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ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในเด็ก เป็ นภาวะที่พบได้บอ่ ยขึ้นในปัจจุบนั เนื่องจากมีการพัฒนาการ
ในการดูแลผูป้ ่ วยระยะวิกฤตที่ดีข้ ึนและการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบตั ิการที่แม่นยาและรวดเร็ วขึ้น
สาเหตุของภาวะลิ่มเลือดอุดตัน เกิดจากมีความผิดปกติของผนังหลอดเลือด (Endothelial damage)
เช่น การใส่ สายสวนทางหลอดเลือด การติดเชื้ อในกระแสเลือด การให้ยาเคมีบาบัด หรื อภาวะ
antiphospholipids ระบบไหลเวียนเลือดดาในร่ างกายผิดปกติ (Venous stasis) เช่น การใส่ เฝื อกเป็ น
เวลานาน ภาวะที่มีเม็ดเลือดขาวสู งมาก หรื อภาวการณ์ขาดน้ า และภาวะเลือดแข็งตัวเร็ วกว่าปกติ
(Hypercoagulable state) ที่เกิดจากสาเหตุทางพันธุกรรม (inherited thrombophilia) และเกิดจาก
สาเหตุภายหลัง (acquired thrombophilia)
รู ปภาพที่ 1 สาเหตุของภาวะลิ่มเลือดอุดตันในเด็ก
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ช่วงอายุที่พบภาวะลิ่มเลือดอุดตันได้บ่อย 2 ช่วงอายุ คือ เด็กแรกเกิด และ วัยรุ่ น เด็กแรก
เกิดจะมีความเสี่ ยงต่อการเกิดภาวะนี้สูงที่สุด อุบตั ิการณ์ประมาณ 0.51 ต่อเด็กแรกเกิด 10.000 คน
เนื่องจากระดับของสารต้านการแข็งตัวของเลือด เช่น antithrombin (AT), protein C และ protein S
ที่ต่า และระบบการละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic activity) ที่ทางานได้ยงั ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากระดับ
ของ Plasminogen ในเลือดต่ากว่าในผูใ้ หญ่ และ ขนาดของเส้นเลือดเล็ก รวมทั้งระดับของฮีมา
โตคริ ตในเลือดสู ง ช่วงวัยรุ่ นจะพบบ่อย เนื่องจากมีหลายภาวะที่ส่งเสริ มให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันได้
ง่ายขึ้น เช่น การสู บบุหรี่ การตั้งครรภ์ การมีน้ าหนักตัวเพิ่มขึ้น หรื อภาวะอ้วน และการรับประทาน
ยาคุมกาเนิด(1)
ปั จจัยที่ส่งเสริ มทาให้เกิดภาวะปั จจัยที่ทาให้เกิดภาวะนี้ ส่ วนใหญ่ ร้อยละ 90-95 เกิดจาก
โรค หรื อ ภาวะที่เกิดขึ้นภายหลังที่เพิ่มความเสี่ ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน(2)
ปัจจัยเสี่ ยงต่ อการเกิดภาวะลิม่ เลือดอุดตันทีเ่ ป็ นภายหลัง (Acquired risk factors)
Central venous catheters การใส่ สายสวนเข้าในหลอดเลือดดาเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้
เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในเด็ก โดยพบว่าเป็ นสาเหตุของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในเด็กแรกเกิดถึง
ร้อยละ 90 และมากกว่าร้อยละ 60 ในเด็กโต ส่ วนในผูใ้ หญ่น้ นั พบเพียงร้อยละ 2 เด็กที่เกิดภาวะลิ่ม
เลือดอุดตันที่เป็ นมากทัว่ ร่ างกาย มีความเสี่ ยงสู งที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนในภายหลังรวมทั้งภาวะ
post- thrombotic syndrome ภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่พบในเด็กแรกเกิดมักพบที่ส่วนบนของร่ างกาย
(upper venous system) ถ้ามีลิ่มเลือดแพร่ กระจายไปที่หวั ใจ หรื อหลอดเลือดดาใหญ่ (superior vena
cava) จะทาให้มีหน้าและคอบวม ซึ่ งเป็ นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง การใส่ สายสวนเข้าทางหลอด
เลือดดาที่สายสะดือ (umbilical venous catheters) มีความสัมพันธ์กบั การเกิดลิ่มเลือดอุดตันใน
หลอดเลือดดาใหญ่ในช่องท้อง (inferior vena cava) และหลอดเลือดดาที่ตบั (portal vein) โดยพบว่า
ความสัมพันธ์กบั ระยะเวลาที่ใส่ สายสวน โดยโอกาสเกิดลิ่มเลือดอุดตันจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่
ใส่ สายสวนนาน
Antiphospholipid antibodies แบ่งเป็ น 2 ชนิด คือ
(1) Lupus anticoagulant ซึ่งทาให้มี prolonged phospholipids-dependent clotting
assays เช่น aPTT จะยาวขึ้น
(2) Anticardiolipin antibodies กลไกของการเกิด antiphospholipid antibodies และ
ภาวะลิ่มเลือดอุดตันยังไม่ทราบแน่ชดั แต่เชื่อว่าเกิดจากการที่สาร phospholipids ไปทาลายเยือ่ บุ
ผนังหลอดเลือด (endothelium) กระตุน้ ให้เกิดการสร้างสารต้าน (antibodies) ซึ่งมักเป็ นชนิด IgG
