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คำนำ 

Cardiopulmonary bypass (CPB)  หมายถึง เครื่องปอดและหัวใจเทียม 
อันเปนกระบวนการและเครื่องมือที่ประกอบไปดวยความรูทางเทคโนโลยี 
รวมถึงความรูทางระบบไหลเวียนของรางกาย ซึ่งนํามาใชกับระบบไหลเวียนโลหิตของผูปวยชั่วคราว 
เพื่อทําหนาที่แทนหัวใจและปอดของผูปวย นับจากอดีตถึงปจจุบันอุปกรณดังกลาวไดรับการพัฒนา 
และปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น สงผลใหการผาตัดหัวใจมีความกาวหนามากขึ้น  

หลักการทํางานของเครื่อง Cardiopulmonary bypass 

 หลักการทํางานของเครื่อง cardiopulmonary bypass  คือ เลือดดําจะไหลตามแรงโนมถวงผาน 
venous cannula เพื่อไปฟอกเลือดที่ปอดเทียม และไหลผาน pump กลับเขาสูรางกายของผูปวยทาง 
arterial cannula 

 

  

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 1 แสดง ระบบการทำงานของเครื่องปอดและหัวใจเทียม 

 องคประกอบและการทํางานตางๆของอุปกรณในเครื่องปอดและหัวใจเทียม ประกอบไปดวย 

 1.Arterial cannula ใชเชื่อมตอระหวางผูปวยและ arterial line ของเครื่อง 
ทําหนาที่ในการนําเลือดที่ฟอกแลวและมี oxygenation กลับไปยังผูปวย ขนาดของ arterial cannula 
ขึ้นอยูกับขนาดเสนเลือดของผูปวย ตําแหนงของ arterial cannula ที่นิยม คือ ascending aorta 



เนื่องจากสามารถเขาถึงไดงายในการผาตัดโดยวิธี median sternotomy และอุบัติการณการเกิด aortic 
dissection นอยกวา เมื่อเทียบกับตําแหนงอื่นๆของ aorta 

 2.Venous cannula นําเลือดดําออกจากผูปวยโดยใหไหลตามแรงโนมถวง เพื่อมาฟอกและรับ 
oxygen ที่เครื่องปอดและหัวใจเทียม การเลือก venous cannula ขึน้อยูกับชนิดของการผาตัด 
หากเปนการผาตัดที่ไมไดเปดหองหัวใจ (closed heart) เชน Coronary Artery Bypass Graft (CABG) 
มักเลือกใช two-stage cannula โดยปลายดานหนึ่งจะอยูใน right atrium เพียงอันเดียว 
แตหากเปนการผาตัดเปดหองหัวใจ (opened heart) จะเลือกใชเปน two-single-stage cannula 
โดยทีม่ปีลายดานหนึ่งวางที่เสนเลือดดํา SVC และอีกดานหนึ่งวางที่เสนเลือดดํา IVC ตามลําดับ 

3. Pump head มีสองชนิด 

 3.1 Roller pump เปนแบบดั้งเดิม ใชหลักการของ peristaltic motion เมื่อมี peristalsis เกิดขึ้น 
จะสงผลใหมีความแตกตางของความดันและเกิดการไหลของเลือด โดยปริมาณเลอืดจะขึ้นอยูกับขนาด 
ของ cannula และจํานวนครั้งที่หัว roller pump หมุน การที่เครื่องทําใหการไหลของเลือดเปนแบบ 
pulsatile flow มีขอดี ที่ลักษณะการสงเลือดคลายการบีบตัวของหัวใจ แตในขณะเดียวกัน การที่มี 
shearing force เกิดขึ้น อาจทําใหเกิดภาวะ hemolysis ได และขอเสียอีกประการหนึ่ง คือ 
มักเกิดภาวะอุดตัน (sudden occlusion) จากการที่มี circulating volume นอย 

 3.2 Centrifugal pumps เริ่มนํามาใชเมื่อป ค.ศ.1973  ตัวหมุนเปนรูป cone 
ทํางานโดยการหมุนและสรางแรงดันลบ (negative pressure) ทําใหเกิดการดึงเลือดเขามาใน inlet 
โดยมอีัตราเร็วอยูที่ 2,000-4,000 รอบตอนาที อัตราการไหลของเลือดจะขึ้นอยูกับความแตกตางของ 
ความดันและความตานทานใน outlet ของ pump รวมทั้งความตานทานในหลอดเลือดของผูปวย 

 Centrifugal pump มีขอดีกวา roller pump คือ เกิด hemolysis และ platelet activation 
นอยกวา แตพบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญในแงของภาวะแทรกซอน โดยเฉพาะภาวะ 
แทรกซอนทางระบบประสาท1,2แต centrifugal pump มีราคาแพงกวา และการหมุนของหัว centrifugal 
pump ทําใหเกิดความรอน ซึ่งอาจทําใหเกิด blood clot ได โดยทั่วไปจึงมักนิยมนํามาใชในกรณีที่เปน 
complex surgery หรือการผาตัดที่ตองใชระยะเวลาในการผาตัดนาน (แผนภาพที่ 2) 
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แผนภาพที่ 2 a) แสดงลักษณะของ Roller pump   

          b) แสดงลักษณะของ Centrifugal pump 

 4. Cardiotomy suction system ทําหนาที่ในการนําเลือดจาก operative field กลับเขาสูระบบ 
ซึ่งประกอบไปดวย polycarbonate ตัวกรองทําจาก polyester และ poly-urethane de-foamer 
ซึ่งจะทําหนาที่เปนตัวกรองสิ่งปลอมปน (foreign particles) ตางๆ และเปนที่รองรับเลือดดํา (venous 
blood) จากรางกายผูปวย กอนที่จะสงผานเลือดเขาสูเครื่อง oxygenator ซึ่งจะชวยลดโอกาสการเกิด air 
emboli ใน arterial circulation  

 5. Reservoir เปน chamber ที่รับเลือดจาก venous cannula กอนที่จะเขาสู oxygenator  
รวมถึงรับเลือดจาก operative field ผานทาง sucker และ vents ทําหนาที่ในการกรอง, de-foaming 
และกําจัดสิ่งปลอมปนออกจากกระแสเลือดกอนกลับเขาสูรางกายผูปวย (แผนภาพที่ 3) 

 6. Oxygenator ทําหนาที่ให oxygen ใน desaturated blood และแลกเปลี่ยน CO2 

ซึ่งเปรียบไดกับ artificial alveolar pulmonary capillary system ซึ่ง oxygenator 
จะประกอบไปดวยพื้นที่ผิวสัมผัสที่กั้นระหวางเลือดและอากาศ ในปจจุบันมีการพัฒนาจนเปน 
microporous polypropylene hollow fiber ซึ่งเมื่อสัมผัสกับเลือดของผูปวย 
โปรตีนที่อยูในกระแสเลือดจะมาฉาบกับผิวของ oxygenator 
ปองกันการสัมผัสกันโดยตรงระหวางเลือดและอากาศ 
เพื่อไมใหอากาศเกิดการรั่วซึมเขาไปในกระแสเลือด ลดโอกาสการเกิด microemboli 
แตควรใชอุปกรณนีไ้มเกิน 6 ชั่วโมง เนื่องจากจะเกิดภาวะ evaporation และ condensation ทําใหมี 
serum leakage ได (แผนภาพที่ 3) 

 



      
                                (a)                   (b) 

