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Abstract
The utility of ultrafiltration in cardiopulmonary bypass (CPB) is a major role to decrease volume
overload in cardiac surgery. The objective was to compare ultrafiltration rate and electrolyte values
between hemoconcentrator and dialyzer. Twenty-four bags of expired blood from blood blank were diluted
with acetar fluid 2,200 mL and added heparin in every experiment. After that, it passed through hemoconcentrator
or dialyzer circuit in CPB model flow rate 300 mL/minute. Then, during testing ultrafiltration rate, hematocrit
and potassium were measured every 30, 40, and 80 minutes, respectively. The results showed that
ultrafiltration rate and hematocrit in hemoconcentrator group increased higher significantly than
dialyzer group [766.17 ± 101.87 vs 103.58 ± 32.00 mL/min (p < 0.001) and 17.83 ± 6.91 vs 9.08 ± 1.24
(p = 0.001)], respectively. However, electrolyte levels were not different between groups. In conclusion,
hemoconcentrator should be used to decrease volume overload and remove fluid excess in cardiac surgery.
Keywords: ultrafiltration, cardiopulmonary bypass, open heart surgery
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บทคัดยอ
การใชอุปกรณดึงน้ำตอกับวงจรของเครื่องหัวใจและปอดเทียมมีบทบาทสำคัญในการชวยลดปริมาณของ
สารละลายสวนเกินในการผาตัดหัวใจ การทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบอัตราการดึงน้ำ ความเขมขน
ของเลือด และคาอิเล็กโทรไลตระหวาง Hemoconcentrator และ Dialyzer โดยนำเลือดที่หมดอายุ 24 ถุงจาก
ธนาคารเลือดมาผสมกับ acetar 2,200 มิลลิลิตรและเติม heparin ในทุกการทดลอง หลังจากนั้นนำเลือดที่ผสม
ผานแบบจำลองระบบไหลเวียนเลือดภายนอกรางกายและนำไปผาน Hemoconcentrator หรือ Dialyzer ดวย
อัตราเร็ว 300 มิลลิลิตร/นาทีเพื่อดึงน้ำ วัดอัตราการดึงน้ำ คาความเขมขนของเลือดและโพแทสเซียมที่ 30, 40
และ 80 นาที ตามลำดับ ผลการศึกษาพบวาอัตราการดึงน้ำโดยรวมและคาความเขมขนของเลือดในกลุมที่ใช
Hemoconcentrator เพิม่ ขึน้ มากกวากลมุ ทีใ่ ช Dialyzer อยางมีนยั สำคัญทางสถิติ [766.17 ± 101.87 vs 103.58
± 32.00 มล./นาที (p < 0.001) และรอยละ 17.83 ± 6.91 vs 9.08 ± 1.24 (p = 0.001) ตามลำดับ] อยางไรก็ตาม
คาอิเล็กโทรไลตของทัง้ สองกลมุ ไมแตกตางกัน สรุปไดวา ควรใช Hemoconcentrator ดึงน้ำในขณะผาตัดหัวใจเพือ่ ลด
ภาวะบวมน้ำและแกไขปญหาน้ำเกินในการใชระบบไหลเวียนโลหิตภายนอกรางกาย
คำสำคัญ: การกรองน้ำและสารละลายสวนเกินในเลือด, ระบบไหลเวียนเลือดภายนอกรางกาย, การผาตัด
หัวใจชนิดเปด
พุทธชินราชเวชสาร 2564;38(3):368-76.
บทนำ
ปจจุบันผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ไดรับ
การรักษาดวยการผาตัดมีจำนวนเพิม่ มากขึน้ โดยในป
พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีผปู ว ยเขารับการผาตัดหัวใจ
16,421 รายซึง่ มีแนวโนมเพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับป พ.ศ.
2560 จำนวน 14,769 ราย และป พ.ศ. 2561 จำนวน
15,368 ราย 1 การรั ก ษาโรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด
ประกอบดวยการกินยา การใสสายสวนหลอดเลือดหัวใจ
และการผาตัด ซึ่งการผาตัดหัวใจแบงเปน 2 วิธีหลัก
ไดแก การผาตัดหัวใจแบบเปด (open heart surgery)
คือ การผาตัดหัวใจทีต่ อ งใชเครือ่ งหัวใจและปอดเทียม
(heart-lung machine) และการผาตัดหัวใจแบบปด
(closed heart surgery) ซึง่ ไมตอ งใชเครือ่ งหัวใจและ
ปอดเทียม การผาตัดหัวใจแบบเปดที่ใชเครื่องหัวใจ
และปอดเทียมนัน้ จำเปนตองเติมสารละลาย (priming
solution) เพือ่ แทนทีแ่ ละแลกเปลีย่ นกับเลือดในรางกาย
ผู ป ว ยทำให ค า สั ด ส ว นปริ ม าตรของเม็ ด เลื อ ดแดง
ตอปริมาตรของเลือดทัง้ หมดซึง่ แสดงผลเปนคารอยละ
[คาระดับความเขมขนของเลือด (hematocirt: Hct)
คาปกติในผชู าย 38.8–50%, ในผหู ญิง 34.9-44.5%]
ลดลงในระหวางการผาตัดหัวใจ การใชอปุ กรณทสี่ ามารถ
ปที่ ๓๘ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๔

