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การคัดกรองการเกิด DVT โดยใชการวัดเสนรอบวงขามีความไวต่ํา จะ
เห็นไดจากอุบัติการณการเกิด DVT ของประเทศไทยใกลเคียงกับของ
ประเทศอินเดีย(7) ซึ่งคัดกรองโดยการวัดเสนรอบวงขาเชนเดียวกัน แต
แตกตางจากอุบัติการณที่รายงานจากประเทศญี่ปุน ซึ่งคัดกรองโดยใช
เครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง (ultrasonography, USG) จึงทําให
อุบัติการณสูงถึงรอยละ 10-21(8,9) ทั้ง ๆ ที่มีรายงานความเสี่ยงทาง
พันธุกรรมต่ําเชนเดียวกับคนไทย(10)

บทนํา
ภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดดํา (venous thromboembolism,
VTE) หมายถึง ภาวะเลือดแข็งตัวภายในหลอดเลือดดําที่สวนใดสวน
หนึ่งหรือหลายสวน รวมถึงสิ่งหลุดอุดหลอดเลือดดําในปอด (pulmonary embolism, PE) โดยภาวะเลือดแข็งตัวภายในหลอดเลือดดําทีพ่ บ
บอยทีส่ ดุ คือภาวะเลือดแข็งตัวภายในหลอดเลือดดําชัน้ ลึก (deep vein
thrombosis, DVT) พบอุบัติการณการเกิด DVT ในประชากรชาว
ตะวันตกทัว่ ไปประมาณรอยละ 0.1(1) ขณะทีพ่ บอุบตั กิ ารณการเกิด DVT
ในผูปวยบาดเจ็บไขสันหลัง (spinal cord injury, SCI) ซึ่งรวมทั้งกลุม
ที่เกิดจากอุบัติเหตุ (traumatic SCI) และกลุมที่ไมไดเกิดจากอุบัติเหตุ
(non-traumatic SCI) สูงถึงรอยละ 47-100(2) หากไมไดรับการรักษา
ที่ถูกตอง รอยละ 10 ของผูปวยที่มี DVT จะเกิด PE ซึ่งมีอัตราการ
เสียชีวิตสูงถึงรอยละ 30(3) และเปนสาเหตุการเสียชีวิตลําดับที่ 3 หรือ
ประมาณรอยละ 15 ของผูปวย SCI ใน 1 ปแรก(2) นอกจากนี้ ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกามีการประมาณการณคาใชจายจากการรักษา
ภาวะ VTE ซึ่งรวมถึง DVT และ PE วาอาจสูงขึ้นมากกวา 200,000
บาทตอคนตอครั้ง(4)
มีขอ สังเกตวา อุบตั กิ ารณ DVT ในประเทศไทย คอนขางต่าํ เมือ่ เทียบ
กับประเทศทางตะวันตก โดย อภิชนา และคณะ รายงานอุบัติการณ
การเกิดภาวะ VTE ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมในป 2556
วาเทากับรอยละ 1(5) ตอมา จากขอมูลจากการศึกษาทะเบียนโรคบาด
เจ็บไขสันหลังในประเทศไทย (Thai spinal cord injury registry) ใน
ป พ.ศ. 2559 พบวาอุบัติการณการเกิด DVT ของผูปวย SCI ในโรง
พยาบาลมหาราชนครเชียงใหมเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 3.6 ทั้งนี้ การที่
อุบัติการณการเกิดภาวะ VTE ในประเทศไทยต่ํากวาตางประเทศ อาจ
เกิดจาก 2 สาเหตุ คือ 1) ประชากรไทยมีความเสี่ยงทางพันธุกรรม
ที่จะทําใหเกิด VTE ไดแก factor V Leiden หรือ prothrombin
G20210A gene mutation นอยกวาชาวตะวันตกถึง 10 เทา(6) 2)

