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บทคัดย่ อ
ยาวาร์ฟาริ นเป็ นยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิ ดรับประทานที่นิยมใช้อย่างแพร่ หลายในประเทศไทย ถึงแม้ยา
วาร์ ฟาริ นจะมีประสิ ทธิ ภาพในการรักษาสู ง แต่การใช้ยาวาร์ ฟาริ นมีขอ้ จากัดหลายประการเช่น มีช่วงในการรักษาแคบ
และมีความแปรปรวนระหว่างบุคคลสู งในการได้รับขนาดยา ซึ่ งเป็ นปั ญหาในการสั่งจ่ายยา มีการศึกษาถึงปั จจัยทาง
พันธุกรรม ปั จจัยทางคลินิกและปั จจัยทางสิ่ งแวดล้อมที่มีผลต่อการตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาวาร์ฟาริ น อย่างไรก็
ตามยังไม่มีขอ้ มูลที่ ชดั เจนถึงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางคลินิกและปั จจัยทางสิ่ งแวดล้อมที่ มีผลต่อการใช้ยาวาร์
ฟาริ นขนาดคงที่ ในผูป้ ่ วยชาวไทย ดังนั้นการศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางคลินิกและ
ปั จจัยทางสิ่ งแวดล้อมของการรักษาด้วยยาวาร์ฟาริ นขนาดคงที่ในผูป้ ่ วยชาวไทย ซึ่งเป็ นการศึกษาแบบย้อนหลังในผูป้ ่ วย
ที่ได้รับยาวาร์ ฟาริ นขนาดคงที่ จานวน 84 ราย ข้อมูลทางคลินิกและทางสิ่ งแวดล้อมที่เก็บเช่น ข้อมูลพื้นฐานของผูป้ ่ วย
ข้อบ่งใช้ยาวาร์ ฟาริ น โรคประจาตัว การสู บบุหรี่ การดื่มสุ รา และการรับประทานอาหารที่มีวิตามินเค ทาการวิเคราะห์
ผลการศึกษาเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางคลินิก ปั จจัยทางสิ่ งแวดล้อมและการรักษาด้วยยาวาร์ฟาริ นในขนาด
คงที่โดยการใช้สถิติวิเคราะห์ทีละปั จจัย ได้แก่ Pearson’s correlation, student’s t-test และใช้วธิ ี วเิ คราะห์การถดถอยเชิง
พหุ คูณ พบว่าอายุ ภาวะความดันโลหิ ตสู งและการสู บบุหรี่ ในปั จจุบนั เป็ นปั จจัยที่มีผลอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติต่อการ
รักษาด้วยยาวาร์ฟาริ นในขนาดคงที่ในผูป้ ่ วยชาวไทย (p value < 0.05)
ABSTRACT
Warfarin is the most widely used an oral anticoagulant in Thailand. Although warfarin is highly effective,
warfarin has several limitations because of its narrow therapeutic index and the large inter-individual variability in
dosing requirement making it a problematic drug to prescribe. Several genetic data, clinical factors, and
environmental factors were significantly associated with warfarin therapy. However, there is no clear evidence about
the correlation of clinical factors, environmental factors and the stable dose of warfarin therapy in Thai patients.
Therefore, this study aimed to determine the relationship between clinical factors, environmental factors and the
stable dose of warfarin therapy in Thai patients. Thai patients (n=84) who received the stable dose of warfarin were
recruited in this retrospective study. The clinical and environmental data were collected, including demographics,
indication of warfarin, underlying disease, smoking, alcohol consumption, dietary vitamin K consumption. Univariate
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(e.g. Pearson’s correlation, student’s t-test) and multiple regression analyses were used for statistical analysis to
determine the correlation between clinical and environmental factors as the determinants of the stable dose of
warfarin therapy. These results revealed that age, hypertension, and current smoking were the factors significantly
affecting the stable dose of warfarin therapy in Thai patients (p value < 0.05).
