
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต  ป ที่ 20  ฉบับ ที่ 1  มกราคม-มีนาคม 2553

7

Disseminated intravascular coagulation (DIC) เปนภาวะ 

ที่มีการกระตุนกระบวนการแข็งตัวของเลือดอยางตอเนื่องทั่วรางกาย 

ทำาใหเกิดการสรางไฟบรินเพิ่มมากขึ้นในหลอดเลือด โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งในหลอดเลือดขนาดเล็ก ซึ่งสงผลกระทบตอการไหลเวียนโลหิต

ที่ไปยังอวัยวะตางๆ จนอาจทำาใหเกิดการทำางานที่ผิดปกติและภาวะ 

ลมเหลวของอวัยวะตามมา1 นอกจากนี้การกระตุนการแข็งตัวของ

เลือดอยางตอเนื่องในภาวะ DIC ยังทำาใหปจจัยในการแข็งตัวของ

เลือด เชน coagulation factor และเกล็ดเลือด ถูกใชเพิ่มมากขึ้น 

และอาจทำาใหผูปวยมีภาวะเลือดออกผิดปกติรวมดวยได 2 อยางไร

ก็ตามการเกิดเลือดออกรุนแรงในผูปวยที่มีภาวะ DIC พบไดไมบอย

เมื่อเทียบกับภาวะอวัยวะลมเหลว โดยมีรายงานความชุกของการ

เกิดเลือดออกรุนแรงในผูปวย sepsis ที่มีภาวะ DIC ประมาณ 

รอยละ 5 ถึงรอยละ 123, 4 นอกจากนี้ผลการศึกษาในตางประเทศยัง

พบวา DIC เปนปจจัยเสี่ยงที่สำาคัญตอการเสียชีวิตของผูปวย sepsis 

และผูปวยที่ไดรับอุบัติเหตุอยางรุนแรง (severe trauma)5, 6 โดย

ผูปวย sepsis ที่มีภาวะ DIC รวมดวยจะมีอัตราตายสูงกวาผูปวย

ที่ไมมีภาวะ DIC ประมาณ 2 เทา7 ดังนั้น DIC จึงเปนปญหาที่

สำาคัญในเวชปฏิบัติที่จำาเปนตองไดรับการวินิจฉัยและการรักษาที่

เหมาะสมอยางทันทวงที เพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรก

ซอนที่อาจนำาไปสูการเสียชีวิตของผูปวย

ในปจจุบันพบวาพยาธิกำาเนิดของภาวะ DIC เกิดจากการทำา

งานที่ไมสมดุลระหวางกระบวนการสรางไฟบรินที่เพิ่มมากขึ้น ใน

ขณะที่มีการลดลงของการทำางานในระบบการตานการแข็งตัวของ

เลือด และกระบวนการสลายไฟบริน จึงทำาใหเกิดการสะสมไฟบริน 

มากผิดปกติในหลอดเลือด  โดยมีรายงานวา pro-inflammatory 

cytokine บางชนิด อาจมีบทบาทในการกระตุนหรือยับยั้งการทำางาน

ของกระบวนการตางๆ เหลานี้   ตัวอยางเชน interleukin-6 (IL-

6) ซึ่งผลการศึกษาพบวาสามารถกระตุนการแสดงออกของ tissue 

factor บนเซลล mononuclear ในผูปวย sepsis ได และอาจ

เปนปจจัยสำาคัญที่ชวยกระตุนกระบวนการแข็งตัวของเลือดโดย 

tissue factor/factor VIIa pathway ซึ่งเปนกระบวนการหลักใน

การสราง thrombin ในภาวะ DIC8 ผลการศึกษาในตางประเทศยัง

พบความผิดปกติของการทำางานของ natural anticoagulant และ

กระบวนการสลายไฟบรินในภาวะ DIC โดยพบระดับ antithrombin 

ในพลาสมาลดต่ำาลงกวาปกติ ซึ่งนาจะเกิดจากการสังเคราะหโปรตีน

ที่ลดลงรวมถึงมีการใชและการสลายโปรตีนดังกลาวโดย activated 

neutrophil มากขึ้น9 นอกจากนี้ยังมีการลดลงของระดับ protein C 

