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ภาวะความดันเลือดปอดสูงในทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลนครพนม
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กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลนครพนม

บทคัดย่อ

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาย้อนหลังผู้ป่วยทารกแรกเกิดที่มีภาวะความดันเลือดปอดสูง ที่เข้ามารับการ

รักษาในโรงพยาบาลนครพนมในระหว่างเดือนเมษายน 2554 ถึงเดือนพฤษภาคม 2560 โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุก   

ข้อมูลทั่วไป ลักษณะทางคลินิก การรักษา ภาวะแทรกซ้อน ผลการรักษา และอัตราการเสียชีวิต 

คำ�สำ�คัญ : ท�รกแรกเกิด ภ�วะคว�มดันเลือดปอดสูงในท�รกแรกเกิด

 ผลการศึกษา พบความชุกของทารกแรกเกิดที่มีภาวะความดันเลือดปอดสูง 1.12 – 2.96 ต่อการเกิด 1,000 มีชีพ ทารก

ที่ถูกวินิจฉัยทั้งหมด 32 รายเป็นเพศชาย 19 ราย (59.40%) เชื้อชาติไทย 28 ราย (87.50%) คลอดโดย วิธี normal labour 

มากที่สุดคือ 18 ราย (56.20%) ทารกถูกส่งตัวจากโรงพยาบาลชุมชน 13 ราย (40.60%) โดยมีอายุเฉลี่ยตอนที่มาถึงโรงพยาบาล

นครพนม คือ 5.17 ชั่วโมง อายุครรภ์เฉลี่ย 40.42 ± 2.56 สัปดาห์ มี น้�าหนักเฉลี่ยแรกเกิด 3,243.13 ± 665.72 กรัม 

Apgar score เฉลีย่ที ่1, 5 และ 10 นาที คือ 6.42 ± 3.12, 7.90 ± 2.55 และ 8.50 ± 2.36 ตามล�าดับ อายุที่เริ่มมีภาวะ PPHN 

คือ 6.19  (0.33 – 30) ชั่วโมง สาเหตุ หลักที่พบร่วมกับ PPHN มากที่สุดคือ meconium aspiration syndrome (MAS) 

78.10% ผู้ป่วยได้รับการดูแลด้านการหายใจโดยใช้เครื่องช่วยหายใจแบบ CMV โดยมีค่าเฉลี่ย PIP สูงสุดเท่ากับ 17 ± 2.58 

ซม.น�้า PEEP 4.13 ± 0.92 ซม.น�้า mandatory rate 80.65 ± 19.65 ครั้ง ส่วนในรายที่ใช้เครื่องช่วยหายใจแบบ HFOV มีค่า

เฉลีย่ mean airway pressure และ amplitude คอื 18.45 ± 4.96 ซม.น�า้ และ 33.40 ± 7.34 ตามล�าดบั มกีารใช้ NSS ในทารก 

29 ราย (90.62%), FFP 23 ราย (71.90%), PRC 12 ราย (37.50%) NaHCO3 10 ราย (31.25%) และยาเพิ่มความดันโลหิต 

32 ราย (100%) ขนาดยาเฉลี่ยของ dopamine คือ 17.97 ± 3.99 mcg/kg/min, dobutamine 18.91 ± 3.00 mcg/kg/min, 

epinephrine 1.48 ± 0.87 mcg/kg/min และ norepinephrine 1.61 ± 0.47 mcg/kg/min นอกจากนี้ยังมีการใช้ MgSO4 

5 ราย (15.60%), sildenafil 7 ราย (21.90%), intravenous iloprost 5 ราย (15.60%) และ iloprost + milrinone 1 ราย 

(3.10%) ภาวะแทรกซ้อนที่พบมากที่สุดคือ gastrointestinal bleeding 34.40%  อัตรา การเสียชีวิตสูงถึง 59.40% และพบว่า

กลุ่มที่เสยีชวีติมค่ีาความดนัโลหติ SBP และ MAP เริม่ต้นสงูกว่ากลุม่ที ่รอดชวีติ แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(p<0.05) 

กลุม่ทีเ่สียชีวิตมีระยะเวลานอนโรงพยาบาลสั้นกว่า กลุ่มที่รอดชีวิตอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.01) กลุ่มที่รอดชีวิต 13 ราย 

ติดตามพัฒนาการได้ 7 ราย มีพัฒนาการปกติที่อายุ 2 ปี 4 ราย (57.14%) มีพัฒนาการช้า 1 ราย (14.29%)        

 สรปุ ภาวะความดนัเลอืดปอดสูงในทารกแรกเกดิมอีตัราการเสยีชวิีตทีส่งู  โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกดิจากการสดู  ส�าลกัข้ีเทา 

ซึ่งเป็นสาเหตุที่ป้องกันได้ ดังนั้นการพัฒนาความรู้ สมรรถนะของบุคลากร และการพัฒนาระบบ เครือข่ายในการดูแลทารก

แรกเกิด ทั้งในด้านการป้องกันและการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพจะช่วยลดอัตรา การเสียชีวิตได้ 
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Abstract

 his retrospective study was to review patients with persistent pulmonary hypertension of the newborn 

(PPHN) at Nakhon phanom hospital from April 2011 to May 2017.  The purpose of this study was to describe 

the prevalence, demographic pattern, clinical description, treatment, complication outcome and mortality rate. 

 The results howed that the prevalence of persistent pulmonary hypertension of the newborn were 

1.12 – 2.96 per 1,000 live births. 19 of 32 diagnosed PPHN newborns were males (59.40%). Thai nationality 

28 cases (87.50%). 56.20% were delivered by normal labour. 13 newborns (40.60%) were transfer from other 

hospitals with average age 5.17 hours. The average gestational age were  40.42 ± 2.56 weeks, birth weight  

3,243.13 ± 665.72 grams and the Apgar score at 1, 5 and 10 minutes were 6.42 ± 3.12, 7.90 ± 2.55 และ 

8.50 ± 2.36 respectively. The diagnosed PPHN age was 6.19 (0.33 – 30) hours. The most common cause of 

PPHN was MAS (78.10%). The PPHN newborns were on CMV setting MAX PIP 17 ± 2.58 cmH2O, MAX PEEP 

4.13 ± 0.92 cmH2O and mandatory rate 80.65 ± 19.65 times/minute. Max mean airway pressure and amplitude 

in HFOV setting were 18.45 ± 4.96 cmH2O and 33.40 ± 7.34 respectively. The newborns received crystalloid 

(NSS) 29 cases (90.62%), FFP 23 cases (71.90%), PRC 12 cases (37.50%) and NaHCO3 10 cases (31.25%). All 

of them received inotropic drugs. The average dose of dopamine, dobutamine, epinephrine and 

norepinephrine were 17.97 ± 3.99, 18.91 ± 3.00, 1.48 ± 0.87 and 1.61 ± 0.47 mcg/kg/min respectively. 

MgSO4, sildenafil, intravenous iloprost and iloprost with milrinone were used for pulmonary blood pressure 

reducing in PPHN newborns for 5 cases (15.60%), 7 cases (21.90%), 5 cases (15.60%) and 1 cases 

(3.10%) respectively. Gastrointestinal bleeding was found 34.40% as the most common complication in this 

study. Mortality rate was 59.40%. The died newborns group had higher SBP, MAP than the survivor group 

with statistically significant (p < 0.05) and shorter length of stays than the survivor group with statistically 

significant (p < 0.01). The followed survivors had normal development at 2 years old was 57.14% and 

delayed development 1 case (14.29%). 

