9
การยับยั้งภาวะคลอดก่อนกำ�หนด
โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์

เราเคยได้รับคำ�ถามจากสูติแพทย์ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งว่า “แนวทางการยับยั้งภาวะ
เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำ�หนดของโรงพยาบาลใดสมควรนำ�มาใช้” ประเด็นนี้สำ�คัญ แต่อะไรคือสิ่งที่
บอกว่ า แนวทางการยั บ ยั้ ง การคลอดดี เราคงต้ อ งย้ อ นกลั บ ไปพิ จ ารณาสิ่ ง ที่ ทุ ก คนมุ่ ง หวั ง
ในการทำ�โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกฯ นั่นคือ “ทารกทุกรายเกิดในช่วงอายุครรภ์ที่
เหมาะสม มีสขุ ภาพแข็งแรง หากมารดาเกิดความผิปกติระหว่างการตัง้ ครรภ์ ต้องได้รบั การช่วยเหลือ
ให้รอดชีวติ ทุกราย” เพือ่ ให้ทกุ ท่านในงานสูตกิ รรม กุมารเวชกรรม และเวชกรรมสังคมเห็นภาพชัดเจน
ยิง่ ขึน้ จึงขอนำ�เสนอแนวทางปฏิบตั ทิ างคลินกิ เรือ่ งการยับยัง้ การคลอดก่อนกำ�หนดของโรงพยาบาล
ศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ มาเป็นตัวอย่างของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องนี้
❚ ก่อนเกิดโครงการยับยั้งการคลอดก่อนกำ�หนด

ภาพที่ 1 โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
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โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ประสบปัญหาภาวะ
คลอดก่อนกำ�หนด โดยพบว่า ร้อยละ 75 - 90 ของทารกแรกเกิดเสียชีวิตจากการคลอดก่อนกำ�หนด
ทารกที่รอดชีวิตมักพบภาวะขาดออกซิเจน และยังเป็นสาเหตุสำ�คัญของทารกนํ้าหนักน้อย (Low
birth weight, LBW) โดยในปี พ.ศ. 2548 พบว่า ภาวะการคลอดก่อนกำ�หนดเป็นสาเหตุของ LBW
สูงถึงร้อยละ 58.74 ด้วยเหตุนี้ทางโรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ จึงได้จัดทำ�แนวทาง
ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำ�หนด เพื่อต้องการลดจำ�นวน LBW และภาวะขาดออกซิเจนขณะคลอด
จากคูม่ อื แนวทางปฏิบตั ทิ างคลินกิ เพือ่ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำ�หนดของโรงพยาบาลศูนย์
เชียงรายประชานุเคราะห์ กล่าวว่า การดำ�เนินงานเพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำ�หนด ได้เริ่มตั้งแต่
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา โดยได้จัดทำ�แนวทางป้องกันการคลอดก่อนกำ�หนด (เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2548) ปรับปรุงครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2549 (เดือนพฤศจิกายน) และปรับปรุงแบบคัดกรอง
ครัง้ ที่ 3 ในปี พ.ศ. 2551 โดยคาดหวังผลลัพธ์ในหญิงตัง้ ครรภ์ทมี่ ปี ระวัติ และอาการแสดงทีเ่ สีย่ งต่อ
ภาวะคลอดก่อนกำ�หนด ดังนี้
1. หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำ�หนดได้รับความรู้เรื่องการป้องกันการ
คลอดก่อนกำ�หนด และสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องมากกว่าร้อยละ 80
2. มีแนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำ�หนด
3. หญิงตัง้ ครรภ์ทเี่ สีย่ งต่อการคลอดก่อนกำ�หนดได้รบั การคัดกรองปัจจัยเสีย่ ง และได้รบั การ
เฝ้าระวังเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำ�หนดตามแนวทางปฏิบัติ

ภาพที่ 2 คู่มือแนวปฏิบัติทางคลินิก เรื่องป้องกันการคลอดก่อนกำ�หนด
โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารก ในพระอุปถัมภ์ฯ
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❚ แนวทางปฏิบัติทางคลินิก

เพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำ�หนด

แนวปฏิบัติทางคลินิก ได้มาจากการสืบค้นข้อมูลเชิงประจักษ์และการปฏิบัติที่เป็นเลิศของ
Institute for Clinical Systems Improvement (ICSI) ปี ค.ศ. 2004 แล้วนำ�มาจัดทำ� “ร่าง” แนวทาง
ปฏิบัติทางคลินิก เสนอให้แก่ สูติแพทย์ พยาบาลงานฝากครรภ์ พยาบาลห้องคลอด และพยาบาล
ดูแลหลังคลอดพิจารณาและปรับปรุงแก้ไข หลังจากนัน้ ได้นำ�เสนอต่อผูท้ รงคุณวุฒิ ก่อนนำ�แนวทาง
ปฏิบัติทางคลินิกไปปฏิบัติ ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2548 (ภาพที่ 2)
จากการพิจารณาแนวปฏิบัติทางคลินิกของโรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์
สามารถวิเคราะห์จุดเด่นที่มีผลต่อความสำ�เร็จในการลดการคลอดก่อนกำ�หนด ดังนี้
1. แนวทางการรักษามีความน่าเชื่อถือ
ก่ อ นจะมาเป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ท างคลิ นิ ก คณะกรรมการพั ฒ นาแนวปฏิ บั ติ ท างคลิ นิ ก
จะสอบถามข้อเสนอแนะ และนำ�มาจำ�แนกความน่าเชือ่ ถือตามเกณฑ์ The Joanna Briggs Institute
ปี ค.ศ. 2004 พร้อมระบุ “ระดับคุณภาพของหลักฐาน” ที่นำ�มาอ้างอิงกำ�กับคู่กับ “ระดับความ
เชื่อถือของข้อเสนอแนะ” ยกตัวอย่างเช่น 1.1 A หมายความว่า เป็นหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือ
และมีคุณภาพระดับ 1.1 และข้อเสนอแนะนำ�ไปสู่การปฏิบัติอยู่ในระดับ A คือ เป็นข้อเสนอแนะ
ที่สามารถนำ�ไปปฏิบัติได้ทันที เป็นที่ยอมรับด้านจริยธรรม มีเหตุผลสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบตั ใิ นระดับมาก และมีประสิทธิผลดีเลิศสมควรนำ�ไปประยุกต์ ส่วนใหญ่แนวทางการดูแลหญิง
ตั้งครรภ์ของโรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ที่มีภาวะผิดปกติในระยะคลอด เช่น ภาวะ
คลอดก่อนกำ�หนด ภาวะนํา้ เดิน หรือภาวะเลือดออกอยูใ่ นระดับ 2.1, 2.2, 2.3 คือ เป็นหลักฐานทีไ่ ด้
จากการสังเคราะห์ หรือวิเคราะห์ข้อมูลที่มีการรายงานเบื้องต้นหรือครั้งแรก และผ่านการทบทวน
อย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ผลแบบแสดงความคิดเห็นร่วมกัน และวิเคราะห์ความคุ้มทุน ร่วมกับ
มีการทบทวนในเวชระเบียนและความคิดเห็นของแพทย์ ที่เรียกว่า Meta-analysis
2. ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
แนวทางปฏิบัติทางคลินิก เพื่อยับยั้งหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดสามารถนำ�ไปใช้
ปฏิบตั กิ บั กลุม่ เป้าหมายกว้างขึน้ ทัง้ อายุครรภ์ของกลุม่ เป้าหมาย ระดับของการเจ็บครรภ์ และอาการ
ผิดปกติอื่นๆ ทำ�ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการวินิจฉัย และดูแลรักษาดีขึ้น อีกทั้งยังสามารถตรวจจับ
และป้องกันภาวะคลอดก่อนกำ�หนดได้ดีขึ้น (แผนภูมิที่ 1)
2.1 ขนาดกลุ่มเป้าหมาย ขนาดกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำ�หนด
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ ระหว่าง 24 - 35+6 สัปดาห์ และอายุครรภ์มากกว่า
หรือเท่ากับ 36 สัปดาห์
2.2 ระดับการเจ็บครรภ์ คำ�นึงถึงระดับอาการเจ็บครรภ์ในกลุ่ม threatened preterm labor
และ preterm labor แต่หากสามารถครอบคลุมได้ถึง false labor pain จะยิ่งทำ�ให้เกิดความมั่นใจ
และเพิ่มความปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์มากขึ้น
2.3 อาการผิดปกติอนื่ หญิงตัง้ ครรภ์ทมี่ อี าการผิดปกติอนื่ มีผลต่อการคลอดก่อนกำ�หนด เช่น
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มีมูกปนเลือด นํ้าครํ่า เลือดออก หดรัดตัวของมดลูกอย่างน้อย 5 ครั้ง / ชั่วโมง
3. มีการเฝ้าระวังภาวะเจ็บครรภ์คลอดอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกในโรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์
ได้รวบรวมความรูจ้ ากหลักฐานทีน่ �ำ มาอ้างอิง และนำ�มาใช้เฝ้าระวังการฝากครรภ์ ยับยัง้ จนกระทัง่
คลอด
❚ แนวทางการรักษาหญิงตั้งครรภ์ที่มีอาการเจ็บครรภ์คลอด

