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การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณการสูญเสียเลือดหลังการผาตัดเปลีย่ นขอเขาเทียม
ระหวางการหนีบทอระบายเลือด 1 ชั่วโมงและการไมหนีบทอระบายเลือด
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Drainage after Total Knee Arthroplasty
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หลักการและวัตถุประสงค : การผาตัดเปลีย่ นขอเขาเทียม
ในปจจุบันประสบความสำเร็จอยางมากในการรักษาผูปวย
ที่มีขอเขาเสื่อมสภาพจากโรคตางๆ แตการผาตัดเปลี่ยน
ขอเขาเทียมนั้นเปนการผาตัดที่มีการสูญเสียเลือดหลังผาตัด
มาก จึงตองมีการใสทอ ระบายเลือดไวเพือ่ ปองกันเลือดคัง่ ใน
ขอเขา ในขณะเดียวกัน แนวทางการหนีบทอระบายเลือดและ
การไมหนีบทอระบายเลือดหลังการผาตัดเปลีย่ นขอเขาเทียม
ภายในโรงพยาบาลศรีนครินทรยังไมชัดเจน โดยมีทั้งกลุมที่
หนี บ ท อ ระบายเลื อ ดและกลุ ม ไม ห นี บ ท อ ระบายเลื อ ด
การศึกษานีจ้ งึ มีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาความสัมพันธระหวาง
การหนีบทอระบายเลือดเมื่อเปรียบเทียบกับการไมหนีบทอ
ระบายเลือดกับอัตราการสูญเสียเลือดหลังการผาตัดและ
ระดับของความเขมขนของเลือดทีเ่ ปลีย่ นแปลงหลังการผาตัด
วิธกี ารศึกษา : การศึกษานี้ทำการเก็บขอมูลทีโ่ รงพยาบาล
ศรีนครินทร ผเู ขารับการศึกษาทัง้ หมด 62 ราย ไดแบงผปู ว ย
เปน 2 กลมุ เทาๆ กัน กลมุ ที่ 1 ไมหนีบทอระบายเลือด 1
ชัว่ โมงหลังผาตัด จำนวน 31 ราย กลมุ ที่ 2 หนีบทอระบาย
เลือด จำนวน 31 ราย
ผลการศึกษา : ปริมาณการสูญเสียเลือด: ในกลมุ ที่ 1 มีการ
สูญเสียเลือดโดยเฉลี่ย 793 มิลลิลิตร ในกลุมที่ 2 มีการ
สูญเสียเลือดโดยเฉลี่ย 621 มิลลิลิตร ซึ่งไมมีความแตกตาง
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=0.055) ความเขมขนเลือดที่
เปลีย่ นแปลง: ในกลมุ ที่ 1 เทากับ รอยละ 4.25 ในกลมุ ที่ 2 เทากับ
รอยละ 4.25 ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
(p=0.56)
สรุป : ไมพบความแตกตางของปริมาณการสูญเสียเลือด
และการเปลี่ยนแปลงระดับความเขมขนของเลือดระหวาง
การหนีบทอระบายเลือดและการไมหนีบทอระบายเลือด
คำสำคัญ : การผาตัดเปลีย่ นขอเขาเทียม, การหนีบทอระบาย
เลือด, ปริมาณการสูญเสียเลือด

