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ความเป็นมา 
• จากการผ่าตัดหัวใจมาประมาณ 10 ปี เราพบว่าผู้ป่วยกลับมารักษาด้วยภาวะแทรกซ้อนจากยา      

วาร์ฟาริน เช่น Warfarin overdose, Valve dysfunction, Bleeding ซึ่งอยู่ในระยะ Late 
stage ไม่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ทัน 



กรอบแนวคิด 



คู่มือและแนวทางปฏิบัติ 

เฝ้าระวังในระบบจ่ายยา 

แม่ข่าย 
ลูกข่าย 

Hight Alert Drug 

แบบฟอร์มส่งต่อ Target INR 

Guideline 

ตลอด 24 ชม./ FAST TRACK 



Top - Down Flow chart :  Warfarin Management 

INR>4 
Coumadin overdose 

INR<1.5 
Valve  dsyfunction 

Coumadin  overdose Valve  dysfunction 

Admit ward  CVT 
- งด Coumadin 3 วัน 
- Vit K 5-10 mg. IV 
- ให้  FFP กรณี Bleeding  
- PRC กรณี Hct <25% 
- กรณีปวดศรีษะ CT Brain 
-กรณีปวดท้อง U/S Abdomen 
 

Admit  ICU.CVT1,2 
- Monitor  EKG,V/S 
- Echo Heart  / FLU  
   Emergency 
- Set OR Emergency  

FAST  TRACK 
-  โทรแจ้ง 045 – 240084  หรือ 
   045 – 244973  ต่อ 1655 
-  ไม่ต้องรอบัตร 
-  ไม่ต้องรอตรวจ 
-  ส่งผู้ป่วยที่  ICU CVT2  
   (ตึกสงฆ์อาพาธ ชั้น 4)  

รพท./รพช. 
กลุ่มผู้ป่วย 
Refer,F/U 

 

Admit 
 

Case  Emergency 

Consult  CVT/ OPD CVT 
เจาะเลือดตรวจ PT INR 

Empowerment and Self care 
Multidisciplinary Team 

D/C Planning 
 Coumadin  overdose 

ตรวจ PT INR. 

ปรับขนาดยา D/C , F/U 2 wks 

Valve  dysfunction 

PT INR EKG, CxR/Echo 

ปรับขนาดยา 

หมายเหตุ : โรงพยาบาลแม่ข่ายจะนัด F/U ผู้ป่วย 1 – 2 ครั้งหลัง 
จ าหน่าย และคัดกรองผู้ป่วยท่ี Stable ก่อนส่งต่อให้ลูกข่าย 



1 
• ประชุมผู้บริหารให้รับทราบแผนงาน  และปรึกษาหารือ
การท าเครือข่าย 

2 
• ประชุมผู้ปฏิบัติงานแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ใน
เครือข่าย 

3 
• ก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัด หลักในการด าเนินงาน  และ
แบบฟอร์ม 

ขั้นตอนการด าเนินงานเครือข่าย Warfarin 
หน่วยบริการสุขภาพที่ 10 



4 
• จัดท าคู่มือ Guideline ในการด าเนินงานเครือข่าย 

Warfarin 

5 
• ประชุมวิชาการ ให้ความรู้บุคลากรในเครือข่ายทุก

ระดับตาม Guideline 

6 
• ก าหนดผู้รับผิดชอบหลัก (Warfarin manager) ทุก

โรงพยาบาล และการติดต่อสื่อสาร 



7 
• จัดตั้งศูนย์ประสานงาน Warfarin (แม่ข่าย) 

8 
• จัดตั้ง Clinic warfarin ในโรงพยาบาลลูกข่าย  โดยลูกข่าย
เป็นผู้ก าหนดเอง  ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ 

9 
• ประชุมเครือข่ายติดตามความก้าวหน้า  ปัญหา  แนวทาง
และการแก้ไขร่วมกัน 3 – 4 เดือน / ครั้ง 



10 
• ออกนิเทศติดตามและให้ความช่วยเหลือ/แก้ไข ตามปัญหาท่ี
พบในแต่ละพื้นที ่

11 
• ประชุม  สรุปผลงานตัวชี้วัด  ปัญหา  และอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน  1 ครั้ง / ปี   

