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ผลลพัธ์การประเมิน 

ส่วนท่ี 1 ส่วนท่ี 2 

หน.งาน = คณะกก. = 

ค่าคะแนนเฉล่ีย = 

 

แบบฟอร์มสรุปประเด็นเนือ้หาส าคัญ ของผลงานวจัิย ทีจ่ะน าเสนอ ตีพมิพ์ 

ช่ืองานวจิยั :  การพฒันางานใหค้  าปรึกษาโดยเภสชักรแก่ผูป่้วยท่ีรับประทานยาวาร์ฟาริน  
 ณ โรงพยาบาลหว้ยพลู 

ช่ือภาษาองักฤษ :  An Improvement of  pharmacist Counseling to outpatients receiving warfarin, Huayploo Hospital 

ช่ือผู้วจิยั  :  : น.ส. กนกวรรณ ล้ิมทรัพยเ์จริญ, นายวชิยั สุวรรณเทวะคุปต,์ น.ส. พจนารถ โตประศรี ,น.ส. ศิริพรรณ รุ่งอรุณ

สุนทร, นายสุขสนัต ์เยาวพฤกษช์ยั, นางสุชาดา ไชยกาญจน์, นางจอมขวญั นวพนัธ์, นายมงคล เอ่ียมพญา,  

ศิริวรรณ ญาติบรรทุง, เบญจวรรณ ม่วงศิริ, สายสุดา ตรงแจะ และธนชยั บุญทวมิีตร   หน่วยงาน เภสชักรรม 

 ความเป็นมาและความส าคญัของงานและปัญหาในการศึกษา/วจิยั 
  วาร์ฟารินเป็นยาตา้นการแขง็ตวัของเลือดชนิดรับประทานท่ีมีประโยชน์ทางคลินิกและมีหลายขอ้บ่งใช ้เช่น ใชใ้นการ
ป้องกนัและรักษาการเกิดล่ิมเลือดอุดตนัในผูป่้วยท่ีมีภาวะล่ิมเลือดอุดตนัในหลอดเลือดด า รักษาการเกิดล่ิมเลือดในปอด ป้องกนั
การเกิดล่ิมเลือดในกระแสเลือดในผูป่้วยท่ีมีภาวะหอ้งหวัใจบนเตน้ผิดจงัหวะ ผูป่้วยท่ีใส่ล้ินหวัใจ ผูป่้วยล้ินหวัใจพิการ ผูป่้วยท่ีมี
ล่ิมเลือดในสมอง และ ผูป่้วยท่ีมีภาวะหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั แต่เน่ืองจากยาน้ีจดัเป็นยาในกลุ่มท่ีมีความเส่ียงสูง  จากการท่ีมี
ดชันีการรักษาแคบ มีเภสชัจลนศาสตร์และเภสชัพลศาสตร์ท่ีซบัซอ้น ขนาดยาท่ีเหมาะสมในผูป่้วยแต่ละรายมีความแตกต่างกนั
ข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั ไดแ้ก่ พนัธุกรรม อาหาร พนัธุกรรม อาย ุอาหาร เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์สภาวะร่างกายของผูป่้วยหรือ
โรคร่วม เช่น ภาวะหวัใจลม้เหลว โรคตบั โรคไทรอยด ์ภาวะไข ้ทอ้งเสีย เป็นตน้ รวมทั้งมีปัญหาอนัตรกิริยามากมาย ทั้งยากบัยา
อ่ืน ยากบัโรค และยากบัอาหาร จึงเกิดปัญหาในการใชย้าไดม้าก ดงันั้นจึงตอ้งมีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภยั
ของยาวาร์ฟาริน โดยในการรักษาจะพิจารณาจากค่าการแขง็ตวัของเลือด (Internationa Normalized Ratio, INR) ซ่ึงตามแนว
ทางการรักษาผูป่้วยดว้ยยาตา้นการแขง็ตวัของเลือดชนิดรับประทานของสมาคมแพทยโ์รคหวัใจแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์ระบุวา่ค่า INR ในช่วงเป้าหมายควร อยูใ่นช่วงระหวา่ง 2.00 ถึง 3.00 ยกเวน้ในกรณีผูป่้วยหลงัผา่ตดัเปล่ียนล้ินหวัใจ
เทียมชนิดเคร่ืองจกัรกล(mechanical heart valves) ท่ีเป้าหมายของระดบั INR อยูใ่นช่วงระหวา่ง 2.50 ถึง 3.50 หากมีระดบั INR 
ท่ีสูงกวา่ระดบัเป้าหมายจะท าใหผู้ป่้วยมีความเส่ียงต่อการเกิดภาวะเลือดออกผิดปกติ ท่ีอาจมีอนัตรายถึงชีวติ เช่น เลือดออกใน
สมอง ขณะท่ีระดบั INR ท่ีต  ่ากวา่ระดบัเป้าหมายอาจก่อใหเ้กิดความเส่ียงต่อการเกิดภาวะล่ิมเลือดอดุตนั ดงันั้นการปรับขนาดยา
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วาร์ฟารินเพ่ือใหค้่า INR อยูใ่นช่วงของการรักษาและการควบคุมปัจจยัท่ีมีผลต่อการออกฤทธ์ิของยาวาร์ฟารินจึงมีความส าคญั
ในการดูแลผูป่้วยเป็นอยา่งยิง่ 
 โรงพยาบาลหว้ยพลูไดเ้ร่ิมรับผูป่้วยท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บยาวาร์ฟารินกลบัมาดูแลรักษาต่อตั้งแตปี่พ.ศ.2551แลพบปัญหา
ในการดูแลผูป่้วยหลายประการ ไดแ้ก่  
1. ขอ้มูลผูป่้วยในเวชระเบียนไม่พบการระบุถึงวนิิจฉยัโรคท่ีชดัเจนหรือมีไม่ครบถว้นท าใหไ้ม่ทราบวา่ผูป่้วยใชว้าร์ฟารินดว้ยขอ้
บ่งใชใ้ด จึงไม่ทราบระดบั INR เป้าหมายของผูป่้วย ส่งผลใหไ้ม่สามารถประเมินผลการรักษารวมถึงวางแผนการดูแลผูป่้วยได ้
2. ไม่สามารถทราบค่าการแขง็ตวัของเกร็ดเลือด (INR) ไดอ้ยา่งทนัเวลา 
3. ขาดระบบการนดัท่ีชดัเจน ท าใหผู้ป่้วยมารับบริการแบบกระจดักระจาย 
4. มีผูป่้วยบางส่วนยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการใชย้าวาร์ฟาริน  

