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ปจจุบันอุบัติการณของโรคลิ่มเลือดอุดตันในเสนเลือดดำามาก

ขึ้นในประชากรเอเชีย แตความสำาคัญทางคลินิก ยังไมมีรายงาน

ชัดเจน    ในผูปวยไทย มีการศึกษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

ในผูปวยหลังผาตัด total knee arthroplasty (TKA) 100 ราย 

พบวารอยละ 61  มี deep vein thrombosis (DVT) จาการ

ตรวจดวย venography ซึ่งสวนใหญไมมีอาการ1   จากการศึกษา

ในผูปวยหลังผาตัดกระดูกเขาและสะโพก (TKA และ total hip 

arthroplasty) ในมาเลเซีย 88 คน2  พบวาสูงถึงรอยละ 62.5 มี

หลอดเลือดดำาอุดตันที่ขา แตรอยละ 80  เปนที่ขาสวนปลาย (calf 

vein) ซึ่งโอกาสลุกลามไปอุดตันที่ปอด (pulmonary embolism, 

PE) ไดนอยมาก นอกจากนี้จาก AIDA study  ซึ่งศึกษา DVT 

ในผูปวยชาวเอเชียหลายประเทศ หลังผาตัดกระดูกขอสะโพกและเขา   

พบวามี DVT ถึงรอยละ 41 จากการตรวจดวย venography แสดง 

วาอุบัติการของ DVT ในชาวเอเชียปจจุบันเพิ่มสูงขึ้นใกลเคียงกับ

นิพนธตนฉบับ

การศึกษาลักษณะทางคลินิกของผูปวยหลอดเลือดดำาอุดตันเปรียบเทียบระหวาง

ผูปวยที่เปนมะเร็งและไมไดเปนมะเร็ง

อรรถกรวุฒิมานพและพลภัทรโรจนนครินทร
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บทคัดยอ : อุบัติการณของโรคหลอดเลือดดำาอุดตันเพิ่มขึ้นในผูปวยไทย โดยผูปวยจำานวนมากพบวาสัมพันธกับโรคมะเร็ง จากการศึกษา

กอนหนานี้ในตางประเทศพบวามีความแตกตางของลักษณะทางคลินิกบางอยางของกลุมผูปวยหลอดเลือดดำาอุดตันที่มี และไมมีมะเร็ง

รวม  วัตถุประสงค : เพื่อหาลักษณะทางคลินิกที่แตกตางกันของผูปวยสองกลุมนี้ในคนไทย ซึ่งลักษณะเหลานี้อาจชวยชี้บงวาผูปวย

หลอดเลือดดำาอุดตันรายใดควรตรวจหามะเร็งที่เปนรวมดวย  วิธีการ : ผูวิจัยไดคนเวชระเบียนผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนหลอด

เลือดดำาขาอุดตัน (DVT) และ/หรือ หลอดเลือดดำาที่ปอดอุดตัน (PE) ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ตั้งแต พ.ศ. 2546-2550  ตัวแปร

ที่ศึกษา คือ อายุ เพศ ดัชนีมวลกาย (body mass index) โรคประจำาตัว ประวัติสูบบุหรี่  performance status ประวัติการใชเอส

โตรเจน  ตำาแหนงที่เกิดหลอดเลือดดำาอุดตัน การตรวจทางหองปฎิบัติการพื้นฐาน ยาที่ใชรักษา  และภาวะแทรกซอนที่เกิด  ขอมูลที่

เก็บไดถูกเปรียบเทียบกันระหวางกลุมผูปวยที่มีและไมมีมะเร็ง  ผลการศึกษา : รวบรวมผูปวยไดทั้งสิ้น 167 คน  ซึ่งพบวา 54 คน

(รอยละ 32) มีมะเร็งรวม  ในกลุมที่มีมะเร็งรวมพบวา 49 คน เปนหลอดเลือดดำาขาอุดตัน 2 คนเปนหลอดเลือดดำาที่ปอดอุดตัน 3 คน

พบทั้งสองอยางรวมกัน   สวนในกลุมที่ไมมีมะเร็งรวม พบวา 94 คนเปนหลอดเลือดดำาขาอุดตัน  12 คนเปนหลอดเลือดดำาปอดอุดตัน 

7 คนเปนทั้งสองอยาง  อายุเฉลี่ยในกลุมที่มีมะเร็งรวมพบวาสูงกวาเมื่อเทียบกับกลุมที่ไมมีมะเร็งรวม (58.2±12 vs. 51.7±19.5 ป,  

p =0.03)   และพบวาเปนเพศหญิงมากกวาชายทั้งสองกลุม (รอยละ 72.6 ในกลุมที่ไมมีมะเร็ง และรอยละ 70.4 ในกลุมที่มีมะเร็ง)   

พบวาไมมีความแตกตางกันในเรื่องของปจจัยเสี่ยงของ atherosclerosis และ ประวัติการสูบบุหรี่ในสองกลุม อยางไรก็ตามพบวา 

ประวัติการไดรับยาคุมกำาเนิดพบมากกวาในกลุมผูปวยที่ไมมีมะเร็งรวม (23% vs. 0%,  p=0.013)   นอกจากนี้พบวา การที่มีดัชนี

