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ผลของการใช้ยา Tranexamic Acid ให้ทางหลอดเลือดด าเพื่อลดการสูญเสียเลือดจากการ
ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเปรียบเทียบตามกลุม่อายุ โรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 
นายแพทยเ์สกสรรค์  คลังสมบัต ิ

โรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบย้อยหลัง (Retrospective cohort study) วัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาผลของการใช้ยา Tranexamic Acid ให้ทางหลอดเลือดด าเพ่ือลดการสูญเสียเลือดภายหลังผ่าตัด
เปลี่ยนข้อเข่าเทียมโดยเปรียบเทียบตามกลุ่มอายุ โรงพยาบาลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558-31 ธันวาคม 2564 
เลือกแบบเจาะจง จ านวน 57 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่มคืออายุ 50-59 ปี, 60-69 ปี และ 70-79 ปี จ านวนกลุ่มละ 
19 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และแบบบันทึกการ
สูญเสียเลือดระหว่างผ่าตัดและหลังผ่าตัด ความเข้มข้นเลือดก่อนและหลังผ่าตัด 24 ชั่วโมง เก็บรวบรวมข้อมูล
ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2565  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบปริมาณการสูญเสียเลือดทั้งหมดจากการใช้สูตรการค านวณระหว่างกลุ่มอายุ
โดยใช้สถิต ิOne Way ANOVA ผลการศึกษาเป็นดังนี้ 

ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดข้อเข่าเทียมกลุ่มอายุ 50-59 ปี พบว่าปริมาณเลือดที่สูญเสียทั้งหมดเท่ากับ 
393.6 มิลลิลิตร (S.D.= 245.5) ส่วนกลุ่มอายุ 60-69 ปี ปริมาณเลือดที่สูญเสียทั้งหมดเท่ากับ 460.1 มิลลิลิตร 
(S.D.=361.8) ส าหรับกลุ่มอายุ 70-79 ปี พบปริมาณเลือดที่สูญเสียทั้งหมดเท่ากับ 267.9 มิลลิลิตร  
(S.D.=293.0) และผลการเปรียบเทียบปริมาณเลือดที่สูญเสียทั้งหมดจากการผ่าตัดตามกลุ่มอายุพบว่า 
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
 

ค ำส ำคัญ: กำรผ่ำตัดเปลี่ยนข้อเข่ำเทียม, ปริมำณกำรสูญเสียเลือด, ยำ Tranexamic acid  
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Abstract 
 

This retrospective cohort study aimed to study the outcome of intravenous 
tranexamic acid reduced estimated blood loss in total knee arthroplasty compared to age 
groups at Wanonniwas Hospital, Sakon Nakhon Province. The samples were a purposive 
sampling of 57 patients who were treated by total knee arthroplasty from January 1, 2015 – 
December 31, 2021, and classified into three age groups included of 50-59 years,  
60-69 years, and 70-79 years, each group was 19 samples. The research instruments were in 
the form of general information and the record of perioperative blood loss, postoperative 
blood loss, and hematocrit (HCT) before and 24 hours after total knee arthroplasty. The data 
was collected from March – April, 2022 and was analyzed by frequency, percentage, mean, 
and standard deviation, comparing estimated blood loss between groups using statistics of 
One Way ANOVA. The results show;  