ต่อมามีการกระตุน้ เกร็ ดเลือด (platelets activation) รวมทั้งมีการยับยั้งการทางานของสารต้านการ
แข็งตัวของเลือด คือ protein C และ AT ทาให้เกิดลิ่มเลือดอุดตัน พบว่าภาวะนี้มีความสัมพันธ์กบั
การเกิดโรคหลอดเลือดสมองในเด็ก แต่ไม่เพิ่มความเสี่ ยงต่อการกลับเป็ นซ้ า
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Autoimmune disease ผูป้ ่ วยโรคแพ้ภูมิตนเอง (Autoimmune disease) เช่น inflammatory
bowel disease และ Bechet’s disease มีความเสี่ ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตันสู งขึ้น โดยไม่ทราบ
กลไกการเกิดที่แน่นอน ในผูป้ ่ วยโรคsystemic lupus erythromatosus (SLE) เชื่อว่าเกิดจากการขาด
สารต้านการแข็งตัวของเลือด คือ tissue factor pathway inhibitor (TFPI)
Malignancy โรคมะเร็ งและการรักษาด้วยยาเคมีบาบัดเป็ นสาเหตุให้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุด
ตันในเด็ก ยาเคมีบาบัดที่มีผลให้เกิดภาวะนี้ เช่น L-asparaginase ซึ่งเป็ นยาที่ใช้รักษาโรคมะเร็ งเม็ด
เลือดขาว (acute lymphoblastic leukemia) โดยมีผลทาให้ AT-III ลดลงทาให้มีการสร้าง thrombin
เพิม่ ขึ้น นอกจากนั้นหากพบว่าผูป้ ่ วยที่มีโรคมะเร็ งที่มี inherited prothrombotic disorders ร่ วมกับ
การใส่ สายสวนทางหลอดเลือดดา และผูป้ ่ วยต้องนอนนานๆ ส่ งผลให้มีโอกาสเกิดภาวะลิ่มเลือดอุด
ตันเพิ่มขึ้น
Nephrotic syndrome ผูป้ ่ วยโรคนี้มีความเสี่ ยงต่อการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตัน ผูป้ ่ วยเด็ก
พบความเสี่ ยงต่ากว่าในผูใ้ หญ่คือพบเพียงร้อยละ 28 ของผูป้ ่ วย ตาแหน่งที่เกิดลิ่มเลือดอุดตันที่พบ
บ่อย ได้แก่ หลอดเลือดดาที่ไต (renal veins) แต่อาจเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดแดงได้ ส่ วน
ใหญ่มกั เกิดเร็ วภายใน 3 เดือนหลังการวินิจฉัยโรคนี้ สาเหตุเกิดจากมีการเพิ่มขึ้นของ coagulation
protein เช่น fibrinogen และ factor VIII และมีการเสี ยสารต้านการแข็งตัวของเลือดทางไต
โดยเฉพาะอย่างยิง่ AT ร่ วมกับมีการลดลงของ factor XII ปั จจัยอื่นที่ส่งเสริ มภาวะนี้ ได้แก่ ภาวะ
เลือดหนืด(hyperviscosity) หรื อ การรักษาด้วยยาขับปั สสาวะ และภาวะขาดน้ า
Oral contraceptives/pregnancy การใช้ยาเม็ดคุมกาเนิดที่มีส่วนประกอบของเอสโตรเจน
ทาให้มีความเสี่ ยงต่อการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันสู งขึ้น 4 เท่า โดยเฉพาะผูป้ ่ วยที่มีความผิดปกติอื่น
ที่ทาให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันได้ง่าย พบว่าผูป้ ่ วยที่มีภาวะ factor V Leiden mutation และ Prothrombin
20210A mutation จะมีความเสี่ ยงสู งกว่าปกติถึง 35 เท่า และ 16 เท่า ตามลาดับ ความเสี่ ยงของการ
เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันกับการตั้งครรภ์สูงขึ้น 5 เท่า สาเหตุเกิดจากขณะตั้งครรภ์ ระดับของ von
Willebrand factor, factor V, factor VIII และ fibrinogen เพิ่มขึ้น ระดับของ protein S ลดลง มีการ
ยับยั้งขบวนการสลายลิ่มเลือดโดยมีระดับของ plasminogen activator inhibitor ลดลง ส่ วนใหญ่มกั
เกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดาที่อยูล่ ึก (deep vein thrombosis) และมักเกิดที่ขา และมีโอกาส
เกิดลิ่มเลือดอุดตันที่เส้นเลือดในปอดได้ (pulmonary embolism)
Infection การติดเชื้ อบางชนิดเพิม่ ความเสี่ ยงต่อการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตัน เช่น การติด
เชื้อ varicella zoster กลไกเกิดจากมีการสร้างสารต้านต่อ protein S (antiprotein S antibodies) ทาให้
ร่ างกายขาด protein S ชัว่ คราว อาจเกิดภาวะที่มีการแข็งตัวของเลือดในหลอดเลือดทัว่ ร่ างกาย
(disseminated intravascular coagulation และ purpura fulminans) นอกจากนั้น การติดเชื้อเอชไอวี
(human immunodeficiency virus) ทาให้เกิด antiphospholipid antibodies ที่ทาให้เกิดลิ่มเลือดอุดตัน
ได้
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ตารางที่1 โรค หรื อ ภาวะที่เกิดขึ้นภายหลังที่ทาให้มีความผิดปกติทางด้าน thrombophilia(3)

