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          ยา warfarin เป็นยาตา้นการแขง็ตวัของเลือด (anticoagulants) ชนิดหน่ึง มี
การใชใ้นการป้องกนัและรักษาภาวะ thromboembolism ในมนุษยต์ั้งแต่ปี 1954 
โดยออกฤทธ์ิเป็น vitamin K antagonist ในกระบวนการ carboxylation ของ 
factor II, VII, IX และ X ใน coagulation cascade ความส าคญัคือ warfarin เป็นยา
ท่ีมี bioavailability สูงแต่ therapeutic index แคบ, ขนาดของยาในการรักษาผูป่้วย
แต่ละคนแตกต่างกนั จึงจ าเป็นตอ้งเฝ้าระวงัอยา่งใกลชิ้ด 
 

ช้อบ่งช้ีในการให้ยา 
  เป้าหมาย INR 

รักษา deep vein thrombosis (DVT) /pulmonary embolism 
(PE) 

2.0-3.0 

ผูป่้วย embolic stroke/recurrent cerebral infarction   2.0-3.0 
ผูป่้วย atrial fibrillation (AF) ท่ีมีโรคของล้ินหวัใจร่วมดว้ย 
หรือมี CHAD2 score ≥ 2   

2.0-3.0 

ผูป่้วยท่ีมี mechanical prosthetic aortic valves   2.0-3.0 
ผูป่้วยท่ีมี mechanical prosthetic mitral valves   2.5-3.5 

 เร่ิมขนาด 3 มก./วนั หรือให้ในขนาดต ่ากวา่ หากมีความเส่ียงสูงในการ
เกิดภาวะเลือดออก, ตรวจ INR หลงัจากเร่ิมไดย้า 3 วนั โดยอาจมีการให้
ยา warfarin ร่วมกบั heparin (bridging) ในช่วงเร่ิมตน้ โดยหยดุยา 
heparin ไดเ้ม่ือค่า INR อยูใ่น therapeutic range  2 วนัติดกนั  

 ควรมีการตรวจ INR ซ ้าภายใน 1-2 สปัดาห์ ภายหลงัมีการปรับขนาดยา
ทุกคร้ัง 

 ผูป่้วยท่ีปรับขนาดยาจนมีค่า INR อยูใ่นช่วงเป้าหมายอยา่งสม ่าเสมอ 
ควรไดรั้บการตรวจ INR ทุกๆ 4 สปัดาห์ (ปรับเปล่ียนไดต้ามความ
เหมาะสม)  

 ผูป่้วยท่ีมีค่า INR ไม่คงท่ีอยูเ่ป็นประจา ควรไดรั้บการตรวจ INR อยา่ง
นอ้ยทุกๆ 2 สปัดาห์ (ปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม) 

ค่า INR การปรับยา 

<1.5 เพ่ิมขนาดยา 10-20% 
1.5-1.9 เพ่ิมขนาดยา 5-10% (หรือ F/U, ยงัไม่ปรับยา) 
2.0-3.0 ให้ยาขนาดเดิม 
3.1-3.9 ลดขนาดยา 5-10% (หรือ F/U, ยงัไม่ปรับยา) 
4.0-4.9 หยดุยา 1 วนั และลดขนาดยา 10% 
5.0-8.9 หยดุยา 1-2 วนั, และให ้Vit K 1 mg orally 

≥ 9.0 no bleeding หยดุยา และให ้Vit K 5-10 mg orally 
Major bleeding with 

any INR 
หยดุยา และให ้Vit K 10 mg iv + FFP transfusion 

 * หลีกเล่ียงการใช ้vit. K ในผูป่้วยท่ีใส่ล้ินหวัใจเทียมชนิดโลหะ 

การเร่ิมยาและการปรับขนาดยาตามค่า INR  

แนวทางการปรับขนาดยาเพื่อให้ได้ INR เป้าหมาย 2.0 – 3.0 

 

1. ความผิดพลาดของการตรวจ 
2. การเปล่ียนแปลงของปริมาณ vitamin K ในอาหารท่ีบริโภค 
3. การเปล่ียนแปลงของการดูดซึมของ vitamin K หรือ warfarin 
4. การเปล่ียนแปลงของการสงัเคราะห์และ metabolism ของ coagulation 

factor 
5. อนัตรกริยาของยา (drug interaction) ท่ีใชร่้วม 
6. การกินยาไม่ถูกตอ้ง (เกิน –ขาด) หรือไม่สม ่าเสมอ 

ยาเสริมฤทธิ์ยาวอร์ฟาริน ยาต้านฤทธิ์ยาวอร์ฟาริน 

amiodarone, propranolol 
erythromycin, clarithromycin, 
cotrimoxazole, ciprofloxacin, 
metronidazole 
ketoconazole, itraconazole, 
fluconazole 
cimetidine, omeprazole 

griseofulvin 
rifampicin 
phenytoin, carbamazepine,  
phenobarbital, chlordiazepoxide 

