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Abstract
Communicating facts to change patient perceptions is a very challenging task in pharmaceutical care, especially
in the case of interaction between food and warfarin. This review article aims to present concepts and approaches for
managing the problem of food interactions and warfarin from a literature review and from the authors’ experience. This
article explains three important points i.e., 1) Evidence on interaction between food and warfarin exists but is limited and
the quality is low. The food with greatest amount of empirical evidences classified as good evidence for an interaction
leading to the increase of INR and risk of bleeding is cranberry, while that leading to the decrease of INR and the
increase of thromboembolic risk is broccoli. 2) Asking questions is more important than their answers, i.e., pharmacists
must take detailed patient history, identify the problems and use patient information to resolve the problems of individual
patient. Appropriate thinking leads to effective pharmaceutical care. The decision-making should consider empirical
medical evidence and be tailored to individual patient's response and 3) communication to achieve patient adherence
to treatment plan must be concrete.
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บทนํา
ในปั จจุบนั ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีส่งผลให้
ประชาชนทุ ก คนสามารถเข้า ถึง ข้อ มูล ข่า วสาร และองค์
ความรู้ต่าง ๆ ได้ง่าย ไม่แตกต่ างจากทีบุคลากรทางการ
แพทย์ได้รบั ข่าวทีเป็ นเท็จ (fake news) จึงเป็ นปั ญหาทีพบ
ได้เสมอในการบริบาลผู้ป่วย อย่างไรก็ตาม “ข้อเท็จจริง ”
หรือ facts เท่านัน คือสิงสําคัญทีจะนํ ามาซึงประโยชน์ ใน
การรัก ษา ในขณะที ข่ า วทีเป็ นเท็จ อาจนํ า มาสู่ ก ารเกิด
เหตุ ก ารณ์ อ ัน ไม่ พึ ง ประสงค์ ไ ด้ (1, 2) ในความหมาย
สมัยใหม่มกั ถือว่า “ข้อเท็จจริงเป็ นความจริง” อย่างไรก็ตาม
ข้อเท็จจริงคือสิงทีปรากฏในความเป็ นจริง (Facts exist in
reality) ส่ ว นความจริง คือ สิงทีเชือว่ า ถู ก ต้ อ ง หรือ สิงที
ถู ก ต้ อ งในสถานการณ์ ปั จจุ บ ั น ( truths are what one
believes to be true, or what is true in the current
situation.) ในทางกลับกัน ข่าวทีเป็ นเท็จเป็ นการสร้าง การ
จินตนาการ หรือการปลอมข้อมูลทีไม่ได้สะท้อนสิงทีเกิดขึน
ในความเป็ นจริง (2)
Dunning-Kruger ได้ก ล่ า วถึง ประเด็น ทีน่ า สนใจ
คือ การถกเถียงกับผู้ทีไม่ใช้ข้อ เท็จจริง แต่ ใ ช้อ ารมณ์ อยู่
เหนือเหตุผลจะประสบความสําเร็จได้ยาก การจัดการปั ญหา
เฉพาะหน้าทีอาจเป็ นไปได้ คือ การสงบนิงและเห็นอกเห็น
ใจ และพูด ข้อ เท็จ จริง ในรูป แบบทีเขาอาจไม่ จํา เป็ น ต้อ ง
ยอมรับในทันที แต่ต้องทําให้พอจะเข้าใจได้ (3) ในทางการ
บริบาลทางเภสัชกรรม คํากล่าวข้างต้นอาจตีความได้ว่า ใน
การสือสารกับผู้ป่วยหรือกับบุคลากรทางการแพทย์ เภสัช
กรมักมีโอกาสเผชิญกับข่าวเท็จ อยู่เสมอ มีโ อกาสในการ
ปะทะกัน ในทางความคิด อารมณ์ ทังกับ ผู้ ป่ วยและกั บ
บุ ค คลากรทางการแพทย์ ทีทํ า งานร่ ว มกัน นํ า ไปสู่ ก าร
ถกเถียง ไม่เข้าใจกัน และส่งผลต่องาน ดังนัน เภสัชกรต้อง
มีท ัก ษะการคิด สือสาร และสร้า งแนวทางในการทํา งาน
อย่างมีรูปธรรม เพือนําไปสู่ผลลัพธ์ทางคลินิกทีพึงประสงค์
และเป็ น ไปในแนวทางเดีย วกัน ของผู้ป่ วยและสหสาขา
วิชาชีพทีดูแลผูป้ ่ วย กล่าวคือ ผูป้ ่ วยสามารถปฏิบตั ติ ามได้
อย่างเข้าใจ และทีมรักษาทํางานร่วมกันได้อย่างมีความสุข
Kahneman และ Alsoufi ได้ระบุประเด็นทีน่าสนใจ
ของ “การคิด ” ว่ า แบ่ ง ออกเป็ นการคิด “แบบเร็ว ” และ
“แบบช้า ” (4, 5) การคิด แบบเร็ว คือ การตอบสนองของ
สมองแบบอัตโนมัติผ่านสัญชาติญาณ โดยมักมี “อารมณ์
ความรู้สกึ ” ร่วมด้วย สําหรับการคิดแบบช้าจะตรงกันข้าม
กล่าวคือ เป็ นการคิดแบบมีเหตุมผี ล คิดแบบวิเคราะห์อย่าง
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ละเมียดละไม คิดถึงผลเสียและประโยชน์ทจะได้
ี รบั เป็ นต้น
ดังนัน ผลลัพธ์ทได้
ี จากการคิดแบบเร็วจึงมีโอกาสผิดพลาด
มากกว่าการคิดแบบช้า แต่ในอีกแง่หนึง หากคิดแบบเร็วได้
อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง เหมาะสมก็ อ าจ ช่ ว ยให้ ก า ร ทํ า งานมี
ประสิทธิภาพมากขึน
ในงานบริบาลทางเภสัชกรรม การคิดแบบช้า คือ
การคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) แต่ ในความเป็ นจริง
วิธีการนีตอบคําถามได้อย่างเป็ นรูปธรรมได้ยากมากกว่า
การคิดแบบเร็ว การคิดแบบดังกล่าวคืออะไร และปฏิบตั ไิ ด้
จริงอย่างไร ในทัศนะของผูน้ ิพนธ์ขอเสนอว่า อาจพิจารณา
ตามหลั ก การของ IESAC (indication, efficacy, safety,
adherence, cost) กล่าวคือ การคิดพิจารณาว่า “ยา หรือ สิง
ใด ๆ ที จะให้ แ ก่ ผู้ ป่ วย” มี ข้ อ บ่ ง ชี ประสิท ธิ ผ ล ความ
ปลอดภัย ความร่วมมือในการใช้ยา และมีต้นทุนอะไรบ้างที
จะเกิด ขึน “หากรัก ษาหรือ ไม่ ร ัก ษา” แต่ อ ย่ า งไรก็ต าม
ในทางปฏิบตั ิ อาจไม่ประสบผลสําเร็จเท่าทีควร หากเภสัช
