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Risk of a Thrombotic Event after the 
6-Week Postpartum Period

 บทนํา : การต้ังครรภเปนภาวะเพ่ิมความ

เสี่ยงในการเกิดภาวะตีบตันของหลอดเลือด 

(thrombosis) โดยเฉพาะในชวงหลังคลอด 

6 สัปดาห เมื่อเปรียบเทียบกับผูหญิงที่ไมได

ตั้งครรภ ชวง 6 สัปดาหหลังคลอดจะมีความเส่ียง

ในการเกิด stroke, myocardial infarction, 

venous thromboembolism แนวทางการรักษา 

thrombotic disorders ระหวางตั้งครรภ แนะนํา

ใหหยดุยาปองกนัการเกดิ venous thromboem-

bolism หลงัคลอด 6 สปัดาห เพราะการศึกษากอน

หนานีพ้บวาความเส่ียงตอการเกิดภาวะ thrombo-

sis พบเพียง 6 สปัดาหหลงัการคลอด ในการศึกษา

นีต้องการประเมนิระยะเวลาหลงัคลอดยาวนานขึน้ 

ที่จะเพ่ิมความเส่ียงในการเกิดภาวะ thrombosis 

ในกลุมประชากรจํานวนมากขึ้น 

 วิธีการศึกษา: การศึกษาแบบ retrospec-

tive crossover-cohort study โดยใชขอมูลจากผู

ปวยที่ discharge จาก nonfederal emergency 

departments and acute care hospitals in 

California เปรยีบเทยีบขอมลูการเกิด thrombo-

sis ในชวง 6 สัปดาหแรกหลังคลอด กับ 6 สัปดาห

หลังคลอดครบ 1 ป การศึกษานี้ใชฐานขอมูลจาก

รฐั California เนือ่งจากมีประชากรขนาดใหญและ

มีความหลากหลาย

 การศึกษานี้ไดพิจารณาผูหญิงทั้งหมดที่มา

คลอด โดยใช standard codes จาก Interna-

tional Classifi cation of Diseases, 9thRevi-

sion, Clinical Modifi cation (ICD-9-CM) ทั้ง

การคลอดทางชองคลอดและผาทองคลอด โดย

ไดศึกษาผูปวยท่ีมีอายุตั้งแต 12 ปขึ้นไป และไม

รวมผูทีม่ภีาวะ false labor pain เก็บขอมลูเฉพาะ

การตั้งครรภครั้งแรก และไมรวมผูปวยที่มีภาวะ 

thrombosis กอนคลอด

 การวิจัยน้ีเปนการเปรียบเทียบความเส่ียง

ในการเกิดภาวะ thrombosis ระหวางภาวะหลังค

ลอดกับผูหญิงที่ไมไดตั้งครรภ โดยไมรวมผูที่ตั้ง

ครรภครั้งที่สองขณะที่อยูในชวงติดตามผลการ

วิจัย  การศึกษาน้ี เริ่มตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ.
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24  สัปดาหหลังคลอด และ 24 สัปดาหหลังจาก

คลอดไปแลว 1 ป

 Primary outcome ของการวิจัย คือ 

ischemic stroke, acute myocardial infarc-

tion, or venous thromboembolism โดยผู

ปวย stroke และ myocardial infarction ตอง

เปนผูปวยท่ีนอนในโรงพยาบาลสําหรับ primary 

outcome ยังแบงออกเปน arterial events 

(stroke or myocardial infarction) เปรียบเทยีบ

กับ venous thromboembolism ซึ่ง venous 

thromboembolism จะไมนับรวม cerebral 

venous thrombosis 

 งานวิจัยไดวิเคราะห thrombotic risk  

โดยใช ICD-9-CM codes สามารถจําแนก risk 

factors for postpartum thrombosis ได

เปน maternal age of more than 35 years, 

primary hypercoagulable state, eclampsia 

or preeclampsia, smoking, and cesarean 

delivery ในผูปวยแตละคนไดเปรียบเทียบ

a first-ever recorded thrombosis during 

postpartum วันที่ 0 ถึง  41 เปรียบเทียบกับ

ระยะเวลาเดียวกันเมื่อผานไป 1 ป  และเปรียบ

เทียบในชวงหลังคลอดวันที่ 42 ถึง 83, 84 ถึง 125 

และ 126 ถึง 167 โดยใช logistic regression ใน

การคํานวณ odds ratios เปรยีบเทยีบกบัชวงเวลา

เดียวกันเมื่อผานไป  1 ป

ผลการศึกษา: 

