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1. บทนำ
การขาดการดูแลการตัง้ ครรภและการคลอดทีด่ ใี นประเทศกำลังพัฒนา ทำใหเกิดการตายหรือทุพพลภาพแก
มารดาและทารก การดูแลผตู งั้ ครรภทแี่ นะนำใหปฏิบตั ใิ นประเทศกำลังพัฒนามักจะใชแนวทางเดียวกันกับทีใ่ ชในประเทศ
ทีพ่ ฒ
ั นาแลว โดยมีการปรับเปลีย่ นเพียงเล็กนอยตามสถานที่ ซึง่ การดูแลผตู งั้ ครรภดงั กลาว ยังขาดการประเมินอยางจริง
จั ง ว า มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลดี จ ริ ง หรื อ ไม จึ ง ทำให ไ ม ส ามารถระบุ ไ ด อ ย า งแน ชั ด ว า หั ต ถการใดมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลดี
ตอผตู งั้ ครรภ ซึง่ สงผลตอการตัดสินใจในการใหการสนับสนุน ในประเทศกำลังพัฒนาการดูแลผตู งั้ ครรภยงั ไมสามารถ
ปฏิบตั ไิ ดทวั่ ถึง และสม่ำเสมอ ผตู งั้ ครรภยงั เสียเวลารอนานและไดรบั การดูแลทีไ่ มดพี อ
เพือ่ หาคำตอบในเรือ่ งดังกลาวโครงการอนามัยเจริญพันธขุ อง UNDP/UNFPA/WHO/World Bank จึงไดรว ม
มือกันทำวิจยั ชนิดทดลองแบบสหสถาบัน (multicentre randomized controlled trial) เพือ่ เปรียบเทียบรูปแบบการดูแล
ผตู งั้ ครรภมาตรฐานตะวันตก กับรูปแบบการดูแล ผตู งั้ ครรภแนวใหมขององคการอนามัยโลก โดยใชการทดสอบและ
หัตถการตางๆ เฉพาะทีม่ หี ลักฐานพิสจู นแนชดั โดยการวิจยั แลววามีประโยชนตอ ผลการตัง้ ครรภทงั้ มารดาและทารก รวม
ทัง้ เนนการใหสขุ ศึกษา และลดจำนวนครัง้ ทีม่ าฝากครรภทไี่ มจำเปน ผลของงานวิจยั นีพ้ บวา การดูแลผตู งั้ ครรภแนวใหม
กับการดูแลผตู งั้ ครรภมาตรฐานเดิมไมมคี วามแตกตางกันอยางมีนยั สำคัญ ในเรือ่ งภาวะโลหิตจางอยางรุนแรงในระยะ
หลังคลอด ความดันโลหิตสูงระหวางการตัง้ ครรภ การติดเชือ้ ในระบบทางเดินปสสาวะ หรือทารกแรกเกิดน้ำหนักนอย
ในขณะเดียวกันก็ไมพบความแตกตางในเรือ่ งของการชักจากพิษแหงครรภ (eclampsia) และการเสียชีวติ ของมารดาและ
ทารก รวมทัง้ ผลการตัง้ ครรภอนื่ ๆตอทัง้ มารดาและทารก นอกจากนัน้ ทัง้ ผตู งั้ ครรภและเจาหนาทีท่ ดี่ แู ลผตู งั้ ครรภกม็ คี วาม
พึงพอใจตอการดูแลผตู งั้ ครรภแนวใหมนี้
การวิจยั นีเ้ ปนสวนหนึง่ ของความพยายามขององคการอนามัยโลกทีจ่ ะปรับปรุงสุขภาพของมารดาใหดขี นึ้ และ
ควรใชเอกสารนีค้ วบคกู บั เอกสารตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการดูแลผตู งั้ ครรภขององคการอนามัยโลก การวิจยั นีอ้ ธิบายถึงสวน
ประกอบพื้ น ฐานของการดู แ ลผู ตั้ ง ครรภ แ นวใหม ข ององค ก ารอนามั ย โลก ซึ่ ง ประกอบด ว ย การรั ก ษา
พยาบาล(intervention) เฉพาะทีพ่ สิ จู นโดย randomized controlled trials แลววามีประสิทธิผลจริง มีรายละเอียด
วิธกี ารใหการดูแลผตู งั้ ครรภทงั้ 4 ครัง้ ทีม่ าฝากครรภ ในขณะทีก่ ารดูแลบางอยางอาจกระทำไดโดย พยาบาล ผชู ว ย
พยาบาล หรือผดุงครรภ ทีผ่ า นการอบรมแลว แตการดูแลบางอยางก็ตอ งอาศัยความชำนาญของแพทยในการปฏิบตั ิ ดูแล
และแปลผล(1) ดังนัน้ จึงตองอาศัยความรวมมือจากแพทย หรือสูต-ิ นรีแพทยในการนำการดูแลผตู งั้ ครรภแนวใหมนี้
มาปฏิบตั ิ
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2. หมายเหตุสำคัญ
สิ่งสำคัญที่ตองเนนคือ การดูแลผูตั้งครรภแนวใหมขององคการอนามัยโลกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใชเฉพาะกับ
ผตู งั้ ครรภทไี่ มมภี าวะแทรกซอนใดๆ (low risk pregnancy) เทานัน้ ในกรณีทพี่ บวามีภาวะผิดปกติ (ตาม classifying
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form) นอกจากการดูแลขั้นพื้นฐานแลวตองใหการดูแลความเสี่ยงที่พบตามมาตรฐานการดูแลความเสี่ยงที่ใชใน
โรงพยาบาลนัน้ ๆดวย ซึง่ ไมมรี ายละเอียดระบุในคมู อื นี้ และถาทางโรงพยาบาลยังไมมี ทางองคการอนามัยโลกแนะ
นำให พั ฒ นามาตรฐานการดู แ ลภาวะแทรกซ อ นต า งๆขึ้ น เอง (โดยแนะนำให ดู เ อกสารอ า งอิ ง ที่ 2, 3, 4, 5,
6 ประกอบ)(2-6) ความสำเร็จของการนำการดูแลผูตั้งครรภแนวใหมนี้มาปฏิบัติ ตองอาศัยระบบบริการสุขภาพที่มี
ประสิทธิภาพ ซึง่ ดำเนินการโดยสถานพยาบาลนัน้ ๆ ทัง้ ในดานระบบการจัดการและอุปกรณสนับสนุน

3. ขอมูลหลักฐาน
ในสวนนี้จะกลาวถึงงานวิจัยเรื่องการดูแลผูตั้งครรภแนวใหมขององคการอนามัยโลก(7) และผลการวิจัย
ทีส่ ำคัญๆ รวมทัง้ งานการทบทวนงานวิจยั อยางเปนระบบ (systematic review) ซึง่ เกีย่ วของกับรูปแบบตาง ๆ ของ
การดูแลผตู งั้ ครรภ (8,9)
3.1 การวิจยั แบบสหสถาบันขององคการอนามัยโลก
สมมติฐานของการวิจยั คือ รูปแบบการดูแลผตู งั้ ครรภแนวใหมขององคการอนามัยโลก (ซึง่ ประกอบดวยการ
ดูแลรักษาทีพ่ สิ จู นจากการวิจยั ทีเ่ ชือ่ ถือไดแลววาทำใหเกิดผลดีตอ มารดาและทารก) จะมีประสิทธิผลดีเทียบเทาการดูแล
ผตู งั้ ครรภรปู แบบมาตรฐานทีใ่ ชอยู โดยตัวชีว้ ดั คือ ผลลัพธตอ มารดาและทารกในครรภเดีย่ ว คาใชจา ยทีใ่ ชในการบริการ
และการยอมรับของผตู งั้ ครรภและผใู หบริการ (7,10)
ไดมกี ารสมุ แบงคลินกิ ดูแลผตู งั้ ครรภ 53 แหง ใน 4 ประเทศ (เมือง Rosario ประเทศ Argentina เมือง Havana
ประเทศ Cuba เมือง Jeddah ประเทศ Saudi Arabia และจังหวัดขอนแกน ประเทศไทย) ออกเปน 2 กลมุ โดย
27 คลินกิ ใหการดูแลผตู งั้ ครรภแนวใหมขององคการอนามัยโลกเปนกลมุ intervention และอีก 26 คลินกิ ใหการดูแล
ผตู งั้ ครรภตามมาตรฐานทีใ่ ชอยเู ดิม เปนกลมุ control มีจำนวนผตู งั้ ครรภในโครงการทัง้ หมด 24,678 คน ระยะเวลา
ในการวิจยั ตัง้ แต ค.ศ. 1996 ถึง ค.ศ. 1998 รวมเวลา 18 เดือน ผตู งั้ ครรภในกลมุ การดูแลผตู งั้ ครรภแนวใหมจะถูกจัด
กลมุ โดยใชประวัตทิ างสูตศิ าสตรและทางคลินกิ ทีส่ ำคัญเปนเกณฑ ถาไมมภี าวะเสีย่ งก็ใหเขากลมุ ทีร่ บั การดูแลผตู งั้ ครรภ
แนวใหมได แตถา พบวามีภาวะเสีย่ งก็ใหดแู ลตามวิธกี ารที่ คลินกิ นัน้ ๆ ปฏิบตั อิ ยตู ลอดการวิจยั นีจ้ ะมีคณะกรรมการอีก
ชุดหนึง่ (Data Safety Monitoring Committee) ทีท่ ำการดูแลขอมูลเฝาระวังการเกิด maternal หรือ fetal death หรือ
eclampsia อยางใกลชดิ ทุกเดือน(11) คณะกรรมการยังไดทบทวนขอมูลในเรือ่ ง primary outcomes (อันไดแก severe
anemia, pre-eclampsia, urinary tract infection (UTI), low birth weight (LBW) ) เฝาระวังในกลมุ การดูแลผตู งั้
ครรภแนวใหมวา เกิด outcomes ดังกลาว แตกตางจากการดูแลผตู งั้ ครรภมาตรฐานเกิน 20% หรือไม นอกจากนีย้ งั ได
ตัง้ เกณฑวา ถาคลินกิ ใดในโครงการไมสามารถรวบรวมผตู งั้ ครรภไดมากพอ หรือปฏิบตั ติ ามวิธวี จิ ยั ไมได ก็ใหถอนตัว
ออกไป แตพบวาทัง้ 53 คลินกิ ไมมคี ลินกิ ใดเขาเกณฑตอ งถอนตัว(11)
ในการดูแลผตู งั้ ครรภมาตรฐานทีใ่ ชกนั อยปู จ จุบนั ผตู งั้ ครรภตอ งมาฝากครรภเดือนละ 1 ครัง้ ในชวง 6 เดือน
แรก ทุก 2-3 สัปดาห ในชวง 2 เดือนตอมา และจากนัน้ ทุก 1 สัปดาหจนกระทัง่ คลอด ในรูปแบบนี้ ผตู งั้ ครรภอาจตอง
มาฝากครรภถงึ 12 ครัง้ กวาจะถึงการคลอด ซึง่ ในระหวางฝากครรภจะไดรบั การตรวจปสสาวะเปนกิจวัตร (routine)
เพือ่ หา proteinuria และการติดเชือ้ และตรวจเลือดเพือ่ หา syphilis, hemoglobin, blood group(12)
ในการดูแลผตู งั้ ครรภแนวใหมขององคการอนามัยโลกนี้ ผตู งั้ ครรภจะไดรบั การประเมิน ตัง้ แตการดูแลผตู งั้
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ครรภครัง้ แรกวา เปน high risk ทีต่ อ งการดูแลเปนพิเศษหรือไม (โดยใช classifying form) ถาเปน high risk จะไมใช
การดูแลผตู งั้ ครรภแนวใหม แตจะสงไปดูแลแบบ high risk pregnancy (แตในการวิเคราะหขอ มูลยังอยใู น intervention
group) ถาไมใช high risk จะถูกรวบรวมเขาการดูแลผตู งั้ ครรภแนวใหมทนั ที โดยไดรบั การดูแลดังนี;้ คัดกรองหาปญหา
สุขภาพทีส่ ง ผลเสียตอการตัง้ ครรภ และใหการรักษา ใหคำแนะนำ ใหตระหนักและเฝาระวังเรือ่ งปญหาฉุกเฉินระหวาง
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ตั้งครรภ และการแกไข คลินิกที่ใหการดูแลผูตั้งครรภแนวใหมจะไดรับอุปกรณเครื่องมือตางๆ ที่จำเปนสำหรับ
การดูแลผตู งั้ ครรภ
Primary maternal outcome ทีว่ ดั คือ maternal morbidity index ไดแก pre-eclampsia หรือ eclampsia
(กอนคลอดถึง 24 ชม. หลังคลอด), severe postpartum anemia (Hb < 90 g/l หรือ < 9 g / dL) และ UTI ทีต่ อ งใหการ
รักษา outcome ในทารกทีว่ ดั คือ LBW (< 2,500 g) นอกจากนีง้ านวิจยั นีย้ งั มีการประเมิน cost - effectiveness และ
การยอมรับ (ความพึงพอใจ) ของผตู งั้ ครรภ(7,10) และแพทย พยาบาลผดู แู ลการตัง้ ครรภดว ย คาใชจา ยสำหรับผดู แู ล
การตัง้ ครรภตอ ผตู งั้ ครรภหนึง่ คน ไดมกี ารวิเคราะหใน 2 ประเทศ คือ คิวบา และไทย โดยถือเอาคาใชจา ยทัง้ หมดทีเ่ กีย่ ว
ของกับการมาฝากครรภของผตู งั้ ครรภนนั้ (13) ความคิดเห็นของผตู งั้ ครรภและผดู แู ลเกีย่ วกับการดูแลผตู งั้ ครรภแนวใหม
จะถูกประเมินโดยแบบสอบถามปลายปด ทำการประเมินในผตู งั้ ครรภ 790 คน ในการดูแลผตู งั้ ครรภแนวใหม และ
748 คนในการดูแลผตู งั้ ครรภมาตรฐาน(14)
ในกลมุ การดูแลผตู งั้ ครรภแนวใหม พบวาคามัธยฐาน (median) จำนวนครัง้ ทีม่ าฝากครรภ เทากับ 5 ครัง้
ในขณะทีก่ ารดูแลผตู งั้ ครรภแบบมาตรฐาน เทากับ 8 ครัง้ ในกลมุ การดูแลผตู งั้ ครรภแนวใหมผตู งั้ ครรภถกู สงตอมากกวา
ในกลมุ การดูแลผตู งั้ ครรภมาตรฐาน (13.4% เทียบกับ 7.3%) แตอตั ราการเขารับการรักษาในโรงพยาบาล การวินจิ ฉัย
ระยะเวลาทีอ่ ยใู นโรงพยาบาลไมแตกตางกันระหวางสองกลมุ อัตรา LBW, severe postpartum anemia และ UTI ก็เทาๆ
กันในสองกลมุ พบ pre-eclampsia ในกลมุ การดูแลผตู งั้ ครรภแนวใหมมากกวาแบบมาตรฐานเล็กนอย (1.7% กับ 1.4%)
แตพบ pregnancy induced hypertension(PIH) นอยกวา (3.4% เทียบกับ 5.0%) พบ hypertension ทีต่ อ งสงตอและ
ตองรักษานอยกวา (2.3% เทียบกับ 3.9%) อัตราการเกิด eclampsia และการเขารับการรักษาในโรงพยาบาลเพราะ
pre-eclampsia ไมแตกตางกันใน 2 กลมุ คาสูงสุดของ 95% confidence interval สำหรับ adjusted odds ratio
(ความเสีย่ ง) ของการเกิด LBW เทากับ 1.15 หมายความวา ดวยความเชือ่ มัน่ 95% ความเสีย่ งของการเกิด LBW สูงขึน้
ไมเกิน 15% สวนในเรือ่ ง secondary outcomes ไมมคี วามแตกตางกันใน 2 กลมุ ในแงของ morbidity และ mortality
ทัง้ ในมารดาและทารก การวิเคราะหกลมุ ยอยถึงประสิทธิผลของรูปแบบการดูแลผตู งั้ ครรภทงั้ สองวิธไี มตา งกัน
ผตู งั้ ครรภทงั้ 2 กลมุ มีความพึงพอใจในการดูแลทีไ่ ดรบั เทาๆ กัน ถึงแมวา ในกลมุ การดูแลผตู งั้ ครรภแนวใหม
อาจคอนขางกังวลในระยะหางของการนัดอยบู า ง สวนแพทยและพยาบาลผดู แู ลการฝากครรภกไ็ มไดมกี ารตอตานการ
ดูแลผตู งั้ ครรภแนวใหม การประเมินเรือ่ งคาใชจา ย พบวา การฝากครรภแนวใหมไมไดเพิม่ คาใชจา ยแตอยางใด บางคลินกิ
คาใชจา ยกลับลดลงดวยซ้ำ สรุปคือ การดูแลผตู งั้ ครรภแนวใหมใหผลตอมารดาและทารกไมแตกตางไปจากการดูแลผู
ตัง้ ครรภตามแบบมาตรฐานทีใ่ ชอยใู นปจจุบนั การดูแลผตู งั้ ครรภแนวใหมขององคการอนามัยโลกนีอ้ าจนำไปใชไดโดย
ไมมขี อ คัดคานจากผตู งั้ ครรภและผดู แู ล และอาจจะลดคาใชจา ยไดดว ย(7)

