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6
การด้แลผู้้�ป่วยท้� ได�รับ

ยาตั�านการแข็งตััวของเลือด
ในระหว�างการทำาหัตัถการ

หร้อการผู้�าตััด
(Managing anticoagulants

before, during and after 
medical procedures)

ปิติัพิงศ์	กิจ้ร้ตันะกุลิ

 ปัิจจุบันม่ผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับยาต้ิานการแข็งตัิวของเลือด์ (anticoagulants) ซึึ่�งใช้ัติามข้อบ่งช่ั�(1-2)  ได้์แก่ 

ใช้ัป้ิองกันโรค์หลอด์เลือด์สุมองอุด์ตัินจากภาวะหัวใจเต้ินผิู้ด์จ้งหวะชันิด์ atrial fibrillation (AF) หรือหลัง

การเปิล่�ยนลิ�นหัวใจเท่ยม หรือ ใช้ัรักษาโรค์ลิ�มเลือด์อุด์ตัินท่�หลอด์เลือด์ด์ำาชัั�นลึกท่�ขาหรือปิอด์ เป็ินต้ิน 

ผู้้้ป่ิวยบางรายอาจม่ค์วามจำาเป็ินต้ิองหยุด์ยาชัั�วค์ราวในระหว่างการผู่้าตัิด์ แพทย์ผู้้้ด้์แลค์วรม่แนวทางใน

การด้์แลผู้้้ป่ิวยอย่างเหมาะสุมทั�งในช่ัวงก่อน ระหว่างและหลังการทำาหัติถึการหรือการผู่้าตัิด์  เพื�อลด์

ค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์ภาวะแทรกซ้ึ่อนจากการเกิด์ลิ�มเลือด์อุด์ตัินในหลอด์เลือด์กลับเป็ินซึ่ำ�าในระหว่าง

ท่�หยุด์การรักษาด้์วยยาต้ิานหลอด์เลือด์อุด์ตัิน ในทางติรงกันข้ามการไม่หยุด์ยาอาจทำาให้ม่เลือด์ออก

มากระหว่างผู่้าตัิด์ได้์ 
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 ผู้้้ป่ิวยเหล่าน่�ม่โอกาสุเข้ารับการทำาหัติถึการหรือผู่้าตัิด์ทั�งแบบเร่งด่์วนและแบบไม่เร่งด่์วน ในผู้้้

ป่ิวยท่�ได้์รับยาต้ิานการแข็งตัิวของเลือด์ อาจม่ค์วามแติกต่ิางระหว่างผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับการรักษาด้์วยยา 

warfarin หรือ ยาต้ิานการแข็งตัิวของเลือด์ชันิด์รับปิระทานท่�ออกฤทธิ์�โด์ยติรง [direct oral anticoagulants 

(DOACs) หรือ non-vitamin K oral anticoagulants (NOACs)]  เนื�องจากผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับยาต้ิานการแข็ง

ตัิวของเลือด์ชันิด์รับปิระทานท่�ออกฤทธิ์�โด์ยติรง โด์ยทั�วไปิไม่จำาเป็ินต้ิองได้์รับ bridging anticoagulant 

therapy ด้์วย heparinในชัว่งท่�หยุด์ยา ดั์งนั�นแพทย์ผู้้้ให้การรักษาจึงค์วรพิจารณาปิรับใช้ัแนวทางการด้์แล

ผู้้้ป่ิวยให้เหมาะสุมกับผู้้้ป่ิวยเป็ินรายๆ ไปิ 

 การเติร่ยมผู้้ป่้ิวยท่�ได้์รับยาต้ิานการแข็งตัิวของเลอืด์ก่อนเข้ารับการผู้า่ตัิด์ ม่แนวทางการพจิารณา

จากปัิจจัย 4 ปิระการดั์งต่ิอไปิน่�

 1. ชันิด์ของยาต้ิานหลอด์เลือด์อุด์ตัินท่�ผู้้้ป่ิวยได้์รับ

 2. ค์วามเร่งด่์วนของการผู่้าตัิด์

 3. ค์วามเสุ่�ยงของเลือด์ออกขณะและภายหลังการผู่้าตัิด์

 4. ค์วามเสุ่�ยงของหลอด์เลือด์อุด์ตัินซึ่ำ�าเมื�อหยุด์ยาต้ิานหลอด์เลือด์อุด์ตัิน

1. ชนิดของยาต้านหลัอดเลัือดอุดตันท่่ผู้ปั่วยได้รับั
 ค์วามร้้เก่�ยวกับกลไกการออกฤทธิ์�ของยาต่ิอขบวนการแข็งตัิวของเลือด์และระยะกึ�งช่ัพของยา 

เป็ินปัิจจัยสุำาคั์ญิท่�แพทย์ใช้ัพิจารณาเพื�อเลือกวิธ่์การเติร่ยมผู้้้ป่ิวยให้เหมาะสุม

	 ยาต้ัานการแข็งต้ัวของเล่ิอด	 (anticoagulants) ได้์แก่ heparin, warfarin และ direct oral 

anticoagulants ได้์แก่ direct thrombin inhibitor (dabigatran) และ direct Xa inhibitor (rivaroxaban, 

apixaban, edoxaban) ในผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับยากลุ่มน่�และกำาลังจะเข้ารับการผู่้าตัิด์ หรือทำาหัติถึการทั�งแบบ

เร่วด่์วนและแบบไม่เร่งด่์วน

ยาต้ัานการแข็งต้ัวของเล่ิอด	

 ยาต้ิานการแข็งตัิวของเลือด์ท่�ผู้้้ป่ิวยได้์รับ	 ซึึ่�งสุ่วนใหญ่ิ คื์อ unfractionated heparin (UFH), 

low-molecular weight heparin (LWMH), warfarin และ NOACs ม่บทบาทสุำาคั์ญิในการรกัษาและปิอ้งกัน

การกลับเป็ินซึ่ำ�าของภาวะลิ�มเลือด์อุด์ตัินในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะลิ�มเลือด์อุด์ตัินในหลอด์เลือด์ด์ำา (venous 

thromboembolism) ป้ิองกันการเกิด์ลิ�มเลือด์อุด์ตัินในหลอด์เลือด์ (systemic embolism) ในผู้้้ป่ิวยท่�ได้์

รับการวินิจฉััยหัวใจเต้ินผิู้ด์ปิกติิแบบ AF หรือหลังการเปิล่�ยนลิ�นหัวใจเท่ยม คุ์ณสุมบัติิของยาต้ิานการ

แข็งตัิวของเลือด์ ดั์งแสุด์งในติารางท่� 1
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1.	Heparin

 เป็ินยาต้ิานการแข็งตัิวของเลือด์แบบฉ่ัด์ โด์ยออกฤทธิ์�ผู่้าน antithrombin ซึึ่�งสุามารถึแบ่งติาม

ขนาด์นำ�าหนักโมเลกุล และค์วามยาวเป็ิน 3 กลุ่ม(4) ได้์แก่ 

	 UFH	

 เป็ิน glycosaminoglycan ท่�ม่ขนาด์โมเลกุลตัิ�งแต่ิ 3,000-30,000 ด์าลตัิน ออกฤทธิ์�โด์ยจับและ

กระตุ้ินการทำางานของ antithrombin โด์ยใช้ัติำาแหน่งของ pentasaccharide sequence และกระตุ้ินให้ม่

การเปิล่�ยนร้ปิร่างของ antithrombin (conformation change) ทำาให้ antithrombin สุามารถึต้ิานการ

ทำางานของ factor Xa ได้์ด่์ขึ�น นอกจากนั�น heparin ยังต้ิานการทำางานของ thrombin โด์ยเป็ินแกนใน

การจับตัิวกันของ antithrombin และ thrombin เกิด์เป็ิน thrombin/antithrombin complex 

 การบริหารยา heparin จำาเป็ินต้ิองให้โด์ยการฉ่ัด์เข้าทางหลอด์เลือด์ด์ำา หรือทางใต้ิผิู้วหนัง 

ซึึ่�งต้ิองใช้ัขนาด์มากกว่าการฉ่ัด์เข้าทางหลอด์เลือด์ด์ำา เมื�อเข้าสุ่้ระบบไหลเว่ยน heparin สุามารถึจับกับ

โปิรต่ินในเลือด์ได้์หลายชันิด์ ม่ผู้ลให้ระดั์บยาในเลือด์ของผู้้้ป่ิวยแต่ิละรายนั�นไม่เท่ากัน ในกรณ่ท่�ให้ยา

แบบขนาด์ค์งท่� (fixed dose) หรือให้ติามนำ�าหนักตัิว (weight-adjusted dose) ดั์งนั�นการรักษาโด์ยการใช้ั 

heparin จำาเป็ินต้ิองติิด์ติามระดั์บยาโด์ยใช้ัค่์า partial thromboplastin time (PTT) หรือค่์า anti-factorXa 

activity ในกรณ่ท่�สุามารถึติรวจได้์ ค์ำาแนะนำาในการปิรับขนาด์ยา heparin ดั์งแสุด์งในติารางท่� 2

ตัารางท่ี่�	2. ติารางปิรับขนาด์ยา heparin (heparin nomogram)

PTT Anti-factorXa ขนาดยา	heparin

<	35	วินาที่่ < 0.10 Bolus 80 ย้นิติ/กก. และ เพิ�มขนาด์ยาอ่ก 4 ย้นิติ/กก./ชัม.

35-44	วินาที่่ 0.10-0.29 Bolus 40 ย้นิติ/กก. และ เพิ�มขนาด์ยาอ่ก 2 ย้นิติ/กก./ชัม. 

45-70	วินาที่่ 0.30-0.70 ค์งขนาด์ยาเด์ิม

71-90	วินาที่่ 0.71-1.20 ลด์ขนาด์ยาลง 2 ย้นิติ/กก./ชัม.

>	90	วินาที่่ > 1.20 หยุด์ยา 1 ชัม. และเริ�มยาใหม่ โด์ยลด์ขนาด์ยาลง 3 ย้นิติ/กก./ชัม.

PTT, prothrombin time

 Heparin ถ้ึกกำาจัด์โด์ย 2 ระยะ ได้์แก่ การกำาจัด์โด์ยการจับกับ endothelium cell receptors และ 

macrophage หลงัจับกัน heparin จะถ้ึกเค์ลื�อนเข้าไปิในเซึ่ลล์และถ้ึกทำาลายไปิ เร่ยกระยะน่�ว่า saturable 

phase ซึึ่�งเป็ินกลไกหลักในการกำาจัด์ heparin อ่กระยะคื์อ nonsaturable phase เมื�อได้์ยา heparin เกิน

ระดั์บท่�ใช้ัในการรักษา heparin จะถ้ึกกำาจัด์ออกทางไติแทน ซ่ึ่�งการกำาจัด์ยาโด์ยไติน่�เกิด์ขึ�นช้ัากว่าระยะ 

saturable phase ค์วรติิด์ติามระด์ับยาอย่างใกล้ชิัด์ในผู้้้ป่ิวยท่�ไติวาย เนื�องจากค่์าค์รึ�งช่ัวิติของ UFH 
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ปิระมาณ 30-60 นาท่ ดั์งนั�นสุามารถึทำาผู่้าตัิด์ได้์ด้์วยค์วามปิลอด์ภัยหากหยุด์ UFH นานเกิน 4 เท่าของ

ค่์าค์รึ�งช่ัวิติ

	 LWMH	

 ปิระกอบด้์วย heparin ซึึ่�งถ้ึกเติร่ยมโด์ยวิธ่์ depolymerization ทำาให้ได้์ heparin ท่�ม่ขนาด์เล็ก

ลง ม่ค่์านำ�าหนักโมเลกุลเฉัล่�ย 4,500-5,000 ด์าลตัิน ออกฤทธิ์�โด์ยจับกับ antithrombin เช่ันเด่์ยวกับ 

heparin แต่ิเนื�องจากม่ขนาด์โมเลกุลท่�เล็กกว่า ทำาให้ยาบางสุ่วนไม่สุามารถึจับกับ antithrombin และ 

thrombin ได้์ อย่างไรก็ติามปิระสิุทธิ์ภาพในการต้ิาน factor Xa ยังค์งอย่้เช่ันเดิ์มเนื�องจากไม่ขึ�นกับ

ขนาด์โมเลกุล การท่�ม่ขนาด์โมเลกุลเล็กทำาให้การถ้ึกจับทำาลายโด์ย endothelium cells และ macrophage 

น้อยกว่า UFH ทำาให้ LMWHs ม่ค่์าค์รึ�งช่ัวิติท่�นานกว่า (เฉัล่�ยปิระมาณ 4 ชัม.) และขับออกทางไติมากกว่า 

UFH การจับกับโปิรต่ินในเลือด์น้อย ทำาให้สุามารถึค์าด์การณ์ผู้ลการออกฤทธิ์�ของยาได้์ค่์อนข้างแม่นยำา 

โด์ยสุามารถึคิ์ด์ขนาด์ยาได้์ติามนำ�าหนักตัิวของผู้้้ป่ิวย (weight-adjusted dose) 

 ก่อนให้ยาค์วรค์ำานวณค่์า creatinine clearance (CrCl) ด้์วยสุ้ติรของ Crockoft-Gault ([140-อายุ] 

x นำ�าหนักตัิว/[72 x ระดั์บ creatinine] x 0.85 [ถ้ึาเป็ินเพศหญิิง] ถ้ึา CrCl ติำ�ากว่า 30 มล./นาท่  ค์วร

ปิรับลด์ขนาด์ยา enoxaparin(5)  หรือพิจารณาใช้ั  UFH การวัด์ระดั์บยา LMWHs โด์ยทั�วไปิไม่จำาเป็ิน

ต้ิองวัด์ระดั์บยา ยกเว้นในกรณ่ผู้้้ป่ิวยม่ค่์าการทำางานของไติผิู้ด์ปิกติิหรือม่โรค์อ้วนชันิด์รุนแรง (morbid 

obesity) ซึึ่�งการวัด์ระดั์บยาทำาได้์โด์ยการติรวจเลือด์วัด์ค่์า anti-factorXa ค์วรทำาหลังได้์ยาแล้วอย่างน้อย 

3 ค์รั�ง และติรวจท่� 3-5 ชัม. หลังฉ่ัด์ยา 

	 Fondaparinux	

 เป็ินสุารสัุงเค์ราะห์โมเลกุลเล็ก (นำ�าหนักโมเลกุล 1,728 กิโลด์าลตัิน) ปิระกอบด้์วยสุ่วนสุำาคั์ญิ

คื์อ pentasaccharide sequence ซึึ่�งม่หน้าท่�จับกับ antithrombin ด้์วยขนาด์โมเลกุลท่�เล็กน่� ทำาให้ไม่

สุามารถึจับและเชืั�อม thrombin-antithrombin ได้์ จึงไม่ม่ฤทธิ์�ยับยั�ง thrombin สุามารถึยับยั�ง factor Xa 

เท่านั�น Fondaparinux สุามารถึให้ทางการฉ่ัด์เข้าใต้ิผิู้วหนัง เนื�องจากม่ขนาด์เล็กจึงไม่ถ้ึกจับทำาลายโด์ย 

endothelium cells และ macrophage ทำาให้ม่ค่์าค์รึ�งช่ัวิตินานถึึง 17-21 ชัม. และถ้ึกขับออกทางไติ ร้อยละ 

100 ดั์งนั�นจึงไม่สุามารถึใช้ัในผู้้้ป่ิวยท่�ม่การทำางานของไติน้อยกว่า 30 มล./นาท่ได้์

2.	Warfarin	

 เป็ินยาต้ิานการแข็งตัิวของเลือด์แบบรับปิระทานท่�ใช้ักันอย่างแพร่หลายในเวชัปิฏิิบัติิในการ

รักษาและป้ิองกันการกลับเป็ินซึ่ำ�าของภาวะลิ�มเลือด์อุด์ตัิน การป้ิองกันการเกิด์ลิ�มเลือด์อุด์ตัินในหลอด์

เลือด์ในผู้้้ป่ิวย AF ซึึ่�งม่ค์วามเสุ่�ยงสุ้ง และ ผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับการผู่้าตัิด์เปิล่�ยนลิ�นหัวใจเท่ยมชันิด์โลหะ  ออก

ฤทธิ์�ต้ิานการแข็งตัิวของเลือด์โด์ยยับยั�งเอนไซึ่ม์ vitamin K-epoxide reductase (VKOR) และ vitamin K 

reductase ม่ผู้ลให้ร่างกายไม่สุามารถึนำาวิติามินเค์ (vitamin K) กลับไปิใช้ัใหม่และเกิด์ภาวะพร่องวิติามินเค์ 

ทำาใหสุ้ารตัิ�งต้ิน (precursor) ของปิจัจัยการแข็งตัิวของเลอืด์ ได้์แก่ factor II, VII, IX, X และ protein C, S, Z 
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ท่�สุร้างจากตัิบไม่สุามารถึเปิล่�ยนเป็ินร้ปิแบบท่�พร้อมใช้ังานได้์ (functional form) ผู้ลการยับยั�งการแข็งตัิว

ของเลือด์ของ warfarin ขึ�นกับระดั์บของ factor II และ factor X เป็ินหลัก ซึึ่�งม่ค่์าค์รึ�งช่ัวิติ 24 และ 72 ชัม.  

