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Background: Congenital diaphragmatic hernia (CDH) is one of very high risk diseases in pediatric surgery. It has a variable severity
of disease and high mortality rate in neonates with presenting symptoms shortly after birth. Although the strategic treatment has been
changed to preoperative stabilization and delayed surgery, results of the treatment are not satisfactory. Objective : The aim of this study was to
analyze the prognostic factors that affect the survival of neonates with CDH at our institute during a 5 year period. Materials and
Methods: A retrospective study of neonates with CDH, whom were treated at Queen Sirikit National Institute of Child Health
from 2010 to 2014, was conducted. Clinical data were collected from medical records and were analyzed to demonstrate the
prognostic factors for survival of CDH. A Chi square test was used for statistical analysis and p-value less than 0.05 was considered
significant. Results: Fifty-one neonates with CDH (30 males and 21 females) were enrolled in the study. Eight patients who developed
symptoms of respiratory distress over 6 hours after birth had the survival rate of 100 %, whereas 43 patients who developed
symptoms within 6 hours had the survival rate only 48.8% (p < 0.001). Forty-two patients with left diaphragmatic defect had the
survival rate higher than 9 patients with the right one (71.4% VS 22.2%; p = 0.04). CHD without congenital heart disease (CHD)
had the chance of survival better than those with CDH (88.8% VS 39.3%; p = 0.001). The first examination of blood gas revealed
prognostic indicators for survival when the pH was over 7.25 and pCo2 less than 60 mm. Hg (p < 0.001). Patients who had no evidence
of persistent pulmonary hypertension of neonate (PPHN) and pneumothorax proned to have the higher survival rates than those with
PPHN and pneumothorax. Conclusion: Postnatal prognostic factors for survival of neonates with CDH in this study were occurrence
of respiratory distress later than 6 hours after birth, presence of the left diaphragmatic defect, no evidence of CHD, pH over 7.25
and pCO2 less than 60 mm. Hg at the first examination of blood gas, and no major complication of PPHN and pneumothorax.
Keywords: Congenital diaphragmatic hernia, Congenital heart disease, Preoperative stabilization, Persistent pulmonary
hypertension of neonate, Pneumothorax

บทคัดย่อ

ความเป็นมา : ไส้เลือ่ นกะบังลมแต่กำ� เนิด เป็นโรคทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
โรคหนึง่ ทางกุมารศัลยศาสตร์ เป็นโรคทีม่ คี วามรุนแรงและมีอตั ราการเสียชีวติ สูง
ในเด็กทารกทีม่ อี าการอย่างรวดเร็วภายหลังคลอด ถึงแม้วา่ นโยบายการรักษา
จะถูกเปลี่ยนเป็นการรักษาแบบประคับประคองเพื่อให้สรีรวิทยาคงที่แล้ว
จึงน�ำไปผ่าตัด แต่ผลของการรักษายังไม่เป็นที่น่าพอใจนัก การศึกษาครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงภายหลังเกิดมาที่มีผลต่อ
การท� ำ นายการมี ชี วิ ต รอด ในทารกที่ เ ป็ น ไส้ เ ลื่ อ นกะบั ง ลมแต่ ก� ำ เนิ ด
ที่รักษาในสถาบันของเราในช่วงระยะเวลา 5 ปี วัตถุและวิธีการ : เป็นการ
ศึ ก ษาย้ อ นหลั ง ในทารกโรคไส้ เ ลื่ อ นกะบั ง ลมแต่ ก�ำ เนิ ด ที่ เ ข้ า มารั ก ษา
ในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2553 ถึง 2557 ข้อมูล
ทางคลินิกถูกรวบรวมจากเวชระเบียนของผู้ป่วยเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผล
การรอดชีวติ ของโรคไส้เลือ่ นกะบังลมแต่กำ� เนิด ใช้ Chi-square test ในการ
วิเคราะห์หาค่าทางสถิติ และ p-value น้อยกว่า 0.05 แปลผลว่ามีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ ผล : ทารก 51 ราย (เพศชาย 30 ราย หญิง 21 ราย) ถูกน�ำเข้า
มาศึกษาในครัง้ นี้ ผูป้ ว่ ย 8 ราย แสดงอาการของโรคภายหลัง 6 ชัว่ โมง ทีเ่ กิดมา
มีอตั ราการมีชวี ติ รอดร้อยละ 100 ในขณะทีผ่ ปู้ ว่ ย มีอาการภายใน 6 ชัว่ โมง
แรก 43 ราย มีอตั ราการมีชวี ติ รอดเพียงร้อยละ 48.8 (p < 0.001) ผูป้ ว่ ย 42 ราย

มีรูโหว่ของกะบังลมด้านซ้าย มีอัตราการมีชีวิตรอดสูงกว่าผู้ป่วย 9 รายที่มี
รูโหว่ของกะบังลมด้านขวา (71.4% VS 22.2%; p = 0.04) ผู้ป่วยไส้เลื่อน
กะบังลมทีไ่ ม่มหี วั ใจพิการแต่กำ� เนิดมีโอกาสมีชวี ติ รอดดีกว่าทารกทีม่ คี วาม
พิการของหัวใจแต่กำ� เนิด ( 88.8% VS 39.3% ; p = 0.001) ในการตรวจ blood gas
ครัง้ แรกพบว่าจะมีตวั ชีว้ ดั ในการพยากรณ์โรคทีจ่ ะมีชวี ติ รอด เมือ่ ค่า pH สูงกว่า
7.25 และ pCO2 ต�ำ่ กว่า 60 มิลลิเมตรปรอท (p < 0.001) ผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่มภี าวะ
การกลับไปมีความดันในปอดสูงของเด็กทารก และไม่มอี าการปอดแตกมีแนวโน้ม
ทีม่ อี ตั ราการมีชวี ติ รอดดีกว่าผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามดันในปอดสูงและอาการปอดแตก
สรุป : ปัจจัยหลังคลอดทีพ่ ยากรณ์ถงึ การมีชวี ติ รอดในทารกทีเ่ ป็นโรคไส้เลือ่ น
กะบังลมแต่กำ� เนิดจากการศึกษาครัง้ นีค้ อื อาการหายใจล�ำบากเกิดเมือ่ อายุ
มากกว่า 6 ชัว่ โมงหลังเกิดมา การมีรโู หว่ของกะบังลมด้านซ้าย เด็กทีไ่ ม่มหี วั ใจ
พิการแต่กำ� เนิด ค่า pH สูงกว่า 7.25 และ pCO2 ต�ำ่ กว่า 60 มิลลิเมตรปรอท
ในการตรวจ blood gas ครัง้ แรก และทารกทีไ่ ม่มภี าวะแทรกซ้อน ทีส่ ำ� คัญคือ
การกลับไปมีความดันในปอดสูงของเด็กทารกและปอดแตก
ค�ำส�ำคัญ : ไส้เลือ่ นกะบังลมแต่กำ� เนิด หัวใจพิการแต่กำ� เนิด การรักษา
แบบประคับประคองเพื่อให้สรีรวิทยาคงที่ก่อนผ่าตัด ความดันในปอดสูง
ของทารก ปอดแตก

ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน 2561
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ไส้เลือ่ นกะบังลมแต่กำ� เนิด (Congenital diaphragmatic hernia
- CDH) เป็นโรคที่มีอาการรุนแรงและมีความเสี่ยงสูงมากโรคหนึ่งในกุมาร
ศัลยศาสตร์ มีอตั ราการเสียชีวติ สูง เป็นโรคทีเ่ กิดจากความผิดปกติของการสร้าง
กะบังลมทีไ่ ม่สมบูรณ์ในครรภ์มารดา ท�ำให้กะบังลมมีรโู หว่เกิดขึน้ เป็นผลให้
อวัยวะภายในช่องท้องเคลื่อนขึ้นไปในช่องปอด กดเบียด และรบกวน
การเจริญเติบโตของปอดข้างนัน้ ปอดไม่สามารถพัฒนาได้เท่าเด็กปกติสง่ ผล
ให้ทารกที่เกิดมามีอาการหายใจล�ำบาก หอบเขียว หรือในรายที่มีอาการ
รุนแรงมากจะหยุดหายใจตั้งแต่เกิดมา
ในอดีต Ladd และ Gross1-2 ได้เสนอให้การรักษาไส้เลือ่ นกะบังลม
เป็นภาวะเร่งด่วนต้องรีบท�ำการผ่าตัดเพื่อดึงอวัยวะในช่องท้องลงมาไม่ให้
กดปอดนานจนปอดแฟบและไม่ เ จริ ญ เติ บ โตต่ อ ไป แต่ ผ ลการรั ก ษา
ไม่เป็นไม่ตามความคาดหมาย แม้ว่าจะรีบท�ำผ่าตัดให้เร็วอย่างไรก็ตาม
ผู้ป่วยยังคงมีอัตราการเสียชีวิตสูง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1986 เป็นต้นมา แนวคิด
ในการรักษาโรคนี้ได้เปลี่ยนเป็นชะลอการผ่าตัดให้นานออกไป โดยขั้นแรก
จะใช้วิธีรักษาประคับประคองด้วยวิธีการต่างๆ จนผู้ป่วยมีสรีรวิทยา
ภาวะใกล้เคียงกับเด็กปกติจึงน�ำไปผ่าตัด3-7 พบว่า ผู้ป่วยมีชีวิตรอดมากขึ้น
มีผู้สนับสนุนแนวคิดนี้และใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆ จนเป็น
ที่ยอมรับกันทั่วไป ท�ำให้อัตราการมีชีวิตรอดของเด็กที่เป็น CDH สูงขึ้น
แต่กย็ งั มีผปู้ ว่ ยจ�ำนวนหนึง่ เสียชีวติ ถึงแม้จะรักษาตามวิธกี าร preoperative
stabilization และ delayed surgery ก็ตาม6-8
คณะผูศ้ กึ ษามีความสนใจทีจ่ ะศึกษาวิเคราะห์ผปู้ ว่ ยไส้เลือ่ นกะบังลม
แต่ก�ำเนิด ที่เข้ารับการรักษาในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เพือ่ หาปัจจัยหลังเกิดทีม่ ผี ลกระทบต่อการมีชวี ติ รอดของผูป้ ว่ ย ในการทีจ่ ะใช้
เป็นแนวทางทบทวนและปรับปรุงวิธกี ารรักษาด้วยวิธกี ารต่างๆ เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ย
มีอัตราการมีชีวิตรอดมากขึ้น

วัตถุและวิธีการ

เป็นการศึกษาย้อนหลังผูป้ ว่ ยไส้เลือ่ นกะบังลมแต่กำ� เนิดทีม่ อี าการ
ภายในอายุ 30 วัน ทีเ่ ข้ารับการรักษาในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ในระยะเวลา 5 ปี คือตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 ถึงเดือนธันวาคม 2557
โดยรวบรวมข้อมูลจากเวชระเบียนน�ำมาศึกษาระยะเวลาทีม่ อี าการน�ำ้ หนัก
แรกเกิด ความพิการแต่กำ� เนิดทีพ่ บร่วมกับโรคนี้ ผลตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
ภาวะแทรกซ้อนและผลการรักษา น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์หาปัจจัยที่จะช่วย
บ่งชีถ้ งึ การรอดชีวติ ของทารกทีเ่ ป็นโรคไส้เลือ่ นกะบังลมแต่กำ� เนิด การค�ำนวณ
ทางสถิติใช้ Chi-square test และก�ำหนดค่าความแตกต่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิตทิ ี่ p-value น้อยกว่า 0.005 การศึกษาครัง้ นีไ้ ด้ผา่ นการรับรองจากคณะ
กรรมการวิจัยในมนุษย์ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ผล

