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สรุปจุดทีเ่ปน็ “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเย่ียม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1)  แนวทางปฏิบัติสําหรับทันตแพทย์ในการถอนฟันผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการเกิดลิ่มเลือดโดยไม่จําเป็นต้อง
หยุดยาก่อนการถอนฟัน 

2)  การเพ่ิมศักยภาพของทันตแพทย์โดยสามารถเปลี่ยนทัศนคติและมีความมั่นใจในการถอนฟันผู้ป่วยที่
ได้รับยาต้านการเกิดลิ่มเลือดโดยปราศจากการปฏิเสธการรักษาผู้ป่วยเหมือนในอดีตที่ผ่านมา 

3)  การลดอุบัติการณ์ของภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดในประชากรทั่วไปทําให้ผู้ป่วยไมต้่องเสี่ยงต่อการ
เกิดความพิการหรือเสียชีวิตทั้งก่อนและหลังการถอนฟัน 
 
ประสิทธผิล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1)  อุบัติการณ์ของภาวะเลือดออกภายหลังการถอนฟันในผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการเกิดลิ่มเลือดลดลง 
2)  อุบัติการณ์ของภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดภายหลังการถอนฟันในผูป่้วยที่ได้รับยาต้านการเกิดลิ่ม

เลือดลดลง 
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บทคัดย่อ 
ชื่อเรื่อง : การถอนฟันในผูป้่วยที่ได้รบัยาต้านการเกิดลิ่มเลือด 

งานทันตกรรม โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ประวัติและความเปน็มาโดยย่อ : 

ปัจจุบันผู้ป่วยสูงอายุมักจะมีโรคประจําตัวที่ต้องได้รับการรักษาโดยทานยาอยู่เป็นประจํา ไม่ว่าจะเป็น
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมนัในเลือดสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคลิ้นหวัใจตีบหรือรั่ว โรคหัวใจเต้น
ผิดจังหวะรวมถึงโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยเหล่าน้ีมักจะได้รับยาต้านการเกิดลิ่มเลือด (antithrombotic drugs) 
ทานร่วมกับยาอ่ืนๆในการรักษาโรคทางระบบที่เป็นอยู่ด้วย ผู้ป่วยที่ได้รบัยาต้านการเกิดลิ่มเลือดอาจจะเป็นยาต้าน
เกล็ดเลือด (antiplatelet drugs) และ/หรอืยาต้านการแข็งตัวของเลือด (anticoagulant drugs) ซึง่ผู้ป่วยมักจะ
เรียกว่ายาละลายลิ่มเลือด เมือ่ผู้ป่วยมารับการรักษาทางทันตกรรมโดยเฉพาะหัตถการท่ีทําให้มีเลือดออก เช่น การ
ถอนฟัน มักจะได้รับการปฏิเสธการรักษาจากทันตแพทย์หรือแนะนําใหผู้้ป่วยหยุดยาต้านการเกิดลิ่มเลือดก่อน 
เพราะกลัวว่าอาจจะทําให้เกิดภาวะเลือดออกภายหลังการถอนฟัน (postoperative bleeding) ได้ แต่การหยุดยา
ก่อนการถอนฟันอาจจะทําให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคทางระบบของผู้ป่วยขึ้นมาได้ 
เน่ืองจากเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือด (thromboembolism) ซึ่งเป็นสาเหตุหลักใหญท่ําให้เกิดการขาดเลือด
มาเลี้ยงอวัยวะท่ีสําคัญ โดยเฉพาะที่หัวใจและสมอง เช่นทําให้เกิดหลอดเลอืดหัวใจตีบ กล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือด 
โดยเฉพาะหลอดเลือดสมองตีบ ซึ่งอาจจะมีผลทําให้ผู้ป่วยเกิดความพิการหรือเสียชีวิตได้ ดังน้ันในปัจจุบันน้ีจึง
แนะนําให้ผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการเกิดลิ่มเลอืด ทานยาอย่างต่อเน่ืองโดยไม่จําเป็นต้องหยุดยาก่อนการถอนฟัน ทันต
แพทย์จึงมีหน้าที่ในการให้การรักษาทางทันตกรรมและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นการซักประวัติผู้ป่วย
เก่ียวกับการทานยาต้านการเกิดลิ่มเลือด การปรึกษาแพทย์ที่ให้การรักษาผู้ป่วย และวิธีการถอนฟันร่วมกับการห้าม
เลือดเฉพาะที่ (local hemostasis) จะช่วยทันตแพทย์ในการประเมินและวางแผนการรักษาก่อนการทําหัตถการ 
เพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งก่อนและหลังการถอนฟัน ซึ่งจะเป็นผลทําให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยความ
สะดวกและปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนทีอ่าจจะเกิดขึ้นได้ 

