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เอกสารหมายเลข
จัดท�ำโดย
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คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
พ.ศ. 2556-2558
วันที่อนุมัติต้นฉบับ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ความส�ำคัญของปัญหา (Background)
การประเมินสุขภาพทารกในครรภ์ เป็นส่วนส�ำคัญส่วนหนึ่งในการดูแล
สตรีตั้งครรภ์ เพื่อค้นหาทารกที่มีภาวะออกซิเจนในเลือดต�่ ำ  (hypoxemia)
เทคนิคการประเมิน ได้แก่ การติดตามการเต้นหัวใจทารก การตรวจคลื่นเสียง
ความถี่สูง และการให้มารดานับลูกดิ้น
เนื่องจากมีปัจจัยที่มีผลต่อการประเมินสุขภาพทารกในครรภ์ เช่น
อายุครรภ์ การหลับ-การตื่นของทารก ยาที่มารดาได้รับ ความผิดปกติของ
ระบบประสาททารก เป็นต้น ดังนั้นการแปลผลการตรวจที่เหมาะสม ต้อง
มีความเข้าใจในพฤติกรรมปกติของทารกในครรภ์ การตอบสนองของทารก
ต่อสภาวะผิดปกติ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเสียชีวิตของทารกในครรภ์ และ
ลดการให้คลอดก่อนก�ำหนดโดยไม่มีความจ�ำเป็น
การประเมินสุขภาพทารกในครรภ์
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ข้อบ่งชี้ของการประเมินสุขภาพทารกในครรภ์
การประเมินสุขภาพทารกในครรภ์ ควรท�ำเฉพาะกรณีที่ผลการตรวจจะ
น�ำไปสู่การตัดสินใจดูแลในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการสังเกตการณ์ต่อ การตรวจ
ประเมินถี่ขึ้น การรับไว้รักษาในโรงพยาบาล หรือการให้คลอด
การนับลูกดิ้นเป็นวิธีการประเมินสุขภาพทารกในครรภ์เพียงวิธีเดียวที่
แนะน�ำให้ท�ำได้ ทั้งในครรภ์ที่มีความเสี่ยงต�ำ่ และครรภ์เสี่ยงสูง
ถึงแม้จะไม่มีหลักฐานว่าการประเมินสุขภาพทารกโดยวิธีต่าง ๆ ช่วย
ท�ำให้ผลของทารกปริก�ำเนิดดีขึ้น แต่ก็แนะน�ำให้ตรวจในรายที่ทารกในครรภ์มี
ความเสี่ยงของการเสียชีวิตของทารกในครรภ์เพิ่มขึ้น (ดังแสดงไว้ในตารางที่ 1)
อย่างไรก็ตามไม่ได้มกี ารจ�ำกัดให้สง่ ตรวจได้เฉพาะรายทีม่ ขี อ้ บ่งชีด้ งั กล่าวเท่านัน้

ตารางที่ 1 ข้อบ่งชี้ของการประเมินสุขภาพทารกในครรภ์(1)
โรคประจ�ำตัว

ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจาก
การตั้งครรภ์ปัจจุบัน

เบาหวานก่อนการตั้งครรภ์

เบาหวานระหว่างการตั้งครรภ์ ที่
ควบคุมได้ไม่ดีหรือต้องใช้ยารักษา
ความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตสูงระหว่างการตัง้ ครรภ์
Systemic lupus erythematosus ทารกเคลื่อนไหวลดลง
โรคไตเรื้อรัง
น�้ำคร�ำ่ น้อย
Antiphospholipid syndrome
ทารกเติบโตช้าในครรภ์
ไทรอยด์เป็นพิษที่ควบคุมได้ไม่ดี
ทารกอายุครรภ์ใกล้ครบก�ำหนดหรือ
เกินก�ำหนด
ธาลัสซีเมีย
Isoimmunization
โรคหัวใจชนิดตัวเขียว
ครรภ์แฝดที่ใช้รกเดียวกัน ซึ่งทารก
มีการเติบโตต่างกันมาก
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เทคนิคการประเมินสุขภาพทารกก่อนคลอด (Antepartum fetal
surveillance techniques)
วิธีที่ใช้บ่อยในทางคลินิก ได้แก่
1. การนับลูกดิ้น (Fetal movement counting: FMC)
2. Nonstress test (NST)
3. Contraction stress test (CST)
4. Biophysical profile (BPP)
5. Modified biophysical profile (modified BPP)
6. Umbilical artery Doppler velocimetry

