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ยาตา้นการแข็งตวัของเลือดชนิดกินมีประโยชนม์าก

ความเป็นมาและความส าคญั

แตก็่มีปัญหามากเช่นกนั

ช่วงการรกัษาแคบ ปฏิกริยาระหว่างยา

เกิดภาวะแทรกซอ้นรุนแรงได้ ตอ้งเจาะเลือดบ่อย



ความเป็นมาและความส าคญั (ตอ่)

• คลินิกวอรฟ์าริน เป็นส่วนหน่ึงของการพฒันา

ระบบบริการสุขภาพ โรคหวัใจและหลอด

เลือด

• ปัญหาท่ีพบคือ 

 ประสิทธิภาพการรกัษาอยูใ่นระดบัที่ต  า่

 ผูป่้วยเกิดภาวะแทรกซอ้น

 ผูป่้วยแออดัในรพ.ขนาดใหญ่

Sarana Boonbaichaiyapruck et al. Thai heart J 2006;19:85-89

มีผู้ป่วยประมาณ 30% เท่านั้น
ที่มีค่า INR อยู่ในช่วงการรักษา



ความเป็นมาและความส าคญั (ตอ่)

จ  านวนผูป่้วยคลินิกวอรฟ์ารินมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ
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เขมราฐอยูห่่างจากตวัเมืองอุบลฯ 105 กม.



กรอบแนวคิดในการวิจยั

Input

• บุคลากร

• ระบบขอ้มูลข่าวสาร

• การเขา้ถึงเวชภณัฑ์

และเทคโนโลยี

ทางการแพทย์

• ภาวะผูน้  าและธรร

มาภิบาล

Process

• การประเมินผูป่้วย

และการวางแผน

รกัษา

• การดแูลผูป่้วย

• การดแูลตอ่เน่ือง

• การรายงานผล

Output

• ลดขั้นตอน 

• ลดระยะเวลา

• เพิ่มประสิทธิภาพ

• เพิ่มความปลอดภยั

Lean (IT)



วตัถุประสงค์

เพื่อพฒันาระบบบรหิารจดัการการดแูลผูป่้วยที่ไดร้บัยาวอรฟ์ารนิใหมี้ประสิทธิภาพ 

และมีความปลอดภยัในการใชย้ามากข้ึน



ระเบียบวิธีวิจยั

• เป็นการศึกษาแบบก่ึงทดลอง (Quasi-experimental study) ด าเนินการตามแบบแผนการวิจยั One 

Group Pretest - Posttest Design

• กลุ่มตวัอยา่ง : ผูป่้วยท่ีไดร้บัยาวอรฟ์ารินท่ีมารบัการรกัษาตอ่เน่ืองอยา่งนอ้ย 3 ครั้ง ท่ีโรงพยาบาล

เขมราฐ

• ด าเนินการวิจยัแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงก่อนการพฒันาระบบ ตั้งแต ่ต.ค.2557 – ก.ย. 2558 และ

ช่วงหลงัการพฒันาระบบ ตั้งแต ่ต.ค. 2558 – 22 มิ.ย. 2559

• สถิตท่ีิใช ้: 

- สถิตเิชิงพรรณนา : ความถ่ี ค่ากลางขอ้มูล ค่าเบ่ียงเบน 

- สถิตเิชิงอนุมาน : ใช ้Chi-square test โดยก าหนดระดบันยัส าคญัที่ค่า p-value < 0.05 ถือว่า

มีนยัส าคญัทางสถิติ



การพฒันาระบบบริหารจดัการคลินิกวอรฟ์าริน

Security

Microsoft Excel

Microsoft Excel Online

LAN

Cloud system

Offline

Online

“”’’Only 1 workbook’’

 Patient registry

 Visit (Database)

 Warfarin calculator

 Report (Key Performance Indicators)



Patient Registry (ทะเบียนผูป่้วย)

อัตโนมัติ อัตโนมัติ เป็น List รายการใหเ้ลือก



Visit (ขอ้มูลการรบับรกิารแตล่ะครั้ง)

อัตโนมัติ อัตโนมัติ เป็น List รายการใหเ้ลือกอัตโนมัติ



Warfarin calculator (เครื่องมือช่วยในการปรบัขนาดยา)



Report (รายงานตวัช้ีวดั)