แผนภาพที่ 3  a) แสดงระบบ oxygenator  circuit  

          b) แสดงการตอ reservoir  กับเครื่อง oxygenator 

 7. Gas supply system เปนแหลงในการให oxygen, air และ CO2 เขาสู oxygenator  

 8. Filter and bubble traps ปจจุบันมี filter หลายชนิดที่นํามาใชกับเครื่องปอดและหัวใจเทียม 
โดยมขีนาดตั้งแต 0.2 microns จนถึงขนาด 40 microns โดย arterial line filter สามารถกําจัด 
microemboli ขนาดใหญกวา 40 microns ได รวมถึงสามารถกรอง air emboli, fat emboli เกร็ดเลือด 
เม็ดเลือดแดง และ tissue debris ได 

9. Sucker and Vents 

 Sucker มีหนาที่ในการนําเลือดที่ไมไดกลับเขาเครื่องปอดและหัวใจเทียมในระบบ venous จาก 
operative field กลับเขาเครื่องปอดและหัวใจเทียม โดยผานทาง reservior  สวน Vents 
จะทําหนาที่ในการระบายเลือดจาก pulmonary vein ซึ่งรับเลือดมาจาก bronchial artery เขามาที่ left 
atrium และ left ventricle สามารถวาง vents ไดหลายตําแหนง ไดแก aortic root, left ventricle, right 
superior pulmonary vein, left ventricular apex และ left atrium หรือ pulmonary artery เพื่อปองกัน 
heart distension, ลด myocardial ischemia, ชวยเรื่อง exposure ในการผาตัด 

 การใช Vents ในการดูดเลือดกลับ มีขอเสียบางประการ เชน อาจเกิดการบาดเจ็บตอเนื้อเยื่อ 
โดยเฉพาะหากมีการวาง Vents ไวที่บริเวณ left ventricular apex เพราะอาจเกิดอันตรายตอผนังของ 
left ventricle ไดจากแรงดูด หรืออาจมี air emboli จากการที่มีการดูดอากาศที่อยูใน left ventricle 
ซึ่งสามารถปองกันไดโดยใชแรงดูดและระยะเวลาในการดูดเลือดกลับใหนอยที่สุด 

 10. Cardioplegia delivery systems เปนระบบทีส่ํารองพลังงานใหกับกลามเนื้อหัวใจ ในชวง 
ischemic period (cross-clamp aorta) เพื่อใหมีการใชพลังงานนอยที่สุด ปองกันการเกิด anaerobic 
metabolism ลดการสรางกรดแลคติก (lactic acid) 



โดยการทําใหกลามเนื้อหัวใจหยุดทํางานในระยะคลายตัว (diastolic phase) และลดอุณหภูมิรางกาย 
โดยการให cold cardioplegia  

 Cardioplegia หลักๆ มีสองประเภท คือ crystalloid–based solution และ blood-based  
solotion3 โดย crystalloid-based solution ประกอบไปดวยโพแทสเซียมเปนหลัก4 (20-40 mEq/l) 
ทําใหเกิด membrane depolarization สวนองคประกอบของสารอื่นๆจะแตกตางกันไป  เชน Sodium 
(100-200 mEq/l) และ Chloride ions โดย sodium (Na) ที่อยูใน cardioplegia จะไปลด transcellular 
sodium gradient ซึ่งมีผลในการลด intracellular edema แตหากใน cardioplegia มีองคประกอบของ 
Na นอยเกินไป (Na <50 mEq/l) รวมกับ potassium สูง จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ Na/Ca 
exchange ทําใหมี accumulative intracellular Calcium จนเกิดอันตรายตอ sarcolemma membrane  
แตหากเปน cardioplegia ประเภท blood-based solution จะประกอบดวย Citrate Phosphate 
Dextrose (CPD) ซึ่งจะลดการเกิด influx ของ calcium (Ca) และ tromethamine (tris-hydroxymethyl- 
aminomethane, THAM) ชวยในการ buffer ภาวะ acidosis 
นอกจากนี้ยังประกอบดวยองคประกอบอื่นๆ ไดแก Magnesium (Mg) โดยทํางานคูกับ Potassium (K) 
ยับยั้ง myosin phosphorylase ชวยรักษาพลังงาน (ATP) สําหรับ postischemic acivity และ 
Procaine ซึ่งเปน local anesthetic มีคุณสมบัตชิวย counteract vasocontrictive effect 

ขอมูลจากการศึกษาของ Jakobsen O และคณะ5 พบวาการให adenosine แทน supranormal 
potassium cardioplegia มีขอดีกวา โดยสามารถทําใหเกิด rapid cardiac arrest และลดการเกิด 
atrial fibrillation หลังผาตัดไดมากกวา นอกจากนี้ยังเปน cardioprotection ไดไมตางกับ supranormal 
potassium cardioplegia    

ตําแหนงการให cardioplegia ขึ้นอยูกับแพทยผูทําการผาตัดและชนิดของการผาตัด เชน aortic 
root, coronary ostia, saphenous vein graft หรือ coronary sinus  

 Blood-based cardioplegia ชวยลดภาวะ hemodilution และมีคุณสมบัติของ oncotic 
pressure ผลจากการศึกษาพบวาชวยลดอัตราการเกิดภาวะ low output syndrome และลดระดับ CK-
MB หลังผาตัดได แตไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญในแงของผลการรักษาทางคลินิก นอกจากนี้ 
ปจจุบันมีการเพิ่มสาร aspartate และ glutamate ซึ่งสารทั้งสองชนิดเปนองคประกอบใน Krebs’ cycle 
ซึ่งพบวามีปริมาณลดลงในชวง chronic ischemia heart (aortic cross-clamp) เรียกวา substrate-
enhanced cardioplegia นอกจากนี้ มีหลายการศึกษาพยายามศึกษาถึงความแตกตางในแงของ 
myocardial protection ระหวาง warm cardioplegia และ cold cardioplegia6 ซึ่งพบวา warm 
cardioplegia ชวยลด cardiac index และ การหลั่งของ cardiac enzyme หลังผาตัด 
แตไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ในแงของผลการรักษาทางคลินิก มีเพียงการศึกษาเดียวของ 
Liakopoulos7 ที่ศึกษาในกลุม extended cross-clamp time (> 75 นาที) พบวา cold cardioplegia 
ชวยลดภาวะ ischemic stress และ myocardial injury ในบางสถาบันจึงอาจนํา warm solution 
มาใชควบคูกับการใช cold cardioplegia โดยใหกอนที่จะทําการคลาย aortic clamp 
โดยพบวาจะสามารถกระตุนใหกลามเนื้อหัวใจกลับมาทํางาน ซึ่งจะเรียกการให warm cardioplegia 
ในชวงนี้วา “ Hot shot” 



 11. Hemofilter หรือ ultrafilters หรือ hemoconcentrators ซึ่งจะประกอบไปดวย 
semipermeable membrane (hollow fibers) 
โดยจะทําหนาที่เปนตัวกรองเลือดกอนจะกลับเขาสูรางกายผูปวย 
โดยยอมใหสารน้ําและเกลือแรตางๆแพรออกจากระแสเลือด ชวยแกไขภาวะ hyperkalemia หรือ 
acidosis และชวยทําใหเลือดเขมขนมากขึ้น  

