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คํ านํ า

 การเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนดมีอัตราเพิ่มขึ้นจากรายงานประจํ าป : สถิติผูมารับบริการรักษา
พยาบาลในหองคลอดโรงพยาบาลหาดใหญ  ในรอบ 3  ปที่ผานมา ตั้งแตป  2538 - 2540  พบวาการเจ็บครรภ
คลอดกอนกํ าหนดมีอัตราเพิ่มขึ้นจากเดิมทุกป รอยละ  2.5 , 4.1  และ  4.6   ตามลํ าดับ   ถาหากไมไดรับการดู
แลอยางถูกตองและเหมาะสมแลว ยอมสงผลใหอัตราการเสียชีวิต และทุพพลภาพของทารกเพิ่มขึ้นตามไป
ดวย จากประสบการณที่ปฏิบัติงานในหองคลอด โรงพยาบาลหาดใหญ ไดใหการพยาบาลสตรีตั้งครรภที่มี
การเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด ตลอดจนใหคํ าแนะนํ าแกเจาหนาที่ที่มาปฏิบัติงานและผูสนใจ

การพยาบาลสตรีตั้งครรภที่มีการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด  ( Nursing Care for Pregnant’s 
Woman with Preterm Labor Pain ) ไดรวบรวมคนควาขอมูลจากตํ ารา,เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่
เกี่ยวของนํ าเนื้อหามาเรียบเรียง เพื่อใหอานเขาใจงายสํ าหรับพยาบาลและผูที่สนใจ ตลอดจนไดรับความ
กรุณาในการตรวจสอบและใหขอเสนอแนะจาก : นพ.เทพณรงค  จารุพานิช ,  คุณเสงี่ยม  เตชะภัทรกุล,                 
คุณนันทิยา  สุวรรณรัตนและคุณละมุล  คงเพชร ตองขอขอบพระคุณมา ณ. ที่นี้ดวย  หวังเปนอยางยิ่งคงเปน
ประโยชนตามสมควร
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บทนํ า

สาเหตุนํ าอยางหนึ่ง  ที่ทํ าใหทารกแรกเกิดเสียชีวิตและทุพพลภาพ  ประมาณ 1 ใน 10  ของทารก
แรกเกิดทั้งหมด รอยละ  75 - 85  คือ การคลอดกอนกํ าหนด ( Creasy, 1994 :535 )

การเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนดนั้น เปนภาวะที่สตรีตั้งครรภบางรายอาจตองประสบในชวง 20 - 37  
สัปดาหของการตั้งครรภ   จากผลการศึกษาของผูเขียนหลายทาน รอยละ 50  ยังไมทราบสาเหตุที่แนชัด                
( Lizzi,1993 : 99 ) แตนาจะมีเหตุสงเสริมมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจในปจจุบัน  ที่ทํ าใหสตรีตั้งครรภเกิด
ความเครียด สงผลใหกลามเนื้อมดลูกมีการหดรัดตัวเกิดการเจ็บครรภ  ถาการพักผอนอยางเพียงพอ  ไม
สามารถลดการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนดได  การยับยั้งการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนดดวยยา  ( Creasy
,1994 : 537 ) จึงเปนแนวทางที่สูติแพทยเลือกปฏิบัติมากกวา ที่จะใหเกิดการคลอดกอนกํ าหนดขึ้น

ดังนั้นพยาบาลและบุคลากรทางการพยาบาลในหองคลอด  จึงตองเปนผูที่มีความรู  ทักษะ และมี
ความชํ านาญเปนอยางดี ในการใหการดูแล, ใหคํ าปรึกษาแนะนํ า  ตลอดจนทราบถึงหลักการ และวิธีการชวย
เหลือใหการตั้งครรภดํ าเนินตอไปจนครบกํ าหนดคลอดใหเปนไปแนวทางเดียวกัน เพื่อชวยลดอัตราการตาย
และทุพพลภาพของทารก   ดังรายละเอียดตอไปนี้



 
      

การคลอดกอนกํ าหนด ( Preterm Labor ) หมายถึง  การคลอดระหวางอายุครรภ 20 สัปดาห ถึงกอน
37 สัปดาหหรือ 259 วันนับจากวันแรก ของการมีประจํ าเดือนปกติคร้ังสุดทาย (LMP)  โดยใชอายุครรภ
( gestational age )  เปนเกณฑ   ไมคํ านึงถึงนํ้ าหนักทารกแรกคลอด ( วราวุธ ,2527 :177 ; ธีระพร, 2539 :155
; Neeson,1986 : 529 )

การคลอดกอนกํ าหนด    เดิมใชคํ าวา   “ premature  labor  “   ซ่ึงเปนคํ าที่ใหความหมายไมตรงกับที่
ตองการ โดยใหความหมายไววาเปนการเจ็บครรภคลอดกอนทารกในครรภมีความพรอมสมบูรณในการ
ทํ างานของอวัยวะตางๆ  ซ่ึงคํ านึงถึงนํ้ าหนักแรกคลอดดวย คือ นํ้ าหนักทารกนอยกวา 2,500 กรัม  ถือเปน
low birth weight   แตปจจุบัน  ไมนํ ามาใชกํ าหนดวาทารกคลอดกอนกํ าหนด ( preterm infant ) แลว  เพราะ
ทารกอาจครบกํ าหนดแตมีนํ้ าหนักแรกคลอดนอยจากสาเหตุของทารกเจริญเติบโตชาในครรภ ( intrauterine
growth retardation ) ดังนั้นคํ าวา “premature labor” จึงไมนิยมนํ ามาใช อีก  ( พิชัย ,2531 :106 )

ดังนั้น การเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด  หมายถึง  การเจ็บครรภคลอดระหวางอายุครรภ  20
สัปดาห ถึงกอน  37 สัปดาหหรือ 259 วัน นับจากวันแรกของการมีประจํ าเดือนปกติคร้ังสุดทาย

• สาเหตุ  ( Factors )
สาเหตุที่แนนอนของการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนดยังไมทราบแนชัด แตมักพบรวมกับ

ปจจัยชักนํ าหลายอยาง ( Creasy,1994 :539 ) ที่อาจเปนสาเหตุของการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด พอสรุป
สาเหตุที่เกี่ยวของไดดังนี้

1. สาเหตุเบื้องตน  ( Predisposing factors )
1.1  เศรษฐฐานะและภาวะทางสังคมตํ่ า  ( low socioeconomic status )                              

1.1.1 ยากจน  ( poor  status )
1.1.2  ดอยการศึกษา ( low  education )
1.1.3  ทุพโภชนาการ  ( malnutrition )

1.2  ลักษณะและอุปนิสัยเฉพาะของสตรีตั้งครรภ
( demographic and behavioral risk  factors )

1.2.1  นํ้ าหนักตัวนอยกอนการตั้งครรภ ( poor weight gain )
1.2.2  อายุสตรีตั้งครรภนอยกวา  16  ปหรือมากกวา  40  ป  ( age : less than 16 or more

than 40 yr. )
1.2.3  ไมใชคนผิวขาว ( non white )
1.2.4  สูบบุหร่ี มากกวา 10 มวนตอวัน ( smoking )



1.2.5   เสพยาเสพติดชนิดตาง ๆ  ( drugs addiction )
1.2.6  งานอาชีพที่ตองใชกํ าลังกายหรือกํ าลังความคิดมากเกินไป

( physiological or psychological stress )
1.2.7  ตั้งครรภโดยไมปรารถนา ( unwanted pregnancy )
1.2.8  ไมรับการฝากครรภตามนัด ( poor prenatal care )

1.3  ประวัติทางสูติกรรม  ( obstetrics history )
1.3.1  ทํ าแทง ( criminal abortion ) หรือ แทงเองโดยเฉพาะเมื่อครรภอยู
    ในไตรมาสที่สอง ( previous second - trimester abortion )
1.3.2  ทารก มีความพิการแตกํ าเนิด ( fetal abnormality ) ที่ทํ าใหทารกโตชา กวาปกติ

( intrauterine growth retardation )
1.3.3  มีประวัติคลอดกอนกํ าหนด ( previous preterm delivery )
1.3.4  ความผิดปกติของมดลูกหรือปากมดลูก ( uterine or cervical anomalies )  เชน

bicornuate uterus
1.3.5   มดลูกถูกขยายโตมากกวาปกติ ( overdistened uterus )  จากครรภแฝด ( Twins

pregnancy ) หรือ ครรภแฝดนํ้ า ( hydramnios )
   1.3.5 ทารกตายในครรภหรือตายในวัยที่เปนเด็กออนหลังคลอด

                  (stillbirth or neonatal death)
                            1.3.6 เกี่ยวกับรก  รกที่เกาะผิดที่หรือมีรูปรางผิดปกติ (faulty placentation ) เปนสาเหตุหนึ่ง

ที่ทํ าให เกิดการคลอดกอนกํ าหนด  เชน battledore placenta, circumvallate
placenta,  รกเกาะตํ่ า ( placenta previa ) และรกลอกตัวกอนกํ าหนด (placental
abruption )

2.  สาเหตุชักนํ าที่เกิดเนื่องจากการตั้งครรภหรือโรคมีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากการตั้งครรภ            
( current pregnancy - associated risks )

2.1  การอักเสบติดเชื้อของไตและทอไต ( renal disease )
2.2  โรคเร้ือรังของสตรีตั้งครรภบางอยาง หรือโรคที่เกิดเนื่องจากการตั้งครรภ  ( medical or

obstetric risks antedating pregnancy )
2.2.1  โรคความดันโลหิตสูงเรื้อรัง  ( chronic hypertension )
2.2.2  ความดันโลหิตสูงเนื่องจากการตั้งครรภ ( pregnancy induced hypertension )

 2.2.3 โรคหืดหอบ  ( asthma )
 2.2.4 โรคตอมธัยรอยดทํ างานมากกวาปกติ ( hyperthyroidism )

2.2.3  โรคหัวใจ ( heart disease )
2.2.4  โรคดีซาน  ( jaundice )
2.2.5  โรคโลหิตจาง ( anemia with Hg  less than 9 gm/dl )



2.3   เนื้อเยื่อปากมดลูกออนนุมผิดปกติ   ( incompetent cervix )
   ทํ าใหปากมดลูกบางตัวและเปด  ทั้งๆที่ ไมมีการหดรัดตัวของมดลูก
2.4  การเปลี่ยนแปลงของถุงนํ้ าครํ่ าที่แตกหรือร่ัวกอนเวลาอันควร   ( premature rupture of

membranes )  พบไดถึง 30 %   ที่ทํ าใหเกิดการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด  ( Neal
,1992 :57 )

3.  สาเหตุเกี่ยวกับการรักษาที่ตองมีการชักนํ าใหมีการคลอดกอนกํ าหนด  ( induction of  labor )
                3.1  โรคของสตรีตั้งครรภ ( maternal disease )หรือโรคของทารก ( fetal disease )

3.1.1  โรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไมได  (severe preeclampsia   or  eclampsia )
3.1.2   ถุงนํ้ าครํ่ าร่ัวรวมกับการติดเชื้อ  ( amniotic fluid infection )
3.1.3   ทารกเสียชีวิตในครรภ ( fetal death )

3.2  คํ านวณอายุครรภผิดพลาด  ( missed gestational age )
4.  สาเหตุสงเสริมอื่นๆ

 4.1 หวงอนามัยคางอยูในโพรงมดลูก ( retained intrauterine device )
4.2 การรวมเพศ เปนสาเหตุที่เชื่อวาอาจทํ าใหเกิดการคลอดกอนกํ าหนด

จากการติดเชื้อในนํ้ าครํ่ า เพราะการรวมเพศมีโอกาสทํ าใหเกิดทั้งๆ  ถุงนํ้ าครํ่ าไมร่ัวหรือแตกใดๆ
5.  ไมทราบสาเหตุ  ( no risk factors )  ซ่ึงเปนสวนใหญของการคลอดกอนกํ าหนดถึง
     รอยละ 50   ( Lizzi,1993 : 99 )



• พยาธิสรีรวิทยา ( Etiology )
จุดเริ่มตนของการเจ็บครรภ คือ การลดระดับของ โปรเจสเตอโรน ( progesterone )  จากการเชื่อมตอ

ระหวางสตรีตั้งครรภและทารกในครรภ (maternal - fetal  organ communication )  ตํ าแหนงระหวาง chorion
และ decidua โดย decidual cells ของสตรีตั้งครรภถูกกระตุนใหหล่ัง  arachidonic  acid  ซ่ึงถูกเปลี่ยนแปลง
กลายเปน  prostaglandins platelet - activating factors และ monokines จะเปนตัวกระตุนทํ าใหเกิดการคลอด
( Neal, 1992 :59 )

ซ่ึงนาจะเกี่ยวเนื่องจากสวนประกอบตางๆ ดังนี้
1.  เนื้อเยื่อหรืออวัยวะตางๆ ในรางกาย มีการตอบสนองตอฮอรโมนจากรก
2.  ระดับโปรเจสเตอโรน ( progesterone ) จากรกลดลงเปนผลทํ าใหกลามเนื้อมดลูกหด

รัดตัว อาจเนื่องจากขาดโปรเจสเตอโรนที่คอยควบคุม  lysosomal   enzyme หรือ
phospholipase A3 ,  ที่ทํ าหนาที่ในการเปลี่ยน glycerophos pholipids ในเยื่อหุมทารก
และเยื่อบุโพรงมดลูกเปน  arachidonic acid เปนผลใหระดับ prostaglandins เพิ่มขึ้น

3.  Prostaglandins เปนสารที่กระตุนใหเกิดการคลอด โดยชักนํ าใหมีการหดรัดตัว
         ของกลามเนื้อมดลูก จากการเพิ่มระดับแคลเซียมในเซลล

                         4.  ทารกอาจมีสวนในการชักนํ าใหเกิดการคลอดกอนกํ าหนด เนื่องจากการทํ างาน
       ของตอมใตสมองและตอมหมวกไตเพิ่มมากขึ้น

5.  การไหลเวียนเลือดบริเวณรกและมดลูก

สรุปไดดังแผนภาพที่ 1
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• แผนภาพที่ 1  แสดงสาเหตุที่สัมพันธุกับการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด   ( Neal ,1992 :59 )
                      ( : Factors associated with the initiation of spontaneous labor. )
 

• การวินิจฉัย ( Diagnosis )
การตรวจหาสตรีตั้งครรภที่มีอัตราเสี่ยงสูงที่จะเกิดการคลอดกอนกํ าหนด การวินิจฉัยที่กํ าลังจะมี

การคลอดกอนกํ าหนด มักจะลาชาทํ าใหมีการคลอดดํ าเนินไป จึงไดนํ าระบบการใหคะแนนมาใช ( ธีระพร
,2539 : 157 ) ในการกํ าหนดความเสี่ยงตอการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด โดยใหคะแนน ตั้งแต 1-10
คะแนน ดังตารางที่ 1

คะแนนจะเริ่มใหเมื่อแรกมาฝากครรภ  และทบทวนซํ้ าอีกเมื่อครรภแกขึ้น  ราว  22สัปดาห  และ  26
สัปดาห  หรือมากกวา   ซ่ึงพอจํ าแนกไดดังนี้

-  คะแนน   0 - 5  กลุมนี้มีความเสี่ยงนอย ที่จะเกิดการคลอดกอนกํ าหนด
-  คะแนน   6 - 9  กลุมนี้มีความเสี่ยงปานกลางที่จะเกิดการคลอดกอนกํ าหนด
-  คะแนนเทากับ  10  หรือมากกวา เปนกลุมที่มี อัตราเสี่ยงสูงที่จะเกิดการคลอด

               กอนกํ าหนด



จากคะแนนดังกลาวทํ าใหไดรับการรักษา ไดทันทวงที ตั้งแตระยะที่ปากมดลูกยังเปดไมมาก  หรือ
อาจจะกลาวไดวา  การวินิจฉัยไดเร็วเปนหัวใจของการรักษา   เพราะการวินิจฉัยเร็วจะยิ่งมีโอกาสรักษาได
มากขึ้น

•  ตารางที่ 1    Risk Scoring for Preterm Labor คัดลอกจาก   ธีระพร ,2539 : 158.
Score Personal  Data Past  History             Habits           Current  Pregnancy

0 0 children at home No prior abortions Light work only     General health
Excellent socioeco- >1 year since last minimum stress   good.
Nomic status (SES) delivery

1 2 children at home >1 year since last Outside work  Unusual fatigue
Good SES delivery

2 Age  <  20 year or 2  prior induced >10 cigarettes  Weight gain<12 lb
>40 years single abortions per day by 32wks.gestation
parent, fair SES Unusual anxiety Proteinuria

Bacteriuria
Hypertension.

3 Height  >5 feet 3 prior induced Heavy work Breech at 32 wks,
Weight  <100 lb abortions Weight loss of
Mainourished, 5 lb,head engaged
Poor SES before  34  wks.

Gestation, febrile
fibroids

4 Age  <18 years Pyelonephritis Bleeding after
12 wks., cervix
dilated or effaced,
Uterus irritable

5 Ulterine anomaly, 2 nd Placenta previa,
trimester abortion, hydramnios
previous cone biopsy

10 Prior preterm delivery,                              Multiple pregnancy
Repeated second trimester                     Abdominal surgery
abortion                                                    Twins



• การวินิจฉัยหาสาเหตุ ( Diagnosis )
 ไดศึกษาจากแนวทางการวินิจฉัยหาสาเหตุของ ผูเขียนหลายทาน ,บทความทางวิชาการ และบท
วิจัยตาง ๆ พอจะ รวบรวมสรุปไดดังนี้

1.  การซักประวัติ เพื่อใหไดอายุครรภที่แนนอน ประวัติการฝากครรภ ประวัติความเจ็บปวยตางๆ
ภาวะแทรกซอนทางสูติศาสตร ประวัติการผาตัดและอื่นๆ

2.  การตรวจรางกาย
2.1   ตรวจสวนนํ าของทารกในครรภ
2.2   ตรวจภายใน เพื่อดูการบางตัวและ เปดขยายของปากมดลูกไมควรกระตุน หรือตรวจ

บอยครั้ง
2.3   ตรวจดูการหดรัดตัวของมดลูก ความแรง ระยะเวลาและความถี่หาง
2.4   ตรวจดูการเตนของหัวใจทารกในครรภ

3.  การตรวจทางหองปฏิบัติการ
3.1  การตรวจพิเศษทางหองทดลอง  ไดแก

-  Complete  blood  count
-  Electrolytes
-  ตรวจหาระดับนํ้ าตาลในเลือด
-  ตรวจหาความผิดปกติของปสสาวะ   เก็บดวยวิธีปลอดเชื้อ     สงตรวจ
    เพาะเชื้อและตรวจดูความไวของเชื้อตอยาปฏิชีวนะดวย

          -  ตรวจเลือดอื่นๆ ในรายที่มีสาเหตุจากภาวะเลือดออกผิดปกติ เชน
             venous clotting time , prothrombin time , platelet count  etc.

4.  การตรวจดวยเครื่องเสียงความถี่สูง  ( Ultrasonography )     ดูความพิการของทารกประเมินอายุ
ครรภ การประเมินสภาพรก รวมทั้งสภาพมดลูก เพื่อเปน แนวทางในการวางแผนการรักษา  โดย
พบวาขณะที่ผูคลอดมีการเจ็บครรภคลอด  จะมีการเคลื่อนไหวจากการหายใจของทารก ( fetal
breathing movement ; FBM ) ลดลงชัดเจน  มักจะมีการตั้งครรภตอไปไดถาทารกในครรภยังมี
FBM

ดังตารางที่ 2  ตอไปนี้



• ตารางที่ 2   การประเมินทารกในครรภโดยคลื่นเสียงความถี่สูง

การประเมินทารกในครรภและสตรีตั้งครรภโดย คล่ืนเสียงความถี่สูง
การประเมินทารกในครรภ

การประเมินนํ้ าครํ่ า

การประเมินรก

การประเมินมดลูก

-  อายุ  นํ้ าหนัก และสภาพการเจริญเติบโต
-  การมีชีพ และจํ านวนทารก
-  ทาและสวนนํ า
-  ความอยูดี
-  พฤติกรรม
-  กายวิภาคและเพศ
-  การเจาะตรวจเลือดทารกในครรภ  เพื่อตรวจ karyotype,
   hematologic profiles,  ระดับกาซในเลือดและ
   โรคบางชนิด
-  ภาวะแฝดนํ้ า
-  oligo hydramnios
-  การติดเชื้อ
-  การเจริญเติบโตของปอด
-  การแตกของเม็ดเลือดแดง
-  รกเกาะตํ่ า
-  รกลอกตัวกอนกํ าหนด
-  Marginal bleeding with membrane separation
-  ตํ าแหนงที่รกเกาะ  กายวิภาครูปรางและความหนาของรก
-  ตํ าแหนงที่เกาะของสายสะดือ
-  Defective uterine scar
-  Uterine septum
-  Weak lower uterine segment
-  เนื้องอกมดลูก



 5. การตรวจสภาวะของทารกในครรภ ( assessment of fetal well - being ) ดวยการทดสอบ   non
stress test  ผล reactive ในทารกกอนกํ าหนดจะตางจากทารกที่ครบกํ าหนด โดยมีผูเสนอใหใช
อัตราการเตนของหัวใจ  อยางนอยมี 3 acceleration  ดวยอัตรา 10 คร้ังตอนาที  แตหามการ
ทดสอบ contraction stress test

6.  การเจาะตรวจนํ้ าครํ่ า ( amniocentesis ) พบวาทํ าใหเกิดอันตรายนอยมาก และไมมี    ขอมูลยืนยัน
วาเปนการกระตุนทํ าใหเกิดการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด นํ้ าครํ่ าที่ไดนํ ามาใชวินิจฉัย คือ

6.1  ดูภาวะการเจริญเติบโตของปอดทารก
- โดยนํ ามาตรวจหาอัตราสวนของ lecithin และ sphingomyelin
- ตรวจหาระดับ phosphatidyl   glycerol
- โดยตรวจ  foam stability  เปนวิธีตรวจ surfactant ที่เร็วและสะดวก

6.2  ตรวจหาการติดเชื้อภายในโพรงมดลูก โดยนํ ามาตรวจนับเม็ดเลือดขาว  รวมทั้งสงตรวจ
เพื่อเพาะเชื้อ

 

• แนวทางการรักษา ( Assessment )
 

 การวินิจฉัยที่แนนอน และ รวดเร็ว โดยเฝาสังเกตุภาวะการหดตัวของมดลูกเปนเวลา อยางนอย
30-60 นาที และรับไวในโรงพยาบาลเพื่อรับการดูแลที่เหมาะสม ซ่ึงจากการศึกษาถึงแนวทางการรักษา
นั้นไดเสนอแนวทางการรักษาไวหลาย รูปแบบ  สรุปรวบรวมไดดังนี้

 

1.  ตรวจหาขอหามสํ าหรับดํ าเนินการตั้งครรภตอ
2.  ในผูที่มีการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด เมื่อสังเกตุภาวะการหดรัดตัวของมดลูกแลว
     สามารถแบงได 4 กลุม ดังนี้

2.1 กลุมที่ไมมีการหดรัดตัวของมดลูก และไมมีการบางตัวของปากมดลูกใหวินิจฉัยวา ไม
ไดเจ็บครรภ ไมมีการรักษาใดๆ

2.2 กลุมที่มีการหดรัดตัวของมดลูก แตไมมีการบางตัว ของปากมดลูกใหวินิจฉัยวาเปนการ
เจ็บครรภกอนกํ าหนด ใหนอนพักอยางเพียงพอ และควร รักษาดวยใหสารนํ้ าอยาง
เพียงพอ ( hydration ) ไดผลดีในบางรายโดยไมตองใช ยายับยั้งการหดรัดตัวของมดลูก

2.3 กลุมที่ไมมีการหดรัดตัวของมดลูก แตมีการบางตัว ของปากมดลูกใหวินิจฉัยวา เปน
Incompetent cervix รักษา ดวยวิธีการนอนพัก และพิจารณาการผาตัดโดยการเย็บผูก
ปากมดลูก

2.4 กลุมที่มีการหดรัดตัวของมดลูก และมีการบางตัว ของปากมดลูกใหการวินิจฉัยวาเปน
การคลอด กอนกํ าหนด  รักษาโดยพิจารณาดังนี้



2.4.1   ใหยายับยั้งการหดรัดตัวของมดลูก ( Tocolytics agent )
2.4.2  ถาไมสามารถยับยั้งการหดรัดตัวของมดลูกได  ก็ พิจารณาใหยาที่ไปกระ ตุนให

ปอดสรางสาร surfactant เพื่อลดการเกิดภาวะ  RDS
2.4.3 ดูแลการคลอดและทารกหลังคลอดเพื่อปองกันภาวะขาดออกซิเจน

จากแนวทางการรักษาดังไดกลาวไวแลว  เพื่อใหการรักษาดวยการยับยั้งการเจ็บครรภคลอดกอน
กํ าหนด  ประสบผลสํ าเร็จ  สูติแพทยตองคํ านึงถึงขอบงชี้ และขอบงหาม ดังตอไปนี้

• ขอบงชี้การยับยั้งการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด ( Indication )
กอนที่จะมีการยับยั้งการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด ตองคํ านึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของ หลายอยาง

ประกอบกัน ในการที่จะใหการยับยั้งการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนดดวยยา  ซ่ึงถามองขามไปแลวอาจจะไม
เปนผลดีในการใหการรักษาพยาบาล นั้น ๆ  จึงควรไดมีการรวบรวมหาเหตุผลกอนที่จะไดมีการยับยั้งการ
เจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด ดังนี้

1.  ทารกในครรภตองมีสุขภาพดี
2.  อายุครรภอยูระหวาง 20 - 37  สัปดาห
3.  มีการเจ็บครรภ เนื่องจากการหดรัดตัวของกลามเนื้อมดลูก อยางนอย 1 คร้ังใน 10 นาทีและ

นานอยางนอย 30 วินาที
4.  มีการบางตัวของปากมดลูกนอยกวา รอยละ 80 และ การเปดขยายของปากมดลูกนอยกวา 4

เซนติเมตร
5.  ถุงนํ้ าครํ่ ายังไมแตก แตในบางรายถาถุงนํ้ าครํ่ าแตกแลว ตองการให สารสเตอรอยดเพื่อ

กระตุนการทํ างานของปอดทารก ก็พิจารณาใหโดยยืดเวลาการคลอดออกไปกอนเปนเวลา
24 - 48 ช่ัวโมง



• ขอบงหามการยับยั้งการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด (Contraindication)
ในการยับยั้งการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนดนั้น  ในบางครั้งก็ไมอาจยับยั้งการคลอดกอนกํ าหนดได

ซ่ึงตองคํ านึงถึงสาเหตุหลายประการ ดังนี้
1.  การเจ็บครรภเขาสูระยะ  active  แลว  ปากมดลูกเปดมากกวา  4  ชม.
2.  ถุงนํ้ าครํ่ าแตกกอนกํ าหนด เพราะจะทํ าใหเกิดถุงนํ้ าครํ่ าอักเสบรุนแรง
3.  มีภาวะแทรกซอนรุนแรงที่ควรจะใหคลอด  เชน  pre - eclampsia, eclampsia โรคหัวใจและ

หลอดเลือด  เปนตน
4.  มีภาวะแทรกซอนทางสูติศาสตร  เชน  การตกเลือดกอนคลอดจากภาวะรกลอกตัวกอนกํ าหนด

ครรภแฝดนํ้ า  chorioamnionitis เปนตน
5.  มีภาวะแทรกซอนของทารก  ซ่ึงถาตั้งครรภตอไปทารกจะอยูในภาวะอันตรายมากยิ่งขึ้น  หรือ

