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ยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดทีไ่ ม่
ภาวะหั ว ใจเต้ น ผิ ด จั ง หวะชนิ ด สั่ น พริ้ ว ออกฤทธิต
์ า้ นวิตามินเค (Non-vitamin
(atrial fibrillation; AF) เพิ่มความเสี่ยงต่อการ K Antagonist Oral Anticoagulants;
เกิดภาวะหลอดเลือดอุดตัน อัตราการเกิดภาวะ NOACs)

หลอดเลื อ ดอุ ด ตั น แตกต่ า งกั น ตั้ ง แต่ น ้ อ ยกว่ า
ร้อยละ 1 ต่อปีในผู้ป่วย lone AF หรืออาจสูงถึง
ร้อยละ 20 ต่อปีในผู้ป่วย rheumatic mitral
stenosis การป้องกันภาวะหลอดเลือดอุดตันด้วย
ยาต้านการเกิดลิ่มเลือดในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง
ระดับปานกลางและสูง สามารถลดอัตราการเกิด
ได้อย่างมีนัยสําคัญ สําหรับการพิจารณาใช้ยาต้าน
การเกิดลิ่มเลือด ในผู้ป่วย atrial flutter ให้ใช้ข้อ
บ่งชี้เช่นเดียวกับผู้ป่วย AF เนื่องจากผู้ป่วย atrial
flutter มักมี atrial fibrillation ร่วมด้วย และการ
ศึกษาขนาดใหญ่มักจะรวมผู้ป่วย AF และ atrial
flutter เข้าด้วยกัน

ยาต้านการแข็งตัวของเลือดที่มีใช้กันอย่าง
แพร่หลายคือ วอร์ฟาริน ซึ่งออกฤทธิ์ยับยั้งการ
สร้าง coagulation factor ทีอ่ าศัยวิตามินเค ได้แก่
factor II (prothrombin) factor VII, factor IX
และ factor X มีข้อจ�ำกัดในการใช้หลายประการ
เช่น มี therapeutic window ทีแ่ คบท�ำให้เกิดพิษ
จากยาได้ง่าย จ�ำเป็นต้องตรวจเลือดประเมินการ
แข็ ง ตั ว ของเลื อ ดเป็ น ระยะ (prothrombin
time;PT, international ratio;INR) พบมีอันตร
กิรยิ าต่อยาชนิดอืน่ และอาหารได้บอ่ ย มีระยะเวลา
การออกฤทธิ์ที่ช้า ท�ำให้ได้มีการพัฒนายาต้านการ
แข็ ง ตั ว ของเลื อ ดชนิ ด ใหม่    ที่ อ อกฤทธิ์ เ ฉพาะ
เจาะจงมากขึ้นและมีประสิทธิภาพดีขึ้น

1

Vol.12 No.4

ยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดที่ไม่ออก
ฤทธิต์ า้ นวิตามินเค (non-vitamin K antagonist
oral anticoagulants; NOACs) ยาในกลุ่มนี้มี
ข้อดีที่เหนือกว่ายา warfarin ได้แก่ ใช้ขนาดยาที่
คงที่ไม่จ�ำเป็นต้องปรับขนาดอีก ยาออกฤทธิ์เร็ว
(2-3 ชั่วโมง) ไม่มีอันตกิริยากับอาหาร และมีอัน
กิรยิ าต่อยาอืน่ น้อยกว่า warfarin แต่ยงั มีขอ้ จ�ำกัด
บางประการ ได้แก่ ยังไม่สามารถตรวจ ประเมิน
การแข็งตัวของเลือดด้วยการตรวจทางห้องปฏิบตั ิ
การทัว่ ไป ยังไม่มยี าต้านพิษใช้อย่างแพร่หลาย และ
ยายังมีราคาสูงมาก
ยาในกลุ ่ ม NOACs มี ก ลไกออกฤทธิ์ ที่
ส�ำคัญคือ direct thrombin inhibitor ได้แก่
dabigatran และ activated factor Xa inhibitor
ได้แก่ rivaroxaban apixaban และ edoxaban
ซึ่งมีเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ที่แตก
ต่างกัน ดังตารางที่ 1 จะเห็นว่ายาที่มีชีวปริมาณ