ในระยะเวลาทีท่ ำ� การศึกษา มีผปู้ ว่ ยไส้เลือ่ นกะบังลมแต่กำ� เนิด ทีม่ ี
อาการหายใจล�ำบาก หอบหรือเขียวตัง้ แต่แรกเกิด ถึง 30 วัน ทีเ่ ข้ารับการรักษา
ในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 51 ราย เป็นทารกเพศชาย 30 ราย
เพศหญิง 21 ราย อัตราส่วนชายต่อหญิง เท่ากับ 1.5 ต่อ 1 ในผูป้ ว่ ยไส้เลือ่ น
กะบังลมแต่กำ� เนิดทัง้ หมด 51 ราย มีทารกทีค่ ลอดในโรงพยาบาลราชวิถี 9 ราย
ในช่วงเวลาดังกล่าวทารกเกิดมีชีพที่โรงพยาบาลราชวิถี 29,071 ราย9
อุบัติการณ์ของไส้เลื่อนกะบังลมแต่ก�ำเนิดที่โรงพยาบาลราชวิถีประมาณ
1 ต่อ 3,230 ทารกเกิดมีชพี ผูป้ ว่ ยทีม่ นี ำ�้ หนักตัวน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2,500 กรัม
จ�ำนวน 11 ราย (ร้อยละ 78.4) ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการหายใจล�ำบากหรือหอบเกิดขึน้
ใน 6 ชัว่ โมงแรกมี 43 ราย (ร้อยละ 84.3) มีอาการตัง้ แต่ 6-24 ชัว่ โมง 1 ราย และมี
อาการหลังภายหลัง 24 ชั่วโมง ถึง 30 วัน จ�ำนวน 7 ราย ผู้ป่วยทั้งหมดเป็น
ไส้เลื่อนกะบังลมชนิด Bochdalek hernia (postero - lateral hernia)
เป็นข้างซ้ายต่อข้างขวา 42 ต่อ 9 (4.7 ต่อ 1) (รูปที่ 1)
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ผู้ป่วยทั้งหมด 51 ราย

มีอาการภายใน 6 ชม.แรก
43 ราย

มีอาการหลัง 6 ชม. ถึง 30 วัน
8 ราย

Stabilization

Stabilization

เสียชีวิต
16 ราย

มีชีวิตรอด
27 ราย
ผ่าตัดเย็บช่องกะบังลม

มีชีวิตรอดหลังการผ่าตัด
21 ราย

เสียชีวิตหลังการผ่าตัด
6 ราย

มีชีวิตรอด
8 ราย
ผ่าตัดเย็บช่องกะบังลม
มีชีวิตรอด
8 ราย

รูปที่ 1 แผนภูมแิ สดงแนวทางการรักษาไส้เลือ่ นกะบังลมแต่กำ� เนิด และผลของการรักษา
เปรียบเทียบผู้ป่วยสองกลุ่ม (มีอาการภายใน 6 ชั่วโมงแรกหลังเกิดมา และมีอาการ
หลังเกิด 6 ชั่วโมง ถึง 30 วัน)

ผู้ป่วยทุกรายได้รับการรักษาขั้นต้นด้วยการประคับประคองให้
สรีรวิทยาใกล้เคียงปกติ (preoperative stabilization) ตามหลักการ
permissive hypercapnea และ gentle ventilation4- 5 คือใช้เครือ่ งช่วยหายใจ
ธรรมดา (conventional mechanical ventilator - CMV) ตัง้ ค่าความดันต�ำ่
ตั้งแต่ 15 แต่ไม่เกิน 25 มิลลิเมตรปรอท อัตราการหายใจ 60 ครั้งต่อนาที
ให้ออกซิเจน 100% ปรับค่าต่างๆ สูงขึ้นหรือต�่ำลงได้ตามสภาวะของผู้ป่วย
ถ้าอาการไม่ดขี นึ้ เปลีย่ นไปใช้เครือ่ งช่วยหายใจ ชนิดความถีส่ งู (high frequency
oscillatory ventilator - HFOV) ติดตามอาการของผูป้ ว่ ยโดยดูจาก blood
gas ที่ใกล้เคียงปกติถือว่ามี stabilization แล้วจึงน�ำผู้ป่วยไปผ่าตัด
ผู้ป่วย 16 ราย ใน 51 ราย (ร้อยละ 31.4) เสียชีวิตในขณะ
stabilization โดยไม่ได้ผา่ ตัด ทัง้ 16 ราย ทีเ่ สียชีวติ เป็นทารกทีม่ อี าการใน
6 ชัว่ โมงแรกหลังคลอด ผูป้ ว่ ยทีเ่ หลือ 35 ราย ได้รบั การผ่าตัดแก้ไขไส้เลือ่ น
กะบังลมมีชีวิตรอด 29 ราย (ร้อยละ 82.9 ของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด)
ผู้ป่วยที่มีอาการตั้งแต่ 6 ชั่วโมง ถึง 30 วันหลังเกิดมามีชีวิตรอดทั้ง 8 ราย
อัตราการมีชีวิตรอดในผู้ป่วยกลุ่มนี้คือ ร้อยละ 100 (รูปที่ 1) ในขณะที่
อัตราการมีชวี ติ รอดทัง้ หมดในทารกทีม่ อี าการภายใน 6 ชัว่ โมงแรก คือ ร้อยละ
48.9 (21 ราย ใน 43 ราย) ผู้ป่วยที่มีอายุภายหลัง 6 ชั่วโมงหลังคลอด
มีการพยากรณ์โรคดีกว่าผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการทันทีภายใน 6 ชัว่ โมงแรก อย่างชัดเจน
และผูป้ ว่ ยทีม่ นี ำ�้ หนักน้อยกว่าหรือมากกว่า 2,500 กรัม อัตราการมีชวี ติ รอด
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (ตารางที่ 1) พบว่า ผู้ป่วย
เป็นไส้เลือ่ นกะบังลมด้านซ้ายมากกว่าด้านขวาประมาณ 5 เท่า (42 ต่อ 9 ราย)
(รูปที่ 2) อัตราการมีชวี ติ รอดของผูป้ ว่ ยไส้เลือ่ นกะบังลมด้านซ้ายคิดเป็นร้อยละ
64.3 (27 ราย ใน 42 ราย) ขณะที่ผู้ป่วยที่มีรูโหว่ของกะบังลมด้านขวา
มีอัตราการมีชีวิตรอดร้อยละ 22.2 (2 รายใน 9 ราย) ผู้ป่วยที่เป็นไส้เลื่อน
กะบังลมด้านซ้ายมีโอกาสมีชีวิตรอดมากกว่าด้านขวาอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (64.3% VS 22.2%; p = 0.04) ในจ�ำนวนผู้ป่วยที่มีชีวิตรอดภายหลัง
stabilization และน�ำไปผ่าตัด 35 ราย พบว่าเป็นไส้เลือ่ นกะบังลมชนิดทีม่ ี
ถุงคลุม 13 ราย มีอตั ราการมีชวี ติ รอดร้อยละ 84.6 ผูป้ ว่ ยทีเ่ หลืออีก 22 ราย
เป็นไส้เลือ่ นกะบังลมชนิดไม่มถี งุ คลุม และมีอตั ราการมีชวี ติ รอดร้อยละ 81.8
ซึ่งดูเหมือนจะดีกว่ากลุ่มที่มีถุงคลุม แต่ไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p = 0.921)