ดึ ง น้ำ มาช ว ยดึ ง น้ำ ก อ นการหย า เครื่ อ งหั ว ใจและ
ปอดเทียมหลังการผาตัดหัวใจเสร็จสิน้ จะทำใหคา Hct
เพิม่ ขึน้ และชวยลดภาวะบวมน้ำของรางกาย2-5
การบาดเจ็บหลังการผาตัดหัวใจและวงจรระบบ
ไหลเวียนโลหิตภายนอกรางกาย (cardiopulmonary
bypass) จะกระตนุ ใหเกิดกระบวนการอักเสบเฉียบพลัน
(acute systemic inflammatory) มีรายงานสนับสนุน
ให ดึ ง น้ำ ระหว า งการผ า ตั ด หั ว ใจ (conventional
ultrafiltration: CUF) และดึงน้ำภายหลังการผาตัดหัวใจ
(modified ultrafiltration: MUF) เพือ่ ลดการตอบสนอง
ตอการอักเสบทั่วรางกาย (inflammatory response
syndrome: SIRS) ซึง่ การดึงน้ำจะชวยขับถายสารชักนำ
การอักเสบ (plasma inflammatory mediators) หลังทำ
ผาตัดหัวใจเสร็จสิ้น2 การผาตัดหัวใจยังใหสาร highpotasssium cardioplegia solution ทีม่ โี พแทสเซียม
(Potassium: K) เปนสวนประกอบหลักเพือ่ ใหหวั ใจหยุดเตน
ในขณะที่ทำผาตัดหัวใจและใหซ้ำทุก ๆ 20-30 นาที
ถึงแมจะใหยาขับปสสาวะ (diurietic drug) เพื่อให
โพแทสเซียมขับถายออกมาทางปสสาวะในขณะที่ทำ
ผาตัดหัวใจก็อาจไมเพียงพอทำใหปริมาณโพแทสเซียม
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ในเลือดเพิ่มขึ้นมากจนอาจทำใหหัวใจเตนผิดจังหวะ
(arrythmia) หลังการผาตัดหัวใจเสร็จสิน้ ดังนัน้ การใช
อุปกรณที่สามารถดึงน้ำมาชวยดึงน้ำออกจะชวยลด
ปริมาณโพแทสเซียมได3
ป จ จุ บั น อุ ป กรณ ที่ ส ามารถดึ ง น้ำ ออกจากเลื อ ด
ในขณะที่ทำผาตัดหัวใจ ไดแก Hemoconcentrator
ซึ่งสามารถดึงน้ำจากความแตกตางของความดันเยื่อ
เลือกผาน (semipermeable membrane) และตอเขากับ
วงจรเครือ่ งหัวใจและปอดเทียมได และอีกชนิดซึง่ มักใช
ทีห่ นวยไตเทียม คือ Dialyzer ใชคกู บั น้ำยา Dialysate
ทำใหเกิดความเขมขนทีแ่ ตกตางกัน ของเหลวจะแพร
ผานเยื่อเลือกผานจากพื้นที่ที่มีความเขมขนสูงไปยัง
บริเวณทีม่ คี วามเขมขนต่ำใชรว มกับเครือ่ งฟอกไตเพือ่
ขับของเสียออกจากรางกายในผปู ว ยทีม่ ปี ญ
 หาไตวาย
ซึ่งอุปกรณทั้งสองชนิดมีขนาดของเยื่อเลือกผานที่
ตางกันโดย Hemoconcentrator มีเยื่อเลือกผานที่
ใหญกวา Dialyzer การศึกษานี้จึงมีวตั ถุประสงคเพื่อ
เปรียบเทียบอัตราการดึงน้ำ, ความเขมขนของเลือด และ
คาอิเล็คโทรไลตหลังการดึงน้ำระหวางการใชอุปกรณ
Hemoconcentrator และ Dialyzer แบบภายนอก
รางกาย เพือ่ จำกัดปจจัยตาง ๆ ทีจ่ ะทำใหผลการทดลอง
จากกระบวนการดึงน้ำคลาดเคลื่อน เพื่อเปนขอมูล
ประกอบการพิ จ ารณาเลื อ กใช อุ ป กรณ ที่ ช ว ยดึ ง น้ำ
ระหวางการผาตัดหัวใจชนิดเปดตอไป
วัสดุและวิธกี าร
การทดลองครั้ ง นี้ ศึ ก ษาในเลื อ ดบริ จ าคที่
หมดอายุแลวจากธนาคารเลือดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
นเรศวร แบบภายนอกรางกาย แบงเปน 2 กลมุ สมุ ดวย
การจั บ ฉลากตามลำดั บ การใช อุ ป กรณ ก ารดึ ง น้ำ
(simple randomized sampling) แบงเปน 1) กลมุ ที่
ไดรับการดึงน้ำดวย Hemoconcentrator 12 Unit
2) กลมุ ทีไ่ ดรบั การดึงน้ำดวย Dialyzer 12 Unit โดย
เกณฑการคัดเขา ไดแก packed red cells (PRCs)