The mean estimated blood loss in a group of 50-59 years was 393.6 ml (S.D.=245.5) 
and in a group of 60-69 years was 460.1 ml (S.D.=361.8). Through a group of 70-79 years was 
267.9 ml (S.D.=293.0). When compared mean estimated blood loss by age group was not 
different, respectively.  
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 โรคข้อเข่าเสื่อม (Osteoarthritis of Knee) เป็นโรคข้อที่พบบ่อยที่สุด 1 ใน 10 โรคที่เป็นสาเหตุ
ส าคัญทีก่่อให้เกิดความทุพพลภาพในผู้สูงอายุ1 และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (Total knee arthroplasty: TKA) เป็นวิธีการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม
ที่เกิดจากความเสื่อมของข้อเข่าในระยะสุดท้าย ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยระหว่างผ่าตัดและหลังผ่าตัดคือ
การสูญเสียเลือด มีการศึกษาพบว่าการเสียเลือดจากการผ่าตัดประมาณ 1,276-1,715 มิลลิลิตร และมีอัตรา
การให้เลือดอยู่ที่ประมาณร้อยละ 16.7-31.42,3 แม้ว่าการรับเลือดจะเป็นการรักษาที่ส าคัญในการรักษาภาวะ
ซีดจากการสูญเสียเลือดภายหลังผ่าตัด แต่การรับเลือดก็จะไปเพ่ิมความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ 
เช่น ภาวะหัวใจล้มเหลว โรคติดต่อจากการรับเลือด การแพ้เลือด นอกจากนี้ยังสามารถเพ่ิมโอกาส เกิดการติด
เชื้อข้อเข่าเทียมได้อีกด้วย4,5  
 วิธีการลดการสูญเสียเลือดจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมท าได้หลายวิธีที่นิยมใช้  ได้แก่ การพักสาย
ระบายเลือด (Drainage clamping) และการให้ยา Tranexamic acid (TXA) ทั้งทางกระแสเลือดและใน 
ข้อเข่าผ่านทางสายระบายเลือดหลังผ่าตัดเสร็จสิ้น  ุ6,7,8,9 ส าหรับการพักสายระบายเลือด (Drainage 
clamping) หลังเสร็จผ่าตัด มีข้อดีคือจะท าให้เกิด Tamponade Effect ภายในข้อเข่าจะช่วยลดการสูญเสีย
เลือดได้ในช่วงแรกหลังผ่าตัด หลังจากนั้นจึงปล่อยสายระบายให้ท างาน เพ่ือลดโอกาสเกิดเลือดคั่งในข้อเข่า 
(Hematoma formation) มีการศึกษาพบว่าระยะเวลาพักสายระบายเลือดที่น้อยกว่า 4 ชั่วโมงไม่สามารถลด
การเสียเลือดจากการผ่าตัดได้จริง เป็นเพียงการชะลอปริมาณเลือดที่ออกจากสายเท่านั้น10,11  
 นอกจากนี้ยังพบว่าในปัจจุบันมีการน ายา Tranexamic acid  มาใช้เพ่ือลดภาวะเลือดออกจากการ
ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเพ่ิมข้ึน7 ซ่ึงอยู่ในกลุ่มของยาต้านการละลายลิ่มเลือด (Anti-fibrinolytic drug) มีฤทธิ์
ช่วยลดการเสียเลือดจากกระบวนการยับยั้งการย่อยสลายลิ่มเลือด สามารถช่วยลดการสูญเสียเลือดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงนิยมให้ทางกระแสเลือด (Intravenous route) เนื่องจากยา Tranexamic acid ในรูปแบบที่
ให้ทางหลอดเลือดด า (Intravenous injection) ได้ถูกคัดเลือกเข้ามาไว้ใน WHO Model List 2011 ที่ช่วยลด
ความเสี่ยงจากการสูญเสียเลือดได้อย่างปลอดภัย12 ส่วนด้านขนาดของการใช้ยานั้นมีการศึกษาโดยให้ 
Tranexamic acid ขนาด 1 กรัมทางหลอดเลือดด า 15 นาที ก่อนผ่าตัดพบว่าสามารถลดปริมาณการสูญเสีย
เลือดจากการผ่าตัดโดยรวม และลดการให้เลือดได้อย่างมีนัยส าคัญ โดยไม่ท าให้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอด
เลือดด าส่วนลึก (Deep vein thrombosis) และการอุดตันของหลอดเลือดด าที่ปอด (Pulmonary 
embolism) เพ่ิมข้ึน13 และการให้ Tranexamic acid 1 กรัม ทางเส้นเลือดด า 10 นาทีก่อนคลายสายรัดเลือด 
(Tourniquet deflation) จะลดการสูญเสียเลือดอย่างมีประสิทธิภาพท าให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากการผ่าตัด
เปลี่ยนข้อเข่าเทียม14  
 มีการศึกษาพบว่าปัจจัยเกี่ยวกับตัวผู้ป่วยโดยเฉพาะอายุเป็นปัจจัยส าคัญในการเกิดภาวะแทรกซ้อน  
หลังผ่าตัดมากกว่าภาวะจากการผ่าตัดเอง15 และปัจจัยด้านอายุยังมีความสัมพันธ์กับการให้เลือดในผู้ป่วยที่
ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมและข้อสะโพกเทียม16 โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป17 
เนื่องจากผู้สูงอายุมักจะพบภาวะโลหิตจาง ซ่ึงพบอุบัติการณ์ของภาวะโลหิตจางในประชากรที่อายุสูงกว่า 65 ปี 
เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 10 โดยจะแปรผันตามอายุที่สูงขึ้น18 ผู้สูงอายุที่มีภาวะโลหิตจางจะท าให้เนื้อเยื่อขาด
ออกซิเจนได้ง่าย เพราะมีฮีโมโกลบินไม่เพียงพอ ท าให้การขนส่งออกซิเจนไปยังเซลล์ลดลง ท าให้เกิดภาวะ
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เนื้อเยื่อขาดออกซิเจนจากภาวะโลหิตจาง (Anemic hypoxia) ได้ อีกทั้งผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงของผนัง
หลอดเลือดไปในทางเสื่อมสูญเสียความยืดหยุ่นจากการมีแคลเซียมและไขมันเกาะหลอดเลือด เกิดภาวะหลอด
เลือดแดงแข็งตัว หลอดเลือดฝอยไม่สมบูรณ์ ท าให้หลอดเลือดเปราะและมีเลือดออกง่ายเกิดเป็นรอยฟกช้ าได้ 
ด้วยเหตุนี้ ท าให้ผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียเลือดจากการผ่าตัด
มากขึ้น ดังนั้นการป้องกันการสูญเสียเลือดจากการผ่าตัดในผู้สูงอายุจึงเป็นเรื่องส าคัญที่พึงตระหนักเนื่องจาก
ผู้สูงอายุไม่สามารถทนต่อการเสียเลือดระหว่างผ่าตัดได้ เพราะอาจท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนของระบบหัวใจ
และหลอดเลือดชนิดรุนแรงที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุได้ 
 ระหว่างปี 2558 – 2563 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ได้มี 
การรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (Total knee arthroplasty: TKA) ในผู้ป่วยโรค
ข้อเข่าเสื่อมชนิดรุนแรง โดยพบว่าผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไปและวัยสูงอายุ และจากการที่
ศัลยแพทย์ของโรงพยาบาลวานรนิวาสได้น ายา Tranexamic acid มาใช้เพ่ือช่วยลดปริมาณการสูญเสียเลือด
จากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม โดยให้ยาขนาด 1 กรัมทางหลอดเลือดด า 10 นาทีก่อนคลายสายรัดห้าม
เลือด (Tourniquet)  ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลของการใช้ยา Tranexamic Acid ให้ทางหลอดเลือดด า เพ่ือลด
การสูญเสียเลือดภายหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเปรียบเทียบตามกลุ่มอายุ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์
ในการพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันการสูญเสียเลือดจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  
ค าถามการวิจัย 
 การใช้ยา Tranexamic Acid ให้ทางหลอดเลือดด า ขนาด 1 กรัม 10 นาที ก่อนคลายสายรัดเลือด 
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มอายุ 50-59 ปี, 60-69 ปี และ 70–79 ปี สามารถลดปริมาณการสูญเสียเลือดหลัง
ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมได้เหมือนกันหรือไม่ 
  
