
ยาที่มีอันตรกิรยิากับยา Warfarin 

ล าดับ ชื่อยาท่ีมีปฏิกิริยาต่อกัน Onset Mechanism Effect Management 

1 warfarin amiodarone delayed Amiodarone ยับยั้ง 
กระบวนการเมตาบอลิ
ซึมของยาวาร์ฟาริน  

เพิ่มผลในการต้านการแข็งตัวของ
เลือดของยาวาร์ฟาริน ผลการต้าน
การแข็งตัวของเลือดนานข้ึน 

- ลดขนาดยาวาร์ฟารินลง 30%-50% จากขนาดยาปกต ิ
- Monitor PT, INR อย่างใกล้ชิด ในช่วง 6 สัปดาห ์แรก โดย
หลงัจากหยุดยา amiodarone โดยผลจะคงอยู่ต่อไปอกีเป็น
สัปดาหห์รือเป็นเดือน 
 

2 Warfarin Aspirin Delayed Complicated เพิ่ม Anticoagulantant activity 
อาจท าใหเ้กิด haemorrhage และ
เพิ่ม ADR ของ aspirin ต่อ gastric 
mucosa และ platelet function 

Monitor coagulation parameters เสมอๆ ติดตามอาการ 
bleeding และปรบัขนาดยา Warfarin 
 

3 Warfarin กลุ่ม Azole 
antifungal 

(Fluconazole, 
Ketoconazole, 
Itraconazole) 

Delayed ยับยั้งการเมตาบอลิซึม
ของยาวาร์ฟาริน  

เพิ่มผลในการต้านการแข็งตัวของยา 
วาร์ฟาริน 

ติดตามค่า PT และ INR บ่อยๆ เมื่อมีการใช้ยาหรอื หยุดยา 
กลุ่ม azole antifungul และปรบัขนาดยา warfarin เมื่อ
จ าเป็น 
 

4 Warfarin Androgens 
(Danazol, 

Methytestoster
one) 

Delayed Unknown เพิ่ม anticoagulant effect หลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกัน หรือปรับลดขนาดยา Warfarin 
เมื่อใหร้่วมกบั Androgen 

5 warfarin Barbiturates 
(Phenobarbital) 

Delayed Barbiturates ลด 
effect ของยา warfarin 

เพิ่ม metabolic clearance ของ 
warfarin โดยเหนี่ยวน า hepatic 
microsomal enzymes 

ผู้ป่วยที่ได้รบัbarbituratesจะต้องได้รบัการปรบั ขนาดยา 
warfarin ตามความ เหมาะสม หรอื พิจารณาให้ยาใน กลุ่ม 
benzodiazepine แทน 

6 warfarin  NSAIDs 
(Diclofenac, 
Ibuprofen) 

Delayed NSAIDs เพิ่มฤทธ์ิ 
anticoagurant ของ 
warfarin 

เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเลือดออก ติดตามการใช้ยาของผูป้่วยอย่างใกล้ชิด ให้ค าแนะน า 
เกี่ยวกับการสังเกตอาการเมื่อเกิดเลือดออก 
 
 



ล าดับ ชื่อยาท่ีมีปฏิกิริยาต่อกัน Onset Mechanism Effect Management 

7 warfarin Fibrates  
(Fenofibrate, 
Gemfibrozil) 

Delayed ยังไม่ทราบกลไกที่แน่ชัด Gemfibrozil อาจเพิม่ 
hypoprothrombinemic 
effects ของ warfarin ท า
ให้เกิด Bleeding รุนแรง 
และ อาจเสียชีวิตได้ 
 

หลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกัน monitor coagulation 
parameters 
 

8 warfarin HMG-CoA Reductase 
Inhibitors (Simvastatin) 

Delayed ยับยั้ง metabolism ของ 
Warfarin  

ท าให้ฤทธ์ิของยา 
Warfarin เพิ่มข้ึน 

monitor coagulation parameters เมื่อเริม่ให ้
-หยุด ยา HMG-CoA Reductase Inhibitors 
 

9 Warfarin Macrolide & Related 
Antibiotics 
(Azithromycin, 
Erythromycin) 

Delayed ไม่ทราบ แต่พบว่า Total 
body clearance ของ 
Warfarin ลดลง 

เพิ่ม Anticoagulant 
activity เกิด bleeding 
ได ้ 
 

ลดขนาดยาของ Warfarinลง หรือหยุดใช้ Warfarin ช่ัวคราว 
monitor coagulation parameters และปรับขนาดยาควร
เฝ้าระวังเป็น ระยะเวลาหลายวัน 

