
แนวทางการจั ดการผั ้ปั วยทั ่ไดั้รั บ Novel Oral Anticoagulantsั(NOAC)ัทั ่จำเปั นตั้องได้รั บการผ าต ดหรั อทำ
หั ตถการ 

 
 กรณี ผ่าตี ดหรี อท าหี ตถการท ่ม ความเส ย่งต่ าีเช่นีการท าหี ตถการในช่องปากีการผ่าตี ดรี กษาตี อกระจกและี

ตี อหี นีการผ่าต ดหร อท าห ตถการควรกระท าหล งจากให ยาีNOACีม ้อสุดท ายไปประมาณี12-24 ชม.ีีีีีีีีีี

(ช่วงท ่ระดี บยาในรี่างกายต่ าสุด) 

 กรณี ผ่าตี ดหรี อท าหี ตถการท ่ม ความเส ่ยงสูงเนี ่องจากยากลุ่ม NOAC ขี บออกทางไตเป็นหล กีระยะเวลาการีี

หยีุดยาจึงคำนึงถีึงคี่าการท างานของไตีแสดงดี งตารางท ่ 1 

 กรณี ผ่าตี ดหรี อท าหี ตถการท ่ม ความเส ่ยงสูงควรพ จารณาเรี ่ม NOACีหล งการผ่าตี ดประมาณ 48-72 ชม.

หรี ออาจใช ี LMWHีหรี อีUFH ช ว่คราวแทนีNOACีหล งจากการผ่าตี ดในช่วง 48-72ีชม. 
 
 
ตารางท ่ 1ัระยะเวลาในการหยั ดยาัNOAC กั อนทำการผ าตั ดหรั อทำหั ตถการ 
 

การท างาน 
ของไต 
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bleeding 
CrCl≥ี80 ml/min ≥ี24 ช ่วโมง ≥ี48 ช ่วโมง ≥ี24 ช ่วโมง ≥ี48 ช ่วโมง ≥ี24 ช ่วโมง ≥ี48 ช ่วโมง 

CrCl 50-80 ml/min ≥ี36 ช ่วโมง ≥ี72 ช ่วโมง ≥ี24 ช ่วโมง ≥ี48 ช ่วโมง ≥ี24 ช ่วโมง ≥ี48 ช ่วโมง 

CrCl 30-50 ml/min ≥ี48 ช ่วโมง ≥ี96 ช ่วโมง ≥ี24 ช ่วโมง ≥ี48 ช ่วโมง ≥ี24 ช ่วโมง ≥ี48 ช ่วโมง 
CrCl 15-30 ml/min ไม่แนะน า ไม่แนะน า ≥ี36 ช ่วโมง ≥ี48 ช ่วโมง ≥ี36 ช ่วโมง ≥ี48 ช ่วโมง 

CrCl< 15 ml/min ไม่แนะน า ไม่แนะน า ไม่แนะน า ไม่แนะน า ไม่แนะน า ไม่แนะน า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แนวทางการจั ดการการใช้ยาตั้านการเกาะกล  มของเกล ดเล อดในผ ้ปั วยโรคหลอดเล อดหั วใจทั ่จำเปั นตั้องไดั้รั บการ

ผ าตั ดหรั อทำหั ตถการ 
 

 พ จารณาจากความเส ย่งในการเกี ดล ่มเล อดอีุดตี นและความเส ย่งในการเกี ดเล อดออกีดี งตารางท ่ 1ีและ

พ จารณาชนี ดของขดลวดท ่ใช ีตำแหนี่งีจ านวนของขดลวดและชนี ดของเส นเล อดท ่ท าการใส่ขดลวด 
 
ตารางท ่ั1แนวทางการจั ดการการใชั้ยาตั้านการเกาะกล  มของเกล ดเล อดั2ัชนั ดโดยพ จารณาจากความเส ่ยงในการ

