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อาการระหวางตั้งครรภ 
  
เรื่องตองรู กอนถึงวันคลอด 
             วันแตงงาน วันที่รูวาทอง หรือ วันคลอดลูก? วันไหนสําหรับคุณ คือวันที่ตื่นเตนทีสุ่ด 
             แตละวันที่กลาวมาลวนมีความนายินด ีแตไมมีวันไหนที่คุณแมจะตองลุน เจือปนไปดวยความวติกกังวล 
ตื่นเตนยินด ีและเจ็บปวด..จากการคลอดลูก 
             สําหรับคุณแมที่ตั้งทองแรก เม่ือทองโตข้ึนเรื่อยๆ เรื่องที่คิดถึงกันบอยๆ นาจะเปนเรื่องการคลอด เพราะไมรู
วันเวลาทีแ่นนอน และยังรูสึกวา การคลอดลูก ตองเจ็บปวด ตองทรมาน ทาํใหหลายคนวิตกเกินกวาเหตุ 
             เรามาลดความกังวลดวยการรับรูข้ันตอนการคลอด และทําความรูจกัหองคลอด กอนการคลอดจริงกันคะ 
  
การคลอดธรรมชาต ิ
             ตามหลักการแพทยจะนับวาระยะเวลาการตั้งทองคอื 40 สัปดาหหลังจากประจําเดือนมาครั้งสดุทาย ซึ่งเราก็
สามารถคะเนคราวๆ ถึงชวงเวลาคลอดได แตไมสามารถชีช้ัดลงไปไดวา วันไหนคือวันทีจ่ะคลอด แตธรรมชาติก็จัดการ
ใหเราไดเตรียมพรอมกับการคลอดกันบาง ไดแก อาการเจ็บทอง  
  
เจ็บจริง ใกลคลอด 
             อาการเจ็บทองคลอดจริงมักมีอาการทีส่ําคัญนํามาคือ มีมูกเลือดออกมาจากทางชองคลอด เกิดจากการที่
มดลูกเริ่มมีการบีบตัว ปากมดลูกเริ่มเปด จึงมกีารปริของเยื่อหุมเด็กกับปากมดลูก ในทองมีแรงดัน ก็จะดนัมูกเลือดที่อยู
บริเวณปากชองคลอดออกมา อันนี้ถือเปนสัญญาณแรก แลวก็จะดําเนินไปจนถึงการคลอด 
             อาการเจ็บทองคลอด มีลักษณะคอนขางพิเศษคือ เจ็บเปนจังหวะ ทุกก่ีนาทีก็ได เวลาคอนขางแนนอน 
สม่ําเสมอ และจะคอยๆ ถี่ข้ึน แรงขึ้น บางคนบอกวาเหมือนปวดทองถาย บางคนบอกวาเหมือนปวดประจําเดือน แตถา
เจ็บแลวหายไปนานๆ แลวกลับมาเจ็บใหม ไมสม่ําเสมอ อยางนี้เรียกเจ็บหลอก 
  
เขาสูการคลอด 
             ถาอาการเจ็บครรภเปนของจริง คณุแมจะไดเขาไปอยูที่หองรอคลอด คุณพยาบาลจะใหคุณแมปสสาวะ และ
สวนอุจจาระให จากนั้นก็ทําความสะอาดบริเวณที่จะคลอด ตดิเครื่องเครื่องมือที่เช็คการหดรัดตัวของมดลูก และเครื่อง
ฟงเสียงหัวใจเด็ก เพ่ือคอยตรวจสอบไปเรื่อยๆ 

             ระยะที่ 1 คุณแมจะรูสึกเจ็บทองไปเรื่อยๆ เม่ือปากมดลูกมีการบางตัวลง และเริ่มเปดมากขึน้ ประมาณ 3-
4 เซนติเมตร จนกระทั่งปากมดลูกเปดหมด ชวงนี้จะกินเวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง โดยประมาณ (อาจจะสั้นหรือนานกวา
นี้ก็ได) 

