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Abstract
Objective: To study the effects of pharmaceutical care on knowledge regarding drug use among patients
receiving warfarin, their INR levels, percentage of days with INR in the target range, the incidence of bleeding and
thrombosis before and after the pharmaceutical care and satisfaction among patients receiving services from the warfarin
clinic with the involvement from multidisciplinary team. Methods: This study was a quasi- experimental research
collecting that data prospectively and retrospectively from all 87 patients receiving warfarin from the clinic at least 4
times and percentage of INR within the target less than or equal to 50% or experiencing adverse drug reactions before
receiving services from the clinic, and continuing to receive services at least 4 times after receiving pharmaceutical care
from the warfarin clinic at Sawanpracharak Hospital between January and May 2517 Results: Average score on
knowledge regarding drug use before receiving counseling from pharmacists was 6.94±1.11 (out of the full score of 10).
After receiving counseling, mean score increased to 9.09 ± 0.60 (P <0.001). Proportion of times the INR within the target
range and percentage of days that the patient had an INR within the target range after counseling were significantly
increased from 13.4% and 16.61±21.12% to 41.0% and 35.68±31.04% (P<0.001) respectively. Proportion of bleeding
decreased from 2.68% to 1.15%. Proportion of thromboembolic events was also reduced from 1.15% to 0.38%. Majority
of patients were very satisfied with the services from the clinic. Conclusion: Pharmaceutical care from warfarin clinic
improved knowledge on drug use. Patients had more appropriate self-care and reduction of various complications
Keywords: pharmaceutical care, multidisciplinary, warfarin clinic
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บทนา
วาร์ฟ าริน เป็ น ยาต้า นการแข็ง ตัว ของเลือดที่มี
ประโยชน์ในการป้ องกันและรักษาผู้ป่วยในหลายข้อบ่งใช้
(1) เช่น ใช้ป้องกันและรักษาภาวะเลือดแข็งตัวผิดปกติใน
ผู้ป่วยที่มภี าวะหัวใจห้องบนเต้นผิดจังหวะ (2) ใช้ป้องกัน
การเกาะกลุ่มของลิม่ เลือดบริเวณลิ้นหัวใจเทียมในผูป้ ่ วยที่
ได้รบั การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ ภาวะลิม่ เลือดอุดตันที่เส้น
เลือดดาทีข่ าและภาวะลิม่ เลือดอุดตันทีป่ อด (3,4) วาร์ฟาริน
จัด เป็ น ยาที่มีป ระสิท ธิภ าพสูง แต่ มีค วามเสี่ย งสูง เช่ น กัน
เนื่ อ งจากมีช่วงการรัก ษาที่แคบ มีเ ภสัชจลนศาสตร์และ
เภสัชพลศาสตร์ท่ซี บั ซ้อนทาให้เกิดปั ญหาด้านยาได้ม าก
การประเมินผลการรักษาจากยาวาร์ฟารินทาโดยตรวจสอบ
ค่ า International Normalized Ratio (INR) ว่ า อยู่ ใ นช่ ว ง
เป้ าหมายหรือไม่
จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบและ
การวิเ คราะห์อ ภิมาน (5) พบว่ า การให้ก ารบริบาลทาง
เภสัช กรรมสามารถลดภาวะเลือ ดออกได้ร้อ ยละ 49 เมื่อ
เทียบกับกลุ่มควบคุม (ความเสีย่ งสัมพัทธ์= 0.51; ช่วงความ
เชื่อ มัน่ ที่ร้อ ยละ 95=0.28-0.94) ส่ว นงานวิจยั ที่ไม่ใช่การ
ทดลองทางคลินิ ก แบบสุ่ม พบว่ า การให้ก ารบริบ าลทาง
เภสัช กรรมสามารถลดภาวะเลือ ดออกได้ร้อ ยละ 29 ซึ่ง
แตกต่ า งจากกลุ่ ม ควบคุ ม อย่ า งมีนั ย ส าคัญ (ความเสี่ย ง
สัมพัทธ์= 0.71; ช่วงความเชื่อมันที
่ ่ร้อยละ 95=0.52-0.96)
