พุ ท ธชิ น ราชเวชสาร

BUDDHACHINARAJ MEDICAL JOURNAL

59

Drug Insights

ยานารู

ยาตานการแข็งตัวของเลือดตัวใหม: Dabigatran
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Abstract

Traditional anticoagulants have limitations such as narrow therapeutic index, variable dose-response
among individuals, drug and food interaction. This article presents new anticoagulant in direct
thrombin inhibitor group. Generic name of this drug is dabigatran. Pharmacokinetic,
pharmacodynamic, adverse drug reaction, caution and precaution including clinical trials comparison
with traditional anticoagulants have been reviewed. In order to have an alternative treatment,
prevention of venous thromboembolism and also with stroke prevention in patients with atrial
fibrillation in a new anticoagulant drug which safer and easier administration than traditional
anticoagulant.
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บทคัดยอ

ยาตานการแข็งตัวของเลือดเดิมมีขอ จำกัดในการใช เชน ชวงระดับยาทีใ่ หผลในการรักษาแคบ การตอบสนอง
ของขนาดยาแปรปรวนในผปู ว ยแตละราย มีอนั ตรกิรยิ ากับยาและอาหารหลายชนิด บทความนีไ้ ดนำเสนอ
ยาตานการแข็งตัวของเลือดตัวใหมในกลมุ ยับยัง้ การทำงานของ thrombin โดยตรง ชือ่ สามัญทางยา คือ
ดาบิกาทราน เกีย่ วกับเภสัชจลนศาสตร เภสัชพลศาสตร อาการไมพงึ ประสงค ขอหามและขอควรระวังใน
การใชยา ตลอดจนการศึกษาทางคลินิกเปรียบเทียบกับยาตานการแข็งตัวของเลือดชนิดเดิมที่เคยใช
เพื่อเปนทางเลือกในการรักษาและปองกันภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ ตลอดจนปองกันโรค
หลอดเลือดสมองในผูปวยโรคหัวใจเตนผิดจังหวะดวยยาตานการแข็งตัวของเลือดตัวใหมที่ปลอดภัยกวา
และบริหารยางายกวายาเดิม

คำสำคัญ: ยาตานการแข็งตัวของเลือด ดาบิกาทราน ยายับยัง้ ทรอมบินโดยตรง
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บทนำ
ยาตานการแข็งตัวของเลือด (anticoagulation) คือ
ยาทีป่ อ งกันการเกิดลิม่ เลือด (fibrin) ปจจุบนั มียารนุ ใหม
ทยอยออกสูทองตลาดเรื่อยๆ เชน ยาในกลุม low
molecular weight heparin ไดแก enoxaparin,
tinzaparin ยาในกลมุ anti-Factor Xa inhibitor เชน
fondaparinux, rivaroxaban และกลมุ direct thrombin
inhibitor เชน lepirudin, argatroban, dabigatran โดย
ยาที่ ก ล า วมาข า งต น เป น ยาฉี ด ทั้ ง หมด ยกเว น ยา
dabigatran ทีเ่ ปนยาเม็ดซึง่ ถือเปนยาตานการแข็งตัว
ของเลือดชนิดเม็ดทีไ่ ดรบั การรับรองใหใชปอ งกันภาวะ
ลิ่มเลือดอุดตันในกระแสเลือดชนิดที่สอง นับตั้งแต
เมือ่ 50 ปกอ นทีม่ ยี า warfarin เปนยาตานการแข็งตัว
ของเลือดชนิดเม็ดเพียงตัวเดียว แตมีอันตรกิริยากับ
ยาและอาหารหลายชนิด ทำใหมปี ญ
 หาในการบริหาร
ยาอยางมาก อีกทั้งการตอบสนองของยาแปรปรวน
ในผู ป ว ยแต ล ะราย จำเป น ต อ งตรวจติ ด ตามค า
international normalized ratio (INR) เพือ่ ประเมิน
ผลการรักษาอยางสม่ำเสมอ การมียาใหมสทู อ งตลาด
ครัง้ นีจ้ งึ ถือเปน 50 ปแหงการรอคอย1
บทความนี้ ไดนำเสนอยาตานการแข็งตัวของเลือด
ตัวใหมในกลมุ ยับยัง้ การทำงานของ thrombin โดยตรง
คือ ดาบิกาทราน (dabigatran) เกีย่ วกับเภสัชจลนศาสตร
เภสัชพลศาสตร อาการไมพึงประสงค ขอหามและ
ขอควรระวังในการใชยา ตลอดจนการศึกษาทางคลินกิ
เปรียบเทียบกับยาตานการแข็งตัวของเลือดชนิดเดิม
ทีเ่ คยใช เพือ่ เปนทางเลือกสำหรับการรักษาและปองกัน
ภาวะลิ่ ม เลื อ ดอุ ด ตั น ในหลอดเลื อ ดดำ(venous
thromboembolism) ตลอดจนการป อ งกั น โรค
หลอดเลือดสมองในผูปวยโรคหัวใจเตนผิดจังหวะ
ดวยยาตานการแข็งตัวของเลือดตัวใหมทปี่ ลอดภัยกวา
และบริหารยางายกวายาเดิม

