
ผ่าตัดที่มี high* or 

moderate† bleeding risk

ต้องการ INR (PT) <1.5 ก่อนผ่าตัด

แก้ไขด้วย FFP หรือ PCC + Vit.K 5-10 mg

ยกเว้น prosthetic value แก้ไขด้วย FFP

ให้ผ่าตัดได้

ประเมินความเสี่ยงในการเกิดเลือดออกจากการ
ผ่าตัดและจากการได้รับยา warfarin

ประเมินความเสี่ยงในการเกิดเลือดออกจากการ
ผ่าตัดและจากการได้รับยา warfarin

ให้ผ่าตัดได้ต้องการ INR (PT) <1.5 ก่อนผ่าตัด

หยุดยา warfarin 5 วัน ก่อนผ่าตัด

ประเมินความเสี่ยงในการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน
 (Thromboembolic event)

ผ่าตัดแบบ emergency ผ่าตัดแบบ elective surgery        

แนวทางจัดการยา Warfarin//NOAC/ Antiplatlet ในผู้ป่วยโรคหัวใจที่ต้องผ่าตัดหรือท าหัตถการ 
โดย..คณะกรรมการความปลอดภัยด้านยา รพ มหาราชนครราชสีมา (เริ่ม เดือน มิถุนายน 2559)

CHADS2 Condition Point

C Congestive heart failure 1

H Hypertension: >140/90 
mmHg

(or treated hypertension on 
medication)

1

A Age >75 years 1

D Diabetes Mellitus 1

S2 Prior Stroke or TIA 2

หมายเหตุ : *การผ่าตัดที่มี high bleeding risk

ไม่ต้อง bridging 
anticoagulation ขณะหยุดยา

• เริ่ม LMWH หรือ UFH เมื่อมี INR < 2 (ประมาณ 2-3 วันหลังหยุด warfarin)
• ขนาดยา: Enoxaparin 1.5 mg/kg q 24 hr หรือ 1 mg/kg q 12 hr

: Heparin ปรับขนาดเพื่อรักษาระดับ aPTT 1.5-2 เท่าของค่าควบคุม

ให้ LMWH หรือ UFH ต่อเนื่องจนกระทั่งถงึวันที่ผู้ป่วยผ่าตัด
LMWH หยุดก่อนผ่าตัด 24 ชั่วโมง

     UFH      หยุดก่อนผ่าตัด 4-6 ชั่วโมง

กลับมาให ้LMWH หรือ UFH + warfarin
หลังผ่าตัดเลก็12-24 ชั่วโมง หรือ
หลังผ่าตัดใหญ ่48-72 ชั่วโมง 

เมื่อ INR > 2 อย่างน้อย 24-48 ชั่วโมง หยุดยา LMWH หรือ UFH

ผ่าตัดที่มี
 low bleeding risk ‡

1. Neurosurgery**(Intracranial or spinal surgery) (INR<1.2)
2. Cardiac surgery (CABG or heart valve replacement)
3.  Major vascular surgery (Abdominal aortic aneurysm 
repair)
4. Urologic surgery (Prostatectomy, Bladder tumor 
resection)
5. Major orthopedic surgery** (INR<1.2)

(Hip/Shoulder/Spine replacement)
6. Surgery of spleen
7. Maxilofacial surgery
8. Spinal surgery/Epidural procedure
9. Reconstructive plastic surgery
(** Keep near normal INR<1.2)

‡ การผ่าตัดที่มี low bleeding risk (keep INR 2-3)

§ CHADS2 score

† การผ่าตัดที่มี Moderate bleeding risk

ผ่าตัดที่มี high* or 

moderate† bleeding risk 
ผ่าตัดที่มี

 low bleeding risk ‡

ผู้ป่วย high risk แนะน าให้ bridging anticoagulation ขณะหยุดยา
ส าหรับผู้ป่วย moderate risk อาจพิจารณาเป็นกรณี

Type of patient Low risk Moderate risk High risk

Prosthetic valve
AV prosthesis ที่ไม่มี 

AF และไมม่ีปัจจัยเส่ียง

Bileaflet AV prosthesis 

ร่วมกับปัจจัยเส่ียง ข้อใดข้อหนึ่งคือ
AF, HT, DM, CHF, age > 

75 ปี 

1. ล้ินหัวใจที่ต าแหน่ง Mitral

2. ล้ินหัวใจ caged ball valve, single tilting 

disc ที่ต าแหน่ง aortic

3. เกิด Stroke หรือ TIA ในระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน

Atrial fibrillation CHADS2 score 0-2 § CHADS2 score 3-4 §
1. CHADS2 score 5-6 §
2. Recent (ภายใน 3เดือน) ของการเกิด stroke/ TIA

3. Rheumatic VHD

Venous

Thromboembolism

VTE ≥ 12 เดือน
และไม่มีปัจจัยเส่ียงอ่ืน

1. VTE 3-12 เดือน
2. Recurrent VTE

3. Cancer ทีอ่ยู่ภายใน 3-6 

เดือนของการรกัษาหรือได้รับ
palliative therapy

1. Recent (< 3 เดือน) VTE

2. Severe thrombophilia condition

1.Visceral and vascular surgery
2. Angiography (cardiologist) 
3. Pacemaker/ICD implantation
4. Radiofrequency ablation
5. Carotid endarterectomy
6. Major ENT (include tonsillectomy)
7. Prostate or bladder biopsy
8. Endoscopy with biopsy or resection                           
9.Laparoscopic cholecystectomy or hernia repair
10.Aortoiliac endovascular intervention
11.EVAR (endovascular aortic aneurysm repair)
12.TEVAR (thoracic endovascular aortic aneurysm repair)
13. vascular access operation
14. Open bypass operation
15. Explore laparotomy

1. Minor dental procedures 
2. Minor ENT
3. Minor orthopedics
4. Endoscopy without biopsy or resection
5. Colonoscopy without biopsy or resection
6. Non complicated cataract
7. Peripheral endovascular intervention
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กรณีผู้ป่วย ICH 
- non prostatic valve แนะน าเริ่ม LMWH หรือ 
UFH + warfarin หลงั ICH อย่างน้อย 4 สัปดาห ์ 
- prostatic valve และ High risk TE แนะน าเริ่ม
LMWH หรือ UFH + warfarin ที่ 7-10 วัน