การศึกษาดังกล่าวยังพบว่า การมีส่วนร่วมของเภสัชกรใน
การติดตามปั ญหาจากการใช้ยาวาร์ฟารินในคลินิกยาต้าน
การแข็งตัวของเลือดสามารถช่วยเพิม่ ความรูแ้ ละลดปั ญหาที่
เกิดจากการใช้ยาวาร์ฟาริน ได้ จากการศึกษาของ Elaine
และคณะ (6) พบว่า การให้ความรูแ้ ละการติดตามการใช้ยา
โดยเภสัช กรที่ค ลินิ ก วาร์ฟ าริน ท าให้ผู้ป่ วยมีร ะยะเวลาที่
ระดับ INR อยู่ในช่วงเป้ าหมายนานกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
ผูป้ ่ วยกลุ่มทีไ่ ม่ได้รบั การดูแลโดยเภสัชกร ร้อยละของผูป้ ่ วย
ที่เกิดภาวะเลือดออกต่อปี น้อยกว่า (ร้อยละ 8.1 และ 35.0
ตามลาดับ) และร้อยละของผูป้ ่ วยทีเ่ กิดภาวะลิม่ เลือดอุดตัน
น้อยกว่า (ร้อยละ 3.3 และ 11.8)
ปั จจุบนั ได้มกี ารพัฒนาวิธกี ารดูแลผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั
ย า ว า ร์ ฟ า ริ น เพื่ อช่ ว ย ใ ห้ ก า รรั ก ษ า เป็ นไป อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ลดปั ญหาภาวะแทรกซ้อนจากยา และเพิ่ม
ความร่วมมือต่อการรักษา (6,7) วิธที ไ่ี ด้ผลเป็ นทีย่ อมรับคือ
การจัดตัง้ หน่ วยหรือมีระบบในการดูแลผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยาวาร์
ฟารินเป็ นพิเศษได้แก่ anticoagulation clinic หรือ warfarin

clinic ภายใต้ความรับผิดชอบของเภสัชกรโดยความร่วมมือ
ของทีมสหสาขาวิชาชีพ
จากฐานข้อมูลเวชสถิติของโรงพยาบาลสวรรค์
ประชารักษ์ พบว่า ในช่วงเดือนตุลาคม 2558-มีนาคม 2559
มีผูป้ ่ วยนอกมารับยาวาร์ฟาริน 2,125 ราย มีการเจาะเลือด
หาค่า INR 2,090 ครัง้ จานวน INR ที่อยู่ในช่วงเป้ าหมาย
(2.00-3.00) คือ 613 ครัง้ (ร้อยละ 29.33) จากการสืบ ค้น
และวิเคราะห์ปัญหาจากข้อมูลในเวชระเบียนของผู้ป่วยที่
ได้ ร ับ ยาวาร์ ฟ าริ น พบปั ญหาในการดู แ ลผู้ ป่ วยหลาย
ประการ คือ ในผูป้ ่ วยบางรายไม่มกี ารระบุการวินิจฉัยโรคที่
ชัด เจนหรือ มีข้อ มูล ไม่ ค รบถ้ว นในเวชระเบีย น ท าให้ไ ม่
ทราบว่ า ผู้ป่ วยใช้ว าร์ฟ าริน ด้ว ยข้อ บ่ ง ใช้ใ ด ส่ง ผลให้ไ ม่
สามารถประเมินผลการรักษารวมถึงไม่สามารถวางแผนการ
ดู แ ลผู้ป่ วยได้ ขาดระบบการติด ตามผู้ป่ วยที่ช ัด เจนทัง้
ผูป้ ่ วยในและผูป้ ่ วยนอก บางครัง้ ไม่ได้นัดหมายผูป้ ่ วยหรือมี
การออกใบนัดหมายผูป้ ่ วยในช่วงระยะเวลาทีห่ ่างกันเกินไป
ผูป้ ่ วยทีใ่ ช้วาร์ฟารินมารับบริการแบบกระจัดกระจาย ทาให้
ทางโรงพยาบาลวางแผนบริหารจัดการได้ยาก ในด้านระบบ
การสังใช้
่ ยา พบว่า แพทย์สงใช้
ั ่ ยาไม่ชดั เจน เช่น การเขียน
ตัวย่อ ไม่ระบุขนาดยา หรือระบุขนาดยาไม่ชดั เจน ส่งผลให้
เกิดความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยา และมีการสังใช้
่ ยาโดย
ไม่ได้พจิ ารณาค่า INR ทาให้ประเมินผลไม่ได้ จานวนผูป้ ่ วย
รายใหม่ทไ่ี ด้รบั ยาวาร์ฟารินมีเพิม่ มากขึน้ แต่ผปู้ ่ วยไม่ได้รบั
การบริบาลทางเภสัชกรรมครบทุกราย ผู้ป่วยบางรายต้อง
นอนโรงพยาบาลเพื่ อ ปรั บ ขนาดยาหรื อ ให้ ก ารรัก ษา
เนื่ อ งจากมีค่ า INR มากกว่ า ค่ า เป้ า หมายและเกิด ภาวะ
เลื อ ดออก มี ก ารส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ วยที่ ไ ด้ ร ับ ยาวาร์ ฟ าริ น จาก
โรงพยาบาลชุมชนเพิม่ มากขึน้ ทาให้ไม่สามารถดูแลผูป้ ่ วย
ได้อย่างครอบคลุม
ก่อนหน้านี้กลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลสวรรค์
ประชารักษ์ได้มบี ริการด้านบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผปู้ ่ วย
นอกโดยไม่ มีก ารจัด ตัง้ คลินิ ก วาร์ฟ าริน ต่ อ มาในเดือ น
ตุลาคม 2558 ได้มกี ารประสานความร่วมมือกันระหว่างฝ่ าย
เวชระเบีย น ห้ อ งตรวจปฎิ บ ัติ ก ารเลือ ด ทีม แพทย์ ทีม
พยาบาล โภชนาการ และเภสัช กร เพื่อ จัด ตัง้ คลินิ ก วาร์
ฟารินโดยทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลสวรรค์ประชา
