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บทคัดย่อ  
วัตถุประสงค์:เปรียบเทียบผลต่างของระดับฮีโมโกลบินก่อนและ 24 ชั่วโมงหลังผ่าตัดปริมาณเลือด

ในขวดระบายเลือด ปริมาณการให้เลือดทดแทนที่ 24 และ 48 ชั่วโมงหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมในผู้ป่วย
ข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับการเปิดสายระบายเลือดที่ 2ชั่วโมงและที่ 6 ชั่วโมงหลังผ่าตัด 

วิธีการศึกษา:เป็นการศึกษาเชิงทดลอง แบบสุ่ม เปรียบเทียบ 2 กลุ่ม อ าพรางฝ่ายเดียว 
(Randomized single blind study) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบบันทึกข้อมูลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเก็บข้อมูลที่
หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อชาย/หญิงและหอผู้ป่วยบรรหารแจ่มใส1โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 
จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่เดือนเมษายน–กันยายน พ.ศ. 2560 กลุ่มตัวอย่าง 100 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่ม 1 ได้รับการเปิดสายระบายเลือดที่ 2ชั่วโมงหลังผ่าตดั จ านวน 42 คน และกลุ่มที่ 2 ได้รับการเปิดสาย
ระบายเลือดที่ 6 ชั่วโมงหลังผ่าตัด จ านวน 58 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS 

version 16 สถิติที่ใช้ได้แก่ จ านวน ร้อยละค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่าง 2 กลุ่มด้วย unpaired t-test และ chi square test  

ผลการศึกษา: ผลต่างของระดับฮีโมโกลบินก่อนและ 24 ชั่วโมงหลังผ่าตัด และปริมาณการให้เลือด
ทดแทนที่ 24 และ 48 ชั่วโมงหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับการเปิดสายระบาย
เลือดที่ 2และ6 ชั่วโมงหลังผ่าตัดไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05ส่วนปริมาณเลือด
ในขวดระบายเลือดที่ 24 ชั่วโมงหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับการเปิดสายระบาย
เลือดที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 532.62 ml.(SD 244.61 ml)และ6 ชั่วโมงหลังผ่าตัด มีค่าเฉลี่ย303.62 ml.(SD 

146.36 ml)ซ่ึงแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

สรุป: ไมพ่บความแตกต่างของระดับฮีโมโกลบินก่อนและ 24 ชั่วโมงหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมใน
ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับการเปิดสายระบายเลือดที่ 2และ6 ชั่วโมงหลังผ่าตัดแต่พบว่า ปริมาณการสูญเสีย
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เลือดที่ 24 ชั่วโมงหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมในผู้ป่วยที่ได้รับการเปิดสายระบายเลือดที่ 6 ชั่วโมงหลังผ่าตัด
มีปริมาณน้อยกว่ากลุ่มท่ีการปล่อยสายระบายเลือด2ชั่วโมงซึ่งเป็นผลจาก Temponade effect  

 

ค าส าคัญ : ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ผลต่างของระดับความเข้มข้นของเลือดการเปิด
สายระบายเลือด 

วารสารแพทย์เขต 4-5  

ABSTRACT 

Objective: To compare of preoperative and 24-hour postoperative hemoglobin 

level between 2-hour and 6-hour postoperative drainage, in osteoarthritis patients 

undergoingtotalknee arthroplasty .And to determine the effect on blood loss and blood 

transfusion. 

Methods: A prospective randomized study involving 100patientsundergoing total 

knee arthroplasty, randomized into2 groups. Group 1 included patients in whom the drain 

was clamped for 2 h after surgery, Group 2 included patients in whom the drain was 

clamped for 6 h.after surgery .The two groups were compared as to the preoperative and 

24-hour postoperative hemoglobin level ,the amount of external  blood loss, transfusion 

requirements .The study were between April  - September 2017. Those with rheumatoid 

arthritis, revision TKA and simultaneous bilateral TKA were excluded. 

Results: No significant differences in preoperative and 24-hour postoperative 

hemoglobin level and transfusion requirements in both groups. But there was a significant 

less postoperative blood loss through the drains, the mean external  blood loss  in group 1 

was 532.62 ml.(SD 244.61 ml), and group 2 was 303.62 ml.(SD 146.36 ml) (p<0.05). 
Conclusions:We concluded that 6-hour postoperative drainage significantly reduces 

postoperative blood loss in patientsundergoing total knee arthroplasty. 