 Conclusion The mortality rate of PPHN was high.  The majority cause was meconium aspiration 

syndrome that could be preventable. Therefore, the development of healthcare personnel knowledge, skill 

performance and effective neonatal care networks should be established for decrease in mortality rate.  

Keywords : newborn   persistent pulmonary hypertension of the newborn 



7ว า ร ส า ร โ ร ง พ ย า บ า ล น ค ร พ น ม
NAKHONPHANOM HOSPITAL JOURNAL

Volume 4 No. 2

บทน�า
 ภาวะความดนัเลือดปอดสงูในทารกแรกเกดิ ersistent

pulmonary hypertension of the newborn: PPHN) 

เป็นภาวะทีค่วามต้านทานและความดนัในหลอดเลอืดแดงในปอด

ไม่ลดลงตามปกติหลัง คลอด ท�าให้เลือดที่จะไหลเวียนไปปอด

ไหลลัดไปทาง ductus arteriosus และ foramen ovale 

(right to left shunt) ท�าให้ทารกขาดออกซิเจนอย่างรุนแรง

และเสียชีวิตได้(1) ภาวะความดันเลือดปอดสูงในทารกแรกเกิด

เป็นปัญหาส�าคัญทางสาธารณสุข  ส�าหรับประเทศไทยพบ

อุบัติการณ์เกิด 0.38 - 2.80 ต่อการเกิดมีชีพ 1000 คน(2,3)   

และพบอัตราการเสียชีวิตร้อยละ 24.0 – 39.5 ซึ่งแตกต่างกัน

ไปตามบริบทของแต่ละพื้นที่(3,4)  

 พยาธิสภาพของการเกิดภาวะความดันเลือดปอดสูง

เกิดจากกลไก 3 อย่าง(5)  ได้แก่ 1) มีการเพิ่มของ pulmonary 

vascular resistance 1.1 Underdevelopment ได้แก่ 

congenital diaphragmatic hernia, congenital lung 

hypoplasia, lung dysgenesis ซ่ึงมกัไม่ตอบสนองต่อการรกัษา 

1.2 Maldevelopment มีการสร้างชั้นกล้ามเนื้อของ

เส้นเลอืดปอดหนาผดิปกติ ซ่ึงพบในกลุม่ทีม่ ีchronic hypoxia 

(placental insufficiency) เช่น postterm, meconium 

staining, meconium aspiration syndrome (MAS), idiopathic 

PPHN เป็นกลุม่ทีมี่พยากรณ์ของโรคกลางๆ   1.3 Functional 

maladaptation  บางสภาวะหลงั เกิดกระตุน้ท�าให้มี functional 

vasoconstriction เช่น acidosis, hypoxia, hypercarbia, 

hypothermia, hypoglycemia กลุม่นีเ้ป็นกลุม่ท่ีเราป้องกันได้ 

และมีพยากรณ์ของโรคดีที่สุด 2) มีความผิดปกติของระบบ 

ไหลเวียนโลหิต เกิด shunts และมีการท�างานที่ผิดปกติของ

กล้ามเนื้อหัวใจ 3) การท�างานของหัวใจห้องล่าง ขวาผิดปกติ 

หลักในการรักษาภาวะความดันเลือดปอดสูง คือ การลดความ

ต้านทานและความดันเลือดปอด การท�า ให้ออกซิเจนไปเลี้ยง

ร่างกายอย่างเพียงพอ และการรักษาประคับประคองจนกว่า

ปอดของทารกจะกลับมาเป็น ปกติ ซึ่งต้องได้รับการดูแลอย่าง

ใกล้ชิด โดยแนวทางการรักษาในปัจจุบัน ประกอบด้วย 1) การ

ใช้เคร่ืองช่วย หายใจซ่ึงมทีัง้แบบ conventional mechanical 

ventilation (CMV) และ high frequency oscillatory 

ventilation (HFOV) 2) การรักษาระดับความดันโลหิตโดย

การให้ inotropic drugs. ต่าง ๆ 3) การแก้ไข ภาวะความ

เป็นกรดของเลือด 4) การให้ยา sedative ต่าง ๆ เพื่อให้ทารก

สงบและไม่เกิดอาการเจ็บปวด 5) การให้ยาขยายหลอดเลือด

ในปอด เช่น inhaled nitric oxide, magnesium sulphate, 

sidenafil, prostacyclinc เป็นต้น และ 6) extractorporeal 

membrane oxygenation (ECMO) (1,2,14)  ซึ่งการรักษาด้วย 

inhaled nitric oxide และ ECMO เป็นวิธีการรักษาที่มีการ

ศึกษายืนยันว่าได้ผลดี สามารถลดอัตราการ เสียชีวิตลงได้(1,6,7) 

แต่อย่างไรก็ตามทั้ง 2 วิธียังจ�ากัดอยู่เฉพาะโรงพยาบาลขนาด

ใหญ่และโรงเรียนแพทย์ เท่านั้น 

 โรงพยาบาลนครพนม เป็นโรงพยาบาลทั่วไปที่รับดูแล

ผู้ป่วยจากโรงพยาบาลชมุชนในจงัหวัดนครพนม จงัหวดัใกล้เคียง 

รวมทั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  จากสถิติ

ทีผ่่านมาถึงแม้ว่าจะมจี�านวนทารก แรกเกดิทีม่ภีาวะความดนัเลอืด

ไม่มากแต่อตัราการเสียชวิีตในผู้ป่วยกลุ่มนีม้อีตัราทีสู่ง(8) ถงึแม้ว่า

ปัจจบุนัจะมวีธิกีารและยาต่างๆทีใ่ช้ในการรกัษาภาวะนีม้ากขึน้ 

ตลอดจนเครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูง (HFOV) ซึ่งเป็น 

เครื่องช่วยหายใจที่มีประสิทธิภาพในการรักษา แต่ยังพบอัตรา

การเสียชีวิตที่สูงอยู่ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจ ที่จะศึกษา

ความชุก ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย ลักษณะทางคลินิก การรักษา 

ผลการรักษา และอัตราการเสียชีวิต เพื่อใช้วางแนวทางในการ

ป้องกันและพัฒนาการรักษาให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ต่อไป   

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อศึกษาความชุกของการเกิดภาวะความดันเลือด

ปอดสูงในทารกแรกเกิดในจังหวัดนครพนม

 2. เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไป ลักษณะทางคลินิก ของ

ทารกแรกเกิดที่มีภาวะความดันเลือดปอดสูงใน โรงพยาบาล

นครพนม

 3. เพื่อศึกษาผลการรักษาและอัตราการเสียชีวิตของ

ทารกแรกเกิดที่มีภาวะความดันเลือดปอดสูงใน โรงพยาบาล

นครพนม

วิธีการศึกษา
 เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาย้อนหลัง  (retrospective

descriptive study) จากเวชระเบยีนของผูป่้วย ทารกแรกเกดิ

ที่มีภาวะความดันเลือดปอดสูง  ที่รับการรักษาที่โรงพยาบาล

นครพนม ในช่วงเดือนเมษายน 2554 ถึงเดือนพฤษภาคม 

2560 จ�านวน 32 ราย เวชระเบียนทุกรายที่ศึกษาได้รับการ
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วินิจฉัยจากแพทย์ตามเกณฑ์การวินิจฉัยดังนี้ (5)

