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แบบสรุปรายงานการเข้ าอบรม ประชุม สัมมนา
เพือ่ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ศู นย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เรื่อง : Advanced Neonatal Care
จัดโดย : ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย
วันที่ : 28-30 สิ งหาคม 2556
สถานที่ : โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
รายชื่อผู้เข้ าร่ วมอบรม
นางปิ ยะธิดา เกิดทองมี ตาแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สาขาพยาบาล ฝ่ าย ห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สรุปเนือ้ หาและประโยชน ทีไ่ ด รับจากการอบรม ประชุม สัมมนาในครั้งนี้
1. Communication and Stabilization before Transportation of the Neonate
การสื่อสารเพือ่ ส่ งต่ อผู้ป่วย
ปั จจัยสาคัญในการดูแลไม่ให้เกิดช่องว่างหรื อรอยต่อในระหว่างการส่งต่อการรักษา คือ การติดต่อสื่ อสาร
ก. การสื่อสารกับโรงพยาบาลทีจ่ ะรับ
การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผูป้ ่ วย รวมทั้งข้อมูลของมารดา และบิดาให้ได้มากที่สุด


การเจ็บป่ วย อาการสาคัญ ประวัติปัจจุบนั



ข้อมูลมารดา ได้แก่ การตั้งครรภ์ อายุครรภ์ การฝากครรภ์ ภาวะแทรกซ้อนในระหว่างตั้งครรภ์ การคลอด
และอาการหลังคลอด



การตรวจร่ างกายทารก น้ าหนักแรกเกิด ความยาว เส้นรอบศีรษะ สัญญาณชีพ ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจน
การตรวจร่ างกายระบบต่างๆ



การวินิจฉัยโรค



การส่งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการที่ดาเนินไปแล้ว และผลการตรวจ เช่น CBC, blood sugar, CXR



การรักษาที่ให้แล้วมีอะไรบ้าง ผลการรักษาเป็ นอย่างไร



การดาเนินของโรค อาการของผูป้ ่ วยปั จจุบนั เป็ นอย่างไร



เหตุผลของการส่งต่อ

ระหว่างเดินทางควรมีการติดต่อสื่อสารเป็ นระยะๆ หรื อเมื่อผูป้ ่ วยมีอาการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการขอคาแนะนา
ช่วยเหลือ เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิ นระหว่างการเดินทาง เพื่อให้โรงพยาบาลที่จะรับสามารถปรับแผนการรับที่เหมาะสม

2

ข. การสื่อสารกับญาติผ้ปู ่ วย ได้แก่ บิดา มารดาหรื อผูแ้ ทนโดยชอบธรรม ผูส้ ่งต้องอธิบายข้อมูล ดังนี้


การวินิจฉัยโรค



ความจาเป็ นที่ตอ้ งส่งต่อไปรักษาที่อื่น



ประโยชน์ของการส่งไปรักษาต่อ



ความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการส่งไปรักษาต่อ



ญาติมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ส่งไปรักษาต่อ



การบันทึกเนื้อหา ข้อมูลที่ให้กบั ญาติ รวมทั้งระบุชื่อ ตาแหน่งผูท้ ี่ให้คาแนะนา และญาติที่ได้รับคาแนะนา
วันที่ เดือน ปี และลงเวลาในเวชระเบียนด้วยทุกครั้ง



การทาหนังสื อยินยอมลงลายมือชื่อของญาติให้ส่งต่อรักษา



เอกสารสิ ทธิ์การรักษาพยาบาล



เปิ ดโอกาสให้ญาติเข้าเยีย่ มอาการทารกได้ตามความเหมาะสม



ทีมรักษาจะต้องติดต่อให้ขอ้ มูลของผูป้ ่ วยแก่ญาติอย่างต่อเนื่องเป็ นระยะๆ



หากยานพาหนะที่นาส่งผูป้ ่ วยมีที่นงั่ พอ ควรจัดให้บิดา มารดา หรื อผูแ้ ทนโดยชอบธรรมร่ วมเดินทางไป
ด้วย



เมื่อถึงโรงพยาบาลที่รับแล้ว ให้บิดาหรื อมารดา หรื อญาติโดยชอบธรรมได้พบแพทย์ที่รับผูป้ ่ วย เพื่อให้
ข้อมูลเพิ่มเติม เปิ ดโอกาสให้ญาติได้สอบถามปั ญหาที่สงสัยกับแพทย์ที่รับไว้ และมีส่วนร่ วมในการวาง
แผนการรักษาร่ วมกัน

