พุ ท ธชิ น ราชเวชสาร

BUDDHACHINARAJ MEDICAL JOURNAL

219

Research Article

รายงานวิจัย

ผลลัพธทางคลินิกของการใชยา Tranexamic Acid แชแผลผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม
Clinical Outcomes of Intra-Operative Soak with Tranexamic Acid in Total
Knee Replacement Surgery
ศักรินทร ธนเกียรติสกุล
Sakkarin Tanakeatsakul
กลุมงานศัลยกรรมออรโธปดิกส โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 65000
Department of Orthopedic Surgery Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital, Phitsanulok 65000




Corresponding author Email address: sakarin111@hotmail.com

Received: 29 May 2019
Revised: 24 July 2019
Accepted: 31 August 2019

บทคัดยอ
การผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมสำหรับผูปวยขอเขาเสื่อมมีปญหาที่สำคัญคือการเสียเลือดหลังการผาตัด
การศึกษาแบบยอนหลังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสำรวจผลลัพธทางคลินิกโดยเฉพาะอยางยิ่งการเสียเลือดหลังผาตัด
เปลีย่ นขอเขาเทียม ทีโ่ รงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ตัง้ แตเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.
2561 จำนวน 50 คน โดยผูปวยที่ผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม ไดรับการแชเขาดวยน้ำเกลือ 50 มิลลิลิตรที่ผสม
tranexamic acid 250 มิลลิกรัม เปนเวลานาน 10 นาที บันทึกปริมาณเลือดในสายระบายหลังจากการผาตัดจนกระทัง่
เอาสายออก จำนวนคนทีต่ อ งรับการใหเลือดทดแทน จำนวนวันนอนโรงพยาบาล ตลอดจนภาวะแทรกซอน วิเคราะห
ขอมูลโดยใชสถิตเิ ชิงพรรณนา รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และพิสยั ผลการศึกษา พบวาปริมาณเลือด
ในสายระบาย เฉลีย่ 613 +/- 262.06 มิลลิลติ ร ผปู ว ยไดรบั เลือดทดแทนเพียง 1 คน ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล
เฉลีย่ 7 วัน (7.29+/- 6.23 วัน) และไมพบภาวะแทรกซอน สรุป ในการผาตัดเปลีย่ นขอเขาเทียม การแชเขาดวย
ละลาย tranexamic acid สามารถลดการสูญเสียเลือดและผปู ว ยมีความปลอดภัย
คำสำคัญ: การผาตัดเปลีย่ นขอเขาเทียม การสูญเสียเลือด ทรานเอกซามิก แอซิด
พุทธชินราชเวชสาร 2562;36(2):219-25.
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Abstract
The major problem of total knee arthroplasty for the degenerative knee is blood loss after the
operation. This retrospective study aimed to survey the clinical outcomes especially blood loss after
total knee arthroplasty in Buddhachinaraj Phitsanulok hospital, from January 2010 to March 2018. Fifty
osteoarthritic patients who had total knee arthroplasty were enrolled. They had received tranexamic acid
250 mg. plus normal saline 50 mL. soak intra-operation within 10 minutes period. The amounts of blood loss
