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บทนํา
ภาวะเลือดออกหลังการผาตัดในโรคหัวใจยังเปนประเด็นสําคัญซึ่งมีผลกระทบโดยตรงตอ
อัตราการรอดชีวิตของผูปวย สาเหตุจากภาวะเลือดออกอาจเกิดจากการที่ผูปวยมีปญหาเลือดออก
ผิดปกติเดิมอยูแลว หรืออาจเกิดจากขั้นตอนการผาตัดที่ใชเวลานาน รวมถึงผลขางเคียงจากการใช
เลือดและสวนประกอบของเลือดหลังการผาตัด การเขาใจระบบกลไกการแข็งตัวของเลือด การใช
เลือดและสวนประกอบของเลือดที่เหมาะสมและเพียงพอกับผูปวย รวมถึงการใชยาควบคุมการ
แข็งตัวของเลือดก็จะชวยลดอุบัติการณภาวะเลือดออกลงได โดยจะขอกลาวถึงในรายละเอียด
ดังตอไปนี้
ระบบการแข็งตัวการเลือด (hemostatic system)
โดยปกติกลไกการหามเลือด มีบทบาทสําคัญในการปองกันการรั่วไหลของเลือด และรักษา
ใหเลือดไหลเวียนตอไปได นอกจากนี้ยังทําหนาที่ปองกันการแข็งตัวของเลือดในหลอดเลือดที่ปกติ
ไมใหเกิดการอุดตันขึ้น การเกิดภาวะเลือดออกงาย( bleeding disorders) เกิดจากความผิดปกติของ
ระบบการหามเลือด ที่ทํางานนอยเกินไป รางกายจึงตองมีระบบที่ซับซอน เพื่อควบคุมใหการหาม
เลือดเกิดขึ้น โดยประกอบดวย 2 ระยะ1 คือ primary hemostasis และ secondary hemostasis
ตามลําดับ โดยปกติสําหรับระยะแรกหรือ primary hemostasis นี้ขึ้นกับการทํางานของเกล็ด
เลือดเปนสําคัญ เกิดในระยะเวลาเปนวินาทีถึงนาทีหลังไดรับอันตราย เกล็ดเลือดจะเขาไปยึดติด
กับ subendothelium (platelet adhesion) ยึดติดกันเอง (platelet aggregation) และหลั่งสารตางๆ
ออกมา (release reaction) เพื่อกระตุนเกล็ดเลือด เกิดเปน platelet plug ทําใหเลือดหยุดได
(immediate bleeding) ตามรูปภาพที่ 1 หลังจากผานขบวนการ primary hemostasis จะเกิดการ
กระตุนปจจัยการแข็งตัวของเลือดตามลําดับ จนเกิดเสนใย fibrin โดยมีสารตานการแข็งตัวของ
เลือดชวยจํากัดปฏิกิริยาใหอยูเฉพาะที่แผล และไมลุกลามเกินความจําเปน โดยในระยะนี้จะใช
เวลาเกิดในชวงเวลาเปนนาทีถึงชั่วโมง เสนใย fibrin จะสรางความแข็งแรงให platelet plug ซึ่ง
จะแตกทําลายไปในเวลาเปนชั่วโมง ในกรณีที่ไมมี fibrin ที่มากพอมาเสริมความผิดปกติของ
ปจจัยการแข็งตัวของเลือด จึงอาจเกิดเลือดออกหลังจากเกิดภยันตรายในเวลาเปนชั่วโมงหรือเปน
วัน (delayed bleeding) อยางไรก็ตามหลังมี fibrin มาเกาะแลว มีการเชื่อมโยงของ fibrin ใน

ลิ่มเลือด (cross – linking) โดย factor XIIIa ทําใหลิ่มเลือดมีความแข็งแรงขึ้นอีก และมีการ
กระตุนระบบละลายลิ่มเลือด (fibrinolysis ) ตอมาในภายหลัง
รูปภาพที่ 1 แสดงกลไกระบบการหามเลือด