             ระยะที่ 2 เริ่มเม่ือปากมดลูกเปดหมดแลว คอืประมาณ 10 เซนติเมตร เปนความกวางเทากับเชิงกราน
พอดี ศีรษะเด็กก็จะลงมาถึงบรเิวณเชิงกรานหมดแลวเชนกัน เราอาจเรียกชวงนี้วาเปน ระยะเบง ซึ่งกินเวลาประมาณ 30 
นาที – 1 ชั่วโมง ในชวงนี้เองที่ตองมีการเฝาฟงเสียงหัวใจเด็กตลอด เพราะหัวเด็กถูกบีบรดัเต็มที ่จนกระทั่งเด็กคลอด
ออกมาอยางสมบูรณ 
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คลอดทาไหน สบายที่สุด 
             ทาทีเ่ด็กกมหนาลงไปเปนทาทีด่ ีพอมีแรงดันจากแมสงมา หนาเด็กก็จะคอยๆ เงย พอพนระยะนี้ก็สบาย 
เพราะไหลจะลูออกมาตาม ยกเวนแมที่เปนเบาหวาน เด็กอาจจะมีไหลใหญ ตองมีคนชวยคลอด เด็กจะไหลตามแรงเบง
ของแม ซึ่งหมอตําแยก็ทําคลอดไดงายๆ ถานอกเหนือจากทาพวกนี้ คือทาผิดปกติหมดแลว เพราะโดยธรรมชาต ิเด็ก
จะลงมาแลวก็หมุนคว่ําเอง (ถาชองคลอดไมมีปญหา คือ เชิงกรานใหญพอ เด็กตัวไมใหญมากนัก แตถาหมุนออกมาใน
ทานอนคว่าํหนาไมได ก็ตองมีการชวยเหลือ 
  

             ระยะที่ 3 เปนชวงของการคลอดรก และการเย็บแผลฝเย็บใหเรียบรอย ซึ่งในชวงนีคุ้ณแมจะไมรูสึกอะไร
มากนัก เพราะรูสึกโลงสบาย จากการคลอดลกู รวมทั้งความสนใจจะไปอยูที่ตัวลูกนอยแทน 
  
อุปกรณชวยคลอด 
             แตถาการคลอดดําเนินมาสักพัก แลวคุณแมหมดแรงเบง ทําใหมดลูกหดรัดตัวไมดี จึงตองมีการใชอุปกรณ
ชวยคลอด ซึ่งอุปกรณชวยคลอดในการคลอดธรรมชาติมีอยู 2 อยางดวยกัน คือ 
  
เครื่องดูด เม่ือศีรษะเด็กออกมาแลวนดิหนอย แตคุณแมแรงเบงนอย หรือใกลหมดแรง คณุหมอก็จะตอเครื่องดดูน้ีกับ
ศีรษะเด็ก ซึ่งมีลักษณะเมื่อถวยเล็กๆ และจะมีสายทีต่อเขากับตัวเครื่องดดูอีกที (vacuum) จากนั้นคุณหมอก็จะคอยๆ 
เพ่ิมแรงดดูทลีะนิด แตแมก็ยังตองเบง เครื่องนี้ก็เสมือนเครื่องมือชวยใหเด็กออกมางายข้ึน 
  
             ผลจากการใชเครื่องนี้จะทาํให ศีรษะบริเวณทีถ่วยครอบนั้นมีน้ํามาคั่งอยู เหมือนกับหัวโน แตรอยน้ีจะหายไป
ภายใน 24 ชั่วโมง แตถามีเลือดมาคั่งดวย เพราะเสนเลือดฝอยแตก รอยก็จะหายชาหนอยคือ ประมาณ 3-4 วัน และหัว
เด็กอาจจะมีรอยถลอกไดบาง 
  
คีม จะมีหลายแบบ หลายขนาด ข้ึนอยูกับตําแนงของศีรษะเด็กวาอยูทาไหน เชน ถาเด็กไมคว่ําหนา จําเปนตองหมุนหัว
เด็ก ก็จะใชคีมดามยาว หรือถาแคชวยประคองศีรษะเด็กออกมา ก็จะใชดามสั้น ซึ่งการใชคมีน้ีตองใหสูตแิพทยผู
ชํานาญเทานั้น เพราะการใชอุปกรณนี้อาจจะเปนอันตรายกับชองทางคลอดได (คุณแมตองทําการบล็อกหลัง) 
  
             ปจจบุันกอนจะใชเครื่องมีชวยคลอด ตองมีการตัดสินใจรวมกันระหวางคุณหมอผูทําคลอด และคุณพอคุณแม 
  
ตามไปดูหองคลอด... 
             ในโรงพยาบาลรัฐบาล หองคลอดธรรมชาติ จะแบงเปน หองรอคลอด และหองคลอด แตถาในโรงพยาบาล
เอกชนหองรอคลอด และหองคลอดมักจะอยูหองเดียวกันเลย เน่ืองจากจํานวนคนใชบรกิารนอยกวาโรงพยาบาลรัฐบาล 
  