Dabigatran
สูตรเคมี C34H41N7O5-CH4O3S สูตรโครงสราง
ตามรูปที่ 12 ชือ่ การคา Pradaxa® เปนแคปซูลขนาด
75, 110, 150 มิลลิกรัม
ปที่ ๓๐ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๖

รูปที่ 1 สูตรโครงสรางของ Dabigatran

ขอบงใช
ปองกันการเกิดภาวะลิ่มเลือดหลุดไปอุดตันใน
หลอดเลือดดำในผูปวยผาตัดศัลยกรรมกระดูกเพื่อ
เปลี่ยนขอเขาหรือขอสะโพกและปองกันการเกิดโรค
หลอดเลือดสมอง (stroke) ในผูปวยที่มีภาวะหัวใจ
เตนผิดจังหวะจากหัวใจหองบน (atrial fibrillation) กับ
ภาวะลิ่ ม เลื อ ดอุ ด ตั น ในกระแสเลื อ ด (systemic
embolism) และลดการเสียชีวิตจากความผิดปกติ
ของหลอดเลือด2

ขนาดทีใ่ ชรกั ษา
ใน Postoperative thromboprophylaxis
การเปลีย่ นขอเขา (knee replacement) เริม่ ตน
110 มิลลิกรัมภายใน 1-4 ชั่วโมงหลังผาตัดเสร็จสิ้น
อย า งสมบู ร ณ และให กิ น ยาต อ เนื่ อ งครั้ ง ละ 220
มิลลิกรัมตอวัน ถากระบวนการหยุดไหลของเลือดยังไม
ดีพอควรเลือ่ นเวลาการเริม่ ยาออกไป ถาไมไดเริม่ ใหยา
ในวันที่ผาตัดใหเริ่มกินยาทันทีในวันที่เลือดหยุดไหล
(haemostasis) ในขนาด 220 มิลลิกรัมตอวันเปน
ระยะเวลา10 วัน3
การเปลี่ ย นข อ สะโพก (hip replacement)
เช น เดี ย วกั บ ผู ป ว ยที่ เ ปลี่ ย นข อ เข า แต กิ น ยาเป น
ระยะเวลา 28-35 วัน3
การปองกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
(Stroke)
ในผูปวยโรคหัวใจเตนผิดจังหวะที่ไมไดเปลี่ยน
ลิน้ หัวใจ (non-valvular atrial fibrillation) CrCl มากกวา
30 มิลลิลติ ร/นาที: 150 มิลลิกรัม วันละ 2 ครัง้ , CrCl
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15-30 มิลลิลิตร/นาที: 75 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง
สวนผปู ว ยไตบกพรองปานกลาง (CrCl 30-50 มิลลิลติ ร/
นาที) ขนาดยาเริม่ ตน 75 มิลลิกรัม 1-4 ชม. หลังการ
ผ า ตั ด เสร็ จ สิ้ น อย า งสมบู ร ณ หามใชในผูปวยไต
บกพรองรุนแรง (CrCl นอยกวา 30 มิลลิลติ ร/นาที)3
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อนึง่ การใชยากอนการผาตัดหรือหัตถการทีร่ กุ ล้ำ
ควรหยุดยาชัว่ คราวกอนทำผาตัดหรือหัตถการทีร่ กุ ล้ำ
อยางนอย 24 ชัว่ โมง ในผปู ว ยทีม่ คี วามเสีย่ งสูงตอการ
มีเลือดออกหรือการผาตัดใหญทตี่ อ งใหเลือดหยุดไหล
อยางสมบูรณควรพิจารณาหยุดยา 2-4 วัน สวนผปู ว ย
ทีไ่ ตทำงานบกพรองควรหยุดยานานขึน้ 3 ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ระยะเวลาหยุดยาในผปู ว ยไตทำงานบกพรอง3
CrCl (มิลลิลติ ร/นาที)
≥ 80
≥ 50 ถึง < 80
≥ 30 ถึง < 50

คาครึง่ ชีวติ (ชม.)