ออกฤทธิจ์ ากการกินสูงทีส่ ดุ คือ rivaroxaban เมือ่
รับประทานพร้อมอาหาร  dabigatran มีการขับ
ออกทางไตมากทีส่ ดุ (ร้อยละ 80) ยาทัง้ สีช่ นิดมีการ
เมแทบอลิซึมผ่าน p-glycoprotein และมีเฉพาะ
rivaroxaban และ apixaban ที่อาศัย CYP3A4
ร่วมด้วย วิธีิบริหารยาพบว่า dabigatran และ
apixaban ต้องให้วันละ 2 ครั้ง แต่ rivaroxaban
และ apixaban สามารถให้วันละครั้งได้ แต่เมื่อ
พิจารณาจากค่าครึง่ ชีวติ ของยา จะเห็นได้วา่ ไม่แตก
ต่างกันมาก มีการศึกษาถึงเภสัชพลศาสตร์การออก
ฤทธิ์ของยาพบว่า การให้วันละครั้งสามารถยับยั้ง
การสร้าง thrombin ได้ถึง 24 ชั่วโมง 1 ท�ำให้
สามารถให้ยาวันละครั้งได้ในยาบางชนิดที่มีการ
ศึกษา ผู้ป่วยที่มี atrial fibrillation ส่วนใหญ่เป็น
ผู้สูงอายุและมีโรคร่วมหลายอย่าง ควรพิจารณา
เลือกใช้ยา NOACs แต่ละชนิดเพื่อให้เหมาะสม
ต่อผู้ป่วยในแต่ละราย มีหลักการดังตารางที่ 2

ตารางที่ 1 การดูดซึมและเมแทบอลิซมึ ของยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดทีไ่ ม่ออกฤทธิต์ า้ นวิตามินเค
กลไกการออกฤทธิ์
ชีวปริมาณออกฤทธิ์

Dabigatran
Factor IIa
3-7%

การขับออกทางไต 80%
Drug metabolism P-glycoprotien
ค่าครึ่งชีวิต

12-17 ชั่วโมง

วิธีบริหารยา
ดัดแปลงจาก 2

วันละสองครั้ง

2

Rivaroxaban
Factor Xa
66%
100%  (พร้อมอาหาร)
35%
P-glycoprotien และ
CYP3A4
5-9 ชั่วโมง
11-13 ชัว่ โมง (ผูส้ งู อายุ)
วันละครั้ง

Apixaban
Factor Xa
50%

Edoxaban
Factor Xa
62%

27%
50%
P-glycoprotien และ P-glycoprotien
CYP3A4
12 ชั่วโมง
10-14 ชั่วโมง
วันละสองครั้ง

วันละครั้ง
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ตารางที่ 2 การเลือกใช้ยา NOACs ในผู้ป่วยที่มี atrial fibrillation ในแต่ละ clinical scenarios
กรณี

ยา
ใช้ยาวันละ 1 ครั้ง
Rivaroxaban, edoxaban
มีประวัติโรคหลอดเลือดสมอง
Apixaban, rivaroxaban
เคยมีเลือดออกในทางเดินอาหารมาก่อน
Apixaban
ความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ร่วมกับมีความเสี่ยง Dabigatran 150 มก.
ในการเกิดเลือดออกต�่ำ
ความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ร่วมกับมีความเสี่ยง Dabigatran 110 มก., apixaban. edoxaban
ในการเกิดเลือดออกสูง
มีโรคหลอดเลือดหัวใจร่วมด้วย
Rivaroxaban
มีโรคไตร่วมด้วย
Apixaban, rivaroxaban, edoxaban
วางแผนท�ำ electrocardioversion
Rivaroxaban
ดัดแปลงจาก3

ค�ำจ�ำกัดความของ nonvalvular atrial ขับออกทางไตในปริมาณที่แตกต่างกัน พบว่า
dabigatran มี ก ารขั บ ออกทางไตมากที่ สุ ด
fibrillation

ข้อบ่งชี้ในการใช้ NOACs ในผู้ป่วยที่มี
atrial fibrillation ที่มีการศึกษารองรับจะใช้ได้
เฉพาะผู้ป่วยที่เป็น   nonvalvular AF เท่านั้น
ซึ่งค�ำจ�ำกัดความหมายถึง เฉพาะผู้ป่วยที่ไม่มี
ลิ้นหัวใจไมตรัลตีบจากโรครูห์มาติก ใส่ลิ้นหัวใจ
เทียมทั้งชนิด mechanical heart valve และ
bioprosthetic heart valve และได้รับการผ่าตัด
เย็บซ่อมลิ้นหัวใจไมตรัล

การใช้ยา NOACs ในผู้ป่วยไตวาย
เรื้อรัง
จากการศึกษาพบว่าผู้ป่วยไตวายเรื้อรังพบ
มีอัตราการเกิดลิ่มเลือดอุดตันและเกิดเลือดออก
มากกว่า ผู้ป่วยทั่วไป4 ยา NOACs ทุกชนิดมีการ

