233

บทความฟนวิชา

ภาวะแทรกซอนทางโลหิตวิทยาในการผาตัด
อภิชัยลีละสิริ
หนวยโลหิตวิทยาภาควิชาอายุรศาสตรวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฏเกลา

วัตถุประสงค
1. เพือ่ ทราบถึงปญหาทางโลหิตวิทยาทีพบ
่ ไดในผูป ว ยหลังผาตัดในระยะacuteและlatestage
2. สามารถแยกไดวาปญหาทีเกิ
่ ดขึน้ เกิดจากการผาตัดหรือปญหาทางโลหิตวิทยาทีมี่ มากอนผาตัด
3. ทราบการตรวจเพิม่ เติมเพือ่ คนหาสาเหตุและการรักษา

ปญหาทางโลหิตวิทยาหลังผาตัดพบไดไมนอยสวน
หนึง่ อาจเปนการเปลีย่ นแปลงทีพบ
่ ไดทัว่ ๆ ไปเปนปกติเชน
1
มีเม็ดเลือดขาว หรือเกร็ดเลือดสูงขึ้น2แตอีกสวนหนึ่ง
เปนการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติซึ่งจําเปนตองหาสาเหตุ
และแกไขเพราะอาจทําใหผูป ว ยเสีย่ งตอการเจ็บปวยหรือ
แมแตเสียชีวติ ไดทัง้ ทีการ
่ ผาตัดเปนไปดวยความสําเร็จ
อาจแบงปญหาทางโลหิตวิทยาเปน2ระยะไดแก
acutecomplicationsคือเกิดภายใน24ชัว่ โมงหลังผา
ตัด และ late complications คือ เกิด ภาย หลัง 24
ชั่วโมงหลังผาตัด
Acutecomplicationsทีพบ
่ ไดแกภาวะเลือดออก
และภาวะอุดตันของหลอดเลือด
ภาวะเลือดออก
ผูป ว ยมีเลือดออกหลังผาตัดซึง่ อาจเกิดขึน้ มาตัง้ แต
กอนผาตัดโดยผูป ว ยอาจมีอาการเพียงเล็กนอยหรือไม
มีอาการหรือเกิดระหวางผาตัดผลของเลือดออกทําให
ไดรับตนฉบับ28กุมภาพันธ2546ใหลงตีพิมพ21มีนาคม2546
ตองการสําเนาตนฉบับกรุณาติดตอนพ.อภิชัยลีละสิริหนวยโลหิต
วิทยาภาควิชาอายุรศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฏเกลา
ถนนราชวิถี เขตราชเทวีกรุงเทพฯ10400

เกิดภาวะซีดซึง่ ถาแกไขไมทันอาจทําใหเกิดภาวะแทรก
ซอนของระบบอืน่ ตามมาไดแกhypovolemicshockไต
วายหรือหัวใจวายไดหนาทีของ
่ แพทยทีรั่ กษาไดแก
1. ดูวาเลือดออกนัน้ เกิดจากเหตุเฉพาะทีหรื
่ อปจจัย
หามเลือดผิดปกติรายทีเลื
่ อดออกจากเหตุเฉพาะทีมั่ กจะ
มีเลือดออกทีจุ่ ดๆ เดียวบริเวณทีผ่ าตัดออกคอนขางเร็ว
การตรวจcoagulationtestsมักไมพบความผิดปกติ
ถาผูป ว ยเลือดออกจากปจจัยหามเลือดผิดปกติจะพบวา
มีเลือดออกหลายตําแหนงอาจออกในตําแหนงอืน่ ทีนอก
่
เหนือจากบริเวณที่ผาตัดเชนมีเลือดออกบริเวณที่เจาะ
เลือดออกในสายcathetersหรือจากnasogastric
tubeเปนตนเลือดมักออกชาๆการตรวจcoagulation
testsมักพบความผิดปกติ3
2. ดูวามีสาเหตุที่เกิดขึ้นระหวางผาตัดหรือไมเชน
ผูป ว ยไดรบั เลือดจํานวนมาก4 ในระหวางหรือตัง้ แตกอน
ผาตัดผูปวยที่ทําผาตัดcardiopulmonarybypass5
ผูป ว ยทีได
่ รบั การผาตัดเปลีย่ นตับ6ผาตัดตอมลูกหมาก7
การไดรบั เลือดผิดกลุม (incompatiblebloodtransfusion)
3. ดู วา ผูปวย อาจ มี ความ ผิด ปกติ ของ ปจจัย หาม
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เลือดมาตัง้ แตกอนผาตัดแตแพทยอาจไมไดสืบคนเชน
