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ตามที่่ท� างคณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย และทัันตแพทยสมาคมแห่่งประเทศไทย ได้้จััดการบรรยายพิิเศษ ในหััวข้้อ
การประเมิินผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� โรคทางระบบ และผู้้�ป่ว่ ยก่่อนได้้รับั การดมยาสลบ เมื่่อ� วัันที่่� 17 มีีนาคม 2564 โดยเป็็นการบรรยาย online ผ่่านทาง
Facebook Live นั้้�น ทาง “ข่่าวสารทัันตแพทย์์” เห็็นว่า่ เนื้้อ� หาการบรรยายในส่่วนของ อ วรภััทร ตราชูู มีีประโยชน์์แก่่เพื่่อ� น ๆ ทัันตแพทย์์
จึึงได้้ขออนุุญาตถอดคำำ�บรรยายบทความ เพื่่�อให้้ทุุกท่่านได้้อ่่านทบทวนอัันจะเป็็นประโยชน์์ในการนำำ�ไปประกอบการให้้การรัักษาทาง
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ผู้้�ที่่�ได้้รัับยาต้้านการเกิิดการแข็็งตััวของเกล็็ดเลืือดอยู่่�
เป็็นประจำำ�นั้้�น  จะเป็็นผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะการแข็็งตััวของเลืือดที่่�มาก
เกิินไป  ซึ่่�งทำำ�ให้้เกิิดความเสี่่�ยงในการเกิิดโรคหลอดเลืือดสมองตีีบ 
ลิ่่ม� เลืือดอุุดตััน  หรืือ เป็็นผู้้�ป่่วยที่่�เป็็นโรคลิ้้�นหััวใจบางชนิิดที่่ทำ� �ำ ให้้
เกิิดการอุุดตัันของเลืือดได้้ง่่าย
เมื่่อ� ผู้้�ป่ว่ ยกลุ่่ม� นี้้มีี� ความจำำ�เป็็นต้อ้ งเข้้ารัับหัตั ถการทางด้้าน
ทัันตกรรม ทัันตแพทย์์จะต้้องพิิจารณาและประเมิินการรัักษาทาง
ทัันตกรรมต่่อผู้้�ป่ว่ ยอย่่างรอบคอบ เพื่่อ� ความปลอดภััยทั้้�งในด้้านสุุข
ภาพที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับโรคประจำำ�ตัวั และสุุขภาพทางช่่องปากของผู้้�ป่ว่ ย
ทัันตแพทย์์จะต้้องซัักถามประวััติิ เพื่่�อให้้ทราบถึึงข้้อมููลที่่�สำำ�คััญ
ที่่�ส่่งผลเกี่่�ยวข้้องไปยัังการให้้หััตถการทางทัันตกรรมต่่อผู้้�ป่่วย
ซึ่่�งมีีหลัักการในการประเมิินหลััก ๆ 5 ประการ ได้้แก่่
1. ชนิิด หรืือกลุ่่�มยาที่่�ผู้ป่้� ่วยได้้รัับ
เมื่่อ� ทัันตแพทย์์ได้้พบกัับผู้้�ป่่วยที่่ไ� ด้้รับั ยากลุ่่ม� ที่่อ� อกฤทธิ์์�
ต้้านเกล็็ดเลืือด และยาต้้านการแข็็งตััวของเกล็็ดเลืือด ผู้้�ป่ว่ ยอาจทราบ
ข้้อมููลการใช้้ยาของตนเองแค่่ว่่า “กำำ�ลัังได้้รัับยาละลายลิ่่�มเลืือด”
แต่่ไม่่สามารถระบุุได้้อย่่างแน่่ชัดั ว่่ายาที่่ต� นเองได้้รัับนั้้�นคืือยาอะไร
และอาจไม่่ได้้นำ�ำ ยาติิดตััวมาด้้วย สิ่่�งที่่ทั� นั ตแพทย์์ต้อ้ งพิิจารณาเป็็น
อย่่างแรกคืือการแยกกลุ่่�มของยาที่่�ผู้้�ป่่วยกำำ�ลัังได้้รับว่
ั ่าเป็็นยาที่่�อยู่่�
ในกลุ่่�มใด
โดยทั่่�วไป  ผู้้�ป่่วยเหล่่านี้้� จะได้้รัับยาหนึ่่�งในสองกลุ่่�มนี้้�
ได้้แก่่

