
เวชบันทึกศิริราช บทความทั่วไป

พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๔, ปีที่ ๔, ฉบับที่ ๒

๒๕

บทนำ�

	 ภาวะเจบ็ครรภค์ลอดกอ่นกำาหนดยงัเปน็สาเหตุ

ที่สำาคัญ	ของการตายและภาวะทุพพลภาพของทารก

แรกคลอดในประเทศที่กำาลังพัฒนา	 โดยพบอุบัติการณ์

ประมาณร้อยละ	๑๒	 ของการคลอดในโรงพยาบาล

ศิริราช	 	ภาวะทุพพลภาพต่างๆที่พบได้บ่อยหลังคลอด	

ไดแ้ก	่respiratory	distress	syndrome,	intraventricular	

hemorrhage,	pulmonary	dysplasia	และ	necrotizing	

enterocolitis	นอกจากนีย้งัอาจทำาใหเ้กดิภาวะทพุพลภาพ

ในระยะยาว	เชน่	cerebral	palsy	หรอื	visual	impairment	

จากการทีท่ารกไดร้บัออ็กซเิจนเพือ่ชว่ยในการหายใจเปน็

เวลานาน	ทารกที่คลอดก่อนกำาหนดมากเท่าไรจะยิ่งมี

อัตราการเสียชีวิตมากเท่านั้น๑-๒	ดังนั้น	จึงมีความสำาคัญ

ในการศึกษาถึงสาเหตุ	 	วางแนวทางในการป้องกันและ

ดแูลรกัษาสตรตีัง้ครรภก์ลุม่นี	้เพือ่ลดจำานวนทารกทีค่ลอด

กอ่นกำาหนด	ภาวะแทรกซอ้นทีพ่บในทารกแรกคลอดและ

การตายของทารกลง	

ภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนดและ

ภาวะนำ้าเดินในครรภ์ก่อนกำาหนด
(Preterm Labour and Preterm Premature

Rupture of Membranes)

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสายฝน ชวาลไพบูลย์, ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุจินต์ กนกพงศ์ศักด์ิ
หนว่ยเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ,์ ภาควชิาสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา, คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล, มหาวทิยาลยัมหดิล, กรงุเทพมหานคร ๑๐๗๐๐.

คำานิยาม

	 ๑.	ภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนด	(pre-

term labour) หมายถงึภาวะเจบ็ครรภค์ลอดทีเ่กดิในชว่ง

อายคุรรภก์อ่น	๓๗	สปัดาห	์โดยมกีารหดรดัตวัของมดลกู

อย่างสมำ่าเสมอ	๔	ครั้งใน	๒๐	นาที	หรือ	๘	ครั้ง	 ใน	๑	

ชั่วโมง	ร่วมกับมีการเปลี่ยนแปลงของปากมดลูกมากขึ้น	

โดยมกีารเพิม่ขยายของปากมดลกูมากกวา่	๑	เซนตเิมตร

หรือปากมดลูกมีความบางตัวตั้งแต่ร้อยละ	๘๐	ขึ้นไป๓  

	 ๒.	 ภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนด

คุกคาม	(threatened	preterm	 labour)	หมายถึงภาวะ

เจ็บครรภ์คลอดก่อนอายุครรภ์	๓๗	สัปดาห์	โดยมีการหด

รัดตัวของมดลูกอย่างสมำ่าเสมออย่างน้อย	๑	ครั้ง	ทุก	๑๐	

นาท	ีโดยใชเ้วลาตรวจอยา่งนอ้ย	๓๐	นาท	ีแตย่งัไมม่กีาร

เปลี่ยนแปลงของปากมดลูก

 ๓.	ภาวะเจบ็ครรภเ์ตอืน	(False	labour	pain) 

หมายถึงอาการเจ็บครรภ์ก่อนอายุครรภ์	๓๗	สัปดาห์	

โดยลักษณะการเจ็บครรภ์ไม่สมำ่าเสมอทั้งความแรงและ
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ความถี	่	และเมือ่นอนพกัอาการเจบ็ครรภจ์ะหายไปไดเ้อง

ภาวะเจบ็ครรภค์ลอดกอ่นกำาหนด	(Preterm	Labour)

อุบัติการณ์

	 ปี	พ.ศ.	๒๕๕๓	ในโรงพยาบาลศิริราชพบอุบัติ

การณ์การคลอดทารกก่อนกำาหนดประมาณร้อยละ	๑๒	

ซึ่งประมาณร้อยละ	๓๐	มีนำ้าหนักตัวน้อยกว่า	๒,๐๐๐	

กรัม	และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อย	ๆ	 เนื่องจากการตั้ง

ครรภแ์ฝดทีส่งูขึน้๔	และมารดามภีาวะแทรกซอ้นทางดา้น

สตูกิรรม	เชน่ความดนัโลหติสงู	ทำาใหต้อ้งยตุกิารตัง้ครรภ์

ก่อนกำาหนด

สตรีที่มีความเสี่ยงต่อภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อน

กำาหนด๕-๖ 

	 สตรีกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเจ็บครรภ์คลอด

ก่อนกำาหนด	ได้แก่			

	 ๑.	อายุน้อยกว่า	๑๗	ปี	หรือมากกว่า	๓๕	ปี

	 ๒.	เศรษฐฐานะทางสังคมไม่ดี

	 ๓.	ครรภ์แรก

	 ๔.	มีภาวะทุพโภชนาการ

	 ๕.	สูบบุหรี่และสารเสพติด	เช่น	โคเคน	เฮโรอีน

	 ๖.	ทำางานหนัก

	 ๗.	มีภาวะเครียด

	 ๘.	ปจัจยัทางดา้นพนัธกุรรม	เชน่	มปีระวตัคิลอด

ทารกก่อนกำาหนดในครอบครัว

	 ๙.	 เคยมีประวัติแท้ง	 หรือคลอดทารกก่อน

กำาหนดในครรภ์ก่อน

	 ๑๐.	 เคยมีประวัติเลือดออกในระหว่างการตั้ง

ครรภ์ในอดีต

	 ๑๑.	มีภาวะครรภ์แฝด

	 ๑๒.	มีประวัติการช่วยการเจริญพันธุ์

	 ๑๓.	มีความผิดปกติของมดลูกและปากมดลูก	

เช่น	ภาวะ	cervical	incompetence

	 ๑๔.	มีภาวะนำ้าเดินก่อนกำาหนด

	 ๑๕.	ทารกพิการ

	 ๑๖.	มีภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรมในขณะ

ตั้งครรภ์	เช่น	การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ	ภาวะ

ความดนัโลหติสงู	ครรภแ์ฝดนำา้	นำา้ครำา่นอ้ยกวา่ปกต	ิหรอื

ภาวะเลือดออกในระหว่างตั้งครรภ์	เป็นต้น

	 ๑๗.	การตดิเชือ้ของระบบสบืพนัธุ	์เชน่	หนองใน	

หนองในเทียม	bacterial	vaginosis	เป็นต้น

สาเหตุของการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนด

	 ในภาวะเจ็บครรภ์คลอดปกติจะมีการหลั่งสาร	

cortisol	ออกมาจากต่อมหมวกไตของสตรีตั้งครรภ์และ

ทารกมากขึ้น	ส่งผลให้รกสร้างสาร	prostaglandin	มาก

ขึ้น	 cortisol	ที่มากขึ้นจะไปกระตุ้นเนื้อรกให้สร้างสาร	

corticotropin	 releasing	hormone	 (CRH)	และ	CRH	

ก็จะไปกระตุ้นต่อมหมวกไตให้สร้างสาร	prostaglandin	

มากขึ้นไปอีก	ทำาให้เกิดภาวะเจ็บครรภ์คลอดขึ้น๗

	 ดังนั้น	การคลอดก่อนกำาหนดน่าจะมีสาเหตุมา

จากการกระตุ้น	hypothalamic-pituitary-adrenal	axis	

ของสตรีตั้งครรภ์หรือทารกก่อนกำาหนด๘,๙		ซึ่งอาจจะเกิด

การตดิเชือ้	มดลกูไดร้บัอบุตัเิหต	ุมเีลอืดออกบรเิวณเนือ้รก

เป็นต้น	

การทำานายภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนด

	 สามารถทำาได้จากการซักประวัติสตรีที่มีความ

เสี่ยงต่อภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนด	การประเมิน

สภาพของปากมดลกู	การตรวจวดัการหดรดัตวัของมดลกู	

และการตรวจสารชวีเคมี	fetal	fibronectin	จากสิง่คดัหลัง่

ที่บริเวณปากมดลูก

การประเมินสภาพของปากมดลูก

	 ปากมดลูกมีลักษณะคล้ายรูปกระสวย	ส่วน					

ประกอบส่วนใหญเป็น	fibrous	 tissue	ถึงร้อยละ	๙๐	มี

สว่นนอ้ยทีเ่ปน็	collagen	tissue	เพยีงรอ้ยละ	๑๐	สดัสว่น

ของ	 fibrous	จะลดลงเมื่ออายุครรภ์มากขึ้น	ซึ่งเป็นผล

สืบเนื่องมาจากสาร	prostaglandins	และ	chemokine	

interleukin-8	ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ปากมดลูก

	 ปจัจบุนัมกีารใชอ้ลัตราซาวดใ์นการวดัความยาว

ของปากมดลูก	 โดยพบว่าปากมดลูกมีความยาวเฉลี่ยที่

อายุครรภ์	๑๔-๒๒	และ	๒๒-๓๔	สัปดาห์	ที่ค่า	๓๕-๔๐	

และ	๓๕	มิลลิเมตร	ตามลำาดับ	ดังนั้นถ้าพบความยาวที่
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ลดน้อยลงกว่า	๒๕	มิลลิเมตรและปากมดลูกมีรูปร่างที่