         พิจารณาระหว่างความเส่ียงในการเกิด thromboembolism กบัความเส่ียงใน
การเกิดเลือดออกจากการท าหตัถการ  

 Thromboembolic risk 

low high2 

Pr
oc

ed
ur

e 

minor1 continue warfarin 
major - hold warfarin 5 day, 

check INR if <1.5 go on 
- restart 12-24 hr. if no 
bleeding 

- hold warfarin 
- bridging therapy with 
enoxaparin 

หมายเหตุ:  
   1. minor procedure ไดแ้ก่ minimal dental procedures หรือ minor dermatology 
procedure หรือการผ่าตดัตอ้กระจก 
   2. high risk thromboembolism ไดแ้ก่ภาวะต่อไปน้ี 
      2.1 ผูป่้วยท่ีมี ล้ินหวัใจเทียมชนิดโลหะ 
        2.1.1 ล้ินหวัใจท่ีต  าแหน่งไมตรัล 
        2.1.2 ล้ินหวัใจรุ่นเก่า (caged ball valve, single tilting disc) ท่ีต  าแหน่ง aortic 
        2.1.3 เกิด stroke/TIA <6 เดือน 
      2.2 ผูป่้วย AF: ท่ีมี CHAD2 5-6, เกิด stroke/TIA <3 เดือน, rheumatic valvular 
heart disease 
      2.3 ผูป่้วย venous thromboembolism : recent (<3 เดือน), severe 
thrombophilic condition 

 

สาเหตุที่ทาให้ค่า INR อยู่นอกช่วงรักษา 

ยาที่มีอนัตรกริยาของยา (drug interaction) กบัยา warfarin 

แนวทางการบริหารยา warfarin ในผู้ป่วยที่เข้ารับการท าหัตถการ 
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วนัท่ี ตรวจ 
INR 

warfarin การรักษา 

ก่ อ
นท

 าห
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กา
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5 วนั  

off 

หยดุยา warfarin 5 วนัก่อนท า 
3 วนั  นดัผูป่้วยมา admit เร่ิมให้ยาenoxaparin 1 

mg/kg SC q 12 hr. 
1 วนั   - หยดุ enoxaparin 12 ชม.ก่อนท า

หตัถการ  
- ให ้vit K 1-2.5 mg ในกรณีท่ี INR >1.5 

วนัท า
หตัถการ 

  เร่ิมยา enoxaparin 1 mg/kg SC q 12 hr 
และยา warfarin หลงัท าหตัถการ 12-24 
ชม. ถา้ไม่มีเลือดออก 

หล
งัท

 าห
ตัถ

กา
ร 3 วนั   

on 

ให้ยา enoxaparin ต่อ, จะหยดุยา 
enoxaparin ไดเ้ม่ือค่า INR อยูใ่น range 
ท่ียอมรับได ้2 วนัติดกนั 
 

4 วนั   

 ให้ amoxicillin 2 gm รับประทานก่อนท าฟัน 30-60 นาที 
 ถา้มีประวติัแพย้า penicillin สามารถใชย้า azithromycin หรือ clarithromycin 

500 mg, clindamycin 600 mg แทนได ้

 อายคุรรภ ์1-3 เดือน : warfarin มี teratogenic effect ให้หยดุยา warfarin ให้ 
enoxaparin 1 mg/kg SC q 12 hr. แทน 

 อายคุรรภ ์4-6 เดือน : สามารถให้ยา warfarin ไดต้ามปกติ 
อายคุรรภ ์7-9 เดือน : หยดุยา warfarin และให้ enoxaparin 1 mg/kg SC q 12 
hr. แทน 

 เป้าหมาย 
ร้อยละของผูป่้วยท่ีไดรั้บยา warfarin ท่ีมีค่า INR อยู่
ในช่วงรักษา 

ไม่ต  ่ากวา่ร้อยละ 65 

อตัราการขาดนดัของผูป่้วย ไม่เกินร้อยละ.......... 
อตัราการเกิดภาวะเลือดออกหรือล่ิมเลือดอุดตนั ไม่เกินร้อยละ.......... 

  
เอกสารอ้างองิ  
          แนวทางการรักษาผูป่้วยดว้ยยาตา้นการแขง็ตวัของเลือดชนิดรับประทาน 
พ.ศ. 2553. สมาคมแพทยโ์รคหวัใจแห่งประเทศไทย 
 
 

แนวทางการบริหารยา warfarin ในผู้ป่วยที่เข้ารับการท าหัตถการ 

แนวทางการให้ยาปฏิชีวนะก่อนการท าฟันเพื่อป้องกนั infective endocarditis 
ในผู้ป่วยที่ได้รับการเปลีย่นหรือซ่อมลิน้หัวใจด้วยวสัดุสังเคราะห์ 

แนวทางการบริหารยา warfarin ในผู้ป่วยตั้งครรภ์ 

ตัวช้ีวดัคุณภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


