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โรคหลอดเลือดแดงอุดตัน ��������� ����������� ที่��าคั� ��������� ����������� ที่��าคั�  ที่��าคั� 

ไดแก โรคหลอดเลือดโคโรนารี่อุดตันท�าใหกลามเนื้อหัวใจขาด

เลือด และโรคหลอดเลือด�มองอุดตันท�าให�มองขาดเลือดและ

เกิดอัมพาต โรคดังกลาวเปน�าเหตุของความพิการและการเ�ีย

ชีวิตที่��าคั�โดยเฉพาะในผู�ูงอายุ ��าหรับกลไกที่ท�าใหเกิดการ

อุดตันของหลอดเลือดแดงมีความเกี่ยวของกับเกล็ดเลือดอยาง

ชัดเจน1 ดังนั้นการใหยาตานเกล็ดเลือดจึงเปนการรักษาหลักที่

��าคั� ปจจุบันมียาตานเกล็ดเลือด 3 กลุมหลัก คือ �1� กลุม3 กลุมหลัก คือ �1� กลุมกลุมหลัก คือ �1� กลุม�1� กลุมกลุม

ยับยั้ง cyc���xyg�n���-1 �COX-1 �n��������� ไดแก แอ�ไพริน 

�2� กลุมตาน �d�n���n� d�p���p���� �ADP� P2Y
12
 ��c�p��� 

ไดแก ��c��p�d�n�, c��p�d�g���, p���ug���, ��c�g����� และ 

�3� กลุมยับยั้ง g�yc�p�����n �GP�II�/III� ไดแก ��c�x����, 

�p��f�����d�, ����f���n 

แอ�ไพรินเปนยาตานเกล็ดเลือดที่มีการใชกันอยางแพรหลาย

ในเวชปฏิบัติ เนื่องจาก�ามารถตานการท�างานของเกล็ดเลือดไดดี 

อยางไรก็ตามอัตราการเกิดหลอดเลือดอุดตันซ้�าระหวางที่ยังไดรับ

แอ�ไพรินพบ�ูงถึงรอยละ 8-18 ภายใน 2 ป2 ที่เรียกวาภาวะดื้อ

แอ�ไพริน

ภาวะดื้อแอ�ไพรินมี�องแบบคือ �1� ดื้อยาทางคลินิก �c��n�c�� 

�������nc�� หมายถึงผูปวยที่กินแอ�ไพรินอยูแลวยังพบมีอาการ

ของหลอดเลือดแดงอุดตันเกิดขึ้น และ �2� ดื้อยาทางหองปฏิบัติการ 

����������y �������nc�� หมายถึงการตรวจทางหองปฏิบัติการ

ที่พบวาเกล็ดเลือดยังถูกกระตุนได ซึ่งเกิดจากการดื้อยาทางเภ�ัช

พลศา�ตร �p�����c�dyn���c �������nc�� โดยพบความชุก

ของภาวะดื้อแอ�ไพรินทางคลินิกประมาณรอยละ 13 และความ

ชุกของภาวะดื้อแอ�ไพรินทางหองปฏิบัติการพบตั้งแตรอยละ 6.7 

ถึงรอยละ 5�.5 ขึ้นอยูกับกลุมประชากรที่ท�าการศึกษา และวิ�ีการ5�.5 ขึ้นอยูกับกลุมประชากรที่ท�าการศึกษา และวิ�ีการขึ้นอยูกับกลุมประชากรที่ท�าการศึกษา และวิ�ีการ