ผลการวิจยั : รูปแบบ

การจดัเก็บขอ้มูลผูป่้วย

 ลดเอกสาร

 เขา้ถึงขอ้มูลไดส้ะดวก

การดแูลรกัษา

 ลดขั้นตอนในการค านวณขนาดยา

จาก 5 เหลือ 2 ขั้นตอน

 การปรบัยาและวิธีการกินยาเป็น

แบบแผน

 ผูป่้วยกินยางา่ยข้ึน

KPI

การรายงานผล

 ลดเวลาในการท า

รายงานตวัช้ีวดัจาก 3

ชัว่โมง เหลือ 1 นาที



ผลการวิจยั : ลกัษณะของผูป่้วย

ขอ้มูล

จ  านวนผูป่้วยทั้งหมดท่ีศึกษา (คน) 33

เพศ ชาย (รอ้ยละ) 20 (60.6)

อายุ (ปี);  ค่าเฉล่ีย ± ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 60.8 ± 13.5

การวินิจฉยั

 Mechanical valve replacement (รอ้ยละ)

 Atrial fibrillation (รอ้ยละ)

 Stroke (รอ้ยละ)

 Deep vein thrombosis (รอ้ยละ)

8 (24.2)

29 (87.9)

12 (36.4)

1 (3)



ผลการวิจยั : ผลลพัธท์างคลินิก

ก่อนการพฒันา หลงัการพฒันา

(ขอ้มูลถึง 23/6/59)

p-value

จ  านวนค่า INR ท่ีอยูใ่นช่วงรกัษา

(visits in range) (%)

129/358 (36) 130/239 (54.4) 0.0001

ระยะเวลาท่ีค่า INR อยูใ่นช่วงการรกัษา

(time in therapeutic range, TTR) (%)

3,271.6/7,278 

(45)

3,445/6,032 

(57.1)

<0.0001

การมีค่า INR อยูน่อกเป้าหมายมาก (INR >5)

(%)

14/358 (3.9) 3/239 (1.25) 0.0560

การเกิดภาวะเลือดออกรุนแรง หรือล่ิมเลือด

อุดตนั (%)

3/358 (0.8) 0/239 (0) 0.1560

การขาดนดัของผูป่้วย (%) 36/358 (10.1) 14/239 (5.86) 0.0696



ผลการวิจยั : ผลลพัธท์างคลินิก
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ประโยชนท่ี์ไดร้บั

• การพฒันาระบบ IT การบริหารจดัการคลินิกวอรฟ์ารนิ ท าให้

 ผลลพัธก์ารรกัษาดจูากจ  านวนครั้งและระยะเวลาท่ีค่า INR อยูใ่นช่วงรกัษาดีข้ึน 

 มีแนวโนม้ว่าความเส่ียงในการเกิดภาวะแทรกซอ้นจากการใชย้าวอรฟ์ารินลดลง 

 มีแนวโนม้ว่าผูป่้วยมารบัการรบัการรกัษาตอ่เน่ืองมากข้ึน 

• ถา้มีการขยายผลในวงกวา้ง น่าจะท าใหโ้รงพยาบาลมีระบบบรหิารจดัการที่มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือใหบ้รรลวุตัถุประสงคต์ามแผนพฒันาระบบบรกิารสุขภาพ 

(service plan) ดา้นคณุภาพ ความปลอดภยั และการเขา้ถึงบรกิารใหด้ีข้ึน



คณุค่าและการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน

• เกิดการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเอง (Learning by doing)

• แนวความคิดท่ีมุ่งเนน้ผูร้บับรกิาร และการลดขั้นตอนกระบวนการท่ีไม่จ  าเป็น ท าให้
เกิดการออกแบบระบบที่มีประสิทธิภาพ สามารถน าองคค์วามรูไ้ปสูก่ารปฏิบตั ิ

ผูป่้วยมีผลลพัธก์ารรกัษาดีข้ึน และมีความปลอดภยัมากข้ึน 

ผูใ้หบ้ริการท างานไดง่้ายและสะดวกข้ึน มีความสุขจากการเห็นคณุค่าในการท างาน 

องคก์รไดร้บังบประมาณสนบัสนุนมากข้ึนจากผลการด าเนินงานท่ีดีข้ึน





THANK YOU




