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คานา
แนวทางเวชปฏิบ ัติฉ บับ นี้ จัดท าขึ้น เพื่อใช้เป็ น ข้อ พิจ ารณาส าหรับแพทย์และผู้ร ับบริก าร
ทางการแพทย์ในการตัดสินใจเลือกวิธกี ารดูแลรักษาที่เหมาะต่อสถานการณ์ การจัดท าแนวทางเวช
ปฏิบตั ฉิ บับนี้อาศัยหลักฐานทางการแพทย์ทเ่ี ชื่อถือได้ในปัจจุบนั เป็ นส่วนประกอบ แนวทางเวชปฏิบตั ิน้ี
ไม่ไ ด้มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อบัง คับให้แพทย์ปฏิบตั ิห รือยกเลิกการปฏิบตั ิ วิธีการดูแลรักษาผู้ร บั บริการ
ทางการแพทย์ใด ๆ การปฏิบตั ใิ นการดูแลรักษาผู้รบั บริการทางการแพทย์อาจมีการปรับเปลี่ยนตาม
บริบท ทรัพยากร ข้อจากัดของสถานที่ให้บริการ สภาวะของผู้รบั บริการทางการแพทย์ รวมทัง้ ความ
ต้องการของผูร้ บั บริการทางการแพทย์และผูเ้ กีย่ วข้องในการดูแลรักษา หรือผูเ้ กีย่ วข้องกับความเจ็บป่ วย
ดังนัน้ การไม่ปฏิบตั ติ ามแนวทางนี้มไิ ด้ถือเป็ นการทาเวชปฏิบตั ทิ ่ไี ม่ถูกต้องแต่อย่างไร แนวทางเวช
ปฏิ บตั ิ ฉบับนี้ มิได้มีวตั ถุประสงค์ในการใช้เป็ นหลักฐานในการดาเนิ นการทางกฎหมาย
ความเป็ นมาของปัญหา
การชักนาการคลอด คือ กระบวนการกระตุน้ มดลูกให้เข้าสู่การเจ็บครรภ์คลอด(1) การชักนาการ
คลอดควรจะท าเมื่อมีข้อบ่งชี้ท่ชี ดั เจนและมีประโยชน์มากกว่าโทษ ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึน้
ได้แก่ มดลูกหดรัดตัวมากเกินไป (uterine hyperstimulation) มดลูกแตก fetal distress ดัง นัน้ เมื่อทา
การชักน าการคลอดจะต้องมีความพร้อมในการประเมิน สุข ภาวะของทัง้ มารดาและทารกในครรภ์
สามารถดูแลอย่างใกล้ชดิ และควรทาในสถานพยาบาลที่สามารถผ่าท้องทาคลอดได้ (2)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้แพทย์ทท่ี างานด้านสูตกิ รรมได้ใช้อา้ งอิงในการปฏิบตั งิ าน
การครอบคลุม
แนวทางการปฏิบตั งิ านชุดนี้ ครอบคลุมแพทย์ทท่ี างานด้านสูตกิ รรม
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ข้อบ่งชี้ในการชักนาการคลอด
ข้อบ่ง ชี้ตามคาแนะน าของหลาย ๆ องค์กรในระดับนานาชาติ เช่ น American College of
Obstetricians and Gynecologists (ACOG)(2), Society of Obstetricians and Gynaecologists of
Canada (SOGC)(3), National Institute for Health and Care Excellence (NICE)(4) และ World Health
Organization (WHO)(5) ดังในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อบ่งชี้ในการชักนาการคลอด(2-5)
ข้อบ่งชี้
รกลอกตัวก่อนกาหนด
การติดเชือ้ ในถุงน้าคร่า
ความดันโลหิตสูงขณะตัง้ ครรภ์
ครรภ์เป็ นพิษ
ครรภ์เกินกาหนด
ถุงน้าคร่าแตก
โรคทางอายุรกรรม
ทารกในครรภ์เสีย่ งอันตราย
ทารกตายในครรภ์
การเดินทางไม่สะดวก
ครรภ์แฝดอายุครรภ์ > 38 สัปดาห์ทไ่ี ม่มภี าวะแทรกซ้อน
มีประวัตทิ ารกตายในครรภ์
สตรีตงั ้ ครรภ์รอ้ งขอ
ครรภ์เกิ นกาหนด
สตรีตงั ้ ครรภ์รอ้ ยละ 82.8 จะเจ็บครรภ์คลอดได้เองก่อนอายุครรภ์ 40 สัปดาห์ 6 วัน และร้อย
ละ 16.2 เจ็บครรภ์ระหว่างอายุครรภ์ 41 สัปดาห์ถงึ 41 สัปดาห์ 6 วัน เหลือประมาณร้อยละ 1 เจ็บครรภ์
หลัง 42 สัปดาห์(6)
การคลอดหลังอายุครรภ์ 42 สัปดาห์เพิม่ อัตราการรับเข้าหอผูป้ ่ วยทารกแรกเกิดวิกฤติ(7) ทารก
ตัวโต คลอดไหล่ยาก(8-11) กลุ่มอาการทารกเกินกาหนด (postmaturity syndrome)(12-14) กลุ่มอาการ
สาลักขีเ้ ทา ทารกตายในครรภ์(15) ทารกตายหลังคลอด(16) ผลต่อมารดาคือ เพิม่ การฉีกขาดของฝีเย็บ ติด
เชือ้ ตกเลือดหลังคลอดและการผ่าท้องทาคลอด(17) ดังนัน้ จึงมีคาแนะนาให้ชกั นาการคลอดช่วงอายุ
ครรภ์ 41-42 สัปดาห์(3-5) หรือให้ตรวจประเมินสุขภาพทารกในครรภ์ดว้ ย non-stress test, contraction
stress test, biophysical profile หรือ modified biophysical profile โดย ACOG และ SOGC แนะนาให้
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ตรวจตัง้ แต่อายุครรภ์ 41 สัปดาห์ขน้ึ ไป(2,3) สัปดาห์ละ 1-2 ครัง้ ส่วน NICE แนะนาให้ประเมินตัง้ แต่ 42
สัปดาห์ขน้ึ ไป อย่างน้อย 2 ครัง้ ต่อสัปดาห์ร่วมกับการตรวจคลื่นเสียงความถีส่ งู เพื่อวัดช่องน้าคร่าแนวดิง่
ทีล่ กึ ทีส่ ุด (deepest vertical pocket)(4)
การชักนาการคลอดที่อายุครรภ์ 39 สัปดาห์
มีงานวิจยั แบบสุ่มขนาดใหญ่ช่อื A Randomized Trial of Induction Versus Expectant
Management (ARRIVE)(18) ชักนาการคลอดในสตรีตงั ้ ครรภ์เสีย่ งต่า 3,062 คน ช่วงอายุครรภ์ 39
สัปดาห์ถงึ 39 สัปดาห์ 4 วันเปรียบเทียบกับกลุ่มทีร่ อให้เจ็บครรภ์เอง 3,044 คน พบว่า กลุ่มชักนาการ
คลอดมีทารกตายปริกาเนิดหรือทุพพลภาพรุนแรงต่ากว่า ทารกมีปัญหาระบบหายใจต่ากว่า การผ่าท้อง
ทาคลอดต่ากว่า การเกิดครรภ์เป็ นพิษและความดันโลหิตสูงขณะตัง้ ครรภ์ต่ากว่า และมีงานวิจยั แบบ
meta-analysis(19) พบว่า การชักนาการคลอดในสตรีตงั ้ ครรภ์เสีย่ งต่าทีอ่ ายุครรภ์ 39 สัปดาห์
เปรียบเทียบกับรอให้เจ็บครรภ์คลอดเอง มีทารกตายปริกาเนิดต่ากว่า ทารกมีปัญหาระบบทางเดิน
หายใจต่ากว่า กลุ่มอาการสาลักขีเ้ ทาต่ากว่า การรับเข้าหอผูป้ ่ วยทารกแรกเกิดวิกฤติต่ากว่า การผ่าท้อง
ทาคลอดต่ากว่า การติดเชือ้ ก่อนและหลังคลอดต่ากว่า ดังในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลลัพธ์การคลอดระหว่างกลุ่มที่ชกั นาการคลอดกับกลุ่มที่รอให้เจ็บ
ครรภ์เองที่อายุครรภ์ 39 สัปดาห์(18.19)
ARRIVE(18)