รักษ์ ต่อมาในวันที่ 23 กันยายน 2558 ได้มกี ารจัดตัง้ ศูนย์
โรคหัวใจและหลอดเลือดสวรรค์ประชารักษ์ต ามนโยบาย
ของกระทรวงสาธารณสุขในเรื่อ งแผนพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ (service plan) (8) การดาเนินงานของคลินิกวาร์
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ฟารินในช่วงทีผ่ ่านมา มีการเก็บบันทึกข้อมูลของผูป้ ่ วยทีม่ า
รับบริการ แต่ยงั ไม่เคยมีการประเมินผลลัพธ์ของการจัดตัง้
คลินิกวาร์ฟาริน ผู้วจิ ยั จึงได้ศกึ ษาถึงผลของการให้บริบาล
ทางเภสัชกรรมในคลินิกวาร์ฟารินโรงพยาบาลสวรรค์ประชา
รัก ษ์ เพื่อ น าไปพัฒ นากระบวนการให้บ ริก ารผู้ป่ วยให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้

วิ ธีการวิ จยั
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั กึ่งดลองที่มกี ารกาหนดสิง่
แทรกแซง โดยเก็บข้อมูลแบบไปข้างหน้ า 4 ครัง้ และเก็บ
ข้อมูลย้อนหลัง 4 ครัง้ ของการมาพบแพทย์ของผูป้ ่ วย การ
แทรกแซงทีใ่ ช้ในการศึกษานี้ คือ การให้คาแนะนาการใช้ยา
วาร์ ฟ าริน แก่ ผู้ ป่ วย และติ ด ตามการใช้ย าด้ ว ยวิธีก ารที่
ประยุกต์มาจากโรงพยาบาลทรวงอก (9) และสมาคมแพทย์
โรคหัว ใจแห่ ง ประเทศไทย (10) โดยเภสัช กรที่ผ่ า นการ
อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรื่อง การบริบาลทางเภสัชกรรมผูป้ ่ วยที่
ได้ร ับ ยาต้า นการแข็ง ตัว ของเลือ ดของคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ตัวอย่าง
ตัวอย่างในการศึกษาคือ ผูป้ ่ วยทุกรายทีไ่ ด้รบั การ
รักษาด้วยยาวาร์ฟารินจานวน 87 ราย ทีม่ ปี ระวัตกิ ารรักษา
ไม่น้อยกว่า 4 ครัง้ โดยค่า INR เข้าเป้ าเฉลี่ยน้อยกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 50 หรือเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากยาวาร์
ฟารินก่อนเข้าคลินิกวาร์ฟาริน และยังคงได้รบั ยาวาร์ฟาริน
ต่ อ เนื่ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า 4 ครัง้ หลัง จากได้ร ับ ค าแนะน าจาก
คลินิ ก วาร์ฟ าริน ระหว่ า งเดือ น มกราคม 2560 ถึง เดือ น
พฤษภาคม 2560
การเก็บข้อมูล
เมื่อ ผู้ ป่ วยที่ร ับ ยาวาร์ฟ าริน เข้า รับ การรัก ษาที่
คลินิ ก วาร์ ฟ าริน เภสัช กรจะเก็บ ข้อ มู ล ทัว่ ไปตามแบบ
ติดตามการใช้ยา ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ข้อบ่งใช้
และค่า INR พร้อมกับให้ผปู้ ่ วยหรือผูท้ ด่ี แู ลผูป้ ่ วยเป็ นประจา
(กรณีผปู้ ่ วยดูแลตัวเองไม่ได้) ทาแบบทดสอบความรูท้ วไป
ั่
เกี่ย วกับ การใช้ย าวาร์ฟาริน และการปฏิบตั ิตัว ของผู้ป่วย
จานวน 10 ข้อซึง่ เป็ นคาถามปลายเปิ ด ในแต่ละข้อหากตอบ
ถูกจะได้ 1 คะแนน หากตอบผิดจะได้ 0 คะแนน เช่น ท่าน
ทราบหรือไม่ว่ายาเม็ดของท่านมีสอี ะไรและเป็ นยาใด ท่าน
ทราบหรือไม่ว่าทาไมต้องใช้ยานี้ ท่านทราบหรือไม่ว่ายานี้มี
อาการข้ า งเคี ย งอย่ า งไร เป็ นต้ น จากนั ้น เภสัช กรให้
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คาแนะนาการใช้ยาวาร์ฟารินแก่ผู้ป่วยโดยมีอุปกรณ์ช่วย
สอนได้แก่ ตัวอย่างยาเม็ดวาร์ฟาริน พร้อมให้ค่มู อื การใช้ยา
แก่ผู้ป่วย เนื้อหาของการแนะนาประกอบด้วยยาวาร์ฟาริน
คืออะไร ทาไมต้องใช้ยา ความสาคัญของการเจาะเลือดและ
การมาตามนัด เป็ นต้น โดยจะเน้ นในหัวข้อที่ผู้ป่วยยังจา
ไม่ได้หรือเข้าใจผิด การประเมินความรู้จะซ้าอีกครัง้ ในการ
นัดติดตามครัง้ ที่ 4
เภสัชกรบันทึกค่า INR และจาแนกตามค่า INR
ทีอ่ ยู่ในช่วงและทีไ่ ม่อยู่ในช่วงเป้ าหมายของการรักษา และ
ติดตามการเกิดเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยาวาร์
ฟารินแต่ละครัง้ รวมทัง้ เก็บข้อมูลปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการเกิด
ภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ ระดับ INR และสภาวะของผู้ป่วย
การเกิดภาวะแทรกซ้อนแยกเป็ น 2 ลักษณะ คือ ผลต่อการ
