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Hereditary Angioedema (HAE) เป็็นโรคทางพัันธุุกรรมท่�พับได้้ไม่บ่อย ผู้้้ป่็วยจะมาด้้วยอาการบวมเป็็น ๆ หาย ๆ 

(recurrent angioedema) ท่�ไม่ม่ลมพิัษ (urticaria) ร่วมด้้วย มักม่ปั็ญหาการถู้กมองข้้าม จึงได้้รับการวินิจฉััยช้้า (under-diagnosis) 

ผู้้�ป่่วยท่ี่�มาด้�วยปั่ญหา recurrent angioedema อาจเกิิด้จากิสาเหตุุ 2 กิลุุ่�มใหญ� คืือ

1. Mast cell mediator (histamine)-mediated กลุ่มน่�ผู้้้ป่็วยมักมาด้้วย angioedema ร่วมกับ urticaria สาเหตุุท่�พับได้้บ่อย

เช่้น angioedema ท่�เกิด้จากภู้มิแพ้ั, chronic spontaneous urticaria (CSU) ซึึ่�งมักหาสาเหตุุไม่ได้้ หรือเกิด้จาก autoimmune

และ chronic inducible urticaria กลุ่มน่�จะตุอบสนองตุ่อการรักษาด้้วย antihistamine
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2. Bradykinin-mediated กลุ่มน่�ผู้้้ป่็วยจะไม่ม่ urticaria ร่วม แบ่งเป็็น HAE ซึึ่�งถู่ายทอด้ทางพัันธุุกรรม และ non-HAE ได้้แก่ 

กลุ่มท่�มาจากสาเหตุุอื�นกระตุุ้นให้เกิด้ภูายหลัง เช่้น acquired C1 inhibitor deficiency ท่�อาจเกิด้ secondary ในผู้้้ป่็วย

โรคมะเร็งบางช้นิด้ drug-induced เช่้น จากยาลด้ความดั้นกลุ่ม ACE inhibitor ซึึ่�งเป็็นสาเหตุุข้อง angioedema ท่�พับได้้บ่อย

ในผู้้้ใหญ่ และกลุ่มท่�ไม่ทราบสาเหตุุ เป็็นตุ้น

 กิารวินิิจฉััยโรคื HAE เริ�มจากิป่ระวัติุท่ี่�นิ�าสงสัยท่ี่�สำาคัืญ คืือ 

• Recurrent angioedema ท่�ไม่ม่ urticaria ผู้้้ป่็วยส่วนใหญ่จะเริ�มม่อาการครั�งแรกเมื�อเริ�มเข้้าส่้วัยรุ่นหรือหลังจากนั�น อาการบวม

ข้อง HAE จะม่ลักษณะแบบค่อย ๆ เพิั�มขึ้�น และหายช้้า อาจนานป็ระมาณ 2-5 วัน ซึึ่�งตุ่างจากกลุ่มท่�เกิด้จากการแพ้ัท่�

อาการบวมมักเกิด้เร็ว หายเร็ว และไม่ตุอบสนองการรักษาด้้วย antihistamine หรือการรักษากลุ่ม histamine-induced reaction 

ตุามป็กติุ เช่้น การฉ่ัด้ epinephrine หรือการให้สเตุ่ยรอยด์้ ซึึ่�งหากไม่ตุอบสนองตุ่อการรักษาดั้งกล่าวให้คิด้ถึูงว่าเป็็นสาเหตุุ

จาก bradykinin-mediated swelling สาเหตุุหลักอันหนึ�งคือ HAE 

• ม่ป็ระวัติุครอบครัวเป็็นโรคหรือเส่ยช่้วิตุด้้วยอาการบวมอุด้กั�นทางเดิ้นหายใจจนข้าด้อากาศ (asphyxia) ได้้ร้อยละ 85 เนื�องจาก

ถู่ายทอด้ทางพัันธุุกรรมแบบ autosomal dominant  

• การป็วด้ท้องโด้ยไม่ทราบสาเหตุุเป็็น ๆ หาย ๆ จากการบวมข้องอวัยวะภูายใน 

• การบวมข้องแข้น มือ ภูายหลังการกระแทก หรืออุบัติุเหตุุท่�ไม่รุนแรง โด้ยอาจพับร่วมกับ recurrent angioedema หรือไม่ก็ได้้

Current HAE Classification (2021) 