Cardiopulmonary bypass กับภาวะเลือดออก
ปจจุบันเทคโนโลยีที่ถูกนํามาใชในการแลกเปลี่ยนกาซแทนปอด ประกอบดวยเครื่องมือ
2 ชนิด คือ Cardiopulmonary bypass (CPB) และ extracorporeal membrane oxygenation
(ECMO) โดยหลักการของเครื่องมือทั้ง 2 ชนิด จะนําเลือดจากหัวใจหองบนขวา (right atrium)
เพื่อนําเขาสูเครื่องแลกเปลี่ยนกาซและนําเลือดกลับเขามาทางเสนเลือด aorta ตามลําดับ
โดย CPB จะใชในชวงของการผาตัดหัวใจโดยเฉพาะโรคหัวใจที่พิการแตกําเนิดหรือ
แมแตการปลูกถายอวัยวะหัวใจสําหรับ ECMO นั้นจะเปนเครื่องมือ ที่ใชในหนวยเวชบําบัดวิกฤติ
สําหรับผูปวยที่ไมสามารถตอบสนองตอเครื่องชวยหายใจที่ใชตามปกติได หรือในผูปวยที่ไม
สามารถหยุด CPB ไดขณะการผาตัดและจําเปนตองใช ECMO ตอไป
อยางไรก็ตามเนื่องจากทั้ง CPB และ ECMO มีสวนที่เปน artificial surface เปนสวน
ใหญ ดังนั้นเลือดจากรางกายผูปวยที่ไหลผานเขาไป และกระทบกับพื้นผิวสวนนี้ทําใหมีเลือด
แข็งตัวงาย ดังนั้นจึงมีการใชยาตานการแข็งตัวของเลือดคือ heparin ในขนาด 30,000 ยูนิต หรือ
3 มก./กก. ในระหว างใช เ ครื่องทั้ ง 2 ชนิ ด และหลังจากการหยุด ใชเ ครื่ องจึงใช protamine
sulfate เปนตัวทําลายฤทธิ์ของ heparin ตามลําดับ ทั้งนี้หลังจากหยุดเครื่อง CPB หลังจากการ
ผาตัดปญหาที่พบไดบอยคือ การมีเลือดออกมากจนมีผลกระทบตอรางกายโดยเฉพาะที่ตําแหนง
mediastinum และ chest tube ไดตั้งแต 16 ถึง 110 มล./กก./วัน ทั้งนี้จะตองพึงระวังเมื่อพบ
เลือดออกมากกวา 500 มล. ใน 1 ชั่วโมงแรก, 800 มล. ในชั่วโมงที่ 2, 900 มล. ในชั่วโมงที่ 3,
1,000 มล. และ 1,200 มล. ในชั่วโมงที่ 4,5 ตามลําดับ
สําหรับสาเหตุที่ทําใหเกิดภาวะ
เลือดออกมากผิดปกติประกอบดวย

1. การผ า ตั ด โดยอาจเกิ ด จากชนิ ด ของหั ต ถการ และความยากง า ยของหั ต ถการนั้ น ๆ และ
ภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้นระหวางผาตัด
2. ความผิดปกติของระบบกลไกการหามเลือดที่พบบอย
2.1 ระยะเวลาของ CPB
พบวาผูปวยที่ตองใช CPB ในระยะเวลานานจะมีผลตอกลไกการหามเลือดดังไดกลาวมา
ขางตน โดยจะมีผลกระทบหลักตอขบวนการ fibrinolysis รวมถึงการเกิด Platelet dysfunction
รวมถึงการลดลงของระดับเกล็ดเลือด
2.2 การที่ยังพบมีฤทธิ์ของ heparin อยูเนื่องจากไมสามารถ neutralize ฤทธิ์ของ heparin
ดวย protamine sulfate ไดหมด
2.3 การใชยาของผูปวยกอนผาตัดโดยเฉพาะ antiplatelet drugs เชน aspirin, clopidrogel
ทําใหมีผลตอการทํางานของเกร็ดเลือด
2.4 การที่ผูปวยมีภาวะเลือดออกงายอยูแลวเชน Von Willebrand disease, acquired
platelet dysfunction with eosinophilia (APDE)
2.5 การเกิดภาวะแทรกซอนหลังจากผาตัดไดแก massive blood transfusion, DIC เปนตน
ดังนั้นจากประเด็นดังกลาวขางตนการเตรียมผูปวยโดยการตรวจทางหองปฏิบัติที่เกี่ยวกับ
ภาวะเลือ ดออกรวมถึง การใช เ ลื อดและส ว นประกอบของเลื อ ดที่ เ หมาะสมก็ ส ามารถจะช ว ย
ประคับประคองภาวะดังกลาวหรือควบคุมภาวะเลือดออกใหเกิดนอยที่สุดได ซึ่งจะกลาวถึงใน
หัวขอตอไป
การตรวจทางหองปฏิบัติการในผูปวยเลือดออกงาย
การวินิจฉัยวาผูปวยมีภาวะเลือดออกผิดปกติโดยอาศัยการตรวจทางคลินิกดังกลาว ควรจะ
ทําไดในผูปวยทุกราย แตการตรวจทางหองปฏิบัติการอาจมีความจําเปนในผูปวยบางราย และมี
ความสําคัญในการบอกชนิดและความรุนแรงของพยาธิสภาพและในการติดตามผลการตรวจทาง
หองปฏิบัติการที่ทําเปนประจําเพื่อชวยวินิจฉัยปญหาเลือดออกผิดปกติ
1. Complete blood count & blood smear การวินิจฉัยเบื้องตนคือ การตรวจเพื่อดูปริมาณของ
เกล็ดเลือด ภาวะซีด จะชวยบอกถึงความรุนแรงของโรค ในปจจุบันการทํา CBC
นั้น
โรงพยาบาลสวนใหญจะใชเครื่อง automate และนับจาก EDTA – blood สําหรับในที่มีอากาศเย็น
EDTA อาจทําใหเกร็ดเลือดจับกลุมมีผลทําใหนับไดจํานวนนอย (pseudothrombocytopenia)
การดูสเมียรเลือดเพื่อดูลักษณะการติดสีและขนาดของเกร็ดเลือดมีสวนสําคัญในการวินิจฉัย เชน
เกล็ดเลือดขนาดใหญจะพบในโรคกลุม macrothrombocytopenia เชน กลุมอาการ BernardSoulier syndrome ( GP Ib/IX/V deficiency) เปนตน ในกรณีเกล็ดเลือดติดสีจางจะพบในโรคกลุม