เกิด ภาวะเลือ ดออกโดยวินิ จ ฉัย ตามมาตรฐานของระบบ
Warfarin Registry Network (WaRN) ร่วมกับดุลยพินิจของ
แพทย์ และการเกิดลิม่ เลือดอุดตัน ซึ่งวินิจฉัยตามดุลยพินิจ
ของแพทย์ในแต่ละครัง้ ทีม่ กี ารนัด การศึกษาติดตามการเกิด
เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยาวาร์ฟารินของผูป้ ่ วย 3
ครัง้ ก่อนและหลังเข้ารับการรักษาทีค่ ลินิกวาร์ฟาริน
การศึกษานี้ ให้ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วยที่ดูแลเป็ น
ประจา (กรณีผปู้ ่ วยดูแลตัวเองไม่ได้) ทาแบบทดสอบความ
พึงพอใจต่อการรักษาในคลินิกวาร์ฟาริน จานวน 10 ข้อ เมื่อ
มาพบเภสัชกรในการนัดครัง้ ที่ 4 คาถามเป็ นแบบประเมิน
ค่า 4 ระดับ และคาถามปลายเปิ ดในการให้ขอ้ เสนอแนะอีก
1 ข้อ คะแนนมีพิสยั จาก 4 (มากที่สุด ) 3 ( มาก) 2 (ปาน
กลาง) และ 1 (น้อย)
สาหรับร้อยละของจานวนวันที่ผู้ป่วยมีระดับ INR
อยู่ในช่วงเป้ าหมายเมื่อเทียบกับจานวนวันทัง้ หมดที่ใช้ยา
(%TTR) โดยเปรีย บเทีย บค่ า ในช่ ว งก่ อ นและหลัง เข้า รับ
บ ริ ก า ร ที่ ค ลิ นิ ก ว า ร์ ฟ า ริ น ใ ช้ วิ ธี Rosendaal linear
interpolation ในการหา %TTR ซึ่ง ค านวณจากโปรแกรม
Warfarin Registry Network ( WaRN) ข้ อ มู ล ย้ อ น ห ลั ง
สาหรับ ค่า INR จานวนวันที่ผู้ป่วยมีระดับ INR อยู่ในช่วง
เป้ าหมาย และอัตราการเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ในผูป้ ่ วยที่
ได้รบั ยาวาร์ฟารินได้จากเวชระเบียนและระบบคอมพิวเตอร์
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การศึก ษาใช้ส ถิติเ ชิง พรรณนาในการวิเ คราะห์
ข้อมูลพืน้ ฐานและความพึงพอใจของผูป้ ่ วย โดยแสดงผลใน
รู ป ความถี่แ ละร้อ ยละ การเปรีย บเทีย บผลของค่ า INR,
%TTR อัตราการเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากยาวาร์ฟาริน

ความรูใ้ นการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยก่อนและหลังการบริบาล
ทางเภสัช กรรมใช้ McNemar test โดยก าหนดค่ า ระดับ
ความเชื่อมันที
่ ร่ อ้ ยละ 95

ผลการวิ จยั
ตัวอย่างจานวน 87 ราย ส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง
(ร้อยละ71.3) มีอายุเฉลีย่ 67.1±13.7 ปี (พิสยั 26-93) ผูป้ ่ วย
ร้อยละ78.2 มีอายุมากกว่า 60 ปี ร้อยละ 58.6 จบการศึกษา

ระดับประถมศึกษา ผู้ป่วยร้อยละ 79.3 ถูกวินิจฉัยว่าเป็ น
หัวใจห้องบนเต้นผิดจังหวะ โรคที่เป็ นมากในอันดับถัดมา
คือ ภาวะสมองขาดเลือดไปเลีย้ ง (ร้อยละ12.6) และภาวะลิม่
เลือดอุดตันที่เส้นเลือดดาที่ขา (ร้อยละ 10.3) เมื่อจาแนก
ตามค่า INR พบว่า ผูป้ ่ วยร้อยละ 43.3 มีค่า INR < 1.5 ร้อย
ละ 25.3 มีค่า INR อยู่ในช่วง 1.50-1.99 ร้อยละ 13.4 มีค่า
INR ในช่วง 2.00–3.00 และร้อยละ 10.3 มีค่า INR ในช่วง
3.01-4.00 อีกร้อยละ 7.7 มีค่า INR > 4 (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1. ลักษณะทัวไปและโรคของผู
่
ป้ ่ วยก่อนเข้าคลินิกวาร์ฟาริน (N =87)
ลักษณะทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง
จานวน (คน)
ร้อยละ
เพศ
หญิง
62
71.3
ชาย
25
28.7
อายุ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 29 ปี
1
1.1
30-59 ปี
18
20.7
มากกว่าหรือเท่ากับ 60 ปี
68
78.2
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
51
58.6
ปริญญาตรี
15
17.2
มัธยมศึกษา
11
12.6
ไม่ได้ศกึ ษา
10
11.5
ข้อบ่งใช้
ภาวะหัวใจห้องบนเต้นผิดจังหวะ
69
79.3
ภาวะลิม่ เลือดอุดตันทีเ่ ส้นเลือดดาทีข่ า
9
10.3
ภาวะลิม่ เลือดอุดตันในหัวใจห้องล่างซ้าย
1
1.1
ภาวะลิน้ หัวใจไมทรัลตีบ
8
9.2
ภาวะหัวใจห้องบนสันพริ
่ ว้
4
4.6
ภาวะสมองขาดเลือดไปเลีย้ ง
11
12.6
ภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ 1 เส้น
1
1.1
ภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ 3 เส้น