FIGURE 1 J Allergy Clin Immunol Pract 2021;9:132-50

Hereditary angioedema (HAE)

 กิารจำาแนิกิชนิิด้ของ HAE แบ่�งเป็่นิ 2 กิลุุ่�มใหญ� (ภาพท่ี่� 1) ได้้แก่

1. HAE จากิ C1 inhibitor (C1-INH) deficiency แบ่งเป็็น

1.1 HAE ช้นิด้ท่� 1 จากการข้าด้หรือผิู้ด้ป็กติุข้องการสร้าง C1-INH เป็็นช้นิด้ท่�พับได้้บ่อยท่�สุด้ พับได้้ร้อยละ 851 โด้ยระดั้บ

ข้อง C1-INH ตุำ�าทั�งป็ริมาณและการทำางาน 

1.2 HAE ช้นิด้ท่� 2 จากการทำางานผิู้ด้ป็กติุข้อง C1-INH พับได้้ร้อยละ 151 โด้ยระดั้บข้อง C1-INH ป็กติุ (C1-INH antigenic 

level ป็กติุ) แตุ่การทำางานผิู้ด้ป็กติุ (C1-INH function ผิู้ด้ป็กติุ)

2. HAE ท่ี่�ไม�ม่ C1-INH deficiency (HAE with normal C1-INH deficiency) ได้้แก่ HAE due to Factor XII mutation, 

HAE due to ANGPT1 mutation, HAE due to PLG mutation และ HAE due to unknown cause ผู้้้ป่็วยกลุ่มน่�การตุรวจ

ระดั้บและการทำางานข้อง C1-INH รวมทั�งระดั้บ C4 ในเลือด้จะป็กติุ 

 การตุรวจทางห้องป็ฏิิบัติุการพืั�นฐานเพืั�อคัด้กรองคือ การตุรวจวัด้ระด้ับ C4 ซึ่ึ�งจะพับว่าตุำ�า สามารถูคัด้กรองผู้้้ป่็วย HAE 

ได้้เฉัพัาะ HAE ช้นิด้ท่� 1 และ 2 ได้้ป็ระมาณร้อยละ 98 และร้อยละ 100 ช่้วงท่�ม่อาการ2 แตุ่กลุ่ม HAE with normal C1-INH deficiency 

ระดั้บ C4 จะป็กติุ 
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 อุบัติุการณ์ข้องโรค HAE โด้ยป็ระมาณพับ 1 คนในป็ระช้ากร 50,000 คน3 หากป็ระเทศไทยในปั็จจุบันม่ป็ระช้ากร 66 ล้านคน4 

น่าจะม่ผู้้้ป่็วย HAE ในป็ระเทศไทยป็ระมาณ 1,320 ราย แตุ่เท่าท่�ม่รายงานผู้้้ป่็วยในป็ระเทศไทยพับเพ่ัยงหลักไม่ก่�สิบราย แสด้งว่า

ยังม่การวินิจฉััยท่�ตุำ�ากว่าความเป็็นจริงมาก

 อาการแสด้งข้องผู้้้ป่็วยส่วนใหญ่ร้อยละ 50 จะม่อาการครั�งแรกก่อนอายุ 10 ปี็ และแทบทั�งหมด้จะม่อาการก่อนอายุ 20 ปี็5 

การตุรวจวัด้ระดั้บ C4 ในเลือด้ท่�สามารถูตุรวจได้้เกือบทุกโรงพัยาบาลในป็ระเทศไทยสามารถูช่้วยวินิจฉััยได้้ร้อยละ 81-89 ข้องผู้้้ป่็วย 

HAE ทุกช้นิด้6

 ในป็ระเทศไทยการตุรวจทางห้องป็ฏิิบัติุการท่�ใช้้ในปั็จจุบันท่�ใช้้ในการวินิจฉััยและแยกช้นิด้ ได้้แก่ C1 inhibitor antigenic protein 

level สามารถูตุรวจได้้เฉัพัาะท่�โรงพัยาบาลโรงเร่ยนแพัทย์ส่วนกลางคือ จุฬาลงกรณ์ ศิริราช้ รามาธิุบด่้ และสถูาบันสุข้ภูาพัเด็้กแห่งช้าติุ

มหาราชิ้น่  ส่วนการตุรวจพัันธุุกรรมเพืั�อหา mutation เช่้น SERPING1 สามารถูตุรวจได้้ในหลายสถูาบัน และในป็ระเทศไทยอาจหาตุรวจ

