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บทคัดย่อ:

ยาต้านเกล็ดเลือดมีบทบาทสำ�คัญในการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารีย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้ป่วยที่ได้รับการใส่ขดลวดค้ำ�ยันผนังหลอดเลือดหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจโคโรนารีย์ตีบหรืออุดตัน
การหยุดยาต้านเกล็ดเลือดก่อนกำ�หนดเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในขดลวดค้�ำ ยันผนังหลอดเลือด
หัวใจ ทำ�ให้กล้ามเนื้อหัวใจตาย และผู้ป่วยอาจเสียชีวิตได้ โดยทั่วไปแล้วความเสี่ยงและอันตรายจากการหยุด
ยาต้านเกล็ดเลือดเพื่อการทำ�หัตถการหรือการผ่าตัดจะมากกว่าความเสี่ยงจากภาวะเลือดออกเนื่องจากการ
ไม่ ห ยุ ด ยา การทำ � หั ต ถการทางทั น ตกรรมส่ ว นใหญ่ ส ามารถทำ �ได้ ใ นขณะที่ ผู้ ป่ ว ยได้ รั บ ยาแอสไพริ น หรื อ
ยาต้านเกล็ดเลือด 2 ชนิดควบคู่กัน เช่นเดียวกันกับการผ่าตัดหลายชนิดที่สามารถทำ�ได้ในผู้ป่วยที่ได้ยาต้าน
เกล็ดเลือดอย่างต่อเนื่อง
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Abstract:

Antiplatelet drugs are recommended for patients with coronary artery disease, especially if the
patient has a coronary stent implantation. Premature discontinuation of antiplatelet drugs either by
the patient or medical personnel is the most important risk factor of stent thrombosis which may be
complicated by acute myocardial infarction and death. In general, discontinuation of antiplatelet drugs
in the patient undergoing dental procedure or some kind of surgery carries a higher risk. Most dental
procedures as well as many types of surgery can be performed safely in the patient who continues
with antiplatelet therapy.
Key words: antiplatelet, aspirin, clopidogrel, dental procedure and surgery, stent

บทนำ�

เมือ่ ผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary artery
disease) โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับการใส่ขดลวดค้ำ�ยันผนัง
หลอดเลือดหัวใจ (coronary stent) และต้องได้รับยา
ต้านเกล็ดเลือด (antiplatelet drug) จำ�เป็นต้องได้รับ
การทำ�หัตถการทางทันตกรรมหรือการผ่าตัดอืน่ ๆ  มักจะ
ทำ�ให้เกิดปัญหาในการรักษาผู้ป่วยว่าจะจัดการอย่างไร
กับยาต้านเกล็ดเลือด เนื่องจากเกรงว่าหากผู้ป่วยยังคง
ได้รับยาต้านเกล็ดเลือดอยู่อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดยาก่อน
การทำ�หัตถการทางทันตกรรมหรือการผ่าตัด  ก็อาจทำ�ให้
เกิดปัญหาในการห้ามเลือด มีเลือดออกมากในระหว่าง
หรือหลังการผ่าตัด ในทางตรงกันข้าม ก็เกรงว่าการหยุด
ยาต้านเกล็ดเลือดอาจทำ�ให้ปัญหาโรคหัวใจกำ�เริบขึ้น
ในระหว่างหรือหลังการผ่าตัดได้ จึงมีผู้ป่วยบางรายที่
ไม่ ไ ด้ รั บ การรั ก ษาทางทั น ตกรรมหรื อ การผ่ า ตั ด อื่ น ๆ
ตามความเหมาะสม ผู้ ป่ ว ยบางรายถู กให้ ง ดยาต้ า น
เกล็ดเลือดโดยไม่จำ�เป็น ซึ่งอาจเกิดอันตรายอย่างมาก
ดั ง นั้ น จึ ง เป็ น เรื่ อ งสำ � คั ญ ที่ บุ ค ลากรทางการแพทย์
ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ ป่ ว ยจะต้ อ งเข้ าใจและทราบแนวทาง
การจัดการยาต้านเกล็ดเลือดที่ถูกต้อง