ดั์งนั�นการให้การรักษาในช่ัวงแรกจึงต้ิองให้ค์วบค่้์กับยาต้ิานการแข็งตัิวของเลือด์ชันิด์ฉ่ัด์ ได้์แก่ UFH 

หรือ LMWH อย่างน้อย 5 วัน และค่์า international normalized ratio (INR) ได้์ 2-3 เท่าติิด์ต่ิอกัน 24 ชัม. 

จึงสุามารถึหยุด์ยาฉ่ัด์ได้์(6)

 Warfarin ต้ิองการเวลาในการเริ�มออกฤทธิ์�ต้ิานการแข็งตัิวของเลือด์และใช้ัเวลานานในการหยุด์

ยากว่าท่� factor II, VII, IX, X จะกลับสุ่้ระดั์บปิกติิ ทำาให้การเติร่ยมผู้้้ป่ิวยก่อนผู่้าตัิด์ด้์วยการหยุด์ยาลำาบาก

กว่ายาในกลุ่มอื�น	ข้อจำากัด์คื์อ ช่ัวงระดั์บยาในการรักษาแค์บ (narrow therapeutic index) ม่ปิฏิิสัุมพันธ์์

กับยา (drug interaction) และอาหารจำานวนมาก ม่ค์วามเสุ่�ยงเลือด์ออกรุนแรง ขนาด์ยาท่�เหมาะสุมใน

ผู้้้ป่ิวยแต่ิละรายม่ค์วามหลากหลายจึงจำาเป็ินต้ิองเจาะเลือด์ติรวจระดั์บค่์า INR เพื�อปิรับขนาด์ยาท่�เหมาะ

สุมและติิด์ติามต่ิอเนื�องติลอด์ช่ัวงท่�กินยาให้อย่้ในพิสัุยการรักษา จะม่ระดั์บการทำางานของปัิจจัยการ

แข็งตัิวของเลอืด์ท่�อาศัยวิติามินเค์ลด์ลงเหลอืปิระมาณรอ้ยละ 20-25 โด์ยฤทธิ์�ต้ิานการแข็งตัิวของเลอืด์

จะเกิด์ผู่้านการยับยั�งการกระตุ้ิน factor II (prothrombin) เป็ินหลัก(7) 

3.	DOACs	หร่อ	NOACs	

 เป็ินยาต้ิานการแข็งตัิวของเลือด์ท่�กำาลังได้์รับค์วามนิยมมากขึ�น โด์ยออกฤทธิ์�ยับยั�งปัิจจัยการ

แข็งตัิวของเลือด์ตัิวใด์ตัิวหนึ�งโด์ยติรง เนื�องจากม่ปิระสิุทธิ์ภาพในการรักษาและป้ิองกันโรค์หลอด์เลือด์

อุด์ตัินไม่ด้์อยกว่าการรักษาติามมาติรฐานเด์มิ(8-9) โด์ยม่ข้อบ่งช่ั� ได้์แก่ การรักษาและป้ิองกันการกลับเป็ิน

ซึ่ำ�าของภาวะลิ�มเลือด์อุด์ตัิน	การป้ิองกันการเกิด์ลิ�มเลือด์อุด์ตัินในหลอด์เลือด์ในผู้้้ป่ิวย AF ท่�ไม่ม่ค์วาม

ผิู้ด์ปิกติิของลิ�นหัวใจ และ การป้ิองกันลิ�มเลือด์อุด์ตัินหลอด์เลือด์ด์ำาหลังการผู่้าตัิด์เปิล่�ยนข้อสุะโพกหรือ

ข้อเข่า ทั�งยังพบว่ายา NOACs ม่ค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์ภาวะแทรกซ้ึ่อนการเกิด์เลือด์ออกรุนแรงท่�น้อย

กว่า warfarin อย่างม่นัยสุำาคั์ญิทางสุถิึติิ ซึึ่�งยากลุ่มน่�แก้ไขข้อจำากัด์ของ warfarin(10-12)  คื์อ

- ออกฤทธิ์�เร็วและหมด์ฤทธิ์�เร็ว บริหารยาโด์ยการกินได้์วันละ 1-2 ค์รั�ง  

- ม่การออกฤทธิ์�ท่�แน่นอนและม่ค์วามจำาเพาะต่ิอ เป้ิาหมายในการออกฤทธิ์�ของยา ได้์โด์ยไม่

จำาเป็ินต้ิองติรวจเลือด์เพื�อติิด์ติามผู้ลการออกฤทธิ์�ของยา 

- สุามารถึออกฤทธิ์�ได้์โด์ยไม่ขึ�นกับ antithrombin ยับยั�บได้์ทั�ง thrombin ท่�อย่้ในลิ�มเลือด์ 

(fibrin-bound thrombin) และ thrombin ท่�ยังไม่ได้์จับกับลิ�มเลือด์ (เฉัพาะยาในกลุ่ม direct 

thrombin inhibitor) ซึึ่�งยับยั�งการสุร้างลิ�มเลือด์ใหม่ได้์ด่์กว่า

- ม่ปิฏิิกิริยาต่ิอกันของยาหรืออาหารน้อยกว่ายา warfarin ทำาให้การออกฤทธิ์� ถ้ึกรบกวนโด์ย

ยาอื�นหรืออาหารได้์น้อย

 โด์ยเป้ิาหมายในการออกฤทธิ์� ได้์แก่ thrombin หรือ factor Xa และยับยั�งการทำางานปัิจจัยการแข็งตัิว

ของเลือด์ชันิด์นั�นๆ โด์ยติรง ปัิจจุบัน DOACs ม่ 2 ปิระเภท จำาแนกติามกลไกออกฤทธิ์�ของยา ได้์แก่ 
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 1. Direct thrombin inhibitor 

 ได้์แก่ Dabigatran ยาเม็ด์อย่้ในร้ปิของ dabigatran etexilate หลังจากด้์ด์ซึึ่มแล้วจะถ้ึกเปิล่�ยน

โด์ยเอนไซึ่ม์ elastase เป็ิน dabigatran ซึึ่�งเป็ิน active form ยาออกฤทธิ์�โด์ยจับเป้ิาหมายบริเวณ active 

sites และยับยั�งการทำางานของ thrombin ทั�งสุ่วนท่�เป็ิน free form และ fibrin-bound thrombin ยาถ้ึก

ขับออกทางไติถึึงร้อยละ 80 ดั์งนั�นค์วรค์ำานวณ CrCl ก่อนให้ยา และในผู้้้ป่ิวยท่�ม่การทำางานของไติ 15-

30 มล./นาท่ ค์วรลด์ขนาด์ยาลงร้อยละ 50 

 ข้อด่์ของยากลุ่มน่�คื์อสุามารถึให้ยาขนาด์ค์งท่� (fixed dose) ได้์ โด์ยไม่ขึ�นกับนำ�าหนักตัิวและไม่

จำาเป็ินต้ิองติิด์ติามระดั์บยา และม่ปิฏิิกิริยาต่ิอกันของยา (drug interaction) น้อยเมื�อเท่ยบกับ warfarin 

ยาท่�จำาเป็ินต้ิองหล่กเล่�ยงการให้ร่วมกับdabigatran คื์อ rifampin ซึึ่�งม่ฤทธิ์�เป็ิน P-gp inducers ม่ผู้ลให้

ระดั์บยาในเลือด์ลด์ลงร้อยละ 66 สุ่วนการให้ ร่วมกับยาท่�ม่ฤทธิ์� P-gp inhibitors เช่ัน amiodarone, 

ketoconazole, quinidine, verapamil, diltiazem, cyclosporine, itraconazole, ritonavir และ dronedarone 

แนะนำาให้รับปิระทาน dabigatran ก่อนยากลุ่มน่�อย่างน้อย 2 ชัม. เพื�อหล่กเล่�ยงการม่ปิฏิิกิริยาต่ิอกัน

ของยา

 2. Direct FXa inhibitors 

 ได้์แก่ rivaroxaban, apixaban, edoxaban หลังจากด้์ด์ซึึ่ม ยาสุามารถึออกฤทธิ์�ได้์ทันท่โด์ยจับ

เป้ิาหมายบริเวณ active sites ของ factor Xa ใน prothrombinase complex และยับยั�งการทำางานของ 

factor Xa ยาทั�ง 3 ชันิด์ ม่คุ์ณสุมบัติิ ขนาด์ยา และระยะเวลาการให้แติกต่ิางกันไปิ   ข้อด่์ของยากลุ่มน่� 

คื์อสุามารถึให้ยาขนาด์ค์งท่� (fixed dose) ได้์ ไม่จำาเป็ินต้ิองติิด์ติามระดั์บยา และม่ปิฏิิกิริยาต่ิอกันของยา 

(drug interaction) น้อย อย่างไรก็ติาม เนื�องจากยาบางสุ่วนถ้ึกเปิล่�ยนแปิลงท่�ตัิบทาง CYP3A4/5 ดั์งนั�น

ค์วรหล่กเล่�ยงการใช้ัยาในกลุ่มน่�ร่วมกับยาท่�ออกฤทธิ์�ต้ิาน CYP3A4 และ P-glycoprotein อย่างรุนแรง 

(potent CYP3A4, P-glycoprotein inhibitors) เช่ัน itraconazole, voriconazole, posaconazole, 

ketoconazole, indinavir, ritonavir เป็ินต้ิน นอกจากน่�ค์วรค์ำานวณ CrCl ก่อนให้ยา และในผู้้้ป่ิวยท่� CrCl 

น้อยกว่า 30 มล./นาท่ (สุำาหรับ rivaroxaban และ edoxaban) หรือน้อยกว่า 25 มล./นาท่ (สุำาหรับ 

apixaban) ค์วรจะลด์ขนาด์ยาหรือพิจารณาใช้ัยาอื�น เช่ัน warfarin

2. ความเร่งด่วนของการผ่าตัด
	 การผ�าต้ัดแบบเร�งด�วน	ไม่ต้ิองค์ำานึงถึึงค์วามเสุ่�ยงต่ิอหลอด์เลือด์อุด์ตัินซึ่ำ�าเนื�องจากไม่ม่เวลา

ให้หยุด์ยา วิธ่์การเติร่ยมผู้้้ป่ิวยขึ�นกับค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเลือด์ออกเป็ินสุำาคั์ญิ ถ้ึาเป็ินการผู่้าตัิด์ท่�ม่ค์วาม

เสุ่�ยงต่ิอเลือด์ออกติำ�าสุามารถึทำาผู่้าตัิด์ได้์เลย หากเป็ินการผู่้าตัิด์ท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงต่ิอเลือด์ออกสุ้งหรือม่

ค์วามเสุ่�ยงต่ิอเลือด์ออกติำ�าแต่ิศัลยแพทย์ค์าด์ว่าจะม่เลือด์ออกมาก ค์วรแก้ฤทธิ์�ของยาต้ิานหลอด์เลือด์

อุด์ตัินให้หมด์ก่อนผู่้าตัิด์
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	 การผ�าต้ัดแบบไม�เร�งด�วน	เนื�องจากการเลื�อนผู่้าตัิด์ออกไปิสุามารถึเปิล่�ยนค์วามเสุ่�ยงต่ิอหลอด์

เลือด์อุด์ตัินซึ่ำ�าจากสุ้งเป็ินติำ�าได้์ในบางกรณ่ ดั์งนั�นการเลื�อนผู่้าตัิด์ออกไปิก่อน ทำาให้ผู้้้ปิ่วยไม่เสุ่�ยงต่ิอ

เลือด์ออกผู่้าตัิด์และไม่เสุ่�ยงต่ิอหลอด์เลือด์อุด์ตัินเมื�อหยุด์ยาต้ิานหลอด์เลือด์อุด์ตัิน

3. ความเส่่ยงต่อการเกิดเลัือดออกขณะแลัะภายหลัังผ่าตัด 
 เนื�องจากการปิระเมินค์วามรุนแรงของภาวะเลือด์ออกเป็ินปัิจจัยสุำาคั์ญิในการปิระเมินค์วาม

เสุ่�ยงต่ิอการเกดิ์เลอืด์ออกขณะและภายหลงัการทำาหัติถึการหรอืการผู้า่ตัิด์ โด์ยจะจดั์โด์ยแบง่ติามค์วาม

เสุ่�ยงต่ิอการเกิด์ภาวะเลือด์ออกรุนแรง (major bleeding) ในผู้้้ป่ิวยท่�เข้ารับการผู่้าตัิด์ ติาม International 

Society of Thrombosis and Haemostasis (ISTH)(13)

ภาวะเลือด์ออกรุนแรง หมายถึึง ภาวะเลือด์ออกรุนแรงท่�ผู้้้ป่ิวยม่ลักษณะดั์งต่ิอไปิน่� 

1. ภาวะเลือด์ออกถึึงเสุ่ยช่ัวิติ (fatal bleeding) และ/หรือ

2. ภาวะเลือด์ออกซึึ่�งม่อาการและเกิด์ขึ�นในอวัยวะสุำาคั์ญิ เช่ัน ในกะโหลกศ่รษะ ในไขสัุนหลัง 

ในติา เนื�อเยื�อหลังช่ัองท้อง (retroperitoneal), ในช่ัองเยื�อหุ้มหัวใจ ในข้ออื�นท่�ไม่ได้์ผู่้าตัิด์ 

หรือในกล้ามเนื�อและทำาให้เกิด์ compartment syndrome ซึึ่�งปิระเมินโด์ยศัลยแพทย์ และ/

หรือ 

3. ภาวะเลือด์ออกในติำาแหน่งท่�ไม่ได้์ผู่้าตัิด์ท่�ทำาให้ระดั์บ hemoglobin ลด์ลงตัิ�งแต่ิ 2 ก./ด์ล.ขึ�น

ไปิหรือทำาให้ต้ิองได้์เลือด์ตัิ�งแต่ิ 2 ย้นิติขึ�นไปิ ภายในระยะเวลา 24-48 ชัม.หลังเลือด์ออก 