ผูป ว ยมีเกร็ดเลือดต่าํ แตไมรุนแรงผูป ว ยที่เปนhemophilia8 ชนิดรุนแรงนอยหรือvonWillebranddisease9ซึง่ ผูป ว ยดังกลาวอาจไมเคยมีประวัตเลื
ิ อดออกงาย
หยุดยากมากอนและหลายรายไมมีประวัตเลื
ิ อดออกใน
10
ครอบครัวผูปวยไดรับยาaspirin coumadinheparinผูป ว ยทีเป
่ นโรคตับ11โรคไต12จะพบวามีความผิด
ปกติของเกร็ดเลือดและการแข็งตัวของเลือดซึง่ แพทย
ควรจะสามารถใหการวินจิ ฉัยโรคดังกลาวไดกอนผาตัด
การสืบคน3 ผูปวยที่มีเลือดออกหลังผาตัดควรจะ
ไดรบั การซักประวัตเพิ
ิ ม่ เติมในดานประวัตเลื
ิ อดออกงาย
หยุดยากโรคประจําตัวประวัติยารวมทั้งประวัติเลือด
ออกงายในครอบครัวการตรวจทางหองปฏิบตั การ
ิ ไดแก
การตรวจCBCรวมทัง้ plateletcount,bloodsmear
ตรวจPT,aPTT,TT,fibrinogen,fibrin/fibrinigen
degradation products หรือ D-dimer ตรวจ euglobulinclotlysistimeและbleedingtimeผูป ว ย
ที่ตรวจพบprolongedPT,aPTTหรือTTควรทํา
mixingtestกับnormalplasmaเพื่อแยกสาเหตุวา
เกิดจากfactordeficiencyหรือfactorinhibitorใน
รายที่เปนfactordeficiencyควรทําfactorassay
ตอไปเพือ่ ทราบวาขาดfactorใดทีพบ
่ บอยไดแกfactor
VIII(hemophiliaA)และfactorIX(hemophiliaB)
ผูปวยที่สงสัยเปนmildformvWDควรตรวจvWF:
Agและristocetincofactorโรคนีพบ
้ ไดบอยแตมัก
ไมคอยไดรบั การวินจิ ฉัยเพราะผูป ว ยสวนใหญไมมีอาการ
หรือมีอาการนอยอนึง่ ผูป ว ยทีเป
่ นการขาดเพียงเล็กนอย
ของfactorVIII,IXและXIอาจไมพบprolonged
aPTTก็ไดสวนการขาดfactorXIIIจะไมสามารถตรวจ
พบโดยPT,aPTTหรือTTนอกจากนั้นinherited
fibrinolyticabnormalitiesเชนการขาดalpha2plasmininhibitor13และplasminogenactivator
inhibitor-1(PAI-1)14สามารถเกิดเลือดออกหลังผาตัด
ไดแตไมสามารถตรวจพบโดยcoagulogramเชนกัน

ผูป ว ยทีสงสั
่ ยโรคไตโรคตับควรไดรบั การตรวจBUN,
creatinineและLFT
การรักษาผูป ว ยทีมี่ เลือดออกหลังผาตัดขึน้ กับสาเหตุ
ที่ เปน ผูปวย ที่ มี เลือด ออก เฉพาะ ที่ ควร ตรวจ ทบทวน
่
หรือจีด้ วย
บริเวณผาตัด15 และใหการเย็บแผลทีเหมาะสม
ไฟฟาสวนผูป ว ยทีมี่ เลือดออกหลายตําแหนงการรักษาขึน้
กับวาเปนความผิดปกติของเกร็ดเลือดcoagulation
หรือfibrinolysisผูป ว ยทีเกร็
่ ดเลือดต่าํ กวา100,000ตอ
ลบ.มม.และมีเลือดออกควรใหplatelettransfusion3
ซึง่ ในปจจุบนั มี2แบบคือplateletconcentrate(PC)
1unitจะเพิม่ เกร็ดเลือดไดประมาณ5,000-10,000ตอ
ลบ.มม.16หรือsingledonorplatelet(SDP)ซึง่ 1ถุง
จะเพิม่ เกร็ดเลือดไดเทากับPC6ถุงSDPมีขอดีกวาPC
คือ มา จาก donor เพียง คน เดียว ทําให ลด การ เกิด
alloimmunizationจากHLAantigens17
ความ ผิด ปกติ ของ coagulation ถา เกิด จาก ขาด
factorVIII,vWFหรือfibrinogenควรรักษาโดยให
cryoprecipitate18ถาเปนfactorVIIIอาจใหrecombinantfactorVIIIconcentrateไดถาเปนการขาด
factorอื่นที่เหลือใหรักษาดวยFFPในขนาด10-20
