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แนวทางเวชปฏิิบััติิฉบัับนี้้� จััดทำขึ้้�นเพื่่�อใช้้เป็็นข้้อพิิจารณาสำหรัับแพทย์์และผู้้�รัับบริิการทางการ
แพทย์์ในการตััดสิินใจเลืือกวิิธีีการดููแลรัักษาที่่�เหมาะต่่อสถานการณ์์ การจััดทำแนวทางเวชปฏิิบััติิฉบัับนี้้�
อาศัั ย หลัั กฐานทางการแพทย์์ที่่�เชื่่�อถืือได้้ใ นปััจจุุบัันเป็็นส่่ว นประกอบ แนวทางเวชปฏิิบััติินี้้�ไม่่ได้้มีี
วััตถุุประสงค์์เพื่่�อบัังคัับให้้แพทย์์ปฏิิบััติิหรืือยกเลิิกการปฏิิบััติิ วิิธีีการดููแลรัักษาผู้้�รัับบริิการทางการแพทย์์
ใด ๆ การปฏิิบััติิในการดููแลรัักษาผู้้�รัับบริิการทางการแพทย์์อาจมีีการปรัับเปลี่่�ยนตามบริิบท ทรััพยากร
ข้้อจำกััดของสถานที่่�ให้้บริกิ าร สภาวะของผู้้�รับบริ
ั กิ ารทางการแพทย์์ รวมทั้้�งความต้้องการของผู้้�รับบริ
ั กิ าร
ทางการแพทย์์และผู้้�เกี่่�ยวข้้องในการดููแลรัักษา หรืือผู้้�เกี่่�ยวข้้องกัับความเจ็็บป่่วย ดัังนั้้�นการไม่่ปฏิิบััติิตาม
แนวทางนี้้มิ� ไิ ด้้ถืือเป็็นการทำเวชปฏิิบัติั ที่่ิ ไ� ม่่ถููกต้้องแต่่อย่่างไร แนวทางเวชปฏิิบัติั ฉิ บัับนี้ มิ
้� ไิ ด้้มีีวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์
ในการใช้้เป็็นหลัักฐานในการดำเนิินการทางกฎหมาย

ความเป็นมา

จากข้้อมููลอนามััยการเจริิญพัันธุ์์�ของประเทศไทย ช่่วงปีี พ.ศ. 2558-2559 พบว่่าสตรีีสมรสอายุุ
15-49 ปีี มีีการคุุมกำเนิิดโดยการทำหมัันสตรีีร้้อยละ 24.3(1) ขณะที่่�ความชุุกของการทำหมัันสตรีีทั่่�วโลก
เท่่ากัับร้้อยละ 19(2) การทำหมัันเป็็นวิิธีีการคุุมกำเนิิดที่่�มีีประสิิทธิิภาพสููง คืือ ได้้ผลเกืือบร้้อยละ 100 แต่่
การดููแลสตรีีตั้้�งครรภ์์ภายหลัังทำหมัันหญิิง
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อย่่างไรก็็ตามหลัังทำหมัันไปแล้้วมีีโอกาสที่่�สตรีีนั้้�นจะตั้้ง� ครรภ์์ได้้ การกลัับมาตั้้ง� ครรภ์์ใหม่่ภายหลัังทำหมััน
อาจเกิิดในช่่วง 1-2 ปีีแรก หรืือหลัังจากทำหมัันไปแล้้วหลายปีี

