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นิยาม  

Venous thromboembolism (VTE) ตามศพัท์บญัญัติราชบณัฑิตยสถาน 
คือ “ภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดด า” หมายถึง ภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือด
ด าส่วนลึกที่ขา (Deep vein Thrombosis, DVT) ซึ่งอาจมีผลเสียตามมา 
โดยเฉพาะเมื่อมีภาวะลิ่มเลือดหลดุอดุหลอดเลือดท่ีปอด (Pulmonary Embolism, 

PE) ซึง่อาจเป็นอนัตรายถงึแก่ชีวิตได้  

หลกัฐานทางคลินิกและทางพยาธิได้แสดงให้เห็นวา่ภาวะลิ่มเลือดอดุหลอด
เลือดด าเป็นภาวะแทรกซ้อนของโรคมะเร็งท่ีส าคญั โดยอาจท าให้ผู้ ป่วยมีอาการหอบ 
เหน่ือย เจ็บหน้าอก หรือเสียชีวิตจากการท่ีมีลิ่มเลือดไปอุดท่ีหลอดเลือดของปอด 
หรืออาจท าให้ผู้ ป่วยมีอาการเจ็บปวดบวมท่ีขา ท าให้คณุภาพของผู้ ป่วยชีวิตเลวลง 

ความสมัพนัธ์ของโรคมะเร็งกบัภาวะลิ่มเลือดอดุหลอดเลือดด ามีรายงานมา
ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1865 โดย Professor Armand Trousseau ได้บรรยายถึงความ 
สมัพันธ์ทางคลินิกระหว่างภาวะการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดด าท่ีไม่ทราบ
สาเหต ุ(idiopathic VTE) กบัการเกิด occult malignancy ในปี ค.ศ. 1878 Billroth 
ก็ได้กล่าวถึงการพบเซลล์มะเร็งอยู่ในลิ่มเลือดซึง่เป็นหลกัฐานแสดงให้เห็นถึงความ  
สมัพนัธ์ระหว่างภาวะลิ่มเลือดอดุหลอดเลือดด ากบัการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง 
ในช่วง 20-30 ปีหลงันี ้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภาวะลิ่มเลือดอดุหลอดเลือดด า
กับโรคมะเร็งได้เพ่ิมขึน้อย่างมาก จากการศึกษาโดยการตรวจศพพบว่าภาวะลิ่ม
เลือดอุดหลอดเลือดด าพบได้สูงมากในผู้ ป่วยโรคมะเร็ง และเป็นสาเหตุการตาย
อนัดบัท่ี 2 ในผู้ ป่วยโรคมะเร็ง โดยร้อยละ 15 ได้รับการวินิจฉัยก่อนเสียชีวิตและ 
ร้อยละ 35-50 พบจากการตรวจศพ ผู้ ป่วยโรคมะเร็งเกือบทกุรายแม้จะยงัไม่มีอาการ
แสดงของภาวะลิ่มเลือดอดุหลอดเลือดด า แต่จะพบว่ามีการกระตุ้นการแข็งตวัของ
เลือดเกิดขึน้แล้วในพลาสมา่ของผู้ ป่วย มีการศกึษาได้แสดงให้เห็นวา่ผู้ ป่วยโรคมะเร็ง
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มีระดบัของ tissue factor (TF), factor VIIa, thrombin-antithrombin complex 
(TAT), prothrombin fragment 1+2 (PF 1+2) และ factor XIIa ในพลาสม่าสงูกว่า
ในกลุม่ควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ   
 
ระบาดวิทยาของภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดด าในผู้ป่วยโรคมะเร็ง 

ภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดด าอาจเป็นอาการน าของโรคมะเร็งในผู้ ป่วย
บางราย พบว่าร้อยละ 20-30 ของผู้ ป่วยท่ีมภาวะลิ่มเลือดอดุหลอดเลือดด าครัง้แรก
จะสมัพนัธ์กบัการท่ีมีโรคมะเร็งร่วมด้วย นอกจากนีภ้าวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดด า
อาจเป็นภาวะแทรกซ้อนภายหลงัการรักษาโรคมะเร็ง ในทางตรงข้ามผู้ ป่วยโรคมะเร็ง
จะมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดภาวะลิ่มเลือดอดุหลอดเลือดด าสงูกว่าผู้ ป่วยท่ีไม่มีโรคมะเร็ง
ประมาณ 6 เท่า ผู้ ป่วยโรคมะเร็งท่ีมีภาวะลิ่มเลือดอดุหลอดเลือดด าร่วมด้วยจะมีการ
พยากรณ์โรคท่ีเลวกวา่ผู้ ป่วยท่ีไมม่ีภาวะลิ่มเลือดอดุหลอดเลือดด าร่วมด้วย   

ในผู้ ป่วยท่ีมีภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดด าจะพบว่ามีอุบัติการของโรค 
มะเร็งร่วมด้วยสงูกวา่ในผู้ ป่วยท่ีตรวจไมพ่บวา่มีภาวะลิ่มเลือดอดุหลอดเลือดด า 2-4 
เท่า นอกจากนีย้งัมีการศกึษาอบุตัิการของโรคมะเร็งในผู้ ป่วยภาวะลิ่มเลือดอดุหลอด
เลือดด าท่ีไมท่ราบสาเหตุเทียบกบัในผู้ ป่วยท่ีทราบสาเหตขุองการเกิดภาวะลิ่มเลือด
อดุหลอดเลือดด า (secondary VTE) พบว่าร้อยละ 7.6 ของผู้ ป่วยท่ีเป็นภาวะลิ่ม
เลือดอดุหลอดเลือดด าท่ีไมท่ราบสาเหต ุจะเกิดโรคมะเร็งขึน้ในระยะเวลา 12 เดือนท่ี
ติดตาม เมื่อเทียบกบัร้อยละ 1.9 ในผู้ ป่วยท่ีเป็นภาวะลิ่มเลือดอดุหลอดเลือดด าท่ี
ทราบสาเหตุ นอกจากนีผู้้ ป่วยท่ีมีการกลบัเป็นซ า้ของภาวะลิ่มเลือดอดุหลอดเลือด
ด าท่ีไม่ทราบสาเหตุมีอัตราเสี่ยงท่ีจะเกิดโรคมะเร็งสูงเป็น 9 เท่าของผู้ ป่วยท่ีเป็น
ภาวะลิ่มเลือดอดุหลอดเลือดด าท่ีทราบสาเหต ุ
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อตัราเสี่ยงท่ีจะเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดด าในผู้ ป่วยโรคมะเร็งจะ
ขึน้กบัชนิด ต าแหน่ง และระยะของโรคมะเร็ง การรักษาท่ีผู้ ป่วยได้รับ และปัจจยัเสี่ยง
อื่นๆ เช่น การท่ีต้องนอนกับเตียงนานๆ หรือการท่ีเคยมีประวัติภาวะลิ่มเลือดอุด
หลอดเลือดด ามาก่อน ในผู้ป่วยไทยพบว่าภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดด า จะ
พบร่วมกับมะเร็ง (ประมาณร้อยละ 20) โดยมะเร็งนรีเวชพบได้บ่อยที่สุด 
(ประมาณร้อยละ 40)1 

จากรายงานของโรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 2546-2550 พบความชุกของ
ภาวะลิ่มเลือดอดุหลอดเลือดด าในผู้ ป่วยมะเร็งรังไข่สงูสดุ ร้อยละ 8.01 สว่นในมะเร็ง
เย่ือบุโพรงมดลกู พบร้อยละ 7.47 และมะเร็งปากมดลกู พบร้อยละ 3.29 และจาก
ข้อมลูการวิจยัของหน่วยมะเร็งนรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา คณะแพทย 
ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดย ผศ.พญ.ช่ืนกมล ชรากร และคณะ ซึง่ศึกษา
ผู้ ป่วยมะเร็งนรีเวชท่ีมีภาวะลิ่มเลือดอดุหลอดเลือดด า จ านวน 76 ราย อายุเฉลี่ย 
54.5 ปี ตรวจพบภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดด าส่วนลึกท่ีขาแบบมีอาการ 
(symptomatic DVT) จ านวน 65 ราย (ร้อยละ 85.5) Pelvic vein thrombosis 25 
ราย (ร้อยละ 32.9) และพบภาวะลิ่มเลือดหลดุอดุหลอดเลือดท่ีปอด 18 ราย (ร้อยละ 
23.7) นอกจากนีย้งัพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อ Survival outcome ได้แก่ ระยะเวลาพบ
ภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดด าต ่ากว่า 2 ปีจากท่ีได้รับการวินิจฉัยมะเร็งนรีเวช 
มะเร็งในระยะแพร่กระจาย (metastases) และการได้รับการรักษาด้วยยาต้านการ
แข็งตวัของเลือดท่ีสัน้กวา่ 6 เดือน (เฉลี่ย 2.9 เดือน)  