Preterm labor 24 – 36+6 wk

yes
Regular Uterine Contraction
(interval ≥ 10 min.)

no

Discharge

Cervical assessment
Contraction ≥ 4/20 min., 6/80 min.
Cx.dilate ≥ 2 cm.
Cx.effacement ≥ 80%

yes

no

Threatened preterm labor

Preterm labor

ADMIT
GA 24 – 35+6 wks

GA ≥ 36 wks

แผนภูมิที่ 1 แนวทางการรักษาหญิงตั้งครรภ์ที่มีอาการเจ็บครรภ์คลอด
โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารก ในพระอุปถัมภ์ฯ
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❚ แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำ�หนด

การคลอดก่อนกำ�หนด (preterm labour) เป็นหนึง่ สาเหตุทหี่ ญิงตัง้ ครรภ์สว่ นใหญ่ถกู ส่งตัวมา
รับการรักษาในโรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ จึงได้มีการจัดทำ�แนวทางการดูแลเบื้อง
ต้นและประเมินผู้ป่วยก่อนการส่งต่อในระยะต่างๆ เช่น เมื่อมีอาการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำ�หนด
ภาวะนํ้าเดิน หรือภาวะเลือดออก ตามแผนภูมิที่ 2
GA 24 – 35 +6 wk

yes

Contraindications
for tocolysis

Go on labor
** tocolytic drugs
ได้แก่ nifedipine
และ terbutaline

no

Tocolytic drugs**
Steroid for fetal lung maturity
(24-34 wks)
(Dexamethasone 6 mg IM.
q 12 h. x 4 doses)
U/S assessment for fetus
Electronic fetal monitoring

Persist uterine contraction
Increase dose of tocolysis
F/U q 1-2 h.
Cx.dilate ≥ 4 cm.
Maternal/ fetal complication
Max. dose with response

No uterine contraction
Maintain tocolysis
(Duration depends on
drug selected)