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาผลของการใช้ยา Tranexamic Acid ให้ทางหลอดเลือดด าเพ่ือลดการสูญเสียเลือดภายหลัง
ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมโดยเปรียบเทียบตามกลุ่มอายุ โรงพยาบาลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัด
สกลนคร 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 การใช้ยา Tranexamic Acid ให้ทางหลอดเลือดด า ขนาด 1 กรัม 10 นาที ก่อนคลายสายรัดเลือด 
สามารถลดปริมาณการสูญเสียเลือดหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมในกลุ่มอายุ 50-59 ปี, กลุ่มอายุ 60-69 ปี 
และกลุ่มอายุ 70-79 ปี ได้ไม่แตกต่างกัน 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษานี้เป็นการศึกษาย้อนหลัง (Retrospective cohort study) ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมชนิด
รุนแรงที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมที่โรงพยาบาลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  
ที่ได้รับยา Tranexamic acid 1 กรัม ทางหลอดเลือดด า ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2564 
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โดยศึกษาข้อมูลผู้ป่วยใน และเวชระเบียนผู้ป่วยนอกโดยใช้เป็นข้อมูลที่ได้จาก ICD 9CM code 8154  
ซึ่งหมายถึงผู้ป่วยที่ท าการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม จ านวน 57 คน แบ่งตามกลุ่มอายุ 50-59 ปี,60-69 ปี  
และ 70-79 ปี กลุ่มละ 19 คน 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การศึกษาผลของการใช้ยา Tranexamic Acid ให้ทางหลอดเลือดด าเพ่ือลดการสูญเสียเลือดภายหลัง
ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเปรียบเทียบตามกลุ่มอายุ โรงพยาบาลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
โดยมีตัวแปรในการศึกษาดังนี ้
 ตัวแปรอิสระคือ การให้ยา Tranexamic acid ทางหลอดเลือดด า ขนาด 1 กรัม ทางหลอดเลือดด า  
10 นาที ก่อนคลายสายรัดเลือด จ าแนกตามกลุ่มอายุ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอายุ 50-59 ปี, 60-69 ปี และ 70-79 ปี 
 ตัวแปรตาม คือ ปริมาณเลือดที่สูญเสียระหว่างผ่าตัด (Perioperative blood loss), ปริมาณเลือดที่
สูญเสียหลังผ่าตัด (Postoperative blood loss), และปริมาณเลือดท่ีสูญเสียจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
ทั้งหมด (Estimated blood loss)19 โดยใช้สูตรการค านวณดังนี้ 
 Estimation blood loss= 65x Body weight (HCT preoperative – HCT postoperative)/ HCT 
preoperative 
 Estimation blood loss (ml) คือ ปริมาณเลือดท่ีสูญเสียจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งหมด 
 Body weight (Kg) คือ น้ าหนักของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม  
 HCT preoperative (ml/dl) คือ ความเข้มข้นเลือด (Hematocrits: HCT) ก่อนผ่าตัด  
 HCT preoperative (ml/dl) คือ ความเข้มขน้เลือด (Hematocrits: HCT) หลังผ่าตัด 24 ชั่วโมง 
 การค านวณปริมาณเลือดที่สูญเสียทั้งหมดจากการผ่าตัดโดยใช้สูตร จะสามารถเป็นตัวบ่งบอกได้ว่า
ผู้ป่วยรายนั้นเสียเลือดไปมากน้อยเพียงใด เนื่องจากปริมาณเลือดที่เสียไปจากการผ่าตัดจ านวนมากไม่ใช่เลือด
ที่สูญเสียระหว่างการผ่าตัดหรือเลือดที่ออกมาตามสายระบายเลือด แต่เป็นการสูญเสียเลือดที่มองไม่เห็น  
โดยส่วนใหญ่เกิดจากการสลายตัวของเม็ดเลือดแดงที่ถูกท าลายจากการผ่าตัด เลือดไหลเข้าสู่ Interstitial 
fluid และเลือดที่ยังค้างอยู่ในท่อ20 ผู้วิจัยจึงประมาณการสูญเสียเลือดทั้งหมดจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
โดยใช้สูตรค านวณ 
วิธีด าเนินการวิจัย 
รูปแบบการวิจัย:การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา รูปแบบการศึกษา เปรียบเทียบย้อนหลัง 
(Retrospective cohort study design)  
พื้นที่ด าเนินการศึกษา: แผนกผู้ป่วยในและเวชระเบียนผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
ประชากรที่ศึกษา: ประชากรที่ใช้ในการศึกษานี้คือผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมรุนแรงที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 
ที่โรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  
กลุ่มตัวอย่าง: กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือ ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมรุนแรงที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมที่
โรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2564 โดยศึกษา
ข้อมูลผู้ป่วยในและเวชระเบียนผู้ป่วยนอกโดยใช้เป็นข้อมูลที่ได้จาก ICD 9CM code 8154 ซึ่งหมายถึงผู้ป่วยที่
ท าการผ่าตัด เปลี่ยนข้อเข่าเทียมที่ได้รับ Tranexamic acid ทางหลอดเลือดด า การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตาม
เกณฑ์ (Inclusion criteria) ดังนี้ ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งข้อ 1 ข้าง มีอายุ 50-79 ปีขึ้นไป  
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ไม่มีประวัติแพ้ยา Tranexamic acid หรือกลุ่ม Nacrotic และหากรับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด 
เช่น Aspirin ต้องหยุดรับประทานยาอย่างน้อย 7 วันก่อนผ่าตัด ส่วนเกณฑ์การคัดออก (Exclusion criteria) 
คือ ผู้ป่วยที่มีข้อห้ามในการใช้ยา Tranexamic acid ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีประวัติโรค Thrombosis (Cerebal 
thrombosis, Myocardial infarction, Thrombophlebitis) และผู้ป่วยโรคตับ โรคไต และโรคทาง 
Metabolic ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะท าให้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันมากข้ึน 
การค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง: การค านวณกลุ่มตัวอย่างใช้โปรแกรม G* Power version 3.1 โดยก าหนด
กลุ่มตัวอย่างจากสถิติที่เลือกใช้งาน ในการศึกษานี้ใช้การสถิติการทดสอบแบบทางเดียว One Way ANOVA 
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย กลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม เพ่ือทดสอบปัจจัยที่ส่งผลต่อตัวแปรตามในมาตรวัด
อันตรภาคชั้นขึ้นไป (Interval scale or Ration scale) ก าหนดค่า Effect size กับกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 0.25 
ค่าวิกฤติเท่ากับ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 57 คน21 การค านวณกลุ่มตัวอย่างตามโปรแกรม G Power ดังภาพ 
 