after operation in all the patients were recorded by vacuum drainage volume until the drainage were
removed. The number of patients who required blood replacement, length of stay in hospital and the
complications were also recorded. The descriptive statistics were analyzed by percentage, mean, standard
deviation and range. The results showed that, the post-operative blood loss in the drainage was average
613 +/- 262.06 mL. Only one patient required blood transfusion. The hospital length of stay was average
7 days (7.290+/-6.23 days) and there was no complication found. In conclusion, the total knee arthroplasty
with intra-operative soak with tranexamic acid can reduce blood loss and safe for patients.
Keywords: total knee arthroplasty, blood loss, tranexamic acid
Buddhachinaraj Med J 2019;36(2):219-25.
บทนำ
การผาตัดเปลีย่ นขอเขาเทียม เปนการผาตัดแกไข
ปญหาโรคทางโครงสรางของขอเขาโดยเฉพาะโรค
ขอเขาเสือ่ ม ซึง่ พบในคนไขจำนวนมาก ปญหาสำคัญ
หลังการผาตัดในระยะแรกคือ การเสียเลือดหลังการ
ผาตัด โดยพบไดตงั้ แต 1,450-1,790 มิลลิลติ ร (มล.)1-3
ผูปวยบางรายตองใหเลือดทดแทน มีการนำวิธีตางๆ
มาใชในระหวางการผาตัดเพือ่ ลดปริมาณการเสียเลือด
เชน การใชสายรัดหามเลือด (tourniquet) พันรัดตนขา
เพือ่ ทำใหลดการเสียเลือดจากการผาตัด1 แตหลังการ
ผาตัดก็ยงั คงมีการเสียเลือดมากอยู สาเหตุหนึง่ ของการ
เสียเลือดคือการเพิ่มการสลายไฟบริน มีรายงานการ
ศึกษาการใชยา tranexamic acid ซึ่งเปนยาในกลุม
ลดการสลายไฟบรินทางหลอดเลือดดำ เพือ่ ลดปริมาณ
เลือดออกจากบาดแผลในกลมุ ผปู ว ยทีเ่ กิดเลือดออกมาก
จากกลไกการสลายไฟบรินเพิม่ มากกวาปกติ4
การศึ ก ษาในผู ป ว ยเปลี่ ย นข อ เข า เที ย มที่ ไ ด รั บ
tranexamic acid มีผลแตกตางกัน สวนใหญไดผลดี
ในการลดการเสียเลือดและลดการไดรับเลือดทดแทน
หลังผาตัด ทั้งนี้อาจเกิดจากการบริหารยา เทคนิค
การผ า ตั ด ที่ ห ลากหลายของผู ผ า ตั ด มี ก ารใช ย า
tranexamic acid ในรูปแบบทั้งการฉีดเขากลามเนื้อ
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ฉีดเขาเสนเลือด หรือการกิน พบวาขนาดทีใ่ ชตอ ครัง้
ตั้งแต 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (mg/kg) - 22 mg/kg
แตไมเกิน 1 กรัม5-9 บางการศึกษา กำหนดขนาดเดียว
ตอครั้ง ไมคิดตามน้ำหนักผูปวย10,11 การใหยามีทั้ง
ใหเพียงครัง้ เดียวและมากกวา 1 ครัง้ ทัง้ วันเดียว และ
มากถึงตอเนือ่ ง 3-5 วัน8,9 โดยประสิทธิผลการหามเลือด
จากการทบทวนวรรณกรรมแบบวิ เ คราะห อ ภิ ม าน
(meta-analysis) พบวาการให tranexamic acid
ลดการสูญเสียเลือดไดเฉลีย่ 487 มล. (95% CI; -629
to-344 )12,13 ซึง่ ลดการสูญเสียเลือดไดถงึ รอยละ 40-54
สวนการศึกษาของประเทศไทย พบวา ปริมาณการ
