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ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2018 American Academy of Pediatrics (AAP) ได้ตีพิมพ์รายงานทางคลินิก
เกี่ยวกับแนวทางในการดูแลรักษาทารกแรกเกิดที่อาจมีหรือมีการติดเชือ้ แบคทีเรียในเลือดเมื่อแรกเกิด โดยแบ่ง
ทารกตามอายุครรภ์เป็ น 2 กลุม่ คือ อายุครรภ์มากกว่าหรือเท่ากับ 35 สัปดาห์ 1 และอายุครรภ์นอ้ ยกว่าหรือเท่ากับ
34 สัปดาห์ 2 บทความนีค้ รอบคลุมแนวทางการดูแลรักษาทารกแรกเกิดที่อาจมีหรือมีการติดเชือ้ แบคทีเรียในเลือด
เมื่อแรกเกิดของทารกทัง้ สองกลุม่
Early-onset sepsis (EOS)
หมายถึง การติดเชือ้ ในกระแสเลือดของทารกแรกเกิดภายในอายุ 72 ชั่วโมง ซึ่งอาจมีสาเหตุจากเชือ้
แบคทีเรีย เชือ้ รา หรือไวรัส โดยในบทความนีห้ มายถึง การติดเชือ้ แบคทีเรีย
ปัจจุบนั มีการให้ยาปฏิชีวนะแก่หญิงตัง้ ครรภ์ระหว่างการเจ็บครรภ์คลอด (intrapartum antibiotic
prophylaxis, IAP) ในกรณีท่ีอาจมีภาวะการอักเสบภายในถุงนา้ คร่า (chorioamnionitis หรือ intraamniotic
infection, IAI) ส่งผลให้อบุ ตั ิการณ์ของ EOS ลดลงในทารกเกิดก่อนกาหนดระยะท้าย และทารกครบกาหนด
แพทย์เวชปฏิบตั ิท่วั ไปหรือกุมารแพทย์จาเป็ นต้องประเมินว่า ทารกรายใดมีความเสี่ยงต่อ EOS ทารกรายใดควร
ได้รบั ยาปฏิชีวนะ
ส่วนทารกเกิดก่อนกาหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งทารกที่มีนา้ หนักแรกเกิดน้อยมาก (very low birth weight,
VLBW) ทารกมักได้รบั การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะหลังเกิด เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการเกิด EOS และอาจมีอาการ
ผิดปกติของระบบหายใจและการไหลเวียนเลือด อายุครรภ์ท่นี อ้ ยเป็ นปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญของ EOS ในทารกเกิด
ก่อนกาหนด และทารกกลุม่ นีส้ ว่ นใหญ่เกิดก่อนกาหนด เนื่องจากมารดาเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนด (preterm
labor) มารดามีถงุ นา้ คร่าแตกก่อนการเจ็บครรภ์ (premature rupture of membranes, PROM) หรือภาวะการ
อักเสบภายในถุงนา้ คร่าของมารดา ทาให้การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิด EOS ในทารกเกิดก่อนกาหนดไม่
สามารถใช้ปัจจัยเสี่ยงอย่างเป็ นลาดับขัน้ ตอนในการกาหนดแนวทางการรักษา EOS เหมือนกับทารกครบกาหนด
หรือทารกเกิดก่อนกาหนดระยะท้ายได้
พยาธิกาเนิดของ EOS ในทารกแรกเกิด
ในทารกครบกาหนด EOS เกิดจากเชือ้ แบคทีเรียจากระบบทางเดินอาหารและระบบทางเดินปัสสาวะที่อยู่
ในช่องคลอดของมารดาเข้าไปในโพรงมดลูกในช่วงที่มารดาเข้าสูร่ ะยะคลอด ส่งผลให้ทารกติดเชือ้ ตัง้ แต่ในครรภ์
หรือสาลักนา้ คร่าที่มีเชือ้ แบคทีเรียเข้าไปในปอด โดยการติดเชือ้ เริ่มขึน้ ไม่นานก่อนทารกเกิด หรือทารกอาจได้รบั
เชือ้ แบคทีเรียที่อยู่ในช่องคลอดของมารดาในระหว่างการคลอด มีทารกส่วนน้อยที่มีการติดเชือ้ แบคทีเรียตัง้ แต่
