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Hereditary Angioedema (HAE) เป็็นโรคทางพัันธุุกรรมที่่�พบได้้ไม่่บ่่อย ผู้้�ป่่วยจะมาด้้วยอาการบวมเป็็น ๆ หาย ๆ
(recurrent angioedema) ที่่�ไม่่มีีลมพิิษ (urticaria) ร่่วมด้้วย มัักมีีปััญหาการถููกมองข้้าม จึึงได้้รัับการวิินิิจฉััยช้้า (under-diagnosis)

ผู้้�ป่่วยที่่�มาด้้วยปััญหา recurrent angioedema อาจเกิิดจากสาเหตุุ 2 กลุ่่�มใหญ่่ คืือ
1. Mast cell mediator (histamine)-mediated กลุ่่�มนี้้�ผู้้�ป่่วยมัักมาด้้วย angioedema ร่่วมกัับ urticaria สาเหตุุที่่�พบได้้บ่่อย
เช่่น angioedema ที่่�เกิิดจากภููมิิแพ้้, chronic spontaneous urticaria (CSU) ซึ่่�งมัักหาสาเหตุุไม่่ได้้ หรืือเกิิดจาก autoimmune
และ chronic inducible urticaria กลุ่่�มนี้้�จะตอบสนองต่่อการรัักษาด้้วย antihistamine
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2. Bradykinin-mediated กลุ่่�มนี้้�ผู้้�ป่่วยจะไม่่มีี urticaria ร่่วม แบ่่งเป็็น HAE ซึ่�ง่ ถ่่ายทอดทางพัันธุุกรรม และ non-HAE ได้้แก่่
กลุ่่�มที่่�มาจากสาเหตุุอื่่�นกระตุ้้�นให้้เกิิดภายหลััง เช่่น acquired C1 inhibitor deficiency ที่่�อาจเกิิด secondary ในผู้้�ป่่วย
โรคมะเร็็งบางชนิิด drug-induced เช่่น จากยาลดความดัันกลุ่่�ม ACE inhibitor ซึ่�ง่ เป็็นสาเหตุุของ angioedema ที่่�พบได้้บ่่อย
ในผู้้�ใหญ่่ และกลุ่่�มที่่�ไม่่ทราบสาเหตุุ เป็็นต้้น

การวิินิิจฉััยโรค HAE เริ่่�มจากประวััติิที่่�น่่าสงสััยที่่สำ� ำ�คััญ คืือ
• Recurrent angioedema ที่่ไ� ม่่มีี urticaria ผู้้�ป่ว่ ยส่่วนใหญ่่จะเริ่่ม� มีีอาการครั้้ง� แรกเมื่่อ� เริ่่ม� เข้้าสู่่�วัยั รุ่่�นหรืือหลัังจากนั้้�น อาการบวม
ของ HAE จะมีีลัักษณะแบบค่่อย ๆ เพิ่่�มขึ้้�น และหายช้้า อาจนานประมาณ 2-5 วััน ซึ่่�งต่่างจากกลุ่่�มที่่�เกิิดจากการแพ้้ที่่�
อาการบวมมัักเกิิดเร็็ว หายเร็็ว และไม่่ตอบสนองการรัักษาด้้วย antihistamine หรืือการรัักษากลุ่่�ม histamine-induced reaction
ตามปกติิ เช่่น การฉีีด epinephrine หรืือการให้้สเตีียรอยด์์ ซึ่่�งหากไม่่ตอบสนองต่่อการรัักษาดัังกล่่าวให้้คิิดถึึงว่่าเป็็นสาเหตุุ
จาก bradykinin-mediated swelling สาเหตุุหลัักอัันหนึ่่�งคืือ HAE
•	มีีประวััติคิ รอบครััวเป็็นโรคหรืือเสีียชีีวิิตด้้วยอาการบวมอุุดกั้้น� ทางเดิินหายใจจนขาดอากาศ (asphyxia) ได้้ร้อ้ ยละ 85 เนื่่�องจาก
ถ่่ายทอดทางพัันธุุกรรมแบบ autosomal dominant
• การปวดท้้องโดยไม่่ทราบสาเหตุุเป็็น ๆ หาย ๆ จากการบวมของอวััยวะภายใน
• การบวมของแขน มืือ ภายหลัังการกระแทก หรืืออุุบัติั เิ หตุุที่ไ�่ ม่่รุนุ แรง โดยอาจพบร่่วมกัับ recurrent angioedema หรืือไม่่ก็ไ็ ด้้
Current HAE Classification (2021)