ไมมีประโยชนในการยับยั้งการเจ็บครรภ  เชน
-  ทารกเสียชีวิตแลว
-  ทารกพิการรุนแรงตั้งแตกํ าเนิด
-  ทารกเจริญเติบโตชาในครรภ
-  Fetal  distress
-  Rh  immunization
-  Hemoglobin  Bart’s hydrops fetalis

6.  มีภาวะแทรกซอนซึ่งเปนขอหามในการใชยา  โดยเฉพาะในกลุม  beta -  sympa thomimetic
drugs  เชน

-  โรคเบาหวานที่ควบคุมไมได
            -  ความดันโลหิตสูง
            -  โรคตับรุนแรง
            -  โรคหัวใจ

                        -  คอพอกเปนพิษ



 
  

การยับยั้งการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด เปนการระงับหรือยับยั้งการคลอดใหมีการตั้งครรภตอไป
จนกวาอายุครรภจะครบกํ าหนดคลอดเทากับหรือมากกวา37สัปดาห จากที่ไดกลาวไววาการคลอดกอน
กํ าหนดเปนสาเหตุของอัตราการตายคลอดและพิการของทารกแรกเกิด สูงถึง  75 - 85 % ( creasy,1994:535 )
หรืออาจจะกลาวไดวาประมาณ 10 %  ของการคลอด    ทั้งหมด  ( Iams,1994: 539 )
  การนอนพักผอนอยางเพียงพอจะทํ าใหลดการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนดไดเปนอยางดี ( Jensen
,1985 : 1088 ; Creasy,1994 : 537 )  แตถาหากวาการนอนพักไมสามารถชวยใหการตั้งครรภดํ าเนินตอไปจน
ครบกํ าหนดคลอด   สูติแพทยจะเปนผูพิจารณาใหรับการรักษาดวยยา โดยสามารถเลือกใช ไดหลายกลุมแต
จากการรวบรวมของ  ธีระพร,2539  ไดนํ าเสนอไว  มีดังตอไปนี้

• ยาสํ าหรับยับยั้งการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด ( Tocolytic Agents )
1. Beta-adrenergic receptor agonists (betasympathomimetic drugs)  ไดแก
-  Ritodrine (Yutopar   )
-  Terbutaline  (Bricanyl  )
-  Fenoterol  (Berotec  )
2.  Magnesium  sulfate
3.  Antiprostaglandins  หรือ  prostaglandin  synthetase  inhibitors  ไดแก
-  salicylate
-  indomethacin
-  naproxen
4.  Calcium channel blocking drugs  เชน  nifedipine,  verapamil
5.  ยาอื่น ๆ เชน  progesterone, ethanol, diazoxide  เปนตน
จากการศึกษาในครั้งนี้จะขอกลาวถึง รายละเอียดของ ยาในกลุม  Beta - adrenergic receptor

agonists เทานั้นเพราะเปนกลุมยาที่มีการใชอยางแพรหลายทั่วไป ในยุโรป และสหราชอาณาจักร รวมทั้ง
ประเทศไทยดวย



• Beta-adrenergic receptor agonists
การใชยาในกลุมนี้เปน  beta  2  agonist  แตก็มีฤทธิ์สวนหนึ่งตอ  beta 1  receptor ดวย  การรูจัก

ตํ าแหนงของ  receptors จะชวยใหทราบผลขางเคียงของยา  และขอหามในการใชยาดวย
1.  Beta 1 receptors  มีที่

- หัวใจ  :  ยาจะกระตุนใหหัวใจเตนเร็วข้ึน  การบีบตัวแรงขึ้น
-  ลํ าไส  :  ยาทํ าใหลํ าไสคลายตัว  อาจจะทองอืดไดงาย
-  เนื้อเยื่อ  ไ ขมัน  :  ยากระตุนการสลายไขมัน  (lipolysis)  ทํ าให

                            free  fatty acids  และ  glycerol  สูงขึ้น
             2.  Beta 2  receptors  มีที่

-  มดลูก  :  ยาทํ าใหมดลูกคลายตัว
-  ก ลามเนื้อเรียบของหลอดลม  :  ยาทํ าใหหลอดลมขยายตัว
-  กลามเนื้อเรียบของหลอดเลือด  :  ยาทํ าใหหลอดเลือดขยายตัว
-  ตับและกลามเนื้อ  :  ยาทํ าใหเกิด  glycogenolysis  ระงับนํ้ าตาลในเลือดสูงขึ้น

กลไกการออกฤทธิ์ของยา  คือ  จะไปออกฤทธิ์ที่  beta-adrenergic  receptors  ที่ผิวดานนอกของ
cell membranes  ของเซลลกลามเนื้อมดลูก  แลวกระตุน  adrenylcyclase enzyme  ไปเปลี่ยน  ATP เปน
cyclic  AMP   เพิ่มขึ้น  ช่ึง  c-AMP  นี้  จะทํ าใหระดับของ  calcium  ภายในเซลลลดลง  จะยับยั้งการทํ างาน
ของ  myosin light chain kinase  (MLK)  ทํ าให  actomyosin-P  ซ่ึงเปนโปรตีนที่มีคุณสมบัติในการหดรัดตัว
ของกลามเนื้อมดลูกคลายตัวลง  เปนผลใหมดลูกคลายตัวลงไปดวย
• ผลขางเคียง  :

1.  Metabolic side effects  ไดแก
- Hyperglycemia  ทํ าใหการควบคุมเบาหวานยากขึ้น ทารกมีระดับนํ้ าตาลในเลือดสูง ขึ้นดวย

ทํ าใหหล่ัง insulin มากขึ้น ถาทารกคลอดในขณะที่ใหยาหรือภายใน 2  ช่ัวโมงหลังจากหยุด
ยา จะเกิด  hypoglycemia  ไดงาย  เนื่องจากระดับ  insulin  ในเลือดยังสูงอยูหลังคลอด

- Hypokalemia  เนื่องจากยาทํ าให  K+  shift  จากนอกเซลลเขาไปอยูภายในเซลล
- Lactic  &  ketoacidosis

  2.   ภาวะแทรกซอนของหัวใจและหลอดเลือด
-  หัวใจ เตนเร็ว  มักไมเกิน  140  คร้ังตอนาที
-  ความดันโลหิตตํ่ า
-  เจ็บแนนหนาอก
-  หัวใจเตนผิดจังหวะ
-  หัวใจวายและปอดบวมนํ้ า

3.  ผลขางเคียงอื่น ๆ เชน  คล่ืนไส  อาเจียน  ปวดศีรษะ  ตัวส่ันมือส่ัน  มีไข



• ตัวอยางการใชยาในกลุมนี้  :
1.  Terbutaline  ( BricanylR )

ปจจุบันยังไมเปนที่ยอมรับของ Food and Drug Administration  ( FDA )  ของสหรัฐ
อเมริกา  ( จตุพล และ คณะ, 2539 : 271 ) แตใชทั่วไปในยุโรปและสหราชอาณาจักร รวมทั้งประเทศ
ไทย   มีการใชดังนี้

1.1  ฉี ดTerbutaline ขนาด 0.25 มิลลิกรัม เขาหลอดเลือดดํ า  แลวหยดเขาทาง
 หลอดเลือดดํ า ที่ผสมใน 5% DNSS 500 ml.   เร่ิมดวยอัตรา  10  ไมโครกรัม ตอนาที  (30

หยดตอนาที)  ปรับยาเพิ่มครั้งละ  5  ไมโครกรัม  ตอนาที ทุก  10  นาที  จนกระทั่งไม
มีการหดรัดตัวของมดลูก  หรือถึงขนาดยาสูงสุด  25  ไมโครกรัม ตอนาที  แลวคงใช
ขนาดตํ่ าสุดที่ทํ าใหไมมีการหดรัดตัวของมดลูกไวอีก  2 ช่ัวโมง

1.2  เปลี่ยนมาฉีดTerbutaline ขนาด  0.25  มิลลิกรัม เขาใตผิวหนังทุก  4 ช่ัวโมง
        เปน เวลา 24 ช่ัวโมง
1.3  เปลี่ยนเปนชนิดรับประทานวันละ  15-20  มก.   ดวยขนาด 0.5 มิลลิกรัม ทุก
  4 - 6 ช่ัวโมง   จนกระทั่งถึงอายุครรภ  36  สัปดาห จึงหยุดให
1.4   ถาระหวางชวงใด มีการหดรัดตัวของมดลูกอีก     ก็ใหเร่ิมตนจากขอ 1.1
        ตามลํ าดับ

มักจะใชรวมกับการให dexamethasone ขนาด 12 มิลลิกรัมเขากลามเนื้อทันทีที่เร่ิมตนให
Terbutaline และฉีดซํ้ าอีกครั้งหลังจากนั้น 24 ช่ัวโมง แลวฉีดซํ้ าทุก 7 วันหลังการฉีดเข็มแรกจนกวาอายุ
ครรภจะครบ 36 สัปดาห  ( วราวุธ ,2527 : 180 )

2.  Ritrodrine  ( Yutopar R  )
เปนยาที่ยอมรับโดย FDA ของสหรัฐอเมริกา ( Lizzi,1993 :103 )   แตขอเสียคือ    ยาราคา

แพง มีการใชดังนี้
2.1  ผสมยา  150  มิลลิกรัม ผสม ในสารนํ้ า  5%  DW 500 ml. หยดเขาทางหลอดเลือดดํ า

ดวยอัตรา  0.1  มิลลิกรัม ตอนาที  ( 20 หยดตอนาที )
2.2  ปรับยาเพิ่มครั้งละ  0.05  มิลลิกรัมตอนาที ( 10 หยดตอนาที )ทุก ๆ 10  นาที  จน

กระทั่งไมมีการหดรัดตัวของมดลูกหรือถึงขนาดยาสูงสุด 0.4  มิลลิกรัมตอนาที ปกติ
ขนาดที่พอเหมาะ คือ  0.15 -  0.35 มิลลิกรัมตอนาที แลวคงขนาดยาที่ทํ าใหไมมีการ
หดรัดตัวของมดลูกไว  8-12  ช่ัวโมง

2.3  เปลี่ยนมาฉีดขนาด  10  มิลลิกรัม  เขากลามเนื้อทุก  4  ช่ัวโมง  รวม  5  คร้ัง
2.4  เปลี่ยนเปนชนิดรับประทาน  10  มิลลิกรัมทุก  6  ช่ัวโมง  จนอายุครรภ  36  สัปดาห
 

 



• จะหยุดใหการรักษาดวยยาเมื่อ :
1.  อัตราการเตนของหัวใจสตรีตั้งครรภเร็วกวา  140  คร้ังตอนาที
2.  ความดันโลหิตลดตํ่ าลง  :  Ps  ลดลงมากกวา 20 มม.ปรอท, Pd ลดลงมากกวา 10  มม.ปรอท
3.  หลังใหยาไปหลายชั่วโมงแลว  มดลูกยังคงหดรัดตัวอยู  หรือปากมดลูกเปดขยายมากขึ้น
4.  มี  fetal  distress

จะเห็นไดวา การใชยายับยั้งการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด  นอกจากกลุมที่ไดกลาวถึงไปแลวนั้น
ยังมียากลุมอื่นๆ ที่ใชสํ าหรับยั้บยั้งการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนดไดอีก  แตไมนิยมนํ ามาใชในประเทศไทย
Creasy , 1994 : 544   สรุปไวดังตารางที่ 3  ตอไปนี้



• ตารางที่  3   ยาสํ าหรับยับยั้งการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด
( Tocolytic Medication )

Agent Mechanism of Action Dose Side Effects
Terbutaline

Ritrodrine

Magnesium Sulfate

Indomethacin

Nifedipine

Beta 2
Sympathomimetic
Decrease free
intracellular
Ca 2+

Same as Terbutaline

Intracellular  Calcium
antagonist

Prostaglandin
inhibition

Calcium channel -
blocker

0.25 - 0.50 SQ
q 3 - 4 hr.

0.5  - 0.35 mg / min IV
6 gm load

then 2 - 4 gm / hr
IV

50 - 100 mg
rectal suppository,

then 25 - 50 mg
PO q 6 hr.

5 - 10 mg  sublingual
q 15 - 20 min x 4 ,

then 10 - 20 mg
PO q 4 - 6 hr.

Tachycardia,
widened pulse
pressure,
increased
glucose and lactate,
decreased K + ,
arrhythmia
Same as Terbutaline

Vasodilation,
muscle weakness,
respiratory depression.
Constriction of fetal ductus ,
decreased fetal urine output ,
maternal bronchospasm.
Hypotension ,
Tachycardia ,
Headache

• ดัดแปลงจาก  Creasy , 1994 : 544



• การใหยาสเตอรอยดกอนคลอด ( Antenatal glucocorticoids )
การใหยาสเตอรอยด ในผูคลอดที่มีการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด พบวาลดอุบัติการณ ของ

respiratory distress syndrome ในทารกแรกเกิดได และสามารถใช ในอายุครรภที่นอยมากพบวาไดผลดี ซ่ึง
ภาวะนี้จะลดลงอยางมากเมื่อทารกในครรภอายุครรภเกิน 34 สัปดาห แตอยางไรก็ตามก็ควรพิจารณาปองกัน
ภาวะหายใจลํ าบากนี้ ในภาวะเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนดทุกราย           ( Jensen, 1985 : 1090 )

ซ่ึงยาสเตอรอยดจะมีฤทธิ์ใหเกิด lung maturity  เชื่อวาไปกระตุนกระบวนการสราง  และ / หรือหล่ัง
สาร surfactant เปนสารประเภท phospholipids  จะชวยใหปอดขยายตัวไดดี ระหวางการหายใจ แตกระบวน
การนี้เปนกระบวนการที่ไมตอเนื่อง จึงจํ าเปนตองมีการรักษาระดับของสารนี้ในปอดทารกในครรภใหสูงอยู
เสมอ   ยาที่นิยมใช  คือ dexamethasone
                 -   ขนาด 12 มิลลิกรัม ใหเขากลาม 2  คร้ัง หางกัน 24  ช่ัวโมง

 - ฤทธิ์ของยาสูงสุดภายหลังการฉีด 24  ช่ัวโมง และคงอยูไดนานประมาณ 7 วัน
     - อาจใหซ้ํ าไดทุกสัปดาห   หลังจากฉีดเข็มแรก จนกวาอายุครรภจะครบ 36 สัปดาห
        ( วราวุธ ,2527 : 180 )

• แนวทางการดูแลในระยะเจ็บครรภและระยะคลอด
 ผูที่มีภาวะเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนดควรใหคลอดในสถานพยาบาลที่สามารถให การดูแลทารกแรก

คลอดกอนกํ าหนดไดดี  กรณีไมพรอมควรสงตอไปยังโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ สามารถใหการดูแล
รักษาทารกไดเปนอยางดี   ซ่ึงตองใหการดูแลดังนี้

1. ควรตรวจอัตราการเตนของหัวใจทารก  และการหดตัวของมดลูก  โดยทํ า  continuous  electronic
fetal heart rate monitoring  &  external tocography  ถาทํ าไมไดควรตรวจอัตราการเตนของหัวใจทารกบอย
ๆ  โดยฟงจากภายนอก  ถาหัวใจเตนเร็วและมีนํ้ าเดินมากอน  ใหสงสัยภาวะติดเชื้อถาหัวใจเตนชาลงเปน
ระยะ ๆ ( periodic  decelerations)ใหสงสัย cord compression  ซ่ึงพบไดบอยในภาวะถุงนํ้ าครํ่ าแตกกอน
กํ าหนด  จากการสูญเสียนํ้ าครํ่ า สวน  late deceleration  อาจเกิดขึ้นจากภาวะที่รกขาดเลือดมาเลี้ยง( placental
insufficiency)

2.  ระวังการใชยาแกปวดและยานอนหลับในขณะเจ็บครรภเพราะอาจกดการหายใจตอทารก          
หลังคลอด

3.  ลดความกระทบกระเทือนตอทารกในขณะคลอด  โดยตัดฝเย็บ(  episiotomy ) กวาง ๆ ถาเปนไป
ได ควรใหผูคลอดชวยเบงคลอดทารกตามธรรมชาติ ถาแรงเบงไมพอจึงคอยชวยคลอดดวยคีมชวยคลอด
( Prophylactic Forceps  )  และควรใหยาชาระงับความรูสึกเจ็บปวด โดยวิธี Pudendal Nerve Block  ไวดวย

4.   พิจารณาใหการผาตัดคลอดทารกทางหนาทอง  ไดแก
      -  ทารกอยูในภาวะอันตราย  ( fetal distress )

       -  ทารกทากน  อายุครรภนอยกวา  37  สัปดาห
     -   ทารกท าขวาง หรือ ทาเฉียง



      - ขอ บงชี้อ่ืน ๆ ทางสูติศาสตร  เชน  รกเกาะตํ่ า  การเจ็บครรภคลอดเนิ่นนาน  เปนตน
5.  ขณะคลอดควรมีกุมารแพทยเตรียมพรอม ที่จะใหความชวยเหลือทารกไดทันทวงที
6.  ทารกที่คลอดออกมาขณะที่มารดาไดรับยายับยั้งการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนดทางหลอดโลหิต

ดํ า ควรระวังผลเสียของยาตอทารกไวดวย เชน ความดันโลหิตตํ่ า , นํ้ าตาลและแคลเซียมในโลหิตตํ่ า เปนตน
7.  เพิ่มการดูแล ในดานฉุ กเฉินไวใหพรอม ( Resuscitation & Intensive neonatal care )

จากแนวทางการรักษาพยาบาล ดังไดกลาวแลว ขางตน พอจะสรุป ไดดังแผนภาพที่  2 นี้



PRETERM   LABOR  PAIN

History Pelvic examination
IDENTIFICATION  OF  THE  PATIENT  AT  RISK

          Uterine Progressive Effacement  > 80%
Contraction : Interval   < 10  min                                              &   Dilatation  > 2 cm
                      Duration > 30 second

DIAGNOSIS  OF  THREATENED  AND  ESTABLISHED
PRETERM LABOR

Bed rest , IV fluid
Contraindication to Treatment Vital signs, EFM
prolongation of Hct, electrolytes, FBS , U/A
pregnancy Ultrasonography , amniocentesis

    gestational age

                                            More than 37  weeks              Less than 37 weeks

Active phase : Cx. > 4 cm.
Contraindication to  Ruptured of membranes

use of Tocolytics agents DM ,HT, toxic goiter,…..
pre eclampsia ,eclampsia

+ve                                    -ve DFU ,fetal distress,….
DELIVERY                  Glucocorticoid                               Cervical condition

                       No                                     Marked change            Slight change

    IV  of Tocolytic agents            Subcutaneous or oral of
                       Tocolytic agents

PLACE                 Yes                    Contraindication to  use of steroids

• แผนภาพที่  2  สรุป การรักษาพยาบาล การเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด ดัดแปลงจาก  พิชัย ,2531 :125.



การพยาบาลสตรีต้ังครรภท่ีไดรับ
การยับยั้งการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด

 

 ดังไดกลาวมาแลว สตรีตั้งครรภที่มีภาวะการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนดนั้น หากไมไดรับการ
วินิจฉัยที่ดีตั้งแตเร่ิมมีอาการในระยะที่ปากมดลูกยังเปดไมมาก การรักษาพยาบาลยอมเปนไปไดไมดีนัก
พยาบาลและ / หรือบุคลากรทางการพยาบาล  ซ่ึงเปนผูใหการดูแลสตรีตั้งครรภอยางใกลชิด   จึงตองเปนผูที่
มีความรู  ความสามารถใหการตั้งครรภดํ าเนินตอไปจนครบกํ าหนดคลอด

 ในที่นี้ขอเสนอแนวทางการดูแลสตรีตั้งครรภที่มีภาวะการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด  โดยใชแบบ
แผนสุขภาพของ กอรดอน  ( Gordon’s Functional Health Pattern )  เปนกรอบแนวคิดหลักในการดูแลสตรี
ตั้งครรภ  ซ่ึงเปนการดูแลอยางเปนองครวม  ทั้งรางกาย  จิตใจ อารมณ   สังคมและเศรษฐกิจ  ครอบคลุมการ
รับรูภาวะความเจ็บปวยและความรวมมือในการดูแลสุขภาพตนเองไดดังตารางที่  4
 

 

 

 

 

 

 

 



การประเมินสภาพและสาเหตุ
อาการและอาการแสดง

การคาดคะเนปญหา
 ขอวินิจฉัยทางการพยาบาล

กิจกรรมการพยาบาล เกณฑการประเมินผล

1.  แบบแผน การรับรูสุขภาพ
และการดูแลสุขภาพ
1.1  การซักประวัติ
(  ) ไมมาฝากครรภ
(  ) บอกวาการฝากครรภหรือ

ไมนั้นก็ไมมีความสํ าคัญใดๆ
     (  ) ญาติและสามีไมเห็น

ความสํ าคัญของการฝากครรภ

    (  ) ตอบขอซักถามเกี่ยวกับการ
     ดูแลตนเองขณะตั้งครรภไมได

    (  ) ตอบขอซักถามเกี่ยวกับการ
          ดูแลตนเองขณะรอคลอด

     เมื่ออยูที่บานไมได

1.การดูแลสุขภาพไมเหมาะ
สมจาก

   - ขาดความรูการฝากครรภ

2. การดูแลสุขภาพ
ไมเหมาะสมจาก
- ขาดความรูการดูแล
ตนเองขณะตั้งครรภ

 

 

 

1. ใหคํ าแนะนํ าและการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับ
1.1  การมารับการฝากครรภตามนัด
1.2  ใหคํ าปรึกษา / แนะนํ าการมาฝากครรภตามนัด

แกสามีและญาติ
2.  ติดตามการมารับการฝากครรภตามนัด

จนกวาครบกํ าหนดคลอด

1.   ใหคํ าแนะนํ าเกี่ยวกับการดูแลตนเองขณะรอคลอด
1.1  การลด / เลิกสูบบุหรี่
1.2  การงดดื่มสุรา เครื่องดองของมึนเมา
1.3  การรับประทานอาหารที่มีประโยชนตอรางกาย

ควรเปนอาหารที่มีคุณคาทางอาหาร

 

 

 

1.  มาฝากครรภ
    ตรงตามนัด
2.  สามีและญาติเห็น

ความสํ าคัญของการ
ใหมารับการฝาก
ครรภตามนัด

1. มีความรูในการดูแล
ตนเองขณะตั้งครรภ

2.สนใจซักถาม
และปฏิบัติกิจวัตร
ประจํ าวันไดดี
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     (  ) มีการเจ็บครรภคลอด
     กอนกํ าหนดซํ้ า
(  ) สูบบุหรี่มากกวา 10 มวนตอวัน
(  ) ดื่มสุรา
(  ) ทํ างานที่ตองใชกํ าลังกาย

          มากเกินไป
    (  ) ทํ างานที่ตองใชกํ าลังความคิด
         มากเกินไป
   (  ) การทํ าแทงหรือแทงเอง
   (  ) ถุงนํ้ าครํ่ ารั่วหรือ

แตกกอนกํ าหนด  ( PROM )
  (  ) คํ านวณอายุครรภผิดพลาด
  (  ) โรคประจํ าตัวที่มีผลตอการ
         เจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด

1.4  การสังเกตอาการผิดปกติที่ตองมาโรงพยาบาล
หรือปรึกษาแพทย

 1.4.1 ทางรางกาย
 1 ) ตกขาว เลือดออกทางชองคลอด
 2 ) ปสสาวะแสบขัด ,กระปริดกระปรอย

 3 ) ผิวหนังมีผื่นคัน ,บวม
 4 ) ทองผูก
 1.4.2 ทางจิตใจ
 1 ) นอนไมหลับหรือนอนหลับไมเพียงพอ
 2 ) อารมณเปลี่ยนแปลงจากเดิม เชน หงุดหงิด
          ซึมลง  แยกตัวจากสังคม
1.5  หาทางหลีกเลี่ยงภาวะที่ทํ าใหเกิดความเครียด
1.6   ใหคํ าแนะนํ าเกี่ยวกับการสรางสัมพันธภาพใน

ครอบครัว สามีและญาติผูใกลชิด
1.7  การยอมรับบทบาทมารดาและการเปลี่ยนแปลงตอ

การตั้งครรภ

3.วางแผนเลิกสูบบุหรี่
4. หลีกเลี่ยงสาเหตุที่ทํ า
ใหเกิดการ เจ็บครรภ
คลอดกอนกํ าหนด

5. รางกายและเสื้อผา
สะอาดไมมีกลิ่น
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1.8  ควรไดมีการพักผอนเพิ่มขึ้นจากเดิม อาจเปนหลังรับ
ประทานอาหารกลางวัน อยางนอย 1 - 2 ชั่วโมง

1.9  ไมใชกํ าลังกายหรือกํ าลังความคิดมากเกินไป
1.10  ควรไดมีการออกกํ าลังกายเบาๆ อาจจะเดินเลน

รอบๆบาน อยูในที่ๆ อากาศบริสุทธิ์ ปลอดโปรง
      หลีกเลี่ยงการอยูที่มีคนแออัด มีฝุน   ละออง
      ชวยลดความเครียดที่อาจเกิดขึ้น

1.11  เฝาระวัง สังเกตและ รักษาโรคประจํ าตัวที่สงผล
ตอการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด

1.12  การดูแลสนใจติดตามการมีประจํ าเดือนบันทึกไว
1.13  ใหความรูดานเพศศึกษาแกสามี และสตรีตั้งครรภ
    เพื่อปองการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด
1.14  อธิบายใหทราบถึง อาการและอาการแสดงของ

             การเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด เพื่อจะไดมารับ
            การรักษาตั้งแตเริ่มมีอาการ
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1.2      การตรวจรางกาย
(  ) ไมสนใจดูแลตนเอง
(  ) ไมรักษาความสะอาด

           รางกายและเสื้อผา
(  ) มีกลิ่นตัว
(  ) ใบหนา ผม และเล็บสกปรก
(  ) สวมใสรองเทาสนสูง

   1.15  ใหคํ าแนะนํ า และดูแลในการทํ ากิจวัตรประจํ าวัน
           1 ) ดูแลใหอาบนํ้ าอยางนอย วันละ 2 ครั้งหรือ
ทุกครั้งที่เหงื่อออก มีกลิ่นตัว   การรักษาความสะอาด
บริเวณ อวัยวะสืบพันธุ รวมทั้งการทํ าความสะอาดบริเวณ
เตานม และหัวนม
            2 ) แปรงฟนอยางนอยวันละ 2 ครั้ง หรือทุกครั้งหลัง
รับประทานอาหาร
             3 ) สระผมทุก 2 วัน หรือเมื่อสกปรก
           4 ) ตัดเล็บมือเล็บเทา ใหสั้น สะอาดอยูเสมอ
           5 ) การแตงกายดวยเสื้อผาสะอาด ไมเปยกชื้นหรือ
เปลี่ยนเสื้อผาทุกครั้งเมื่อเหงื่อออกชุม
      6 ) หลีกเลี่ยงการสวมใสรองเทาสนสูง ควรเปนรองเทา
ที่สวมใสสบายสนเตี้ย
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2.  แบบแผน โภชนาการและ
การเผาผลาญอาหาร
2.1  ภาวะโภชนาการ

     (  ) นํ้ าหนักตํ่ ากวามาตรฐาน
     (  ) ผิวหนังแหง  เยื่อบุตาซีด
     (  ) ลิ้นแดง  แตก
     (  ) Serum Protein
          ตํ่ ากวา 6 gm %
(  ) Serum Albumin
          ตํ่ ากวา 3.4 gm %
     2.2 การไดรับอาหาร
     (  ) รับประทานอาหารไดนอย
     (  ) บอกวาเบื่ออาหาร
     (  ) รับประทานอาหารที่ไมมีคุณคา
          ทางโภชนาการ