ทีห่ มดอายุแลวไมเกิน 90 วัน, ทีม่ คี า Hct ไมเกิน 80%
สวนเกณฑการคัดออก ไดแก whole blood (WB),
leukocyte-depleted red cell (LDPRC), leukocyte-
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poor red cell (LPRC), เลือดที่ตรวจพบความเสี่ยง
ตอการถายทอดเชือ้ โรคติดตอทางกระแสโลหิตไดจาก
ผลตรวจคัดกรอง ไดแก Syphilis, HIV, Ag/Ab, AntiHCV, HBsAg ดวยเทคนิค CMIA (Chemiluminescent
Microparticle Immunoassay) และผลตรวจ NAT
(Nucleic Acid Testing) ไดแก HIV, HCV, HBV
หลั ง จากโครงการวิ จั ย ผ า นการรั บ รองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยผูวิจัยนำ
เลือดบริจาคทีห่ มดอายุจากธนาคารเลือดโรงพยาบาล
มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวรมาเก็ บ ข อ มู ล อั ต ราการดึ ง น้ำ
ความเขมขนของเลือดและคาอิเล็กโทรไลตกอนและ
หลังการดึงน้ำจากทั้ง 2 กระบวนการระหวางวันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564
คำนวณขนาดตัวอยางจากการศึกษาของ Soliman
และคณะ5 ซึง่ กำหนดคา alpha = 0.05, beta = 0.20
โดยใชสตู รเปรียบเทียบคาเฉลีย่ กรณีประชากรสองกลมุ
ทีเ่ ปนอิสระตอกันไดขนาดตัวอยางเลือดกลมุ ละ 12 ถุง
จำนวน 2 กลมุ รวมขนาดตัวอยางทัง้ สิน้ 24 ถุง อุปกรณ
ทีใ่ ชในการวิจยั ไดแก วงจรจำลองระบบไหลเวียนโลหิต
ภายนอกรางกายซึง่ ไดปรับตัง้ คาการบีบอัดของ Roller
pump ใหอยใู นเกณฑมาตรฐานตามวิธกี ารแนะนำของ
ผูผลิตโดยใหระดับน้ำในสายยางไลฟองอากาศลดลง
2.5 เซนติเมตรตอนาทีเพือ่ ความแมนยำในการบีบอัด
เลือดกอนทดลอง (รูปที่ 1), เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั
ไดแก แบบบันทึกขอมูล Perfusion record ที่ผูวิจัย
จัดทำขึน้ ซึง่ ไดทดสอบแลววาบันทึกขอมูลไดครบถวน
บันทึกการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ของเลือดในวงจรของ
เครือ่ งหัวใจและปอดเทียมในแตละชวงเวลา โดยอัตรา
การหมุนของเครื่องหัวใจและปอดเทียมคือ 4 ลิตร
ตอนาที ใช acetar เปน priming solution 2,200
มิลลิลิตร ปริมาณเทากันทุกการทดลองและเติมสาร
heparin 5,000 unit เพือ่ ปองกันการแข็งตัวของเลือด
ในแบบจำลองระบบไหลเวียนโลหิตภายนอกรางกาย
และเริ่มดึงน้ำ 15 นาทีภายหลังการวนเลือดในเครื่อง
หัวใจและปอดเทียม หลังจากนัน้ ใหเลือดผานอุปกรณดงึ
น้ำแตละชนิด 300 มิลลิลิตรตอนาทีซึ่งวัดดวย Flow
sensor
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รูปที่ 1 วงจรจำลอง Cardiopulmonary bypass กับการดึงน้ำดวย Hemoconcentrator/Dialyzer
(I) Hemoconcentrator (Nipro, Brizio BHC-30G, Japan)
(II) Dialyzer (Nipro, Elisio-150LR, Japan)
(III) เครือ่ งหัวใจและปอดเทียม (Sorin, C5, Germany): ปรับตัง้ คาการบีบอัดของ Roller pump ใหอยใู นเกณฑมาตรฐานเพือ่ ความ
แมนยำของการบีบอัดเลือดกอนทดลอง
(IV) อุปกรณวดั อัตราไหลของเลือด (Medos, Flow sensor Ecmo, Germany): ปรับตัง้ คาการตรวจจับการไหลของเลือดกอนทดลอง
(V) Cylinder: กระบอกตวงสำหรับวัดปริมาณการดึงน้ำ

การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก ขอมูลทั่วไปของ
ตัวอยางเลือด (ชนิดของตัวอยางเลือด ปริมาณตัวอยาง
เลือด) คาความเขมขนของเลือด และคาอิเล็กโทรไลต
(Na, K, Cl) กอนดึงน้ำในวงจรจำลองเครือ่ งหัวใจและ
ปอดเทียมโดยเก็บตัวอยางเลือดที่ sample port (A)
วัดปริมาณการดึงน้ำ (ultrafiltration flow rate) ดวย
อุปกรณดงึ น้ำแตละชนิดทุกๆ 1 นาทีเปนเวลา 30 นาที
ดวยกระบอกตวงขนาด 100 มิลลิลิตรที่ทางออกของ
ทอน้ำทิง้ (B) คาความเขมขนของเลือดภายหลังการดึงน้ำ

ปที่ ๓๘ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๔

ดวยอุปกรณการดึงน้ำแตละชนิดที่ 40 นาที และ 80 นาที
ในวงจรจำลองเครือ่ งหัวใจและปอดเทียม โดยเก็บตัวอยาง
เลือดจาก sample port (A) คาอิเล็กโทรไลต (Na, K,
Cl) หลังการดึงน้ำดวยอุปกรณการดึงน้ำแตละชนิดที่
80 นาทีในวงจรจำลองเครือ่ งหัวใจและปอดเทียมโดย
เก็บตัวอยางเลือดจาก sample port (A) บันทึกขอมูล
ลงในแบบบันทึกขอมูล Perfusion record ที่ผูวิจัย
จัดทำขึน้ (รูปที่ 2)
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เก็บขอมูลทั่วไปของตัวอยางเลือด

Hemoconcentrator
(n = 12)

Dialyzer
(n = 12)

กอนดึงน้ำ
- คาความเขมขนของเลือด- คาอิเล็กโทรไลต (Na, K, Cl)
วัดปริมาณการดึงน้ำ (ultrafiltration flow
rate) ดวยอุปกรณดงึ น้ำทุกๆ 1 นาที
เปนเวลา 30 นาที
หลังดึงน้ำ 40 นาที
- คาความเขมขนของเลือด

