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Vitamin K antagonist oral anticoagulants, such as warfarin, have been used to prevent and treat thromboembolic
events. In addition to the therapeutic efficacy, warfarin also has limitations. Currently, a new group of oral
anticoagulants: non-Vitamin K antagonist oral anticoagulants (NOACs) are developed and giving patients
more options for treatment. Many studies have found that these drugs are more effective or equal to warfarin.
Although, the management of non-Vitamin K antagonist oral anticoagulants in patients undergoing dental
procedures was not clear. Therefore, the objective of this article is to review the clinical practice guidelines
for this group of patients.
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บทความปริทศั น์

การจัดการทางทันตกรรมในผู้ป่วยที่ได้ รับยานอน-วิตามินเค
แอนตาโกนิสต์
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ภาควิ ชาศัลยศาสตร์ ช่องปากและแม็กซิ ลโลเฟเชี ยล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล
โรงพยาบาลท่าตะเกี ยบ จังหวัดฉะเชิ งเทรา
ภาควิ ชาศัลยศาสตร์ ช่องปากและแม็ กซิ ลโลเฟเชี ยล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรี สิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล

ยาต้ านการแข็งตัวของเลือดกลุ่มวิตามินเค แอนตาโกนิสต์ เช่น วาฟาริ น ได้ ถกู น�ำมาใช้ เพื่อป้องกันและรักษาภาวะลิ่มเลือด
อุดตัน นอกเหนื อไปจากประสิทธิ ภาพในการรั กษาแล้ ว ยาวาฟาริ นก็ยังมีข้อจ�ำกัดในการใช้ หลายประการ ในปั จจุบันจึง
มีการพัฒนายาต้ านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานกลุ่มใหม่ขึ ้นมา คือ ยากลุ่มนอน-วิตามินเค แอนตาโกนิสต์ ท�ำให้
ผู้ป่วยมีทางเลือกในการรั กษามากขึน้ โดยเฉพาะผู้ที่มีข้อจ� ำกัดในการใช้ ยาวาฟาริ น จากหลายการศึกษาพบว่ายากลุ่มนี ้
มีประสิทธิ ภาพที่เหนื อกว่าหรื อเทียบเท่ากับยาวาฟาริ น อย่างไรก็ตามในปั จจุบันยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ ยวกับ
การดูแลรั กษาผู้ป่วยที่ได้ รับยากลุ่มนอน-วิตามินเค แอนตาโกนิสต์ และต้ องเข้ ารั บการท� ำหัตถการทางทันตกรรม ดังนัน้
การทบทวนนี ้จึงมีเป้าหมายเพื่อสรุ ปแนวทางปฏิบตั ิในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี ้
รหัสค�ำ: การจัดการทางทันตกรรม, ยานอน-วิตามินเค แอนตาโกนิสต์
การอ้ างอิง: เวทัส ศักดิ์เดชยนต์, พรวัชริ นทร์ ลิ ้มวัฒนาชัย, สิทธิพงษ์ ชัยมานะการ การจัดการทางทันตกรรมในผู้ป่วยที่ได้ รับ
ยานอน-วิตามินเค แอนตาโกนิสต์. ว ทันต มหิดล 2563; 40: 197-210.

บทน�ำ
ยาต้ านการแข็ ง ตั ว ของเลื อ ดกลุ่ ม วิ ต ามิ น เค
แอนตาโกนิสต์ (Vitamin K antagonist) ได้ ถกู น�ำมาใช้
เพื่ อ ป้อ งกันและรั กษาลิ่ม เลือดอุดตัน (thrombosis)
ซึง่ มีสว่ นประกอบของสารอนุพนั ธ์ของคูมาริน (coumarin
derivatives) เช่น วาฟาริ น (Warfarin) เป็ นยาต้ าน
การแข็ ง ตัว ของเลื อ ดชนิ ด รั บ ประทานชนิ ด เดี ย วที่ มี
การใช้ ในวงการแพทย์มายาวนานกว่า 60 ปี [1] นอกเหนือ
ไปจากประสิ ท ธิ ภ าพในการรั ก ษาแล้ ว ยา Warfarin
ก็ยงั มีข้อจ�ำกัดในการใช้ หลายประการ ได้ แก่ มีช่วงใน
การรักษาแคบ (narrow therapeutic range) ขนาดยา
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ที่ ใ ช้ ใ นการรั ก ษามี ค วามแตกต่ า งกัน ในแต่ ล ะบุค คล
นอกจากนี ้ยังเกิดปฏิกริ ิยาระหว่างยาอืน่ และอาหารได้ มาก
ท� ำ ให้ ต้ อ งติ ด ตามควบคุม ผลด้ ว ยการตรวจทางห้ อ ง
ปฏิ บัติ ก ารอย่ า งใกล้ ชิ ด ในปั จ จุ บัน จึ ง มี ก ารพัฒ นา
ยาต้ านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานกลุ่มใหม่
ขึ น้ มา คื อ ยากลุ่ม นอน-วิ ต ามิ น เค แอนตาโกนิ ส ต์
(Non-Vitamin K antagonist oral anticoagulants :
NOACs) ซึง่ มีความเร็ วในการออกฤทธิ์ของยา (onset)
ที่รวดเร็ ว มีผลต่อการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยา (drug
interactions) ที่น้อยกว่า และไม่จ�ำเป็ นต้ องเฝ้าระวัง
ติดตามการใช้ ยา (drug monitoring) ท� ำให้ ผ้ ูป่วยมี
ทางเลือกในการรักษามากขึ ้น โดยเฉพาะผู้ที่มีข้อจ�ำกัด
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ในการใช้ ยา Warfarin จากหลายการศึกษาพบว่ายากลุม่
NOACs มีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าหรื อเทียบเท่ากับยา
Warfarin ในการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
(stroke) หรือภาวะลิม่ เลือดอุดตัน (systemic embolism)
รวมถึงท�ำให้ เกิดภาวะเลือดออกรุนแรง (major bleeding)
น้ อยกว่าหรื อไม่แตกต่างกัน ดังนัน้ ในปั จจุบันจึงได้ มี
การพั ฒ นายากลุ่ ม NOACs และน� ำ เข้ ามาใช้ เพิ่ ม
มากขึ ้น [2-5]
ในปั จจุบนั ได้ มีแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการดูแล
รั ก ษาผู้ ป่ วยที่ ไ ด้ รั บ ยา Warfarin และต้ องเข้ ารั บ
การรักษาทางทันตกรรม เช่นการถอนฟั น หรื อการผ่าตัด
ภายในช่อ งปากแล้ ว แต่ข ณะเดี ย วกัน ยัง มี ข้ อ โต้ แ ย้ ง
กัน อยู่ และขาดการศึก ษาที่ ม ากพอส� ำ หรั บ แนวทาง
การดูแลผู้ป่วยที่ได้ รับการรั กษาด้ วยยากลุ่ม NOACs
และจ� ำเป็ นต้ องเข้ ารั บการท� ำหัตถการทางทันตกรรม
ซึ่ง ในปั จ จุบัน ได้ เ ริ่ ม มี ก ารน� ำ ยากลุ่ม NOACs มาใช้
เพิ่ ม มากขึ น้ และอาจเกิ ด ความเสี่ ย งต่ อ การเข้ า รั บ
การรักษาทางทันตกรรมได้ ทันตแพทย์จึงควรมีความรู้
ความเข้ าใจเกี่ยวกับยากลุ่ม NOACs เพื่อให้ การดูแล
ผู้ป่ วยที่ ไ ด้ รั บ การรั กษาด้ ว ยยานี ไ้ ด้ อย่า งถูกต้ อ งและ
เหมาะสม ดังนันการทบทวนนี
้
้ จึงมีเป้าหมายเพื่อสรุ ป
แนวทางปฏิ บัติใ นการดูแ ลผู้ป่ วยที่ ไ ด้ รั บ ยา NOACs
และต้ องเข้ ารับการท�ำหัตถการทางทันตกรรม

