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วัตถุประสงค
1. เขาใจพยาธิสรีรวิทยาของทารกแรกเกิดเกี่ยวกับสมดุลสารน้ํา
2. สามารถวางแผนการใหสารน้าํ และติดตามการไดรับสารน้ําไดอยางเหมาะสม
บทคัดยอ
พื้นฐานสําคัญในการบริบาลผูปวยทารกแรกเกิด* เริ่มตนจากการจัดการสารน้ํา ทารกแรกเกิด
แตละรายมีความตองการสารน้ําทางหลอดเลือดที่มีปริมาณและองคประกอบแตกตางกัน หากทารกแรกเกิด
ไดรับสารน้ําไมเหมาะสมจะเพิ่มความเสี่ยงตอการเสียชีวิต เภสัชกรสามารถมีสวนรวมในทีมสหสาขาวิชาชีพ
ในการจัดการสารน้ําและยาทางหลอดเลือดได โดยเขาใจพยาธิสรีรวิทยาของทารกแรกเกิดเกี่ยวกับสมดุลสาร
น้ํ า และโซเดีย ม ไดแ ก ทารกมีน้ําหนักตัวและปริมาณน้ําในรางกายลดลงตามสรีรวิทยาในชวงสั ปดาห แรก
หลังคลอด องคประกอบของสารน้ําในรางกายของทารกในครรภและทารกแรกเกิดแตกตางกัน โดยเมื่อเทียบ
กับชวงทารกในครรภ ทารกแรกเกิดมีสัดสวนปริมาณน้ําในรางกายลดลงเนื่องจากการลดลงของสารน้ํานอก
เซลล จากนั้ น ปริ ม าณน้ํ า ในร า งกายจะลดต อ เนื่ อ งจนเข า สู ช ว งวั ย รุ น และวั ย ผู ใ หญ นอกจากนี้
การทํางานของอวัยวะที่แตกตางจากผูใหญ ความสามารถในการทําใหปสสาวะเขมขนหรือเจือจาง ขอจํากัดดาน
พัฒนาการและสมดุลของไต ปริมาณปสสาวะที่เพิ่มหรือลด สารน้ําที่สูญเสียไปโดยไมรูตัว (insensible water
loss) การบริหารสารน้ําที่ประกอบดวยน้ําและโซเดียมในปริมาณที่แตกตางกัน ลวนสงผลตอสมดุลของสารน้ํา
และโซเดียมได การคํานวณและวางแผนการใหสารน้ําตามความตองการโดยพิจารณาจากหลักการคํานวณสาร
น้ําตามความตองการของทารกแรกเกิด ซึ่งขึ้นอยูกับสารน้ําที่ตองการตอเนื่อง (maintenance fluids) สารน้ําที่
สู ญ เสี ย ไปโดยไม รู ตั ว และการสู ญ เสี ย สารน้ํ า อื่ น ๆ การประเมิน อาการและอาการแสดงทางคลิน ิก
*การแบงประเภททารกแรกเกิดตามอายุครรภ (gestational age)1 ไดแก extremely preterm (<28 สัปดาห), very preterm (28 to <32
สัปดาห), moderate/late preterm (32 to <37 สัปดาห), term (≥37 to <41 สัปดาห); การแบงประเภททารกแรกเกิดตามน้ําหนักตัวแรก
คลอด2 ไดแ ก normal (≤4000 กรัม), low birth weight (LBW; <2500 กรัม ), very low birth weight (VLBW;<1500 กรัม ), extremely
low birth weight (ELBW; <1000 กรัม)

