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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลลัพธ์ของการบริบาลทางเภสัชกรรมโดยเภสัชกรในการแก้ไขปั ญหาที่เกีย่ วเนื่องกับการใช้
ยาวาร์ฟาริน (warfarin related problems; WRPs) ขณะที่ผู้ป่วยพักรักษาตัวในโรงพยาบาลชุมชน วิ ธีการ:การวิจยั นี้เป็ น
การศึกษาเชิงพรรณนา โดยเก็บข้อมูล WRPs แบบไปข้างหน้าในผูป้ ่ วยทีใ่ ช้ยาวาร์ฟารินทุกราย จานวนทัง้ หมด 104 ราย ที่
เข้ารับการรักษาตัว ณ หอผู้ป่วยใน ของโรงพยาบาลลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2558 ถึงเดือน
พฤศจิกายน 2559 ผลการศึกษา:ผูป้ ่ วยร้อยละ 75.96 รับยาวาร์ฟารินล่าสุดทีโ่ รงพยาบาลชุมชน ผูป้ ่ วยร้อยละ 71.15 ได้รบั ยา
วาร์ฟารินเพื่อรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะทีไ่ ม่พบโรคลิ้นหัวใจร่วมด้วยสาเหตุท่ที าให้ผู้ป่วยร้อยละ 77.83 ต้องเข้ารับการ
รักษาตัวในโรงพยาบาลมาจากสาเหตุอ่นื ๆ ทีไ่ ม่เกีย่ วเนื่องกับการใช้ยาวาร์ฟาริน และร้อยละ 22.12 มาจากสาเหตุทเ่ี กีย่ วข้อง
กับยาวาร์ฟารินโดยตรงการศึกษาพบการสังตรวจค่
่
า INR ในผูป้ ่ วยร้อยละ 72.12 ณ วันแรกทีผ่ ปู้ ่ วยเข้ารับการรักษาตัว ผูป้ ่ วยมี
ค่า INR อยู่ในช่วงการรักษา 20 ราย คิดเป็ นร้อยละ 28.98 สาหรับค่าเป้ าหมาย 2–3 และพบผู้ป่วยมีค่า INR อยู่ในช่วงการ
รักษา 1 ราย คิดเป็ นร้อยละ 16.67 สาหรับค่าเป้ าหมาย 2.5–3.5 การศึกษาพบกรณีไม่สงตรวจค่
ั่
า INR ณ วันแรกทีผ่ ปู้ ่ วยเข้ารับ
การรักษาตัวร้อยละ 20.19 และกรณีอ่นื ๆ ร้อยละ 7.69 (เริม่ ยาใหม่ครัง้ แรก ตรวจพบค่า prothrombin time>180 วินาที) ในวัน
จาหน่ ายผูป้ ่ วยมีการสังตรวจค่
่
า INR ในผูป้ ่ วยร้อยละ 61.54 โดยพบผูป้ ่ วยมีค่า INR อยู่ในช่วงการรักษา 29 ราย คิดเป็ นร้อย
ละ 50 สาหรับค่าเป้ าหมาย 2–3 และไม่พบผูป้ ่ วยทีม่ คี ่า INR อยู่ในช่วงการรักษาสาหรับค่าเป้ าหมาย 2.5–3.5 WRPs ทีพ่ บมี
ทัง้ หมด 188 ปั ญหา เภสัชกรแก้ไขได้ 174 ปั ญหา คิดเป็ นร้อยละ 92.55 ปั ญหาทีพ่ บมากทีส่ ุด 3 ลาดับแรก คือ การไม่ตรวจ
ติดตามประสิทธิภาพการรักษาหรือการสังตรวจค่
่
า INR โดยพบทัง้ หมด 72 ปั ญหา ซึ่งเภสัชกรสามารถแก้ไขได้ทงั ้ หมด 65
ปั ญหา คิดเป็ นร้อยละ 90.28 ปั ญหาเรื่องอันตรกิรยิ าระหว่างยาพบ 62 ปั ญหา เภสัชกรแก้ไขไปได้ 58 ปั ญหา คิดเป็ นร้อยละ
93.55และปั ญหาเกีย่ วกับอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา 21 ปั ญหา เภสัชกรสามารถแก้ไขปั ญหาได้ 20 ปั ญหา คิดเป็ นร้อย
ละ 95.24ในวันแรกรับผูป้ ่ วยร้อยละ 28 มีค่า INR อยู่ในเป้ าหมายการรักษา (รวมทัง้ 2 เป้ าหมายของการรักษา) ในวันจาหน่าย
ผูป้ ่ วยพบว่ามีค่า INR อยู่ในเป้ าหมายเพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 45.31 สรุป:การบริบาลทางเภสัชกรรมในผูป้ ่ วยทีใ่ ช้ยาวาร์ฟารินขณะ
เข้า รับ การรัก ษาตัว ในโรงพยาบาลนั น้ ท าให้ผู้ป่ วยมีค่ า INR อยู่ ใ นช่ ว งเป้ า หมายของการรัก ษาก่ อ นจ าหน่ า ยออกจาก
โรงพยาบาลได้ และสามารถแก้ไข WRPs ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนให้เห็นว่า เภสัชกรมีศกั ยภาพในการดูแลผูป้ ่ วยและ
สามารถทางานร่วมกับสหวิชาชีพได้อย่างไร้รอยต่อเพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รบั ประโยชน์จากยาและเหมาะสมตามแต่ละบุคคลได้มาก
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Abstract
Objective: To study the outcomes of pharmaceutical care by pharmacists in resolving warfarin related
problems (WRPs) during patient stay in a community hospital. Method: This research was a descriptive study that
prospectively collected the data on WRPs in all 104 patients admitted to the inpatient unit of Lat Yao Hospital in
Nakhonsawan during November 2015 to November 2016. Results: 75.96% of patients received most recent warfarin
therapy from community hospitals. 71. 15% of patients were given warfarin to treat atrial fibrillation without valvular
diseases (nonvalvular atrial fibrillation). The cause of 77.83% of hospitalizations was due to other causes unrelated to
warfarin and 22. 12% were from WRPs. The INR was performed in 72. 12% of patients at the first day of admission.
The INR levels in 20 patients (28.98%) were within treatment goal of 2-3, while INR of one patient (16.67%) was within
treatment goal of 2.5-3.5. The study found no order of INR test on the first day of hospitalization in 20.19% of subjects,
and in 7. 69% of patients (who just started warfarin therapy with prothrombin time>180 seconds). On the day of
discharge, INR test was performed in 61.54% of patients. Among them, INR of 29 patients (50%) was in target value
of 2-3 and no patients with INR in treatment goal of 2.5-3.5 were found. The study identified 188 WRPs, 174 of which
(92. 55%) were resolved by pharmacists. Three most common problems were no monitoring of treatment efficacy or
no physician order for INR test (72 problems with 65 or 90. 28% resolved by pharmacists), drug interactions (62
problems with 58 or 93.55% resolved by pharmacists) and adverse drug reactions ( 21 problems with 20 or 95.24%
resolved by pharmacists. On the first day of hospitalization, the INR in 28% of patients was in therapeutic ranges (in
both levels of treatment goals). On the day of discharge, patients with INR in therapeutic ranges increased to 45.31%.
Conclusion: Pharmaceutical care in patients receiving warfarin during hospitalization increased the proportion of
patients with INR within the target range on the discharge day, and resolved WRPs effectively. The study implies that
pharmacists have the potential to take care for patients and can work seamlessly with the multidisciplinary team to
provide patients with the most appropriate and individualized medication.
Keywords: warfarin, pharmaceutical care, community hospital, drug related problem
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บทนา
วาร์ ฟ าริ น (warfarin) เป็ นยาที่ มีฤ ทธิต์ ้ า นการ
แข็งตัวของเลือดซึง่ ใช้ในมนุ ษย์ตงั ้ แต่ปี ค.ศ. 1954 เป็ นต้น
มา (1) เพื่อป้ องกันการอุดตันของเส้นเลือดดาทัง้ แบบปฐม
ภูมแิ ละทุตยิ ภูมิ เช่น โรคอุดกัน้ ของหลอดเลือดดา (venous
thrombosis) โรคหลอดเลือดสมอง การเกิดภาวะอุดตันจาก
ลิม่ เลือดการเปลีย่ นลิน้ หัวใจ (cardiac valve replacement)
และโรคหัวใจขาดเลือด (post-myocardial infarction) (2,3)
ยาวาร์ ฟ าริน จัด เป็ น ยาที่มีค วามเสี่ย งสู ง (high
alert drug) (4) การใช้ยาจาเป็ นต้องใช้ดว้ ยความระมัดระวัง
และต้องมีการติดตามผลการรักษาและความปลอดภัยโดย
ใช้ค่า international normalized ratio (INR) เป้ าหมายของ
ค่ า INR ขึ้น อยู่ก ับ โรคหรือ ภาวะที่ผู้ป่ วยเป็ น (1) ปั จ จัย
หลายประการส่ง ผลต่ อ ค่ า INR เช่ น ความแตกต่ า งทาง
พันธุกรรมทีม่ ผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงยาในร่างกายและการ
ใช้ยาอาหารและเครื่องดื่มทีม่ อี นั ตรกิรยิ ากับ วาร์ฟาริน (3)
เมื่อค่า INR น้อยกว่าเป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้ ผูป้ ่ วยมีโอกาสเสีย่ ง
ต่อภาวะลิม่ เลือดอุดตันและเมื่อค่า INR มากกว่าเป้ าหมาย
ที่ตงั ้ ไว้ ผู้ป่วยมีโอกาสเสี่ยงต่อภาวะเลือดออกได้ ยาวาร์
ฟารินจึงจัดเป็ นยาทีม่ ดี ชั นีในการรักษาทีแ่ คบ การใช้ยาจึง
ต้ อ งมีก ารติด ตามผู้ป่ วยอย่ า งใกล้ชิด นอกจากนี้ ย ัง พบ
ปั ญหาจากการใช้ยาวาร์ฟารินในหอผูป้ ่ วย การทบทวนการ
ใช้ยาวาร์ฟารินบนหอผูป้ ่ วยโดยสุณี เลิศสินอุดมและคณะ
พ บ ว่ า ผู้ ป่ ว ย ที่ ใ ช้ ย าว าร์ ฟ า ริ น ที่ จ าเป็ นต้ อ งนอน
โรงพยาบาลด้วยภาวะหรือโรคใดก็ตาม ไม่ได้มกี ารตรวจ
ค่าพารามิเตอร์ทจ่ี าเป็ นต่อการดูแลหรือติดตามผูป้ ่ วย เช่น
hematocrit, platelet count, ALT/AST และยัง พบว่ า ขณะ
ผู้ป่วยนอนในโรงพยาบาลยังสามารถมีโอกาสเกิด อัน ตร
กิริย าระหว่ า งยาได้สูง ถึง ร้อ ยละ 27 ซึ่ง เป็ น เหตุ ก ารณ์ ท่ี
สามารถป้ องกันได้ (5)
เภสัชกรมีบทบาทที่สาคัญในการดูแลการใช้ย า
วาร์ฟารินของผู้ป่วย การศึกษาของสุนิสา สังข์หล่อ และ
คณะพบว่า การที่เภสัชกรติดตามการใช้ยาวาร์ฟารินของ
ผูป้ ่ วยอย่างใกล้ชดิ สามารถทาให้ระดับ INR อยู่ในช่วงการ
รั ก ษาเพิ่ ม จากร้ อ ยละ 27 เป็ นร้ อ ยละ 35.34 อย่ า งมี
นัย สาคัญ ทางสถิติ (P<0.05) (2) การศึก ษาของเจนจิร า
ตันติวิชญวานิชและคณะยังพบว่า การบริบาลทางเภสัช
กรรมผู้ ป่ วยที่ใ ช้ ย าวาร์ ฟ าริน โดยเภสัช กรร่ ว มกับ การ
ทางานของทีมสหสาขาวิชาชีพช่วยให้ผปู้ ่ วยใช้ยาได้อย่าง
ถู ก ต้ อ งและเกิด ความปลอดภัย ในการใช้ย ามากขึ้น (6)
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การศึกษาของวิภา ธรรมทินโน พบว่า เภสัชกรสามารถ
ช่วยปรับขนาดยาให้กบั ผู้ป่วยทางโทรศัพท์ ทาให้ผู้ป่วย
ร้ อ ยละ 64.44 มี ค่ า INR อยู่ ใ นช่ ว งเป้ าหมายได้ (7)
นอกจากนี้การมีเภสัชกรดูแลผูป้ ่ วยแบบใกล้ชดิ สามารถทา
ให้ผปู้ ่ วยมีค่า INR อยู่ในช่วงการรักษาและลดการเกิดภาวะ
เลือ ดออกได้อ ย่ า งมีนัยสาคัญทางสถิติเ มื่อ เทีย บกับการ
รัก ษาแบบมาตรฐานตามปกติ (8) สุร ศัก ดิ ์ เสาแก้ว และ
คณะทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบและศึกษาแบบการ
วิเ คราะห์อ ภิม าน (meta-analysis) พบว่ า การมีเ ภสัช กร
ร่วมในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รบั ยาวาร์ฟารินสามารถลดการ
เกิดภาวะเลือดออกได้รอ้ ยละ 49 เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม
ซึ่งมีนัยสาคัญทางสถิติ (ความเสีย่ งสัมพัทธ์ = 0.51; ช่วง
ความเชื่อมันที
่ ร่ อ้ ยละ 95 = 0.28-0.94) (9)
ผลการศึกษาในต่างประเทศก็ได้ผลสอดคล้องกัน
Dager และคณะพบว่า การบริบาลเภสัชกรรมบนหอผูป้ ่ วย
โดยเภสัชกรสามารถลดอัตราการนอนโรงพยาบาลได้อย่าง
มีนัยสาคัญเหลือ 6.8±4.4 วัน (p=0.009) เมื่อเปรียบเทียบ
กับ 9.5±5.6 วัน โดยการดูแลด้วยแพทย์เ พียงอย่างเดียว
รวมไปถึง สามารถลดระยะเวลาที่ค่ า INR อยู่ใ นระดับ ที่
มากกว่าเป้ าหมาย และลดอัตราการเกิดภาวะเลือดออกได้
อย่ า งมีนัย สาคัญทางสถิติ นอกจากนี้ ยัง พบว่ า หลังการ
แทรกแซงโดยเภสัชกร สัดส่วนของผูป้ ่ วยทีม่ คี ่าเฉลีย่ INR
ในวัน จ าหน่ า ยผู้ป่ วยอยู่ใ นช่ว งเป้ า หมายเพิ่ มขึ้น อย่างมี
นัยสาคัญ รวมไปถึงลดอัตราการเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์
ได้เมื่อเทียบกับการดูแลด้วยแพทย์เพียงอย่างเดียว (10)
การศึกษาทีผ่ ่านมาส่วนใหญ่ในประเทศไทยทาใน
ผู้ป่วยนอกที่แสดงให้เห็นว่า ถ้ามีเภสัชกรทางานร่วมกับ
ทีมสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟารินจะทาให้
ผลลัพธ์ในการดูแลผูป้ ่ วยดีขน้ึ แต่อย่างไรก็ตามการศึกษา
เกี่ยวกับการบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟาริน
ขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาลยังมีจานวนน้อย สภาวะ
ร่างกายของผูป้ ่ วยในขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมีการ
เปลีย่ นแปลงอยู่เสมอ รวมถึงยาทีผ่ ปู้ ่ วยใช้ในขณะพักรักษา
ตัวในโรงพยาบาล จึงอาจส่งผลต่อการออกฤทธิของยาวาร์
์
ฟารินได้ นอกจากนี้ ยังไม่พบว่ามีการศึกษาในลักษณะนี้
ในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย
จากปั ญหาดังกล่าวผู้วิจยั จึงสนใจศึกษาผลของ
การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยที่ได้ร ับยาวาร์ฟ าริน
ขณะพัก รัก ษาตั ว ในโรงพยาบาลชุ ม ชน เนื่ อ งมาจาก
โรงพยาบาลชุมชนมีขอ้ จากัดทางด้านแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