Stop tocolysis
GBS prophylaxis

แผนภูมิที่ 2 แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์ อายุครรภ์ 24 – 35+6 สัปดาห์
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ระยะคลอด
หญิงตั้งครรภ์ระยะคลอดที่มีสาเหตุต่างๆ เช่น เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำ�หนด นํ้าเดิน หรือเลือด
ออก หากอายุครรภ์ตํ่ากว่า 24 สัปดาห์ และต้องการยุติการตั้งครรภ์จะพิจารณาเป็นรายๆ หากอายุ
ครรภ์มากกว่า 24 สัปดาห์ ไม่ว่าจะมีอาการเจ็บครรภ์แบบ threatened preterm labor หรือ
preterm labor จะให้นอนพักในโรงพยาบาล เพื่อประเมินการเปิดขยาย ความบางของปากมดลูก
และประเมินทารกในครรภ์ด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
แนวทางการรักษา แพทย์จะให้ยา corticosteroid, tocolytic drug และยาปฏิชีวนะสำ�หรับ
ป้องกันการติดเชื้อ Group B Streptococci พร้อมส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น WBC หากมี
ความก้าวหน้าของการคลอด เช่น พบการหดรัดตัวของมดลูกถี่อย่างน้อย 30 วินาที และสมํ่าเสมอ
ทุก 15 - 20 นาที มีมูกเลือด มีนํ้าเดิน หรือมี bleeding per vagina หรือ ปากมดลูกเปิดขยาย
3 เซนติเมตร และ 80 % MI ขึ้นไป ให้รายงานแพทย์
เนือ่ งจากการคลอดก่อนกำ�หนด เป็นสาเหตุส�ำ คัญของภาวะขาดออกซิเจนในโรงพยาบาลศูนย์
เชียงรายประชานุเคราะห์ กลุ่มงานสูตินรี-เวชกรรมจึงได้จัดเวทีการประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อป้องกัน
ภาวะขาดออกซิเจนอย่างต่อเนื่อง ผลของการประชุมสามารถนำ�มาปรับเปลี่ยนกระบวนการดูแล
หญิงตั้งครรภ์ขณะคลอด พอสรุปเป็นประเด็นที่สำ�คัญ ดังนี้
1. การดูแลหญิงตั้งครรภ์ในระยะรอคลอด
การฟัง FHS
หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะครรภ์เสี่ยงสูง เช่น PIH, thick meconium stained amniotic
fluid เมื่อเข้าสู่ระยะ active phase ให้ฟัง FHS ทุก 15 นาที
การจับ uterine contraction
หญิงตัง้ ครรภ์ในระยะ active phase และมีภาวะครรภ์เสีย่ งสูง ให้ประเมินทุก 15 นาที
การตรวจภายใน
หญิงตั้งครรภ์ในระยะ active phase ให้ประเมินความก้าวหน้าทุก 2 ชั่วโมง และหาก
อยู่ในระยะ latent phase ให้ประเมินความก้าวหน้าทุก 4 ชั่วโมง
การติด Fetal monitor
เมื่อตรวจพบเสียงหัวใจทารกในครรภ์ผิดปกติจากการฟัง พยาบาลสามารถทำ� fetal
monitoring ก่อนรายงานแพทย์ โดยแนะนำ�ให้ติดที่บริเวณ fundus ของมดลูก
การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเร่งคลอด
ให้ใช้ infusion pump บริหารยาเร่งคลอดทุกราย ปรับจำ�นวนยาตามการหดรัดตัวของ
มดลูก และประเมินทุก 15 นาที
การรายงานแพทย์
พยาบาลสามารถรายงานสูตแิ พทย์ทอี่ ยูเ่ วรโดยตรง หากเห็นว่าแพทย์รายงานไม่ครบ
ถ้วน หรือ กรณีทพี่ ยาบาลเห็นว่าอาจมีความเสีย่ งต่อหญิงตัง้ ครรภ์หรือทารกในครรภ์ เมือ่ หญิง
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ตั้งครรภ์ที่มีอาการคลอดก่อนกำ�หนดมาถึงห้องคลอด จะได้รับการประเมินสภาพผู้ป่วย
แรกรับพร้อมกันทั้งฝ่ายแพทย์และพยาบาล
2. การดูแลหญิงตั้งครรภ์ในระยะคลอด
การฟัง FHS และจับ uterine contraction
ให้ฟัง FHS และจับ uterine contraction ทุก 5 - 10 นาที กรณีฟัง FHS ผิดปกติ หรือ
ตรวจพบ thick meconium stained amniotic fluid สามารถติด fetal monitor ขณะเบ่งคลอด
หมายเหตุ หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะคลอดก่อนกำ�หนดเมื่อเข้าสู่ระยะ active phase
ให้ on EFM ทุกราย