มวลกายต่ำากวา 25 kg/m2 พบมากในกลุมผูปวยที่มีมะเร็งรวม  (70.1% vs. 40.9%, p=0.02) และพบวาผูปวยที่เปนมะเร็งมีระดับ 

hemoglobin ที่ต่ำากวา (Hb 10.0±1.83 vs. 14.0±12.4 g/dL, p=0.01)  สรุป : ผูปวยหลอดเลือดดำาอุดตัน ที่มีมะเร็งรวม และ ไมมี

มะเร็ง พบวามีลักษณะบางอยางที่ตางกัน ไดแก อายุที่มาก และภาวะซีดอาจบงวามีมะเร็งรวม ในขณะที่ผูปวยที่มีภาวะอวน และมี 

ประวัติการใชเอสโตรเจน จะพบบอยกวาในผูปวยที่ไมมีมะเร็งรวม
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ชาวตะวันตก

สำาหรับ DVT ในผูปวยโรคมะเร็ง  จากการศึกษาที่โรงพยาบาล 

ศิริราช ในผูปวยที่มี DVT ทั้งหมด 514 ราย3 พบวา มีมะเร็งรวมดวย

ถึงรอยละ 39 เปนหลังผาตัดรอยละ 15 ขาขยับไมไดรอยละ 12  

และไมทราบสาเหตุรอยละ 28 สวนการศึกษาในผูปวย DVT 5,451 

คน ในประเทศสหรัฐอเมริกา4 พบวามีโรคมะเร็งรวมดวยถึงรอยละ 

62 โดยจำานวนนี้สวนมากเปนมะเร็งที่ยัง active การเปรียบเทียบ

ผูปวยที่เกิด DVT ในกลุมที่มีมะเร็ง เทียบกับไมมีมะเร็ง พบวามี

ความแตกตางทางคลินิก และ ปจจัยเสี่ยงของผูปวย  อยางมีนัย

สำาคัญ ไดแก อายุ  เพศ และ body mass index (BMI) โดย

พบวา ในกลุมที่มีโรคมะเร็ง มีอายุเฉลี่ยนอยกวา พบในเพศชาย

มากกวา และมี BMI นอยกวากลุมที่ไมมีมะเร็ง แตจากการศึกษา

ผูปวย venous thromboembolism (VTE) ในอิสราเอล 147 คน 

เทียบที่มีและไมมีมะเร็ง5  ไมพบวามีความแตกตางกันใน ลักษณะ

ทางประชากรศาสตร (demographic characteristic) ไดแก อายุ 

เพศ performance status หรือ ลักษณะทางคลินิก และ การตรวจ

ทางหองปฎิบัติการ ยกเวนกลุมที่มีมะเร็งพบมีระดับ D-dimer ใน

เลือดสูงกวาที่ไมมีมะเร็ง ดังนั้นการศึกษาในอดีตที่ผานมายังสรุป

ไมไดแนนอนและยังตองมีการศึกษาตอไป

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาปจจัยเสี่ยงของ ภาวะหลอดเลือดดำาอุด

