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ประวัติการแก้ไขเอกสาร
วันที่บังคับใช้
รายละเอียดการแก้ไข

1. วัตถุประสงค์ (Purpose)
1.1 เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพสามารถใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลของหญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่
ระยะแรกรับใหม่ ระยะรอคลอด ได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุม และต่อเนื่อง
1.2 เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ มีความปลอดภัย
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2. ขอบข่าย (Scope)
หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอด อายุครรภ์ 37 – 42 สัปดาห์
3. คาจากัดความ (Definition)
ระยะก่อนคลอด หมายถึง ระที่ 1 ของการคลอด (first stage of labor) เริ่มตั้งแต่เจ็บครรภ์จริงถึง
ปากมดลูกเปิดหมด
4. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ (Equipment)
- ชุดตรวจภายใน, เทปวัดหน้าท้อง, เครื่องตรวจสภาพทารกในครรภ์ (Electronic fetal
mornitoring : EFM), หูฟัง (stethoscope), เครื่องวัดความดันโลหิต, ปรอท, infusion pump,
เครื่องอัลตราซาวด์
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
5.1 การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ในระยะแรกรับ
5.1.1 การซักประวัติ : เพื่อซักถามสิ่งที่อาจมีผลต่อการคลอดปัจจุบัน
- การตั้งครรภ์ปัจจุบัน
- การเจ็บครรภ์/อาการที่นามาโรงพยาบาล
- การตั้งครรภ์และการคลอดครั้งก่อน ๆ
- การเจ็บป่วยในอดีต
5.1.2 การตรวจร่างกายและการตรวจครรภ์
5.1.2.1 ตรวจร่างกายทั่วไป ; ความสูง, ท่าเดิน, ซีด, V/S, บวม
5.1.2.2 ตรวจร่างกายเฉพาะที่
5.1.2.1 ฟังอัตราการเต้นของหัวใจทารก อัตราการเต้นของหัวใจทารกปกติ 110 160 ครั้ง/นาที
5.1.2.2 ตรวจครรภ์เพื่อให้ทราบ gestational age, lie, presentation,
position, engagement, condition of fetus and progression of labour ขั้นตอนคือการตรวจ
ครรภ์ 4 ท่า
5.1.2.3 การตรวจการหดรัดตัวของมดลูก การเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อมดลูก
เมื่อเข้าสู่ระยะคลอด การหดรัดตัวของมดลูกจะเกิดขึ้นที่บริเวณกล้ามเนื้อมดลูกส่วนบน ซึ่งเป็นส่วน
ของตัวมดลูก (corpus) และยอดมดลูก (fundus) การที่กล้ามเนื้อมดลูกหดรัดตัวได้เนื่องจากถูก
กระตุ้นจากฮอร์โมนออกซิโตซิน (oxytocin) ซึ่งหลั่งจากต่อมใต้สมองส่วนหลัง ระยะแรก Latent
phase การหดรัดตัวของมดลูกเกิดขึ้นทุก (Interval) 5-10 นาที และหดรัดตัวนาน (Duration) 20 30 วินาที การหดรัดตัวจะถี่และนานขึ้นในระยะ Active phase การหดรัดตัวของมดลูกจะถี่ทุก 2-3
นาที นานครั้งละ 45-60 วินาที จึงมีผลทาให้กล้ามเนื้อมดลูกส่วนบนมีความหนามากขึ้นและสั้นลง
ส่วนกล้ามเนื้อมดลูกส่วนล่างจะถูกยืดยาวและบางลง
ลักษณะการหดรัดตัวของมดลูก
1) ความนานในการหดรัดตัวของมดลูก (Duration) เป็นช่วงเวลาตั้งแต่มดลูกเริ่มหด
รัดตัวถึงมดลูกเริ่มคลายตัว ในระยะ Latent phase มดลูกจะหดรัดตัวนาน 20 - 40 วินาที และใน