คาสาคัญ: ยาวาร์ฟาริ น ขนาดคงที่ ปั จจัยทางคลินิก
Keywords: Warfarin, Stable dose, Clinical factors
C>T และที่ตาแหน่ง -1639 G>A มีความต้องการขนาด
ยาวาร์ ฟาริ นลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (Carlquist
et al., 2006; Sangviroon et al., 2010; Sconce et al.,
2005; Yuan et al., 2005) ในชาวเอเชียนรวมถึงชาวไทย
ที่ มี แ อลลี ล กลายพัน ธุ์ CYP2C9*3 มี ค วามต้อ งการ
ขนาดยาวาร์ ฟ าริ น ลดลงอย่า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ
(Cherna et al., 2006; Mushiroda et al., 2006;
Sangviroon et al., 2010)
นอกจากนั้น มี การศึ กษาถึ งปั จจัยทางคลิ นิ ก
และปั จจัยทางสิ่ งแวดล้อมในชาวคอเคเชี ยนและชาว
เอเชียน เช่น อายุ เพศ เชื้อชาติ น้ าหนัก ส่ วนสู ง การใช้
ยาร่ วม อาหารที่ มีวิตามิ นเคสู ง การสู บบุ หรี่ ที่มีผลต่อ
ความต้อ งการการใช้ข นาดยาวาร์ ฟ าริ น ในการรั กษา
( Bryk et al., 2 0 1 5 ; Jonas and McLeod, 2 0 0 9 ;
Jorgensen et al., 2009; Lee et al., 2005; Nathisuwan et
al., 2011) อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึ กษามากพอและ
ข้อ มู ล ที่ ชัด เจนในผูป้ ่ วยชาวไทยถึ งปั จจัย ทางคลิ นิ ก
และปั จจัยทางสิ่ งแวดล้อมที่มีผลต่อการใช้ยาวาร์ ฟาริ น
ขนาดคงที่ ซึ่ งการได้รับขนาดยาวาร์ ฟาริ นคงที่ในช่วง
การรักษานั้น มีผลทาให้การรักษามีประสิ ทธิภาพและมี
ผลช่วยลดการเกิ ดผลข้างเคียงจากยาวาร์ ฟาริ น ดังนั้น
การวิจยั นี้ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางคลินิก
และปั จจัยทางสิ่ งแวดล้อมต่อการรักษาด้วยยาวาร์ฟาริ น
ในขนาดคงที่ในผูป้ ่ วยชาวไทย

บทนา
ยาวาร์ ฟ าริ น (warfarin) เป็ น ยาต้ า น การ
แข็ งตัวของเลื อ ด (anticoagulant) ชนิ ด รั บ ประทานที่
นิยมใช้อย่างแพร่ หลายในหลายประเทศทัว่ โลกรวมทั้ง
ในประเทศไทย ยาวาร์ ฟาริ นมีขอ้ บ่งใช้ในการป้ องกัน
ภาวะเสี่ ยงหรื อรักษาโรคลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด
เช่น โรคหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว (atrial fibrillation) การ
ผ่าตัดใส่ ลิ้นหัวใจเที ยม (heart valve replacement) โรค
ลิ่ ม เลื อ ดอุ ด ตั น ใน ห ลอดเลื อดป อด (pulmonary
thromboembolism) โรคหลอดเลื อดด าส่ วนลึ กอุ ดตัน
(deep vein thrombosis) ภาวะเนื้ อสมองตายจากการ
ขาดเลือด (cerebral infarction) (Hirsh et al., 2001)
จากการศึ ก ษาที่ ผ่ านมาพบว่า การใช้ย าวาร์
ฟาริ นในการรักษามีปัญหาหลายประการ เนื่ องจากยา
วาร์ ฟ าริ นมี ช่ ว งการรั ก ษาแคบ (narrow therapeutic
index) อีกทั้งยังมีความแปรปรวนระหว่างบุคคลในการ