อุบัติการณ์

งานวิิจััยขนาดใหญ่่รายงานอุุบััติิการณ์์ของการตั้้�งครรภ์์ภายหลัังการทำหมัันที่่�แตกต่่างกัันไป เช่่น
งานวิิจัยั ในประเทศอัังกฤษ(3) ทำการศึึกษาแบบไปข้้างหน้้า (ปีี ค.ศ.1968-1974) ประมาณอััตรา
การตั้้ง� ครรภ์์สะสมเท่่ากัับ 4, 8 และ 10 ต่่อ 1,000 ราย หลัังการทำหมัันที่่� 1, 4 และ 7 ปีี ตามลำดัับ
The U.S. Collaborative Review of Sterilization (CREST)(4) ซึ่่�งเป็็นงานวิิจััยเชิิงสัังเกต 
ที่่�เก็็บข้้อมููลในหลายสถาบัันโดยติิดตามสตรีีที่่�ทำหมัันระหว่่างปีี ค.ศ.1978-1987 จำนวน 10,685 คน
พบอััตราการตั้้ง� ครรภ์์สะสมในช่่วง 10 ปีีหลัังจากทำหมัันเท่่ากัับ 18.5 ต่่อ 1,000 ราย
งานวิิจััยในประเทศแคนาดา(5) ทำการศึึกษาย้้อนหลัังในสตรีีที่่�ทำหมัันระหว่่างปีี ค.ศ.19801999 จำนวน 311,960 คน พบอััตราการตั้้�งครรภ์์สะสมในช่่วง 10 ปีี เพีียง 8.4 ต่่อ 1,000 ราย
งานวิิจัยั ในประเทศไทย(6) ซึ่ง่� รวบรวมข้้อมููลการทำหมัันในระยะเวลา 20 ปีี (พ.ศ. 2512-2531)
จากสตรีีจำนวน 13,483 คน ที่่�ได้้รัับการทำหมัันแห้้งโดยวิิธีีส่่องกล้้องและวิิธีเี ปิิดแผลที่่�หน้้าท้้อง พบอััตรา
การตั้้ง� ครรภ์์ 1.9 ต่่อ 1,000 ราย และ 2.0 ต่่อ 1,000 ราย ตามลำดัับ ส่ว่ นการตั้้ง� ครรภ์์ภายหลัังการทำหมััน
หลัังคลอด 17,373 คน พบเพีียง 0.2 ต่่อ 1,000 ราย

ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราความล้มเหลวของการทำ�หมัน

1. อายุุของสตรีีขณะทำหมััน(4) พบว่่าสตรีีที่่�ทำหมัันเมื่่�ออายุุน้้อยกว่่า 30 ปีี มีีโอกาสตั้้�งครรภ์์
ในช่่วงปีีแรก ๆ สููงกว่่าสตรีีที่่�อายุุมากกว่่า 30 ปีี
2. ระยะเวลาหลัังจากการทำหมััน(4,5) การตั้้�งครรภ์์ส่่วนใหญ่่ที่่�เกิิดขึ้้�นจะเกิิดใน 1-2 ปีีแรกหลััง
การทำหมััน แต่่ยัังคงเกิิดได้้ในเวลาต่่อมา แม้้จะผ่่านไปนานมากกว่่า 10 ปีี
3. พยาธิิสภาพของอุ้้�งเชิิงกราน(7) เช่่น พยาธิิสภาพของท่่อนำไข่่ การเคยผ่่าตััดในช่่องท้้องหรืือ
อุ้้�งเชิิงกราน เคยเป็็นโรคปีีกมดลููกอัักเสบ เนื้้�องอกมดลููก เป็็นต้้น รวมทั้้�งภาวะอ้้วน ซึ่ง่� ทำให้้การทำหมัันยากขึ้้น�
4. ประสบการณ์์ของแพทย์์ ในสถาบัันที่่�มีีการทำหมัันน้้อย พบอััตราความล้้มเหลวภายหลัังการ
ทำหมัันสููงกว่่า
5. เทคนิิคและวิิธีีการทำหมััน จาก Cochrane review ทำ meta-analysis ปีี ค.ศ. 2016(8)
พบว่่า ความล้้มเหลวของการทำหมัันโดยการผ่่าตััดเปิิดเข้้าช่่องท้้องหรืือผ่่าตััดผ่่านกล้้อง ไม่่แตกต่่างกััน
อย่่างมีีนััยสำคััญและการทำให้้ท่่อนำไข่่อุุดตัันโดยการใช้้ clip ห่่วงรััดท่่อนำไข่่ (ring) หรืือจี้้�ไฟฟ้้า
(electrocautery) มีีอััตราล้้มเหลวของการทำหมัันใกล้้เคีียงกััน นอกจากนี้้ยั� งั มีีการศึึกษาพบว่่า การทำหมััน
สตรีีโดยการตััดท่่อนำไข่่ทั้้ง� หมด (complete salpingectomy) ช่่วยลดอััตราความล้้มเหลวของการทำหมััน
และป้้องกัันมะเร็็งรัังไข่่ที่่�มีีพยาธิิกำเนิิดมาจาก fimbriae(9)
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สาเหตุของการตั้งครรภ์ภายหลังทำ�หมัน