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ระยะ Active phase มดลูกหดรัดตัวนาน 45 - 60 วินาที ถ้ามดลูกหดรัดตัวนานมากกว่า 90 วินาที
ถือว่ามดลูกมีการหดรัดตัวที่รุนแรงผิดปกติ
2) ระยะห่างในการหดรัดตัวของมดลูก (Interval) เป็นช่วงเวลาตั้งแต่มดลูกเริ่มหด
รัดตัวถึงมดลูกหดรัดตัวครั้งต่อไป ในระยะเริ่มเจ็บครรภ์จริง / ระยะ latent phase : มดลูกจะหดรัด
ตัวโดยมีระยะห่าง 5 -10 นาที เมื่อเข้าสู่ระยะ active phase มดลูกจะหดรัดตัวมีระยะห่าง 2 - 3
นาที
3) ความถี่ของการหดรัดตัวของมดลูก (Frequency) จานวนครั้งของการหดรัดตัว
ของมดลูก ในระยะเริ่มเจ็บครรภ์จริงมดลูกมีการหดรัดตัวถี่ 2-3 ครั้ง/ 10 นาที เมื่อเข้าสู่ระยะใกล้
คลอด มดลูกหดรัดตัวถี่เป็น 4-5 ครั้งใน 10 นาที
4) ความแรงในการหดรัดตัว (Intensity) เป็นความแรงในขณะที่มดลูกหดรัดตัว
เต็มที่ ในระยะแรก มดลูกมีการหดรัดตัวแรงในระดับน้อย (mild) ถึงปานกลาง (moderate) เมื่อเข้า
สู่ระยะปากมดลูกเปิดเร็วความแรงจะเพิ่มมากขึ้นถึงระดับแรงมาก (strong)
5) ระยะพักหรือระยะมดลูกคลายตัว (Resting period or Relaxation) คือระยะ
พักหรือระยะที่มดลูกคลายตัวก่อนที่จะมีการหดรัดตัวครั้งต่อไป
วิธีการตรวจ: ใช้ฝ่ามือวางบริเวณยอดมดลูก ไม่ควรกระตุ้นมดลูกให้หดรัดตัวขณะ
ตรวจ
5.1.2.2.4 ตรวจอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก:การบวมของ Vulva, varicose vein,
skin lesion/condyloma accuminata,มูกเลือด(show)/เลือด(bleeding),vulva gaping, vaginal
discharge
5.1.2.2.5 ตรวจภายในช่องคลอด มีวัตถุประสงค์คือเพื่อทราบการเปลี่ยนแปลง
ของปากมดลูก ส่วนนาและระดับของส่วนนา และการเข้าสู่ระยะของการคลอด
ข้อบ่งชี้ในการตรวจภายใน
1) เมื่อมารดารู้สึกอยากเบ่ง
2) เมื่อถุงน้าทูนหัวแตกทันที
3) เมื่อมดลูกมีการหดรัดตัวรุนแรงและถี่มาก
4) เมื่อต้องการทราบความก้าวหน้าของการคลอด
5) เมื่อเจ็บครรภ์คลอดแรกรับใหม่ในรายที่ไม่มีข้อห้าม
6) เมื่อต้องการทราบการเปลี่ยนแปลงของปากมดลูก
7) เมื่อต้องการวางแผนและเตรียมการช่วยเหลือ
ข้อห้ามในการตรวจภายใน
1) มีประวัติเลือดออกทางช่องคลอด
2) เป็นโรคพิษแห่งครรภ์
3) มีน้าเดินมาจากบ้าน (ให้ทา speculum examination)
4) ต้องการรักษาถุงน้าไว้
วิธีการตรวจภายใน
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ทาการตรวจภายในโดยใช้มือที่ไม่ถนัดแหวกแคมใหญ่(labia minora) ออกให้กว้าง
ที่สุด มืออีกข้างหยิบสาลีชุบน้ายาเช็ดบริเวณตั้งแต่เหนือรูเปิดท่อปัสสาวะลงมาถึงบริเวณทวารหนัก
(vestibule) แล้วหล่อลื่นนิ้วชีแ้ ละนิ้วกลาง สอดนิ้วกลางเข้าไปในช่องคลอด กดผนังหลังของช่อง
คลอดจนช่องคลอดมีขนาดกว้างพอที่จะสอดนิ้วชี้เข้าไปได้ เมื่อสอดนิ้วเข้าไปแล้วพยายามพุ่งปลายนิ้ว
ไปทางด้านหลังพยายามให้ถูกผนังหน้าของช่องคลอดให้น้อยที่สุดเพื่อป้องกันความราคาญของผู้คลอด
เพราะผนังหน้าของช่องคลอดมีความรู้สึกไวมาก และพยายามมิให้นิ้วที่เหลืออยู่ภายนอกไปถูกต้อง
บริเวณทวารหนัก จึงควรกานิ้วที่เหลือเข้าหากัน
สิ่งที่ต้องตรวจ
1) สภาพช่องคลอด ; cystocele, rectocele, ความนุ่ม การยืดขยายของผนัง
