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การดููแลผู้้�ป่่วยที่่� ได้้รัับ
ยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือด
ในระหว่่างการทำำ�หััตถการ
หรืือการผ่่าตััด
(Managing anticoagulants
before, during and after
medical procedures)
ปิิติิพงศ์์ กิิจรััตนะกุุล

	ปััจจุุบันั มีีผู้้�ป่ว่ ยที่่ไ� ด้้รับั ยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือด (anticoagulants) ซึ่ง่� ใช้้ตามข้้อบ่่งชี้้(1-2)
� ได้้แก่่
ใช้้ป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมองอุุดตัันจากภาวะหััวใจเต้้นผิิดจ้้งหวะชนิิด atrial fibrillation (AF) หรืือหลััง
การเปลี่่�ยนลิ้้�นหััวใจเทีียม หรืือ ใช้้รัักษาโรคลิ่่�มเลืือดอุุดตัันที่่�หลอดเลืือดดำำ�ชั้้�นลึึกที่่�ขาหรืือปอด เป็็นต้้น
ผู้้�ป่ว่ ยบางรายอาจมีีความจำำ�เป็็นต้้องหยุุดยาชั่่ว� คราวในระหว่่างการผ่่าตััด แพทย์์ผู้�ดูู้ แลควรมีีแนวทางใน
การดููแลผู้้�ป่่วยอย่่างเหมาะสมทั้้�งในช่่วงก่่อน ระหว่่างและหลัังการทำำ�หััตถการหรืือการผ่่าตััด เพื่่�อลด
ความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดภาวะแทรกซ้้อนจากการเกิิดลิ่่�มเลืือดอุุดตัันในหลอดเลืือดกลัับเป็็นซ้ำำ��ในระหว่่าง
ที่่�หยุุดการรัักษาด้้วยยาต้้านหลอดเลืือดอุุดตััน ในทางตรงกัันข้้ามการไม่่หยุุดยาอาจทำำ�ให้้มีีเลืือดออก
มากระหว่่างผ่่าตััดได้้
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ผู้้�ป่่วยเหล่่านี้้�มีีโอกาสเข้้ารัับการทำำ�หัตถ
ั การหรืือผ่่าตััดทั้้�งแบบเร่่งด่่วนและแบบไม่่เร่่งด่่วน ในผู้้�
ป่่วยที่่�ได้้รัับยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือด อาจมีีความแตกต่่างระหว่่างผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยยา
warfarin หรืือ ยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือดชนิิดรับั ประทานที่่อ� อกฤทธิ์์โ� ดยตรง [direct oral anticoagulants
(DOACs) หรืือ non-vitamin K oral anticoagulants (NOACs)] เนื่่�องจากผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับยาต้้านการแข็็ง
ตััวของเลืือดชนิิดรัับประทานที่่�ออกฤทธิ์์�โดยตรง โดยทั่่�วไปไม่่จำำ�เป็็นต้้องได้้รัับ bridging anticoagulant
therapy ด้้วย heparinในช่่วงที่่ห� ยุุดยา ดัังนั้้�นแพทย์์ผู้ใ้� ห้้การรัักษาจึึงควรพิิจารณาปรัับใช้้แนวทางการดููแล
ผู้้�ป่่วยให้้เหมาะสมกัับผู้้�ป่่วยเป็็นรายๆ ไป
การเตรีียมผู้้�ป่ว่ ยที่่ไ� ด้้รับั ยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือดก่่อนเข้้ารัับการผ่่าตััด มีีแนวทางการพิิจารณา
จากปััจจััย 4 ประการดัังต่่อไปนี้้�
1. ชนิิดของยาต้้านหลอดเลืือดอุุดตัันที่่�ผู้้�ป่่วยได้้รัับ
2. ความเร่่งด่่วนของการผ่่าตััด
3. ความเสี่่�ยงของเลืือดออกขณะและภายหลัังการผ่่าตััด
4. ความเสี่่�ยงของหลอดเลืือดอุุดตัันซ้ำำ��เมื่่�อหยุุดยาต้้านหลอดเลืือดอุุดตััน

1. ชนิิดของยาต้้านหลอดเลืือดอุุดตัันที่่�ผู้้�ป่่วยได้้รัับ

	ความรู้้�เกี่่�ยวกัับกลไกการออกฤทธิ์์�ของยาต่่อขบวนการแข็็งตััวของเลืือดและระยะกึ่่�งชีีพของยา
เป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�แพทย์์ใช้้พิิจารณาเพื่่�อเลืือกวิิธีีการเตรีียมผู้้�ป่่วยให้้เหมาะสม
ยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือด (anticoagulants) ได้้แก่่ heparin, warfarin และ direct oral
anticoagulants ได้้แก่่ direct thrombin inhibitor (dabigatran) และ direct Xa inhibitor (rivaroxaban,
apixaban, edoxaban) ในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับยากลุ่่�มนี้้�และกำำ�ลัังจะเข้้ารัับการผ่่าตััด หรืือทำำ�หััตถการทั้้�งแบบ
เร่่วด่่วนและแบบไม่่เร่่งด่่วน
ยาต้้านการแข็็งตัวั ของเลืือด
ยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือดที่่�ผู้�ป่้ ่วยได้้รัับ ซึ่่�งส่่วนใหญ่่ คืือ unfractionated heparin (UFH),
low-molecular weight heparin (LWMH), warfarin และ NOACs มีีบทบาทสำำ�คัญ
ั ในการรัักษาและป้้องกััน
การกลัับเป็็นซ้ำำ��ของภาวะลิ่่�มเลืือดอุุดตัันในผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะลิ่่�มเลืือดอุุดตัันในหลอดเลืือดดำำ� (venous
thromboembolism) ป้้องกัันการเกิิดลิ่่�มเลืือดอุุดตัันในหลอดเลืือด (systemic embolism) ในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้
รัับการวิินิิจฉััยหััวใจเต้้นผิิดปกติิแบบ AF หรืือหลัังการเปลี่่�ยนลิ้้�นหััวใจเทีียม คุุณสมบััติิของยาต้้านการ
แข็็งตััวของเลืือด ดัังแสดงในตารางที่่� 1
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ออกฤทธิ์ผ่าน antithrombin เพื่อยับยั้ง
serine proteinases
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ตารางที่่� 1. คุุณสมบััติิของยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือด(3)

1-2 ชม.

1-3 ชม.

2-4 ชม.

1.25-3 ชม.

2 ชม.

3-5 ชม.

ออกฤทธิ์ทันที
(ทางหลอดเลือดดำ�)
ภายใน 6 ชม.
(ทางใต้ผิวหนัง)

เวลาในการออกฤทธิ์สูงสุด
90 นาที เมื่อยา
อยู่ในกระแสเลือด
5-7 วัน เมื่อ INR
ในพิสัยการรักษา

9-11 ชม.

8-15 ชม.

9-13 ชม.

12-14 ชม.

17 ชม.

3-6 ชม.

30-60 นาที

ค่าครึ่งชีวิต
36-42 ชม. เมื่อยา
อยู่ในกระแสเลือด
5-7 วัน เพื่อระดับ
INR กลับมาปกติ

ขับออกทางไตโดยการกำ�จัดจะนานขึ้น
ถ้าไตเสื่อม, แก้ฤทธิ์บางส่วนได้ด้วย
protamine
ขับออกทางไตโดยการกำ�จัดจะนานขึ้น
ถ้าไตเสื่อม ไม่สามารถแก้ฤทธิ์ได้ด้วย
protamine
ขับออกทางไตร้อยละ 80 การกำ�จัด
จะนานขึ้นถ้ามีภาวะไตเลื่อมร่วมด้วย
ขับออกทางไต
ร้อยละ 66
ขับออกทางไต
ร้อยละ 25
ขับออกทางไต
ร้อยละ 35

แก้ฤทธิ์ได้ด้วย protamine

หมายเหตุ
ฤทธิ์ต้านการแข็งตัวของเลือดแสดงถึง
การเปลี่ยนแปลงระดับปัจจัยการแข็งตัว
ของเลือดที่อาศัยวิตามินเค
ในกระแสเลือด
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1. Heparin
เป็็นยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือดแบบฉีีด โดยออกฤทธิ์์�ผ่่าน antithrombin ซึ่่�งสามารถแบ่่งตาม
ขนาดน้ำำ��หนัักโมเลกุุล และความยาวเป็็น 3 กลุ่่�ม(4) ได้้แก่่
UFH
เป็็น glycosaminoglycan ที่่�มีีขนาดโมเลกุุลตั้้�งแต่่ 3,000-30,000 ดาลตััน ออกฤทธิ์์�โดยจัับและ
กระตุ้้�นการทำำ�งานของ antithrombin โดยใช้้ตำำ�แหน่่งของ pentasaccharide sequence และกระตุ้้�นให้้มีี
การเปลี่่�ยนรููปร่่างของ antithrombin (conformation change) ทำำ�ให้้ antithrombin สามารถต้้านการ
ทำำ�งานของ factor Xa ได้้ดีีขึ้้�น นอกจากนั้้�น heparin ยัังต้้านการทำำ�งานของ thrombin โดยเป็็นแกนใน
การจัับตััวกัันของ antithrombin และ thrombin เกิิดเป็็น thrombin/antithrombin complex
การบริิหารยา heparin จำำ�เป็็นต้้องให้้โดยการฉีีดเข้้าทางหลอดเลืือดดำำ� หรืือทางใต้้ผิิวหนััง
ซึ่่�งต้้องใช้้ขนาดมากกว่่าการฉีีดเข้้าทางหลอดเลืือดดำำ� เมื่่�อเข้้าสู่่�ระบบไหลเวีียน heparin สามารถจัับกัับ
โปรตีีนในเลืือดได้้หลายชนิิด มีีผลให้้ระดัับยาในเลืือดของผู้้�ป่่วยแต่่ละรายนั้้�นไม่่เท่่ากััน ในกรณีีที่่�ให้้ยา
แบบขนาดคงที่่� (fixed dose) หรืือให้้ตามน้ำำ��หนัักตััว (weight-adjusted dose) ดัังนั้้�นการรัักษาโดยการใช้้
heparin จำำ�เป็็นต้้องติิดตามระดัับยาโดยใช้้ค่่า partial thromboplastin time (PTT) หรืือค่่า anti-factorXa
activity ในกรณีีที่่�สามารถตรวจได้้ คำำ�แนะนำำ�ในการปรัับขนาดยา heparin ดัังแสดงในตารางที่่� 2
ตารางที่่� 2. ตารางปรัับขนาดยา heparin (heparin nomogram)
PTT

Anti-factorXa

ขนาดยา heparin

< 35 วินาที

< 0.10

Bolus 80 ยูนิต/กก. และ เพิ่มขนาดยาอีก 4 ยูนิต/กก./ชม.

35-44 วินาที 0.10-0.29

Bolus 40 ยูนิต/กก. และ เพิ่มขนาดยาอีก 2 ยูนิต/กก./ชม.

45-70 วินาที 0.30-0.70

คงขนาดยาเดิม

71-90 วินาที 0.71-1.20

ลดขนาดยาลง 2 ยูนิต/กก./ชม.

> 90 วินาที

หยุดยา 1 ชม. และเริ่มยาใหม่ โดยลดขนาดยาลง 3 ยูนิต/กก./ชม.