mLตอน้าํ หนักตัว1ก.ก.ตอครัง้ (FFP1ถุงมีปริมาตร
200มล.)การใหครัง้ เดียวไมสามารถทําใหPTกลับมา
เปนปกติไดเนื่องจากPTของFFPมีคาประมาณ15
วินาที3 วิธี ที่ จะ ทําให PT กลับ มา เปน ปกติ ได คือ ให
recombinantactivatedfactorVII19,20สวนการให
prothrombincomplexconcentrate(PCC)สามารถ
ใชทดแทนFFPไดแตเนือ่ งจากทําใหเกิดผลแทรกซอน
หลอดเลือดอุดตันที่รุนแรงและDIC (disseminated
intravascularcoagulation)จึงไมแนะนําใหใช
ผูป ว ยทีมี่ hyperfibrinolysisและมีเลือดออกเชน
กรณีทําcardiopulmonarybypassคงรักษาโดยให
antifibrinolyticagentsเชนaprotinin,EACAหรือ
tranexamicacid21,22 เปนตน
ผูป ว ยทีได
่ รบั heparinในระหวางการผาตัดซึง่ หลัง
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ผาตัดยังมีheparinเหลืออยูในรางกายเชนในการผา
ตัดcardiopulmonarybypassใหneutralizeโดย
protaminesulfateขนาด1มก.ตอheparin100
unitsทีอ่ ยูใน
 กระแสเลือด
ผูปวยที่เลือดออกจากเกร็ดเลือดทํางานผิดปกติให
รั ก ษา โดย ให  platelet transfusion นอก จาก นั้ น
DDAVP(desmopressin)23อาจชวยในผูป ว ยบางรายที่
มีเกร็ดเลือดทํางานผิดปกติและbleedingtimeเกิน
15นาทีขนาดทีใช
่ 0.3ไมโครกรัมตอ1กก.ทางหลอด
เลือดดําหลังใหจะพบวาbleedingtimeสัน้ ลงภายใน
1ชัว่ โมงและฤทธิของ
์ ยาอยูนาน
 8-12ชัว่ โมงอาจใหยา
ซ้ําไดทุก24ชั่วโมงขอเสียของยาไดแกหนาแดงปวด
ศีรษะหัวใจเตนเร็วและความดันโลหิตลดลง
การใหเลือดผิดกลุม เปนสาเหตุหนึง่ ทีทํ่ าใหเกิดเลือด
ออกอาจเกิดระหวางผาตัดซึ่งวินิจฉัยยากเนื่องจาก
ผูป ว ยอาจดมยาสลบอยู24 หรือเกิดขึน้ หลังผาตัดในกรณี
ทีแพทย
่ สัง่ เลือดใหผูป ว ยอาการแสดงทีพบ
่ ไดแกความ
ดันโลหิตลดลงหัวใจเตนเร็วช็อคมีเลือดออกบริเวณผา
ตัดไมหยุดอาจพบมีเลือดออกในสายcatheterตางๆ
แพทย ตอง ระวัง และ ปองกัน ไม ให เกิด ภาวะ นี้ เด็ดขาด
เพราะอัตราตายเกือบรอยละ 100จะตองมีการเช็คหมู
เลือดของผูป ว ยใหตรงกับหมูเลื
 อดทีให
่ ในถุงทุกครัง้ และ
ตองวัดvitalsignsอยางละเอียดทุกครัง้ หลังใหเลือดแต
ละถุงสาเหตุของเลือดออกเนื่องจากhemolysisจาก
ABOincompatibilityจะมีการกระตุน clottingsystemเกิดDIC25,26และเกร็ดเลือดต่าํ นอกจากนัน้ มีการ
กระตุน complementเกิดความดันโลหิตต่าํ และช็อคได
ผูปวยอาจมีไตวายเฉียบพลันบางรายเกิดหัวใจหยุดทํา
งานจากโปแต็สเซียมสูง
การอุดตันของหลอดเลือด
การอุดตันของหลอดเลือดทีพบ
่ หลังผาตัดมักเปนที่
venousมากกวาarterialsite ปจจัยทีทํ่ าใหเกิดหลอด
เลือดอุดตันไดแก3อายุทีม่ ากกวา40ปมีการผาตัดใน
ชองทองหรือชองปอดซึง่ ใชเวลานานเกิน30นาทีการผา
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ตัดศัลยกรรมกระดูกโดยเฉพาะสะโพกสวนปจจัยอืน่ ที่
ชวยสงเสริมไดแกโรคมะเร็งหัวใจลมเหลวเคยเปนอุด
ตันหลอดเลือดvenousมากอนความอวนรวมทั้ง
