ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่ งประเทศไทย
ฉบับที่ ๕/๒๕๕๕
เรื่อง แนวทางปฏิบัตกิ ารให้ ยาระงับปวดเฉพาะส่ วนเพือ่ การคลอด
เพื่อให้วธิ ีการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการให้ยาระงับปวดเฉพาะส่วนเพือ่ การคลอดเป็ นไปอย่างมีมาตรฐานตามหลักวิชา
สามารถคุม้ ครองผูร้ ับบริ การหรื อผูป้ ่ วยให้มีความปลอดภัยสูงสุด โดยใช้หลักฐานและเอกสารทางการแพทย์ตามที่
อ้างอิงไว้ทา้ ยประกาศประกอบการจัดทาแนวทางปฏิบตั ิ
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๕
หมวด ๓ ข้อ ๕ (๗) และหมวด ๑ ข้อ ๓ (๑๐) ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริ หารฯจึงเห็นสมควรให้ออกประกาศฉบับนี้ข้ ึนมาเรี ยกว่า “แนวทางปฏิบตั ิการให้ยาระงับปวดเฉพาะ
ส่วนเพื่อการคลอด” โดยมีสาระสาคัญดังนี้
ข้อ ๑. ประกาศฉบับนี้เรี ยกชื่อว่า “แนวทางปฏิบตั ิการให้ยาระงับปวดเฉพาะส่วนเพื่อการคลอด”
ข้อ ๒. ให้ยกเลิกประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วย “ แนวทางการให้ยาระงับความรู ้สึก
เฉพาะส่วนเพื่อการคลอดทางช่องคลอด” (Guideline for epidural and/or spinal analgesia for vaginal
delivery) พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๓. บรรดาประกาศอื่นใดที่ได้กาหนดไว้ในส่วนใดหากขัดหรื อแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
หมวด ๑
คาจากัดความ
ข้อ ๑.
ข้อ ๒.
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ในประกาศนี้ให้คาจากัดความไว้ดงั นี้
“การให้ยาระงับปวดเฉพาะส่วนเพื่อการคลอด” หมายถึงการให้ยาระงับปวดตามวิธีการดังนี้
(๑) Spinal analgesia หมายถึง การแทงเข็มเข้าช่องน้ าไขสันหลัง(subarachnoid space) เพื่อให้ยา
ระงับปวดหรื อยาชาเฉพาะที่ผา่ นทางเข็มหรื อสาย catheter
(๒) Epidural analgesia หมายถึง การแทงเข็มเข้าช่องเหนื อไขสันหลัง (epidural space) เพื่อให้ยา
ระงับปวดหรื อยาชาเฉพาะที่ ผ่านทางสาย epidural catheter ซึ่ งอาจแทงเข็มที่ระดับ lumbar
หรื อ caudal space ก็ได้
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ข้อ ๓.

“การเติมยา” หมายถึง การเติมยาเพื่อคงสภาพการระงับปวดทางสาย epidural catheter ในกรณี ที่ใส่ สาย
catheter คาไว้ใน epidural หรื อ subarachnoid space ซึ่งกระทาได้โดย
(๑) ใช้เครื่ องควบคุมอัตราการไหลของยาอย่างต่อเนื่อง (Infusion device)
(๒) เติมยาเป็ นครั้ง ๆ (Intermittent dose) ตามระยะเวลาออกฤทธิ์ ของยาหรื อเมื่อผูป้ ่ วยเริ่ มมีอาการ
ปวด
(๓) ใช้เครื่ องควบคุมความปวดด้วยตนเอง (Patient-Controlled Analgesia-PCA) เรี ยกวิธีการเติม
ยาแบบนี้วา่ “Patient-Controlled Epidural Analgesia” (PCEA)