เกั ดเส้นเล อดอ ัดตั นและความเส ่ยงในการเกั ดภาวะเล อดออก 
 

ความเส ย่งในั
การเกั ดภาวะ
เล อดออก
จากการ
ผั าต ดหรั อ 
ท าห ตถการ 

 
ความเส ย่งในการเก ดเส้นเล อดอั ดตั น 

ััััััััััััต่ า 
ีี(ใส่ีBMS > 3ีเดี อน, 
ีีเก ดภาวะีACS > 6 เดี อน 
ีีหร อใสี่ีDES > 12ีเดี อน) 

ััััััััััััปานกลาง 
ี(ใส่ีBMS 6-12 ส ปดาหี ,  
ีเก ดภาวะีACS 6-24ีส ปดาห ี ีี 
ีหร อใส่ีีDES > 12 เดี อนีและี 
ีม ความเสี ่ยงสีูงในการเกี ดีี 
 stent thrombosis) 

ีีีีีีีีีีส ง 
ีีีี(ใส่ีBMS < 6 ส ปดาห , 

ีีีีีีีเก ดภาวะีACS < 6 ส ปดาห  
ีีีีีีีหร อใสี่ีDES < 12 เดี อน) 

 
ต่ า 

 
ีีีีไม่ตี องหยีุดยาตี านการ 
ีีีเกาะกลุ่มของเกล็ดเลี อด 

 
ีีีีีีีไม่ตี องหยีุดยาต านการ 
ีีีีีีีเกาะกลุ่มของเกล็ดเลี อด 

 
-ีควรเลี ่อน elective surgery ไปกี่อน 
-ีกรณี ผ่าตี ดเรี่งดี่วนอาจไม่ตี องหยีุดยาีี 
ีีตี านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลี อด 

 
ปานกลาง 

 
ีีีีไม่ตี องหยีุดยาตี านการ 
ีีีีเกาะกลุ่มของเกล็ดเลี อด 

 
ีีีีีีไม่ตี องหยีุดยาตี านการ 
ีีีีีีเกาะกลุ่มของเกล็ดเลี อดีีีีีีีีีีีีีีีีีีี 
ีีีีีีพี จารณาแยกเปี็นรายๆ 

 
-ีีควรเล อ่น elective surgeryีไปก่อน 
-ีีกรณี ผ่าตี ดเรี่งดี่วนอาจไม่ตี องหยีุดยาีีีี 
ีีีตี านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลี อด 
 

 
 

ััััััส ง 
 

 
-ีร บประทาน aspirin ต่อเน ่อง 
-ีีหยีุดP2Y12 inhibitors ีี 
ีีีกี่อนทำการผี่าตี ดอยี่างน อยี 
   5 วี นและกล บมาเรี ่มยาใหี ี 
ีีีเรี็วที ่สุดี(ภายในี24 ชม.) 

 
-ีีร บประทาน aspirinีตี่อเน ่อง 
-ีีหยีุดP2Y12 inhibitorsีกี่อน 
ีีีทำการผ่าตี ดอยี่างน อยี5ีว น 
ีีีและกล บมาเรี ่มยาใหี เรี็วที ่สุด 
ีีี(ภายในี24 ชม.) 
-ีีควรเล อ่น elective surgeryี 
ีีีไปกี่อน 

 
-ีีร บประทานีaspirin ตี่อเน ่อง 
-ีีหยีุดP2Y12 inhibitorsีกี่อนทำ 
ีีีการผี่าตี ดอยี่างน อย 5ีวี นีและ 
ีีีีกล บมาเรี ่มยาใหี เรี็วที ่สุดี 
ีีี(ภายในี24 ชม.) 
ี-ีีควรเล อ่น elective surgery ไปกี่อน 

 
หมายเหต  
1.ีรายการยาีP2Y12 inhibitorsและเวลาหยุดยาีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี 

-ีClopidogrel อย่างน อย 5ีว นีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี
-ีTicagrelor อย่างน อย 5ีว นีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี
-ีPrasugrel อย่างน อย 7 ว น 

2.ีเจาะีplt ก่อนท าห ตถการีkeep plt > 100,000 