การนับลูกดิ้น (Fetal movement counting: FMC)
การนับลูกดิน้ เป็นวิธกี ารประเมินสุขภาพทารกในครรภ์ทที่ ำ� ได้งา่ ย แนะน�ำ
ให้ท�ำได้ทั้งในครรภ์ที่มีความเสี่ยงต�่ำและครรภ์เสี่ยงสูง สตรีตั้งครรภ์มักจะเริ่ม
รับรูถ้ งึ การเคลือ่ นไหวของทารกตัง้ แต่อายุครรภ์ 18 สัปดาห์ การเคลือ่ นไหวของ
ทารกมีแนวโน้มทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ จนถึง 32 สัปดาห์ ทารกปกติอาจหยุดการเคลือ่ นไหว
ในช่วงหลับ แต่มักไม่นานกว่า 90 นาที(2) การเคลือ่ นไหวของทารกทีส่ ตรีตงั้ ครรภ์
รับรูไ้ ด้หมายรวมถึง การเตะ การต่อย การหมุนตัว การขยับแขนขา การสะอึก
เป็นต้น การเคลื่อนไหวของทารกจะลดลง ในกรณีที่การท�ำงานของรกลดลง
หรือมีภาวะ acidemia มักแนะน�ำให้เริ่มนับลูกดิ้นตั้งแต่อายุครรภ์ 28 สัปดาห์
โดยวิธีการนับลูกดิ้นมีหลายวิธี ซึ่งแตกต่างกันทั้งจ�ำนวนครั้งของการดิ้น และ
ระยะเวลาทีใ่ ช้นบั (ตารางที่ 2) ทัง้ นีย้ งั ไม่มกี ารศึกษาเปรียบเทียบว่าวิธใี ดดีทสี่ ดุ

การประเมินสุขภาพทารกในครรภ์

| 55

ตารางที่ 2 ตัวอย่างวิธีการนับลูกดิ้น(3)
การศึกษาของ (ปี คศ.)
วิธีการนับลูกดิ้น
1. Pearson & Weaver นับ 12 ชม. (09.00-21.00 น)
(1976)
2. Sadovsky & Polishuk นับ 30 นาที – 1 ชม.
(1977)
วันละ 2-3 ครัง้
3. Rayburn (1982)
นับ > 1 ชม. ในเวลาทีส่ ะดวก
			
4. Picquadio & Moore นับจนครบ 10 ครัง้
(1998)
(โดยไม่กำ� หนดระยะเวลา)
		

เกณฑ์ที่ถือว่าผิดปกติ
< 10 ครัง้ ใน 12 ชม.
< 2 ครัง้ ใน 1 ชม.
< 3 ครัง้ ใน 1 ชม.
ติดต่อกัน 2 ชม.
< 10 ครัง้ ใน 1 ชม.
ติดต่อกัน 2 ชม.

แม้วา่ งานวิจยั แบบสุม่ ขนาดใหญ่(4) ไม่พบว่าการนับลูกดิน้ ในสตรีตงั้ ครรภ์
ทีม่ คี วามเสีย่ งต�ำ่ จะช่วยลดอัตราการเสียชีวติ ของทารกในครรภ์ แต่พบว่าในสตรี
ทีม่ ที ารกเสียชีวติ ในครรภ์ ร้อยละ 55 รูส้ กึ ว่าลูกดิน้ ลดลง ดังนัน้ ในสตรีทรี่ สู้ กึ ว่า
ลูกดิน้ ลดลง หรือ นับลูกดิน้ ได้นอ้ ยกว่าเกณฑ์ จึงควรมีการประเมินสุขภาพทารก
ด้วยวิธีอื่นเพิ่มเติม เช่น NST, BPP