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยไส้เลื่อนกะบังลมแต่ก�ำเนิดที่มีความสัมพันธ์กับผลของการรักษา

ข้อมูลทั่วไป

ผลลัพธ์

จ�ำนวน (ราย)

รอดชีวิต
(ราย/ร้อยละ)

เสียชีวิต
(ราย/ร้อยละ)

43
8

21 (49.0)
8 (100)

22 (51.0)
0

14

7 (50)

7 (50)

> 2,500 (2,510 - 3,950)
ด้านที่เกิดไส้เลื่อนกะบังลม (n = 51)
ซ้าย

37

22 (59.4)

15 (40.6)

42

27 (64.3)

15 (35.7)

ขวา
ไส้เลื่อนกะบังลมชนิด** (n = 35)
มีถุง (hernial sac)

9

2 (22.2)

7 (77.8)

13

11 (84.6)

3 (23.1)

22

18 (81.8)

3 (13.6)

33
18

13 (39.3)
16 (88.8)

20 (60.7)
2 (11.2)

อาการและอาการแสดง (n = 51)
ภายใน 6 ชั่วโมงแรก
ภายหลัง 6 ชั่วโมงถึง 30 วัน
น�้ำหนักแรกเกิด (กรัม) (n = 51)
≤ 2,500 (1,770 - 2,450)

ไม่มีถุง (no hernial sac)
ความผิดปกติแต่ก�ำเนิดที่ส�ำคัญ (n = 51)
หัวใจพิการแต่ก�ำเนิด
ไม่มีหัวใจพิการแต่ก�ำเนิด

p - value

0.007*
0.054

0.004*

0.921
0.001*

* มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
**มีผู้ป่วยเสียชีวิตไปก่อนที่จะได้ตรวจ echocardiography 5 ราย

A

B

รูปที่ 2 เปรียบเทียบไส้เลื่อนกะบังลมที่เกิดข้างซ้าย (A) ที่พบมากกว่าที่เกิดข้างขวา (B)

ความพิการแต่ก�ำเนิดที่ส�ำคัญมี 2 ระบบคือ ความพิการของหัวใจ
แต่ก�ำเนิด 33 ราย (ร้อยละ 75 ของผู้ป่วยทั้งหมด) ประกอบด้วย patent
ductus arteriosus (PDA) มากที่สุด 27 รายเป็น atrial septal defect
(ASD) 3 ราย, coarctation of aorta 2 ราย และ hypoplastic left heart
syndrome 1 ราย ความผิดปกติแต่ก�ำเนิดของระบบทางเดินอาหารพบได้
รองลงมาคือ malrotation of the intestine 6 ราย gastroesophageal
reflux 2 ราย และ wandering spleen 1 ราย ความพิการแต่ก�ำเนิดที่จะ
มีผลต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยคือหัวใจพิการแต่กำ� เนิด เปรียบเทียบการมี
ชีวิตรอดของผู้ป่วยที่มีความพิการของหัวใจแต่ก�ำเนิด 33 ราย กับผู้ป่วยที่
ไม่มีความพิการของหัวใจแต่ก�ำเนิด 18 ราย พบว่าอัตราการมีชีวิตรอดเป็น
ร้อยละ 39.3 และ 88.8 (p = 0.001)

การแปลผลค่าของ blood gas ที่เจาะครั้งแรกเมื่อผู้ป่วยถึง
โรงพยาบาลพบว่า ถ้าค่า pH มากกว่า 7.25 มีอัตราการมีชีวิตรอดมากกว่า
ผู้ป่วยที่มี pH น้อยกว่าหรือเท่ากับ 7.25 (66.7% VS 33.3%; p < 0.001)
และผู้ป่วยที่มีค่า pCO2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 มิลลิเมตรปรอท มีโอกาส
มีชีวิตรอดมากกว่าผู้ป่วยที่มีค่า pCO2 สูงกว่า 60 มิลลิเมตรปรอทอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (74.3% VS 18.8; p < 0.001) (ตารางที่ 2) ส่วนค่า
pO2 ไม่สามารถแปลผลได้ เพราะส่วนใหญ่เจาะเลือดตามปลายนิ้วหรือ
ส้นเท้าตรวจหาเป็น capillary blood ค่า pO2 จึงไม่สะท้อนถึงความเป็นจริง
เหมือน arterial blood gas

ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน 2561
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ตารางที่ 2 ค่า blood gas ชนิดของที่ใช้เครื่องช่วยหายใจที่ใช้ และภาวะแทรกซ้อนที่มีผลต่อการรักษาผู้ป่วยไส้เลื่อนกะบังลมแต่ก�ำเนิด

ปัจจัยบ่งชี้การพยากรณ์โรค

ผลลัพธ์

จ�ำนวน (ราย)

มีชีวิตรอด
(ราย/ร้อยละ)

เสียชีวิต
(ราย/ร้อยละ)

15

5 (33.3)

10 (66.7)

36
35

24 (66.7)
26 (74.3)

12 (33.3)
9 (25.7)

pCO2 > 60
ชนิดของเครื่องช่วยหายใจ (n = 51)
CMV

16

3 (18.8)

13 (18.2)

29

27 (93.1)

2 (6.9)

HFOV
ภาวะแทรกซ้อนที่ส�ำคัญ (n = 51)
ผู้ป่วยที่ตรวจด้วย echocardiography (n = 46)**
		 PPHN (TRPG > 50 mm Hg, mean 60 mm Hg)

22

2 (9.1)

20 (90.9)

