การคลอดกอนมาถึงโรงพยาบาล
(Birth before arrival หรือ Birth before admission)
อ.ปรียาวรรณ วิบูลยวงศ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
การคลอดกอนมาถึงโรงพยาบาลยังคงเปนปญหาและพบไดในสูติศาสตรปจจุบัน มีสถิติการคลอด
กอนมาถึงโรงพยาบาล เชน ประเทศออสเตรเลีย พบไดรอยละ 0.3 ประเทศไทยของกระทรวงสาธารณสุขพบ
การคลอดกอนมาถึงโรงพยาบาลรอยละ 0.8 และในโรงพยาบาลราชวิถีตั้งแตป 2550-2557 พบวา มีการคลอด
กอนมาถึงโรงพยาบาลเฉลี่ยมีถึง 43 รายตอป สถิติสวนใหญพบวา มีการคลอดในรถยนต คลอดที่บาน คลอดใน
หองน้ํา การคลอดดังกลาวถือวาเปนการคลอดที่มีการปนเปอนจากสิ่งแวดลอมหรือบริเวณสถานที่คลอดไม
สะอาด การตัดสายสะดือทารกดวยอุปกรณไมปราศจากเชื้อ สงผลเสียผลใหเกิดการติดเชื้อตอมารดาและทารก
นอกจากนี้การคลอดกอนมาถึงโรงพยาบาลยังเปนสาเหตุของภาวะแทรกซอนอื่น ๆ ที่จะตามมาทั้งดานมารดา
เชน การตกเลือด การติดเชื้อ และดานทารก เชน ทารกติดเชื้อ ทารกตัวเย็น เปนตน ดังนั้นการคลอดกอนมาถึง
โรงพยาบาลจึงจําเปนตองไดรับการดูแลจากผูที่มีความรู มีทักษะ หรือผูที่มีประสบการณในการชวยเหลือการ
คลอดกอนมาถึงโรงพยาบาลใหเกิดความปลอดภัยจากภาวะแทรกซอนทั้งมารดาและทารก รวมทั้งผลกระทบ
ดานจิตสังคมที่อาจเกิดขึ้นตอมารดาและครอบครัว ซึ่งจะตองไดรับการดูแลรวมดวย
การจําแนกการคลอดกอนถึงโรงพยาบาล
1. การคลอดที่บาน (Home Birth) เปนการคลอดที่มารดาวางแผนที่จะคลอดในโรงพยาบาล มิได
วางแผนการคลอดที่บาน
2. การคลอดระหวางทาง เปนการคลอดในชุมชน บนทองถนน บนรถยนต หนาโรงพยาบาล ลาน
จอดรถ อาจเนื่องจากปญหาการจราจรที่แนนและติดขัด โดยรกยังไมคลอด
สาเหตุของการคลอดกอนมาถึงโรงพยาบาลของมารดา ไดแก
1. อายุนอย
2. ครรภหลัง
3. มีประวัติคลอดกอนกําหนด
4. สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมไมดี
5. ระดับการศึกษานอย
6. การคลอดใชเวลาสั้น (Precipitate labour)
7. ขาดการเตรียมตัวกอนคลอด
8. ไมไดฝากครรภ
9. ไมมีความรูเกี่ยวกับอาการเจ็บครรภ
ซึ่งสอดคลองกับ วิทยา ถิฐาพัน ธ (2545) พบวา ภาวะเสี่ ยงของการคลอดกอนมาถึงโรงพยาบาล
ไดแก มารดาที่มีระดับการศึกษานอย มีประวัติการคลอดกอนกําหนด ไมฝากครรภ ไมทราบเกี่ยวกับอาการ
เจ็บครรภจริง และสอดคลองกับวิลาวัณย ธนวรรณ (2548) พบวา ปจจัยของมารดาที่คลอดบุตรกอนมาถึง
โรงพยาบาลมี อายุ ต่ํากว า 14 ป เป น มารดาครรภเสี่ยงและคลอดกอนกําหนด และพั ณ ณะวไล พิ น ทุ นั น ท
(2548) พบวา มารดาที่ไมฝากครรภและมารดาครรภหลังเปนปจจัยเสี่ยงของการคลอดกอนมาถึงโรงพยาบาล
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ปญหาภาวะแทรกซอนที่พบบอยของมารดาและทารกที่คลอดกอนมาถึงโรงพยาบาล
มารดาที่คลอดกอนมาถึงโรงพยาบาลอาจเกิดภาวะแทรกซอนหลายอยาง และที่พบไดบอย ไดแก