ส่ วนน้อย ร้อยละ 5-10 เกิดจากปั จจัยทางพันธุ กรรมที่เป็ นมาแต่กาเนิ ด ควรคิดถึงภาวะนี้ใน
เด็กที่มีภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่หาสาเหตุที่เป็ นปั จจัยเสี่ ยงไม่พบ หรื อมีประวัติการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน
ในครอบครัว มีการเกิดลิ่มเลือดอุดตันที่เป็ นซ้ าในตาแหน่งที่ไม่ปกติ มีประวัติการแท้งหรื อตาย
คลอดในครอบครัว สาเหตุของ inherited prothrombotic disorders ทัว่ โลกส่ วนใหญ่เกิดจาก
mutation ของ factor V gene (factor V Leiden mutation) หรื อ prothrombin gene (prothrombin
20210A) สาเหตุอื่น ได้แก่ การขาดสารต้านการแข็งตัวของเลือด คือ antithrombin, protein C และ
protein S ภาวะที่มี homocysteine สู ง (hyperhomocysteinemia) และ dysfibrinogenemia โดยความ
เสี่ ยงจะสู งขึ้น หากพบว่ามีหลายปั จจัยเสี่ ยงร่ วมกัน ความผิดปกติอื่นที่พบว่าเพิ่มความเสี่ ยงต่อการ
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เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตัน แต่นอ้ ยกว่าภาวะที่กล่าวไปข้างต้น ได้แก่ ความผิดปกติของ plasminogen
และ การขาด heparin cofactor-2, การเพิ่มขึ้นของ lipoprotein (a) และ factor VIII
Factor V Leiden mutation เป็ นความผิดปกติทางพันธุ กรรมที่เป็ นสาเหตุของภาวะลิ่ม
เลือดอุดตัน ที่พบบ่อยที่สุดในคนผิวขาว กลไกการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน เกิดจาก factor V มีภาวะดื้อ
ต่อการยับยั้งการทางานโดย protein C (activated protein C resistance) แต่ภาวะนี้พบได้นอ้ ยในคน
แอฟริ กนั และเอเซี ย พบภาวะลิ่มเลือดอุดตันสู งกว่าคนปกติ 5-10 เท่า ใน heterozygous factor V
leiden mutation และเพิ่มสู งขึ้นเป็ น 50- 80 เท่า ใน homozygous factor V leiden mutation เกิดได้
ทั้งในหลอดเลือดแดงและดา
Prothrombin 20210A mutation เป็ นความผิดปกติที่พบเป็ นอันดับ 2 รองจาก factor V
Leiden mutation พบได้ร้อยละ 2-3 ในคนผิวขาว เกิดจากความผิดปกติทางพันธุ กรรมของยีน
prothrombin ทาให้เพิ่มความเสี่ ยงต่อการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันประมาณ 3 เท่า โดยกลไกเกิดจาก
การเพิ่มขึ้นของ prothrombin ทาให้เกิด thrombin เพิ่มขึ้น มีการเกิดลิ่มเลือดเพิ่มขึ้น เนื่ องจากความ
ผิดปกติน้ ีทาให้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่ไม่รุนแรง จึงมักแสดงอาการในวัยผูใ้ หญ่ (อายุ 20-30 ปี )
มากกว่าในเด็ก
Antithrombin (AT) deficiency เป็ นภาวะที่ร่างกายขาดสารต้านการแข็งตัวของเลือด
AT เป็ น glycoprotein serine protease inhibitor สร้างจากตับ และเป็ น vitamin K-dependent protein
ทาหน้าที่ยบั ยั้งการทางานของ thrombin, factor Xa, IXa และ XIa อุบตั ิการณ์พบประมาณร้อยละ
0.2-0.5 ภาวะ homozygous deficiency อาจทาให้ทารกเสี ยชีวติ ตั้งแต่ในครรภ์ หรื อมีภาวะลิ่มเลือด
อุดตันรุ นแรงทัว่ ร่ างกายตั้งแต่แรกคลอด ที่รียกว่า neonatal purpura fulminans ภาวะ heterozygous