รั ก ษาสู ง (wide interindividual variability) จึ ง อาจท า
ให้การรักษาไม่ได้ผลเท่าที่ ควรหรื ออาจเกิ ดอาการไม่
พึงประสงค์ที่เป็ นอันตรายต่อผูป้ ่ วย เช่นภาวะเลือดออก
(Pirmohamed, 2006) ซึ่ งอาการไม่พึงประสงค์น้ ันพบ
ได้บ่อยในช่ วงแรกของการรักษาก่ อนที่ จะมี การปรั บ
ขนาดยาให้เหมาะสม (Fihn et al., 1993)
มีการศึกษาถึงปั จจัยที่ มีผลต่อการตอบสนอง
ต่อการรั กษาด้วยยาวาร์ ฟาริ นในผูป้ ่ วยแต่ละราย เช่ น
ปั จจัยทางพันธุ กรรม โดยในผูป้ ่ วยชาวคอเคเชี ยนและ
ชาวเอเชี ยนรวมถึ งชาวไทยที่ มีแอลลี ลกลายพันธุ์ของ
ยีน VKORC1 หนึ่ งหรื อ สองแอลลี ล ที่ ต าแหน่ ง 1173
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4. ผูป้ ่ วยไม่ได้ร่วมโครงการวิจยั อื่นที่ ให้ยา
ทดลองหรื อมี ก ารท า intervention ที่ มี ผ ลต่ อ ยาวาร์
ฟาริ น
5. ผูป้ ่ วยยิน ยอมเข้าร่ วมโครงการวิจัยด้ว ย
ความเต็ ม ใจ และได้ล งนามในหนั ง สื อ แสดงความ
ยินยอมแล้ว
เกณฑ์ การคัดอาสาสมัครออกจากการศึ กษา
(Exclusion criteria)
1. ผูป้ ่ วยไม่ใช่คนไทย
2. ผูป้ ่ วยหญิงตั้งครรภ์
3. ผูป้ ่ วยไม่ได้รับยาวาร์ ฟาริ นในขนาดคงที่
ติดต่อกันอย่างน้อย 2 ครั้งของการรักษา (Clinical visit)
4. ผูป้ ่ วยที่มีการทางานของตับผิดปกติ โดย
ค่าเอนไซม์ AST, ALT สู งกว่าค่าสู งสุ ดของช่วงปกติ 3
เท่า
5. ผูป้ ่ วยที่มีโรคร่ วมที่รุนแรง เช่น โรคต่อม
ไทรอยด์ทางานผิดปกติ โรคหัวใจล้มเหลว โรคมะเร็ ง
โรคติดเชื้อรุ นแรง การหายใจล้มเหลว
6. ผู ้ป่ วยที่ ใช้ ย าอื่ น ร่ วมที่ มี อ ั น ตรกิ ริ ยา
ระหว่างยากับยาวาร์ฟาริ น เช่น fluconazole, phenytoin,
carbamazepine, rifampin, fluvastatin, diclofenac,
ibuprofen, indomethacin, naproxen, ritonavir,
nevirapine, metronidazole, trimethoprim/
sulfamethoxazole (Bactrim® )
ระเบียบวิธีการวิจยั
วิธี ก ารวิจัย ใช้การวิจัยเชิ ง สารวจ โดยการ
เก็บข้อมูลย้อนหลัง
แหล่ งข้ อมู ล เก็บ ข้อมู ลปฐมภูมิจาก การซัก
ประวัติ แ ละการสั ง เกต เก็ บ ข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ จ ากเวช
ระเบี ยน แฟ้ มประวัติผูป้ ่ วย และระบบฐานข้อมูลทาง
อี เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ข อ ง ศู น ย์ หั ว ใ จ สิ ริ กิ ติ์ ภ า ค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การเก็บ บั น ทึก ข้ อมู ล โดยการบัน ทึ กลงใน
แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล (Case Report Form, CRF)

วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ทางคลิ นิ ก และปั จ จัย ทาง
สิ่ งแวดล้อ มที่ มี ผ ลต่ อ การรั ก ษาด้ว ยยาวาร์ ฟ าริ น ใน
ขนาดคงที่ เพื่อเป็ นแนวทางในการคานวณหาขนาดยา