ยาต้ านการแข็งตัวของเลือดกลุ่มนอน
วิตามินเค แอนตาโกนิสต์ ชนิดรับประทาน
(Non-Vitamin K antagonist oral anticoagulants)
ในปั จจุบนั ได้ มีการพัฒนายาต้ านการแข็งตัวของ
เลือดชนิดรับประทานกลุ่มใหม่ขึ ้นมา เพื่อลดข้ อจ�ำกัด
ของยา Warfarin โดยบางการศึกษา แทนชื่อยาต้ าน
การแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานกลุ่มใหม่ด้วยชื่อ
Novel oral anticoagulants หรื อ Non-Vitamin K
antagonist oral anticoagulants หรื อเรี ยกสันๆ
้ ว่า

NOACs แต่อย่างไรก็ตามการใช้ ชื่อดังกล่าวก็อาจท�ำให้
เกิดการสับสนได้ เช่น ค�ำว่า “No AC” ถูกน�ำไปใช้ เรี ยก
ทางการแพทย์ ใ นผู้ป่ วยที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ ย าต้ า นการแข็ ง ตัว
ของเลือด และยังมีข้อจ�ำกัดเรื่ องเวลาของการพัฒนายา
ร่ วมด้ วย ดังนัน้ หลายการศึกษาจึงใช้ ชื่อ direct oral
anticoagulant (DOAC) และ target-specific oral
anticoagulant (TSOAC) แทน อย่างไรก็ตาม ในการ
ศึกษานี ้จะแทนชื่อยาต้ านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับ
ประทานกลุ่มใหม่ด้วย NOACs หรื อ Non-Vitamin K
antagonist oral anticoagulants ตามแนวทางปฏิบตั ิ
ของ European Heart Rhythm Association (EHRA)
Practical Guide เรื่องการใช้ยา non-vitamin K antagonist
oral anticoagulants ในผู้ป่วยที่มีหวั ใจห้ องบนสัน่ พลิ ้ว
(atrial fibrillation) ปี ค.ศ. 2018 [6,7]
NOACs แบ่งตามการออกฤทธิ์ ได้ เป็ น 2 กลุ่ม
ได้ แก่ ยาที่ อ อกฤทธิ์ ยับยัง้ ทรอมบิ น โดยตรง (Direct
thrombin inhibitors: DTI) ได้ แก่ Dabigatran และ
ยาที่ออกฤทธิ์ยบั ยัง้ factor Xa (factor Xa inhibitors :
FXaI) ได้ แก่ Rivaroxaban, Apixaban, และ Edoxaban
โดยยาทัง้ สองกลุ่ม จะท� ำ หน้ า ที่ จับ กับ factor ที่ ช่ ว ย
การแข็งตัวของเลือดเพียง factor เดียวอย่างจ�ำเพาะเจาะจง
จึงมีผลต้ านการแข็งตัวของเลือดได้ [7]
1. Direct thrombin inhibitors : DTI
Dabigatran (Pradaxa®, Pradax®)
Dabigatran ภายใต้ ชื่ อ การค้ า Pradaxa
(Boeringer Ingelhiem, Germany) ถูกเริ่ มต้ นคิดค้ น
ตังแต่
้ ปี ค.ศ. 1980 เป็ นยารับประทานที่ท�ำหน้ าที่ยบั ยัง้
การท�ำงานของ thrombin โดยตรง ในประเทศไทย มี
จ�ำหน่าย 3 ขนาด ได้แก่ 75 mg, 110 mg, และ 150 mg [8]
กลไกการออกฤทธิ์ (Mechanism of action)
Dabigatran ออกฤทธิ์ยบั ยัง้ thrombin โดยตรง
แบบผันกลับได้ ท�ำให้ ยบั ยังการเปลี
้
่ยนของไฟบริ โนเจน
(fibrinogen) ไปเป็ นไฟบริ น (fibrin) จึงไม่เกิดการสร้ าง
การแข็งตัวของเลือด (blood clot) ขึ ้น [6]
http://www.dt.mahidol.ac.th/division/th_Academic_Journal_Unit
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ข้อบ่งใช้ (Indications)
Dabigatran ได้ รับการรั บรองโดย Food and
Drug Administration ประเทศสหรัฐอเมริ กา (US FDA)
และประเทศไทยเพื่อน�ำมาใช้ เพื่อป้องกันภาวะลิ่มเลือด
อุดตันทีห่ ลอดเลือดด�ำ (Venous Thromboembolism : VTE)
ในการผ่าตัดเปลี่ยนข้ อสะโพก ใช้ เพื่อรักษาและป้องกัน
การเป็ นซ� ้ำของภาวะลิม่ เลือดอุดตันในหลอดเลือดด�ำลึก
(deep vein thrombosis : DVT) ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน
ทีบ่ ริเวณปอด (pulmonary embolism : PE) และป้องกัน
การเกิด stroke และ systemic embolism ในผู้ป่วย
ที่มีภาวะหัวใจเต้ นผิดจังหวะชนิดหัวใจห้ องบนสัน่ พริ ว้
ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ มี โ รคของลิ น้ หั ว ใจและไม่ มี ลิ น้ หั ว ใจเที ย ม
(non-valvular atrial fibrillation : NVAF)
ข้อห้ามใช้ (Contraindications)
ห้ ามใช้ Dabigatran ในผู้ป่วยใส่ลิ ้นหัวใจเทียม
ชนิ ด โลหะ (mechanical prosthetic valve) และมี
ลิ ้นหัวใจไมตรัลตีบ (mitral stenosis) ระดับปานกลาง
ถึงระดับรุนแรง รวมทังห้
้ ามใช้ ในผู้ป่วยที่มีคา่ ไตผิดปกติ
โดยมีค่า Creatinine clearance (CrCl) น้ อยกว่า 30
ml/min และห้ ามใช้ ในผู้ป่วยโรคตับที่มีความสัมพันธ์
กับความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือดที่จะน� ำไปสู่
ความเสี่ยงต่อการมี เลือดออกผิ ดปกติ (Child-Pugh
category C) [6]
อันตรกิ ริยาต่อกันระหว่างยา (Drug Interactions)
การรับประทาน Dabigatran ร่วมกับตัวเหนี่ยวน�ำ
P-glycoprotein (P-gp inducer) เช่น rifampin จะท�ำให้
ยาออกฤทธิ์ ลดลง และการรั บประทาน Dabigatran
ร่วมกับตัวยับยัง้ P-glycoprotein (P-gp inhibition) เช่น
Dronedarone หรื อ ketoconazole หรื อ คนไข้ มี ไ ต
ท�ำงานผิดปกติจะส่งผลให้ ยาออกฤทธิ์เพิ่มขึ ้น [9]