deficiency มีความเสี่ ยงต่อการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันสู งกว่าเด็กปกติ 10 เท่า ภาวะที่ร่างกายขาด
antithrombin แบ่งเป็ น 2 ชนิ ด คือ
-Type I AT deficiency เป็ นความผิดปกติทางปริ มาณ (Quantitative defect) เกิด
จากการลดลงของการสร้างและมีการทางานที่ลดลงของ AT
-Type II AT deficiency เป็ นความผิดปกติในการทางานของ AT (Qualitative
defect) โดยที่ปริ มาณปกติ
Protein C deficiency protein C เป็ น vitamin K-dependent plasma glycoprotein และเป็ น
สารต้านการแข็งตัวของเลือด ภาวะปกติ protein C จะอยูใ่ นรู ปของ inactivated form (inactivated
plasma zymogen) และถูกเปลี่ยนให้อยูใ่ นรู ป activated protein C โดย thrombomodulin ที่สร้างจาก
endothelium และ activated protein C ทาหน้าที่ยบั ยั้งการทางานของ factor Va และ factor VIIIa
โดยมี protein S เป็ น co-factor ภาวะที่ร่างกายขาด protein C มีการถ่ายทอดทางพันธุ กรรมแบบ
autosomal dominant และแบ่งเป็ น 2 ชนิด คือ
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-Type I Protein C deficiency (classic type) เป็ นความผิดปกติที่การสร้าง protein C
ลดลง และการทางานลดลง (Quantitative defect)
-Type II Protein C deficiency เป็ นความผิดปกติในการทางานของ protein C
(Qualitative defect) โดยที่ปริ มาณ protein C antigen ปกติ เป็ นภาวะที่พบได้นอ้ ยกว่า
อุบตั ิการณ์ของการเกิด heterozygous protein C deficiency พบได้ร้อยละ 0.2
homozygous หรื อ compound heterozygous protein c deficiency จะมีอาการรุ นแรง มีภาวะลิ่มเลือด
อุดตันรุ นแรงทัว่ ร่ างกายตั้งแต่แรกคลอด (neonatal purpura fulminans) โดยจะเกิดลิ่มเลือดอุดตันทั้ง
ในหลอดเลือดดาและหลอดเลือดแดง และมีอตั ราการเป็ นซ้ าสู ง
Protein S deficiency protein S เป็ น vitamin K-dependent natural anticoagulant
เช่นเดียวกับ protein C มี 2 รู ปแบบ คือประมาณร้อยละ 40 อยูใ่ นรู ปอิสระ(free active form) และ
ร้อยละ 60 เป็ น inactive bound form ซึ่ งจับกับ C4b binding protein หน้าที่ของ protein S คือเป็ น
co-factor ของ activated protein C ในการยับยั้งการทางานของ factor Va และ factor VIIIa ภาวะที่
ร่ างกายขาด protein S มีการถ่ายทอดทางพันธุ กรรมแบบ autosomal dominant และแบ่งเป็ น 2 ชนิ ด
คือ
- Type I Protein S deficiency เป็ นความผิดปกติทางปริ มาณของ protein S
(Quantitative defect)
- Type II Protein S deficiency เป็ นความผิดปกติในการทางานของ protein S
(Qualitative defect)
อาการแสดงของ Heterozygous protein S deficiency ไม่สามารถแยกได้จาก
protein C deficiency พบภาวะลิ่มเลือดอุดตันทั้งในหลอดเลือดดาและแดง พบมากในช่วงเด็กโต
หรื อผูใ้ หญ่ ส่ วน homozygous หรื อ compound heterozygous protein S deficiency จะมีอาการ
รุ นแรง มีภาวะลิ่มเลือดอุดตันรุ นแรงทัว่ ร่ างกายตั้งแต่แรกคลอด (neonatal purpura fulminans)
Hyperhomocysteinemia เกิดจากการขาด enzyme cystathionine B-synthase หรื อ