Background and Objective: Total knee arthroplasty
(TKA) is a major orthopedic operation for treatment
osteoarthritis and rheumatoid arthritis. Total knee
arthroplasty (TKA) is associated with significant
postoperative blood loss. Most orthopedic surgeons
routinely use closed suction drains after TKA to avoid
the development of postoperative hematomas. The
current evidence cannot confirm whether clamping the
drainage after TKA was advontage over the nonclamping
the drainage of additional well-designed randomized
controlled trials are required to strengthen this claim.
Methods: Sixty-two patients were performed at
Srinagarind Hospital. The patients were allocated
randomly to 2 groups; Group 1 :nonclamping drainage
:31 patients and Group 2: 1-hour clamping drainage :
31 patients
Results: The mean postoperative blood loss was not
significant difference between group1 (793ml) and
group2 (621ml). The difference of hematocrit level was
not significant difference between group 1(4.25%) and
group 2(4.25%)
Conclusions: There were no statistically significant
differences observed in the total amount of blood
drainage and hematocrit level between groups.
Keywords : Total knee arthroplasty, Clamping drainage,
Blood loss
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บทนำ
การผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมในปจจุบันประสบความ
สำเร็ จ อย า งมากในการรั ก ษาผู ป ว ยที่ มี ข อ เข า เสื่ อ มสภาพ
จากโรคตางๆ เชน ขอเขาเสือ่ ม ( osteoarthritis) รูมาตอยด
(rheumatoid arthritis) และขอเขาอักเสบชนิดอืน่ ๆ (inflammatory arthritis) ทำให ผู ป ว ยมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี อาการ
ปวดเขาลดลงหรือหายไป และทำใหขอเขาเคลื่อนไหวไดดี
ขึน้ แตการผาตัดเปลีย่ นขอเขาเทียมนัน้ เปนการผาตัดทีม่ กี าร
สูญเสียเลือดหลังผาตัดมาก1 จึงตองมีการใสทอระบายเลือด
ไว เพื่อปองกันเลือดคั่งในขอเขา ซึ่งอาจจะเปนสาเหตุทำให
ติดเชื้อ และอาจทำใหการเคลื่อนไหวของขอเขาลดลง หรือ
ทำไดชา กวาทีค่ วรจะเปน ดวยเหตุนจี้ งึ มีการศึกษาทีพ่ ยายาม
ลดการสูญเสียเลือดหลังผาตัด ในปจจุบันการใสทอระบาย
เลือดในการผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมยังคงเปนวิธีมาตรฐาน
และยึดถือปฏิบัติอยูทั่วไป2-5 โดยมีทั้งกลุมที่หนีบทอระบาย
เลือดและกลุมไมหนีบทอระบายเลือด
โดยกลุ ม ที่ มี ก ารหนี บ ท อ ระบายเลื อ ดเชื่ อ ว า เพื่ อ เพิ่ ม
แรงกดภายในขอเขา (intra-articular tamponade) ชวยลดการ
สูญเสียเลือด โดยมีการศึกษาเปรียบเทียบการสูญเสียเลือด
หลังผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมระหวางการหนีบทอระบาย
เลือด และการไมหนีบทอระบายเลือดพบวากลุมหนีบทอ
ระบายเลือดมีการสูญเสียเลือดหลังการผาตัดนอยกวา5-8
ในขณะที่บางการศึกษาไมพบความแตกตางของการ
สูญเสียเลือดหลังการผาตัดระหวางการหนีบทอระบายเลือด
และการไมหนีบทอระบายเลือด9 และการศึกษาอภิวิเคราะห
การทบทวนเอกสารอย า งเป น ระบบ (meta-analysis) 10
ระหวางการหนีบทอระบายเลือดและการไมหนีบทอระบาย
เลือด ยังไมสามารถสรุปขอดีของการหนีบทอระบายเลือด
เมื่อเปรียบเทียบกับการไมหนีบทอระบายเลือด
ในขณะเดียวกันแนวทางการหนีบทอระบายเลือดและ
การไมหนีบทอระบายเลือดหลังการผาตัดเปลีย่ นขอเขาเทียม
ภายในโรงพยาบาลศรีนครินทรยังไมชัดเจน โดยมีทั้งกลุมที่
หนีบทอระบายเลือดและกลุมไมหนีบทอระบายเลือด

