
ข้อมูลผู้ป่วย

ชื่อ-นามสกลุ……………………………………………………………………………….

เพศ  ชาย   หญิง อาย…ุ……………ปี

โรคประจ าตัว……………………………………………………………………………..                                                                                                                             

ประวตัิแพย้า  ไมแ่พ ้    แพ…้………………………………………                                                                                                                             

ประวตัสิบูบุหรี่  ไมส่บู     สูบ……………………………..มวน/วัน     

ประวตัดิืม่สรุา  ไมด่ืม่     ดืม่…………………………….……………                         

อาชพี……………………………………………………………………………...............                                                                                                                             

การศกึษา    

 ต่ ากวา่มธัยม            

 มัธยมตอนต้นหรอืเทียบเทา่  

 มัธยมตอนปลายหรอืเทียบเทา่         

 ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่                             

 ปริญญาตรขีึน้ไป

รูจ้กัยาวารฟ์ารนิ (Warfarin) 

กนัหรอืยงัคะ ???



โรคหลอดเลอืดสมองตีบ (Stroke)

โรคหลอดเลอืดสมองตบี เป็นความผิดปกติของระบบประสาทที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันทันทีทันใด เช่น 

ปากเบี้ยว แขนขาอ่อนแรง มักเกิดต่อเนื่องมากกว่า 24 ชั่วโมง 

o หากไม่ได้รับการรักษาอาจเกิดการด าเนินไปของโรคที่รุนแรงมากขึ้นของบริเวณสมองขาดเลือดที่

ยังไม่ตายจนกลายเป็นรอยโรคถาวร 

o หากเกิด stroke พบอุบัติการณ์ท าให้พิการ 50-70 %[1] และพบอุบัติการณ์ท าให้เสยีชวีติ 28% 

และ 41% หากไม่ได้รักษาภายใน 28 วันและ 1 ปีตามล าดับ[2]

“

 ภาวะหัวใจเต้นผิดปกติจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดหลอดเลือดสมองตีบ โดยผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้น

ผิดปกติ เกิดจากหัวใจห้องบนเต้นเร็วไม่สม่ าเสมอและสูญเสียการหดตัวของหัวใจห้องบน ส่งผลให้

หัวใจสูบฉีดเลือดออกไปได้ลดลง ขณะเดียวกันเลือดที่ไหลตกค้างในหัวใจห้องบนจะแข็งตัวเป็นลิ่มเลือด 

อาจหลุดเข้าไปในระบบไหลเวียนเลือดไปสู่สมองท าให้เกิดการอุดตันที่หลอดเลือดในสมองเกิดหลอด

เลือดสมองตีบ ในปัจจุบันพบว่าการใช้ยาวาร์ฟารินจะลดการเกิดหลอดเลือดสมองตีบในอนาคตได้

ภาวะหวัใจเตน้ผดิปกติ (Atrial Fibrillation; AF)

“

เป็นยาต้านการแข็งตัวของเลอืดชนดิรับประทาน (oral anti-coagulant) 

เพือ่ไม่ให้เกิดลิ่มเลอืดอดุตันในหลอดเลือดต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะที่สมอง

วาร์ฟาริน ซซฃ: warfarin

warfarin

คุณอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงใด???

ความเสีย่ง ปัจจัยเสี่ยง

ต่ า อายุ นอ้ยกวา่ 75 ป ีและ ไมเ่ปน็ โรคต่อไปนี้

ความดันโลหิตสูง/เบาหวาน/หัวใจล้มเหลว/ และสมองขาดเลือด

ช่ัวคราว (TIA) หรือโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) มากอ่น

ปานกลาง อายมุากกวา่ 75 ป ีและ ไมเ่ปน็ โรคต่อไปนี้

ความดันโลหิตสูง/เบาหวาน/หัวใจล้มเหลว/ และสมองขาดเลือด

ช่ัวคราว (TIA) หรือโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) มากอ่น                                     

หรอื

อายนุอ้ยกวา่ 75 ป ีและ เปน็โรคต่อไปนี้ อยา่งนอ้ย 1 โรค

ความดันโลหิตสูง/เบาหวาน/หัวใจล้มเหลว

สูง อายมุากกวา่ 75 ป ีและ เปน็โรคต่อไปนี้ อยา่งนอ้ย 1 โรค

ความดันโลหิตสูง/เบาหวาน/หัวใจล้มเหลว

สูงมาก เคยเป็นโรคสมองขาดเลือดช่ัวคราว (TIA) หรือ โรคหลอดเลือดสมอง 

(stroke) มาก่อน



14 คนใน 100 คนเสี่ยงจะเกิดโรค

หลอดเลือดสมองตีบ

ไม่มีอาการข้างเคียงจากการใช้ยา

ไม่ต้องกินยา

ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอด

เลือดสมองตีบ 5 คนใน 100 คน

ท าให้เกิดเลอืดออกแบบรุนแรง 4 คน

งดดื่มแอลกอฮอล์

ต้องเจาะเลอืดเพ่ือติดตามการรกัษา

หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ท าให้เกิด

เลือดออก

ต้องรับประทานยา

ประโยชนข์องยาวารฟ์ารนิในผูป้ว่ยทีม่ีหวัใจเตน้ผดิจงัหวะ [1]