ตรวจทางหองปฏิบัติการ2 แมวาจะเปนการดื้อยาจากการตรวจทาง

หองปฏิบัติการแตมีการศึกษาจ�านวนมากที่แ�ดงใหเห็นวาการดื้อ

แอ�ไพรินทางหองปฏิบัติการ�ัมพัน�กับการเกิดหลอดเลือดแดงอุด

ตันซ้�า�ูงขึ้น3 ��าหรับกลไกการดื้อแอ�ไพรินเชื่อวาเกิดจากกลไกหลาย

ประการรวมกัน2 เชน ภาวะที่มีการ�รางเกล็ดเลือดหมุนเวียนเพิ่ม

ขึ้น ��nc�����d p������� �u�n�v�� เชน p��ycy������ v���, 

�cu�� c���n��y �ynd����, c���n��y �����y �yp��� g��f��ng� 

ภาวะที่เกล็ดเลือดมีปฏิ�ัมพัน�กับผนังหลอดเลือดเพิ่มขึ้น �เชน เบา

หวาน� ภาวะที่มีการ�ราง �������x�n� A2 เพิ่มขึ้นจาก COX-2 

�c��v��y จากเซลลอื่นนอกเหนือจากเกล็ดเลือด อาทิ โมโนซัยต 

แมคโครฟาจ เอนโด�ีเลียม �เชน เบาหวาน ไขมันในเลือด�ูง บุหรี่ 

หัวใจวาย� ความแตกตางทางพัน�ุกรรมของยีน� COX-1, p������� 

c����g�n-��c�p���’� g�yc�p�����n I�/II� เปนตน ��าหรับการดื้อเปนตน ��าหรับการดื้อ

แอ�ไพรินทางเภ�ัชจลนศา�ตร �p�����c�k�n���c �������nc�� 

อาจเกิดจากการไมกินยาไม�ม่�าเ�มอ �n�n-c��p���nc�� การกิน�n�n-c��p���nc�� การกินการกิน

ยาอื่นที่มีปฏิกิริยากับแอ�ไพริน �เชน NSAID�, COX-2 �n�������� 

การกินยา p����n pu�p �n������� ซึ่งอาจลดชีวประ�ิท�ิผล

ของแอ�ไพริน การกินแอ�ไพรินแบบเม็ดเคลือบ ��n����c-c����d 

��p���n� และภาวะอวน 

��าหรับ c��p�d�g��� ซึ่งเปนยาตานเกล็ดเลือดที่��าคั�ทางคลินิก c��p�d�g��� ซึ่งเปนยาตานเกล็ดเลือดที่��าคั�ทางคลินิก ซึ่งเปนยาตานเกล็ดเลือดที่��าคั�ทางคลินิก 

พบมีภาวะดื้อยาไดเชนกัน โดยมีอุบัติการณรอยละ 5-40 เนื่องจาก

มีความหลากหลายในการยับยั้งการท�างานเกล็ดเลือดในผูปวยแตละ

คนไมเทากัน ขึ้นกับปจจัยหลายอยาง เชน พัน�ุกรรม ลักษณะ

ทางคลินิก วิ�ีการตรวจ4 เปนตน โดยพบวาการตอบ�นองตอยา 

c��p�d�g��� ต่�า มีความ�ัมพัน�กับการเกิดหลอดเลือดอุดตันซ้�า ต่�า มีความ�ัมพัน�กับการเกิดหลอดเลือดอุดตันซ้�า5อยาง

ไรก็ตามเนื่องจากวิ�ีการทด�อบการท�างานของเกล็ดเลือดหลังกินยา  

c��p�d�g��� และเกณ�ที่ก�าหนดการดื้อยา c��p�d�g��� มีหลาก และเกณ�ที่ก�าหนดการดื้อยา c��p�d�g��� มีหลากc��p�d�g��� มีหลาก มีหลาก

หลาย ดังนั้นจึงยังไมไดแนะน�าใหตรวจการท�างานเกล็ดเลือดหลัง

กินยาตานเกล็ดเลือดในผูปวยทุกราย นอกจากนี้ยังมีขอมูลจ�ากัด

ที่บงชี้วาการปรับเปลี่ยนการรักษาตามผลการตรวจการท�างานเกล็ด

เลือดหลังกินยาตานเกล็ดเลือดไดประโยชนในทางคลินิก5 ในปจจุ

บันมีการก�าหนดเกณ�การดื้อยา c��p�d�g��� เฉพาะกรณีของการc��p�d�g��� เฉพาะกรณีของการ เฉพาะกรณีของการ

ท�าหัตถการ�วนหลอดเลือดโคโรนารี �p��cu��n��u� c���n��y �p��cu��n��u� c���n��y 

�n���v�n���n� ที่เรียกวา ��g� �n-�������n� p������� ���c��v��y 

โดยถือวาดื้อยาหากพบขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้  �1� P������� ���c��v��y 