สูญเสียเสียเลือดเฉลีย่ 727.50 +/- 234 มล.8 จำนวนคน
ทีต่ อ งใหเลือดทดแทนมีนอ ยถึงนอยมาก12-14 ลดสัดสวน
จำนวนคนทีต่ อ งการเลือดทดแทนลงถึง 4 เทา (95% CI;
0.06-0.18 )15 บางการศึกษาพบวาลดความตองการ
ใหเลือดลงไดถงึ รอยละ 40-50 (RR 0.52 ; 95% CI,
0.42-0.64)7 และอาจลดไดถงึ มากกวารอยละ 8013
Tranexamic acid หรือ transamine มีขอบงใช
รักษาโรคเกีย่ วกับเลือดออก เชน เลือดออกใตผวิ หนัง
เลือดออกมากขณะผาตัด มีชอื่ ทางเคมีคอื trans - 4 aminomethycyclohexane-carboxylic acid เปนยาทีม่ ี
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การใชมานานพอสมควร มีผลลดการสลายตัวของ
ลิ่มเลือด (anti-fibrinolysis) กลไกการออกฤทธิ์ คือ
การจั บ แบบ reversible กั บ lysine part ของ
plasminogen และ plasmin ทำให plasmin ไมสามารถ
ไปสลาย fibrin ได จึงเกิดการคงตัวของ fibrin ทำให
เลือดหยุด เปนยาราคาถูก สวนผลขางเคียงและภาวะ
แทรกซอนของการให tranexamic acid มีผลขางเคียง
ต่ำ ไดแก อาเจียน 0.17% คลื่นไส 0.07% ทองเสีย
0.07% วิงเวียน 0.03% ความดันโลหิตต่ำ และอาจเกิด
ลิม่ เลือดอุดตัน (thromboembolism) อุบตั กิ ารณการ
เกิดหลอดเลือดดำอุดกัน้ หลังผาตัดพบ 0-15%16 และ
หลอดเลือดปอดอุดกั้น 0-7.8% 17 แกไขไดดวยการ
เริม่ ใหขยับอวัยวะทุกสวน ออกกำลังกายทันทีทที่ ำได
และลดการใหยาทีอ่ อกฤทธิท์ าง systemic7,18
มี ก ารศึ ก ษาที่ ไ ม ฉี ด ยาเข า ทางหลอดเลื อ ดดำ
โดยใชยาฉีดรอบแผลผาตัด (periarticular tranexamic
acid) พบวาลดปริมาณการเสียเลือดหลังการผาตัด
เปลีย่ นขอเขาเทียมไดอยางมีประสิทธิภาพเชนเดียวกับ
การใหยาทางหลอดเลือดดำ และ ฉีดเขาขอเขา โดยที่
ไมพบภาวะแทรกซอนและการศึกษาแบบฉีดยาเขาสาย
ระบายเลือด โดยให tranexamic acid ขนาด 2,000 mg/
20 mL สามารถลดการเสียเลือดและลดการเกิดขอเขา
บวมหลังผาตัดได19,20 ยังมีการใชวธิ ี topical sealant2124
ก็พบวามีประสิทธิภาพในการหามเลือด ลดภาวะ
แทรกซอนของการใหยาทางหลอดเลือดดำ ผลขางเคียง
มีนอ ย ไมพบการติดเชือ้ หลังผาตัด ลดปริมาณในการให
เลือดและจำนวนวันทีน่ อนโรงพยาบาล
การผาตัดเปลีย่ นขอเขาแบบใชยา tranexamic acid
แชทางแผลผาตัดของการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค
เพื่อสำรวจผลลัพธทางคลินิกในดานปริมาณเลือดที่
ออกจากสายระบายหลังการผาตัด จำนวนผปู ว ยทีต่ อ ง
ไดรบั เลือดหลังผาตัด จำนวนวันนอนโรงพยาบาล ตลอดจน
ผลขางเคียงและภาวะแทรกซอนของวิธีนี้เพื่อนำมา
ประกอบการกำหนดเปนแนวทางในการผาตัดเปลี่ยน
ขอเขาเทียม เพื่อผลประโยชนสูงสุดของผูปวยตอไป
อนึ่งงานวิจัยนี้ ไดรับการอนุมัติจากการพิจารณาดาน
จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย เลขที่ IRB No.058/61
ขอบเขตการวิจยั ศึกษาเฉพาะผปู ว ยทีผ่ า ตัดโดย
ศัลยแพทยคนเดียว และเก็บขอมูลโรงพยาบาลเดียว
ตามชวงเวลาทีก่ ำหนด
ปที่ ๓๖ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๒

