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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบความปลอดภัยของการเกิดภาวะเลือดออก และศึกษาอุบตั กิ ารณ์การเกิดเหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์ทเ่ี กีย่ วข้องกับหัวใจและหลอดเลือดสมอง (Major adverse cardiac and cerebrovascular events หรือ MACCE) ใน
ผู้ป่วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด atrial fibrillation (AF) ที่ได้รบั การทาหัตถการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารียผ์ ่านสายสวน
(percutaneous coronary intervention หรือ PCI) และใส่ขดลวดค้ายันทีไ่ ด้รบั ยาต้านเกล็ดเลือด 2 ชนิดร่วมกัน (dual antiplatelet
หรือ DAPT) และยาต้านการแข็งตัวของเลือด 3 ชนิดร่วมกัน (triple antithrombotic therapy หรือ TT) วิ ธีการ: เป็ นการศึกษา
แบบเก็บข้อมูลย้อนหลังและติดตามผูป้ ่ วยไปข้างหน้าเป็ นระยะเวลา 1 ปี (retrospective cohort study) การศึกษาเก็บข้อมูลตัง้ แต่
1 มกราคม 2553 ถึง 30 กันยายน 2558 ในโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร การศึกษา
เก็บข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเก็บข้อมูลอื่นทีไ่ ม่มใี นฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์จากเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและหรือผู้ป่วยในร่วมด้วย ผู้เข้าร่วมการศึกษาทัง้ หมด 232 คน แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่ม DAPT คือได้ยา aspirin ร่ว มกับ clopidogrel จานวน 127 คน และกลุ่ม TT ซึ่งได้ยา aspirin, clopidogrel และ warfarin
ร่วมกันจานวน 105 คน ตัวแปรผลลัพธ์ คือ การเกิดภาวะเลือดออกทัง้ หมด การเกิดภาวะเลือดออกชนิดรุนแรงและไม่รุนแรง และ
MACCE ผลการวิ จยั : การเกิดภาวะเลือดออกรุนแรงพบในผูป้ ่ วย 4 ราย (ร้อยละ 3.15) และ 12 ราย (ร้อยละ 11.43) ในกลุ่ม
ผู้ป่วยที่ได้รบั ยาแบบ DAPT และ TT ตามลาดับ (P=0.013) และผลรวมการเกิดภาวะเกิดเลือดออกทัง้ หมดพบ 4 ราย (ร้อยละ
3.15) และ 21 ราย (ร้อยละ 20) ในกลุ่มผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยาแบบ DAPT และ TT ตามลาดับ (P<0.001) ผลรวมของการเกิด MACCE
ทัง้ หมดพบ 57 ราย (ร้อ ยละ 44.88) และ 30 ราย (ร้อ ยละ 28.57) ในกลุ่ ม ผู้ป่ วยที่ไ ด้ร ับ ยาแบบ DAPT และ TT ตามลาดับ
(P=0.011) ส่ว นผลรวมของการเกิด ภาวะเลือดออกรุน แรงและผลรวมการเกิด MACCE ทัง้ หมด (net clinical outcome หรือ
NACE) พบ 61 ราย (ร้อยละ 48.03) และ 42 ราย (ร้อยละ 40) ในกลุ่มผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยาแบบ DAPT และ TT ตามลาดับ (P=0.220)
สรุป: การได้รบั ยาในกลุ่ม TT เพิม่ ความเสีย่ งต่อการเกิดภาวะเลือดออก แต่มผี ลลดการเกิด MACCE ได้เมื่อเทียบกับกลุ่ม DAPT
นอกจากนี้ กลุ่ม TT เกิด NACE น้อยกว่ากลุ่ม DAPT แต่ไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ ดังนัน้ การได้รบั ยาแบบ TT จึงน่ าจะมีประโยชน์
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Abstract
Objective: To compare safety from major bleeding complication and incidence of Major adverse cardiac and
cerebrovascular events (MACCE) of dual antiplatelet versus triple antithrombotic therapy (DAPT and TT) in patients with
atrial fibrillation (AF) who underwent percutaneous coronary intervention (PCI) and stenting in Phitsanulok. Method: This
research was a retrospective cohort study with one year follow up. The study collected the data during January 1, 2010
to September 30, 2015 in Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital and Naresuan University Hospital. Data were retrieved
from computerized database of the hospitals and reviewed for their validity. Data unavailable in the database were
collected from medical records of outpatients and in-patients. A total of 232 patients were enrolled. Patients were
classified into 2 groups i.e. 127 subjects in the DAPT group receiving aspirin plus clopidogrel and 105 subjects in the
TT group receiving aspirin plus clopidogrel and warfarin. Outcome variables included overall bleeding, major bleeding
and MACCE. Results: Major bleeding was found in 4 (3.15%) and 12 patients (11.43%) in DAPT and TT group,
respectively (P=0.013). Overall bleeding was found in 4 (3.15%) and 21 patients (20.00%) in DAPT and TT group,
respectively (P<0.001). MACCE was identified in 57 (44.88%) and 30 patients (28.57%) in DAPT and TT group,
respectively (P=0.011). Net clinical outcomes (NACE), a composite of major bleeding and MACCE, were found in 61
(48.03%) and 42 patients (40.00%) (P=0.220) in DAPT and TT group, respectively. Conclusion: Patients receiving TT
appears to have a higher risk of bleeding but having a lower risk of MACCE than those in the DAPT group. In addition,
those in the TT group show a lower, but insignificant, risk of NACE than those in the DAPT group. Therefore, TT may
benefit patients with AF undergoing PCI and stenting with the monitoring of bleeding and consideration of others factors
affecting drug use.
Keywords: atrial fibrillations, antiplatelet therapy, antithrombotic therapy, percutaneous coronary intervention