แบ่่งได้้เป็็น 3 กลุ่่�ม ดัังนี้้(7)�
1. ทำหมัันหลัังจากที่่�มีีการปฏิิสนธิิเกิิดขึ้้�นแล้้ว ซึ่่�งพบได้้ในรายที่่�ทำหมัันช่่วงหลัังการตกไข่่ (luteal pregnancy)
2. ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเทคนิิคการผ่่าตััด
2.1 ทำผ่่าตััดในส่่วนที่่�ไม่่ใช่่ท่่อนำไข่่ เช่่น round ligament
2.2 เลืือกทำหมัันในตำแหน่่งของท่่อนำไข่่ที่่�ไม่่เหมาะสม
2.3 วิิธีีการที่่�ใช้้ทำให้้ท่่อนำไข่่อุุดตััน เช่่น การใช้้ Filshie clip หนีีบท่่อนำไข่่ได้้บางส่่วน หรืือ
ไม่่ตั้้�งฉากกัับแนวยาวของท่่อนำไข่่ หรืือการใช้้ coagulation waveform ของ unipolar
ในการตััดท่่อนำไข่่แทนการใช้้ cutting waveform
2.4 อุุปกรณ์์ที่่�ใช้้ใส่่ clip หรืือ ring มีีความบกพร่่อง
3. ปััจจััยที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับเทคนิิคการผ่่าตััด
3.1 การเกิิดรููต่่อระหว่่างท่่อนำไข่่กับั เยื่่อ� บุุช่อ่ งท้้อง (tubo-peritoneal fistula) ซึ่่ง� เกิิดหลัังการ
ทำหมัันโดยใช้้จี้้�ไฟฟ้้าบ่่อยกว่่าการใช้้ clip หรืือ ring เนื่่�องจากมีีการทำลายท่่อนำไข่่
มากกว่่า
3.2 การเชื่่�อมต่่อกัันของปลายท่่อนำไข่่ที่่�ถููกตััดขาดออกจากกััน (tubal re-approximation)
3.3 บางส่่วนของท่่อนำไข่่อุดุ ตัันไม่่สมบููรณ์์ แม้้ว่า่ จะมีีการทำหมัันอย่่างถููกต้้อง ไม่่ว่า่ จะทำหมััน
โดยใช้้ clip หรืือจี้้ไ� ฟฟ้้า ซึ่ง่� ไม่่สามารถเห็็นได้้ด้ว้ ยตาเปล่่า แต่่จะตรวจพบโดย microscopy
3.4 ความผิิดปกติิของมดลููกและ/หรืือท่่อนำไข่่ที่่�มีีอยู่่�ก่่อน เช่่น accessory fallopian tube,
uterine didelphys, utero-tubal fistulas
ทั้้�งนี้้�การตั้้�งครรภ์์ภายหลัังการทำหมัันที่่�เกิิดขึ้้�นในปีีแรก ส่่วนใหญ่่เกิิดจากเทคนิิคการผ่่าตััด (ข้้อ 2)
และมัักจะเป็็นการตั้้ง� ครรภ์์ในมดลููก ในขณะที่่�การตั้้ง� ครรภ์์ซึ่ง่� เกิิดขึ้้น� ในปีีหลััง ๆ มัักเกิิดจากสาเหตุุในข้้อ 3.1
และ 3.2 และมีีโอกาสเป็็นการตั้้�งครรภ์์นอกมดลููกได้้สููง

ผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ

ข้้อควรระวัังเกี่่�ยวกัับการตั้้�งครรภ์์หลัังการทำหมัันประการหนึ่่�ง คืือการตั้้�งครรภ์์หลัังการทำหมััน
อาจเป็็นการตั้้�งครรภ์์นอกมดลููก ซึ่่�งพบได้้สููงถึึง 1 ใน 3 ของการตั้้�งครรภ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นหลัังการทำหมััน(10)
ดัังนั้้�นหลัังทำหมัันหากประจำเดืือนไม่่มาตามกำหนดและมีีเลืือดออกผิิดปกติิทางช่่องคลอด ควรรีีบพบ
แพทย์์ เพราะอาจมีีการตั้้�งครรภ์์เกิิดขึ้้�นและถ้้าเป็็นการตั้้�งครรภ์์นอกมดลููกจะเกิิดอัันตรายได้้
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การลดอัตราความล้มเหลวของการทำ�หมัน(8)