ค. การกาหนดนัดหมายการเดินทางกับโรงพยาบาลทีจ่ ะรับ


แจ้งกาหนดเวลาที่จะออกเดินทาง และเมื่อเริ่ มออกเดินทางแล้ว



ควรประมาณเวลาที่คาดว่าจะถึงที่หมายว่าเป็ นเวลาเท่าไร



ขอทราบตาแหน่งสถานที่ที่จะส่งผูป้ ่ วยลงว่าจะเป็ นห้องฉุกเฉิน ห้องตรวจผูป้ ่ วยนอก หรื อที่หอผูป้ ่ วยใน
ช่องทางติดต่อที่สะดวก



หากมีการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา หรื อยกเลิกการส่งต่อผูป้ ่ วยด้วยเหตุผลใดก็ตาม ควรแจ้งกลับไปยัง
โรงพยาบาลที่จะรับโดยเร็ ว
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การเตรียมผู้ป่วยก่ อนส่ ง (Pre-transport stabilization)
หลักการของการดูแลทารกแรกเกิดก่อนส่งต่อที่สาคัญ ได้แก่


การดูแลอุณหภูมิกายให้ปกติ



การดูแลระบบทางเดินหายใจให้โล่ง และออกซิเจนในเลือดปกติ



การให้นมหรื อสารน้ าที่มีกลูโคส เพื่อรักษาระดับน้ าตาลในเลือดให้อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ



การเฝ้ าระวังสัญญาณชีพ



การรักษาเฉพาะโรคหรื อภาวะที่ทารกป่ วย
เพื่อให้จดจาง่าย อาจใช้หลักการ S. T. A. B. L. E.

