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บทคัดย่อ
วั ต ถุ ป ระสงค์ : เพื่ อ ศึ ก ษาอุ บั ติ ก ารณ์ แ ละปั จ จั ย เสี่ ย งต่ อ การบาดเจ็ บ จากการคลอดในทารกแรกเกิ ด ที่ ค ลอด
ในคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ระหว่างปีพ.ศ. 2557-2559
วิธีด�ำเนินการวิจัย: ศึกษาวิจัยแบบเปรียบเทียบ (case control study) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทารกแรกเกิด
จากเวชระเบียนย้อนหลังจ�ำนวนทั้งหมด 360 ราย แบ่งเป็นกลุ่มศึกษา คือ ทารกแรกเกิดที่ได้รับบาดเจ็บ
จากการคลอด 120 ราย และกลุ่มควบคุม คือ ทารกแรกเกิดที่ไม่ได้รับบาดเจ็บจากการคลอด 240 ราย
โดยศึกษาปัจจัยด้านมารดา ทารกและการคลอด ที่มีผลต่อการบาดเจ็บในทารกเมื่อแรกเกิด
ผลการวิจัย: อุบัติการณ์การบาดเจ็บจากการคลอดในทารกแรกเกิด ระหว่างปีพ.ศ. 2557-2559 พบ 57.22, 65.06
และ 82.82 รายต่อทารกแรกเกิดมีชีพ 1,000 รายตามล�ำดับ ปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการบาดเจ็บจากการคลอด
ในทารกแรกเกิด ได้แก่ การใช้เครื่องมือในการช่วยคลอด [อัตราส่วนออด (Odds Ratio;OR) 9.19, 95%CI
2.18-38.75, ค่านัยส�ำคัญทางสถิติ 0.03] น�้ำหนักทารกแรกเกิดมากกว่าหรือเท่ากับ 3,500 กรัม (OR 3.48,
95%CI 1.71-7.05, ค่านัยส�ำคัญทางสถิติ 0.001) และอายุมารดามากกว่าหรือเท่ากับ 35 ปี (odd ratio [OR]
2.30, 95% confidence interval [CI] 1.10-4.81, p-value 0.027)
สรุป: การบาดเจ็บจากการคลอดในทารกแรกเกิดทีค่ ลอดในคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลพบอุบตั กิ ารณ์สงู ปัจจัยทีม่ ผี ล
คือ การใช้เครื่องมือในการช่วยคลอด น�้ำหนักทารกแรกเกิดมากกว่าหรือเท่ากับ 3,500 กรัม และทารกแรกเกิด
ที่อายุมารดามากกว่าหรือเท่ากับ 35 ปี
ค�ำส�ำคัญ: การบาดเจ็บจากการคลอดในทารกแรกเกิด, ปัจจัยเสี่ยง, อุบัติการณ์
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Abstract
Objective: To determine the incidence and associated risk factors of birth injury among neonate
who were born at Faculty of Medicine Vajira Hospital, Navamindradhiraj University from
2014-2016.
Study design: Case control study.
Methods: Data on 360 live birth newborns, including 120 newborns with birth injury (case)
and 240 newborns without birth injury (controls), were studied for maternal, neonatal
and delivery risk factors of birth injury.
Result: The incidence of birth injury were 57.22, 65.06 and 49.83 per 1,000 live birth newborns
in 2014, 2015 and 2016, respectively. The three significant risk factors associated with
birth injury were instrument delivery (OR 9.19, 95%CI 2.18-38.75, p-value 0.03) birth weight
of 3,500 grams or grater (OR 3.48, 95%CI 1.71-7.05, p-value 0.001) and maternal age 35 years
or older (odd ratio [OR] 2.30, 95% confidence interval [CI] 1.10-4.81, p-value 0.027).
Conclusion: The incidence of birth injury among neonates who were born at Faculty of Medicine
Vajira Hospital was high. Factors associated with birth injury included instrument delivery,
birth weight more than or equal 3,500 grams and elderly mothers.
Keywords: birth injury, risk factors, incidence
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บทน�ำ