Hereditary angioedema (HAE)
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การจำำ�แนกชนิิดของ HAE แบ่่งเป็็น 2 กลุ่�ม่ ใหญ่่ (ภาพที่่� 1) ได้้แก่่
1. HAE จาก C1 inhibitor (C1-INH) deficiency แบ่่งเป็็น
1.1 HAE ชนิิดที่่� 1 จากการขาดหรืือผิิดปกติิของการสร้้าง C1-INH เป็็นชนิิดที่่�พบได้้บ่่อยที่่สุ� ุด พบได้้ร้้อยละ 851 โดยระดัับ
ของ C1-INH ต่ำำ��ทั้้�งปริิมาณและการทำำ�งาน
1.2 HAE ชนิิดที่่� 2 จากการทำำ�งานผิิดปกติิของ C1-INH พบได้้ร้้อยละ 151 โดยระดัับของ C1-INH ปกติิ (C1-INH antigenic
level ปกติิ) แต่่การทำำ�งานผิิดปกติิ (C1-INH function ผิิดปกติิ)
2. HAE ที่่�ไม่่มีี C1-INH deficiency (HAE with normal C1-INH deficiency) ได้้แก่่ HAE due to Factor XII mutation,
HAE due to ANGPT1 mutation, HAE due to PLG mutation และ HAE due to unknown cause ผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�การตรวจ
ระดัับและการทำำ�งานของ C1-INH รวมทั้้�งระดัับ C4 ในเลืือดจะปกติิ
การตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการพื้้�นฐานเพื่่�อคััดกรองคืือ การตรวจวััดระดัับ C4 ซึ่่�งจะพบว่่าต่ำำ�� สามารถคััดกรองผู้้�ป่่วย HAE
ได้้เฉพาะ HAE ชนิิดที่�่ 1 และ 2 ได้้ประมาณร้้อยละ 98 และร้้อยละ 100 ช่่วงที่่มีี� อาการ2 แต่่กลุ่่�ม HAE with normal C1-INH deficiency
ระดัับ C4 จะปกติิ
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	อุุบัติั ิการณ์์ของโรค HAE โดยประมาณพบ 1 คนในประชากร 50,000 คน3 หากประเทศไทยในปััจจุุบัันมีีประชากร 66 ล้้านคน4
น่่าจะมีีผู้้�ป่่วย HAE ในประเทศไทยประมาณ 1,320 ราย แต่่เท่่าที่่�มีีรายงานผู้้�ป่่วยในประเทศไทยพบเพีียงหลัักไม่่กี่่�สิิบราย แสดงว่่า
ยัังมีีการวิินิิจฉััยที่่ต่ำ� ำ��กว่่าความเป็็นจริิงมาก
อาการแสดงของผู้้�ป่่วยส่่วนใหญ่่ร้้อยละ 50 จะมีีอาการครั้้�งแรกก่่อนอายุุ 10 ปีี และแทบทั้้�งหมดจะมีีอาการก่่อนอายุุ 20 ปีี5
การตรวจวััดระดัับ C4 ในเลืือดที่่�สามารถตรวจได้้เกืือบทุุกโรงพยาบาลในประเทศไทยสามารถช่่วยวิินิิจฉััยได้้ร้้อยละ 81-89 ของผู้้�ป่่วย
HAE ทุุกชนิิด6
ในประเทศไทยการตรวจทางห้้องปฏิิบัติั กิ ารที่่ใ� ช้้ในปััจจุุบันั ที่่ใ� ช้้ในการวิินิจิ ฉััยและแยกชนิิด ได้้แก่่ C1 inhibitor antigenic protein
level สามารถตรวจได้้เฉพาะที่่�โรงพยาบาลโรงเรีียนแพทย์์ส่่วนกลางคืือ จุุฬาลงกรณ์์ ศิิริิราช รามาธิิบดีี และสถาบัันสุุขภาพเด็็กแห่่งชาติิ
มหาราชิินีี ส่่วนการตรวจพัันธุุกรรมเพื่่�อหา mutation เช่่น SERPING1 สามารถตรวจได้้ในหลายสถาบััน และในประเทศไทยอาจหาตรวจ
ง่่ายกว่่าการตรวจทางห้้องปฏิิบัติั ิการที่่จำ� ำ�เพาะข้้างต้้น (ภาพที่่� 2)
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Screening Criteria
-