> 1.20

PTT, prothrombin time

Heparin ถููกกำำ�จััดโดย 2 ระยะ ได้้แก่่ การกำำ�จััดโดยการจัับกัับ endothelium cell receptors และ
macrophage หลัังจัับกััน heparin จะถููกเคลื่่�อนเข้้าไปในเซลล์์และถููกทำำ�ลายไป เรีียกระยะนี้้�ว่า่ saturable
phase ซึ่่�งเป็็นกลไกหลัักในการกำำ�จััด heparin อีีกระยะคืือ nonsaturable phase เมื่่�อได้้ยา heparin เกิิน
ระดัับที่่�ใช้้ในการรัักษา heparin จะถููกกำำ�จััดออกทางไตแทน ซี่่�งการกำำ�จััดยาโดยไตนี้้�เกิิดขึ้้�นช้้ากว่่าระยะ
saturable phase ควรติิดตามระดัับยาอย่่างใกล้้ชิิดในผู้้�ป่่วยที่่�ไตวาย เนื่่�องจากค่่าครึ่่�งชีีวิิตของ UFH
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ประมาณ 30-60 นาทีี ดัังนั้้�นสามารถทำำ�ผ่่าตััดได้้ด้้วยความปลอดภััยหากหยุุด UFH นานเกิิน 4 เท่่าของ
ค่่าครึ่่�งชีีวิิต
LWMH
	ประกอบด้้วย heparin ซึ่่�งถููกเตรีียมโดยวิิธีี depolymerization ทำำ�ให้้ได้้ heparin ที่่�มีีขนาดเล็็ก
ลง มีีค่่าน้ำำ��หนัักโมเลกุุลเฉลี่่�ย 4,500-5,000 ดาลตััน ออกฤทธิ์์�โดยจัับกัับ antithrombin เช่่นเดีียวกัับ
heparin แต่่เนื่่�องจากมีีขนาดโมเลกุุลที่่�เล็็กกว่่า ทำำ�ให้้ยาบางส่่วนไม่่สามารถจัับกัับ antithrombin และ
thrombin ได้้ อย่่างไรก็็ตามประสิิทธิิภาพในการต้้าน factor Xa ยัังคงอยู่่�เช่่นเดิิมเนื่่�องจากไม่่ขึ้้�นกัับ
ขนาดโมเลกุุล การที่่มีี� ขนาดโมเลกุุลเล็็กทำำ�ให้้การถููกจัับทำำ�ลายโดย endothelium cells และ macrophage
น้้อยกว่่า UFH ทำำ�ให้้ LMWHs มีีค่่าครึ่่�งชีีวิิตที่น่� านกว่่า (เฉลี่่ย� ประมาณ 4 ชม.) และขัับออกทางไตมากกว่่า
UFH การจัับกัับโปรตีีนในเลืือดน้้อย ทำำ�ให้้สามารถคาดการณ์์ผลการออกฤทธิ์์ข� องยาได้้ค่อ่ นข้้างแม่่นยำำ�
โดยสามารถคิิดขนาดยาได้้ตามน้ำำ��หนัักตััวของผู้้�ป่่วย (weight-adjusted dose)
	ก่่อนให้้ยาควรคำำ�นวณค่่า creatinine clearance (CrCl) ด้้วยสููตรของ Crockoft-Gault ([140-อายุุ]
x น้ำำ��หนัักตััว/[72 x ระดัับ creatinine] x 0.85 [ถ้้าเป็็นเพศหญิิง] ถ้้า CrCl ต่ำำ�� กว่่า 30 มล./นาทีี ควร
ปรัับลดขนาดยา enoxaparin(5) หรืือพิิจารณาใช้้ UFH การวััดระดัับยา LMWHs โดยทั่่�วไปไม่่จำำ�เป็็น
ต้้องวััดระดัับยา ยกเว้้นในกรณีีผู้้�ป่่วยมีีค่่าการทำำ�งานของไตผิิดปกติิหรืือมีีโรคอ้้วนชนิิดรุุนแรง (morbid
obesity) ซึ่ง่� การวััดระดัับยาทำำ�ได้้โดยการตรวจเลืือดวััดค่า่ anti-factorXa ควรทำำ�หลัังได้้ยาแล้้วอย่่างน้้อย
3 ครั้้�ง และตรวจที่่� 3-5 ชม. หลัังฉีีดยา
Fondaparinux
เป็็นสารสัังเคราะห์์โมเลกุุลเล็็ก (น้ำำ�� หนัักโมเลกุุล 1,728 กิิโลดาลตััน) ประกอบด้้วยส่่วนสำำ�คััญ
คืือ pentasaccharide sequence ซึ่่�งมีีหน้้าที่่�จัับกัับ antithrombin ด้้วยขนาดโมเลกุุลที่่�เล็็กนี้้� ทำำ�ให้้ไม่่
สามารถจัับและเชื่่�อม thrombin-antithrombin ได้้ จึึงไม่่มีีฤทธิ์์�ยัับยั้้�ง thrombin สามารถยัับยั้้�ง factor Xa
เท่่านั้้�น Fondaparinux สามารถให้้ทางการฉีีดเข้้าใต้้ผิิวหนััง เนื่่�องจากมีีขนาดเล็็กจึึงไม่่ถููกจัับทำำ�ลายโดย
endothelium cells และ macrophage ทำำ�ให้้มีีค่า่ ครึ่่�งชีีวิิตนานถึึง 17-21 ชม. และถููกขัับออกทางไต ร้้อยละ
100 ดัังนั้้�นจึึงไม่่สามารถใช้้ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีการทำำ�งานของไตน้้อยกว่่า 30 มล./นาทีีได้้
2. Warfarin
เป็็นยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือดแบบรัับประทานที่่�ใช้้กัันอย่่างแพร่่หลายในเวชปฏิิบััติิในการ
รัักษาและป้้องกัันการกลัับเป็็นซ้ำำ��ของภาวะลิ่่�มเลืือดอุุดตััน การป้้องกัันการเกิิดลิ่่�มเลืือดอุุดตัันในหลอด
เลืือดในผู้้�ป่่วย AF ซึ่่�งมีีความเสี่่�ยงสููง และ ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการผ่่าตััดเปลี่่�ยนลิ้้�นหััวใจเทีียมชนิิดโลหะ ออก
ฤทธิ์์�ต้้านการแข็็งตััวของเลืือดโดยยัับยั้้�งเอนไซม์์ vitamin K-epoxide reductase (VKOR) และ vitamin K
reductase มีีผลให้้ร่า่ งกายไม่่สามารถนำำ�วิติ ามิินเค (vitamin K) กลัับไปใช้้ใหม่่และเกิิดภาวะพร่่องวิิตามิินเค
ทำำ�ให้้สารตั้้�งต้้น (precursor) ของปััจจััยการแข็็งตััวของเลืือด ได้้แก่่ factor II, VII, IX, X และ protein C, S, Z
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ที่่สร้
� า้ งจากตัับไม่่สามารถเปลี่่ย� นเป็็นรููปแบบที่่พ� ร้้อมใช้้งานได้้ (functional form) ผลการยัับยั้้�งการแข็็งตััว
ของเลืือดของ warfarin ขึ้้น� กัับระดัับของ factor II และ factor X เป็็นหลััก ซึ่ง่� มีีค่่าครึ่่�งชีีวิิต 24 และ 72 ชม.
ดัังนั้้�นการให้้การรัักษาในช่่วงแรกจึึงต้้องให้้ควบคู่่�กัับยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือดชนิิดฉีีด ได้้แก่่ UFH
หรืือ LMWH อย่่างน้้อย 5 วััน และค่่า international normalized ratio (INR) ได้้ 2-3 เท่่าติิดต่่อกััน 24 ชม.
จึึงสามารถหยุุดยาฉีีดได้้(6)
Warfarin ต้้องการเวลาในการเริ่่ม� ออกฤทธิ์์ต้� า้ นการแข็็งตััวของเลืือดและใช้้เวลานานในการหยุุด
ยากว่่าที่่� factor II, VII, IX, X จะกลัับสู่่�ระดัับปกติิ ทำำ�ให้้การเตรีียมผู้้�ป่ว่ ยก่่อนผ่่าตััดด้ว้ ยการหยุุดยาลำำ�บาก
กว่่ายาในกลุ่่�มอื่่�น ข้้อจำำ�กััดคืือ ช่่วงระดัับยาในการรัักษาแคบ (narrow therapeutic index) มีีปฏิิสััมพัันธ์์
กัับยา (drug interaction) และอาหารจำำ�นวนมาก มีีความเสี่่�ยงเลืือดออกรุุนแรง ขนาดยาที่่�เหมาะสมใน
ผู้้�ป่ว่ ยแต่่ละรายมีีความหลากหลายจึึงจำำ�เป็็นต้้องเจาะเลืือดตรวจระดัับค่่า INR เพื่่�อปรัับขนาดยาที่่เ� หมาะ
สมและติิดตามต่่อเนื่่�องตลอดช่่วงที่่�กิินยาให้้อยู่่�ในพิิสััยการรัักษา จะมีีระดัับการทำำ�งานของปััจจััยการ
แข็็งตััวของเลืือดที่่อ� าศััยวิิตามิินเคลดลงเหลืือประมาณร้้อยละ 20-25 โดยฤทธิ์์ต้� า้ นการแข็็งตััวของเลืือด
จะเกิิดผ่่านการยัับยั้้�งการกระตุ้้�น factor II (prothrombin) เป็็นหลััก(7)
3. DOACs หรืือ NOACs
เป็็นยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือดที่่�กำำ�ลัังได้้รัับความนิิยมมากขึ้้�น โดยออกฤทธิ์์�ยัับยั้้�งปััจจััยการ
แข็็งตััวของเลืือดตััวใดตััวหนึ่่�งโดยตรง เนื่่�องจากมีีประสิิทธิิภาพในการรัักษาและป้้องกัันโรคหลอดเลืือด
อุุดตันั ไม่่ด้อ้ ยกว่่าการรัักษาตามมาตรฐานเดิิม(8-9) โดยมีีข้้อบ่่งชี้้� ได้้แก่่ การรัักษาและป้้องกัันการกลัับเป็็น
ซ้ำำ��ของภาวะลิ่่�มเลืือดอุุดตััน การป้้องกัันการเกิิดลิ่่�มเลืือดอุุดตัันในหลอดเลืือดในผู้้�ป่่วย AF ที่่�ไม่่มีีความ
ผิิดปกติิของลิ้้น� หััวใจ และ การป้้องกัันลิ่่�มเลืือดอุุดตันั หลอดเลืือดดำำ�หลัังการผ่่าตััดเปลี่่ย� นข้้อสะโพกหรืือ
ข้้อเข่่า ทั้้�งยัังพบว่่ายา NOACs มีีความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดภาวะแทรกซ้้อนการเกิิดเลืือดออกรุุนแรงที่่�น้้อย
กว่่า warfarin อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ ซึ่่�งยากลุ่่�มนี้้�แก้้ไขข้้อจำำ�กััดของ warfarin(10-12) คืือ
- ออกฤทธิ์์�เร็็วและหมดฤทธิ์์�เร็็ว บริิหารยาโดยการกิินได้้วัันละ 1-2 ครั้้�ง
- มีีการออกฤทธิ์์�ที่่�แน่่นอนและมีีความจำำ�เพาะต่่อ เป้้าหมายในการออกฤทธิ์์�ของยา ได้้โดยไม่่
จำำ�เป็็นต้้องตรวจเลืือดเพื่่�อติิดตามผลการออกฤทธิ์์�ของยา
-	สามารถออกฤทธิ์์�ได้้โดยไม่่ขึ้้�นกัับ antithrombin ยัับยั้้�บได้้ทั้้�ง thrombin ที่่�อยู่่�ในลิ่่�มเลืือด
(fibrin-bound thrombin) และ thrombin ที่่ยั� ังไม่่ได้้จัับกัับลิ่่�มเลืือด (เฉพาะยาในกลุ่่�ม direct
thrombin inhibitor) ซึ่่�งยัับยั้้�งการสร้้างลิ่่�มเลืือดใหม่่ได้้ดีีกว่่า
-	มีีปฏิิกิิริิยาต่่อกัันของยาหรืืออาหารน้้อยกว่่ายา warfarin ทำำ�ให้้การออกฤทธิ์์� ถููกรบกวนโดย
ยาอื่่�นหรืืออาหารได้้น้้อย
โดยเป้้าหมายในการออกฤทธิ์์� ได้้แก่่ thrombin หรืือ factor Xa และยัับยั้้ง� การทำำ�งานปััจจััยการแข็็งตััว
ของเลืือดชนิิดนั้้�นๆ โดยตรง ปััจจุุบััน DOACs มีี 2 ประเภท จำำ�แนกตามกลไกออกฤทธิ์์�ของยา ได้้แก่่
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1. Direct thrombin inhibitor
ได้้แก่่ Dabigatran ยาเม็็ดอยู่่�ในรููปของ dabigatran etexilate หลัังจากดููดซึึมแล้้วจะถููกเปลี่่�ยน
โดยเอนไซม์์ elastase เป็็น dabigatran ซึ่่�งเป็็น active form ยาออกฤทธิ์์�โดยจัับเป้้าหมายบริิเวณ active
sites และยัับยั้้�งการทำำ�งานของ thrombin ทั้้�งส่่วนที่่�เป็็น free form และ fibrin-bound thrombin ยาถููก
ขัับออกทางไตถึึงร้้อยละ 80 ดัังนั้้�นควรคำำ�นวณ CrCl ก่่อนให้้ยา และในผู้้�ป่่วยที่่�มีีการทำำ�งานของไต 1530 มล./นาทีี ควรลดขนาดยาลงร้้อยละ 50
	ข้้อดีีของยากลุ่่�มนี้้�คืือสามารถให้้ยาขนาดคงที่่� (fixed dose) ได้้ โดยไม่่ขึ้้�นกัับน้ำำ��หนัักตััวและไม่่
จำำ�เป็็นต้้องติิดตามระดัับยา และมีีปฏิิกิิริิยาต่่อกัันของยา (drug interaction) น้้อยเมื่่�อเทีียบกัับ warfarin
ยาที่่จำ� ำ�เป็็นต้้องหลีีกเลี่่�ยงการให้้ร่่วมกัับdabigatran คืือ rifampin ซึ่่�งมีีฤทธิ์์�เป็็น P-gp inducers มีีผลให้้
ระดัับยาในเลืือดลดลงร้้อยละ 66 ส่่วนการให้้ ร่่วมกัับยาที่่มีี� ฤทธิ์์� P-gp inhibitors เช่่น amiodarone,
ketoconazole, quinidine, verapamil, diltiazem, cyclosporine, itraconazole, ritonavir และ dronedarone
แนะนำำ�ให้้รัับประทาน dabigatran ก่่อนยากลุ่่�มนี้้�อย่่างน้้อย 2 ชม. เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการมีีปฏิิกิิริิยาต่่อกััน
ของยา
2. Direct FXa inhibitors
ได้้แก่่ rivaroxaban, apixaban, edoxaban หลัังจากดููดซึึม ยาสามารถออกฤทธิ์์�ได้้ทัันทีีโดยจัับ
เป้้าหมายบริิเวณ active sites ของ factor Xa ใน prothrombinase complex และยัับยั้้�งการทำำ�งานของ
factor Xa ยาทั้้�ง 3 ชนิิด มีีคุุณสมบััติิ ขนาดยา และระยะเวลาการให้้แตกต่่างกัันไป ข้้อดีีของยากลุ่่�มนี้้�
คืือสามารถให้้ยาขนาดคงที่่� (fixed dose) ได้้ ไม่่จำำ�เป็็นต้้องติิดตามระดัับยา และมีีปฏิิกิิริิยาต่่อกัันของยา
(drug interaction) น้้อย อย่่างไรก็็ตาม เนื่่�องจากยาบางส่่วนถููกเปลี่่ย� นแปลงที่่ตั� บั ทาง CYP3A4/5 ดัังนั้้�น
ควรหลีีกเลี่่�ยงการใช้้ยาในกลุ่่�มนี้้�ร่่วมกัับยาที่่�ออกฤทธิ์์�ต้้าน CYP3A4 และ P-glycoprotein อย่่างรุุนแรง
(potent CYP3A4, P-glycoprotein inhibitors) เช่่น itraconazole, voriconazole, posaconazole,
ketoconazole, indinavir, ritonavir เป็็นต้้น นอกจากนี้้�ควรคำำ�นวณ CrCl ก่่อนให้้ยา และในผู้้�ป่่วยที่่� CrCl
น้้อยกว่่า 30 มล./นาทีี (สำำ�หรัับ rivaroxaban และ edoxaban) หรืือน้้อยกว่่า 25 มล./นาทีี (สำำ�หรัับ
apixaban) ควรจะลดขนาดยาหรืือพิิจารณาใช้้ยาอื่่�น เช่่น warfarin

2. ความเร่่งด่่วนของการผ่่าตััด

การผ่่าตััดแบบเร่่งด่่วน ไม่่ต้้องคำำ�นึึงถึึงความเสี่่�ยงต่่อหลอดเลืือดอุุดตัันซ้ำำ�� เนื่่�องจากไม่่มีีเวลา
ให้้หยุุดยา วิิธีีการเตรีียมผู้้�ป่่วยขึ้้�นกัับความเสี่่�ยงต่่อการเลืือดออกเป็็นสำำ�คััญ ถ้้าเป็็นการผ่่าตััดที่่�มีีความ
เสี่่�ยงต่่อเลืือดออกต่ำำ��สามารถทำำ�ผ่่าตััดได้้เลย หากเป็็นการผ่่าตััดที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อเลืือดออกสููงหรืือมีี
ความเสี่่ย� งต่่อเลืือดออกต่ำำ�� แต่่ศัลั ยแพทย์์คาดว่่าจะมีีเลืือดออกมาก ควรแก้้ฤทธิ์์ข� องยาต้้านหลอดเลืือด
อุุดตัันให้้หมดก่่อนผ่่าตััด
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การผ่่าตัดั แบบไม่่เร่่งด่่วน เนื่่�องจากการเลื่่�อนผ่่าตััดออกไปสามารถเปลี่่ย� นความเสี่่ย� งต่่อหลอด
เลืือดอุุดตัันซ้ำำ��จากสููงเป็็นต่ำำ��ได้้ในบางกรณีี ดัังนั้้�นการเลื่่�อนผ่่าตััดออกไปก่่อน ทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยไม่่เสี่่�ยงต่่อ
เลืือดออกผ่่าตััดและไม่่เสี่่�ยงต่่อหลอดเลืือดอุุดตัันเมื่่�อหยุุดยาต้้านหลอดเลืือดอุุดตััน

3. ความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดเลืือดออกขณะและภายหลัังผ่่าตััด

