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หน่วยโรคระบบทางเดินหายใจและเวชบ าบดัวกิฤต 

 
 Hemoptysis เป็นภาวะหน่ึงท่ีพบไดท้ั้งในเวชปฏิบติัทัว่ไปและเวชปฏิบติัฉุกเฉิน ความรุนแรงของภาวะน้ี 
มากนอ้ยต่างกนั แตส่่วนใหญ่ผูป่้วยมกัมีเลือดออกไม่มาก แต่ในรายท่ีมีเลือดออกมากจะมี mortality สูงถึง 75-80%  
ดงันั้นจึงจ าเป็นท่ีแพทยค์วรจะรู้ถึงแนวทางการวนิิจฉยัและใหก้ารดูแลรักษาไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
Definition 
 Hemoptysis หมายถึง การไอท่ีพบเลือดปนออกมาซ่ึงเลือดท่ีออกมานั้นมาจากปอดหรือหลอดลม1  การ
ไอแลว้พบเลือดออกนั้นอาจเป็นเลือดจากอวยัวะอ่ืน เรียกภาวะน้ีเรียกวา่ pseudohemoptysis 1,2 ซ่ึงมกัเป็นเลือดจาก
ในทางเดินอาหารเป็นสาเหตหุลกัหรืออาจจะมาจากในโพรงจมูก, คอ หรือก็ได ้ การวนิิจฉยัแยกภาวะ hemoptysis 
ออกจาก hematemesis น้ีมกัแยกไดจ้ากประวติัและการดูลกัษณะของเสมหะ  มีส่วนนอ้ยท่ีอาจตอ้งใชก้ารตรวจ
ทางหอ้งปฏิบติัการ  การแยกทั้ง 2 ภาวะน้ี สรุปดงัตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1 การวนิิจฉยัแยกการไอเป็นเลือดจากอาเจียนเป็นเลือด2  
ไอเป็นเลือด อาเจียนเป็นเลอืด 
ประวติั  
ไม่มคีลื่นไสอ้าเจยีน มคีลื่นไสอ้าเจยีน 
มโีรคปอด มโีรคกระเพาะหรอืโรคตบั 
มกัมกีารหายใจล าบาก มกัไมม่กีารหายใจล าบาก 
การตรวจเสมหะ  
เป็นฟอง ไม่เป็นฟอง 
เป็นของเหลวหรอืกอ้นเลอืด เป็น coffee ground 
สแีดงสดหรอืสชีมพ ู สนี ้าตาลหรอืด า 
การตรวจทางห้องปฏิบติัการ  
เป็นด่าง (alkaline pH) เป็นกรด (acidic pH) 
มทีัง้เซลลแ์มคโครฟาจ และนิวโทรฟิวล ์ มเีศษอาหาร 
 
Classification3 

 การจ าแนกภาวะ hemoptysis อาศยัปริมาณเลือดท่ีออก เพ่ือบ่งบอกถึงความเส่ียงต่อการเกิด asphyxia, 
mortality และความจ าเป็นรีบด่วนในการวนิิจฉยัและรักษา โดยแบ่งเป็น 
 Massive hemoptysis  มีผูใ้หค้  าจ ากดัความโดยใชป้ริมาณเลือดท่ีออกต่างๆกนั แต่ท่ีนิยมใชคื้อ มีปริมาณ
เลือดท่ีออกมากกวา่ 200 mL ต่อการไอหน่ึงคร้ัง หรือเลือดออกมากกวา่ 600 mL ต่อวนั  ภาวะน้ีมี mortality สูง 
จ าเป็นท่ีจะตอ้งรีบใหก้ารวนิิจฉยัและรักษาทนัที 



 Nonmassive hemoptysis คือมีปริมาณเลือดออกซ่ึงนอ้ยกวา่ปริมาณเลือดตามค าจ ากดัความของ massive 
hemoptysis  มีอตัราการเสียชีวติต ่า  อยา่งไรก็ตามผูป่้วยกลุ่มน้ีก็อาจจะมีโอกาสเลือดออกซ ้ าอีกได ้และอาจ
กลายเป็น massive hemoptysis จึงจ าเป็นตอ้งใหก้ารวนิิจฉยัและรักษาเช่นกนั 
 
Pathophysiology 1,2 

 เลือดท่ีมาเล้ียงปอดและหลอดลม มาจากระบบไหลเวยีน 2 ระบบ คือ 
1. Pulmonary circulation  เล้ียงเน้ือปอดและหลอดลมส่วนปลาย (respiratory bronchioles)  มีความดนัใน

เสน้เลือดต ่า เม่ือเกิดเลือดออก มกัท าใหมี้ปริมาณเลือดท่ีออกไม่มากนกั 
2. Bronchial circulation  เล้ียงหลอดลมส่วนตน้ ส่วนปลายและ mediastinal structures  มีความดนัในเสน้

เลือดสูง เม่ือเกิดเลือดออกจากระบบน้ีอาจท าใหมี้ปริมาณเลือดท่ีออกมากหรือนอ้ยก็ได ้
สาเหตุของ hemoptysis 90% เกิดจากเลือดออกจาก bronchial circulation 
เน่ืองจาก anatomical dead space ของ major airway มีปริมาณประมาณ 100-200 mL ดงันั้นการมี

