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 โรคเกล็ดเลือดต่ำาในเด็กหรือ Immune thrombocytopenic 

pupura (ITP) เปนโรคเลือดออกงายที่เกิดขึ้นภายหลังที่พบไดบอย

ที่สุดในเด็ก โดยมีอุบัติการณประมาณ 2.6-9.5 รายตอประชากร 

100,000 คนตอป  อายุที่พบอยูในชวง 1-9 ป 1,2 สาเหตุของการเกิด 

ITP ที่พบบอยคือการติดเชื้อไวรัส กระตุนระบบภูมิตานทานผานทาง 

antigen presenting cell (APC) ซึ่งนำาเสนอ antigen ของเชื้อ

นั้นบนผิวเซลล ทำาใหมีการกระตุน T helper (Th) cell ผานทาง 

receptor CD80/86, CD40 บน APC และ CD28, CD154 บน 

Th cell หลังจากนั้น Th cell จะกระตุน lymphocyte ชนิด B 

cell ใหมีการสรางภูมิคุมกันชนิด IgG ที่มีผลตอ receptor บน

เกล็ดเลือดชนิด glycoprotein IIb/IIIa และ glycoprotein Ib/

IX หรือ glycoprotein Ia/IIa เกล็ดเลือดที่จับกับภูมิคุมกันดัง

กลาวจะถูกทำาลายโดย macrophage  ใน reticuloendothelial 

system โดยเฉพาะที่มาม  นอกจากนี้ Th cell ยังมีการหลั่งสาร 

IFN-g และ IL2 กระตุน cytotoxic T lymphocyte (CTL) 

ใหทำาลายเกล็ดเลือดที่ผิดปกติดวย3-5 

 การพยากรณโรคพบวารอยละ 92 ของผูปวยจะมีเกล็ดเลือด

มากกวา 50,000 เซลล/ไมโครลิตร ที่ 1 เดือน และ รอยละ 78 

ของผูปวยจะมีเกล็ดเลือดปกติ >150,000 เซลล/ไมโครลิตร ที่ 6 

เดือน ดังนั้น ประมาณรอยละ 20-30 ของผูปวยจะมีเกล็ดเลือดต่ำา

กวา 150,000 เซลล/ไมโครลิตร ที่มากกวา 6 เดือน ถือเปนภาวะ

เกล็ดเลือดต่ำาเรื้อรัง (chronic ITP) การรักษาในผูปวย chronic 

ITP จะมีการใหการรักษาเมื่อเกล็ดเลือดต่ำากวา 20,000 เซลล/

ไมโครลิตร ยาที่มีรายงานวาสามารถเพิ่มเกล็ดเลือดไดคือ ยากลุม 

immunosuppressive เชน corticosteroid,  cyclophosphamide 

และ azathioprine นอกจากนี้มีรายงานการใช anti CD20 

(Rituximab) และ thrombopoietin การตัดมามมักนิยมทำาใน

เด็กโตที่มีเกล็ดเลือดต่ำาและมีความเสี่ยงตอภาวะเลือดออกที่รุนแรง6

 เนื่องจากในปจจุบันไมมีการตรวจที่จำาเพาะในการวินิจฉัยโรค 

การวินิจฉัยจำาเปนตองอาศัยประวัติเลือดออกแบบเฉียบพลัน ไมมี

ไข ตรวจรางกายไมพบวามีตับ มาม หรือตอมน้ำาเหลืองโต อายุของ

ผูปวยประมาณ 1-9 ป ตรวจ complete blood count พบวามีเกล็ด

เลือดต่ำาเพียงอยางเดียว โดยมีเม็ดเลือดขาวและความเขมขนของ

เลือดอยูในเกณฑปกติ การตรวจอยางอื่นที่ชวยยืนยันการวินิจฉัย

คือ การตรวจไขกระดูก (bone marrow aspiration) พบวา 

จำานวนเซลลตนกำาเนิดของเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวปกติ เซลล 

ตนกำาเนิดเกล็ดเลือด (megakaryocyte) มีจำานวนปกติหรือเพิ่ม

ขึ้น อาจพบวามีตัวออนของ megakaryocyte เพิ่มขึ้น7 อยางไร

นิพนธตนฉบับ

แอนติบอดีตอเกล็ดเลือดในผูปวยโรคเกล็ดเลือดต่ำาเรื้อรัง
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บทคัดยอ : โรคเกล็ดเลือดต่ำา (immune thrombocytopenic purpura) เกิดจากภูมิตานทานที่รางกายสรางขึ้นตอเกล็ดเลือด เปน