1
1.1
จานวนครัง้ ของ INR ในระดับต่าง ๆ ก่อนเข้ารักษาในคลินิกวาร์ฟารินรวม 3 ครัง้ (N=261)
< 1.50
113
43.3
1.50-1.99
66
25.3
2.00-3.00
35
13.4
3.01-4.00
27
10.3
> 4.00
20
7.7
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ผลต่อความรูเ้ กี่ยวกับการใช้ยาวาร์ฟาริน
ตารางที่ 2 แสดงความรู้ เ กี่ย วกับ การใช้ย าวาร์
ฟาริ น ในช่ ว งก่ อ นและหลัง การให้ ค วามรู้ โ ดยเภสัช กร
ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ ก่อนได้รบั คาแนะนาจากเภสัชกรใน
คลินิ ก วาร์ฟ าริน ผู้ป่ วยมีค ะแนนความรู้เ ฉลี่ย 6.94±1.11
คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน หัวข้อทีผ่ ปู้ ่ วยตอบถูก
มากที่สุด คือ “ชื่อยา ลักษณะและรูปแบบของยา” (ร้อยละ
86.2) หัว ข้อ ที่ต อบถู ก น้ อ ยกว่ า ร้อ ยละ 50 คือ หัว ข้อ ที่ 1
“ผูป้ ่ วยทราบถึงวิธกี ารเฝ้ าระวังและแก้ไขปั ญหาเบือ้ งต้นเมื่อ
เกิด อาการข้า งเคีย งหรือ ภาวะแทรกซ้อ นจากการใช้ย า“
(ร้ อ ยละ 39.1) และหัว ข้ อ ที่ 3 “ผู้ ป่ วยทราบถึ ง เหตุ ผ ล
ความสาคัญของการใช้ยาวาร์ฟาริน ความสาคัญของการ

ตรวจเลือดเป็ นประจาและการรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง“
(ร้อยละ 48.3) หลังจากทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั คาแนะนาจากเภสัชกร
ทีค่ ลินิกวาร์ฟาริน สัดส่วนของผูป้ ่ วยทีต่ อบถูกเพิม่ ขึน้ ในทุก
หัวข้อ โดยคะแนนความรู้เพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(P < 0.001) เป็ น 9.09±0.60 คะแนน และทุกหัวข้อมีผตู้ อบ
ถูกมากกว่าร้อยละ 70 หัวข้อที่ผู้ป่วยตอบถูกเพิ่มขึ้นมาก
ที่สุด คือ “ผู้ป่วยทราบถึงวิธกี ารเฝ้ าระวังและแก้ไขปั ญหา
เบื้องต้นเมื่อเกิดอาการข้างเคียงหรือภาวะแทรกซ้อนจาก
การใช้ย า” โดยเพิ่ม ขึ้น เป็ น ร้อ ยละ 85.1 รองลงมาได้แ ก่
หัวข้อ “ผูป้ ่ วยทราบว่าควรทาอย่างไรหากมีการเปลีย่ นแปลง
ทีอ่ ยู่หรือเบอร์โทรศัพท์“ มีผตู้ อบถูกเพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 89.7
(ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2. ความรูเ้ กีย่ วกับการใช้ยาวาร์ฟาริน ก่อนและหลังการให้ความรูโ้ ดยเภสัชกรร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ (N=87)
ประเด็น
จานวน (ร้อยละ) ของผูป้ ่ วยทีต่ อบถูก
P1
ก่อนให้ความรู้ หลังให้ความรูค้ รัง้ ที่ 4
1 ผูป้ ่ วยทราบถึงวิธกี ารเฝ้ าระวังและแก้ไขปั ญหาเบือ้ งต้นเมื่อเกิดอาการ
34(39.1)
74(85.1)
< 0.001
ข้างเคียงหรือภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยา
2 ผูป้ ่ วยทราบว่าควรทาอย่างไรหากเปลีย่ นทีอ่ ยู่หรือเบอร์โทรศัพท์
51(58.6)
78(89.7)
< 0.001
3 ผู้ ป่ วยทราบถึ ง เหตุ ผ ลและความส าคัญ ของการใช้ ย าวาร์ ฟ าริน
42(48.3
64(73.6)
< 0.001
ความสาคัญของการตรวจเลือดเป็ นประจา และการรับประทานยาอย่าง
ต่อเนื่อง
4 ผู้ป่วยทราบถึงความสาคัญของบัตรหรือสมุดพกประจาตัวผู้ป่วยที่
61(70.1)
81(93.1)
< 0.001
ได้รบั ยาวาร์ฟาริน
5 ผู้ป่วยทราบถึงวิธกี ารปฏิบตั ติ วั หากเกิดบาดแผล การบาดเจ็บ หรือ
63(72.4)
80(92.0
< 0.001
อุบตั เิ หตุ
6 ผูป้ ่ วยทราบถึงชื่อยา และลักษณะของเม็ดยา วาร์ฟารินทีใ่ ช้อยู่
75(86.2)
85(97.7)
< 0.001
7 ผู้ป่วยทราบวิธกี ารรับประทานยาทีถ่ ูกต้องและการปฏิบตั ติ วั เมื่อลืม
66(75.9)
80(92.0)
< 0.001
รับประทานยา
8 ผูป้ ่ วยทราบว่าต้องแจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ทุกครัง้ ว่ารับประทานยา
71(81.6)
85(97.7)
< 0.001
วาร์ฟารินทุกครัง้ ทีเ่ ข้ารับบริการ
9 ผู้ ป่ วยทราบถึ ง วิ ธี ก ารปฏิ บ ัติ ตั ว เมื่ อ ต้ อ งซื้ อ ยา สมุ น ไพร หรื อ
68(78.2)
82(94.3)
< 0.001
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรับประทานเอง
10 ผู้ป่ วยทราบว่ าการดาเนิ น ชีวิต ประจาวัน บางอย่า ง อาจส่ง ผลต่ อ
73(83.9)
82(94.3)
< 0.001
ประสิทธิภาพหรือทาให้เกิดผลข้างเคียงจากยาวาร์ฟารินได้ เช่น การดื่ม
แอลกอฮอล์ หรือ กิจกรรมเสีย่ งอื่นๆ
ค่าเฉลีย่
6.94±1.11
9.09±0.60
< 0.0012
1: McNemar test 2: Paired t-test
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ตารางที่ 3. ระดับ INR ของผูป้ ่ วยก่อนและหลังการให้ความรูโ้ ดยการบริบาลทางเภสัชกรรม1
ค่า INR
ก่อนเข้าคลินิก
หลังเข้าคลินิก
จานวนครัง้ ร้อยละ จานวนครัง้
ร้อยละ
< 1.50
113
43.3
55
21.1
1.50-1.99
66
25.3
76
29.1
2.00-3.00
35
13.4
107
41.0
3.01-4.00
27
10.3
13
5.0
> 4.00
20
7.7
10
3.8
1: P<0.001
ค่า INR
สัด ส่ ว นของจ านวนครัง้ ที่ ค่ า INR อยู่ ใ นช่ ว ง
เป้ าหมายของการรักษา (INR 2.00–3.00) เพิม่ จากร้อยละ
13.4 เป็ นร้อยละ 41.0 (P<0.001) (ตารางที่ 3) ร้อยละของ
จานวนวันทีผ่ ปู้ ่ วยมีระดับ INR อยู่ในช่วงเป้ าหมาย (%TTR)
ก่อนได้รบั การแทรกแซง คือ 16.61±21.12 จากจานวนวันที่
ผู้ ป่ วยมาพบแพทย์ ใ น 4 ครัง้ เฉลี่ย 107.2 วัน หลัง การ
แทรกแซง %TTR เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
(P<0.001) เป็ นร้อยละ 35.68±31.04 จากจานวนวันทีผ่ ปู้ ่ วย
มาพบแพทย์ใน 4 ครัง้ เฉลีย่ 76.85 วัน
อาการไม่พึงประสงค์จากยาวาร์ฟาริน
สัด ส่ว นของการเกิด ภาวะเลือ ดออกลดลงจาก
ร้อยละ 2.68 เป็ นร้อยละ 1.15 หลังจากทีไ่ ด้รบั การบริบาล
ทางเภสัชกรรม สัดส่วนของการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุ ด ตัน
ลดลงจากร้อยละ 1.15 เป็ นร้อยละ 0.38 หลังจากทีไ่ ด้รบั การ

บริบ าลทางเภสัช กรรม (ตารางที่ 4) อย่ า งไรก็ต าม การ
ลดลงของอาการไม่ พึ ง ประสงค์ จ ากยาวาร์ ฟ าริ น ไม่ มี
นัยสาคัญทางสถิติ
ความพึงพอใจของผูป้ ่ วย
ผูป้ ่ วยมีความพึงพอใจเฉลีย่ ระดับ 4 หรือพึงพอใจ
มากที่สุด ในเกือ บทุ กหัว ข้อ ที่ป ระเมิน ได้แก่ คุ ณภาพของ
บริ ก ารที่ ไ ด้ ร ับ จากแพทย์ พยาบาล บุ ค ลากรโดยรวม
คาอธิบายความรู้เรื่องโรคและเรื่องการใช้ยาที่ได้รบั ความ
เข้า ใจเกี่ย วกับ เรื่อ งการใช้ย าอย่ า งถู ก ต้ อ ง ความเข้า ใจ
เกี่ยวกับการดูแลตนเอง ความรู้สกึ มีส่วนร่วมในการดูแ ล
สุข ภาพของตนเอง และความพึง พอใจโดยรวมต่ อ ระบบ
ส่ว นหัว ข้อ เวลาที่ใช้ใ นการให้บริก ารในแต่ ละครัง้ มีระดับ
ความพึง พอใจเฉลี่ย 3.46 และความถี่ในการพบแพทย์มี
ระดับความพึงพอใจเฉลีย่ 2.59 (ตารางที่ 5)

ตารางที่ 4. การเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยาวาร์ฟารินในช่วงก่อนและหลังเข้าคลินิกวาร์ฟาริน1
ภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยาวาร์ฟาริน
จานวนครัง้ (ร้อยละ)
P
ก่อนให้ความรู้
หลังให้ความรู้
ภาวะเลือดออกผิดปกติ (ชนิดไม่รุนแรง)
0.339
การเกิดจ้าเลือดตามตัว
5
2
ปั สสาวะเป็ นเลือด
1
เลือดออกตามไรฟั น
1
1
รวม
7(2.68)
3(1.15)
ภาวะลิม่ เลือดอุดตัน (ชนิดไม่รุนแรง)
หลอดเลือดส่วนปลายอุดตัน
3
1
0.624
รวม
3(1.15)
1(0.38)
1: จานวนครัง้ ทีต่ ดิ ตามก่อนให้ความรู้ = 261 จานวนครัง้ ทีต่ ดิ ตามหลังให้ความรู้ = 261
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ตารางที่ 5. ความพึงพอใจของผูป้ ่ วยต่อการบริบาลทางเภสัชกรรมโดยมีสว่ นร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ1
หัวข้อ
ค่าเฉลีย่
SD
1. คุณภาพของบริการทีไ่ ด้รบั จากแพทย์
4.00
0
2. คุณภาพของบริการทีไ่ ด้รบั จากพยาบาล
4.00
0
3. คุณภาพของบริการทีไ่ ด้รบั จากบุคลากรโดยรวม
4.00
0
4. คุณภาพของคาอธิบายความรูเ้ รื่องโรคและเรื่องการใช้ยาทีไ่ ด้รบั
4.00
0
5. การได้รบั ความรู/้ ความเข้าใจเกีย่ วกับเรื่องการใช้ยาอย่างถูกต้อง
4.00
0
6. การได้รบั ความรู/้ ความเข้าใจเกีย่ วกับการดูแตนเอง