ในประเทศไทย 2 ขนาด ได้ แก่ 15 mg และ 20 mg
กลไกการออกฤทธิ์ (Mechanism of action)
กลไกการออกฤทธิ์ของยาคือการยับยัง้ Factor Xa
โดยตรงแบบแข่งขันและผันกลับได้ ซึง่ การยับยัง้ Factor Xa
จะป้องกันการสร้ าง thrombin ซึ่งท� ำให้ เกิ ดลิ่มเลือด
(thrombus) จึงยับยังการแข็
้
งตัวของเลือดได้ [10]
ข้อบ่งใช้ (Indications)
ถูก น� ำ มาใช้ เ พื่ อ ป้ อ งกัน การเกิ ด stroke และ
systemic embolism ในผู้ป่วย NVAF ใช้ ในการป้องกัน
การเกิ ด VTE ในผู้ ป่ วยได้ รั บ การผ่ า ตัด ข้ อเข่ า และ
ข้ อสะโพก และใช้ ในการรั กษาและป้องกันการเกิดซ� ้ำ
ของ DVT และ PE [7] และล่าสุดในปี 2018 US FDA
ยอมรับให้ ใช้ ยาร่ วมกับแอสไพริ น (aspirin) ในการลด
ความเสี่ ย งของการเกิ ด ภาวะหลอดเลื อ ดหัว ใจแบบ
รุนแรง (Major cardiovascular events) ในผู้ป่วย chronic
coronary artery disease (CAD) หรื อ peripheral
artery disease (PAD) ร่วมด้ วย [11]
ข้อห้ามใช้ (Contraindications)
ห้ ามใช้ Rivaroxaban ในผู้ป่วยใส่ mechanical
prosthetic valve และมี mitral stenosis ระดับปานกลาง
ถึงระดับรุ นแรง และห้ ามใช้ ในผู้ที่แพ้ ยา Rivaroxaban
หรื อ ส่ว นประกอบอื่ น ในเม็ ด ยา รวมทัง้ ยัง ไม่มี ข้ อ มูล
ในมนุษย์เกี่ยวกับการใช้ ยา Rivaroxaban ในสตรีมคี รรภ์
และในสตรี ให้ นมบุตรจึงห้ ามใช้ ยานีต้ ลอดระยะเวลา
การตั ง้ ครรภ์ แ ละให้ นมบุ ต ร นอกจากนี ย้ ั ง ห้ ามใช้
Rivaroxaban ในผู้ ป่ วยที่ ก� ำ ลัง มี เ ลื อ ดออกอย่ า งมี
นัยส�ำคัญทางคลินิก เช่น มีเลือดออกภายในกะโหลก
ศีรษะ มีเลือดออกในกระเพาะอาหารและล�ำไส้ ห้ ามใช้
Rivaroxaban ในผู้ป่ วยโรคตับ ที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ
ความผิ ด ปกติ ข องการแข็ ง ตัว ของเลื อ ดที่ จ ะน� ำ ไปสู่
ความเสี่ยงต่อการมี เลือดออกผิ ดปกติ (Child-Pugh
2. Factor Xa inhibitors : FXaI
category B & C) และไม่ใช้ ในผู้ป่วยที่มีการท�ำงานของ
Rivaroxaban (Xarelto®)
ไตบกพร่องรุนแรง CrCl <15 ml/min [12]
Rivaroxaban ภายใต้ ชื่อการค้ า Xarelto (Bayer
อันตรกิ ริยาต่อกันระหว่างยา (Drug Interactions)
HealthCare Pharma, Germany) เป็ นยารับประทานที่
หลี ก เลี่ ย งการใช้ ร่ ว มกับ ยา anticoagulants,
ท�ำหน้ าทีย่ บั ยังการท�
้
ำงานของ Factor Xa โดยมีจำ� หน่าย CYP3A4 inducers (strong), CYP3A4 inhibitors
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(strong) โดยยาที่ ส่ ง ผลเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของยา
Rivaroxaban ได้ แ ก่ anticoagulants, CYP3A4
inhibitors (strong), ยากลุม่ รักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
(Anti-arrhythmic drugs) เช่ น amiodarone หรื อ
dronedarone เป็ นต้ นยาปฏิชีวนะ (Antibiotics) เช่น
Clarithromycin หรื อ Erythromycin เป็ นต้ น ยากลุ่ม
ยาต้ า นเชื อ้ รา เช่ น Fluconazole, Itraconazole,
Ketoconazole, หรื อ Voriconazole เป็ นต้ น และยา
ที่ส่งผลลดประสิทธิ ภาพของยา Rivaroxaban ได้ แก่
CYP3A4 inducers (strong), St John’s Wort เป็ นต้ น
[6,12]
Apixaban (ELIQUIS®)
Apixaban ภายใต้ ชื่อการค้ า ELIQUIS (BristolMyers Squibb) เป็ นยารั บประทานที่ท�ำหน้ าที่ยับยัง้
การท�ำงานของ Factor Xa โดยมีจ�ำหน่ายในประเทศไทย
2 ขนาด ได้ แก่ 2.5 mg และ 5 mg
กลไกการออกฤทธิ์ (Mechanism of action)
Apixaban ท�ำหน้ าที่ยบั ยัง้ Factor Xa โดยตรง
แบบแข่งขัน ป้องกันการสร้ าง thrombin ซึ่งท�ำให้ เกิด
thrombus จึงยับยังการแข็
้
งตัวของเลือดได้
ข้อบ่งใช้ (Indications)
Apixaban ถูกน�ำมาใช้ เพือ่ ป้องกันการเกิด stroke
และ systemic embolism ในผู้ป่ วย NVAF ใช้ ใ น
การป้องกัน DVT หรื อ PE ในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้ อเข่า
และข้ อสะโพก และใช้ ในการรักษาและป้องกันการเกิดซ� ้ำ
ของ DVT และ PE [13]
ข้อห้ามใช้ (Contraindications)
ห้ า มใช้ Apixaban ในผู้ป่ วยใส่ mechanical
prosthetic valve และมี mitral stenosis ระดับปานกลาง
ถึงระดับรุนแรง และห้ ามใช้ ในผู้ที่แพ้ ยา Apixaban หรื อ
ส่ ว นประกอบอื่ น ในเม็ ด ยา รวมทัง้ ยายัง ไม่ มี ข้ อ มูล
ในมนุษย์เกี่ยวกับการใช้ ยา Apixaban ในสตรี มีครรภ์
และในสตรี ให้ นมบุตรจึงห้ ามใช้ ยานีต้ ลอดระยะเวลา
การตั ง้ ครรภ์ แ ละให้ นมบุ ต ร นอกจากนี ย้ ั ง ห้ ามใช้
Apixaban ในผู้ป่วยที่ก�ำลังมีเลือดออกอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางคลิ นิ ก (เช่ น มี เ ลื อ ดออกภายในกะโหลกศี ร ษะ

