Hemoptysis
นพ. วิบูลย์ บุญสร้างสุข
หน่วยโรคระบบทางเดินหายใจและเวชบาบัดวิกฤต
Hemoptysis เป็ นภาวะหนึ่งที่พบได้ท้ งั ในเวชปฏิบตั ิทวั่ ไปและเวชปฏิบตั ิฉุกเฉิน ความรุ นแรงของภาวะนี้
มากน้อยต่างกัน แต่ส่วนใหญ่ผปู ้ ่ วยมักมีเลือดออกไม่มาก แต่ในรายที่มีเลือดออกมากจะมี mortality สูงถึง 75-80%
ดังนั้นจึงจาเป็ นที่แพทย์ควรจะรู ้ถึงแนวทางการวินิจฉัยและให้การดูแลรักษาได้เป็ นอย่างดี
Definition
Hemoptysis หมายถึง การไอที่พบเลือดปนออกมาซึ่งเลือดที่ออกมานั้นมาจากปอดหรื อหลอดลม1 การ
ไอแล้วพบเลือดออกนั้นอาจเป็ นเลือดจากอวัยวะอื่น เรี ยกภาวะนี้เรี ยกว่า pseudohemoptysis 1,2 ซึ่งมักเป็ นเลือดจาก
ในทางเดินอาหารเป็ นสาเหตุหลักหรื ออาจจะมาจากในโพรงจมูก, คอ หรื อก็ได้ การวินิจฉัยแยกภาวะ hemoptysis
ออกจาก hematemesis นี้มกั แยกได้จากประวัติและการดูลกั ษณะของเสมหะ มีส่วนน้อยที่อาจต้องใช้การตรวจ
ทางห้องปฏิบตั ิการ การแยกทั้ง 2 ภาวะนี้ สรุ ปดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การวินิจฉัยแยกการไอเป็ นเลือดจากอาเจียนเป็ นเลือด2
ไอเป็ นเลือด
อาเจียนเป็ นเลือด
ประวัติ
ไม่มคี ลื่นไส้อาเจียน
มีคลื่นไส้อาเจียน
มีโรคปอด
มีโรคกระเพาะหรือโรคตับ
มักมีการหายใจลาบาก
มักไม่มกี ารหายใจลาบาก
การตรวจเสมหะ
เป็ นฟอง
ไม่เป็ นฟอง
เป็ นของเหลวหรือก้อนเลือด
เป็ น coffee ground
สีแดงสดหรือสีชมพู
สีน้าตาลหรือดา
การตรวจทางห้องปฏิ บตั ิ การ
เป็ นด่าง (alkaline pH)
เป็ นกรด (acidic pH)
มีทงั ้ เซลล์แมคโครฟาจ และนิวโทรฟิวล์
มีเศษอาหาร
Classification3
การจาแนกภาวะ hemoptysis อาศัยปริ มาณเลือดที่ออก เพื่อบ่งบอกถึงความเสี่ ยงต่อการเกิด asphyxia,
mortality และความจาเป็ นรี บด่วนในการวินิจฉัยและรักษา โดยแบ่งเป็ น
Massive hemoptysis มีผใู ้ ห้คาจากัดความโดยใช้ปริ มาณเลือดที่ออกต่างๆกัน แต่ที่นิยมใช้คือ มีปริ มาณ
เลือดที่ออกมากกว่า 200 mL ต่อการไอหนึ่งครั้ง หรื อเลือดออกมากกว่า 600 mL ต่อวัน ภาวะนี้มี mortality สูง
จาเป็ นที่จะต้องรี บให้การวินิจฉัยและรักษาทันที