3.2 การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบขององคการอนามัยโลก
ในป ค.ศ. 2001 องคการอนามัยโลกไดทบทวนการวิจัยแบบ randomized controlled trials ที่ประเมิน
ประสิทธิผลของการดูแลผตู งั้ ครรภอยางเปนระบบ (systematic review)(8,9) การทบทวนนีเ้ พือ่ ทดสอบสมมติฐานวาการ
ดูแลผตู งั้ ครรภในรูปแบบทีล่ ดจำนวนครัง้ ของการดูแลผตู งั้ ครรภลง โดยมีหรือไมมกี ารตรวจและหัตถการทีม่ จี ดุ มงุ หมาย
ชัดเจน (goal-oriented clinical tests and interventions) นัน้ มีประสิทธิผลเทียบเทากับการดูแลผตู งั้ ครรภรปู แบบ 3
มาตรฐานทีใ่ ชอยู ในแงของผลทางคลินกิ ความพึงพอใจ และคาใชจา ยสำหรับผตู งั้ ครรภ ตัวชีว้ ดั ทีเ่ ลือกมาเปรียบเทียบ
กัน คือ pre-eclampsia, UTI, postpartum anemia และ maternal mortality สำหรับทารกใชตวั ชีว้ ดั คือ LBW และ
perinatal mortality นอกจากนีย้ งั วัดความพึงพอใจของผตู งั้ ครรภ และ cost-effectiveness ดวย
พบวา มีงานวิจยั 7 ฉบับทีเ่ ปนรูปแบบทีล่ ดจำนวนครัง้ ของการดูแลผตู งั้ ครรภเปรียบเทียบกับการดูแลผตู งั้ ครรภ
คมู อื การดูแลผตู งั้ ครรภแนวใหม

มาตรฐานแบบตะวันตก มีผตู งั้ ครรภจำนวนทัง้ สิน้ 57,418 คน ในงานวิจยั 7 ฉบับนี้ แบงเปน 30,799 คน ใน intervention
group (ดูแลผตู งั้ ครรภแนวใหม) (ซึง่ 26,619 คน ในกลมุ นีท้ ไี่ ดตดิ ตามจนตลอดการตัง้ ครรภ) และ 26,620 คน ใน control
group (การดูแลผตู งั้ ครรภมาตรฐาน) (ซึง่ มีขอ มูลสมบูรณในการวิเคราะห 25,821 คน) ผลการศึกษาพบวา ไมมคี วาม
แตกตางกันใน 2 กลมุ ในเรือ่ งของ pre-eclampsia, UTI, postpartum anemia และ maternal mortality รวมทัง้
ในแงของ LBW และ perinatal mortality แตสตรีบางคนในงานวิจยั นีโ้ ดยเฉพาะในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลว แสดงความไม
มัน่ ใจในการลดจำนวนครัง้ ของการฝากครรภ สำหรับคาใชจา ยในการฝากครรภทลี่ ดจำนวนครัง้ ลงนัน้ พบวา เทากับ
หรือนอยกวาการฝากครรภแบบมาตรฐาน
โดยอาศัยขอมูลหลักฐานดังกลาว(8,9) และผลการวิจัยของ The WHO antenatal care randomized
controlled trial(7) ทำใหไดขอ สรุปวา รูปแบบการดูแลผตู งั้ ครรภทลี่ ดจำนวนครัง้ ของการฝากครรภลงสามารถนำไป
ปฏิบตั ไิ ดทงั้ ในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลวและกำลังพัฒนา โดยไมมคี วามเสีย่ งตอการเกิดผลเสียหายตอมารดาและทารก

4. หลักการสำคัญของการดูแลผตู งั้ ครรภแนวใหมขององคการอนามัยโลก

รูปแบบการดูแลผตู งั้ ครรภแนวใหมขององคการอนามัยโลกทีใ่ ชในการวิจยั มีหลักการสำคัญดังนี้
4.1. ตองมีรูปแบบที่งาย สามารถใชคัดเลือกผูที่มีปญหาสุขภาพ หรือความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะ
แทรกซอนได และตองการการสงตอเพือ่ ใหไดรบั การดูแลทีเ่ หมาะสม
4.2. การคัดเลือกผตู งั้ ครรภทมี่ ปี ญ
 หาขางตนควรทำดวยความระมัดระวังอยางยิง่ และควรสงตอผนู นั้
ไปยังสถานบริการระดับทีส่ งู กวา ซึง่ มัน่ ใจวามีผเู ชีย่ วชาญทีส่ ามารถใหการดูแลปญหานัน้ ๆ ได
เปนอยางดี
4.3. ผดู แู ลการตัง้ ครรภ (รวมทัง้ แพทย / พยาบาล) ควรทำใหผตู งั้ ครรภรสู กึ ยินดีทจี่ ะมาฝากครรภ
ทีคลินกิ นัน้ ๆ เวลาทีร่ บั ฝากครรภควรเปนเวลาทีส่ ะดวก และเปนไปไดทจี่ ะมาฝากครรภ และควร
พยายามที่ จ ะนั ด ผู ตั้ ง ครรภ ใ ห ดี ไม ใ ห ผู ตั้ ง ครรภ เ สี ย เวลารอนาน แต อ ย า งไรก็ ต าม ผู ที่
มาไมตามนัด ก็ไมควรใหกลับไป แมไมมีภาวะฉุกเฉิน การสงตรวจและการดูแลรักษาตางๆ
ควรกระทำตามความสะดวกของผตู งั้ ครรภ เชน ทำใหเสร็จภายในวันทีม่ าฝากครรภ (ไมตอ ง
นัดมาวันหลัง เชน ตรวจ VDRL แลวฟงผลวันนัน้ เลย เปนตน)
4.4. การสงตรวจและการตรวจรางกายตางๆจะทำก็ตอ เมือ่ ไดพสิ จู นแลววามีประโยชนตอ ผตู งั้ ครรภ
จริง เชน การตรวจจำเพาะทีท่ ำเพียงครัง้ เดียวในระหวางการตัง้ ครรภ ควรทำในเวลาทีเ่ หมาะสม
ทีส่ ดุ นัน่ คือ ในเวลาทีส่ ามารถใหการดูแลรักษาได ถาการตรวจนัน้ ไดผลผิดปกติ
4.5. การสงตรวจควรเปนการตรวจทีง่ า ย และรวดเร็ว ทำไดในคลินกิ ดูแลผตู งั้ ครรภเอง หรือ หอง
ปฏิบตั กิ ารทีไ่ มไกล เมือ่ ผลการตรวจเปนบวก เชน syphilis ก็ใหการรักษาในวันนัน้ ไดเลย

5. การนำการดูแลผตู งั้ ครรภตามแนวทางขององคการอนามัยโลกมาใชในประเทศไทย

การฝากครรภในประเทศไทยไดมกี ารดำเนินการมานานแลว โดยไดนำรูปแบบการนัดตรวจครรภแบบตะวัน
ตกมาใช ในระยะแรกความครอบคลุมการไปฝากครรภคอนขางต่ำแตก็เพิ่มขึ้นมาโดยตลอด แมวาจำนวนครั้ง
การฝากครรภจะเพิ่มจำนวนครั้งขึ้นแตกิจกรรมการดูแลครรภ การตรวจทดสอบและการรักษาก็มีความแตกตางกัน
ตามศักยภาพของสถานบริการ บุคลากรและเครือ่ งมือ พรอมทัง้ มีการลงบันทึกไวในแบบ รบ 1 ต 05 ของกระทรวง
4 สาธารณสุข บางก็มใี บบันทึกการตรวจครรภใหผตู งั้ ครรภถอื กลับบานดวย ตอมากรมอนามัยไดทำสมุดบันทึกสุขภาพแม
และเด็กพรอมทัง้ จัดพิมพเปนรูปเลมเพือ่ ใหผใู หบริการบันทึกและใหผตู งั้ ครรภไดถอื ไวประจำตัว โดยผตู งั้ ครรภและญาติ
สามารถศึกษาความรดู า นสุขภาพมารดาและทารกจากในสมุดตลอดจนสามารถบันทึกขอมูลบางอยางไดดว ยตนเอง
แพทยและพยาบาลสามารถบันทึกขอมูลของการฝากครรภของผตู งั้ ครรภลงไวในสมุด และผตู งั้ ครรภสามารถนำติดตัว
คมู อื การดูแลผตู งั้ ครรภแนวใหม