Conduct and weaning of cardiopulomonary bypass 

 กอนการเริ่ม conduct cardiopulmonary bypass จะตองทําการ priming 
เครื่องปอดและหัวใจเทียม  เพื่อใหแนใจวาไมมีฟองอากาศเหลืออยู จากนั้นจึง heparinization8,9 หลังให 
heparin ประมาณ 3 นาทีและมีระดับ anti-coagulant time (ACT) ที่เพียงพอ คืออยางนอยมากกวา 
400 วินาที  จึงเริ่ม conduct cardiopulmonary bypass โดยเริ่มจากการทํา arterial cannulation กอน 
นำ arterial line ตอกับ aortic cannula โดยใหเลือดไหลจาก arterial cannula ชาๆ พรอมๆกับที่ 
priming ไหลจาก arterial line เพื่อใหแนใจวาไมมีฟองอากาศเหลืออยู กอนตอทั้งสองเสนเขาดวยกัน 
ตรวจสอบตําหนงของสาย โดยดูจาก arterial wave flow หากตรวจสอบแนใจแลววาตําแหนงของ 
arterial cannula ถูกตอง จึงจะคลาย clamp ที่ arterial line คอยๆให priming เขาสูรางกายผูปวย 
ในขั้นตอนนี้จะเกิดภาวะ hemodilution10  

 ตําแหนงของ arterial cannula นิยมเลือกตําแหนงของ ascending aorta 
และควรเปนตําแหนงที่ไมมี plaque เพราะจะเกิดปญหาของ plaque dislodgement และมี 
embolization เสี่ยงตอการเกิด stroke ได ตําแหนงอื่นๆที่อาจใชไดเชน femoral artery หรือ jugular 
artery และควรควบคุมความดันโลหิตใหอยูในชวง 70-80 mmHg กอน cannulated 
เพื่อปองกันการเสียเลือดและอันตรายตอหลอดเลือด หลังจากนั้นจะทําการไลอากาศที่อยูในสาย (de-
aired) และ clamp arterial cannula ไว  และทำการ cannulated หลอดเลือดดํา เปนลําดับตอไป 

 การใส venous cannula เขาสูหลอดเลือดดําของผูปวยนั้น สามารถทําได 3 แบบ คือ 1) single 
cannula โดยการใสบริเวณหัวใจสวน right atrial appendage เปนวิธีที่นิยมมากที่สุด ขอดีคือทําไดงาย 
เร็ว แตไมสามารถใชวิธีนี้ไดหากเปนการผาตัดบริเวณหัวใจหองขวา 2) Cavo-atrial เปน two-stage 
cannula โดยปลายสายจะตันและมีรูอยูดานขางสาย ใสบริเวณหัวใจสวน right atrium appendage 
และสวนปลายจะตอเขาหลอดเลือดดํา IVC แตใชวิธีนี้ไมไดเชนกันหากเปนการผาตัดหัวใจหองขวา และ 
3) Bicaval โดยการใสสายที่หลอดเลือดดํา IVC และหลอดเลือดดํา SVC 
ซึ่งสามารถทําไดหากเปนการผาตัดหัวใจหองขวา 

 หลังตอ venous cannula เขากับ venous line แลว 
เลือดจากรางกายผูปวยจะไหลเขาสูเครื่องตามแรงโนมถวง ระดับ Central  Venous Pressure (CVP) 
ของผูปวยควรลดลงเรื่อยๆ จนนอยกวา 5 mmHg  

 ลําดับตอไปคือ Cardioplegia systems ตําแหนงที่นิยม คือ aortic root และทําการ cool down 
ผูปวย เพื่อลด metabolism ของรางกาย โดยอุณหภูมิรางกายที่ตองการจะขึ้นอยูกับชนิดของการผาตัด 
โดยทั่วไปจะอยูในชวง Mild- Moderate คือ 28 C-34 C และเมื่อสภาวะตางๆ เชน ตําแหนงสาย 



อุณหภูมิรางกาย เปนตน อยูในสภาวะเหมาะสมแลว จะทําการ Cross-clamp aorta และเริ่มให 
cardioplegia เพื่อทําใหหัวใจอยูใน diastolic phase  

 ระหวางการผาตัด ควร monitor Blood pressure (BP), CVP, urine output, Temperature, Hb, 
Hct, electrolytes and Arterial Blood Gas (ABG) for pH, lactate และ Hemoglobin oxygen 
saturation in venous blood (SvO2) เพื่อประเมินวาผูปวยมี perfusion ที่เพียงพอหรือไม หากคา SvO2 

ต่ํา แสดงถึงภาวะที่ความตองการ oxygen (DO2) ไมเพียงพอกับ Oxygen ทีร่างกายไดรับ (VO2) 
ควรปรับเพิ่ม pump flow, Hct, hemoglobin oxygen saturation 
หรือปรับลดอุณหภูมิเพื่อลดความตองการ oxygen ของรางกาย เปนตน 
โดยระดับความเขมขนของเลือดหลังจากเกิด Hemodilution จาก prime solution ที่ยอมรับได 
สามารถคํานวนไดจาก  

                                                           CPB Hct = pre-operative Hct x PBV 

                                                       PBV + CPB prime volume  

โดย PBV=patient blood volume 

 โดยพบวาขอดีของการเกิด hemodilution คือ ลด blood viscosity และเพิ่ม microvascular 
blood flow 11แตหากภาวะนี้มากเกินไป ก็จะสงผลให oncotic pressure ลดลงมาก จนเกิด tissue 
edema ได 

 เมื่อเริ่มทําการผาตัด อาจมีภาวะความดันโลหิตต่ํา เนื่องจากเกิดภาวะ vasodilation 
จากการที่ผูปวยมกีารลดลงของความเขมขนของเลือด จาก hemodilutional effect ดังกลาวขางตน 
รวมกับภาวะ Systemic Inflammatory Response syndrome (SIRs) 
แตอยางไรก็ตามจะมีการปรับสมดุลโดยแรงตานทานในหลอดเลือดของผูปวยที่เพิ่มขึ้น และ 
hemodilution จะลดลงจากการไดรับ diuretic รวมทั้งภาวะ hypothermia จะทําใหเกิด blood viscosity 
เพิ่มมากขึ้น เพื่อเปนการปรับสมดุลใหกับผูปวยระหวางทําการผาตัด 

 หลังเสร็จสิ้นการผาตัดและตองการหยาเครื่องปอดและหัวใจเทียม จะเริ่มจากการ re-
warming12.13เพื่อให core temperature อยูที่ประมาณ 34 C- 36 C 
และองคประกอบอื่นๆอยูในสภาวะที่เหมาะสม เชน MAP,CVP,EKG, Hb/Hct, electrolytes, glucose 
และ acid-base (จาก ABG) จึงจะเริ่มคอยๆ occlusion เลือดใน venous cannula กอน 
เพื่อเพิ่มปริมาณเลือดในรางกายใหกับผูปวย เลือดจะเริ่มไหลผานหัวใจและปอดของผูปวยเอง 
จนเมื่อหัวใจเริ่มกลับมาทํางานบีบตัวอีกครั้ง และไมมีภาวะแทรกซอนใดๆ จึงทําการ occlude venous 
line และลด flow ใน arterial line จน off ไดในที่สุด และทำการ reverse heparin โดยการให 
protamine  

 ในชวงที่ให protamine จะทําใหเกิดภาวะ pulmonary vasoconstriction และ systemic 
vasodilation จึงตองเฝาระวังภาวะความดันโลหิตต่ําและระดับ Oxygen ต่ําลง มีการบริหารยาไดสองวิธี 
คือ fixed dose (3-4 mg/kg) และ tritrate dose ตามปริมาณของ Heparin ที่ไดรับ โดยการให 1 mg 