และ/หรือ 

4. ภาวะเลือด์ออกในติำาแหน่งผู่้าตัิด์ท่�ทำาให้ติ้องม่การผู่้าตัิด์ซึ่ำ�า (ผู่้าตัิด์แบบเปิิด์ ผู่้าตัิด์ข้อโด์ย

การสุอ่งกล้อง ผู่้าตัิด์ภายในหลอด์เลอืด์) หรอืม่เลือด์ออกในขอ้ท่�ผู่้าตัิด์ จนทำาใหเ้ค์ลื�อนไหว

ได้์ช้ัา แผู้ลสุมานช้ัา ทำาให้ไม่สุามารถึกายภาพฟ้�นฟ้ได้์ นอนโรงพยาบาลนานขึ�น หรือม่แผู้ล

ติิด์เชืั�อ และ/หรือ

5. ภาวะเลือด์ออกในติำาแหน่งผู่้าตัิด์ท่�ไม่ค์าด์การณ์ล่วงหน้า ซึึ่�งหยุด์ยากและม่ขนาด์ใหญ่ิมาก

จนทำาให้ระบบไหลเว่ยนไม่เสุถ่ึยร (hemodynamic instability) ซึึ่�งปิระเมินโด์ยศัลยแพทย์ 

และทำาให้ระดั์บ hemoglobin ลด์ลงตัิ�งแต่ิ 2 ก./ด์ล.ขึ�นไปิหรือทำาให้ต้ิองได้์เลือด์ตัิ�งแต่ิ 2 ย้นิติ

ขึ�นไปิ ภายในระยะเวลา 24-48 ชัม.หลังเลือด์ออก

ห้ตัถิการหร่อการผ�าต้ัดท่ี่�จ้้ดอยู�ในกลุิ�มท่ี่�ม่ความเส่�ยงสูงตั�อการเกิดภาวะเล่ิอดออกรุนแรง ได้์แก่ (1)

- การผู่้าตัิด์อวัยวะท่�ม่เลือด์มาเล่�ยงมาก เช่ัน ตัิบ ไติ และ ม้าม(1)

- การผู่้าตัิด์ท่�ม่การบาด์เจ็บของเนื�อเยื�อมาก เช่ัน การผู่้าตัิด์มะเร็ง การผู่้าตัิด์ใสุ่ข้อเท่ยม การ

ผู่้าตัิด์ reconstructive plastic surgery(14)

- การผู่้าตัิด์ลำาไสุ้ โด์ยอาจเกิด์เลือด์ออกในติำาแหน่งท่�ม่การตัิด์ต่ิอลำาไสุ้, การทำา percutaneous 
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endoscopic gastrostomy (PEG) และ endoscopic retrograde cholangiopancreatography 

(ERCP)(1)

- การผู่้าตัิด์ในระบบทางเดิ์นปัิสุสุาวะ ได้์แก่ การผู่้าตัิด์ต่ิอมล้กหมากผู่้านท่อปัิสุสุาวะ, การ

ผู่้าตัิด์กระเพาะปัิสุสุาวะหรือเนื�องอกกระเพาะปัิสุสุาวะ, การผู่้าตัิด์ไติหรือการเจาะชิั�นเนื�อ

ไติ(15-17)

- การตัิด์ติิ�งเนื�อในลำาไสุ้ใหญ่ิ (colonic polyp) โด์ยเฉัพาะอย่างยิ�งถ้ึาเป็ินชันิด์ sessile polyps 

และม่ขนาด์ใหญ่ิมากกว่า 1-2 ซึ่ม.(18)

- การผู่้าตัิด์หัวใจและหลอด์เลือด์ เช่ัน ผู่้าตัิด์เปิล่�ยนลิ�นหัวใจ ผู่้าตัิด์หลอด์เลือด์หัวใจ ผู่้าตัิด์

ซ่ึ่อมหลอด์เลือด์ aorta, หรือผู่้าตัิด์หลอด์เลือด์ทุกชันิด์ ผู่้าตัิด์สุมองและไขสัุนหลังเนื�องจาก

การม่เลือด์ออกในบริเวณน่�อาจทำาให้เกิด์ภาวะแทรกซ้ึ่อนท่�รุนแรงได้์(19-21)

ห้ตัถิการหร่อการผ�าต้ัดท่ี่�จ้้ดอยู�ในกลุิ�มท่ี่�ม่ความเส่�ยงตัำ�าถึิงปานกลิางตั�อการเกิดภาวะเล่ิอดออก

รุนแรง

 ได้์แก่ ผู่้าตัิด์ในช่ัองท้อง ผู่้าตัิด์ถุึงนำ�าด่์ ผู่้าตัิด์มด์ล้ก ผู่้าไสุ้เลื�อน ผู่้าตัิด์ใสุ่ pacemaker, การเปิล่�ยน

ต้ิอกระจกติา หรือการถึอนฟัน เป็ินต้ิน

 การทำาหัติถึการขนาด์เล็กบางปิระเภทท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงน้อยต่ิอการเกิด์เลือด์ออกรุนแรง 

อาจสุามารถึทำาได้์โด์ยไม่ต้ิองหยุด์ warfarin โด์ยเฉัพาะอย่างยิ�งในกรณ่ท่�ผู้้้ป่ิวยเป็ินผู้้้ท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงสุ้ง

ต่ิอการเกิด์ลิ�มเลือด์อุด์ตัินกลับเป็ินซึ่ำ�าและไม่ม่ปัิจจัยร่วมอื�นๆ ท่�เพิ�มค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์เลือด์ออก

ผิู้ด์ปิกติิ 

 ตัิวอย่างหัติถึการหรือการผู่้าตัิด์ในกลุ่มน่� ได้์แก่(1) การทำาหัติถึการขนาด์เล็กในช่ัองปิาก ได้์แก่ 

การถึอนฟนั และการรกัษารากฟนั [endodontic (root canal) procedure], การทำาหัติถึการขนาด์เลก็ทาง

ผิู้วหนังบางปิระเภท ได้์แก่ การตัิด์มะเร็งผิู้วหนังชันิด์ basal cell carcinoma และ squamous cell car-

cinoma, การติดั์ actinic keratoses และ การติดั์ malignant หรอื premalignant nevi, การผู้า่ตัิด์ต้ิอกระจก 

ด้์วยวิธ่์ phacoemulsification และใช้ั topical anesthesia 

 การปิระเมินค์วามเสุ่�ยงของการเกิด์เลือด์ออกของหัติถึการหรือการผู่้าตัิด์ ดั์งแสุด์งในติารางท่� 3
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ตัารางท่ี่�	3. การจำาแนกค์วามเสุ่�ยงของการเกิด์เลือด์ออกของการทำาหัติถึการหรือการผู่้าตัิด์(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#

#การใส�	pacemaker	หร่อ	implantable	cadioverter	defibrillator	device	ซึ้�งอาจ้ที่ำาให้เกิดก้อนเล่ิอดใต้ัผิวหน้งได้



113

Comprehensive Review in Internal Medicine

4. ความเส่่ยงของหลัอดเลัือดอุดตันซ้ำ��าเมื่อหยุดยาต้านหลัอดเลัือดอุดตัน
 ข้อบ่งช่ั�ของยาต้ิานหลอด์เลือด์อุด์ตัินแต่ิละปิระเภทม่ค์วามเสุ่�ยงต่ิอหลอด์เลือด์อุด์ตัินซึ่ำ�าหลัง

หยุด์ยาไม่เท่ากัน แบ่งผู้้้ป่ิวยติามค์วามเสุ่�ยงออกเป็ิน 3 ระดั์บ ได้์แก่ 

	 ผู้ปว่ยท่ี่�ม่ความเส่�ยงตั�อหลิอดเล่ิอดอุดต้ันสูง คื์อ ผู้้้ปิว่ยท่�ม่โอกาสุเกิด์หลอด์เลือด์แด์งอุด์ตัิน

มากกว่าร้อยละ 10 ต่ิอปีิ หรือม่โอกาสุเกิด์หลอด์เลือด์ด์ำาอุด์ตัินมากกว่าร้อยละ 10 ต่ิอเดื์อน เช่ัน 

 สุำาหรับผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับยาต้ิานการแข็งตัิวของเลือด์ ได้์แก่ ผู้้้ป่ิวยเปิล่�ยนลิ�นหัวใจเท่ยมท่�ลิ�น mitral 

ทุกชันิด์, ผู้้้ป่ิวยเปิล่�ยนลิ�นหัวใจเท่ยมชันิด์ caged-ball หรือ tilting disc ท่�ลิ�น mitral หรือลิ�น aortic, ผู้้้ป่ิวย

เปิล่�ยนลิ�นหัวใจเท่ยมและเพิ�งม่หลอด์เลือด์สุมองอุด์ตัินมานานไม่เกิน 6 เดื์อน, ผู้้้ป่ิวย non-valvular AF 

ท่�ม่ค์ะแนน CHADS
2
 5-6, ผู้้้ป่ิวย non-valvular AF ท่�เพิ�งม่หลอด์เลือด์สุมองอุด์ตัินมานานไม่เกิน 3 เดื์อน, 

ผู้้้ป่ิวยลิ�นหัวใจร้มาติิกท่�ม่ AF, ผู้้้ป่ิวยหลอด์เลือด์ด์ำาชัั�นลึกท่�ขาอุด์ตัินหรือลิ�มเลือด์อุด์ตัินท่�ปิอด์ท่�เป็ินมา

นานไม่เกิน 3 เดื์อน, ผู้้้ป่ิวยท่�ม่หลอด์เลือด์ด์ำาอุด์ตัินร่วมกับม่ค์วามผิู้ด์ปิกติิในสุ่วนปิระกอบของเลือด์ท่�

ทำาให้เกิด์เลือด์แข็งตัิวง่าย เช่ัน ขาด์ protein C, protein S, antithrombin หรือเป็ิน antiphospholipid 

syndrome เป็ินต้ิน   

	 ผู้ป่วยท่ี่�ม่ความเส่�ยงตั�อหลิอดเล่ิอดอุดต้ันปานกลิาง คื์อ ผู้้้ป่ิวยท่�ม่โอกาสุเกิด์หลอด์เลือด์

แด์งอุด์ตัินร้อยละ 4-10 ต่ิอปีิ หรือม่โอกาสุเกิด์หลอด์เลือด์ด์ำาอุด์ตัินร้อยละ 4-10 ต่ิอเดื์อน เช่ัน ผู้้้ป่ิวย

ท่�เป็ิน bileaflet ของลิ�น aortic และม่ค์วามเสุ่�ยงต่ิอหลอด์เลือด์สุมองอุด์ตัินจากสุาเหตุิอื�นๆ ร่วมด้์วย, ผู้้้

ป่ิวย non-valvular AF ท่�ม่ค์ะแนน CHADS
2
 3-4 และผู้้้ป่ิวยหลอด์เลือด์ด์ำาชัั�นลึกท่�ขาอุด์ตัินหรือลิ�มเลือด์

อุด์ตัินท่�ปิอด์ท่�เป็ินมานานกว่า 3 เดื์อน แต่ิไม่เกิน 12 เดื์อน เป็ินต้ิน

	 ผู้ป่วยท่ี่�ม่ความเส่�ยงตั�อหลิอดเล่ิอดอุดต้ันตัำ�า คื์อ ผู้้้ป่ิวยท่�ม่โอกาสุเกิด์หลอด์เลือด์แด์งอุด์ตัิน

น้อยกว่าร้อยละ 4 ต่ิอปีิ หรือม่โอกาสุเกิด์หลอด์เลือด์ด์ำาอุด์ตัินร้อยละ 2 ต่ิอเดื์อน เช่ัน ผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับยา

ต้ิานการแข็งตัิวของเลือด์ เพราะเป็ิน bileaflet ของลิ�น aortic และไม่ม่ค์วามเสุ่�ยงใด์ๆ ต่ิอหลอด์เลือด์

สุมองอุด์ตัิน ผู้้้ป่ิวย non-valvular AF ท่�ม่ค์ะแนน CHADS
2
 0-2 และต้ิองไม่เค์ยม่หลอด์เลือด์สุมองอุด์

ตัินมาก่อน และผู้้้ป่ิวยหลอด์เลือด์ด์ำาชัั�นลึกท่�ขาอุด์ตัินหรือลิ�มเลือด์อุด์ตัินท่�ปิอด์ท่�เป็ินมานานเกิน 12 เดื์อน

 การจำาแนกค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์ภาวะแทรกซ้ึ่อนจากลิ�มเลือด์อุด์ตัินกลับเป็ินซึ่ำ�าในระหว่างท่�

หยุด์ warfarin ดั์งแสุด์งในติารางท่� 4



114

Comprehensive Review in Internal Medicine

ตัารางท่ี่�	4. การจำาแนกค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์ภาวะแทรกซ้ึ่อนจากลิ�มเลือด์อุด์ตัินกลับเป็ินซึ่ำ�าในระหว่าง

ท่�หยุด์warfarin (1,22,23)

Risk	
categorya

Mechanical	heart	valve Atrial	fibrillation Venous	thromboembolism

High Any mechanical mitral 
valve
Caged ball or tilting disc 
valve 
in mitral/aortic position
Recent (<3 mo) stroke or 
TIA

CHADS
2
 scoreb of 5 or 6 

CHA
2
DS

2
VASc 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 
major risk factor for stroked

CHADS
2
 scoreb of 3 or 4

CHA
2
DS

2
VASc score of 5 

or 6

VTE within past 3-12 mo, 
Recurrent VTE
Non-severe thrombophiliae

Active cancer or recent 
history of cancerf

Low	 Bileaflet AVR
without risk factor for 
stroked

CHADS
2
 scoreb of 0 -2 

(and no prior stroke or TIA)
CHA

2
DS

2
VASc scoreb of 1-4

VTE more than 12 mo ago 

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	CHADS

2
	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
หมายเหตั ุการปิระเมนิค์วามเสุ่�ยงของผู้้ป่้ิวย AF ในการหยดุ์ยาติา้นการแข็งตัิวของเลอืด์จะใช้ั CHADS

2
 score เนื�องจาก

ม่ข้อม้ลมากกว่า CHA
2
DS

2
 –VASc score ในผู้้้ป่ิวยท่�เข้ารับการผู่้าตัิด์ 
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การดูแลัผู้ปั่วยท่่ได้รับัยาต้านหลัอดเลัือดอุดตันก่อนผ่าตัดแบับัไม่เร่งด่วน
ผู้ป่วยท่ี่�ได้ร้บยาต้ัานการแข็งต้ัวของเล่ิอด	(anticoagulants)

	 Warfarin	 

 ผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับการรักษาด้์วย warfarin และม่แผู้นการทำาหัติถึการหรือการผู่้าตัิด์แบบไม่เร่งด่์วน 

ก่อนการทำาหัติถึการหรือการผู่้าตัิด์และการหยุด์ยา ผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับการรักษาด้์วย warfarin ค์วรได้์รับการ

ปิระเมินค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์ภาวะแทรกซึ่้อนจากลิ�มเลือด์อุด์ตัินกลับเป็ินซึ่ำ�าในระหว่างท่�หยุด์ยาปิกติิ 

เพื�อช่ัวยในการวางแผู้นการรักษาดั์งต่ิอไปิน่� 

	 การประเมินความเส่�ยงตั�อการเกิดภาวะแที่รกซ้้อนจ้ากลิิ�มเล่ิอดอุดต้ันกล้ิบเป็นซ้ำ�า	

 ในระหว่างท่�ม่การหยุด์ warfarin ม่ค์วามสุำาคั์ญิในการช่ัวยพิจารณาค์วามจำาเป็ินในการให้การ