Meta-analysis(19)

ชักนาการคลอด
(ร้อยละ)

เจ็บครรภ์เอง
(ร้อยละ)

Relative
risk
(95% CI)

ชักนาการคลอด
(ร้อยละ)

เจ็บครรภ์เอง
(ร้อยละ)

Relative
risk
(95% CI)

4.3

5.4

-

-

-

-

-

0.80*
(0.64-1.00)
-

0.04

0.2

ทารกมีปัญหาระบบ
ทางเดินหายใจ

3.0

4.2

0.71*
(0.55-0.93)

0.7

1.5

0.27*
(0.09-0.76)
0.71*
(0.59-0.85)

กลุ่มอาการสาลัก
ขีเ้ ทา
การรับเข้าหอผูป้ ่ วย
ทารกแรกเกิดวิกฤติ
ผลลัพธ์ต่อมารดา

0.6

0.9

0.7

3.0

11.7

13.0

0.65
(0.35-1.19)
0.90
(0.79-1.03)

3.5

5.5

ผลลัพธ์ต่อทารก
ทารกตายปริกาเนิด
หรือทุพพลภาพ
ทารกตายปริกาเนิด

0.49*
(0.26-0.92)
0.80*
(0.72-0.88)
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การผ่าท้องทา
คลอด
ครรภ์เป็ นพิษและ
ความดันโลหิตสูง
ขณะตัง้ ครรภ์
การติดเชือ้ ก่อนและ
หลังคลอด

Induction of Labor
18.6

22.2

9.1

14.1

-

-

0.84*
(0.76-0.93)
0.64*
(0.56-0.74)

26.4

29.1

-

-

-

2.8

5.2

0.83*
(0.74-0.93)
-

0.53*
(0.39-0.72)

*มีนยั สาคัญทางสถิติ
การชักนาการคลอดในสตรีตงั ้ ครรภ์เสี่ยงตา่ ที่ทราบอายุครรภ์แน่ นอนที่ 39 สัปดาห์อาจจะ
พิ จารณาทาได้ในสถานพยาบาลและภายใต้บริบทที่ เหมาะสม เพราะมีผลลัพธ์การคลอดทีด่ โี ดยไม่
เกิดผลเสียต่อทัง้ มารดาและทารก
ถุงน้าครา่ แตกหรือรั ่ว
 กรณี อายุครรภ์ก่อนกาหนด
แนะนาให้ชกั นาการคลอดได้ถ้าอายุครรภ์ 34 สัปดาห์ขน้ึ ไป(2,4) หรือจะให้การดูแลแบบ
เฝ้ าระวังจนถึง 37 สัปดาห์ ถ้าไม่มขี อ้ บ่งชีอ้ ่นื ทางสูตกิ รรมทีจ่ าเป็ นต้องให้คลอด เช่น ติดเชือ้
ในถุงน้าคร่า ทารกมีปัญหา(4)
NICE(4) แนะนาว่าถ้าตรวจพบมีการติดเชื้อ group B streptococcus ที่ปากมดลูกให้
ชักนาการคลอดทันทีหรือผ่าท้องทาคลอด กรณีทอ่ี ายุครรภ์ 34 สัปดาห์ขน้ึ ไป
 กรณี อายุครรภ์ครบกาหนด
ให้ชกั นาการคลอด(2,3,5) เนื่องจากกลุ่มทีช่ กั นาการคลอดทันทีหรือภายใน 24 ชั ่วโมง
จะมีการติดเชือ้ ในถุงน้าคร่าและมดลูกต่ากว่า มารดาอยูใ่ นโรงพยาบาลสัน้ กว่า ทารกแรก
เกิดมี definite or probable early-onset neonatal sepsis ต่ากว่า รับไว้ในหอผูป้ ่ วยทารก
แรกเกิดวิกฤติน้อยกว่า ทารกอยูใ่ นโรงพยาบาลสัน้ กว่ากลุ่มทีร่ อ 24 ชั ่วโมงแล้วจึงชักนาการ
คลอด(20)
โรคเบาหวานขณะตัง้ ครรภ์ (Gestational Diabetes Mellitus)
 ถ้าควบคุมระดับน้าตาลได้ดีด้วยอาหารอย่างเดียว ให้คลอดหลังอายุครรภ์ 39 สัปดาห์
หรือรอให้เจ็บครรภ์คลอดเองได้จนถึง 40 สัปดาห์ 6 วัน โดยต้องมีการตรวจสุขภาพทารกใน
ครรภ์(21)
 ถ้าควบคุมระดับน้าตาลได้ดีโดยใช้ยา ให้คลอดช่วงอายุครรภ์ 39 สัปดาห์ถงึ 39 สัปดาห์
6 วัน(21)
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 เบาหวานขณะตัง้ ครรภ์ที่ควบคุมไม่ดี ให้คลอดช่วงอายุครรภ์ 34 สัปดาห์ถงึ 39 สัปดาห์
6 วัน(21)
โรคเบาหวานก่อนตัง้ ครรภ์ (Pre-gestational Diabetes Mellitus)
 ถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดหรือไตและควบคุมน้าตาลได้ดี ให้คลอดช่วง
อายุครรภ์ 39 สัปดาห์ถงึ 39 สัปดาห์ 6 วัน โดยต้องมีการตรวจสุขภาพทารกในครรภ์(22)
 ถ้ามีภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดหรือไต ควบคุมน้าตาลไม่ดีหรือเคยมีทารกตาย
ในครรภ์มาก่อน ให้คลอดช่วงอายุครรภ์ 36 สัปดาห์ถงึ 38 สัปดาห์ 6 วัน(22)
 ถ้าประเมินน้าหนักทารก 4,500 กรัมขึ้นไป ACOG แนะนาว่าไม่ควรชักนาการคลอด ให้
พิจารณาผ่าท้องทาคลอด(22) กรณีทน่ี ้าหนักทารกต่ากว่านี้ ให้พจิ ารณาตามความเหมาะสม
สรุประยะเวลาที่แนะนาให้ชกั นาการคลอดในโรคหรือภาวะต่าง ๆ ดังในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ระยะเวลาที่แนะนาให้ชกั นาการคลอดในโรคหรือภาวะต่าง ๆ(21,23)
โรคหรือภาวะ
มารดา
 การติดเชือ้ ในถุงน้าคร่า
 รกลอกตัวก่อนกาหนด
 ความดันโลหิตสูงเรือ้ รัง (ไม่ตอ้ งใช้ยา)
 ความดันโลหิตสูงเรือ้ รัง (ควบคุมดีดว้ ยยา)
 ความดันโลหิตสูงทีเ่ กิดขณะตัง้ ครรภ์
 ครรภ์เป็ นพิษ (ไม่รุนแรง)