ง่ายกว่าการตุรวจทางห้องป็ฏิิบัติุการท่�จำาเพัาะข้้างตุ้น (ภาพท่ี่� 2) 

Investigation
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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

 ผู้้�ป่่วยท่ี่�คืวรสงสัยแลุ่ะได้�รับ่กิารตุรวจที่างห�องป่ฏิิบั่ติุกิารเพื�อวินิิจฉััย HAE เพิ�มเติุม ได้้แก่ กรณ่ดั้งตุ่อไป็น่� 

(ภาพท่ี่� 3)

• Recurrent angioedema without urticaria มากกว่า 1 ครั�ง

• Recurrent angioedema ท่�หาสา เหตุุไม่ได้้

• Recurrent angioedema ท่�ไม่ตุอบสนองตุ่อการรักษาด้้วย antihistamine, corticosteroid หรือ epinephrine

• การป็วด้ท้องเป็็น ๆ หาย ๆ โด้ยหาสาเหตุุไม่ได้้ ร่วมกับม่ป็ระวัติุ angioedema ทั�งท่�สัมพัันธ์ุและไม่สัมพัันธ์ุกับอาการป็วด้ท้อง

• Recurrent laryngeal edema โด้ยหาสาเหตุุไม่ได้้

3
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• Life-threatening angioedema แม้เป็็นครั�งแรกก็ตุาม

• ม่ป็ระวัติุบุคคลในครอบครัวได้้รับการวินิจฉััยยืนยันโรค HAE

 ส่วนการรักษา HAE ป็ระกอบด้้วย การรักษาในช่้วงท่�ม่อาการฉุักเฉิัน (on-demand acute treatment) ให้การรักษาท่�รวด้เร็ว

เมื�อม่อาการเพืั�อป้็องกันการเกิด้อาการท่�รุนแรง การใหก้ารป้็องกันก่อนเกิด้อาการ (short term prophylaxis) และการป็อ้งกันในระยะยาว 

(long term prophylaxis) 

 ยาจำาเพัาะท่�ใช้้ในการรักษา เช่้น icatibant ซึึ่�งเป็็น bradykinin type 2 receptor antagonist สามารถูให้เพืั�อป้็องกันหรือรักษาได้้

ตัุ�งแตุ่เริ�มม่อาการบวมในผู้้้ป่็วยท่�ทราบว่าเป็็นโรค โด้ยฉ่ัด้ใตุ้ผิู้วหนัง สามารถูสอนให้ผู้้้ป่็วยฉ่ัด้ยาเองได้้เมื�อเกิด้อาการ หากฉ่ัด้ได้้ไวตัุ�งแตุ่

เริ�มตุ้นม่อาการจะได้้ผู้ลการรักษาด่้มาก โด้ยป็กติุจะคาด้หวังผู้ลการตุอบสนองตุ่ออาการภูายในเวลา 1 ชั้�วโมง ม่เพ่ัยงผู้้้ป่็วยร้อยละ 10 

เท่านั�นท่�จำาเป็็นตุ้องได้้รับยาซึ่ำ�า7 (ภาพท่ี่� 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

• Expect benefit within 1 hour

• 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

Principle Care in Thailand for HAE

Hiroshi 2021 J Allergy Clin Immunol Pract 2021;9:132-50
J Allergy Clin Immunol Pract 2013;1:458-67

 ในป็ระเทศไทยเนื�องจาก HAE พับได้้ไม่บ่อย ยาจำาเพัาะในการรักษา เช่้น icatibant ยังไม่นำาเข้้ามาในป็ระเทศไทย แตุ่กำาลังอย่้

ในระหว่างการด้ำาเนินการ การรักษาหลักเมื�อเกิด้อาการคือ การให้ fresh frozen plasma (FFP) และการป้็องกันการ progression ข้องโรค 

โด้ยเฉัพัาะเรื�องปั็ญหาการเกิด้ทางเดิ้นหายใจอุด้กั�นนำาไป็ส่้การข้าด้ออกซิึ่เจนซึึ่�งเป็็นสาเหตุุการเส่ยช่้วิตุท่�สำาคัญ (ภาพท่ี่� 5)