การบาดเจ็บเชิงกลหรือความบอบช�้ ำจากการคลอด
ได้แก่ การบาดเจ็บต่อเนือ้ หนัง (soft tissue injury) กระดูกหัก
(skeletal injury) และการบาดเจ็ บ ต่ อ ระบบประสาท
(nervous tissue injury)1-3 นับเป็นปัญหาส�ำคัญประการหนึง่
ทางสาธารณสุ ข ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ภาวะสุ ข ภาพทั้ ง ทารก
มารดา ครอบครัวและเศรษฐกิจ อาจท�ำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน
จนทารกเกิดความพิการและเสียชีวติ ได้3-4 ในด้านกระบวนการ
รักษา ภาวะนีท้ ำ� ให้การดูแลทารกมีความซับซ้อนมากขึน้ ส่งผลให้
มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมากขึ้นตามมา
การบาดเจ็ บ เชิ ง กลเกิ ด ขึ้ น ได้ จ ากหลายปั จ จั ย เสี่ ย ง
ทัง้ ปัจจัยด้านมารดา ปัจจัยระหว่างคลอด เช่น การท�ำหัตถการ
ช่วยคลอด และปัจจัยด้านทารก3,5 ทั้งนี้ความรุนแรงของภาวะ
แทรกซ้อนที่เกิดขึ้นรวมถึงการด�ำเนินโรคขึ้นกับประเภทและ
ความรุนแรงของการบาดเจ็บ
อุบตั กิ ารณ์การบาดเจ็บของทารกแรกเกิดจากการคลอด
พบแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและแต่ละสถาบัน ในประเทศไทย
ฤทธาพร วิทยาลัย6 เคยท�ำการศึกษา ในปี พ.ศ. 2544 - 2546
ที่ โรงพยาบาลวชิ ร พยาบาล พบความชุ ก ของการบอบช�้ ำ
ของทารกจากการคลอด 7.72 ต่อทารกเกิดมีชีพ 1,000 คน
โดยปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการบาดเจ็บ คือ การตั้งครรภ์แรก
ของมารดา และการใช้อุปกรณ์ช่วยคลอด
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แม้ว่าอุบัติการณ์การบาดเจ็บ
จากการคลอดมีแนวโน้มลดลง ซึ่งอาจเป็นเพราะมาตรฐาน
ในการดูแลรักษาทีด่ ขี นึ้ แต่อย่างไรก็ตาม มีปจั จัยหลายประการ
ทีอ่ าจควบคุมไม่ได้ เช่น ทารกตัวโต และทารกคลอดท่าผิดปกติ
เป็นต้น จากการเก็บรวบรวมสถิติในปี พ.ศ. 2555 - 2559 ที่
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล กลับพบว่าจ�ำนวนผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั
บาดเจ็บจากการคลอดมีแนวโน้มสูงขึ้น คือ พบจ�ำนวน 22,
35, 145, 140 และ 174 รายต่อปีตามล�ำดับ ซึ่งพบสูงขึ้น
อย่างรวดเร็วในช่วงปี พ.ศ. 2557 – 2559 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจในการศึกษาหาอุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงของ
การบาดเจ็บจากการคลอดใน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
ในช่วง 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2557 – 2559) อนึ่งการบาดเจ็บ
จากการคลอด (birth injury) ในการศึกษานี้ หมายถึง ทารก
ที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีการบาดเจ็บจากการคลอดอันได้แก่
การบาดเจ็ บ ต่ อ เนื้ อ หนั ง เช่ น รอยฟกช�้ ำ หรื อ บาดแผล

บริเวณศีรษะ หรือการมีเลือดออกใต้ชั้นหนังศีรษะ (carput
succedaneum, cephalhematoma, subgaleal
hematoma) การมีเลือดออกในกะโหลกศีรษะ (subdural
hemorrhage, subarachnoid hemorrhage,
intraventricular hemorrhage) ภาวะกระดู ก แตกหั ก
(fracture clavicle and other part of skeleton) ภาวะ
บาดเจ็ บ ของเส้ น ประสาท (brachial plexus injury,
Erb’s palsy) การบาดเจ็บบริเวณอื่นๆ ได้แก่ ใบหน้า ตา
และอวัยวะเพศ
หากการศึกษานี้ พบปัจจัยที่สามารถแก้ไขหรือน�ำมา
พั ฒ นากระบวนการดู แ ลรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยได้ บุ ค ลากรจะได้ มี
การเฝ้าระวัง และพัฒนาศักยภาพการในดูแลรักษาผู้ป่วย
ทารกแรกเกิดและมารดาให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ เพือ่ ส่งผลให้
ทารกมีชีวิตรอดอย่างปลอดภัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การศึกษานี้เป็นการศึกษาวิจัยแบบย้อนหลัง (case
control study) โดยการเก็บข้อมูล จากเวชระเบียนผู้ป่วย
ทารกแรกเกิด จ�ำนวนทั้งสิ้น 360 ราย ซึ่งแบ่งเป็นประชากร
กลุ่มศึกษา (case) จ�ำนวน 120 ราย โดยมีเกณฑ์คัดเข้า คือ
ทารกแรกเกิดมีชีพที่ตรวจพบว่าได้รับบาดเจ็บจากการคลอด
ซึง่ เกิดในคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยคัดเลือกจาก
ทารกทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บจากการคลอดทัง้ หมดในแต่ละปี ส่วนเกณฑ์
การคัดออก คือ ทารกที่มีโรคหรือภาวะผิดปกติแต่ก�ำเนิดที่มี
ผลให้เกิดการบาดเจ็บได้งา่ ยกว่าปกติ เช่น ทารกมีภาวะหัวบาตร
ตัง้ แต่กำ� เนิด มีกอ้ นเนือ้ งอกขนาดใหญ่ปดู ออกมาจากร่างกาย เป็นต้น
หรือกรณีทไี่ ม่สามารถหาเวชระเบียนผูป้ ว่ ยในได้ หรือไม่มบี นั ทึก
ข้อมูลที่จ�ำเป็น และประชากรกลุ่มควบคุม (control) จ�ำนวน
240 ราย โดยมีเกณฑ์คัดเข้า คือ ทารกแรกเกิดมีชีพที่ไม่ได้รับ
บาดเจ็บจากการคลอด ซึง่ เกิดในคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
โดยเลือกทารกทีเ่ กิดล�ำดับก่อนกลุม่ ศึกษา 1 คน และล�ำดับหลัง
ถัดจากกลุ่มศึกษา 1 คน เนื่องจากเล็งเห็นว่าในช่วงเวลาที่
ทารกเกิดไล่เลี่ยกัน น่าจะมีสภาวะแวดล้อม บุคลากรที่ช่วย
ในการคลอดเช่นเดียวกัน ส่วนเกณฑ์การคัดออก คือ ไม่สามารถ
หาเวชระเบียนผู้ป่วยในได้ หรือไม่มีบันทึกข้อมูลที่จ�ำเป็น

ปัจจัยเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการคลอดในทารกแรกเกิด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ณัฐยา ชวนะเวสน์ กรรณิการ์ บูรณวนิช
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ปีที่ 64 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

หลังจากได้รับอนุมัติให้ท�ำวิจัยได้จากคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจยั คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลแล้ว
(เลขที่อนุมัติ 145/2560) จึงท�ำหนังสือเพื่อขอเวชระเบียน
ผู้ป่วยในของทารกที่เลือกไว้ และมารดาของทารกรายนั้นๆ
ตามเลขประจ�ำตัวผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยบันทึก ICD 10 code:
P10-P15 จากฝ่ายเวชระเบียน ท�ำการบันทึกข้อมูลลงในแบบ
บันทึกข้อมูลเพื่อการวิจัย ปัจจัยเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจาก
การคลอดในทารกแรกเกิด
ผู ้ วิ จั ย รวบรวมข้ อ มู ล มาและท� ำ การวิ เ คราะห์ ผ ล
การศึกษาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ IBM SPSS Statistics
version 22 (IBM corporation. Armonk, NY, USA) น�ำเสนอ
ข้อมูลทั่วไปโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ลักษณะข้อมูล
ทั่วไปของมารดา ลักษณะข้อมูลทั่วไปของทารก น�ำเสนอ
ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และท�ำการวิเคราะห์
ความเสี่ยง ปัจจัยด้านมารดา ปัจจัยด้านทารก และปัจจัย
ด้ า นการคลอด โดยใช้ multiple logistic regression
analysis นําเสนอเป็นค่า Odds ratio (OR) และร้อยละ 95
confidence interval (95% CI) ซึ่งก�ำหนดความเชื่อมั่น
ที่ระดับ 0.05

ผลการวิจัย

อุบัติการณ์การบาดเจ็บจากการคลอดในทารกแรกเกิด
ทารกแรกเกิ ด มี ชี พ ที่ เ กิ ด ในคณะแพทยศาสตร์
วชิรพยาบาล ปี พ.ศ. 2557 - 2559 มีจำ� นวนทัง้ หมด 6,787 ราย
โดยในแต่ ล ะปี พ บอุ บั ติ ก ารณ์ ก ารบาดเจ็ บ จากการคลอด
ในทารกแรกเกิด 57.22, 65.06 และ 82.82 รายต่อทารกแรกเกิด
มีชีพ 1,000 รายตามล�ำดับ (ดังตารางที่ 1)