การศกึษาของ พญ.ณฐัชา พลูเจริญ ท่ีหน่วยมะเร็งนรีเวชวิทยา ภาควิชาสตูิ
ศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พบการเกิด
อุบัติการของภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดด าส่วนลึกท่ีขา ร้อยละ 5.9 ผู้ ป่วย
โรคมะเร็งรังไข่ และในจ านวนนี ้ ร้อยละ 17.9 มีภาวะลิ่มเลือดหลดุอุดหลอดเลือดท่ี
ปอดร่วมด้วย 
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การศึกษาของ ศ.นพ.ประมุข มุทิรางกูร พบว่า มีผู้ ป่วยขาบวมท่ีได้รับการ
วินิจวา่เป็นภาวะลิ่มเลือดอดุหลอดเลือดด าส่วนลกึท่ีขาแบบมีอาการในโรงพยาบาล 
ศิริราช ในปี 2549-2552 พบผู้ ป่วยใหม ่ปีละ 300 คน ซึง่แสดงให้เห็นว่าโรคลิ่มเลือด
อดุหลอดเลือดด าส่วนลึกท่ีขานัน้ไม่ได้เป็นโรคท่ีพบได้ไม่บ่อยในคนไทย พบด้วยว่า
ปัจจยัเสี่ยงท่ีส าคญัในคนไทยคือ โรคมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งของช่องเชิงกรานพบได้
ถงึร้อยละ 50 ได้แก่มะเร็งนรีเวช โดยเฉพาะผู้ ป่วยท่ีเข้ารับการรักษาโดยการผ่าตดั2  

เน่ืองจากในประเทศไทยยงัไม่ได้มีการให้ยาป้องกนัการแข็งตวัของเลือดใน
การป้องกนัภาวะหลอดเลือดด าอดุตนัแก่ผู้ ป่วยทุกรายท่ีผ่าตดัรักษามะเร็งนรีเวช ท า
ให้ผู้ ป่วยเหล่านีม้ีความเสี่ยงท่ีจะเกิดภาวะลิ่มเลือดอดุหลอดเลือดด าส่วนลกึท่ีขาใน
ระหว่างผ่าตดัได้ โดยเฉพาะในช่วง 7-14 วนัหลงัผ่าตดั และยงัพบได้ถึง 30 วนัหลงั
ผ่าตดั หรือเกิดขึน้ในระหว่างท าผ่าตดัอยู่ แล้วเกิดเป็นภาวะลิ่มเลือดหลุดอุดหลอด
เลือดท่ีปอดแบบรุนแรง (massive PE) ท าให้ผู้ ป่วยเสียชีวิตในระหว่างการผ่าตดัได้ 
โดยทัว่ไปการพิจารณาให้การป้องกนัลิ่มเลือดอดุหลอดเลือดด าในผู้ ป่วยมะเร็งนรีเวช
ระหว่างผ่าตดันัน้ต้องมีข้อมลูอบุตัิการของภาวะลิ่มเลือดอดุหลอดเลือดด าส่วนลกึท่ี
ขาแบบไม่มีอาการ (asymptomatic DVT) ในผู้ ป่วยท่ีจะมาผ่าตดั ในประเทศ
ตะวนัตกนัน้มีรายงานสงูถึงร้อยละ 11-18 ในผู้ ป่วยท่ีไม่ได้รับยาป้องกนัการแข็งตวั
ของเลือดก่อนผ่าตดั โดยมีอตัราการเสียชีวิตจากภาวะลิ่มเลือดหลดุอดุหลอดเลือดท่ี
ปอดแบบรุนแรงในระหวา่งผ่าตดัร้อยละ 1-2.63-5   

การศกึษาของ ดร.นพ.ณัฐวฒิุ เสริมสาธนสวสัด์ิ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล พบว่าในผู้ ป่วยท่ีเข้ามารักษามะเร็งนรีเวชโดยการผ่าตัด 453 ราย ใน
ระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ 2554 ถึง พฤษภาคม 2555 พบว่าเป็น ภาวะลิ่มเลือดอุด
หลอดเลือดด าสว่นลกึท่ีขาแบบมีอาการ 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.9 ของผู้ ป่วยมะเร็ง
นรีเวชท่ีได้รับการรักษาโดยการผ่าตดั และเมื่อมีการคดัเลือกผู้ ป่วย 100 ราย ท่ีไม่มี
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อาการขาบวมหรืออาการแสดงของภาวะลิ่มเลือดอดุหลอดเลือดด าส่วนลึกท่ีขามา
ศกึษาหาความชกุของภาวะลิ่มเลือดอดุหลอดเลือดด าสว่นลกึท่ีขาแบบไม่มีอาการใน
ผู้ ป่วยมะเร็งนรีเวชไทย โดยผู้ ป่วยทุกรายจะได้รับการตรวจหาภาวะลิ่มเลือดอุด
หลอดเลือดด าส่วนลกึท่ีขาด้วยเคร่ืองอลุตราซาวด์ดเูพล็กซ์ ทัง้ระยะก่อนผ่าตดั และ 
หลงัผ่าตดั 1-2 สปัดาห์ ผลการศกึษาพบว่า ความชุกของการเกิดภาวะลิ่มเลือดอดุ
หลอดเลือดด าสว่นลกึท่ีขาแบบไมม่ีอาการในระยะก่อนและหลงัผ่าตดัรวมกนัเท่ากบั 
ร้อยละ 7 โดยท่ีตรวจพบในระยะก่อนผ่าตดั ร้อยละ 5 และพบอุบัติการหลงัผ่าตัด 
ร้อยละ 2 โดยพบผู้ ป่วยสองรายเป็นภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดด าส่วนลึกท่ีขาทัง้
สองข้าง พบผู้ ป่วยหนึ่ งรายท่ีมีภาวะลิ่มเลือดหลุดอุดหลอดเลือดท่ีปอดแบบ
เฉียบพลนั (Acute PE) ร่วมด้วย โดยผู้ ป่วยท่ีตรวจพบภาวะลิ่มเลือดอดุหลอดเลือด
ด าสว่นลกึท่ีขาทกุรายนัน้พบในมะเร็งเย่ือบโุพรงมดลกูหรือมะเร็งรังไข่เท่านัน้6 
 
ปัจจัยเส่ียงที่ท าให้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดด าในผู้ป่วยโรคมะเร็ง 

อาจแบ่งได้ตาม Virchow’s triad คือการท่ีมีการไหลเวียนของเลือดช้าลง การ
ท่ีเลือดมีการแข็งตัวง่ายกว่าปกติ และการท่ีมีอันตรายต่อผนังหลอดเลือด ผู้ ป่วย
โรคมะเร็งอาจจะมีความผิดปกติของปัจจยัเสี่ยงทัง้ 3 อย่าง (ตารางที่ 1) ดงันีค้ือ 

