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ลักษณะทางคลินิกและการรักษาผูปวยที่มีภาวะหลอดเลือดดำ�อุดตัน
ในโรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา
วิภา  ไพรเถื่อน
กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา

บทคัดยอ : การศึกษาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพบวาอุบัติการณของโรคหลอดเลือดดอุดตันสูงขึ้นมากในผูปวยไทย แตยังไมมีการ
ศึกษาในโรงพยาบาลที่อยูในชุมชน วัตถุประสงค : เพื่อศึกษาลักษณะทางคลินิกของผูปวยหลอดเลือดดำ�อุดตัน ในโรงพยาบาลทั่วไป
เพื่อใหเขาใจถึงสาเหตุ ปจจัยเสี่ยง การวินิจฉัย การรักษา และการพยากรณโรคของผูปวยที่มีตอภาวะหลอดเลือดดำ�อุดตัน และนำ�
ไปสูการดูแลรักษาผูปวยที่มีประสิทธิภาพในอนาคต วิธีการ : ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูล review เวชระเบียนผูปวย ตั้งแต มกราคม
2549 ถึง ธันวาคม 2552 โดยปจจัยที่ศึกษา ไดแก ลักษณะพื้นฐานของผูปวย คือ อายุ เพศ ดัชนีมวลกาย โรคประจำ�ตัว ประวัติสูบ
บุหรี่ performance status ประวัติการใชเอสโตรเจน ตำ�แหนงที่เกิดหลอดเลือดดำ�อุดตัน การตรวจทางหองปฏิบัติการพื้นฐาน ยาที่
ใชรักษา และภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้น ผลการศึกษา : ผูปวยทั้งหมด 56 คน อายุเฉลี่ย 50.0 ± 17.0 ป เปนเพศหญิง 33 คน (รอยละ
58.9) ไดรับการวินิจฉัยโดยอาการทางคลินิกรวมกับ Doppler ultrasonography ทุกราย ลักษณะทางพื้นฐานของผูปวย พบความอวน
(BMI มากกวา 25 kg/m2) 5 คน โรครวมทางดาน atherosclerosis risk ไมมีความแตกตางระหวางทั้งสองเพศ การศึกษาลักษณะ
ทางคลินิก พบวาตำ�แหนงของภาวะหลอดเลือดดำ�อุดตันเกิดที่ขาซายบอยกวาขาขวามาก (รอยละ 85.7 เทียบกับ 8.9) โดยพบมากที่
Iliofemoral vein รอยละ 80.4 ปจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะ DVT พบวา เกิดจาก ภาวะมะเร็งมากที่สุดรอยละ 26.8 ไมทราบสาเหตุ
รอยละ 23.2 ผูปวยหลังผาตัดโดยเฉพาะทางศัลยกรรมกระดูก รอยละ 10.7 ผูปวยทุกรายไดรับการรักษาดวย low molecular weight
heparin ตามดวย warfarin อยางนอย 6 เดือน ปรับ INR อยูในชวง 2.0 – 3.0 พบวาไมมีภาวะแทรกซอน เลือดออกรุนแรงหรือเสีย
ชีวิต แตมีเลือดออกไมรุนแรงรอยละ 8.9 ติดตามผลหลัง warfarin ครบ 6 เดือน พบมีภาวะ post thrombotic syndrome รอยละ
8.9 สรุป : ผูปวยลิ่มเลือดอุดตันในเสนเลือดดำ�พบในเพศหญิงมากกวาเพศชาย ตำ�แหนงที่เปนพบขาซายมากกวาขาขวา ปจจัยเสี่ยง
ของการเกิดภาวะหลอดเลือดดำ�อุดตันพบวาเกิดจากมะเร็งมากที่สุด
Key Words : l ภาวะหลอดเลือดดำ�อุดตัน l Doppler ultrasonography l มะเร็ง
				 l ความอวน l เอสโตรเจน l Warfarin
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต 2553;20:279-85.
โรคลิ่มเลือดอุดตันในเสนเลือดดำ�เปนความผิดปกติที่สามารถ
เกิดขึ้นกับหลอดเลือดดำ�ทั่วรางกาย โดยตำ�แหนงที่พบบอยที่สุด
คือ หลอดเลือดดำ�ชั้นลึกที่ขา (Deep vein thrombosis) ซึ่งอาจ
ทำ�ใหเกิดลิ่มเลือดอุดตันหลุดลอยไปอุดหลอดเลือดแดงใหญที่ปอด
(Pulmonary embolism) เปนสาเหตุใหเกิดการเสียชีวิตอยางฉับ
พลันได ในประเทศทางตะวันตกพบวาเปนสาเหตุการตายจากความ
ผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิตเปนอันดับ 3 รองจากหลอดเลือด
ไดรับต นฉบับ 31 กรกฎาคม 2553 ใหลงตีพิมพ 8 กันยายน 2553
ตองการสำ�เนาตนฉบับติดตอ พญ.วิภา ไพรเถื่อน กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาล
เมืองฉะเชิงเทรา อ เมือง จ ฉะเชิงเทรา 24000 e-mail : leky015@yahoo.com