ตัน อื่นๆ นอกเหนือจากมะเร็ง เชน พบวา ความอวน และ ความ

ผิดปกติของไขมัน มีผลตอการเกิด DVT6 โดยพบวาในผูปวยที่

มี BMI มากกวา 30 kg/m2 หรือระดับ triglyceride มากกวา 

175 mg/dL มี ความเสี่ยงตอการเกิด DVT สูงกวากลุมควบคุม 

อยางมีนัยสำาคัญ นอกจากนี้ การศึกษา MEDENOX ยังพบวา 

การที่มีการติดเชื้อเฉียบพลัน อายุมากกวา 75 ป มะเร็ง และ มี

ประวัติ ภาวะหลอดเลือดดำาอุดตันมากอน  เปนปจจัยเสี่ยงของ

การเกิดภาวะหลอดเลือดดำาอุดตัน ในผูปวยอายุรกรรมที่นอนโรง

พยาบาล7 ผูปวยภาวะหลอดเลือดดำาอุดตัน ที่มีไมมีปจจัยเสี่ยงเหลา

นี้อยู ทำาใหอธิบายการเกิดภาวะหลอดเลือดดำาอุดตันไมได อาจชี้

บงวาผูปวยมีมะเร็งที่ซอนอยูที่เปนสาเหตุของการเกิด ภาวะหลอด

เลือดดำาอุดตัน

ความสัมพันธระหวางมะเร็ง กับ ภาวะหลอดเลือดดำาอุดตัน 

ไมเพียงการพบรวมกันธรรมดา ผูปวยมะเร็งที่มี ภาวะหลอดเลือด

ดำาอุดตัน พบวามีอัตราตายสูงกวาผูปวยมะเร็งที่ไมมีภาวะหลอด

เลือดดำาอุดตัน นอกจากนี้ภาวะหลอดเลือดดำาอุดตัน ที่พบในผูปวย 

มะเร็ง มีอัตราการเกิดซ้ำาสูงกวาภาวะหลอดเลือดดำาอุดตันที่ไมมี

มะเร็ง และ มีหลักฐานวาการให low molecular weight heparin 

(LMWH) สามารถลดการเกิดภาวะหลอดเลือดดำาอุดตันซ้ำาไดดีกวา

การให warfarin8,9  นอกจากนั้น การให LMWH ในผูปวยมะเร็ง

มีการศึกษาพบวาอาจทำาใหมีชีวิตยืนยาวขึ้น9 แสดงวาภาวะที่มีเลือด

แข็งตัวงาย (hypercoagulability) อาจมีผลตอการแพรกระจาย

ของมะเร็ง ยิ่งไปกวานั้นการเกิดภาวะหลอดเลือดดำาอุดตัน อาจ

เปนอาการนำาของโรคมะเร็ง อยางไรก็ตามการตรวจเพื่อหามะเร็ง

ในผูปวย ภาวะหลอดเลือดดำาอุดตันทุกคน เปนการสิ้นเปลืองมาก 

และ ไมมีหลักฐานวาลดอัตราตาย ดังนั้นจึงควรตรวจเมื่อมีขอบง

ชี้เทานั้น ถาเราสามารถหาลักษณะทางคลินิก หรือ การตรวจทาง

หองปฏิบัติการ ที่สัมพันธกับโรคมะเร็งได อาจใชเปนขอบงชี้ใน

การตรวจหามะเร็งในผูปวยภาวะหลอดเลือดดำาอุดตันในอนาคต  

ดังนั้นการศึกษานี้ จึงศึกษาถึงผูปวยภาวะหลอดเลือดดำาอุด

ตันที่เปนโรคมะเร็งและไมเปนโรคมะเร็ง เทียบกันถึงความแตก

ตางกันของ ลักษณะทางคลินิกและการตรวจทางหองปฏิบัติการ

ของผูปวยไทยทั้งสองกลุม และหาปจจัยเสี่ยงของการเกิด ภาวะ

หลอดเลือดดำาอุดตันที่แตกตางกันของทั้งสองกลุม 

วัสดุและวิธีการ

ประชากร

ทำาการศึกษาโดยเก็บขอมูลจากการทบทวนเวชระเบียนและ

บันทึกประวัติของผูปวยในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณที่ไดรับการ 

วินิจฉัยวาเปน ภาวะหลอดเลือดดำาอุดตันโดยจะถูกเอาเขารวมการ

ศึกษาทั้งหมดตามเกณฑการคัดเลือกผูปวย (inclusion criteria) ดังนี้

1.  ผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัย ภาวะหลอดเลือดดำาอุดตัน (มี

โรคมะเร็ง และ ไมมีโรคมะเร็ง) โดยการวินิจฉัยแนนอน 

จากทางรังสีวิทยาโดย Doppler ultrasonography, 

computerized tomography, magnetic resonance 

imaging หรือ venography ตั้งแต 1 มกราคม 2546 

จนถึงเดือน 31 ธันวาคม 2551

2.  อายุมากกวาหรือเทากับ 15 ป

3.  มีขอมูลการติดตามการรักษาหลังการรักษา อยางนอย 12 

เดือน

วิธีการ

ผูปวยจะถูกแยกออกเปน 2 กลุมคือกลุมที่มีโรคมะเร็ง และ 

กลุมที่ไมมีโรคมะเร็ง   ซึ่งโรคมะเร็งครอบคลุมถึงโรคมะเร็งทุกชนิด

ที่ผูปวยกำาลังเปน หรือ เคยเปนมากอน หรือ วินิจฉัยวาเปนมะเร็ง

ภายใน 5 ป หลังเปนภาวะหลอดเลือดดำาอุดตันจากกลุมประชากร

สองกลุมจะมาศึกษาถึงปจจัยเสี่ยงของการเกิด DVT ลักษณะทาง

คลินิก และการตรวจทางหองปฏิบัติการของผูปวย และดูความแตก

ตางกันของทั้งสองกลุม นอกจากนี้ยังติดตามผลของการรักษา โดย

ดูอัตราการเสียชีวิตโดยรวม และเสียชีวิตจากภาวะแทรกซอนของ

มะเร็ง หรือภาวะหลอดเลือดดำาอุดตัน    
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ปจจัยที่ตองการศึกษา ไดแก 

1. ลักษณะพื้นฐานของผูปวย: อายุ เพศ Body mass index 

(BMI) โดยผูปวยที่ BMI มากกวา 25 kg/m2 ถือวามี

น้ำาหนักเกิน (overweight)  โรครวมรวมซึ่งถึง เบาหวาน 

ความดันโลหิตสูง ไขมันสูง โรคหัวใจ โรคปอด โรคตับ โรค

หลอดเลือดสมอง เปนตน ประวัติสูบบุหรี่ performance 

status การใชเอสโตรเจน (ยาเม็ดคุมกำาเนิด หรือ ฮอรโมน 

ทดแทนหลังหมดประจำาเดือน) และปจจัยเสี่ยงของภาวะ

หลอดเลือดดำาอุดตัน

2. ลักษณะทางคลินิก:  ตำาแหนงของ ภาวะหลอดเลือดดำา

อุดตันชนิดของมะเร็ง การตรวจทางหองปฎิบัติการพื้นฐาน 

thrombophilia profile (ถามี) และ D-dimer

3. ผลการรักษา: การรักษา ภาวะหลอดเลือดดำาอุดตัน การ

รักษาโรคมะเร็ง ภาวะแทรกซอน และอัตราการรอดชีวิต

การวิเคราะหทางสถิติ

 สถิติเชิงพรรณนา สำาหรับ continuous data รายงานเปนคา

เฉลี่ย (mean) และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

สำาหรับ ความแตกตางระหวางกลุมใชสถิติ Student’s t test  และ 

Pearson  Chi-square  (หรือ Fisher’s exact  test) สำาหรับ 

continuous data และ categorical data ตามลำาดับ โปรแกรม 

ที่ใชคำานวณ คือ SPSS 16.0

ผลการศึกษา

จากการรวบรวมเวชระเบียน ผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยเปน Deep 

vein thrombosis (DVT)  หรือ Pulmonary embolism (PE) 

