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 แมจะกาวยางเขาสูปที่สองของการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แลว สถานการณ

การระบาดของโรคยังไมมีทีทาจะสิ้นสุดในระยะเวลาอันสั้น วัคซีนปองกันโรคโควิด-19 ถือเปนความหวังสูงสุดใน

การหยุดการติดตอของโรครายนี้ ประเทศไทยไดเริ่มการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตั้งแตเดือนกุมภาพันธเปนตนมา 

อยางไรก็ตามผลขางเคียงของการฉีดวัคซีนโควิด-19 เปนประเด็นที่ประชาชนใหความสําคัญอยางยิ่ง บทความ

เผยแพรความรูสูประชาชนฉบับนี้ ขอนําเสนอขอมูล “ภาวะหลอดเลือดอุดตันรวมกับเกล็ดเลือดต่ําภายหลังฉีด

วัคซีนโควิด-19” เพ่ือใหประชาชนเขาใจและสังเกตอาการตนเอง เพ่ือเฝาระวังผลขางเคยีงภายหลังการฉีดวัคซีนโค

วิด-19 และหากเกิดอาการ สามารถขอเขารับการรักษาไดทันทวงทีครับ 

 1. ลิ่มเลือดและภาวะการเกิดลิ่มเลือดคืออะไร เกิดจากสาเหตุใดไดบาง ? 

 การเกิดลิ่มเลือดเปนกลไกการตอบสนองของรางกาย ในภาวะเมื่อเรามีบาดแผลเกิดขึ้น เกล็ดเลือดจะทํา

หนาที่รวมกลุมกันจนกลายเปนลิ่มเลือดเพ่ือทําใหเลือดหยุด สวนสาเหตุการเกิดลิ่มเลือดอุดตันนั้น เกิดจาก 3 

องคประกอบ ไดแก 1. ผนังหลอดเลือดผิดปกติ เชน เกิดบาดแผลจากของมีคม การผาตัดทําหัตถการอาจทําให

หลอดเลือดบางสวนเสียหาย หรือ แมแตการเกิดลิ่มเลือดจากภาวะไขมันเกาะผนังเสนเลือด 2. การไหลเวียนของ

เลือดผิดปกติ เชน การไหลเวียนเลือดชาลง เม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวอาจเกิดการอุดตันจนเกิดลิ่มเลือดใน

ที่สุด 3. การแข็งตัวของเกล็ดเลือดผิดปกติ เชน การขาดสารตานการแข็งตัวของเลือด (anti-coagulation factors) 



หรือรางกายขาดโปรตีนในการยับย้ังการแข็งตัวของเลือด ทําใหเกิดลิ่มเลือดอุดตันไดงาย ปกตภิาวะลิ่มเลือดอุดตัน

พบในกลุมประชากรสูงวัยมากกวาในอายุนอยและสวนใหญจะพบลิ่มเลือดอุดตันในบริเวณขาและปอด 

 2. ภาวะลิ่มเลือดอุดตันรวมกับเกล็ดเลือดต่ําภายหลังฉีดวัคซีนคืออะไร ? 

ภาวะลิ่มเลือดอุดตันรวมกับเกล็ดเลือดต่ําจากวัคซีน หรือ Vaccine-Induced immune Thrombotic 

Thrombocytopenia (VITT) มีการรายงานครั้งแรกในทวีปยุโรปหลังผูปวยไดรับวัคซีนโควิด-19 และการอุดตัน

ของลิ่มเลือดจะเกิดในตําแหนงที่พบนอยกวาการเกิดลิ่มเลือดดวยสาเหตุอื่น ๆ เชน หลอดเลือดดําในสมองหรือใน

ชองทอง นอกจากนั้นยังมีภาวะเกล็ดเลือดต่ํารวมดวย ซึ่งจะคลายกับภาวะเกล็ดเลือดต่ําและหลอดเลือดอุดตันใน

ผูปวยที่ไดรับเฮปาริน (heparin) หรือเรียกวา heparin-induced thrombocytopenia (HIT) แตภาวะ VITT 

เกิดข้ึนในคนไขที่ไดรับวัคซีนโควิด-19 ซึ่งไมมีประวัติการไดรับเฮปาริน 

3. ลิ่มเลือดอุดตันหลังการฉีดวัคซีนโควิด-19 มีอาการอยางไร ? 