เลือดออกในปริมาณ 200 mL คร้ังเดียว จึงมีโอกาสท่ีจะเกิด life threatening airway obstruction ได ้4 
 
Etiologies 1,2 
 สาเหตุของการเกิด hemoptysis จ าแนกตามต าแหน่งเลือดท่ีออกแสดงดงัตารางท่ี 2 โดยสาเหตุท่ีพบบ่อย
ไดแ้ก่ acute หรือ chronic bronchitis, pneumonia, TB และ lung cancer 
ตารางท่ี 2 การวนิิจฉยัแยกโรคของการไอเป็นเลือด จ าแนกตามต าแหน่งเลือดท่ีออก2 
 
ต าแหน่งอ่ืนนอกจากทางเดิน
หายใจส่วนล่าง 

เน้ือปอด หลอดเลือด 

- เลอืดออกจากทางเดนิหายใจ
สว่นบน (จมกูและคอหอย)  
- เลอืดออกจากกระเพาะและล าไส ้

- ฝีในปอด 
- ปอดบวม  
- วณัโรค 
- Mycetoma (fungus ball) 
- Goodpasture’s syndrome 
- Idiopathic pulmonary 
hemosiderosis 
- Wegener’s granulomatosis 
- Lupus pneumonitis 
- การกระแทกทีป่อด 

- Arteriovenous malformation 
- Pulmonary embolism 
- ความดนัในหลอดเลอืดด าของ
ปอดเพิม่ขึน้ (เช่นจากลิน้ไมตรลั
ตบี) 
- เสน้เลอืดแดง pulmonary ทะลุ
จากปลายของบอลลนูของสาย
สวนเสน้เลอืดแดง pulmonary  
 

หลอดลม (tracheobronchial)  สาเหตอ่ืุนๆ 

- เน้ืองอก (มะเรง็ของหลอดลม, 
เน้ืองอกทีก่ระจายมาทีห่ลอดลม 
Kaposi’s sarcoma, bronchial 
carcinoid) 

 - Pulmonary endometriosis 
- มภีาวะความผดิปกตขิองการ
แขง็ตวัของเลอืด 
(coagulopathy)หรอืการใชย้าหา้ม



- หลอดลมอกัเสบเฉียบพลนัและ
เรือ้รงั 
- Bronchiectasis 
- Broncholithiasis 
- การกระแทกหรอืไดร้บัอุบตัเิหตุที่
ทางเดนิหายใจ 
- สิง่แปลกปลอม (Foreign body) 

การแขง็ตวัของเลอืด 
(anticoagulant) หรอืสารทีล่ะลาย
ลิม่เลอืด (thrombolytic agent) 

 ส่วนสาเหตุของ massive hemoptysis นั้นท่ีพบบ่อยไดแ้ก่ bronchiectasis, TB, lung abscess และ fungal 
ball  
 มีผูป่้วยกลุ่มหน่ึงท่ีตรวจไม่พบสาเหตขุอง hemoptysis เรียกภาวะน้ีวา่ idiopathic hemoptysis ซ่ึงจะให้
การวนิิจฉยัโดยการ exclusion พบไดป้ระมาณ 7-34% ผูป่้วยกลุ่มน้ีมกัเป็น nonmassive hemoptysis อยา่งไรก็ตาม
ภายหลงัใหก้ารวนิิจฉยัภาวะน้ี ผูป่้วยควรไดรั้บการติดตามอาการและท า chest radiograph โดยเฉพาะในกลุ่มท่ีมี
ปัจจยัเส่ียงต่อการเกิด lung cancer ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีสูบบุหร่ี, อายเุกิน 40 ปี และยงัมีเลือดออกซ ้ า  เน่ืองจากอาจเป็น
อาการเร่ิมตน้ของ lung cancer ได ้
 
Diagnosis 

 Medical history 2 การซกัประวติัท่ีดีจะมี clues ช่วยในการวนิิจฉยัแยกโรคไดแ้คบลง  ประวติัท่ีควร
ตอ้งซกัและการวนิิจฉยัท่ีได ้แสดงดงัตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3  ประวติัท่ีมีควรซกัท่ีจะช่วยในการวนิิจฉยัสาเหตุ2 
 

ประวติั การวินิจฉัยท่ีน่าจะเป็น* 
- ใชย้าป้องกนัการแขง็ตวัของเลอืด  ผลของยาทีท่ าใหเ้กดิเลอืดออก 
- สมัพนัธก์บัการมปีระจ าเดอืน Catamenial hemoptysis 
- เหนื่อยเวลาออกแรง อ่อนเพลยี นอนราบไม่ได ้มี
เสมหะเป็นฟองสชีมพ ู