1) ยาต้้านเกล็็ดเลืือด (Antiplatelet) ตััวอย่่างยาใน
กลุ่่ม� นี้�้ ที่่�นิิยมใช้้ ได้้แก่่
Aspirin,  Clopidrogrel (Apolets, Plavix),
Ticlopidine (Ticlid),  Prasugrel (Effient),
Tecagrelor (Brilinta), Cilostazol (Pletaal)
2) ยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือด (Anticoagulant) โดยยา
ในกลุ่่�มนี้�้ แบ่่งออกได้้เป็็นสองแบบ คืือแบบยาฉีีดและยากิิน 
- รููปแบบยาฉีีด ได้้แก่่ Heparin ซึ่่�งยัังแบ่่งเป็็น  2 ประเภทตาม
น้ำำ��หนัักโมเลกุุล  ได้้แก่่
Unfractionated heparin : UFH และ
Low molecular weight heparin : LMFH
โดย LMFH ที่่รู้้�จั
� กั กัันดีี คืือ Enoxaparin ซึ่่ง� นำำ�มาใช้้ในการ
bridging therapy
- รููปแบบยากิิน ได้้แก่่ Warfarin (Coumadin, Maforan, Orfarin)
และยากลุ่่�ม Direct oral anticoagulants : DOAC
Antiplatelet เป็็นยาที่่�ใช้้กับั ผู้้�ป่่วยโรคหลอดเลืือดหััวใจ
ตีีบที่่�ได้้รัับการสวนหััวใจ หรืือใส่่ขดลวดร่่วมด้้วย หรืือภายหลัังทำำ� 
CABG (Coronary artery bypass grafting) โรคหลอดเลืือดสมอง และ
โรคเบาหวาน ซึ่่ง� ยากลุ่่ม� ดัังกล่่าวผู้้�ป่ว่ ยจะรัับประทานหลัังอาหารเช้้า
ด้้วยปริิมาณขนาดที่่�เท่่าเดิิมทุุกวััน  และมีีลัักษณะเฉพาะคืือผู้้�ป่่วย
มัักจะหยุุดยาเองก่่อนมาถอนฟััน
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Warfarin เป็็นยาที่่�ใช้้กัับผู้้�ป่่วยโรคหััวใจเต้้นผิิด
� mechanical heart
จัังหวะชนิิด atrial fibrillation, ผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี 
valve  หรืือกัับผู้้�ป่่วยที่่�มีีประวััติิลิ่่�มเลืือดอุุดตััน เช่่น deep
vein thrombosis, pulmonary embolism โดยทั่่�วไป
ผู้้�ป่่วยจะรัับประทานยาในกลุ่่�ม Warfarin ก่่อนนอนเพื่่�อ
หลีีกเลี่่�ยงการเกิิด food-drug interaction หรืือในผู้้�ป่่วย
บางรายที่่�ได้้รัับยากลุ่่�มนี้้� แพทย์์จะสั่่�งให้้รัับประทานยาใน
ปริิมาณขนาดที่่ไ� ม่่เท่่ากัันในแต่่ละวััน ลักั ษณะเฉพาะที่่บ่� ง่ บอก
ถึึงการใช้้ยาในกลุ่่ม� นี้้ข� องผู้้�ป่ว่ ยคืือ มีีสมุุดบัันทึึกประจำำ�ตัวั ของ
ผู้้�ป่ว่ ยที่่บั� นทึึกข้
ั
อ้ มููลการใช้้ยา และผู้้�ป่ว่ ยมีีการเจาะเลืือดเพื่่อ�
ติิดตามระดัับ INR (international normalized ratio)

รููปที่่� 1 สมุุดบัันทึึกประจำำ�ตััวของผู้้�ป่่วยที่่รั� บป
ั ระทานยากลุ่่�ม Warfarin

ดัังนั้้�นจุุดสัังเกตที่่ส� ามารถช่่วยให้้ทัันตแพทย์์แยก
กลุ่่ม� ยา 2 กลุ่่ม� นี้้ไ� ด้้ คืือ โรค/ภาวะที่่ไ� ด้้รับั ยา, การรัับประทาน
ยา และลัักษณะเฉพาะ รวมไปถึึงการติิดรููปยาในที่่�สถาน
ทัันตกรรม เพื่่อ� ให้้ผู้้�ป่ว่ ยสามารถชี้้สีี� และลัักษณะเม็็ดยาได้้ ก็็
จะสามารถช่่วยให้้การแบ่่งประเภทของยาทั้้�ง 2 กลุ่่�มนี้เ้� ป็็น
ไปได้้อย่่างสะดวกและแม่่นยำำ�มากยิ่่�งขึ้้�น