โรคมะเร็งกับการไหลเวียนของเลือด 
 ผู้ ป่วยโรคมะเร็งอาจจะมีการไหลเวียนของเลือดช้าลงจากการท่ีต้องนอนพกั
อยู่บนเตียงเป็นเวลานานหรือจากการท่ีก้อนเนือ้งอกกดทับหลอดเลือด เช่น มะเร็ง 
นรีเวชในช่องเชิงกราน นอกจากนีใ้นผู้ ป่วยโรคมะเร็งอาจมีการเปลี่ยนแปลงของ
ความหนืดของเลือด หรือมีการสร้างหลอดเลือดผิดปกติท าให้การไหลเวียนของเลือด
ช้าลงซึง่จะท าให้เกิดลิ่มเลือดง่ายขึน้ 
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โรคมะเร็งกับความผิดปกตขิองขบวนการแขง็ตัวของเลือด  
 เซลล์มะเร็งสามารถกระตุ้นระบบการแข็งตัวของเลือดได้โดยตรง โดยจะ 
express และหลัง่ tissue factor (TF) และ cancer procoagulant (CP) ซึง่ TF จะ
กระตุ้น extrinsic pathway ของขบวนการแข็งตวัของเลือดโดยจะจบักบั factor VIIa 
เกิดเป็น TF-factor VIIa complex ก่อนท่ีจะไปกระตุ้น factor X ต่อ ส่วน CP เป็น 
cysteine protease ซึง่สามารถกระตุ้น factor X ได้โดยตรง การท่ีมี TF expression 
ยงัมีความสมัพนัธ์โดยตรงกบั microvessel density และการท่ีมี expression ของ 
vascular endothelial growth factor (VEGF) ทัง้ TF และ CP นีย้ังพบว่ามี
ความสมัพนัธ์กบัความสามารถในการกระจายของเซลล์มะเร็ง นอกจากนีเ้ซลล์มะเร็ง
ยังสามารถกระตุ้ นระบบการแข็งตัวของเลือดได้โดยอ้อมโดยจะกระตุ้ น mono-
nuclear cell ให้สร้างและหลัง่สาร procoagulant หลายอย่าง ดงันัน้การท่ีมีการ
กระตุ้นการแข็งตวัของเลือด การท่ีมี host inflammatory response การเจริญเติบโต
และการกระจายของเซลล์มะเร็งจงึเป็นขบวนการที่มีความสมัพนัธ์กนัอย่างใกล้ชิด  

โรคมะเร็งกับความผิดปกตขิองผนังหลอดเลือด 
 ผู้ ป่วยโรคมะเร็งท่ีได้รับการผ่าตัดจะท าให้มีอันตรายต่อผนังหลอดเลือด 
นอกจากนีเ้ซลล์มะเร็งบางชนิดยังสามารถท าอนัตรายต่อ vascular endothelium 
โดยตรง endothelial cell อาจถูกกระตุ้นให้สร้างสารพวก procoagulant โดยตรง
จาก tumor-specific antigen หรือโดยอ้อมจาก cytokine เช่น interleukin-1, tumor 
necrosis factor ซึง่ถูกหลัง่จาก immune cell อื่นโดยเป็นการตอบสนองต่อ tumor-
related antigen นอกจากนี ้endothelial cell ท่ีถูกกระตุ้นจะมี fibrinolytic activity 
ลดลง มี expression ของ thrombomodulin ลดลง มี expression ของ leukocyte 
adhesion molecule, platelet-activating factor และ TF เพ่ิมขึน้ การเปลี่ยนแปลง
ใน adhesion molecule ของ endothelial cell พบว่าอาจมีส่วนท าให้เซลล์มะเร็ง
แพร่กระจายเพ่ิมขึน้  



 

 
แนวทางการดแูลภาวะลิม่เลือดอดุหลอดเลือดด าในผู้ ป่วยมะเร็งนรีเวช พ.ศ. 2557    

12 

ตารางที่ 1  ปัจจยัเสี่ยงท่ีท าให้เกิดภาวะลิ่มเลือดอดุหลอดเลือดด าในผู้ ป่วยโรคมะเร็ง  
Cancer-related factors 

 Primary site of cancer 
 Advanced stage of cancer 
 Histology 
 Initial period after diagnosis of cancer (<3 mo, >3-12 mo, >12-36 mo) 

Patient-related factors 
 Older age 
 History of venous thromboembolism 
 Immobility longer than 4 days 
 Performance status  

(e.g., Eastern Cooperative Oncology Group [ECOG] performance status) 
 Comorbid conditions (severe infection or sepsis, renal disease, pulmonary 

disease, systemic inflammatory disease, arterial thromboembolism) 
 Hereditary thrombophilia 
 Race/ethnicity 

(e.g., African Americans > Caucasians > Hispanics > Asians/Pacific Islanders) 
 Obesity 

Treatment-related factors 
 Recent major surgery 
 Hospitalization 
 Chemotherapy 
 Hormonal therapy 
 Antiangiogenic agents (thalidomide, lenalidomide, bevacizumab) 
 Central venous catheters 
 Transfusions 
 Erythropoiesis-stimulating agents 

Biomarkers 
 Platelet count (>350,000/mm3) 
 Leukocyte count (>11,000/mm3) 
 Hemoglobin (<10 g/dL) 
 Tissue factor (antigen expression, circulating microparticles, antigen, or activity) 
 Soluble P-selectin (>51.1 ng/mL) 
 Factor VIII 
 Prothrombin fragment F 1 + 2 (>358 pmol/L) 
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นอกจากนีใ้นช่วงระหวา่งรับการรักษาพบวา่ผู้ ป่วยโรคมะเร็งจะมีอตัราเสี่ยง
ตอ่การเกิดภาวะลิ่มเลือดอดุหลอดเลือดด าเพ่ิมขึน้ ผู้ ป่วยท่ีได้รับการผ่าตดัส าหรับ
รักษาโรคมะเร็งจะมีอตัราเสี่ยงท่ีจะเกิดภาวะลิ่มเลือดอดุหลอดเลือดด าสงู เน่ืองจาก
การผ่าตดัส าหรับโรคมะเร็งมกัจะซบัซ้อนและใช้เวลานานกวา่การผ่าตดัทัว่ไป ผู้ ป่วย
ต้องนอนอยู่กบัเตียงภายหลงัการผ่าตดันานกวา่ การผ่าตดัอาจท าให้มีอนัตรายตอ่
ผนงัหลอดเลือดหรืออาจรบกวนตอ่ก้อนเนือ้งอกท าให้มีการหลัง่สาร procoagulant 
ซึง่ท าให้มีลิ่มเลือดเกิดขึน้ พบวา่ผู้ ป่วยโรคมะเร็งท่ีต้องได้รับการผ่าตดัจะมีอตัราเสี่ยง
ท่ีจะเกิดภาวะลิ่มเลือดอดุหลอดเลือดด าภายหลงัการผ่าตดัเป็น 2 เท่าเมื่อเทียบกบั
ผู้ ป่วยท่ีไมม่ีโรคมะเร็งซึง่ได้รับการผ่าตดัชนิดเดียวกนั การได้รับยาเคมีบ าบดัพบวา่
เป็นปัจจยัเสี่ยงอย่างหนึง่ของการเกิดภาวะลิ่มเลือดอดุหลอดเลือดด ากลไกของการ
เกิดลิ่มเลือดในระหวา่งได้รับการรักษาโรคมะเร็งอาจเกิดจากการปลอ่ยสาร procoa-
gulant และ cytokine จากเซลล์มะเร็งท่ีถกูท าลายจากยาเคมีบ าบดั การฉายแสง
หรือการผ่าตดั อาจเกิดจากผลของการรักษาท่ีมีตอ่ vascular endothelium และอาจ
เกิดจากการลดลงของ anticoagulant เช่น protein C, protein S และ antithrombin  
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การประเมินปัจจัยเสียงส าหรับการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดด า 

การประเมินปัจจัยเสียงส าหรับการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดด า
(VTE risk assessment model) ส าหรับผู้ ป่วยนอกท่ีเป็นโรคมะเร็งท่ีได้รับการรักษา
ด้วยยาเคมีบ าบดัได้แสดงในตารางท่ี 27 

 
ตารางที่  2  การประเมินปัจจยัเสียงส าหรับการเกิดภาวะลิ่มเลือดอดุหลอดเลือดด า
ส าหรับผู้ป่วยนอกท่ีเป็นโรคมะเร็ง7 

Patient Characteristics Risk Score 
Site of cancer  
     very high risk (stomach, pancreas) 2 
     high risk (bladder, gynecologic, lung, lymphoma, testicular)               1 
Prechemotherapy platelet count >350x109/L 1 
Hemoglobin <10 g/L or use of erythropoietin 1 
Prechemotherapy leukocyte count >11x109/L 1 
Body mass index >35 kg/m2  1 

Risk Classification (score)    2.5-Month VTE Rate, % 
Low (0) 0.3 
Intermediate (1-2) 2.0 
High (>3) 6.7 

 
ปัจจัยเสี่ยงส าหรับการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดด าภายหลังการ