เปลี่ยนแปลงไป	ก็จะใช้เป็นตัวทำานายอาการเจ็บครรภ์

คลอดก่อนกำาหนดได้๑๐

 เทคนคิการวดัความยาวของปากมดลกูดว้ย

อัลตราซาวด์ทางช่องคลอด

	 ๑.	ถ่ายปัสสาวะก่อนทำาการตรวจ

	 ๒.	ใหค้นไขอ้ยูใ่นทา่	lithotomy	ทำาความสะอาด

บรเิวณอวยัวะเพศสตรตีัง้ครรภก์อ่นตรวจดว้ยอลัตราซาวด์

	 ๓.	คลมุหวัตรวจอลัตราซาวดท์างชอ่งคลอดดว้ย

ถุงยางอนามัย	 ใส่หัวตรวจทางช่องคลอด	หมุนหัวตรวจ

เพื่อให้ได้เห็นภาพตามแนว	sagittal	ของปากมดลูกโดย

ให้เห็นกระเพาะปัสสาวะอยู่ด้านหน้า

	 ๔.	จะต้องเห็น	internal	cervical	os,	cervical	

canal	และ	external	cervical	os	ซึ่งภาพของปากมดลูก

ควรกินเนื้อที่	๑/๓	ของจอ

	 ๕.	เมือ่ไดภ้าพทีช่ดัเจนแลว้จะตอ้งถอยหวัตรวจ

ออกมาแล้วใส่เข้าไปใหม่จนได้ภาพที่ชัดเจนอีกครั้ง	ทั้งนี้

เป็นเทคนิคเพื่อหลีกเลี่ยงการกดปากมดลูกที่มากเกินไป

	 ๖.	ใหว้ดัความยาวของปากมดลกูจาก	external	

os	ไปยัง	 internal	os	ตามแนวความยาวของ	cervical	

canal

	 ๗.	ควรทำาการวัดอย่างน้อย	๓	ครั้งเพื่อป้องกัน

ความผิดพลาด	โดยเอาระยะทางที่สั้นที่สุดจากการวัด

 การตรวจสารชีวเคมี	fetal	fibronectin

	 Fetal	fibronectin	เปน็ตวับง่ชีท้างชวีเคม	ีสำาหรบั

การทำานายอาการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนด	 เป็นสาร

ไกลโคโปรตีน	ซึ่งสร้างมาจาก	hepatocyte,	endothelial	

cell	และ	 fetal	amnion	ซึ่งในช่วงที่มีการตั้งครรภ์สารนี้

จะทำาหน้าที่คล้ายตัวยึดชั้น	 chorion	 ให้ติดกับผนังใน

โพรงมดลูก	 เมื่อใกล้คลอดสารนี้จะเกิดภาวะสลายตัว	

(glycosylation)	เพือ่เตรยีมคลอด	ทำาใหช้ัน้	chorion	แยก

ตัวออกจากผนังโพรงมดลูกหรือชั้น	decidual	เพื่อเตรียม

คลอด๑๑	การตรวจนี้สามารถทำาโดยการเก็บตัวอย่างของ

มกูทีป่ากชอ่งคลอดหรอืในชอ่งคลอด	ตัง้แตอ่ายคุรรภ	์๒๔	

สัปดาห์เป็นต้นไป	 โดยจะต้องเก็บตัวอย่างก่อนทำาการ

ตรวจภายใน	 เพราะการปนเปื้อนจากสบู่	 ยาฆ่าเชื้อจะ

ทำาให้เกิดความผิดพลาดในการแปลผลได้	และไม่ควร

ตรวจหลงัมเีพศสมัพนัธ	์๒๔	ชัว่โมงโดยใช	้swab	หมนุรอบ

แกนบรเิวณ	posterior	fornix	ประมาณ	๑๐	วนิาท	ีเพือ่ให	้

swab	ทำาการดูดซับสิ่งคัดหลั่ง	แล้วจึงนำา	swab	มาใส่ใน

หลอดทดลองที่มี	buffer	แล้วผสมเขย่ากับ	buffer	ให้แรง

พอประมาณ	๑๐-๑๕	วนิาท	ีจากนัน้นำาสารละลายทีไ่ดไ้ป

ตรวจสอบหาสาร	fetal	fibronectin	ต่อไป	

	 ค่า	 fetal	 fibronectin	ที่มากกว่า	๕๐	ng/mL	

ถอืวา่ใหผ้ลบวก	วธินีีม้คีา่ความไวและความจำาเพาะสงู	ซึง่

แนะนำาให้ตรวจเฉพาะในรายที่มีความเสี่ยงสูง	เนื่องจาก

วธิทีดสอบยงัมรีาคาแพง	และยงัจะชว่ยลดการรกัษาทีไ่ม่

จำาเป็นลงไป๑๑

การป้องกันการคลอดก่อนกำาหนด๑๒

 การป้องกันมีหลายวิธี	บางวิธีสามารถใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	แต่บางวิธีไม่ควรนำามาใช้ดังจะได้กล่าวต่อไป

 วธิทีีม่ปีระสทิธภิาพในการปอ้งกนัการคลอด

ก่อนกำาหนด๑๒

	 ๑.	Progesterone	ชว่ยลดการคลอดกอ่นกำาหนด

ได	้The	American	College	of	Obstetricians	and	Gyne-

cologists	 (ACOG)๑๓	แนะนำาให้ใช้	progesterone	ใน

มารดาที่มีความเสี่ยงสูงต่อการคลอดก่อนกำาหนด	 เช่น	

เคยมีประวัติการคลอดก่อนอายุครรภ์	๓๗	สัปดาห์	

	 ๒.	หยุดสูบบุหรี่	จะช่วยลดภาวะรกเกาะตำ่า	รก

ลอกตัวก่อนกำาหนด	และภาวะทารกเจริญเติบโตช้าใน

ครรภไ์ด	้ซึง่ลว้นแตเ่ปน็สาเหตขุองการคลอดกอ่นกำาหนด

	 ๓.	หลกีเลีย่งการใชส้ารเสพตดิและแอลกอฮอล์

	 ๔.	ลดอัตราการตั้งครรภ์แฝดจากเทคโนโลยี									

ที่ช่วยในการมีบุตรยาก

	 ๕.	การเย็บผูกปากมดลูก๑๔	จะลดโอกาสเสี่ยง

ต่อการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนดในช่วงอายุครรภ์	

๓๓	สัปดาห์ลงประมาณร้อยละ	๒๕	และลดการแท้งใน

ไตรมาสที่	๒	ลงได้	จะมีประโยชน์มากในสตรีที่มีภาวะ

แท้งหรือคลอดก่อนกำาหนดติดต่อกันตั้งแต่	๓	ครั้งขึ้นไป	

ซึ่งมีสาเหตุมาจาก	cervical	 incompetence	เชื่อว่าการ

ใช้	cerclage	pessary	ใส่ไว้ที่ปากมดลูกและเอาออกใน
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พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๔, ปีที่ ๔, ฉบับที่ ๒

๒๘

 Cervical	length	 Fetal	fibronectin	(%)	 Both	tests	(%)	

 ≤	25	mm	(%)

Positive	test	result	 8.5	 3.6	 0.5

Sensitivity	 39	 23	 16

Specificity	 92.5	 97	 99.5

Positive	predictive	value	 14	 20	 50

Negative	predictive	value	 98	 98	 94.4

ตารางที่	๑.	การทำานายภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนดในกลุ่มสตรีที่มีความเสี่ยงต่ำาโดยใช้การตรวจวัดความยาวของปาก