แดงโคโรนารีที่หัวใจอุดตัน และหลอดเลือดสมองอุดตัน นอกจาก
นี้ยังสามารถทำ�ใหเกิดความพิการตามมา เชน Postthrombotic
syndrome และแผลที่ขาเรื้อรัง (Chronic venous ulcer) ภาวะ
ความดันเลือดในปอดสูงจากการหลุดลอยของลิ่มเลือดอุดตันหลอด
เลือดแดงในปอดเรื้อรัง (Chronic venous thromboembolism)
เปนตน สงผลใหเกิดความพิการอยางมากและเปนภาระตอทั้งตัว
เอง ครอบครัว และสังคม ปจจุบันเชื่อวาโรคลิ่มเลือดอุดตันใน
เสนเลือดดำ� เกิดจากหลายปจจัยรวมกันทั้งปจจัยทางพันธุกรรม
และปจจัยทางสิ่งแวดลอม ยิ่งมีปจจัยเสี่ยงมากก็จะเพิ่มโอกาสเกิด
การอุดตันของหลอดเลือดดำ�มากขึ้น โดยปจจัยตางๆ เหลานี้จะ

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต ปที่ 20 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม2553
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วิภา ไพรเถื่อน

ตารางที่ 1  แสดงปจจัยทางพันธุกรรม (Hereditary thrombophilia) และปจจัยที่ไดรับมาภายหลัง (Acquired thrombophilia)
ที่มีหลักฐานสนับสนุนการเกิดภาวะหลอดเลือดดำ�อุดตันที่พบบอยในประเทศไทย1
Hereditary Thrombophilia
Acquired Thrombophilia
Persistent
Temporary
• Antithrombin deficiency
• Hip/knee surgery
• Protein C deficiency
• Major trauma
• Protein S deficiency
• Major surgery
• Hyperhomocysteinemia
• Immobilization
• Pregnancy/Estrogen
• “Prolonged” travel
Persistent
• Cancer
• Antiphospholipid syndrome
• Previous deep vein thrombosis
ทำ�ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน Virchow’s triad ซึ่งมักจะมีการ
เปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติหลายอยางรวมกันจนทำ�ใหเกิดการอุดตัน
ของหลอดเลือดดำ�
โรคลิ่มเลือดอุดตันในเสนเลือดดำ�เปนภาวะที่พบบอยในประเทศ
ตะวันตกโดยพบอุบัติการณ 43.7–192.0 ตอประชากร 100,000
คนตอป2,3,4,5,6,7,8 สำ�หรับอุบัติการณในประเทศไทยยังไมมีการศึกษา
ที่แนชัด แตจากการศึกษาที่มีอยูทำ�ใหนาเชื่อวาอุบัติการณการเกิด
ภาวะหลอดเลือดอุดตันในประเทศไทยในปจจุบันสูงขึ้นกวาในอดีต
มาก จนใกลเคียงกับอุบัติการณของตางประเทศ และลักษณะความ
สำ�คัญทางคลินิก ยังไมมีรายงานชัดเจน ในผูปวยไทย จากการ
ศึกษาของ Chotanaphuti และคณะ9 ในป 2545-2548 พบอุบัติ
การณหลอดเลือดดำ�อุดตันหลังการผาตัดกระดูกสะโพกหักและ
ขอเขาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาถึงรอยละ 47.9 และ 61 ตาม
ลำ�ดับ นอกจากนี้การศึกษา AIDA Study10 ในผูปวยชาวเอเชีย
ที่ไดรับการผาตัดเปลี่ยนขอสะโพก ขอเขา และกระดูกสะโพกหัก
ในป พ.ศ. 2543-2546 จำ�นวน 407 คน ซึ่งมีชาวไทยจำ�นวน 31
คน พบอุบัติการณของหลอดเลือดดำ�อุดตันที่ขาสูงถึงรอยละ 41
สำ�หรับภาวะหลอดเลือดดำ�อุดตันในผูปวยโรคมะเร็งการศึกษาที่
โรงพยาบาลศิริราช ในผูปวยที่มี ภาวะหลอดเลือดดำ�อุดตันทั้งหมด
514 ราย11 พบวามีมะเร็งรวมดวยถึงรอยละ 39 นอกจากนี้ยังมีการ
ศึกษาปจจัยเสี่ยงของภาวะหลอดเลือดดำ�อุดตัน อื่นๆ นอกเหนือ
จากมะเร็งและภาวะหลังผาตัด เชน พบวา ความอวน ความผิดปกติ
ของไขมัน มีผลตอการเกิดภาวะหลอดเลือดดำ�อุดตัน12 โดยพบวา
ในผูปวยที่มีดัชนีมวลกาย (body mass index; BMI) มากกวา
30 กก./ม.2 หรือระดับไตรกลีเซอไรดในเลือดสูงกวา 175 มก./

