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Patent Ductus Arteriosus ในทารกแรกเกิด
ผศ. ปริศนา สุนทรไชย
ถุงลมของทารกตัวอ่อนในครรภ์เต็มไปด้วยน้้าคร่้า เส้นเลือดปอดมีความต้านทานสูง มาก
ductus arteriosusซึ่งเป็นท่อเชื่อมระหว่างpulmonry artery และ descending aorta ของทารก จึงเป็นทาง
ให้เลือดซึ่งมาจาก umbilical vein ทีไ่ หลเข้าสู่หัวใจห้องล่างขวาไหลเข้ าสู่descending aorta โดยไม่ต้อง
ผ่านปอด ทารกตัวอ่อนในครรภ์จึงได้ รับเลือดแดงจากระบบ umbilical veinไปเลีย้ งร่างกาย และสมอง
ได้ ในทารกครบก้าหนด ductus arteriosus จะปิดได้เองภายใน 48 ชั่วโมงหลังเกิด เนื่องจากภาวะ
ออกซิเจนในเลือดที่เพิ่มสูงขึน้ ทัน ทีหลัง เกิด ท้าให้ ductus arteriosus เกิดการหดรัดตัว แต่ทารกเกิดก่อน
ก้าหนดการตอบสนองต่อการเพิ่ มขึน้ ของออกซิเจนมี ความไวน้อยกว่าทารกครบก้ าหนด ท้าให้การปิด
ของท่อนี้เกิดได้ไม่สมบูรณ์และช้ ากว่า ( ธัญญกร นันทิยกุล, 2551 )จึงเกิดภาวะที่ท่อนี้ยังคงเปิดอยู่
(Patent ductus arteriosus , PDA )

PDA พบได้บ่อยในทารกแรกเกิ ดโดยเฉพาะทารกเกิดก่อนก้ าหนด และมีกลุ่มอาการหายใจ
ล้าบากรุนแรง ( severe respiratory distress syndrome ) พบบ่อยขึน้ ในทารกเกิดก่อนก้ าหนดที่มี
น้้าหนักน้อยกว่า 1,000 กรัม ( extremely low birth weight ) ซึ่งมีอัตราการเกิด PDA สูงถึงร้อยละ 70
(วรางทิพย์ คูวุฒิยากร, 2552 ) PDA อาจไม่ท้าให้อัตราตายของทารกแรกเกิด เพิ่มขึ้ นโดยตรงแต่ท้าให้
มี left to right shunt ปริมาณเลือดไปที่ปอดเพิ่มมากขึน้ ส่งผลให้เกิดพยาธิสภาพกับ หลายอวัยวะของ
ร่างกายที่ท้าให้ทารกเสียชีวิต เจ็บป่วยและพิการตามมาได้แก่
หัวใจ เลือดที่ไหลกลับจากปอดเข้ าสู่หัวใจด้านซ้า ยมากขึน้ ท้าให้ห้องบนซ้ายโต ตามด้วย
หัวใจห้องล่างซ้ายโตด้วย น้าไปสู่การเกิดหัวใจวายได้
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ปอด เลือดที่ไปปอดมากท้าให้ เกิดภาวะเลือดคั่งในปอดทารกจะมีอ าการของระบบหายใจเลว
ลง ต้องการการใช้เครื่องช่วยหายใจเพิ่ มและนานขึน้ เกิด โรคปอดเรือ้ รัง ( bronchopulmonary dysplasia,
BPD) และพยาธิสภาพของจอประสาทตา ( retinopathy of prematurity,ROP )นอกจากนีก้ ารใช้
เครื่องช่วยหายใจเป็น เวลานานท้ าให้ภาวะเสี่ ยงต่อการติด เชือ้ มี เพิ่มขึน้ ต้องอยู่โรงพยาบาลนานขึน้
ลาไส้ เลือดไปเลีย้ งที่ล้าไส้จะลดลงท้า ให้ ทารกรับนมไม่ ได้( feeding intolerance) ถ้าเลือด
ทีไ่ ปเลีย้ งล้าไส้ลดลงมากๆ อาจท้าให้เกิดภาวะล้า ไส้อักเสบเน่าตายได้ ( necrotizing enterocolitis ,NEC )
ไต เลือดไปเลีย้ งที่ไตจะลดลง จะท้าให้มีการหลั่งของ rennin , angiotensin และ aldosterone
เพิ่มมากขึน้ มีการเก็บน้้าและเกลือแร่ มากขึ้ น ปัสสาวะอาจออกน้อยลง ทารกที่มี PDA ที่มีภาวะหัวใจ
ล้มเหลวจะยิ่งมีภาวะนี้รุนแรงมากขึน้ ในขณะเดียวกัน BUN และ creatinin จะเพิ่มขึน้ และแปรผันตาม
ปริมาณเลือดที่ลดลง ( สรายุทธ สุภาพรรณชาติ,2543 )
สมอง การมีPDA ท้าให้ลักษณะการไหลของเลือดใน aorta เปลี่ยนแปลงซึ่งส่งผลไปถึงเส้น
