โรคลิ่ มเลือดอุดกัน้ ในปอด (Pulmonary Embolism)
ทศพล ลิ้ มพิ จารณ์ กิจ
คานา
โรคลิม่ เลือดอุดกัน้ ในปอด (pulmonary embolism หรือ PE) เป็ นหนึ่งในสาเหตุสาคัญทีท่ าให้ผปู้ ว่ ยมี
อาการหายใจหอบเหนื่อยอย่างเฉียบพลัน ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่ทเ่ี สียชีวติ เกิดจากการทีไ่ ม่ได้รบั การวินิจฉัย โดย
พบว่ามีอตั ราตายสูงถึงร้อยละ 30 ในขณะทีล่ ดลงเหลือร้อยละ 2-8 หากผูป้ ว่ ยได้รบั การวินจิ ฉัยและรักษาที่
ถูกต้องและทันท่วงที1

พยาธิ สรีรวิ ทยา2,3
PE เป็ นภาวะแทรกซ้อนเกิดจากการทีม่ ลี มิ่ เลือดเกิดขึน้ ในหลอดเลือดดา และหลุดไปอุดทีห่ ลอดเลือด
ทีป่ อด (venous thromboembolism หรือ VTE) โดยมากมักเกิดทีบ่ ริเวณหลอดเลือดดาทีข่ า มีสว่ นน้อยทีเ่ กิด
บริเวณหลอดเลือดดาทีแ่ ขน กลไกทีท่ าให้เกิดลิม่ เลือดมี 3 ปจั จัย (Virchow’s triad) ได้แก่ (1) การไหลเวียน
ของเลือดลดลงเกิดจากร่างกายไม่ได้เคลื่อนไหว (immobilization) เป็ นเวลานาน (2) มีความผิดปกติของเลือด
ทีท่ าให้เกิดลิม่ เลือดได้ง่าย (hypercoagulable states) (3) มีผนังหลอดเลือดดาทีผ่ ดิ ปกติเกิดจากมี local
trauma หรือมีการอักเสบ ก้อนลิม่ เลือดดังกล่าวหากเกิดขึน้ แล้วมีโอกาสสูงทีจ่ ะหลุดเข้าสูห่ ลอดเลือดดา
inferior หรือ superior vena cava ก่อนผ่านเข้าหัวใจห้องขวาและหลุดมาอุดกัน้ ทีห่ ลอดเลือดในปอด ทาให้
เลือดดาไม่สามารถไปแลกเปลีย่ นก๊าซออกซิเจนเกิดภาวะออกซิเจนพร่อง (hypoxia) และหากก้อนลิม่ เลือดมี
ขนาดใหญ่จะทาให้มกี ารเพิม่ ขึน้ ของแรงเสียดทานในหลอดเลือดปอด (pulmonary vascular resistance) ทา
ให้ความดันในหัวใจห้องขวาสูงขึน้ และมีการเคลื่อน (shift) ของผนังกัน้ หัวใจห้องล่างไปทางหัวใจห้องซ้ายล่าง
ผลดังกล่าวร่วมกับปริมาณเลือดทีผ่ ่านเนื้อปอดมาสูห่ วั ใจห้องซ้ายก็ลดลง ทาให้ cardiac output ลดลง ผูป้ ว่ ย
จะมีความดันลดต่าลง ช็อก และเสียชีวติ ในทีส่ ดุ

