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ในระยะคลอดการหดรัดตัวของมดลูกท�ำให้เลือดไปเลีย้ งมดลูกลดลง ส่ง
ผลให้ทารกในครรภ์ได้รบั ออกซิเจนลดลง แต่ทารกส่วนใหญ่สามารถทนต่อภาวะ
เครียดในขณะคลอดได้โดยไม่มีอันตรายใด ๆ ยกเว้นในทารกบางรายซึ่งอาจมี
ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลให้ทารกมีโอกาสเกิดภาวะขาดออกซิเจนมากกว่าปกติ การ
เฝ้าติดตามสุขภาพทารกในครรภ์ในระยะคลอดมีจุดมุ่งหมายเพื่อค้นหาทารก
ที่มีภาวะขาดออกซิเจน จนอาจเกิดอันตรายต่อสมองและรีบให้การดูแลรักษา
เพื่อป้องกันอันตรายดังกล่าว(1)
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การเฝ้าติดตามสุขภาพทารกในครรภ์ในระยะคลอด อาจใช้วธิ กี ารฟังเสียง
หัวใจทารกในครรภ์เป็นระยะ ๆ (intermittent auscultation) หรือใช้
continuous electronic fetal monitoring (EFM) ก็ได้ โดยทั่วไปในครรภ์
เสีย่ งต�ำ 
่ แนะน�ำให้ประเมินสุขภาพทารกทุก ๆ 30 นาทีในระยะทีห่ นึง่ และทุก ๆ
15 นาทีในระยะทีส่ องของการคลอด ส�ำหรับในครรภ์เสีย่ งสูงแนะน�ำให้ประเมิน
ทุก 15 นาทีในระยะทีห่ นึง่ และทุก ๆ 5 นาทีในระยะทีส่ องของการคลอด(1, 2) และ
ควรมีการบันทึกในเวชระเบียนทุกครั้งที่มีการประเมินว่าผลการประเมินเป็น
อย่างไร ในกรณีใช้ EFM ควรระบุชื่อผู้ป่วยไว้ใน FHR tracing เพื่อการทบทวน
ภายหลังด้วย

Intermittent auscultation
การฟังเสียงหัวใจทารกเป็นระยะ ๆ ควรฟังนานครัง้ ละ 1-2 นาที โดยฟัง
ช่วงทีม่ กี ารหดรัดตัวของมดลูกต่อเนือ่ งไปจนถึงช่วงทีม่ ดลูกคลายตัว และบันทึก
อัตราการเต้นของหัวใจทารกที่มีค่าต�่ำที่สุด
โดยทัว่ ไปการฟังเสียงหัวใจทารกมักจะประเมินชนิดของ FHR deceleration
หรือ FHR variability ได้ยาก อย่างไรก็ดีมีการศึกษาจ�ำนวนมากเปรียบเทียบ
การฟังเสียงหัวใจทารกกับ continuous EFM ในสตรีตั้งครรภ์ที่ไม่มีภาวะ
แทรกซ้อน พบว่า การใช้ EFM ไม่ได้มีประสิทธิภาพเหนือกว่าการฟังเสียงหัวใจ
ทารกเป็นระยะ ๆ โดยไม่สามารถลดอัตราตายปริก�ำเนิดหรือภาวะทุพพลภาพ
ของทารกลงได้อย่างมีนัยส�ำคัญ(1, 3)

Electronic fetal monitoring (EFM)
การดูแลสตรีตงั้ ครรภ์ในระยะคลอดในปัจจุบนั ได้มกี ารใช้ intrapartum
EFM กั น อย่ า งแพร่ ห ลาย แต่ เ นื่ อ งจากมี ห ลายระบบในการแปลผล ในปี
ค.ศ. 2008 American College of Obstetricians and Gynecologists
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ได้จัดประชุมระดมสมองเพื่อวางระบบในการแปลผลให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึง่ ระบบดังกล่าวได้รบั การยอมรับและน�ำไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย
ในบทความนี้จะกล่าวถึงหลักการทั่วไปในการใช้ EFM การให้ค�ำจ�ำกัดความ
การแปลผล EFM และแนวทางในการดูแลรักษาตามระบบการแปลผลดังกล่าว(2)

หลักการทั่วไปในการใช้ intrapartum electronic fetal monitoring (EFM)
ในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนไม่มีข้อมูลสนับสนุนว่า
การใช้ EFM จะมีประโยชน์เหนือกว่าการฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์แบบ
intermittent auscultation ดังนั้นในสตรีตั้งครรภ์ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนจะ
เลือกใช้วธิ ใี ดก็ได้ ส่วนสตรีตงั้ ครรภ์ทมี่ ภี าวะแทรกซ้อน เช่น ทารกโตช้าในครรภ์
ครรภ์เป็นพิษ หรือ เบาหวาน ควรได้รับการเฝ้าติดตามและประเมินเสียงหัวใจ
ทารกในครรภ์ดว้ ย continuous EFM(1, 3) ในกรณีทไี่ ม่มี EFM อาจฟังเสียงหัวใจ
ทารกในครรภ์แบบ intermittent auscultation อย่างใกล้ชดิ ดังทีก่ ล่าวมาแล้ว