storage pool defects เชน gray platelet syndrome หรือ APDE (Acquired platelet dysfunction with
eosinophilia) เปนตน
2. Bleeding time (BT) เปนการตรวจดวยวิธีมาตรฐานและราคาไมแพงสามารถบงบอกความ
ผิดปกติของการทํางานของเกล็ดเลือด หรือความผิดปกติของเสนเลือดเปราะบางได แตอยางไรก็
ตาม BT ที่มีคาปกติยังไมสามารถบอกไดวาผูปวยไมเปนโรค ผิดปกติทางเกร็ดเลือดได100%2
ดังนั้นจําเปนตองตรวจดวยการทํา platelet aggregation test ตอไปในรายที่สงสัย
3. Platelet aggregation test การตรวจ platelet aggregation อาศัยสารกระตุนการทํางานของ
เกล็ดเลือดตางๆ ไดแก ADP, epinephrine, collagen, arachidonic acid, ristocetin และ
thrombin ความผิดปกติของการตอบสนองตอสารกระตุนสามารถบงบอกชนิดของโรคตางๆ ได
แก โรค Bernard-Soulier syndrome,Glanzmann’s thrombasthemia และ storage pool defects
รวมถึงการใชยาในกลุม antiplatelet drugs เปนตน
4. Coagulation studies
ประกอบดวย Partial Thromboplastin Time (PTT), Prothrombin Time (PT) และ Thrombin
Time (TT) ตามลําดับ โดยที่การแปลผลสําหรับความผิดปกติของ PTT อยางเดียวจะบอกถึงการ
พรองปจจัยการกลายเปนลิ่มเลือดตางๆโดยเฉพาะ Factor VIII,IX,XI
และXII เปนหลัก
สําหรับ PT เปนการตรวจโดยใชพลาสมาเชนเดียวกับ PTT ใชวัดภาวะพรองปจจัยการกลายเปนลิ่ม
เลือดในกลุม Prothrombin complex คือ Factor II, V, VII, และ X
การตรวจพบวามีความผิดปกติของ PT อยางเดียว โดยที่ PTT ปกติบงชี้วานาจะมีระดับของ Factor
VII ต่ํากวา 30% สําหรับ TT เปนการตรวจโดย ถาพบความผิดปกติบงชี้วาผูปวยนาจะมีความ
ผิดปกติของระดับไฟบริโนเจนนอยกวา 100 มก./ดล. หรือในกรณีที่ระดับไฟบริโนเจนมากกวา
800 มก./ดล. หรือมีระดับ albumin ต่ําก็สามารถทําใหคา TT ผิดปกติ ทั้งนี้รวมถึงการปนเปอน
ของ Heparin ใน specimen (เลือดของผูปวย) ก็อาจจะทําให TT ผิดปกติไดซึ่งตองตรวจสอบ
ยืนยันดวยวิธี Reptilase time3 อีกครั้งหนึ่งซึ่งถาคา Reptilase time อยูในเกณฑปกติบงชี้วานาจะ
มีการปนเปอนของ Heparin ใน Specimen ทั้งนี้ถาการตรวจเบื้องตน PT, PTT และ TT ปกติ
นั้นก็ไมไดหมายความวาผูปวยไมใชมีปญหาเลือดออกงายเนื่องจากในบางครั้งผูปว ย Von
Willebrand disease (vWD) อาจจะมีระดับของ Factor VIII สูงกวา 30% อาจทําใหคา PTT อยูใน
เกณฑปกติได 4 ซึ่งตองตรวจระดับของ vWF antigen และ Ristocetin cofactor ในขั้นตอไป
หรือในภาวะที่ผูปวยมีเรื่องของความผิดปกติของตับอยางรุนแรง หรือ DIC ก็อาจจะทําใหมีภาวะ
Hyperfibrinolysis ซึ่งตองตรวจสอบดวยวิธี Euglobulin lysis time ในขั้นตอไป