162

บทนา
โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด atrial fibrillation (AF)
และโรคหลอดเลื อ ดแดงโคโรนารี ( Coronary Artery
Disease: CAD) เป็ น โรคหัว ใจที่พ บร่ ว มกัน บ่ อ ย AF เป็ น
สาเหตุของการเกิดโรคหัวใจชนิดอื่น ๆ เช่น โรคกล้ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือด (myocardial infarction หรือ MI) โรคหัวใจ
ล้ ม เหลว (heart failure หรื อ HF) โรคหลอดเลื อ ดสมอง
(stroke) และภาวะหั ว ใจหยุ ด เต้ น เฉี ย บพลั น (sudden
cardiac death) AF เพิม่ ความเสีย่ งต่อการนอนโรงพยาบาล
เพิม่ ความเสีย่ งต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ประมาณ 5
เท่ า เพิ่ม ความเสี่ยงต่ อ การเกิด HF 3 เท่ า (1) เพิ่ม ความ
เสีย่ งต่อการเกิด MI (2) และการเสียชีวติ ประมาณ 2 เท่า (1)
ผู้ป่วย AF ที่เกิด MI ที่ต้องได้รบั การทาหัตถการรักษาโรค
หลอดเลื อ ดโคโรนารี ย์ ผ่ า นสายสวน (percutaneous
coronary intervention หรือ PCI) และใส่ขดลวดค้ายันหลอด
เลือดหัวใจ (coronary artery stent) มีประมาณร้อยละ 2030 (3)
การใส่ขดลวดค้ายันมีทงั ้ ชนิดทีไ่ ม่เคลือบยา (Bare
Metal Stent: BMS) และชนิ ด ที่ เ คลื อ บยา (Drug Eluting
Stent: DES) ผู้ป่วยที่ใส่ขดลวดค้ายันจาเป็ นต้องได้ร ับ ยา
ป้ องกั น การเกิ ด ลิ่ ม เลื อ ดอุ ด ตั น ภายในขดลวด (stent
thrombosis) โดยยาทีแ่ นะนาให้ใช้เป็ นการรักษาหลัก ได้แก่
ยาต้ า นเกล็ ด เลื อ ด 2 ชนิ ด ร่ ว มกั น ( dual antiplatelet
therapy) ได้แก่ aspirin และ clopidogrel สาหรับผู้ป่วย AF
พบว่ามีปัจจัยเสีย่ งต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองหรือโรค
ที่เ กิด จากลิ่ม เลือ ดอุ ด ตัน สู ง การรัก ษาผู้ ป่ วยกลุ่ ม นี้ จึ ง
จาเป็ นต้องได้รบั ยาต้านการเกิดลิม่ เลือด โดยยาที่เลือกใช้
ได้แก่ ยาต้านปั จจัยแข็งตัวของเลือด (anticoagulants) และ/
หรือยาต้านเกล็ดเลือด (antiplatelets) การเลือกใช้ยาต้าน
การเกิดลิม่ เลือดตัวใดพิจารณาจากระดับความเสีย่ งของการ
เกิดโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคที่เกิดจากลิม่ เลือดอุดตัน
และความเสีย่ งต่อการเกิดภาวะเลือดออก ปั จจุบนั ใช้เกณฑ์
CHA2DS2-VASc score และ HAS-BLED score ช่วยในการ
ประเมินความเสี่ยงตามลาดับ (4) ผู้ป่วยที่มปี ั จจัยเสีย่ งใน
การเกิดโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคที่เกิดจากลิม่ เลือดอุด
ตันสูง ได้แก่ ผู้ป่วยที่ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจและใช้ล้ินแบบ
โลหะ (mechanical heart valves) ภาวะลิ่มเลือดอุดหลอด
เ ลื อ ด ด า (venous thromboembolism) แ ล ะ มี ค ะ แ น น
CHA2DS2-VASc ≥ 2 จัดเป็ นผูป้ ่ วยทีม่ คี วามเสีย่ งสูง ซึง่ ยา
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ที่แนะนาให้ใช้ คือ ยา warfarin ส่วนผู้ป่วยที่มีความเสี่ย ง
ปานกลางหรือคะแนน CHA2DS2-VASc เท่ากับ 1 แนะนา
ให้ใช้ warfarin หรือ aspirin ก็ได้ ผูป้ ่ วยทีม่ คี วามเสีย่ งต่าซึง่
มีค ะแนน CHA2DS2-VASc เท่ า กับ 0 ไม่ จ าเป็ น ต้องให้ยา
ต้านการเกิดลิม่ เลือด (4, 5) ดังนัน้ ผูป้ ่ วย AF ทีม่ คี วามเสีย่ ง
สูง-ปานกลางทีเ่ กิดโรค CAD ร่วมด้วยและได้รบั การทา PCI
และใส่ขดลวดค้ายัน จึงมีโอกาสได้ยาต้านการแข็งตัวของ
เลือ ด 3 ชนิ ด ร่ ว มกัน (triple antithrombotic therapy หรือ
TT) ได้แ ก่ ยาต้า นปั จ จัย แข็งตัว ของเลือ ดร่ ว มกับ ยาต้าน
เกล็ดเลือด 2 ชนิดร่วมกัน โดยมีการแนะนาให้ใช้ยาต้านการ
แข็ง ตัว ของเลือ ด 3 ชนิ ด ร่ ว มกัน หลัง จากที่มีก ารท า PCI
อย่างน้อยทีส่ ุด 4 สัปดาห์ แต่ไม่ควรนานกว่า 6 เดือน โดย
ขึน้ อยู่กบั ชนิดของขดลวด หลังจากนัน้ ควรให้ยาต้านเกล็ด
เลือ ด 2 ชนิ ด ร่ ว มกัน ต่ อ เนื่อ งจนถึง 12 เดือ น (6, 7) ทัง้ นี้
ขึน้ อยู่กบั ปั จจัยเสีย่ งของผูป้ ่ วยแต่ละราย ซึง่ การรักษาแบบ
ยาต้านการแข็งตัวของเลือด 3 ชนิดร่วมกันแนะนาให้มกี าร
ใช้ในระยะสัน้ ๆ (8)
การศึกษาประสิทธิภาพด้านการป้ องกัน การเกิด
เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ทเ่ี กีย่ วข้องกับหัวใจและหลอดเลือด
ส ม อ ง (Major adverse cardiac and cerebrovascular
events หรือ MACCE) และความปลอดภัยเกีย่ วกับการเกิด
ภาวะเลือดออกของการได้รบั ยาต้านการแข็งตัวของเลือด 3
ชนิดร่วมกัน (triple antithrombotic therapy หรือ TT) และ
ยาต้านเกล็ดเลือด 2 ชนิดร่วมกัน (dual antiplatelet therapy
หรือ DAPT) ในผู้ป่วย AF ที่เกิด CAD ร่วมด้วยและได้รบั
การทา PCI และใส่ขดลวดค้ายัน พบว่า TT เพิม่ ความเสีย่ ง
ต่ อ การเกิด เลือ ดออก แต่ มีบ างการศึกษาแสดงให้เห็นว่า
DAPT มีความเสีย่ งต่อการเกิดภาวะเลือดออกไม่แตกต่ าง
จากการได้รบั TT การศึกษาต่างๆ เกี่ยวกับ MACCE มีทงั ้
ทีพ่ บและไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ระหว่าง DAPT และ TT ผลการศึกษาทีพ่ บสามารถแบ่งออก
ได้เป็ น 4 กลุ่ม ดังนี้ 1) การได้รบั TT ไม่แตกต่างจากการ
ได้ร ับ DAPT ทัง้ ในเรื่อ งการป้ อ งกัน MACCE และความ
เสีย่ งต่อการเกิดภาวะเลือดออก ดังที่พบในการศึกษาของ
Rubboli และคณะ (9) 2) การได้รบั ยา TT ป้ องกัน MACCE
ได้ดีก ว่ า การได้ร ับ ยา DAPT แต่ มีค วามเสี่ย งต่ อ การเกิด
ภาวะเลือดออกไม่แตกต่างกันจากการได้รบั ยา DAPT ดังที่
พบในการศึกษาของ Gao และคณะ (10) 3) การได้รบั TT
ไม่ แ ตกต่ า งจากการได้ ร ับ DAPT ในเรื่ อ งการป้ องกัน
MACCE แต่มคี วามเสีย่ งต่อการเกิดภาวะเลือดออกมากกว่า

การได้ร ับ ยา DAPT ดัง ที่พ บในการศึก ษาของ Mennuni
และคณะ (11) และ 4) การได้ร ับ ยา TT ป้ อ งกัน MACCE
ได้ดีกว่า การได้รบั ยา DAPT แต่ ก็มีความเสี่ยงต่ อการเกิด
ภาวะเลือ ดออกมากกว่ า การได้ร ับ ยา DAPT ดัง ที่พ บใน
การศึกษาของ Karjalainen และคณะ (12)
แนวทางการรักษา (6, 7, 13, 14) แนะนาว่า ผูป้ ่ วย
AF ที่มีก ารท า PCI และใส่ข ดลวดค้ า ยัน ควรได้ร ับ ยา TT
น้อยทีส่ ุด 4 สัปดาห์ แต่ไม่ควรนานกว่า 6 เดือน โดยขึน้ อยู่
กับ ชนิ ด ของขดลวด หลัง จากนัน้ ควรให้ย า DAPT อย่ า ง
ต่อเนื่องจนถึง 12 เดือน (6, 7) แต่ในทางปฏิบตั แิ พทย์มกี าร
สังใช้
่ ยา TT ในช่วงแรกกันน้อย ปั ญหาทีส่ าคัญส่วนหนึ่งมา
จากแพทย์กลัวการเกิดภาวะเลือดออกจากการให้ยา TT ใน
ปั จจุบนั ยังมีแพทย์บางส่วนให้การรักษาด้วยยา DAPT จาก
งานวิจ ัย ที่ก ล่ า วไปข้า งต้ น จะเห็น ว่ า ผลการศึก ษาเพื่อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ DAPT
และ TT มีข้อสรุปที่แตกต่ างกันในแต่ ละการศึกษา (9-12)
และยังไม่มกี ารศึกษาถึงอุบตั กิ ารณ์การเกิดภาวะเลือดออก
ในคนไทยจากการได้รบั ยา DAPT เทียบกับการได้รบั ยา TT
ดั ง นั ้น งานวิ จ ั ย นี้ จึ ง ต้ อ งการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บความ
ปลอดภัยและประสิทธิภาพเกีย่ วกับการเกิดภาวะเลือดออก
และการเกิด MACCE จากการได้ร ับ ยา DAPT และการ
ได้รบั ยา TT ในผูป้ ่ วย AF ทีท่ า PCI และใส่ขดลวดค้ายัน ใน
จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
และโรงพยาบาลมหาวิท ยาลัย นเรศวร เพื่อ เป็ นข้อ มู ล
สนับสนุนการใช้ยา TT ในผูป้ ่ วยกลุ่มนี้
การวิ จ ั ย นี้ ยั ง มี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ ร องเพื่ อ ศึ ก ษา
อุ บ ั ติ ก ารณ์ ก ารเกิ ด MACCE ได้ แ ก่ การเสี ย ชี วิ ต จาก
โรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular death) การเกิด
MI, ก า ร เ กิ ด ลิ่ ม เ ลื อ ด อุ ด ตั น ภ า ย ใ น ข ด ล ว ด (stent
thrombosis) การเกิด โรคหลอดเลือ ดสมองตีบ หรือ อุ ด ตัน
(ischemic stroke) และการท าหัต ถการที่ห ลอดเลือ ดซ้ า
(target-vessel revascularization) จากการได้รบั ยา DAPT
และการได้รบั ยา TT ในผูป้ ่ วย AF ทีท่ า PCI และใส่ขดลวด
ค้ายัน ในจังหวัดพิษณุโลก