บทบาทและความจำ�เปนข
็ องยาต้านเกล็ดเลือด
(Antiplatelet drug)
การเกิดลิม่ เลือดอย่างเฉียบพลัน (acute thrombosis) ในหลอดเลือดโคโรนารีย์ (coronary artery)
บริเวณทีม่ กี ารแตกหรือปริ (rupture or fissuring) ของ
atherosclerotic plaque ทำ�ให้เกิดการตีบหรือการอุดตัน
ของหลอดเลือดอย่างเฉียบพลัน เป็นสาเหตุส�ำ คัญทำ�ให้
การไหลเวียนเลือดผิดปกติ เกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
(myocardial ischemia) และหากรุนแรงพอจะทำ�ให้
กล้ามเนื้อหัวใจตาย (myocardial infarction) การเกิด
ลิม่ เลือดอย่างเฉียบพลันนี  
้ เกิดจากมีการกระตุน้ เกล็ดเลือด
(platelet activation) ทำ�ให้เกล็ดเลือดจับตัวกัน (platelet
aggregation) โดยตรวจพบว่าลิ่มเลือด (thrombus) ที่
ขัดขวางการไหลเวียนเลือดมีเกล็ดเลือดเป็นองค์ประกอบ
อยู่เป็นจำ�นวนมาก (platelet-rich thrombus)1 ดังนั้น
ยาต้านเกล็ดเลือดจึงเป็นยาหลักในการป้องกันและรักษา
โรคหลอดเลือดโคโรนารีย์ (coronary artery disease)
รวมทั้งโรคของหลอดเลือดแดงอื่นๆ เช่น หลอดเลือด
สมอง และหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (cerebral and
peripheral vascular disease) ด้วย2-4
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ในปัจจุบนั บทบาทของยาต้านเกล็ดเลือดยิง่ เด่นชัด
มากขึน้ เพราะผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดโคโรนารียเ์ ป็นจำ�นวน
มากได้รับการรักษาเพื่อแก้ไขการตีบหรือการอุดตันของ
หลอดเลื อ ดโดยการทำ� หั ต ถการรั ก ษาโรคหลอดเลื อ ด
โคโรนารีย์ผ่านสายสวน (percutaneous coronary
intervention; PCI) ผูป้ ว่ ยมักได้รบั การขยายหลอดเลือด
หั วใจด้ ว ยบอลลู น (percutaneous transluminal
coronary angioplasty; PTCA) แล้วตามด้วยการใส่
ขดลวดค้ำ�ยันผนังหลอดเลือดหัวใจ (coronary stent)
ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงลวดทำ�ด้วย stainless steel หรือ
โลหะผสมอื่นๆ เช่น โคบอลต์ (cobalt) กับโครเมียม
(chromium) เพือ่ ป้องกันการอุดตันอย่างเฉียบพลันของ
หลอดเลือด (abrupt vessel closure) โดยขดลวดค้�ำ ยัน
ผนังหลอดเลือดหัวใจ จะทำ�หน้าที่ปิดรอยฉีกขาดของ
หลอดเลื อ ดที่ เ กิ ด จากการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วย
บอลลูน (sealing coronary artery dissection) และ
ป้องกันการหดตัวกลับของหลอดเลือด (elastic recoil)5,6
ในระยะแรกขดลวดค้ำ�ยันผนังหลอดเลือดหัวใจเป็นชนิด
ไม่เคลือบยา (bare-metal stent; BMS) มีปัญหาเรื่อง
การเกิด neointimal hyperplasia ค่อนข้างมาก ทำ�ให้
เกิดการตีบซ้�ำ ภายในขดลวด (in-stent restenosis)7 จึง
ได้มกี ารพัฒนาโดยนำ�ยา เช่น sirolimus และ paclitaxel
มาเคลือบที่ขดลวดค้ำ�ยันผนังหลอดเลือดหัวใจ ยาจะ
ค่อยๆ ละลายมาออกฤทธิ์ที่ผนังด้านในของหลอดเลือด
หัวใจ เรียกว่า ขดลวดค้ำ�ยันผนังหลอดเลือดหัวใจชนิด
เคลือบยา (drug-eluting stent; DES) ยาที่นำ�มา
เคลือบนี้สามารถลด neointimal hyperplasia ได้
โดยยั บ ยั้ ง การเจริ ญ เติ บโตและการแบ่ ง ตั ว ของเซลล์
กล้ามเนือ้ เรียบของหลอดเลือด  (smooth muscle cell)
จึงลดการตีบซ้ำ�ภายในขดลวดได้ ทำ�ให้ความจำ�เป็นที่
ต้องทำ�หัตถการหลอดเลือดหัวใจเพือ่ แก้ปญ
ั หาการตีบซ้ำ�
ภายในขดลวด (target vessel revascularization) และ
การผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจ (coronary artery
bypass graft; CABG) ลดลงอย่างมาก8
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ขดลวดค้ำ � ยั น ผนั ง หลอดเลื อ ดหั ว ใจเป็ น สิ่ ง
แปลกปลอมทีใ่ ส่ไว้ภายในหลอดเลือด จึงสามารถกระตุน้
เกล็ดเลือดและระบบการแข็งตัวของเลือดให้เกิดลิ่มเลือด
ได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการเจริญของชัน้ เยือ่ บุผวิ ภายใน
หลอดเลือด (endothelium cell) เข้ามาปกคลุมผิวของ
ขดลวดค้ำ�ยันผนังหลอดเลือดหัวใจทั้งหมด (complete
endothelialization) และไม่มีการสัมผัสกันของระบบ
เลือดและผิวของขดลวด กระบวนการนี้ใช้เวลา 2-6
สัปดาห์ ในกรณีของขดลวดค้ำ�ยันผนังหลอดเลือดหัวใจ
ชนิดไม่เคลือบยา และใช้เวลานานหลายเดือนหากเป็น
ขดลวดค้�ำ ยันผนังหลอดเลือดหัวใจชนิดเคลือบยา9 พบว่า
ผู้ป่วยบางรายอาจต้องใช้เวลานานถึง 2-4 ปี10-12 จึงมี
ความจำ�เป็นอย่างยิ่งที่ผู้ป่วยที่ได้รับการใส่ขดลวดค้ำ�ยัน
ผนังหลอดเลือดหัวใจจะต้องได้รบั ยาต้านเกล็ดเลือด เพือ่
ป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันภายในขดลวด (stent
thrombosis) โดยพบว่าการให้ผปู้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การใส่ขดลวด
