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แนวปฏิบัติการใช้ยา  Enoxaparin  
                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉริยา      พงษ์นุ่มกุล 

                                                                                                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนาภรณ์      คงคา 
                                                                                                              ลิขิตโดย อาจารย์  ธนิษฐา สมัย 
 

                โรคหัวใจขาดเลอืดเฉียบพลัน ( Acute coronary syndrome ; ACS ) เป็นโรคที่มีสถิติการเกิด

สูงและเป็นสาเหตุการตายในลําดับต้นๆ รวมท้ังเป็นกลุ่มที่พบบ่อยในหอผู้ป่วยอายุรศาสตร์ สาเหตุที่สําคัญคือ 

การอุดตันในหลอดเลือด จนเลือดไหลไปเลี้ยงหัวใจได้ไม่ดีพอ ดังน้ันการรักษาทางยาเป็นสิ่งจําเป็นโดยเฉพาะ

การใช้ยาฉีดกันเลือดแข็งตัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉริยา  พงษ์นุ่มกุล ซึ่งเช่ียวชาญในการดูแลและการสอนใน

ผู้ป่วยกลุ่มน้ีจึงเอาประเด็นการบริหารยาฉีดกันเลือดแข็งตัวมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเน้นให้เห็นถึง

ประสิทธิภาพ การบริหารยาที่ถูกต้อง ซึ่งได้ข้อสรุปดังน้ี 

ปัจจุบันมีการนําเอายาละลายลิ่มเลือดกลุ่มเฮปารินนํ้าหนักโมเลกุลตํ่า (Low molecular weight 

heparin ; LMWH )   เข้ามาใช้ในการรักษา ซึ่งยาตัวน้ีพบในปี คศ.1916 จากตับสุนัขและวัว ปัจจุบัน

สังเคราะห์จาก mucosa ของหมู ชนิดของยาที่ใช้ในปัจจบัุนมีประสิทธิภาพในการรักษาเทียบเท่ากับ Heparin 

แต่มีข้อดีกว่า Heparin คือ สะดวกในการบริหารยา การปรับยา และผลข้างเคียงน้อยกว่า แต่ปัญหาที่พบบ่อย

ในการให้ยาละลายลิ่มเลือดกลุ่มเฮปารินนํ้าหนักโมเลกุลตํ่า ซึ่งบริหารยาโดยให้ขนาด 1 มิลลิกรมั/กิโลกรัม ฉีด

เข้าทางช้ันใต้ผิวหนัง ปัญหาที่พบคือ เกิดรอยเลือด, รอยจํ้าเลือด, ก้อนเลือด (Hematoma) ตรงตําแหน่ง

บริเวณที่ฉีดยา  บางรายมีขนาดใหญ่มาก ทาํให้ผู้ป่วยรู้สีกสูญเสียภาพลักษณ์ วิตกกังวล  และในบางรายพบว่า

มีอาการปวดแสบปวดร้อนขณะและหลังฉดียา    บางรายทําให้เกิดภาวะเกล็ดเลือดตํ่า กระดูกพรุน 

การใช้ aspirin ร่วมกับ heparin ซึ่ง inhibit platelet aggregation และ coagulationได้ใน UA / 

NSTEMI สามารถป้องกันการเกิด AMI และ Sudden Death ได้เมื่อเทียบกับการใช้ aspirin อย่างเดียว ยาใน

กลุ่ม anticoagulation น้ี สามารถแบ่งได้เป็น unfractionated heparin (UFH) และ Low – molecular - 

weight  heparin (LMWH)   1. Unfractionated heparin (UFH)  จากการศึกษา 

meta-analysis ในผู้ป่วย UA/ NSTEMI พบว่า UFH ร่วมกับ aspirin มีประโยชน์มากกว่าเมื่อเทียบกับให้ 

aspirin อย่างเดียว โดยสามารถลดการเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดซ้ํา recurrent ischemia และลดอัตราตาย 

หรือ MI ที่ 2-12 สัปดาห์ ได้ร้อยละ 33 ดังน้ันผู้ป่วย UA ที่เป็น intermediate หรือ high risk ควรจะได้รับ 

heparin ทุกราย ขนาด UFH ที่แนะนําให้ใช้ 1 คือ 60-70 ยูนิต/ กิโลกรัม ฉีด bolus เข้าทางหลอดเลือดดํา