โดยแพทย์สว่ นใหญ่เป็ นแพทย์ทวไป
ั ่ ประกอบกับบุคลากร
มีโอกาสเปลี่ยนสถานที่ทางานบ่อยโดยเฉพาะแพทย์ จึง
อาจท าให้ ก ารดู แ ลผู้ ป่ วยไม่ ต่ อ เนื่ อ ง รวมไปถึ ง การ
หมุนเวียนแพทย์ประจาหอผูป้ ่ วย เช่น ทุก 1 สัปดาห์ หรือ
1 เดือ น อาจท าให้ก ารติด ตามผลการรัก ษาไม่ ต่ อ เนื่ อ ง
ผูป้ ่ วยทีร่ บั ยาจากโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทัวไป
่
มีโอกาสเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลชุมชนได้บ่อยเนื่องจาก
โรคหรื อ ภาวะฉุ ก เฉิ น เช่ น ปอดอั ก เสบ เพราะเป็ น
โรงพยาบาลใกล้บา้ น จึงอาจทาให้ขาดการติดตามค่า INR
ไปในบางช่ ว งเวลา รวมไปถึ ง การได้ ร ับ ยาขณะนอน
โรงพยาบาลทีอ่ าจส่งผลต่อค่า INR นอกจากนี้ยงั อาจมีการ
รับส่งต่อผูป้ ่ วยจากโรงพยาบาลศูนย์/ทัวไปมารั
่
บการรักษา
ต่อเนื่องทีโ่ รงพยาบาลชุมชน และอาจมีการเริม่ ยาทีม่ อี นั ตร
กิริย าระหว่ า งกัน ในขณะที่ผู้ป่ วยนอนโรงพยาบาล เช่ น
ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะหัวใจเต้น
ผิดจังหวะกาเริบ และแพทย์สงฉี
ั ่ ด amiodarone
การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลลัพธ์
ของการบริบาลทางเภสัชกรรมโดยเภสัชกรในการแก้ไข
ปั ญหาที่ เ กี่ ย วเนื่ องกั บ การใช้ ย าวาร์ ฟ าริ น (warfarin
related problems; WRPs) ขณะที่ผู้ป่วยเข้ารับ การรักษา
ตัว แบบผู้ ป่ วยใน ณ โรงพยาบาลชุ ม ชน ข้อ มู ล ที่ไ ด้มี
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริบาลทางเภสัชกรรมในผูป้ ่ วย
ที่ใ ช้ย าวาร์ฟาริน โดยเภสัชกร และสร้า งความเชื่อมันใน
่
ศักยภาพของเภสัชกรให้กบั ทีมสหสาขาวิชาชีพต่อไป

วิ ธีการวิ จยั
ในการศึกษานี้ปัญหาทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการใช้ยาวาร์
ฟาริน (WRPs) หมายถึง เหตุการณ์หรือสภาวะทีเ่ กีย่ วกับ
การใช้ยาวาร์ฟาริน ในการรัก ษา โดยอาจรบกวนหรือมี
แนวโน้มที่จะรบกวนผลการรักษาทีต่ ้องการ WRPs อาจมี
สาเหตุ จ ากผู้ป่ วย ขัน้ ตอนการสัง่ ยาหรือ จ่ า ยยา การ
บริห ารยาโดยบุ ค คลากรทางการแพทย์ในที่น้ี ร วมไปถึง
ปั ญหาเกีย่ วกับการติดตามการรักษา เช่น การตรวจติดตาม
ค่า INR (4, 11, 12) การวิจยั นี้เป็ นการศึกษาเชิงพรรณนา
ทีเ่ ก็บข้อมูล WRPs แบบไปข้างหน้า
ตัวอย่าง
ตัวอย่างในการวิจยั คือ ผู้ป่วยที่ได้รบั การรักษา
ด้ว ยยาวาร์ฟ าริน ทุ ก รายจ านวน 104 ราย ที่เ ข้า รับ การ
รัก ษาตัว ณ หอผู้ป่ วยใน โรงพยาบาลลาดยาว จัง หวัด

