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Background: Umbilical cord blood gas analysis is useful for determining perinatal insults especially in high risk infants.
Cord pH less than 7.0 is usually associated with abnormal neurological outcome. Fetal acidemia with abnormal neurological
assessment is also an indication for therapeutic hypothermia. However, neurological outcome in high risk infants with pH < 7.20
has not been well elucidated. Objectives: This study aimed to compare neurological assessments and short-term outcomes
between infants with abnormal and those with normal umbilical arterial blood gas. Methods: We conducted a prospective
cohort study in newborn infants with gestational age at least 35 weeks who had risk factors of perinatal asphyxia. Umbilical
arterial cord gas was analyzed within 30 minutes after birth. Cord gas with pH 7.20 or above was clarified as normal blood gas
whereas pH below 7.20 was abnormal. Neurological assessments were performed by using Thompson encephalopathy score and
modified Sarnat staging at 12-24 hours and 24-48 hours after birth. Short-term outcomes during hospitalization were recorded.
Results: There were 35 infants enrolled into the study. Nineteen (54.3%) infants were male. Median gestational age and birth
weight were 37 (35, 41) weeks and 2,690 (1528, 4265) grams, respectively. Umbilical arterial cord gas was collected in all infants.
There were 25 and 10 infants with cord pH ≥ 7.20 and < 7.20, respectively. One infant had cord pH less than 7.0. Thompson
encephalopathy score at 24-48 hours of life in infants with cord pH < 7.20 were higher than those with cord pH ≥ 7.20.
With Sarnat staging, infants with cord pH < 7.20 had more mild or moderate encephalopathy than those with cord pH ≥ 7.20
Conclusion: High risk infants with cord pH < 7.20 had more incidence of mild or moderate hypoxic ischemic encephalopathy
compare to those with cord pH ≥ 7.20. Long-term neurodevelopmental monitoring is essential in high risk infants with cord
pH < 7.20.
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บทคัดย่อ

ภูมิหลัง: การตรวจวิเคราะห์แก๊สจากหลอดเลือดแดงสายสะดือ
เป็นตัวบ่งชี้ถึงสภาวะหรือปัญหาของทารกกลุ่มเสี่ยงในระหว่างการคลอด
และสามารถน�ำมาประกอบการวินิจฉัยภาวะขาดออกซิเจนปริก�ำเนิดได้
ภาวะเลือดเป็นกรด pH น้อยกว่า 7.0 มีความสัมพันธ์กับผลกระทบต่อ
พัฒนาการของสมอง และเป็นหนึง่ ข้อบ่งชีข้ องการรักษาด้วยวิธที ำ� ให้ตวั เย็น
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการศึกษาผลกระทบต่อระบบประสาทในทารก
กลุ่มเสี่ยงที่มีผลแก๊สในเลือดจากสายสะดือ pH < 7.20 วัตถุประสงค์:
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินทางระบบ
ประสาทในทารกกลุ่มเสี่ยง ระหว่างกลุ่มที่มีผลแก๊สในหลอดเลือดแดง
สายสะดื อ ผิ ด ปกติ และกลุ ่ ม ที่ มี ผ ลแก๊ ส ปกติ วิ ธี ก าร: ท� ำ การศึ ก ษา
ติดตามไปข้างหน้าในทารกที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะขาดออกซิเจน
ปริก�ำเนิด อายุครรภ์ตั้งแต่ 35 สัปดาห์ ขึ้นไป โดยน�ำเลือดที่ดูดจากหลอด
เลือดแดงสายสะดือมาตรวจวิเคราะห์แก๊สภายใน 30 นาที หลังจาก
ตัดสายสะดือ ค่าแก๊สในเลือดปกติ คือ pH ≥ 7.20 และผิดปกติ คือ
pH < 7.20 ทารกจะได้รับการตรวจประเมินทางระบบประสาท 2 วิธี คือ
Thompson encephalopathy score และ modified Sarnat staging
วารสารกรมการแพทย์