ซึ่งนาจะเปนผลจากการสรางโปรตีนที่ลดลงรวมกับมีการใช protein 

C มากขึ้นในภาวะ DIC และที่สำาคัญคือ มีการลดลงของการทำางาน

ในระบบ protein C เนื่องจากการเกิด downregulation ของ 

thrombomodulin ที่ผิวเอนโดธีเลียม ซึ่งอาจเปนผลจากการ

ทำางานของ pro-inflammatory cytokine ไดแก tumor necrosis 

factor-α (TNF-α) และ interleukin-1 (IL-1)10, 11 ในทางตรง

กันขามไมพบวามีการลดลงของระดับ tissue factor pathway 

inhibitor (TFPI) อยางมีนัยสำาคัญในผูปวยสวนใหญที่มีภาวะ DIC 

เมื่อเทียบกับคนปกติ อยางไรก็ตามการทดลองให TFPI ในขนาด

ที่สูงกวาปริมาณปกติในพลาสมาพบวาสามารถชวยยับยั้งการสราง 

thrombin และปองกันการเสียชีวิตระหวางการติดเชื้อในสัตวทดลอง

ได12, 13  นอกจากนี้กระบวนการสลายไฟบรินยังถูกยับยั้งในภาวะ 

DIC เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นของระดับ plasminogen activator 

inhibitor-1 (PAI-1) ในพลาสมา โดยพบวา TNF-α และ IL-1 

มีสวนชวยในการสรางและกระตุนการหลั่ง PAI-1 จากเอนโดธี

เลียม และ cytokine เหลานี้ยังมีผลลดการสราง plasminogen 

activator ในสัตวทดลองอีกดวย13, 14

ดังจะเห็นไดวา DIC ไมใชโรคเฉพาะแตเปนภาวะที่มีการเสีย

สมดุลในกระบวนการแข็งตัวของเลือดซึ่งเปนผลเนื่องมาจากโรค

หรือภาวะบางประการของผูปวย อันเปนเหตุนำาใหเกิดการกระตุน 

กระบวนการสรางไฟบริน ตัวอยางโรคหรือภาวะที่มักพบ DIC รวม

ไดบอย ไดแก sepsis ซึ่งมีรายงานอุบัติการณของ DIC ประมาณ 

รอยละ 35 ของผูปวย15, 16 โรคมะเร็งทั้ง solid tumor และ มะเร็ง

โลหิตวิทยา โดยพบอุบัติการณของ DIC ในบางการศึกษามากถึง

รอยละ 20 ในผูปวยที่เปน adenocarcinoma ระยะแพรกระจาย 

หรือ ผูปวย lymphoproliferative disease17 ผูปวยที่ไดรับอุบัติ-

เหตุอยางรุนแรง และผูปวยที่มีภาวะแทรกซอนทางสูติศาสตร เปนตน7 

นอกจากนี้ยังมีโรคหรือภาวะอื่นทางคลินิกที่อาจพบ DIC รวมได 

ดังแสดงในตารางที่ 11
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การวินิจฉัยภาวะ DIC ตองอาศัยทั้งขอมูลทางคลินิกของผูปวย 

รวมกับผลการตรวจอื่นๆ ทางหองปฏิบัติการเพื่อยืนยันการวินิจฉัย 

ซึ่งการตรวจยืนยันทางหองปฏิบัติการนับเปนประเด็นที่สำาคัญและ

ทาทายสำาหรับแพทยผูใหการรักษา เนื่องจากไมมีผลการตรวจทาง

หองปฏิบัติการเพียงอยางใดอยางหนึ่งที่สามารถใชเปนมาตรฐานใน

การวินิจฉัยภาวะ DIC  นอกจากนี้ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ

แตละชนิดยังมีความหลากหลายในแงของความไวและความจำาเพาะ

ในการยืนยันวามีกระบวนการสรางไฟบรินเกิดขึ้น และผลการ

ตรวจยังสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามสภาวะการกระตุนกระบวน

การแข็งตัวของเลือดในขณะนั้นๆ ปญหาอีกประการหนึ่งในการ

วินิจฉัยภาวะ DIC เกี่ยวของกับขอจำากัดในการสงตรวจทางหอง

ปฏิบัติการ เนื่องจากการตรวจทางหองปฏิบัติการบางชนิดที่มีความ

ไวสูง เชน molecular marker สำาหรับการสราง thrombin หรือ

การสลายไฟบริน ไมสามารถสงตรวจไดในหองปฏิบัติการทั่วไป15 

ดวยเหตุนี้ the subcommittee on DIC of the Scientific and 

Standardization Committee of the International Society 

of Thrombosis and Haemostasis (ISTH) จึงเสนอใหมีการ

ใชระบบการใหคะแนน (ISTH DIC scoring system) เพื่อชวย

ในการวินิจฉัยภาวะ DIC ใหแมนยำามากขึ้นโดยใชผลการตรวจทาง

หองปฏิบัติการที่สามารถสงตรวจไดทั่วไป ไดแก platelet count, 

fibrin-related marker (soluble fibrin monomer หรือ fibrin 

degradation products), prothrombin time และ fibrinogen 

level1 ผูปวยจะไดรับการวินิจฉัยเปน overt DIC ถา DIC score 

≥ 5 หรือเปน non-overt DIC ถา DIC score < 5 ซึ่งพบวาการ

วินิจฉัยภาวะ DIC โดยวิธีนี้มีความไวและความจำาเพาะมากถึงรอยละ 

91 และรอยละ 97 ตามลำาดับจากผลการศึกษาโดย Bakhtiari K. 

และคณะ ในผูปวยที่สงสัยวามีภาวะ DIC ในหอผูปวยวิกฤติ (ICU) 

เมื่อเทียบกับ “gold standard” ซึ่งเปนผลรวมจากความเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญและผลการวิเคราะห activated partial thromboplastin 

time (aPTT) waveformนอกจากนี้ยังพบวา DIC score มีความ

สัมพันธอยางใกลชิดกับอัตราตายของผูปวย กลาวคือ อัตราการเสีย

ชีวิตภายใน 28 วันของผูปวย จะแปรผันตาม ISTH DIC score 

ที่สูงขึ้น โดยทุก 1 คะแนนที่เพิ่มขึ้นของ DIC score ผูปวยจะ

มีความเสี่ยงตอการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1.25 เทา15 ในวารสารฉบับนี้ 

นพ.ปยะณัฐ มหานุภาพและคณะ ไดนำาเสนอขอมูลที่นาสนใจเกี่ยว

กับสาเหตุของภาวะ DIC ตลอดจนปจจัยที่มีผลตออัตราการเสีย

ชีวิตในผูปวย 165 คน ซึ่งไดรับการวินิจฉัยเปน overt DIC หรือ 

non-overt DIC โดยใช ISTH DIC score  ซึ่งผลการศึกษาที่

ไดมีความคลายคลึงกับผลการศึกษากอนหนานี้ในตางประเทศ โดย

พบวาการติดเชื้อและโรคมะเร็งเปนสาเหตุสำาคัญที่ทำาใหเกิดภาวะ 

DIC และผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยเปน overt DIC มีอัตราการเสีย

ชีวิตที่สูงกวาผูปวยที่อยูในกลุม non-overt DIC18

 ตารางที่1  โรคหรือภาวะทางคลินิกที่พบสัมพันธกับ DIC1

•	 Sepsis/severe infection

•	 Trauma (e.g., polytrauma, neurotrauma, fat embolism)

•	 Organ destruction (e.g., severe pancreatitis)

•	 Malignancy 

- solid tumors

- myeloproliferative/lymphoproliferative malignancies

•	 Obstetrical calamities

- amniotic fluid embolism

- abruptio placentae

•	 Vascular abnormalities

- Kasabach-Merritt Syndrome

- large vascular aneurysms

•	 Severe hepatic failure

•	 Severe toxic or immunologic reactions

- snake bites

- recreational drugs

- transfusion reactions

- transplant rejection
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โดยทั่วไปในการรักษาภาวะ DIC แพทยจำาเปนตองใหการรักษา

