การใช้ยาแอสไพรินเพื่อป้ องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดในผูป้ ่ วยที่ไม่มี
ประวัติโรคหัวใจและหลอดเลือดมาก่อน
(Aspirin in Primary Prevention of Cardiovascular Diseases)
อรัมษ์ เจษฎาญานเมธา
โรคหัวใจและหลอดเลือดจากภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (atherosclerosis) เช่น โรคหลอดเลือด
หัวใจตีบ โรคหลอดเลือดสมองตีบ เป็ นสาเหตุสาคัญของการเสียชีวติ และทุพพลภาพในประชากรทัวโลก
่
จากรายงาน World Health Statistics โดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ค.ศ. 2016
โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็ นสาเหตุการเสียชีวติ ในประชากร 17.9 ล้านคน คิดเป็ นร้อยละ 44 ของสาเหตุ
การเสียชีวติ จากโรคไม่ตดิ ต่อทัวโลก
่ 1 สาหรับประเทศไทย โรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง
เป็ นสาเหตุการเสียชีวติ อันดับต้นๆ ของประชากรชายและหญิงในประเทศ 2 ดังนัน้ การป้ องกันโรคหัวใจ
และหลอดเลือดจึงมีความสาคัญยิง่ ในการลดภาระโรคและอัตราการเสียชีวติ จากโรคไม่ตดิ ต่อ ในประเทศ
ไทยและทัวโลก
่
นอกจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชวี ติ ที่นาไปสู่สุขภาพร่างกายทีด่ ี เช่น การลดน้ าหนัก
การจากัดอาหารที่มไี ขมันอิม่ ตัวหรือไขมันทรานส์ในปริมาณมาก การหยุดการสูบบุหรี่ การรักษาด้วย
การใช้ยาก็อาจลดความเสีย่ งต่อการเจ็บป่ วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามการใช้
ยามีทงั ้ ประโยชน์ และผลเสีย ดังนัน้ ก่อนใช้ยาจึงจาเป็ นต้องพิจารณาถึงประโยชน์ ท่ไี ด้และผลเสียที่
เกิดขึน้ ให้ดกี ่อนการใช้ยาใดๆ บทความนี้กล่าวถึงการใช้ยาแอสไพริน (aspirin) เพื่อป้ องกันโรคหัวใจ
และหลอดเลือดแดงดังกล่าว

ยาแอสไพริน ออกฤทธิย์ บั ยัง้ เกล็ดเลือด ป้ องกัน การเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดในภาวะที่ มีการ
บาดเจ็บของหลอดเลือด ซึ่งเกิดขึน้ ได้ในผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ หรือ หลอดเลือดสมองตีบ เป็ น
ต้น การใช้แอสไพริน จึงสามารถป้ องกันการเกิดลิม่ เลือดและทาให้ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หรือ
สมองขาดเลือ ดมีค วามรุ น แรงน้ อ ยลง แต่ ย าแอสไพริน ก็ส ามารถเพิ่ม ความเสี่ย งต่ อ การเกิด ภาวะ
เลือดออก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร ซึง่ อาจทาให้ผปู้ ่ วยต้องเข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลและเสียชีวติ ได้3
ในระยะ 2-3 ปี ท่ผี ่านมา พบการศึกษาทางคลินิกของยาแอสไพรินในการป้ องกัน โรคหัวใจและ
หลอดเลือดในผูป้ ่ วยที่ไม่เคยได้รบั การวินิจฉัยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดมาก่อน (เรียกว่า เป็ นการ
ป้ อ งกัน แบบปฐมภู มิ) โดยเป็ น การศึก ษาขนาดใหญ่ มีจ านวนผู้ป่ วยเข้า ร่ว มการศึก ษาจ านวนมาก
การศึกษาเหล่านี้เปรียบเทียบ ยาแอสไพริน กับ ยาหลอก ผลการศึกษาพบว่า ยาแอสไพริน ไม่แตกต่าง
จากยาหลอก ในการลดอัตราการเสียชีวติ จากโรคหัวใจและหลอดเลือด การได้รบั การวินิจฉัยด้วยโรค
กล้ามเนื้อหัวใจตาย และ โรคหลอดเลือดสมองตีบ แต่ยาแอสไพรินเพิม่ อัตราการเกิดภาวะเลือดออกเมื่อ
เปรียบเทียบกับยาหลอก4-7
จากผลการศึกษาจานวนหนึ่ง ดังกล่าว สมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (American
Heart Association) จึง แนะน าการใช้ย าแอสไพริน ในขนาดต่ า คือ 75-100 มิล ลิก รัม เพื่อ ป้ อ งกัน
โรคหัว ใจและหลอดเลือ ดแบบปฐมภู มิใ นผู้ป่วยอายุ 40-70 ปี เฉพาะผู้ท่ีมีค วามเสี่ยงสูง ต่ อ การเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือด และ ต้องมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเลือดออกต่ า อย่างไรก็ตาม ไม่มกี าร
กาหนดระดับความเสีย่ งขัน้ ต่าทีค่ วรเริม่ ใช้ยาแอสไพริน ดังนัน้ การใช้ยาแอสไพรินเพื่อป้ องกันโรคหัวใจ
และหลอดเลือดแบบปฐมภูมิ จึงแนะนาในผูป้ ่ วยบางรายเท่านัน้ ภายหลังที่แพทย์ได้ทาการประเมินว่า
ผู้ป่ วยมีค วามเสี่ย งสูง ต่ อ โรคหัว ใจและหลอดเลือ ดอย่า งแท้จ ริง และ มีค วามเสี่ย งต่ อ การเกิด ภาวะ
เลือดออกต่ า นอกจากนี้ สมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่แนะนาการใช้ยาแอสไพรินเพื่อ
ป้ องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบปฐมภูมใิ นผูป้ ่ วยอายุมากกว่า 70 ปี และไม่แนะนาการใช้แอสไพริน
ในผูป้ ่ วยทีม่ คี วามเสีย่ งสูงต่อการเกิดภาวะเลือดออก เช่น ผูป้ ่ วยทีม่ ปี ระวัตเิ ลือดออกในทางเดินอาหารมา
ก่อน ผูป้ ่ วยที่มปี ระวัตเิ ป็ นโรคแผลลึกในทางเดินอาหาร ผูป้ ่ วยที่มภี าวะเกล็ดเลือดต่ า ผูป้ ่ วยที่มคี วาม
ผิดปกติในการแข็งตัวของเลือด ผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รัง ผูป้ ่ วยทีใ่ ช้ยาอื่นซึง่ เพิม่ ความเสีย่ งต่อการเกิดภาวะ
เลือดออกได้ เช่น ยาแก้ปวดแก้อกั เสบกลุ่ม NSAIDs, ยากลุ่มคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ (corticosteroids) และ
ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (anticoagulants) เป็ นต้น
หากมีขอ้ สงสัยว่า ท่านควรได้รบั ยาแอสไพรินเพือ่ ป้ องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น โรคหลอด
เลือดหัวใจตีบ โรคหลอดเลือดสมองตีบ หรือไม่ ควรทาการปรึกษาแพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์
ไม่ควรเริม่ การใช้ยาด้วยตนเอง หรือ หากท่านรับประทานยาแอสไพรินอยู่ แล้ว และ มีขอ้ สงสัยว่าควร
รับประทานยาแอสไพรินต่อหรือไม่ ควรทาการปรึกษาแพทย์มากกว่าการพิจารณาหยุดใช้ยาด้วยตนเอง
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