การใชเลือดและสวนประกอบของเลือดระหวางและหลังผาตัด
1. Whole blood และ Packed red cell (PRC)
ทั้งนี้ whole blood หมายถึงเลือดจํานวนประมาณ 450 มล. รวมกับน้ํายากันเลือดแข็ง 50
มล. รวมเปน500 มล. โดยมี Red blood cell 200 มล. และมี hematocrit ประมาณ 36-44%
ทั้งนี้ whole blood จะเก็บที่อุณหภูมิ 4 ซ ไดนาน 21-42 วัน ขึ้นกับชนิดของน้ํายากันเลือดแข็ง
และ preservative solution ที่ใช ในปจจุบันการให whole blood จะพิจารณาให whole blood
แกผูปวยเฉพาะเมื่อมีความตองการทั้ง oxygen carrying capacity และ volume เทานั้น ไดแก
ผูปวยที่ตองใชเครื่อง CPB และ ECMO นอกจากนั้นยังใชในผูปวยที่มีภาวะ acute blood loss
เนื่องจากเมื่อมีการเสียเลือดอยางเฉียบพลัน 25-30% ของ blood volume จนทําใหผูปวยเกิด
hypovolemic shock ได ทั้งนี้ควรพิจารณาให whole blood ทดแทนเมื่อ hematocrit ลดต่ํากวา
28%
แตถามีการเสียเลือดนอยกวานี้ยังไมจําเปนตองใหเลือดโดยอาจพิจารณาให volume
replacement ดวย crystalloid หรือ colloid กอน
สําหรับ PRC เตรียมจากการแยกเอา plasma จํานวน 200-250 มล. ออกจาก whole
blood โดยการปนแยกเลือดใหมดวย refrigerated centrifuge ที่อุณหภูมิ 4ซ. ทั้งนี้ PRC ควรมี
hematocrit ประมาณ 70-80% สําหรับการใหเลือดนั้น ถาเปน whole blood จะตองใหเลือดที่มีหมู
ABO และ Rh(D) เหมือนกับผูปวยเสมอ แตสําหรับ PRC ในกรณีที่ไมมี PRC หมูนั้น เชน ผูปวย
หมู A และ B สามารถรับ PRC หมู O ได ผูปวยหมู AB สามารถรับ PRC หมู A หรือ Bได
ยกเวนถาไมมีจึงให PRC หมู O แตสําหรับผูปวยหมู O จะตองไดรับ PRC หมู O เทานั้น เมื่อ
ไดรับเลือดตางหมูแลวการจะกลับไปรับเลือดหมูเดิมเมื่อไรนั้นขึ้นกับวายังตรวจพบ anti-A และ
หรือ anti-B ที่ไดรับหรือไมหากตรวจไมพบแลวจึงใหเลือดหมูเดิมที่ผล crossmatch เขากันได
สวนผูปวยหมู Rh negative จะตองไดรับเลือด Rh
negative ลบ เสมอ ยกเวนกรณี life
threatening bleeding และผูปวยยังไมสราง anti-D เทานั้น จึงใหเลือด Rh positive นอกจากนั้น
เลือดทุกถุงจะตองผานการทํา cross-match ซึ่งอานผลปฏิกิริยาระหวางซีรั่มหรือพลาสมาผูปวยกับ
เม็ดเลือดแดงที่จะให โดยอานที่อุณหภูมิหอง 37ซ และทํา indirect antiglobulin test รวมทั้งทํา
antibody screening รวมดวย เลือดที่จะใหผูปวยไดตองมีผลการอานเปนลบทุกขั้นตอน ทั้งนี้
กอนนําไปใหผูปวยหาม warm เลือดโดยไมจําเปนยกเวนกรณีให massive transfusion หรือให
เลือดในปริมาณมากและเร็ว เชนในผูใหญ>50มล./นาที และในเด็ก >15มล./กก./ชั่วโมง จึง
พิจารณา warm เลือดโดยใช blood warmer ที่ถูกตอง ถาไมมีใหใชน้ําอุนที่มีการตรวจสอบ
อุณหภูมิแนนอนแลววาไมเกิน 37ซ เพื่อปองกันเม็ดเลือดแดงแตก เลือดที่ warm แลวหากไมได
ใหผูปวยจะตองทิ้งเลือดถุงนั้นโดยหามคืนธนาคารเลือดโดยไมแจงวาเลือดผานการ warm แลว
เพราะจะทําใหเชื้อที่อาจปนเปอนอยูในเลือดถุงนั้นได

