ที่เปนเด็กและ

ผูใหญ กลาวคือ หากวินิจฉัย ITP ครั้งแรกเมื่ออายุนอยกวา 15 ป 

มักเปน ITP ชนิดเฉียบพลันและเมื่อรักษาแลวมีโอกาสหายขาดสูง

ถึงรอยละ 80 แตหากเกิดอาการหลังอายุ 15 ป มักเปน ITP ชนิด

เรื้อรังซึ่งมักจะรักษาใหหายขาดไมได แมวาผูปวย ITP ที่เปนเด็ก

ชายจะพบไดเทาๆกับเด็กหญิง แตผูปวย ITP ที่เปนผูใหญสวนมาก

จะพบในผูหญิงที่อยูในวัยเจริญพันธ โดยพบผูปวยหญิงมากกวา

ชายประมาณ 2-4 เทา2 ผูปวยจะมาพบแพทยเนื่องจากมีเลือดออก

ผิดปกติ และตรวจไมพบภาวะโลหิตจาง ไมมีตับ มามและตอม

น้ำาเหลืองโต ลักษณะเลือดออกเปนลักษณะเลือดออกที่เกิดจาก

การสรางลิ่มเลือดแบบปฐมภูมิผิดปกติ (primary hemostatic 

defect) กลาวคือ มีเลือดออกตามเยื่อบุของอวัยวะตางๆ เชน เลือด

ออกตามไรฟน เลือดประจำาเดือนออกมากผิดปกติ และจุดเลือด

ออกใตผิวหนังขนาดเล็ก ผูปวยบางรายที่มีระดับเกล็ดเลือดต่ำามาก 

(โดยทั่วไปมีระดับเกล็ดเลือดนอยกวา 10,000/ลบ.มม.) อาจจะมี

เลือดออกในสมองซึ่งเปนสาเหตุสำาคัญที่ทำาใหผูปวยเสียชีวิต การ

วินิจฉัยโรคที่แมนยำาและรวดเร็วจึงมีความสำาคัญมาก ในเวชปฏิบัติ

การวินิจฉัยยังคงใชอาการทางคลินิกดังกลาว รวมกับการตรวจนับ

เม็ดเลือด (ซึ่งจะตองมีเฉพาะเกล็ดเลือดต่ำาเทานั้น เม็ดเลือดแดง

และเม็ดเลือดขาวตองอยูในเกณฑปกติ) เปนสำาคัญ และแพทยตอง

พยายามแยกโรคอื่นๆ ที่มีเกล็ดเลือดต่ำาเปนอาการนำาออก (diagnosis 

by exclusion) เชน โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน โรค

ไขกระดูกฝอ การดื่มสุรา เปนตน ซึ่งบอยครั้งไมสามารถทำาได 

โดยงาย โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมโรคเกล็ดเลือดต่ำาที่มีสาเหตุจาก

การทำาลายเกล็ดเลือด เชน เกล็ดเลือดต่ำาที่เกิดจากยาหรือการ

ติดเชื้อ, ภาวะ Disseminated Intravascular Coagulation 

(DIC) และภาวะมามโต (hypersplenism) เปนตน สำาหรับการ

ตรวจไขกระดูกไมจำาเปนตองทำาในผูปวยทุกรายที่สงสัยวาเปน 

ITP เนื่องจากจะไมพบความผิดปกติใดๆ ในไขกระดูกนอกจาก

จะมี megakaryocyte ซึ่งเปนเซลลตนกำาเนิดของเกล็ดเลือด

มากขึ้น และผลการตรวจพบดังกลาวไมสามารถใชแยกโรคเกล็ด

เลือดต่ำาที่มีสาเหตุจากการทำาลายเกล็ดเลือดอื่นๆ  แนะนำาใหตรวจ

ไขกระดูกเมื่อสงสัยวาจะเปนโรคของไขกระดูก หรือกอนพิจารณาตัด

มามเพื่อรักษาโรค ITP เทานั้น ความยากลำาบากในการวินิจฉัยโรค 

ITP  ในปจจุบันมีมากขึ้น เนื่องจากลักษณะของผูปวย ITP (โดย

เฉพาะอยางยิ่งผูปวยที่เปนผูใหญ) เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กลาว

คือ พบผูปวย ITP ที่เปนผูชายและในผูสูงอายุมากขึ้น2 ทั้งนี้อาจ

จะมีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสโรคเอดสมากขึ้นในผูชาย หรือการ