1. ก่่อนการทำหมััน (pre-operative procedure) ในรายที่่�ทำหมัันแห้้งควรประเมิินความเสี่่ย� ง
ของการตั้้�งครรภ์์ โดยซัักประวััติิประจำเดืือนครั้้�งสุุดท้้าย วิิธีีการคุุมกำเนิิดที่่�ใช้้อยู่่� ในกรณีีไม่่แน่่ใจควร
ส่่งตรวจการตั้้�งครรภ์์ก่่อนการทำหมััน และควรเลืือกทำหมัันในช่่วง follicular phase
2. แพทย์์ผู้้�ทำผ่่าตััด ต้้องได้้รัับการอบรมและมีีทัักษะเพีียงพอในการทำหมััน และในกรณีีผ่่าตััด
ผ่่านกล้้อง แพทย์์ต้้องมีีความสามารถในการผ่่าตััดเปิิดช่่องท้้องได้้ด้้วย
3. เทคนิิคการทำหมััน
3.1 Filshie clip ใช้้อุุปกรณ์์ใส่่ clip ที่่�ได้้รัับการตรวจสอบว่่าพร้้อมใช้้งาน มีีการตรวจสอบ
แรงหนีีบของ clip ก่่อนนำมาใช้้ วาง clip ในแนวตั้้�งฉากกัับท่่อนำไข่่และหนีีบท่่อนำไข่่
ส่่วน mid-isthmus ให้้ครบวง จนแบนราบ และไม่่มีีส่ว่ นของท่่อนำไข่่ยื่น่� โผล่่ระหว่่างก้้าน
clip ตรวจสอบว่่าปลายก้้าน clip อัันบนอยู่่�ใต้้ตััวยึึด (latch) อย่่างถููกต้้อง
3.2 จี้้ไ� ฟฟ้้า (electrocautery) มีีการใช้้ระยะเวลา (duration) และจำนวนครั้้�งของการจี้้ไ� ฟฟ้้า
ที่่�เหมาะสม ควรใช้้ cutting waveform 25 watt จี้้�บนท่่อนำไข่่อย่่างน้้อย 3 ตำแหน่่ง
เพื่่อ� ให้้ส่ว่ นกลางถึึงส่่วนปลายของท่่อนำไข่่ส่ว่ น isthmus อุุดตััน(11) และควรมีีระยะห่่างจาก
cornu อย่่างน้้อย 2 เซนติิเมตร เพื่่อ� ลดการเกิิด cornual fistula
3.3 การตรวจสอบว่่าได้้ทำหมัันที่่�ท่่อนำไข่่และตำแหน่่งของการทำหมัันถููกต้้อง รวมทั้้�ง
ความยาวของท่่อนำไข่่ที่่�ทำให้้อุุดตัันหรืือผููกตััดเพีียงพอหรืือไม่่
4. หลัังการทำหมััน (post-operative procedure)
4.1 แนะนำผู้้ใ� ห้้บริกิ ารดำเนิินการนำ suture material ร้้อยผ่่าน lumen ของท่่อนำไข่่ที่่ตั� ดั ออก
มาแล้้วทั้้�งสองข้้าง ถ่่ายรููป แล้้วพิิมพ์์ออกมาให้้ทั้้ง� ผู้้�รับบริ
ั กิ ารและผู้้ใ� ห้้บริกิ ารลงนามรัับรอง
ลงวัันที่่�ผ่่าตััด และเก็็บไว้้เป็็นหลัักฐานในเวชระเบีียน หรืือนำชิ้้�นเนื้้�อท่่อนำไข่่ทั้้�งสองข้้าง
ที่่�ตััดออกมา ส่่งตรวจทางพยาธิิวิิทยา
4.2 ในกรณีีที่่�เปลี่่ย� นวิิธีกี ารทำหมััน ให้้แจ้้งผู้้�รับบริ
ั กิ ารทราบ รวมทั้้�งภาวะแทรกซ้้อนที่่�เกิิดขึ้้น�
(ถ้้ามีี) และอััตราความล้้มเหลวของการทำหมัันที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปจากเดิิม
4.3 กรณีีที่่�ทำหมัันยากหรืือไม่่แน่่ใจว่่าการทำหมัันประสบความสำเร็็จหรืือไม่่ ควรทำการ
ทดสอบว่่าท่่อนำไข่่อุุดตัันหรืือไม่่ โดยการตรวจ hysterosalpingography