 

Keywords:Osteoarthritis  patients , total knee arthroplasty, preoperative and  postoperative 

hemoglobin level, postoperative drainage 
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บทน า 

โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญพบมากในวัยกลางคนและผู้สูงอายุซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่องโรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของกระดูกอ่อนผิวข้อทั้งทางด้านรูปร่างโครงสร้าง
ผู้ป่วยมักจะมาพบแพทย์ด้วยอาการปวดข้อ ข้อฝืดแข็ง ข้อเข่าโก่ง เดินกระเผลกเป็นต้น1การผ่าตัดเปลี่ยนข้อ
เข่าเทียมถือเป็นวิธีมาตรฐานในการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่อาการปวดไม่บรรเทาการรักษาแบบ
อนุรักษ์นิยมร่วมกันทั้งการใช้ยาและไม่ใช้ยาแล้วอาการไม่ดีข้ึน1 ปัจจุบันการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียม(Total 

knee arthroplasty) เพ่ือรักษาภาวะข้อเข่าเสื่อมระยะสุดท้ายให้ผลการรักษาที่ดีมาก ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การ
ผ่าตัดได้ผลดี คือการคัดเลือกผู้ป่วยตามข้อบ่งชี้และการประประเมินผู้ป่วยเพ่ือวางแผนก่อนการผ่าตัดเป็นอย่าง
ดี 2 ในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งข้อจะมีการเสียเลือดหลังการผ่าตัดเป็นจ านวนมากท าให้ผู้ป่วยอ่อนเพลีย 
ซีด  เพ่ิมวันนอนโรงพยาบาลและเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการรักษา บางรายที่มี ระดับฮีโมโกลบิน<7g/dl3 อาจต้อง
ได้รับเลือดทดแทนซึ่งจะเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และมีโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์
จากการให้เลือด(Transfusion reaction)ได้  4  

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชมีปริมาณผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งข้อ350-400 

รายต่อป ีและเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ทางกลุ่มงานศัลยกรรมกระดูกและข้อมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถทั้ง
ทีมแพทย์และพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตที่มีคุณภาพได้อย่างรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเป็นการผ่าตัดใหญ่ที่มีเลือดออกบริเวณแผลผ่าตัดปริมาณมากมี
ความจ าเป็นในการใส่สายระบายเลือดไว้เพ่ือป้องกันการคั่งของเลือดในข้อเข่า โดยมีจุดประสงค์เพ่ือลด
ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมโดยเฉพาะการติดเชื้อหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า
เทียม5-6  การศึกษาที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชที่ผ่านมาพบว่าการเปิดสายระบายเลือดให้ช้าลงที่4-6 

ชั่วโมง สามารถลดการเสียเลือดในระยะแรกหลังผ่าตัดได้ สามารถลดระดับการลดลงของฮีโมโกลบินได้ ใน
การศึกษาดังกล่าวยังไม่มีการควบคุมปัจจัยด้านอ่ืนๆนอกจากนั้นยังมีงานวิจัยอีกหลายเรื่องที่ใช้วิธีการต่างๆ 
ร่วมด้วย เช่น เปิด-ปิดสายระบายเลือด 3 ชั่วโมงเว้น 3ชั่วโมง7  การเปิดสายระบายเลือดที่ 4 ชั่วโมงหลังผ่าตัด4

การเปิดสายระบายเลือดในระยะเวลาต่างกัน7,8,9  การให้ยาทรานซามีน(tranxamine) ร่วมด้วยทั้งก่อนและ
หลังการผ่าตัด 5,10,11 เพ่ือลดปริมาณเลือดท่ีเสียหลังผ่าตัด การศึกษาที่ผ่านมานั้นก็ยังไม่สามารถก าหนดรูปแบบ 
และไม่สามารถชี้ให้เห็นความแตกต่างที่เกิดขึ้นได้  แนวทางการเปิดสายระบายเลือดภายในโรงพยาบาล
เจ้าพระยายมราชขึ้นอยู่กับศัลยแพทย์ที่ท าผ่าตัด ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเปรียบเทียบผลของการเปิดสาย
ระบายเลือด (Radivac drain)ที่เวลาต่างกัน โดยควบคุมตัวแปรกวนอื่นๆ ว่าจะสามารถช่วยลดปริมาณการเสีย
เลือดในระยะแรกหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมของผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมได้หรือไม่ 
 