-

Recurrent angioedema without urticaria more than 1 episode
Recurrent angioedema without identified causes
Recurrent angioedema which doesn’t respond to antihistamine,
corticosteroid or epinephrine
Unexplained abdominal pain with history of angioedema, independently or
concurrently
Recurrent laryngeal edema of unexplained causes
First episode of life-threatening angioedema
Family members of index case
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ผู้้�ป่่วยที่่�ควรสงสััยและได้้รัับการตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการเพื่่�อวิินิิจฉััย HAE เพิ่่�มเติิม ได้้แก่่ กรณีีดัังต่่อไปนี้้�
3

(ภาพที่่� 3)
• Recurrent angioedema without urticaria มากกว่่า 1 ครั้้�ง
• Recurrent angioedema ที่่�หาสาเหตุุไม่่ได้้
• Recurrent angioedema ที่่�ไม่่ตอบสนองต่่อการรัักษาด้้วย antihistamine, corticosteroid หรืือ epinephrine
• การปวดท้้องเป็็น ๆ หาย ๆ โดยหาสาเหตุุไม่่ได้้ ร่่วมกัับมีีประวััติิ angioedema ทั้้�งที่่สั� มั พัันธ์์และไม่่สัมั พัันธ์์กับั อาการปวดท้้อง
• Recurrent laryngeal edema โดยหาสาเหตุุไม่่ได้้
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• Life-threatening angioedema แม้้เป็็นครั้้�งแรกก็็ตาม
•	มีีประวััติิบุุคคลในครอบครััวได้้รัับการวิินิิจฉััยยืืนยัันโรค HAE
	ส่่วนการรัักษา HAE ประกอบด้้วย การรัักษาในช่่วงที่่�มีีอาการฉุุกเฉิิน (on-demand acute treatment) ให้้การรัักษาที่่�รวดเร็็ว
เมื่่�อมีีอาการเพื่่�อป้้องกัันการเกิิดอาการที่่รุ� นุ แรง การให้้การป้้องกัันก่่อนเกิิดอาการ (short term prophylaxis) และการป้้องกัันในระยะยาว
(long term prophylaxis)
ยาจำำ�เพาะที่่�ใช้้ในการรัักษา เช่่น icatibant ซึ่�ง่ เป็็น bradykinin type 2 receptor antagonist สามารถให้้เพื่่�อป้้องกัันหรืือรัักษาได้้
ตั้้�งแต่่เริ่่�มมีีอาการบวมในผู้้�ป่่วยที่่�ทราบว่่าเป็็นโรค โดยฉีีดใต้้ผิิวหนััง สามารถสอนให้้ผู้้�ป่่วยฉีีดยาเองได้้เมื่่�อเกิิดอาการ หากฉีีดได้้ไวตั้้�งแต่่
เริ่่�มต้้นมีีอาการจะได้้ผลการรัักษาดีีมาก โดยปกติิจะคาดหวัังผลการตอบสนองต่่ออาการภายในเวลา 1 ชั่่�วโมง มีีเพีียงผู้้�ป่่วยร้้อยละ 10
เท่่านั้้�นที่่�จำำ�เป็็นต้้องได้้รัับยาซ้ำำ��7 (ภาพที่่� 4)

Icatibant
• Bradykinin type 2 receptor antagonist
• Subcutaneous injection –train to self-administer

• Use early in an attack
• 10% need 2nd dose – have 2 on hand at any time
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• Expect benefit within 1 hour

ในประเทศไทยเนื่่�องจาก HAE พบได้้ไม่่บ่่อย ยาจำำ�เพาะในการรัักษา เช่่น icatibant ยัังไม่่นำำ�เข้้ามาในประเทศไทย แต่่กำำ�ลัังอยู่่�
ในระหว่่างการดำำ�เนิินการ การรัักษาหลัักเมื่่�อเกิิดอาการคืือ การให้้ fresh frozen plasma (FFP) และการป้้องกัันการ progression ของโรค
โดยเฉพาะเรื่่�องปััญหาการเกิิดทางเดิินหายใจอุุดกั้้�นนำำ�ไปสู่่�การขาดออกซิิเจนซึ่่�งเป็็นสาเหตุุการเสีียชีีวิิตที่่�สำำ�คััญ (ภาพที่่� 5)
Principle Care in Thailand for HAE

• Availability of effective on-demand acute treatment (for all)
Fresh frozen plasma (FFP)
• Early Rx to prevent progression
Supportive care
• Rx acute attack irrespective of swelling site

Emergency department
• Longtern prophylaxis (LTP)

