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องค์กรการแพทย์ช้ ั นนาผนึกกาลังจัดตั้งวัน “World Thrombosis Day”
มุ่งลดอัตราการเสี ยชี วติ จากภาวะลิ่มเลือดอุดตันทั่วโลก
สมาคม International Society on Thrombosis and Haemostasis ร่ ว มกับ องค์กรที่ เกี่ ยวข้องกับ
ภาวะลิ่ ม เลือดอุ ด ตัน จากทัว่ ทุ กทวี ป จัด ตั้งวัน World Thrombosis Day เพื่ อรณรงค์ลดสาเหตุ ของการ
เสี ยชี วิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด 3 อันดับแรกทัว่ โลก นานาประเทศและชุ มชนท้องถิ่นต่ างๆ จะ
รวมตัวกันเพื่อรับมื อกับปั ญหาภาวะลิ่มเลือดอุดตัน (thrombosis) ซึ่ งเป็ นความผิดปกติ พ้นื ฐานและเป็ นภัย
เงียบแอบแฝงที่นาไปสู่ การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดร้ายแรง 3 อันดับแรกของโลก ได้แก่ อาการหัวใจ
วาย โรคหลอดเลือดสมอง และโรคหลอดเลือดดาตีบตัน (Venous Thromboembolism; VTE) ในโอกาส
ที่ ท างสมาคม International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) ได้ ป ระกาศให้ ว ัน ที่ 13
ตุ ลาคมเป็ นวัน World Thrombosis Day โดยจะมี การจัด งานครั้ งปฐมฤกษ์ใ นปี นี้ นอกจากร่ ว มมื อกับ
สมาคมภาวะลิ่มเลือดอุ ดตันจากทุ กทวีป ทัว่ โลกแล้ว ISTH ยังได้จ ับมื อกับองค์กรโรคหัวใจและหลอด
เลือด ประสาทวิทยา และโลหิตวิทยา เพื่อให้ความรู ้เกี่ยวกับความเสี่ ยง การป้ องกัน และการรักษาภาวะลิ่ม
เลือดอุดตันแก่สาธารณะ เจ้าหน้าที่บริ การสุ ขภาพ รวมถึงผูก้ าหนดนโยบาย
“เราต้องลดภาระที่เกิดจากภาวะลิ่มเลือดอุดตัน หากเราต้องการบรรลุเป้ าหมายระดับโลกของ
สมัชชาองค์การอนามัยโลกในการลดอัตราการเสี ยชี วิ ตก่ อนวัย อันควรจากโรคไม่ ติด ต่ อลง ร้ อยละ 25
ภายในปี 2568” ดร. แกรี่ ราสก็อ บ คณบดี วิ ท ยาลัย การสาธารณสุ ข ศู น ย์วิ ท ยาศาสตร์ สุข ภาพแห่ ง
มหาวิทยาลัยโอกลาโฮมา และประธานคณะกรรมการ World Thrombosis Day ของ ISTH กล่าว “ภาวะ
ลิ่มเลื อดอุดตันเป็ นกลไกการเกิดโรคที่ พบบ่ อยสาหรับโรคหัวใจและหลอดเลือด 3 อันดับแรก ซึ่ งเป็ น
สาเหตุของการเสียชีวิตและปั จจัยหลักของโรคไม่ติดต่อทัว่ โลก”
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ภาวะลิ่มเลือดอุดตันคือภาวะที่ลิ่มเลือดขัดขวางการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดแดง หรื อ
หลอดเลือดดาในร่ างกาย สามารถเกิ ดขึ้นได้ไม่ จากัด วัยและเวลา World Thrombosis Day จะให้ความรู ้
เกี่ยวกับภาวะลิ่มเลือดอุดตันในทุกรู ปแบบ โดยในเบื้องต้นจะมุ่งเน้นไปที่โรคหลอดเลือดดาตีบตัน (VTE)
ซึ่ งแม้เป็ นโรคเกี่ยวกับภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่พบบ่อยที่สุดโรคหนึ่งและอาจทาให้เสี ยชีวิตได้ แต่กลับยังไม่
มี ผูค้ นเห็ นความสาคัญเท่าที่ควรโรค VTE เกิดขึ้นจากลิ่มเลือดในหลอดเลือดด าชั้นลึกตามแขนขาหลุ ด
จากผนังหลอดเลือด แล้วลอยไปตามกระแสเลือดสู่ ปอด
ข้อเท็จจริ งที่ควรรู้:
– ในยุโรปเพียงทวีปเดียว มีผปู ้ ่ วยถึงครึ่ งล้านที่เสี ยชีวิตจากโรค VTE ในแต่ ละปี ซึ่ งมากกว่า
การเสี ยชีวิตจากโรคเอดส์ มะเร็ งเต้านม มะเร็ งต่อมลูกหมาก และอุบตั ิเหตุบนท้องถนนรวมกันทั้งหมด [1]
– ในสหรัฐอเมริ กา มีผเู้ สียชีวิตด้วยโรค VTE เป็ นจานวน 100,000 - 300,000 รายในแต่ละปี
และมีผทู ้ ี่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสื บเนื่องจากโรค VTE มากกว่า 500,000 ราย [2], [3], [4]
– ในพื้นที่ส่วนอื่นของโลกอย่าง เอเชี ยเผชิ ญกับสถานการณ์ที่เลวร้ ายพอๆ กัน เนื่ องจากขาด
การให้ขอ้ มูลที่ครอบคลุมผลกระทบในวงกว้างของภาวะลิ่มเลือดอุดตัน