ปญหาที่พบบอยในเด็กอายุ 1-9 ป พบวารอยละ 20 ของผูปวยจะเกิดเปนเกล็ดเลือดต่ำาเรื้อรัง ในปจจุบันยังไมมีการตรวจทางหอง

ปฏิบัติการที่สามารถยืนยันการวินิจฉัยโรคได การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความไวและความจำาเพาะของการตรวจ platelet 

associated antibody ชนิด IgG (PAIgG) โดยมีผูเขารวมวิจัยทั้งสิ้น 56 ราย เปนผูปวย 33 รายและกลุมควบคุม 23 ราย พบวาคา

แอนติบอดีที่มากกวารอยละ 6.09 มีความไวและความจำาเพาะรอยละ 66.7 และ 65.2 ตามลำาดับ และคาที่มากกวารอยละ 22.4 จะมี

ความจำาเพาะรอยละ 100 และพบวาระดับของแอนติบอดีมีความสัมพันธกับจำานวนเกล็ดเลือด ดังนั้น การตรวจ PAIgG สามารถใชชวย

ในการวินิจฉัยเกล็ดเลือดต่ำาเรื้อรัง (ITP) ไดโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ PAIgG มีคาสูง
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ก็ดีอาการแสดงและการตรวจทางหองปฏิบัติการดังกลาวอาจ

พบไดในโรคเกล็ดเลือดต่ำาจากสาเหตุอื่นเชน Bernard-Soulier, Bernard-Soulier, 

May Hegglin anomaly และ Wiskott-Aldrich syndrome 

ทำาใหบางครั้งผูปวยกลุมนี้ถูกรักษาแบบ chronic ITP  โดยไดรับ

ยาที่เกินความจำาเปน8

ดังนั้นการศึกษาการตรวจทางหองปฏิบัติการที่ใชชวยในการ

วินิจฉัย ITP ที่ผานมาไดแกการตรวจ antibody ตอเกล็ดเลือด 

ซึ่งสามารถตรวจไดหลายวิธี เชน การตรวจหา antibody ใน 

serum ของผูปวยดวยวิธี solid phase red cell adherence 

test (SPRCA), microplate enzyme immunoassay (EIA) หรือ

การตรวจ antibody บน เกล็ดเลือดดวยวิธี platelet suspension 

indirect immunofluorescence test (PSIF) และ ELISA พบวา

มีความไว (sensitivity) เพียงรอยละ 17-399 ตอมาจึงมีการพัฒนา

การตรวจดวยวิธี flow cytometry ทำาใหมีความไวและความ

จำาเพาะมากขึ้น ในชวง รอยละ 49-66 และ 78-93 ตามลำาดับ10,11 

แลวแตการศึกษา ดังนั้น การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคา 

sensitivity และ specificity ของการตรวจ platelet associated 

antibody ชนิด IgG (PAIgG) วาสามารถใชชวยในการวินิจฉัย

โรคเกล็ดเลือดต่ำาเรื้อรัง (chronic ITP) ไดหรือไม

ขั้นตอนและวิธีทดลอง

เกณฑการคัดผูปวย

  ผูปวยเด็กอายุ ≤ 18 ปที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนเกล็ดเลือด

ต่ำาเรื้อรังโดยมีปริมาณเกล็ดเลือด ≤ 100,000 เซลล/ไมโครลิตร 

และการตรวจเลือดใหผลลบตอ anti HIV, anti dDNA

กลุมควบคุม

  คนปกติที่ไมมีโรคประจำาตัว และมีเกล็ดเลือดอยูในเกณฑปกติ

การตรวจ Platelet associated antibody (PAIgG)  

  หลังจากไดรับความยินยอมจากผูปกครอง ผูปวยจะไดรับการ

เก็บตัวอยางเลือดในหลอดเลือดที่มีสาร EDTA นำามาป�นเก็บเกล็ดEDTA นำามาป�นเก็บเกล็ด

เลือด (platelet rich plasma) ดวยความเร็ว 200 x g หลังจาก

นั้นเกล็ดเลือดถูกลางดวย PBS + 0.5% BSA + 10mM EDTA 

และป�นเก็บเกล็ดเลือดเขมขนดวยความเร็ว 700 x g ทั้งหมด 4 

ครั้ง หลังจากป�นครั้งสุดทายจะเติม buffer  (PBS containing 

1% PBS + 0.1% BSA)  แบงเกล็ดเลือดที่เตรียมไดเปน 2 หลอด 

หลอดละ 100 ไมโครลิตร เติม rabbit-antihuman IgG-FITC 

+ CD-41-PE หลอดแรก และ rabbit IgG-FITC + CD-41-PE 

ในหลอดที่สองเพื่อเปนตัวควบคุม ทิ้งไวที่อุณหภูมิ 4oซ ในที่มืด

นาน 30 นาทีจึงลางดวย PBS + 0.1% BSA 1 ครั้ง ทำาการวัดทำาการวัด

เกล็ดเลือดที่มี antibodyโดยวิธี flow cytometry คา platelet 

antibody ที่ไดวัดเปนเปอรเซนต12 (รูปที่ 1)

