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การศึกษาลักษณะอาการทางคลินิก ปัจจัยเสี่ยง และผลการรักษาของผู้ป่วยโรคลิ่มเลือดอุดกั้น
ในปอดเฉียบพลันในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
วรรณภรณ์ สิงหาจุลเกตุ (พ.บ.)
กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย
บทคัดย่อ
บริบท โรคลิ่มเลือดอุดกั้นในปอดเฉียบพลันเป็นภาวะฉุกเฉินที่พบได้บ่อยมากขึ้น มีอัตราการเสียชีวิตสูง
แต่การศึกษาในไทยเกี่ยวกับโรคนี้ยังมีไม่มาก
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะอาการทางคลินิก ปัจจัยเสี่ยง และผลการรักษาของผู้ป่วยโรคลิ่มเลือดอุดกั้น
ในปอดเฉียบพลันในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
วิธีการศึกษา ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยที่วินิจฉัยครั้งแรกว่าเป็นโรคลิ่มเลือดอุดกั้นในปอดเฉียบพลันและรักษา
ตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ตั้งแต่ มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2563
จ�ำนวน 89 คน บันทึกข้อมูลพื้นฐาน ปัจจัยเสี่ยง อาการทางคลินิก ผลตรวจ และผลการรักษาของผู้ป่วยแล้วน�ำ
ข้อมูลมาวิเคราะห์
ผลการศึกษา แนวโน้มอุบตั กิ ารณ์จาก 0-1 คนในพ.ศ. 2554 - 2556 เพิม่ สูงขึน้ เป็น 21 คน ในพ.ศ. 2561 และลด
ลงเล็กน้อยในพ.ศ. 2562 และ 2563 ผูป้ ว่ ยมีอายุเฉลีย่ 57.7±15.7 ปี ร้อยละ 70.4 ของผูป้ ว่ ยโรคลิม่ เลือดอุดกัน้ ใน
ปอดเฉียบพลันมีปจั จัยเสีย่ งอย่างน้อย 1 ปัจจัย ปัจจัยเสีย่ งทีพ่ บบ่อย ได้แก่ โรคมะเร็ง (ร้อยละ 37.1) ภาวะติดเตียง
(ร้อยละ 17.9) หลังได้รับอุบัติเหตุ (ร้อยละ 6.7) หลังผ่าตัด (ร้อยละ 6.7) และ congenital thrombophilia
(ร้อยละ 6.7) อาการที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ เหนื่อย (ร้อยละ 71.9) ปวดขาหรือขาบวม (ร้อยละ 24.7) ไม่มีอาการ
(ร้อยละ 13.5) การตรวจพบ ได้แก่ ความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดน้อยกว่าร้อยละ 90 (ร้อยละ 34.8) อัตรา
การเต้นหัวใจ ≥110 ครั้งต่อนาที (ร้อยละ 34) ผลตรวจเอกซเรย์ปอดพบปกติมากที่สุด (ร้อยละ 50) คลื่นไฟฟ้า
หัวใจพบ sinus tachycardia (ร้อยละ 62.3) พบ S1Q3T3 pattern (ร้อยละ 41) พบลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดด�ำ
ส่วนลึกที่ขา (ร้อยละ 29.2) จัดเป็นโรคลิ่มเลือดอุดกั้นในปอดเฉียบพลันชนิดรุนแรง (ร้อยละ 12.4) มีผู้เสียชีวิต
สูงถึงร้อยละ 30.3 สาเหตุการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งมากที่สุด
สรุป โรคลิ่มเลือดอุดกั้นในปอดเฉียบพลันมีแนวโน้มพบมากขึ้นระหว่าง พ.ศ. 2560 - 2563 ลักษณะอาการทาง
คลินิกมีความหลากหลาย ส่วนใหญ่มีปัจจัยเสี่ยงร่วมด้วย โดยโรคมะเร็งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่พบมากที่สุด และเป็น
สาเหตุสูงสุดของการเสียชีวิต
ค�ำส�ำคัญ โรคลิ่มเลือดอุดกั้นในปอดเฉียบพลัน ลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดด�ำส่วนลึก S1Q3T3 pattern
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Study of the clinical profiles, risk factors and outcomes of patients with acute
pulmonary embolism at Sa Kaeo Crown Prince Hospital
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Internal Medicine Division, Sa Kaeo Crown Prince Hospital, Sa Kaeo, Thailand
Abstract
Context: Acute pulmonary embolism (PE) is an emergency condition with high mortality. While
the incidence of this condition is increasing worldwide, its incidence and clinical features have
yet to be studied extensively in Thailand.
Objectives: To evaluate the clinical profiles, risk factors and outcomes of patients with PE at
Sa Kaeo Crown Prince Hospital.
Materials and Methods: Eighty-nine patients from Sa Kaeo Crown Prince Hospital who were
diagnosed with PE for the first time between January 2011 and December 2020 were selected.
All PE patient data was recorded and analyzed – the data included demographics, risk factors,
symptoms, signs, investigations, treatments and outcomes.
Results: The incidence of PE has trended upward from 0-1 patients in 2011-2013, up to 21
patients in 2018, though the trend has slightly decreased in 2019 and 2020. The mean age
of patients was 57.7±15.7 years old. Females outnumbered males 1.9:1. Overall, 70.4% of
patients had at least one risk factor. The most common risk factor were malignancies (37.1%),
immobilization (17.9%), prior trauma (6.7%), prior surgery (6.7%) and congenital thrombophilia
(6.7%). The most common clinical presentations were desaturation (34.8%) and tachycardia
(34%). Chest radiographs were normal in half of the patients. Electrocardiographic findings
showed sinus tachycardia (62.3%) and an S1Q3T3 pattern (41%). Deep vein thrombosis and
massive PE were diagnosed in 29.2% and 12.4% of patients, respectively. The mortality rate of
patients was 30.3%, with the most common cause of death being malignancy.
Conclusions: The incidence of PE has trended upward from 2017-2020. The clinical features
were variable and nonspecific, although the majority of patients had at least one risk factor,
with malignancy being the most frequent risk factor and the most common cause of death.
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โรคลิ่ ม เลื อ ดอุ ด กั้ น ในปอดเฉี ย บพลั น เป็ น
ภาวะที่ พ บได้ บ ่ อ ยมากขึ้ น เป็ น หนึ่ ง ในกลุ ่ ม โรค
หลอดเลื อ ดและหั ว ใจที่ เ ป็ น สาเหตุ ก ารเสี ย ชี วิ ต
รองมาจากโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายและโรคหลอดเลือด
สมอง1 แต่ความตระหนักตื่นตัวต่อโรคนี้ยังมีน้อยมาก2
ในประเทศเยอรมนี พ บว่ า อุ บั ติ ก ารณ์ ก ารเกิ ด โรค
ลิ่มเลือดอุดกั้นในปอดเฉียบพลันได้เพิ่มมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นผลมาจากสังคมที่มีผู้สูงอายุมากขึ้นและ
การพัฒนาของเครือ่ งสแกนคอมพิวเตอร์ ทีท่ ำ� ให้มคี วาม
ไวในการตรวจพบมากขึ้น อุบัติการณ์ของโรคเพิ่มมาก
ขึน้ ตามอายุ โดยพบสูงสุดในช่วงอายุ 70-79 ปี3 อย่างไร
ก็ตาม แม้วา่ ผูป้ ว่ ยจะได้รบั การวินจิ ฉัยและรักษาในต่าง
ประเทศ แต่ยังพบว่า มีอัตราการเสียชีวิตร้อยละ 5.416.63-5 ส�ำหรับประเทศไทยพบอัตราการเสียชีวิตร้อย
ละ 11.8-15.56,7 หากไม่ได้รักษาอัตราการเสียชีวิตสูง
ถึงร้อยละ 308 3 อายุเฉลี่ยของโรคลิ่มเลือดอุดกั้นใน
ปอดเฉียบพลันที่พบในประเทศไทย คือ 50±12.2 ปี
ผู้ป่วยมักมีปัจจัยเสี่ยงอย่างน้อย 1 ปัจจัย (ร้อยละ
78-96)7 ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ หลังผ่าตัด ภาวะติดเตียง
หลั ง ได้ รั บ อุ บั ติ เ หตุ เคยเป็ น โรคลิ่ ม เลื อ ดอุ ด กั้ น มา
ก่อน และโรคมะเร็ง โดยมะเร็งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่พบ
มากที่ สุ ด และส่ ง ผลต่ อ อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต หลั ง จาก
การเป็นโรคลิ่มเลือดอุดกั้นในปอดเฉียบพลัน9 ส่วน
congenital thrombophilia เป็นความเสี่ยงที่พบ
น้อยกว่า ประมาณร้อยละ 64,7 ยาคุมก�ำเนิดที่มีส่วน
ผสมของเอสโตรเจน และภาวะติดเชื้อ (ปอด ทางเดิน
ปัสสาวะ และเอชไอวี) เป็นปัจจัยเสี่ยงระดับปานกลาง
การตั้งครรภ์เป็นปัจจัยเสี่ยงระดับต�่ำ9 นอกจากนี้กลุ่ม
ที่ไม่ทราบสาเหตุ โดยเฉพาะกลุ่มคนที่อายุน้อยกว่า
50 ปี2 พบได้สูงถึงร้อยละ 40-664,9,10
ลักษณะอาการทางคลินิกของโรคลิ่มเลือดอุด
กั้นในปอดเฉียบพลัน ส่วนใหญ่มาด้วยอาการเหนื่อย
เจ็บหน้าอก ใจสั่น เป็นลม ไอ อาการที่พบรองลงมา
ได้แก่ ไข้ ไอเป็นเลือด วิงเวียน ซึม เหงื่อออก ปวดท้อง