 1. มีภาวะขาดออกซิเจน (hypoxia) หอบ หายใจเร็ว 

หายใจเร็วมากกว่า 70 ครั้งต่อนาทีขึ้นไป

 2. มีค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดไม่คงที่และ

พบมคีวามต่างของ preductal-postductal oxygen saturation 

มากกว่า 10% ขึ้นไป (lability of oxygenation)

 3. ได้รับการวินิจฉัยเบื้องต้นว่าเป็นกลุ่มอาการส�าลัก

ขี้เทา (meconium aspiration: MAS) ลมรั่วในช่องปอด 

(pneumothorax) ปอดอักเสบแต่ก�าเนิด (congenital 

pneumothorax) การติดเชื้อ (sepsis) การขาดออกซิเจน

ระหว่างคลอด (birth asphyxia) ตัวเย็น (hypothermia)

 4. ไม่มีโรคหัวใจชนิดเขียวแต่ก�าเนิด (congenita

cyanotic heart disease) 

 โดยได้ศกึษาข้อมลูในรายละเอยีดต่างๆ ดงันี ้  ข้อมลู

ท่ัวไป : เพศ เชือ้ชาต ิสถานทีเ่กิด วธิกีารคลอด อายุครรภ์ น�า้หนกั

แรกเกิด ข้อมูลของมารดา: อายุ จ�านวนทารกในครรภ์ ล�าดับ

การตั้งครรภ์ การฝากครรภ์ สถานที่ฝากครรภ์ ภาวะแทรกซ้อน

ขณะตั้งครรภ์ และโรคประจ�าตัว ลักษณะทางคลินิก การ

วินิจฉัยโรคและ ภาวะร่วม  การรักษา  การตั้งค่าเครื่องช่วย

หายใจ (ventilator setting) ภาวะแทรกซ้อน ระยะเวลาที่ใช้ 

เครือ่งช่วยหายใจ ระยะเวลาทีร่บัการรกัษาในโรงพยาบาล ผลของ

การรักษา อัตราการเสียชีวิต  และการ ติดตามพัฒนาการ 

 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความ แตกต่างโดยใช้

สถิติ chi-square และ t-test ก�าหนดระดับนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 

ผลการศึกษา
 1.ข้อมูลของผู้ป่วยทารกแรกเกิดที่มีภาวะความดัน

เลือดปอดสูง

 อุบัติการณ์ทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะความดันเลือดปอด

สงูในจังหวดันครพนมคอื 1.12 – 2.96  ต่อการเกิด 1,000 มชีพี

เกิด 1,000 มีชีพ (ตารางที่ 1) โดยทารกที่ได้รับการวินิจฉัยว่า 

PPHN มีจ�านวน 32 ราย เป็นเพศชาย 19 ราย (ร้อยละ 59.40) 

เชื้อชาติไทย 28 ราย (ร้อยละ 87.50 )คลอดโดยวิธี normal 

labour มากที่สุดคือ 18 ราย (ร้อยละ 56.20)  ทารกเกิดที่

โรงพยาบาลนครพนม 18 ราย (ร้อยละ 56.20)  ทารกถูกส่งตัว

ที่ 1, 5 และ 10 นาที คือ 6.42 ± 3.12, 7.90 ± 2.55 และ 

8.50 ± 2.36 ตามล�าดับ อายุที่เริ่มมีภาวะความดัน เลือดปอด

สูงคือ 6.19  ชั่วโมง (0.33 – 30) แต่ถ้าพิจารณาเฉพาะราย

ที่มีสาเหตุจาก meconium aspiration pneumonia อายุที่

เริ่มมีภาวะความดันเลือดปอดสูงคือ 5.67 ชั่วโมง (0.33 – 22)  

(ตารางที่ 2) 

 โรคหรือภาวะร่วมที่เป็นสาเหตุหลักที่พบมากที่สุดคือ 

meconium aspiration pneumonia  พบ 25 ราย (ร้อยละ 

78.10) รองลงมาคอื congenital pneumonia 2 ราย (ร้อยละ 

6.20), sepsis 2 ราย (ร้อยละ 6.20), birth asphyxia 2 ราย 

(ร้อยละ 6.20) และ RDS 1 ราย (ร้อยละ 3.10) ในการศึกษา

นีไ้ม่พบภาวะไส้ เลือ่นกระบงัลม (congenital diaphragmatic 

hernia) นอกจากนี้ยังพบว่ามีภาวะตัวเย็นร่วมด้วย 11 ราย 

คิด เป็นร้อยละ 34.38 (ตารางที่ 2) 

 ข้อมูลด้านมารดาพบว่า  อายุเฉล่ียของมารดาคือ 

28.87 ± 6.53 ปี ทัง้หมดเป็นการตัง้ครรภ์ทารกคนเดยีว ล�าดบัการ

ตัง้ครรภ์ส่วนใหญ่เป็นการต้ังครรภ์ครัง้ที ่ 2 ขึน้ไป (ร้อยละ75.00) 

มีค่าเฉลี่ยจ�านวนครั้งที่ฝาก ครรภ์ 7.93 ± 4.76 ครั้ง โดยมีค่า

เฉลี่ยอายุครรภ์ที่ฝากครรภ์ครั้งแรก 13.65 ± 6.09 สัปดาห์ 

พบว่าไม่ฝาก ครรภ์ 3 ราย (ร้อยละ 9.40) และฝากครรภ์มาก

ที่สุดที่ รพ.สต./PCU 14 ราย (ร้อยละ 43.80)  1  รายที่มีโรค 

ประจ�าตัวคือโรคต่อมไธรอยด์ (ตารางที่ 3) 

 ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ที่พบมากที่สุดคือ 

meconium stained amniotic fluid 25 ราย (ร้อยละ 

78.10), oligohydramnios 3 ราย (ร้อยละ 9.40), PIH 3 ราย 

(ร้อยละ 9.40), GDM 2 ราย (ร้อยละ 6.20) และ chorioam-

nionitis 1 ราย (ร้อยละ 3.10) (ตารางที่ 3) 

 ด้านการรกัษามกีารใช้ NSS ในทารก 29 ราย (ร้อยละ 

90.62), FFP 23 ราย (ร้อยละ 71.90), PRC 12 ราย (ร้อยละ 

37.50) ยาเพิ่มความดันโลหิต 32 ราย (ร้อยละ 100) โดยมีการ

ใช้ยา 1 ตัว, 2 ตัว, 3 ตัว และ 4 ตัว ร้อยละ 31.20, 31.20, 

28.20 และ 9.4 ตามล�าดับ ขนาดยาเฉลี่ยของ dopamine คือ 

17.97 ± 3.99 mcg/kg/min, dobutamine 18.91 ± 3.00 

mcg/kg/min, epinephrine 1.48 ± 0.87 mcg/kg/min 

และ norepinephrine 1.61 ± 0.47 mcg/kg/min นอกจาก

นี้ยังมีการใช้ NaHCO
3
 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.25 (ตาราง

ที่ 2) 
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 ส่วนยาที่ออกฤทธ์ิลดความดันหลอดเลือดแดงท่ีปอด