การตกเลื อ ด การติ ด เชื้ อ การฉี ด ขาดของช อ งคลอด ซึ่ งสอดคล อ งกั บ สุ ช าติ ศรี บุ ญ เรื อ ง (2548) พบว า
ภาวะแทรกซอนที่พบบอยของมารดาที่คลอดกอนมาถึงโรงพยาบาล ไดแก การฉีดขาดของชองทางคลอด
ภาวะแทรกซอนที่พบบอยในทารกแรกเกิดที่คลอดกอนถึงโรงพยาบาล ไดแก
1. ภาวะตัวเย็น
2. ภาวะติดเชื้อ
3. ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา
4. ภาวะเลือดขน
5. ภาวะขาดออกซิเจน
สอดคล องกั บ พั ณ ณะวไล พิน ทุ นั น ท (2549) พบวา ภาวะแทรกซอนของมารดาที่ค ลอดก อนถึ ง
โรงพยาบาลไดแก ภาวะตัวเย็น และภาวะติดเชื้อ
ภาวะแทรกซอนของมารดาและทารกที่คลอดกอนถึงโรงพยาบาล เปนภาวะที่กอใหเกิดอันตรายตอ
ระบบตาง ๆ ของรางกาย อาจสงผลใหมารดา และทารกเสียชีวิตได จึงจําเปนตองมีแนวทางในการดูแลมารดา
และทารกที่คลอดกอนถึงโรงพยาบาล เพื่อปองกันไมใหเกิดภาวะแทรกซอนดังกลาว
การดูแลมารดาและทารกที่คลอดกอนถึงโรงพยาบาล
วัตถุประสงค
1. ปองกันหรือลดการเกิดการบาดเจ็บของมารดาและทารก
2. สามารถประเมินสภาวะของมารดา และทารกไดถูกตอง
3. ใหการดูแลมารดาและทารกอยางเหมาะสม
4. ปองกันภาวะแทรกซอนของมารดาและทารก
อุปกรณที่ใช
1. อุปกรณทําคลอดฉุกเฉิน
2. น้ํายาฆาเชื้อ
3. Sterile cord clamp
4. ผาหอทารก
ขั้นตอนการปฏิบัตใิ นการดูแลมารดา กรณีที่ทารกยังไมคลอด
1. ซักประวัติ: ประวัตการเจ็บปวย ประวัติการคลอด
2. ตรวจรางกาย และตรวจครรภ :
ตรวจสัญญาณการมีชีพของมารดา
ตรวจสอบการรัดตัวของมดลูก
ตรวจสอบอัตราการเตนของหัวใจของทารก
ตรวจสอบทาของทารก
3. เมื่อพบวา มารดามีมดลูกหดตัวนาน 60 – 90 วินาที ทุก 1-2 นาที สอนการเบงใหถูกวิธี
4. จัดทามารดานอนหงาย
5. ใสถุงมือ
6. เช็ดฝเย็บดวยน้ํายาฆาเชื้อ
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7. ปูผารองคลอด
8. ใชผาก็อสประคองฝเย็บ และอีกมือควบคุมขณะศีรษะทารกคลอด ไมใหเงยเร็ว เพื่อปองกันการฉีก
ขาดของ Clitoris ฝเย็บ และทวารหนัก
9. ประคองศีรษะทารก ทําคลอดตัวทารกและแจงเวลาคลอดทารก
10. ให Syntocinon 10 u M
11. เช็ดดวยน้ํายาฆาเชื้อที่สายสะดือ หนีบสายสะดือ และตัดโดยใชกรรไกรตัดสายสะดือที่ปราศจาก
เชื้อ (ในรายที่ไมมีกรรไกรตัดสายสะดือปราศจากเชื้อ ใหหนีบสายสะดือไวกอน แลวนํามารดาสง
โรงพยาบาลเพื่อมาตัดสายสะดือที่โรงพยาบาล)
12. ชวยทําคลอดรก
13. คลึงมดลูกใหแข็งตัวตลอดเวลา และตรวจสอบปริมาณเลือดที่ไหลออกทางชองคลอด
14. นํามารดาและทารกสงโรงพยาบาล เพื่อแกไขภาวะแทรกซอนตอไป
15. ใหคําอธิบายมารดาและครอบครัว
ขั้นตอนการปฏิบัติในการดูแลมารดา กรณีที่ทารกคลอดแลว และรกยังไมคลอด
1. ซักถามเวลาทารกคลอด และประเมินอาการทารก
2. ประเมินสัญญาณชีพของมารดา
3. ประเมินการหดรัดตัวของมดลูก
4. ประเมินปริมาณเลือดที่ออกมาจากชองคลอด
5. ให Syntocinon 10 u M
