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วาร์ฟารินเป็ นยาต้านการแข็งตัวของเลือดทีม่ กี ารใช้ในหลายข้อบ่งใช้ในประเทศไทย แต่วาร์ฟารินมีขอ้ จากัดทางเภสัชจลนศาสตร์
และเภสัชพลนศาสตร์ เนื่องจากเป็ นยาที่มดี ชั นีการรักษาแคบและมีการตอบสนองในแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ส่งผลทาให้เกิดอาการ
ข้างเคียงเลือดออกแบบรุนแรงหรือไม่มปี ระสิทธิภาพในการรักษา การพัฒนารูปแบบการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านยาเชิงรุกคลินิกวาร์
ฟาริน ณ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่ น มีวตั ถุประสงค์เพื่อ เพิม่ ประสิทธิภาพ และจัดการปั ญหาจากการใช้ยาได้อย่างเป็ นระบบ วิ ธีการ
ดาเนิ นการวิ จยั : เป็ นการศึกษาชนิดย้อนหลัง (retrospective study) โดยมีกลุ่มประชากรจานวน 32 คนทีเ่ ข้ารับบริการในคลินิกวาร์ฟาริน
แบ่งเป็ นกลุ่มควบคุมคือผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การบริบาลทางเภสัชกรรมก่อนการพัฒนาตัง้ แต่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จานวน 16 ราย
และกลุ่มทดลองคือผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การบริบาลทางเภสัชกรรมหลังการพัฒนา ตัง้ แต่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จานวน 29 ราย เก็บ
รวบรวมข้อมูลที่บนั ทึก จากเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์และแบบบันทึกการบริบาลทางเภสัชกรรมในคลินิกวาร์ฟาริน ต่อจากนัน้ ทาการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ร้อยละ TTR (Time in therapeutic range) และร้อยละของผูป้ ่ วยทีม่ ี TTR ตัง้ แต่รอ้ ยละ 65 ขึน้ ไป ทดสอบ
ด้วยสถิติ T-test และ Chi–square ตามลาดับ ผลการศึกษาการวิ จยั : ผูป้ ่ วยกลุ่มควบคุม 16 คน และกลุ่มทดลอง 29 คน ซึง่ ข้อมูลพืน้ ฐาน
ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ได้แก่ เพศ อายุ ข้อบ่งใช้ยา ยกเว้นระยะเวลาทีต่ ดิ ตามค่า INR ทีม่ คี วามแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (P<0.001) โดยผลการศึกษาแสดงค่าเฉลีย่ ร้อยละTTR ในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองเป็ น 49.30 ± 26.32 และ 66.49 ± 25.71
(P=0.039) และร้อ ยละผู้ป่ วยที่มีร ะดับ TTR มากกว่ า ร้อ ยละ 60 เป็ น 37.50 และ 68.97 ตามล าดับ ส าหรับ ปั ญ หาที่พ บมากที่สุ ด คือ
พฤติกรรมผูป้ ่ วยไม่เหมาะสม สรุปผลการวิ จยั : การพัฒนาการบริบาลทางเภสัชกรรมแบบเชิงรุกในโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง
ส่งผลทาให้ผปู้ ่ วยมีค่า TTR ตามเป้ าหมาย และรูปแบบการบริบาลทางเภสัชกรรมสามารถช่วยค้นหาปั ญหา ดาเนินการแก้ไขตามปั ญหา
และติดตามการแก้ไขปั ญหาอย่างเป็ นระบบ ซึง่ ส่งผลเพิม่ ประสิทธิภาพการรักษาและความปลอดภัยจากการใช้ยามากขึน้
คาสาคัญ: การทบทวนใบสังยา,
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Anticoagulant drug, Warfarin, had many indications in Thailand but it has limited pharmacodynamic and pharmacokinetic.
Because of a narrow therapeutic index and different response in individual person, overdose could cause severe bleeding while
underdose could cause ineffective in treatment. Thus, a proactive pharmaceutical care model may improve effectiveness and
manage drug related problems. Material and method: A retrospective study was conducted in Luangphopern Hospital. Total 32
patients who treatment in warfarin clinic were divided into 2 groups; a preintervention group had 16 patients during 1 January31 December 2017 and a postintervention group had 29 patients who received improved pharmaceutical care during 1 January31 December 2019. Data was collected from electronic medical record and pharmaceutical care record in warfarin clinic, Then
analyzed to mean percentage of time in therapeutic range (TTR) and the percentage number of patients who had TTR more
than 60% by T-test and chi–Square, respectively. Results: The patients were recruited with 16 patients control group and 29
patients treatment group. There was no significant different in characteristics of gender, age, and indication. However, time to
follow up INR was statistically significant difference (P<0.001). The results showed that mean percentage of TTR in intervention
group were improved from 49.30 ± 26.32 to 66.49 ± 25.71 (P=0.039) and the percentage of patients with TTR more than 60%
were from 35.70 to 68.97 (P=0.041). When compared to control group. The most drug related problems were inappropriate
behavior by patient. Conclusion: The development proactive of pharmaceutical care model in 30 beds community hospital can
improve the TTR within target via finding the problem, processing the problem management and follow up for resolving. This
model increases the efficiency and safety of warfarin treatment.
Keywords: warfarin, pharmaceutical care, Time in therapeutic range

บทนา
ยาวาร์ฟารินเป็ นยาต้านการแข็งตัวของเลือดในรูปแบบ
รับประทานที่มขี ้อบ่งใช้ทางคลินิกที่หลากหลาย เช่น โรคหัวใจ
ห้องบนสันพลิ
่ ้ว (atrial fibrillation, AF), ป้ องกันการเกิดลิม่ เลือด
ในผู้ป่ วยที่ท าการเปลี่ย นลิ้น หัว ใจ, ใช้ส าหรับ ป้ อ งกัน การเกิด
หลอดเลือดสมองตีบจากลิม่ เลือดหัวใจแบบทุตยิ ภูมิ (secondary

prevention cardioembolic stroke), ใ ช้ ร ั ก ษา ภ า วะ ลิ่ ม เลื อ ด
อุ ด หลอดเลือ ดด า (venous thromboembolism, VTE) เป็ น ต้ น
(Silaruks et al., 2011) โดยยาวาร์ฟารินเป็ นยาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ในการป้ องกันการเกิดลิม่ เลือดได้รอ้ ยละ 64 เมือ่ เปรียบเทียบกับ
ยาหลอกซึ่งพบร้อยละ 22 และสามารถลดอัตราการเสียชีวติ จาก
62

The Effects of Pharmaceutical Care Model Development at Warfarin Clinic in 30-Bed Community Hospital
IJPS
Asokbunyarat P. et al.
Vol. 17 No. 4 October – December 2021
_______________________________________________________________________________________________