เนื่่�องจากการประเมิินความรุุนแรงของภาวะเลืือดออกเป็็นปััจจััยสำำ�คััญในการประเมิินความ
เสี่่ย� งต่่อการเกิิดเลืือดออกขณะและภายหลัังการทำำ�หัตถ
ั การหรืือการผ่่าตััด โดยจะจััดโดยแบ่่งตามความ
เสี่่�ยงต่่อการเกิิดภาวะเลืือดออกรุุนแรง (major bleeding) ในผู้้�ป่่วยที่่�เข้้ารัับการผ่่าตััด ตาม International
Society of Thrombosis and Haemostasis (ISTH)(13)
ภาวะเลืือดออกรุุนแรง หมายถึึง ภาวะเลืือดออกรุุนแรงที่่�ผู้�ป่้ ่วยมีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
1. ภาวะเลืือดออกถึึงเสีียชีีวิิต (fatal bleeding) และ/หรืือ
2. ภาวะเลืือดออกซึ่่�งมีีอาการและเกิิดขึ้้�นในอวััยวะสำำ�คััญ เช่่น ในกะโหลกศีีรษะ ในไขสัันหลััง
ในตา เนื้้�อเยื่่�อหลัังช่่องท้้อง (retroperitoneal), ในช่่องเยื่่�อหุ้้�มหััวใจ ในข้้ออื่่�นที่่�ไม่่ได้้ผ่่าตััด
หรืือในกล้้ามเนื้้�อและทำำ�ให้้เกิิด compartment syndrome ซึ่่�งประเมิินโดยศััลยแพทย์์ และ/
หรืือ
3. ภาวะเลืือดออกในตำำ�แหน่่งที่่ไ� ม่่ได้้ผ่า่ ตััดที่ทำ่� ำ�ให้้ระดัับ hemoglobin ลดลงตั้้�งแต่่ 2 ก./ดล.ขึ้้น�
ไปหรืือทำำ�ให้้ต้้องได้้เลืือดตั้้�งแต่่ 2 ยููนิิตขึ้้�นไป ภายในระยะเวลา 24-48 ชม.หลัังเลืือดออก
และ/หรืือ
4. ภาวะเลืือดออกในตำำ�แหน่่งผ่่าตััดที่่�ทำำ�ให้้ต้้องมีีการผ่่าตััดซ้ำำ�� (ผ่่าตััดแบบเปิิด ผ่่าตััดข้้อโดย
การส่่องกล้้อง ผ่่าตััดภายในหลอดเลืือด) หรืือมีีเลืือดออกในข้้อที่่ผ่� า่ ตััด จนทำำ�ให้้เคลื่่�อนไหว
ได้้ช้้า แผลสมานช้้า ทำำ�ให้้ไม่่สามารถกายภาพฟื้้�นฟููได้้ นอนโรงพยาบาลนานขึ้้�น หรืือมีีแผล
ติิดเชื้้�อ และ/หรืือ
5. ภาวะเลืือดออกในตำำ�แหน่่งผ่่าตััดที่่�ไม่่คาดการณ์์ล่่วงหน้้า ซึ่่�งหยุุดยากและมีีขนาดใหญ่่มาก
จนทำำ�ให้้ระบบไหลเวีียนไม่่เสถีียร (hemodynamic instability) ซึ่่�งประเมิินโดยศััลยแพทย์์
และทำำ�ให้้ระดัับ hemoglobin ลดลงตั้้�งแต่่ 2 ก./ดล.ขึ้้น� ไปหรืือทำำ�ให้้ต้อ้ งได้้เลืือดตั้้�งแต่่ 2 ยููนิิต
ขึ้้�นไป ภายในระยะเวลา 24-48 ชม.หลัังเลืือดออก
หััตถการหรืือการผ่่าตััดที่่จัั� ดอยู่่�ในกลุ่่�มที่่มีี� ความเสี่่ย� งสููงต่่อการเกิิดภาวะเลืือดออกรุุนแรง ได้้แก่่ (1)
- การผ่่าตััดอวััยวะที่่�มีีเลืือดมาเลี้้�ยงมาก เช่่น ตัับ ไต และ ม้้าม(1)
- การผ่่าตััดที่่�มีีการบาดเจ็็บของเนื้้�อเยื่่�อมาก เช่่น การผ่่าตััดมะเร็็ง การผ่่าตััดใส่่ข้้อเทีียม การ
ผ่่าตััด reconstructive plastic surgery(14)
- การผ่่าตััดลำำ�ไส้้ โดยอาจเกิิดเลืือดออกในตำำ�แหน่่งที่่มีี� การตััดต่อ่ ลำำ�ไส้้, การทำำ� percutaneous
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endoscopic gastrostomy (PEG) และ endoscopic retrograde cholangiopancreatography
(ERCP)(1)
- การผ่่าตััดในระบบทางเดิินปััสสาวะ ได้้แก่่ การผ่่าตััดต่่อมลููกหมากผ่่านท่่อปััสสาวะ, การ
ผ่่าตััดกระเพาะปััสสาวะหรืือเนื้้�องอกกระเพาะปััสสาวะ, การผ่่าตััดไตหรืือการเจาะชิ้้�นเนื้้�อ
ไต(15-17)
- การตััดติ่่�งเนื้้�อในลำำ�ไส้้ใหญ่่ (colonic polyp) โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งถ้้าเป็็นชนิิด sessile polyps
และมีีขนาดใหญ่่มากกว่่า 1-2 ซม.(18)
- การผ่่าตััดหััวใจและหลอดเลืือด เช่่น ผ่่าตััดเปลี่่�ยนลิ้้�นหััวใจ ผ่่าตััดหลอดเลืือดหััวใจ ผ่่าตััด
ซ่่อมหลอดเลืือด aorta, หรืือผ่่าตััดหลอดเลืือดทุุกชนิิด ผ่่าตััดสมองและไขสัันหลัังเนื่่�องจาก
การมีีเลืือดออกในบริิเวณนี้้�อาจทำำ�ให้้เกิิดภาวะแทรกซ้้อนที่่รุ� ุนแรงได้้(19-21)
หััตถการหรืือการผ่่าตััดที่่�จััดอยู่่�ในกลุ่่�มที่่�มีีความเสี่่�ยงต่ำำ��ถึึงปานกลางต่่อการเกิิดภาวะเลืือดออก
รุุนแรง
ได้้แก่่ ผ่่าตััดในช่่องท้้อง ผ่่าตััดถุงุ น้ำำ��ดีี ผ่่าตััดมดลููก ผ่่าไส้้เลื่่�อน ผ่่าตััดใส่่ pacemaker, การเปลี่่ย� น
ต้้อกระจกตา หรืือการถอนฟััน เป็็นต้้น
การทำำ�หัั ตถ การขนาดเล็็ ก บางประเภทที่่� มีีค วามเสี่่� ย งน้้ อ ยต่่ อ การเกิิ ด เลืื อ ดออกรุุ น แรง
อาจสามารถทำำ�ได้้โดยไม่่ต้้องหยุุด warfarin โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในกรณีีที่่�ผู้้�ป่่วยเป็็นผู้้�ที่่�มีีความเสี่่�ยงสููง
ต่่อการเกิิดลิ่่�มเลืือดอุุดตัันกลัับเป็็นซ้ำำ��และไม่่มีีปััจจััยร่่วมอื่่�นๆ ที่่�เพิ่่�มความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดเลืือดออก
ผิิดปกติิ
	ตััวอย่่างหััตถการหรืือการผ่่าตััดในกลุ่่�มนี้้� ได้้แก่่(1) การทำำ�หััตถการขนาดเล็็กในช่่องปาก ได้้แก่่
การถอนฟััน และการรัักษารากฟััน [endodontic (root canal) procedure], การทำำ�หัตถ
ั การขนาดเล็็กทาง
ผิิวหนัังบางประเภท ได้้แก่่ การตััดมะเร็็งผิิวหนัังชนิิด basal cell carcinoma และ squamous cell carcinoma, การตััด actinic keratoses และ การตััด malignant หรืือ premalignant nevi, การผ่่าตััดต้อ้ กระจก
ด้้วยวิิธีี phacoemulsification และใช้้ topical anesthesia
การประเมิินความเสี่่ย� งของการเกิิดเลืือดออกของหััตถการหรืือการผ่่าตััด ดัังแสดงในตารางที่่� 3
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ตารางที่่� 3. การจำำ�แนกความเสี่่�ยงของการเกิิดเลืือดออกของการทำำ�หััตถการหรืือการผ่่าตััด(22, 23)
High bleeding risk
procedures
(30-d risk of major bleed >
2%)

Major surgery with extensive tissue injury
Cancer surgery, especially solid tumor resection
Major orthopardic surgery, including shoulder replacement surgery
Reconstructive plastic surgery
Urologic or gastrointestinal surgery, especially anastomosis surgery
Transurethral prostate resection, bladder resection, or tumor ablation
Nephrectomy, kidney biopsy
Colonic polyp resection
Bowel resection
Percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) placement, endoscopic
retrograde cholangiopancreatography (ERCP)
Surgery in highly vascular organs (kidneys, liver, spleen)
Cardiac, intracranial or spinal surgery
Any major operation (procedure duration of > 45 min)
Neuraxial anaesthesia includes spinal and epidural anaesthesia

Low/moderate bleeding risk
procedures
(30-d risk of major bleed
0%-2%)

Arthroscopy
Cutaneous/lymph node biopsies
Foot/hand surgery
Coronary angiography
Gastrointestinal endoscopy +/- biopsy
Colonoscop +/- biopsy
Abdominal hysterectomy
Laparoscopic cholecystectomy
Abdominal hernia repair
Hemorrhoidal surgery
Bronchoscopy +/- biopsy
Epidural injections

Minimal bleeding risk
procedures
(30-d risk of major bleed ~
0%)

Minor dermatologic procedures (excision of basal and squamous cell
skin cancers, actinic keratoses, and premalignant or cancerous skin
nevi)
Ophthalmologic (cataract) procedures
Minor dental procedures (dental extractions, restorations, prosthetics,
endodontics), dental cleanings, fillings
Pacemaker or cardioverter-defibrillator device implantation#

การใส่่ pacemaker หรืือ implantable cadioverter defibrillator device ซึ่่�งอาจทำำ�ให้้เกิิดก้้อนเลืือดใต้้ผิวิ หนัังได้้

#

112

Comprehensive Review in Internal Medicine

4. ความเสี่่�ยงของหลอดเลืือดอุุดตัันซ้ำำ��เมื่่�อหยุุดยาต้้านหลอดเลืือดอุุดตััน

	ข้้อบ่่งชี้้�ของยาต้้านหลอดเลืือดอุุดตัันแต่่ละประเภทมีีความเสี่่�ยงต่่อหลอดเลืือดอุุดตัันซ้ำำ��หลััง
หยุุดยาไม่่เท่่ากััน แบ่่งผู้้�ป่่วยตามความเสี่่�ยงออกเป็็น 3 ระดัับ ได้้แก่่
ผู้้�ป่่วยที่่มีี� ความเสี่่ย� งต่่อหลอดเลืือดอุุดตันั สููง คืือ ผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� โอกาสเกิิดหลอดเลืือดแดงอุุดตันั
มากกว่่าร้้อยละ 10 ต่่อปีี หรืือมีีโอกาสเกิิดหลอดเลืือดดำำ�อุุดตัันมากกว่่าร้้อยละ 10 ต่่อเดืือน เช่่น
สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือด ได้้แก่่ ผู้้�ป่่วยเปลี่่�ยนลิ้้�นหััวใจเทีียมที่่�ลิ้้�น mitral
ทุุกชนิิด, ผู้้�ป่ว่ ยเปลี่่ย� นลิ้้น� หััวใจเทีียมชนิิด caged-ball หรืือ tilting disc ที่่ลิ้้� น� mitral หรืือลิ้้น� aortic, ผู้้�ป่ว่ ย
เปลี่่�ยนลิ้้�นหััวใจเทีียมและเพิ่่�งมีีหลอดเลืือดสมองอุุดตัันมานานไม่่เกิิน 6 เดืือน, ผู้้�ป่่วย non-valvular AF
ที่่มีีค
� ะแนน CHADS2 5-6, ผู้้�ป่ว่ ย non-valvular AF ที่่เ� พิ่่�งมีีหลอดเลืือดสมองอุุดตันั มานานไม่่เกิิน 3 เดืือน,
ผู้้�ป่่วยลิ้้�นหััวใจรููมาติิกที่่มีี� AF, ผู้้�ป่่วยหลอดเลืือดดำำ�ชั้้�นลึึกที่่�ขาอุุดตัันหรืือลิ่่�มเลืือดอุุดตัันที่่ป� อดที่่�เป็็นมา
นานไม่่เกิิน 3 เดืือน, ผู้้�ป่่วยที่่�มีีหลอดเลืือดดำำ�อุุดตัันร่่วมกัับมีีความผิิดปกติิในส่่วนประกอบของเลืือดที่่�
ทำำ�ให้้เกิิดเลืือดแข็็งตััวง่่าย เช่่น ขาด protein C, protein S, antithrombin หรืือเป็็น antiphospholipid
syndrome เป็็นต้้น
ผู้้�ป่่วยที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อหลอดเลืือดอุุดตัันปานกลาง คืือ ผู้้�ป่่วยที่่�มีีโอกาสเกิิดหลอดเลืือด
แดงอุุดตัันร้้อยละ 4-10 ต่่อปีี หรืือมีีโอกาสเกิิดหลอดเลืือดดำำ�อุุดตัันร้้อยละ 4-10 ต่่อเดืือน เช่่น ผู้้�ป่่วย
ที่่�เป็็น bileaflet ของลิ้้�น aortic และมีีความเสี่่�ยงต่่อหลอดเลืือดสมองอุุดตัันจากสาเหตุุอื่่�นๆ ร่่วมด้้วย, ผู้้�
ป่่วย non-valvular AF ที่่มีีค
� ะแนน CHADS2 3-4 และผู้้�ป่ว่ ยหลอดเลืือดดำำ�ชั้้น� ลึึกที่่ข� าอุุดตันั หรืือลิ่่�มเลืือด
อุุดตัันที่่�ปอดที่่�เป็็นมานานกว่่า 3 เดืือน แต่่ไม่่เกิิน 12 เดืือน เป็็นต้้น
ผู้้�ป่่วยที่่มีี� ความเสี่่ย� งต่่อหลอดเลืือดอุุดตันั ต่ำำ�� คืือ ผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� โอกาสเกิิดหลอดเลืือดแดงอุุดตันั
น้้อยกว่่าร้้อยละ 4 ต่่อปีี หรืือมีีโอกาสเกิิดหลอดเลืือดดำำ�อุุดตัันร้้อยละ 2 ต่่อเดืือน เช่่น ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับยา
ต้้านการแข็็งตััวของเลืือด เพราะเป็็น bileaflet ของลิ้้�น aortic และไม่่มีีความเสี่่�ยงใดๆ ต่่อหลอดเลืือด
สมองอุุดตััน ผู้้�ป่่วย non-valvular AF ที่่�มีีคะแนน CHADS2 0-2 และต้้องไม่่เคยมีีหลอดเลืือดสมองอุุด
ตัันมาก่่อน และผู้้�ป่ว่ ยหลอดเลืือดดำำ�ชั้้น� ลึึกที่่ข� าอุุดตันั หรืือลิ่่ม� เลืือดอุุดตันั ที่่ป� อดที่่เ� ป็็นมานานเกิิน 12 เดืือน
การจำำ�แนกความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดภาวะแทรกซ้้อนจากลิ่่�มเลืือดอุุดตัันกลัับเป็็นซ้ำำ��ในระหว่่างที่่�
หยุุด warfarin ดัังแสดงในตารางที่่� 4
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ตารางที่่� 4. การจำำ�แนกความเสี่่ย� งต่่อการเกิิดภาวะแทรกซ้้อนจากลิ่่ม� เลืือดอุุดตันั กลัับเป็็นซ้ำำ��ในระหว่่าง
ที่่�หยุุดwarfarin (1,22,23)
Risk
Mechanical heart valve
a
category
High
Any mechanical mitral
valve
Caged ball or tilting disc
valve
in mitral/aortic position
Recent (<3 mo) stroke or
TIA

Atrial fibrillation

Venous thromboembolism

CHADS2 scoreb of 5 or 6
CHA2DS2VASc score of 7
or more
Recent (< 3 mo) stroke
or TIA
Rheumatic valvular
heart disease

Recent (< 3 mo) VTE
Deficiency of protein C,
protein S or antithrombin
Multiple thrombophilias
Associated with venal caval
filter
(active cancer)c