โรงพยาบาลหว้ยพลูจึงไดเ้ร่ิมจดัตั้งคลินิกวาร์ฟารินข้ึนในปีพ.ศ.2558 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ความปลอดภยัและแกไ้ข
ปัญหาใหแ้ก่ผูป่้วย โดยความร่วมมือระหวา่งแพทย ์เภสชักร พยาบาล และนกัเทคนิคการแพทย ์ด าเนินงานดูแลผูป่้วยในลกัษณะ
ของทีมสหสาขาวชิาชีพ โดยมีการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ บทบาทหลกัของเภสชักรคือใหค้  าแนะน าแก่แพทยใ์นการปรับ
ขนาดยาท่ีเหมาะสมตามแนวทางการรักษาผูป่้วย ใหค้วามรู้ ค าแนะน าติดตาม และเฝ้าระวงัการเกิดอาการแทรกซอ้นจากการใช้
ยาของผูป่้วย เพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัสูงสุด  
วตัถุประสงค์ของการศึกษา/วจิยั 

-เพ่ือพฒันาการใหค้  าปรึกษาแก่ผูป่้วยท่ีรับประทานยาวาร์ฟาริน 
-เพ่ือเพ่ิมจ านวนผูป่้วยท่ีมีค่า International Normalize Ratio(INR) ท่ีอยูใ่นช่วงท่ีใหผ้ลดีต่อการรักษา 
-เพ่ือลดหรือป้องกนัไม่ใหเ้กิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงคร้์ายแรงจากการใชย้าวาร์ฟาริน 

วธีิการศึกษา/วจิยั  

 แบบการวจิยั  เชิงพรรณนาแบบเก็บขอ้มูลตั้งแต ่เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2558  