S : Sugar, Safe Care รักษาระดับน้ าตาลในเลือดที่ 70-100 mg/dL
T : Temperature รักษาอุณหภูมิกายให้ปกติ หลีกเลี่ยงการเปิ ดเครื่ องทาความเย็นในรถหรื อลมจากภายนอกพัดผ่านทารก
A : Airway, Oxygen, ventilation ดูแลทางเดินหายใจให้โล่ง ประเมินค่าความอิ่มตัวของออกซิเจน
B : Breathing, Blood Pressure ประเมินลักษณะและอัตราการหายใจ ค่าความเป็ นกรด-ด่างในเลือด ความดันโลหิ ต
L : Lab Work เช่น Blood sugar, CBC, Blood gas, Blood culture, maternal blood
E : Emotional Support, Evaluation
โดยธรรมชาติของมนุษย์ จะมีปฏิกิริยาต่อการรับทราบข่าวร้าย 5 ระยะ คือ
 ตกใจ ช็อค ปฏิเสธ
 โกรธ
 ต่อรอง
 สิ้นหวัง
 ยอมรับ
Evaluation การประเมินหลัง Stabilize แล้ว ตรวจสอบผูป้ ่ วยอีกครั้งว่าพร้อมเดินทาง รวมทั้งการติดตามอย่าง
ต่อเนื่องเป็ นระยะ ได้แก่ การติดตามสัญญาณชีพ, ความอิ่มตัวของออกซิเจน, การให้ความอบอุ่น, Hct, blood sugar, สารน้ าที่
ให้, ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ, ใบเซ็นต์ยนิ ยอมให้การรักษาพยาบาล, ใบส่งต่อผูป้ ่ วย, เลือดมารดา
2. ภาวะนา้ ตาลในเลือดตา่ ในทารกแรกเกิด
ทารกในครรภ์ได้รับ glucose จากมารดาผ่านทางรก โดยระดับ glucose ของทารกจะมีค่าประมาณร้อยละ 60-80 ของ
ระดับ glucose ในเลือดมารดา ใน 1-2 ชม.แรกหลังเกิด ระดับ glucose ในเลือดทารกจะค่อยๆลดลงจนอาจต่าสุดได้ถึง 30
mg/dL หลังจากนั้นทารกที่ปกติจะสามารถสร้างระดับ glucose ให้เป็ นปกติได้ต่อไป ทารกที่มีความผิดปกติของกระบวนการ
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สร้าง glucose หรื อมีอตั ราการใช้ glucose ที่มากกว่าปกติจะเกิดภาวะน้ าตาลในเลือดต่าได้ ทารกแรกเกิดมีอตั ราการสร้างและ
การใช้ glucose ในภาวะพื้นฐานคือ 4-6 mg/kg/min ซึ่งสูงกว่าในผูใ้ หญ่ เนื่องจากสมองทารกมีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับขนาด
ของร่ างกาย ในภาวะปกติ สมองจะใช้พลังงานจากแหล่งอื่นมาช่วย คือ lactate และ ketone body ทารกที่สร้างสารทั้ง 2 นี้ไม่ดี
จะมีความเสี่ ยงต่ออันตรายจากภาวะน้ าตาลในเลือดต่ามากขึ้น
ภาวะน้ าตาลในเลือดต่าในทารกแรกเกิด แบ่งได้เป็ น 2 กลุ่มใหญ่ คือ
 น้ าตาลในเลือดต่าชัว่ คราว (transient neonatal hypoglycemia) เกิดขึ้นเฉพาะในระยะแรกเกิด (neonatal
period) โดยเริ่ มเกิดตั้งแต่ 1-2 ชม.แรกของชีวติ และจะเป็ นอยูช่ วั่ คราว ซึ่งอาจเป็ นเพียงไม่กี่ชวั่ โมงหรื อ
นานได้หลายวัน เป็ นภาวะที่พบได้บ่อย ทั้งในทารกที่ปกติและทารกป่ วย
 น้ าตาลในเลือดต่าที่เป็ นอยูน่ าน (persistent neonatal hypoglycemia) ทารกจะมีภาวะน้ าตาลต่าอยูน่ านหลาย
วันจนถึงหลายเดือน มักมีสาเหตุจาเพาะที่ตอ้ งได้รับการรักษาต่อเนื่องจนเลย neonatal period ทารกกลุ่มนี้
แม้จะพบน้อยกว่ากลุ่มแรกมาก แต่ส่วนใหญ่จะมีอาการผิดปกติที่เป็ นผลจากน้ าตาลในเลือดต่ารุ นแรงและ
ต่อเนื่อง และมักจะเกิดผลเสี ยต่อพัฒนาการทางสมองในระยะยาว
คานิยามของภาวะนา้ ตาลตา่ ในทารกแรกเกิด
Neonatal hypoglycemia : ในทารกที่มีอาการผิดปกติให้เริ่ มการรักษาเมื่อ blood glucose น้อยกว่า 40 mg/dL ใช้ใน
ทารกครบกาหนด (term infant) และทารกก่อนกาหนดระยะท้าย (late preterm) ส่วนทารกที่มีความเสี่ ยงสูงแต่ไม่มีอาการ ควร
รักษาระดับ blood glucose ก่อนมื้อนมให้มากกว่าหรื อเท่ากับ 45 mg/dL
ผลเสียของภาวะ Neonatal hypoglycemia ต่ อสมองทารกในระยะยาว
ในการศึกษาที่ผา่ นมา แม้ยงั ไม่มีขอ้ มูลที่แน่ชดั ถึงระดับ blood glucose จานวนครั้ง และระยะเวลาที่เป็ นนานเท่าใด
จึงจะเกิดผลเสี ยต่อสมอง รวมทั้งยังไม่มีหลักฐานที่จะบอกว่าหากตรวจ และให้การรักษาภาวะน้ าตาลต่าได้ทนั ทีแล้วจะมีผลดี
ต่อพัฒนาการทางสมองของทารกหรื อไม่ การรักษาระดับ blood glucose ตาม operational threshold จึงยังเป็ นแนวทางที่ควร
ปฏิบตั ิเพื่อความปลอดภัยของทารก
ทารกทีค่ วรได้ รับการตรวจคัดกรอง blood glucose มีดงั นี้
1. ทารกที่มีอาการผิดปกติซ่ ึงสงสัยว่าจะเป็ นจาก hypoglycemia อาการที่พบบ่อยคือแขนขาสัน่ กระตุก และเขียว อาการ
อื่นๆที่อาจพบได้แก่ ซึม, ดูดนมไม่ดี, ตัวอ่อน, อุณหภูมิกายต่า, กระวนกระวาย, Moro Reflex ไวกว่าปกติ, ร้องเสี ยง
แหลม, หัวใจเต้นเร็ ว, ลูกตาเคลื่อนไหวผิดปกติ, ชักเกร็ ง, หยุดหายใจ, coma

