
บริบท การดแูลผูป่้วยได้รบัยา Warfarin 
 โรงพยาบาลปากพนังไดเ้ริม่จดัตัง้คลนิิก warfarin ตัง้แต่ปี 2553 โดยรบัผูป่้วยทีร่กัษาต่อเน่ืองจากโรงพยาบาลศูนย ์และผูป่้วยของโรงพยาบาลปากพนงั จ านวนผูป่้วยทีม่ารบั
บรกิาร 48 ราย/เดอืน โรคทีผู่ป่้วยจ าเป็นตอ้งใชย้า warfarin ไดแ้ก่ AF ,VHD , embolic shock ผ่าตดัเปลีย่นลิน้หวัใจ Protien C, S Deficientcy ฯลฯ เนื่องจากยา warfarin เป็นยาความ
เสีย่งสงู เกดิปฏกิริยิากบัอาหารและยาอื่น ๆ ค่อนขา้งมาก ดงันัน้โรงพยาบาลปากพนงัมกีารจดัใหบ้รกิารคลนิิก warfarin สปัดาหล์ะ 1 วนั คอื วนัองัคารช่วงบ่าย ใหก้ารดแูลรกัษาผูป่้วย
โดยทมีสหวชิาชพี โดยมแีพทยอ์ายุรกรรม 1 ท่าน เภสชักร พยาบาล รวมถงึเจา้หน้าทีอ่ื่นๆ เช่น นักโภชนากร ทัง้นี้เพื่อใหผู้ป่้วยใชย้าไดอ้ย่างถูกต้อง และเกดิอาการอนัไม่พงึประสงค์
จากยาน้อยทีส่ดุ 



Driver diagram: warfarin (INR อยู่ในเป้าหมาย) 

Purpose                     Primary Drivers             Secondary Drivers    Interventions/Change Idea 

     

 

 

 

 

                                             Indicator : รอ้ยละของการเกดิภาวะแทรกซอ้นจากยา warfarin < 5% 

                                                                    

                                                                                                                                                       

 

 

                                               

                                  

 

                                               

*เภสชักรให้ความรู้เกีย่วกบัยา warfarin แก่ผู้ป่วยและญาตใิน
เรื่องต่อไปนี้ 
- ยา/อาหาร ทีม่ผีลต่อระดบัยา warfarin 
- อาการไม่พงึประสงคท์ีอ่าจเกดิขึน้จากการใชย้า  
- วธิกีารจดัการเมื่อเกดิอาการไม่พงึประสงค ์
* แจกสมุดประจ าตัวผู้ป่วย warfarin ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับยา  
อาหาร  อาการไม่พงึประสงค ์อาการทีต่้องมาพบแทย ์และให้
ผู้ป่วยพกติดตัว และยื่นสมุด warfarin ทุกครัง้เมื่อต้องมารบั
บรกิารทางการแพทย ์
 
 

*ผู้ ป่วยมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ยา 
warfarin 
*ผูป่้วยม ีcompliance ทีด่ใีนการใชย้า 
* ผูป่้วยทราบวธิกีารปฏบิตัติวัระหว่างใชย้า 
* ผูป่้วยทราบอาการไม่พงึประสงคจ์ากการใช้
ยา อาการทีต่อ้งมาพบแพทย ์

Self management  

INR 
อยู่ในเป้าหมาย 

*สง่เจาะ INR, PT ของผูป่้วยทุกนดั 
*แพทยป์รบัขนาดยา ตาม INR ของผูป่้วยตาม  guideline 
*แพทยเ์ฉพาะทางเป็นผูเ้ริม่ใหย้า warfarin แก่ผูป่้วย 
*เภสชักรตรวจสอบความเหมาะสมของขนาดยา warfarin 
*พัฒนาระบบฐานข้อมูล ผ่ านระบบ Ucha Program โดย
สามารถดงึฐานขอ้มลูของผูป่้วยในเครอืขา่ยภาคใตไ้ดท้ัง้หมด 

*ผู้ป่วยได้รับยา warfarin อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
* ใ ช้  clinical practice guideline ใ น ก า ร
ตดิตามและดแูลรกัษา 
*warfarin clinic มคีุณภาพโดยทมีสหวชิาชพี 
* มีระบบฐานข้อมูล คลินิก  warfarin ที่ มี
ประสทิธภิาพ 

Effective  treatment 

ผูป่้วยรอ้ยละ 60 มคี่า INR อยู่ในเป้าหมาย (2-3) 

  Indicator : ผูป่้วยรายใหม่ไดรั้บการสั่งใชย้าจากอายรุแพทย ์100 % 

 