การพิจารณาผลทางหองปฏิบัติการ และการติดตามสมดุลของสารน้ําในรางกายทารกแรกเกิด สามารถนํามา
ปรับใชในการดูแลทารกแรกเกิดรวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ
ทารกแรกเกิด การจัดการสารน้ํา การคํานวณสารน้ํา การติดตามสมดุลสารน้ํา
บทนํา
การจัดการสารน้ําเปนพื้นฐานสําคัญในการบริบาลผูปวยทารกแรกเกิด เภสัชกรสามารถมีสวน
รวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการจัดการสารน้ําและยาทางหลอดเลือดได ดวยการเขาใจหลักการจัดการสาร
น้ํา ไดแก องคประกอบของสารน้ําในรางกายของทารกในครรภและทารกแรกเกิด สมดุลโซเดียมในทารก
แรกเกิด สมดุลน้ําในทารกแรกเกิด การคํานวณสารน้ําตามความตองการในทารกแรกเกิด การติดตามสมดุล
ของสารน้ําในรางกายทารกแรกเกิด ความเขมขนของยาที่ละลายในสารน้าํ เพื่อการบริหารยาแกทารกแรกเกิด
และตัวอยางกรณีศึกษาและแนวทางการจัดการ เพื่อเปนแนวทางในการชวยประเมิน วางแผน และติดตาม
ดูแลการจัดการสารน้ําทารกแรกเกิดได
องคประกอบของสารน้ําในรางกายของทารกในครรภและทารกแรกเกิด
ปริมาณน้ําทั้งหมดในรางกายประกอบไปดวยสารน้ํานอกเซลล (extracellular fluid) และสารน้ํา
ในเซลล (intracellular fluid) พัฒนาการของทารกในครรภ ชวงแรกรางกายมีปริมาณน้ําเปนสวนประกอบ
ร อ ยละ 95 ของน้ํ า หนั ก ตั ว จากนั้ น สั ด ส ว นปริ ม าณน้ํ าในร า งกายและน้ํ า หนั ก ตั ว จะลดลงในช ว งที่ มี การ
เจริญเติบโตของทารกในครรภ
ทารกเกิดครบกําหนด (term infants) มีสัดสวนปริมาณน้ําในรางกายลดเหลือประมาณรอยละ 75
ของน้ําหนักตัวในชวงแรกเกิด เนื่องจากการลดของสารน้ํานอกเซลล1 สวนทารกเกิดกอนกําหนด (preterm
infants) โดยเฉพาะทารกน้ําหนักแรกเกิดนอยมาก (very low birth weight infants) จะมีสัดสวนปริมาณน้ําใน
รางกายสูงกวาทารกเกิดครบกําหนดเนื่องมาจากสารน้ํานอกเซลลมีปริมาณสูงกวา2 จากนั้นปริมาณน้ําในรางกาย
จะลดลงตอเนื่องจนเขาสูชวงวัยรุน และวัยผูใหญ (ภาพที่ 1)
ในชวงสัปดาหแรกหลังคลอด ทารกสุขภาพดีจะมีน้ําหนักตัวลดลง ที่เรียกวา การลดลงของน้ําหนัก
ตัวตามสรีรวิทยาโดยเปนผลมาจากการลดลงของสารน้ํานอกเซลล3 ในชวง 24-48 ชั่วโมงหลังคลอดทารกจะมี
ปริมาณปสสาวะที่ลดลง ตามมาดวยชวงที่เรียกวา ระยะที่มีปสสาวะออกมาก (diuretic phase) ที่มีการสูญเสีย
น้ําและโซเดียมทางปสสาวะในสัปดาหแรกหลังคลอด ซึ่งมีผลทําใหน้ําหนักตัวลดในชวงดังกลาว4
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ภาพที่ 1 องคประกอบของสารน้ําในรางกายของทารกในครรภและทารกแรกเกิด ดัดแปลงจาก
เอกสารอางอิงหมายอิงหมายเลข 6
ในสภาวะปกติทารกแรกเกิ ดน้ํ าหนั กตั วลดภายใน 72 ชั่ วโมงหลังคลอด ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการปรับตัวภายหลังคลอด โดยกลไกการเกิดกระบวนการดังกลาวยังไมสามารถอธิบายไดอยางชัดเจน
ทารกเกิดครบกําหนดจะมีการสูญเสียน้ําหนักตัวไดประมาณรอยละ 10 ในขณะที่ทารกเกิดกอนกําหนดที่มีอายุ
ครรภตั้งแต 28 สัปดาห ถึงนอยกวา 32 สัปดาห (very preterm) สูญเสียน้ําหนักตัวไดสูงถึงประมาณรอยละ
155 ปจจัยที่สงผลตอสมดุลของสารน้ํา ไดแก การเพิ่มหรือลดปริมาณปสสาวะหรือสารน้ําที่สูญเสียไปโดยไมรูตัว
(insensible water loss) การเพิ่มหรือลดการบริหารสารน้ําทางหลอดเลือดดําที่ประกอบดวยน้ําและโซเดียม
ในปริมาณที่แตกตางกัน อันเปนผลใหน้ําหนักตัวไมลดตามสรีรวิทยาและเกิดความไมสมดุลของน้ําและโซเดียม6
สมดุลน้ําในทารกแรกเกิด
สมดุลน้ําถูกควบคุมโดย antidiuretic hormone (ADH) เปนหลัก โดยควบคุมการดูดกลั บน้ํ าที่
collecting duct การหลั่ ง ADH ถู กควบคุ มโดย hypothalamic osmoreceptors ที่ มี ห น าที่ ติ ด ตามระดั บ
ออสโมลาริตีในเลือด (serum osmolarity) และ baroreceptors ของ carotid sinus และ left atrium ที่มี
หน าที่ ติ ด ตามปริม าตรเลือ ดในหลอดเลื อด การกระตุ น การหลั่ ง ADH จะเกิ ดขึ้ น เมื่ อ serum osmolarity
มากกวา 285 มิลลิออสโมล/กิโลกรัม หรือมีการเสียเลือดปริมาณมาก การเพิ่ม serum osmolarity ยังมีสวน
กระตุนตัวรับความกระหายที่ anterior hypothalamus ทําใหชวยเพิ่มการดื่มน้ํา ปริมาตรเลือดในหลอดเลือดมี
ผลตอการหลั่ง ADH มากกวา serum osmolarity ทารกที่มีภาวะโซเดียมในเลือดต่ํารวมกับมีการสูญเสียน้ําจะ
ไมสามารถกดการทํ างานของ ADH และทํ าให serum osmolarity ลดลงได ชวง serum osmolarity และ
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ปริ ม าตรเลื อ ดอยู ใ นสภาวะปกติ collecting duct จะไม ใ ห น้ํ า ซึ ม ผ า นไปได ส ว นในกรณี ที่ เ กิ ด volume
contraction หรือที่ serum osmolarity สูงขึ้น ADH ที่ถูกสรางจาก hypothalamus จะไปจับกับ argininevasopressin V2 receptor ที่ medullary collecting duct cells การจั บ กั น จะส ง ผลเพิ่ ม ปริ ม าณ cyclic
adenosine monophosphate ภายในเซลล แ ละเพิ่ ม aquaporin 2 (AQ2) water channels ที่ apical
surface ทําใหน้ําซึมผานไปได แตหากไมมีการกระตุน ADH ที่ collecting duct จะกลับสูสภาวะที่ไมใหน้ําซึม
ผ า นไปได อย า งไรก็ ต าม ยั ง พบว า vasopressin V2 receptors ใน nephron segments มี ม ากกว า ใน
collecting duct ซึ่งสนับสนุนความความสั มพันธ ของ ADH/vasopressin V2 receptor system ที่มีสวนใน
การควบคุมสมดุลน้ําและ renin-angiotensin system ที่มีสวนในการควบคุมโซเดียมอีกดวย6,7
ในเด็กโตและผูใหญสามารถลดปริมาณน้ําที่ไดรับเขาสูรางกายหรือเพิ่มการเสียน้ําออกจากรางกาย
โดยใช กลไกการปรั บ ความเข ม ข น ของสารในร า งกายผ านทางไตโดยเพิ่ ม ความเข ม ข น ของป ส สาวะและ
ออสโมลาริตีเปน 1,500 มิลลิออสโมล/กิโลกรัม เพื่อรักษาสมดุลน้ํา สวนกรณีที่มีน้ําในรางกายในปริมาณมาก
เกินพอ รางกายจะทําใหปสสาวะเจือจางโดยลดออสโมลาริตีเหลือเพียง 50 มิลลิออสโมล/กิโลกรัม ทําใหมีการ
ขับน้ําออก6
ความสามารถในการทําใหปสสาวะเขมขนในทารกแรกเกิดมีความแตกตางกัน โดยไตของทารกเกิด
ครบกําหนดสามารถทําใหปสสาวะเขมขนและมีออสโมลาริตีสูงถึง 800 มิลลิออสโมล/กิโลกรัม8,9 ขณะที่ทารกเกิด
กอนกําหนดมีความสามารถในการทําใหปสสาวะเขมขนและมีออสโมลาริตีเพียง 600 มิลลิออสโมล/กิโลกรัม9 จึง
สงผลใหขับน้ําออกไปทางวิธีอื่นแทน เชน เพิ่มการเสียน้ําไปโดยไมรูสึกตัว ซึ่งปจจัยที่มีผลตอความสามารถใน
การทําใหปสสาวะเขมขนในทารกเกิดกอนกําหนด6,10 ประกอบดวย
1.
การเจริ ญ เติ บ โตที่ ไ ม เ ต็ ม ที่ ข อง renal medulla ที่ ใ ช ใ นการจํ า กั ด ปริ ม าณโซเดี ย ม
คลอไรด ยูเรีย เคลื่อนเขาสูที่วางระหวางเนื้อเยื่อชั้นกลาง (interstitium)
2.
การไหลเวียนของเลือดผาน vasa recta ของ medullary gradient ที่มีคอนขางจํากัด
3.
การลดลงของ urea-generated osmotic gradient ใน renal medulla
4.
tubular มีการตอบสองตอ vasopressin ลดลง เนื่องจากการถอดรหัส (transcription)
และการสังเคราะหโปรตีน AQ2 water channel ลดลง
ทารกเกิดครบกําหนดสามารถทําใหปสสาวะเจือจางไดเทียบเทากับผูใหญ จากการทดสอบโดยให
สารน้ําปริมาณมากในทารกเกิดครบกําหนดพบวาสามารถในการทําใหปสสาวะเจือจางลงได มีคาออสโมลาริตี
50 มิลลิออสโมล/กิโลกรัม ซึ่งเทียบเทากับเด็กโตและผูใหญ ขณะที่ทารกเกิดกอนกําหนดสามารถทําใหปสสาวะ
เจือจางไดนอยกวา โดยมีคาออสโมลาริตี 70 มิลลิออสโมล/กิโลกรัม8,11 แสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ความสามารถในการทําใหปสสาวะเขมขนและเจือจางในทารกแรกเกิด ดัดแปลงจาก
เอกสารอางอิงหมายเลข 6,12-15
การทําใหปสสาวะเขมขน
คาออสโมลาริตี
ชวงวัย
ความสามารถ*
(มิลลิออสโมล/
กิโลกรัม)
เด็กโตและผูใหญ
1,500
ทารกเกิดครบกําหนด
800
ทารกเกิดกอนกําหนด
600
*
เทากัน ต่ํากวา