hypercoagulablestateซึง่ มีทัง้ แบบพันธุกรรมและโรค
ทีเกิ
่ ดขึน้ ภายหลัง
ตําแหนงที่พบบอยของอุดตันหลอดเลือดvenous
ไดแกที่poplitealและfemoralvein27บางรายเกิด
acutepulmonaryembolismโดยทีไม
่ มีประวัตอุิ ดตัน
28
หลอดเลือดvenousทีขา
่ มากอน ผูป ว ยจะมีอาการบวม
ที่ ขา  ตึง และ ปวด ต่ํา จาก ระดับ ที่ มี การ อุด ตัน โดย ยัง
สามารถคลําชีพจรทีปลาย
่ เทาไดมีอาการอักเสบเชนแดง
รอน อาจ พบ ได ซึ่ง ตอง แยก จาก cellulitis หรือ การ
ติดเชือ้ ของเนือ้ เยือ่ ออนการตรวจHoman’ssignอาจให
ผลบวกไดแตไมพบทุกรายวิธกี ารตรวจทําโดยdorsiflexionทีเท
่ าผูป ว ยจะมีอาการตึงปวดทีน่ องผูป ว ยบาง
รายอาจพบการโปงพองของsuperficialveinเนือ่ งจาก
มีcollateralcirculation
การ วิ นิ จ ฉั ย  deep vein thrombosis (DVT)
วินิจฉัยโดยdopplerultrasoundของveinที่ขาจะ
พบวาขางที่เกิดการอุดตันของหลอดเลือดvenousมี
uncompressibleveinจากทีมี่ clotอยูใน
 lumenใน
รายทีไม
่ สามารถวินจิ ฉัยไดแนชัดอาจตองทําradionuclide  venous scan หรือ venogram ผูปวย ที่ เกิด
pulmonary embolism อาจ มี อาการ เจ็ บ หน า อก
กระทันหันไอเปนเลือดหรือน้าํ ในชองปอดไดการตรวจ
เพื่อยืนยันการวินิจฉัยไดแกventilation/perfusion
lungscan29ซึ่งจะพบperfusiondefectในรายที่มี
ปญหาในการวินจิ ฉัยใหทําpulmonaryangiogram
การสืบคน ไดแกตรวจCBCตรวจหาhypercoagulablestatesตางๆเชนantithrombin III,protein C,proteinS,activatedproteinC(APC)resistance,hyperhomocysteinemia, anticardiolipin
antibodyและlupusanticoagulant การตรวจDdimerซึง่ เกิดจากการยอยfibrinสามารถชวยexclude
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DVTไดเนือ่ งจากมีnegativepredictivevalueสูง
เกือบรอยละ10030,31อนึง่ การตรวจทัง้ หมดควรทํากอนที่
จะรักษาดวยanticoagulants
การรักษาเนือ่ งจากขอกังวลวาการรักษาดวยanticoagulantจะทําใหเกิดอัตราเสีย่ งของเลือดออกบริเวณผา
ตัดการรักษาจึงตองดูวาผูป ว ยไดรบั การผาตัดอะไรถา
เปนการผาตัดในสมองหรือการผาตัดตายังไมควรให
anticoagulantจนกวาจะพน5-7วันหลังผาตัดไปแลว3
ถาเปนผาตัดเล็กนอยอาจรักษาไดเร็วภายใน1-2วันหลัง
ผา ตัด สวน ผูปวย ที่ ผา ตัด ใน ชอง ปอด ชอง ทอง และ
retroperitoneumอาจเกิดเลือดออกไดดังนั้นจะตอง
พิจารณาถึงความเสี่ยงและประโยชนที่จะไดรับใหดีใน
ปจจุบัน มี heparin ชนิด low molecular weight
(LMWH)แตเนือ่ งจากมีhalf-lifeยาวดังนัน้ จึงแนะนําวา
ถ า จะ เริ่ ม  anticoagulant ควร ใช  heparin ชนิ ด
unfractionated  จะ ดี กวา เพราะ มี half-life สั้น กวา
(ประมาณ1-2ชั่วโมง)โดยใหหยดทางหลอดเลือดดํา
รักษาระดับaPTTใหอยูต่าํ สุด(ประมาณ1.5เทาหรือ
นอยกวาคาcontrol)เมือ่ ผูป ว ยเริม่ รับประทานไดและ
แผล ตั ด ไหม แล ว  จึ ง เริ่ ม  anticoagulant ชนิ ด