ด้านขวาเหนือสะดือ มาด้วยอาการของลิ่มเลือดอุด
หลอดเลื อ ดด� ำ ที่ ข าอย่ า งเดี ย วพบร้ อ ยละ 3 และ
ไม่มอี าการใดๆ แต่ตรวจพบโดยบังเอิญร้อยละ 110 การ
ตรวจร่างกาย พบมากที่สุด ได้แก่ อัตราการเต้นของ
หัวใจเร็ว รองลงมา คือ พบเสียง crackles, right sided
S4, loud-P2 มีไข้ ความดันโลหิตต�่ำ ความเข้มข้นของ
ออกซิเจนในเลือดต�ำ่ ผลทางห้องปฏิบตั กิ าร ได้แก่ การ
วิเคราะห์ก๊าซจากหลอดเลือดแดงพบ A-a gradient
ผิดปกติ หรือพบ respiratory alkalosis ได้ผลเอกซเรย์
ปอดปกติได้ร้อยละ 409 ลักษณะที่ค่อนข้างจ�ำเพาะต่อ
โรค คือ Hampton hump sign พบเพียงร้อยละ 0.8
และ Westermark sign พบเพียงร้อยละ 0.4 เท่านั้น5
การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพบ Right Ventricular (RV)
strain, S1Q3T3 pattern (S wave in lead I, Q
wave in lead III, inverted T wave in lead III),
incomplete right bundle branch block (RBBB)
โดยมักพบในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการรุนแรง9 การศึกษา
ในไทยพบว่า S1Q3T3 pattern เป็นลักษณะส�ำคัญ
ที่ ท� ำ นายว่ า ผู ้ ป ่ ว ยเป็ น โรคลิ่ ม เลื อ ดอุ ด กั้ น ในปอด
เฉียบพลันได้11
การวิ นิ จ ฉั ย ประเภทความรุ น แรง แบ่ ง
ผู้ป่วยเป็น 2 ประเภท คือ 1.ชนิดรุนแรง (massive
pulmonary embolism) ได้แก่ 1) มีภาวะหัวใจหยุด
เต้น 2) ช็อค คือ ความดันตัวบน (systolic blood
pressure) น้อยกว่า 90 มิลลิเมตรปรอท หรือต้อง
ใช้ยากระตุ้นความดันเพื่อให้ความดันตัวบนมากกว่า
เท่ากับ 90 มิลลิเมตรปรอท ร่วมกับมีอวัยวะต่างๆ
ล้มเหลว เช่น ซึม ตัวเย็น ปัสสาวะออกน้อย 2.ชนิดไม่
รุนแรง (non-massive pulmonary embolism) คือ
กลุม่ ผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่ได้เข้าเกณฑ์ชนิดรุนแรง การจัดประเภท
ผู้ป่วยมีความส�ำคัญเนื่องจากมีการรักษาที่ต่างกัน โดย
ชนิดรุนแรงควรได้ยา thrombolytics agent หากมี
ข้อห้ามในการให้ยา ทางเลือกคือการผ่าตัด surgical
pulmonary embolectomy อีกทางเลือกรองลง
มาคือการท�ำ percutaneous catheter-directed
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treatment ส่วนในผู้ป่วยไม่รุนแรง การรั ก ษาคื อ
การให้ยากลุ่มละลายลิ่มเลือดแบบฉีด (parenteral
anticoagulation) คือ heparin หรือ low molecular
weight heparin เป็นการรักษาหลัก ในระยะยาว
ผู้ป่วยเกือบทุกรายจะได้ยาชนิดรับประทานเป็นยา
ต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทาน (vitamin
K anticoagulant) คือ warfarin รับประทานอย่าง
น้อย 3 เดือน แต่ผปู้ ว่ ยมะเร็งทีย่ งั ไม่หายขาดแนะน�ำให้
ใช้ยากลุม่ low molecular weight heparin มากกว่า
การใช้ยาชนิดรับประทานใน 6 เดือนแรก และอาจต้อง
ให้ยาไปตลอดชีวิตหรือจนกว่ามะเร็งจะหายขาด9
ข้อมูลการศึกษาโรคลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด
เฉี ย บพลั น ของประเทศไทยนั้ น ยั ง มี ไ ม่ ม าก ผู ้ วิ จั ย
ตระหนักถึงความส�ำคัญของโรคนี้ จึงเป็นที่มาของการ
ศึกษาลักษณะอาการทางคลินกิ ปัจจัยเสีย่ ง และผลการ
รักษาของผูป้ ว่ ยโรคลิม่ เลือดอุดกัน้ ในปอดเฉียบพลันใน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เพื่อน�ำข้อมูล
ไปดูแลรักษาผู้ป่วยให้เกิดการเฝ้าระวังผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง
มีการวินิจฉัยและรักษาที่รวดเร็วมากขึ้น
วิธีการศึกษา
การศึกษาเชิงพรรณนาแบบย้อนหลัง ระหว่าง
มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป วินิจฉัยครั้งแรก
ว่าเป็นโรคลิ่มเลือดอุดกั้นในปอดเฉียบพลัน จากการ
ท�ำComputed Tomography (CT) pulmonary
angiography หรือ CT abdomen หรือ CT chest
with contrast media รังสีแพทย์ให้การวินิจฉัยว่า
เป็น acute pulmonary embolism (PE) และเป็น
ผูป้ ว่ ยทีน่ อนรักษาตัวในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
สระแก้ว เกณฑ์การคัดออก คือ 1) ไม่สามารถติดตาม
ผลการรักษาได้ภายใน 30 วันหลังการวินิจฉัย 2) ขาด
การบันทึกลักษณะทางคลินกิ (อาการ อาการแสดง) และ
สัญญานชีพแรกรับ ส�ำหรับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย การค้นหาผู้ป่วยตามรหัส ICD–10 คือ