ค�ำจ�ำกัดความ
ค�ำจ�ำกัดความดังแสดงในตารางที่ 1 อาศัยการแปลผลจากภาพ FHR
pattern ทีเ่ ห็นด้วยตาเปล่า (visual interpretation) เป็นหลัก และใช้กบั FHR
pattern ที่บันทึกในช่วงระยะคลอด อย่างไรก็ดีค�ำจ�ำกัดความเหล่านี้อาจน�ำไป
ดัดแปลงใช้กับการแปลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือน�ำไปใช้แปลผล FHR
pattern ที่บันทึกในช่วงระยะก่อนคลอด (antepartum) ก็ได้
ในการแปลผล FHR pattern ในระยะคลอด ต้องพิจารณาองค์ประกอบ
ต่อไปนี้
1. การหดรัดตัวของมดลูก
2. Baseline FHR
3. FHR variability
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4. การมี acceleration
5. Periodic หรือ episodic deceleration
6. การเปลีย่ นแปลงขององค์ประกอบข้างต้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา

การหดรัดตัวของมดลูก(4)
มดลูกปกติควรมีการหดรัดตัวน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ครั้งใน 10 นาที
โดยควรสังเกตในช่วงระยะเวลา 30 นาที Tachysystole หมายถึง ภาวะที่มี
การหดรัดตัวของมดลูกมากกว่า 5 ครั้งใน 10 นาที โดยควรสังเกตในช่วงระยะ
เวลา 30 นาที และควรประเมินด้วยว่ามี FHR deceleration ร่วมด้วยหรือไม่
ภาวะ tachysystole อาจเกิดในสตรีทเี่ จ็บครรภ์คลอดเองหรือในรายทีไ่ ด้รบั ยา
กระตุน้ การคลอดก็ได้ ส�ำหรับค�ำ hyperstimulation และ hypercontractility
ไม่แนะน�ำให้ใช้แล้ว

การแปลผล และแนวทางการดูแลสตรีตั้งครรภ์ตาม FHR pattern
ต่าง ๆ(2, 4)
แนะน�ำให้ใช้ระบบการแปลผลโดยจ�ำแนกเป็น 3 Category โดยจะต้อง
ระลึกไว้เสมอว่าการแปลผล FHR tracing เป็นการประเมินภาวะกรดด่างของ
ทารกในช่วงขณะนั้น ๆ รูปแบบของ FHR tracing สามารถที่จะเปลี่ยนแปลง
กลับไปมาได้ระหว่าง Category ต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับการดูแลแก้ไขที่ได้รับและ
สภาวะของทารกในขณะนั้น ๆ รายละเอียดของการวินิจฉัย Category ต่าง ๆ
ดังแสดงในตารางที่ 2

Category I : แปลผลว่า FHR tracing ปกติ
แปลผลว่าทารกปกติ ท�ำนายได้ว่าในช่วงขณะนั้นทารกในครรภ์มีภาวะ
กรดด่างปกติ ไม่จ�ำเป็นต้องให้การดูแลรักษาเพิ่มเติม ให้เฝ้าระวังสุขภาพทารก
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ในครรภ์ตอ่ ไปตามปกติ อาจโดย continuous หรือ intermittent monitoring
ก็ได้ และควรได้รับการประเมิน FHR tracing เป็นระยะ ๆ ขึ้นกับปัจจัยเสี่ยง
ของผู้ป่วยรายนั้น ๆ