วิธีการศึกษา
เป น การศึ ก ษาเชิ ง ทดลองแบบสุ ม และมี ก ลุ ม ควบคุ ม
(randomized controlled trial) ผปู ว ยทีไ่ ดรบั การวินจิ ฉัยโรค
ขอเขาเสื่อมชนิดปฐมภูมิที่ไมตอบสนองตอวิธีการรักษาแบบ
อนุรกั ษนิยม ไดรบั การผาตัดเปลีย่ นขอเขาเทียมทีโ่ รงพยาบาล
ศรีนครินทร
เกณฑการคัดเลือกผปู ว ยเขาการศึกษา (inclusion criteria)
1. ผู ป ว ยที่ ไ ด รั บ การวิ นิ จ ฉั ย โรคข อ เข า เสื่ อ มชนิ ด
ปฐมภูมิที่ไมตอบสนองตอวิธีการรักษาแบบอนุรักษนิยม
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2. ยินยอมเขารวมการศึกษาอยางเต็มใจภายหลังจาก
ไดรับฟงคำอธิบายและซักถามเกี่ยวกับการศึกษานี้อยาง
ละเอียด โดยการลงชื่อยินยอมเขารวมการศึกษา
เกณฑการคัดผปู ว ยออกจากการศึกษา (exclusion criteria)
คื อ
1. ผูที่มีประวัติโรคตับหรือโรคไตเรื้อรัง (cirrhosis,
chronic renal failure)
2. ผูที่มีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด
3. ผูที่รับประทานยาตานการแข็งตัวของเลือด
เกณฑในการใหอาสาสมัครเลิกจากการศึกษาทั้งโครงการ
(discontinuation criteria) คือ
1. สายระบายเลือดหลุดหลังการผาตัด (accidental)
2. อาสาสมัครที่ตองรับการผาตัดซ้ำ (reoperation)
เกณฑการพิจารณาเลิกหรือยุติการศึกษาทั้งโครงการ
(termination criteria for the study) คืออัตราการสูญเสีย
เลื อ ดหลั ง การผ า ตั ด เปลี่ ย นข อ เข า เที ย มกั บ การหนี บ ท อ
ระบายเลื อ ดหรื อ การไม ห นี บ ท อ ระบายเลื อ ดแตกต า ง
อยางชัดเจนระหวางสองกลุม
ทำการเก็บขอมูลที่โรงพยาบาลศรีนครินทร ผูเขารับ
การศึกษาทัง้ หมด 62 ราย ไดแบงผปู ว ยเปน 2 กลมุ เทาๆ กัน
โดยวิธี block randomization
กลุมที่ 1 ไมหนีบทอระบายเลือด 1 ชั่วโมงหลังผาตัด
จำนวน 31 ราย
กลมุ ที่ 2 หนีบทอระบายเลือด จำนวน 31 ราย
แพทยผทู ำการผาตัดจะไมทราบวาผปู ว ยรายทีผ่ า ตัดอยใู น
กลุ ม ใดจนกระทั่ ง เย็ บ ป ด แผลโดยผู ป ว ยทุ ก รายได รั บ
การผาตัดดวยแพทยคนเดียวกัน วิธกี ารผาตัด ชนิด และยีห่ อ
ของขอเขาเทียมเหมือนกัน ขณะทำการผาตัดใช tourniquet
ที่ 350 มม.ปรอท หลังทำการผาตัดใชการพันแผลดวย elastic
bandage ทั้งสองกลุม
ทอระบายเลือดใช Radivac drain@ และตอเปนระบบ
ปด (closed suction system)
ผเู ขารวมการศึกษาทัง้ สองกลมุ ไดรบั ยาปฏิชวี นะ (antibiotic
prophylaxis) ตัง้ แตเริม่ ผาตัดจนครบ 72 ชัว่ โมง และหลังการ
ผาตัดไดรับการควบคุมความเจ็บปวดในแนวทางเดียวกัน
ผลลัพธที่วัด