เลือดในสมองด้วยเนื่องจากเส้นเลือดที่สมองของทารกแรกเกิด ไม่มี ระบบ autoregulation เหมือนใน
ผู้ใหญ่ จึงเป็นปัจจัยที่ท้า ให้ เกิดเลือ ดออกในโพรงสมองได้ ( intraventricular hemorrhage,IVH )
อาการและอาการแสดง
ทารกแรกเกิดที่มี PDA จะมีอาการและหรืออาการแสดงได้แก่ ฟังได้เสียงฟู่ที่หัวใจ ( loud
systolic murmur ) pulse pressure กว้างขึน้ ชีพจรเต้นแรง ( bounding pulse ) สังเกตเห็นการเต้นของ
หัวใจได้ชัดจากผนังทรวงอก ( hyperactive precordial impulses ) หายใจเหนื่อยหอบมากขึ้ น ถ้ารุนแรง
จะมีอาการบวม ปัสสาวะออกน้อย ( oliguria )
การวินจิ ฉัย
- อาการและอาการแสดง
- ภาพถ่ายรังสีทรวงอก พบหัวใจโตหรือมี congestion เพิ่มขึน้
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- การตรวจ echocardiogram เป็นมาตรฐานส้าหรับการวินิ จฉัยภาวะนี้สามารถวินิจฉั ย PDA
ได้เร็วและแม่นย้าที่สุด
การรักษา
1. การรักษาด้วยยา ยาที่ใช้กันแพร่หลายมากที่สุดคือ indomethacin ซึ่งเป็นยาที่ยั้บยั้งการ
ท้างานของ cyclooxygenase enzyme ที่ใช้ในการสร้างสาร prostaglandin E ซึ่งสารนี้ออกฤทธิ์ท้าให้มี
การขยายตัวของductus arteriosus ประสิทธิภาพของการปิด PDA ของ indomethacin มากกว่า 60 %
แต่ ductus arteriosusที่ปิดได้ดว้ ยยานี้แล้วมี โอกาสกลับมาเปิด ได้อีกถึงร้อ ยละ 35
(Herrera,Holberton,&Davis, 2006 ) ยานี้มีฤทธิ์ข้างเคียงได้แ ก่ท้าให้ การท้ างานของเกร็ด เลือดลดลง
เกิดภาวะเลือดออกในกระเพาะอาหาร ท้าให้เส้นเลือดที่ไปเลีย้ งอวั ยวะภายในตีบตัวทั้งที่ล้ าไส้ และไต
ส่งผลให้ไตและล้าไส้ท้างานผิด ปกติ ได้ ด้วยฤทธิ์ข้างเคียงดังกล่าวดังนัน้ ก่อนให้ ยานี้ต้องประเมิน CBC,
platelet count BUN, creatinin ในเลือดของทารกแรกเกิด และมีข้อห้ามในการให้ยานี้ในทารกที่มี
อาการและอาการแสดงดังนี้ ( สรายุทธ สุภาพรรณชาติ,2543 )
- BUN 30 mg/dl และ serum creatinin 1.8 mg/dl
- Platelet count < 60,000 /mm3
- ปริมาณปัสสาวะน้อยกว่า 0.5 ml/kg/hr นานกว่า 8 ชั่วโมง
- มีอาการและอาการแสดงและภาพรัง สีช่องท้องที่บ่งชี้ว่ามีภาวะ NEC
ยาที่ใช้ในการปิด PDA อีกชนิดหนึ่งคือ Ibuprofen ซึ่งมีประสิทธิภาพใกล้เคี ยงกับ
indomethacin แต่มีฤทธิ์ข้างเคียงเกี่ยวกับไตคือ ปัสสาวะออกลดลงน้อ ยกว่า
2. การรักษาโดยการผ่าตัด โดยการผ่าตัดปิด PDA ( PDA ligation ) ซึ่งได้ผลแน่นอนกว่า
การรักษาด้วยยา ถึงแม้ PDA ligation จะเป็น close heart surgery แต่ก็ต้องท้าโดยแพทย์ผู้เชี่ ยวชาญ
และมีการดูแลโดยทีมที่ มีความรู้และช้านาญทั้งในระยะก่อน ขณะ และหลังผ่าตัด
3. การรักษาแบบประคับประคอง ได้แก่ การจ้ากัดการให้น้า การให้ยาขับปัสสาวะเพื่อ
ก้าจัดน้้าส่วนเกิน
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การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ (systematic review)เกี่ยวกับ PDA
PDA พบได้บ่อยในทารกแรกเกิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งทารกเกิดก่อนก้ าหนดและเป็ นตัวแปร