3. เสี่ยง / มีภาวะโภชนาการ
ตํ่ ากวาความตองการ

1.  ใหคํ าแนะนํ าและการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับ
1.1  รับประทานอาหารออนยอยงาย ปริมาณคราวละ

ไมมาก  4 - 6 มื้อ ตอวัน
1.2  แนะนํ า / จัดใหมีอาหารเสริมระหวางมื้อ เชน ผลไม

นมถั่วเหลือง
1.3  หลีกเลี่ยงอาหารที่ทํ าใหเกิดลมในกระเพาะอาหาร
1.4  รักษาความสะอาดปากและฟน กอนและหลัง รับ

ประทานอาหาร
1.5  จัดหาอาหารที่ชอบ / เลือกตามที่ชอบ
1.6  ดูแลใหดื่มนํ้ าอยางนอย วันละ 3,000 ซีซี ตอวัน

ในกรณีที่ไมมีขอหาม
2.  อธิบาย / ใหขอมูลความสํ าคัญของโภชนาการ

ที่เหมาะสม
3.  ติดตาม  ประเมิน  ลักษณะผิวหนัง  ระดับโปรตีนใน

กระแสเลือด

1.  นํ้ าหนักตัวเพิ่มขึ้น
เดือนละ 2 kg.
ตามเกณฑ

2.  รับประทานอาหาร
ไดมากขึ้น และ
รับประทานอาหาร
เพิ่มระหวางมื้อได

3.  Serum Protein*
6 - 8.4 gm.%

4.  Serum Albumin*
> 3.4 gm. %

5.  Hb* > 10 gm.%
6.  ไมมีอาการทองอืด
ใด ๆ

* ประเมินเมื่อมีคํ าสั่ง
แพทยและตามเวลา
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    (  ) ทองอืดหลังรับประทานอาหาร
    (  ) ดื่มนํ้ านอยกวา 3,000 ซีซีตอวัน

4.  รับประทานยาบํ ารุงรางกาย ตามแผนการรักษา
ของแพทย

5.  หลีกเลี่ยงการซื้อยามารับประทานเอง ซึ่งอาจมีผล
ตอทารกในครรภ

6.  ปรึกษาโภชนากร  เพื่อกํ าหนดแคลอรี่ และสัดสวน
อาหารที่เหมาะสม

7. รับประทานยาบํ ารุง
รางกายตามแผนการ
รักษาของแพทย
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3.  แบบแผนการขับถายของเสีย
3.1  การขับถายอุจจาระ
(  ) การเคลื่อนไหวของลํ าไส

นอยกวาปกติ
    (  ) บนแนนอึดอัดทอง
    (  ) ตองออกแรงเบงขณะ

ขับถายอุจจาระ
    (  ) อุจจาระเปนกอนแข็ง
    (  ) จํ านวนครั้งการขับถายอุจจาระ

ผิดไปจากปกติ
    (  ) ตรวจพบริดสีดวงทวาร
    (  ) ตรวจพบกอนอุจจาระ คั่งคาง

บริเวณลํ าไสสวนลาง

4.  การขับถายอุจจาระ
ผิดไปจากปกติ

1.  ใหคํ าแนะนํ า และ ติดตามการปฏิบัติตัว เพื่อปองกันการ
ขับถายอุจจาระผิดไปจากปกติ
1.1  รับประทานอาหารที่มีกากมากขึ้น เชน ผักสด

ผลไม
1.2  ดื่มนํ้ า มากกวา 3,000 ซีซี ตอวัน

ในกรณีที่ไมมีขอหาม
1.3  สงเสริมการเคลื่อนไหวของลํ าไส  โดยทํ ากิจวัตร

ประจํ าวันดวยตนเอง
2.  ดูแลใหมีการขับถายอุจจาระตามสภาพและตามเวลา

ที่เคยขับถาย
3.  ใหยาระบายตามแผนการรักษาของแพทย

1.  ถายอุจจาระไดตาม
สภาพและตามเวลา
ที่เคยขับถาย หรือ
อยางนอยวันละ
1 ครั้ง

2.  ลักษณะอุจจาระ
ไมแข็ง ขับถายได
สะดวก

3.  บอกวาไมรูสึกแนน
อึดอัดทองใด ๆ

4.  ตรวจไมพบกอน
อุจจาระ คั่งคาง
บริเวณลํ าไส
สวนลาง
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3.2  การขับถายปสสาวะ
(  ) ปสสาวะกระปริดกระปรอย
(  ) ปสสาวะ มีสี กลิ่นผิดไปจากเดิม
(  ) ปสสาวะกลางคืนบอยครั้ง

กวาปกติ

3.3  มีการติดเชื้อ
 (  ) ปวดชายโครง
 (  ) ปสสาวะแสบขัด หรือ
      ปวดขณะสุด
 (  ) อุณหภูมิ รางกายสูงกวาปกติ
      BT > 37.5 o C
 (  ) ตรวจพบเชื้อในปสสาวะ
      ที่สงตรวจ

5.  การขับถายปสสาวะผิดไป
จากปกติ

6. มีการติดเชื้อในระบบ
ทางเดินปสสาวะ
 

1.  แนะนํ า / กระตุนใหดื่มนํ้ า ในเวลากลางวัน ไดมากกวา
3,000 ซีซี ตอวัน ในกรณีที่ไมมีขอหาม

2.  งดดื่มนํ้ ากอนนอน หรือดื่มเพียงเล็กนอย
3.  ใหสังเกตุ  จดบันทึก  ลักษณะ   จํ านวนครั้ง ของ

การขับถายปสสาวะทั้ง กลางวันและกลางคืน

1.  แนะนํ า / กระตุนใหดื่มนํ้ ามากกวา 3,000 ซีซี ตอวัน
ในกรณีที่ไมมีขอหาม

2.  ดูแล / แนะนํ าใหนอนพักบนเตียง
3.  ประเมินอุณหภูมิรางกาย ทุก 4 ชั่วโมง
4.  ดูแลและติดตามผลการสงตรวจปสสาวะ
5.  ดูแลใหรับยา ตามแผนการรักษาของแพทย
6.  ดูแล เช็ดตัวลดไขใหอยางถูกวิธี
7.  ติดตามผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ
8.  ติดตามอาการ และ อาการแสดงอยางใกลชิด

1.  การขับถายปสสาวะ
เปนไป     ตามปกติ

2.  ลักษณะ สี กลิ่น
จํ านวนปสสาวะ
เปนไปตามปกติ

1.ปสสาวะไมแสบขัด
2.  อุณหภูมิรางกายไม

สูงกวาปกติ
3.  ไมมีการติดเชื้อใน

ระบบทางเดิน
ปสสาวะ
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4.  แบบแผนกิจวัตรประจํ าวัน และ
การออกกํ าลังกาย
4.1  ความสามารถในการทํ า      กิจ

วัตรประจํ าวัน
(  ) รูสึกเหนื่อย ออนเพลีย หลังทํ า

กิจกรรมปกติ
(  ) บอกวาไมมีแรง
(  ) หายใจหอบเหนื่อย

RR > 24 / min
(  ) ทํ ากิจกรรมที่ตองออกแรงมาก
     เชน ยกของหนัก ,เดินขึ้นที่สูง
(  ) ทํ ากิจกรรมที่ตองใชความคิด

มาก ทํ าใหเกิดความเครียด
(  ) รูสึกเจ็บครรภ ขณะทํ ากิจกรรม

7. ความทนในการทํ ากิจกรรม
ลดลง

1. ใหคํ าแนะนํ า การปฏิบัติกิจกรรมแบบสงวนพลังงานโดย
1.1  ใหมีการพักเปนระยะ ๆ ระหวางทํ ากิจกรรม
1.2  หลีกเลี่ยงการทํ างานที่ตองใชกํ าลังกายมาก  เชนยก

ของหนัก  ,เดินขึ้นที่สูง แตการกวาดบาน ถูบาน ทํ า
กับขาว สามารถทํ าไดตามปกติ

1.3  หลีกเลี่ยงการทํ างานที่ตองใช กํ าลังความคิดมาก /
สิ่งเราตาง ๆ ที่ทํ าใหเกิดความเครียด

2.  ควรมีการออกกํ าลังกายเบา ๆ เชนเดินเลนรอบ ๆบาน
3.  สังเกต และ บันทึก กิจกรรมที่ทํ าใหหอบเหนื่อย ,

เจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด และ หลีกเลี่ยงกิจกรรม
เหลานั้น

4.  ติดตาม / ประเมินพยาธิสภาพ และ หาสาเหตุอื่นๆ ที่
ทํ าใหไมสามารถทํ ากิจกรรมได

 

 

 

1. ปฏิบัติกิจวัตร
ประจํ าวันได
ตามปกติ

2. บอกวาไมรูสึก
เหนื่อย

3.  อัตราการหายใจเพิ่ม
ขึ้น ไมเกิน 10 %
และลดลงเทาเดิม
ภายใน   10 นามี
หลังทํ ากิจกรรม

4.  ไมมีการเจ็บครรภ
คลอดกอนครบ
กํ าหนดคลอด
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4.2  ความรูสึกออนเพลีย
(  ) บอกวาออนเพลีย ไมมีแรง
(  ) ไมสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจํ า

วันได
(  ) ไมสนใจสิ่งแวดลอม
(  ) พฤติกรรมการชวยเหลือตนเอง

ลดลง

8.  ออนเพลีย 1. ดูแล / แนะนํ าใหนอนพักบนเตียง
2. ชวยเหลือขณะทํ ากิจวัตรประจํ าวัน
3. เฝาระวัง และ ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ ตกเตียง หกลมที่

อาจจะเกิดขึ้นได เชน พยุงไปหองนํ้ า ,ใชไมกั้นเตียง
4. ดูแลใหไดรับสารนํ้ า / อาหารใหเพียงพอตอความ

ตองการของรางกาย
5. ดูแล จัดสิ่งแวดลอม ใหสงบเทาที่จะทํ าได
 

1.  บอกวารูสึก
ออนเพลียลดลง

2.  ไมเกิดอุบัติเหตุจาก
ภาวะออนเพลีย
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5.  แบบแผนการนอนหลับพักผอน
    (  ) บอกวานอนไมหลับ
    (  ) บอกวานอนหลับไมพอ
    (  ) สีหนาไมสดชื่น
    (  ) หาวบอย ,ขอบตาดํ าคลํ้ า
    (  ) สังเกตวานอนหลับ ๆ ตื่นๆ
    (  ) ตื่นแลวนอนหลับยาก
    (  ) มีการเจ็บครรภคลอดกอน

กํ าหนดระหวางมีการพักผอน
นอนหลับ

9. แบบแผนการนอนหลับ
เปลี่ยนแปลง

- จากการเจ็บครรภคลอดกอน
กํ าหนด

1.  ประเมิน / หาสาเหตุที่ทํ าใหนอนไมหลับหรือนอนหลับ
ไมเพียงพอ และขจัดสาเหตุนั้น ๆ

2.  ลดการรบกวน โดยจัดสิ่งแวดลอมใหสงบเทาที่จะทํ าได
กํ าหนดเวลา ในการทํ ากิจกรรม และงดกิจกรรมที่ไมจํ า
เปนขณะมีการนอนหลับ หรือพักผอน

3.  หากมีการพักผอนในชวงเวลากลางคืนไมเพียงพอ ควร
ไดมีการพักผอนในชวงกลางวันอยางนอย ฝ - 1ชั่วโมง

4.  ดูแลความสุขสบาย ชวยจัดผาปูที่นอนใหเรียบตึง แหง
สะอาด จัดทานอนในทาที่สุขสบาย

5.  ดูแลความสะอาดรางกาย ใหสะอาดไมเปยกชื้น
เพื่อชวยใหการพักผอนดีขึ้น

6.  อยูเปนเพื่อน  พูดคุยใหกํ าลังใจ ขณะกลามเนื้อมดลูกหด
รัดตัวเพื่อใหเกิดความมั่นใจ  สามารถเผชิญกับอาการที่
กํ าลังประสบอยู เปนการเบี่ยงเบนความสนใจ

7.  ดูแลใหนอนพักในทานอนตะแคง เพื่อชวยลดแรงดันตอ
กลามเนื้อมดลูก และเพิ่มปริมาณเลือดมาเลี้ยงมดลูก

1.  บอกวานอนหลับได
เพียงพอ

2.  สีหนาสดชื่นขึ้น
3.  สามารถนอนหลับ

ติดตอกันได 5 - 6
ชั่วโมงตอวัน ใน
เวลากลางคืน

4.  ไมมีอาการเจ็บ
ครรภคลอดกอน
กํ าหนดใดๆ

5.  อัตราการเตนของ
หัวใจทารกในครรภ
อยูในชวง
120 - 160 / min
สมํ่ าเสมอ
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8.  สอนวิธีการหายใจ เพื่อผอนคลายความเจ็บปวดขณะ
มดลูกหดรัดตัว โดยสูดหายใจเขาลึก ๆ ยาวๆ ทางจมูก
และผอนลมหายใจออกทางปากชาๆ ทํ าติดตอกับจนกวา
มดลูกจะคลายตัว

9.  สอนวิธีการลูบหนาทอง เพื่อลดการสงผานของกระแส
ประสาทความเจ็บปวดไปสูสมอง
( ตามทฤษฎีระบบควบคุมประตู )

10.  ดูแลใหไดรับยาตามแผนการรักษาของแพทย
 1 ) ยาบรรเทาอาการปวด เชน  Pethidine
 2 ) ยาสํ าหรับยับยั้งการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด
      ตามแผนการรักษา  รวมทั้งติดตามเฝาระวัง
      อาการขางเคียงอยางใกลชิด
     3 ) ยา สเตอรอยดกอนคลอด เพื่อลดอุบัติการณ
          Respiratory Distress Syndrome ในทารกแรกเกิด
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6.  แบบแผนสติปญญาและการรับรู
    (  ) ตอบขอซักถามเกี่ยวกับการดูแล

ตนเองไมถูกตอง
   (  ) บอกไมทราบถึงอาการผิดปกติที่

ตองมาโรงพยาบาล
   (  ) บอกวาไมทราบวิธี หลีกเลี่ยง

ปจจัยเสี่ยง และการปองกัน
ภาวะแทรกซอน

10. ขาดความรูในการ
ดูแลตนเองเกี่ยวกับ
การหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง
และการปองกัน
ภาวะแทรกซอน

1.  ประเมินความรูในการดูแลตนเอง
2.  แนะนํ า และ ทบทวนความรูในการดูแลตนเอง เกี่ยวกับ

2.1  การหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง และปองกันภาวะ
แทรกซอน

2.2  การรับประทานอาหารที่มีประโยชน
2.3  การออกกํ าลังกาย
2.4  การไดรับยายับยั้งการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด

3.  ใหญาติและสามี มีสวนรวมในการดูแล และ ฝกทักษะ
การดูแลตนเองในสตรีตั้งครรภกอนจํ าหนายกลับบาน

4.  จัดกลุมใหมีการพบปะ พูดคุย กับผูที่มีการเจ็บครรภ
คลอดกอนกํ าหนดที่ดีขึ้นแลว และสามารถคลอดตาม
กํ าหนด

5.  รวมมือกับญาติและ สามี ในการวางแผน ปรับแบบแผน
ชีวิตประจํ าวัน ใหเหมาะสมกับ พยาธิสภาพ

1.  บอกหลักการและ
วิธีการดูแลตนเอง
ไดถูกตอง

2.  ไมเกิดภาวะ
แทรกซอนจากการ
เจ็บครรภคลอด
กอนกํ าหนด
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7.  แบบแผนการรับรูตนเอง และ
อัตมโนทัศน
7.1  อาการและอาการแสดงของ

ความวิตกกังวลจากการ
เจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด

(  ) สีหนาวิตกกังวล
(  ) กระสับกระสาย
(  ) รองครางเบา ๆ ขณะมีการ

หดรัดตัวของกลามเนื้อมดลูก
(  ) บอกวากลัวการคลอด

กอนกํ าหนด
(  ) บอกวากลัวบุตรที่คลอด

กอนกํ าหนด จะมีสุขภาพ
ไมสมบูรณ แข็งแรง

(  ) กลัวถูกทอดทิ้ง
(  ) นอนไมหลับ

11. วิตกกังวล / กลัว
การเจ็บครรภคลอด
กอนกํ าหนด

1.  สรางสัมพันธภาพดวยทาทีเปนมิตร เต็มใจ ชวยเหลือ
ใหเกิดความมั่นใจ

2.  เปดโอกาสใหระบาย ความรูสึกกังวล /  กลัว รับฟงอยาง
ตั้งใจ เพื่อประเมินระดับความวิตกกังวล

3.  ใหขอมูลเกี่ยวกับพยาธิสภาพ การดูแลตนเอง
การตรวจวินิจฉัย และการเตรียมตัวเผชิญปญหา หรือ
เหตุการณที่จะเกิดขึ้น

4.  สัมผัสดวยความนุมนวล
5.  ใหกํ าลังใจ เพื่อใหเกิดความมั่นใจ และทัศนคติที่ดี
6.  ดูแลเอาใจใสอยางสมํ่ าเสมอ ตรวจเยี่ยมอาการ

สอบถามความรูสึก และพยายามลดความวิตกกังวล
7.  ใหขอมูลเกี่ยวกับการเฝาระวัง อาการเปลี่ยนแปลง ที่อาจ

นํ าไปสูการคลอดกอนกํ าหนด

1.  หนาตาสดชื่น
2.  มีความเชื่อมั่นใน

การคลอดครบ
กํ าหนดคลอด

3.  ไมมีอาการและ
อาการแสดง ของ
ความวิตกกังวล

4.  ใหความรวมมือใน
การรักษาพยาบาล
เปนอยางดี
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7.2  อาการและอาการแสดงของ
ความวิตกกังวลจากการไดรับ
การยับยั้งการเจ็บครรภคลอด
กอนกํ าหนดดวยยา
ทางหลอดโลหิตดํ า

     (  ) สีหนาวิตกกังวล
(  ) กระสับกระสาย
(  ) มีอาการใจสั่น ,มือสั่น
(  ) รูสึกคลายจะเปนลม
(  ) ชีพจร ( P )   > 120 / min
(  ) ความดันโลหิต ( BP )

< 90 / 60 mmHg.
(  ) ถามวาการรักษาที่ไดรับ

จะเปนอันตราย ตอตนเอง
และบุตรหรือไม

12.  วิตกกังวล / กลัว
การเกิดภาวะแทรกซอน
จากการไดรับการยับยั้ง
การเจ็บครรภคลอด
กอนกํ าหนดดวยยา

 

1.  สรางสัมพันธภาพดวยทาทีเปนมิตร
2.  ใหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการรักษาและการพยาบาลการ

เฝาระวัง อาการเปลี่ยนแปลง  จากการไดรับการยับยั้ง
การเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนดดวยยา                 ทาง
หลอดโลหิตดํ า

3.  เฝาสังเกตอาการอยางใกลชิด ตรวจวัดสัญญาณชีพทุก 30
นาที - 1 ชั่วโมง

4.  หากพบวาชีพจรมากกวา 120 / min ควรลดระดับการให
ยาภายใตการดูแลของแพทย หากอาการยังไมดีขึ้นอาจ
พิจารณาหยุดการยับยั้งการเจ็บครรภคลอด            กอน
กํ าหนดดวยยาทางหลอดโลหิตดํ า

5.  หากพบวาความดันโลหิตลดตํ่ าลง  Ps ลดลง > 20
mmHg , Pd ลดลง > 10 mmHg ควรหยุดการใหยายับยั้ง
การเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนดดวยยาทาง        หลอด
โลหิตดํ า

1. หนาตาสดชื่น
2. ไมมีอาการและ

อาการแสดง ของ
ภาวะแทรกซอน
จากการรับยายับยั้ง
การเจ็บครรภคลอด
กอนกํ าหนดดวยยา
ทางหลอดโลหิตดํ า

3. ชีพจรอยูในชวง
80 - 120 / min

4. ความดันโลหิตอยู
ในเกณฑปกติคือ
- Ps ลดลง
< 20 mmHg ,
- Pd ลดลง
< 10 mmHg
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6.  หลังไดรับยาไปหลายชั่วโมง กลามเนื้อมดลูก ยังคงมี
การหดรัดตัว หรือ ปากมดลูกยังคงเปดขยายมากขึ้น
ควรหยุดใหยาและรายงานแพทย เพื่อ พิจารณาใหรับการ
รักษาตอไป

7.  ติดตามเฝาสังเกตอาการเปลี่ยนแปลง    ที่เกี่ยวกับ    การ
เจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนดอยางใกลชิด
7.1  ประเมินการหดรัดตัวของกลามเนื้อมดลูก

ความแรง   ระยะเวลา และความถี่หาง               อยาง
นอย  1 - 2 ครั้ง ตอชั่วโมง

7.2  ตรวจดูอัตราการเตนของหัวใจทารกในครรภ
อยางนอย 1 - 2 ครั้งตอชั่วโมง เพื่อประเมินความผิด
ปกติของทารก ที่อาจมีการหายใจลํ าบาก หรือ
อยูในภาวะเครียดได

7.3  ประเมินสภาพการเปดของปากมดลูก โดย
การตรวจภายใน แตไมควรตรวจบอยครั้ง

5.ทารกในครรภไมมี
ภาวะเครียด
FHR อยูในชวง
120 - 160 / min

6. ใหความรวมมือใน
การรักษาพยาบาล
เปนอยางดี
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         เพราะ จะเปนการกระตุนใหเกิดการคลอด
กอนกํ าหนดขึ้นได

8.  ตรวจอัตราการเตนของหัวใจทารก และการหดรัดตัว
ของกลามเนื้อมดลูก โดยการใชเครื่องมือตรวจสภาวะ
ทารกในครรภ  : Electronic Fetal Monitoring  หากมี
หรือพบวาทารกมีภาวะเครียดในครรภ(Fetal distress)
ควรไดมีการพิจารณาหยุดการใหยาทางหลอดโลหิตดํ า
และรายงานแพทย เพื่อ พิจารณาใหรับการรักษาตอไป

9.  ดูแลใหรับยายับยั้งการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด
ทาง กลามเนื้อตามแผนการรักษา

10.  ติดตามการดูแลและการรับการรักษาอยางตอเนื่อง
จนกวาดํ าเนินการตั้งครรภจนครบกํ าหนดคลอด
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7.3 ความรูสึกเกี่ยวกับ                คุณ
คาในตนเอง

(  ) บอกวาไมมีรายได เพิ่มขึ้น
ตั้งแตมีการตั้งครรภ ทํ าใหตอง
เปนภาระใหครอบครัว

(  ) บอกวาตองมาโรงพยาบาล
บอยครั้งจากอาการที่เปนอยู

(  ) สามีตองทํ างานแตผูเดียว ทํ าให
รายได ไมเพียงพอกับรายจาย

(  ) บอกวา สามีไมใหความสํ าคัญใน
การตัดสินใจ

(  ) พูดถึงตนเองในแงลบ

13. ความรูสึกมีคุณคา
ในตนเองลดลง

1.  เปดโอกาสใหพูดระบายความรูสึก รับฟงอยางตั้งใจ
2.  ใหขอมูลที่เปนจริง ตามสภาพที่เปนอยู                     เพื่อ

ใหเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง มีการยอมรับ
และ รูสึกมีคุณคาในตนเองในทางที่ดีขึ้น

3.  ใหคํ าปรึกษา  แนะนํ าแกสามี และ ญาติที่ใกลชิด
ในการใหกํ าลังใจ และการดูแลในชวงที่การตั้งครรภยัง
ไมครบกํ าหนดคลอด

4.  เปดโอกาส  สนับสนุน ใหพูดคุยทํ าความเขาใจกับสามี
และ / หรือญาติที่ใกลชิด ถึงสาเหตุที่ทํ าใหเกิดความ
ไมสบายใจ และ / หรือ เรื่องตางๆ ที่เปนกังวลอยู

5.  สงปรึกษาสังคมสงเคราะห

1.  บอกวาความวิตก
กังวลลดลง

2.  บอกไดวาตนเองมี
คุณคาตอครอบครัว
และสามี

3.  สีหนาทาทาง
สดชื่นขึ้น

4.  บอกไดวาจะทํ า
อยางไรตอไป
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8.  แบบแผนบทบาทและสัมพันธภาพ
     8.1 ภายในครอบครัว
    (  ) บอกวาใหการดูแลบุตร / สมาชิก

ในครอบครัวไดไมเต็มที่
    (  ) บอกวาทํ างานไดไมเต็มที่

จากรูปลักษณที่เปลี่ยนไป
ไมสะดวก และ ไมสบาย
ในการทํ างาน

    (  ) บอกวาตองเปนภาระใหคน
ในครอบครัวตองคอยดูแล

14. การดํ าเนินชีวิตใน
ครอบครัวเปลี่ยนแปลง

 

1.  พูดคุย เปดโอกาสใหระบายความรูสึก รับฟงอยางตั้งใจ
และสนใจ

2.  ใหขอมูลที่เปนจริง ตามสภาพที่เปนอยู
เพื่อให เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง มีการยอมรับ
และ รูสึกมีคุณคาในตนเองในทางที่ดีขึ้น  โดยการให
เลือกทํ างาน  เชน งานที่ไมหนักจนเกินไป
หลีกเลี่ยงงานที่ตองใชแรงกายมาก

3.  สนับสนุนให สามี และ ญาติใกลชิด มีสวนรวม
ในการดูแลตนเอง ของสตรีตั้งครรภ รวมทั้งใหคอยเปน
กํ าลังใจ ในงานที่ไดทํ า

 

 

 

 

 

1. บอกวาเชื่อมั่น
สามารถใหการดูแล
ครอบครัวไดดี

2.  บอกวาไมเปนภาระ
ใหครอบครัวใน
การดูแลตนเอง
ในชวงตั้งครรภใดๆ
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8.2  การเขาสังคม
     (  ) บอกวาใหการชวยเหลือ

งานในสังคม ไดไมเต็มที่
ไมเหมือนที่ไดทํ ามา

    (  ) บอกวาชวงนี้ชอบอยูคนเดียว
    (  ) บอกวาไมตองการพบปะ
         หรือพูดคุยกับผูใด

15.  แยกตัวจากสังคม 1. พูดคุย เปดโอกาสใหระบายความรูสึก  รับฟงอยางตั้งใจ
และสนใจ

2. ใหขอมูลที่เปนจริง ตามสภาพที่เปนอยูเพื่อให เกิดความ
เชื่อมั่นในตนเอง มีการยอมรับ และ รูสึกมีคุณคาในตน
เองในทางที่ดีขึ้น   สามารถเขาสังคมไดตามปกติ และให
เลือกทํ าสิ่งที่ ไมตองใชกํ าลังกายมาก

3. แนะนํ า ใหมีการพูดคุย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น
ไมควรเก็บตัว หรือ อยูคนเดียวเพียงลํ าพัง

1.  บอกวาเชื่อมั่น
ในการชวยเหลือ
สังคมไดดี

2.  สามารถเขาสังคม
ไดดี
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9.  แบบแผน  เพศสัมพันธุและ
เจริญพันธุ

    (  ) สามีขอมีเพศสัมพันธุ ทํ าใหมี
         การเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด
        ตามมา
    (  ) บอกวาถาไมมีเพศสัมพันธุ ดวย

สามีจะไปมีภรรยาใหม
    (  ) บอกวาความตองการ

การมีเพศสัมพันธุลดลงจากเดิม

16.  แบบแผนเพศสัมพันธุ
เปลี่ยน

1.  ใหคํ าปรึกษา / แนะนํ าดวยทาทีสุขุม
2.  ใหความรูดานเพศศึกษา แก สามีและสตรีตั้งครรภ โดย

