ความผิดปกติในครรภ์
และทารกแรกเกิด
...รู้เท่าทัน ป้องกัน รักษาได้
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทารกแรกเกิด (Neonatologist) คือ
แพทย์เฉพาะทางการดูแลรักษาทารกที่มีภาวะผิดปกติ
ซึ่งความผิดปกติในที่นี้มีความหมายครอบคลุมอาการ
และความเสีย่ งทุกชนิดของทารกทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหว่าง
ตัง้ ครรภ์หรือในช่วงหลังคลอด
คนทัว่ ไปมักเข้าใจว่า การดูแลการตัง้ ครรภ์จนถึงการคลอด
ทัง้ หมดคือหน้าทีข่ องสูตนิ รีแพทย์เท่านัน้
ศ. พญ.อรดี จันทวสุ ผูเ้ ชีย่ วชาญสาขากุมารเวชศาสตร์
ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวถึง
ความสำคัญของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทารกแรกเกิด ที่อาจยัง
ไม่เป็นที่ทราบกันทั่วไป

หน้าที่ของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทารกแรกเกิด
สูตนิ รีแพทย์จะเป็นผูต้ รวจวินจิ ฉัยระหว่างตัง้ ครรภ์ และเมือ่
พบความผิดปกติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์หรือทารกในครรภ์ สูตินรี
แพทย์จะปรึกษาและแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่มาพบผู้เชี่ยวชาญ
สาขาทารกแรกเกิด เพื่อทราบข้อมูลพร้อมรายละเอียดและทำ
ความเข้าใจถึงอาการผิดปกติและปัญหาทีจ่ ะเกิด แล้วจึงวางแผน
การคลอดที่เหมาะสมตามแต่อาการผิดปกติน้ันๆ การกำหนด
แผนการรั ก ษาเป็ น การร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า งแพทย์ ผู้ เชี่ ย วชาญ
สาขาทารกแรกเกิดกับสูตินรีแพทย์ โดยรวมถึงกรณีครรภ์ปกติ
แต่พบปัญหาระหว่างคลอดหรือหลังคลอด ซึ่งผู้เชี่ยวชาญสาขา
ทารกแรกเกิดจะเข้าไปร่วมแก้ไขปัญหาทันที เช่น ครรภ์ปกติ
อายุ 30 สัปดาห์เกิดน้ำเดินมีเลือดออก นัน่ คือต้องคลอดฉุกเฉิน
แพทย์ก็จะเข้าไปช่วย
กรณีความผิดปกติที่เกิดขึ้นระหว่างคลอดซึ่งไม่สามารถ
ตรวจพบในระหว่างตัง้ ครรภ์ อาจพบได้หลายชนิด ตัง้ แต่อาการ
น้ำเดินก่อนกำหนด มีขเ้ี ทา (อุจจาระเด็ก) ในน้ำคร่ำ ซึง่ อาจทำให้
เด็กสำลัก หัวเด็กไม่ลงขณะคลอด การเต้นของหัวใจผิดปกติ
หรือรกลอกตัวก่อนกำหนด ซึ่งแต่ละอาการดังกล่าวอาจทำให้
เด็กเสียชีวิตได้
มีกรณีความผิดปกติท่ีสามารถตรวจพบได้ก่อนจากการ

ตรวจอัลตราซาวนด์ เช่น ครรภ์แฝดซึ่งมีความเสี่ยงที่อาจต้อง
คลอดก่อนกำหนด อาจเกิดกรณีแฝดแย่งอาหารกัน ทั้งนี้ครรภ์
แฝดจะยิ่งทวีปัญหาตามจำนวนแฝดที่มากขึ้น ครรภ์เป็นพิษคือ
ภาวะทีม่ ารดามีความดันโลหิตสูง ซึง่ ในระหว่างคลอด ความดัน
โลหิตจะยิ่งสูงขึ้น ความผิดปกติของทารกในครรภ์มีหลายกรณี
ได้แก่ เกิดถุงน้ำในไต ไตเป็นซีสต์ ไส้เลื่อนกระบังลม ทารก
ศีรษะบวมน้ำหรือศีรษะเล็กผิดปกติ นอกจากนี้อัลตราซาวนด์ยัง
สามารถตรวจพบภาวะรกเกาะต่ำ น้ำคร่ำน้อยหรือมากผิดปกติ
รวมถึงประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากมารดาซึ่งมีประวัติการแท้ง
บ่อย เป็นต้น