บทบรรณาธิการ

ภาวะดื้อยาตานเกล็ดเลือด

AntiplateletDrugResistance
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�nd�x �PRI� มากกวารอยละ 50 โดย VASP-P �n��y���  �2� 

> 235-240 P2Y
12
 ���c���n un��� โดยวิ�ี V���fyN�w P2Y12 

����y  �3� การตรวจ ADP-�nduc�d p������� �gg��g����n 

�f�n�� c�nc�n������n 5-μ���/L� และพบวาความ�ามารถ�ูง�ุด

ของเกล็ดเลือดในการเกาะกลุมกันมากกวารอยละ 46  และ �4� 

เกล็ดเลือดเกาะกลุมกันมากกวา 468 ��������y �gg��g����n 

un���/นาที โดย Mu���p���� �n��yz��

การตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อตรวจหาภาวะดื้อยาตานเกล็ด

เลือดมีหลายวิ�ี ดังแ�ดงในตารางที่ 1 โดยอาศัยหลักการตรวจ

การท�างานเกล็ดเลือดแบบตางๆ3 คือ

1. ตรวจการเกาะกลุมของเกล็ดเลือด ��gg��g����n� ไดแก 

��g�� ���n������nc� �gg��g�����y ��u���d������c� �LTA� 

ซึ่งเปนการตรวจมาตรฐานแตดั้งเดิม โดยใชพลา�มาที่มีเกล็ดเลือด

ในการตรวจวัดแ�งที่ลอดผานพลา�มาหลังเติม�ารกระตุนเกล็ด

เลือด อีกเทคนิคคือ ��p�d�nc� �gg��g�����y ซึ่งใชหลัก

การคลาย LTA แตใชเลือดแทนพลา�มาในการตรวจวัดความ

ตานทานตอไฟฟากระแ��ลับ

2. ตรวจวัดปริมาณการแ�ดงออกของ ��c�p��� บนผิว

เกล็ดเลือด โดยวิ�ี f��w cy������y และยอมดวย ��n�c��n�� 

�n����d��� เชน P-����c��n, GP II�/III�, ��n�cy��-p������� 

�gg��g���� เปนตน

3. ตรวจหา �n���c���u��� ��gn���ng ไดแก การตรวจวัด

ปริมาณ p���p���y����d v���d������-����u����d p���p��-p���p���y����d v���d������-����u����d p���p��-