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ก่อนมารดาเข้าสูร่ ะยะคลอด ส่วนเชือ้ Listeria monocytogenes มักทาให้ทารกในครรภ์ติดเชือ้ โดยผ่านทางรก
ก่อนมารดาเข้าสูร่ ะยะคลอด
ส่วนพยาธิกาเนิดของ EOS ในทารกเกิดก่อนกาหนดนัน้ ซับซ้อน ส่วนใหญ่มกั เริ่มต้นจากการติดเชือ้ ใน
โพรงมดลูก (amniotic infection syndrome) ซึ่งต่อมากระตุน้ ให้ถงุ นา้ คร่าแตกก่อนการเจ็บครรภ์ หรือมารดาเจ็บ
ครรภ์คลอดก่อนกาหนด แสดงว่า ในทารกเกิดก่อนกาหนด EOS เกิดขึน้ ก่อนมารดาเข้าสูร่ ะยะคลอด โดยเชือ้
แบคทีเรียที่ตรวจพบในโพรงมดลูก ได้แก่ Ureaplasma, anaerobic bacteria, E. coli และ GBS
ระบาดวิทยาของ EOS ในทารกแรกเกิด
อุบตั ิการณ์ของ EOS ในประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนมีการให้ IAP เพื่อป้องกันการติดเชือ้ group B
Streptococcus (GBS) คือ 3-4 รายต่อการเกิดมีชีพ 1,000 ราย ปัจจุบนั อุบตั ิการณ์ของ EOS ลดลงเหลือ 0.5
รายต่อการเกิดมีชีพ 1,000 ราย โดย EOS ในทารกที่มีอายุครรภ์ >35 สัปดาห์ มีอตั ราตายประมาณร้อยละ 2-3
อุบตั ิการณ์ของ EOS ในทารกเกิดก่อนกาหนดแปรผกผันกับอายุครรภ์ โดยพบอุบตั ิการณ์ 1 รายต่อทารก
1,000 รายที่เกิดก่อนกาหนดอายุครรภ์ 34-36 สัปดาห์ 6 รายต่อทารก 1,000 รายที่เกิดก่อนกาหนดอายุครรภ์
<34 สัปดาห์ 20 รายต่อทารก 1,000 รายที่เกิดก่อนกาหนดอายุครรภ์ <29 สัปดาห์ และ 32 รายต่อทารก 1,000
รายที่เกิดก่อนกาหนดอายุครรภ์ 22-24 สัปดาห์ โดยอัตราตายของทารกเกิดก่อนกาหนดที่มีภาวะ EOS สูงขึน้ ตาม
อายุครรภ์ท่ลี ดลง
ปั จจัยเสี่ยงต่อการเกิด EOS
ทารกครบกาหนดมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด EOS ได้แก่ อายุครรภ์ ภาวะการอักเสบภายในถุงนา้ คร่า
ระยะเวลาที่ถงุ นา้ คร่าแตก การมีเชือ้ GBS ในช่องคลอดของมารดา การได้ยาปฏิชีวนะระหว่างการเจ็บครรภ์คลอด
ที่เหมาะสม รวมทัง้ อาการและอาการแสดงของทารก เนื่องจากภาวะการอักเสบภายในถุงนา้ คร่าเป็ นปัจจัยเสี่ยง
ต่อการเกิด EOS ดังนัน้ ทารกจานวนมากที่เกิดจากมารดาที่ได้รบั การวินิจฉัยว่ามีภาวะดังกล่าว จึงได้รบั การรักษา
ด้วยยาปฏิชีวนะแต่มีทารกที่ได้รบั การยืนยันการวินิจฉัยว่าเป็ น EOS น้อยมาก ดังนัน้ Eunice Kennedy Shriver
National Institute of Child Health and Human Development (NICHD)3 จึงได้กาหนดนิยามภาวะการอักเสบ
หรือติดเชือ้ ในถุงนา้ คร่าขึน้ มาใหม่ และหลีกเลี่ยงการใช้คาว่า “chorioamnionitis” โดยใช้คาว่า “intrauterine
inflammation or infection or both” หรือ Triple I แทน โดยนิยามภาวะต่างๆ แสดงดังตารางที่ 1 ต่อมาในปี ค.ศ.
2017 ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตีพิมพ์แนวทางการวินิจฉัยและการรักษาภาวะ IAI4
โดยใช้นิยามเดียวกับ NICHD และแนะนาให้ให้ยาปฏิชีวนะแก่หญิงตัง้ ครรภ์เมื่อมี confirmed Triple I หรือ
suspected Triple I หรือ isolated maternal fever ที่ไม่ทราบสาเหตุ
ปัจจัยเสี่ยงทางคลินิกต่อการเกิด EOS ในทารกเกิดก่อนกาหนดอายุครรภ์ <346/7 สัปดาห์ ได้แก่ อายุครรภ์
นา้ หนักแรกเกิด ถุงนา้ คร่าแตกก่อนการเจ็บครรภ์ ถุงนา้ คร่าแตกนานกว่า 18 ชั่วโมง การเจ็บครรภ์คลอดก่อน