ร้อยละ 80
การประเมินการท�ำงานของไตมีความส�ำคัญ
ในการเลือกใช้ยาและปรับขนาดยา วิธีที่เหมาะสม
คื อ Cockcroft-Gault model ค�ำนวณโดย
creatinine clearance (CrCl) = (140 – อายุ) x
น�้ำหนัก (กิโลกรัม) x [0.85 (เพศหญิง)] / [72 x ค่า
ครีอะตินีนในเลือด (หน่วยมิลลิกรัมต่อเดซิลิตร)]
ส�ำหรับผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 75 ปี ช่วยเหลือตัว
เองไม่ได้ และค่า CrCl น้อยกว่า 60 มิลลิลิตรต่อ
นาที ควรตรวจค่าการท�ำงานของไตอย่างน้อยทุก
6 เดือน ส�ำหรับ apixaban ให้ใช้ขนาด 2.5 มก. วัน
ละสองครั้ง ถ้ามีข้อปัจจัยดังต่อไปนี้ อย่างน้อย 2
อย่าง ได้แก่ ค่าครีอะตินีนในเลือดมากกว่าหรือ
เท่ากับ 1.5 มิลลิกรัมต่อเดซิลติ ร  อายุมากกว่าหรือ
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เท่ากับ 80 ปี และน�้ำหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 60
กิโลกรัม โดยที่ไม่ได้ใช้การค�ำนวณ creatinine
clearance  ควรระมัดระวังเป็นพิเศษส�ำหรับการ

ใช้ NOACs ในผู้ป่วยที่ creatinine clearance
น้อยกว่า 30 มิลลิลิตรต่อนาที ควรปรับขนาดของ
ยาในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แสดงการปรับขนาดยา NOACs ในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดสั่นพริ้ว (ที่ไม่มี
โรคลิ้นหัวใจผิดปกติ) ร่วมกับโรคไตวายเรื้อรัง อ้างอิงจากองค์การอาหารและยาประเทศ
สหรัฐอเมริกา
eCrCl, ml/min
Apixaban
Dabigatran
Edoxaban
>90
5 หรือ 2.5 มก. วันละ 150 มก. วั น ละสอง 60 มก. วันละครั้ง
สองครั้ง
ครั้ง
51-90
5 หรือ 2.5 มก. วันละ 150 มก. วั น ละสอง 60 มก. วันละครั้ง
สองครั้ง
ครั้ง
31-50
5 หรือ 2.5 มก. วันละ 150 มก. วั น ละสอง 30 มก. วันละครั้ง
สองครั้ง
ครั้ง ‡
15-30
5 หรือ 2.5 มก. วันละ 75 มก. วันละสองครั้ง 30 มก. วันละครั้ง
สองครั้ง
< 15
5 หรือ 2.5 มก. วันละ ไม่แนะน�ำให้ใช้
ไม่แนะน�ำให้ใช้
สองครั้ง
<15 และล้างไต 5 หรือ 2.5 มก. วันละ ไม่แนะน�ำให้ใช้
ไม่แนะน�ำให้ใช้
สองครั้ง
ดัดแปลงจาก5  eCrCl : estimate creatinine clearance
‡ European Society of Cardiology แนะน�ำให้ใช้ขนาด 110 มก. วันละสองครั้ง

การใช้ยา NOACs ในผู้ป่วยสูงอายุ

ผูป้ ว่ ยสูงอายุพบการเกิดเลือดออกและการ
เกิดโรคหลอดเลือดสมองมากขึน้ การศึกษาการใช้
NOACs เปรี ย บเที ย บกั บ วอร์ ฟ าริ น พบว่ า
NOACs ทัง้ 4 ชนิด ลดการเกิดเลือดออกในสมอง
ได้ดีกว่าโดยเฉพาะในผู้ป่วยอายุน้อย ในผู้สูงอายุ

4

Rivaroxaban
20 มก. วั น ละครั้ ง
พร้อมอาหาร
20 มก. วั น ละครั้ ง
พร้อมอาหาร
15 มก. วั น ละครั้ ง
พร้อมอาหาร
15 มก. วั น ละครั้ ง
พร้อมอาหาร
ไม่แนะน�ำให้ใช้
ไม่แนะน�ำให้ใช้