สาเหตุการเกิด VTE
ภาวะ DVT ที่เกิดกับผูปวย SCI เกิดจากหลายสาเหตุ (multifactorial) แตเกี่ยวของกับปจจัยการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน 3 รูปแบบ ที่เรียก
วา Virchow’s triads ซึง่ ประกอบดวย เลือดดําคัง่ (venous stasis),(11)
เซลลบุหลอดเลือดผิดปกติ (impaired endothelial integrity)(12)
และภาวะเลือดแข็งตัวมากเกิน (hypercoagulability)(13)
กรณีผูปวย SCI มีความผิดปกติที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้
1. ภาวะเลือดดําคั่ง เกิดจาก
ก. การเคลื่อนไหวไมได (immobility) ผูปวยเกือบทั้งหมด
มีอาการออนแรงหรืออัมพาตแขนและ/หรือขา ทั้งนี้พบความเสี่ยงตอ
การเกิด DVT ในขาทีอ่ อ นแรงมากกวาไมออ นแรงของผูป ว ยคนเดียวกัน
ถึง 10 เทา(14)
ข. การสูญเสียระบบประสาทซิมพาเทติก (sympathetic
nervous system) ที่ควบคุมการหดตัวของหลอดเลือด ที่ไปเลี้ยง
หลอดเลือดบริเวณขาและ/หรือแขน โดยเฉพาะกลุม complete SCI(15)
ค. การไหลเวียนเลือดดําผิดปกติ (altered venous competence) โดยพบการขยายตัวหลอดเลือดดําลดลง (venous distensibility) สงผลใหแรงตานทานการไหลของเลือดดําเพิ่มขึ้น รวมกับ
ปริมาณเลือดไหลกลับหัวใจลดลง จากแรงบีบของกลามเนื้อขาที่ลดลง
จากภาวะกลามเนื้อลีบเพราะขาดการเคลื่อนไหว(15)
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2. เซลลบุหลอดเลือดผิดปกติ
ก. ความสามารถสลายลิ่มเลือด (fibrinolytic activity) ลด
ลงซึ่งสัมพันธกับเซลลบุหลอดเลือดที่ผิดปกติไป(13)
ข. D-dimer เพิ่มขึ้น พบวาผูปวย SCI มี d-dimer ซึ่งเปนตัว
จับวัดการเกิด endogenous thrombolysis สูงกวาประชากรทั่วไป
แมไมพบลิ่มเลือดใหเห็น จากการตรวจโดยใชคลื่นเสียงความถี่สูงบง
ชี้วาผูปวย SCI มีการเกิดลิ่มเลือดภายในหลอดเลือดที่เล็กมาก ซึ่ง
สัมพันธกับความผิดปกติของเซลลบุหลอดเลือด(15)
ค. ความผิดปกติของ rhythmical circadian variations ที่
มีตอตัวจับวัดการสลายลิ่มเลือดชนิดตาง ๆ ซึ่งคาดวาเกิดจากการขาด
การควบคุมของระบบประสาทอัตโนมัติในผูปวย SCI(15)
3. ภาวะเลือดแข็งตัวมากเกิน พบวา
ก. ปจจัยสงเสริมใหเลือดแข็งตัวเพิ่มขึ้น ไดแก เกร็ดเลือด,
factor VIII, von Willebrand factor, platelet aggregation, fibrinogen, euglobulin clot lysis time, plasma alpha-1 antitrypsin activity และ antigen concentration(13,16)
ข. ปจจัยยับยั้งเลือดแข็งตัวลดลง ไดแก plasma alpha-2
antiplasmin antigen concentration และ total antiplasmin
activity(15,17)
ทั้งนี้ ยังไมทราบแนชัดวาปจจัยสงเสริมใหเลือดแข็งตัวที่เพิ่มขึ้น
และปจจัยยับยั้งเลือดแข็งตัวที่ลดลงนี้เกิดจากกลไกใด แตคาดวาอาจ
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางระบบประสาทและฮอรโมน (neurohormonal system) ที่เกิดขึ้นหลัง SCI(16,18)
ปจจัยเกี่ยวกับบาดเจ็บไขสันหลังที่สัมพันธกับการเกิด VTE มี
ดังนี้(18,19)
1. ระดับการบาดเจ็บไขสันหลัง (level of SCI) พบวาอุบัติการณ
การเกิด VTE ของผูปวยอัมพาตครึ่งลาง (paraplegia) สูงกวาผูปวย
อัมพาตแขนขาสองขาง (tetraplegic) (odd ratio = 1.8) โดยไมทราบ
สาเหตุแนชัด แตอาจเกิดจากโอกาสบาดเจ็บแบบทั้งหมด (complete
injury) ของผูปวยอัมพาตครึ่งลางมีมากกวา
2. อายุ พบวาอุบัติการณการเกิด VTE สูงขึ้นตามอายุของผูปวยที่
มากขึ้น
3. ความรุนแรงของบาดเจ็บไขสันหลัง (severity of SCI) พบวา
อุบตั กิ ารณการเกิด VTE ของผูป ว ย complete SCI (AIS A) สูงกวาผูป ว ย
incomplete SCI (AIS B, C, D) ทั้งนี้ ความสําคัญนาจะเกิดจากการ
คงอยูของระบบประสาทสั่งการ เนื่องจากมีรายงานวาอุบัติการณการ
เกิด DVT ในผูปวยที่ระบบประสาทสั่งการสูญเสียแบบทั้งหมด (motor complete; AIS A, B) สูงกวาอุบัติการณการเกิด DVT ของผูปวย
SCI โดยรวม
4. กระดูกเชิงกรานและ/หรือกระดูกขาหัก พบวาอุบัติการณการ
เกิด VTE ของผูปวยที่มีกระดูกเชิงกรานและ/หรือกระดูกรยางคลางหัก
รวมดวยสูงกวาอุบตั ิการณการเกิด VTE ของผูปวยที่ไมพบกระดูกดัง
กลาวหักรวม
5. ระยะเวลาหลังการบาดเจ็บ พบการเกิด VTE ไดเร็วที่สุดที่ 72
ชั่วโมง หลังการบาดเจ็บ โดยอุบัติการณในระยะเฉียบพลัน (นอยกวา 1