ปัจจัยเสี่ยง2
ปจั จัยเสีย่ งของการเกิด VTE มีทงั ้ ทีเ่ ป็ นกรรมพันธ์ (hereditary) และทีเ่ กิดภายหลัง (acquired) ที่
พบบ่อย ได้แก่ การทีร่ ่างกายไม่ได้เคลื่อนไหว (เช่น หลังการผ่าตัดกระดูก หรือการผ่าตัดอื่นๆ ทีต่ อ้ งนอนนาน
หรือการเดินทางทีน่ งกั
ั ่ บทีน่ าน) ประวัตโิ รคมะเร็ง และภาวะทีท่ าให้เกิดลิม่ เลือดได้ง่าย (hypercoagulable
conditions) เช่น มี mutation ของ factor V leiden มีระดับ factor VIII สูงผิดปกติ มีการขาด antithrombin III,
protein C หรือ protein S หรือมี antiphospholipid และ anticardiolipin antibody เป็ นต้น ปจั จัยเสีย่ งอื่นๆ
แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ปจั จัยเสีย่ งของ venous thromboembolism4
ปั จจัยเสี่ยงทางกรรมพันธ์ (hereditary factors)
ภาวะขาด antithrombin
ภาวะขาด protein C
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ภาวะขาด protein S
Factor V Leiden
Activated protein C resistance ที่ไม่มี factor V Leiden
Prothrombin gene mutation
Dysfibrinogenemia
ภาวะขาด plasminogen
ปั จจัยเสี่ยงที่เกิดภายหลัง (acquired factors)
ไม่มีการเคลื่อนไหว
อายุมาก
โรคมะเร็ง
การเจ็บป่ วยเฉียบพลัน
การผ่าตัดใหญ่
การบาดเจ็บ
บาดเจ็บไขสันหลัง
ตังครรภ์
้
และช่วงหลังคลอด
โรค polycythemia vera
Antiphospholipid antibody syndrome
ยาคุมกาเนิด
การรักษาที่ให้ ฮอร์ โมนทดแทน
เฮปาริน
การรักษาให้ ยาเคมีบาบัด
ความอ้ วน
การใส่สายในหลอดเลือดดาส่วนกลาง
ใส่อปุ กรณ์ที่ให้ อยูน่ ิ่ง (immobilizer) หรือเฝื อก

อาการแสดงทางคลิ นิก
ผูป้ ว่ ยมักจะมีอาการหายใจหอบเหนื่อยมากอย่างกะทันหัน ใจสัน่ แน่นหน้าอก (pleuritic pain) บาง
รายมีอาการหน้ามืดเป็ นลม หรือหมดสติ พบไม่บ่อยทีผ่ ปู้ ว่ ยจะมีอาการไอเป็ นเลือดซึง่ เกิดจากการทีม่ กี ารตาย
ของเนื้อปอด ตรวจร่างกาย ผูป้ ว่ ยมักหายใจเร็ว มีระดับออกซิเจนในเลือดต่า (hypoxemia) หัวใจเต้นเร็ว และ
มีหลอดเลือดดาทีค่ อโปง่ (elevated jugular venous pressure) ฟงั ปอดมักปกติ หรืออาจฟงั ได้เสียงวิด๊
(wheezing) ในหลอดลม บางครัง้ อาจได้ยนิ เสียงการเสียดสีของเยื่อหุม้ ปอด (pleural rub) ได้ อย่างไรก็ตาม
พบว่าประมาณครึง่ หนึ่งของผูป้ ว่ ยไม่มอี าการ หรือมีอาการไม่มาก การทีจ่ ะวินจิ ฉัยให้ได้ จึงขึน้ อยู่กบั ความ
สงสัยของแพทย์ผดู้ แู ลเป็ นสาคัญ ในรายทีม่ ลี มิ่ เลือดขนาดใหญ่ไปอุดในหลอดเลือดปอด (massive PE) ผูป้ ว่ ย
จะตัวเย็น มีความดันต่า ช็อก ร่วมกับมีอาการเขียวคล้า (cyanosis)
ผูป้ ว่ ยทีส่ งสัย PE ควรจะตรวจดูว่ามีขาหรือน่องบวม ปวด หรือไม่ ซึง่ มักเป็ นข้างใดข้างหนึ่ง ในรายที่
มีการอักเสบของหลอดเลือดดาร่วมด้วย อาจจะมีอาการแดงร้อนร่วมด้วย ถ้าพบว่ามีลกี ษณะของ deep vein
thrombosis ดังกล่าวจะสนับสนุนการวินิจฉัยว่าเป็ น PE มากขึน้