หลังดึงน้ำ 80 นาที
- คาความเขมขนของเลือด
- คาอิเล็กโทรไลต (Na, K, Cl)
รูปที่ 2 การเก็บขอมูลเพือ่ วิเคราะหผลการทดลอง

หลังการทดลอง ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
ระบุรหัส บันทึกลงในคอมพิวเตอร วิเคราะหดว ยโปรแกรม
สถิติสำเร็จรูป นำเสนอขอมูลเปนจำนวน คารอยละ
คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบ
ชนิดของตัวอยางเลือดระหวางวิธี Hemoconcentrator
และ Dialyzer ดวยสถิติ chi-square เปรียบเทียบ
ปริมาณตัวอยางเลือด, อัตราการดึงน้ำ, ความเขมขน
ของเลือด และคาอิเล็กโทรไลตระหวางวิธี Hemoconcentrator และ Dialyzer ดวยสถิติ independent t และ
วิธีเดียวกันกอนและหลังการดึงน้ำดวยสถิติ paired t
กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 อนึง่ งานวิจยั นี้
ผานการพิจารณาและรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจยั ในมนุษย มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามหนังสือ
รับรองที่ 0357/62 ลงวันที่ 28 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562

ปที่ ๓๘ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๔

ผลการศึกษา
ชนิดของตัวอยางเลือด (กรปุ เลือดและอารเอช) และ
ปริมาณตัวอยางเลือดระหวางอุปกรณ Hemoconcentratorและ Dialyzer ไมแตกตางกัน ดังตารางที่ 1
อั ต ราการดึ ง น้ำ เฉลี่ ย ระหว า งอุ ป กรณ Hemoconcentrator และ Dialyzer ทุก 5 นาทีพบวาอัตราการ
ดึงน้ำเฉลีย่ ของ Hemoconcentrator มากกวา Dialyzer
ทุกระยะเวลาอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ ดังรายละเอียด
ในตารางที่ 2 ความเขมขนของเลือดเฉลีย่ กอนกับหลัง
การดึ ง น้ำ 40 นาที แ ละ 80 นาที ร ะหว า งอุ ป กรณ
Hemoconcentrator และ Dialyzer พบวาหลังดึงน้ำ
80 นาทีความเขมขนของเลือดเฉลีย่ เทากับ 17.83 ±
6.91 และ 9.08 ± 1.24 ตามลำดับ (p = 0.001) ดังตาราง
ที่ 3 สวนค าอิเล็กโทรไลต กอนและหลั งดึงน้ำดวย
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อุปกรณ Hemoconcentrator พบวาคา Na เฉลีย่ กอน
และหลังดึงน้ำ 80 นาทีเทากับ 132.48 และ 131.23
ตามลำดับ (p = 0.044) คา Cl เฉลี่ยกอนและหลัง
ดึงน้ำ 80 นาทีเทากับ 103.64 และ 102.34 ตามลำดับ
(p = 0.004) สวนอุปกรณ Dialyzer พบวาคา Cl เฉลีย่

กอนและหลังดึงน้ำ 80 นาทีเทากับ 103.79 และ 103.11
ตามลำดับ (p = 0.047) ดูรายละเอียดในตารางที่ 4
คาอิเล็กโทรไลตเฉลีย่ (Na, K, Cl) กอนและหลังดึงน้ำ
80 นาทีระหวางอุปกรณ Hemoconcentrator และ
Dialyzer แสดงในตารางที่ 5

ตารางที่ 1 ขอมูลทัว่ ไปของตัวอยางเลือดระหวางกลมุ ทีไ่ ดรบั การดึงน้ำดวย Hemoconcentrator และ Dialyzer
ขอมูลทัว่ ไปของตัวอยางเลือด
ชนิดของตัวอยางเลือด
A Rh+/B Rh+/O Rh+*
AB Rh+
ปริมาณตัวอยางเลือด (มิลลิลติ ร)