I26 ทัง้ ทีเ่ ป็นการวินจิ ฉัยหลัก การวินจิ ฉัยร่วม หรือเป็น
ภาวะแทรกซ้อน โดยบันทึกข้อมูล 1) ข้อมูลพืน้ ฐานและ
ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ อายุ เพศ โรคประจ�ำตัว การผ่าตัด
อุบัติเหตุ ภาวะติดเตียง การใช้ยาคุมก�ำเนิดชนิดรับ
ประทาน 2) ลักษณะอาการทางคลินิก ได้แก่ อาการ
อาการแสดง สัญญาณชีพ ความรู้สึกตัว 3) ผลตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ระดับความเข้มข้นของ
ออกซิเจนในเลือด การวิเคราะห์ก๊าซจากหลอดเลือด
แดง คลืน่ ไฟฟ้าหัวใจ เอกซเรย์ปอด สแกนคอมพิวเตอร์
การตรวจคลืน่ เสียงความถีส่ งู ชนิด Doppler การตรวจ
หัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง การตรวจ congenital
thrombophilia 4) การวินิจฉัยประเภทความรุนแรง
การรักษา และผลการรักษา ยาทีไ่ ด้รบั ภาวะแทรกซ้อน
สถานะเมื่อจ�ำหน่าย สาเหตุการเสียชีวิต ค่า INR เพื่อ
ดูระดับยา warfarin เมื่อมาติดตามอาการ ระยะเวลา
นอนโรงพยาบาล ระยะเวลาการติดตามนัด และการ
เกิดโรคซ�้ำ
ผู ้ วิจัย ใช้ ส ถิ ติเ ชิ ง พรรณนาในการวิ เ คราะห์
ข้อมูลตัวแปรต่อเนื่อง โดยแสดงผลเป็นค่าเฉลี่ย ค่า
ต�ำ่ สุด และค่าสูงสุดและส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานหรือค่า
มัธยฐาน และค่าพิสัย ส�ำหรับข้อมูลจากตัวแปรไม่ต่อ
เนื่อง ผู้วิจัยแสดงผลเป็นสัดส่วน ร้อยละ เปรียบเทียบ
ปัจจัยต่างๆ กับการเสียชีวิตด้วย Fisher’s Exact
test โดยก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ p น้อย
กว่าหรือเท่ากับ 0.05 การวิจัยนี้ได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เลขที่ S006b/64 ExPD
ผลการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานและปัจจัยเสี่ยง
ผู ้ ป ่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า เป็ น โรคลิ่ ม เลื อ ด
อุดกั้นในปอดเฉียบพลันจ�ำนวน 97 คน เข้าเกณฑ์
คัดออก 9 คน เหลือผูป้ ว่ ย 89 คน (ร้อยละ 91.7) ข้อมูล
พื้นฐาน ปัจจัยเสี่ยง แสดงในตารางที่ 1 ผู้ป่วยเป็นเพศ
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หญิง 58 คน เพศชาย 31 คน คิดเป็นสัดส่วนหญิงต่อ
ชาย 1.9:1 มีอายุระหว่าง 25-88 ปี ช่วงอายุที่พบมาก
ที่สุด คือ 40-49 ปี
ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ โรคมะเร็ ง
33 คน (ร้อยละ 37.1) โดยพบอายุตั้งแต่ 41-85 ปี
(รูปที่ 1) ประเภทของมะเร็งร่วม (รูปที่ 2) มีจ�ำนวน