มากว่า 75 ปี แนะน�ำให้ใช้ apixaban 5 มิลลิกรัม
วันละสองครั้ง เป็นตัวเลือกแรกและพิจารณาปรับ
ขนาดยาตามเกณฑ์ทกี่ �ำหนด ตัวเลือกถัดมาแนะน�ำ
ให้ใช้ dabigatran 110 มิลลิกรัม วันละสองครั้ง
หรือ rivaroxaban 20 มิลลิกรัม วันละครั้ง หรือ
edoxaban 60 มิลลิกรัม วันละครั้ง 6
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อันตรกิริยาระหว่างยา NOACs และ การหยุดยา NOACs ชัว่ คราวในผูป้ ว่ ย
ยาอื่นๆ
ที่เข้ารับการผ่าตัดหรือท�ำหัตถการ

การเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาที่ส�ำคัญ มี
กลไกเกีย่ วข้องกับการท�ำงานของ P-glycoprotein
(P-gp) และ cytochrome P450 ชนิ ด 3A4
(CYP3A4) ยาที่เพิ่มการท�ำงานของ CYP3A4
จะท�ำให้ ร ะดั บ ยา NOACs ลดลง ได้ แ ก่
carbamazepine, phenobarbital, phenytoin,
St John’s wart และ rifampicin ยาที่ลดการ
ท�ำงานของ CYP3A4 จะท�ำให้ระดับของ NOACs
เพิ่ ม ขึ้ น ได้ แ ก่ ยารั ก ษาหั ว ใจเต้ น ผิ ด จั ง หวะ
diltazem, dronedarone, verapamil  ยาฆ่าเชื้อ
clarithromycin, erythromycin, ยาต้านไวรัส,
ritonavir (HIV protease inhibitor), ยาฆ่าเชื้อรา
fluconazole, itraconazole,  posaconazole และ
voriconazole ยาทีม่ ฤี ทธิ์ P-gp competition จะ
ท�ำให้ระดับยา NOACs เพิ่มขึ้น ซึ่งยาหลายชนิด
จะมีผลทั้งต่อ CYP3A4 ร่วมด้วย ได้แก่ ยารักษา
หัวใจเต้นผิดจังหวะ amiodarone, diltiazem,
dronedarone, quinidine และ verapamil ยาฆ่า
เชือ้ clarithromycin, erythromycin ยาต้านไวรัส,
ritonavir, ยาฆ่ า เชื้ อ รา, fluconazole,
itraconazole,  posaconazole, voriconazole, ยา
กดภูมคิ มุ้ กัน, cyclosporine และ tacrolimus และ
ยาอืน่ ๆ ได้แก่ naproxen, carbamazepine, phenobarbital, phenytoin และ St John’s wart
ดังนั้นจึงควรตรวจสอบยาที่ผู้ป่วยใช้ร่วม
ด้ ว ยเสมอเพื่ อ หลี ก เลี่ ย งการเกิ ด อาการไม่ พึ ง
ประสงค์จากอันตรกิริยาระหว่างยาด้วยเสมอ

ผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านแข็งตัวของเลือดที่มี
ความจ�ำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
ต่อการเกิดเลือดออก มีความจ�ำเป็นจะต้องหยุดยา
ต้านการแข็งตัวของเลือดชั่วคราวก่อนผ่าตัด ซึ่ง
ระหว่างที่หยุดยานั้น จะมีความเสี่ยงต่อการเกิด
หลอดเลือดอุดตันได้ การหยุดยาควรพิจารณา
ปัจจัยที่ส�ำคัญคือ ความเสี่ยงต่อการเกิดหลอด
เลือดอุดตัน ความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกของ
ผู้ป่วยและของหัตถการหรือการผ่าตัด การท�ำงาน
ของไต โดยทั่วไปถ้าจ�ำเป็นจะต้องหยุดยาจะเป็น
ระยะเวลา 4 ถึง 5 เท่าของค่าครึง่ ชีวติ ของยา ซึง่ หาก
ผูป้ ว่ ยมีภาวะไตเสือ่ ม ระยะเวลาครึง่ ชีวติ ของยาจะ
มากขึน้ ด้วย ในผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารท�ำงานของไตปกติ จะ
ต้องหยุดยา NOACs เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ส�ำหรับ
การผ่าตัดที่ความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกต�่ำ 
และหยุดยาเป็นเวลา 48 ชัว่ โมงส�ำหรับการผ่าตัดที่
มีความเสี่ยงปานกลางหรือสูง ส�ำหรับการ bridging ด้วย heparin หรือ low-molecular weight
heparin (LMWH) โดยทั่วไปไม่มีความจ�ำเป็น
เพราะยามีค่าครึ่งชีวิตที่สั้นอยู่แล้ว7
การเริ่มยา NOACs หลังการผ่าตัดหรือท�ำ
หัตถการ ควรเริ่มเมื่อหลังผ่าตัดสามารถควบคุม
การเกิดเลือดออกได้ดีแล้ว (ปรึกษาจากผู้ผ่าตัด
หรือท�ำหัตถการ) โดยทั่วไปการผ่าตัดที่มีความ
เสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกสูงอาจจะเริ่มยาได้หลัง
จากระยะเวลา 48 ถึง 72 ชั่วโมง  การผ่าตัดที่ีมี
ความเสี่ยงต�่ำสามารถเริ่มยาได้ที่ 24 ชั่วโมงหลัง
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ผ่าตัด ไม่จ�ำเป็นต้อง bridging therapy ด้วย
heparin หรือ LWMH