polymorphism ของยีน MTHFR (methylenetetrahydropholate reductase) ซึ่ง MTHFR เป็ นenzyme
ที่เปลี่ยน homocysteine เป็ น methionine การขาด enzyme ทั้ง 2 ตัวนี้ เป็ นสาเหตุให้เกิดภาวะ
hyperhomocysteinemia ความผิดปกติดงั กล่าวก่อให้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดแดงและ
โรคหลอดเลือดสมองในเด็ก นอกจากนั้น ระดับของ homocysteine จะเพิ่มสู งขึ้นในภาวะที่ร่างกาย
ขาด folate, วิตามินบี 6 และบี 12 ด้วย
Lipoprotein (a) ระดับของ lipoprotein (a) ที่สูงขึ้นมีความสัมพันธ์กบั การเกิดโรคหลอด
เลือดแข็ง (atherosclerotic disease) โดย lipoprotein (a) มีหน้าที่ยบั ยั้งขบวนการละลายลิ่มเลือด โดย
การแย่งกับ plasminogen ที่จบั กับ fibrin การที่ระดับของ lipoprotein (a) สู ง จะเพิ่มความเสี่ ยงต่อ
การเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในเด็ก
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Factor VIII พบว่าร้อยละ 25 ของผูป้ ่ วยที่มีภาวะลิ่มเลือดอุดตันมีระดับของ factor VIII ที่
สู งกว่าปกติ (มากกว่า 1,500 IU/L) โดยพบว่าระดับของ factor VIII ที่สูงกว่า 1,500 IU/L จะมี
โอกาสเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันสู งกว่าระดับ factor VIII ต่ากว่า 1,000 IU/L ประมาณ 6 เท่า และมี
โอกาสเป็ นซ้ าสู ง แต่ยงั ไม่ทราบกลไกแน่ชดั ที่ทาให้ระดับของ factor VIII เพิ่มขึ้นในผูป้ ่ วยที่มีภาวะ
ลิ่มเลือดอุดตัน
Dysfibrinogenemia เป็ นภาวะที่ถ่ายทอดทางพันธุ กรรมแบบ autosomal recessive ที่พบได้
น้อย โดยพบว่ามีการจับที่ผิดปกติระหว่าง thrombin และ fibrin ก่อให้เกิดความผิดปกติของการ
เปลี่ยน fibrinogen เป็ น fibrin ส่ วนภาวะลิ่มเลือดอุดตันพบได้เพียงร้อยละ 20 ของผูป้ ่ วยโรคนี้ ภาวะ
homozygous dysfibrinogenemia เป็ นภาวะที่พบได้นอ้ ยมาก ทาให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองในเด็ก
หรื อ มีการอุดตันของเส้นเลือดในท้อง และการเกิดลิ่มเลือดอุดตันหลังการผ่าตัด เช่น factor V
Leiden mutation, prothrombin 20210A mutation หรื อ ภาวะที่ร่างกายสร้างสารต้านการแข็งตัวของ
เลือดได้นอ้ ยกว่าปกติ (protein C, protein S หรื อ antithrombin deficiency) หรื อ ภาวะที่มี
homocysteine สู ง (hyperhomocysteinemia) และ dysfibrinogenemia ความผิดปกติอื่นที่พบว่าเพิม่
ความเสี่ ยงต่อการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตัน แต่นอ้ ยกว่าภาวะที่กล่าวไปข้างต้น ได้แก่ ความผิดปกติ
ของ plasminogen และ การขาด heparin cofactor-2 การเพิ่มขึ้นของ lipoprotein (a) และ factor
VIII(1)
เนื่องจากขบวนการแข็งตัวของเลือดในเด็กยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ ดังนั้นการแปลผลทาง
ห้องปฏิบตั ิการเกี่ยวกับ Inherited thrombophilia จาเป็ นต้องอาศัยค่าปกติในแต่ละช่วงอายุของ
เด็กไทยในการแปลผล แสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ค่าปกติของ Inherited thrombophilia ในเด็กไทยแต่ละช่วงอายุ เปรี ยบเทียบกับผูใ้ หญ่ (4)
Children
Test