ร้ อ ยละ 50 (Boonbaichaiyapruck et al., 2006) และภาพรวม
ของประเทศก่อนปี พ.ศ. 2560 พบการเข้าเป้ าหมายร้อยละ 30.9
(Boonyapipat and Wattanasombat, 2016) ซึ่ ง จ า ก ข้ อ มู ล
การศึกษาพบว่าในการป้ องกันการเกิดลิม่ เลือด ผูป้ ่ วยจาเป็ นที่
จะต้องมีค่า TTR ตามเป้ าหมายอย่างน้อยร้อยละ 60 และอาจพบ
อาการข้างเคียง ได้แ ก่ อาการเลือดออกแบบเล็กน้ อย (minor
bleeding) ร้ อ ยละ 7.8 (Jarernsiripornkul and Polkote, 2006)
และพบอุบตั กิ ารณ์เลือดออกรุนแรง 3.13 เหตุการณ์ในประชากร
100 คนต่อปี (Priksri et al., 2019) ดังนัน้ กระทรวงสาธารณสุข
สร้างแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคหัวใจได้ ทาการ
บริห ารจัด การหน่ ว ยดูแ ลผู้ป่ วยที่ไ ด้รบั ยาป้ อ งกัน การแข็งตัว
ของเลือด (warfarin clinic management) โดยเภสัชกรมีบทบาท
หน้าทีโ่ ดยตรงในการจัดการ ดูแลผูป้ ่ วยทีใ่ ช้ยาทีม่ คี วามเสี่ยงสูง
ซึง่ มีตวั ชีว้ ดั ประสิทธิผลการบริหารจัดการหน่วย TTR อย่างน้อย
ร้ อ ย ล ะ 60 (Boonyapipat and Wattanasombat, 2016) ทั ้ง นี้
ประสิท ธิภ าพของยาต้านการแข็ง ตัวของเลือ ดจะมี ป ระโยชน์
สูงสุดเมือ่ TTR ตัง้ แต่รอ้ ยละ 65 ขึน้ ไป (Connolly et al., 2008)
โดยมีการศึกษารูปแบบการบริบาลแบบ pharmacistmanaged collaborative care ซึ่งเป็ นรูปแบบการบริบาลโดยมี
เภสั ช กรเป็ นผู้ จ ั ด การหลั ก ในกรอบแนวคิ ด การดู แ ลจาก
สหวิชาชีพ โดยเภสัชกรมีหน้าที่ให้ความรูเ้ กี่ยวกับวาร์ฟารินแก่
ผูป้ ่ วย ช่วยค้นหาปั ญหาจากการใช้ยา (drug related problems,
DRPs) เสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหา พิจารณาร่วมกับแพทย์
เพื่อวางแผนการรักษา เปรียบเทียบการบริบาลวาร์ฟารินตาม
มาตรฐาน ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ จานวน 1000 เตียง พบ
รูปแบบ pharmacist-managed collaborative care ช่วยเพิม่ ค่า
ร้อยละ TTR ได้ดีกว่าการรักษามาตรฐาน แต่ถึงอย่างไรก็ตาม
TTR ของทัง้ สองกลุ่ ม ยัง น้ อ ยกว่ า ร้อ ยละ 65 (Saokaew et al.,
2012) สาหรับโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่ นเป็ นโรงพยาบาลชุมชน
ขนาด 30 เตียง ในปี พ.ศ. 2561 ได้รเิ ริม่ การพัฒนาบริบาลทาง
เภสัชกรรมในคลินิกวาร์ฟาริน เพือ่ พัฒนาคุณภาพการดูแลผูป้ ่ วย
ในงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผูบ้ ริโภคร่วมกับสหวิชาชีพ โดย
เป็ นรูปแบบ pharmacist-managed collaborative care เช่นกัน
ซึ่ง เภสัช กรจะมีบ ทบาทนอกเหนื อ จากการตรวจสอบยาให้
สอดคล้อ งกับ ค าสัง่ การใช้ย า และการให้ ค าแนะน าเกี่ย วกับ
warfarin กับผูป้ ่ วยหรือบุคลากรทางการแพทย์
ดังนัน้ งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิผล
และศึก ษาปั ญ หาจากการใช้ ย าภายหลัง จากการพัฒ นาการ
บริบาลทางเภสัชกรรมรูปแบบทีม่ กี ารพัฒนาขึน้ ณ โรงพยาบาล
หลวงพ่อเปิ่ น

ทุกสาเหตุได้ร้อยละ 26 (Hart et al., 2007) แต่เนื่องจากยาวาร์
ฟารินมีข้อจากัดทางเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลนศาสตร์ มี
ดัชนีการรักษาแคบ โดยทางด้านประสิทธิภาพผูป้ ่ วยจะต้องมีค่า
international normalized ratio (INR) 2.0-3.0 หรือ 2.5-3.5 ตาม
ข้อบ่งใช้ และต้องมีระยะเวลาทีผ่ ปู้ ่ วยมีระดับ INR เข้าเป้ าหมาย
(Time in therapeutic range, TTR) มากกว่ า ร้ อ ยละ 60 จึ ง จะ
สามารถป้ องกันการเกิดลิม่ เลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สาหรับ
ทางด้ า นความปลอดภั ย มี โ อกาสเกิ ด ภาวะเลื อ ดออกแบบ
เล็ก น้ อ ยหรือ แบบรุ น แรงได้ ทัง้ ด้า นประสิท ธิภ าพและความ
ปลอดภัย จากการใช้ย าวาร์ฟ าริน สัม พัน ธ์ กับ ปั จ จัย ทางด้ า น
เภสัชพันธุศาสตร์ ตัวบุคคล และสิง่ แวดล้อม (Wattanachai and
Kaewmoongkun, 2017) กล่ า วคือ ปั จ จัย ที่เ กี่ย วข้อ งกับ เภสัช
พันธุศาสตร์ เช่น มีการเกิดภาวะพหุสณ
ั ฐาน (polymorphisms)
ของ CYP 2C9 หรือ vitamin K2,3-epoxide reductase complex
subunit 1 (VKORC1) (Silaruks et al., 2011) ส าหรับ ประเทศ
ไทยพบประชาชนส่วนใหญ่มี genotype ชนิด CYP2C19*1 มาก
ที่ สุ ด ร้ อ ยละ 63-68 ตามด้ ว ย CYP2C19*2 (ร้ อ ยละ 27-30),
CYP2C19*3 (ร้ อ ยละ 3-6) และ CYP2C19*17 (ร้ อ ยละ 1-4)
(Sukasem et al., 2013; Tassaneeyakul et al., 2006;
Wattanachai et al., 2018) ซึ่ ง พ บ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง
CYP2C19*2 หรือ CYP2C19*3 กับภาวะเลือดออกมากกว่าชนิด
อื่น (Lee et al., 2007) รวมถึงขนาดยาเฉลีย่ วาร์ฟารินจะต่ากว่า
ค นทั ว่ ไป (Zhang et al., 2016) นอก จา ก นี้ ใ นค นไท ย พ บ
VKORC1 ชนิ ด AA haplotypes มากที่สุ ด (Sangviroon et al.,
2010; Sermsathanasawadi et al., 2015) ซึ่ ง มี ก า ร ท า ง า น
VKORC1 น้ อยกว่าชนิดอื่น ส่งผลให้มีความต้องการขนาดยา
วาร์ฟารินเฉลีย่ ต่ากว่าประเภทอื่นๆ และสัมพันธ์ในยาวาร์ฟาริน
เกิน ขนาด (warfarin overdose) (Deoisares and Rojnuckarin,
2010) ปั จจัยจากตัวบุคคล เช่น เพศ อายุ การมีโรคร่วม เช่น
โรคตับ หรือภาวะบางอย่างเช่น ไข้ เป็ นต้น และการใช้ยาเพื่อ
รักษาโรคร่ วมซึ่งมีอันตรกิริยากับ วาร์ฟาริน การไม่ใ ช้ยาตาม
แพทย์สงั ่ ส่งผลทาให้การตอบสนองของวาร์ฟารินเปลี่ยนแปลง
ถึงแม้จะเป็ นการใช้ขนาดยาเดิมในการรักษา นอกจากนี้ย ัง มี
ปั จจัยจากสิง่ แวดล้อม ได้แก่ การรับประทานอาหารที่มปี ริมาณ
วิตามินเคสูง การออกกาลังกาย การดื่มแอลกอฮอล์ (Silaruks
et al., 2011)
จากการศึ ก ษาในประเทศไทยของสรณ บุ ญ ใบ
ชัยพฤกษ์และคณะศึกษาการใช้วาร์ฟารินในข้อบ่งใช้ AF เป็ น
ส่วนใหญ่ โดยพบว่าผู้ป่วยมีระดับ INR เข้าเป้ าหมายน้ อยกว่า
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วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
เป็ นการวิจยั แบบย้อนหลัง (retrospective study) โดย
ทบทวนข้อมูลจากเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (HosXp) และแบบ
บันทึกการบริบาลทางเภสัชกรรมของผู้ป่วยทุกรายเข้ารับการ
รักษาทีค่ ลินิกวาร์ฟารินโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่ น ระหว่างวันที่ 1
มกราคม ถึ ง 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2560 และระหว่ า งวัน ที่ 1
มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งงานวิจยั นี้ได้ผ่านการ
ขอรั บ การพิ จ ารณาจริ ย ธรรมของการวิ จ ั ย ในมนุ ษย์ จ าก
คณะกรรมการจริยธรรมและการวิจ ัยในมนุ ษ ย์ข องสานัก งาน
สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เลขที่ 28/2563
สาหรับเกณฑ์พิจารณาคัดเข้าจะเก็บข้อมูลผู้ป่วยทุก
รายทีเ่ ข้ารับบริการในคลินิกวาร์ฟารินโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่ น
ตัง้ แต่ 2 ครัง้ ขึ้น ไป ในช่ ว งระยะเวลาที่ท าการศึก ษาแบ่ ง เป็ น
ผู้ป่ วยกลุ่ ม ควบคุ ม คือ กลุ่ ม ผู้ป่ วยที่เ ข้า รับ การรัก ษาก่ อ นการ
พัฒนาการบริบาลทางเภสัชกรรม เป็ นผูป้ ่ วยที่เข้ารับการรักษา
ตัง้ แต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และกลุ่มทดลอง

คือกลุ่มผูป้ ่ วยที่ได้รบั การบริบาลหลังการพัฒนาการบริบาลทาง
เภสัช กรรม ตัง้ แต่ 1 มกราคม ถึ ง 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2562
สาหรับเกณฑ์การคัดออก คือ ผูป้ ่ วยทีม่ เี วชระเบียนไม่สมบูรณ์
งานวิจยั นี้ คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่า งด้วยสูต รอาศัย
ข้อมูลจากการศึกษาของ Marcatto และคณะ (Marcatto et al.,
2018) กาหนดระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 และระดับความ
คลาดเคลื่ อ นร้ อ ยละ 5 ประมาณการได้ 23 คนต่ อ กลุ่ ม
(Chalongsuk R, 2007) จากสมการ
กาหนดให้ P1 = TTR ของกลุ่มทีไ่ ด้รบั การบริบาลทาง
เภสัชกรรม; P1= 0.543, P2 = TTR ของกลุ่มทีไ่ ด้รบั การบริการ
มาตรฐาน; P2 = 0.144, P = (P1 + P2)/2; P = 0.3805, Q = 1
- P; Q = 0.6195, Q1 = 1 - P1; Q1 = 0.457, Q2 = 1 - P2; Q2
= 0.856