 
 

 การเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้าสู่กระบวนการวิจัยโดยสืบค้นข้อมูลเวชระเบียนจากโปรแกรม Hosxp ของ
โรงพยาบาลวานรนิวาส รหัส ICD 9CM code 8154  เพ่ือให้ได้ข้อมูลประชากรจากการศึกษาทั้งหมด 
หลังจากนั้นสืบค้นข้อมูลจากเวชระเบียนเพ่ือแยกกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 1 ข้าง ที่ได้รับ 
Tranexamic acid ทางหลอดเลือดด า หลังจากนั้นคัดกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มตามเกณฑ์ (Inclusion criteria) 
แล้วจึงคัดออกตามเกณฑ์ (Exclusion criteria) และแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามกลุ่มอายุ กลุ่มที่ 1 อายุ 50 – 59 ปี 
กลุ่มท่ี 2 อายุ 60-69 ปี และกลุ่มท่ี 3 อายุ 70-79 ปี ให้ไดก้ลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 19 ราย รวมทั้งหมด 57 ราย 
 การศึกษานี้ได้ท าการลดข้อจ ากัดจากเทคนิคการผ่าตัดที่หลากหลาย โดยท าการศึกษาในผู้ป่วยที่ได้รับ
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 1 ข้อ ด้วยวิธีปกติจากศัลยแพทย์เพียงคนเดียวและใช้เทคนิคการผ่าตัดและห้าม
เลือดแบบเดียว (โดยไม่มีการให้ยาป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดด าส่วนลึก ซึ่งเป็นมาตรฐานการดูแล
ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าในประเทศไทยในขณะนี้ 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา: การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม เครื่องมือที่
ใช้ในการศึกษาคือ แบบเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย เพศ อายุ น้ าหนัก ส่วนสูง โรคประจ าตัว เวลาในการ
ผ่าตัด (Surgical time), เวลาใช้สายรัดห้ามเลือด (Tourniquet time), ปริมาณเลือดที่สูญเสียระหว่างผ่าตัด 
(Perioperative blood loss), ปริมาณเลือดท่ีสูญเสียหลังผ่าตัด (Postoperative blood loss), ปริมาณเลือด



OPEN ACCESS SAKON NAKHON PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE 7 

 

ที่สูญเสียจากการผ่าตัดทั้งหมดโดยใช้สูตรค านวณ19 (Estimated blood loss), ความเข้มข้นเลือด 
(Hematocrit: HCT) ก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัด 24 ชั่วโมง และการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด 
 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ: ได้น าเสนอแบบเก็บรวบรวมข้อมูลที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
จ านวน 3 ท่าน เพ่ือขอรับค าปรึกษา พิจารณา ตรวจสอบความเหมาะสม จากนั้นน ามาปรับปรุงแก้ไข แล้วจึง
น าไปเก็บข้อมูล 
 
ขั้นตอนด าเนินการศึกษา 

1) ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม การใช้ยา Tranexamic acid ลดการสูญเสีย
เลือดจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2) เขียนเค้าโครงการวิจัยเพ่ือขอรับรองจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

3) หลังได้รับการอนุมัติผ่านการรับรองจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของจาก
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จึงเก็บรวบรวมข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล
วานรนิวาส คัดเลือกผู้ป่วยที่เข้าตามเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างและคัดออกตามเกณฑ์บันทึกข้อมูลผู้ป่วย
ตามตัวแปรที่ต้องการจัดเก็บและตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล  