2. ทารกป่ วยที่มีความเสี่ ยงต่อ hypoglycemia เช่น sepsis, asphyxia, อุณหภูมิกายต่า, erythroblastosis fetalis,
polycythemia ทารกที่ได้รับการทา blood exchange transfusion หรื อได้รับ blood transfusion ปริ มาณมาก, ทารกที่
เคยได้รับสารน้ าที่มีน้ าตาลในปริ มาณมากแล้วหยุดให้ทนั ที, ทารกที่มีโรคทางต่อมไร้ท่อ รวมทั้งทารกที่มีภาวะ iron
error of metabolism
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3. ทารกที่ไม่มีอาการผิดปกติแต่มีความเสี่ ยงต่อภาวะ hypoglycemia ได้แก่ ทารกที่สร้าง glucose และ/หรื อ ketone ได้
น้อยกว่าที่ควร ซึ่งอาจเป็ นผลจากการมี insulin มาก การมี glycogen และไขมันสะสมในร่ างกายน้อยกว่าปกติ และมี
ระบบควบคุมการสร้าง glucose/ketone ที่ผิดปกติไป
4. ทารกที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ ยง กินนมได้ดีและอาการปกติ รวมถึงทารกที่กินนมแม่อย่างเดียวใน 2-3 วันแรกหลังเกิด ซึ่ง
น้ านมแม่มีปริ มาณน้อย ไม่มีความจาเป็ นต้องตรวจคัดกรอง blood glucose แต่ทารกที่อายุหลายวันแล้ว หากนมแม่ยงั
ไหลน้อยมาก ควรเฝ้ าระวังภาวะน้ าตาลในเลือดต่าไว้ดว้ ย
ข้ อควรทราบในการตรวจระดับกลูโคสในเลือด
1. ระดับ whole blood glucose จะต่ากว่า plasma glucose ประมาณร้อยละ 10-18 โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าค่า hematocrit สูง
2. การตรวจเลือดจากส้นเท้าที่ไม่ได้อุ่นจะทาให้ระดับ blood glucose ต่ากว่าเลือดที่เจาะจากเส้นเลือดดา
3. ระดับ blood glucose ของเลือดที่วางไว้ที่อุณหภูมิหอ้ งจะมีค่าลดลงประมาณ 18 mg/dL ต่อชัว่ โมง ดังนั้นควรตรวจ
เลือดทันที การใส่เลือดในหลอดที่มี glycemic inhibitor เช่น fluoride หรื อแช่หลอดเลือดในน้ าแข็งขณะส่งตรวจ จะ
ช่วยให้ระดับ blood glucose ลดช้าลง
4. การตรวจคัดกรอง blood glucose ด้วยเครื่ อง glucometer มีขอ้ ดีคือ ทราบผลทันที ทาให้สามารถตัดสิ นใจรักษาได้
รวดเร็ ว แต่อุปกรณ์ชนิดนี้ออกแบบมาใช้กบั การหาภาวะ hyperglycemia ในผูป้ ่ วยที่เป็ นเบาหวาน การนามาใช้กบั
ทารกซึ่งอาจมีภาวะอื่นร่ วมด้วย เช่น metabolic acidosis, hypoxia, hyperoxia, hypoperfusion, edema มีผลทาให้ค่า
ไม่แม่นยา นอกจากนี้ภาวะ bilirubin สูงและ hematocrit สูงก็มีผลทาให้ค่า blood glucose ที่วดั จากเครื่ องต่ากว่าความ
เป็ นจริ ง
การป้ องกันและการรักษา
การป้ องกัน
1. ทารกที่เป็ นกลุ่มเสี่ ยงแต่ไม่มีอาการผิดปกติ ถ้าไม่มีขอ้ ห้ามในการกินนม เริ่ มให้กินนมได้ต้ งั แต่ภายใน 1 ชัว่ โมงหลัง
เกิด ตรวจคัดกรอง blood glucose หลังกินนมไปแล้ว 30 นาที ถ้าได้ค่ามากกว่า 40 mg/dL ให้กินนมต่อทุก 2-3
ชัว่ โมง และตรวจ blood glucose ซ้ าก่อนมื้อนมต่อเนื่องไปอีกในระยะ 12 ชัว่ โมงแรก สาหรับทารก LGA และ IDM
ส่วนทารกคลอดก่อนกาหนดและ SGA ควรตรวจต่ออีกอย่างน้อยในระยะ 24 ชัว่ โมงแรก หลังอายุ 12-24 ชัว่ โมงให้
พิจารณาตรวจต่อเฉพาะในรายที่ยงั มีระดับน้ าตาลก่อนกินนมต่ากว่า 45 mg/dL
2. ในทารกที่เคยมี blood glucose ต่า แพทย์ควรตรวจให้แน่ใจว่าทารกสามารถกินนมได้ดีหรื อไม่ โดยมีระยะห่างของ
มื้อนมตามปกติ และมีระดับ glucose ก่อนมื้อนมอยูใ่ นเกณฑ์ปกติอย่างน้อย 3 ครั้งก่อนจาหน่ายทารกจาก