รููปที่่� 2 ลัักษณะเม็็ดยา Warfarin ที่่�ใช้้บ่่อยในโรงพยาบาล

ส่่วนยากลุ่่ม� DOACs นั้้�นใช้้กับั เพีียงผู้้�ป่ว่ ยบางกลุ่่ม�
เท่่านั้้�น เช่่น ผู้้�ป่่วยที่่�มีีสิิทธิิการรัักษาเบิิกจ่่ายตรง, ผู้้�ป่่วยที่่�มีี
ฐานะในระดัับสููง เนื่่�องจากเป็็นยากลุ่่�มที่่�มีีราคาแพง และ
ไม่่กี่ยี่�่ ห้�่ อ้ ที่่ขึ้้� นท
� ะเบีียนยา ผู้้�ป่ว่ ยที่่รั� บป
ั ระทานยากลุ่่ม� DOACs
ไม่่มีีสมุุดบัักทึึกประจำำ�ตัวั ไม่่มีีการเจาะเลืือดเพื่่อ� ติิดตามระดัับ
ยา และผู้้�ป่ว่ ยมัักรับป
ั ระทานยาหลัังอาหารเช้้า หรืือยาบางตััว
ในกลุ่่�มนี้้�ต้้องรัับประทานวัันละ 2 ครั้้�ง
รููปที่่� 3 ยาในกลุ่่�ม DOACs ที่่�ใช้้ในปััจจุุบััน

ตารางที่่� 1 แสดงข้้อแตกต่่างระหว่่าง Antiplatelet และ Anticoagulant (Wafarin)
Antiplatelet
» โรคหลอดเลืือดหััวใจตีีบ ที่่�ได้้รัับการ
สวนหััวใจหรืืออาจะใส่่ขดลวดร่่วมด้้วย
» โรคหลอดเลืือดสมอง
» โรคเบาหวาน

Warfarin
» โรคหััวใจเต้้นผิิดหวัังหวะ ชนิิด Atrial fibrillation
» ผู้้�ป่่วยที่่�มีี mechanical heart value
» มีีประวััติิลิ่่�มเลืือดอุุดตััน  เช่่น  deep vein thrombosis,
pulmonary embolism

การรัับประทานยา

» รัับประทานหลัังอาหารเช้้า
» รัับประทานยาขนาดเท่่าเดิิมทุุกวััน

» รัับประทานยาก่่อนนอนเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยง
การเกิิด food-drug interaction
» ผู้้�ป่่วยบางราย แพทย์์จะสั่่�งให้้รับป
ั ระทาน
ยาในแต่่ละวัันขนาดไม่่เท่่ากััน (ดัังรููปที่่� 2)

ลัักษณะเฉพาะ

» ผู้้�ป่่วยมัักหยุุดยาเองก่่อนมาถอนฟััน

» มีีสมุุดประจำำ�ตััวผู้้�ป่่วย  (ดัังรููปที่่� 1)
» มีีการเจาะเลืือดเพื่่�อติิดตามระดัับ 
INR เป็็นระยะ