รับประทาน(coumadin)ปรับใหINRอยูใน
 ชวง2-2.5
แลวคอยๆหยุดheparin
อยางไรก็ตามเนือ่ งจากการรักษาDVTในผูป ว ยหลัง
ผาตัดคอนขางยุง ยากจึงแนะนําวาถาใหanticoagulant
ปองกันไวกอนผาตัดอาจชวยลดอัตราการเกิดDVTหลัง
การผาตัดบางชนิดไดโดยเฉพาะสะโพกในกรณีเชนนี้
แนะนํา ให unfractionated heparin ขนาด 5,000
unitsฉีดใตผิวหนังทุก12ชัว่ โมงโดยเริม่ ที่ 2ชัว่ โมง
กอนผาตัด32และใหตอไปในชวงหลังผาตัดจนกระทั่ง
ผูป ว ยสามารถเดินไดพบวาจากการศึกษาprospective
randomizedขนาดใหญพบอัตราการเกิดpulmonary
embolismลดลงในผูป ว ยทีได
่ รบั การผาตัดใหญโดยพบ
woundhematomaเพิม่ ขึน้ เพียงรอยละ 233นอกจาก
นัน้ แนะนําใหใชexternalpneumaticcompression34

ในผูป ว ยหลังผาตัดชองทองระบบทางเดินปสสาวะ35ทาง
สมอง36ทางนรีเวชทีเกี
่ ย่ วกับมะเร็ง37และเขาเทียม38จะ
ชวยลดการเกิดDVTไดอีกทางหนึง่ ซึง่ อาจพิจารณาใน
รายทีไม
่ สามารถใหheparinไดหรือผูป ว ยทีเกรง
่ วาจะ
มีอัตราเสีย่ งของการเกิดเลือดออกหลังผาตัด
Latecomplicationsเปนภาวะทีเกิ
่ ดขึน้ ภายหลังผา
ตัด24ชัว่ โมงไปแลวที่พบไดมีดังนี้
ซีด
โลหิต จาง ที่ อธิบาย ไม ได จาก เลือด ออก ตอง ระวัง
internalbleedingเชนอาจมี retroperionealbleedingถาตัดสาเหตุของbleeding ออกไปแลวแพทยจะ
ตองนึกถึงภาวะhemolysisซึง่ อาจเกิดไดจากสาเหตุดังนี้
1. G-6-PD(glucose-6-phosphatedehydrogenase)deficiencyพบในผูช ายมากกวาโดยอุบตั การณ
ิ
รอยละ 7-11ในคนไทยผูปวยจะมีhemolysisภาย
หลัง มี ไข ภาวะ เครียด หรือ ไดรับ ยา ที่ เปน oxidizing
agentsเชนยาปฏิชีวนะบางชนิด39ผูปวยบางรายไมมี
ประวัติhemolysisมากอนการวินิจฉัยจําเปนตองดู
peripheralbloodsmearในระยะเฉียบพลันจะพบมี
การ แตก ของ เม็ด เลือด แดง (hemoglobin-leakage
RBCsและhemoglobin-contractedRBCs)รวมทัง้
มีspherocytes,polychromasiaและnucleated
RBCsผูปวยสวนใหญจะพบมีเม็ดเลือดขาวและเกร็ด
เลือดสูงขึ้นการตรวจระดับเอนไซมG-6-PDเพื่อการ
วินจิ ฉัยแนะนําวาควรตรวจหลังจากพนระยะhemolysisเฉียบพลันไปแลวอยางนอย1-2เดือนเนือ่ งจากถา
ตรวจทันทีระดับเอนไซมอาจไมต่าํ เพราะเม็ดเลือดแดง
ตัวออนมีเอนไซมมากกวาเม็ดเลือดแดงที่มีอายุมาก
2. Alloimmunization(isoimmunization)40
เกิดหลังจากผูปวยไดรับbloodtransfusionมากอน
พบในกรณีที่ผูปวยมีrareminorbloodgroupsเชน
ระบบKell,Duffy,Kiddเปนตนตัวอยางเชนผูป ว ยที่
มีJka(ระบบKidd)negativeเมื่อไดเลือดที่เปนJka
positiveจะกระตุนใหสรางantibodyตอJkablood
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groupซึง่ เปนชนิดIgGเมือ่ ครัง้ ตอไปผูป ว ยไดเลือดที่
เปนJkapositiveซ้าํ อีกเลือดทีให
่ จะทําปฏิกริ ยิ ากับIgG
antibodyเกิดextravascularhemolysisและdelayedhemolytictransfusionreactionทําใหใหเลือด
แลวHctลดลงแพทยควรติดตอเจาหนาทีธนาคาร