กาหนด อายุและเชือ้ ชาติของมารดา ไข้ของมารดาในช่วงคลอด วิธีการคลอด การได้รบั ยาปฏิชีวนะระหว่างการ
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เจ็บครรภ์คลอด แนะนาให้ยาปฏิชีวนะระหว่างการเจ็บครรภ์คลอดแก่มารดา ในกรณีท่ีมารดามีไข้และเข้าเกณฑ์
การวินิจฉัยตามตารางที่1 ซึ่งถือเป็ นปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญในการเกิด EOS ในทารกเกิดก่อนกาหนด
ตารางที่ 1 เกณฑ์การวินิจฉัย isolated maternal fever และ Triple I
ภาวะ
เกณฑ์การวินิจฉัย
Isolated maternal fever มารดามีอณ
ุ หภูมิกาย (วัดทางปาก) >39C หรือ
(“documented” fever) มารดามีอณ
ุ หภูมิกาย (วัดทางปาก) 38-39C และเมื่อวัดอุณหภูมิซา้ ภายใน 30
นาที แล้วมารดายังมีอณ
ุ หภูมิกาย >38C
Suspected Triple I
มารดามีไข้ โดยไม่มีสาเหตุชดั เจน ร่วมกับ
1. Fetal tachycardia (>160/min เป็ นเวลาอย่างน้อย 10 นาที โดยไม่รวมช่วงที่มี
acceleration, decelerations และ marked variability)
2. มารดามี WBC >15,000/cu mm โดยไม่ได้รบั antenatal corticosteroids
3. ตรวจพบหนอง (purulent fluid) จากปากมดลูก
Confirmed Triple I
Suspected Triple I ร่วมกับ
1. ตรวจพบเชือ้ แบคทีเรียจากการนา amniotic fluid มาย้อม gram stain
2. Amniotic fluid มี glucose ต่า หรือผลเพาะเชือ้ แบคทีเรียให้ผลบวก
3. ตรวจชิน้ เนือ้ รก (placental pathology) พบลักษณะของการติดเชือ้
แนวทางการประเมินปั จจัยเสี่ยงต่อการเกิด EOS เพื่อให้การรักษาทารกทีอ่ าจมีหรือมีภาวะ EOS
ทารกอายุครรภ์มากกว่าหรือเท่ากับ 35 สัปดาห์
การนาปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ต่อ EOS มาช่วยในการระบุว่า ทารกรายใดมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิด EOS ซึ่ง
สามารถทาได้ 3 รูปแบบ คือ
1. Categorical risk factor assessment5
ปี ค.ศ. 2010 The Centers of Disease Control and Prevention (CDC) กาหนดแนวทาง
สาหรับการป้องกันการติดเชือ้ GBS ในช่วงปริกาเนิดโดยพิจารณาดังนี ้
1) ทารกมีอาการและอาการแสดงที่เข้าได้กบั EOS
2) มารดามีอาการทางคลินิกที่เข้าได้กบั ภาวะการอักเสบภายในถุงนา้ คร่า
3) มารดาที่มีเชือ้ GBS ในช่องคลอด แต่มีขอ้ ใดข้อหนึ่งต่อไปนี ้
• ได้ยาปฏิชีวนะไม่ครบ (ได้รบ
ั ampicillin หรือ cefazolin ไม่ถึง 4 ชั่วโมงก่อนคลอด)
• ถุงนา้ คร่าแตกนานกว่า 18 ชม.
• อายุครรภ์นอ
้ ยกว่า 37 สัปดาห์
4) มารดาที่มีเชือ้ GBS ในช่องคลอดและได้รบั ยาปฏิชีวนะครบ โดยไม่มีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ
โดย CDC แนะนาดังนี ้
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ทารกในข้อ 1) และ 2) ต้องได้รบั การตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบตั ิการ ได้แก่ การตรวจนับเม็ด
เลือด การเพาะเชือ้ ในเลือด ภาพถ่ายรังสีทรวงอก (หากมีอาการผิดปกติของระบบหายใจ) การ
ตรวจนา้ ไขสันหลัง (หากทารกมีอาการคงที่และสามารถทนต่อหัตถการนีไ้ ด้) และต้องได้รบั ยา