ค้�ำ ยันผนังหลอดเลือดหัวใจรับประทานยาต้านเกล็ดเลือด
2 ชนิดควบคู่กัน (dual anti-platelet therapy) คือ
ยาแอสไพริน (aspirin) ร่วมกับยาในกลุ่มไธโนไพริดีน
(thienopyrine) ได้แก่ ยาโครพิโดเกรล (clopidogrel)
หรือยาทิโคลพิดนี (ticlopidine) จะลดโอกาสเกิดปัญหา
แทรกซ้อนทางหัวใจและหลอดเลือด (major adverse
cardiac events)  เมือ่ เปรียบเทียบกับการได้ยาแอสไพริน
เพียงอย่างเดียว13,14  ประโยชน์ทสี่ �ำ คัญทีส่ ดุ ของการได้รบั
ยาต้านเกล็ดเลือดควบคูก่ นั คือลดการเกิดลิม่ เลือดอุดตัน
ภายในขดลวด ตามคำ�แนะนำ�  American College of
Cardiology, American Heart Association ผูป้ ว่ ยควร
ได้ยาต้านเกล็ดเลือดควบคู่กันอย่างน้อย 1 ปี ในกรณีที่
ได้ รั บ การใส่ ข ดลวดค้ำ � ยั น ผนั ง หลอดเลื อ ดหั วใจชนิ ด
เคลือบยาและนาน 1 เดือน - 1 ปี สำ�หรับขดลวดค้�ำ ยันผนัง
หลอดเลือดหัวใจชนิดไม่เคลือบยา15 หลังจากได้ยาต้าน
เกล็ดเลือดทัง้ 2 ชนิดควบคูก่ นั จนครบกำ�หนดเวลาข้างต้น
แล้ว ผู้ป่วยยังคงต้องได้รับยาแอสไพรินต่อไปตลอดชีวิต  
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การหยุ ด ยาต้ านเ กล็ ด เลื อ ดและการเกิ ด
ลิ่มเลือดอุดตันภายในขดลวดค้�ำ ยันผนังหลอดเลือด
หัวใจ
การหยุดยาต้านเกล็ดเลือดไม่ว่าจะด้วยการหยุด
ยาโดยตัวผู้ป่วยเองหรือหยุดโดยคำ�แนะนำ�ของบุคลากร
ทางการแพทย์ เช่น หยุดเพื่อเตรียมทำ�หัตถการต่างๆ
เช่น การทำ�ฟันหรือเพื่อการผ่าตัด อาจทำ�ให้เกิดปัญหา
รุนแรงตามมา การหยุดยาต้านเกล็ดเลือดเป็นปัจจัยเสีย่ ง
ที่ สำ � คั ญ ที่ สุ ดในการเกิด ลิ่ ม เลื อ ดอุ ดตันภายในขดลวด
ค้ำ�ยันผนังหลอดเลือดหัวใจ16 จากรายงานผลการศึกษา
ของ Iakovou และคณะ17 พบว่าโอกาสเกิดลิ่มเลือด
อุดตันภายในขดลวดค้ำ�ยันผนังหลอดเลือดหัวใจพบถึง
ร้อยละ 29 ของผู้ป่วยทั้งหมดที่หยุดยาต้านเกล็ดเลือด
ก่อนกำ�หนด โดยมีความเสี่ยง (hazard ratio) เท่ากับ
161 เท่า สำ�หรับการเกิดลิ่มเลือดอุดตันหลังจาก 24
ชั่วโมงแรก แต่ไม่เกิน 30 วันหลังการใส่ขดลวดค้ำ�ยัน
ผนังหลอดเลือดหัวใจ (subacute stent thrombosis)
และเท่ากับ 57 เท่า สำ�หรับการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน
หลังการใส่เกินกว่า 30 วันไปแล้ว (late stent thrombosis)
หรื อ กล่ า วอี ก นั ย หนึ่ ง ก็ คื อโอกาสเกิ ด ลิ่ ม เลื อ ดอุ ด ตั น
ภายในขดลวดค้ำ � ยั น ผนั ง หลอดเลื อ ดหั วใจยิ่ ง มากขึ้ น
หากระยะเวลาที่ได้รับการใส่ขดลวดจนกระทั่งหยุดยา
ต้านเกล็ดเลือดยิ่งสั้นลง ภาวะลิ่มเลือดอุดตันภายใน
ขดลวดค้ำ�ยันผนังหลอดเลือดหัวใจทำ�ให้เกิดกล้ามเนื้อ
หัวใจตายเฉียบพลันได้รอ้ ยละ 40-60 และอาจเสียชีวติ ได้  
รายงานอัตราการเสียชีวิตอยู่ระหว่างร้อยละ 20-45  
การได้รับยาต้านเกล็ดเลือด 2 ชนิดควบคู่กัน ทำ�ให้
โอกาสเกิ ด ลิ่ ม เลื อ ดอุ ด ตั น ภายในขดลวดค้ำ � ยั น ผนั ง
หลอดเลือดหัวใจลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 1  Jeremias
และคณะ18 รายงานผูป้ ว่ ย 652 ราย ทีไ่ ด้รบั การใส่ขดลวด
ค้ำ�ยันผนังหลอดเลือดหัวใจชนิดเคลือบยา Sirolimus
(Sirolimus-eluting stent) พบว่าผู้ป่วยที่หยุดยา
ต้านเกล็ดเลือดก่อนกำ�หนดมีโอกาสเกิดลิ่มเลือดอุดตัน
ภายในขดลวดได้มากกว่าผู้ที่ยังคงได้รับยาอย่างต่อเนื่อง
ถึงประมาณ 30 เท่า และผูป้ ว่ ยทีห่ ยุดยาภายในเดือนแรก
มีโอกาสเกิดลิ่มเลือดอุดตันภายในขดลวดร้อยละ 25  
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การหยุ ด ยาแอสไพริ นในผู้ ป่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ ยาเพื่ อ
ป้องกันการเกิดโรคซ้� 
ำ (secondary prevention) จะเพิม่
ความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจและหลอดเลือด
ได้ 3 เท่า และมากถึง 90 เท่า หากเป็นผู้ป่วยที่ได้รับ
การใส่ขดลวดค้ำ �ยันผนังหลอดเลือดหัวใจ 19 การเกิด
ลิ่มเลือดอุดตันภายในขดลวดจากการหยุดยาแอสไพริน
ยั ง สามารถเกิดได้ แม้ ว่ าผู้ป่ ว ยที่ไ ด้รั บ การใส่ข ดลวด
ค้�ำ ยันผนังหลอดเลือดหัวใจชนิดเคลือบยามานานมากกว่า
1 ปีแล้วก็ตาม20   ระยะเวลาโดยเฉลี่ยตั้งแต่หยุดยา
แอสไพรินจนกระทั่งเกิดปัญหาทางแทรกซ้อนทางหัวใจ
เท่ า กั บ 8.5 วั น ผู้ ป่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ การใส่ ข ดลวดค้ำ � ยั น
ผนังหลอดเลือดหัวใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชนิดเคลือบยา
จึงไม่ควรหยุดยาแอสไพริน15,21,22  นอกจากกรณีทจี่ �ำ เป็น
มากๆ เช่น การผ่าตัดภายในโพรงกะโหลกศีรษะ (intracranial neurosurgery) ที่หยุดยาแอสไพรินได้ แต่