ตั้งแต 1 มกราคม 2546 ถึง 31 ธันวาคม  2550  มีผูปวยทั้งหมด 

167 คน อายุเฉลี่ย 53.8±17.6 ป เปนเพศหญิง 120 คน (71.9%) 

โดยไดรับการวินิจฉัยเปน DVT 143 (85.6%) คน  PE 14 (8.4%) 

คน และ เปนทั้งสองอยางรวมกัน  10 (6.0%) คน แบงเปนกลุมที่มี

พบวาเปนมะเร็งรวมดวย 54 คน (32.3%)  และไมเปนมะเร็ง 113 

คน (67.7%) ผูปวยมะเร็งสวนใหญ (47/54, 87%) ทราบวาเปนมะ

เร็งขณะที่ใหการวินิจฉัย venous thromboembolism (VTE) 

ชนิดของมะเร็งไดแสดงไวในตารางที่ 1 โดยตำาแหนงที่พบบอย

ที่สุดคือมะเร็งทางนรีเวชวิทยา  

ลักษณะพื้นฐานของผูปวยที่ไมเปนมะเร็งรวมดวย อายุเฉลี่ย 

51.7±19.5 ป  สวนในกลุมที่มีมะเร็งรวมดวยมีคาเฉลี่ย 58.3±12.1 

ป   ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำาคัญ (p = 0.024) สำาหรับ

เพศ พบวา เปน เพศหญิงมากกวาชาย ทั้งสองกลุม คือ รอยละ 

72.5 (82/113) ในผูปวย ไมเปนมะเร็งรวม และ รอยละ 70.3 

(38/54) ในกลุมที่มีมะเร็งซึ่งไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ชนิดของ

ภาวะหลอดเลือดดำาอุดตัน แยกตามกลุมไดแสดงไวในตารางที่2

ความแตกตางของทั้ง 2 กลุมไดสรุปไวในตารางที่3 สำาหรับคา 

body mass index (BMI)  ของผูปวย พบวา ในผูปวยที่ไมเปน 

มะเร็งรวม มีคา เฉลี่ย 25.88±5.25 kg/m2  และในผูปวยที่มีมะเร็ง

รวม 23.84±3.32 kg/m2  ซึ่งพบวามีความแตกตางกัน อยางมีนัย

สำาคัญทางสถิติ (p = 0.042) ถาเทียบกัน สองกลุม โดยใชเกณฑวา  

BMI ที่มากกวา 25 kg/m2 แปลวาน้ำาหนักเกิน (overweight) พบวา 

กลุมที่ไมเปนมะเร็งรวม มีความชุกของการมีน้ำาหนักเกิน มากกวา 

กลุมผูปวยที่มีมะเร็งรวม อยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ (59.10% vs. 

28.57%, p = 0.003) สวน performance status ในผูปวยที่มี

มะเร็งรวม พบวา มี performance status มากกวาหรือเทากับ 

2 รอยละ 22.5 (9 คนในผูปวย 40 คน)  เทียบกับในกลุมที่ไมมี

มะเร็งรวม คือ รอยละ 12.5 (12 ในผูปวย 96 คน)  แตพบวาไมมี

ความแตกตางอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ (P = 0.141 ) ดานปจจัย

เสี่ยงของโรคหลอดเลือดแข็งตัว (atherosclerotic risk) พบวา ทั้ง

สองกลุมมีผูปวยมีความเสี่ยงไมแตกตางกันทางสถิติ คือ 25.0% 

(28/113) vs. 22.2% (12/54) ในผูปวยไมมีมะเร็ง และผูปวยไมมี

มะเร็ง ตามลำาดับ (p = 0.69) สวนประวัติสูบบุหรี่ พบวา ในกลุม

ตารางที่1 Types of cancers associated with venous thromboembolism (N = 54)

TypeofCancer Frequency Percent(%)

Gynecologic cancer 26 48.1

Lung cancer 8 14.8

Gastrointestinal tract  cancer 8 14.8

Hematologic malignancy 5 9.3

Metastatic cancer (Unknow primary site) 3 5.6

Brain tumor 2 3.7

Musculoskeletal cancer 2 3.7
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ที่ไมมีมะเร็งมีประวัติสูบบุหรี่  8 คนในผูปวย 89 (8.9%) สวนใน

กลุมที่มีมะเร็งรวมดวย พบวามีประวัติสุบบุหรี่ 2 ในผูปวย 37 คน 

(5.12%) ซึ่งทั้งสองกลุม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

(p = 0.437) จากผูปวยเพศหญิง 116 คนที่มีขอมูลการใชฮอรโมน 

พบวา รอยละ 25 (21/84) ของผูปวยมี่ไมมีมะเร็งมีประวัติใชเอส

โตรเจน แตกลุมมะเร็งไมมีใครใชฮอรโมนเลย ความแตกตางนี้มี

นัยสำาคัญทางสถิติ (p = 0.002)