รักษาด้์วย bridging anticoagulant therapy(1) 

 bridging	anticoagulant	therapy หมายถึึง การให้ยาต้ิานการแข็งตัิวของเลือด์ชันิด์ฉ่ัด์ท่�ม่ค่์า

ค์รึ�งช่ัวิติสัุ�นและออกฤทธิ์�เร็วแก่ผู้้้ป่ิวยในระหว่างท่�ได้์รับการหยุด์ warfarin และค่์า INR ไม่อย่้ในพิสัุย

ของการรักษา ได้์แก่ UFH หรือ LMWH เพื�อลด์ค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์ภาวะลิ�มเลือด์อุด์ตัินกลับเป็ินซึ่ำ�า 

ในช่ัวงเวลาท่�ม่การหยุด์ warfarin 

 โด์ยผู้้้ป่ิวยท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงสุ้งค์วรพิจารณาให้การรักษาด้์วย bridging anticoagulant therapy 

ในระหว่างท่�หยุด์ warfarin และผู้้้ท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงติำ�าอาจไม่จำาเป็ินต้ิองได้์รับการรักษาด้์วย bridging 

anticoagulant therapy 

 อย่างไรก็ติาม ปัิจจุบันผู้ลการศึกษาผู้้้ป่ิวยท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงปิานกลางต่ิอการเกิด์ลิ�มเลือด์อุด์ตัิน

กลับเป็ินซึ่ำ�าในระหว่างการหยุด์ยาก่อนการผู่้าตัิด์ยังม่จำากัด์ ดั์งนั�นค์ำาแนะนำาในการให้ bridging antico-

agulant therapy ในผู้้ป่้ิวยกลุ่มน่�จึงขึ�นอย่้กับการปิระเมนิค์วามเสุ่�ยงเปิน็รายบคุ์ค์ลของผู้้ป่้ิวย โด์ยพจิารณา

จากปัิจจัยเสุ่�ยงของผู้้้ป่ิวยและชันิด์ของการผู่้าตัิด์ 

 นอกจากน่�การจำาแนกค์วามเสุ่�ยงของผู้้้ป่ิวยติามติารางท่� 4 ยังไม่รวมถึึงปัิจจัยเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์

ลิ�มเลือด์อุด์ตัินกลับเป็ินซึ่ำ�าอื�นๆ ท่�จำาเพาะกับผู้้้ป่ิวยแต่ิละราย เช่ัน ชันิด์ของการผู่้าตัิด์ หรือ ค์วามรุนแรง

ของโรค์หลอด์เลือด์ด์ำาชัั�นลึกอุด์ตัิน เช่ัน การม่ภาวะ pulmonary hypertension ร่วมด้์วย เป็ินต้ิน ดั์งนั�น

จึงม่ค์วามจำาเปิน็ท่�แพทย์ผู้้้ด้์แลติอ้งพิจารณาขอ้ม้ลทั�งหมด์ของผู้้ป่้ิวย เพื�อปิระเมนิค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกดิ์

ลิ�มเลือด์อุด์ตัินกลับเป็ินซึ่ำ�าและวางแผู้นท่�เหมาะสุมกับผู้้้ป่ิวยเป็ินรายๆ ไปิ 

 อย่างไรก็ติามม่ผู้ลการศึกษาการทำาหัติถึการขนาด์เล็กบางปิระเภทท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงติำ�าต่ิอการเกิด์

เลือด์ออกรุนแรง อาจสุามารถึทำาได้์โด์ยไม่ต้ิองหยุด์ warfarin โด์ยเฉัพาะอย่างยิ�งในกรณ่ท่�ผู้้้ป่ิวยเป็ิน

ผู้้้ท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงสุ้งต่ิอการเกิด์ลิ�มเลือด์อุด์ตัินกลับเป็ินซึ่ำ�าและไม่ม่ปัิจจัยร่วมอื�นๆ ท่�เพิ�มค์วามเสุ่�ยงต่ิอ

การเกิด์เลือด์ออกผิู้ด์ปิกติิ ตัิวอย่างหัติถึการหรือการผู่้าตัิด์ในกลุ่มน่� ได้์แก่ 
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	 การที่ำาห้ตัถิการขนาดเล็ิกในชี�องปาก	ได้แก�	การถิอนฟ้ัน	แลิะการร้กษ์ารากฟ้ัน	[endodontic	

(root	canal)	procedure]	

 อาจไม่จำาเป็ินต้ิองหยุด์ warfarin ก่อนการทำาหัติถึการ โด์ยระดั์บ INR ก่อนทำาหัติถึการค์วรอย่้

ระหว่าง 2.0-3.0 และต้ิองม่การใช้ั prohemostatic agent เฉัพาะท่�ร่วมด้์วย เช่ัน tranexamic acid 

mouthwash ค์วามเข้มข้นปิระมาณร้อยละ 4.8 ในปิริมาติร 5 มล. กลั�วปิาก 5-10 นาท่ ก่อนการทำา

หัติถึการและใช้ัต่ิอเนื�องวันละ 3-4 ค์รั�ง เป็ินเวลา 1-2 วัน ซึึ่�งช่ัวยลด์การเกิด์เลือด์ออกในผู้้้ป่ิวยท่�ไม่ได้์

รับการหยุด์ warfarin(27-28)

 อ่กแนวทางหนึ�ง อาจให้ผู้้้ป่ิวยหยุด์ warfarin ปิระมาณ 2-3 วันก่อนการทำาหัติถึการ เพื�อให้

ระด์บั INR ลงมาอย่้ในชัว่ง 1.6-1.9 ในวนัท่�ทำาหัติถึการ(1) ทั�งน่�ค์วรติรวจระด์บั INR และเติร่ยม  tranexam-

ic acid mouthwash ก่อนการทำาหัติถึการและอาจใช้ัการห้ามเลือด์เฉัพาะท่�อื�นๆ ร่วมด้์วย นอกจากน่� 

ค์วรสืุ�อสุารและม่การวางแผู้นการรักษาร่วมกับทันติแพทย์ อย่างไรก็ติามหากผู้้้ทำาหัติถึการยืนยันว่าม่

ค์วามจำาเป็ินต้ิองให้ผู้้้ป่ิวยหยุด์ warfarin ล่วงหน้า แพทย์ผู้้้ด้์แลค์วรทำาการปิระเมินว่าผู้้้ป่ิวยม่ข้อบ่งช่ั�ใน

การได้์รับ bridging anticoagulant therapy หรือไม่

	 การที่ำาห้ตัถิการขนาดเล็ิกที่างผิวหน้งบางประเภที่	 ได้แก�	 การต้ัดมะเร็งผิวหน้งชีนิด	 basal	

cell	carcinoma	แลิะ	squamous	cell	carcinoma,	การต้ัด	actinic	keratoses	แลิะ	การต้ัด	malignant	

หร่อ	premalignant	nevi	

 ม่อบุติัิการณใ์นการเกิด์เลือด์ออกไม่รนุแรงท่�สุ้งกว่าผู้้้ปิว่ยท่�ได้์รบัการหยุด์ warfarin ก่อนการทำา

หัติถึการ โด์ยพบว่าการเกิด์เลือด์ออกไม่รุนแรงน่�สุามารถึหยุด์ได้์เองเป็ินสุ่วนใหญ่ิ(1)

	 การผ�าต้ัดต้ัอกระจ้ก	

 ผู้ลการศึกษาพบว่า ในผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับ warfarin และได้์รับการผู่้าตัิด์ต้ิอกระจกโด์ยไม่ได้์รับการ

หยุด์ยาม่ค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์เลือด์ออกสุ้งขึ�น(29) โด์ยม่อัติราการเกิด์เลือด์ออกโด์ยรวมปิระมาณร้อย

ละ 10(29) อย่างไรก็ติามพบว่าภาวะเลือด์ออกท่�เกิด์ขึ�นสุ่วนใหญ่ิ สุามารถึหยุด์ได้์เองและไม่ม่ผู้ลกระทบ

ต่ิอระดั์บการมองเห็น(29) นอกจากน่�ปัิจจุบันพบว่าการเกิด์ retrobulbar hematoma พบได้์น้อยกว่า 1 ใน 

100 ค์รั�งของการผู่้าตัิด์ โด์ยอาจพิจารณาทำาการผู่้าตัิด์ต้ิอกระจกด้์วยวิธ่์ phacoemulsification และใช้ั 

topical anesthesia แทนการทำา retrobulbar anesthesia เพื�อลด์โอกาสุเกิด์ retrobulbar hematoma 

 อย่างไรก็ติาม แพทย์ผู้้้ด้์แลผู้้้ป่ิวยค์วรสืุ�อสุารและวางแผู้นการรักษาร่วมกับจักษุแพทย์ทำาการ

ผู่้าตัิด์ หากจักษุแพทย์ยืนยันว่าม่ค์วามจำาเปิ็นในการหยุด์ warfarin ค์วรพิจารณาวางแผู้นการรักษาท่�

เหมาะสุมร่วมกัน โด์ยปิระเมินค์วามเสุ่�ยงของผู้้้ป่ิวยต่ิอการเกิด์ลิ�มเลือด์อุด์ตัินกลับเป็ินซึ่ำ�าและค์วาม

จำาเป็ินในการได้์รับ bridging anticoagulant therapy

 ผู้้้ป่ิวยค์วรได้์รับการปิระเมนิค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์เลือด์ออกผิู้ด์ปิกติิในระหวา่งการผู่้าตัิด์ในกรณ่

ท่�ได้์รับ bridging anticoagulant therapy ด้์วย โด์ยหัติถึการหรือการผู่้าตัิด์ท่�จัด์อย่้ในกลุ่มท่�ม่ค์วามเสุ่�ยง

สุ้งต่ิอการเกิด์เลือด์ออกรุนแรงท่�กล่าวไปิข้างต้ิน  
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 ทั�งน่�แพทย์ค์วรอธิ์บายปิระโยชัน์ของ bridging anticoagulant therapy และค์วามเสุ่�ยงต่ิอการ

เกิด์เลือด์ออกผิู้ด์ปิกติิให้ผู้้้ป่ิวยทราบในกรณ่ท่�ผู้้้ป่ิวยจัด์อย่้ในกลุ่มท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงสุ้งต่ิอการเกิด์ลิ�มเลือด์

อุด์ตัินกลับเป็ินซึ่ำ�าและม่ค์วามจำาเป็ินต้ิองได้์รับ bridging anticoagulant therapy แนวทางการ

ปิระเมินผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับปิระทานยา warfarin ก่อนการทำาหัติถึการหรือการผู่้าตัิด์ ดั์งสุรุปิในแผู้นภาพท่� 1 

 

แผนภาพิท่ี่�	1. แนวทางการปิระเมินผู้้้ป่ิวยท่�รับปิระทานยา warfarin ก่อนการทำาหัติถึการหรือการผู่้าตัิด์

INR, international normalized ratio 
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การหยุด	warfarin

 ผู้้้ป่ิวยค์วรได้์รับการหยุด์ warfarin อย่างน้อย 5 วันก่อนการทำาหัติถึการหรือการผู่้าตัิด์ เพื�อให้

ระด์ับ INR ลด์ลงมาอย่้ในเกณฑ์์ท่�ปิกติิหรือใกล้เค่์ยงปิกติิมากท่�สุุด์ก่อนการผู้่าตัิด์ เนื�องจาก warfarin 

เป็ินยาท่�ม่ค่์าค์รึ�งช่ัวิตินานปิระมาณ 36-42 ชัม.(1) อย่างไรก็ติามผู้้้ป่ิวยบางรายท่�ม่ค่์า INR มากกว่า 3.0 

หรือ ผู้้้ป่ิวยสุ้งอายุ อาจต้ิองใช้ัเวลาในการหยุด์ยาท่�นานขึ�นก่อนการผู่้าตัิด์ 

	 ควรตัรวจ้ระด้บ	INR	ท่ี่�เวลิา	1	ว้นก�อนการผ�าต้ัด	

 หากค่์า INR มากกว่า 1.5 อาจพิจารณาให้วิติามินเค์ในขนาด์ติำ�า (1-2 มก.) โด์ยการรับปิระทาน(1) 

และค์วรติรวจระดั์บ INR ซึ่ำ�าในวันรุ่งขึ�นว่าอย่้ในระดั์บท่�เหมาะสุมก่อนการทำาหัติถึการ

การให้	bridging	anticoagulant	therapy	ก�อนการที่ำาห้ตัถิการหร่อการผ�าต้ัด	

 เมื�อทำาการปิระเมินผู้้้ป่ิวยแล้วว่าค์วรได้์รับ bridging anticoagulant therapy	ในระหว่างท่�ม่การ

หยุด์warfarin ชัั�วค์ราว ค์วรเริ�มภายหลังการหยุด์มาแล้วเป็ินเวลาปิระมาณ 2 วันหรือเมื�อม่การติรวจพบ

ว่าระดั์บ INR อย่้ติำ�ากว่าพิสัุยของการรักษา (น้อยกว่า 2.0) (1) 

 ค์วรหล่กเล่�ยงการใช้ั LMWH ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ค่์าการทำางานของไติผิู้ด์ปิกติิ โด์ยเฉัพาะอย่างยิ�งในผู้้้

ป่ิวยท่�ม่ค่์า creatinine clearance น้อยกว่า 30 มล./นาท่  ในกรณ่ท่�ผู้้้ป่ิวยม่การทำางานของไติผิู้ด์ปิกติิ

รุนแรง ค์วรเลือก UFH เพื�อลด์ค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์เลือด์ออกผิู้ด์ปิกติิจากการใช้ั LMWH (1) ชันิด์และ

ขนาด์ของ heparin ในการรักษาด้์วย bridging anticoagulant therapy	ดั์งแสุด์งในติารางท่� 5

ตัารางท่ี่�	5.	ชันิด์และขนาด์ของ heparin ท่�ใช้ัใน bridging anticoagulant therapy(1,4)

ยา ขนาด

Unfractionated	
heparin

เริ�มต้ิน 80 ย้นิติ/กก. ทางหลอด์เลือด์ด์ำาแบบ bolus ติามด้์วย 18 ย้นิติ/กก. ให้โด์ยการ
หยด์เข้าทางหลอด์เลือด์ด์ำาอย่างต่ิอเนื�อง และปิรับขนาด์ยาติามค่์า aPTT ratio หรือ
เริ�มต้ิน 333 ย้นิติ/กก. ฉ่ัด์เข้าใต้ิผิู้วหนัง ติามด้์วย 250 ย้นิติ/กก. ฉ่ัด์เข้าใต้ิผิู้วหนังทุก 
12 ชัม.(30)   

Enoxaparin 1 มก./กก. ฉ่ัด์เข้าใต้ิผิู้วหนังทุก 12 ชัม. หรือ 1.5 มก./กก. ฉ่ัด์เข้าใต้ิผิู้วหนังวันละ 1 ค์รั�ง

Tinzaparin 175 anti-Xa IU/กก. ฉ่ัด์เข้าใต้ิผิู้วหนังวันละ 1 ค์รั�ง

aPTT, activated partial thromboplastin time 

การหยุด	bridging	anticoagulant	therapy	ก�อนการที่ำาห้ตัถิการหร่อการผ�าต้ัด	

ในกรณ่ท่ี่�ผู้ป่วยได้ร้บ	UFH

 เนื�องจาก UFH ท่�ให้ทางหลอด์เลือด์ด์ำาม่ elimination half life ปิระมาณ 90 นาท่ (พิสัุย 

30-120 นาท่)(1,4) ดั์งนั�นผู้้้ป่ิวยค์วรได้์รับการหยุด์ UFH 4-6 ชัม. ก่อนการทำาหัติถึการหรือการผู่้าตัิด์(1)	
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ในกรณ่ท่ี่�ผู้ป่วยได้ร้บ	LMWH	

 ฉ่ัด์เข้าใต้ิผิู้วหนังทุก 12 ชัม.	 ผู้้้ป่ิวยค์วรได้์รับการหยุด์ LMWH ปิระมาณ 24 ชัม. ก่อนการทำา

หัติถึการหรือการผู่้าตัิด์ หากผู้้้ป่ิวยได้์รับ LWMH ชันิด์ท่�ฉ่ัด์วันละ 1 ค์รั�ง ค์วรได้์รับการหยุด์ LMWH 

ปิระมาณ 24 ชัม. ก่อนการทำาหัติถึการหรือการผู่้าตัิด์(1) และค์วรปิรับลด์ขนาด์ยาค์รั�งสุุด์ท้ายก่อนการ

ผู่้าตัิด์ลงเหลือร้อยละ 50 ของขนาด์ยาเดิ์ม ระยะเวลาในการหยุด์ bridging anticoagulant therapy ก่อน

การทำาหัติถึการหรือการผู่้าตัิด์ ดั์งแสุด์งในติารางท่� 6

ตัารางท่ี่�	6.	ระยะเวลาในการหยุด์ bridging anticoagulant therapy ก่อนการทำาหัติถึการและการผู่้าตัิด์(1)

ยา ระยะเวลิาที่่�ควรหยุดยาก�อนการผ�าตั้ด

UFH หยด์เข้าหลอด์เลือด์ด์ำา 4-6 ชัม.