วาร์ฟาริ นที่เหมาะสม
วิธีการวิจยั
อาสาสมัคร
ก าร ศึ ก ษ านี้ เป็ น ก า ร วิ จั ย ย้ อ น ห ลั ง
(Retrospective study) ในอาสาสมัครผูป้ ่ วยที่ ได้รับ ยา
วาร์ฟาริ นขนาดคงที่ จานวน 84 ราย
เกณ ฑ์ การคั ด เลื อ กอาสาสมั ค รเข้ าร่ วม
โครงการ (Inclusion criteria)
1. ผู ้ป่ วยที่ เข้า รั บ การรั ก ษาในศู น ย์หั ว ใจ
สิ ริกิต์ ิ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เจ้าของไข้ ว่ามีความเสี่ ยง
หรื อ เป็ นโรคทางระบบหั ว ใจและหลอดเลื อ ด เช่ น
โรคหั ว ใจห้ อ งบนสั่ น พลิ้ ว (atrial fibrillation), การ
ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ (heart valve replacement), ภาวะ
ลิ่ มเลื อด อุ ด ตั น ใน ห ลอดเลื อด ป อ ด (pulmonary
thromboembolism), ภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่หลอดเลือด
ดาส่วนลึก (deep vein thrombosis)
2. ผูป้ ่ วยได้รับการรักษาด้วยยาวาร์ ฟาริ นใน
ขนาดคงที่ ซ่ ึ งใช้ในการรักษาแต่ละภาวะ โดยขนาดยา
ต้อ งคงที่ ติ ด ต่ อ กั น อย่ า งน้ อ ย 2 ครั้ งของการรั ก ษา
(clinical visit) ซึ่ งจะต้องมี เวลาไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์
และมี ค่ า INR อยู่ ใ นช่ ว งการรั ก ษา  0.2 INR units
(เช่ น INR 1.8-3.2 สาหรั บโรคหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว,
ภาวะลิ่ มเลื อดอุดตันในหลอดเลือดปอดและภาวะลิ่ ม
เลื อ ดอุ ด ตั น ที่ หลอดเลื อ ดด าส่ วนลึ ก ; INR 1.8-3.7
สาหรับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ; INR 2.3-3.7 สาหรับ
ผูป้ ่ วยผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจที่ มีโรคหัวใจห้องบนสั่น
พลิ้วร่ วมด้วย)
3. ผูป้ ่ วยชาวไทยอายุ 18 ปี ขึ้นไป
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ผลการศึกษาปั จจัยทางสิ่ งแวดล้อมที่มีผลต่อ
ขนาดยาวาร์ ฟาริ นคงที่ ได้แก่ ผูป้ ่ วยที่มีการสู บบุหรี่ อยู่
ในปั จจุ บัน มี ความต้องการขนาดยาวาร์ ฟ าริ น คงที่ สูง
กว่ า ผู ้ ป่ วยที่ ไม่ ไ ด้ สู บบุ ห รี่ อยู่ ใ นปั จจุ บั น อย่ า งมี
นัยสาคัญ ทางสถิ ติ (p = 0.001) ดังแสดงในกราฟที่ 3
ส่ วนปั จจัยทางสิ่ งแวดล้อมอื่ น พบว่าไม่มีผลแตกต่าง
อย่างมีนยั สาคัญดังแสดงในตารางที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข ้อ มู ล โดยการเที ย บหลาย
ปั จ จั ย (multiple regression analysis) พ บ ว่ าปั จ จั ย
ระหว่างอายุและการสู บบุหรี่ ในปั จจุบนั มีผลต่อขนาด
ยาวาร์ ฟ าริ นคงที่ อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (p =
0.0000060) ดังแสดงในตารางที่ 5

การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ด้ว ยโปรแกรม SPSS