ผลการศึกษา

  จำานวนผูปวยทั้งสิ้น  33 ราย และ กลุมควบคุม 23 ราย คา

กึ่งกลางมาตราฐานอายุ  เพศหญิง: ชาย  คากึ่งกลางมาตรฐาน

ของจำานวนเกล็ดเลือด และ คา PAIgG  ของกลุมผูปวยและกลุม

รูปที่1  แสดงตัวอยางผลการตรวจ Platelet associated antibody (PAIgG) A) immunoglobulin positive platelet (CD41), 

B) histogram ของเกล็ดเลือดที่มีผลบวกตอ antibody และ C) คา cut-off negative control 
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ควบคุม ดังแสดงในตารางที่ 1 พบวา อายุ คากึ่งกลางมาตรฐาน

ของจำานวนเกล็ดเลือด และ คา PAIgG มีความแตกตางกันอยาง 

มีนัยสำาคัญทางสถิติในกลุมผูปวยและกลุมควบคุม การกระจาย

ตัวของคา PAIgG ดังแสดงในรูปที่ 2

  PAIgG ที่มากกวารอยละ 6.09 มีคา sensitivity และ specificity 

ในการวินิจฉัยโรค เทากับรอยละ 66.7 และ 65.2 ตามลำาดับ และ

คา PAIgG ที่มากกวารอยละ 22.4 จะมีคา sensitivity และ 

specificity ในการวินิจฉัยโรค เทากับรอยละ 45.5 และ 100 

โดยมีคา area under ROC curve เทากับ 0.76 นอกจากนี้

ยังพบวาคา PAIgG มีความสัมพันธเชิงลบกับจำานวนเกล็ดเลือด 

โดยมีคา r = -0.42, P = 0.004 (รูปที่ 3)

วิจารณ

  ปญหาเกล็ดเลือดต่ำาเรื้อรังในผูปวยเด็ก นอกจากเกิดจาก 

chronic ITP แลวโรคเกล็ดเลือดต่ำาทางพันธุกรรมบางโรคอาจมา

พบแพทยดวยปญหาแบบเดียวกัน การวินิจฉัยดวยการซักประวัติ 

ตรวจรางกาย ตรวจทางหองปฏิบัติการเบื้องตน รวมทั้งไขกระดูก

บางครั้งอาจแยกโรคจากกันไมได8  การตรวจหา antibody ตอ

เกล็ดเลือด เปนการตรวจที่มีการศึกษามากขึ้นในปจจุบัน โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใชในการชวยการวินิจฉัยโรค ITP การศึกษานี้

เลือกใชการตรวจ antibody ชนิด PAIgG เนื่องจากเปนการตรวจ

ไมยุงยาก ราคาถูกกวา เมื่อเทียบกับการวัด specific antibody 

ชนิด anti GPIb/IX, anti GPIIb/IIIa13 หรือ การวัด anti IgM 

ตารางที่1 ขอมูลของกลุมผูปวยและกลุมควบคุม

Parameter
Patient

(N=33)

Control

(N=23) P-value

Median age (interquartile range, y) 9.5 (5.8-12.1) 15 (11-27) 0.005
Female : Male 2 : 1 1.5 : 1 0.7
Median platelet count (x103/uL) 40.0 298 <0.001
Interquartile range 18-54 269-364  
Median platelet antibody (%) 10.7 3.8 0.001

Interquartile range 0.5-44.3 0.2-7  

รูปที่2 คา Plat elet associated antibody (PAIgG) ในกลุมผูปวยและกลุมควบคุม

P= 0.001
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และ IgA รวมดวย12  นอกจากนี้มีการศึกษาในผูปวย chronic 