โรงพยาบาล
3. ทารกที่ยงั กินนมไม่ได้ ให้ 10% D/W ทางหลอดเลือดดา ในอัตราการให้ 5-8 mg/kg/minute
4. ทารกที่ได้รับสารอาหารทางหลอดเลือดดามักจะมี insulin สูงเนื่องจากได้รับ glucose ทางหลอดเลือดดาค่อนข้างมาก
ตลอดเวลา ทาให้ไม่ค่อยมี ketogenesis และ lipolysis จึงควรให้มีระดับ blood glucose มากกว่า 45 mg/dL ตลอดเวลา
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การรักษา
1. ทารกที่ไม่มีอาการ แต่ระดับ blood glucose หลังกินนมมื้อแรกต่ากว่า 25 mg/dL (ในทารกอายุ 4 ชัว่ โมงแรก) หรื อต่า
กว่า 35 mg/dL (ในทารกอายุ 4-24 ชัว่ โมง) ให้ส่งตรวจ plasma glucose แล้วให้กินนมซ้ า ตรวจ blood glucose หลัง
กินนม 1 ชัว่ โมง ถ้ามีระดับสูงขึ้นแล้วให้ตรวจ blood glucose ก่อนกินนมมื้อต่อไป แต่หากยังต่ากว่า 25-35 mg/dL
หรื อทารกกินนมไม่ได้ ควรให้ glucose ทางหลอดเลือดดา
2. ทารกที่มีอาการสงสัยว่าจะเป็ นจากน้ าตาลต่า ต้องตรวจคัดกรอง blood glucose ทันที ถ้าต่ากว่า 40 mg/dL ให้ส่ง
ตรวจ plasma glucose และให้สารน้ าทางหลอดเลือดดาทันที
3. การรักษาด้วย glucose ทางหลอดเลือดดามีขอ้ บ่งชี้คือ
3.1 ทารกที่แสดงอาการผิดปกติซ่ ึงสงสัยว่าเป็ นจาก blood glucose ต่า
3.2 ทารกที่ไม่มีอาการแต่ blood glucose ยังต่ากว่า 25-35 mg/dL หลังกินนมไปแล้ว 1 ชัว่ โมง
3.3 ทารกที่ไม่มีอาการ แต่มีขอ้ ห้ามในการกินนม
4. แนวทางการรักษาด้วย glucose ทางหลอดเลือดดา
4.1 เริ่ มให้ bolus glucose 200 mg/kg ทางหลอดเลือดดาหลังส่งเลือดตรวจ plasma glucose โดยให้ 10% D/W 2
cc/kg และหยดต่อด้วย GPR 5-8 mg/kg/minute (10% D/W 80-100 cc/kg/day)
4.2 ตรวจ blood glucose 15-30 นาทีหลังให้ และตรวจซ้ าทุก 30-60 นาทีจนกว่าจะคงที่ ถ้า blood glucose อยูใ่ น
ระดับตามเป้ าหมาย (40-50 mg/dL) แล้วค่อยๆลดความถี่ในการตรวจติดตามลงจนเหลือเพียงทุก 4-6 ชัว่ โมง
4.3 ถ้า blood glucose ยังน้อยกว่า 25 mg/dL ให้ bolus glucose 200 mg/kg ตามด้วยการเพิม่ GPR ครั้งละ 2
mg/kg/minute ทุก 15-30 นาที หาก blood glucose ไม่ต่ามาก ไม่ตอ้ ง bolus แต่เพิ่ม GPR ได้เลยและตรวจ blood
glucose หลังเพิ่ม 15-30 นาที
4.4 การลด GPR ควรทาเมื่อมีระดับ blood glucose คงที่อยูน่ านประมาณ 24 ชัว่ โมง หรื อสูงมากกว่า 60 mg/dL
ต่อเนื่องกันมากกว่า 2-3 ครั้ง โดยลด GPR 2 mg/kg/minute ทุก 6 ชัว่ โมง ร่ วมกับการให้กินนมเพิ่มขึ้นและตรวจ
blood sugar ก่อนกินนมหลังจากลด GPR ทุกครั้ง เมื่อลดได้ถึง 4 mg/kg/minute ทารกกินนมได้ดี และระดับ
blood glucose ก่อนกินนมมากกว่า 45 mg/dL สามารถหยุดให้ glucose ทางหลอดเลือดดาได้ ส่วนทารกที่ยงั กิน
นมไม่ได้ ให้ลด GPR ถึงระดับต่าที่สุดที่ทารกจะอยูไ่ ด้โดยมีระดับ blood glucose ตามเป้ าหมาย
5. ทารกที่มี blood glucose ต่ามากเป็ นเวลานานกว่า 24 ชัว่ โมงหลังจากให้ GPR 8 mg/kg/minute แล้ว blood glucose ยัง
ต่ากว่า 45 mg/dL ควรนึกถึงภาวะ hyperinsulinism หรื อโรคทางต่อมไร้ท่ออื่นๆ
3. ภาวะติดเชื้อในทารกแรกเกิด : หลักฐานเชิงประจักษ์
ประเด็นที่ 1 นิยามของภาวะติดเชื้อในทารกแรกเกิด
ตามนิยามของ The National Institute of Child Health and Human Development และ Vermont Oxford Networks