ไปใหกบั สถานบริการทีจ่ ะดูแลการคลอด ผูทำการคลอดสามารถบันทึกผลการคลอด และออกใบรับรองการเกิด
เพือ่ การแจงเกิด พรอมทัง้ ขอมูลทารกภายหลังคลอด เชน การฉีดวัคซีน การเจริญเติบโต และการพัฒนาการ เมือ่ ผคู ลอด
นำบุตรมารับการตรวจหลังคลอดและตรวจสุขภาพเด็ก เมือ่ เด็กเจริญเติบโตขึน้ ผปู กครองก็จะสงมอบสมุดใหคณ
ุ ครูที่
โรงเรียนตอไป
ปพ.ศ. 2546 จังหวัดขอนแกนไดตงั้ คณะกรรมการเพือ่ การนำรูปแบบการฝากครรภตามแนวทางขององคการ
อนามัยโลกจากการวิจยั ดังกลาวมาปฏิบตั ใิ นจังหวัดขอนแกน โดยไดรบั การสนับสนุนจากกรมอนามัยสำนักงานสาธารณ
สุขจังหวัดขอนแกน และคณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยโรงพยาบาลศูนยขอนแกน และศูนยอนามัยที่ 6
ไดรว มกันดำเนินการจัดอบรมแพทยและเจาหนาทีพ่ ยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ านดานการฝากครรภ จากโรงพยาบาลตางๆใน
จังหวัดขอนแกน เตรียมความพรอมเพือ่ นำไปดำเนินการในโรงพยาบาลทุกแหงในจังหวัดขอนแกน ในการดำเนินการดัง
กลาวจึงไดปรับแบบฟอรมคัดกรอง (classifying form) ใบ checklistและรูปแบบการนัด จำนวนครัง้ และกิจกรรมการ
ดูแลผตู งั้ ครรภตามองคความรทู มี่ กี ารเปลีย่ นแปลงเพือ่ ใหเกิดความเหมาะสมมากยิง่ ขึน้
ตัง้ แตเดือนตุลาคม 2550 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รวมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
ลพบุรี มหาสารคาม กาฬสินธุ และนครศรีธรรมราช ดำเนินโครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการระบบดูแลผูตั้งครรภ
แนวใหมตามขอแนะนำองคการอนามัยโลก โดยมอบหมายใหอาจารยศริ กิ ลุ อิศรานุรกั ษ และคณะจากสถาบันพัฒนา
สุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เปนผูประเมินโครงการ การประเมินผลแบงออกเปน 2 ชวง ครั้งแรกชวง
เดือนกุมภาพันธถงึ มีนาคม 2552 และครัง้ ที่ 2 ชวงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน 2552 ในโรงพยาบาลทีส่ มุ ตัวอยาง
34 แหง ผลการศึกษาพบวาปญหาอุปสรรคในการดำเนินงานระบบฝากครรภแนวใหมคอื ดานผใู หบริการ เกีย่ วกับ
อัตรากำลังไมเพียงพอ และทัศนคติของแพทยเกีย่ วกับระบบฝากครรภแนวใหม การประเมินครัง้ ที่ 2 ผใู หบริการมี
ทัศนคติเชิงบวกตอระบบฝากครรภแนวใหมเพิม่ ขึน้ จากครัง้ แรก คือจากรอยละ 54.3 เปนรอยลำละ 94.1 และไมมี
ผทู มี่ ที ศั นคติไมเห็นดวย ความครบถวนของบริการทีผ่ รู บั บริการไดรบั ในเกือบทุกเรือ่ ง มีสดั สวนทีส่ งู ขึน้ จากการประเมิน
ครัง้ แรกอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ แตความพึงพอใจของผรู บั บริการไมพบวามีความแตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ
ยกเวนประเด็นยอยเชน การตรวจรางกาย สถานทีต่ รวจ เวลาทีร่ อตรวจ สวนผลลัพธดา นเด็กและดานมารดา ไมมคี วาม
แตกตางกันระหวางชวงกอนเริ่มโครงการ (ป พ.ศ. 2548-2550) และชวงหลังเริ่มโครงการ (ป พ.ศ. 2551-2552)
เรือ่ งรองเรียนเกีย่ วกับการฝากครรภไมเพิม่ ขึน้ แตอยางใด
สรุปวาการดำเนินงานระบบดูแลผตู งั้ ครรภแนวใหมไมไดทำใหผลลัพธของการตัง้ ครรภแตกตางไปจากเดิมผใู ห
บริการมีความพึงพอใจเพิม่ ขึน้ ความครบถวนของบริการเพิม่ ขึน้ ปญหาอุปสรรคสวนใหญคลีค่ ลายลง แตตอ งมีการชีแ้ จง
ใหผรู บั บริการเขาใจดวยวิธที เี่ ปนมิตรและนมุ นวล (24)

6.การดูแลผตู งั้ ครรภ

ผตู งั้ ครรภทกุ รายจะไดรบั การคัดกรองดวยคำถามตาม classifying form เมือ่ มาฝากครรภครัง้ แรก สำหรับ
รายทีม่ ปี ระวัตอิ ยางใดอยางหนึง่ ใหสง พบแพทยเพือ่ การตรวจวินจิ ฉัยภาวะเสีย่ งวามีอยจู ริงหรือไม ซึง่ จะไดรบั การตรวจ
และนัดตามรูปแบบของโรคหรือแนวทางการรักษาของสถานบริการนัน้ ๆ สวนรายทีซ่ กั ประวัตไิ มพบความเสีย่ งขอใดขอ
หนึง่ ใหตรวจและนัดตามองคประกอบพืน้ ฐานการดูแลผตู งั้ ครรภ ( basic component ) ซึง่ ประกอบดวย
1. สอบถามขอมูลทัว่ ไป
2. การตรวจรางกาย
5
3. การตรวจทางหองปฏิบตั กิ าร
4. การประเมินเพือ่ ความเสีย่ งหรือโรคแทรกซอนเพือ่ การสงตอ
5. การจัดใหมกี ารดูแลรักษา
6. การใหคำแนะนำ ถามและตอบคำถาม และการนัดตรวจครัง้ ตอไป
7. บันทึกลงในสมุดบันทึกสุขภาพใหครบถวน
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แบบประเมินความเสีย่ งของหญิงตัง้ ครรภ (Classifying form)
ชือ่ / นามสกุล....................................................................................................... HN ………....…………….
วิธใี ช ใหตอบคำถาม 18 ขอดังตอไปนี้ โดยการใสเครือ่ งหมาย √ ลงในชองวางทายคำถาม

รายการความเสีย่ ง

ไมมี

มี

ประวัตอิ ดีต
1. เคยมีทารกตายในครรภ หรือคลอดทารกเสียชีวติ ภายใน 1 เดือนแรก
2. เคยแทงเอง 3 ครัง้ หรือมากกวา ติดตอกัน
3. เคยคลอดบุตรน้ำหนักนอยกวา 2,500 กรัม
4. เคยคลอดบุตรน้ำหนักมากกวา 4,000 กรัม
5. เคยเขารับการรักษาพยาบาลเพราะความดันโลหิตสูงระหวางตัง้ ครรภ หรือ
ครรภเปนพิษ
6. เคยผาตัดอวัยวะในระบบสืบพันธุ เชน ผาตัดคลอด ผาตัดเนือ้ งอกมดลูก
ผาตัดปากมดลูก ผูกปากมดลูก ฯลฯ
ประวัตคิ รรภปจ จุบนั
7. ครรภแฝด
8. อายุ < 17 ป (นับถึง EDC)
9. อายุ > 35 ป (นับถึง EDC)
10 Rh Negative
11. เลือดออกทางชองคลอด
12. มีกอ นในองุ เชิงกราน
13. ความดันโลหิต Diastolic e” 90 mm Hg
ประวัตทิ างอายุรกรรม
14. เบาหวาน
15. โรคไต
16. โรคหัวใจ
17. ติดยาเสพติด,ติดสุรา
18. โรคอายุรกรรมอืน่ ๆ เชน โลหิตจาง ไทรอยด SLE ฯลฯ
อืน่ ๆ ระบุ ..................................................................................................
6
ถาพบคำตอบขอใดขอหนึง่ ขางตนตกอยใู น แสดงวาผตู งั้ ครรภรายนีค้ วรไดรบั
การสงตอเพือ่ ประเมินความเสีย่ งใหถกู ตองเพือ่ สงตอใหไดรบั การดูแลเปนพิเศษ
ลงชือ่ ผปู ระเมิน _________________________________ วันที_่ _____________
คมู อื การดูแลผตู งั้ ครรภแนวใหม

6.1 การดูแลผตู งั้ ครรภครัง้ แรก
6.1.1 ขอมูลทัว่ ไป
การฝากครรภครัง้ แรกควรทำในชวงไตรมาสแรกของการตัง้ ครรภ กอนอายุครรภ 12 สัปดาห แตไมวา จะ
อายุครรภเทาใดก็ตามเมือ่ มาฝากครรภครัง้ แรก ผตู งั้ ครรภทกุ คนควรไดรบั การตรวจตามกระบวนการปกติของการดูแล
ผตู งั้ ครรภครัง้ แรกและของครัง้ ตอๆไปใหครบถวน การดูแลผตู งั้ ครรภครัง้ แรกคาดวาจะใชเวลาประมาณ 30-40 นาที
การสอบถามครัง้ นีเ้ พือ่ เนนหาประวัตทิ างการแพทยและประวัตทิ างสูตกิ รรม เพือ่ ศึกษาขอมูลของผตู งั้ ครรภวา สามารถ
แนะนำใหเขากระบวนการดูแลผตู งั้ ครรภตามองคประกอบพืน้ ฐานไดหรือไม โดยใชแบบคัดกรอง classifying form
ที่ไดดัดแปลงจากแบบขององคการอนามัยโลกใหสอดคลองกับในสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็กของกรมอนามัยที่
สวนใหญคนุ เคยอยแู ลว โดยเฉลีย่ แลวคาดวาประมาณ 75 % ของผตู งั้ ครรภจะสามารถเขากระบวนการดูแลผตู งั้ ครรภ
ตามองคประกอบพืน้ ฐานแนวใหมนไี้ ด โดยไมตอ งมีการสงตอ
ปจจัยหลายๆอยางเชนการทำงานหนักเกินไป สามารถแยกแยะผตู งั้ ครรภทมี่ คี วามเสีย่ งตอการเกิดภาวะแทรก
ซอนขณะตัง้ ครรภได การทำงานทีม่ กี ารใชแรงงานมาก ตองยืนทำงานตอเนือ่ งเปนเวลานาน หรือมีโอกาสสัมผัสกับ
สารทีก่ อ ใหเกิดความพิการของทารกแตกำเนิด (เชน สารโลหะหนัก สารเคมีทเี่ ปนพิษ สารทีม่ กี มั มันตภาพรังสี ) สามารถ
กอใหเกิดผลเสียตอมารดาและทารกได ผตู งั้ ครรภควรทีจ่ ะไดรบั คำแนะนำและไดรบั เอกสารทีช่ กั ชวนใหลดงานทีม่ ปี จ จัย
ดังกลาว ปญหาอืน่ ๆทีค่ วรไดรบั การประเมินและพิจารณาใหความชวยเหลือ เชนความจน อายุนอ ย อาศัยอยคู นเดียว
หรือไดรบั ผลกระทบจากการทำรายรางกายหรือทำรายทางเพศ
ทีค่ ลินกิ ฝากครรภ ผตู งั้ ครรภควรไดรบั การตรวจ pregnancy test เพือ่ ยืนยันการตัง้ ครรภในชวงไตรมาสแรก
เมือ่ ผตู งั้ ครรภไมมอี าการหรืออาการแสดงของการตัง้ ครรภ ระหวางการตัง้ ครรภผตู งั้ ครรภควรตองไดรบั การตรวจภาย
อยางนอยหนึ่งครั้งเพื่อคัดกรองภาวะ asymptomatic vaginal infection ทุกราย ซึ่งอาจรวมถึงการตรวจ
มะเร็งปากมดลูก ถามีขอ บงชี้ การตรวจคนและใหการรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ( STIs ) ควรทำไปพรอมๆ
กันดวย การตรวจภายในดังกลาวนี้อาจเลื่อนไปตรวจในการดูแลผูตั้งครรภครั้งที่ 2-3 ไดเมื่อผูตรวจรูสึกวา
ผตู งั้ ครรภและสามียงั ไมพรอมทีจ่ ะยอมรับใหตรวจในครัง้ แรก ผูดูแลควรใหขอมูลความสำคัญของการตรวจภายใน
แกผูตั้งครรภและสามี แตก็ควรไดรับการตรวจหรือสงตอเพื่อการตรวจในกรณีที่ผูตั้งครรภมีประวัติการแทงบุตรใน
ไตรมาสที่ 2 มีประวัติคลอดกอนกำหนด หรือมีเลือดออกทางชองคลอด มีสารคัดหลั่งออกทางชองคลอดและ
มีอาการปวดทองรวมดวย
ผูตั้งครรภที่มีประวัติเลือดออกทางชองคลอดในการตั้งครรภครั้งนี้ควรไดรับการตรวจภายในเพื่อหาสาเหตุ
ภายใตดลุ ยพินจิ ของแพทยเทานัน้ เมือ่ มีประวัตเิ ลือดออกหลังไตรมาสแรกไปแลวไมควรตรวจภายใน แตควรสงตอ
ไปโรงพยาบาลเพือ่ ตรวจวินจิ ฉัยภาวะรกเกาะต่ำหรือพยาธิสภาพอืน่ ๆทันที
ควรใหยาเสริมธาตุเหล็ก โฟเลตและไอโอดีนในผตู งั้ ครรภทกุ ราย สำหรับในประเทศไทยทีม่ ปี ญ
 หาโรคโลหิต
จางธาลัสซีเมียตองมีการตรวจเลือดเพือ่ คัดกรองคเู สีย่ งตามมาตรฐานการคัดกรองดวยพรอมๆกับการตรวจชนิดของ
ฮีโมโกลบิน (hemoglobin typing) เมือ่ มีขอ บงชี้
ความสัมพันธระหวางผูตั้งครรภและผูใหบริการเปนสวนประกอบที่มีความจำเปนอยางยิ่งสำหรับการดูแล 7
ผตู งั้ ครรภแนวใหม เนือ่ งจากวาองคประกอบพืน้ ฐานของการดูแลผตู งั้ ครรภจะนัดตรวจเพียง 5 ครัง้ ซึง่ เพิม่
จำนวนครัง้ มาอีก 1 ครัง้ จากจำนวน 4 ครัง้ ซึง่ ไดทำวิจยั ไวแลวโดยองคการอนามัยโลก เพือ่ ใหชว งหางของการนัดใน
ครัง้ แรกและเมือ่ 26 สัปดาหใกลขนึ้ เพือ่ ความมัน่ ใจของผรู บั บริการและตาม intervention ทีม่ เี พิม่ ขึน้ ควรมีเวลาเพียง
พอในแตละครัง้ สำหรับการพูดคุยแนะนำถึงการตัง้ ครรภและปญหาทีเ่ กีย่ วกับการตัง้ ครรภ คำแนะนำตองรวมถึงขอมูล
คมู อื การดูแลผตู งั้ ครรภแนวใหม