Nonstress test (NST)
หลักการของการประเมินสุขภาพทารกวิธีนี้ คือ อัตราการเต้นของหัวใจ
ทารกจะเพิ่มขึ้นเมื่อทารกเคลื่อนไหว ซึ่งแสดงถึงการท�ำงานของระบบประสาท
อัตโนมัติที่ปกติ มักเริ่มตรวจตั้งแต่อายุครรภ์ 32 สัปดาห์ในสตรีตั้งครรภ์ที่มีข้อ
บ่งชี้ (ตารางที่ 1) หรืออาจเริ่มตรวจก่อนหน้านั้นโดยพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
วิธกี ารตรวจท�ำโดยให้สตรีตงั้ ครรภ์นอนศีรษะสูงประมาณ 30 องศา หรือ
นอนตะแคงข้าง วัดความดันโลหิตก่อนการตรวจ และบันทึกอัตราการเต้นหัวใจ
ทารกนาน 20 นาที การแปลผลแบ่งได้ 2 แบบดังนี้
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• ผลปกติ (Reactive/ Normal): อัตราการเต้นหัวใจทารกเพิ่มขึ้น
(fetal heart rate acceleration) ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป โดยจุดสูงสุด
ของการเพิ่มขึ้นอยู่เหนือ baseline ≥ 15 ครั้งต่อนาที และระยะ
เวลาตั้งแต่เริ่มจนกลับสู่ baseline นาน  ≥ 15 วินาที (ในกรณี
อายุครรภ์ < 32 สัปดาห์ ให้ใช้เกณฑ์ ≥ 10 ครัง้ ต่อนาที และระยะเวลา
≥ 10 วินาที แทน)
• ผลผิดปกติ (Non-reactive/ Abnormal): อัตราการเต้นหัวใจทารก
ไม่ เ พิ่ ม ขึ้ น ตามเกณฑ์ ที่ ถื อ ว่ า reactive ภายในระยะเวลาของ
การตรวจนาน 40 นาที พบได้บ่อยในภาวะที่ทารกในครรภ์หลับ
แต่ ก็ อ าจแสดงถึ ง ความผิ ด ปกติ ข องระบบประสาทหรื อ มี ภ าวะ
acidemia
การอ่านผล NST ควรสนใจองค์ประกอบอืน่ เช่น อัตราการเต้นหัวใจพืน้ ฐาน
(fetal heart rate baseline) การเปลีย่ นแปลงอัตราการเต้นหัวใจ (variability)
รวมทั้งการลดลงของอัตราการเต้นหัวใจ (fetal heart rate deceleration)
การตรวจ NST ได้ผลปกติ จากข้อมูลที่มีอยู่พบว่าร้อยละ 99.8 ของ
ทารกมีสขุ ภาพดี โดยพบทารกเสียชีวติ ภายใน 1 สัปดาห์ได้ 1.9/1,000 ครัง้ ของ
การตรวจ(1) ในกรณีที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนอื่นเกิดขึ้น
ค�ำแนะน�ำในการดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ภายหลังการตรวจ NST คือ
• กรณีผลตรวจ NST reactive
- ในรายที่ความเสี่ยงต�ำ่ ให้นับลูกดิ้นต่อทุกวัน
- ในสตรีตงั้ ครรภ์ทมี่ ขี อ้ บ่งชี้ (ตารางที่ 1) ให้ตรวจ NST ซ�ำ 
้ 1-2 ครัง้
ต่อสัปดาห์
- ในรายที่ ส งสั ย ทารกเติ บ โตช้ า ในครรภ์ / น�้ ำ คร�่ ำ น้ อ ย อาจ
พิจารณาตรวจประเมินสุขภาพทารกในครรภ์เพิม่ เติมด้วยวิธอี นื่
เช่น BPP, umbilical artery Doppler เป็นต้น
การประเมินสุขภาพทารกในครรภ์
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- ในรายที่ NST reactive ร่วมกับ deceleration ≥ 1 นาที หรือ
variable deceleration ทีเ่ กิดซ�ำ ้ ๆ ควรตรวจคลืน่ เสียงความถีส่ งู
เพื่อประเมินปริมาณน�ำ้ คร�่ำ(1)
• กรณีผลตรวจ NST non-reactive: ควรตรวจประเมินสุขภาพทารก
ในครรภ์ดว้ ยวิธอี นื่ เช่น contraction stress test (CST) หรือ BPP
เพิ่มเติม(4) (แสดงในแผนภูมิที่ 1)