กรไม่สามารถควบคุม “การคิดแบบเร็ว” หรืออาจกล่าวในอีก
นัยหนึง คือ ไม่สามารถควบคุม “มวลรวมของอารมณ์ในการ
สนทนา” ได้ รูปที 1 แสดงให้เห็นปั ญหาและแนวทางการ
จัดการกับปั ญหาในการสือสาร เพือให้การบริบาลทางเภสัช
กรรมในกรณีของการสือสารเพือปรับความเข้าใจเรือง fake
news
warfarin
warfarin เป็ นยาต้ า นการแข็ง ตัว ของเลือ ดชนิ ด
รับประทาน มีขอ้ บ่งใช้ในการรักษาและป้ องกันโรคลิมเลือด
อุดตันต่ าง ๆ อย่างไรก็ตามยานีมีโอกาสเกิดอาการไม่พงึ
ประสงค์ได้แม้ในขนาดทีใช้รกั ษา ทําให้ลดประสิทธิภาพใน
การควบคุมโรคหรืออาจทําให้ผปู้ ่ วยเสียชีวติ ได้ (6) warfarin
ทีมีใ ช้ใ นประเทศไทยอยู่ใ นรูป แบบ racemic mixture (Sform และ R-form) โดย S-form มีความแรงในการออกฤทธิ
มากกว่า R-form ข้อมูลทางเภสัชจลนศาสตร์ทสํี าคัญต่อการ
เกิดอันตรกิรยิ าของ warfarin คือ ยาสามารถจับกับโปรตีน
ในพลาสมาได้สงู ถูกเปลียนแปลงทีตับได้ทงหมด
ั
เป็ นสาร
ตังต้ น ของเอนไซม์ CYP450 (โดย 2C8 และ 2C9 เป็ น
เอนไซม์ทเปลี
ี ยนแปลง warfarin ทีสําคัญ) และขับออกทาง
ปั สสาวะและอุจจาระเป็ นหลัก (6, 7) ดังนัน เมือใช้ warfarin
ร่ ว มกั บ สารที เป็ น enzyme inducer จะส่ ง ผลลดระดั บ
warfarin และอาจทําให้เกิดภาวะลิมเลือดอุดตันได้ ในทาง
ตรงกันข้ามเมือใช้ warfarin ร่วมกับสารทีเป็ น

รูปที 1. สาเหตุและแนวทางการรับมือกับ fake news ในการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม (วาดจากทัศนะของผูน้ ิพนธ์)
enzyme inhibitor จะส่งผลเพิมระดับ warfarin และอาจทํา
ให้ เ กิด ภาวะเลือ ดออกผิด ปกติไ ด้ (6) จากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่ า ปั ญ หาหนึ งทีมัก เกิด ขึนเสมอในการ
บริบาลทางเภสัชกรรมในผูป้ ่ วยทีได้รบั ยา warfarin คือ “การ
เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าระหว่ า งยากับ ยา สมุ น ไพร อาหาร และ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ส ริ ม อ า ห า ร ( drug- drug- herb- foodsupplements interaction, DDHFSI)” (8-12) ซึงอาจเกิดขึน

รูปที 2. ตําแหน่ งการเกิดอันตรกิรยิ าระหว่าง warfarin กับ
อาหาร (11)
หมายเหตุ : platelet aggregation (การเกาะกลุ่ ม กัน ของ
เกล็ด เลือ ด) และเภสัช จลนศาสตร์ข องยา warfarin เป็ น
ขันตอนทีมีรายงานว่าเป็ นกลไกการเกิดอันตรกิรยิ าระหว่าง
warfarin กับอาหาร มากทีสุด

ได้เมือผู้ป่วยรับประทานผลิตภัณฑ์เหล่านีร่วมกันหลายตัว
DDHFSI ทีมีนัยสําคัญทางคลินิกอาจส่งผลให้เกิดพิษหรือ
ความล้ ม เหลวในการรัก ษา รู ป ที 2 แสดงตํ า แหน่ ง ทีมี
งานวิจยั พบกลไกการเกิดอันตรกิรยิ าระหว่าง warfarin กับ
อาหารได้ ดังนัน การประเมิน DDHFSI จึงเป็ นส่วนสําคัญ
ของการบริบาลทางเภสัชกรรม แต่อย่างไรก็ตาม อุปสรรคที
สําคัญ คือ การรับมือกับ fake news ทีผูป้ ่ วยได้รบั ในขณะ
ทีเภสัชกรต้องสือสารกับผูป้ ่ วยเพือปรับความเข้าใจ รวมถึง
การสือสารกับแพทย์เพือเสริมการรักษา บทความปริทศั น์
ฉบับ นี ผู้นิ พ นธ์มีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พือนํ า เสนอแนวคิด แนว
ทางการจัดการปั ญหา warfarin-DDHFSI จากการทบทวน
วรรณกรรมและประสบการณ์ของผูน้ ิพนธ์ โดยจะนําเสนอใน
รูปแบบข้อเท็จจริงกับความเชือ (facts and fictions)
อันตรกิ ริยาระหว่างยากับอาหาร
อั น ตรกิ ริ ย าระหว่ า งยากั บ สารใด ๆ คื อ การ
เกิดปฏิกิริยาระหว่างกันระหว่างสารสองชนิด ซึงสามารถ
อธิบายกลไกการเกิดได้ตามหลักการทางเภสัชวิทยา การ
เกิด ปฏิกิริย าจะส่ง ผลทํา ให้มีก ารเปลียนแปลงด้า นเภสัช
จลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ และส่งผลระดับยาในร่างกาย
ซึงอาจเพิมขึน หรือลดลง หรือไม่เปลียนแปลงก็ได้ และการ
เปลียนแปลงดังกล่าวจะส่งผลต่อพยาธิสภาพของผูป้ ่ วยซึง
อาจเป็ นไปในทางทีดีขนหรื
ึ อแย่ลงหรือคงที
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ในการบริ บ าลทางเภสั ช กรรมผู้ ป่ วยที ได้ ร ั บ
warfarin เภสัช กรมัก ต้อ งเผชิญ กับ บทสนทนาของผู้ป่ วย
เกียวกับ ความรู้ ความเชือ และทัศ นคติใ นเรืองต่ า ง ๆ ที
เกียวข้อ งกับ การดํ า เนิ น ชีวิต ประจํา วัน ซึงบ่ อ ยครังจะมี
อารมณ์ เ ข้า มาร่ ว มด้ว ย การจัด การและสือสารเกียวกับ
ข้อ เท็จ จริง และความเชือ จึง เป็ น ศิล ปะทีสํา คัญ ตัว อย่ าง
facts and fictions ทีพบบ่อย เช่น
Fictions: อาหารและผลิต ภัณ ฑ์ เ สริม อาหารมี
ความปลอดภัย เป็ นผลิตภัณฑ์ทไม่
ี ใช่สารเคมี บางอย่า ง
สามารถลดความเสียงต่ อ การเสีย ชีวิต และ/หรือ ทํ า ให้
สุขภาพเปลียนแปลงไปในทางทีดีขนได้
ึ
Facts: ปั จจัย 3 ประการทีทํา ให้อนั ตรกิริยาเกิด
ผลลัพธ์ทางสรีรวิทยาแก่ผู้ป่วย คือ 1) ตัวสารเคมีในเรือง
ความเข้ากันได้ (compatibility) ความสามารถในการละลาย
(solubility) และความคงตัว (stability) 2) เภสัชจลนศาสตร์
(pharmacokinetics: PK) ในเรืองการดูดซึม การกระจายใน
ร่างกาย กระบวนการแปลงสภาพยา (metabolism) และการ
ขั บ ย า อ อ ก จ า ก ร่ า ง ก า ย แ ละ 3) เ ภ สั ช พ ลศ า สต ร์
(pharmacodynamics: PD) กล่าวคือ เมือยาและ/หรือสารใด
ๆ เข้าสู่ร่างกาย จะเกิดความเปลียนแปลงผ่านกลไกต่าง ๆ
ของร่างกาย โดยขันตอนทีสําคัญ คือ PK และ PD ทําให้เกิด
การเปลี ยนแปลงของ signal transduction, เอนไซม์ ,