ช่องคลอด แผลเป็นจากการทา episiotomy
2) ปากมดลูก ;
2.1) ความนุ่ม/แข็ง ถ้าแข็งจะยืดขยายได้ยาก
2.2) การบวม เกิดจากมารดาเบ่งก่อนเวลาทาให้ปากมดลูกส่วนหน้าถูกกด
ระหว่างศีรษะเด็กกับช่องเข้าเชิงกราน ทาให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวก จึงเกิดการบวมของปากมดลูก
ส่งผลให้มีการยืดขยายช้าของปากมดลูก
2.3) ความสั้นบางของปากมดลูก (effacement) เกิดจากกล้ามเนื้อปากมดลูก
ถูกดึงรั้งขึ้นไปตามการยืดขยายของกล้ามเนื้อมดลูกส่วนล่าง ทาให้ปากมดลูกสั้นและบางมากขึ้น
ปกติปากมดลูกมีความหนาประมาณ 2 ซม. = no effacement
ปากมดลูกหนา 1.5 ซม. = effacement 25 %
ปากมดลูกหนา 1 ซม. = effacement 50 %
ปากมดลูกหนา 0.5 ซม. = effacement 75 %
ปากมดลูกหนา 2-3 มม. = effacement 100 %
2.4) การเปิดขยาย (dilatation) ถ้าปากมดลูกเปิดขยายวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้
ประมาณ 10ซม. เรียกว่า ปากมดลูกเปิดหมดแล้ว (fully dilatation) แม้ว่าปากมดลูกเปิดไม่ถึง 10
ซม. แต่ส่วนนามีขนาดเล็กสามารถผ่านปากมดลูกได้ก็เรียกว่า ปากมดลูกเปิดหมดแล้วเช่นกัน
3) ถุงน้าทูนหัว
3.1) ถ้าถุงน้าทูนหัวยังอยู่ จะคลาได้เป็นถุงน้ามีลักษณะหยุ่น และจะโป่งตึงเวลา
เจ็บครรภ์ เมื่อมดลูกคลายตัวถุงน้าทูนหัวจะหย่อนลงพอที่จะคลาส่วนนาของเด็กได้ชัดเจน
3.2) ถ้าถุงน้าทูนหัวแตกแล้ว จะคลาพบเฉพาะส่วนนาของเด็ก และถ้าดันให้ส่วน
นาพ้นส่วนล่างของมดลูกจะมีน้าหล่อเด็กไหลออกมาจากส่วน hind water
- Membrane intact (MI) = ถุงน้าทูนหัวยังอยู่
- Membrane ruptured (MR) = ถุงน้าทูนหัวแตกไปแล้ว
- Membrane absence (MA) = ไม่มีถุงน้า / ไม่พบถุงน้า
- Artificial membrane ruptured (AMR) = การเจาะถุงน้าทูนหัวโดย
แพทย์
- Spontaneous membrane ruptured (SMR) = ถุงน้าทูนแตกเอง
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3.3) ขี้เทาปนในน้าคร่า(Meconium-Stained Amniotic Fluid: MSAF)
หมายถึงอุจจาระของเด็กทารกแรกเกิดปนในน้าคร่า ซึ่งโดยปกติเด็กจะสรางขี้เทาเองไดตั้งแตอยู่ใน
ครรภ์มารดา
มีลักษณะเปนของเหลวขนเหนียวสีเขียว สามารถแบงชนิดของ Meconium ไดดังนี้
Thin Meconium หมายถึง น้าคร่าที่มีสีเขียวจาง ๆ หรือสีเหลืองจาง ๆ
Thick Meconium หมายถึง น้าคร่าที่มีสีเขียวขนเหนียว และมีปริมาณขี้เทาจานวน
มาก
4) ตรวจหาส่วนนา
4.1) ดูว่าส่วนอะไรของเด็กที่ลงมาในเชิงกราน เช่น vertex, brow, sacrum
4.2) ถ้าส่วนนาเป็นศีรษะให้คลาหา Sagittal suture, small fontanelle
และ large fontanelle เพื่อวินิจฉัยการหมุนของศีรษะเด็กและท่าของเด็ก
4.3) ระดับของส่วนนา(station) เป็นการเปรียบเทียบส่วนนาของทารกกับ
ischial spine
- vertex อยู่ระดับเดียวกับ ischial spines จะเรียกว่า station o
- vertex อยู่สูงขึ้นไปกว่า ischial spines จะเรียกว่า station –1, - 2 ไปเรื่อย ๆ
- vertex อยู่ต่าขึ้นไปกว่า ischial spines จะเรียกว่า station +1, +2 ไปเรื่อย ๆ
5) ตรวจการมี Moulding; moulding คือการเปลี่ยนแปลงของศีรษะเด็กในครรภ์