ผ่าตัดหรือต้องได้รับการรักษาภายในโรงพยาบาลในผู้ ป่วยโรคมะเร็งได้แสดงใน
ตารางท่ี 3 และ 4 ตามล าดบั8,9 
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ตารางที่ 3  ปัจจยัเสี่ยงในการเกิดภาวะลิ่มเลือดอดุหลอดเลือดด าภายหลงัการผ่าตดั 
ในผู้ ป่วยโรคมะเร็ง 

Risk factor OR  95% CI 
History of venous thromboembolism 6.0 2.1 – 16.8 
Anesthesia lasting > 2 hours 4.5 1.1 – 19.0 
Bed rest postoperatively > 4 hours 4.4 2.5 – 7.8 
Advanced tumor/cancer stage 2.7 1.4 – 5.2 
Aged 60 years or older 2.6 1.2 – 5.7 

  
การประเมินปัจจัยเสี่ยงส าหรับการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดด ามี

การน า Caprini risk assessment model (RAM) มาใช้ในผู้ ป่วยมะเร็งนรีเวชโดย
อาศยัภาวะ comorbid และ perioperative risk factors มาค านวณแต้ม 1 – 5 
สามารถน ามาใช้แยกผู้ ป่วยตามกลุม่เสี่ยงในการเกิดภาวะลิ่มเลือดอดุหลอดเลือดด า
จากน้อยไปมาก9 ดงันี:้  

- Low (0–1 point) มีโอกาสเกิดภาวะลิ่มเลือดอดุหลอดเลือดด า 2% 
- Moderate (2 points) มีโอกาสเกิดภาวะลิ่มเลือดอดุหลอดเลือดด า 10–20% 
- Higher (3–4 points) มีโอกาสเกิดภาวะลิ่มเลือดอดุหลอดเลือดด า 20–40% 
- Highest Risk (5 or more points) มีโอกาสเกิดภาวะลิ่มเลือดอดุ 
หลอดเลือดด า 40–80% 

ผู้ ป่วยมะเร็งนรีเวชสว่นใหญ่ (ร้อยละ 92) มกัเป็นกลุ่ม Highest risk จึงควร
แนะน าให้ใช้ dual prophylaxis ได้แก่ การให้ heparin ร่วมกับ mechanical 
prophylaxis9 (ซึง่จะกลา่วในหวัข้อการป้องกนั) 
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ตารางที่ 4 Caprini risk assessment model (RAM) 

Each risk factor represents 1 points  Each risk factor represents 2 points 
Age 41–60 years  Age 61–74 
Swollen legs (current)  Arthroscopic surgery 
Varicose veins  Malignancy (present or previous) 
Obesity (BMI > 25)  Laparoscopic surgery (> 45 min) 
Minor surgery planned  Patient confined to bed (> 72 h) 
Sepsis (< 1 month)  Immobilizing plaster cast (< 1 month) 
Acute myocardial infarction  Central venous access 
Congestive heart failure (< 1 month)  Major surgery (> 45 min) 
Medical patient currently at bed rest   
History of prior major surgery (< 1 month)  Each risk factor represents 3 points 
History of inflammatory bowel disease  Age 75 or older 
Abnormal pulmonary function (COPD)  History of DVT/PE 
Serious lung disease including 
pneumonia (< 1 month) 

 Positive factor V Leiden 
Elevated serum homosysteine 

Oral contraceptives or hormone 
replacement therapy 

 Heparin-induced thrombocytopenia  
Elevated anticardlipin antibodies 

Pregnancy or postpartum (< 1 month)  Positive Prothrombin 20210A 

History of unexplained stillborn infant, 
recurrent spontaneous abortion (> 3), 
premature birth with txemia or growth-
restricted infant 

 Positive lupus anticoagulant 
 Other congenital or acquired 

thrombophilia 
  

Each risk factor represents 5 points 
Stroke (< 1 month) 
Multiple trauma (< 1 month) 
Elective major lower extremity arthroplasty 
Hip, pelvis, or leg fracture (< 1 month) 
Acute spinal cord injury (paralysis) (< 1 month) 
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แนวทางการวินิจฉัยภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดด าในผู้ป่วยโรคมะเร็ง 

1. ภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดด าส่วนลึกของขาและของเชงิกราน 

อาศยัการซกัประวตัิ การตรวจร่างกายและการตรวจด้วยวิธีพิเศษอ่ืนๆ ต้อง
นกึถงึภาวะนีไ้ว้เสมอในผู้ ป่วยท่ีมีปัจจยัเสี่ยงตอ่การเกิดภาวะลิ่มเลือดอดุหลอดเลือด
ด าสว่นลกึท่ีขา แตก่ารวินิจฉยัภาวะลิ่มเลือดอดุหลอดเลือดด าสว่นลกึท่ีขา โดยอาศยั
อาการทางคลินิคอย่างเดียวพบวา่มีความไวและความจ าเพาะต ่า เน่ืองจากผู้ ป่วย
ภาวะลิ่มเลือดอดุหลอดเลือดด าสว่นลกึท่ีขาหลายรายไมม่ีอาการแสดง ในขณะท่ี
ผู้ ป่วยท่ีมีอาการคล้ายภาวะลิ่มเลือดอดุหลอดเลือดด าสว่นลกึท่ีขา เช่น อาการปวด
บวมขาในผู้ ป่วยท่ีมีโรคมะเร็งอาจเกิดจากการที่หลอดเลือดด าหรือทางเดินน า้เหลือง
ถกูกดทบัจากก้อนมะเร็ง ดงันัน้ผู้ ป่วยท่ีสงสยัจะเป็นภาวะลิ่มเลือดอดุหลอดเลือดด า
สว่นลกึท่ีขา จงึควรได้รับการพิสจูน์โดย objective test เสมอ วิธีการตรวจสอบท่ีท า
กนัอยู่ในปัจจบุนั ได้แก่ 

Venous ultrasound เป็นการตรวจแบบ noninvasive เพ่ือด ูcompressibility 
ของหลอดเลือดด าตัง้แต่ common femoral vein ลงมาจนถึงส่วนปลายของ 
popliteal vein การตรวจโดยวิธีนีม้ีความไวและความจ าเพาะสงูในผู้ ป่วยท่ีมีภาวะ
ลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดด าส่วนลกึท่ีต้นขา (proximal DVT) ท่ีมีอาการ (ร้อยละ 95 
และ 96 ตามล าดบั) ในปัจจบุนัจงึนิยมใช้เป็นการตรวจอย่างแรกในการวินิจฉัยภาวะ
ลิ่มเลือดอดุหลอดเลือดด าสว่นลกึท่ีขา   

ในผู้ ป่วยท่ีมีเฉพาะภาวะลิ่มเลือดอดุหลอดเลือดด าส่วนลกึของขาบริเวณน่อง 
(distal DVT) พบว่าความไวของการตรวจโดยวิธีนีจ้ะต ่า (ประมาณร้อยละ 73) 
เน่ืองจากส่วนใหญ่ของผู้ ป่วยท่ีมีภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดด าส่วนลึกของขา
บริเวณน่องจะมีการอดุตนัของหลอดเลือดด ามากขึน้ มกัจะเกิดภายในสปัดาห์แรก
หลงัมีอาการ จงึแนะน าให้ท าการตรวจซ า้อีกครัง้ใน 1 สปัดาห์ตอ่มา 
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 Venography ถือเป็นบรรทดัฐาน (gold standard) ในการวินิจฉัยภาวะลิ่ม
เลือดอดุหลอดเลือดด าส่วนลกึท่ีขา คือพบมี intraluminal filling defect แต่มีข้อเสีย
คือเป็นการตรวจท่ี invasive รังสีแพทย์ต้องมีความช านาญสงู ผู้ ป่วยอาจแพ้สารทบึท่ี
ใช้ในการตรวจ หรือเกิดภาวะ phlebitis ตามมา 
 การตรวจดสูารในเลือดท่ีเป็นผลจากการท่ีมีลิ่มเลือดเกิดขึน้ในร่างกาย เช่น 
การตรวจหา D-dimer ซึ่งเป็น degradation product ของ cross-linked fibrin  
พบว่าไม่จ าเพาะ  โดยอาจเพ่ิมขึน้ในภาวะอื่น เช่น ภายหลังการผ่าตัด ภายหลัง
เลือดออก trauma โรคมะเร็ง และ ภาวะติดเชือ้ในกระแสเลือด เป็นต้น นอกจากนีใ้น
ผู้ ป่วยโรคมะเร็งก็มกัจะมีระดับของ D-dimer สูงขึน้อยู่แล้ว ดงันัน้จึงนิยมใช้ในแง่ 
ลบล้างมากกว่ายืนยนัการวินิจฉัยภาวะลิ่มเลือดอดุหลอดเลือดด าส่วนลกึท่ีขา และ
ไม่แนะน าให้สง่ตรวจในผู้ ป่วยโรคมะเร็งท่ีสงสยัจะมีภาวะลิ่มเลือดอดุหลอดเลือดด า
สว่นลกึท่ีขา   