28

9 (32.1)

19 (67.9)

		 No PPHN (TRPG ≤ 50 mm Hg, mean 27 mm Hg)

18

18 (100)

0

Pneumotherax

8

1 (14.3)

6 (85.7)

No Pneumotherax

43

28 (65.1)

15 (34.9)

Blood gas (n = 51)
pH ≤ 7.25
pH > 7.25
pCO2 ≤ 60

p - value

< 0.001*
< 0.001

< 0.001*
0.001*

0.012*

* มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
**มีผู้ป่วยเสียชีวิตไปก่อนที่จะได้ตรวจ echocardiography 5 ราย

ในผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้เครือ่ งช่วยหายใจชนิด CMV เพียงอย่างเดียว เปรียบเทียบกับผูป้ ว่ ยทีเ่ ปลีย่ นจากชนิด CMV เป็น HFOV พบว่า ผูป้ ว่ ยทีส่ ามารถใช้ CMV
ตลอดการรักษาตัง้ แต่กอ่ นและหลังการผ่าตัด อัตราการมีชวี ติ รอดสูงกว่าผูป้ ว่ ยทีเ่ ปลีย่ นไปใช้เครือ่ งช่วยหายใจชนิด HFOV (93.1% VS 9.1%; p < 0.001)
ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดในผู้ป่วย 51 ราย พบว่า ภาวะการกลับไปมีความดันในปอดสูงของเด็กทารก (persistent pulmonary hypertension of
neonate - PPHN) พบมากถึง 28 ราย (ร้อยละ 54.9) รองลงไปคือปอดแตก 9 ราย (ร้อยละ 17.7) เกิดทั้งด้านตรงข้ามและด้านที่เป็นไส้เลื่อนกะบังลม
(รูปที่ 3) บางรายเกิดขึ้นทั้ง 2 ด้าน ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ได้แก่ เกิดอาการชัก 2 ราย pneumonia, atelectasis, gastric volvulus และล�ำไส้อุดตันจาก
เยือ่ พังผืดหลังการผ่าตัด อย่างละหนึง่ รายตามล�ำดับ การตรวจเพือ่ แสดงว่าผูป้ ว่ ยมีภาวะ PPHN ในการศึกษาครัง้ นีไ้ ด้จากการตรวจคลืน่ ความถีส่ ะท้อนเสียง
โดยดูค่า tricuspid regurgitation pressure gradient (TRPG) ที่สูงกว่า 50 มิลลิเมตรปรอท บ่งชี้ว่าผู้ป่วยมี PPHN10 ร่วมกับมี PDA และมีเลือดไหลจาก
หัวใจห้องขวาบนไปสูห่ วั ใจห้องซ้ายบน ผูป้ ว่ ยได้รบั การตรวจ echocardiography 46 รายใน 51 ราย อีก 5 รายเสียชีวติ ไปก่อนทีจ่ ะได้รบั การตรวจ พบว่า
มีผู้ป่วย 28 รายใน 46 ราย มี PPHN ค่าเฉลี่ย TRPG เท่ากับ 60 มิลลิเมตรปรอท เป็นผู้ป่วยที่มีอาการหอบและเขียวภายใน 6 ชั่วโมงแรก ผู้ป่วยที่เหลืออีก
18 ราย ใน 46 ราย ไม่มภี าวะ PPHN เฉลีย่ TRPG ได้เท่ากับ 27 มิลลิเมตรปรอท เป็นผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการภายหลัง 6 ชัว่ โมง และผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการใน 6 ชัว่ โมงแรก
แต่อาการไม่รุนแรง หอบไม่มากและไม่เขียว ผู้ป่วยที่ไม่มี PPHN มีอัตราการมีชีวิตรอดสูงกว่าผู้ป่วยที่มี PPHN (100% VS 32.1%= 0.001) เช่นเดียว
กับผู้ป่วยที่ไม่มี pneumothorax มีอัตราการมีชีวิตรอดสูงกว่าผู้ป่วยที่เกิด pneumothorax อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (65.1% VS 14.3%; p=0.012)

A

B
รูปที่ 3 ภาพรังสีของการมีปอดแตกด้านตรงข้ามกับไส้เลือ่ นกะบังลม (A) และในรายปอด
แตกด้านเดียวกับไส้เลื่อนกะบังลม (B)
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จากการศึกษาครั้งนี้อัตราการมีชีวิตรอดของผู้ป่วยทั้งหมดคือร้อยละ 56.9 (29 ราย ใน 51 ราย) ผู้ป่วยที่มีอาการภายใน 6 ชั่วโมงแรกหลังคลอด
มีชีวิตรอด 21 ราย ใน 43 ราย (ร้อยละ 48.8) ผู้ป่วยที่มีอาการภายหลัง 6 ชั่วโมงถึง 30 วัน จ�ำนวน 8 ราย มีชีวิตรอดทั้งหมด ผู้ป่วยที่มีโอกาสได้รับการ
ผ่าตัดเย็บซ่อมกะบังลม 35 ราย มีอัตราการมีชีวิตรอด ร้อยละ 82.9