ไม่ควรเกิน 1 สัปดาห์ และเริ่มยาอีกครั้งภายใน 12-24
ชั่วโมงหลังการผ่าตัด
รายงานของ Eisenstein และคณะ23 ที่ติดตาม
ผู้ป่วยจำ�นวน 4,666 ราย ที่ระยะเวลา 6, 12 และ
24 เดือนหลังการใส่ขดลวดค้ำ�ยันผนังหลอดเลือดหัวใจ
พบว่าการหยุดยาโครพิโดเกรลหลังจาก 6 เดือนไปแล้ว
ในผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การใส่ขดลวดค้ำ�ยันผนังหลอดเลือดหัวใจ
ชนิดไม่เคลือบยา จะไม่ส่งผลต่ออัตราการเกิดกล้ามเนื้อ
หัวใจตายเฉียบพลันและอัตราการเสียชีวิตที่ระยะเวลา
ระหว่าง 6-24 เดือน ในทางตรงกันข้ามกับผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั
การใส่ขดลวดค้ำ�ยันผนังหลอดเลือดหัวใจชนิดเคลือบยา
การได้รับยาโครพิโดเกรลอย่างต่อเนื่องที่ 6, 12 และ
24 เดือน สัมพันธ์กับการลดลงของการเกิดกล้ามเนื้อ
หั วใจตายเฉี ย บพลั น และอั ต ราการเสี ย ชี วิ ตในทุ ก ช่ ว ง
เวลา  
การทำ�หัตถการทางทันตกรรมโดยไม่หยุดยา
ต้านเกล็ดเลือด
Ardekian และคณะ24 รายงานการทำ�หัตถการ
ทางทั น ตกรรมทั้ ง การถอนฟั น ตามปกติ แ ละหั ต ถการ
ทางทันตกรรมที่ซับซ้อนขึ้นในกลุ่มผู้ป่วยที่ยังคงได้รับ
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ยาแอสไพรินอย่างต่อเนื่อง ขนาด 100 มิลลิกรัมต่อวัน
เปรียบเทียบกับผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั คำ�แนะนำ�ให้หยุดยาแอสไพริน
7 วั น ก่ อ นการทำ � หั ต ถการ พบว่ า ปั ญ หาเลื อ ดออก
ไม่แตกต่างกัน จึงไม่มีความจำ�เป็นที่จะต้องแนะนำ�ให้
ผู้ป่วยหยุดยาแอสไพรินก่อนทำ�หัตถการทางทันตกรรม
เช่นเดียวกับรายงานของ Brennan และคณะ25 ที่แสดง
ให้เห็นว่าการเกิดเลือดออกหลังการถอนฟันในผู้ป่วยที่
ได้รบั ยาแอสไพริน ขนาด 325 มิลลิกรัม เป็นเวลา 4 วัน
ก่อนการถอนฟัน ไม่แตกต่างจากผู้ป่วยที่ได้ยาหลอก
(placebo) นอกจากนี้ยังมีผลการศึกษาของ CardonaTortajada และคณะ26 พบว่าการเกิดเลือดออกหลังการ
ถอนฟั นไม่ สั ม พั น ธ์ กั บ การได้ ย าต้ า นเกล็ ด เลื อ ด แต่
สั ม พั น ธ์ กั บ ปริ ม าณฟั น ที่ ถ อน เลื อ ดจะออกมากหาก
ถอนฟันมากกว่า 3 ซี่
Napenas 27 รายงานการศึ ก ษาแบบย้ อ นหลั ง
(retrospective study) ผู้ป่วยจำ�นวน 43 รายที่ได้รับ
ยาต้านเกล็ดเลือด โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ร้อยละ 67 ได้รับ
ยาต้านเกล็ดเลือด 2 ชนิดควบคู่กัน ได้แก่ ยาแอสไพริน
ควบคู่กับยาโครพิโดเกรล หรือยาทิโคลพิดีน และต้อง
ได้รับการทำ�หัตถการทางทันตกรรม ได้แก่ การถอนฟัน
(dental extraction) การขูดหินน้ำ�ลายใต้เหงือก (sub
gingival scaling) การผ่าตัดปริทันต์ (periodontal
surgery) และการปลูกรากฟันเทียม (root planting)
พบว่าสามารถทำ�หัตถการได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้อง
หยุดยาต้านเกล็ดเลือดก่อน
แม้ว่าจะยังไม่มีข้อมูลที่เป็นชนิดแบบไปข้างหน้า
(prospective) แต่กย็ งั ไม่เคยมีรายงานการเกิดเลือดออก
อย่างรุนแรงหลังการทำ�หัตถการทางทันตกรรมในผู้ป่วย
ทีไ่ ด้ยาแอสไพริน หรือให้ยาแอสไพรินร่วมกับยาโครพิโดเกรล และไม่เคยมีรายงานการเสียชีวติ เพราะการไม่หยุด
ยาต้านเกล็ดเลือด ดังนัน้ เมือ่ พิจารณาปัจจัยต่างๆ โดยรวม
ทัง้ ในแง่อบุ ตั กิ ารณ์และความรุนแรงของการเกิดเลือดออก
ความสามารถในการห้ามเลือดหลังการทำ�หัตถการด้วย
วิธกี ารต่างๆ ทางทันตกรรม ตัง้ แต่การให้ผปู้ ว่ ยกัดผ้าก๊อซ
(gauze) จนถึงการเย็บแผล (suture) เปรียบเทียบกับ
อุบัติการณ์และความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อนที่อาจ
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เกิดขึ้นจากการหยุดยาที่อาจเกิดลิ่มเลือดอุดตันภายใน
ขดลวดและเสียชีวิตได้  จึงไม่ควรหยุดยาต้านเกล็ดเลือด
ก่อนการทำ�หัตถการทางทันตกรรมในผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การใส่
ขดลวดค้ำ�ยันผนังหลอดเลือดหัวใจ28
การผ่าตัดโดยไม่หยุดยาต้านเกล็ดเลือด
โดยภาพรวมแล้วภาวะเลือดออกในระหว่างและ
หลังการผ่าตัดเพิม่ ขึน้ เป็น 1.5 เท่า หากผูป้ ว่ ยไม่หยุดยา
แอสไพริน ขนาดไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อวันก่อนการ
ผ่าตัด โดยภาวะเลือดออกนี้ไม่ส่งผลต่อภาวะแทรกซ้อน
อื่นๆ หลังการผ่าตัดและไม่เพิ่มอัตราการเสียชีวิต29 แต่
เนื่ อ งจากการผ่ า ตั ด มี ค วามหลากหลาย โอกาสเกิ ด
เลื อ ดออกและผลของการเกิ ด เลื อ ดออกในขณะและ
หลังการผ่าตัดแต่ละชนิดไม่เหมือนกัน พบว่าการได้รับ
ยาแอสไพริ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งโดยไม่ ห ยุ ด ยาก่ อ นการ