การวิ นิจฉัยแยกโรค
ขึน้ อยู่กบั อาการทีน่ าผูป้ ว่ ยมาว่าจะเป็ นอาการเหนื่อย ไอเป็ นเลือด หรือเจ็บแน่นหน้าอก โรคทีอ่ าจ
เป็ นสาเหตุและจาเป็ นต้องแยกออกจาก PE ได้แก่
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1. โรคปอด เช่น ปอดติดเชือ้ หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน โรคหลอดลมปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง (COPD)
หรือหอบหืด ลมในช่องโพรงเยื่อหุม้ ปอด กระดูกซีโ่ ครงหัก เยื่อหุม้ ปอดอักเสบ น้าในโพรงเยื่อหุม้ ปอด มะเร็ง
ปอด และความดันสูงในหลอดเลือดปอดทีไ่ ม่ทราบสาเหตุ (primary pulmonary hypertension) เป็ นต้น
2. โรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น หัวใจล้มเหลว กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เยื่อหุม้ หัวใจอักเสบ น้าใน
ช่องเยื่อหุม้ หัวใจ ผนังหลอดเลือดแดงแอออร์ตาเซาะ (aortic dissection)
3. โรคอื่นๆ เช่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ (musculoskeletal pain) และภาวะหายใจหอบมากเกิน
(hyperventilation) เป็ นต้น