และ The Pediatrix Medical Group แบ่งเป็ น 2 กลุ่มตามระยะเวลาการเกิด ดังนี้
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1. ภาวะติดเชื้อในระยะแรก (Early-onset sepsis ; EOS) เกิดขึ้นใน 3 วันแรกของชีวติ
2. ภาวะติดเชื้อในระยะหลัง (Late-onset sepsis ; LOS) เกิดขึ้นหลังวันที่ 3 จนถึงวันที่ 28 หรื อ 120 วันแรกของชีวติ
หากกล่าวถึงการติดเชื้อ group B streptococcus (GBS) การแบ่งเป็ นการติดเชื้อระยะแรก ((Early-onset GBS
infection) อาจเริ่ มจากแรกเกิดนานไปจนถึง 6 วันแรกของชีวติ พบมากในทารกแรกเกิดครบกาหนด หรื อทารกเกิดก่อน
กาหนดระยะท้าย ส่วนการติดเชื้อในระยะหลัง (Late-onset GBS infection) เกิดขึ้นตั้งแต่ 7 วันจนถึง 89 วันแรกของชีวติ พบ
มากในทารกแรกเกิดก่อนกาหนดที่มีอายุครรภ์นอ้ ยกว่า 34 สัปดาห์
มีการใช้คาว่า late, late-onset sepsis เมื่อการติดเชื้อนั้นเกิดขึ้นหลัง 3 เดือนแรกของชีวติ ในทารกแรกเกิดก่อนกาหนด
ที่มีน้ าหนักตัวแรกเกิดน้อยกว่า 1,500 กรัม
ประเด็นที่ 2 ภาวะติดเชื้อระยะแรกในทารกแรกเกิด (Early-onset sepsis ; EOS)
สิ่ งที่ทา้ ทายบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้การดูแลทารกแรกเกิดที่สงสัยภาวะติดเชื้อในระยะแรก (Early-onset sepsis ;
EOS) มีประเด็นต่างๆดังนี้
2.1 การวินิจฉัยว่าทารกรายใดมีภาวะติดเชื้อ รวมถึงการให้การดูแลรักษาได้อย่างเหมาะสมทันที และสามารถแยกได้วา่
ทารกรายใดเป็ นทารกที่มีความเสี่ยงสูงต่อภาวะติดเชื้อ ทั้งๆที่ทารกไม่มีอาการผิดปกติ หรื อทารกรายใดเป็ นทารกที่มี
อาการผิดปกติ แต่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากภาวะติดเชื้อ
การวินิจฉัยภาวะติดเชื้อระยะแรกในทารกแรกเกิดก็เช่นเดียวกับการวินิจฉัยทางการแพทย์ในโรคทัว่ ไป คือใช้อาการ
และอาการแสดงเป็ นสาคัญ (clinical or signs and symptoms-oriented) แต่เนื่องจากทารกแรกเกิดที่มีภาวะติดเชื้อในระยะแรก
อาจมีหรื อไม่มีอาการแสดงของภาวะและติดเชื้อ และอาการแสดงมักไม่มีลกั ษณะจาเพาะ ทาให้ยากต่อการวินิจฉัย จึงต้องใช้
การพิจารณาปั จจัยเสี่ ยงว่าทารกมีความเสี่ ยงสูงต่อภาวะติดเชื้อมากเพียงใด
อากรแสดงของภาวะติดเชื้อในทารกแรกเกิด ได้แก่ อุณหภูมิกายไม่คงที่ หายใจผิดปกติหรื อหยุดหายใจ ตัวเหลือง
ผื่นที่ผิวหนัง ไม่สามารถกินนมได้ กระหม่อมหน้าโป่ งตึง ชัก
การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการที่ยนื ยันภาวะติดเชื้อมีเพียงผลการเพาะเชื้อจากเลือด และน้ าไขสันหลังที่ให้ผลเป็ นบวก
2.2 ทารกรายใดควรได้รับการตรวจน้ าไขสันหลังเพื่อวินิจฉัยภาวะเยือ่ หุม้ สมองอักเสบ (meningitis)
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ แนะนาให้กรวดน้ าไขสันหลังในกรณี ดงั ต่อไปนี้
 ผลเพาะเชื้อจากเลือดเป็ นบวก
 ทารกมีอาการของภาวะติดเชื้อที่ชดั เจน
 ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการสนับสนุนภาวะติดเชื้อ
 ทารกที่ได้รับการรักษาภาวะติดเชื้อด้วยยาปฏิชีวนะอยูแ่ ล้ว แต่มีอาการแย่ลง
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ในทารกที่มีอาการของระบบการหายใจ และระบบไหลเวียนเลือดไม่คงที่ ซึ่งอาจเป็ นอันตรายได้ในขณะทาหัตถการ
เพื่อเจาะกรวดน้ าไขสันหลัง