ถกูน�ามาใช้หลายตวั โดยพบว่ามีการใช้ MgSO
4
 5 ราย (ร้อยละ 

15.60), sildenafil 7 ราย (ร้อยละ 21.90),  intravenous  iloprost

 5 ราย (ร้อยละ 15.60) และ iloprost + milrinone 1 ราย 

(ร้อยละ 3.10) (ตารางที่ 2) 

 ผู้ป่วยได้รับการดูแลด้านการหายใจโดยใช้เครื่องช่วย

หายใจแบบ CMV อย่างเดียว 10 ราย (ร้อยละ 31.20) HFOV 

อย่างเดียว 1 ราย (ร้อยละ 3.10) และใช้ทั้ง 2 แบบ 21 ราย 

(ร้อยละ 65.60) ส�าหรับ CMV พบว่าค่าเฉลี่ย PIP สูงสุดเท่ากับ 

17 ± 2.58 ซม.น�้า PEEP 4.13 ± 0.92 ซม.น�้า mandatory 

rate 80.65 ± 19.65 ครั้ง ส่วน HFOV พบว่าค่าเฉลี่ย mean 

airway pressure และ amplitude คือ18.45 ± 4.96 ซม.น�้า

และ33.40 ± 7.34 ตามล�าดับ (ตารางที่ 2) 

       ภาวะแทรกซ้อนที่พบมากที่สุดคือ gastrointestinal 

bleeding 11 ราย (ร้อยละ 34.40)  รองลงมา คือ sepsis 

9 ราย (ร้อยละ 28.10)  pneumothorax 8 ราย (ร้อยละ 

25.00), hypoxic ischemic encephalopathy 6 ราย (ร้อยละ 

18.80), renal insufficiency 5 ราย  (ร้อยละ 15.60) และ 

ventilator associated pneumonia 4 ราย (ร้อยละ 12.50) 

(ตารางที่ 2) 

 ผลการรักษา พบทารกเสยีชีวติจ�านวน 19 ราย (ร้อยละ 

59.40 ) รอดชีวิตจ�านวน 13 ราย (ร้อยละ 44.82) ในกลุ่มที่

รอดชวีติสามารถตดิตามพฒันาการต่อได้เพยีง 7 ราย (ร้อยละ 

53.84 ) พบว่าพัฒนาการปกติ สมวัยที่อายุ 2 ปีจ�านวน 4 ราย

(ร้อยละ 57.14 ) พัฒนาการล่าช้า 1 ราย (.ร้อยละ 14.29)  

2 รายอายยุงัไม่ถงึ 2 ปี ซึง่ยงัอยูใ่นระหว่างการตดิตามพัฒนาการ 

(ร้อยละ 28.57 )   ส่วนอีก  6 ราย (ร้อยละ 46.15 ) ไม่สามารถ 

ติดตามพัฒนาการได้เนื่องจากการย้ายท่ีอยู่ท�าให้ไม่สามารถ

ติดต่อได้ (ตารางที่ 2)

 2. เปรียบเทียบข้อมูลของทารก กลุ่มที่รอดชีวิตกับ

ทารกกลุ่มที่เสียชีวิต

 พบว่า เพศ เชื้อชาติ วิธีการคลอด น�้าหนักแรกเกิด

สถานท่ีเกดิ อายคุรรภ์ อายมุารดา การฝากครรภ์ Apgar score

ที่ 1, 5 และ 10 นาที อายุท่ีเริ่มมีภาวะ PPHN อายุของทารก

ที่ถูกส่งตัวมาจากโรงพยาบาลชุมชน ทั้งสองกลุ่มไม่มีความ

แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 4) 

 

 ผลการตรวจเพ่ิมเตมิอืน่ๆ ได้แก่  ค่าเฉลีย่ความแตกต่าง

ของ pre และ post ductal oxygen saturation ค่าเฉล่ีย  

ของความเข้มข้นของเลือด ค่าเฉล่ียอุณหภูมิกาย ค่าเฉล่ีย 

pulse rate  พบว่าไม่ม ีความแตกต่างกนัทางสถิต ิ ด้านความดัน

โลหติทารกกลุม่ทีร่อดชีวติมค่ีาเฉลีย่ systolic blood pressure 

และ mean arterial blood pressure เท่ากับ 57.15 และ 

41.46 mmHg ตามล�าดับ ทารกกลุ่มที่เสียชีวิตที่มี ค่าเฉลี่ย 

71.26 mmHg และ 51.16 mmHg ตามล�าดบั เมือ่เปรยีบเทยีบ

ค่าเฉลี่ยทั้งสองกลุ่มพบว่าแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

( p = 0.018 , p = 0.027) ตามล�าดับ ส�าหรับการตั้งค่าเครื่อง

ช่วยหายใจ (ventilator  setting) ท้ังสองกลุ่ม ไม่มคีวามแตกต่าง

กันทางสถิติ (ตารางที่ 4)        

 ระยะเวลาที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ ทารกกลุ่มที่รอดชีวิต

มีค่าเฉลี่ย 7.15 วัน ทารกกลุ่มที่เสียชีวิตมีค่าเฉลี่ย 1.86 วัน 

ระยะเวลาที่รักษาตัวในโรงพยาบาลในทารกกลุ่มที่รอดชีวิต

มีค่าเฉลี่ย 17.46 วัน ทารกกลุ่มที่ เสียชีวิตมีค่าเฉลี่ย 2.12 วัน 

เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทั้งสองกลุ่มพบว่าแตกต่างกันอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติ (p = 0.000, p= 0.000) ตามล�าดับ 

(ตารางที่ 4) 

 การวินิจฉัยโรคและภาวะร่วมอื่นๆ ได้แก่ meconium 

aspiration syndrome (MAS), respiratory distress 

syndrome (RDS), congenital pneumonia, sepsis, birth 

asphyxia) และ hypothermia พบว่าทั้งสองกลุ่มไม่มีความ

แตกต่างกันทางสถิติ  (ตารางที่ 5) 

 ด้านการรักษาระหว่างทารกกลุ่มที่รอดชีวิตกับทารก

กลุ่มที่เสียชีวิต การใช้ 0.9%NSS, FFP, PRC, 7.5% NaHCO
3
, 

inotropic drugs และยากลุ่มลดความดนัหลอดเลือดแดงในปอด 

พบว่าไม่มคีวามแตกต่างกัน ทางสถติ ิ(ตารางที ่5) แต่พบว่าการใช้

เครื่องช่วยหายใจ HFOV ในกลุ่มที่เสียชีวิต (16 ราย) มากกว่า

กลุ่มท่ีรอด ชีวิต (6 ราย) แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

(p = 0.023) (ตารางที่ 6) 

 ภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ gastrointestinal bleeding, 

sepsis, pneumothorax, hypoxic ischemic encephalopathy 

(HIE), renal insufficiency, ventilator associated pneumonia 

(VAP), pulmonary hemorrhage พบว่าทั้งสองกลุ่มไม่มี

ความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 7)
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วิจารณ์
 ภาวะ persistent pulmonary hypertension of 

the newborn (PPHN) พบความชุก 1.12 – 2.96 ต่อการเกดิ 

1,000 มีชีพ ซึ่งใกล้เคียงกับรายงานการศึกษาที่ผ่านมาทั้งใน

และต่างประเทศ(2,3,9)เป็นปัญหาส�าคัญส�าหรับกุมารแพทย์และ

ทมีรกัษาในโรงพยาบาลนครพนม  โดยพบว่ามอีตัราตายร้อยละ 

59.4 สูงกว่าการศึกษาที่ผ่านมา(3,4) ซ่ึงอัตราการตายนี้มีความ

แตกต่างกนัตามบริบทของพืน้ทีด่งัเช่นการศึกษาในโรงพยาบาล

เชยีงรายประชานเุคราะห์ทีพ่บอตัราการเสยีชีวติร้อยละ 55.8(10)  