ลักษณะทั่วไปและข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 360 ราย จ�ำแนกออกเป็นกลุ่ม
ศึกษา คือ ทารกแรกเกิดมีชีพที่ได้รับบาดเจ็บจาก การคลอด
จ�ำนวน 120 ราย และกลุ่มควบคุม คือ ทารกแรกเกิดมีชีพ
ที่ไม่ได้รับบาดเจ็บจากการคลอดจ�ำนวน 240 ราย (อัตราส่วน
กลุ่มศึกษาต่อกลุ่มควบคุมเท่ากับ 1:2)
จากตารางที่ 2 แสดงลั ก ษณะทั่ ว ไปและลั ก ษณะ
ทางคลินิกของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ค่าเฉลี่ยของอายุและ
ความสู ง และอายุ ค รรภ์ ข องมารดา ระหว่ า งกลุ ่ ม ศึ ก ษา
และกลุ่มควบคุมไม่แ ตกต่างกันทางสถิติ ส่ว นจ�ำนวนครั้ ง
ของการตั้งครรภ์และจ�ำนวนบุตรที่เคยเกิดมีชีพของมารดา
แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ แต่ไม่มี
ความส�ำคัญทางคลินิก
ส�ำหรับภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ในระหว่างการตั้งครรภ์
และการคลอดในกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม พบร้อยละ 75.0
และ 73.3 ตามล� ำ ดับ ซึ่ งไม่ แ ตกต่ างกัน อย่ า งมี นัย ส�ำ คั ญ
โดยพบมารดากลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมมีภาวะเบาหวาน
ร้อยละ 13.3 และ 12.5 ตามล�ำดับ ความดันโลหิตสูง ร้อยละ
6.7 และ 3.8 ตามล�ำดับ ขี้เทาในน�้ำคร�่ำ ร้อยละ 10.0 และ
13.3 ตามล�ำดับ น�้ำเดินก่อนเจ็บครรภ์ ร้อยละ 11.7 และ 9.2
ตามล�ำดับ และภาวะผิดปกติอื่นๆ (ภาวะหรือโรคต่างๆ ของ
มารดา ซึ่งมีจ�ำนวนน้อย และมีความหลากหลายมาก เช่น ซีด
ลมชัก โรคของต่อมธัยรอยด์ การติดเชื้อเอชไอวี การติดเชื้อ
ตั บ อั ก เสบบี ฯลฯ) ร้ อ ยละ 59.2 และ 58.3 ตามล� ำ ดั บ
มีมารดาในกลุม่ ควบคุมมีโรคหรือความผิดปกติทางสรีระวิทยา
ที่ถูกวินิจฉัยก่อนคลอดที่พบ คือ sacrococcygeal disorder
ร้อยละ 0.4 (1 ราย) ซึง่ อาจมีผลต่อช่องเชิงกรานแคบกว่าปกติ
ท�ำให้คลอดบุตรยาก

ตารางที่ 1:
อุบัติการณ์การบาดเจ็บจากการคลอดในทารกแรกเกิด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ปีพ.ศ. 2557 - 2559
ทารกแรกเกิดที่ได้รับ
อุบัติการณ์การบาดเจ็บ
ทารกแรกเกิดมีชีพ
พ.ศ.
บาดเจ็บจากการคลอด
จากการคลอด
(ราย)
(ราย)
(ต่อ 1,000ราย)
2557
2,534
145
57.22
2558
2,152
140
65.06
2559
2,101
174
82.82
4
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ตารางที่ 2:
ลักษณะทั่วไปและลักษณะทางคลินิกของกลุ่มตัวอย่าง
คุณลักษณะ
ข้อมูลมารดา
อายุมารดา1 (ปี)
ความสูงของมารดา1 (เซนติเมตร)
จ�ำนวนครั้งของการตั้งครรภ์1
จ�ำนวนบุตรที่เคยเกิดมีชีพ1
อายุครรภ์ (สัปดาห์)
ภาวะแทรกซ้อนในระหว่างการตั้งครรภ์และการคลอด2
มีโรคหรือความผิดปกติที่ถูกวินิจฉัยก่อนคลอด2
ข้อมูลการคลอด
ระยะเวลาการคลอด1 (นาที)
ระยะเวลาการคลอดที่ยาวนาน (Prolonged 2ndstage)2
วิธีการคลอด2
การคลอดปกติ (normal labor)
การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง
การใช้เครื่องมือหรือหัตถการช่วยคลอด
สถานะของผู้ท�ำคลอด2
พยาบาล
แพทย์ประจ�ำบ้าน
อาจารย์แพทย์
ข้อมูลทารก
ส่วนน�ำของทารก2
ศีรษะ
ก้น
ท่าขวางล�ำตัว
น�้ำหนักทารกแรกเกิด1 (กรัม)
ภาวะคับขันในครรภ์2

กลุ่มศึกษา
กลุ่มควบคุม
ค่านัยส�ำคัญ
(จ�ำนวน = 120 ราย) (จ�ำนวน = 240 ราย) ทางสถิติ
27.0 ± 7.18
157.6 ± 5.58
1.6 ± 0.90
0.4 ± 0.83
38.6 ± 1.79
90
(75.0)
0
(0.0)

26.2 ± 6.59
157.7 ± 5.7
1.9 ± 1.03
0.7 ± 0.90
38.4 ± 1.61
176
(73.3)
1
(0.4)

0.300
0.823
0.004*
0.006*
0.215
0.800
1.000

41.9 ± 42.34
8
(6.7)