2. ภาวะลิ่มเลือดหลุดอุดหลอดเลือดที่ปอด 

 การวินิจฉัยภาวะลิ่มเลือดหลุดอุดหลอดเลือดท่ีปอดโดยอาศยัอาการและ
อาการแสดง การตรวจ chest x-ray การตรวจคลื่นหวัใจและ arterial blood gas 
พบว่าไม่มีความจ าเพาะ แต่อาจช่วยวินิจฉัยแยกโรคอื่นออกไป วิธีการตรวจเพ่ือ
ยืนยันการวินิจฉัยภาวะลิ่มเลือดหลุดอุดหลอดเลือดท่ีปอดท่ีท ากันอยู่ในปัจจุบัน
ได้แก่ 

Computerized tomography (CT) การตรวจด้วยเคร่ือง CT ธรรมดาไม่
เหมาะสมท่ีจะใช้วินิจฉัย เน่ืองจากไม่สามารถเห็น filling defect ใน pulmonary 
artery ด้วยสารทึบแสงภายในระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจเน่ืองจากสีจะเจือจางไป
ก่อน นอกจากนีย้งัมีปัญหาเน่ืองจากการเคลื่อนไหวหรือการหายใจของผู้ ป่วยซึง่อาจ
ท าให้การแปลผลผิด ปัญหาเหล่านีส้ามารถแก้ไขได้โดยการใช้ helical CT (spiral 
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หรือ continuous volume CT) ซึง่สามารถถ่ายภาพได้ภายในเวลา 20 วินาที  ใน
ผู้ ป่วยท่ีไมส่ามารถกลัน้หายใจนานกวา่ 20 วินาทีอาจใช้ electron beam (Ultrafast) 
CT ในผู้ ป่วยโรคมะเร็ง การส่งตรวจ CT ยังอาจช่วยให้เห็นถึงการกระจายของ
โรคมะเร็งในช่องทรวงอกและช่องท้องได้ 

มีการศกึษาพบว่า contrast-enhanced helical CT มีความไวร้อยละ 72 
และความจ าเพาะร้อยละ 95 ในการวินิจฉัยภาวะลิ่มเลือดหลดุอดุหลอดเลือดท่ีปอด 
เมื่อเทียบกบั pulmonary angiogram ส าหรับภาวะลิ่มเลือดหลดุอดุหลอดเลือดท่ี
ปอดใน central pulmonary artery (ระดบั main ถงึ segmental branch) พบวา่การ
ใช้ helical CT มีความไวร้อยละ 94 และความจ าเพาะร้อยละ 94 ส่วนภาวะลิ่มเลือด
หลดุอดุหลอดเลือดท่ีปอดใน subsegmental pulmonary artery พบว่ามีความไว
เพียงร้อยละ 13 ดงันัน้ในรายท่ี helical CT ให้ผลลบจึงไม่สามารถตดัภาวะลิ่มเลือด
หลดุอดุหลอดเลือดท่ีปอดใน subsegmental pulmonary artery ออกไปได้ อาจจะ
ต้องสง่การตรวจอย่างอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น pulmonary angiogram ในรายท่ียงัสงสยั 
 Ventilation-perfusion lung scan เป็นการตรวจแบบ noninvasive ถ้า
พบวา่ perfusion scan ปกติจะตดัภาวะลิ่มเลือดหลดุอดุหลอดเลือดท่ีปอดออกไปได้
โดยไมจ่ าเป็นต้องท า ventilation scan แตก่ารพบมี perfusion defect จะไมจ่ าเพาะ
ส าหรับภาวะลิ่มเลือดหลดุอดุหลอดเลือดท่ีปอด โดยพบว่าประมาณ 1 ใน 3 ของ
ผู้ ป่วยเท่านัน้ท่ีมีภาวะลิ่มเลือดหลดุอดุหลอดเลือดท่ีปอด โอกาสท่ี perfusion defect 
จะเกิดจากภาวะลิ่มเลือดหลดุอดุหลอดเลือดท่ีปอดขึน้กับขนาด รูปร่าง จ านวนของ 
perfusion defect และการท่ีมี ventilation scan ปกติ (mismatched defect) พบวา่
ถ้ามี “high-probability” defect หรือ mismatched segmental perfusion defect 
1 ต าแหน่งจะมีโอกาสเป็นภาวะลิ่มเลือดหลดุอดุหลอดเลือดท่ีปอด ประมาณร้อยละ 
80  แต่ถ้าพบมี mismatched defect ตัง้แต่ 3 ต าแหน่งขึน้ไปจะมีโอกาสเป็นภาวะ
ลิ่มเลือดหลดุอดุหลอดเลือดท่ีปอดมากกวา่ ร้อยละ 90 
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 Pulmonary angiogram จัดเป็นบรรทัดฐาน (gold standard) ในการ
วินิจฉยัโรค การเปลี่ยนแปลงท่ีใช้ในการวินิจฉัย คือพบมี intraluminal filling defect 
ใน pulmonary artery แต่ข้อเสียคือเป็นการตรวจท่ี invasive ต้องอาศยัความ
ช านาญในการท า และอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ 

จากข้อมลูท่ีกล่าวมา แนวทางในการตรวจเพ่ือยืนยนัการวินิจฉัยภาวะลิ่ม
เลือดอดุหลอดเลือดด า มีดงันี ้

1. ผู้ ป่วยท่ีมีอาการสงสยัว่าจะมีภาวะลิ่มเลือดอดุหลอดเลือดด าส่วนลกึท่ี
ขา ให้ส่งตรวจ venous ultrasound ถ้าได้ผลบวกและลกัษณะทางคลินิกเข้าได้กบั
ภาวะลิ่มเลือดอดุหลอดเลือดด าส่วนลกึของขา ก็ให้การรักษาได้เลย ถ้าได้ผลลบแต่
อาการทางคลินิกเข้าได้กับภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดด าส่วนลึกท่ีขา ให้ท า 
venogram หรือท า venous ultrasound ซ า้ในวนัท่ี 7 

2. ผู้ ป่วยท่ีมีอาการสงสยัว่าจะมีภาวะลิ่มเลือดหลุดอุดหลอดเลือดท่ีปอด 
ให้ส่งตรวจ helical CT หรือ ventilation-perfusion lung scan ถ้าได้ผลเป็น high 
probability ร่วมกบัมี moderate/high clinical suspicion ก็ให้การวินิจฉยัได้เลย ใน
สถานท่ีท่ีไม่สามารถส่งตรวจ CT หรือ ventilation-perfusion lung scan อาจส่ง
ตรวจ venous ultrasound ของขาทัง้สองข้าง ถ้าพบมีภาวะลิ่มเลือดอดุหลอดเลือด
ด าสว่นลกึท่ีขาร่วมกบัมีอาการแสดงท่ีสงสยัภาวะลิ่มเลือดหลดุอดุหลอดเลือดท่ีปอด
ก็ให้การรักษาภาวะลิ่มเลือดอดุหลอดเลือดด าไปได้เลย 
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ค าแนะน าในการป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดด าในผู้ป่วยมะเร็ง
นรีเวชที่ได้รับการผ่าตัด 

1. ผู้ ป่วยมะเร็งนรีเวช โดยเฉพาะมะเร็งรังไข่และมะเร็งเย่ือบุโพรงมดลกูท่ีได้รับการ
ผ่าตดัใหญ่ (major surgery) ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุด
หลอดเลือดด า แพทย์ควรพิจารณาใช้การป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดด า
โดยวิธีใดวิธีหนึง่หรือหลายวิธีร่วมกนั10-13 
 