4.00
0
7. ความรูส้ กึ มีสว่ นร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง
4.00
0
8. ความพึงพอใจโดยรวมต่อระบบ
4.00
0
9. เวลาทีใ่ ช้ในการให้บริการในแต่ละครัง้
3.46
0.50
10. ความถีใ่ นการพบแพทย์
2.59
0.60
1: คะแนนความพึงพอใจมีพสิ ยั ทีเ่ ป็ นไปได้ 1-4

สรุปผลและการอภิ ปรายผล
ผูป้ ่ วยในการศึกษานี้สว่ นใหญ่ถูกวินิจฉัยว่ามีภาวะ
หัว ใจห้อ งบนเต้น ผิด จัง หวะ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผู้ห ญิง มี อ ายุ
มากกว่า 60 ปี และมีระดับการศึกษาชัน้ ประถมศึกษา การ
ให้ความรูแ้ ละคาแนะนาโดยเภสัชกรในคลินิกวาร์ฟาริน ทา
ให้ผู้ป่ วยมีค วามรู้เ พิ่ม ขึ้น อย่ า งชัด เจน ซึ่ง สอดคล้อ งกับ
การศึกษาในผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยาวาร์ฟารินหลังการผ่าตัดใส่ล้นิ
หัวใจเทียมชนิดโลหะ ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (11)
ที่พบว่า การบริบาลทางเภสัชกรรมสามารถเพิม่ ความรู้ใน
การใช้ย าและการปฏิบ ัติตัว ของผู้ป่ วยได้ นอกจากนี้ ยัง
ชี้ให้เห็นว่าก่อนที่ผู้ป่วยจะเข้ารับการบริบาลทางเภสัชกรร
รมในคลิ นิ ก วาร์ ฟ าริ น นั ้น ผู้ ป่ วยส่ ว นมากทราบชื่ อ ยา
ลักษณะ และรูปแบบของยา แต่ไม่ค่อยทราบถึงวิธกี ารเฝ้ า
ระวังและแก้ไขปั ญหาเบือ้ งต้นเมื่อเกิดอาการข้างเคียงหรือ
ภาวะแทรกซ้อ นจากการใช้ย า รวมถึง ผู้ป่ วยไม่ ท ราบถึง
เหตุผลและความสาคัญของการใช้ยาวาร์ฟาริน ความสาคัญ
ของการตรวจเลือดเป็ นประจา และการรับประทานยาอย่ าง
ต่อเนื่อง
หลังการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม สัดส่วน
ของผู้ป่วยที่มีค่า INR ที่อยู่ในช่วงเป้ าหมาย (2.00–3.00)
และร้อยละจานวนวันทีผ่ เู้ ข้ารับการรักษาทีม่ รี ะดับ INR อยู่
ในช่วงเป้ าหมาย (%TTR) เพิม่ ขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของวานิช คาพุฒ และกฤติกา นาคอริยกุล ที่โรงพยาบาล
พุทธชินราช (12) ที่พบว่า ผู้ป่วยคลินิกพิเศษมีอตั ราการ
ควบคุม INR ในเป้ าหมายมากกว่า ผู้ป่วยในคลินิกอายุร ก
รรม (ร้อยละ 38 และ 22 ตามลาดับ , P=0.04) นอกจากนี้
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พบว่ามีการลดลงของสัดส่วนการเกิดภาวะแทรกซ้อน ได้แก่
ภาวะลิ่ม เลือ ดอุ ดตันและภาวะเลือ ดออกผิด ปกติ แต่ ไม่มี
นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ซี ง อาจเป็ นไปได้ ว่ า มี ปั จจัย อื่ น ๆ
รบกวนผลการศึก ษาท าให้ไ ม่ เ ห็น ผลที่มีนั ย ส าคัญ เช่ น
ขนาดตัวอย่างที่น้อย การเกิดอันตรกิรยิ าระหว่างยากับยา
ยากับอาหารทีม่ วี ติ ามินเคสูง หรือยากับสภาวะโรค และการ
ให้ค วามร่ ว มมือ ในการรัก ษาของผู้ป่ วย ซึ่ง ปั จ จัย เหล่ า นี้
ไม่ได้ถูกประเมินในการศึกษาครัง้ นี้
ผู้ป่วยส่วนใหญ่ พึงพอใจมากที่สุด ต่ อระบบการ
ดูแลรักษาทีค่ ลินิกวาร์ฟาริน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เกษร สังข์กฤษ และคณะที่
โรงพยาบาลสกลนคร (13) ทีพ่ บว่า การพัฒนารูปแบบการ
ดูแลผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยาวาร์ฟารินมาเป็ นคลินิกวาร์ฟาริน ทาให้
ผู้ป่วยพึงพอใจต่อการบริการเพิม่ สูงขึ้น แต่จากการศึกษา
พบว่ า ยังมีผู้ป่ วยบางส่ว นที่ยงั ไม่เ ข้า ใจถึง ความสาคัญใน
เรื่องของความถีใ่ นการพบแพทย์ในกรณีการควบคุมค่า INR
ยังไม่เข้าเป้ าหมายของการรักษา ซึ่งอาจมีผลอย่างยิง่ ต่อ
ประสิทธิผลของการรักษาและภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยา
วาร์ฟารินได้
การศึกษานี้มขี อ้ จากัดบางประการ ได้แก่ การไม่
มีกลุ่มควบคุม การศึกษาแบบวัดผลก่อนและหลังมีขอ้ จากัด
คือ ตัวอย่างอาจปรับพฤติกรรมเพราะรูต้ วั ว่าต้องถูกติดตาม
และประเมินผล ทาให้ผลลัพธ์ต่าง ๆ ในการวิจยั ดีขน้ึ โดย
ไม่ได้เป็ นผลทีแ่ ท้จริงของการแทรกแซง การมีตวั อย่างเพียง