วิจารณ์

อุบตั กิ ารณ์ของโรคไส้เลือ่ นกะบังลมแต่กำ� เนิดโดยทัว่ ไปพบได้ตงั้ แต่
1 ต่อ 2,000 ถึง 1 ต่อ 5,000 ทารกเกิดมีชีพ11-12 จากการศึกษาครั้งนี้พบ
อุบัติการณ์ของไส้เลื่อนกะบังลมแต่ก�ำเนิด 1 ต่อ 3,230 ทารกเกิดมีชีพที่
โรงพยาบาลราชวิถเี ท่ากับอุบตั กิ ารณ์ทศี่ กึ ษาในระหว่างปี พ.ศ. 2545 - 2552
โดยอรพิชญ์13
ผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าทารกที่เป็นโรคไส้เลื่อนกะบังลมแต่
ก�ำเนิดทีแ่ สดงอาการหายใจล�ำบาก หอบหรือเขียวตัง้ แต่เกิด ยังมีอตั ราการมี
ชีวิตรอดไม่ดีเท่าที่ควร เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาครั้งก่อนของสถาบัน
สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีในระยะประมาณ 20 ปีที่ผ่านมา13- 14 อัตรา
การมีชีวิตรอดประมาณร้อยละ 60 ยังมีผู้ป่วยเป็นจ�ำนวนมากที่เสียชีวิตใน
ขณะ preoperative stabilization ประมาณร้อยละ 30 และเสียชีวิตหลัง
การผ่าตัดอีกประมาณ ร้อยละ 10 ของผู้ป่วยทั้งหมด จากข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ป่วย พบว่า ปัจจัยที่ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างการมีชีวิตรอดและการ
เสียชีวิตได้แก่ เพศ น�้ำหนักแรกเกิด ไส้เลื่อนกะบังลมชนิดมีถุงและไม่มี
ถุงคลุม ส่วนปัจจัยที่มีผลส�ำคัญอย่างยิ่งที่ใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าผู้ป่วยมีการ
พยากรณ์โรคที่ดีมีโอกาสมีชีวิตรอดมาก คือ ผู้ป่วยมีอาการหายใจหอบ
ภายหลัง 6 ชั่วโมงหลังคลอดมา และผู้ป่วยที่ตรวจแล้วไม่พบความพิการ
ของหัวใจแต่กำ� เนิด ซึง่ สอดคล้องกับรายงานการศึกษาจากหลายสถาบัน15-19
ผู้ป่วยที่ศึกษาครั้งนี้พบภาวะหัวใจพิการแต่ก�ำเนิดถึงสามในสี่ของผู้ป่วย
ทั้งหมด ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็น PDA ที่จัดเป็นหัวใจพิการที่ไม่รุนแรง
แต่การเกิด PDA ในผู้ป่วยไส้เลื่อนกะบังลมแต่ก�ำเนิด จะมีผลให้เลือดจาก
ปอดไหลผ่านไปสู่เส้นเลือดแดงใหญ่ โดยตรงท�ำให้เลือดจากปอดกลับไปสู่
หัวใจห้องซ้ายน้อยลง เป็นผลให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้
จากการศึกษาเรื่องไส้เลื่อนกะบังลมที่ผ่านมาของสถาบันสุขภาพ
เด็กแห่งชาติมหาราชินี พบว่า ไส้เลื่อนกะบังลมที่เกิดข้างซ้ายและข้างขวา
ไม่มีความแตกต่างกันในอัตราการมีชีวิตรอด12-13 แต่จากการศึกษาครั้งนี้
พบต่างจากการศึกษาในอดีต คือผู้ป่วยที่มีไส้เลื่อนกะบังลมข้างซ้ายมีอัตรา
การรอดชีวิตสูงกว่าข้างขวาอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ซึ่งตรงกับการศึกษา
ของ Skari20 ส่วนไส้เลื่อนกะบังลมชนิดที่มีถุงคลุมและไม่มีถุงคลุมมีโอกาส
มีชวี ติ รอดไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ซึง่ พบตรงกันจากการศึกษา
ครั้งที่แล้ว13 ทั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด
เท่านัน้ ไม่ได้รวมผูป้ ว่ ยทีเ่ สียชีวติ ไปก่อนได้รบั การผ่าตัด ด้วยเนือ่ งจากไม่ได้
มีการผ่าตรวจหลังการเสียชีวิตทุกรายจึงไม่น�ำข้อมูลมาร่วมวิเคราะห์
ผู้รายงานได้ศึกษา blood gas ที่เจาะส่งตรวจครั้งแรกเมื่อผู้ป่วย
ถูกส่งมาถึงโรงพยาบาล พบว่าผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะเป็นกรดอย่างรุนแรง คือ ค่า pH
น้อยกว่า 7.25 มีโอกาสรอดชีวิตเพียงร้อยละ 33.3 แต่ถ้าความเป็นกรด
ไม่รุนแรงนักคือ pH มากกว่า 7.25 จะมีอัตราการมีชีวิตรอดเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 66.7 เช่นเดียวกับผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารคัง่ ของคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดไม่สงู
pCO2 น้อยกว่า 60 มิลลิเมตรปรอท จะมีอตั ราการมีชวี ติ รอดถึงร้อยละ 74.3
ทั้งภาวะ metabolic และ respiratory acidosis รวมทั้ง hypercarbia
มีผลกระตุน้ ให้เกิดความดันในปอดสูง ในอดีตก่อนปี ค.ศ.1985 แพทย์มกั จะ
แก้ภาวะดังกล่าวด้วยการใช้เครื่องช่วยหายใจที่ใช้ความดันสูง ความถี่ของ
รอบการหายใจสูง เพือ่ หวังผลให้ขบั คาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดให้ลดต�ำ่ ลง
และร่างกายมีภาวะเป็นด่าง21-22 แต่ผลจากการรักษาโดยวิธีนี้กลับมีภาวะ
แทรกซ้อนที่ส�ำคัญ คือ barotrauma ต่อเนื้อปอด ที่พบบ่อยคือปอดแตก
ด้านตรงข้ามกับไส้เลือ่ นกะบังลม เพราะปอดด้านตรงข้ามทีข่ ยายตัวได้ดจี ะรับ
ความดันจากเครือ่ งช่วยหายใจมากกว่าปอดข้างทีม่ พี ยาธิสภาพทีย่ งั เจริญไม่เต็มที่
แต่บางรายก็มีการแตกของปอดด้านเดียวกับไส้เลื่อนกะบังลมได้ ผู้ป่วย