เสีย่ งเลือดออกสูงหรือผาตัดใหญ

13
15
18

หยุดยากอนผาตัด 2 วัน
หยุดยากอนผาตัด 2-3 วัน
หยุดยากอนผาตัด 4 วัน

เสีย่ งเลือดออกในระดับมาตรฐาน
หยุดยากอนผาตัด 1 วัน
หยุดยากอนผาตัด 1-2 วัน
หยุดยากอนผาตัด 2-3 วัน

ฤทธิท์ างเภสัชวิทยา
เนือ่ งจากเอนไซม thrombin (serine protease)
เปลีย่ น fibrinogen ใหเปน fibrin หากยาใดสามารถยับยัง้
การทำงานของ thrombin โดยตรง (direct thrombin
inhibitor) ยานั้นจะยับยั้งกระบวนการเกิดลิ่มเลือด
(anticoagulant) คื อ ต า นการแข็ ง ตั ว ของเลื อ ด
(anticoagulation) ได ยา dabigatran etexilate
มีโมเลกุลขนาดเล็ก ไมมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาใด ๆ
(prodrug) หลังจากการกินยา dabigatran etexilate
จะถูกดูดซึมอยางรวดเร็วและเปลีย่ นเปน dabigatran
โดยขบวนการ hydrolysis ดวยเอนไซม esterase
ทีม่ อี ยใู นพลาสมาและในตับเปนตัวเรงปฏิกริ ยิ า ทัง้ นี้
dabigatran ออกฤทธิ์ยับยั้ง thrombin โดยตรงแบบ
แยงจับอยางแรงและผันกลับได4-6 (potent competitive,
reversible direct thrombin inhibitor) นอกจากนี้
ยังจับกับ thrombin ทัง้ ในรูป fibrin-bound และในรูป
อิสระ7 แตกตางจาก heparin ทีไ่ มสามารถ inactivate
thrombinในรูป fibrin-bound ได อาจเนื่องจากมี
ขนาดใหญหรือ binding site ของ heparin ถูกบดบัง7
และแตกตางจากกลไกการออกฤทธิ์ของ warfarin
ทีย่ บั ยัง้ factor II,VII, IX และ X ในกระบวนการสราง
vitamin K-dependent coagulation factors ในรางกาย
อีกทัง้ warfarin ยังจำกัดกระบวนการ carboxylation
ปที่ ๓๐ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๖

