
Warfarin 

ขั้นตอน แนวทางปฏบิัติ 
การส่ังยา 
 
 
 
 

Screening 
- ก่อนเร่ิมยาใหเ้จาะเลือดเพื่อดูค่า  baseline INR (International Normalized Ratio) ก่อน 
- เม่ือผูป่้วยมาพบแพทยค์ร้ังต่อมา ใหดู้ระดบั INR ถา้ไม่อยูใ่นช่วง INR เป้าหมาย ใหดู้

อาการอ่ืนร่วมดว้ย 
- สังเกตภาวะเลือดออกผิดปกติ (bleeding) เช่น จ ้าเลือด เลือดออกท่ีต่างๆ เช่น ในปาก ใต้

ผดิหนงั เลือดก าเดา ปัสสาวะเป็นเลือด ถ่ายอุจจาระเป็นสีด า 
- สังเกตภาวะเลือดแขง็ตวัผดิปกติ (clotting) เช่น ขาบวม ชา ปวดเม่ือย ไม่มีแรง ตาพร่า 
- ระวงัการใชใ้นคนท่ีมีอายมุากกวา่ 65 ปี เพราะมีความเส่ียงท่ีจะเลือดออก 
- Vitamin K มีผลต่อค่า INR response ท าใหค้่า INR ลดลง แต่ถา้ขาด Vitamin K ค่า INR 

จะเพิ่มข้ึน 

Contraindication  
- หา้มใชใ้นผูป่้วยท่ีแพ ้warfarin หรือสารประกอบในสูตรต ารับ , ผูป่้วยท่ีมีแนวโนม้

เลือดออกง่าย (hemorrhagic tendencies), ผูป่้วยท่ีเพิ่งไดรั้บการผา่ตดัทางตา หรือ 
ระบบประสาทส่วนกลาง , ผูป่้วยท่ีท า lumbar block anesthesia , ผูท่ี้ผา่ตดัแผลเปิด 

      ขนาดใหญ่, ผูป่้วยท่ีมีภาวะ malignant hypertension, blood dyscrasias, pericarditis  
       และ pericardial effusion , bacterial endocarditis,  
- สตรีมีครรภ ์(ยกเวน้ในผูท่ี้ใส่ mechanical heart valve ท่ีมีความเส่ียงสูงท่ีจะเกิด  
      Thromboembolism), หญิงแทง้, หญิงท่ีมีภาวะ eclamsia หรือ pre-eclamsia  
 

การเขยีนส่ังยา      
- Double check ช่ือผูป่้วย การค านวณขนาดยา 
- ไม่ใชค้  ายอ่ในการสั่งยา 
- รับประทานวนัละคร้ังก่อนนอน หรือตอนเยน็ 
- ก่อนปรับขนาดยาควรตรวจสอบ compliance ของผูป่้วยก่อน 
- ควรระวงัการใชย้าร่วมกบัยากลุ่ม NSAIDs เน่ืองจากเส่ียงต่อการเกิด bleeding 
- ขนาดยาข้ึนอยูก่บัระดบั INR และ indication 

 
 

รูปแบบยาทีม่ใีช้ในโรงพยาบาล:  warfarin 5 mg tablet, warfarin 3 mg tablet, warfarin 1 mg tablet 

 



ระดับ INR ทีเ่หมาะสมในแต่ละกลุ่มโรค 
ข้อบ่งใช้                                                                                                                    ระดบั  INR                                                                                           

Prophylaxis of venous thrombosis (high-risk surgery)                             2.0-3.0 
Treatment of venous thrombosis                                                               2.0-3.0 
Treatment of pulmonary embolism                                                           2.0-3.0 
Prevention of systemic embolism                                                              2.0-3.0  
Tissue heart valves                                                                                     2.0-3.0 
Mechanical prosthetic heart valves                                                           2.0-3.0 
Acute myocardial infarction (to prevent systemic embolism)                  2.0-3.0 
Valvular heart disease                                                                               2.0-3.0 
Atrial fibrillation                                                                                       2.0-3.0 
Mechanical prosthetic valves (high risk)                                                2.5-3.5                       
แนวทางการปรับขนาดยาเพื่อให้ได้ INR เป้าหมาย 2.0-3.0 
 