แนวทางการวิ นิจฉัยและการส่งตรวจห้องปฏิ บตั ิ การ
จากการซักประวัติ ตรวจร่างกาย สามารถจะบอกถึงความน่าจะเป็ น (pretest probability) ของ PE
ได้โดยใช้ wells scoring system (ตารางที่ 1)5 ถ้าคะแนนมากกว่า 6 ขึน้ ไป โอกาสทีจ่ ะเป็ น PE จะสูงมาก
ขัน้ ตอนต่อไปคือ การส่งตรวจห้องปฏิบตั กิ ารต่างๆ ได้แก่
 ภาพถ่ายรังสีทรวงอก (chest X-ray) มักพบว่าปกติเป็ นส่วมใหญ่ บางครัง้ อาจพบว่ามีเนื้อปอด
บางบริเวณทีม่ ปี ริมาณหลอดเลือดลดลง (regional hypo-perfusion) หรือเห็นมี infiltration
ลักษณะ wedge shaped ทีบ่ ริเวณชายปอดทีเ่ รียกว่า “Hampton’s hump” ในกรณีทม่ี กี ารตาย
ของเนื้อปอด ในรายทีเ่ ป็ นเรือ้ รังอาจพบว่าหลอดเลือดทีข่ วั ้ ปอดมีขนาดโตขึน้ และมีหวั ใจห้องขวา
โตขึน้ โดยปกติการส่งตรวจภาพถ่ายรังสีทรวงอก มีประโยชน์ในการแยกสาเหตุอ่นื ๆ ออกไป
มากกว่าการให้การวินจิ ฉัย
 คลื่นไฟฟ้ าหัวใจ (12 leads-ECG) ส่วนใหญ่พบว่าหัวใจเต้นเร็ว (sinus tachycardia) ลักษณะ
classic ทีเ่ รียกว่า S1Q3T3 (ได้แก่ มี deep S-wave ใน lead I และมี Q-wave และ T-inversion
ใน lead III) ดังแสดงในภาพที่ 1 พบได้ไม่บ่อย แต่มคี วามจาเพาะค่อนข้างมาก นอกจากนี้อาจ
พบมี T-inversion ใน leads V1-V3 ได้ และ right bundle branch block (CRBBB) บ่งบอกว่า
หัวใจห้องล่างขวาทางานผิดปกติ (right ventricular dysfunction)
 คลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ (echocardiography) จะพบมีลก
ั ษณะของ right ventricular
dysfunction กล่าวคือ หัวใจห้องล่างขวามีขนาดโต เบียดผนังกัน้ หัวใจห้องล่าง (interventricular
septum) ไปทางหัวใจห้องล่างซ้าย และมีลน้ิ หัวใจไตรคัสปิ ด�รวั ่ (tricuspid regurgitation) บ่ง
บอกว่ามีความดันในปอดสูง (pulmonary hypertension) นอกจากนี้การตรวจคลื่นเสียงสะท้อน
หัวใจยังสามารถใช้ในการแยกสาเหตุอ่นื ๆ ออกไป
 การตรวจระดับก๊าซในเลือดแดง (arterial blood gas, ABG) พบว่า มีระดับออกซิเจนในเลือด
ต่า (hypoxemia) ร่วมกับมีระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดต่า (hypocapnia) และมีคา่
alveolar-arterial oxygen gradient กว้าง อย่างไรก็ตามอาจพบ ABG ปกติได้รอ้ ยละ 20 ของ
ผูป้ ว่ ย6
 ค่า biomarkers ต่างๆ ทีพ
่ บว่าสูงกว่าปกติ ได้แก่
 D-dimer ซึง่ เกิดจากการที่ fibrin ถูกย่อยสลายโดย plasmin บ่งบอกว่ามีกระบวนการสลาย
ลิม่ เลือดเกิดขึน้ ภายในร่างกาย (endogenous thrombolysis) ถ้าค่า D-dimer ปกติจะ
สามารถ exclude การวินิจฉัย PE ออกไปได้ แต่หากค่าทีว่ ดั ได้สงู กว่าปกติกส็ นับสนุนว่า