Nonmassive hemoptysis คือมีปริ มาณเลือดออกซึ่งน้อยกว่าปริ มาณเลือดตามคาจากัดความของ massive
hemoptysis มีอตั ราการเสี ยชีวติ ต่า อย่างไรก็ตามผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ก็อาจจะมีโอกาสเลือดออกซ้ าอีกได้ และอาจ
กลายเป็ น massive hemoptysis จึงจาเป็ นต้องให้การวินิจฉัยและรักษาเช่นกัน
Pathophysiology 1,2
เลือดที่มาเลี้ยงปอดและหลอดลม มาจากระบบไหลเวียน 2 ระบบ คือ
1. Pulmonary circulation เลี้ยงเนื้อปอดและหลอดลมส่วนปลาย (respiratory bronchioles) มีความดันใน
เส้นเลือดต่า เมื่อเกิดเลือดออก มักทาให้มีปริ มาณเลือดที่ออกไม่มากนัก
2. Bronchial circulation เลี้ยงหลอดลมส่วนต้น ส่วนปลายและ mediastinal structures มีความดันในเส้น
เลือดสูง เมื่อเกิดเลือดออกจากระบบนี้อาจทาให้มีปริ มาณเลือดที่ออกมากหรื อน้อยก็ได้
สาเหตุของ hemoptysis 90% เกิดจากเลือดออกจาก bronchial circulation
เนื่องจาก anatomical dead space ของ major airway มีปริ มาณประมาณ 100-200 mL ดังนั้นการมี
เลือดออกในปริ มาณ 200 mL ครั้งเดียว จึงมีโอกาสที่จะเกิด life threatening airway obstruction ได้ 4
Etiologies 1,2
สาเหตุของการเกิด hemoptysis จาแนกตามตาแหน่งเลือดที่ออกแสดงดังตารางที่ 2 โดยสาเหตุที่พบบ่อย
ได้แก่ acute หรื อ chronic bronchitis, pneumonia, TB และ lung cancer
ตารางที่ 2 การวินิจฉัยแยกโรคของการไอเป็ นเลือด จาแนกตามตาแหน่งเลือดที่ออก2
ตาแหน่ งอื่นนอกจากทางเดิ น
หายใจส่วนล่าง
- เลือดออกจากทางเดินหายใจ
ส่วนบน (จมูกและคอหอย)
- เลือดออกจากกระเพาะและลาไส้

หลอดลม (tracheobronchial)
- เนื้องอก (มะเร็งของหลอดลม,
เนื้องอกทีก่ ระจายมาทีห่ ลอดลม
Kaposi’s sarcoma, bronchial
carcinoid)

เนื้ อปอด

หลอดเลือด

- ฝีในปอด
- ปอดบวม
- วัณโรค
- Mycetoma (fungus ball)
- Goodpasture’s syndrome
- Idiopathic pulmonary
hemosiderosis
- Wegener’s granulomatosis
- Lupus pneumonitis
- การกระแทกทีป่ อด

- Arteriovenous malformation
- Pulmonary embolism
- ความดันในหลอดเลือดดาของ
ปอดเพิม่ ขึน้ (เช่นจากลิน้ ไมตรัล
ตีบ)
- เส้นเลือดแดง pulmonary ทะลุ
จากปลายของบอลลูนของสาย
สวนเส้นเลือดแดง pulmonary

สาเหตุอื่นๆ
- Pulmonary endometriosis
- มีภาวะความผิดปกติของการ
แข็งตัวของเลือด
(coagulopathy)หรือการใช้ยาห้าม

- หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและ
เรือ้ รัง
- Bronchiectasis
- Broncholithiasis
- การกระแทกหรือได้รบั อุบตั เิ หตุท่ี
ทางเดินหายใจ
- สิง่ แปลกปลอม (Foreign body)

การแข็งตัวของเลือด
(anticoagulant) หรือสารทีล่ ะลาย
ลิม่ เลือด (thrombolytic agent)

ส่วนสาเหตุของ massive hemoptysis นั้นที่พบบ่อยได้แก่ bronchiectasis, TB, lung abscess และ fungal
ball
มีผปู ้ ่ วยกลุ่มหนึ่งที่ตรวจไม่พบสาเหตุของ hemoptysis เรี ยกภาวะนี้วา่ idiopathic hemoptysis ซึ่งจะให้
การวินิจฉัยโดยการ exclusion พบได้ประมาณ 7-34% ผูป้ ่ วยกลุ่มนี้มกั เป็ น nonmassive hemoptysis อย่างไรก็ตาม
ภายหลังให้การวินิจฉัยภาวะนี้ ผูป้ ่ วยควรได้รับการติดตามอาการและทา chest radiograph โดยเฉพาะในกลุ่มที่มี
ปั จจัยเสี่ ยงต่อการเกิด lung cancer ได้แก่ กลุ่มที่สูบบุหรี่ , อายุเกิน 40 ปี และยังมีเลือดออกซ้ า เนื่องจากอาจเป็ น
อาการเริ่ มต้นของ lung cancer ได้
Diagnosis

Medical history 2 การซักประวัติที่ดีจะมี clues ช่วยในการวินิจฉัยแยกโรคได้แคบลง ประวัติที่ควร
ต้องซักและการวินิจฉัยที่ได้ แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ประวัติที่มีควรซักที่จะช่วยในการวินิจฉัยสาเหตุ2
ประวัติ
- ใช้ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด
- สัมพันธ์กบั การมีประจาเดือน
- เหนื่อยเวลาออกแรง อ่อนเพลีย นอนราบไม่ได้ มี
เสมหะเป็ นฟองสีชมพู
- มีไข้ ไอมีเสมหะ