เดือน โดยเฉพาะอยางยิ่งภายใน 2 สัปดาหแรก) คิดเปนรอยละ 80 ของ
DVT ทัง้ หมด) สูงทีส่ ดุ และยังคงสูงอยูใ นชวง 2-3 เดือนแรก (อุบตั กิ ารณ
ประมาณรอยละ 34) แลวคอย ๆ ลดลงจนพบอุบัติการณเพียงรอยละ
0.4 ในระยะเรื้อรังหลังบาดเจ็บนานเกิน 1 ป
6. ประวัตกิ ารเกิด VTE กอน SCI พบวาผูป ว ยทีเ่ คยมีประวัติ VTE
มากอนไดรับบาดเจ็บ มีความเสี่ยงที่จะเกิด VTE หลัง SCI สูงกวาผูปวย
ที่ไมมีประวัติดังกลาวถึง 6 เทา
7. การไมไดรับการปองกันการเกิดลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดดําที่
เหมาะสม พบวาการไดรับการปองกันที่เหมาะสมภายใน 2 สัปดาห
หลังการบาดเจ็บ ชวยลดอุบตั กิ ารณการเกิด VTE ได (odd ratio = 0.2)
สวนปจจัยอื่น ๆ ที่คาดวาเกี่ยวของกับการเกิด VTE ในผูปวย SCI
แตยังไมมีหลักฐานที่เพียงพอ(2,19) ไดแก เพศชาย, ภาวะขาดน้ํา (dehydration), อัมพาตชนิดออนปวกเปยก (flaccid paralysis), โรค
อวน, การไดรับเอสโตรเจน, การตั้งครรภ, ภาวะการเกิดกระดูกตางที่
(heterotopic ossification), การผาตัด, การบาดเจ็บที่มิไดเกิดจาก
ภยันตราย (non-traumatic injuries) และภาวะโรครวมตาง ๆ เชน
มะเร็ง. ภาวะหัวใจลมเหลว (congestive heart failure), โรคปอดอุด
กั้นเรื้อรัง และเบาหวาน (diabetes mellitus)
การปองกันภาวะ VTE
สถาบันเวชศาสตรไขสันหลัง (Consortium of Spinal Cord
Medicine) ไดเผยแพรแนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันภาวะ VTE ฉบับป
2559 โดยมีใจความสําคัญ ดังนี้ (ดูรูปที่ 1)
1. การใชวิธีกล (mechanical prophylaxis) กับผูปวยระยะ
เฉียบพลันทุกคนทันทีถาไมมีขอหาม (คําแนะนําระดับ 1C)
2. การใชยา (pharmacological prophylaxis) โดยให low
molecular weight heparin (LMWH) ในผูปวยระยะเฉียบพลันทุก
คนที่ไมมีความเสี่ยงสูงตอภาวะเลือดออกหลังไดยาปองกันการแข็งตัว
ของเลือด ซึ่งผูปวยกลุมนี้ ไดแก เลือดออกในสมอง เลือดออกบริเวณ
ไขสันหลังที่บาดเจ็บแบบไมทั้งหมด และกําลังมีเลือดออกหรือมีความ
เสี่ยงที่จะมีเลือดออกสูงมาก (คําแนะนําระดับ 1B)
3. ประเมินความเสี่ยงตอการเกิดเลือดออกทุกวันในกรณีที่ไม
ไดรับ LMWH เนื่องจากมีความเสี่ยงตอภาวะเลือดออก และควรให
LMWH เมื่อความเสี่ยงตอภาวะเลือดออกลดลง (คําแนะนําระดับ 1C)
4. ไมให oral vitamin K antagonists เชน warfarin ในผูปวย
ระยะเฉียบพลัน (คําแนะนําระดับ 1C)
5. ใหยาปองกันการเกิดภาวะ VTE ขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ LMWH
(คําแนะนําระดับ 1B), oral vitamin K antagonists เชน warfarin
(INR 2.0-3.0) (คําแนะนําระดับ 1C) หรือ Direct oral anticoagulant (DOAC) (คําแนะนําระดับ 1C) กับผูปวยในที่อยูในระยะฟนฟู
อยางนอย 8 สัปดาห
เนื่องจากปจจุบัน พบอุบัติการณการเกิด DVT ของผูปวย SCI ใน
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากรอยละ 1 ในป
พ.ศ. 2556 (5) เปนรอยละ 3.6 ในป พ.ศ. 2559 และใน 6 เดือนแรกของป
พ.ศ. 2560 พบผูปวย SCI ที่มีภาวะ VTE แลว 4 ราย จากผูปวยใหม 35
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เวชศาสตรฟนฟูสาร 2561; 28(1)

Figure 1. Flow of VTE Prevention in SCI patients (adapted from reference 2)

ราย คิดเปนรอยละ 11.4 แมวาอุบัติการณการเกิด VTE กับผูปวย SCI
ในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้น แตยังนอยกวาที่รายงานในตางประเทศ(2) ดัง
นั้น การใชแนวทางปฏิบัติทางคลินิก (clinical practice guideline,
CPG) เพื่อปองกันการเกิด VTE ของประเทศที่มีอุบัติการณ VTE สูงมา
ใชในประเทศไทยจึงอาจไมเหมาะสม เนื่องจากแนวทางปฏิบัตินี้อาจ
ทําใหมกี ารใชยาตานเลือดแข็งตัวหรือสารกันเลือดเปนลิม่ (anticoagulant) ที่มีผลขางเคียงอันตราย เชน เลือดออกผิดปกติ ที่อาจจะมากเกิน
ความจําเปนสําหรับคนไทย รวมทั้งอาจทําใหเกิดความไมสมเหตุสมผล
ดานความคุมคาคุมทุน (cost effectiveness) ตามหลักเศรษฐศาสตร
อีกดวย ดังนั้น คณะผูนิพนธจึงมีขอเสนอสําหรับการปองกันภาวะ VTE
กรณีผูปวย SCI ระยะหลังเฉียบพลันที่เนนการปองกันโดยวิธีกล โดยมี