Androgens, epsilon aminocaproic acid and tranexamic acid
Hiroshi 2021
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	ส่่วนการรัักษาในระยะยาวเพื่่�อป้้องกัันก่่อนที่่�จะเกิิดอาการ ประกอบด้ว้ ย 2 กรณีี คืือ
1. Long term prophylaxis ให้้กรณีีที่่มีี� อาการบ่่อยหรืืออาการรุุนแรง ได้้แก่่ การเกิิดอาการมากกว่่า 1 ครั้้�งต่่อเดืือน เคยมีี
ประวััติิทางเดิินหายใจอุุดกั้้�นรุุนแรง กล่่องเสีียงบวม เคยใส่่ท่่อช่่วยหายใจ อาการบวมจนต้้องหยุุดทำำ�งานหรืือหยุุดเรีียน
มากกว่่า 10 วัันต่่อปีี อาการรุุนแรงเกิิดอย่่างรวดเร็็ว และการเดิินทางลำำ�บากในกรณีีที่่ต้� อ้ งไปห้้องฉุุกเฉิินเมื่่อ� มีีอาการ ยากลุ่่�มนี้้�
ที่่มีี� ใช้้อยู่่�ในประเทศไทย ได้้แก่่ androgens, epsilon-aminocaproic acid และ tranexamic acid ซึ่่�งยาดัังกล่่าวทั้้�งหมดนี้้�
ให้้ผลการรัักษาที่่�ไม่่ค่่อยดีีหรืือผลข้้างเคีียงสููงหากให้้ในระยะยาว
4

2. Short term prophylaxis เพื่่�อป้้องกัันอาการ ในกรณีีที่่จำ� ำ�เป็็นต้้องทำำ�การผ่่าตััด หรืือทำำ�หัตถ
ั การที่่มีี� ความเสี่่ย� ง เช่่น ถอนฟััน
ผ่่าตััด การใส่่ท่่อช่่วยหายใจ อาจจำำ�เป็็นต้้องให้้ยาหรืือ FFP ก่่อนทำำ�หัตถ
ั การนั้้�น ๆ
	ปััญหาการขาดยาในการรัักษาที่่จำ� �ำ เพาะ เช่่น icatibant ทำำ�ให้้ไม่่มีียาเฉพาะสำำ�หรัับผู้้�ป่ว่ ย HAE ในการรัักษาทั้้ง� ระยะสั้้น� และระยะยาว
โดยเฉพาะผู้้�ป่่วยกลุ่่�มพิิเศษ ได้้แก่่ เด็็ก ผู้้�หญิิง สตรีีตั้้�งครรภ์์ ผู้้�ป่่วยมะเร็็งที่่�มีีความเสี่่�ยงในการใช้้ยา เช่่น androgens และการให้้ FFP
ในระยะยาวที่่�มีีความเสี่่�ยงจากการได้้รัับผลิิตภััณฑ์์จากเลืือดได้้

บทสรุุป
1. แม้้ HAE เป็็นโรคทางพัันธุุกรรมที่่�พบได้้ไม่่บ่่อย แต่่ระดัับวิินิิจฉััยโรคในประเทศไทยยัังทำำ�ได้้ค่่อนข้้างน้้อย
จากปััจจััยต่่าง ๆ เช่่น การที่่ไ� ม่่สามารถตรวจยืืนยัันได้้ทางห้้องปฏิิบัติั กิ ารในช่่วงที่่ผ่� า่ นมา ความตระหนัักรู้เ�้ กี่่ย� วกัับ
โรคที่่ยั� ังน้้อยในบุุคลากรทางการแพทย์์และประชาชนทั่่�วไป
2. โรค HAE แม้้จะมีีอาการบวมคล้้ายคลึึงกัับอาการแพ้้โดยกลไก histamine-mediated แต่่จุุดต่่างที่่สำ� ำ�คััญ ได้้แก่่
มัักจะไม่่มีีอาการคัันร่่วมด้้วย อาการบวมอาจมีีขนาดใหญ่่กว่่าอาการแพ้้โดยทั่่�วไป อาการบวมอาจใช้้เวลา
2-5 วัันกว่่าจะถึึงจุุดสููงสุุด
3. ผู้้�ป่่วยอาจมีีอาการได้้หลากหลาย หากแพทย์์สงสััยโรค HAE การตรวจคััดกรองที่่สำ� ำ�คััญคืือ การตรวจระดัับ C4
ในเลืือด ซึ่่�งสามารถตรวจได้้ในโรงพยาบาลส่่วนมากในประเทศไทย ผู้้�ที่่�ควรได้้รัับการคััดกรอง ได้้แก่่ กลุ่่�มที่่�
ระบุุไว้้ในภาพที่่� 3
4.	ปััจจุุบัันมีีโรงพยาบาล 4 แห่่ง ได้้แก่่ โรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ โรงพยาบาลศิิริิราช โรงพยาบาลรามาธิิบดีี และ
สถาบัันสุุขภาพเด็็กแห่่งชาติิมหาราชิินีี ที่่�สามารถตรวจระดัับ C1 inhibitor antigenic level ซึ่�ง่ เป็็นการตรวจทาง
ห้้องปฏิิบััติิการเพื่่�อยืืนยัันการวิินิิจฉััย
5. การตรวจเพิ่่�มเติิมเพื่่�อช่่วยวิินิิจฉััยแยกโรค ได้้แก่่ C1 inhibitor function ใช้้ในกรณีีสงสััย HAE type 2 และ C1q
antigenic level ใช้้ในกรณีีสงสััย acquired angioedema
6. แม้้ปััจจุุบัันประเทศไทยยัังไม่่มีียาที่่�จำำ�เพาะต่่อกลไกของโรคโดยตรง แต่่มีียาบางชนิิดที่่�สามารถใช้้ได้้ โดยแบ่่ง
ตามวััตถุปุ ระสงค์์การรัักษา ได้้แก่่ การรัักษาในช่่วงที่่�มีีอาการฉุุกเฉิิน (on-demand acute treatment) การให้้
การป้้องกัันก่่อนเกิิดอาการ (short term prophylaxis) และการป้้องกัันในระยะยาว (long term prophylaxis)