ตามด้วยหยดเข้าหลอดเลือดดําในอัตรา 12 - 15 ยูนิต/กิโลกรัม/ช่ัวโมง และตรวจ aPTT หลังจากเริ่มยา 6 

ช่ัวโมง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของ heparin ควรปรับขนาดของ heparin ใหไ้ด้ aPTT ratio เป็น 
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1.5-2 เท่าของค่า baseline หรือให้ค่า aPTT อยู่ในช่วงประมาณ 50-70 วินาที ระยะเวลาที่ให้ประมาณ 3-5 

วัน  

             2. Low-molecular-weight-heparin (LMWH) ปัจจุบันมีการนํา LMWH มาใช้กันอย่าง 

แพร่หลาย เน่ืองจากมีข้อดีกว่า UFH ได้แก่  มีฤทธ์ิ anti-Xa มากกว่า จึงมีผล antithrombotic ดีกว่า 

Plasma protein binding น้อยกว่า ทําให้ bioavailability ดีกว่า และ predict anticoagulant response 

ได้ดีกว่า ไม่ต้อง monitor aPTT  Heparin-induced thrombocytopenia น้อยกว่า เน่ืองจากมี 

bioavailability ที่สูงพอที่จะฉีดยาเข้า ใต้ผวิหนังได้   จึงสะดวกกว่าและอาจป้องกันปัญหา rebound effect 

จากการใช้ UFH ได้จากคุณสมบัติที่กล่าวมา ถ้าพิจารณาในเรื่องของ Pharmacokinetic และ safety profile 

แล้ว LMWH น่าจะดีกว่า UFH โดยมีข้อมูลของยา Enoxaparin พบว่าดีกว่า UFH การรักษาโดยใช้ LMWH 

จะต้องระวังเรื่องขนาดยาด้วย เน่ืองจากไม่สามารถ check ค่า aPTT เพ่ือตรวจสอบขนาดยาได้เหมือนกับ 

UFH และผู้ป่วยที่มีการทํางานของไตเสื่อม โดยเฉพาะถ้า creatinine clearance < 30 ml/min ต้องปรับลด

ขนาดยาลง  

ยากลุ่มใหม่ Indirect factor Xa inhibitor : Fondaparinux 

- ไม่ย่อยสลายที่ตับ ไม่ม ีprotein binding ทําให้การให้ยาคงที่ ไม่ต้องปรับตามนํ้าหนัก 

- กลไกการออกฤทธ์ิ จับกับโปรตีน antithrombin แล้วไป deactivate เฉพาะ factor Xa 

- ไม่มรีายงานcase ผู้ป่วยว่า heparin เหน่ียวนําให้เกิด ภาวะ thrombocytopenia 

- ไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยาในผู้สูงอายุ 

ข้อบ่งชี้ที่ได้รบัการอนุมัติให้ใช้ในประเทศไทย 

- ป้องกันการเกิด Venous Thromboembolic Events (VTE) ในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด

ศัลยกรรมกระดูกแขนขา เช่น กระดูกสะโพกหัก, การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า, การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก, ใน

ผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้องที่มีความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนลิ่มเลือดอุดตัน, ภาวะแทรกซ้อนลิ่มเลือดอุด

ตันในผู้ป่วยที่ถูกจํากัดการเคลื่อนไหวในระหว่างเจ็บป่วยเฉียบพลัน, รักษา DVT และ PE ในระยะ

เฉียบพลัน 

-  รักษา unstable angina หรือ non-ST segment elevation myocardial infarction 

(UA/NSTEMI) ป้องกันการเสียชีวิตจาก ACS, MI และ refractory ischemia 

-  รักษา ST segment elevation myocardial infarction (STEMI) ป้องกันการเสียชีวิตจาก 

ACS, และการกลับเป็น MI ซ้าํ 

          - Fondaparinux  : มีประโยชน์ใน STEMI  ที่ไม่ได้ทํา primary PCI 

              Enoxaparin : Clexane ขนาดและการบรหิารจัดการ  



 
 

6 
 

- UA/NSTEMI:  1mg/kg q 12 hrs  ( 2-8 days ) 

- STEMI:  

< 75 years of age >75 years of age ( Elderly ) 
30mg single IV bolus plus 1mg/kg SC followed by 
1mg/kg q12 h SC 