 ประชากร คือ ผูป่้วยคลินิกวาร์ฟารินของโรงพยาบาลหว้ยพลู จ านวน 34 ราย   

 Intervention ทีใ่ช้ในการวจิยัคือ การใหค้วามรู้ในการดูแลตนเองเม่ือผูป่้วยรับประทานยาวาร์ฟาริน 

 

 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั คือ  

1. ฐานขอ้มูลผูป่้วยท่ีรับประทานยาวาร์ฟารินของโรงพยาบาลหว้ยพลู 

2. แบบบนัทึกการใหบ้ริบาลทางเภสชักรรมในผูป่้วยท่ีไดรั้บยาวาร์ฟาริน 

 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมอื ด าเนินการดงัน้ี 

1. ฐานขอ้มูลผูป่้วยท่ีรับประทานยาวาร์ฟารินเป็นปัจจุบนั 

 การเกบ็ข้อมูลการวจิยั ด าเนินการดงัน้ี 
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1. จดัท าแบบบนัทึกการใหค้  าปรึกษา ประกอบดว้ยขอ้มูลทัว่ไปของผูป่้วย ไดแ้ก่ ช่ือ-สกลุ เลขประจ าตวั

ผูป่้วยนอก (HN) อาย ุ เพศ ขอ้มูลดา้นการรักษา ไดแ้ก่ วนัท่ีมารับบริการ โรคท่ีท าใหผู้ป่้วยใชย้าวาร์

ฟาริน ค่า INR เป้าหมาย โรคร่วมอ่ืนๆ ขนาดยาท่ีผูป่้วยไดรั้บในการรักษา ยาอ่ืนๆ อาหารเสริม 

สมนุไพรท่ีผูป่้วยไดรั้บ  

2. การเก็บรวบรามขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยเภสชักรท าการใหค้วามรู้ผูป่้วยเร่ืองยาวาร์ฟาริน 

ประเมินความรู้และประเมินค่า INR วา่อยูใ่นช่วงเป้าหมายหรือไม่ตามท่ีไดก้ าหนดไวจ้ากแพทย ์ แจง้คา่ 

INR ท่ีไดแ้ละทบทวนค่า INR เป้าหมายกบัผูป่้วย โดยใหผู้ป่้วยร่วมหาสาเหตุหรือปัจจยัท่ีอาจมีผลตอ่คา่ 

INR ร่วมกบัเภสชักร เม่ือค่า INR มีการเปล่ียนแปลงไปมากหรือไม่อยูใ่นเกณฑเ์ป้าหมาย คดักรอง

ปัญหาท่ีเก่ียวกบัยา หาสาเหตุหรือปัจจยัท่ีอาจมีผลกระทบต่อค่า INR เม่ือค่า INR ไม่อยูใ่นช่วงเป้าหมาย 

และเม่ือพบสาเหตุหรือปัจจยัท่ีมีผลต่อ INR เภสชักรใหค้วามรู้ในประเดน็นั้นกบัผูป่้วยและทบทวน

ความรู้ในหวัขอ้ท่ีผูป่้วยจ าไม่ไดห้รือเขา้ใจผิด สรุปปัญหาท่ีพบรวมทั้งท าการค านวณปรับขนาดยาวาร์

ฟารินลงในแบบบนัทึกการใหค้  าปรึกษา  เพ่ือติดตามในคร้ังต่อไปท่ีผูป่้วยมารับยา และท าการ

เปรียบเทียบก่อนและหลงัการใหค้วามรู้ โดยใชส้ถิติ Paired samples T-test ในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

การวเิคราะห์ข้อมูลการวจิยั ด าเนินการดงัน้ี 

1. วเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูป่้วย  ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ โรคท่ีท าใหผู้ป่้วยใชย้าวาร์ฟาริน ระดบัของค่าการ

แขง็ตวัของเลือด 

2. เปรียบเทียบคะแนนความรู้รวมก่อนและหลงัการใหค้วามรู้โดยเภสชักร 

3. เปรียบเทียบระดบัค่า INR ของผูป่้วยก่อนและหลงัการใหค้วามรู้โดยเภสชักร 

 สถิตทิีใ่ช้ :  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และ pair T-test 