่
เลือด
a
เพือ่ ใหชวยแกไขและหาเลือดทีเป
่ นJk negativeมาให
ในกรณีดังกลาว
3. Autoimmunehemolyticanemia(AIHA)
ซึง่ อาจเกิดจากยาเชนยากลุม penicillins41และcephalosporins42ซึง่ แพทยมักสัง่ ใหผูป ว ยหลังผาตัดพบวาใน
กรณีทีให
่ ยาขนาดสูงอาจเกิดdrug-inducedAIHAได
โดยมักเกิดในชวงตนสัปดาหที่ 2ผูป ว ยจะซีดตาเหลือง
การตรวจbloodsmearจะพบมีspherocytes,polychromasiaและnucleatedRBCsการตรวจdirect
Coombs’testมักใหผลบวกการรักษาควรหยุดยาที่
สงสัยทุกตัวแลวเปลี่ยนเปนยาในกลุมอื่นในรายที่มี
อาการรุนแรงอาจพิจารณารักษาดวยcorticosteroids
4. DIC43เปนภาวะที่มีclotในหลอดเลือดเล็กๆ
ทัว่ รางกายเกิดจากการกระตุน clotingfactorsผลตาม
มาคือมีการลดลงของclotingfactors(consumptive
coagulopathy)ทําใหมีเลือดออกสวนclotในหลอด
เลือดเล็กๆ จะทําใหเกิดmicroangiopathichemolyticanemia(MAHA)ตามมาสาเหตุของDICทีพบ
่
ไดบอยที่สุดไดแกการติดเชื้อซึ่งอาจเกิดขึ้นกอนหรือ
หลังผาตัดนอกจากนัน้ อาจเกิดจากมะเร็งบางชนิดเชน
มะเร็งตับออนซึง่ ในเซลลมะเร็งมีสารบางชนิดทีสามารถ
่
กระตุนclotingfactorsไดการตรวจbloodsmear
จะพบลักษณะfragmentedRBCs(schistocytes),
spherocytesและpolychromasiaการรักษาตองกําจัด
ที่ตนเหตุผูปวยสวนใหญจะพบเกร็ดเลือดต่ํารวมกับ
ปจจัยแข็งตัวของเลือดผิดปกติทําใหเกิดเลือดออกและ
โลหิตจาง
เม็ดเลือดขาวต่าํ
เปนภาวะทีเม็
่ ดเลือดขาวต่าํ กวา4,000ตอลบ.มม.ถา
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มี neutrophils ต่ํา กวา 500 ตอ ลบ.มม.  เรียก วา
agranulocytosisผูปวยที่มีเม็ดเลือดขาวปกติกอนผา
ตัดแตหลังผาตัดเม็ดเลือดขาวต่าํ จะตองหาสาเหตุและ
รักษาเนือ่ งจากทําใหเกิดการติดเชือ้ ไดงายสาเหตุอาจเกิด
จากไดรบั ยาบางชนิด44เชนpiperacillin/tazobactam
ยานีเป
้ นยาปฏิชวะ
ี ชนิดกวางกดการทํางานของไขกระดูก
ซึง่ อาจเปนแบบdose-dependentหรือ idiosyncrazy
ยาอืน่ ทีอาจ
่ เปนสาเหตุไดแกticlopidine,clopidogrel,
nonsteroidanti-inflammatory agents(NSAIDS)
และยากลุมaminopyrineดังนั้นแพทยจึงควรตรวจ
CBCเปนระยะในผูป ว ยหลังผาตัดทีไ่ ดรบั ยาหลายๆ ชนิด
เช่นทุกสัปดาห์และควรให้ยาผู้ป่วยให้น้อยที่สุดเท่าที่
จําเปน
อนึง่ ผูป ว ยที่ไดรบั ยาปฏิชวี นะบางรายเกิดการแพยา
โดยมีผืน่ ตามรางกายและตรวจCBCพบeosinophilia
การรักษาควรหยุดยาหรือเปลีย่ นเปนยาในกลุม อืน่
เกร็ดเลือดต่าํ
ผูป ว ยหลังผาตัดถาตรวจพบเกร็ดเลือดต่าํ (นอยกวา
140,000ตอ ลบ.มม.)โดยเฉพาะถานอยกวา100,000
ตอ ลบ.มม.จะตองหาสาเหตุและใหการรักษาเนือ่ งจาก
อาจเกิดเลือดออกไดงายสาเหตุของเกร็ดเลือดต่าํ หลังผา
ตัดไดแก
1. DICดังไดกลาวแลวในสวนของภาวะซีด
2. Drug-inducedthrombocytopeniaซึ่งอาจ
เกิดจากยาปฏิชวี นะในกลุม penicillinsหรือยาheparin
ทีใช