ผลการตรวจทางหองปฎิบัติการโดยดูระดับ hemoglobin (Hb), 

creatinine และ  D dimer  พบวา  ระดับ Hb  ในผูปวยมีมะ

เร็งรวม มีคาเฉลี่ย 10.0±1.83 g/dL  ซึ่งนอยกวาเมื่อเทียบกับ

กลุมที่ไมมีมะเร็งรวม 14.0±12.35 g/dL อยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

(p = 0.013) สวนหนาที่ไต พบวาระดับ creatinine ในกลุมที่มี 

มะเร็งรวมมีคา 0.97±0.89 mg/dL  ซึ่งสูงกวากลุมที่ไมมีมะเร็ง

รวม 0.89±0.34 mg/dL แตไมมีนัยสำาคัญทางสถิติ และระดับ 

D-dimer พบวาในกลุมที่ไมมีมะเร็งรวม มีคาเฉลี่ย 3,705 ng/

mL เทียบกับ 4,050 ng/mL ในกลุมที่มีมะเร็ง ซึ่งไมมีความแตก

ตางอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ แตมีผูสงตรวจการตรวจนี้เพียงจำา

นวนนอย (กลุมที่ไมมีมะเร็ง 20 คน และในกลุมที่มีมะเร็ง 5 คน) 

สำาหรับการรักษาระยะยาว ผูปวยที่ไมเปนมะเร็งรวม ไดรับการ

รักษาโดยใช warfarin 109 คน (96.4%) ไดรับ low molecular 

weight heparin (LMWH) 4 คน เทียบกับในกลุมที่เปนมะเร็ง

รวม ซึ่งไดรับ warfarin 29 คน (53.7%) และไดรับ LMWH  25 

คน ขนาดยา warfarin ที่ใช ในกลุมที่ไมมีมะเร็งรวม 28.97±12.43 

mg/สัปดาห เทียบกับกลุมที่มีมะเร็งรวม  26.58±16.98 mg/สัปดาห 

ตารางที่3 Clinical features, laboratory investigations and treatment of patients with and without malignancies

Groupofpatients N Mean Std.Deviation pvalue

Age Non- malignancy 113 51.71 19.46 0.026

Malignancy-related 54 58.19 12.00

BMI Non- malignancy 67 25.89 5.25 0.042

Malignancy-related 34 23.85 3.32

Hb  (g/L) Non- malignancy 80 13.97 12.35 0.013

Malignancy-related 37 10.40 1.83

WBC count (x109/L) Non- malignancy 78 8.61 3.79 0.510

Malignancy-related 36 8.13 3.52

D-dimer level (ng/mL) Non- malignancy 20 3,705 3,002.8 0.854

Malignancy-related 5 4,050 3,691.5

Creatinine (mg/100 mL) Non- malignancy 70 0.897 .346 0.608

Malignancy-related 34 0.979 .893

Warfarin  Dosage Non- malignancy 110 28.97 12.43 0.336

Malignancy-related 31 26.58 11.99

Std. Deviation = Standard Deviation;  BMI = Body mass index;  Hb = Hemoglobin;  WBC = White blood cell

ตารางที่2 Types of venous thromboembolism (VTE) in this study

TypeofVTE(%)
Total

DVT PE Both

Non- malignancy
Malignancy-related
Total

94 (83.18)
49 (90.74)
143  (85.6)

12 (10.61)
2 (3.7)

14 (8.38)

7 (6.19)
3 (5.55)
10 (5.98)

113
54
167

DVT = Deep vein thrombosis;  PE = Pulmonary embolism
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ซึ่งไมมีความแตกตางทางสถิติ

สำาหรับ ภาวะแทรกซอนของโรค ภาวะหลอดเลือดดำาอุดตัน 

(การกลับเปนซ้ำา หรือ มีอาการมากขึ้นหลังการรักษา) พบในกลุมที่

ไมมีมะเร็งรวม 10 ใน 99 คน (10.1%) เทียบกับกลุมที่มีมะเร็ง 5 ใน 

34 คน (14.7%) ซึ่งพบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำาคัญทาง

สถิติ สวนภาวะแทรกซอนจากการรักษา พบวาในกลุมที่มีไมมีมะเร็ง

รวม มี ภาวะเลือดออกผิดปกติ 18 ใน 99 คน (18.2%)  ในกลุมมี 

มะเร็งรวมดวยเกิดภาวะเลือดออกผิดปกติ 11 ใน  39 คน (28.2%) 

ซึ่งไมพบวามีความแตกตางกันทางสถิติเชนกัน นอกจากนี้การเสีย

ชิวิตของผูปวยพบวา ในกลุมที่มีมะเร็ง เสียชีวิต 17 ในผูปวย 36 

คน (47.2%) ซึ่งมากกวา ผูปวยที่ไมมีมะเร็งรวม  4 คน ในผูปวย 

94 คน (4.3%) อยางมีความแตกตางทางสถิติ (p <0.005)  