วัตถุประสงค์ 
เปรียบเทียบผลต่างของระดับฮีโมโกลบินก่อนและ 24 ชั่วโมงหลังผ่าตัดปริมาณเลือดในขวดระบาย

เลือด ปริมาณการให้เลือดทดแทนที่ 24 และ 48 ชั่วโมงหลงัผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมที่
ได้รับการเปิดสายระบายเลือดที่ 2 ชั่วโมงและที่ 6 ชั่วโมงหลงัผ่าตัด 



4 

 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทบทวนบทความ ต าราและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคข้อเข่าเสื่อม 

การรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม การชะลอการเปิดสายระบายเลือดหลังผ่าตัดในระยะเวลาที่ต่างกัน 
เพ่ือน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาผลของการชะลอการเปิดสายระบายเลือดของผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมที่
ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี โดย
การศึกษาครั้งนี้ได้ควบคุมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสียเลือด ได้แก่ อายุ โรคประจ าตัวที่มีผลต่อการแข็งตัวของ
เลือด ยาที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด วิธีการผ่าตัด ชนิดของข้อเข่าท่ีใช้ ระยะเวลาการผ่าตัด และการควบคุม
ความเจ็บปวดหลังการผ่าตัด และก าหนดเวลาเก็บข้อมูลที่ชัดเจน โดยให้ระยะเวลาของการชะลอการเปิดสาย
ระบายเลือด เป็นตัวแปรต้นเพียงอย่างเดียว และวัดผลของผลต่างระดับฮีโมโกลบินปริมาณการเสียเลือด การ
ให้เลือด ที่ 24 และ 48 ชั่วโมง  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย  
การศึกษาเชิงทดลอง แบบสุ่ม เปรียบเทียบ 2 กลุ่ม อ าพรางฝ่ายเดียว (Randomized single blind 

study) การเลือกกลุ่มตัวอย่างเลือกแบบสุ่มโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์(Research Randomizer) ค านวณ
ขนาดตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม n 4 Studiesได้กลุ่มตัวอย่าง 100 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1 ได้รับการ
เปิดสายระบายเลือดที่ 2ชั่วโมงหลังผ่าตัดจ านวน 42 คน  และกลุ่มที่ 2 ได้รับการเปิดสายระบายเลือดที่ 6 

ปัจจัยก่อน
ผ่าตัด
อาย ุ

โรคประจ าตัวที่มีผลต่อการแข็งตัว
ของเลือด

ยาที่มีผลต่อการแข็งตัวของ
เลือด

ปัจจัยระหวา่ง
ผ่าตัด
ระยะเวลาการ

ผ่าตัด

ชนิดของข้อเข่า
ที่ใช้

ปัจจัยหลังผ่าตัด 

การเปิดสายระบายเลือดที่เวลาต่างๆ 

การเสียเลือดหลัง
ผ่าตัด

การได้รับเลือดหลังผ่าตัด 
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ชั่วโมงหลังผ่าตัด จ านวน 58 คนโดยมีเกณฑ์คัดเข้า(Inclusion criteria)และเกณฑ์คัดออก(Exclusion 

criteria) ดังนี้ 
เกณฑ์คัดเข้า คือ อายุ > 60 ปีได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมแบบทั้งข้อได้รับการระงับความรู้สึก

ด้วยการฉีดยาชาทางช่องน้ าไขสันหลังและช่องแอดดัคเตอร์ 
เกณฑ์คัดออก คือ เกร็ดเลือด < 100,000 cell/mm3ผู้ป่วยที่โรคประจ าตัวที่มีผลต่อการแข็งตัวของ