9 คน เคยได้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย ว่ า เป็ น มะเร็ ง มาก่ อ น
(คิดเป็นร้อยละ 27.2 ของผู้ป่วยที่มีโรคมะเร็งร่วม
ทั้งหมด) ผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงอย่างน้อย 1 ปัจจัย (ร้อย
ละ 70.4) กลุ่มที่ไม่ทราบสาเหตุ ร้อยละ 6.7 ซึ่งมีอายุ
ระหว่าง 28-51 ปี แต่ยงั มีอกี ร้อยละ 22.5 ทีไ่ ม่ได้ตรวจ
หาสาเหตุครบทุกอย่าง เนื่องมาจากข้อจ�ำกัดของโรง
พยาบาลในการตรวจเลือดหาภาวะ thrombophilia

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลพื้นฐานและปัจจัยเสี่ยง
ข้อมูลพื้นฐานและปัจจัยเสี่ยง
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (พิสัย 25-88 ปี)
ปัจจัยเสี่ยง
- โรคมะเร็ง
- ภาวะติดเตียง (ได้รับการวินิจฉัย 3 วัน - 6 เดือนหลังมีภาวะติดเตียง)
- หลังได้รับอุบัติเหตุ (กระดูกต้นขาหัก 4 คน กระดูกหน้าแข้งหัก 1 คน
กระดูกต้นแขนหักร่วมกับเลือดออกในสมอง 1 คน)
- หลังผ่าตัด
- Congenital thrombophilia (Antiphospholipid antibody syndrome 2 คน
Protein C deficiency 1 คน Protein S deficiency 3 คน)
- รับประทานยาคุมก�ำเนิด
- โรคหัวใจล้มเหลว
- เอชไอวี
- ตั้งครรภ์
- ไม่ทราบสาเหตุ

จ�ำนวนคน (ร้อยละ)
31 (34.8)
58 (65.2)
เฉลี่ย 57.7 ± 15.7 ปี
33 (37.1)
16 (17.9)
6 (6.7)
6 (6.7)
6 (6.7)
5 (5.6)
3 (3.4)
2 (2.2)
1 (1.1)
6 (6.7)

6
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รูปรูปทีที่ 1่ 1แสดงจ�
ยโรคลิ่ม่มเลืเลืออดในปอดเฉี
ดในปอดเฉี
ยบพลั
้งหมดและที
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ยโรคลิ่มเลืออดในปอดเฉี
ดในปอดเฉียยบพลั
บพลันน(n=33
(n=33 คน)
รูรูปปรูทีทีป่ที่ 22่ 2แสดงชนิ
แสดงชนิดของมะเร็งงทีที่พ่พบเป
นโรครววมของผู
ปวยโรคลิ่มเลื่มเลื
อดในปอดเฉียบพลั
น (n=33 คน) คน)
ลักลัษณะอาการทางคลิ
กษณะอาการทางคลินนิกิก
อาการและอาการแสดงแสดงในตารางที
การตรวจทางห้
งปฏิ
ัติกิการแสดงในตารางที
ารแสดงในตารางที
อาการและอาการแสดงแสดงในตารางที่ ่2่ 22การตรวจทางห
องปฏิ
บัตบบิกัตารแสดงในตารางที
่ 3 ่ ่33
อาการและอาการแสดงแสดงในตารางที
การตรวจทางห
อองปฏิ

ตารางที่ 2่ 2อาการและอาการแสดงของผู
อาการและอาการแสดงของผูปปววยโรคลิ
นระหว
าง าพ.ศ.
2554
– พ.ศ.
ตารางที
ยโรคลิ่ม่มเลืเลืออดในปอดเฉี
ดในปอดเฉียบพลั
ยบพลั
นระหว
ง พ.ศ.
2554
– พ.ศ.
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ตารางที่ 2 อาการและอาการแสดงของผู้ป่วยโรคลิ่มเลือดในปอดเฉียบพลันระหว่าง พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2563
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
อาการและอาการแสดง
อาการจากการซักประวัติ (n = 89)
เหนื่อย
ปวดหรือบวมขา
ไม่มีอาการ
ไอ
เป็นลม/วูบ
เจ็บหน้าอก
ใจสั่น
ไอเป็นเลือด
ปวดท้อง
วิงเวียน
มีเฉพาะอาการของลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดด�ำส่วนลึก
อาการแสดง (n = 89)
อุณหภูมิร่างกาย ≥ 38 องศาเซลเซียส
ความดันโลหิตต�่ำ (ความดันตัวบนน้อยกว่า 90 มิลลิเมตรปรอท)
อัตราการเต้นหัวใจ ≥ 110 ครั้งต่อนาที
อัตราการหายใจ > 30 ครั้งต่อนาที
ความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด < 90 %
ความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด > 95 %
Lung crackles
ซึมลง

จ�ำนวนคน (ร้อยละ)
64 (71.9)
22 (24.7)
12 (13.5)
12 (13.5)
11 (12.4)
10 (11.2)
7 (7.9)
4 (4.5)
4 (4.5)
3 (3.4)
3 (3.4)
15 (16.9)
11 (12.4)
34 (38.2)
28 (31.5)
31 (34.8)
30 (33.7)
16 (18.0)
4 (4.5)
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ตารางที่ 3 การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารของผูป้ ว่ ยโรคลิม่ เลือดในปอดเฉียบพลันระหว่าง พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2563
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
เอกซเรย์ปอด (n = 84)
ปกติ
Cardiomegaly
Infiltration
Pleural effusion
Lung mass
Atelectasis
Hampton hump sign
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (n = 61)
Sinus tachycardia
S1Q3T3 pattern
Normal sinus rhythm
การตรวจทางหองปฏิบัติการ
Right Ventricular
strain
Normal sinus rhythm
Incomplete
Right
Bundle Branch
Right
Ventricular
strainBlock
Branch Block
การวิเคราะห์กIncomplete
๊าซจากหลอดเลืRight
อดแดงBundle
(n = 20)
เคราะห
กาซจากหลอดเลือดแดง (n = 20)
A-aการวิ
gradient
ผิดปกติ
A-a gradient ผิดปกติ
Respiratory
alkalosis alkalosis
Respiratory