ครรภ์เป็ นพิษ (รุนแรง)
ชักจากครรภ์เป็ นพิษ
เบาหวานก่อนตัง้ ครรภ์ (ควบคุมดี)
เบาหวานขณะตัง้ ครรภ์ (ควบคุมดีดว้ ยอาหาร)
เบาหวานขณะตัง้ ครรภ์ (ควบคุมดีดว้ ยยา)
ถุงน้าคร่ารั ่ว

อายุครรภ์ (สัปดาห์)
เมื่อวินิจฉัย
เมื่อวินิจฉัย
380-396
370-396
370-376 หรือเมื่อวินิจฉัยได้
หลังจากนัน้
370-376 หรือเมื่อวินิจฉัยได้
หลังจากนัน้
เมื่อวินิจฉัยได้หรือไม่เกิน 340
เมื่อวินิจฉัย
390-396
390-406
390-396
340-366 หรือเมื่อวินิจฉัยได้
หลังจากนัน้
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เมื่อวินิจฉัย

นอกจากนี้ ต้องพิ จารณาว่าไม่มีข้อห้ามของการชักนาการคลอด ได้แก่ รกเกาะต่า vasa
previa สายสะดือเป็ นส่วนนา ทารกท่าขวาง มีแผลผ่าตัดทีม่ ดลูกแบบ classical หรือเคยทาผ่าตัด
myomectomy ทีล่ กึ เข้าไปในโพรงมดลูก เคยมีมดลูกแตกมาก่อน อุง้ เชิงกรานแคบหรือผิดปกติ แผลเริม
ทีอ่ วัยวะเพศ มะเร็งปากมดลูก
การทานายการคลอดทางช่องคลอด (Prediction of vaginal delivery)
การชักนาการคลอดมีจดุ มุ่งหมายให้คลอดทางช่องคลอดได้สาเร็จ ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อ
ความสาเร็จ ได้แก่ คะแนน Bishop เคยคลอดทางช่องคลอดมาก่อน ส่วนปัจจัยทีเ่ พิม่ ความเสีย่ งของการ
ผ่าท้องทาคลอดคือ ดัชนีมวลกายมากกว่า 40 กิโลกรัมต่อตารางเมตร(24-26) อายุมากกว่า 35 ปี (25-27)
น้าหนักทารกมากกว่า 4 กิโลกรัม(24,27) และภาวะเบาหวาน(24,27)
 คะแนน Bishop ทีม่ ากกว่าหรือเท่ากับ 9 จะคลอดทางช่องคลอดได้สาเร็จร้อยละ 96(28) ตัวแปรที่
สาคัญของคะแนน Bishop คือ การเปิ ดของปากมดลูก ตามด้วย ความบาง ระดับส่วนนา
ตาแหน่ง และความนุ่ม ตามลาดับ(29,30) ถ้าคะแนน Bishop ต่ากว่าหรือเท่ากับ 3 โอกาสชักนา
การคลอดล้มเหลวร้อยละ 13.5 ในครรภ์แรกและร้อยละ 6.1 ในครรภ์หลัง(31)
 การตรวจคลื่นเสียงความถีส่ งู ทางช่องคลอด ถ้าพบว่าปากมดลูกสัน้ กว่า 20 มิลลิเมตร จะชักนา
การคลอดได้สาเร็จภายใน 24 ชั ่วโมงร้อยละ 80 ในครรภ์แรกและร้อยละ 90 ในครรภ์หลัง(32)
วิ ธีชกั นาการคลอด
เป็ นการทาให้ปากมดลูกนุ่ม เปิ ดและบางตัวลง แบ่งเป็ น วิธที ไ่ี ม่ใช้ยากับวิธที ใ่ี ช้ยา หรือใช้
ร่วมกัน
1. วิ ธีที่ไม่ใช้ยา (Mechanical method)
1.1 Membrane sweeping or stripping ทาโดยสอดนิ้วเข้าไปในปากมดลูกแล้วกวาดนิ้ววนไป
รอบ ๆ เพื่อเซาะแยกถุงน้าคร่าออกจากบริเวณมดลูกส่วนล่าง(33) วิธนี ้ีเป็ นการกระตุน้ ให้มี
การเพิม่ ขึน้ ของเอนไซม์ phospholipase A2 และ prostaglandin F2-alpha (PGF2) ซึง่ จะ
ทาให้เกิดการเจ็บครรภ์ภายใน 48 ชั ่วโมงตามมา Cochrane review(34) พบว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มทีไ่ ม่ได้ทา จะเกิดการเจ็บครรภ์ได้ 1.21 เท่า (RR 1.21, 95% CI; 1.081.34) แต่ไม่พบความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มทีใ่ ช้ prostaglandins (PGs),
oxytocin หรือเจาะถุงน้า และมีความเสีย่ งคือ เลือดออกทางช่องคลอด เจ็บเล็กน้อยขณะ
ตรวจภายใน หรือถุงน้าคร่าแตก
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1.2 Foley catheter insertion เป็ นการสอด foley catheter No. 18 เข้าไปในปากมดลูกแล้วใส่
น้า 30-60 มิลลิลติ รทีป่ ลาย balloon(3) ถ้าใส่น้าเพิม่ ขึน้ เป็น 60-80 มิลลิลติ ร จะลดเวลาของ
การชักนาการคลอดจนถึงคลอดลงเมื่อเปรียบเทียบกับใส่น้า 30 มิลลิลติ ร(35) ดึงสายมาแปะ
ติดไว้ทต่ี น้ ขาผูป้ ่ วยหรือจะถ่วงน้าหนักด้วยถุงน้าเกลือ 500 หรือ 1,000 มิลลิลติ รก็ได้ ซึง่ จะ
ช่วยลดเวลาตัง้ แต่ใส่ catheter จนถึง catheter หลุดออกมาลง(36-38) แต่ไม่พบความแตกต่าง
ของระยะเวลาตัง้ แต่ใส่ foley catheter จนถึงคลอด และอัตราการผ่าท้องทาคลอด(38) ถ้า
catheter ไม่หลุดออกมา ให้คาทิง้ ไว้นาน 12 ชั ่วโมง สามารถใส่ foley catheter แบบผูป้ ่ วย
นอกได้ ซึง่ จะมีอตั ราการผ่าท้องทาคลอดต่ากว่ากลุ่มผูป้ ่ วยใน (ร้อยละ 21 ต่อ 27, RR 0.76,