UFH ฉั่ด์เข้าใติ้ผู้ิวหนัง 12-24 ชัม.

LMWH ชันิด์ท่�ฉั่ด์เข้าใติ้ผู้ิวหนังวันละ 2 ค์รั�ง 24 ชัม.

LMWH ชันิด์ท่�ฉั่ด์เข้าใติ้ผู้ิวหนังวันละ 1 ค์รั�ง 24 ชัม. (โด์ย dose สุุด์ท้ายให้ลด์ขนาด์ลง ร้อยละ 50)

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

การเริ�มยาต้ัานการแข็งต้ัวของเล่ิอดหล้ิงการที่ำาห้ตัถิการหร่อการผ�าต้ัด

 โด์ยทั�วไปิ post-operative hemostasis ท่�ด่์มักเกิด์ขึ�นภายใน 24-48 ชัม. หลังการทำาหัติถึการ

หรือการผู่้าตัิด์(1) ก่อนการพิจารณาเริ�มการรักษาด้์วยยาต้ิานการแข็งตัิวของเลือด์ภายหลังการทำาหัติถึการ

หรือการผู่้าตัิด์ แพทย์ค์วรทำาการปิระเมิน post-operative hemostasis โด์ยติรวจสุอบสัุญิญิาณช่ัพของ

ผู้้้ป่ิวย ปิริมาณเลือด์ท่�ออกจากแผู้ลผู่้าตัิด์, สุาย drain ต่ิางๆ, รายงานการผู่้าตัิด์, ค่์า hemoglobin และ 

hematocrit เป็ินต้ิน เพื�อให้แน่ใจว่าผู้้้ป่ิวยไม่ม่ภาวะเลือด์ออกผิู้กปิกติิในระหว่างการผู่้าตัิด์หรือหลังการ

ผู่้าตัิด์ หากผู้้้ป่ิวยยังม่ปัิญิหาเลือด์ออกผิู้กปิกติิหรือม่เลือด์ออกต่ิอเนื�อง ค์วรติรวจหาสุาเหติุของภาวะ

เลือด์ออกผิู้ด์ปิกติิและชัะลอการให้ bridging anticoagulant therapy ออกไปิก่อน

	 การเริ�ม	warfarin	หล้ิงการที่ำาห้ตัถิการหร่อการผ�าต้ัด

 ผู้้้ป่ิวยท่�ไม่ม่เลือด์ออกผู้ดิ์ปิกติิหลังการทำาหัติถึการหรอืการผู่้าตัิด์ ไม่ม่แผู้นการทำาหัติถึการเพิ�ม

เติิมซึึ่�งต้ิองหยุด์warfarinและสุามารถึรับปิระทานได้์ ให้เริ�ม warfarin ในเวลาปิระมาณ 12-24 ชัม.  หลัง

การทำาหัติถึการหรือการผู่้าตัิด์ โด์ยเริ�ม warfarin ในขนาด์เดิ์มท่�ผู้้้ป่ิวยเค์ยได้์รับก่อนการผู่้าตัิด์(1,31)

	 การเริ�ม	bridging	anticoagulant	therapy	ด้วย	LMWH	หล้ิงการที่ำาห้ตัถิการหร่อการผ�าต้ัด

 ระยะเวลาท่�เหมาะสุมในการเริ�ม LMWH ในผู้้้ป่ิวยท่�ไม่ม่เลือด์ออกผิู้ด์ปิกติิภายหลังการผู่้าตัิด์

ในผู้้้ป่ิวยแต่ิละรายอาจม่ค์วามแติกต่ิางกันขึ�นอย่้กับค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์เลือด์ออกผิู้ด์ปิกติิและชันิด์ของ
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การทำาหัติถึการหรือการผู่้าตัิด์ โด์ยทั�วไปิค์วรเริ�ม bridging anticoagulant therapy ด้์วย LMWH ในขนาด์

รักษาภายหลังการผู้่าตัิด์อย่างน้อย 24 ชัม. ในผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับการผู้่าตัิด์ท่�ไม่ม่ค์วามเสุ่�ยงสุ้งต่ิอการเกิด์

เลือด์ออกผิู้ด์ปิกติิ(1) และพิจารณาเริ�ม LMWH ในขนาด์รักษาภายหลังการผู่้าตัิด์อย่างน้อย 48-72 ชัม. 

ในผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับการผู่้าตัิด์ท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงสุ้งต่ิอการเกิด์เลือด์ออกผิู้ด์ปิกติิ

	 การเริ�ม	bridging	anticoagulant	therapy	ด้วย	UFH	หล้ิงการที่ำาห้ตัถิการหร่อการผ�าต้ัด

	 ระยะเวลาท่�เหมาะสุมในการเริ�ม UFH	ภายหลังการผู่้าตัิด์ขึ�นอย่้กับค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์เลือด์

ออกผิู้ด์ปิกติิและชันิด์ของการผู่้าตัิด์เช่ันเด่์ยวกับการเริ�ม LMWH โด์ยทั�วไปิค์วรเริ�ม UFH ในขนาด์และ

อัติราการหยด์เขาหลอด์เลือด์ด์ำาในขนาด์เดิ์มท่�ผู้้้ป่ิวยเค์ยได้์รับก่อนการผู่้าตัิด์ โด์ยไม่ต้ิองให้ bolus dose 

เมื�อเริ�ม UFH ในระยะหลังผู่้าตัิด์(1,32,33) และปิรับขนาด์ยาติามค่์า aPTT ( activated partial thromboplas-

tin time) ratio(1)  ในขนาด์รักษาภายหลังการผู่้าตัิด์อย่างน้อย 24 ชัม.  ในผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับการผู่้าตัิด์ท่�ไม่ม่

ค์วามเสุ่�ยงสุ้งต่ิอการเกิด์เลือด์ออกผู้ิด์ปิกติิ และพิจารณาเริ�ม UFH ในขนาด์รักษาภายหลังการผู่้าตัิด์

อย่างน้อย 48-72 ชัม. ในผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับการผู่้าตัิด์ท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงสุ้งต่ิอการเกิด์เลือด์ออกผิู้ด์ปิกติิ

 การหยุด	bridging	anticoagulant	therapy	หล้ิงการที่ำาห้ตัถิการหร่อการผ�าต้ัด

	 พิจารณาหยุด์ bridging anticoagulant therapy เมื�อค่์า INR อย่้ในพิสัุยของการรักษา (2.0-3.0) 

อย่างน้อย 2 ค์รั�งในเวลาห่างกันอย่างน้อย 24 ชัม. เพื�อให้แน่ใจว่า warfarin ออกฤทธิ์�อย่างเต็ิมท่�ในการ

ทำาให้ระดั์บการทำางานของ prothrombin ลด์ลงมาอย่้ในระดั์บค์งท่�แล้ว ซึึ่�งจะสุ่งผู้ลให้ปิระสิุทธิ์ภาพใน

การป้ิองกันการเกิด์ลิ�มเลือด์ใหม่เกิด์ขึ�นได้์อย่างสุมบ้รณ์(1,6)

สุรุปิแนวทางการด้์แลผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับการหยุด์ยา warfarin ชัั�วค์ราวในระยะก่อนและหลังการทำาหัติถึการ

หรือการผู่้าตัิด์แบบไม่เร่งด่์วน ดั์งแสุด์งในติารางท่� 7
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ตัารางท่ี่�	7. สุรุปิแนวทางการด้์แลผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับการหยุด์ยา warfarin ชัั�วค์ราวในระยะก่อนและหลังการ

ทำาหัติถึการหรือการผู่้าตัิด์แบบไม่เร่งด่์วน(6)

ว้นที่่�ของการที่ำา
ห้ตัถิการ

แนวที่างการดูแลิ

-14 ถึึง -10 ปิระเมินผู้้้ป่ิวยก่อนเข้ารับการทำาหัติถึการหรือการผู่้าตัิด์, ชันิด์ของการผู่้าตัิด์, ค์วามเร่งด่์วน, 
ค์วามเสุ่�ยงติ่อการเกิด์เลือด์ออกผู้ิด์ปิกติิ, 
ค์วามเสุ่�ยงติ่อการเกิด์ภาวะแทรกซึ่้อนจากลิ�มเลือด์อุด์ติันกลับเปิ็นซึ่�ำา
ค์วามเสุ่�ยงติ่อการเกิด์เลือด์ออกผู้ิด์ปิกติิและชันิด์ของการผู้่าติัด์
ติรวจทางห้องปิฏิิบัติิการ (hemoglobin, platelet count, INR, creatinine)

-7 หยุด์ยาติ้านเกล็ด์เลือด์

-5 หยุด์ warfarin

-3 เริ�ม bridging anticoagulant therapy ด์้วย UFH หรือ LMWH ในขนาด์รักษา

-1 ติรวจระด์ับ INR ซึ่�ำา
หากค์่า INR > 1.5 พิจารณาให้วิติามินเค์ในขนาด์ติ�ำา (1-2 มก.) รับปิระทาน
หยุด์ bridging anticoagulant therapy  

0 วันทำาหัติถึการหรือการผู้่าติัด์
ปิระเมินภาวะการห้ามเลือด์หลังการทำาหัติถึการหรือการผู้่าติัด์
เริ�ม warfarin 12-24 ชัม.หลังการผู้่าติัด์ถึ้าผู้้้ปิ่วยสุามารถึรับปิระทานได์้, ไม่ม่เลือด์ออก
ผู้ิด์ปิกติิและไม่ม่แผู้นการทำาหัติถึการเพิ�มเติิมท่�ติ้องหยุด์ warfarin

+1 ถึึง +3 เริ�ม bridging anticoagulant therapy ด์้วย UFH (ไม่ให้ bolus dose) หรือ LMWH 
ในขนาด์รักษา 
ถึ้าไม่ม่ปิัญิหาการห้ามเลือด์หลังการผู้่าติัด์โด์ยเริ�มปิระมาณ 24 ชัม. หลังการผู้่าติัด์
ถึ้าเปิ็นการผู้่าติัด์ท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงไม่สุ้งติ่อการเกิด์เลือด์ออก
เริ�มปิระมาณ 48-72 ชัม. หลังการผู้่าติัด์ถึ้าเปิ็นการผู้่าติัด์ท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงสุ้งติ่อการเกิด์
เลือด์ออก

+5 ถึึง +6 หยุด์ bridging anticoagulant therapy  เมื�อ INR อย้่ในพิสุัยของการรักษา

INR, international normalized ratio; UFH, unfractionated heparin (UFH); low-molecular weight heparin, LWMH
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	 ผู้ป่วยท่ี่�ได้ร้บการร้กษ์าด้วยยาต้ัานการแข็งต้ัวของเล่ิอดชีนิดร้บประที่านท่ี่�ออกฤที่ธิิ�

โดยตัรง	(DOACs	หร่อ	NOACs)	แลิะม่แผนการผ�าต้ัดแบบไม�เร�งด�วน

 ต้ิองได้์รับการหยุด์ยาล่วงหน้าก่อนการผู่้าตัิด์ โด์ยระยะเวลาท่�ผู้้้ป่ิวยค์วรได้์รับ DOACs เป็ินค์รั�ง

สุุด์ท้ายม่ค์วามแติกต่ิางกันขึ�นอย่้กับชันิด์ของ DOACs ท่�ผู้้้ป่ิวยได้์รับว่าเป็ิน direct thrombin inhibitor 

หรือ direct Xa inhibitors, ชันิด์ของการผู่้าตัิด์ท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์เลือด์ออก และการทำางานของ

ไติ ดั์งแสุด์งในติารางท่� 8

 โด์ยทั�วไปิ ผู้้้ป่ิวยท่�ต้ิองได้์รับการหยุด์ DOACs ไม่จำาเป็ินต้ิองได้์รับ bridging anticoagulant 

therapy ด้์วย LMWH หรือ UFH และ พบว่าการให้ bridging anticoagulant therapy อาจเพิ�มค์วามเสุ่�ยง

ต่ิอการเกิด์เลือด์ออกในระหว่างการผู่้าตัิด์(9,34)

 นอกจากน่� ผู้้้ปิว่ยท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงติำ�าต่ิอการเกิด์เลือด์ออกและม่แผู้นการทำาหัติถึการบางชันิด์ท่�ม่

ค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์เลือด์ออกน้อยมาก อาจสุามารถึทำาหัติถึการได้์ในเวลาท่�ระดั์บยาในเลือด์ม่ค์วาม

เข้มข้นติำ�าท่�สุุด์ (trough level) โด์ยไม่ต้ิองหยุด์ยา(9) เนื�องจาก DOACs ออกฤทธิ์�ต้ิานการแข็งตัิวของเลือด์

เร็วภายใน 2-4 ชัม.หลังรับปิระทาน และหมด์ฤทธิ์�เร็วภายใน 24-48 ชัม.หลังรับปิระทานยาเม็ด์สุุด์ท้าย 

สุำาหรับระยะเวลาในการหยุด์ยา DOACs ก่อนผู่้าตัิด์อย่้ระหว่าง 24-96 ชัม. 