ซึง่ก็ใกล้เคียงกบัการศกึษาคร้ังนี ้ทัง้น้ีเนือ่งจากมข้ีอจ�ากดัในการ

รักษาดังเช่น ไม่สามารถรักษาด้วย  inhaled nitric oxide

หรือ  ECMO ซึ่ง การรักษาท้ังสองวิธีมีการรายงานยืนยันว่า

มผีลลพัธ์การรักษาทีดี่(6,7,11) แต่ยงัคงจ�ากัดอยูเ่ฉพาะโรงเรยีนแพทย์ 

หรือโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ซึ่งต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

และมีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูง ดังนั้นจึงเป็นผลให้อัตราการ

เสียชีวิตมีความแตกต่างกัน สาเหตุหลักที่เป็นภาวะร่วมที่

พบมากที่สุดคือภาวะ meconium aspiration syndrome 

(MAS) (78.10%)  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาหลายที่ใน

ประเทศไทยที่พบว่า MAS เป็นภาวะร่วมท่ีพบมากท่ีสุดเป็น 

ล�าดบัหนึง่โดยพบร้อยละ 30.46- 55.0(10,12,13)  ส�าหรับต่าง

ประเทศทีเ่คยศกึษาไว้พบเป็นล�าดบัหนึง่เช่นเดยีวกนัแต่พบเพยีง 

ร้อยละ 41(1) เมือ่พจิารณาการเสยีชีวติพบว่ามีสาเหตท่ีุเกีย่วข้อง

หลายประการ ได้แก่ 

 1. การเข้าถึงบริการ  ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับระยะเวลา

มาถึงโรงพยาบาล ด้วยโรงพยาบาลนครพนมเป็น โรงพยาบาล

ที่รับส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลในจังหวัด

ใกล้เคยีง  อาจท�าให้การเข้าถึงบรกิารล่าช้า  ถึงแม้จากการศกึษา

ครัง้น้ีจะพบว่า สถานทีเ่กิด  และอายขุองทารกทีถู่กส่งตวัมาจาก

โรงพยาบาลชุมชน  ระหว่างกลุ่มที่รอดชีวิตและกลุ่มที่เสียชีวิต

ไม่มคีวามแตกต่างกนัทางสถิต ิทัง้นีอ้ธิบายได้ว่าอาจจะเน่ืองจาก

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้มีจ�านวนน้อยจึงท�าให้ผลการ

ศกึษาไม่มคีวามแตกต่างกนัทางสถิติ อย่างไรกต็ามเม่ือพจิารณา

ตามลกัษณะข้อมลูกพ็บว่าในกลุม่ท่ีรอดชวีติมอีายเุฉลีย่เมือ่มาถงึ

โรงพยาบาลนครพนม 3.63 ช่ัวโมง ส่วนกลุ่มท่ีเสียชีวิต มีอายุ

เฉลี่ย เมื่อมาถึงโรงพยาบาลนครพน 5.79 ชั่วโมง  ซึ่งมีค่าเฉลี่ย

อายุแตกต่างกัน 2.16 ชั่วโมง จากผลการศึกษาจะเห็นได้

ว่าการเข้าถงึบริการทีร่วดเร็วจะท�าให้ได้รบัการรกัษาได้ทนัท่วงที

และมโีอกาสรอดชีวิตสูง ดังนั้นเมื่อพบทารกที่เป็นกลุ่มเสี่ยง

ควรมีการประเมินและติดตามอาการอย่างใกล้ชิดสม�่าเสมอ 

เมื่อพบอาการควรรีบส่งต่อทันทีเนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มนี้จ�าเป็น

ต้องได้รบัการรักษาที่รวดเร็วโดยผู้ที่มี ความเชี่ยวชาญ       

 2.  การวนิจิฉยัและเฝ้าระวงั  พบว่าอาจมีปัญหาในการ

วนิจิฉัยและเฝ้าระวงัภาวะ PPHN ในทารกทีม่ ีความเส่ียงทีจ่ะเกดิ

ภาวะดังกล่าว พบว่าค่าเฉลี่ยความแตกต่างของ pre และ 

postductal oxygen saturation เริ่มต้นในการศึกษานี้คือ 

7.81% ซึง่ควรเฝ้าระวงัภาวะนีต้ัง้แต่เริม่มคีวามแตกต่างกนั 3-5%

เพื่อให้การรักษาได้อย่างรวดเร็วเหมาะสมต่อไป และจากการ

ศึกษานี้พบอายุเฉลี่ยของทารกที่เกิดภาวะ PPHN คือ 6.19 

ชั่วโมง (โดยพบเกิดเร็วที่สุดคือ 33 นาที และมากที่สุดคือ30 

ชั่วโมง)  ดังนั้นทีมผู้ดูแลควรเฝ้าระวัง ภาวะนี้ตั้งแต่ทารกที่เป็น

กลุ่มเส่ียงเกิดและควรติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องโดย

เฉพาะใน 6 ชั่วโมงแรก 

  ระดบัความดนัโลหติเริม่ต้นทัง้ systolic blood pressure 

(SBP) และ mean  arterial blood pressure (MAP) ในกลุ่ม

ที่เสียชีวิตสูงกว่ากลุ่มที่รอดชิวิตอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ คือ 

71.26 และ 51.16 mmHg กับ 57.15 และ 41.46 mmHg 

ตามล�าดับ ทั้งนี้อาจเกิดจากความพยายามปรับตัวทางสรีระ

วิทยาของ ทารกที่มีความรุนแรงของ PPHN มากกว่ากลุ่มที่

รอดชีวิต ท�าให้ผู้ดูแลมีโอกาสเข้าใจผิดได้เพราะเป็นค่าที่อยู่ใน 

เกณฑ์ปกติ ดังนั้นการติดตามค่าความดันโลหิตเป็นระยะๆ จึง

มีความส�าคัญในการวางแผนการรักษาโดยเฉพาะ ในช่วงแรก

เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการให้รักษา 

 3. การรกัษา ทารกทัง้สองกลุ่มได้รบัการรกัษาด้วยสารน�า้

รกัษาด้วยสารน�า้ สารเลือด ยาเพิม่ความดนัโลหติ 7.5% NaHCO
3

ยาลดความดนัหลอดเลอืดแดงทีป่อดทารกทัง้สองกลุม่ได้รับการ

รกัษาด้วยสารน�า้ สารเลือด ยาเพิม่ความดนั โลหติ 7.5% NaHCO
3 

ยาลดความดันหลอดเลือดแดงที่ปอด ไม่แตกต่างกัน เป็นที่น่า

สังเกตว่าขนาดของยาเพิ่ม ความดันโลหิตที่ใช้ค่อนข้างสูงใน

ทุกตัว dopamine 17.97 mcg/kg/min, dobutamine 18.91  

mcg/kg/min, epinephrine 1.48 mcg/kg/min และ 

norepinephrine 1.61 mcg/kg/min ซึ่งในขนาด ดังกล่าว

นอกจากเพิ่ม  systemic blood pressure  แล้วยังเพ่ิม 

pulmonary pressure ด้วย (14)  ซึ่งอาจท�าให้ ภาวะ PPHN 

แย่ลงและเกิดผลเสียต่อผู้ป่วยได้   จึงควรใช้อย่างระมัดระวัง

ในขนาดที่เหมาะสม 
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 ทารกกลุ่มที่เสียชีวิตมีการใช้เครื่องช่วยหายใจแบบ 