Diagnosis and Acute attack management
ตััวอย่่างผู้้�ป่่วย
		
ผู้้�ป่่วยชายไทย อายุุ 59 ปีี มาตรวจที่่�ห้้องฉุุกเฉิินด้้วยปััญหา หน้้า เปลืือกตา ริิมฝีีปากบวม โดยไม่่มีีอาการคัันหลัังตื่่�นนอน
ก่่อนนอนในคืืนก่่อนหน้้านั้้�นผู้้�ป่่วยมีีอาการปกติิ รัับประทานอาหารเย็็นที่่�มีีส่่วนประกอบของกุ้้�ง
	ปฏิิเสธโรคประจำำ�ตััว ปฏิิเสธการใช้้ยาใด ๆ ก่่อนหน้้านี้้�
ผู้้�ป่่วยให้้ประวััติิว่่าเคยแพ้้กุ้้�ง มีีอาการตาบวม ริิมฝีีปากบวม มีีอาการหลัังรัับประทานมากกว่่า 12 ชั่่�วโมง และตอนเด็็กเคยแพ้้
ยาเพนิิซิิลิิน ยาพาราเซตามอล มีีอาการริิมฝีีปากบวม ผื่่�นขึ้้�น
การตรวจร่่างกายที่่�ห้้องฉุุกเฉิินพบสััญญาณชีีพปกติิ O2 saturation 98%
	ตรวจพบมีี facial edema, no rash การตรวจปอดและการหายใจปกติิ ร่่างกายระบบอื่่�นปกติิ
ได้้รัับการวิินิิจฉััยในเบื้้�องต้้นว่่าเป็็น angioedema จากการแพ้้กุ้้�ง
5