ผ่าตัดนั้นไม่มีผลเสียต่อการทำ�หัตถการและการผ่าตัด
หลายชนิด การเกิดเลือดออกไม่แตกต่างกับกลุ่มควบคุม
เช่น การผ่าตัดต้อกระจก (cataract surgery)30 การ
ส่องกล้อง (endoscopy) การใส่สายสวน (catheter
insertion) การผ่าตัดทางศัลยกรรมกระดูก ได้แก่ การ
ผ่าตัดคอกระดูกต้นขาหัก (femoral neck fracture)
การผ่าตัดกระดูกสันหลัง (spinal instrument, fusion
surgery) ในกรณีที่มีเลือดออกเกิดขึ้นในระหว่างและ
หลังการผ่าตัด ปริมาณเลือดที่ออกและความยากง่าย
ในการห้ามเลือดทีอ่ อกในทัง้ 2 กลุม่ ไม่แตกต่างกัน แพทย์
ผูผ้ า่ ตัดจึงไม่สามารถแยกได้วา่ ผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะเลือดออกนัน้
ได้รับยาแอสไพรินอย่างต่อเนื่องอยู่หรือไม่31
ยาแอสไพรินจะเพิ่มการเกิดเลือดออกและทำ�ให้
ต้องได้รับเลือด (blood transfusion) ในกรณีของการ
ผ่าตัดข้อสะโพก (hip arthroplasty) ในกรณีที่ได้รับ
การผ่าตัดทางหลอดเลือด (vascular surgery) จะทำ�ให้
ภาวะเลือดออกเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (น้อยกว่าร้อยละ 2.5)   
การได้รับยาแอสไพรินอย่างต่อเนื่อง เพิ่มความเสี่ยงต่อ
ภาวะเลือดออกอย่างชัดเจนหรือเกิดผลเสียบางอย่าง
จากการผ่าตัดบางชนิดเช่นกัน ได้แก่ การผ่าตัดต่อม
ทอนซิล (tonsillectomy) การผ่าตัดบายพาสหลอดเลือด
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หัวใจ ที่เพิ่มภาวะเลือดออกหลังการผ่าตัด แต่อย่างไรก็ตาม กลับพบว่ากลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยาแอสไพรินอย่าง
ต่อเนือ่ งก่อนการผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจ มีอตั รา
การเสียชีวิตลดลงถึงร้อยละ 45 เมื่อเปรียบเทียบกับ
กลุม่ ทีห่ ยุดยาแอสไพรินก่อนการผ่าตัด32   การศึกษาของ
Thurston และคณะ33 พบความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
เลือดออกมากและการได้รบั ยาแอสไพรินในผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั
การผ่าตัดต่อมลูกหมากผ่านทางท่อปัสสาวะ (transurethral prostatectomy; TURP) เช่นเดียวกันกับ
ผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งรับการผ่าตัดจอประสาทตา (retina surgery)
และการผ่ า ตั ดในโพรงกะโหลกศี ร ษะ (intracranial
surgery) การได้ รั บ แอสไพริ น เพิ่ มโอกาสเสี ย ชี วิ ต
และการมีก้อนเลือดในสมองหลังจากการผ่าตัด (postoperative intracerebral hematoma)34
การผ่าตัดในผู้ป่วยที่ได้รับยาแอสไพรินควบคู่กับ
ยาโครพิโดเกรล ทำ�ให้โอกาสเกิดภาวะเลือดออกมากขึ้น  
โดยพบว่าในผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดบายพาสหลอดเลือด
หั วใจและได้ รั บ ยาต้ า นเกล็ ด เลื อ ด 2 ชนิ ด ควบคู่ กั น
จะเพิ่ ม ความเสี่ ย งของการผ่ า ตั ด ซ้ำ � เพื่ อ ห้ า มเลื อ ด
เพิ่ ม โอกาสได้ รั บ เลื อ ดและระยะเวลาในการรั ก ษา
ในหออภิบาลผู้ป่วย (intensive care unit) โดยไม่เพิ่ม
อัตราการเสียชีวิต13,35 เช่นเดียวกับการผ่าตัดหลอดเลือด
(vascular surgery) การผ่าตัดทางศัลยกรรมกระดูก
(orthopedics surgery) และการผ่าตัดภายในช่องท้อง
(visceral surgery) ในผู้ป่วยที่ใส่ขดลวดค้ำ�ยันผนัง
หลอดเลื อ ดหั วใจและได้ ย าต้ า นเกล็ ด เลื อ ด 2 ชนิ ด
ควบคู่ กั น จะทำ �ให้ มี โ อกาสต้ อ งได้ รั บ เลื อ ดมากขึ้ น
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ เท่ากับร้อยละ 42.6 ในกลุ่ม
ได้ยาเทียบกับร้อยละ 38.5 ในกลุ่มควบคุม31
หากจะสรุปความเสี่ยงของการผ่าตัดโดยผู้ป่วย
ยังคงได้รับยาต้านเกล็ดเลือดอย่างต่อเนื่อง เปรียบเทียบ
กั บ การหยุ ด ยาต้ า นเกล็ ด เลื อ ดก่ อ นการผ่ า ตั ด จะได้
ดังนี31้
การได้รับยาต้านเกล็ดเลือดอย่างต่อเนื่อง
1. ในกรณี ที่ ไ ด้ ย าแอสไพริ น อย่ า งเดี ย ว เพิ่ ม
การเกิดเลือดออกร้อยละ 2.5-20 เมื่อเปรียบเทียบกับ
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โอกาสเกิ ด เลื อ ดออกในการผ่ า ตั ด ชนิ ด เดี ย วกั น และ
เลือดออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 30-50 หากได้ยาแอสไพริน
ควบคู่กับยาโครพิโดเกรล โดยภาวะเลือดออกไม่มีผล
ต่ออัตราการเสียชีวิต ยกเว้นการผ่าตัดในโพรงกะโหลก
ศีรษะ
2. เพิม่ โอกาสได้รบั เลือดร้อยละ 30 เมือ่ เทียบกับ
การผ่าตัดชนิดเดียวกัน และมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน
จากการให้เลือดร้อยละ 0.4
3. อั ต ราการเกิ ด กล้ า มเนื้ อ หั วใจตาย ร้ อ ยละ
2-6 และอัตราการเสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับโรคหัวใจ
(cardiac mortality) ทั้งหมดร้อยละ 1-5