่ ปองกันและรักษาการอุดตันของหลอดเลือดถาใชนาน
เกิน7วันอาจเกิดheparin-inducedthrombocytopenia(HIT)45มักพบวาเกิดจากunfractionated
heparinมากกวาlowmolecularweightheparin
(LMWH)ผูป ว ยจะมีเลือดออกจากเกร็ดเลือดรวมกับมี
อุด ตัน ของ หลอด เลือด จาก platelet aggregation
สาเหตุจากheparinกระตุน ใหเกิดการสรางantibody
ตอเกร็ดเลือดการรักษาจะตองหยุดheparinทันทีแลว
เปลีย่ นเปนยาตานการแข็งตัวของเลือดกลุม อืน่
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3. Massive transfusion 46 คื อ การ ให เลื อ ด
ปริมาณมากกวา1bloodvolume(ประมาณ5ลิตร)
ภายในเวลา24ชัว่ โมงพบไดในผูป ว ยทีมี่ การเสียเลือด
มากในระหวางหรือกอนผาตัดเชนมีaorticaneurysm
แตก ผล ของ massive transfusion ทํ า ให เกิ ด
dilutionaleffectซึง่ พบวามีเกร็ดเลือดต่าํ และปจจัยแข็ง
ตัวของเลือดผิดปกติผูป ว ยจะเกิดเลือดออกมากขึน้ การ
รักษาตองใหทั้งเกร็ดเลือดและปจจัยแข็งตัวของเลือด
(FFP,cryoprecipitate)ชดเชย
4. Cardiopulmonarybypasssurgery5จะพบ
วามีเกร็ดเลือดต่ําจากมีการเกาะกับextracorporeal
perfusiondeviceพบวาลดลงถึงรอยละ 50ของระดับ
กอน ผา ตัด นอก จาก นั้น อาจ พบ มี functional และ
structural platelet defects ดวย เชน decreased
plateletaggregation,decreasedplateletmembraneproteins,selectivedepletionofplatelet αgranules,plateletactivationและfragmentation
อนึง่ การผาตัดชนิดนี้ จะพบมีความผิดปกติของhemostaticsystemอื่นไดเชนการลดลงของfactorV47,
hyperfibrinolysisรวมทั้งinadequateneutralization  ของ heparin ดวย protamine sulfate และ
dilutionalcoagulopathyมีการใหdesmopressin48
ในการผาตัดชนิดนี้พบวาสามารถลดการเสียเลือดได
นอกจากนัน้ antifibrinolyticagents21,22,49เชนaprotinin,EACAหรือtranexamicacidก็สามารถลดภาวะ
เลือดออกและจํานวนเลือดทีต่ องใชไดเชนกันโดยไมทําให
เกิดการอุดตันของเลือดเพิ่มขึ้น
5. การผาตัดเปลีย่ นไตพบวาถามีการปฏิเสธrenal
allograft50จะพบวาเกิดเกร็ดเลือดต่าํ ไดกลไกเกิดจากมี
plateletactivationและdepositionในหลอดเลือดไต
การใหantithymocyteglobulinเพือ่ รักษาการปฏิเสธ
renaltransplantรวมทั้งยากดภูมิตานทานสามารถ
ทําใหเกร็ดเลือดต่าํ ไดเชนกัน
Coagulopathy
ภาวะทีมี่ การลดลงของclotting factorsภายหลังผา

ตัดทําใหเกิดเลือดออกไดสาเหตุอาจเกิดจาก
1. DICซึง่ พูดในสวนของanemiaและthrombocytopeniaแลว
2. Dilutionaleffectจากmassivetransfusion
3. VitaminKdeficiencyซึ่งพบไดในผูปวยที่
ตองงดอาหารนานๆเชนหลังผาตัดในชองทองรวมทั้ง
ผูปวยที่ไดยาปฏิชีวนะเปนระยะเวลานานๆเนื่องจาก
vitaminKรางกายไดมาจาก2ทางคืออาหารพวกผัก
ใบเขียว51และจากแบคทีเรียในลําไสดังนัน้ ผูป ว ยทีต่ อง
งดอาหารนานๆและรับสารอาหารทางหลอดเลือดควร