รายละเอียดดังตอไปนี้
1. แบงผูปวยตามระยะเวลาหลังบาดเจ็บ (ดูรูปที่ 2) ซึ่งสัมพันธกับ
อุบัติการณการเกิด VTE (ความเห็นคณะผูนิพนธ
2. ใชวิธีกลรวมกับการใหยาตานเลือดแข็งตัว (combined mechanical and pharmacological prophylaxis) กับผูปวยระยะ
เฉียบพลัน (ระยะเวลาหลังบาดเจ็บไมเกิน 1 เดือน) ทุกคนถาไมมีขอ
หาม(2) (ดูรูปที่ 3) (คําแนะนําระดับ 1C)
3. ใชวิธีกล เชน เครื่องบีบอัดลมเปนระยะ ๆ (intermittent
pneumatic compression device) หรือพันขาดวยผายืด (elastic
bandage) ใหกับผูปวยที่มีระยะเวลาหลังบาดเจ็บเกิน 1 เดือน แตไม
เกิน 1 ป ทุกคน ถาไมมีขอหาม (figure 4) (ความเห็นคณะผูนิพนธ)

Figure 2. Flow of VTE prevention in SCI patients
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Figure 3. Flow of VTE prevention in acute SCI patients

4. เฝาระวังอาการและอาการแสดงของ VTE ที่อาจเกิดกับผูปวย
ในระยะเรื้ อ รั ง ที่ เข า มารั บ การรั ก ษาตั ว ที่ โรงพยาบาลอย า งน อ ยวั น
ละครั้ง และพิจารณาเสริมการปองกันโดยใชวิธีกล ใหกับผูบาดเจ็บ
ไขสันหลังระยะเรื้อรัง ที่เดินไมไดและมีความเสี่ยงในการเกิด VTE
อยางนอย 1 ขอ (ดูรูปที่ 4) (ความเห็นคณะผูนิพนธ)
ทั้งนี้ คําแนะนําของผูนิพนธมีจุดที่แตกตางจากคําแนะนําของ
สถาบันเวชศาสตรไขสันหลัง ไดแก แนะนําใหใชวิธีกลรวมกับการใหยา
ตานเลือดแข็งตัวหลังการบาดเจ็บเพียง 1 เดือน แทนที่จะเปน 2 เดือน
เนื่องจากพบอุบัติการณการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตัดหลอดเลือดดําทั้ง
ของคนปกติและผูปวย SCI ในชาวไทยไดนอยกวาชาวตะวันตกถึง 10
เทา(1,2,5,6)

คําอธิบายแผนภูมิ (ตามหมายเลขที่กํากับในรูป)
1. อาการและอาการแสดงของ DVT (signs and symptoms of
DVT)
- ขาบวมขางเดียว (unilateral leg swelling) หรือบวม
ทั้ง 2 ขางแตไมเทากัน โดยเสนรอบวงตนขา (thigh circumference)
(เหนือขอบบนของกระดูกสะบา 10 เซนติเมตร) และ/หรือนอง (calf
circumference) (ใตปุมกระดูก tibial tuberosity 10 เซนติเมตร)
ของขางที่มีอาการตางกับขาขางที่ไมมีอาการ 2-3 เซนติเมตร
- มีอาการปวดที่ขาขางเดียว กรณี SCI ตรวจพบไดยาก
เพราะผูปวยมักสูญเสียความรูสึกที่ขา
- Homan’s sign แสดงผลบวก นั่นคือ ปวดนองเมื่อกระดก
ขอเทาขึ้น กรณี SCI อาจไดผลลบหากผูปวยสูญเสียความรูสึกที่ขา
-27-
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Figure 4. Flow of VTE prevention in post-acute SCI patients

Figure 5. VTE prevention in chronic SCI patients
J Thai Rehabil Med 2018; 28(1)
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Table 1. Sensitivity and specificity of diagnostic tools for DVT(20)

- ผิวหนังแดงและอุณหภูมิที่ผิวหนังสูงขึ้น
- สังเกตเห็นหลอดเลือดดําที่อยูในชั้นใตผิวหนังไดชัดขึ้น
ทั้งนี้ อาการตนขาและ/หรือขาบวมขางเดียว (unilateral leg
swelling) ควรวินิจฉัยแยกโรคกับภาวะดังตอไปนี้
ก. ระบบหลอดเลือด (vascular system) ไดแก กอนเลือด
ออก (hematoma)
ข. การติดเชื้อ (infection) ไดแก cellulitis, osteomyelitis
ค. มะเร็ง ไดแก osteosarcoma, osteochondroma
ง. ระบบกระดูกและขอ ไดแก ภาวะเกิดกระดูกตางที่ (heterotopic ossification, HO), กระดูกหัก