นครสวรรค์ในช่วงเวลา 13 เดือนระหว่างเดือน พฤศจิกายน
2558 ถึงเดือน พฤศจิกายน 2559
การเก็บข้อมูล
เมื่อ ผู้ป่ วยเข้า รับ การรัก ษาตัว ในโรงพยาบาล
เภสัชกรประจาวาร์ฟารินคลินิกจ านวน 1 คน เป็ นผู้เก็บ
ข้อมูลโดยใช้แบบติดตามผู้ป่วยที่ได้รบั ยาวาร์ฟารินตัง้ แต่
วันแรกทีเ่ ข้ารักษาตัว ข้อมูลทีเ่ ก็บ คือ ข้อมูลครัง้ ล่าสุดก่อน
ผู้ ป่ วยเข้ า รับ การรัก ษาตั ว ในโรงพยาบาลในประเด็น
โรงพยาบาลที่ผู้ป่วยรับยาวาร์ฟารินครัง้ ล่าสุด วันที่รบั ยา
วาร์ฟารินครัง้ ล่าสุด ขนาดยาวาร์ฟารินที่ได้รบั ครัง้ ล่าสุด
(มิ ล ลิ ก รัม /สัป ดาห์ ) และผลการตรวจ INR ครัง้ ล่ า สุ ด
นอกจากนี้ยงั เก็บข้อมูลโรคประจาตัว อายุ เพศ โรคหรือ
ภาวะทีท่ าให้ผปู้ ่ วยต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
ครัง้ นี้ ขนาดยาทีแ่ พทย์สงั ่ ณ วันแรกรับ ผลการตรวจ INR
ณ วันแรกรับ ภาวะเลือดออกผิดปกติหรืออาการข้างเคียง
จากการใช้ยา ภาวะลิม่ เลือดอุดตัน ณ วันแรกรับ ข้อมูลที่
ได้ม าจากการสัม ภาษณ์ ผู้ป่ วยหรือ ญาติ สมุ ด ประจ าตัว
ผู้ ป่ วย ถุ ง ยาเดิม (กรณี ผู้ ป่ วยรับ ยาที่โ รงพยาบาลอื่น )
โปรแกรม Hospital OS แฟ้ มประวั ติ ผู้ ป่ วย การโทร
สอบถามประวัติย าเดิม จากโรงพยาบาลที่ผู้ป่ วยรับ ยา
ประจ า นอกจากนี้ ข ณะที่ ผู้ ป่ วยก าลั ง พั ก รัก ษาตั ว ใน
โรงพยาบาล และในวัน จ าหน่ า ยผู้ ป่ วย เภสัช กรยัง คง
ติด ตามเก็บ ข้อ มูลผลการตรวจ INR ขนาดยาวาร์ฟ าริน
อาการข้างเคียงจากยาวาร์ฟาริน อันตรกิริยาระหว่างยา
รวมไปถึงวันนัดติดตามอาการหลังผู้ป่วยถูกจาหน่ ายออก
จากโรงพยาบาล ผู้วิจ ัย ติด ตามเก็บ ข้อ มู ล จนผู้ป่ วยถู ก
จาหน่ายออกจากโรงพยาบาล
ในส่วนของการเก็บข้อมูล WRPs เภสัชกรใช้การ
ระบุปัญหาตามนิยามของ Hepler และ Strand (13) โดย
เก็บ WRPs ณ วัน แรกรับ ขณะผู้ป่ วยกาลัง รักษาตัวใน
โรงพยาบาลและวันจาหน่ ายผู้ป่วย การเก็บข้อมูล WRPs
ประกอบด้วยการประเมินข้อบ่งใช้ในการใช้ยาวาร์ฟารินกับ
โรคที่ผู้ป่ วยเป็ น (การใช้ย าวาร์ฟ าริน มีข้อ บ่ งใช้ห รือไม่ )
ขนาดยาวาร์ฟารินทีผ่ ู้ป่วยได้รบั (สูงไปหรือต่ าไปหรือไม่)
อาการข้างเคียงจากการใช้ยาวาร์ฟาริน (ภาวะเลือดออก)
อันตรกิรยิ าระหว่างยา อาหาร สมุนไพร การตรวจติดตาม
ผล INR และความร่วมมือในการรักษาของผูป้ ่ วย เมื่อเภสัช
กรตรวจพบ WRPs ก็ทาการแทรกแซงทันที เช่น เสนอแนะ
ขนาดยาต่ อ แพทย์ เสนอแนะการตรวจติด ตามผล INR
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เสนอแนะแนวทางการใช้ยาทีม่ อี นั ตรกิรยิ ากับยาวาร์ฟาริน
เสนอแนะจานวนวันในการติดตามผล INR ครัง้ ต่อไป
การศึกษานี้มกี ารประเมินภาวะเลือดออกโดยยึด
นิ ย ามดัง นี้ ภาวะเลือ ดออกที่ไ ม่ รุ น แรง หมายถึง ภาวะ
เลือดออกที่ไม่จาเป็ นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ได้แก่ เลือดกาเดาไหล เลือดออกตามไรฟั น จ้าเลือดบริเวณ
ผิวหนัง เป็ นต้นภาวะเลือดออกรุนแรงหมายถึง อาการไม่
พึง ประสงค์ร้ า ยแรงจากยาวาร์ฟ าริน ที่ท าให้เ กิด ภาวะ
เลือ ดออกที่จ าเป็ นต้ อ งรับ เข้ า รัก ษาตัว ในโรงพยาบาล
ได้แก่ เลือดออกในทางเดินอาหาร ไอเป็ นเลือด ถ่ ายดา
อาเจียนเป็ นเลือด หรือภาวะทีจ่ าเป็ นต้องให้เลือดอย่างน้อย
2 ยูนิต รวมถึงภาวะเลือดออกที่ต้องช่วยชีวิต หรือทาให้
ผู้ป่ วยเสีย ชีวิต (7) ภาวะ INR สูง โดยต่ อ เนื่ อ ง (prolong
INR) ในการศึกษานี้หมายถึง ภาวะทีผ่ ปู้ ่ วยมี INR มากกว่า
หรือเท่ากับ 5 โดยไม่พบภาวะเลือดออกรุนแรงและภาวะ
เลือดออกทีไ่ ม่รุนแรง (7)
การวิจยั ใช้สถิติเชิงพรรณาเพื่อสรุปข้อมูลต่าง ๆ
เช่น ข้อมูลพืน้ ฐานของผูป้ ่ วย WRPs การแทรกแซง/แก้ไข
โดยเภสัชกร ขนาดยาทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั และผลการตรวจ INR

ผลการวิ จยั
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลพืน้ ฐานของตัวอย่างในการ
วิจยั ทัง้ หมด 104 ราย ผู้ป่วยร้อยละ 65.38 เป็ นเพศหญิง
ร้อยละ 35.58 มีอายุน้อยกว่า 65 ปี ผปู้ ่ วยร้อยละ 75.96 รับ
ยาล่าสุดทีโ่ รงพยาบาลชุมชนผูป้ ่ วยร้อยละ 71.15 ได้รบั ยา
วาร์ฟารินเพื่อรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่ไม่พบโรค
ลิ้นหัวใจร่วมด้วย ร้อยละ 9.61 รับยาเพื่อรักษาภาวะหัว
ใจเต้นผิดจังหวะทีพ่ บโรคลิน้ หัวใจร่วมด้วยและร้อยละ 8.65
รับยาเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดดาส่วนลึกอุดตันขนาดยา
วาร์ฟ าริน เฉลี่ย ที่ผู้ป่ วยได้ร ับ ครัง้ ล่ า สุ ด ก่ อ นเข้า รับ การ
รัก ษาตัว ในโรงพยาบาล คือ 15.69±8.96 มิล ลิก รัม ต่ อ
สัปดาห์และมีค่าเฉลีย่ INR อยู่ในช่วง 2.63±0.95 สาหรับผู้
ที่มคี ่า INR เป้ าหมายที่ 2–3 และ 2.55±0.65 สาหรับผูท้ ม่ี ี
ค่า INR เป้ าหมายที่ 2.5–3.5 สาหรับโรคประจาตัวร่วมของ
ผูป้ ่ วยพบว่าผูป้ ่ วยเป็ นโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
และโรคหัวใจล้มเหลวร่วมด้วย ร้อยละ 44.23, 24.03 และ
23.08 ตามลาดับ (ตารางที่ 1)
สาเหตุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ตารางที่ 2 แสดงสาเหตุท่ที าให้ผู้ป่วยต้องเข้ารับ
การรักษาตัวในโรงพยาบาล สาเหตุอนั ดับแรก คือ สาเหตุ