Contraction stress test (CST)
เป็นการทดสอบการท�ำงานของรก (uteroplacental function) โดย
ดูการตอบสนองของการเต้นของหัวใจทารกเมื่อมีการหดรัดตัวของมดลูก
วิธกี ารตรวจท�ำโดยให้สตรีตงั้ ครรภ์นอนศีรษะสูงประมาณ 30 องศา หรือ
นอนตะแคงข้าง วัดความดันโลหิตก่อนการตรวจ และบันทึกอัตราการเต้นหัวใจ
ทารกพร้อมกับการหดรัดตัวของมดลูก
การหดรัดตัวมดลูกอาจเกิดขึ้นเอง หรือท�ำให้เกิดขึ้น  โดยจะต้องมีการ
หดรัดตัวของมดลูกอย่างน้อย 3 ครัง้ ใน 10 นาที นานครัง้ ละอย่างน้อย 40 วินาที
ซึ่งท�ำได้ด้วยวิธีการต่อไปนี(1)้
• การกระตุ้นหัวนม (Nipple stimulation) ให้สตรีตั้งครรภ์ใช้นิ้วถู
หัวนม 1 ข้าง โดยถูนอกเสื้อเร็ว ๆ แต่นุ่มนวลนาน 2 นาที แล้วหยุด
5 นาที ประเมินการหดรัดตัวของมดลูก ถ้ายังไม่ดีพอ ให้ถูหัวนม
รอบที่ 2 อีก 2 นาที ถ้าไม่ส�ำเร็จ ให้เปลี่ยนไปให้ oxytocin
• การให้ oxytocin ทางหลอดเลือดด�ำ เริ่มให้ 0.5-1 มิลลิยูนิต/นาที
และเพิ่มครั้งละ 1 มิลลิยูนิต/นาที ทุก 15-30 นาที
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การแปลผลการตรวจ แบ่งได้ 5 แบบดังนี(1,้ 5)
- Negative/ Normal: ไม่มี late หรือ significant variable
deceleration เกิดขึ้น
- Positive/ Abnormal: late deceleration เกิดขึ้นตามหลังการ
หดรัดตัวของมดลูกร้อยละ 50 หรือมากกว่า (แม้ในขณะที่มดลูก
หดรัดตัวน้อยกว่า 3 ครั้งใน 10 นาที)
- Equivocal-suspicious: มี late deceleration หรือ significant
variable deceleration เกิดซ�้ำ  แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 ของการ
หดรัดตัวของมดลูก
- Equivocal-hyperstimulation: late deceleration หรื อ
significant variable deceleration เกิดขึ้น ในขณะที่มีการ
หดรัดตัวของมดลูกบ่อยกว่าทุก 2 นาทีหรือนานกว่า 90 วินาที
- Unsatisfactory: มีการหดรัดตัวของมดลูกน้อยกว่า 3 ครั้ง ใน
10 นาที หรือไม่สามารถบันทึกอัตราการเต้นหัวใจทารกได้ดพี อทีจ่ ะ
น�ำมาใช้แปลผล
เนือ่ งจากการตรวจ CST ใช้เวลานาน หรือต้องมีการให้สารน�ำ้ ทางหลอด
เลือดด�ำ รวมถึงพบผลการตรวจ equivocal ค่อนข้างสูง ในปัจจุบนั จึงมักใช้การ
ตรวจวิธีอื่นแทน เช่น BPP, umbilical artery Doppler
ข้อห้ามของการตรวจ CST ได้แก่ ภาวะทีม่ ขี อ้ ห้ามของการท�ำให้เกิดการ
เจ็บครรภ์คลอดหรือการคลอดทางช่องคลอด เช่น รกเกาะต�่ำ  เคยผ่าตัดคลอด
โดยมีแผลทีม่ ดลูกในแนว classical และสถานทีไ่ ม่สามารถผ่าตัดคลอดฉุกเฉินได้
การตรวจ CST ได้ผลปกติ จากข้อมูลทีม่ อี ยูพ่ บว่าร้อยละ 99.9 ของทารก
มีสุขภาพดี โดยพบทารกเสียชีวิตภายใน 1 สัปดาห์ได้ 0.3/1,000 ครั้งของการ
ตรวจ(1) ในกรณีที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนอื่นเกิดขึ้น
ในกรณีที่การตรวจ CST ได้ผลปกติ แนะน�ำให้ประเมินสุขภาพทารก
ในครรภ์ตามความเหมาะสมในแต่ละรายต่อไป
การประเมินสุขภาพทารกในครรภ์
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แต่เนื่องจากผลการตรวจ CST ที่ผิดปกติ ท�ำนายสุขภาพของทารก
ในระยะปริก�ำเนิดได้ไม่ดี (positive predictive value 8.7-14.9%) ดังนั้น
เมือ่ ผลการตรวจผิดปกติ จึงอาจพิจารณาให้ตรวจประเมินสุขภาพทารกด้วยวิธอี นื่
เพิ่มเติม(4) เช่น BPP, umbilical artery Doppler หรืออาจพิจารณาให้คลอด