< 1.5             10-20% 
1.5-1.9               5-10% 
2.0-3.0 Continue same dose 
3.1-3.9             5-10%         
4.0-4.9 Hold for 1 day then       10%  

5.0-8.9   no bleeding Omit 1-2 doses, Vit K1 1 mg orally 
≥ 9.0  no bleeding Vit K1 5-10 mg orally 

Major bleeding with any INR Vit K1 10 mg iv plus FFP 
Repeat Vit K1 every 12 hours if needed 

 

การจัดเกบ็ยา/ 
จัดยา/
ตรวจสอบยา 

- เก็บแยกยาไวใ้นท่ีเขา้ถึงไดย้าก 
- เก็บยาในซองกนัแสงเสมอ 
- ท าสัญลกัษณ์เตือนให้ระวงั 
- Double check ช่ือผูป่้วย ชนิด และขนาดยา 

การให้ยาแก่
ผู้ป่วย 

- กรณี OPD ใหต้รวจสอบผูป่้วยวา่เขา้ใจในขนาดยาและวธีิรับประทาน  
- สอนผูป่้วยเร่ือง หา้มสูบบุหร่ี หา้มด่ืมสุรา ไม่ควรกินอาหารเสริมหรือสมุนไพร เช่น โสม 
- สอนผูป่้วยใหแ้จง้แพทย/์ทนัตแพทย/์เภสัชกร ทุกคร้ังวา่ใชย้า warfarin อยู ่
- สอนใหผู้ป่้วยระวงัการเกิดบาดแผล และสอนวธีิหา้มเลือดเช่น ใชผ้า้สะอาดกดท่ี 

             แผลนาน 5-10 นาทีถา้เลือดไหลไม่หยดุให้รีบพบแพทย ์ 
- สอนผูป่้วยเร่ืองการสังเกตอาการ bleeding, clotting และควรรีบกลบัมาพบแพทยเ์พื่อ 

เจาะเลือดโดยเฉพาะผูป่้วยท่ีใชย้าร่วมกบักลุ่มยา NSAIDs 
- เฝ้าระวงัผูสู้งอายุเป็นพิเศษเพราะเส้นเลือดเปราะผวิหนงับาง 



 

การติดตาม        -     ผูป่้วยควรไดรั้บการตรวจ INR หลงัจากเร่ิมไดย้า 2 หรือ 3 วนั 
       -     ผูป่้วยควรไดรั้บการตรวจ INR ซ ้ าภายใน 1 สัปดาห์ ภายหลงัมีการ 
             ปรับขนาดยาทุกคร้ัง 

- ผูป่้วยท่ีปรับขนาดยาท่ีแน่นอนและมีค่า INR อยูใ่นช่วงเป้าหมายอยา่งสม ่าเสมอ ควร
ไดรั้บการตรวจ INR อยา่งนอ้ยทุกๆ 4 สัปดาห์ 

- ผูป่้วยท่ีมีค่า INR ไม่คงท่ีอยูเ่ป็นประจ าควรไดรั้บการตรวจ INR อยา่ง 
             นอ้ยทุกๆ 2 สัปดาห์ 

- เม่ือเพิม่ยาตวัใหม่ๆ ใหส้ังเกตอาการ bleeding/clotting เพราะยาอ่ืนอาจเกิดปฏิกิริยากบั 
warfarin ไดม้าก  

อาการไม่พงึ
ประสงค์/เกณฑ์
การรายงาน
แพทย์ 

- ดูอาการ bleeding จ ้าเลือด เลือดออกท่ีต่างๆเช่น ในปาก ใตผ้วิหนงั เลือดก าเดา  
            ปัสสาวะเป็นเลือด ถ่ายอุจจาระเป็นสีด า ถา้พบใหแ้จง้แพทย ์ 

- ดูอาการ clotting: ขาบวม ชา ปวดเม่ือย ไม่มีแรง ตาพร่า ถา้พบใหแ้จง้แพทย ์