“จานวนผูเ้ สี ยชี วิตทัว่ โลกจากโรค VTE เพียงโรคเดี ยวยังไม่ แน่ นอนในปั จจุบนั และแทบไม่ มี
การตระหนักถึ งภาวะความผิดปกติ น้ ี รวมถึ งความเสี่ ย ง อาการ และแนวทางป้ องกัน แม้แต่ ในกลุ่ ม ผู ้
ประกอบวิชาชี พด้านบริ การสุ ขภาพเองก็ต าม” ดร. ราสก็อบ กล่าว “World Thrombosis Day จึ งเกิดขึ้ น
เพื่อรณรงค์ให้ผคู ้ นตระหนักถึงภาวะลิ่มเลือดอุดตัน และโรค VTE” วันที่ 13 ตุลาคม ได้รับเลือกให้เป็ น
วัน World Thrombosis Day เนื่องจากตรงกับวันเกิดของรู ดอล์ฟ วีร์โชว์ นักฟิ สิ กส์และนักพยาธิวิทยาชาว
เยอรมันผูบ้ ญั ญัติคาว่า “thrombosis” และเผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับภาวะผิดปกติดงั กล่าวไว้มากมาย
“การลดการเสี ยชีวิตจากภาวะลิ่มเลือดอุดตัน VTE และโรคที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นจาเป็ นต่อการ
ลดอัตราการเสี ยชี วิตโดยรวมอย่างมี นยั สาคัญ อีกทั้งยังจาเป็ นต่ อการพัฒนาวงการสาธารณสุ ขและความ
เป็ นอยูข่ องผูค้ นทัว่ โลก” ดร. ไมเคิล แบร์นดท์ รองคณบดีวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเคอร์ติน เมือง
เพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย และประธานสภาของ ISTH กล่าว “เราจะใช้วนั World Thrombosis Day เป็ น
ช่องทางในการนาเสนอข้อเท็จจริ งที่สาคัญดังกล่าว และหวังว่าจะนาไปสู่ การลดจานวนผูป้ ่ วยที่ไม่ได้รับ
การวินิจฉัย เสริ มสร้างแนวทางป้องกันจากการศึกษาค้นคว้า รวมถึงส่ งเสริ มให้ระบบบริ การสุ ขภาพต่างๆ
นาเสนอแนวปฏิบตั ิที่ดีที่สุดในการป้องกัน วินิจฉัย และรักษาภาวะผิดปกติดงั กล่าว”
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ณ ขณะนี้ สมาคมภาวะลิ่มเลือดอุดตัน และสมาคมโรคหัวใจและหลอดเลือด มากกว่า 35 แห่ ง
จากทุ กทวีป ทัว่ โลก ได้ให้ คาปฏิ ญาณว่า จะสนับ สนุ น World Thrombosis Day ในทุ กๆ วัน สามารถดู
รายชื่ อ องค์ ก รทั้ งหมด และร่ วมปฏิ ญ าณ ตนเข้ า ร่ วมกิ จ กรรมได้ ที่ www.isth.org ห รื อคลิ ก ที่
https://www.isth.org/?WTD เงินทุนสนับสนุ นเบื้ องต้นสาหรับการจัดตั้ง World Thrombosis Day มาจาก
ไบเออร์ เฮลธ์แคร์ (หุ ้นส่ วนผูก้ ่อตั้งระดับโลก) เบอริ งเกอร์ อินเกลไฮม์ (หุ ้นส่ วนผูก้ ่อตั้งระดับโลก) และ
เดอะ บริ สตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์ ไฟเซอร์ อัลลายแอนซ์ (ผูส้ นับสนุนระดับโลก)
ISTH ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น
ใน พ .ศ. 2512 ใน ฐาน ะ
องค์กรไม่แสวงหาผลกาไร
ชั้ น น าของโลกที่ อุ ทิ ศ ตั ว
ให้ ก ับ การเผยแพร่ ค วามรู้
ความเข้าใจ แนวทางป้ องกัน การวินิจฉัย และการรักษาภาวะลิม่ เลือดอุดตันและภาวะเลือดออกผิดปกติ
ISTH มี สมาชิกจากนานาประเทศ ได้แก่ แพทย์ นักวิจยั อาจารย์ รวมเกือบ 4,000 คน ซึ่ งทางานร่ วมกัน
เพื่อปรับปรุ งชี วิตของผูป้ ่ วยในมากกว่า 90 ประเทศทัว่ โลก โดยองค์กรได้จดั กิจกรรมและริ เริ่ มโครงการ
ต่างๆ ที่ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เช่ น โครงการด้านการศึกษาและมาตรฐานปฏิบตั ิ กิจกรรมด้าน
การวิ จ ัย การพบปะพู ด คุย และการประชุ ม การเผยแพร่ เอกสารตี พิ ม พ์ ซ่ ึ งได้ รั บ การตรวจสอบจาก
ผูเ้ ชี่ ย วชาญ และการจัด ตั้งคณะกรรมการผู ้เชี่ ย วชาญต่ า งๆ เป็ นต้ น เยี่ ย มชม ISTH ออนไลน์ ได้ ที่
www.isth.org หรื อโทร. +1-919-929-3807 ติ ดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวัน World Thrombosis Day
ได้ทางเฟซบุ๊ก (WorldThrombosisDay) และทวิตเตอร์ (@ThrombosisDay)
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