2. Platelet concentrate (PC)
ในปจจุบัน PC มีหลายชนิดไดแก random platelet, pool random platelet, single donor
platelet (SDP) โดยที่ 1 ถุง ของ single donor platelet เทากับ 6-8 ถุง ของ random platelet และ1 ถุง
ของ pool random platelet เทากับ 4 ถุง ของ random platelet โดยจํานวนเกล็ดเลือดที่ใหผูปวย
สําหรับใน neonateให random platelet 10 มล./กก. และในเด็กและผูใหญให random platelet 1
ถุง/ 10 กก.หรือให SDP ครั้งละ 1 ถุง การใหเกล็ดเลือดแกผูปวยควรใหตามหมูเลือด ABO
และ Rh(D) ของผูปวยโดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปนผูปวยเด็ก กรณีไมมีเกล็ดเลือดตรงกับหมูเลือด
ABO ของผูปวย ถาจําเปนก็อาจใหเกล็ดเลือดหมูอื่นแกผูปวยไดแตอาจมีผลตอการเพิ่มขึ้นของ
เกล็ดเลือด เชนให PC หมู AB (compatible plasma) หรือหมู O (incompatible plasma) แก
ผูปวย A หรือ B ให PC หมู A หรือ B แกผูปวยหมู AB รวมทั้งให PC หมูอื่นแกผูปวยหมู
O สําหรับกรณีผูปวย Rh negative แตไดรับเกล็ดเลือด Rh positive จะตองให RhIG แกผูปวย
ภายในเวลา 72 ชั่วโมงเพื่อปองกันการสราง anti-D โดยใหในขนาด 300 g ซึ่งเพียงพอสําหรับ
การให random platelet (Rh positive) จํานวน 30 ถุง หรือ SDP (Rh positive) 3 ถุง โดยอัตรา
ของการให ป ระมาณ 4-10 มล.ต อ นาที หรื อ ให เ ร็ ว เท า ที่ ผู ป ว ยจะรั บ ได โดยมากจะใช เ วลา
ประมาณ 30-60 นาที แตบางกรณีอาจใหชากวานี้ ประมาณ 2 มล.ตอนาที โดยขอบงชี้ของการ
ให platelet concentrate ประกอบดวย
1.มีภาวะเลือดออกเนื่องจากมีเกล็ดเลือดต่ํา < 50,000/L หรือมีเลือดออกใน CNS และ retinal
procedures <100,000/L
2.มีภาวะเลือดออกเนื่องจากมีปญหา platelet dysfunction ไมวาจะมีจํานวนเกล็ดเลือดเทาใดก็ตาม
โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังใชเครื่อง CPB หรือ ECMO
3. กอนการผาตัดที่มีเกล็ดเลือดต่ํา <50,000/L และ <100,000/L สําหรับ CNS และ
retinal procedures
4. การให prophylactic transfusion แกผูปวยที่มีปริมาณเกล็ดเลือดต่ํามากจนเกิดภาวะเลือดออก
เชน platelet count <5,000-10,000/L
3. Fresh Frozen Plasma (FFP)
โดยปกติจะใหเมื่อมีการสูญเสีย coagulation factor โดยเฉพาะเมื่อมีการลดลงของ Factor
หลายตัวเมื่อมีภาวะเลือดออกจาก massive transfusion, DIC, liver disease, Vitamin K
deficiency และ warfarin reversal เปนตน
โดยจะใหในขนาด 10-15 มล./ กก. จะเพิ่มปริมาณ coagulation factor ไดประมาณ 10-20 %
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของ coagulation factor นั้นโดยใหตามหมูเลือด ABO ของผูปวย ไมตองให
ตามหมู Rh(D) กรณีไมมี FFP ตรงหมูเลือด ABO ของผูปวย สามารถใหหมู AB แกผูปวยทุก
หมูไดเพราะ FFP “AB” ไมมี anti-A และ anti-B นอกจากนี้ผูปวยหมู O ซึ่งมี anti-A, B แลว

สามารถรับ FFP ทุกหมูได สําหรับการให FFP ไมควรให free flow ควรใหประมาณ 4-10
มล.ตอนาที หรือเร็วกวานี้เทาที่ผูปวยจะรับได โดยมากจะใชเวลาประมาณ 30-60 นาที หามให
นานเกิน 4 ชั่วโมง ทั้งนี้การให FFP ซ้ําแกผูปวยบอยเทาใดควรพิจารณาดูจาก half life ของแต
ละ coagulation factor ที่ตองการตามตารางที่ 1 ทั้งนี้ขอควรระวังคือการละลาย FFP ใหผูปวย
นั้นถาไมไดใชหลังผาตัดไมสามารถนํากลับมาแชแข็งอีกได
ตารางที่ 1 แสดงคา Half – Lives และ Product ที่ใชของแตละ Coagulant Factor

Factor
FVIII
FIX
FXI
FVII
FX
FV
FII
Fibrinogen
FXIII

Half – Life
8 hours
12-24 hours
52 hours
3-6 hours
40 hours
12-36 hours
72 hours
48-96 hours
8-12 days

Product
Cryoprecipitate
Fresh Frozen Plasma
Fresh Frozen Plasma
Fresh Frozen Plasma
Fresh Frozen Plasma
Fresh Frozen Plasma
Fresh Frozen Plasma
Cryoprecipitate
Cryoprecipitate