Statistics รุ่ น 1 7 .0 ใ ช้ Univariate analysis ไ ด้ แ ก่
Pearson’s correlation, Student’s t-test เ พื่ อ ห า
ความสั ม พัน ธ์ ระหว่า งปั จ จัย ทางคลิ นิ ก /ปั จ จัย ทาง
สิ่ งแวดล้อมและขนาดยาวาร์ ฟาริ นคงที่ ซึ่ งเป็ นการหา
ความสั ม พั น ธ์ โ ดยค านวณที ละปั จจั ย และใช้ วิ ธี
วิเคราะห์ การถดถอยเชิ งพหุ คูณ (Multiple Regression
Analysis) เพื่อหาความสัมพันธ์แบบหลายปั จจัย
โ ด ย ค่ า p value น้ อ ย ก ว่ า 0.05 ถื อ ว่ ามี
นัยสาคัญทางสถิติ
ผลการวิจยั
จากการเก็บข้อมูลอาสาสมัครจานวน 84 ราย
ข้อ มู ล ทางคลิ นิ ก ได้แก่ เพศ โรคที่ มี ข ้อ บ่ งใช้ย าวาร์
ฟาริ น โรคร่ ว มอื่ น /โรคประจ าตัว การใช้ย าร่ ว ม ค่ า
INR เป้ าหมาย และการเกิดผลข้างเคียงที่ไม่รุนแรงจาก
การใช้ ข น าดยาวาร์ ฟ าริ น คงที่ เช่ น จุ ด จ้ าเลื อด
เลือดออกที่เหงือก ดังแสดงในตารางที่ 1 และ 1.1 และ
ข้อมูลทางสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ ใช้สมุนไพรและอาหาร
เสริ ม สู บบุ หรี่ ในปั จจุ บัน/ในอดี ต ดื่ มแอลกอฮอล์ใน
ปั จจุบัน/ในอดี ต และการรับประทานผักใบเขี ยวคงที่
ดังแสดงในตารางที่ 2
ผลการศึ กษาปั จจัยทางคลินิกและปั จจัยทาง
สิ่ งแวดล้อมที่ มีผลต่อขนาดยาวาร์ ฟาริ นคงที่ โดยการ
เที ยบที ละปั จจัยพบว่าปั จจัยทางคลินิกที่ มีผลต่อขนาด
ยาวาร์ ฟ าริ น คงที่ ได้แ ก่ อายุพ บว่า ในผู ้ป่ วยที่ มี อ ายุ
แตกต่ า งกั น ความต้อ งการขนาดยาวาร์ ฟ าริ นคงที่
ต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ (p = 0.00025) ดั ง
แสดงในกราฟที่ 1 และผู ้ป่ วยที่ มี โ รคร่ ว มอื่ น /โรค
ประจาตัว ที่ มีภาวะความดันโลหิ ตสู งมีความต้องการ
ขนาดยาวาร์ ฟาริ นคงที่ ต่ ากว่าผูป้ ่ วยที่ ไม่มีภาวะความ
ดันโลหิ ตสู งอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติ (p = 0.044) ดัง
แสดงในกราฟที่ 2 ส่ วนปั จจัยทางคลินิกอื่นพบว่าไม่มี
ผลแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญดังแสดงในตารางที่ 3
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MMP7-5
ตารางที่ 1 ข้อมูลทางคลินิกของอาสาสมัคร (n=84)
ข้ อมูลทางคลินิก
จานวน
(ร้ อยละ)
เพศ
หญิง
43 (51.2)
ชาย
41 (48.8)
โรคทีม่ ขี ้ อบ่ งใช้ ยาวาร์ ฟาริน
11 (13.1)
Nonvalvular atrial fibrillation
9 (10.7)
Valvular atrial fibrillation
41 (48.8)
Atrial fibrillation with other disease
1 (1.2)
Pulmonary embolism
2 (2.4)
Aortic valve replacement
2 (2.4)
Double/mitral valve replacement
5 (6.0)
Valvular heart disease
4 (4.8)
Dilated cardiomyopathy
4 (4.8)
Pulmonary hypertension
5 (6.0)
Other
โรคร่ วมอื่นๆ/โรคประจาตัว