มดลูกและการตรวจสารชีวเคมี	fetal	fibronectin๑๒

ช่วงใกล้คลอดจะช่วยป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อน

กำาหนดได้โดยไม่ต้องผ่าตัด๑๕

	 ๖.	หลีกเลี่ยงการทำางานที่หนักมากเกินไป

	 ๗.	รับประทานอาหารให้ครบ	๕	หมู่	หลีกเลี่ยง

ภาวะ	malnutrition	ซึ่งเป็นสาเหตุของการคลอดก่อน

กำาหนด	จาก	Cochrane	Review	พบวา่ไมม่วีติามนิ	เกลอื

แร่	หรือสารโปรตีนเฉพาะตัวใดที่ช่วยป้องกันการคลอด

ก่อนกำาหนดได้๑๖

	 ๘.	รกัษาอาการตดิเชือ้	โดยเฉพาะภาวะ	asymp-

tomatic	bacteriuria,	bacterial	 vaginosis,	group	B	

streptococcus	ซึ่งควรได้รับการรักษาเพื่อป้องกันการ

คลอดก่อนกำาหนด

	 ๙.	การวัด	cervical	 length	แต่ไม่แนะนำาให้

ใช้การวัดนี้ทุกรายในการทำานายมารดาที่ไม่มีอาการเจ็บ

ครรภ์คลอดก่อนกำาหนด	ส่วน	fetal	fibronectin	(fFN)	ใช้

ในการประเมนิภาวะเจบ็ครรภค์ลอดกอ่นกำาหนดไดด้	ีแตม่ี

ขอ้เสยีคอืการเกบ็ตวัอยา่งตรวจทีต่อ้งใชก้ารตรวจภายใน

 วิธีที่ไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการ

คลอดก่อนกำาหนด๑๒

	 ๑.	การวดัการหดรดัตวัของมดลกู	ไมม่ปีระโยชน์

ในการลดการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนด	แต่กลับทำาให้

เพิ่ม	obstetric	intervention	และค่าใช้จ่ายโดยไม่จำาเป็น

	 ๒.	Bed	rest	ช่วยในการเพิ่ม	placental	blood	

flow	ส่งผลให้นำ้าหนักตัวทารกในครรภ์เพิ่มขึ้น	แต่ไม่ช่วย

ลดการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนด

	 ๓.	 การให้ยาป้องกันการหดรัดตัวของมดลูก	

แม้ว่าจะมีรายงานว่าการให้ยากลุ่ม	beta	mimetic	ไม่มี

ประโยชน์ในการป้องกันการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนด	

แต่ทางโรงพยาบาลศิริราชเริ่มมีการศึกษาถึงยาในกลุ่ม	

nifedipine	ซึ่งมีรายงานว่ามีประโยชน์ในการยับยั้งการ

เจ็บครรภ์คลอดได้ดี	 การให้ยายับยั้งการหดรัดตัวของ

มดลกู	ไมส่ามารถใชไ้ดเ้กนิ	๗	วนั	หลงัจากนีแ้ลว้จะทำาให้

มคีวามเสีย่งตอ่ภาวะขา้งเคยีงของยา	ดงัจะไดก้ลา่วตอ่ไป

	 ๔.	การให้ยาปฏิชีวนะในมารดาโดยที่ไม่ทราบ

การติดเชื้อที่ชัดเจน	ไม่ช่วยในการป้องกันการเจ็บครรภ์

คลอดก่อนกำาหนด๑๗

	 ๕.	การเพิม่ระดบัมาตรฐานการดแูลในชว่งฝาก

ครรภ์	 เช่น	การให้ความรู้มารดาเรื่องการเจ็บครรภ์คลอด	

การนัดมาฝากครรภ์ทุกสัปดาห์ในช่วงอายุครรภ์	๒๐-๒๔	

สัปดาห์	ไม่ได้ป้องกันการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนด

	 ๖.	ยังไม่มีการให้แนวทางในการประเมินความ

เสีย่งของอาการเจบ็ครรภค์ลอดกอ่นกำาหนดอยา่งชดัเจน

การยับยั้งการคลอดก่อนกำาหนด

	 การยับยั้งการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนด												

มีวัตถุประสงค์เพื่อยืดระยะเวลาในการคลอดออกไป													

มีประโยชน์หลายอย่าง	เช่น	เพื่อให้	steroid	ออกฤทธิ์ใน

การปอ้งกนัภาวะ	respiratory	distress	syndrome	(RDS)	

ในทารกแรกคลอดได้เต็มที่	และสามารถประวิงเวลาเพื่อ

ส่งต่อมารดาไปยัง	 tertiary	care	ที่สามารถให้การดูแล

รกัษาทารกคลอดกอ่นกำาหนดได	้และยงัชว่ยยดืระยะเวลา

ในการตั้งครรภ์ออกไปเพื่อรักษาโรคทางศัลยกรรมหรือ

อายรุกรรม	เชน่	ไสต้ิง่อกัเสบ	และกรวยไตอกัเสบ	เปน็ตน้
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พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๔, ปีที่ ๔, ฉบับที่ ๒

๒๙

	 Steroid	 ยังมีบทบาทในการป้องกันภาวะ	

intraventricular	hemorrhage	(IVH)	และ	necrotizing	

enterocolitis	 (NEC)	ด้วย	 โดยยาจะเริ่มออกฤทธิ์เต็มที่

หลังจากให้	dose	แรก	ประมาณ	๑๘	ชั่วโมง	และสูงสุด

ในช่วง	๔๘	ชั่วโมงหลังจากให้ยา๑๘

 หลักในการยับยั้งการเจ็บครรภ์คลอดก่อน

กำาหนด๑๙

	 ปจัจบุนัไมม่	ีguidelines	ทีแ่นน่อนทีก่ำาหนดเวลา

ในการเริม่ใหย้ายบัยัง้การหดรดัตวัของมดลกูโดยทัว่ไปจะ

เริ่มใช้ยาในการยับยั้งการหดรัดตัวของมดลูก	 เมื่อมีการ

หดรัดตัวของมดลูกอย่างสมำ่าเสมอ	๔	ครั้งใน	๒๐	นาที	

หรือ	๘	ครั้งใน	๖๐	นาที	ร่วมกับมีการเปิดของปากมดลูก

มากกว่า	๑	เซนติเมตร	และการบางตัวอย่างน้อยร้อยละ	

๘๐		ในชว่งอายคุรรภน์อ้ยกวา่	๓๔	สปัดาห	์	สว่นอายคุรรภ์

ทีน่อ้ยทีส่ดุในการยบัยัง้การหดรดัตวัของมดลกู	ยงัเปน็ขอ้

ถกเถียงกัน	ในช่วงอายุครรภ์ตั้งแต่	๓๔	สัปดาห์ขึ้นไป	จะ

มีภาวะ	perinatal	mortality	และ	morbidity	ค่อนข้างตำ่า	

จึงไม่แนะนำาให้ยับยั้งการคลอดในช่วงอายุครรภ์นี้

 ขอ้หา้มในการใชย้ายบัยัง้การหดรดัตวัของ

มดลูก

	 ๑.	ทารกในครรภ์มีความผิดปกติ	

	 ๒.	ทารกมคีวามพกิารรนุแรงทีไ่มส่ามารถมชีวีติ

อยู่ได้

	 ๓.	การเต้นของหัวใจทารกผิดปกติ

	 ๔.	ทารกมีการเจริญเติบโตช้าในครรภ์

	 ๕.	มีภาวะ	chorioamnionitis

	 ๖.	มารดามีภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่อง

คลอดที่ไม่สามารถควบคุมได้

	 ๗.	ภาวะครรภ์เป็นพิษ

	 บางครั้ง	ถ้าตรวจพบว่าทารกมีความสมบูรณ์

ของปอดดีก่อนอายุครรภ์	๓๔	สปัดาห์	กค็วรให้ยายบัยัง้

การหดรัดตัวของมดลูก	 เพราะทารกยังมีความเสี่ยง

ต่อภาวะ	 intraventricular	hemorrhage,	sepsis	และ	

hyperbilirubinemia	ได	้การยบัยัง้การหดรดัตวัของมดลกู

จะมปีระสทิธภิาพนอ้ยลงเมือ่ปากมดลกูเปดิมากกวา่	๓-๔	

เซนตเิมตรแลว้	และเมือ่มกีารตดิเชือ้ในโพรงมดลกู	ในทาง

ตรงกนัขา้มการใชย้ายบัยัง้การหดรดัตวัของมดลกูกลบัจะ

ทำาให้เกิดภาวะ	morbidity	และ	mortality	สูง๒๐

 การนอนพัก	การให้สารนำ้า	และยาบรรเทา

อาการปวด๒๑

	 ไม่มีข้อมูลที่สนับสนุนว่าวิธีการดังกล่าวมี

ประโยชนห์รอืใชป้อ้งกนัภาวะเจบ็ครรภค์ลอดกอ่นกำาหนด

ได้

 Beta-adrenergic	receptor	agonists๒๒-๒๓

	 ได้แก่	ยา	Ritodrine	และ	Terbutaline	โดยยา

ทัง้สองตวัมกีลไกการออกฤทธิท์ำาใหก้ลา้มเนือ้มดลกูคลาย

ตวั	ชว่ยยดืระยะเวลาในการคลอด	และลดอตัราการคลอด

ทารกก่อนกำาหนด	และทารกนำ้าหนักตัวน้อย

	 สำาหรบัอาการขา้งเคยีงของมารดาหลงัไดร้บัยา	

จะทำาให้อัตราการเต้นของหัวใจสูงขึ้น	ทำาให้หลอดเลือด

ส่วนปลายขยายตัวส่งผลให้ความดันโลหิตลดลง	หัวใจ

เต้นเร็ว	และใจสั่นได้	นอกจากนี้ยังพบภาวะ	pulmonary	

edema	ได	้ซึง่จะตอ้งมกีารควบคมุสารนำา้ทีใ่หอ้ยา่งเหมาะ

สมเพื่อป้องกันภาวะนำ้าเกิน	นอกจากนี้ยังต้องระมัดระวัง

ภาวะ	hypokalemia,	hyperglycemia	และภาวะ	lipolysis	

ที่อาจเกิดจากยาด้วย๒๔

	 นอกจากนี	้ยายงัสามารถผา่นรก	สง่ผลใหท้ารก

มหีวัใจเตน้เรว็	ทารกแรกคลอดมภีาวะ	hypoglycemia	ซึง่

เปน็ผลมาจากภาวะ	fetal	hyperinsulinemia	ซึง่ถกูกระตุน้

จากมารดาที่มีภาวะ	hyperglycemia	จากยา

	 ข้อห้ามใช้

	 มารดาที่มีภาวะโรคหัวใจ	 โรคธัยรอยด์	 หรือ

เบาหวานที่ควบคุมไม่ได	้ ไม่ควรเลือกใช้ยาตัวนี	้ เว้นเสีย

แต่ว่าจะควบคุมโรคได้ดี	อย่างไรก็ตามการใช้ยาจะต้อง

พิจารณาถึงความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่จะได้รับจาก

ยาเป็นหลักด้วย

	 ขนาดยา

	 การบรหิารยาทางหลอดเลอืดดำา	เริม่ตน้ใหข้นาด	

๒.๕-๕	ไมโครกรัมต่อนาที	และสามารถเพิ่มขนาดได้ถึง	
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พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๔, ปีที่ ๔, ฉบับที่ ๒