บางรายทีเ่ กิด barotrauma ในถุงลมขนาดเล็ก ลมเซาะไปตาม interstitial
tissue ลงไปแตกในช่องท้องเป็น pneumoperitoneum จากภาพรังสีของ
ช่องท้องได้ (รูปที่ 4) ผู้ป่วยที่เกิด pneumothorax ทั้งก่อนและหลังผ่าตัด
จะท�ำให้การท�ำงานของปอดลดประสิทธิภาพลงอย่างมาก ผู้ป่วยจากการ
ศึกษาครั้งนี้เกิดภาวะแทรกซ้อน pneumothorax 7 ราย มีชีวิตรอดเพียง
รายเดียว Chou23 เน้นย�้ำว่าการมีปอดแตกเป็นตัวชี้วัดที่ไม่ดีเป็นอย่างมาก
และควรหาทางป้องกันไม่ให้เกิดในเด็กที่เป็นไส้เลื่อนกะบังลมแต่ก�ำเนิด
ด้วยเหตุนจี้ งึ มีผนู้ ยิ มใช้การรักษาผูป้ ว่ ยด้วยวิธี permissive hypercapnea
และ gentle ventilation4- 5 กันอย่างแพร่หลาย โดยยอมให้คาร์บอนไดออกไซด์
ในเลือดสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย (ไม่เกิน 60 มิลลิเมตรปรอท) จากการตั้งค่า
ความดันของเครื่องช่วยหายใจชนิด CMV อยู่ระหว่าง 15 - 25 มิลลิเมตร
ปรอท เพื่อป้องกัน pneumothorax ดังที่กล่าวมาแล้ว ถึงอย่างไรก็ตาม
แม้ว่าจะใช้ gentle ventilation ก็ยังมีผู้ป่วยบางรายเกิดปอดแตกได้
แต่น้อยกว่าวิธีเดิมที่ใช้ hyperventilation with alkalosis

รูปที่ 4 ผูป้ ว่ ยทีเ่ กิด barotrauma ลมจะเซาะลงไปแตกเข้าช่องท้อง (pneumoperitoneum)

มีผู้ศึกษาถึงการใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูง (HFOV) ว่ามี
ประสิทธิภาพเหนือกว่า และป้องกันการเกิด pneumothorax ได้ดีกว่า
เครื่องช่วยหายใจชนิด CMV24-25 แต่การศึกษาของ Azarow26 แสดงให้
เห็นว่าการใช้ HFOV ได้ผลลัพธ์ไม่แตกต่างจากการใช้ CMV ไม่ได้ท�ำให้
อัตราการมีชวี ติ รอดของผูป้ ว่ ยไส้เลือ่ นกะบังลมมากขึน้ และยังเกิดปอดแตก
เหมือนเดิม จากการศึกษาครั้งนี้ผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ CMV ดูจะมี
อัตราการมีชวี ติ รอดมากกว่าผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้ HFOV แต่ไม่สามารถจะเปรียบเทียบได้
เพราะผูป้ ว่ ยจะถูกรักษาเริม่ ต้นด้วย CMV ระยะหนึง่ เมือ่ ไม่ดขี นึ้ จึงเปลีย่ นเป็น
HFOV ควรจะมีการศึกษาเปรียบเทียบไปข้างหน้าเป็นสองกลุม่ ระหว่างผูป้ ว่ ย
ทีใ่ ช้ CMV กับการใช้ HFOV ตัง้ แต่เริม่ การรักษา จึงจะสามารถสรุปผลได้วา่
เครื่องช่วยหายใจทั้งสองชนิด มีประสิทธิภาพเท่ากันหรือต่างกันอย่างไร
ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง และเป็นสาเหตุที่ท�ำให้ผู้ป่วยไส้เลื่อน
กะบังลมเสียชีวติ มากทีส่ ดุ คือการกลับไปมีความดันสูงในปอดของเด็กทารก
(PPHN) ซึง่ เกิดขึน้ ภายหลังเกิดมา ปัจจัยทีพ่ บว่ามีการกระตุน้ ให้เกิด PPHN
คือ hypoxia, hypercarbia และ acidosis รวมทัง้ การเกิดภาวะเครียดของ
ผูป้ ว่ ย ซึง่ อาจเกิดจากคณะผูร้ กั ษา เช่น การเจาะเลือด การดูดเสมหะบ่อยๆ
รวมทัง้ หัตถการอืน่ ๆ ดังนัน้ บุคลากรผูร้ กั ษา ควรให้ผปู้ ว่ ยได้หลับพักผ่อนมาก
ทีส่ ดุ หัตถการต่างๆ ควรท�ำเมือ่ จ�ำเป็น ไม่ควรกระตุน้ ให้ผปู้ ว่ ยตืน่ ตลอดเวลา
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ปัจจัยหลังคลอดทีบ่ ง่ ชีก้ ารมีชวี ติ รอดของทารกโรคไส้เลือ่ นกะบังลมแต่กำ� เนิด คือ อาการหอบหรือหายใจล�ำบากทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังคลอดมากกว่า
6 ชั่วโมง การเกิดพยาธิสภาพของกะบังลมทางด้านซ้าย ไม่มีความพิการของหัวใจแต่ก�ำเนิด blood gas ที่ตรวจครั้งแรกมีค่า pH สูงกว่า 7.25 ค่า pCO2
ต�่ำกว่า 60 มิลลิเมตรปรอท ไม่มีภาวะ PPHN และไม่มีปอดแตก ในทางตรงข้ามปัจจัยที่บ่งชี้ว่าทารกมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้มาก ถ้ามีอาการหายใจ
ล�ำบากเกิดขึ้นภายใน 6 ชั่วโมงแรกที่เกิดมา มีความพิการของหัวใจแต่ก�ำเนิด มีพยาธิสภาพที่กะบังลมด้านขวา มีภาวะความเป็นกรด pH ต�่ำกว่า 7.25
มีการคั่งของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด pCO2 สูงกว่า 60 มิลลิเมตรปรอท มีภาวะ PPHN และปอดแตกทั้งก่อนและหลังการผ่าตัด

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณ นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ทีอ่ นุญาตให้ลงตีพมิ พ์บทความในวารสารขอบคุณแพทย์
ประจ�ำกลุม่ งานศัลยศาสตร์ แพทย์ประจ�ำบ้าน พยาบาลหอผูป้ ว่ ยศัลยกรรม วิสญ
ั ญีแพทย์ วิสญ
ั ญีพยาบาล พยาบาลห้องผ่าตัด และเจ้าหน้าทีท่ กุ ท่าน ทีม่ สี ว่ นร่วม
ในการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยโรคไส้เลือ่ นกะบังลมแต่กำ� เนิด และขอขอบคุณเจ้าหน้าทีเ่ วชสถิตทิ ไี่ ด้จดั หาเวชระเบียนเพือ่ การศึกษาครัง้ นีจ้ นส�ำเร็จลุลว่ งไปได้ดว้ ยดี