 จากการศึกษา Perioperative Anticoagulation Use for Surgery Evaluation (PAUSE) (35) เป็ิน 

prospective cohort study ในผู้้้ป่ิวย ท่�เป็ิน AF ท่�กินยา DOAC และต้ิองรับการทำาหัติถึการหรือผู่้าตัิด์ 

โด์ยเกณฑ์์คั์ด์ออก คื์อผู้้้ป่ิวยไติเสืุ�อมท่�ม่ CrCl น้อยกว่า 25 มล./นาท่/1.73 ติร.ม. ผู้้้ได้์รับยา apixaban 

หรือ น้อยกว่า 25 มล./นาท่/1.73 ติร.ม. ผู้้้ได้์รับยา dabigatran หรือ rivaroxaban ทั�งน่�กำาหนด์ระยะ

เวลาหยุด์ยา DOAC โด์ยกำาหนด์ระยะเวลาหยุด์ยา DOAC ก่อนผู่้าตัิด์และเวลาเริ�มกินยาหลังผู่้าตัิด์ติาม

ค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์เลือด์ ออกจากการผู่้าตัิด์

 การผู่้าตัิด์ท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์เลือด์ออกติำ�า (low bleeding risk procedure) 

- ผู้้้ป่ิวยรับปิระทานยา dabigatran ท่�ม่ CrCl ตัิ�งแต่ิ 50 มล./นาท่/1.73 ติร.ม. ขึ�นไปิ หรือ ยา 

apixaban และ rivaroxaban ให้หยุด์ยา 1 วันก่อนผู่้าตัิด์ (หยุด์ยาตัิ�งแต่ิวันท่� -1 และวันผู่้าตัิด์) 

- ผู้้้ป่ิวยรับปิระทานยา dabigatran ท่�ม่ CrCl น้อยกว่า 50 มล./นาท่/1.73 ติร.ม.ให้หยุด์ยา 2 

วันก่อนผู่้าตัิด์ (หยุด์ยาตัิ�งแต่ิวันท่� -2) 

- หลังผู่้าตัิด์ผู้้้ป่ิวยทุกรายให้เริ�มกินยา DOAC หลังผู่้าตัิด์ 1 วัน

 การผู่้าตัิด์ท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์เลือด์ออกสุ้ง (high bleeding risk procedure) 

- ผู้้้ป่ิวยรับปิระทานยา dabigatran ท่�ม่ CrCl ตัิ�งแต่ิ 50 มล./นาท่/1.73 ติร.ม. ขึ�นไปิ หรือ ยา 

apixaban และ rivaroxaban ให้หยุด์ยา 2 วันก่อนผู่้าตัิด์ (หยุด์ยาตัิ�งแต่ิวันท่� -2)

- ผู้้้ป่ิวยรับปิระทานยา dabigatran ท่�ม่ CrCl น้อยกว่า 50 มล./นาท่/1.73 ติร.ม.ให้หยุด์ยา 4 

วันก่อนผู่้าตัิด์ (หยุด์ยาตัิ�งแต่ิวันท่� -4)
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- หลังผู่้าตัิด์ผู้้้ป่ิวยทุกรายให้เริ�มกินยา DOAC หลังผู่้าตัิด์ 2-3 วัน

 ผู้ลการศึกษาในกลุ่มผู้้้ป่ิวยทั�งหมด์ 3,007 ค์น ม่ค่์าอายุเฉัล่�ย 73 ปีิ ค่์าเฉัล่�ย CHADS
2
 เท่ากับ 

2.1 ค์ะแนน พบว่า ม่เลือด์ออกรุนแรงภายใน 30 วัน หลังผู่้าตัิด์เท่ากับร้อยละ 1.4 และพบ arterial 

thromboembolism (ATE) เท่ากับร้อยละ 0.33 ทั�งน่�สุำาหรับการผู่้าตัิด์ท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์เลือด์ออก

ติำ�า (ร้อยละ 67) พบเลือด์ออกรุนแรง เท่ากับร้อยละ 0.59 (apixaban), ร้อยละ 0.91 (dabigatran), และ 

ร้อยละ 1.27 (rivaroxaban) และสุำาหรับการผู่้าตัิด์ท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์เลือด์ออกสุ้ง (ร้อยละ 23) 

พบเลือด์ออกรุนแรง เท่ากับร้อยละ 2.96 (apixaban), ร้อยละ 0.88 (dabigatran), และ ร้อยละ 2.95 

(rivaroxaban) โด์ยเลือด์ออกรุนแรงทั�งหมด์พบหลังผู่้าตัิด์เฉัล่�ยท่� 2 วันหลังผู่้าตัิด์ และ ATE สุ่วนใหญ่ิพบ

ท่�เฉัล่�ย 2 วันหลังผู่้าตัิด์

 ในกรณ่ท่�จำาเปิ็นต้ิองได้์รับการผู้่าตัิด์อย่างเร่งด่์วนโด์ยไม่สุามารถึรอเวลาติามค์ำาแนะนำาในการ

หยุด์ยาล่วงหน้า ค์วรพิจารณาให้สุารแก้ฤทธิ์�ท่�จำาเพาะกับยาก่อนการผู่้าตัิด์(9)

ตัารางท่ี่�	8. ระยะเวลาท่�ผู้้้ป่ิวยค์วรได้์รับยา DOACs เป็ินค์รั�งสุุด์ท้ายก่อนการผู่้าตัิด์แบบไม่เร่งด่์วน(9,34)

อ้ตัราการ
กรอง
ของไตั	
(มลิ./นาท่ี่)

Dabigatran Rivaroxaban-Apixaban-Edoxaban

การผ�าต้ัดท่ี่�ม่ความเส่�ยงตั�อการเกิดเล่ิอดออก
(ชีม.)

การผ�าต้ัดท่ี่�ม่ความเส่�ยงตั�อการเกิดเล่ิอดออก
(ชีม.)

ติำ�า สุ้ง ติำ�า สุ้ง

≥	80 ≥ 24 ≥ 48 ≥ 24 ชัม. ≥ 48 ชัม.

50-79 ≥ 36 ≥ 72 ≥ 24 ชัม. ≥ 48 ชัม.

30-49 ≥ 48 ≥ 96 ≥ 24 ชัม. ≥ 48 ชัม.

15-29 ≥ 72 ≥ 120 ≥ 36 ชัม.
ไม่ม่ข้อม้ล 

พิจารณาสุ่งติรวจทาง
ห้องปิฏิิบัติิการเพิ�มเติิม 

และ/หรือ 
หยุด์ยา ≥	72 ชัม.

<	15 ไม่ม่ข้อม้ล 
พิจารณาสุ่งติรวจทาง

ห้องปิฏิิบัติิการเพิ�มเติิม 
และ/หรือ 

หยุด์ยา ≥	96 ชัม.

ไม่ม่ข้อม้ล 
พิจารณาสุ่งติรวจทาง

ห้องปิฏิิบัติิการเพิ�มเติิม 

ไม่ม่ข้อม้ล 
พิจารณาสุ่งติรวจทาง

ห้องปิฏิิบัติิการเพิ�มเติิม
 และ/หรือ 

หยุด์ยา ≥	48 ชัม.

การดูแลิผู้ป่วยท่ี่�ได้ร้บการร้กษ์าด้วยยาต้ัานหลิอดเล่ิอดอุดต้ันก�อนการที่ำาห้ตัถิการหร่อการผ�าต้ัด

แบบเร�งด�วนหร่อม่ภาวะเล่ิอดออกผิดปกติั

 เนื�องจากเป็ินภาวะเร่งด่์วนท่�ไม่สุามารถึเลื�อนเวลาออกไปิได้์ ซึึ่�งม่ปัิญิหาสุำาคั์ญิคื์อเลือด์ออก

ผิู้ด์ปิกติิจากยาต้ิานหลอด์เลือด์อุด์ตัิน ได้์แก่ ยาต้ิานเกล็ด์เลือด์และยาต้ิานการแข็งตัิวของเลือด์ ดั์งนั�น
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ต้ิองเติร่ยมผู้้้ปิ่วยให้ม่เลือด์ออกน้อยท่�สุุด์ ถ้ึาเป็ินการผู่้าตัิด์ท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงต่ิอเลือด์ออกติำ�าสุามารถึทำา

ผู่้าตัิด์ได้์เลย โด์ยค์วรปิรึกษากับผู้้้ทำาหัติถึการหรือผู่้าตัิด์ร่วมด้์วยเสุมอ ถ้ึาเป็ินการผู่้าตัิด์ท่�ม่ค์วามเสุ่�ยง

ต่ิอเลือด์ออกสุ้ง นอกจากหยุด์ยาต้ิานการแข็งตัิวของเลือด์ ค์วรพิจารณาการให้ยาต้ิานฤทธิ์�ของยาต้ิาน

การแข็งตัิวของเลือด์ก่อนเข้ารับการทำาหัติถึการหรือผู่้าตัิด์  

ผู้ป่วยท่ี่�ได้ร้บยาต้ัานการแข็งต้ัวของเล่ิอด	(anticoagulants)(4,24)

 ผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับการรักษาด้์วยยาต้ิานการแข็งตัิวของเลือด์และม่เลือด์ออกผิู้ด์ปิกติิค์วรได์้รับการ

รักษาท่�จำาเพาะ ได้์แก่ การแก้ฤทธิ์�ของยาต้ิานการแข็งตัิวของเลือด์โด์ยสุารแก้ฤทธิ์�ร่วมกับการรักษาแบบ

ปิระคั์บปิระค์อง ได้์แก่ การให้สุารนำ�าและเลือด์ทด์แทนในกรณ่ท่�ม่เลือด์ออกรุนแรง โด์ยจะกล่าวถึึงการ

แก้ไขภาวะเลือด์ออกผู้ิด์ปิกติิในผู้้้ปิ่วยท่�ได้์รับการรักษาด้์วยยาติ้านการแข็งตัิวของเลือด์โด์ยจำาแนกติาม

ชันิด์ของยาท่�ผู้้้ป่ิวยได้์รับ

	 ผู้ป่วยท่ี่�ได้ร้บ	UFH	

 การแกไ้ขในผู้้้ป่ิวยท่�จะได้์รับการผู่้าตัิด์เร่งด่์วนหรือม่ภาวะเลอืด์ออกผู้ดิ์ปิกติิ ค์วรได์รั้บการแกไ้ข

โด์ยการให ้protamine sulphate ซึ่ึ�งเป็ินโปิรต่ินท่�ได้์มาจากสุเปิิร์มของปิลา ม่ค่์าค์รึ�งช่ัวิติปิระมาณ 7 นาท่ 

โด์ยทุก 1 มก. ของ protamine sulphate จะสุามารถึแก้ฤทธิ์�ของ UFH ได้์ปิระมาณ 100 ย้นิติ(4)

 หาก ผู้้้ป่ิวยม่เลือด์ออกในขณะท่�ได้์ UFH ขนาด์สุ้ง (loading dose) ติามด้์วยการให้ UFH หยด์

เข้าทางหลอด์เลือด์ด์ำาอย่างต่ิอเนื�อง (เช่ัน ในวันแรกของการรักษา) ให้ค์ำานวณปิริมาณ UFH ท่�เหลือค้์าง

ในเลือด์ในขณะท่�ม่ค่์าค์รึ�งช่ัวิติของ UFH (60-90 นาท่) (4) ดั์งแสุด์งในตัิวอย่าง  

ตัิวอย่าง ผู้้้ป่ิวยนำ�าหนักตัิว 50 กก. ได้์รับ UFH ในขนาด์ 80 ย้นิติ/กก.( 4,000 ย้นิติ) ฉ่ัด์ในชัั�วโมงแรก

และให้ต่ิอโด์ยการหยด์เข้าหลอด์เลือด์ด์ำาต่ิอเนื�องในขนาด์ 18 ย้นิติ/กก./ชัม. (900 ย้นิติ) และเกิด์เลือด์

ออกในชัั�วโมงท่� 3 ซึึ่�งขณะนั�นจะเหลือ UFH ในเลือด์ปิระมาณ 1287.5 ย้นิติ จึงต้ิองการ protamine 

sulphate ปิระมาณ 13 มก. เพื�อแก้ฤทธิ์�ของ UFH

ตัิวอย่างการค์ำานวณปิริมาณ UFH ในเลือด์ท่�เหลืออย่้

ชี้�วโมงที่่� ปริมาณ	loading	heparin		
ที่่�ย้งเหลิ่ออยู�ในเลิ่อด

ปริมาณ	maintenance	
heparin	ที่่�ย้งเหลิ่ออยู�ในเลิ่อด

	รวมปริมาณ	heparin	
ที่่�ย้งเหลิ่ออยู�ในเลิ่อด

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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 หากผู้้้ป่ิวยม่เลือด์ออกในขณะท่�กำาลังได้์รับ UFH หยด์เข้าทางหลอด์เลือด์ด์ำาอย่างต่ิอเนื�อง (เช่ัน 

ในวันหลังๆของการรักษา) ปิริมาณ protamine sulphate ท่�ต้ิองใช้ัในการแก้ฤทธิ์� UFH สุามารถึค์ำานวณ

ได้์จากสุ้ติร 

2 X ขนาด์ของ UFH ท่�ได้์ต่ิอชัั�วโมง (ย้นิติ/กก./ชัม.) X นำ�าหนักตัิว (กก.)/100  

ตัิวอย่าง ผู้้้ป่ิวยนำ�าหนักตัิว 50 กก. ได้์รับ UFH หยด์เข้าหลอด์เลือด์ด์ำาต่ิอในขนาด์ 18 ย้นิติ/กก./ชัม. มา

แล้ว 2 วัน และม่เลือด์ออกผิู้ด์ปิกติิ ปิริมาณ protamine sulphate ท่�ต้ิองให้คื์อ (2 X 18 X50)/100 เท่ากับ 

18 มก. 

 ในทางปิฏิิบัติิไม่ค์วรให้ protamine sulphate มากกว่า 50 มก./ค์รั�ง(4) และต้ิองฉ่ัด์เข้าหลอด์เลือด์

ด์ำาช้ัาๆ ปิระมาณ 5 มก./นาท่ เพื�อลด์โอกาสุเกิด์ผู้ลข้างเค่์ยงท่�สุำาคั์ญิคื์อ ค์วามดั์นโลหิติติำ�าและ

หัวใจเต้ินช้ัา(4) นอกจากน่�ค์วรระมัด์ระวังการแพ้ยารวมถึึง anaphylaxis ในผู้้้ป่ิวยท่�เค์ยได้์รับ insulin ท่�ม่

สุ่วนปิระกอบของ protamine sulphate, ผู้้้ป่ิวยท่�เค์ยได้์รับการผู่้าตัิด์ vasectomy หรือผู้้้ป่ิวยท่�ม่ปิระวัติิ

แพ้ปิลา ผู้้้ป่ิวยกลุ่มน่�ค์วรได้์รับ corticosteroids และยา antihistamine ก่อนการให้ protamine sulphate(4) 

ภายหลังการให้ protamine sulphate ค์วรติรวจ aPTT ซึ่ำ�า 5-15 นาท่เพื�อปิระเมินการติอบสุนอง(4)

	 ผู้ป่วยท่ี่�ได้ร้บ	LMWH	

 การแก้ไขในผู้้้ป่ิวยท่�จะได้์รับการผู่้าตัิด์เร่งด่์วนหรือม่ภาวะเลือด์ออกผิู้ด์ปิกติิในผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับ 

LMWH ขึ�นกับระยะเวลาท่�ผู้้้ป่ิวยได้์รับยาค์รั�งสุุด์ท้ายและชันิด์ของยาท่�ได้์รับ เนื�องจาก LMWH แต่ิละ

ชันิด์ม่โค์รงสุร้างท่�ไม่เหมือนกันและม่ติำาแหน่งท่�จับกับ protamine sulphate (protamine binding site) 

ไม่เท่ากัน(36) อย่างไรก็ติามการใช้ั  protamine sulphate ไม่สุามารถึแก้ฤทธิ์� LMWH ได้์อย่างสุมบ้รณ์

เหมือนของ UFH(4) หากผู้้้ป่ิวยได้์รับ LMWH ภายใน 8 ชัม.	ให้ protamine sulphate ในขนาด์ 1 มก./

100 anti-Xa IU ของ LMWH 

 ในกรณ่ของ enoxaparin 100 anti-Xa IU เท่ยบเท่ากับ enoxaparin 1 มก. โด์ยปิระมาณ ดั์งนั�น

หากได้์ยาเข็มสุุด์ท้ายไม่เกิน 8 ชัม. พิจารณาให้ protamine sulphate 1 มก.ต่ิอ 1 มก.ของ enoxaparin 