การหยุดยาต้านเกล็ดเลือดก่อนการผ่าตัด
1. ในระยะที่ ชั้ น เยื่ อ บุ ผิ ว ภายในหลอดเลื อ ด
ยังเจริญมาปิดผิวของขดลวดค้ำ�ยันผนังหลอดเลือดหัวใจ
ไม่หมดสมบูรณ์ การหยุดยาทำ�ให้มีโอกาสเกิดลิ่มเลือด
อุดตันในขดลวดค้ำ�ยันผนังหลอดเลือดร้อยละ 20-35
ทำ�ให้กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันหากได้รับการรักษา
ไม่ทัน และผู้ป่วยที่มีลิ่มเลือดอุดตันในขดลวดค้ำ�ยันผนัง
หลอดเลือด เสียชีวิตร้อยละ 20-45 ดังนั้น การหยุดยา
ต้ า นเกล็ ด เลื อ ดก่ อ นการผ่ า ตั ด ทำ �ให้ มี โ อกาสเสี ย ชี วิ ต
ร้อยละ 4-16 ของผูป้ ว่ ยทัง้ หมด  มากกว่าโอกาสเสียชีวติ
ในกลุ่มที่ได้รับยาอย่างต่อเนื่องก่อนการผ่าตัด ที่มีอัตรา
การเสียชีวิตร้อยละ 1-5
2. การทำ � หั ต ถการหลอดเลื อ ดหั ว ใจฉุ ก เฉิ น
เพื่ อ รั ก ษาภาวะลิ่ ม เลื อ ดอุ ด ตั นในขดลวดค้ำ � ยั น ผนั ง
หลอดเลือดในผู้ป่วยหลังการผ่าตัดมีความเสี่ยงมากกว่า
ความเสี่ ย งจากการให้ เ ลื อ ดและความเสี่ ย งจากการ
ห้ามเลือดในระหว่างการผ่าตัด
ข้อแนะนำ�เกี่ยวกับยาต้านเกล็ดเลือด
จากคำ�แนะนำ�ของ American College of
Cardiology, American Heart Association, ร่วมกับ
Society for Cardiovascular Angiography and
Interventions, American College of Surgeons
และ American Dental Association เน้นให้เห็น
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ความสำ�คัญที่ผู้ป่วยควรได้ยาแอสไพรินและยาในกลุ่ม
ไธโนไพริดีนควบคู่กันอย่างน้อย 1 ปี หลังจากได้รับ
การใส่ขดลวดค้ำ�ยันผนังหลอดเลือดหัวใจชนิดเคลือบยา
และนานอย่างน้อย 1 เดือนหากได้รบั การใส่ขดลวดค้�ำ ยัน
ผนังหลอดเลือดหัวใจชนิดไม่เคลือบยา  นอกจากนัน้ ยังเน้น
การให้ ค วามรู้ แ ก่ ผู้ ป่ ว ยตลอดจนบุ ค ลากรผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
ทางการแพทย์ เ กี่ ย วกั บ อั น ตรายในการหยุ ด ยาหรื อ
แนะนำ�ให้ผู้ป่วยหยุดยาต้านเกล็ดเลือดก่อนกำ �หนด15
โดยทัว่ ไปแล้ว การผ่าตัดผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การใส่ขดลวดค้�ำ ยัน
ผนังหลอดเลือดหัวใจ หากเป็นการผ่าตัดที่สามารถรอได้
ควรชะลอการผ่ า ตั ด ออกไปไปก่ อ นจนกว่ า ยาในกลุ่ ม
ไธโนไพริดีนจะครบกำ�หนด คืออย่างน้อย 1 ปีหลังจาก
ได้ รั บ การใส่ ข ดลวดค้ำ � ยั น ผนั ง หลอดเลื อ ดหั วใจชนิ ด
เคลือบยา36   สำ�หรับผู้ป่วยที่ได้รับการใส่ขดลวดค้ำ�ยัน
ผนังหลอดเลือดหัวใจชนิดไม่เคลือบยา  ควรผ่าตัดหลังจาก
ใส่ไปแล้ว 3 เดือน37   โดยหยุดยาในกลุ่มไธโนไพริดีน
ก่อนการผ่าตัด แต่ผู้ป่วยควรได้รับยาแอสไพรินต่อไป
อย่างต่อเนื่อง ยกเว้นการผ่าตัดบางชนิดเท่านั้นที่ต้อง
หยุดยาต้านเกล็ดเลือดทั้ง 2 ชนิดก่อน
กรณีที่การผ่าตัดไม่สามารถรอตามระยะเวลาข้าง
ต้นได้ จะต้องพิจารณาถึง 2 ปัจจัยหลักๆ คือ ชนิดของ
การผ่าตัดหรือความเสี่ยงต่อภาวะเลือดออก ความเสี่ยง
ของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในขดลวดค้ำ�ยันผนังหลอด
เลือดหัวใจ หรือความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ทางระบบหัวใจและหลอดเลือด (ตารางที่ 1, 2 และ 3)
หากเป็นการผ่าตัดที่มีโอกาสเกิดเลือดออกไม่มาก หรือ
เลื อ ดออกแล้ ว ไม่ เ กิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นที่ รุ น แรงมาก
ควรให้ผู้ป่วยได้รับยาต้านเกล็ดเลือดทั้ง 2 ชนิดอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง เช่ น เดี ย วกั น กั บ การผ่ า ตั ด มี ค วามเสี่ ย งต่ อ
เลือดออกปานกลาง
ในผู้ ป่ ว ยที่ มี ค วามเสี่ ย งสู งในการเกิ ด ลิ่ ม เลื อ ด
อุดตันในขดลวดค้ำ�ยันผนังหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งได้แก่
ผู้ป่วยที่ได้รับการใส่ขดลวดค้ำ�ยันผนังหลอดเลือดหัวใจ
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ชนิดเคลือบยา  ผูป้ ว่ ยทีเ่ คยเกิดลิม่ เลือดอุดตันในขดลวด
ค้ำ � ยั น ผนั ง หลอดเลื อ ดหั วใจมาก่ อ น ผู้ ป่ ว ยเบาหวาน
ผู้ ป่ ว ยมะเร็ ง และผู้ ป่ ว ยที่ มี ก ารบี บ ตั ว ของหั วใจน้ อ ย
(low ejection fraction) ควรให้ได้รบั ยาต้านเกล็ดเลือด
ทั้ง 2 ชนิดอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามในหลายกรณี
ก็ยังไม่มีแนวปฏิบัติที่แน่ชัด การตัดสินใจที่จะหยุดยา
ต้านเกล็ดเลือดก่อนการผ่าตัดหรือไม่ ควรพิจารณาเป็น
รายๆ ไป โดยอยู่บนพื้นฐานของการชั่งความเสี่ยงของ
ภาวะเลือดออกกับความเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน
ในขดลวดค้�ำ ยันผนังหลอดเลือดหัวใจ การตัดสินใจร่วมกัน
ระหว่างศัลยแพทย์ อายุรแพทย์โรคหัวใจและผู้ป่วย

