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นวัตกรรมการใชแบบประเมิน Caesarean Score section due to CPD
งานหองคลอด-หองผาตัด โรงพยาบาลทาวังผา จังหวัดนาน
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
อัตราการคลอดดวยการผาตัดทางหนาทองในประเทศไทยพบวาเพิ่มขึ้นจากรอยละ 15 ในป
2533 เปน รอยละ 22.4 ในป 2539 และรอยละ 26.78 ในป 2545 และพบวาเพิ่มมากในโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลทาวังผามีหญิงตั้งครรภที่มารับบริการฝากครรภ
มีอัตราคลอดดวยการผาตัดรอยละ 13.68 (สถิติรายงานหองคลอด โรงพยาบาลทาวังผา, 2550)
พบวาตองผาตัดแบบฉุกเฉินที่มีสาเหตุจากภาวะศีรษะทารกไมไดสัดสวนกับอุงเชิงกราน (CPD)
รอยละ 9.78 มารดามีภาวะแทรกซอนรอยละ 3.36 ทารกมีภาวะแทรกซอนรอยละ 4.59 แตไมมี
รายงานการเสียชีวิต เนื่องจากโรงพยาบาลชุมชน มีอัตราการหมุนเวียนของแพทยและเจาหนาที่สูง
ไมมีผูเชี่ยวชาญดานสูติกรรม และยังไมมีแนวทางการประเมินภาวะเสี่ยงตอการผาตัดคลอดจาก
CPD สงผลใหตองผาตัดคลอดแบบฉุกเฉิน อาจเกิดอันตรายและภาวะแทรกซอนตอมารดาและ
ทารกได โรงพยาบาลทาวังผาจึงนําแนวทางการประเมินการผาตัด C/S due to CPD มาเปนแนว
ปฏิบัติเพื่อเฝาระวัง ในการดูแลหญิงตั้งครรภ มีการเตรียมความพรอมในการชวยเหลือดวยการผาตัด
ประกอบดวย ทีมผาตัด อุปกรณ เลือด และการฟนคืนชีพทารก
วัตถุประสงค เพื่อใชแนวทางการประเมินการผาตัด C/S due to CPD ในโรงพยาบาลทาวัง
ผา เพื่อลดภาวะแทรกซอนจากการผาตัดคลอดทางหนาทอง (C/S) แบบฉุกเฉิน ของมารดาและ
ทารก
กลวิธีดําเนินการ นําแบบประเมินการผาตัด C/S due to CPD ของโรงพยาบาลลําพูน (สุธิต
คุณประดิษฐ, 2549) นํามาทบทวนวิเคราะหขอมูลยอนหลัง 4 เดือน (กันยายน-ธันวาคม 2551)
พบว า หญิ ง ตั้ ง ครรภ ที่ ค ลอดปกติ จํา นวน 64 ราย มีค วามเสี่ ย งระดับ ปานกลาง (คะแนน 5-9.5)
จํานวน 4 ราย มีความเสี่ยงระดับต่ํา (คะแนน < 5) 60 ราย หญิงตั้งครรภที่ตอง C/S ที่มีสาเหตุจาก
CPD จํานวน 10 ราย (C/S ที่รพ.ทาวังผา 8 ราย รพ.นาน 2 ราย) มีความเสี่ยงระดับสูง (คะแนน ≥
10) จํานวน 6 ราย ระดับปานกลางจํานวน 4 ราย หญิงตั้งครรภที่คลอดดวย V/E จํานวน 1 ราย เปน
ผูมีความเสี่ยงระดับต่ํา จึงนํามาทดลองใชหญิงตั้งครรภจํานวน 3 ราย กอนนําไปเปนแนวทาง
ปฏิบัติในโรงพยาบาลทาวังผาเพื่อประเมินความเสี่ยงตอการผาตัด C/S due to CPD ประกอบดวย 5
องค ป ระกอบคื อ อายุ ข องหญิง ตั้ ง ครรภ ความสูง จํ า นวนครั้ง การคลอด น้ํา หนั ก ที่เพิ่ ม ระหวา ง
ตั้งครรภ และ ความสูงของมดลูก ตั้งแต มกราคม – พฤษภาคม 2552
ผลลัพธการดําเนินการ ผูเฝาระวังคลอดดวยแบบประเมินดังกลาวทั้งหมด จํานวน 95 ราย
พบวา 1) คลอดปกติจํานวน 78 ราย เปนผูมีความเสี่ยงระดับปานกลางจํานวน 12 ราย ระดับต่ํา 66
ราย 2) คลอดดวย C/S due to CPD จํานวน 13 ราย C/S ที่รพ.ทาวังผา 9 ราย รพ.นาน 4 ราย เปน
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ผูมีความเสี่ยงระดับปานกลางจํานวน 10 ราย ระดับสูง 3 ราย 3) หญิงตั้งครรภที่คลอดดวย V/E
จํานวน 2 ราย เปนผูมีความเสี่ยงระดับต่ํา
ผูเฝาระวังที่มีความเสี่ยงระดับสูง ปานกลาง ต่ํา รอยละ 3.16, 25.26, 71.58 ตามลําดับ
พบวา ผูที่มีความเสี่ยงสูงตองผาตัดดวย C/S แบบไมฉุกเฉิน รอยละ 100 ผูที่มีความเสี่ยงระดับปาน
กลาง ตองผาตัด C/S รอยละ 50 (แบบฉุกเฉินรอยละ 25 แบบไมฉุกเฉินรอยละ 75) และคลอดปกติ
รอยละ 50 ผูที่มีความเสี่ยงระดับต่ําคลอดปกติ รอยละ 97.05 คลอด V/E รอยละ 2.95 เนื่องจาก
มารดาไมมีแรงเบง คลอด ผลการประเมินความพึงพอใจของผู ใหบ ริก ารโดยรวมรอยละ 91.20
มารดามีภาวะแทรกซอนรอยละ 2.25 และทารกมีภาวะแทรกซอนรอยละ 1.88
อภิปรายผล การนําแนวทางดังกลาวมาใชในโรงพยาบาลทาวังผานาน 5 เดือนพบวาหญิง
ตั้งครรภที่มีความเสี่ยงสูงมีโอกาสผาตัดคลอดรอยละ 100 จึงตองมีการเตรียมการผาตัดคลอดแบบ
ไมฉุกเฉิน (elective case) ในกรณีหญิงตั้งครรภที่มีความเสี่ยงปานกลางมีโอกาสผาตัดรอยละ 50
ตองมีการเฝาระวังความกาวหนาของ patograph อยางใกลชิด และ เตรียมความพรอมในการผาตัด
คลอด สําหรับหญิงตั้งครรภที่มีความเสี่ยงต่ําตองมีการติดตามความกาวหนาของ patograph และ
คลอดทางชองคลอดตามปกติ
ขอเสนอแนะ แบบประเมินการผาตัด C/S due to CPD สามารถใชไดงาย ไมซับซอนใน
โรงพยาบาลชุมชน เปนอีกเครื่องมือหนึ่งที่เฝาระวังหญิงตั้งครรภที่มาคลอด สามารถเตรียมความ
พรอมรับสถานการณ ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได ควรแพรขยายสูโรงพยาบาลอื่น