Compression US
Color doppler
D-dimer (ELISA)
D-dimer (agglutination)

Specificity

97-98%
95%
97%
83%

100%
100%
35%
68%

Remark: for clinical suspected cases of DVT

ปองกัน DVT กับผูปวยในระยะเฉียบพลันทุกราย เพราะผูปวยกลุมนี้มี
ความเสี่ยงสูงตอการเกิด DVT(2)
3. กายบริหารและการเดิน (exercise and ambulation)
ปจจุบัน ยังไมมีหลักฐานจากการวิจัยที่แสดงวากายบริหาร
ปองกันการเกิด DVT(2) แมวากายบริหารชวยลดภาวะเลือดดําคั่ง จึง
อาจชวยปองกันการเกิด DVT ได ดังนั้น จึงแนะนําผูปวย SCI ที่ไมมี
DVT และไมมีขอหามตอการขยับขอ ผูปวยควรออกกําลังกายชนิดคง
พิสัยขอแบบทําดวยตนเอง (active range of motion, AROM) หรือ
ใหผูอื่นชวยบางสวน (active assistive ROM, AAROM) โดยใชทา
กระดกขอเขาขึ้นลง (ankle pump), การหมุนขอเทา (ankle cycle)
และเลื่อนเทาขึ้นลงบนเตียง (ankle slide) อยางนอยทาละ 15 ครั้ง 2
รอบตอวัน (ดูรูปที่ 6) (ความเห็นคณะผูนิพนธ)
สวนผูปวยที่ไมสามารถทําเองได ควรทํากายบริหารเพื่อคง
พิสัยขอโดยใหผูอื่นทํา (passive ROM, PROM) ของขอตาง ๆ โดย
เฉพาะขอเทา ขอเขา และขอสะโพก อยางนอยขอละ 15 ครั้ง 2 รอบ
ตอวัน (ความเห็นคณะผูนิพนธ)
กรณีผูปวยสามารถลุกขึ้นยืนเดินเองได ควรแนะนําใหลุกออกจาก
เตียง แลวเริ่มยืนเดินใหเร็วที่สุด ทั้งนี้ ถึงแมจะมี DVT ที่ขา หากไดรับ
การรักษาที่ถูกตองแลว ผูปวยสามารถยืนเดินไดทันที(21,22)

2. การคนหาภาวะ DVT (DVT surveillance)
1. อาการและอาการแสดง มีความไวและความจําเพาะต่ํา จึง
ไมเหมาะสมที่จะใชวินิจฉัย แตควรใชเปนตัวคัดกรองและตรวจติดตาม
ทุก 8 ชั่วโมง ในชวง 1 เดือนแรก และทุกวัน ในชวง 3 เดือนแรก
2. D-dimer โดยพบวามีความไวตอ VTE แตมีความจําเพาะ
ต่ํา เพราะสามารถพบไดในผูปวย SCI ระยะเฉียบพลันที่ไมมี VTE แต
มีการติดเชื้อ บาดเจ็บหลอดเลือด และภาวะหลังผาตัด จึงไมเหมาะสม
ที่จะใชวินิจฉัย แตมีประโยชนในกรณีใชเพื่อตัดออก (rule out) โดยจะ
ไมคิดถึงภาวะ VTE ถาคา d-dimer อยูในเกณฑปกติ
3. Contrast venography เปนการฉีดสีเขาหลอดเลือดดํา
ซึ่งถือเปน gold standard ในการวินิจฉัย DVT แตมีขอเสียคือ ราคา
แพง ทําไดยากและ invasive อีกทั้งกอใหเกิดภาวะแทรกซอน ไดแก
หลอดเลือดดําอักเสบ (thrombophlebitis) ไดบอย ระยะหลังจึงไม
ถูกนํามาใชในเวชปฏิบัติ
4. Doppler and duplex ultrasonography หรือการตรวจ
หลอดเลือดดวยคลื่นเสียงความถี่สูง เปนเครื่องมือวินิจฉัยที่เหมาะสม
ใชไดจริง และคุมคาคุมทุนที่สุด โดยแนะนําใหทํากรณีมีอาการและ
อาการแสดงสงสัย DVT เทานั้น ผลการตรวจที่บงชี้/ยืนยันการวินิจฉัย
DVT ไดแก uncompressible vein(s), abnormal color doppler
flow และ visible clot(s) (ดูตารางที่ 1)
นอกจากนี้ ควรทํา Computerized tomography (CT) โดยใช
PE protocol รวมดวย ในกรณีที่สงสัยภาวะ PE
ในกรณีที่ผูปวย SCI ไมมีอาการหรืออาการแสดงใด ๆ ไมแนะนํา
ใหตรวจพิเศษเพื่อคัดกรอง DVT โดยใชวิธีดังกลาวในตารางที่ 1 ทั้งนี้
สมาคมเวชศาสตรไขสันหลังของประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนําใหการ

A

Sensitivity

4. การปองกัน DVT ดวยวิธกี ล (mechanical prophylaxis)(2)
วิธีกลที่ใชปองกัน DVT ประกอบไปดวย
1. Graduated compressive stocking (GCS) เปนการ
สวมถุงนองยืดชนิดพิเศษที่แรงบีบรัดสูงจากสวนปลายสุดและลดหลั่น
ลงที่สวนตนขา จากการทบทวนอยางเปนระบบ (systematic review)
พบวาลดการเกิด DVT เมื่อใช GCS(2,23) อยางไรก็ตาม มักมีความยาก
ลําบากและมีขอหามในการใส GCS ใหกับผูปวยที่ไดรับอุบัติเหตุ รวม
ทั้งมีราคาแพง

B

C

Figure 6. Active range of motion exercise for DVT prevention. A: ankle pump; B: Ankle cycle; C: Ankle slide

(With permission from Apichana Kovindha. 35 exercises for muscles and joints, 2016)
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2. Intermittent pneumatic compression device (IPC
หรือ PCD) จากการทบทวนอยางเปนระบบพบวา เปนวิธีปองกัน
เชิงกลที่มีหลักฐานยืนยันประสิทธิภาพมากที่สุด จึงเปนวิธีที่แนะนําให
ใชมากที่สุด(2,23) สมาคมเวชศาสตรไขสันหลังของสหรัฐอเมริกา แนะนํา
ใหใสตอเนื่องกันใหนานที่สุด หรืออยางนอย 23 ชม. ตอวัน(2) หากมี
ขอหามในการใช IPC หรือไมสามารถซื้ออุปกรณหรือไมมีเครื่อง ให
พิจารณาใช mechanical prophylaxis อืน่ แทน เชน elastic bandage
ขอหาม (contraindication) ของการใช IPC ไดแก(23,24)
ภาวะบวมแบบกดไมบมุ จากทอน้าํ เหลืองอุดตัน (non-pitting chronic
lymphedema), มีหรือสงสัยวามีภาวะ DVT หรือ PE, บริเวณที่ใส
มีหลอดเลือดดําอักเสบ (thrombophlebitis), ผิวหนังอักเสบแบบ
เฉียบพลัน (acute inflammation of the skin), ขาผิดรูปอยางรุนแรง
(extreme deformity of leg), กระดูกหัก (fracture of lower leg),
มีแผล (wound at leg), อวัยวะสวนปลายขาดเลือด (ischemic vascular disease), โรคหลอดเลือดแดงสวนปลาย ที่มีคา ankle brachial index (ABI) < 0.8, ภาวะ compartment syndrome, มีการบวม
ที่ลําตัวหรือรยางคสวนเหนือตอบริเวณที่จะใส (edema at the root
of the extremity or truncal edema), โรคหัวใจลมเหลวที่รุนแรง
หรือควบคุมยังไมได (severe/uncontrolled cardiac failure), น้ํา
ทวมปอด (pulmonary edema)
นอกจากนี้ ในกรณีที่ผูปวยมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิด PE แตมีขอ
หามในการใหสารกันเลือดแข็งตัว อาจพิจารณาใส IVC (inferior vena
cava) filter อยางไรก็ตาม เนื่องจากเครื่องมือที่ใชมีราคาสูงมาก จึงยัง
มีปญหาเรื่องความคุมคาคุมทุน(2)

2. กําลังมีเลือดออกรุนแรง (active bleeding) เชน เลือด
ออกในสมอง เลือดออกบริเวณไขสันหลังที่บาดเจ็บแบบไมทั้งหมด
เลือดออกหลังการบาดเจ็บที่ยังควบคุมไมได
3. ไดรบั ยาตานเกร็ดเลือด หรือยาปองกันการแข็งตัวของเลือด
อยูอยางตอเนื่องมากอน
4. แพทยเจาของไข และ/หรือ แพทยที่ปรึกษาลงความเห็น
วามีความเสี่ยงตอภาวะเลือดออกผิดปกติ
ถามีขอใดขอหนึ่ง ใหถือวามีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะเลือด
ออกผิดปกติ ถาไมมี ใหประเมินคะแนนความเสี่ยงตาม ตารางที่ 2 ถามี
คะแนนความเสี่ยงมากกวาหรือเทากับ 7 คะแนน ใหถือวามีความเสี่ยง
ตอการเกิดภาวะเลือดออกผิดปกติ
7. ขอบงชี้ในการหยุดการปองกัน VTE ในระยะหลังเฉียบพลัน
(indication for stopping VTE prophylaxis in post-acute phase)
ไดแก ผูปวยสามารถเดินหรือฝกเดินไดอยางนอย 1 ชั่วโมงตอวัน
ติดตอกันอยางนอย 1 สัปดาห (ความเห็นคณะผูนิพนธ)
8. ความเสี่ยงตอการเกิด DVT ในระยะเรื้อรัง (risk factors of
DVT in chronic phase)(26,27)
ในระยะเรื้อรังผูพิการบาดเจ็บไขสันหลังมีอุบัติการณ VTE ต่ํา
ทําใหไมมีหลักฐานโดยตรงที่เกี่ยวกับปจจัยเสี่ยงในระยะนี้ อยางไรก็
ตาม ควรพิจารณาปองกันดวยวิธกี ลหากผูพ กิ ารเดินไมไดและไมมอี าการ
DVT หรือเดินไดแตไมสามารถเดินในขณะที่นอนโรงพยาบาลอยู และมี
ความเสี่ยงรวมขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
- มีประวัติการเกิด DVT มากอน
- มีความเสี่ยงทางพันธุกรรมตอการมีเลือดแข็งตัวมากผิด
ปกติ
- มีโรคมะเร็ง
- อายุมากกวาหรือเทากับ 75 ป
- มีโรคอวน (ดัชนีมวลกาย, BMI เทากับหรือมากกวา 30
มก.ตอตร.ม.)
- มีกระดูกเชิงกราน กระดูกขา หรือกระดูกสันหลังหักครัง้ ใหม