ทำเรื่องผิดปกติให้เป็นปกติคือหัวใจหลัก
ขั้นแรกของการเตรียมคลอดสำหรับครรภ์ที่มีปัญหาคือ
การเตรียมเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้เฉพาะกรณี ขั้นต่อไปคือ
เตรียมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยให้จำนวนแพทย์สัมพันธ์กับจำนวน
ทารกที่จะเกิด เช่น กรณีแฝดสี่เราก็ต้องใช้แพทย์สี่คน
การเตรียมคลอดสำหรับครรภ์ผิดปกติ เราต้องให้ความ
สำคัญเป็นพิเศษ ต้องเตรียมความพร้อมตามอาการผิดปกติ
เครื่องมือและสถานที่ บุคลากรทุกคนต้องได้รับการฝึกฝนมา
โดยเฉพาะ นอกจากนี้การเก็บตัวอย่างเลือดของทารกเพื่อตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ (Lab) จะต้องใช้เทคโนโลยีในการตรวจวัด
ผลพิ เ ศษที่ ใช้ เ ลื อ ดน้ อ ยมาก เนื่ อ งจากทารกตั ว เล็ ก มี เ ลื อ ด
ไม่มากนัก
ร้ อ ยละแปดสิ บ ของทารกที่ มี ค วามผิ ด ปกติ ห ลั ง คลอด
มั ก มี ร ะบบทางเดิ น หายใจผิ ด ปกติ รองลงมาคื อ ปั ญ หาการ
ทำงานของระบบหัวใจ ดังนั้นบุคลากรต้องมีความชำนาญเรื่อง
การช่วยหายใจของทารกแรกเกิด เพื่อให้เกิดปัญหาแทรกซ้อน
น้อยที่สุด กรณีอื่นๆ ที่พบบ่อย เช่น คลอดก่อนกำหนด ทารก
พิการแต่กำเนิด ไส้เลื่อนกระบังลม ทารกสมองบวมน้ำ ลำไส้
อุดตัน ภาวะสายสะดือย้อยจากปากช่องคลอด ซึ่งทุกกรณี
ล้วนมีความสำคัญไม่มากน้อยกว่ากัน เพราะเกี่ยวข้องกับการ
รอดชีวิตของทารก”

เราต้องการให้คนทั่วไปเข้าใจว่า การตั้งครรภ์ ไม่ ใช่สิ่งสวยงามร้อยเปอร์เซ็นต์
และเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์หรือหลังคลอดแล้ว ควรจะช่วยอย่างไร
●