Category II : แปลผลว่า FHR tracing มีลกั ษณะ indeterminate
ไม่สามารถท�ำนายได้ว่าทารกมีภาวะกรดด่างที่ผิดปกติ ขณะเดียวกัน
ก็ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะจ�ำแนกเป็น Category I หรือ Category III ได้
ควรได้รับการประเมินหาสาเหตุ ทารกกลุ่มนี้จ�ำเป็นจะต้องได้รับการเฝ้าระวัง
ติดตามสุขภาพทารกต่อ ในขณะเดียวกันก็ควรให้การดูแลแก้ไขทีเ่ หมาะสมตาม
สาเหตุ และประเมินซ�้ำภายหลังได้รับการดูแลแก้ไข ทั้งนี้จะต้องค�ำนึงถึงข้อมูล
อื่น ๆ ทางคลินิกประกอบด้วย ในบางกรณีอาจจ�ำเป็นต้องท�ำ  intrauterine
resuscitation (ดังแสดงในตารางที่ 3) หรือท�ำการตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยันว่า
ทารกยังมีสุขภาพดีอยู่
ทารกกลุม่ นีห้ ากตรวจพบมี FHR acceleration (อาจเกิดขึน้ เองหรือเกิด
จากการท�ำ  digital scalp stimulation หรือ vibroacoustic stimulation)
หรือพบ moderate FHR variability มักจะสามารถท�ำนายได้ว่าทารกมีภาวะ
กรดด่างปกติ และสามารถใช้เป็นแนวทางในการดูแลทารกกลุม่ นีต้ อ่ ไปได้ ความ
ผิดปกติที่จัดอยู่ใน Category นี้ ได้แก่
- Intermittent variable deceleration หมายถึง มี variable
deceleration น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ contraction เป็นความ
ผิดปกติที่พบได้บ่อยที่สุดในระยะคลอด โดยทั่วไปไม่จ�ำเป็นต้อง
ให้การรักษา ทารกมักจะปกติดี เมื่อพบภาวะนี้ควรเฝ้าระวังต่อไป
และประเมินดูความถี่ ความลึกและระยะเวลาของ deceleration
การหดรัดตัวของมดลูก รวมทั้ง FHR variability ด้วย
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- Recurrent variable deceleration หมายถึง มี variable
deceleration มากกว่าร้อยละ 50 ของ contraction ยิ่งหากมี
ความลึกและกินระยะเวลานาน มักบ่งชี้ถึงความเสี่ยงที่ทารกจะมี
fetal acidemia แต่หากพบ moderate variability หรือมี FHR
acceleration (อาจเกิดเองหรือเกิดหลังการกระตุน้ ก็ได้) มักบ่งบอก
ว่าในขณะนั้นทารกไม่มีภาวะ acidemia การดูแลรักษาทารก
กลุ่มนี้ควรมุ่งเน้นแก้ไขการกดทับสายสะดือทารกในครรภ์ โดยการ
เปลี่ยนท่ามารดา ให้ออกซิเจน และการท�ำ amnioinfusion
- Recurrent late deceleration มั ก จะสะท้ อ นถึ ง ภาวะ
uteroplacental insufficiency ซึ่ ง อาจเกิ ด ขึ้ น ชั่ ว คราวหรื อ
เรื้อรังก็ได้ สาเหตุที่พบบ่อย ได้แก่ ภาวะความดันโลหิตมารดาต�่ำ 
(เช่ น หลั ง ท� ำ  epidural block) มดลู ก หดรั ด ตั ว ถี่ เ กิ น ไป
(tachysystole) มารดามีภาวะ hypoxia เป็นต้น การดูแลรักษา
มุ่งเน้นการเพิ่ม uteroplacental perfusion เช่น การเปลี่ยนท่า
มารดาให้นอนตะแคง ให้สารน�้ำทางหลอดเลือดด�ำให้เพียงพอ
ให้ออกซิเจนมารดา และการแก้ไขภาวะ tachysystole เป็นต้น
การพบ moderate variability หรื อ มี FHR acceleration
อาจช่วยในการประเมินความเสี่ยงของภาวะ fetal acidemia ได้
หากได้ให้การดูแลแก้ไขแล้ว ภาวะ late deceleration ยังคงอยู่
ร่วมกับมี minimal variability และไม่มี acceleration อาจบ่งชีว้ า่
ทารกมีภาวะ acidemia และอาจจ�ำเป็นต้องพิจารณาให้คลอด
โดยเร็ว แต่หากเป็น absent variability จะจัดเป็น Category  III
- Fetal tachycardia หมายถึง มี baseline FHR มากกว่า 160 bpm
และคงอยู่นานกว่า 10 นาที ภาวะนี้ควรได้รับการประเมินเพื่อหา
สาเหตุ ซึ่งอาจเกิดจาก การติดเชื้อต่าง ๆ ในมารดา (ภาวะติดเชื้อ
ในถุ ง น�้ ำ คร�่ ำ  กรวยไตอั ก เสบ เป็ น ต้ น ) การได้ รั บ ยาบางชนิ ด
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(terbutaline, cocaine หรือยากระตุน้ อืน่ ๆ เป็นต้น) ภาวะไทรอยด์
เป็นพิษของมารดา รกลอกตัวก่อนก�ำหนด ทารกมีการเสียเลือด
หรือทารกมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด tachyarrhythmia
(ในภาวะนี้หัวใจทารกมักเต้นมากกว่า 200 bpm) การดูแลรักษา
ภาวะนี้มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาที่เป็นสาเหตุ โดยจ�ำเป็นต้องพิจารณา
องค์ ป ระกอบอื่ น ๆ ของ FHR tracing ร่ ว มด้ ว ย โดยเฉพาะ
baseline variability ในกรณีที่พบ tachycardia เพียงอย่างเดียว
อาจจะไม่สามารถท�ำนายได้ว่าทารกมีภาวะ hypoxemia หรือ
acidemia แต่หากพบ tachycardia ร่วมกับ minimal/absent
variability หรือ recurrent deceleration และไม่มี acceleration
บ่งชี้ว่าทารกจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะ acidemia ได้สูง
- Fetal bradycardia หมายถึง มี basline FHR ต�ำ่ กว่า 110 bpm
และคงอยู่นานกว่า 10 นาที ส่วน prolonged deceleration
หมายถึง มี FHR ลดลงต�่ำกว่า baseline อย่างน้อย 15 bpm และ
คงอยู่นานเกิน 2 นาทีแต่ไม่ถึง 10 นาที ในทางปฏิบัติแล้วการดูแล
แก้ไขมักเกิดขึ้นก่อนที่จะสามารถบอกได้ว่าเป็นภาวะใดแน่ระหว่าง
2 ภาวะนี้ การดูแลรักษาในเบือ้ งต้นจึงเหมือนกัน สาเหตุของการเกิด
ภาวะนี้ ได้แก่ ภาวะความดันโลหิตมารดาต�่ำ  (เช่น หลัง epidural
block) สายสะดือย้อย ทารกเคลื่อนต�่ำลงมาเร็ว มดลูกหดรัดตัวถี่
ผิดปกติ (tachysystole) รกลอกตัวก่อนก�ำหนด หรือ มดลูกแตก
เป็นต้น ส่วนใหญ่แล้วภาวะเหล่านีท้ ารกมักมี baseline FHR ทีป่ กติ
มาก่อน ส�ำหรับทารกที่มีหัวใจพิการแต่ก�ำเนิด หรือ congenital
heart block มักมีภาวะ bradycardia มาตั้งแต่ช่วงไตรมาส
สองหรือสาม มีเพียงน้อยรายที่ทารกที่มีภาวะเหล่านี้จะมาแสดง
อาการให้เห็นในช่วงระยะเจ็บครรภ์คลอด การดูแลรักษาทารกทีเ่ ป็น
bradycardia หรือ prolonged deceleration มุ่งเน้นการแก้ไข
การเฝ้าระวังทารกในครรภ์ระยะคลอด
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ตามสาเหตุ และควรประเมิน baseline variability ร่วมด้วยเพื่อ
ประเมินความเสีย่ งต่อการเกิด fetal acidemia หากพบ bradycardia
ร่วมกับ minimal หรือ absent variability หรือท�ำการแก้ไขแล้ว
ไม่ดีขึ้นแนะน�ำให้รีบคลอดโดยเร็ว
- Minimal FHR variability ให้ประเมินหาสาเหตุ อาจเกิดจาก
ทารกหลับ ยาทีม่ ารดาได้รบั (เช่น magnesium sulfate, pethidine,
morphine เป็นต้น) หรือภาวะ fetal acidemia หากเกิดจาก
ทารกหลับ variability มักจะกลับมาปกติภายในเวลา 20 นาที
(ไม่เกิน 60 นาที) หากเกิดจากมารดาได้ยากลุ่ม opioid ทารก
มั ก จะมี variability กลั บ มาปกติ ใ น 1-2 ชั่ ว โมง อาจเฝ้ า
ติดตามดูก่อนโดยยังไม่ต้องให้การรักษาใด ๆ แต่หากสงสัยว่า
minimal variability เกิดจากการที่ทารกได้รับออกซิเจนลดลง
ให้ลองเปลี่ยนท่ามารดา ให้ออกซิเจน ให้สารน�้ำทางหลอดเลือดด�ำ 
หาก variability ยังไม่ดขี นึ้ และไม่มี FHR acceleration ให้กระตุน้
ทารกด้วย vibroacoustic stimulation หรือ digital scalp
stimulation หากยังไม่มีการตอบสนอง อาจบ่งชี้ว่าทารกอาจมี
ภาวะ fetal acidemia ซึ่งควรได้รับการดูแลโดยด่วน
- Tachysystole หมายถึง ภาวะทีม่ กี ารหดรัดตัวของมดลูกมากกว่า
5 ครั้งใน 10 นาที โดยสังเกตนาน 30 นาที การดูแลภาวะนี้ขึ้นอยู่
กับว่ามีหรือไม่มี abnormal FHR pattern ในสตรีที่เจ็บครรภ์
คลอดเอง หากมี tachysystole ร่ ว มกั บ recurrent FHR
deceleration จ�ำเป็นต้องได้รับการประเมินและดูแลแก้ไข แต่ถ้า
หากไม่มี abnormal FHR pattern หรือเกิดขึ้นแต่ไม่บ่อย อาจ
ไม่จ�ำเป็นต้องให้การรักษา เพียงเฝ้าระวังดูการเปลี่ยนแปลง และ
ให้ประเมิน variability และ acceleration ร่วมด้วย ส�ำหรับสตรี
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ตั้งครรภ์ที่ได้รับยากระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูก (เช่น oxytocin,
misoprostol เป็นต้น) หากพบมี tachysystole ควรพยายามลด
การหดรั ด ตั ว ของมดลู ก เพื่ อ ลดความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด fetal
hypoxemia หรือ acidemia โดยหาก FHR tracing เป็น Category I
ให้พิจารณาลด oxytocin ลง แต่หากเป็น Category II หรือ III
ควรลดหรือหยุด oxytocin ร่วมกับ intrauterine resuscitation
หากแก้ไขแล้ว abnormal FHR pattern ยังไม่ดีขึ้น อาจจ�ำเป็น
ต้องให้ยายับยั้งการหดรัดตัวของมดลูก เช่น terbutaline เป็นต้น