2. แพทย์ควรประเมินความเสี่ยงตอ่การเกิดภาวะลิ่มเลือดอดุหลอดเลือดด าในผู้ ป่วย
แต่ละราย นอกจากโรคมะเร็งเองและการผ่าตดัใหญ่ท่ีเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะลิ่ม
เลือดอดุหลอดเลือดด าแล้ว ปัจจยัอื่นๆท่ีพบร่วมด้วยและมีผลเพ่ิมความเสี่ยงต่อการ
เกิดภาวะลิ่มเลือดอดุหลอดเลือดด าขึน้ไปอีก10,12 ได้แก่ 

2.1 มะเร็งรังไข่ หรือ มะเร็งเย่ือบุโพรงมดลกู มีความเสี่ยงสงูกว่ามะเร็งปาก
มดลกู 

2.2 อายมุากกวา่ 60 ปี 
2.3 เคยมภีาวะลิ่มเลือดอดุหลอดเลือดด ามาก่อน 
2.4 นอนอยู่กบัเตียง (immobilization) ไมส่ามารถลกุเดินได้นานกวา่ 

3 วนั 
2.5 ผู้ ป่วยท่ีอ้วน (ดชันีมวลกายมากกวา่ 25 กก/ตร ม) 

ผู้ ป่วยท่ีมีความเสี่ยงหลายอย่างในคนเดียว อาจพิจารณาใช้การป้องกนัหลาย
วิธีร่วมกนั เช่น การใช้ยาต้านการแข็งตวัของเลือดร่วมกบั mechanical prophylaxis 
ซึง่สามารถลดอตัราการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดด าลงได้อีกร้อยละ 60 เมื่อ
เทียบกบัการใช้ยาต้านการแข็งตวัของเลือดอย่างเดียว10 หรือให้ยาต้านการแข็งตวั
ของเลือดเป็นระยะเวลานานขึน้เป็น 4 สปัดาห์ (extended prophylaxis) 
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3. แพทย์ควรประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเลือดออกในผู้ ป่วยแต่ละราย เพ่ือ
ใช้เลือกวิธีการป้องกนัภาวะลิ่มเลือดอดุหลอดเลือดด าให้เหมาะสม10 ผู้ ป่วยท่ีมีความ
เสี่ยงต่อภาวะเลือดออกสงูควรเลือกใช้วิธี mechanical prophylaxis แทนการใช้ยา
ต้านการแข็งตวัของเลือด ปัจจยัเสี่ยงตอ่ภาวะเลือดออก ได้แก่ 

3.1 ปัจจัยเส่ียงทั่วไป ได้แก่ ผู้ ป่วยท่ีมีเลือดออกอยู่ (active bleeding) เคย
มีประวตัิเลือดออกมากมาก่อน มีภาวะเลือดออกง่าย โรคตบัแข็ง ไตวาย เกล็ดเลือด
ต ่า โรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน ความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมไม่ได้ มีการเจาะ 
spinal หรือ epidural (ก่อนการเจาะ 4 ชัว่โมงจนถงึหลงัเจาะ 12 ชัว่โมง ไม่ควรได้รับ
ยาต้านการแข็งตัวของเลือด) ได้ยาต้านเกล็ดเลือด หรือ ยาละลายลิ่มเลือด 
(thrombolytic agent) 

3.2 ปัจจัยเส่ียงในการผ่าตัดผ่านกล้อง  
การผ่าตัดผ่านกล้องหรือ Minimally Invasive Surgery (MIS) ได้แก่ 

Laparoscopic surgery และ Robotic surgery ก าลงัมีแนวโน้มสงูขึน้เร่ือยๆ ในการ
รักษาผู้ ป่วยมะเร็งนรีเวช ได้แก่ หรือ มะเร็งเย่ือบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก 
ตลอดจนมะเร็งรังไข่ เน่ืองจากมีภาวะแทรกซ้อนน้อยกวา่การผ่าตดัเปิดหน้าท้อง โดย
มกัเสียเลือดน้อยกวา่ สามารถหลีกเลี่ยงการใช้เคร่ืองมือท่ีอาจท าอนัตรายต่อเนือ้เย่ือ 
เช่น deep retractor ตลอดจนมีความเจ็บปวดหลงัผ่าตดัน้อยกว่า อยู่โรงพยาบาล
สัน้กวา่ ฟืน้ตวัเร็วกวา่ สามารถลกุเดินได้เร็ว 

อบุตัิการของภาวะลิ่มเลือดอดุหลอดเลือดด าภายหลงัการผ่าตดัผ่านกล้องพบ
น้อยกว่าการผ่าตดัเปิดหน้าท้อง กล่าวคือ ไม่เกินร้อยละ 2 จากการศืกษาส่วนใหญ่
ซื่งเป็นแบบการศึกษาย้อนหลงั (retrospective)14-18 ผู้ ป่วยกลุ่มนีบ้างส่วนได้รับยา
ต้านการแข็งตัวของเลือดร่วมกับ mechanical prophylaxis อย่างไรก็ตามแม้
อุบัติการของภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดด าภายหลังการผ่าตัดผ่านกล้องจะพบ
น้อย ACOG ยังคงแนะน าให้ดแูลป้องกนัภาวะลิ่มเลือดอดุหลอดเลือดด าภายหลงั
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การผ่าตดัผ่านกล้องไม่แตกต่างจากการผ่าตดัเปิดหน้าท้อง14 ค าแนะน าดงักล่าวใช้
ข้อมูลการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดด าจากการผ่าตดัเปิดหน้าท้องเป็นส่วน
ใหญ่ สว่น ACCP ไมแ่นะน าให้ป้องกนัภาวะลิ่มเลือดอดุหลอดเลือดด าโดยการใช้ยา
ต้านการแข็งตวัของเลือดในผู้ ป่วยทุกรายท่ีได้รับการผ่าตดัผ่านกล้อง ควรพิจารณา
ให้เฉพาะในรายท่ีมีปัจจยัเสี่ยงอื่นๆร่วมด้วย10 จึงยงัไม่มีข้อสรุปแน่ชดัเน่ืองจากยงัไม่
มีการศกึษาแบบไปข้างหน้า (prospective) ขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตามความเห็นส่วน
ใหญ่แนะน าให้พิจารณาป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดด าโดยการใช้ยาต้าน
การแข็งตวัของเลือดในผู้ ป่วยท่ีได้รับการผ่าตดัผ่านกล้องเฉพาะในรายท่ีมีปัจจยัเสี่ยง
ส าคญัอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น morbid obesity หรือการผ่าตดันานกวา่ 3 ชัว่โมง เป็นต้น 

 

4. การป้องกันด้วยวิธี mechanical prophylaxis ใช้ในผู้ ป่วยท่ีมีความเสี่ยงสงูต่อ
ภาวะเลือดออก เพราะการศึกษาแบบ meta-analysis พบว่า mechanical 
prophylaxis ไ ด้ผลในการป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดด า ด้อยกว่า  
low molecular weight heparin (LMWH) แต่ก็มีภาวะเลือดออกน้อยกว่าอย่างมี
นยัส าคญั10 การป้องกนัวิธี mechanical prophylaxis มี 2 วิธี คือ 

4.1 Elastic stocking (ES) สามารถลดการเกิดภาวะลิ่มเลือดอดุหลอดเลือด
ด าลงได้ร้อยละ 6510,19 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนิดไม่มีอาการ ไม่มีข้อมูลเพียงพอของ
ผลลพัธ์ในด้านหลอดเลือดด าอุดตนัแบบมีอาการ หลอดเลือดด าท่ีปอด หรือ อตัรา
ตาย10 การศกึษาในผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองพบว่าการใช้ elastic stocking รัดสงู
ถึงต้นขาได้ผลในการป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดด าดีกว่าการรัดสูงถึงแค่
เข่า ร้อยละ 3120 แตไ่มม่ีข้อมลูในผู้ ป่วยมะเร็งนรีเวชโดยตรง โดย stocking ท่ีถูกต้อง
จะรัดแน่นตรงข้อเท้า (ต าแหน่งข้อเท้าควรรัดด้วยแรงดันไม่น้อยกว่า 30-40 
มิลลิเมตรปรอท) ถ้ารัดผิดท่ี เช่น การรัดแน่นท่ีเข่าหรือต้นขาอาจท าให้เลือดเดินได้
น้อยลงเกิดผลเสียมากกวา่ผลดี ผลข้างเคียงของ stocking คือการเกิดผิวหนงับริเวณ
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ท่ีรัดแตกได้ร้อยละ 5.1 เมื่อ เทียบกับ ร้อยละ 1.3 ในกลุ่มควบคุม10 การใส่ ES 
แนะน าให้ใสจ่นกวา่ผู้ ป่วยลกุเดินได้ปกติ  