Moderate Bileaflet AVR with
CHADS2 scoreb of 3 or 4
major risk factor for stroked CHA2DS2VASc score of 5
or 6

Low

Bileaflet AVR
without risk factor for
stroked

VTE within past 3-12 mo,
Recurrent VTE
Non-severe thrombophiliae
Active cancer or recent
history of cancerf

CHADS2 scoreb of 0 -2
VTE more than 12 mo ago
(and no prior stroke or TIA)
CHA2DS2VASc scoreb of 1-4

ATE, arterial thromboembolism; VTE, venous thromboembolism; TIA, transient ischemic attack; AVR, aortic valve
replacement
a
Risk category: high (>10%/y risk of ATE or > 10%/mo risk of VTE), intermediate (4%-10%/y risk of ATE or
4%-10%/mo risk of VTE), low (<4%/y risk of ATE or < 2%/mo risk of VTE)
b
CHADS2 score: congestive heart failure (1 point), hypertension (1 point), age > 75 y (1 point), diabetes (1
point), previous stroke or TIA (2 point)
c
Consider pancreatic cancer, myeloproliferative disorders, brain tumor, gastric cancer
d
Atrial fibrillation, prior stroke or transient ischemic attack, hypertension, diabetes, congestive heart failure, age
> 75 y
e
Non-severe thrombophilia: heterozygosity for factor V Leiden or prothrombin gene mutation
f
Within 5 y if history of cancer, excluding non-melanoma skin cancer
หมายเหตุุ การประเมิินความเสี่่ย� งของผู้้�ป่ว่ ย AF ในการหยุุดยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือดจะใช้้ CHADS2 score เนื่่�องจาก
มีีข้้อมููลมากกว่่า CHA2DS2 –VASc score ในผู้้�ป่่วยที่่�เข้้ารัับการผ่่าตััด
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การดููแลผู้้�ป่่วยที่่� ได้้รัับยาต้้านหลอดเลืือดอุุดตัันก่่อนผ่่าตััดแบบไม่่เร่่งด่่วน

ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือด (anticoagulants)
Warfarin
ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วย warfarin และมีีแผนการทำำ�หััตถการหรืือการผ่่าตััดแบบไม่่เร่่งด่่วน
ก่่อนการทำำ�หััตถการหรืือการผ่่าตััดและการหยุุดยา ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วย warfarin ควรได้้รัับการ
ประเมิินความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดภาวะแทรกซ้้อนจากลิ่่�มเลืือดอุุดตัันกลัับเป็็นซ้ำำ��ในระหว่่างที่่�หยุุดยาปกติิ
เพื่่�อช่่วยในการวางแผนการรัักษาดัังต่่อไปนี้้�
การประเมิินความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดภาวะแทรกซ้้อนจากลิ่่�มเลืือดอุุดตัันกลัับเป็็นซ้ำำ� 
�
ในระหว่่างที่่มีี� การหยุุด warfarin มีีความสำำ�คััญในการช่่วยพิิจารณาความจำำ�เป็็นในการให้้การ
รัักษาด้้วย bridging anticoagulant therapy(1)
bridging anticoagulant therapy หมายถึึง การให้้ยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือดชนิิดฉีีดที่่�มีีค่่า
ครึ่่�งชีีวิิตสั้้�นและออกฤทธิ์์�เร็็วแก่่ผู้�ป่้ ่วยในระหว่่างที่่�ได้้รัับการหยุุด warfarin และค่่า INR ไม่่อยู่่�ในพิิสััย
ของการรัักษา ได้้แก่่ UFH หรืือ LMWH เพื่่�อลดความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดภาวะลิ่่�มเลืือดอุุดตัันกลัับเป็็นซ้ำำ��
ในช่่วงเวลาที่่มีี� การหยุุด warfarin
โดยผู้้�ป่่วยที่่�มีีความเสี่่�ยงสููงควรพิิจารณาให้้การรัักษาด้้วย bridging anticoagulant therapy
ในระหว่่างที่่�หยุุด warfarin และผู้้�ที่่�มีีความเสี่่�ยงต่ำำ��อาจไม่่จำำ�เป็็นต้้องได้้รัับการรัักษาด้้วย bridging
anticoagulant therapy
อย่่างไรก็็ตาม ปััจจุุบัันผลการศึึกษาผู้้�ป่่วยที่่�มีีความเสี่่�ยงปานกลางต่่อการเกิิดลิ่่�มเลืือดอุุดตััน
กลัับเป็็นซ้ำำ��ในระหว่่างการหยุุดยาก่่อนการผ่่าตััดยัังมีีจำำ�กััด ดัังนั้้�นคำำ�แนะนำำ�ในการให้้ bridging anticoagulant therapy ในผู้้�ป่ว่ ยกลุ่่�มนี้้�จึงึ ขึ้้น� อยู่่�กัับการประเมิินความเสี่่ย� งเป็็นรายบุุคคลของผู้้�ป่ว่ ย โดยพิิจารณา
จากปััจจััยเสี่่�ยงของผู้้�ป่่วยและชนิิดของการผ่่าตััด
นอกจากนี้้�การจำำ�แนกความเสี่่�ยงของผู้้�ป่่วยตามตารางที่่� 4 ยัังไม่่รวมถึึงปััจจััยเสี่่�ยงต่่อการเกิิด
ลิ่่�มเลืือดอุุดตันั กลัับเป็็นซ้ำำ��อื่่น� ๆ ที่่จำ� ำ�เพาะกัับผู้้�ป่ว่ ยแต่่ละราย เช่่น ชนิิดของการผ่่าตััด หรืือ ความรุุนแรง
ของโรคหลอดเลืือดดำำ�ชั้้�นลึึกอุุดตััน เช่่น การมีีภาวะ pulmonary hypertension ร่่วมด้้วย เป็็นต้้น ดัังนั้้�น
จึึงมีีความจำำ�เป็็นที่่แ� พทย์์ผู้�ดูู้ แลต้้องพิิจารณาข้้อมููลทั้้�งหมดของผู้้�ป่ว่ ย เพื่่�อประเมิินความเสี่่ย� งต่่อการเกิิด
ลิ่่�มเลืือดอุุดตัันกลัับเป็็นซ้ำำ�� และวางแผนที่่�เหมาะสมกัับผู้้�ป่่วยเป็็นรายๆ ไป
อย่่างไรก็็ตามมีีผลการศึึกษาการทำำ�หัตถ
ั การขนาดเล็็กบางประเภทที่่มีีค
� วามเสี่่ย� งต่ำำ��ต่อ่ การเกิิด
เลืือดออกรุุนแรง อาจสามารถทำำ�ได้้โดยไม่่ต้้องหยุุด warfarin โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในกรณีีที่่�ผู้�ป่้ ่วยเป็็น
ผู้้�ที่่�มีีความเสี่่�ยงสููงต่่อการเกิิดลิ่่�มเลืือดอุุดตัันกลัับเป็็นซ้ำำ��และไม่่มีีปััจจััยร่่วมอื่่�นๆ ที่่�เพิ่่�มความเสี่่�ยงต่่อ
การเกิิดเลืือดออกผิิดปกติิ ตััวอย่่างหััตถการหรืือการผ่่าตััดในกลุ่่�มนี้้� ได้้แก่่
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การทำำ�หััตถการขนาดเล็็กในช่่องปาก ได้้แก่่ การถอนฟััน และการรัักษารากฟััน [endodontic
(root canal) procedure]
อาจไม่่จำำ�เป็็นต้้องหยุุด warfarin ก่่อนการทำำ�หัตถ
ั การ โดยระดัับ INR ก่่อนทำำ�หััตถการควรอยู่่�
ระหว่่าง 2.0-3.0 และต้้องมีีการใช้้ prohemostatic agent เฉพาะที่่�ร่่วมด้้วย เช่่น tranexamic acid
mouthwash ความเข้้มข้้นประมาณร้้อยละ 4.8 ในปริิมาตร 5 มล. กลั้้�วปาก 5-10 นาทีี ก่่อนการทำำ�
หััตถการและใช้้ต่่อเนื่่�องวัันละ 3-4 ครั้้�ง เป็็นเวลา 1-2 วััน ซึ่่�งช่่วยลดการเกิิดเลืือดออกในผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่ได้้
รัับการหยุุด warfarin(27-28)
	อีีกแนวทางหนึ่่�ง อาจให้้ผู้�ป่้ ่วยหยุุด warfarin ประมาณ 2-3 วัันก่่อนการทำำ�หััตถการ เพื่่�อให้้
ระดัับ INR ลงมาอยู่่�ในช่่วง 1.6-1.9 ในวัันที่่ทำ� ำ�หัตถ
ั การ(1) ทั้้�งนี้้�ควรตรวจระดัับ INR และเตรีียม tranexamic acid mouthwash ก่่อนการทำำ�หัตถ
ั การและอาจใช้้การห้้ามเลืือดเฉพาะที่่อื่่� �นๆ ร่่วมด้้วย นอกจากนี้้�
ควรสื่่�อสารและมีีการวางแผนการรัักษาร่่วมกัับทัันตแพทย์์ อย่่างไรก็็ตามหากผู้้�ทำำ�หััตถการยืืนยัันว่่ามีี
ความจำำ�เป็็นต้้องให้้ผู้้�ป่่วยหยุุด warfarin ล่่วงหน้้า แพทย์์ผู้้�ดููแลควรทำำ�การประเมิินว่่าผู้้�ป่่วยมีีข้้อบ่่งชี้้�ใน
การได้้รัับ bridging anticoagulant therapy หรืือไม่่
การทำำ�หััตถการขนาดเล็็กทางผิิวหนัังบางประเภท  ได้้แก่่  การตััดมะเร็็งผิิวหนัังชนิิด basal
cell carcinoma และ squamous cell carcinoma, การตัดั actinic keratoses และ การตัดั malignant
หรืือ premalignant nevi
	มีีอุุบัติั กิ ารณ์์ในการเกิิดเลืือดออกไม่่รุนุ แรงที่่สูู� งกว่่าผู้้�ป่ว่ ยที่่ไ� ด้้รับั การหยุุด warfarin ก่่อนการทำำ�
หััตถการ โดยพบว่่าการเกิิดเลืือดออกไม่่รุุนแรงนี้้�สามารถหยุุดได้้เองเป็็นส่่วนใหญ่่(1)
การผ่่าตััดต้้อกระจก
	ผลการศึึกษาพบว่่า ในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับ warfarin และได้้รัับการผ่่าตััดต้้อกระจกโดยไม่่ได้้รัับการ
หยุุดยามีีความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดเลืือดออกสููงขึ้้�น(29) โดยมีีอััตราการเกิิดเลืือดออกโดยรวมประมาณร้้อย
ละ 10(29) อย่่างไรก็็ตามพบว่่าภาวะเลืือดออกที่่�เกิิดขึ้้�นส่่วนใหญ่่ สามารถหยุุดได้้เองและไม่่มีีผลกระทบ
ต่่อระดัับการมองเห็็น(29) นอกจากนี้้�ปััจจุุบัันพบว่่าการเกิิด retrobulbar hematoma พบได้้น้้อยกว่่า 1 ใน
100 ครั้้�งของการผ่่าตััด โดยอาจพิิจารณาทำำ�การผ่่าตััดต้้อกระจกด้้วยวิิธีี phacoemulsification และใช้้
topical anesthesia แทนการทำำ� retrobulbar anesthesia เพื่่�อลดโอกาสเกิิด retrobulbar hematoma
อย่่างไรก็็ตาม แพทย์์ผู้�ดูู้ แลผู้้�ป่่วยควรสื่่�อสารและวางแผนการรัักษาร่่วมกัับจัักษุุแพทย์์ทำำ�การ
ผ่่าตััด หากจัักษุุแพทย์์ยืืนยัันว่่ามีีความจำำ�เป็็นในการหยุุด warfarin ควรพิิจารณาวางแผนการรัักษาที่่�
เหมาะสมร่่วมกััน โดยประเมิินความเสี่่�ยงของผู้้�ป่่วยต่่อการเกิิดลิ่่�มเลืือดอุุดตัันกลัับเป็็นซ้ำำ��และความ
จำำ�เป็็นในการได้้รัับ bridging anticoagulant therapy
ผู้้�ป่ว่ ยควรได้้รับั การประเมิินความเสี่่ย� งต่่อการเกิิดเลืือดออกผิิดปกติิในระหว่่างการผ่่าตััดในกรณีี
ที่่�ได้้รัับ bridging anticoagulant therapy ด้้วย โดยหััตถการหรืือการผ่่าตััดที่จั่� ัดอยู่่�ในกลุ่่�มที่่�มีีความเสี่่�ยง
สููงต่่อการเกิิดเลืือดออกรุุนแรงที่่�กล่่าวไปข้้างต้้น
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	ทั้้�งนี้้�แพทย์์ควรอธิิบายประโยชน์์ของ bridging anticoagulant therapy และความเสี่่�ยงต่่อการ
เกิิดเลืือดออกผิิดปกติิให้้ผู้้�ป่่วยทราบในกรณีีที่่�ผู้้�ป่่วยจััดอยู่่�ในกลุ่่�มที่่�มีีความเสี่่�ยงสููงต่่อการเกิิดลิ่่�มเลืือด
อุุดตัันกลัับเป็็นซ้ำำ��และมีีความจำำ�เป็็นต้้องได้้รัับ bridging anticoagulant therapy แนวทางการ
ประเมิินผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับประทานยา warfarin ก่่อนการทำำ�หััตถการหรืือการผ่่าตััด ดัังสรุุปในแผนภาพที่่� 1
แผนภาพที่่� 1. แนวทางการประเมิินผู้้�ป่ว่ ยที่่รั� บั ประทานยา warfarin ก่่อนการทำำ�หัตถ
ั การหรืือการผ่่าตััด

INR, international normalized ratio
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การหยุุด warfarin
ผู้้�ป่่วยควรได้้รัับการหยุุด warfarin อย่่างน้้อย 5 วัันก่่อนการทำำ�หััตถการหรืือการผ่่าตััด เพื่่�อให้้
ระดัับ INR ลดลงมาอยู่่�ในเกณฑ์์ที่่�ปกติิหรืือใกล้้เคีียงปกติิมากที่่�สุุดก่่อนการผ่่าตััด เนื่่�องจาก warfarin
เป็็นยาที่่มีีค่
� ่าครึ่่�งชีีวิิตนานประมาณ 36-42 ชม.(1) อย่่างไรก็็ตามผู้้�ป่่วยบางรายที่่�มีีค่่า INR มากกว่่า 3.0
หรืือ ผู้้�ป่่วยสููงอายุุ อาจต้้องใช้้เวลาในการหยุุดยาที่่�นานขึ้้�นก่่อนการผ่่าตััด
ควรตรวจระดัับ INR ที่่�เวลา 1 วัันก่่อนการผ่่าตััด
หากค่่า INR มากกว่่า 1.5 อาจพิิจารณาให้้วิติ ามิินเคในขนาดต่ำำ�� (1-2 มก.) โดยการรัับประทาน(1)
และควรตรวจระดัับ INR ซ้ำำ�� ในวัันรุ่่�งขึ้้�นว่่าอยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสมก่่อนการทำำ�หััตถการ
การให้้ bridging anticoagulant therapy ก่่อนการทำำ�หััตถการหรืือการผ่่าตััด
เมื่่�อทำำ�การประเมิินผู้้�ป่่วยแล้้วว่่าควรได้้รัับ bridging anticoagulant therapy ในระหว่่างที่่มีี� การ
หยุุดwarfarin ชั่่�วคราว ควรเริ่่�มภายหลัังการหยุุดมาแล้้วเป็็นเวลาประมาณ 2 วัันหรืือเมื่่�อมีีการตรวจพบ
ว่่าระดัับ INR อยู่่�ต่ำำ��กว่่าพิิสััยของการรัักษา (น้้อยกว่่า 2.0) (1)
	ควรหลีีกเลี่่�ยงการใช้้ LMWH ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีค่่าการทำำ�งานของไตผิิดปกติิ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในผู้้�
ป่่วยที่่มีีค่
� ่า creatinine clearance น้้อยกว่่า 30 มล./นาทีี ในกรณีีที่่�ผู้�ป่้ ่วยมีีการทำำ�งานของไตผิิดปกติิ
รุุนแรง ควรเลืือก UFH เพื่่�อลดความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดเลืือดออกผิิดปกติิจากการใช้้ LMWH (1) ชนิิดและ
ขนาดของ heparin ในการรัักษาด้้วย bridging anticoagulant therapy ดัังแสดงในตารางที่่� 5
ตารางที่่� 5. ชนิิดและขนาดของ heparin ที่่�ใช้้ใน bridging anticoagulant therapy(1,4)
ยา