ภาวะหวัใจวาย, การท างานของหวัใจหอ้งล่างซา้ย
ลม้เหลว, ลิน้หวัใจไมตรลัตบี 

- มไีข ้ไอมเีสมหะ การตดิเชือ้ของทางเดนิหายใจสว่นบน, ไซนสัอกัเสบ
เฉียบพลนั, หลอดลมอกัเสบเฉียบพลนั, ปอดบวม, ฝี
ในปอด 

- มปีระวตัเิป็นมะเรง็เตา้นม ล าไสใ้หญ่ ไต มกีารกระจายของมะเรง็มาทีห่ลอดลม 
- มปีระวตัโิรคปอดเรือ้รงั การตดิเชือ้ของทางเดนิ
หายใจสว่นล่างซ ้าๆ ไอมเีสมหะมาก 

Bronchiectasis, ฝีในปอด 

- ตดิเชือ้เอชไอวหีรอืมภีมูคิุม้กนัต ่า เน้ืองอก, วณัโรค, Kaposi’s sarcoma 
- คลื่นไส ้อาเจยีน ถ่ายด า ดื่มเหลา้มาก ใชย้ากลุ่ม 
non-steroidal anti-inflammatory นาน 

กระเพาะอาหารอกัเสบ (gastritis), แผลในกระเพาะ
อาหารหรอืล าไส,้ เสน้เลอืดด าโปง่ทีห่ลอดอาหาร 
(esophageal varices) 

- แน่นหน้าอก เคยมอีาการปวดน่อง น่องบวมขา้ง Pulmonary embolism, หรอืมกีารขาดเลอืดทีป่อด 



เดยีว (pulmonary infarction) 
- สบูบุหรี ่ หลอดลมอกัเสบเฉียบพลนัหรอืเรือ้รงั, มะเรง็ปอด, 

ปอดบวม 
- ประวตัเิดนิทาง วณัโรค, พยาธเิช่น paragonimiasis, 

schistosomiasis, amebiasis, leptospirosis, การตดิ
เชือ้อื่นๆ เช่น plague, tularemia 

- น ้าหนกัลด ถุงลมโปง่พอง, มะเรง็ปอด, วณัโรค, bronchiectasis, 
ตดิเชือ้เอชไอว ี

*เรยีงจากความน่าจะเป็นมากทีส่ดุไปน้อยทีส่ดุ 

 Physical examination 2 ควรจะใหค้วามส าคญักบั vital signs รวมถึง pulse oximetry levels เพื่อดู
ความรีบด่วนในการดูแลรักษาเบ้ืองตน้  หลงัจากนั้นควรจะมีการตรวจบริเวณ oropharynx และ nasopharynx เพื่อ
แยกภาวะ pseudohemoptysis  ตวัอยา่ง diagnostic clues จากการตรวจร่างกาย แสดงดงัตารางท่ี 4 
ตารางท่ี 4  การตรวจร่างกายท่ีมีลกัษณะเฉพาะท่ีช่วยในการวนิิจฉยั2 
 

ผลท่ีได้จากการตรวจรา่งกาย การวินิจฉัยท่ีน่าจะเป็น* 
- Cushing’s syndrome, Horner’s syndrome ผอม 
น้ิวปุ้ม (clubbing) เสยีงแหบ ผวิคล ้า 

Bronchogenic carcinoma, small cell lung cancer 
และมะเรง็ปอดอื่นๆ 

- น้ิวปุ้ม (clubbing) มะเรง็ปอด, bronchiectasis, ฝีในปอด, โรคปอด
เรือ้รงัชนิดรุนแรง, มะเรง็อื่นทีก่ระจายมาทีป่อด 

- เคาะปอดทบึ, ฟงัไดเ้สยีง rale ในปอดขา้งเดยีว, ไข ้ ปอดบวม 
- เจบ็ทีบ่รเิวณใบหน้า ไข ้น ้ามกูเขยีว postnasal drip การตดิเชือ้ของทางเดนิบนเฉียบพลนั, ไซนสัอกัเสบ

เฉียบพลนั 
- อาการไข,้ หายใจเรว็, hypoxia, มกีารใชก้ลา้มเน้ือ
ช่วยในการหายใจ, อกโปง่ (barrel chest), ม ี
intercostal retraction, การหายใจแบบ pursed lip, 
มเีสยีง rhonchi, เสยีง wheezing, เคาะปอดโปร่ง, ได้
ยนิเสยีงหวัใจเบาๆ (distant heart sound) 

หลอดลมอกัเสบเรือ้รงัทีม่กีารก าเรบิของโรค
เฉียบพลนั, มะเรง็ปอด, ปอดบวม 

- เหงอืกหนา (gingival thickening), mulberry 
gingivitis, saddle nose, มกีารทะลุของผนงักัน้จมกู  

Wegener's granulomatosis 

- มเีสีย่งฟูข่องลิน้หวัใจ, หน้าอกหว า (pectus 
excavatum) 

ลิน้หวัใจไมตรลัตบี 

- รปูร่างผอม ต่อมน ้าเหลอืงโต มกีอ้นเน้ืองอกสมี่วง 
(violaceous tumors) ทีผ่วิหนงั 