23.6 ± 26.09
2
(0.8)

<0.001*
<0.001*

74
22
24

(61.7)
(18.3)
(20.0)

155
82
3

(64.6)
(34.2)
(1.2)

<0.001*

11
92
17

(9.2)
(76.7)
(14.2)

34
177
29

(14.2)
(73.8)
(12.1)

0.375

233
(97.1)
6
(2.5)
1
(0.4)
3,015.8 ± 421.81
12
(5.0)

1.000

117
(97.5)
3
(2.5)
0
(0.0)
3,132.0 ± 472.12
20
(16.7)

ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, 2จ�ำนวน (ร้อยละ), * ข้อมูลมีนัยส�ำคัญทางสถิติเมื่อ ค่านัยส�ำคัญทางสถิติ < 0.05
ทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้ Student’s t-test, Chi-square test and Fisher’s exact test.
1

0.018*
<0.001*
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ในส่วนข้อมูลการคลอดพบว่า กลุม่ ศึกษาและกลุม่ ควบคุม
มีระยะเวลาในการคลอดเฉลี่ยแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ โดยมีระยะเวลาในการคลอด (secondary stage)
41.94 และ 23.75 นาที ตามล�ำดับ และระยะเวลาการคลอด
ที่ ย าวนานเป็ น ปั จ จั ย ที่ มี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ โดยพบว่ า
มีระยะเวลาการคลอด ที่ยาวนาน (prolonged 2ndstage)
ร้อยละ 6.7 และ 0.8 ตามล�ำดับ
ทั้งกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่คลอดด้วยวิธี
การคลอดปกติ ท างช่ อ งคลอด ร้ อ ยละ 61.7 และ 64.6
ตามล�ำดับ การคลอดด้วยวิธีอื่นๆ ได้แก่ การผ่าตัดคลอดทาง
หน้าท้องแบบไม่ฉกุ เฉิน ร้อยละ 5.8 และ 11.3, การผ่าตัดคลอด
ทางหน้าท้องแบบฉุกเฉิน ร้อยละ 12.5 และ 22.9, การคลอด
โดยใช้คีม ร้อยละ 1.7 และ 0.4, การคลอดโดยใช้เครื่องดูด
สุญญากาศ ร้อยละ 17.5 และ 0.8, การช่วยคลอดท่าก้น
ร้อยละ 0.8 และ 0 ตามล�ำดับ ส่วนสถานะของผู้ท�ำคลอด
ในทัง้ กลุม่ ศึกษาและกลุม่ ควบคุมส่วนใหญ่มแี พทย์ประจ�ำบ้าน
เป็นผู้ท�ำคลอดร้อยละ 76.7 และ 73.8 ตามล�ำดับ

ข้ อ มู ล ทารกพบว่ า ทั้ ง กลุ ่ ม ศึ ก ษาและกลุ ่ ม ควบคุ ม
ส่วนใหญ่มีส่วนน�ำของทารก คือ ศีรษะ ร้อยละ 97.5 และ
97.1 ตามล�ำดับ น�ำ้ หนักแรกเกิดเฉลีย่ และภาวะคับขันในครรภ์
ในกลุม่ ศึกษาและกลุม่ ควบคุมมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ คือ น�้ำหนักทารกแรกเกิดเฉลี่ย 3,132.0 กรัม และ
3,015.8 กรัม ตามล�ำดับ ซึง่ ไม่แตกต่างกันทางคลินกิ ส่วนภาวะ
คับขันในครรภ์พบร้อยละ 16.7 และ 5.0 ตามล�ำดับ
ปัจจัยเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการคลอดในทารกแรกเกิด
การวิเคราะห์ปจั จัยเสีย่ งต่อการบาดเจ็บจากการคลอด
ในทารกแรกเกิดด้วยการวิเคราะห์ความ ถดถอยโลจิสติกแบบ
univariate พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบาดเจ็บ
จากการคลอด ในทารกแรกเกิดอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ได้แก่ อายุมารดา จ�ำนวนครัง้ ของการตัง้ ครรภ์ จ�ำนวนบุตรทีเ่ คย
คลอดมีชีพ ระยะเวลาการคลอดที่ยาวนาน วิธีการคลอด
น�ำ้ หนักทารกแรกเกิด และภาวะคับขันในครรภ์ โดยรายละเอียด
ของค่าความเสี่ยงแสดงใน ตารางที่ 3