ขนาด

Unfractionated เริ่่�มต้้น 80 ยููนิิต/กก. ทางหลอดเลืือดดำำ�แบบ bolus ตามด้้วย 18 ยููนิิต/กก. ให้้โดยการ
heparin
หยดเข้้าทางหลอดเลืือดดำำ�อย่่างต่่อเนื่่�อง และปรัับขนาดยาตามค่่า aPTT ratio หรืือ
เริ่่�มต้้น 333 ยููนิิต/กก. ฉีีดเข้้าใต้้ผิิวหนััง ตามด้้วย 250 ยููนิิต/กก. ฉีีดเข้้าใต้้ผิิวหนัังทุุก
12 ชม.(30)
Enoxaparin

1 มก./กก. ฉีีดเข้้าใต้้ผิวิ หนัังทุุก 12 ชม. หรืือ 1.5 มก./กก. ฉีีดเข้้าใต้้ผิวิ หนัังวัันละ 1 ครั้้�ง

Tinzaparin

175 anti-Xa IU/กก. ฉีีดเข้้าใต้้ผิิวหนัังวัันละ 1 ครั้้�ง

aPTT, activated partial thromboplastin time

การหยุุด bridging anticoagulant therapy ก่่อนการทำำ�หััตถการหรืือการผ่่าตััด
ในกรณีีที่่ผู้้�ป่
� ่วยได้้รัับ UFH
เนื่่�องจาก UFH ที่่�ให้้ทางหลอดเลืือดดำำ�มีี elimination half life ประมาณ 90 นาทีี (พิิสััย
30-120 นาทีี)(1,4) ดัังนั้้�นผู้้�ป่่วยควรได้้รัับการหยุุด UFH 4-6 ชม. ก่่อนการทำำ�หััตถการหรืือการผ่่าตััด(1)
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ในกรณีีที่่ผู้้�ป่
� ่วยได้้รัับ LMWH
	ฉีีดเข้้าใต้้ผิิวหนัังทุุก 12 ชม. ผู้้�ป่่วยควรได้้รัับการหยุุด LMWH ประมาณ 24 ชม. ก่่อนการทำำ�
หััตถการหรืือการผ่่าตััด หากผู้้�ป่่วยได้้รัับ LWMH ชนิิดที่่�ฉีีดวัันละ 1 ครั้้�ง ควรได้้รัับการหยุุด LMWH
ประมาณ 24 ชม. ก่่อนการทำำ�หััตถการหรืือการผ่่าตััด(1) และควรปรัับลดขนาดยาครั้้�งสุุดท้้ายก่่อนการ
ผ่่าตััดลงเหลืือร้้อยละ 50 ของขนาดยาเดิิม ระยะเวลาในการหยุุด bridging anticoagulant therapy ก่่อน
การทำำ�หััตถการหรืือการผ่่าตััด ดัังแสดงในตารางที่่� 6
ตารางที่่� 6. ระยะเวลาในการหยุุด bridging anticoagulant therapy ก่่อนการทำำ�หัตถ
ั การและการผ่่าตััด(1)
ยา

ระยะเวลาที่ควรหยุดยาก่อนการผ่าตัด

UFH หยดเข้าหลอดเลือดดำ�

4-6 ชม.

UFH ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง

12-24 ชม.

LMWH ชนิดที่ฉีดเข้าใต้ผิวหนังวันละ 2 ครั้ง

24 ชม.

LMWH ชนิดที่ฉีดเข้าใต้ผิวหนังวันละ 1 ครั้ง

24 ชม. (โดย dose สุดท้ายให้ลดขนาดลง ร้อยละ 50)

UFH, unfractionated heparin; LMWH, low-molecular weight heparin

การเริ่่�มยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือดหลัังการทำำ�หััตถการหรืือการผ่่าตััด
โดยทั่่�วไป post-operative hemostasis ที่่�ดีีมัักเกิิดขึ้้�นภายใน 24-48 ชม. หลัังการทำำ�หััตถการ
หรืือการผ่่าตััด(1) ก่่อนการพิิจารณาเริ่่ม� การรัักษาด้้วยยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือดภายหลัังการทำำ�หัตถ
ั การ
หรืือการผ่่าตััด แพทย์์ควรทำำ�การประเมิิน post-operative hemostasis โดยตรวจสอบสััญญาณชีีพของ
ผู้้�ป่่วย ปริิมาณเลืือดที่่�ออกจากแผลผ่่าตััด, สาย drain ต่่างๆ, รายงานการผ่่าตััด, ค่่า hemoglobin และ
hematocrit เป็็นต้้น เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าผู้้�ป่่วยไม่่มีีภาวะเลืือดออกผิิกปกติิในระหว่่างการผ่่าตััดหรืือหลัังการ
ผ่่าตััด หากผู้้�ป่่วยยัังมีีปััญหาเลืือดออกผิิกปกติิหรืือมีีเลืือดออกต่่อเนื่่�อง ควรตรวจหาสาเหตุุของภาวะ
เลืือดออกผิิดปกติิและชะลอการให้้ bridging anticoagulant therapy ออกไปก่่อน
การเริ่่�ม warfarin หลัังการทำำ�หััตถการหรืือการผ่่าตััด
ผู้้�ป่ว่ ยที่่ไ� ม่่มีีเลืือดออกผิิดปกติิหลัังการทำำ�หัตถ
ั การหรืือการผ่่าตััด ไม่่มีีแผนการทำำ�หัตถ
ั การเพิ่่�ม
เติิมซึ่่�งต้้องหยุุดwarfarinและสามารถรัับประทานได้้ ให้้เริ่่�ม warfarin ในเวลาประมาณ 12-24 ชม. หลััง
การทำำ�หััตถการหรืือการผ่่าตััด โดยเริ่่�ม warfarin ในขนาดเดิิมที่่�ผู้�ป่้ ่วยเคยได้้รัับก่่อนการผ่่าตััด(1,31)
การเริ่่ม� bridging anticoagulant therapy ด้้วย LMWH หลัังการทำำ�หััตถการหรืือการผ่่าตััด
ระยะเวลาที่่�เหมาะสมในการเริ่่�ม LMWH ในผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่มีีเลืือดออกผิิดปกติิภายหลัังการผ่่าตััด
ในผู้้�ป่ว่ ยแต่่ละรายอาจมีีความแตกต่่างกัันขึ้้น� อยู่่�กัับความเสี่่ย� งต่่อการเกิิดเลืือดออกผิิดปกติิและชนิิดของ
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การทำำ�หััตถการหรืือการผ่่าตััด โดยทั่่�วไปควรเริ่่�ม bridging anticoagulant therapy ด้้วย LMWH ในขนาด
รัักษาภายหลัังการผ่่าตััดอย่่างน้้อย 24 ชม. ในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการผ่่าตััดที่่�ไม่่มีีความเสี่่�ยงสููงต่่อการเกิิด
เลืือดออกผิิดปกติิ(1) และพิิจารณาเริ่่�ม LMWH ในขนาดรัักษาภายหลัังการผ่่าตััดอย่่างน้้อย 48-72 ชม.
ในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการผ่่าตััดที่่�มีีความเสี่่�ยงสููงต่่อการเกิิดเลืือดออกผิิดปกติิ
การเริ่่�ม bridging anticoagulant therapy ด้้วย UFH หลัังการทำำ�หััตถการหรืือการผ่่าตััด
ระยะเวลาที่่�เหมาะสมในการเริ่่�ม UFH ภายหลัังการผ่่าตััดขึ้้�นอยู่่�กัับความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดเลืือด
ออกผิิดปกติิและชนิิดของการผ่่าตััดเช่่นเดีียวกัับการเริ่่�ม LMWH โดยทั่่�วไปควรเริ่่�ม UFH ในขนาดและ
อััตราการหยดเขาหลอดเลืือดดำำ�ในขนาดเดิิมที่่ผู้� ้�ป่ว่ ยเคยได้้รับั ก่่อนการผ่่าตััด โดยไม่่ต้อ้ งให้้ bolus dose
เมื่่�อเริ่่�ม UFH ในระยะหลัังผ่่าตััด(1,32,33) และปรัับขนาดยาตามค่่า aPTT ( activated partial thromboplastin time) ratio(1) ในขนาดรัักษาภายหลัังการผ่่าตััดอย่่างน้้อย 24 ชม. ในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการผ่่าตััดที่่�ไม่่มีี
ความเสี่่�ยงสููงต่่อการเกิิดเลืือดออกผิิดปกติิ และพิิจารณาเริ่่�ม UFH ในขนาดรัักษาภายหลัังการผ่่าตััด
อย่่างน้้อย 48-72 ชม. ในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการผ่่าตััดที่่�มีีความเสี่่�ยงสููงต่่อการเกิิดเลืือดออกผิิดปกติิ
การหยุุด bridging anticoagulant therapy หลัังการทำำ�หััตถการหรืือการผ่่าตััด
พิิจารณาหยุุด bridging anticoagulant therapy เมื่่�อค่่า INR อยู่่�ในพิิสััยของการรัักษา (2.0-3.0)
อย่่างน้้อย 2 ครั้้�งในเวลาห่่างกัันอย่่างน้้อย 24 ชม. เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่า warfarin ออกฤทธิ์์�อย่่างเต็็มที่่�ในการ
ทำำ�ให้้ระดัับการทำำ�งานของ prothrombin ลดลงมาอยู่่�ในระดัับคงที่่�แล้้ว ซึ่่�งจะส่่งผลให้้ประสิิทธิิภาพใน
การป้้องกัันการเกิิดลิ่่�มเลืือดใหม่่เกิิดขึ้้�นได้้อย่่างสมบููรณ์์(1,6)
สรุุปแนวทางการดููแลผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการหยุุดยา warfarin ชั่่�วคราวในระยะก่่อนและหลัังการทำำ�หัตถ
ั การ
หรืือการผ่่าตััดแบบไม่่เร่่งด่่วน ดัังแสดงในตารางที่่� 7
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ตารางที่่� 7. สรุุปแนวทางการดููแลผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการหยุุดยา warfarin ชั่่�วคราวในระยะก่่อนและหลัังการ
ทำำ�หััตถการหรืือการผ่่าตััดแบบไม่่เร่่งด่่วน(6)
วันที่ของการทำ�
หัตถการ

แนวทางการดูแล

-14 ถึง -10

ประเมินผู้ปว่ ยก่อนเข้ารับการทำ�หัตถการหรือการผ่าตัด, ชนิดของการผ่าตัด, ความเร่งด่วน,
ความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกผิดปกติ,
ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากลิ่มเลือดอุดตันกลับเป็นซ้ำ�
ความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกผิดปกติและชนิดของการผ่าตัด
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ (hemoglobin, platelet count, INR, creatinine)

-7

หยุดยาต้านเกล็ดเลือด

-5

หยุด warfarin

-3

เริ่ม bridging anticoagulant therapy ด้วย UFH หรือ LMWH ในขนาดรักษา

-1

ตรวจระดับ INR ซ้ำ�
หากค่า INR > 1.5 พิจารณาให้วิตามินเคในขนาดต่ำ� (1-2 มก.) รับประทาน
หยุด bridging anticoagulant therapy

0

วันทำ�หัตถการหรือการผ่าตัด
ประเมินภาวะการห้ามเลือดหลังการทำ�หัตถการหรือการผ่าตัด
เริ่ม warfarin 12-24 ชม.หลังการผ่าตัดถ้าผู้ป่วยสามารถรับประทานได้, ไม่มีเลือดออก
ผิดปกติและไม่มีแผนการทำ�หัตถการเพิ่มเติมที่ต้องหยุด warfarin

+1 ถึง +3

เริ่ม bridging anticoagulant therapy ด้วย UFH (ไม่ให้ bolus dose) หรือ LMWH
ในขนาดรักษา
ถ้าไม่มีปัญหาการห้ามเลือดหลังการผ่าตัดโดยเริ่มประมาณ 24 ชม. หลังการผ่าตัด
ถ้าเป็นการผ่าตัดที่มีความเสี่ยงไม่สูงต่อการเกิดเลือดออก
เริ่มประมาณ 48-72 ชม. หลังการผ่าตัดถ้าเป็นการผ่าตัดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิด
เลือดออก