การทําใหปสสาวะเจือจาง
คาออสโมลาริตี
ความสามารถ*
(มิลลิออสโมล/
กิโลกรัม)
50
50
70

การจํากัดน้ําที่มากเกินไปโดยเฉพาะอยางยิ่งในทารกเกิดกอนกําหนดอาจเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิด
ภาวะขาดน้ําหรือภาวะโซเดียมในเลือดสูง ในทางกลับกันการไดรับน้ําในปริมาณที่มากเกินพอสามารถเพิ่มความ
เสี่ ย งการเกิ ดภาวะดั งต อไปนี้ ปริ มาตรในหลอดเลื อดเกิ น (intravascular volume overload) หรื อภาวะ
โซเดียมในเลือดต่ํา หลอดเลือดแดงดักตัสอารเทอริโอซัสยังเปด (patent ductus arteriosus, PDA) และการ
เกิดลําไสเนาอักเสบ (necrotizing enterocolitis, NEC)12,13 ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองระมัดระวังการคํานวณ
ปริมาณสารน้ําและเกลือแรในทารกแรกเกิดใหเหมาะสมตามความตองการและติดตามสมดุลสารน้ําโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในทารกที่มีความเสี่ยงสูง6
สมดุลโซเดียมในทารกแรกเกิด
โซเดี ย มเป น องค ป ระกอบที่ สํ าคั ญของสารน้ํ านอกเซลลโ ดยปริมาณโซเดี ย มทั้ งหมดแสดงถึง
ปริมาตรของสารน้ํานอกเซลล โซเดียมที่ไตควบคุมไวจะชวยรักษาสมดุลของโซเดียมไมใหนอยหรือมากเกินไป6
โซเดี ย มถู กกรองโดย glomerulus และถู กดู ด กลั บ จากส ว น proximal tubule และ loop of
Henle ผาน Na+-K+-2 Cl− cotransporter ซึ่งเปนเปาหมายการออกฤทธิ์ของยาในกลุม loop diuretics สวน
บริเวณ distal convoluted tubule โซเดียมจะถูกดูดกลับผานทาง sodium chloride cotransporter ซึ่งเปน
เปาหมายการออกฤทธิ์ของยาในกลุม thiazide diuretics ขณะที่อีกตําแหนงสําคัญที่มีการดูดกลับโซเดียม คือ
collecting tubule จ ะ มี aldosterone ทํ า ห น า ที่ ช ว ย ดู ด ก ลั บ ผ า น ท า ง sodium channels
ซึ่งตั้งอยูบน luminal membrane6
ในทารกเกิ ดครบกํ าหนดสุ ขภาพดี จะมี สมดุ ลโซเดียมใกลเคียงกับผูใหญ โดยมีสัดสวนการขับ
โซเดี ย มของไต (fractional excretion of sodium, FENA) น อ ยกว า ร อ ยละ 1 แม ว า การเพิ่ ม ของ FENA
จะเกิดขึ้นไดชั่วคราวในชวง diuretic phase ระยะ 2-3 วันหลังคลอด4
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ในชวง 2-3 สัปดาหแรกหลังคลอด ทารกเกิดกอนกําหนดสูญเสียโซเดียมทางไตนอยลงเมื่อทารกมี
อายุครรภ ที่เพิ่ มขึ้ น4 โดยทารกแรกเกิ ดที่ มีอายุครรภ 28 สัปดาหมี FENA รอยละ5-614 จึงสงผลใหมีการขับ
ปริมาณโซเดียมออกมากกวาปริมาณที่ไดรับ สงผลใหโซเดียมในเลือดต่ําได 15
กลไกการเพิ่มการสูญเสียโซเดียมทางไตในทารกเกิดกอนกําหนดมีหลายปจจัย16 ไดแก
1.
ไตที่ ยั งไม ส มบู ร ณ ทํ าใหเสีย สมดุลการกรองผาน glomerulotubular สังเกตไดจ าก
อัตราการกรองของไต (glomerular filtration rate, GFR) ที่มากกวาความสามารถในการดูดกลับจากสวน
renal tubules อั น เนื่ องมาจากโครงสร า งในสว น glomerulus มีมากกวา เมื่อเทีย บกับ โครงสรางในสวน
tubular
2.
ความไมสมบูรณของ renal tubular
3.
มีปริมาตรน้ํานอกเซลล ในปริมาณมาก
4.
ปริมาณออกซิเจนไปเลี้ยงไตต่ํากวา
5.
การดู ดกลั บ โซเดี ย มที่ล ดลง ซึ่งมีผ ลมาจากปริมาณ aldosterone ที่ ไตของทารกใน
ครรภและชวงหลังคลอดมีนอยกวาวัยผูใหญ
การสูญเสียโซเดียมทางไตปริมาณมากในทารกแรกเกิดมาจากภาวะตาง ๆ ไดแก ภาวะเลือด
มี ออกซิ เ จนน อย (hypoxia) การหายใจลํ า บาก (respiratory distress) ตัว เหลือง (hyperbilirubinemia)
โรคไตวายเฉี ย บพลั น ที่ เ กิ ด จากพยาธิ ส ภาพที่ เ ซลล ข อง renal tubule (acute tubular necrosis)
ภาวะเม็ ด เลื อ ดแดงมาก (polycythemia) การได รั บ ยา dopamine, beta blockers, angiotensinconverting enzyme inhibitors, diuretics6
นอกจากนี้ความผิดปกติของสมดุลโซเดียมและน้ําในทารกเกิดกอนกําหนดยังมีผลมาจากการไดรับ
ยากลุม steroid ชวงกอนคลอด ที่สงผลใหสารน้ําที่สูญเสียไปโดยไมรูตัวลดลง ลดอุบัติการณโซเดียมในเลือดสูง
เพิ่มการถายปสสาวะและขับโซเดียมออกไปกับปสสาวะ เนื่องจากเมื่อทารกเกิดกอนกําหนดน้ําหนักตัวนอยมาก
ไดรับ steroid จะกระตุนการทํางานของเยื่อบุผิวหนังใหมีการพัฒนาเร็วขึ้นจึงลดการสูญเสียน้ําผานทางผิวหนัง
อีกทั้งยังกระตุนการทํางานของเอนไซม Na-K ATPase ที่ปอดทําใหมีการดูดกลับสารน้ํากลับเขาสูปอดมากขึ้น
ทําใหลดการเสียน้ําผานทางการหายใจและปองกันการเกิดโซเดียมในเลือดสูง17 สวนในกรณีของทารกน้ําหนักตัว
นอยมาก (extremely low birth weight) นาจะเปนผลมาจากระบบ renal epithelial transport ที่ควบคุม
สมดุลสารน้ําและเกลือแรยังเจริญเติบโตไมเต็มที6่
การคํานวณสารน้ําตามความตองการในทารกแรกเกิด
ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ สารน้ํ า ที่ ท ารกแรกเกิ ด ต อ งการ ได แ ก อายุ ค รรภ การทํ า งานของไต
อุณหภูมิโดยรอบ (ambient air temperature) ความชื้น การใชเครื่องชวยหายใจ (ventilator dependence)
การใส สายระบาย (presence of drainage tubes) และการสู ญเสี ยทางระบบทางเดิ นอาหาร ซึ่งหลักการ
คํานวณสารน้ําตามความตองการของทารกแรกเกิด ขึ้นอยูกับสารน้ําที่ตองการตอเนื่อง (maintenance fluids)
สารน้ําที่สูญเสียไปโดยไมรูตัว และการสูญเสียสารน้ําอื่น ๆ จะกลาวในรายละเอียดดังนี้
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1.1 สารน้ําที่ตองการตอเนื่อง (maintenance fluids)
เป น สารน้ํ า ที่ ร า งกายต อ งการต อ เนื่ อ งในแต ล ะวั น เพื่ อ ทดแทนในกระบวนการต า ง ๆ เช น
การเผาผลาญพลังงานของรางกาย การสูญเสียผานระบบทางเดินหายใจ การระเหยทางผิวหนัง ใชในรักษาสมดุล
น้ําและคงสภาวะเปนกลางของทารกแรกเกิด (neutral water balance) ซึ่ง maintenance fluids ที่แนะนํา
เป นการให สารน้ํ าทั้ งการให ทางหลอดเลื อดและการใหทางปากซึ่ งจะเทียบเท ากั บปริ มาณปสสาวะรวมกับ
สารน้ําที่สูญเสียไปโดยไมรูตัว 18 แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความตองการสารน้ําของทารกแรกเกิดในชวงหนึ่งเดือนหลังคลอด (Maintenance Fluid
Requirements) ดัดแปลงจากเอกสารอางอิงหมายอิงหมายเลข 6
น้ําหนักแรกคลอด
(กรัม)

สารน้ําที่สูญเสียไปโดยไม
รูตัว (มล./กก./วัน)

ความตองการสารน้ํา (มล./กก./วัน)

อายุ 1-2 วัน
< 750
100+
100-200
750-1,000
60-70
80-150
1,001-1,500
30-65
60-100
>1,500
15-30
60-80
ตัวยอของหนวยที่ใช: กก. กิโลกรัม มก. มิลลิกรัม มล. มิลลิลิตร