ปฏิชีวนะ
• ทารกในข้อ 3) ต้องได้รบ
ั การตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบตั ิการ ได้แก่ การเพาะเชือ้ ในเลือดเมื่อแรก
เกิด และการตรวจนับเม็ดเลือดเมื่อแรกเกิดหรือเมื่ออายุ 6-12 ชั่วโมง
• ทารกในข้อ 4) ควรได้รบ
ั การสังเกตอาการในโรงพยาบาลอย่างน้อย 48 ชั่วโมง
ข้อจากัดของการใช้ categorical risk factor assessment คือ การที่ไม่มีคานิยามของอาการและ
อาการแสดงของทารกที่มี EOS ที่ชดั เจน การวินิจฉัยทางคลินิกของภาวะการอักเสบภายในถุงนา้ คร่า
ทาได้ยาก การพิจารณาให้ยาปฏิชีวนะแก่หญิงตัง้ ครรภ์มีความแตกต่างกันขึน้ กับแพทย์ผดู้ แู ล รวมทัง้
ไม่มีคานิยามที่ชดั เจนของผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการที่ผิดปกติในทารกแรกเกิด
2. Multivariate risk assessment
การประเมินทารกที่มีความเสี่ยงต่อ EOS โดยใช้ multivariate risk assessment เป็ นการประเมิน
ทารกแต่ละราย โดยใช้ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ร่วมกับอาการและอาการแสดงของทารกในช่วงอายุ 6-12
ชั่วโมง และนามาพัฒนาเครื่องมือพยากรณ์สาหรับการติดเชือ้ ที่ได้รบั การยืนยันจากการเพาะเชือ้ โดย
พิจารณาปัจจัยเสี่ยง คือ อายุครรภ์ อุณหภูมิกายสูงสุดของมารดาในช่วงคลอด การมี GBS ในช่อง
คลอดของมารดา ระยะเวลาที่ถงุ นา้ คร่าแตก ชนิดและระยะเวลาที่มารดาได้รบั ยาปฏิชีวนะก่อนทารก
เกิด โดยพิจารณาอาการและอาการแสดงของทารก (ตารางที่ 2) ร่วมด้วย แล้วนามาพัฒนาเป็ น webbased neonatal early-onset sepsis risk calculator6 เมื่อใส่ขอ้ มูลข้างต้นลงไป โปรแกรมจะการ
ทานายความเสี่ยงต่อการติดเชือ้ และให้คาแนะนาตามวามเสี่ยงที่คานวณได้ เมื่อเปรียบเทียบกับการ
ใช้ categorical risk assessment พบว่า การใช้โปรแกรมนีส้ ามารถลดการส่งเพาะเชือ้ ในเลือดลงได้
ร้อยละ 66 และลดการให้ยาปฏิชีวนะลงได้รอ้ ยละ 487 ข้อดีของการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิด
EOS โดยใช้วิธีนีไ้ ด้แก่ ความเสี่ยงต่อ EOS ของทารกแต่ละรายมีความเฉพาะเจาะจง ใช้ขอ้ มูลที่เป็ น
รูปธรรมโดยไม่รวมภาวะการอักเสบภายในถุงนา้ คร่า จึงลดจานวนทารกที่ปกติท่จี ะได้รบั ยาปฏิชีวนะ
โดยไม่จาเป็ น ส่วนข้อจากัดของวิธีนีค้ ือ ต้องมีการประเมินทารกโดยการติดตามสัญญาณชีพและ
อาการทางคลินิกในช่วง 12 ชั่วโมงแรกหลังเกิด ซึ่งจาเป็ นต้องใช้บุคลากรเพิ่มขึน้
3. Risk assessment primarily based on newborn clinical condition
เป็ นการประเมินทารกที่มีความเสี่ยงต่อ EOS โดยพิจารณาจากอาการและอาการแสดงทาง
คลินิกของทารกเป็ นหลัก และพิจารณาการวินิจฉัยทางสูติศาสตร์เกี่ยวกับอาการไข้ หรือโอกาสเกิด
IAI ของมารดาตามตารางที่ 1 ซึ่ง NICHD ได้นาเสนอการประเมินทารกที่มีความเสี่ยงต่อ EOS และ
แนวทางในการรักษาทารกกลุม่ นีด้ งั แผนภาพที่ 13 ข้อดีของการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิด EOS
โดยวิธีนี ้ คือ สามารถลดการใช้ยาปฏิชีวนะลงได้ แต่มีขอ้ จากัดที่สาคัญคือ ต้องมีการประเมินทารก
•