มี เ ลื อ ดออกในกระเพาะอาหารและล� ำ ไส้ ) ห้ ามใช้
Apixaban ในผู้ ป่ วยโรคตั บ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ความผิ ด ปกติ ข องการแข็ ง ตัว ของเลื อ ดที่ จ ะน� ำ ไปสู่
ความเสี่ยงต่อการมี เลือดออกผิ ดปกติ (Child-Pugh
category C) และไม่ใช้ ในผู้ป่วยที่มีการท�ำงานของไต
บกพร่องรุนแรง CrCl <15 ml/min [20]
อันตรกิ ริยาต่อกันระหว่างยา (Drug Interactions)
หลีกเลี่ยงการใช้ ร่วมกับยา CYP3A4 และ P-gp
inducers (strong) ซึ่งจะมีผลลดประสิทธิภาพของยา
Apixaban ได้ แ ก่ ย า rifampin, carbamazepine,
phenytoin และ St John’s Wort และหลีกเลี่ยงการใช้
ร่ วมกับยา CYP3A4& P-gp inhibitors (strong) ซึ่ง
ท� ำ ให้ ยาออกฤทธิ์ ม ากขึ น้ ได้ แก่ Ketoconazole,
itraconazole, clarithromycin หรื อ HIV protease
inhibitors เช่น ritonavir โดยแนะน�ำให้ลดขนาดยา 2.5 mg
ต่อวันหากต้ องใช้ ร่วมกัน [10] รวมทังระมั
้ ดระวังการใช้
Naproxen ซึง่ เป็ น P-gp competition มีผลเพิม่ ระยะเวลา
เลือดออก (bleeding time) ได้ [6]
Edoxaban (SAVAYSA®, Lixiana®)
Edoxaban ภายใต้ ชื่ อ การค้ า SAVAYSA®,
Lixiana®) (Daiichi Sankyo) ได้ รับการยอมรั บโดย
US FDA ในปี 2015 เป็ นยารับประทานที่ท�ำหน้ าที่ยบั ยัง้
การท�ำงานของ Factor Xa มีจ�ำหน่าย 3 ขนาด ได้ แก่
60 mg, 30 mg, และ 15 mg [14]
กลไกการออกฤทธิ์ (Mechanism of action)
Edoxaban ท�ำหน้ าที่ยบั ยัง้ Factor Xa โดยตรง
แบบแข่งขัน ป้องกันการสร้ าง thrombin ซึ่งท�ำให้ เกิด
thrombus จึงยับยังการแข็
้
งตัวของเลือดได้
ข้อบ่งใช้ (Indications)
Edoxaban ถูกน�ำมาใช้ เพือ่ ป้องกันการเกิด stroke
และ systemic embolism ในผู้ป่วย NVAF และใช้ ใน
การรักษา DVT และ PE [14]
ข้อห้ามใช้ (Contraindications)
ห้ ามใช้ Edoxaban ในผู้ป่วยใส่ mechanical
prosthetic valve และห้ ามใช้ ในผู้ที่แพ้ ยา Edoxaban
หรื อส่วนประกอบอื่นในเม็ดยา รวมทังยายั
้ งไม่มีข้อมูล
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ในมนุษย์เกี่ยวกับการใช้ ยา Edoxaban ในสตรี มีครรภ์
และในสตรี ให้ นมบุตรจึงห้ ามใช้ ยานีต้ ลอดระยะเวลา
การตั ง้ ครรภ์ แ ละให้ นมบุ ต ร นอกจากนี ย้ ั ง ห้ ามใช้
Edoxaban ในผู้ ป่ วยที่ ก� ำ ลั ง มี เ ลื อ ดออกอย่ า งมี
นัย ส� ำ คัญ ทางคลิ นิ ก รวมทัง้ ห้ า มใช้ ใ นผู้ป่ วยโรคตับ
ที่ มี ค วามสัม พั น ธ์ กั บ ความผิ ด ปกติ ข องการแข็ ง ตั ว
ของเลื อ ดที่ จ ะน� ำ ไปสู่ค วามเสี่ ย งต่ อ การมี เ ลื อ ดออก
ผิดปกติ (Child-Pugh category C) และไม่ใช้ ในผู้ป่วย
NVAF ที่มี CrCl >95 ml/min เพราะเพิ่มความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบหรื ออุดตัน (ischemic
stroke) เมื่อเปรี ยบเทียบกับ Warfarin [14]
อันตรกิ ริยาต่อกันระหว่างยา (Drug Interactions)
การรั บ ประทาน Edoxaban ร่ ว มกั บ ยากลุ่ม
anticoagulants อื่นๆ, ยาต้ านเกล็ดเลือด (antiplatelet
drugs) และ ยาละลายลิม่ เลือด (thrombolytic agents)
จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเลือดออก และควร
หลีกเลี่ยงการใช้ Edoxaban ร่ วมกับ P-gp inducers
ซึ่ง จะมี ผ ลลดประสิ ท ธิ ภ าพของยา ได้ แ ก่ rifampin

ร่ ว มกับ หลี ก เลี่ ย งการใช้ ย าร่ ว มกับ P-gp inhibitors
ซึ่ง ท� ำ ให้ ย าออกฤทธิ์ ม ากขึน้ ได้ แ ก่ ketoconazole,
itraconazole, verapamil, amiodarone หรือ clarithromycin
ซึง่ แนะน�ำให้ มีการปรับลดขนาดยาในผู้ป่วยกลุม่ นี ้ [14]
โดยจะสรุ ปเปรี ยบเทียบเภสัชวิทยาของยากลุ่ม
NOACs แต่ละชนิด ดังแสดงในตารางที่ 1

การตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ าร
(Laboratory tests) [6,15]
โดยปกติแล้ วจะไม่ทำ� การตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ าร
เป็ นประจ�ำ แต่จะใช้ ใน 3 กรณี ได้ แก่
1. เพื่อประเมินว่ามีระดับยา NOACs ในกระแส
เลือดมีระดับสูง เช่น ดูวา่ คนไข้ ได้ รับยาเกินขนาด หรื อมี
การสะสมของยาในร่างกายมากเกินไป
2. เพือ่ ประเมินว่ายาอยูใ่ นระดับทีใ่ ห้ ผลการรักษา
หรื อไม่ เช่น ในกรณีที่สงสัยว่าผลการรักษาล้ มเหลว