ตัวส่งผ่านสาร (transporters) และ ตัวรับ (receptors) เป็ น
ต้น ซึงทําให้เกิดการเปลียนแปลงทางสรีรวิทยาเช่น การดูด
ซึม การกระจาย และการถูกเปลียนแปลงสภาพก่อนเข้าสู่
เป้ าหมายการออกฤทธิ การขจัดออกจากร่างกาย และการ
แสดงออกผ่านการเปลียนแปลงของตัวแปรทางชีวภาพ เป็ น
ต้น จากนัน จะพบผลทางคลินิกทีเกิดขึนกับผู้ป่วยซึงอาจ
เป็ นไปในทางบวกหรือลบก็ได้ (13)
ดังนัน ผู้นิพนธ์ขอเสนอให้ตงคํ
ั าถาม 3 ข้อเสมอ
ก่อนให้การบริบาลทางเภสัชกรรมในผูป้ ่ วยทีคาดว่าจะเกิด
อันตรกิรยิ าระหว่างสิงใด ๆ กับ warfarin คือ
1) อันตรกิรยิ านันมีหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุ น
หรือไม่ หลักฐานคืออะไร น่าเชือถือไหม
2) จะสือสารกับ ผู้ป่ วยและทีม การรัก ษาอย่างไร
และ
3) ระบบการจัดการปั ญหาทีดีคืออะไร? จากนัน
จึงคิดหาวิธใี นการนํ าเสนอคําตอบ โดยใช้ขอ้ มูลของผูป้ ่ วย
แบบเฉพาะรายในการสร้างบทสนทนา และคุมมวลอารมณ์
ในการสนทนาให้ได้
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ภาพรวมหลักฐานเชิ งประจักษ์ในปัจจุบนั
Holbrook และคณะ (8) กล่าวถึง ภาพรวมของการ
ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบในประเด็นของ warfarin
และอัน ตรกิริย าระหว่ า งยาและอาหารว่ า หลัก ฐานเชิง
ประจักษ์ร้อยละ 72 อธิบายถึงอันตรกิริยาระหว่างยาและ
อาหารกับ warfarin ในจํานวนนีร้อยละ 84 มีคุณภาพของ
งานวิจยั ไม่ดี ส่วนใหญ่เป็ นรายงานด้วยข้อมูลจากผูป้ ่ วยราย
เดียว (single case report) ซึงหากพิจารณาจากลําดับชัน
หลักฐานจะพบว่าอยู่ในลําดับชันทีตํามาก แต่อย่างไรก็ตาม
ในอีกมุมหนึง หาก case report นันถูกเขียนขึนมาอย่างเป็ น
ระบบและเชือมโยงให้เห็นข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์ ก็
นับ เป็ น หลัก ฐานทีดีไ ด้ใ นระดับ ชันนัน ๆ สารสมุ น ไพรที
พบว่ า เกิด อัน ตรกิริย าในงานวิจ ัย นี ได้แ ก่ ชาเขีย วและ
ตังเซียม นอกจากนี การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ
ของ Holbrook และคณะ ยัง พบว่ า มีข้อ ขัด แย้ง และอคติ
เกิด ขึนมากมายในงานวิจ ัย ต่ า ง ๆ และถึง แม้ว่ า จะเป็ น
การศึกษาทีมีคุณภาพสูง เช่น randomized controlled trial,
cohort study ก็พบการเกิดอันตรกิริยาในระดับที เล็ก น้ อ ย
หรือไม่พบเลย ในขณะทีการระบุถงึ การมีอนั ตรกิรยิ าอย่าง
แน่ น อนทีมีนัย สํา คัญ ทางคลินิ ก ล้ว นมาจากงานวิจ ัย ทีมี
คุณภาพตําทังสิน เช่น case report, case series แสดงให้
เห็นว่า คุณภาพโดยรวมของหลักฐานเชิงประจักษ์เกียวกับ
อันตรกิรยิ าระหว่างการใช้ warfarin ร่วมกับอาหาร ยังคงมี
คุณภาพตําและไม่ชดั เจน ในขณะทีงานของ Leite และคณะ
(11) ระบุว่า อันตรกิริยาระหว่าง warfarin กับพืช ซึงแสดง
เฉพาะสายพันธุท์ มีี การอ้างอิงตังแต่หา้ รายการขึนไปเท่านัน
ได้แก่ โสม กระเทียม แปะก๊วย เซนต์จอห์นเวิร์ต สะระแน่
ขิง ชาเขีย ว และ ถัวเหลือ ง เป็ น ต้น แต่ อ ย่ า งไรก็ตาม ผู้
นิพนธ์ตงข้
ั อสังเกตว่า ผู้วจิ ยั ไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดเชิง
ลึก ว่ า ใช้พืชเหล่ านี อยู่ใ นรูปแบบใด เช่ น พืช สด สารสกัด
สารเดียว สารประกอบ เป็ นต้น จึงไม่อาจนํามาตีความเป็ น
คําแนะนําให้ผปู้ ่ วยปฏิบตั หิ รือไม่ปฏิบตั ิได้อย่างชัดเจน
Leite และคณะ (11) สรุปเกียวกับผลทีเป็ นไปได้ 4
แบบจากการเกิด อัน ตรกิริ ย าระหว่ า งพืช สมุ น ไพรและ
warfarin คือ
1) การรบกวนกระบวนการแข็งตัวของเลือดและ
การเกาะกลุ่ ม กัน ของเกล็ด เลือ ด ทํ า ให้เ กิด การหลังของ
ปั จจัยทีทําให้เกิดการแข็งตัวของเลือด ตัวอย่างพืชสมุนไพร
ทีเกิดอันตรกิรยิ าผ่านปฏิกริ ยิ านี ได้แก่ ว่านหางจระเข้ ซึง
ประกอบด้ ว ย anthraquinone ซึงลดการดู ด ซึม warfarin

และ psyllium ซึงลดการดูดซึมของสารกันเลือดแข็ง เป็ นต้น
ทํ า ให้ ล ด INR (international normalized ratio) และลด
ประสิทธิภาพของ warfarin
2) การเปลี ยนแปลงทางเภสั ช จลนศาสตร์
โดยเฉพาะอย่างยิงการถูกเปลียนแปลงทีตับ ตัวอย่างพืช
สมุนไพรทีเกิดอันตรกิรยิ าผ่านปฏิกริ ยิ านี ได้แก่ มะม่วง ซึง
มีวติ ามินเอทีสามารถยับยัง CYP2C9, ชะเอมทีมี glabridin
ซึ ง ส า ม า ร ถ ยั บ ยั ง CYP3A4, ทั บ ทิ ม ซึ ง ยั บ ยั ง P450
cytochrome ทีเปลียนแปลงรูป warfarin, ถัวแดงซึงยับยัง
CYP2C9 เป็ น ต้น พืช เหล่ า นี อาจส่ง ผลเพิม/ลด INR หรือ
เพิม/ลดประสิทธิภาพของ warfarin ขึนอยู่กบั คู่ของการเกิด
อันตรกิรยิ า
3) การกระตุ้ น และการเปลียนแปลงการดู ด ซึม
วิต ามิน เค ตัว อย่ า งพืช สมุ น ไพรทีเกิด อัน ตรกิริย าผ่ า น
ปฏิกิริย านี ได้ แ ก่ ผัก หรือ ธัญ พืช ทีมีวิต ามิน เคสู ง เช่ น
หน่ อไม้ฝรัง บร็อคโคลี ถัวเหลือง มะกอก สาหร่ายบางชนิด
ถัวพิตาชิโอ เป็ นต้น จึงส่งผลลด INR และลดประสิทธิภาพ
ของ warfarin
4) การรบกวนการสังเคราะห์ไฟบริน ตัวอย่างพืช
สมุนไพรทีเกิดอันตรกิรยิ าผ่านปฏิกริ ยิ านี ได้แก่ กระเทียม
(Allium sativum) และหัวหอม (Allium cepa) ซึงมีฤทธิเป็ น
สาร fibrinolytic ส่ ง ผลลด INR และลดประสิท ธิภ าพของ
warfarin
ในทัศนะของผูน้ ิพนธ์ สิงทีอาจทําได้ดที สุี ดภายใต้
ข้อจํากัดทีมี คือ “การให้ความสนใจกับการเกิดอันตรกิรยิ าที
มีการรายงานบ่อย และมาจากงานวิจยั ทีมีความตรงภายใน
และความตรงภายนอกสูง อยู่ ใ นลํ า ดับ ชันหลัก ฐานทีสูง