Kaposi’s sarcoma ในผูป้ว่ยทีต่ดิเชือ้เอชไอว ี

- ม ีtelangiactasia ทีป่าก หน้าและเยื่อบุ เลอืดก าเดา
ออก 

Osler-Weber-Rendu disease 

- หวัใจเตน้เรว็, หายใจเรว็, hypoxia, หลอดเลอืดด าที่ หวัใจวายทีม่สีาเหตุมาจากหวัใจหอ้งล่างซา้ยท างาน



คอโปง่, S3 gallop, เสยีงปอดเบา, ฟงัไดเ้สยีง rale 
หรอืเคาะทบึทีช่ายปอดทัง้ 2 ขา้ง 

ลม้เหลวหรอืลิน้หวัใจไมตรลัตบีรุนแรง 

- หายใจเรว็, หวัใจเตน้เรว็, หายใจล าบาก, fixed split 
S2, pleural friction rub, ขาบวม และปวดขา้งเดยีว 

Pulmonary thromboembolic disease 

- เคาะโปร่งทีป่อดดา้นบน, รปูร่างผอม วณัโรค 

*เรยีงจากความน่าจะเป็นมากทีส่ดุไปน้อยทีส่ดุ 

 Chest radiograph 1,2  สามารถใหข้อ้มูลในการวนิิจฉยัไดม้าก ควรท าในผูป่้วยทุกรายท่ีมีภาวะ 
hemoptysis อยา่งไรก็ตาม 30% ของผูป่้วย hemoptysis ไม่พบความผิดปกติทาง chest radiograph 
ตารางท่ี 5  ลกัษณะผิดปกติของภาพถ่ายรังสีทรวงอกท่ีช่วยในการวนิิจฉยั2 
 

ภาพถ่ายรงัสีทรวงอก การวินิจฉัย* 
- เงาหวัใจโต ม ีpulmonary vascular distribution 
มากขึน้ 

หวัใจวายเรือ้รงั, ลิน้หวัใจไมตรลัตบี 

- ลกัษณะเป็นโพรง (cavitary lesions) ในปอด  ฝีในปอด, วณัโรค, มะเรง็ชนิดทีม่ ีnecrotizing 
- Diffuse alveolar infiltrates หวัใจวายเรือ้รงั, ปอดบวมน ้า (pulmonary edema), 

การส าลกั, สารพษิ 
- มต่ีอมน ้าเหลอืง หรอืกอ้นบรเิวณขัว้ปอด มะเรง็ปอด, การกระจายของมะเรง็มาทีป่อด, การตดิ

เชือ้วณัโรค, sarcoidosis 
- Hyperinflation โรคปอดอุดตนัเรือ้รงั (chronic obstructive 

pulmonary disease) 
- Lobar หรอื segmental infiltrates ปอดบวม, thromboembolism, มะเรง็ทีม่กีารอุดตนั

ภายในหลอดลม 
- มกีอ้น (ขนาดเลก็หรอืใหญ่) หรอืมลีกัษณะเป็น 
granulomas 

มะเรง็ปอด, การกระจายของมะเรง็มาทีป่อด, 
Wegener’s granulomatosis, septic embolism, 
vasculitis 

- ปกตหิรอืไมม่กีารเปลีย่นแปลง หลอดลมอกัเสบ, การตดิเชือ้ของทางเดนิหายใจ
สว่นบน, ไซนสัอกัเสบ, pulmonary embolism 

- Patchy alveolar infiltrates (มเีลอืดออกหลาย
ต าแหน่ง) 

ภาวะเลอืดออกง่าย, pulmonary hemosiderosis, 
Goodpasture’s syndrome 

*เรยีงจากความน่าจะเป็นมากทีส่ดุไปน้อยทีส่ดุ 

 Laboratory tests 2  การเลือกชนิดของการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ อาศยัจากการวนิิจฉยัเบ้ืองตน้ท่ีได้
จากการซกัประวติั, การตรวจร่างกาย และผลการตรวจทาง chest radiograph  ตวัอยา่งความผิดปกติจากการตรวจ
ทางหอ้งปฏิบติัการท่ีอาจใหก้ารวนิิจฉยัสาเหตุได ้แสดงดงัตารางท่ี 6 
ตารางท่ี 6 การแปลผลการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการท่ีช่วยในการวนิิจฉยั2 
 

การตรวจทางห้องปฏิบติัการ ผลท่ีได ้



- การตรวจนบัจ านวนและชนิดของเมด็เลอืดขาว มจี านวนเมด็เลอืดขาวเพิม่มากขึน้และมจี านวนนิว
โทรฟิวลม์ากขึน้ พบในการตดิเชือ้ของทางเดนิหาย
ทัง้สว่นล่างและสว่นบน 

- ฮโีมโกลบนิและฮมีาโตครติ ลดลงในผูป้ว่ยทีซ่ดี 
- จ านวนเกรด็เลอืด ลดลงในผูป้ว่ยทีม่เีกรด็เลอืดต ่า 
- Prothrombin time (PT), International Normalized 
Ratio (INR), partial thromboplastin time (PTT)  