4. Cryoprecipitate
ใน Cryoprecipitate มีสวนประกอบของ Factor VIII , von Willebrand factor, Factor
XIII และ fibrinogen เปนหลักสวนมากจึงนํามาใชเพื่อทดแทน Factor VIII ในผูปวยโรค
Hemophilia A และ ใหเพื่อทดแทน vWF ในผูปวย vWD และผูปวยที่มีภาวะเลือดออกเนื่องจาก
platelet dysfunction เชน ผูปวยโรคไตที่มี uremia นอกจากนั้นยังใหเพื่อทดแทน fibrinogen ใน
ผูปวยที่มีภาวะเลือดออกเพราะมี fibrinogen ต่ํากวา 100 มก./ดล. โดยเฉพาะอยางยิ่งในผูปวยทาง
ศัลยกรรมที่มีภาวะ DIC และมีภาวะเลือดออกจากสาเหตุตางๆ เชน shock, sepsis, massive blood
transfusion เปนตน ทั้งนี้จํานวน Cryoprecipitate ที่ใหผูปวยที่ตองการเพิ่ม fibrinogen ควรให
cryoprecipitate จํานวน 1 ถุง ตอน้ําหนักตัว 5 กก. จะเพิ่มปริมาณ fibrinogen ได ประมาณ 60-

100 มก./ดล. ทั้งนี้การให Cryoprecipitate ไมมีความจําเปนตองใหตามหมูเลือด ABO ของผูปวย
เพราะในแตละถุงมีจํานวนพลาสมานอยมาก
(5-10 มล.) อยางไรก็ตามเนื่องจากหมู O มีปริมาณ Factor VIII และ vWF ต่ํากวาหมูอื่น การ
ให Cryoprecipitate แกผูปวยหมู O จึงควรใหคละหมูเลือด ไมควรใหเฉพาะหมู O เทานั้น
ปฏิกิริยาจากการไดเลือด และสวนประกอบของเลือดที่พบไดหลังการผาตัด
1. Massive transfusion
หมายถึงการใหเลือดมากกวาหรือเทากับปริมาณเลือดที่มีอยูในรางกาย (blood volume) ภายใน
เวลา 24 ชั่วโมง ความผิดปกติที่พบไดบอยจาก massive transfusion คือภาวะเกล็ดเลือดต่ํา
(dilutional thrombocytopenia) ในกรณีที่เกร็ดเลือดต่ํากวา 50,000 ตัวตอลบ.มม. ผูปวยควรไดรับ
เกล็ดเลือด สําหรับปจจัยการแข็งตัวของเลือดนั้น พบวามีการลดลงได โดยเฉพาะอยางยิ่ง Factor
V และ VIII ทําใหเกิดภาวะ dilutional coagulopathy ได ซึ่งสามารถทําใหเกิดเลือดออกผิดปกติ
ไดโดยอาจให FFP ในขนาด 1 ถุงตอเลือด 5 ถุง หรืออาจใชcryoprecipitate รวมดวย ในรายที่มี
fibrinogen ต่ําก็เปนการเพียงพอ
2. Platelet refractoriness
คือการที่จํานวนเกล็ดเลือดไมขึ้นหรือขึ้นนอยหลังจากใหเกล็ดเลือดในปริมาณที่เหมาะสมแลว
เกิดขึ้นไดจากสาเหตุทาง immune และ nonimmune ถาเปนกรณี immune เปนไดทั้ง
alloimmune หรือ autoimmune reactivity การกระตุนโดยการเคยไดรับโลหิตหรือตั้งครรภ อาจ
ทําใหเกิด antibodies ตอเกล็ดเลือด ABO หรือ HLA class I antigens
ในการแกปญหา
immune-mediated platelet refractoriness มีการใชเกล็ดเลือดจาก HLA matched donors หรือ
อาจใช crossmatch-compatible platelet โดยไมตองคํานึงถึง HLA typing หรืออาจ identify
ชนิดของ antibody แลวคัดเลือด donors ที่ไมมี antigen ที่ตรงกับ antibody ของผูปวยมาทํา
plasmapheresis เพื่อใหแกผูปวย
3. Transfusion-related acute lung injury (TRALI)
ควรคิดถึงภาวะนี้เมื่อผูปวยที่ไดรับโลหิตแลวเกิด acute respiratory insufficiency รวมกับมีผล
chest x-ray เปน pulmonary edema โดยไมมีภาวะหัวใจวาย โดยอาการของ TRALI
ประกอบดวย ไข หนาวสั่น เขียว และความดันโลหิตตก สาเหตุ ไดแกการใหโลหิตที่อาจมี
antibodies ตอ HLA หรือ antigens ของเม็ดเลือดขาวซึ่งไปทําปฏิกิริยากับเม็ดเลือดขาวของผูปวย
ทําใหเกิดอาการดังกลาวไดซึ่งสวนใหญจะพบใน platelet concentrate อยางไรก็ตามในบางรายที่
เกิด TRALI อาจตรวจไมพบ antibodies ดังกลาว จึงสรุปวาอาจเกิดจากกลไกอื่นๆ ไดแก
complement activation direct aggregation ของ granulocytes ทําใหเกิดการอุดตันของเสนเลือด
pulmonary หรือใหโลหิตที่มีการสะสมของ cytokine เมื่อเกิดอาการ acute pulmonary reaction