ของ protamine ตอ 100 unit of heparin และคอยๆ titrate ตาม MAP, CVP, Pulmonary artery (PA) 
หรือ Left Atrial (LA) pressure หลังให protamine แลว และผูปวยอาการคงที่ ไมมีภาวะแทรกซอน 
จึงทําการถอดสาย arterial cannula  

 Mechanical ventilation ในขณะที่ใชเครื่องปอดและหัวใจเทียม ลมในปอดจะถูก deflate 
ออกเกือบหมด และมี Positive End Expiratory Pressure (PEEP) จากเครื่องชวยหายใจเพียงเล็กนอย 
ปองกันการเกิด alveolar collapse ดังนั้นกอนที่จะหยาเครื่องปอดและหัวใจเทียม จะตองทำ manual 
hyperinflation กอน เพื่อระบาย fluid ที่คางอยูออกจากปอด  

Organ damage during cardiopulmonary bypass 

Systemic Inflammatory Response symdrome (SIRs) 

             การสัมผัสระหวางเลือดจากรางกายผูปวยกับอุปกรณตางๆของเครื่องปอดและหัวใจเทียม 
ซึ่งเปน Non-biologic surface รวมกับการผาตัดและภาวะ hypothermia จะทําใหเกิด tissue trauma 
ซึ่งกระตุนระบบ complement, platelet, macrophage, neutrophil fibrinolytic and kallikrein 
pathway เกิดการสังเคราะห  cytokines ไดแก Interlekin-2 (IL-2) และ Tumor Necrotic Factor (TNF) 
มีการทํางานของ endothelial cell permeability มากขึ้น ทําใหมีการกระตุนเอนไซม protease และ 
elastase สงผลใหเกิดภาวะ parenchymal damage และภาวะ ischemia/reperfusion (แผนภาพที่ 4) 

 

 

แผนภาพที่ 4 แสดง Overview of the inflammatory response to CPB  

 

จากกระบวนการดังกลาวขางตน จะสงผลใหผูปวยเกิดภาวะ SIRs และมี coagulopathy, 
vasodilatation, fluid shift ระหวาง intravascular และ interstitial space มากขึ้น ทําใหเกิด 



microemboli และมี organ dysfunction ได จากขอมูลการศึกษาของ Dieleman และคณะ 
พบวาการให intraoperative high dose dexamethasone ไมมีผลในการชวยลดภาวะ inflammatory 
respone14 

Contact activation 

 เมื่อเลือดของผูปวยสัมผัสกับอุปกรณตางๆของเครื่องปอดและหัวใจเทียม จะเกิด blood to 
blood gas interfaces ซึ่งสงผลใหเกิดการกระตุน plasma protease pathway ดังตอไปนี้ 

- The complement pathway 

 

แผนภาพที่ 5 แสดง Alternative and classical complement pathways are both activated during 
CPB.  

 ระบบ complement  จะถูกกระตุนเมื่อมีการ exposure ตอ antigen, endotoxins หรือ foreign 
surface และมีการกระตุนใหเกิดการหลั่ง histamine ทําใหเกิดภาวะ smooth muscle constriction  
เพิ่ม vascular permeability ซึ่งกระบวนการกระตุน complement pathway จะเกิดขึ้นหลังจากเริ่ม 
bypass ประมาณ 2 นาที และจะเกิดขึ้นอีกครั้งในขณะที่ทํา aortic cross-clamp และ re-warming 
ระดับของ complement จะลดลงหลังการผาตัดและกลับสูระดับปกติภายใน 18-48 ชั่วโมง (แผนภาพที่ 
5) 

 

 



 - The kinin-kallikrein pathway 

 การที่เลือดในรางกายผูปวยสัมผัสกับ anionic surface สงผลใหเกิดการกระตุน factor XII 
ใหกลายเปน XIIa ซึ่งจะเปลี่ยน prekallikrein ใหเปน kallikrein และทํางานรวมกับ High-Molecular-
Weight Kininogen (HMWK) กระตุนใหเกิด bradykinin ซึ่งจะเพิ่ม vascular permeability ทําใหเกิด 
ภาวะ angioedema (แผนภาพที่ 6) 

 

 

แผนภาพที่ 6 แสดง Overview of pathways activated following the exposure of patients blood 
to the CPB circuit, C3a and C5a known as anaphylactoid toxin, stimulated mast cell 
degranulation and act as a chemoattractant for neutrophil  

 - The fibrinolytic pathway  

 Bradykinin จะกระตุนใหเกิดการสราง tPA ซึ่งจะเปลี่ยน plasminogen ใหกลายเปน plasmin 
และจะไปทําหนาที่สลาย fibrin ใหกลายเปน fibrin degradation products (FDP) ยับยั้งการสราง 
fibrin ทำใหเกิดการสลาย fibrin clot  ระดับของ tPA จะสูงสุดใน 30 นาทีแรกหลังเขาสูกระบวนการ 
cardiopulmonary bypass  และจะกลับสูระดับปกติ เทากับกอนผาตัดภายใน 24 ชั่วโมง (แผนภาพที่6) 

 



- The role of endothelium 

 Endothelium ทําหนาที่เปน protective โดยการ 

- หลั่งสาร endogenous anticoagulant เชน tPA, thrombomodulin และ heparin-liked 
substances 

- หลั่งสารที่ทําใหหลอดเลือดขยายตัว ไดแก Nitric Oxide (NO), Prostacyclin 

             ซึ่ง endothelial cells จะถูกทําลายโดย cytokines, endotoxin, sheer stress 
รวมถึงการใชเครื่องปอดและหัวใจเทียม จะกระตุนใหมีการหลั่งสาย IL-1, TNF และ C5a ออกมา 
ทําใหเกิด migration ของ neutrophils และ monocytes 

- Ischemia-reperfusion injury (IRI) 

 เปนภาวะที่เกิดขึ้น หลังจากที่มีเลือดไปเลี้ยงเซลลในบริเวณที่เคยมีภาวะขาดเลือดมากอน 
ชวงที่เซลลมีการขาดเลือด จะมีการคั่งของ Ca ภายในเซลล เนื่องจากเซลลขาด ATP-dependent 
cellular pumps เมื่อมีเลือดไปเลี้ยงอีกครั้ง จะเกิดภาวะ calcium overload ทําใหกลามเนื้อหัวใจเกิด 
hypercontracture มีการใชพลังงานจาก ATP (Adenosine-triphosphate) สงผลให ATP ลดตำลง 
เซลลกลามเนื้อหัวใจตาย  และเกิด Oxygen free radical จำนวนมาก กระตุนใหเกิดการหลั่ง 
neutrophils  

 ในชวงที่เกิดภาวะขาดเลือด รางกายจะมีการใชพลังงานจาก ATP ที่เหลืออยู ทําใหเกิดภาวะ 
metabolite hypoxanthine เกิดปฏิกิริยา Oxydation เกิด superoxide hydroxyl radicals และ Nitric 
oxide ที่เกิดขึ้นในภาวะ reperfusion จะทําปฏิกิริยากับ superoxide  ทําใหเกิด potent free radical 
peroxynitrite และสงผลใหเซลลมีความเสียหายมากยิ่งขึ้น (แผนภาพที่7) 

 



 

แผนภาพที่ 7 แสดง Mechanism of myocyte dysfunction and death on reperfusion of previously 
ischemic tissue 

- Endotoxin  

   Endotoxin ไดแก Lipopolysaccharides ซึ่งมาจาก cell membrane ของ gram-negative 
bacilli ซึ่งอยูในระบบทางเดินอาหาร ในชวงที่มีการใชเครื่องปอดและหัวใจเทียม 
จะมีการลดลงของเลือดใน splanchnic circulation สงผลใหมีการทําลาย mucosal barrier 
ในทางเดินอาหาร  และเกิดการ translocation ของเชื้อแบคทีเรีย เขาสูระบบไหลเวียนโลหิต 