+5 ถึง +6

หยุด bridging anticoagulant therapy เมื่อ INR อยู่ในพิสัยของการรักษา

INR, international normalized ratio; UFH, unfractionated heparin (UFH); low-molecular weight heparin, LWMH
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ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือดชนิิดรัับประทานที่่�ออกฤทธิ์์�
โดยตรง (DOACs หรืือ NOACs) และมีีแผนการผ่่าตััดแบบไม่่เร่่งด่่วน
	ต้้องได้้รับั การหยุุดยาล่่วงหน้้าก่่อนการผ่่าตััด โดยระยะเวลาที่่ผู้� �ป่้ ว่ ยควรได้้รับั DOACs เป็็นครั้้�ง
สุุดท้้ายมีีความแตกต่่างกัันขึ้้�นอยู่่�กัับชนิิดของ DOACs ที่่�ผู้้�ป่่วยได้้รัับว่่าเป็็น direct thrombin inhibitor
หรืือ direct Xa inhibitors, ชนิิดของการผ่่าตััดที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดเลืือดออก และการทำำ�งานของ
ไต ดัังแสดงในตารางที่่� 8
โดยทั่่�วไป ผู้้�ป่่วยที่่�ต้้องได้้รัับการหยุุด DOACs ไม่่จำำ�เป็็นต้้องได้้รัับ bridging anticoagulant
therapy ด้้วย LMWH หรืือ UFH และ พบว่่าการให้้ bridging anticoagulant therapy อาจเพิ่่�มความเสี่่�ยง
ต่่อการเกิิดเลืือดออกในระหว่่างการผ่่าตััด(9,34)
นอกจากนี้้� ผู้้�ป่ว่ ยที่่มีีค
� วามเสี่่ย� งต่ำำ��ต่อ่ การเกิิดเลืือดออกและมีีแผนการทำำ�หัตถ
ั การบางชนิิดที่มีี่�
ความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดเลืือดออกน้้อยมาก อาจสามารถทำำ�หััตถการได้้ในเวลาที่่�ระดัับยาในเลืือดมีีความ
เข้้มข้้นต่ำำ�ที่
� ่�สุุด (trough level) โดยไม่่ต้้องหยุุดยา(9) เนื่่�องจาก DOACs ออกฤทธิ์์�ต้้านการแข็็งตััวของเลืือด
เร็็วภายใน 2-4 ชม.หลัังรัับประทาน และหมดฤทธิ์์�เร็็วภายใน 24-48 ชม.หลัังรัับประทานยาเม็็ดสุุดท้้าย
สำำ�หรัับระยะเวลาในการหยุุดยา DOACs ก่่อนผ่่าตััดอยู่่�ระหว่่าง 24-96 ชม.
จากการศึึกษา Perioperative Anticoagulation Use for Surgery Evaluation (PAUSE) (35) เป็็น
prospective cohort study ในผู้้�ป่่วย ที่่�เป็็น AF ที่่�กิินยา DOAC และต้้องรัับการทํําหััตถการหรืือผ่่าตััด
โดยเกณฑ์์คััดออก คืือผู้้�ป่่วยไตเสื่่�อมที่่�มีี CrCl น้้อยกว่่า 25 มล./นาทีี/1.73 ตร.ม. ผู้้�ได้้รัับยา apixaban
หรืือ น้้อยกว่่า 25 มล./นาทีี/1.73 ตร.ม. ผู้้�ได้้รัับยา dabigatran หรืือ rivaroxaban ทั้้�งนี้้�กํําหนดระยะ
เวลาหยุุดยา DOAC โดยกำำ�หนดระยะเวลาหยุุดยา DOAC ก่่อนผ่่าตััดและเวลาเริ่่�มกิินยาหลัังผ่่าตััดตาม
ความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดเลืือด ออกจากการผ่่าตััด
การผ่่าตััดที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดเลืือดออกต่ำำ�� (low bleeding risk procedure)
- ผู้้�ป่่วยรัับประทานยา dabigatran ที่่�มีี CrCl ตั้้�งแต่่ 50 มล./นาทีี/1.73 ตร.ม. ขึ้้�นไป หรืือ ยา
apixaban และ rivaroxaban ให้้หยุุดยา 1 วัันก่่อนผ่่าตััด (หยุุดยาตั้้�งแต่่วันั ที่่� -1 และวัันผ่่าตััด)
- ผู้้�ป่่วยรัับประทานยา dabigatran ที่่�มีี CrCl น้้อยกว่่า 50 มล./นาทีี/1.73 ตร.ม.ให้้หยุุดยา 2
วัันก่่อนผ่่าตััด (หยุุดยาตั้้�งแต่่วัันที่่� -2)
- หลัังผ่่าตััดผู้้�ป่่วยทุุกรายให้้เริ่่�มกิินยา DOAC หลัังผ่่าตััด 1 วััน
การผ่่าตััดที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดเลืือดออกสููง (high bleeding risk procedure)
- ผู้้�ป่่วยรัับประทานยา dabigatran ที่่�มีี CrCl ตั้้�งแต่่ 50 มล./นาทีี/1.73 ตร.ม. ขึ้้�นไป หรืือ ยา
apixaban และ rivaroxaban ให้้หยุุดยา 2 วัันก่่อนผ่่าตััด (หยุุดยาตั้้�งแต่่วัันที่่� -2)
- ผู้้�ป่่วยรัับประทานยา dabigatran ที่่�มีี CrCl น้้อยกว่่า 50 มล./นาทีี/1.73 ตร.ม.ให้้หยุุดยา 4
วัันก่่อนผ่่าตััด (หยุุดยาตั้้�งแต่่วัันที่่� -4)
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- หลัังผ่่าตััดผู้้�ป่่วยทุุกรายให้้เริ่่�มกิินยา DOAC หลัังผ่่าตััด 2-3 วััน
	ผลการศึึกษาในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยทั้้�งหมด 3,007 คน มีีค่่าอายุุเฉลี่่�ย 73 ปีี ค่่าเฉลี่่�ย CHADS2 เท่่ากัับ
2.1 คะแนน พบว่่า มีีเลืือดออกรุุนแรงภายใน 30 วััน หลัังผ่่าตััดเท่่ากัับร้้อยละ 1.4 และพบ arterial
thromboembolism (ATE) เท่่ากัับร้้อยละ 0.33 ทั้้�งนี้้�สำำ�หรัับการผ่่าตััดที่มีีค
่� วามเสี่่ย� งต่่อการเกิิดเลืือดออก
ต่ำำ�� (ร้้อยละ 67) พบเลืือดออกรุุนแรง เท่่ากัับร้้อยละ 0.59 (apixaban), ร้้อยละ 0.91 (dabigatran), และ
ร้้อยละ 1.27 (rivaroxaban) และสํําหรัับการผ่่าตััดที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดเลืือดออกสููง (ร้้อยละ 23)
พบเลืือดออกรุุนแรง เท่่ากัับร้้อยละ 2.96 (apixaban), ร้้อยละ 0.88 (dabigatran), และ ร้้อยละ 2.95
(rivaroxaban) โดยเลืือดออกรุุนแรงทั้้�งหมดพบหลัังผ่่าตััดเฉลี่่�ยที่่� 2 วัันหลัังผ่่าตััด และ ATE ส่่วนใหญ่่พบ
ที่่�เฉลี่่�ย 2 วัันหลัังผ่่าตััด
ในกรณีีที่่�จำำ�เป็็นต้้องได้้รัับการผ่่าตััดอย่่างเร่่งด่่วนโดยไม่่สามารถรอเวลาตามคำำ�แนะนำำ�ในการ
หยุุดยาล่่วงหน้้า ควรพิิจารณาให้้สารแก้้ฤทธิ์์�ที่่�จำำ�เพาะกัับยาก่่อนการผ่่าตััด(9)
ตารางที่่� 8. ระยะเวลาที่่�ผู้้�ป่่วยควรได้้รัับยา DOACs เป็็นครั้้�งสุุดท้้ายก่่อนการผ่่าตััดแบบไม่่เร่่งด่่วน(9,34)
อััตราการ
กรอง
ของไต
(มล./นาทีี)

Dabigatran

Rivaroxaban-Apixaban-Edoxaban

การผ่่าตััดที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดเลืือดออก การผ่่าตััดที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดเลืือดออก
(ชม.)
(ชม.)
ต่ำำ��

สููง

ต่ำำ��

สููง

≥ 80

≥ 24

≥ 48

≥ 24 ชม.

≥ 48 ชม.

50-79

≥ 36

≥ 72

≥ 24 ชม.

≥ 48 ชม.

30-49

≥ 48

≥ 96

≥ 24 ชม.

≥ 48 ชม.

15-29

≥ 72

≥ 120

≥ 36 ชม.

< 15

ไม่่มีีข้้อมููล
ไม่่มีีข้้อมููล
ไม่่มีีข้้อมููล
ไม่่มีีข้้อมููล
พิิจารณาส่่งตรวจทาง พิิจารณาส่่งตรวจทาง พิิจารณาส่่งตรวจทาง พิิจารณาส่่งตรวจทาง
ห้้องปฏิิบััติิการเพิ่่�มเติิม ห้้องปฏิิบััติิการเพิ่่�มเติิม ห้้องปฏิิบััติิการเพิ่่�มเติิม ห้้องปฏิิบััติิการเพิ่่�มเติิม
และ/หรืือ
และ/หรืือ
และ/หรืือ
หยุุดยา ≥ 72 ชม.
หยุุดยา ≥ 96 ชม.
หยุุดยา ≥ 48 ชม.

การดููแลผู้้�ป่่วยที่่ไ� ด้้รัับการรัักษาด้้วยยาต้้านหลอดเลืือดอุุดตันั ก่่อนการทำำ�หััตถการหรืือการผ่่าตัดั
แบบเร่่งด่่วนหรืือมีีภาวะเลืือดออกผิิดปกติิ
เนื่่�องจากเป็็นภาวะเร่่งด่่วนที่่�ไม่่สามารถเลื่่�อนเวลาออกไปได้้ ซึ่่�งมีีปััญหาสำำ�คััญคืือเลืือดออก
ผิิดปกติิจากยาต้้านหลอดเลืือดอุุดตััน ได้้แก่่ ยาต้้านเกล็็ดเลืือดและยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือด ดัังนั้้�น
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ต้้องเตรีียมผู้้�ป่่วยให้้มีีเลืือดออกน้้อยที่่�สุุด ถ้้าเป็็นการผ่่าตััดที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อเลืือดออกต่ำำ��สามารถทำำ�
ผ่่าตััดได้้เลย โดยควรปรึึกษากัับผู้้�ทำำ�หััตถการหรืือผ่่าตััดร่่วมด้้วยเสมอ ถ้้าเป็็นการผ่่าตััดที่่�มีีความเสี่่�ยง
ต่่อเลืือดออกสููง นอกจากหยุุดยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือด ควรพิิจารณาการให้้ยาต้้านฤทธิ์์�ของยาต้้าน
การแข็็งตััวของเลืือดก่่อนเข้้ารัับการทำำ�หััตถการหรืือผ่่าตััด
ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือด (anticoagulants)(4,24)
ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือดและมีีเลืือดออกผิิดปกติิควรได้้รัับการ
รัักษาที่่จำ� �ำ เพาะ ได้้แก่่ การแก้้ฤทธิ์์ข� องยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือดโดยสารแก้้ฤทธิ์์�ร่ว่ มกัับการรัักษาแบบ
ประคัับประคอง ได้้แก่่ การให้้สารน้ำำ�� และเลืือดทดแทนในกรณีีที่่มีี� เลืือดออกรุุนแรง โดยจะกล่่าวถึึงการ
แก้้ไขภาวะเลืือดออกผิิดปกติิในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือดโดยจำำ�แนกตาม
ชนิิดของยาที่่�ผู้�ป่้ ่วยได้้รัับ
ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับ UFH
การแก้้ไขในผู้้�ป่ว่ ยที่่จ� ะได้้รับั การผ่่าตััดเร่่งด่่วนหรืือมีีภาวะเลืือดออกผิิดปกติิ ควรได้้รับั การแก้้ไข
โดยการให้้ protamine sulphate ซึ่ง่� เป็็นโปรตีีนที่่ไ� ด้้มาจากสเปิิร์ม์ ของปลา มีีค่่าครึ่่�งชีีวิิตประมาณ 7 นาทีี
โดยทุุก 1 มก. ของ protamine sulphate จะสามารถแก้้ฤทธิ์์�ของ UFH ได้้ประมาณ 100 ยููนิิต(4)
หากผู้้�ป่่วยมีีเลืือดออกในขณะที่่�ได้้ UFH ขนาดสููง (loading dose) ตามด้้วยการให้้ UFH หยด
เข้้าทางหลอดเลืือดดำำ�อย่่างต่่อเนื่่�อง (เช่่น ในวัันแรกของการรัักษา) ให้้คำำ�นวณปริิมาณ UFH ที่่เ� หลืือค้้าง
ในเลืือดในขณะที่่�มีีค่่าครึ่่�งชีีวิิตของ UFH (60-90 นาทีี) (4) ดัังแสดงในตััวอย่่าง
ตััวอย่่าง ผู้้�ป่่วยน้ำำ�� หนัักตััว 50 กก. ได้้รัับ UFH ในขนาด 80 ยููนิิต/กก.( 4,000 ยููนิิต) ฉีีดในชั่่�วโมงแรก
และให้้ต่่อโดยการหยดเข้้าหลอดเลืือดดำำ�ต่่อเนื่่�องในขนาด 18 ยููนิิต/กก./ชม. (900 ยููนิิต) และเกิิดเลืือด
ออกในชั่่�วโมงที่่� 3 ซึ่่�งขณะนั้้�นจะเหลืือ UFH ในเลืือดประมาณ 1287.5 ยููนิิต จึึงต้้องการ protamine
sulphate ประมาณ 13 มก. เพื่่�อแก้้ฤทธิ์์�ของ UFH
ตััวอย่่างการคำำ�นวณปริิมาณ UFH ในเลืือดที่่�เหลืืออยู่่�
ชั่วโมงที่

ปริมาณ loading heparin  
ปริมาณ maintenance
ที่ยังเหลืออยู่ในเลือด
heparin ที่ยังเหลืออยู่ในเลือด