ทัว่ ไปเกีย่ วกับการตัง้ ครรภและการคลอดตลอดจนการไขขอของใจในเรือ่ งตางๆ ขอมูลทีใ่ หในการมาตามนัดแตละครัง้
ควรเนนถึงอาการฉุกเฉินที่เกี่ยวของกับการตั้งครรภ วิธีปฏิบัติตัวเมื่อเกิดปญหาเชน มีเลือดออกทางชองคลอด
ผตู งั้ ครรภควรติดตอใครและทีไ่ หนเพือ่ ใหไดรบั คำแนะนำหรือการชวยเหลือ
การใหความรใู นรูปแบบของการใหสขุ ศึกษาเปนคหู รือเปนกลมุ ทีเ่ ชิญสามีและญาติเขามามีสว นรวมมีประโยชน
อยางยิง่ ในการสือ่ สารและใหความรแู กผตู งั้ ครรภและครอบครัวเพือ่ นำไปสกู ารปฏิบตั แิ ละการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมซึง่
จะตองไดรบั การสนับสนุนผลักดันจากสามีและญาติ คำแนะนำทีเ่ ปนเอกสารควรไดรบั การชีแ้ จงซ้ำ เอกสารทีแ่ จก
ควรเปนเอกสารทีใ่ ชภาษาทีเ่ รียบงาย ภาษาทองถิน่ และเปนประโยชนตอ บุคคลในครอบครัวและเพือ่ นบาน
ผตู งั้ ครรภสามารถมารับบริการไดทนั ทีในกรณีทมี่ คี วามจำเปน เปนองคประกอบทีส่ ำคัญอยางยิง่ สำหรับการดูแล
ผูตั้งครรภแนวใหมนี้ ควรมีคำแนะนำและเอกสารแนะนำแกผูตั้งครรภใหทราบถึงสถานที่สามารถติดตอไดตลอด
24 ชัว่ โมงในกรณีฉกุ เฉิน ตลอดจนใหหมายเลขโทรศัพททใี่ ชสอบถามไดและสามารถติดตอสถานบริการไดตลอดเวลา
6.1.2 กิจกรรมการดูแลผตู งั้ ครรภครัง้ แรก
1. สอบถามขอมูลเกีย่ วกับ:
1. ประวัตสิ ว นตัว ชือ่ -สกุล อายุ (วัน เดือน ปเกิด )
• ทีอ่ ยแู ละหมายเลขโทรศัพท
• สถานะภาพสมรส
• การสูบบุหรีห่ รือสารเสพติดอืน่ ๆ
• ลักษณะทีอ่ ยอู าศัย ขนาดและจำนวนผอู ยอู าศัย
• ลักษณะสุขอนามัย (ชนิดของสวม แหลงน้ำทีใ่ ช )
• ไฟฟาและพลังงานทีใ่ ช
• การประกอบอาหาร
• ระดับการศึกษา ( ประถมศึกษา/ มัธยมศึกษา /มหาวิทยาลัย )
• รายได (มีงานทำ/ตกงาน ) ลักษณะงานหรือตำแหนงงานของผปู ว ยและสามี
2. ประวัตกิ ารเจ็บปวย โรคหรือภาวะผิดปกติทเี่ คยเปน
• วัณโรค โรคหัวใจ โรคไตเรือ้ รัง โรคลมชัก โรคเบาหวาน
• โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
• การติดเชือ้ เอดส
• โรคอืน่ ๆทีพ่ บบอยในพืน้ ที่ (เชน thalassemia โรคตับอักเสบ มาลาเรีย )
• การผาตัดอืน่ ๆทีน่ อกเหนือจากการผาตัดคลอด ประวัตกิ ารใหเลือด และ Rhesus (D) antibodies
• การใชยาในปจจุบนั
• ภาวะมีบตุ รยาก ระยะเวลาทีไ่ มมบี ตุ รนานเทาใดและสาเหตุ
3. ประวัตทิ างสูตกิ รรม
• จำนวนครัง้ ของการตัง้ ครรภ
• วันเดือนปของการตั้งครรภครั้งกอน ผลการตั้งครรภแตละครั้ง ( live birth, stillbirth, abortion,
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ectopic pregnancy, hydatidiform mole ) บอกรายละเอียดการคลอดกอนกำหนด ชนิดของการแทง
• น้ำหนักทารกแรกเกิดในครรภกอ นๆ
• เพศของทารก
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• ระยะเวลาของการใหนมแมอยางเดียว
• ภาวะแทรกซอนของการตั้งครรภและการคลอดครั้งกอน ใหเจาะจงดวยวาเปนการตั้งครรภครั้งใด
ซึง่ ควรยืนยันดวยการดูจากการบันทึกทางการแพทยดว ย
o การแทงบุตรเปนอาจิณในไตรมาสแรกของการตัง้ ครรภ
o การทำแทงและภาวะแทรกซอนทีเ่ กิดขึน้
o โรคหลอดเลือดดำอุดตัน
o โรคความดันโลหิตสูง ภาวะ pre-eclampsia หรือ eclampsia
o รกลอกตัวกอนกำหนด ( placental abruption )
o รกเกาะต่ำ ( placenta previa )
o การคลอดทากน ( breech ) หรือทาขวาง (transverse lie )
o การคลอดติดขัด ( obstructed labour ) รวมทัง้ การคลอดยาก ( dystocia )
o การฉีกขาดของชองคลอดระดับสาม ( third degree tears )
o การตกเลือดหลังคลอดในระยะทีส่ ามทีร่ นุ แรง
o การติดเชือ้ หลังคลอด ( puerperal sepsis )
o ภาวะเบาหวานขณะตัง้ ครรภ ( gestational diabetes )
• การทำหัตถการทางสูตกิ รรม ( obstetrical operations )
o ประวัตกิ ารขูดมดลูก ( curettage )
o การผาตัด caesarean section ( และขอบงชี้ )
o การใชคมี ชวยคลอด (forceps extraction) หรือการใชเครือ่ งดูดสุญญากาศ ( vacuum extraction)
o วิธคี ลอดทากน ( manual or instrumental )
o การลวงรก ( manual removal of placenta )
• การเกิดภาวะแทรกซอนทีม่ ผี ลตอทารกในระยะปริกำเนิดของการคลอดครัง้ กอน ระบุดว ยวาการตัง้ ครรภ
ครัง้ ใดและดูประวัตจิ ากการบันทึกดวย
o การตัง้ ครรภแฝดสองหรือมากกวา
o ทารกแรกเกิดน้ำหนักนอยกวา 2500 กรัม ( low birth weight )
o ทารกในครรภเจริญเติบโตชา ( intrauterine growth retardation )
o มีผลกระทบจากภาวะ rhesus-antibody ( erythroblastosis, hydrops )
o คลอดทารกทีม่ รี ปู รางพิการและโครโมโซมผิดปกติแตกำเนิด
o ทารกแรกคลอดน้ำหนักมากกวา 4500 กรัม (macrosomia )
o ทารกแรกคลอดไดรบั การกชู พี หรือมีการรักษาอืน่ ใด
o ประวัตทิ ารกตายในระยะปริกำเนิด (ตายคลอด หรือเสียชีวติ ภายใน 7 วันหลังคลอด)
o ประวัตกิ ารตัง้ ครรภปจ จุบนั
o วันทีเ่ ริม่ มีประจำเดือนครัง้ สุดทาย (LMP) ความแนนอนของ LMP (ความสม่ำเสมอ) จำไดแนนอน 9
หรือไม และขอมูลเกีย่ วของทีจ่ ำเปน
o อุปนิสยั : การสูบบุหรี่ ดืม่ เหลา การใชยาเสพติด (ความถีแ่ ละจำนวน)
o ภาวะผิดปกติอนื่ ๆ
o ประวัตกิ ารเปนไขมาลาเรีย
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2. การตรวจรางกาย:
• การชัง่ น้ำหนัก (กิโลกรัม) และวัดความสูง (เซ็นติเมตร) เพือ่ ประเมินภาวะโภชนาการของผตู งั้ ครรภ
• วัดความดันโลหิต
• ตรวจรางกายทั่วไป และตรวจอาการแสดงของภาวะโลหิตจางอยางรุนแรงลักษณะซีดของผิวกาย เล็บ
และเยือ่ บุตา
• ตรวจครรภ ประเมินอายุครรภ และวัดระยะทางระหวางหัวหนาวกับยอดมดลูก เพือ่ คะเนอายุครรภและ
การเจริญเติบโตของทารกในครรภ
• สงพบแพทยเพือ่ ฟงเสียงการหายใจและเสียงหัวใจ ของผตู งั้ ครรภ
• พิจารณาทำการตรวจภายใน (โดยใช speculum) เพือ่ ตรวจความผิดปกติของอวัยวะเพศ และการติดเชือ้
ในชองคลอด (asymptomatic vaginitis) ทุกรายถาสมัครใจและไมมขี อ หาม และตรวจมะเร็งปากมดลูก
(Pap smear) เมือ่ มีขอ บงชี้