ของ protein C และ protein S ทำใหการแข็งตัว
ของเลือดผิดปกติ9

เภสัชจลนศาสตร
Dabigatran มี ร ะยะเวลาครึ่ ง ชี วิ ต ประมาณ
12-14 ชัว่ โมง อาหารไมมผี ลตอการดูดซึม ออกฤทธิ์
ตานการแข็งตัวของเลือดสูงสุดใน 2-3 ชัว่ โมงหลังจาก
กินยา9 จับกับโปรตีนรอยละ 34-35 ปริมาตรการกระจายยา
50-70 ลิตร dabigatran etexilate ถูกเปลี่ยนเปน
dabigatran โดยเอนไซม esterase นอกจากนี้
dabigatran ไมไดเปน substrate, inhibitor, inducer ของ
เอนไซม CYP450 อนึง่ dabigatran ถูก metabolize
ผานกระบวนการ hepatic glucuronidation ในรูป
acyl glucuronides10 ยาที่อยูในกระแสเลือดถูกขจัด
ทางไตเปนสวนใหญ9-10 ทัง้ นีผ้ ลการศึกษาของ Stangier
และคณะ11 พบวายามีระยะเวลาครึง่ ชีวติ 13.8, 16.6,
18.7, 27.5 และ 34 ชั่วโมงในอาสาสมัครสุขภาพดี
ผูปวยโรคไตระดับไมรุนแรง ปานกลาง รุนแรง และ
ผปู ว ยทีล่ า งไตเปนประจำตามลำดับ การขจัดยานานขึน้
ในผทู อี่ ายุสงู ขึน้ และไตทำงานลดลง12 จึงใหลดขนาดยา
สำหรับขอบงใชบางอยางในผทู อี่ ายุ 75 ปขนึ้ ไปและใน
ผทู ไี่ ตบกพรองปานกลางหรือรุนแรง13
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การใชยาในหญิงตั้งครรภและใหนมบุตร ยานี้
อยใู น Pregnancy Category C2
ผลทดสอบการใชยาในหนูท ดลองที่ตั้งครรภ
พบวา dabigatran ทำใหหนูทดลองตายเพิ่มขึ้นและ
เพิ่มการเกิดภาวะเลือดออกจากชองคลอดและมดลูก
อนึง่ dabigatran เพิม่ อุบตั กิ ารณของการสรางกระดูก
กะโหลกศี ร ษะและกระดู ก สั น หลั ง ที่ ล า ช า หรื อ
ผิดปกติในหนูแตไมทำใหทารกหนูในครรภผิดรูป14
แต ไ ม มี ข อ มู ล การใช ใ นหญิ ง ตั้ ง ครรภ ดั ง นั้ น ควรใช
dabigatran ในหญิงตัง้ ครรภเฉพาะกรณีทจี่ ำเปนและ
ไดประโยชนมากกวาโทษ นอกจากนีไ้ มมขี อ มูลการใช
ในหญิงใหนมบุตรจึงไมแนะนำใหใชในหญิงใหนมบุตร3

อาการอันไมพงึ ประสงค
ผลตอหลอดเลือดหัวใจ (Cardiovascular Effects)
Acute coronary syndrome
Dabigatran เพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดภาวะ
กล า มเนื้ อ หั ว ใจขาดเลื อ ด หรื อ acute coronary
syndrome (unstable angina, myocardial infarction,
and cardiac death) รอยละ 3315
ผลตอระบบผิวหนัง
Rash
ผื่นเกิดภายใน 24 ชั่วโมงหลังเริ่มรักษาดวย
dabigatran 150 มก. วันละ 2 ครั้ง โดยผื่นหาย
ภายใน 9 วันหลังจากหยุดยาและรักษาอาการดวย
diphenhydramine (คะแนน Naranjo อยูในกลุม
probable)16
ผลตอระบบทางเดินอาหาร3
รายงานการเกิดหลอดอาหารอักเสบ (esophagitis),
เลือดออกในกระเพาะอาหาร, gastritis, gastroesophageal reflux disease และพบอุบตั กิ ารณเลือดออก
ในทางเดินอาหารรอยละ 6.1 ในผปู ว ยทีไ่ ดรบั dabigatran
150 มิลลิกรัม วันละ 2 ครัง้ ขณะทีผ่ ปู ว ยทีไ่ ดรบั warfarin
พบอุบัติการณรอยละ 4 นอกจากนี้มีรายงานการ
เกิดแผลในทางเดินอาหารและภาวะอาหารไมยอย
อีกดวย
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ผลตอระบบเลือด3
อุบตั กิ ารณเลือดออกพบรอยละ 16.6 ในผปู ว ย
ที่ไดรับ dabigatran 150 มิลลิกรัมวันละ 2 ครั้ง
สวนผปู ว ยทีไ่ ดรบั warfarin พบรอยละ18.4
ผลตอระบบภูมคิ มุ กัน3
อุบตั กิ ารณ anaphylaxis, edema, allergy และ
hypersensitivity reaction พบนอยกวารอยละ 0.1
ผลตอระบบประสาท17
อุบตั กิ ารณ intracranial hemorrhage พบนอยกวา
รอยละ 0.3 ในผปู ว ยทีไ่ ดรบั dabigatran 150 มิลลิกรัม
วันละ 2 ครัง้ สวนผปู ว ยทีไ่ ดรบั warfarin พบอุบตั กิ ารณ
รอยละ 0.8