กลุ่มเดียวยังอาจมีอคติในการประเมินผลเพราะผูว้ จิ ยั ไม่ได้
ถูกปกปิ ดในเรื่องการแทรกแซงที่ผู้ป่วยได้รบั นอกจากนี้

การประเมิน ความพึง พอใจยัง อาจมีผ ลของการตอบให้
เป็ น ไปตามความคาดหวัง (social desirability effect อีก
ด้วย)
ข้อ มูล จากการศึก ษานี้ พบว่ า การบริบ าลทาง
เภสัชกรรมของคลินิกวาร์ฟารินเพิม่ ความรูใ้ นการใช้ยาของ
ผู้ ป่ วย ตลอดจนการควบคุ ม ระดับ INR ให้ เ ป็ นไปตาม
เป้ าหมาย และผู้ ป่ วยมี ค วามพอใจในรู ป แบบของการ
ให้บริการ จึงควรสนับสนุ นคลินิกวาร์ฟารินเพื่อให้การรักษา
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและผูป้ ่ วยได้รบั ความปลอดภัย
ในการใช้ยาวาร์ฟาริน

กิ ตติ กรรมประกาศ
ผู้วจิ ยั ขอขอบคุณทีมแพทย์ พยาบาล เภสชักรใน
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องของทุก
คน ทีท่ าให้งานวิจยั นี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี

เอกสารอ้างอิ ง
1. Hirsh J, Fuster V, Ansell J, Halperin JL. American
Heart Association/ American College of Cardiology
foundation guide to warfarin therapy. Circulation
2003; 107: 1692-711
2. Sitthisuk S. Guidelines for the care of atrial fibrillation
patients in Thailand. Bangkok: The Thai Heart
Association Under the patronage, 2012.
3. Sunglor S, Kunaprasert K. Evaluation of a pharmacy
intensive monitoring of warfarin therapy at outpatient
department. Thai Journal of Hospital Pharmacy
2012; 22: 234-42.
4. Siebenhofer A, Rakovac I. Self-management of oral
antitcoagulation in the elderly. Thromb Haemost
2008; 100: 1089-98.
5. Saokaew S, Permsuwan U, Chaiyakunapruk N,
Nathisuwan S, Sukomthasarn A. Effectiveness of
pharmacist-participated warfarin therapy management: a systematic review and meta-analysis. J
Thromb Haemost 2010; 8: 2418–27.

6. Chiquette E, Amato MG, Bussey HI. Comparison of
an anticoagulation clinic with usual medical care.
Arch Intern Med 1998; 158:1641.
7. Witt DM, Sadler MA, Shanahan RL, et al. Effect of a
centralized clinical pharmacy anticoagulation service
on the outcomes of anticoagulation therapy. Chest
2005;127;1515..
8. Health Services Commission for Cardiovascular
Health Development. Guideline for the implementation of the development plan for health services in
cardiology: Warfarin clinic management. Nonthaburi
: Ministry of Public Health; 2016.
9. Sriboonseu P, Mongkonnit U, Kaameekaaayn P,
Suntraanchun T, Pariksuwan B. Warfarin drug
handbook for pharmacists: experience from Institute
of Thoracic Surgery. Bangkok: Department of
Medical Services, Institute of Thoracic Surgery;
2010
10. Heart Association of Thailand. Thai guideline for
anticoagulation therapy 2010. Bangkok: National
Health Security Office; 2010.
11. Sittidach M, Muhammad P, Malanusorn N, Kiettanawattana P, Boonupathamkul T. Effect of
pharmaceutical care on patients with mechanical
prosthetic valve who received warfarin at Songklanagarind hospital. Songklanagarind Medical Journal
2012; 30: 63-73.
12. Kamput V, Nakariyakul K. Clinical outcomes of
warfarin monitoring in outpatients at Buddhachinaraj Phitsanulok hospital. Buddhachinaraj Medical
Journal 2009; 26: 253-59.
13. Soigrit K,Daekuntot T,Sareedama U, Development
of care model for patients receiving warfarin
Sakonnakhon Hospital. Journal of Nurse Association of Thailand 2012;30: 96-106.

128