Category III : แปลผลว่า FHR tracing ผิดปกติ
บ่งชีว้ า่ ในขณะนัน้ ทารกมีความเสีย่ งสูงต่อภาวะ acidemia มีความเสีย่ ง
ที่จะเกิด neonatal encephalopathy, cerebral palsy และ neonatal
acidosis สูงขึ้น ทารกควรได้รับการประเมินโดยทันที การดูแลแก้ไขขึ้นอยู่กับ
สาเหตุและข้อมูลอื่นๆ ทางคลินิก โดยอาจประกอบด้วย การให้ออกซิเจน การ
เปลี่ยนท่ามารดา หยุดยากระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูก แก้ไขภาวะความดัน
โลหิตต�ำ่ ของมารดา แก้ไขภาวะ tachysystole เป็นต้น หากได้ให้การดูแลแก้ไข
แล้ว FHR pattern ไม่ดขี นึ้ อาจพิจารณาให้คลอดโดยเร็วทีส่ ดุ โดยในขณะเดียว
กับที่ท�ำ intrauterine resuscitation ทีมผู้ดูแลควรต้องเตรียมการส�ำหรับการ
คลอดด้วย ซึง่ อาจคลอดด้วยการผ่าตัดคลอดหรือการใช้หตั ถการช่วยคลอด เช่น
forceps หรือ vacuum ขึ้นอยู่กับความพร้อมของปากมดลูกในขณะนั้น ไม่มี
ก�ำหนดเวลาตายตัวว่าทารกควรจะคลอดภายในเวลากี่นาที ทั้งนี้ต้องค�ำนึงถึง
ความเสีย่ งและความปลอดภัยของมารดาและทารกเป็นส�ำคัญ ในบางกรณีอาจ
จ�ำเป็นต้องแก้ไขภาวะแทรกซ้อนหรือให้การ resuscitate มารดาก่อนที่จะน�ำ
ไปผ่าตัด เช่น ตกเลือด eclampsia หรือ cardiopulmonary compromise
เป็นต้น

