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Heparin 
 

ชื่อสามัญ 
(Generic name) Heparin  

        
ชื่อการค้า 

(Commercial name) Heparin LEO® 

รูปแบบยา  
(Dosage form) Solution for injection 

ความแรง  
(Strength) 25,000 unit/5 ml 

การออกฤทธิ์  
(Pharmacological action)      Heparin ออกฤทธิ์โดยใช้ส่วนที่เรียกว่า pentasaccharide บนโมเลกุล (พบ

ส่วน pentasaccharide เพียง 1/3 ของโมเลกุล) จับกับ antithrombin III ซ่ึง
เป็น alpha-globulin ที่ท าหน้าที่ยับยั้ง active clotting factor เช่น IIa, IXa, 
Xa, XIIa โดยในภาวะที่ไม่มี heparin การยับยั้ง active clotting factor ของ 
antithrombin III จะเกิดข้ึนอย่างช้าๆ แต่ในภาวะที่มี heparin จะเกิดการยับยั้ง
ได้เร็วกว่าถึง 1,000 เท่า ท าให้ยานี้สามารถออกฤทธิ์ได้อย่างรวดเร็ว (onset สั้น) 

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 

ระยะเวลาที่ยาเริ่มออกฤทธิ์ (Onset): SC 20-30 นาท,ี IV ทันท ี
ระยะเวลาที่ยาออกฤทธิ์สูงสุด (Peak): SC 2 ชั่วโมง, IV 5-10 นาที 
ระยะเวลาที่ยาออกฤทธิ์ (Duration): SC 8-12 ชั่วโมง, IV 2-6 ชั่วโมง 
ระยะเวลาที่ใช้ยาการขจัดยา (Half-life Elimination): 1.5 ชั่วโมง 

ข้อบ่งใช้ 
(Indications) 

ต้านการแข็งตัวของเลือด (anticoagulant) ใช้ในภาวะต่างๆ ได้แก่  
1. Atrial fibrillation 
2. Pulmonary embolism 
3. Thromboembolism 
4. Hemodialysis 
5. Operation on heart 
6. Disseminated intravascular coagulation 
7. Myocardial infarction 
8. Unstable angina 

อาการไม่พึงประสงค์ 
(Adverse reactions) 

- ภาวะเลือดออกง่าย 
- เกล็ดเลือดต่ า (thrombocytopenia) 
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ขนาดการใช้ 
(Dosage) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขนาดยา 
- ขึ้นกับค่า aPTT และข้อบ่งใช้ 
- ให้ค่า aPTT เป็น 1.5-2.5 เท่าของค่าปกติ  

ขนาดยาเริ่มต้นตามน้ าหนักตัว 
 

Indication 
 

Bolus dose 
(units/kg) 

Maximum 
bolus (units) 

�nitial 
infusion 

(units/kg/hr) 

Maximum 
initial 

infusion rate 
(units/hr) 

Acute MI treated with 
fibrinolytic 

60 4,000 12 1,000 

Acute coronary 
syndrome, mechanical 
valve 

70 5,000 
 

15 1,200 

Pulmonary embolism 
& ventricular/atrial 
thrombus 

80 10,000 18 1,800 

Peripheral arterial 
embolism/deep vein 
thrombosis 

80 5,000 18 1,000 

Note:  ปรับขนาดยาตามน้ าหนักตัวและอาการทางคลินิค     
     total dose 48,000 unit/day (2,000 unit/hour) 

 
ตารางการปรับ unfractionated heparin (UFH) ตามค่า aPTT  

aPTT 
ratio 

Repeated 
bolus dose 

(units) 

Stop infusion 
duration 
(min) (1) 

Change rate (dose) of 
infusion (Adjusted dose) 

(2) 

Time of next 
aPTT (hours� 

(3) 

>7.0 

 

180 
Reduce rate by 500 
units/hour 

3 

5.1-7.0 60 
Reduce rate by 500 
units/hour 

6 

4.1-5.0 30-60 
Reduce rate by 300 
units/hour 

6 

3.1-4.0 30-60 
Reduce rate by 200 
units/hour 

6 

2.6-3.0 30-60 
Reduce rate by 100 
units/hour 

6 

1.8-2.5 0 No change Next morning 

1.2-1.7 2,500 0 
Increase rate by 100-200 

units/hour 
6 

<1.2 5,000 0 
Increase rate by 400 

units/hour 
6 
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ขนาดการใช้ 
(Dosage) 

Note: หลังหยุดยาตามเวลาที่ก าหนด (1) จึงเริ่มยาที่มีการปรับครั้งใหม่ (2) และ
เจาะเลือดซ้ าตามเวลาที่ก าหนด (3) ยกเว้นระดับ aPTT ratio > 7.0 ควรเจาะ 
aPTT, aPTT ratio ก่อนเริ่มยาที่มีการปรับครั้งใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 
 