การบริบาลเภสัชกรรมรูปแบบเดิม

การบริบาลทางเภสัชกรรมรูปแบบพัฒนา

พยาบาลซักประวัตผิ ปู้ ่ วยและบันทึกใน HosXp

พยาบาลซักประวัตผิ ปู้ ่ วยและบันทึกใน HosXp

นักเทคนิคการแพทย์เจาะเลือดตรวจค่า INR

นักเทคนิคการแพทย์เจาะเลือดตรวจค่า INR

แพทย์ซกั ประวัติ ตรวจร่างกาย สังยา
่

เภสัชกรให้บริบาล pre-concelling ทบทวนความรูเ้ กีย่ วกับการใช้ยาและ
บันทึกในแบบบันทึกการบริบาลทางเภสัชกรรม

พยาบาลออกบัตรนัดและใบตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร

แพทย์ซกั ประวัติ ตรวจร่างกาย สังยา
่

ผูป้ ่ วยนาใบสังยามาส่
่
งทีห่ อ้ งจ่ายยา

พยาบาลออกบัตรนัดและใบตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร

เภสัชกรตรวจสอบคาสังใช้
่ ยาหากพบความคลาดเคลื่อนเภสัชกรปรึกษา
แพทย์ จ่ายยาพร้อมให้คาแนะนาและบันทึกผลการรักษาในสมุด
ประจาตัวผูป้ ่ วย

ผูป้ ่ วยนาใบสังยามาส่
่
งทีห่ อ้ งจ่ายยา
เภสัชกรตรวจสอบคาสังใช้
่ ยาทบทวนคาสังใช้
่ ยา จ่ายยาพร้อมให้
คาแนะนาและบันทึกผลการรักษาในสมุดประจาตัวผูป้ ่ วย

รูปที่ 1 ตารางแสดงขัน้ ตอนการบริบาลทางเภสัชกรรมก่อนและหลังการพัฒนา
กระบวนการการดาเนิ นงาน
ผู้ป่ วยกลุ่ ม ควบคุ ม จะเป็ น ผู้ป่ วยทุ ก คนที่เ ข้า รับ การ
รักษา วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึง่ จะได้รบั
การบริบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ ข้อมูลการรักษาจะถูกบันทึก
ผ่านฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เท่านัน้ โดยเป็ นการบริบาลทาง

เภสัชกรรมแบบเดิมซึ่งพบเภสัชกรในขัน้ ตอนสุดท้าย โดยเภสัช
กรเป็ นผูต้ รวจสอบการจ่ายยา และการให้ความรู้ ทบทวนการใช้
ยากับผูป้ ่ วยซึง่ ไม่มกี ารบันทึกข้อมูลการบริบาลในช่วงนี้ ในขณะ
ผูป้ ่ วยกลุ่มทดลองจะเป็ นผูป้ ่ วยทุกคนทีเ่ ข้ารับการรักษาระหว่าง
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วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จะถูกเก็บข้อมูล
จากแบบบันทึกการบริบาลทางเภสัชกรรมในคลินิกวาร์ฟารินซึง่
เป็ นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการบริบาลทางเภสัชกรรมร่วมกับ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลผูป้ ่ วยจะถูกบันทึกในแบบบันทึก
การบริบาลทางเภสัชกรรม โดยผูป้ ่ วยจะพบเภสัชกรก่อนเข้ารับ
การรักษาจากแพทย์ (pre-counseling) เภสัชกรจะมีหน้ าที่ซัก
ประวัติ ค้นหาอาการเลือดออก อาการลิ่มเลือดอุดตัน ทบทวน
การใช้ยา ประเมินความร่วมมือจากการใช้ยา ประเมินความรูก้ าร
ใช้ ย าวาร์ ฟ าริน ประวัติก ารเจ็บ ป่ วย การใช้ ย าร่ ว ม การใช้
สมุนไพร อาหารเสริม กิจวัตรประจาวันทีเ่ ปลีย่ นไปจากเดิม เพือ่
ค้นหาปั ญหาจากการใช้ยา ผูป้ ่ วยจะได้รบั คาแนะนาแนวทางการ
แก้ไขปั ญหาเหล่านัน้ และสามารถปรึกษาข้อสงสัยกับเภสัชกร
ประจ าคลินิ ก เภสัช กรจะบัน ทึก ข้อ มู ล ลงในแบบบัน ทึก การ
บริบ าลทางเภสัช กรรม หลัง จากนั น้ ผู้ป่ วยจะน าแบบบัน ทึก
ดัง กล่ า วให้กับ แพทย์ผู้ร ัก ษา เพื่อ ให้แ พทย์ท ราบข้อ มู ล และ
แผนการรักษาผ่านแบบบันทึกการบริบาลทางเภสัชกรรมทาง
คลินิกวาร์ฟารินและตัดสินใจแผนการรักษา ผู้ป่วยจะเข้าร่วม
กระบวนการรักษาตามรูปที่ 1 ต่อจากนัน้ ผูป้ ่ วยจะพบเภสัชกรอีก
ครัง้ ในการรับยากลับบ้าน ซึง่ เภสัชกรจะสามารถตรวจสอบขนาด
ยาที่ผู้ป่วยได้ร บั ซึ่งจะสามารถประเมินผลการให้บริบาลทาง
เภสัชกรรม เปรียบเทียบกับแผนการรักษาทีผ่ ูป้ ่ วยได้รบั จริง ใน
กรณีท่พี บปั ญหาจากผู้ป่วยจะดาเนินการบันทึกข้อมูล และให้
ค าแนะน าการจัด การปั ญ หาที่พ บขึ้น โดยติด ตามปั ญ หาของ
ผูป้ ่ วยร่วมกับค่า INR ในการมาตามนัดในครัง้ ต่อไป
สาหรับกระบวนการ pre-counseling ในกรณีท่ีต้องมี
การปรับขนาดยาวาร์ฟาริน จะดาเนินการปรับขนาดยาตามแนว
ทางการรัก ษาผู้ป่ วยด้ ว ยยาต้ า นการแข็ง ตัว ของเลื อ ดชนิ ด
รับประทาน (Silaruks et al., 2011) พิจารณาร่วมกับระดับ INR
เป้ า หมาย, สาเหตุ ท่ีท าให้เ กิด ความเปลี่ย นแปลงนั น้ ร่ ว มกับ
ผูป้ ่ วย อีกทัง้ ติดตาม INR ในกรณีผปู้ ่ วยมี INR เข้าเป้ าหมายทุก
4 สัปดาห์ และติดตาม INR ทุก 2 สัปดาห์เมื่อมีการปรับเปลี่ยน
ขนาดยา เมื่อค้นพบ DRPs จะทาการแทรกแซงตาม DRPs ใน
ระดับ ผู้ส ัง่ ใช้ ย า ผู้จ่ า ยยา ผู้ป่ วย ผู้ดู แ ลผู้ป่ วยด้ ว ยวิธีก ารที่
เหมาะสม
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผู้วจิ ยั จะคัดเลือกผู้ป่วยตามเกณฑ์การคัดเข้า และคัด
ออก ในช่ ว งเวลาของกลุ่ ม ควบคุ ม ตัง้ แต่ 1 มกราคม ถึง 31
ธันวาคม พ.ศ. 2560 และกลุ่มทดลองคือได้รบั การบริบาลหลัง
การพัฒนาการบริบาลทางเภสัชกรรม ตัง้ แต่ 1 มกราคม ถึง 31

ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยนาข้อมูลรหัสประจาตัวผูป้ ่ วย (hospital
number, HN) มาค้นหาข้อมูลในเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์และ
แบบบันทึกการบริบาลทางเภสัชกรรมในคลินิกวาร์ฟาริน ทาการ
บันทึกข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูลงานวิจยั ประกอบไปด้วย เพศ
อายุ สิทธิการรักษา วันที่เข้ารับบริการ ระดับ INR และ DRPs
จากการใช้ยาวาร์ฟารินในแต่ละครัง้ โดยพิจารณาค่าเป้ าหมาย
ของค่า INR ขึน้ กับข้อบ่งใช้ โดย INR 2.0-3.0 สาหรับโรคหัวใจ
ห้องบนสันพลิ
่ ้ว (AF), ภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดดา (VTE)
หรือ INR 2.5-3.5 สาหรับผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การเปลีย่ นลิ้นชนิดโลหะ
ที่ ต าแหน่ งไมตรั ล (mechanical valve replacement: MVR)
ระดับ INR ที่ได้ใ นผู้ป่วยแต่ละรายมาคานวณหา TTR โดยใช้
Rosendaal’s linear interpolation method (Boonyapipat and
Wattanasombat, 2016) สาหรับการเกิด DRPs จะพิจารณาตาม
เกณฑ์ ข อง Pharmaceutical Care Network Europe (PCNE)
(Hanrinth, 2009) เนื่องจากเครื่องมือนี้เป็ นเครื่องมือที่ถูกสร้าง
เพื่อช่วยจัดเก็บและแบ่งประเภทกระบวนการบริบาลทางเภสัช
กรรมให้เป็ นระบบ ได้รบั การยอมรับในทางปฏิบตั แิ ละงานวิจยั
ช่วยให้ทราบผลลัพธ์การปฏิบตั ิงานด้านการบริบาลทางเภสัช
กรรม และช่วยประหยัดค่ าใช้จ่ายการรักษาด้วยยา(Björkman
et al., 2008; Hanrinth, 2009; Lampert et al., 2008) โดย PCNE
ประกอบด้วย 5 domains ได้แก่ ชนิดของปั ญหา (Problem, P),
สาเหตุ (Cause, C), การแก้ไข (Intervention, I), การยอมรับการ
จั ด กา ร ปั ญ หา (Intervention acceptance, A) แ ละ ผ ลลั พ ธ์
(Outcome, O) ตามตารางที่ 1 (Pharmaceutical Care Network
Europe Foundation, 2020) โดยในส่ ว นการยอมรั บ การจั ด
ปั ญหา ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดการยอมรับจากผูท้ ่ไี ด้รบั การแทรกแซง
และผลลัพธ์ประเมินจากประวัตแิ ละแนวโน้มระดับ INR ในการ
ตรวจครัง้ ถัดไป
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของผู้ ป่ วยด้ ว ยสถิ ติ เชิ ง
พรรณนาด้วยค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานและร้อยละ สาหรับ
ตัว แปรผลลัพ ธ์ท่ีเ ป็ น ค่ า ต่ อ เนื่ อ ง ได้แ ก่ ความแตกต่ า ง TTR
ระหว่างกลุ่ม ทาการทดสอบความปกติในการกระจายตัวของ
ข้อมูลโดยใช้ Shapiro - Wilk test ในกรณีกระจายตัวแบบปกติ
จะใช้สถิติ independence T – test หรือกรณีกระจายตัวแบบไม่
ปกติจ ะใช้ส ถิติ Mann Whitney U test ส าหรับ ตัว แปรร้อ ยละ
ผูป้ ่ วยที่มคี ่า TTR ตัง้ แต่ร้อยละ 60 และ 65 ขึน้ ไประหว่างกลุ่ม
ทดสอบด้วยสถิติ Chi – Square โดยใช้โปรแกรม SPSS และ
วิเคราะห์ขอ้ มูล DRPs ด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา
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ว. เภสัชศาสตร์อสี าน
ผลของการพัฒนาการบริบาลทางเภสัชกรรมในคลินิกวาร์ฟาริน ณ โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง
พิกรม อโศกบุญรัตน์ และคณะ
ปี ท่ี 17 ฉบับที่ 4 ต.ค. – ธ.ค. 2564
_______________________________________________________________________________________________

ตารางที่ 1 แสดงหัวข้อในระบบ PCNE (Pharmaceutical Care Network Europe Foundation, 2020)
ชนิ ดของปัญหา (P)
สาเหตุ (C)
การแทรกแซง (I) การยอมรับ (A)
ผลลัพธ์ (O)
P1 ประสิทธิภาพ
C1 การเลือกใช้ยา
I0 ไม่มกี ารจัดการ
A1 ยอมรับ
O0 ไม่ทราบ
P2 ความปลอดภัย C2 การเลือกรูปแบบยา I1 ด้านผูส้ งใช้
ั่
A2 ไม่ยอมรับ
O1 ได้รบั การแก้ไข
P3 อื่นๆ
C3 การเลือกขนาดยา
I2 ด้านผูป้ ่ วย
A3 อื่นๆ
O2 แก้ไขบางส่วน
C4 ระยะเวลาการรักษา I3 ด้านยา
O3 ไม่ได้แก้ไข
C5 การจ่ายยา
I4 อื่นๆ
C6 ขัน้ ตอนการใช้ยา
C7 สาเหตุจากผูป้ ่ วย
C8 อื่นๆ
P=problem, C=cause of DRPs, I=interventions, A=intervention acceptance, O= outcome of intervention

ผลการศึกษาวิ จยั
ข้อมูลพื้นฐาน
การศึก ษานี้ พ บผู้ป่ วยที่เ ข้า รับ บริก ารในคลินิ ก วาร์
ฟารินจานวนทัง้ หมด 32 คน ณ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่ น โดย
แบ่งเป็ นกลุ่มควบคุมจานวน 16 ราย ระหว่างวันที่ 1 มกราคม
2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เข้ารับบริการทัง้ หมด 151 ครัง้
คิดเป็ นการเข้ารับการรักษาผู้ป่วยเฉลี่ย 9.50 ครัง้ /คน/ปี และ
กลุ่มทดลองจานวน 29 ราย (ผู้ป่วยรายใหม่ 16 คน และผู้ป่วย

รายเดิม 13 คน) ระหว่ า งวัน ที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วัน ที่ 31
ธันวาคม 2561 เข้ารับบริการ 303 ครัง้ คิดเป็ นการเข้ารับการ
รักษาผูป้ ่ วยเฉลีย่ 10.44 ครัง้ /คน/ปี ซึง่ มีลกั ษณะทางประชากรที่
ทาการศึกษาไม่แ ตกต่างกันทัง้ สองกลุ่มยกเว้นระยะเวลาการ
ติด ตามค่ า INR ซึ่ง มีร ะยะเวลาสัน้ กว่ า ในกลุ่ ม ทดลองอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ลักษณะทัวไปและโรคของผู
่
ป้ ่ วยในคลินิกวาร์ฟาริน
ลักษณะ
เพศ (จานวนคน, %)
ชาย
หญิง
อายุเฉลีย่ (ค่าเฉลีย่ , ปี )
สิทธิการรักษา (จานวนคน, %)
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า
เบิกได้จ่ายตรง
ประกันสังคม
ข้อบ่งใช้ (จานวนคน, %)
AF
MVR
PE

กลุ่มควบคุม
(จานวน 16 คน)

ผู้ป่วยทัง้ หมด
(จานวน 32 คน)

กลุ่มทดลอง
(จานวน 29 คน)

P-value*
0.37

13 (40.62)
19 (59.38)
69.38 ± 17.16

5 (31.25)
11 (68.75)
67.19 ± 18.86

13 (44.83)
16 (55.17)
70.83 ± 15.76

30 (93.75)
2 (6.25)
0 (0)

15 (93.75)
1 (6.25)
0 (0)

27 (93.10)
2 (6.90)
0 (0)

0.81**
0.76

0.81
27 (84.38)
3 (9.38)
2 (6.24)

13 (81.25)
2 (12.50)
1 (6.25)
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2 (6.90)
2 (6.90)
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ตารางที่ 2 ลักษณะทัวไปและโรคของผู
่
ป้ ่ วยในคลินิกวาร์ฟาริน (ต่อ)
ลักษณะ

ผู้ป่วยทัง้ หมด
(จานวน 32 คน)

กลุ่มควบคุม
(จานวน 16 คน)

กลุ่มทดลอง
(จานวน 29 คน)

27 (84.38)
24 (75.00)
16 (50.00)
12 (37.50)
6 (18.75)
5 (15.63)
5 (15.63)
5 (15.63)
22.77 ± 10.27
2.35
(0.5-5.7)
10.11 ± 3.71
29.46 ± 12.01

14 (87.50)
11 (68.75)
8 (50.00)
7 (43.75)
4 (25.00)
2 (12.50)
0 (0.00)
3 (18.75)
23.74 ± 10.16
2.36
(1.10 - 5.70)
9.50 ± 3.22
33.36 ± 15.56

26 (89.66)
22 (75.86)
14 (48.28)
12 (41.38)
5 (17.24)
5 (17.24)
5 (17.24)
7 (24.14)
22.29 ± 10.29
2.35
(0.5 – 5.29)
10.45 ± 3.92
27.56 ± 9.24

โรคประจาตัว (จานวนคน, %)
ความดันโลหิตสูง
ไขมันในเลือดสูง
ไตวายเรือ้ รัง
หัวใจล้มเหลวเรือ้ รัง
โลหิตจาง
หืด / ปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง
หลอดเลือดสมอง
อื่นๆ
ขนาดยาวาร์ฟาริน (mg./สัปดาห์)
ค่าเฉลีย่ INR
(ค่าต่าสุด-ค่าสูงสุด)
จานวนครัง้ ทีเ่ ข้ารับการรักษาเฉลีย่
ระยะเวลาการติดตามค่า INR (วัน)