การเฝ้าระวังทารกในครรภ์ระยะคลอด

| 75

ตารางที่ 1 ค�ำจ�ำกัดความส�ำหรับ electronic fetal monitoring(4)
รูปแบบ
Baseline FHR

Baseline variability
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ค�ำจ�ำกัดความ
อัตราการเต้นเฉลีย่ ของหัวใจทารกโดยประเมินในช่วง
10 นาที ช่วงทีเ่ ป็น baseline ควรมีอย่างน้อย 2 นาที
และไม่ ค วรประเมิ น ในช่ ว งที่ มี acceleration,
deceleration, marked variability หรือมีความ
แตกต่างของอัตราการเต้นหัวใจเกิน 25 bpm
- Baseline FHR ปกติ : 110-160 bpm
- Tachycardia : baseline FHR มากกว่า 160 bpm
- Bradycardia : baseline FHR น้อยกว่า 110 bpm
การแปรปรวนของอั ต ราการเต้ น ของหั ว ใจทารก
ระหว่ า ง beat ต่ อ beat ในช่ ว ง baseline ทั้ ง
amplitude และ frequency โดยประเมินจากการ
มองเห็นด้วยตาเปล่า แบ่งออกเป็น
- Absent variability คือ ไม่มคี วามแปรปรวนของ
FHR เมื่อมองด้วยตาเปล่า (amplitude range
undetectable)
- Minimal variability คื อ สั ง เกตเห็ น ความ
แปรปรวนของ FHR ได้แต่มีขนาดน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 5 bpm
- Moderate (normal) variability คือ ช่วงขนาด
ของความแปรปรวนอยูร่ ะหว่าง 6-25 bpm
- Marked variability คือ ความแปรปรวนของ FHR
มากกว่า 25 bpm
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รูปแบบ
Acceleration