พบโรคมะเร็งตอมน้ำาเหลืองในผูสูงอายุ มากขึ้น แมวาโรครวมดัง

กลาวจะเปนสาเหตุที่ทำาใหมีการทำาลายเกล็ดเลือดมากขึ้นโดยกลไก

ทางอิมมูนแลว ยังพบวาอาจจะมีกลไกอื่นๆ ที่สามารถทำาใหเกล็ด

เลือดต่ำาได ทำาใหยังมีความพยายามคนหาวิธีเพื่อชวยการวินิจ

ฉัยใหมีความแมนยำามากขึ้น เนื่องจากความรูทางพยาธิสรีรวิทยา

ของโรค ITP4 กาวหนามากขึ้น ทำาใหเกิดการพัฒนาการตรวจทาง

หองปฏิบัติการอยางมากและเปนการเพิ่มชองทางในการวินิจฉัย

โรคมากขึ้นในชวง 15 ปที่ผานมา อยางไรก็ตามจนถึงปจจุบันผล

การตรวจทางหองปฏิบัติการยังไมเปนที่นาพอใจมากนัก การตรวจ

ในยุคแรกๆ เปนการตรวจหาแอนติบอดีในเลือดและดูผลของแอน

ติบอดีตอการทำางานของเกล็ดเลือดซึ่งมีความไวและความจำาเพาะ

กับโรคต่ำามาก5 ตอมาจึงมีพัฒนาการมาเปนการตรวจในยุคที่สอง 

คือการวัดระดับแอนติบอดี ไดแก การวัดระดับ IgG ที่เรียกวา 

Platelet-associated IgG (PAIgG) ในอดีตเปนการวัด PAIgG 

รวม (Total PAIgG) ซึ่งประกอบดวย PAIgG ที่อยูใน alpha 

granule ของเกล็ดเลือด (ซึ่งปกติมีประมาณ 20,000 โมเลกุล) 

และ PAIgG ที่อยูบนผิวเกล็ดเลือด (ซึ่งปกติมีเพียง 100 โมเลกุล) 

บทบรรณาธิการ
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การตรวจหา PAIgG รวม ไมมีความจำาเพาะ เพราะระดับ PAIgG 