Diabetes mellitus
13 (15.5)
Hypertension
20 (23.8)
Dyslipidemia
4 (4.8)
Cerebrovascular accident
3 (3.6)
Other disease
14 (16.7)
การใช้ ยาร่ วม
Amiodrarone
9 (10)
Statin
41 (48.8)
Angiotensin converting enzyme
30 (35.7)
inhibitors (ACE inhibitor) / Angiotensin
receptor blockers (ARB)
Calcium channel blockers (CCB)
16 (19.0)
Diuretics
38 (45.2)
Antidiabetic
8 (9.5)
Antiplatelet
13 (15.5)
Proton pump inhibitor (PPI)
12 (14.3)
Beta blocker
49 (58.3)

ตารางที่ 1 ข้อมูลทางคลินิกของอาสาสมัคร (n=84)
(ต่อ)
ข้ อมูลทางคลินิก
จานวน
(ร้ อยละ)
ยากลุ่มอื่นๆ
70 (83.3)
84 (100)
ค่ า INR เป้าหมาย 2-3
การเกิดอาการข้ างเคียงทีไ่ ม่ รุนแรงจาก 26 (31)
การใช้ ขนาดยาวาร์ ฟารินคงที่
ตารางที่ 1.1 ข้อมูลทางคลินิกของอาสาสมัคร (n=84)
ข้ อมูลทางคลินิก
ค่ าเฉลีย่
ค่ าตา่ สุ ด(ส่ วนเบี่ยงแบน ค่ าสู งสุ ด
มาตรฐาน)
อายุ (ปี )
62.9 (12.6)
32-87
ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) 24.3 (4.7)
15.86-43.29
ขนาดยาวาร์ฟาริ นคงที่ 22.3 (10.2)
6-55
(มิลลิกรัมต่อสัปดาห์)
ตารางที่ 2 ข้อมูลทางสิ่ งแวดล้อมของอาสาสมัคร
(n=84)
ข้ อมูลทางสิ่งแวดล้อม
จานวน (ร้ อยละ)
ใช้สมุนไพรและอาหารเสริ ม 10 (11.9)
สูบบุหรี่ ในปัจจุบนั
2 (2.4)
สูบบุหรี่ ในอดีต
14 (16.7)
ดื่มแอลกอฮอล์ในปั จจุบนั
5 (6.0)
ดื่มแอลกอฮอล์ในอดีต
16 (19.0)
รับประทานผักใบเขียวคงที่ 76 (90.5)

- 779 -

MMP7-6
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ยาวาร์ฟาริ น
ขนาดคงที่กบั ปั จจัยทางคลินิก
ข้ อมูลทางคลินิก
p value
0.594
เพศ
0.00025
อายุ
0.173
ค่ าดัชนีมวลกาย (BMI)
0.253
โรคทีม่ ขี ้ อบ่ งใช้ ยาวาร์ ฟาริน
โรคร่ วมอื่นๆ/โรคประจาตัว
Diabetes mellitus
Hypertension
Dyslipidemia
Cerebrovascular accident
Other disease
การใช้ ยาร่ วม
Amiodrarone
Statin
Angiotensin converting enzyme
inhibitors (ACE inhibitor) /
Angiotensin receptor blockers (ARB)
Calcium channel blockers (CCB)
Diuretics
Antidiabetic
Antiplatelet
การใช้ ยาร่ วม
Proton pump inhibitor (PPI)
Beta blocker
Other
การเกิดอาการข้ างเคียงทีไ่ ม่ รุนแรงจาก
การใช้ ขนาดยาวาร์ ฟารินคงที่

ภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ยาวาร์
ฟาริ นขนาดคงที่กบั อายุ

ภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ยาวาร์
ฟาริ นขนาดคงที่กบั ภาวะความดันโลหิ ตสูง

ภาพที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ยาวาร์
ฟาริ นขนาดคงที่กบั การสูบบุรี่ในปั จจุบนั
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0.654