วิ ธีการวิ จยั
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงสังเกตแบบวิเคราะห์ ซึง่
เก็บ ข้อ มูลย้อ นหลัง และติด ตามผู้ป่วยเป็ น ระยะเวลา 1 ปี
(retrospective cohort study) งานวิจยั นี้ผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการจริย ธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ มหาวิทยาลัย

นเรศวร (IRB No.577/58) และคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจ ัย ในมนุ ษ ย์ โรงพยาบาลพุ ท ธชิน ราช พิษ ณุ โ ลก (IRB
No.42/58)
ตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ศกึ ษา คือ ผู้ป่วยที่ได้รบั การวินิจฉัยว่า
เป็ นโรคหัวใจ AF และได้รบั การทา PCI และใส่ขดลวดค้า
ยัน ในโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุ โลก และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2553 ถึง 30
กันยายน 2558 ที่ผ่านเกณฑ์คดั เข้า ดังนี้ 1) ผู้ป่วยมีอายุ
มากกว่าหรือเท่ากับ 18 ปี และ 2) เป็ นผูป้ ่ วย AF ทีท่ า PCI
และใส่ ข ดลวดค้ า ยัน ที่ไ ด้ ร ับ ยา TT (aspirin, clopidogrel
แ ล ะ warfarin) ห รื อ ไ ด้ รั บ ย า DAPT (aspirin แ ล ะ
clopidogrel) เกณฑ์คดั ออก คือ 1) ผู้ป่วยที่มปี ระวัติภาวะ
เลือ ดออกในเนื้ อ สมอง (intracranial bleeding) มีภ าวะที่
หัว ใจไม่ ส ามารถสู บ ฉี ด เลื อ ดไปเลี้ ย งอวัย วะต่ า งๆ ได้
เพีย งพอต่ อ ความต้ อ งการของอวัย วะนั น้ (cardiogenic
shock) 2) ผู้ท่มี ภี าวะเกล็ดเลือดต่ า (thrombocytopenia) มี
เกล็ดเลือดน้ อยกว่า 50,000 ต่ อลูกบาศก์เมตร 3) ผู้ป่วยที่
ไม่ให้ความร่วมมือในการกินยาซึง่ ถูกระบุไว้ในเวชระเบียน
ผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยใน และ 4) ไม่สามารถติดตามข้อมูล
ผูป้ ่ วยจากเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอกหรือผูป้ ่ วยในได้
การคานวณขนาดตัวอย่างใช้สตู รสาหรับเก็บข้อมูล
แบบไปข้างหน้าทีผ่ ลการศึกษาเป็ นสัดส่วน (15) การศึกษา
นี้กาหนดระดับความเชื่อมันที
่ ร่ อ้ ยละ 95 อานาจการทดสอบ
ที่ ร้ อ ยละ 80 และระดับ ความคลาดเคลื่ อ นของการสุ่ ม
ตัวอย่างทีย่ อมให้เกิดขึน้ ได้เท่ากับ 0.05 อ้างอิงผลการศึกษา
ของ Ruiz-Nodar และคณะ (16) ที่ พ บการเกิ ด ภาวะ
เลือดออกรุนแรงร้อยละ 14.9 และร้อยละ 9 ในกลุ่มผูป้ ่ วยที่
ได้ ร ั บ ยา TT และ DAPT ตามล าดั บ และพบการเกิ ด
MACCE ร้ อ ยละ 26.5 และร้ อ ยละ 38.7 ในกลุ่ ม ผู้ ป่ วยที่
ได้ ร ับ ยา TT และ DAPT ตามล าดับ การค านวณขนาด
ตัวอย่างใช้ผลลัพธ์ 2 แบบ คือ 1) การเกิดภาวะเลือดออก
รุนแรง จะต้องใช้ขนาดตัวอย่างสาหรับ TT และ DAPT กลุ่ม
ละ 153 คน และ 2) การเกิ ด MACCE จะต้ อ งใช้ ข นาด
ตัวอย่างสาหรับ TT และ DAPT กลุ่มละ 61 คน
ผลลัพธ์
ผลลั พ ธ์ ห ลั ก ของการวิ จ ั ย คื อ การเกิ ด ภาวะ
เลือดออก ซึ่งแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ 1) ภาวะเลือ ดออก
รุนแรง หมายถึง ภาวะเลือดออกทีผ่ ปู้ ่ วยจาเป็ นต้องรักษาตัว
ในโรงพยาบาลและต้องได้รบั เลือด และ/หรือภาวะเลือดออก
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ที่ท าให้ร ะดับ hemoglobin (Hb) ลดลงมากกว่า 5 กรัมต่ อ
เดซิลิต ร หรือ hematocrit (Hct) ลดลงมากกว่า ร้อยละ 15
เมื่อเปรียบเทียบกับค่า Hb หรือ Hct ทีร่ ะบุไว้ในช่วง 90 วัน
ก่อนที่มารักษาที่โรงพยาบาล และ/หรือภาวะเลือดออกที่
อวัย วะสาคัญ ได้แ ก่ เลือ ดออกในเนื้ อ สมอง (intracranial
bleeding) เ ลื อ ด อ อ ก ใ น ลู ก ต า ( intraocular bleeding)
เลื อ ดออกในช่ อ งท้ อ ง (retroperitoneal bleeding) ตาม
เกณฑ์ประเมินของ Thrombolysis in Myocardial Infarction
(TIMI) criteria (17) และ 2) ภาวะเลื อ ดออกที่ ไ ม่ รุ น แรง
หมายถึง ภาวะเลือดออกที่ทาให้ระดับ Hb ลดลง 3-5 กรัม
ต่ อ เดซิ ลิ ต ร หรื อ Hct ลดลงร้ อ ยละ 10-15 หรื อ ภาวะ
เลือดออกทีไ่ ม่ใช่ภาวะเลือดออกรุนแรง
ผลลั พ ธ์ ร อง คื อ อุ บ ั ติ ก ารณ์ ก ารเกิ ด MACCE
ได้ แ ก่ 1) การเสี ย ชี วิ ต จากโรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด
(cardiovascular death) 2) การเกิ ด กล้ า มเนื้ อ หัว ใจตาย
หมายถึง ผู้ป่วยที่มีอาการแสดงของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลัน ร่วมกับมีผลการตรวจ troponin สูงขึน้
หรือ มีก ารเปลี่ย นแปลงของคลื่น ไฟฟ้ า หัว ใจเป็ น คลื่น Qwaves ใหม่ (12, 18) 3) การเกิ ด ลิ่ ม เลื อ ดอุ ด ตั น ภายใน
ขดลวด คือ ผลการตรวจด้วยการฉีดสีไปยังหลอดเลือดหัวใจ
พบการเกิดลิม่ เลือดอุดตันภายในขดลวดค้ายันผนังหลอด
เลือดหัวใจ หรือมีการอุดตันภายในขดลวดค้ายันทาให้ผปู้ ่ วย
ที่ มี อ าการแสดงของภาวะกล้ า มเนื้ อ หั ว ใจขาดเลื อ ด
เฉียบพลัน (12, 18), 4) การเกิดโรคหลอดเลือดสมอง คือ
การเกิดหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันที่มีสาเหตุ มาจาก
การอุดตันของลิ่มเลือดที่เกิดขึ้นในบริเวณอื่นไหลไปตาม
กระแสเลือดจนไปอุดตันที่หลอดเลือดสมอง (12, 18, 19)
และ 5) การท าหัต ถการที่ห ลอดเลือ ดซ้ า (target-vessel
revascularization; TVR) คือ การท าหัต ถการหลอดเลือ ด
หัว ใจเพื่อ แก้ปัญ หาการตีบ ซ้า ภายในขดลวดที่ต้องผ่าตัด
หรือใส่สายสวน ณ ตาแหน่ งที่เคยได้รบั การรักษามาแล้ว
(12, 18)
เครือ่ งมือการวิ จยั
ผู้วิจยั ทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและในของ
ผู้ป่ วย AF ที่ไ ด้ร ับ การท า PCI และใส่ข ดลวดค้ า ยัน และ
บันทึกลงในแบบบันทึกข้อมูล ข้อมูลมาจาก 2 แหล่ง คือ 1)
ข้อมูลจากฐานอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาล ได้แก่ ข้อมูล
ทัวไปของผู
่
้ป่วยและข้อมูลการวินิจฉัยโรค และ 2) ข้อมูล
จากเวชระเบียนผูป้ ่ วยของโรงพยาบาล ประกอบด้วยข้อมูล
ผูป้ ่ วยและข้อมูลวินิจฉัย ข้อมูลยา การทาหัตถการ PCI การ
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ให้เลือด ค่า hemoglobin รวมไปถึงการประเมินผลลัพธ์ท่ี
สนใจว่าเกิดขึน้ หรือไม่
การเก็บข้อมูล
ผู้ วิจ ัย คัด เลือ กผู้ป่ วยจากระบบเวชสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อค้นหาผูป้ ่ วยทีม่ กี ารทา PCI โดยใช้รหัส
โรคตามระบบ ICD-9: 00.66 และใส่ขดลวดค้ายันซึง่ ขึน้ อยู่
กับชนิดของขดลวดที่ใส่ โดยแบ่งเป็ นชนิดที่ไม่เคลือบยา
(Bare-Metal Stents; BMS) และเคลื อ บยา (Drug-eluting
Stents; DES) โดยใช้รหัสโรคตามระบบ ICD-9: 36.06 หรือ
36.07 ตามลาดับ ร่วมกับคัดเลือกผูป้ ่ วย AF โดยใช้รหัสโรค
ตามระบบ ICD-10: I48 ในผู้ ป่ วยที่ ม ารั บ การรั ก ษาที่
โรงพยาบาลพุ ท ธชิน ราช พิ ษ ณุ โ ลก และโรงพยาบาล
มหาวิท ยาลัย นเรศวร จัง หวัด พิษ ณุ โ ลก ในช่ ว งวัน ที่ 1
มกราคม 2553 ถึง 30 กันยายน 2558 หลังจากนัน้ ตรวจสอบ
ความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล การเก็ บ ข้ อ มู ล อื่ น ที่ ไ ม่ มี ใ น
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทาโดยค้นหาข้อมูลในเวชระเบียน
ผู้ป่วยนอกและหรือผู้ป่วยในร่วมด้วย หลังจากนัน้ คัดเลือก
ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยาต้านการแข็งตัวของเลือด โดยแบ่งเป็ นการ
รั ก ษ า ที่ ไ ด้ ร ั บ ย า DAPT ไ ด้ แ ก่ ย า aspirin ร่ ว ม กั บ
clopidogrel และยา TT ได้แก่ ยา aspirin, clopidogrel และ
warfarin โดยได้ร ับ ยา 3 ตัว นี้ เ ป็ น ระยะเวลาอย่ า งน้ อ ย 1
เดือน หรือ 6 เดือน ตามชนิดของขดลวด
ข้อ มูล พื้น ฐานของผู้ป่ วยที่เ ก็บ ได้แ ก่ อายุ เพศ
โรคร่วม ประวัติโรคอื่นก่อนเข้าการศึกษา ความสามารถ
ของหัวใจในการบีบเลือดออกจากหัวใจ CHA2DS2-VASc
score HAS-BLED score ย า ที่ ไ ด้ รั บ ร ะ ห ว่ า ง น อ น
โรงพยาบาล และเมื่อจาหน่ ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล
ข้อมูลการทาหัตถการ PCI ได้แก่ อาการแสดงข้อบ่งชี้ใน
การทา PCI จานวนหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจที่มกี ารตีบ
หรือ อุ ด ตัน ชนิ ด ของขดลวดที่ใ ส่ใ นการท า PCI ลัก ษณะ
จานวน ความกว้าง และความยาวของขดลวดทีใ่ ส่ในหลอด
เลือ ดหัว ใจ สาหรับ การเก็บ ข้อ มูลผลลัพ ธ์ท าโดยติด ตาม
ผู้ป่ วยหลัง จากได้ร ับ ยา DAPT หรือ TT และติด ตามการ
เกิดผลลัพธ์เป็ นระยะเวลา 1 ปี
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การสรุ ป ข้ อ มู ล ทั ว่ ไปของผู้ ป่ วยที่ เ ป็ นข้ อ มู ล
ต่อเนื่องและมีการแจกแจงปกติใช้ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน การเปรียบเทียบความแตกต่ างระหว่างกลุ่มใช้
สถิติ t-test หรือ Z-test ส่วนข้อมูลต่อเนื่องที่มกี ารกระจาย
แบบไม่ ป กติ แ สดงข้ อ มู ล โดยใช้ ค่ า มั ธ ยฐานและส่ ว น