(high level of evidence hierarchies)” แ ละ จ า ก เ นื อหา
ข้า งต้ น แสดงให้ เ ห็น ว่ า “การทราบลัก ษณะของยาทีใช้
ร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิงลักษณะทางเภสัชจลนศาสตร์มี
ความสําคัญมาก” ซึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Holbrook
และคณะ (8) ทีได้ส รุ ป สิงทีบุ ค คลากรทางการแพทย์จ ะ
สามารถจัดการกับปั ญหาเหล่านีไว้ 3 ประการ คือ
1) สอบถามการเปลี ยนแปลงพฤติ ก รรมการ
รับ ประทานอาหาร ยา ผลิต ภัณ ฑ์เ สริม อาหาร หรือ การ
เจ็บป่ วยภายใน เดือนก่อนทีจะมีค่า INR เปลียนแปลง วิธี
นีน่ าจะเป็ นวิธที ระบุ
ี สาเหตุททํี าให้เกิดการเปลียนแปลงกับ
ผู้ ป่ วยเฉพาะรายได้ ดีที สุ ด เนื องจากผู้ ป่ วยแต่ ล ะคนมี
พฤติกรรมหลากหลายและมีการตอบสนองต่ อพฤติก รรม
เดียวกันในความรุนแรงทีต่างกัน

2) ใช้เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการสัง
จ่ า ยยาทีประเมิน อัน ตรกิริยาระหว่า งการรัก ษาทังหมดที
ผู้ป่ วยได้ร ับ วิธีนี เป็ น ไปได้แ ละมีก ารปฏิบ ัติม าแล้วอย่าง
ยาวนานในบางโรงพยาบาลของประเทศไทย เช่ น
โรงพยาบาลเชีย งรายประชานุ เ คราะห์ อย่ า งไรก็ต าม ผู้
นิ พ นธ์ มีท ัศ นะว่ า ระบบดัง กล่ า วยัง ขาดการเข้า ใจและ
เชือมโยงข้อมูลทังหมดของผู้ป่วยให้เข้ากับแผนการรักษา
และนําไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้จริงอย่างเป็ นรูปธรรม และ
3) การจัดกลุ่มยาทีมีอนั ตรกิรยิ าส่วนใหญ่ให้เป็ น
กลุ่มบําบัดทีจําได้ง่ายขึน ซึงวิธนี ีสามารถพบได้โดยทัวไป
ในบทความวิจยั หรือบทความปริทศั น์ต่าง ๆ แต่ ยงั ไม่พบ
การนํามาใช้อย่างเป็ นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิงในร้านยา
ซึงน่ าจะเป็ นสถานปฏิบตั ิการทีสามารถปฏิบตั ินําร่องเป็ น
ตัวอย่างได้
ข้อเท็จจริงกับความเชือทีมักพบ
ข้อ เท็จ จริง กับ ความเชือทีมัก พบในการให้ ก าร
บริบาลทางเภสัชกรรมผูป้ ่ วยทีได้รบั warfarin มีดงั นี
Fictions: ไม่มที างรู้ได้เลย หรือมีความรู้อยู่น้อย
มากว่าสารใดจะเกิดอันตรกิรยิ ากับ warfarin
Facts: มีหลักฐานเชิงประจักษ์อยู่บา้ ง แต่ ขอ้ มูลมี
คุณภาพตําและการใช้ขอ้ มูล ทีมีคุณภาพตําในการตัดสินใจ
อาจมีโอกาสผิดพลาดสูง สิงทีสามารถทําได้ คือ หากเป็ นไป
ได้ควรหลีกเลียงการใช้สารใด ๆ ร่วมกับ warfarin หากไม่มี
ข้ อ บ่ ง ใช้ หรื อ หากต้ อ งใช้ ร่ ว มกัน ควรติ ด ตามค่ า ทาง
ห้องปฏิบตั กิ ารและอาการแสดงทางคลินิก อย่างใกล้ชดิ (812)
Fictions: อัน ตรกิริย าระหว่ า งยาอาหารมีความ
เฉพาะเจาะจงทังเรืองกลไกและผลลัพธ์ จึงมักใช้ขอ้ มูลจาก
วรรณกรรมเพือแนะนําผูป้ ่ วยทันทีโดยไม่ได้รบั การพิจารณา
อย่างรอบคอบ
Facts: มีอนั ตรกิริยาระหว่างยากับอาหารหลาย
อย่างทียังไม่ทราบกลไกและเกิดขึนอย่างไม่เฉพาะเจาะจง
(8-12) ดังนัน บุคคลากรทางการแพทย์จําเป็ นต้องประเมิน
ผู้ป่วยด้วยรายละเอียดเชิงลึกของแต่ ละบุคคล โดยต้องดึง
ข้อมูลของผู้ป่วยออกมาให้ได้มากทีสุดและเชือมโยงข้อมูล
ของผู้ป่วยกับหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ และพึง
ระลึก ไว้เ สมอว่ า อาหารทีถู ก ระบุ ไ ว้ใ นการวิจ ัย อาจไม่ ใ ช่
อาหารทีผูป้ ่ วยรับประทานจริงเสมอไป รายละเอียดแสดงดัง
ตัวกรณีศกึ ษาจําลองทีจะกล่าวต่อไป
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Fictions: อาหารสามารถเป็ นยาได้ อาหารหรือ
สมุนไพรเป็ นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติทไม่
ี มอี นั ตราย อย่า
เชือความรูข้ องชาวตะวันตก คนไทยต้องเชือภูมปิ ั ญญาไทย
Facts: อาหารในอีกนัยหนึงก็คอื สารประกอบทาง
ชีว เคมีใ นรู ป แบบหนึ งทีสามารถเกิด ปฏิกิริย าใด ๆ กับ
ร่างกายได้ และแน่ นอนว่าย่อมสามารถเกิดอันตรกิรยิ ากับ
ยาได้ดว้ ย การเกิดอันตรกิรยิ าระหว่างอาหารกับยาส่วนใหญ่
เป็ นปั ญหาทีแก้ได้และมีทางแก้ไขโดยใช้หลักวิชาการตาม
หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ในการสือสารกับผูป้ ่ วย
โดยเฉพาะอย่างยิง ในกระบวนการและการเปลียนความเชือ
ี ออํานวย
ทีนําไปสูก่ ารปรับพฤติกรรม ในขณะทีระบบทีดีทเอื
ต่อการทํางานก็เป็ นสิงทีมีความสําคัญมาก (8-12)
Fictions: ผูใ้ ช้ warfarin ไม่สามารถรับประทานผัก
ได้ หรือผักใบเขียวทุกชนิดมีวติ ามินเคสูงซึงจะส่งผลลดฤทธิ
ต้านการแข็งตัวของเลือดได้
Facts: ผูใ้ ช้ยา warfarin สามารถรับประทานผักใบ
เขียวได้ตามสมควร แต่หากรับประทานผักมากขึนก็อาจมี
ความเป็ นไปได้ในการเกิดอันตรกิรยิ าระหว่างกันมากขึน แต่
อย่างไรก็ตาม หากไม่มผี ลต่อการเปลียนแปลงค่า INR ก็ไม่
จําเป็ นต้องหยุดรับประทาน และไม่ใช่ผกั ใบเขียวทุกชนิดที
จะมีอนั ตรกิรยิ ากับ warfarin ในระดับมาก (11, 14)
ข้อ มูล จากหลัก ฐานเชิง ประจัก ษ์ ท างการแพทย์
เกียวกับผลกระทบทีเป็ นไปได้สําหรับการเกิดอันตรกิรยิ า
ระหว่างพืช สมุนไพร อาหาร และ warfarin แสดงดังตาราง
ที 1
กรณี ศึกษาจําลองจากทัศนะของผูน้ ิ พนธ์
“ชายไทยคู่ อายุ 65 ปี มีโรคประจําตัว คือ ภาวะหัวใจ
ห้องบนสันพลิว (atrial fibrillation) และโรคความดันโลหิตสูง
ทียังควบคุมไม่ได้ เข้ารับการตรวจติดตามตามนัด ให้ประวัติ
ว่าอุจจาระมีเลือดปน จากการประเมินร่างกายไม่พบอาการ
เลือดออกผิดปกติทตํี าแหน่งอืนของร่างกาย ยาทีรับประทาน
อยู่ในปั จจุบนั ได้แก่ warfarin 3 มก. และ enalapril 10 มก.