จำนวน (รอยละ)/คาเฉลีย่ ± SD
Hemoconcentrator
Dialyzer
(n = 12)
(n = 12)

p-value
0.413a

4 (33.3)
8 (66.7)
236.17 ± 28.93

7 (58.3)
5 (41.7)
244.17 ± 29.38

0.509b

Chi-square test, bIndependent t-test, SD: standard deviation (คาเบีย่ งเบนมาตรฐาน)
*A Rh+ในกลมุ Hemoconcentrator และ Dialyzer เทากับ 3 (รอยละ 25) และ 1 (รอยละ 8.3) ตามลำดับ
*B Rh+ในกลมุ Hemoconcentrator และ Dialyzer เทากับ 1 (รอยละ 8.3) และ 3 (รอยละ 25) ตามลำดับ
*O Rh+ในกลมุ Hemoconcentrator = 0 และในกลมุ Dialyzer เทากับ 3 (รอยละ25)
a

ตารางที่ 2 ปริมาณการดึงน้ำเฉลีย่ ระหวางอุปกรณ Hemoconcentrator และ Dialyzer ทุก 5 นาที
ระยะเวลาทีด่ งึ น้ำ (นาที)
5
10
15
20
25
30

อัตราการดึงน้ำ (มล./นาที)/คาเฉลีย่ ± SD
Hemoconcentrator
Dialyzer
(n = 12)
(n = 12)
29.00 ± 4.05
26.50 ± 4.42
25.67 ± 4.21
24.17 ± 3.97
23.67 ± 3.70
22.33 ± 3.06

3.33 ± 1.05
3.40 ± 1.09
3.43 ± 0.98
3.48 ± 1.12
3.48 ± 1.24
3.48 ± 1.10

p-valuea
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001

Independent t-test
SD: standard deviation (คาเบีย่ งเบนมาตรฐาน)

a

ปที่ ๓๘ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๔
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ตารางที่ 3 ความเขมขนของเลือดกอนและหลังดึงน้ำระหวางอุปกรณ Hemoconcentrator และ Dialyzer
คาเฉลีย่ ± SD
Hemoconcentrator
Dialyzer
(n = 12)
(n = 12)

ความเขมขนของเลือด (Hct)
กอนดึงน้ำ
หลังดึงน้ำ 40 นาที
หลังดึงน้ำ 80 นาที

6.75 ± 2.22
9.42 ± 2.57
17.83 ± 6.91

p-valuea

8.08 ± 1.16
8.75 ± 1.06
9.08 ± 1.24

0.083
0.420
0.001

Independent t-test
Hct: hematocrit (ความเขมขนของเลือด), SD: standard deviation (คาเบีย่ งเบนมาตรฐาน)

a

ตารางที่ 4 คาอิเล็กโทรไลตระหวางกอนและหลังดึงน้ำ 80 นาทีดว ย Hemoconcentrator และ Dialyzer
คาเฉลีย่ ± SD

อุปกรณ/คาอิเล็กโทรไลต

กอนดึงน้ำ

Hemoconcentrator (n = 12)
Na
K
Cl
Dialyzer (n = 12)
Na
K
Cl

p-valuea

หลังดึงน้ำ 80 นาที

132.48 ± 1.97
6.64 ± 1.03
103.64 ± 2.74

131.23 ± 1.99
6.79 ± 1.27
102.34 ± 2.28

0.044
0.334
0.004

132.23 ± 1.68
7.11 ± 0.68
103.79 ± 2.20

131.63 ± 1.90
6.98 ± 0.94
103.11 ± 2.16

0.092
0.215
0.047

Paired t-test
SD: standard deviation (คาเบีย่ งเบนมาตรฐาน)

a

ตารางที่ 5 คาอิเล็กโทรไลตกอ นและหลังดึงน้ำ 80 นาทีระหวางอุปกรณ Hemoconcentrator และ Dialyzer
คาเฉลีย่ ± SD
คาอิเล็กโทรไลต

Na
K
Cl

กอนดึงน้ำ

คาเฉลีย่ ± SD
p-valuea

Hemoconcentrator
(n = 12)

Dialyzer
(n = 12)

132.48 ± 1.97
6.64 ± 1.03
103.64 ± 2.74

132.23 ± 1.68
7.11 ± 0.68
103.79 ± 2.20

0.748
0.193
0.879

หลังดึงน้ำ 80 นาที
Hemoconcentrator
(n = 12)

Dialyzer
(n = 12)

