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ส่วนท่ี 2 บทคดัย่อ 
ผลของการชกัน าการคลอดด้วยการท าให้มีการแยกของถงุน ้าคร า่จากเย่ือบุโพรงมดลกู

(Stripping of membrane) 
ท่ีมา 

การตัง้ครรภเ์กนิก าหนด(post term pregnancy)คอืการตัง้ครรภท์ีเ่กนิ 42 สปัดาหข์ึน้ไป(294วนั) 

ซึง่ถอืเป็นการตัง้ครรภท์ีม่คีวามเสีย่งในการเกดิผลกระทบกบัทัง้มารดา และทารกไม่ว่าจะเป็นการคลอด 

ยากจากทารกตัวโต ทารกเสี่ยงต่อการส าลกัน ้าคร ่า การติดเชื้อในทางเดินหายใจ และเสี่ยงต่อการ 

เสยีชวีติเพิม่ขึน้ โรงพยาบาลกุดบากเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตยีง ห่างจากโรงพยาบาลจงัหวดั 

45 กโิลเมตร ไม่มสีูตแิพทย ์ผู้คลอดที่มภีาวะเสี่ยงสูงจะส่งต่อไปยงัโรงพยาบาลประจ าจงัหวดั ในทาง

ปฏบิตัหิญงิตัง้ครรภท์ีม่อีายุครรภ ์41 สปัดาห ์แต่ยงัไม่เจบ็ครรภค์ลอด จะส่งพบสูตแิพทย์ทีโ่รงพยาบาล

จงัหวดั เพื่อประเมนิสภาวะผูค้ลอดทุกราย ปีงบประมาณ 2551 ได้ส่งสตรตีัง้ครรภ์ทีอ่ายุครรภ์เกนิ 41  

สปัดาห์เพื่อพบสูตแิพทย ์จ านวน 24 ราย ซึ่งได้สร้างภาระด้านค่าใช้จ่ายในการเดนิทางให้กบัสตรี

ตัง้ครรภ์และครอบครวัเป็นอย่างมาก เนื่องจากสตรตีัง้ครรภ์รอ้ยละ 80 ใช้สทิธฟิร(ีบตัรประกนัสุขภาพ

ถว้นหน้า) และเสน้ทางระหว่างกุดบากไปอ าเภอเมอืงไมม่รีถโดยสารประจ าทาง ต้องจา้งเหมาพาหนะ ใน

การเดนิทางครัง้ละ 600-800 บาท จากรายงานการสงัเคราะห์งานวจิยัแบบ randomized controlled   

trials เปรยีบเทยีบการชกัน าใหเ้กดิการคลอดในไตรมาสทีส่ามของการตัง้ครรภ ์พบว่าการชกัน าใหเ้กดิ 

การคลอดดว้ยการท าใหม้กีารแยกของถุงน ้าคร ่าจากเยื่อบุโพรงมดลูก(stripping of membrane) สามารถ 

ลดการตัง้ครรภเ์กนิ 41 สปัดาหไ์ด ้ปีงบประมาณ 2552 ไดน้ าวธิกีารดงักล่าวมาใชใ้นสตรตีัง้ครรภท์ีไ่ม่ม ี

ภาวะแทรกซอ้นโดยเริม่ท าทีอ่ายคุรรภ ์38 สปัดาห ์พบว่าสามารถลดจ านวนการส่งต่อทีม่สีาเหตุจากอายุ 

ครรภเ์กนิก าหนดลงไดจ้าก 24 รายในปี 2551 เป็น 7 ราย และ 1 ราย ในปี 2552 และ 2553 ตามล าดบั  

อย่างไรกต็ามการน าวธิกีารชกัน าการคลอดโดยการแยกถุงน ้าคร ่าจากเยื่อบุโพรงมดลูกมาใช ้เป็นเพยีง  

การพฒันาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดอตัราการส่งต่อ ไม่ไดเ้กบ็ขอ้มลูการตัง้ครรภเ์กนิ 41 สปัดาห ์