6. เช็ดดวยน้ํายาฆาเชื้อที่สายสะดือ หนีบสายสะดือ และตัดโดยใชกรรไกรตัดสายสะดือที่ปราศจาก
เชื้อ (ในรายที่ไมมีกรรไกรตัดสายสะดือปราศจากเชื้อ ใหหนีบสายสะดือไวกอน แลวนํามารดาสง
โรงพยาบาลเพื่อมาตัดสายสะดือที่โรงพยาบาล)
7. ชวยทําคลอดรก
8. คลึงมดลูกใหแข็งตัวตลอดเวลา และตรวจสอบปริมาณเลือดที่ไหลออกทางชองคลอด
9. นํามารดาและทารกสงโรงพยาบาล เพื่อแกไขภาวะแทรกซอนตอไป
10. ใหคําอธิบายมารดาและครอบครัว
ขั้นตอนการปฏิบัติสําหรับทารกแรกคลอด
1. ประเมิน APGAR SCORE
2. เช็ดตัวทารกใหแหง และหอผาใหทารก
3. ถามีเสมหะ ใหใชลูกสูบยางดูดปากและจมูก
4. อุมทารกดูดนมมารดา (Skin to Skin contact) และชวยเหลือมารดาขณะใหนมทารก
5. นําสงหองเด็กตอไป เพื่อแกไขภาวะแทรกซอนตอไป
6. ใหคําอธิบายมารดาและครอบครัว
ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีคลอดติดไหล
ทํา Mc Roberts maneuver โดยผูชวย 2 คน
1. ใหมารดานอนหงายชันเขา
2. ยกขามารดาทั้ง 2 ขาง งอสะโพกขึ้นมาจนชิดหนาทองห ใหมารดาดึงขาของตนเองขึ้นมาแนบกับ
หนาอก
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3. ผูทํ าคลอดดึงศี ร ษะทารกลงลางเพื่ อใหไหลห นาคลอด ผูชว ยอีกคนกดบริเวณเหนือหัว เหน า
(Supra pubic) ของมารดา เพื่อทําคลอด ไหลหนา
4. ทําคลอดทารกตอไปตามขั้นตอนปกติ
5. ใหคําอธิบายมารดาและครอบครัว
ทํา Gaskin maneuver หรือ All-Fours position
1. ใหมารดาอยูในทาคลานโดยมือ 2 ขางยันพื้น และคุกเขา 2 ขาง
2. ผูทําคลอดดึงศีรษะของทารกลงลางเพื่อทําคลอดไหลหลังกอนพรอมกับใหมารดาเบง
3. ทําคลอดไหลหนา
4. คลอดทารกตอไปตามขั้นตอนปกติ
5. ใหคําอธิบายมารดาและครอบครัว
ภาวะแทรกซอนจากการคลอดติดไหล
ดานมารดา
1. มดลูกแตก
2. มดลูกหดรัดตัวไมดี ทําใหตกเลือกหลังคลอด
3. ชองคลอดฉีกขาด ทําใหตกเลือกหลังคลอด
4. มีโอกาสติดเชื้อสูง
ดานทารก
1. Erb Duchenne palsy มีอาการออนแรงของแขน ทารกยกไหลและแขนดานที่เปนไมได
2. Cerebral palsy จากสมองขาดออกซิเจน ทารกจะมีพัฒนาการทางสมองผิดปกติ
3. กระดูกไหปลาราหัก กระดูกแขนหัก
4. ทารกขาดออกซิเจน
5. เสียชีวิตกรณีไหลติด
ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีมีสายสะดือทับคอทารก (Cord around baby’s neck)
1. ตรวจสอบพบวา สายสะดือพันคอหลวม ใหยกสายสะดือคลองผานศีรษะ
2. ตรวจสอบพบว า สายสะดื อ พั น คอแน น ใหใช clamp 2 ตั ว หนี บ สายสะดื อ แล ว ใช ก รรไกร
ปราศจากเชื้อตัดสายสะดือระหวาง Clamp
3. ทําคลอดทารกปกติ
4. ใหคําอธิบายมารดาและครอบครัว
ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีมีสายสะดือยอย (Prolapsed cord)
1. จัดทามารดา ศีรษะต่ํา ใชหมอนรองกนใหสูง (ทา Trendelenburg) หรือนอนตะแคงซาย หรือ
ทาเขา-ศอก (Knee-elbow position)
