
 
 
 

การพฒันา 
ระบบให้บริการ Warfarin Clinic  

  
 

กลุ่มงานอายรุศาสตรห์วัใจ  
สถาบนัโรคทรวงอก 

 



พยาบาล เภสัชกร 

แพทย์ 

ผู้ป่วย 

ทมีสหสาขาวชิาชีพ ( Warfarin Clinic ) 



 
 

วตัถุประสงค์  

  
 

1. ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาแบบองค์รวมโดยทมีสหสาขาวชิาชีพ  

2. ผู้ป่วยมีความรู้และมคีวามมัน่ใจในการดูแลตนเอง 

3. ไม่เกดิภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยา 
 



 
 ตัวช้ีวดั 

 
1 ด้านประสิทธิภาพ 
 

     1.1 ผู้ป่วยมาตรวจตามนัด > 80 %  

     1.2 INR in target (Rosendaal Method)  

                  อยู่ในช่วงของการรักษา > 50% 

     1.3 ผู้ป่วยรับประทานยา warfarin ถูกต้อง > 80 %   

     1.4 ผู้ป่วยมคีวามรู้และมคีวามมัน่ใจในการดูแลตนเองในระดบัสูง 
                  วดัที่ Visit5  > 80 % 

 



           
 
 
           

   2. ด้านความปลอดภัย  
 

     2.1 แพทย์เห็นชอบกบัการปรับขนาดยา warfarin โดยเภสัชกรยา >80%  
 

     2.2 Adverse event  < 10% 

 
 
     

   3. ด้านความพงึพอใจของผู้มารับบริการที ่คลนิิก warfarin >80 %  

   
 
 



1. 

ส ารวจความรู้ 
4. 

ถ่ายทอด 

3. 
จัดเกบ็  

สังเคราะห์ 

2. 

รวบรวมพฒันา 
 

   KM 5. การเข้าถึงความรู้ 

6. การแบ่งปัน
แลกเปลีย่นความรู้ 

7. การเรียนรู้ 

4. การประมวลและ 
กลัน่กรองความรู้  

กระบวนการจัดการความรู้ (KM)  

2. การสร้างและ
แสวงหาความรู้ 

1. การบ่งช้ี
ความรู้ 

3. การจัดการความรู้
ให้เป็นระบบ  



มาตรวจตามนัด              27 ราย (90.0%) 
ไม่มาตรวจตามนัด           3  ราย (10.0%) 

 

ภาวะแทรกซ้อน   ไม่มี     29 ราย 
                                 มี       1 ราย  ( มีจุดจ า้เลอืด ปัสสาวะเป็นเลอืด)  
 

พบปัญหาผู้ป่วย      ไม่มาตามนัดขาดยา 
                      กนิยาไม่สม ่าเสมอ                                       
                                กนิยาอืน่ร่วมด้วย  
                       ช้ือยาที่อืน่มากนิ 



Therapeutic Recommendations For Warfarin 

Disease INR Range 

DVT/PE 2.0-3.0 

Atrial Fibrillation 2.0-3.0 

Myocardial Infarction 2.0-3.0 

Mechanical Heart Valves 2.5-3.5 
The Annals of Pharmacotherapy. 2008;42(4):523-532.  



 Tacit Knowledge 
 Explicit  Knowledge 



Point of Care  



 
 

ความรู้ด้านการรักษา   ยา   

โภชนาการ  ทนัตกรรม   

ผลการตรวจ POC 

และการปฏิบัติตัว  

      และแบบประเมินความรู้ 

รวบรวมพฒันา 



  

    

 ตัวอย่างยาชนิดต่างๆทีม่ผีลต่อยา 



 warfarin Clinic Form 



แบบเกบ็ข้อมูลของเภสัชกร 



แบบเกบ็ข้อของเภสัชกร 



แบบประเมินความรู้และความสามารถในการดูแลตนเอง 



 
 
 
 

ระบบให้บริการ Warfarin Clinic  
  
 



Warfarin Clinic  
 24 มิถุนายน 2552 

วอร์ฟารินคลนิิก เปิดให้บริการทีแ่ผนกผู้ป่วยนอกโรคหัวใจ 
ห้องประชุมเบอร์ 200  ทุกวนัพุธ เวลา 11.00 - 15.00 น.  