จ�ำนวนคน (ร้อยละ)
42 (50.0)
20 (23.8)
16 (19.0)
4 (4.8)
3 (3.6)
1 (1.2)
1 (1.2)
38 (62.3)
25 (41.0)
14 (23.0)
จํานวนคน (รอยละ)
(9.8)
146 (23.0)
(9.8)
66 (9.8)

8

6 (9.8)

20 (100.0)

20 (100.0)
(40.0)
88 (40.0)

นอกจากนี้พบว่า มีผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ ไม่แสดงอาการ แม้ในปีนั้นจะพบผู้ป่วยสูงถึง 17 คน
ามีผูปวยทีย่ไบพลั
มแสดงอาการ
ตรวจพบลิ
่มเลือดอุ
ยบพลัจาก
นตั้งแต
แต่ตรวจพบลินอกจากนี
่มเลือดอุด้พกับว
้นในปอดเฉี
น ตั้งแต่ แตในแง่
ของแนวโน้
มอุดบกััต้นิกในปอดเฉี
ารณ์ของโรค
0-1พ.ศ.คน
2558 - 2563 ยกเวนในพ.ศ. 2560 ที่ไมพบผูปวยไมแสดงอาการแมในปนั้นจะพบผูปวยสูงถึง 17 คน ในแงของ
พ.ศ. แนวโน
2558 -ม2563
ใน พ.ศ.จาก
2560
ไ่ ม่พบผูป้ ว่ ย2554ใน-พ.ศ.
2556
ขึน้ เป็
น 21 คน
พ.ศ. 2561
อุบัติกยกเว้
ารณขนองโรค
0-1ทีคนในพ.ศ.
25562554
สูงขึ้น- เป
น 21สูงคน
ในพ.ศ.
2561ในและลดลง
และลดลงเล็กน้อยในพ.ศ. 2562 และ 2563 (รูปที่ 3)
เล็กนอยในพ.ศ. 2562 และ 2563 (รูปที่ 3)

จํานวน (คน)
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ป พ.ศ.
ผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยทั้งหมด

1

2559

5

0
2560

4

1
2561

2562

2563

ผูปวยที่ไมมีอาการ

รูปรูปทีที่ 3่ 3แสดงจ�
ดในปอดเฉียยบพลั
บพลันทัน้งทัหมดและผู
้งหมดและผู
มีอาการ
แสดงจํำานวนผู
นวนผู้ป ่ว ยโรคลิ่มมเลืเลืออดในปอดเฉี
ปว้ปยที่วยที
่ไมม่ไีอม่าการ
เมื่ อ ประเมิ น ความน า จะเป น โรคลิ่ ม เลื อ ดอุ ด กั้ น ในปอดเฉี ย บพลั น โดยใช the revised Geneva
clinical prediction rule พบวามีความนาจะเปนต่ํา 9 คน รอยละ 10.1 ความนาจะเปนปานกลาง 79 คน
รอยละ 88.8 สวนความนาจะเปนสูง มีเพียง 1 คน รอยละ 1.1
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เมื่อประเมินความน่าจะเป็นโรคลิ่มเลือดอุด
กั้นในปอดเฉียบพลัน โดยใช้ the revised Geneva
clinical prediction rule พบว่ามีความน่าจะเป็นต�่ำ
9 คน ร้อยละ 10.1 ความน่าจะเป็นปานกลาง 79 คน
ร้อยละ 88.8 ส่วนความน่าจะเป็นสูง มีเพียง 1 คน
ร้อยละ 1.1
การวินิจฉัยประเภทความรุนแรง การรักษา และ
ผลการรักษา
การศึกษาพบผู้ป่วยชนิดไม่รุนแรง 78 คน
คิดเป็นร้อยละ 87.6 ของผู้ป่วยทั้งหมด โดยผู้ป่วย
ร้อยละ 91 ของผู้ป่วยชนิดไม่รุนแรงได้รับยาละลาย
ลิ่มเลือดแบบฉีด (parenteral anticoagulation)
มี ผู ้ ป ่ ว ยร้ อ ยละ 6.4 ของผู ้ ป ่ ว ยชนิ ด ไม่ รุ น แรงที่ ไ ม่
ได้ รั บ ยาเลย เพราะมี ป ั ญ หาเลื อ ดออกรุ น แรงอยู ่
ตั้งแต่ก่อนเริ่มยา และผู้ป่วยร้อยละ 2.6 ของผู้ป่วย
ชนิดไม่รุนแรงได้ thrombolytics agent เนื่องจาก
ผู้ป่วยมีภาวะออกซิเจนในเลือดต�่ำ การหายใจล้มเหลว
ส่วนชนิดรุนแรงพบ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 12.4 ของ
ผู้ป่วยทั้งหมดได้ thrombolytics agent เพียง 4 คน
(ร้อยละ 36.3 ของผู้ป่วยชนิดรุนแรง) ผู้ป่วยที่ไม่ได้
thrombolytics agent เนื่องจากมีข้อห้ามการให้ยา
ภาวะแทรกซ้ อ นหลั ง การรั ก ษาพบมี ผู ้ ป ่ ว ย
เลือดออกรุนแรงจนต้องให้เลือดหลังได้ยาละลายลิ่ม
เลือดแบบฉีด (parenteral anticoagulation) และ
ต้องหยุดยา 2 คน โดยมีเลือดออกช่องคลอด 1 คน และ