ตารางที่ 1 เภสัชวิทยาของยาต้ านการแข็งตัวของเลือดกลุม่ นอนวิตามินเค แอนตาโกนิสต์ชนิดรับประทาน แต่ละชนิด [6,10]
Dabigatran
Rivaroxaban
Apixaban
Edoxaban
กลไกการออกฤทธิ์
Oral direct
Oral direct factor
Oral direct
Oral direct
(Mechanism of action)
thrombin inhibitor
Xa inhibitor
factor Xa inhibitor factor Xa inhibitor
ชีวปริ มาณออกฤทธิ์ (เปอร์ เซนต์)
3-7%
66% without food
50%
62%
(Bioavailability: %)
80-100% with food
ระยะเวลาตังแต่
้ เริ่ มให้ ยาจนถึงเวลาที่
0.5-2
2-4
1-3
1-2
ยาออกฤทธิ์ยบั ยังสู
้ งสุด (ชัว่ โมง)
(Time to peak levels, hours)
การจับกับพลาสมาโปรตีน (เปอร์ เซนต์)
35%
95%
87%
55%
(plasma protein binding)
ค่าครึ่งชีวิต (ชัว่ โมง)
12-17
5-9 (young)
12
10-14
(Half-life, hours)
11-13 (elderly)
กระบวนการเมตาบอลิซมึ ผ่านตับ
No
Yes
Yes
Minimal
(Liver metabolism:
(Hepatic eliminate
(<4% of
CYP3A4 involved)
~ 18%)
elimination)
การขับออก
Renal 80%,
Hepatic 75%,
Hepatic 66%,
Hepatic 50%,
(Excretion)
bile 20%
renal 25%
renal 33%
renal 50%
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3. เพื่อประเมินว่ามีระดับยาในร่างกายที่มีผลต่อ
การรักษาทางคลินิกหรื อไม่ เช่น ในกรณีที่คนไข้ มีภาวะ
เลือดออก หรื อต้ องเข้ ารับการผ่าตัด
Dabigatran จะตรวจผ่าน Dilute thromboin time
(dTT) หรื อ ecarin chromogenic assay (ECA) และใช้
activated partial thromboplastin time (aPTT) กับ
thrombin time (TT) ในการตรวจประมาณระดับยาได้
โดยช่วงที่ยามีความเข้ มข้ นสูงสุดและต�่ำสุดในผู้ป่วยที่มี
ภาวะหัวใจห้ องบนสัน่ พริ ว้ (atrial fibrillation) ที่ได้ รับ
Dabigatran 150 mg วันละ 2 ครัง้ จะอยูท่ ี่ 184 ng/ml
และ 90 ng/ml ตามล�ำดับ และจากการศึกษาของ PETRO
(prevention of embolic and thrombotic events in
patients with Persistent Atrial Fibrillation) พบช่วง
ของความเข้ มข้ นของยาในระดับสูงสุดและต�่ำสุดในช่วง
64-443 ng/ml และ 31-225 ng/ml ตามล�ำดับ ในกรณี
ที่ TT อยู่ในค่าปกติ หมายถึง ไม่มีฤทธิ์ต้านการแข็งตัว
ของเลือด โดย TT สามารถตรวจระดับความเข้ มข้ นของ
ยาในกระแสเลือดได้ ตงแต่
ั ้ 25 – 150 ng/ml ในขณะที่
สามารถตรวจเจอ aPTT ที่ นานกว่าปกติได้ ในผู้ป่ วย
ที่ ไ ด้ รั บ ยา Dabigatran และหาก aPTT ที่ น านกว่ า
ค่าปกติ 2 เท่า แสดงว่ายาอยู่ในกระแสเลือดระดับสูง
ถึง 400 ng/ml แต่อย่างไรก็ตาม การตรวจพบ aPTT
ในระดับปกติ อาจหมายถึงไม่มียาในกระแสเลือด หรื อ
ยาอยูใ่ นระดับต�ำ่ ดังเช่น จากการศึกษาของ Hawes, Deal,
Funk‐Adcock และคณะ [16] ผู้ป่วยที่รับประทานยา
Dabigatran ขนาด 150 mg วันละ 2 ครัง้ พบว่า 18%
ของผู้ป่วยทังหมด
้
ตรวจพบ aPTT ในระดับปกติ และ
การศึกษาของ Antovic, Skeppholm, Eintrei และคณะ [17]
พบระดับ aPTT ปกติ ในระหว่างที่มีคา่ ความเข้ มข้ นของ
Dabigatran ในกระแสเลือดสูงถึง 60 ng/ml ไม่แนะน�ำ
การตรวจ international normalized ratio (INR) และ
prothrombin time (PT) ในคนไข้ ทไี่ ด้ รับยา Dabigatran
เนื่องจากไม่มีความไวต่อการวัดระดับยาในกระแสเลือด
เช่น ค่า INR 1.2 หรื อมากกว่า อาจปรากฎเมื่อระดับ
ความเข้ มข้ นของยา Dabigatran มากกว่า 400 ng/ml
ขึ ้นไปแล้ ว

การตรวจทางห้ องปฏิ บัติ ก ารส� ำ หรั บ ยากลุ่ม
FXaI จะใช้ การตรวจผ่าน anti-Factor Xa assay และ
อาจใช้ PT ในการตรวจ โดยในคนไข้ ที่ รั บ ประทาน
Rivaroxaban จะมีคา่ PT นานกว่าปกติ แต่คา่ PT ทีป่ กติ
ว่าอาจไม่ได้ หมายความว่าไม่มีระดับยาในกระแสเลือด
แต่ อ าจมี ร ะดับ ยาในกระแสเลื อ ดไม่ ม ากเกิ น ระดับ
การรักษา ส่วนยา Apixaban ไม่สามารถใช้ การตรวจวัด
ค่า aPTT และ PT ได้
อย่างไรก็ตามการตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการของ
dTT, ECA หรื อ Anti- Factor Xa assay จะมีเฉพาะ
โรงพยาบาลบางแห่ง และหาตรวจได้ ยาก

การเปรียบเทียบความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ
เลือดออก ในการท�ำหัตถการ ระหว่ างยา
NOACs กับ Vitamin K Antagonist Oral
Anticoagulants
การศึกษาขนาดใหญ่ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับความเสี่ยง
ต่อการเกิดภาวะเลือดออกระหว่าง NOACs กับ Warfarin
มีอยู่ 2 การศึกษา ได้ แก่ การศึกษาของ The randomized
evaluation of long-term anticoagulation therapy
(RE-LY) และ อีกการศึกษาของ Apixaban for reduction
in stroke and other thromboembolic events in atrial
fibrillation (ARISTOTLE)
โดยการศึกษาของ RE-LY ในปี 2009 ที่ศึกษา
เกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพและความปลอดภั ย ของยา
Dabigatran เทียบกับ Warfarin ในผู้ป่วยที่ต้องเข้ ารับ
การท�ำหัตถการต่างๆ ทังทางการแพทย์
้
และทางทันตกรรม
และได้ ท� ำ การเปรี ย บเที ย บภาวะเลื อ ดออกภายหลัง
ท�ำหัตถการของผู้ป่วยทีไ่ ด้ รับ Dabigatran กับ Warfarin
ทังหมดจ�
้
ำนวน 4591 คน โดยมีหตั ถการทางทันตกรรม
คิดเป็น 10 % ของหัตถการทังหมด
้ พบว่าไม่มคี วามแตกต่าง
ของการเกิดภาวะเลือดออกรุ นแรง (major bleeding)
ระหว่างทังสองกลุ
้
ม่ โดยอ้ างอิงค�ำจ�ำกัดความของ major
bleeding ตาม international society on thrombosis
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and hemostasis หมายถึง มีฮีโมโกลบิน (hemoglobin)
ลดลงอย่า งน้ อ ย 20 g/L หรื อ ต้ อ งให้ เ ลื อ ดหรื อ เซลล์
เม็ดเลือดแดงอย่างน้อย 2 ยูนติ หรือมีภาวะเลือดออกทีท่ ำ� ให้
มีอาการผิดปกติในบริเวณส�ำคัญหรืออวัยวะส�ำคัญ [18]
และจากการศึกษาของ ARISTOTLE เปรียบเทียบ
ระหว่างประสิทธิ ภาพและความปลอดภัยระหว่างยา
Apixaban เทียบกับ Warfarin ในผู้ป่วยที่ต้องเข้ ารับการ
ท�ำหัตถการต่างๆ โดยทางทันตกรรมคิดเป็ น 14.6 %
ของหัตถการทังหมดจากจ�
้
ำนวน 9,260 หัตถการและ
เก็บข้ อมูลการเกิด stroke หรื อ systemic embolism,
เสียชี วิต หรื อเกิ ด major bleeding ในผู้ป่วยภายใน
30 วันหลังท�ำหัตถการ โดยพบในอัตราที่ต�่ำทังในผู
้ ้ ป่วย
ที่ได้ รับ Apixaban และ Warfarin [19]
นอกจากนี ้ ในการอ้ า งอิ ง ของหลายการศึก ษา
ไม่พบความแตกต่างของความเสี่ยงต่อการเกิ ดภาวะ
เลื อ ดออกระหว่า ง NOACs กับ Warfarin ภายหลัง
การท� ำ หั ต ถการ เช่ น การถอนฟั น หรื อ การผ่ า ตั ด
รากเทียมเช่นเดียวกัน [20-25]