5. การปองกันดวยวิธีกลรวมกับสารกันเลือดแข็งตัว (combined mechanical and pharmacological prophylaxis)(2)
การปองกันดวยวิธีกลรวมกับสารกันเลือดแข็งตัว หมายถึง
กายบริหาร, การเดิน และการใชวิธีกล พรอมกับใหยาดังตอไปนี้ คือ
Enoxaparin 0.4 มล. (40 มก.) ฉีดเขาเนื้อเยื่อชั้นใตผิวหนัง วันละครั้ง
จนครบ 1 เดือน หรือจนภาวะทางอายุรกรรมและศัลยกรรมคงที่ แลว
ตามดวยการใหสารกันเลือดแข็งตัวชนิดกิน เชน warfarin โดยคุม INR
ใหอยูในระดับ 2-3(2)
กรณีที่มี creatinine clearance < 30 มล.ตอนาที ใหปรึกษา
แพทยผูเชี่ยวชาญดานโลหิตวิทยา (hematologist)
ขณะใหสารกันเลือดแข็งตัว ควรเจาะเลือดตรวจสวนประกอบ
เลือดและเกร็ดเลือด (CBC and platelet count) สัปดาหละ 1 ครั้ง
สวนยาตานสารกันเลือดแข็งตัว (antidote) คือ protamine
sulfate 1 มก.ตอ สารกันเลือดแข็งตัว 1 มก.

Table 2. Bleeding risk score(25)

Bleeding risk factors
Moderate renal failure (GFR 30-59)
Male
Age 40-84
Current cancer
Rheumatic disease
Central venous catheter
Admitted in ICU/CCU
Severe renal failure (GFR < 30)
Hepatic failure (INR > 1.5)
Age more than or equal to 85
Platelet count < 50,000/mL
Bleeding in 3 months before admission
Active gastroduodenal ulcer

6. ความเสี่ยงตอการเกิดภาวะเลือดออกผิดปกติ (risk factors
of abnormal bleeding)
ความเสี่ยงตอภาวะเลือดออกผิดปกติ มีดังนี้
1. ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ (platelet count, PT,
PTT) ผิดปกติ
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Points
1
1
1.5
2
2
2
2.5
2.5
2.5
3.5
4
4
4.5

11. Seifert J, Lob G, Stoephasius E, Probst J, Brendel W. Blood flow in
muscles of paraplegic patients under various conditions measured
by a double isotope technique. Paraplegia. 1972;10:185-91.
12. Miranda AR, Hassouna HI. Mechanisms of thrombosis in spinal
cord injury. Hematol Oncol Clin North Am. 2000;14:401-16.
13. Rossi EC, Green D, Rosen JS, Spies SM, Jao JS. Sequential
changes in factor VIII and platelets preceding deep vein thrombosis in patients with spinal cord injury. Haematologica. 1980;45:14351.
14. Brandstater ME, Roth EJ, Siebens HC. Venous thromboembolism
in stroke: literature review and implications for clinical practice.
Arch Phys Med Rehabil. 1992;73(5-s):S379-91.
15. Bravo G, Guizar-Sahagun G, Ibarra A, Centurion D, Villalon CM.
Cardiovascular alterations after spinal cord injury: an overview.
Curr Med Chem Cardiovasc Hematol Agents. 2004;2:133-48.
16. Yelnik A, Dizien O, Bussel B, Schouman-Claeys E, Frija G, Pannier S, et al. Systematic lower limb phlebography in acute spinal
cord injury in 147 patients. Paraplegia. 1991;29:253-60.
17. Lim AC, Roth EJ, Green D. Lower limb paralysis: its effect on the
recanalization of deep-vein thrombosis. Arch Phys Med Rehabil.
1992;73:331-3.
18. Motykie GD, Zebala LP, Caprini JA, Lee CE, Arcelus JI, Reyna JJ,
et al. A guide to venous thromboembolism risk factor assessment.
J Thromb Thrombolysis. 2000;9:253-62.
19. Wang T, Yang SD, Huang WZ, Liu FY, Wang H, Ding WY. Factors
predicting venous thromboembolism after spine surgery. Medicine. 2016;95:e5776.
20. Bates SM, Jaeschke R, Stevens SM, Goodacre S, Wells PS,
Stevenson MD et al. Diagnosis of DVT: antithrombotic therapy
and prevention of thrombosis, 9th ed: American college of chest
physicians evidence-Based clinical practice guidelines. Chest.
2012;141(2 Suppl):e351S-e418S.
21. Trujillo-Santos J, Perea-Milla E, Jimenez-Puente A, SanchezCantalejo E, del Toro J, Grau E, et al. Bed rest or ambulation in
the initial treatment of patients with acute deep vein thrombosis
or pulmonary embolism: findings from the RIETE registry. Chest.
2005;127:1631-6.
22. Partsch H. Ambulation and compression after deep vein thrombosis: dispelling myths. Semin Vasc Surg. 2005;18:148-52.
23. Ploumis A, Ponnappan RK, Maltenfort MG, Patel RX, Bessey JT,
Albert TJ, et al. Thromboprophylaxis in patients with acute spinal injuries: an evidence-based analysis. J Bone Joint Surg Am.
2009;91:2568-76.
24. Barrera LM, Perel P, Ker K, Cirocchi R, Farinella E, Morales Uribe
CH. Thromboprophylaxis for trauma patients. The Cochrane database of systematic reviews. 2013:Cd008303.
25. Decousus H, Tapson VF, Bergmann JF, Chong BH, Froehlich JB,
Kakkar AK, et al. Factors at admission associated with bleeding
risk in medical patients: findings from the IMPROVE investigators.
Chest. 2011;139:69-79.
26. Kelly BM, Yoder BM, Tang CT, Wakefield TW. Venous thromboembolic events in the rehabilitation setting. PM R. 2010;2:647-63.
27. Alabed S, Belci M, Van Middendorp JJ, Al Halabi A, Meagher TM.
Thromboembolism in the sub-acute phase of spinal cord injury: a
systematic review of the literature. Asian Spine J. 2016;10:972-81.