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เป็ นระยะๆ และแต่ละสถาบันต้องมีแนวทางในการประเมินทารก รวมทัง้ กาหนดเกณฑ์ในการวินิจฉัย
และการรักษาอย่างชัดเจน
ตารางที่ 2 การแบ่งระดับของอาการและอาการแสดงของทารก
ผลการตรวจทางคลินิก
ความผิดปกติ
Clinical illness
1. ทารกต้องใช้ NCAP/HFNC/mechanical ventilator (นอกห้องคลอด)
2. Hemodynamic instability ที่ตอ้ งการ vasoactive drugs
3. Neonatal encephalopathy/perinatal depression เช่น ชัก หรือ Apgar
score ที่ 5 นาที น้อยกว่า 5
4. ทารกต้องการออกซิเจนอย่างน้อย 2 ชม. เพื่อทาให้ SpO2 >90%
Equivocal
1. Persistent physiologic abnormality >4 ชม.
• Tachycardia (HR >160/min)
• Tachypnea (RR >60/min)
• Temperature instability (>38C or <36.5C)
• Respiratory distress (grunting, flaring or retracting) ที่ไม่ตอ
้ งการ
ออกซิเจน
2. มี physiologic abnormalities >2 อย่าง นานกว่า 2 ชม.
Well appearing
ทารกไม่มี persistent physiologic abnormalities
ทารกเกิดก่อนกาหนดอายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 346/7สัปดาห์
เนื่องจากการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิด EOS ในทารกเกิดก่อนกาหนด ไม่สามารถใช้การพิจารณา
ปัจจัยเสี่ยงต่อ EOS หมือนในทารกครบกาหนดได้ AAP จึงได้แนะนาให้ประเมินโดยแบ่งทารกเกิดก่อนกาหนด
อายุครรภ์นอ้ ยกว่าหรือเท่ากับ 346/7สัปดาห์ ออกเป็ น 2 กลุม่ คือ
1. กลุ่มความเสี่ยงต่า ได้แก่ ทารกที่
1) มีขอ้ บ่งชีท้ างสูติศาสตร์ในการให้คลอด เช่น maternal preeclampsia ภาวะรกเสื่อม มารดาที่มี
ความเจ็บป่ วยที่ไม่ใช่การติดเชือ้
2) เกิดโดยการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง (cesarean section)
3) มารดาไม่มีอาการเจ็บครรภ์คลอด มารดาไม่ได้รบั การเร่งคลอด หรือไม่มี PROM ก่อนทารกเกิด
ทารกเกิดก่อนกาหนดที่มีความเสี่ยงต่าต่อการเกิด EOS ดังกล่าวข้างต้น หากมีอาการผิดปกติท่ี
อธิบายได้จากสาเหตุอ่นื ที่ไม่ใช่การติดเชือ้ อาจไม่จาเป็ นต้องได้รบั การตรวจเพิ่มเติมของห้องปฏิบตั ิการ ไม่
จาเป็ นต้องได้รบั ยาปฏิชีวนะหรือาจทาเพียงเพาะเชือ้ ในเลือด และติดตามอาการของทารกเป็ นระยะๆ แต่หาก
ทารกมีอาการไม่ดีขนึ ้ หรือมีอาการเข้าขัน้ วิกฤต พิจารณาให้ยาปฏิชีวนะได้
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2. กลุ่มความเสี่ยงสูง ทารกเกิดก่อนกาหนดมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิด EOS หากทารกเกิดจาก
มารดาที่มีภาวะ cervical incompetence เจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนด ถุงนา้ คร่าแตกก่อนการเจ็บครรภ์ ภาวะการ
อักเสบหรือติดเชือ้ ในถุงนา้ คร่า ทารกในครรภ์มีภาวะ non-reassuring fetal status ที่ไม่สามารถอธิบายได้จาก
สาเหตุอ่นื ๆ ในทารกกลุม่ นีต้ อ้ งส่งเพาะเชือ้ ในเลือดและให้ยาปฏิชีวนะรวมทัง้ ควรส่งตรวจนา้ ไขสันหลังด้วยหากมี
ข้อบ่งชี ้
มารดามีไข้ก่อนคลอด
Isolated fever
<34 weeks
ส่งตรวจเพิ่มเติมและให้
ยาปฏิชีวนะ