437

อื่นๆ ทีไ่ ม่เกีย่ วเนื่องกับการใช้ยาวาร์ฟาริน (พบในตัวอย่าง
ร้ อ ยละ 77.83) ผู้ ป่ วยเหล่ า นี้ ร้ อ ยละ 25.93, 19.22 และ
15.38 (จากตัวอย่างทัง้ หมดในการวิจยั ) มีค่า INR สูงกว่า
ช่วงการรักษา มีค่า INR ปกติ (อยู่ในช่วงการรักษา) และมี
ค่า INR ต่ ากว่าช่วงการรักษา ตามลาดับ ภาวะโรคทีท่ าให้
ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลคือ ภาวะกาเริบของ
โรคหัวใจล้มเหลว (ร้อยละ 19.2 ของตัวอย่างทัง้ หมด)และ
การกาเริบของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (ร้อยละ 14.42
ของตัวอย่างทัง้ หมด)
ส่วนการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วย
สาเหตุท่เี กี่ยวเนื่องกับยาวาร์ฟารินโดยตรง (รวมผู้ท่ตี ้อง
เริ่ม ใช้ยาวาร์ฟ าริน ใหม่ด้วย) พบในผู้ป่วยร้อยละ 22.12
ของตัวอย่างทัง้ หมดโดยสาเหตุท่พี บมากที่สุด คือ ภาวะ
เลือดออกรุนแรง (ร้อยละ 7.69 ของตัวอย่างทัง้ หมด) ภาวะ
เลือดออกไม่รุนแรงพบร้อยละ 3.84 ของตัวอย่างทัง้ หมด
และภาวะ INR สูงโดยต่อเนื่อง (INR มากกว่าหรือเท่ากับ
5) พบร้อยละ 3.84 ของตัวอย่างทัง้ หมด
ผูป้ ่ วย 5 ราย เริม่ ได้ยาวาร์ฟารินหลังจากเข้ารับ
การรั ก ษาตั ว ในโรงพยาบาล และ 1 ราย เคยใช้
ยาวาร์ฟารินแต่ขาดยาไป โดยผูป้ ่ วยรายนี้เข้าโรงพยาบาล
ด้วยโรคกรวยไตอักเสบและเภสัชกรตรวจพบว่าผูป้ ่ วยเคย
ใช้ยาวาร์ฟาริน จึงกลับไปเริม่ ใช้ยาใหม่อกี ครัง้ (ตารางที่ 2)
ผลของการจัดการ WRPs โดยเภสัชกร
จากตารางที่ 3 ในภาพรวม เภสัช กรสามารถ
แก้ไขWRPs ทัง้ หมด 174 ครัง้ จากทัง้ หมด 188 ครัง้ ที่พบ
ตลอดช่วงการรักษาตัวในโรงพยาบาล (ร้อยละ92.55) ใน
ภาพรวม WRPs ทีพ่ บมากทีส่ ดุ 3 ลาดับแรก คือ 1) การไม่
ตรวจติดตามประสิทธิภาพการรักษา หรือการสังตรวจค่
่
า
INR โดยพบทัง้ หมด 72 ปั ญหา ซึง่ เภสัชกรสามารถแก้ไข
ได้ท งั ้ หมด 65 ปั ญ หา คิด เป็ น ร้อ ยละ 90.28 ของ WRPs
ชนิ ด นี้ 2) อัน ตรกิริย าระหว่ า งยา 62 ปั ญ หา เภสัช กร
แก้ไขได้ 58 ปั ญหา คิดเป็ นร้อยละ 93.55 ของ WRPs ชนิด
นี้ แ ละ 3) อาการไม่ พึง ประสงค์จ ากการใช้ย า21 ปั ญ หา
เภสัชกรสามารถแก้ไขปั ญหาได้ 20 ปั ญหา คิดเป็ นร้อยละ
95.24 ของ WRPs ชนิดนี้
เภสัชกรสามารถแก้ไขWRPs ที่พบในวันแรกรับ
ขณะรักษาตัวและในวันทีจ่ าหน่ ายได้รอ้ ยละ 92.00, 95.38
และ 89.58 ตามลาดับ ในวันแรกรับ WRPs ทีพ่ บมากทีส่ ดุ
คือ อัน ตรกิริย าระหว่ า งยา การไม่ ส ัง่ ตรวจค่ า INR และ

อาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยาส่วน WRPs ที่พบมาก
ที่สุดขณะรักษาตัว คือ อันตรกิรยิ าระหว่างยา และการไม่

สังตรวจค่
่
า INR ส่วน WRPs ทีพ่ บมากทีส่ ุดในวันจาหน่าย
คือ การไม่สงตรวจค่
ั่
า INR

ตารางที่ 1. ข้อมูลพืน้ ฐานของผูป้ ่ วย (N=104)
ข้อมูล
จานวน
ร้อยละ
เพศ
ชาย
36
34.61
หญิง
68
65.38
อายุ
น้อยกว่า 65 ปี
37
35.58
65 ถึง 74 ปี
34
32.69
75 ปี ขน้ึ ไป
33
31.73
โรงพยาบาลทีร่ บั ยาล่าสุด
โรงพยาบาลชุมชน
79
75.96
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทัวไป
่
23
22.11
สถาบันโรคทรวงอก
1
0.96
โรงพยาบาลเอกชน
1
0.96
ข้อบ่งชีท้ ไ่ี ด้รบั ยาวาร์ฟาริน
ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะทีไ่ ม่พบโรคลิน้ หัวใจร่วมด้วย
74
71.15
ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะทีพ่ บโรคลิน้ หัวใจร่วมด้วย
10
9.61
โรคหลอดเลือดดาส่วนลึกอุดตัน
9
8.65
โรคลิน้ หัวใจพิการ (ผ่าตัดเปลีย่ นลิน้ หัวใจ)
6
5.77
โรคลิน้ หัวใจพิการ (ไม่ได้ผ่าตัดเปลีย่ นลิน้ หัวใจ)
3
2.88
โรคหลอดเลือดสมอง (เกิดจากก้อนเลือดอุดตัน)
1
0.96
อื่น ๆ ภาวะหัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะและตรวจพบก้อนลิม่ เลือด 1
0.96
โรคประจาตัวร่วมของผูป้ ่ วย
โรคความดันโลหิตสูง
46
44.23
โรคเบาหวาน
25
24.03
โรคหัวใจล้มเหลว
24
23.08
กลุ่มภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
8
7.69
โรคไตเรือ้ รัง
7
6.73
อื่น ๆ เช่น โรคไทรอยด์โรคโลหิตจางโรคเก๊าท์เป็ นต้น
18
17.31
ไม่มโี รคร่วม
29
27.88
ขนาดยาวาร์ฟารินเฉลี่ย (±SD) ที่ได้รบั ในครัง้ ล่าสุดก่อนเข้ารับ การ 15.69±8.96 มิลลิกรัม/สัปดาห์
รักษาตัวในโรงพยาบาล(ต่าสุด–สูงสุด)1
(6.5-60.0มิลลิกรัม/สัปดาห์)
ค่าเฉลีย่ INR ครัง้ ล่าสุดก่อนเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล(ต่าสุด–สูงสุด)1
ในผูท้ ม่ี คี ่าเป้ าหมาย INR2–3 (N=92)
2.63±0.95 (1.00–5.88)
ในผูท้ ม่ี คี ่าเป้ าหมาย INR 2.5–3.5 (N=6)
2.55±0.65 (1.56-3.5)
1: N=98 ผูป้ ่ วยเริม่ ยาวาร์ฟารินเป็ นครัง้ แรก 5 รายและอีก 1 รายเคยได้ยาในอดีตและหยุดยาไปแล้ว แต่ตอ้ งกลับมาเริม่ ยาใหม่
อีกครัง้
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ตารางที่ 2. สาเหตุทผ่ี ปู้ ่ วยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (N=104)
ข้อมูล
จานวน
ร้อยละ
สาเหตุอ่นื ทีไ่ ม่เกีย่ วกับยาวาร์ฟาริน
81
77.83
มาด้วยสาเหตุอ่นื แต่ตรวจพบ INR สูง1
27
25.93
การกาเริบของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
6
5.77
การกาเริบของภาวะหัวใจล้มเหลว
4
3.82
วัณโรคปอด
2
1.92
ภาวะไตวายเฉียบพลัน
2
1.92
อื่น ๆ เช่น ภาวะปวดท้องไม่สบายท้องอ่อนเพลีย ภาวะติดเชือ้
13
12.50
มาด้วยสาเหตุอ่นื แต่ตรวจพบ INR ปกติ2
20
19.22
การกาเริบของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
5
4.81
การกาเริบของภาวะหัวใจล้มเหลว
2
1.92
กลุ่มภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
2
1.92
โรคปอดบวม
1
0.96
อื่น ๆ เช่น เวียนศีรษะเป็ นไข้น้าตาลสูง
10
9.61
มาด้วยปั ญหาอื่นแต่ไม่มผี ล INR
18
17.30
การกาเริบของภาวะหัวใจล้มเหลว
7
6.73
เซลล์เนื้อเยื่ออักเสบ
3
2.88
การกาเริบของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
2
1.92
ท้องเสียฉบับพลัน
2
1.92
อื่น ๆ เช่น โรคหลอดเลือดสมองซ้าแผลเนื้อตายเน่า
4
3.85
3
มาด้วยสาเหตุอ่นื แต่ตรวจพบ INR ต่า
16
15.38
การกาเริบของภาวะหัวใจล้มเหลว
7
6.73
การกาเริบของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
2
1.92
อื่น ๆ เช่น โรคปอดบวม โรคเกาต์กาเริบ
7
6.73
สาเหตุเกีย่ วเนื่องกับยาวาร์ฟาริน
17
16.35
ภาวะเลือดออกรุนแรง
8
7.69
ภาวะเลือดออกไม่รุนแรง
4
3.84
4
3.84
ภาวะ INR สูงโดยต่อเนื่อง (INR≥5)4
5
ก้อนลิม่ เลือดในหลอดเลือด
1
0.96
เริม่ ยาวาร์ฟารินใหม่
6
5.77
ข้อบ่งใช้ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
3
2.88
ข้อบ่งใช้โรคหลอดเลือดดาส่วนลึกอุดตัน
2
1.92
6
กลับไปเริม่ ยาใหม่อกี ครัง้ (ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ)
1
0.96
1: ค่า INR > 3 หรือ 3.5
2: ค่า INR 2-3 หรือ 2.5-3.5
3: ค่า INR < 2 หรือ 2.5
4: ค่า INR ≥ 5 โดยไม่พบภาวะเลือดออกรุนแรงและภาวะเลือดออกไม่รุนแรง
5: เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคหลอดเลือดสมอง
6: เคยใช้ยาวาร์ฟารินแต่ขาดยาไปช่วงเวลาหนึ่ง เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลครัง้ นี้ดว้ ยโรคกรวยไตอักเสบ
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ตารางที่ 3. ผลของการจัดการ WRPs โดยเภสัชกรในผูป้ ่ วย (N=104)
ประเภท WRPs
จานวน WRPs ทีแ่ ก้ไขได้โดยเภสัชกร/ จานวน WRPs ทัง้ หมด (ร้อยละ)
ในวันแรกรับ
ขณะรักษาตัว
ในวันทีจ่ าหน่าย
รวม
ไม่สงตรวจค่
ั่
า INR
19/21 (90.48%)
14/14 (100.00%) 321/37 (86.49%) 65/72 (90.28%)
อันตรกิรยิ าระหว่างยา
23/25 (92.00%)
33/35 (94.29%)
2/2 (100.00%) 58/62 (93.55%)
อาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา
15/15 (100.00%) 4/5 (80.00%)
1/1 (100.00%) 20/21 (95.24%)
ขนาดยาต่าไป
3/4 (75.00%)
4/4 (100.00%)
4/4 (100.00%) 11/12 (91.67%)
ขนาดยาสูงไป
3/4 (75.00%)
4/4 (100.00%)
3/3 (100.00%) 10/11 (90.90%)
มีขอ้ บ่งใช้ยาวาร์ฟารินแต่แพทย์ยงั ไม่สงใช้
ั่
5/5 (100.00%)
2/2 (100.00%)
7/7 (100.00%)
การให้ความร่วมมือในการรักษาต่า
1/1 (100.00%)
1/1 (100.00%)
1/1 (100.00%) 3/3 (100.00%)
รวม
69/75 (92.00%) 62/65 (95.38%) 43/48 (89.58%) 174/188(92.55%)
1: ไม่ได้สงตรวจค่
ั่
า INR ก่อนจาหน่ายผูป้ ่ วย เภสัชกรจัดการโดยปรึกษาแพทย์ให้ลดจานวนวันนัด/วันตรวจติดตามให้ไม่เกิน 1
สัปดาห์ หรือใช้ผล INR ก่อนหน้าไม่เกิน 2 วันประกอบการปรับขนาดยาวาร์ฟาริน
การตรวจค่า INR
ตารางที่ 4 แสดงการสังตรวจค่
่
า INR ในวันแรก
รับ การศึกษาพบว่ามีการสังตรวจค่
่
า INR ในผูป้ ่ วย 75 ราย
จากทัง้ หมด 104 ราย (ร้อยละ 72.12) ผูป้ ่ วย 21 ราย (ร้อย
ละ 20.19) ไม่ได้รบั การตรวจ INR ในวันทีเ่ ข้ารับการรักษา
ตัวในโรงพยาบาลผูป้ ่ วยอีก 8 รายไม่ได้รบั การตรวจเพราะ
ไม่เคยได้รบั ยาวาร์ฟารินมาก่อน หยุดยาวาร์ฟารินมาก่อน
และ PT >180 (วัดค่าไม่ได้)
ใ นวั น แ รกที่ ผู้ ป่ วยเข้ า รั บ กา รรั ก ษาตั ว ใน
โรงพยาบาล ผู้ ป่ วยที่ ไ ด้ ร ับ การตรวจค่ า INR 75 ราย
แบ่ ง เป็ น 69 รายที่มีค่ า INR เป้ า หมาย 2–3 พบว่ า มีค่ า
INR เฉลี่ย 3.56±2.67 และมีจ านวนผู้ป่ วยอยู่ใ นช่ ว งการ
รักษา 20 ราย คิดเป็ น ร้อยละ 28.98 สาหรับผู้ป่วยทีม่ คี ่า
INR เป้ า หมาย 2.5–3.5 มีจ านวน 6 รายพบว่ า มีค่ า INR
เฉลีย่ 2.75±3.74 และมีจานวนผูป้ ่ วยทีม่ คี ่า INR อยู่ในช่วง
การรักษา 1 ราย คิดเป็ นร้อยละ 16.67
ในผู้ป่วย 75 ราย ที่ได้รบั การตรวจค่า INR พบ
54 รายที่มีค่ า INR อยู่น อกช่ ว งเป้ า หมาย ณ วัน แรกรับ
พบว่ า แพทย์ แ ก้ ไ ขค่ า INR ให้ ผู้ ป่ วย 30 ราย (ร้ อ ยละ
55.56) โดยแบ่งเป็ นผูท้ ม่ี ี INR น้อยกว่า 5 จานวน 13 ราย
(ร้อยละ 24.07) แพทย์แก้ไขโดยการหยุดยาและ/หรือปรับ
ยา ผูป้ ่ วยทีม่ คี ่า INR ระหว่าง 5 ถึง 10 พบ 9 ราย (ร้อยละ
16.67) แพทย์แ ก้ไ ขโดยการให้ห ยุ ด ยาและให้วิต ามิน เค
ผู้ป่วยที่มีค่า INR มากกว่าหรือเท่ากับ 10 และ/หรือพบ