๓๐

๒.๕-๕	ไมโครกรมัตอ่นาท	ีทกุ	ๆ 	๒๐-๓๐	นาท	ีขนาดยาสงู

ทีส่ดุทีใ่หไ้ดค้อื	๒๔	ไมโครกรมัตอ่นาท	ีหรอืจนกวา่จะไมม่ี

การหดรดัตวัของมดลกู	จากนัน้กล็ดขนาดยาลงประมาณ		

๒.๕-๕	ไมโครกรัมต่อนาทีจนมดลูกไม่มีการหดรัดตัว

	 นอกจากนี้	ยังสามารถบริหารยาโดยฉีดเข้าใต้

ผิวหนังในขนาด	๐.๒๕	มิลลิกรัม	ทุก	๒๐-๓๐	นาที	ได้ถึง	

๔	ครั้ง	หรือจนมดลูกไม่มีการหดรัดตัว	ควรหยุดยาเมื่อ

อัตราการเต้นของหัวใจมารดาสูงเกิน	๑๒๐	ครั้งต่อนาที	

เมื่อมดลูกไม่มีการหดรัดตัวแล้ว	 ให้ฉีดต่ออีก	๓-๔	ครั้ง	

และหยดุยาเมือ่ไมม่กีารหดรดัตวัของมดลกูเปน็เวลา	๒๔	

ชั่วโมง

 สรุป

	 Beta-adrenergic	receptor	agonists	ชว่ยยบัยัง้

การคลอด	ลดความถีข่องการคลอดกอ่นกำาหนด	แตไ่มไ่ด้

ลดอัตราตายของทารกแรกคลอด	โดยระหว่างการใช้ยา

จะต้องติดตามปริมาณสารนำ้าที่เข้าออกในร่างกาย	และ

อาการแสดงของมารดาในชว่งใหย้า	โดยเฉพาะการหายใจ	

อาการเจบ็หนา้อก	และอตัราการเตน้ของหวัใจ	ตรวจเลอืด

ดรูะดบักลโูคสและโปแตสเซยีม	เนือ่งจากอาจจะเกดิภาวะ	

hyperglycemia	และ	hypokalemia	ได	้และหา้มใชย้าใน

มารดาทีม่โีรคหวัใจ	ภาวะธยัรอยดเ์ปน็พษิ	และเบาหวาน

ที่ควบคุมไม่ได้

 Magnesium	sulfate๒๕

 ออกฤทธิย์บัยัง้การหดรดัตวัของมดลกู	ซึง่ยาตวันี้

จะมีผลข้างเคียงน้อยกว่ายาในกลุ่ม	beta-adrenergic	

receptor	agonists	ภาวะแทรกซอ้นของมารดาหลงัไดร้บั

ยาตัวนี้	 ได้แก่	อาการร้อนวูบวาบหลังได้รับยา	ความดัน

โลหิตลดลง	 เนื่องจากหลอดเลือดมีการขยายตัว	อาการ

คลื่นไส้	อาเจียน	ปวดศีรษะ	ตาพร่า	ใจสั่น	นอกจากนี้ยัง

อาจจะมีอาการเจ็บหน้าอกได้ถ้าเกิดภาวะ	pulmonary	

edema	ร่วมด้วย

	 เมื่อระดับ	 serum	magnesium	มีค่า	 8-10	

mEq/L	จะทำาให้	deep	tendon	reflex	หายไป	เริ่มกดการ

หายใจที่ระดับยาในเลือด	20-25	mEq/L	และหัวใจหยุด

เต้นที่ระดับ	20-25	mEg/L

	 นอกจากนี้	ยายังสามารถผ่านรกส่งผลให้อัตรา

การเตน้ของหวัใจทารกชา้ลง	และม	ีvariability	ลดลงดว้ย

 ข้อห้ามใช้

	 ในมารดาที่มีภาวะ	myasthenia	gravis	และ

โรคกล้ามเนื้อหัวใจทำางานผิดปกติ	 ยาจะถูกขับโดยไต	

ดังนั้นผู้ที่มีการทำางานของไตผิดปกติ	อาจจะเกิดภาวะ	

magnesium	 toxicity	 ได้	แม้ให้ยาในขนาดปกติ	ดังนั้น

จะต้องมีการตรวจติดตามทางคลินิก	 โดยต้องตรวจพบ	

patellar	reflex	เสมอ	อัตราการหายใจต้องไม่ตำ่ากว่า	๑๒	

ครั้งต่อนาที	และปริมาณปัสสาวะต้องไม่ตำ่ากว่า	๑๐๐	

ลูกบาศก์เซนติเมตรใน	๔	ชั่วโมง	จึงจะให้ยาต่อไปได้	

เมื่อเกิดภาวะ	toxicity	ขึ้น	สามารถแก้ไขได้โดยการให้ยา	

calcium	gluconate	๑	กรัม	ฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำา

 ขนาดยา

	 สามารถเริม่ดว้ยขนาด	loading	dose	๔-๖	กรมั	

ฉดีเขา้หลอดเลอืดดำาชา้	ๆ 	ในเวลา	๒๐	นาท	ีและตามดว้ย	

maintenance	dose	๒-๔	กรมัตอ่ชัว่โมง	ปรบัขนาดยาตาม

การบบีรดัตวัของมดลกู	และควรเจาะเลอืดดรูะดบั	serum	

magnesium	เปน็ระยะ	ขนาดยายิง่สงูกจ็ะมคีวามเสีย่งตอ่	

perinatal	mortality	มาก

 สรุป

	 ยังไม่มีข้อสรุปว่ายาตัวนี้มีผลในการยืดระยะ

เวลาการคลอด	แมว้า่จะใชก้นัอยา่งกวา้งขวางในอเมรกิา	

และยังไม่มีข้อมูลเปรียบเทียบการใช้ยา	magnesium	

sulfate	กับยาตัวอื่น	ดังนั้นจึงไม่ควรนำา	magnesium	

sulfate	มาใช้ในการยับยั้งการหดรัดตัวของมดลูกเป็น

ชนิดแรก๒๖

 Nifedipine๒๗-๒๘

	 ออกฤทธิย์บัยัง้การเขา้สูเ่ซลลข์องแคลเซยีม	ซึง่

ทำาให้	 	 free	calcium	ในเซลล์ลดลงส่งผลให้กล้ามเนื้อ

มดลูกคลายตัว	จากการศึกษาพบว่า	Nifedipine	ซึ่งเป็น

ยาที่ใช้มากที่สุดในการยับยั้งการหดรัดตัวของมดลูกมี

ประสทิธภิาพเทยีบเทา่กบั	Ritodrine	ในการยดืระยะเวลา

การคลอด	และยังมีผลข้างเคียงต่อมารดาน้อย	
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	 นอกจากนี้ยังทำาให้เกิดผลข้างเคียงต่อทารก

แรกคลอด	เช่น	ภาวะ	respiratory	distress	syndrome,	

necrotizing	 enterocolitis	 และ	 intraventricular	

hemorrhage	น้อยลงด้วย	

 ●	neonatal	 respiratory	distress	syndrome	

(RR	0.63;	95%	CI	0.46	to	0.88),	

 ●	necrotising	enterocolitis	 (RR	0.21;	95%	

CI	0.05	to	0.96),	

 ●	 intraventricular	haemorrhage	 (RR	0.59	

95%	CI	0.36	to	0.98)	

 ●	neonatal	jaundice	(RR	0.73;	95%	CI	0.57	

to	0.9)

	 จากรายงานการศึกษา	meta-analysis	พบว่า	

Nifedipine	มปีระสทิธภิาพเหนอืกวา่	beta-mimetics	ใน

การยดืระยะเวลาการคลอดออกไปอยา่งนอ้ย	๔๘	ชัว่โมง๒๙

	 เนื่องจากยามีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดส่วนปลาย	

จงึทำาใหเ้กดิผลขา้งเคยีงในมารดา	ไดแ้ก	่คลืน่ไส	้อาเจยีน	

ร้อนวูบวาบ	ปวดศีรษะ	และใจสั่นได้บ้าง	ส่วนทารกใน

ครรภ์ยังไม่พบผลข้างเคียงที่ชัดเจน

	 ยา	nifedipine	จะมีระดับสูงสุดในกระแสเลือด	

๒๐-๓๐	นาที	หลังรับประทาน	มี	half-life	๑-๑.๕	ชั่วโมง	

ยาจะทำาใหเ้กดิการขยายตวัของหลอดเลอืดและลดความ

ตา้นทานของหลอดเลอืดปลายทางลงไป	ภาวะแทรกซอ้น

ที่พบได้ในสตรีที่รับประทานยา	คือ	อาการหน้าแดง	ปวด

ศีรษะ	คลื่นไส้อาเจียน	อาการใจสั่น	 ไม่ควรใช้ในสตรีที่

มีโรคตับ	ความดันโลหิตตำ่า	 โรคหัวใจ	และภาวะ	aortic	

stenosis	ยังไม่พบภาวะแทรกซ้อนต่อทารกในครรภ์

 การบริหารยา๒๗-๒๘

	 ให้เริ่มด้วยขนาด	๒๐	มิลลิกรัมทางปาก	ซำ้าได้

ทุก	๓๐	นาที	จนถึง	๖๐	มิลลิกรัมใน	๙๐	นาที	จากนั้นให้

ทาน	๒๐	มิลลิกรัม	ทุก	๘	ชั่วโมง	โดยตรวจวัดความดัน	

ชพีจร	และอตัราการเตน้ของหวัใจทารกในครรภ	์การบบีรดั

ตัวของมดลูกทุก	๑๕	นาที	จำานวน	๒	ครั้งหลังการให้ยา		

ครัง้แรก	และกอ่นใหย้าครัง้ตอ่	ๆ 	ไป	ควรควบคมุความดนั

ไม่ให้ตำ่ากว่า	๑๐๐/๖๐	มิลลิเมตรปรอท	และชีพจรไม่ให้

มากกว่า	๑๒๐	ครั้งต่อนาที		

	 ขนาดยาสูงสุดไม่เกิน	๑๒๐	มิลลิกรัมต่อวัน

	 หลังจากบริหารยา	๗๒	ชั่วโมง	สามารถเปลี่ยน

ยาในรูปแบบ	long	acting	nifedipine	(Adalat	OROS)(R)