4.2 Intermittent pneumatic compression (IPC) สามารถลดการเกิดภาวะ
ลิ่มเลือดอดุหลอดเลือดด าส่วนลกึท่ีขาทัง้หมด (total deep vein thrombosis) และ
ภาวะลิ่มเลือดอดุหลอดเลือดด าส่วนลกึท่ีต้นขา (proximal deep vein thrombosis) 
ลงได้ร้อยละ 60 และ 50 ตามล าดบัแตไ่มม่ีข้อมลูเพียงพอในด้านภาวะลิ่มเลือดหลดุ
อุดหลอดเลือดท่ีปอด หรือ อตัราตาย10 การศึกษาแบบสุ่ม (randomized control 
trial) ในผู้ ป่วยมะเร็งนรีเวชท่ีได้รับการผ่าตดั พบว่า IPC มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
LMWH ในการป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดด าและ มีภาวะเลือดออกไม่
แตกต่างกนั21 การใช้ IPC ควรใช้ให้ได้ถึง 22 ชัว่โมงต่อวนั จนกว่าผู้ ป่วยจะสามารถ
ลกุเดินได้ปกติ แต่ในเวชปฎิบตัิผู้ ป่วยอาจเกิดความร าคาญท าให้ไม่ได้ใช้เท่าเวลาท่ี
ควร10 
 

5. การป้องกันโดยใช้ยาต้านการแขง็ตัวของเลือด  
เป็นวิธีท่ีควรใช้เป็นอันดบัแรก เพราะมีหลักฐานเชิงประจักษ์มากรวมทั ง้ 

meta-analysis ในกลุ่มผู้ ป่วยมะเร็งนรีเวชโดยตรง22,23 มีหลกัฐานว่าลดอตัราการ
เสียชีวิตจากภาวะลิ่มเลือดหลุดอุดหลอดเลือดท่ีปอด10 และได้รับการแนะน าโดย
แนวทางปฎิบัติทัง้หมดในต่างประเทศ 10-13 มียา 2 ชนิดท่ีแนะน าให้ใช้ คือ 
unfractionated heparin (UFH) และ low molecular weight heparin (LMWH) 
การศกึษาแบบสุ่มหลายชิน้รวมทัง้แบบ meta-analysis ในผู้ ป่วยมะเร็งท่ีได้รับการ
ผ่าตดัพบว่า UFH วนัละ 3 ครัง้ (ทุก 8 ชัว่โมง) มีประสิทธิภาพเท่ากบั LMWH วนัละ
ครัง้ โดยภาวะเลือดออกไม่ต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ24-27 ส่วน UFH วนัละ 2 
ครัง้ (ทุก 12 ชัว่โมง) มีประสิทธิภาพด้อยกว่า LMWH โดยการศกึษาในผู้ ป่วยมะเร็ง
นรีเวชก็ได้ผลเช่นเดียวกนั3,27 
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 5.1 Unfractionated heparin (UFH) การใช้ป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุด
หลอดเลือดด าในช่วงผ่าตดั พบว่าสามารถลดภาวะลิ่มเลือดหลุดอุดหลอดเลือดท่ี
ปอด ภาวะลิ่มเลือดหลดุอดุหลอดเลือดท่ีปอดจนเสียชีวิต และ อตัราตาย ได้ร้อยละ 
41 48 และ 18 ตามล าดบั แตม่ีภาวะเลือดออกเพ่ิมขึน้ร้อยละ 5710 

 5.2 Low molecular weight heparin (LMWH) การใช้ป้องกนัภาวะลิ่ม
เลือดอดุหลอดเลือดด าในช่วงผ่าตดั พบว่าสามารถลดหลอดเลือดด าท่ีมีอาการร้อย
ละ 70 และลดอตัราตายร้อยละ 46 แตม่ีโอกาสเกิดเลือดออกเพ่ิมขึน้เท่าตวั10 

 ขนาดยาท่ีมีในประเทศไทยและความถ่ีในการให้แสดงไว้ใน  ตารางที่ 5 
สามารถให้ยาตัง้แตก่่อนผ่าตดั 12 ชัว่โมง หรือเร่ิมให้หลงัผ่าตดั 12-24 ชัว่โมงเมื่อไม่
มีเลือดออก โดยการฉีดเข้าทางใต้ผิวหนัง (subcutaneous) ควรหลีกเลี่ยงการฉีด
ใกล้กบัแผลผ่าตดัเพราะอาจท าให้เกิดเลือดออกท่ีแผลผ่าตดัได้ ต้องระวงัไม่ให้ฉีดลกึ
ถงึชัน้กล้ามเนือ้เพราะอาจท าให้เกิดเลือดออกในชัน้กล้ามเนือ้ท่ีฉีดได้ 

 ระยะเวลาท่ีให้ยา 7-10 วนั หรือจนผู้ ป่วยสามารถเดินได้ปกติ มีการศกึษา
แบบสุ่มเปรียบเทียบการให้ LMWH เป็นเวลา 7-10 วันเทียบกับ 4 สัปดาห์ 
(extended prophylaxis) พบว่าการให้ LMWH ยาวนานขึน้สามารถลดการเกิด
ภาวะลิ่มเลือดอดุหลอดเลือดด าอย่างมีนยัส าคญัในผู้ ป่วยมะเร็งท่ีได้รับการผ่าตดั10,28 
แต่ส่วนใหญ่ภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดด าท่ีเกิดขึน้เป็นชนิดไม่มีอาการ และมี
อตัราการเกิดเลือดออกเพ่ิมขึน้ได้ จึงพิจารณาให้ extended prophylaxis เฉพาะใน
ผู้ ป่วยท่ีมีความเสี่ยงต่อภาวะลิ่มเลือดอดุหลอดเลือดด าสงูมากจากการมีปัจจยัเสี่ยง
ต่อภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดด าหลายปัจจัยร่วมกันและมีความเสี่ยงต่อภาวะ
เลือดออกต ่า   
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ตารางที่ 5 ขนาดยาต้านการแข็งตวัของเลือดท่ีใช้ในการป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุด
หลอดเลือดด าในผู้ ป่วยมะเร็งรังไข่และมะเร็งเย่ือบโุพรงมดลกูท่ีได้รับการผ่าตดัใหญ่  

Anticoagulant Dosage 
Unfractionated heparin 5,000 IU Sc q 8 hr 
Tinzaparin 4,500 IU Sc OD 
Enoxaparin 40 mg Sc OD 

 
การรักษาภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดด าในผู้ป่วยโรคมะเร็ง 

 หลักการรักษาภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดด าในระยะแรกในผู้ ป่วยโรค 
มะเร็งจะคล้ายกับผู้ ป่วยท่ีเกิดภาวะลิ่มเลือดอดุหลอดเลือดด าซึง่ไม่มีโรคมะเร็ง แต่
อาจจะยุ่งยากกว่าเน่ืองจากอาจต้องหยุดยา anticoagulant ถ้ามีปัญหาเกร็ดเลือด
ต ่าหลังให้ยาเคมีบ าบัดหรือถ้าต้องท าการผ่าตัด นอกจากนีก้ารติดตามค่า 
Prothrombin time (PT) จะล าบากกว่าเน่ืองจากผู้ ป่วยโรคมะเร็งอาจรับประทาน
อาหารได้น้อย มีการติดเชือ้ มีปัญหาทางตบัหรือต้องใช้ยาอื่นร่วมด้วยท าให้ค่า PT 
แกวง่ได้มากซึง่จะมีผลเสียคือถ้าค่า PT ยาวเกินไปอาจเกิดปัญหาเลือดออกง่ายหรือ
ถ้าคา่ PT สัน้เกินไปอาจท าให้มีภาวะลิ่มเลือดอดุหลอดเลือดด าซ า้   