เลือด เช่น โรคตับแข็ง โรคไตวายเรื้อรังได้รับยาแผนปัจจุบันที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือดในช่วง 7 วันก่อน
การผ่าตัดเช่นAspirin Plavix Coumadin Heparinเป็นต้นหรือได้รับยาที่สมุนไพรมีผลต่อการแข็งตัวของเลือด
ในช่วง 7 วันก่อนการผ่าตัด เช่น แปะก๊วย 

การพิทักษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง การวิจัยด าเนินการภายหลงัได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมของ
โรงพยาบาลเจา้พระยายมราชหมายเลข YM018/2560 ขอความอนเุคราะหจ์ากกลุม่ตวัอยา่ง ก่อนเขา้รว่มการวิจยั ชีแ้จง
การด าเนินการทดลองเก็บข้อมูลที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อชาย/หญิงและหอผู้ป่วยบรรหารแจ่มใส1

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่เดือนเมษายน–กันยายน พ.ศ. 2560 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบบันทึกข้อมูลที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน น าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS version 16 สถิติที่ใช้ได้แก่ จ านวน ร้อยละค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่มด้วย unpaired t-test และ chi square test ก าหนดการมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ p-value < 0.0512 

 

ผลการศึกษา 
1.ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 

ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมจ านวน 100 คน แบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มเปิดสายระบาย
เลือดที่ 2 ชั่วโมงหลังผ่าตัด 42 คน กลุ่มเปิดสายระบายเลือดที่ 6 ชั่วโมงหลังผ่าตัด 58 คน กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 
กลุ่มส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและมีโรคประจ าตัว โดยกลุ่มเปิดสายระบายเลือดที่ 2 ชั่วโมงหลังผ่าตัด มีอายุเฉลี่ย 
56.82  ปีน้ าหนักเฉลี่ย 65.10 กิโลกรัม ส่วนกลุ่มที่เปิดสายระบายเลือดที่ 6 ชั่วโมง มีอายุเฉลี่ยมากกว่า คือ  
67.20  ปีน้ าหนักเฉลี่ย 64.30 กิโลกรัมระดับฮีโมโกลบินก่อนผ่าตัดเฉลี่ยทั้ง 2 กลุ่มมีค่าใกล้เคียงกัน คือ 11.94 
gm% และ11.88gm%ระยะเวลาผ่าตัดเฉลี่ยมีค่าใกล้เคียงกัน คือ87.45 นาที และ 88.66นาที ตามล าดับ  
 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 

ตัวแปร 
กลุ่มควบคุม(จ านวน=42) กลุ่มทดลอง(จ านวน=58) 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

อายุ (ปี) 56.82 7.12 67.2 6.20 

น้ าหนัก(กิโลกรัม) 65.10 10.93 64.30 10.16 

ระดับฮีโมโกลบินก่อนผ่าตัด(gm%) 11.94 1.05 11.88 1.25 

ระยะเวลาผ่าตัด(นาที) 87.45 19.18 88.66 17.42 
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ตารางท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 

ตัวแปร 
กลุ่มควบคุม(จ านวน=42) กลุ่มทดลอง(จ านวน=58) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เพศ     

 หญิง 41 97.6 57 98.30 

 ชาย 1 2.40 1 1.70 

ขาข้างที่ท าผ่าตัด     

 ซ้าย 22 52.40 22 37.90 

 ขวา 20 47.60 36 62.10 

โรคประจ าตัว     

 ปฏิเสธโรคประจ าตัว 8 19.0 12 20.70 

 มีโรคประจ าตัว 34 81.0 46 79.30 

 

2.เปรียบเทียบผลต่างของระดับฮีโมโกลบินก่อนและ 24 ชั่วโมงหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมในผู้ป่วย
ข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับการเปิดสายระบายเลือดที่ 2ชั่วโมงและที่ 6 ชั่วโมงหลังผ่าตัดพบว่ากลุ่มที่เปิดสายระบาย
เลือดที่ 2 ชั่วโมงหลังผ่าตัด มีค่าเฉลี่ย 2.58 มากกว่ากลุ่มที่เปิดสายระบายเลือดที่ 6ชั่วโมงหลังผ่าตัด คือ 2.37 
เมื่อเปรียบเทียบผลต่างของระดับฮีโมโกลบินก่อนและ 24 ชั่วโมงหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมในผู้ป่วยข้อเข่า
เสื่อมที่ได้รับการเปิดสายระบายเลือดที่ 2ชั่วโมงและที่ 6 ชั่วโมงหลังผ่าตัดไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ.05  