HFOV มากกว่ากลุ่มที่รอดชีวิตอย่างมีนัยส�าคัญ ทางสถิติ ซึ่ง

อาจเป็นไปได้ว่ากลุ่มน้ีมีความรุนแรงของโรคมากกว่า และจากการ

ศึกษานี้พบว่า setting ของการ ช่วยหายใจแบบ HFOV ใน

กลุ่มท่ีเสียชีวิตสูงกว่ากลุ่มท่ีรอดชีวิต (mean airway pressure/ 

amplitude 19.50/34.38 กับ 15.67/30.80) ซึ่งการตั้งค่าสูง

จะมีผลท�าให้  hemodynamic  ของทารกแย่ลงและเกิด 

barotrauma ได้ 

  ระยะเวลาในการใช้เคร่ืองช่วยหายใจ และระยะเวลาท่ี

รักษาตัวในโรงพยาบาลในกลุ่มท่ีเสียชีวิตคือ 1.86 และ 2.12 วัน 

เปรียบเทียบกับกลุ่มท่ีรอดชีวิตคือ  7.15  และ 17.46 วัน พบว่า

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษา

ท่ีผ่านมา(10,15)ท้ังน้ีเน่ืองจากกลุ่มท่ีเสียชีวิตมีความรุนแรงของโรค

มากกว่าจึงเสียชีวิตในเวลารวดเร็ว หรืออาจบ่งว่าการดูแลผู้ป่วย 

PPHN ในช่วงแรกอาจยังท�าได้ไม่เหมาะสม นัก ท�าให้ผู้ป่วย

เสียชีวิตในระยะแรกๆของการด�าเนินโรค  ปัญหาน่าจะเกิดจาก

ผู้รักษาขาดประสบการณ์รวมทั้ง  ไม่มีแนวทางการดูแลผู้ป่วย

กลุ่มน้ีอย่างชัดเจนท�าให้ไม่สามารถวิเคราะห์และปรับแผนการ

รักษาให้ทันท่วงทีได้  

 ภาวะแทรกซ้อนที ่พบ ได้แก่ gastrointestinal 

bleeding, sepsis, pneumothorax, hypoxic ischemic 

encephalopathy (HIE), renal insufficiency, ventilator 

associated pneumonia (VAP), pulmonary hemorrhage 

ถึงแม้จะพบว่าไม่แตกต่างกันในทารกทั้งสองกลุ่ม แต่จาก

ลักษณะข้อมูลก็พบว่า กลุ่มที่รอดชีวิตที่มีจ�านวน 13 รายเกิด

ภาวะแทรกซ้อน  VAP ถึง 3 ราย (ร้อยละ 15.78 ) ขณะที่กลุ่ม

เสียชีวิตมี จ�านวน 19 รายเกิดเพียง 1 ราย (ร้อยละ 5.26 )  

ทั้งนี้เป็นเพราะกลุ่มรอดชีวิตต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล 

และใช้เครื่องช่วยหายใจนานกว่าจึงมีโอกาสเกิด VAP สูงกว่า

กลุ่มที่เสียชีวิต    

 4. การป้องกัน  จากการศึกษาพบว่ามารดาของผู้ป่วย 

PPHN มีค่าเฉล่ียการฝากครรภ์ 7.93 คร้ัง อายุครรภ์ท่ีฝากครรภ์

ครั้งแรก 13.65 สัปดาห์ ซึ่งไม่เข้าเกณฑ์การฝากครรภ์คุณภาพ 

พบว่ามี 3 ราย (9.40%) ท่ีไม่ ฝากครรภ์ มีภาวะ meconium 

stained amniotic fluid มากที่สุด 25 ราย (78.10%) รองมา

คือ oligohydramnios 3 ราย (9.40%), PIH 3 ราย (9.40%), 

GDM 2 ราย (6.20%) และ chorioamnionitis 1 ราย (3.10%)

อายุครรภ์เฉลี ่ยในกลุ่มที่เสียชีวิตมากกว่ากลุ่มที่รอดชีวิต

คือ 40.98 และ 39.58 สัปดาห์ตามล�าดับ แม้ว่าไม่แตกต่าง

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ แต่เป็นที่น่าสังเกตว่ากลุ่มที่เสียชีวิต

เป็นกลุ่มท่ีต้ังครรภ์ เกินก�าหนด ( > 40 สัปดาห์) จากข้อมูลดังกล่าว

แสดงให้เห็นว่าถ้ามีการดูแลมารดาในช่วงตั้งครรภ์จนถึงคลอด 

อย่างมีคุณภาพจะสามารถลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ

ความดันเลือดปอดสูงในทารกแรกเกิดได้

สรุป

 ภาวะความดันเลือดปอดสูงในทารกแรกเกิดเป็นภาวะ

เจ็บป่วยที่รุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตสูง สาเหตุหลักที่เกิด

ร่วมมากที่สุดคือ meconium aspiration syndrome (MAS)  

รองลงมาคือ congenital pneumonia, sepsis และ birth 

asphyxia ภาวะแทรกซ้อนทีพ่บมากทีสุ่ดได้แก่ gastrointestinal 

bleeding sepsis , pneumothorax , HIE  และ VAP หลัก

การรกัษา คอืการลดความต้านทาน และความดนั เลือดในปอด

โดยการใช้เครื่องช่วยหายใจ การให้ยากระตุ้นความดันโลหิต 

การให้ยาขยายหลอดเลือดแดงในปอด การแก้ไขภาวะความ

เป็นกรดของเลือด  การให้สารน�า้และการรักษาประคับประคอง

จนกว่าอาการจะดขีึน้  การป้องกนัปัจจยัเสีย่งต่างๆ การวินิจฉัย

รกัษาทีร่วดเรว็โดยทมีผู้แลทีม่คีวามรูเ้ชีย่วชาญจะท�าให้ลดอตัรา

การเกิด PPHN และลดอัตราการชีวิต ดังนั้นเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพในการดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะความดันเลือด

ปอดสูง   ควรมกีารเสรมิสร้างความรูแ้ละสมรรถนะให้กบับคุลากร

ร่วมกับการพัฒนาเครือข่ายในการ ดูแลทารกแรกเกิดภายใน

จังหวัดและมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง     

กิตติกรรมประกาศ
 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตึกผู้ป่วยวิกฤตเด็ก เจ้าหน้าที่

กลุม่งานเวชระเบยีนโรงพยาบาลนครพนม ทีช่่วย ค้นหาเวชระเบียน

เพื่องานวิจัย และคุณสุดใจ ศรีสงค์ พยาบาลวิชาชีพช�านาญ

การพิเศษที่กรุณาให้ค�าแนะน�าท�า  ให้การศึกษาครั้งนี้ลุล่วง

ไปได้ด้วยดี 
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ตารางที่ 1 ความชุกของทารกแรกเกิดที่มีภาวะความดันเลือดปอดสูงในจังหวัดนครพนม 