เพิม่ขึน้ในผูป้ว่ยทีม่กีารใชย้าป้องกนัการแขง็ตวัของ
เลอืด 

- Arterial blood gas (ABG) Hypoxia, hypercapnia 
- D-dimer เพิม่สงูขึน้ ในผูป้ว่ยทีเ่ป็น pulmonary embolism 
- เสมหะยอ้มสแีกรม เพาะเชือ้ ยอ้มสทีนกรดและการ
เพาะเชือ้วณัโรค 

ปอดบวม, ฝีในปอด, วณัโรค, การตดิเชือ้มยัโค
แบคทเีรยี 

- ตรวจวเิคราะหเ์ซลล ์(cytology) ของเสมหะ มะเรง็ 
- การทดสอบทางผวิหนงัดว้ย purified protein 
derivative (PPD) 

ถา้ผลเป็นบวก เพิม่ความเสีย่งต่อการเป็นวณัโรค 

- Anti-HIV ถา้ผลเป็นบวก เพิม่ความเสีย่งต่อการเป็นวณัโรคและ 
Kaposi’s sarcoma 

- Erythrocyte sedimentation rate (ESR) เพิม่สงูขึน้ในผูป้ว่ยทีม่กีารตดิเชือ้ โรคทีเ่กีย่วกบั
ภูมคิุม้กนัเช่น Goodpasture’s syndrome, systemic 
lupus erythematosus, sarcoidosis และ Wegener's 
granulomatosis และอาจสงูขึน้ในผูป้ว่ยทีเ่ป็นมะเรง็ 

 

 Special investigation  เลือกท าโดยข้ึนอยูก่บัผลการตรวจเบ้ืองตน้ และความพร้อมในแต่ละ
โรงพยาบาล  การตรวจพิเศษในการสืบคน้หาสาเหตุของ hemoptysis ประกอบดว้ย 
 Bronchoscopy 1,2,3 ปัจจุบนันิยมท าเป็น fiberoptic bronchoscopy  มีประโยชน์ในการวนิิจฉยั 

endobronchial disease และยงัสามารถบอกต าแหน่งท่ีเลือดออกได ้ ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการส่องกลอ้งเพ่ือหา
ต าแหน่งเลือดออก ควรท าภายใน 48 ชัว่โมง 5   

ในผูป่้วยท่ีหาสาเหตุของ hemoptysis ไม่พบ  ผล chest X-ray ปกติ  ผูเ้ช่ียวชาญบางท่านแนะน าใหท้ าการ
ส่องกลอ้งหลอดลมในรายท่ีมี risk factors ของ cancer ไดแ้ก่ ผูป่้วยชาย, อายมุากกวา่ 40 ปี, สูบบุหร่ี และยงัมี
เลือดออก persist อยูเ่ร่ือยๆ 6 
 Chest computed tomography 3  อาจจะช่วยใหเ้ห็นความผิดปกติได ้แมว้า่จะตรวจไม่พบความผิดปกติ

จาก chest radiograph  เช่นความผิดปกติในหลอดลมท่ียงัไม่เกิด atelectasis หรือหลอดลมมีลกัษณะของ 
bronchiectasis, ต าแหน่งท่ีวนิิจฉยัไดย้ากจากภาพรังสีทรวงอก ไดแ้ก่ upper lobe และ left lower lobe นอกจากนั้น
การฉีด contrast material ยงัสามารถวนิิจฉยัความผิดปกติทางเสน้เลือดได ้เช่น aneurysm หรือ AVM 
 Angiography 1,2 เป็นการฉีด radiopaque substance เขา้ไปดูในเสน้เลือด เพื่อตรวจดูความผิดปกติของ

เสน้เลือด  สามารถท าไดท้ั้ง pulmonary angiogram หรือ bronchial angiogram ข้ึนกบัสงสยัวา่เลือดออกจากระบบ
ใด   



Management 
 จุดมุ่งหมายในการดูแลรักษาผูป่้วย hemoptysis แบ่งเป็น 3 ประการ คือ การท าใหเ้ลือดหยดุ, การป้องกนั
การส าลกั และการสืบหาและรักษาสาเหตุท่ีท าใหเ้ลือดออก2 
 การดูแลรักษาจะแยกผูป่้วยออกเป็นกลุ่ม massive hemoptysis และ nonmassive hemoptysis เน่ืองจาก 
massive hemoptysis เป็นภาวะฉุกเฉินรีบด่วนท่ีจะตอ้งท าการรักษาเบ้ืองตน้ไปก่อน หลงัจากนั้นจึงค่อยเป็นการ
ตรวจหาสาเหตุและรักษาไปตามสาเหตุนั้น  ในขณะท่ี nonmassive hemoptysis การดูแลรักษาจะเป็นเร่ืองของการ
ตรวจหาสาเหตขุองเลือดออก ซ่ึงอาจท าเป็นแบบผูป่้วยนอกได ้แตค่วรมีการแนะน าผูป่้วยและติดตามอาการอยา่ง
ใกลชิ้ด 
การรักษาผู้ป่วยทีไ่อเป็นเลอืดปริมาณไม่มาก (Nonmassive hemoptysis)  