 ส�วนิกิารรักิษาในิระยะยาวเพื�อป้่องกัินิกิ�อนิท่ี่�จะเกิิด้อากิาร ป่ระกิอบ่ด้�วย 2 กิรณ่ี คืือ  

1. Long term prophylaxis ให้กรณ่ท่�ม่อาการบ่อยหรืออาการรุนแรง ได้้แก่ การเกิด้อาการมากกว่า 1 ครั�งตุ่อเดื้อน เคยม่

ป็ระวัติุทางเดิ้นหายใจอุด้กั�นรุนแรง กล่องเส่ยงบวม เคยใส่ท่อช่้วยหายใจ อาการบวมจนตุ้องหยุด้ทำางานหรือหยุด้เร่ยน

มากกว่า 10 วันตุ่อปี็ อาการรุนแรงเกิด้อย่างรวด้เร็ว และการเดิ้นทางลำาบากในกรณ่ท่�ตุ้องไป็ห้องฉุักเฉิันเมื�อม่อาการ ยากลุ่มน่�

ท่�ม่ใช้้อย่้ในป็ระเทศไทย ได้้แก่ androgens, epsilon-aminocaproic acid และ tranexamic acid ซึึ่�งยาดั้งกล่าวทั�งหมด้น่�

ให้ผู้ลการรักษาท่�ไม่ค่อยด่้หรือผู้ลข้้างเค่ยงส้งหากให้ในระยะยาว 

4
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2. Short term prophylaxis เพืั�อป้็องกันอาการ ในกรณ่ท่�จำาเป็็นตุ้องทำาการผู่้าตัุด้ หรือทำาหัตุถูการท่�ม่ความเส่�ยง เช่้น ถูอนฟััน 

ผู่้าตัุด้ การใส่ท่อช่้วยหายใจ อาจจำาเป็็นตุ้องให้ยาหรือ FFP ก่อนทำาหัตุถูการนั�น ๆ  

 ปั็ญหาการข้าด้ยาในการรักษาท่�จำาเพัาะ เช่้น icatibant ทำาให้ไม่ม่ยาเฉัพัาะสำาหรับผู้้้ป่็วย HAE ในการรักษาทั�งระยะสั�นและระยะยาว 

โด้ยเฉัพัาะผู้้้ป่็วยกลุ่มพิัเศษ ได้้แก่ เด็้ก ผู้้้หญิง สตุร่ตัุ�งครรภ์ู ผู้้้ป่็วยมะเร็งท่�ม่ความเส่�ยงในการใช้้ยา เช่้น androgens และการให้ FFP 

ในระยะยาวท่�ม่ความเส่�ยงจากการได้้รับผู้ลิตุภัูณฑ์์จากเลือด้ได้้ 

บทสรุุป

1. แม้ HAE เป็็นโรคทางพัันธุุกรรมท่�พับได้้ไม่บ่อย แตุ่ระดั้บวินิจฉััยโรคในป็ระเทศไทยยังทำาได้้ค่อนข้้างน้อย 

จากปั็จจัยตุ่าง ๆ  เช่้น การท่�ไม่สามารถูตุรวจยืนยันได้้ทางห้องป็ฏิิบัติุการในช่้วงท่�ผู่้านมา ความตุระหนักร้้เก่�ยวกับ

โรคท่�ยังน้อยในบุคลากรทางการแพัทย์และป็ระช้าช้นทั�วไป็

2. โรค HAE แม้จะม่อาการบวมคล้ายคลึงกับอาการแพ้ัโด้ยกลไก histamine-mediated แตุ่จุด้ตุ่างท่�สำาคัญ ได้้แก่ 

มักจะไม่ม่อาการคันร่วมด้้วย อาการบวมอาจม่ข้นาด้ใหญ่กว่าอาการแพั้โด้ยทั�วไป็ อาการบวมอาจใช้้เวลา 

2-5 วันกว่าจะถึูงจุด้ส้งสุด้ 

3. ผู้้้ป่็วยอาจม่อาการได้้หลากหลาย หากแพัทย์สงสัยโรค HAE การตุรวจคัด้กรองท่�สำาคัญคือ การตุรวจระดั้บ C4 

ในเลือด้ ซึึ่�งสามารถูตุรวจได้้ในโรงพัยาบาลส่วนมากในป็ระเทศไทย ผู้้้ท่�ควรได้้รับการคัด้กรอง ได้้แก่ กลุ่มท่�

ระบุไว้ในภูาพัท่� 3 

4. ปั็จจุบันม่โรงพัยาบาล 4 แห่ง ได้้แก่ โรงพัยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพัยาบาลศิริราช้ โรงพัยาบาลรามาธิุบด่้ และ

สถูาบันสุข้ภูาพัเด็้กแห่งช้าติุมหาราชิ้น่ ท่�สามารถูตุรวจระดั้บ C1 inhibitor antigenic level ซึึ่�งเป็็นการตุรวจทาง

ห้องป็ฏิิบัติุการเพืั�อยืนยันการวินิจฉััย

5. การตุรวจเพิั�มเติุมเพืั�อช่้วยวินิจฉััยแยกโรค ได้้แก่ C1 inhibitor function ใช้้ในกรณ่สงสัย HAE type 2 และ C1q 

antigenic level ใช้้ในกรณ่สงสัย acquired angioedema

6. แม้ปั็จจุบันป็ระเทศไทยยังไม่ม่ยาท่�จำาเพัาะตุ่อกลไกข้องโรคโด้ยตุรง แตุ่ม่ยาบางช้นิด้ท่�สามารถูใช้้ได้้ โด้ยแบ่ง

ตุามวัตุถุูป็ระสงค์การรักษา ได้้แก่ การรักษาในช่้วงท่�ม่อาการฉุักเฉิัน (on-demand acute treatment) การให้ 

การป้็องกันก่อนเกิด้อาการ (short term prophylaxis) และการป้็องกันในระยะยาว (long term prophylaxis) 

Diagnosis and Acute attack management

ตัุวอย�างผู้้�ป่่วย

  

 ผู้้้ป่็วยช้ายไทย อายุ 59 ปี็ มาตุรวจท่�ห้องฉุักเฉิันด้้วยปั็ญหา หน้า เป็ลือกตุา ริมฝีีป็ากบวม โด้ยไม่ม่อาการคันหลังตืุ�นนอน 

ก่อนนอนในคืนก่อนหน้านั�นผู้้้ป่็วยม่อาการป็กติุ รับป็ระทานอาหารเย็นท่�ม่ส่วนป็ระกอบข้องกุ้ง

 ป็ฏิิเสธุโรคป็ระจำาตัุว ป็ฏิิเสธุการใช้้ยาใด้ ๆ ก่อนหน้าน่� 

 ผู้้้ป่็วยให้ป็ระวัติุว่าเคยแพ้ักุ้ง ม่อาการตุาบวม ริมฝีีป็ากบวม ม่อาการหลังรับป็ระทานมากกว่า 12 ชั้�วโมง และตุอนเด็้กเคยแพ้ั

ยาเพันิซิึ่ลิน ยาพัาราเซึ่ตุามอล ม่อาการริมฝีีป็ากบวม ผืู้�นขึ้�น 

 การตุรวจร่างกายท่�ห้องฉุักเฉิันพับสัญญาณช่้พัป็กติุ O
2
 saturation 98% 

 ตุรวจพับม่ facial edema, no rash การตุรวจป็อด้และการหายใจป็กติุ ร่างกายระบบอื�นป็กติุ

 ได้้รับการวินิจฉััยในเบื�องตุ้นว่าเป็็น angioedema จากการแพ้ักุ้ง
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 การรักษาเบื�องตุ้นท่�ได้้รับท่�ห้องฉุักเฉิันคือ chlorpheniramine 10 mg IV, dexamethasone 5 mg IV และได้้รับการรักษา

เป็็นผู้้้ป่็วยในเนื�องจากอาการบวมมากขึ้�น 

 แพัทย์โรคภู้มิแพ้ัได้้รับคำาป็รึกษาเนื�องจากผู้้้ป่็วยม่อาการ angioedema ท่�มากขึ้�นจนเริ�มม่อาการหายใจลำาบาก เส่ยงแหบ 

ไม่ตุอบสนองตุ่อการรักษาด้้วย antihistamine และยาสเตุ่ยรอยด์้ 

 จากการซัึ่กป็ระวัติุเพิั�มเติุมพับว่าผู้้้ป่็วยม่ป็ระวัติุบวมเป็็น ๆ หาย ๆ บริเวณหน้า มือ และเท้า โด้ยไม่ม่ผืู้�นลมพิัษ ตัุ�งแตุ่อายุ 10 ปี็ 