อายุ 3-7 วัน
120-200
100-150
80-150
100-150

อายุ 8-30 วัน
120-180
120-180
120-180
120-180

อยางไรก็ตามสารน้ําในตารางที่ 2 เปนเพียงแนวทางการรักษาที่นิยมใชในการเริ่มตนให สารน้ํา
ในชวงสัปดาหแรกหลังคลอด ซึ่งควรมีการปรั บใหเหมาะสมตามอาการทางคลิ นิกในแตละราย รวมกับการ
คํานึงถึงปริมาณสารน้ําในรางกาย (volume status) และปจจัยที่มีผลเพิ่มหรือลดความตองการสารน้ํา6
1.2 สารน้ําที่สูญเสียไปโดยไมรูตัว (insensible water loss)
สารน้ําที่สูญเสียไปโดยไมรูตัวคือการสูญเสียน้ําจากการระเหยผานทางผิวหนัง และระบบทางเดิน
หายใจเปนหลั ก โดยหนึ่งในสามของสารน้ําที่สูญเสียไปโดยไมรูตัว ในทารกแรกเกิ ด สูญเสียผานทางระบบ
ทางเดินหายใจ และสวนใหญสูญเสียผานทางผิวหนัง ซึ่งปจจัยตาง ๆ ทางสรีรวิทยา สิ่งแวดลอม และการรักษาที่
มีผลตอ สารน้ําที่สูญเสียไปโดยไมรูตัว แสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ปจจัยที่มีผลตอสารน้ําที่สูญเสียไปโดยไมรูตัวในทารกแรกเกิด ดัดแปลงจากเอกสารอางอิงหมาย
อิงหมายเลข 6,19
ผลกระทบตอ
ปจจัย
สารน้ําที่สูญเสีย
คําอธิบาย
ไปโดยไมรูตัว*
อายุครรภ
ยิ่งอายุครรภมาก
ระดับการเจริญเติบโต
สารน้ําที่สูญเสีย
พบสารน้ําที่สูญเสียไปโดยไมรูตัวนอยลง
ไปโดยไมรูตัว
อุณหภูมิของสิ่งแวดลอมที่สูงกวาระดับ
เพิ่มตามการเพิ่มของอุณหภูมิ
ปกติ
เพิ่มสูงถึงรอยละ 300 (กรณีวัดอุณหภูมิ
อุณหภูมิรางกายที่สูงขึ้น
ทางทวารหนักที่มากกวา 37.2 องศา
เซลเซียส)
ลด รอยละ 30
อุณหภูมิและความชื้นในสิ่งแวดลอม
หากอยูในสภาวะที่ใกลเคียงกับแรงดัน
โดยรอบ
ระเหยทางผิวหนังหรือระบบทางเดิน
หายใจ
ผิวหนังถูกทําลาย เชน แผลไหม รอยไหม
เพิ่มขึ้น ขึ้นกับขนาดของแผล
ภาวะพรองแตกําเนิด เชน ความผิดปกติ
เพิ่มขึ้น
ของผนังหนาทองแบบมีถุงหุมขนาดใหญ
ขึ้นกับขนาดของพื้นที่ที่มีความผิดปกติ
เพิ่มประมาณรอยละ 50
เครื่องแผรังสีความรอน (radiant
จากระดับที่ตั้งคาไวในตูอบที่ตั้งคา
warmer)
ความชื้นและอุณหภูมิในระดับกลาง
การบําบัดดวยแสง
เพิ่มรอยละ 25 ขึ้นกับวิธีการรักษา
ตูอบเด็กที่มีผนังสองชั้น (double-walled
ลด รอยละ 10-30
incubator) หรือ แผนปองกันความรอน
พลาสติก (plastic heat shield)
*
สารน้ําที่สูญเสียไปโดยไมรูตัวเพิ่ม
สารน้ําที่สูญเสียไปโดยไมรูตัวลด
การสูญเสียน้ําทางผิวหนังสามารถเพิ่มการสูญเสียสารน้ําที่สูญเสียไปโดยไมรูตัวอยางมีนัยสําคัญ
ทารกเกิดกอนกําหนดจะมีการเสียสารน้ําไปกับสภาวะที่มีความชื้นคอนขางสูง ทารกที่น้ําหนักตัวมากจะมีสารน้ํา
ที่สูญเสียไปโดยไมรูตัว นอยลง ปจจัยที่เพิ่มการสูญเสียสารน้ําที่สูญเสียไปโดยไมรูตัว ในทารกเกิดแรกเกิด ไดแก
ผิวหนังที่มีชั้นเยื่อบุหนังกําพราไมสมบูรณจะมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดมาก อัตราสวนระหวางพื้นที่ผิวและ
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น้ําหนักตัวที่สูง ผิวหนังมีหลอดเลือดมาเลี้ยงเพิ่ม เปนตน6 แมวามีขอมูลการไดรับ steroid ในชวงกอนคลอดจะ
ชวยเพิ่มการเจริญเต็มที่ให renal tubules แตยังไมมีผลตอการเจริญเต็มที่ของผิวหนัง (skin maturation)20
ทารกแรกเกิดที่ผิวหนังถูกทําลาย เชน แผลไหม รอยไหม มีความผิดปกติของผนังหนาทองแบบมี
ถุงหุมขนาดใหญ (large omphalocele) จะยิ่งเพิ่มการสูญเสียน้ําผานทางผิวหนัง6
การบํ า บั ดด ว ยแสง (phototherapy) สามารถเพิ่มการสูญ เสียสารน้ํ าที่สู ญเสี ยไปโดยไม รู ตั ว
ไดถึงรอยละ 266 การบําบัดดวยแสงที่ใชเทคนิครุนใหมจะมีการสูญเสียสารน้ําที่สูญเสียไปโดยไมรูตัวนอยกวา21
แตอยางไรก็ตามขึ้นกับชนิดของหลอดไฟที่ใชบําบัดดวยแสง จึงจําเปนตองพิจารณาเปนราย ๆ ไป6
อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น ในสิ่ ง แวดล อ มโดยรอบส ง ผลสํ า คั ญ ต อ การระเหยของน้ํ า จากชั้ น ผิ ว
(transepidermal) การเพิ่มอุณหภูมิในสิ่งแวดลอมโดยรอบ (ambient temperature) สงผลตอสารน้ําที่สูญเสีย
ไปโดยไมรูตัวสูงขึ้นเชนกัน แตการลดอุณหภูมิในสิ่งแวดลอมโดยรอบไมมีผลตอสารน้ําที่สูญเสียไปโดยไมรูตัว
แมวาขอเท็จจริงจะมีการเพิ่มการใชพลังงานของรางกาย (energy expenditure) ในชวงภาวะตัวเย็น (cold
stress) ก็ตาม22–24
ขณะที่อุณหภูมิในสิ่งแวดลอมโดยรอบคงที่ การลดอุณหภูมิและความชื้นจะเพิ่มการสูญเสียน้ําทาง
ผิวหนัง เนื่องจากการเพิ่มแรงดันระเหยของพื้นที่ผิวบริเวณผิวผนังเมื่อเปรียบเทียบกับแรงดันระเหยของอุณหภูมิ
โดยรอบโดยเฉพาะอยางยิ่งในทารกเกิดกอนกําหนดที่มีอายุครรภตั้งแต 28 สัปดาห ถึงนอยกวา 32 สัปดาห
ความชื้นลดจากรอยละ 60 เหลือเพียงรอยละ 20 จะสงผลใหสูญเสียน้ําไดสูงขึ้นรอยละ 100 ในทารกเกิดกอน
กําหนดที่มีอายุครรภนอยกวา 26 สัปดาห25 มีรายงานการใชตูอบความชื้นรุนใหมที่สงผลตอ สารน้ําที่สูญเสียไป
โดยไม รู ตั ว และความต อ งการสารน้ํ า ในทารกเกิ ด ก อ นกํ า หนดน อ ยกว า การใช ตู อ บคว ามชื้ น
รุนเกาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ26 นอกจากนี้ทารกที่ใชเครื่องชวยหายใจที่มีระบบความชื้นและเครื่องมือที่ใชใน
การให ออกซิ เจน (humidified oxygen delivery system) จะสู ญเสี ยการระเหยของน้ํ าจากระบบทางเดิ น
หายใจนอยกวา6
ปริมาณน้ําที่ตองการใชสรางปสสาวะขึ้นกับสองปจจัย ไดแก หนาที่การทํางานของไตและของเสีย
ที่รางกายตองขับถายผานไต (renal solute load) ในสภาวะปกติไตตองการน้ําในปริมาณที่เทียบเทากับของเสีย
ที่รางกายตองขับถายผานไต โดยของเสียที่รางกายตองขับถายผานไตมาจากภายในและภายนอกรางกาย6
ในชวงสัปดาหแรกที่ทารกไดรับพลังงาน จะเกิดกระบวนการสลาย (catabolism) การขับถายของ
เสียผานทางไตในรูปปสสาวะ (endogenous solute load) ประมาณ 6 มิลลิออสโมล/กิโลกรัม/วัน สามารถ
สรางปสสาวะที่มีความเขมขนสูงสุด 600 มิลลิออสโมล/กิโลกรัม/วัน และปริมาณน้ําที่นอยที่สุดที่ตองใชเพื่อขับ
ของเสียเทากับ 10 มิลลิลิตร/กิโลกรัม/วัน6
เมื่ อทารกมี อายุ เ พิ่ ม ขึ้ น พลั งงานที่ ท ารกช ว งอายุ 2-3 สั ป ดาห ควรได รั บ ประมาณ 80-120
กิโลแคลอรี่/กิโลกรัม/วัน ทารกจึงจําเปนตองไดรับพลังงานจากสารอาหารทางหลอดเลือดดําหรือผานทางเดิน
อาหารจากภายนอกเพื่อใหเพียงพอตอการดํารงชีวิตและเจริญเติบโต ดังนั้นของเสียที่รางกายขับถายสูภายนอก
จึงมีคาประมาณ 15-20 มิลลิออสโมล/กิโลกรัม/วัน เปนผลใหทารกสรางปสสาวะที่มีความเขมขนสูงสุด 800