เลือดออกจากแผลผ่าตัดอีก 1 คน มีผปู้ ว่ ยเลือดออกทาง
เดินอาหารส่วนต้นไม่รุนแรง หลังได้ thrombolytics
agent 1 คน ผู้ป่วยที่ไม่ได้รักษาด้วยยาเนื่องจากมีข้อ
ห้ามหรือรักษาแล้วต้องหยุดยาเสียชีวิต 4 คน
ผลการรักษา
• ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลระหว่าง
1-71 วัน ค่ามัธยฐาน 11 วัน
• อัตราการเสียชีวิต พบว่ามีผู้ป่วยเสียชีวิต
27 คน (ร้อยละ 30.3) สาเหตุการเสียชีวิต ได้แก่
โรคมะเร็ง 14 คน โรคลิม่ เลือดอุดกัน้ ในปอดเฉียบพลัน
7 คน ปอดติดเชื้อ 4 คน ล�ำไส้ขาดเลือด 1 คน ติดเชื้อ
ในกระแสเลือด 1 คน นอกจากนี้ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบ
ผู้ป่วยกลุ่มที่รอดชีวิตและเสียชีวิต ตามเพศ ปัจจัย
เสี่ยง อาการแสดง ลักษณะคลื่นหัวใจไฟฟ้า ประเภท
ความรุนแรง และในกลุ่มที่ไม่ได้รับยาเพื่อรักษา หรือ
ได้ยาแล้วหยุดให้ ไม่พบปัจจัยท�ำนายการเสียชีวติ อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (ตารางที่ 4)
การติดตามนัด
ผู ้ ป ่ ว ยที่ ไ ด้ ก ลั บ บ้ า นและได้ รั บ ประทานยา
warfarin ต่อ 51 คน ขนาดยาที่ได้รับกลับบ้าน 9-70
มิลลิกรัมต่อสัปดาห์ เมือ่ มาติดตามพบว่า INR ได้ระดับดี
คือ 2-3 เพียงร้อยละ 33.3 ผู้ป่วยมาติดตามต่อเนื่อง
ตัง้ แต่ 1-60 เดือน มีผปู้ ว่ ยเกิดโรคซ�ำ้ หลังจากให้หยุดยา
warfarin 3 คน โดย 2 ใน 3 คนเป็นโรคชนิดไม่ทราบ
สาเหตุ
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบผู้ป่วยโรคลิ่มเลือดอุดกั้นในปอดเฉียบพลันในกลุ่มที่รอดชีวิตและเสียชีวิต
ปัจจัย
เพศชาย
ปัจจัยเสี่ยง
• โรคมะเร็ง
• หลังผ่าตัด
• หลังอุบัติเหตุ
• ภาวะติดเตียง
• Congenital thrombophilia
ไม่ทราบสาเหตุ
อาการแสดง
• อัตราการเต้นหัวใจ ≥ 110 ครั้งต่อนาที
• อัตราการหายใจ > 30 ครั้งต่อนาที
• ระดับความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด < 90 %
ลักษณะคลื่นหัวใจไฟฟ้า
• S1Q3T3 pattern
• RV strain
• Incomplete RBBB
ผู้ป่วยชนิดรุนแรง
ไม่ได้รับยาหรือได้ยาแล้วหยุดให้

ผลการรักษา
รอดชีวิต (คน)
เสียชีวิต (คน)
18
13

p-value
0.152

19
5
4
9
5
6

14
1
2
7
1
0

0.102
0.661
1.000
0.251
1.000
0.085

22
16
19

12
12
12

0.640
0.143
0.210

19
5
4
6
4

6
1
2
5
3

1.000
1.000
0.613
0.312
0.674

หมายเหตุ: ก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ p น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05; RV – right ventricular; RBBB –
right bundle branch block
วิจารณ์

จากผลการศึกษา ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยโรค
ลิม่ เลือดในปอดอุดกัน้ เฉียบพลันนัน้ พบจ�ำนวนมากขึน้
อย่างชัดเจนตัง้ แต่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา และตรวจพบ
โดยไม่มอี าการเริม่ มาตัง้ แต่ พ.ศ. 2558 ดังรูปที่ 3 ผูว้ จิ ยั
คิดว่าเป็นเพราะความรู้ความตระหนักของแพทย์ที่มี
ต่อโรคนี้มากขึ้น รวมทั้งความทันสมัยของเครื่องสแกน
คอมพิวเตอร์ที่มากขึ้นด้วย สอดคล้องกับการศึกษาที่
ผ่านมา3 ดังนั้นเป็นไปได้ว่าอนาคตน่าจะยิ่งพบผู้ป่วย
เพิม่ มากทัง้ ทีม่ อี าการและไม่มอี าการ จากผลการศึกษา
พบว่าผู้ป่วยเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย สัดส่วน