แนวทางการปฏิบัติเมื่อพบสตรีที่ตั้งครรภ์ภายหลังการทำ�หมัน

มดลููก

1. รวบรวมข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการทำหมััน
1.1 ซัักประวััติิ เช่่น ช่่วงเวลาที่่�ทำหมััน ระยะเวลาหลัังการทำหมััน วิิธีีการทำหมััน
1.2 ตรวจสอบบัันทึึกการผ่่าตััด (ถ้้ามีี) เช่่น เทคนิิคการทำหมััน ภาวะแทรกซ้้อน
2. ตรวจยืืนยัันการตั้้�งครรภ์์ อายุุครรภ์์ และตำแหน่่งการตั้้ง� ครรภ์์ว่า่ เป็็นการตั้้ง� ครรภ์์ในหรืือนอก
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3. สอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิมจากสตรีีตั้้�งครรภ์์ ในประเด็็นดัังต่่อไปนี้้�
3.1 ความรู้้�ความเข้้าใจเรื่่�องการทำหมัันและอััตราความล้้มเหลวภายหลัังการทำหมััน
3.2 ความรู้้�สึึกที่่�มีีต่อ่ การตั้้ง� ครรภ์์ที่่เ� กิิดขึ้้น� เช่่น เสีียใจ กัังวล ยอมรัับได้้ เป็็นต้้น
3.3 การตััดสิินใจที่่�มีีต่่อการตั้้�งครรภ์์ เช่่น ต้้องการตั้้�งครรภ์์ต่่อ ต้้องการยุุติิการตั้้�งครรภ์์ ยััง
ไม่่แน่่ใจ เป็็นต้้น
4. การให้้ความรู้้�หรืือเน้้นย้้ำความเข้้าใจที่่�ถููกต้้องในเรื่่�องต่่อไปนี้้�
4.1 ความล้้มเหลวภายหลัังการทำหมัันเกิิดขึ้้น� ได้้จากหลายสาเหตุุ มีีทั้้ง� ที่่�ป้อ้ งกัันได้้และป้้องกััน
ไม่่ได้้
4.2 การดููแลรัักษาต่่อจะเป็็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์์ ขึ้้น� กัับชนิิดของการตั้้ง� ครรภ์์และ
อายุุครรภ์์
4.3 กรณีีตั้้�งครรภ์์ในมดลููก ไม่่พบว่่าทำให้้ความพิิการของทารกเพิ่่�มขึ้้�น
5. หลีีกเลี่่�ยงการให้้ความเห็็นในเชิิงกล่่าวโทษต่่อแพทย์์ผู้้�ทำหมััน
6. การบัันทึึกเวชระเบีียน
6.1 ข้้อมููลทั่่�วไป เช่่น อายุุ โรคประจำตััว สถานภาพสมรส จำนวนบุุตรที่่�มีี  การตั้้�งครรภ์์และ
การคลอดที่่�ผ่่านมา
6.2 การตั้้�งครรภ์์ปััจจุุบััน (ตำแหน่่งของการตั้้�งครรภ์์ และอายุุครรภ์์)
6.3 เหตุุการณ์์ที่่�ได้้รัับฟัังจากสตรีีตั้้�งครรภ์์และ/หรืือครอบครััว
6.4 การให้้ความเห็็นของแพทย์์เกี่่�ยวกัับสาเหตุุของการตั้้�งครรภ์์ ซึ่่ง� แพทย์์ที่่�ให้้คำปรึึกษาต้้อง
ใช้้ความระมััดระวัังอย่่างมากในการให้้ข้้อมููลที่่�ถููกต้้องและครบถ้้วน เพื่่�อมิิให้้เป็็น