4) ท าการรวบรวมข้อมูลที่สนใจจากเวชระเบียนที่ได้บันทึกไว้ ซึ่งมีรายละเอียดการบันทึกดังนี้  
4.1) ปริมาณเลือดท่ีสูญเสียขณะผ่าตัด (Perioperative blood loss) ประเมินโดยทีมวิสัญญี 
4.2) ปริมาณเลือดท่ีสูญเสียหลังผ่าตัด (Postoperative blood loss) ดูจากปริมาณเลือดในขวดระบาย

เลือดจากแผลผ่าตัด 
4.3) ปริมาณเลือดที่สูญเสียทั้งหมดจาการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (Estimated blood loss) ได้จาก

การใช้สูตรการค านวณของ Nadler และคณะ19 
4.4) ผลตรวจความเข้มข้นเลือด (Hematocrit: HCT) ก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัด 24 ชั่วโมง เก็บข้อมูล

จากการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
4.5) โรคแทรกซ้อนที่เกี่ยวกับการเกิดลิ่มเลือด (Thromboembolism complication) ที่ส าคัญคือ 

ภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดด าส่วนลึก (Deep vein thrombosis: DVT) โดยสังเกตอาการและอาการ
แสดงระหว่างนอนโรงพยาบาล ซึ่งหากผู้ป่วยมีอาการและอาการแสดงของ DVT จะส่งตรวจเพ่ิมเติมเพ่ือยืนยัน
วินิจฉัย  

5) ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบเก็บรวบรวมข้อมูล และน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล: ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2565 ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน 
การวิเคราะห์ข้อมูล: วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยมีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

1) วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลผู้ป่วย ตามตัวแปรต่างๆที่จัดเก็บ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2) เปรียบเทียบคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างระหว่างกลุ่มอายุ 50-59 ปี, 60-69 ปี, และ 70-79 ปี ที่เป็น
ข้อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal scale) โดยใช้สถิติเปรียบเทียบ  2- test ส่วนข้อมูลแบบอันตรภาคชั้น 
(Interval scale) ใช้สถิติ F-test 
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3) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของปริมาณเลือดที่สูญเสียจากการผ่าตัดระหว่างกลุ่มอายุ 50-59 ปี, 60-69 ปี, 
และ 70-79 ปี โดยใช้สถิตทิดสอบ One Way ANOVA 

 
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 
 งานวิจัยนี้ผ่านการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์
จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เอกสารรับรองจริยธรรมเลขที่ SKN 2022-01 ผู้วิจัยพิทักษ์สิทธิ์ของ
กลุ่มตัวอย่างโดยชี้แจงให้ผู้บริหารทราบเกี่ยวกับการด าเนินการวิจัย และขออนุญาตสืบค้นข้อมูลจาก 
เวชระเบียนของโรงพยาบาลวานรนิวาส โดยชี้แจงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการวิจัย พร้อมทั้งลงนามยินยอมให้
มีการสืบค้นรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการศึกษาวิจัย และหากพบว่าด าเนินการวิจัยก่อให้ เกิดความเสียหาย 
ผู้บริหารสามารถสั่งให้ยุติการสืบค้นข้อมูลทันที ส าหรับข้อมูลที่ได้จากกการวิจัยครั้งนี้จะไม่มีการเปิดเผยให้เกิด
ความเสียหายแก่กลุ่มตัวอย่างที่ท าการวิจัย โดยผู้วิจัยเสนอการวิจัยในภาพรวมและน ามาใช้ประโยชน์  
ในการศึกษาเท่านั้น 
 
ผลการศึกษา 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 
 ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดข้อเข่าเทียมทั้งหมดเป็นเพศหญิง เมื่อจ าแนกตามกลุ่มอายุพบว่า กลุ่มอายุ 50-59 ป ี
มีอายุเฉลี่ย 56.9 ปี (S.D.=2.8) น้ าหนักเฉลี่ย 66.2 กิโลกรัม (S.D.=10.6) เวลาในการผ่าตัดเฉลี่ย 125.3 นาที 
(S.D.=12.9) เวลาใช้สายรัดห้ามเลือดเฉลี่ย 125.3 นาที (S.D.=12.9) ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นเลือดก่อนผ่าตัด
เท่ากับ 37.6% (S.D.=4.4) และหลังผ่าตัด 24 ชั่วโมงเท่ากับ 34.2% (S.D.=4.7) 
 กลุ่มอายุ 60-69 ปี มีอายุเฉลี่ย 64.9 ปี (S.D.=2.0) น้ าหนักเฉลี่ย 63.6 กิโลกรัม (S.D.=11.4) เวลาใน
การผ่าตัดเฉลี่ย 123.7.3 นาที (S.D.=10.2) เวลาใช้สายรัดห้ามเลือดเฉลี่ย 123.7 นาที (S.D.=10.2 ค่าเฉลี่ย
ความเข้มข้นเลือดก่อนผ่าตัดเท่ากับ 35.5% (S.D.=4.1) และหลังผ่าตัด 24 ชั่วโมง เท่ากับ 31.6% (S.D.=3.1) 
         กลุ่มอายุ 70-79 ปี มีอายุเฉลี่ย 73.6 ปี (S.D.=3.2) น้ าหนักเฉลี่ย 55.7 กิโลกรัม (S.D.=7.9) เวลาใน
การผ่าตัดเฉลี่ย 123.7.3 นาที (S.D.=15.8) เวลาใช้สายรัดห้ามเลือดเฉลี่ย 123.7 นาที (S.D.=15.8) ค่าเฉลี่ย
ความเข้มข้นเลือดก่อนผ่าตัดเท่ากับ 34.4% (S.D.=2.4) และหลังผ่าตัด 24 ชั่วโมงเท่ากับ 31.8% (S.D.=2.9)  
        เมื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (Test of Homogeneity) 
จ าแนกตามกลุ่มอายุพบความแตกต่างของตัวแปรด้าน อายุ น้ าหนัก  ความเข้มข้นเลือดก่อนผ่าตัด อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ แต่ไม่พบความแตกต่างของเวลาในการผ่าตัด เวลาใช้สายรัดห้ามเลือดและ ความเข้มข้น
เลือดหลังผ่าตัด 24  ชั่วโมง รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติ F-test 
คุณลักษณะของกลุม่ตัวอย่าง กลุ่มอายุ 50-59 ปี กลุ่มอายุ 60–69 ปี กลุ่มอายุ 70–79 ปี F 