หองรอคลอด ภายในหองรอคลอด จะเปนหองที่มีเตียงอยูหลายเตยีง ซึ่งจะมีนางพยาบาลเปนผูดูแล คอยเช็ความดลูก
เปดเทาใดแลว และเมื่อใกลคลอด หรือมีปญหาใดๆ จึงตามคุณหมอผูทําคลอด 
  
หองคลอด ภายในหองคลอดจะมีเตียงนอยกวาหองรอคลอด มีสตูินรแีพทย พยาบาลดูแลอยูประจําเตียง 1 คุณแม 
(ใกลคลอด) กับ 1 พยาบาล และมีพยาบาลอีก 1 คน (ตอ 3-4 เตียง) ที่คอยเดินไปมาทกุเตียงเพื่อดูวาอะไรขาดเหลือ
บาง ซึ่งการอยูในหองคลอดมกัจะกินเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 
  
หองผาตดั ถามเีหตุฉุกเฉินตองผาตดัคลอด ก็จะยายเขาหองผาตดั ซึ่งมักจะอยูติดกัน ในหองผาตดั มีสตูนิรีแพทย 2 
คน (ผูชวย 1 คน) วิสัญญีแพทย 1 คน (หมอวางยาสลบ หรือฉีดยาบล็อกหลงั) มีพยาบาลอยางนอย 2 คน คือ 
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พยาบาลที่คอยสงเครื่องมือใหหมอ (scrub nurse) 1 คน และ พยาบาลผูชวยทีค่อยหยิบของอยางอ่ืน หรอืผูชวยใน
การผูกเสื้อใหคณุหมอ 
  
             เม่ือคลอดออกมาแลว คุณหมอผูทาํคลอดเปนผูทีดู่ดนํ้าคร่ํา ฟงเสียงหวัใจ เชค็สุขภาพเบื้องตน ถาเด็กปกติด ี
ก็นําเด็กไปทําความสะอาดและตรวจเชค็อีกทีทีห่องเนอสเซอรี ่แตถารูกอนคลอดวาเด็กอาจมีอาการผิดปกติ หรือคลอด
ออกมาแลว มีอาการผดิปกต ิจะมีการตามกุมารแพทยมาในชวงการคลอดดวย เพ่ือรับตัวเดก็ไปตรวจอยางทันทวงท ี
  
ขั้นตอนการผาตัด 
1.วิสัญญีแพทยทําการวางยาสลบ หรือ บล็อกหลัง 
2.ทําความสะอาดบริเวณหนาทองโดยการฟอกดวยสบูและน้ํายาฆาเชื้อ 
3.เริ่มลงมือผาตัด โดยการผาตัดลงไปเปนชัน้ๆ ไลไปตั้งแตชั้นผิวหนัง ไขมัน พังผืด กลามเนื้อ จนกระทัง่ถึงชองทอง 
และลงไปถึงเยือ่หุมเด็ก จากนั้นก็เจาะถุงน้ําคร่ํา ดูวาทาเด็กอยูทาไหน ถาอยูทากนก็ตองเอากนออกกอน เพราะการเปด
ชองมดลูกจะผาดวยความกวางเพียงหัวเด็กผานออกมาไดเทานั้น ใชเทคนิคคลายๆ กับการคลอดเด็กทางชองคลอด 
เม่ือนําเด็กออกมาแลว ตัดสายสะดือเรยีบรอย จะซับน้ําคาวปลา จากนั้นจึงเย็บปดไลชั้นข้ึนมาเรื่อยๆ เหมือนตอนผาตัด
เปดแผล 
4.เย็บปดแผลหนาทอง ใชเวลาประมาณ 45-60 นาท ี
5.พาคุณแมไปพักที่หองพักรอดูอาการหลังคลอด (ทั้งคุณแมที่คลอดธรรมชาติ หรือผาตดัคลอด) ประมาณ 2 ชั่วโมง 
เพ่ือรอดูอาการ เชน ความดันโลหิตเปนปกต ิการหายใจเปนปกติ จากนั้นจึงยายไปหองพักฟนปกต ิ
  
             กอนการผาตัด พยาบาลในหองผาตัดจะทําการนบัเครื่องมือที่ใชในการผาตดัวามีก่ีชิ้น เม่ือผาตดัเสรจ็แลว
กอนที่คุณหมอจะเย็บปดแผล ก็จะทําการนับเครื่องมือผาตัดใหครบทุกชิ้นอีกครั้ง เปนการปองกันการลืมอุปกรณหรือผา
ไวในตัวคนไข 
  
 
 