10 Warfarin Metronidazole Delayed Metronidazole ไปยับยั้ง 
hepatic metabolism ของ 
Warfarin 

เพิ่มAnticoagulant 
activityเกิด bleedingได ้

หลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกัน monitor coagulation 
parameters และปรบัขนาดยาของ Warfarin ให้ ความรู้
ผู้ป่วยเกี่ยวกบัอาการและลักษณะการเสีย เลือด 
 

11 Warfarin Quinolone 
(Norfloxacin,Ofloxacin, 
Ciprofloxacin, 
Levofloxacin) 

Delayed ไม่ทราบ ลด anticoagulant 
effect ของ warfarin  

เลือกใช้ antibiotic กลุ่มอื่นที่ไม่ใช่ quinolone ติดตาม 
Anticoagulant Activity เมื่อเริ่ม - หยุดใช้ยา quinolone 
หรือปรบัขนาดยา warfarin 
 

12 Warfarin Sulfomamide 
(Sulfamethoxazole/ 
Trimethoprim) 

Delayed ไม่ทราบ อาจเกิดจากยาไป 
ยับยั้ง hepatic 
metabolism of S- 
warfarin 

เพิ่ม Anticoagulant 
activityเกิด bleedingได ้

monitor coagulation parameters เสมอ ๆ เฝ้าติดตาม
ผลของ Warfarin และปรบัขนาดยาให้เหมาะสม 
 



 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ ชื่อยาท่ีมีปฏิกิริยาต่อกัน Onset Mechanism Effect Management 

13 Warfarin Tetracyclines 
(Doxycyline, 
Tetracycline) 

Delayed คาดว่าเกิดจากการ
ก าจัด Bacteria ที่
สร้าง Vitamin K ออก
จากร่างกาย 

ท าให้ฤทธ์ิ ของ warfarin เพิ่มข้ึน ควร monitor INR และปรบั does ถ้าใช้ ร่วมกันเฝ้าระวัง
การ Bleeding 
 

14 Warfarin Thyroid Hormones 
(Levothyroxine) 

Delayed Thyroid hormones 
ไปลด Vitamin K – 
dependent clotting 
factors 
 

เพิ่มAnticoagulant activityเกิด 
bleedingได ้

monitor coagulation parameters เสมอ ๆ เฝ้าติดตาม
ผลของ Warfarin และปรบัขนาดยาให ้เหมาะสม 

15 Warfarin Thioamines       
(PTU:Propylthiouracil) 

Delayed  ไม่ทราบอาจเกิดจาก
การ ลด metabolism 
of clotting factor 
 

ลด Anticoagulant Activity monitor coagulation parameters เสมอ ๆ เฝ้าติดตาม
ผลของ Warfarin และปรบัขนาดให้เหมาะสม 
 



สมุนไพรและผลิตภณัฑ์เสริมอาหารที่มผีลอันตรกิริยากับยา warfarin 

ล าดับ สมุนไพร ยาแผนปัจจุบัน ปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้น กลไกการเกิดปฏิกิริยา 

1 แปะก๊วย   
(Ginkgo biloba Linn) 

วาร์ฟาริน (Warfarin) ; ยาต้านการ 
แข็งตัวของเลือด 

มีโอกาสเลือดออกง่าย และแข็งตัวช้า กิงโกไลด์ บี (Ginkgolide B) ที่เป็นสารส าคัญใน
แปะก๊วยมีผลยบัยั้งการเกาะกลุม่ของเกล็ดเลือด 
 

2 กระเทียม  
(Allium sativum Linn), 
ยาสมุนไพรท่ีมีกระเทียมส่วนผสม : 
ประสะไพล,ยาเหลืองปิดสมุทร 

วาร์ฟาริน (Warfarin) ; ยาต้านการ 
แข็งตัวของเลือด 

มีโอกาสเลือดออกไหลไมห่ยุด อะไลซิน (Allicin) และอะโจอีน (Ajoene) ที่
เป็นสาระส าคัญในกระเทียม ยับยัง้การเกาะกลุ่ม
ของเกล็ดเลือด 
 

 ตังกุย  
(Angelica sinensis [Oliv.] Diels) 

คูมารินส์ (Coumarins) ที่เป็นกลุ่มสารส าคัญใน
ตังกุย ยับยั้งการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด 

 โกจิ หรือ เก๋าค่ี 
(Goji; Lycium barbarum Linn) 

ยังไม่ทราบกลไก 

 คาร์โมไมล์ (Chamomila) 
 