Early deceleration

ค�ำจ�ำกัดความ
การเพิ่มขึ้นของ FHR อย่างฉับพลันสามารถสังเกตได้
ด้วยตาเปล่า โดยใช้เวลาในการเพิ่มจากเริ่มต้นจนถึง
จุดสูงสุดไม่เกิน 30 วินาที
- กรณีที่อายุครรภ์ 32 สัปดาห์หรือมากกว่า FHR
ต้องเพิ่มขึ้นเหนือ baseline มากกว่าหรือเท่ากับ
15 bpm และคงอยูเ่ ป็นเวลาอย่างน้อย 15 วินาที
แต่ตอ้ งคงอยูน่ านไม่เกิน 2 นาทีนบั จากจุดเริม่ ต้น
จนกลับสู่ baseline
- กรณีที่อายุครรภ์น้อยกว่า 32 สัปดาห์ FHR ต้อง
เพิ่มขึ้นเหนือ baseline มากกว่าหรือเท่ากับ
10 bpm และคงอยูเ่ ป็นเวลาอย่างน้อย 10 วินาที
แต่ตอ้ งคงอยูน่ านไม่เกิน 2 นาทีนบั จากจุดเริม่ ต้น
จนกลับสู่ baseline
- Prolonged acceleration หมายถึง มี FHR
acceleration คงอยู่นานกว่า 2 นาที แต่ไม่ถึง
10 นาที หากนานเกิน 10 นาที ถือเป็น baseline
change
การลดลงของ FHR อย่างช้า ๆ ค่อยเป็นค่อยไปและ
กลับคืนสู่ baseline อย่างช้า ๆ สัมพันธ์กับการ
หดรัดตัวของมดลูก โดยจุดตั้งต้นของการลดลงของ
FHR จุดต�่ำสุด และการกลับคืนสู่ baseline จะตรง
กับจุดเริ่มต้นของการหดรัดตัวของมดลูก จุดสูงสุด
และการคลายตั ว ของมดลู ก กลั บ คื น สู ่ baseline
ตามล�ำดับ
การลดลงของ FHR จะใช้เวลาจากจุดเริ่มต้นจนถึง
จุดต�่ำสุดมากกว่าหรือเท่ากับ 30 วินาที
การเฝ้าระวังทารกในครรภ์ระยะคลอด
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รูปแบบ

ค�ำจ�ำกัดความ

Late deceleration

การลดลงของ FHR อย่างช้า ๆ ค่อยเป็นค่อยไปและ
กลับคืนสู่ baseline อย่างช้า ๆ สัมพันธ์กับการ
หดรัดตัวของมดลูก โดยจุดตั้งต้นของการลดลงของ
FHR จุดต�่ำสุด และการกลับคืนสู่ baseline จะเกิด
ช้ากว่าจุดเริม่ ต้นของการหดรัดตัวของมดลูก จุดสูงสุด
และการคลายตั ว ของมดลู ก กลั บ คื น สู ่ baseline
ตามล�ำดับ
การลดลงของ FHR จะใช้เวลาจากจุดเริม่ ต้นจนถึงจุด
ต�่ำสุดมากกว่าหรือเท่ากับ 30 วินาที
Variable deceleration การลดลงของ FHR อย่างฉับพลัน สามารถสังเกตได้
ด้วยตาเปล่า โดย FHR จะลดลงมากกว่าหรือเท่ากับ
15 bpm คงอยู่นานมากกว่าหรือเท่ากับ 15 วินาที
และคงอยู่นานไม่เกิน 2 นาที โดยอาจจะสัมพันธ์กับ
การหดรัดตัวของมดลูกหรือไม่ก็ได้
การลดลงของ FHR จะใช้เวลาจากจุดเริม่ ต้นจนถึงจุด
ต�่ำสุดน้อยกว่า 30 วินาที
Prolonged deceleration การลดลงของ FHR ต�่ำกว่า baseline โดยมีการ
ลดลงมากกว่าหรือเท่ากับ 15 bpm และคงอยู่นาน
2 นาทีหรือมากกว่า แต่ไ ม่ เ กิ น 10 นาที ถ้ า เกิ น
10 นาที ถือเป็น baseline change
Sinusoidal pattern
การเปลี่ยนแปลงของ baseline FHR เป็นรูป sine
wave ลั ก ษณะขึ้ น ลงคล้ า ยลู ก คลื่ น เรี ย บๆ ไม่ มี
variability โดยมี ความถี่ 3-5 cycle ต่อนาที และ
คงอยู่นานอย่างน้อย 20 นาที
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ตารางที่ 2 การแปลผล FHR tracing(4)
Category I  ต้องมีองค์ประกอบต่อไปนี้ครบทุกข้อ
- Baseline FHR 110-160 bpm
- Baseline FHR variability : moderate
- ต้องไม่มี late หรือ variable deceleration
- Early deceleration : อาจมีหรือไม่มีก็ได้
- Acceleration : อาจมีหรือไม่มีก็ได้
Category II รวม FHR tracing ที่ไม่จัดอยู่ใน Category I หรือ Category III  
ตัวอย่างของ FHR tracing ที่จัดเป็น Category II ได้แก่
- Baseline FHR
		· Bradycardia ที่ยังมี variability
		· Tachycardia
- Baseline FHR variability
		· Minimal baseline variability
		· Absent baseline variability ที่ไม่มี recurrent deceleration
		· Marked baseline variability
- Acceleration
		· ไม่มี acceleration เมือ่ กระตุน้ ทารกด้วย digital scalp stimulation
หรือ vibroacoustic stimulation
- Periodic or episodic deceleration
		· Recurrent variable deceleration ทีย่ งั มี minimal หรือ moderate
baseline variability
		· Prolonged deceleration ที่นานเกิน 2 นาที แต่ไม่ถึง 10 นาที
		· Recurrent late deceleration ทีม่ ี moderate baseline variability
		· Variable deceleration ที่มีลักษณะ slow return to baseline,
overshoot หรือ shoulder
การเฝ้าระวังทารกในครรภ์ระยะคลอด
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Category III  อาจมีลักษณะเหมือนข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
- Absent baseline FHR variability ร่วมกับข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
		· Recurrent late deceleration
		· Recurrent variable deceleration
		· Bradycardia
- Sinusoidal pattern