2. ใส ถุงมื อ ใช นิ้ วดั น ส ว นนํ าของทารกเขาไปในอุงเชิ น กราน เพื่ อลดแรงกดตอ สายสะดือ และ
ปองกันการอุดกั้นการไหลเวียนเลือดจากการกดเบียดเสนเลือด
3. สงตอมารดาไปโรงพยาบาลที่ใกลที่สุด
4. ใหคําอธิบายมารดาและครอบครัว
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การคลอดกอนมาถึงโรงพยาบาลเปนภาวะที่พบไดในปจจุบัน และจําเปนตองใหการดูแลเมื่อเกิดเหตุ
รวมทั้งปองกันภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นไดกับมารดาและทารก นอกจากบุคลากรทางการแพทยที่สามารถ
จะใหการดูแลมารดาและทารกที่คลอดกอนมาถึงโรงพยาบาลไดอยางมีประสิทธิภาพแลว ยังมีบุคคลอีกกลุม
หนึ่งซึ่งสามารถใหการชวยเหลือดูแลมารดาที่คลอดกอนมาถึงโรงพยาบาลใหปลอดภัย ไดแก ตํารวจจราจร
เนื่ องจากมี อุบั ติการณ การคลอดระหวางทางจากบานถึงโรงพยาบาล เชน ในรถ บนท องถนน ซึ่งบางครั้งมี
สาเหตุมาจากการจราจรติดขัด ดังนั้นถาหนวยงานดานสุขภาพมีการเตรียมความพรอม และพัฒนาทักษะการ
ทําคลอดใหกับตํารวจจราจร จะชวยใหมารดา และทารกมีความปลอดภัยจากภาวะแทรกซอนขณะคลอด จาก
ความสําคัญดังกลาวจึงมีหลักสูตรอบรมการชวยคลอดฉุกเฉินใหแกตํารวจจราจรฝายปฏิบัติการพิเศษการจราจร
กองบังคับการตํารวจจราจร (โครงการพระราชดําริ) โดยหลักสูตรการอบรมการชวยคลอดฉุกเฉินมีวัตถุประสงค
ในการใหความรูและประสบการณโดยฝกปฏิบัติการทําคลอดและการชวยเหลือทารกแรกเกิดแกตํารวจจราจร
เมื่ อพบเหตุ การณ ดังกล า วตํ ารวจจราจรสามารถปฏิบั ติการชว ยเหลือ มารดาและทารกที่ค ลอดกอนมาถึง
โรงพยาบาลไดอยางถูกตอง ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และสามารถดําเนินการสงตอมารดาและทารกได
อยางถูกตอง ประกอบกับสามารถประสานดานการจราจรเพื่อลําเลียงมารดาและทารกไปยังโรงพยาบาลอยาง
ปลอดภัย
ดังนั้น เมื่อมีบุคลากรหลายภาคสวนมีความรู ประสบการณในการชวยเหลือ และดูแลมารดาและ
ทารกที่คลอดกอนมาถึงโรงพยาบาล จะสามารถลดภาวะแทรกซอนที่จะเกิดกับมารดาและทารก ประกอบกับ
มารดาตองมีการเตรียมความพรอมขณะตั้งครรภ โดยบุคลากรทางการพยาบาลจัดหลักสูตรการเตรียมตัวกอน
คลอดใหมารดาเพื่อใหมารดามีความรูเกี่ยวกับการเจ็บครรภจริงหรือ การเบงคลอดที่ถูกตอง รวมทั้งอาการ
ผิ ด ปกติ ที่ จ ะต อ งรี บ มาโรงพยาบาล จะทํ าให ส ามารถลดอุ บั ติก ารณ การคลอดกอนมาถึงโรงพยาบาลและ
ภาวะแทรกซอนของมารดาทารกที่อาจเกิดขึ้นได โดยทุกฝายจะตองรวมมือกันเพื่อทําใหลดการคลอดกอน
มาถึงโรงพยาบาล หรือถามีการคลอดกอนมาถึงโรงพยาบาล มารดา และทารกจะไดรับการดูแลอยางถูกตอง มี
ประสิทธิภาพ และปลอดภัย เพื่อเปาประสงค “แมอยูรอดลูกปลอดภัย” สงผลใหมารดาและทารกมีสุขภาพที่
แข็งแรงปราศจากภาวะแทรกซอนจากการคลอดกอนมาถึงโรงพยาบาล
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