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น่าจะเป็ น PE อย่างไรก็ตามพบว่า ค่า D-dimer นี้จะไม่จาเพาะสาหรับ PE เท่านัน้ แต่อาจ
พบได้ในผูป้ ว่ ยโรคอื่นๆ เช่น กล้ามเนื้อหัวใจตาย ปอดอักเสบ ติดเชือ้ ในกระแสเลือด มะเร็ง
หญิงตัง้ ครรภ์ช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 และหลังการผ่าตัดใหม่ เป็นต้น7
 Troponin-I หรือ T และ Pro-Brain-type natriuretic peptide อาจสูงกว่าปกติได้ บ่งบอกว่า
มีการตายของกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างขวา (right ventricular infarction) และ RV overload
ตามลาดับ ซึง่ สัมพันธ์กบั การพยากรณ์โรคทีไ่ ม่ดี
สาหรับการตรวจเพื่อยืนยันการวินิจฉัย PE ได้แก่ ventilation perfusion (V/Q) scan และ/หรือ spiral
computerized tomography (CTA)7 ทัง้ สองวิธกี ม็ ขี อ้ ดีและข้อจากัดแตกต่างกัน ข้อดีของ V/Q scan คือใช้
ปริมาณรังสีและสารทึบแสง (contrast) ทีน่ ้อยกว่า แต่ผลอาจจะไม่แน่ชดั หากผูป้ ว่ ยมีความผิดปกติของปอดอยู่
เดิม และผลของ V/Q scan จะรายงานออกมาเป็ นโอกาสความน่าจะเป็ น (probability) ในขณะทีก่ ารทา CTA
จะสะดวกกว่า ในกรณีทฉ่ี ุกเฉิน และมีความแม่นยา โดยเฉพาะสงสัยว่ามีลมิ่ เลือดขนาดใหญ่ทข่ี วั ้ ปอดหรือ
บริเวณแขนงส่วนต้นในปอด (subsegment) ซึง่ จะเห็นชัดเจน
แผนภูมทิ ่ี 1 แสดงแนวทางการส่งตรวจพิเศษเพื่อการวินิจฉัยในผูป้ ว่ ยทีส่ งสัย PE สาหรับการฉีดสีดู
หลอดเลือดปอด (pulmonary angiography) แม้จะมีความถูกต้องมากทีส่ ดุ ข้อเสียคือ เป็ นหัตถการทีค่ ่อนข้าง
จะเจ็บตัว (invasive) และไม่สามารถทาได้ในทุกโรงพยาบาล
ตารางที่ 1 Wells scoring systems ทีใ่ ช้บ่อยๆในการบอกความน่าจะเป็ นทางคลินิก (pretest probability)
สาหรับ PE 5
Wells scoring system
คะแนน
ลักษณะอาการทางคลิ นิก
3
• อาการเข้าได้กบั DVT
3
• การวินิจฉัยอื่นๆ มีโอกาสเป็ นไปได้น้อยกว่า PE
• อัตราการเต้นหัวใจ >100 ครัง้ /นาที
1.5
• ประวัตไิ ม่ได้เคลื่อนไหว หรือมีการผ่าตัดในระยะ 4 สัปดาห์ทผ่ี ่านมา
1.5
• ประวัตเิ คยเป็ น PE หรือ DVT
1.5
• มีอาการไอเป็ นเลือด
1
1
• โรคมะเร็ง (กาลังรักษาอยู่ หรือภายใน 6 เดือนก่อนหน้านี้)
โอกาสทีจ่ ะเป็ นโรคลิ ม่ เลือดอุดกัน้ ในปอด (PE)
สูง
ถ้าคะแนน >6
ปานกลาง ถ้าคะแนน 2-6
น้ อย
ถ้าคะแนน <2
รูปที่ 1 แสดงลักษณะ S1Q3T3 ในคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (12-leads ECG) ของผูป้ ว่ ยทีม่ ี PE
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แผนภูมิที่ 1 แนวทางการส่งตรวจพิเศษเพิม่ เติมเพื่อการวินจิ ฉัย PE4,8
• ประวัติและการตรวจร่ างกาย
• ภาพถ่ายรังสี ทรวงอก
•�คลื่นไฟฟ้ าหัวใจ
•�เจาะ�arterial blood gas (ABG)

