
แนวทางการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสูตศิาสตร์ในชุมชม

นพ.ดนัย สังข์ทรัพย์  พบ.
วว.สูตศิาสตร์และนรีเวชวิทยา
อว.เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจติชุมชน



o แนวทางการคุมก าเนิดในสตรีไม่พร้อมตั้งครรภ์
o การฝากครรภ์คุณภาพ
o แนวทางการส่งเสริมสุขภาพ ของสตรีตั้งครรภ์
o การดูแลแม่หลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย
o แนวทางการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร์



แนวทางการคุมก าเนิดในสตรึไม่พร้อมตั้งครรภ์

เคยตั้งครรภ์ส ำเร็จ

ไม่เคยตั้งครรภ์ หรือไม่เคยตั้งครรภ์ส ำเรจ็



ชนิดของการคุมก าเนิด

ยำเม็ดคุมก ำเนิด  : ฮอร์โมนเดี่ยว
ฮอร์โมนผสม

ยำฉีดคุมก ำเนิด   : ฮอร์โมนเดี่ยว
ฮอร์โมนผสม

แผ่นแปะคุมก ำเนิด
ยำฝังคุมก ำเนิด
ถุงยำงอนำมัย 
ห่วงคุมก ำเนิด



ยาเม็ดคุมก าเนิด

ชนิดฮอร์โมนเดี่ยว : ใช้ในระยะให้นมบุตร

ชนิดฮอร์โมนผสม  : ไม่แนะน ำให้ใช้ในระยะให้นมบุตร



ยาฉีดคุมก าเนิด

ชนิดฮอร์โมนเดี่ยว  :  เหมาะส าหรับระยะให้นมบุตร
เหมาะส าหรับสตรีเคยตัง้ครรภ์ส าเร็จมาก่อน

ชนิดฮอร์โมนผสม  : เหมาะส าหรับสตรีไม่เคยตัง้ครรภ์มาก่อน
หรือสตรีไม่เคยตัง้ครรภ์ส าเร็จ



แผ่นแปะคุมก าเนิด



ยาฝังคุมก าเนิด



ถุงยางอนามัย



ห่วงคุมก าเนิด



การฝากครรภ์คุณภาพ

หมำยถึง : กำรจัดระบบบริกำรในกำรดูแลสุขภำพหญิงต้ังครรภ์และทำรกในครรภ์ 
ที่พิสูจน์แล้วว่ำ เป็นประโยชน์ต่อหญิงตั้งครรภ์ และทำรกในครรภ์

http://www.hpc.go.th/director/data/stan
dardUpload/LR_profile_090217_105208.
pdf

http://www.hpc.go.th/director/data/standardUpload/LR_profile_090217_105208.pdf


การฝากครรภ์คุณภาพ

1.ฝำกครรภ์ครั้งแรกอำยุครรภ์ก่อนหรือเท่ำกับ 12 สัปดำห์
2.ซักประวัติ อดีต ปัจจุบัน โรคต่ำงๆ
3.คัดกรองควำมเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์
4.ตรวจคัดกรองโรคถ่ำยทอดทำงพนัธุกรรม
5.ตรวจร่ำงกำย ตรวจครรภ์ ตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร ให้วัคซีน
6.จ่ำยยำเสริมธำตุเหล็ก โฟเลต ไอโอดีน
7.กำรให้ควำมรู้มำตรฐำนโรงเรียนพ่อแม่รำยกลุ่ม
8.จัดให้มีช่องทำงติดต่อระหว่ำงผู้รับบริกำร และเจ้ำหน้ำที่ได้ 24 ชั่วโมง



เกณฑ์การฝากครรภ์คุณภาพ

ครั้งที่ 1 เมื่ออำยุครรภ์น้อยกว่ำ หรือเท่ำกับ 12 สัปดำห์
ครั้งที่ 2 เมื่ออำยุครรภ์ 18 สัปดำห์ บวก/ลบ 2 สัปดำห์
ครั้งที่ 3 เม่ืออำยุครรภ์ 26 สัปดำห์ บวก/ลบ 2 สัปดำห์
ครั้งที่ 4 เมื่ออำยุครรภ์ 32 สัปดำห์ บวก/ลบ 2 สัปดำห์
ครั้งที่ 5 เมื่ออำยุครรภ์  สัปดำห์ บวก/ลบ 2 สัปดำห์