ขอหามใชและขอควรระวัง3
ขอหามใช (Contraindication)
ผทู แี่ พยา dabigatran และสวนประกอบในเม็ดยา
ผูปวยไตบกพรองรุนแรง และมี CrCl นอยกวา 30
มิ ล ลิ ลิ ต ร/นาที ผู ป ว ยที่ มี ภ าวะเลื อ ดออก ผู ป ว ย
hemorrhagic หรือ ischemic cerebral infarction ภาย
ใน 6 เดือน ผปู ว ยทีใ่ ชยากลมุ P-glycoprotein (P-gp)
inhibitors เชน quinidine, amiodarone, verapamil,
ketoconazole, clarithromycin
ขอควรระวัง (Warning and Precaution)
ผูปวยที่เสี่ยงตอภาวะเลือดออก เชน bacterial
endocarditis, bleeding disorder, thrombocytopenia,
stroke, ผู ป ว ยที่ เ พิ่ ง ผ า ตั ด อวั ย วะ, ผู ป ว ยโรคไต
นอกจากนี้หลีกเลีย่ งการใชรวมกับยาตานการแข็งตัว
ของเลื อ ดอื่ น ๆ ได แ ก heparin, enoxaparin,
clopidrogrel, aspirin, NSAIDs หลีกเลี่ยงการใช
dabigatran ในผูปวยที่ใสสายสวนหลังผาตัด ผูปวย
โรคตั บ ขั้ น ปานกลางถึ ง รุ น แรงหรื อ มี เ อนไซม ตั บ
เพิม่ มากกวา 2 เทาของคาสูงสุดทีย่ อมรับได ระวังใน
ผปู ว ยอายุ 75 ปขนึ้ ไปทีน่ ้ำหนักนอยกวา 50 กิโลกรัม
อนึง่ ไมมขี อ มูลแสดงความปลอดภัยและประสิทธิภาพ
ในการใชยาในผปู ว ยอายุนอ ยกวา 18 ป
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อันตรกิรยิ าระหวางยา
ยา dabigatran เปน substrate ของ efflux
transporter P-glycoprotein (P-gp) เมือ่ ให dabigatran
รวมกับยากลุม P-gp inhibitors เชน quinidine,
amiodarone, verapamil, ketoconazole, clarithromycin
อาจส ง ผลให ร ะดั บ ความเข ม ข น ของ dabigatran
ในพลาสมาสูงขึ้นได18 หากใหรวมกับยาที่เปน P-gp
inducer เชน rifampicin ทำใหระดับยา dabigatran
ในพลาสมาลดลง19 อาหารไมมผี ลตอคา bioavailability
ของ dabigatran แตทำใหเวลาที่ระดับยาสูงสุดใน
กระแสเลือดลาชาไป 2 ชัว่ โมง 20

การตรวจติดตาม
กอนเริม่ รักษาดวย dabigatran และระหวางรักษา
ใหประเมินการทำงานของไต ไดแก การตรวจติดตาม
ระดับ serum creatinine, BUN นอกจากนี้ใหตรวจ
ติดตามคา Ecarin clotting time (ECT), activated
partial thromboplastin time (aPTT) และ thrombin
time (TT) แตไมจำเปนตองติดตามคา INR เนือ่ งจาก
คา INR เปนคาทีค่ ำนวณจากคา PT (prothrombin time)
เพื่ อ ติ ด ตามผลการต า นการแข็ ง ตั ว ของเลื อ ดของ
warfarin โดยวัด biologic activity ของ factors II, VII
และ X ที่สัมพันธกับการออกฤทธิ์ของ warfarin9
แตกตางจาก dabigatran ทีพ่ บวาความเขมขนของยา
ในกระแสเลือดในระดับทีใ่ ชรกั ษาของยา dabigatran
ทำใหคา INR เพิม่ ขึน้ เพียงเล็กนอย (พบคา INR = 2.0
ที่ ร ะดั บ supra-therapeutic concentrations
ของยา dabigatran)21 นอกจากนี้ผลการศึกษาการ
ให ย า dabigatran เพื่ อ ป อ งกั น การเกิ ด venous
thromboembolic events (VTE) ขนาด 220 มิลลิกรัม
วั น ละครั้ ง ในผู ป ว ยที่ ต อ งทำผ า ตั ด เปลี่ ย นข อ เข า
และสะโพกพบวาคา INR ที่วัดไดไมไวสำหรับการ
ประเมิ น ผลการต า นการแข็ ง ตั ว ของเลื อ ดของยา
dabigatran22 ดังนั้นจึงไมจำเปนตองตรวจติดตามคา
INR
ทั้งนี้การประเมินวิธีวิเคราะหที่ไวตอการวัดผล
การตานการแข็งตัวของเลือดของยา dabigatran พบวา
การวัด ECT และ TT มีความไวในการวิเคราะหสูง
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แสดงความสัมพันธเปนเสนตรงระหวางคาทั้งสอง
กับความเขมขนของยา dabigatran ทีไ่ มเกิน 400 ng/mL
สวนการวัด aPTT สามารถใชประมาณคาผลการ
ตานการแข็งตัวของยา dabigatran ไดแมไมแมนยำ
(โดยเฉพาะอยางยิง่ ทีค่ วามเขมขนของพลาสมาสูง)21