ในรายงานนี้พบวา ในผูปวยที่มีภาวะหลอดเลือดดำาอุดตัน 

รวมกับมะเร็งทั้งหมด 54 คน มีผูปวย 44 คนตรวจพบมะเร็ง

มากอนการวินิจฉัยภาวะหลอดเลือดดำาอุดตัน  มีผูปวย 7 คน 

(12.9%) ตรวจพบภาวะหลอดเลือดดำาอุดตัน  กอนการตรวจพบ

มะเร็ง และมีผูปวยอีก 3 คน ตรวจพบมะเร็งในชวงเวลาเดียวกัน

กับภาวะหลอดเลือดดำาอุดตัน  ซึ่งในกลุมที่พบภาวะหลอดเลือด

ดำาอุดตันกอนมะเร็ง พบวา เปนเพศชาย 4 คน เพศหญิง 3 คน 

มีอายุเฉลี่ย 61.7 ป BMI เฉลี่ย 25.9 kg/m2  ในกลุมนี้มีความ

เสี่ยงตอ atherosclerosis 1 คน (14.3%) มีประวัติสูบบุหรี่ 1 คน 

(14.3%)  performance status ≤ 2 ทั้ง 7 คน นอกจากนี้ยัง

พบวา ผลการตรวจทางหองปฎิบัติการเบื้องตน ระดับ Hb เฉลี่ย 

12.56 g/L ระดับ Cr เฉลี่ย 0.88 g/dL ในกลุมนี้ ไดรับการรักษา

ดวย warfarin 6 คนใน 7 คน ซึ่งภาวะแทรกซอนของโรค พบ 

2 คน (28.57%) คือเกิด pulmonary embolism 1 คน และมี

ภาวะเลือดออกจากยาตานการแข็งตัวของเลือด 1 คน จากการติด

ตามผูปวย พบวา เสียชีวิตใน 1 ป จำานวน 1 คน (14.28%)  ระยะ

เวลาที่พบภาวะหลอดเลือดดำาอุดตัน กอนตรวจพบมะเร็งมีตั้งแต 

3 สัปดาห ถึง 5 ป

วิจารณ

จากการรวบรวมผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัย venous thromboembolism 

(หลอดเลือดดำาอุดตันที่ขาหรือที่ปอด) รวม 167 คนในชวง 5 ป 

พบวามีผูปวยที่มีมะเร็งรวม 54 คน (คิดเปน 32%) ซึ่งเทียบกับ

รายงานที่ศึกษาในผูปวยไทย ที่ โรงพยาบาลศิริราชพบผูปวยมะเร็ง

รอยละ 39.93 และจากการศึกษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ในผูปวย 

ภาวะหลอดเลือดดำาอุดตัน 105 คน พบวา มีความสัมพันธกับ 

มะเร็งรอยละ 1910 แสดงวาไมแตกตางกันมาก

จากผลการศึกษานี้พบวาอายุมีความแตกตางระหวาง 2 กลุม 

กลาวคือผูปวยที่เปนมะเร็งรวม มีอายุเฉลี่ยมากกวา ประมาณ 6.6 

ป  ซึ่งมีนัยสำาคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับการศึกษาอื่นในคนไทยก็

พบวาผลในกลุมที่มีมะเร็งรวมมีอายุเฉลี่ยมากกวา11  สำาหรับการ

ศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา4 กลับพบวาในกลุมที่มีมะเร็งมีอายุ

เฉลี่ยนอยกวา คือ อายุเฉลี่ย 70 ป ในกลุมที่ไมมีมะเร็ง และ 66 

ปในกลุมมะเร็งที่กำาลังเปนอยู แตประชากรสวนใหญในการศึกษา

หลังนี้ เปนกลุมคนผิวชาว (Caucasian) ถึงมากกวารอยละ 70  ของ

ผูปวยที่ศึกษาจึงอาจใชเชื้อชาติอธิบายความแตกตางจากการศึกษา

นี้ นอกจากนี้จากการรายงาน MASTER study ก็พบวา ผูปวย

ที่มีมะเร็งรวมจะมีอายุเฉลี่ยมากกวา12 สวนในดานเพศนั้น ทั้งสอง

กลุมพบวามีเพศหญิงมากกวา  แตเทียบกันแลวไมมีความแตกตาง

ของปจจัยเรื่องเพศ แตในการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่ง 

ประชากรเปน Caucasian เปนสวนใหญ4 พบวาเพศชายมีมากกวา

ในกลุมที่มีมะเร็งรวม ดังนั้น ปจจัยเรื่องเชื้อชาติอาจมีผลตอปจจัย

เสี่ยงของภาวะหลอดเลือดดำาอุดตันที่ตางกัน และอีกสาเหตุหนึ่งที่

เปนไปไดคือ การศึกษานี้พบมะเร็งทางนรีเวชสัมพันธกับภาวะหลอด

เลือดดำาอุดตันไดบอย

สวนประวัติการสูบบุหรี่ จากการศึกษา meta-analysis12 

พบวาไมมีความแตกตางกันในผูปวยภาวะหลอดเลือดดำาอุดตัน 

กับกลุมควบคุมที่ไมเปนภาวะหลอดเลือดดำาอุดตัน สำาหรับจาก

ขอมูลการศึกษานี้ ก็พบวาทั้งสองกลุมที่มีมะเร็ง และไมมีมะเร็ง

รวม ไมมีความแตกตางกันของอัตราการสูบบุหรี่ ซึ่งสวนหนึ่ง

อาจเปนจากผูปวยสวนมากเปนเพศหญิงซึ่งหญิงไทยที่สูบบุหรี่

มีนอย ในดานความเสี่ยงของโรค atherosclerosis พบวาทั้งสอง 

กลุมที่มีโรคของหลอดเลือดแดงที่เปนอยูเดิม (ไดแก โรคหลอด

เลือดสมอง หรือ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ) โรคไขมันในเลือดสูง 