References

1. Ladd WE, Gross RE. Congenital diaphragmatic hernia. N Engl
J Med 1940; 223: 917-25.
2. Gross RE. Congenital hernia of the diaphragm. Am J Dis
Child 1946; 71: 579-92.
3. Cartidge PH, Mann NP, Kapila L. Preoperative stabilisation in
congenital diaphragmatic hernia. Arch Dis Child 1986; 61:
1226-8.
4. Wung JT, James LS, Kilchevsky E, James E. Management of
infants with severe respiratory failure and persistence of
the fetal circulation, without hyperventilation. Pediatrics
1985; 76: 488-94.
5. Stolar CJH, Dillon PW. Congenital diaphragmatic hernia
and eventration. In: O’ Neill JAJr, Rowe MI, Grosfeld JL,
Fonkalsrud EW, Coran AG, eds. Pediatric surgery. 5th ed.
St. Louis: Mosby; 1999: 819-37.
6. Langer JC, Filler RM, Bohn DJ, Shanding B, Ein SH, Wesson DE,
et al. Timing of surgery for congenital diaphragmatic hernia:
is emergency necessary? J Pediatr Surg 1988; 23: 731-8.
7. Shanbhogue LK, Tan PK, Ninan G, Lloyd DA. Preoperative
stabilisation in congenital diaphragmatic hernia. Arch Dis
Child 1990; 65: 1043-4.
8. Kays DW, Islam S, Perkins JM, Larson SD, Taylon JA, Talbert
JL. Outcomes in the physiologically most severe congenital
diaphragmatic hernia (CDH) patients: Whom should we
treat? J Pediatr Surg 2015; 50: 893-7.
9. กลุ ่ ม งานสู ติ น รี เ วชศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิ ถี กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข. สถิติการคลอดปี พ.ศ. 2553-2557.
10. Berger M, Haimowitz A, Van Tosh A, Berdoff RL, Goldberg
E. Quantitative assessment of pulmonary hypertension
in patients with tricuspid regurgitation using continuous
Doppler ultrasound. J Am Coll Cardiol 2000; 6: 359-65.
11. Langham MR Jr, Kays DW, Ledbetter DJ, Frentzen B,
Sanford LL, Richards DS. Congenital diaphragmatic hernia.
Epidemiology and outcome. Clin Perinatol 1996: 671-88.
12. Colvin J, Bower C, Dickinson JE, Sokol J. Outcomes of
congenital diaphragmatic hernia: a population - based
study in Western Australia. Pediatrics 2005; 116: 356-63.
13. อรพิชญ์ ขยันกิจ, รังสรรค์ นิรามิษ, ไมตรี อนันต์โกศล. ไส้เลือ่ นกะบังลม
แต่กำ� เนิด: ผลการรักษาระหว่างปี พ.ศ. 2545 – 2552. กุมารเวชสาร
2553; 17: 179-86.
14. รังสรรค์ นิรามิษ, สุขวัฒน์ วัฒนาธิษฐาน, ไมตรี อนันต์โกศล, ทองขาว
รัตนสุวรรณ, วีระ บูรณะกิจเจริญ. ไส้เลือ่ นกะบังลมแต่กำ� เนิด: เปรียบเทียบ
ผลการรักษาระหว่างปี พ.ศ. 2523-2534 กับปี พ.ศ. 2535-2544.
กุมารเวชสาร 2546; 10: 7-15.

136

15. Fauza DO, Wilson JM. Congenital diaphragmatic hernia
and associated anomalies: their incidence, identification,
and impact on prognosis. J Pediatr Surg 1994; 29: 1113-7.
16. Cohen MS, Rychik J, Bush DM, Tian ZY, Howell LJ, Adzick
NS, et al. Influence of congenital heart disease on survival
in children with congenital diaphragmatic hernia. J Pediatr
2002; 141: 25-30.
17. Graziano JN. Cardiac anomalies in patients with congenital
diaphragmatic hernia and their prognosis: a report from the
Congenital Diaphragmatic Hernia Study Group. J Pediatr
Surg 2005; 40: 1045-9.
18. Takahashi S, Sago H, Kanamori Y, Hayakawa M, Okuyana H,
Inamura N, et al. Prognostic factors of congenital diaphragmatic
hernia accompanied by cardiovascular malformation.
Pediatr Int 2013; 55: 492-7.
19. The Congenital Diaphragmatic Hernia Study Group. Estimating
disease severity of congenital diaphragmatic hernia in the
first 5 minutes of life. J Pediatr Surg 2001; 36: 141-6.
20. Skari H, Bjornland K, Haugen G, Egeland T, Emblem R.
Congenital diaphragmatic hernia: a meta - analysis of mortality
factors. J Pediatr Surg 2000; 35: 1187-97.
21. Peckham GJ, Fox WW. Physiologic factors affecting pulmonary
artery pressure in infants with persistent pulmonary
hypertension. J Pediatr 1978; 93: 1005-10.
22. Drummond WH, Gregory GA, Heymann MA, Phibbs RA. The
independent effects of hyperventilation, tolazoline, and
dopamine on infants with persistent pulmonary hypertension.
J Pediatr 1981; 98: 603-11.
23. Chou HC, Tang JR, Lai HS, Tsao PN, Yau KI. Prognostic
indicators of survival in infants with congenital diaphragmatic
hernia. J Formos Med Assoc 2001; 100: 173-5.
24. Tamura M, Tsuchida Y, Kawano T, Honna T, Ishibashi R,
Iwanaka T, et al. Piston - pump - type high freguency oscillatory
ventilation for neonates with congenital diaphragmatic
hernia: a new protocol. J Pediatr Surg 1988; 23: 478-82.
25. Miguet D, Claris O, Lapillonne A, Bakr A, Chappuis JP,
Salle BL. Preoperative stabilization using high frequency
oscillatory ventilation in the management of congenital
diaphragmatic hernia. Crit Care Med 1994; 22: S77-82.
26. Azarow K, Messineo A, Pearl R, Filler R, Barker G, Bohn
D. Congenital diaphragmatic hernia - a tale of two cities:
the Toronto experience. J Pediatr Surg 1997; 32: 395-400.