ไดรับ vitamin K ชดเชย สัปดาห ละ 5-10มก. ทาง
หลอดเลือดดําจนกวาจะรับประทานอาหารทางปากได
ความผิดปกติที่พบจากการขาดvitaminKไดแกPT
ยาว
Hyperfibrinolysis
เปนภาวะที่มีการยอยclotที่เกิดขึ้นในหลอดเลือด
มากเกินไปแบงออกเปน2ชนิดคือprimaryfibrinolysisเกิดจากมีการกระตุน plasminogenดวยplasminogenactivatorใหกลายเปน plasminซึง่ จะไปยอย
fibrin(clot)ที่เกิดขึ้นรวมทั้ง fibrinogenดวยสวน
secondaryfibrinolysisเกิดในภาวะDICเปนภาวะ
ชดเชยของรางกายเพือ่ ยอยclot ในmicrocirculation
primaryfibrinolysisทีเกิ
่ ดขึน้ หลังผาตัดมีสาเหตุดังนี้
1. เกิดหลังจากคนไขclampceliacaxis52เพื่อ
ซอมaorticaneurysmทําใหเกิดการขาดเลือดบริเวณ
hepaticและmesenteric
2. เกิดหลังผาตัดตอมลูกหมาก7เนือ่ งจากในตอมลูก
หมากมีurokinaseเปนจํานวนมากทําใหเกิดlocal
fibrinolysisและเลือดออกทางปสสาวะมาก
3. การผาตัดCardiopulmonarybypass5,47
4. การผาตัดเปลี่ยนตับแบบorthotopicซึ่งการ
รักษาดวยantifibrinolyticagents53อาจจําเปนใน
ผูป ว ยบางรายสาเหตุเกิดจากมีtissueplasminogen
activatorเพิม่
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CMECredit
จงเลือกขอทีถู่ กตองทีสุ่ ดเพียงขอเดียวลงในแบบสงคําตอบCMECreditทายเลม
1. ผูป ว ยรายหนึง่ ไดรบั การวินจิ ฉัยrupturedaortic
aneurysmแพทยไดทําการผาตัดดวนโดยใหPRC
ประมาณ10ยูนติ ในชวงกอนผาตัดทานคิดวาผูป ว ย
จะ เกิด ความ ผิด ปกติ ของ hemostasis หลัง จาก
ไดรบั PRCอยางไร
A. Hypothermia
B. Hyperkalemia
C. Hypocalcemia
D. Thrombocytopenia
E. Metabolicalkalosis
2. ผูปวย ราย หนึ่ง กําลัง ไดรับ การ ทํา total hip replacementgeneralanesthesiaเนื่องจากมีการ
เสียเลือดศัลยแพทยไดสัง่ ใหPRC2ยูนติ ในขณะ
ทีได
่ รบั เลือดยูนติ แรกไปประมาณ10นาทีผูป ว ยมี
ความดันโลหิตลดลงเหลือ80/40mmHgบริเวณ
ผา ตัด มี เลือด ออก มาก ขึ้น ปสสาวะ ใน สาย Foley
กลายเปนสีดํามีO2saturation70%
ทานคิดวาสาเหตุทัง้ หมดเกิดจากภาวะใดมากทีสุ่ ด
A. Acutepulmonaryembolism
B. Incompatiblebloodtransfusion
C. Transfusion-relatedacutelunginjury
D. Septicshockfromcontaminatedblood
E. AnaphylacticreactionfromantiIgA
antibody

3. การขาดfactorใดที่การตรวจcoagulogramไม
พบความผิดปกติ
A. FactorXII
B. FactorXIII
C. Fibrinogen
D. Prothrombin
E. VonWillebrandfactor
4. การผาตัดในขอใดทีมี่ โอกาสเกิดdeepveinthrombosisไดมากทีสุ่ ด
A. Colectomy
B. Mastectomy
C. Brainbiopsy
D. Prostatectomy
E. Totalhipreplacement
5. ความผิดปกติดังตอไปนี้ พบในการผาตัดcardiopulmonarybypasssurgeryยกเวน
A. Hyperfibrinolysis
B. Heparinoverdose
C. Thrombocytopenia
D. Plateletdysfunction
E. IncreasedfactorVlevel
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