จุุดเริ่่�มต้้นของความไม่่พอใจและเกิิดการฟ้้องร้้องตามมา
6.5 การตััดสิินใจของสตรีีตั้้�งครรภ์์เกี่่�ยวกัับการตั้้�งครรภ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น
7. การดำเนิินการต่่อเมื่่�อสตรีีตั้้�งครรภ์์ตััดสิินใจเลืือกวิิธีีการรัักษาแล้้ว
7.1 กรณีีเป็็นการตั้้�งครรภ์์นอกมดลููกหรืือเป็็นการตั้้�งครรภ์์ที่่�มีีความผิิดปกติิ ให้้การรัักษา
ตามมาตรฐานและพิิจารณาทำหมัันซ้้ำ ถ้้ามีีการผ่่าตััดเข้้าช่่องท้้อง
7.2 กรณีีตั้้�งครรภ์์ในมดลููกและไม่่ต้้องการตั้้�งครรภ์์ต่่อ ให้้ประเมิินอายุุครรภ์์ว่่า ทารกอยู่่�ใน
ช่่วงที่่�จะมีีชีีวิิตรอดหรืือเกิินช่่วงที่่�จะยุุติิการตั้้�งครรภ์์โดยปลอดภััยหรืือไม่่ (ขึ้้�นกัับบริิบท
ของแต่่ละสถานพยาบาล)
			 ถ้้าอายุุครรภ์์น้้อยและสามารถยุุติิการตั้้�งครรภ์์ได้้ ให้้พิิจารณาทำการยุุติิการตั้้�งครรภ์์
ด้้วยวิิธีกี ารที่่�เหมาะสม โดยบอกวิิธีกี าร ประสิิทธิิภาพ ข้้อดีี ข้้อเสีียและภาวะแทรกซ้้อน
ของแต่่ละวิิธีี
			 ถ้้าอายุุครรภ์์เกิินช่่วงที่่�จะยุุติิการตั้้�งครรภ์์ได้้แล้้ว ให้้คำแนะนำเพื่่�อฝากครรภ์์ต่่อ
7.3 กรณีีตั้้�งครรภ์์ในมดลููกและต้้องการฝากครรภ์์ต่่อ ให้้ส่่งเข้้าคลิินิิกฝากครรภ์์
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8. กรณีีที่่�มีีการผ่่าตััดให้้ทำตามขั้้�นตอนดัังต่่อไปนี้้(5)�
8.1 ตรวจดููอวััยวะที่่�ถููกทำให้้อุุดตัันว่่าเป็็นท่่อนำไข่่หรืือไม่่
8.2 ตรวจอุุปกรณ์์ที่่�ใช้้ (clip หรืือ ring) ว่่าอยู่่�ในลัักษณะที่่�เหมาะสมและอยู่่�ในตำแหน่่ง
ที่่�ถููกต้้องหรืือไม่่
8.3 ตรวจดููลัักษณะของท่่อนำไข่่อย่่างละเอีียดและบัันทึึกภาพ (ถ้้าทำได้้)
8.4 ฉีีดสีี (tubal insufflation) เพื่่อ� หาตำแหน่่งของท่่อนำไข่่ที่่ไ� ม่่อุดุ ตััน ซึ่ง่� ทำให้้เกิิดการตั้้ง� ครรภ์์
(ถ้้าทำได้้)
8.5 ส่่งท่่อนำไข่่ส่ว่ นที่่�ผููกตััดใหม่่ ระบุุเป็็นการเฉพาะให้้พยาธิิแพทย์์ตรวจว่่ามีี fistula, scarring,
re-anastomosis ของท่่อนำไข่่หรืือไม่่ ในกรณีีทำลายท่่อนำไข่่ด้ว้ ยจี้้ไ� ฟฟ้้า ให้้ระบุุขอบเขต
ของท่่อนำไข่่ที่่�ถููกทำลายด้้วย