- มีประวัตเิ ป็ นมะเร็งเต้านม ลาไส้ใหญ่ ไต
- มีประวัตโิ รคปอดเรือ้ รัง การติดเชือ้ ของทางเดิน
หายใจส่วนล่างซ้าๆ ไอมีเสมหะมาก
- ติดเชือ้ เอชไอวีหรือมีภมู คิ มุ้ กันต่า
- คลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายดา ดื่มเหล้ามาก ใช้ยากลุ่ม
non-steroidal anti-inflammatory นาน
- แน่นหน้าอก เคยมีอาการปวดน่อง น่องบวมข้าง

การวิ นิจฉัยที่น่าจะเป็ น*
ผลของยาทีท่ าให้เกิดเลือดออก
Catamenial hemoptysis
ภาวะหัวใจวาย, การทางานของหัวใจห้องล่างซ้าย
ล้มเหลว, ลิน้ หัวใจไมตรัลตีบ
การติดเชือ้ ของทางเดินหายใจส่วนบน, ไซนัสอักเสบ
เฉียบพลัน, หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน, ปอดบวม, ฝี
ในปอด
มีการกระจายของมะเร็งมาทีห่ ลอดลม
Bronchiectasis, ฝีในปอด
เนื้องอก, วัณโรค, Kaposi’s sarcoma
กระเพาะอาหารอักเสบ (gastritis), แผลในกระเพาะ
อาหารหรือลาไส้, เส้นเลือดดาโปง่ ทีห่ ลอดอาหาร
(esophageal varices)
Pulmonary embolism, หรือมีการขาดเลือดทีป่ อด

เดียว
- สูบบุหรี่
- ประวัตเิ ดินทาง

- น้าหนักลด

(pulmonary infarction)
หลอดลมอักเสบเฉียบพลันหรือเรือ้ รัง, มะเร็งปอด,
ปอดบวม
วัณโรค, พยาธิเช่น paragonimiasis,
schistosomiasis, amebiasis, leptospirosis, การติด
เชือ้ อื่นๆ เช่น plague, tularemia
ถุงลมโปง่ พอง, มะเร็งปอด, วัณโรค, bronchiectasis,
ติดเชือ้ เอชไอวี

*เรียงจากความน่าจะเป็ นมากทีส่ ดุ ไปน้อยทีส่ ดุ

Physical examination 2 ควรจะให้ความสาคัญกับ vital signs รวมถึง pulse oximetry levels เพื่อดู
ความรี บด่วนในการดูแลรักษาเบื้องต้น หลังจากนั้นควรจะมีการตรวจบริ เวณ oropharynx และ nasopharynx เพื่อ
แยกภาวะ pseudohemoptysis ตัวอย่าง diagnostic clues จากการตรวจร่ างกาย แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การตรวจร่ างกายที่มีลกั ษณะเฉพาะที่ช่วยในการวินิจฉัย2
การวิ นิจฉัยที่น่าจะเป็ น*
Bronchogenic carcinoma, small cell lung cancer
และมะเร็งปอดอื่นๆ
มะเร็งปอด, bronchiectasis, ฝีในปอด, โรคปอด
เรือ้ รังชนิดรุนแรง, มะเร็งอื่นทีก่ ระจายมาทีป่ อด
- เคาะปอดทึบ, ฟงั ได้เสียง rale ในปอดข้างเดียว, ไข้ ปอดบวม
- เจ็บทีบ่ ริเวณใบหน้า ไข้ น้ามูกเขียว postnasal drip การติดเชือ้ ของทางเดินบนเฉียบพลัน, ไซนัสอักเสบ
เฉียบพลัน
- อาการไข้, หายใจเร็ว, hypoxia, มีการใช้กล้ามเนื้อ หลอดลมอักเสบเรือ้ รังทีม่ กี ารกาเริบของโรค
เฉียบพลัน, มะเร็งปอด, ปอดบวม
ช่วยในการหายใจ, อกโปง่ (barrel chest), มี
intercostal retraction, การหายใจแบบ pursed lip,
มีเสียง rhonchi, เสียง wheezing, เคาะปอดโปร่ง, ได้
ยินเสียงหัวใจเบาๆ (distant heart sound)
- เหงือกหนา (gingival thickening), mulberry
Wegener's granulomatosis
gingivitis, saddle nose, มีการทะลุของผนังกัน้ จมูก
ลิน้ หัวใจไมตรัลตีบ
- มีเสีย่ งฟูข่ องลิน้ หัวใจ, หน้าอกหวา (pectus
excavatum)
- รูปร่างผอม ต่อมน้าเหลืองโต มีกอ้ นเนื้องอกสีม่วง Kaposi’s sarcoma ในผูป้ ว่ ยทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวี
(violaceous tumors) ทีผ่ วิ หนัง
- มี telangiactasia ทีป่ าก หน้าและเยื่อบุ เลือดกาเดา Osler-Weber-Rendu disease
ออก
- หัวใจเต้นเร็ว, หายใจเร็ว, hypoxia, หลอดเลือดดาที่ หัวใจวายทีม่ สี าเหตุมาจากหัวใจห้องล่างซ้ายทางาน
ผลที่ได้จากการตรวจร่างกาย
- Cushing’s syndrome, Horner’s syndrome ผอม
นิ้วปุ้ม (clubbing) เสียงแหบ ผิวคล้า
- นิ้วปุ้ม (clubbing)