ถึงแม้ผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการเกิดลิ่มเลือดจะมีเลือดออกได้นานกว่าปกติเมื่อทําการถอนฟันแต่ก็พบได้น้อย 
ภาวะเลือดออกภายหลังการถอนฟันในผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด; วาร์ฟารินไม่สัมพันธ์กับค่า INR 
(International Normalized Ratio) ส่วนใหญแ่ล้วการถอนฟันในผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการเกิดลิ่มเลอืด สามารถใช้
การห้ามเลือดเฉพาะที่ที่เหมาะสมห้ามเลือดได้ดังน้ันจึงแนะนําให้ผู้ป่วยทานยาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือรักษาระดับของยา
ต้านเกล็ดเลือด และ/หรือยาวาร์ฟารินเมื่อมารับการถอนฟัน ผู้ป่วยที่ทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด; วาร์ฟาริน 
แนะนําให้รักษาระดับของค่า INR อยู่ที่ 2.5 (range 2.0-3.0) เพราะสามารถลดทั้งความเสี่ยงของการเกิดภาวะ
เลือดออกภายหลังการถอนฟันและภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือด(1)อัตราการเกิดภาวะเลือดออกภายหลังการทํา
หัตถการที่ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยการทําการห้ามเลือดเฉพาะที่มีต้ังแต่ร้อยละ 0% ถงึ 3.5(2)ซึ่งจําเป็นต้องใช้วิธีการ
ห้ามเลือดทางระบบ (systemic hemostatic treatment)ในการควบคุมภาวะเลือดออก ผู้ป่วยที่มคี่า INR มากกว่า 
4.0 ไม่สมควรทําการผ่าตัดในช่องปาก และควรส่งต่อผู้ป่วยไปพบแพทย์ที่รับผิดชอบในการรักษาเพ่ือปรับยาวาร์
ฟารินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม(3) 

ผู้ป่วยที่ทานยาต้านการเกิดลิ่มเลือดมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเลือดออกได้ง่าย Scully และ Wolff(4) ได้
เสนอว่าการทําหัตถการในช่องปากจะต้องทําในช่วงเช้าเพราะจะได้มีเวลามากพอที่จะเห็นปัญหาของการมีเลือดออก
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ซ้ํา (re-bleeding) และจะต้องทําในช่วงต้นของสัปดาห์เพราะอาจจะเกิดการมีเลือดออกซ้ํา (re-bleeding) ขึ้นอีกได้
ในวันถัดไป โดยปกติแล้วจะเกิดขึ้นภายใน 24-48 ช่ัวโมงซึ่งยังอยู่ในช่วงของวันทํางาน การใช้ยาชาเฉพาะที่ซึ่งมี
ส่วนผสมของสารบีบหลอดเลือด (vasoconstrictor) เช่น adrenaline สามารถทําการฉีดแบบ infiltration หรือ 
nerve block ได้แผลถอนฟันควรทําการห้ามเลือดโดยการใส่สารห้ามเลือดที่ละลายได้เอง (absorbable 
hemostatic dressing) ลงไปในเบ้ากระดูกรากฟันและเย็บแผลอย่างระมัดระวัง หลังจากน้ันควรให้ผู้ป่วยกัดผ้าก๊อซ
ที่สะอาดนาน 15-30 นาที ทัง้น้ีหตัถการที่ทําในช่องปากควรทําด้วยความนุ่มนวลโดยให้เกิด trauma ต่อบาดแผล
น้อยที่สุด (atraumatic technique) ลดความจําเป็นที่จะต้องการถอนฟันหลายซี่ในแต่ละคร้ัง และการห้ามเลือด
ควรใช้วิธีการห้ามเลือดเฉพาะที่ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว และใหค้ําแนะนําเก่ียวกับการปฏิบัติตนภายหลังการถอนฟัน
อย่างเคร่งครัด แต่ถ้ายังคงมีเลือดไหลออกไม่หยุดควรจะกลับไปพบทันตแพทย์ 