Ages < 1 yr
( n = 18 )

Ages 1-5 yr
( n = 30 )

Ages 6-10 yr
( n = 38 )

Ages 11-16 yr
( n = 41 )

Protein C Activity (%)
Mean
Range

75.6**
( 31.4-119.8 )

101.6*
( 65.2-138.0 )

103.9*
( 61.3-146.5 )

118.2
( 77-159.4 )

Protein C Antigen (%)
Mean
Range

63.0*
( 28.4-97.6 )

81.8
( 53.2-110.4 )

82
( 53.2-110.8 )

89.1
( 63.3-114.9 )

90.7
( 56.1-125.3 )

Total Protein S (%)
Mean
Range

93.9*
( 50.1-137.7 )

113.7
( 69.5-157.9 )

113.3
( 58.7-167.9 )

115.2
( 70.6-159.8 )

115.3
( 67.9-162.7 )

Free Protein S (%)
Mean
Range

94.1
( 58.1-130.1 )

97.5
( 46.3-148.7 )

95.9
( 47.9-143.9 )

107.6
( 66.6-148.6 )

110.4
( 53.4-167.4)

Antithrombin (%)
Mean
Range

94.6*
( 75.2-114.0 )

108.5
( 87.3-129.7 )

105.1
( 89.3-120.9 )

5.6**
( 1.8-9.4 )

5.8**
( 2.8-8.8 )

6.1**
( 3.1-9.1 )

Homocysteine(µmol/L)
Mean
Range

Adults
( n = 30 )

120.7
( 75.3-166.1 )

104.2
( 85.6-122.8 )

103.8
( 82.2-125.4 )

8.5*
( 3.5-13.5 )

9.9
( 4.9-14.9 )

** p < 0.001 and * p< 0.05 compared with adults by analysis of variance test with additionol Dunnett-test

จากผลการศึกษาที่หาความสัมพันธ์ระหว่าง ความผิดปกติทางพันธุ กรรมที่เป็ นมาแต่กาเนิ ด
(Inherited thrombophilia) กับการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในเด็ก ซึ่ งเป็ นการศึกษาแบบ Systematic
review and Meta-Analysis โดย Dr. Young และ คณะ(5) ในปี พศ 2551พบว่า เด็กที่มีความผิดปกติ
ทางพันธุ กรรมที่ เป็ นมาแต่กาเนิ ดจะมีโอกาสเกิ ดภาวะลิ่ มเลื อดอุดตันเป็ นครั้ งแรก (first venous
thromboembolism) เพิม่ ขึ้นตั้งแต่ 2.63 ถึง 8.89 เท่าเมื่อเทียบกับกลุ่มเด็กปกติ แสดงรายละเอียดใน
ตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ความสั ม พันธ์ ร ะหว่า งความผิ ดปกติ ท างพัน ธุ ก รรมที่ เป็ นมาแต่ ก าเนิ ด (Inherited
thrombophilia) กับการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในเด็กเป็ นครั้งแรก (first venous thromboembolism)
Genetic Traits

Patients/Controls

OR (95%CI)

Protein C deficiency

1079/1979

Protein S deficiency

1075/1979

Antithrombin deficiency

1072/1979

Factor V Leiden

1430/2623

Prothrombin 20210

916/1673

Lipoprotein(a)

589/1441

> 2 genetic traits

965/1625

7.75 (4.48-13.38)
<0.0001
5.77(3.07-10.85)
< 0.0001
8.73(3.12-24.42)
< 0.0001
3.56 (2.57-4.93)
< 0.0001
2.63 (1.61-4.29)
<0.001
4.50 (3.19-6.35)
< 0.001
8.89 (3.43-23.06)
<0.0001