95% CI; 0.59-0.98) แต่ไม่พบความแตกต่างของระยะเวลาชักนาการคลอดจนถึงคลอดและ
ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ(39) ข้อห้ามใช้ คือ รกเกาะต่าแบบ low-lying ถุงน้าคร่าแตก มีการติด
เชือ้ ในช่องคลอดหรือปากมดลูก
Cochrane review(40) รายงานการใช้ foley catheter insertion
 เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ prostaglandin E2 (PGE2) สอดช่องคลอด พบว่า
การคลอดทางช่องคลอดไม่สาเร็จภายใน 24 ชั ่วโมง และอัตราการผ่าท้องทาคลอด
ไม่มคี วามแตกต่างกัน แต่ foley catheter จะมี hyperstimulation ทีท่ าให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงของการเต้นของหัวใจทารกน้อยกว่า (RR 0.35, 95% CI; 0.18-0.67)
ทารกเสียชีวติ หรือทุพพลภาพรุนแรงต่ากว่า (RR 0.48, 95% CI; 0.25-0.93) ไม่พบ
ความแตกต่างของมารดาเสียชีวติ หรือทุพพลภาพรุนแรง การรับทารกเข้าหอผูป้ ่ วย
วิกฤติ หรือคะแนน Apgar ที่ 5 นาที ต่ากว่า 7
 เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ misoprostol ขนาดตา่ สอดในช่องคลอด พบว่า
การคลอดทางช่องคลอดไม่สาเร็จภายใน 24 ชั ่วโมง ไม่แตกต่างกัน แต่อตั ราการผ่า
ท้องทาคลอดจะสูงกว่า (RR 1.28, 95% CI; 1.02-1.60) hyperstimulation ทีท่ าให้
เกิดการเปลีย่ นแปลงของการเต้นของหัวใจทารกน้อยกว่า (RR 0.39, 95% CI;
0.18-0.85) ไม่พบความแตกต่างของมารดาเสียชีวติ หรือทุพพลภาพรุนแรง ทารก
เสียชีวติ หรือทุพพลภาพรุนแรง การรับทารกเข้าหอผูป้ ่ วยวิกฤติ หรือคะแนน Apgar
ที่ 5 นาที ต่ากว่า 7
 เมื่อเปรียบเทียบกับการรับประทาน misoprostol ขนาดตา่ พบว่า การคลอด
ทางช่องคลอดไม่สาเร็จภายใน 24 ชั ่วโมงสูงกว่า (RR 1.28, 95% CI; 1.13-1.46)
อัตราการผ่าท้องทาคลอดสูงกว่า (RR 1.17, 95% CI; 1.04-1.32) แต่ไม่พบความ
แตกต่างของ hyperstimulation ทีท่ าให้เกิดการเปลีย่ นแปลงของการเต้นของหัวใจ
ทารก ทารกเสียชีวติ หรือทุพพลภาพรุนแรง มารดาเสียชีวติ หรือทุพพลภาพรุนแรง
การรับทารกเข้าหอผูป้ ่ วยวิกฤติ หรือคะแนน Apgar ที่ 5 นาที ต่ากว่า 7
สรุปว่า foley catheter มีประสิทธิ ภาพใกล้เคียงกับ PGE2 สอดทางช่องคลอด หรือ
misoprostol ขนาดตา่ สอดในช่องคลอด แต่จะปลอดภัยมากกว่า และประสิ ทธิภาพจะตา่ กว่า
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เมื่อเปรียบเทียบกับ misoprostol รับประทานขนาดตา่ โดยความปลอดภัยต่อทารกไม่แตกต่าง
กัน
1.3 การเจาะถุงน้า (Amniotomy) ทาได้เมื่อปากมดลูกเปิ ดอย่างน้อย 1 เซนติเมตร อย่างไรก็
ตามพบว่า ถ้าเจาะถุงน้าเพียงอย่างเดียวเพื่อชักนาการคลอดจะใช้เวลานานกว่าจะเริม่ เจ็บ
ครรภ์เมื่อเปรียบเทียบกับการเจาะถุงน้าร่วมกับให้ oxytocin ดังนัน้ WHO ไม่แนะนาให้ใช้
การเจาะถุงน้าเพียงอย่างเดียวสาหรับชักนาการคลอด(41) NICE guideline(4) แนะนาให้
ใช้การเจาะถุงน้าร่วมกับให้ oxytocin ถ้าคะแนน Bishop มากกว่า 6 และ Cochrane
review(42) พบว่า การเจาะถุงน้าร่วมกับให้ oxytocin มีการคลอดทางช่องคลอดไม่สาเร็จ
ภายใน 24 ชั ่วโมงต่ากว่าเจาะถุงน้าเพียงอย่างเดียว (RR 0.03, 95% CI; 0.001-0.49) แต่
จะมีการตกเลือดหลังคลอดมากกว่าการใช้ PGs สอดทางช่องคลอด (RR 5.5, 95% CI;
1.26-24.07)
ข้อห้ามของการเจาะถุงน้าคือ รกเกาะต่า vasa previa สายสะดือเป็ นส่วนนา มี
การติดเชือ้ ทีอ่ วัยวะเพศ ช่องคลอดหรือปากมดลูก ความเสีย่ ง คือ สายสะดือย้อย ถุงน้าคร่า
ติดเชือ้ สายสะดือถูกกด rupture vasa previa(2)
2. วิ ธีที่ใช้ยา (Medical method)
2.1 Oxytocin เป็ นการให้ยาทางหลอดเลือดดาสามารถให้ได้ทงั ้ แบบขนาดต่า คือ เริม่ ต้นที่ 0.52 มิลลิยนู ิตต่อนาที ปรับเพิม่ ขึน้ 1-2 มิลลิยนู ิตต่อนาที ทุก 15-40 นาที หรือขนาดสูง คือ
เริม่ ต้นที่ 4-6 มิลลิยนู ิตต่อนาที ปรับเพิม่ ขึน้ 3-6 มิลลิยนู ติ ต่อนาที ทุก 15-40 นาที(2,3) โดย
ยาจะเริม่ ออกฤทธิ ์หลังจากให้ 3-5 นาทีและจะมีระดับยาคงทีใ่ นกระแสเลือดที่ 40 นาที(43)