 
Alteration in organ perfusion 
 Gastrointestinal complication 
 อุบัติการณประมาณ 2-4% ของผูปวยที่เขารับการผาตัดหัวใจโดยใชเครื่องปอดและหัวใจเทียม  
 ผูปวยมักมีอาการเลือดออกจากทางเดินอาหาร peritonitis ภาวะลําไสอุดตัน 
ลําไสทะลุหรือลําไสขาดเลือด เปนตน ภาวะทีพ่บไดบอยทีสุ่ด คือ ลําไสแตกทะลุและลําไสขาดเลือด 
มักมีภาวะ metabolic acidosis นํามากอน หรืออาจมีเลือดออกจากทางเดินอาหารสวนตน 
ซึ่งมักพบไดบอยกวาเลือดออกจากทางเดินอาหารสวนปลาย 
สาเหตุเนื่องมาจากการผาตัดโดยใชเครื่องปอดและหัวใจเทียม ทําใหเลือดไปเลี้ยง splanchnic 
circulation ลดลงและไปเลี้ยงลําไสลดลง 
โดยหากเกิดรวมกับภาวะเสนเลือดตีบจากการไดรับยากระตุนความดันโลหิต และการมี microemboli 



จาก atheromatous debris จากเสนเลือดแดงใหญ หรือจาก clot ที่หลุดจากหัวใจ เขาสูกระแสเลือด 
จะยิ่งสงผลใหเกิดภาวะแทรกซอนนี้ไดมากขึ้น 

- Hepatic dysfunction 
 การทํางานของตับในชวงที่มกีารใชเครื่องปอดและหัวใจเทียมลดลง จากการลดลงของ 
splanchnic circulation โดยพบวามีการลดลงประมาณ 19%  ภายหลังเสร็จสิ้นการผาตัดพบวา 
ผูปวยอาจมีคาเอนไซมการทํางานของตับเพิ่มขึ้น สวนภาวะเหลืองหลังการผาตัดพบไดนอย ถึงแมระดับ 
bilirubin จะสูงขึ้นประมาณ 20% ก็ตาม  
              ภายหลังเสร็จสิ้นการผาตัดผูปวยอาจเกิดภาวะ acalculous cholecystitis ขึ้นได 0.2-0.5% 
ของผูปวยที่เขารับการผาตัดหัวใจทั้งหมด สาเหตุเนื่องมาจาก gallbladder มีการขยายตัวและเกิด bile 
stasis ในระหวางการผาตัด ภาวะแทรกซอนนี้ พบวาทําใหเกิดอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 25-45 % 

- Pancreatitis 
 พบวาหลังผาตัด มรีะดับเอนไซม amylase สูงขึ้นถึง 1,000 IU/L ได โดยพบไดประมาณ 0.1-1% 
แตโดยสวนใหญจะพบวาผูปวยมีระดับเอนไซมสูงขึ้นเพียงเล็กนอยเทานั้น 
สาเหตุเนื่องมาจาก splanchnic circulation ลดลง ทําใหเกิดภาวะขาดเลือดของตับออนชั่วคราว 
ปจจัยอื่นๆที่อาจเพิ่มความเสี่ยง ไดแก  
การผาตัดที่ตองใชเครื่องปอดและหัวใจเทียมนาน ความดันโลหิตต่ําในระหวางการผาตัด 
อุณหภูมิรางกายต่ํากวาปกติขณะผาตัด 
และหลังผาตัดมีภาวะหัวใจทํางานสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงรางกายไดนอย 
 หากเปน uncomplicated pancreatitis จะมีอัตราการเสียชีวิตประมาณ 5-10% 
แตหากรุนแรงถึงระดับ necrotizing pancreatitis, abscess หรือ pseudocyst 
ผูปวยมีโอกาสเสียชีวิตสูง 
 
 - Pulmonary dysfunction 
 อุบตัิการณของการเกิด Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) นอยกวา 2% 
แตหากเกิดภาวะนี้ พบวาอัตราการเสียชีวิตอาจจะสูงมากกวา 50% ซึ่งปจจัยที่เปนสาเหตุของ 
respiratory failure หลังการผาตัด ไดแก 

- ปอดแฟบ 
- ปริมาณน้ําในปอดเพิ่มมากขึ้นจาก capillary permeability ทีเ่พิ่มขึ้นจากภาวะ SIRs, 

ความดันโลหิตไมคงที่หลังการผาตัดและปริมาณสารน้ําที่ไดรับในขณะผาตัด 
- Transfusion related acute lung injury (TRALI) 
- มีการเปลี่ยนแปลงของผนังทรวงอกจากการทํา sternotomy 
- ความยืดหยุนของปอดลดลง 
- มีเลือดออกหรือมีลมรั่วในชองปอด 
- Phrenic nerve injury และทําใหเกิดการทํางานของกระบังลมเสียไป 

            ซึ่งปจจัยตางๆดังกลาวขางตน สงผลทําใหเกิดภาวะ ventilaion-perfusion mismatch 
ทําใหผูปวยตองการความเขมขนของ Oxygen ปริมาณสูงเพื่อเพิ่มปริมาณ oxygen ในกระแสเลือด 
ซึ่งภาวะดังกลาวจะดขีึ้นหลังการผาตัด 



แตอยางไรก็ตามผูปวยอาจจําเปนตองใชเครื่องชวยหายใจเปนระยะเวลาสั้นๆภายหลังการผาตัด โดยใชั 
Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) ปริมาณเล็กนอย เพื่อชวยเพิ่ม airway pressure 
และปองการกันเกิดภาวะปอดแฟบ รวมถึงยาขับปสสาวะ เพื่อทําใหเกิดสมดุลของสารน้ําในรางกาย  

   Myocardial dysfunction 

                สามารถแบงออกไดเปน 3 ชวง ดังนี้ 

- ระยะเริ่มเขาเครือ่งปอดและหัวใจเทียม จนถึงชวงที่ cross-clamp aorta โดยอาจเกิด 
microemboli และ inflammatory product of SIRs 

- ระยะเวลาตั้งแต cross-clamp aorta ไดรับ cardioplegia จนถึงชวงที่มี fibrillatory arrest 
จะทําให cell เกิด regional hypoperfusion ไปจนกระทั่งเกิด complete ischemia  

- ระยะ Reperfusion โดยเริ่มตั้งแต remove cross-clamp aorta 
จนถึงชวงที่หยุดการใชเครื่องปอดและหัวใจเทียม จะมภีาวะ reperfuion injury 

Cerebral morbidity in adult cardiac surgery 

การใชเครื่องปอดและหัวใจเทียม จะมีผลตอ cerebral  blood flow  และ cerebral metabolic 
rate of oxygen consumption (CMRO) โดยพบวาปจจัยสําคัญ 4 ประการ 
ที่มีผลตอปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงสมองในชวงที่ใชเครื่องปอดและหัวใจเทียม ไดแก 

1. Mean arterial pressure (MAP) 
2. Hematocrit (Hct) 
3. Cerebral metabolism 
4. PaCO2 

จากหลายการศึกษาพบวา Mean arterial blood pressure (MAP) ที่เหมาะสม คือ มากกวา 55 
mmHg15 หากต่ํากวานี้จะทําใหเลือดไปเลี้ยงสมองนอยลงอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งจะสงผลใหเกิด stroke 
ตามมาได และพบวา pump flow ไมไดมีผลตอเลือดที่ไปเลี้ยงสมองโดยตรง แต pump flow จะมีผลตอ 
MAP16 ซึ่งคาที่เหมาะสม คือคา pump flow ที่ทําให MAP มากกวา 55 mmHg จากการศึกษาของ 
Sadahiro และคณะ17 พบวาถา MAP มากกวา 55 mmHg แลว ถึงแมจะเพิ่มคา pump flow ก็ไมทําให 
CBF เพิ่มไดอีก แตในทางกลับกัน หาก pump flow นอย จนทําให MAP นอยกวา 55 mmHg แลว 
จะสงผลตอ CBF อยางมาก (แผนภาพที่8) 



 

แผนภาพที่ 8 แสดง continuous monitoring of perfusion pressure and CBF during perfusion 
flow rate from 80-10 ml/kg/min.  