ที่จำาเพาะตอโรคหรือภาวะที่เปนสาเหตุของ DIC ซึ่งเปนหัวใจหลักใน

การรักษาภาวะนี้ รวมกับการใหการรักษาแบบประคับประคองเพื่อ

แกไขความผิดปกติของระบบการแข็งตัวของเลือดที่อาจทำาใหผูปวยมี

ความเสี่ยงตอการเกิดเลือดออกผิดปกติหรือภาวะลมเหลวของอวัยวะ

ซึ่งอาจเปนสาเหตุสำาคัญที่ทำาใหผูปวยเสียชีวิต นอกจากการใหเกร็ด

เลือดและผลิตภัณฑของพลาสมาเพื่อทดแทนปจจัยในการแข็งตัวของ

เลือดในกรณีที่มีขอบงชี้แลว ในปจจุบันยังมีทางเลือกอื่นเพิ่มเติมใน

การรักษาภาวะ DIC โดยเฉพาะในกรณีที่ผูปวยมีการติดเชื้อรุนแรง 

ซึ่งแพทยอาจพิจารณาใหการรักษาดวยเวชภัณฑบางชนิดเพื่อชวย

แกไขความผิดปกติในการทำางานของระบบการตานการแข็งตัวของ

เลือด (restoration of natural anticoagulant pathway) ควบ

คูไปกับการใหการรักษาภาวะ sepsis ตัวอยางเชน recombinant 

activated protein C  ซึ่งผลการศึกษาแบบสุมในผูปวย severe 

sepsis จำานวน 1,690 คน พบวาสามารถชวยลดอัตราการเสียชีวิต

ในผูปวยที่ไดรับ activated protein C ไดอยางมีนัยสำาคัญทาง

สถิติเมื่อเทียบกับผูปวยที่ไดรับยาหลอก (placebo) (relative risk 

reduction 19.4%; 95% confidence interval, 6.6-30.5)19  ที่นา

สนใจคือ ผูปวยที่มีภาวะ overt DIC รวมดวยจะไดประโยชนจาก

การรักษาดวยยานี้มากกวาผูปวยที่ไมมีภาวะ overt DIC16 ทั้งนี้การ

รักษาดวยวิธีนี้อาจมีขอจำากัดอยูบางในดานคาใชจายในการรักษา และ

ยังอาจมีความเสี่ยงตอการเกิดเลือดออกรุนแรงได อยางไรก็ดีผล

การศึกษาไมพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสำาคัญของอุบัติการณ 

การเกิดเลือดออกรุนแรงเมื่อเทียบกับผูปวยที่ไดยาหลอก (3.5% 

ในกลุม activated protein C, 2% ในกลุมยาหลอก, p = 0.06)

โดยสรุป ความกาวหนาในความรูและความเขาใจเกี่ยวกับพยาธิ

กำาเนิดของภาวะ DIC ในปจจุบันไดนำาไปสูการพัฒนาแนวทางการ

ตรวจวินิจฉัยและการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกวาในอดีต ผล

การศึกษาเกี่ยวกับกลไกการเกิดภาวะ DIC ดังกลาวไปแลวแสดง 

ใหเห็นถึงความสำาคัญของสมดุลในการควบคุมกระบวนการแข็งตัว

ของเลือดใหอยูในระดับที่เหมาะสมเพื่อใหการทำางานของระบบอวัยวะ

ตางๆ ดำาเนินไปไดอยางปกติ ซึ่งปจจัยเหลานี้ยังมีผลสืบเนื่องไปถึง

อัตราการรอดชีวิตของผูปวยดวย ดังนั้นในการดูแลผูปวยที่มีภาวะ 

DIC นอกจากการรักษาสาเหตุหลักที่ทำาใหเกิดภาวะ DIC แลว การ

รักษาแบบประคับประคองที่มุงเนนไปที่การแกไขความผิดปกติของ

กระบวนการแข็งตัวของเลือดและการคืนสมดุลของกระบวนการสราง

และสลายไฟบริน ยังเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษา ที่อาจชวยลด

อัตราการเสียชีวิตของผูปวยกลุมนี้ลงไดหากใชในรายที่เหมาะสม
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