พยาบาลบันทกึขนาดของยา warfarin  

วนันัดคร้ังต่อไปในสมุดประจ าตวัผู้ป่วย 



 
 
 
 

ระบบให้บริการ Warfarin Clinic  
  
 

เตรียมความพร้อม 



 
 

 

เตรียมความพร้อม 
  
 

 
Warfarin Profile 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
 





 
 
 
 

ระบบให้บริการ Warfarin Clinic  
  
 

ให้บริการในWarfarin  Clinic 



       
ผู้ป่วยใหม่ 

ให้: ข้อมูลและความรู้ 
ในการปฏิบัติตัว :ทีมพยาบาล 

    ทบทวน: ข้อมูลและความรู้ 
ในการปฏิบัติตัว :ทีมพยาบาล         

ช่ังน า้หนัก  วดัความดนัโลหิต  
 เจาะเลอืดวดัค่า INR ด้วยเคร่ืองเจาะเลอืดทีป่ลายนิว้ ซักประวตัิและคดักรองผู้ป่วย : ทีมพยาบาล 

ขั้นตอนการเข้ารับบริการใน Warfarin Clinic อายุรศาสตร์หัวใจ  

ผู้ป่วยเก่า 
กรณ ีINR คงที่ 

ผู้ป่วยเก่า 
กรณ ีINR ไม่คงที ่

ให้ความรู้เร่ืองยาวาร์ฟาริน  ค้นหาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อค่า INR 
 แนะน าขนาดยาวาร์ฟารินทีเ่หมาะสมแก่ผู้เข้ารับบริการ  : ทีมเภสัชกร    

     
พบแพทย์ 

       

     ทบทวน: ข้อมูลและความรู้ 
ในการปฏิบัติตัว :ทีมพยาบาล            

บนัทกึขนาดยาและวนันัดพบแพทย์คร้ังต่อไปในสมุดประจ าตัวผู้ป่วย :ทมีพยาบาล  

     

ปรับปรุงคร้ังท่ี2 
เมษายน 2553 



Point  of  Care 

Visit 0 



ซักประวตัิ ตรวจร่างกายและให้ข้อมูลในการปฏิบัติตัว :ทีมพยาบาล 



 



ค้นหาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อค่า INR และแนะน าขนาดยาวาร์ฟารินที่เหมาะสม : ทีมเภสัชกร    



พบแพทย์ 



พยาบาลบนัทกึขนาดของยา warfarin  

วนันดัครัง้ตอ่ไปในสมุดประจ าตวัผู้ป่วย 





จ านวนผู้ป่วยทีเ่ข้ารับบริการ Warfarin Clinic  

ราย 

ปีงบประมาณ 



จ านวนคร้ังที่ให้บริการใน Warfarin Clinic  
คร้ัง 

ปีงบประมาณ 



ตัวช้ีวดั เกณฑ์ 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน  
ประจ าปีงบประมาณ 

 2555 2556  2557  

1. มาตรวจตามนัด     ≥ 80% 96.00% 98.05% 97.20% 

2. ผู้ป่วยรับประทานยาถูกต้อง ≥ 80% 88.25% 92.20% 96.72% 

3.  INR in target (Rosendaal  Method)     ≥ 50% 52.37% 53.73%  51.47%  

4.  แพทย์เห็นชอบกบัการปรับขนาดยาวาร์ฟารินโดยเภสัชกร ≥ 80% 92.50% 93.84% 94.27% 

5. ร้อยละ  Adverse event  ที่พบ < 10% 4.84% 2.42% 4.78% 

6. ผู้ป่วยมีความรู้เกีย่วกบัการดูแลตนเองอยู่ในระดบัสูง (วดัที่ V5)  > 80 % 83.80 % 92.00% 92.80% 