ม่ป็ระวัติุป็วด้ท้องไม่รุนแรงเป็็น ๆ หาย ๆ บ่อย ๆ หายเองโด้ยไม่ตุ้องพับแพัทย์ อาการบวมและป็วด้ท้องส่วนใหญ่สัมพัันธ์ุกับ

การรับป็ระทานกุ้ง ทำาให้ผู้้้ป่็วยคิด้ว่าตัุวเองแพ้ักุ้ง โด้ยอาการเหล่าน่�เกิด้ขึ้�นป็ระมาณปี็ละ 1-4 ครั�ง โด้ยไม่ตุ้องมารับการรักษาในโรงพัยาบาล 

ไม่เคยม่อาการอื�น ๆ ท่�รุนแรง เช่้น ไข้้ นำ�าหนักลด้ 

 ป็ระวัติุครอบครัว (ภาพท่ี่� 6) ม่มารด้าอายุ 83 ปี็ พ่ั�ช้ายอายุ 65 ปี็ พ่ั�สาวอายุ 62 ปี็ ม่ป็ระวัติุหน้าบวมเป็็น ๆ หาย ๆ ทั�งหมด้

คิด้ว่าเกิด้จากการแพั้กุ้ง โด้ยม่พั่�ช้ายท่�ม่ป็ระวัติุรุนแรง ทางเด้ินหายใจอุด้กั�นจากกล่องเส่ยงบวมจนตุ้องได้้รับการรักษาด้้วยการทำา 

tracheostomy

• 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

Principle Care in Thailand for HAE

Hiroshi 2021 J Allergy Clin Immunol Pract 2021;9:132-50
J Allergy Clin Immunol Pract 2013;1:458-67

Acute treatment options

Icatibant ; C1 INH concentrate ; (Ecallantide)

Solvent detergent-treated plasma

Fresh frozen plasma

If there is 
progressive 

upper airway 
swelling
Consider 

early 
intubation or 
tracheotomy

Pain 
management

iv fluids

supportive 
care

If not available

If not available

From Maurer M. Allergy 2018;73:1573-1593

 ปั็ญหาผู้้้ป่็วยโด้ยสรุป็คือ ม่ป็ระวัติุ recurrent cutaneous swelling และ recurrent abdominal pain โด้ยม่ป็ระวัติุครอบครัวท่�ม่

อาการเช่้นเด่้ยวกัน 

 จะเห็นได้้ว่าผู้้้ป่็วยรายดั้งกล่าว ป็ระวัติุ การตุอบสนองตุ่อการรักษา และป็ระวัติุครอบครัว ค่อนข้้างชั้ด้เจนในการวินิจฉััย HAE 

ปั็ญหาท่�สำาคัญคือ การตุรวจวินิจฉััยเพิั�มเติุม และการรักษาท่�ยังเป็็นข้้อจำากัด้ในป็ระเทศไทย

 กิารรักิษา HAE เมื�อเกิิด้อากิารเฉ่ัยบ่พลัุ่นิตุามแนิวที่างกิารรกัิษาของยุโรป่แลุ่ะสหรัฐอเมริกิา (ภาพท่ี่� 7) คือ 

6
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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

• ยาหลัก ได้้แก่  Bradykinin type 2 receptor antagonist (icatibant) หรือ C1-INH concentration หรือ Kallikrein inhibitors 

(ecallantide) ซึึ่�งม่ป็ระสิทธิุภูาพัในการรักษาท่�ด่้ และควรให้ผู้้้ป่็วยได้้รับยาไวท่�สุด้ก่อนท่�จะม่อาการรุนแรง ม่การศึกษาพับว่า 

การให้ยาท่�ไวภูายหลังจากเริ�มตุ้นม่อาการไม่นานจะได้้ผู้ลการรักษาด่้กว่า อาการบวม ป็วด้จะลด้ลงได้้ด่้กว่า 

• หากไม่ม่ให้ solvent detergent-treated plasma เป็็นตัุวเลือกท่� 2

• หากไม่ม่ให้ FFP เป็็นตัุวเลือกท่� 3 ในตุ่างป็ระเทศเลือกให้ solvent detergent-treated plasma ก่อน เนื�องจากม่ข้้อด่้กว่า FFP 

เนื�องจากเป็็น plasma ท่�ได้้รับกระบวนการเตุร่ยมท่�ป้็องกันการติุด้เชื้�อจากผู้ลิตุภัูณฑ์์จากเลือด้ด่้กว่า 