ตารางที่ 3:
การวิเคราะห์แบบ univariate แสดงปัจจัยเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการคลอดในทารกแรกเกิด
กลุ่มศึกษา
กลุ่มควบคุม
(จ�ำนวน = 120 ราย) (จ�ำนวน = 240 ราย) OR
ปัจจัย
จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ
อายุมารดา (ปี)
20-34
71
(59.2)
168
(70.0) 1.00
< 20
27
(22.5)
46
(19.2) 1.39
≥ 35
22
(18.3)
26
(10.8) 2.00
ความสูงของมารดา (เซนติเมตร)
< 155
6
(5.0)
17
(7.1) 0.96
≥ 155
114
(95.0)
223
(92.9) 1.00
จ�ำนวนครั้งของการตั้งครรภ์
1
75
(62.5)
104
(43.3) 2.18
>1
45
(37.5)
136
(56.7) 1.00
จ�ำนวนบุตรที่เคยเกิดมีชีพ
0
85
(70.8)
120
(50.0) 2.43
≥1
35
(29.2)
120
(50.0) 1.00
6
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95%CI
Reference
(0.80-2.41)
(1.06-3.77)

ค่า
นัยส�ำคัญ
ทางสถิติ
0.242
0.031*

(0.27-1.80)
Reference

0.448

(1.39-3.42)
Reference

0.001*

(1.52-3.88)
Reference

<0.001*
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ตารางที่ 3:
การวิเคราะห์แบบ univariate แสดงปัจจัยเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการคลอดในทารกแรกเกิด (ต่อ)
กลุ่มศึกษา
กลุ่มควบคุม
ค่า
(จ�ำนวน = 120 ราย) (จ�ำนวน = 240 ราย) OR
ปัจจัย
95%CI นัยส�ำคัญ
ทางสถิติ
จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ
อายุครรภ์
ครบก�ำหนด
109
(90.8)
218
(90.8) 1.00 Reference
ก่อน/หลังก�ำหนด
11
(9.2)
22
(9.2) 1.00 (0.47-2.14) 1.000
มีภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์
90
(75.0)
176
(73.3) 1.09 (0.66-1.80) 0.734
และการคลอด
ภาวะเบาหวาน
16
(13.3)
30
(12.5) 1.08 (0.56-2.06) 0.823
ความดันโลหิตสูง
8
(6.7)
9
(3.8) 1.83 (0.69-4.88) 0.225
มีขี้เทาในน�้ำคร�่ำ
12
(10.0)
32
(13.3) 0.72 (0.36-1.46) 0.364
มีน�้ำเดินก่อนเจ็บครรภ์
14
(11.7)
22
(9.2) 1.31 (0.64-2.66) 0.457
มีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ
71
(59.2)
140
(58.3) 1.04 (0.66-1.62) 0.880
ความผิดปกติที่ถูกวินิจฉัยก่อนคลอด
0
(0.0)
1
(0.4)
NA
ระยะเวลาการคลอดที่ยาวนาน
8
(6.7)
2
(0.8) 6.61 (1.38-31.78) 0.018*
(Prolonged 2ndstage)
วิธีการคลอด
การคลอดปกติ
74
(61.7)
155
(64.6) 1.00 Reference
การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง
22
(18.3)
82
(34.2) 0.56 (0.33-0.97) 0.039*
การใช้เครื่องมือช่วยคลอด
24
(20.0)
3
(1.3) 16.76 (4.89-57.43) <0.001*
สถานะของผู้ท�ำคลอด
พยาบาล
11
(9.2)
34
(14.2) 1.00 Reference
แพทย์ประจ�ำบ้าน
92
(76.7)
177
(73.8) 1.61 (0.78-3.32) 0.200
อาจารย์แพทย์
17
(14.2)
29
(12.1) 1.81 (0.73-4.48) 0.198
ส่วนน�ำของทารก
ศีรษะ
117
(97.5)
233
(97.1) 1.00 Reference
ก้น/ท่าขวางล�ำตัว
3
(2.5)
7
(2.9) 0.85 (0.22-3.36) 0.821
น�้ำหนักทารกแรกเกิด (กรัม)
< 3,500
94
(78.3)
215
(89.6) 1.00 Reference
≥ 3,500
26
(21.7)
25
(10.4) 2.38 (1.31-4.34) 0.005*
ภาวะคับขันในครรภ์
20
(16.7)
12
(5.0) 3.80 (1.79-8.07) 0.001*
* ข้อมูลมีนัยส�ำคัญทางสถิติเมื่อ ค่านัยส�ำคัญทางสถิติ < 0.05
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เมื่ อ น� ำ ปั จ จั ย เสี่ ย งต่ อ การบาดเจ็ บ จากการคลอด
ที่ วิ เ คราะห์ แ บบ univariate มาวิ เ คราะห์ ค วามถดถอย
พหุโลจิสติกแบบ multivariate จากตารางที่ 4 พบว่า ปัจจัย
ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การบาดเจ็บจากการคลอดในทารกแรกเกิด
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (ค่านัยส�ำคัญทางสถิติ < 0.05)
ได้แก่ อายุมารดา การใช้เครื่องมือช่วยคลอด และน�้ำหนัก
ทารกแรกเกิด โดยผลการวิเคราะห์เมื่อควบคุมอิทธิพลของ
ปัจจัยกวน ได้แก่ อายุมารดา จ�ำนวนครั้งของการตั้งครรภ์
จ�ำนวนบุตรที่เคยคลอดมีชีพ ระยะเวลาการคลอดที่ยาวนาน
วิธีการคลอด น�้ำหนักทารกแรกเกิด และภาวะคับขันในครรภ์