131.23 ± 1.99
6.79 ± 1.27
102.34 ± 2.28

131.63 ± 1.90
6.98 ± 0.94
103.11 ± 2.16

p-valuea

0.621
0.679
0.408

Independent t-test
SD: standard deviation (คาเบีย่ งเบนมาตรฐาน)

a
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วิจารณ
ผลการศึ ก ษานี้ พ บว า ชนิ ด และปริ ม าณของ
ตัวอยางเลือดไมแตกตางกัน โดยอัตราการดึงน้ำทุก ๆ
5 นาทีนนั้ Hemoconcentrator สามารถดึงน้ำไดมากกวา
Dialyzer อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ เชนเดียวกับผล
การศึ ก ษาของ Jeffrey และคณะ 4 ที่ ศึ ก ษาอั ต รา
การดึงน้ำใน Hemoconcentrator พบวาสามารถดึงน้ำ
ไดปริมาณมากโดยเฉพาะเมื่อเคลือบผิวเยื่อเลือกผาน
กอนดึงน้ำ นอกจากนัน้ ผลการศึกษานีเ้ มือ่ เปรียบเทียบ
ความเขมขนของเลือดกอนดึงน้ำกับหลังดึงน้ำ 40 นาที
และ 80 นาทีระหวางอุปกรณดงึ น้ำ Hemoconcentrator
และ Dialyzer พบวาหลังดึงน้ำ 40 นาทีความเขมขน
ของเลือดเพิม่ ขึน้ ทัง้ 2 อุปกรณไมแตกตางกัน แตหลัง
ดึ ง น้ำ 80 นาที ค วามเข ม ข น ของเลื อ ดในกลุ ม ที่ ใ ช
Hemoconcentrator เพิม่ ขึน้ มากกวากลมุ ทีใ่ ช Dialyzer
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ เชนเดียวกับผลการศึกษา
ของ Soliman และคณะ5 ทีไ่ ดศกึ ษาเปรียบเทียบการใช
และไมใชอปุ กรณดงึ น้ำระหวางผาตัดหัวใจ พบวาการใช
อุปกรณการดึงน้ำในระหวางผาตัดหัวใจทำใหความ
เขมขนของเลือดเพิ่มขึ้นมากกวาและตองใหเลือดแก
ผปู ว ยนอยกวาเมือ่ เปรียบเทียบกับผปู ว ยทีไ่ มใชอปุ กรณ
การดึงน้ำและพบวาคาเฉลีย่ ของความเขมขนของเลือด
ของทั้งสองกลุมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
การที่ความเขมขนของเลือดเพิ่มขึ้นทั้ง 2 อุปกรณ
ไมแตกตางกันหลังดึงน้ำ 40 นาทีอาจเปนเพราะชวงแรก
ของการดึ ง น้ำ นั้ น น้ำ ที่ ดึ ง ออกเป น การดึ ง priming
solution ในวงจรอุปกรณการดึงน้ำทำใหคา ความเขมขัน
ของเลือดเปลี่ยนแปลงไมมาก แตภายหลังน้ำที่อยู
ภายในวงจรอุ ป กรณ ดึ ง น้ำ ถู ก ดึ ง ออกจนหมดและ
เปนการดึงน้ำออกจากเลือดโดยตรง
สวนคาอิเล็กโทรไลตนนั้ การดึงน้ำดวย Hemoconcentrator พบวาคาเฉลี่ยของ Na และ Cl หลังดึงน้ำ
80 นาทีลดลงเหลือนอยกวากอนดึงน้ำอยางมีนยั สำคัญ
ทางสถิติ สวนคาเฉลีย่ ของ K เพิม่ ขึน้ แตไมมนี ยั สำคัญ
ทางสถิติ แตกตางจากผลการศึกษาของ Tagaya และ
คณะ6 ที่ศึกษาการทำวงจรประดิษฐที่นำ Hemoconcentrator มาตอกับน้ำยา Dialysate พบวาคา K
ลดลงมากตามอั ต ราการไหลของน้ำ ยา Dialysate
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ทั้งนี้คาเฉลี่ยของ K ที่เพิ่มขึ้นอาจเปนผลจากการที่
Hemoconcentrator สามารถดึงน้ำไดปริมาณมากและ
การทดลองนีไ้ ดดงึ น้ำเปนเวลานานตอเนือ่ งกันจึงทำให
ความเขมขนของเลือดเพิ่มขึ้นและหลังจากถูกบดอัด
ดวย Roller pump จากเครื่องหัวใจและปอดเทียม