7. ผู้ป่วยมีความมั่นใจในการดูแลตนเองอยู่ในระดบัสูง (วดัที่ V5)  > 80 % 93.10 % 86.70% 91.17% 

8. ความพงึพอใจของผู้เข้ารับบริการ (มาก-มากที่สุด) >80% 95.29 98.75 98.75 



INR in target (Rosendaal  Method) 

 เกณฑ์ ≥ 50% 
 ปีงบประมาณ 



 แพทย์เห็นชอบกบัการปรับขนาดยาวาร์ฟารินโดยเภสัชกร 
 

เกณฑ์ ≥ 80% 

 ปีงบประมาณ 



Adverse event  

 เกณฑ์ < 10% 

 ปีงบประมาณ 



ความรู้เกีย่วกบัการดูแลตนเองอยู่ในระดบัสูง  

 เกณฑ์ ≥ 80% 

 ปีงบประมาณ 



ความมั่นใจในการดูแลตนเองอยู่ในระดบัสูง  

 เกณฑ์ ≥ 80% 

 ปีงบประมาณ 



 ความพงึพอใจของผู้เข้ารับบริการ  

 เกณฑ์ ≥ 80% 

 ปีงบประมาณ 



 
 
 
 

Warfarin Clinic  
  
 



ดูงานของแพทย์ Fellow cardio  



•   









 
 
 

ขยายเครือข่าย Warfarin Clinic 
เขต 4  

  
 



พฒันาระบบเครือข่ายผู้ป่วยที่ได้รับยา warfarin ในพืน้ทีเ่ขต 4 บริเวณภาคกลางตอนบน 
25 ตุลาคม 2556 (คร้ังที่ 1) 



พฒันาระบบเครือข่ายผู้ป่วยที่ได้รับยา warfarin ในพืน้ทีเ่ขต 4 บริเวณภาคกลางตอนบน 
 25 มิถุนายน 2557(คร้ังที่ 2) 



โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า 

โรงพยาบาลบางใหญ่ 

โรงพยาบาลไทรน้อย 

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

โรงพยาบาลเสนา 

โรงพยาบาลนครนายก 

โรงพยาบาลบ้านนา 

โรงพยาบาลปทุมธานี 



 

ทีป่รึกษา              แพทย์หญงิวพิรรณ  สังคหะพงศ์    ผู้อ านวยการสถาบนัโรคทรวงอก 

                             นายแพทย์เกรียงไกร    เฮงรัศมี            หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ 

                                คุณกนกพร   แจ่มสมบูรณ์                    รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกจิบริการวชิาการ 

                                คุณพชัณ ี    ร่มตาล                หัวหน้าแผนกการพยาบาลอายุรกรรมหัวใจ 

                                คุณพรรณ ี    ศรีบุญซ่ือ               หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม   

ขอขอบคุณ 



 
  ปัญหาที่พบบ่อยในคลนิิกซ่ึงควรที่จะเน้นย า้ในการให้ข้อมูลผู้ป่วยใน
กระบวนการวางแผนจ าหน่าย 
 

     3.1 ผู้ป่วยจ านวนหน่ึงยงัไม่เข้าใจเร่ืองเวลาที่รับประทานยาโดยเฉพาะอย่างยิง่มือ้ก่อนนอน 
 

      3.2 ผู้ป่วยและ/หรือญาตบิางราย วิตกกงัวลเกีย่วกบัผลข้างเคยีงของยา ไม่กล้ารับประทาน
อาหารหรือรับประทานยาอืน่เมือ่เจ็บป่วย เช่น  ท้องเสีย   และไม่กล้ารับประทานผกัใบเขียว 
ดงัน้ันจึงต้องมกีารพูดคุยส่ือสารและให้ข้อมูลอย่างสม า่เสมอและต่อเน่ือง 
 

      3.3 ควรให้ญาตมิส่ีวนร่วมในการดูแลผู้ป่วย เพราะผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและ 
ไม่สามารถดูแลตนเองได้ 