 นอกจากนั�นผู้้้ป่็วยควรได้้รับการป้็องกันและติุด้ตุามอาการบวมข้องทางเดิ้นหายใจส่วนบนท่�จะทำาให้เกิด้ทางเดิ้นหายใจอุด้กั�น

ตุามมา ในบางรายอาจตุ้องให้การใส่ท่อช่้วยหายใจ หรือ tracheostomy ฉุักเฉิัน ในผู้้้ป่็วยท่�ม่อาการป็วด้และบวมท่�อวัยวะภูายใน

อาจตุ้องให้ยาแก้ป็วด้และสารนำ�าเพิั�มเติุม รวมถึูงการป็ระคบเย็นกรณ่ท่�บวมบริเวณแข้นข้าภูายนอก 

 ในผู้้้ป่็วยรายน่�ได้้รับการรักษาในหอผู้้้ป่็วยวิกฤตุ เนื�องจากเริ�มม่อาการอุด้กั�นทางเดิ้นหายใจส่วนบน และอาจม่ปั็ญหาเรื�อง

การใส่ท่อช่้วยหายใจยาก จึงได้้ป็รึกษาวิสัญญ่แพัทย์ให้พัร้อมกรณ่ไม่สามารถูใส่ท่อช่้วยหายใจได้้ การรักษาจำาเพัาะสำาหรับกรณ่ท่�เกิด้

อาการเฉ่ัยบพัลันในป็ระเทศไทยคือ การให้ FFP 2 ย้นิตุ อาการผู้้้ป่็วยด่้ขึ้�นตุามลำาดั้บใน 24-28 ชั้�วโมง และอาการ angioedema 

หายสนิทใน 48 ชั้�วโมง

 สำาหรับการให้การรักษาด้้วย FFP ในตุ่างป็ระเทศไม่ใช่้การรักษาท่�ควรเลือกอันดั้บแรก แตุ่ข้้อจำากัด้เรื�องยาในป็ระเทศไทย

จึงเป็็นการรักษาหลักท่�ม่ในโรงพัยาบาลทุกแห่ง เนื�องจากใน FFP ม่ C1-INH อย่้จึงสามารถูรักษาในช่้วงท่�เกิด้อาการเฉ่ัยบพัลันได้้ แตุ่ใน FFP 

ก็ป็ระกอบด้้วย contact system protein ช้นิด้อื�น ๆ ท่�เป็็นสารตัุ�งตุ้นในการสร้าง bradykinin ทำาให้ม่รายงานว่าผู้้้ป่็วย HAE บางราย

หลังได้้รับ FFP อาการบวมและการอุด้กั�นทางเดิ้นหายใจอาจมากขึ้�นได้้ ดั้งนั�น หากจำาเป็็นตุ้องให้ FFP ในผู้้้ป่็วย HAE อาจตุ้องเตุร่ยมพัร้อม

ในการด้้แลใส่ท่อช่้วยหายใจในกรณ่ท่�อาการรุนแรงมากขึ้�น

 การตุรวจเพิั�มเติุมเพืั�อการวินิจฉััยและแยกช้นิด้ข้อง HAE ในผู้้้ป่็วยรายน่�พับว่าม่ค่า C4 ตุำ�า, C1-INH antigenic level ตุำ�า, C1-INH 

function ตุำ�า, C1q ป็กติุ จึงได้้รับการวินิจฉััยว่าเป็็น HAE ช้นิด้ท่� 1 (ภาพท่ี่� 8)

 ตัุวกระตุุ้นท่�ทำาให้เกิด้อาการบวมเฉ่ัยบพัลันในผู้้้ป่็วย HAE โด้ยทั�วไป็ ได้้แก่ การเกิด้อุบัติุเหตุุ การกระแทก การถูอนฟััน การผู่้าตัุด้ 

การกด้ทับ ความเคร่ยด้ ไข้้ ยาคุมกำาเนิด้ช้นิด้เอสโตุรเจน และช่้วงก่อนม่ป็ระจำาเดื้อนในเพัศหญิง เป็็นตุ้น ส่วนข้้อสงสัยเรื�องการแพ้ักุ้ง 