แนวทางการส่งเสริมสุขภาพ ของสตรีตั้งครรภ์

- อำหำร
- วัคซีน และ ยำเสริม
- กำรท ำงำน และ กำรออกก ำลังกำย
- กำรพักผ่อน



ควำมต้องกำรสำรอำหำรในแต่ละวันของหญิงตั้งครรภ์
เพ่ือควำมสมดุลของกำรกินอำหำร หญิงตั้งครรภ์ (รวมไปถึงคนทั่วไป) ควรแบ่งสัดส่วน
ของแหล่งพลังงำนที่ควรได้รับดังนี้ พลังงำนจำกโปรตีน 15% จำกไขมัน 30% และ
จำกคำร์โบไฮเดรต 50-55% ของพลังงำนทั้งหมดที่ร่ำงกำยต้องกำรในแต่ละวัน
พลังงำนเฉลี่ยที่หญิงตั้งครรภ์ควรได้รับต่อวันคือ 2,100 กิโลแคลอรี



วัคซีน และ ยาเสริม

วัคซีน : TT or dT

ยำเสริม : Element iron 60mg
Folate 250mg
Iodine 200-250mg



กำรท ำงำน และ กำรออกก ำลังกำย
กำรพักผ่อน



การดูแลแม่หลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย

ควำมหมำย

กำรดูแลหญิงหลังคลอด หมำยควำมว่ำ กำรท ำเวชปฏิบัติด้วยศำสตร์และศิลป์ของ
กำรแพทย์แผนไทยเพื่อ ช่วยฟื้นฟูสุขภำพของหญิงหลังคลอดให้คืนสู่สภำพปกติ



การดูแลแม่หลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย

ข้อบ่งชี้และเวลำที่เริ่มให้บริกำร

๓.๑ หญิงหลังคลอดปกติหรือคลอดโดยใช้อุปกรณ์ช่วยคลอดแล้ว ๗ วัน 
แต่ไม่เกิน ๓ เดือน 
๓.๒ หญิงหลังคลอดด้วยวิธีกำรผ่ำตัดหน้ำท้อง รวมกรณีผ่ำตัดท ำหมันหลัง
คลอดแล้ว ๑ เดือนแตไ่ม่เกิน ๓ เดือน



การดูแลแม่หลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย

กำรตรวจประเมินและสั่งกำรรักษำ
บุคลำกรผู้ตรวจประเมินและสั่งกำรรักษำจะต้องศึกษำหรือสอบถำมข้อมูลกำรตั้งครรภ์และ
กำรคลอด กำรให้นมบุตร กำรรับประทำนอำหำร กำรขับถ่ำย กำรพักผ่อนนอนหลับ สภำพ
ทำงจิตใจ โรคประจ ำตัวและยำที่ใช้เป็นประจ ำ จำกผู้รับบริกำรหรือจำกเวชระเบียนหรือใบ
ส่งต่อ รวมทั้งต้องตรวจร่ำงกำยผู้รับบริกำรเพื่อประเมินสภำพทั่วไปและสภำพหลังคลอด



ประเมนิสภาพทั่วไปและสภาพหลังคลอด ที่ส าคัญคือ
๑ ตรวจความดันโลหติ อัตราชีพจรและการหายใจ อุณหภูมร่ิางกาย
๒ ตรวจดูลักษณะ กลิ่น สีของนํ้าคาวปลา
๓ ตรวจดูลักษณะของแผลบริเวณช่องคลอด กรณีคลอดปกติ
๔ ตรวจหน้าท้อง เพ่ือประเมนิลมในท้อง ขนาดและระดับของมดลูก 
และแผลหน้าท้อง กรณีผ่าตัดหน้าท้อง ตรวจดูเต้านม ลานนม หวันม 
และการไหลของนํ้านม

การดูแลแม่หลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย



การดูแลแม่หลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย
กิจกรรมกำรดูแลหญิงหลังคลอด
แบ่งเป็น กิจกรรมหลักและกิจกรรมอื่นๆ
กิจกรรมหลัก หมายถึง กิจกรรมที่ต้องจัดให้กับหญิงหลังคลอดที่มารับบริการทุกราย ใช้เวลา
ประมาณ ๒ ชั่วโมง คลอบคลุมกิจกรรม ๗ ประเภท คือ
๑) การนวดไทย
๒) การประคบสมุนไพร
๓) การนึ่ง/การนาบ/การทับหม้อเกลือ
๔) การอบไอน ้าสมุนไพร/การเข้ากระโจม
๕) การนั่งถ่าน (กรณีหญิงหลังคลอดปกติและแผลฝีเย็บยังไม่แห้ง)
๖) การสอนพันผ้าหน้าท้อง
๗) การใหค้้าแนะน้าเกี่ยวกับยาสมุนไพร และการปฏิบัติตัวหลังคลอด การดูแลความสะอาดของ
ร่างกาย และเต้านม หลักการให้นมทารกและการดูแลทารก อาหารที่ควรรับประทานและไม่ควร
รับประทาน การ ออกก้าลังกาย