เพื่อให้มีรูปร่างเหมาะสม ที่จะสามารถผ่านช่องเชิงกรานได้ง่ายขึ้น
6) การตรวจสภาพช่องเชิงกราน; เพื่อประเมินดูว่าช่องเชิงกรานกว้างพอที่ศีรษะของ
เด็กจะผ่านได้หรือไม่ ซึ่งตรวจได้คร่าว ๆ ดังนี้
6.1) การตรวจทางเข้าของช่องเชิงกราน (Pelvic inlet) ตรวจได้เฉพาะความ
ยาวทางหน้าและหลัง (diagonal conjugate diameter) ตรวจโดยสอดปลายนิ้วมือถึง Promontary
of sacrum และสันมือชิดกับขอบล่างของกระดูก symphysis pubis ปกติมคี ่า 13.0 ซม. หาก
วัดได้ค่าน้อยกว่าปกติ แสดงว่าช่องทางเข้าจะแคบ
6.2) การตรวจช่องเชิงกราน (Mid pelvis) ได้แก่การตรวจ
6.2.1) Ischial spines ตรวจดูว่าคลาได้ชัดเจนหรือเป็นปุ่มแหลมหากคลา
ได้ชัดเป็นปุ่มแหลมถือว่า ischial spines นั้น prominent อาจเป็นเชิงกรานแบบเพศชาย ซึ่งแคบ
กว่าปกติ
6.2.2) Sacrum ตรวจดูว่ามีความโค้งเพียงพอหรือไม่ ปกติในการตรวจจะ
คลาได้เพียงกระดูก Sacrum อันที่ 2-3 ถ้าหากคลาได้กระดูก sacrum ลากตรงแสดงว่าช่องเชิงกราน
แคบ
6.3) ส่วนหลังของช่องเชิงกราน ตรวจดูความยาวของ sacrospinous ligament
ที่ยึดจากปลาย ischial spine ไปยังส่วนข้างกระดูก sacrum ถ้าระยะนี้สั้น แสดงว่าส่วนหลังของช่อง
เชิงกรานแคบ ซึ่งปกติยาวประมาณ 5 ซม.
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6.4) ความลาดเอียงและความกว้างของรอยต่อกระดูกsymphysis pubis ตรวจ
โดยวัดความเอียงลาดซึ่งปกติประมาณ 40 องศา ส่วนความกว้างจะประมาณ 5 ซม. หากรอยต่อ
กระดูกหัวเหน่ามีความกว้างและมีความเอียงลาดมากจะทาให้ช่องทางเข้าแคบ
6.5) การตรวจทางออกช่องเชิงกราน(Pelvic outlet) ได้แก่การตรวจกระดูก
Coccyx และการเคลื่อนไหว ถ้าตรวจพบกระดูก Coccyx งุ้มเข้าจะทาให้ช่องทางออกแคบ ปกติ
Coccyx จะมีการเคลื่อนไหวไปด้านหลังได้ ทาให้เพิ่มความยาวหน้าหลังได้ประมาณ 2 ซม. คือจาก
ยาว 9 ซม. เป็น 11 ซม.
6.6) Subpubic arch ปกติเชิงกรานแบบผู้หญิงจะมีลักษณะโค้งมีมุมมากกว่า 85
องศาขึ้นไป
5.1.3 การเตรียมความสะอาดผู้คลอดเพื่อการคลอด
5.1.3.1. การเตรียมความสะอาดร่างกายทั่วไป; รายที่เจ็บครรภ์ไม่มากและมีเวลา
เพียงพอให้มารดาอาบน้าชาระร่างกาย รายที่เจ็บครรภ์ถี่ไม่มีเวลาเพียงพอให้เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็น
ชุดของโรงพยาบาล, ตัดเล็บให้สั้น ล้างสีเล็บออกให้หมด เพื่อสังเกตอาการของ Cyanosis ที่เล็บ
5.1.3.2. การเตรียมความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก; ประกอบด้วยการชาระฟอก
ด้วยสบู่
5.1.4 การประเมินด้านจิตใจ - สังคม
การประเมินทางด้านจิต-สังคมของหญิงตั้งครรภ์ จะกระทาในขณะที่หญิงตั้งครรภ์อยู่ในภาวะ
ปลอดภัยด้านร่างกาย คือไม่อยู่ระหว่างที่การคลอดกาลังจะเกิดขึ้น หรือมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น
ภาวะช็อก มี bleeding per Vagina
5.1.4.1 สถานภาพสมรส มารดาแต่งงานถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ อยู่ด้วยกันกับ
สามีหรือแยกกัน หย่ากัน ในระหว่างตั้งครรภ์หรือไม่
5.1.4.2 ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมได้แก่อาชีพ รายได้ ตาแหน่งทางสังคม ตาแหน่ง