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มิลลิออสโมล/กิโลกรัม/วัน เพราะฉะนั้นทารกตองไดรับน้ํา 20-25 มิลลิลิตร/กิโลกรัม/วัน เพื่อขับของเสียออก
จากรางกาย6
1.3 การสูญเสียสารน้ําอื่น ๆ6
ทารกแรกเกิดจะสูญเสียสารน้ําผานทางระบบทางเดินอาหาร เชน อุจจาระ อยางไรก็ตามในชวง
1-2 วันหลังคลอดจะยังพบไดนอย เมื่อเริ่มรับอาหารทางปากจึงจะเริ่มมีน้ําที่สูญเสียไปพรอมอุจจาระ 5-10
มิลลิลิตร/กิโลกรัม/วัน
การสูญเสียทางสรีรวิทยาและการสูญเสียจากชองทางอื่น ไดแก ภาวะทองเสียรวมกับภาวะขาดน้ํา
การใสทอชวยหายใจ การใสสายระบาย (tube drainage) การสูญเสียน้ําทางปสสาวะในปริมาณที่มากกวาปกติ
จากผลของยาขั บป สสาวะชนิ ด osmotic diuresis เช น mannitol ซึ่งแนวทางการรักษาที่ สํ าคั ญคื อการวั ด
ปริมาตรและองคประกอบของการสูญเสียทางสรีรวิทยาใหถูกตอง แมนยํา แตทําไดคอนขางยากในทางปฏิบัติ
โดยเฉพาะทารกแรกเกิดที่มีสารน้ําสะสมในรางกายในสวนที่เรียกวา "third spacing" ซึ่งจะพบไดในภาวะตาง ๆ
เชน การติดเชื้อในกระแสเลือด การบวมน้ําทั้งตัวในทารกในครรภ (hydrops fetalis) ภาวะเลือดมีแอลบูมินต่ํา
การติดเชื้อในชองทอง การผาตัดชองทอง การผาตัดหัวใจ และการเกิดลําไสเนาอักเสบทีม่ ักจะสะสมสารน้ําไวใน
เนื้อเยื่อของลําไสเล็ก ลําไสใหญและเยื่อบุชองทองเปนตน ภายใตสภาวะเชนนี้สงผลใหสารน้ํา เกลือแร และ
โปรตีน ในปริมาณมากและไมสามารถระบุปริ มาตรที่ชัดเจนได ดังนั้นสําหรับทารกแรกเกิดในกรณีดังกล าว
ควรใหสารน้ํานอกเซลล ไดแก colloid หรือ crystalloid เพื่อชดเชยสารน้ําที่สูญเสียไป
การติดตามสมดุลของสารน้ําในรางกายทารกแรกเกิด (Monitoring Fluid Balance) 5,6
การดูแลทารกแรกเกิดดวยสารน้ําอยางเหมาะสมนั้นตองใหความสําคัญกับการประเมินอาการ
และอาการแสดงทางคลินิก รวมกับการพิจารณาผลทางหองปฏิบัติการที่เกี่ยวของเพื่อใหมีการปรับแผนการ
ใหส ารน้ํา อยา งเหมาะสม ตลอดจนมีการติดตามผลจากการใหส ารน้ําอยางตอเนื่องและปรับ เปลี่ย นตาม
สภาวะของทารกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยสิ่งสําคัญที่นํามาใชเพื่อพิจารณาสภาวะสารน้ําในทารกแรกเกิด ไดแก
อัตราการเตนหัวใจ ความดันโลหิต ความเตงของผิวหนัง (skin turgor) การคืนกลับของเลือดในหลอดเลือด
ฝอย (capillary refill) การตรวจเยื ่อ บุบ ริเ วณริม ฝป าก การเตง ของกระหมอ มสว นหนา (fullness of
anterior fontanale) นอกจากนี้ควรติดตามน้ําหนักตัว คาความถวงจําเพาะของปสสาวะ (specific gravity)
ปริมาณสารน้ําที่ไดรับ ปริมาณปสสาวะ ปริมาณอุจจาระ ระดับเกลือแรในเลือด คาออสโมลาริตีในปสสาวะ
เพื่อประกอบการประเมินสภาวะของสารน้ําในรางกาย
ในชวงแรกของชีวิตทารกแรกเกิด ปริมาณสารน้ําที่ไดรับอยางเหมาะสมและสมดุลเกลือแรใน
เลือดพิจารณาไดจาก ปริมาตรถายปสสาวะภายใน 1-3 วันหลังคลอด ควรอยูในชวง 1-3 มิลลิลิตร/กิโลกรัม/
ชั่วโมงและคาความถวงจําเพาะของปสสาวะ ควรอยูระหวาง 1.008-1.012 และน้ําหนักตัวที่ลดลงของทารก
แรกเกิดในชวงแรกของชีวิตไมควรเกินรอยละ 10 ในทารกเกิดครบกําหนดและ รอยละ 15 ในทารกน้ําหนัก
แรกเกิดนอยมาก ระดับเกลือแรในเลือดสามารถติดตามในทุก 8-24 ชั่วโมง ขึ้นกับสภาวะความเจ็บปวย อายุ
ครรภ และสมดุลสารน้ําและเกลือแรของทารกแรกเกิด
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ทารกแรกเกิดมีปริมาตรน้ํานอกเซลลลดลงสะทอนจากน้ําหนักทารกที่ลดมากกวาปกติ การ
ตรวจรา งกายโดยแพทยที ่พ บริม ฝป ากแหง กระหมอ มหนา บุ ม มากกวา ปกติ capillary refill time
ที่เกินกวา 2 วินาที ความเตงผิวหนังที่เสียไป อัตราการเตนหัวใจเพิ่ม ความดันโลหิตที่ต่ําลงกวาคาปกติ คา
ซีรั่มยูเรียไนโตรเจนสูง ภาวะเลือดเปนกรด
คาโซเดียมในเลือดเปนอีกตัวชี้วัดหนึ่งที่ไมไดสะทอนเพียงแตคาโซเดียมในรางกายเทานั้นแตยัง
สะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงสภาวะสมดุลสารน้ําในรางกายไดอีกดวย การติดตามคาโซเดียมในเลือดจึงเปนอีก
ตัวชี้วัดหนึ่งที่นิยม เพื่อประเมินสภาวะการขาดน้ําหรือน้ําเกินของทารกแรกเกิด
การติดตามน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้น ของทารกแรกเกิดทุกวันสะทอนถึงปริมาณสารน้ําในรางกาย
ตลอดจนการเจริญเติบโตของทารก ซึ่งเปนสิ่งสําคัญสําหรับการพิจารณาวางแผนการรักษาทารกที่เสี่ยงกับ
ภาวะทุพโภชนาการ ใหไดรับปริมาณสารน้ําและพลังงานอยางเหมาะสม โดยเมื่อทารกแรกเกิดผานสัปดาห
แรกของชีวิตแลว น้ําหนักของทารกแรกเกิดควรจะเพิ่มประมาณ 20-30 กรัมตอวัน
ความเขมขนของยาที่ละลายในสารน้าํ เพื่อการบริหารยาแกทารกแรกเกิด
ในบทความนี้ ทางผูจัดทําไดเพิ่มเติมขอมูลความเขมขนของยาที่ละลายในสารน้ําเพื่อการบริหาร
ยาแกทารกแรกเกิดสําหรับเภสัชกรผูทําการปฏิบัติงานเพื่อใหการบริบาลทารกแรกเกิด โดยทั่วไปทารกแรก
เกิดที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลมักไดยาฉีดรวมดวย ซึ่งยาแตละชนิดจะมีคําแนะนําสําหรับการผสมที่
แตกตางกัน โดยเภสัชกรที่ดูแลทารกแรกเกิดที่ไดรับการพิจารณาใหจํากัดสารน้ําเปนพิเศษ (restrict fluid)
ควรคํานึงถึงความเขมขนสูงสุด (maximum concentration) ที่ใชผสมในยาฉีดเพื่อบริหารยา อาจจะตอง
คํานวณปริมาณสารน้ําทั้งสารน้ําที่ไดรับและปริมาณสารน้ําที่ขับถายออกรวมถึงสารน้ําที่สูญเสียไปโดยไมรูตัว
เ พื ่อ ใ ห ม ีป ร ิม า ต ร น้ํ า เ พ ีย ง พ อ สํ า ห ร ับ ก า ร ใ ห ส า ร อ า ห า ร ท า ง ห ล อ ด เ ล ือ ด ดํ า น อ ก จ า ก นี้
การไดรับความเขมขนของยาที่สูงกวาคําแนะนําอาจทําใหเกิดหลอดเลือดดําอักเสบ (phlebitis) ในที่นี้จะขอ
ยกตัวอยางความเขมขนของยาที่ใชบอยสําหรับการบริหารยาใหทารกดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงความเขมขนที่สูงสุดที่แนะนําหลังผสมของยากอนบริหารใหทารกแรกเกิด กรณีบริหารยา
ทางหลอดเลือดสวนปลาย (peripheral line) ดัดแปลงจากเอกสารอางอิงหมายอิงหมายเลข 27-2927–29
ความเขมขนกอนบริหาร
ชื่อยา
วิธีการบริหารยา*
หนวย
ยา
acyclovir
intermittent infusion
7
มก./มล.
alprostadil
continuous infusion
10
มคก./มล.
0.1
amphotericin B intermittent infusion 2-6 ชั่วโมง
(0.25) หลอดเลือด
มก./มล.
สวนกลาง
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ชื่อยา