วัน ละครังทุ ก วัน ไม่ เ คยลืม รับ ประทานยา ปฏิเ สธความ
เจ็บป่ วยอืน ๆ ในช่วง 1 เดือนทีผ่านมา รับประทานอาหาร
เดิม ๆ มาตลอด แต่ ในช่วง 1 เดือนทีผ่านมา รับประทาน
มะม่วงมากขึน ดืมชาเขียว วันละ 1 ขวดทุกวัน รับประทาน
นํามันปลา 2 แคปซูล/วัน รับประทานทุเรียนจํานวนมากใน1
สัปดาห์ทผ่ี านมา ผลตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารและการตรวจ
ร่างกายวันนีพบ INR เท่ากับ 4.0 (PT 41.5, PTctrl 10.8), BP
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150/95 mmHg, HR 85 bpm ค่า INR อยู่ในช่วง 2.0-3.0 ใน
4 นัดการตรวจติดตามก่อนหน้า”
วิธีคิดในการบริบาลผู้ป่วยในกรณีศกึ ษาจากทัศนะ
ของผูน้ ิพนธ์แสดงอยู่ในตารางที 2 โดยมี 5 ประเด็น ดังนี
1) จับคู่ยาทีมีขอ้ บ่งใช้ให้ตรงกับกับโรค/อาการแสดง
2) ประเมิน ข้อบ่งใช้ ประสิทธิภาพ/ความปลอดภัย
ความร่ ว มมือ ในการใช้ ย ากับ การตอบสนองของผู้ ป่ วย
อาการแสดง ค่าทางห้องปฏิบตั กิ าร
3) นํ าข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์มา
ใช้พิจารณาประเมินความเสียงและผลประโยชน์ ทจะเกิ
ี ด
ขึนกับผูป้ ่ วยแบบเฉพาะราย
4) วางแผนการรักษาและประเมินความร่วมมือใน
แผนการรักษา และ
5) ติดตามประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความ
ร่วมมือต่อแผนการรักษาอย่างเฉพาะเจาะจง
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า Norwood และ
คณะ (9) ได้นําเสนอเครืองมือทีใช้ในการประเมินโอกาสการ
เกิดอันตรกิรยิ าระหว่างยา ได้แก่ Modified Drug Interaction
Probability Scale Form (MDIPSF) ซึงผู้นิ พ นธ์คิด ว่ า อาจ
นํามาประยุกต์ใช้ในการบริบาลทางเภสัชกรรมเพือประเมิน
ความเป็ นไปได้ของการเกิดอันตรกิริยาระหว่าง warfarin
กับคู่อนั ตรกิรยิ าทีสงสัยได้ แสดงดังในตารางที 3
ในทัศนะของผู้นิพนธ์ MDIPSF มีความคล้ายคลึง
กับ Naranjo’s scale (15) ซึงจากงานวิจยั พบว่า มีขอ้ จํากัด
ในการใช้งานหลายอย่าง ได้แก่ ความไว (sensitivity) ตํา
แต่ ความจําเพาะ (specificity) สูง คําถามส่วนใหญ่ต้องใช้
ทักษะในการสือสารสูง และการพิจารณาให้คะแนนขึนอยู่กบั
การตัด สิน ใจ องค์ค วามรู้ ประสบการณ์ และทัศ นะของผู้
ประเมินเป็ นหลัก เมือทดลองใช้ MDIPSF ประเมินผูป้ ่ วยใน
กรณีศกึ ษาจําลอง พบว่า มะม่วง ชาเขียว นํามันปลา ทุเรียน
ได้คะแนนประเมิน คือ 4, 2, 2 และ ไม่สามารถประเมินได้
ตามลําดับ ผูน้ ิพนธ์พบว่าสามารถใช้เครืองมือ MDIPSF ได้
เพีย งคํ า ถามข้อ ที 1-4 เท่ า นั น ในขณะทีไม่ ส ามารถใช้
คําถามข้ออืน ๆ ทีเหลือสําหรับประเมินข้อมูลของผูป้ ่ วยใน
กรณี ศึก ษานี ได้เ ลย ยกเว้น ข้อ 8 และ 9 ทีอาจใช้ใ นการ
ติดตามด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยได้ แต่กต็ ้อง
อาศัย ความเชียวชาญ ประสบการณ์ ข องบุ ค คลากรทาง
การแพทย์ และความพร้อมของโรงพยาบาลในการตรวจ
ติดตาม
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ตารางที 1. หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ของการเกิดอันตรกิรยิ าระหว่างพืช สมุนไพร อาหาร และ warfarin ทีสําคัญ (8-12)
อาหารสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริม
ผลทางคลินิกของ
ความ
ระดับชันของหลักฐาน
รายละเอียด
อาหาร ชือสามัญ และชือวิทยาศาสตร์ การเกิดอันตรกิรยิ า
รุนแรง
chamomile: Matricaria recutita
เ พิ ม ฤ ท ธิ ต้ า น ก า ร
มาก
1 case report
Chamomile เป็ นสมุนไพรทีใช้รกั ษาอาการวิตกกังวลไม่สบายในกระเพาะอาหารและเป็ นโรค
แข็งตัวของเลือด
หวัด การศึก ษาในหลอดทดลองแสดงให้เ ห็น ว่ า สามารถยับ ยังฤทธิของ CYP3A4 และ
CYP1A2 และทําให้ระดับ INR เพิมขึน อย่างไรก็ตาม มีเพียงกรณีศกึ ษาเดียวทีอธิบายถึง
ผูห้ ญิงสูงอายุทใช้
ี โลชันทีมีส่วนผสมของ acamphor ในเวลาเดียวกัน
cranberry: Vaccinium
2RCT, 2 crossover
Cranberry มีส ารแอนโธไซยานิ น ซึงเป็ นฟลาโวนอยด์ ทีถู ก ทํ า ลายโดย CYP2C9 และ
RCTs, 10 case reports CYP3A4 ซึงอาจส่งผลให้เพิมความเสียงต่อการเกิดภาวะเลือดออกผิดปกติ โดยมีรายงาน
macrocarpon (พบหลักฐานมาก)
การเกิดอาการเลือดออกทีเป็ นอันตรายถึงชีวติ
Dong quai: Angelica sinensis
3 case reports
Dong Quai เป็ นสมุนไพรจีนสําหรับรักษาอาการตะคริว ประจําเดือนมาไม่ปกติ และอาการ
วัย ทอง ประกอบด้ว ยอนุ พนั ธ์ของ coumarin ตามธรรมชาติเช่นเดียวกับองค์ประกอบทีมี
คุณสมบัตใิ นการต้านการเกิดลิมเลือดและฤทธิต้านการเต้นของหัวใจ
แปะก๊วย: Ginkgo biloba
ไม่ทราบกลไกทีชัดเจน
3 RCTs, 3 case
แปะก๊ว ย มีฤ ทธิในการยับยังการกระตุ้นการทํางานของเกล็ดเลือด มีการรายงานว่าการ
บริโภคแปะก๊วยเป็ นครังคราว สามารถเกิดอันตรกิรยิ ากับ warfarin และทําให้ผปู้ ่ วยเสียชีวติ
reports, Database
analysis
ได้ แต่อย่างไรก็ตาม มีหลักฐานในอีกมุมหนึงทีบ่งชีว่า การใช้แปะก๊วยมีความปลอดภัยต่อ
ผูใ้ ช้ warfarin ทีมีสุขภาพดี
โสมอเมริกนั : Panax quinquefolis
2 RCTs, 3 case
โสม อาจกระตุ้น ให้ เ กิด เลือ ดออก ginsenosides สามารถยืด thrombin time และกระตุ้น
thromboplastin time ในสัตว์ทดลอง อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาทางคลินิกพบว่าสารสกัด
reports
จากโสมมีผลเพียงเล็กน้อยต่อการสร้างเกล็ดเลือดในมนุษย์
โสมเกาหลี: Panax ginseng
น้อย
2 crossover RCTs
ไม่พบรายงานการเกิดอันตรกิรยิ าระหว่างโสมแดงและ warfarin
grapefruit: Citrus paradise
มาก
1 RCT, 2 case reports นํ า grapefruit สามารถยับยังเอนไซม์ cytochrome P ทีมีศ กั ยภาพ แต่ อ ย่ างไรก็ต าม
หลักฐานยังไม่มคี วามชัดเจนมากนัก
อาหารญีปุ่น
เ พิ ม ฤ ท ธิ ต้ า น ก า ร
มาก
1 case report
อาหารญีปุ่นแบบดังเดิม มัก ประกอบด้วยผักอาหารดองและของหมักดองส่วนใหญ่ อาจมี
แข็งตัวของเลือด
