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แนวทางปฏิบัติในการฉีดยาต้านการแข็งตัวของเลือด ชนิด Enoxaparin 
พว อรสา ไพรรุณ CCU สถาบันโรคทรวงอก  

ปรับปรุง 30 เมษายน 2562 
ชื่อการค้า:  Clexane® 
ประเภทของยา: Low-Molecular-Weight Heparin (LMWH) , Anticoagulant drug 
กลไกการออกฤทธิ์: ยับยั้ง thrombus และการเกิด clot โดยการยับยั้งที่ Factor Xa, Factor IIa, ป้องกันการ
เกิด clots มีระยะเวลาครึ่งชีพนานกว่าและให้ประสิทธิภาพดีกว่ากลุ่ม heparin  
ข้อบ่งใช้ 
1. ป้องกันภาวะ deep vein thrombosis ภายหลังการท า hip replacement, knee replacement 
surgery, abdominal surgery ซึ่งจะน าให้เกิด pulmonary embolism ได้ 
2. ป้องกันภาวะ ischemic complications of unstable angina และ non-Q-wave MI 
3. รักษาภาวะ deep vein thrombosis (DVT), pulmonary embolus with warfarin 
ข้อห้ามใช้ 
1. ผู้ป่วยที่มีปฏิกิริยาภูมิไวเกินต่อยา enoxaparin, heparin, pock products แบบ severe 
thrombocytopenia, uncontrolled bleeding 
2. หญิงมีครรภ์ และหญิงให้นมบุตร 
3. ผู้ป่วยที่มีประวัติ GI bleed 
อาการไม่พึงประสงค์   
1. ผลต่อระบบโลหิตวิทยา: Hematoma, Hemorrhage, bruising, thrombocytopenia, anemia 
2. ผลต่อตับ: เอนไซม์การท างานของตับในเลือดสูงขึ้น 
3. ผลต่อระบบทางเดินอาหาร: คลื่นไส้ ท้องเสีย  
4. ผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด: Atrial fibrillation, heart failure 
5. อาจเกิดปฏิกิริยาภูมิไวเกินต่อยา (Hypersensitivity) มีอาการดังนี้ Chills, fever, urticaria, asthma   
6. อาการไม่พึงประสงค์อ่ืนๆ ได้แก่ pain, local irritation, hematoma, erythema บริเวณท่ีฉีดยา  
7. ปฏิกิริยาระหว่างยา-ยา เมื่อใช้ยา enoxaparin ร่วมกับยาในกลุ่ม anticoagulants, salicylates, 
penicillins, cephalosporin จะเพ่ิมความเสี่ยงต่อภาวะ bleeding  
8. ปฏิกิริยาระหว่างยากับผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ จะไปเพิ่มระดับของค่า AST และ ALT  
9. ปฏิกิริยาระหว่างยาและพืชสมุนไพร เมื่อใช้ร่วมกับ chamomile กระเทียม ขิง แปะก๊วย และโสม จะเพ่ิม
ความเสี่ยงต่อภาวะ bleeding  
การพยาบาลก่อนให้ยา 
1. ซักประวัติเกี่ยวกับข้อห้ามใช้ในการให้ยา เช่น ประวัติการแพ้ยา การตั้งครรภ์และให้นมบุตรในหญิงวัยเจริญ
พันธุ์ประวัติ GI bleed 
2. ตรวจสอบผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ AST, ALT, PTT และ eGFR หากพบผิดปกติรายงาน
แพทย์ทราบ  
3. บริหารยาโดยยึดหลัก 7 R  
การพยาบาลขณะให้ยา 
1. ตรวจสอบชื่อผู้ป่วยกับแผนการรักษาของแพทย์ 
2. ให้ยาตามเทคนิคและวิธีการฉีด Enoxaparin ดังนี้ 
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   2.1 เตรียมอุปกรณ์ส าหรับฉีดยา ประกอบด้วย ส าลีแห้งพร้อม Micropore/ ส าลีชุบ 70% Alcohol / Cold 
pack 
   2.2  เตรียมยาฉีด Enoxaparin ขนาดตามแพทย์สั่ง โดยไม่ไล่ฟองอากาศออก 
        กรณีที่ไม่ต้องท าการปรับปริมาตรที่เกิน 
    -  ถอดฝาออกจากเข็มฉีดยา  
    - หากมีปริมาตรหยดของเหลวอยู่บริเวณปลายเข็ม ให้ก าจัดหยดของเหลวออกก่อนที่ท าการฉีด โดยตั้ง
เข็มให้มีลักษณะชี้ลง และเคาะเบาๆบริเวณหลอดบรรจุยา (ห้ามท าการไล่ฟองอากาศในเข็มฉีดยาก่อนฉีด
เพราะฟองอากาศจะช่วยดันยาเข้าไปชั้นใต้ผิวหนังและป้องกันการย้อนกลับของยา) 
      กรณีที่ต้องท าการปรับปริมาตรยาส่วนที่เกิน 
    - ถอดฝาออกจากเข็มฉีดยา 
    - ปรับปริมาณยาตามขนาดยาที่จะฉีด  
    - ควรจะทิ้งปริมาตรที่เกินก่อนท าการฉีด โดยท าการคว่ าเข็มฉีดยาลง (เพ่ือที่จะให้ฟองอากาศอยู่ใน
หลอดบรรจุยา) และท าการก าจัดปริมาณยาส่วนเกินลงในภาชนะที่เหมาะสม (ถ้าปริมาตรยาส่วนเกินไม่ได้ถูก
ก าจัดทิ้งก่อนท าการฉีด ระบบนิรภัยของอุปกรณ์นิรภัย จะไม่สามารถท างานเมื่อสิ้นสุดการฉีดยา) 
     2.3  จัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าที่เหมาะสมแก่การบริหารยา โดยให้ผู้ป่วยนอนราบ หรือนอนหงายชันเข่าขึ้นทั้ง 
2 ข้างหรือข้างใดข้างหนึ่งให้หน้าท้องหย่อน 
     2.4  เลือกต าแหน่งที่จะฉีดยา ห้ามฉีดบริเวณที่มีแผล จุดจ้ าเลือดหรือรอยช้ า ดังนี้ 
            - เข็มที่ 1  ฉีดยาที่ผนังหน้าท้องด้านขวาของผู้ป่วย ให้อยู่ห่างจากสะดือ บริเวณแผลเป็นหรือบริเวณ
ฟกช้ า อย่างน้อย 2 นิ้ว  
            - เข็มที่ 2  ฉีดยาที่ผนังหน้าท้องด้านซ้ายของผู้ป่วย ให้อยู่ห่างจากสะดือ บริเวณแผลเป็นหรือบริเวณ
ฟกช้ า อย่างน้อย 2 นิ้ว 
            - เข็มที ่3 – 8 ฉีดยาที่ผนังหน้าท้องสลับกันขวาซ้าย ห่างจากจุดเดิม  1  นิ้ว  
            - เข็มที่ 9 – 14 ฉีดยาที่ผนังหน้าท้องต่ ากว่าต าแหน่ง 1 – 8 อย่างน้อย 1 นิ้ว ฉีดสลับกันขวาซ้าย 
ห่างจากจุดเดิม 1 นิ้ว ตามต าแหน่งดังรูป 
 