ในช่วง 12 - 24 ชั่วโมง และ 24 - 48 ชั่วโมงหลังเกิด ผล: มีทารก
ในการศึกษา 35 ราย เป็นเพศชาย 19 ราย (ร้อยละ 54.3) มัธยฐานของ
อายุ ค รรภ์ แ ละน�้ ำ หนั ก แรกเกิ ด 37 (35, 41) สั ป ดาห์ และ 2690
(1528, 4265) กรัม ตามล�ำดับ ทารก 25 ราย และ 10 ราย มีผลแก๊สจาก
เลือดแดงสายสะดือ ≥ 7.20 และ < 7.20 ตามล�ำดับ ทารก 1 ราย
มี pH < 7.0 ทารกทีม่ ผี ลแก๊ส pH < 7.20 มีคะแนนการประเมิน Thompson
encephalopathy score ที่ 24-48 ชั่วโมง สูงกว่า ทารกที่ผลแก๊ส
pH ≥ 7.20 เมื่อประเมินด้วย modified Sarnat ทารกที่มีผลแก๊ส
pH < 7.20 มี อั ต ราการเกิ ด ภาวะสมองขาดออกซิ เ จนเล็ ก น้ อ ยหรื อ
ปานกลาง สู ง กว่ า ทารกที่ มี pH ≥ 7.20 สรุ ป : ทารกกลุ ่ ม เสี่ ย งที่ มี
ผลแก๊สในหลอดเลือดแดงสายสะดือ < 7.20 มีอัตราการเกิดภาวะสมอง
ขาดออกซิเจนเล็กน้อยหรือปานกลางจากการตรวจทางระบบประสาท
สู ง กว่ า ทารกที่ มี pH ≥ 7.20 ดั ง นั้ น ทารกกลุ ่ ม นี้ ค วรได้ รั บ การตรวจ
ประเมินทางระบบประสาทและติดตามพัฒนาการในระยะยาว
ค�ำส�ำคัญ: ผลแก๊สจากหลอดเลือดสายสะดือ การตรวจประเมินทาง
ระบบประสาท ภาวะสมองขาดออกซิเจน

บทน�ำ

ภาวะขาดออกซิเจนปริก�ำเนิด (perinatal asphyxia) เป็นสาเหตุ
ส�ำคัญที่ท�ำให้ทารกเสียชีวิตภายใน 28 วันแรก รองจากภาวะเกิดก่อน
ก�ำหนด1 เกณฑ์การวินิจฉัยภาวะขาดออกซิเจนปริก�ำเนิด ประกอบด้วย
อาการและอาการแสดงครบทั้ง 4 ข้อ2 ได้แก่ (1) มีภาวะเลือดเป็นกรด
(acidosis) คือ pH < 7.00 จากการตรวจวิเคราะห์แก๊สจากหลอดเลือด
สายสะดือ (2) คะแนนแอ๊พการ์นาทีที่ 5 น้อยกว่า 3 (3) มีอาการแสดงของ
ภาวะสมองขาดออกซิเจน (hypoxic ischemic encephalopathy, HIE)
เช่น ชัก ซึม แรงกล้ามเนือ้ ผิดปกติ และ (4) มีภาวะขาดออกซิเจนของอวัยวะ
หลายแห่ง เช่น ไต ปอด หัวใจ ตับ เป็นต้น
เนือ่ งจากหลอดเลือดแดงสายสะดือ เป็นทางผ่านของเลือดจากทารก
ออกสู่รก การตรวจวิเคราะห์แก๊สจากหลอดเลือดแดงสายสะดือ จึงเป็น
ตัวบ่งชีถ้ งึ สภาวะหรือปัญหาของทารกในระหว่างการคลอดได้ และสามารถ
น�ำมาประกอบการวินิจฉัยภาวะขาดออกซิเจนปริก�ำเนิดได้ การศึกษา
ที่ผ่านมาพบว่า ภาวะเลือดเป็นกรด ของหลอดเลือดแดงสายสะดือ คือ
pH < 7.00 และค่า base excess ≥ 12 mmol/L มีความสัมพันธ์กับ
ผลกระทบต่ อ ทารก 3 จึ ง มี ค� ำ แนะน� ำ ให้ ต รวจวิ เ คราะห์ แ ก๊ ส จาก
หลอดเลือดแดงสายสะดือของทารกทุกรายที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ
ขาดออกซิเจนปริกำ� เนิด เช่น ทารกทีต่ อ้ งผ่าตัดคลอดฉุกเฉิน ทารกในครรภ์
ที่มีอัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติ ทารกที่มีคะแนนแอ๊พการ์ต�่ำที่ 5 นาที
ทารกเติบโตช้าในครรภ์ มารดาเป็นโรคต่อมไทรอยด์ มารดามีไข้ หรือทารกแฝด
เป็นต้น3
ภาวะสมองขาดออกซิเจน มีผลกระทบต่อสมองของทารกในระยะยาว
และมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การมี ส มองพิ ก าร (cerebral palsy) 4-5
การประเมินระบบประสาทเพื่อจัดระดับความรุนแรงของภาวะสมองขาด
ออกซิเจน สามารถท�ำนายผลกระทบต่อพัฒนาการทางสมองในระยะยาว
การประเมินทีน่ ยิ มใช้ ได้แก่ modified Sarnat staging6-7 และ Thompson
encephalopathy scoring system8
Modified Sarnat staging7 ประเมิน 6 หัวข้อ คือ ระดับความรูส้ กึ ตัว
การเคลื่อนไหวของร่างกาย ท่านอน ความตึงตัวของกล้ามเนื้อ ปฏิกิริยา
สะท้อนกลับดัง้ เดิม (primitive reflex) และระบบประสาทอัตโนมัติ ร่วมกับ
ภาวะชัก ผลการประเมินแบ่งความรุนแรงของภาวะสมองขาดออกซิเจนเป็น
4 ระดับ คือ ปกติ รุนแรงน้อย รุนแรงปานกลาง และรุนแรงมาก
Thompson encephalopathy scoring system8 ประเมิน
9 หัวข้อ คือ ความตึงตัวของกล้ามเนื้อ ระดับความรู้สึกตัว อาการชัก
ท่านอน ปฏิกิริยาสะท้อนกลับดั้งเดิม ได้แก่ Moro, grasping, suck
การหายใจ และความตึงของกระหม่อมหน้า
การศึกษาที่ผ่านมามีการน�ำผลตรวจวิเคราะห์แก๊สในหลอดเลือด
สายสะดือของทารกทีม่ ภี าวะขาดออกซิเจนปริกำ� เนิด มาใช้ในการคาดคะเน
ผลกระทบระยะสัน้ และระยะยาว และมีการตรวจประเมินทางระบบประสาท
เพื่อท�ำนายการมีพัฒนาการทางสมองล่าช้าและภาวะสมองพิการ อย่างไร
ก็ ต ามยั ง ไม่ มี ก ารศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผลตรวจวิ เ คราะห์ แ ก๊ ส
ในหลอดเลือดสายสะดือ และการประเมินระบบประสาทของทารกกลุม่ เสีย่ ง
โดยวิธี Thompson encephalopathy scoring system
คณะผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลตรวจวิเคราะห์แก๊สในหลอดเลือดสายสะดือ (arterial blood pH)
และคะแนนการประเมิน Thompson encephalopathy scoring system
รวมทั้งผลกระทบระยะสั้นของทารกในช่วงแรกหลังเกิด ข้อมูลการตรวจ
วิเคราะห์แก๊ส ร่วมกับการตรวจประเมินทางระบบประสาท และข้อมูลทาง
คลินกิ อืน่ ๆ จะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาแนวทางการดูแลทารกทีม่ ภี าวะขาดออกซิเจน
ปริ ก� ำ เนิ ด การพยากรณ์ โ รค และการติ ด ตามพั ฒ นาการทางสมอง
ในระยะยาวต่อไป