เนื่องจากลิ่มเลือดสามารถเกิดไดในหลายบริเวณของรางกาย ดังนั้นอาการที่เกิดขึ้นจะเปลี่ยนแปลงไปตาม

อวัยวะที่ลิ่มเลือดไปอุดตัน เชน ในปอด จะมีอาการเจ็บหนาอกแปลบๆ หายใจไมอ่ิมและเหนื่อยงาย บริเวณขา จะ

เกิดอาการขาบวมขางเดียว ในทองจะเกิดอาการปวดทองรุนแรง สวนในอวัยวะที่สําคัญตอชีวิต (vital organs) เชน 

เสนเลือดสมองจะเกิดอาการปวดศีรษะรุนแรง เมื่อ ไอ จาม จะปวดมากขึ้น และ อาจมีภาวะออนแรง ชาซีกเดียว

คลาย stroke ก็ได หากเกิดที่เสนเลือดหัวใจจะทําใหกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด หากไมไดรับการวินิจฉัยหรือรักษา

อยางทันทวงที อาจทําใหเสียชีวิตหรือพิการได 

4. วัคซีนโควิด-19 ทําใหเกิดลิ่มเลือดอุดตันไดอยางไร ? 

ปจจุบันสาเหตุการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันรวมกับภาวะเกล็ดเลือดต่ําจากวัคซีนโควิด-19 ยังไมทราบแน

ชัด แพทยและผูเชี่ยวชาญสันนิษฐานวา เปนผลจากวัคซีนโควิด-19 ไปเพิ่มการสรางภูมิคุมกันของรางกาย และ

ภูมิคุมกันดังกลาวนี้กระตุนการทํางานของเกล็ดเลือด เกิดเปนลิ่มเลือดไปอุดเสนเลือดในอวัยวะตาง ๆ นอกจากนั้น

ยังทําใหปริมาณเกล็ดเลือดในรางกายลดลงเนื่องจากเกล็ดเลือดสวนใหญถูกนําไปใชการสรางลิ่มเลือดในข้ึนตอน

แรก ในผูปวยจะสามารถตรวจพบ anti-platelet factor 4 (anti-PF-4)/ heparin antibody คลายกับภาวะ 

heparin-induced thrombocytopenia (HIT) ซึ่งปจจุบันไมพบภาวะลิ่มเลือดอุดตันและเกล็ดเลือดต่ําในผูที่ไดรับ

การฉีดวัคซีนชนิดอื่นใด นอกจากพบในผูปวยที่ไดรับวัคซีนโควิด-19 

5. ลิ่มเลือดอุดตันหลังจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 พบบอยแคไหน ทานใดบางที่ตองระวัง ? 

ภาวะลิ่มเลือดอุดตันรวมกับเกล็ดเลือดต่ําจากวัคซีน หรือ Vaccine-Induced immune Thrombotic 

Thrombocytopenia (VITT) เกิดขึ้นไดในอัตราสวน 1:125,000 – 1:1,00,000 กลาวคือ ในผูรับวัคซีน 1 ลานคน 

จะพบภาวะลิ่มเลือดอุดตันจากวัคซีนโควิด-19 จํานวนเฉลี่ย 3.6 คน (ขอมูลวันที่ 8 มิถุนายน 2564)11 และสวน

ใหญพบในหญิงที่มีอายุนอยกวา 55 ป ซึ่งอุบัติการถือวานอยมากและประโยชนจากการฉีดวัคซีนมีมากกวา