สรุป

การให้ยาแอสไพรินควบคู่กับยาโครพิโดเกรล
หรื อ ยาทิโคลพิ ดีน เป็ น การรักษาที่สำ �คั ญมาก
สำ � หรับผู้ ป่ ว ยโรคหลอดเลื อ ดหัวใจที่ได้ รับ การใส่
ขดลวดค้�ำ ยันผนังหลอดเลือดหัวใจมาก่อน การหยุด
ยาต้านเกล็ดเลือดเป็นปจั จัยเสี่ยงที่สำ�คัญที่สุด ทำ�ให้
โอกาสเกิดลิ่มเลือดอุดตันในภายในขดลวดค้ำ�ยัน
ผนังหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้นอย่างมากและอาจเกิด
ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงตามมา ได้แก่ กล้ามเนื้อ
หัวใจตายเฉียบพลัน ผู้ป่วยอาจเสียชีวิต การทำ�
หั ต ถการทางทันตกรรมและการผ่ า ตั ด บางอย่ าง
สามารถทำ�ได้โดยไม่มีความจำ�เป็นต้องหยุดยาต้าน
เกล็ดเลือด การผ่าตัดใหญ่ที่อาจมีเลือดออกมาก
ถ้ า สามารถรอได้ ควรชะลอการผ่ า ตั ด ออกไป
อย่างน้อย 1 ปี โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ได้รับการใส่
ขดลวดค้ำ�ยันผนังหลอดเลือดหัวใจชนิดเคลือบยา
แต่ ใ นรายที่ไม่ ส ามารถรอได้ ควรพิ จ ารณาให้
ได้รับยาแอสไพรินอย่างต่อเนื่องตลอดการผ่าตัด
อย่ าง ไรก็ ต ามการผ่ า ตั ด บางชนิดมี โ อกาสที่จะมี
เลือดออกมากหลังการผ่าตัด การหยุดยาหรือไม่นัน้
ยังคงต้องพิจารณาเป็นรายๆ ไป
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ยาต้านเกล็ดเลือดกับหัตถการทางทันตกรรมและการผ่าตัด

ตารางที่ 1 การจัดการยาต้านเกล็ดเลือดในผู้ป่วยที่ต้องได้รับการผ่าตัดและมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ทางหัวใจและหลอดเลือดน้อย (low CVD/CHD risk) ได้แก่ ผู้ป่วยดังต่อไปนี้ที่เป็นมานานกว่า
6 เดือนและมักได้รับยา aspirin อยู่เพียงอย่างเดียว ประกอบด้วย ผู้ป่วยมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย
มานานกว่า 6 เดือน ผู้ป่วยที่ได้รับการใส่ ข ดลวดค้ำ � ยั น ผนั ง หลอดเลื อ ดหั วใจชนิ ดไม่ เ คลื อ บยา
มานานกว่า 6 เดือน ผู้ป่วยหลังการผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจหรือผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง
(stroke) ที่เป็นมานานกว่า 6 เดือน
ความเสี่ยงต่อภาวะเลือดออก
ความเสี่ยงน้อย
Peripheral, plastic, general, biopsies;
minor orthopedic, ENT, endoscopy;
eye anterior chamber; dental (any type)
Transfusion seldom required             
ความเสี่ยงปานกลาง
Visceral; CV; major orthopedic, ENT,
reconstructive; endoscopic urology
Transfusions often required              
ความเสี่ยงสูง
Possible bleeding in a closed space;
intracranial neurosurgery; spinal canal surgery;  
eye posterior chamber surgery