ภาวะเลือดออกรุนแรง พบ 8ราย (ร้อยละ 14.81) แพทย์
แก้ไขโดยหยุดยา ให้วิตามินเคปรับยาและให้เลือดอย่าง
น้ อย 2 ยูนิต ผู้ป่วยที่เหลือ 24ราย (ร้อยละ 44.44) ไม่ได้
แก้ไขค่า INR โดย 9 ราย มีค่า INR ไม่เกิน 3.5 และไม่มี
ภาวะเลือ ดออกรุ น แรงหรือภาวะเลือดออกไม่ รุน แรง 15
ราย มีค่า INR ต่ ากว่าเป้ าหมายแพทย์ไม่ได้ปรับขนาดยา
ขึน้ (ตารางที่ 4)
การสังตรวจค่
่
า INR ณ วันจาหน่ ายจากโรงพยาบาล
ตารางที่ 4 แสดงการสังตรวจ
่
INR ก่อนจาหน่าย
ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล พบว่ามีการสังตรวจค่
่
า INR
ร้อ ยละ 61.54 โดยมีค่ า เฉลี่ย INR 2.25±0.64 และผู้ป่ วย
ร้อยละ 50 (29 ราย) มีค่า INR อยู่ในช่วงการรักษาสาหรับ
ผู้ท่มี คี ่า INR เป้ าหมายที่ 2-3 ซึ่งมีสดั ส่วนทีม่ ากกว่าขณะ
แรกรับ (ร้อยละ 28.98)
สาหรับผู้ท่มี คี ่า INR เป้ าหมาย 2.5–3.5 (6 ราย)
พบ INR เฉลี่ย 1.88±0.16 และไม่มผี ู้ป่วยรายใดมีค่า INR
อยู่ในช่วงการรักษา การเปรียบเทียบผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ระหว่าง
ช่วงแรกรับและช่วงจาหน่ายออกจากโรงพยาบาล ทาได้ไม่
ดี เพราะขนาดตัวอย่างน้อย ผูป้ ่ วยร้อยละ 35.58 ไม่มกี าร
สังตรวจ
่
INR ก่อนจาหน่ าย มีผู้ป่วยเสียชีวติ 2 ราย คิด
เป็ นร้อยละ 1.92 และหยุดยาวาร์ฟาริน 1 ราย คิดเป็ นร้อย
ละ 0.96 (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4. การตรวจติดตามผล INR และการแก้ไขค่า INR ของผูป้ ่ วย (N=104)
ข้อมูล
จานวนผูป้ ่ วย ร้อยละ
ค่าเฉลีย่ INR (พิสยั )
การส่งตรวจ INR ณ วันแรกรับ
สังตรวจ
่
INR
75
72.12
เป้ าหมาย INR 2–3
69
66.35
3.56±2.67
(1.04-23.56)
เป้ าหมาย INR 2.5–3.5
6
5.77
2.75±3.74
(1.06-3.78)
ไม่สงตรวจ
ั่
INR
21
20.19
อื่น ๆ
8
7.69
เริม่ ยาครัง้ แรก และ
6
5.77
กลับไปเริม่ ยาอีกครัง้
PT >180 (วัดค่าไม่ได้)
2
1.92
การแก้ไขในผูท้ ม่ี คี ่า INR อยู่นอกช่วงการรักษา ณ วันแรกรับ (N=54)
INR < 5
13
24.07
INR 5–10
9
16.67
14.81
INR ≥ 10 แ ล ะ /ห รื อ พ บ 8
ภาวะเลือดออกรุนแรง
ไม่ได้แก้ไขค่า INR1
24
44.44
-

การสังตรวจค่
่
า INR ในวันจาหน่ายผูป้ ่ วยออกจากโรงพยาบาล
สังตรวจ
่
INR
64
61.54
เป้ าหมาย INR 2–3
58
55.77
เป้ าหมาย INR 2.5–3.5 6
ไม่สงตรวจ
ั่
INR
อื่น ๆ
ตาย
หยุดยาวาร์ฟาริน

37
3
2
1

5.77
35.58
2.88
1.92
0.96

2.25±0.64
(1.10-7.80)
1.88±0.162
(1.78-2.06)
-

หมายเหตุ
-

อยู่ในช่วงการรักษา 20 ราย (ร้อย
ละ 28.98)
อยู่ในช่วงการรักษา 1 ราย
(ร้อยละ 16.67)
หยุดยาและ/หรือ ปรับยา
หยุดยาและให้วติ ามินเค
หยุดยา ให้วติ ามินเค ปรับยาและ
ให้เลือดอย่างน้อย 2 ยูนิต
ค่า INR ไม่เกิน 3.5 และไม่มภี าวะ
เ ลื อ ด อ อ ก รุ น แ ร ง แ ล ะ ภ า ว ะ
เลือดออกไม่รุนแรง
อยู่ในช่วงการรักษา 29 ราย (ร้อย
ละ 50)
อยู่นอกช่วงการรักษาทุกราย
-

1: ในจานวนนี้พบ 15 รายทีม่ ี INR น้อยกว่าเป้ าหมายและแพทย์ไม่ได้ปรับขนาดยา
2: ผู้ป่วยจานวน 2 รายไม่ได้ตรวจค่า INR ก่อนการจาหน่ ายและ 1 รายถูกส่งต่อไปโรงพยาบาลศูนย์ (3 รายนี้ ใช้ค่า INR ที่
ตรวจก่อนจาหน่าย/ส่งต่อผูป้ ่ วยไม่เกิน 2 วัน)
ตัวอย่างการแก้ไข WRPs ที่เกี่ยวข้อง
เมื่อเภสัชกรพบว่า ผูป้ ่ วยทีใ่ ช้ยาวาร์ฟารินไม่ได้มี
การตรวจติดตามค่า INR เภสัชกรจะแทรกแซงทันที เช่น
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เสนอแนะให้แพทย์ส่งตรวจ INR กรณีวนั จาหน่ ายผู้ป่วย
เสนอแนะให้ลดจานวนวันติดตามผู้ป่วยร่วมกับการใช้ผล
INR ที่ต รวจไม่ เ กิน 2 วัน ประกอบการปรับ ขนาดยาวาร์
ฟาริน เป็ นต้น