และ โรคเบาหวานที่เปนอยูเดิม มีสัดสวนที่พอๆ กัน ไมมีความ 

ตางกันทางสถิติที่ผานมารายงานความสัมพันธของ atherosclerosis 

กับภาวะหลอดเลือดดำาอุดตันมีความขัดแยงกัน บางรายงานพบวา 

ความเสี่ยงของโรค atherosclerosis ไมมีความสัมพันธชัดเจน

กับการเกิด ภาวะหลอดเลือดดำาอุดตัน13 แตบางรายงาน เชนจาก 

meta-analysis พบวาโรคเบาหวาน, ระดับ total cholesterol 

สูง, ระดับ HDL ต่ำา และ ระดับ triglyceride สูง มีความสัมพันธ 

กับการเกิด ภาวะหลอดเลือดดำาอุดตัน12 นอกจากนี้ยังมีรายงาน

วาโรคของหลอดเลือดแดง มีความเสี่ยงตอการเกิดหลอดเลือดดำา

อุดตันสูงขึ้น14  แตรายงานเหลานี้ไมไดแบงกลุมวามีมะเร็งรวมดวย

มีความแตกตางกันหรือไม  แตจากผลการรวบรวมขอมูลในการ

ศึกษานี้พบวา ไมมีความตางกัน อยางไรก็ตามกลุมผูปวยของเรา

มีจำานวนนอย ทำาใหมีขอจำากัดในการสรุปผลที่แนนอน
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ผูปวยที่มีมะเร็งรวม มี body mass index เฉลี่ยที่ต่ำากวากลุม