“ไม่เลือกยาเลย”

“เลอืกยา warfarin”

= เกิดหลอดเลือดสมองตีบ, = เลือดออกที่อวัยวะต่างๆ = ไม่เกิดหลอดเลือดสมองตีบ

ขอ้ด ี[4] ขอ้เสีย [4]

• มีงานวิจยัพบว่ายาวาร์ฟารินมีประโยชน์และ

ประสิทธิภาพชัดเจนในการต้านเลือดแข็งตัว

• รับประทานเพียงวันละ 1 คร้ัง

• มียาต้านฤทธิ์ของยาวาร์ฟารินโดยเฉพาะ  หากยา

ออกฤทธิ์มากเกินไป

• สามารถติดตามระดับยาอยา่งสม่ าเสมอได้

• ราคาถูก

• การออกฤทธิ์ของยาอาจเปลี่ยนแปลงได้ หากมี

ปัจจัยอืน่เชน่ อายุมากขึ้น ภาวะสุขภาพแย่ลง 

ความเครียด ยาที่ใช้ร่วม ผักใบเขียว สมุนไพร 

ยาต้มยาหม้อยาชุด

• หากกินยาไม่ตรงตามที่แพทย์สั่ง อาจท าให้เกิด

อันตรายได้

• การเร่ิมยาคร้ังแรก อาจต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งเพื่อ

รอให้ยาออกฤทธิ์

• จ าเป็นต้องมีการติดตามระดับยาในเลือดเพื่อ

ผลการรักษาที่ดี แต่อาจมีค่าใช้จ่าย
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ลองตอบค าถามดนูะคะ

ขัน้ที ่1 สถานการณส์ขุภาพของฉนั

คุณมีปัจจัยเหล่านีห้รือไม่ ?

 เคยมีแผลหรอืเลอืดออกในกระเพาะอาหาร

 ปวดท้องหรือแสบยอดอกเมื่อกินยาลดปวด

 ดื่มสุรา,เหล้า,เบียร์ มากกว่า 2 แก้วต่อวัน

 กินยารักษาโรคข้ออักเสบ

 มีประวัติการล้ม

 มีแนวโน้มเกิดการบาดเจ็บจากการท า

กิจกรรมประจ าวัน ระบุ................................................

ขัน้ที ่2 ความคิดเหน็ของฉนัเกีย่วกบั

ขอ้ดแีละขอ้เสยีของการรกัษา

ขอ้ดี
ลดโอกาสการเกิด stroke

คณุอยากลดโอกาสการเกดิ stroke มากเพยีงใด?

 มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

 มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ในสถานการณ์ของฉัน

ขอ้เสยี
อาการข้างเคียงและความยุ่งยาก

อาการขา้งเคยีงใดทีส่ง่ผลตอ่การตัดสนิใจใชย้า

มากทีส่ดุ?

 ความเสี่ยงการเกิดเลือดออกรุนแรง

 ต้องมีการเจาะเลือดเป็นประจ า

 จ ากัดการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์

 จ ากัดการท ากิจกรรมที่รุนแรง

 อาจท าให้เกิดการปวดท้อง,แสบยอดอก

 ค่าใช้จ่ายต่างๆ

 ต้องกินยาทุกวัน

 อื่นๆโปรดระบุ……………………………………………….

ขัน้ที ่3. ค าถามและขอ้เสนอแนะ

…………………………………………………….............................……………………

…………………………………………………….............................……………………

…………………………………………………….............................……………………

…………………………………………………….............................……………………

…………………………………………………….............................……………………

…………………………………………………….............................……………………

…………………………………………………….............................……………………

…………………………………………………….............................……………………

ขัน้ที ่4.ใครควรเปน็ผูต้ดัสนิใจ 

 ฉัน ,หลังจากที่ได้พิจารณาความ

คิดเหน็ของแพทย์,ครอบครัว,และคน

อื่นๆ

 ฉันและแพทย์ร่วมกัน

 แพทย์

 ไม่แน่ใจ

ขัน้ที ่5.สรปุวา่ฉนัมแีนวโนม้ทีจ่ะ...

 Warfarin (วาร์ฟาริน) 

 ไม่แน่ใจ

 ไม่ใช้ยา