เปนเวลานานทำใหเกิดภาวะ hemolysis จึงทำให
ปริมาณความเขมขนของ K ในเลือดมากขึน้ เชนเดียวกับ
ผลการศึกษาของ Mandy และคณะ7 ซึง่ พบวาการเกิด
hemolysis สอดคลองกับปริมาณความเขมขนของ K
ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นผลการศึกษานี้พบวาหลังการ
ดึงน้ำดวย Dialyzer 80 นาทีคาเฉลี่ยของ Cl ลดลง
ตางจากกอนดึงน้ำอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ สวนคา Na,
K ลดลงแตไมแตกตางกัน เชนเดียวกับผลการศึกษา
ของ Saito และคณะ8 ทีศ่ กึ ษาผลของการนำ Dialyzer
มาทดลองดึงน้ำออกจากเลือดทีห่ มดอายุซงึ่ คาอิเล็กโทรไลต
(K, Cl) สูง หลังจากใชงานรวมกับน้ำยา dialysate
พบวาคาอิเล็กโทรไลต (K, Cl) ลดลงจนมาถึงคาปกติ
โดยผลการศึกษานีย้ งั พบวาการนำอุปกรณทงั้ สองชนิด
มาดึงน้ำพบคาอิเล็คโทรไลต (Na, K, Cl,) ภายหลัง
การดึงน้ำไมแตกตางกัน
การวิ จั ย นี้ มี ข อ จำกั ด ในเรื่ อ งเวลาที่ ใ ช ดึ ง น้ำ
การออกแบบการทดลองเพื่อจำลองสถาณการณจริง
ในการใชเครื่องหัวใจและปอดเทียมเพื่อผาตัดหัวใจ
และออกแบบให อุ ป กรณ ทั้ ง สองชนิ ด ดึ ง น้ำ ออกใน
สภาวะแวดล อ มที่ เ หมื อ นกั น และในเวลาที่ เ ท า กั น
เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดึงน้ำโดยไมทำให
สารน้ำในวงจรหมดระหวางการทดลอง อนึง่ ความเร็ว
ของเลือดที่ผานอุปกรณดึงน้ำทั้งสองชนิดนั้นสามารถ
เพิ่มไดสูงสุดถึง 500 มิลลิลิตร/นาทีแตจะทำใหอัตรา
การกรองเพิ่มขึ้น สงผลใหระยะเวลาในการทดลอง
สั้นเกินไปและไมสามารถเก็บขอมูลเพื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพไดอยางเหมาะสม
ขอมูลที่นำเสนอนี้สรุปไดวา Hemoconcentrator
สามารถดึงน้ำไดมากกวา Dialyzer โดยเพิ่มความ
เขมขนของเลือดไดมากกวา Dialyzer แตผลในการ
ขั บ อิ เ ล็ ก โทรไลต ไ ม แ ตกต า งกั น ดั ง นั้ น ควรใช
Hemoconcentrator ดึงน้ำเพื่อลดภาวะบวมน้ำและ
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ประสิทธิภาพของอัตราการดึงน้ำและคาอิเล็กโทรไลต

แกไขปญหาภาวะน้ำเกินในการใชระบบไหลเวียนโลหิต
ภายนอกรางกายขณะทำผาตัดหัวใจ อนึง่ การศึกษานี้
เพือ่ เปรียบเทียบประสิทธิภาพการดึงน้ำของ Dialyzer
ซึง่ มีราคาถูกกวา Hemoconcentrator มากวาสามารถ
ใชงานทดแทนกันไดหรือไมและอาจใชเปนอุปกรณ
ทางเลือกในกรณีที่ไมตองการดึงน้ำในปริมาณมาก
อยางไรก็ตามควรศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับผลการ
ดึงน้ำของอุปกรณทงั้ สองชนิดตอไป
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ รศ. นพ.จรัญ สายะสถิตย ทีป่ รึกษา
โครงการวิจัย ตลอดจนเจาหนาที่หนวยวิจัย หนวย
พยาธิวทิ ยาคลินกิ และนักสถิติ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
นเรศวรสำหรั บ การประสานงานและการวิ เ คราะห
ทางสถิติ
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