ลูกศรในภาพแสดงถึง ความสัมพันธระหวาง CBF และ perfusion pressure โดยลูกศรสีดํา 
แสดงถึงภาวะที่รางกายมี autoregulation ถึงแม pump flow จะลดลง จนทําให perfusion pressure 
ลดลง แตยังสามารถคงระดับของเลือดที่ไปเลี้ยงสมองไดที่คา MAP มากกวา 55 mmHg 
ในขณะที่ลูกศรสีขาวแสดงใหเห็นถึง CBF ที่ลดลงอยางมีนัยสําคัญ เมื่อ pump flow นอยลง จนทําใหคา 
MAP นอยกวา 55 mmHg 

 นอกจากนี้ พบวาระดับความเขมขนของเลือด (Hematocrit, Hct) ก็เปนปจจัยสําคัญตอ CBF 18 
หากคา MAP ลดต่ําลง แตรางกายมีภาวะ hemodilution เกิดขึ้นดวย จะสามารถเกิดภาวะ 
autoregulation เพื่อคงปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงสมองได แตรางกายจะไมสามารถเกิด autoregulation 
ไดอีกตอไป ถึงแมจะมีภาวะ Hemodilution หากคา MAP ลดต่ํากวา 55 mmHg 
โดยเฉพาะผูปวยที่มีโรคประจําตัวเบาหวานและความดันโลหิตสูงรวมดวย 

มีหลายงานวิจัย พยายามหาคาอุณหภูมิ ที่เหมาะสม Cook  
และคณะ19พบวาอุณหภูมิภายในสมองนั้นต่ํากวาอุณหภูมิภายในรางกาย แตจะสามารถสูงไดถึง 40 C 
ในชวงที่          re-warming และพบวามีอุบัติการณการเกิด embolic stroke มากขึ้นที่อุณหภูมิดังกลาว 
พบวาอุณหภูมิที่เหมาะสม คือ 27 C – 37 C  และทุก 10 C ที่ลดลงจาก 37 C จะสงผลให CMRO ลดลง 
ครึ่งหนึ่ง  

 



 Perioperative stroke 

 ตั้งแต ค.ศ.1960-1970 พบอุบัติการณของการเกิด stroke 
ในผูปวยที่เขารับการผาตัดหัวใจประมาณ 2-4% และพบวาอุบัติการณนี้ไมลดลง 
ถึงแมปจจุบันจะมีพัฒนาการของวิธีการผาตัดก็ตาม มีหลายการศึกษาเชื่อวา perioperative stroke นั้น 
มสีาเหตุหลักมาจากการ manipulated ascending aorta 
จึงไดมีความพยายามหลีกเลี่ยงหัตถการดังกลาว เชน การทำ single application of aortic clamp, 
femoral cannulation, all-arterial grafting และรวมถึงการผาตัดแบบ off pump CABG 
แทนการผาตัดแบบเดิม  แตอยางไรก็ตาม ก็ยังพบอุบัติการณการเกิด perioperative brain injury อยู 

 การศึกษาของ Bucerius และคณะ20 พบวาการผาตัดแบบ off pump จะชวยลดอัตราการเกิด 
stroke ได จากการผาตัดผูปวย 16,000 ราย พบวาอัตราการเกิด stroke เปน 3.9% 
ในการผาตัดแบบใชเครื่องปอดและหัวใจเทียม แตอัตราการเกิด stroke ลดลงเปน 2.5% 
ในผูปวยที่เขารับการผาตัดแบบ off pump 
และผลการศึกษานี้เปนไปในทิศทางเดียวกันกับการศึกษาของ Peel และคณะ21 

อยางไรก็ตามผลจากการศึกษาเหลานี้ ชี้ใหเห็นวาการหลีกเลี่ยงการ manipulated aorta 
สามารถลดอัตราการเกิด stroke ได แตก็ยังพบผูปวยมากกวา 50% ที่ยังคงเกิดภาวะ stroke อยู  
แสดงใหเห็นวาปจจัยที่มีผลตอการเกิด perioperative stroke นั้น ไมไดขึ้นกับการ manipulated aorta 
แตเพียงอยางเดียว 

 Hogue และคณะ22ทําการศึกษาในผูปวย 2,972 ราย พบวา 65% เกิด delayed stroke 
โดยมีปจจัยเสี่ยง คือ ผูปวยสูงอายุ เคยมปีระวัติ stroke หรือ atrial fibrillation (AF) มากอน 
เปนโรคเบาหวาน มี aortic atherosclerosis โดยพบวาผูปวยที่เขารับการผาตัดหัวใจมีอัตราการเกิด AF 
หลังผาตัดไดถึง 76% และในผูปวยกลุมนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิด stroke ได 5.4% 23,24  

 Acute kidney injury (AKI)        

 ในภาวะที่มีเลือดไปเลี้ยงรางกายตามปกติ 
ไตจะสามารถปรับตัวไดตามความดันโลหิตที่เปลี่ยนแปลง ตั้งแต 80-200 mmHg โดยไตรับเลือด 20% 
จากปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงรางกายทั้งหมด และตองการ oxygen 80 ml/minutes/100 gram tissue 
ซึ่งเลือดที่ไดรับสวนใหญจะถูกนําไปเลี้ยงบริเวณ cortex ในขณะที่ oxygen ที่ไดรับ 
สวนใหญจะถูกนําไปเลี้ยงบริเวณ medulla โดยคิดเปน 79% ของปริมาณ oxygen ที่ไดรับทั้งหมด 
เนื่องจาก tubular ตองการใชในการดูดซึม Sodium และ Chloride ion  

 อยางไรก็ตาม ไตเปนอวัยวะที่ไวตอภาวะขาดเลือดเปนอยางมาก AKI 
เปนภาวะแทรกซอนที่พบไดบอย ในภาวะที่เกิดความดันโลหิตต่ํา เลือดไปเลี้ยงบริเวณไตไดนอยลง 
และหากมีภาวะขาด oxygen จนทําให medulla ปรับสมดุลไมได ก็จะเกิดภาวะ acute tubular 
necrosis  (ATN) 



 ในการผาตัดหัวใจที่ใชเครื่องปอดและหัวใจเทียม จะทําใหเกิด SIRs มีการกระตุน cell 
mediators และ cytokines ตางๆ ซึ่งจะทําใหเกิดอันตรายตอเซลลของไตโดยตรง22 

นอกจากนี้การไดรับยากระตุนการบีบตัวของหัวใจ รวมทั้งการใชเครื่องปอดและหัวใจเทียม จะทําใหมี 
Nitric oxide (NO) ลดลง และ endothelin เพิ่มมากขึ้น เกิดภาวะเสนเลือดที่ไปเลี้ยงไตหดตัว 
เลือดไปเลี้ยงไตไดนอยลง จนเกิดภาวะไตวายในที่สุด  