พบว่า ในมารดาที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 35 ปี ทารกมี
โอกาสได้ รั บ บาดเจ็ บ จากการคลอดเมื่ อ เที ย บกั บ มารดา
ที่มีอายุ 20-34 ปี 2.3 เท่า (OR=2.30 , 95%CI: 1.10-4.81)
ในมารดาที่คลอด โดยมีการใช้เครื่องมือช่วยคลอด ทารก
มี โ อกาสได้ รั บ บาดเจ็ บ จากการคลอดเมื่ อ เที ย บกั บ มารดา
ที่คลอดปกติ 9.19 เท่า (OR= 9.19, 95%CI: 2.18-38.75)
และทารกที่มีน�้ำหนักแรกเกิดมากกว่าหรือเท่ากับ 3,500 กรัม
มีโอกาสได้รับบาดเจ็บจากการคลอดเมื่อเทียบกับทารกที่มี
น�้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่า 3,500 กรัม 3.48 เท่า (OR= 3.48,
95%CI: 1.71-7.05)

ตารางที่ 4:
การวิเคราะห์แบบ multivariate แสดงปัจจัยเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการคลอดในทารกแรกเกิด
การวิเคราะห์ตัวแปรตัวเดียว
การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว
ค่านัยส�ำคัญ
ค่านัยส�ำคัญ
ปัจจัย
OR1
95%CI
ORadj2
95%CI
ทางสถิติ
ทางสถิติ
อายุมารดา (ปี)
Reference
1.00
Reference
20-34
1.00
< 20
1.39
(0.80-2.41) 0.242
0.90
(0.47-1.73)
0.754
≥ 35
2.00
(1.06-3.77) 0.031
2.30
(1.10-4.81) 0.027*
จ�ำนวนครั้งของการตั้งครรภ์
1.00
Reference
1.00
Reference
>1
1
2.18
(1.39-3.42) 0.001
1.46
(0.55-3.88)
0.447
จ�ำนวนบุตรที่เคยคลอดมีชีพ
≥1
1.00
Reference
1.00
Reference
0
2.43
(1.52-3.88) <0.001
2.19
(0.80-6.04)
0.129
nd
ระยะเวลาการคลอดที่ยาวนาน (Prolonged 2 stage)
ไม่ใช่
1.00
Reference
1.00
Reference
ใช่
6.61 (1.38-31.78) 0.018
1.85 (0.23-15.17) 0.565
วิธีการคลอด
การคลอดปกติ
1.00
Reference
1.00
Reference
การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง
0.56
(0.33-0.97) 0.039
3.45 (0.23-51.13) 0.368
การใช้เครื่องมือช่วยคลอด
16.76 (4.89-57.43) <0.001
9.19 (2.18-38.75) 0.003*
น�้ำหนักทารกแรกเกิด (กรัม)
< 3,500
1.00
Reference
1.00
Reference
≥ 3,500
2.38
(1.31-4.34) 0.005
3.48
(1.71-7.05) 0.001*
ภาวะคับขันในครรภ์
3.80
(1.79-8.07) 0.001
2.37
(0.70-8.05)
0.168
หมายเหตุ: OR; Odds Ratio, ORadj; Adjusted Odds Ratio, CI; confident interval.
1
Crude Odds Ratio estimated by Binary Logistic regression
2
Adjusted Odds Ratio estimated by Multiple Logistic regression
* ข้อมูลมีนัยส�ำคัญทางสถิติเมื่อ p-value < 0.05
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วิจารณ์