test 
p-value 

 ̅ S.D.  ̅ S.D.  ̅ S.D. 
อายุ (ป)ี 56.9 2.8 64.9 2.0 73.6 3.2 183.78 0.00* 
น้ าหนัก (กิโลกรัม) 66.2 10.6 63.6 11.4 55.7 7.9 5.81 0.005* 
เวลาในการผ่าตดั (นาที) 125.3 12.9 123.7 10.2 123.7 15.8 0.093 0.911 
เวลาใช้สายรัดห้ามเลือด (นาที) 125.3 12.9 123.7 10.2 123.7 15.8 0.093 0.911 
ความเข้มข้นเลือดก่อนผา่ตัด (%) 37.6 4.4 35.5 4.1 34.4 2.4 3.41 0.040** 
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติ F-test (ต่อ) 
คุณลักษณะของกลุม่ตัวอย่าง กลุ่มอายุ 50-59 ปี กลุ่มอายุ 60–69 ปี กลุ่มอายุ 70–79 ปี F 

test 
p-value 

 ̅ S.D.  ̅ S.D.  ̅ S.D. 
ความเข้มข้นเลือดหลังผ่าตัด 24 
ช่ัวโมง (%) 

34.2 4.7 31.6 3.1 31.8 2.9 2.798 0.070 

* p-value <0.01, **p-value<0.05 

          
        ในส่วนของโรคประจ าตัวของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมจ าแนกตามกลุ่มอายุ พบว่า  
กลุ่มอายุ 50-59 ปี มีโรคประจ าตัว ร้อยละ 57.9 ไม่มีโรคประจ าตัว ร้อยละ 42.1  และในกลุ่มอายุ 60-69 ปี  
มีโรคประจ าตัว ร้อยละ 73.7 ไม่มีโรคประจ าตัว ร้อยละ 26.3 ส่วนกลุ่มอายุ 70-79 ปี มีโรคประจ าตัว ร้อยละ 
78.9ไม่มีโรคประจ าตัว ร้อยละ 21.1 และเมื่อเปรียบเทียบโดยใช้สถิติ  2- test พบความแตกต่างของ
คุณลักษณะด้านโรคประจ าตัวของผู้ป่วยจ าแนกตามกลุ่มอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยพบว่ากลุ่มอายุ 70-79 ป ี
มีโรคประจ าตัวมากที่สุด รายละเอียดดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติ  2- test 

      
การเปรียบเทียบปริมาณการสูญเสียเลือดจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมตามกลุ่มอายุ  
 ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดข้อเข่าเทียมที่ให้ Tranexamic Acid ทางหลอดเลือดด า ขนาด 1 กรัม 10 นาที 
ก่อนคลายสายรัดเลือด เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอายุ พบว่าในกลุ่มอายุ 50-59 ปี พบค่าเฉลี่ยปริมาณเลือดที่
สูญเสียระหว่างผ่าตัด 44.2 มิลลิลิตร (S.D.=39.6) หลังผ่าตัด 193.9 มิลลิลิตร (S.D.=87.4) ส่วนค่าเฉลี่ย
ปริมาณเลือดท่ีสูญเสียทั้งหมดจากการผ่าตัดเท่ากับ 393.6 มิลลิลิตร (S.D.= 245.5)  
 ส่วนกลุ่มอายุ 60-69 ปี พบว่าค่าเฉลี่ยปริมาณเลือดที่สูญเสียระหว่างผ่าตัดเฉลี่ย 37.9 มิลลิลิตร 
(S.D.=20.8) หลังผ่าตัด 199.2 มิลลิลิตร (S.D.=129.9) ส่วนค่าเฉลี่ยปริมาณเลือดที่สูญเสียทั้งหมดจากการ
ผ่าตัดเท่ากับ 460.1 มิลลิลิตร (S.D.= 361.8)  

คุณลักษณะของกลุ่ม
ตัวอย่าง 

กลุ่มอายุ 50-59 ปี กลุ่มอายุ 60–69 ปี กลุ่มอายุ 70–79 ปี  
2 p-value 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
โรคประจ าตัว         