ดล. มีความเสี่ยงตอการเกิด DVT สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัย
สำ�คัญ นอกจากนี้การศึกษา MEDENOX13 ยังพบวา ภาวะการ
ติดเชื้อเฉียบพลัน อายุมากกวา 75 ป มะเร็ง และ การมีประวัติ
ภาวะหลอดเลือดดำ�อุดตันมากอน เปนปจจัยเสี่ยงของการเกิด
ภาวะหลอดเลือดดำ�อุดตัน ในผูปวยอายุรกรรมที่นอนโรงพยาบาล
เนื่องจากโรงพยาบาลดังกลาวเปนศูนยสงตอผูปวยแบบทุติยภูมิ
หรือตติยภูมิจึงอาจมีลักษณะของผูปวยที่อาการหนักและแตกตาง
จากโรงพยาบาลทั่วๆไป และยังไมมีการศึกษาในโรงพยาบาลในชุมชน
การศึกษานี้จึงทำ�ขึ้นเพื่อศึกษาลักษณะทางคลินิกของผูปวยหลอด
เลือดดำ�อุดตัน ในโรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทราเพื่อความเขาใจถึง
สาเหตุ ปจจัยเสี่ยง การวินิจฉัย การรักษา และการพยากรณโรค
ของผูปวยที่มีตอภาวะหลอดเลือดดำ�อุดตัน และนำ�ไปสูการดูแล
รักษาผูปวยที่มีประสิทธิภาพในอนาคต
วัสดุและวิธีการ
ประชากร (Population)
ผูปวยทุกคนที่มีอายุมากกวา 15 ปและไดรับการวินิจฉัยวาเปน
หลอดเลือดดำ�อุดตัน ในโรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา ตั้งแตเดือน
มกราคม 2549 ถึง ธันวาคม 2552
เกณฑในการคัดเลือกเขาศึกษา (Inclusion criteria) ไดแก
1) ผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัย ภาวะหลอดเลือดดำ�อุดตัน โดย
อาจมีสาเหตุ เชน ไดรับเอสโตรเจน มะเร็ง หลังการผาตัด
thrombophilia การตั้งครรภ หรือหาสาเหตุไมได และ
ไดการวินิจฉัยแนนอนจากทางรังสีวิทยาวิธี Doppler หรือ
compressive ultrasonography ในชวงเวลาตั้งแต 1
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ลักษณะทางคลินิกและการรักษาผูปวยที่มีภาวะหลอดเลือดดำ�อุดตันในโรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา
มกราคม 2549 จนถึง 31 ธันวาคม 2552
2) อายุมากกวาหรือเทากับ 15 ป
3) มีขอมูลการติดดามการรักษาอยางนอย 6 เดือน
วิธีการ
ทบทวนรวบรวมขอมูลเวชระเบียนผูปวยทั้งผูปวยในและผูปวย
นอก ตั้งแต 1 มกราคม 2549 ถึง 31 ธันวาคม 2552 โดยคนจาก
รหัส ICD 10: ‘Deep Vein Thrombosis’
ศึกษาถึงปจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะหลอดเลือดดำ�อุดตัน
ลักษณะทางคลินิก และการตรวจทางหองปฏิบัติการของผูปวย
นอกจากนี้ ยังติดตามผลของการรักษา ภาวะแทรกซอนจากการ
รักษา และจากภาวะหลอดเลือดดำ�อุดตัน
ปจจัยที่ศึกษา ไดแก
• ลักษณะพื้นฐานของผูปวย ไดแก อายุ เพศ ดัชนีมวลกาย
(Body mass index; BMI) โดยผูปวยที่ BMI มากกวา
25 กก./ม.2 ถือวามีน้ำ�หนักเกิน (overweight) โรครวม