หน้าที่การงาน
5.1.4.3 อายุ อายุน้อยหรือมาก เพื่อประเมินวุฒิภาวะ
5.1.4.4 ประสบการณ์ การคลอด เคยคลอดที่ไหนมีทัศนะคติอย่างไรต่อการที่เคยคลอด
มาแล้วความรู้เกี่ยวกับเตรียมตัวเพื่อการคลอด เคยได้รับการสอน หรือศึกษาเองจากการอ่านหรือไม่
เคยทราบมาก่อน
5.1.4.5 ความหมายของการตั้งครรภ์ครั้งนี้ เป็นการวางแผนตามความต้องการหรือไม่
หรือเป็นการตั้งครรภ์ที่ต้องการ
5.1.4.6 ศาสนา และพื้นฐานวัฒนธรรม นับถือศาสนาอะไร ภูมิลาเนาอยู่ในเมืองหรือ
ชนบทมีความเชื่อที่ขัดต่อการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคหรือไม่ เช่น การบริโภคอาหาร
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5.1.4.7 ความสัมพันธ์ในครอบครัวและการช่วยเหลือค้าจุน ความสัมพันธ์ของสมาชิกใน
ครอบครัวเป็นอย่างไร มีบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือค้าจุนหรือไม่ มีความคาดหวังจากบุคคลที่ให้ความ
ช่วยเหลือเพียงใด
5.1.4.8 ความคาดหวังต่อการคลอดครั้งนี้ คาดหวังว่าจะได้บุตรตามเพศที่ต้องการ
หรือไม่ ระหว่างการคลอดจะมีความรู้สึกอย่างไร และจะปฏิบัติอย่างไร
5.1.4.9 ภาวะความวิตกกังวล ประเมินได้จากการสื่อความหมาย โดยไม่ใช้คาพูด เช่น
เหงื่อออก บิดตัวไปมา หยิก ดึง เปลี่ยนท่าบ่อย ๆ กระสับกระส่าย ร้องไห้ ร้องครวญคราว และจาก
คาพูด ที่แสดงความวิตกกังวล ความกลัว
5.2 การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ในระยะรอคลอด
5.2.1 ประเมิน V/S ทุก 4 ชม. ผู้คลอดอาจมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่ควรเกิน 37.5
องศาเซลเซียส ความดันโลหิตควรวัดขณะที่ไม่มีการหดรัดตัวของมดลูก สังเกตอาการผิดปกติ เช่น
อ่อนเพลียมาก ตาพร่ามัว ปวดศีรษะ
5.2.2 ประเมินและบันทึกการหดรัดตัวของมดลูกทุก 30 นาที
- Duration จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จนถึง 45 – 60 วินาทีแต่ไม่ควรเกิน 90 วินาที
- Interval จะเริ่มหดรัดตัวถี่ขึ้น คือทุก 2 – 3 นาที แต่ไม่ควรน้อยกว่า 2 นาที
- Intensity จะแรงเพิ่มขึ้นจนถึงระดับ strong
5.2.3 ท่านอน
- ปากมดลูกเปิดไม่มาก/ถุงน้ายังไม่แตก ให้นั่ง/ยืน/เดินได้ การยืน/การเดินจะช่วยให้ AP diameter ของ pelvic outlet ขยายกว้างขึ้น
- ปากมดลูกเปิดมาก/เจ็บครรภ์มาก ให้นอนตะแคงซ้าย เพื่อให้เลือดไปเลี้ยงมดลูกได้มาก
ขึ้น ไม่ควรนอนหงายเพราะมดลูกจะกด inferior vena cava ทาให้เกิด supine hypotensive
syndrome
- ถุงน้าแตก ส่วนนาอยู่ระดับ -1, -2 ให้ absolute bed rest เพื่อป้องกันสายสะดือพลัด
ต่า
- ถุงน้าแตก ส่วนนาอยู่ระดับ 0, +1,+2 สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ตามปกติ
- ได้รับ analgesic drug เช่น Pethedine เพื่อลดความเจ็บปวด ดูแลให้นอนพักบนเตียง
เนื่องจากอาการข้างเคียงของยาอาจทาให้หญิงตั้งครรภ์ง่วงซึมได้
5.2.4 ความสุขสบายทั่วไป: ความสะอาดของร่างกาย เปลี่ยนเสื้อผ้า ผ้าปูที่นอน
5.2.5 อาหาร
- ระยะ latent phase อาจให้รับประทานอาหารได้
- ระยะ active phase ควร NPO/ดูแลการได้ IV. Fluid อย่างเพียงพอ