Process Flowchart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

Warfarin clinic 

ผูป่้วยรายใหม่ ผูป่้วยรายเดมิ 

ส่งเจาะ INR, PT ของผูป่้วยก่อนพบแพทย ์ทุกนดั 

อายรุแพทยเ์ป็นผูเ้ริม่ใหย้า warfarin แก่ผูป่้วย 

*เภสชักรใหค้วามรูเ้กีย่วกบัยา warfarin แก่ผูป่้วยและญาตใินเรื่องต่อไปนี้ 
- ยา/อาหาร ทีม่ผีลต่อระดบัยา warfarin 
- อาการไม่พงึประสงคท์ีอ่าจเกดิขึน้จากการใชย้า  
- วธิกีารจดัการเมื่อเกดิอาการไม่พงึประสงค ์
* แจกสมุดประจ าตวัผู้ป่วย warfarin ซึ่งมขี้อมูลเกี่ยวกบัยา  อาหาร  อาการไม่พึง
ประสงค์ อาการที่ต้องมาพบแทย์ และใหผู้้ป่วยพกติดตวั และยื่นสมุด warfarin ทุก
ครัง้เมื่อตอ้งมารบับรกิารทางการแพทย ์
* ท า pop-up warfarin 
* สง่ต่อขอ้มลู warfarin ไปยงัรพ.สต 
 
 
 

INR 2-3 

INR <2 ;INR > 3 *แพทยป์รบัขนาดยาตามแนวทางการรกัษา 

*เภสชักรคน้หา DRP และใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในการใชย้า warfarin ซ ้า 

ตดิตาม ความรว่มมอืในการใชย้า 

ตดิตามความรว่มมอืในการใช้

ยา 



 

การจดัการกระบวนการ (Process Management) 

กระบวนการ ข้อก าหนดของกระบวนการ ตวัช้ีวดัของกระบวนการ การออกแบบกระบวนการ 
ผู้ป่วยได้รบัยา warfarin อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

*ใหก้ารรกัษาตาม CPG ในการตดิตามและ
ดแูลรกัษา 

*รอ้ยละของ INR ทีอ่ยู่ในช่วง 2-3 
* รอ้ยละของการเกดิภาวะแทรกซอ้นจากก
ยา warfarin 

* แพทยเ์ฉพาะทางเป็นผูเ้ริม่ใหย้า warfarin 
แก่ผูป่้วย 
*สัง่เจาะ INR, PT ของผูป่้วยทุกนดั 
*แพทย์ปรบัขนาดยาตาม INR ของผู้ป่วย 
โดยใช ้Guideline เป็นพืน้ฐาน 
*เภสัชกรตรวจสอบความเหมาะสมของ
ขนาดยา warfarin ก่อนจ่ายยาทุกครัง้ 
*เภสชักรใหค้วามรูผู้ป่้วย warfarin  ในเรื่อง 
ยา/อาหารที่มีผลต่อระดับยา warfarin,  
อาการไม่พึงประสงค์จากยา และวิธีการ
จดัการเมื่อเกดิอาการไม่พงึประสงค ์
 
         
 
 
 

 

 

 

 



 

ผลการพฒันา 

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 

1. รอ้ยละของผูป่้วยทีม่คี่า INR ทีอ่ยู่ในช่วง 2-3  > 60% 35.79 47.57 48.96 46.36 57.76 
2. รอ้ยละของการเกดิภาวะแทรกซอ้นจากยา warfarin  < 5% 3 2 2 4.35 4.7 
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ผูป่้วยทีม่คีา่ INR ทีอ่ยูใ่นชว่ง 2-3 การเกดิภาวะแทรกซอ้นจากยา warfarin 

ผลการพฒันา การดแูลผูป่้วยได้รบัยา Warfarin
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ผลการวิเคราะห ์
 รอ้ยละผูป่้วยทีม่คี่า INR อยู่ในชว่ง 2-3 มแีนวโน้มเพิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่อง จากรอ้ยละ 35.79 ในปี 2558 เป็นรอ้ยละ 57.76 ในปี 2562 แต่ยงัไม่ถงึเป้าหมายทีต่ัง้ไวค้อื >60 % 
และรอ้ยละของการเกดิภาวะแทรกซอ้นจากยา warfarin มแีนวโน้มมากขึน้ ซึง่สาเหตุ เกดิจากผูป่้วยกนิยาไม่ถูกตอ้ง ไม่มผีูด้แูล  กนิยา / สมุนไพร ทีเ่กดิ drug interaction กบัยา 
warfarin  ปรมิาณวติามนิเคในอาหารทีร่บัประทาน  

จากสาเหตุต่างๆ เหล่าน้ีไดน้ ามาพฒันาระบบงานโดย แพทยป์รบัขนาดยาตาม INR ของผูป่้วยโดยใชแ้นวทางการปรบัขนาดยา warfarin เป็นพืน้ฐาน  เภสชักรตรวจสอบความ
เหมาะสมของขนาดยา warfarin ก่อนจ่ายยาทุกครัง้   เภสชักรใหค้วามรูผู้ป่้วย warfarin  ในเรื่อง ยา/อาหารทีม่ผีลต่อระดบัยา warfarin,  อาการไม่พงึประสงคจ์ากยา และวธิกีารจดัการ
เมื่อเกดิอาการไม่พงึประสงค ์โดยใหข้อ้มลูกบัผูป่้วยและผูด้แูล  
 