การดูแลจัดการภาวะเลือดออกในผู้ป่วย
ได้ รับยา NOACs ภายหลังการท�ำหัตถการ
ตามแนวทางปฏิ บัติ ข อง EHRA 2018 [6] ใน
การจัด การภาวะเลื อ ดออกภายหลัง การท� ำ หัต ถการ
ในผู้ป่วยได้ รับยา NOACs แนะน�ำว่า ควรประเมินตาม
ลักษณะทางคลินิกดังต่อไปนี ้
1. ระดับความรุ นแรงของภาวะเลือดออก ได้ แก่
ภาวะเลื อ ดออกน้ อ ยมากและน้ อ ย (nuisance and
minor bleeding), ภาวะเลื อ ดออกมากแบบไม่เ ป็ น
อันตรายถึงชีวติ (non-life-threatening major bleeding),
และภาวะเลื อ ดออกมากแบบเป็ นอั น ตรายถึ ง ชี วิ ต
(life-threatening major bleeding)
2. ประเมิ น จากตั ว ของผู้ ป่ วยและการได้ รั บ
การรักษาของผู้ป่วย ได้ แก่ เวลาทีผ่ ้ ปู ่ วยได้ รับยา NOACs
ครัง้ สุดท้ าย ขนาดของยาที่ได้ รับ ค่าการท�ำงานของไต
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ปั จจัยอื่ นๆ ที่ มีผล เช่น ยาที่ รับประทานร่ วมกัน และ
ปัจจัยอืน่ ๆ ทีม่ ผี ลต่อการหยุดของเลือด เช่น การรับประทาน
ยา antiplatelet ร่วมด้ วย
วิธีการจัดการผู้ป่วยทีเ่ กิดภาวะเลือดออกภายหลัง
ท�ำหัตถการ [6] แบ่งออกเป็ น 3 วิธี ขึ ้นกับอาการทาง
คลินิก ได้ แก่
1. รอจนกระทั่ง ฤทธิ์ ต้า นการแข็ ง ตัว ของเลื อ ด
(anticoagulant activity) ของยาลดระดับลง โดยอาจ
ช่วยเร่งก�ำจัดยาโดยเร่งการขับปั สสาวะ (diuresis)
2. การใช้ ยาให้ ผลคืนกลับแบบจ�ำเพาะ (specific
reversal agent) โดยส� ำ หรั บ Dabigatran คื อ ยา
idarucizumab และส�ำหรับ FXaI ก�ำลังอยู่ในระหว่าง
การศึกษา ได้ แก่ andexanet alfa
3. ใช้ วิธีการช่วยในกระบวนการห้ ามเลือดแบบ
ไม่จ�ำเพาะ (Non-specific support of haemostasis)
เช่น การให้ Prothrombin complex concentration
(PCC), Activated PCC (aPCC), Recombinant
activated factor VII (rFVIIa), Activated charcoal
therapy, หรื อ การฟอกเลือด (hemodialysis)
อย่ า งไรก็ ต าม ไม่ แ นะน� ำ ให้ ใ ช้ fresh frozen
plasma (FFP) ในการแก้ ไขภาวะเลือดออก เนื่องจาก
การมียา NOACs ในกระแสเลือดจ�ำนวนมากจะไปยับยัง้
ปั จจัยในการแข็งตัวของเลือด (clotting factors) ใหม่ๆ
ซึง่ ได้จากการให้ FFP จึงท�ำให้จำ� เป็นต้องให้ในปริมาณมาก
และไม่แนะน�ำการให้วติ ามิน เค (vitamin K) และ โปรตามีน
(protamine) ในการจัดการผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออก
จากยา NOACs แต่สามารถใช้ ได้ ในกรณีผ้ ปู ่ วยที่ได้ รับ
ยา NOACs และมี ภาวะขาดวิตามิน เค (vitamin K
deficiency) ร่ วมด้ วย หรื อในผู้ป่วยที่ได้ รับการรั กษา
ร่วมกับการใช้ heparin
ภาวะเลือดออกน้ อยมากและน้ อย (Nuisance and
minor bleeding)
ผู้ ป่ วยได้ รั บ ยา NOACs ที่ มี เ ลื อ ดออกเพี ย ง
เล็กน้ อยภายหลังการท�ำหัตถการควรได้ รับการเฝ้าระวัง
ถึงอาการและอาการแสดงของภาวะเลือดออก และควร
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ได้ รับค�ำแนะน�ำให้ เข้ าพบบุคลากรทางการแพทย์ทนั ที
หากจ� ำ เป็ น ต้ อ งหยุด ยาควรมี ก ารปรึ ก ษาแพทย์ ก่ อ น
ทุก ครั ง้ เพื่ อ ประเมิ น ความเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด ลิ่ ม เลื อ ด
อุดตัน โดยภาวะเลือดออกนี ้ส่วนใหญ่สามารถจัดการได้
โดยการรับประทานยาให้ ช้าลง หรื อหยุดรับประทานยา
ชัว่ คราว 1 มื ้อ และสามารถรักษาได้โดยการท�ำการห้ามเลือด
เฉพาะที่ (local hemostasis) [6]
ภาวะเลื อดออกมากแบบไม่ เป็ นอันตรายถึงชี วิต
(Non-life-threatening major bleeding)
ควรได้ รับการห้ ามเลือดโดยวิธีต่างๆ เช่น ผ่าตัด
ห้ ามเลือด (surgical hemostasis) และรั กษาระบบ
ไหลเวียนโลหิต (hemodynamic support) เช่น การให้
สารน� ้ำทดแทน (fluid replacement) หรื อการให้ เลือด
(transfusion) อาจให้ ยาขั บ ปั ส สาวะ (diuresis)
ในผู้ป่วยร่ วมด้ วยเพื่อก� ำจัดยาออกจากร่ างกาย หรื อ
การท�ำไดอะไลซิส (dialysis) ในผู้ป่วยได้รบั ยา Dabigatran
ในกรณีที่เลือดออกมาก อย่างไรก็ตาม การท�ำ dialysis
ไม่มีผลต่อยากลุ่ม FXaI เนื่องจากยากลุ่มนี ้มี plasma
protein binding สูง รวมทังอาจควบคุ
้
มภาวะเลือดออก
ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ ภาวะการแข็ ง ตั ว ของเลื อ ดผิ ด ปกติ
(coagulopathy) หรือ ภาวะเลือดเป็นลิม่ ช้า (thrombopathy)
โดยการใช้ ยาต้ านการสลายลิม่ เลือด (antifibrinolytic) เช่น
tranexamic acid 1 g ทางหลอดเลือดด�ำ ทุก 6 ชัว่ โมง พบว่า
tranexamic acid มีประสิทธิภาพทีด่ ใี นการห้ ามเลือด หรือ
การใช้ desmopressin 0.3 µg/kg หยดทางหลอดเลือดด�ำ
(สูงสุด 20 µg) [6]
ภาวะเลื อ ดออกมากแบบเป็ นอั น ตรายถึ ง ชี วิ ต
(Life-threatening major bleeding)
แนะน�ำให้ ใช้ สารต้ านฤทธิ์ในผู้ป่วยที่มีภาวะเลือด
ออกมากแบบเป็ นอันตรายถึงชีวิต ได้ แก่
Idarucizumab ในการห้ ามเลือดฉุกเฉินในผู้ป่วย
รับประทานยา Dabigatran โดยยาจะทาํ หน้ าทีต่ ้ านฤทธิ์
anticoagulant activity ของยาภายในเวลาเป็ นนาที
ดัง นัน้ จึง แนะนํ า ให้ ใ ช้ เ ป็ น ยาลํ า ดับ แรกในการรั ก ษา