WHO(41) แนะนาให้ใช้ oxytocin เพียงอย่างเดียวได้ ถ้าไม่มียา PGs
Cochrane review(44) พบว่า การให้ oxytocin อย่างเดียวเปรียบเทียบกับไม่ให้ยา มี
การคลอดทางช่องคลอดไม่สาเร็จภายใน 24 ชั ่วโมงต่ากว่า (ร้อยละ 8.4 ต่อ 53.8, RR 0.16,
95% CI; 0.10-0.25) แต่อตั รานี้จะสูงกว่าถ้าเปรียบเทียบกับ PGs ทางช่องคลอด (ร้อยละ
70 ต่อ 21, RR 3.33, 95% CI; 1.61-6.89) และสูงกว่าถ้าเปรียบเทียบกับ PGs แบบทีใ่ ส่ใน
ปากมดลูก (ร้อยละ 50.4 ต่อ 34.6, RR 1.47, 95% CI; 1.10-1.96) นอกจากนี้ยงั เพิม่ อัตรา
การผ่าท้องทาคลอด (ร้อยละ 19.1 ต่อ 13.7, RR 1.37, 95% CI; 1.08-1.74)
ผลไม่พงึ ประสงค์ของ oxytocin จะสัมพันธ์กบั ขนาดยา ได้แก่ uterine tachysystole
อัตราการเต้นของหัวใจทารกผิดปกติ ความดันโลหิตต่า น้าเกิน มดลูกแตก(2)
2.2 Prostaglandins ทีใ่ ช้กนั แพร่หลายในประเทศไทย มีดงั นี้
- Dinoprostone (Prostin E2) เป็ น PGE2 เม็ดละ 3 มิลลิกรัม 1 เม็ด สอดทางช่อง
คลอด ให้ซ้าได้อกี 6 ชั ่วโมง ถ้ายังไม่เจ็บครรภ์ Cochrane review(45) พบว่า เมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มทีไ่ ม่ให้ยาหรือยาหลอก ไม่พบความแตกต่างของการคลอดทางช่อง
คลอดไม่สาเร็จภายใน 24 ชั ่วโมง แต่เพิม่ uterine hyperstimulation ทีท่ าให้เกิดการ
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เปลีย่ นแปลงของการเต้นของหัวใจทารกเกือบ 5 เท่า (ร้อยละ 4.8 ต่อ 1.0, RR 3.16, 95%
CI; 1.67-5.98)
- Misoprostol (Cytotec) เป็ น PGE1 เม็ดละ 200 ไมโครกรัม WHO(41) แนะนาให้ใช้
ขนาด 25 ไมโครกรัม รับประทานทุก 2 ชั ่วโมง จนกว่าจะมีการหดรัดตัวของมดลูก
(การเตรียมยาแนะนาให้ใช้ 1 เม็ด ขนาด 200 ไมโครกรัม ละลายในน้า 200 มิลลิ ลิตร
แล้วแบ่งรับประทานครังละ
้ 25 มิลลิ ลิตร) หรือ 25 ไมโครกรัม สอดทางช่องคลอดทุก
6 ชั ่วโมง จนกว่าจะมีการหดรัดตัวของมดลูก (การเตรียมยาแนะนาให้ใช้ 1 เม็ด
ขนาด 200 ไมโครกรัมบดแล้วละลายใน KY-jelly 8 มิ ลลิ ลิตร ใช้ครังละ
้ 1 มิลลิลิตร)
Cochrane review(46) พบว่า Misoprostol สอดทางช่องคลอด
- เมื่อเปรียบเที ยบกับไม่ให้ยาหรือยาหลอก จะลดการคลอดทางช่องคลอดไม่
สาเร็จภายใน 24 ชั ่วโมงลงได้ (RR 0.51, 95% CI; 0.37-0.71) แต่มี uterine
hyperstimulation เพิม่ ขึน้ (RR 3.52, 95% CI; 1.78-6.99)
- เมื่อเปรียบเทียบกับการให้ PGE2 ทางช่องคลอด PGE2 สอดในปากมดลูก
หรือ oxytocin การให้ misoprostol ทางช่องคลอดจะมีการคลอดทางช่องคลอดไม่สาเร็จ
ภายใน 24 ชั ่วโมงต่ากว่า การทา epidural analgesia น้อยกว่า uterine hyperstimulation
มากกว่า การให้ oxytocin กระตุน้ การหดรัดตัวของมดลูกน้อยกว่า แต่พบขีเ้ ทาในน้าคร่าได้
บ่อยกว่า
อีกรายงานของ Cochrane(47) เปรียบเทียบ
- การรับประทาน misoprostol กับกลุ่มยาหลอก พบว่า มีการคลอดทางช่อง
คลอดไม่สาเร็จภายใน 24 ชั ่วโมงต่ากว่า (RR 0.16, 95% CI; 0.05-0.49) ผ่าท้องทาคลอด
ต่ากว่า (RR 0.72, 95% CI; 0.54-0.95) และเมื่อเปรียบเทียบกับ misoprostol สอดทางช่อง
คลอด PGE2 สอดทางช่องคลอด หรือ oxytocin จะไม่พบความแตกต่างของการคลอดทาง
ช่องคลอดภายใน 24 ชั ่วโมง และ uterine hyperstimulation ทีท่ าให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ของการเต้นของหัวใจทารก
Misoprostol ถ้าให้รบั ประทานจะถูกดูดซึมได้เร็วและออกฤทธิ ์ได้เร็วกว่าการสอด
ทางช่องคลอด ระดับยาในเลือดจะสูงสุดที่ 20-30 นาที ในขณะทีแ่ บบสอดทางช่องคลอดจะ
สูงสุดที่ 60-80 นาที จึงมีการทา Cochrane review(48) เปรียบเทียบการใช้ misoprostol
แบบใส่ทก่ี ระพุง้ แก้มหรืออมใต้ลน้ิ ขนาด 200 ไมโครกรัมกับขนาด 50 ไมโครกรัมสอดใน
ช่องคลอดและ 50 ไมโครกรัมแบบรับประทาน ไม่พบความแตกต่างของการคลอดทางช่อง
คลอดภายใน 24 ชั ่วโมง การให้ oxytocin กระตุน้ คลอดหรือการผ่าท้องทาคลอด
ปี ค.ศ. 2021 Cochrane review(49) พบว่า การใช้ misoprostol รับประทานในขนาด