 

คูมารินส์ (Coumarins) ที่เป็นกลุ่มสารส าคัญใน
คาร์โมไมล์ ยบัยั้งการเกาะกลุม่ของเกล็ดเลือด 

3 ชา ชาเขยีว 
(Camellia sinensis Linn) 

วาร์ฟาริน (Warfarin) ; ยาต้านการ 
แข็งตัวของเลือด 

ไม่ได้ผลการรกัษาจากยา 
 

วิตามินเค (vitamin K) ในชาเขียวให้ผลต้านการ
ออกฤทธ์ิของยา warfarin 
 
 

4 โสม (Ginseng) วาร์ฟาริน (Warfarin) ; ยาต้านการ 
แข็งตัวของเลือด 

 
 
 
 
 

มีโอกาสเลือดออกง่าย และแข็งตัวช้า เพิ่มการก าจัดหรือขับ S-warfarin ออกจาก
ร่างกาย 



 

 

 

 

 

 

ล าดับ สมุนไพร ยาแผนปัจจุบัน ปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้น กลไกการเกิดปฏิกิริยา 

5 ขิง (Ginger), ยาสมุนไพรท่ีมีขิงส่วนผสม 
: ยาหอมนวโกฐ,ยาขิง,ยาธรณีสันฑะฆาต,
ประสะไพล,ยาธาตุบรรจบ,ยาปราบชมพู
ทวีป,ยาบ ารุงโลหิต,ยาเบญจกูล 

วาร์ฟาริน (Warfarin) ; ยาต้านการ 
แข็งตัวของเลือด 

 

มีโอกาสเลือดออกง่าย และแข็งตัวช้า ยับยั้ง platelet aggregation 

6 ขมิ้นชัน (Curcuma longa) , 
ยาสมุนไพรท่ีมีขมิ้นชัน 
ส่วนผสม : ยาเหลืองปิดสมุทร 

วาร์ฟาริน (Warfarin) ; ยาต้านการ 
แข็งตัวของเลือด 

มีโอกาสเลือดออกไหลไมห่ยุด มีผลยับยั้ง CYP 450 มีผลเพิม่ฤทธ์ิยา warfarin 

7 ฟ้าทะลายโจร 
( Andrographis paniculata) 

วาร์ฟาริน (Warfarin) ; ยาต้านการ 
แข็งตัวของเลือด 

มีโอกาสเลือดออกไหลไมห่ยุด มีผลยับยั้ง CYP 450 มีผลเพิม่ฤทธ์ิยา warfarin 

8 ชะเอมเทศ  (Glycyrrhiza glabra) , 
ยาสมุนไพรท่ีมีชะเอมเทศส่วนผสม : ยา
แก้ไอผสมมะขามป้อม,ยาธรณีสันฑะฆาต, 
ยาธาตุอบเชย 

วาร์ฟาริน (Warfarin) ; ยาต้านการ 
แข็งตัวของเลือด 

มีโอกาสเลือดออกไหลไมห่ยุด มีผลยับยั้ง CYP 450 มีผลเพิม่ฤทธ์ิยา warfarin 



ผลของวิตามินเคในอาหารต่อยา warfarin (ต่อปริมาณอาหาร 100 กรัม) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
ผักกาดเขียว ผักขม กระเจี๊ยบ กีวี่ ต าลึง 

ขึ้นฉ่าย บล๊อคโคลี่ แตงกวา ถั่วเหลือง กระถิ่น 

กะหล่ าปล ี ต้นหอม ผักกาดหอม ถั่วลันเตา กะเฉด 

ปวยเลง้ ผักชีฝรั่ง ใบแมงลัก ฟักทอง ผักบุ้ง 

หน่อไม้ฝรั่ง แขนงกะหล่ า โหระพา ถั่วเขียว ชะอม 

ตับ กุยช่าย กระเพรา พืชประเภทฟัก สะตอ 

ผักชี ผักกาดหอม กะหล่ าดอก น้ าแครอท มะระขี้นก 

หัวไชเท้า ผักกะเฉด ถั่วด า น้ ามันมะกอก  

หอมแดง  ลูกพลัมแห้ง   
 

 

 



 

 

 

 

สมุนไพรที่มีผลอันตรกิริยากับ 

ยาวาร์ฟาริน 
 

 

 

 



 

 

 

 

ยาที่มีผลอันตรกิริยากับ 

ยาวาร์ฟาริน 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

อาหารที่มีผลต่อยาวาร์ฟาริน 
 