ลด หรือ งดการมีเพศสัมพันธุ จนกวาการตั้งครรภจะ
ครบกํ าหนดคลอด

3.  หากมีเพศสัมพันธุ ใหเฝาสังเกตอาการเปลี่ยนแปลง การ
หดรัดตัวของกลามเนื้อมดลูก อีก 2 - 3 ชั่วโมง
หลังมีเพศสัมพันธุ  ถามีการหดรัดตัวของกลามเนื้อ
มดลูก ควรรีบมาพบแพทยทันที

4.  เปดโอกาสให มีการแลกเปลี่ยนความรูสึก ระหวาง
สตรีตั้งครรภและ สามี เพื่อใหเกิดความเขาใจ และ
ใหการดํ าเนินของครอบครัวเปนไปตามปกติ

1.  มีความรูดาน
เพศศึกษาที่ถูกตอง
ทั้งสามีและ
สตรีตั้งครรภ

2.  ไมมีความวิตกกังวล
เกี่ยวกับการ
มีเพศสัมพันธุ
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10.  แบบแผนการเผชิญความเครียด
และทนตอความเครียด

    10.1 แสดงออก
    (  ) รูสึกหงุดหงิด
    (  ) โมโหงาย  กวาเดิม
    (  ) รองไห โวยวาย
    (  ) กังวลวาจะมีผลกระทบตอ
         ครอบครัว
    (  ) เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นมักจะทะเลาะ

กับสามี
    (  ) ไมสามารถเผชิญตอปญหาตางๆ

ไดดวยตนเอง
    (  ) เมื่อไมไดดังที่ตั้งใจ  จะขวางปา

หรือทํ าลาย สิ่งของทํ าให
เกิดความเสียหาย

17.  ขาดประสิทธิภาพในการ
เผชิญกับความเครียด

 

 

 

 

1.  พูดคุย เปดโอกาสใหระบายความรูสึก ที่ทํ าใหเกิด
ความเครียดรับฟงอยางตั้งใจดวยทาทีสุขุม / ออนโยน

2.  ประเมินระดับความเครียด  และใหคํ าแนะนํ าแนวทาง
การแกไข ปญหาตามสภาพที่กํ าลัง ประสบอยู โดยให
เหตุผล และ ขอมูลที่เปนจริงเพื่อลดความเครียดและ
คลายความวิตกกังวล

3.  สนับสนุน ใหสามี และญาติที่ใกลชิด เขาใจและ เห็นใจ
ถึงสภาพที่สตรีตั้งครรภกํ าลังเผชิญอยู โดยคอยเปนผูให
คํ าปรึกษา และ รวมแกปญหา เพื่อใหปญหาเหลานั้น
ผานพนไปได

4.  จัดหาสิ่งที่ทํ าใหเกิดความสบายใจ เชน หนังสืออานเลน
 หรือ รูปภาพสวยงาม   ตลอดจนการไดฟงเสียงเพลง   ที่

ชอบ ชวยใหเกิดความผอนคลาย
 

 

 

1.  บอกวาสามารถ
เผชิญความเครียด
ไดดี

2.  บอกวาไมเกิดการ
เจ็บครรภคลอด
กอนกํ าหนด

3.  ใหความรวมมือใน
การรักษาพยาบาล
เปนอยางดี

4.  บอกไดวาจะทํ า
อยางไรตอไป
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 (  ) ไมใหความรวมมือ ในการรักษา
          พยาบาล

10.2  เก็บกด
(  ) เก็บตัวเงียบแยกตัวอยูคนเดียว
(  ) ไมพบปะ  ปฏิเสธการพูดคุย
(  ) รองไหเงียบ ๆ
(  ) ถามคํ า ตอบคํ า
(  ) ไมใหความรวมมือในการรักษา

พยาบาล

18. มีการปรับตัวไมเหมาะสม

5.  จัดสิ่งแวดลอม ใหสุขสบาย มีสิ่งรบกวนนอยที่สุด
6.  ติดตามและเฝาสังเกต อาการอยางใกลชิด

1.  สรางสัมพันธภาพที่ดี ทาทางเต็มใจชวยเหลือใหเกิด
ความมั่นใจ

2.  พูดคุย อยูเปนเพื่อน และเปดโอกาสใหระบายความรูสึก
รับฟงปญหาอยางตั้งใจ สนใจ ดวยทาทีออนโยน

3.  สัมผัสดวยความนุมนวล
4.  สนับสนุน ใหสามีและญาติมีสวนรวม ในการทราบ

ถึงปญหาที่ กํ าลังเผชิญ และ การแกไขปญหารวมกัน
5.  จัดสิ่งแวดลอม ใหสุขสบาย มีสิ่งรบกวนนอยที่สุด
6.  จัดหาสิ่งที่ทํ าใหเกิดความสบายใจ เชน หนังสืออานเลน
 หรือ รูปภาพสวยงาม   ตลอดจนการไดฟงเสียงเพลง   ที่

ชอบ ชวยใหเกิดความผอนคลาย
7.  ติดตามและเฝาสังเกต อาการอยางใกลชิด

1.  บอกวาสามารถ
เผชิญกับปญหาได

2.  สีหนาทาทางสดชื่น
ขึ้น

3.  ใหความรวมมือใน
การรักษาพยาบาล
เปนอยางดี

4.  บอกไดวาจะทํ า
อยางไรตอไป



การประเมินสภาพและสาเหตุ
 อาการและอาการแสดง

การคาดคะเนปญหา
 ขอวินิจฉัยทางการพยาบาล

กิจกรรมการพยาบาล เกณฑการประเมินผล

11.  แบบแผนความเชื่อและคานิยม
      (  ) บอกความเชื่อของตน
      (  ) พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ

เชื่อไมถูกตอง
     (  ) ไมรับประทานเนื้อสัตว เชื่อวา

เปนของแสลง
    (  ) ญาติผูใหญเปนผูจัดหาอาหาร

19. มีความเชื่อที่ไมถูกตอง
เกี่ยวกับ

    - การรับประทานอาหาร

1.  ประเมินความเชื่อ ,พฤติกรรมที่แสดงถึงความเชื่อที่
ไมถูกตอง

2.  ใหคํ าแนะนํ าเกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่มี
ประโยชนตอรางกาย เชนเนื้อสัตว ตาง ๆ ตามที่
ชอบรับประทาน ไมมีของแสลงใดๆ  แตควรงดเวน
เครื่องดองของมึนเมาตาง ๆ

3.  ใหคํ าแนะนํ า แกสามีและญาติ เกี่ยวกับการจัดหาอาหาร
ที่มีประโยชน  เหมาะสม สํ าหรับสตรีตั้งครรภ

4.   ติดตามผลการปฏิบัติ โดยการสังเกตและซักถาม

1.  รับฟง และบอก
แนวคิดที่ถูกตองได

2.  ปฏิบัติตามคํ า
แนะนํ าไดอยาง
ถูกตองและ
เหมาะสม



จากแนวทางการพยาบาลตามแบบแผนสุขภาพดังกลาวแลวขางตนแลว ขอจํ าแนกบทบาท
ของพยาบาลและ/หรือบุคลากรในทีมสุขภาพ ผูซ่ึงใหการดูแลสตรีตั้งครรภที่มีภาวะเจ็บครรภคลอด
กอนกํ าหนดดวยยา  โดยหลักการพยาบาลตองดํ าเนินการสอดคลองตามแผนการรักษา  จึงจะสามารถ
ชวยใหการยับยั้งดวยยาประสบผลสํ าเร็จ   มีวัตถุประสงคดังนี้

1.  เพื่อชวยใหการตั้งครรภดํ าเนินตอไปจนครบกํ าหนดคลอด
2.  เพื่อลดอุบัติการณ การตายและทุพพลภาพของทารกแรกเกิด

ซ่ึงขอจํ าแนกบทบาทของพยาบาลและ / หรือบุคลากรในทีมสุขภาพ  ไว 3 ระยะ ดังนี้
1.  บทบาทกอนใหการยับยั้งการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนดดวยยา
2.  บทบาทขณะใหการยับยั้งการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนดดวยยา
3.  บทบาทหลังใหการยับยั้งการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนดดวยยา
 

• บทบาทกอนใหการยับยั้งการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนดดวยยา
 พยาบาลและบุคลากร ในทีมสุขภาพ เปนผูที่ตองใหการดูแลสตรีตั้งครรภ เพื่อใหการดูแลเปน

ไปในแนวทางเดียวกัน จึงควรทราบถึงหลักการดูแลไดเปนอยางดี
1.  ควรเตรียมตัวและมีความพรอมในเรื่องตอไปนี้

1.1  ตองมีความรูเกี่ยวกับความหมาย  วิธีการยับยั้งการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด 
  ขอบงชี้ในการกระทํ า  ขอหาม  วิธีการและขั้นตอนตาง ๆ ตลอดจนอันตรายหรือ
  ภาวะแทรกซอน   เพื่อใหการพยาบาลไดถูกตองเหมาะสม

1.2  ตองมีความรูเกี่ยวกับ  เครื่องมือ เครื่องใชตาง ๆ ใหเปนไปไดดวยความเรียบรอย   
  และรวดเร็ว

1.3  ตองเปน ผูมีความคลองแคลวฉับไว  มีปฏิภาณ  ไหวพริบดี  สามารถแกไข       
ปญหาและสถานการณฉุกเฉินเฉพาะหนาไดอยางสุขุม  เยือกเย็นไมตกใจงาย

1.4  สามารถเตรียมยาไดถูกตองตามแผนการรักษา  รูวิธีใชและฤทธิ์ขางเคียงของยาแต
       ละชนิดเปนอยางดี

2.  จํ าเปนตองประเมินสภาพของสตรีตั้งครรภและทารกเพื่อดูความพรอม  ภาวะผิดปกติหรือ
ภาวะแทรกซอนอันจะกอใหเกิดอันตราย
2.1  ดานรางกาย  ประเมินจากกการซักประวัติ  การตรวจรางกายของสตรีตั้งครรภแล

ประเมินสภาพของทารกในครรภ
2.1.1  การซักประวัติและรายงานการฝากครรภของผูคลอด  ไดแก

-  ประวัติความเจ็บปวยในอดีตและปจจุบัน



-  ประวัติ การตั้งครรภและการคลอดในอดีต
-  ประวัติการตั้งครรภในปจจุบันอาการผิดปกติตาง ๆ   รวมทั้ง
   ประวัติประจํ าเดือนและ กํ าหนดการคลอด
 -  ผลการตรวจเลือดและปสสาวะทางหองปฏิบัติการ  และ/หรือ การตรวจ
    พิเศษทางสูติกรรมตาง ๆ เชน การตรวจดวยคลื่นเสียงความถี่สูง
     ( Ultra  sonography )

 2.1.2  การตรวจรางกายของสตรีตั้งครรภ  ไดแก
 -  การชั่งนํ้ าหนัก  วัดสวนสูง
 -  สัญญาณชีพ
 -  อาการผิดปกติตาง ๆ เชน อาการบวม ซีด  เปนตน
 -  ตรวจครรภเพื่อดูทาของทารก  สังเกตระยะเวลาหดรัดตัวของมดลูกและ

   ความตึงตัวของมดลูก  (Contraction  Severity)
  -  สังเกตสิ่งที่ออกมาทางชองคลอด  เชน  นํ้ าครํ่ า  มูก  มูกเลือด  และ

   บันทึกเกี่ยวกับ ลักษณะ สี  กล่ินและปริมาณ
           -  ตรวจทางชองคลอดเมื่อแรกรับเพื่อประเมินสภาพปากมดลูก
 2.1.3  การประเมินสภาพทารกในครรภ  ประเมินจาก
 -  การวัดสวนสูงของมดลูกเพื่อประเมินความเจริญเติบโตของ

               ทารกในครรภ
             -  การตรวจทา ของทารกและการฟงเสียงหัวใจ  นับอัตราการเตนของหัวใจ

                เพื่อประเมินวาทารกครรภอยูในภาวะเสี่ยงหรือไม
    2.2  การประเมินสภาวะจิตใจของสตรีตั้งครรภ  ส่ิงที่ตองประเมิน  ไดแก
 -  ทัศนคติตอการตั้งครรภและการเจ็บครรภคลอดครั้งนี้
 -  ความกลัวและความวิตกกังวลของสตรีตั้งครรภตอการคลอด
        -  ความสามารถในการเผชิญและแกไขปญหาของสตรีตั้งครรภ
          -  แหลงชวยเหลือของสตรีตั้งครรภ
        -  ระดับความรู  ความเขาใจของสตรีตั้งครรภ
        -  ระดับความอดทนและรวมมือของสตรีตั้งครรภกับบุคลากรทางการแพทย
 การประเมิน จิตใจ เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนใหการประคับประคองดานจิตใจ ไดตรง
ตามตองการ และเพื่อความรวมมือในการยับยั้งการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด
 



• บทบาทขณะใหการยับยั้งการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนดดวยยา
ขณะใหการยับยั้งการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนดดวยยานั้น  ผูที่อยูใกลชิดสตรีตั้งครรภ ก็คือ

พยาบาลและ / หรือ บุคลากรทางการพยาบาล จึงควรมีการดูแลที่ดีดังนี้
1.  กอนจะการพยาบาลใด ๆ พยาบาลตองอธิบายใหสตรีตั้งครรภทราบถึงเหตุผลในการให

                 การพยาบาลนั้น ๆ วิธีการและขั้นตอนตาง ๆ โดยสังเขป  เพื่อใหมีความพรอมดานจิตใจ
                 และเพื่อความรวมมือในการปฏิบัติ

2.  การเตรียมรางกาย  เพื่อทํ าการยับยั้งการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด โดย
2.1 การเตรียมความสะอาดของรางกาย ทั่วไปเพื่อความสะดวกในการสังเกตอาการ

เปลี่ยนแปลงตาง ๆ  ไดอยางชัดเจน
2.2  ใหปสสาวะ  เพื่อใหกระเพาะปสสาวะวางลดการคั่งคางของปสสาวะ

ชวยใหมีการพักผอนไดมากขึ้น  จากการตองปสสาวะบอยครั้ง
2.3  การเตรียมความสะอาดเฉพาะที่  เชน บริเวณอวัยวะสืบพันธุ

3.  จัดสภาพแวดลอมใหสตรีตั้งครรภรูสึกผอนคลาย   โดยใหเงียบสงบ   สะอาด   อากาศ
ปลอดโปรง เพื่อชวยลดความวิตกกังวล

4.  ดูแลใหนอนพักในทานอนตะแคง ควรนอนตะแคงซาย   เพื่อชวยลดแรงดันตอมดลูก
และเพิ่มปริมาณเลือดมาเลี้ยงมดลูก

5.  การเตรียมเครื่องมือเครื่องใชอยางถูกตอง  ครบถวนและปราศจากเชื้อ
6.  ดูแลใหการพยาบาลตามแผนการรักษา  เชนการจองเลือดการงดอาหาร และนํ้ าทางปาก
7.  ดูแลใหไดรับยายับยั้งการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด  รวมทั้งยาสเตอรอยด ตามแผนการ

รักษา ใหไดรับตามขนาด วิธีการ เวลาที่ถูกตอง รวมทั้งอธิบายใหทราบถึงผลและฤทธิ์ขาง
เคียงของการรับยา

8.  เฝาสังเกตอาการ เปลี่ยนแปลงอยางใกลชิด
8.1  ประเมินการหดรัดตัวของกลามเนื้อมดลูกความแรง ระยะเวลา  และความถี่หาง
 1 - 2 คร้ัง ตอ ช่ัวโมง
8.2  ตรวจนับอัตราการเตนของหัวใจทารกในครรภ 1 - 2 คร้ัง ตอ ช่ัวโมง
8.3  ตรวจภายในเพื่อประเมินสภาวะปากมดลูก แตไมตรวจหรือกระตุนบอยครั้ง
8.4  ตรวจวัดสัญญาณชีพ ทุก 1 - 2 ช่ัวโมง หาก ชีพจรมากกวา 120 คร้ัง ตอ นาที ควร

พิจารณาลดขนาดของยาลง หรือ หยุดการระงับการเจ็บครรภและการคลอด
 9.  ดูแลเอาใจใสอยางสมํ่ าเสมอ ตรวจเยี่ยมอาการ สอบถามความรูสึก และเปดโอกาสให

            ระบายความรูสึกเพื่อคลายความวิตกกังวลสรางความหวังและลดความวิตกกังวล



10.  ใหกํ าลังใจและคํ าแนะนํ า การปฏิบัติตัวในการดูแลตนเอง ขณะรับการยับยั้งการเจ็บ
 ครรภคลอดกอนกํ าหนด โดยใชยาตามแผนการรักษา

 11. ดูแลชวยเหลือในการดูแลสุขภาพ และความสะอาดของรางกาย  ทั่วไป
  12. ใหขอมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการเฝาระวังอาการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงอาจนํ าไปสูการคลอด

 กอนกํ าหนดที่ไมอาจยับยั้งได
 12.1 การเจ็บครรภถ่ีขึ้น เขาสูระยะ Active phase ปากมดลูกเปดมากกวา 4 ซม
 12.2 ถุงนํ้ าครํ่ าแตกกอนครบกํ าหนดคลอด

12.3  มีภาวะแทรกซอนรุนแรงที่ควรใหคลอด เชน ภาวะความดันโลหิตสูง
12.4  มีภาวะแทรกซอนรุนแรงทางสูติศาสตร ที่ควรใหคลอด เชน ภาวะรกลอก
    ตัวกอนกํ าหนด อันจะเปนอันตรายตอสตรีตั้งครรภ และทารกในครรภ
12.5  มีความผิดปกติของทารก เชน พิการ หรือ เสียชีวิต ในครรภ

• บทบาทหลังใหการยับยั้งการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนดดวยยา
เพื่อปองกันภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการยับยั้งการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด

ดวยยา  ดังนั้นพยาบาลและบุคลากรทางการพยาบาลตองคอยสังเกตอาการอยางใกลชิด ดังนี้
1.  สังเกตอาการของสตรีตั้งครรภ   ตรวจวัดความดันโลหิต    ชีพจรและการหายใจทุก  1 - 2

ช่ัวโมง  จนกวาสัญญาณชีพจะอยูในระดับปกติและคงที่
2.  ตรวจดูการทํ างานของมดลูกโดยเฝาสังเกตุการหดรัดตัวของมดลูกวา หดรัดตัวอีกหรือไม

เพื่อปองกัน และประเมินภาวะการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนดอีก   หลังการรักษาดวยยา
ยับยั้งการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด

3.  เฝาระวังอาการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  อยางใกลชิด  สอบถามปญหาและรับฟงปญหา ชวย
เหลือแกไขปญหา

4.  ประเมินและสังเกตอาการของทารกในครรภ   ตองฟงเสียงหัวใจของทารกเพื่อปองกัน
 ภาวะแทรกซอน  เชน  ทารกในครรภขาดออกซิเจน    ( Fetal hypoxia )  จะไดใหการชวย

เหลือไดทันทวงที
5.  ประเมินและสังเกตอาการ ขางเคียงจากการรับการรักษา ที่พบบอยคือ มือส่ัน ใจสั่น และ

อาการกระวนกระวาย ควรปรึกษาแพทยเพื่อลดขนาดยาหรือหยุดใหการยับยั้งในการเจ็บ
ครรภและการคลอดโดยใหยาทางหลอดโลหิตดํ า

6.  ดูแลความสุขสบายทั่วไป ในเรื่องความสะอาดของรางกาย  อาหารและ  นํ้ าตลอดจน
คํ าแนะนํ าเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวภายหลัง รับการรักษาดวยยายับยั้งการเจ็บครรภคลอดกอน
กํ าหนด



กรณีศึกษา

• ขอมูลท่ัวไป
- หญิงไทย   คู  อายุ  20  ป  เชื้อชาติไทย  สัญชาติไทย  ศาสนาพุทธ    ระดับการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนตน   อาชีพ ทํ าสวน รายไดครอบครัว 8,000 บาทตอเดือน  สมรสเมื่ออายุ  15 ป

• รับไวในโรงพยาบาลหาดใหญ  คร้ังที่ 1  วันที่  26  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2540
เลขท่ีท่ัวไป  43865-36
เลขท่ีภายใน  33990-40
การวินิจฉัยคร้ังแรก  G3P2   อายุครรภ  33+6  สัปดาห

         previous cesarean section with pre term labor pain
จํ าหนายออกจากโรงพยาบาล  วันที่  28  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2540

• รับไวในโรงพยาบาลหาดใหญ  คร้ังที่  2  วันที่  1  ธันวาคม  2540
เลขท่ีท่ัวไป       43865-36
เลขท่ีภายใน 34553-40
การวินิจฉัย      G3P2   อายุครรภ  34+4  สัปดาห

                              previous cesarean section with pre term labor pain
จํ าหนายออกจากโรงพยาบาล   วันที่  2  ธันวาคม  พ.ศ. 2540

• รับไวในโรงพยาบาลหาดใหญ  คร้ังที่  3  วันที่  18  ธันวาคม   พ.ศ. 2540
เลขท่ีท่ัวไป  43865-36
เลขท่ีภายใน  36237-40
การวินิจฉัย G3P2   อายุครรภ  37  สัปดาห

Term pregnancy with previous cesarean section
วันท่ีคลอด  วันที่  18 ธันวาคม พ.ศ. 2540
การคลอด  โดยผาตัดคลอดบุตรออกทางหนาทอง  รวมกับทํ าหมันและผาตัดไสติ่ง

( Cesarean Section with TR & Appendectomy )
          จํ าหนายออกจากโรงพยาบาล พรอมบุตร   วันที่  21  ธันวาคม   พ.ศ. 2540



• ประวัติทางการพยาบาล
1. ปะวัติของสตรีตั้งครรภ

1.1 อาการสํ าคัญท่ีมาโรงพยาบาล ( จากการศึกษาเรื่องการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด )
เร่ิมเจ็บครรภเปนพักๆ เวลา 06.00 น.  ของวันที่  26  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2540
ไมมีมูกเลือด หรือ นํ้ าเดินทางชองคลอดใดๆ
1.2  ประวัติการเจ็บปวยในปจจุบันและ / หรือการตั้งครรภ  การคลอดปจจุบัน

              - การตั้งครรภ คร้ังที่ 3  ฝากครรภที่โรงพยาบาลหาดใหญ   2  คร้ัง
              - ไมสมํ่ าเสมอ และ ไมตามนัด

- เร่ิมตั้งแต  อายุ ครรภ  25 สัปดาห
               - ระดูคร้ังสุดทาย  วันที่  20  เมษายน  พ.ศ.  2540

- คะเนการคลอด  วันที่  27  มกราคม  พ.ศ.  2541
              - รูสึกเด็กดิ้น  เมื่ออายุครรภ  20 สัปดาห

1.3  ประวัติการเจ็บปวยในอดีตและ / หรือการตั้งครรภ  การคลอดในอดีต
    - 2536   ครรภที่ 1 Cesarean Section ครบกํ าหนด เพศหญิง แข็งแรงดี

Indication : Cephalo Pelvic Disproportion
- 2538 ครรภที่ 2 Cesarean Section ครบกํ าหนด เพศชาย แข็งแรงดี

Indication : Previous Cesarean Section
- ปฏิเสธการเจ็บปวยดวยโรครายแรง

1.4 ประวัติการแพยาและสารตาง ๆ
  ปฏิเสธการแพยาหรือสารเคมีตาง ๆ
1.5 ประวัติการคุมกํ าเนิด

คุมกํ าเนิดโดยฉีดยาคุมกํ าเนิด
1.6 วัคซีนท่ีไดรับระหวางตั้งครรภ
ไดรับวัคซีนปองกันบาดทะยัก  (Tetanus  toxoid : Booster Dose )    1  คร้ัง

2.  ประวัติการเจ็บปวยของครอบครัว
- ปฏิเสธโรคติดตอรายแรง  โรคหัวใจ  โรคเบาหวาน  โรคเลือด  โรคจิต  ครรภแฝด  แฝดนํ้ า

ความดันโลหิตสูง  ลมชัก  หอบหืด  วัณโรค  ตับอักเสบ มะเร็ง หัดเยอรมัน  ติดยาเสพติด  สามีเปน
กามโรค  ฯลฯ  ทุกคนสุขภาพแข็งแรงดี



3. การประเมิน ตามแบบแผนสุขภาพ
• การประเมินสภาพรางกาย อารมณและจิตใจเมื่อแรกรับ

การแสดงออกดานพฤติกรรม  สีหนาแสดงออกถึงความวิตกกังวล  ตอบคํ าถาม ตามคํ าถามที่ได
ถามไป  พูดคุยใหความรวมมือดีพอสมควร

• การประเมินทางชีวภาพ :
อุณหภูมิ    36.2 องศาเซลเซียส
ชีพจร 96 คร้ังตอนาที
อัตราการหายใจ 18 คร้ังตอนาที
ความดันโลหิต 110/60 มิลลิเมตร.ปรอท
นํ้ าหนัก 49 กิโลกรัม
สวนสูง 152 เซนติเมตร

3.1  แบบแผนการรับรูสุขภาพและการดูแลสุขภาพ
อาบนํ้ าแปรงฟน 2 คร้ังตอวัน สระผมวันเวน 2 วัน เมื่อเจ็บปวยเล็กนอย จะซื้อยามา

รับประทานเอง  ปฏิเสธการเจ็บปวยดวยโรครายแรง ชวงตั้งครรภคร้ังนี้การดูแลตนเองลดลง จากมี
การเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด สามีและญาติใกลชิดใหความสนใจดีพอควร   แตไมมีผูที่ใหคํ า
ปรึกษา  ตอบขอซักถามเกี่ยวกับการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ

• การประเมินสภาพรางกายตามระบบ
ผิวหนัง                :    ไมมีจํ้ าเลือดหรือผ่ืน  ความยืดหยุนของผิวหนังดีพอควร แหงเล็กนอย  

    เล็บมือเล็บเทาปกติไมสะอาดเทาที่ควร     ไมมีเชื้อรา     
                                 ไมมีเล็บบุม  ขนนํ้ าตาลออนละเอียดสมํ่ าเสมอ
ศีรษะ : ผมสีดํ า   เสนเล็ก  ละเอียด   การกระจาย สมํ่ าเสมอ  หนังศีรษะไมมีแผล

ไมมีรังแค  กะโหลกศีรษะทั้ง  2  ขางสมมาตรกันดี
ใบหนา : รูปไข  สมมาตรกันดี  ไมมีรอยแผลหรือกอนโตใด ๆ

 ตา : อยูในแนวปกติ   หนังตาไมตก   ไมบวม  เยื่อบุตาซีด  ตาสีนํ้ าตาลเขม  
รูมานตามี ปฏิกิริยาตอแสงเทากันทั้ง  2  ขาง    การเคลื่อนไหวของตาทั้ง 
2  ขางปกติการมองเห็นปกติ  ขนตากระจายสมํ่ าเสมอ



หู : ใบหูปกติ  ไมมีกอน  ไมมีแผล  ภายในรูหูทั้ง  2  ขางไมมีกอน ไมมีการ  
อักเสบใด ๆ การไดยินปกติ  ตอมนํ้ าเหลืองที่หลังหูไมโต

จมูก : ลักษณะจมูกอยูในแนวตรง  ไมมีการอักเสบภายนอก  ผนังกั้นจมูกอยูใน
แนวตรงไมมีนํ้ ามูก  เยื่ อจมูกสีชมพู  การไดกล่ินปกติ

ชองปาก              :    ริมฝปากสีชมพู  เยื่อชองปากภายในสีชมพู  ไมมีแผล  เหงือกปกติสีชมพู  
มีฟนผุ 1 แหง ไดรับการอุดแลว ล้ินปกติ การับรูรสปกติ  ตอมทอนซิลไม