ล้มเหลวหรือลิน้ หัวใจไมตรัลตีบรุนแรง
คอโปง่ , S3 gallop, เสียงปอดเบา, ฟงั ได้เสียง rale
หรือเคาะทึบทีช่ ายปอดทัง้ 2 ข้าง
- หายใจเร็ว, หัวใจเต้นเร็ว, หายใจลาบาก, fixed split Pulmonary thromboembolic disease
S2, pleural friction rub, ขาบวม และปวดข้างเดียว
วัณโรค
- เคาะโปร่งทีป่ อดด้านบน, รูปร่างผอม
*เรียงจากความน่าจะเป็ นมากทีส่ ดุ ไปน้อยทีส่ ดุ

Chest radiograph 1,2 สามารถให้ขอ้ มูลในการวินิจฉัยได้มาก ควรทาในผูป้ ่ วยทุกรายที่มีภาวะ
hemoptysis อย่างไรก็ตาม 30% ของผูป้ ่ วย hemoptysis ไม่พบความผิดปกติทาง chest radiograph
ตารางที่ 5 ลักษณะผิดปกติของภาพถ่ายรังสี ทรวงอกที่ช่วยในการวินิจฉัย2
ภาพถ่ายรังสีทรวงอก
- เงาหัวใจโต มี pulmonary vascular distribution
มากขึน้
- ลักษณะเป็ นโพรง (cavitary lesions) ในปอด
- Diffuse alveolar infiltrates
- มีต่อมน้าเหลือง หรือก้อนบริเวณขัว้ ปอด
- Hyperinflation
- Lobar หรือ segmental infiltrates
- มีกอ้ น (ขนาดเล็กหรือใหญ่) หรือมีลกั ษณะเป็ น
granulomas
- ปกติหรือไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง
- Patchy alveolar infiltrates (มีเลือดออกหลาย
ตาแหน่ง)

การวิ นิจฉัย*
หัวใจวายเรือ้ รัง, ลิน้ หัวใจไมตรัลตีบ
ฝีในปอด, วัณโรค, มะเร็งชนิดทีม่ ี necrotizing
หัวใจวายเรือ้ รัง, ปอดบวมน้า (pulmonary edema),
การสาลัก, สารพิษ
มะเร็งปอด, การกระจายของมะเร็งมาทีป่ อด, การติด
เชือ้ วัณโรค, sarcoidosis
โรคปอดอุดตันเรือ้ รัง (chronic obstructive
pulmonary disease)
ปอดบวม, thromboembolism, มะเร็งทีม่ กี ารอุดตัน
ภายในหลอดลม
มะเร็งปอด, การกระจายของมะเร็งมาทีป่ อด,
Wegener’s granulomatosis, septic embolism,
vasculitis
หลอดลมอักเสบ, การติดเชือ้ ของทางเดินหายใจ
ส่วนบน, ไซนัสอักเสบ, pulmonary embolism
ภาวะเลือดออกง่าย, pulmonary hemosiderosis,
Goodpasture’s syndrome

*เรียงจากความน่าจะเป็ นมากทีส่ ดุ ไปน้อยทีส่ ดุ

Laboratory tests 2 การเลือกชนิดของการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ อาศัยจากการวินิจฉัยเบื้องต้นที่ได้
จากการซักประวัติ, การตรวจร่ างกาย และผลการตรวจทาง chest radiograph ตัวอย่างความผิดปกติจากการตรวจ
ทางห้องปฏิบตั ิการที่อาจให้การวินิจฉัยสาเหตุได้ แสดงดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการที่ช่วยในการวินิจฉัย2
การตรวจทางห้องปฏิ บตั ิ การ