ทารกปกติ
สังเกตอาการ
และประเมินซา้

Suspected Triple I

>34 weeks

>34 weeks

<34 weeks

Confirmed Triple I
ส่งตรวจเพิ่มเติมและให้
ยาปฏิชีวนะ

ส่งตรวจเพิ่มเติมและให้
ยาปฏิชีวนะ

ทารกผิดปกติ
ส่งตรวจเพิ่มเติมและให้
ยาปฏิชีวนะ

ทารกปกติ

ทารกผิดปกติ

สังเกตอาการ
และประเมินซา้

ส่งตรวจเพิ่มเติมและให้
ยาปฏิชีวนะ

แผนภาพที่ 1 แนวทางการดูแลรักษาทารกที่มารดามีไข้ก่อนคลอด (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข 3)
การตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการ
1. การเพาะเชือ้ ในเลือด เป็ นการตรวจมาตรฐานสาหรับการวินิจฉัย EOS โดยต้องเจาะเลือดทารกปริมาตร
อย่างน้อย 1 มล. ใส่ในขวดอาหารเลีย้ งเชือ้ ปัจจุบนั ไม่แนะนาให้สง่ เพาะเชือ้ บริเวณผิวหนังของทารกและตรวจ
ของเหลวในกระเพาะอาหารของทารกเพื่อวินิจฉัย EOS รวมทัง้ ไม่มีขอ้ บ่งชีใ้ นการเพาะเชือ้ ในปัสสาวะในการ
ประเมินทารกที่สงสัยภาวะ EOS
2. การเพาะเชือ้ จากน้าไขสันหลัง ควรส่งนา้ ไขสันหลังเพาะเชือ้ พร้อมๆ กับส่งเลือดเพาะเชือ้ ก่อนให้ยา
ปฏิชีวนะแก่ทารกที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิด EOS แต่หากทารกมีอาการไม่คงที่หรือจาเป็ นต้องรีบให้ยาปฏิชีวนะ
ให้เจาะนา้ ไขสันหลังส่งตรวจภายหลัง หากผลการเพาะเชือ้ ในเลือดเป็ นบวกและยังไม่ได้ตรวจนา้ ไขสันหลัง ต้อง
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เจาะนา้ ไขสันหลังเพื่อส่งตรวจและเพาะเชือ้ เพื่อตรวจวินิจฉัยว่า มีภาวะเยื่อหุม้ สมองอักเสบร่วมด้วยหรือไม่
ความสาคัญของการวินิจฉัยภาวะนีค้ ือ เพื่อพิจารณาชนิดและระยะเวลาในการให้ยาปฏิชีวนะ อย่างไรก็ตาม
อุบตั ิการณ์ของเยื่อหุม้ สมองอักเสบในทารกเกิดก่อนกาหนดสูงกว่าทารกครบกาหนด ดังนัน้ จึงควรตรวจนา้ ไขสัน
หลังในทารกเกิดก่อนกาหนดกรณีท่พี ิจารณาแล้วว่าน่าจะมีภาวะ EOS และจะให้ยาปฏิชีวนะจนครบตามกาหนด
แม้ผลเพาะเชือ้ ในเลือดเป็ นลบก็ตาม
3. จานวนเม็ดเลือดขาว ควรส่งตรวจนับเม็ดเลือดในทารกที่สงสัย EOS ทุกราย อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยทาง
คลินิกหลายปัจจัยที่มีผลต่อจานวนเม็ดเลือดขาว ได้แก่ อายุครรภ์ เพศ วิธีการคลอด โรคของมารดา เช่น ภาวะ
ความดันเลือดสูงระหว่างตัง้ ครรภ์ ภาวะรกเสื่อมและ มารดามีภาวะติดเชือ้ ส่งผลให้จานวนเม็ดเลือดขาวมีความไว
ต่าในการวินิจฉัยภาวะ EOS