ภาพที่ 3 แบบฟอร์ม Preterm risk สรุปผลการดูแล และข้อมูลการคลอด
หญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ได้ฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ แต่มีอาการ
เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำ�หนด เมื่อมาถึงห้องคลอด พยาบาลวิชาชีพจะนำ�ใบ case preterm labor
มาติดหน้าฟอร์มปรอท แต่หญิงตัง้ ครรภ์ของโรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ จะได้รบั การ
ติดฟอร์ม Preterm risk (ภาพที่ 3) ตั้งแต่เริ่มมาฝากครรภ์ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการยับยั้งการคลอด
หากยับยัง้ ไม่ส�ำ เร็จและสิน้ สุดการตัง้ ครรภ์ พยาบาลวิชาชีพจะบันทึกข้อมูลลงในฟอร์ม Preterm risk
ทุกครัง้ เมือ่ ย้ายไปหลังคลอด พยาบาลหลังคลอดจะบันทึกข้อมูลส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง และส่งฟอร์มกลับไป
ที่ห้องฝากครรภ์ เช่นเดียวกับพยาบาลวิชาชีพของห้องเด็กจะบันทึกฟอร์ม Preterm risk ในส่วนของ
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ทารก และนำ�ส่งให้งานฝากครรภ์เช่นกัน หลังจากนัน้ พยาบาลห้องฝากครรภ์จะเป็นผูร้ วบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ผล กรณีไม่คลอด พยาบาลวิชาชีพจะนำ�ฟอร์ม case preterm labor มาติดไว้ในสมุด
ฝากครรภ์เพื่อให้การดูแลต่อเนื่องที่หน่วยฝากครรภ์ จากการศึกษาสรุปผลทารกนํ้าหนักน้อยเป็น
รายเดือน พบว่าข้อมูลทารกบางราย มีอายุครรภ์ไม่สัมพันธ์กับนํ้าหนักแรกเกิด (ภาพที่ 4) ทั้งนี้อาจ
เกิดเนื่องจากความแตกต่างของการนิยามอายุครรภ์ระหว่างงานสูติกรรมและงานกุมารเวชกรรม
จึงควรหาข้อสรุปในเรื่องนี้ต่อไป