 
 
 

 การฉีดยาแต่ละครั้งไม่ซ้ าต าแหน่งเดิม กรณีพบรอยจ้ าเลือด รอยแผลตรงต าแหน่งฉีดให้เลื่อน
ต าแหน่งที่ฉีดไปตามล าดับและเขียนระบุถึงเหตุผลลงในตารางการให้ยาต าแหน่งที่ไม่ได้ฉีด  
     2.5  ประคบ Cold pack  บริเวณท่ีจะฉีดยานาน 30 วินาที เพราะความเย็นจะช่วยลดปวด 
     2.6  ท าความสะอาดผิวหนังบริเวณท่ีจะฉีดยา   
     2.7 ถอดปลอกเข็มออก ระวังอย่าให้ปลายเข็มสัมผัสกับสิ่งต่างๆ เพื่อให้ปลายเข็มยังคง sterile  
     2.8 ก่อนฉีดยาห้ามไล่ฟองอากาศท่ีบรรจุมาพร้อม Syringe ยา เนื่องจากจะท าให้ปริมาณยาที่บรรจุมา
ผิดพลาด 
     2.9 ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ ดึงผิวหนังบริเวณท่ีจะฉีดยาให้ตึงขึ้น    
     2.10 ใช้มืออีกข้างหนึ่งถือ syringe ที่บรรจุยาขึ้นมา โดยให้บริหารยาด้วยการฉีดเข้าใต้ผิวหนัง 
(Subcutaneous) โดยให้ถือ syringe ในลักษณะตั้งตรง ตั้งท ามุม 90 องศากับหน้าท้อง กรณีผู้ป่วยผอมให้ปัก 
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45 องศา (หรือจัดท่านอนศีรษะสูงให้หน้าท้องหย่อนตัว) ทั้งนี้ให้จับกระบอกฉีดยาคล้ายการจับปากกา 
ฟองอากาศอยู่เหนือระดับยา   
     2.11 แทงเข็มเข้าท่ีหน้าท้องจนสุดหัวเข็ม ไม่ต้องดึงแกนกระบอกฉีดยา เพ่ือดูดเลือดขึ้นมา ใช้นิ้วหัวแม่มือ
กดที่ปลายกระบอกสูบเพ่ือน าส่งยาเข้าสู่ผิวหนัง และควรดึงผิวหนังให้ตึงขึ้นอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ฉีดยา ฉีด
ยานานมากกว่า 10 วินาที เมื่อฉีดยาจนหมดแล้ว ให้ดึงเข็มออกในลักษณะที่ตั้งตรงและไม่ต้องปล่อยมือข้างที่
ดึงผิวหนัง สวมปลอกเข็ม  
     2.12 ไม่ถู นวด หรือคลึงบริเวณท่ีฉีด ใช้ส าลีแตะเบา ๆ บริเวณท่ีฉีดเพ่ือป้องกันการไหลย้อนกลับของยา  
     2.13 เก็บอุปกรณ์ ให้เรียบร้อย  
การพยาบาลหลังให้ยา 
1. บันทึกต าแหน่งการให้ยาลงในตารางการให้ยาพร้อมลงนาม 
2. สังเกตภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยา ได้แก่  
        Petechial    หมายถึง จุดเลือดออกใต้ผิวหนังเส้นผ่านศูนย์กลาง < 2 มม. 
  Purpura      หมายถึง เลือดออกใต้ผิวหนัง ไม่มีขอบนูน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-10 มม. 
 Ecchymosis หมายถึง เลือดออกใต้ผิวหนัง ไม่มีขอบนูน เส้นผ่านศูนย์กลาง > 10 มม. 
 Bruise         หมายถึง รอยจ้ าเลือดสีเขียวหนังม่วง คล าได้ขอบนูน 
 Hematoma  หมายถึง ก้อนเลือดใต้ผิวหนัง คล าได้ 
3. ให้ค าแนะน าในการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วยหลังได้รับยา ได้แก่ 
    - ห้ามถูนวด บริเวณท่ีฉีด  
     - สังเกตอาการ ภาวะเลือดออก หรือ จดุจ้ าเลือดใต้ผวิหนัง หรอื อาการปวด หากมีอาการแจ้งพยาบาลทราบ 
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ภาคผนวก 
 