ปีงบประมาณ จ�านวนทารกเกิดมีชีพ
(คน)

จ�านวนทารกที่ที PPHN
(คน)

อุบัติการณ์ต่อ 1000
การเกิดมีชีพ

2558

2559

2560 (ต.ค.2559-พ.ค.2560)

5,357

5,184

3,377

6

6

10

1.12

1.15

2.96

ตารางที่ 2 ข้อมูลทั่วไป ลักษณะทางคลินิก การรักษา ภาวะแทรกซ้อนของทารกแรกเกิดที่มีภาวะความดันเลือด ปอดสูง 

ข้อมูล

เพศ

เชื้อชาติ

วิธีการคลอด

สถานที่เกิด

ชาย (ราย)

หญิง (ราย)

ไทย (ราย)

ลาว (ราย)

Normal labour (ราย) 

Cesarean section 

(ราย) Forceps (ราย)  

โรงพยาบาลนครพนม (ราย)

โรงพยาบาลชุมชน (ราย)  

ที่บ้าน (ราย)

ทารกที่ถูกส่งตัวมาจากโรงพยาบาลชุมชน (ราย)  

อายุของทารกที่ถูกส่งตัวมาจากโรงพยาบาลชุมชน (ชั่วโมง)  

อายุครรภ์เฉลี่ย (สัปดาห์)  

น้�าหนักแรกเกิดเฉลี่ย (กรัม)  

Mean Apgar score ที่ 1 นาที  

Mean Apgar score ที่ 5 นาที  

Mean Apgar score ที่ 10 นาที  

โรคที่เป็นสาเหตุหลัก      Meconium  aspiration syndrome (MAS) (ราย)

                     Congenital pneumonia (ราย)  

                     Sepsis (ราย)  

                      Birth asphyxia (ราย)  

                              Respiratory distress syndrome (RDS ) (ราย)

19 (59.40%)  

13 (40.60%)  

28 (87.50%)  

4 (12.50%)  

18 (56.20%)  

13 (40.60%)  

1 (3.10%)  

18 (56.20%)  

11 (34.40%)  

3 (9.40%)  

13 (40.60%) 5.17 

(1.7-15) 40.42 ± 

2.56 3,243.13 ± 

665.72 6.42 ± 3.12 

7.90 ± 2.55 8.50 ± 

2.36  

25 (78.10%)  

2 (6.20%)  

2 (6.20%)  

2 (6.20%)  

1 (3.10%)
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ตารางท่ี 2 ข้อมูลทัว่ไป ลักษณะทางคลนิกิ การรกัษา และภาวะแทรกซ้อนของทารกแรกเกดิท่ีมภีาวะความดนั เลือดปอดสูง (ต่อ) 

ข้อมูล

อายุที่เริ่มมีภาวะความดันเลือดปอดสูง (ชั่วโมง)  

ค่าเฉลี่ยความแตกต่างของ pre และ post ductal oxygen saturation (%) เริ่มต้น 

ค่าเฉลี่ยของความเข้มข้นของเลือด (%)  

ค่าเฉลี่ย systolic blood pressure (mmHg)  

ค่าเฉลี่ย mean arterial blood pressure (mmHg)  

ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิกาย ( ºc)  

ค่าเฉลี่ย pulse rate (ครั้ง/นาที)  

Ventilator setting 

 Mean Max PIP (cmH2O)  

   Mean Max PEEP (cmH2O)  

   Mean IMV (rate/min)  

   Mean Max MAP of HFOV (cmH2O)   

 Mean Max Amplitude of HFOV

การรักษา

 0.9%NSS (ราย)  

        Fresh frozen plasma (ราย)        

 Packed red cell (ราย)  

        7.5% NaHCO
3
 (ราย)        

 Dopamine (mcg/kg/min)        

 Dobutamine (mcg/kg/min)        

 Epinephrine (mcg/kg/min)        

 Norepinephrine (mcg/kg/min)        

 Magnesium sulphate (ราย)        

 Sildenafil (ราย)  

        Intravenous iloprost (ราย)        

 Milrinone  (ราย)

6.19  (0.33 – 30) 

7.84 ± 3.99 

54.10 ± 6.63 

65.53 ± 16.9 

47.22 ± 12.42 

37.22 ± 2.07 

144.91 ± 15.06

17 ± 2.58 

1.13  ± 0.92 

80.65 ± 19.65 

18.45 ± 4.96 

33.40 ± 7.34

29 (90.62%)

23 (71.87%)

12 (37.5%)

30 (93.75%)

17.97 ± 3.99

18.91 ± 3.00

1.48 ± 0.87

1.61 ± 0.47 

5 (15.60%)

7 (6.20%)

6 (18.75 %)

1 (6.20%)
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ตารางท่ี 2 ข้อมูลทัว่ไป ลกัษณะทางคลนิกิ การรกัษา และภาวะแทรกซ้อนของทารกแรกเกดิท่ีมภีาวะความดนั เลือดปอดสูง (ต่อ) 

ข้อมูล

ภาวะแทรกซ้อน

 Gestational bleeding  

      Sepsis  

      Pnemothorax  

      HIE  

    Renal insufficiency  

 Ventilator associated      pneumonia    

 Pulmonary hemorrhage 

ผลการรักษา

 หาย

 เสียชีวิต

11 (34.40%)

9 (28.10%)

8 (25.00%)

6 (18.75%)

5 (15.62%)

4 (12.50%)

4 (12.50%)

13 (40.60%)

19 (59.40%)

ตารางท่ี 3 แสดงข้อมลูทัว่ไปของมารดาทารกแรกเกดิท่ีมภีาวะความดนัเลือดปอดสงู

อายุมารดา (ปี)  

การตั้งครรภ์ทารกคนเดียว (ราย)  

ค่าเฉลี่ยจ�านวนครั้งที่ฝากครรภ์ (ครั้ง)  

ค่าเฉลี่ยอายุครรภ์ที่ฝากครรภ์ครั้งแรก (สัปดาห์) 

สถานที่ฝากครรภ์                    ไม่ฝากครรภ์ (ราย)

  โรงพยาบาลนครพนม (ราย)  

  โรงพยาบาลชุมชน (ราย)  

  คลินิก (ราย)  

   รพ.สต. / PCU (ราย)

ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์      GDM A1 (ราย)

  GDM A2 (ราย)  

   PIH (ราย)  

  Oligohydramnios (ราย)  

  Chorioamnionitis (ราย)  

   Meconium stained amniotic fluid (ราย)

มีโรคประจ�าตัวก่อนตั้งครรภ์  (ราย)

28.87 ± 6.53

32 (100%)

7.93 ± 4.76

13.65 ± 6.09

3 (9.40%)

2 (6.20%)

5 (15.60%)

4 (12.50%)

14 (43.80%)

1 (3.10%)

1 (3.10%)

3 (9.40%)

3 (9.40%)

1 (3.10%) 

25 (78.10%)

1 (3.10%)
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบข้อมูลทั่วไป ลักษณะทางคลินิกระหว่างกลุ่มทารกที่รอดชีวิตกับกลุ่มทารกที่เสียชีวิต

ข้อมูล กลุ่มที่รอดชีวิต
(n=13)

กลุ่มที่เสียชีวิต
(n=19)

p-value

เพศ       

  ชาย   8 (61.54%)  11 (57.89%)     0.873 

  หญิง   5 (38.46%)    8 (42.11%)     