๓๐-๖๐	มิลลิกรัมทางปากต่อวัน	หรือทานรูปแบบเดิม

จนถึงอายุครรภ์	๓๔	สัปดาห์																						

 ข้อควรระวัง

	 หา้มใชย้า	nifedipine	รว่มกบั	salbutamol	และ		

magnesium	sulfate	เพราะจะมีผลต่อระบบหลอดเลือด

หัวใจสูง

 การบริหารยา	 nifedipine	 ในโรงพยาบาล

ศิริราช

	 การบริหารยา	Nifedipine	short	acting	ซึ่งเป็น

ยาในรูปแบบเดิม	 ให้บริหารตามข้อแนะนำาในการใช้ยา	

Nifedipine	ดังกล่าวข้างต้น

	 เนือ่งจากปจัจบุนัโรงพยาบาลศริริาชไดน้ำายาใน

รปูแบบ	Nifedipine		SR	(SR=sustained	release)	มาใช	้

ยา	nifedipine	SR	อยูใ่นรปูแบบยาเมด็ทีม่กีารปลดปลอ่ย

แบบ	sustain-release	tablet	ขนาด	๒๐	มิลลิกรัม	หรือ	

long	acting๓๐	nifedipine	เปน็	vasodilator	จดัอยูใ่นกลุม่	

calcium	channel	antagonist	มีฤทธิ์	antianginal	และ	

antihypertensive	effects	กลไกการออกฤทธิ์	คือ	ยับยั้ง

การผ่านของ	calcium	 ions	 เข้าสู่เซลล์ของกล้ามเนื้อ

หวัใจและกลา้มเนือ้เรยีบของหลอดเลอืด	ทำาใหร้ะดบัของ	

calcium	ภายในเซลล์ของกล้ามเนื้อหัวใจและกล้ามเนื้อ

เรียบของหลอดเลือดลดลง	ซึ่งมีผลยับยั้งการกระตุ้นของ

เอนไซม	์ATPase	ทีท่ำาใหเ้กดิ	myofibril	contraction	ดงันัน้

จงึทำาใหเ้กดิการขยายตวัของ	coronary	และ	peripheral	

arteries	มีข้อบ่งใช้รักษาโรค	hypertension,	chronic	

stable	angina,	และ	variant	angina๓๑	และเริ่มนำามา

ใชใ้นการยบัยัง้การหดรดัตวัของมดลกู	โดยที	่Nifedipine	

SR	เป็นยาที่ห้ามหักแบ่ง	บด	เคี้ยว	หรือทำาให้เม็ดยาแตก	

เนื่องจากการหักแบ่ง	บด	 เคี้ยว	หรือทำาให้เม็ดยาแตก	

ทำาให้คุณสมบัติในการปลดปล่อยตัวยาเสียไป	และอาจ

เกิดอาการข้างเคียงที่เป็นอันตรายจากยาได้๓๒	ยาจะมี

ระดับสูงสุดในกระแสเลือด	๙๐	นาที	หลังรับประทาน	มี	
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half-life	5.67±1.5	ชั่วโมง	

	 เน่ืองจากโรงพยาบาลศิริราช	ยังไม่มีประสบการณ์

หรอืรายงานการใชย้า	nifedipine	ในกลุม่	SR	ในการยบัยัง้

การคลอด	ดงันัน้จงึตอ้งมกีารศกึษาถงึประสทิธภิาพ	และ

แนวทางในการบริหารยาในการยับยั้งการคลอดในโรง

พยาบาลศิริราชต่อไป	

	 ในโรงพยาบาลศิริราช	แนะนำาให้ใช้ยา	nifedi-

pine	SR	ขนาด	๒๐	มลิลกิรมั	ทกุ	๔๕	นาท	ีจำานวน	๒	ครัง้

จนครบ	๙๐	นาที	หลังจากนั้นให้บริหารยาทุก	๑๒	ชั่วโมง

หลังจากยับยั้งการคลอดได้แล้ว	

 ข้อห้ามใช้

	 หา้มใชย้านีใ้นผูท้ีม่อีาการแพย้า	หรอืมภีาวะการ

ทำางานของหวัใจลม้เหลว	การใชย้า	Nifedipine	ควบคูก่บั	

magnesium	sulfate	จะทำาให้การหายใจถูกกดได้มาก

 สรุป

	 ขนาดยาที่ให้คือ	๒๐	มิลลิกรัมทางปาก	ซำ้าได้

ทุก	๓๐	นาที	จนถึง	๖๐	มิลลิกรัมใน	๙๐	นาที	จากนั้น

ให้ทาน	๒๐	มิลลิกรัม	ทุก	๘	ชั่วโมง	สำาหรับยาในรูปแบบ	

sustained	released	จำาเป็นต้องมีการศึกษาถึงการปรับ

ยาต่อไป	Nifedipine	มีผลข้างเคียงน้อยกว่ายาในกลุ่ม	

magnesium	sulfate	และ	beta-adrenergic	agonist

 Oxytocin	receptor	antagonists	 (tractocile,	

atosiban)

	 จากการศกึษาพบวา่มยีากลุม่	oxytocin	recep-

tor	antagonists	(tractocile,	atosiban)	ซึง่ใชไ้ดผ้ลดมีาก

ในการยับยั้งการหดรัดตัวของมดลูก๓๓

	 จาก	Cochrane	 review	ปี	๒๐๐๖	พบว่ายา	

atosiban	ในการนำามาใช้ยับยั้งการเจ็บครรภ์คลอดก่อน

กำาหนดมคีวามสมัพนัธก์บัอตัราตายของทารกในชว่ง	๑๒	

เดอืนหลงัคลอด	และการคลอดทารกนำา้หนกัตวันอ้ยกวา่	

๑,๕๐๐	กรัม๓๔

 Indomethacin๓๕

	 ให้ผลในการยับยั้งการการหดรัดตัวของมดลูก

ใกล้เคียงกับ	beta-agonist	และ	magnesium	sulfate	

ยาจะถูกดูดซึมอย่างรวดเร็วภายหลังรับประทานภายใน	

๑-๒	ชัว่โมง	โดยใหร้บัประทานยาขนาด	๕๐	มลิลกิรมั	แลว้

ตามด้วยยารับประทานในขนาด	๒๕	มิลลิกรัมทุก	ๆ 	๔-๖	

ชั่วโมงเป็นเวลา	๔๘	ชั่วโมง	การใช้ยานี้ในสตรีตั้งครรภ์ที่

มีอายุครรภ์มากกว่า	๓๒	สัปดาห์จะมีความเสี่ยงต่อการ

เกิดภาวะ	premature	closure	ductus	arteriosus	และ	

oligohydramnios	ได้

 ภาวะแทรกซอ้นของ	indomethacin	ตอ่สตรี

ตั้งครรภ์

	 พบภาวะแทรกซ้อนของสตรีตั้งครรภ์ค่อนข้าง

น้อย	อาจมีเพียงอาการคลื่นไส้	 เลือดออกในกระเพาะ

อาหาร	 เกร็ดเลือดตำ่า	มักไม่มีผลต่อระบบหลอดเลือด					

หัวใจ

 ภาวะแทรกซอ้นของ	indomethacin	ตอ่ทารก

	 ในทารกทีม่อีายคุรรภม์ากกวา่	๓๒	สปัดาห	์จะมี

ความเสีย่งสงูตอ่การเกดิภาวะ	ductal	constriction,	pul-

monary	hypertension	และ	necrotizing	enterocolitis	ได้

 ข้อห้ามต่อการใช้ยา	Indomethacin

	 ควรหลกีเลีย่งการใชย้าในสตรตีัง้ครรภท์ีม่คีวาม

ผดิปกตขิองไตและตบั	โรคกระเพาะอาหาร	ภาวะหอบหดื	

และการแข็งตัวของเลือดที่ผิดปกติ

 ยาปฏิชีวนะ

	 แม้ว่าการติดเชื้อจะเป็นสาเหตุหนึ่งของการ

คลอดก่อนกำาหนดแต่ผลของการใช้ยาปฏิชีวนะในการ

รกัษายงัไมช่ดัเจน	จาก	Cochrane	Review	ไมแ่นะนำาให้

ใชย้าปฏชิวีนะในการดแูลรกัษาการคลอดกอ่นกำาหนดทีถ่งุ

นำ้าครำ่ายังไม่แตก๓๖-๓๗	 เพราะประโยชน์ที่ได้ยังไม่ชัดเจน	

แม้ว่ายาปฏิชีวนะจะช่วยยืดระยะเวลาการคลอดได้เล็ก

น้อย	และมีผลต่อทารกแรกคลอดน้อยมาก

 สรุป

	 ไม่แนะนำาให้ใช้ยาปฏิชีวนะควบคู่กับยายับยั้ง
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การหดรัดตัวของมดลูก	 เพื่อยืดระยะเวลาการคลอด	ใน

กรณีการคลอดก่อนกำาหนดที่ถุงนำ้าครำ่ายังไม่แตก

การใช้สเตียรอยด์ในสตรีที่มีอาการเจ็บครรภ์คลอด

ก่อนกำาหนด๓๘

	 การให้สเตียรอยด์ในสตรีที่มีอาการเจ็บครรภ์

คลอดกอ่นกำาหนด	จะชว่ยลดอตัราการตายของทารกแรก

คลอดและภาวะ	respiratory	distress	syndrome	(RDS)		

ซึ่งส่งผลให้อัตราการใช้สาร	 surfactant	 ลดลง	ความ

รนุแรงของ	RDS	ลดลง	และชว่ยลดภาวะ	intraventricular	

hemorrhage

	 The	National	 Institutes	of	Health	 (NIH)๓๙,	

American	College	of	Obstetricians	and	Gynecologists	

(ACOG)๔๐	และ	Royal	College	of	Medicine๔๑	ต่างก็

แนะนำาใหใ้ชส้เตยีรอยดใ์นสตรทีีม่อีาการเจบ็ครรภค์ลอด

ก่อน	๓๔	สัปดาห์	ดังจะได้กล่าวในรายละเอียดต่อไป

 กลไกการออกฤทธิ์๓๘

	 สเตียรอยด์ทำาให้การทำางานของปอดทารกใน

ครรภ์สมบูรณ์	 โดยออกฤทธิ์ต่อโครงสร้างของเซลล์ปอด	

(pneumocytes	 type	 I	และ	 II)	ทำาให้ผนังเซลล์บางตัว

ลง	และเพิ่มเนื้อที่แลกเปลี่ยน	gas	ระหว่างเซลล์	ส่งผล

ใหป้อดมคีวามจมุากขึน้	นอกจากนีย้งัควบคมุการทำางาน

ของเอน็ไซมใ์นเซลล	์pneumocyte	type	II	ใหก้ระตุน้การ

สรา้งสาร	phospholipid	ซึง่เปน็สารตน้แบบของการสรา้ง

สาร	surfactant	ต่อไป

 ประสิทธิภาพของสเตียรอยด์	ทางคลินิก๔๒

	 จากการศึกษาพบว่าสเตียรอยด์จะมีประสิทธิ	

ภาพสงูสดุเมือ่ใหไ้ปแลว้	๔๘	ชัว่โมงและไมเ่กนิ	๗	วนั	โดย

ใหใ้นชว่งระหวา่งอายคุรรภ	์๒๖-๓๒	สปัดาห	์โดยจะมผีล

ในการลดภาวะ	RDS,	 IVH,	NEC	และภาวะแทรกซ้อน						

อื่น	ๆ	ได้ถึงร้อยละ	๕๐

 ชนิดของสเตียรอยด์๔๒

	 มี	๒	ชนิด	ได้แก่	

	 Betamethasone	 (ให้ขนาด	๑๒	มิลลิกรัม	๒	

ครั้ง	ห่างกันครั้งละ	๒๔	ชั่วโมง)	