ผลที่ได้

- การตรวจนับจานวนและชนิดของเม็ดเลือดขาว

มีจานวนเม็ดเลือดขาวเพิม่ มากขึน้ และมีจานวนนิว
โทรฟิวล์มากขึน้ พบในการติดเชือ้ ของทางเดินหาย
ทัง้ ส่วนล่างและส่วนบน
ลดลงในผูป้ ว่ ยทีซ่ ดี
- ฮีโมโกลบินและฮีมาโตคริต
ลดลงในผูป้ ว่ ยทีม่ เี กร็ดเลือดต่า
- จานวนเกร็ดเลือด
- Prothrombin time (PT), International Normalized เพิม่ ขึน้ ในผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารใช้ยาป้องกันการแข็งตัวของ
เลือด
Ratio (INR), partial thromboplastin time (PTT)
- Arterial blood gas (ABG)
Hypoxia, hypercapnia
- D-dimer
เพิม่ สูงขึน้ ในผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็ น pulmonary embolism
- เสมหะย้อมสีแกรม เพาะเชือ้ ย้อมสีทนกรดและการ ปอดบวม, ฝีในปอด, วัณโรค, การติดเชือ้ มัยโค
แบคทีเรีย
เพาะเชือ้ วัณโรค
มะเร็ง
- ตรวจวิเคราะห์เซลล์ (cytology) ของเสมหะ
ถ้าผลเป็ นบวก เพิม่ ความเสีย่ งต่อการเป็ นวัณโรค
- การทดสอบทางผิวหนังด้วย purified protein
derivative (PPD)
ถ้าผลเป็ นบวก เพิม่ ความเสีย่ งต่อการเป็ นวัณโรคและ
- Anti-HIV
Kaposi’s sarcoma
เพิม่ สูงขึน้ ในผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารติดเชือ้ โรคทีเ่ กีย่ วกับ
- Erythrocyte sedimentation rate (ESR)
ภูมคิ มุ้ กันเช่น Goodpasture’s syndrome, systemic
lupus erythematosus, sarcoidosis และ Wegener's
granulomatosis และอาจสูงขึน้ ในผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็ นมะเร็ง

Special investigation เลือกทาโดยขึ้นอยูก่ บั ผลการตรวจเบื้องต้น และความพร้อมในแต่ละ
โรงพยาบาล การตรวจพิเศษในการสื บค้นหาสาเหตุของ hemoptysis ประกอบด้วย
 Bronchoscopy 1,2,3 ปั จจุบนั นิยมทาเป็ น fiberoptic bronchoscopy มีประโยชน์ในการวินิจฉัย
endobronchial disease และยังสามารถบอกตาแหน่งที่เลือดออกได้ ระยะเวลาที่เหมาะสมในการส่องกล้องเพื่อหา
ตาแหน่งเลือดออก ควรทาภายใน 48 ชัว่ โมง 5
ในผูป้ ่ วยที่หาสาเหตุของ hemoptysis ไม่พบ ผล chest X-ray ปกติ ผูเ้ ชี่ยวชาญบางท่านแนะนาให้ทาการ
ส่องกล้องหลอดลมในรายที่มี risk factors ของ cancer ได้แก่ ผูป้ ่ วยชาย, อายุมากกว่า 40 ปี , สูบบุหรี่ และยังมี
เลือดออก persist อยูเ่ รื่ อยๆ 6
 Chest computed tomography 3 อาจจะช่วยให้เห็นความผิดปกติได้ แม้วา่ จะตรวจไม่พบความผิดปกติ
จาก chest radiograph เช่นความผิดปกติในหลอดลมที่ยงั ไม่เกิด atelectasis หรื อหลอดลมมีลกั ษณะของ
bronchiectasis, ตาแหน่งที่วนิ ิจฉัยได้ยากจากภาพรังสี ทรวงอก ได้แก่ upper lobe และ left lower lobe นอกจากนั้น
การฉี ด contrast material ยังสามารถวินิจฉัยความผิดปกติทางเส้นเลือดได้ เช่น aneurysm หรื อ AVM
 Angiography 1,2 เป็ นการฉี ด radiopaque substance เข้าไปดูในเส้นเลือด เพื่อตรวจดูความผิดปกติของ
เส้นเลือด สามารถทาได้ท้ งั pulmonary angiogram หรื อ bronchial angiogram ขึ้นกับสงสัยว่าเลือดออกจากระบบ
ใด

Management
จุดมุ่งหมายในการดูแลรักษาผูป้ ่ วย hemoptysis แบ่งเป็ น 3 ประการ คือ การทาให้เลือดหยุด, การป้ องกัน
การสาลัก และการสื บหาและรักษาสาเหตุที่ทาให้เลือดออก2
การดูแลรักษาจะแยกผูป้ ่ วยออกเป็ นกลุ่ม massive hemoptysis และ nonmassive hemoptysis เนื่องจาก
massive hemoptysis เป็ นภาวะฉุกเฉิ นรี บด่วนที่จะต้องทาการรักษาเบื้องต้นไปก่อน หลังจากนั้นจึงค่อยเป็ นการ
ตรวจหาสาเหตุและรักษาไปตามสาเหตุน้ นั ในขณะที่ nonmassive hemoptysis การดูแลรักษาจะเป็ นเรื่ องของการ
ตรวจหาสาเหตุของเลือดออก ซึ่งอาจทาเป็ นแบบผูป้ ่ วยนอกได้ แต่ควรมีการแนะนาผูป้ ่ วยและติดตามอาการอย่าง
ใกล้ชิด
การรักษาผู้ป่วยทีไ่ อเป็ นเลือดปริมาณไม่ มาก (Nonmassive hemoptysis)
แนวทางในการดูแลรักษาผูป้ ่ วย nonmassive hemoptysis แสดงดังแผนภูมิที่ 1
แผนภูมิที่ 1 แนวทางการดูแลรักษาผูป้ ่ วยที่ไอเป็ นเลือดปริ มาณไม่มาก 2
ซักประวัตแิ ละตรวจร่างกาย
ชีแ้ นะว่าตาแหน่งเลือดออกมาจาก
ทางเดินอาหารและทางเดินหายใจส่วนต้น
seudohemoptysis