สามารถให้ยาปฏิชีวนะไปก่อนโดยเลื่อนการตรวจน้ าไขสันหลังมาทาในภายหลังเมื่อทารกมี

อาการคงที่แล้ว
2.3 แนวทางการดูแลรักษาภาวะติดเชื้อระยะแรกในทารกแรกเกิดตามคาแนะนาจากหลักฐานเชิงประจักษ์
หลักการวางแผนการดูแลรักษาทารกที่สงสัยภาวะติดเชื้อในระยะแรกประกอบด้วย
 การประเมินทารกว่ามีอาการและอาการแสดงของภาวะติดเชื้อหรื อไม่
 ในทารกที่ไม่มีอาการ ทารกมีปัจจัยเสี่ ยงที่ทาให้เกิดความเสี่ ยงสูงต่อภาวะติดเชื้อหรื อไม่
 เลือกการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการที่เหมาะสม และการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
 เลือกใช้ยาปฏิชีวนะที่ครอบคลุมเชื้อที่เป็ นสาเหตุและเปลี่ยนเป็ นยาปฏิชีวนะที่จาเพาะเมื่อรู ้ผลเพาะเชื้อ และ
ความไวของเชื้อ หรื อหยุดการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะเมื่อไม่สงสัยภาวะติดเชื้อ
2.4 การเลือกใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อครอบคลุมภาวะติดเชื้อระยะแรกในทารกแรกเกิด ระยะเวลาของการใช้ยาปฏิชีวนะ และ
การหยุดรักษาด้วยยาปฏิชีวนะเมื่อไม่สงสัยภาวะติดเชื้อในทารกแรกเกิด
ประเด็นที่ 3 ภาวะติดเชื้อระยะหลังในทารกแรกเกิด (Late-onset sepsis ; LOS)
สิ่ งที่ทา้ ทายบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้การดูแลทารกแรกเกิดที่สงสัยภาวะติดเชื้อในระยะแรก (Late-onset sepsis ;
LOS) มีประเด็นต่างๆดังนี้
3.1 การวินิจฉัยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดที่สมั พันธ์กบั การใส่สายสวนหลอดเลือดส่วนกลาง (Central lineassociated bloodstream infection ; CLABSI)
3.2 แนวทางการป้ องกันภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดที่สมั พันธ์กบั การใส่สายสวนหลอดเลือดส่วนกลาง (Central
line-associated bloodstream infection ; CLABSI) ตามคาแนะนาจากหลักฐานเชิงประจักษ์
...........................................................
(นางปิ ยะธิดา เกิดทองมี)