เชื้อชาติ     

  ไทย  11 (84.61%)  17 (89.47%) 0.683

  ลาว      2 (15.39%)    2 (10.53%)     

อายุมารดา (ปี)   30.15 ± 6.94  27.94 ± 6.25 0.361

ล�าดับการตั้งครรภ ์      

  ครรภ์แรก   5 (38.46%)    3 (15.79%)     0.146   

  ครรภ์ที่ 2 ขึ้นไป   8 (61.54%)  16 (84.21%)     

ค่าเฉลี่ยจ�านวนครั้งที่ฝากครรภ์ (ครั้ง)   9.82 ± 3.57  6.62 ± 5.13 0.087   

ค่าเฉลี่ยอายุครรภ์ที่ฝากครรภ์ครั้งแรก (สัปดาห์)  14.00 ± 5.74  13.38 ± 6.56 0.816   

สถานที่ฝากครรภ์     

          โรงพยาบาลนครพนม     9 (69.23%)    9 (47.37%) 0.165   

                   อื่นๆ     4 (30.76%)  10 (52.63%)     
อายุครรภ์ (สัปดาห์)   39.58 ± 1.82  40.98 ± 2.87 0.101   

น�้าหนักแรกเกิด (กรัม)   3,383.85 ± 564.9         33,146.84 ± 725.54 0.331   

Apgar ที่ 1 นาที   5.62 ± 3.57  7.00 ± 2.70 0.253   

Apgar ที่ 5 นาที   7.17 ± 3.41  8.39 ± 1.72 0.269   

Apgar ที่ 10 นาที   7.58 ± 3.39  9.11 ± 1.02 0.155   

อายุที่เริ่มมีภาวะ PPHN (ชั่วโมง)   6.25 ± 9.41  6.14 ± 4.59 0.970   

อายุของทารกที่ถูกส่งตัวมาจากโรงพยาบาลชุมชน (ชั่วโมง) 3.63 ± 1.31  5.79 ± 3.87 0.305   

ค่าเฉลี่ยความแตกต่างของ pre และ post  6.40 ±3.20  8.75 ± 4.27 0.148   

ductal oxygen saturation (%) เริ่มต้น

ค่าเฉลี่ยของความเข้มข้นของเลือด (%)   53.30 ± 7.20  54.66 ± 6.36 0.580   

ค่าเฉลี่ย systolic blood pressure (mmHg)   57.15 ± 18.94  71.26 ± 12.94 0.018*   

ค่าเฉลี่ย mean blood pressure (mmHg)   41.46 ± 13.31  51.16 ± 10.35 0.027* 
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบข้อมูลทั่วไป ลักษณะทางคลินิกระหว่างกลุ่มทารกที่รอดชีวิตกับกลุ่มทารกที่เสียชีวิต (ต่อ)

ข้อมูล กลุ่มที่รอดชีวิต
(n=13)

กลุ่มที่เสียชีวิต
(n=19)

p-value

ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิกาย (ºc)  

ค่าเฉลี่ย pulse rate (ครั้ง/นาที) 

Ventilator setting 

 Mean Max PIP (cmH2O)  

   Mean Max PEEP (cmH2O)  

  Mean IMV (rate/min)  

   Mean Max MAP of HFOV (cmH2O)   

 Mean Max Amplitude of HFOV 

 ระยะเวลาที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ (วัน) 

 ระยะเวลาที่รักษาตัวในโรงพยาบาล (วัน)

6.94 ± 0.74 

149.54 ± 12.65 

17.23 ± 3.29 

4.46 ± 1.05 

78.46 ± 22.30 

15.67 ± 3.39 

30.80 ± 3.76 

7.15 ± 4.22 

17.46 ± 5.69 

37.42 ± 2.63 

141.74 ± 16.06 

16.83 ± 2.00 

3.89 ± 0.76 

82.22 ± 18.00 

19.50 ± 5.13 

34.38 ± 8.21 

1.86 ± 3.11 

2.12 ± 3.00 

0.527

0.153

0.680

0.088

0.607

0.108

0.327

0.000**

0.000**

p* < 0.05   p** < 0.01

ภาวะร่วม กลุ่มที่รอดชีวิต (n=13)
จ�านวน (ร้อยละ)

กลุ่มที่เสียชีวิต (n=19)
จ�านวน (ร้อยละ)

p-value

MAS  

RDS  

Congenital pneumia 

Sepsis  

Birth Asphyxia 

Hypoxia 

10 (76.92)

0 (0.00)

0 (0.00)

1 (7.70)

2 (15.38)

6 (46.15)

15 (78.95)

1 (5.26)

2 (10.53)

1 (5.26)

0 (0.00)

5 (26.31)

0.892

0.401

0.277

0.780

0.077

0.246

ตารางที่ 5  เปรียบเทียบภาวะที่พบร่วมกับภาวะความดันเลือดปอดสูงระหว่างทารกกลุ่มที่รอดชีวิต และกลุ่มที่ เสียชีวิต        
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ตารางที่ 6 เปรียบเทียบการรักษาระหว่างทารกกลุ่มที่รอดชีวิตกับกลุ่มที่เสียชีวิต

การรักษา กลุ่มที่รอดชีวิต
(n=13)

กลุ่มที่เสียชีวิต
(n=19)

p-value

0.9%NSS  13 (100%)  16 (84.31%)  0.168    

Fresh frozen plasma    8 (61.53%)  15 (78.95%)  0.282    

Packed red cell    5 (38.46%)    7 (36.84%)  0.926    

7.5%NaHCO3    2 (15.38%)    8 (42.11%)  0.109    

Dopamine (mcg/kg/min)  18.46 ± 3.75  17.63 ± 4.21  0.572    

Dobutamine (mcg/kg/min)  20.00 ± 0.00  18.08 ± 3.84  0.096    

Epinephrine (mcg/kg/min)  1.40 ± 0.00  1.50 ± 1.00  0.934    

Norepinephrine (mcg/kg/min)  1.30 ± 0.00  1.65 ± 0.49  0.520    

Magnesium sulphate  1 (7.69%)                4 (21.51%)  0.787    

Sildenafil  1 (7.69%)     6 (31.57%)  0.108    

Intravenous iloprost  1 (7.69%)     5 (26.31%)  0.185    

Milrinone    0 (0.0%)     1 (5.26%)  0.401    

เครื่องช่วยหายใจ HFOV    6 (46.15%)   16 (84.21%)  0.023*  

p*< 0.05

ภาวะร่วม กลุ่มที่รอดชีวิต (n=13)
จ�านวน (ร้อยละ)

กลุ่มที่เสียชีวิต (n=19)
จ�านวน (ร้อยละ)

p-value

 Gastrointestinal bleeding  3 (23.07)  5 (26.31)  0.246    

Sepsis   5 (38.46)  4 (21.05)  0.282    

Pneumothorax  3 (23.07)  5 (26.31)  0.385

HIE   4 (30.77)  2 (10.53)  0.150

Renal insufficiency  2 (15.38)  3 (15.79)  0.985    

Ventilator associated pneumonia(VAP)  3 (23.07)  1 (5.26)   0.135    

Pulmonary hemorrhage  2 (15.38)  2 (10.53)  0.683

ตารางที่ 7  เปรียบเทียบภาวะแทรกซ้อนระหว่างทารกกลุ่มที่รอดชีวิตและกลุ่มที่เสียชีวิต
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