กิจกรรมอื่นๆ 

หมายถึง กิจกรรมที่อาจจัดให้บริการหรือไม่ก็ได้ขึ นอยู่กับความต้องการของหญิง
หลัง คลอดผู้รับบริการและ/หรือความพร้อมของสถานบริการสาธารณสุข และ
ให้เป็นส่วนที่หญิงหลังคลอด ผู้รับบริการจะต้องจ่ายค่าบริการเอง และไม่
สามารถเบิกค่าบริการจากกองทุนฯ คลอบคลุมกิจกรรม ๒ ประเภทคือ
๑) การพอกผิวและขัดผิวด้วยสมุนไพร
๒) การอาบน ้าสมุนไพร



หมำยเหตุ 
การให้บริการกิจกรรมหลักแก่หญิงหลังคลอดให้ท้าได้ไม่เกินวันละ ๑ ครั ง 
ติดต่อกันทุกวัน อย่างน้อย ๔ ครั ง รวมไม่เกิน ๕ ครั ง ในกรณีที่หญิงหลังคลอด
ไม่สะดวกมารับบริการ ติดต่อกันทุกวัน จะต้องรับบริการทั งหมดภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน ๙๐ วันหลังการบริการครั งแรก



ข้อห้ำม

ข้อห้าม (ทั่วไป) หากพบว่าหญิงหลังคลอดที่เป็นโรคหรือมีอาการหรืออาการแสดง
ดังต่อไปนี   ห้ามให้บริการการดูแลหญิงหลังคลอด
๑ หลังรับประทานอาหารอิ่มใหม่ๆ ภายในครึ่งชั่วโมง
๒ มีไข้เกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส
๓ มีโรคติดเชื อเฉียบพลัน
๔ โรคติดต่อร้ายแรงทุกชนิด เช่น วัณโรค
๕ มีอาการตกเลือด

การดูแลแม่หลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย



๖ น ้าคาวปลามีกลิ่นเหม็นรุนแรง
๗ กระดูกเชิงกรานแตก ร้าว แยกจากการคลอด
๘ มีภาวะซึมเศร้าภายหลังการคลอด
๙ เป็นโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวานที่ยังควบคุมไม่ได้ 
๑๐ มีรอยโรคผิวหนังที่มีการติดเชื อหรือสามารถติดต่อได้

ข้อห้ำม
ข้อห้าม (ทั่วไป) หากพบว่าหญิงหลังคลอดที่เป็นโรคหรือมีอาการหรืออาการแสดงดังต่อไปนี 
ห้ามให้บริการการดูแลหญิงหลังคลอด

การดูแลแม่หลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย



ข้อห้ำมเพ่ิมเติมเฉพำะกำรนวดไทย

๑ โรคกระดูกพรุนรุนแรง
๒ หญิงตั งครรภ์ที่มีอาการครรภ์เป็นพิษ (Toxemia of Pregnancy) 
บริเวณที่ผ่าตัดภายในระยะเวลา ๑ เดือน

ข้อห้ำมเพ่ิมเติมเฉพำะกำรประคบสมุนไพร

หญิงตั งครรภ์ที่แพ้สมุนไพร หรือมีอาการไม่พึงประสงค์จากสมุนไพร

การดูแลแม่หลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย



ข้อห้ำมเพ่ิมเติมเฉพำะกำรนึ่ง/กำรนำบ/กำรทับหม้อเกลือ

หญิงหลังคลอดที่แพ้สมุนไพร หรือมีอาการไม่พึงประสงค์จากสมุนไพร



https://www.youtube.com/watch?v=J
FchmVOFEdc&feature=share&fbclid=IwA
R35Iz4gRlF2O7xuiXMRDZjbYI7Kl6gcz-
Y5vtaHBRdayAJTTTda0zEivB0

กำรทับหม้อเกลือ

https://www.youtube.com/watch?v=JFchmVOFEdc&feature=share&fbclid=IwAR35Iz4gRlF2O7xuiXMRDZjbYI7Kl6gcz-Y5vtaHBRdayAJTTTda0zEivB0
https://www.youtube.com/watch?v=J


แนวทางการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร์

- ปวดท้อง
- ตกเลือด
- กำรคลอดติดขัด



ปวดท้อง

- first Trimester
- Second Trimester
- Third Trimester



ตกเลือด

- First Trimester : abortion
- Second Trimester  : abortion
- Third Trimester  : Premature contraction, 

Preterm lobour



กำรคลอดติดขัด

- Abnormal Presentation
- Cephalo-pelvic Disproportion (CPD)