Biophysical profile (BPP)
เป็นวิธีการประเมินสุขภาพทารกในครรภ์ที่ท�ำโดยการตรวจด้วยคลื่น
เสียงความถี่สูงนาน 30 นาที ร่วมกับการตรวจ NST โดยประเมินองค์ประกอบ
5 ส่วน แต่ละส่วนจะได้คะแนน 2 คะแนน (ถ้าตรวจพบ) หรือ 0 คะแนน
(ถ้าตรวจไม่พบ) ดังแสดงในตารางที่ 3 และแนวทางการดูแลรักษาเมือ่ ได้ผลการ
ตรวจ BPP แสดงไว้ในตารางที่ 4
การตรวจ BPP ได้ผลปกติ จะยืนยันว่าทารกมีสุขภาพดีได้มากกว่า
ร้อยละ 99.9 โดยมีโอกาสทีท่ ารกจะเสียชีวติ ภายใน 1 สัปดาห์ได้ 0.8/1000 ครัง้
ของการตรวจ(1)

Modified biophysical profile (Modified BPP)
เป็นวิธกี ารประเมินสุขภาพทารกในครรภ์ โดยใช้ nonstress test (NST)
เพื่อเป็นตัวชี้วัดสภาวะความเป็นกรดด่างในเลือดทารก ร่วมกับการประเมิน
ปริมาณน�ำ้ คร�ำ 
่ เพือ่ เป็นตัวชีว้ ดั การท�ำงานของรก โดยการให้คะแนนแต่ละส่วน
เหมือนที่กล่าวไว้ใน biophysical profile และจะถือว่าได้ผลปกติเมื่อทั้ง
nonstress test ได้ผล reactive และช่องน�ำ้ คร�ำ่ ที่วัดได้ลึกที่สุด ≥ 2 ซม.
การตรวจ modified BPP ได้ผลปกติ จะยืนยันว่าทารกมีสุขภาพดี
ได้มากกว่าร้อยละ 99.9 โดยมีโอกาสที่ทารกจะเสียชีวิตภายใน 1 สัปดาห์ได้
0.8/1,000 ครั้งของการตรวจ(1)
ในกรณีทผี่ ลการตรวจ modified BPP ผิดปกติ ควรตรวจ contraction
stress test (CST) หรือ BPP เพิ่มเติม(3)
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ตารางที่ 3  การให้คะแนนองค์ประกอบแต่ละส่วนของ BPP(5, 6)
การประเมิน
การหายใจของทารก*
(Fetal breathing)
  