P-value*
0.21
0.61
0.58
0.59
0.39
0.80
0.09
0.84
0.85
0.28
0.25
< 0.001**

* ทดสอบโดยใช้สถิติ Chi-squared, ** ทดสอบโดยใช้สถิติ independence T test

ผลด้านประสิ ทธิ ผล
จากการศึกษานี้ทดสอบการกระจายตัวของข้อมูลด้วย
Shapiro–Wilk test พบว่ามีการกระจายตัวแบบปกติ (P=0.065)
จึง ใช้ independence T – test ในการทดสอบสมมติฐ าน พบ
ค่าเฉลีย่ ของร้อยละ TTR ในกลุ่มควบคุมร้อยละ 49.30 และกลุ่ม
ทดลองพบร้อยละ 66.49 มีความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (mean

difference) ที่ 17.19 ± 8.07 (95% CI: 0.91-33.47) อ ย่ า ง มี
นัยสาคัญทางสถิติ (P=0.039) และพบจานวนผูป้ ่ วยทีม่ ี TTR ทัง้
ในส่วนร้อยละทีม่ ากกว่าหรือเท่ากับ 60 และ 65 ในกลุ่มทดลองมี
ร้อยละการเข้าเป้ า TTR มากกว่ากลุ่มทีค่ วบคุมอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 แสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผลลัพธ์ทางด้านประสิทธิภาพในการรักษา
กลุ่มควบคุม
กลุม่ ทดลอง
(จานวน 16 คน) (จานวน 29 คน)
49.30 ± 26.32 66.49 ± 25.71
6 (37.50)
20 (68.97)
4 (25.00)
19 (65.52)
51 (34.00)
92 (42.42)
20 (13.33)
39 (9.09)

ตัวชี้วดั
ค่าเฉลีย่ TTR (%)
จานวนผูป้ ่ วยทีม่ ี TTR ≥ 60% (%)
จานวนผูป้ ่ วยทีม่ ี TTR ≥ 65% (%)
จานวนครัง้ ทีค่ ่า INR น้อยกว่าเป้ าหมาย (%)
จานวนครัง้ ทีค่ ่า INR ทีม่ ากเกินเป้ าหมาย (%)
* ทดสอบโดยใช้สถิติ independence T test
** ทดสอบโดยใช้สถิติ Chi - squared
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P–value
0.039*
0.041**
0.018**
0.433
0.891

ว. เภสัชศาสตร์อสี าน
ผลของการพัฒนาการบริบาลทางเภสัชกรรมในคลินิกวาร์ฟาริน ณ โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง
พิกรม อโศกบุญรัตน์ และคณะ
ปี ท่ี 17 ฉบับที่ 4 ต.ค. – ธ.ค. 2564
_______________________________________________________________________________________________

ปัญหาจากการใช้ยา (Drug Related Problems, DRPs)
จากการศึ ก ษาครั ง้ นี้ ไ ด้ น าคนในกลุ่ ม ทดลองมา
วิเคราะห์ปัญหาจากการใช้ยา โดยใช้เครื่องมือ Pharmaceutical
Care Network Europe (PCNE) ในการเก็บ รวบรวมวิเ คราะห์
ข้อมูลพบจากการใช้ยาทัง้ สิน้ 112 ปั ญหา โดยเฉลีย่ ทีพ่ บปั ญหา
รายละ 3.86 ปั ญ หา/คน/ปี โดยจากรายละเอีย ดตาม PCNE
ส่ง ผลกับ การรัก ษา 76 ครัง้ เป็ น ผลลดประสิท ธิภ าพของการ
รัก ษาท าให้ร ะดับ INR ต่ า กว่ า ระดับ เป้ า หมายร้อ ยละ 67.86
(76/112) และส่งผลกับความปลอดภัย 36 ครัง้ โดยให้ระดับ INR
สูงกว่าระดับเป้ าหมายร้อยละ 32.14 (36/112) ดังแสดงในตาราง
ที่ 4 ซึ่งปั ญ หาส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมผู้ป่วยไม่เหมาะสม

ร้อ ยละ 64.07 (66/103) พฤติก รรมผู้ป่ วยไม่เ หมาะสม ได้แก่
การปรับ เปลี่ ย นวิธี ร ับ ประทานยาเอง, รับ ประทานอาหาร
สมุ น ไพร ผลไม้ห รือ อาหารเสริม ที่มีอัน ตรกิร ิย ากับ วาร์ฟาริน
หรือเข้ารับบริการทางการแพทย์ท่คี ลินิก /ร้านยา โดยไม่แจ้งว่า
รับประทานยาวาร์ฟาริน พบปั ญหาจากการเลือกใช้ยาที่มขี อ้ มูล
การเกิดอันตรกิรยิ าร่วมกับยาวาร์ฟาริน รวมจานวน 6 ปั ญหา
คิดเป็ นร้อยละ 5.36 (6/112) และไม่ทราบปั ญหาทีช่ ดั เจนจานวน
3 ปั ญหา ดังแสดงข้อมูลรายละเอียดในส่วนสาเหตุตามตารางที่
5

ตารางที่ 4 รายการแจกแจงปั ญหาจากการใช้ยาตามเกณฑ์ PCNE
หัวข้อ
P1: ส่งผลกับการรักษา
ปั ญหาจาก
P2: ส่งผลกับความปลอดภัย
การใช้ยา
P3: อื่นๆ
C1: การเลือกยาไม่เหมาะสม
C2: รูปแบบเภสัชภัณฑ์ไม่เหมาะสม
C3: ขนาดยาไม่เหมาะสม
C4: ระยะเวลาการรักษาไม่เหมาะสม
สาเหตุ
C5: การส่งมอบยาไม่เหมาะสม
C6: กระบวนการใช้ยาไม่เหมาะสม
C7: พฤติกรรมผูป้ ่ วยไม่เหมาะสม
C8: ระบบการส่งต่อไม่เหมาะสม
C9: อื่นๆ
I0: ไม่ดาเนินการใดใด
แนวทางการ I1: ระดับผูส้ งใช้
ั ่ ยา
แก้ไขปั ญหา I2: ระดับผูป้ ่ วย
I3: ระดับยาทีใ่ ช้
I4: อื่นๆ
การยอมรับ A1: ยอมรับ
แนวทางการ A2: ไม่ยอมรับ
แก้ไข
A3: อื่นๆ
O0: ไม่ทราบสถานะ
สถานะของ
O1: ถูกแก้ไขแล้ว
ปั ญหา
O2: ถูกแก้ไขบางส่วน
O3: ไม่ถูกแก้ไข
68

จานวน ร้อยละ
76
67.86
36
32.14
0
0
6
5.36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
103
91.96
0
0
3
2.68
1
0.89
7
6.25
99
88.39
5
4.46
0
0
105
93.75
2
1.79
5
4.46
2
1.79
57
50.89
42
37.50
11
9.82
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ตารางที่ 5 ตารางรายละเอียดเครื่องมือ PCNE ในส่วนสาเหตุ (C)
สาเหตุ
การเลือกยาไม่
เหมาะสม
พฤติกรรมผูป้ ่ วย

อื่นๆ

หัวข้อย่อย
จานวน
ไม่เหมาะสมในการใช้ยา-ยา, ยา-สมุนไพรในการรักษา
6
- เลือกใช้ยาทีไ่ ม่เหมาะสมทัง้ แผนปั จจุบนั และแผนโบราณ
ผูป้ ่ วยใช้ยาต่ากว่า/ไม่ใช้ยาตามทีแ่ พทย์สงั ่
17
- ลดขนาดยาลงเอง หรือรับประทานยาน้อยกว่าแพทย์สงั ่
ผูป้ ่ วยใช้ยาเกินแพทย์สงั ่
4
- เพิม่ ขนาดยาเองหรือรับประทานยาเกินกว่าแพทย์สงั ่
ผูป้ ่ วยใช้ยาทีไ่ ม่มคี วามจาเป็ น
16
- ใช้ยาแผนปั จจุบนั ทีเ่ กิดอันตรกิรยิ ากับยา warfarin โดย
ยานัน้ ไม่ได้ถูกสังจ่
่ ายจากโรงพยาบาลและไม่มคี วาม
จาเป็ นในการรักษา
ผูป้ ่ วยรับประทานอาหารทีม่ อี นั ตรกิรยิ ากับยา
66
- รับประทานผัก ผลไม้ สมุนไพรหรืออาหารเสริมทีม่ ี
หลักฐานว่าส่งผลกวนระดับ INR และ warfarin
สาเหตุไม่ชดั เจน
3
รวม
112