ข้อพิจารณาทางด้านกฎหมาย (Legal considerations)

ประเด็็นที่่�ผู้้�เสีียหายจะนำมาใช้้ในการฟ้้องร้้อง ได้้แก่่
1. การไม่่ได้้รัับคำแนะนำหรืือข้้อมููลที่่�ดีีพอ ทั้้�งก่่อนและหลัังการทำหมััน
2. การตั้้�งครรภ์์ที่่�ไม่่พึึงปรารถนา ซึ่่�งอาจเกิิดจากการทำหััตถการที่่�ไม่่ได้้มาตรฐานหรืือเป็็นความ
ล้้มเหลวของการทำหมัันที่่�เกิิดขึ้้�นเอง

เมื่อมีการฟ้องร้องเกิดขึ้น ส่วนสำ�คัญที่จะนำ�มาใช้พิจารณา ได้แก่

1. มีีการให้้คำปรึึกษาที่่�เพีียงพอก่่อนทำหมัันและมีีบัันทึึกที่่�แสดงถึึงกระบวนการได้้รัับความ
ยิินยอมจากผู้้�รัับบริิการ (informed consent) ซึ่่�งได้้ลงนามรัับทราบ (แสดงรายละเอีียดไว้้ในภาคผนวก
หััวข้้อ เอกสารก่่อนการทำหมััน ข้้อ 2-5) เอกสารนี้้�จะช่่วยยืืนยัันว่่าผู้้�รัับบริิการได้้รัับคำปรึึกษาแนะนำ
เพีียงพอและตััดสิินใจทำหมัันด้้วยตนเอง ภายใต้้ข้้อมููลที่่�ได้้รัับทราบแล้้ว
2. บัันทึึกการผ่่าตััด (แสดงรายละเอีียดไว้้ในภาคผนวกหััวข้้อ บัันทึึกการผ่่าตััด) เอกสารนี้้จ� ะช่่วย
ยืืนยัันว่่าแพทย์์ได้้มีีการทำหมัันด้้วยวิิธีีการตามมาตรฐานและการตั้้�งครรภ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นไม่่ได้้เกิิดจากความ
ประมาทเลิินเล่่อ (non-negligent failures)
3. หลัักฐานยืืนยัันว่่าได้้มีีการทำหมัันถููกต้้อง ได้้แก่่ ภาพถ่่ายส่่วนของท่่อนำไข่่ทั้้�งสองข้้างที่่�ตััด
ออกมาร้้อยด้้วย suture material หรืือภาพถ่่ายของท่่อนำไข่่ทั้้�งสองข้้างภายหลัังการจี้้�ไฟฟ้้าผ่่านกล้้อง
หรืือผลตรวจท่่อนำไข่่ทางพยาธิิวิิทยา
4. บัันทึึกความเห็็นของแพทย์์ เกี่่�ยวกัับสาเหตุุของการตั้้�งครรภ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นหลัังทำหมััน
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การดูแลสตรี ต้งั ครรภ์ภายหลังทาหมันหญิง

Management of pregnancy after female sterilization

แนวทางการดู
ครรภ์หหลังลัการท
งการทำ
แนวทางการดูแแลสตรี
ลสตรีตต้งั ั้งครรภ์
าหมั�นหมัน
สตรี ต้งั ครรภ์หลังการทาหมัน

ตรวจยืนยันอายุครรภ์และตาแหน่งการตั้งครรภ์

ให้คาปรึ กษาแนะนา
ประเมินความรู ้สึกของสตรี ต้งั ครรภ์
ทบทวนประวัติการทาหมัน
บันทึกเวชระเบียน