3. การตรวจทางหองปฏิบตั กิ าร:
• ปสสาวะ : ทำการตรวจปสสาวะดวย urine dipstick เพือ่ ตรวจ nitrite และ leucocyte esterase เพือ่
คัดกรองการติดเชือ้ ทีไ่ มมอี าการ ( asymptomatic bacteriuria )ในทางเดินปสสาวะ และตรวจไขขาว และน้ำตาล
10 (proteinuria and glucosuria) ทุกราย
• ตรวจเลือด : ทำการตรวจหาซิฟล สิ (rapid test / VDRL ) และการติดเชือ้ เอดส (anti HIV) ใหทราบผลโดยเร็ว
หรือไดผลระหวางทีร่ อตรวจในคลินกิ ถาผลบวกใหทำการรักษา
• ตรวจหาหมเู ลือด (ABO and Rh)
• ตรวจความเขมขนของเลือด (Hct/Hb) และคัดกรองธาลัสซีเมีย (OF หรือ MCV และ DCIP)
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4. การประเมินเพือ่ การสงตอ
• คะเนกำหนดคลอดจากประจำเดือนครัง้ สุดทาย (LMP) และขอมูลอืน่ ๆใชกฎ 280 วัน (LMP+280วัน) สตรี
บางคนอาจใหขอ มูลเกีย่ วกับวันประจำเดือนครัง้ สุดทายเปนวันแรกทีข่ าดประจำเดือนซึง่ จะทำใหคำนวณอายุครรภผดิ ไป
4 สัปดาห
• พิจารณาวาผตู งั้ ครรภสามารถนัดมาตรวจตามการดูแลผตู งั้ ครรภแนวใหมนหี้ รือไม หรือจำเปนจะตองได
รับการดูแลพิเศษหรือสงตอไปยังคลินกิ พิเศษหรือโรงพยาบาลตาม classifying form
• ถาวินจิ ฉัยพบภาวะหรือโรคแทรกซอนใหดำเนินการตามแนวทางปฏิบตั ทิ กี่ ำหนดขึน้ ของสถานบริการ อาทิ
ใหคำแนะนำสถานทีค่ ลอด ทำการสืบคนเพิม่ เติมเพือ่ ยืนยันภาวะโรค การสงตอใหผเู ชีย่ วชาญดูแล
5. การจัดใหมกี ารดูแลรักษาดังตอไปนี:้
• ใหยาเสริมธาตุเหล็กและโฟเลตแกผูตั้งครรภทุกราย: ยาเสริมธาตุเหล็กที่มีelemental iron 60 มกและ
โฟเลต 250 ไมโครกรัมวันละครัง้ (ถาคา Hb นอยกวา 110 กรัม /ลิตรหรือ 11 g/dl ใหสง ตอ) และใหยาบำรุงทีม่ ี ไอโอดีน
วันละ 200(18) – 250(19) ไมโครกรัมตอวันตลอดการตัง้ ครรภ หรือให Triferdine 150 ซึง่ ผลิตโดยองคการเภสัชกรรม
ประกอบดวยpotassium iodine 150 ไมโครกรัม ธาตุเหล็ก 60 มิลลิกรัมในรูปของ ferrous fumarate 185 มิลลิกรัม
และโฟเลต 400 ไมโครกรัม วันละ 1 เม็ดตลอดการตัง้ ครรภหรือในกรณีผตู งั้ ครรภปว ยดวยโรคธาลัสซีเมีย อาจให
ยาเม็ดไอโอดีนเดีย่ ว 150 ไมโครกรัม วันละ 1 เม็ด ตลอดการตัง้ ครรภ
• ฉีดวัคซีนปองกันบาดทะยักเข็มแรก ถาไมเคยฉีดมากอน
• ใหการรักษาถาผลตรวจซิฟล สิ เปนผลบวก
6 . ใหคำแนะนำ ถามและตอบคำถาม การนัดตรวจครัง้ ตอไป
• ใหคำแนะนำในการปรุงอาหารรับประทานเอง หากตองใชเกลือปรุงอาหารใหใชเกลือทีม่ ี ไอโอดีน
• ใหคำแนะนำเรือ่ งการเลีย้ งลูกดวยนมแมอยางเดียวอยางนอย 6 เดือน
• ใหคำแนะนำเรือ่ ง safe sex การติดเชือ้ และแพรเชือ้ HIV หรือ STIs
• แนะนำใหผตู งั้ ครรภหยุดสูบบุหรี่ ดืม่ สุรา หรือสารเสพติดอืน่ ๆ
• ใหผตู งั้ ครรภบนั ทึกวันทีส่ งั เกตพบวาเด็กดิน้
• ใหคำแนะนำถึงภาวะแทรกซอนทีอ่ าจเกิดไดในชวงนี้ เชน อาการคลืน่ ไส อาเจียน เลือดออกทางชองคลอด
ปสสาวะบอยแสบขัด และสถานทีๆ่ ผตู งั้ ครรภสามารถมารับการตรวจจากแพทยหรือพยาบาลทัง้ ในและนอกเวลาราชการ
เมือ่ มีอาการผิดปกติ
• นัดตรวจครั้งตอไปเมื่ออายุครรภ 20 สัปดาห (หรือใกลเคียง) และนัดผูตั้งครรภและสามีมาเขาโรงเรียน
พอแม ครัง้ ที่ 1
• บันทึกลงในสมุดบันทึกสุขภาพ และตรวจสอบ checklist วาไดดำเนินกิจกรรมตางๆครบถวน
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6.2. การดูแลผตู งั้ ครรภครัง้ ทีส่ อง
6.2.1 ขอมูลทัว่ ไป
การฝากครรภครัง้ ที่ 2 ควรนัดมาตรวจเมือ่ อายุครรภ 20 สัปดาห ใชเวลาประมาณ 20 นาที การตรวจ
รางกายและการตรวจอืน่ ๆทีค่ วรทำไดแก การวัดความดันโลหิต การวัดระดับยอดของมดลูก และการตรวจปสสาวะ
urine dipsticks หาเชือ้ แบคทีเรีย (ถาเคยไดรบั การรักษามากอน ) ตรวจไขขาวและน้ำตาลในปสสาวะ ซักถาม
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ถึงวันทีส่ งั เกตพบการดิน้ ของทารก การตรวจในชวงนีจ้ ะพบวาขนาดมดลูกจะอยทู รี่ ะดับสะดือ การวัดระดับมดลูกใน
ชวงตอจากนีไ้ ปควรวัดดวยสายเทป และบันทึกเปนเซนติเมตร หากกระทำไดควรใหการตรวจคัดกรองดวยอัลตราซาวด
เพือ่ ยืนยันอายุครรภ และอาจตรวจพบ major fetal anomaly ได
6.2.2 กิจกรรมการดูแลผตู งั้ ครรภครัง้ ทีส่ อง
1 สอบถามขอมูลเกีย่ วกับ:
• ประวัตสิ ว นตัว สังเกต การเปลีย่ นแปลงจากครัง้ กอน
• ประวัตกิ ารเจ็บปวย
• ทบทวนประวัตกิ ารเจ็บปวยทีบ่ นั ทึกไวในการฝากครรภครัง้ กอน
• บันทึกโรคหรือความเจ็บปวยทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังจากทีก่ ลับไปจากการฝากครรภครัง้ กอน
• ซักประวัตกิ ารรับประทานยาเสริมธาตุเหล็กหรือการรับประทานยาอืน่ นอกเหนือไปจากนี้
• ประวัตทิ างสูตกิ รรม
• ทบทวนขอมูลของประวัตสิ ตู กิ รรมทีบ่ นั ทึกไวในการฝากครรภครัง้ แรก
• การตั้งครรภปจจุบัน : บันทึกอาการ หรืออาการแสดงที่เกิดขึ้นภายหลังจากการฝากครรภครั้งแรก เชน
อาการปวดทอง เลือดออก น้ำออกจากชองคลอด การเปลีย่ นแปลงรูปรางและการทำงานของรางกาย
• เด็กดิน้ : ความรสู กึ เด็กดิน้ วันทีร่ สู กึ เด็กดิน้ ครัง้ แรก
2 การตรวจรางกาย:
• ชัง่ น้ำหนัก วัดความดันโลหิต
• ตรวจครรภ เพือ่ ประเมินอายุครรภ และวัดระดับยอดมดลูก ดวยสายวัดและบันทึกเปนเซนติเมตร บันทึกและ
เปรียบเทียบกับกราฟแสดงระดับมดลูกตามมาตรฐาน(ภาพที่ 1) เพื่อการคะเนการเจริญเติบโตของทารกในครรภ
ในกรณีทมี่ คี วามไมสอดคลองอาจเกิดจากการตรวจผิด คะเนอายุครรภคลาดเคลือ่ นจากการจำประจำเดือนผิด หรือ
ตัง้ ครรภแฝด เปนตน
• การตรวจรางกายทัว่ ไป ตรวจดูการบวมทีข่ าหรือทัว่ รางกายและอาการเตือนของโรคอืน่ ๆ เชน หายใจตืน้ ๆ
ไอ หรืออืน่ ๆ
• การตรวจทางชองคลอด เพือ่ วินจิ ฉัยการติดเชือ้ ( ถาไมไดตรวจเมือ่ มาฝากครรภครัง้ แรก) ถามีประวัติ
เลือดออกหรือเลือดออกกระปริดกระปรอยก็ไมควรตรวจ ควรสงตอใหแพทยเปนผตู รวจ
3 การตรวจทางหองปฏิบตั กิ าร:
• ปสสาวะ : ทำการตรวจ proteinuria และ glucosuria ถามี asymptomatic bacteriuria ทีไ่ ดรบั การรักษาใน
การมาฝากครรภครัง้ แรก ควรมีการตรวจ urine dipsticks เพือ่ ตรวจหาแบคทีเรียซ้ำ ถายังคงตรวจพบใหดำเนินการ
สงตอ พบแพทยเพือ่ การวินจิ ฉัยและรักษาเพิม่ เติม
4 การประเมินเพือ่ การสงตอ
• ประเมินซ้ำวาผตู งั้ ครรภยงั ควรอยใู นการดูแลผตู งั้ ครรภแนวใหมตามหลักฐานจากการตรวจครัง้ แรกหรือจาก
12 การสังเกตในการมาฝากครรภครัง้ นี้
• ผลเลือดมีคา Hb ต่ำกวา 110 กรัม/ลิตรหรือ 11 g/dl ควรไดรบั การแนะนำดานโภชนาการและตรวจหาสาเหตุ
ของโลหิตจาง และเพิม่ ยาเสริมธาตุเหล็กหากต่ำกวา 70 กรัม/ลิตร ควรทำการสงตอผเู ชีย่ วชาญเพือ่ การรักษา
• สงตอถามีเลือดออกทางชองคลอดหรือมีเลือดออกกระปริดกระปรอย

คมู อื การดูแลผตู งั้ ครรภแนวใหม

5 จัดใหมกี ารดูแลรักษาตอไปนี้
1. ใหยาเสริมธาตุเหล็กและไอโอดีนตอไปทุกราย ถาคา Hb นอยกวา 110 กรัม /ลิตร หรือ 11 g/dl ใหสง ตอ
ใหเพิม่ ขนาดยาบำรุง
2. ใหแคลเซียมเสริม 500-1000 มก.ตอวันและใหไปตลอดการตัง้ ครรภ20
3. สำหรับชวงไตรมาสทีส่ องนี้ หากมีความพรอมควรสงตรวจอัลตราซาวดเพือ่ ยืนยันอายุครรภ ตรวจจำนวน
ทารกในครรภ การมีสญ
ั ญาณชีพทารก และคัดกรองความผิดรูปแตกำเนิดชนิดรุนแรง
4 ฉีดวัคซีนปองกันบาดทะยักเข็มที่ 2 (หางจากเข็มแรกอยางนอยหนึง่ เดือน) พรอมทัง้ แนะนำใหฉดี เข็มที่ 3
ตามนัด เพือ่ กระตนุ ภูมคิ มุ กันตอเชือ้ บาดทะยักให ยาวนานขึน้
5. สงตอเมือ่ ประเมินพบวามีความเสีย่ งสูง หรือพบภาวะแทรกซอน
6 ใหคำแนะนำ ถามและตอบคำถาม การนัดตรวจครัง้ ตอไป
1. ใหคำแนะนำการปฏิบตั ติ วั ในเรือ่ งการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และการพักผอน
2. ใหคำแนะนำเกี่ยวกับการดิ้นของทารก อาการเลือดออกทางชองคลอด บวม ปวดศีรษะ ตาพรามัว
การปวดหนวงทองนอย และการเจ็บครรภกอ นกำหนด
3. นัดตรวจครัง้ ตอไปเมือ่ อายุครรภ 26 สัปดาห (หรือใกลเคียง) บันทึกขอมูลลงในสมุดบันทึกสุขภาพ และ
ตรวจสอบ checklist วาไดดำเนินกิจกรรมตางๆของครัง้ นีค้ รบถวน
6.3. การดูแลผตู งั้ ครรภครัง้ ทีส่ าม
6.3.1 ขอมูลทัว่ ไป
การฝากครรภครัง้ ที่ 3 ควรนัดมาตรวจเมือ่ อายุครรภ 26 สัปดาห ใชเวลาประมาณ 20 นาที ทำการตรวจ
รางกายและการตรวจอืน่ ๆทีจ่ ำเปน
6.3.2 กิจกรรมการดูแลผตู งั้ ครรภครัง้ ทีส่ าม:
1 สอบถามขอมูลเกีย่ วกับ:
• ประวัตสิ ว นตัว : สังเกตการเปลีย่ นแปลงจากครัง้ กอน
• ประวัตกิ ารเจ็บปวย :
• ทบทวนประวัตกิ ารเจ็บปวยทีบ่ นั ทึกไวในการฝากครรภครัง้ กอน
• บันทึกโรคหรือความเจ็บปวยทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังจากทีก่ ลับไปจากการฝากครรภครัง้ กอน
• ซักประวัตกิ ารรับประทานยาเสริมธาตุเหล็กหรือการรับประทานยาอืน่ นอกเหนือไปจากนี้
• ประวัตทิ างสูตกิ รรม
• ทบทวนขอมูลของประวัตสิ ตู กิ รรมทีบ่ นั ทึกไวในการฝากครรภครัง้ กอน
• การตั้งครรภปจจุบัน : บันทึกอาการ หรืออาการแสดงที่เกิดขึ้นภายหลังจากการฝากครรภครั้งแรก เชน
อาการปวดทอง เลือดออก น้ำออกจากชองคลอด การเปลีย่ นแปลงรูปรางและการทำงานของรางกาย
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• เด็กดิน้ : ความรสู กึ เด็กดิน้
2 การตรวจรางกาย:
• ชัง่ น้ำหนัก วัดความดันโลหิต
คมู อื การดูแลผตู งั้ ครรภแนวใหม