การตรวจทางห้ องปฏิบัติการด้ านความผิดปกติทางพันธุกรรมทีเ่ ป็ นมาแต่ กาเนิดสาหรับภาวะลิม่
เลือดอุดตัน
ควรตรวจหาสาเหตุทางพันธุกรรมที่เป็ นมาแต่กาเนิดของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในกรณี ต่อไปนี้ (6)
- มีภาวะลิ่มเลือดอุดตันโดยไม่มีปัจจัยส่ งเสริ ม หรื อ โรคอื่นๆในเด็ก
- ภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่เป็ นซ้ า
- ลิ่มเลือดอุดตันในตาแหน่งที่ไม่ปกติ
- มีลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดแดงในผูป้ ่ วยที่อายุนอ้ ยกว่า 30 ปี
- มีประวัติลิ่มเลือดอุดตันในครอบครัว
- มีประวัติแท้งซ้ า (recurrent abortion)
การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการทางพันธุกรรมที่เป็ นมาแต่กาเนิด (Inherited thrombophilias) แบ่งเป็ น
2 ระดับ(3) คือ
ระดับที่ 1 เป็ นการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการพื้นฐานสาหรับผูป้ ่ วยดังกล่าวข้างต้น ได้แก่
- Antithrombin III
- Protein C activity
- Free and total protein S Ag
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- Factor V Leiden and/or functional activated protein C resistance assay
- Prothrombin gene mutation
- MTHFR T677T and/or homocysteine level
- Lipoprotein (a)
- Lupus anticoagulant
- Anticardiolipin Ab
- Factor VIII
ระดับที่ 2 เป็ นการตรวจเพิ่มเติมในกรณี ที่ผลการตรวจในระดับที่ 1 อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ และ
สาหรับผูป้ ่ วยที่เป็ นซ้ า หรื อมีประวัติลิ่มเลือดอุดตันในครอบครัว
- Factor IX, XI
- Dysfibrinogenemia evaluation: fibrinogen activity & antigen, thrombin time,
FDP
การรักษาด้ วยยาต้ านการแข็งตัวของเลือดชนิดใหม่ (New Antitcoagulant therapy) ในเด็ก(7)
ในปัจจุบนั ยาต้านการแข็งตัวของเลือดที่นิยมใช้รักษาภาวะลิ่มเลือดอุดตันในเด็กมี 3 ชนิด
ได้แก่ Heparin มี 2 รู ปแบบ ได้แก่ Unfractionate Heparin (UFH) และ Low molecular weight
heparin (LMWH) และ ยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทาน เช่น warfarin ซึ่งยาดังกล่าวมี
ข้อจากัดบางอย่างในการรักษาภาวะลิ่มเลือดอุดตันในเด็ก ดังนี้
UFH เป็ นสาร acidic glycosaminoglycan ทาหน้าที่ตา้ นการแข็งตัวของเลือดโดยการเร่ งการ
ทางานของ AT-III และมีความแตกต่างด้านเภสัชจลนศาสตร์ (pharmacokinetics) ในแต่ละบุคคล
ทาให้ยากที่จะคาดการณ์ผลการตอบสนองของยา
ข้อจากัดของการออกฤทธิ์ ยานี้ในเด็กเล็ก
เนื่องจากเด็กที่อายุนอ้ ยกว่า 6 เดือน จะมีระดับของ AT-III ต่าเมื่อเทียบกับผูใ้ หญ่ นอกจากนี้ยงั
พบว่าระดับของ AT-III ในช่วงเด็กอายุ 6 เดือน จะมีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอโดยมีระดับเพิ่มสู งขึ้น
อย่างรวดเร็ ว ก่อให้เกิดปั ญหาในการปรับยาให้อยูใ่ นระดับรักษา (therapeutic level) ได้ยาก
LMWH ทาหน้าที่เร่ งการทางานของ AT-III ทาให้ยบั ยั้ง factor Xa มีขอ้ ดีเหนื อกว่า UFH
เนื่องจากทราบเภสัชจลนศาสตร์ ของยาที่แน่นอน ทาให้ไม่ตอ้ งตรวจเลือดบ่อย แต่มีขอ้ จากัดในเด็ก
คือ การบริ หารยาต้องฉี ดเข้าใต้ผวิ หนังวันละ 2 ครั้ง และเด็กเล็กอายุนอ้ ยกว่า 6 เดือน มีระดับของ
AT-III ต่า การตอบสนองยาได้ผลไม่ดี
Warfarin ออกฤทธิ์ โดยการยับยั้งการทางานของเอนไซม์ vitamin-K epoxide
reductase และ vitamin-K reductase มีผลต่อปั จจัยการแข็งตัวของเลือดที่เป็ น vitamin K dependent
คือ factor II, factor VII, factor IX และ factor X และปัจจัยต้านการแข็งตัวของเลือดที่เป็ น vitamin
K dependent natural anticoagulant คือ protein C, protein S และ protein Z ควรระวังการให้ยากลุ่ม
นี้กบั เด็กทารกที่อายุนอ้ ยกว่า 1 เดือน เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้มี vitamin k ในร่ างกายน้อย จึงมีความเสี่ ยง
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ต่อการเกิดเลือดออกสู ง และมีขอ้ จากัดในการใช้ในเด็กเนื่ องจากรู ปแบบยาเป็ นเม็ด หากให้โดยการ
ละลายน้ าทาให้ผลของยาได้ปริ มาณไม่เท่ากันในแต่ละครั้ง ซึ่งทาให้การบริ หารยาในเด็กเล็กทาได้
ยาก นอกจากนี้ในเด็กบางครั้งจาเป็ นต้องได้รับยาปฏิชีวนะทาให้มีผลกระทบต่อ metabolism ของยา
นี้ ดังนั้นจึงมีการพัฒนายาตัวใหม่ซ่ ึ งมีขอ้ ดีเหนือกว่ายาเดิมที่ใช้ในปัจจุบนั ได้แก่
1. Short-acting anticoagulants ได้แก่ direct thrombin inhibitors (DTI) เช่น Biralimdin,
Argatroban
2. Long-acting anticoagulants ได้แก่ selective anti-factor Xa inhibitor เช่น Fondaparinux
(ดังแสดงในตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 Pharmacologic properties of new anticoagulants(7)
Medication
Argatroban
Bivalirudin
Fondaparinux