0.044
0.248
0.179
0.317
0.838
0.264
0.766

0.429
0.247
0.708
0.386
0.59
0.341
0.773
0.196

MMP7-7
ปั จจัยที่ทาให้เลือดแข็งตัวที่ตอ้ งพึ่งวิตามินเค (vitaminK dependent clotting factors) ลดลงใน ผู ้ สู งอายุ ซ่ ึ ง
สอดคล้องกับ การศึ กษาก่ อนหน้านี้ ในชาวจี นฮ่องกง
(Lee et al., 2005) การศึ กษานี้ ยงั พบว่าผูป้ ่ วยที่ มีภาวะ
ความดันโลหิ ตสู งต้องการขนาดยาวาร์ ฟาริ นในขนาด
คงที่ลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ผูป้ ่ วยที่ ไม่มี ภาวะความดัน โลหิ ตสู ง อาจเนื่ องจากยา
รั ก ษ าโรคความดั น โลหิ ตสู งเช่ น คาร์ วี ไ ดลอล
(carvedilol) แ ล ะ เอ อ บี ซ าร์ ท าน (irbesartan) ถู ก
เปลี่ ย นแปลงด้ ว ยเอ็ น ไซม์ ไ ซโตโครม พี 450 2C9
(CYP2C9) (Hallberg et al., 2002; Zisaki et al., 2015)
ซึ่ งยาวาร์ ฟาริ นในรู ป s-isomer ถูกเปลี่ยนแปลงให้เป็ น
เมทาบอไลต์ ที่ ไ ม่ อ อกฤทธิ์ ด้ ว ยเอ็ น ไซม์ CYP2C9
เช่ น เดี ย วกัน (Rettie et al., 1992) ดัง นั้ นหากผู ้ป่ วยที่
ได้รับยาคาร์วีไดลอลหรื อเออบีซาร์ ทาน ร่ วมกับยาวาร์
ฟาริ นอาจทาให้ยาวาร์ ฟาริ นถูกเปลี่ยนแปลงน้อยลง จึง
ท าให้มี ย าวาร์ ฟ าริ น ในกระแสเลื อ ดสู ง ขึ้ น ซึ่ งท าให้
ผูป้ ่ วยต้อ งการขนาดยาวาร์ ฟ าริ น ลดลงเพื่ อใช้ในการ
ควบคุมรักษาโรค
ในการศึ ก ษานี้ ยังพบว่าผูป้ ่ วยที่ สู บ บุ ห รี่ ใน
ปั จจุ บัน มี ความต้องการขนาดยาวาร์ ฟ าริ น สู งกว่าผูท้ ี่
ไม่ได้สูบบุหรี่ ในปั จจุบนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ อาจ
เนื่องจากผูป้ ่ วยที่สูบบุหรี่ ในปั จจุบนั นั้นทาให้การกาจัด
ข อ ง ย า ว า ร์ ฟ า ริ น (warfarin clearance) เพิ่ ม ขึ้ น
(Mungall et al., 1985) ซึ่ งสอดคล้อ งกับผลการศึ ก ษา
ก่อนหน้านี้ ที่มีการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ
และการวิ เ คราะห์ อภิ ม าน (Systematic review and
Meta-analysis) (Nathisuwan et al., 2011) ดังนั้นผูป้ ่ วย
ที่ สู บ บุ ห รี่ ใ นปั จ จุ บัน จึ ง ต้อ งการขนาดยาวาร์ ฟ าริ น
สูงขึ้นเพื่อใช้ในการควบคุมรักษาโรค
ดังนั้นผลจากการศึ กษานี้ จะเป็ นแนวทางใน
การปรับขนาดยาวาร์ฟาริ นในผูป้ ่ วยแต่ละรายโดยอาศัย
ข้อ มู ล ทางคลิ นิ กและข้อ มู ล ทางสิ่ ง แวดล้อ ม ซึ่ งการ
ปรั บ ขนาดยาให้ เหมาะสมมี ค วามส าคัญ โดยเฉพาะ
ช่ วงแรกของการรั กษาเพื่อให้ส ามารถควบคุ มอาการ
และรั ก ษาโรค รวมถึ ง ลดการเกิ ด อาการข้ า งเคี ย ง

ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ยาวาร์ฟาริ น
ขนาดคงที่กบั ปั จจัยทางสิ่ งแวดล้อม
ข้ อมูลทางสิ่งแวดล้อม
p value
ใช้สมุนไพรและอาหารเสริ ม 0.570
สูบบุหรี่ ในปัจจุบนั
0.001