	 Dexamethasone	(ใหข้นาด	๖	มลิลกิรมั	๔	ครัง้	

ห่างกันครั้งละ	๑๒	ชั่วโมง)

	 ทั้ง	๒	 ชนิด	บริหารโดยการฉีดเข้ากล้าม	 ซึ่ง

ขนาดดังกล่าวใช้ในการป้องกันภาวะ	RDS	ในทารกแรก

คลอด	 เนื่องจากเพียงพอในการกระตุ้น	corticosteriod	

receptors	ของเนื้อเยื่อปอดของทารกในครรภ์	 การให้

ขนาดที่สูงหรือถี่กว่านี้ไม่มีประโยชน์	 ในทางตรงกันข้าม

อาจจะทำาให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้มากกว่า

	 ๑.	Betamethasone

	 จับกับโปรตีนในกระแสเลือด	 เฉพาะตัวอิสระ

เท่านั้นที่ออกฤทธิ์	 ระยะครึ่งชีวิตของ	betamethasone	

ประมาณ	๓๕-๕๔	ชั่วโมง	และจะมีระดับยาในกระแส

เลอืดสงูสงูประมาณรอ้ยละ	๒๐	ของปรมิาณยาทีฉ่ดี	หลงั

จากฉีดยาเข้ากล้ามไปแล้ว	๑	ชั่วโมง

	 ๒.	Dexamethasone

	 ออกฤทธิ์เร็วและระยะเวลาในการออกฤทธิ์สั้น	

ดงันัน้จงึตอ้งบรหิารยาถีก่วา่	betamethasone	การใหย้า

หลาย	courses	ในทารก	preterm	จะเพิ่มความเสี่ยงต่อ

ภาวะ	cystic	periventricular	 leukomalacia	 เมื่อเทียบ

กับ	betamethasone	ดังนั้นหลายสถาบันจึงแนะนำาให้

ใช้ยา	betamethasone	มากกว่า	dexamethasone	เพื่อ

หลีกเลี่ยงความเสี่ยงดังกล่าว

	 อายคุรรภท์ีเ่หมาะสมสำาหรบัการบรหิารยา๔๒

	 การให้สเตียรอยด์	 ในช่วงอายุครรภ์	๒๙-๓๔	

สัปดาห์	จะช่วยลดอุบัติการณ์ของภาวะ	RDS	และอัตรา

การตายของทารกในครรภ์	แต่ในช่วงอายุครรภ์	๒๔-๒๘	

สปัดาห	์ยาไมไ่ดช้ว่ยลดภาวะ	RDS	แตจ่ะลดความรนุแรง

ของภาวะ	RDS	อุบัติการณ์ของ	 IVH	และอัตราการตาย

ของทารก

	 การให้ยาในช่วงอายุครรภ์ก่อน	๒๔	สัปดาห์	มี

การศึกษากันน้อย	 เนื่องจากทารกมีการพัฒนาของปอด

นอ้ยมากในชว่งนี	้สว่นการใหย้าในชว่งอายคุรรภม์ากกวา่	

๓๔	สัปดาห์ก็มีประโยชน์น้อยเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อ	

RDS	และ	IVH	นอ้ย	และอตัราการตายของทารกนอ้ยมาก	

ดงันัน้	จงึไมแ่นะนำาใหใ้ชส้เตยีรอยด	์ในชว่งอายคุรรภก์อ่น	

๒๔	สปัดาห์	และหลงั	๓๔	สปัดาห์	ไมม่ขีอ้มลูทีส่นบัสนนุ
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พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๔, ปีที่ ๔, ฉบับที่ ๒

๓๔

เรื่องการลดปัญหา	RDS	แต่กลับจะเพิ่มความเสี่ยงต่อ

การพัฒนาของสมอง	 เนื่องจากช่วงนี้สมองจะมีการแบ่ง

ตัวและการเจริญมากแล้ว

ระยะเวลาหลังบริหารยาจนถึงระยะคลอด๔๒

	 จากการศึกษา	พบว่ายาจะเริ่มออกฤทธิ์ในช่วง

เวลา	๖	ชั่วโมงหลังฉีด	และออกฤทธิ์สูงสุดในช่วง	๔๘	

ชั่วโมงหลังฉีด	ถึงแม้ว่าจะได้รับยาไม่ครบตามปริมาณที่

แนะนำาแตก่ค็วรให	้เพราะจะชว่ยลดภาวะแทรกซอ้นตา่ง	ๆ

ดังกล่าวได้มากกว่าไม่ให้ยา๔๓

 การบริหารยาโดยวิธีอื่น	ๆ

	 ไม่พบว่าการเพิ่มขนาดยา	ความถี่ของการให้

ยา	หรือการบริหารยาด้วยวิธีอื่น	ๆ		เช่น	การกินหรือการ

ฉีดเข้าหลอดเลือด	จะมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อ

มารดาและทารกในครรภ์มากกว่า

	 ๑.	การบรหิารยาทางหลอดเลอืดดำา		ทำาใหร้ะดบั

ยาในเลอืดมารดาและทารกสงูขึน้ทนัท	ีแตไ่มช่ว่ยใหร้ะดบั

ยาอยู่ในกระแสเลือดทารกนานพอที่จะออกฤทธิ์กระตุ้น

การทำางานของปอดได้

	 ๒.	การบริหารยาโดยการรับประทาน		จากการ

ศึกษาพบว่า	การบริหารยาโดยการรับประทานจะเพิ่ม

อัตราการเกิด	IVH	และ	sepsis	สูงขึ้น	โดยที่ปัญหา	RDS	

ไมเ่ปลีย่นแปลงเมือ่เทยีบกับการบริหารยาเข้ากล้าม	ดังน้ัน

จึงไม่ควรบริหารยาโดยการรับประทาน

	 ในกรณีที่ ไม่มียา	 betamethasone	 และ	

dexamethasone	สามารถใช้ยา	hydrocortisone	 ใน

ขนาด	๕๐๐	มิลลิกรัม	โดยการบริหารยาทางหลอดเลือด

ดำาทุก	๑๒	ชั่วโมง	จำานวน	๔	ครั้งได้๔๔	แต่มีประสิทธิภาพ

คอ่นขา้งนอ้ยเพราะยาจะถกู	metabolize	โดยรก	และผา่น

ไปออกฤทธิ์ที่ทารกได้น้อย

	 การบริหารยาทุกสัปดาห์๓๘

	 จากรายงานการศกึษาเปรยีบเทยีบระหวา่งการ

บรหิารยาเพยีงครัง้เดยีวกบัการใหย้าทกุสปัดาห	์ๆ 	ละครัง้

จนกว่าจะคลอด	พบว่าไม่มีความแตกต่างของอัตราการ

ตายและความพกิารของทารกในครรภ	์บางรายงานยนืยนั

ถึงการลดภาวะ	RDS	ในขณะที่หลายรายงานพบว่าเพิ่ม

ความเสี่ยงต่อภาวะ	chorioamnionitis,	endometritis,	

neonatal	 sepsis,	 adrenal	 suppression,	 low	birth	

weight	และ	neonatal	 death	แม้ว่าสเตียรอยด์จะมี

ประโยชน์ต่อการพัฒนาสมอง	แต่การให้ยาบ่อยครั้งจะ

ทำาใหน้ำา้หนกัสมองทารกลดลง	และทำาใหพ้ฒันาการทาง

สมองช้าลงได้๔๕-๔๖

 ข้อแนะนำา

	 ในปี	 ค.ศ.	๒๐๐๐	The	national	 Institutes	

of	Health	 (NIH)๔๗	และ	The	American	College	of	

Obstetricians	and	Gynecologists’	Committee	on	

Obstetric	 Practice๔๘	 ได้สรุปว่ามารดาไม่ควรได้รับ																																																																																				

สเตยีรอยดซ์ำา้กนัหลายครัง้	การใหย้าซำา้ครัง้ตอ่ไปสามารถ

ทำาได้ในกรณีที่การให้ยาครั้งแรกเริ่มก่อนอายุครรภ์	๒๘-

๓๐	สัปดาห์	นอกเหนือจากนี้แล้วไม่ควรให้ซำ้าเพราะจะ

เกดิผลเสยีตอ่ทารกในครรภม์ากกวา่ผลดี	และไมแ่นะนำา

ให้เจาะตรวจนำ้าครำ่าเพื่อทดสอบความสมบูรณ์ของปอด

ทารกในครรภ์หลังการให้สเตียรอยด์ทุกครั้ง	 เนื่องจาก

มีความไวของการทดสอบน้อย	และการทดสอบนี้เป็น																	

เพียงการทดสอบหาสาร	surfactant	 ไม่ใช่ดูโครงสร้าง	

ของปอด

 สรุป	Guidelines	ของ	NIH	และ	ACOG

	 ๑.	มารดาทีม่อีาการเจบ็ครรภค์ลอดกอ่นกำาหนด	

ในช่วงอายุครรภ์ช่วง	๒๔-๓๔	สัปดาห์	ที่ยังไม่มีนำ้าเดิน	

ควรให้สเตียรอยด์	ภายใน	๗	วันก่อนคลอด	โดยการให้

ยา	betamethasone	ขนาด	๑๒	มิลลิกรัม	ฉีดเข้ากล้าม

ทุก	๒๔	ชั่วโมง	จำานวน	๒	ครั้ง	หรือ	dexamethasone	

ขนาด	๖	มิลลิกรัม	ฉีดเข้ากล้ามทุก	๑๒	ชั่วโมง	จำานวน	๔	

ครัง้	โดยยา	betamethasone	จะถกูแนะนำาใหใ้ชม้ากกวา่	

dexamethasone

	 ๒.	ถา้ยงัไมม่กีารคลอดภายใน	๗	วนั	ไมแ่นะนำา

การใหย้าซำา้	เพราะจาก	guidelines	ของ	NIH	และ	ACOG	

จะเพิม่ความเสีย่งมากกวา่ประโยชนท์ีจ่ะไดร้บัดงัไดก้ลา่ว

ไปแล้ว

	 ๓.	แนะนำาใหใ้ชส้เตยีรอยด	์ในมารดาทีม่อีาการ
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พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๔, ปีที่ ๔, ฉบับที่ ๒