เบี่ย งเบนควอไทล์ การเปรีย บเทีย บระหว่ า งกลุ่ มใช้สถิติ
Mann Whitney U Test กรณีท่ตี วั แปรอิสระเป็ นข้อมูลแบบ
กลุ่มแสดงข้อมูลเป็ นร้อยละ การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มใช้
สถิติ Chi-square หากข้อมูลมีค่าคาดหวัง (expected value)
น้ อ ยกว่ า 5 ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 20 ของจ านวนเซล หรือ ใช้
Fisher’s exact test หากข้อมูลมีค่าคาดหวังน้อยกว่า 5 เกิน
ร้อยละ 20 ของจานวนเซล วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิติ

ผลการวิ จยั
ตัว อย่ า งในการศึก ษามีท ัง้ หมด 232 คน มีอ ายุ
เฉลี่ย 70.55±10.16 ปี โดยแบ่งเป็ นผู้ท่ไี ด้รบั DAPT ได้แก่
ยา aspirin ร่วมกับ clopidogrel จานวน 127 คน และกลุ่มที่
ได้ ร ั บ TT ได้ แ ก่ ยา aspirin, clopidogrel และ warfarin
จานวน 105 คน
ข้อมูลทัวไปผู
่
ป้ ่ วย
ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลยาที่ผู้ป่วยได้รบั ระหว่าง
อยู่โรงพยาบาลและเมื่อจาหน่ายออกจากโรงพยาบาล แสดง
ในตารางที่ 1 ผูป้ ่ วยทัง้ 2 กลุ่ม มีลกั ษณะต่าง ๆ ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ยกเว้นการได้รบั การวินิจฉัยว่า
เป็ น AF มาก่อนการทา PCI สัดส่วนผูท้ เ่ี ป็ นโรคไตวายเรือ้ รัง
และความสามารถของหัวใจในการบีบเลือดออกจากหัวใจ
(ejection fraction)
สาหรับ การประเมิน ปั จ จัย เสี่ย งของการเกิด โรค
หลอดเลือดสมองหรือโรคทีเ่ กิดจากลิม่ เลือดอุดตันใช้เกณฑ์
CHA2DS2-VASc score และการเกิด เลือ ดออกใช้ เ กณฑ์
HAS-BLED score ตั ว อ ย่ า ง ใ นก ลุ่ ม DAPT แ ล ะ TT มี
คะแนนตามเกณฑ์ป ระเมิน ทัง้ สองไม่ แ ตกต่ า งกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 1
ยาทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั เมื่อมีการจาหน่ ายผูป้ ่ วยออกจาก
โรงพยาบาล แบ่งได้ 7 กลุ่ม ได้แก่ ACEIs/ARBs, statins,
beta-blockers, calcium channel blockers, ยาขับปั สสาวะ,
proton pump inhibitors และ nitrate นอกจากนี้ ย ัง มีย าที่
ได้รบั ระหว่างนอนโรงพยาบาล ได้แก่ streptokinase และยา
ในกลุ่ม glycoprotein IIb/IIIa inhibitor ผูป้ ่ วยกลุ่ม TT ได้รบั
ยา ACEIs/ARBs, statins และยาขับปั สสาวะเมื่อจาหน่ าย
ออกจากโรงพยาบาล มากกว่ากลุ่ม DAPT อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ ผูป้ ่ วยทัง้ สองกลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติในเรื่องการได้รบั ยาในกลุ่ม glycoprotein IIb/IIIa