   ไม่มี 11 57.9 5 26.3 4 21.1 6.624 0.048* 
   มี 8 42.1 14 73.7 15 78.9   
       asthma 1 12.5 0 0.0 1 6.7   
       DM 0 0.0 1 7.1 1 6.7   
       DM, HT 7 87.5 4 28.6 4 26.6   
       DLP 0 0.0 1 7.1 0 0.0   
       Gout 0 0.0 1 7.1 1 6.7   
       HT 0 0.0 6 43.0 4 26.6   
       HT, CKD, Gout 0 0.0 0 0.0 1 6.7   
       HT, RA 0 0.0 1 7.1 1 6.7   
       Parkinson 0 0.0 0 0.0 1 6.7   
       Thyroid 0 0.0 0 0.0 1 6.7   
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 และในกลุ่มอายุ 70-79 ปี พบว่าค่าเฉลี่ยปริมาณเลือดที่สูญเสียระหว่างผ่าตัดเฉลี่ย 57.1 มิลลิลิตร 
(S.D.=39.3) หลังผ่าตัด 165.5 มิลลิลิตร (S.D.=115.8) ส่วนค่าเฉลี่ยปริมาณเลือดที่สูญเสียทั้งหมดจากการ
ผ่าตัดเท่ากับ 267.9 มิลลิลิตร (S.D.= 293.0) รายละเอียดดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปริมาณเลือดทีสู่ญเสียจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมจ าแนกตามกลุ่มอายุ 
รายการ กลุ่มอายุ 50-59 ปี กลุ่มอายุ 60–69 ปี กลุ่มอายุ 70–79 ปี 

 ̅ S.D.  ̅ S.D.  ̅ S.D. 
ปริมาณเลือดที่สูญเสียระหว่างผ่าตัด (มิลลลิิตร) 44.2 39.6 37.9 20.8 57.1 39.3 
ปริมาณเลือดที่สูญเสียหลังผ่าตัด (มิลลิลิตร) 193.9 87.4 199.2 129.9 165.5 115.8 
ปริมาณเลือดที่สูญเสียทั้งหมดจากการผ่าตัด (มิลลิลิตร) 393.6 245.5 460.1 361.8 267.9 293.0 
 
 เมื่อใช้สถิติ One Way ANOVA เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของปริมาณเลือดที่สูญเสียจากการผ่าตัดเปลี่ยน
ข้อเข่าเทียม ระหว่างกลุ่มอายุ 50-59 ปี, 60-69 ปี และ 70–79 ปี พบว่าไม่แตกต่างกันทั้งค่าเฉลี่ยของปริมาณ
เลือดที่สูญเสียระหว่างผ่าตัด หลังผ่าตัด และปริมาณเลือดที่สูญเสียทั้งหมดจากการผ่าตัดตามสูตรค านวณ 
รวมถึงค่าเฉลี่ยของปริมาณเลือดท่ีให้กับผู้ป่วยด้วย รายละเอียดดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของปริมาณเลือดที่สูญเสียจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมระหว่างกลุ่มอายุ 50-59 ปี, 60-69 ปี, 
70–79 ปี โดยใช้สถิติ One Way ANOVA 

รายการ Sum of Squares df Mean Square F p-value 
ปริมาณเลือดที่สูญเสียระหว่างผ่าตัด      
   Between group 3642.982 2 1821.491 1.542 0.223 
   Within group 63794.737 54 1181.384   
   Total 67437.719 56    
ปริมาณเลือดที่สูญเสียหลังผ่าตัด       
   Between group 12477.193 2 6238.596 0.494 0.613 
   Within group 682186.842 54 12633.090   
   Total 694664.035 56    
ปริมาณเลือดที่สูญเสียทั้งหมดจากการ
ค านวณ 

     

   Between group 362201.627 2 181100.813 1.961 0.151 
   Within group 4986694.234 54 92346.190   
   Total 5348895.860 56    
 
 และไม่พบอาการและอาการแสดงของภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดด าส่วนลึก (Deep vein 
thrombosis) ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมตลอดระยะเวลาที่ด าเนินการศึกษา 
 