 การผาตัดหัวใจโดยใชเครื่องปอดและหัวใจเทียม เปนกระบวนการสําคัญอันหนึ่ง 
ที่มีการใชกันอยางแพรหลาย และพัฒนาเทคนิค วิธีการตางๆ 
เพื่อความพยายามที่จะลดภาวะแทรกซอนของการผาตัด แตอยางไรก็ตาม 
ปจจุบันก็ยังพบภาวะแทรกซอนตางๆดังกลาวขางตนได ศัลยแพทยทั่วไปควรศึกษาองคประกอบ 
ขั้นตอนและวิธีการทํางานของเครื่องปอดและหัวใจเทียมใหเขาใจ 
เพื่อนําหลักการและวิธีการมาประยุกตใชกับการผาตัดอื่นๆ 

Cardiopulmonary Bypass in Non-cardiac surgery 

 Thoracic aortic dissection 

 แบงออกเปน 2 ชนิด 

1. Type A – involving ascending aorta 
2. Type B – involving aorta distal to left subclavian artery 

หากเปน Type A ถือเปนภาวะเรงดวนที่ตองรีบทําการผาตัด เพื่อไมใหเกิดการ dissection  

มากขึ้นของ ascending aorta และปองกันการเกิด aortic regurgitation, intrapericardial rupture และ 
coronary ischemia แตหากเปน Type B อาจสามารถใหการรักษาแบบเฝาติดตามอาการ 
(conservative treatment) และใหยาลดความดันโลหิตได 

 การผาตัด Aortic dissection 
โดยใชเครื่องปอดและหัวใจเทียมใชหลักการเดียวกับที่กลาวขางตน แตการ cannulated artery และ 
vein อาจตองมีการเปลี่ยนตําแหนง เชน ใช femoral artery , femoral vein แทน และทำการ 
cannulated กอนจะทํา sternotomy เพื่อควบคุมระบบการไหลเวียนโลหิตของผูปวยกอน 
และในกรณีที่ตองใช femoral vein อาจทำใหเกิดการ drainage ไดไมดีนัก ควรเพิ่มปรมิาณการ 
drainage โดยการเพิ่มขนาดของ venous cannula หรือใชสายขนาดยาวเพื่อใหปลายสายอยูใน inferior 
vena cava (IVC) หรืออยูใน right atrium สวนการทํา femoral arterial cannulation อาจมีขอจํากัด 
เนื่องจากผูปวยกลุมนี้มักมี peripheral vascular disease รวมดวย แนวทางเลือกอื่น เชน เปลี่ยนไปใช 
iliac artery หรือ right axillary artery แทน นอกจากนี้อาจทํา end to side anastomosis กับ 
prosthetic graft และตอ arterial cannula กับ prosthetic limb แทน เพื่อหลีกเลี่ยงการ cannulated 
femoral artery โดยตรง ปองกันการเกิดภาวะ lower limb ischemia  

  



Thoracic aortic aneurysm 

  แบงออกเปน 3 ชนิด ไดแก 

1) Ascending – proximal to innominate artery 
2) Arch – between innominate and left subclavian 
3) Descending – distal to left subclavian 

หากเปน Ascending thoracic aortic aneurysm สามารถใชหลักการเดียวกับการผาตัด aortic  

dissection ดังกลาวขางตน แตหากเปน Arch aortic aneusym ควรใช deep hypothermic circulatory 
arrest technique (DHCA) สวน descending thoracic aortic aneurysm อาจใชวิธี clamp aorta 
proximal ตอ aneurysm โดยตรง หรือทํา partial femoro-femoral bypass และ Clamp aorta 
proximal และ distal ตอตําแหนง lesion 
เพื่อใหเลือดไปเลี้ยงสวนลางของรางกายไดในขณะที่ทําการผาตัด 

 การใช  CPB and Hypothermic circulatory arrest ในการรักษาภาวะ Thoracoabdominal 
aortic aneurysm ในผูปวยจํานวน 243 ราย พบวามีผลการักษาเทียบเทากับการผาตัดแบบ opened 
technique และ endovascular repair มอีัตราการรอดชีวิตที่ 5 ป 55% โดยพบภาวะแทรกซอน คือ 
Stroke 3.7% spinal cord injury 5.3% และ renal failure required dialysis 3.6% 
มีอัตราการเสียชีวิตที่ 30 วัน (30 days mortality)  7.8% 
โดยพบวาอัตราการเสียชีวิตและอัตราการเกิดภาวะแทรกซอนในการผาตัดแบบ emergency 
สูงกวาการผาตัดแบบ elective27 

 Blunt Aortic Injury (BAI) 

 ผลการศึกษาการผาตัดเพื่อรักษาผูปวยภาวะ BAI ในระยะเวลา 12 ป รวม 91ราย ของ level I 
trauma center พบวา การผาตัดโดยใช CPB รวมดวย มีอัตราการเกิดภาวะ paraplegia และ 
paraparesis นอยกวากลุมที่ไมใช CPB โดยเฉพาะการใช CPB รวมกับการผาตัดในกลุมผูปวยกรณี 
complex injury  หรือ complex repair (การบาดเจ็บที่มีการ extend ของรอยโรคไปยังสวน proximal 
ของ subclavian artery หรือ branches อื่นๆของหลอดเลือด aorta หรือกรณีที่ตองไดรับการทํา 
หัตถการที่อาจมีผลกระทบตอ anastomosis construction เชน cardiac massage)28 

CPB in management of acute respiratory fialure 

ในกรณีที่ผูปวยเกิด respiratory arrest หรือ airway obstruction 
และไมสามารถใชทอชวยหายใจได เชน มีภาวะ superior vena cava (SVC) obstruction หรือ 
tracheal obstruction เปนตน สามารถ femoro-femoral CPB เพื่อชวยเรื่อง hemodynamic และ 
ventilation ใหกับผูปวยกอน หลังจากนั้นจึงคอยทําการผาตัดเพื่อรักษาอื่นๆตอไป  

 



Management of acute pulmonary embolism 

ในกรณีที่ผูปวยเกิด massive pulmonary thromboembolism 
และไมประสบความสําเร็จในการรักษาดวยการใช thrombolytic เพียงอยางเดียว การทำ emergency 
cardiopulmonary support ดวย CPB มีประโยขนเพื่อชวย resuscitation และ stabilization 
ผูปวยกอนในภาวะฉุกเฉิน หลังจากนั้นจึงผาตัดทํา pulmonary arteriotomy ตอไป   

CPB in trauma care 

ในเคสอุบัติเหตุที่มีการฉีกขาดของเสนเลือด aorta ในการผาตัดซอมแซม อาจจําเปนตองใช 
CPB โดยใชหลักการเดียวกับที่กลาวขางตน แตในบางกรณี เชน descending aorta อาจใช left heart 
bypass technique โดยการ canulated left atrium ผานทาง pulmonary vein เพื่อนํา oxygenated 
blood เขาสูเครื่องปอดและหัวใจเทียม กอนจะกลับเขาสูรางกายทาง femoral arterial cannula 
เพื่อใหเลือดไปเลี้ยงสวนลางตอ aortic cross-clamp ได สวน left ventricle 
จะรับเลือดที่เหลือบางสวนจาก left atrium เพื่อสงไปเลี้ยงรางกายสวนบน 

 

สรุป 

เครื่องปอดและหัวใจเทียม 
นอกจากจะมีประโยชนในแงของการเปนปอดและหัวใจเทียมใหกับรางกายในการผาตัดหัวใจแลว 
ยังสามารถนํามาประยุกตใชกับการผาตัดอื่นๆ ดังกลาวขางตน โดยใชหลักการที่คลายคลึงกัน 
ศัลยแพทยจึงควรศึกษาใหเขาใจรวมถึงศึกษาถึงภาวะแทรกซอนตางๆที่อาจจะเกิดขึ้นไดจากการใชเครื่อ
งปอดและหัวใจเทียม 
เพื่อสามารถใชประโยชนจากเครื่องปอดและหัวใจเทียมไดอยางเต็มที่และเกิดภาวะแทรกซอนนอยที่สุด 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารอางอิง 

1. Scott DA, Silbert BS, Doyle TJ, Blyth C, Borton MC, O’brien JL, et al.Centrifugal versus roller head 
pumps for cardiopulmonary bypass : effect on early neuropsychologic outcome after coronary 
artery surgery. J Cardiothorac Vasc Anesth 2002 Dec;16(6):715-22. 