วิธีการบริหารยา*

ความเขมขนกอนบริหาร
ยา

หนวย

amphotericin B
liposomal

intermittent infusion
มากกวา 2 ชั่วโมง

2

มก./มล.

ampicillin

intermittent infusion

cefazolin
cefotaxime

intermittent infusion
intermittent infusion
intermittent infusion
มากกวา 30 นาที

clindamycin

มคก./มล.

2

มก./มล.

2
10 (ขอมูลจากบริษัท)

มก./มล.

2-10

มก./มล.

continuous infusion

0.5

ยูนิต/มล.

continuous infusion
Intermittent infusion
ควรบริหารยาไมต่ํากวา 30-60 นาที
continuous infusion
intermittent infusion มากกวา 2
นาที
continuous infusion

0.1-1

ยูนิต/มล.

5

มก./มล.

0.5
1 (กรณีปลอดสารกันเสีย)

มก./มล.

0.1-1

มก./มล.

continuous infusion
continuous infusion
continuous infusion
continuous infusion
intermittent infusion
intermittent infusion
มากกวา 1 ชั่วโมง
intermittent infusion
/continuous infusion
Intermittent infusion
ควรบริหารยาไมต่ํากวา 30-60 นาที

gentamicin
heparin ใน 0.45%
NaCl
insulin (regular)
metronidazole
midazolam
morphine

มก./มล.

10

dobutamine
dopamine
epinephrine

furosemide

18

มก./มล.
มก./มล.
มคก./มล.

intermittent infusion

fluconazole

มก./มล.
มก./มล.

มก./มล.

20
100 (ขอมูลจากบริษัท)
4 (หลอดเลือดสวนกลาง)
3.2 (หลอดเลือดสวนกลาง)
60

digoxin

fentanyl

10-30
(สูงสุด 100)
20
40

มคก./มล.
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ความเขมขนกอนบริหาร
หนวย
ยา
intermittent infusion
0.5-5
norepinephrine
continuous infusion
16
มคก./มล.
phenobarbital
intermittent infusion
10
มก./มล.
5
vancomycin
intermittent infusion 1-2 ชั่วโมง
มก./มล.
10 (หลอดเลือดสวนกลาง)
*กรณีบ ริห ารยา intermittent infusion โดยทั ่ว ไปพิจ ารณาบริห ารยามากกวา 15-30 นาที เวน แตมี
ขอกําหนดเฉพาะของยาแตละชนิด
ตัวยอของหนวยที่ใช: มก. มิลลิกรัม มล. มิลลิลิตร มคก. ไมโครกรัม
ชื่อยา

วิธีการบริหารยา*

กรณีศึกษาและแนวทางการจัดการ
กรณีศึกษาที่ 1 ทารกเกิดกอนกําหนดหญิงอายุ 1 วัน เขารับการรักษาดวยภาวะถุงน้ําคร่ําแตกกอนการเจ็บ
ครรภ (Preterm premature rupture of membrane, PPROM) น้ําหนักแรกเกิด 1,430 กรัม ความยาว
39 เซนติเมตร คะแนน Apgar 6 และ 8 ที่ 1 และ 5 นาที ตามลําดับ
ที่ 10 นาที หลังคลอด เขียวทั้งตัว ไมรองไมขยับ ใสเครื่องชวยหายใจ จากนั้นยายไปหอผูปวย
ทารกแรกเกิดวิกฤต ผลตรวจรางกายเฉพาะที่เกี่ยวของ GA: Active skin pink no skin rash, no petechiae
HEENT: AF 2x2 cm. not tense no bulging Ext: capillary reﬁll < 2 วินาที แพทยใหการวินิจฉัยติดเชื้อ
ในกระแสเลือดโดยมีสาเหตุมาจากมารดาติดเชื้อทางเดินปสสาวะ
Monitoring parameter
1
2
3
4
5
วันที่รักษาในโรงพยาบาล
น้ําหนัก (กรัม)
1,430
1,450
1,320
1,290
1,280
intake (มล.)
113
172
162
192
intake (มล./กก./วัน)
77
130
125
150
urine output (มล.)
72
42
124
141
urine output (มล./กก./ชม.)
2.07
1.32
4.00
4.59
Na (132-141 มิลลิโมล/ลิตร)
134
142
138
138
139
นม (มล.)
NPO
24
24
48
48
PN (มล.)
62
116
99
129
ตัวยอของหนวยที่ใช: กก. กิโลกรัม มก. มิลลิกรัม มล. มิลลิลิตร ชม. ชั่วโมง
NPO (nothing per oral) งดน้ําและอาหาร PN (parenteral nutrition) การใหสารอาหารทางหลอดเลือดดํา
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ขนาดและการบริหารยา/สารน้ําที่ทารกไดรับ
วันที่รักษาในโรงพยาบาล
Ampicillin (500 มก.) Inj Sig 210 มก. + 5%DW upto 7
มล. IV drip in 30 นาที ทุก 12 ชม. [100 มก./กก./ครั้ง]
Gentamicin (80 มก./2 มล.) Inj Sig 6 มก. + 5%DW
up to 1 มล. IV drip in 30 นาที ทุก 24 ชม. [4.5
มก./กก./ครั้ง]
Fentanyl Sig 1.4 ไมโครกรัม IV slow push กอนใส
UVC [0.001 มก./กก./ครั้ง]
Dextrose 10% 3 มล. IV push
Dextrose 5 %

1

2

3

4

5

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

X
X

X
1
2.1
มล./ มล./
ชม.
ชม.
12 8 ชม.
ชม.
X หมายถึง order for one day, / หมายถึง order for continue, คํานวณน้ําหนัก 1.40 กก.
ตัวยอของหนวยที่ใช: มก. มิลลิกรัม มล. มิลลิลิตร ชม. ชั่วโมง
อภิปรายและจุดที่เรียนรู: ในที่นี้ขออภิปรายและชี้ประเด็นสารน้ําและการติดตามทารกแรกเกิดที่เกี่ยวของ
กับบทบาทของเภสัชกรที่มีสวนรวมในทีมสหสาขาวิชาชีพ
น้ําหนักทารกแรกเกิด 1,430 กรัม ในชวงแรกของชีวิตมีความเปนไปไดที่ทารกจะมีน้ําหนักลด
เปนไปตามการลดลงของน้ําหนักตามสรีรวิทยาของทารกเกิดกอนกําหนด อยางไรก็ตามไมควรลดมากเกิน
กวารอยละ 15 ดังเชนทารกรายนี้ น้ําหนักไมควรจะลดต่ํากวา 1,215 กรัม สังเกตจากขอมูลในวันที่ 5 ของ
การรักษาในโรงพยาบาล แนวโนมน้ําหนักของทารกยังลดตอเนื่อง จึงควรพิจารณาเรื่องสารน้ําและอาหาร
อยางเหมาะสมเพื่อเฝาระวังน้ําหนักลดลงตอไป และเมื่อประเมินการใหสารน้ําและพลังงานอยางเหมาะสม
เมื่อผานสัปดาหแรกของชีวิตแลวน้ําหนักจะคอย ๆ เพิ่มเปนลําดับ โดยน้ําหนักควรเพิ่มประมาณ 20-30 กรัม
ตอวัน ซึ่งควรชั่งน้ําหนักทารกทุกวัน
การพิจารณาการใหสารน้ําในแตละวันของทารกเกิดกอนกําหนด มีความแตกตางกับทารกเกิด
ครบกําหนดดังไดนําเสนอในบทความขางตน
ที่อายุ 1-2 วัน ทารกเกิดกอนกําหนดรายนี้มีน้ําหนักตัวอยูในชวง 1,001-1,500 กรัม ควรไดรับ
สารน้ําทั้งหมดในชวง 60-120 มิลลิลิตร/กิโลกรัม ทารกรายนี้ไดรับสารน้ําในชวงที่เหมาะสม อยางไรก็ตาม
ควรพิจารณาปริมาณสารน้ํารวมกับ พารามิเ ตอรอื่นรว มดวยไดแก การประเมินปสสาวะ ในบางครั้งทารก
ไดรับสารน้ําปริมาณคอนขางสูง จึงมีโอกาสมี urine output ที่เพิ่มเกินกวาคาปกติ 1-3 มิลลิลิตร/กิโลกรัม/
14