ขอ้มลูการตดิเชือ้ และการแตกของถุงน ้าคร ่าไว ้จงึท าใหเ้กดิขอ้ถกเถยีงระหว่างผูป้ฏบิตัวิ่าการชกัน าการ

คลอดดว้ยวธิกีารดงักล่าวสามารถลดการตัง้ครรภ์เกนิ 41 สปัดาห์ได้จรงิหรอืไม่ เกดิภาวะแทรกซ้อน

ไดแ้ก่การแตกของถุงน ้าคร ่าและการตดิเชือ้หรอืไม ่จากเหตุผลดงักล่าวท าใหผู้ว้ ิจยัสนใจทีจ่ะศกึษาถงึผล

ของการชกัน าการคลอดด้วยการแยกถุงน ้าคร ่าจากเยื่อบุโพรงมดลูก  ต่อการลดการตัง้ครรภ์เกนิ 41 

สปัดาห ์และอตัราการเกดิภาวะแทรกซอ้นไดแ้ก่การแตกของถุงน ้าคร ่า และการตดิเชือ้  

วตัถปุระสงค:์ เพื่อศกึษาผลของการท าใหม้กีารแยกของถุงน ้าคร ่าจากเยื่อบุโพรงมดลูก(stripping of 

membrane) ต่ออตัราการตัง้ครรภเ์กนิ 41 สปัดาห ์ และภาวะแทรกซอ้น ไดแ้ก่ การแตกของถุงน ้าคร ่า

และการตดิเชือ้ 



ขอบเขตการวิจยั: การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร (action study) เพื่อศกึษาผลของการชกัน า

ใหเ้กดิการคลอดโดยการท าใหม้กีารแยกของถุงน ้าคร ่าจากเยื่อบุโพรงมดลูก(stripping of membrane) 

ต่ออตัราการตัง้ครรภเ์กนิ 41 สปัดาห ์และภาวะแทรกซอ้นไดแ้ก่การแตกของถุงน ้าคร ่า และการตดิเชือ้ 

โดยท าการศึกษาในสตรตีัง้ครรภ์ที่อายุครรภ์ 38-40 สปัดาห์ ที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลกุดบาก         

อ าเภอกุดบาก จงัหวัดสกลนคร ตัง้แต่วันที่  1 มกราคม 2555 ถึงวนัที่ 20 พฤษภาคม 2555       

ประชากรในการศึกษาครัง้นี้คือ สตรีตัง้ครรภ์ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนด้านสูติกรรมและอายุรกรรม      

กลุ่มตวัอยา่งในการศกึษาครัง้นี้คดัเลอืกแบบเจาะจง ไดแ้ก่ สตรตีัง้ครรภ ์ครรภเ์ดีย่ว อยู่ในท่าปกตโิดยมี

ศรีษะเป็นส่วนน า อายุครรภ์ 38-41 สปัดาห์ไม่มภีาวะแทรกซ้อนด้านอายุรกรรมและสูตกิรรม ไม่เคย

ผ่าตดัคลอดมาก่อน ฝากครรภท์ีค่ลนิิกฝากครรภโ์รงพยาบาลกุดบาก อ าเภอกุดบาก จงัหวดัสกลนคร  

วิธีการศึกษา: พยาบาลแผนกฝากครรภ์ตรวจคุณสมบตัิของสตรตีัง้ครรภ์ตามเกณฑก์ารเลอืกกลุ่ม

ตวัอยา่งทีก่ าหนดไว้จากทะเบยีนประวตั ิและคู่มอืฝากครรภ ์ถ้าสตรตีัง้ครรภม์คีุณสมบตัคิรบตามเกณฑ์

การคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างที่ก าหนดไว้ แจง้ผูว้จิยัเขา้พบกลุ่มตวัอย่าง และตรวจสอบคุณสมบตัอิกีครัง้