ศ. พญ.อรดี จันทวสุ และนพ.ภูวริช วงศ์สุขเกษม

ต้องใส่ ใจทุกลมหายใจ
ผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์
ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
วิธีการรักษาความผิดปกติของทารกทั้งที่อยู่ในครรภ์และ
ระหว่างการคลอดแต่ละชนิด มีความซับซ้อนและต้องใช้เทคนิค
ที่แตกต่างกันไป ศ. พญ.อรดี ได้เล่าถึงการรักษารายหนึ่งที่ทำได้
ยากแต่ก็สำเร็จเป็นที่น่าประทับใจว่า
ผู้ป่วยรายนี้ มีอาการลำไส้ขึ้นไปอยู่ในทรวงอก คุณแม่
ไปหลายโรงพยาบาลทุ ก ที่ แ นะนำให้ ท ำแท้ ง แต่ ด้ ว ยความที่
คุณแม่อายุมากแล้วจึงอยากเก็บลูกไว้ให้ได้ และตอนที่มาถึงเรา
อายุครรภ์ก็ล่วงไป 28 สัปดาห์ เราก็เริ่มคุยตามความจริงบอก
ให้คนไข้ทำใจไว้ห้าสิบห้าสิบ เนื่องจากเด็กอาจไม่รอด หรือหาก
รอดก็อาจมีปญ
ั หาตามมา จากนัน้ เราร่วมปรึกษากับสูตนิ รีแพทย์
ผู้ที่มีประสบการณ์สูงเพื่อวางแผนอย่างรอบคอบโดยไม่ตระหนก
ไปกับสถานการณ์ เมื่อตกลงวันเวลาคลอดได้ เราก็ปฏิบัติตาม
แผนที่วางไว้ เลือกเวลาที่เหมาะสม เมื่อเริ่มผ่าตัดเราก็กำชับ
สู ติ น รี แ พทย์ ว่ า ต้ อ งไม่ ใ ห้ เ ด็ ก ร้ อ ง เพราะถ้ า ร้ อ งลำไส้ จ ะโป่ ง
แล้วปอดจะแย่ เมื่อเด็กคลอด ตัดสายสะดือเสร็จก็ถึงมือเรา
เราก็ใช้วิธีเฉพาะสำหรับอาการนี้ คือใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อให้
ปอดขยาย แล้วสอดท่อเข้าในกระเพาะเพื่อดูดลมที่เข้าไปออก
และช่วยให้ลำไส้ในปอดไม่โป่งออก จากนั้นส่งเข้าแผนกบำบัด
พิเศษทารกแรกเกิด (Neonatal Intensive Care Unit หรือ NICU)
ใช้เครื่องช่วยหายใจปรับปอดให้ดีขึ้น ผ่านไปสี่วันจนเด็กเริ่ม
ปรับตัวได้ เกณฑ์เสี่ยงลดลงแล้ว เราจึงผ่าตัด ปัจจุบันเด็กคนนี้ บำรุงราษฎร์นั้นอยู่ในมาตรฐานระดับสูงสุดเช่นเดียวกับประเทศ
อายุเจ็ดขวบแล้ว เป็นปกติเหมือนเด็กทัว่ ไปในด้านสติปญ
ั ญาและ สหรัฐอเมริกา คือ ความสามารถดูแลทารก เกณฑ์เสี่ยงต่างๆ
พัฒนาการ เพียงแต่ปอดข้างที่แฟบก็จะยังแฟบอยู่เท่านั้น
รวมถึงการผ่าตัดหัวใจในทารกแรกเกิดและการใช้เครื่องพยุงการ
ทำงานของหัวใจและปอด (ECMO) เพื่อทำหน้าที่แลกเปลี่ยน
ก๊าซและหมุนเวียนเลือดขณะที่ทารกป่วยหนัก
สิ่งที่อยากแนะนำสำหรับการตั้งครรภ์ คือ การได้พบ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทารกแรกเกิดก่อนการคลอด ซึ่งถือเป็น
การป้องกันและลดความเสี่ยงต่อปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้ง
ระหว่างและหลังการคลอด แม้ครรภ์นั้นได้ผ่านการตรวจแล้วว่า
เป็นปกติทุกอย่าง ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นมาตรฐานปฏิบัติในประเทศ
ที่มีวิทยาการทางการแพทย์ในระดับสูง
● พญ.ภาสินี วุทราพงษ์วัฒนา
ส่วนในรายที่ตรวจพบว่าครรภ์มีปัญหา คุณพ่อคุณแม่จะ
ผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์
ต้
อ
งให้
ค
วามร่วมมือกับสูตินรีแพทย์และแพทย์ผู้เช่ียวชาญพิเศษ
ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
ทารกแรกเกิ ด เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มสำหรั บ ขั้ น ตอนต่ า ง ๆ
ตั้งแต่วางแผนการคลอด รับรู้ข้อมูลปัญหาทั้งในส่วนของแม่และ
พร้อมที่สุดเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
ปัจจุบันศักยภาพในการดูแลรักษาการตั้งครรภ์หรือการ ส่วนของเด็ก คือ ต้องคุยกับแพทย์จนเข้าใจอาการได้ถอ่ งแท้
คลอดที่ผิดปกติในประเทศไทย ได้รับการพัฒนาขึ้นจนทัดเทียม
“ทัง้ หมดนีค้ อื กระบวนการสำคัญซึง่ สามารถช่วยป้องกัน
ประเทศที่ มี วิ ท ยาการทางการแพทย์ ร ะดั บ สู ง เช่ น เดี ย วกั บ หรือรักษา รวมถึงลดความเสี่ยงต่ออันตรายต่างๆ ที่อาจจะ
ศักยภาพการดูแลทารกแรกเกิดที่อยู่ในเกณฑ์เสี่ยง ศ. พญ.อรดี เกิดขึ้นกับแม่และเด็กได้”
กล่าวว่า ศักยภาพ 2 ประการ ดังกล่าวเป็นเครื่องชี้วัดว่า การดูแล
การตั้งครรภ์ และทารกแรกเกิดที่มีความผิดปกติท่โี รงพยาบาล
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