ประเมินความน่าจะเป็ น (pretest probability) ตาม Wells scoring system

สูง

ผลปกติ

ผิดปกติ

ปานกลาง

น้อย

ส่งตรวจ�V/Q perfusion lung scan
หรื อ�CT pulmonary angiography

D-dimer

ผลไม่แน่ชดั

สูง

ปกติหรื อไม่สูง

ส่งตรวจยืนยันว่ามี�DVT ที่หลอดเลือดดาที่ขา?
• อัลตราซาวด์
����������• CT venogram
• Venogram
ฉี ดดูหลอดเลือดปอด�(pulmonary angiography)

ไม่ใช่�PE

รักษาแบบ
PE

ผิดปกติ

ปกติ

ไม่ใช่�PE
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การรักษา
การรักษาเบือ้ งต้นได้แก่ การฟื้นฟูกชู้ วี ติ (resuscitation) ในกรณีทผ่ี ปู้ ว่ ยมีอาการช็อก หรือหัวใจวาย
และการให้การรักษาเฉพาะโรคได้แก่ การให้ยาละลายลิม่ เลือด (thrombolytics) และ/หรือยาต้านลิม่ เลือด
(anticoagulant) (ตารางที่ 1) การฟื้นฟูกชู้ วี ติ ได้แก่ การแก้ไขภาวะขาดออกซิเจนในเลือดโดยการให้
ออกซิเจน ถ้าผูป้ ว่ ยไม่รสู้ กึ ตัวอาจต้องมีการใส่ท่อหลอดลมคอ (endotracheal tube) เพื่อช่วยการหายใจ ให้
สารน้าเพื่อเพิม่ ปริมาณไหลเวียนของเลือดหากผูป้ ว่ ยมีความดันเลือดต่า ร่วมกับให้ยากระตุน้ การบีบตัวของ
หัวใจ (inotropic agents) เช่น dopamine หรือ epinephrine ทางหลอดเลือดดา
การให้ยาละลายลิ่มเลือด (thrombolysis)
ข้อบ่งชี้ในการให้ (Indications) ได้แก่
1. ผูป้ ว่ ย massive PE ทีม่ าด้วยอาการช็อก หรือมีความดันเลือดต่า (hypotension)
2. ผูป้ ว่ ย submassive PE ทีแ่ ม้ว่าความดันเลือดปกติ แต่ตรวจด้วยคลื่นเสียงสะท้อน
หัวใจ (echocardiography) หรือ CT/MRI พบว่ามีหวั ใจห้องขวาโตและมีความเสียด
ทานต่อหัวใจห้องขวาสูง (right ventricular strain) ร่วมกับมีค่า Pro-BNP และ
Troponin สูงขึน้ บ่งบอกว่ามีการทางานของหัวใจห้องล่างขวาทีผ่ ดิ ปกติ (right
ventricular dysfunction)
สาหรับในผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่มอี าการ (asymptomatic PE) และผลการตรวจไม่มลี กั ษณะทีบ่ ่งบอกว่ามีความ
เสียดทานต่อหัวใจห้องขวาสูง การให้ยาละลายลิม่ เลือดอาจเสีย่ งต่อการเกิดเลือดออกผิดปกติมากกว่า
ประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั (ร้อยละ 3 เกิดมีเลือดออกในสมอง)9 จึงไม่แนะนาให้ สาหรับยาละลายลิม่ เลือดทีไ่ ด้การ
รับรองให้ใช้ใน PE ได้แก่ streptokinase, urokinase (ไม่มใี ช้ในปจั จุบนั ), rt-PA และ tenecteplase เป็ นต้น
ขนาดและวิธกี ารให้ยาละลายลิม่ เลือดแสดงในตารางที่ 2 พบว่ายาละลายลิม่ เลือดจะออกฤทธิได้
์ ดี ผูป้ ว่ ย
จะต้องมาเร็ว ในรายทีม่ ลี มิ่ เลือดมาแล้วหลายๆวัน (มากกว่า 3-5 วัน) ผลการรักษามักจะไม่ดี อย่างไรก็ตามแม้
การให้ยาละลายลิม่ เลือดจะเป็ นทีย่ อมรับกันทัวไปในการรั
่
กษา PE ในกลุ่มทีเ่ ป็ น massive และ submassive
PE แต่ยงั ไม่มกี ารศึกษาใดๆ ทีม่ จี านวนผูป้ ว่ ยทีม่ ากพอทีแ่ สดงให้เห็นชัดเจนว่ายาละลายลิม่ เลือดมีผลต่ออัตรา
การรอดชีวติ หากแต่พบว่าอาจจะทาให้ความดันปอดลดลง (pulmonary artery pressure) และการทางานของ
หัวใจห้องขวาดีขน้ึ 10
สาหรับการผ่าตัดเอาลิม่ เลือดออก (surgical embolectomy) มีขอ้ บ่งชีใ้ นกรณีท่ี
1) ผูป้ ว่ ยมีอาการช็อก
2) มีขอ้ ห้าม (contraindications) ในการให้ยาละลายลิม่ เลือด
3) ในกรณี chronic pulmonary embolism ทีม่ คี วามดันในปอด (pulmonary hypertension) ทีส่ งู
มาก11
แผนภูมทิ ่ี 2 สรุปแนวทางในการรักษาผูป้ ว่ ย PE
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แผนภูมิที่ 2 แนวทางการรักษาผูป้ ว่ ย acute pulmonary embolism4
วินิจฉัยว่าเป็ น�pulmonary embolism