ชั่วโมง สัมพันธกับปริมาณสารน้ําที่ไดรับ โดยไมพบภาวะความผิดปกติของซีรั่มอิเล็กโตรไลตอื่นเชน โซเดียมที่
อาจเพิ่มสูงขึ้นกวาคาปกติหากทารกไดรับสารน้ําไมเพียงพอ
ที่อายุ 3-5 วัน ทารกมีน้ําหนักตัวในชวง 1,001-1,500 กรัม ควรไดรับสารน้ําในชวง 125-150
มิลลิลิตร/กิโลกรัม/วัน ซึ่งเปนไปตามคําแนะนําที่ควรไดสารน้ําตอวัน 120-160 มิลลิลิตร/กิโลกรัม/วัน อยางไร
ก็ตามพารามิเตอรที่ควรติดตามไดแก คาโซเดียมในเลือด urine output และน้ําหนักตัว รวมถึงการตรวจ
รางกายอยางเปนระบบโดยแพทยผูทําการรักษาเพื่อประเมินภาวะสมดุลการไดรับสารน้ําอยางเหมาะสม30
ประเด็นพิจารณาสําหรับสารน้ําที่เกี่ยวของกับยาและการวางแผนการรักษาที่เหมาะสมในทารก
รายนี้ การพิจารณาสารน้ําควรคํานึงถึงสารน้ําที่มาจากทุกสวน ไดแก สารน้ําทางหลอดเลือดดํา นม รวมไปถึง
สารน้ําที่ใชผสมในยาฉีดเพื่อบริหารใหทารก ถือวาเปนสารน้ําที่ทารกไดรับทั้งหมด จึงจะนํามาคํานวณเปน
สารน้ําที่ไดรับทั้งหมดตอวัน
ประเด็นเกี่ยวกับน้ําหนักตัวของทารกและขนาดยาที่บริหารใหทารก ในกรณีทารกไดรับสารน้ํา
และอาหารอยางเหมาะสม ทารกแรกเกิดจะมีนํ้าหนักตัวเพิ่มตามคําแนะนําคือ 20-30 กรัม/วัน เภสัชกรควร
พิจารณาคํานวณขนาดยาตามน้ําหนักตัวของทารกที่เพิ่ม เชน น้ําหนักตัวมีการเปลี่ยนแปลงเกินรอยละ 10
อาจพิจารณากับทีมผูรักษาในการปรับขนาดยาเพิ่ม
กรณีทารกไดรับการพิจารณาใหจํากัดสารน้ําเปนพิเศษ (restrict fluid) อาจจะตองคํานวณ
ปริมาณสารน้ําทั้งสารน้ําที่ไดรับและปริมาณสารน้ําที่ขับถายออกรวมถึงสารน้ําที่สูญเสียไปโดยไมรูตัว ที่มีคา
แตกตางกันตามน้ําหนัก (ตารางที่ 2) เชน ในทารกเกิดกอนกําหนดรายนี้จะมีคาสารน้ําที่สูญเสียไปโดยไมรูตัว
อยูในชวง 30-65 มิลลิลิตร/กิโลกรัม/วัน6
กรณีศึกษาที่ 2 ทารกเกิดครบกําหนดชายอายุ 1 วัน มารดารูสึกเจ็บครรภมาก ไมทราบระยะน้ําเดินที่ชัดเจน
มารดาเขา รับการรักษาที่โรงพยาบาลและไดรับ การผาคลอด เนื่องจากทารกในครรภมีความเสี่ยงตอการ
เสียชีวิตจากการขาดออกซิเจนมากขึ้น (fetal distress) ทารกน้ําหนักแรกเกิด 2,200 กรัม หายใจเหนื่อย
แรกเกิด คะแนน Apgar 5 และ 8 ที ่ 1 และ 5 นาที ตามลํ า ดับ มารดาระหวา งตั ้ง ครรภป กติด ี
ไมมีโรคประจําตัวและไมมียาใชประจํา
ที่ 10 นาทีหลังคลอด ทารกยังมีอาการหายใจลําบาก (respiratory distress) จึงใสทอหลอดลม
คอและใชเครื่องชวยหายใจ จากนั้นยายไปหอที่ผูปวยทารกแรกเกิดวิกฤต
ที่ 5 ชั่วโมงหลังคลอด มีความดันโลหิตต่ํา 48/31 (55/40) มม.ปรอท รวมกับหายใจเหนื่อยมาก
ผล CBC แรกคลอด ฮีโ มโกลบิน 20.4 (15.0-24.0) กรัม/ดล. ฮีมาโตคริทรอยละ 64 เม็ดเลือดขาว 12.0
(9.1-34.0 ×103)ตัว/ลบ.มม. รอยละ PMN 55 (54-62), Lymp 32 (25-33), เกล็ดเลือด 97 (84-478×103)
ตัว/ลบ.มม. ผล CRP 118.4 มก./ดล. ไมทราบระยะน้ําเดินที่ชัดเจนของมารดา แพทยใหการวินิจฉัยความดัน
โลหิตต่ําและติดเชื้อในกระแสเลือด แพทยใหการรักษาดังตารางรวมกับการบําบัดดวยแสง
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Monitoring parameter
1
2
3
วันที่รักษาในโรงพยาบาล
น้ําหนัก (กรัม)
2,200
2,172
2,100
intake, PN (มล.)
143
175
210
intake, PN (มล./กก./วัน)
65
80
100
urine output (มล.)
85
134
195
urine output (มล./กก./ชม.)
1.6
2.6
3.9
Na (132-141 มิลลิโมล/ลิตร)
137
143
141
นม (มล.)
NPO
NPO
NPO
ตัวยอของหนวยที่ใช: กก. กิโลกรัม มก. มิลลิกรัม มล. มิลลิลิตร ชม. ชั่วโมง
NPO (nothing per oral) งดน้ําและอาหาร PN (parenteral nutrition) การใหสารอาหารทางหลอดเลือด
ดํา
ขนาดและการบริหารยาที่ทารกไดรับ
1
2
3
วันที่รักษาในโรงพยาบาล
Ampicillin (500 มก.) Inj Sig 220 มก. + NSS up to 5 มล. IV drip
/
/
/
in 30 นาที ทุก 12 ชม. [100 มก./กก./ครั้ง]
Gentamicin (80 มก./2 มล.) Inj Sig 8.5 มก. + 5%DW up to 2
/
/
/
มล. IV drip in 30 นาที ทุก 24 ชม. [4 มก./กก./ครั้ง]
Vitamin K (10 มก./มล.) Inj Sig 1 มก. IV
X
DOPamine (250 มก./10 มล.) Inj Sig 13 มก.+ 5%DW up to 10
X
X
X
มล. IV drip rate 0.5 มล./ชม. [5 มคก./กก./นาที]
DOBUTamine (250 มก./5 มล.) Inj Sig 13 มก.+5%DW up to 10
X
X
X
มล. IV drip rate 0.5 มล./ชม. [5 มคก./กก./นาที]
Midazolam (5 มก./มล.) Inj Sig 0.9 มก. + 5% DW up to 10 มล.
X
X
X
IV rate 0.5 มล./ชม. [0.02 มก./กก./ชม.]
Epinephrine (1 มก./มล.) Inj Sig 2.2 มก. + 12.5% DW up to 10
X
X
มล. IV rate 0.3 มล./ชม. [0.5 มก./กก./ชม.]
X หมายถึง order for one day, / หมายถึง order for continue, คํานวณน้ําหนัก 2.2 กก.
ตัวยอของหนวยที่ใช: มก. มิลลิกรัม มล. มิลลิลิตร ชม. ชั่วโมง
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อภิปรายและจุดที่เรียนรู: ในที่นี้ขออภิปรายและชี้ประเด็นสารน้ําและการติดตามทารกแรกเกิดที่เกี่ยวของ
กับบทบาทของเภสัชกรที่มีสวนรวมในทีมสหสาขาวิชาชีพ
ที ่อ ายุ 1-2 วัน น้ํ า หนัก ทารกแรกเกิด 2,200 กรัม ชว งแรกทารกจะมี ปริ มาณป สสาวะและ