โต  ไมพบสิ่งผิดปกติภายในชองปาก
คอ : หลอดลมอยูในแนวตรงกลาง  ไมมีกอนกดเจ็บ  ตอมธัยรอยด ไมโต  คอ

ไมแข็งการเคลื่อนไหวปกติ  ตอมนํ้ าเหลืองบริเวณคอและใตคางไมโต    
กดไมเจ็บ

ทรวงอกและ : รูปรางทรวงอก   การหายใจปกติ    อัตราการหายใจสมํ่ าเสมอ
ทางเดินหายใจ  18  คร้ังตอนาที    ไมเหนื่อย    การขยายของทรวงอกขณะหายใจเทา

กันทั้ง  2  ขาง  ไมมีกอนหรือกดเจ็บใด ๆ เสียงหายใจปกติ
หนาทองและ : หนาทองโตเปนรูปไข  ขนาด  พ  เหนือระดับสะดือ  ทารกอยูในทา  OLA
ทางเดินอาหาร  ( Occiput  left  anterior )ระดับของสวนนํ ายังไมลงอยู ในอุงเชิงกราน

 (Head Float )  อัตราการเตนของหัวใจทารก   148  คร้ังตอนาที   
คะเนนํ้ าหนักทารกในครรภ ประมาณ  2,000 กรัมตอมนํ้ าเหลืองบริเวณ
ขาหนีบทั้ง   2   ขางไมโต    ไมมีติ่งเนื้อ ไมมี ริดสีดวงทวารหรือแผลใด  ๆ

ระบบประสาท   :  ประสาทสมองคูที่  1 - 12 ปกติ กลามเนื้อแข็งแรงดี  ไมลีบ ฝอหรือ ออน
แรง การเคลื่อนไหวของลํ าตัว  แขนขาปกติ  การรับรูตอความเจ็บปวด  
สัมผัสเบา ๆ ปกติ

กลามเนื้อและ :  เคลื่อนไหวปกติ  ไมมีขอแข็ง  ขอบวม  ไมมีความผิดปกติของขอ  กระดูก
กลามเนื้อไมลีบ ความแข็งแรงของกลามเนื้อปกติ
เตานม : เตานมทั้ง  2  ขาง  มีขนาดเทากัน  ขนาดปกติทํ ามุมปกติ  ไมมีหัวนมบอด

หรือบุม ไมมีกอนกดเจ็บ  ไมมีการอักเสบของตอมนํ้ าเหลือง
อวัยวะสืบพันธุ     :    ลักษณะปกติ ไมมีแผลไมมีมูกเลือดหรือนํ้ าครํ่ าใดๆ ออกมาจากชองคลอด
ภายนอก
การตรวจภายใน: จากการตรวจโดยใชนิ้วตรวจภายใน  พบวา  ปากมดลูกไมเปด

     ชองคลอด



3.2  แบบแผนโภชนาการและการเผาผลาญอาหาร
รับประทานขาวสวย วันละ 3 มื้อ ชอบอาหารรสไมจัด ไมดื่มนํ้ าชา กาแฟ  ดื่มนํ้ าตมวันละ

1 - 2 แกว แตชวงที่มีการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด  รูสึกเบื่ออาหาร   รับประทานอาหารไดนอยลง
มีอาการทองอืด   คลายอาหารไมยอยแนนอึดอัดทอง   รับประทานอาหารตามที่ญาติจัดใหประเภท
อาหารแหง  เชน  ปลาแหง ปลาเค็ม  เทานั้น

3.3 แบบแผนการขับถายของเสีย
ปกติขับถายอุจจาระทุกเชาวันละครั้ง   แตชวงตั้งครรภการขับถายเปลี่ยนไปมีอาการ

ทองผูก 2 - 3 วันตอคร้ัง อุจจาระเปนกอนแข็งตองออกแรงเบง ทํ าใหแนนอึดอัดทอง  ปสสาวะ ปกติ 2
- 3 คร้ังตอวัน ชวงตั้งครรภจะปสสาวะกระปริดกระปรอย  8 - 10 คร้ังตอวันในเวลากลางวัน สวนใน
เวลากลางคืน 4- 5 คร้ัง ปสสาวะสีเหลืองฟางใส ไมแสบขัด

3.4  แบบแผนกิจวัตรประจํ าวันและการออกกํ าลังกาย
สามารถทํ ากิจวัตรประจํ าวันดวยตนเองไดดี ออกกํ าลังกายโดยการเดินเลนรอบ ๆ บาน

ทํ างานบานดวยตนเอง รับผิดชอบงานบานแตผูเดียว  เมื่อรูสึกวางก็มักจะอานหนังสือเกี่ยวกับดารา
ภาพยนตร หรือพูดคุยกับเพื่อนบาน   แตชวงตั้งครรภความทนในการทํ ากิจกรรมลดลงจะรูสึกเหนื่อย
งายกวาเดิม

3.5  แบบแผนการนอนหลับพักผอน
ปกตินอนเขานอนตั้งแตหัวค่ํ า ตั้งแต 21.00 - 05.00 น. นอนกลางวันชวงหลังรับประทาน

อาหารกลางวันประมาณ 1  ช่ัวโมง แตจากการตั้งครรภคร้ังนี้ทํ าใหนอนหลับไมเพียงพอ,นอนไมหลับ
จากการเจ็บครรภและปสสาวะบอยครั้ง เมื่อตื่นแลวจะนอนหลับยาก ทํ าใหขอบตาดํ าคลํ้  าและมีการ
ปวดศีรษะตามมา

3.6  แบบแผนสติปญญาและการรับรู
การรับความรูสึกทางประสาทสัมผัสและการตอบสนองปกติ   เมื่อเจ็บครรภก็จะเอามือลูบ

หนาทองเปนระยะ ๆ รองครางเบา ๆ  สามารถบอกเวลา สถานที่และบุคคลไดตรงตามความเปนจริง
ไมมีประสาทหลอนสามารถจํ าสิ่งตาง ๆในอดีตและปจจุบันไดดี  ไมมีอาการหลงลืม



3.7  แบบแผนการรับรูตนเองและอัตมโนทัศน
การเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนดในครั้งนี้   ทํ าใหรูสึกวาคุณคาในตนเองลดลง  จากบอกวา

ไมสามารถทํ างานไดตามปกติ    กังวลเกี่ยวกับสุขภาพทารกในครรภวาจะมีคลอดไดตามปกติหรือไม
แข็งแรงไหม  การพูดมีความชัดเจน  ไมเพอฝน  หวาดระแวงหรือหมกมุน  ขณะสนทนา  ตั้งใจฟง
และมีสมาธิดี  พูดคุยโตตอบไดตรงคํ าถาม  หวังวาจะสามารถคลอดบุตรที่มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง
วางแผนจะเลี้ยงบุตรดวยนมมารดาและจะคุมกํ าเนิดโดยการทํ าหมันจากมีบุตรเพียงพอแลว

3.8  แบบแผนบทบาทและสัมพันธภาพ
  เปนบุตรสาวคนที่  2 ในจํ านวนพี่นอง 3 คน ซ่ึงแตงงานแลวทั้งหมด สามีอายุ  22  ป  อาชีพ

ทํ าสวน  บิดามารดายังมีชีวิตอยู  สุขภาพ สมบูรณแข็งแรง มีปญหาจะปรึกษาสามี ,บิดามารดาและ
ญาติที่ใกลชิด

3.9  แบบแผนเพศสัมพันธุและการเจริญพันธุ
มีประจํ าเดือนครั้งแรกเมื่ออายุ 13 ป ระยะหางของการมีประจํ าเดือน 28 -30 วัน จํ านวนวัน

ที่มีประจํ าเดือน 3 - 5 วัน ขณะมีประจํ าเดือนจะปวดทองมาก มีบุตรแลว 2 คน ซ่ึงแข็งแรงดี คลอดโดย
การผาตัดเอาทารกออกทางหนาทอง เนื่องจากเชิงกรานไมสัมพันธกับชองทางคลอด        ( CPD ) และ
การที่สามีขอมีเพศสัมพันธุขณะตั้งครรภทํ าใหมีการเจ็บครรภ  แตถาปฏิเสธสามีก็บอกวา จะไปมี
ภรรยาใหม  ตองยอมมีเพศสัมพันธุดวยทุกครั้ง จึงมีการเจ็บครรภตามมา

3.10 แบบแผนการเผชิญและความทนตอความเครียด
โดยปกติเปนคนราเริง ไมกาวราวหรือเก็บตัวใด ๆ แตขณะมีการเจ็บครรภคลอดกอน

กํ าหนดครั้งนี้ บอกวาจะหงุดหงิดบางครั้ง กังวลวาบุตรจะไมแข็งแรง และทํ าใหตองเสียคาใชจายเพิ่ม
ขึ้น   มีรายไดจากการทํ าสวน เดือนละประมาณ 8,000 บาทเทานั้น  บางขณะก็จะแอบรองไหเงียบๆ
คนเดียวเมื่อตองอยูตามลํ าพัง

3.11  แบบแผนความเชื่อและคานิยม
บอกวาสิ่งมีคาสํ าคัญที่สุดในชีวิต คือ ครอบครัวและบิดามารดา  นับถือศาสนาพุทธ

ไปวัดหรือรวมทํ าบุญกับครอบครัว มีความเชื่อวา “ ทํ าดีไดดี ทํ าชั่วไดช่ัว “  มีความเชื่อเร่ืองบาปบุญ
คุณโทษ  ไปวัดเปนบางครั้ง  แตชวงที่มีการเจ็บครรภคร้ังนี้บอกกวาชอบอยูคนเดียว จากรูสึกเปน
กังวล  มีที่พึ่งทางใจโดยการสวดมนตภาวนา ใหบุตรมีสุขภาพ สมบูรณ แข็งแรง



4.  การตรวจโดยใชเคร่ืองมือพิเศษ
ไดรับการตรวจดวยคลื่นเสียงความถี่สูง ( Ultrasonography )

เมื่อ  6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539      จากสงสัยวากะโหลกศีรษะทารกคอนขางโตผิดปกติ
ผล  :  ทราบวาอายุครรภประมาณ 31 สัปดาห ไมพบความผิดปกติดังกลาวใดๆ

5.  ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการในระหวางตั้งครรภ
เลือด        - CBC      :  Hct  36.3 %

                                            :  Hb  9.8  gm%
- VDRL :  คร้ังที่  1  ผลปกติ

: คร้ังที่  2  ผลปกติ
- Rh :  ผลปกติ
-HBsAg :  ผลปกติ

ปสสาวะ - Albumin :  ผลปกติ
- Sugar :  ผลปกติ



ตารางที่  4 สรุปอาการ  อาการแสดง แผนการรักษา และผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ  ( จนครบกํ าหนดคลอด )
วัน  เดือน  ป อาการ  และอาการแสดง แผนการรักษาวันเดียว แผนการรักษาตอเนื่อง ผลการการตรวจทางหอง

ปฏิบัติการ
26  พ.ย. 2540
11.40  น.

11.50 น.

- มีอาการเจ็บครรภ   Interval  4 min.   Duration 15 sec.
Severity 1+   , สีหนาแสดงความวิตกกังวล    
- FHR = 148 / min    ทา OLA
- ไมมีนํ้ าหรือเลือดไหลออกจากชองคลอด
ตรวจภายในดวยนิ้วมือ ปากมดลูกไมเปด
BT= 36.2 0C , PR = 96 /min  , RR  = 18 /min ,
BP = 110/60 mmHg

-  สีหนาแสดงความวิตกกังวล    
- Interval 4 min. 10 sec. -   7min. 15 sec.
  Duration  15 sec. -  20 sec.
- FHR = 140 - 150 / min
- PR = 120 - 132 / min   รวมกับมีอาการใจสั่น มือสั่น
- BP = 110 / 60 mmHg

Urine
     - Albumin
     - Sugar

- Bricanyl 0.25 g  IV
   stat
 - 5% NSS 500 ml.
   +Bricanyl 5 amp
    IV  start  at
   30 drop/ min adjust
    dose until no UC.

ผลปกติ
ผลปกติ

CBC
     - Hct.  27.0%
     - Hb  9.0 gm %



วัน  เดือน  ป อาการ  และอาการแสดง แผนการรักษาวันเดียว แผนการรักษาตอเนื่อง ผลการการตรวจทางหอง
ปฏิบัติการ

26 พ.ย. 2540
11.50 น.

( ตอ )

13.20  น. - มีอาการใจสั่น ชีพจรอยูระหวาง 120-132 / min.  ,
ความดันโลหิต  110 / 60 mmHg.
-สีหนาแสดงความวิตกกังวล    
- FHR = 136 - 150 / min  ทา OLA

- NPO
- CBC , BS , e’lyte
- G/M WB  2  Units
- UA
-  Electronics Fetal
   monitoring :
    NST ..reactive

-  5% D/N/2 1,000 ml.
   IV  100 ml/hr
-  Bricanyl 0.25 mg sc
   q 4 hrs.
- soft diet

 

-   Neutrophill 53.2 %
- Lymphocyte 32.4 %
- Monocyte  4.6 %
- WBC  8.3 THSD / Cum
- RBC  4.40 Mill / Cumm
UA
   - protein 1+
   - ketone  3+
   - rbc 1-2 cell/ HPF
   - wbc 0-1 cell/ HPF
   - epithelial cell 5-10
     cell/HPF
BS
  - 85 mg %



วัน  เดือน  ป อาการ  และอาการแสดง แผนการรักษาวันเดียว แผนการรักษาตอเนื่อง ผลการการตรวจทางหอง
ปฏิบัติการ

26 พ.ย. 2540
15.00 น.

16.30 น.

27 พ.ย. 2540

- No Uterine Contraction
- Interval 10’   No uterine Contraction
- FHR = 142 - 154 / min  ทา OLA

- Interval 15’   No Uterine Contraction
- FHR = 146 - 152 / min  ทา OLA
- คลายความวิตกกังวลลงบาง  จากสีหนาสดชื่นขึ้น   

- No Uterine Contraction
- FHR = 142 - 150 / min  ทา OLA
- สีหนาสดชื่น   ☺

- ยายไปสูติกรรม 320 -  MF 1 tab    tid pc.
- Bricanyl 1 tab      qid
pc.



วัน  เดือน  ป อาการ  และอาการแสดง แผนการรักษาวันเดียว แผนการรักษาตอเนื่อง ผลการการตรวจทางหอง
ปฏิบัติการ

28 พ.ย. 2540
10.00 น. - ไมมีอาการเจ็บครรภ

- No Uterine Contraction
- สีหนาสดชื่น     ☺
- FHR = 140 - 150 / min.  ทา OLA
- BT = 35.6 o C   , PR = 86 / min.
  RR =  22  / min , BP = 110 / 60 mmHg.

- แพทยอนุญาต
  ใหกลับบานได
- นัดมาฝากครรภ
ครั้งตอไป 12 ธ.ค. 2540
-  Obimin AF 1 tab
      OD
-  Bricanyl 1 tab 
    qid   pc.



วัน  เดือน  ป อาการ  และอาการแสดง แผนการรักษาวันเดียว แผนการรักษาตอเนื่อง ผลการการตรวจทางหอง
ปฏิบัติการ

1 ธ.ค. 2540
11.30 น.

14.25 น.

- มีอาการเจ็บครรภ  ไมมีนํ้ าหรือเลือดไหลออกจากชองคลอด
ตรวจภายในดวยนิ้วมือ ปากมดลูกไมเปด
-มีอาการเจ็บครรภ   Interval  8 min. 40 sec.
Duration 15 sec.      Severity 1+
- สีหนาไมสดชื่น   แสดงความวิตกกังวล   
- อายุครรภ 34 สัปดาห
- FHR = 138 / min.  ทา OLA
- BT = 36.4 o C   , PR = 82 / min.
  RR =  18  / min , BP = 90 / 60 mmHg.

- มีอาการเจ็บครรภ
- Interval  10 min. 15 sec.   Duration 15 sec.       Severity 1+
- สีหนาสดชื่นขึ้นบาง    

Urine
   - Albumin
   - Sugar

- NPO
- CBC ,BS ,e’lyte
- G/M WB 2 unit
- LRS 1,000 ml  IV 120
ml / hr

- Ventolin ( 2 mg ) 1 tab
  q 6 hr

if Pulse > 120/min  off
- Phenobarb gr.I  1 tab

  เชา ,กอนนอน

ผลปกติ
ผลปกติ

CBC
   - Hct  27.0 %
   - Hgb  9.0 %



วัน  เดือน  ป อาการ  และอาการแสดง แผนการรักษาวันเดียว แผนการรักษาตอเนื่อง ผลการการตรวจทางหอง
ปฏิบัติการ

1 ธ.ค. 2540
14.25  น.

( ตอ )

2 ธ.ค. 2540
10.30 น.

- ไมมีอาการเจ็บครรภ
- No Uterine Contraction
- สีหนาสดชื่น     ☺
- FHR = 138 - 154 / min.  ทา OLA
- BT = 36.4 o C   , PR = 82 / min.
  RR =  18  / min , BP = 100 / 60 mmHg.

- Bricanyl 0.25 mg  IV
  stat
- Pethidine 50 mg  IM
- Phenergan 50mg IM
- Monitor EFM

- แพทยอนุญาต
ใหกลับบานได
- นัดมาตรวจครรภ
ครั้งตอไป 12 ธ.ค.2540
- ยาเดิมคงมีอยู



วัน  เดือน  ป อาการ  และอาการแสดง แผนการรักษาวันเดียว แผนการรักษาตอเนื่อง ผลการการตรวจทางหอง
ปฏิบัติการ

18 ธ.ค. 2540
11.30 น. - มีอาการเจ็บครรภ  รวมกับมีมูกเลือดออกทางชองคลอด

- อายุครรภ  37  สัปดาห
- Interval  3 min. 25 sec.   Duration 45 sec.
  Severity 1+
 - ตรวจภายในดวยนิ้วมือ  :
   Cx 3 cm  effacement 70 %  MI  station -3
- สีหนาแสดงความเจ็บปวด การเจ็บครรภ     
- เอามือลูบหนาทอง
- FHR = 144 / min    ทา OLA
- BT= 37 0C , PR = 78 /min  , RR  = 20 /min ,
  BP = 110/80 mmHg

Urine
   - Albumin
   - Sugar
- Preparation skin :
 Abdomen & Perinium
- SSE
- NPO
- CBC ,BS ,e’lyte
- G/M  WB 2 unit
- LRS 1,000 ml  IV 100
ml / hr
- Retain foley’s catheter
- Ampicillin 2 gm
to OR

ผลปกติ
ผลปกติ

CBC
   - Hct  32.2 %
   - Hgb  10.4  gm%



วัน  เดือน  ป อาการ  และอาการแสดง แผนการรักษาวันเดียว แผนการรักษาตอเนื่อง ผลการการตรวจทางหอง
ปฏิบัติการ

18 ธ.ค. 2540
13.20  น.

15.20  น.

18 ธ.ค. 2540

19 ธ.ค. 2540

- ทารกแรกคลอดโดยการผาตัดออกทางหนาทอง
เพศหญิง 3,025  gm  Apgar’s score 1,5,15 = 9,10,10 ถาย
meconium      BT 37 o C  , HR > 100 / min
- ทารกแข็งแรงดี      BT  37.8  o C  ,HR  136 / min

- ปวดแผลผาตัดพอทนได
- สีหนาไมสดชื่น    

- สามารถลุกเดินไดบาง  ตองชวยพยุง
- สีหนาสดชื่นขึ้นบาง   
- ปวดตึงแผลผาตัด
- ทารกดูดกลืนไดดี  ขับถายปกติ

- NPO
- 5 %   D/NSS/2
1,000ml x 2 100 ml/hr

- จิบนํ้ าได
- 5 %   D/NSS/2
1,000ml x 2 100 ml/hr

- Pethidine 50 mg IM prn
q 4 hr
- Phenergan 50 mg IM
prn  q 4 hr



วัน  เดือน  ป อาการ  และอาการแสดง แผนการรักษาวันเดียว แผนการรักษาตอเนื่อง ผลการการตรวจทางหอง
ปฏิบัติการ

20 ธ.ค. 2540

21 ธ.ค. 2540

- สามารถลุกเดินไดดีขึ้น
- สีหนาสดชื่นขึ้นบาง   
- ปวดตึงแผลผาตัดบาง
- ทารกดูดกลืนไดดี  ขับถายปกติ

- แข็งแรงดี ทั้งมารดาและบุตร    ☺
- ปวดตึงแผลผาตัดเล็กนอย
- ทารกดูดกลืนไดดี  ขับถายปกติ

- off IV fluid
- liquid diet
- Soft diet

- Regular diet
- แพทยอนุญาต
ใหกลับบานได
- Home Medication :
  Paracetamal , MF
- นัดตัดไหม 25 ธ.ค.40
- นัดตรวจ 45 วัน
หลังคลอด
- นัดตรวจสุขภาพเด็กดี
60 วันหลังคลอด

- Paracetamal 500 mg 2
tab   prn q 4 hr
- MF 1 tab   tid. pc



• การพยาบาลสตรีต้ังครรภท่ีมีภาวะการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด

จากการศึกษา  สตรีตั้งครรภรายนี้  ไดรับการวินิจฉัยทางการพยาบาลครอบคลุมอยางเปนองค
รวมตาม แบบแผนสุขภาพของ กอรดอน  ( Gordon ‘s Functional Health Pattern )  ซ่ึงเปนการดูแล
อยางใกลชิด  ครอบคลุมทั้ง รางกาย จิตใจ อารมณ  สังคม และเศรษฐกิจ ดังตอไปนี้

1.  วิตกกังวล / กลัวการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด
2.  วิตกกังวล / กลัวการเกิดภาวะแทรกซอนจากการไดรับการยับยั้งการเจ็บครรภคลอด

กอนกํ าหนดดวยยา
3.  แบบแผนเพศสัมพันธุเปลี่ยน
4.  การดูแลสุขภาพไมเหมาะสมจาก ขาดความรูการฝากครรภ
5.  การดูแลสุขภาพไมเหมาะสมจาก ขาดความรูการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ
6.  ขาดความรูในการดูแลตนเองเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงและ

การปองกันภาวะแทรกซอน
7.  เสี่ยง / มีภาวะโภชนาการตํ่ ากวาความตองการ
8.  มีความเชื่อที่ไมถูกตองเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร
9.  แบบแผนการนอนหลับ เปลี่ยนแปลงจากการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด
10.  ความทนในการทํ ากิจกรรมลดลง
11.  ออนเพลีย
12.  ความรูสึกมีคุณคาในตนเองลดลง
13.  การดํ าเนินชีวิตในครอบครัวเปลี่ยนแปลง
14.  แยกตัวจากสังคม
15.  ขาดประสิทธิภาพในการเผชิญกับความเครียด
16.  มีการปรับตัวไมเหมาะสม
17.  การขับถายอุจจาระผิดไปจากปกติ :ทองผูก
18.  การขับถายปสสาวะผิดไปจากปกติ :ปสสาวะกระปริดกระปรอย

 ดังตารางที่  5  การพยาบาลสตรีตั้งครรภที่มีภาวะการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด



การประเมินสภาพและสาเหตุ
อาการและอาการแสดง

การคาดคะเนปญหา
 ขอวินิจฉัยทางการพยาบาล

กิจกรรมการพยาบาล เกณฑการประเมินผล

1. แบบแผนการรับรูตนเอง และ
อัตมโนทัศน
    1.1 อาการและอาการแสดงของความ
วิตกกังวลจากการเจ็บครรภคลอดกอน
กํ าหนด

 - สีหนาวิตกกังวล
 - กระสับกระสาย
 - รองครางเบา ๆ ขณะมีการ

หดรัดตัวของกลามเนื้อมดลูก
 - บอกวากลัวการคลอด

กอนกํ าหนด
 - บอกวากลัวบุตรที่คลอด

กอนกํ าหนด จะมีสุขภาพ
ไมสมบูรณ แข็งแรง

 - กลัวถูกทอดทิ้ง
 - นอนไมหลับ

1.วิตกกังวล / กลัว
การเจ็บครรภคลอด
กอนกํ าหนด

1.  สรางสัมพันธภาพดวยทาทีเปนมิตร เต็มใจ ชวยเหลือ
ใหเกิดความมั่นใจ

2.  เปดโอกาสใหระบาย ความรูสึกกังวล /  กลัว รับฟงอยาง
ตั้งใจ เพื่อประเมินระดับความวิตกกังวล

3.  ใหขอมูลเกี่ยวกับพยาธิสภาพ การดูแลตนเอง
การตรวจวินิจฉัย และการเตรียมตัวเผชิญปญหา หรือ
เหตุการณที่จะเกิดขึ้น

4.  สัมผัสดวยความนุมนวล
5.  ใหกํ าลังใจ เพื่อใหเกิดความมั่นใจ และทัศนคติที่ดี
6.  ดูแลเอาใจใสอยางสมํ่ าเสมอ ตรวจเยี่ยมอาการ

สอบถามความรูสึก และพยายามลดความวิตกกังวล
7.  ใหขอมูลเกี่ยวกับการเฝาระวัง อาการเปลี่ยนแปลง ที่อาจ

นํ าไปสูการคลอดกอนกํ าหนด

1.  หนาตาสดชื่น
2.  มีความเชื่อมั่นใน

การคลอดครบ
กํ าหนดคลอด

3.  ไมมีอาการและ
อาการแสดง ของ
ความวิตกกังวล

4.  ใหความรวมมือใน
การรักษาพยาบาล
เปนอยางดี
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1.2  อาการและอาการแสดงของ
ความวิตกกังวลจากไดรับ การยับยั้ง
การเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนดดวยยา
ทางหลอดเลือดดํ า
      - สีหนาวิตกกังวล

 - กระสับกระสาย
 - มีอาการใจสั่น ,มือสั่น
 - รูสึกคลายจะเปนลม
 - ชีพจร ( P )   > 120 / min
 - ความดันโลหิต ( BP )               <

90 / 60 mmHg.
 - ถามวาการรักษาที่ไดรับ

จะเปนอันตราย ตอตนเอง
และบุตรหรือไม

2.  วิตกกังวล / กลัว
การเกิดภาวะแทรกซอน
จากการไดรับการยับยั้ง
การเจ็บครรภคลอด
กอนกํ าหนดดวยยา

 

 

 

1.  สรางสัมพันธภาพดวยทาทีเปนมิตร
2.  ใหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการรักษาและการพยาบาลการ

เฝาระวัง อาการเปลี่ยนแปลง  จากการไดรับการยับยั้ง
การเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนดดวยยา                 ทาง
หลอดโลหิตดํ า

3.  เฝาสังเกตอาการอยางใกลชิด ตรวจวัดสัญญาณชีพทุก 30
นาที - 1 ชั่วโมง

4.  หากพบวาชีพจรมากกวา 120 / min ควรลดระดับการให
ยาภายใตการดูแลของแพทย หากอาการยังไมดีขึ้นอาจ
พิจารณาหยุดการยับยั้งการเจ็บครรภคลอด            กอน
กํ าหนดดวยยาทางหลอดโลหิตดํ า

5.  หากพบวาความดันโลหิตลดตํ่ าลง  Ps ลดลง > 20
mmHg , Pd ลดลง > 10 mmHg ควรหยุดการใหยายับยั้ง
การเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนดดวยยาทาง        หลอด
โลหิตดํ า

1. หนาตาสดชื่น
2. ไมมีอาการและ

อาการแสดง ของ
ภาวะแทรกซอน
จากการรับยายับยั้ง
การเจ็บครรภคลอด
กอนกํ าหนดดวยยา
ทางหลอดโลหิตดํ า