อภิปรายผล 
 ปัญหาส าคัญที่พบจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (Total knee arthroplasty) คือ การเสียเลือด
หลังการผ่าตัดปริมาณมาก และปริมาณเลือดที่เสียไปจากการผ่าตัดจ านวนมากไม่ใช่เลือดที่สูญเสียระหว่างการ
ผ่าตัดหรือเลือดที่ออกมาตามสายระบายเลือด แต่เป็นการสูญเสียเลือดที่มองไม่เห็นโดยส่วนใหญ่เกิดจากการ
สลายตัวของเม็ดเลือดแดงที่ถูกท าลายจากการผ่าตัด เลือดไหลเข้าสู่ Interstitial fluid และเลือดที่ยังค้างอยู่ในท่อ 
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ซึ่งอาจได้มากถึง 500 มิลลิลิตร20 จึงได้มีการน า Tranexamic acid มาใช้ในระหว่างการผ่าตัดเพ่ือลดปริมาณ
การสูญเสียเลือด มีรายงานการวิจัยที่พบว่าการให้ Tranexamic acid สามารถลดปริมาณการเสียเลือดหลัง
ผ่าตัดได้ 406.69 มิลลิลิตร22  
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการใช้ยา Tranexamic Acid ให้ทางหลอดเลือดด าเพ่ือลด
การสูญเสียเลือดภายหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมโดยเปรียบเทียบตามกลุ่มอายุ โดยให้ Tranexamic Acid 
ให้ทางหลอดเลือดด า ขนาด 1 กรัม 10 นาที ก่อนคลายสายรัดเลือด และเปรียบเทียบปริมาณการสูญเสียเลือด
หลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมระหว่างกลุ่มอายุ 50-59 ปี, 60-69 ปี และ 70–79 ปี ซึ่งในการศึกษานี้ค านวณ
ปริมาณเลือดที่สูญเสียทั้งหมด (Estimated blood loss) โดยใช้สูตรของ Nadler และคณะ19 เป็นตัวบ่งบอก
ได้ว่าผู้ป่วยรายนั้นเสียเลือดไปมากน้อยเพียงใด และเมื่อทดสอบคุณลักษณะของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยน
ข้อเข่าเทียม (Test of Homogeneity) พบว่าเวลาในการผ่าตัด และเวลาใช้สายรัดห้ามเลือดของกลุ่มตัวอย่าง
ทั้ง 3 กลุ่ม ไม่แตกต่างกัน และกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็นเพศหญิง ผลการศึกษาพบว่าการให้ยา Tranexamic 
Acid ทางหลอดเลือดด า ขนาด 1 กรัม 10 นาที ก่อนคลายสายรัดเลือด สามารถลดปริมาณการสูญเสียเลือด
หลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมในกลุ่มอายุ 50-59 ปี, กลุ่มอายุ 60-69 ปี และกลุ่มอายุ 70-79 ปี ได้ไม่แตกต่าง
กันซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจาก Tranexamic acid เป็นยาในกลุ่ม antifibrinolytic activity  
โดย tranexamic acid จะจับกับ lysin-binding site ของ plasmin และ plasminogen ท าให้การจับของ 
plasmin และ plasminogen กับ fibrin ลดลง ส่งผลให้กระบวนการ fibrinolysis ลดลง จึงช่วยลดปริมาณ
การเสียเลือดในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดได ้นอกจากนี้ยังพบว่าการให้ยาภายใน 3 ชั่วโมงมีประสิทธิผลในการลด
อัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุและมีภาวะเลือดออกรุนแรงได้ 23 ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรม
ยังไม่พบการศึกษาที่ให้ Tranexamic acid ขนาด 1 กรัม ให้ทางหลอดเลือดด าโดยเปรียบเทียบตามกลุ่มอายุ
ของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม แต่มีการศึกษาการให้ Tranexamic acid ทางหลอดเลือดด าที่
พบว่าสามารถลดการสูญเสียเลือดจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม และลดการให้เลือดโดยไม่เพ่ิม
ภาวะแทรกซ้อนจากการเกิดลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดด าได้13,14,24,25,26,27 
 การศึกษานี้พบว่าค่าเฉลี่ยปริมาณเลือดที่สูญเสียทั้งหมดจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมในกลุ่มอายุ 
70-79 ปี น้อยกว่ากลุ่มอายุอ่ืนๆ แต่ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นเลือดก่อนผ่าตัดต่ าที่สุด สอดคล้องกับการศึกษาที่
พบว่าผู้สูงอายุมักจะมีภาวะโลหิตจาง ซึ่งพบอุบัติการณ์ของภาวะโลหิตจางในประชากรที่อายุสูงกว่า 65 ปี 
เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 10 โดยจะแปรผันตามอายุที่สูงขึ้น18  และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความเข้มข้นเลือดหลัง
ผ่าตัดในทุกกลุ่มอายุอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มอายุ 70–79 ปี มีน้ าหนักเฉลี่ยน้อยที่สุด 
แต่กลับเป็นกลุ่มที่มีโรคประจ าตัวมากที่สุด ซึ่งเป็นข้อจ ากัดของการศึกษานี้ อีกทั้งการศึกษานี้เป็นการศึกษา
ย้อนหลังแบบ Retrospective cohort study ไม่ใช่การศึกษาแบบ Randomized controlled trial ท าให้มี 
Selection bias เห็นได้จากพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญด้านคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ น้ าหนัก 
ความเข้มข้นเลือดก่อนผ่าตัด และโรคประจ าตัวของผู้ป่วย อย่างไรก็ตามเมื่อดูข้อมูลคุณลักษณะที่จ าเป็นและ
ส าคัญเรื่องเวลาในการผ่าตัดและเวลาการใช้สายรัดเลือดที่มีผลต่อการสูญเสียเลือดจากการผ่าตัดพบว่า 
ไม่แตกต่างกัน 
 จะเห็นได้ว่าการให้ยา Tranexamic acid 1 กรัมทางหลอดเลือดด า 10 นาที ก่อนคลายสายรัดเลือด 
สามารถลดปริมาณเลือดที่สูญเสียจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมในผู้ป่วยเพศหญิงกลุ่มอายุ 50–79 ปี  
ไม่แตกต่างกัน โดยไม่เพ่ิมความเสี่ยงของการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดด าส่วนลึก (Deep vein 
thrombosis) 
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ข้อเสนอแนะ 
 การใหย้า Tranexamic acid 1 กรัมทางหลอดเลือดด า 10 นาที ก่อนคลายสายรัดเลือด สามารถลด
ปริมาณเลือดที่สูญเสียจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ในการ
พัฒนาแนวปฏิบัติในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะท าให้ผู้ป่วยปลอดภัยและ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีหลังผ่าตัด สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยไม่เกิดภาวะทุพพลภาพจากโรคข้อเข่าเสื่อม  
ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนตามโครงสร้างประชากรของประเทศไทยมีผู้สูงอายุมีจ านวนมากข้ึน 
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