ผลขางเคียงที่เกิดข้ึน อยางไรก็ตามขอมูลในประเทศไทยยังตองศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือยืนยันทางสถิติภาวะ VITT กับ

การไดรับวัคซีนชนิดตาง ๆ ที่ไดรับอนุมัติใหฉีดในไทย เนื่องจากการฉีดวัคซีนในประเทศพ่ึงเริ่มตนข้ึน 

6. ผูไดรับวัคซนีโควิด-19 จะสังเกตอาการตัวเองไดอยางไรวา มีอาการล่ิมเลือดอุดตัน ? 

หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 เปนเวลา 30 นาที ผูไดรับวัคซีนอาจจะมีไขต่ํา ๆ หรือ ปวดศีรษะ ออนเพลีย ปวด

เมื่อย มีผื่นเล็กนอย อาการเหลานี้จะหายไดเองภายใน 2-3 วัน สวนอาการ ลิ่มเลือดอุดตัน จะเกิดในชวงเวลา 5-42 

วันหลังไดรับวัคซนี11 โดยหากทานใดมีอาการดังตอไปนี้ เชน ปวดศีรษะรุนแรง แขนขาชา หรือ ออนแรง หนาเบี้ยว 

ปากเบี้ยว พูดไมชัด ตามัว เห็นภาพซอน ซัก เหนื่อยงาย หายใจลําบากหรือติดขัด เจ็บแนนหนาอก ขาบวมแดง

หรือซีดเย็น ปวดทองหรือปวดหลังรุนแรง ใหเขารับการตรวจวินิจฉัยเพ่ือหาสาเหตุและรักษาในสถานพยาบาลที่

ทานรักษาตัวเปนประจํา 

7. หากเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันรวมกับเกล็ดเลือดต่ํา แพทยจะรักษาเราอยางไร ? 

หากผูปวยมีเกล็ดเลือดต่ํารวมกับคาสารบงชี้ทางชีวภาพ d-dimer สูงซึ่งจากการสลายของโปรตีนไฟบริน 

หรือมีเกล็ดเลือดต่ํารวมกับลิ่มเลือดอุดตันภายใน 5-42 วันหลังฉีดวัดซีนโควิด-19 เนื่องจากการตรวจยืนยันภาวะ 

VITT ตองทําในหองปฏิบัติการที่ซับซอน ระหวางรอผลวินิจฉัย แพทยจะใหสารอิมมูโนโกลบูลินทางหลอดเลือดดํา 

(intravenous immunoglobulin, IVIG) และอาจใหยาในกลุมสเตียรอยด เชน methylprednisolone หรือ 

prednisolone นอกจากนั้นแลวแพทยอาจใหยาตานการแข็งตัวของเกล็ดเลือดหรืออาจรักษาดวยวิธีแลกเปลี่ยน

พลาสมา 

ในภาวะที่การดําเนินชีวิตประจําวันภายใตสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 เปนไปดวยความ

ยากลําบาก วัคซีนปองกันโรคโควิด-19 เปนความหวังในการคืนวิถีชีวิตปกติใหมของคนในชาติ แมวาวัคซีนอาจ

กอใหเกิดผลขางเคียงที่รุนแรงในผูรับการฉีดบางราย แตเนื่องจากผลขางเคียงพบไดนอยมาก และวัคซีนมีประโยชน

ตอผูไดรับมากกวาในทุกกรณี หากเรารูเทาทันผลขางเคียงที่รุนแรงที่อาจเกิดขึ้น ตื่นตัว ตระหนักแตไมตระหนก 

เฝาสังเกตอาการเหลานี้อยูเสมอ เราจะอยูรอดปลอดภัยจากผลขางเคียงของการไดรับวัคซีนโควิด-19 ไดครับ 

เพราะยาและวัคซีนทุกชนิดยอมมีผลขางเคียงตามมาเสมอ สวัสดีครับ 
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