ที่ไมมีมะเร็ง  นอกจากนั้นสัดสวนของผูปวยที่น้ำาหนักเกิน (BMI 

มากกวา 25 kg/m2) ก็นอยกวากลุมที่ไมมีมะเร็งอยางมีนัยสำาคัญ ซึ่ง

จากการศึกษา meta-analysis12 พบวาผูปวยที่มี ภาวะหลอดเลือด

ดำาอุดตัน จะมี BMI ที่สูงกวา กลุมควบคุม ซึ่งศึกษาในชาวผิวขาว

ใช BMI ที่มากกวา 30 kg/m2เปนตัวชี้บงวาอวน และพบวาความ

อวนสัมพันธกับการเกิดภาวะหลอดเลือดดำาอุดตัน  ซึ่งจากการศึกษา

อื่น ก็พบวาผลออกมาไปทางเดียวกัน4  ซึ่งการที่พบวาผูปวยที่เปน 

มะเร็งรวม มี BMI ที่ต่ำากวา (คาเฉลี่ย 23.84 kg/m2) อาจเปนจาก 

ผูปวยที่ไมมีมะเร็งมักมีโรคอวนเปนสาเหตุที่ทำาใหเกิด ภาวะหลอด

เลือดดำาอุดตัน และ/หรือ  ภาวะน้ำาหนักลด (weight loss) ที่พบ

ในโรคมะเร็ง นอกจากนี้การใชฮอรโมนเอสโตรเจนพบแตในกลุม

ที่ไมมีมะเร็งเทานั้น ดังนั้นการไมพบปจจัยเสี่ยงที่ชัดเจนของภาวะ

หลอดเลือดดำาอุดตัน (idiopathic venous thrombosis) อาจบง

ชี้วามีโอกาสเกิดจากมะเร็ง  สำาหรับผลการตรวจทางหองปฎิบัติการ

ของทั้งสองกลุม พบวา มีระดับ Hb ที่มีความตางกัน โดยที่กลุมที่

มีมะเร็งรวมจะมี Hb ต่ำากวา ซึ่งเคยมีรายงานในการศึกษาที่ผาน 

มา11, 15 พบวาในกลุมที่มีมะเร็งรวมอาจเปนภาวะซีดจากโรคเรื้อรัง

หรือโรคมะเร็ง (anemia of chronic disease หรือ anemia of 

cancer) หรือ การกดไขกระดูกจากเคมีบำาบัด

การคนหามะเร็งในผูปวย ภาวะหลอดเลือดดำาอุดตัน ทุกรายนั้น 

ยังไมมีขอสรุปชัดเจน ซึ่งจากบางรายงานพบวาความชุกของ โรค 

มะเร็งที่ซอนอยู (occult cancer) อยูที่ระหวางรอยละ 2.2-12%16  

และ การสืบคนมะเร็งอยาง extensiveนั้น มีประโยชนมากนอย

แคไหนเมื่อเทียบกับคาใชจายที่ตองมากขึ้นแนนอน ซึ่งมีการศึกษา

แบบสุม (SOMIT study) พบวาการตรวจหามะเร็งอยางละเอียด

ถี่ถวนสามารถวินิจฉัยมะเร็งได ในผูปวยที่มีภาวะหลอดเลือดดำา 

อุดตันที่ไมทราบสาเหตุ กลาวคือพบมะเร็งไดกอนมีอาการ มากกวา

กลุมที่ตรวจหามะเร็งตามปกติ (9.8% vs. 1.0%) และพบวาสามารถ

พบมะเร็งในระยะเริ่มแรกไดมากกวา17  แตอยางไรก็ตาม พยากรณโรค

มะเร็งของกลุมที่พบเร็วกวายังไมแนชัดวาดีกวากลุมที่ติดตาม 

อาการหรือไม ดังนั้นการสืบคนมะเร็งในภาวะหลอดเลือดดำาอุดตัน

ที่ไมทราบสาเหตุยังไมมีวาจะตรวจคนเพียงไหน ซึ่งอาจตองอาศัย

อาการผูปวยในขณะนั้นเปนสำาคัญ ผูปวย 7 รายในการศึกษานี้ที่

พบมะเร็งภายหลังภาวะหลอดเลือดดำาอุดตัน ไมพบลักษณะทาง

คลินิกที่ชัดเจนที่จะชี้บงวาควรตรวจหามะเร็ง แตจำานวนผูปวยยัง

นอยจึงยังสรุปไมไดแนนอน

สำาหรับผลการรักษา พบวาในกลุมที่มีมะเร็งรวม พบวามีอัตรา

การตายที่สูงกวา ซึ่งสวนใหญตายจากโรคมะเร็งเอง  สวนภาวะแทรก

ซอนจากการรักษาพบวาภาวะแทรกซอนจากเลือดออกทั้ง major 

และ minor bleeding ของทั้งสองกลุมไมแตกตางกัน และการ

เกิดซ้ำาก็ไมตางกัน ซึ่งตางจากในรายงานอื่นที่พบวากลุมที่มี มะเร็ง

รวม มักจะมีจะมีการเกิดซ้ำา, major bleeding และอัตราการตายที่

สูงกวา15 เปนไปไดวาการศึกษานี้ผูปวยมะเร็งจำานวนมากไดรับการ

รักษาดวย low molecular weight heparin ระยะยาวทำาใหไดผล

ดีกวา นอกจากนี้ เนื่องจากเปนการศึกษายอนหลัง บางครั้งภาวะ

แทรกซอนอาจไมไดมีการบันทึกไวในเวชระเบียน   

โดยสรุปจากการศึกษานี้พบวาลักษณะทางคลินิกบางอยางของ

ผูปวยทั้ง 2 กลุมมีความตางกัน คือ ในกลุมที่มีมะเร็ง พบมีอายุ

ที่มากกวา มี BMI ที่ต่ำากวา โดยเฉพาะ BMI ที่ต่ำากวา 25 kg/

m2 นอกจากนี้ผล การตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมเบื้องตน พบวา จะมี

ภาวะโลหิตจางไดบอยกวา ซึ่งอาจจะเปนตัวบงชี้ ไดบางวา ผูปวย

หลอดเลือดดำาอุดตันที่มี คาตัวแปรเหลานี้ ควรตรวจคนหา ภาวะ

มะเร็ง สวน เพศ ความเสี่ยงตอ atherosclerosis และการสูบ

บุหรี่ พบวาอัตราสวน ไมแตกตางกัน อยางไรก็ตามเนื่องจากการ

ศึกษานี้เปนแบบยอนหลังจากบันทึกเวชระเบียนผูปวย จึงมีขอมูล 

บางอยางที่อาจไมครบ โดยเฉพาะการตรวจทางหองปฎิบัติการ เชน 

D-dimer level ซึ่งอาจไมไดสงตรวจ เพราะมีการตรวจคนวินิจฉัย 

DVT อันอื่นที่แมนยำากวา เชนการทำา ultrasonography จึงตอง

รอการศึกษาแบบไปขางหนาตอไป
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ClinicalCharacteristicsofMalignancy-relatedversusNon-malignancy-

relatedVenousThromboembolism
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Abstract : The incidence of venous thromboembolism (VTE) is increasing among Thais.  Many of them are 

associated with cancer.  Some studies suggested that there are distinct characteristics of malignancy-related 

compared with non-malignancy-related groups.  Objective: The aim of the study is to determine the differences 

between the 2 groups.  These clinical clues may be helpful to identify VTE patients requiring extensive 

investigations for underlying cancer.  Methods: Medical records of objectively-confirmed deep vein thrombosis 

(DVT) and/or pulmonary embolism (PE) patients in King Chulalongkorn Memorial Hospital from 2003 to 2007 

were reviewed.  The variables were age, sex, body mass index (BMI), underlying diseases, history of smoking, 

previous hospitalization, performance status, estrogen uses, sites of VTE, routine laboratories, treatments and 

their complications.  Data were compared between VTE cases with and without malignancies.  Results: There 

were 167 patients, 54 (32%) of whom were malignancy-related.  In the malignant group, 49 developed DVT, 2 

PE and 3 DVT with PE.  On the other hand, 94 DVT, 12 PE and 7 DVT with PE were found in non-malignant 

patients.  The mean age was higher in malignancy group, 58.2±12.0 vs. 51.7±19.5 yrs (P=0.03).  Female was more 

common than male in both groups (72.6% vs. 70.4%, P=0.77).  The presence of atherosclerotic risk factors and 

history of smoking were not significantly different.  However, contraceptive pill use was more common in the 

non-malignant group (25% vs. 0%, P = 0.013).  In addition, the BMI below 25 kg/m2 was significantly associated 

with cancer (70.1% vs. 40.9 %, p = 0.02).  Furthermore, mean hemoglobin was lower in the malignancy group 

(Hb 10.0±1.83 vs. 14.0±12.4 g/dL, p = 0 .01).  Conclusion: Malignancy- and non-malignancy- related VTE has 

different clinical characteristics.  Older age and anemia may suggest cancer, whereas obesity and estrogen use 

are more common in the non-malignant group.

Key Words : l Venous thromboembolism l Cancer l Age l Anemia l Body mass index

 l Estrogen
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