3. ชีพจรอยูในชวง
80 - 120 / min

4. ความดันโลหิตอยู
ในเกณฑปกติคือ
- Ps ลดลง
< 20 mmHg ,
- Pd ลดลง
< 10 mmHg
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6.  หลังไดรับยาไปหลายชั่วโมง กลามเนื้อมดลูก ยังคงมี
การหดรัดตัว หรือ ปากมดลูกยังคงเปดขยายมากขึ้น
ควรหยุดใหยาและรายงานแพทย เพื่อ พิจารณาใหรับการ
รักษาตอไป

7.  ติดตามเฝาสังเกตอาการเปลี่ยนแปลง    ที่เกี่ยวกับ    การ
เจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนดอยางใกลชิด
7.1  ประเมินการหดรัดตัวของกลามเนื้อมดลูก

ความแรง   ระยะเวลา และความถี่หาง               อยาง
นอย  1 - 2 ครั้ง ตอชั่วโมง

7.2  ตรวจดูอัตราการเตนของหัวใจทารกในครรภ
อยางนอย 1 - 2 ครั้งตอชั่วโมง เพื่อประเมินความผิด
ปกติของทารก ที่อาจมีการหายใจลํ าบาก หรือ
อยูในภาวะเครียดได

7.3  ประเมินสภาพการเปดของปากมดลูก โดย
การตรวจภายใน แตไมควรตรวจบอยครั้ง

5.ทารกในครรภไมมี
ภาวะเครียด
FHR อยูในชวง
120 - 160 / min

6. ใหความรวมมือใน
การรักษาพยาบาล
เปนอยางดี
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         เพราะ จะเปนการกระตุนใหเกิดการคลอด
กอนกํ าหนดขึ้นได

8.  ตรวจอัตราการเตนของหัวใจทารก และการหดรัดตัว
ของกลามเนื้อมดลูก โดยการใชเครื่องมือตรวจสภาวะ
ทารกในครรภ  : Electronic Fetal Monitoring  หากมี
หรือพบวาทารกมีภาวะเครียดในครรภ(Fetal distress)
ควรไดมีการพิจารณาหยุดการใหยาทางหลอดเลือดดํ า
และรายงานแพทย เพื่อ พิจารณาใหรับการรักษาตอไป

9.  ดูแลใหรับยายับยั้งการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด
ทาง กลามเนื้อตามแผนการรักษา

10.  ติดตามการดูแลและการรับการรักษาอยางตอเนื่อง
จนกวาดํ าเนินการตั้งครรภจนครบกํ าหนดคลอด
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2. แบบแผน  เพศสัมพันธุและ
เจริญพันธุ

     - สามีขอมีเพศสัมพันธุ ทํ าใหมี
         การเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด
        ตามมา
     - บอกวาถาไมมีเพศสัมพันธุ ดวย

สามีจะไปมีภรรยาใหม
     - บอกวาความตองการ

การมีเพศสัมพันธุลดลงจากเดิม

3. แบบแผนเพศสัมพันธุ
เปลี่ยน

1.  ใหคํ าปรึกษา / แนะนํ าดวยทาทีสุขุม
2.  ใหความรูดานเพศศึกษา แก สามีและสตรีตั้งครรภ โดย

ลด หรือ งดการมีเพศสัมพันธุ จนกวาการตั้งครรภจะ
ครบกํ าหนดคลอด

3.  หากมีเพศสัมพันธุ ใหเฝาสังเกตอาการเปลี่ยนแปลง การ
หดรัดตัวของกลามเนื้อมดลูก อีก 2 - 3 ชั่วโมง
หลังมีเพศสัมพันธุ  ถามีการหดรัดตัวของกลามเนื้อ
มดลูก ควรรีบมาพบแพทยทันที

4.  เปดโอกาสให มีการแลกเปลี่ยนความรูสึก ระหวาง
สตรีตั้งครรภและ สามี เพื่อใหเกิดความเขาใจ และ
ใหการดํ าเนินของครอบครัวเปนไปตามปกติ

1.  มีความรูดาน
เพศศึกษาที่ถูกตอง
ทั้งสามีและ
สตรีตั้งครรภ

2.  ไมมีความวิตกกังวล
เกี่ยวกับการ
มีเพศสัมพันธุ
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3. แบบแผน การรับรูสุขภาพ
และการดูแลสุขภาพ

3.1 การซักประวัติ
    - ไมมาฝากครรภ
    - บอกวาการฝากครรภหรือ

ไมนั้นก็ไมมีความสํ าคัญใดๆ
         - ญาติและสามีไมเห็น

ความสํ าคัญของการฝากครรภ

        - ตอบขอซักถามเกี่ยวกับการ
     ดูแลตนเองขณะตั้งครรภไมได

        - ตอบขอซักถามเกี่ยวกับการ
          ดูแลตนเองขณะรอคลอด

     เมื่ออยูที่บานไมได

4.  การดูแลสุขภาพ
ไมเหมาะสมจาก

   - ขาดความรูการฝากครรภ

5. การดูแลสุขภาพ
ไมเหมาะสมจาก
- ขาดความรูการดูแล
ตนเองขณะตั้งครรภ

 

 

 

1. ใหคํ าแนะนํ าและการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับ
1.1  การมารับการฝากครรภตามนัด
1.2  ใหคํ าปรึกษา / แนะนํ าการมาฝากครรภตามนัด

แกสามีและญาติ
2.  ติดตามการมารับการฝากครรภตามนัด

จนกวาครบกํ าหนดคลอด

1.   ใหคํ าแนะนํ าเกี่ยวกับการดูแลตนเองขณะรอคลอด
1.1  การลด / เลิกการสูบบุหรี่  รวมทั้งหลีกเลี่ยงบริเวณ

ที่มี ผูสูบบุหรี่
1.2  การงดดื่มสุรา เครื่องดองของมึนเมา
1.3  การรับประทานอาหารที่มีประโยชนตอรางกาย

ควรเปนอาหารที่มีคุณคาทางอาหาร

 

 

 

1.  มาฝากครรภ
    ตรงตามนัด
2.  สามีและญาติเห็น

ความสํ าคัญของการ
ใหมารับการฝาก
ครรภตามนัด

1. มีความรูในการดูแล
ตนเองขณะตั้งครรภ

2.สนใจซักถาม
และปฏิบัติกิจวัตร
ประจํ าวันไดดี
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         - มีการเจ็บครรภคลอด
     กอนกํ าหนดซํ้ า

         - ทํ างานที่ตองใชกํ าลังกาย
           มากเกินไป

3.2  การตรวจรางกาย
    - ไมสนใจดูแลตนเอง
    - ไมรักษาความสะอาด

           รางกายและเสื้อผา
    - มีกลิ่นตัว
    - ใบหนา ผม และเล็บสกปรก
    - สวมใสรองเทาสนสูง

1.4  การสังเกตอาการผิดปกติที่ตองมาโรงพยาบาล
หรือปรึกษาแพทย

 1.4.1 ทางรางกาย
 1 ) ตกขาว เลือดออกทางชองคลอด
 2 ) ปสสาวะแสบขัด ,กระปริดกระปรอย

 3 ) ผิวหนังมีผื่นคัน ,บวม
 4 ) ทองผูก
 1.4.2 ทางจิตใจ
 1 ) นอนไมหลับหรือนอนหลับไมเพียงพอ
 2 ) อารมณเปลี่ยนแปลงจากเดิม เชน หงุดหงิด
          ซึมลง  แยกตัวจากสังคม
1.5  หาทางหลีกเลี่ยงภาวะที่ทํ าใหเกิดความเครียด
1.6   ใหคํ าแนะนํ าเกี่ยวกับการสรางสัมพันธภาพใน

ครอบครัว สามีและญาติผูใกลชิด
1.7  การยอมรับบทบาทมารดาและการเปลี่ยนแปลงตอ

การตั้งครรภ

3.  หลีกเลี่ยงสาเหตุ
ที่ทํ าใหเกิดการ
เจ็บครรภคลอด
กอนกํ าหนด

4.  รางกายและเสื้อผา
สะอาดไมมีกลิ่น
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1.8  ควรไดมีการพักผอนเพิ่มขึ้นจากเดิม อาจเปนหลังรับ
ประทานอาหารกลางวัน อยางนอย 1 - 2 ชั่วโมง

1.9  ไมใชกํ าลังกายหรือกํ าลังความคิดมากเกินไป
1.10  ควรไดมีการออกกํ าลังกายเบาๆ อาจจะเดินเลน

รอบๆบาน อยูในที่ๆ อากาศบริสุทธิ์ ปลอดโปรง
      หลีกเลี่ยงการอยูที่มีคนแออัด  มีฝุน  ละออง
      ชวยลดความเครียดที่อาจเกิดขึ้น

1.11  เฝาระวัง สังเกตและ รักษาโรคประจํ าตัวที่สงผล
ตอการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด

1.12  การดูแลสนใจติดตามการมีประจํ าเดือนบันทึกไว
1.13  ใหความรูดานเพศศึกษาแกสามี และสตรีตั้งครรภ
    เพื่อปองการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด
1.14  อธิบายใหทราบถึง อาการและอาการแสดงของ

             การเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด เพื่อจะไดมารับ
            การรักษาตั้งแตเริ่มมีอาการ
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   1.15  ใหคํ าแนะนํ า และดูแลในการทํ ากิจวัตรประจํ าวัน
           1 ) ดูแลใหอาบนํ้ าอยางนอย วันละ 2 ครั้งหรือ
ทุกครั้งที่เหงื่อออก มีกลิ่นตัว   การรักษาความสะอาด
บริเวณ อวัยวะสืบพันธุ รวมทั้งการทํ าความสะอาดบริเวณ
เตานม และหัวนม
            2 ) แปรงฟนอยางนอยวันละ 2 ครั้ง หรือทุกครั้งหลัง
รับประทานอาหาร
             3 ) สระผมทุก 2 วัน หรือเมื่อสกปรก
           4 ) ตัดเล็บมือเล็บเทา ใหสั้น สะอาดอยูเสมอ
           5 ) การแตงกายดวยเสื้อผาสะอาด ไมเปยกชื้นหรือ
เปลี่ยนเสื้อผาทุกครั้งเมื่อเหงื่อออกชุม
      6 ) หลีกเลี่ยงการสวมใสรองเทาสนสูง ควรเปนรองเทา
ที่สวมใสสบายสนเตี้ย
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4. แบบแผนสติปญญาและการรับรู
    -  ตอบขอซักถามเกี่ยวกับการดูแล

ตนเองไมถูกตอง
    - บอกไมทราบถึงอาการผิดปกติที่

ตองมาโรงพยาบาล
    - บอกวาไมทราบวิธี หลีกเลี่ยง ปจจัย

เสี่ยง และการปองกันภาวะแทรก
ซอน

6.  ขาดความรูในการ
ดูแลตนเองเกี่ยวกับ
การหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง
และการปองกัน
ภาวะแทรกซอน

1.  ประเมินความรูในการดูแลตนเอง
2.  แนะนํ า และ ทบทวนความรูในการดูแลตนเอง เกี่ยวกับ

2.1  การหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง และปองกันภาวะ
แทรกซอน

2.2  การรับประทานอาหารที่มีประโยชน
2.3  การออกกํ าลังกาย
2.4  การไดรับยายับยั้งการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด

3.  ใหญาติและสามี มีสวนรวมในการดูแล และ ฝกทักษะ
การดูแลตนเองในสตรีตั้งครรภกอนจํ าหนายกลับบาน

4.  จัดกลุมใหมีการพบปะ พูดคุย กับผูที่มีการเจ็บครรภ
คลอดกอนกํ าหนดที่ดีขึ้นแลว และสามารถคลอดตาม
กํ าหนด

5.  รวมมือกับญาติและ สามี ในการวางแผน ปรับแบบแผน
ชีวิตประจํ าวัน ใหเหมาะสมกับ พยาธิสภาพ

1.  บอกหลักการและ
วิธีการดูแลตนเอง
ไดถูกตอง

2.  ไมเกิดภาวะ
แทรกซอนจากการ
เจ็บครรภคลอด
กอนกํ าหนด
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5. แบบแผน โภชนาการและ
การเผาผลาญอาหาร

5.1 ภาวะโภชนาการ
         - นํ้ าหนักตํ่ ากวามาตรฐาน
         - ผิวหนังแหง  เยื่อบุตาซีด
     5.2  การไดรับอาหาร
        - รับประทานอาหารไดนอย
        - บอกวาเบื่ออาหาร
        - รับประทานอาหารที่ไมมีคุณคา
          ทางโภชนาการ
       - ทองอืดหลังรับประทานอาหาร
       - ดื่มนํ้ า 2 - 3 แกว ตอวัน

7.  เสี่ยง / มีภาวะโภชนาการ
ตํ่ ากวาความตองการ

 

1.  ใหคํ าแนะนํ าและการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับ
1.1  รับประทานอาหารออนยอยงาย ปริมาณคราวละ

ไมมาก  4 - 6 มื้อ ตอวัน
1.2  แนะนํ า / จัดใหมีอาหารเสริมระหวางมื้อ เชน ผลไม

นมถั่วเหลือง
1.3  หลีกเลี่ยงอาหารที่ทํ าใหเกิดลมในกระเพาะอาหาร
1.4  รักษาความสะอาดปากและฟน กอนและหลัง รับ

ประทานอาหาร
1.5  จัดหา / เลือกอาหารตามที่ชอบ
1.6  ดูแลใหดื่มนํ้ าอยางนอย 3,000 ซีซี หรือ 6 - 8 แกว

ตอวัน  ในกรณีที่ไมมีขอหาม
2.  อธิบาย / ใหขอมูลความสํ าคัญของโภชนาการ

ที่เหมาะสม
3.  ติดตาม  ประเมิน  ลักษณะผิวหนัง  ระดับโปรตีนใน

กระแสเลือด

1.  นํ้ าหนักตัวเพิ่มขึ้น
เดือนละ 2 kg.
ตามเกณฑ

2.  รับประทานอาหาร
ไดมากขึ้น และ
รับประทานอาหาร
เพิ่มระหวางมื้อได

3.  รับประทานยาบํ ารุง
รางกายตามแผนการ
รักษาของแพทย
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6. แบบแผนความเชื่อและคานิยม
       - บอกความเชื่อของตน
       - พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ

เชื่อไมถูกตอง
      - ไมรับประทานเนื้อสัตว เชื่อวา

เปนของแสลง
     - ญาติผูใหญเปนผูจัดหาอาหาร

8. มีความเชื่อที่ไมถูกตอง
เกี่ยวกับ

    - การรับประทานอาหาร

4.  รับประทานยาบํ ารุงรางกาย ตามแผนการรักษา
ของแพทย

5.  หลีกเลี่ยงการซื้อยามารับประทานเอง ซึ่งอาจมีผล
ตอทารกในครรภ

6.  ปรึกษาโภชนากร  เพื่อกํ าหนดแคลอรี่ และสัดสวน
อาหารที่เหมาะสม

1.  ประเมินความเชื่อ ,พฤติกรรมที่แสดงถึงความเชื่อที่
ไมถูกตอง

2.  ใหคํ าแนะนํ าเกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่มี
ประโยชนตอรางกาย เชนเนื้อสัตว ตาง ๆ ตามที่
ชอบรับประทาน ไมมีของแสลงใดๆ  แตควรงดเวน
เครื่องดองของมึนเมาตาง ๆ

3.  ใหคํ าแนะนํ า แกสามีและญาติ เกี่ยวกับการจัดหาอาหาร
ที่มีประโยชน  เหมาะสม สํ าหรับสตรีตั้งครรภ

 ติดตามผลการปฏิบัติ โดยการสังเกตและซักถาม

1.  รับฟง และบอก
แนวคิดที่ถูกตองได

2.  ปฏิบัติตามคํ า
แนะนํ าไดอยาง
ถูกตองและ
เหมาะสม
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7. แบบแผนการนอนหลับพักผอน
     - บอกวานอนไมหลับ
     - บอกวานอนหลับไมพอ
     - สีหนาไมสดชื่น
     - หาวบอย ,ขอบตาดํ าคลํ้ า
     - สังเกตวานอนหลับ ๆ ตื่นๆ
     - ตื่นแลวนอนหลับยาก
     - มีการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด

ระหวางมีการพักผอนนอนหลับ

9. แบบแผนการนอนหลับ
เปลี่ยนแปลง

- จากการเจ็บครรภคลอดกอน
กํ าหนด

1.  ประเมิน / หาสาเหตุที่ทํ าใหนอนไมหลับหรือนอนหลับ
ไมเพียงพอ และขจัดสาเหตุนั้น ๆ

2.  ลดการรบกวน โดยจัดสิ่งแวดลอมใหสงบเทาที่จะทํ าได
กํ าหนดเวลา ในการทํ ากิจกรรม และงดกิจกรรมที่ไมจํ า
เปนขณะมีการนอนหลับ หรือพักผอน

3.  หากมีการพักผอนในชวงเวลากลางคืนไมเพียงพอ ควร
ไดมีการพักผอนในชวงกลางวันอยางนอย ฝ - 1ชั่วโมง

4.  ดูแลความสุขสบาย ชวยจัดผาปูที่นอนใหเรียบตึง แหง
สะอาด จัดทานอนในทาที่สุขสบาย

5.  ดูแลความสะอาดรางกาย ใหสะอาดไมเปยกชื้น
เพื่อชวยใหการพักผอนดีขึ้น

6.  อยูเปนเพื่อน  พูดคุยใหกํ าลังใจ ขณะกลามเนื้อมดลูกหด
รัดตัวเพื่อใหเกิดความมั่นใจ  สามารถเผชิญกับอาการที่
กํ าลังประสบอยู เปนการเบี่ยงเบนความสนใจ

7.  ดูแลใหนอนพักในทานอนตะแคง เพื่อชวยลดแรงดันตอ
กลามเนื้อมดลูก และเพิ่มปริมาณเลือดมาเลี้ยงมดลูก

1.  บอกวานอนหลับได
เพียงพอ

2.  สีหนาสดชื่นขึ้น
3.  สามารถนอนหลับ

ติดตอกันได 5 - 6
ชั่วโมงตอวัน ใน
เวลากลางคืน

4.  ไมมีอาการเจ็บ
ครรภคลอดกอน
กํ าหนดใดๆ

5.  อัตราการเตนของ
หัวใจทารกในครรภ
อยูในชวง
120 - 160 / min
สมํ่ าเสมอ
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8. แบบแผนกิจวัตรประจํ าวัน และ
การออกกํ าลังกาย

8.1 ความสามารถในการทํ า      กิจ
วัตรประจํ าวัน
   - รูสึกเหนื่อย ออนเพลีย หลังทํ า

กิจกรรมปกติ
  - บอกวาเหนื่อย
  - หายใจหอบเหนื่อย

RR > 24 / min
  - ทํ ากิจกรรมที่ตองออกแรงมาก
     เชน ยกของหนัก ,เดินขึ้นที่สูง
  - รูสึกเจ็บครรภ ขณะทํ ากิจกรรม

10.  ความทนในการทํ ากิจ
กรรมลดลง

1. ใหคํ าแนะนํ า การปฏิบัติกิจกรรมแบบสงวนพลังงานโดย
1.1  ใหมีการพักเปนระยะ ๆ ระหวางทํ ากิจกรรม
1.2  หลีกเลี่ยงการทํ างานที่ตองใชกํ าลังกายมาก  เชนยก

ของหนัก  ,เดินขึ้นที่สูง แตการกวาดบาน ถูบาน ทํ า
กับขาว สามารถทํ าไดตามปกติ

1.3  หลีกเลี่ยงการทํ างานที่ตองใช กํ าลังความคิดมาก /
สิ่งเราตาง ๆ ที่ทํ าใหเกิดความเครียด

2.  ควรมีการออกกํ าลังกายเบา ๆ เชนเดินเลนรอบ ๆบาน
3.  สังเกต และ บันทึก กิจกรรมที่ทํ าใหหอบเหนื่อย ,

เจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด และ หลีกเลี่ยงกิจกรรม
เหลานั้น

4.  ติดตาม / ประเมินพยาธิสภาพ และ หาสาเหตุอื่นๆ ที่
ทํ าใหไมสามารถทํ ากิจกรรมได

 

 

 

1. ปฏิบัติกิจวัตร
ประจํ าวันได
ตามปกติ

2. บอกวาไมรูสึก
เหนื่อย

3.  อัตราการหายใจเพิ่ม
ขึ้น ไมเกิน 10 %
และลดลงเทาเดิม
ภายใน   10 นามี
หลังทํ ากิจกรรม

4.  ไมมีการเจ็บครรภ
คลอดกอนครบ
กํ าหนดคลอด
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    8.2 ความรูสึกออนเพลีย
   - บอกวาออนเพลีย ไมมีแรง
   - ไมสามารถปฏิบัติกิจวัตร

ประจํ าวันได
   - พฤติกรรมการชวยเหลือตนเอง

ลดลง

11.  ออนเพลีย 1. ดูแล / แนะนํ าใหนอนพักบนเตียง
2. ชวยเหลือขณะทํ ากิจวัตรประจํ าวัน
3. เฝาระวัง และ ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ ตกเตียง หกลมที่

อาจจะเกิดขึ้นได เชน พยุงไปหองนํ้ า ,ใชไมกั้นเตียง
4. ดูแลใหไดรับสารนํ้ า / อาหารใหเพียงพอตอความ

ตองการของรางกาย
5. ดูแล จัดสิ่งแวดลอม ใหสงบเทาที่จะทํ าได
 

1.  บอกวารูสึก
ออนเพลียลดลง

2.  ไมเกิดอุบัติเหตุจาก
ภาวะออนเพลีย
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8.3  ความรูสึกเกี่ยวกับคุณคาใน
ตนเอง

 - บอกวาไมมีรายได เพิ่มขึ้น
ตั้งแตมีการตั้งครรภ ทํ าใหตอง
เปนภาระใหครอบครัว

 - บอกวาตองมาโรงพยาบาล
บอยครั้งจากอาการที่เปนอยู

 - สามีตองทํ างานแตผูเดียว ทํ าให
รายได ไมเพียงพอกับรายจาย

 - บอกวา สามีไมใหความสํ าคัญใน
การตัดสินใจ

 - พูดถึงตนเองในแงลบ

12. ความรูสึกมีคุณคา
ในตนเองลดลง

1.  เปดโอกาสใหพูดระบายความรูสึก รับฟงอยางตั้งใจ
2.  ใหขอมูลที่เปนจริง ตามสภาพที่เปนอยู  เพื่อใหเกิด

ความเชื่อมั่นในตนเอง มีการยอมรับและรูสึกมีคุณคาใน
ตนเองในทางที่ดีขึ้น

3.  ใหคํ าปรึกษา  แนะนํ าแกสามี และ ญาติที่ใกลชิด
ในการใหกํ าลังใจ และการดูแลในชวงที่การตั้งครรภยัง
ไมครบกํ าหนดคลอด

4.  เปดโอกาส  สนับสนุน ใหพูดคุยทํ าความเขาใจกับสามี
และ / หรือญาติที่ใกลชิด ถึงสาเหตุที่ทํ าใหเกิดความ
ไมสบายใจ และ / หรือ เรื่องตางๆ ที่เปนกังวลอยู

5.  สงปรึกษาสังคมสงเคราะห

1.  บอกวาความวิตก
กังวลลดลง

2.  บอกไดวาตนเองมี
คุณคาตอครอบครัว
และสามี

3.  สีหนาทาทาง
สดชื่นขึ้น

4.  บอกไดวาจะทํ า
อยางไรตอไป
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9. แบบแผนบทบาทและสัมพันธภาพ
      9.1 ภายในครอบครัว
     - บอกวาใหการดูแลบุตร / สมาชิก

ในครอบครัวไดไมเต็มที่
     - บอกวาทํ างานไดไมเต็มที่

จากรูปลักษณที่เปลี่ยนไป
ไมสะดวก และ ไมสบาย
ในการทํ างาน

     - บอกวาตองเปนภาระใหคน
ในครอบครัวตองคอยดูแล

13.  การดํ าเนินชีวิตใน
ครอบครัวเปลี่ยนแปลง

 

1.  พูดคุย เปดโอกาสใหระบายความรูสึก รับฟงอยางตั้งใจ
และสนใจ

2.  ใหขอมูลที่เปนจริง ตามสภาพที่เปนอยู
เพื่อให เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง มีการยอมรับ
และ รูสึกมีคุณคาในตนเองในทางที่ดีขึ้น  โดยการให
เลือกทํ างาน  เชน งานที่ไมหนักจนเกินไป
หลีกเลี่ยงงานที่ตองใชแรงกายมาก

3.  สนับสนุนให สามี และ ญาติใกลชิด มีสวนรวม
ในการดูแลตนเอง ของสตรีตั้งครรภ รวมทั้งใหคอยเปน
กํ าลังใจ ในงานที่ไดทํ า

 

 

 

 

 

1. บอกวาเชื่อมั่น
สามารถใหการดูแล
ครอบครัวไดดี

2.  บอกวาไมเปนภาระ
ใหครอบครัวใน
การดูแลตนเอง
ในชวงตั้งครรภใดๆ
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9.2 การเขาสังคม
      - บอกวาใหการชวยเหลือ

งานในสังคม ไดไมเต็มที่
ไมเหมือนที่ไดทํ ามา

     - บอกวาชวงนี้ชอบอยูคนเดียว
     - บอกวาไมตองการพบปะ
         หรือพูดคุยกับผูใด

14.  แยกตัวจากสังคม 1. พูดคุย เปดโอกาสใหระบายความรูสึก  รับฟงอยางตั้งใจ
และสนใจ

2. ใหขอมูลที่เปนจริง ตามสภาพที่เปนอยู  เพื่อให
เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง มีการยอมรับ
และ รูสึกมีคุณคาในตนเองในทางที่ดีขึ้น
สามารถเขาสังคมไดตามปกติ และใหเลือกทํ าสิ่งที่ ไม
ตองใชกํ าลังกายมาก

3. แนะนํ า ใหมีการพูดคุย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น
ไมควรเก็บตัว หรือ อยูคนเดียวเพียงลํ าพัง

1.  บอกวาเชื่อมั่น
ในการชวยเหลือ
สังคมไดดี

2.  สามารถเขาสังคม
ไดดี
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10. แบบแผนการเผชิญความเครียดและ
ทนตอความเครียด
    10.1 แสดงออก
     - รูสึกหงุดหงิด
     - โมโหงาย  กวาเดิม
     - รองไห โวยวาย
     - กังวลวาจะมีผลกระทบตอ
       ครอบครัว
     - เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นมักจะทะเลาะ

กับสามี
     - ไมสามารถเผชิญตอปญหาตางๆ

ไดดวยตนเอง

15.  ขาดประสิทธิภาพในการ
เผชิญกับความเครียด

 

 

 

 

 

 

1.  พูดคุย เปดโอกาสใหระบายความรูสึก ที่ทํ าใหเกิด
ความเครียดรับฟงอยางตั้งใจดวยทาทีสุขุม / ออนโยน

2.  ประเมินระดับความเครียด  และใหคํ าแนะนํ า          แนว
ทางการแกไข ปญหาตามสภาพที่กํ าลัง ประสบอยู โดย
ใหเหตุผล และ ขอมูลที่เปนจริงเพื่อลดความเครียดและ
คลายความวิตกกังวล

3.  สนับสนุน ใหสามี และญาติที่ใกลชิด เขาใจและ เห็นใจ
ถึงสภาพที่สตรีตั้งครรภกํ าลังเผชิญอยู โดยคอยเปนผูให
คํ าปรึกษา และ รวมแกปญหา เพื่อใหปญหาเหลานั้น
ผานพนไปได

4.  จัดหาสิ่งที่ทํ าใหเกิดความสบายใจ เชน หนังสืออานเลน
 หรือ รูปภาพสวยงาม   ตลอดจนการไดฟงเสียงเพลง   ที่

ชอบ ชวยใหเกิดความผอนคลาย
 

 