(co-morbidity) ไดแก เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมัน
สูง โรคหัวใจ โรคปอด โรคตับ โรคไต มะเร็ง โรคเอดส
โรคหลอดเลือดสมอง เปนตน ประวัติสูบบุหรี่ ประวัติการ
ใชยาเอสโตรเจน (ยาเม็ดคุมกำ�เนิด หรือฮอรโมนทดแทน
หลังหมดประจำ�เดือน) และ performance status
• ลักษณะทางคลินิก ไดแก ตำ�แหนงของภาวะหลอดเลือดดำ�
อุดตัน การตรวจทางหองปฏิบัติการพื้นฐาน คือ CBC, BUN,
creatinine, การตรวจหนาที่ตับ, prothrombin time (PT และ
INR), activated partial thromboplastin time (APTT),
ภาพรังสีปอด, urinalysis, thrombophilia profile (ระดับ
protein C, protein S และ antithrombin), D-dimer
และการตรวจทางรังสีวิทยา (Doppler ultrasonography)
• ผลการรักษา ไดแก ระยะเวลา ยาที่ใชรักษา ภาวะแทรก
ซอนทั้งจากการรักษา หรือจาก ภาวะหลอดเลือดดำ�อุดตัน
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นิยาม
• ภาวะเลือดออกรุนแรง (major bleeding) เปนภาวะเลือด
ออกที่ตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือ ตองมี
การใหเลือดหรือ พลาสมาตั้งแต 2 ถุงขึ้นไป หรือ ระดับ
hemoglobin ลดลงมากกวา 2 ก./ดล.
การวิเคราะหทางสถิติ
สถิติเชิงพรรณนา รายงานเปน รอยละ (percent) คาเฉลี่ย
(mean) และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) สวน
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมใช Student’s t test การ
เปรียบเทียบสัดสวนระหวาง 2 กลุมใช Chi square test
ผลการศึกษา
จากการรวบรวมเวชระเบียน ผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยเปน ภาวะ
หลอดเลือดดำ�อุดตัน (deep vein thrombosis; DVT) ตั้งแต 1
มกราคม 2549 ถึง 31 ธันวาคม 2552 มีผูปวยทั้งหมด 56 คน
อายุเฉลี่ย 50.0±17.0 ป เปนเพศหญิง 33 คน (รอยละ 58.9) และ
เพศชาย 23 คน (รอยละ 41.1) ลักษณะทางพื้นฐานของผูปวย ดาน
อายุ เพศหญิง มีอายุเฉลี่ยนอยกวาเพศชายแตไมมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติ (p = 0.26)
พบความอวน (BMI มากกวา 25 kg/m2) จำ�นวน 5 คน
(รอยละ 13.9) โดยผูปวย 20 คน (รอยละ 35.7) ไมมีขอมูลใน
การคำ�นวณ BMI โรครวมที่เปนปจจัยเสี่ยงตอ atherosclerosis
พบรอยละ 35.7 โดยพบในเพศชายมากกวาเพศหญิงแตไมมีนัย
สำ�คัญทางสถิติ (p = 0.25) โรครวมอื่นที่พบ ไดแก systemic
lupus erythematosus (SLE) 1 ราย โรคไต 1 ราย โรคตับแข็ง
1 ราย หญิงหลังคลอด 1 ราย การใชฮอรโมนเอสโตรเจนรวม พบ
ในผูปวยหญิง 5 ราย
การศึกษาลักษณะทางคลินิก พบวาตำ�แหนงของภาวะหลอด
เลือดดำ�อุดตัน รอยละ 85.7 เกิดที่ขาซายเปรียบเทียบกับขาขวา