ตัวอย่างของ WRPs ทีเ่ ป็ นอันตรกิรยิ าระหว่างยา
ได้ แ ก่ metronidazole กั บ warfarin (14) การศึ ก ษาพบ
ผู้ป่วยเริม่ ยาวาร์ฟารินจากโรงพยาบาลเอกชน 3 วันด้วย
ข้อบ่งใช้ในโรคหลอดเลือดดาส่วนลึกอุดตัน โดยยังไม่ได้
ติดตาม INR ผูป้ ่ วยเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลชุมชนด้วย
เซลล์ เ นื้ อ เยื่ อ อั ก เสบบริ เ วณขาขวา แพทย์ ส ัง่ ใช้ ย า
metronidazole เภสัชกรเสนอแนะแพทย์ให้ตดิ ตาม INR ใน
วันต่ อมาพบว่า INR ของผู้ป่วยอยู่สูงกว่าเป้ าหมาย คือ
3.84 แพทย์จึงปรับลดขนาดยาวาร์ฟ ารินลงเภสัชกรจึง
ติดตามผล INR ร่วมกับประเมินภาวะเลือ ดออกต่ อ และ
พบว่ า ในอีก 4 วัน ต่ อ มาค่ า INR ก็ย ัง มีค่ า สูง ขึ้น อีก คือ
5.10 แต่ไม่มภี าวะเลือดออก เภสัชกรจึงประสานแพทย์อกี
ค รั ้ ง เ กี่ ย ว กั บ อั น ต ร กิ ริ ย า ร ะ ห ว่ า ง warfarin แ ล ะ
metronidazole ซึง่ จัดว่ามีความสาคัญและเกิดผลกระทบที่
รุ น แ ร ง (significant 1, onset delayed, severity major)
(15) แพทย์ให้หยุดยาวาร์ฟารินไปก่อนร่วมกับให้วติ ามินเค
รับ ประทาน 1 มิล ลิก รัม เภสัช กรติด ตามจนค่ า INR อยู่
ในช่วงเป้ าหมาย 2 - 3 จึงได้จาหน่ายผูป้ ่ วย
อีกตัวอย่างของอันตรกิริยาระหว่ างยาที่พบ คือ
amiodarone กับ warfarin (16) ผู้ป่ วยจ านวนมากเข้า รับ
การรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ก าเริบ แพทย์มีค าสัง่ ใช้ย า amiodarone ในรู ป แบบฉี ด
amiodarone มี อ ั น ตรกิ ริ ย ากั บ ยาวาร์ ฟ าริ น ซึ่ ง จัด ว่ า มี
ความส าคัญ และเกิด ผลกระทบที่รุ น แรง (significant 1,
onset delayed, severity major) (15) โดยมีผลเพิม่ ค่า INR
แต่ผลดังกล่าวยังคงไม่เกิดในขณะทีผ่ ปู้ ่ วยนอนโรงพยาบาล
เนื่องจากปฏิกริ ยิ าระหว่างยาดาเนินไปอย่างช้า ๆ ดังนัน้
บทบาทของเภสัชกร คือ ติดตามผลของยา amiodarone ที่
เพิ่ม ระดับ ยา warfarin เนื่ อ งจาก amiodarone มีค่ า ครึ่ง
ชีวิตที่ยาวนาน (30–50 วัน) โดยแนะนาวิธปี ฏิบตั ิตนและ
สัง เกตอาการแก่ ผู้ ป่ วย ติ ด ตามเมื่ อ ผู้ ป่ วยมาตามนั ด
หลังจากจาหน่ ายผู้ป่วยและแจ้งกับผู้ป่วยให้ส่งต่ อข้อมูล
กรณีผปู้ ่ วยมีนดั ในโรงพยาบาลอื่น
ตัว อย่ า งการแก้ ไ ข WRPs ที่เ ป็ นอาการไม่ พึง
ประสงค์จากการใช้ยา ได้แก่ ผู้ป่วยมีภาวะหัวใจเต้นผิด
จังหวะที่พบภาวะเลือดออกรุนแรงและอุจจาระมีเลือดปน
ผูป้ ่ วยมี INR เท่ากับ 9.00 แพทย์หยุดยา warfarin ร่วมกับ
ให้วติ ามินเครับประทาน 10 มิลลิกรัม ในขณะแรกรับ เภสัช
กรซักประวัติจากญาติพบว่าผู้ป่วยรับประทานยาผิดและ
รับประทานยาชุดแก้ปวดที่มสี ่วนผสมของยา aspirin ร่วม

ด้วย วันต่อมาเภสัชกรพบผู้ป่วยและญาติท่หี อผู้ป่วยเพื่อ
ค้นหาปั ญหาทีท่ าให้ผปู้ ่ วยต้องรับประทานยาผิดและใช้ยา
ชุดแก้ปวด เภสัชกรแนะนาผูป้ ่ วยให้มารับยาทีโ่ รงพยาบาล
เท่ า นั น้ และแนะน าเรื่อ งผลของยาชุ ด ต่ อ ยาวาร์ฟ าริน
รวมทัง้ จัดทาปฏิทนิ การรับประทานยาให้ผู้ป่วย โดยมีการ
ติดตามผูป้ ่ วยต่อในวันนัดครัง้ ต่อไป
ตัวอย่างการแก้ไข WRPs ในกรณีทผ่ี ปู้ ่ วยมีขอ้ บ่ง
ใช้ย าวาร์ฟ าริน แต่ แ พทย์ย ัง ไม่ ส งั ่ ใช้เ พราะไม่ ท ราบว่ า
ผู้ป่ วยรับ ประทานยาวาร์ฟ าริน อยู่ เ ดิม ผู้ป่ วยรับ ยาวาร์
ฟารินเป็ นประจาจากโรงพยาบาลศูนย์แต่มเี หตุฉุก เฉินให้
มารักษาตัวที่โรงพยาบาลชุมชนชัวคราว
่
(เกิดภาวะปอด
อักเสบ) เมื่อเภสัชกรตรวจพบว่าผู้ป่วยไม่ได้รบั การสังยา
่
วาร์ ฟ าริน ขณะพัก รัก ษาตัว ในโรงพยาบาล จึง ท าการ
เสนอแนะต่อแพทย์

การอภิ ปรายผล
การศึก ษาครัง้ นี้ พ บว่ า ผู้ ป่ วย ร้ อ ยละ 71.15
ได้รบั ยาวาร์ฟารินเพื่อรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่ไม่
พบโรคลิน้ หัวใจร่วมด้วย ซึง่ ต่างจากผลการศึกษาของ สุณี
เลิศสินอุดมและคณะในหอผู้ป่วยของโรงพยาบาลศูนย์ท่ี
พบว่ามีการใช้ยาวาร์ฟารินในข้อบ่งใช้โรคลิ้นหัวใจที่มกี าร
เปลี่ย นลิ้น มากที่สุด (5) ความแตกต่ า งอาจเนื่ อ งมาจาก
ปั จจัยหลายด้าน เช่น โรงพยาบาลชุมชนไม่มแี พทย์เฉพาะ
ทางด้านโรคหัวใจและไม่มคี วามพร้อมในการวินิจฉัย /การ
รักษา ทาให้อุบตั ิการณ์ในการตรวจพบและเริม่ ยาสาหรับ
โรคลิน้ หัวใจทีม่ กี ารเปลีย่ นลิน้ มีน้อย ส่วนมากโรงพยาบาล
ชุมชนจะได้รบั การส่งต่อผูป้ ่ วยทีเ่ ริม่ ยาด้วยข้อบ่งใช้โรคลิน้
หัว ใจที่มีการเปลี่ยนลิ้น จากโรงพยาบาลที่มีศกั ยภาพใน
รักษาโรคดังกล่าว ในขณะทีก่ ารวินิจฉัยภาวะหัวใจเต้นผิด
จัง หวะที่ ไ ม่ พ บโรคลิ้ น หัว ใจร่ ว มด้ ว ย ใช้ เ พี ย งเครื่ อ ง
electrocardiography ในการวินิ จ ฉัย ร่ ว มกับ CHA₂DS₂VASc score (17) ในการประเมินการให้ยาวาร์ฟาริน ซึ่ง
ทาได้ง่ายกว่า แพทย์ทวไปอาจเริ
ั่
ม่ สังใช้
่ ยาแก่ผปู้ ่ วยขณะที่
ยังเป็ นผูป้ ่ วยนอกได้
ผู้ ป่ วย 75 รายจากทัง้ หมด 104 ราย (ร้ อ ยละ
72.12) ได้รบั การตรวจค่า INR ขณะแรกรับ ในจานวนนี้มี
ค่ า INR อยู่น อกช่ วงการรัก ษา 54 คนจาก 75 คนที่มีผล
ตรวจ INR (ร้อ ยละ 72.12) ปั จ จัย ที่ท าให้ค่ า INR ไม่ อ ยู่
ในช่ ว งการรัก ษา ได้แ ก่ เพศ อายุ ภาวะติด เชื้อ การที่
ร่างกายผูป้ ่ วยเปลีย่ นแปลงไม่คงทีข่ ณะทีอ่ ยู่ในโรงพยาบาล