แนวทางการแก้ ไ ขจะจัด การแบ่ ง เป็ น 3 ระดับ คือ
ปรับแก้ท่ีร ะดับ ผู้ป่วย ร้อยละ 88.39 คือการให้คาแนะนาเพื่อ
ป้ องกัน หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่น การปฏิบตั ิตวั
เมื่อลืมรับประทานยา อาหารหรืออาหารเสริมที่ส่งผล แจ้งการ
เข้ารับบริการทางสุขภาพทุกครัง้ ว่ากาลังใช้ยาวาร์ฟาริน การใช้
ยาที่ไ ม่มีค วามจ าเป็ น รองลงมาเป็ น ระดับ ผู้ส งจ่
ั ่ า ยยาร้อยละ
6.25 คือการปรึกษากับผูส้ งใช้
ั ่ ยาเมือ่ พบปั ญหาจากการใช้ยาเพื่อ
แก้ไขปั ญหานัน้ เช่น ปรับการใช้ยาต้านจุลชีพเป็ นชนิดเฉพาะที่
หรือ ปรับ ขนาดยาให้เ หมาะสมกับ อัน ตรกิริย าที่เ กิด ขึ้น และ
สุดท้ายจัดการในระดับยาทีใ่ ช้ โดยการปรับเปลีย่ นวิธกี ารบริหาร
ยาแต่ละวันเพือ่ ให้ผปู้ ่ วยรับประทานง่ายทีส่ ุดแต่ยงั คงได้ขนาดยา
ต่ อ สัป ดาห์เ ท่ า ที่แ พทย์ส ัง่ พบร้อ ยละ 4.46 การยอมรับ แนว
ทางการแก้ไขพิจารณาจากการแทรกแซงที่เกิดขึ้น พบมีการ
ยอมรับร้อยละ 93.75 เช่น ผูส้ งจ่
ั ่ ายยาปรับขนาดยาตามทีเ่ ภสัช
กรเสนอแนะ หรือกรณีผปู้ ่ วยมีปัญหาจากการรับประทานน้ ามัน
ปลายอมรับ การรับ ประทานต่ อ เนื่ อ งไปตลอดและมาติด ตาม
อาการตามนัดอย่างสม่าเสมอเพื่อปรับขนาดยาให้เข้าเป้ าหมาย
หรือผูป้ ่ วยหยุดยา tetracycline เพื่อบรรเทาอาการปวด ในทาง
ตรงข้ามพบการไม่ยอมรับ ในผู้สงจ่
ั ่ ายยาไม่ปรับขนาดยาตาม
เภสัชกรเสนอแนะ หรือผูป้ ่ วยไม่ยนิ ดีปรับพฤติกรรมสุขภาพภาย
หลังจากได้รบั ความรูห้ รือแนวทางการแก้ไขพบร้อยละ 1.79 และ
อื่น ๆ คือไม่สามารถสรุปผลการยอมรับจากแบบบันทึกได้

ร้อยละ
5.36
15.18
3.57
14.28

58.93

2.68
100

สถานะของปั ญ หาพิจารณาจากข้อ มูล ที่ถูกบัน ทึก ไว้
ปั ญ หาถู ก แก้ ไ ขพบร้ อ ยละ 50.89 ซึ่ ง ท าให้ ร ะดับ INR เข้ า
เป้ าหมายของผู้ป่วยแต่ละราย ในขณะที่ถู กแก้ไขบางส่วนพบ
ร้อยละ 37.50 ทาให้ระดับ INR มีแนวโน้มเข้าเป้ าหมายที่ดีข้นึ
หรือมีโอกาสที่ผู้ป่วยจะมีปัญหาจากการใช้ยาซ้า และยังไม่ถูก
แก้ไขร้อยละ 9.82 เช่นผู้ป่วยปฏิเสธหยุดอาหารเสริมที่มอี นั ตร
กิร ิย า ผู้ป่ วยยัง คงปรับ ขนาดยากิ น เองจากความรู้ ส ึก เช่ น
อ่อนเพลีย ปั สสาวะบ่อย แม้จะเข้าใจการปรับขนาดยาตามผล
INR ส่งผลทาให้ยงั คงมีปัญหาอยู่ จึงทาการติดตามเป็ นสถานะ
ปั ญหาเป็ นระยะแทน

อภิ ปรายผลและสรุป
ยาวาร์ฟารินเป็ นป้ องกันการเกิดลิม่ เลือดอุดตันโดยเมื่อ
มี INR เป้ าหมายที่ 2.0-3.0 หรือ 2.5-3.5 ขึน้ อยู่กบั ข้อบ่งใช้และ
จะต้องมี TTR ตัง้ แต่ร้อยละ 65 ขึ้นไป (Gómez-Outes, 2016)
จากนโยบายลดความแออัด โรงพยาบาลศู น ย์ จะมีก ารส่งต่อ
ผู้ป่วยที่มีอาการสภาวะโรคคงที่เข้ารับการรักษาโรงพยาบาล
ชุมชน โดยบริบทโรงพยาบาลชุมชนจะเป็ นการดูแลผูป้ ่ วยทีใ่ ช้
วาร์ฟารินแบบต่อเนื่อง ดังนัน้ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่ นจึงมีการ
ดาเนินงานพัฒนาระบบการบริบาลทางเภสัชกรรมคลินิก วาร์
ฟาริน ในปี พ.ศ. 2561 โดยได้ เ ข้ า ร่ ว มนโยบายการพัฒ นา
เครือข่ายวาร์ฟารินเขต 5 ซึง่ มีการดาเนินการอบรมในส่วนเภสัช
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กรผู้ดาเนินงาน และการจัดการในโรงพยาบาลได้ดาเนินการ
ประชุมวางแผนร่ วมกับทีมสหวิชาชีพ แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ
และนักเทคนิค การแพทย์ใ นการปฏิบตั ิงานร่วมกัน ซึ่งเป็ นไป
ตามมาตรฐานการดาเนินงานตามวิชาชีพ สาหรับการพัฒนางาน
บริบ าลทางเภสัช กรรมวาร์ ฟ าริน ครัง้ นี้ จะเป็ นการพัฒ นา
กระบวนที่แ ตกต่ า งจากการบริบ าลแบบเดิม ที่เ ภสัช กรเป็ นผู้
ตรวจสอบการจ่ายยา และการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยหรือบุคลากร
ทางการแพทย์ซ่ึง ไม่ มีก ารบัน ทึก ข้อ มู ล การบริบ าลในช่ ว งนี้
สาหรับการดาเนินงานที่มีการพัฒนาจะมีเภสัชกรดาเนิ น การ
pre-counseling และเพิม่ การใช้แบบบันทึกการบริบาลทางเภสัช
กรรม ดังนัน้ การศึกษานี้เป็ นการศึกษาเปรียบเทียบก่อนและหลัง
พัฒนางานการบริบาลทางเภสัชกรรมในคลินิกวาร์ฟาริน โดย
ประเมินประสิทธิภาพ และการเก็บข้อมูลปั ญหาจากการใช้ยาวาร์
ฟารินภายหลังจากการพัฒนาระบบ
ส าหรับ การศึ ก ษานี้ พบผู้ ป่ วยส่ ว นใหญ่ อ ายุ เ ฉลี่ ย
69.38 ปี และเป็ นผูป้ ่ วยเพศหญิงร้อยละ 77.14 และร้อยละ 93.33
ใช้สทิ ธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยมีขอ้ บ่งใช้ยาวาร์ฟารินจาก
โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ (atrial fibrillation, AF) ซึง่ สอดคล้องกับ
การศึกษาของนาตยา หวังนิรตั ศิ ยั (Wangnirattisai et al., 2018)
ที่เป็ นการศึกษาการบริบาลทางเภสัชกรรมของคลินิกวาร์ฟาริน
ของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ พบผู้ป่วยส่วนใหญ่ มีอายุ
เฉลี่ย 60 ปี เป็ นเพศหญิงและมีข้อบ่งใช้จาก AF เช่นเดียวกับ
การศึก ษาของเจนจิร า ตัน ติวิช ญวานิ ช (Tantiviyavanit and
Chaiyasu, 2013) ซึ่งทาการศึกษาการบริบาลทางเภสัชกรรมใน
ผูป้ ่ วยที่ใช้ยาวาร์ฟารินของโรงพยาบาลปั ตตานี พบกลุ่มผูป้ ่ วย
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงและมีขอ้ บ่งใช้จาก AF และสิทธิ ์การรักษา
สอดคล้องกับสานักงานสถิตแิ ห่งชาติประจาปี 2562 ประชากร
ส่วนใหญ่ใช้บตั รประกันสุขภาพถ้วนหน้า (National Statistical
Office of Thailand, 2021) ส าหรั บ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานผู้ ป่ วยของ
การศึกษานี้พบว่า ลักษณะผูป้ ่ วยทัง้ สองกลุ่มไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ ยกเว้นระยะเวลาการติดตามค่า INR กลุ่ม
ทดลองมีก ารติด ตามระยะเวลาที่ส ัน้ กว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม อย่ า งมี
นัยสาคัญ ทางสถิติ (P<0.001) เนื่องจากในกลุ่มทดลองเมื่อค่า
INR ไม่อยู่ในช่วงการรักษา จะมีการนัดผูป้ ่ วยเพื่อเข้ามารับการ
ติด ตาม INR และปรับ ขนาดยาในระยะเวลาที่ส ัน้ กว่ า ท าให้
ความถีใ่ นการติดตามมากขึน้ ส่วนระยะเวลาการเริม่ ใช้วาร์ฟาริน
ในการศึกษานี้ไม่มกี ารเก็บข้อมูลเนื่องจากผู้ป่วยทุกคนเริ่มยา
วาร์ฟารินจากโรงพยาบาลระดับสูงกว่าได้แก่โรงพยาบาลทัวไป
่
และโรงพยาบาลศูนย์ จึงไม่มขี อ้ มูลระยะเวลาการเริม่ ใช้ยาวาร์
ฟาริน สาหรับข้อมูลระยะเวลาการใช้ยาวาร์ฟารินในโรงพยาบาล