No initial IV bolus; 0.75 mg/kg SC q12 
h SC 

 

- Severe renal impairment (CrCl <30ml/mim):  
< 75 years of age >75 years of age ( Elderly ) 

30mg single IV bolus plus 1mg/kg SC by 1mg/kg q 24 
h SC 

No initial IV bolus; 1 mg/kg SC q 24 h 
SC 

 

- ผู้ป่วยที่ทํา PCI :  If the last CLEXANE administration was give 

< 8 hours before balloon inflation No additional dosing needed 
> 8 hours before balloon inflation Administer an IV bolus of 0.3 mg/kg of 

CLEXANE 
®
 

  

     

- ข้อบ่งช้ีในผู้ป่วย Deep Vein Thrombosis 

 Dosage and duration 
DVT treatment with or without PE 
 

1 mg/kg  BID  SC for 10 days or 1.5 mg/kg OD  SC for 
10 days 
CrCl <30ml/mim : 1mg/kg OD 

DVT prophylaxis 40 mg SC, OD for 7- 10 days...4 wks, GA  12 hrs. 
before surgery  
LA   2 hrs after catheter removal, CrCl <30ml/mim : 
20 mg OD 

   

   - ข้อบ่งช้ีในผู้ป่วยที่ทํา  Hemodialysis 

 Dosage and duration 
Chronic hemodialysis 
 

0.5 -1 mg/kg as a bolus in the arterial line at the 
beginning of the session,   half of the dosage will 
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be repeated every 2 hours if the dialysis session 
last more than 4 hrs. 

Hemodialysis in patients with 
hemorrhagic risk 

0.5 - 0.75 mg/kg as a bolus in the arterial line at 
the beginning of the session 

 

- การบริหารยา  : การฉีดเข้าใต้ผิวหนัง 
- รูปแบบยา : เข็มฉีดยา prefilled (PFS) 
- ขนาดยา  : 40 mg/0.4 ml (4,000 axti Xa IU), 60 mg/0.6 ml (6,000 axti Xa IU), 80 mg/0.8 

ml (8,000 axti Xa IU) 
 

การระมัดระวัง 

- เพ่ิมภาวะเลือดออกง่าย 
- ภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อร่างกายได้รับสิ่งแปลกปลอม/ ภาวะตอบสนองไวเกินของร่างกาย 

(Hypersensitivity ) 
- การตกเลือดในผู้สูงอายุ (ปี> 80 อายุ) 
- ไตทําหน้าที่ลดลง (ปรับขนาดยา) 
- ภาวะที่ร่างกายมีเกล็ดเลือด (platelets) ตํ่ากว่าปกติ < 140,000 cells/cu.mm.) 

(Thrombocytopenia) 
 

      ยาเกินขนาด 

- ฉีดยา Protamine 1 มก. / mg ของยา enoxaparin  ช้าๆ ทางหลอดเลือดดํา (<= 8 ช่ัวโมง) 

- ฉีดยา Protamine 0.5 mg/mg  ของยา enoxaparin  ช้าๆ ทางหลอดเลือดดํา(> 8 ช่ัวโมง และ <= 

12ช่ัวโมง) 

- อาจไม่จําเป็นต้องให้ยา Protamine (> 12 ช่ัวโมง) 

 

Fondaparinux 

ข้อบ่งใช้ ขนาดและวิธีการบริหารยา 

ป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดํา 

2.5 mg วันละครั้ง เป็นระยะเวลา 5-9 วัน (สําหรับ
ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด VTE เน่ืองจาก 
เคลื่อนไหวได้อย่างจํากัด จะใช้เป็นระยะเวลา 6-14 
วัน) โดยเริ่มให้ครั้งแรกหลังการผ่าตัดประมาณ 6-9 
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ช่ัวโมง 

 รักษาภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดํา 

วันละครั้ง เป็นระยะเวลา 5-9 วัน ตามขนาดยา
ด้านล่าง  
    - 5 mg สําหรับนํ้าหนักตัว< 50 kg 
    - 7.5 mg สําหรับนํ้าหนักตัว 50-100 kg 
    - 10 mg สําหรับนํ้าหนักตัว >100 kg 

รักษาภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 
2.5 mg วันละครั้ง จนกว่าผู้ป่วยจะออกจากรพ.หรือ
เป็นระยะเวลา 8 วัน แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน สําหรับ
ผู้ป่วย STEMI การให้ยาคร้ังแรกจะให้ทาง IV 

 

ยาเกินขนาด 

- หยุดยา 

- ให้เลือดทดแทน 

- เป็นกระบวนการที่เอาแอนติบอด้ีที่ผิดปกติออกไปจากร่างกาย (plasmapheresis) 

การประเมินผูป้่วยที่จะใช้ยา Inj  Enoxaparin : Clexane 

-  ข้อห้ามใช้ ผู้ที่มีประวัติแพ้ยา Enoxaparin, heparin, หรือ heparin ชนิดโมเลกุลตํ่าตัวอ่ืนๆ 

-  ห้ามใช้ยาในภาวะที่กําลังมีเลือดออก หรืออยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงสูง 

-  ห้ามใช้ ในผูท้ี่มีภาวะ heparin thrombocytipenias 

-  ตรวจสอบผล lab ต่างๆ ได้แก่ CBC, platelet count*(ถ้าลดลง 50%หรือ น้อยกว่า 100,000 /mm3) 

-  ตรวจสอบว่าผู้ป่วยได้รับยา Amikacin, Amidarone, Amphoteracin B, Atracunum, 

Ciprofloxacin, Dobutamine? (มีฤทธ์ิ ไม่เข้ากัน) 

-  ตรวจสอบผูป่้วยได้รับกลุ่มยาที่ต้องเพ่ิมการเฝ้าระวังอาการข้างเคียงของยา ไดแก่ Warfarin, Aspirin, 

NSAIDs, Clodiprogel, Dextran, Steroids ไม่ว่ารูปแบบใดก็ตาม เน่ืองจากจะทําให้ bleeding มากขึ้น  

-  ตรวจสอบ sign of bleeding อาการจํ้าเลือด หรือมีภาวะเลือดออก 

-  ตรวจสอบ MAR เก่ียวกับประวัติการฉีดยา ขนาด เวลา และตําแหน่งที่ฉีด  

-  ตรวจสอบ ผู้ป่วย ควรฉีดยาน้ีก่อน หลัง การใส่และ ถอด catheter 10-12 ช่ัวโมง 

สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ 

-  ห้ามฉีด I.M. 

-  ห้ามฉีด หากยามีการเปลี่ยนสี หรือ ผลติภัณฑ์ฉีกขาด 

-  ห้ามไล่ฟองอากาศออก หรือดูดอากาศเข้าไป เพราะอาจมียาบางส่วนสูญหาย 
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-  ห้ามถู หรือ คลึงบริเวณที่ฉดี เพราะจะทําให้ เกิดรอยชํ้า หรือ bleeding 

สิ่งทีค่วรปฏิบติัหรือยืนยันคาํสั่งการรักษา 

-  Double check ช่ือ นามสกุล HN/AN ผู้ป่วย ชนิด ขนาดยา วันหมดอายุ  

แนะนําใหผู้้ปว่ย 

-  ห้ามถู นวด บริเวณที่ฉีด 

-  สังเกตอาการ ภาวะเลือดออก หรือ จุดจ้ําเลือดใต้ผิวหนัง หรือ อาการปวด ให้รีบรายงาน 

-  ต้องแจ้ง แพทย์แผนกอ่ืนๆ หรือ ทันตแพทย์ ว่าได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด 

การบริหารยา 

        ชนิดบรรจุในหลอดพรอ้มฉีดที่มีอุปกรณ์นิรภัยอัตโนมัติ 

ลักษณะ แบบเก่า แบบใหม่ 

บรรจุภัณฑ์แบบเก่า  

 

ชนิดบรรจุในหลอดพร้อมฉีดแบบธรรมดา 

(Prefilled syringe) 

 

ชนิดบรรจุในหลอดพร้อมฉีดชนิดที่มีอุปกรณ์

นิรภัยอัตโนมัติ(Prefilled Syringe with 

Safety Device) 

ขนาดหลอดฉีดยา ขนาดเล็ก ประมาณ 0.5 มม. ขนาดใหญ่ขึ้น ประมาณ 3 เทา่ 

วัตถุประสงค์ -  1.เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการทิ่มแทงของ