การบาดเจ็บจากการคลอดในทารกแรกเกิดเป็นปัญหา
ส�ำคัญอย่างหนึง่ ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อทัง้ ทารกและมารดา อาจเกิด
ภาวะแทรกซ้อนตามมา การศึกษานีพ้ บอุบตั กิ ารณ์การบาดเจ็บ
จากการคลอดในทารกแรกเกิดในวชิรพยาบาล ปีพ.ศ. 2557-2559
คือ 57.22, 65.06 และ 82.82 รายต่อทารกแรกเกิดมีชีพ
1,000 รายตามล�ำดับ ซึง่ พบสูงกว่าการของฤทธาพร วิทยาลัย
ในอดีต6 ทีศ่ กึ ษาในปีพ.ศ. 2544-2546 พบอุบตั กิ ารณ์เพียง 7.7
ต่อทารกแรกเกิดมีชพี 1,000 ราย ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะมีการตรวจ
ร่างกายอย่างละเอียด การบันทึกและเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
มากขึ้น
จากการศึกษานีพ้ บปัจจัยเสีย่ งทีส่ มั พันธ์กบั การบาดเจ็บ
จากการคลอดในทารกแรกเกิด 3 ปัจจัย ได้แก่ การใช้เครือ่ งมือ
ในการช่วยคลอด (OR 9.19, 95%CI 2.18-38.75, ค่านัยส�ำคัญ
ทางสถิติ 0.03) น�้ำหนักทารกแรกเกิดมากกว่าหรือเท่ากับ
3,500 กรัม (OR 3.48, 95%CI 1.71-7.05, ค่านัยส�ำคัญ
ทางสถิติ 0.001) และอายุมารดามากกว่าหรือเท่ากับ 35 ปี
(OR 2.30, 95%CI 1.10-4.81, ค่านัยส�ำคัญทางสถิติ 0.027)
การใช้เครื่องมือในการช่วยคลอด และน�้ำหนักทารกแรกเกิด
มากกว่าหรือเท่ากับ 3,500 กรัม พบว่าเป็นปัจจัยที่สัมพันธ์
กับการบาดเจ็บจากการคลอดในทารกแรกเกิดสอดคล้องกับ
การศึกษาที่ผ่านมา7-9 อายุมารดามากกว่าหรือเท่ากับ 35 ปี
เป็นปัจจัยที่สัมพันธ์กับการบาดเจ็บจากการคลอดในทารก
แรกเกิดที่พบจากการศึกษานี้ แตกต่างจากการศึกษาในอดีต
ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะในสังคมปัจจุบนั โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร
มารดามีการตั้งครรภ์ที่อายุมากขึ้นซึ่งมารดาอายุมากอาจพบ
ภาวะหมดแรงขณะเบ่ ง คลอด (maternal exhaust/
maternal distress) ได้งา่ ย ท�ำให้ตอ้ งใช้เครือ่ งมือและหัตถการ
ในการช่วยคลอดเพิ่มมากขึ้น
ทั้งนี้ปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ การตั้งครรภ์แรก การคลอด
ระยะทีส่ องทีย่ าวนาน และสถานะของผูท้ ำ� คลอด ในการศึกษานี้
ไม่พบว่ามีความสัมพันธ์กบั การบาดเจ็บจากการคลอดในทารก
แรกเกิด ซึ่งจากการศึกษาอื่นพบว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงได้

กับการบาดเจ็บจากการคลอดในทารกแรกเกิดมี 3 ปัจจัย ได้แก่
การใช้เครือ่ งมือในการช่วยคลอด น�ำ้ หนักทารกแรกเกิดมากกว่า
หรือเท่ากับ 3,500 กรัม และอายุมารดามากกว่าหรือเท่ากับ
35 ปี
ดังนั้นในทารกแรกเกิดที่มีปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว ทีมดูแล
รักษาควรตรวจร่างกายอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อค้นหา
การบาดเจ็บจากการคลอดที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อให้การวินิจฉัย
และการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที ทัง้ นีเ้ ป็นแนวทางในการพัฒนา
ระบบการดูแลรักษาทารกแรกเกิดอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ลด
ภาวะแทรกซ้อนจากการบาดเจ็บจากการคลอด ซึ่งเป็นผลให้
ลดการฟ้องร้องทางการแพทย์ด้วย
ส่วนการป้องกันการบาดเจ็บจากการคลอด ทีมสูตแิ พทย์
ต้องประเมินปัจจัยด้านมารดาและทารก เพือ่ เลือกช่องทางคลอด
ที่เหมาะสมและปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประเมิน
ความสามารถในการคลอดทางช่องคลอดในมารดาอายุตั้งแต่
35 ปีขึ้นไป การประเมินน�้ำหนักทารกอย่างแม่นย�ำ ในทารก
ที่มีน�้ำหนักตั้งแต่ 3,500 กรัม อาจพิจารณาการผ่าตัดคลอด
ทางหน้ า ท้ อ ง เพื่ อ เป็ น การลดปั จ จั ย เสี่ ย งต่ อ การบาดเจ็ บ
ได้แก่ การลดอุบัติการณ์การใช้เครื่องมือในการช่วยคลอด
ทั้งนี้การใช้เครื่องมือช่วยคลอดแต่ละชนิด ประสบการณ์หรือ
สถานะของผู้ใช้เครื่องมือ มีส่วนต่อการบาดเจ็บจากการคลอด
หรือไม่นั้น อาจท�ำการออกแบบการศึกษาวิจัยต่อไป
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