หนึ่งที่ท้าให้ทารกเสี ยชีวิต เจ็บป่วยและพิการ ได้มีการวิจัยเกี่ยวกับการรัก ษา PDA ในทารกแรกเกิดมา
นานและมีจ้านวนไม่น้อย จึงได้มีการทบทวนงานวิจัยอย่างเป็น ระบบ ( systematic review ) เกี่ยวกับ
เรื่องนี้ซึ่งรวบรวมและจ้าแนกได้ดังนี้
I การป้องกัน PDA
1.1 การให้ indomethacin ภายใน24 ชั่วโมงหลังเกิดสามารถลดการเกิดPDA และอัตราการ
ผ่าตัดปิด PDA ลงได้ และยังช่วยลดการเกิดเลือดออกในโพรงสมองระดั บรุน แรง แต่ไม่ได้ช่วยลดอัตรา
ตายหรือความบกพร่องด้านพั ฒนาการของระบบประสาทเมื่ออายุ 1 ½ - 3 ปี
1.2 การให้ Ibuprofen สามารถป้องกันการเกิด PDA แต่ไม่เกิดผลดีอย่างอื่น ทั้งในระยะสั้น
หรือระยะยาวเช่นอัตราตาย เลือดออกในโพรงสมอง
1.3 การผ่าตัดปิด PDA เพื่อป้องกันไว้ก่อนช่วยลดการเกิด NEC ระยะ 2 และ 3 แต่ไม่ช่วย
ลดอัตราตาย การเกิดเลือดออกในโพรงสมองระดั บรุน แรง โรคปอดเรือ้ รัง และพยาธิสภาพของจอ
ประสาทตา ( มีเพียงหนึ่งงานวิจัยในปี 1989 )
II. การรักษา PDA
2.1 การให้ indomethacin ในทารกที่มีอาการแสดง ( signs ) แต่ไม่มีอาการ( symptoms )ของ
PDA ช่วยลดการเกิด PDA แต่ไม่มีรายงานเกี่ยวกับผลลั พธ์ในระยะยาว
2.2 การให้ indomethacin แบบ prolonged course ( 6-8 dose) ไม่ช่วยลดอัตราการกลับมา
เปิดของ ductus arteriosus ถึงแม้จะช่วยลดการเกิดปัสสาวะออกน้อยแต่เพิ่ มความเสี่ ยงต่อการเกิด NEC
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2.3 ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่ จะสรุ ปผลของการให้ indomethacinโดยการหยดให้อย่ าง
ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ (ในเวลา > 36 ชั่วโมง ) เปรียบเทียบกั บการให้แบบฉีด เข้าหลอดเลือ ดด้าช้ าๆ
2.4 ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนให้มีก ารให้ ยาขั บปัส สาวะแก่ ทารกที่มีอาการของ
PDA และได้รับการรักษาด้ว ย indomethacin
2.5 Ibuprofen มีประสิทธิภาพในการรัก ษา PDA ใกล้เคียงกับ indomethacinและช่วยลดการ
เกิด NEC และปัสสาวะออกน้อย ยังไม่มีงานวิจัยถึงผลของยานี้ในระยะยาวต่อทารกเช่น ด้านพัฒนาการ
2.6 ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะบ่งชี้ผลดี หรือผลเสี ยระหว่างการรัก ษา PDA ด้วยยาและ
การรักษาด้วยการผ่าตัดในทารกเกิดก่อนก้ าหนดที่มีอ าการของ PDA ( มีเพียงหนึ่งงานวิจัยในปี 1983 )
สรุป
PDA เป็นตัวแปรหนึ่งที่ท้าให้เสียชีวิต เจ็บป่วยและพิการในทารกเกิดก่อนก้า หนด ถึงแม้การให้
ยาจะช่วยป้องกันและรักษาภาวะนี้ได้ แต่ก็เกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายไม่ นอ้ ย ผลในระยะยาวยัง
ต้องการการวิจัยอีกต่อไป ขณะเดียวกัน ductus arteriosus ที่ปิดด้วยยายังกลับมาเปิดได้อีก การรักษา
ด้วยการผ่าตัดสามารถปิด ductus arteriosus ได้แน่นอน แต่ตอ้ งท้าในหน่วยงานที่มีความพร้อมทั้งด้าน
บุคลากรที่เชี่ยวชาญและมี ประสบการณ์ อุปกรณ์การแพทย์ และสิ่งเอือ้ อ้านวยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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