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Warfarin (Maforan®, Orfarin®) 
 

ชื่อสามัญ 
(Generic name) Warfarin Tablet 2 mg  

ชื่อการค้า 
(Commercial name) Maforan® 

รูปแบบยา  
(Dosage form) tablet 

ความแรง  
(Strength) 2 mg 

ชื่อสามัญ 
(Generic name) Warfarin Tablet 3 mg  

ชื่อการค้า 
(Commercial name) Orfarin ® 

รูปแบบยา  
(Dosage form) Tablet 

ความแรง  
(Strength) 3 mg 

ชื่อสามัญ 
(Generic name) Warfarin Tablet 5 mg  

ชื่อการค้า 
(Commercial name) Orfarin ® 

รูปแบบยา  
(Dosage form) Tablet 

ความแรง  
(Strength) 5 mg 

การออกฤทธิ์  
(Pharmacological action)      รบกวนกระบวนการสังเคราะห์ผ่านตับของ factors (II, VII, IX, X) ผลต่อ

การละลายลิ่มเลือด 

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 

Absorption: 
ระยะเวลาที่ยาเริ่มออกฤทธิ์ (Onset): Oral 24-72 ชั่วโมง 
ระยะเวลาที่ยาออกฤทธิ์สูงสุด (Peak): 4 ชั่วโมง  
ระยะเวลาที่ยาออกฤทธิ์ (Duration): 2-5 วัน  
Metabolism: ผ่านตับ 
Elimination: (Half-life Elimination) 20-60 ชั่วโมง 
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ข้อบ่งใช้ 
(Indications) 

1. ลิ่มเลือดอุดตันในปอดหรือหลอดเลือดด าส่วนลึก (Pulmonary 
embolism and deep vein thrombosis) 

2. ประวัติเคยเกิดเส้นเลือดสมองอุดตันจากลิ่มเลือด 
3. กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Acute MI)  
4. หัวใจเต้นผิดจังหวะ (Atrial fibrillation)  
5. ลิ้นหัวใจตีบหรือรั่ว 
6. เปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียม 

อาการไม่พึงประสงค์ 
(Adverse reactions) 

- ภาวะเลือดออกผิดปกติ 
- จ้ าเลือดออกตามตัว 
- เลือดออกตามไรฟัน  
- ไอหรืออาเจียนเป็นเลือด 
- ปัสสาวะเป็นเลือด  
- อุจจาระเป็นเลือดหรือสีด า  
- เมื่อเกิดแผลแล้วเลือดไหลไม่หยุด  
- ประจ าเดือนออกมากผิดปกติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขนาดการใช้  
(Dosage) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขนาดยาในผู้ใหญ่: ขนาดยาเริ่มต้น (initial dose) คือ 2 mg และปรับให้
เหมาะสมตามค่า International Normalize Ratio (INR) ซ่ึงแต่ละข้อบ่งใชมี้ค่า 
INR ที่เหมาะสมดังนี้ 
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ขนาดการใช้  
(Dosage) 

ขนาดยาในกรณีที่เกิดความเป็นพิษ 
อาการที่แสดงว่าอาจมีระดับยาสูง ต้องเพิ่มความระมัดระวัง ติดตามผลหรือ

แจ้งแพทย์1 
1. ภาวะเลือดออกผิดปกติ เช่น จ้ าเลือดออกตามตัว เลือดออกตามไรฟัน ไอ

หรืออาเจียนเป็นเลือด ปัสสาวะเป็นเลือด อุจจาระเป็นเลือดหรือสีด า เมื่อ

เกิดแผลแล้วเลือดไหลไม่หยุด ประจ าเดือนออกมากผิดปกติ 
2. อาการที่พบไม่บ่อยแต่รุนแรง: เนื้อตาย (skin necrosis) พบบ่อยในช่วง 3-

8 วันแรก, ฝ่าเท้าหรือ นิ้วเท้ามีสีน้ าเงินม่วง (purple toe syndrome) พบ

บ่อย 3-8 สัปดาห์แรก 
การปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการท างานของตับบกพร่อง: ไม่มีข้อมูลการปรับ
ขนาดยา แต่ให้เฝ้าระวังหากเกิดอาการผิดปกติ 
การปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการท างานของไตบกพร่อง: ไมม่ีข้อมูลการปรับ
ขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการท างานของไตบกพร่อง 

 
 
 

แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 
 
 
 
 

การแก้ไขเมื่อมีอาการไม่พึงประสงค์ หรือเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา1 
     เนื่องจากยา Warfarin ใช้ค่า International Normalize Ratio (INR) เป็น

ตัวที่บอกว่ายานั้นออกฤทธิ์การรักษาอยู่ในช่วงที่ต้องการหรือไม่ โดยการปรับ

ขนาดยาจะอิงตามค่า INR ของผู้ป่วยในขณะนั้น  
    โดยถ้าหากผู้ป่วยมีค่า INR ต่ ากว่าค่าท่ีต้องการจะท าการปรับขนาดยาขึ้น 5-
20 % แล้วแต่ช่วง INR ของผู้ป่วยที่เจาะได้ แต่ถ้าหากค่า INR ของผู้ป่วยสูงกว่า

เป้าหมายจะท าการลดขนาดยาลง โดยที่ค่า INR 3.1-3.9 จะลดขนาดยาลง 5-
10 %  ค่า INR 4.0-4.9 จะลดขนาดยาลง 10 % และหยุดยา 1dose ค่า INR 
5.0-8.9 และไม่มีเลือดออก จะหยุดยา 1-2 dose และให้ Vitamin K1 1mg 
รับประทาน ค่า INR มากกว่า 9.0 และไม่มีเลือดออก จะหยุดยา 1-2 dose และ

ให้ Vitamin K1 5-10mg รับประทาน แต่ถ้าหากมีเลือดออกท่ีค่า INR ใดก็ตาม

จะให้ Vitamin K1 10 mg iv และ FFP  

ข้อห้ามใช้ 
(Contraindication) 

- ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ warfarin หรือสารประกอบในสูตรต ารับ 
- ผู้ที่มีแนวโน้ม เลือดออกง่าย และผู้ที่ผ่าตัดแผลเปิดขนาดใหญ่ 
- หญิงตั้งครรภ์ (Category X) 

ข้อควรระวัง 
(Warning/Precaution) 

- ไม่ควรเปลี่ยนยี่ห้อบ่อยเพ่ือผลการรักษาที่ดี 
- ระวังในผู้ป่วยวัณโรคท่ี active  
- ระวังการใช้ยาร่วมกับกลุ่ม NSAIDs อาจเกิดเลือดออกในทางเดินอาหาร 

หญิงต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร 

(Pregnancy and 
Lactation) 

Pregnancy Category: X 
ไม่ผ่านทางน้ านม 
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อันตรกิริยาระหว่างยา 
(Drug interaction) 

- ยาที่ใช้ร่วมกันท าให้เพิ่มฤทธิ์ Warfarin: Amiodarone, Bactrim, 
Ciprofloxacin, Levofloxacin, Norfloxacin, Ofloxacin, 
Moxifloxacin, Gatifloxacin, Azithromycin, Clarithromycin, 
Erythromycin, Metronidazole, Fluconazole, Itraconazole, 
Ketoconazole, Miconazole, Econazole, Voriconazole, 
Cimetidine, Simvastatin, Fluvastatin, Lovastatin และ 

Rosuvastatin 
- ยาที่ใช้ร่วมกันท าให้ลดฤทธิ์ Warfarin: Phenobarbital, 

Carbamazepine, Phenytoin, Rifampicin และ Dicloxacillin 

การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก 

(Clinical Monitoring) 

     ติดตาม Prothrombin Time และ INR ซ่ึงสาเหตุที่ท าให้ค่า INR อยู่นอก
ช่วงการรักษาอาจเกิดได้จากสาเหตุเหล่านี้ 

- ความผิดพลาดของการตรวจ 
- การเปลี่ยนแปลงของปริมาณ vitamin K ในอาหารที่บริโภค 
- การเปลี่ยนแปลงของการดูดซึมของ vitamin K หรือ warfarin 
- การเปลี่ยนแปลงของการสังเคราะห์และ metabolism ของ 

coagulation factor 
- อันตกริยาของยา (drug interaction) ที่ใช้ร่วม 
- การกินยาไม่ถูกต้อง (เกิน-ขาด) หรือไม่สม่ าเสมอ 

การเก็บรักษายา/ 
ความคงตัว 

(Storage/stability) 

 
เก็บยาเม็ดที่อุณหภูมิห้อง 25°C และเก็บพ้นแสง 

 
 

  