2. Holinski S, Claus B, Haeger N,Neumann K, Uebelhack R, Konertz W. Effect of different pump 
heads for CPB on early cognitive outcome after coronary artery bypass surgery. Ann Thorac 
Cardiovasc surgery 2012 Dec;14. 

3. Samuel Jacob, Antonios Kallikourdis, Frank Sellke, Joel Dunning. Is blood cardioplegia superior to 
cystalloid cardioplegia?. Interractive cardiovascular  and thoracic surgery. 2008: 7(3):491-499. 

4. Sunit Ghosh, Florian Falter, David J. Cook. Cardiopulmonary Bypass. 1st ed. United Kingdom at  
the University Press, Cambridge. 2009 

5. Jakobsen O, Naesheim T, Aas KN Sørlie D, Steensrud T. Adenosine instead of supranormal 
potassium in cardioplegia: It is safe, efficient, and reduces the incidence of postoperative atrial 
fibrillation. A randomized clinical trial. J Thorac Cardiovasc Surg. 2013 Mar;145(3):812-8 

6. Udo Abah, Patrick Garfjeld Roberts, Muhammad Ishaq, Ravi De Silva. Is cold or warm blood 
cardioplegia superior for myocardial protection?. Interactive cardiovascular and thoracic surgery. 
2012; 14: 848-855. 

7. Liakopoulos Oj, Kuhn EW, Choi YH, Chang W, Wittwer T, Madershahian N, et al. Myocardial 
protection in cardiac surgery patients requiring prolong aortic cross clamp time:  a single center 
evaluation of clinical outcomes comparing two blood cardioplegic strategies. J Cardivas Surg 
(Torino) 2010;51: 895-905. 

8. Despotis GJ, Joist JH. Anticoagulation and anticoagulation reversal with cardiac surgery involving 
cardiopulmonary bypass: an update. J Cardiothorac Vasc Anesth. 1999 Aug;13(4 Suppl 1):18-29. 

9. Finley A, Greenberg C. Heparin Sensitivity and Resistance: Management During Cardiopulmonary 
Bypass. Anesth Analg. 2013 Feb 13.  

10. Sun P, Ji B, Sun Y, Zhu X, Liu J, Long C, Zheng Z. Effects of retrograde autologous priming on 
blood transfusion and clinical outcomes in adults: a meta-analysis. Perfusion. 2013 Jan 22.  

11. Bennett MJ, Rajakaruna C, Bazerbashi S, Webb G, Gomez-Cano M, Lloyd C. Oxygen delivery 
during cardiopulmonary bypass (and renal outcome) using two systems of extracorporeal 
circulation: a retrospective review. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2013 Feb 20.  

12. Grigore AM, Grocott HP, mathew Jp, et al. The re-warming rate and increased peak temperature 
alter neurocognitive outcome after cardiac srugery.Anesth Analg 2002; 94:4-10. 

13. Grocott HP, Mackensen GB, Grigore AM, et al. Postoperative hyperthermia is associated with 
cognitive dysfunction after coronary artery bypass graft surgery. Stroke 2002;33: 537-41. 

14. Dieleman JM, Nierich AP, Rosseel PM, van der Maaten JM, Hofland J, Diephuis JC, Intraoperative 
high-dose dexamethasone for cardiac surgery: a randomized controlled trial. JAMA. 2012 Nov 
7;308(17):1761-7. doi: 10.1001/jama.2012.14144. 

15. Gold JP, Charlson ME, Williams-Russo P, et al. Improvement of outcome after coronary artery 
bypass. A randomized trial comparing intraoperative high versus low mean arterial pressure. J 
Thorac Cardioasc Surg 1995; 110: 1302-11. 

16. Dj, Proper JA, Orszulak TA, et al. Effect of pump flow rate on cerebral blood flow during 
hypothermia cardiopulmonary bypass in adults. J Cardiothor Vasc Anesth 1997;11:415-9 



17. Sadahiro M, Haneda K, Mohri H. Experimental study of cerebral autoregulation during 
cardiopulmonary bypass with or without pulsatile perfusion. J Thoracic Cardiovasc Surg 1994; 
108:446-54. 

18. Cook Dj, Oliver WC, Jr, Orszulak TA, et al. Cardiopulmonary bypass temperature, hematocrit, and 
cerebral oxygen delivery in humans. Ann Thorac Surg 1995;60(6): 1671-7. 

19. Cook Dj, Orszulak TA, Daly RC, et al. Cerebral hyperthermia during cardiopulmonary bypass in 
adult. J Thorac Cardiovasc Surg 1996;111:268-9 

20. Bucerius J, Gummert JF, Borger MA, Walther T, Doll N, Onnasch JF, et al.Stroke after cardiac 
surgery: a risk factor analysis of 16,184 consecutive adult patients. Ann Thorac Surg. 2003 
Feb;75(2):472-8. 

21. Peel GK, Stamou SC, Dullum MK, et al. Chronologic distribution of stroke after minimally invasive 
versus conventional coronary artery bypass. J Am Coll Cardiol 2004; 43(5):752-6. 

22. Hogue CW Jr, Murphy SF, Schechtman KB, Dávila-Román VG. Risk factors for early or delayed 
stroke after cardiac surgery. Circulation. 1999 Aug 10;100(6):642-7. 

23. Murdock DK, Rengel LR, Schlund A, Olson KJ, Kaliebe JW, Johnkoski JA, Riveron FA. Stroke and 
atrial fibrillation following cardiac surgery. WMJ. 2003;102(4):26-30. 

24. Scherr K, Jensen L, Smith H, Kozak CL. Atrial fibrillation following cardiac surgery: a retrospective 
cohort series Prog Cardiovasc Nurs. 2006 Winter;21(1):7-13. 

25. Schetz M, Bove T, Morelli A, Mankad S, Ronco C, Kellum JA. Prevention of cardiac surgery-
associated acute kidney injury. Int J Artificial Org 2008: 31(2): 179-89 

26. Kouchoukos NT, Kulik A, Castner CF. Outcomes after thoracoabdominal aortic aneurysm repair 
using hypothermic circulatory arrest. J Thorac Cardiovasc Surg 2013;145:S139-41. 

27. Miller PR, Kortesis BG, McLaughlin CA 3rd, Chen MY, Chang MC, Kon ND, et al. Complex blunt 
aortic injury or repair: beneficial effects of cardiopulmonary bypass use. Ann Surg 2003 
Jun;237:877-83 

  
 

 