แนวทางในการดูแลรักษาผูป่้วย nonmassive hemoptysis แสดงดงัแผนภูมิท่ี 1 
แผนภูมิท่ี 1  แนวทางการดูแลรักษาผูป่้วยท่ีไอเป็นเลือดปริมาณไม่มาก 2 

 
ซกัประวตัแิละตรวจร่างกาย 

 
ชีแ้นะว่าต าแหน่งเลอืดออกมาจาก    ชีแ้นะว่าต าแหน่งเลอืดออกมาจาก 
ทางเดนิอาหารและทางเดนิหายใจส่วนตน้    ทางเดนิหายใจส่วนล่าง 

 
 seudohemoptysis      Hematemesis    ส่งถ่ายภาพรงัสปีอด 

 
ตรวจร่างกายเพือ่ระบุต าแหน่ง  ปกต ิ    กอ้น (mass)   โรคในเนื้อปอดอื่นๆ 
หรอืส่งต่อถา้มขีอ้บ่งชี ้                                                                                                                 (Parenchymal disease) 

 
ไมม่ปีจัจยัเสีย่งมะเรง็             ไมม่ปีจัจยัเสีย่งมะเรง็        มปีจัจยัเสีย่งมะเรง็         ท า Chest CT เพือ่ High-resolution CT 
ไมม่ปีระวตัติดิเชือ้ทาง         มปีระวตัติดิเชือ้ทาง                                                         Staging 
   เดนิหายใจส่วนล่าง             เดนิหายใจส่วนล่าง 
 
 
สงัเกตอาการ หรอื                    สงัเกตอาการ และ                                                                     ไมส่ามารถวนิิจฉยั          วนิิจฉยัได้ 
ส่องกลอ้งหลอดลมคอ               ใหย้าปฏชิวีะนะ                                            ส่องกลอ้งหลอดลม 
หรอื High-resolution CT                                                                        (Bronchoscopy) 
 
 
                 เลอืดหยุดออก                      มอีาการไอเป็นเลอืดซ ้า          ไมส่ามารถวนิิจฉยั             วนิิจฉยัได ้         ส่งตรวจหอ้งปฏบิตักิารยนืยนั 
                   และไมเ่ป็นซ ้า 
 
                                                                                                            High-resolution CT    ส่งตรวจหอ้งปฏบิตักิารยนืยนั         
                ไมต่อ้งท าการตรวจต่อ 

 ส่งตรวจหอ้งปฏบิตักิารยนืยนั 

 



 ในกรณีท่ีผูป่้วยมีเลือดออกต่อเน่ือง แต่ไม่ถึง massive hemoptysis อาจพิจารณารับไวใ้นโรงพยาบาลเพื่อ
สงัเกตอาการก่อน  การรักษาในโรงพยาบาลนอกเหนือจากการตรวจหาสาเหตุแลว้ ประกอบดว้ย 1 

 Bed rest  ควรใหผู้ป่้วยพกัอยูบ่นเตียง โดยอยูใ่นท่า semisitting position หรือถา้จะนอน ควรใหอ้ยู่
ในท่านอนตะแคงโดยใหป้อดขา้งท่ีคิดวา่ผดิปกติลง 

 Cough suppression  อาจใหย้าในกลุ่ม codeine แต่ไม่ควรใหจ้นเกิด oversedation 
 Adequate oxygenation 
 Corrected coagulopathy ถา้มี 
 Antibiotic ในกรณีท่ีคิดวา่มีการติดเช้ือซ่ึงเป็นส่วนในการท าใหเ้กิดเลือดออก เช่น infected 

bronchiectasis, lung abscess 
 Monitor vital signs, pulse oximetry levels, อาการและปริมาณของเลือดท่ีออก 
 ลดความกงัวลของผูป่้วย  ควรใหก้ าลงัใจและลดความวติกกงัวล เน่ืองจากผูป่้วยมกัมีอาการตกใจ

กลวัและอาจไม่ร่วมมือในการรักษา  แต่ไม่ควรให ้sedative และ transquillizer drug เน่ืองจากอาจท าใหเ้กิด 
aspiration ได ้
การรักษาผู้ป่วยทีไ่อเป็นเลอืดปริมาณมาก (Massive hemoptysis) ประกอบดว้ย 2 

 Airway protection and resuscitation  ผูป่้วยควรไดรั้บการรับไวใ้นหอผูป่้วย ICU และสงัเกตอาการ
อยา่งใกลชิ้ด  ถา้ผูป่้วยหายใจไดดี้ รู้ตวัดี ไม่มีการส าลกั อาจใหผู้ป่้วยอยูใ่นท่านัง่หรือนอนตะแคงใหป้อดขา้งท่ี
ผิดปกติลง ร่วมไปกบั monitor vital signs, ปริมาณเลือดท่ีออก และท าการรักษาโดยให ้volume resuscitation, 
blood transfusion และแกไ้ขภาวะ coagulopathy 

ในกรณีท่ีเลือดออกจ านวนมากและมีปัญหา airway compromised ควรท าการใส่ท่อช่วยหายใจใหแ้ก่
ผูป่้วย  การเลือกท่อช่วยหายใจอาจเลือกเป็น 