ปกติ (คะแนน = 2)
ผิดปกติ (คะแนน = 0)
หายใจเป็นจังหวะนาน หายใจนาน < 30 วินาที หรือ
≥ 30 วินาที อย่างน้อย ไม่หายใจ
1 ครั้ง
นับรวมการสะอึกด้วย
การเคลื่อนไหวของ การเคลื่อนไหวของล�ำตัว การเคลื่อนไหวของล�ำตัวหรือ
ทารก*
หรือแขนขา ≥ 3 ครั้ง
แขนขา < 3 ครั้ง
(Fetal movement) รวมนับการเคลื่อนไหว
fine motor movement,
rolling movement            
แต่ไม่รวม rapid eye
movements หรือ
mouthing movements
การตึงตัวของ
การเหยียดแขนหรือขา มีการเคลื่อนไหวช้า ๆ เท่านั้น
กล้ามเนื้อทารก*
แล้วงอกลับอย่างรวดเร็ว มีการงอแขนหรือขาไม่สุด
(Fetal tone)
หรือการก�ำ-แบของมือ แขนขาอยู่ในลักษณะอ่อนแรง
ทารก อย่างน้อย 1 ครั้ง (flaccid)
ทารกอยู่ในท่าผิดปกติ
ปริมาณน�้ำคร�่ำ 
(Amniotic fluid
volume)

Nonstress test

มีชอ่ งน�ำ้ คร�ำ่ ทีว่ ดั ได้ลกึ ทีส่ ดุ ไม่มีช่องน�้ำคร�่ำที่วัดได้ลึกที่สุด
(single deepest vertical ≥ 2 ซม.
pocket) ≥ 2 ซม.
อย่างน้อย 1 ช่อง (ซึ่งไม่มี
สายสะดืออยู่ภายใน)
Reactive
Non-reactive

* นับภายในระยะเวลา 30 นาทีของการตรวจ
การประเมินสุขภาพทารกในครรภ์
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ตารางที่ 4  การแปลผลและการดูแลรักษาเมื่อได้ผลตรวจ BPP(5, 6)
คะแนนรวม

การแปลผล

10
ปกติ
8/10 (น�้ำคร�่ำปกติ)                
8/8 (ไม่ได้ตรวจ NST)
8/10 (น�้ำคร�่ำน้อย) Chronic fetal
asphyxia suspected

6

Possible fetal
asphyxia

4

Probable fetal
asphyxia
Almost certain fetal
asphyxia

0, 2
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การดูแลรักษา
ไม่มีการรักษาเพิ่มเติม
ให้ตรวจติดตามสุขภาพทารก
ในครรภ์ตามข้อบ่งชี้
- อายุครรภ์ครบก�ำหนด ให้คลอด
- อายุครรภ์ไม่ครบก�ำหนด ให้
ตรวจติดตามสุขภาพทารก
ในครรภ์ตามข้อบ่งชี้
- อายุครรภ์ครบก�ำหนด ให้คลอด
- อายุครรภ์ไม่ครบก�ำหนด ให้
ตรวจ BPP ซ�้ำ ใน 24 ชั่วโมง
• ตรวจ BPP ซ�ำ 
้ ≤ 6 ให้คลอด
• ตรวจ BPP ซ�ำ 
้ > 6 ให้ตรวจ
ติดตามสุขภาพทารกในครรภ์
ตามข้อบ่งชี้
- ถ้าน�ำ้ คร�่ำน้อย อาจพิจารณา
ให้คลอด ขึ้นอยู่กับอายุครรภ์
และความพร้อมของสถาบัน
ตรวจซ�ำ้ ในวันเดียวกัน ถ้า BPP
≤ 6 ให้คลอด
ให้คลอด
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Umbilical artery Doppler velocimetry
เป็นวิธกี ารประเมินสุขภาพทารกในครรภ์ โดยประเมินการไหลเวียนเลือด
ในเส้นเลือดแดงสายสะดือ (umbilical artery blood flow) ซึง่ สะท้อนให้ทราบ
ถึงแรงต้านทานของเส้นเลือดบริเวณรก ควรท�ำในสถาบันที่มีความพร้อม โดยมี
ข้อบ่งชี้ของการตรวจคือ ทารกเติบโตช้าในครรภ์ (growth-restricted fetus)
หรือสงสัยพยาธิสภาพของรก (placental pathology)
การตรวจ umbilical artery Doppler velocimetry ได้ผลปกติ จะ
ยืนยันว่าทารกมีสขุ ภาพดีได้มากกว่าร้อยละ 99.9 โดยไม่พบทารกเสียชีวติ ภายใน
1 สัปดาห์ (0/240 ครั้งของการตรวจ)(1)
การแปลผลการตรวจว่าผิดปกติ หมายถึงการตรวจพบ ดังนี้
• S/D ratio > 95th percentile
• การไม่มีเลือดไหลเวียนหรือเลือดไหลย้อนกลับในช่วงท้ายของช่วง
หัวใจคลายตัว (absent หรือ reversed end-diastolic flow)
ส�ำหรับทารกที่เติบโตช้าในครรภ์ อายุครรภ์ท่ีพิจารณาให้คลอดตามผล
การตรวจ umbilical artery Doppler velocimetry แสดงไว้ในตารางที่ 5