๓๕

เจ็บครรภ์และนำ้าเดินในช่วงอายุครรภ์	๒๔-๓๒	สัปดาห์	

โดยที่ไม่มีอาการของ	chorioamnionitis

	 ๔.	 ไม่แนะนำาให้ใช้สเตียรอยด์	 ในมารดาที่มี

อาการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนดในช่วงอายุครรภ์หลัง	

๓๔	สปัดาห	์เพราะไมพ่บประโยชนท์ีจ่ะไดร้บั	แตก่ลบัเพิม่

ความเสี่ยงต่อทารกแรกคลอดมากขึ้น

สรุป

	 ภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนดเป็นภาวะที่

ทำาใหเ้กดิอนัตรายตอ่ทัง้สตรตีัง้ครรภแ์ละทารกแรกคลอด

เป็นอย่างมาก	ดังนั้น	ควรให้การป้องกัน	และการดูแล

รักษาที่ถูกต้องอย่างทันท่วงที	 เพื่อช่วยลดอันตรายที่อาจ

จะเกิดกับสตรีตั้งครรภ์หรือทารกแรกคลอดได้	ทั้งนี้	ควร

ใหก้ารดแูลรกัษาโดยอา้งองิตามหลกัฐานทางเวชศาสตร์

เชิงประจักษ์	 เพื่อให้เกิดผลดีในการดูแลรักษามากที่สุด	

และจะช่วยลดอัตราการตายและภาวะทุพพลภาพของ

ทารกได้

ภาวะนำ้าเดินในครรภ์ก่อนกำาหนด	

(Preterm	Premature	Rupture	of	Membranes,	PROM)

	 ภาวะนำ้าเดินก่อนกำาหนด	(Premature	rupture	

of	membranes,	PROM)	หมายถงึ	การแตกของถงุนำา้ครำา่

กอ่นมกีารเจบ็ครรภ์	ซึง่พบไดป้ระมาณรอ้ยละ	๕	ของการ

ตั้งครรภ์	ส่วน	PPROM	หมายถึง	การแตกของถุงนำ้าครำ่า

ก่อนมีการเจ็บครรภ์	 โดยเกิดในช่วงอายุครรภ์น้อยกว่า	

๓๗	สัปดาห์	ซึ่งพบได้ประมาณร้อยละ	๒๕	ของสตรีที่มี

ภาวะ	PROM	และพบได้ร้อยละ	๓๐-๔๐	ของการคลอด

ก่อนกำาหนด๔๙

	 ภาวะนี้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของมารดา

และทารกในครรภ์สูง	แต่จากรายงานพบว่าการใช้	สเตีย

รอยด์ไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงดังกล่าว	แต่จะช่วยลดอุบัติ

การณข์อง	RDS,	IVH	และ	neonatal	death		NIH	ไดก้ลา่ว

ถึงประโยชน์ของการให้	สเตียรอยด์	 ในมารดาที่มีภาวะ	

PPROM	กอ่นอายคุรรภ	์๓๐-๓๒	สปัดาห	์วา่สามารถชว่ย

ลดภาวะ	RDS,	IVH	และ	NEC	ได้โดยไม่เพิ่มความเสี่ยง

ต่อการติดเชื้อ

	 การให้สเตียรอยด์ทุกสัปดาห์ไม่ได้ทำาให้

ภาวะแทรกซ้อนของทารกน้อยลงเมื่อเทียบกับการให้

ยาเพียงครั้งเดียว	แต่จะทำาให้เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะ	

chorioamnionitis	และ	neonatal	sepsis๕๐	ดงัทีไ่ดก้ลา่ว

ไปแล้ว		NIH	ไม่แนะนำาการให้ยาซำ้าในมารดาที่มีนำ้าเดิน

หลังอายุครรภ์	๓๒	สัปดาห์	แต่จะให้ยาซำ้าได้ในสตรีที่มี

นำ้าเดินมาก่อนอายุครรภ์	๒๘-๓๐	สัปดาห์	 และพบว่า

การใหส้เตยีรอยดใ์นชว่งกอ่นคลอดจะชว่ยลด	morbidity	

และ	mortality	ของทารกแรกคลอดได้ดีกว่าการใช้สาร	

surfactant	เพียงอย่างเดียว	

หลักหรือแนวทางในการดูแลรักษาภาวะ	PPROM๔๙

	 มีหลักเกณฑ์พิจารณา	ดังนี้

	 ๑.	 การดูแลรักษาแบบ	 expectant	 หรือ																

aggressive	management	ซึ่งแตกต่างกันไปในผู้ป่วย

แต่	ละราย

	 ๒.	การใช้	สเตียรอยด์	ในช่วงอายุครรภ์ต่าง	ๆ

	 ๓.	การใช้ยายับยั้งการหดรัดตัวของมดลูก

	 ๔.	แนวทางในการตรวจหาการตดิเชือ้ในมารดา

	 ๕.	การคลอด

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของภาวะ	PPROM๔๙

	 มีสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง	 เช่น	

การสบูบหุรี,่	ภาวะ	cervical	incompetence,	การตัง้ครรภ์

แฝด,	ภาวะ	polyhydramnios	หรือภาวะ	antepartum	

hemorrhage

	 ๑.	Previous	PPROM

	 ผูท้ีเ่คยมปีระวตั	ิPPROM	มากอ่น	จะยิง่มคีวาม

เสี่ยงมากขึ้นเป็นร้อยละ	๑๗-๓๒๕๑

	 ๒.	การติดเชื้อ

	 ปัจจัยเสี่ยงที่สำาคัญที่สุดของภาวะ	PPROM	

คือการติดเชื้อในอุ้งเชิงกราน	 เนื่องจากเมื่อมีการแตก

ของถุงนำ้าครำ่า	 จะทำาให้เชื้อผ่านเข้าไปในนำ้าครำ่าได้ง่าย	

และมารดาที่มีการติดเชื้อในอุ้งเชิงกรานมาก่อน	 เช่น	

bacterial	 vaginosis	 ก็จะทำาให้เกิดภาวะนำ้าเดินได้

ง่าย	 สามารถอธิบายได้จากเชื้อโรคที่มีอยู่นั้นมีการ

สร้างสาร	 phospholipase	 ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้สร้าง

สาร	prostaglandins	ทำาให้เกิดการหดรัดตัวของมดลูก	
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นอกจากนี้แบคทีเรียที่เข้าไปในปากมดลูกจะกระตุ้นให้

มีการสร้างสาร	 inflammatory	mediators	ทำาให้เกิดการ

แตกของถุงนำ้าครำ่าขึ้น

ผลกระทบของภาวะ	PPROM๔๙

	 ทีส่ำาคญัคอืการตดิเชือ้ในมารดา	เชน่	chorioam-

nionitis,	endometritis	และ	bacteremia	ประมาณ	๑	ใน	

๓	ของมารดาที่มีภาวะนี้จะเกิดภาวะแทรกซ้อนดังกล่าว	

และมักจะคลอดทารกภายใน	๑	สัปดาห์หลังจากนำ้า

เดิน	นอกจากนี้ทารกแรกคลอดยังมีความเสี่ยงสูงต่อการ																																																																																		

เกิดภาวะ	RDS,	IVH,	NEC,	การติดเชื้อ	และ	neonatal	

sepsis

	 ภาวะแทรกซอ้นอืน่	ๆ 	ทีพ่บไดค้อื	hypoglycemia,	

hyperbilirubinemia,	electrolyte	 imbalance,	patent	

ductus	arteriosus	และการทำางานของหัวใจและปอด

ของทารกผิดปกต	ิถ้ามีภาวะนำ้าเดินนานตั้งแต่อายุครรภ์

น้อย	ๆ	จะทำาให้เกิดภาวะ	pulmonary	hypoplasia	และ

ความผิดปกติของระบบกระดูกของทารกในครรภ์ด้วย

การวินิจฉัยภาวะ	PPROM

	 ไดจ้ากประวตันิำา้เดนิอยา่งชดัเจน	และมวีธิตีรวจ

ภาวะนำ้าเดิน	ดังนี้

	 ๑.	การดู	โดยให้มารดาออกแรงไอหรือเบ่งก็จะ

เห็นนำ้าไหลออกจากปากมดลูก	ควรหลีกเลี่ยงการตรวจ

ภายในเพราะจะทำาให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

	 ๒.	Nitrazine	test	และ	Fern	test		ซึ่งพบว่ามี

ผลบวกลวงได้จากการปนเปื้อนของเลือด,	seminal	fluid	

และการตดิเชือ้แบคทเีรยีกลุม่	proteus	เนือ่งจากจะทำาให	้

pH	สูงกว่า๗

	 ๓.	การตรวจอัลตราซาวด์พบภาวะนำ้าครำ่าน้อย	

แต่จะต้องระวังเรื่องความผิดปกติของระบบทางเดิน

ปัสสาวะของทารกในครรภ์ด้วย	ซึ่งจะทำาให้นำ้าครำ่าน้อย

เช่นกัน

	 ๔.	การทดสอบอื่น	ๆ	 เช่น	การฉีดสาร	 Indigo	

carmine	เข้าไปในโพรงมดลูก	และใส่	pad	สังเกตสีนำ้าที่

ออกมาทางช่องคลอด	ซึ่งจะต้องพบสารนำ้าสีนำ้าเงินออก

มาเปื้อน	pad

การดูแลรักษาภาวะ	PPROM๔๙

	 การดแูลรกัษาภาวะ	PPROM	ขึน้กบัหลายปจัจยั	

ได้แก่

	 ๑.	อายุครรภ์

	 ๒.	ความพร้อมของ	Neonatal	Intensive	Care	

Unit	(NICU)

