บริบท การดูแลผูป้ ่ วยได้รบั ยา Warfarin
โรงพยาบาลปากพนังได้เริม่ จัดตัง้ คลินิก warfarin ตัง้ แต่ปี 2553 โดยรับผูป้ ่ วยทีร่ กั ษาต่อเนื่องจากโรงพยาบาลศูนย์ และผูป้ ่ วยของโรงพยาบาลปากพนัง จานวนผูป้ ่ วยทีม่ ารับ
บริการ 48 ราย/เดือน โรคทีผ่ ปู้ ่ วยจาเป็ นต้องใช้ยา warfarin ได้แก่ AF ,VHD , embolic shock ผ่าตัดเปลีย่ นลิน้ หัวใจ Protien C, S Deficientcy ฯลฯ เนื่องจากยา warfarin เป็ นยาความ
เสีย่ งสูง เกิดปฏิกริ ยิ ากับอาหารและยาอื่น ๆ ค่อนข้างมาก ดังนัน้ โรงพยาบาลปากพนังมีการจัดให้บริการคลินิก warfarin สัปดาห์ละ 1 วัน คือ วันอังคารช่วงบ่าย ให้การดูแลรักษาผูป้ ่ วย
โดยทีมสหวิชาชีพ โดยมีแพทย์อายุรกรรม 1 ท่าน เภสัชกร พยาบาล รวมถึงเจ้าหน้าทีอ่ ่นื ๆ เช่น นักโภชนากร ทัง้ นี้เพื่อให้ผปู้ ่ วยใช้ยาได้อย่างถูกต้อง และเกิดอาการอันไม่พงึ ประสงค์
จากยาน้อยทีส่ ดุ

Driver diagram: warfarin (INR อยู่ในเป้ าหมาย)
Purpose

Primary Drivers

Self management

INR
อยู่ในเป้ าหมาย

Secondary Drivers
*ผู้ ป่ วยมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในการใช้ ย า
warfarin
*ผูป้ ่ วยมี compliance ทีด่ ใี นการใช้ยา
* ผูป้ ่ วยทราบวิธกี ารปฏิบตั ติ วั ระหว่างใช้ยา
* ผูป้ ่ วยทราบอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้
ยา อาการทีต่ อ้ งมาพบแพทย์

Interventions/Change Idea
*เภสัชกรให้ความรู้เกีย่ วกับยา warfarin แก่ผู้ป่วยและญาติใน
เรื่องต่อไปนี้
- ยา/อาหาร ทีม่ ผี ลต่อระดับยา warfarin
- อาการไม่พงึ ประสงค์ทอ่ี าจเกิดขึน้ จากการใช้ยา
- วิธกี ารจัดการเมื่อเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์
* แจกสมุ ด ประจ าตัว ผู้ป่ วย warfarin ซึ่ง มีข้อ มู ลเกี่ย วกับ ยา
อาหาร อาการไม่พงึ ประสงค์ อาการทีต่ ้องมาพบแทย์ และให้
ผู้ป่ วยพกติด ตัว และยื่นสมุ ด warfarin ทุก ครัง้ เมื่อต้องมารับ
บริการทางการแพทย์

Indicator : ร้อยละของการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากยา warfarin < 5%

ผูป้ ่ วยร้อยละ 60 มีค่า INR อยู่ในเป้ าหมาย (2-3)
Effective treatment

*ผู้ป่ วยได้ร ับ ยา warfarin อย่ า งถู ก ต้ อ งและ
เหมาะสม
* ใ ช้ clinical practice guideline ใ น ก า ร
ติดตามและดูแลรักษา
*warfarin clinic มีคุณภาพโดยทีมสหวิชาชีพ
* มี ร ะบบฐานข้ อ มู ล คลิ นิ ก warfarin ที่ มี
ประสิทธิภาพ
Indicator : ผูป้ ่ วยรายใหม่ได้รับการสั่งใช้ยาจากอายุรแพทย์ 100 %

*ส่งเจาะ INR, PT ของผูป้ ่ วยทุกนัด
*แพทย์ปรับขนาดยา ตาม INR ของผูป้ ่ วยตาม guideline
*แพทย์เฉพาะทางเป็ นผูเ้ ริม่ ให้ยา warfarin แก่ผปู้ ่ วย
*เภสัชกรตรวจสอบความเหมาะสมของขนาดยา warfarin
*พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล ผ่ า นระบบ Ucha Program โดย
สามารถดึงฐานข้อมูลของผูป้ ่ วยในเครือข่ายภาคใต้ได้ทงั ้ หมด

Process Flowchart

Warfarin clinic
ส่งเจาะ INR, PT ของผูป้ ่ วยก่อนพบแพทย์ ทุกนัด
ผูป้ ่ วยรายใหม่
อายุรแพทย์เป็ นผูเ้ ริม่ ให้ยา warfarin แก่ผปู้ ่ วย