 

1.  บอกวาสามารถ
เผชิญความเครียด
ไดดี

2.  บอกวาไมเกิดการ
เจ็บครรภคลอด
กอนกํ าหนด

3.  ใหความรวมมือใน
การรักษาพยาบาล
เปนอยางดี

4.  บอกไดวาจะทํ า
อยางไรตอไป
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10.2 เก็บกด
 - เก็บตัวเงียบแยกตัวอยูคนเดียว
 - ไมพบปะ  ปฏิเสธการพูดคุย
 - รองไหเงียบ ๆ

16. มีการปรับตัวไมเหมาะสม

5.  จัดสิ่งแวดลอม ใหสุขสบาย มีสิ่งรบกวนนอยที่สุด
6.  ติดตามและเฝาสังเกต อาการอยางใกลชิด

1.  สรางสัมพันธภาพที่ดี ทาทางเต็มใจชวยเหลือใหเกิด
ความมั่นใจ

2.  พูดคุย อยูเปนเพื่อน และเปดโอกาสใหระบายความรูสึก
รับฟงปญหาอยางตั้งใจ สนใจ ดวยทาทีออนโยน

3.  สัมผัสดวยความนุมนวล
4.  สนับสนุน ใหสามีและญาติมีสวนรวม ในการทราบ

ถึงปญหาที่ กํ าลังเผชิญ และ การแกไขปญหารวมกัน
5.  จัดสิ่งแวดลอม ใหสุขสบาย มีสิ่งรบกวนนอยที่สุด
6.  จัดหาสิ่งที่ทํ าใหเกิดความสบายใจ เชน หนังสืออานเลน
 หรือ รูปภาพสวยงาม   ตลอดจนการไดฟงเสียงเพลง   ที่

ชอบ ชวยใหเกิดความผอนคลาย
7.  ติดตามและเฝาสังเกต อาการอยางใกลชิด

1.  บอกวาสามารถ
เผชิญกับปญหาได

2.  สีหนาทาทางสดชื่น
ขึ้น

3.  ใหความรวมมือใน
การรักษาพยาบาล
เปนอยางดี

4.  บอกไดวาจะทํ า
อยางไรตอไป
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11. แบบแผนการขับถายของเสีย
11.1 การขับถายอุจจาระ
    - การเคลื่อนไหวของลํ าไส

นอยกวาปกติ
       - บนแนนอึดอัดทอง
       - ตองออกแรงเบงขณะ

ขับถายอุจจาระ
      - อุจจาระเปนกอนแข็ง
      - จํ านวนครั้งการขับถายอุจจาระผิด

ไปจากปกติ
11.2 การขับถายปสสาวะ
    - ปสสาวะกระปริดกระปรอย
   - ปสสาวะ มีสี กลิ่นผิดไปจากเดิม
   - ปสสาวะกลางคืนบอยครั้ง

กวาปกติ

17. การขับถายอุจจาระ
ผิดไปจากปกติ

  - ทองผูก

18. การขับถายปสสาวะ
ผิดไปจากปกติ

 - ปสสาวะกระปริดกระปรอย

1. ใหคํ าแนะนํ า และ ติดตามการปฏิบัติตัว เพื่อปองกันการ
ขับถายอุจจาระผิดไปจากปกติ

1.1  รับประทานอาหารที่มีกากมากขึ้นเชนผักสด ผลไม
1.2  ดื่มนํ้ ามากกวา 3,000 ซีซี หรือ 6 - 8 แกว  ตอวัน  ใน

กรณีที่ไมมีขอหาม
1.3  สงเสริมการเคลื่อนไหวของลํ าไส  โดยทํ ากิจวัตร

ประจํ าวันดวยตนเอง
2.  ดูแลใหมีการขับถายอุจจาระตามสภาพและตามเวลา

ที่เคยขับถาย
 ใหยาระบายตามแผนการรักษาของแพทย
1. แนะนํ า / กระตุนใหดื่มนํ้ า ในเวลากลางวัน ไดมากกวา

3,000 ซีซี หรือ 6 - 8 แกว ตอวัน ในกรณีที่ไมมีขอหาม
2. งดดื่มนํ้ ากอนนอน หรือดื่มเพียงเล็กนอย
3. ใหสังเกตุ  จดบันทึก  ลักษณะ   จํ านวนครั้ง ของ

การขับถายปสสาวะทั้ง กลางวันและกลางคืน

1.  ถายอุจจาระไดตาม
สภาพและตามเวลา
ที่เคยขับถาย หรือ
อยางนอยวันละ
1 ครั้ง

2.  ลักษณะอุจจาระ
ไมแข็ง ขับถายได
สะดวก

3.  บอกวาไมรูสึกแนน
อึดอัดทอง

1. การขับถายปสสาวะ
เปนไปตามปกติ

2. ลักษณะ สี กลิ่น
จํ านวนปสสาวะปกติ



ตารางที่  6   สรุป กิจกรรมการรักษาพยาบาล และผลการดูแลสตรีตั้งครรภที่มีการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด
                     : กรณีศึกษา

ปญหา  /
อาการและอาการแสดง

วันที่  1 วันที่  2 สภาพกอนจํ าหนาย

1.  วิตกกังวล / กลัว
    - การเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด
2. การเกิดภาวะแทรกซอนจาก

การรับยายับยั้งการเจ็บครรภคลอด
กอนกํ าหนด

- สีหนาคลายความวิตกกังวล
- ความวิตกกังวลลดลง
- ไมมีการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด
- ไมเกิดภาวะแทรกซอน

- สีหนาสดชื่น
- ไมมีความวิตกกังวล
- ไมมีการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด
- ไมเกิดภาวะแทรกซอน

1.  หนาตาสดชื่น
2.  มีความเชื่อมั่นในการคลอด

ครบกํ าหนดคลอด
3.  ไมมีอาการและอาการแสดง

ของความวิตกกังวล
4.  ใหความรวมมือในการรักษา

พยาบาลเปนอยางดี

3 . แบบแผนเพศสัมพันธุเปลี่ยน - มีความรูและเขาใจ - มีความรูและเขาใจ
- สามีมีความรูและเขาใจ

1.  มีความรูดานเพศศึกษาที่ถูกตองทั้ง
สามีและสตรีตั้งครรภ

2.  ไมมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการ
มีเพศสัมพันธุ

4.  การดูแลสุขภาพไมเหมาะสมจาก
   - ขาดความรูการฝากครรภ

- มีความรูความเขาใจ
- ตอบขอซักถามเกี่ยวกับ
การดูแลตนเองได

- มีความรูความเขาใจ
- สามีและญาติตอบขอซักถามเกี่ยวกับ
การฝากครรภได

1. มาฝากครรภ ตรงตามนัด
2. สามีและญาติเห็นความสํ าคัญของ

การใหมารับการฝากครรภตามนัด



ปญหา  /
อาการและอาการแสดง

วันที่  1 วันที่  2 สภาพกอนจํ าหนาย

5. การดูแลสุขภาพไมเหมาะสมจาก
- ขาดความรูการดูแลตนเอง
ขณะตั้งครรภ

- มีความสนใจในการดูแลตนเอง
- รับฟงและปฏิบัติตามคํ าแนะนํ า
ถูกตอง

- ตอบขอซักถามเกี่ยวกับ
การดูแลตนเองไดถูกตอง

- ปฏิบัติตามคํ าแนะนํ าไดถูกตอง
- ตอบขอซักถามเกี่ยวกับ

- การดูแลตนเอง
  - พยาธิสภาพ
  - อาการและอาการแสดง
  - สามีและญาติตอบขอซักถาม

เกี่ยวกับการดูแลตนเองไดถูกตอง

1. มีความรูในการดูแลตนเอง
ขณะตั้งครรภรวมทั้งสามีและญาติ

2.สนใจซักถามและปฏิบัติกิจวัตร
ประจํ าวันไดดี

3. หลีกเลี่ยงสาเหตุที่ทํ าใหเกิด
การเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด

4. รางกายและเสื้อผาสะอาด
ไมมีกลิ่น

6.  ขาดความรูในการดูแลตนเอง
เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง
และการปองกันภาวะแทรกซอน

- มีความรูความเขาใจ
- ไมเกิดภาวะแทรกซอน

- มีความรูความเขาใจ
- ตอบขอซักถามเกี่ยวกับ
การหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง

- ไมเกิดภาวะแทรกซอน

1.  บอกหลักการและวิธีการดูแล
ตนเองไดถูกตอง

2.  ไมเกิดภาวะแทรกซอนจาก
การเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด

7. เสี่ยง / มีภาวะโภชนาการตํ่ ากวา
ความตองการ

- รับประทานอาหารไดมากกวา
1 / 4 - 1 / 2  ถาด

- ไมมีอาการคลื่นไสอาเจียน

- รับประทานอาหารไดมากกวา
1 / 2 - 1 ถาด

- รับประทานอาหารระหวางมื้อได
เพิ่มขึ้น

1. รับประทานอาหารไดเพียงพอและ
รับประทานอาหารเพิ่มระหวางมื้อได
2. รับประทานยาบํ ารุงรางกายตาม

แผนการรักษาของแพทย



ปญหา  /
อาการและอาการแสดง

วันที่  1 วันที่  2 สภาพกอนจํ าหนาย

8. มีความเชื่อที่ไมถูกตองเกี่ยวกับ
    - การรับประทานอาหาร

- บอกความเชื่อที่ถูกตอง - บอกความเชื่อที่ถูกตอง
- สามีและญาติมีความเชื่อที่ถูกตอง

1.  รับฟงและบอกแนวคิดที่ถูกตองได
2.  ปฏิบัติตามคํ าแนะนํ าไดอยาง

ถูกตองและเหมาะสม

9. แบบแผนการนอนหลับเปลี่ยน
- จากการเจ็บครรภคลอด
กอนกํ าหนด

- นอนหลับพักผอนไดเพียงพอ  - นอนหลับพักผอนไดเพียงพอ
 - สีหนาสดชื่น

1.  บอกวานอนหลับไดเพียงพอ
2.  สีหนาสดชื่นขึ้น
3.  สามารถนอนหลับติดตอกัน

ได  5 - 6 ชั่วโมงตอวัน
ในเวลากลางคืน

4.  ไมมีอาการเจ็บครรภคลอดกอน
กํ าหนดใดๆ

10.  ความทนในการทํ ากิจกรรมลดลง - มีความทนในการทํ ากิจกรรม
- รูสึกเหนื่อยขณะทํ ากิจกรรม
เล็กนอย

- มีความทนในการทํ ากิจกรรม
เพิ่มขึ้น

- ไมรูสึกเหนื่อยขณะทํ ากิจกรรม

1. ปฏิบัติกิจวัตรประจํ าวันได
ตามปกติ

2. บอกวาไมรูสึกเหนื่อยขณะ
ทํ ากิจกรรม



ปญหา  /
อาการและอาการแสดง

วันที่  1 วันที่  2 สภาพกอนจํ าหนาย

11.  ออนเพลีย - รูสึกออนเพลียลดลง - รูสึกออนเพลียลดลง 1.  บอกวารูสึกออนเพลียลดลง
2.  ไมเกิดอุบัติเหตุจาก

ภาวะออนเพลีย
12. ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง

ลดลง
- มีความรูสึกที่ดีตอคุณคาตนเอง - มีความรูสึกที่ดีตอคุณคาตนเอง 1. บอกวาความวิตกกังวลลดลง

2. บอกไดวาตนเองมีคุณคาตอ
ครอบครัวและสามี

3. สีหนาทาทางสดชื่นขึ้น
    บอกไดวาจะทํ าอยางไรตอไป

13. การดํ าเนินชีวิตในครอบครัว
เปลี่ยนแปลง

- มีความเชื่อมั่นในการดูแลครอบครัว - มีความเชื่อมั่นในการดูแลครอบครัว
ไดดีเชนเดิม

1. บอกวาเชื่อมั่นสามารถใหการดูแล
ครอบครัวไดดี

2. บอกวาไมเปนภาระใหครอบครัว
ใน          การดูแลตนเองในชวงตั้ง
ครรภใดๆ

14.  แยกตัวจากสังคม - ไมมีความคิดเกี่ยวกับการแยกตัวจาก
สังคม

- มีความเชื่อมั่นในการเขาสังคม 1.  บอกวาเชื่อมั่นในการชวยเหลือ
สังคมไดดี

2.  สามารถเขาสังคมไดดี



ปญหา  /
อาการและอาการแสดง

วันที่  1 วันที่  2 สภาพกอนจํ าหนาย

15.  ขาดประสิทธิภาพในการเผชิญกับ
ความเครียด

16. มีการปรับตัวไมเหมาะสม

- สามารถเผชิญความเครียดได - สามารถเผชิญความเครียดไดดี 1.  บอกวาสามารถเผชิญความเครียด
ไดดี

2.  บอกวาไมเกิดการเจ็บครรภคลอด
กอนกํ าหนด

3.  ใหความรวมมือในการรักษา
พยาบาลเปนอยางดี

4. บอกไดวาจะทํ าอยางไรตอไป
17.  การขับถายผิดไปจากปกติ

- ทองผูก
18. ปสสาวะกระปริดกระปรอย

- การขับถายปกติ - การขับถายปกติ 1.  ถายอุจจาระไดตามสภาพและตาม
เวลาที่เคยขับถายหรืออยางนอยวัน
ละ 1 ครั้ง

2.  ลักษณะอุจจาระ ไมแข็ง ขับถายได
สะดวก

3.  บอกวาไมรูสึกแนน อึดอัดทอง
4.  การขับถายปสสาวะปกติ
5.   ลักษณะ สี กลิ่น จํ านวนปสสาวะ

ปกติ



กิจกรรมการดูแล วันที่  1 วันที่  2 สภาพกอนจํ าหนาย
Assessment
- ประเมินสภาพแรกรับ
- ระดับความวิตกกังวล / ความกลัว
- ระดับความรู / ความเขาใจ
- Uterine Contraction   &  FHR ทุก 1

/ 2 ชั่วโมง
- V / S  ทุก 4 ชั่วโมง
- การพักผอนนอนหลับ
- ความเสี่ยง / ภาวะแทรกซอน
- ภาวะเศรษฐกิจ

- สีหนาสดชื่น
- ความวิตกกังวล / ความกลัวลดลง
- มีความรู / ความเขาใจ
- Uterine Contraction  &  FHR

: WNL
- V / S   : WNL
- นอนหลับไดดี
- ไมมีภาวะแทรกซอน

- สีหนาสดชื่นขึ้น
- ความวิตกกังวล / ความกลัวลดลง
- มีความรู / ความเขาใจ
- Uterine Contraction  &  FHR

: WNL
- V / S  : WNL
- นอนหลับไดดีขึ้น

- ชํ าระคารักษาพยาบาลได

- สีหนาสดชื่น ไมวิตกกังวล
- ความวิตกกังวล / กลัวลดลง
- ไมมีการเจ็บครรภ
- No Uterine Contraction
- สตรีตั้งครรภ สามี และญาติ
มีความรู ความเขาใจและ
ความพรอมเกี่ยวกับ

   - การดูแลสุขภาพ
   - การฝากครรภตามนัด
   - การปฏิบัติตัวระหวางตั้งครรภ
   - การหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง
   - ความเชื่อ
   - แนวทางการดํ าเนินชีวิต
   - การปรับตัว / การปรับเปลี่ยนพฤติ

กรรม
  - ชํ าระคารักษาพยาบาลได



กิจกรรมการดูแล วันที่  1 วันที่  2 สภาพกอนจํ าหนาย
Specimen / Test
- Ultrasonography
- Electronic Fetal Monitoring
- Amniocentesis
- CBC  ,Rh
- VDRL , Anti HIV , HBsAg
- Urine : Albumin
              Sugar

Medication
- Pethidine  IM
- Terbutaline 0.25 mg. IV
- Terbutaline  2.5 mg.  in

5% D / NSS 500 ml.  IV  drip
- Terbutaline 0.25 mg. SQ
- Terbutaline 0.25 mg. 
- Obmin AF

- ทารกในครรภปกติ

- Lab  : WNL

- ไมมีภาวะแทรกซอนหลังรับยา - ใหความรวมมือในการรักษา
พยาบาล



กิจกรรมการดูแล วันที่  1 วันที่  2 สภาพกอนจํ าหนาย
Treatment / Intervention
Nutrition
- High protein diet

Safety / Activity
- Bed Rest
Health Education
- แนะนํ าการปฏิบัติตัว
   - การดูแลสุขภาพ
   - การฝากครรภตามนัด
   - การปฏิบัติตัวระหวางตั้งครรภ
   - การหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง
   - ความเชื่อ
   - แนวทางการดํ าเนินชีวิต
   - การปรับตัว / การปรับเปลี่ยนพฤติ

กรรม
  - การชํ าระคารักษาพยาบาล

- อาหารออน / ธรรมดา โปรตีนสูง
- ดื่มนํ้ า มากกวา 3,000 ซีซีตอวัน

- Bed Rest Care

- สนใจรับฟง
- ยอมรับ รวมมือ

- อาหารออน / ธรรมดา โปรตีนสูง
- ดื่มนํ้ า มากกวา 3,000 ซีซีตอวัน

-Activity as tolerated

- สามีและญาติยอมรับ รวมมือ
- การมาตรวจตามนัด



• แผนการสอนกอนจํ าหนายกลับบาน
กรณีศึกษารายนี้ ไมใหความสํ าคัญตอการมาฝากครรภตามนัด และขาดความรู ความเขาใจใน

การปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการดูแลตนเองขณะตั้งครรภที่ถูกตอง สามีและญาติไมไดใหความสํ าคัญในการ
ดูแลตนเองของสตรีตั้งครรภ จากความเครียดที่ตองเผชิญ จึงทํ าใหเกิดการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด
ขึ้น  การดูแลตนเองที่บานจึงมีความสํ าคัญมาก ตอสตรีตั้งครรภที่มีภาวะเสี่ยงสูง

ดังนั้นการวางแผนการสอนกอนจํ าหนายจึงมีความจํ าเปนตอสตรีตั้งครรภ สามีและญาติใกล
ชิด เพื่อจะไดมีความรู ความเขาใจที่ถูกตอง สามารถดํ าเนินการตั้งครรภจนครบกํ าหนดคลอดสตรีตั้ง
ครรภรายนี้  ไดรับการยับยั้งการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนดดวยยาในโรงพยาบาลรวม  3  วัน
คํ าแนะนํ า ที่ใหจึงมีดังนี้

วันที่ 1  : ใหคํ าแนะนํ าแกสตรีต้ังครรภและญาติเกี่ยวกับ
1. การมาฝากครรภตามนัด

1.1  โดยสามีหรือผูใกลชิดเปนผูคอยดูแลใหมารับการฝากครรภตามนัด
1.2  ใหเห็นความสํ าคัญตอการมาฝากครรภตามนัด

        2.  การพักผอน
2.1  ใหนอนพักมาก ๆ    ควรนอนพักผอนกลางคืนอยางนอย  8 - 10  ช่ัวโมง   กลางวัน 1

- 2 ช่ัวโมง
2.2  ถาหากไมสามารถพักผอนไดเปนชั่วโมง ก็อาจใชชวงเวลาสั้นๆ เทาที่ทํ าได โดยอาจ

นั่งพักและปดตาพรอมทํ าใจใหสบาย สูดหายใจเขาออกลึกๆ 3 - 5 คร้ัง
        3.  การทํ างาน

3.1  หลีกเลี่ยงการทํ างานที่ตองใชแรงมาก ๆ  เชน  การยกของหนัก ๆ  หรือ การทํ างาน
 ที่อยูสูง ๆ  เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุเปนอันตรายตอมารดาและทารกในครรภ

3.2  หากตองขึ้นลงบันได ตองระวังใหมากควรจับราวบันไดดวยและถาหลีกเลี่ยงไดก็เปน
การดี

4. การรับประทานอาหาร
       4.1ใหรับประทานอาหารที่มีประโยชนตอรางกาย  มีคุณคาทางอาหาร  เนื้อสัตว  ไข  นม

                        ถ่ัว  โดยเฉพาะ ผักสด ผลไม ควรรับประทานมากๆ ชวยลดอาการทองผูก
                  4.2  ดื่มนํ้ าสะอาดมาก ๆ
                  4.3 งดเวนการดื่มเหลา หรือ สูบบุหร่ี ซ่ึงอาจทํ าใหเกิดการคลอดกอนกํ าหนด
                  4.4 การรับประทานยาตามแผนการรักษา    ควรรับประทานอยางตอเนื่อง



                  4.5 ในระหวางตั้งครรภไมซ้ือยามารับประทานเอง เพราะยาบางชนิดมีผลตอทารก
5. การขับถาย
        5.1 ควรไดมีการขับถายใหเปนเวลา รวมทั้งสังเกตอาการผิดปกติตางๆ

5.2  หากพบวาการขับถายผิดปกติ ควรปรึกษาแพทย ไมควรซื้อยารับประทานเอง
6. การออกกํ าลังกาย

6.1  ควรไดมีการออกกํ าลังกายเบาๆ อาจจะเดินเลนรอบๆบาน
6.2  อยูในที่ๆ อากาศบริสุทธิ์ ปลอดโปรง หลีกเลี่ยงการอยูที่มีคนแออัด มีฝุนละออง

7. ความสะอาดของรางกาย
7.1 ควรรักษาความสะอาดรางกายอยูเสมอ เพื่อความสุขสบาย ควรไดมีการอาบนํ้ า
      สระผมบอยกวาปกติ

                     7.2 เปลี่ยนเสื้อผาเมื่อเหงื่อออกชุม รวมทั้งบริเวณอวัยวะสืบพันธุ
                     7.3 ควรทํ าความสะอาดเตานม หัวนมทุกครั้งที่อาบนํ้ า แตไมควรกระตุนหรือ
                           คลึงบริเวณหัวนมเพราะอาจทํ าใหเกิดการคลอดกอนกํ าหนดได
         8. การเดินทาง

8.1  หากมีความจํ าเปนตองเดินทางไกล ควรพักเปนระยะ
8.2  ถาไมจํ าเปนควรหลีกเลี่ยง หรือ งดเวนการเดินทางไกล
8.3  ถาจํ าเปนตองเดินทางไกลควรปรึกษาแพทย

             9.  การมีเพศสัมพันธุ
 9.1 งดการมีเพศสัมพันธุ จนกวาการตั้งครรภจะครบกํ าหนดคลอดเนื่องจากมดลูกจะ
       หดรัดตัวเมื่อมี orgasm

     9.2 เฝาสังเกตอาการหดรัดตัวของมดลูก อีก 2 - 3 ช่ัวโมง หลังมีเพศสัมพันธุ
9.3  ถามดลูกหดรัดตัวควรรีบมาพบแพทย



วันที่  2  : ใหคํ าแนะนํ าแกสตรีต้ังครรภและญาติเกี่ยวกับ
1.  ใหความรูเกี่ยวกับ อาการและอาการแสดงของการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด
2.  ใหความรูเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยง ปจจัยเสี่ยงที่ทํ าใหเกิด การเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด
3.  แนะนํ าการสังเกตอาการผิดปกติ ใหมารับการตรวจกอนวันนัด

3.1  เจ็บครรภถ่ีขึ้น ทั้งขณะที่ครรภยังไมครบกํ าหนด หรือครบกํ าหนดคลอด
3.2  มีนํ้ าเดินหรือมูกเลือดออกทางชองคลอด แมจะไมเจ็บครรภก็ตาม

             3.3 มีภาวะผิดปกติขณะตั้งครรภ  เชน  ปวดมึนศีรษะ   ตามัวรวมกับอาการจุกเสียด
       แนนหนาอก บวม นํ้ าหนักเพิ่มมากกวาปกติ เปนตน
 3.4 เด็กดิ้นนอยลง หรือไมดิ้น
 3.5 มีไข นํ้ าเดินทางชองคลอด

วันที่  3  : ใหคํ าแนะนํ าแกสตรีต้ังครรภและญาติเกี่ยวกับ
1.   แนะนํ าและใหสามี ญาติใกลชิดเปนผูคอยดูแล  การมาฝากครรภตามนัดตามนัด
2.  แนะนํ าการรับประทานยา และการมารับยาตามแผนการรักษา จนกวาครบกํ าหนดคลอด



กรณีสรุป

หญิงไทย  คู อายุ 20 ป ครรภที่  3  อายุครรภ 33 +6 สัปดาห  รับการฝากครรภ ที่โรงพยาบาล
หาดใหญเร่ิมจาก อายุครรภ  25  สัปดาห  เพียง 2 คร้ังไมสมํ่ าเสมอ  เคยรับการฝากครรภและผาตัด
คลอดบุตรทางหนาทอง เนื่องจากชองเชิงกรานไมสัมพันธกับชองทางคลอด  ที่โรงพยาบาลหาดใหญ
2  คร้ัง  อายุครรภครบกํ าหนด ปจจุบันบุตรทั้ง 2 คน แข็งแรงดี
          กรณีศึกษารายนี้   เขารับการรักษากอนครบกํ าหนดคลอด ในโรงพยาบาล 2  คร้ัง  คร้ังที่  1
ระหวางวันที่  26 - 28 พฤศจิกายน 2540  ดวยอาการเจ็บครรภเปนพัก ๆ  เวลา 06.00 น. วันที่  26
พฤศจิกายน 2540 Interval  4 min. Duration 15 sec. ทา OLA FHR 148 / min  ตรวจภายในไมพบการ
เปดของปากมดลูก ไมมีนํ้ าหรือเลือดออกทางชองคลอดใดๆ  ใชเครื่องตรวจสภาวะทารกในครรภ   ไม
พบความผิดปกติหรือทารกอยูในภาวะเครียด   สีหนาแสดงความวิตกกังวลอยางเห็นไดชัด  จากความ
วิตกกังวลและกลัวการคลอดกอนกํ าหนด ไดใหกํ าลังใจและความเชื่อมั่นในการรักษาพยาบาล   สี
หนาคลายความวิตกกังวลลง   ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการปกติ  แพทยพิจารณาใหยับยั้งการเจ็บ
ครรภคลอดกอนกํ าหนดดวยยา  ระหวางรับยาทางหลอดเลือดดํ านั้นมีอาการขางเคียง คือ ใจสั่น   มือ
ส่ัน   ชีพจรเร็วมากกวา  120  /min   แพทยพิจารณาหยุดการรับยาทางหลอดเลือดดํ า  ใหรับยาเขาใตผิว
หนังและการรับประทานยาตามลํ าดับ  ไดใหการพยาบาลตามแนวคิดแบบแผนสุขภาพของ กอรดอน
รวมทั้งวางแผนการสอนกอนจํ าหนาย   เพื่อใหมีความรูและเขาใจ สามารถดูแลตนเองที่บานอยางถูก
ตอง แพทยอนุญาตใหกลับบานได  ในวันที่  28 พฤศจิกายน 2540   รวมระยะเวลาพักรักษาตัวในโรง
พยาบาล คร้ังนี้  3 วัน

 1  เดือนตอมา มีการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนดอีกครั้ง ซ่ึงสาเหตุมาจากความเครียด ทํ าให
นอนหลับไมเพียงพอ  ระดับของการเจ็บครรภมีนอยกวาครั้งแรก   Interval 8 min. 40 sec. Duration
15 sec. ทา  OLA   FHR  138  /  min.  มีความเชื่อมั่นในการรักษาพยาบาล   รับไวในโรงพยาบาล  วัน
ที่  1  ธันวาคม  2540  ใหการรักษาพยาบาลดวยแนวทางเชนเดิม  แตเพิ่มการใหยาบรรเทาปวดรวม
ดวย  คือ Pethidine 50 mg  IM เพื่อใหมีการพักผอนไดมากขึ้น  แพทยอนุญาตใหกลับบานได ในวันรุง
ขึ้น นัดมาฝากครรภตอจนกวาครบกํ าหนดคลอด

มารับการคลอด  โดยผาตัดคลอดบุตรออกทางหนาทองรวมกับการทํ าหมัน เมื่ออายุครรภ 37
สัปดาห  วันที่ 18 ธันวาคม 2540  ทารกแรกคลอดเพศหญิง 3,025 gm Apgar’s Score 1,5,15 นาที  =
9,10,10 คะแนนตามลํ าดับ 1 นาทีแรกคลอดหักสี 1 คะแนน มีสภาพสมบูรณ  แข็งแรง ไมมีความผิด
ปกติแรกคลอดใดๆ พักรักษาตัวในโรงพยาบาล  4 วัน แพทยอนุญาตใหกลับไปพักรักษาตัวที่บาน  นัด
มาตัดไหม 7 วันหลังคลอด  นัดตรวจ 45 วันหลังคลอด และนัดตรวจสุขภาพเด็ก 60วันหลังคลอด



แนวทางการพยาบาล  /  ดูแลสตรีตั้งครรภที่มีภาวะการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนดรายนี้  ใช
แบบแผนสุขภาพของ กอรดอน ในการพยาบาล ซ่ึงเปนการดูแลอยางเปนองครวม  ทั้งรางกาย  จิตใจ
อารมณ  สังคมและเศรษฐกิจ  ครอบคลุมการรับรูภาวะความเจ็บปวย และความรวมมือในการดูแลสุข
ภาพตนเอง    ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลดังกลาว  ไดรับการแกไขครอบคลุม ตามแผนการรักษา
พยาบาลรวมทั้งใหคํ าแนะนํ าและแนวทางการดูแลตนเองขณะตั้งครรภอยางเหมาะสม   ปฏิบัติตามให
ความรวมมือเปนอยางดี  ดํ าเนินการตั้งครรภจนครบกํ าหนดคลอด คลอดบุตรที่มีรางกายสมบูรณ แข็ง
แรง  มีความปลอดภัยทั้งมารดาและทารก ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดทางการพยาบาลที่วา

 “ Nursing is the diagnosis and treatment of human response
                     to actual or potential health problems.”