ตารางที่ 2 Baseline Characteristics of Deep Vein Thrombosis (DVT) Patients
Age
BMI
Atherosclerosis risk
(DM, DLP, Smoking)
Cancer

Group of patients
Male
Female
Male
Female
Male
Female
Male
Female

N
23
33
15
21
12
8
5 (8.9%)
7 (12.5%)

Mean
54.9
46.7
24.1
24.7

Standard deviation
15.6
17.2
3.8
5.1

p-value
p = 0.26
p = 0.34
p = 0.25

BMI = Body mass index; DM = Diabetes Mellitus; DLP = Dyslipidemia
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ตารางที่ 3 Clinical Characteristics of Deep Vein Thrombosis Patients
Sites of DVT:
Left leg
48 (85.7%)
Right leg
5 (8.9%)
Other sites
3 (5.4%)
Affected veins :
Right
Iliofemoral veins
4
Iliac veins
2
Femoral veins 2
Popliteal veins
1
Others
1

Left
41
27
14
7
2

Total
45

3

รูปที่ 1 ปจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะ DVT
พบเพียงรอยละ 8.9 (p < 0.005) โดยพบมากที่หลอดเลือดดำ�
iliofemoral vein (รอยละ 80.4) ตำ�แหนงที่แปลกๆ (unusual site)
พบเพียง 3 ราย ไดแก ที่สมอง (venous sinus thrombosis) 1
ราย ที่หลอดเลือดดำ�ที่ไต (renal vein thrombosis) 1 ราย และ
ในชองทอง (superior mesenteric vein) 1 ราย การวินิจฉัยโดย
ทำ� Doppler ultrasonography ทุกราย พบผลยืนยันครั้งแรก
รอยละ 89.28 และพบผลที่นาจะเปน (probable) รอยละ 10.7 แตมี
ลักษณะคลินิก ผล D-dimer และผล Doppler ultrasonography
ครั้งตอมา เขาไดกับ ภาวะหลอดเลือดดำ�อุดตัน
ปจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะ DVT แสดงไวในรูปที่ 1 พบวา
เกิดในผูปวยโรคมะเร็ง รอยละ 26.8 เปนมะเร็งทางนรีเวช 5 ราย
มะเร็งโลหิตวิทยา 3 ราย มะเร็งทางเดินอาหาร 2 ราย มะเร็งปอด
1 ราย มะเร็งตอมลูกหมาก 1 ราย)

DVT ไมทราบสาเหตุรอยละ 23.2 พบในผูปวยหลังผาตัด
รอยละ 10.7 ทั้งหมดเปนผูปวยผาตัดกระดูก คือผาสะโพก 2 ราย
และ ผาตัดเขา 4 ราย ภาวะ thrombophilia พบในผูปวยรอยละ 3.6
คือ เปนภาวะขาดโปรตีน เอส (protein S deficiency) ทั้ง 2 ราย
การรักษาผูปวยทุกรายเริ่มตนดวย low molecular weight
heparin ตามดวย warfarin อยางนอย 6 เดือนทุกราย ปรับ
international normalized ratio (INR) ใหอยูในชวง 2.0 ถึง 3.0
พบวาไมมีภาวะแทรกซอนที่มีเลือดออกรุนแรง (major bleeding)
หรือเสียชีวิต แตมีภาวะเลือดออกไมรุนแรง (minor bleeding)
รอยละ 8.9 ไดแก พรายย้ำ� (ecchymosis) 3 ราย และ การมี
เลือดออกที่เหงือก 2 ราย
เมื่อติดตามผลหลังจากที่ผูปวยไดรับ warfarin ครบ 6 เดือน
พบมีภาวะ post thrombotic syndrome รอยละ 8.9 ไดแก ขา
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ลักษณะทางคลินิกและการรักษาผูปวยที่มีภาวะหลอดเลือดดำ�อุดตันในโรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา
ตารางที่ 4 Complications of Deep Vein Thrombosis or Treatments
Frequency
Minor Bleeding
5
Major Bleeding
0
Post thrombotic syndrome
5
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%
8.9
0
8.9