การรัักษาเบื้้�องต้้นที่่�ได้้รัับที่่�ห้้องฉุุกเฉิินคืือ chlorpheniramine 10 mg IV, dexamethasone 5 mg IV และได้้รัับการรัักษา
เป็็นผู้้�ป่่วยในเนื่่�องจากอาการบวมมากขึ้้�น
แพทย์์โรคภููมิิแพ้้ได้้รัับคำำ�ปรึึกษาเนื่่�องจากผู้้�ป่่วยมีีอาการ angioedema ที่่�มากขึ้้�นจนเริ่่�มมีีอาการหายใจลำำ�บาก เสีียงแหบ
ไม่่ตอบสนองต่่อการรัักษาด้้วย antihistamine และยาสเตีียรอยด์์
จากการซัักประวััติเิ พิ่่�มเติิมพบว่่าผู้้�ป่ว่ ยมีีประวััติบิ วมเป็็น ๆ หาย ๆ บริิเวณหน้้า มืือ และเท้้า โดยไม่่มีีผื่่น� ลมพิิษ ตั้้ง� แต่่อายุุ 10 ปีี
มีีประวััติิปวดท้้องไม่่รุุนแรงเป็็น ๆ หาย ๆ บ่่อย ๆ หายเองโดยไม่่ต้้องพบแพทย์์ อาการบวมและปวดท้้องส่่วนใหญ่่สััมพัันธ์์กัับ
การรัับประทานกุ้้�ง ทำำ�ให้้ผู้�ป่้ ว่ ยคิิดว่า่ ตััวเองแพ้้กุ้้�ง โดยอาการเหล่่านี้้�เกิิดขึ้้น� ประมาณปีีละ 1-4 ครั้้ง� โดยไม่่ต้อ้ งมารัับการรัักษาในโรงพยาบาล
ไม่่เคยมีีอาการอื่่�น ๆ ที่่รุ� ุนแรง เช่่น ไข้้ น้ำำ�� หนัักลด
	ประวััติิครอบครััว (ภาพที่่� 6) มีีมารดาอายุุ 83 ปีี พี่่�ชายอายุุ 65 ปีี พี่่�สาวอายุุ 62 ปีี มีีประวััติิหน้้าบวมเป็็น ๆ หาย ๆ ทั้้�งหมด
คิิดว่่าเกิิดจากการแพ้้กุ้้�ง โดยมีีพี่่�ชายที่่�มีีประวััติิรุุนแรง ทางเดิินหายใจอุุดกั้้�นจากกล่่องเสีียงบวมจนต้้องได้้รัับการรัักษาด้้วยการทำำ�
tracheostomy
Principle Care in Thailand for HAE
• Availability of effective on-demand acute treatment (for all)
Fresh frozen plasma (FFP)
• Early Rx to prevent progression
Supportive care

• Rx acute attack irrespective of swelling site
Emergency department

• Longtern prophylaxis (LTP)
Danazol, epsilon aminocaproic acid and tranexamic acid
Hiroshi 2021
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ปััญหาผู้้�ป่่วยโดยสรุุปคืือ มีีประวััติิ recurrent cutaneous swelling และ recurrent abdominal pain โดยมีีประวััติิครอบครััวที่่�มีี
อาการเช่่นเดีียวกััน
จะเห็็นได้้ว่่าผู้้�ป่่วยรายดัังกล่่าว ประวััติิ การตอบสนองต่่อการรัักษา และประวััติิครอบครััว ค่่อนข้้างชััดเจนในการวิินิิจฉััย HAE
ปััญหาที่่�สำ�คั
ำ ัญคืือ การตรวจวิินิิจฉััยเพิ่่�มเติิม และการรัักษาที่่�ยัังเป็็นข้้อจำำ�กััดในประเทศไทย

	การรัักษา HAE เมื่่�อเกิิดอาการเฉีียบพลัันตามแนวทางการรัักษาของยุุโรปและสหรััฐอเมริิกา (ภาพที่่� 7) คืือ
Acute treatment options
Icatibant ; C1 INH concentrate ; (Ecallantide)

Pain
management

iv fluids
supportive
care

If not available
Solvent detergent-treated plasma

If not available

If there is
progressive
upper airway
swelling
Consider
early
intubation or
tracheotomy