(first-line therapy) โดยให้ idarucizumab 5 g ทาง
หลอดเลือดดํา แบ่งเป็ นให้ ยาอย่างเร็ ว (bolus dose)
2.5 g 2 doses ห่างกันไม่เกิน 15 นาที ท�ำการตรวจ
ทางคลินิกและห้ องปฏิบตั ิการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
idarucizumab 5 g อาจไม่มากเพียงพอในการควบคุม
ยา Dabigatran ในระดับสูง เช่นในกรณีที่ overdose
หรื อ renal insufficiency โดยหลังจาก 24 ชัว่ โมงแล้ ว
สามารถเริ่มยา Dabigatran ได้ตามปกติ [6] จากการศึกษา
ของ Pollack Jr, Reilly, Van Ryn และคณะ [26] ได้ ท�ำ
การศึกษาเกี่ยวกับยา idarucizumab เพื่อน�ำมาใช้ เป็ น
reversal agent พบว่า idarucizumab สามารถ reverse
Dabigatranได้ 100% ภายใน 4 ชั่วโมง จากผลของ
การศึกษานี ้ท�ำให้ ได้ รับการยอมรับโดย FDA ในปี 2015
Andexanet เป็ นยาที่น�ำมาใช้ ในการรักษาภาวะ
เลื อ ดออกมากแบบเป็ นอั น ตรายถึ ง ชี วิ ต ในผู้ ป่ วย
ที่รับประทานยากลุ่ม FXaI โดยจากการศึกษา แนะน�ำ
ให้ ให้ แบบ bolus 15-30 นาที และตามด้ วยการให้ ยา
แบบเป็ นหยด (infusin) ในเวลา 2 ชั่วโมง โดยขนาด
ของยาที่ให้ ขึ ้นกับชนิดของยาและระยะเวลาที่ได้ รับยา
ครังสุ
้ ดท้ าย โดยส�ำหรับ Rivaroxaban ทีไ่ ด้ รบั ครังสุ
้ ดท้ าย
มากกว่า 7 ชัว่ โมงก่อนได้ รับยาต้ านฤทธิ์ และ Apixaban
ให้ ยา Andexanet 400 mg bolus และตามด้ วย 480
mg infusion (4 mg/min) ส�ำหรับ Rivaroxaban ที่ได้ รับ
ครั ง้ สุดท้ ายน้ อยกว่า 7 ชั่วโมงก่อนได้ รับยาต้ านฤทธิ์
หรือมีประวัตไิ ม่ชดั เจน และ Edoxaban ให้ ยา Andexanet
800 mg bolus ตามด้ วย 960 mg infusion (8 mg/min)
โดยอาจพบการกลับมาของ anticoagulant activity
ภายหลังการหยุดยา [6] จากการศึกษาของ Connolly,
Milling Jr, Eikelboom และคณะ [27] ได้ ท�ำการศึกษา
เกี่ยวกับยา andexanet alfa เพื่อน�ำมาใช้ เป็ น reversal
agent พบว่า 82% สามารถห้ ามเลือดได้ ดีใน 12 ชัว่ โมง
จากผลของการศึกษานีท้ �ำให้ ได้ รับการรับรองโดย US
FDA ในปี 2018
Prothrombin complex concentrate (PCC)
ประกอบด้ วย clotting factors หลายชนิด แบ่งออกเป็ น
2 กลุ่มหลัก คือ 3-factor PCC (factor II, IX, X) และ
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4-factor PCC (factor II, VII, IX, X) โดย factor เหล่านี ้
จะอยู่ในรู ป inactivated ซึง่ ต้ องถูกเปลี่ยนเป็ นรู ปแบบ
activated ที่ อ อกฤทธิ์ ไ ด้ โดยอาศัย การกระตุ้น ผ่ า น
clotting cascade และยังมี Activated PCC (aPCC)
ซึ่งจะมี Factor VIIa เป็ นส่วนประกอบท�ำให้ สามารถ
ออกฤทธิ์ได้ อย่างรวดเร็ว PCC สามารถใช้ ในการ reverse
effect ของ FXaI ได้ บางรายงานการศึกษาพบว่า PCC
ไม่มผี ลในผู้ป่วยทีร่ ับประทาน Dabigatran และในผู้ป่วย
ที่ได้ รับ NOACs จะแนะน�ำให้ ใช้ aPCC เฉพาะ ในกรณี
ที่ ก ารรั ก ษาด้ ว ย PCC ล้ ม เหลวเพราะยัง ไม่ มี ข้ อ มูล
ทางคลินิกว่า aPCC เหนือกว่า PCC และมีความเสี่ยง
ต่อ การเกิ ด ลิ่ม เลือดอุดตัน (thromboembolic risk)
สูงกว่าด้ วย [28,29]
Recombinant activated factor VII (rFVIIa)
ถูกน�ำมาใช้ ในการห้ ามเลือดร่ วมด้ วย แต่ยงั ไม่มีข้อมูล
ทางการศึกษาทีแ่ น่ชดั ถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัย
โดยจะออกฤทธิผ์ า่ น extrinsic pathway ของ coagulation
cascade กระตุ้น factor X และสร้ าง thrombin มี
thromboembolic risk มากกว่า PCC จึงแนะน�ำให้ ใช้
ในกรณีที่ไม่มี PCC [30]
การท�ำ hemodialysis ใช้ ในกรณีมี life-threatening
bleeding ใช้ ไม่ได้ ผลกับ Rivaroxaban และ Apixaban
เนื่องจากยามี plasma protein binding สูง แต่ได้ ผล
ใน Dabigatran โดยจะช่วยก�ำจัดยาออกได้ 49-57%
ภายใน 4 ชั่วโมง และอาจพิจารณาใช้ ในผู้ป่วยที่มีค่า
CrCl น้ อยกว่า 30 mL/min [31]

สรุปแนวทางในการจัดการทางทันตกรรม
ในผู้ป่วยที่ได้ รับยา NOACs
ตามที่ European society of cardiology guideline
2018 [6] ได้ จดั หัตถการทางทันตกรรมขนาดเล็ก เช่น
ถอนฟัน 1-3 ซี,่ periodontal surgery, incision of abscess
และ implant positioning เป็ นระดับหัตถการที่เสี่ยงต่อ
เลือดออกต�ำ่ (Minor bleeding risk) ซึง่ ไม่มคี วามจ�ำเป็ น
206 M Dent J 2020 December; 40 (3): 197-210