หมวด ๒
องค์ ประกอบ
การปฏิบตั ิเพื่อการให้ยาระงับปวดเฉพาะส่วนเพื่อการคลอด จะต้องมีองค์ประกอบที่สาคัญดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑. สถานที่
(๑) การให้ยาระงับปวดเฉพาะส่วนเพือ่ การคลอด จะต้องปฏิบตั ิในสถานพยาบาลที่สามารถรับ
ผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนได้ตาม พรบ.ควบคุมการประกอบสถานพยาบาล
(๒) เป็ นสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตตาม พรบ.ควบคุมการประกอบสถานพยาบาล
ข้ อ ๒. บุคลากร
สถานพยาบาลตามข้อ ๑ มีหน้าที่ตอ้ งจัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้ให้ครบถ้วน
(๑) สูติแพทย์ และวิสญ
ั ญีแพทย์ ที่สามารถปฏิบตั ิงานในสถานพยาบาลเพื่อดูแลผูป้ ่ วยตลอด
กระบวนการคลอดได้ตลอดเวลา
(๒) พยาบาลวิชาชีพที่ผา่ นการอบรมวิธีการดูแลผูป้ ่ วยที่ได้รับการให้ยาระงับปวดเฉพาะส่วน และ
การฝึ กอบรมการช่วยฟื้ นคืนชีพตามมาตรฐานที่สถานพยาบาลกาหนดไว้
ข้ อ ๓. อุปกรณ์ และเครื่องมือ
สถานพยาบาลตามข้อ ๑ มีหน้าที่จดั หาอุปกรณ์ทางการแพทย์และยาอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(๑) จุดจ่ายออกซิเจนและอุปกรณ์การให้ออกซิเจน
(๒) อุปกรณ์การช่วยหายใจ เช่น self-inflating bag, mask, airway, laryngoscope, tracheal tube เป็ น
ต้น
(๓) อุปกรณ์ที่ใช้ในการดูดเสมหะ
(๔) ยาที่จาเป็ น เช่น ephedrine, adrenaline, sodium bicarbonate, atropine เป็ นต้น
ข้อ ๔. ขั้นตอนการดูแลผู้ป่วย ประกอบด้วย
๔.๑ การประเมินผู้ป่วยก่อนให้ ยาระงับปวดเฉพาะส่ วนเพือ่ การคลอด (Pre-anesthetic evaluation
and assessment)
(๑) ผูป้ ่ วยต้องได้รับการประเมินก่อนการให้ยาระงับปวดเฉพาะส่วนเพือ่ การคลอดตามวิธี
ปฏิบตั ิของการดูแลผูป้ ่ วยและประเมินผูป้ ่ วยก่อนการให้ยาระงับความรู ้สึก
(๒) ต้องมีการซักประวัติการคลอดเดิม,โรคประจาตัวและตรวจร่ างกายในระบบประสาท
ไขสันหลัง,กระดูกสันหลัง,การใช้ยาละลายลิ่มเลือด,ยาต้านการแข็งตัวของเลือด และ
ลงบันทึกไว้ในเวชระเบียน
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๔.๒

การให้ ข้อมูลประกอบการตัดสินใจและการขอความยินยอม
(๑) ผูป้ ่ วยต้องได้รับฟังคาอธิบายผลดีผลเสี ยของการให้ยาระงับปวดเฉพาะส่วนเพื่อการ
คลอด จากวิสญ
ั ญีแพทย์หรื อสูติแพทย์หรื อแพทย์เจ้าของไข้ และได้ลงนามรับทราบ
ข้อมูลก่อนเริ่ มการทาหัตถการ
(๒) ผูป้ ่ วยต้องให้ความยินยอมในการให้ยาระงับปวดเฉพาะส่วนเพื่อการคลอด โดยลงชื่อ
ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
๔.๓ การเตรียมผู้ป่วยก่ อนให้ ยาระงับปวดเฉพาะส่ วนเพือ่ การคลอด
(๑) ผูป้ ่ วยควรงดอาหารทางปากก่อนการให้ยาระงับปวดเฉพาะส่วนเพือ่ การคลอด หรื อ
ต้องงดอาหารทางปากทันทีเมื่อเริ่ มตัดสิ นใจให้ยาระงับปวดเฉพาะส่วนเพื่อการคลอด
(๒) ผูป้ ่ วยต้องได้รับการเตรี ยมตัวให้พร้อมก่อนการให้ยาระงับปวดเฉพาะส่วนเพื่อการ
คลอด ได้แก่ การเปิ ดหลอดเลือดด้วยเข็มแทงหลอดเลือดในขนาดที่เหมาะสมเพื่อ
การให้สารน้ า
๔.๔ การเฝ้ าระวังผู้ป่วย ผูป้ ่ วยควรได้รับการเฝ้ าระวังอย่างใกล้ชิดในภาวะต่างๆต่อไปนี้
๔.๔.๑ ภายหลังการให้ ยาระงับปวดเฉพาะส่ วนเพือ่ การคลอดครั้งแรก
ก. ผูป้ ่ วยควรได้รับการเฝ้ าระวังและดูแลโดยแพทย์ผใู ้ ห้ยาระงับปวดเฉพาะส่วนและหรื อพยาบาล
อย่างใกล้ชิดเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 นาทีภายหลังการให้ยาครั้งแรก
ข. ให้มีการบันทึกรายละเอียดของการทาหัตถการเช่น ชนิ ดของยา,ปริ มาณและความเข้มข้น ใน
แบบฟอร์มการให้ยาระงับปวดเฉพาะส่วนเพื่อการคลอด ตามที่สถานพยาบาลกาหนดไว้
ค. จัดให้มีการบันทึกความดันเลือด, อัตราการเต้นของหัวใจ ทุก 5 นาที จานวน 3 ครั้ง บันทึกทุก
15 นาที จานวน 3 ครั้ง และบันทึกต่อไปทุก 30 นาทีจนสิ้นสุดกระบวนการคลอด
ง. จัดให้มีการบันทึกอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์อย่างต่อเนื่อง
๔.๔.๒ ภายหลังการเติมยาเพิม่ ใหม่ ทุกครั้ง
ก. ผูป้ ่ วยควรได้รับการเฝ้ าระวังและดูแลโดยแพทย์ผใู ้ ห้ยาระงับปวดเฉพาะส่วนและหรื อพยาบาล
อย่างใกล้ชิดเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 15 นาทีภายหลังการให้ยา
ข. ให้มีการบันทึกชนิด ความเข้มข้น ขนาดและปริ มาณของยาที่เติมให้แก่ผปู ้ ่ วย
ค. จัดให้มีการบันทึกความดันเลือด อัตราการเต้นของหัวใจ ทุก 5 นาที จานวน 3 ครั้ง และบันทึก
ต่อไปทุก 30 นาทีจนสิ้นสุดกระบวนการคลอด
๔.๔.๓ ระหว่ างการใช้ เครื่องควบคุมอัตราการไหลของยาอย่ างต่ อเนื่อง (Infusion device) หรือการ
ใช้ เครื่องควบคุมความปวดด้ วยตนเอง (Patient-Controlled Epidural Analgesia)
ก. ผูป้ ่ วยควรได้รับการเฝ้ าระวังและดูแลโดยพยาบาลวิชาชีพตามข้อ ๒ (๒)
ข. ให้มีการบันทึกชนิด ความเข้มข้น และปริ มาณยาที่หยดต่อชัว่ โมงเข้าทางช่องเหนือไขสันหลัง
ค. จัดให้มีการบันทึกความดันเลือด อัตราการเต้นของหัวใจ ทุก 30 นาทีจนสิ้ นสุ ดกระบวนการ
คลอด
ง. จัดให้มีการบันทึกอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์อย่างต่อเนื่อง
๔.๕ การเตรียมพร้ อมเพือ่ เฝ้ าระวังภาวะฉุกเฉินระหว่ างกระบวนการคลอด