Fresh frozen plasma
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• ยาหลััก ได้้แก่่ Bradykinin type 2 receptor antagonist (icatibant) หรืือ C1-INH concentration หรืือ Kallikrein inhibitors
(ecallantide) ซึ่�ง่ มีีประสิิทธิิภาพในการรัักษาที่่�ดีี และควรให้้ผู้�ป่้ ่วยได้้รัับยาไวที่่�สุุดก่่อนที่่�จะมีีอาการรุุนแรง มีีการศึึกษาพบว่่า
การให้้ยาที่่�ไวภายหลัังจากเริ่่�มต้้นมีีอาการไม่่นานจะได้้ผลการรัักษาดีีกว่่า อาการบวม ปวดจะลดลงได้้ดีีกว่่า
• หากไม่่มีีให้้ solvent detergent-treated plasma เป็็นตััวเลืือกที่่� 2
• หากไม่่มีีให้้ FFP เป็็นตััวเลืือกที่่� 3 ในต่่างประเทศเลืือกให้้ solvent detergent-treated plasma ก่่อน เนื่่�องจากมีีข้้อดีีกว่่า FFP
เนื่่�องจากเป็็น plasma ที่่�ได้้รัับกระบวนการเตรีียมที่่ป้� ้องกัันการติิดเชื้้�อจากผลิิตภััณฑ์์จากเลืือดดีีกว่่า
นอกจากนั้้�นผู้้�ป่่วยควรได้้รัับการป้้องกัันและติิดตามอาการบวมของทางเดิินหายใจส่่วนบนที่่�จะทำำ�ให้้เกิิดทางเดิินหายใจอุุดกั้้�น
ตามมา ในบางรายอาจต้้องให้้การใส่่ท่่อช่่วยหายใจ หรืือ tracheostomy ฉุุกเฉิิน ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีอาการปวดและบวมที่่�อวััยวะภายใน
อาจต้้องให้้ยาแก้้ปวดและสารน้ำำ��เพิ่่�มเติิม รวมถึึงการประคบเย็็นกรณีีที่่�บวมบริิเวณแขนขาภายนอก
ในผู้้�ป่่วยรายนี้้�ได้้รัับการรัักษาในหอผู้้�ป่่วยวิิกฤต เนื่่�องจากเริ่่�มมีีอาการอุุดกั้้�นทางเดิินหายใจส่่วนบน และอาจมีีปััญหาเรื่่�อง
การใส่่ท่่อช่่วยหายใจยาก จึึงได้้ปรึึกษาวิิสััญญีีแพทย์์ให้้พร้้อมกรณีีไม่่สามารถใส่่ท่่อช่่วยหายใจได้้ การรัักษาจำำ�เพาะสำำ�หรัับกรณีีที่่�เกิิด
อาการเฉีียบพลัันในประเทศไทยคืือ การให้้ FFP 2 ยููนิิต อาการผู้้�ป่่วยดีีขึ้้�นตามลำำ�ดัับใน 24-28 ชั่่�วโมง และอาการ angioedema
หายสนิิทใน 48 ชั่่�วโมง
	สำำ�หรัับการให้้การรัักษาด้้วย FFP ในต่่างประเทศไม่่ใช่่การรัักษาที่่�ควรเลืือกอัันดัับแรก แต่่ข้้อจำำ�กััดเรื่่�องยาในประเทศไทย
จึึงเป็็นการรัักษาหลัักที่่มีี� ในโรงพยาบาลทุุกแห่่ง เนื่่�องจากใน FFP มีี C1-INH อยู่่�จึงึ สามารถรัักษาในช่่วงที่่เ� กิิดอาการเฉีียบพลัันได้้ แต่่ใน FFP
ก็็ประกอบด้้วย contact system protein ชนิิดอื่่�น ๆ ที่่�เป็็นสารตั้้�งต้้นในการสร้้าง bradykinin ทำำ�ให้้มีีรายงานว่่าผู้้�ป่่วย HAE บางราย
หลัังได้้รับั FFP อาการบวมและการอุุดกั้้น� ทางเดิินหายใจอาจมากขึ้้น� ได้้ ดัังนั้้�น หากจำำ�เป็็นต้้องให้้ FFP ในผู้้�ป่ว่ ย HAE อาจต้้องเตรีียมพร้้อม
ในการดููแลใส่่ท่่อช่่วยหายใจในกรณีีที่่�อาการรุุนแรงมากขึ้้�น
การตรวจเพิ่่�มเติิมเพื่่�อการวิินิจิ ฉััยและแยกชนิิดของ HAE ในผู้้�ป่ว่ ยรายนี้้�พบว่่ามีีค่่า C4 ต่ำำ��, C1-INH antigenic level ต่ำำ��, C1-INH
function ต่ำำ�� , C1q ปกติิ จึึงได้้รัับการวิินิิจฉััยว่่าเป็็น HAE ชนิิดที่่� 1 (ภาพที่่� 8)

Progression
• C3 85.287 (83-177 mg/dL)
• C4 8.203 (15-45 mg/dL)