9. แนวทางปฏิบัติประจําวันเพื่อเฝาระวัง DVT
แนวทางปฏิบัติประจําวันเพื่อเฝาระวัง DVT ในผูปวย SCI
ตามความเห็นคณะผูนิพนธควรประกอบดวย
- การสังเกตอาการและอาการแสดงทางคลินิก ทุกวัน
- การวัดเสนรอบวงตนขาและนอง วันเวนวัน
- การแนะนําใหผูปวย/ผูพิการทํากายบริหารทั้งแบบทําดวย
ตนเอง หรือใหผูอื่นทําให อยางนอยวันละ 20 นาที
สรุป ภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดดําเปนภาวะแทรกซอนที่
สําคัญภาวะหนึ่งในการดูแลผูปวยบาดเจ็บไขสันหลัง เนื่องจากยังไมมี
แนวทางปฏิบัติของประเทศไทยเพื่อปองกันภาวะดังกลาวในผูปวย
บาดเจ็บไขสันหลัง บทความจึงนี้เสนอคําแนะนําเพื่อปองกันภาวะลิ่ม
เลือดอุดตันหลอดเลือดดําในผูปวยบาดเจ็บไขสันหลัง โดยแบงตาม
ระยะเวลาหลังการบาดเจ็บ อยางไรก็ตาม คําแนะนําดังกลาวสวนใหญ
เปนเพียงความเห็นคณะผูนิพนธ ดังนั้น ควรมีการศึกษาเพื่อหาหลัก
ฐานสนับสนุนคําแนะนํานี้ตอไปในอนาคต

เอกสารอางอิง
1. Tang L, Hu Y. Ethnic diversity in the genetics of venous thromboembolism. Thromb Haemost. 2015;114:901-9.
2. Consortium of spinal cord medicine. Prevention of venous thromboembolism in individuals with spinal cord injury: Clinical practice
guideline for healthcare providers. 2016.
3. Anderson FA, Jr., Spencer FA. Risk factors for venous thromboembolism. Circulation. 2003;107(23 Suppl 1):I9-16.
4. Wade WE, Chisholm MA. Venous thrombosis after acute spinal
cord injury: cost analysis of prophylaxis guidelines. Am J Phys
Med Rehabil. 2000;79:504-8.
5. Kovindha A, Kammuang-lue P. Pulmonary embolism after manual
muscle testing in an incomplete paraplegic patient: a case report.
Spinal Cord. 2014;52:S6–7.
6. Angchaisuksiri P, Pingsuthiwong S, Aryuchai K, Busabaratana M,
Sura T, Atichartakarn V, et al. Prevalence of the G1691A mutation
in the factor V gene (factor V Leiden) and the G20210A prothrombin gene mutation in the Thai population. Am J Hematol. 2000;65:
119-22.
7. Saraf SK, Rana RJ, Sharma OP. Venous thromboembolism in
acute spinal cord injury patients. Indian journal of orthopaedics.
2007;41:194-7.
8. Sugimoto Y, Ito Y, Tomioka M, Tanaka M, Hasegawa Y, Nakago K,
et al. Deep venous thrombosis in patients with acute cervical spinal cord injury in a Japanese population: assessment with Doppler
ultrasonography. J Orthop Sci. 2009;14:374-6.
9. Matsumoto S, Suda K, Iimoto S, Yasui K, Komatsu M, Ushiku C,
et al. Prospective study of deep vein thrombosis in patients with
spinal cord injury not receiving anticoagulant therapy. Spinal Cord.
2015;53:306-9.
10. Kobashi G, Yamada H, Asano T, Nagano S, Hata A, Kishi R, et
al. The factor V Leiden mutation is not a common cause of pregnancy-induced hypertension in Japan. Semin Thromb Hemost.
1999;25:487-9.

-31-

เวชศาสตรฟนฟูสาร 2561; 28(1)