• ตรวจครรภ ประเมินอายุครรภ และวัดระดับยอดมดลูก บันทึกบนกราฟ
• การตรวจรางกายทัว่ ไป ตรวจดูการบวมทีข่ าหรือทัว่ รางกายและอาการเตือนของโรคอืน่ ๆ เชน หายใจตืน้ ๆ ไอ
หรืออาการอืน่ ๆ
3 การตรวจทางหองปฏิบตั กิ าร:
• ปสสาวะ: ทำการตรวจไขขาว และ น้ำตาล โดยเฉพาะในรายทีม่ ปี ระวัตคิ วามดันโลหิตสูง pre-eclampsia
หรือ eclampsia ตองระมัดระวังเปนพิเศษ
• เลือด : ตรวจหาความเขมขนเลือดซ้ำ เฉพาะในรายที่ผลการตรวจครั้งแรกมีภาวะโลหิตจางที่ตอง
ไดรบั การรักษา
4 การประเมินเพือ่ การสงตอ
• ประเมินซ้ำวาผตู งั้ ครรภยงั ควรอยใู นการดูแลผตู งั้ ครรภแนวใหมตามหลักฐานจากการตรวจครัง้ แรกหรือจาก
การสังเกตในการมาฝากครรภครัง้ นี้
• ผลเลือดมีคา Hb ต่ำกวา 110 กรัม/ลิตร หรือ 11 g/dl ควรไดรบั การแนะนำดานโภชนาการและตรวจหาสาเหตุ
ของโลหิตจาง และเพิม่ ยาเสริมธาตุเหล็กหากต่ำกวา 70 กรัม/ลิตร ควรทำการสงตอผเู ชีย่ วชาญเพือ่ การรักษา
• ตรวจอยางระมัดระวังถามีความดันโลหิตสูง pre-eclampsia หรือ proteinuria และทำการสงตอ
• ถาการวัดระดับยอดมดลูกต่ำกวาเกณฑหรือต่ำกวา 10 percentile ตามกราฟใหสงสัยทารกในครรภ
มีการเจริญเติบโตชาในครรภ IUGR ( intrauterine growth retardation )
• สงตอถามีเลือดออกทางชองคลอดหรือมีเลือดออกกระปริดกระปรอย
• สงตอเมือ่ ประเมินพบวามีความเสีย่ งสูงหรือโรคแทรกซอน
5 จัดใหมกี ารดูแลรักษาตอไปนี้
1. ใหยาเสริมธาตุเหล็กและไอโอดีนตอไปทุกราย
2. เสริมยาเม็ดแคลเซียมวันละ 500 - 1000 มก. ( ไมควรรับประทานพรอมกับยาเสริมธาตุเหล็ก)
3. ฉีดวัคซีนปองกันบาดทะยักเข็มที่ 1 หรือ 2 (ถายังไมไดรบั การฉีดมากอน)
6 ใหคำแนะนำ ถามและตอบคำถาม การนัดตรวจครัง้ ตอไป
1. แนะนำการปฏิบตั ติ วั ในเรือ่ งการรับประทานอาหาร การออกกำลังกายและการพักผอน
2. ใหคำแนะนำเกีย่ วกับอาการทีต่ อ งมาตรวจกอนนัด เชน การมีเลือดออกทางชองคลอด บวม ปวดศีรษะ
ตาพรามัว ปสสาวะบอย แสบขัด และการเจ็บครรภคลอดกอนกำหนด
3. นัดตรวจครัง้ ตอไปเมือ่ อายุครรภ 32 สัปดาห (หรือใกลเคียง) และบันทึกขอมูลลงในบัตรผปู ว ยและสมุดบันทึก
สุขภาพแมและเด็ก และตรวจสอบ checklist วาไดดำเนินกิจกรรมตางๆของครัง้ นีค้ รบถวน
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6.4. การดูแลผตู งั้ ครรภครัง้ ทีส่ ี่
1. ขอมูลทัว่ ไป
การฝากครรภครัง้ ที่ 4 นีท้ ำเมือ่ อายุครรภ 32 สัปดาห และคาดวาจะใชเวลาประมาณ 20 นาที ถาไมได
มาฝากครรภครัง้ กอน การมาครัง้ นีค้ วรรวมกิจกรรมของการดูแลของครัง้ กอนและควรใหเวลามากขึน้ การตรวจ
คมู อื การดูแลผตู งั้ ครรภแนวใหม

รางกายและการทดสอบจะตองประกอบดวยการวัดความดันโลหิต วัดระดับยอดมดลูก ตรวจปสสาวะ และตรวจเลือด
อีกครัง้ ทุกราย
การสงตอขึน้ กับอาการแสดงและการตรวจพบซึง่ จะตองอาศัยการดูแลเปนพิเศษ ตัวอยางเชน การตรวจพบ
คาความเขมขนเลือดฮีโมโกลบินสูง ( Hb > 130 g/lหรือ 13 g/dl ) โดยไมมอี าการแสดงอยางอืน่ เชนเดียวกับการตรวจ
พบระดับยอดมดลูกไมเพิม่ ขึน้ หรือเพิม่ นอย อาจหมายถึงกำลังมีภาวะทารกในครรภเจริญเติบโตชา ทำใหตอ งนัดกระชัน้
ขึน้ เพือ่ ประเมินการเจริญเติบโตของทารกในครรภหรือพิจารณาสงตอเพือ่ วินจิ ฉัยเพิม่ เติมหรือสงพบผเู ชีย่ วชาญ
ผตู งั้ ครรภบางคนอาจเขาสรู ะยะการเจ็บครรภและการคลอดกอนทีจ่ ะถึงกำหนดนัดครัง้ ตอไป ดังนัน้ ควรตอง
ระมัดระวังเปนพิเศษเพือ่ ใหคำแนะนำและคำชีแ้ จงในกรณีทอี่ าจมีอาการเจ็บครรภหรือมีน้ำเดิน และควรปฏิบตั ติ วั เชนไร
ผตู งั้ ครรภและสามีควรไดรบั การนัดหมายเชิญชวนใหเขาโรงเรียนพอแมครัง้ ที่ 2 เพือ่ การเตรียมตัวเลีย้ งลูกดวยนมแม
หลังคลอด เพือ่ สรางความคนุ เคยกับเจาหนาทีห่ อ งคลอด สถานทีค่ ลอด ไดรบั การกระตนุ ใหปรึกษาหารือการเวนระยะ
การมีบตุ รและวิธกี ารคุมกำเนิด เนนการกลับมาตรวจภายในหลังคลอดเพือ่ การคุมกำเนิดและการใหนมบุตรอยางเดียว
ไดนาน 6 เดือน
2 กิจกรรมการดูแลผตู งั้ ครรภครัง้ ทีส่ ี่
2.1 การสอบถามขอมูลเชนเดิม: ประวัตสิ ว นตัว ประวัตทิ างสูตกิ รรม และการตัง้ ครรภปจ จุบนั
2.2 การตรวจรางกาย:
• ชัง่ น้ำหนัก วัดความดันโลหิต
• การตรวจรางกายทัว่ ไป ตรวจดูการบวมทีข่ าหรือทัว่ รางกายและอาการเตือนของโรคอืน่ ๆ
• การตรวจคลำหนาทอง วัดระดับยอดมดลูก บันทึกลงบนกราฟ ประเมินอายุครรภ และ ตรวจหนาทอง
เพือ่ ตรวจหาการตัง้ ครรภแฝด ถาพบความไมสอดคลองของยอดมดลูกเมือ่ เทียบกับอายุครรภ โดยเฉพาะในกรณีไมได
รับการตรวจอัลตราซาวดมากอน และสามารถ ประเมินการเจริญเติบโตชาของทารกในครรภไดดว ย การฟงเสียงหัวใจ
ทารก ใชดอปเลอร (เครือ่ งฟงเสียงหัวใจทารกในครรภ) เมือ่ ไมมกี ารเคลือ่ นไหวของทารกหรือดิน้ นอยลง
• ตรวจเตานมซ้ำเพือ่ เตรียมความพรอมของการเลีย้ งลูกดวยนมแม
• ถามีเลือดออกทางชองคลอดหรือเลือดออกกระปริดกระปรอยก็ไมควรตรวจภายใน ควรสงตอพบแพทย
หรือโรงพยาบาลเพือ่ หาสาเหตุ
2.3 การตรวจทางหองปฏิบตั กิ าร:
• ปสสาวะ: การตรวจ proteinuria และ glucosuria
• เลือด: ควรตรวจความเขมขนเลือดฮีโมโกลบิน (Hct/Hb) ซิฟล สิ และ Anti HIV ทุกราย
2.4 การประเมินเพือ่ การสงตอ:
• ประเมินความเสีย่ งอีกครัง้ โดยพิจารณาจากหลักฐานทีพ่ บนับตัง้ แตมาตรวจครัง้ กอนๆ และจากการสังเกต
พบในการฝากครรภครัง้ นี้
• มีเลือดออกทางชองคลอด
• ตรวจพบวามี pre-eclampsia ความดันโลหิตสูง และ/หรือ proteinuria ใหมกี ารสงตอๆไปสถานบริการ
ระดับสูงขึน้ หรือโรงพยาบาล
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• สงสัยวาทารกมีการเจริญเติบโตชาในครรภ (IUGR) (ระดับความสูงมดลูกต่ำกวาคาทีค่ าดไว หรือจาก
growth curve แสดงใหเห็นวาทารกมีการเจริญเติบโตชา)
• สงสัยการตัง้ ครรภแฝด ใหสง ตอเพือ่ การยืนยันการวินจิ ฉัยตลอดจนการเตรียมการคลอด
• ถาคา Hb ต่ำกวา 110 กรัม/ลิตรหรือ 11 g/dl อยางตอเนือ่ ง ใหสง พบแพทย
คมู อื การดูแลผตู งั้ ครรภแนวใหม

• ถาคา Hb สูงกวา 130 กรัม/ลิตรหรือ 13 g/dl ใหทบทวนการตรวจขนาดมดลูก ประเมินน้ำหนักมารดาที่
เพิม่ ขึน้ ความดันโลหิต proteinuria หรือนัดถีข่ นึ้ เพือ่ ตรวจสอบการเจริญเติบโตชาของทารกในครรภ
2.5 ใหการดูแลรักษาดังตอไปนี้
1. ใหยาเสริมธาตุเหล็ก ไอโอดีนและแคลเซียม ตอไปทุกราย
2. ถาคา Hb นอยกวา 110 กรัม/ลิตร หรือ 11 g/dl ใหสง ตอ
2.6 คำแนะนำ คำถามและคำตอบ และการจัดตารางนัดครัง้ ตอไป บันทึกขอมูลใหครบ
1. แนะนำเกีย่ วกับ วิธกี ารคลอดชนิดตางๆ การเลีย้ งลูกดวยนมแม และการวางแผนครอบครัวหลังคลอด
2. นัดผตู งั้ ครรภและสามีเขารับฟงโรงเรียนพอแม ครัง้ ที่ 2
3. ใหคำแนะนำเกีย่ วกับปญหาทีอ่ าจเกิดในชวงนี้ เชน อาการเลือดออกทางชองคลอด ปสสาวะบอย แสบขัด
การดิน้ ของเด็กนอยลง อาการเจ็บครรภคลอดกอนกำหนด การมีน้ำเดิน
4 นัดตรวจครัง้ ตอไปเมือ่ อายุครรภ 38 สัปดาห และบันทึกการฝากครรภใหครบถวน
6.5. การดูแลผตู งั้ ครรภครัง้ ทีห่ า
การฝากครรภครัง้ ที่ 5 ทำเมือ่ อายุครรภ 38 สัปดาห
1 ขอมูลทัว่ ไป:
การตรวจครรภครัง้ นีค้ วรดำเนินการในชวงอายุครรภ 36 - 38 สัปดาห มีความสำคัญมากในการตรวจยืนยัน
ทาของทารกในครรภ หากสงสัยวาตรวจพบการตัง้ ครรภทา กนหรือทาขวาง ให ทำการสงตอหรือพบแพทย เพือ่ การ
ประเมินใหถกู ตอง และใหคำแนะนำการทำ external cephalic version (ECV) หรือการผาตัดคลอดมากกวาการลอง
ใหคลอดเองทางชองคลอด
ผตู งั้ ครรภควรไดรบั การแนะนำและแจงวากำหนดคลอดคือเมือ่ ใด และถายังไมคลอดจนกระทัง่ ปลายสัปดาห
ที่ 40 (หรือเลยกำหนดไป 6-7 วัน) ใหมายังโรงพยาบาลหรือสถานบริการทีฝ่ ากครรภเพือ่ การประเมินสุขภาพทารกใน
ครรภและพิจารณาใหเรงคลอดดวยวิธที ดี่ ที สี่ ดุ เนือ่ งจากการตรวจสุขภาพทารกในครรภสำหรับการตัง้ ครรภเกินกำหนด
โดยวิธตี า งๆยังไมอาจยืนยันไดวา จะเปนประโยชน มีจำนวนผตู งั้ ครรภเกินกำหนดที่ 41 สัปดาหทยี่ งั ไมคลอดพบได
ประมาณ 5-10 % แมวา ไมควรทำการเรงคลอดเปนกิจวัตรแตการเรงคลอดในกรณีอายุครรภเกินกำหนดไมพบวามีภาวะ
แทรกซอนทีร่ า ยแรง แตสามารถลดความเสีย่ งตอการเกิด meconium stained amniotic fluid การตายทารกในระยะ
ปริกำเนิด และไมเพิม่ อัตรา caesarean section แมในรายทีป่ ากมดลูกไมสกุ ยิง่ ไปกวานัน้ การเรงคลอดทีเ่ หมาะสม
ยังลดอัตรา caesarean section โดยรวมไดถา ดำเนินการเรงคลอดอยางถูกตอง
ใบฝากครรภหรือสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็กควรไดรบั การบันทึกครบถวนและคืนใหแกผตู งั้ ครรภเพือ่ ใหนำไป
โรงพยาบาลหรือสถานทีค่ ลอดดวย
2 กิจกรรมการดูแลผตู งั้ ครรภครัง้ ทีห่ า
1 สอบถามขอมูล: ประวัตคิ วามเจ็บปวยในชวงทีผ่ า นมา การเปลีย่ นแปลงจากการตรวจครัง้ กอน
2 การตรวจรางกาย:
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• ชัง่ น้ำหนัก วัดความดันโลหิต
• ตรวจครรภ ฟงเสียงหัวใจทารกและวัดระดับยอดมดลูก ถาพบความไมสอดคลองของยอดมดลูกเมือ่ เทียบกับ
อายุครรภ ใหประเมินการเจริญเติบโตของทารกในครรภ การตรวจทาทารกและสวนนำทีถ่ กู ตอง (lie and presentation)
ดวยการคลำและฟงเสียงหัวใจทารกในครรภ ฟงเสียงหัวใจทารกในครรภ ใชดอปเลอร (เครือ่ งฟงเสียงหัวใจทารก
คมู อื การดูแลผตู งั้ ครรภแนวใหม