พุ ท ธชิ น ราชเวชสาร

221

วัสดุและวิธกี ารศึกษา
การศึกษาแบบเก็บขอมูลยอนหลัง (retrospective
study) โดยเก็ บ ข อ มู ล จากเวชระเบี ย นผู ป ว ยใน
เกณฑคัดเลือกผูปวย คือ ผูปวยโรคขอเขาเสื่อม ที่มี
ASA I-III อายุระหวาง 55-80 ป มารับการผาตัดเปลีย่ น
ขอเขาเทียมในโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
ตัง้ แตเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.
2561 โดยไมนำผปู ว ยเหลานีเ้ ขารวมการศึกษา ไดแก
ผปู ว ยทีไ่ มเปนโรคขอเขาเสือ่ ม ผปู ว ยทีม่ ปี ระวัตแิ พยา
tranexamic acid ผูปวยที่มีประวัติโรค deep vein
thrombosis ผปู ว ย acute myocardial infarction และ
ผทู ไี่ ดรบั ยาตานการแข็งตัวของเลือด 7 วันกอนผาตัด
ใชแบบบันทึกเพือ่ ประเมินผลการผาตัดหลังการผาตัด
เปลี่ยนขอเขาเทียมและแชดวยยา tranexamic acid
ตอปริมาณการเสียเลือดทางสายระบายเลือดหลังการ
ผาตัดเปลีย่ นขอเขาเทียม จำนวนประชากรตัวอยางที่
ทำการศึกษา ใชทงั้ หมด 50 คน ศึกษาเฉพาะผปู ว ยที่
ผาตัดโดยศัลยแพทยคนเดียว
ขั้ น ตอนการผ า ตั ด ผู ป ว ยได รั บ การให ย าระงั บ
ความรสู กึ ทางไขสันหลังโดยวิสญ
ั ญีแพทย หลังจากนัน้
ผปู ว ยไดรบั การฉีดยาปฏิชวี นะทางเสนเลือดกอนผาตัด
การผาตัดมีการใช tourniquet รัดบริเวณตนขาทุกราย
ดวยคาความดัน 400 มม. ปรอท เปดเขาขอเขาโดยวิธี
medial parapatella approach ชนิดของขอเขาเทียม
ที่ใชเปน posterior cruciate sacrifice ทั้งหมด และ
ไมไดเปลีย่ นสะบาเทียม (patella resurface) หลังจาก
ทีต่ ดั กระดูกทัง้ femur และ tibia เรียบรอย แพทยได
balance ligament ทัง้ สองดาน ใสตวั ขอเขาเทียมแลว
ผปู ว ยไดรบั การแช tranexamic acid ขนาด 250 มิลลิกรัม
ผสมกับน้ำเกลือปริมาณ 50 มล. เย็บแผลและปดสาย
ระบายเลือดไว 3 ชัว่ โมงหลังผาตัด แลวจึงเปดสายระบาย
เลือดทีค่ า งอยใู นแผลออก บันทึกปริมาณเลือดทีส่ ญ
ู เสีย
หลังการผาตัดจากปริมาณเลือดทีอ่ ยใู นขวดระบายเลือด
ทุกวันหลังการผาตัดที่หอผูปวย จนถอดสายระบาย
เลือดออกจากแผล โดยถอดสายเมือ่ สารคัดหลัง่ นอยกวา
30 มล. หรือมีสเี หลืองใสเปนซีรมั่ ไมมเี ลือดปน บันทึก
ปริมาณเลือดทีอ่ อก ความเขมขนของเลือด (hematocrit)
การไดรบั เลือด ระยะเวลานอนโรงพยาบาล ตลอดจน
ภาวะแทรกซอน ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
กอนบันทึกลงคอมพิวเตอร วิเคราะหขอ มูลโดยใชสถิติ
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เชิงพรรณนา ดวยจำนวน ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย
คาเบีย่ งเบนมาตรฐาน และพิสยั
ผลการศึกษา
กลุ ม ผู ป ว ยโรคข อ เข า เสื่ อ มที่ ไ ด รั บ การเปลี่ ย น
ขอเขาเทียมดวยวิธนี มี้ จี ำนวน 50 ราย เปนเพศหญิง
38 ราย (รอยละ 76.0) อายุเฉลีย่ 63 ป โรครวมทีพ่ บบอย