หลวงพ่อเปิ่ น พบว่าผู้ป่วยที่เข้ารับการบริบาลทางเภสัชกรรม
คลินิ ก ก่ อ นปี พ.ศ. 2560 มีจ านวนทัง้ หมด 16 คนและผู้ป่ วย
ยังคงได้รบั การรักษาต่อเนื่องจนถึง ปี พ.ศ. 2562 ที่มกี ารปรับ
กระบวนการพัฒนางานบริบาลทางเภสัชกรรมคลินิกวาร์ฟาริน มี
จานวนผูป้ ่ วยทัง้ หมด 29 คน เป็ นผูป้ ่ วยรายเดิมจานวน 13 คน
(ผูป้ ่ วยรายเดิมเสียชีวติ ด้วยสาเหตุอ่นื จานวน 3 คน) มีผปู้ ่ วยราย
ใหม่จานวน 16 คน เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบกลุ่มผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั
การบริก ารทัง้ 2 แบบ พบว่ า ผู้ป่ วยกลุ่ ม นี้ ย ัง มีค่ า เฉลี่ย TTR
สูงขึน้ จาก 59.79 เป็ น 74.41 (P=0.03)
ผลของการศึกษานี้พบว่างานบริบาลทางเภสัชกรรมทีม่ ี
การพัฒนาช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการรักษา โดยพิจารณาจาก
เป้ า หมาย TTR มากกว่ า ร้ อ ยละ 60 ในกลุ่ ม ควบคุ ม ที่มีก าร
บริบ าลแบบเดิม ผู้ป่ วย TTR ที่ม ากกว่ า ร้อ ยละ 60 พบร้อ ยละ
37.50 ในขณะงานบริบ าลทางเภสัช กรรมที่มีก ารพัฒ นาพบ
ร้อ ยละ 68.97 ซึ่ง มีค วามแตกต่ า งอย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติ
(P=0.041) ในขณะที่เป้ าหมายร้อยละของผู้ป่วยที่มรี ะดับ TTR
สูงกว่าร้อยละ 65 พบสูงขึ้นจากเดิมร้อยละ 25.00 เป็ นร้อยละ
65.52 ซึง่ มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P= 0.0018)
เช่นกัน ผลจากการเพิม่ TTR อาจเป็ นผลจากการติดตามผูป้ ่ วย
อย่างใกล้ชดิ โดยเฉลี่ยระยะเวลาที่นัด 27.56 วันน้อยกว่ากลุ่ม
ควบคุม สอดคล้องกับงานวิจยั ทีป่ ระเทศแคนนาดาพบความถีใ่ น
การติดตาม INR ทาให้ TTR เข้าเป้ าหมายมากกว่าร้อยละ 65
สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ (McAlister, 2018) สาหรับการเพิ่มขึ้น
ของร้อยละ TTR พบว่าสอดคล้องกับการศึกษาของนาตยา หวัง
นิรตั ศิ ยั (Wangnirattisai et al., 2018) เน้นการบริบาลทางเภสัช
กรรมต่ อ ผู้ ป่ วย ประเมิ น ความรู้ แ ละทบทวนในหัว ข้ อ ที่ ไ ม่
เหมาะสมแก่ผูป้ ่ วย โดยผลการศึกษาพบว่าช่วยเพิม่ TTR จาก
ร้อยละ 16.61 เป็ นร้อยละ 35.68 โดยการศึกษานี้เป็ นการบริบาล
ก่อนเข้าพบแพทย์ สาหรับการศึกษาอื่นของเจนจิรา ตันติวชิ ญวา
นิช เป็ นการศึกษาที่ไม่ได้ประเมินประสิทธิภาพผ่านด้วย TTR
ของผู้ป่วย แต่ประเมินจากจานวนครัง้ เข้ารับการรักษาที่มีค่า
INR อยู่ใ นเป้ าหมาย พบว่าร้อยละ 36.64 ของผู้ป่วยมีค่า INR
ต่ า กว่ า เป้ า หมายร้อ ยละ 47.44 และสู ง กว่ า เป้ า หมายร้อ ยละ
15.92 โดยรูป การบริบ าลทางเภสัช กรรมของเจนจิร า ตัน ติวิ
ชญาวานิ ช (Tantiviyavanit and Chaiyasu, 2013) เป็ น การให้
การบริบ าลทางเภสัช กรรมแบบให้ ค าแนะน าการใช้ ย าภาย
หลังจากพบแพทย์ (post-counseling) ดังนัน้ รูปแบบการบริบาล
ทางเภสัช กรรมน่ า จะส่ ง ผลต่ อ การเพิ่ม TTR ได้ เ ช่ น กัน ใน
การศึกษานี้มที งั ้ ในส่วน pre-counseling และ post-counseling
รวมถึง การบัน ทึกรูป แบบปั ญ หาที่เ กิดขึ้น ระบุ แ นวการแก้ไข
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ปั ญ หา และสถานการณ์ แ ก้ไ ขปั ญ หา ซึ่ง จะช่ ว ยส่ง ผลในการ
ติดตามผูป้ ่ วยในปั ญหานัน้ ๆ ได้ และส่งผลต่อการเข้าเป้ าหมาย
TTR โดยรูปแบบงานของการศึกษานี้จะมีความคล้ายคลึงระบบ
การพั ฒ นางานบริ บ าลทาง เภสั ช กรรมแบบ pharmacistmanaged collaborative care ซึ่งเป็ นการศึกษาในโรงพยาบาล
ตติยภูมขิ นาด 1,000 เตียง เปรียบเทียบกับการรักษามาตรฐาน
พบว่าเพิม่ TTR จากร้อยละ 40.1 เป็ นร้อยละ 48.3 ซึง่ ยังไม่ผ่าน
เกณฑ์ค่า TTR ในขณะทีก่ ารจัดการในรูปแบบนี้ เมื่อนามาใช้ใน
โรงพยาบาลชุมชน พบทาให้ค่า TTR จากร้อยละ 49.30 เป็ น
66.49 ซึง่ อาจเกิดจากโรงพยาบาลชุมชนมีจานวนผูป้ ่ วยน้อยกว่า
และมีความใกล้ชดิ ผูป้ ่ วยในพืน้ ที่ อาจเป็ นสาเหตุท่ที าให้ TTR สูง
และเข้าเป้ าหมายภายหลังที่มกี ารพัฒนางานบริบาลทางเภสัช
กรรม
น อ ก จ า ก นี้ ยั ง พ บ DRPs ทั ้ง ห ม ด 112 ร า ยกา ร
เกีย่ วข้องกับประสิทธิภาพการรักษาเป็ นส่วนใหญ่ ร้อยละ 67.86
โดยมีสาเหตุหลักมากจากพฤติกรรมของผูป้ ่ วยเองร้อยละ 91.96
เ ช่ น เ ดี ย ว กั บ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง เ จ น จิ ร า ตั น ติ วิ ช ญ วา นิ ช
(Tantiviyavanit and Chaiyasu, 2013) พบปั ญหาส่วนใหญ่เกิด
จากความไม่ร่ วมมือในการใช้ยาจากผู้ป่วยร้อยละ 46.51 เมื่อ
พิจารณาด้วย PCNE เป็ นสาเหตุหลักเดียวกัน คือเกิดจากผูป้ ่ วย
ไม่ใช้ยาตามทีแ่ พทย์สงร้
ั ่ อยละ 44.65 และรับประทานอาหารทีม่ ี
อัน ตรกิร ิย ากับ ยาพบร้ อ ยละ 8.53 ในขณะที่ก ารศึก ษาของ
อภิช าติ จิต ต์ ซ่ือ (Jittsue et al., 2015) วิเ คราะห์ DRPs ด้ ว ย
Hepler และ Strand พบ DRPs พบมีความแตกต่าง โดยปั ญหา
ที่พบมากที่สุด คือการอันตรกิริยาระหว่างยามากที่สุดร้อยละ
33.6 ซึ่งพบส่วนใหญ่เป็ นอันตรกิรยิ าที่ยงั ไม่เกิดถึงร้อยละ 28.9
และส่งผลเป็ นเหตุการณ์ท่เี กิดขึน้ จริงร้อยละ 4.7 รองลงมาเป็ น
การเกิด อาการไม่พึง ประสงค์จ ากการใช้ย าร้อ ยละ 28.2 การ
ได้ร ับ ขนาดยาต่ า กว่า ที่ควรได้ร ับ ร้อ ยละ 16 สาเหตุ ท่ีมีค วาม
แตกต่างเกิดเนื่องจากใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทแ่ี ตกต่ างกัน เพราะ
helper และ strand เป็ นการระบุ ปั ญหาร่ ว มกั บ สาเหตุ แ ละ
แบ่ ง เป็ นประเภทของปั ญ หาในขัน้ ตอนเดี ย ว เช่ น อาการ
ข้างเคียง, ได้รบั ยาที่ไม่มคี วามจาเป็ น , อันตรกิรยิ าระหว่างยา
เป็ นต้ น ในขณะที่ PCNE ระบุ ผ ลของปั ญ หา แบ่ ง เป็ น ผลต่ อ
ประสิทธิภาพการรักษาหรือความปลอดภัยก่อน แล้วจึงพิจารณา
ค้นหาสาเหตุ เช่น ปั ญหาด้านความปลอดภัยเนื่องจากได้รบั ยาที่
ไม่มคี วามจาเป็ นซึ่งเกิดอันตรกิรยิ าระหว่างยา นอกจากนี้การ
บริบาลทางเภสัชกรรมด้วยรูปแบบเชิงรุกประเมินข้อมูลจากการ
ซักประวัติของผู้ป่วยและวางแผนการรักษาร่วมกับสหวิชาชีพ
ส่งผลให้ปัญหาจากการใช้ยาพบสาเหตุจากพฤติกรรมของผูป้ ่ วย