4. สารบ่งชีภ้ าวะการอักเสบ ในทางปฏิบตั ิมีการใช้ CRP และ procalcitonin มาช่วยในการวินิจฉัย EOS
อย่างไรก็ตาม ทัง้ CRP และ procalcitonin มีความไวและความจาเพาะต่าในการวินิจฉัย EOS เพราะพบ CRP
และ procalcitonin สูงได้ในกรณีท่ที ารกมีการอักเสบจากทัง้ ภาวะติดเชือ้ ภาวะขาดออกซิเจนปริกาเนิด และภาวะ
ลมรั่วในช่องปอด ไม่แนะนาให้ใช้ serial CRP และ procalcitonin ในการช่วยตัดสินใจให้ยาปฏิชีวนะ ในกรณีท่ผี ล
การเพือ้ ในเลือดให้ผลลบ และทารกไม่มีอาการผิดปกติ
การรักษาภาวะ EOS ในทารกแรกเกิด
แนะนาให้ใช้ยา ampicillin และ gentamicin เป็ นยาปฏิชีวนะ ซึ่งครอบคลุมเชือ้ GBS, E.coli,
Streptococcal และ Enterococcal species รวมทัง้ L. monocytogenes แต่ปัจจุบนั พบเชือ้ แบคทีเรียกรัมลบดือ้
ยาที่สร้างเอนไซม์ extended-spectrum -lactamase (ESBL) ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง E.coli ดังนัน้ หากทารกมี
อาการวิกฤต หรือในทารกเกิดก่อนกาหนดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิด EOS จากแบคทีเรียกรัมลบ (กรณีถงุ นา้ คร่า
แตกนานหรือมารดาได้รบั ยาปฏิชีวนะเป็ นเวลานาน) อาจจาเป็ นต้องให้ยาปฏิชีวนะที่ครอบคลุมเชือ้ กลุม่ นีไ้ ด้มาก
ขึน้ เช่น amikacin, piperacillin/tazobactam เมื่อได้ผลเพาะเชือ้ ให้เปลี่ยนยาปฏิชีวนะที่จาเพาะต่อเชือ้ และออก
ฤทธิ์ครอบคลุมเชือ้ ได้แคบลง ระยะเวลาในการให้ยาปฏิชีวนะขึน้ กับชนิดของเชือ้ และตาแหน่งของการติดเชือ้ โดย
ให้ปฏิบตั ิตามคาแนะนาใน The AAP Red Book: Report of the Committee on Infectious Diseases กรณีท่ผี ล
เพาะเชือ้ ในเลือดให้ผลลบ และอาการของทารกสามารถอธิบายได้จากสาเหตุอ่นื ให้พิจารณาหยุดยาปฏิชีวนะ
ภายใน 36-48 ชั่วโมง
มาตรการป้ องกัน EOS ในทารกแรกเกิด
การให้ IAP ที่เหมาะสมแก่มารดาที่สงสัยว่ามีภาวะ IAI เป็ นวิธีเดียวที่ได้รบั การพิสจู น์แล้วว่า สามารถ
ป้องกัน EOS ได้
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สรุป
การประมินปัจจัยเสี่ยงในการเกิด EOS ของกลุม่ ทารกครบกาหนดและทารกก่อนกาหนดระยะท้ายมีความ
แตกต่างจากกลุม่ ทารกเกิดก่อนกาหนดอายุครรภ์นอ้ ยกว่าหรือเท่ากับ 34 สัปดาห์ เนื่องจากแต่ละสถาบันมีบริบท
และทรัพยากรแตกต่างกัน ดังนัน้ แต่ละสถาบันควรพัฒนาแนวทางในการประเมินปัจจัยเสี่ยงในการเกิด EOS ของ
สถาบันตนเองเพื่อให้การรักษา EOS ที่เหมาะสมต่อไป
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