ITP พบวา antibody ลดลงเมื่อเกล็ดเลือดเพิ่มขึ้น14 จึงนาจะใชชวย

ในการวินิจฉัยได ถึงแมวาการตรวจ PAIgG อาจมีขอจำากัด ทั้งนี้

เนื่องจาก ในคนปกติอาจพบ nonspecific antibody ชนิด IgG 

บนเกล็ดเลือดได10 รวมทั้งอาจพบไดในภาวะตางๆ เชน การติดเชื้อ 

ภาวะ disseminated intravascular coagulation10 แตอยางไรก็

ดีคา antibody ที่พบในภาวะอื่นมีระดับ antibody นอยกวาผูปวย 

ITP12  จากการศึกษานี้พบวา การตรวจ PAIgG ที่มีคามากกวา

รอยละ 6.09 มี sensitivity และ specificity ในการชวยวินิจฉัย

โรคเทากับรอยละ 66.7 และ 65.2 ตามลำาดับ ซึ่งมีคาอยูในชวงที่

เคยทำาการศึกษามา กอนหนานี้ ถึงแมวาคา area under ROC 

curve จะอยูในคาที่ยอมรับไดทางสถิติ แตอาจจะไมมีความไว

และความจำาเพาะที่ดีพอถาใชคา antibody เพียงอยางเดียวใน

การวินิจฉัย อยางไรก็ดีถาตองการใชการตรวจ PAIgG เพื่อดู

ความจำาเพาะของการวินิจฉัยโรค chronic ITP พบวาคาที่มากกวา 

รอยละ 22.4 จะไดความจำาเพาะรอยละ 100 จึงอาจใชคา PAIgG 

รวมกับขอมูลจากประวัติ ตรวจรางกาย และ การตรวจทางหอง

ปฏิบัติการเบื้องตน เพื่อชวยในการยืนยันการวินิจฉัยโรค chronic 

ITP นอกจากนี้จากผลการศึกษาพบวาคา PAIgG ที่สูงยังมีแนว

โนมสัมพันธกับจำานวนเกล็ดเลือดที่ลดลงดวย จึงนาจะชวยสนับสนุน 

วา ภูมิตานทานชนิด IgG ที่รางกายสรางขึ้นมีสวนสัมพันธกับการ

เกิดโรค ขอจำากัดของการศึกษานี้คือ ผูเขารวมวิจัยในกลุมควบคุม

มีจำานวนนอยกวากลุมผูปวย และ อายุของกลุมควบคุมซึ่งมีความ

แตกตางจากกลุมผูปวย 

  สรุปการตรวจ PAIgG โดยวิธี flow cytometry มีความไวและ

ความจำาเพาะที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับวิธีอื่นเชนการตรวจดวยวิธี ELISA 

แตก็ยังเปนการตรวจที่ยังไมดีพอ ในทางปฏิบัติคา PAIgG ที่มีคา

สูง อาจใหความจำาเพาะเพิ่มสูงขึ้น และมาใชชวยยืนยันการวินิจฉัย

โรค chronic ITP ได

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณแพทยและบุคลากรทางการแพทยที่ใหการ

ดูแลรักษาผูปวย และสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแหงชาติ 

ในสวนเมธีวิจัยอาวุโส ศาสตราจารยแพทยหญิงอำาไพวรรณ  จวน

สัมฤทธิ์ ประจำาป พ.ศ. 2549

รูปที่3 แสดงความสัมพันธระหวาง Platelet antibody และ จำานวนเกล็ดเลือด



แอนติบอดีตอเกล็ดเลือดในผูปวยโรคเกล็ดเลือดต่ำาเรื้อรัง

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต  ป ที่ 19  ฉบับ ที่ 3  กรกฎาคม-กันยายน 2552
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Abstract : Immune thrombocytopenic purpura (ITP), an autoimmune disease, commonly occurs in children age 

1-9 years.  Around 20% of all patients develop chronic ITP.  However, the diagnosis of chronic ITP may mimic 

the diagnosis of other thrombocytopenic diseases.  Therefore, this study aims to identify the usefulness of platelet 

associated antibody (PAIgG) for the diagnosis of chronic ITP.  This study enrolled 33 children with chronic ITP 

and 23 controls.  The sensitivity and specificity for the diagnosis of chronic ITP when level above 6.09% were 

66.7% and 65.2%, respectively. PAIgG level above 22.4% had 100% specificity for the diagnosis of chronic ITP.  

In addition, PAIgG level had negative correlation with the number of platelet count.  Therefore, PAIgG level can 

be a supportive test for the diagnosis of chronic ITP especially when the level is high.

Key Words : l Chronic immune thrombocytopenic purpura l PAIgG
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