5.2.6 การขับถ่าย : ดูแลกระเพาะปัสสาวะให้ว่าง หากไม่สามารถปัสสาวะเองได้ ควร
พิจารณาสวนปัสสาวะให้ เพื่อป้องกันกระเพาะปัสสาวะที่เต็มขัดขวางการลงในช่องเข้าเชิงกรานของ
ศีรษะเด็ก ทาให้การเคลื่อนต่าของส่วนนาล่าช้า
5.2.7 ดูแลเพื่อผ่อนคลายความเจ็บปวด
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5.3 การดูแลเกี่ยวกับการดาเนินการคลอด
WHO Partograph ใช้เป็นเครื่องมือบันทึกความก้าวหน้าของการคลอดและช่วยดูแลการ
คลอดในระยะที่หนึ่งของการคลอดที่สัมพันธ์กับเวลาในรูปแบบบันทึก(labour record) และ กราฟ
(labour curve) โดยมีวัตถุประสงค์ที่สาคัญ คือ ประเมินความก้าวหน้าของการคลอด ลดภาวะการ
คลอดที่ยาวนาน (prolonged labor) และภาวะแทรกซ้อนจากการคลอด ช่วยให้การคลอดดาเนิน
ต่อไปโดยการเร่งคลอด ทาให้การเจ็บครรภ์คลอดสิ้นสุดลง
5.3.1 WHO Partograph จะใช้กับหญิงที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 34 สัปดาห์ขึ้นไปและเข้าสู่ระยะ
ที่หนึ่งของครรภ์คลอดแล้วหรือบันทึกในรายที่มีถุงน้าคร่าแตกแล้ว หรือในรายที่ต้องการชักนาให้เกิด
การคลอด โดยต้องมีการเจ็บครรภ์สม่าเสมอแล้ว
ส่วนประกอบที่สาคัญของการบันทึก WHO Partograph มี 4 ส่วน ดังนี้
1. สภาพของทารก (fetal conditions)
2. ความก้าวหน้าของการคลอด (progression of labor)
3. การให้ยาและการรักษา (drug and treatment)
4. สภาพของมารดา (maternal conditions)
5.3.1.1 สภาพของทารก (fetal conditions) ประกอบด้วย
1) อัตราการเต้นของหัวใจทารกต่อนาที (fetal heart rate, beats per minute)
บันทึกเครื่องหมายจุดสีดา “•” ให้สัมพันธ์กับเวลา จากนั้นลากเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุด
การฟังในระยะ latent phase ควรฟังทุก 30 – 60 นาที
ระยะ active phase ควรฟังทุก 30 นาที
2) ถุงน้าคร่า (membranes) และน้าคร่า บันทึก โดยเขียนเป็นอักษรย่อดังนี้
I
หมายถึง ถุงน้าคร่ายังไม่แตก (membranes intact)
SRM หมายถึง ถุงน้าคร่าแตกเอง (spontaneous ruptured of membranes)
ARM หมายถึง เจาะถุงน้าคร่า (artificial ruptured of membranes)
C หมายถึง น้าคร่าใส (clear)
MR หมายถึง ถุงน้าคร่าแตกแล้ว (membranes ruptured)
M หมายถึง น้าคร่ามีขี้เทาปน (meconium stained)
A หมายถึง ไม่มีน้าคร่า (absent)
B หมายถึง น้าคร่าปนเลือด (bloody)
3) การเกยกันของกะโหลกศีรษะ (molding) เป็นตัวบอกว่าเชิงกรานกว้างพอ
สาหรับการคลอดของศีรษะทารกหรือไม่ การมี molding มาก อาจมีภาวะไม่ได้สัดส่วนระหว่างศีรษะ
และช่องทางคลอด (CPD) เกิดขึ้น
0 หมายถึง กระดูกศีรษะทารกแยกกัน คลารอยต่อแสกกลาง (sagittal suture) ได้
ชัดเจน (ไม่มี molding)
+1 หมายถึง กระดูกศีรษะทารกชนกัน คลารอยต่อแสกกลาง (sagittal suture) ได้ไม่
ชัดเจน คลาได้เป็นเส้นตรง
+2 หมายถึง มีการเกยกันของกระดูกศีรษะทารก แต่ใช้นิ้วมือแยก ออกจากกันได้
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(มี overlapping)
+3 หมายถึง มีการเกยกันของกระดูกศีรษะทารก ไม่สามารถใช้นิ้วมือ แยกออกจากกัน
ได้
(มี severe overlapping มากกว่า 0.5 ซม.)