โรค/ภาวะที่่�ได้้รัับยา

DENT NEWS 6

DENT NEWS

2. ประเภทของหััตถการทางทัันตกรรม

4. ความเสี่่�ยงของการเกิิด thromboembolic event ของผู้้ป่� ว่ ย

ประเภทของหััตถการทางทัันตกรรม แบ่่งตามระดัับความ
เสี่่�ยงที่่ทำ� �ำ ให้้เลืือดออกได้้เป็็น 3 กลุ่่�ม
กลุ่่�มที่่� 1 หััตถการที่่แ� ทบจะไม่่มีีเลืือดออก (Unlikely to
cause bleeding) เป็็นหัตั ถการที่่ไ� ม่่มีีการยุ่่ง� เกี่่ย� วกัับ soft tissue
เช่่น การฉีีดยาชาเฉพาะที่่ ก
� ารขููดหิินปูน ก
ู ารอุุดฟัันเหนืือขอบเหงืือก 
การติิด เครื่อ�่ งมืือจััดฟััน การรัักษาคลองรากฟัันแบบมาตรฐาน เป็็นต้น้
� ่�ทำ�ำ ให้้มีีเลืือดออก
กลุ่่�มที่่� 2 หััตถการที่่�มีีความเสี่่�ยงต่ำำ�ที่
(Low bleeding risk procedures) เป็็นหัตั ถการที่่เ� ริ่่ม� มีีการยุ่่ง� เกี่่ย� ว
gingival soft tissue เล็็ก ๆ เช่่น การถอนฟััน 1-3 ซี่่ ก
� ารระบายหนอง
การเกลารากฟััน เป็็นต้้น
กลุ่่�มที่่� 3 หััตถการที่่มีี� ความเสี่่�ยงสููงที่่�ทำ�ำ ให้้มีีเลืือดออก
(High bleeding risk procedures) เป็็นหัตั ถการกลุ่่ม� ที่่ยุ่� ง�่ เกี่่ย� วกัับ 
gingival soft tissue โดยตรง เช่่น หััตถการที่่�มีีการเปิิด flap
การถอนฟัันมากกว่่า 3 ซี่่�ขึ้้�นไป และ biopsies เป็็นต้้น

อีีกปััจจััยหนึ่่�งที่่�ทัันตแพทย์์ควรคำำ�นึึงถึึงร่่วมด้้วยก่่อนที่่�
ทัันตแพทย์์จะเขีียนขอคำำ�ปรึึกษากัับแพทย์์เจ้้าของไข้้ของผู้้�ป่่วยเพื่่อ�
หยุุดยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือดก่่อนทำำ�หััตถการ คืือการพิิจารณา
ถึึงความเสี่่�ยงของการเกิิด thromboembolic event ของผู้้�ป่่วย
โดยเฉพาะในกรณีีที่่มีี� ความเสี่่ย� งสููง เนื่่อ� งจากการที่่แ� พทย์์พิจิ ารณา
ให้้ผู้้�ป่่วยหยุุดหรืือไม่่หยุุดยานั้้�นขึ้้�นกัับความเสี่่�ยงของการเกิิด
thromboembolic event ของผู้้�ป่ว่ ยแต่่ละราย หากแพทย์์ประเมิิน
แล้้วว่่าประโยชน์์จากการรัักษาทางทัันตกรรมที่่ผู้� ้�ป่ว่ ยจะได้้รับั ไม่่คุ้้�ม
กัับความเสี่่�ยงที่่�อาจจะทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยเกิิดทุุพพลภาพ  หรืืออาจะเสีีย
ชีีวิิตได้้ แพทย์์ก็ตั็ ดั สิินใจที่่จ� ะไม่่ให้้ผู้้�ป่ว่ ยหยุุดยาต้้านการแข็็งตััวของ
เลืือด และหากในกรณีีที่่�ผู้้�ป่่วยได้้รัับยา antithrombotic drugs
และจะต้้องได้้รับหั
ั ตั ถการที่่มีี� ความเสี่่ย� งทำำ�ให้้มีีเลืือดออก ทัันตแพทย์์
ควรให้้การรัักษาร่่วมกัับพิจิ ารณาใช้้การห้้ามเลืือดเฉพาะที่่ต� ามความ
เหมาะสม และระมััดระวัังเรื่่อ� งการจ่่ายยา โดยเฉพาะเมื่่อ� ต้้องให้้ยา
ร่่วมกัับ Warfarin ซึ่่ง� เป็็นยาที่่มีี 
� drug-drug interaction สููง ทัันตแพทย์์
ควรต้้องหลีีกเลี่่ย� งการให้้ยาในกลุ่่ม� ยาต้้านการอัักเสบที่่ไ� ม่่ใช้้สเตีียรอยด์์
(non-steroidal anti-inflammatory drugs; NSAIDs) แก่่ผู้้�ป่่วย
ผู้้�ป่่วยที่่มีี 
� high risk thromboembolic event ที่่แ� พทย์์
อาจพิิจารณาไม่่ให้้หยุุดยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือด ได้้แก่่
   1. ผู้้�ป่ว่ ยที่่มีีลิ้้
� วั ใจเทีียมที่่เ� ป็็นโลหะ (mechanical heart valve)
� นหั
   2. ผู้้�ป่ว่ ยที่่มีีภ
� าวะหััวใจเต้้นผิดิ จัังหวะชนิิด AF (atrial fibrillation)
ที่่ไ� ม่่มีีความผิิดปกติิของลิ้้นหั
� วั ใจ (non-valvular atrial fibrillation;
NVAF) ที่่มีี� โรคแทรกซ้้อนอื่่น 
� ๆ ด้้วย
   3. ผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะลิ่่�มเลืือดอุุดตัันในหลอดเลืือดดำำ�  (venous
thromboembolism) ในช่่วง 3 เดืือนที่่ผ่� ่านมาก
ในกรณีีที่่มีี� ความเร่่งด่่วนทางทัันตกรรมที่่ผู้� ้�ป่ว่ ยจำำ�เป็็นต้อ้ ง
ั ารรัักษา และผู้้�ป่ว่ ยอยู่่�ในกลุ่่ม� โรค 3 กลุ่่ม� ข้้างต้้น ทันั ตแพทย์์
ได้้รับก
อาจต้้องปรึึกษาร่่วมกัันกัับแพทย์์เพื่่อ� ทำำ� bridging therapy คืือการ
� ๆ แล้้ว
เปลี่่ย� นมาใช้้ยาฉีีดที่่อ� อกฤทธิ์์� anticoagulant ในระยะเวลาสั้้น 
หยุุดยาก่่อนการทำำ�หัตั ถการเพื่่อ� ทำำ�ให้้คนไข้้มีีช่่วงที่่ไ� ม่่มีี anticoagulant
น้้อยที่่�สุุด