จากสาเหตุใดก็ตาม ตองหยุดการใหโลหิตและไมควรใหตอไปอีก แมอาการจะหายไปแลว การ
ใหออกซิเจนและการชวยการหายใจมักเปนสิ่งจําเปน และอาจตองให intravenous steroids ใน
ผูปวยบางราย ทั้งนี้สวนใหญอาการจะกลับมาดีภายใน 24-48 ชั่วโมง
4. Febrile nonhemolytic transfusion reactions (FNHTR)
เปนภาวะที่ผูปวยที่รับโลหิตแลวมีอาการไขขึ้น > 1C โดยไมสามารถอธิบายไดดวยสาเหตุอื่น
มักเกิดรวมกับอาการหนาวสั่น และมักจะไมรุนแรง อาการไขมักเกิดเมื่อแรกเริ่มไดรับโลหิตหรือ
อาจเกิดลาชาหลายๆ ชั่วโมงหลังไดรับโลหิตก็ได ผูที่เคยถูก immunized มากอน เชน เคยไดรับ
โลหิต หรือเคยตั้งครรภ จะเกิดภาวะ FNHTR ไดมากขึ้น สําหรับสาเหตุของ FNHTR เกิดจาก
ปฏิกิริยาระหวาง antibodies
ในผูปวยที่รับโลหิตกับ antigens
ที่อยูบน lymphocytes,
granulocytes ที่ปนเปอนหรือเกล็ดเลือดที่ใหเขาไปหรืออาจเกิดจากการใหโลหิตที่มี cytokines
อยางไรก็ดีตองพึงระวังวาอาการไขอาจเปนอาการเบื้องตนของการใหเลือดผิดกลุมหรือการติดเชื้อ
จากโลหิตที่ ให เข าไปก็ ได เมื่อผู ปว ยเกิดอาการไขหนาวสั่นจึงตองคิด ถึงภาวะเหลานี้รวมดว ย
สําหรับการรักษาควรหยุดการใหโลหิตนั้นไวกอนและตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อตรวจเรื่องการ
ใหเลือดผิดกลุม และการติดเชื้อปนเปอนในโลหิตถุงนั้น ทั้งนี้อาการไขของ FNHTR มักจะหายได
ดวยการใหยาลดไข แตไมควรใชยาในกลุม aspirin เพราะวามีผลตอการทํางานของเกล็ดเลือด
โดยเฉพาะผูปวยหลังผาตัด
ยาที่ใชควบคุมภาวะเลือดออก
1. Lysine analogues
ยาในกลุมนี้ที่รูจักกันดีคือ tranxamic acid ซึ่งออกฤทธิ์โดยยับยั้งการทํางานของ plasmin
โดยใชในขนาด 10 มก./กก./ครั้ง ทุก 6-8 ชั่วโมง หรือสามารถใชแบบ Continuous infusion
โดยให 10 มก./กก. ใน 30 นาที และตามดวย 1 มก./กก. ภายใน 10 ชั่วโมง(5) โดยพบวาผูปวย
กลุมที่ไดรับ tranxamic acid สามารถลดการใชเลือดลงไดอยางชัดเจน(6)โดยยาตัวนี้ใชหามเลือดได
ในระดับหนึ่งใน mucous membrane bleeding เชน เลือดออกใน oral cavity, epitaxis อยางไร
ก็ตามในผูปวยที่มี hematuria ตองระวังอาจเกิด ลิ่มเลือดอุดตันทางเดินปสสาวะได

รูปภาพที่ 2 : แสดงการทํางานของยาในกลุม Lysine analogues

Inibition
Activation

Aprotonin

Low dose
(>50 KIU/mL plasma)

High dose
(>50 KIU/mL

plasma)
Kallikrein
Lysine analogues
Bradykinin
tPA
Plasmin
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Plasminogen