วัตถุและวิธีการ

เป็นการศึกษา แบบไปข้างหน้า จากเหตุไปหาผล ในทารกอายุครรภ์
ตั้งแต่ 35 สัปดาห์ขึ้นไป ที่เกิดในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าตั้งแต่ 1
มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 จ�ำนวน 50 รายต่อกลุม่ เกณฑ์คดั เข้า
คือทารกทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการเกิดภาวะขาดออกซิเจนปริกำ� เนิด ข้อใดข้อหนึง่
ต่อไปนี้ ได้แก่ มารดามีภาวะแทรกซ้อน เช่น pre-eclampsia, eclampsia,
placenta abruption, placenta previa, cord compression,
chorioamnionitis, multiple pregnancy หรือ ทารกมีภาวะแทรกซ้อน
เช่น ภาวะเจริญเติบโตช้าในครรภ์ การเต้นของหัวใจผิดปกติ ทารกที่ต้อง
ได้รบั การผ่าคลอดฉุกเฉิน คลอดท่าก้น คลอดติดไหล่ คลอดโดยใช้เครือ่ งมือ
vacuum หรือ forceps มีขี้เทาปนในน�้ำคร�่ำ หลังคลอดต้องได้รับการ
ช่วยกูช้ พี หรือมีคะแนนแอ๊พการ์ที่ 1 นาที น้อยกว่าหรือเท่ากับ 7 เกณฑ์คดั ออก
คือ ทารกที่คาดว่าจะเสียชีวิตในระยะเวลาสั้นหลังเกิดทารกที่มีสายสะดือ
ฉีกขาดหรือไม่สามารถดูดเลือดจากสายสะดือได้ ทารกทีไ่ ด้รบั ยา sedatives
หรือ analgesics ในช่วง 48 ชัว่ โมงแรกหลังเกิด และทารกทีม่ ารดาปฏิเสธ
เข้ า ร่ ว มในการศึ ก ษา ผู ้ วิ จั ย จะท� ำ การเก็ บ เลื อ ดจากหลอดเลื อ ดแดง
สายสะดือทารก ในห้องคลอด / ห้องผ่าตัด ทันทีที่ทารกเกิด และน�ำเลือด
ที่ดูดจากหลอดเลือดแดงสายสะดือทารกมาตรวจวิเคราะห์แก๊สในภายใน
30 นาที หลังจากตัดสายสะดือ ด้วยเครื่อง i-STAT ประกอบด้วยค่า
pH, pCO2 (mmHg), PO2 (mmHg), HCO3 (mmol/L) และ base excess
(mmol/L)
ผลตรวจวิเคราะห์แก๊สในหลอดเลือดแดงสายสะดือทีผ่ ดิ ปกติ คือพบ
ค่า pH ต�ำ่ กว่า 7.20 ทารกทุกรายทีเ่ ข้าเกณฑ์การศึกษาจะได้รบั การประเมิน
ทางระบบประสาท 2 วิธี คือ Thompson encephalopathy score และ
modified Sarnat staging โดยอาจารย์หน่วยทารกแรกเกิด หรือแพทย์
ประจ�ำบ้านต่อยอด ซึง่ ได้รบั การฝึกตรวจประเมิน และไม่ทราบผลการตรวจ
วิเคราะห์แก๊สในหลอดเลือดแดงสายสะดือของทารก จ�ำนวน 2 ครั้ง
โดยผู้ประเมินคนเดียวกัน แบ่งเป็น ครั้งที่ 1 ในช่วง 12-24 และ ครั้งที่ 2
ในช่วง 24-48 ชั่วโมงหลังเกิด ตามล�ำดับ การแบ่งระดับความรุนแรง
ของภาวะสมองขาดออกซิเจนจากการประเมินทางระบบประสาทของ
Thompson encephalopathy score แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ
(คะแนนรวม 0 คะแนน) / ความรุนแรงน้อย (คะแนนรวม 1-10 คะแนน)
และกลุม่ ทีม่ คี วามรุนแรงปานกลาง (คะแนนรวม 11-14 คะแนน) / รุนแรงมาก
(คะแนนรวม 15-22 คะแนน) ในขณะทีก่ ารประเมินทางระบบประสาทของ
modified Sarnat staging แบ่ ง เป็ น 2 กลุ ่ ม คื อ กลุ ่ ม ปกติ /
ความรุนแรงน้อย และกลุ่มที่มีความรุนแรงปานกลาง / รุนแรงมาก
การศึกษาครั้งนี้ ได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยจาก คณะกรรมการ
พิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จั ย วิ ท ยาลั ย แพทย์ ศ าสตร์ พ ระมงกุ ฎ เกล้ า
และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
สถิติในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
1. การเปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล ทั่ ว ไป ใช้ ส ถิ ติ unpaired t-test
หรือ Mann Whitney test ส�ำหรับข้อมูลต่อเนื่อง (continuous data)
และสถิติ Chi-square หรือ Fisher exact test ส�ำหรับข้อมูลกลุ่ม
(categorical data)
2. การเปรียบเทียบคะแนนการประเมิน Thompson encephalopathy
score ระหว่างกลุ่ม ใช้สถิติ unpaired t-test หรือ Mann Whitney test
3. การเปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล และอั ต ราการเกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ น
ระหว่างกลุ่ม ใช้สถิติ unpaired t-test หรือ Mann Whitney test
ส�ำหรับข้อมูลต่อเนื่อง (continuous data) และสถิติ Chi-square
หรือ Fisher exact test ส�ำหรับข้อมูลกลุ่ม (categorical data)
4. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่า pH จากการตรวจวิเคราะห์
แก๊สจากหลอดเลือดแดงสายสะดือ และคะแนนการประเมิน Thompson
encephalopathy score ใช้สถิติ Pearson’s correlation
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5. การเปรี ย บเที ย บค่ า pH ระหว่ า งกลุ ่ ม ที่ มี ผ ลการประเมิ น
ปกติ/ความรุนแรงน้อย และ กลุ่มที่มีภาวะสมองขาดออกซิเจนรุนแรง
ปานกลาง/รุนแรงมาก เมื่อประเมินด้วย Thompson encephalopathy
score และ modified Sarnat stagingใช้สถิติ unpaired t-test หรือ
Mann Whitney test