บวม 2 ราย มีแผลเรื้อรัง 1 ราย และ มีความผิดปกติที่ผิวหนัง อยูเดิม เชนการศึกษาของ Mutirangura และคณะ11 อุบัติการณ
2 ราย นอกจากนี้โดยมีภาวะหลอดเลือดดำ�อุดตันกลับเปนซ้ำ� การเกิดหลอดเลือดดำ�อุดตันที่ขาซายพบมากกวาขาขวา นาจะเกิด
(recurrent DVT) 3 ราย (รอยละ 5.4)
จาก กายวิภาคปกติพบวา right common iliac artery วางตัว
เหนือ left common iliac vein เปนผลทำ�ใหเกิดการกดหลอด
วิจารณ
เลือดดำ�นำ�ไปสูการเกิดหลอดเลือดดำ�อุดตันไดบอยที่ iliofemoral
จากการรวบรวมผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยภาวะหลอดเลือดดำ� vein โดยภาวะนี้เรียกวา May-Thurner syndrome
อุดตัน (DVT) ในโรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา รวม 3 ป พบมี 56
ปจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะหลอดเลือดดำ�อุดตันพบวา สวน
ราย เพศหญิงมากกวาเพศชาย (33 คน เทียบกับ 23 คน) ลักษณะ ใหญสัมพันธกับ ภาวะมะเร็งรอยละ 26.8 โดยเฉพาะจากมะเร็งทาง
ทางพื้นฐานของผูปวย ภาวะอวนไมแตกตางกันทั้งสองเพศ แตการ นรีเวช ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Angchaisuksiri และคณะ17
ใชฮอรโมนเอสโตรเจน พบในเพศหญิงเทานั้นและอาจเปนเหตุผล ซึ่งพบวาปจจัยเสี่ยงการเกิดหลอดเลือดดำ�อุดตัน ในประชากรไทย
ทำ�ใหสัดสวนของเพศหญิงที่เกิดภาวะหลอดเลือดดำ�อุดตันมากกวา ชนิดเปนภายหลังมีสาเหตุจาก โรคมะเร็งมากที่สุด (รอยละ 19)
เรื่องโรครวมโดยเฉพาะความเสี่ยงตอภาวะ atherosclerosis สวนกลุมไมทราบสาเหตุ มี 3 รายเมื่อติดตามตอไปพบมีการเกิด
ไดแก เบาหวาน ไขมัน โรคหลอดเลือดสมองตีบ โรคหลอดเลือด มะเร็งตามมา คือ มะเร็งลำ�ไสใหญ 1 ราย มะเร็งรังไข 1 ราย
หัวใจตีบ การสูบบุหรี่ พบมากในเพศชาย แตการศึกษา meta- และ มะเร็งตอมน้ำ�เหลือง 1 ราย หลังจากรักษาหลอดเลือดดำ�
analysis14 พบวาไมมีความแตกตางกันในเรื่องการสูบบุหรี่ของ อุดตัน ครบ 6 เดือนแลว โดยที่ผูปวยทั้ง 3 รายมีอายุมากกวา
ผูปวยหลอดเลือดดำ�อุดตัน เทียบกับกลุมควบคุมที่ไมเปน สวน 40 ปทั้งหมด สำ�หรับการคนหามะเร็ง ในผูปวยภาวะหลอดเลือด
รายงานความสัมพันธความเสี่ยงตอภาวะ atherosclerosis กับ ดำ�อุดตันทุกรายนั้นยังไมมีขอสรุปชัดเจน ขณะนี้เทาที่ทำ�กัน คือ
ภาวะหลอดเลือดดำ�อุดตันมีความขัดแยงกัน บางรายงานพบวาไมมี ผูปวยภาวะหลอดเลือดดำ�อุดตันที่มีอายุมาก ควรทำ�แตการตรวจ
ความสัมพันธชัดเจน15 แตบางรายงานและ meta-analysis พบวา ทางหองปฏิบัติการพื้นฐานเทานั้น เชน CBC ตรวจหนาที่ตับ ภาพ
โรคเบาหวาน ระดับ total cholesterol ที่สูง ระดับ high density รังสีปอด การตรวจอุจจาระ และนัดมาตรวจสม่ำ�เสมอ สวนการ
lipoprotein (HDL) ต่ำ� และระดับ triglyceride สูง มีความ ตรวจ computerized tomography (CT) scan หรือ tumor
สัมพันธกับการเกิดภาวะหลอดเลือดดำ�อุดตัน14 นอกจากนี้ยังมีราย marker ตางๆควรทำ�เมื่อมีขอบงชี้เทานั้น การคนหาปจจัยเสี่ยงของ
งานวาโรคของหลอดเลือดแดง มีความเสี่ยงตอการเกิดหลอดเลือด การเกิดภาวะ DVT เปนสิ่งที่ตองทำ�ควบคูกับการรักษา เพื่อบอกถึง
ดำ�อุดตันสูงขึ้น16 อยางไรก็ตามกลุมผูปวยในการศึกษานี้มีนอย ระยะเวลาในการรักษาและการพยากรณโรค ผูปวยที่อายุมากอาจ
ทำ�ใหมีขอจำ�กัดในการสรุปผลที่แนนอน
สัมพันธกับโรคมะเร็งได
การศึกษาลักษณะทางคลินิก ผูปวยไดรับการทำ� Doppler
สำ�หรับกลุมผูปวยหลังผาตัด ที่เปนหลอดเลือดดำ�อุดตันพบมาก