มีขอ้ ห้ามในการให้ยาต้านลิ่มเลือด

ไม่มีขอ้ ห้ามในการให้ยาต้านลิ่มเลือด

ใส่�IVC filter

ให้ยาต้านลิ่มเลือด�(anticoagulant)

ให้ยาต้านลิ่มเลือดเมื่อปลอดภัย�และ�
พิจารณาเอา�IVC filter ออก

Hemodynamic instability
(ความดันเลือดต่า�หรื อช็อก)
มี

ไม่มี

ให้สารน้ า�และยากระตุน้ หลอดเลือด

มีขอ้ ห้ามการให้ยาละลายลิ่มเลือด

พิจารณาผ่าตัด
�(surgical embolectomy)

ไม่มีขอ้ ห้ามการให้ยาละลายลิ่มเลือด

มี�right ventricular dysfunction

พิจารณาให้ยาละลายลิ่มเลือด
(thrombolytic therapy)

ให้ยาละลายลิ่มเลือด�
(thrombolytic therapy)

8

ไม่มี

ตารางที่ 2 ขนาดยาและวิธกี ารให้ยาละลายลิม่ เลือด และยาต้านลิม่ เลือด ใน pulmonary embolism2
• การให้ยาละลายลิม่ เลือด (thrombolytic agents)
• Streptokinase 250,000 ยูนิต ฉีด bolusใน 30 นาที ตามด้วยหยดเข้าเลือดดา 100,000 ยูนิต/ชัวโมง
่
เป็ นเวลา 24-48 ชัวโมง
่
• Alteplase (rt-PA-actilyse) 100 มก. หยดทางหลอดเลือดดา ใน 2 ชัวโมง
่
• Tenecteplase 0.5 มก./กก. ฉีดเข้าหลอดเลือดดาทันที ใน 5-10 วินาที (1 vial มี 40 มก.เท่ากับ 8,000 ยูนิต)
• การให้ยาต้านลิม่ เลือด (anticoagulants)
• Unfractionated heparin (ฉีดเข้าหลอดเลือดดา) ฉีด 5,000 ยูนิต bolus (หรือ 60-80 ยูนิต/กก.) และหยดต่อด้วย
อัตราเริม่ แรก 1,000 ยูนิต/ชัวโมง
่ (หรือ 14-18 ยูนิต/กก.) เป้าหมาย APTT 1.5-2.5 เท่าของค่าปกติ (60-80
วินาที) ให้เฉพาะตามหลังจากให้ rt-PA หรือ tenecteplase ครบ dose แล้ว
หรือ
• Low molecular weight heparins (ฉีดใต้ผวิ หนัง) เช่น enoxaparin 1.5 มก./กก.วันละครัง้ หรือ 1 มก./กก.วันละ
สองครัง้ ในผูป้ ว่ ยทีส่ งู อายุ หรือมีไตวาย ให้ลด dose ลง เช่น enoxaparin 1 มก./กก. วันละครัง้ และมีการ
มอนิเตอร์ระดับ anti-Xa ถ้าอยู่ในทีท่ ท่ี าได้
การให้ยาต้านลิ่ มเลือด
การให้ยาต้านลิม่ เลือด เช่น unfractionated heparin หรือ low molecular weight heparin (LMWH)
ยังคงเป็ นยามาตรฐานทีใ่ ช้รกั ษา ได้มกี ารศึกษาการใช้ LMWH พบว่า มีประสิทธิภาพในการรักษาเช่นเดียวกับ
unfractionated heparin ข้อดีคอื วิธกี ารให้ยาทีส่ ะดวก สามารถฉีดใต้ผวิ หนัง และให้วนั ละครัง้ หรือวันละสอง
ครัง้ และไม่จาเป็ นต้องเจาะเลือดมอนิเตอร์ สาหรับข้อดีของการให้ unfractionated heparin คือสามารถทีจ่ ะ
แก้ (reverse) ฤทธิได้
่ แต่การให้จาเป็ นต้องมีการมอนิเตอร์อย่างสม่าเสมอ
์ เร็วหลังจากทีห่ ยุดยา 4-6 ชัวโมง
โดยปรับค่า activated partial thromboplastin time (APTT) ให้มคี ่าประมาณ 2 เท่าของค่าปกติสงู สุด
การป้องกันภาวะลิม่ เลือดในหลอดเลือดดา (VTE prophylaxis) โดยการให้ heparin ขนาดต่าๆ (low
dose) อาจจะพิจารณาให้ในผูป้ ว่ ยทีน่ อนโรงพยาบาลอย่างเฉียบพลัน และผูท้ จ่ี ะเข้ารับการผ่าตัดซึง่ ต้องนอน
อยู่บนเตียงนานๆ พบว่าทาให้ลดอุบตั กิ ารณ์ของ DVT/PE ในผูป้ ว่ ยกลุ่มนี้ได้
Warfarin
Warfarin เป็ นยาต้านลิม่ เลือดแบบรับประทานทีใ่ ช้กนั อย่างแพร่หลาย แนะนาให้เริม่ รับประทาน 2-3
วัน ก่อนทีจ่ ะหยุด heparin เนื่องจากทัง้ protein C และ protein S เป็ น vitamin K dependent ดังนัน้ การให้
warfarin อาจทาให้เกิดภาวะ hypercoagulable ชัวคราว
่
ระยะเวลาในการให้ยาต้านลิม่ เลือดโดยทัวไปให้
่
6
เดือนสาหรับการเกิด PE ครัง้ แรก ในกรณีทไ่ี ม่สามารถหาปจั จัยเสีย่ งทีส่ ามารถแก้ไขได้หรือไม่ทราบสาเหตุ