12 
• สร้างแรงจูงใจโดยการประกวดเครือข่ายดีเด่น  น าเสนอผลงาน
ในแต่ละโรงพยาบาล 

13 
• เพิ่มศักยภาพลูกข่ายให้สามารถเป็นแม่ข่ายในจังหวัดตัวเองได้ 



จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ให้ความรู้บุคลากรในเครือข่าย 



การออกนิเทศเครือข่าย 
รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม รพ.ยโสธร รพ.กันทรลักษ ์



รพสต.นาผาง 



การออกนิเทศเครือข่าย 
รพ.ขุขันธ์ 

รพ.มุกดาหาร รพ.อ านาจเจริญ รพ.ศรีสะเกษ 

รพ.ตระการฯ 



รพ.เขื่องใน 

รพ.พิบูลมังสาหาร 

รพ.50 พรรษาฯ 
รพ.หัวตะพาน 

รพ.วารินช าราบ 

รพ.ค่ายสรรพสิทธิ์ฯ 



รพ.เขมราฐ 

รพ.บุณฑริก 

รพ.นาจะหลวย 

รพ.น  ายืน รพ.ม่วงสามสิบ 



ประชุมเครือข่ายเพื่อติดตามความก้าวหน้า        
ร่วมเสนอแนะ แนวทาง ปัญหา และแก้ไขร่วมกัน 

ปัญหาจากเครือข่าย 
  - ขาดแนวทางการให้ยา Warfarinในหญิง 
    ตั้งครรภ์ และค าแนะน าส าหรับทันตกรรม 
  - ทัศนคติของผู้ป่วยต่อสถานบริการ 
  - เจ้าหน้าที่ขาดความมั่นใจ 
  - มีขนาดยาไม่ครบทุกขนาด  
  - ขาดสื่อให้ความรู้ผู้ป่วยที่ได้รับยา Warfarin 
  - เครื่องตรวจ PT INR อยู่ในระหว่างการ 
    ด าเนินการจัดซื้อ  



ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มอบรางวัลเครือข่ายดีเด่น 
และสรุปผลงานตัวชี้วัด 1 ครั้ง/ปี 



ล าดับ ตัวชี้วัด (KPI) เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

1 

2 

3 

ด้านความปลอดภัย (Safety) 
   1.1  ผู้ป่วยเกิด  Bleeding event  

   1.2  ผู้ป่วยมีค่า INR อยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนด  
ด้านคุณภาพ (Quality) 
   2.1  ความพึงพอใจผู้ใช้บริการในเครือข่าย  
  2.2  ความพึงพอใจผู้ให้บริการในเครือข่าย  
   2.3  ผู้ป่วยกลับเข้ารับการรักษาจากยาวาร์ฟารินลดลง  
         ≥30%  จากปี 2553 
ด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) 
   3.1  ผู้ป่วยขาดนัด   

 
≤ 10% 

≥ 60% 

≥ 80% 

≥ 80% 

≤ 2.023% 

≤ 10% 

 

1.22% 

67.98% 

81.27% 

81.08% 

1.57% 

5.93% 

   3.2  ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางรับยาเปรียบเทียบ 

          ระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่าย  และโรงพยาบาลใน 

          เครือข่าย 

ค่าใช้จ่ายในการรับยาที่
โรงพยาบาล   แม่ข่าย 

37,190,154.13 

ค่าใช้จ่ายในการรับยาที่
โรงพยาบาล   ในเครือข่าย 

21,511,751.91 

สามารถประหยัดค่าใช้จ่าย                                   15,678,402.22 บาท/ปี  
                            (สิบห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยสองบาทย่ีสิบสองสตางค์) 

ตัวชี้วัดภาพรวมในเครือข่าย (ปี 2553-2555) 



ผลลัพธ์การด าเนินงาน 
 จ านวนผู้ป่วยขาดนัด 
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 จ านวนผู้ป่วยที่เกิด Bleeding event 
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 จ านวนผู้ป่วยค่า INR อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด 
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รพ.กันทรลักษ์ 
รพ.ขุขันธ ์
รพ.อุทุมพรพิสัย 

รพ.พนา 
รพ.หัวตะพาน 

รพ.ปทุมราชวงศา 
รพสต.นาผาง 

รพ.50 พรรษาฯ 
รพ.เขื่องใน    

รพ.ตระการฯ 
รพ.เดชอุดม 

รพ.พิบูลมังสาหาร 
รพ.ค่ายสรรพสิทธิ์ฯ 
รพ.วารินช าราบ 

รพ.ม่วงสามสิบ 

รพ.นาจะหลวย    
รพ.น้ ายืน    

รพ.ทุ่งศรีอุดม 

รพ.บุณฑริก    

รพ.เขมราฐ 
รพ.ตาลสุม 

 หน่วยบริการแม่ข่าย 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

+ 6 รพสต. 