y ผเู ขารวมการศึกษาทุกคนถูกเจาะเลือดดูความเขมขนของ
เลือด (hematocrit) กอนผาตัดและหลังผาตัดที่ 24, 48 และ
72 ชัว่ โมง
y ปริมาณเลือดในขวดระบายเลือดที่ 24, 48 และ 72 ชัว่ โมง
การรวบรวมขอมูล
1. ขอมูลทัว่ ไป อายุ เพศ วินจิ ฉัย เขาดานทีร่ บั การผาตัด
จำนวนวันทีน่ อนโรงพยาบาล
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4. จำนวนวันทีน่ อนโรงพยาบาล: ในกลมุ ที่ 1 นอน โรง
พยาบาลเฉลีย่ 8.3 วัน ในกลมุ ที่ 2 นอนโรงพยาบาลเฉลีย่ 7.2
วัน ซึง่ มีความแตกตางอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (p=0.01)
5. การเคลื่อนไหวขอเขา ณ วันที่จำหนายออกจาก
โรงพยาบาล: ในกลุมที่ 1 ขอเขาเคลื่อนไหวไดเฉลี่ย 36.9
องศา สวนกลมุ ที่ 2 ขอเขาเคลือ่ นไหวได 39.3 องศา ซึง่ ไมมี
ความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=0.07)
6. ภาวะแทรกซอน: ไมพบภาวะแทรกซอนในกลมุ ที่ 2
สวนกลมุ ที่ 1 พบภาวะแทรกซอนจำนวน 6 ราย ซึง่ มีความ
แตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (Fisher’s exact test =
0.024)
7. ปริ ม าณการให เ ลื อ ดทดแทน: จำนวนผู เ ข า รั บ
การศึ
กษาไดัรบั เลือดทดแทนในกลมุ ที่ 1 รอยละ 45 ในกลมุ
Δ
Zα (level of confidence): Z0.05 = 1.96 (confidence = 95%) ที่ 2 รอยละ 35 ซึ่ ง ไม มี ค วามแตกต า งอย า งมี นั ย สำคั ญ
Zβ (level of power): Z0.80 = 0.84 (power = 80%)
ทางสถิติ (p=0.43)
σ = SD of postoperative blood loss=209 ml
Δ = Difference in mean postoperative blood loss
วิจารณ
between 2 groups=150 ml
การผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมถือวาเปนการผาตัดใหญ
การวิเคราะหขอมูล
(major surgery) ทีม่ เี ลือดออกมากบริเวณแผลผาตัดจึงจำเปน
y ขอมูลชนิดแจงนับจะแสดงดวยจำนวนและรอยละ เชน ตองมีการใสทอ ระบายเลือดไว เพือ่ ปองกันการคัง่ ของเลือด
เพศ เขาดานทีร่ บั การผาตัด
ในขอเขา (hematoma) ซึง่ จะทำใหเกิดอาการปวด บวม การ
y ขอมูลชนิดตอเนือ่ งแสดงดวยคาเฉลีย่ (mean) คาเบีย่ งเบน เคลื่อนไหวของขอเขาลดลงหรือทำใหแผลซึมและเขียวซ้ำ
มาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบความแตกตาง และอาจเปนสาเหตุการติดเชื้อในขอเขาได
ของตัวแปรทีศ่ กึ ษาระหวางกลมุ ทดลอง และกลมุ ควบคุมโดย
การทบทวนเอกสารอยางเปนระบบ (meta-analysis)10
independent t-test ที่ 24 ชั่วโมงโดยกำหนดนัยสำคัญที่ ระหวางการหนีบทอระบายเลือดและการไมหนีบทอระบายเลือด