1.9:1 เช่นเดียวกับผลการศึกษาของไทยและญี่ปุ่น
ซึ่งต่างจากประเทศตะวันตกที่พบผู้ชายมากกว่า4,6,7
อายุเฉลี่ย 57.7±15.7 ปี และพบมากที่สุด ในช่วงอายุ
40-49 ปี แนวโน้มอายุนอ้ ยกว่าประเทศตะวันตก ผูว้ จิ ยั
คิดว่าเป็นเพราะการเสียชีวิตของผู้สูงอายุในไทยนั้น
หากเสียชีวิตก่อนมาถึงโรงพยาบาล มีโอกาสน้อยที่ได้
รับการผ่าศพพิสจู น์สาเหตุการตาย ท�ำให้พบอุบตั กิ ารณ์
ในผู้สูงอายุน้อยกว่าความเป็นจริงได้ จากการศึกษา
พบโรคมะเร็ ง ร่ ว มสู ง ถึ ง ร้ อ ยละ 37.1 โดยมั ก พบ
พร้อมกับโรคลิ่มเลือดอุดกั้นในปอดเฉียบพลัน ผู้ป่วย
ที่มีโรคมะเร็งร่วม มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป ดังนั้นใน
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กลุ่มผู้ป่วยที่อายุเกิน 40 ปี ควรต้องมองหาปัจจัย
เสี่ยงจากโรคมะเร็งมากที่สุด แม้ว่ายังไม่เคยวินิจฉัย
มะเร็งมาก่อนก็ตาม ผู้ป่วยหลังได้รับอุบัติเหตุทั้ง 6 คน
เกี่ยวข้องกับกระดูกขาหักจาก 5 ใน 6 คน หลังจาก
กระดูกขาหักมักท�ำให้เกิดภาวะติดเตียงร่วมมาด้วย
ในผู้ป่วยที่มีประวัติผ่าตัดนั้น ได้รับการวินิจฉัยโรค
ลิ่มเลือดอุดกั้นในปอดเฉียบพลันหลังการผ่าตัดตั้งแต่
1 วัน หลังการผ่าตัด แม้พบไม่มาก แต่ปัจจัยเสี่ยง
จากหลั ง อุ บั ติ เ หตุ แ ละหลั ง ผ่ า ตั ด น่ า จะป้ อ งกั น หรื อ
เฝ้ า ระวั ง โรคได้ โดยควรเฝ้ า ระวั ง นั บ ตั้ ง แต่ วั น แรก
เป็นต้นไป ส่วน congenital thrombophilia พบ
ร้อยละ 6.7 พบได้ไม่ต่างจากสถิติของการศึกษาก่อน
หน้านี้4,7 ผู้ป่วยทั้งหมดพบว่า เป็นผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง
อย่างน้อย 1 ข้อ ร้อยละ 70.7 ยังน้อยกว่าการศึกษา
ก่ อ นหน้ า นี้ เ ล็ ก น้ อ ย 7 แต่ ยั ง สู ง และช่ ว ยยื น ยั น ว่ า
การมีปัจจัยเสี่ยงใดๆ มีความส�ำคัญที่ท�ำให้แพทย์ต้อง
คิดถึงโรคนี้ไว้เสมอ
อาการที่ พ บบ่ อ ยที่ สุ ด คื อ อาการเหนื่ อ ย
สู ง ถึ ง ร้ อยละ 71.9 โดยอาการรองลงมา คื อ ปวด
หรื อ บวมขา ร้ อ ยละ 24.7 คล้ า ยกั บ การศึ ก ษาใน
ไทยที่ ผ ่ า นมา 6 แต่ ไ ด้ รั บ การยื น ยั น ว่ า มี ลิ่ ม เลื อ ดอุ ด
หลอดเลือดด�ำ ส่วนลึกที่ขาร้อยละ 29.2 กล่าวคือ
มีผู้ป่วยที่ไม่ได้สังเกตอาการที่ขาของตนเอง แต่แพทย์
ตรวจพบ และมีผู้ป่วยที่มีเฉพาะอาการของลิ่มเลือด
อุดหลอดเลือดด�ำส่วนลึกที่ขา โดยไม่มีอาการอื่นๆ
ร่ ว มเลย ร้ อ ยละ 3.4 ดั ง นั้ น อาการของลิ่ ม เลื อ ด
อุ ด หลอดเลื อดด�ำ ส่วนลึก ที่ขาจึงถือว่าเป็นอาการ
และอาการแสดงที่ส�ำคัญที่แพทย์ควรซักประวัติ และ
ตรวจร่ายกายดูเสมอ แม้ผู้ป่วยไม่ได้บอกว่ามีปัญหา
ปวดหรือบวมที่ขาก็ตาม รวมทั้งยังพบว่ามีลิ่มเลือด
อุดหลอดเลือดด�ำส่วนลึกที่แขนได้อีกด้วย ในขณะที่
อาการอื่นๆ ที่มานั้นพบได้หลากหลายและไม่จ�ำเพาะ
แต่ท�ำให้แพทย์ยิ่งต้องระมัดระวังในการตรวจมากขึ้น
แม้มาด้วยอาการปวดท้องหรือวิงเวียน ยังสามารถ

เป็ น โรคนี้ ไ ด้ นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า มี ผู ้ ป ่ ว ยที่ ไ ม่ ไ ด้
มีอาการและตรวจพบโดยบังเอิญสูงถึง ร้อยละ 13.5
มากกว่าการศึกษาที่ผ่านมามาก10 หากดูที่อัตราการ
เต้นของหัวใจที่มากกว่า 110 ครั้งต่อนาทีพบเพียง
ร้อยละ 38.2 ในผู้ป่วยบางรายมีอัตราการเต้นของ
หัวใจเพียง 60 ครั้งต่อนาที โดยไม่ได้มียาที่กดอัตรา
การเต้ นของหั วใจอยู ่ ยั ง เป็ นโรคลิ่ ม เลื อ ดอุ ดกั้ น ใน
ปอดเฉียบพลันได้ และเป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้ป่วยที่
มี ค วามเข้ ม ข้ น ของออกซิ เ จนในเลื อ ดมากกว่ า 95
เปอร์เซ็นต์มีสูงถึง ร้อยละ 33.7 การตรวจเอกซเรย์
ปอดพบปกติได้ร้อยละ 50 และยังพบลักษณะอื่นๆ
ได้หลากหลายทั้ง cardiomegaly ที่พบได้ไม่น้อย
รวมถึงลักษณะ infiltration lung mass pleural
effusion ซึ่งลักษณะเหล่านี้ท�ำให้แพทย์สับสน และ
คิ ด ว่ า เป็ น สาเหตุ ข องอาการที่ ม า และท� ำ ให้ ก าร
วินิจฉัยได้ล่าช้า ผู้วิจัยยังพบว่า ผู้ป่วยหลายๆ คนได้
รับการวินิจฉัยผิดว่า เป็นหัวใจล้มเหลวหรือเส้นเลือด
หัวใจตีบมาก่อนที่มีการวินิจฉัยว่าเป็นโรคลิ่มเลือดอุด
กั้นในปอดเฉียบพลัน ดังนั้นผู้ป่วยที่แรกรับวินิจฉัยเป็น
หัวใจล้มเหลวหรือเส้นเลือดหัวใจตีบ หากหลังได้รับ
การรักษาแล้วอาการไม่ดขี นึ้ โรคลิม่ เลือดอุดกัน้ ในปอด
เฉียบพลันควรเป็นโรคทีแ่ พทย์คดิ ถึงและให้การวินจิ ฉัย
แยกโรคไว้ด้วยเสมอ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพบ
sinus tachycardia สูงถึง ร้อยละ 62.3 แต่ sinus
tachycardia นั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุ ไม่เฉพาะ
ในโรคนี้ จึงไม่ใช่ข้อมูลที่ท�ำให้มั่นใจว่าเป็นโรคนี้ได้
ขณะที่ S1Q3T3 pattern พบสูงรองมาคือถึงร้อยละ
41 ผู้วิจัยคิดว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจลักษณะนี้เป็นตัวช่วย
ที่ท�ำให้แพทย์ต้องมองหาเสมอ เพราะมีโอกาสพบได้
ไม่น้อย แม้ความไวไม่มาก แต่มีความจ�ำเพาะมากใน
ระดับหนึ่ง เพราะ S1Q3T3 pattern มักสัมพันธ์กับ
การมี RV strain12