• C1-Inhibitor level < 0.074 (0.21-0.38 g/dL)
• C1-Inhibitor functional assay 8.3795% (70-140%)
• C1q 30.52 (12.2-39.5 mg/dL
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ตััวกระตุ้้�นที่่ทำ� ำ�ให้้เกิิดอาการบวมเฉีียบพลัันในผู้้�ป่ว่ ย HAE โดยทั่่�วไป ได้้แก่่ การเกิิดอุบัุ ติั เิ หตุุ การกระแทก การถอนฟััน การผ่่าตััด
การกดทัับ ความเครีียด ไข้้ ยาคุุมกำำ�เนิิดชนิดิ เอสโตรเจน และช่่วงก่่อนมีีประจำำ�เดืือนในเพศหญิิง เป็็นต้้น ส่่วนข้้อสงสััยเรื่่�องการแพ้้กุ้้�ง
จากการศึึกษาที่่�ผ่่านมาพบว่่าผู้้�ป่่วย HAE ประมาณร้้อยละ 36 แจ้้งว่่าแพ้้อาหารร่่วมด้้วย ส่่วนใหญ่่เมื่่�อตรวจแล้้วพบว่่าไม่่ได้้แพ้้จริิง
เนื่่�องจากการวิินิจิ ฉััยที่่ไ� ม่่ถูกู ต้้องทำำ�ให้้ผู้้�ป่ว่ ยส่่วนหนึ่่�งคิิดว่า่ ตนเองถูกู กระตุ้้�นอาการด้้วยอาหารบางชนิิด ในผู้้�ป่ว่ ยรายนี้้�ได้้รับั การตรวจหา
สารก่่อภููมิิแพ้้โดยการวััดระดัับ specific IgE ในเลืือดพบว่่าให้้ผลลบต่่อกุ้้�ง shellfish และไรฝุ่่�น จึึงคาดว่่าอาหารไม่่น่่าจะเป็็นสาเหตุุ
ในการเกิิด angioedema ในผู้้�ป่่วยรายนี้้�
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เนื่่�องจากผู้้�ป่่วยรายนี้้�มีีอาการที่่�รุุนแรง อาจมีีข้้อบ่่งชี้้�ในการให้้ long term prophylaxis และให้้คำำ�แนะนำำ�ในกรณีีที่่�เกิิดอาการ
เฉีียบพลัันในครั้้�งหน้้า ในต่่างประเทศอาจพิิจารณาสอนให้้ผู้้�ป่่วยฉีีด icatibant เข้้าใต้้ผิิวหนัังเองเมื่่�อเกิิดอาการที่่�บ้้านก่่อนมารัักษาต่่อ
ที่่�โรงพยาบาล
	สิ่่�งสำำ�คััญอีีกประการคืือ เนื่่�องจากโรค HAE ถ่่ายทอดทางพัันธุุกรรมแบบ autosomal dominant ญาติิพี่่�น้้อง โดยเฉพาะบุุตรของ
ผู้้�ป่่วยควรได้้รัับการตรวจเพิ่่�มเติิมแม้้ไม่่มีีอาการทางคลิินิิกก็็ตาม ซึ่�ง่ อาจคััดกรองเบื้้�องต้้นง่่าย ๆ ด้้วยการวััดระดัับ C4 หรืืออาจพิิจารณา
ตรวจทางพัันธุุกรรมเพิ่่�มเติิมกรณีีทราบความผิิดปกติิทางพัันธุุกรรม

สรุุป โรค HAE เป็็นโรคทางพัันธุุกรรมที่่�พบได้้ไม่่บ่่อยในประเทศไทย แต่่หากเกิิดอาการเฉีียบพลัันอาจมีีอาการ
ที่่�รุุนแรงถึึงชีีวิิตได้้ การที่่�พบ HAE ได้้ไม่่บ่่อยในประเทศไทยเนื่่�องจากโรคนี้้�ยัังเป็็นปััญหาทั้้�งในแง่่ของการวิินิิจฉััย แพทย์์โดย
ส่่วนใหญ่่ยังั ไม่่รู้้�จักั โรคดัังกล่่าว จึึงควรให้้ความรู้้เ� พิ่่�มเติิมเพื่่�อเพิ่่�มการตระหนัักถึึงโรคนี้้� การตรวจทางห้้องปฏิิบัติั กิ ารในผู้้�ป่ว่ ย
ที่่�สงสััยสามารถตรวจโดยเบื้้�องต้้นด้้วยการวััดระดัับ C4 ส่่วนการตรวจจำำ�เพาะเพื่่�อแยกชนิิดยัังมีีข้้อจำำ�กััดมาก และยาที่่�
จำำ�เพาะในการรัักษา เช่่น icatibant ก็็ยัังไม่่มีีในประเทศไทย หากเกิิดอาการสามารถให้้การรัักษาเบื้้�องต้้นด้้วยการให้้ FFP
แต่่ผลการรัักษายัังไม่่ดีีนััก หากในอนาคตสามารถปรัับปรุุง พััฒนา ให้้ความรู้้� และมีีการเข้้าถึึงยาที่่�ใช้้ในการรัักษาที่่�ดีีขึ้้�น
น่่าจะมีีประโยชน์์ต่่อผู้้�ป่่วยโรค HAE ในประเทศไทยได้้

เรีียบเรีียงโดย: ผศ.นพ.มงคล เหล่่าอารยะ
ภาควิิชากุุมารเวชศาสตร์์ คณะแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
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