หนึ่ง ถา้กลุ่มตวัอยา่งมคีุณสมบตัคิรบตามเกณฑ ์ผูว้จิยัจะเขา้แนะน าตนเองกบัสตรตีัง้ครรภเ์พื่อขอความ

ร่วมมอื โดยชี้แจงวตัถุประสงค์ของการท าวจิยั พรอ้มทัง้แจ้งการพทิกัษ์สทิธแิก่สตรตีัง้ครรภ์อย่างเป็น

ขัน้ตอน และเปิดโอกาสใหซ้กัถามขอ้สงสยั เมื่อสตรตีัง้ครรภย์นิยอมเขา้ร่วมการวจิยั ผูว้จิยัขอใหล้งนาม

ในใบยนิยอมเขา้ร่วมการวจิยั ตรวจสภาวะทารกในครรภด์ว้ย NST(Non stress test) หากไม่พบภาวะ

ผิดปกติ ตรวจภายในโดยวิธีปราศจากเชื้อ สอดนิ้วผ่านปากมดลูกเข้าไปจนถึงผนังมดลูกส่วนล่าง 

(Lower uterine segment) หมุนนิ้วเป็นวงกลมโดยรอบ เพื่อเลาะและแยกถุงน ้าคร ่าออกจากปากมดลูก

และผนงัมดลกู แนะน าอาการทีส่ตรตีัง้ครรภต์้องรบีมาโรงพยาบาลพรอ้มตดิไวท้ีส่มุดฝากครรภ ์ไดแ้ก่ มี

น ้าคร ่า หรอืเลอืดปนมกูไหลออกจากช่องคลอด ทอ้งป ัน้ถี่ 3 ครัง้ ใน 10 นาท ีนอนพกัไม่ทุเลา และป ัน้

แรงขึน้เรือ่ยๆ ทารกในครรภด์ิน้น้อยลง ไมถ่งึ 10 ครัง้ต่อวนั นดัตดิตามอาการอกี 7 วนั  

ผลการศึกษา: กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อายุระหว่าง 20-34 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 72.5 เฉลีย่ 27.5 ปี ส่วน

ใหญ่ตัง้ครรภค์รัง้ที ่2 และครรภแ์รก คดิเป็นรอ้ยละ 42.5 และ 40 ตามล าดบั ไม่พบว่ามกีลุ่มตวัอย่าง

ทีม่าคลอดอายุครรภเ์กนิ 41 สปัดาห ์อายุครรภเ์มื่อเริม่ท า stripping of membrane เฉลีย่ 39 สปัดาห ์4 

วนั ต ่าสุด 38 สปัดาห ์สูงสุด 40 สปัดาห ์3 วนั อายุครรภท์ีม่าคลอดเฉลีย่ 39 สปัดาห ์4 วนั ต ่าสุด 38 

สปัดาห ์สงูสุด 40 สปัดาห ์5 วนั กลุ่มตวัอย่างมาคลอดหลงัจากท า stripping of membrane เฉลีย่ 3 วนั 

ต ่าสุดมาภายในวนัทีท่ า สูงสุด 11 วนั  และไม่พบว่ากลุ่มตวัอย่างมภีาวะแทรกซ้อนคอื ถุงน ้าคร ่าแตก 