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 ไมโครกรัม
- เมื่อเปรียบเทียบกับ PGE2 สอดทางช่องคลอด พบว่า misoprostol แบบ
รับประทานมีการผ่าท้องทาคลอดต่ากว่า (RR 0.84, 95% CI; 0.78-0.90) โดยเฉพาะถ้าให้
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ขนาด 10-25 ไมโครกรัม (RR 0.80, 95% CI; 0.74-0.87) และมี uterine hyperstimulation
ทีท่ าให้เกิดการเปลีย่ นแปลงของการเต้นของหัวใจทารกต่ากว่า (RR 0.49, 95% CI; 0.400.59)
- เมื่อเปรียบเทียบกับ misoprostol สอดทางช่องคลอด จะมีการคลอดภายใน
24 ชั ่วโมงต่ากว่า (RR 0.81, 95% CI; 0.68-0.95) uterine hyperstimulation ทีท่ าให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงของการเต้นของหัวใจทารกต่ากว่า (RR 0.69, 95% CI; 0.53-0.92)
โดยเฉพาะถ้าให้ขนาด 10-25 ไมโครกรัม (RR 0.28, 95% CI; 0.14-0.57) และผ่าท้องทา
คลอดเพราะ fetal distress ต่ากว่า (RR 0.74, 95% CI; 0.55-0.99)
- เมื่อเปรียบเทียบกับ oxytocin พบว่า มีการผ่าท้องทาคลอดต่ากว่า (RR 0.67,
95% CI; 0.50-0.90)
- เมื่อเปรียบเทียบกับ foley catheter พบว่า มีการผ่าท้องทาคลอดต่ากว่า (RR
0.84, 95% CI; 0.75-0.95)
- เมื่อเปรียบเทียบการให้แบบ titrate dose กับแบบ fixed dose คือให้ ขนาด
20 ไมโครกรัมรับประทานทุก 1 ชั ่วโมง 4 ครัง้ ถ้ามดลูกยังหดรัดตัวไม่ดี เพิม่ เป็ นขนาด 40
ไมโครกรัม รับประทานทุก 1 ชั ่วโมง กับแบบ 50 ไมโครกรัม รับประทานทุก 4 ชั ่วโมง ใช้
เวลาทัง้ หมด 12 ชั ่วโมง พบว่า ประสิทธิภาพไม่แตกต่างกัน แต่กลุ่ม titrate dose มี
tachysystole มากกว่า (ร้อยละ 25 ต่อ 6.3, p=0.03)(50) ส่วนอีกรายงาน ให้ขนาด 20
ไมโครกรัมรับประทานทุก 1 ชั ่วโมง 4 ครัง้ ตามด้วย 30 ไมโครกรัมทุก 1 ชั ่วโมง 4 ครัง้
และ 40 ไมโครกรัมทุก 1 ชั ่วโมง จนกว่าจะมีการหดรัดตัวของมดลูก รวมทัง้ หมดไม่เกิน 16
ครัง้ กับ 25 ไมโครกรัมรับประทานทุก 2 ชั ่วโมง จนกว่าจะมีการหดรัดตัวของมดลูก รวม
ทัง้ หมดไม่เกิน 12 ครัง้ ผลการศึกษาไม่พบความแตกต่างของทัง้ ประสิทธิภาพและ
ภาวะแทรกซ้อน(51) อีกรายงานให้ขนาด 20 ไมโครกรัมรับประทานทุก 1 ชั ่วโมง 4 ครัง้ ตาม
ด้วย 40 ไมโครกรัมทุก 1 ชั ่วโมง 4 ครัง้ และ 60 ไมโครกรัมทุก 1 ชั ่วโมง จนกว่าจะมีการ
หดรัดตัวของมดลูก รวมทัง้ หมดไม่เกิน 16 ครัง้ กับ 25 ไมโครกรัมรับประทานทุก 2 ชั ่วโมง
จนกว่าจะมีการหดรัดตัวของมดลูก รวมทังหมดไม่
้
เกิน 12 ครัง้ (52) ผลการศึกษาไม่พบความ
แตกต่างของประสิทธิภาพ แต่กลุ่ม titrate dose มีไข้ และขีเ้ ทาในน้าคร่ามากกว่า
สรุป การใช้ misoprostol แนะนาให้ใช้ขนาดตา่ แบบรับประทาน
หลังจากให้ยากลุ่ม PGs จะต้องมีการตรวจติดตามการหดรัดตัวของมดลูกและอัตรา
การเต้นของหัวใจทารกอย่างน้อย 30 นาที ทาในสถานพยาบาลทีม่ คี วามพร้อมในการผ่า
ท้องทาคลอดได้ทนั ที ถ้าจะให้ oxytocin ร่วมด้วย ควรรออย่างน้อย 6-12 ชั ่วโมง(2,41)
ผลข้างเคียงอื่น ๆ ของ PGs คือ ไข้ อาเจียน ถ่ายเหลว ซึง่ พบน้อย
3. วิ ธีที่ใช้ร่วมกัน (Combined method)
การใช้ foley catheter และ misoprostol(53) หรือ foley catheter และ oxytocin(54) จะลด
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เวลาตัง้ แต่ชกั นาการคลอดถึงคลอดได้ ลด hyperstimulation แต่ไม่ลดการผ่าท้องทาคลอดเมื่อ
เปรียบเทียบกับการใช้ foley catheter อย่างเดียว
การใช้ foley catheter ร่วมกับ oxytocin ถ้าเอา foley catheter ออกที่ 6 ชั ่วโมงเมื่อ
เปรียบเทียบกับ 12 ชั ่วโมง พบว่า ระยะเวลาตัง้ แต่ใส่ foley catheter จนถึงคลอดสัน้ กว่า (19.2 ต่อ
24.3 ชั ่วโมง, p=0.04) และอัตราการคลอดได้ภายใน 24 ชั ่วโมงสูงกว่า (ร้อยละ 67.4 ต่อ 47.4,
p<0.01)(55)
สรุป วิ ธีชกั นาการคลอดที่ใช้บ่อย ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 วิ ธีชกั นาการคลอดที่ใช้บ่อย
วิ ธี/ ผลการรักษา