1. Endotracheal tube  ควรใส่ ETT ขนาดใหญ่ไม่นอ้ยกวา่เบอร์ 7.5  เน่ืองจาก ETT ขนาดเลก็จะ
มีปัญหาท่อช่วยหายใจอุดตนัไดง่้าย และไม่สามารถ suction เลือดท่ีออกไดเ้พียงพอ 

2. ในกรณีท่ีทราบวา่เลือดออกจากปอดขา้งไหน สามารถเลือกใส่ท่อช่วยหายใจโดย 
2.1  unilateral lung intubation  คือเลือกใส่ ETT ลงไปในปอดขา้งท่ีดีขา้งเดียว และ ventilated 

เฉพาะปอดขา้งนั้น  การ inflate balloon จะช่วยท าใหเ้ลือดท่ีออกมาจากอีกขา้ง ไม่ aspirate ลงไปในปอดขา้งท่ีดี  
2.2  ใส่ ETT ลงไปในต าแหน่ง trachea ร่วมกบัใช ้fogarty catheter (ขนาด 14 Fr ยาว 100 cm.) 

ใส่ลงไปขา้งๆ ETT โดยใช ้bronchoscope ช่วย guide ในการใส่ลงไปในขา้งของหลอดลมท่ีจะให ้occlude 
2.3  ใส่ double lumen ETT ซ่ึงจะแยกปอดไดท้ั้ง 2 ขา้ง โดยเลือก ventilate ปอดขา้งท่ีดีเป็น

หลกั  ส่วนปอดขา้งท่ีมีเลือดออกก็สามารถ suction เอาเลือดออกมาได ้และสามารถใช ้ventilate ร่วมดว้ยได ้ 
 Identifying the site and cause of bleeding  การหาต าแหน่งและสาเหตุของเลือดท่ีออก สามารถ

ประเมินไดค้ร่าวๆโดยดูจากความผิดปกติทาง chest radiograph, CT scan แต่ถา้จะใหเ้ห็นชดัเจนแน่นอน จะตอ้ง
ประเมินจาก bronchoscopy หรือ angiogram  ซ่ึงใน massive hemoptysis แนะน าใหท้ า fiberoptic bronchoscopy 
แต่เน่ินๆ เพ่ือจะหาต าแหน่งท่ีเลือดออกไดช้ดัเจนข้ึน  ส่วนการท า angiogram จะท าในกรณีท่ีคิดวา่เลือดออกจาก
ความผิดปกติของเสน้เลือด  

 Stopping the bleeding 



 Bronchoscopic treatment 4  การส่องกลอ้งหลอดลมสามารถท า intervention ต่อไดห้ลาย
อยา่งในการหา้มเลือดออกไดแ้ก่ การใส่ local adrenaline ลงไปในหลอดลมส่วนท่ีเห็นวา่มีเลือดออก, การท า 
Endobronchial temponade  โดยการใส่ balloon catheter ผา่น fiberoptic bronchoscope ซ่ึง localized ต าแหน่ง
เลือดท่ีออกแลว้ท าการ inflated balloon เพ่ืออุดเฉพาะหลอดลมเลก็ส่วนนั้น นาน 24 ชัว่โมง แลว้จึงคอ่ย deflate 
ออก ตลอดจนการท า endobronchial laser ในกรณีท่ีเห็น endobronchial tumor ซ่ึงเป็นจุดเลือดออก 

 Bronchial artery embolization (BAE) 4  massive hemoptysis มกัเป็นเลือดท่ีออกจาก 
bronchial system ดงักล่าวขา้งตน้  ในกรณีท่ีเลือดออกมาก ไม่สามารถหา้มเลือดโดยใช ้bronchoscopy แต่ทราบ
ต าแหน่งท่ีแน่นอนวา่เป็นความผดิปกติของเสน้เลือด  การท า BAE จะใหผ้ลดีในการ control massive hemoptysis 
complication ของการท า BAEไดแ้ก่  vessel perforation, chest pain, pyrexia, hemoptysis, systemic embolization 
และ neurological complication ซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดใ้นกรณีท่ี anterior spinal artery ออกมาจาก bronchial artery ถา้
หากท าการ embolization bronchial artery น้ี ก็จะเกิด paraparesis ตามมา  

นอกจากนั้นในกรณีท่ีเป็น abnormal vessel ท่ีเกิดจากผลของพยาธิสภาพในตวัปอดเอง เช่น 
bronchiectasis, fungal ball หรือ cancer  ภายหลงัการท า BAE ก็ยงัมีโอกาส recurrent ได ้16-46% ซ่ึงจ าเป็นตอ้ง
ท าการรักษาตวัตน้เหตุในปอดนั้นร่วมดว้ย 

 Surgical management 4  การท าผา่ตดัจะท าในกรณีท่ี localized lesion ไดเ้ท่านั้น และ
จะตอ้งแน่ใจวา่จะเป็น definite treatment ใหก้บัพยาธิสภาพส่วนนั้น เช่นการผา่ตดั fungal ball, bronchial 
adenoma 