98
บูรพาเวชสาร ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๔
เมื่อประเมินความน่าจะเป็นโรค โดยใช้ the
revised Geneva clinical prediction rule พบว่า
มีความน่าจะเป็นต�ำ่ ไม่นอ้ ยถึง ร้อยละ 10.1 นัน่ แสดงให้
เห็นว่าแม้ความน่าจะเป็นต�ำ่ แต่ยงั มีโอกาสเป็นได้ และ
ต้องตรวจเพิม่ เติมเพือ่ ให้ได้การวินจิ ฉัยเสมอ ส่วนในการ
รักษา ผู้ป่วยได้รักษาด้วยยาเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นยา
ละลายลิ่มเลือด thrombolytic agent ยา heparin
หรือ LMWH แต่ยังมีผู้ป่วยบางคนที่ไม่ได้รับยาหรือ
ได้ยาแล้วหยุดให้เพราะปัญหาภาวะเลือดออกรุนแรง
ไม่ มี ผู ้ ป ่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ การรั ก ษาทางเลื อ กอื่ น ในกรณี มี
ข้อห้ามในการให้ยาละลายลิ่มเลือด เช่น การผ่าตัด
surgical pulmonary embolectomy หรือ การท�ำ
percutaneous catheter-directed treatment หรือ
การใส่ IVC filter ซึ่งต้องใช้แพทย์เฉพาะทางและท�ำได้
ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่เท่านั้น
อัตราการเสียของการศึกษานี้ค่อนข้างสูงถึง
ร้อยละ 30.3 สูงกว่าการศึกษาที่ผ่านมา ผู้วิจัยคิดว่า
เป็ น เพราะมี ผู ้ ป ่ ว ยโรคมะเร็ ง ร่ ว มสู ง มาก และโรค
ที่ เ ป็ น สาเหตุ ก ารเสี ย ชี วิ ต อื่ น ๆ นั้ น รุ น แรงอยู ่ แ ล้ ว
ส่ ว นผู ้ ที่ เ สี ย ชี วิ ต ที่ จ ากโรคลิ่ ม เลื อ ดอุ ด กั้ น ในปอด
เฉียบพลันมีเพียง 8 จาก 27 คน
จากการศึ ก ษายั ง สั ง เกตได้ ว ่ า ขนาดของ
warfarin ที่ได้กลับบ้านนั้นมีความแตกต่างกันมาก
ผู้ป่วยทุกคนได้เจาะเลือดดูระดับค่า INR ก่อนได้กลับ
บ้านแล้วว่าได้ระดับที่ดี แต่เมื่อมาตรวจติดตามพบ
ผู้ป่วยที่ยาได้ระดับดีกลับมีค่อนข้างน้อย ขณะเดียวกัน
ไม่พบว่ามีผู้ป่วยเกิดภาวะก�ำเริบของโรคจากการที่ยา
ไม่ได้ระดับเลย ผู้วิจัยคิดว่าการเรื่องการปรับขนาด
ยาของ warfarin เป็นปัจจัยรายบุคคล และต้องการ
การศึกษาเพิ่มเติมว่าสามารถท�ำนายขนาดยาได้อย่าง
เหมาะสมได้ อ ย่ า งไร หรื อ มี ป ั จ จั ย ใดที่ มี ผ ลต่ อ การ
ปรับยา warfarin บ้าง

การศึ ก ษานี้ เ ป็ น การศึ ก ษาแบบย้ อ นหลั ง
มี ผู ้ ป ่ ว ยหลายรายที่ เ ป็ น โรคลิ่ ม เลื อ ดอุ ด กั้ น ในปอด
เฉียบพลันจริงแต่ไม่ได้น�ำเข้ามาในการศึกษานี้ทั้งหมด
เพราะข้ อ มู ล ไม่ ค รบถ้ ว น ท� ำ ให้ ไ ม่ ส ามารถนั บ เป็ น
อุบัติการณ์ได้ รวมทั้งผู้ป่วยในการศึกษานี้ไม่ได้รับการ
ตรวจครบถ้วนทุกคน เช่น การตรวจร่างกายโดยการฟัง
เสียง right sided S 4 เสียง loud P 2 หรือการตรวจ
เอกซเรย์ปอด การวิเคราะห์ก๊าซจากหลอดเลือดแดง
การตรวจคลืน่ ไฟฟ้าหัวใจ การตรวจคลืน่ เสียงความถีส่ งู
ชนิด Doppler ผลการตรวจหัวใจด้วยคลืน่ เสียงความถี่
สูง ผลการตรวจ congenital thrombophilia ท�ำให้
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีอ่ อกมาไม่สามารถแปลผลได้อย่าง
เต็มที่ หากเป็นการศึกษาแบบไปข้างหน้าน่าจะได้ขอ้ มูล
ที่ครบถ้วนยิ่งกว่า
สรุป

โรคลิ่ ม เลื อ ดอุ ด กั้ น ในปอดเฉี ย บพลั น ใน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว มีแนวโน้มพบ
มากขึ้น 4 ปีหลัง ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2563 และ
ยังพบโดยบังเอิญไม่มีอาการมากขึ้น ลักษณะอาการ
ทางคลินิกมีความหลากหลายไม่ต่างจากการศึกษาที่
ผ่านมา โรคลิ่มเลือดอุดกั้นในปอดเฉียบพลันควรเป็น
โรคที่แพทย์ควรคิดถึงไว้เสมอ โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ได้
วินิจฉัยรักษาเบื้องต้นว่าเป็นโรคอื่นแล้วอาการผู้ป่วย
ยังไม่ดีขึ้น ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีปัจจัยเสี่ยงเป็นร่วม โรค
มะเร็งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่พบมากที่สุด โดยพบเมื่อผู้ป่วย
เมื่ออายุมากกว่า 40 ปี ผู้ป่วยอาจเป็นโรคมะเร็งมา
ก่อน หรือพบพร้อมกันกับโรคลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด
โรคมะเร็งยังเป็นสาเหตุสงู สุดของการเสียชีวติ ของผูป้ ว่ ย
ผลการศึกษานีน้ า่ จะช่วยในการวินจิ ฉัยและรักษาผูป้ ว่ ย
โรคลิ่มเลือดอุดกั้นในปอดเฉียบพลันของโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชสระแก้วในวันข้างหน้าได้
แหล่งเงินทุนสนับสนุน/ผลประโยชน์ทับซ้อน
ไม่มี
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