ภาพที่ 4 รายงานสรุปผลทารกนํ้าหนักน้อย โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์
ระยะก่อนคลอด
หญิงตัง้ ครรภ์ทมี่ ปี ระวัตเิ จ็บครรภ์คลอดก่อนกำ�หนด สามารถมารับบริการตรวจครรภ์ได้ทกุ วัน
ตัง้ แต่วนั จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 -16.00 น. พยาบาลจะประเมินภาวะเสีย่ งต่อการคลอดก่อนกำ�หนด
จากฟอร์ม Preterm risk ปัจจัยเสี่ยงได้จากหลักฐานระดับคุณภาพของหลักฐานที่นำ�มาอ้างอิง
กำ�กับคู่ระดับความเชื่อถือของข้อเสนอแนะ 1.2 A เป็นหลักฐานอ้างอิงที่ได้จากการศึกษาติดตาม
ไปข้างหน้า (cohort study) สมควรทีจ่ ะนำ�ไปประยุกต์ใช้ และนำ�ไปปฏิบตั ไิ ด้ทนั ที ปัจจัยเสีย่ งซึง่ แตก
ต่างจากที่อื่น และถูกระบุไว้ชัดเจน คือ โรคทางปริทันต์ หญิงตั้งครรภ์เมื่อถูกระบุว่ามีความเสี่ยง
ต่อการคลอดก่อนกำ�หนดจะได้รับการติดสติ๊กเกอร์สีส้ม และระบุชนิดของความเสี่ยงในสมุดฝาก
ครรภ์ (ภาพที่ 5) หลังจากนั้นหญิงตั้งครรภ์ที่เสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำ�หนดจะถูกบันทึกในสมุด
ลงทะเบียนเฝ้าระวังทารกเกิดก่อนกำ�หนดต่อไป
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ภาพที่ 5 แบบคัดกรองความเสี่ยง
ติดสติ๊กเกอร์สีส้ม และตัวอย่างการระบุ
ความเสี่ยงในสมุดฝากครรภ์
สำ�หรับการรักษาหญิงตั้งครรภ์ที่เสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำ�หนด สูติแพทย์จะประเมินสภาพ
ร่างกาย ค้นหาปัจจัยเสี่ยง และตรวจอัลตราซาวด์เพื่อ corrected EDC ที่อายุครรภ์ 18 - 20 สัปดาห์
และนัดตรวจครรภ์ทุก 2 สัปดาห์ หรือตามความเหมาะสม หากมีอายุครรภ์มากกว่า 34 สัปดาห์
จะนัดตรวจทุกสัปดาห์ และวางแผนการดูแลเป็นรายบุคคล (ภาพที่ 6) ดังนี้
1. ประเมินอายุครรภ์ ภาวะสุขภาพทารกในครรภ์ สภาพรกโดยใช้คลืน่ เสียงสะท้อนความถีส่ งู
2. ตรวจภายในโดยวิธี sterile speculum examination
3. ตรวจหาภาวะติดเชื้อ และส่งตรวจหรือเพาะเชื้อในปัสสาวะ
4. พิจารณาทำ� transvaginal ultrasonography เพือ่ ประเมินสภาพของปากมดลูก เช่น cervical incompetence และความยาวของปากมดลูก (cervical length) ทีเ่ สีย่ งต่อการคลอดก่อนกำ�หนด
5. ให้การรักษาภาวะติดเชื้อก่อนอายุครรภ์ 24 สัปดาห์
6. นัดฝากครรภ์ทุก 2 สัปดาห์ หรือตามความเหมาะสม
ความรู้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่หญิงตั้งครรภ์เสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำ�หนดควรได้รับ สำ�หรับ
โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์จะเน้นยํ้าความรู้เรื่อง อาการเตือน การปฏิบัติตนเพื่อ
ป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำ�หนดเมื่อมีอาการเตือน ดังนี้
1. การให้ความรูเ้ กีย่ วกับการปฏิบตั ติ นของหญิงตัง้ ครรภ์ทมี่ ภี าวะเสีย่ ง คุณภาพของหลักฐาน
ที่นำ�มาอ้างอิงกำ�กับคู่ระดับความเชื่อถือของข้อเสนอแนะ ระดับ 2.1A เช่น งดใช้สารเสพติด
และดื่ ม สุ ร า งดการทำ � งานหนั ก และพั ก ผ่ อ นให้ ม ากขึ้ น งดการออกกำ � ลั ง กายที่ ใ ช้ แ รงมาก
งดการเดินทางไกลที่เป็นกิจวัตร งดเพศสัมพันธ์ หลีกเลี่ยงการกระตุ้นหัวนมหรือการเตรียมหัวนม
เมื่ออายุครรภ์ตํ่ากว่า 36 สัปดาห์
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2. อาการเตือนของการคลอดก่อนกำ�หนด ระดับคุณภาพของหลักฐานที่น�ำ มาอ้างอิงกำ�กับ
ระดับความเชื่อถือของข้อเสนอแนะ 1.3, 2.1A ได้แก่ ปวดบั้นเอว ปวดถ่วงท้องน้อยคล้ายประจำ�
เดือน ปวดหน่วงในอุ้งเชิงกรานร้าวลงขา มีการหดรัดตัวของมดลูกอย่างน้อย 5 ครั้ง / ชั่วโมง มีมูก
ปนเลือด นํ้าครํ่า หรือมีเลือดออก มีความรู้สึกที่แตกต่างจากปกติ เช่น พักไม่ได้ หรือกระวนกระวาย
ในสิ่งที่เกิดขึ้น
3. การปฏิบัติตัวเมื่อพบอาการเตือน ระดับคุณภาพของหลักฐานที่นำ �มาอ้างอิงกำ�กับคู่
ระดับความเชื่อถือของข้อเสนอแนะ 1.3, 2.1A คือ หากยังไม่มีมูกปนเลือด นํ้าครํ่า หรือมีเลือดออก
ให้ถ่ายปัสสาวะเพื่อให้กระเพาะปัสสาวะว่าง ดื่มนํ้า 1-2 แก้ว และหยุดพัก 1 ชั่วโมง หากมีอาการ
เช่นเดิมหรือไม่ดีขึ้น ให้รีบไปโรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน หากมีมูกปนเลือด
มีนํ้าครํ่า หรือเลือดออกทางช่องคลอด ให้รีบไปโรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน
ทันที
หญิงตัง้ ครรภ์ทเี่ สีย่ งต่อการคลอดก่อนกำ�หนดจะได้รบั การดูแล ให้ความรู้ ให้คำ�ปรึกษาพร้อม
สามี หรือบุคคลในครอบครัว เรื่องอาการเตือนและการปฏิบัติตน แนะนำ�ให้หญิงตั้งครรภ์จดบันทึก
จำ�นวนครั้งของการหดรัดตัวของมดลูก ปริมาณและลักษณะของนํ้าคัดหลั่งจากช่องคลอดเมื่อมี
อาการเตือน

ภาพที่ 6 ตัวอย่างแผนการรักษาเป็นรายบุคคล
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❚ ผลการดำ�เนินงาน

ตารางที่ 1 จำ�นวน และร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดก่อนกำ�หนด
โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ พ.ศ. 2553-2554
ตัวชี้วัด

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554 (6 ด.)