ในครรภ ) ถาเด็กดิน้ นอยลงหรือผปู ว ยตองการ ถามีอาการเลือดออกใหสง ตอ
• การตรวจรางกายทัว่ ไป ตรวจดูการบวมทีข่ าหรือทัว่ รางกาย ตรวจอาการแสดงของโรคอืน่ ๆ
3 การตรวจทางหองปฏิบตั กิ าร:
ตรวจ proteinuria และ glucosuria
4 การประเมินเพือ่ การสงตอ และจัดใหมกี ารดูแลรักษาดังตอไปนี:้
1. ประเมินความเสีย่ งอีกครัง้ โดยพิจารณาจากหลักฐานทีพ่ บมาตัง้ แต การตรวจครัง้ กอน และจากการสังเกต
พบในการตรวจครรภครัง้ นี้ สงตอเมือ่ ประเมินพบวามีความเสีย่ งสูง เชนการมีเลือดออกทางชองคลอด ปสสาวะตรวจ
พบไขขาวหรือมีอาการของ pre-eclampsia สงสัยทารกในครรภเจริญเติบโตชา เด็กดิน้ นอยลง สงสัยครรภแฝด กรณี
สงสัยทากน หรือทาขวาง ใหสง ตอเพือ่ พิจารณาทำ external cephalic version หรือวางแผนการคลอดในโรงพยาบาล
ดวยการผาตัดคลอดตามดุลยพินจิ ของแพทย
2. ใหยาเสริมธาตุเหล็ก ไอโอดีนและแคลเซีย่ มตอไปทุกราย
5 ใหคำแนะนำ ถามและตอบ และนัดการตรวจครัง้ ตอไป:
1. แนะนำอาการทีต่ อ งมาโรงพยาบาลเพือ่ การคลอด เชน การเจ็บครรภ น้ำเดินหรือมีมกู เลือดออก และการ
เตรียมตัวสำหรับการเลีย้ งลูกดวยนมแม
2. ใหคำแนะนำอาการผิดปกติอื่นๆที่ตองรีบมาโรงพยาบาล เชน เลือดออก เด็กดิ้นนอยลง ปวดศีรษะ
ตาพรามัว มีไข
3. ใหคำแนะนำสำหรับแนวทางกรณีทตี่ อ งเรงคลอด หรือมีน้ำเดิน เลือดออกทางชองคลอด ใหโอกาสถาม
และตอบขอสงสัย ยืนยันคำแนะนำทีใ่ หและผทู ตี่ ดิ ตอไดในกรณีฉกุ เฉินหรือสถานทีท่ ตี่ อ งไปคลอด วันทีค่ าดวาจะคลอด
(EDC) ถายังไมคลอดเมือ่ ถึงปลายสัปดาหที่ 40 ใหมาตรวจทีค่ ลีนคิ ฝากครรภทโี่ รงพยาบาล เมือ่ 41 สัปดาห
4. บันทึกขอมูลใหครบถวนลงในสมุดฝากครรภและใหคำแนะนำวาตองนำมาดวยทุกครัง้ ทีม่ าติดตอรวมทัง้
เมือ่ มาคลอด
7. คำแนะนำพิเศษ
7.1 การดูแลรักษาผตู งั้ ครรภทจี่ ะชวยลดการคลอดกอนกำหนด ไดแก
1 การแนะนำใหผตู งั้ ครรภและบุคคลในครอบครัวเลิกการสูบบุหรี่(21)
2 การคัดกรองและรักษาการติดเชือ้ ในทางเดินปสสาวะทีไ่ มมอี าการ (asymptomatic bacteriuria)(22)
3 การคัดกรองและรักษาการติดเชือ้ ในชองคลอดทีไ่ มมอี าการ (asymptomatic vaginitis)(23)
4 การให calcium เสริมในระหวางการตัง้ ครรภ(20)
7.2 กลมุ ทีม่ าฝากครรภชา หรือมาผิดนัด
ผตู งั้ ครรภจำนวนหนึง่ อาจมาฝากครรภชา ไมสามารถใหการดูแลตามองคประกอบพืน้ ฐานของอายุครรภ
ควรใหการดูแลโดยใหทกุ กิจกรรมทีค่ วรกระทำในการฝากครรภครัง้ ทีผ่ า นมาทัง้ หมด ดังนัน้ จึงตองใชเวลาดูแลผตู งั้ ครรภ
ในครัง้ แรกนีน้ านกวาปกติ ผตู งั้ ครรภอาจมีการผิดนัดในการมาฝากครรภ ดังนัน้ ควรมีระบบทีค่ อยตรวจสอบเหตุผลที่ 17
ทำใหผตู งั้ ครรภผดิ นัด มีระบบการติดตามผตู งั้ ครรภมาตรวจ และกำหนดวันนัดหมายใหมตามความเหมาะสม
โดยตองกระทำทุกกิจกรรมในวันทีผ่ ดิ นัดไปรวมกับกิจกรรมตามอายุครรภนนั้ ๆ
7.3 การดูแลผตู งั้ ครรภแฝด
ครรภแฝดมีความเสี่ยงสูงตอมารดาและทารก ความเสี่ยงตอการตายคลอดสูงเปน 10 เทาในครรภแฝด
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เมือ่ เทียบกับครรภเดีย่ ว อัตราตายของทารกแรกเกิดก็สงู กวา เพราะ 59 % ของครรภแฝดจะคลอดกอนกำหนดและ
สวนใหญจะมีการเจริญเติบโตชาในครรภ ครรภแฝดอาจมีปญ
 หาการเจริญเติบโตไมเทากัน ( discordant growth )
และ twin-to-twin transfusion syndrome (ฝาแฝดไขใบเดียวกัน ) แฝดสาม หรือแฝดมากกวาสาม ยิง่ เพิม่ ความ
เสีย่ งตอภาวะแทรกซอนมากขึน้ ผตู งั้ ครรภแฝดมักเกิดภาวะโลหิตจาก pre-eclampsia แพทอ งมาก ครรภแฝดน้ำ
มีภาวะแทรกซอนระหวางการคลอดไดมากกวาผตู งั้ ครรภเดีย่ ว เมือ่ อายุครรภมากขึน้ จะยิง่ เพิม่ ภาระตอการทำงานของ
รางกายมากขึน้ การใหลาพักจะชวยใหอาการเมือ่ ลาเกินควรดีขนึ้ แตไมมหี ลักฐานวิจยั สนับสนุนวาการนอนพักได
ประโยชน
ในชุดองคประกอบขัน้ พืน้ ฐานของการดูแลผตู งั้ ครรภแนวใหม การวัดความสูงของยอดมดลูก เปนตัววัดทีท่ ำให
สงสัยการตัง้ ครรภแฝดมากทีส่ ดุ นอกเหนือจากการคลำหนาทองดวย leopold’s maneuver การตัง้ ครรภดว ยการทำ
IVF (In vitro fertilization)เพิม่ ความเสีย่ งตอการตัง้ ครรภแฝด แตผตู งั้ ครรภเหลานัน้ มักจะไดรบั การดูแลเปนพิเศษอยแู ลว
เมือ่ ไหรทสี่ งสัยครรภแฝดควรไดรบั การสงตอผเู ชีย่ วชาญเพือ่ วินจิ ฉัยดวยอัลตราซาวดและควรไดรบั การดูแลโดยสูตแิ พทย
การใหความรแู ละคำแนะนำมีความสำคัญอยางยิง่ สำหรับผตู งั้ ครรภแฝด การเตรียมพรอมสำหรับการเจ็บครรภ
และการคลอดควรกระทำในโรงพยาบาล การติดตอสถานทีค่ ลอด เตรียมแผนสำหรับการเดินทางไปคลอดในกรณี
เจ็บครรภ หรือมีภาวะแทรกซอนเชน น้ำเดิน เลือดออก ฯลฯ และเนนย้ำถึงการมีโอกาสเกิดการคลอด
กอนกำหนดสูง สามีและญาติควรไดรบั การแนะนำดวยทัง้ โดยคำพูดหรือเอกสาร ควรพิจารณาใหลาพักในระหวาง
ไตรมาสที่ 3 ของการตัง้ ครรภโดยเฉพาะในรายทีใ่ ชแรงกายมาก
ระยะหางระหวางการนัดฝากครรภแตละครัง้ ในชุดองคประกอบพืน้ ฐานถูกกำหนดตามผลการศึกษาวิจยั ของ
องคการอนามัยโลกและตามหลักฐานทีแ่ สดงถึงความจำเปนในการให intervention แตละอยาง ความผิดปกติที่เกิด
จากการตัง้ ครรภอาจเกิดไดทกุ เมือ่ ในระหวางการตัง้ ครรภ และโรคตางๆอาจเกิดรวมดวยไดเสมอตลอดการตัง้ ครรภ
ความผิดปกติทไี่ มปรากฏอาการในระหวางการฝากครรภแตละครัง้ นัน้ สามารถระงับไดเชน pre-eclampsia หรือทารก
เจริญเติบโตชา ซึง่ จะสามารถวินจิ ฉัยได สามารถใหการดูแลทีเ่ หมาะสม ผตู งั้ ครรภควรไดรบั คำแนะนำอีกครัง้ วาให
รีบมาพบแพทยถามีอาการผิดปกติ และควรใหความมั่นใจวาสามารถมากอนกำหนดนัด ถี่กวาที่กำหนดและ
ขอรับการชวยเหลือไดที่คลินิกฝากครรภหรือโรงพยาบาลไดตลอด 24 ชั่วโมง และควรใหเบอรโทรศัพทและ
สถานทีท่ ผี่ ตู งั้ ครรภสามารถติดตอแพทยหรือพยาบาลผดู แู ลไดพรอมทัง้ ใหสามีและญาติไดขอ มูลนีเ้ ชนกัน
ผูตั้งครรภควรไดรับการกระตุนใหมาฝากครรภแตเนิ่นๆ ยิ่งเร็วยิ่งดี การกระจายผลดีและประโยชนที่ไดรับ
จากการฝากครรภควรเปนพันธะสัญญาของชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขซึง่ สามารถสนับสนุนใหเกิดการฝากครรภได
จากแผนพับ หนังสือพิมพ วิทยุทอ งถิน่ หรือโดยคำพูด การตรวจและการรักษาบางอยางในการมาฝากครรภครัง้ แรก
ตองกระทำตัง้ แตอายุครรภนอ ยๆเพือ่ จะไดประสิทธิผลสูงสุดเชน การใหธาตุเหล็กบำรุงเลือด โฟเลต การรักษา syphilis
และทีส่ ำคัญการประเมินอายุครรภจะเชือ่ ถือไดมากทีส่ ดุ เมือ่ อายุครรภนอ ยๆ
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8.กิจกรรมในการดูแลผตู งั้ ครรภ
ครัง้ ที่ 1 วันที่ ………………………….. ( ควร กอน 12 สัปดาห )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
1.
2.

1.
2.