Membrane sweeping
- เกิ ดการเจ็บครรภ์
- ผ่าท้องทาคลอด
Foley catheter
-คลอดไม่สาเร็จภายใน 24 ชั ่วโมง

-ผ่าท้องทาคลอด

Amniotomy
-คลอดไม่สาเร็จภายใน 24 ชั ่วโมง
-ผ่าท้องทาคลอด

ประสิ ทธิภาพเปรียบเทียบกับ
ไม่ทาหรือใช้ยา
วิ ธีอื่น ๆ
หลอก

ภาวะแทรกซ้อน

คาแนะนา

ดีกว่า (RR 1.21)(34) ไม่แตกต่าง(34)
ต่ากว่า (OR 0.74)(56)

เลือดออก เจ็บเล็กน้อย ถุง
น้าคร่าแตก

แนะนา (strong)(41)

ต่ากว่า (OR 0.19)(56) สูงกว่ากลุ่ม misoprostol
ขนาดต่ารับประทาน (RR
1.28)(38)
ต่ากว่า (OR 0.76)(56) สูงกว่ากลุ่ม misoprostol
ขนาดต่าสอดช่องคลอด (RR
1.28) และกลุ่ม
misoprostol ขนาดต่า
รับประทาน (RR 1.17)(38)

ติดเชือ้ ขณะเจ็บครรภ์คลอด
ร้อยละ 11.3 ติดเชือ้ หลัง
คลอดร้อยละ 3.3 ทารกติด
เชือ้ ร้อยละ 4.6(57)

แนะนา (strong)(41)

สายสะดือย้อย ติดเชือ้ สาย
สะดือถูกกด rupture vasa
previa

ไม่แนะนา(41)

ไม่แตกต่าง(56)

สูงกว่าเจาะถุงน้าร่วมกับ
oxytocin(42)
ไม่แตกต่าง(42)
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Oxytocin
-คลอดไม่สาเร็จภายใน 24 ชั ่วโมง

ต่ากว่า (RR 0.16)(44)

-ผ่าท้องทาคลอด

สูงกว่า (RR 1.17)(44)

PGE2 (Dinoprostone)
Vaginal route
-คลอดไม่สาเร็จภายใน 24 ชั ่วโมง

ไม่แตกต่าง(45)

-

ไม่แตกต่าง(45)

-

-ผ่าท้องทาคลอด
PGE1 (Misoprostol)
Vaginal route
-คลอดไม่สาเร็จภายใน 24 ชั ่วโมง

ต่ากว่า (RR 0.51)(46)

สูงกว่ากลุ่ม PGs ทางช่อง
คลอด (RR 3.33)(44)
สูงกว่ากลุ่ม PGs ใส่ในปาก
มดลูก (RR 1.37)(44)

แนะนา ถ้าไม่ม ี
tachysystole อัตราการเต้น PGs(41)
ของหัวใจทารกผิดปกติ
ความดันโลหิตต่า น้าเกิน
มดลูกแตก

tachysystole ไข้ อาเจียน
ท้องเสีย

ต่ากว่า PGE2 ทางช่อง
tachysystole ไข้ อาเจียน
คลอด (RR 0.77)
ท้องเสีย
ต่ากว่า oxytocin (RR 0.65)

แนะนา(41)

แนะนา (weak)(41)

(46)

-ผ่าท้องทาคลอด
Oral route
-คลอดไม่สาเร็จภายใน 24 ชั ่วโมง

ไม่แตกต่าง(46)

ไม่แตกต่าง(46)
แนะนา (strong)(41)

ต่ากว่า (RR 0.16)(47)

ไม่แตกต่างกับ PGE2 ทาง tachysystole ไข้ อาเจียน
ช่องคลอด หรือ oxytocin(47) ท้องเสีย
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ต่ากว่า (RR 0.72)(47)

ต่ากว่า PGE2 ทางช่อง
คลอด (RR 0.78)
ต่ากว่า oxytocin (RR
0.77)(47)
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ปี ค.ศ. 2020 Berghella และคณะ(23) ได้ทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์จากงานวิจยั ต่าง ๆ
แล้วมีคาแนะนาเรื่อง การชักนาการคลอด ดังในแผนภูมทิ ่ี 1
Membrane sweeping หรือ
Foley catheter ใส่น้า 60-80 มล.ใน
balloon ทิ้ งไว้ 12 ชม.