เปรียบเทียบปริมาณเลือดท่ีเสียหลังผ่าตัดใน 24 ชั่วโมงหลังผ่าตัด พบว่า กลุ่มที่เปิดสายระบายเลือดที่ 
2 ชั่วโมงหลังผ่าตัด มีค่าเฉลี่ย532.62 ซีซี ซึ่งมากกว่ากลุ่มที่เปิดสายระบายเลือดที่ 6ชั่วโมงหลังผ่าตัด คือ 
303.62 ซีซี เมื่อเปรียบเทียบผลต่างของปริมาณเลือดที่เสียหลังผ่าตัดใน 24 ชั่วโมงหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า
เทียมในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับการเปิดสายระบายเลือดที่ 2ชั่วโมงและที่ 6 ชั่วโมงหลังผ่าตัดพบว่ามีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

เปรียบเทียบการได้รับเลือดหลังผ่าตัดที่ 24 ชั่วโมงและที่ 48 ชั่วโมง พบว่า กลุ่มที่เปิดสายระบายเลือด
ที่ 2 ชั่วโมงหลังผ่าตัด มีการให้เลือด 1 unit  31 ราย(ร้อยละ 73.80) ซ่ึงน้อยกว่ากลุ่มทีเ่ปิดสายระบายเลือดที่ 
6ชั่วโมงหลังผ่าตัดคือ 45 ราย(ร้อยละ 77.60)  เมื่อเปรียบเทียบการได้รับเลือดหลังผ่าตัดที่ 24 ชั่วโมงและที่ 
48 ชั่วโมงหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับการเปิดสายระบายเลือดที่ 2ชั่วโมงและที่ 6 

ชั่วโมงหลังผ่าตัด ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
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ตารางท่ี 2 ผลต่างของของระดับฮีโมโกลบินก่อนผ่าตัดปริมาณเลือดที่เสียหลังผ่าตัด และการให้เลือดที่ 24 

ชั่วโมงและที่  48ชั่วโมงหลังผ่าตัด 

 

ตัวแปร 
กลุ่มควบคุม(จ านวน=42) กลุ่มทดลอง(จ านวน=58) 

P value 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลต่างของระดับฮีโมโกลบิน      

ที ่24 ชั่วโมง 2.58 1.01 2.37 1.158 .356 

ที ่48 ชั่วโมง 2.00 1.13 1.89 1.37 .657 

ปริมาณเลือดที่เสียหลังผ่าตัด      

ที่ 24 ชั่วโมงแรก 532.62 244.61 303.62 146.36 .000 

ที่ 24 ชั่วโมงท่ีสอง 165.48 131.64 123.79 98.73 .073 

รวม 48 ชั่วโมง 698.10 347.01 426.03 203.05 .007 

 

 

ตัวแปร 
กลุ่มควบคุม(จ านวน=42) กลุ่มทดลอง(จ านวน=58) 

P value 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การได้รับเลือดหลังผ่าตัดที่ 24 

ชั่วโมง 
     

0 6 14.30 11 19.0 241 

1 ยูนิต 31 73.80 45 77.60  

2 ยูนิต 5 11.90 2 3.40  

การได้รับเลือดหลังผ่าตัดที่ 48 

ชั่วโมง 
     

0 36 85.70 51 87.90 .241 

1 ยูนิต 4 9.50 6 10.30  

2 ยูนิต 22 4.80 1 1.70  

a= unpaired t-test; b=Chi square test  

 

วิจารณ์ 
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเป็นการผ่าตัดที่มีเลือดออกบริเวณแผลผ่าตัดมาก การใส่สายระบายเลือด