inhibitors ขณะท า PCI และการได้ ร ับ ยา streptokinase
(SK) ระยะเวลาเฉลี่ยของการได้รบั ยา warfarin ในกลุ่มที่
ได้รบั ยา TT คือ 208.69±14.44 วัน ดังแสดงในตารางที่ 1
ข้อมูลการทาหัตถการ PCI
อาการแสดงที่บ่งชี้ในการทา PCI แบ่งออกได้ 4
กลุ่ม โดยกลุ่มทีพ่ บมากทีส่ ดุ ได้แก่ ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาด
เลือดเฉียบพลัน (acute coronary syndrome; ACS) ได้แก่
ST-elevation myocardial infarction ( STEMI), non STelevation myocardial infarction (NSTEMI) และ unstable
angina ภาวะ ACS พบในตัวอย่าง 99 คน (ร้อยละ 77.95)
และ 80 คน (ร้ อ ยละ 76.19) ในกลุ่ ม DAPT และ TT
ตามล าดับ อาการแสดงที่บ่ ง ชี้ใ นการท า PCI ไม่มีค วาม
แตกต่างระหว่างกลุ่มอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ดังแสดงใน
ตารางที่ 2
กลุ่ม DAPT และ TT มีการตีบหรือตันของหลอด
เลือ ด 1-3 เส้น ไม่แ ตกต่ า งกัน อย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
P=0.470 ผู้ ป่ วยมี ก ารอุ ด ตั น ของหลอดเลื อ ด ≥ 2 เส้ น
จานวน 85 คน (ร้อยละ 66.93) และ 69 คน (ร้อยละ 65.71)
ในกลุ่ม DAPT และ TT ตามลาดับ การอุดตันหรือตีบของ
หลอดเลือ ดที่ไ ปเลี้ย งหัว ใจไม่มีค วามแตกต่ า งกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 2 ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่ใส่
ขดลวดชนิดที่เคลือบยา กลุ่ม TT มีผู้ป่วยที่ใส่ขดลวดชนิด
เคลือ บยามากกว่ า กลุ่ ม DAPT แต่ไ ม่ แ ตกต่ า งกัน อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ
ลัก ษณะของขดลวดที่ใ ส่ ใ นหลอดเลือ ดหัว ใจใน
กลุ่ ม ที่ ไ ด้ ร ับ ยา DAPT และ TT ไม่ แ ตกต่ า งกัน อย่ า งมี
นัย สาคัญ ทางสถิติ ทัง้ ในเรื่อ งของจ านวนขดลวดที่ใ ส่ ใ น
หลอดเลือ ดหัว ใจของผู้ป่ วยแต่ ล ะราย ค่ า เฉลี่ย ของรัศ มี
ขดลวด และความยาวของขดลวดทัง้ หมดทีใ่ ส่ในหลอดเลือด
หัวใจ (ตารางที่ 2)
ภาวะเลือดออก และการเกิ ด MACCE
กลุ่ ม ที่ ไ ด้ ร ั บ ยา DAPT มี อ ั ต ราการเกิ ด ภาวะ
เลื อ ดออกรุ น แรงน้ อ ยกว่ า กลุ่ ม ที่ ไ ด้ ร ั บ ยา TT อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ โดยพบ 4 ราย (ร้อยละ 3.15) และ 12
ราย (ร้อยละ 11.43) ตามลาดับ (P=0.013) และมีอตั ราการ
เกิดภาวะเลือดออกทัง้ หมด 4 ราย (ร้อยละ 3.15) และ 21
ราย (ร้อยละ 20.00) ตามลาดับ (P<0.001) ซึ่งแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ กลุ่มทีไ่ ด้รบั ยา DAPT พบการ
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ตารางที่ 1. ข้อมูลพืน้ ฐานและยาทีไ่ ด้รบั ระหว่างการรักษาในโรงพยาบาลและเมื่อจาหน่ายออกจากโรงพยาบาล
ลักษณะข้อมูลทัวไป
่
อายุเฉลีย่ (ปี ), ค่าเฉลีย่ ±SD
เพศ (ชาย)
ประวัตกิ ารสูบบุหรี่
โรคร่วมของผูป้ ่ วย
โรคไตวายเรือ้ รัง
โรคไขมันในเลือดสูง
โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง
ประวัตโิ รคอื่นก่อนเข้าการศึกษา
มีประวัตเิ ป็ นโรคหัวใจ AF
มีประวัตเิ ป็ นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
มีประวัตเิ ป็ นโรคหลอดเลือดสมอง
มีประวัตเิ คยทา PCI
มีประวัตเิ ป็ นโรคกระเพาะ
มีประวัตเิ ป็ นโรคหัวใจล้มเหลว
ความสามารถของหัวใจในการบีบเลือดออกจากหัวใจ
Ejection fraction, ค่าเฉลีย่ ±SD
CHA2DS2-VASc score
CHA2DS2-VASc score (ค่าเฉลีย่ ±SD)
CHA2DS2-VASc ≥ 2
HAS-BLED score
HAS-BLED score (ค่าเฉลีย่ ±SD)
HAS-BLED ≥ 3
ยาทีไ่ ด้รบั เมื่อจาหน่ายผูป้ ่ วยออกจากโรงพยาบาล
ACEIs/ARBs
diuretics
statins
nitrate
beta-blockers
calcium channel blockers
proton pump inhibitors
ยาทีไ่ ด้รบั ระหว่างนอนโรงพยาบาล
glycoprotein IIb/IIIa inhibitor
streptokinase
ระยะเวลาเฉลีย่ ของการได้รบั ยา warfarin (วัน)
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จานวน (ร้อยละ)
DAPT (N=127)
TT (N=105)
70.98±10.15
70.04±10.25
71 (55.91)
53 (50.48)
13 (10.24)
6 (5.71)

P
0.486
0.409
0.211

28 (22.05)
83 (65.35)
38 (29.92)
98 (77.17)

8 (7.62)
59 (56.19)
34 (32.38)
81 (77.14)

0.003
0.154
0.687
0.997

41 (32.28)
37 (29.13)
15 (11.81)
11 (8.66)
8 (6.30)
30 (23.62)

49 (46.67)
22 (20.95)
19 (18.10)
13 (12.38)
4 (3.81)
22 (20.95)

0.025
0.154
0.178
0.354
0.394
0.627

50.40±17.55

45.39±17.45

0.048

3.51±1.70
110 (86.61)

3.49±1.57
94 (89.52)

0.939
0.498

2.54±1.20
71 (55.91)

2.69±1.19
58 (55.24)

0.367
0.919

71 (55.91)
56 (44.09)
121 (95.28)
63 (49.61)
81 (63.78)
14 (11.02)
111 (87.40)

82 (78.10)
65 (61.90)
105 (100)
39 (37.14)
77 (73.33)
6 (5.71)
86 (81.90)

<0.001
0.007
0.033
0.057
0.120
0.152
0.244

23 (18.11)
21 (16.54)
0 (0)