p�����n �VASP� ซึ่งบงชี้ถึงการกระตุนเกล็ดเลือดผาน P2Y
12 

โดย

วิ�ี f��w cy������y และยอมดวย ��n�c��n�� �n����d��� 

ใชประเมินการตอบ�นองตอยากลุมตาน ADP P2Y
12
 ��c�p��� 

4. ตรวจวัด�ารที่หลั่งจากเกล็ดเลือด เชน ���u� �������x�n� 

B2, u��n��y 11-d��yd��-�������x�n� B2 ซึ่งใชประเมินการ

ตอบ�นองตอแอ�ไพริน และการตรวจวัด ���u��� CD40 ��g�nd, 

���u��� P-����c��n โดยวิ�ี ���un�����y

5. การตรวจที่ไดผลทันที �p��n�-�f-c��� ����y� เชน 

zz วิ�ี V���fy-N�w �����d ซึ่งใช ���c��d�n�c �c�d, 

ADP, �������n ��c�p���-�c��v���ng p�p��d� 

�TRAP� เพื่อประเมินการตอบ�นองตอแอ�ไพริน 

ยาตาน P2Y
12 

และยาตาน GP II�/III� ตามล�าดับ GP II�/III� ตามล�าดับ ตามล�าดับ 

โดยเปนการวัดการเกาะกลุมของเกล็ดเลือดกับวั�ดุที่

เคลือบดวยไฟบริโนเจน �f����n�g�n-c����d ���d�� 

zz วิ�ี ������������g��� �TEG�, P������� M�pp�ng 

��c�n�qu� ประเมินผลการเกาะกลุมของเกล็ดเลือด

จากการกระตุนดวย ���c��d�n�c �c�d หรือ ADP 

ที่มีตอความแข็งแรงของลิ่มเลือดที่เกิดขึ้น 

zz วิ�ี P������� func���n �n��yz�� �PFA�-100 

����y ซึ่งดูดเลือดผานอุปกรณเฉพาะอยางรวดเร็ว

แลววัดเวลาที่เลือดหยุดไหลจากการเกิดกลุมกอน

เกล็ดเลือดมาปดชองที่มีผิวเมมเบรนเคลือบอยู โดย

เมมเบรนมีทั้งแบบคอลลาเจนรวมกับ �p�n�p���n� 

�CEPI� หรือคอลลาเจนรวมกับ ADP �CADP�

zz วิ�ี ��p�c� c�n� �nd p������� �n��yz�� ประเมิน

การเกาะผิวของเกล็ดเลือดภายใตการไหลเวียนของ

เลือด ������-�nduc�d p������� �d�����n�
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T���� 1. M����d� �� ������ p������� ���p�n�� �f��� �n��p������� ��d�c����n�

Method Advantage Disadvantage Aspirin P2Y
12
receptor

antagonist
GPIIb/IIIa
inhibitor

LTA �p�c�f�c �nd g��d ���nd��d f�� 
��p���n ���p�n��

�xp�n��v�, d�p�nd�n� 
�n ���p�� p��p������n, 
���g� ���p�� v��u��, 
����-c�n�u��ng, v������� 
��p��duc������y

AA, ADP ADP -

I�p�d�nc� 
�gg��g�����y

w����-����d ����y, ���� c��ck 
�n����c���n� ���w��n p�������� 
�nd ����� ����d c���u��� 
�����n��

������� ��LTA AA ADP Y��

PFA-100 w����-����d ����y, ���p��, 
�u������d, ��p�d, g��d 
��p��duc������y, ����� ����d 
v��u��, ���� c��ck �n����c���n� 
���w��n p�������� �nd ����� 
����d c���u��� �����n��, ��g� 
����� ���k� p�y�����g�c�

�xp�n��v�, n�� w�d��y 
�v�������, n� �n���u��n� 
�dju����n�, d�p�nd �n 
vWF&Hc�, n�� �n ��p���n-
�p�c�f�c ����

CEPI NR NR

V���fyN�w w����-����d ����y, ���p��, 
��p�d, ����� ����d v��u��, 
c�������� w��� w���LTA

n� �n���u��n� �dju����n�, 
unc���� d��gn����c c������� �f 
��p���n �������nc�

AA ADP TRAP

TEG/�TEG w����-����d ����y, ���p��, 
��p�d, g��d �g�����n� 
w���LTA

������d ��ud��� AA ADP ADP

I�p�c� c�n� 
�nd p��������� 
�n��yz��

w����-����d ����y, ���p��, 
��p�d, ����� ����d v��u��, ��g� 
�����

n�� w�d��y �v�������, n�� 
p��d�c� �u�c���

AA ADP NR

P������� �u�f�c� 
P-����c��n, 
GP II�/III�, 
��n�cy��-
p������� 
�gg��g����

w����-����d ����y, ����� 
����d v��u��, g���� ��n����v��y 
�����n���ng ��� n��d �f 
�n �g�n���, ��f��c�� �n in 
vivo�c��v����n

�xp�n��v�, ��qu���� f��w 
cy�������,�xp����nc�d ���ff

AA ADP Y��

VASP 
p���p���y�����n

w����-����d ����y, ����� ����d 
v��u��

�xp�n��v�, ��qu���� f��w 
cy�������,�xp����nc�d ���ff

- Y�� -

S��u� TXB2 COX-1 d�p�nd�n�; p�������  
�p�c�f�c w��n ����u����n� 
�f TXB2 g�n�����d �n c�����d 
����d �f��� 1 ��u� �ncu�����n �n 
g���� �u��� �� 37�C

�nd���c�, n��-p�������-�p�c�f�c Y�� - -

U��n��y 
11-d��yd��-TXB2

COX-1 d�p�nd�n� �nd���c�, n��-p�������-�p�c�f�c, 
d�p�nd� �n ��n�� func���n

Y�� - -

AA = ���c��d�n�c �c�d;  GP = g�yc�p�����n;  TXB2 = �������x�n� B2;  NR = n�� ��c����nd�d
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