	 ๓.	การติดเชื้อของมารดา

	 ๔.	อาการเจ็บครรภ์ของมารดา

	 ๕.	ท่าทางของทารกในครรภ์	 (Fetal	presen-

tation)

	 ๖.	การเต้นของหัวใจทารกในครรภ์

	 ๗.	การเปิดของปากมดลูก

การนอนในโรงพยาบาล

	 มารดาที่มีภาวะ	 PPROM	ควรจะได้รับการ	

admit	จนคลอดทกุราย	เพือ่ใหก้ารดแูลรกัษาและปอ้งกนั

ภาวะแทรกซ้อน	และควรรีบยุติการตั้งครรภ์เมื่อมีภาวะ	

placental	abruption,	การตดิเชือ้ในโพรงมดลกู	และการ

เตน้ของหวัใจทารกผดิปกต	ิในรายทีม่อีายคุรรภต์ัง้แต	่๓๒	

สปัดาหข์ึน้ไปและปอดมคีวามสมบรูณแ์ลว้	ควรพจิารณา

เรื่องการคลอดมากกว่าการดูแลแบบ	expectant

การให้ยายับยั้งการหดรัดตัวของมดลูก

	 การให้ยายับยั้งการหดรัดตัวของมดลูก	ยังเป็น

ข้อถกเถียงกันอยู่	 แต่สามารถให้ได้ในกรณีที่รอเวลาให้							

สเตียรอยด์	และยาปฏิชีวนะออกฤทธิ์

Feral	surveillance

	 สามารถใช้วิธีทั่วไป	 เช่น	การนับลูกดิ้น,	non-

stress	test	หรือ	biophysical	profile	ได้

การกระตุ้น	Fetal	lung	maturity

	 แนะนำาให้ใช้	 สเตียรอยด์	 ในมารดาที่มีภาวะ	

PPROM	ก่อนอายุครรภ์	 ๓๒	 สัปดาห์	 ถ้าไม่มีภาวะ	

chorioamnionitis	 โดยให้เพียงครั้งเดียว	 ไม่ต้องให้ซำ้า

ทุกสัปดาห์๕๐	 เพราะจะทำาให้เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะ	

๓๖
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chorioamnionitis	 ในกรณีอายุครรภ์ที่มากขึ้นสามารถ

ตรวจหาความสมบูรณ์ของปอดทารกในครรภ์โดยการ

ตรวจนำ้าครำ่าได้๕๒

ระยะเวลาของการคลอด๔๙

	 ให้พิจารณาระหว่างความเสี่ยงของการดูแล

รักษาโดยวิธ	ีexpectant	 เช่น	การติดเชื้อในโพรงมดลูก,	

placental	abruption	และ	umbilical	cord	prolapse	กบั

ความเสีย่งของทารกทีค่ลอดกอ่นกำาหนด	เชน่	ภาวะ	RDS,	

IVH,	sepsis	และ	NEC	โดยใหไ้ดป้ระโยชนจ์ากการรกัษา

สูงสุด

	 พบวา่การดแูลรกัษาโดยวธิ	ีexpectant	ในภาวะ	

PPROM	ชว่งอายคุรรภ	์๓๒	สปัดาหข์ึน้ไป	จะทำาใหม้คีวาม

เสี่ยงสูงต่อภาวะ	chorioamnionitis	 โดยที่ไม่มีผลดีต่อ

มารดาและทารก	อยา่งไรกต็าม	การใหส้เตยีรอยด	์กอ่นที่

จะมีการคลอดจะช่วยลดภาวะแทรกซ้อนต่าง	ๆ	ดังกล่าว

ข้างต้นได้

	 ควรหลีกเลี่ยง	Expectant	management	 เมื่อ

มารดามภีาวะเจบ็ครรภค์ลอด,	มกีารตดิเชือ้ในโพรงมดลกู,	

มีเลือดออกทางช่องคลอด	หรือทารกมีการเต้นของหัวใจ

ผิดปกติ๕๓

การให้ยาปฏิชีวนะ๔๙

	 การใหย้าปฏชิวีนะ	มคีวามสำาคญัในการปอ้งกนั

การติดเชื้อทั้งในมารดาและทารก	และยืดระยะเวลาใน

การคลอดออกไป	พบว่าการให้ยา	erythromycin	ขนาด	

๒๕๐	มลิลกิรมั	วนัละ	๔	ครัง้	นาน	๑๐	วนั	จะชว่ยยดืระยะ

เวลาในการคลอด	ลดการใช้สาร	 surfactant	 ในทารก

แรกคลอด	ลดการใช้ออกซิเจนในทารกอายุ	 ๒๘	 วัน																			

ขึ้นไป	ลดความผิดปกติทางสมองจากการตรวจด้วยอัล	

ตราซาวด์	และลดการติดเชื้อในทารกแรกคลอดได้	แต่

ต้องระมัดระวังการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่ม	beta-lactam	

(amoxicillin-clavulanate)	 เนื่องจากจะเพิ่มความเสี่ยง

ต่อภาวะ	NEC	มากขึ้น๕๔-๕๕

	 ควรใหย้าปฏชิวีนะเพือ่ปอ้งกนัการตดิเชือ้	Group	

B	streptococcus	 (GBS)	 ในรายที่มีนำ้าเดินตั้งแต่	๑๘	

ชั่วโมงขึ้นไป	และมารดามีไข้สูงกว่า	38oC

	 การเลือกใช้ยาปฏิชีวนะ	มีดังนี้	

	 ๑.	สามารถใชย้า	ampicillin	รว่มกบั	erythromy-

cin	หรือ	azithromycin	ขนาด	๑	กรัม	เพียง	dose	เดียว

แทน	erythromycin	ได	้เพราะมกีารดดูซมึทีด่กีวา่,	broad	

spectrum	มากกว่า	และ	มีคุณสมบัติของยาที่ดีกว่า	ใน

มารดาทีม่กีารตดิเชือ้	bacterial	vaginosis	นัน้	ควรรกัษา

ด้วย	metronidazole

	 ๒.	ในมารดาที่มีภาวะ	chorioamnionitis	ควร

ให้การรักษาด้วยยากลุ่ม	ampicillin	ขนาด	๒	กรัมทุก	๖	

ชั่วโมง	หรือ	penicillin	๕	ล้านยูนิต	ทุก	๖	ชั่วโมง	ควบคู่

กับ	gentamicin	๑.๕	มิลลิกรัมต่อนำ้าหนักตัว	๑	กิโลกรัม	

ทุก	๘	ชั่วโมง	

 ๓.	ในกรณีที่มีการผ่าตัดคลอด	ควรให้ยา	clin-

damycin	 ขนาด	๙๐๐	มิลลิกรัม	ทุก	๘	 ชั่วโมง	หรือ	

metronidazole	ขนาด	๕๐๐	มิลลิกรัม	ทุก	๑๒	ชั่วโมง	

เพือ่ปอ้งกนัการตดิเชือ้	anaerobe	ผูท้ีแ่พย้า	beta-lactam	

สามารถใช้ยา	clindamycin	ควบคู่กับ	gentamicin	ได้

สรุป

	 ๑.	การตดิเชือ้เปน็สาเหตทุีพ่บมากทีส่ดุในภาวะ	

PPROM

	 ๒.	มารดาที่มีการติดเชื้อในอุ้งเชิงกราน	ควรได้

รับการรักษาด้วยยาที่ออกฤทธิ์โดยตรงต่อเชื้อนั้น

	 ๓.	มารดาที่มีภาวะ	PPROM	ควรได้รับการ	

admit	จนกว่าจะคลอด

	 ๔.	การดูแลรักษาภาวะ	PPROM	ให้พิจารณา

จากอายุครรภ์,	ความพร้อมของ	NICU,	การติดเชื้อของ

มารดา,	อาการเจ็บครรภ์,	ภาวะ	placental	abruption,	

ทา่ทางของทารกในครรภ,์	การเตน้ของหวัใจทารกในครรภ,์	

ความสมบรูณข์องปอดทารกในครรภ	์และความพรอ้มของ

ปากมดลูก

	 ๕.	ภาวะ	PPROM	ในช่วงอายุครรภ์น้อยกว่า	

๓๒	สัปดาห์ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน	ควรดูแลรักษาโดยวิธี	

expectant	

	 ๖.	ควรให้สเตียรอยด์และยาปฏิชีวนะ	 เพื่อยืด

ระยะเวลาการคลอด	และลดการติดเชื้อของมารดาและ

ทารก	โดยสามารถใชย้ายบัยัง้การหดรดัตวัของมดลกูเพือ่

๓๗
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ให้ยาดังกล่าวออกฤทธิ์ได้เต็มที่ก่อนที่จะมีการคลอด	

	 ๗.	ในมารดาทีม่ภีาวะ	PPROM	ในชว่งอายคุรรภ์

ตั้งแต่	๓๒	สัปดาห์ขึ้นไป	ควรพิจารณายุติการตั้งครรภ์	

เพราะการดูแลรักษาโดยวิธี	expectant	จะมีความเสี่ยง

ต่อภาวะแทรกซ้อนต่าง	ๆ	มากกว่าผลดี

	 ๘.	ควรให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อ	

Group	B	streptococcus
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