วิตามินเคในปริมาณสูง
นําทับทิม
เ พิ ม ฤ ท ธิ ต้ า น ก า ร
มาก
2 case reports, 1
การศึกษาในห้องปฏิบตั กิ ารแสดงให้เห็นว่านํ าทับทิม ยับยัง cytochrome P450 ทีเกียวข้อง
แข็งตัวของเลือด
case series
กับการทําลาย warfarin
red clover: Trifolium pretense
1 case report
red clover ลดการทํางานของ cytochrome P450 1A2, 2C8, 2C9 และ 3A4
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ตารางที 1. หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ของการเกิดอันตรกิรยิ าระหว่างพืช สมุนไพร อาหาร และ warfarin ทีสําคัญ (8-12) (ต่อ)
อาหารสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริม
ผลทางคลินิกของ
ความ
ระดับชันของหลักฐาน
รายละเอียด
อาหาร ชือสามัญ และชือวิทยาศาสตร์ การเกิดอันตรกิรยิ า
รุนแรง
St John's worth:
เพิ มการ ขจั ด warfarin
1 crossover RCT, 1 St John's worth เพิมการขจัดทัง S-warfarin และ R-warfarin ออกจากร่างกาย
Hypericum perforatum
แ ล ะ ล ด ฤ ท ธิ ต้ า น การ
case report, 1 case
แข็งตัวของเลือด
series
นมผึง
เ พิ ม ฤ ท ธิ ต้ า น ก า ร ปานกลาง
1 case report
เกสรผึงมีสารฟลาโวนอยด์ ซึงยับยัง CYP2C9 จึงเพิมระดับ warfarin
แข็งตัวของเลือด
บร็อคโคลี (พบหลักฐานมาก)
ลดฤทธิต้านการแข็งตัว
2 cohort studies, 1 บร็อคโคลีเป็ นอาหารทีอุดมด้วยวิตามินเคซึงสามารถต่อต้านฤทธิต้านการแข็งตัวของเลือด
ของเลือด
cross sectional
ของ warfarin แต่อย่างไรก็ตามพบรายงานกรณีศกึ ษาทีขัดแย้งกันในประเด็นการบริโภคบร็อ
study, 1 case report คโคลีและการเกิดภาวะเลือดออกผิดปกติ
กัญชา: Cannabis sativa
เ พิ ม ฤ ท ธิ ต้ า น ก า ร
5 case reports
cannabidiol ทีมีอยู่ในกัญชาสามารถยับยัง CYP2C9 และแทนที warfarin จากการจับโปรตีน
แข็งตัวของเลือด
ส่งผลให้ความเข้มข้นของ warfarin เพิมขึน ดังนันควรใช้ความระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิง
กับการใช้ผลิตภัณฑ์ทมีี กญ
ั ชาในปริมาณมากของผูท้ ใช้
ี ยาเสพติดหรือในกรณีทมีี อาการปวด
เรือรังซึงมีความสัมพันธ์แบบไม่เชิงเส้น ระหว่างระดับ INR และปริมาณ cannabinoid
Chinese wolfberry (goji):
5 case reports
L. barbarum สามารถยับ ยัง cytochrome CYP2C9 ซึงเป็ นเอนไซม์ห ลัก ในการทํ า ลาย
Lycium barbarum
warfarin
chitosan: Swertia chirayita
1 case report
chitosan sulfate รบกวนกระบวนการแข็ง ตัว ของเลือ ดใน intrinsic partway และขันตอน
สุดท้ายของการแข็งตัวของเลือด นอกจากนี chitosan อาจลดการดูดซึมวิตามินทีละลายใน
ไขมันรวมทังวิตามินเค ซึงส่งผลให้ระดับ INR เพิมขึน
chondroitin sulfate
1 case series
การแข่งขันกับกระบวนการคาร์บอกซิเลชันทีขึนกับวิตามิน K หรือ การแข่งขันกับตําแหน่ งที
จับกับแคลเซียมบนสารตังต้นของ prothrombin
ascorbic acid (vitamin C)
มีข ้ อ สรุ ป ว่ า ไม่ ม ีผ ลใด ๆ
น้อย
3 RCTs, multiple
แม้จ ะมีร ายงานว่ า วิต ามิน ซีอ อกฤทธิรบกวนการทํา งานของ warfarin ได้ แต่ ก็พ บบาง
และมีผ ลลดฤทธิต้ า นการ
หลักฐานทีชีให้เห็นว่า สามารถบริโภควิตามินซีได้อย่างปลอดภัยในปริมาณทีสูงถึง 1,000
cohort and case
แ ข็ ง ตั ว ข อ ง เ ลื อ ด ( ใ น
reports
มก./วัน
รายงานกรณีศกึ ษา)
caffeine และเครืองดืมทีมี
การบริโภคในขนาดตําเพิม
1 case series
การได้รบั caffeine สามารถกระตุน้ การทํางานของเอนไซม์ CYP1A2 ได้ แต่เมือความเข้มข้น
caffeine
ฤทธิ ต้ า นการแข็ง ตัว ของ
ของ caffeine สูงขึน ผลของ CYP1A2
เลือด แต่การบริโภคใน
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ตารางที 1. หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ของการเกิดอันตรกิรยิ าระหว่างพืช สมุนไพร อาหาร และ warfarin ทีสําคัญ (8-12) (ต่อ)
อาหารสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริม
ผลทางคลินิกของ
ความ
ระดับชันของหลักฐาน
รายละเอียด
อาหาร ชือสามัญ และชือวิทยาศาสตร์ การเกิดอันตรกิรยิ า
รุนแรง
ขนาดสู ง ลดฤทธิต้ า น
ต่ อ caffeine จะลดลงตามการทํางานของ CYP2C9 ซึงจะส่ งผลต่ อ เมแทบอลิซึมของ Sการแข็งตัวของเลือด
warfarin
avocado
ลดฤทธิต้านการแข็งตัว
1 case series
อะโวคาโดมีวติ ามินเคในปริมาณสูง
ของเลือด
echinacea: Echinacea purpurea
ไม่มผี ล
1 crossover RCT การศึกษาชีให้เห็นว่า echinacea สามารถลดความเข้มข้นของ S-warfarin ในพลาสมาได้ แต่
อย่างไรก็ตาม การใช้ echinacea ไม่ได้เปลียนแปลงค่าเภสัชพลศาสตร์ของ warfarin การ
เกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือด หรือการแข็งตัวของเลือดในผูป้ ่ วยทีมีสุขภาพดี
folic acid
ไม่มผี ล
1 parallel RCT
การเสริมกรดโฟลิก ทํา ให้ (S) -7-hydroxywarfarin เพิมขึนอย่ างมีนัย สําคัญ แต่ ไ ม่ ส่ งผล
กระทบใด ๆ ต่อการออกฤทธิของ warfarin
กระเทียม: Allium sativum
ไม่มผี ล
1 crossover RCT, 1 แม้จะพบความเป็ นไปได้ว่า กระเทียมสามารถออกฤทธิยับยังการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือด
แต่โดยภาพรวมแล้วจากหลักฐานเชิงประจักษ์ในปั จจุบนั สามารถสรุปได้ว่า การใช้กระเทียมมี
RCT
ความปลอดภัยสําหรับผูท้ รัี บประทาน warfarin
มะม่วง: Mangifera indica
เ พิ ม ฤ ท ธิ ต้ า น ก า ร
1 case series
มีงานวิจยั ในหลอดทดลองทีแสดงให้เห็นว่า มะม่วงมีคุณสมบัตใิ นการต้านการเกาะกลุ่ มกัน
แข็งตัวของเลือด
ของเกล็ดเลือดซึงจะเพิมการออกฤทธิของ warfarin
Omega-3 poly unsaturated fatty
ยัง ไม่ ส ามารถสรุ ป ได้
1 case report, 2
มีรายงานว่าการใช้นํามันปลาสามารถลดระดับของปั จจัยการแข็งตัว ของเลือด factor V และ
acids เช่น นํามันปลา
เนืองจากหลักฐานยังคง
VII ซึงจําเป็ น สําหรับการขนส่ งวิต ามิน K1 และ K2 ในพลาสมาส่ งผลให้เกิดภาวะ hypo
RCTs
ขัดแย้งกัน