หลังผ่าตัดเพื่อป้องกันการคั่งของเลือดในข้อเข่า ซึ่งจะส่งผลให้เข่าบวม ปวด ผู้ป่วยเคลื่อนไหวข้อเข่าได้น้อยลง 
และอาจเกิดการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดได้5-6 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาครั้งนี้ มีความคล้ายคลึงกัน ทั้ง เพศ อายุ โรค
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ประจ าตัว  เนื่องจากท้ัง 2 กลุ่มมาจากประชากรที่เข้ามารับการรักษาด้วยโรคข้อเข่าเสื่อม สอดคล้องกับข้อมูล
ทางระบาดวิทยาของโรคข้อเข่าเสื่อมที่พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย13  มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ผลของการเปิดสายระบายเลือดในระยะเวลาต่างๆกันหลายงานวิจัย เช่น การศึกษาของ Raleigh E, etal.14

เปรียบเทียบผลของการเปิดสายระบายเลือดเป็นระยะเวลา 5 นาที ทุก 2 ชั่วโมงใน 6 ชั่วโมงแรกหลังผ่าตัด
เปรียบเทียบกับกลุ่มเปิดสายระบายเลือดตลอดเวลา พบว่ากลุ่มที่ 1 มีปริมาณเลือดออกน้อยกว่ากลุ่มเปิดสาย
ระบายเลือดตลอดเวลาอย่างมีนัยส าคัญ ส่วนการให้เลือดทดแทน และการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ สอดคล้องกับการศึกษาของจุมพล ฟูเจริญ15 ศึกษาผลการปิดท่อระบายเลือด  2 
ชั่วโมงหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมพบว่าสูญเสียเลือดน้อยกว่าผู้ป่วยที่ไม่ปิดท่อระบายเลือดหลังผ่าตัด 
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาของ Shen PC,et al.16 พบว่าการเปิดสายระบายเลือดที่ 4 ชั่วโมงหลังผ่าตัด สามารถ
ลดปริมาณการสูญเสียเลือดหลังการผ่าตัดได้อย่างมีนัยส าคัญและการศึกษาของ ของ Yildiz,C.et al.5 ศึกษา
ผลของการชะลอการเปิดสายระบายเลือดที่ 6 ชั่วโมงในผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม สามารถลด
ปริมาณเลือดที่ออกในขวดระบายเลือดและระดับฮีโมโกลบินหลังผ่าตัดในกลุ่มทดลองลดลงน้อยกว่าอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  แต่มีข้อจ ากัดในเรื่องกลุ่มประชากรที่มีขนาดเล็กและมีการใช้ยาอีน้อกซ่าพาริน
(enoxaparin)ร่วมกับการประคบเย็น (cold compression) หลังการผ่าตัดในการศึกษาครั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบ
ผลต่างของระดับฮีโมโกลบินก่อนและ 24 ชั่วโมงหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม และการได้รับเลือดหลังผ่าตัดที่ 
24 , 48 ชั่วโมง  ในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับการเปิดสายระบายเลือดที่ 2ชั่วโมงและที่ 6 ชั่วโมงหลังผ่าตัดไม่มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 แต่ปริมาณเลือดที่เสียหลังผ่าตัดที่ 24 ชั่วโมงหลังผ่าตัดมี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05ปริมาณการสูญเสียเลือดโดยรวมในกลุ่มที่มีการเปิดสาย
ระบายเลือดที่ 6ชั่วโมงหลังผ่าตัด มีปริมาณน้อยกว่ากลุ่มที่การปล่อยสายระบายเลือด2ชั่วโมง เป็นผลมาจาก 
Temponade effect ข้อดีของการศึกษานี้คือเป็นการผ่าตัดโดยศัลยแพทย์คนเดียวกัน ใช้ข้อเข่าเทียม และ
เครื่องมือที่ ใช้ในการผ่าตัดแบบเดียวกัน จึงไม่มีผลของเทคนิคการผ่าตัดที่แตกต่าง และชนิดของข้อเข่าเทียม
ต่อการสูญเสียเลือด และจากการเป็น Prospective data ท าให้สามารถควบคุมปัจจัยพ้ืนฐานได้ดีพอใน
ปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะถอดสายระบายเลือดให้เร็วขึ้น เนื่องจากผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวได้ เร็วขึ้น โดยอาจใส่
สายระบายเลือดเพียง 24 -48 ชั่วโมง ผลที่ได้จากการศึกษาจะน ามาพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับ
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ให้ได้รับการรักษาท่ีดีขึ้นอย่างมีมาตรฐาน เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต   
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