คือ ความดันโลหิตสูง จำนวน 24 ราย (รอยละ 48.0)
เปลี่ยนเขาซาย จำนวน 27 ขาง เขาขวา 23 ขาง
ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผปู ว ย
ลักษณะทัว่ ไป
เพศ
หญิง
อายุ เฉลีย่ 63.54 ป คาเบีย่ งเบน 6.5 ป พิสยั 54-77ป
โรครวม
เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจ
เปลี่ยนขอเขา
ขางซาย

ผลลัพธทางคลินกิ ความเขมขนของเลือด (hematocrit) กอนผาตัดเฉลีย่ 37.27 หลังผาตัดเฉลีย่ 35.10
ปริมาณเลือดทีอ่ อกทางสายระบายเลือดเฉลีย่ 613 มล.
ปริมาณเลือดทีอ่ อกทางสายระบายเลือดมากสุดเทากับ
1170 มล. และปริมาณเลือดทีอ่ อกทางสายระบายเลือด

จำนวน ( 50 คน )

รอยละ

38

76.0

6
24
1

12.0
48.0
2.0

27

54.0

นอยสุดเทากับ 80 มล. ผูปวยไดรับเลือดหลังผาตัด
มีจำนวน 1 ราย (รอยละ 2.0) จำนวนวันนอนโรงพยาบาล
เฉลีย่ 7 วัน นอยสุด 4 วัน มากสุด 33 วัน ไมพบภาวะ
แทรกซอนหลังผาตัด ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลลัพธทางคลินกิ
รายการ
Hematocrit (%)
กอนผาตัด
หลังผาตัด
ปริมาณเลือดของสายระบาย (มิลลิลติ ร )
จำนวนคนทีไ่ ดรบั เลือด 1 คน (รอยละ 2 )
ระยะเวลานอนโรงพยาบาล (วัน)
ภาวะแทรกซอน 0 ราย