ผล

ในช่วงระยะเวลาที่ท�ำการศึกษาวิจัยมีทารกที่เข้าเกณฑ์การศึกษา
ทั้งหมด 49 ราย โดยมีทารกจ�ำนวน 14 รายที่ไม่สามารถท�ำการเก็บเลือด
จากหลอดเลือดแดงสายสะดือมาตรวจได้ส�ำเร็จ ดังนั้นจึงมีจ�ำนวนทารก
ทีเ่ กิดจากมารดากลุม่ เสีย่ งหรือมีภาวะขาดออกซิเจนปริกำ� เนิดทีเ่ ข้าร่วมงาน
วิจัยที่สามารถน�ำมาวิเคราะห์ผลทั้งค่าการตรวจวิเคราะห์แก๊สหลอดเลือด
แดงสายสะดือ และการตรวจประเมินทางระบบประสาทอย่างครบถ้วนรวม
ทัง้ หมด 35 ราย โดยทารกทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ ทีม่ คี า่ แก๊สหลอดเลือดแดงสายสะดือ
ปกติ (pH ≥ 7.2) จ�ำนวน 25 ราย และผิดปกติ (pH < 7.20) จ�ำนวน
10 ราย พบว่าทั้งสองกลุ่มมีสัดส่วนทารกที่เป็นเพศชาย ปัญหาของ
การตั้งครรภ์ การเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ น�้ำหนักแรกเกิด วิธีการ
คลอด และคะแนนแอ๊พการ์ที่ 1 และ 5 นาที ไม่แตกต่างกัน แต่กลุ่มที่มี
ค่าแก๊สหลอดเลือดแดงสายสะดือผิดปกติ มีการช่วยหายใจในห้องคลอด
ร้อยละ 40 โดยเป็นการช่วยหายใจด้วยแรงดันบวก 3 ราย และใส่ท่อช่วย

หายใจในห้องคลอด 1 ราย ซึ่งมากกว่ากลุ่มที่มีค่าแก๊สหลอดเลือดแดง
สายสะดือปกติ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (ตารางที่ 1) ทารกกลุ่มที่มีค่า
แก๊สหลอดเลือดแดงสายสะดือผิดปกติ 1 รายมีอาการชักและได้รบั การรักษา
ด้วยการท�ำ Therapeutic hypothermia
การประเมินทางระบบประสาท โดยใช้ Thompson encephalopathy
score (ตารางที่ 2) พบว่า กลุ่มที่มีค่าแก๊สหลอดเลือดแดงสายสะดือปกติ
และผิดปกติ มีคะแนนและอัตราการตรวจพบความรุนแรงของภาวะสมอง
ขาดออกซิเจนระดับน้อย (คะแนนรวม 1-10 คะแนน) และระดับปานกลาง
(คะแนนรวม 11-14 คะแนน) ในช่วง 12 - 24 ชั่วโมงหลังเกิด ไม่แตกต่าง
กันแต่ผลการประเมินทางระบบประสาท โดยใช้ modified Sarnat
staging พบว่า ในช่วง 12 - 24 ชั่วโมง และ 24 - 48 ชั่วโมงหลังเกิด
กลุ่มที่มีค่าแก๊สหลอดเลือดแดงสายสะดือผิดปกติมีอัตราการตรวจพบ
ความรุนแรงของภาวะสมองขาดออกซิเจนระดับน้อยและระดับปานกลาง
มากกว่ากลุ่มที่มีค่าแก๊สหลอดเลือดแดงสายสะดือปกติ อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ (ตารางที่ 3)
การประเมินระบบประสาท ที่อายุ 12-24 ชั่วโมง มีทารก 25 ราย
ทีพ่ บความผิดปกติเมือ่ ตรวจโดยวิธี Thompson encephalopathy score
หรือ modified Sarnat staging อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยอาการผิดปกติ
ทีพ่ บบ่อยทีส่ ดุ คือ แรงตึงตัวของกล้ามเนือ้ รองลงมาคือ การดูด การหายใจ
และระดับความรู้สึกตัว ตามล�ำดับ (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 1 ข้อมูลทารกในการศึกษา
ข้อมูล
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เพศชาย, จ�ำนวน (ร้อยละ)
ปัญหาของการตั้งครรภ์, จ�ำนวน (ร้อยละ)
Non-reassuring fetal heart rate
Intrauterine growth retardation
Meconium stained
Multiple gestation
Chorioamnionitis
อายุครรภ์ (สัปดาห์)*
น�้ำหนักแรกเกิด (กรัม)*
คลอดโดยการผ่าตัดฉุกเฉิน, จ�ำนวน (ร้อยละ)
คะแนนแอ๊พการ์ที่ 1 นาที*
คะแนนแอ๊พการ์ที่ 5 นาที*
การช่วยหายใจในห้องคลอด, จ�ำนวน (ร้อยละ)
การใช้เครื่องช่วยหายใจ, จ�ำนวน (ร้อยละ)
อาการชัก, จ�ำนวน (ร้อยละ)

กลุ่ม pH ≥ 7.2
จ�ำนวน 25 ราย

กลุ่ม pH < 7.2
จ�ำนวน 10 ราย

p-value

14 (56.0)