รวมปริมาณ heparin
ที่ยังเหลืออยู่ในเลือด

0

4,000

0

4,000

1

2,000

450

2,450

2

1,000

225+450

1,675

3

500

112.5+225+450

1,287.5
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หากผู้้�ป่ว่ ยมีีเลืือดออกในขณะที่่กำ� ำ�ลังั ได้้รับั UFH หยดเข้้าทางหลอดเลืือดดำำ�อย่่างต่่อเนื่่�อง (เช่่น
ในวัันหลัังๆของการรัักษา) ปริิมาณ protamine sulphate ที่่�ต้้องใช้้ในการแก้้ฤทธิ์์� UFH สามารถคำำ�นวณ
ได้้จากสููตร
2 X ขนาดของ UFH ที่่�ได้้ต่่อชั่่�วโมง (ยููนิิต/กก./ชม.) X น้ำำ��หนัักตััว (กก.)/100
ตััวอย่่าง ผู้้�ป่่วยน้ำำ��หนัักตััว 50 กก. ได้้รัับ UFH หยดเข้้าหลอดเลืือดดำำ�ต่่อในขนาด 18 ยููนิิต/กก./ชม. มา
แล้้ว 2 วััน และมีีเลืือดออกผิิดปกติิ ปริิมาณ protamine sulphate ที่่�ต้้องให้้คืือ (2 X 18 X50)/100 เท่่ากัับ
18 มก.
ในทางปฏิิบัติั ไิ ม่่ควรให้้ protamine sulphate มากกว่่า 50 มก./ครั้้�ง(4) และต้้องฉีีดเข้้าหลอดเลืือด
ดำำ�ช้้าๆ ประมาณ 5 มก./นาทีี เพื่่�อลดโอกาสเกิิดผลข้้างเคีียงที่่�สำำ�คััญคืือ ความดัันโลหิิตต่ำำ��และ
หััวใจเต้้นช้้า(4) นอกจากนี้้�ควรระมััดระวัังการแพ้้ยารวมถึึง anaphylaxis ในผู้้�ป่่วยที่่�เคยได้้รัับ insulin ที่่�มีี
ส่่วนประกอบของ protamine sulphate, ผู้้�ป่่วยที่่�เคยได้้รัับการผ่่าตััด vasectomy หรืือผู้้�ป่่วยที่่มีีป
� ระวััติิ
แพ้้ปลา ผู้้�ป่ว่ ยกลุ่่�มนี้้�ควรได้้รับั corticosteroids และยา antihistamine ก่่อนการให้้ protamine sulphate(4)
ภายหลัังการให้้ protamine sulphate ควรตรวจ aPTT ซ้ำำ�� 5-15 นาทีีเพื่่�อประเมิินการตอบสนอง(4)
ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับ LMWH
การแก้้ไขในผู้้�ป่่วยที่่�จะได้้รัับการผ่่าตััดเร่่งด่่วนหรืือมีีภาวะเลืือดออกผิิดปกติิในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับ
LMWH ขึ้้�นกัับระยะเวลาที่่�ผู้้�ป่่วยได้้รัับยาครั้้�งสุุดท้้ายและชนิิดของยาที่่�ได้้รัับ เนื่่�องจาก LMWH แต่่ละ
ชนิิดมีีโครงสร้้างที่่�ไม่่เหมืือนกัันและมีีตำำ�แหน่่งที่่จั� ับกัับ protamine sulphate (protamine binding site)
ไม่่เท่่ากััน(36) อย่่างไรก็็ตามการใช้้ protamine sulphate ไม่่สามารถแก้้ฤทธิ์์� LMWH ได้้อย่่างสมบููรณ์์
เหมืือนของ UFH(4) หากผู้้�ป่่วยได้้รัับ LMWH ภายใน 8 ชม. ให้้ protamine sulphate ในขนาด 1 มก./
100 anti-Xa IU ของ LMWH
ในกรณีีของ enoxaparin 100 anti-Xa IU เทีียบเท่่ากัับ enoxaparin 1 มก. โดยประมาณ ดัังนั้้�น
หากได้้ยาเข็็มสุุดท้้ายไม่่เกิิน 8 ชม. พิิจารณาให้้ protamine sulphate 1 มก.ต่่อ 1 มก.ของ enoxaparin
โดยให้้ขนาดสููงสุุดไม่่เกิิน 50 มก./ครั้้�ง(4) หากได้้ยาครั้้�งสุุดท้า้ ยเกิิน 8 ชม. พิิจารณาให้้ protamine sulphate
0.5 มก.ต่่อ 1 มก.ของ enoxaparin
ในกรณีีของ tinzaparin ให้้ protamine sulphate 1 มก.ต่่อทุุกๆ 100 anti-Xa IU ของ tinzaparin
และ ให้้ตรวจ aPTT ที่่� 2-4 ชม. หลัังให้้ protamine ครั้้�งแรก ถ้้า aPTT ยัังยาวสามารถให้้ protamine
sulphate 0.5 มก.ต่่อ ทุุกๆ 100 anti-Xa IU ของ tinzaparin ได้้อีีกครั้้�ง
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ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับยา warfarin
การดููแลผู้้�ป่่วยที่่�จะได้้รัับการผ่่าตััดเร่่งด่่วนหรืือมีีภาวะเลืือดออกผิิดปกติิในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับยา
warfarin ขึ้้�นอยู่่�กัับความรุุนแรงของอาการเลืือดออกและความเร่่งด่่วนในการแก้้ไขภาวะเลืือดออกผิิด
ปกติิ นอกเหนืือจากการหยุุดยาแล้้วผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� เลืือดออกรุุนแรง ควรได้้รับั การแก้้ฤทธิ์์ข� อง warfarin อย่่าง
เร่่งด่่วนร่่วมด้้วย โดยการให้้ วิิตามิินเคร่่วมกัับการให้้ปััจจััยการแข็็งตััวของเลืือดที่่�ต้้องอาศััยวิิตามิินเค
ทดแทน ได้้แก่่ fresh frozen plasma (FFP) หรืือ prothrombin complex concentrate (PCC) ดัังนี้้�
การให้้วิิตามิินเค (phytonadione; vitamin K1)
	วิิตามิินเคเป็็นสารแก้้ฤทธิ์์ข� อง warfarin สามารถให้้การรัักษาโดยการรัับประทาน หรืือหยดทาง
หลอดเลืือดดำำ� ทั้้�งนี้้� วิิตามิินเคที่่ใ� ห้้ทางหลอดเลืือดดำำ�จะออกฤทธิ์์ไ� ด้้เร็็วกว่่า โดยจะเริ่่ม� ออกฤทธิ์์ภ� ายใน
เวลาประมาณ 6-8 ชม.(37) และโดยทั่่�วไปจะช่่วยทำำ�ให้้ค่่า INR กลัับเป็็นปกติิภายในระยะเวลาประมาณ
24 ชม.(38) จึึงเหมาะในการรัักษาผู้้�ป่่วยที่่�มีีเลืือดออกผิิดปกติิรุุนแรงที่่�ต้้องได้้รัับการแก้้ฤทธิ์์�อย่่างเร่่งด่่วน
	ผลการศึึกษาการให้้วิิตามิินเคในขนาดต่ำำ�� (ขนาด 2.5-5 มก.) โดยการรัับประทานเปรีียบเทีียบ
กัับการหยดเข้้าหลอดเลืือดดำำ� (ขนาด 0.5-1.0 มก.) ในผู้้�ป่่วยที่่มีี� ระดัับ INR มากกว่่า 6.0 แต่่ไม่่มีีเลืือด
ออกผิิดปกติิ พบว่่าผู้้�ป่ว่ ยที่่ไ� ด้้รับั วิิตามิินเคหยดเข้้าทางหลอดเลืือดดำำ�ที่มีี่� ระดัับ INR ลดลงมาอยู่่�ระหว่่าง
2.0-4.0 ที่่�ระยะเวลา 6-12 ชม. หลัังการรัักษา มีีจำำ�นวนมากกว่่าผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับวิิตามิินเคโดยการ
รัับประทานอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ อย่่างไรก็็ตามไม่่พบความแตกต่่างอย่่างมีีนััยสำำ�คััญชองจำำ�นวน
ผู้้�ป่่วยทั้้�งสองกลุ่่�มที่่�มีีระดัับ INR อยู่่�ระหว่่าง 2.0-4.0 ที่่�เวลา 24 ชม. หลัังการรัักษาด้้วยวิิตามิินเค(39)
ดัังนั้้�น ในกรณีีที่่ต้� อ้ งการแก้้ฤทธิ์์ข� อง warfarin อย่่างเร่่งด่่วน เช่่น ในกรณีีผู้้�ป่ว่ ยมีีเลืือดออกผิิดปกติิ ควรให้้
วิิตามิินเคโดยการหยดเข้้าทางหลอดเลืือดดำำ�
กรณีีผู้้�ป่่วยมีีเลืือดออกไม่่รุุนแรง
	ควรพิิจารณาให้้วิิตามิินเคในขนาดต่ำำ�� (1-2 มก.รัับประทาน หรืือ 0.5-1 มก.หยดทาง
หลอดเลืือดดำำ�) มากกว่่าวิิตามิินเคในขนาดสููง เพื่่�อลดความเสี่่�ยงต่่อการแก้้ฤทธิ์์� warfarin ที่่�มากเกิินไป
และภาวะดื้้�อต่่อ warfarin ในภายหลัังเมื่่�อเริ่่�มใช้้ใหม่่(40)
ซึ่่�งอาจมีีผลทำำ�ให้้ต้้องใช้้ระยะเวลานานในการให้้ INR เข้้าสู่่�พิิสััยของการรัักษา ทำำ�ให้้
ผู้้�ป่่วยอาจมีีความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดภาวะแทรกซ้้อนจาการเกิิดลิ่่�มเลืือดอุุดตัันกลัับเป็็นซ้ำำ��(40) นอกจากนี้้�
ควรเพิ่่�มความระมััดระวัังในการใช้้วิิตามิินเคขนาดสููงในผู้้�ป่่วยกลุ่่�มที่่�มีีความเสี่่�ยงสููงต่่อการเกิิดภาวะ
แทรกซ้้อนจาการเกิิดลิ่่ม� เลืือดอุุดตันั เช่่น ผู้้�ป่ว่ ยที่่ไ� ด้้รับั การผ่่าตััดเปลี่่ย� นลิ้้น� หััวใจเทีียมชนิิดที่เ�่ ป็็นโลหะ(41) เป็็นต้้น
กรณีีผู้้�ป่่วยมีีเลืือดออกรุุนแรงหรืือมีีเลืือดออกที่่�อาจทำำ�ให้้เป็็นอัันตรายถึึงชีีวิิต 
	ควรให้้การรัักษาด้้วยวิิตามิินเคทางหลอดเลืือดดำำ�ในขนาดเริ่่�มต้้น 5-10 มก(37) และ
พิิจารณาให้้วิิตามิินเคเพิ่่�มเติิม หากระดัับ INR ที่่ต� รวจซ้ำำ��หลัังได้้รัับวิิตามิินเคครั้้�งแรกยัังไม่่ลดลงดีี6
โดยควรเฝ้้าระวัังการเกิิดภาวะแทรกซ้้อนที่่พ� บได้้แต่่ไม่่บ่อ่ ยคืือ anaphylactoid reaction
ซึ่่�งพบได้้ประมาณ 3 ครั้้�งใน 10,000 ครั้้�งที่่�มีีการให้้วิติ ามิินเคทางหลอดเลืือดดำำ� โดยควรหลีีกเลี่่�ยงการ
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ให้้วิิตามิินเคในขนาดที่่สูู� ง (มากกว่่า 10 มก./ครั้้�ง) หรืือการให้้วิติ ามิินเคโดยไม่่เจืือจางทางหลอดเลืือด
ดำำ�(42) เพื่่�อลดความเสี่่ย� งต่่อการเกิิด anaphylactoid reaction(7,43) ควรเจืือจางวิิตามิินเคก่่อนให้้ทางหลอด
เลืือดดำำ�โดยผสมยาในสารน้ำำ��ที่เ่� ข้้ากัันได้้อย่่างน้้อย 50 มล. และให้้ยาโดยวิิธีีหยดเข้้าหลอดเลืือดดำำ�ช้า้ ๆ
ในเวลาอย่่างน้้อย 20 นาทีี(7,43)
นอกจากนี้้� ควรหลีีกเลี่่ย� งการให้้วิติ ามิินเคโดยการฉีีดเข้้าใต้้ผิวิ หนััง เนื่่�องจากออกฤทธิ์์ช้� า้ และมีี
การดููดซึึมที่่�ไม่่แน่่นอน(6) และมีีประสิิทธิิภาพไม่่แตกต่่างจากการให้้ยาหลอก
	ควรหลีีกเลี่่�ยงการฉีีดเข้้ากล้้ามเนื้้�อในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับยา warfarin เพราะอาจทำำ�ให้้เกิิดเลืือดออก
ผิิดปกติิในกล้้ามเนื้้�อได้้
การให้้ปััจจััยการแข็็งตััวของเลืือดทดแทนโดยการให้้ FFP หรืือ PCC
ผู้้�ป่ว่ ยที่่ไ� ด้้รับั warfarin จะมีีการลดลงของการทำำ�งานของปััจจััยการแข็็งตััวของเลืือดที่่ต้� อ้ งอาศััย
วิิตามิินเค ได้้แก่่ factor II, VII, IX และ X ดัังนั้้�นการให้้ factor II, VII, IX และ X ทดแทนโดยการใช้้ FFP
หรืือ PCC จึึงเป็็นทางเลืือกหนึ่่�งที่่�มีีประสิิทธิิภาพดีีในการรัักษาภาวะเลืือดออกผิิดปกติิ จาก warfarin
ร่่วมกัับการแก้้ฤทธิ์์�ของ warfarin โดยการให้้วิติ ามิินเค
การให้้ fresh frozen plasma (FFP)
FFP เป็็นผลิิตภััณฑ์์ของเลืือดที่่ช่� ่วยทดแทน factor II, VII, IX และ X ที่่�มีีการทำำ�งาน
บกพร่่องจากฤทธิ์์�ของ warfarin โดยควรพิิจารณาให้้ FFP ในกรณีีที่่�ผู้�ป่้ ่วยมีีเลืือดออกรุุนแรงหรืือเลืือด
ออกที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดอัันตรายถึึงชีีวิิต(44) โดยทั่่�วไปให้้ในขนาดเริ่่�มต้้น 15-20 มล. ต่่อน้ำำ�� หนัักตััว 1 กก.
ทั้้�งนี้้� หากผู้้�ป่่วยมีีเลืือดออกรุุนแรง ควรพิิจารณาให้้วิิตามิินเคร่่วมกัับการให้้ FFP เพื่่�อให้้ผู้้�ป่่วยสามารถ
สร้้างปััจจััยการแข็็งตััวของเลืือดที่่�อาศััยวิิตามิินเคขึ้้�นใหม่่ได้้เองอย่่างเพีียงพอ เนื่่�องจากปััจจััยการแข็็ง
ตััวของเลืือดที่่ไ� ด้้รับั ทดแทนจาก FFP มีีค่่าครึ่่�งชีีวิิตที่สั้้่� น� กว่่าเมื่่�อเทีียบกัับ ค่่าครึ่่�งชีีวิิตและฤทธิ์์ใ� นการต้้าน
การแข็็งตััวของเลืือดของ warfarin(44) อย่่างไรก็็ตาม การให้้ FFP มีีข้้อจำำ�กััดบางประการ ได้้แก่่
- ความเสี่่�ยงต่่อการติิดเชื้้�อไวรััสบางชนิิดจากการได้้รัับผลิิตภััณฑ์์ของเลืือด
- ต้้องใช้้เวลาในการเตรีียม FFP เนื่่�องจากต้้องทำำ�การตรวจหมู่่�เลืือดของผู้้�ป่่วยก่่อนในกรณีีที่่�ผู้�้
ป่่วยไม่่ทราบหมู่่�เลืือดและต้้องใช้้เวลาในการละลาย(38)
- อาจทำำ�ให้้เกิิดภาวะ volume overload ได้้โดยเฉพาะในผู้้�ป่่วยสููงอายุุที่่�มีีการทำำ�งานของหััวใจ
หรืือไตผิิดปกติิ(38)
- อาจทำำ�ให้้เกิิดภาวะแทรกซ้้อน ได้้แก่่ อาการแพ้้ที่่�ไม่่รุุนแรง เช่่น ผื่่�นลมพิิษ อย่่างไรก็็ตาม
ปฏิิกิิริิยาการแพ้้ที่่�รุุนแรง เช่่น anaphylaxis พบได้้ไม่่บ่่อย โดยมีีอุุบััติิการณ์์ประมาณ 1 ใน 20,000 ครั้้�ง
ที่่�มีีการให้้ FFP(45) ส่่วนการเกิิด transfusion-related acute lung injury พบได้้ประมาณ 1 ใน 5,000 ครั้้�ง
ของการให้้ FFP
กรณีีการผ่่าตััดแบบเร่่งด่่วน
	สามารถทำำ�ได้้ด้ว้ ยการแก้้ฤทธิ์์ข� อง warfarin ด้้วยการให้้วิติ ามิินเครัับประทานหรืือฉีีดแต่่ข้อ้ จำำ�กัดั
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ของ วิิตามิินเคคืือต้้องใช้้เวลา 6-24 ชม. กว่่าทีีจะสามารถต้้านฤทธิ์์� warfarin ได้้ทั้้ง� หมด ทั้้�งนี้้�ขึ้้น� กัับขนาด
และวิิธีีการบริิหารวิิตามิินเค
	ควรให้้การรัักษาด้้วยวิิตามิินเคทางหลอดเลืือดดำำ�ในขนาดเริ่่�มต้้น 5-10 มก.(37) และพิิจารณาให้้
วิิตามิินเคเพิ่่�มเติิม หากระดัับ INR ที่่ต� รวจซ้ำำ��หลัังได้้รัับวิิตามิินเคครั้้�งแรกยัังไม่่ลดลงดีี(6)
ในกรณีีเร่่งด่่วนที่่ไ� ม่่สามารถรอได้้ ควรเตรีียมผู้้�ป่ว่ ยก่่อนผ่่าตััดโดยให้้ FFP 10-15 มล./กก./ครั้้�ง
ซึ่ง่� ต้้องใช้้เวลานานกว่่าจะให้้ FFP ได้้หมด กรณีีนี้้�อาจใช้้ PCC ในขนาด 25-50 ยููนิิตของ FIX/กก./ครั้้�ง(ขึ้้น�
กัับค่่า PT-INR) PCC สามารถแก้้ฤทธิ์์� warfarin ได้้ทัันทีีภายใน 15-30 นาทีี
ผู้้�ป่ว่ ยมีีความเสี่่ย� งต่่อหลอดเลืือดอุุดตันั สููง ไม่่สมควรให้้วิติ ามิินเคในการแก้้ฤทธิ์์� เนื่่�องจากต้้อง
ใช้้เวลานานกว่่าที่่� warfarin จะออกฤทธิ์์ต้� า้ นการแข็็งตััวของเลืือดได้้อีีกครั้้�งหลัังเริ่่ม� ยาหลัังผ่่าตััดเสร็็จสิ้้�น
(warfarin resistance) หากต้้องการไม่่สามารถใช้้วิิตามิินเคได้้ ให้้แก้้ไขด้้วยการเพิ่่�มระดัับ FII, FVII, FIX
และ FX ด้้วย FFP ซึ่่�งอาจมีีข้้อจำำ�กััดเรื่่�องปริิมาณมากและต้้องให้้ในเวลาจำำ�กััด และติิดตามค่่า INR ให้้
กลัับมาอยู่่�ในระดัับที่่�ปลอดภััยต่่อทั้้�งภาวะเลืือดออกผิิดปกติิและภาวะหลอดเลืือดอุุดตััน
	สรุุปแนวทางการแก้้ไขภาวะเลืือดออกผิิดปกติิในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับ warfarin ดัังสรุุปในตารางที่่� 9
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ตารางที่่� 9. แนวทางการแก้้ไขเมื่่�อมีีการผ่่าตััดเร่่งด่่วน หรืือ ภาวะเลืือดออกผิิดปกติิในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับ
warfarin(6,7,37,46)
ลัักษณะทางคลิินิิก
การผ่่าตััดเร่่งด่่วน

แนวทางการแก้้ไข
หยุุด warfarin
วิิตามิินเค 5-10 มก.หยดทางหลอดเลืือดช้้าๆ ร่่วมกัับ
Fresh frozen plasma 10-15 มล.ต่่อน้ำำ�� หนัักตััว 1 กก.