5.3.1.2 ความก้าวหน้าของการคลอด (Progression of labor) เป็นส่วนที่สาคัญที่สุด
ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ การเปิดขยายของปากมดลูก (cervical dilatation) การเคลื่อนลงต่าของ
ศีรษะทารก (descent of fetal head) และการหดรัดตัวของมดลูก (uterine contractions)
1) การเปิดขยายของปากมดลูก (cervical dilatation) แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ
1.1)ระยะเฉื่อย (latent phase) เริ่มตั้งแต่เมื่อเข้าสู่การเจ็บครรภ์จริง (true
labor) จนกระทั่งปากมดลูกเปิด 3 เซนติเมตร ปกติระยะนี้ไม่ควรนานเกิน 8 ชั่วโมง โดยที่มีการหด
รัดตัวของมดลูกอย่างน้อย 2 ครัง้ ใน 10 นาที
1.2)ระยะเร่ง (active phase) เริ่มตั้งแต่ปากมดลูกเปิด 3 เซนติเมตรขึ้นไป
ปากมดลูกต้องเปิดขยายด้วยอัตราเร็วไม่น้อยกว่า 1 เซนติเมตรต่อชั่วโมง โดยปกติครรภ์แรกปาก
มดลูกจะเปิดด้วยอัตราเร็ว 1.2 เซนติเมตรต่อชั่วโมง ส่วนในครรภ์หลัง 1.5 เซนติเมตรต่อชั่วโมง
1.3)เส้นตื่นตัว (alert line) คือเส้นทึบที่ลากทแยงจากตาแหน่งที่ปากมดลูก
เปิด 3 – 10 เซนติเมตร เส้นนี้จะมีอัตราเร็วของการเปิดขยายปากมดลูกเท่ากับ 1 เซนติเมตรต่อ
ชั่วโมง ดังนั้นกราฟการคลอดปกติจะต้องอยู่ทางด้านซ้ายของเส้นตื่นตัวเสมอ ถ้ากราฟตัดเส้นดังกล่าว
แสดงว่าการคลอดเริ่มช้าลง หรือมี protracted disorder แต่ถ้าปากมดลูกหยุดเปิดขยายไปเลย
แสดงว่ามีการหยุดชะงักของการคลอด (arrest disorder )
1.4) เส้นปฏิบัติการ (action line) คือเส้นทึบที่ลากขนานกับเส้นตื่นตัวไป
ทางขวา โดยห่างกันเป็นระยะเวลา 4 ชั่วโมง ถ้าเส้นกราฟตัดเส้นดังกล่าวจะต้องรีบหาสาเหตุและลง
มือแก้ไขทันที
1.5) การบันทึกการเปิดขยายปากมดลูกให้ใช้เครื่องหมาย “X” ให้สัมพันธ์กับ
เวลา
1.5.1) ระยะเฉื่อย ให้บันทึกในช่องเวลาแรกสุด (0) พร้อมทั้งเขียนเวลากากับ
หลังจากนั้นตรวจภายในและบันทึกทุก 4 ชั่วโมง
1.5.2) ระยะเร่ง (active phase) ให้เริ่มบันทึกบนเส้นตื่นตัว (active line)
กากับเวลาไว้ ควรตรวจภายในและบันทึกทุก 4 ชั่วโมง อาจจะถี่ขึ้นเป็นทุก 1 หรือ 2 ชั่วโมงถ้ามี
ความจาเป็น
1.5.3) ในกรณีที่ระยะเฉื่อยสั้นกว่า 8 ชั่วโมง ให้เคลื่อนย้ายเครื่องหมาย “X”
ไปยังตาแหน่งบนเส้น alert line ด้วยเส้นประรูปโค้ง (transfer line, TR)
2) การเคลื่อนต่าของศีรษะ (Descent of fetal head) บันทึกในแนวตั้งทาง
ซ้ายมือกาหนดระดับตั้งแต่ + 3 ถึง - 2 (descent of head) ใช้เครื่องหมาย “0” แทนศีรษะ
ทารกและลากเส้นตรงเชื่อมระหว่าง “0”
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3.) การหดรัดตัวของมดลูก (Uterine contractions) โดยบันทึก (1)ความถี่
(frequency) เป็นจานวนครั้งใน 10 นาที (2) ระยะเวลานานในการหดรัดตัว(duration) (3)ความแรง
ในการหดรัดตัว (intensity)
5.3.2 ความผิดปกติของ WHO Partograph
5.3.2.1 ระยะเฉื่อยยาวนานผิดปกติ (Prolonged latent phase) WHO ถือเอา
ระยะเฉื่อยที่นานมากกว่า 8 ชั่วโมงตั้งแต่เริ่มบันทึก ทั้งในครรภ์แรกและครรภ์หลัง เป็นภาวะผิดปกติ
(proloned latent phase)
5.3.2.2 ในกรณีที่เส้นกราฟตัดผ่านเส้นตื่นตัว (alert line) ไปทางขวาและอยู่ระหว่าง
เส้นตื่นตัว (alert) และเส้นปฏิบัติการ (action line) (referral zone) แสดงว่าการคลอดเริ่มช้าลง
แต่ถ้าหากเส้นกราฟหยุดไปเลยแสดงว่ามี การหยุดชะงักของการคลอด (arrest disorder) ควรรีบส่ง