คำ�แนะนำ�
สามารถทำ� elective surgery ได้ โดยให้ยาแอสไพริน
อย่างต่อเนื่อง

สามารถทำ� elective surgery ได้ โดยให้ยาแอสไพริน
อย่างต่อเนื่อง
สามารถทำ� elective surgery ได้ หยุดยาแอสไพรินได้
ไม่เกิน 7 วัน

ตารางที่ 2 การจั ด การยาต้ า นเกล็ ด เลื อ ดในผู้ ป่ ว ยที่ ต้ อ งได้ รั บ การผ่ า ตั ด และมี ค วามเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด ภาวะ
แทรกซ้อนทางหัวใจและหลอดเลือดปานกลาง (Intermediate CVD/CHD risk) ได้แก่ ผู้ป่วยที่รับ
การใส่ ข ดลวดขยายหลอดเลื อ ดหั วใจชนิ ด เคลื อ บยามาไม่ น านกว่ า 12 เดื อ นในรอยโรคที่ ไ ม่ ใ ช่
ความเสี่ยงสูง ผู้ป่วยที่ประสิทธิภาพการทำ�งานของหัวใจลดลง (Low ejection fraction) ผู้ป่วย
เบาหวาน ผู้ป่วยที่ได้รับการใส่ขดลวดค้ำ�ยันผนังหลอดเลือดหัวใจชนิดไม่เคลือบยาแต่เป็นรอยโรคที่มี
ความเสีย่ งสูง (high-risk stents: long, proximal, multiple, overlapping, small vessels, bifurcation)
ความเสี่ยงต่อภาวะเลือดออก
ความเสี่ยงน้อย
Peripheral, plastic, general, biopsies;
minor orthopedic, ENT, endoscopy;
eye anterior chamber; dental/facial
Transfusion seldom required
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คำ�แนะนำ�
สามารถทำ� elective surgery ได้  ให้ยาแอสไพรินและ
โครพิโดรเกรลอย่างต่อเนื่อง (หากยังไม่ครบกำ�หนดหยุดยา)
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ความเสี่ยงต่อภาวะเลือดออก
ความเสี่ยงปานกลาง
Visceral; cardiovascular surgery; major
orthopaedic, ENT, reconstructive;
endoscopic urology
Transfusions often required         
ความเสี่ยงสูง
Possible bleeding in a closed space;
intracranial neurosurgery; spinal canal
surgery; eye posterior chamber surgery

คำ�แนะนำ�
งด elective surgery
หากเป็นการผ่าตัดที่ไม่สามารถรอได้ ให้ยาแอสไพรินและ
โครพิโดรเกรลอย่างต่อเนื่อง (หากยังไม่ครบกำ�หนดหยุดยา)
งด elective surgery
หากเป็นการผ่าตัดที่ไม่สามารถรอได้ ให้ยาแอสไพริน
อย่างต่อเนื่อง  หยุดยาโครพิโดรเกรล

ตารางที่ 3 การจัดการยาต้านเกล็ดเลือดในผู้ป่วยที่ต้องได้รับการผ่าตัดและมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ทางหัวใจและหลอดเลือดสูง (high CVD/CHD risk) ได้แก่ 1) ผู้ป่วยที่มีภาวะดังต่อไปนี้ภายใน
6 สัปดาห์กอ่ นการผ่าตัด คือ ผูป้ ว่ ยกล้ามเนือ้ หัวใจตาย ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การใส่ขดลวดค้�ำ ยันผนังหลอดเลือด
หัวใจทั้งชนิดเคลือบยาและไม่เคลือบยา และผู้ป่วยหลังการผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจ 2) ผู้ป่วย
ได้รับการใส่ขดลวดค้ำ�ยันผนังหลอดเลือดหัวใจชนิดเคลือบยาในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน และ
เป็นรอยโรคที่มีความเสี่ยงสูง 3) เป็นโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) มาไม่เกิน 2 สัปดาห์
ความเสี่ยงต่อภาวะเลือดออก
ความเสี่ยงน้อย
Peripheral, plastic, and general surgery,
biopsies; minor orthopaedic, ENT, and general
surgery; endoscopy; eye anterior chamber;
dental extraction and surgery.
Transfusion seldom required
ความเสี่ยงปานกลาง
Visceral surgery; cardiovascular surgery;
major orthopaedic, ENT, reconstructive
surgery; endoscopic urology
Transfusions often required
ความเสี่ยงสูง
Possible bleeding in a closed space;
intracranial neurosurgery; spinal canal
surgery; eye posterior chamber surgery
หมายเหตุ

คำ�แนะนำ�
งด elective surgery
หากเป็นการผ่าตัดที่ไม่สามารถรอได้ ให้ยาแอสไพริน และ
ยาโครพิโดรเกรลอย่างต่อเนื่อง  

งด elective surgery
หากเป็นการผ่าตัดที่ไม่สามารถรอได้ ให้ยาแอสไพริน และ
ยาโครพิโดรเกรลอย่างต่อเนื่อง  
งด elective surgery
หากเป็นการผ่าตัดที่ไม่สามารถรอได้ ให้หยุดยาแอสไพรินและ
ยาโครพิโดรเกรล  พิจารณาให้ยา tirofiban/eptifibatide
และ heparin แทน                                                                             

ตารางที่ 1, 2 และ 3 รวมถึงผู้ป่วยอื่นๆ ที่จำ�เป็นต้องได้รับยาต้านเกล็ดเลือด นอกเหนือไปจากผู้ป่วยที่ได้รับการใส่
ขดลวดค้ำ�ยันผนังหลอดเลือดหัวใจ
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ยาต้านเกล็ดเลือดกับหัตถการทางทันตกรรมและการผ่าตัด
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