เข็มหลังการฉดียา  

2.เพ่ือลดความเสี่ยงการติดเช้ือรุนแรง จาก

อุบัติเหตุเข็มแทงหลังจากฉีดยา เช่น การติดเช้ือ 

HIV , การติดเช้ือ Hepatitis B เป็นต้น 

การบริหารยา ชนิดบรรจุในหลอดพร้อมฉีดชนิดที่มีอุปกรณ์นิรภัยอัตโนมัติ (Safety lock) 

1.ส่วนประกอบ Pre-filled syringe with safety device 

หลอดบรรจุยา
ซึ่งมีระบบนิรภัยอยู่ภายใน 
(Safety device)

ปลอกหุ้มเข็มฉีดยา ( Needle )

ก้านดันยา ( Plunger )

   

วิธีการฉีดยา 
CLEXANE Prefilled Syringe with Safety Device
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2. การเตรียมบริเวณที่จะฉีด 

    -    ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง (Subcutaneous ) บริเวณส่วนท้องด้านล่าง ข้างซ้าย ขวา ควรให้ห่างจากสะดือ

อย่างน้อยประมาณ 5 เซนติเมตร 

    - ทําความสะอาดบริเวณท่ีจะฉีดด้วยแอลกอฮอล์   โดยฉีดสลับข้างจากตําแหน่งเดิมในการฉีดแต่ละคร้ัง 

3. การตรวจสอบหลอดบรรจุยาก่อนฉีด 

- ตรวจสอบวันหมดอายุที่ฉลากหรือกล่อง : ไม่ควรใช้หากพบว่ายาหมดอายุ 
- ตรวจสอบสภาพหลอดบรรจุยา : หลอดบรรจุยาไม่เสียหาย ยาอยู่ในลักษณะใส ไม่มีอนุภาดใดๆ 

4. เตรียมการใช้ยา 

     กรณีที่ไม่ต้องทําการปรับปริมาตรที่เกิน 

- ถอดฝาออกจากเข็มฉีดยา  

- หากมีปริมาตรหยดของเหลวอยู่บริเวณปลายเข็ม ให้กําจัดหยดของเหลวออกก่อนที่ทําการฉีด โดยต้ังเข็ม

ให้มีลักษณะช้ีลง และเคาะเบาๆบริเวณหลอดบรรจุยา ( ห้ามทําการไลฟ่องอากาศในเข็มฉีดยาก่อนฉีด ) 

กรณีที่ต้องทําการปรับปริมาตรยาส่วนทีเ่กิน 

-  ถอดฝาออกจากเข็มฉีดยา 

-  ปรับปริมาณยาตามขนาดยาที่จะฉีด  

-  ควรจะทิ้งปริมาตรที่เกินก่อนทําการฉีด โดยทําการควํ่าเข็มฉีดยาลง (เพ่ือที่จะให้ฟองอากาศอยู่ใน 

หลอดบรรจุยา) และทําการกําจัดปริมาณยาส่วนเกินลงในภาชนะที่เหมาะสม (ถ้าปริมาตรยาส่วนเกิน

ไม่ได้ถูกกําจัดทิ้งก่อนทําการฉีด ระบบนิรภัยของอุปกรณน์ิรภัย จะไม่สามารถทาํงานเม่ือสิ้นสุดการฉีด

ยา) 

5. วิธีการฉีดยา 

-  เตรียมพร้อมในท่านอน หรือน่ังในท่าที่สบาย ดึงผิวหนังขึ้นมาเป็นก้อนด้วยน้ิวหัวแม่มือและน้ิวช้ี 

-  แทงเข็มในแนวต้ังฉากกับผิวหนัง ฉีดยาบริเวณผิวหนังที่ดึงขึ้นมา โดยให้ดึงผิวหนังตลอดเวลาขณะเดิน

ยา  และทําการฉีดยาจนหมดเข็ม 

-  ระบบนิรภัยจะถูกทํางานอย่างอัตโนมัติเมื่อ Plunger ถูกกดลงเต็มที่ เพ่ือเป็นการป้องกันอันตรายจาก

การใช้เข็มที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย 

หมายเหตุ : เม่ือ Plunger ถูกกดลงอย่างเต็มที่ระบบนริภัยจะถูกระตุ้นให้ทํางานเท่านั้น 

- จัดเก็บเข็มฉดียาลงในกล่องทิ้งเข็มทันท ี       

 **************************************************************************** 

 