จำ�นวนหญิงคลอดทั้งหมด (ราย)

4,816

5,001

4,985

3,823

จำ�นวนเด็กเกิดมีชีพทั้งหมด (ราย)

4,840

5,019

5,020

3,859

194 (3.6%)

174 (3.2%)

241 (4.4%)

391 (10.0%)

814

812

867

481

จำ�นวนหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดก่อนกำ�หนดจาก
โรงพยาบาลชุมชน / มาเอง
จำ�นวนหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์
คลอดก่อนกำ�หนดทั้งหมด (ราย)
คลอด

620 (76.2%) 638 (78.6%) 626 (72.2%)

352 (73.2%)

ไม่คลอด

174 (21.4%) 241 (27.8%) 129 (26.8%)

194 (23.8%)

ได้รับยายับยั้งการคลอดทั้งหมด (ราย)

107

98

196

90

99 (92.5%)

87 (88.8%)

154 (78.6%)

66 (73.3%)

8 (7.5%)

11 (11.2%)

42 (21.4%)

24 (26.7%)

จำ�นวนทารกนํ้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม
(ฝากครรภ์ใน รพ.)

364 (7.5%)

329 (6.6%)

344 (6.9%)

181 (4.7%)

จำ�นวนทารกเกิดก่อนกำ�หนดที่มีภาวะ
ขาดออกซิเจน (ต่อ 1,000 เกิดมีชีพ)

76 (15.7)

65 (13.0)

40 (10.4)

Mild asphyxia

61 (12.6)

50 (10.0

35 (9.1)

Severe asphyxia

15 (3.1)

15 (3.0)

5 (1.3)

สำ�เร็จ
ไม่สำ�เร็จ

จากตารางที่ 1 หญิงตัง้ ครรภ์ทมี่ ภี าวะเจ็บครรภ์ แต่ไม่คลอดมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 23.8
ในปี พ.ศ. 2551 เป็นร้อยละ 26.7 ในปี พ.ศ. 2554 พบทารกนํ้าหนักน้อยและภาวะขาดออกซิเจน
ในทารกเกิดก่อนกำ�หนดน้อยลง แต่ผลสำ�เร็จของการยับยั้งภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำ�หนด
กลับลดลงจาก ร้อยละ 92.5 ในปี พ.ศ. 2551 เป็นร้อยละ 73.3 ในปี พ.ศ. 2554 ขณะนี้กลุ่มงาน
สูตินรีเวชกรรม กำ�ลังจัดเก็บข้อมูลเชิงลึกเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและนำ�ไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป
จากการนำ�เสนอในตารางที่ 1 สาเหตุดงั กล่าวอาจเกิดจากหญิงทีม่ อี าการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำ�หนด
ซึ่งได้รับการฝากครรภ์ในโรงพยาบาลชุมชนหรือสถานพยาบาลอื่นมารับการคลอดในโรงพยาบาล
ศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 3.6 ในปี พ.ศ. 2551 เป็นร้อยละ 4.4 และ 10.0
ในปี พ.ศ. 2553 และปี พ.ศ. 2554) เป็นต้น
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❚ ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ

1. แนวทางปฏิบัตทิ างคลินกิ และความรูท้ นี่ ำ�มาใช้ปอ้ งกันการคลอดก่อนกำ�หนด ได้จากการ
สืบค้นจากหลักฐานเชิงประจักษ์ที่พิสูจน์ว่าเชื่อถือได้ และมีผลการรักษาที่ดี
2. แนวทางปฏิบัติครอบคลุมผู้รับบริการ ทำ�ให้ลดโอกาสของการคลอดก่อนกำ�หนด
3. ได้ทำ�การปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงระบบให้บริการหญิงตั้งครรภ์ ณ ห้องคลอดอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างแก่หญิงตั้งครรภ์
4. มีระบบติดตามผลการรักษาของหญิงตัง้ ครรภ์คลอดก่อนกำ�หนด เชือ่ มโยงเป็นระบบ ตัง้ แต่
หน่วยฝากครรภ์ ห้องคลอด หอผู้ป่วยหลังคลอด และหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด
5. มีการทบทวนระบบส่งต่อหญิงตัง้ ครรภ์เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำ�หนด ในเขตจังหวัดเชียงราย

โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารก ในพระอุปถัมภ์ฯ
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