5 (50.0)

4 (16.0)
6 (24.0)
5 (20.0)
8 (32.0)
0
37.0 (35.0, 40.0)
2565 (1995, 4265)
19 (76.0)
8.0 (4, 9)
9.0 (8, 10)
1 (4.0)
2 (8.0)
0 (0)

4 (40.0)
1 (10.0)
2 (20.0)
0
1 (10.0)
39.0 (35.0, 41.0)
3142 (1528, 3450)
8 (80.0)
7.5 (1, 9)
9.0 (4, 9)
4 (40.0)
3 (30.0)
1 (10.0)

1.000
0.105

AGA: appropriate for gestational age, SGA: small for gestational age, LGA: large for gestational age
* น�ำเสนอเป็นค่ามัธยฐาน (ค่าต�่ำสุด, ค่าสูงสุด)
สถิติวิเคราะห์: Mann Whitney U test ส�ำหรับ continuous data, Chi-square หรือ Fisher exact ส�ำหรับ categorical data

วารสารกรมการแพทย์

0.105
0.315
1.000
0.071
0.063
0.030
0.128
0.286

ตารางที่ 2 ผลการประเมินทางระบบประสาท โดยใช้ Thompson encephalopathy score
ข้อมูล
Thompson encephalopathy scores*
12-24 ชม.หลังเกิด
24-48 ชม.หลังเกิด
ภาวะสมองขาดออกซิเจน (12-24 ชม.)
ปกติ /ไม่มี, จ�ำนวน (ร้อยละ)
รุนแรงน้อย, จ�ำนวน (ร้อยละ)
รุนแรงปานกลาง, จ�ำนวน (ร้อยละ)
ภาวะสมองขาดออกซิเจน (24-48 ชม.)
ปกติ /ไม่มี, จ�ำนวน (ร้อยละ)
รุนแรงน้อย, จ�ำนวน (ร้อยละ)
รุนแรงปานกลาง, จ�ำนวน (ร้อยละ)

กลุ่ม pH ≥ 7.2
จ�ำนวน 25 ราย

กลุ่ม pH < 7.2
จ�ำนวน 10 ราย

1.0 (0.00, 1.00)
0.0 (0.00, 0.00)

1.0 (0.00, 3.25)
1.0 (0.00, 1.25)

12 (48.0)
13 (52.0)
0 (0)

2 (20.0)
7 (70.0)
1 (10.0)

20 (80.0)
5 (20.0)
0 (0)

4 (40.0)
5 (50.0)
1 (10.0)

p-value

0.062
0.014
0.116
0.040

* น�ำเสนอเป็นค่ามัธยฐาน (P25, P75)
สถิติวิเคราะห์: Mann Whitney U test ส�ำหรับ continuous data, Chi-square หรือ Fisher exact ส�ำหรับ categorical data
ตารางที่ 3 ผลการประเมินทางระบบประสาท โดยใช้ Modified Sarnat staging
ข้อมูล
ภาวะสมองขาดออกซิเจน (12-24 ชม.), จ�ำนวน (ร้อยละ)
ปกติ /ไม่มี
รุนแรงน้อย
รุนแรงปานกลาง
ภาวะสมองขาดออกซิเจน (24-48 ชม.), จ�ำนวน (ร้อยละ)
ปกติ /ไม่มี
รุนแรงน้อย
รุนแรงปานกลาง

กลุ่ม pH ≥ 7.2
จ�ำนวน 25 ราย

กลุ่ม pH < 7.2
จ�ำนวน 10 ราย

16 (64.0)
9 (36.0)
0 (0)

2 (20.0)
7 (70.0)
1 (10.0)

24 (96.0)
1 (4.0)
0 (0)

5 (50.0)
4 (40.0)
1 (10.0)

p-value
0.030

0.005

* น�ำเสนอเป็นค่ามัธยฐาน (ค่าต�่ำสุด, ค่าสูงสุด)
สถิติวิเคราะห์: Mann Whitney U test ส�ำหรับ continuous data, Chi-square หรือ Fisher exact ส�ำหรับ categorical data
ตารางที่ 4 รายละเอียดความผิดปกติจากการประเมินโดยใช้ Thompson encephalopathy score
และ Modified Sarnat staging ทีอ่ ายุ 12-24 ชัว่ โมง
Thompson Encephalopathy Scores
จ�ำนวน 21 ราย (ร้อยละ)
ความตึงตัวของกล้ามเนื้อ
14 (66.7)
ระดับความรู้สึกตัว
3 (14.3)
อาการชัก
1 (4.8)
ท่านอน
2 (9.5)
Moro reflex
4 (19.1)
Grasp reflex
1 (4.8)
Sucking reflex
9 (42.9)
การหายใจ
6 (28.6)
ความตึงของกระหม่อมหน้า
1 (4.8)