เช็ค Classifying form แลวไมมี ความเสีย่ งสูง
ชัง่ น้ำหนัก , วัดสวนสูง ,วัดความดันโลหิต
ตรวจรางกายทัว่ ไป, ตรวจครรภ, ประเมินอายุครรภ,วัดความสูงของยอดมดลูก
ตรวจปสสาวะโดยใช Multiple dipstick หา Protein, Sugar, Nitrite และ Leukocyte
esterase
สงพบแพทยเพือ่ ตรวจเสียงปอดและหัวใจ
ตรวจภายในเพือ่ คัดกรองภาวะ asymptomatic vaginitis
(อาจเลือ่ นไปในครัง้ ที่ 2 ของการฝากครรภ)
ตรวจ Hb / Hct / OF / DCIPและตรวจ VDRL, Anti HIV, Blood gr, Rh typing, HBsAg
ใหวคั ซีน Tetanus toxoid ครัง้ ที่ 1
ใหธาตุเหล็ก และ/ หรือ โฟเลต และ iodine
โรงเรียนพอแม ครัง้ ที่ 1 และ ใหคำแนะนำกรณีเกิดอาการผิดปกติฉกุ เฉินและ
เบอรโทรศัพททสี่ ามารถติดตอฉุกเฉิน
ครัง้ ที่ 2 วันที่ ……………………………. ( 20 สัปดาห )
ชัง่ น้ำหนัก,วัดความดันโลหิต
ตรวจปสสาวะหา Protein, Sugar
ตรวจรางกายทัว่ ไป, ตรวจภาวะซีด, บวม
ตรวจครรภ : ประเมินอายุครรภ วัดความสูงของยอดมดลูก ฟงเสียงหัวใจทารกในครรภ
ตรวจภายใน (ในกรณีทยี่ งั ไมไดตรวจเมือ่ ฝากครรภครัง้ ที่ 1 )
ตรวจอัลตราซาวด ( ถาทำได )
ใหธาตุเหล็ก iodine และ แคลเซียมตลอดการตัง้ ครรภ
ใหวคั ซีน Tetanus toxoid ครัง้ ที่ 2 (หางจากเข็มแรก อยางนอย 1 เดือน)
ใหคำปรึกษาหลังทราบผลเลือด อาการผิดปกติฉกุ เฉิน และเบอรโทรศัพท
สำหรับการติดตอ
ครัง้ ที่ 3 วันที่ …………………………….. ( 26 สัปดาห )
แนะนำใหมารดาสังเกตการดิน้ ของทารกในครรภ
ครัง้ ที่ 4 วันที่ …………………………....... ( 32 สัปดาห )
ตรวจ Hb/Hct. VDRL, Anti HIV
โรงเรียนพอแมครัง้ ที่ 2 และ ใหคำแนะนำเกีย่ วกับการคลอด วางแผนการคลอด
การเลีย้ งลูกดวยนมแม การคุมกำเนิด
ครัง้ ที่ 5 วันที่ …………………………….. ( 38 สัปดาห)
ตรวจทาทารกในครรภ ถาเปนทากนใหสง ตอเพือ่ ทำ ECV หรือ เพือ่ การผาตัด
ถายังไมคลอดเมือ่ อายุครรภครบ 41 สัปดาห ใหมาโรงพยาบาลเพือ่ ชักนำการคลอด
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สัปดาห
<12 20 26 32
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10.ภาคผนวก
การรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ในระหวางการตัง้ ครรภ
Guidelines for the management of Sexually Transmitted Infection
(World Health Organization, Geneva, 2003)
1. Gonococcal infections
1.1 Uncomplicated anogenital infections
• Ceftriaxone 125 mg by intramuscular injection, as a single dose หรือ
• Cefixime 400 mg orally, as a single dose หรือ
• Spectinomycin 2 g by intramuscular injection, as a single dose
1.2 Disseminated infections
• Ceftriaxone 1 g by intramuscular or intravenous injection, once daily for 7 days
หรือ
• Spectinomycin 2 g by intramuscular injection, twice daily for 7 days (มีบางขอมูลรักษาแค
3 วัน ก็เพียงพอ)
2. Chlamydia trachomatis infections
2.1 Uncomplicated anogenital infection
• Erythromycin , 500 mg orally, four times a day for 7 days
(ในรูปของ base หรือ ethylsuccinate) หรือ
• Amoxycillin 500 mg orally, three times a day for 7 days
3. Syphilis
3.1 Early syphilis (ไดแก primary, secondary, หรือ latent syphilis ทีไ่ มเกิน 2 ป)
• Benzathine penicillin G 2.4 million IU, by intramuscular injection, at a single session.
(given as two injections at separate sites) หรือ
• Alternative regimen : procaine benzylpenicillin 1.2 million IU daily, by intramuscular
injection,for 10 consecutive days หรือ
• Erythromycin 500 mg orally, 4 times daily for 14 days (สำหรับผแู พ penicillin)
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3.2 Late latent syphilis
• Benzathine penicillin G 2.4 million IU by intramuscular injection, once weekly for
3 consecutive weeks
• Alternative regimen: procaine benzylpenicillin 1.2 million IU,
by intramuscular injection, once daily for 20 consecutive days หรือ
• Erythromycin 500 mg orally, 4 times daily for 30 days (สำหรับผแู พ penicillin)
3.3 Neurosyphilis
• Aqueous benzyl penicillin 12-24 million IU by intravenous injection, daily in doses of
2-4 million IU every 4 hours for 14 days
คมู อื การดูแลผตู งั้ ครรภแนวใหม

• Alternative regimen: procaine benzylpenicillin 1.2 million IU, by intramuscular injection,
once daily and probenecid, 500 mg orally, 4 times daily, both for 10-14 days หรือ
• 3rd generation cephalosporins (สำหรับผแู พ penicillin)
4. Chancroid
• Erythromycin base 500 mg orally, 4 times daily for 7 days หรือ
• Azithromycin 1 g orally, as a single dose
• Alternative regimen: Ceftriaxone 250 mg by intramuscular injection , as a single dose
การดูแลแผล : รักษาใหสะอาด ถาตอมน้ำเหลืองโตและนมุ ควรดูดหนองออกโดยดูดผาน
ผิวหนังปกติ ไมแนะนำใหทำ incision and drainage หรือ excision
เพราะจะทำใหแผลหายชา
5. Genital herpes infections
5.1 First clinical episode
• Acyclovir 200 mg orally, 5 times daily for 7 days หรือ
• Acyclovir 400 mg orally, 3 times daily for 7 days
5.2 Recurrent infections
• Acyclovir 200 mg orally, 5 times daily for 5 days หรือ
• Acyclovir 400 mg orally, 3 times daily for 5 days หรือ
• Acyclovir 800 mg orally twice daily for 5 days
5.3 For severe disease
• Acyclovir 5-7 mg/kg IV, every 8 hours for 5-7 days or until clinical resolution is attained
*หมายเหตุ*

1. ไมแนะนำใหใช acyclovir แบบทา เพราะไมไดผลดี
2. ถามี active lesion ทีช่ อ งทางคลอดขณะเจ็บครรภคลอด ให cesarean section
ทุกราย เพือ่ ลดความเสีย่ งการเกิด neonatal herpes

6. Venereal warts
6.1 External genital and perianal warts
• Trichloroacetic acid (TCA)(80-90%) ทาที่ warts หลีกเลีย่ งผิวหนังปกติ ทาทุก 1 สัปดาห
• Cryotherapy ดวย liquid nitrogen ทุก 1-2 สัปดาห
• Electrosurgery
• Surgical removal
6.2 vaginal warts
• Cryotherapy ดวย liquid nitrogen
• TCA 80-90%
6.3 Cervical warts
• ปรึกษาผเู ชีย่ วชาญ
• Pap smear
คมู อื การดูแลผตู งั้ ครรภแนวใหม
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• No TCA or podophyllin
• ใหการรักษาหลังทราบผล Pap smear
• Cryotherapy
6.4 Meatal and urethral warts
• cryotherapy
7. Trichomonas vaginalis infections
• Metronidazole 2 g. orally, in a single dose (หามใชใน 1st trimester) หรือ
• Tinidazole 2 g. orally, in a single dose
• Alternative regimen: metronidazole 400 or 500 mg orally, twice daily for 7 days หรือ
• Tinidazole, 500 mg orally, twice daily for 5 days.
*หมายเหตุ* 1. ใหการรักษา sexual partner(s) ดวย
2. ใหการรักษาทัง้ ในคนไขทมี่ อี าการ และไมมอี าการ
8. Bacterial vaginosis (BV)
รักษาเฉพาะคนไขทมี่ อี าการเทานัน้ และทำการตรวจคัดกรองหาภาวะนีใ้ นกรณีทมี่ ปี ระวัตคิ ลอดกอนกำหนดใน
ครรภกอ น พรอมใหการรักษาถาเปน asymptomatic BV
• Metronidazole, 200 or 250 mg orally three times daily for 7 days.
st
(หามใหใน 1 trimester)
• Alternative regimen : metronidazole , 2 g orally, as a single dose หรือ
• Clindamycin, 300 mg orally twice daily for 7 days หรือ
• Metronidazole gel, 0.75%, 5 g twice daily intravaginally for 7 days
9. Candidiasis
• micronazole or clotrimazole, 200 mg intravaginally, daily for 3 days หรือ
• clotrimazole, 500 mg intravaginally, as a single dose
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การรักษาภาวะติดเชือ้ ในระบบทางเดินปสสาวะในระหวางการตัง้ ครรภ
Reference: Managing complications in pregnancy and childbirth:
A guide for midwives and doctors.
By WHO/Department of Reproductive Health and Research, 2000
1. Asymptomatic bacteriuria
Amoxicillin 500 mg by mouth three times per day for 7 days
2. Cystitis
• Amoxicillin 500 mg by mouth three times per day for 7 days
• If treatment fails, check urine culture and sensitivity, and treat with an antibiotic appropriate
for the organism.
• If infection recurs two or more times :
Check urine culture and sensitivity, and treat with an antibiotic appropriate for
the organism.
• For prophylaxis against further infections, (after recurrent infections)
Amoxicillin 250 mg by mouth once daily at bedtime for the remainder of pregnancy and
2 weeks postpartum.
3. Acute pyelonephritis
3.1 Hospitalization
3.2 If shock is present or suspected, initiate immediate treatment;
• monitor vital signs
• rapidly infuse IV fluids at the rate of 1 Litre in 15-20 minutes
• give at least 2 litres of these fluids in the first hour
• record fluid intake and urine output
• give oxygen at 6-8 Litre per minute by mask or nasal cannulae
3.3 Check urine culture and sensitivity
3.4 Give antibiotics;
Ampicillin 2 g IV every 6 hours plus gentamicin 5 mg/kg body weight IV every 24 hours until
the woman is fever-free for 48 hours then give amoxicillin 1 g by mouth three times per day to complete
14 days of treatment.
3.5 Give paracetamol 500 mg by mouth as needed for pain and to lower temperature
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กรมอนามัย มีบทบาทหนาที่ในการสนับสนุนใหสถานบริการสาธารณสุข
ทั่วประเทศดำเนินงานพัฒนาอนามัยแมและเด็กอยางมีคุณภาพ ภายใตโครงการ
โรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว คมู อื ดูแลผตู งั้ ครรภแนวใหมฉบับนีเ้ ปนคมู อื ฉบับ
ปรับปรุงครัง้ ที่ 2 ทีพ่ มิ พขนึ้ มาเพือ่ เปนแนวทางการใหบริการการดูแลฝากครรภขนั้ พืน้ ฐาน
ใหมคี ณ
ุ ภาพเพิม่ ขึน้ อันเปนประโยชนตอ งานอนามัยแมและเด็ก เพือ่ ใหสขุ ภาพแมและ
เด็กไทยดีขนึ้
โดยที่สำนักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย รวมมือกับสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงราย ลพบุรี มหาสารคาม กาฬสินธุ และนครศรีธรรมราช และ ศูนยอนามัย
1-12 รวมดำเนินโครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการระบบดูแลผูตั้งครรภแนวใหมตาม
ขอแนะนำองคการอนามัยโลกในป 2551-2552 ผลการดำเนินงานพบวาระบบการดูแล
ผูตั้งครรภแนวใหมไมไดทำใหผลลัพธของการตั้งครรภแตกตางไปจากเดิม ผูใหบริการ
มีความพึงพอใจเพิม่ ขึน้ และมีความครบถวนของการบริการเพิม่ ขึน้
ขอขอบคุณศาสตราจารยนายแพทยภเิ ศก ลุมพิกานนท รองศาสตราจารยแพทย
หญิงโฉมพิลาศ จงสมชัย ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน นายแพทยณรงค วินิยกูล ศูนยอนามัยที่ ๖ ขอนแกน ที่ได
รวมกันเรียบเรียงคูมือดูแลผูตั้งครรภแนวใหมฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 นี้ เพื่อใหเปน
แนวทางที่ทันสมัยและสอดคลองกับบริบทของประเทศไทย สิ่งสำคัญที่ตองเนนคือ
แนวทางการดูแลผตู งั้ ครรภแนวใหมนใี้ ชไดเฉพาะในผตู งั้ ครรภทไี่ มมภี าวะแทรกซอนและ
ไมมคี วามเสีย่ งสูงใดๆ ในกรณีทมี่ คี วามเสีย่ งสูงตองใหการดูแลตามแนวทางทีแ่ พทย
แนะนำเปนรายๆไป
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4. หลักการสำคัญของการดูแลผตู งั้ ครรภแนวใหมขององคการอนามัยโลก
5. การนำการดูแลผตู งั้ ครรภตามแนวทางขององคการอนามัยโลกมาใชในประเทศไทย
6. การดูแลหญิงตัง้ ครรภ
6.1 การดูแลหญิงตัง้ ครรภครัง้ แรก
6.2 การดูแลหญิงตัง้ ครรภครัง้ ทีส่ อง
6.3 การดูแลหญิงตัง้ ครรภครัง้ ทีส่ าม
6.4 การดูแลหญิงตัง้ ครรภครัง้ ทีส่ ี่
6.5 การดูแลหญิงตัง้ ครรภครัง้ ทีห่ า
7. คำแนะนำพิเศษ
7.1 การดูแลรักษาผตู งั้ ครรภทจี่ ะชวยลดการคลอดกอนกำหนด
7.2 กลมุ ทีม่ าฝากครรภชา หรือมาผิดนัด
7.3 การดูแลผตู งั้ ครรภแฝด
8. กิจกรรมในการดูแลผตู งั้ ครรภแนวใหม
9. เอกสารอางอิง
10. ภาคผนวก
10.1การรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ในระหวางการตัง้ ครรภ
10.2 การรักษาภาวะติดเชือ้ ในระบบทางเดินปสสาวะในระหวางการตัง้ ครรภ
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