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บทนํา : การตั้งครรภเปนภาวะเพิ่มความ
เสี่ ย งในการเกิ ด ภาวะตี บ ตั น ของหลอดเลื อ ด
(thrombosis) โดยเฉพาะในช ว งหลั ง คลอด
6 สั ป ดาห เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ผู ห ญิ ง ที่ ไ ม ไ ด
ตั้งครรภ ชวง 6 สัปดาหหลังคลอดจะมีความเสี่ยง
ในการเกิด stroke, myocardial infarction,
venous thromboembolism แนวทางการรักษา
thrombotic disorders ระหวางตั้งครรภ แนะนํา
ใหหยุดยาปองกันการเกิด venous thromboembolism หลังคลอด 6 สัปดาห เพราะการศึกษากอน
หนานีพ้ บวาความเสีย่ งตอการเกิดภาวะ thrombosis พบเพียง 6 สัปดาหหลังการคลอด ในการศึกษา
นีต้ อ งการประเมินระยะเวลาหลังคลอดยาวนานขึน้
ที่จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะ thrombosis
ในกลุมประชากรจํานวนมากขึ้น
วิธีการศึกษา: การศึกษาแบบ retrospective crossover-cohort study โดยใชขอ มูลจากผู
ปวยที่ discharge จาก nonfederal emergency
departments and acute care hospitals in

California เปรียบเทียบขอมูลการเกิด thrombosis ในชวง 6 สัปดาหแรกหลังคลอด กับ 6 สัปดาห
หลังคลอดครบ 1 ป การศึกษานี้ใชฐานขอมูลจาก
รัฐ California เนือ่ งจากมีประชากรขนาดใหญและ
มีความหลากหลาย
การศึกษานี้ไดพิจารณาผูหญิงทั้งหมดที่มา
คลอด โดยใช standard codes จาก International Classification of Diseases, 9thRevision, Clinical Modification (ICD-9-CM) ทั้ง
การคลอดทางชองคลอดและผาทองคลอด โดย
ไดศึกษาผูปวยที่มีอายุตั้งแต 12 ปขึ้นไป และไม
รวมผูท มี่ ภี าวะ false labor pain เก็บขอมูลเฉพาะ
การตั้งครรภครั้งแรก และไมรวมผูปวยที่มีภาวะ
thrombosis กอนคลอด
การวิจัยนี้เปนการเปรียบเทียบความเสี่ยง
ในการเกิดภาวะ thrombosis ระหวางภาวะหลังค
ลอดกับผูหญิงที่ไมไดตั้งครรภ โดยไมรวมผูที่ต้ัง
ครรภครั้งที่สองขณะที่อยูในชวงติดตามผลการ
วิจัย การศึกษานี้ เริ่มตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ.
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2548 ถึงธันวาคม พ.ศ.2554 โดยวิเคราะหขอมูล
24 สัปดาหหลังคลอด และ 24 สัปดาหหลังจาก
คลอดไปแลว 1 ป
Primary outcome ของการวิ จั ย คื อ
ischemic stroke, acute myocardial infarction, or venous thromboembolism โดยผู
ปวย stroke และ myocardial infarction ตอง
เปนผูปวยที่นอนในโรงพยาบาลสําหรับ primary
outcome ยั ง แบ ง ออกเป น arterial events
(stroke or myocardial infarction) เปรียบเทียบ
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 ในผู ป ว ยแต ล ะคนได เ ปรี ย บเที ย บ
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 เปรียบเทียบกับชวงเวลา
เดียวกันเมื่อผานไป 1 ป
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ผลการศึกษา:
ขอมูลพื้นฐานของผูปวยดังตารางที่ 1

ความเสีย่ งของการเกิดภาวะหลอดเลือดตีบตันดัง
ภาพที่ 1 และตารางที่ 2
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ตารางที่ 3 แสดงการศึกษาเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม
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วิจารณ
จากการวิจยั นีพ้ บวา risk of a thrombotic
event ยังคงอยูแมเลยภาวะหลังคลอดไปแลว 6
สัปดาห เปรียบเทียบกับชวงระยะเวลาเดียวกันเมือ่
ผานไป 1 ป โดย risk ของการเกิด thrombotic
event จะเพิ่มขึ้นไมมากในชวง 7 – 12 สัปดาห
หลังคลอด แตจะพบอัตราการเกิดมากในกลุม
high-risk
ในการวิจัยนี้ไมไดเปรียบเทียบระหวางหญิง
ตัง้ ครรภและหญิงทีไ่ มไดตงั้ ครรภ และในการศึกษา
อืน่ ๆไมพบความแตกตางของการเกิดภาวะ thrombosis ระหวางชวงหลังคลอด 7 สัปดาหกบั ชวงเวลา
1 ปหลังจากนั้น ยังมี 2 งานวิจัยพบวา risk ของการ
เกิด venous thromboembolism เพิ่มขึ้นในชวง
7-12 สัปดาหหลังคลอดแตงานวิจัยเหลานั้นยังขาด
การใช statistical และ กลุมเปรียบเทียบที่ดีพอ

ขอจํากัดของงานวิจัย
1. ขาดการเก็บขอมูลแบบ prospective
case และขาดรายละเอี ย ดของข อ มู ล ทางด า น
clinical
2. มีผูปวยที่ขาดการติดตามการรักษาใน
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 anticoagulant จนกระทั่ง 6 สัปดาหหลังคลอด แต
เปนคําแนะนําที่อาศัยขอมูลจากความคิดเห็นของ
แพทยผเู ชีย่ วชาญแตขอ มูลจากงานวิจยั นีไ้ ดแสดง
ใหเห็น risk และ benefits ของการ continue
anticoagulant มากกวา 6 สัปดาหหลังคลอด ซึ่ง
risk ของการเกิด thromboembolism จะคงอยู
อยางนอย 12 สัปดาหหลังคลอด

วิจารณโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเกา
1. การศึกษานี้มีขอเดนคือการศึกษาใน
ฐานขอมูลประชากรขนาดใหญมาก จึงนาจะเปน
ตัวแทนของประชากรไดดี
2. เปนการศึกษาทีต่ ดิ ตามผลการเกิดภาวะ
หลอดเลือดตีบตันเปนระยะเวลายาวนาน ทําให
พบขอมูลวาความเสี่ยงของการเกิดหลอดเลือด
ตีบตันนั้นไมไดพบเพียง 6 สัปดาหหลังการคลอด
เทานั้น ยังพบวามีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะดัง
กลาวยาวนานออกไป ดังนั้นแนวทางการรักษา
ภาวะหลอดเลือดตีบตันอาจตองพิจารณาตอวา
ตองขยายระยะเวลาการรักษายาวนานออกไปอีก
หรือไม อยางไรก็ตามคงตองมีขอ มูลจากการศึกษา
ลักษณะแบบนี้ในฐานขอมูลอื่นๆ เพิ่มเติม
3. จากการศึกษานี้นาจะมีการนํามาขยาย
ผล โดยมีการศึกษาลักษณะนี้ในประเทศไทย เพื่อ
เปนขอมูลในการวางแผนการรักษาที่เหมาะสมใน
ประเทศไทยตอไป
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