442

การลดปริมาณเลือดทีไ่ หลเวียนไปยังตับลดลงส่งผลให้การ
ทาลายยาวาร์ฟารินลดลง รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของ
การสร้า งและทาลายปั จจัยที่ทาให้เ ลือ ดแข็งตัว (clotting
factors: 2, 7, 9, 10, protein C และ S) (12, 18) ดังนัน้ จึง
เป็ น สิ่ง สาคัญ อย่ า งยิ่ง ที่ต้ อ งตรวจติด ตามค่ า INR อย่ า ง
ใกล้ชิดเมื่อผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟารินเข้ารับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาล
ร้อ ยละ 77.83 ของผู้ป่ วยในการศึก ษานี้ เ ข้า รับ
การรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยสาเหตุ อ่นื ที่ไม่เกี่ ย วกับ
WRPs เช่น การกาเริบของภาวะหัวใจล้มเหลว ภาวะหัวใจ
เต้นผิดจังหวะกาเริบฉลับพลัน ภาวะปอดอักเสบ อีกร้อยละ
16.35 เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจาก WRPs
โดยร้อ ยละ 7.69 เข้า รับ การรัก ษาด้ว ยภาวะเลือ ดออก
รุนแรง ซึง่ มีสดั ส่วนใกล้เคียงกับผลการศึกษาของสุณี เลิศ
สินอุดมและคณะที่พบว่า ผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟารินร้อ ยละ
18.9 เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยอาการไม่พงึ
ประสงค์จากยาวาร์ฟาริน ณ วัน แรกรับ ในจ านวนนี้พบ
ภาวะเลือดออกรุนแรงร้อยละ 10.3 (5) การศึกษาเกีย่ วกับ
การใช้ยาวาร์ฟารินในผูป้ ่ วยนอกของสายฝน อินทร์ใจเอือ้
และคณะ ไม่พบผูป้ ่ วยทีเ่ กิดภาวะเลือดออกรุนแรง แต่พบ
ผู้ ป่ วยที่ มี ภ าวะเลื อ ดออกไม่ รุ น แรงร้ อ ยละ 23.4 (19)
การศึกษาของวานิช คาพุฒและคณะในผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์
ฟารินในคลินิกพิเศษโรคหัวใจกับคลินิกอายุรกรรมทัวไปไม่
่
พบผู้ป่ วยที่เ กิด ภาวะเลือ ดออกรุ น แรง แต่ พ บผู้ป่ วยที่มี
ภาวะเลื อ ดออกไม่ รุ น แรงร้ อ ยละ 17.7 (20) จากผล
การศึก ษาดัง กล่ า วท าให้เ ห็น ว่ า ยาวาร์ฟ าริน เป็ น ยาที่
ปลอดภัยเมื่อผู้ป่วยใช้ยาภายใต้การดูแลของทีมสหสาขา
วิชาชีพเนื่องจากอัตราการเกิดภาวะเลือดออกรุนแรงมีน้อย
ถ้ามีการติดตามผูป้ ่ วยอย่างใกล้ชดิ และต่อเนื่อง
การไม่ ส งั ่ ตรวจ INR เป็ น WRPsที่ พบมากสุด
จานวน 72 ปั ญหาจาก 188 ปั ญหาที่พบทัง้ หมด (ร้อยละ
38.30)เภสัชกรสามารถแก้ไขได้ 65 ปั ญหา คิดเป็ นร้อยละ
90.28ของ WRPs ชนิดนี้ ในจานวนนี้พบการไม่สงตรวจ
ั่
ณ
วัน แรกรับ 21 ปั ญ หา ขณะนอนโรงพยาบาล 14 ปั ญหา
และวัน จ าหน่ า ยผู้ป่ วย 37 ปั ญ หา เภสัช กรเสนอแนะให้
แพทย์ตรววจติดตามค่า INR ณ วันแรกรับ และขณะผูป้ ่ วย
นอนโรงพยาบาล กรณีวนั จาหน่ ายผู้ป่วยเภสัชกรปรึกษา
แพทย์ใ ห้ล ดจ านวนวัน นั ด ติด ตามผล INR ประกอบกับ
พิจ ารณาผล INR ที่ผู้ป่ วยตรวจไว้ไ ม่ เ กิน 2 วัน ก่ อ นวัน
จาหน่ าย เพื่อป้ องกันอาการไม่พงึ ประสงค์ทอ่ี าจเกิดขึน้ ได้
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สาเหตุ ท่แี พทย์ไม่ได้ตรวจติดตาม INR อย่างต่ อเนื่องนัน้
อาจเนื่องมาจากการหมุนเวียนแพทย์ประจาหอผูป้ ่ วยทาให้
การดูแลผูป้ ่ วยไม่ต่อเนื่อง ประสบการณ์ในการดูแลผูป้ ่ วยที่
ใช้ย าวาร์ฟ าริน ของแพทย์ท วั ่ ไปยัง ไม่ เ พีย งพอ การไม่
ตระหนั ก ถึง การเปลี่ย นแปลงสภาวะร่ า งกายผู้ป่ วยเมื่อ
ผู้ป่ วยมีภ าวะเจ็บ ป่ วยเฉี ย บพลัน ซึ่ง อาจส่ ง ผลต่ อ ระบบ
ต่างๆ ในร่างกาย การศึกษาต่าง ๆ พบจานวนผูป้ ่ วยทีม่ คี ่า
INR อยู่ในเป้ าหมายต่างกันมากตัง้ แต่ร้อยละ 16 ถึง ร้อย
ละ 69.5 (2, 5, 7, 8, 19, 21) เมื่อผูป้ ่ วยเข้ารับการรักษาตัว
ในโรงพยาบาลไม่ว่า ด้ว ยสาเหตุ ใ ดก็ ตาม ควรได้ร ับการ
ตรวจติด ตามค่ า INR ทุ ก ครัง้ อย่ า งใกล้ชิด โดยเภสัช กร
สามารถมีบทบาทในการเสนอแนะและแจ้งเตือนต่อแพทย์
การศึกษาพบ WRPs ที่เป็ นอันตรกิริยาระหว่าง
ยาอื่นกับยาวาร์ฟารินมากรองจากการไม่สงตรวจ
ั่
INR โดย
พบ จ านวน 62 ปั ญ หา จาก 188 ปั ญ หา (ร้อ ยละ 32.98
ของ WRPs ที่พบทัง้ หมด) เภสัชกรสามารถแก้ไขได้ 58
ปั ญหา คิดเป็ น ร้อยละ 93.55 ของ WRPs ชนิดนี้โดยพบ
ในกรณีผู้ป่วยจาเป็ นต้องใช้ยาในการรักษาโรคหรือภาวะ
เร่งด่วน เช่น ผูป้ ่ วยทีใ่ ช้ยาวาร์ฟารินจากการศึกษานี้รอ้ ยละ
80.76 มีขอ้ บ่งใช้จากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ เมื่อมีอาการ
กาเริบของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะทาให้มโี อกาสสูงทีต่ อ้ ง
ใช้ยา amiodarone เพื่อควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจให้
อยู่ในภาวะปกติ amiodarone เป็ นยาทีม่ อี นั ตรกิรยิ ากับยา
วาร์ฟารินโดยมีผลเพิม่ ระดับยาวาร์ฟารินได้ร้อยละ 30-50
ส่งผลให้ค่า INR สูงได้ ปฏิกริ ยิ าเป็ นแบบค่อยๆ ดาเนินไป
โดยใช้ เ วลาประมาณ 3 ถึ ง 5 เดื อ นจนกว่ า ระดั บ ยา
amiodarone และวาร์ฟาริน จะเข้าสู่ภาวะสมดุลย์ (15, 16)
ดัง นั น้ เภสัช กรจึง มีบ ทบาทในการให้ ข้อ มู ล แก่ แ พทย์
ติ ด ตามอาการไม่ พึง ประสงค์ข องยาวาร์ ฟ าริน และให้
คาแนะนาผู้ป่วยเมื่อมีการเริม่ ใช้ยาคู่น้ี การศึกษานี้ยงั พบ
การใช้ยา metronidazole เพื่อรักษาเซลล์เนื้อเยื่ออัก เสบ
ซึ่ง metronidazole เป็ นยาที่มอี นั ตรกิรยิ ากับยาวาร์ฟาริน
โดยมีผลเพิม่ ระดับยาวาร์ฟารินส่งผลให้ค่า INR สูง เภสัช
กรแทรกแซงโดยการติดตามค่า INR เสนอแนะให้แพทย์
เปลี่ย นยาปฏิชีว นะ ให้วิต ามิน เคและหยุ ด ยาวาร์ฟ าริน
ชัวคราวจนกว่
่
าผูป้ ่ วยมีค่า INR อยู่ในเป้ าหมาย แล้วจึงเริม่
ยาวาร์ฟารินใหม่
การศึกษาพบ WRPs ทีเ่ ป็ นอาการไม่พงึ ประสงค์
จากการใช้ยาจานวน 21 ปั ญหา เภสัชกรสามารถแก้ไขได้
20 ปั ญหาคิดเป็ นร้อยละ 95.24 การศึกษาพบ WRPs แบบ