12 (11.43)
11 (10.48)
208.69±14.44

0.157
0.183
<0.001

ตารางที่ 2. ข้อมูลการทาหัตถการ PCI
ข้อมูลการทาหัตถการ PCI

จานวน (ร้อยละ)
DAPT (N=127)
TT (N=105)

อาการแสดงข้อบ่งชีใ้ นการทา PCI
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ภาวะเจ็บเค้นหน้าอกเรือ้ รัง
โรคกล้ามเนื้อหัวใจทีเ่ กิดจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
อื่นๆ
จานวนหลอดเลือดทีไ่ ปเลีย้ งหัวใจทีม่ กี ารตีบหรืออุดตัน
มีการตีบหรือตันของหลอดเลือด 1 เส้น
มีการตีบหรือตันของหลอดเลือด 2 เส้น
มีการตีบหรือตันของหลอดเลือด 3 เส้น
เส้นเลือดทีไ่ ปเลีย้ งหัวใจหลักด้านซ้าย (left main)
มีการตีบหรือตันของหลอดเลือด ≥ 2 เส้น
ชนิดของขดลวดทีใ่ ส่ในการทา PCI
ขดลวดทีม่ กี ารเคลือบยา
ขดลวดทีไ่ ม่มกี ารเคลือบยา
ลักษณะจานวน, ความกว้าง และความยาวของขดลวดทีใ่ ส่ใน
หลอดเลือดหัวใจ
จานวนขดลวดทีใ่ ส่ในหลอดเลือดหัวใจ
ค่าเฉลีย่ ของรัศมีขดลวด (มิลลิเมตร)
ความยาวของขดลวด (มิลลิเมตร)
เกิด MACCE มากกว่ากลุ่ม TT อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
คื อ พบ 57 ราย (ร้ อ ยละ 44.88) และ 30 ราย (ร้ อ ยละ
28.57) ตามลาดับ (P=0.011) ส่วน NACE หรือผลรวมของ
การเกิดภาวะเลือดออกรุ นแรงและ MACCE พบในผู้ป่วย
61 ราย (ร้อยละ 48.03) และ 42 ราย (ร้อยละ 40) ในกลุ่มที่
ได้รบั ยา DAPT และ TT ตามลาดับ ซึง่ แตกต่างกันอย่างไม่
มีนยั สาคัญทางสถิติ (P=0.220) ดังแสดงในตารางที่ 3

การอภิ ปรายผล
ก า ร ศึ ก ษ า นี้ เ ป็ น แ บ บ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ย้ อ นห ลั ง
เช่ น เดีย วกับ การศึก ษาก่ อ นหน้ า นี้ ข อง Karjalainen และ
คณะในประเทศฟิ นแลนด์ (12) (n=478), Ruiz-Nodar และ
คณะในประเทศอังกฤษ (16) (n=426) และ Kang และคณะ
ในประเทศเกาหลี (20) (n=367) การศึ ก ษานี้ มี จ านวน
ผู้เข้าร่วมการศึกษาทัง้ หมด 232 คน ซึ่งมีจานวนน้อยกว่า
การศึกษาก่อนหน้านี้ และน้อยกว่าขนาดตัวอย่างทีค่ านวณ
ไว้เบือ้ งต้น 306 คน แต่ขนาดตัวอย่างเพียงพอในการทาให้

P

99 (77.95)
8 (6.30)
3 (2.36)
17 (13.39)

80 (76.19)
4 (3.81)
7 (6.67)
14 (13.33)

0.384

42 (33.07)
36 (28.35)
49 (38.58)
7 (5.51)
85 (66.93)

36 (34.29)
36 (34.29)
33 (31.43)
9 (8.57)
69 (65.71)

0.470

106 (83.46)
21 (16.54)

92 (87.62)
13 (12.38)

0.373

1.59 ± 0.81
2.96 ± 0.44
35.01 ± 19.27

1.57 ± 0.82
3.01 ± 0.41
33.86 ± 18.54

0.859
0.304
0.643

0.360
0.845

เห็น ความแตกต่ า งของการเกิด อุ บ ัติก ารณ์ ก ารเกิด ภาวะ
เลื อ ดออกแ ละ MACCE ใ นกลุ่ ม DAPT แ ละ TT ไ ด้
การศึกษานี้มีอุบตั ิการณ์ ในการเกิดผลลัพธ์ท่สี นใจสูงกว่า
การศึกษาก่อนหน้า (10, 12, 20)
ผูป้ ่ วยทีเ่ ข้าร่วมการศึกษาทัง้ สองกลุ่มแตกต่างกัน
อย่างไม่มนี ยั สาคัญทางสถิตใิ นเรื่องอายุ เพศ ประวัตกิ ารสูบ
บุหรี่ CHA2DS2-VASc score, HAS-BLED score และยาที่
ได้รบั ระหว่างนอนโรงพยาบาล แต่กลุ่ม DAPT มีผู้ป่วยทีม่ ี
ประวัติเป็ นโรคไตวายเรื้อรัง มาก่อนมากกว่ากลุ่ม TT ส่วน
กลุ่ ม TT มีประวัติเป็ นโรคหัวใจ AF มาก่ อนมากกว่ ากลุ่ ม
DAPT ผู้ป่ วยที่เป็ นโรคหัวใจ AF มาก่ อนการท า PCI จึงมี
โอกาสได้ร ับยา warfarin มาก่ อนหน้ า นี้ สาหรับ ระยะเวลา
เฉลีย่ ของการได้รบั ยา warfarin อยู่ทป่ี ระมาณ 208 วัน หรือ
6 เดือนกว่า ซึง่ เกินกว่าทีแ่ นวทางการรักษาแนะนาไว้ว่าให้
ใ ช้ ย า TT ไ ม่ เ กิ น 6 เ ดื อ น เ ล็ ก น้ อ ย ก ลุ่ ม TT มี ค่ า
ความสามารถของหัวใจในการบีบเลือดออกจากหัวใจน้อย
กว่ากลุ่ม DAPT ซึง่ แสดงว่ากลุ่ม TT มีการทางานของหัวใจ
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ตารางที่ 3. ผลลัพธ์ของการเกิดภาวะเลือดออก และการเกิด MACCE
ผลการศึกษา
จานวน (ร้อยละ)
DAPT (N=127)
TT (N=104)
การเกิดภาวะเลือดออก
ภาวะเลือดออกรุนแรง
4 (3.15)
12 (11.43)
ภาวะเลือดออกทีไ่ ม่รุนแรง
0 (0)
9 (8.57)
ผลรวมการเกิดเลือดออกทัง้ หมด
4 (3.15)
21 (20.00)
การเกิด MACCE
เสียชีวติ จากโรคหัวใจและหลอดเลือด
29 (22.83)
12 (11.43)
เสียชีวติ ทีไ่ ม่เกิดจากโรคหัวใจและหลอดเลือด
12 (9.45)
9 (8.57)
เป็ นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
6 (4.72)
4 (3.81)
หลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน (Ischemic stroke)
7 (5.51)
4 (3.81)
การทาหัตถการทีห่ ลอดเลือดซ้า (TVR)
2 (1.57)
1 (0.95)
การเกิดลิม่ เลือดอุดตันภายในขดลวด
1 (0.79)
0 (0)
ผลรวมการเกิด MACCE ทัง้ หมด
57 (44.88)
30 (28.57)
1
Net clinical outcome (NACE)
61 (48.03)
42 (40.00)
1: (ภาวะเลือดออกรุนแรง+ผลรวมการเกิด MACCE ทัง้ หมด)
ที่แ ย่ ก ว่ า อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติ โดยรวมนี้ ลัก ษณะ
พื้นฐานของผู้ป่วยทัง้ สองกลุ่มมีลกั ษณะใกล้เคียงกันถึงแม้
จะเป็ นการเก็บข้อมูลแบบย้อนหลัง
การศึ ก ษาพบการเกิ ด ภาวะเลื อ ดออกรุ น แรง
ทัง้ หมด 4 ราย (ร้อยละ 3.15) และ 12 ราย (ร้อยละ 11.43)
ในกลุ่มทีไ่ ด้รบั ยาแบบ DAPT และ TT ตามลาดับ (P=0.013)
การได้ ร ับ ยาแบบ TT มีอ ัต ราการเกิด ภาวะเลือ ดออกที่
รุนแรงสูงกว่าการได้รบั ยาแบบ DAPT อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ ผลการวิจยั ใกล้เคียงกับการศึกษาของ Kang และคณะ
ในประเทศเกาหลี (20) และการศึกษาของ Karjalainen และ
คณะในประเทศฟิ นแลนด์ (12) แต่ ต่างจากการศึกษาของ
Gao และคณะในประเทศจีน (10) ทีพ่ บว่าการได้รบั ยาแบบ
TT เกิดภาวะเลือดออกรุนแรงไม่แตกต่างจากการได้รบั ยา
แบบ DAPT ดังแสดงในตารางที่ 4
การเกิดเลือดออกโดยรวมทัง้ แบบรุนแรงและไม่
รุนแรงพบในผูป้ ่ วย 4 ราย (ร้อยละ 3.15) และ 21 ราย (ร้อย
ละ 20) ในกลุ่มที่ได้รบั ยาแบบ DAPT และ TT ตามลาดับ
(P<0.001) ซึ่งผลการวิจยั สอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้า
นี้ (10, 12, 20) ทีก่ ารได้รบั ยาแบบ TT เกิดภาวะเลือดออก
ทัง้ หมดมากกว่าการได้รบั ยาแบบ DAPT อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ โดยการศึก ษานี้ มีอุ บตั ิก ารณ์ ก ารเกิดเลือ ดออก
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P