2. Aprotinin
เปนยาในกลุมของ serine protease inhibitor โดยมีการใชอยางแพรหลายตั้งแตในป ค.ศ.
1987 โดย Royson และคณะ เพื่อลดปญหาเลือดออกในผูปวยที่ไดรับการผาตัดหัวใจ7 โดยยาตัว
นี้ถาใหในขนาด 50 KIU/มล. จะมีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของ plasmin แตสําหรับในกรณีที่มีความ
เสี่ยงของภาวะเลือดออกมากอาจจะพิจารณาใหในขนาดสูง 200 KIU/มล. ซึ่งจะมีฤทธิ์ไปยับยั้ง
Kallikrein ทําให plasminogen ไปกระตุน plasmin ไมไดทําใหไมเกิดขบวนการสลายตัวของลิ่ม
เลือด (Fibrinolysis) ตามรูปภาพที่ 2
อยางไรก็ตาม aprotinin เปนสารที่สกัดมาจากเนื้อเยื่อปอดของวัวซึ่งอาจจะทําใหเกิดการ
แพ ดังนั้นจึงควรระมัดระวังหรือควรมีการทดสอบกอนใชจริง ทั้งนี้ประสิทธิภาพของ aprotinin
เมื่อเปรียบเทียบกับ tranxamic acid ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน พบวามีประสิทธิภาพสูงกวาอยาง
ชัดเจน8
3. Recombinant activated factor VII (rFVIIa)
การใช rFVIIa
ในการผาตัดโรคหัวใจพบวาหลังการผาตัด จะมีผูปวยสวนหนึ่งเกิด
ภาวะแทรกซอนโดยเฉพาะ การมีเลือดออกงายหลังการผาตัดไมวาจะเกิดจากการไดรับเลือด และ
สวนประกอบของเลือดจํานวนมาก (massive transfusion) ขณะผาตัดหรือเกิดจากปจจัยอยางอื่น
รวมดวยอยางไรก็ตามมีรายงานการใช rFVIIa ในผูปวยเหลานี้ที่ไมตอบสนองตอการใชเกล็ดเลือด
และสวนประกอบของเลือดหลังที่ผูปวยมีเลือดออกโดยใชในขนาด 90 มคก./กก. ขนาดเดียว
สามารถทําใหเลือดหยุดออกไดอยางชัดเจน นอกจากนี้ยังพบวาผูปวยไดรับ rFVIIa จะชวยทําให
เลือดที่ออกจาก chest tube ลดลงอยางชัดเจนภายใน 3 ชม. หลังจากการผาตัด9 และไมพบ
รายงานการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในผูปวยเหลานี้เลย สําหรับในการติดตามผลการรักษาของ rFVIIa
พบวาผลทางหองปฏิบัติการโดย PT, PTT ไมมีความสัมพันธกับอาการทางคลินิก10 ดังนั้น การ
ติดตามผลการรักษาจึงตองพิจารณาจากอาการทางคลินิกเปนหลักเทานั้น ไมจําเปนที่ตองติดตามผล
PT, PTT แตอยางใด
4. Topical hemostatic agents
มีการนํา topical hemostotic agents มาใชกันอยางแพรหลายเพื่อควบคุมปญหาเลือดออก
ระหวางผาตัด11 เชน Fibrin glue ซึ่งเปนสวนผสมของ human fibrinogen และ human
thrombin หรือกลุมของ fibrin realest tisseel ซึ่งเพิ่มในสวนของ aprotinin เขาไปดวยเพื่อ
ควบคุมภาวะเลือดออกใหดีขึ้น

อยางไรก็ตาม topical hemostatic agents เหลานี้มักจะใชไดผลดีกับแผลผาตัดที่ไมใหญ
มากนั ก เนื่ อ งจากถ า เป น แผลขนาดใหญ แ ละมี เ ลื อ ดออกจํ า นวนมาก เลื อ ดเหล า นี้ จ ะชะล า ง
ประสิทธิภาพของยาไปดวย
ภาวะแทรกซอนที่ตองระวังสําหรับการใช topical hemostatic agents โดยเฉพาะในกลุม
ที่ผลิตจาก bovine-derived thrombin ซึ่งเมื่อนํามาใชในรางกายมนุษย อาจเกิดปฏิกิริยาสราง
antibody12 ขึ้นมาโดยเฉพาะ antibovine Factor V และ antibovine thrombin ซึ่งอาจทําใหผูปวย
กลับมามีเลือดออกไดงายอีก
สรุป
การดู แ ลผู ป ว ยที่ มี ภ าวะเลื อ ดออกหลัง การผา ตั ด โรคหั ว ใจมี ค วามจํ า เป น ต อ งใช ผู ดู แ ล
หลากหลายทั้งนี้ทั้งนั้นการรวมมือกันเปนทีม (Multidisciplinary) ของกุมารโลหิตวิทยา,ศัลยแพทย
โรคหัวใจ,กุมารแพทยโรคหัวใจและธนาคารเลือดตลอดจนพยาบาลผูเชี่ยวชาญในเวชบําบัดวิกฤติที่
จะช ว ยดู แ ลผู ป ว ยรวมถึ ง การใช เ ลื อ ดและส ว นประกอบของเลื อ ดตลอดจนยาที่ ค วบคุ ม ภาวะ
เลือดออก เชน antifirinolytic agents, rFVIIa เปนตน ก็จะชวยลดอัตราการใชเลือดลงได อยางไร
ก็ตามสิ่งที่สําคัญคือการเตรียมผูปวยซึ่งรวมถึงการซักประวัติ, การตรวจรางกาย และการตรวจทาง
ห อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ เ หมาะสมก็ จ ะทํ า ให มี ค วามพร อ มในการเตรี ย มผู ป ว ยและเตรี ย มเลื อ ด และ
สวนประกอบของเลือดที่เหมาะสมรวมดวยเพื่อพัฒนาอัตราการรอดชีวิตของผูปวยกลุมนี้ใหสูงขึ้น
ในอนาคต
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