ขนาดยาต่ าไป จานวน 12 ปั ญหา เภสัชกรสามารถแก้ไข
ได้ 11 ปั ญหาคิดเป็ นร้อยละ 91.67 การศึกษาพบ WRPs
แบบขนาดยาสูงไป จานวน 11 ปั ญหา เภสัชกรสามารถ
แก้ไ ขได้ 10 ปั ญ หาคิด เป็ น ร้อ ยละ 90.90 การศึก ษาพบ
WRPs ในกรณีทผ่ี ปู้ ่ วยมีขอ้ บ่งใช้ยาวาร์ฟารินแต่แพทย์ยงั
ไม่ สงใช้
ั ่ จ านวน 7 ปั ญ หา เภสัช กรสามารถแก้ไ ขได้ 7
ปั ญหาคิดเป็ น ร้อยละ 100 นอกจากนี้ยงั พบ WRPs จาก
การให้ค วามร่ ว มมือ ในการรัก ษาต่ า จ านวน 3 ปั ญ หา
เภสัชกรสามารถแก้ไขได้ 3 ปั ญหาคิดเป็ นร้อยละ 100
การศึกษาของเจนจิรา ตันติวชิ ญวานิช และคณะ
พบว่า ผูป้ ่ วยทีใ่ ช้ยาวาร์ฟารินไม่ร่วมมือในการใช้ยาร้อยละ
46.51เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยาร้อยละ 43.41
เกิดอันตรกิรยิ าระหว่างยาและอาหารหรือผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารที่ผู้ป่วยใช้ร่วมร้อยละ 9.30 (6) สายฝน อินทร์ใจ
เอื้อ และคณะ พบว่ า ผู้ป่ วยไม่ร่ วมมือ ในการใช้ย าร้อยละ
48.4เกิด อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาร้อยละ 40.6
เกิดอันตรกิรยิ าระหว่างยาและอาหารหรือผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารที่ผู้ป่วยใช้ร่วมร้อยละ 31.3 (19) วิภา ธรรมทินโน
พบปั ญหาขนาดการใช้ยาวาร์ฟารินต่ าไป ร้อยละ 34.29
เกิดอันตรกิรยิ าระหว่างยาและอาหารหรือผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารทีผ่ ปู้ ่ วยใช้ร่วมร้อยละ 20 พบปั ญหาขนาดการใช้ยา
วาร์ฟารินสูงไปร้อยละ 14.29 ส่วนปั ญหาผูป้ ่ วยไม่ร่วมมือ
ในการใช้ยาและเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยาพบ
เท่ากัน คือ ร้อยละ 5.71 (7) ผลการศึกษาในอดีตดังกล่าว
แตกต่างจากผลการศึกษานี้ท่พี บการไม่สงตรวจ
ั่
INR ซึ่ง
เป็ น WPRs ทีพ่ บมากทีส่ ุดเนื่องจากการศึกษานี้เก็บข้อมูล
ในขณะผูป้ ่ วยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ผูป้ ่ วยมา
ด้วยภาวะฉุกเฉิน เร่งด่วน และมีความซับซ้อนในการรักษา
มากกว่าผู้ป่วยนอก ทาให้แพทย์ต้องรักษาโรคหรือภาวะ
เร่งด่วนของผู้ป่วยก่อน ในขณะที่การศึกษาในผู้ป่วยนอก
ผู้ป่วยต้องมาตามแพทย์นัดเพื่อติดตามอาการประจาทุก
เดือ น หรือ 3 เดือ น ซึ่ง ต้อ งมีก ารสังตรวจ
่
INR ก่ อ นพบ
แพทย์เสมอเพื่อปรับขนาดยา ทาให้ปัญหาเกีย่ วกับการไม่
สังตรวจ
่
INR ไม่พบหรือพบน้อย การศึกษาในอดีต (6, 7,
19) พบว่า WPRs 3 อันดับแรกคือ การไม่ให้ความร่วมมือ
ในการรักษา การเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
และอันตรกิรยิ าระหว่างยา อาหาร สมุ นไพร ซึง่ สอดคล้อง
กับ การศึก ษานี้ ท่ีพ บว่ า อัน ตรกิริย าระหว่ า งยา อาหาร
สมุนไพร และเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากยา ยังคงเป็ น 2
ใน 3 ปั ญหาแรกทีพ่ บบ่อยในผูป้ ่ วยทีใ่ ช้ยาวาร์ฟาริน

ด้านผลการตรวจ INR (รวมทัง้ 2 เป้ าหมาย) ณ
วัน แรกรับ พบว่ า มีก ารสังตรวจในผู
่
้ป่ วยทัง้ หมด 75 ราย
ผู้ป่วยมีค่า INR อยู่ในเป้ าหมายทัง้ หมด 21 ราย คิดเป็ น
ร้อยละ 28.0และในวันจาหน่ ายผู้ป่วยพบว่ามีการสังตรวจ
่
ทัง้ หมด 64 ราย ผู้ป่วยมีค่า INR อยู่ในเป้ าหมายทัง้ หมด
29 ราย คิดเป็ นร้อยละ 45.31 สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของของสุนิสา สังข์หล่อและคณะที่พบว่า การที่ เภสัชกร
ติดตามการใช้ยาวาร์ฟารินของผูป้ ่ วยอย่างใกล้ชดิ สามารถ
เพิม่ ระดับ INR ให้อยู่ในช่วงการรักษาจากร้อยละ 27 เป็ น
ร้ อ ยละ 35.34 อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ (P<0.05) (2)
Dager และคณะพบว่ า หลัง การแทรกแซงโดยเภสัช กร
ค่ า เฉลี่ย INR ในวัน จ าหน่ า ยผู้ป่ วยอยู่ใ นช่ ว งเป้ า หมาย
เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ รวมไปถึงลดระยะเวลาในการนอน
โรงพยาบาลและลดอัตราการเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ได้
เมื่อเทียบกับการดูแลด้วยแพทย์เพียงอย่างเดียว (10)สุร
ศักดิ ์ เสาแก้วและคณะพบว่า การมีเภสัชกรร่วมในการดูแล
ผู้ป่วยที่ได้รบั ยาวาร์ฟารินสามารถเพิม่ เวลาที่ค่า INR อยู่
ในช่วงการรักษา (time in therapeutic range) ได้เป็ นร้อย
ละ 48.3 จากร้อ ยละ 40.1 ซึ่ง มีนัย สาคัญ ทางสถิติ (P<
0.001) (8) Entezari-Maleki และคณะทบทวนวรรณกรรม
อย่างเป็ นระบบพบว่า การมีเภสัชกรเป็ นส่วนร่วมในการ
รัก ษาสามารถเพิ่ม เวลาที่ค่ า INR อยู่ ใ นช่ ว งการรัก ษา
(TTR) ได้เป็ นร้อยละ 72.1 เมื่อเทียบกับร้อยละ 56.7 ใน
กลุ่มควบคุม ซึ่งมีนัยสาคัญทางสถิติ (P=0.013) ลดอัตรา
ภาวะเลือดออกรุน แรงเหลือ ร้อ ยละ 0.6 เทีย บกับร้อยละ
1.7 ในกลุ่มควบคุม (P <0.001) ลดการเกิดภาวะลิม่ เลือด
อุดตันเหลือร้อยละ 0.6 เทียบกับร้อยละ 2.9 ในกลุ่มควบคุม
(P < 0.001)ลดระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลเหลือร้อย
ละ3 เทียบกับ ร้อยละ 10 ในกลุ่มควบคุม (P < 0.001)และ
ลดการเข้ารับการรักษาตัวในห้องฉุ กเฉินเหลือร้อยละ 7.9
เทียบกับร้อยละ 23.9 ในกลุ่มควบคุม (P<0.0001) (22)
ปั ญหาทีพ่ บบ่อยทีส่ ุดเมื่อผู้ป่วยทีใ่ ช้ยาวาร์ฟาริน
เข้า รับ การรัก ษาตัวในโรงพยาบาลคือ การไม่ ต รวจทาง
ห้อ งปฏิบ ัติก ารเพื่อ ติด ตามประสิท ธิภ าพการรัก ษาและ
ความปลอดภัย ร่วมกับการประเมินอาการทางคลินิกของ
ผูป้ ่ วย เภสัชกรมีบทบาทในการค้นหาปั ญหาจากการใช้ยา
และเสนอแนะแผนการรัก ษาต่ อ แพทย์ไ ด้ เนื่ อ งจากใน
บางครัง้ ผู้ ป่ วยเข้า รับ การรัก ษาด้ว ยปั ญ หาอื่น ที่ส าคัญ
เร่งด่วนทีไ่ ม่เกีย่ วกับยาวาร์ฟาริน จึงอาจทาให้ WRPs ถูก
มองข้ามไป การศึกษานี้ยงั ยืนยันผลของการมีส่วนร่วม
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ของเภสัช กรในกระบวนการรัก ษาซึ่งท าให้ค่ า INR ของ
ผูป้ ่ วย ณ วันจาหน่ ายอยู่ในเป้ าหมายเพิม่ ขึน้ เมื่อเทียบกับ
วันแรกรับ เภสัชกรยังแก้ไข WRPs ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับผลการศึกษาหลายการศึกษาที่ผ่านมา การ
แทรกแซงของเภสัชกรยังมีประโยชน์ในอีกหลายด้าน เช่น
กรณีผปู้ ่ วยได้รบั ยาวาร์ฟาริน หรือเริม่ ยาวาร์ฟารินมาจาก
โรงพยาบาลอื่น (ยัง ไม่ มีป ระวัติก ารใช้ยาที่โรงพยาบาล
ชุมชน) และเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลชุมชน เภสัช
กรเปรีย บเสมือ นผู้ค อยประสานงานเกี่ย วกับ การใช้ย า
รวมถึงผล INR และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยาให้กบั
แพทย์และสถานพยาบาลอื่นทีผ่ ปู้ ่ วยต้องไปรักษาต่อไป
การวิจ ัย นี้ มีข้อ จ ากัด บางประการ เช่ น ไม่ ไ ด้
เปรียบเทียบการลดอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยาวาร์
ฟาริน ก่ อ นและหลัง นอนโรงพยาบาล ซึ่ง ท าให้สามารถ
รายงานผลเกีย่ วกับการบริบาลเภสัชกรรมของเภสัชกรด้าน
ความปลอดภั ย ในการรั ก ษาได้ ส มบู ร ณ์ ม ากยิ่ ง ขึ้ น
นอกจากนี้ ก ารศึ ก ษานี้ ยั ง ไม่ มี ก ลุ่ ม ควบคุ ม ที่ เ สมอ
เหมือนกับกลุ่มศึกษา จึงยังไม่อาจสรุปได้ชดั เจนว่า การมี
เภสัชกรร่วมในทีมการรักษานัน้ มีผลดีอย่างไรเมื่อเทียบกับ
การไม่มเี ภสัชกรร่วมทีมในการรักษา

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
การบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยทีใ่ ช้ยาวาร์ฟาริน
ขณะเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ทาให้ผู้ป่วยมีค่า
INR อยู่ ใ นช่ ว งเป้ าหมายในการรัก ษา และลดปั ญ หาที่
เกิดขึน้ จากการใช้ยาวาร์ฟาริน (WRPs) ลงได้ สะท้อนให้
เห็นว่า เภสัชกรมีศกั ยภาพในการดูแลผู้ป่วยและสามารถ
ทางานร่วมกับสหวิชาชีพได้อย่างไร้รอยต่อเพื่อให้ผู้ป่วย
ได้ ร ับ ประโยชน์ จ ากยาและเหมาะสมตามแต่ ล ะบุ ค คล
ได้ ม ากที่ สุ ด ในอนาคตควรมี ก ารศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ที่
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทัวไป
่ เพื่อแสดงให้เห็นถึง
บทบาทของเภสัชกรให้ครบทุกแง่มุม

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

กิ ตติ กรรมประกาศ
ผู้วิจ ัย ขอขอบคุณทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร
โรงพยาบาลลาดยาว และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องของทุกคน ทีท่ า
ให้งานวิจยั นี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี
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