ultrasonography ทุกราย แตบางรายไดผลไมชัดเจนอาจเปน ในผูปวยทางศัลยกรรมกระดูก โดยเฉพาะผาตัดสะโพกและผาตัด
จากมีปจจัยที่รบกวนการตรวจ เชน อวน หรือความจำ�กัดของ ขอเขา ซึ่งเปนอุบัติการณที่สูงขึ้นกวาการศึกษาในอดีต โดยพบใน
เครื่องมือและประสบการณของผูทำ� อยางไรก็ตามการใชอาการ การศึกษานี้ถึง 6 ราย ดังนั้นผูปวยที่ตองผาตัดทางศัลยกรรมระบบ
ทางคลินิก การตรวจระดับ D-dimer และการทำ� Doppler กระดูกอาจตองประเมินความเสี่ยงในการใหยาเพื่อปองกัน สำ�หรับ
ultrasonography ซ้ำ�หนึ่งอาทิตยถัดมา นำ�มาชวยในการวินิจฉัย ระยะเวลาของการปองกันขึ้นอยูกับชนิดของการผาตัด โดยทั่วไป
มากขึ้น
อาจพิจารณาให unfractionated heparin หรือ low molecular
ตำ�แหนงหลอดเลือดดำ�อุดตันที่พบมากที่สุด คือ ขาซาย โดย weight heparin เริ่มยาหลังการผาตัด 12-24 ชั่วโมงถาไมมี
เฉพาะ iliofemoral และ popliteal vein สอดคลองกับรายงานที่มี ภาวะแทรกซอนจากเลือดออกและใหตอไป 7-10 วันภายหลังการ
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต ปที่ 20 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม2553
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ผาตัด ยกเวนการผาตัดขอเขา และขอสะโพกควรไดรับยาตานการ
แข็งตัวของเลือดอยางนอย 10 วัน และพิจารณาใหตอไปจนถึง 2835 วันภายหลังผาตัดในผูปวยที่มีความเสี่ยงสูง
การรักษาภาวะหลอดเลือดดำ�อุดตันตามมาตรฐานใช low
molecular weight heparin ตามดวย warfarin เปนระยะเวลา
อยางนอย 6 เดือน ตามแตสาเหตุ ภาวะแทรกซอนที่พบได คือ
การเกิดภาวะเลือดออกจากการรักษา ในการศึกษานี้พบเพียงเลือด
ออกไมรุนแรงเทานั้น การแกไขโดยทำ�ตามแนวทางปฏิบัติที่มีอยู
การเกิด post thrombotic syndrome ไดแก อาการปวด
ขาบวม หรือ แผลเรื้อรังที่ขา นั้นพบ 3 ราย คือขาบวม 2 ราย
และ แผลเรื้อรัง 1 ราย สวนใหญผูปวยเหลานี้พบการกลับเปน
ซ้ำ�ของภาวะหลอดเลือดดำ�อุดตันของขาขางเดิมโดยดูจาก การทำ�
Doppler ultrasonography มีการศึกษาที่เปนการศึกษาแบบสุม
ไปขางหนา (randomized controlled trial) โดย Brandjes และ
คณะ18 พบวาการใชถุงนอง (compressive stocking) สามารถ
ลดอัตราการเกิดภาวะ post thrombotic syndrome ไดอยางมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ ดังนั้นแนะนำ�ใหผูปวยที่มีภาวะหลอดเลือดดำ�
อุดตันใส compressive stocking ที่มีความดัน 30-40 มม.ปรอท
เปนระยะเวลาอยางนอย 2 ป
โดยสรุปจากการศึกษานี้พบวาภาวะลิ่มเลือดอุดตันในเสนเลือด
ดำ�พบในเพศหญิงมากกวาเพศชาย ตำ�แหนงที่เปนพบขาซายมากกวา
ขาขวา ปจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะหลอดเลือดดำ�อุดตัน พบวาเกิด
จาก ภาวะมะเร็งมากที่สุด รองลงไปไดแก ไมทราบสาเหตุ และภาวะ
หลังผาตัด โดยเฉพาะการผาตัดทางศัลยกรรมกระดูก ภาวะ
แทรกซอนจากการรักษาที่พบมากคือ การมีเลือดออกไมรุนแรง
และภาวะ post thrombotic syndrome อยางไรก็ตามการ
ศึกษานี้เปนเพียงการศึกษาในระดับโรงพยาบาลทั่วไป ขอมูลยัง
มาจากกลุมตัวอยางจำ�กัด ในอนาคตอาจจำ�เปนตองเก็บขอมูล
รวมกันเปนพหุสถาบัน (multicenter study) หรือใชระยะเวลา
มากขึ้น เพื่อได ขอมูลขนาดใหญขึ้น
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Clinical Characteristics of Deep Vein Thrombosis Patients
in Chachoengsao Hospital
Wipa  Praituan
Department of Medicine, Chachoengsao Hospital, Ministry of Public Health