โดยทัว่ไปจะเร่ิมต้นโดยการให้ UFH หรือ LMWH ข้อดีของการใช้ LMWH 
คือไมต้่องเจาะเลือดเพ่ือตรวจ aPTT สามารถฉีดเข้าใต้ผิวหนงัวนัละ 1-2 ครัง้ ดงันัน้
ในผู้ ป่วยบางรายอาจพิจารณาให้การรักษาเป็นแบบผู้ป่วยนอกได้ นอกจากนีใ้น
ผู้ ป่วยโรคมะเร็งบางรายอาจเกิดภาวะ heparin resistance คือต้องใช้ UFH ใน
ขนาดสงูกวา่ 40,000 ยนิูตตอ่วนัเน่ืองจาก UFH จะจบักบัโปรตีนตา่งๆ ในเลือด
มากกวา่ LMWH เราสามารถเร่ิม warfarin ในวนัแรกหลงัให้ heparin โดยมกัเร่ิมท่ี
ขนาด 3-5 มิลลิกรัมตอ่วนัแล้วปรับขนาดของยาให้คา่ INR อยู่ระหวา่ง 2.0-3.0 หยดุ 



 

 
แนวทางการดแูลภาวะลิม่เลือดอดุหลอดเลือดด าในผู้ ป่วยมะเร็งนรีเวช พ.ศ. 2557    

27 

heparin หลงัจากท่ีได้ heparin และ warfarin อย่างน้อย 4-5 วนั เม่ือคา่ INR ตัง้แต ่
2.0 ขึน้ไปเป็นเวลา 2 วนัติดตอ่กนั 

 ส่วนระยะเวลาท่ีจะให้ยาต้านการแข็งตวัของเลือดนัน้ เราจะให้จนกระทั่ง
โรคมะเร็งได้รับการรักษาหายขาดและหยดุยาเคมีบ าบดัแล้วหลงัจากท่ีได้ยาต้านการ
แข็งตวัของเลือดเป็นเวลาอย่างน้อย 3-6 เดือน ในผู้ ป่วยท่ียังได้รับการรักษาด้วยยา
เคมีบ าบัดอยู่หรือในผู้ ป่วยท่ีโรคมะเร็งกระจายไปมากเราจะคงต้องให้ยาต้านการ
แข็งตวัของเลือดตอ่ไปเน่ืองจากผู้ ป่วยมีโอกาสเกิดภาวะลิ่มเลือดอดุหลอดเลือดด าซ า้
สงู นอกจากจะมีข้อห้ามในการให้ยาต้านการแข็งตวัของเลือด (ตารางที่ 6)29-31 

 เน่ืองจากการให้ warfarin มีข้อเสียคือต้องเจาะเลือดตรวจบ่อย มี onset 
และ clearance ของยาช้า  มี therapeutic window แคบ นอกจากนีก้ารใช้ warfarin 
เป็นเวลานานในผู้ ป่วยโรคมะเร็ง พบว่ามีอตัราการเกิดภาวะลิ่มเลือดอดุหลอดเลือด
ด าซ า้ และภาวะเลือดออกได้สงูถึงร้อยละ 21 และ 12 ต่อปีตามล าดบั ในระยะหลงั
จึงมีการศกึษาซึง่ใช้ LMWH เป็น long-term anticoagulant แทน เน่ืองจากมีข้อดี
กว่าคือไม่ต้องเจาะเลือดตรวจ  มี onset และ clearance ของยาเร็วกว่า สามารถ
ท านายการตอบสนองต่อยาได้ค่อนข้างแน่นอน นอกจากนีย้ังใช้ได้ผลในผู้ ป่วยท่ีมี 
warfarin resistance มีการศึกษาพบว่าการใช้ long-term LMWH ในผู้ ป่วย
โรคมะเร็งท่ีมีภาวะลิ่มเลือดอดุหลอดเลือดด าจะมีภาวะลิ่มเลือดอดุหลอดเลือดด าซ า้
ต ่ากวา่ผู้ ป่วยท่ีใช้ยา warfarin (ตารางที่ 7)32-35 
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ตารางที่ 6 Consensus guidelines on treatment of deep vein thrombosis or pulmonary embolism in patients with cancer 
           ACCP 201229          NCCN 201330           ASCO 201331 

Initial/acute 
treatment 

 Not addressed in cancer patients  LMWH 
   - Dalteparin 200 U/kg OD 
   - Enoxaparin 1 mg/kg BID 
   - Tinzaparin 175 U/kg OD 
   Fondaparinux 5 mg (<50 kg), 7.5 mg   
   (50-100 kg) or 10 mg (>100 kg) OD 
 APTT-adjusted UFH infusion 

 LMWH is preferred for initial 5-10 days of 
treatment in patients with a CrCI > 30 
mL/min 

Long-term 
treatment 

 LMWH preferred over VKA [2B]* 
 In patients not treated with LMWH, 

VKA therapy is preferred over 
dabigatran or rivaroxaban [2C]* 
Patients receiving extended therapy 
should continue with the same agent 
used for the first 3 months of 
treatment [2C]* 

 LMWH is preferred for first 6 months 
as monotherapy without warfarin in 
patients with proximal DVT or PE and 
metastatic or advanced cancer 

 Warfarin 2.5-5 mg every day initially 
with subsequent dosing based on INR 
value targeted at 2-3 

 LMWH is preferred for long-term therapy 
 VKAs (target INR 2-3) are acceptable for 

long-term therapy if LMWH is not 
available 

Duration of 
treatment  

 Extended anticoagulant therapy is 
preferred over 3 months of treatment 
[2B]* 

 

 Minimum 3 months 
 Indefinite anticoagulant if active 

cancer or persistent risk factors 

 At least 6 months duration 
 Extended anticoagulation with LMWH or 

VKA may be considered beyond 6 
months for patients with metastatic 
disease or patients who are receiving 
chemotherapy 

ACCP = American college of chest Physicians; NCCN = National Comprehensive Cancer Network; ASCO = American Society of Clinical Oncology; LWMH = low molecular weight heparin;  
OD = once daily dosing; BID = twice daily dosing; CrCI = creatinine clearance; and VKA = vitamin K antagonist. 
*ACCP adaptation of the Grades of Recommendation, Assessment, Development, and Evaluation (GRADE) Working Group evidence based recommendations: 2B-weak recommendation, 
moderate-quality evidence, 2C-weak recommendation, low- or very-low-quality evidence. 
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ตารางที่ 7  Randomized controlled trials for cancer-related venous thromboembolism (VTE) 
Trial Patients Regimen Duration Outcome Incidences 
 (n) Study Control of   VTE     Major bleeding 
    treatment  Study Control p Value Study Control p Value 
      (%) (%)  (%) (%)  
Meyer et al, 
200232 

146 Enoxaparin 
1.5 mg/kg daily 

Enoxaparin 
1.5 mg/kg daily 

for 5-7 days, 
then warfarin 

at INR 2-3 

3 Months Combined 
recurrent 
VTE and 

hemorrhage 

10.5a 21.1a 0.09a 7.0 16.0 0.09 

Lee et al, 
200333 

672 Dalteparin 
200 IU/kg daily 

for 1 month, 
then 150 IU/kg  

daily for 5 
months 

Dalteparin 
200 IU/kg 

daily 
for 5-7 days, 
then warfarin 

at INR 2-3 

As 
described 

 in 
“Regimen” 

Recurrent 
VTE 

9.0 17.0 0.002 6 4 0.27 

Hull et al, 
200634 

200 Tinzaparin 
175 IU/kg daily 

UFH infusion 
then warfarin 

at INR 2-3 

3 Months Recurrent 
VTE 

6.0b 

7.0 c 
10.0b 

16.0 c 
>0.05b 

0.044 c 
7.0 7.0 >0.05 

Deitcher  
et al, 200635 

122 Enoxaparin 
1 mg/kg twice 

daily, then  
1.0 mg/kg daily 

or 1.5 mg/kg daily 

Enoxaparin 
1 mg/kg 

twice daily, 
then warfarin 

at INR 2-3 

5 Days 
at twice 
daily, 
then 6 
months 

Recurrent 
VTE 

6.9 
(1 mg), 

6.3 
(1.5 mg) 

10.00 >0.05 6.5  
(1 mg), 

11.1 
(1.5 mg) 

2.90 >0.05 

aCombined 3-month incidence of patients with either recurrent venous thromboembolism or major bleeding.  VTE = venous thromboembolism; INR = international normalized ratio. 
b3-Month incidence of patients with recurrent venous thromboembolism. 
c12-Month incidence of patients with recurrent venous thromboembolism.      
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