โด์ยใหข้นาด์สุ้งสุุด์ไม่เกิน 50 มก./ค์รั�ง(4) หากได้์ยาค์รั�งสุุด์ท้ายเกิน 8 ชัม. พิจารณาให้ protamine sulphate 

0.5 มก.ต่ิอ 1 มก.ของ enoxaparin

 ในกรณ่ของ tinzaparin ให้ protamine sulphate 1 มก.ต่ิอทุกๆ 100 anti-Xa IU ของ tinzaparin 

และ ให้ติรวจ aPTT ท่� 2-4 ชัม. หลังให้ protamine ค์รั�งแรก ถ้ึา aPTT ยังยาวสุามารถึให้ protamine 

sulphate 0.5 มก.ต่ิอ ทุกๆ 100 anti-Xa IU ของ tinzaparin ได้์อ่กค์รั�ง
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	 ผู้ป่วยท่ี่�ได้ร้บยา	warfarin	

 การด้์แลผู้้้ป่ิวยท่�จะได์้รับการผู้่าตัิด์เร่งด่์วนหรือม่ภาวะเลือด์ออกผู้ิด์ปิกติิในผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับยา 

warfarin ขึ�นอย่้กับค์วามรุนแรงของอาการเลือด์ออกและค์วามเร่งด่์วนในการแก้ไขภาวะเลือด์ออกผิู้ด์

ปิกติิ นอกเหนือจากการหยุด์ยาแล้วผู้้้ป่ิวยท่�ม่เลือด์ออกรุนแรง ค์วรได้์รับการแก้ฤทธิ์�ของ warfarin อย่าง

เร่งด่์วนร่วมด้์วย โด์ยการให้ วิติามินเค์ร่วมกับการให้ปัิจจัยการแข็งตัิวของเลือด์ท่�ต้ิองอาศัยวิติามินเค์

ทด์แทน ได้์แก่ fresh frozen plasma (FFP) หรือ prothrombin complex concentrate (PCC) ดั์งน่�

	 การให้วิตัามินเค	(phytonadione;	vitamin	K
1
)	

 วิติามินเค์เป็ินสุารแก้ฤทธิ์�ของ warfarin สุามารถึให้การรักษาโด์ยการรับปิระทาน หรือหยด์ทาง

หลอด์เลือด์ด์ำา ทั�งน่� วิติามินเค์ท่�ให้ทางหลอด์เลือด์ด์ำาจะออกฤทธิ์�ได้์เร็วกว่า โด์ยจะเริ�มออกฤทธิ์�ภายใน

เวลาปิระมาณ 6-8 ชัม.(37) และโด์ยทั�วไปิจะช่ัวยทำาให้ค่์า INR กลับเป็ินปิกติิภายในระยะเวลาปิระมาณ 

24 ชัม.(38)  จึงเหมาะในการรักษาผู้้้ป่ิวยท่�ม่เลือด์ออกผิู้ด์ปิกติิรุนแรงท่�ต้ิองได้์รับการแก้ฤทธิ์�อย่างเร่งด่์วน

 ผู้ลการศึกษาการให้วิติามินเค์ในขนาด์ติำ�า (ขนาด์ 2.5-5 มก.) โด์ยการรับปิระทานเปิร่ยบเท่ยบ

กับการหยด์เข้าหลอด์เลือด์ด์ำา (ขนาด์ 0.5-1.0 มก.) ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ระดั์บ INR มากกว่า 6.0 แต่ิไม่ม่เลือด์

ออกผิู้ด์ปิกติิ พบว่าผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับวิติามินเค์หยด์เข้าทางหลอด์เลอืด์ด์ำาท่�ม่ระดั์บ INR ลด์ลงมาอย่้ระหวา่ง 

2.0-4.0 ท่�ระยะเวลา 6-12 ชัม. หลังการรักษา ม่จำานวนมากกว่าผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับวิติามินเค์โด์ยการ

รับปิระทานอย่างม่นัยสุำาคั์ญิทางสุถึิติิ อย่างไรก็ติามไม่พบค์วามแติกติ่างอย่างม่นัยสุำาคั์ญิชัองจำานวน

ผู้้้ป่ิวยทั�งสุองกลุ่มท่�ม่ระดั์บ INR อย่้ระหว่าง 2.0-4.0 ท่�เวลา 24 ชัม. หลังการรักษาด้์วยวิติามินเค์(39) 

ดั์งนั�น ในกรณ่ท่�ต้ิองการแก้ฤทธิ์�ของ warfarin อย่างเร่งด่์วน เช่ัน ในกรณ่ผู้้้ป่ิวยม่เลือด์ออกผิู้ด์ปิกติิ ค์วรให้

วิติามินเค์โด์ยการหยด์เข้าทางหลอด์เลือด์ด์ำา 

	 กรณ่ผู้ป่วยม่เล่ิอดออกไม�รุนแรง	

 ค์วรพิจารณาให้วิติามินเค์ในขนาด์ติำ�า (1-2 มก.รับปิระทาน หรือ 0.5-1 มก.หยด์ทาง

หลอด์เลือด์ด์ำา) มากกว่าวิติามินเค์ในขนาด์สุ้ง เพื�อลด์ค์วามเสุ่�ยงต่ิอการแก้ฤทธิ์� warfarin ท่�มากเกินไปิ

และภาวะดื์�อต่ิอ warfarin ในภายหลังเมื�อเริ�มใช้ัใหม่(40)

 ซึึ่�งอาจม่ผู้ลทำาให้ต้ิองใช้ัระยะเวลานานในการให้ INR เข้าสุ่้พิสัุยของการรักษา ทำาให้

ผู้้้ป่ิวยอาจม่ค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์ภาวะแทรกซ้ึ่อนจาการเกิด์ลิ�มเลือด์อุด์ตัินกลับเป็ินซึ่ำ�า(40) นอกจากน่�

ค์วรเพิ�มค์วามระมัด์ระวังในการใช้ัวิติามินเค์ขนาด์สุ้งในผู้้้ป่ิวยกลุ่มท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงสุ้งต่ิอการเกิด์ภาวะ

แทรกซ้ึ่อนจาการเกิด์ลิ�มเลือด์อุด์ตัิน เช่ัน ผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับการผู่้าตัิด์เปิล่�ยนลิ�นหัวใจเท่ยมชันิด์ท่�เป็ินโลหะ(41) เป็ินต้ิน

	 กรณ่ผู้ป่วยม่เล่ิอดออกรุนแรงหร่อม่เล่ิอดออกท่ี่�อาจ้ที่ำาให้เป็นอ้นตัรายถึิงช่ีวิตั	

 ค์วรให้การรักษาด์้วยวิติามินเค์ทางหลอด์เลือด์ด์ำาในขนาด์เริ�มต้ิน 5-10 มก(37)	และ

พิจารณาให้วิติามินเค์เพิ�มเติิม หากระดั์บ INR ท่�ติรวจซึ่ำ�าหลังได้์รับวิติามินเค์ค์รั�งแรกยังไม่ลด์ลงด่์6 

 โด์ยค์วรเฝ้้าระวังการเกิด์ภาวะแทรกซ้ึ่อนท่�พบได้์แต่ิไม่บ่อยคื์อ anaphylactoid reaction 

ซึึ่�งพบได้์ปิระมาณ 3 ค์รั�งใน 10,000 ค์รั�งท่�ม่การให้วิติามินเค์ทางหลอด์เลือด์ด์ำา โด์ยค์วรหล่กเล่�ยงการ
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ให้วิติามินเค์ในขนาด์ท่�สุ้ง (มากกว่า 10 มก./ค์รั�ง) หรือการให้วิติามินเค์โด์ยไม่เจือจางทางหลอด์เลือด์

ด์ำา(42) เพื�อลด์ค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์ anaphylactoid reaction(7,43) ค์วรเจือจางวิติามินเค์ก่อนให้ทางหลอด์

เลือด์ด์ำาโด์ยผู้สุมยาในสุารนำ�าท่�เข้ากันได้์อย่างน้อย 50 มล. และให้ยาโด์ยวิธ่์หยด์เข้าหลอด์เลือด์ด์ำาช้ัาๆ 

ในเวลาอย่างน้อย 20 นาท่(7,43)

 นอกจากน่� ค์วรหล่กเล่�ยงการให้วิติามินเค์โด์ยการฉ่ัด์เข้าใต้ิผิู้วหนัง เนื�องจากออกฤทธิ์�ช้ัาและม่

การด้์ด์ซึึ่มท่�ไม่แน่นอน(6) และม่ปิระสิุทธิ์ภาพไม่แติกต่ิางจากการให้ยาหลอก

 ค์วรหล่กเล่�ยงการฉ่ัด์เข้ากล้ามเนื�อในผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับยา warfarin เพราะอาจทำาให้เกิด์เลือด์ออก

ผิู้ด์ปิกติิในกล้ามเนื�อได้์

	 การให้ป้จ้จ้้ยการแข็งต้ัวของเล่ิอดที่ดแที่นโดยการให้	FFP	หร่อ	PCC

 ผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับ warfarin จะม่การลด์ลงของการทำางานของปัิจจัยการแข็งตัิวของเลือด์ท่�ต้ิองอาศัย

วิติามินเค์ ได้์แก่ factor II, VII, IX และ X ดั์งนั�นการให้ factor II, VII, IX และ X ทด์แทนโด์ยการใช้ั FFP 

หรือ PCC จึงเป็ินทางเลือกหนึ�งท่�ม่ปิระสิุทธิ์ภาพด่์ในการรักษาภาวะเลือด์ออกผิู้ด์ปิกติิ จาก warfarin 

ร่วมกับการแก้ฤทธิ์�ของ warfarin โด์ยการให้วิติามินเค์

	 การให้	fresh	frozen	plasma	(FFP)

 FFP เป็ินผู้ลิติภัณฑ์์ของเลือด์ท่�ช่ัวยทด์แทน factor II, VII, IX และ X ท่�ม่การทำางาน

บกพร่องจากฤทธิ์�ของ warfarin โด์ยค์วรพิจารณาให้ FFP ในกรณ่ท่�ผู้้้ป่ิวยม่เลือด์ออกรุนแรงหรือเลือด์

ออกท่�อาจทำาให้เกิด์อันติรายถึึงช่ัวิติ(44)  โด์ยทั�วไปิให้ในขนาด์เริ�มต้ิน 15-20 มล. ต่ิอนำ�าหนักตัิว 1 กก. 

ทั�งน่� หากผู้้้ป่ิวยม่เลือด์ออกรุนแรง ค์วรพิจารณาให้วิติามินเค์ร่วมกับการให้ FFP เพื�อให้ผู้้้ป่ิวยสุามารถึ

สุร้างปัิจจัยการแข็งตัิวของเลือด์ท่�อาศัยวิติามินเค์ขึ�นใหม่ได้์เองอย่างเพ่ยงพอ เนื�องจากปัิจจัยการแข็ง

ตัิวของเลือด์ท่�ได้์รับทด์แทนจาก FFP ม่ค่์าค์รึ�งช่ัวิติท่�สัุ�นกว่าเมื�อเท่ยบกับ ค่์าค์รึ�งช่ัวิติและฤทธิ์�ในการต้ิาน

การแข็งตัิวของเลือด์ของ warfarin(44) อย่างไรก็ติาม การให้ FFP ม่ข้อจำากัด์บางปิระการ ได้์แก่

 - ค์วามเสุ่�ยงต่ิอการติิด์เชืั�อไวรัสุบางชันิด์จากการได้์รับผู้ลิติภัณฑ์์ของเลือด์

 - ต้ิองใช้ัเวลาในการเติร่ยม FFP เนื�องจากต้ิองทำาการติรวจหม่้เลือด์ของผู้้้ป่ิวยก่อนในกรณ่ท่�ผู้้้

ป่ิวยไม่ทราบหม่้เลือด์และต้ิองใช้ัเวลาในการละลาย(38) 

 - อาจทำาให้เกิด์ภาวะ volume overload ได้์โด์ยเฉัพาะในผู้้้ป่ิวยสุ้งอายุท่�ม่การทำางานของหัวใจ

หรือไติผิู้ด์ปิกติิ(38)

 - อาจทำาให้เกิด์ภาวะแทรกซ้ึ่อน ได้์แก่ อาการแพ้ท่�ไม่รุนแรง เช่ัน ผืู้�นลมพิษ อย่างไรก็ติาม 

ปิฏิิกิริยาการแพ้ท่�รุนแรง เช่ัน anaphylaxis พบได้์ไม่บ่อย โด์ยม่อุบัติิการณ์ปิระมาณ 1 ใน 20,000 ค์รั�ง

ท่�ม่การให้ FFP(45) สุ่วนการเกิด์ transfusion-related acute lung injury พบได้์ปิระมาณ 1 ใน 5,000 ค์รั�ง

ของการให้ FFP

	 กรณ่การผ�าต้ัดแบบเร�งด�วน

 สุามารถึทำาได้์ด้์วยการแก้ฤทธิ์�ของ warfarin ด้์วยการให้วิติามินเค์รับปิระทานหรือฉ่ัด์แต่ิข้อจำากัด์
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ของ วิติามินเค์คื์อต้ิองใช้ัเวลา 6-24 ชัม. กว่าท่จะสุามารถึต้ิานฤทธิ์� warfarin ได้์ทั�งหมด์ ทั�งน่�ขึ�นกับขนาด์

และวิธ่์การบริหารวิติามินเค์

 ค์วรให้การรักษาด้์วยวิติามินเค์ทางหลอด์เลือด์ด์ำาในขนาด์เริ�มต้ิน 5-10 มก.(37)	และพิจารณาให้

วิติามินเค์เพิ�มเติิม หากระดั์บ INR ท่�ติรวจซึ่ำ�าหลังได้์รับวิติามินเค์ค์รั�งแรกยังไม่ลด์ลงด่์(6)

 ในกรณ่เร่งด่์วนท่�ไม่สุามารถึรอได์ ้ค์วรเติร่ยมผู้้้ป่ิวยก่อนผู่้าตัิด์โด์ยให้  FFP 10-15 มล./กก./ค์รั�ง 

ซึึ่�งต้ิองใช้ัเวลานานกวา่จะให้ FFP ได้์หมด์ กรณ่น่�อาจใช้ั PCC ในขนาด์ 25-50 ย้นิติของ FIX/กก./ค์รั�ง(ขึ�น

กับค่์า PT-INR)  PCC สุามารถึแก้ฤทธิ์� warfarin ได้์ทันท่ภายใน 15-30 นาท่ 

 ผู้้้ป่ิวยม่ค์วามเสุ่�ยงต่ิอหลอด์เลอืด์อุด์ตัินสุ้ง ไม่สุมค์วรใหวิ้ติามนิเค์ในการแกฤ้ทธิ์� เนื�องจากติอ้ง

ใช้ัเวลานานกว่าท่� warfarin จะออกฤทธิ์�ต้ิานการแข็งตัิวของเลือด์ได้์อ่กค์รั�งหลังเริ�มยาหลังผู่้าตัิด์เสุร็จสิุ�น 

(warfarin resistance) หากต้ิองการไม่สุามารถึใช้ัวิติามินเค์ได้์ ให้แก้ไขด้์วยการเพิ�มระดั์บ FII, FVII, FIX 

และ FX ด้์วย FFP ซึึ่�งอาจม่ข้อจำากัด์เรื�องปิริมาณมากและต้ิองให้ในเวลาจำากัด์ และติิด์ติามค่์า INR ให้

กลับมาอย่้ในระดั์บท่�ปิลอด์ภัยต่ิอทั�งภาวะเลือด์ออกผิู้ด์ปิกติิและภาวะหลอด์เลือด์อุด์ตัิน 

 สุรุปิแนวทางการแก้ไขภาวะเลือด์ออกผิู้ด์ปิกติิในผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับ warfarin	ดั์งสุรุปิในติารางท่� 9 
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ตัารางท่ี่�	 9. แนวทางการแก้ไขเมื�อม่การผู่้าตัิด์เร่งด่์วน หรือ ภาวะเลือด์ออกผิู้ด์ปิกติิในผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับ 

warfarin(6,7,37,46)

ล้ิกษ์ณะที่างคลิินิก แนวที่างการแก้ไข

การผ�าต้ัดเร�งด�วน	 หยุด์ warfarin
วิติามินเค์ 5-10 มก.หยด์ทางหลอด์เลือด์ช้ัาๆ ร่วมกับ
Fresh frozen plasma 10-15 มล.ต่ิอนำ�าหนักตัิว 1 กก.