Abstract : Studies in university hospitals showed that the incidence of venous thromboembolism (VTE) is increasing
among Thai patients. However, there is no study in community hospitals. Objective : The aim of the study is to
determine the clinical characteristics of deep vein thrombosis (DVT) patients incommunity hospital. These clinical
clues may be helpful to identify the risk factors, diagnosis, treatment and prognosis of DVT patients. These may
improve quality of care for the patients in the future. Methods : Medical records of objectively-confirmed DVT
patients in Chachoengsao Hospital from January 2006 to December 2009 were reviewed. The variables were
age, sex, body mass indices (BMI), underlying diseases, smoking history, previous hospitalization, performance
status, estrogen uses, sites of DVT, routine laboratories, treatments and their complications. Results: There were
56 patients. Thirty three were female (58.9%). The mean age was 50.0 ± 17.0 years. There was no significant
difference in mean ages, BMI, atherosclerosis risk, co-morbidity between sexes. Left leg DVT was much more
common than the right ones (85.7% vs. 8.9%). The most common affected vessel was the iliofemoral vein (80.4%).
DVT was associated with malignancy in 26.8%, idiopathic in 23.2% and post operative (hip and knee surgeries)
in 10.7%. All patients were treated with low molecular weight heparin followed by warfarin for at least 6 month
with the target INR of 2-3. No major bleeding or fatality occurred during follow-up. However, minor bleeding
and post thrombotic syndrome were found in 8.9% each. Conclusion : DVT in this study was more common in
female and in a left leg. Malignancy was the most common risk factor.
Key Words : l Deep vein thrombosis l Doppler ultrasonography l Cancer
				 l Obesity l Estrogen l Warfarin
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