coagulation
หมายเหตุ ความรุนแรง หมายถึง ผลทางคลินิกทีเกิดขึน; มาก หมายถึง ผลนันอาจทําให้เกิดการพิการหรือเสียชีวติ ได้; ปานกลาง หมายถึง เกิดผลในทางคลินิกแต่ยงั สามารถให้การจัดการได้โดยการ
หยุดใช้ยา ติดตามค่า INR หรือให้ยาต้านพิษ; น้อย หมายถึง ไม่เกิดผลใด ๆ ในทางคลินิก และไม่ตอ้ งให้การจัดการใด ๆ

ตารางที 2. การนําวิธคี ดิ ในทัศนะของผูน้ ิพนธ์ไปปฏิบตั จิ ริง
วิธคี ดิ
รายละเอียดการปฏิบตั ิ
1. จับคู่ยากับโรค
warfarin ใช้เพือป้ องกันการเกิดภาวะลิมเลือดอุดตันในผูป้ ่ วยทีมีภาวะหัวใจห้องบนสันพลิว
enalapril ใช้เพือควบคุมโรคความดันโลหิตสูง
2. ประเมินประสิทธิภาพ/ ในช่ ว งทีผ่ านมา warfarin มีป ระสิทธิภาพ/ความปลอดภัย ดี แต่ ข ณะนีค่ า INR สูง ขึน และ
ความปลอดภัย ของยา ผู้ป่วยให้ขอ้ มูลว่ามีการถ่ายอุจจาระมีเลือดปน ซึงต้องประเมินต่อไปว่าเป็ นเลือดจริงหรือไม่
กับการตอบสนองของ เกิดจากยาหรือความผิดปกติอนื ๆ ทีไม่ใช่ยา จากประวัติ พบว่ามีความเป็ นไปได้ในการเกิด
ผูป้ ่ วย อาการแสดง ค่า อันตรกิรยิ าระหว่าง warfarin และอาหารทีผูป้ ่ วยรับประทาน แต่ไม่สามารถระบุให้ชดั ลงไปว่า
“เป็ นสาเหตุอย่างแน่นอน จนนําไปสูก่ ารเกิดภาวะเลือดออกผิดปกติ” ได้
ทางห้องปฏิบตั กิ าร
ยังไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ในช่วงเป้ าหมาย <130/80 มม.ปรอท ได้ ด้วย
การใช้ enalapril 10 มก./วัน ซึงจะต้องมีการประเมินความร่วมมือในการใช้ยา การปฏิบตั ติ วั
ประเมิ น white coated hypertension, secondary hypertension รวมถึ ง แนะนํ า ให้ มี ก าร
ตรวจวัดระดับความดันโลหิตทีบ้านและนํามาพิจารณาวางแผนการรักษาต่อไป
3. นํ า ข้อ มู ล หลัก ฐานเชิ ง ประวัต:ิ ในช่วง 1 เดือนทีผ่านมา รับประทานมะม่วงมากขึน
ประจักษ์ทางการแพทย์ ข้อสรุปจากหลักฐานเชิงประจักษ์: อาจเพิมฤทธิต้านการแข็งตัวของเลือดได้ ความรุนแรงน้อย
จากตารางที 1 มาใช้ คุณภาพหลักฐานตํา
พิจารณาประเมินความ ประวัต:ิ ดืมชาเขียว วันละ 1 ขวดทุกวัน
เสียงและผลประโยชน์ที ข้อสรุปจากหลักฐานเชิงประจักษ์ : อาจลดฤทธิต้านการแข็งตัวของเลือดได้ ความรุนแรงปาน
จะเกิดขึนกับผูป้ ่ วยแบบ กลาง คุณภาพหลักฐานตํา
เฉพาะราย
ประวัต:ิ รับประทานนํามันปลา 2 แคปซูล/วัน
ข้อสรุปจากหลักฐานเชิงประจักษ์ : ยังไม่สามารถสรุปได้เนืองจากหลักฐานยังคงขัดแย้งกัน
ความรุนแรงน้อย คุณภาพหลักฐานตํา
ประวัต:ิ รับประทานทุเรียนจํานวนมากใน1 สัปดาห์ทผ่ี านมา
ข้อ สรุ ป จากหลัก ฐานเชิงประจัก ษ์ : ไม่ พ บข้อ มูล การเกิด อัน ตรกิริยาระหว่ าง warfarin กับ
ทุเรียน แต่อย่างไรก็ตาม มีงานวิจยั ทีแสดงให้เห็นว่า ทุเรียนประกอบด้วยนํ าตาลในปริมาณ
มาก การรับประทานในปริมาณมากและต่อเนืองอาจส่งผลต่อการเปลียนแปลงทางสรีรวิทยา
ของผูป้ ่ วยรายนีได้
4. วางแผนการรัก ษาและ 1. หยุดใช้ warfarin 1-2 doses
ประเมินความร่วมมือใน 2. หากพิจารณาแล้วว่า ผูป้ ่ วยเกิดภาวะเลือดออกผิดปกติจริงให้พจิ ารณาการใช้ vitamin K
แผนการรักษา
1 มก. ให้รบั ประทานทางปาก ร่วมกับพิจารณาสาเหตุของการเกิดภาวะเลือดออกผิดปกติ
อืน ๆ ทีนอกเหนือไปจาก warfarin ด้วย
3. ติดตาม INR ในอีก 24 ชัวโมงถัดไป เป้ าหมาย คือ 2.0-3.0 อย่างไรก็ตาม มีงานวิจยั ใน
ชาวไทยพบว่าค่า INR เป้ าหมาย ในข้อบ่งใช้เพือป้ องกันการเกิดภาวะลิมเลือดอุดตันใน
ผูป้ ่ วยทีมีภาวะหัวใจห้องบนสันพลิว คือ 1.5-2.9 แต่ยงั ไม่มกี ารระบุในแนวทางการรักษา
ของประเทศไทย (14)
4. หากค่า INR อยู่ในเป้ าหมาย ให้รบั ประทาน warfarin ต่อได้ในขนาดการใช้ยาเดิม
5. แนะนํ าการควบคุมการรับประทานมะม่วงแบบเดิมไปก่อนในช่วงนี (ไม่ควรลดหรือเพิม
การรับประทานอย่างเฉียบพลัน) หยุดการรับประทาน fish oil และ ทุเรียน
6. นัดติดตามค่า PT, INR ในอีก 1 สัปดาห์ และติดตามอาการเลือดออกผิดปกติ
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ตารางที 3. Modified Drug Interaction Probability Scale Form (แปลจากงานบทความปริทศั น์ของ Norwood และคณะ (9))
คําถาม
ใช่
ไม่ใช่
ไม่ทราบ
1. มีรายงานทีน่าเชือถือก่อนหน้านี เกียวกับอันตรกิรยิ านีในมนุษย์หรือไม่?
+1
-1
0
2. สามารถอธิบายกลไกการเกิดอันตรกิรยิ าได้หรือไม่
+1
-1
0
3. อันตรกิรยิ าทีเกิดขึนสัมพันธ์กบั การใช้ warfarin หรือไม่
+1
-1
0
4. เหตุ การณ์ อนั ไม่พึงประสงค์ทเกิ
ี ด สอดคล้องกับช่วงเวลาทีใช้ warfarin
+1
-1
0
หรือไม่
5. อันตรกิรยิ าทีเกิดขึนลดลงเมือหยุด คู่อนั ตรกิรยิ าทีสงสัย โดยไม่หยุดใช้
+1
-2
0
warfarin หรือไม่ (หากไม่มกี ารทํา หรือไม่ทราบข้อมูลให้ขา้ มไปตอบข้อ
6)
6. เกิดอันตรกิรยิ าขึนเมือให้ค่อู นั ตรกิรยิ าทีสงสัยกลับมาใหม่ โดยไม่หยุดใช้
+2
-1
0
warfarin หรือไม่
7. มีสาเหตุอนที
ื อาจเป็ นไปได้ในการเกิดเหตุการณ์นหรื
ี อไม่
-1
+1
0
8. มีก ารตรวจพบความเข้ม ข้น ของระดับ warfarin สูง ขึนในเลือ ด หรือ
+1
0
0
ของเหลวอืน ๆ ทีอาจสัมพันธ์กบั การเกิด อันตรกิริย า ในร่างกายของ
ผูป้ ่ วยหรือไม่
9. มี ห ลั ก ฐ า น อื น ๆ ที ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร อ อ ก ฤ ท ธิ ข อ ง warfarin
+1
0
0
นอกเหนือจากความเข้มข้นของยา จากคําถามที 8 หรือไม่
10. อันตรกิริยา เพิมขึน ลดลง เมือได้รบั หรือ หยุด คู่อนั ตรกิริยาทีสงสัย
+1
-1
0
หรือไม่
หมายเหตุ มีความเป็ นไปได้สงู (คะแนนรวม> 8), น่ าจะเป็ น (คะแนนรวม 5-8), เป็ นไปได้ (คะแนนรวม 2-4) หรือมีขอ้ สงสัยสูง
(คะแนนรวม <2)
การสือสารกับผูป้ ่ วยและคณะผูร้ กั ษา
การสือสารเพือให้เ กิด ความร่ ว มมือ ในการใช้ยา
หรือ การรัก ษาเป็ น ประเด็น สําคัญเกือ บมากทีสุดของการ
บริบาลทางเภสัชกรรม (16, 17) สิงทีเภสัชกรต้องสือสารใน
ผู้ป่วยทีได้รบั warfarin มีหลายประเด็น ซึงเป็ นทีรับทราบ
กันโดยทัวไป แต่ประเด็นทีต้องให้ความสําคัญเป็ นอย่างมาก