0.013
0.001
<0.001
0.023
0.817
1.000
0.544
1.000
1.000
0.011
0.220

ทัง้ หมดประมาณครึ่ง หนึ่ ง ของการศึก ษาของ Kang และ
คณะ ดังแสดงในตารางที่ 4
นอกจากนี้เกณฑ์ทใ่ี ช้ในการประเมินภาวะการเกิด
เลือ ดออกก็มีผ ลต่ อ ข้อ สรุ ป ในการวิจ ัย การศึก ษานี้ แ ละ
การศึกษาของ Gao และคณะ (10) ใช้คานิยามของ TIMI
criteria แต่การศึกษาของ Kang และคณะ (20) ใช้ GUSTO
criteria และการศึกษาของ Karjalainen และคณะ (12) ใช้
PRISM-PLUS criteria เกณฑ์ของ TIMI และ PRISM-PLUS
criteria ใ ช้ ผ ล ต ร ว จ ท า ง ห้ อ ง ป ฏิ บ ั ติ ก า ร โ ด ย ดู ท่ี ค่ า
Hemoglobin (Hb) และค่า Hematocrit (Hct) ในการประเมิน
ระดับความรุนแรง แต่ GUSTO criteria ดูทค่ี วามต้องการใน
กา รใ ห้ เ ลื อ ด (blood transfusion) ห รื อ กา รท า ใ ห้ ก าร
ไหลเวียนของเลือดเปลี่ยนแปลง (causing hemodynamic
compromise) ดังนัน้ เกณฑ์ของ GUSTO criteria น่ าจะทา
ให้ พ บการเกิ ด เลื อ ดออกได้ ง่ า ยกว่ า TIMI criteria (21)
เนื่องจาก GUSTO ประเมินจากอาการทางคลินิกเป็ นส่วน
ใหญ่ การศึก ษานี้ เ ก็บ ข้อ มู ล ย้ อ นหลัง ท าให้ ไ ม่ ส ามารถ
ประเมินอาการทางคลินิกของผู้ป่วย ณ เวลานัน้ ได้ ดังนัน้
การประเมินภาวะเลือดออกในการศึกษานี้จะดูผ ลจากค่ า
ทางห้องปฏิบตั กิ าร (ค่า hemoglobin, hematocrit) เป็ นหลัก
ซึ่ง อาจส่ง ผลให้การเกิด ภาวะเลือดออกในการศึกษาของ
Kang และคณะ สูงกว่าการศึกษานี้

ตารางที่ 4. การเปรียบเทียบผลของการศึกษานี้กบั การศึกษาในอดีต
การศึกษานี้
DAPT
TT
ผลการศึกษา
ภาวะเลือดออกรุนแรง

4 (3.15)

12 (11.43)

P
0.013

จานวน (ร้อยละ)
Gao และคณะ, 2010 (10)
Karjalainen และคณะ, 2007 (12)
DAPT TT
P
DAPT
TT
P
- (1.8)

- (2.9)

0.725

6 (2.6)

18 (8.2)

Kang และคณะ, 2015 (20)
DAPT
TT
P

0.014

11 (4.6)

22 (16.7)

<0.001

ผลรวมการเกิดเลือดออกทัง้ หมด
4 (3.15)
21 (20) <0.001 - (5.1) - (11.8) 0.038 11 (4.8) 25 (11.4) 0.014
เสียชีวติ
41 (32.28)
21 (20)
0.035 - (9.0)
- (4.4) 0.174 4 (1.8) 19 (8.7) 0.003
ผลรวมการเกิด MACCE ทัง้ หมด 57 (44.88) 30 (28.57) 0.011 - (20.1) - (8.8) 0.010 25 (11) 48 (21.9) 0.003
NACE1
61 (48.03)
42 (40)
0.220 - (21.6) - (11.0) 0.024
ข้อมูลอื่นๆ
จานวน (คน)
232 (127 DAPT vs 105 TT)
470 (136 DAPT vs 334 TT)
478 (239 DAPT vs 239 TT)
ประเทศทีท่ าการศึกษา
ไทย
จีน
ฟิ นแลนด์
จานวนโรงพยาบาลทีเ่ ก็บข้อมูล
2
1
6
ปี ทเ่ี ก็บข้อมูล
2010-2015
2005-2008
2003-2004
รูปแบบการศึกษา
เก็บข้อมูลย้อนหลัง
เก็บข้อมูลไปข้างหน้า
เก็บข้อมูลย้อนหลัง
ระยะเวลาการติดตาม
1 ปี
1 ปี
1 ปี
เกณฑ์การเกิดเลือดออกทีใ่ ช้
TIMI
TIMI
PRISM-PLUS
1: NACE (net clinical outcome) คือผลรวมของการเกิดภาวะเลือดออกรุนแรงและผลรวมการเกิด MACCE ทัง้ หมด

20 (8.4)
11 (4.6)
42 (17.7)
50 (21.1)

54 (41.2)
9 (6.8)
29 (22.1)
45 (34.3)