ปี 52  13 รพ. 
ปี 53  15 รพ. 
ปี 54  17 รพ.  
          รพ.สต. 1 
ปี 55  รพท. 4 รพ. 
          รพช. 13 รพ. 
          รพสต. 7 รพ. 
ปี 56  รพท. 6 รพ. 
          รพช. 25 รพ. 
          รพสต. 88 
ปี 57  รพท. 6 รพ. 
          รพช.  49 รพ. 
          รพสต. 88 

การจัดตั้ง Clinic Warfarin 
ตาม Service plan 

-ปี 56   49.21% 
-ปี 57   87.30%    
 (เป้าหมาย ปี 56-57 >50%) 

รพ.สิรินธร 
รพ.ดอนมดแดง 
รพ.ศรีเมืองใหม่ รพ.เลิงนกทา 

รพ.ค าเขื่อนแก้ว 

รพ.ไทยเจริญ 

รพ.ราษีไศล 
รพ.เบญจลักษณ์ 

รพ.กันทรารมย์ 
รพ.ศรีรัตนะ 

รพ.ยางชุมน้อย 

รพ.ห้วยทับทัน 

รพ.เสนางฯ 
รพ.ลืออ านาจ 

รพ.ชานุมาน 

รพ.นิคมค าสร้อย 

รพ.ดงหลวง 
รพ.ค าชะอ ี

รพ.ดอนตาล 
รพ.หนองสูง 

รพ.หว้านใหญ่ 



Key 
success 

Multidis 
ciplinary 

Warfarin 
Manager 

ทุกเครือข่าย 

แม่ข่ายเป็นต้นแบบ 

ด าเนินงาน 

แบบยืดหยุ่น 
ระบบ Consult 

ตลอด 24 ชม./ 

Fast Track 

ศูนย์ประสานงาน 

Warfarin 

แม่ข่าย 

เครือข่ายมี 

ส่วนร่วม/การ
แลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ 

เริ่มต้น 



Key 
success 

การ
สนับสนุน
จากผู้บริหาร 

ความมุ่งม่ัน
ในเครือข่าย 

แม่ข่ายนิเทศ
งานอย่าง
สม่ าเสมอ แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ซึ่งกัน 

และกัน 

มีเป้าหมาย
เดียวกันอย่าง

ชัดเจน 

การด าเนินงาน
ขึ้นกับบริบท
ของแต่ละพื้นที่ 

ปัจจุบัน 



ก้าวต่อไป 
•   พัฒนาศักยภาพลูกข่ายโรงพยาบาลทั่วไป   
    โรงพยาบาลชุมชน  ให้สามารถเป็นแม่ข่าย 
    ในเขตพื นที่ (Zone) ที่รับผิดชอบได้  
•   ขยายเครือข่ายรพ.ระดับ F2ให้ครอบคลุม 
    ทั งเขตและเชื่อมโยงสู่ รพ.สต./อสม. 
บูรณาการการมีส่วนร่วมระดับจังหวัด :  
    สสจ.รับผิดชอบในเขตพื นที่ 



“รับรางวัล R2R ดีเด่น ประจ าปี 

2553” 



“รับรางวัลเครือข่ายบริการดีเด่น 
ประจ าปี 2554” 



“รับรางวัลเครือข่ายบริการดีเด่น 
ประจ าปี 2555” 



วิทยากรเวทีสื่อสารนโยบาย : 
แห่งการพัฒนาบริการสุขภาพ
ไทย 13 กุมภาพันธ์ 2555 



วิทยากรการประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากงานประจ า 

สู่งานวิจัย” ครั้งที่  5 ประจ าปี 
2555  



Thank you for your atten 