ตั้งครรภ์ในมดลูก

ต้องการตั้งครรภ์ต่อ

แนะนาฝากครรภ์

ตั้งครรภ์นอกมดลูกหรื อ
ตั้งครรภ์ที่มีความผิดปกติ

ไม่ตอ้ งการตั้งครรภ์ต่อ

อายุครรภ์เกิน
ช่วงที่จะทาได้
ปลอดภัย

พิจารณายุติการ
ตั้งครรภ์

ให้การรักษาตามความ
เหมาะสม และ/หรื อ
พิจารณาทาหมันซ้ า

7
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ภาคผนวก
เอกสารก่่อนการทำหมััน ควรบัันทึึกรายละเอีียดต่่อไปนี้้�
1. ประวััติิทางการแพทย์์และผลการตรวจร่่างกาย
2. เหตุุผลของการทำหมััน
3. เนื้้�อหาของการให้้คำปรึึกษาที่่�เพีียงพอและใบแสดงความยิินยอม ต้้องครอบคลุุมประเด็็น
ดัังต่่อไปนี้้�
3.1 เป็็นวิิธีีการคุุมกำเนิิดแบบถาวร
3.2 อััตราความล้้มเหลวของการทำหมััน ขึ้้�นอยู่่�กัับวิิธีีการที่่�ทำ
3.3 กรณีีที่่�มีีการตั้้�งครรภ์์ภายหลัังการทำหมััน อาจเป็็นการตั้้�งครรภ์์นอกมดลููกได้้
3.4 วิิธีีการทำหมัันและวิิธีีที่่�ทำให้้ท่่อนำไข่่อุุดตััน
3.5 ภาวะแทรกซ้้อนที่่�เกิิดขึ้้น� ได้้จากการทำ เช่่น การบาดเจ็็บของอวััยวะข้้างเคีียง โอกาสที่่�จะ
ต้้องผ่่าตััดเปิิดช่่องท้้อง ถ้้าการทำผ่่าตััดผ่่านกล้้องเกิิดปััญหา
3.6 ความจำเป็็นในการคุุมกำเนิิดก่่อนทำหััตถการ
3.7 ไม่่มีีผลกระทบต่่อประจำเดืือน
3.8 ทางเลืือกการคุุมกำเนิิดระยะยาววิิธีีอื่่�น เช่่น ห่่วงคุุมกำเนิิด การทำหมัันชาย เป็็นต้้น
4. แผ่่นพัับหรืือเอกสารความรู้้�เรื่่�องการทำหมัันให้้แก่่ผู้้�รัับบริิการ
5. ระบุุความเสี่่�ยงของการทำหมัันที่่�สููงขึ้้�น ในกรณีีทำผ่่าตััดผ่่านกล้้องและในสตรีีที่่�อ้้วนหรืือเคย
ผ่่าตััดในช่่องท้้องมาก่่อน
6. การตััดสิินใจทำหมัันในสตรีีอายุุน้อ้ ยหรืือไม่่เคยมีีบุุตรมาก่่อน ควรทำโดยแพทย์์ผู้้เ� ชี่่ย� วชาญซึ่่ง�
ได้้ให้้คำปรึึกษาแก่่ผู้้�ป่่วยโดยตรง
บัันทึึกการผ่่าตััด
ควรบัันทึึกขั้้�นตอนที่่�สำคััญต่่อไปนี้้�
1. มีีการยืืนยัันว่่าเป็็นท่่อนำไข่่จริิง โดยมีีการตามไปจนเห็็นส่่วนปลาย (fimbriae)
2. ระบุุตำแหน่่งท่่อนำไข่่ที่่�ทำให้้เกิิดการอุุดตััน ซึ่่�งควรเป็็นท่่อนำไข่่ส่่วน isthmus และห่่างจาก
cornu ประมาณ 2-2.5 เซนติิเมตร
3. วิิธีีทำหมััน
4. รููปถ่่ายที่่�แสดงว่่าได้้มีีการทำหมัันแล้้ว เช่่น ส่่วนของท่่อนำไข่่ทั้้�งสองข้้างที่่�ตััดออกมาร้้อยด้้วย 
suture material หรืือภาพถ่่ายของท่่อนำไข่่ทั้้�งสองข้้างภายหลัังการจี้้�ไฟฟ้้าผ่่านกล้้อง (ถ้้าทำได้้) หรืือ
บัันทึึกว่่ามีีการส่่งตรวจท่่อนำไข่่ทางพยาธิิวิิทยา

การดููแลสตรีีตั้้�งครรภ์์ภายหลัังทำหมัันหญิิง
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เอกสารหลัังการทำหมััน (ถ้้าทำได้้)
ควรบัันทึึกรายละเอีียดต่่อไปนี้้�
1. ชื่่�อ-สกุุล เลขประจำตััวผู้้�ป่่วย 
2. วััน เดืือน ปีี ที่่�เข้้ารัับบริิการทำหมััน
3. ผู้้�รัับบริิการ รัับทราบว่่าได้้รัับการทำหมัันโดยวิิธีีใด มีีภาวะแทรกซ้้อนหรืือไม่่ อย่่างไร
4. รููปถ่่ายที่่�แสดงว่่าได้้มีีการทำหมัันแล้้ว เช่่น ส่่วนของท่่อนำไข่่ทั้้�งสองข้้างที่่�ตััดออกมาร้้อยด้้วย 
suture material หรืือภาพถ่่ายของท่่อนำไข่่ทั้้�งสองข้้างภายหลัังการจี้้�ไฟฟ้้าผ่่านกล้้อง
5. ลงลายมืือชื่่�อทั้้�งผู้้�ให้้บริิการ ผู้้�รัับบริิการและพยาน
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