น้ําหนักลด ซึ่งมีผลมาจากสารน้ํานอกเซลลลดลง เปนไปตามการลดลงของน้ําหนักตามสรีรวิทยาที่อยูในชวง
รอยละ 10 หรือน้ําหนักไมควรจะลดต่ํากวา 1,980 กรัม เมื่อพิจารณาถึงปจจัยที่คาดวาสงผลตอสมดุลของสาร
น้ําที่เกี่ยวของกับทารกแรกเกิดรายนี้ ไดแก
1. สารน้ําที่สูญเสียไปโดยไมรูตัว เพิ่มรอยละ 25 จากการบําบัดดวยแสงขึ้นกับชนิดของหลอดไฟที่
ใชบําบัดดวยแสง จําเปนตองพิจารณาเปนราย ๆ ไป
2. การสู ญเสี ยสารน้ํ าอื่ น ๆ ได แก การใส ทอช วยหายใจ และภาวะที่ร างกายมี การติดเชื้อใน
กระแสเลือด จึงมีสารน้ําสะสมในรางกายในสวนที่เรียกวา "third spacing"
3. มีการสูญเสียโซเดียมทางไตจากภาวะหายใจลําบาก และการไดรับยา dopamine
จากปจจัยที่กลาวมาขางตน สงผลตอสมดุลของสารน้ําในทารกรายนี้ จึงควรพิจารณาใหสารน้ํา
80 มิลลิลิตร/กิโลกรัม ซึ่งอยูในชวงที่แนะนํา 60-80 มิลลิลิตร/กิโลกรัม (ตารางที่ 2) ในกรณีทารกเกิดครบ
กําหนดรายนี้ไมมีการจํากัดสารน้ําเปนพิเศษจึงคํานวณสารน้ําสําหรับการใหสารอาหารทางหลอดเลือดดํา
โดยไมรวมสารน้ําที่ใชผสมในยาฉีดเพื่อบริหารยา จากนั้นติดตามความเหมาะสมของปริมาณสารน้ําที่ไดรับ
โดยพิจารณาจาก urine output ภายใน 1-3 วันหลังคลอด ควรอยูในชวง 1-3 มิลลิลิตร/กิโลกรัม/วันและคา
ความถวงจําเพาะของปสสาวะ ควรอยูระหวาง 1.008-1.012 รวมกับคาโซเดียมในเลือด ในทารกแรกเกิดควร
อยูในชวง 132-141 มิลลิโมล/ลิตร
ในสถานการณจริง ที่อายุ 1 วันทารกแรกเกิดรายนี้ไดรับสารน้ํา 65 มิลลิลิตร/กิโลกรัม
เมื่อ
ติดตาม urine output ที่อายุ 1 วัน เทากับ 1.6 มิลลิลิตร/กิโลกรัม/ชั่วโมง ติดตามคาโซเดียมในเลือดที่อายุ
2 วัน เนื่องจากสะทอนผลจากการไดรับสารน้ําในวันที่ 1 ไดเทากับ 143 มิลลิโมล/ลิตร สูงกวาคาปกติ (132141 มิลลิโมล/ลิตร) ซึ่งคาโซเดียมในเลือดสูงอาจมีสาเหตุมาจากหลายปจจัย โดยหนึ่งในสาเหตุดังกลาวอาจ
มาจากการที่ทารกไดรับสารน้ําไมเ พียงพอในวัน ที่ 1 ไดรับสารน้ํา 143 มิลลิลิตร ซึ่งคิดเปน 65 มิลลิลิตร/
กิโลกรัม/วัน แพทยจึงไดป รับ ใหส ารน้ําวัน ที่ 2 เปน 175 มิลลิลิตร ซึ่งคิด เปน 80 มิลลิลิตร/กิโลกรั ม/วัน
ติดตาม urine output ที่อายุ 2 วัน เทากับ 2.6 มิลลิลิตร/กิโลกรัม/ชั่วโมง ติดตามคาโซเดียมในเลือดที่อายุ
3 วัน มีแนวโนมกลับสูคาปกติไดเทากับ 141 มิลลิโมล/ลิตร
ที่อายุ 3-7 วัน น้ําหนักของทารกมีแนวโนมลดตอเนื่อง จากการลดของน้ําหนักตัวตามสรีรวิทยา
หลังสัปดาหแรก น้ําหนักจะเพิ่มเปน ลําดับ จะใชหลักการคํานวณสารน้ําดังที่อภิปรายมาขางตน และควร
ติดตามน้ําหนักที่เพิ่มอยางเหมาะสมประมาณ 20-30 กรัมตอวัน urine output ควรอยูในชวง 1-3 มิลลิลิตร/
กิโลกรัม/ชั่วโมง คาความถวงจําเพาะของปสสาวะ ควรอยูระหวาง 1.008-1.012 และคาโซเดียมในเลือดใน
ทารกแรกเกิดควรอยูในชวง 132-141 มิลลิโมล/ลิตร อยางไรก็ตามการประเมิน urine output ในกรณีอื่นที่
ทารกไดรับสารน้ําปริมาณคอนขางสูง urine output มีโอกาสเพิ่มเกินกวาคาปกติ 1-3 มิลลิลิตร/กิโลกรัม/
ชั่วโมง สัมพันธกับปริมาณสารน้ําที่ไดรับ
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การจัด การสารน้ํ า เปน สิ ่ง ที ่สํ า คัญ ในการบริบ าลผู ป ว ยทารกแรกเกิด เนื ่อ งจากอาจเพิ ่ม
ความเสี่ยงตอการเสียชีวิตไดสูงขึ้นหากทารกแรกเกิดไดรับสารน้ําไมเหมาะสม การไดรับสารน้ําโดยการให
ผานทางหลอดเลือดดํา หรือผานระบบทางเดินอาหาร ทารกแรกเกิดแตล ะรายมีความตองการสารน้ําที่มี
ปริม าณและองคป ระกอบแตกตา งกัน ตามพยาธิส รีร วิท ยาของทารกแรกเกิด เกี ่ย วกับ สมดุล สารน้ํ า
ทารกแรกเกิดจะมีสัดสวนปริมาณน้ําในรางกายและน้ําหนักตัวจะลดตามสรีรวิทยาในชวงสัปดาหแรกหลังคลอด
โดยการเพิ่ ม หรื อ ลดปริ ม าณป ส สาวะ สารน้ํ า ที่ สู ญ เสี ย ไปโดยไม รู ตั ว การบริ ห ารสารน้ํ าทาง
หลอดเลื อดดํ า ที่ ป ระกอบด ว ยน้ํ า และโซเดี ย มในปริ ม าณที่ แ ตกต างกั น ประกอบกั บ สรี ร วิ ทยาแปรผั น ใน
ทารกแรกเกิ ด การทํ างานของอวั ยวะที่ แตกตางจากผูใหญ และขอจํากัดดานพัฒนาการและสมดุล ของไต
จึงสงผลตอสมดุลของสารน้ําและโซเดียม
เภสัชกรมีสวนชวยในการวางแผนการใหสารน้ําและติดตามการไดรับสารน้ําไดอยางเหมาะสม
โดยใชหลั กการคํ านวณสารน้ํ าตามความต องการของทารกแรกเกิด ซึ่งขึ้ นอยูกับสารน้ําที่ ต องการต อเนื่ อง
(maintenance fluids) สารน้ําที่สูญเสียไปโดยไมรูตัว (insensible water loss) และการสูญเสียสารน้ําอื่น ๆ
รวมไปถึงการดูแลทารกแรกเกิดที่ไดรับการพิจารณาใหจํากัดสารน้ําเปนพิเศษ โดยคํานึงถึงความเขมขนสูงสุด
(maximum concentration) ที่ใชผสมในยาฉี ดเพื่ อบริหารยา คํานวณปริมาณสารน้ําทั้งสารน้ํ าที่ไดรั บ และ
ปริมาณสารน้ําที่ขับถายออกรวมถึงสารน้ําที่สูญเสียไปโดยไมรูตัว เพื่อใหมีปริมาตรน้ําเพียงพอสําหรับการให
สารอาหารทางหลอดเลือดดํา สามารถชว ยทีมสหสาขาวิช าชีพในการประเมิน วางแผน และติดตามดูแ ล
ทารกแรกเกิดไดอยางถูกตองเหมาะสม ชวยลดอัตราการเกิดโรคและอัตราเสียชีวิตที่สัมพันธกับสารน้ําใน
ทารกแรกเกิดในแตละรายได
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