p<0.05 และทดสอบความแตกตางที่ 48 และ 72 ชัว่ โมง โดย ยั ง ไม ส ามารถสรุ ป ข อ ดี ข องการหนี บ ท อ ระบายเลื อ ดเมื่ อ
ANOVA
เปรียบเทียบกับการไมหนีบทอระบายเลือด โดยมีทั้งการ
การศึกษาครั้งนี้ไดผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการ ศึ ก ษ า ที่ พ บ ค ว า ม แ ต ก ต า ง แ ล ะ ก า ร ศึ ก ษ า ที่ ไ ม พ บ
พิ จ ารณาจริ ย ธรรมการทำวิ จั ย ในมนุ ษ ย ม หาวิ ท ยาลั ย ความแตกตางของปริมาณการสูญเสียเลือดหลังผาตัด
ขอนแกน เลขที่ HE531190
การศึกษาอืน่ ๆ ทีผ่ า นมามีระยะเวลาการหนีบทอระบาย
เลือดทีแ่ ตกตางกันไป โดยการศึกษาทีท่ ำการหนีบทอระบาย
ผลการศึกษา
เลือดเปนระยะเวลา 1 ชัว่ โมงหลังผาตัดเปนการศึกษาในการ
1. ปริมาณการสูญเสียเลือด: ในกลมุ ที่ 1 มีการสูญเสีย เปลี่ยนขอเขาเทียมโดยวิธี minimal invasive11 ซึ่งไมพบ
เลือดโดยเฉลีย่ 793 มิลลิลติ ร ในกลมุ ที่ 2 มีการสูญเสียเลือด ความแตกตางของปริมาณการสูญเสียเลือดหลังผาตัด
โดยเฉลี่ ย 621 มิ ล ลิ ลิ ต ร ซึ่ ง ไม มี ค วามแตกต า งอย า งมี
การศึกษาฉบับนี้ไดใสทอระบายเลือดใหผูปวยทุกราย
นัยสำคัญทางสถิติ (p=0.055)
2. ความเขมขนเลือดทีเ่ ปลีย่ นแปลง:ในกลมุ ที่ 1 เทากับ
รอยละ 4.25 ในกลุมที่ 2 เทากับ รอยละ 4.25 ไมมีความ ตารางที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป
Non clamped
Clamped
แตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=0.56)
Number
31
31
3. ระยะเวลาการผาตัด: ในกลมุ ที่ 1 ใชเวลาผาตัดเฉลีย่
Male: Female
7:24
2:29
1 ชัว่ โมง 38 นาที ในกลมุ ที่ 2 ใชเวลาผาตัดเฉลีย่ 1ชัว่ โมง 30 Mean age
67.2
67.2
นาที ซึ่ ง ไม มี ค วามแตกต า งอย า งไม มี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ Right : Left
14:17
17:14
(p=0.19)
2. ขอมูลเฉพาะ
2.1 ระดั บ ความเข ม ข น ของเลื อ ดก อ นและหลั ง
การผาตัด
2.2 ปริมาณการสูญเสียเลือดที่ 24, 48, 72 ชัว่ โมง
2.3 ปริมาณการใหเลือดทดแทน
2.4 ระยะเวลาการผาตัด
2.5 ภาวะแทรกซอนหลังผาตัด
2.6 การเคลือ่ นไหวของขอเขา (range of motion)
ณ วันทีจ่ ำหนายออกจากโรงพยาบาล
จำนวนตัวอยางที่ใชในการศึกษา
Test of difference in 2 difference means
(z + z )σ
n/group = 2 [ α/2 β ]2
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การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณการสูญเสียเลือดหลังการผาตัดเปลีย่ นขอเขาเทียม