 
 
 
 
 

 
การเตรียมยาและผสมยารวมถึงความคงตัวหลังละลายและเจือจางยา 

ความคงตัวหลังเปิดใช้ สารละลาย 
เจือจาง 

ความคงตัวหลังเจือจางยา 
ตู้เย็น (2–8 oC) อุณหภูมิห้อง ตู้เย็น (2–8 oC) อุณหภูมิห้อง 

30 วัน 4 วัน D5W, NSS 72 ช่ัวโมง 24 ช่ัวโมง 

วิธีผสม heparin 5000 unit/ml ให้ได้ 100 unit/ml 
1. ดูด NSS 100 ml ออก 2 ml 
2. ดูดยา heparin 2 ml (10,000unit) เติมลงใน NSS ที่เตรียมไว้ พลิกไปมา

ให้ยาเข้ากัน 
ไม่ควรผสม heparin ร่วมกับ doxorubicin, droperidol, ciprofloxacin, หรือ 
mitoxantrone เนื่องจากอาจท าให้ตกตะกอน 
การบริหารยา 

1. double check ชื่อผู้ป่วย ชนิดและขนาดยา 
2. การผสมในขวดหรือถุงสารน้ าต้องพลิกกลับไปมาให้เข้ากันดีกับสารน้ า

ก่อนให้ผู้ป่วยเสมอ 
3. ไม่ควรให้ยาทาง intramuscular เนื่องจากเสี่ยงต่อภาวะเลือดออก หรือ

ก้อนเลือด (hematoma)  
4. ควรให้ยาผ่าน infusion pump  

ข้อห้ามใช้ 
(Contraindication) 

- ห้ามใช้ในผู้ที่มีประวัติแพ้ยา heparin หรือส่วนประกอบอื่นๆในต ารับ 
- ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกง่าย 

ข้อควรระวัง 
(Warning/Precaution) 

- ไม่ควรให้ยาถ้าเกร็ดเลือด (platelet) ต่ ากว่า 100,000/mm3 ยกเว้นกรณี 
keep arterial line หรือ central line 

- ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีเพ่ิมความเสี่ยงต่อภาวะเลือดออก 

หญิงต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร 

(Pregnancy and 
Lactation) 

FDA Pregnancy Category: C. 
Breast-feeding: Heparin is not distributed into breast milk. However, 
administration to lactating women has rarely been reported to 
cause rapid (within 2 to 4 weeks) development of severe 
osteoporosis and vertebral collapse. 

   อันตรกริยาระหว่างยา 
( Drug interaction ) 

     การใช้ร่วมกับ NSAID, aspirin, warfarin, clopidogrel เพ่ิมความเสี่ยงต่อ
ภาวะเลือดออก  
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การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก 

(Clinical monitoring) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายหลังบริหารยาให้ตรวจติดตาม parameter ดังต่อไปนี้ 
1. HR, BP, neuro sign 
2. ภาวะเลือดออกผิดปกติ 
3. aPTT การตรวจติดตามหลังจากท่ีค่า aPTT ratio คงท่ีติดต่อกัน 2 ครั้ง ให้

ติดตามทุก 24 ชั่วโมง หรือ วนัละ 1 ครั้ง 
4. Hb, Hct, Platelet count อย่างน้อย 2 ครั้งต่อสัปดาห์ 

 
อาการแสดงท่ีต้องเพิ่มความระมัดระวังติดตามผลหรือแจ้งแพทย์  

1. เลือดออกตามอวัยวะต่างๆ 
2. aPTT>70, aPTT ratio>2.5, 
3. Platelet count < 100,000/ml,  Hb ลดลง >2 gm/dl, Hct ลดลง > 

3% จาก baseline 
 
การแก้ไขเมื่อมีอาการไม่พึงประสงค์ หรือเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา  

- หยุดยา 
- ให้ Protamine sulphate 
- ให้เลือด (whole blood or fresh frozen plasma) 

การให้ protamine เมื่อให้ heparin ขนาดสูงเกินไป 

เวลาที่ให้ heparin คร้ังสุดท้าย Protamine dose 
30 minutes 1 mg/100 units heparin received 

30-60 minutes 0.5 – 0.75 mg/ 100 units heparin received 
60-120 minutes 0.375-0.5 mg/ 100 units heparin received  
>120 minutes 0.25 – 0.375 mg/ 100 units heparin received 

หมายเหตุ: ขนาดยาสูงสุดของ protamine  ไม่เกิน 50 mg 
การเก็บรักษายา/ 

ความคงตัว 
(Storage/stability) 

- เก็บในตู้เย็นช่องธรรมดา 15-25 องศาเซลเซียส 
- ระวังการหยิบสลับกับ insulin 
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