การศึกษาทางคลินกิ
การศึกษา meta-analysis ในกลุมผูปวยผาตัด
เปลี่ยนหัวเขาและสะโพกพบวายา dabigatran 220
มิลลิกรัม วันละครั้ง มีประสิทธิภาพไมดอยกวายา
enoxaparin ขนาด 40 มิลลิกรัมในการปองกันภาวะ
ลิม่ เลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ23 นอกจากนีก้ ารศึกษา
RE-LY trial17 ในผปู ว ย atrial fibrillation 18,113 คน
ศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ dabigatran
ในขนาด 150 มิลลิกรัมวันละ 2 ครั้งและขนาด 110
มิลลิกรัมวันละ 2 ครั้ง เปรียบเทียบกับ warfarin
โดยสมุ ผปู ว ยเปน 3 กลมุ กลมุ ที่ 1 ไดรบั warfarin
โดยไมปกปดและมีคา INR เปาหมาย 2-3 กลมุ ที่ 2
dabigatran 150 มิลลิกรัมวันละ 2 ครัง้ และกลมุ ที่ 3
dabigatran 110 มิลลิกรัมวันละ 2 ครัง้ ปกปดไมให
ผปู ว ยรใู นกลมุ ที่ 2 และ 3 เกณฑคดั ออกคือโรคลิน้ หัวใจรัว่
ทีม่ อี าการแสดงอยางมีนยั สำคัญ (significant valvular
heart disease) และภาวะไตพรองรุนแรง ผลลัพธ
หลักของการศึกษานี้ คือ stroke และ systemic
embolism พบวา dabigatran ขนาด 110 มิลลิกรัม
วันละ 2 ครั้งมีประสิทธิภาพในการปองกันการเกิด
stroke และ systemic embolism ในผูปวย atrial
fibrillation ไมดอ ยกวา warfarin (relative risk 0.91,
95%CI 0.74-1.11, p = 0.34) แตเกิด major bleeding
นอยกวา warfarin สวน dabigatran 150 มิลลิกรัม
วันละ 2 ครั้งมีประสิทธิภาพในการปองกันการเกิด
stroke และ systemic embolism ในผูปวย atrial
fibrillation ดีกวา warfarin (relative risk 0.66, 95% CI
0.53-0.82, p < 0.001) แตเกิด major bleeding
ไดเทากัน
ทวาแมพบผลลัพธชัดเจนวา dabigatran 150
มิลลิกรัมวันละ 2 ครัง้ มีประสิทธิภาพเหนือกวา warfarin
แตเมื่อพิจารณาในผูปวยที่อายุ 75 ปขึ้นไปพบวา
Volume 30 No.1 January-April 2013

64 ยาตานการแข็งตัวของเลือดตัวใหม

New Anticoagulant

ในกลมุ ทีก่ นิ dabigatran 110 มิลลิกรัมวันละ 2 ครัง้
มีประสิทธิภาพไมดอ ยไปกวา warfarin และกลมุ ทีใ่ ชยา
dabigatran 150 มิลลิกรัมวันละ 2 ครัง้ มีอตั ราการเกิด
stroke นอยกวากลมุ dabigatran 110 มิลลิกรัมวันละ
2 ครัง้ แตเกิด major bleeding (ภาวะเลือดออกทีม่ คี า
ฮีโมโกลบินลดลงมากกวา 20 กรัม/ลิตร การไดรบั เลือด
อยางนอย 2 ยูนติ และการมีเลือดออกในอวัยวะสำคัญ