Modified Sarnat staging
จ�ำนวน 17 ราย (ร้อยละ)
ระดับความรู้สึกตัว
3 (17.6)
การเคลื่อนไหวของร่างกาย
2 (11.8)
ท่านอน
2 (11.8)
12 (70.6)
ความตึงตัวของกล้ามเนื้อ
Primitive reflex
8 (47.0)
• Sucking reflex
4 (23.5)
• Moro reflex
ระบบประสาทอัตโนมัติ
• ขนาดรูม่านตา
0 (0)
• อัตราการเต้นหัวใจ
2 (11.8)
• การหายใจ
5 (29.4)
1 (5.9)
• อาการชัก
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ในการศึกษาวิจัยก่อนหน้านี้ ส่วนใหญ่จะวิเคราะห์ผลจากการตรวจ
แก๊สหลอดเลือดแดงสายสะดือโดยค่าผิดปกติ คือ pH < 7.0 หรือ < 7.109-11
แต่ในงานวิจัยชิ้นนี้พิจารณาตัดค่าผิดปกติที่ pH < 7.2 เนื่องจากในอดีต
ทีผ่ า่ นมาพบว่ามีจำ� นวนทารกทีม่ คี า่ วิเคราะห์แก๊สหลอดเลือดแดงสายสะดือ
ทีม่ ี pH < 7.0 จ�ำนวนน้อยมาก เช่นเดียวกับในงานวิจยั ชิน้ นีเ้ มือ่ ท�ำการเก็บ
รวมรวมข้อมูลจนเสร็จสิ้นแล้วพบว่ามีทารกที่มีค่าผลจากการตรวจแก๊ส
หลอดเลือดแดงสายสะดือโดยค่าผิดปกติ คือ pH < 7.0 เพียง 1 รายเท่านัน้
ซึ่งจะเห็นว่าทารกที่มีค่าแก๊สหลอดเลือดแดงสายสะดือที่มี pH < 7.2
แต่มากกว่าเท่ากับ 7.0 (pH 7.0 - 7.19) ร้อยละ 80 มีอาการแสดงของ
ภาวะสมองขาดออกซิเจนระดับน้อยถึงปานกลาง ไม่ว่าจะใช้การประเมิน
ทางระบบประสาทด้วยวิธี Thompson encephalopathy score หรือ
modified Sarnat staging ก็ตาม ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Ahmadpour-Kacho12 ซึ่งเปรียบเทียบระหว่างทารกที่มีค่าแก๊ส
หลอดเลือดแดงสายสะดือที่ pH < 7.20 และ pH ≥ 7.20 และพบว่า
ทารกกลุ่มที่มี pH < 7.20 มีอัตราการเกิดภาวะสมองขาดออกซิเจน
(ร้อยละ 28.3) สูงกว่ากลุ่มที่ pH ≥ 7.20 (ร้อยละ 6.7) อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ อย่างไรก็ตาม อัตราการเกิดภาวะสมองขาดออกซิเจน ในการศึกษา
ของ Ahmadpour-Kacho12 ต�่ำกว่าการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งอาจเกิดจาก
ความแตกต่างของวิธีการประเมินทางระบบประสาท และช่วงเวลาที่
ท�ำการประเมิน
การศึกษาวิจัยที่ผ่านมา ทารกที่มีภาวะขาดออกซิเจนปริก�ำเนิด
จะได้รบั การประเมินระบบประสาท โดยใช้ Thompson encephalopathy
score และ/หรือ modified Sarnat staging และพบว่าทั้งสองวิธีสามารถ
ท�ำนายความผิดปกติของสมองจากการตรวจด้วยคลืน่ ไฟฟ้าสมอง (amplitudeintegrated electroencephalogram, aEEG)7,13 และมีความสัมพันธ์
กับพัฒนาการทางระบบประสาทหรือการเกิดโรคลมชักในระยะยาว8,14-15
นอกจากนี้ ก ารศึ ก ษาของ Horn 16 ซึ่ ง ตรวจประเมิ น ทารกทั้ ง สองวิ ธี
สรุปผลว่า การประเมินระบบประสาทด้วย Thompson encephalopathy
score เป็นวิธีที่ดี มีความไวสูงในการท�ำนายความผิดปกติของ aEEG
(โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคะแนนตั้งแต่ 7 ขึ้นไป) และความผิดปกติทาง
ระบบประสาทระดับปานกลางถึงรุนแรง
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ท� ำ การประเมิ น ทารกโดยใช้ Thompson
encephalopathy score ร่วมกับ modified Sarnat staging พบว่า
อัตราการตรวจพบความผิดปกติในทารกกลุ่มที่มีค่าแก๊สหลอดเลือดแดง
สายสะดื อ ที่ pH < 7.20 โดยการตรวจทั้ ง สองวิ ธี ใกล้ เ คี ย งกั น ทั้ ง
ในช่วง 12-24 และ 24-48 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมผลการตรวจ
ประเมินในทารกทั้งสองกลุ่ม (pH < 7.20 และ pH ≥ 7.20) พบว่า ทารก
บางรายมีผลการตรวจ Thompson encephalopathy score ผิดปกติ
แต่ ไ ม่ พ บความผิ ด ปกติ เ มื่ อ ตรวจด้ ว ย modified Sarnat staging
แต่เนือ่ งจากในการศึกษานี้ มีทารกทีม่ คี ะแนน Thompson encephalopathy
score มากกว่า 7 เพียงรายเดียว อีกทั้งไม่มีการตรวจ aEEG ตลอดจน
การติดตามทารกในระยะยาว จึงเป็นการยากที่จะสรุปเปรียบเทียบว่า
วิธีการประเมินระบบประสาทวิธีใด เป็นวิธีที่แม่นย�ำกว่าในการพยากรณ์
ผลกระทบทางระบบประสาทของทารกทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