ปที่ ๓๖ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๒

คาเฉลีย่

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

พิสัย

37.27
35.10
613

6.55
5.33
262.06

23-47
22-47
80-1170

7.29

6.23

4-33
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วิจารณ
การให ย า tranexamic acid ทางแผลผ า ตั ด
เปลี่ยนขอเขาเทียม ในการศึกษานี้ไดใหยาทางแผล
ผาตัดกอนคลายสายรัดหามเลือด อาจยังไมมลี มิ่ เลือด
ใหสลาย และตัวยาสวนหนึ่งไปเคลือบรอยแผลผาตัด
ทำใหลดการสลาย fibrin โดยการศึกษานีพ้ บวามีปริมาณ
เลือดออกในรายระบายเฉลีย่ 613 มล.+/- 262.06 มล.
สามารถลดไดมากกวาครึ่งหนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับ
การศึกษาถึงผลการหามเลือด พบวาปริมาณเลือด
ที่ออกหลังการผาตัดในชวงแรกพบไดตั้งแต 1,4501,790 มล.1-3 และเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาของ
Kakar13 ซึ่งลดการสูญเสียเลือดได รอยละ 40-54
เมือ่ เทียบกับ placebo ในขณะที่ Lin PC พบวากลมุ ที่
ฉีดยา tranexamic acid มีการสูญเสียเลือด 833 มล.
เทียบกับกลมุ ทีใ่ ช placebo มีการเสียเลือดถึง 1453 มล.18
สวนการศึกษาของประเทศไทย พบวาปริมาณการสูญเสีย
เลือดเฉลีย่ 727.50 +/- 234 มล.8 นับไดวา การศึกษา
ครัง้ นีม้ ปี ริมาณการเสียเลือดนอยกวา และใกลเคียงกับ
การศึกษาของ Plangsiri K.25 ซึง่ พบวาการฉีดยาเขา
เนือ้ เยือ่ รอบเขา มีปริมาณเลือดออก 638 +/- 235.44 มล.
แตอยางไรก็ตามมีการศึกษาวิเคราะหอภิมานในป 2012
พบว า ลดการสู ญ เสี ย เลื อ ดได ที่ ค า เฉลี่ ย 487 มล.
(95% CI; 629-344 )12
ผปู ว ยทีต่ อ งไดรบั เลือดทดแทนในการศึกษาครัง้ นี้
พบเพียง 1 คน (รอยละ 2) ซึง่ นอยมาก เมือ่ เปรียบเทียบ
กับการศึกษาของ Kagoma Y K และคณะ15 พบความ
ตองการใหเลือดลดลงครึ่งหนึ่ง และการศึกษาของ
Tanaka และคณะ7 ลดการใหเลือดไดถงึ รอยละ 40 สวน
Kakar และคณะ 13 พบวาลดไดมากกวารอยละ 80
ในขณะที่การศึกษาของไทยก็ยืนยันการลดจำนวน
ผปู ว ยทีต่ อ งใหเลือดทดแทนไดเชนกัน8
ระยะเวลานอนโรงพยาบาล เฉลีย่ 7.29 วัน นอยสุด
4 วัน มากสุด 33 วัน เมือ่ เปรียบเทียบกับการศึกษา Li J
และคณะ ที่พบวาการใช topical sealant ผูปวย
นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนอยกวา เพียง 1-2 วัน23
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ม พ บภาวะแทรกซ อ นเลย
เมือ่ เปรียบเทียบกับการศึกษากอนหนานีพ้ บวามีผปู ว ย
เกิดภาวะหลอดเลือดดำอุดตัน16,18 และยังพบ superficial
skin necrosis 18 หลังการใหยา tranexamic acid
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สรุป
ผูปวยโรคขอเขาเสื่อมที่ไดรับการผาตัดในการ
ศึ ก ษานี้ มี อ ายุ เ ฉลี่ ย 63 ป โรคร ว มที่ พ บมากคื อ
ความดันโลหิต การใชยา tranexamic acid ขนาด 250
mg แชแผลผาตัด นาน 10 นาที ทำใหเสียเลือดเฉลีย่
หลังผาตัดประมาณ 613+/-262.06 มิลลิลติ ร เปนวิธที ี่
นอกจากลดการเสียเลือดหลังผาตัดแลว ยังลดการ
ใหเลือด โดยไมมภี าวะแทรกซอนหลังผาตัดดวย
ปญหาและขอจำกัดการศึกษาครั้งนี้ ตัวแปร
สะทอนการสูญเสียเลือดทีไ่ มครอบคลุม เนือ่ งจากตัวแปร
ในการลดการเสียเลือดอีกกระบวนการหนึ่งคือการนำ
ชิน้ กระดูก (bone plug ) ปดรูกระดูกขาสวนปลาย (distal
femur) กอนใสขอ เขาเทียม ซึง่ ไดทำเหมือนกันทุกราย
แตในการประเมินผลหลังผาตัดก็ไมสามารถบอกถึง
ปริมาณเลือดออกจากรูกระดูก หรือมีเลือดคางอยูใน
ชองโพรงกระดูก (intra- medullary canal) ของกระดูกได
หรื อ หลั ง จากที่ เ อาสายระบายเลื อ ดออกแล ว ยั ง มี
เลือดออกจากแผลผาตัดขางในที่มองไมเห็นและไม
สามารถหาตัวชีว้ ดั ทีม่ คี วามไวเพียงพอแสดงได ยิง่ ไป
กวานั้น ผูปวยบางรายสามารถทนตอการปวดแผล
ผาตัดก็เดินไดเร็วหลังผาตัด บางรายปวดหลังผาตัดมาก
ก็เคลือ่ นไหวชา การขยับขอเขาหลังผาตัดตางกันก็อาจ
มีผลตอการทำใหเลือดออกในแผลหลังผาตัดตางกันได
ขอเสนอแนะ
ควรศึกษาเปรียบเทียบการผาตัด ระหวางการใช
tranexamic acid ทางแผลผาตัดในปริมาณความเขมขน
และระยะเวลาที่แตกตางกัน
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