เชน hemorrhagic stroke) มากกวากลมุ dabigatran
110 มิ ล ลิ ก รั ม ส ว นกลุ ม ผู ป ว ยที่ มี ภ าวะไตพร อ ง
ปานกลาง (creatinin clearance มากกวา 30-50
มิลลิลิตร/นาที) พบอัตราการเกิด stroke ในกลุมยา
dabigatran ขนาด 110 มิลลิกรัมมากกวากลุม 150
มิลลิกรัมเกือบสองเทา แตอัตราการเกิด bleeding
ไมแตกตางกัน24 ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลลัพธในผปู ว ยอายุ 75 ปขนึ้ ไปและผปู ว ยไตบกพรองปานกลาง
ผลลัพธ

อัตราการเกิด/100 รายตอป
Dabigatran 110 มก.

Dabigatran 150 มก.

Warfarin

ผปู ว ยอายุ 75 ปขนึ้ ไป24
Stroke/embolism

1.89 (n = 87)

1.43 (n = 69)

2.14 (n = 101)

Major hemorrhage

4.43 (n = 204)

5.10 (n = 246)

4.87 (n = 206)

2.36 (n = 1,136)

1.23 (n = 1,157)

2.64 (n = 1,050)

5.42 (n = 1,136)

5.08 (n = 1,157)

5.28 (n = 1,050)

ผปู ว ยไตบกพรองปานกลาง25
Stroke/embolism
Major hemorrhage

ดวยเหตุดังกลาวทำใหองคการอาหารและยา
ประเทศสหรัฐอเมริกายังไมรบั รองการใชยา dabigatran
ขนาด 110 มิลลิกรัมปองกันการเกิดโรคหลอดเลือด
สมองในผูปวยที่มีภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะจากหัวใจ
หองบน 26-27 แมวาสหภาพยุโรปไดรับรองการใชยา
dabigatran ขนาด 110 มิลลิกรัมใน พ.ศ. 2551 และ
ประเทศแคนาดาไดรับรองเชนกันใน พ.ศ. 2553
ในขอบงใชปอ งกันการเกิดภาวะลิม่ เลือดหลุดไปอุดตัน
ในหลอดเลื อ ดดำในผู ป ว ยผ า ตั ด ศั ล ยกรรมกระดู ก
เพื่อเปลี่ยนขอเขาหรือขอสะโพก บริษัทผูผลิตยังคง
พยายามหาหนทางนำเสนอการใชยาขนาด 110 มิลลิกรัม
ลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและ
ปองกันการเกิดภาวะลิม่ เลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ
ในกลุมผูปวยโรคหัวใจเตนผิดจังหวะที่ไมไดเปลี่ยน
ลิ้นหัวใจ (non-valvular atrial fibrillation) ดวยการ
อภิปรายผลกับองคการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา
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เพื่อใหแพทยไดมีทางเลือกที่เหมาะสมในการรักษา
ผปู ว ย27
สรุปไดวาการใชยาตานการแข็งตัวของเลือด
ชนิ ด กิ น คื อ warfarin ซึ่ ง ใช ม านานกว า 50 ป
มีขอจำกัดมากเนื่องจากมีชวงระดับยาที่ใหผลในการ
รักษาแคบ (narrow therapeutic drug) และมีอนั ตรกิรยิ า
กับยารวมถึงอาหารอีกหลายชนิด อีกทั้งตองตรวจ
ติดตามคา INR อยางสม่ำเสมอ เนือ่ งจากการตอบสนอง
ตอยาในแตละคนไมเหมือนกัน ปจจุบันมียา direct
thrombin inhibitor ทีม่ ปี ระสิทธิภาพไมดอ ยกวา warfarin
การบริหารยาสะดวกและปลอดภัย มีอันตรกิริยากับ
ยาบางชนิดแตนอ ยกวา warfarin และอาหารไมมผี ล
ต อ ยามากนั ก อย า งไรก็ ต ามยั ง ขาดข อ มู ล ความ
ปลอดภัยของยาชนิดนี้ในระยะยาว ราคาแพง และ
ไมมยี าตานพิษ จึงควรพิจารณาใชในรายทีเ่ หมาะสม
อยางไรก็ตามเชือ่ วาการใชยา dabigatran คงแพรหลาย
ในอนาคตอันใกลนี้
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