ไม่มีข้อห้ามของการให้ misoprostol

Misoprostol 25 ไมโครกรัม
รับประทานทุก 2-4 ชม. หรือ 50
ไมโครกรัม ทุก 4-6 ชม.**

มีข้อห้ามของการให้ misoprostol*

Oxytocin IV drip**

ถอด foley ออก เมื่อครบ 12 ชม. ถ้ายังไม่หลุดเอง

ให้ oxytocin IV drip หรือให้ต่อ ถ้าให้มาก่อน
ก่อน
เจาะถุงน้า เมื่อปากมดลูกเปิ ด 3-5 ซม.

*มดลูกหดรัดตัวมากกว่า 3 ครัง้ ใน 10 นาที หรือมีแผลผ่าตัดทีม่ ดลูกมาก่อน
**ติดเครื่องวัดการเต้นของหัวใจทารก
แผนภูมิที่ 1 วิ ธีชกั นาการคลอดในรายที่ปากมดลูกเปิ ดน้ อยกว่า 3 เซนติ เมตร(23)
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ครรภ์เดี่ยว ทารกมีส่วนนาเป็ นศีรษะ
คะแนน Bishop < 6 หรือปากมดลูกเปิ ดน้ อยกว่า 3 ซม.
ผล NST reactive และน้าครา่ ปกติ
ไม่มีข้อห้ามของการชักนาการคลอด

ไม่มีข้อห้ามของการให้ยากลุ่ม PGs

 Misoprostol 25 ไมโครกรัม
รับประทานทุก 2-4 ชม.** หรือ 50
ไมโครกรัมทุก 4-6 ชม.** หรือ
 Misoprostol 25 ไมโครกรัมสอด
ช่องคลอดทุก 6 ชม.** หรือ
 Dinoprostone 3 มิลลิ กรัมสอดช่อง
คลอด ให้ซา้ ได้อีก 6 ชม.**

มีข้อห้ามหรือไม่มียากลุ่ม PGs*

 Oxytocin IV drip**

ให้ oxytocin IV drip หรือให้ต่อ ถ้าให้มาก่อน
ก่อน
เจาะถุงน้า เมื่อปากมดลูกเปิ ด 3-5 ซม.
*มดลูกหดรัดตัวมากกว่า 3 ครัง้ ใน 10 นาที หรือมีแผลผ่าตัดทีม่ ดลูกมาก่อน
**ติดเครื่องวัดการเต้นของหัวใจทารก
แผนภูมิที่ 2 วิ ธีชกั นาการคลอดโดยเริ่มจากการใช้ยา
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ภาวะแทรกซ้อน
ภาวะแทรกซ้อนของการชักนาการคลอดทีพ่ บบ่อย ได้แก่
 Tachysystole คือ มีมดลูกหดรัดตัวมากกว่า 5 ครัง้ ในเวลา 10 นาที ซึง่ กลุ่มทีม่ กี าร
เปลีย่ นแปลงของการเต้นของหัวใจทารกร่วมด้วย พบร้อยละ 5 ในรายทีใ่ ช้ PGE2 gel ใส่ใน
ช่องคลอด(58) tachysystole มักจะเกิดภายใน 1 ชั ่วโมงหลังสอดยา แต่อาจจะเกิดได้ท่ี 9.5
ชั ่วโมงหลังสอดยา(59) การรักษาทาโดยเอายาออกจากช่องคลอดจะช่วยลด tachysystole
หรือให้ยากลุ่ม tocolytic ถ้ามีหวั ใจทารกเต้นผิดปกติร่วมด้วย ให้มารดานอนตะแคง ดม
ออกซิเจนและให้สารน้าทางหลอดเลือดดาเพิม่
 มดลูกแตก โดยเฉพาะรายทีม่ แี ผลผ่าตัดทีต่ วั มดลูกมาก่อน
 ขีเ้ ทาเหนียวข้นในน้าคร่า
 การติดเชือ้ ในถุงน้าคร่า
การชักนาการคลอดในรายที่ถงุ น้าครา่ แตกแล้ว
แนะนาให้ใช้ oxytocin, PGE2 สอดช่องคลอด misoprostol สอดช่องคลอดหรือ
รับประทาน(2,23) เพราะมีประสิ ทธิภาพใกล้เคียงกันและควรชักนาการคลอดทันทีหรือไม่เกิ น 12
ชั ่วโมง(23) ไม่ควรใช้การใส่ foley catheter เพราะจะเพิม่ การติดเชือ้ ในถุงน้าคร่าสูงกว่าวิธใี ช้ oxytocin
(ร้อยละ 9.7 ต่อ 2.9, RR 3.2, 95% CI; 1.17-8.70)(60)
การชักนาการคลอดล้มเหลว (Failed induction)
โดยทั ่วไประยะเวลาคลอดจะนานกว่าในรายทีช่ กั นาการคลอดเมื่อเปรียบเทียบกับเจ็บครรภ์เอง
เมื่อใช้ foley catheter ร่วมกับ misoprostol หรือ oxytocin พบว่า ค่าเฉลีย่ ของการคลอดเท่ากับ 16-17
ชั ่วโมงในครรภ์แรก และ 9-10 ชั ่วโมงในครรภ์หลัง(61)
การวิ นิจฉัยการชักนาการคลอดล้มเหลว ควรทาเมื่อ
1. เจาะถุงน้าแล้ว มีมดลูกหดรัดตัวสมา่ เสมอ แต่ปากมดลูกไม่เปลี่ยนแปลงหลังให้
oxytocin อย่างน้ อย 12-18 ชั ่วโมง(62) อย่างไรก็ดี ไม่ควรผ่าท้องทาคลอดก่อน 15
ชั ่วโมง(63,64)
2. กรณี ที่ไม่ได้เจาะถุงน้า ต้องมีมดลูกหดรัดตัวสมา่ เสมอ ทุก 3 นาที แต่ปากมดลูก
ไม่เปลี่ยนแปลง หลังจากให้ oxytocin นานอย่างน้ อย 24 ชั ่วโมง(62)
สรุป
การชักน าการคลอดควรท าเมื่อมีข้อบ่ง ชี้และไม่มขี ้อห้าม ควรเลือกวิธีช กั น าการคลอดให้
เหมาะสมโดยคานึงถึงประสิทธิภาพ ข้อดี ข้อเสีย เฝ้ าระวังภาวะแทรกซ้อน การตัดสินว่าการชักนาการ
คลอดล้มเหลว ควรปฏิบตั ติ ามคาแนะนาและให้เวลานานเพียงพอ
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