(idiopathic PE) แนะนาอาจให้ยาต้านลิม่ เลือดตลอดชีวติ 12 ข้อควรระวังคือการใช้ warfarin ในช่วงแรกของการ
ตัง้ ครรภ์อาจทาให้เกิดความพิการแต่กาเนิดได้ (teratogenicity) จึงควรหลีกเลีย่ งไปใช้ heparin โดยเฉพาะใน
ระยะ 3 เดือนแรกของการตัง้ ครรภ์
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การใส่ vena caval filter
ข้อบ่งชีใ้ นการใส่ vena caval filter เพื่อป้องกันการเกิดลิม่ เลือดทีอ่ าจจะหลุดไปอุดกัน้ ทีป่ อด ได้แก่
ผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่สามารถให้ยาต้านลิม่ เลือดได้ เช่น จะต้องผ่าตัด หรือมีเลือดออก หรือยังเกิดมี DVT หรือ PE แม้ได้
ยาละลายลิม่ เลือดตลอด การใส่อาจเป็ นแบบชัวคราวและเอาออกภายใน
่
12 สัปดาห์ หรือใส่แบบถาวรก็ได้
พบว่าในระยะยาวผูป้ ว่ ยทีใ่ ส่ filter มีอุบตั กิ ารณ์การเกิด DVT ได้บ่อยขึน้ ดังนัน้ ในผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่มขี อ้ ห้ามการให้ยา
ละลายลิม่ เลือดอีกต่อไป ก็ควรทีจ่ ะรับประทานยาละลายลิม่ เลือดร่วมด้วย เพื่อป้องกัน DVT และป้องกันตัว
filter อุดตัน
ผลการรักษาและการพยากรณ์โรค
ผูป้ ว่ ย PE ทีม่ อี าการ (symptomatic) มักจะเสียชีวติ ร้อยละ 10 ภายใน 1 ชัวโมงแรกหลั
่
งจากทีม่ ี
อาการ13 ในกลุ่มผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ น PE อัตราตายจะประมาณร้อยละ 10 ที่ 2 สัปดาห์ และร้อยละ
25 ที่ 1 ปี อย่างไรก็ตามร้อยละ 20 ของสาเหตุการเสียชีวติ ภายใน 1 ปี แรกหลังเกิด PE มักจะเกิดจากโรคที่
ผูป้ ว่ ยเป็ นอยู่เดิมได้แก่ โรคมะเร็ง, โรคทางปอด และหัวใจ14
ตัวบ่งชีใ้ นการพยากรณ์โรคทีไ่ ม่ดี ได้แก่
1) ความดันเลือดทีต่ ่าหรือช็อก
2) การลดลงของ cardiac output
3) การเพิม่ ขึน้ ของแรงเสียดทานในปอด (pulmonary vascular resistance)
4) การทางานของหัวใจห้องล่างขวาทีผ่ ดิ ปกติ (right ventricular dysfunction)
ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่ทเ่ี ป็ น acute PE จะมีอาการทางคลินิกและผลการตรวจภาพรังสีทรวงอกทีด่ ขี น้ึ มี
ส่วนน้อยทีจ่ ะมีลมิ่ เลือดคังค้
่ างอยู่ (persistent thrombus) ในกรณีดงั กล่าวการตรวจ V/Q scan อาจพบว่ายังมี
ความผิดปกติ (defect) ได้แม้ว่าระยะเวลานานกว่า 6 สัปดาห์ไปแล้ว การทีม่ ลี มิ่ เลือดค้างอยู่ทาให้เกิดภาวะ
ความดันในปอดสูง (pulmonary hypertension) หรือทีเ่ รียกว่า chronic thromboembolic pulmonary
hypertension ซึง่ พบได้รอ้ ยละ 415 ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการนี้อาจจาเป็ นต้องได้รบั การผ่าตัดเอาลิม่ เลือดออก
(pulmonary thromboembolectomy หรือ thromboendarterectomy) ผูป้ ว่ ยบางรายมีหลอดเลือดดาอักเสบ
(phlebitis) หลังจากเกิด DVT และทาให้เกิดเป็ น chronic venous insufficiency การรักษาได้แก่ การใส่
compression stocking และให้ยาต้านลิม่ เลือดรักษาหากเพิง่ มีอาการของ DVT
สรุป
โรคลิม่ เลือดอุดกัน้ ในปอด เป็ นสาเหตุทท่ี าให้ผปู้ ว่ ยมีอาการหายใจหอบเหนื่อยอย่างเฉียบพลันและ
เสียชีวติ ได้อย่างรวดเร็ว การทีแ่ พทย์นึกถึงโรคนี้อยูต่ ลอดเวลาให้การวินิจฉัยแยกโรคผูป้ ว่ ยทีม่ าด้วยอาการ
เหนื่อยไม่ทราบสาเหตุ จะทาให้สามารถให้การวินจิ ฉัยและรักษาอย่างทันท่วงที ซึง่ จะสามารถลดอัตราการ
เสียชีวติ ตลอดจนลดภาวะทุพพลภาพลงได้
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