สูบบุหรี่ ในอดีต
0.648
ดื่มแอลกอฮอล์ในปั จจุบนั
0.985
ดื่มแอลกอฮอล์ในอดีต
0.238
รับประทานผักใบเขียวคงที่ 0.050
ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างยาวาร์ฟาริ นขนาด
คงที่กบั ปั จจัยทางคลินิกและปั จจัยทาง
สิ่ งแวดล้อม
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อขนาด
R2
p value
ยาวาร์ ฟารินคงที่
(ร้ อยละ)
14.1 0.000254
อายุ
อายุและการสู บบุหรี่ในปัจจุบัน 23.8 0.0000060
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
การวิจยั นี้ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัย
ทางคลิ นิ ก และปั จ จัย ทางสิ่ ง แวดล้อ มที่ มี ผ ลต่ อ การ
รักษาด้วยยาวาร์ ฟาริ นในขนาดคงที่ เนื่ องจากยังไม่มี
การศึ ก ษาที่ ม ากพอถึ ง ผลของปั จ จัย ทางคลิ นิ ก และ
ปั จจัยทางสิ่ งแวดล้อมที่มีต่อการรักษาด้วยยาวาร์ ฟาริ น
ในขนาดคงที่ในผูป้ ่ วยชาวไทย จากผลการศึกษาพบว่า
ปั จจัยที่ มี ค วามสัม พัน ธ์กับ การใช้ยาวาร์ ฟ าริ น ขนาด
คงที่ ได้แก่ ปั จจัยทางคลินิ ก เช่ น อายุ ภาวะความดัน
โลหิ ตสู ง และปั จจัยทางสิ่ งแวดล้อม เช่น การสู บบุหรี่
ในปั จจุบนั ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา (Jonas
and McLeod, 2009; Nathisuwan et al., 2011)
โดยการศึ กษานี้ พบว่าผูป้ ่ วยที่ มีอายุสูงขึ้ น มี
แนวโน้มต้องการใช้ขนาดยาวาร์ ฟาริ นในขนาดคงที่ต่า
กว่าผูป้ ่ วยที่อายุน้อยกว่าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ อาจ
เนื่ อ งจากผู ้ ป่ วยสู งอายุ มี ค วาม ส ามารถใน การ
เปลี่ยนแปลงและกาจัดยาลดลง อี กทั้งการสังเคราะห์
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MMP7-8
อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาปั จจัยทางพันธุกรรมของ
ยี น VKORC1 และ CYP2C9*3 รวมถึ ง ยี น อื่ น ที่ อาจ
เกี่ยวข้องร่ วมด้วยเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการคานวณหา
ขนาดยาวาร์ ฟาริ นที่เหมาะสมยิ่งขึ้น เนื่ องจากการวิจยั
ครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษาแบบย้อ นหลังซึ่ ง อาจมี ข ้อจ ากัด
หลายประการเช่น ความคลาดเคลื่อนในการเก็บข้อมูล
ซึ่ งทางผูว้ ิจยั จึ งได้ทาการเก็บข้อมูลโดยการซักประวัติ
เก็ บ ข้อ มู ล จากเวชระเบี ย นแฟ้ ม ประวัติ ผู ้ป่ วย และ
ฐานข้อมู ลอี เล็กทรอนิ กส์ ข องศู น ย์หั วใจสิ ริกิ ต์ ิ และ
ข้อจากัดอีกประการหนึ่ งคือการวิจยั ครั้งนี้ ยงั มีจานวน
อาสาสมัครน้อย จึงควรศึกษาในกลุ่มประชากรจานวน
มากขึ้นในการศึกษาหน้า

Cherna H, Uengb T, Fuc Y, Chengd C. CYP2C9
polymorphism and warfarin sensitivity in
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