Hematemesis

ตรวจร่างกายเพือ่ ระบุตาแหน่ง
หรือส่งต่อถ้ามีขอ้ บ่งชี้
ั ยเสีย่ งมะเร็ง
ไม่มปี จจั
ไม่มปี ระวัตติ ดิ เชือ้ ทาง
เดินหายใจส่วนล่าง

สังเกตอาการ หรือ
ส่องกล้องหลอดลมคอ
หรือ High-resolution CT

ชีแ้ นะว่าตาแหน่งเลือดออกมาจาก
ทางเดินหายใจส่วนล่าง
ส่งถ่ายภาพรังสีปอด
ปกติ

ไม่มปี จั จัยเสีย่ งมะเร็ง
มีประวัตติ ดิ เชือ้ ทาง
เดินหายใจส่วนล่าง

มีปจั จัยเสีย่ งมะเร็ง

สังเกตอาการ และ
ให้ยาปฏิชวี ะนะ

เลือดหยุดออก
และไม่เป็นซ้า

ก้อน (mass)

มีอาการไอเป็นเลือดซ้า

ทา Chest CT เพือ่
Staging

โรคในเนื้อปอดอื่นๆ
(Parenchymal disease)
High-resolution CT

ไม่สามารถวินิจฉัย

วินิจฉัยได้

ส่องกล้องหลอดลม
(Bronchoscopy)

ไม่สามารถวินิจฉัย

วินิจฉัยได้

ส่งตรวจห้องปฏิบตั กิ ารยืนยัน

High-resolution CT ส่งตรวจห้องปฏิบตั กิ ารยืนยัน
ไม่ตอ้ งทาการตรวจต่อ
ส่งตรวจห้องปฏิบตั กิ ารยืนยัน

ในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยมีเลือดออกต่อเนื่อง แต่ไม่ถึง massive hemoptysis อาจพิจารณารับไว้ในโรงพยาบาลเพื่อ
สังเกตอาการก่อน การรักษาในโรงพยาบาลนอกเหนือจากการตรวจหาสาเหตุแล้ว ประกอบด้วย 1
 Bed rest ควรให้ผปู ้ ่ วยพักอยูบ่ นเตียง โดยอยูใ่ นท่า semisitting position หรื อถ้าจะนอน ควรให้อยู่
ในท่านอนตะแคงโดยให้ปอดข้างที่คิดว่าผิดปกติลง
 Cough suppression อาจให้ยาในกลุ่ม codeine แต่ไม่ควรให้จนเกิด oversedation
 Adequate oxygenation
 Corrected coagulopathy ถ้ามี
 Antibiotic ในกรณี ที่คิดว่ามีการติดเชื้อซึ่งเป็ นส่วนในการทาให้เกิดเลือดออก เช่น infected
bronchiectasis, lung abscess
 Monitor vital signs, pulse oximetry levels, อาการและปริ มาณของเลือดที่ออก
 ลดความกังวลของผูป้ ่ วย ควรให้กาลังใจและลดความวิตกกังวล เนื่องจากผูป้ ่ วยมักมีอาการตกใจ
กลัวและอาจไม่ร่วมมือในการรักษา แต่ไม่ควรให้ sedative และ transquillizer drug เนื่องจากอาจทาให้เกิด
aspiration ได้
การรักษาผู้ป่วยทีไ่ อเป็ นเลือดปริมาณมาก (Massive hemoptysis) ประกอบด้วย 2
 Airway protection and resuscitation ผูป้ ่ วยควรได้รับการรับไว้ในหอผูป้ ่ วย ICU และสังเกตอาการ
อย่างใกล้ชิด ถ้าผูป้ ่ วยหายใจได้ดี รู ้ตวั ดี ไม่มีการสาลัก อาจให้ผปู ้ ่ วยอยูใ่ นท่านัง่ หรื อนอนตะแคงให้ปอดข้างที่
ผิดปกติลง ร่ วมไปกับ monitor vital signs, ปริ มาณเลือดที่ออก และทาการรักษาโดยให้ volume resuscitation,
blood transfusion และแก้ไขภาวะ coagulopathy
ในกรณี ที่เลือดออกจานวนมากและมีปัญหา airway compromised ควรทาการใส่ท่อช่วยหายใจให้แก่
ผูป้ ่ วย การเลือกท่อช่วยหายใจอาจเลือกเป็ น
1. Endotracheal tube ควรใส่ ETT ขนาดใหญ่ไม่นอ้ ยกว่าเบอร์ 7.5 เนื่องจาก ETT ขนาดเล็กจะ
มีปัญหาท่อช่วยหายใจอุดตันได้ง่าย และไม่สามารถ suction เลือดที่ออกได้เพียงพอ
2. ในกรณี ที่ทราบว่าเลือดออกจากปอดข้างไหน สามารถเลือกใส่ท่อช่วยหายใจโดย
2.1 unilateral lung intubation คือเลือกใส่ ETT ลงไปในปอดข้างที่ดีขา้ งเดียว และ ventilated
เฉพาะปอดข้างนั้น การ inflate balloon จะช่วยทาให้เลือดที่ออกมาจากอีกข้าง ไม่ aspirate ลงไปในปอดข้างที่ดี
2.2 ใส่ ETT ลงไปในตาแหน่ง trachea ร่ วมกับใช้ fogarty catheter (ขนาด 14 Fr ยาว 100 cm.)
ใส่ลงไปข้างๆ ETT โดยใช้ bronchoscope ช่วย guide ในการใส่ลงไปในข้างของหลอดลมที่จะให้ occlude
2.3 ใส่ double lumen ETT ซึ่งจะแยกปอดได้ท้ งั 2 ข้าง โดยเลือก ventilate ปอดข้างที่ดีเป็ น
หลัก ส่วนปอดข้างที่มีเลือดออกก็สามารถ suction เอาเลือดออกมาได้ และสามารถใช้ ventilate ร่ วมด้วยได้
 Identifying the site and cause of bleeding การหาตาแหน่งและสาเหตุของเลือดที่ออก สามารถ
ประเมินได้คร่ าวๆโดยดูจากความผิดปกติทาง chest radiograph, CT scan แต่ถา้ จะให้เห็นชัดเจนแน่นอน จะต้อง
ประเมินจาก bronchoscopy หรื อ angiogram ซึ่งใน massive hemoptysis แนะนาให้ทา fiberoptic bronchoscopy
แต่เนิ่นๆ เพื่อจะหาตาแหน่งที่เลือดออกได้ชดั เจนขึ้น ส่วนการทา angiogram จะทาในกรณี ที่คิดว่าเลือดออกจาก
ความผิดปกติของเส้นเลือด
 Stopping the bleeding

 Bronchoscopic treatment 4 การส่องกล้องหลอดลมสามารถทา intervention ต่อได้หลาย
อย่างในการห้ามเลือดออกได้แก่ การใส่ local adrenaline ลงไปในหลอดลมส่วนที่เห็นว่ามีเลือดออก, การทา
Endobronchial temponade โดยการใส่ balloon catheter ผ่าน fiberoptic bronchoscope ซึ่ง localized ตาแหน่ง
เลือดที่ออกแล้วทาการ inflated balloon เพื่ออุดเฉพาะหลอดลมเล็กส่วนนั้น นาน 24 ชัว่ โมง แล้วจึงค่อย deflate
ออก ตลอดจนการทา endobronchial laser ในกรณี ที่เห็น endobronchial tumor ซึ่งเป็ นจุดเลือดออก
 Bronchial artery embolization (BAE) 4 massive hemoptysis มักเป็ นเลือดที่ออกจาก
bronchial system ดังกล่าวข้างต้น ในกรณี ที่เลือดออกมาก ไม่สามารถห้ามเลือดโดยใช้ bronchoscopy แต่ทราบ
ตาแหน่งที่แน่นอนว่าเป็ นความผิดปกติของเส้นเลือด การทา BAE จะให้ผลดีในการ control massive hemoptysis
complication ของการทา BAEได้แก่ vessel perforation, chest pain, pyrexia, hemoptysis, systemic embolization
และ neurological complication ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในกรณี ที่ anterior spinal artery ออกมาจาก bronchial artery ถ้า
หากทาการ embolization bronchial artery นี้ ก็จะเกิด paraparesis ตามมา
นอกจากนั้นในกรณี ที่เป็ น abnormal vessel ที่เกิดจากผลของพยาธิสภาพในตัวปอดเอง เช่น
bronchiectasis, fungal ball หรื อ cancer ภายหลังการทา BAE ก็ยงั มีโอกาส recurrent ได้ 16-46% ซึ่ งจาเป็ นต้อง
ทาการรักษาตัวต้นเหตุในปอดนั้นร่ วมด้วย
 Surgical management 4 การทาผ่าตัดจะทาในกรณี ที่ localized lesion ได้เท่านั้น และ
จะต้องแน่ใจว่าจะเป็ น definite treatment ให้กบั พยาธิสภาพส่วนนั้น เช่นการผ่าตัด fungal ball, bronchial
adenoma
การผ่าตัดถ้าสามารถทาได้ ควรทาเป็ น elective case หลังจากทาการห้ามเลือดโดยใช้ bronchoscopy
หรื อ BAE แล้ว เนื่องจากการผ่าตัดแบบ emergency มี mortality ที่สูงกว่า ซึ่งจะเลือกทากรณี ที่ไม่สามารถห้าม
เลือดได้โดยวิธีดงั กล่าว
ข้อห้ามในการทาผ่าตัด ได้แก่
1. เป็ นมะเร็ งที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ หรื อเป็ นมะเร็ งที่อยูใ่ นระยะสุดท้าย
2. มีการทางานของปอดเดิมไม่ดีอยูก่ ่อนเช่น มีภาวะหลอดลมอุดกั้นเรื้ อรัง (COPD) การผ่าตัดปอดออกไป
บางส่วน อาจทาให้เหลือปอดไม่เพียงพอในการแลกเปลี่ยนอากาศ
3. มีการเจ็บป่ วยทางอายุรกรรมที่รุนแรง ซึ่งมีความเสี่ ยงสูงต่อการผ่าตัดใหญ่
 ตรวจหาสาเหตุและรักษาสาเหตุที่ทาให้เลือดออก เมื่อสามารถห้ามเลือดและผูป้ ่ วยมีอาการทัว่ ไป
คงที่แล้ว หากยังไม่ทราบถึงสาเหตุของ hemoptysis อาจใช้แนวทางในการดูแลรักษาผูป้ ่ วย nonmassive
hemoptysis มาเพื่อหาสาเหตุและทาการรักษาต่อไปได้
สรุ ปแนวทางในการดูแลรักษาผูป้ ่ วย massive hemoptysis ดังแผนภูมิที่ 2
แผนภูมิที่ 2 สรุ ปแนวทางในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยที่ไอเป็ นเลือดปริ มาณมาก3