การท�ำ digital scalp stimulation
ใช้ในการประเมินภาวะกรดด่างของทารกในครรภ์ในขณะนั้น โดย
เป็นการกระตุ้นระบบประสาท sympathetic ของทารก การพบมี FHR
acceleration (เพิ่มขึ้น 15 bpm นานอย่างน้อย 15 วินาที) บ่งชี้ว่าทารกปกติ
ไม่มีภาวะ acidosis และสัมพันธ์กับ fetal scalp pH มากกว่า 7.20 อย่างไร
ก็ดีการไม่พบ FHR acceleration หลังการกระตุ้นไม่ได้บ่งชี้แน่ชัดว่าทารกอยู่
ในภาวะอันตราย ต้องอาศัยหลักฐานอื่น ๆ มาประเมินทารกต่อไป เช่น การท�ำ 
fetal scalp pH
Digital scalp stimulation ท�ำโดยการตรวจภายใน ใช้นิ้วกระตุ้น
บริเวณศีรษะทารกเบา ๆ เป็นเวลา 15 วินาที ควรระมัดระวังไม่ท�ำด้วยความ
รุนแรงเพราะอาจกระตุ้นให้เกิด vagal bradycardia ได้ และควรหลีกเลี่ยงไม่
ท�ำ  digital scalp stimulation ในขณะที่มี FHR deceleration เพราะอาจ
บดบังการตอบสนองของทารกได้

การท�ำ fetal scalp pH
ใช้ในการประเมินภาวะกรดด่างของทารกโดยตรง โดยเฉพาะในรายที่มี
Category II FHR tracing  ที่มี minimal หรือ absent variability ที่ไม่ตอบ
สนองต่อการกระตุ้น หรือ Category III FHR tracing ที่แก้ไขแล้วไม่ดีขึ้น ใน
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ปัจจุบันมีการท�ำน้อยลงเนื่องจากต้องท�ำโดยผู้มีประสบการณ์ และต้องมีห้อง
ปฏิบัติการที่มีความพร้อม อีกทั้งการท�ำ digital scalp stimulation ก็สามารถ
ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับภาวะกรดด่างของทารกได้ใกล้เคียงกับการท�ำ fetal scalp pH
โดยไม่ต้องท�ำหัตถการที่รุกล�้ำทารกในครรภ์

ข้อสรุปและค�ำแนะน�ำ(4)
Level A : (based on good and consistent scientific evidence)
· Category I FHR tracing สามารถให้การดูแลตามปกติได้ เพราะ
ไม่สัมพันธ์กับภาวะ fetal acidemia
· Category III FHR tracing ถือว่าผิดปกติและบ่งชี้ว่าในขณะนั้น
ทารกมีความเสี่ยงสูงขึ้นที่จะมีภาวะ fetal acidemia
· Amnioinfusion สามารถช่วยลด recurrent variable deceleration
ได้ และช่วยลดอัตราการผ่าตัดคลอดจาก abnormal FHR pattern ด้วย
Level B : (based on evidence that may be limited or inconsistent)
· การให้สารน�ำ้ ทดแทน การจัดท่าให้นอนตะแคง และการให้ออกซิเจน
แก่มารดา อาจช่วยเพิ่มออกซิเจนให้แก่ทารกในครรภ์ได้
· Tachysystole ที่พบร่วมกับ FHR pattern Category II หรือ III
จ� ำ เป็ น จะต้ อ งได้ รั บ การประเมิ น และการดู แ ลแก้ ไข ไม่ ว ่ า การ
หดรัดตัวของมดลูกนัน้ จะเกิดขึน้ เองหรือเกิดจากการใช้ยาเร่งคลอด
· Category II tracing ควรได้รับการประเมิน การเฝ้าระวังติดตาม
สุขภาพทารกในครรภ์ตอ่ ไป การดูแลรักษาเพือ่ แก้ไขปัญหา และการ
ประเมินซ�้ำในเวลาต่อมา การพบมี FHR acceleration (ไม่ว่าจะ
เกิดขึ้นเองหรือจากการกระตุ้น) หรือ moderate variability หรือ
ทัง้ สองอย่าง เป็นตัวท�ำนายทีด่ วี า่ ทารกในครรภ์มี acid-base status
ที่ปกติดี และอาจช่วยในการวางแผนการดูแลต่อไป
การเฝ้าระวังทารกในครรภ์ระยะคลอด
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Level C : (based primarily on consensus and expert opinion)
· ใน Category III FHR tracing ไม่มีก�ำหนดเวลาที
่แน่นอนว่าทารก
การเฝาระวังทารกในครรภระยะคลอด