เลืือดออกรุุนแรงที่่�อาจเป็็นอัันตราย หยุุด warfarin
ถึึงชีีวิิต
วิิตามิินเค 5-10 มก.หยดทางหลอดเลืือดช้้าๆ ร่่วมกัับ
หรืือเลืือดออกในอวััยวะสำำ�คััญ
Fresh frozen plasma 15-20 มล.ต่่อน้ำำ�� หนัักตััว 1 กก.
เลืือดออกผิิดปกติิที่มีี่� ความสำำ�คััญ
ทางคลิินิิก
แต่่ไม่่เป็็นอัันตรายถึึงชีีวิิต

หยุุด warfarin
วิิตามิินเค 5-10 มก.หยดทางหลอดเลืือดช้้าๆ ร่่วมกัับ
Fresh frozen plasma 15-20 มล.ต่่อน้ำำ�� หนัักตััว 1 กก.

เลืือดออกไม่่รุุนแรง

หยุุด warfarin 1 วัันและตรวจ international normalized ratio
(INR) ซ้ำำ�� ในวัันถััดไป
ปรัับลดขนาด warfarin ลงโดยมีีเป้้าหมายให้้ INR อยู่่�ในพิิสััยของ
การรัักษา (2.0-3.0)
อาจพิิจารณาวิิตามิินเค 1-2 มก.รัับประทาน หรืือ 0.5-1 มก.หยด
ทางหลอดเลืือดดำำ�ช้้าๆ ในกรณีีที่่�ผู้้�ป่่วยมีีความเสี่่�ยงสููงต่่อการเกิิด
เลืือดออก* หรืือมีีค่่า INR > 4.5

* ผู้้�ป่ว่ ยที่่มีีป
� ระวััติเิ ลืือดออกรุุนแรงภายในเวลา 4 สััปดาห์์ก่อ่ นมาโรงพยาบาลหรืือได้้รับั การผ่่าตััดใหญ่่ภายใน 2 สััปดาห์์
ก่่อนมาโรงพยาบาล, ผู้้�ป่่วยที่่�มีีจำำ�นวนเกล็็ดเลืือดน้้อยกว่่า 50x109/L, ผู้้�ป่่วยที่่มีี� โรคตัับเรื้้�อรััง หรืือ ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับยาต้้าน
การทำำ�งานของเกล็็ดเลืือดร่่วมด้้วย

ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือดชนิิดรัับประทานกลุ่่�มใหม่่ (DOACs หรืือ NOACs)
การดููแลผู้้�ป่ว่ ยที่่จ� ะได้้รับั DOACs และมีีการผ่่าตััดเร่่งด่่วนหรืือมีีภาวะเลืือดออกผิิดปกติิ ขึ้้น� อยู่่�
กัับความรุุนแรงของอาการเลืือดออก, ระยะเวลาที่่ผู้� �ป่้ ว่ ยได้้รับั ยาครั้้�งสุุดท้า้ ย และ การทำำ�งานของไตและ
ตัับ ซึ่ง่� จะส่่งผลต่่อระดัับยาที่่ค้� า้ งในร่่างกาย ดัังนั้้�นแพทย์์ควรซัักประวััติริ ะยะเวลาที่่ผู้� ้�ป่ว่ ยรัับประทานยา
มาครั้้�งสุุดท้้าย, ประวััติิการได้้รัับยาอื่่�นที่่�อาจทำำ�ปฏิิกิิริิยากัับ DOACs และส่่งการตรวจทางห้้องปฏิิบััติิ
การ เพื่่�อประเมิินการทำำ�งานของไตและตัับตลอดจนการทดสอบการแข็็งตััวของเลืือด โดยมีีแนวทางใน
การแก้้ไขภาวะเลืือดออกผิิดปกติิ(9) ดัังแสดงในแผนภาพที่่� 2
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แผนภาพที่่� 2. แนวทางการดููแลรัักษาผู้้�ป่ว่ ยที่่รั� บั ประทานยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือดที่่อ� อกฤทธิ์์โ� ดยตรง
และมีีการผ่่าตััดเร่่งด่่วนหรืือเลืือดออก(9)

CBC, complete blood count; Hb, hemoglobin; PCC, prothrombin complex; aPCC, activated prothrombin complex

การส่่งตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการเพื่่�อการทดสอบการแข็็งตััวของเลืือด
โดยทั่่�วไปผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วย DOACs ไม่่จำำ�เป็็นต้้องได้้รัับการตรวจเลืือดเพื่่�อติิดตาม
ผลการรัักษาในภาวะปกติิ อย่่างไรก็็ตาม ในกรณีีที่่�ผู้้�ป่่วยมีีการผ่่าตััดเร่่งด่่วน, มีีเลืือดออกผิิดปกติิ หรืือ
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แพทย์์สงสััยว่่าผู้้�ป่ว่ ยได้้รับั ยาเกิินขนาด หากตรวจพบว่่าค่่าการแข็็งตััวของเลืือดยาวกว่่าปกติิแสดงว่่าน่่า
จะยัังมีีระดัับยาในเลืือดที่่�อาจทำำ�ให้้มีีความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดเลืือดออก ทั้้�งนี้้� ควรเลืือกการตรวจที่่�เหมาะ
สมกัับ DOACs แต่่ละชนิิด ดัังนี้้�(47)
ผู้้�ป่่วยที่่�รัับประทาน dabigatran หากไม่่สามารถส่่งตรวจ dilute thrombin time, ecarin clotting time หรืือ ecarin chromogenic assay ซึ่่�งผลการตรวจมีีความสััมพัันธ์์กัับระดัับ dabigatran สููง ให้้
พิิจารณาส่่งตรวจ thrombin time (TT) หรืือ aPTT แทน
หากผล TT ปกติิแปลผลว่่า ระดัับ dabigatran ในเลืือดน่่าจะไม่่อยู่่�ในระดัับที่่มีีค
� วามเกี่่�ยวข้้อง
ทางคลิินิิก และถ้้า TT หรืือ aPTT ยาวกว่่าปกติิแปลผลว่่าน่่าจะมีีระดัับ dabigatran อยู่่�ในขนาดรัักษา
หรืือสููงกว่่าขนาดรัักษา อย่่างไรก็็ตามถ้้าค่่า aPTT ปกติิ อาจยัังไม่่สามารถตััดความเป็็นไปได้้ของการมีี
ระดัับยาในขนาดรัักษาได้้
ผู้้�ป่่วยที่่รัั� บประทาน rivaroxaban และ edoxaban หากไม่่สามารถส่่งตรวจ anti-FXa โดยวิิธีี
chromogenic assay ซึ่่�งมีีความไวและความจำำ�เพาะกัับยาสููง อาจพิิจารณาส่่งตรวจ PT แทน
หากผล PT ยาวกว่่าปกติิ แปลผลว่่าน่่าจะมีีระดัับยาอยู่่�ในขนาดรัักษาหรืือสููงกว่่าขนาดรัักษา
หากค่่า PT ปกติิ อาจยัังไม่่สามารถตััดความเป็็นไปได้้ของการมีีระดัับยาในขนาดรัักษาได้้
ผู้้�ป่่วยที่่รัั� บประทาน apixaban การตรวจ PT และ aPTT มีีความไวต่ำำ�� และไม่่สััมพัันธ์์กัับระดัับ
ยาในเลืือด ผลการตรวจ PT และ aPTT ที่่�ปกติิไม่่สามารถตััดความเป็็นไปได้้ของการมีีระดัับยาที่่มีีค
� วาม
(48)
เกี่่�ยวข้้องทางคลิินิิกในพลาสมาได้้ หากไม่่สามารถส่่งตรวจ chromogenic anti-FXa assay ซึ่่�งมีีความ
ไวที่่ดีี� กว่่าและสััมพัันธ์์กัับระดัับยา ในกรณีีฉุุกเฉิินอาจพิิจารณาส่่งตรวจ PT
หากผล PT มีีค่่ายาวกว่่าปกติิ แปลผลว่่าน่่าจะมีีระดัับยาอยู่่�ในขนาดรัักษาหรืือสููงกว่่าขนาด
รัักษา หากค่่า PT ปกติิ อาจยัังไม่่สามารถตััดความเป็็นไปได้้ของการมีีระดัับยาในขนาดรัักษาได้้
แนวทางการแก้้ไขภาวะเลืือดออกผิิดปกติิ
เนื่่�องจาก DOACs เป็็นยาที่่มีีค่
� ่าครึ่่�งชีีวิิตสั้้�น หากผู้้�ป่่วยมีีการทำำ�งานของไตและตัับที่่�เป็็นปกติิ,
รัับประทาน DOACs ครั้้�งสุุดท้้ายมานานกว่่า 12 ชม. และมีีอาการเลืือดออกไม่่รุุนแรง สามารถให้้การ
รัักษาโดยการหยุุดยาชั่่�วคราวและให้้การรัักษาแบบประคัับประคองและการห้้ามเลืือดเฉพาะที่่�(9,49)
หากผู้้�ป่่วยมีีเลืือดออกที่่�รุุนแรงมากขึ้้�น โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในกรณีีที่่�มีีเลืือดออกรุุนแรงที่่�อาจ
เป็็นอัันตรายถึึงชีีวิิต
หากมีีสารแก้้ฤทธิ์์�จำำ�เพาะ (antidote) ควรให้้สารแก้้ฤทธิ์์�ที่่�จำำ�เพาะร่่วมด้้วย(9) เช่่น
ในกรณีีของผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับยา dabigatran ซึ่่�งปััจจุุบัันมีีสารแก้้ฤทธิ์์�ที่่�จำำ�เพาะแล้้ว ได้้แก่่ idarucizumab ซึ่�ง่ เป็็น monoclonal antibody fragment ที่่�สามารถจัับกัับ dabigatran ได้้โดยตรง และช่่วยแก้้
ฤทธิ์์ข� อง dabigatran โดยผลการศึึกษาในผู้้�ป่ว่ ยที่่ไ� ด้้รับั dabigatran ทั้้�งผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� เลืือดออก (uncontrolled
bleeding) และผู้้�ป่่วยที่่�ต้้องได้้รัับการทำำ�หััตถการฉุุกเฉิิน พบว่่า idarucizumab ในขนาด 5 ก. ให้้ทาง
หลอดเลืือดดำำ� สามารถช่่วยแก้้ไขการแข็็งตััวของเลืือดผิิดปกติิจาก dabigatran โดยทำำ�ให้้ค่่า dilute
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thrombin time และ ecarin clotting time ที่่�ยาวกว่่าปกติิให้้กลัับมาเป็็นปกติิได้้ในเวลาอัันรวดเร็็วและมีี
ผลการห้้ามเลืือดที่่ดีี� โดยในผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� เลืือดออกพบว่่าผู้้�ป่ว่ ยครึ่่�งหนึ่่�งเลืือดหยุุดหลัังจากให้้ idarucizumab
ใน 2.5 ชม. และผู้้�ป่่วยที่่�ต้้องได้้รัับการทำำ�หััตถการฉุุกเฉิินสามารถไปทำำ�หััตถการได้้ใน 1.6 ชม.(50)
ในกรณีีที่่�ไม่่มีีสารแก้้ฤทธิ์์�ที่่�จำำ�เพาะ อาจให้้การรัักษาแบบประคัับประคองอื่่�นๆ ได้้แก่่
การให้้ activated charcoal เพื่่�อลดการดููดซึึมยา ในกรณีีที่่�ผู้�ป่้ ่วยรัับประทานยามานานไม่่เกิิน
(9)
2 ชม.
การทำำ� hemodialysis ซึ่่�งสามารถช่่วยกำำ�จััด dabigatran ออกจากร่่างกายและลดระดัับ dabigatran ในเลืือด อย่่างไรก็็ตามไม่่สามารถใช้้ hemodialysis ในการกำำ�จััดยาในกลุ่่�ม direct FXa inhibitors
เนื่่�องจากยามีีการจัับกัับโปรตีีนที่่�สููง
การให้้ยาห้้ามเลืือดที่่ไ� ม่่จำำ�เพาะ (prohemostatic agents) ได้้แก่่ PCC หรืือ activated prothrombin complex concentrate (aPCC)
ในกรณีีที่่�ไม่่มีีสารแก้้ฤทธิ์์�ที่่�จำำ�เพาะ การใช้้ยาห้้ามเลืือดที่่�ไม่่จำำ�เพาะ อาจเป็็นทางเลืือกในการ
รัักษาที่่�เหมาะสมในการช่่วยห้้ามเลืือดและพบว่่า PCC ในขนาด 50 ยููนิิต/กก./ครั้้�ง น่่าจะเป็็นการรัักษา
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพดีีในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับ direct FXa inhibitors(49)
การใช้้ activated prothrombin complex concentrate (aPCC) ขนาด 50 ยููนิิต/กก. โดยมีีขนาด
ยาสููงสุุดไม่่เกิิน 200 ยููนิิต/กก./วััน ยัังเป็็นอีีกทางเลืือกหนี่่�งเพื่่�อช่่วยห้้ามเลืือดในกรณีีที่่�ไม่่มีีสารแก้้ฤทธิ์์�
ที่่�จำำ�เพาะในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับ DOACs โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับ dabigatran(49)

สรุุป

ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือดที่่�เข้้ารัับการทำำ�หััตถการหรืือการผ่่าตััด มีีความเสี่่�ยง
ต่่อการเกิิดภาวะแทรกซ้้อนทั้้�งจากภาวะเลืือดออกผิิดปกติิหรืือการเกิิดลิ่่ม� เลืือดอุุดตันั กลัับเป็็นซ้ำำ�� จึึงควร
ประเมิินผู้้�ป่่วยแต่่ละรายอย่่างรอบคอบก่่อนการใช้้ยา การติิดตามผู้้�ป่่วยอย่่างใกล้้ชิิด จะทำำ�ให้้ลดความ
เสี่่�ยงของผู้้�ป่่วยและทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยปลอดภััยในการดููแลรัักษาภายหลัังการทำำ�หััตถการหรืือการผ่่าตััด
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