เป็ นส่วนใหญ่ สาหรับการแก้ไขปั ญหา การศึกษาของอภิชาติ
จิต ต์ ซ่ือ (Jittsue et al., 2015) มีก ารแทรกแซงต่ อ แพทย์ ม าก
ที่สุด ร้อยละ 52 แทรกแซงต่อผู้ป่วยหรือญาติร้อยละ 47.9 ซึ่ง
แตกต่างจากการศึกษาในครัง้ นี้ทท่ี าการแทรกแซงต่อผูป้ ่ วยมาก
ที่สุ ด ร้อ ยละ 88.39 เนื่ อ งจากประเมิน พบความสอดคล้ อ งกับ
สาเหตุของปั ญหา การศึกษาของอภิชาติ จิตต์ซ่อื (Jittsue et al.,
2015) มีการยอมรับ การแทรกแซงร้อยละ 78.8 สอดคล้องกับ
การศึกษาครัง้ นี้ทพ่ี บการยอมรับถึงร้อยละ 93.75 ดังนัน้ PCNE
เป็ นเครื่องมือที่ใ ช้ประเมิน DRPs เพื่อสืบค้นสาเหตุท่ีซับซ้อน
กว่ า และครอบคลุ ม กระบวนการท างานมากกว่ า Hepler และ
Strand ที่มีว ัต ถุ ป ระสงค์ เ ฉพาะการค้ น หา DRPs (Björkman
et al., 2008) สาหรับปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อความไม่ร่วมมือ ได้แก่ การ
มาติดตามผลการรักษาที่ไม่สม่า เสมอและการมีผูด้ ูแลในการใช้
ยาในคลินิ ก วาร์ฟ าริน เป็ นปั จ จัย ส าคัญ (Tantipiwattanaskul,
2019) ดังนัน้ แนวทางการแก้ไ ขปั ญ หาความไม่ร่ ว มมือในการ
รักษา คือ เน้นย้าความสาคัญของการเข้ารับบริการ รวมไปถึง
การระบุ ผู้ดู แ ลในการใช้ ย า ให้ ผู้ป่ วยและผู้ดู แ ลตระหนั ก ใน
ความสาคัญและปั จจัยที่อาจส่งผลต่อการออกฤทธิข์ องยา การ
เฝ้ าระวัง สังเกตอาการข้างเคียง ติดตามประสิทธิภาพและการ
แก้ไขปั ญหาเบือ้ งต้น (Silaruks et al., 2011) ซึง่ ความรูข้ องการ
ใช้ว าร์ฟ าริน ทัง้ หมดนี้ ส ัม พัน ธ์กับ ระดับ INR ที่เ ข้า เป้ า หมาย
สูงขึน้ รวมไปถึงลดอันตรายจากการใช้ยา (Jittsue et al., 2015)
และสอดคล้องกับการพัฒนารูปแบบการบริบาลทางเภสัชกรรม
ในการศึก ษานี้ ที่จ ะต้ อ งมีก ารทบทวนความรู้ส่ ว นนี้ ทุ ก ครัง้
โดยเฉพาะเมือ่ พบ DRPs ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ นี้การดาเนินงานในส่วนนี้
ให้เกิดประสิทธิภาพขึน้ อยู่กบั ความสัมพัน ธ์ระหว่างเภสัชกรและ
ผู้ ป่ วย (therapeutic relationship) เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ที่ แ ท้ จ ริ ง
สนับสนุ นการมีส่วนร่วมของผูป้ ่ วยในการตัดสินใจดูแลสุขภาพ
ของตนเองเพื่อ ให้บ รรลุ เ ป้ า หมายในการรัก ษา (Hongthong
et al., 2019; Jaidee et al., 2017)
การศึกษาครัง้ นี้มขี ้อจากัดบางประการเนื่องจากเป็ น
รูปแบบการศึกษาแบบย้อนหลังและเป็ นโรงพยาบาลชุมชนขนาด
30 เตียง แม้ว่าจะนาผูป้ ่ วยทุกรายเข้าการศึกษาแล้ว แต่จานวน
ผู้ป่วยในกลุ่มควบคุมน้อยกว่าที่คานวณไว้ 23 รายต่อกลุ่ม จึง
ต้องแปลผลด้วยความระมัดระวัง รวมถึงไม่มกี ารควบคุมปั จจัย
อื่น ๆ ได้แ ก่ บุ ค ลากรที่ ใ ห้บ ริก ารและผลิต ภัณ ฑ์ท่ีใ ช้ รวมถึง
พฤติก รรมและบริโ ภคนิ ส ัย ของผู้ป่ วยที่อ าจมีก ารแปรปรวน
ระหว่ า งการศึ ก ษา ซึ่ ง ปั จ จัย เหล่ า นี้ อ าจปั จจั ย รบกวนผล
การศึกษาได้ ไม่สามารถประเมินผลบางประการได้ เช่น ผลการ
บริบาลทางเภสัชกรรมต่อผลลัพธ์อาการทางคลินิก เช่น การเกิด
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ลิ่ม เลือ ดในภาวะต่ างๆ อัต ราการเกิดภาวะเลือ ดออกทัง้ ชนิด
major หรือ minor bleeding เนื่ อ งจากเมื่อ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ข้ึน
ผู้ป่ วยอาจเข้า รับ การรัก ษาที่โ รงพยาบาลอื่น และนอกจากนี้
วิเคราะห์ขอ้ มูล DRPs ด้วยผูว้ จิ ยั คนเดียวจึงอาจมีอคติได้ แต่ได้
พยายามใช้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นรูปธรรมในแบบบันทึกผลทีเ่ ป็ นมาตรฐาน
ในการประเมินผลแล้ว
การศึกษาครัง้ นี้พบว่าการพัฒนาการบริบาลทางเภสัช
กรรมในโรงพยาบาลชุ ม ชนสามารถเพิ่ม ประสิท ธิภ าพในการ
รักษาในคลินิวาร์ฟารินได้ ซึ่งเป็ นกระบวนการทางานร่วมกับสห
วิชาชีพ เพื่อส่งเสริมให้ผปู้ ่ วยทุกรายมีระดับ TTR สูงกว่าร้อยละ
65 ซึ่งจะช่วยส่งผลลัพธ์ทางคลินิกของผูป้ ่ วย เช่น ลดการเกิดลิม่
เลือ ด หรือ การเกิด อาการข้า งเคีย ง โดยพบปั ญ หาหลัก ของ
การศึก ษานี้ เกิด จากพฤติก รรมผู้ป่ วย ซึ่ง เกิด จากการใช้ย า
ร่วมกับสมุนไพร ซึ่งจะต้องดาเนินการแก้ไขกับผู้ป่วยเป็ นหลัก
ซึ่ง ผู้ป่ วยส่ ว นใหญ่ ย อมรับ ในการปรับ เปลี่ย นตามที่เ ภสัช กร
แนะนา
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