ผูป้ ่ วยรายเดิม
INR <2 ;INR > 3

*เภสัชกรให้ความรูเ้ กีย่ วกับยา warfarin แก่ผปู้ ่ วยและญาติในเรื่องต่อไปนี้
- ยา/อาหาร ทีม่ ผี ลต่อระดับยา warfarin
- อาการไม่พงึ ประสงค์ทอ่ี าจเกิดขึน้ จากการใช้ยา
- วิธกี ารจัดการเมื่อเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์
* แจกสมุดประจาตัวผู้ป่วย warfarin ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับยา อาหาร อาการไม่พึง
ประสงค์ อาการที่ต้องมาพบแทย์ และให้ผู้ป่วยพกติดตัว และยื่นสมุด warfarin ทุก
ครัง้ เมื่อต้องมารับบริการทางการแพทย์
* ทา pop-up warfarin
* ส่งต่อข้อมูล warfarin ไปยังรพ.สต

INR 2-3

ติดตามความร่วมมือในการใช้
ยา

*แพทย์ปรับขนาดยาตามแนวทางการรักษา
*เภสัชกรค้นหา DRP และให้ความรูค
้ วามเข้าใจในการใช้ยา warfarin ซ้า

ติดตาม ความร่วมมือในการใช้ยา

การจัดการกระบวนการ (Process Management)
กระบวนการ
ข้อกาหนดของกระบวนการ
ตัวชี้วดั ของกระบวนการ
การออกแบบกระบวนการ
ผู้ป่ วยได้รบั ยา warfarin อย่ างถู กต้องและ *ให้การรักษาตาม CPG ในการติดตามและ *ร้อยละของ INR ทีอ่ ยู่ในช่วง 2-3
* แพทย์เฉพาะทางเป็ นผูเ้ ริม่ ให้ยา warfarin
เหมาะสม
ดูแลรักษา
* ร้อยละของการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากก แก่ผปู้ ่ วย
ยา warfarin
*สังเจาะ
่
INR, PT ของผูป้ ่ วยทุกนัด
*แพทย์ป รับ ขนาดยาตาม INR ของผู้ป่ วย
โดยใช้ Guideline เป็ นพืน้ ฐาน
*เภสัช กรตรวจสอบความเหมาะสมของ
ขนาดยา warfarin ก่อนจ่ายยาทุกครัง้
*เภสัชกรให้ความรูผ้ ปู้ ่ วย warfarin ในเรื่อง
ยา/อาหารที่ มี ผ ลต่ อ ระดั บ ยา warfarin,
อาการไม่ พึ ง ประสงค์ จ ากยา และวิธีก าร
จัดการเมื่อเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์

ผลการพัฒนา
ตัวชี้วดั
1. ร้อยละของผูป้ ่ วยทีม่ คี ่า INR ทีอ่ ยู่ในช่วง 2-3
2. ร้อยละของการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากยา warfarin

เป้ าหมาย

2558

2559

2560

2561

2562

> 60%
< 5%

35.79
3

47.57
2

48.96
2

46.36
4.35

57.76
4.7

ผลการพัฒนา การดูแลผูป้ ่ วยได้รบั ยา Warfarin
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่ ยูใ่ นช่วง 2-3

การเกิดภาวะแทรกซ ้อนจากยา warfarin

4.7

ผลการวิ เคราะห์
ร้อยละผูป้ ่ วยทีม่ คี ่า INR อยู่ในช่วง 2-3 มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 35.79 ในปี 2558 เป็ นร้อยละ 57.76 ในปี 2562 แต่ยงั ไม่ถงึ เป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้คอื >60 %
และร้อยละของการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากยา warfarin มีแนวโน้มมากขึน้ ซึง่ สาเหตุ เกิดจากผูป้ ่ วยกินยาไม่ถูกต้อง ไม่มผี ดู้ แู ล กินยา / สมุนไพร ทีเ่ กิด drug interaction กับยา
warfarin ปริมาณวิตามินเคในอาหารทีร่ บั ประทาน
จากสาเหตุต่างๆ เหล่านี้ได้นามาพัฒนาระบบงานโดย แพทย์ปรับขนาดยาตาม INR ของผูป้ ่ วยโดยใช้แนวทางการปรับขนาดยา warfarin เป็ นพืน้ ฐาน เภสัชกรตรวจสอบความ
เหมาะสมของขนาดยา warfarin ก่อนจ่ายยาทุกครัง้ เภสัชกรให้ความรูผ้ ปู้ ่ วย warfarin ในเรื่อง ยา/อาหารทีม่ ผี ลต่อระดับยา warfarin, อาการไม่พงึ ประสงค์จากยา และวิธกี ารจัดการ
เมื่อเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ โดยให้ขอ้ มูลกับผูป้ ่ วยและผูด้ แู ล