และตดิเชือ้ จากการท า stripping of membrane 



การน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า: ผลการวจิยัเป็นที่ยนืยนัว่าการท า stripping of 
membrane สามารถลดการตัง้ครรภเ์กนิ 41  สปัดาหไ์ด ้และไม่พบว่าท าใหเ้กดิภาวะแทรกซอ้นในการ
เกดิการแตกของถุงน ้าคร ่า และการตดิเชือ้ ทมีดูแลผูป้่วยไดน้ าแนวทางการชกัน าใหเ้กดิการเจบ็ครรภน้ี์
มาใช ้เพื่อลดการตัง้ครรภเ์กนิ 41 สปัดาห ์ พบว่า สตรตีัง้ครรภไ์ดร้บัการท า stripping of membrane 
จ านวน 80, 50 และ 48 คน ในปีงบประมาณ  2556, 2557 และ 2558 ตามล าดบั และพบว่ามกีาร
ตัง้ครรภเ์กนิ 41 สปัดาห ์จ านวน 4, 4 และ 3 รายในปี 2556, 2557 และ 2558 ตามล าดบั จากการ
วเิคราะห์กลุ่มที่อายุครรภ์เกิน 41 สปัดาห์ทัง้สามปี พบว่าอายุครรภ์เมื่อส่งมาท า stripping of 
membrane 40 สปัดาหแ์ลว้เนื่องจากประเมนิน ้าหนักทารกในครรภไ์ม่ถงึ 2500 กรมั จงึไม่ไดเ้ริม่ท าเมื่อ
38 สปัดาห ์ และไดฝึ้กทกัษะพยาบาลหอ้งคลอดจ านวน 5 คน ใหส้ามารถท า stripping of membrane 
ได ้ และไมพ่บว่าสตรตีัง้ครรภม์อีายคุรรภเ์กนิ 41 สปัดาห ์และไม่มภีาวะแทรกซอ้นจากการท า stripping 
of membrane ของพยาบาลหอ้งคลอด 

แผนการท่ีจะน าผลการวิจยัไปใช้ในหน่วยงาน 

1. ได้น าแนวทางการชักน าการคลอดด้วยวิธีการเลาะถุงน ้ าคร ่าให้แยกออกจากโพรงมดลู ก

(stripping of membrane)มาใชเ้ป็นแนวทางชกัน าการคลอดแลว้ และเฝ้าระวงัภาวะแทรกซอ้นจากการ

ท าอยา่งสม ่าเสมอ  

2. วางแผนให้บรกิารแบบ one stop service คอืบรกิารท า และสงัเกตอาการที่แผนกฝากครรภ ์

โดยไมต่อ้งส่งมาท าทีแ่ผนกหอ้งคลอด  

3. จากผลการวจิยั ระยะเวลาเฉลีย่ทีส่ตรตีัง้ครรภม์าคลอดหลงัจากท า stripping of membrane 3 

วนั เรว็ที่สุดคอืมาภายในวนัที่ท า และนานที่สุดคอื 11 วนั ปีงบประมาณ 2559 ทมีดูแลผู้ป่วยได้ปรบั

แนวทางจาก เริม่ท า stripping of membrane จากเริม่ท าเมื่ออายุครรภ ์38 สปัดาห ์เป็นเริม่ท าเมื่ออายุ

ครรภ ์39  สปัดาห ์ซึง่อยูใ่นระยะเริม่ทดลองด าเนินการ   

บทเรียนท่ีได้รบั 

 การชกัน าการคลอดดว้ยการเลาะถุงน ้าคร ่าแยกออกจากโพรงมดลูก สามารถใชใ้นการชกัน าการ

คลอดที่ไม่ต้องการผลเร่งด่วน และสามารถลดการตัง้ครรภ์ที่เกิน 41 สปัดาห์ได้ และไม่พบว่ามี

ภาวะแทรกซอ้นในการแตกของถุงน ้าคร ่า และการตดิเชือ้ 

ปัจจยัแห่งความส าเรจ็ 

 การประเมนิภาวะเสีย่งก่อนส่งมาท า stripping of membrane ของแผนกฝากครรภ ์การประเมนิ

ภาวะเสี่ยงซ ้าก่อนท าของแผนกห้องคลอด ความระมดัระวงัในการท า รวมทัง้การเฝ้าระวงั และการให้

ค าแนะน าหลงัท า เป็นปจัจยัส าคญัทีท่ าใหส้ตรตีัง้ครรภ์ไม่เกดิภาวะแทรกซอ้น ความร่วมมอืของแพทย ์

พยาบาลแผนกฝากครรภ ์และพยาบาลหอ้งคลอดเป็นส่วนส าคญัทีท่ าใหก้ารด าเนินงานลุล่วงไปไดด้ว้ยด  ี