การรักษาผู้ป่วยที่ใช้ NOACs และมี
อาการสมองขาดเลื อ ดเฉี ย บพลั น
หรื อ จ�ำเป็ น ต้ อ งเข้ า รั บ การผ่ า ตั ด
ฉุกเฉิน

ผูป้ ว่ ยทีภ่ าวะสมองขาดเลือดเฉียบพลัน ควร
ตรวจสอบว่าผู้ป่วยได้รับ NOACs ครั้งสุดท้ายเป็น
เวลากีช่ วั่ โมงก่อนเกิดอาการ ตรวจสอบค่าการท�ำงาน
ของไต และตรวจการแข็งตัวของเลือด (coagulation test) จะพิจารณาให้ยาละลายลิม่ เลือด (intravenous thrombolysis) ได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 8
- ระยะเวลาที่กินยาครั้งสุดท้ายมากกว่า
48 ชั่วโมงในผู้ป่วยที่การท�ำงานของไตปกติ
- ผู้ป่วยที่ได้รับ dabigatran และผล
ตรวจ activated partial thromboplastin time
(aPTT) อยู่ในเกณฑ์ปกติ  
- ผู้ป่วยที่ได้รับ rivaroxaban และผล
ตรวจ international normalized ration (INR)
มีคา่ น้อยกว่า 1.0 (สัมพันธ์กบั ระดับ rivaroxaban
ในเลืือดน้อยกว่า 32 นาโนกรัมต่อเดซิลิตร)
- ผู ้ ป ่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ rivaroxaban หรื อ
apixaban และผลตรวจ  anti-factor Xa activity ปกติ
ในขณะนี้ ไ ด้ มี ก ารพั ฒ นายาต้ า นฤทธิ์ ที่
จ�ำเพาะต่อ dabigatran คือ idarucizumab ซึง่ เป็น
monoclonal antibody ออกฤทธิ์โดยจับกับ dabigatran ท�ำให้ยาไม่สามารถไปยับยั้ง thrombin
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ได้ มีการศึกษาในผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกรุนแรง
จาก dabigatran หรือมีความจ�ำเป็นต้องเข้ารับการ
ผ่าตัดฉุกเฉิน พบว่าช่วยลดเลือดออกและช่วยให้
หยุดเลือดได้ดรี ะหว่างผ่าตัด9 แต่ส�ำหรับการให้กอ่ น
ให้ยาละลายลิม่ เลือดเพือ่ รักษาภาวะโรคหลอดเลือด
สมองเฉียบพลันต้องรอการศึกษาเพิ่มเติม ส�ำหรับ
rivaroxaban และ apixaban ได้มีการพัฒนายา
ต้านฤทธิ์คือ andexanet alfa และมีการศึกษาใช้
ในผู ้ ป ่ ว ยที่ เ กิ ด เลื อ ดออกในทางเดิ น อาหารและ
สมอง จากการใช้ rivaroxaban และ apixaban พบ
ว่าช่วยลดการเกิดเลือดออกในได้ดี 10

สรุป

การยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดที่ไม่
ออกฤทธิ์ต้านวิตามินเคป้องกันการเกิดโรคหลอด
เลือดสมองในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจสั่นพริ้ว มีข้อดี
กว่าวอร์ฟารินหลายประการ โดยเฉพาะข้อดีในด้าน
ความปลอดภัยและการเกิดเลือดออกในสมอง
น้อยกว่า การเลือกใช้ควรค�ำนึงถึงปัจจัยหลาย
ประการ ได้แก่ อายุ ภาวะโรคร่วม การท�ำงานของ
ไต อันตปฏิกริ ยิ าระหว่างยาทีใ่ ช้รว่ มกัน ความเสีย่ ง
ในการเกิดเลือดออก และความคุ้มค่า เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
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