การผา่ตดัถา้สามารถท าได ้ควรท าเป็น elective case หลงัจากท าการหา้มเลือดโดยใช ้bronchoscopy 
หรือ BAE แลว้  เน่ืองจากการผา่ตดัแบบ emergency มี mortality ท่ีสูงกวา่ ซ่ึงจะเลือกท ากรณีท่ีไม่สามารถหา้ม
เลือดไดโ้ดยวธีิดงักล่าว 

ขอ้หา้มในการท าผา่ตดั ไดแ้ก่ 
1. เป็นมะเร็งท่ีไม่สามารถผา่ตดัได ้หรือเป็นมะเร็งท่ีอยูใ่นระยะสุดทา้ย 
2. มีการท างานของปอดเดิมไม่ดีอยูก่่อนเช่น มีภาวะหลอดลมอุดกั้นเร้ือรัง (COPD) การผา่ตดัปอดออกไป

บางส่วน อาจท าใหเ้หลือปอดไม่เพียงพอในการแลกเปล่ียนอากาศ 
3. มีการเจ็บป่วยทางอายรุกรรมท่ีรุนแรง ซ่ึงมีความเส่ียงสูงต่อการผา่ตดัใหญ่ 

 
 ตรวจหาสาเหตุและรักษาสาเหตท่ีุท าใหเ้ลือดออก  เม่ือสามารถหา้มเลือดและผูป่้วยมีอาการทัว่ไป

คงท่ีแลว้ หากยงัไม่ทราบถึงสาเหตุของ hemoptysis  อาจใชแ้นวทางในการดูแลรักษาผูป่้วย nonmassive 
hemoptysis มาเพ่ือหาสาเหตุและท าการรักษาต่อไปได ้

สรุปแนวทางในการดูแลรักษาผูป่้วย massive hemoptysis ดงัแผนภมิูท่ี 2 
แผนภูมิท่ี 2 สรุปแนวทางในการดูแลรักษาผูป่้วยท่ีไอเป็นเลือดปริมาณมาก3 

 



                                         ไอเป็นเลอืดปรมิาณมาก 
 

สง่ตรวจทางห้องปฏิบตัิการ     ชว่ยฟืน้กู้ชีวิต (resuscitation) 
CBC, BUN, อเีลค็โตรลยัท ์
Coagulogram      ให้ออกซิเจน 
ABG, CXR      แก้ปัญหาการแข็งตวัของเลือด 
กรุ๊ปเลือด, จองเลือด      ให้ Tranexamic acid 
 
                                                  ใหน้อนในหอผูป้ว่ยวกิฤต ิ
 
 
อาการ Stable   สงสยัม ีPulmonary embolism อาการ Stable 
 
ใส่ท่อหลอดลมคอ   สง่ท า Spiral CT Angiogram ท า CT scan ทรวงอก 
ใหเ้ลอืด 
ปรกึษาแพทยผ์่าตดัทรวงอก 
ท าการส่องกลอ้งทางหลอดลม 
(Early bronchoscopy) 
 
 
พบต าแหน่งทีเ่ลอืดออก ไมพ่บต าแหน่งทีเ่ลอืดออก            ท าการส่องกลอ้งทางหลอดลม 
                                                                                          (Bronchoscopy) 
 

ท า Endobronchial Tamponade  ท าการฉดีส ี 
                                                        (Angiography) 
 
พบต าแหน่งเลอืดออก  ไมพ่บต าแหน่งเลอืดออก สบืคน้โรคทาง interstitial                 Interstitial reticular pattern 
                                                                                                   lung disease, Goodpasture’s,  
                                                                                                   Vasculitis  
 
      ส่งเพาะเชือ้ในเสมหะ, AFB      Infiltration 
      Fungal culture  
Bronchial artery  การรกัษา conservative 
Embolization หรอืผ่าตดั     Tbc, Aspergilloma, Abscess      Cavity  
(ถา้มขีอ้บ่งชี)้      

     ใหย้าฆา่เชือ้ตามความเหมาะสม 
 
   Bronchoscopy, Instillation   Nodule หรอื Cystic lesion 

ยาฆา่เชือ้รา (ตามขอ้บ่งชี)้  
                                                 ยงัมเีลอืดออกตลอด   
 
 

สรุปแนวทางในการดูแลรักษาภาวะ hemoptysis จะเร่ิมจากวนิิจฉยัใหไ้ดก่้อนวา่เป็นภาวะ hemoptysis 
จริง แลว้ประเมินความรีบด่วนในการรักษาโดยแยกเป็น massive และ nonmassive hemoptysis  ในกรณี 
nonmassive hemoptysis จะเนน้ไปในทางตรวจหาสาเหตุและรักษาไปตามสาเหตุนั้น  ส่วน massive hemoptysis 



จะเนน้หนกัไปทางดา้นการป้องกนัภาวะ asphyxia, aspiration และหา้มเลือดก่อน แลว้จึงตรวจหาสาเหตุและรักษา
สาเหตุนั้นๆภายหลงั 
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