การถอนฟันแลว้เกิดภาวะเลือดออกภายหลังการถอนฟันในผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการเกิดลิ่มเลือด ยังไม่พบว่า
มีรายงานผู้ป่วยที่เกิดความพิการอย่างถาวรหรือเสียชีวิตจากภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดและยังไม่มีรายงาน
เก่ียวกับการถอนฟันแล้วมีเลอืดออกที่ไม่สามารถควบคุมได้ในผู้ป่วยที่ไมไ่ด้หยุดยา(5)ภาวะแทรกซ้อนของการที่มี
เลือดออกจากการถอนฟันทําให้ผู้ป่วยรู้สึกไม่สะดวกสบาย ต่างกับภาวะแทรกซ้อนของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันหลอด
เลือด ซึ่งทําใหผู้้ป่วยเสี่ยงต่อการเกิดความพิการอย่างถาวรหรือเสียชีวิตได้ถ้าหยุดยาก่อนการถอนฟัน ถึงแม้ว่าความ
เสี่ยงของการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดจะมีน้อย แต่ผลลัพธ์ทีอ่อกมามีความสําคัญมาก ดังน้ันเมื่อพิจารณา
ถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นระหว่างการหยุดยาต้านการเกิดลิ่มเลอืด กับการทานยาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือทาํการถอนฟันแล้ว 
สรุปได้ว่าผู้ป่วยสามารถได้รับการถอนฟันโดยที่ไม่จําเป็นต้องหยุดยาก่อนการรักษา การห้ามเลือดเฉพาะที่สามารถ
ควบคุมการไหลออกของเลือดได้(5) 

การถอนฟันในผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการเกิดลิ่มเลือดอย่างต่อเน่ืองสามารถทําได้สะดวกและปลอดภัยผู้ป่วย
ไม่ต้องเสี่ยงกับการเกิดปัญหาภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดซึ่งอาจจะมีผลทําให้ผู้ป่วยเกิดความพิการหรือเสียชีวิต
ได้และทันตแพทย์ก็ไม่ต้องกลัวการเกิดปัญหาภาวะเลือดออกภายหลังการถอนฟันเพราะได้ทําการห้ามเลือดเฉพาะที่
แล้วจากประสบการณ์ของผู้เขียนในการถอนฟันผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการเกิดลิ่มเลือดพบอัตราการเกิดภาวะ
เลือดออกภายหลังการถอนฟันประมาณร้อยละ 2-3 ซึ่งสามารถทําการรักษาโดยทําการห้ามเลือดซ้ําได้และไม่พบ
ผู้ป่วยเกิดปัญหาภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดภายหลังการถอนฟันการประเมินและวางแผนการรักษาผู้ป่วยก่อน
การทําหัตถการการปรึกษาแพทย์ที่ให้การรักษาผู้ป่วยรวมถึงการใช้แนวทางปฏิบัติสําหรับทันตแพทย์ในการถอนฟัน
ผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการเกิดลิ่มเลือดจะช่วยให้ทันตแพทย์ทาํการถอนฟันซึ่งเป็นหัตถการที่ทันตแพทย์สว่นใหญ่
ปฏิบัติอยู่เป็นประจําโดยไม่ต้องปฏิเสธการรักษาผู้ป่วย 

ปัจจุบันน้ีผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดแพทย์อายุรกรรมสาขาโรคหัวใจ
และหลอดเลือดรวมทั้งแพทย์อายุรกรรมสาขาโรคหลอดเลือดสมองจะไม่แนะนําให้ผู้ป่วยหยุดยาต้านการเกิดลิ่มเลือด
ก่อนการถอนฟันดังน้ันทันตแพทย์จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการถอนฟันในผู้ป่วยเหล่าน้ีได้แต่ถ้าทันตแพทย์ได้ทําความ
เข้าใจถึงเหตุผลและนําเอาแนวทางปฏิบัติที่กล่าวมาแล้วมาใช้ทันตแพทย์ก็จะสามารถให้การรักษาผูป่้วยด้วยความ
มั่นใจและปลอดภัยจากความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
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