ควรจะคลอดภายในเวลากี่นาที



ในไมมีกําหนดเวลาที่แนนอนวาทารกควรจะคลอดภายในเวลากี่นาที

(4)
แผนภูมิที่แนวทางการดูแลรักษาชนิดตางๆในระยะคลอด


ประเมินในระยะคลอด

แผนภูมิที่ 1 แนวทางการดูแลรักษา FHR tracing ชนิดต่าง ๆ ใน
ระยะคลอด







ใหการดูแลตามปกติ

ประเมินหาสาเหตุ
และเฝาระวังสุขภาพทารกตอ


และเตรียมสําหรับการคลอด

มี
หรือ

เฝาระวังสุขภาพทารกตอรวมกับ


ไมมี
และ


ถาแกไขแลวไมดีขึ้น
ใหคลอดโดยดวน



ถาไมดีขึ้นหรือ
เปลี่ยนเปน
พิจารณาใหคลอด
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การเฝ้าระวังทารกในครรภ์ระยะคลอด
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ไดรับยากระตุนการหดรัดตัวของมดลูก
เจ็บครรภคลอดเอง





หรือ

หรือ


ลดยากระตุนการหดรัดตัว
ลดหรือหยุดยากระตุน
 การรักษาใดๆ
ไมตองให

การหดรัดตัว
ของมดลูก

ของมดลูก


ถาไมดีขึ้น


ให
ย
า





(4) 
มิที่แนวทางการดู
แลรัตกษาสตรี
ีภาวะ

แผนภูมทิ ี่ 2 แผนภู
แนวทางการดู
แลรักษาสตรี
งั้ ครรภ์ตทั้งมี่ ครรภ
ภี าวะที่มtachysystole




การเฝาระวังทารกในครรภระยะคลอด

ตารางที่ 3  การท�ำ intrauterine resuscitation ส�ำหรับ FHR tracing
ที่เป็น Category II หรือ III
วิธีการ
- จัดท่าให้มารดานอน
ตะแคงซ้ายหรือขวา
- ให้ออกซิเจนแก่มารดา
- ให้สารน�ำ้ ทางหลอดเลือดด�ำ
- ตรวจดูวา่ มารดามีความดัน
โลหิตต�่ำ หรือไม่
โดยเฉพาะในรายทีไ่ ด้
epidural block
หรือมีการเสียเลือด
- หยุดยากระตุ้นการหดรัด
ตัวของ มดลูก เช่น
oxytocin, misoprostol
- ประเมินการหดรัดตัวของ
มดลูกว่ามี tachysystole
หรือไม่
- ให้ยา tocolysis เช่น
terbutaline ถ้าจ�ำเป็น
ตรวจภายในประเมินดูว่า
- มีสายสะดือย้อย หรือ
- ปากมดลูกเปิดเร็ว หรือ
- มีการเคลื่อนลงของ
ศีรษะทารกเร็ว
- ท�ำ amnioinfusion
- ถ้าพบสายสะดือย้อยให้ดนั
ส่วนน�ำของทารกขึ้น และ
เตรียมการผ่าตัดคลอด
   โดยด่วน

เป้าหมาย

ความผิดปกติของ FHR

เพิ่มออกซิเจนให้แก่ทารก - Recurrent late
และเพิม่ uteroplacental
deceleration
blood flow
- Prolonged deceleration
หรือ bradycardia
- Minimal หรือ absent
FHR variability

ลดการหดรัดตัวของมดลูก - Tachysystole ร่วมกับ
FHR tracing ชนิด
Category II หรือ III

ลดการกดสายสะดือทารก
ในครรภ์

- Recurrent variable
deceleration
- Prolonged deceleration
หรือ bradycardia
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การเฝาระวัังทารกในครรภระยะคลอด






ภาคผนวก

ภาคผนววก
ตัวอย่างตัวFHR
tracing
แบบต่าง ๆ
อยางแบบตางๆ



ปกติ



รวมกับ



รวมกักับ
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ที่ไม
ไ มีรวมดวย







ที่มีหรือ
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