x

Comparison between 1-hour clamping drainage and nonclamping

ตารางที่ 2 ปริมาณการสูญเสียเลือดและความเขมขนเลือดทีเ่ ปลีย่ นแปลง
กลมุ ที่ 1
Non clamped
793.2±408.1
637.9±304.2
125.4±120.0
35.3±31.8
4.25

Total blood loss(ml)mean+/-SD
At 24 hour
At 48 hour
At 72 hour
Difference on Hct level (%)

กลมุ ที่ 2
Clamped

p-value

621.3±270.5
501.1±239.7
80.5±47.2
51.6±39.6
4.25

0.055
0.054
0.106
0.691
0.560

95% CI
(ClampedNonclamped)
-347.8 to 4.0
-275.9 to 2.3
-87.6 to 8.6
-17.4 to 26.1
-1.1 to 1.1

ตารางที่ 3 จำนวนวันทีน่ อนโรงพยาบาล ระยะเวลาการผาตัด การเคลือ่ นไหวขอหลังผาตัด และปริมาณการไดรบั เลือดทดแทน
กลมุ ที่ 1
Non clamped
Hospital stay (day)
Operative time (hour)
Active knee flexion (degree)
PRC (number of patient)

8.3
1.38
36.9
14

ตารางที4่ แทรกซอนหลังการผาตัด
Non clamped

Clamped

Total

6
25
31

0
31
31

6
56
62

Complication
Non complication
Total
Fisher’s exact test = 0.024

โดยกลุมที่ศึกษาไดหนีบทอระบายเลือดหลังการผาตัดเปน
เวลา 1 ชัว่ โมง แลวปลอยโดยหวังผลจาก tamponade effect
ของเลือดในขอเขาจากการหนีบทอระบายเลือด สวนกลุม
เปรียบเทียบไมมกี ารหนีบทอระบายเลือด พบวาเมือ่ เปรียบเทียบ
ระหวางสองกลุมไมพบความแตกตางของการสูญเสียเลือด
หลังผาตัดอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (p=0.056) ความเขมขน
ของเลือดที่เปลี่ยนแปลงกอนและหลังการผาตัดไมพบความ
แตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ จากผลการศึกษาพบวา
การหนีบทอระบายเลือดหลังการผาตัดไมมผี ลตอการสูญเสีย
เลือด หลังการผาตัดและระดับความเขมขนเลือดทีเ่ ปลีย่ นแปลง
แตอยางไรก็ตาม กลุมที่ไดรับการหนีบทอระบายเลือดมีการ
สูญเสียเลือดหลังผาตัดต่ำกวากลุมเปรียบเทียบที่ไมมีการ
หนีบทอระบายเลือดที่ 24 และ 48 ชั่วโมงหลังผาตัด ซึ่ง
นาจะเปนผลจาก tamponade effect รวมทัง้ การสูญเสียเลือด
ทีเ่ กิดขึน้ เปนการสูญเสียเลือดสวนทีม่ องเห็นดวยตา (visible
blood loss) เทานัน้ ไมไดรวมถึงสวนทีม่ องไมเห็นดวยตาเปลา
(hidden blood loss)12
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กลมุ ที่ 2
Clamped
7.2
1.30
39.3
11

p-value
0.012
0.198
0.076
0.430

95% CI
(ClampedNonclamped)
-1.8 to-0.2
-0.2 to 0.4
-0.2 to 5.1

จำนวนวันที่นอนโรงพยาบาลมีความแตกตางอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติแตอยางไรก็ตามเมื่อดูคาเฉลี่ยจะพบวา
มีความแตกตางกันเพียงหนึง่ วัน จึงไมมคี วามแตกตางในทาง
คลินกิ
ระยะเวลาการผาตัด การเคลื่อนไหวขอหลังผาตัด และ
ปริมาณการไดรับเลือดทดแทนระหวางสองกลุมไมพบความ
แตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ จะพบไดวาการหนีบทอ
ระบายเลือดไมมีผลตอการเคลื่อนไหวขอเขาหลังการผาตัด
ภาวะแทรกซอนหลังการผาตัดพบในกลมุ ทีไ่ มไดรบั การหนีบ
สายระบายเลือดเปนจำนวน 6 ราย โดยทัง้ หมดเปนการติดเชือ้
บริเวณผิวหนัง (superficial wound infection) โดยทัง้ หมด
ตอบสนองตอการรักษาโดยการใหยาปฏิชีวนะทางหลอด
เลื อ ดดำ ในขณะที่ ก ลุ ม ที่ ไ ด รั บ การหนี บ สายระบายเลื อ ด
ไมพบภาวะแทรกซอนหลังการผาตัด เมือ่ ตรวจสอบยอนกลับ
ไปพบวา ผูปวยที่มีการติดเชื้อบริเวณแผลผาตัดจำนวนสี่
ในหกรายไดรับการผาตัดในวันเดียวกันจึงมีความเปนไปได
วาสาเหตุจากการติดเชื้อเปนผลจากสิ่งแวดลอมในการผาตัด
มากกวาสาเหตุจากการไมไดรับการหนีบสายระบายเลือด
การศึกษาฉบับนี้มีขอดีของระเบียบการวิจัย โดยผูที่
เขารับการศึกษาไดรับการผาตัดโดยศัลยแพทยคนเดียวจึง
ไมมผี ลของเทคนิคการผาตัดทีแ่ ตกตางกันระหวางศัลยแพทย
ตอปริมาณการสูญเสียเลือด การใชขอ เขาเทียมชนิดเดียวกัน
ทั้งหมดจึงไมมีผลของความแตกตางระหวางชนิดของขอเขา
เทียมตอปริมาณการสูญเสียเลือด และการเก็บขอมูลมีการ
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และปริมาณการสูญเสียเลือดรวม ทำใหสามารถเปรียบเทียบ
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การหนี บ ท อ ระบายเลื อ ดมี ป ริ ม าณการสู ญ เสี ย เลื อ ด 8.
และการเปลี่ ย นแปลงระดั บ ความเข ม ข น ของเลื อ ดต่ำ กว า
การไมหนีบทอระบายเลือดแตไมมนี ยั สำคัญทางสถิติ รวมทัง้
ไมพบความแตกตางของการไดรบั เลือดทดแทนแตอยางไรก็ตาม
การหนีบทอระบายเลือดหลังการผาตัดไมเพิม่ ภาวะแทรกซอน 9.
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