วารสารกรมการแพทย์

สรุป

การศึกษานี้พบว่า อาการผิดปกติทางระบบประสาทของทารก
ทั้งสองกลุ่ม กลุ่ม (pH < 7.20 และ pH ≥ 7.20) ที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่
แรงตึงตัวของกล้ามเนื้อผิดปกติ (hypotonia หรือ hypertonia) รองลงมา
คือ การดูด การหายใจ และระดับความรู้สึกตัว ตามล�ำดับ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Ahmadpour-Kacho12 ซึง่ พบว่า ทารกทีม่ ภี าวะสมองขาด
ออกซิเจนระดับน้อย มักมีอาการซึม การหายใจไม่สม�ำ่ เสมอ หรือแรงตึงตัว
ของกล้ า มเนื้ อ ผิ ด ปกติ นอกจากนี้ จากการศึ ก ษานี้ พ บทารกกลุ ่ ม ที่ มี
ค่าแก๊สหลอดเลือดแดงสายสะดือผิดปกติ 1 ราย โดยมีค่าผลจากการตรวจ
แก๊สหลอดเลือดแดงสายสะดือโดยค่าผิดปกติ คือ pH < 7.0 ที่มีอาการชัก
ได้รับการรักษาด้วยการท�ำ Therapeutic hypothermia ตรวจประเมิน
ทางระบบประสาทด้วยวิธี Thompson encephalopathy score และ
modified Sarnat staging ทั้งสองวิธีพบว่าทารกรายนี้มีภาวะสมอง
ขาดออกซิเจนระดับปานกลางเช่นเดียวกัน
ข้อเสนอแนะ
การศึกษานี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบอาการทางระบบประสาท
ในทารกกลุ่มเสี่ยง ระหว่างกลุ่มที่มีผลแก๊สหลอดเลือดแดงสายสะดือปกติ
และผิดปกติ โดยใช้จุดตัดที่ค่า pH 7.20 อย่างไรก็ตามข้อจ�ำกัดของ
การศึกษานี้ คือ จ�ำนวนทารกทีน่ อ้ ย ท�ำให้ไม่สามารถมองเห็นความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังเป็นการตรวจประเมินระบบ
ประสาทเฉพาะในช่วง 48 ชั่วโมงแรกหลังเกิด ไม่มีการตรวจ aEEG และ
ไม่มีการติดตามระยะยาวภายหลังกลับบ้าน ดังนั้นการศึกษา เพิ่มเติม
เพือ่ ให้ได้จำ� นวนทารกทีเ่ พิม่ ขึน้ ร่วมกับติดตามประเมินทางระบบประสาท
ในระยะยาวยิ่งขึ้นจะท�ำให้ได้ข้อมูลเพิ่มที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการดูแล
ผูป้ ว่ ยในกลุม่ นี้ อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้วา่ ทารกกลุม่ เสีย่ งทีม่ ผี ลแก๊สหลอด
เลือดแดงสายสะดือ pH < 7.20 จ�ำนวนมากมีอาการทางระบบประสาท
ในช่วง 12-48 ชม. แรกหลังเกิด เช่น แรงตึงตัวของกล้ามเนื้อผิดปกติ และ
การดูด จึงควรเพิ่มการเฝ้าระวังและติดตามประเมินพัฒนาการทางสมอง
ของทารกกลุ่มนี้ต่อไปในระยะยาว
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