*การแบ่่งกลุ่่ม� ประเภทของหััตถการทางทัันตกรรมข้้างต้้น ดัดั แปลงมาจาก Scottish Clinical Effective
Programme (SDCEP). 2015. Management of dental patients taking anticoagulants or
antiplatelet drugs. Dental Clinical Guidance.

3. ความเร่่งด่่วน และความจำำ�เป็็นในการทำำ�หััตถการ
ความเร่่งด่่วนและความจำำ�เป็็นในการให้้การรัักษาทาง
ทัันตกรรมก็็เป็็นอีีกปััจจััยสำำ�คัญ
ั สำำ�หรัับการประเมิินการรัักษาให้้กับั
ผู้้�ป่ว่ ยที่่ไ� ด้้รับั ยาต้้านเกล็็ดเลืือด โดยทัันตแพทย์์ควรพิิจารณาถึึงกลุ่่ม�
ยาและลัักษณะการรัักษาที่่ไ� ด้้รับก
ั ารรัักษาจากแพทย์์ และพิิจารณา
ต่่อมาถึึงประเภทของหััตถการว่่าประเภทของหััตถการที่่�ผู้้�ป่่วยจะ
ต้้องได้้รับั อยู่่�ในประเภทใด และมีีความจำำ�เป็็นเร่่งด่่วนมากน้้อยเพีียงใด
ั dual-antiplatelet therapy (DAPT)
ยกตััวอย่่างเช่่น กรณีีผู้้�ป่ว่ ยได้้รับ 
ที่่ผู้� ้�ป่ว่ ยได้้รับั ยาต้้านเกล็็ดเลืือด 2 ชนิิด เป็็นระยะเวลาประมาณ 1 ปีี
และการให้้การรัักษาทางทัันตกรรมอยู่่�ในกลุ่่�มหััตถการที่่�มีีความ
เสี่่ย� งสููงที่่ทำ� �ำ ให้้มีีเลืือดออก แต่่ไม่่มีีความจำำ�เป็็นเร่่งด่่วน หรืือสามารถ
รอได้้โดยไม่่เกิิดผลเสีียหายต่่อการรัักษา ทัันตแพทย์์อาจตััดสิินใจเลื่่อ� น
หััตถการออกไปก่่อน และรอให้้ผู้้�ป่ว่ ยกลัับมาได้้รับ 
ั single antiplatelet
therapy (SAPT) แล้้วจึึงค่่อยทำำ�หัตั ถการเพื่่อ� ลดความเสี่่ย� งของการเกิิด
post-operative bleeding ในกรณีีเช่่นนี้ทั�้ นั ตแพทย์์ควรพิิจารณา
หลัักการเหล่่านี้ร่้� ว่ มกัับแพทย์์เจ้้าของไข้้ของผู้้�ป่่วยเพื่่อ� วางแผนการ
รัักษาร่่วมกััน  ในทางกลัับกัันหากผู้้�ป่่วยได้้รับ 
ั dual-antiplatelet
therapy แต่่มีีความจำำ�เป็็นเร่่งด่่วนที่่จ� ะต้้องได้้รับก
ั ารรัักษาทางทัันตกรรม
ที่่อ� ยู่่�ในกลุ่่ม� หััตถการที่่มีี� ความเสี่่ย� งสููงที่่ทำ� �ำ ให้้มีีเลืือดออก ทัันตแพทย์์
สามารถให้้การรัักษาทางทัันตกรรมร่่วมกัับการห้้ามเลืือดเฉพาะที่่�
(local hemostatic measurement) โดยไม่่ต้้องปรึึกษาแพทย์์
เพื่่�อหยุุดยา
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5. ความพร้้อมของสถานพยาบาล
ความพร้้อมของสถานพยาบาลเป็็นอีีกปััจจััยหนึ่่ง� ที่่ทั� นั ตแพทย์์
ไม่่ควรลืืมที่่จ� ะคำำ�นึึงถึึง โดยเฉพาะกัับผู้้�ป่ว่ ยที่่ไ� ด้้รับั ยาต้้านการแข็็งตััว
ของเลืือดชนิิด Warfarin ทัันตแพทย์์จำ�ำ เป็็นต้อ้ งทราบค่่า INR ทุุกครั้้ง�
ก่่อนการให้้การรัักษาโดยการเจาะเลืือดคนไข้้ ค่่า INR นี้�เ้ ป็็นตััวที่่�
บ่่งบอกถึึงผลกระทบของยาว่่าจะส่่งผลให้้เลืือดหยุุดยากมากน้้อย
เพีียงใด โดยทั่่�วไปต้้องอยู่่�ในระดัับ 2.0 – 3.5 จึึงเหมาะสมที่่�จะให้้
ผู้้�ป่ว่ ยได้้รับก
ั ารรัักษา และระยะเวลาที่่เ� จาะเลืือดตรวจค่่า INR จนถึึง
วัันที่่ทำ� �หั
ำ ตั ถการจะต้้องไม่่เกิิน 72 ชั่่�วโมง สถานพยาบาลบางแห่่งที่่�

เป็็นคลิินิิกเอกชน หรืือโรงพยาบาลขนาดเล็็กอาจมีีข้้อจำำ�กััดในการ
เจาะเลืือดเพื่่อ� ส่่งตรวจ ทำำ�ให้้ผู้้�ป่ว่ ยที่่จ� ะเข้้ารัับหัตั ถการในสถานพาบาล
เหล่่านี้้ถู� กู แนะนำำ�ให้้ไปรัับการรัักษาที่่โ� รงพยาบาล นอกจาดนั้้�นสิ่่ง� ที่่�
ทัันตแพทย์์ควรคำำ�นึึงถึึงก่่อนให้้การรัักษาหากเป็็น invasive dental
procedures คืือ ความพร้้อมในเรื่่อ� งของวััสดุุอุุปกรณ์์ที่ส�่ ามารถทำำ�
การห้้ามเลืือดเฉพาะที่่ไ� ด้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เช่่น การใช้้วัสั ดุุห้้าม
เลืือด การเย็็บแผล การบ้้วนปากด้้วย Tranexamic acid (Transamine)
การทำำ�เฝืือกบริิเวณแผลผ่่าตััด (surgical stent) เป็็นต้้น 

รููปที่่� 4 แสดงขั้้�นตอนการพิิจารณาการให้้การรัักษาทางทัันตกรรมแก่่ผู้้�ป่่วยที่่�กำำ�ลัังได้้รัับยาต้้านเกล็็ดเลืือด และยาต้้านการแข็็งตััวของเกล็็ดเลืือด

โดยสรุุป เมื่่อ� ทัันตแพทย์์ต้อ้ งให้้การรัักษาทางทัันตกรรม
กัับผู้้�ป่่วยที่่ไ� ด้้รับั ยาต้้านเกล็็ดเลืือดและยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือด
ทัันตแพทย์์สามารถเริ่่ม� ต้้นได้้จากการซัักประวััติขิ องผู้้�ป่ว่ ยเพื่่อ� แยกแยะ
กลุ่่ม� ยาที่่ผู้� ้�ป่ว่ ยกำำ�ลังั รัับประทานว่่าอยู่่�ในกลุ่่ม� ยาต้้านเกล็็ดเลืือด หรืือ

ยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือด จากนั้้�นพิจิ ารณาถึึงประเภทของหััตถการ
ที่่ต้� อ้ งให้้การรัักษาแก่่ผู้้�ป่ว่ ยว่่ามีีความเสี่่ย� งที่่จ� ะมีีเลืือดออกมากน้้อย
เพีียงใด ซึ่่�งสามารถพิิจารณาได้้ตามรายละเอีียดในตารางที่่� 2

ตารางที่่� 2 แสดงการพิิจารณาการให้้การรัักษาทางทัันตกรรม โดยประเมิินจากความเสี่่�ยงของหััตถการในการเกิิด bleeding risk กัับชนิิด
ของยาที่่�ผู้้�ป่่วยกำำ�ลัังได้้รัับ
Bleeding risk

Type of Antithrombotic drugs
SAPT

Low risk
High risk

DAPT
Warfarin
DOACs
สามารถทำำ�หััตถการได้้โดยไม่่ต้้องปรึึกษาแพทย์์เพื่่�อหยุุดยา
สามารถทำำ�หััตถการได้้ ปรึึกษาร่่วมกัันกัับแพทย์์เพื่่�อประเมิินความเสี่่�ยงในการเกิิด Thromboemtic
โดยไม่่ต้้องปรึึกษาแพทย์์ event หากแพทย์์ประเมิินแล้้ว
เพื่่�อหยุุดยา
» ความเสี่่�ยงต่ำำ�� -> แพทย์์อาจพิิจารณาให้้หยุุดยา Warfarin หรืือ skip   
            dose DOAC
» ความเสี่่�ยงสููง -> แพทย์์อาจพิิจารณาทำำ� bridging therapyหรืือ skip     
            dose DOAC

SAPT; Single-antiplatelet therapy, DAPT; Dual-antiplatelet therapy, DOAC; Direct oral anticoagulant
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*ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รับั ยา Wafarin ควรได้้รับก
ั ารส่่งตรวจค่่า INR ก่่อนทำำ�หััตการทุุกครั้้�ง โดยที่่ค่� ่า INR...
» ควรน้้อยกว่่า 3.5
»  ตรวจมาไม่่เกิิน 72 ชั่่�วโมงก่่อนวัันทำำ�หััตการ
**ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รับั ยา DAPT หากเป็็นหััตถการที่่�ไม่่เร่่งด่่วน หรืือสามารถรอได้้โดยไม่่เกิิดผลเสีียต่่อการรัักษา ทัันตแพทย์์สามารถรอให้้ผู้้�ป่่วย
กลัับมาได้้รัับ SAPT แล้้วจึึงเริ่่�มทำำ�หััตถการ เพื่่�อลดความเสี่่�ยงของ post-operation bleeding
» ผู้้�ป่่วยทุุกรายที่่�ได้้รัับยา antithrombotic drugs และได้้รับก
ั ารทำำ�หััตถการที่่มีี� ความเสี่่�ยงทำำ�ให้้มีีเลืือดออกควรให้้การรัักษา
ร่่วมกัับการพิิจารณาใช้้การห้้ามเลืือดเฉพาะที่่ต� ามความเหมาะสม และระมััดระวัังเรื่่อ� งการจ่่ายยา โดยเฉพาะเมื่่อ� ต้้องให้้ยาร่่วมกัับ Wafarin
ซึ่่�งเป็็นยาที่่�มีี drug-drug interaction สููง และหลีีกเลี่่�ยงการใช้้ NSAIDs
ส่่วนในหััตถการที่่�แทบจะไม่่มีีเลืือดออก ทัันตแพทย์์สามารถให้้การรัักษาทางทัันตกรรมได้้ตามปกติิ แต่่หากหััตถการอยู่่�ในกลุ่่�ม
หััตถการที่่มีี� ความเสี่่ย� งที่่ทำ� �ำ ให้้เลืือดออกอยู่่�ในระดัับต่ำ��ำ และสููง ทัันตแพทย์์ควรพิิจารณาถึึงการให้้การรัักษาทางทัันตกรรมร่่วมกัับแพทย์์เจ้้า
ของไข้้ของผู้้�ป่่วย เพื่่�อให้้การรัักษาทางทัันตกรรมนี้�เ้ ป็็นประโยชน์์ต่่อผู้้�ป่่วยมากที่่สุุ� ด และสามารถคงความปลอดภััยต่่อชีีวิิตของผู้้�ป่่วยด้้วย
ในขณะเดีียวกััน
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