ต่อหญิงตั้งครรภ์ไปยังโรงพยาบาลที่มีความพร้อมมากกว่า หากอยู่ในสถานพยาบาลที่มีความพร้อม
ให้ติดตามความก้าวหน้าของการเปิดขยายมดลูกอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งประเมินทางคลินิกเพื่อหา
สาเหตุซึ่งอาจเกิดจากความแรงของการหดรัดตัวของมดลูกไม่ดี ขนาดของทารกไม่ได้สัดส่วนกับขนาด
ช่องเชิงกราน ท่าของส่วนนาผิดปกติ ถุงน้าคร่าทูนหัวยังไม่แตก หรือการให้ยาแก้ปวดมากเกินไป
จากนั้นให้การรักษาตามสาเหตุ ภายหลังจากให้การดูแลรักษาแล้วจะต้องประเมินซ้าอีก หากพบว่าไม่
สามารถคลอดทางช่องคลอดได้ หรือมีภาวะทารกเครียด ต้องรีบผ่าตัดทาคลอดทางหน้าท้องทันที
5.3.2.3 เมื่อเส้นกราฟลากถึงหรือเลยเส้นปฏิบัติการ (action line) ต้องรีบหา
สาเหตุของความล่าช้าในการเปิดขยายของปากมดลูก และให้การรักษาที่เหมาะสมต่อไปดังที่กล่าวไป
แล้วข้างต้น ขั้นตอนนี้ควรทาในสถานพยาบาลที่มีความพร้อมเท่านั้น
5.4 อาการแสดงของการสิ้นสุดของการคลอดระยะที่หนึ่ง
1. Positive signs : การตรวจทางช่องคลอด จะคลาไม่พบปากมดลูก
2. Probabel signs : เป็นการแสดงที่อาจบอกให้ทราบว่าผู้คลอดเข้าสู่ระยะที่สองของการ
คลอดได้ แต่ถือเป็นหลักที่แน่นอนไม่ได้ ได้แก่
2.1 ผู้คลอดมีความรู้สึกอยากเบ่ง ขณะที่มดลูกมีการหดรัดตัว
2.2 มีเลือดสีแดงไหลออกทางช่องคลอด (bloody show)
2.3 มีการแตกของถุงน้าคร่า
2.4 ทวารหนักตุงและถ่างขยายในขณะที่ผู้คลอดเบ่ง แต่จะผลุบเข้าไปเมื่อหยุดเบ่ง
2.5 ปากช่องคลอดเปิดออกเล็กน้อย
2.6 มองเห็นส่วนนาของทารกทางช่องคลอด
2.7 ฝีเย็บตึง ผิวหนังเป็นมันใส
6. ข้อควรระวัง (Precaution)
7. เอกสารอ้างอิง (Reference Document)
คณาจารย์ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.(2017). Assisted Breech
Delivery.แหล่งข้อมูลhttp://www.med.cmu.ac.th/dept/obgyn/2011/ index.
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php?option= com_content&view=article&id=1228:assisted-breechdelivery&catid=39&Itemid=481
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (2561). เอกสารประกอบการสอน. วิชาการพยาบาล
มารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1, สืบค้นเมื่อ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2561. จาก.
เว็บไซต์https://coggle.it/diagram/W9ndyznK8mkxi72U/t
ศิริวรรณ แสงอินทร์.(2557).การพยาบาลมารดาที่มีการคลอดยากและการช่วยคลอด.พิมพ์ครั้งที่1.
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ศรีเกียรติ อนันสวัสดิ์.(2557).การพยาบาลสูติศาสตร์เล่ม3.พิมพ์ครั้งที่13.นนทบุรี.โครงการ
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(2556). สูติศาสตร์ระยะคลอด. สงขลา: บริษัท อัลลายด์เพรส จากัด.
สุกัญญา ปริสัญญกุล และ นันทพร แสนศิริพันธ์. (2553). การพยาบาลสตรีในระยะคลอด. พิมพ์
ครั้งที่ 2. เชียงใหม่ : บริษัท นันทพันธ์พริ่นติ้งจากัด.
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8. เอกสารแนบท้าย (Appendix)
เอกสารแนบท้ายที่ 1 แบบคัดกรองภาวะเสี่ยง 18 ข้อ
เอกสารแนบท้ายที่ 2 แบบคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อการคลอดติดไหล่
เอกสารแนบท้ายที่ 3 แบบบันทึกความก้าวหน้าของการคลอด (Partograph)