ตารางที่ 5  อายุครรภ์ที่พิจารณาให้คลอด(1)
ผลตรวจ umbilical artery Doppler
อายุครรภ์ที่พิจารณาให้คลอด
S/D ratio > 95th percentile แต่ยังมี ≥ 37 สัปดาห์
diastolic flow
Absent end-diastolic flow
≥ 34 สัปดาห์
Reversed end-diastolic flow
≥ 32 สัปดาห์ หลังให้ corticosteroid

การประเมินสุขภาพทารกในครรภ์
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การตรวจประเมิน umbilical artery Doppler velocimetry ร่วมกับ
การตรวจอืน่ เช่น NST, BPP หรือ ทัง้ สองวิธี จะช่วยท�ำให้ผลของทารกปริกำ� เนิด
ดีขนึ้ ในขณะทีก่ ารวัดการไหลเวียนเลือดในเส้นเลือดอืน่ เพิม่ เติมจาก umbilical
artery เช่น  middle cerebral artery และระบบการไหลเวียนเลือดด�ำเข้าหัวใจ
(precordial venous system) ไม่พบว่าท�ำให้ผลของทารกปริก�ำเนิดดีขึ้น(4)
ส่วนการพิจารณาวิธกี ารคลอด สามารถชักน�ำให้เจ็บครรภ์คลอด (induction
of labor) และติดตามเสียงหัวใจทารกในครรภ์และการหดรัดตัวของมดลูก
ระหว่างรอคลอดอย่างต่อเนือ่ ง (continuous intrapartum monitoring) ได้(4)

สรุป
การพิจารณาวิธที ใี่ ช้ประเมินสุขภาพทารกในครรภ์ อายุครรภ์ทเี่ ริม่ ตรวจ
ความถีข่ องการตรวจ ควรค�ำนึงถึงปัจจัยหลายอย่าง ซึง่ รวมถึงการมีชวี ติ รอดของ
ทารกหลังคลอด โอกาสเสี่ยงที่ทารกจะเสียชีวิตในครรภ์ ประวัติทางสูติกรรม
ของสตรีตั้งครรภ์ ความรุนแรงของโรคที่สตรีตั้งครรภ์เป็น และผลบวกลวงของ
การตรวจที่น�ำไปสู่การให้คลอด
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BPP

CST
ดูแลต่อตามผลตรวจที่ได้

Non-reactive

มีข้อบ่งชี้ของการตรวจ

อาจเริ่มตรวจก่อนได้ เช่น ครรภ์เป็นพิษ ครรภ์แฝดที่เติบโตต่างกันหรือเติบโตช้าในครรภ์
* อาจตรวจถี่กว่านี้ได้ ในกรณีที่มีความเสี่ยงสูงมาก
@
ในสถาบันที่มีความพร้อม: ตรวจในรายที่มีทารกเติบโตช้าในครรภ์ หรือสงสัยพยาธิสภาพของรก

#

NST ทุกสัปดาห์*

Reactive

NST เริ่มที่ 32 สัปดาห์#

แผนภูมิที่ 1 การประเมินสุขภาพทารกในครรภ์

UA doppler@

Abnormal

Modified BPP

ตรวจ NST หรือ
Modified BPP
ทุกสัปดาห์*

Normal