<0.001
0.372
0.313
0.006

367 (236 DAPT vs 131 TT)
เกาหลี
2
2007-2012
เก็บข้อมูลย้อนหลัง
2 ปี
Gusto
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การศึกษานี้พบอุบตั กิ ารณ์ในการเกิด MACCE สูง
กว่ า การศึก ษาของ Kang และคณะ (20) เมื่อ พิจ ารณาดู
ข้อมูลพืน้ ฐานของผูป้ ่ วยและข้อมูลการทา PCI พบว่า ผูป้ ่ วย
ในการศึกษานี้มคี วามเสีย่ งในการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
หรือ โรคที่เ กิด จากลิ่ม เลือ ดอุ ด ตัน มากกว่ า เมื่อ เทีย บกับ
การศึกษาของ Kang และคณะ (20) เช่น มีโรคร่วมเป็ นโรค
ไขมันในเลือดสูง มีประวัติเคยได้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ นโรค
MI มากกว่า และมีผู้ป่วยที่มีการตีบหรืออุ ดตันของหลอด
เลือด 3 เส้นมากกว่าถึง 2 เท่า ลักษณะดังกล่าวทีต่ ่างกันทา
ให้ผู้ป่วยในการศึกษานี้มีความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอด
เลือดสมองหรือโรคที่เกิดจากลิม่ เลือดอุดตันมากกว่า และ
เป็ นสาเหตุทาให้อตั ราการตายมากขึน้ ด้วย เมื่อพิจารณาที่
อุ บ ั ติ ก ารณ์ ข อง MACCE จะพบว่ า การศึ ก ษานี้ และ
การศึก ษาของ Gao และคณะ (10) มีแ นวโน้ ม ไปในทาง
เดียวกัน แต่ตรงข้ามกับการศึกษาของ Kang และคณะ (20)
และการศึกษาของ Karjalainen และคณะ (12) ที่การได้รบั
ยาในกลุ่ ม DAPT จะเกิด MACCE น้ อ ยกว่ า การได้ร ับ ยา
กลุ่ม TT ดังแสดงในตารางที่ 4
การศึกษานี้พบว่า ในกลุ่มทีไ่ ด้รบั ยา DAPT เกิด
NACE มากกว่ากลุ่ม TT โดยเกิด 61 ราย (ร้อยละ 48.03)
และ 42 ราย (ร้ อ ยละ 40) ตามล าดั บ (P=0.220) ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Gao และคณะ (10) ที่พบว่า
กลุ่มที่ได้รบั ยา DAPT เกิด NACE มากกว่ากลุ่มที่ได้รบั ยา
TT แต่ตรงกันข้ามกับการศึกษาของ Kang และคณะ (20) ที่
พบว่า กลุ่มที่ได้รบั ยา DAPT เกิด NACE น้ อยกว่ากลุ่มที่
ได้รบั ยา TT ซึง่ ประเด็นการเกิด NACE ก็ยงั เป็ นประเด็นที่
ถกเถียงกันอยู่
งานวิจยั นี้มขี อ้ จากัดดังนี้ กลุ่มทัง้ 2 ทีเ่ ปรียบเทียบ
กันนัน้ มีความแตกต่างของลักษณะบางอย่าง (สัดส่วนของผู้
ที่เป็ นโรคไต การมีประวัติเป็ นโรคหัวใจ AF มาก่อน และ
ความสามารถของหัว ใจในการบีบ เลือ ดออกจากหัว ใจ)
ดัง นั ้น การวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ ท่ี เ หมาะสมควรเป็ นการ
วิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์ทป่ี รับความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
ออก โดยนาตัวแปรที่แตกต่างนัน้ มาเป็ นตัวแปรอิสระร่ วม
ด้วย นอกจากนี้สถานพยาบาลที่ต่างกันก็อาจเป็ นตัวแปร
แทรกตัวหนึ่ง ซึง่ ควรนามาเป็ นตัวแปรอิสระในการวิเคราะห์
ด้วยการศึกษานี้สามารถลดอคติจากตัวแปรแทรกลงได้อกี
หากใช้วธิ กี ารจับคู่ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง (matched sample)
นอกจากนี้ ขนาดตัวอย่างทีน่ ้อย ทาให้ไม่สามารถวิเคราะห์
กลุ่ ม ย่ อ ยได้ การตัด สิน ใจเลือ กใช้ย าตัว ใดนั น้ ขึ้น อยู่ก ับ
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ความเห็นของแพทย์ในโรงพยาบาลนัน้ ๆ ที่ต้องชังความ
่
เสีย่ งและประโยชน์ของการใช้ยาในผู้ป่วยรายนัน้ ๆ ดังนัน้
ผู้ป่วยทัง้ สองกลุ่มจึงน่ าจะมีปัจจัยเสี่ยงที่ไม่เหมือนกันซึ่ง
อาจไม่ได้ถูกประเมิน ในการวิจยั (และเป็ นสาเหตุ ให้ใช้ยา
ต่างกัน) ผลการวิจยั ทีพ่ บจึงอาจมีอคติจากลักษณะดังกล่าว
นอกจากนี้การประเมินผลลัพธ์ทาโดยไม่มกี ารปกปิ ดยาที่
ผูป้ ่ วยได้รบั ทัง้ ยังไม่มขี อ้ มูลเกี่ยวกับความร่วมมือในการใช้
ยาของผูป้ ่ วย อีกทัง้ การเกิดภาวะเลือดออกทีไ่ ม่รุนแรงหรือ
เล็ ก น้ อ ยบางส่ ว นอาจไม่ ถู ก รายงานให้ บุ ค ลาการทาง
การแพทย์ทราบก็เป็ นไปได้

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
การได้รบั ยาในกลุ่ม TT เพิม่ ความเสีย่ งต่อการเกิด
ภาวะเลือดออก แต่มผี ลลดการเกิด MACCE ได้เมื่อเทียบ
กับ กลุ่ ม DAPT นอกจากนี้ ก ลุ่ ม TT เกิด NACE น้ อ ยกว่ า
กลุ่ม DAPT แต่ไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ ดังนัน้ การได้รบั ยา
TT จึ ง น่ า จะมี ป ระโยชน์ ใ นผู้ ป วย AF ที่ ท า PCI และใส่
ขดลวดค้ า ยัน ทัง้ นี้ อ าจต้อ งมีก ารเฝ้ า ระวัง การเกิด ภาวะ
เลือดออกและพิจารณาปั จจัยอื่นทีม่ ผี ลต่อการใช้ยาร่วมด้วย
ข้อเสนอแนะ
การศึกษาในอนาคตควรมีการวิเคราะห์กลุ่มย่อย
เพื่อศึกษาปั จจัยที่มผี ลต่อการเกิดภาวะเลือดออก และการ
เกิด MACCE อีกทัง้ ระยะเวลาในการติดตามการเกิดภาวะ
เลือดออกและ MACCE ควรยาวนานขึ้น เช่น 1-2 ปี หรือ
นานกว่านัน้ การศึกษานี้เปรียบเทียบยา 2 กลุ่ม คือ ยาต้าน
เกล็ดเลือด 2 ชนิดร่วมกัน (DAPT) และกลุ่ม TT (ยาต้าน
ปั จ จัย แข็งตัวของเลือ ดร่ วมกับ ยาต้านเกล็ด เลือด 2 ชนิ ด
ร่วมกัน) ดังนัน้ ควรมีการศึกษาเพิม่ ในกลุ่มที่ได้รบั ยาต้าน
ปั จจัยแข็งตัว (anticoagulant) ร่วมกับ ยาต้านเกล็ดเลือด 1
ชนิด (single antiplatelet) เพื่อดูผลลัพธ์ท่เี กิดขึ้นร่วมด้วย
ซึ่ง สอดคล้อ งกับ การศึก ษา WOEST trial หรือ การใช้ย า
ต้ า น ปั จ จั ย แ ข็ ง ตั ว ข อ ง เ ลื อ ด ก ลุ่ ม ใ ห ม่ ( new oral
anticoagulant หรือ NOAC) ร่ ว มกับ ยาต้ า นเกล็ด เลือ ด 1
ชนิด

กิ ตติ กรรมประกาศ
ผู้ วิ จ ั ย ขอขอบคุ ณ ดร.ปิ ยะเมธ ดิ ล กธรสกุ ล
อาจารย์ ภ าควิช าเภสัช กรรมปฏิบ ัติ คณะเภสัช ศาสตร์
มหาวิท ยาลัย นเรศวร และนายจตุ พ ร เสือ มี นัก วิช าการ

สาธารณสุ ข โรงพยาบาลพุ ท ธชิ น ราช พิ ษ ณุ โ ลก ที ใ่ ห้
คาแนะนาเกีย่ วกับสถิตทิ ใ่ี ช้ในงานวิจยั จนทาให้การวิจยั ใน
ครัง้ นี้สมบูรณ์ มากยิ่งขึ้น รวมทัง้ เภสัชกรพศวีร์ รัตนพยุง
สถาพร เภสัชกรประจาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่
ให้ข้อ มูล ความช่ วยเหลือ และติด ต่ อ ประสานงานในการ
ได้ ม าซึ่ง ข้อ มู ล ผู้ป่ วย รวมทัง้ ผู้ มีส่ ว นเกี่ย วข้อ งทุ ก ท่ า น
เจ้าหน้ าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ หน่ วยงานเวชระเบียนผู้ป่วย
นอกและผู้ป่วยใน หน่ วยงานศูนย์ประกันสุขภาพ และกลุ่ม
งานเภสัชกรรม ที่ให้ขอ้ มูลและความช่วยเหลือ รวมทัง้ การ
ติ ด ต่ อ ประสานงานในการได้ ม าซึ่ ง ข้ อ มู ล ของผู้ ป่ วยใน
โรงพยาบาลพุ ท ธชิ น ราช พิ ษ ณุ โ ลก และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนเรศวรทุกท่าน
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