ไอเป็ นเลือดปริมาณมาก
ส่งตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ
CBC, BUN, อีเล็คโตรลัยท์
Coagulogram
ABG, CXR
กรุ๊ปเลือด, จองเลือด

ช่วยฟื น้ กู้ชีวิต (resuscitation)
ให้ ออกซิเจน
แก้ ปัญหาการแข็งตัวของเลือด
ให้ Tranexamic acid

ให้นอนในหอผูป้ ว่ ยวิกฤติ

อาการ Stable

สงสัยมี Pulmonary embolism

อาการ Stable

ใส่ท่อหลอดลมคอ
ให้เลือด
ปรึกษาแพทย์ผ่าตัดทรวงอก
ทาการส่องกล้องทางหลอดลม
(Early bronchoscopy)

ส่งทา Spiral CT Angiogram

ทา CT scan ทรวงอก

พบตาแหน่งทีเ่ ลือดออก

ทา Endobronchial Tamponade

พบตาแหน่งเลือดออก

Bronchial artery
Embolization หรือผ่าตัด
(ถ้ามีขอ้ บ่งชี)้

ไม่พบตาแหน่งทีเ่ ลือดออก

ทาการส่องกล้องทางหลอดลม
(Bronchoscopy)

ทาการฉีดสี
(Angiography)
ไม่พบตาแหน่งเลือดออก

การรักษา conservative

สืบค้นโรคทาง interstitial
lung disease, Goodpasture’s,
Vasculitis

Interstitial reticular pattern

ส่งเพาะเชือ้ ในเสมหะ, AFB
Fungal culture

Infiltration

Tbc, Aspergilloma, Abscess

Cavity

ให้ยาฆ่าเชือ้ ตามความเหมาะสม

ยังมีเลือดออกตลอด

Bronchoscopy, Instillation
ยาฆ่าเชือ้ รา (ตามข้อบ่งชี)้

Nodule หรือ Cystic lesion

สรุ ปแนวทางในการดูแลรักษาภาวะ hemoptysis จะเริ่ มจากวินิจฉัยให้ได้ก่อนว่าเป็ นภาวะ hemoptysis
จริ ง แล้วประเมินความรี บด่วนในการรักษาโดยแยกเป็ น massive และ nonmassive hemoptysis ในกรณี
nonmassive hemoptysis จะเน้นไปในทางตรวจหาสาเหตุและรักษาไปตามสาเหตุน้ นั ส่วน massive hemoptysis

จะเน้นหนักไปทางด้านการป้ องกันภาวะ asphyxia, aspiration และห้ามเลือดก่อน แล้วจึงตรวจหาสาเหตุและรักษา
สาเหตุน้ นั ๆภายหลัง
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