3

ประกาศราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๕/๒๕๕๕

๔.๖

(๑) ต้องมีวิสัญญีแพทย์หรื อสู ติแพทย์หรื อแพทย์สาขาอื่นๆซึ่ งทราบแผนการให้ยาระงับ
ปวดของผูป้ ่ วยรายนั้นๆพร้อมดูแลผูป้ ่ วยตลอดกระบวนการคลอด และแพทย์ผดู ้ ูแล
สามารถมาถึงตัวผูป้ ่ วยและให้การดูแลได้ทนั ท่วงทีตามแนวทางปฏิบตั ิการช่วยฟื้ นคืน
ชีพ
(๒) มีพยาบาลวิชาชี พตามข้อ ๒ (๒) ประจาห้องคลอดที่ สามารถให้การดูแลผูป้ ่ วยได้
ตลอดกระบวนการคลอด
(๓) ในกรณี ที่สูติแพทย์เจ้าของไข้เป็ นผูท้ ี่ ให้ยาระงับปวดเฉพาะส่ วนเพื่อการคลอดเอง
จะต้องมีแพทย์ท่านอื่ นหรื อที มงานที่ พร้ อมจะให้การช่วยเหลือผูป้ ่ วยโดยเฝ้ าระวัง
ภาวะฉุกเฉิ นในขณะที่สูติแพทย์ท่านนั้นกาลังทาหัตถการเพื่อการคลอดให้ผปู ้ ่ วย
การดูแลเมือ่ สิ้นสุ ดกระบวนการคลอด
(๑) ผู ้ป่ วยต้อ งได้ รั บ การดู แ ลและเฝ้ าสั ง เกตสั ญ ญาณชี พ ภาวะการตกเลื อ ดและ
ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ต่อไปอย่างน้อย 30 นาทีหลังการคลอด
(๒) ต้องมีแพทย์หรื อพยาบาลวิชาชีพที่ ผ่านการอบรมวิธีการดูแลผูป้ ่ วยที่ได้รับการระงับ
ปวดเฉพาะส่ วนทาการถอดสาย epidural catheter เมื่อสิ้ นสุ ดกระบวนการคลอดและ
ต้องตรวจสอบว่าสาย epidural หรื อ spinal catheter อยูค่ รบถ้วนเมื่อถอดสายออกจาก
ร่ างกายผูป้ ่ วย โดยไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหายไปและทาการบันทึกไว้
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