รวม ที่สูงขึ้นสามารถพบไดในโรคที่มีเกล็ดเลือดต่ำาจากการถูกทำาลาย

ทั้งที่เกิดจากการถูกทำาลายโดยกลไกทางอิมมูนและที่ไมไดเกิดจาก

กลไกทางอิมมูน เนื่องจากโรคเกล็ดเลือดต่ำาที่เกิดจากการทำาลาย

เกล็ดเลือดจะมีเกล็ดเลือดตัวออนในกระแสเลือดเพิ่มขึ้น และเกล็ด

เลือดตัวออนจะมี PAIgG ใน alpha granule สูงกวาเกล็ดเลือด

ตัวแก ทำาให PAIgG รวม มีระดับสูงขึ้น จากปญหาดังกลาวทำาใหมี

ความพยายามในการวัดเฉพาะ PAIgG ที่อยูบนผิวเกล็ดเลือดที่

เรียกวา platelet-surface IgG ซึ่งสามารถตรวจไดไมยากดวยวิธี

การ flow cytometry และพบวา PAIgG บนผิวเกล็ดเลือดของ

ผูปวย ITP จะมีระดับสูงกวาของคนปกติ อยางไรก็ตามความไว

และความจำาเพาะของการทดสอบดังกลาวยังไมมากและใหผลแตก

ตางกัน ตั้งแต รอยละ 60-94 และรอยละ 66-100 ตามลำาดับ 

ทั้งนี้ขึ้นกับวิธีการตรวจที่ใช6,7,8 ปจจัยที่สงผลตอคา platelet-

surface PAIgG  ไดแก ชนิดของสารปองกันการแข็งตัวของเลือด

ที่ใชการเก็บเลือด การปนแยกเกล็ดเลือด ซึ่งตองระวังไมใหเกิดการ 

กระตุนเกล็ดเลือดมากเกินไป และประเภทของ flow cytometry 

ที่ใช วาเปน quantitative platelet immunofluorecence test 

(PIFT) ซึ่งเปนวิธีที่มีความจำาเพาะสูงมาก หรือเปนวิธี conventional 

PIFT ซึ่งเปนวิธีการที่ใชในการศึกษาของ พญ.นงนุช สิระชัยนันท 

และคณะ ในวารสารฉบับนี้9 นอกจากปจจัยที่เกี่ยวของกับวิธีการ

ตรวจแลว และยังมีปจจัยจากตัวผูปวยเอง10, 11 ไดแก อายุ ปริมาณ 

IgG ในเลือด เปนตน นอกจากนี้ยังขึ้นกับระดับของ PAIgG ที่

ใชแยกระหวางกลุมที่เปนโรคและกลุมปกติในแตละการศึกษา

เชน ในการศึกษาที่วัดระดับโมเลกุลของ IgG บนผิวเกล็ดเลือด 

พบวารอยละ 66 ของผูปวยที่เปน ITP จะมีจำานวนของ IgG บน

ผิวเกล็ดเลือดที่มากกวา 4,400 โมเลกุล/เกล็ดเลือด ในขณะที่มี

เพียงรอยละ 6 ของผูปวยเกล็ดเลือดต่ำาที่ไมไดมีสาเหตุจาก ITP 

ที่มีจำานวนของ IgG บนผิวเกล็ดเลือดที่มากกวา 4,400โมเลกุล/

เกล็ดเลือด แมวาคาเฉลี่ยของ PAIgG ของกลุมที่เปน ITP จะมีคา

สูงกวาคาเฉลี่ยของกลุมปกติ แตจากการศึกษาสวนใหญคา PAIgG 

ของทั้งสองกลุมมีการทับซอนกัน ดังนั้น American Society of 

Hematolgy12 จึงไมแนะนำาใหตรวจหา Platelet-associated IgG 

เพื่อสนับสนุนการวินิจฉัย ITP อยางไรก็ตามความพยายามยังไมเปนที่

สิ้นสุด ปจจุบันมีการตรวจหา specific antibodies ตอ platelet 

glycoprotein (glycoprotein-specific assays) บนผิวเกล็ดเลือด

แตละชนิด13-16 เชน glycoprotein IIb/IIIa, Ib/IX/V และ Ia/IIa 

โดยวิธี monoclonal antibody-specific immobilization of 

platelet antigen (MAIPA) หรือวิธี radioactive immunobead 

assay เปนตน ซึ่งเปนการตรวจที่มีความจำาเพาะมากขึ้นแตความ

ไวอาจจะลดต่ำาลงกวาการตรวจในยุคที่สอง (โดยมีความไวเทากับ 

รอยละ 49-66 และมีความจำาเพาะเทากับรอยละ 78-93 ทั้งนี้ขึ้นกับ

วิธีที่ใช)17-19 และยังเปนวิธีการตรวจที่มีขอจำากัดหากเกล็ดเลือดต่ำา

มาก (ต่ำากวา 1,000/ลบ.มม.) และยังไมสามารถทำาไดอยางแพรหลาย 

ปจจุบันยังไมใชเปนวิธีการตรวจที่เปนมาตรฐานในเวชปฏิบัติทั่วไป 

สรุป การวินิจฉัย ITP ยังคงอาศัยลักษณะอาการทางคลินิก

เปนสำาคัญ ซึ่งวินิจฉัยไดไมยากหากผูปวยเปนหญิงวัยเจริญพันธ 

หากพบผูปวยในกลุมอื่นจำาเปนตองแยกสาเหตุอื่นๆ ออกกอน 

ซึ่งการตรวจระดับ PAIgG ยังอาจจะมีประโยชนในการชวยแยก 

สาเหตุอื่นๆ แตตองใชวิธีการตรวจที่มีความจำาเพาะสูง และตรวจ

ดวยเทคนิคที่ถูกตอง แมวาความจำาเพาะของการตรวจจะไมมาก

และคาที่ไดมีความทับซอนกันมากระหวางกลุมที่เปน ITP และ

ที่ไมใช ITP การศึกษาระดับ PAIgG ที่เหมาะสมเพื่อใชในการ

แยก (cut-off) ITP ออกจากสาเหตุอื่นๆ ยังมีประโยชน รวมทั้ง

การกำาหนดระดับ PAIgG ที่ต่ำามากจนถือวาผลเปนลบในการ 

ตัดสินวาไมนาจะเปน ITP (negative predictive value)
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