ต าแหน่งการฉีดยา Enoxaparin  

Enoxaparin ที่ใช้ฉีดแบบ subcutaneous สามารถฉีดได้ในบริเวณ left and right anterolateral 
คือบริเวณด้านหน้าท้องขวาและซ้ายห่างจากสะดือไปทางข้างขวาและซ้ายประมาณ 3 นิ้ว และบริเวณ left 
and right posterolateral คือบริเวณด้านหลังตรงข้ามกับต าแหน่งที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่ งหากผู้ป่วยมีภาวะ
ท้องมาน  
ท้องบวมและโต สามารถเลือกฉีดในบริเวณด้านหลัง  ต าแหน่งที่ฉีดได้ดังภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
เนื่องจาก Enoxaparin เป็นยาที่แนะน าให้ฉีด subcutaneous เพราะต้องฉีดเข้าไปในบริเวณที่เป็น

เนื้อเยื่อไขมัน (Fatty tissue) เท่านั้น ซึ่งบริเวณหน้าท้อง( left and right anterolateral ) เป็นต าแหน่งที่ดี
ที่สุดเนื่องจากหน้าท้องจะมีชั้นของเนื้อเยื่อไขมันสะสมอยู่ ท าให้มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิด hematoma (ก้อนเลือด
ที่เกิดจากการมีเลือดออกใต้ผิวหนังจ านวนมาก ท าให้เลือดคั่งบริเวณนั้นจนเกิดเป็นก้อนนูนแข็งได้) น้อยที่สุด ส่วน
ต าแหน่งที่เหมาะสม อีกต าแหน่งหนึ่งที่ระบุไว้ในข้อมูลยา คือ บริเวณ left and right posterolateral การฉีด
ที่บริเวณอ่ืนไม่ได้แนะน าไว้ในข้อมูลยาทั้งข้อมูลจากบริษัทผู้ผลิตหรือในต ารา กรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถฉีดทั้งสอง
บริเวณดังกล่าวได้ มีการแนะน าให้เปลี่ยนต าแหน่งของการฉีด subcutaneous จากบริเวณช่องท้องมาเป็นการ
ฉีดที่ชั้นไขมันต้นแขน หรือต้นขาแก่ผู้ป่วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสรีระของผู้ป่วยรายนั้นว่ามีชั้นไขมันที่บริเวณนั้น
เพียงพอหรือไม่  

การให้ subcutaneous Enoxaparin ที่บริเวณต้นแขนหรือต้นขา อาจมีความเสี่ยงในการเกิด 
hematoma ได้มากกว่าเนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีชั้นไขมันสะสมน้อยกว่าที่บริเวณหน้าท้องจึงเพ่ิมอัตราการ
เกิด hematoma จากการไปฉีดยาโดนหลอดเลือดได้ ดังนั้นหากต้องการฉีดที่บริเวณต้นแขนหรือต้นขาต้อง
พิจารณาถึงลักษณะของคนไข้ (รูปร่าง ชั้นไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนัง) และต้องยกผิวหนังและชั้นใต้ผิวหนังให้ถูกต้อง 
เพ่ือหลีกเลี่ยงการฉีดลึกเข้าไปในชั้นกล้ามเนื้อ 
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