จากการศึกษาท่�ผู่้านมาพับว่าผู้้้ป่็วย HAE ป็ระมาณร้อยละ 36 แจ้งว่าแพ้ัอาหารร่วมด้้วย ส่วนใหญ่เมื�อตุรวจแล้วพับว่าไม่ได้้แพ้ัจริง 

เนื�องจากการวินจิฉััยท่�ไม่ถูก้ตุ้องทำาให้ผู้้ป้็ว่ยส่วนหนึ�งคิด้ว่าตุนเองถู้กกระตุุ้นอาการด้้วยอาหารบางช้นิด้ ในผู้้้ป็ว่ยรายน่�ได้้รับการตุรวจหา

สารก่อภู้มิแพ้ัโด้ยการวัด้ระดั้บ specific IgE ในเลือด้พับว่าให้ผู้ลลบตุ่อกุ้ง shellfish และไรฝุ่ีน จึงคาด้ว่าอาหารไม่น่าจะเป็็นสาเหตุุ

ในการเกิด้ angioedema ในผู้้้ป่็วยรายน่�
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ภูาควิช้ากุมารเวช้ศาสตุร์ คณะแพัทยศาสตุร์ มหาวิทยาลัยเช่้ยงใหม่

 เนื�องจากผู้้้ป่็วยรายน่�ม่อาการท่�รุนแรง อาจม่ข้้อบ่งช่้�ในการให้ long term prophylaxis และให้คำาแนะนำาในกรณ่ท่�เกิด้อาการ

เฉ่ัยบพัลันในครั�งหน้า ในตุ่างป็ระเทศอาจพิัจารณาสอนให้ผู้้้ป่็วยฉ่ัด้ icatibant เข้้าใตุ้ผิู้วหนังเองเมื�อเกิด้อาการท่�บ้านก่อนมารักษาตุ่อ

ท่�โรงพัยาบาล

 สิ�งสำาคัญอ่กป็ระการคือ เนื�องจากโรค HAE ถู่ายทอด้ทางพัันธุุกรรมแบบ autosomal dominant ญาติุพ่ั�น้อง โด้ยเฉัพัาะบุตุรข้อง

ผู้้้ป่็วยควรได้้รับการตุรวจเพิั�มเติุมแม้ไม่ม่อาการทางคลินิกก็ตุาม ซึึ่�งอาจคัด้กรองเบื�องตุ้นง่าย ๆ  ด้้วยการวัด้ระดั้บ C4 หรืออาจพิัจารณา

ตุรวจทางพัันธุุกรรมเพิั�มเติุมกรณ่ทราบความผิู้ด้ป็กติุทางพัันธุุกรรม

 สรุุป โรค HAE เป็็นโรคทางพัันธุุกรรมท่�พับได้้ไม่บ่อยในป็ระเทศไทย แตุ่หากเกิด้อาการเฉ่ัยบพัลันอาจม่อาการ

ท่�รุนแรงถึูงช่้วิตุได้้ การท่�พับ HAE ได้้ไม่บ่อยในป็ระเทศไทยเนื�องจากโรคน่�ยังเป็็นปั็ญหาทั�งในแง่ข้องการวินิจฉััย แพัทย์โด้ย

ส่วนใหญยั่งไม่ร้้จักโรคด้งักล่าว จึงควรใหค้วามร้เ้พิั�มเติุมเพืั�อเพิั�มการตุระหนกัถึูงโรคน่� การตุรวจทางหอ้งป็ฏิิบัติุการในผู้้ป่้็วย

ท่�สงสัยสามารถูตุรวจโด้ยเบื�องตุ้นด้้วยการวัด้ระดั้บ C4 ส่วนการตุรวจจำาเพัาะเพืั�อแยกช้นิด้ยังม่ข้้อจำากัด้มาก และยาท่�

จำาเพัาะในการรักษา เช่้น icatibant ก็ยังไม่ม่ในป็ระเทศไทย หากเกิด้อาการสามารถูให้การรักษาเบื�องตุ้นด้้วยการให้ FFP 

แตุ่ผู้ลการรักษายังไม่ด่้นัก หากในอนาคตุสามารถูป็รับป็รุง พััฒนา ให้ความร้้ และม่การเข้้าถึูงยาท่�ใช้้ในการรักษาท่�ด่้ขึ้�น

น่าจะม่ป็ระโยช้น์ตุ่อผู้้้ป่็วยโรค HAE ในป็ระเทศไทยได้้ 
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