ต้ องหยุดยา และสามารถควบคุมภาวะเลือดออกหลัง
ท�ำหัตถการได้ โดยสามารถเริ่ มท�ำหัตถการได้ ภายหลัง
รับประทานยา 12-24 ชัว่ โมง และให้ เริ่ มรับประทานยา
ต่อหลังท�ำหัตถการแล้ วอย่างน้ อย 6 ชั่วโมง รวมทัง้ มี
รายงานการศึกษาเรื่องการจัดการทางทันตกรรมในผู้ป่วย
ที่ได้ รับยานอน-วิตามินเค แอนตาโกนิสต์ (ตารางที่ 2)
จึงสรุ ปได้ ว่าการท� ำหัตถการทางทันตกรรมขนาดเล็ก
ในผู้ป่วยที่ได้ รับยา NOACs นัน้ ไม่มีความจ�ำเป็ นต้ อง
หยุดยา แต่ต้องมีการเตรี ยมความพร้ อมในการใช้ สาร
ห้ ามเลือดเฉพาะที่ในกรณีที่จ�ำเป็ น และควรอธิบายให้
ผู้ป่วยเข้ าใจถึงความเสี่ยงต่อการเกิ ดภาวะเลือดออก
ภายหลังได้ รับการรักษาทุกครัง้
อย่างไรก็ตาม หากเป็ นหัตถการที่เสี่ยงต่อเลือด
ออกมากขึน้ ทันตแพทย์ จ�ำเป็ นต้ องมีการปรึ กษาและ
วางแผนการรั กษาร่ วมกันกับแพทย์ ผ้ ูดูแลผู้ป่วย เพื่ อ
ทราบถึงผลการประเมิน thromboembolic risk ซึง่ เป็ น
ปั จจัยในการพิจารณาการหยุดยาหรื อไม่ ในกรณีผ้ ปู ่ วย
ที่ มี thromboembolic risk สูง การหยุด ยาอาจส่ ง
ผลกระทบมากกว่าการไม่หยุดยา และไม่วา่ จะพิจารณา
หยุดยาหรื อไม่ ก็จ�ำเป็ นต้ องมีการเตรี ยมความพร้ อม
ในการใช้ สารห้ ามเลือดเฉพาะที่เสมอ รวมทังทั
้ นตแพทย์
ควรมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับยากลุม่ NOACs เพื่อ
ให้ การดูแลผู้ป่วยทีไ่ ด้ รบั การรักษาด้ วยยานี ้ได้ อย่างถูกต้ อง
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ตารางที่ 2 การศึกษาในผู้ป่วยที่หยุดยาหรื อไม่หยุดยา NOACs และเข้ ารับการรักษาทางทันตกรรม
Study
Management
Procedure
Result / Conclusion
Cocero, Basso,
รับประทานยา NOACs ถอนฟั นไม่เกิน 3 ซี่
สามารถจัดการได้ อย่างปลอดภัย
Grosso และคณะ [32] ตามปกติ ก่อนท�ำหัตถการ
ในการถอนฟั นไม่เกิน 3 ซี่ แม้ รับประทานยา
อย่างน้ อย 4 ชัว่ โมง
NOACs ก่อนท�ำหัตถการอย่างน้ อย 4 ชัว่ โมง
Berton, Costantinides, ไม่หยุดยา NOACs
ถอนฟั นธรรมดา 1 ซี่
สามารถจัดการได้ อย่างปลอดภัย
Rizzo และคณะ [21]
ในการถอนฟันธรรมดา 1 ซี่ แม้ ไม่หยุดยา NOACs
Mauprivez, Khonsari, ไม่หยุดยา NOACs
ถอนฟั นร่วมกับการใช้ สามารถจัดการได้ อย่างปลอดภัย
Razouk และคณะ [24]
สารห้ ามเลือดเฉพาะที่ ในการถอนฟันร่วมกับการใช้ สารห้ ามเลือดเฉพาะที่
แม้ ไม่หยุดหรื อปรับยา NOACs
Andrade, Andrade, ไม่หยุดยา Dabigatran ถอนฟั นอย่างน้ อย 1 ซี่ ไม่พบ postoperative bleeding หลังถอนฟั น
Bispo และคณะ [22]
อย่างน้ อย 1 ซี่ แม้ ไม่หยุดยา Dabigatran
Gómez-Moreno,
รับประทานยา
ผ่าตัดรากเทียมร่วมกับ สามารถจัดการได้ อย่างปลอดภัย ในการผ่าตัด
Aguilar-Salvatierra,
Rivaroxaban
การใช้ สารห้ ามเลือด
รากเทียมร่วมกับการใช้ สารห้ ามเลือดเฉพาะที่
Fernández-Cejas
(ซึง่ ได้ รับยามานานกว่า เฉพาะที่
แม้ ไม่หยุดหรื อปรับยา Rivaroxaban
และคณะ [33]
6 เดือน) ตามปกติ
Gómez-Moreno,
รับประทานยา
ผ่าตัดรากเทียมร่วมกับ สามารถจัดการได้ อย่างปลอดภัย ในการผ่าตัด
Fernández-Cejas,
Dabigatran
การใช้ สารห้ ามเลือด
รากเทียมร่วมกับการใช้ สารห้ ามเลือดเฉพาะที่
Aguilar-Salvatierra
(ซึง่ ได้ รับยามานานกว่า เฉพาะที่
แม้ รับประทานยา Dabigatran ก่อนท�ำหัตถการ
และคณะ [34]
6 เดือน) ตามปกติ ก่อน
อย่างน้ อย 12 ชัว่ โมง
ท�ำหัตถการ 12 ชัว่ โมง
Hanken, Gröbe,
ไม่หยุดยา Rivaroxaban ผ่าตัดเล็กในช่องปาก
การทานยา Rivaroxaban เพิ่มความเสี่ยง
Heiland และคณะ [35]
ในการเกิด postoperative bleeding
หลังท�ำผ่าตัดเล็กในช่องปาก แต่สามารถ
จัดการได้ ด้วยวิธีการห้ ามเลือดเฉพาะที่
Lababidi, Breik,
เปรี ยบเทียบกลุม่ หยุดยา ถอนฟั น
พบ postoperative bleeding ทัง้ 2 กลุม่
Savage และคณะ [20] Rivaroxaban และกลุม่
แต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทานยา warfarin
และทังหมดสามารถจั
้
ดการได้ ด้วยวิธีการ
ห้ ามเลือดเฉพาะที่
Miller and Miller [36] เปรี ยบเทียบกลุม่ หยุดยา ถอนฟั น และผ่าตัด
ไม่พบ postoperative bleeding
(เฉลี่ย 52.5 ชัว่ โมง
ตกแต่งสันกระดูก
ในผู้ป่วยทังหมด
้
ก่อนผ่าตัด) และไม่หยุด
ยา NOACs
Romond,
หยุดยา Dabigatran
ถอนฟั นโดยวิธีการผ่าตัด ติดตามผล 7 วัน พบเพียง minimal bleeding
Miller and Henry [37] ตังแต่
้ ตอนกลางคืน
ผ่าตัดตกแต่งสันกระดูก
ก่อนวันผ่าตัด และในวัน
ผ่าตัด เริ่ มรับประทานยา
อีกครัง้ หลังวันผ่าตัด
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