( ANA, “Nursing - A Social Policy Statement ,”,1680.  in  Murray, Ellen Mary and Atkinson
Leslie D., 1994 :1 )



วิจารณและขอเสนอแนะ

       จากการศึกษา พบวาการพยาบาลสตรีตั้งครรภที่มีการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด  รายนี้มี
ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด และการคลอดบุตรกอนครบกํ าหนดคลอด
เปนผลมาจากภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน  ที่เปนปจจัยสงเสริมใหเกิดการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด
ตลอดจนสามีและญาติใกลชิด  ขาดความรูเกี่ยวกับการฝากครรภและการดูแลตนเองขณะตั้งครรภที่ถูก
ตอง  จึงไดใหคํ าแนะนํ าเกี่ยวกับการมาฝากครรภตามนัดแกสตรีตั้งครรภ, สามีและญาติที่ใกลชิด   เพื่อ
ใหดํ าเนินการตั้งครรภจนครบกํ าหนดคลอด   รวมทั้งเปนแนวทางในการศึกษา หาสาเหตุของการเจ็บ
ครรภคลอดกอนกํ าหนด  และการไมมารับการฝากครรภตามนัด
         การเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด   สามารถเกิดขึ้นไดไมวาครรภแรกหรือครรภหลัง  ถาไมไดให
ความสํ าคัญตอการฝากครรภ  การปฏิบัติตัว / ดูแลตนเองขณะตั้งครรภที่ไมถูกตอง  ยอมสงผลใหเกิด
การเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนดขึ้นได

จึงควรใหสตรีตั้งครรภทุกราย เห็นความสํ าคัญของการมารับการฝากครรภตามนัด และการ
ปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภอยางถูกตอง เจาหนาที่ในทีมสุขภาพจํ าเปนตองเปนผูมีความรู ความชํ านาญ
รวมทั้งทราบถึงหลักการ วิธีการชวยเหลือ  อีกทั้งควรมีการวางแผนการจํ าหนาย เพื่อใหสตรีตั้งครรภมี
การดูแลตนเองอยางถูกตองจนครบกํ าหนดคลอด

ส่ิงสํ าคัญที่พยาบาลหองคลอดควรตระหนักและพึงมี คือการพัฒนาความรูให ทันสมัยตอ
ความกาวหนาทางการแพทย และแนวทางการรักษาพยาบาลอยางตอเนื่องสมํ่ าเสมอ  ควรจะไดมี การ
ศึกษาหาสาเหตุ ที่แนนอนของการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด เพื่อเปนแนวทางในการปองกันมาก
กวาเปนการรักษาอยางในปจจุบันนี้   รวมทั้งการศึกษาวิจัย   หาสาเหตุของการไมมาฝากครรภตามนัด
และการไมมารับการฝากครรภ   ทางรัฐควรจัดสวัสดิการ เกี่ยวกับการฝากครรภใหกับสตรีตั้งครรภที่มี
ปญหาทางดานเศรษฐกิจ  เพื่อลดการสูญเสียคาใชจายในการรักษาสตรีตั้งครรภที่มีการเจ็บครรภคลอด
กอนกํ าหนด   รวมทั้งลดอัตราเด็กพิการและการทอดทิ้งบุตรตามมา  ใหบรรลุตามเปาหมายดังที่องค
การอนามัยโลกไดกํ าหนดใหป 2541 เปนปสากล “ ลูกเกิดรอด แมปลอดภัย ( Safe Motherhood’s  
Year ) ”



สรุป

การเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด หมายถึงการเจ็บครรภคลอดกอนอายุครรภครบ 37 สัปดาห
หรือ 259 วัน  นับจากการมีประจํ าเดือนครั้งสุดทายโดยใชอายุครรภเปนเกณฑ  เปนภาวะที่สงผลใหมี
อัตราการตายและทุพพลภาพของทารกสูง  อันเนื่องมาจากปอดทารกยังไมมีการเจริญเต็มที่

จากการศึกษา พบวาสาเหตุที่ทํ าใหเกิดการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด  สวนใหญมาจาก
ภาวะเครียด โดยเฉพาะอยางยิ่งสภาวะเศรษฐกิจ  การขาดความรู  ความเขาใจของการมาฝากครรภ
การดูแลตนเองขณะตั้งครรภ  สามีและญาติใกลชิด  จึงควรเปนผูสงเสริมการมาฝากครรภ  การดูแลตน
เองของสตรีตั้งครรภ  ถาไดพักผอนอยางเต็มที่  จะชวยใหอาการทุเลาลงไดถึงรอยละ  80

หากการนอนพักและเฝาสังเกตุภาวะการหดรัดตัวของมดลูกเปนเวลา 30-60 นาที  พบวามีการ
หดรัดตัวของกลามเนื้อมดลูก  ตรวจสภาวะทารกในครรภ  ไมพบความผิดปกติหรืออยูในภาวะเครียด
สูติแพทยจะพิจารณาใหยับยั้งการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนดดวยยา  โดยคํ านึงถึง  ขอบงชี้   ขอบง
หาม  ในการยับยั้งการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด  ซ่ึงจะเริ่มจากการใหยาทางหลอดเลือดดํ า  เขาใต
ผิวหนังและทางปากตามลํ าดับ    อีกทั้งใหรับยาสเตอรอยดกอนคลอด    เพื่อเปนการกระตุนกระบวน
การสรางและ / หรือหล่ังสาร Surfactant ประเภท Phospholipid  ทํ าใหเกิด  Lung maturity ชวยให
ปอดทารกในครรภขยายตัวไดดี

ดังนั้นพยาบาลและบุคลากรในทีมสุขภาพ  ผูซ่ึงใหการดูแลสตรีตั้งครรภอยางใกลชิด จึงตอง
เปนผูมีความรู   ความชํ านาญเปนอยางดี   ในการใหการดูแลและใหคํ าแนะนํ าการปฏิบัติตัวแกสตรีตั้ง
ครรภ   อีกทั้งมีการวางแผนกอนจํ าหนายกลับบาน  ใหมีความรูในการดูแลตนเองอยางถูกตอง
สามารถตั้งครรภ / คลอดบุตรเมื่ออายุครรภครบกํ าหนดคลอด  ไมมีภาวะแทรกซอนตามมา  อันเปน
เปาหมายสํ าคัญของ  “  การพยาบาลสตรีตั้งครรภที่มีการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด  ”
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การบริหารรางกายในระยะตั้งครรภ

สตรีตั้งครรภที่ผานการเตรียมพรอม  โดยไดบริหารรางกายที่ถูกตอง  จะชวยใหมีสุขภาพ
สมบูรณ  แข็งแรง  ลดภาวะแทรกซอน  ปองกัน  และบรรเทาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น  รวมทั้ง
ชวยใหการคลอดดํ าเนินไปตามธรรมชาติ    ปลอดภัยทั้งมารดาและบุตร

กอนที่จะเขาสูการบริหารรางกาย  ควรมีทาตาง ๆ ที่ถูกตองกอน เชน  ทายืน  ทานั่ง   ทานอน
ทาเดิน  ทาหยิบของ  และทากม

1. ทายืน : สวนใหญจะยืนหลังแอน  ตะโพกไปดานหลัง  ทํ าใหแนวกระดูกสันหลังโคงงอ
เปนสาเหตุของการปวดหลัง  ทายืนที่ถูกตองคือ  ลํ าตัวและศีรษะตรง  เทาแยกหางกันเล็กนอย  เพื่อให
นํ้ าหนักกระจายลงทั้งสองขาง และเมื่อดูแลวจะตอง

     การชวยใหยืนถูกตองสามารถปฏิบัติไดงาย ๆ ดังนี้  ใหยืนหางจากผนังประมาณ  10  นิ้ว
สวนของศีรษะ  หลังและตะโพก  แนบชิดกับผนัง  สูดหายใจเขาออกลึก ๆ พรอมผอนคลายอวัยวะทุก
สวนของรางกาย

2. ทานั่ง : กอนอื่นตองเลือกเกาอี้นั่งใหถูกตอง  โดยความสูงของเกาอี้เมื่อนั่งแลว  เทาวาง
ราบกับพื้นพอดี สวนความลึกของเกาอี้  ตองเพียงพอสํ าหรับรองรับตนขาไดทั้งหมด  พนักพิงหลัง
แข็งตรงและมั่นคง    เมื่อไดเกาอี้ที่เหมาะสมสํ าหรับนั่งแลว ตองนั่งใหหลังตรงโดยชิดพนักพิง นอก
จากนี้อาจมีที่รองเทา  เพื่อใหการไหลเวียนเลือดสะดวก  ลดอาการบวมที่ขาและเทา

3. ทานอน : แมอาจนอนหงาย หรือนอนตะแคงก็ได  ขึ้นอยูกับความสุขสบายของแตละคน
นั่นก็คือ  เมื่อตื่นหรือลุกขึ้น  จะไดไมเคล็ดขัดยอก  สํ าหรับทานอนหงายที่ถูกตองควรมีหมอนหรือผา
หนุนใตขอเขา  เพื่อใหขอตะโพกงอเล็กนอย  และที่ศีรษะควรมีหมอนเตี้ย ๆ หนุนเพื่อความสุขสบาย
สวนทานอนตะแคงนับเปนทาที่ดีมากทาหนึ่ง   โดยแมนอนตะแคง   งอเขาของขาขางหนึ่งและขาอีก
ขางหนึ่งกอดหมอนไว  หรืออาจงอเขาทั้งสองขางก็ได  หมอนที่หนุนศีรษะควรหนาพอใหศีรษะและ
ลํ าตัวอยูในแนวเดียวกัน

4. ทาเดิน  : การเดินที่ถูกตองควรมีศีรษะตั้งตรง ไหลและหลังตรง  คางยื่นไปขางหนา  ควรมี
เวลาวางสํ าหรับการเดินออกกํ าลังเพื่อการบริหารรางกาย

5. ทาหยิบของหรือทากม : ควรหลีกเลี่ยงการหยิบของในที่สูงหรือ ตํ่ ามาก ๆ  เพราะอาจ
เกิดอุบัติเหตุไดงาย  แตถาจํ าเปนตองหยิบของในที่ดังกลาว  ควรระมัดระวังใหมาก ๆ สํ าหรับทากม
หยิบของที่ถูกวิธีคือ  ตองยอเขาลง  แลวคอย ๆ นั่งโดยหลังตรง  แตที่ปฏิบัติสวนใหญ    คือ  กมเก็บ
โดยเหยียดเขาตรง  ซ่ึงวิธีนี้จะทํ าใหปวดหลังและเสียหลักลมลงได



• สํ าหรับการบริหารรางกายมีดังนี้

1.   การขมิบบริเวณชองทางคลอด  ทวารหนัก  และตะโพก
ประโยชน :      เพื่อการไหลเวียนโลหิตและการยืดขยายของชองทางคลอดเปนไปดวยดี  ทํ า

ใหการคลอดดํ าเนินไปตามธรรมชาติ
วิธีทํ า
1. ทาที่ใชเปนทาใดก็ได  เชน  ทายืน  ทานั่ง  ทานอน  หรือแมแตขณะทํ างาน  เปนตน
2. เร่ิมดวยขมิบบริเวณชองทางคลอด  ทวารหนัก  และตะโพก  กล้ันไว
3. หลังจากนั้น คอย ๆ คลายออกอยางชา ๆ
4. ทํ าเชนนี้ประมาณ  10  คร้ัง  หรือในวันหนึ่งทํ ากี่คร้ังก็ได  โดยเมื่อนึกขึ้นไดก็ใหทํ าไดทัน

ที

2.  การบริหารเตานมและหัวนม
ประโยชน : นการเตรียมพรอมสํ าหรับเลี้ยงบุตรดวยนมมารดา
วิธีทํ า
1. ทาที่ใชเปนทายืนหรือทานั่งใดก็ได
2. ยกแขนขึ้นสูงระดับไหล  และไขวแขนทั้งสองขางจับกันบริเวณขอศอก
3. เร่ิมดวยการเกร็งพรอมยกปลายแขนทั้งสองขาง  หายใจเขาลึก ๆ และกลั้นไวประมาณ  10

วินาที  ( ถาทํ าถูกตองจะรูสึกวาเตานมยกขึ้นดวย  )
4. หลังจากนั้นคอย ๆ  คลายกลามเนื้อและปลอยแขนลง
5. ทํ าเชนนี้ประมาณ  10  คร้ัง

สํ าหรับการบริหารหัวนมทํ าไดงาย ๆ คือ  ใชนิ้วหัวแมมือและนิ้วช้ีวางทาบใกล ๆ กับหัวนม
แลวคอย ๆ หมุนหัวนมเบา ๆ พรอมดึงขึ้น  ทํ าเชนนี้ทั้งสองขางประมาณ  2 - 5  นาที  หลังจากนั้นใช
นิ้วหัวแมมือทั้งสองขางวางใกล ๆ กับหัวนม  พรอมกดลงเบา ๆ แลวเคลื่อนนิ้วทั้งสองออกจากหัวนม
ทํ าเชนนี้ทุกทิศทาง ใหรอบหัวนม  โดยอาจทํ าหลังอาบนํ้ าทุกครั้งก็ได

แตควรพึงระวัง  ในสตรีตั้งครรภ ที่มีภาวะการเจ็บครรภคลอดกอนกํ าหนด อาจทํ าใหเกิดการ
คลอดกอนกํ าหนดขึ้นได  ควรหลีกเล่ียง การบริหารหัวนมดวยวิธีนี้



3.  การบริหารไหลและหนาอก
ประโยชน  : บรรเทาความไมสุขสบายจากจุกเสียดและแนนหนาอก
วิธีทํ า
1. ยืนตรง  เทาทั้งสองขางวางหางกันเล็กนอย
2. หงายมือทั้งสองขางและประสานกันไวดานหนาลํ าตัว
3. คอย ๆ พลิกมือ  พรอมยกขึ้นเหนือศีรษะ  หายใจเขาและกลั้นไวระยะหนึ่ง
4. หลังจากนั้น คอย ๆ ลดมือลง และหายใจออกชา ๆ
5. ทํ าเชนนี้ประมาณ  10  คร้ัง

4.  การบริหารกลามเนื้อบริเวณซ่ีโครง  และไหล
ประโยชน : บรรเทาอาการอึดอัด  จุกเสียด และแนนหนาอก
วิธีทํ า
1.  นั่งขัดสมาธิ  แขนทั้งสองขางวางใกลลํ าตัว
2.  เร่ิมดวยสูดหายใจเขา  พรอมกับยกแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะ  ขอศอกงอเล็กนอย
3.  หายใจออกและเหยียดแขนใหตรง  พรอมคอย ๆ ลดมือลง
4.  ทํ าเชนนี้ทั้งสองขางประมาณ ขางละ  10  คร้ัง

5.  การบริหารกลามเนื้อดานในของตนขา
ประโยชน  : เพื่อเตรียมพรอมสํ าหรับการคลอด
วิธีทํ า
1.  นั่งขัดสมาธิ  แขนทั้งสองขางวางใกลลํ าตัว
2.  ใชมือทั้งสองขางยันไวดานหลังหรือใกลลํ าตัว  พรอมกับเหยียดขา  ใหเขางอและฝาเทา

ประกบเขาหากัน
3.  เกร็งกลามเนื้อดานในของตนขา  หัวเขาทั้งสองขางกางออก  และไมเคลื่อนไหว
4.  ทํ าเชนนี้ประมาณ  10  คร้ัง



6.   การบริหารเชิงกราน และขา
ประโยชน  : เพิ่มความแข็งแรง ของกลามเนื้อ และกระดูกเชิงกราน  พรอมกับขา  รวมทั้ง

บรรเทาอาการปวดหลังดวย
วิธีทํ า
1. นั่งบนพื้นใหขาทั้งสองขางไขวกัน  โดยเทาหนึ่งอยูดานหนาของอีกเทาหนึ่ง  แขนทั้งสอง

ขางวางใกลลํ าตัว
2. คอย ๆ ใชมือกดเขาทั้งสองขางใหติดกับพื้นและเกร็งไวครูหนึ่ง
3. หลังจากนั้นปลอยมือ  และคลายเขาใหอยูในทาปกติ
4. ทํ าเชนนี้ประมาณ  10  คร้ัง

7.  การลูบหนาทอง
ประโยชน  :
1.  ทํ าใหการไหลเวียนโลหิตดีขึ้น
2.  ชวยผอนคลายความเครียด
3.  ชวยบรรเทาความเจ็บปวด  และลดความตองการของการใชยาระงับปวด
วิธีทํ า
1.  วางมือทั้งสองขางของมารดา  บริเวณเหนือหัวเหนา หรือ ทองนอย  ใชปลายนิ้วมือลูบขึ้น

เปนวงกลม
2.  อาจใชมือขางเดียวลูบใหเปนรูปเลขแปด
3.  ขณะปฏิบัติใหใชเทคนิคการหายใจรวมดวย



• เทคนิคการหายใจ

ประโยชน  :
1.  ชวยบรรเทาความเจ็บปวดจากการหดรัดตัวของมดลูก
2.  ทํ าใหการไหลเวียนโลหิตดีขึ้น
3.  ทํ าใหทารกในครรภไดรับออกซิเจนเพิ่มขึ้น
4.  เปนการสนับสนุนและสงเสริมใหมีความกาวหนาของการคลอด
5.  ปองกันความเหนื่อยลา  และ เปนการสงวนพลังงานไวใชในระยะที่  2  ของการคลอด
6.  ชวยทํ าใหคลอดสะดวกและดํ าเนินไปตามธรรมชาติ  ปลอดภัยทั้งมารดาและทารก
7.  ทํ าใหเกิดความผอนคลาย ทั้งทางดานรางกายและจิตใจ

วิธีทํ า   :
• การหายใจแบบที่  1
เปนการหายใจแบบชา  หรือที่เรียกวา  Slow chest breathing  เร่ิมใชการหายใจแบบนี้  ตั้งแต

เจ็บครรภจริง  ถึงปากมดลูกเปด  3  เซนติเมตร  ระยะนี้  เปนระยะเริ่มตนของการคลอดในระยะที่ 1  (
Early first stage )  หรือ ที่เรียกวาระยะแฝง  ( Latent phase )  มีการหดรัดตัวของมดลูกเกิดขึ้น
สมํ่ าเสมอ  แตไมแรงและไมถ่ี  กลาวคือ  มีระยะพัก หรือ ชวงหางระหวางการหดรัดตัวของมดลูก แต
ละครั้งนานประมาณ  15 - 30 วินาที    สตรีตั้งครรภ  สามารถใชเทคนิคการหายใจ            แบบที่ 1  ได
ตั้งแตขณะอยูบาน หรือ กอนจะมาโรงพยาบาลทุกครั้ง  เมื่อมีอาการปวด

การหายใจแบบที่  1 มีวิธีทํ าดังนี้
1.  นั่ง หรือ นอน ในทาที่อวัยวะทุกสวนของรางกายมีการผอนคลาย
2.  เมื่อเร่ิมตนของการหดรัดตัวของมดลูก  ใหสูดหายใจเขาทางจมูกลึก ๆ และคอย ๆ ปลอย

ลมหายใจออกมา  ในลักษณะ ริมฝปากหอ   หรือ มีรูปเปนตัว   “O”   ทํ าเชนนี้ประมาณ  1
ถึง 2 คร้ัง

3.  หลังจากนั้นหายใจเขาออกทางจมูกลึก ๆ ชา ๆ และหายใจออกทางปาก  ซ่ึงเปดเล็กนอยใน
อัตราเฉลี่ย  4  ถึง  9  คร้ังตอนาที

4.  ขณะมีการหดรัดตัวของมดลูก  ใหทํ าการหายใจเชนเดียวกับ การเริ่มหดรัดตัวของมดลูก



• การหายใจแบบที่  2
เปนการหายใจแบบเร็วหรือเบา  ที่เรียกวา  Accelerated - decelerated breathing  เร่ิมใชการ

หายใจแบบนี้เมื่อ  การหดรัดตัวของมดลูกรุนแรงมากขึ้น  คือ  ปากมดลูก เปด 4  ถึง 7 หรือ 8
เซนติเมตร    ระยะนี้เปนระยะกลาง  ของการคลอดระยะที่ 1   ( Mid first stage )   หรือ   ระยะที่ปาก
มดลูกเปดอยางรวดเร็ว  เรียกวา  Active phase  การหดรัดตัวของมดลูกชวงนี้มีระยะพักแตละครั้ง นาน
ประมาณ  3 - 5  วินาที  และระยะเวลาที่มีการหดรัดตัวของมดลูกแตละครั้ง นานประมาณ 30 - 60
วินาที  ผูคลอดสามารถใชเทคนิค  การหายใจแบบที่ 2   ไดตั้งแต   ใชการหายใจ แบบที่  1 แลวไมทํ า
ใหเกิดความสุขสบาย  สามารถหายใจอยางชา ๆ ตอไปได ซ่ึงมีวิธีดังนี้

วิธีทํ า
1. นั่งหรือ นอนหัวสูง ในทาที่สุขสบาย และอวัยวะทุกสวนของรางกายมีการผอนคลาย
2. เมื่อเร่ิมมีการหดรัดตัวของมดลูก  ใหสูดหายใจเขาทางจมูกลึก  ๆ และคอย ๆ ปลอยลม

หายใจออกมาในลักษณะ ริมฝปากหอ  หรือ  มีรูปเปนตัว  “ O ”  ทํ าเชนนี้ประมาณ
1 - 2 คร้ัง

3. หลังจากนั้น หายใจเขาและออกตื้น ๆ อยางรวดเร็ว และ เบา ผานทั้งทางปากและจมูก
ขณะหายใจให อ าปากเล็กนอยละมีการเคลื่อนไหวของทรวงอกนอยที่ สุด                             
( อาจหายใจเขาและออกเร็ว ๆ   4 คร้ัง   แลวเปาออกลมออก  1  คร้ัง  )

4. ผูคลอดอาจรูสึกภายในปากแหง  ดังนั้นอาจกระดกลิ้นขึ้นให อยูดานหลังของฟนบน  หรือ
อมนํ้ าแข็งกอนเล็ก ๆ ไว

5. ความแรงในการหดรัดตัวของมดลูกจะไมเทากันตลอดเวลาคือระยะเริ่มหดรัดตัวของ
มดลูก และระยะเริ่มคลายตัวของมดลูก  มีความแรงในการหดรัดตัวตํ่ า  ดังนั้นจังหวะใน
การหายใจลด หรือ เพิ่ม ไดตามระดับความแรงในการหดรัดตัวของมดลูก

6. ขณะมีการเริ่มคลายตัวของมดลูก ใหทํ าการหายใจเชนเดียวกับการเริ่มหดรัดตัวของมดลูก

• การหายใจแบบที่  3
เปนการหายใจแบบหอบเปา  หรือ ที่เรียกวา  Pant - blow breathing  เร่ิมใชการหายใจแบบนี้

ตั้งแตปากมดลูกปากมดลูกเปด  8 หรือ  9 ถึง  10 เซนติเมตร  การหดรัดตัวของมดลูกถ่ี และ รุนแรง
กลาวคือ มีระยะพักแตละครั้งนานประมาณ 2 ถึง 3 นาที  และระยะเวลาที่มีการหดรัดตัวของมดลูกแต
ละครั้งนานประมาณ  45 ถึง 90 วินาที  ระยะนี้เปนระยะหัวเล้ียวหัวตอ  ที่ผูคลอดบางรายอยากเบง
คลอดเรียกวา  Transitional phase

การหายใจแบบที่  3  นี้  จะชวยลดปญหาการเบงคลอดกอนปากมดลูกเปดหมดไดบาง  ทั้งนี้
เนื่องจากการหายใจวิธีนี้จะปองกันกะบังลมไมใหกดบนมดลูกที่จะกระตุนใหเกิดแรงเบงเพิ่มขึ้น  การ



หายใจแบบนี้  คลาย ๆกับการหายใจแบบที่ 2 แตเมื่อรูสึกอยากเบงขณะใด ใหเปาลมหายใจออกแรง ๆ
ทางปาก  ซ่ึงจะเปนจังหวะคลายเสียงดนตรี  ซ่ึงมีวิธีดังนี้

วิธีทํ า
1.  นอนในทาที่สุขสบาย  และ อวัยวะทุกสวนของรางกายมีการผอนคลาย
2.  เมื่อเร่ิมมีการหดรัดตัวของมดลูก  ใหสูดลมหายใจเขาปอดลึก ๆ และ คอย ๆ ปลอยลม

หายใจออกมา ในลักษณะริมฝปากหอ  หรือ มีรูปเปนตัว “ O ”  ทํ าเชนนี้ประมาณ
1 - 2 คร้ัง

3.  หลังจากนั้นหายใจเร็ว ๆ ตื้น ๆ และ เบา ๆ แบบที่ 2 ประมาณ 4 คร้ัง  แลวปลอยลมหายใจ
ออกเหมือนเปาเทียน

4.  ทํ าเชนนี้เปนจังหวะ ในขณะที่มดลูกหดรัดตัว  โดยในระยะแรก เร่ิมเมื่อมีการหดรัดตัว
ของมดลูก  อาจหายใจชา ๆ และ คอย ๆ  เพิ่มขึ้นจนถึงระดับสูงสุด หลังจากนั้นลดตํ่ าลง
ในระยะที่มดลูกเริ่มมีการคลายตัว

5.  ขณะมดลูกเริ่มคลายตัวใหทํ าการหายใจเชนเดียวกับ การเริ่มหดรัดตัวของมดลูก

ดัดแปลงจาก:จีรเนาว  ทัศศรีและคณะ.(2540).คูมือการใหสุขศึกษาแกมารดาในระยะตั้งครรภ .