คือ “ต้องสือสารให้ตรงประเด็นปั ญหาของผูป้ ่ วย และทําให้
เกิดความร่วมมือในการรักษาให้ได้” ในอดีตมีคํานิยามของ
compliance คือ การปฏิบตั ติ ามคําสังของบุคคลากรทางการ
แพทย์ ซึงให้ความรูส้ กึ เสมือนว่า ผูป้ ่ วยไม่ได้มสี ว่ นได้เสียใน
แผนการรัก ษาเลย ทํา ให้ใ นปั จ จุ บ ัน มีก ารนิ ย ามใหม่เป็ น
adherence ซึงคือ การตกลงร่ ว มกัน ระหว่ า งผู้ ป่ วยและ
แพทย์ว่าจะทํางานร่วมกันเพือบรรลุเป้ าหมายของแผนการ
รักษา และนํ าไปสู่ concordance ซึงคือ ความสามารถใน
การอยู่ร่วมกับแผนการรักษาได้อย่างกลมกลืนและยืดหยุ่น

Poowaruttanawiwit และคณะ (18) ได้สร้างแบบ
ประเมินทีใช้ระบุปัญหาและแก้ไขปั ญหาความไม่ร่วมมือใน
การใช้ warfarin สํา หรับ ผู้ป่ วยเฉพาะราย (รู ป ที 3) และ
ทดสอบการใช้ ง าน โดยมีส มมติ ฐ านว่ า การเพิมความ
ปลอดภัย ของผู้ป่ วยผ่ า นกลยุ ท ธ์ก ารสือสารของผู้ใ ห้ ก าร
บริ บ าลจะช่ ว ยให้ ส ามารถสื อสารกั บ ผู้ ป่ วยได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากขึนและนําไปสูก่ ารเปลียนแปลงทางคลินิก
ทีดีขนึ ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า แบบประเมินทีพัฒนาขึน
สามารถดักจับปั ญหา และอธิบายรายละเอียดเชิง ลึกของ
ความไม่ ร่ ว มมือ ในการใช้ย า จนทํ า ให้เ ภสัช กรสามารถ
แนะนํ าการจัดการปั ญหาของผู้ป่วยแบบเฉพาะเจาะจงได้
งานวิ จ ัย นี มีข้อ จํ า กัด ที สํ า คัญ บางประการ ได้ แ ก่ กลุ่ ม
ตัวอย่างในงานวิจยั เป็ นผูป้ ่ วยทีผ่าตัดเปลียนลินหัวใจเท่านัน
มีจํ า นวนผู้เ ข้า ร่ ว มงานวิจ ัย ค่ อ นข้า งน้ อ ย (24 ราย) แต่
อย่ า งไรก็ต าม แบบประเมิน นี ได้ ร ับ การยอมรับ ในการ
นํ า ไปใช้ จ ากบุ ค คลากรทางการแพทย์ แ ละพบว่ า ทํ า ให้

518

ผลการรักษาดีขนึ time in therapeutic range (TTR) เพิมขึน
และการเกิดภาวะเลือดออกผิด ปกติลดลง นอกจากนี ยัง
มี ส หสาขาวิ ช าชี พ ติ ด ต่ อ ขอแบบประเมิ น ไปใช้ ง านใน
โรงพยาบาลและใช้ในงานวิจยั อีกเป็ นจํานวนมาก

ถึงแม้จะมีแบบประเมินดังกล่าว แต่ในการทํางาน
เภสัชกรจะต้องสือสารให้กบั คณะผูร้ กั ษาเข้าใจด้วย ซึงแต่ละ
โรงพยาบาลย่ อ มมีบ ริบ ทหรือ ระบบการขอคํ า ปรึก ษาที
แตกต่างกันออกไป Tran และคณะ (19) ระบุว่า การนําเสนอ

รูปที 3. แบบประเมินทีใช้ระบุปัญหาและแก้ไขปั ญหาความไม่รว่ มมือในการใช้ warfarin สําหรับผูป้ ่ วยเฉพาะราย (17)
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รูปที 4. การสือสารเกียวกับการเกิดอันตรกิรยิ าระหว่างอาหารกับ warfarin แก่แพทย์ (วาดจากทัศนะของผูน้ พิ นธ์)
ข้อมูลอันตรกิรยิ าระหว่างยาอย่างเหมาะสม มีความสําคัญ
อย่างยิงต่อการตีความและการแปลข้อมูลสําหรับการดูแล
ผูป้ ่ วยรายบุคคล ดังนัน ในแต่ละโรงพยาบาลควรสร้างแนว
ทางการสือสาร หรือระบบทีเหมาะสมกับบริบทและข้อจํากัด
ของตน
ในบทความปริท ัศ น์ นี ผู้นิ พ นธ์ข อเสนอรู ป การ
สือสารเกียวกับ การเกิด อัน ตรกิริย าระหว่ า งอาหารกับ
warfarin แก่ แ พทย์ แสดงดัง รูป ที 4 หมายเหตุ ผู้นิ พ นธ์มี
ทัศ นะว่ า หากบุ คลากรทางการแพทย์ได้เห็นหน้ าตาของ
ผู้ป่วยและข้อมูลทีเกียวข้องน่ าจะทําให้สามารถเชือมโยง
และร้อยเรียงเรืองราวต่าง ๆ อันจะนํามาสูก่ ารให้บริบาลทาง
เภสัชกรรมทีดีได้ จากรูปแสดงให้เห็นข้อมูลทีสําคัญในการ
ให้บริบาลทางเภสัชกรรมสําหรับผูป้ ่ วยรายนี ได้แก่
1) ก า ร ต อ บ ส น อ ง ต่ อ ก า ร รั ก ษ า จ า ก ก า ร
เปลียนแปลงค่า INR ในนัดการตรวจติดตามต่ าง ๆ ก่อน
หน้ า นี และในวัน นี 2) การตอบสนองด้า นความปลอดภัย
จากการมีค่ า INR สูง กว่ า เป้ า หมายและเกิด bleeding 3)
แผนภู มิ แ สดงการเกิ ด อั น ตรกิ ริ ย าระหว่ า งอาหารกับ
warfarin แกน X แสดง ให้เห็นว่า อาหารนันควรรับประทาน
ร่วมกับ warfarin หรือไม่ และแกน Y แสดงให้เห็นว่า อาหาร
นั นมี ค วามเสี ยงกั บ โรคหัว ใจและหลอดเลื อ ดอย่ า งไร
ยกตัวอย่างเช่น “ผูป้ ่ วยรายนีสามารถรับประทานมะม่วงได้
ต่ อ ไปเนื องจากถึง แม้ว่ า จะส่ ง ทํา ให้ร ะดับ INR สูง ขึนแต่
หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ยงั ไม่ชดั เจน ระยะเวลา

ทีรับประทาน คือ ในช่วง 1 เดือนทีผ่านมา ก็ยงั ไม่ชดั เจนว่า
สั ม พั น ธ์ ก ั บ ภาวะเลื อ ดออกผิ ด ปกติ ที เกิ ด ขึ นหรื อ ไม่
เนืองจากหากเป็ นสาเหตุกน็ ่ าจะเกิดความผิดปกติไวกว่านี
แต่อย่างไรก็ตาม มะม่วงมักมีนําตาลเป็ นองค์ประกอบสูง จึง
ควรพิจารณาความเสียงในเรืองโรคหัวใจและหลอดเลือด
และวางแผนการรับประทานร่วมกับผูป้ ่ วยต่อไปโดยอาจส่ง
ต่ อ นัก โภชนาการของโรงพยาบาลช่ ว ยในการสือสารกับ
ผู้ ป่ วย” และ 4) การให้ ข้ อ มู ล ค่ า ทางห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารที
เกียวข้อง ความเสียงพืนฐานในการเกิด thromboembolism
และ bleeding ของผู้ป่วยรายนี และส่วนทีสําคัญทีสุด คือ
ข้อเสนอแนะของเภสัชกรต่อการให้บริบาลทางเภสัชกรรม
สําหรับผู้ป่ วยรายนี ณ ขณะนี และการติดตามในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ประเด็นนีสามารถถกเถียงกันได้

สรุป
ปฏิกริ ยิ าระหว่างอาหารกับ warfarin เป็ นปั ญหาที
มัก พบในการปฏิบ ัติง าน และท้า ทายต่ อ เภสัช กรในการ
จัดการ บทความฉบับนีเสนอให้ตงคํ
ั าถาม 3 ข้อก่อนให้การ
บริบ าลทางเภสัช กรรม คือ 1) มีห ลัก ฐานเชิง ประจัก ษ์
สนับสนุ นหรือไม่ หลักฐานคืออะไร และน่ าเชือถือไหม? 2)
จะสือสารกับผูป้ ่ วยและทีมการรักษาอย่างไร? และ 3) ระบบ
การจัดการปั ญหาทีดีคอื อะไร? ผู้นิพนธ์ขอฝากแนวคิดว่า
“เราไม่สามารถแก้ปัญหาโดยการกําจัดพวกมันออกไปจาก
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ตัวเราได้ แต่ สงที
ิ ทําได้คอื ทํา ให้มนั เจือจางได้ ด้วยการใช้
ปั ญญาและความรัก”
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