Metabolism
100% liver
75% proteolysis
25% renal
100% renal

Half-life
45 min
25 min
18 hrs

Dosing
0.75 g/kg/min
0.125 mg/kg bolus
0.125 mg/kg/hr
0.1 mg/kg once daily

Monitoring
1.5 x 3 baseline PTT
1.5-2.5 x baseline PTT
0.5-1 mg/L 4 hours post-dose

Direct thrombin inhibitor (DTI) มีขอ้ ดีเหนื อกว่า Heparin(7) คือ
1. DTI มีหน้าที่จบั และยับยั้ง thrombin โดยตรง ซึ่ งไม่มีปัญหาในเด็กเล็กที่มีระดับ ATIII ต่า
2. DTI ไม่จบั กับ plasma protein เหมือนใน heparin ส่ งผลให้การพยากรณ์ระดับการรักษา
ให้อยูใ่ น therapeutic level ได้ดีกว่า
3. ภาวะเลือดออกเกิดน้อยกว่า เมื่อเทียบขนาดของ anticoagulant effect ที่เท่ากัน
4. DTI ไม่ก่อให้เกิดภาวะ heparin induced thrombocytopenia (HIT)
5. DTI ยับยั้งทั้งในส่ วนของ (lot-bound และ circulating thrombin) แต่ heparin จะยับยั้ง
เฉพาะส่ วนของ circulating thrombin ส่ งผลให้ DTI มีประสิ ทธิภาพในการยับยั้ง thrombin ได้ดีกว่า
ผลการศึกษาแบบ Pilot study ของยา Bivalirudin(8) ในการรักษาภาวะลิ่มเลือดอุดตันทาง
หลอดเลือดดาและแดงในเด็กอายุนอ้ ยกว่า 6 เดือน จานวน 16 ราย พบว่า 3/16 ราย คิดเป็ นร้อยละ
37.5 มีการสลายลิ่มเลือดได้หมดภายใน 48-72 ชัว่ โมง และ 3/16 ราย คิดเป็ นร้อยละ 37.5 มีการ
สลายลิ่มเลือดได้บางส่ วน และมีการศึกษาในเรื่ องของความปลอดภัยของยาพบเพียง 2/16 คิดเป็ น
ร้อยละ 12.5
ปัสสาวะเป็ นเลือด และหลังจากลดระดับยาลงอาการดังกล่าวหายไป และอีก
การศึกษาที่ใช้ยา Argatroban(9) ในเด็กที่เกิดภาวะ HIT หรื อไม่สามารถใช้ยา heparin ได้ จานวน 18
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ราย อายุต้ งั แต่แรกเกิดจนถึง 16 ปี โดยเด็กทั้งหมดนี้ รักษาอยูใ่ นหอผูป้ ่ วยวิกฤต พบว่า 2/18 คิดเป็ น
ร้อยละ 11.1 เกิดภาวะ thrombotic events ในขณะที่ใช้ Argatroban ในการรักษาภาวะ HIT แต่
โดยทัว่ ไป ครึ่ งหนึ่งของผูป้ ่ วยที่มีภาวะ HIT จะเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันได้เองถ้าไม่ได้รับการรักษา
ซึ่ งไม่ได้เกิดจากผลข้างเคียงของยา และทางด้านความปลอดภัยของยา พบ 2/18 คิดเป็ นร้อยละ 11.1
เกิดภาวะเลือดออกจนเสี ยชีวติ
Selective anti-factor Xa inhibitor มีขอ้ ดีเหนื อกว่า LMWH(7,10) คือ
1. มีค่าครึ่ งชีวติ ที่ยาว สามารถบริ หารยาวันละครั้ง
2. ยาตัวนี้ไม่จบั โดยตรงกับเซลล์ ไม่ก่อให้เกิดภาวะ HIT และอัตราการเกิดภาวะกระดูก
พรุ น (osteoporosis) ลดลงเมื่อเทียบกับ LMWH
แต่มีขอ้ จากัดของยาตัวนี้คือ ไม่มีสารต้านฤทธิ์ (antidote) ของยาตัวนี้ และขณะนี้กาลังอยู่
ในระหว่างการศึกษาการใช้ยา Fondaparinux ในเด็กกลุ่มใหญ่เพื่อหาขนาดที่เหมาะสม
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