เล่ิอดออกรุนแรงท่ี่�อาจ้เป็นอ้นตัราย
ถึิงช่ีวิตั
หร่อเล่ิอดออกในอว้ยวะสำาค้ญิ

หยุด์ warfarin
วิติามินเค์ 5-10 มก.หยด์ทางหลอด์เลือด์ช้ัาๆ ร่วมกับ
Fresh frozen plasma 15-20 มล.ต่ิอนำ�าหนักตัิว 1 กก.

เล่ิอดออกผิดปกติัท่ี่�ม่ความสำาค้ญิ
ที่างคลิินิก
แตั�ไม�เป็นอ้นตัรายถึิงช่ีวิตั

หยุด์ warfarin
วิติามินเค์ 5-10 มก.หยด์ทางหลอด์เลือด์ช้ัาๆ ร่วมกับ
Fresh frozen plasma 15-20 มล.ต่ิอนำ�าหนักตัิว 1 กก.

เล่ิอดออกไม�รุนแรง หยุด์ warfarin 1 วันและติรวจ international normalized ratio 
(INR) ซึ่ำ�า ในวันถัึด์ไปิ
ปิรับลด์ขนาด์ warfarin ลงโด์ยม่เป้ิาหมายให้ INR อย่้ในพิสัุยของ
การรักษา (2.0-3.0)
อาจพิจารณาวิติามินเค์ 1-2 มก.รับปิระทาน หรือ 0.5-1 มก.หยด์
ทางหลอด์เลือด์ด์ำาช้ัาๆ ในกรณ่ท่�ผู้้้ป่ิวยม่ค์วามเสุ่�ยงสุ้งต่ิอการเกิด์
เลือด์ออก* หรือม่ค่์า INR > 4.5 

* ผู้้้ป่ิวยท่�ม่ปิระวัติิเลือด์ออกรุนแรงภายในเวลา 4 สัุปิด์าห์ก่อนมาโรงพยาบาลหรือได้์รับการผู่้าตัิด์ใหญ่ิภายใน 2 สัุปิด์าห์
ก่อนมาโรงพยาบาล, ผู้้้ป่ิวยท่�ม่จำานวนเกล็ด์เลือด์น้อยกว่า 50x109/L, ผู้้้ป่ิวยท่�ม่โรค์ตัิบเรื�อรัง หรือ ผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับยาต้ิาน
การทำางานของเกล็ด์เลือด์ร่วมด้์วย

ผู้ป่วยท่ี่�ได้ร้บยาต้ัานการแข็งต้ัวของเล่ิอดชีนิดร้บประที่านกลุิ�มใหม�	(DOACs	หร่อ	NOACs)

 การด้์แลผู้้้ป่ิวยท่�จะได้์รับ DOACs และม่การผู่้าตัิด์เร่งด่์วนหรือม่ภาวะเลือด์ออกผิู้ด์ปิกติิ ขึ�นอย่้

กับค์วามรุนแรงของอาการเลอืด์ออก, ระยะเวลาท่�ผู้้้ป่ิวยได้์รับยาค์รั�งสุุด์ท้าย และ การทำางานของไติและ

ตัิบ ซึึ่�งจะสุ่งผู้ลต่ิอระดั์บยาท่�ค้์างในร่างกาย ดั์งนั�นแพทย์ค์วรซัึ่กปิระวัติิระยะเวลาท่�ผู้้้ป่ิวยรับปิระทานยา

มาค์รั�งสุุด์ท้าย, ปิระวัติิการได้์รับยาอื�นท่�อาจทำาปิฏิิกิริยากับ DOACs และสุ่งการติรวจทางห้องปิฏิิบัติิ

การ เพื�อปิระเมินการทำางานของไติและตัิบติลอด์จนการทด์สุอบการแข็งตัิวของเลือด์ โด์ยม่แนวทางใน

การแก้ไขภาวะเลือด์ออกผิู้ด์ปิกติิ(9) ดั์งแสุด์งในแผู้นภาพท่� 2
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แผนภาพิท่ี่�	2. แนวทางการด้์แลรกัษาผู้้้ป่ิวยท่�รับปิระทานยาติา้นการแข็งตัิวของเลอืด์ท่�ออกฤทธิ์�โด์ยติรง

และม่การผู่้าตัิด์เร่งด่์วนหรือเลือด์ออก(9)

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

	 การส�งตัรวจ้ที่างห้องปฏิิบ้ติัการเพ่ิ�อการที่ดสอบการแข็งต้ัวของเล่ิอด

 โด์ยทั�วไปิผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับการรักษาด้์วย DOACs ไม่จำาเป็ินต้ิองได้์รับการติรวจเลือด์เพื�อติิด์ติาม

ผู้ลการรักษาในภาวะปิกติิ อย่างไรก็ติาม ในกรณ่ท่�ผู้้้ป่ิวยม่การผู่้าตัิด์เร่งด่์วน, ม่เลือด์ออกผิู้ด์ปิกติิ หรือ
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แพทย์สุงสัุยว่าผู้้้ป่ิวยได้์รับยาเกินขนาด์ หากติรวจพบว่าค่์าการแข็งตัิวของเลือด์ยาวกว่าปิกติิแสุด์งว่าน่า

จะยังม่ระดั์บยาในเลือด์ท่�อาจทำาให้ม่ค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์เลือด์ออก ทั�งน่� ค์วรเลือกการติรวจท่�เหมาะ

สุมกับ DOACs แต่ิละชันิด์ ดั์งน่�(47)

 ผู้ป่วยท่ี่�ร้บประที่าน	dabigatran หากไม่สุามารถึสุ่งติรวจ dilute thrombin time, ecarin clot-

ting time หรือ ecarin chromogenic assay ซึึ่�งผู้ลการติรวจม่ค์วามสัุมพันธ์์กับระดั์บ dabigatran สุ้ง ให้

พิจารณาสุ่งติรวจ thrombin time (TT) หรือ aPTT แทน

 หากผู้ล TT ปิกติิแปิลผู้ลว่า ระดั์บ dabigatran ในเลือด์น่าจะไม่อย่้ในระดั์บท่�ม่ค์วามเก่�ยวข้อง

ทางค์ลินิก และถ้ึา TT หรือ aPTT ยาวกว่าปิกติิแปิลผู้ลว่าน่าจะม่ระดั์บ dabigatran อย่้ในขนาด์รักษา

หรือสุ้งกว่าขนาด์รักษา อย่างไรก็ติามถ้ึาค่์า aPTT ปิกติิ อาจยังไม่สุามารถึตัิด์ค์วามเป็ินไปิได้์ของการม่

ระดั์บยาในขนาด์รักษาได้์

	 ผู้ป่วยท่ี่�ร้บประที่าน	rivaroxaban	แลิะ	edoxaban หากไม่สุามารถึสุ่งติรวจ anti-FXa โด์ยวิธ่์ 

chromogenic assay ซึึ่�งม่ค์วามไวและค์วามจำาเพาะกับยาสุ้ง อาจพิจารณาสุ่งติรวจ PT แทน 

 หากผู้ล PT ยาวกว่าปิกติิ แปิลผู้ลว่าน่าจะม่ระดั์บยาอย่้ในขนาด์รักษาหรือสุ้งกว่าขนาด์รักษา 

หากค่์า PT ปิกติิ อาจยังไม่สุามารถึตัิด์ค์วามเป็ินไปิได้์ของการม่ระดั์บยาในขนาด์รักษาได้์

	 ผู้ป่วยท่ี่�ร้บประที่าน	apixaban	การติรวจ PT และ aPTT ม่ค์วามไวติำ�าและไม่สัุมพันธ์์กับระดั์บ

ยาในเลือด์ ผู้ลการติรวจ PT และ aPTT ท่�ปิกติิไม่สุามารถึตัิด์ค์วามเป็ินไปิได้์ของการม่ระดั์บยาท่�ม่ค์วาม

เก่�ยวข้องทางค์ลินิกในพลาสุมาได้์(48) หากไม่สุามารถึสุ่งติรวจ chromogenic anti-FXa assay ซึึ่�งม่ค์วาม

ไวท่�ด่์กว่าและสัุมพันธ์์กับระดั์บยา ในกรณ่ฉุักเฉิันอาจพิจารณาสุ่งติรวจ PT

 หากผู้ล PT ม่ค่์ายาวกว่าปิกติิ แปิลผู้ลว่าน่าจะม่ระด์ับยาอย่้ในขนาด์รักษาหรือสุ้งกว่าขนาด์

รักษา หากค่์า PT ปิกติิ อาจยังไม่สุามารถึตัิด์ค์วามเป็ินไปิได้์ของการม่ระดั์บยาในขนาด์รักษาได้์

	 แนวที่างการแก้ไขภาวะเล่ิอดออกผิดปกติั

 เนื�องจาก DOACs เป็ินยาท่�ม่ค่์าค์รึ�งช่ัวิติสัุ�น หากผู้้้ป่ิวยม่การทำางานของไติและตัิบท่�เป็ินปิกติิ, 

รับปิระทาน DOACs ค์รั�งสุุด์ท้ายมานานกว่า 12 ชัม. และม่อาการเลือด์ออกไม่รุนแรง สุามารถึให้การ

รักษาโด์ยการหยุด์ยาชัั�วค์ราวและให้การรักษาแบบปิระคั์บปิระค์องและการห้ามเลือด์เฉัพาะท่�(9,49)

 หากผู้้้ป่ิวยม่เลือด์ออกท่�รุนแรงมากขึ�น โด์ยเฉัพาะอย่างยิ�งในกรณ่ท่�ม่เลือด์ออกรุนแรงท่�อาจ

เป็ินอันติรายถึึงช่ัวิติ 

 หากม่สุารแก้ฤทธิ์�จำาเพาะ (antidote) ค์วรให้สุารแก้ฤทธิ์�ท่�จำาเพาะร่วมด้์วย(9) เช่ัน 

 ในกรณ่ของผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับยา dabigatran ซึึ่�งปัิจจุบันม่สุารแก้ฤทธิ์�ท่�จำาเพาะแล้ว ได้์แก่ idaruci-

zumab ซึึ่�งเป็ิน monoclonal antibody fragment ท่�สุามารถึจับกับ dabigatran ได้์โด์ยติรง และช่ัวยแก้

ฤทธิ์�ของ dabigatran โด์ยผู้ลการศึกษาในผู้้้ปิว่ยท่�ได้์รบั dabigatran ทั�งผู้้้ปิว่ยท่�ม่เลือด์ออก (uncontrolled 

bleeding) และผู้้้ป่ิวยท่�ต้ิองได้์รับการทำาหัติถึการฉุักเฉิัน พบว่า idarucizumab ในขนาด์ 5 ก. ให้ทาง

หลอด์เลือด์ด์ำา สุามารถึช่ัวยแก้ไขการแข็งตัิวของเลือด์ผิู้ด์ปิกติิจาก dabigatran โด์ยทำาให้ค่์า dilute 
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thrombin time และ ecarin clotting time ท่�ยาวกว่าปิกติิให้กลับมาเป็ินปิกติิได้์ในเวลาอันรวด์เร็วและม่

ผู้ลการห้ามเลือด์ท่�ด่์ โด์ยในผู้้้ป่ิวยท่�ม่เลือด์ออกพบว่าผู้้้ป่ิวยค์รึ�งหนึ�งเลือด์หยุด์หลังจากให้ idarucizumab 

ใน 2.5 ชัม. และผู้้้ป่ิวยท่�ต้ิองได้์รับการทำาหัติถึการฉุักเฉิันสุามารถึไปิทำาหัติถึการได้์ใน 1.6 ชัม.(50)

 ในกรณ่ท่�ไม่ม่สุารแก้ฤทธิ์�ท่�จำาเพาะ อาจให้การรักษาแบบปิระคั์บปิระค์องอื�นๆ ได้์แก่ 

 การให้ activated charcoal เพื�อลด์การด้์ด์ซึึ่มยา ในกรณ่ท่�ผู้้้ป่ิวยรับปิระทานยามานานไม่เกิน 

2 ชัม.(9)

 การทำา hemodialysis ซึึ่�งสุามารถึช่ัวยกำาจัด์ dabigatran ออกจากร่างกายและลด์ระดั์บ dabig-

atran ในเลือด์ อย่างไรก็ติามไม่สุามารถึใช้ั hemodialysis ในการกำาจัด์ยาในกลุ่ม direct FXa inhibitors 

เนื�องจากยาม่การจับกับโปิรต่ินท่�สุ้ง

 การให้ยาห้ามเลือด์ท่�ไม่จำาเพาะ (prohemostatic agents) ได้์แก่ PCC หรือ activated prothrom-

bin complex concentrate (aPCC) 

 ในกรณ่ท่�ไม่ม่สุารแก้ฤทธิ์�ท่�จำาเพาะ การใช้ัยาห้ามเลือด์ท่�ไม่จำาเพาะ อาจเป็ินทางเลือกในการ

รักษาท่�เหมาะสุมในการช่ัวยห้ามเลือด์และพบว่า PCC ในขนาด์ 50 ย้นิติ/กก./ค์รั�ง น่าจะเป็ินการรักษา

ท่�ม่ปิระสิุทธิ์ภาพด่์ในผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับ direct FXa inhibitors(49)

 การใช้ั activated prothrombin complex concentrate (aPCC) ขนาด์ 50 ย้นิติ/กก. โด์ยม่ขนาด์

ยาสุ้งสุุด์ไม่เกิน 200 ย้นิติ/กก./วัน ยังเป็ินอ่กทางเลือกหน่�งเพื�อช่ัวยห้ามเลือด์ในกรณ่ท่�ไม่ม่สุารแก้ฤทธิ์�

ท่�จำาเพาะในผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับ DOACs โด์ยเฉัพาะอย่างยิ�งผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับ dabigatran(49)  

สรุปั
 ผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับยาต้ิานการแข็งตัิวของเลือด์ท่�เข้ารับการทำาหัติถึการหรือการผู่้าตัิด์ ม่ค์วามเสุ่�ยง

ต่ิอการเกิด์ภาวะแทรกซ้ึ่อนทั�งจากภาวะเลือด์ออกผิู้ด์ปิกติิหรือการเกิด์ลิ�มเลือด์อุด์ตัินกลับเป็ินซึ่ำ�า จึงค์วร

ปิระเมินผู้้้ป่ิวยแต่ิละรายอย่างรอบค์อบก่อนการใช้ัยา การติิด์ติามผู้้้ป่ิวยอย่างใกล้ชิัด์ จะทำาให้ลด์ค์วาม

เสุ่�ยงของผู้้้ป่ิวยและทำาให้ผู้้้ป่ิวยปิลอด์ภัยในการด้์แลรักษาภายหลังการทำาหัติถึการหรือการผู่้าตัิด์ 
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