ขอมูลพื้นฐานของผูปวยดังตารางที่ 1

ความเสีย่งของการเกิดภาวะหลอดเลอืดตบีตนัดงั

ภาพที่ 1 และตารางที่ 2
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ตารางที่ 3 แสดงการศึกษาเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม
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วิจารณ
 จากการวิจยันีพ้บวา   risk of a thrombotic 

event ยังคงอยูแมเลยภาวะหลังคลอดไปแลว 6 

สปัดาห เปรียบเทียบกับชวงระยะเวลาเดียวกันเม่ือ

ผานไป 1 ป  โดย risk ของการเกิด thrombotic 

event จะเพ่ิมขึ้นไมมากในชวง 7 – 12 สัปดาห

หลังคลอด แตจะพบอัตราการเกิดมากในกลุม 

high-risk 

 ในการวิจัยนี้ไมไดเปรียบเทียบระหวางหญิง

ตัง้ครรภและหญิงทีไ่มไดตัง้ครรภ และในการศึกษา

อืน่ๆไมพบความแตกตางของการเกดิภาวะ throm-

bosis ระหวางชวงหลงัคลอด 7 สปัดาหกบัชวงเวลา 

1 ปหลังจากน้ัน ยังมี 2 งานวิจัยพบวา risk ของการ

เกิด venous thromboembolism เพ่ิมขึ้นในชวง 

7-12 สัปดาหหลงัคลอดแตงานวิจัยเหลานั้นยังขาด

การใช statistical และ กลุมเปรียบเทียบที่ดีพอ

ขอจํากัดของงานวิจัย
 1. ขาดการเก็บขอมูลแบบ prospective 

case และขาดรายละเอียดของขอมูลทางดาน 

clinical

 2. มีผูปวยท่ีขาดการติดตามการรักษาใน

ชวง 1 ป 24 สัปดาหหลังคลอด โดยไมทราบวาผู

ปวยเสียชีวิตหรือยายออกจาก California

 3. Sensitivities ของ diagnosis codes 

ที่ใชในการกําหนด risk factors for thrombosis 

ยังขาดความแมนยํา

 4. ขาดขอมูลจาก federal health care 

facilities

 Guidelines ลาสุดไดแนะนําสําหรับ high 

risk patient ควรไดรับ prophylactic anti-

coagulant  จนกระท่ัง 6 สัปดาหหลังคลอด แต

เปนคําแนะนําที่อาศัยขอมูลจากความคิดเห็นของ

แพทยผูเชีย่วชาญแตขอมลูจากงานวจิยันีไ้ดแสดง

ใหเห็น risk และ benefi ts ของการ continue 

anticoagulant มากกวา 6 สัปดาหหลังคลอด ซึ่ง 

risk ของการเกิด thromboembolism จะคงอยู

อยางนอย 12 สัปดาหหลังคลอด

วจิารณโดย: รศ.นพ.สมศกัด์ิ เทียมเกา
 1. การศึกษาน้ีมีขอเดนคือการศึกษาใน

ฐานขอมูลประชากรขนาดใหญมาก จึงนาจะเปน

ตัวแทนของประชากรไดดี

 2. เปนการศกึษาทีต่ดิตามผลการเกิดภาวะ

หลอดเลือดตีบตันเปนระยะเวลายาวนาน ทําให

พบขอมูลวาความเส่ียงของการเกิดหลอดเลือด

ตีบตันนั้นไมไดพบเพียง 6 สัปดาหหลังการคลอด

เทานั้น ยังพบวามีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะดัง

กลาวยาวนานออกไป ดังนั้นแนวทางการรักษา

ภาวะหลอดเลือดตีบตันอาจตองพิจารณาตอวา

ตองขยายระยะเวลาการรักษายาวนานออกไปอีก

หรือไม อยางไรกต็ามคงตองมขีอมลูจากการศกึษา

ลักษณะแบบนี้ในฐานขอมูลอื่นๆ เพิ่มเติม

 3. จากการศึกษาน้ีนาจะมีการนํามาขยาย

ผล โดยมีการศึกษาลักษณะนี้ในประเทศไทย เพื่อ

เปนขอมูลในการวางแผนการรักษาที่เหมาะสมใน

ประเทศไทยตอไป


