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Background : Gastric perforation is an extremely rare condition with high mortality rates in preterm infants.
Definite causes of this disease are remained unknown.
Case report : A case of extremely low birth weight infant with abdominal distention and pneumoperitoneum was diagnosed of gastric perforation. He was managed by early resuscitation and primary surgical
repair.
Conclusion : Early diagnosis and prompt resuscitation and prompt surgical intervention may improve the
prognosis of gastric perforation.
Keywords : gastric perforation, pneumoperitoneum, premature infants, very low birth weight infants
Royal Thai Air Force Medical Gazette, Vol. 65 No. 1 January - April 2019
(รายงานผูป้ ่ วย)

กรณีศึกษา: ผนังกระเพาะอาหารทะลุในทารกแรกเกิดนําหนักน้อยมาก
อรวิภา อังศุวิทยา พบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

บทนํ า : ผนังกระเพาะอาหารทะลุ ในทารกแรกเกิด เป็ นภาวะทีพบได้น อ้ ยมาก แต่มีอตั ราการเสียชีวติ สู ง มักพบในทารก
เกิดก่อนกําหนด โดยยังไม่ทราบสาเหตุทแน่
ี ชดั
กรณี ศึ กษา : ทารกแรกเกิดนําหนักน้อยมากมี อาการท้องอื ด วินิ จฉัยเป็ นผนัง กระเพาะอาหารทะลุ และมีลมในช่ องท้อง
และได้รบั ผ่าตัดและวางสายให ้นมทางหน้าท้อง
สรุป : การได้รบั การวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว และได้รบั การรักษาอย่างทันท่วงที อาจทําให้พยากรณ์โรคดีขนได้
ึ
คํา สํา คัญ : ผนังกระเพาะอาหารทะลุในทารกแรกเกิด, pneumoperitoneum, ทารกเกิดก่อนกํา หนด, ทารกแรกเกิด
นําหนักน้อยมาก

บทนํ า
ผนังกระเพาะอาหารทะลุ (Gastric perforation)
เป็นภาวะทีพบได้นอ้ ยมากในทารกแรกเกิดพบอุบตั กิ ารณ์เพียง
ใน , คนเท่านัน(1) ภาวะนีมักเกิดจากภาวะลําไส้เน่าตาย
(Necrotizing enterocolitis) นอกจากนียังมีสาเหตุอนื เช่น
กระเพาะอาหารอุดตัน (Pyloric stenosis)(2) อย่างไรก็ตาม
จากงานศึกษาต่าง ๆ ก็ยงั ไม่พบสาเหตุทแน่
ี ชดั ของภาวะนี

กรณี ศึกษา

ทารกเกิ ดก่ อนกํา หนด เพศชาย อายุ ครรภ์
สัปดาห์ คลอดวิธีผ่ าคลอดเนื องจากมารดามีครรภ์เป็ นพิษ
นําหนักแรกเกิด กรัม Apgar score 2, 5 และ ทีนาที
ที , และ ตามลําดับ ได้รบั การใส่ทอ่ หลอดลมคอตังแต่
แรกเกิด และย้ายไปหอทารกวิกฤต วินิจฉัยเป็ นกลุ่มอาการ
หายใจลํา บากในทารกแรกเกิ ด (respiratory distress
syndrome) ได้รบั สาร surfactant ใส่สายสวนหลอดเลือด
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