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บทคัดยอ
วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอัตราความสำเร็จในการยุติการตั้งครรภ ระยะเวลาที่ใช และ
ผลขางเคียงในการใชยามิโซพรอสตอลเหน็บทางชองคลอดและอมใตลิ้นในการยุติการตั้งครรภลมเหลวระยะ
แรก
วัสดุและวิธีการ: การวิจัยเชิงทดลองแบบสุมในหญิงตั้งครรภลมเหลวระยะแรกอายุครรภจนถึง 12
สัปดาห ที่ไดรับยามิโซพรอสตอล 600 ไมโครกรัม อมใตลิ้นหรือยามิโซพรอสตอล 600 ไมโครกรัม เหน็บใน
ชองคลอด ถายังไมเกิดการแทง ใหซ้ำไดทุก 3 ชั่วโมง กรณีอมใตลิ้น และทุก 6 ชั่วโมงกรณีเหน็บในชอง
คลอด รวมไมเกิน 3 ครั้ง
ผลการวิจัย: ประสิทธิผล ระยะเวลา และผลขางเคียงของการแทงจากการใชยามิโซพรอสตอล
ทั้ง 2 กลุมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ อาการทองเสียพบมากในกลุมที่ใชยามิโซพรอสตอล
อมใตลิ้น ผลขางเคียงอื่นคลายกันในทั้ง 2 กลุม เชน ปวดทอง คลื่นไส ไข ตกเลือด ปวดศีรษะ และการติด
เชื้อในอุงเชิงกราน
สรุป: การใชยามิโซพรอสตอลอมใตลิ้นมีประสิทธิผลเหมือนกับการใชยามิโซพรอสตอลเหน็บทาง
ชองคลอด ผลขางเคียงทั้ง 2 กลุมใกลเคียงกัน มีเรื่องทองเสียที่พบในกลุมอมใตลิ้นมากกวา
คำสำคัญ: ยามิโซพรอสตอล อมใตลิ้น เหน็บทางชองคลอด การตั้งครรภลมเหลวระยะแรก
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Comparison of the Effects and the Side Effects
of Sublingual and Vaginal Misoprostal for Termination
of Early Pregnancy Failure

ABSTRACT
Objectives: To compare complete abortion rate, duration of abortion, and side effects
between sublingual and vaginal misoprostol.
Materials and Methods: Sixty pregnant women up to 12 weeks of gestation diagnosed
with early pregnancy failure were randomized to receive 600 μg sublingual misoprostal or 600 μg
vaginal misoprostol. If the abortion did not occur, the repeated medication would be done every 3
hours in case of the sublingual route or every 6 hours in case of the vaginal route, for maximum of
three doses in totally.
Results: There was no difference in the effects on abortion , duration of abortion time and
the side effects between two groups (p > 0.05). Diarrhea was common in the sublingual group. The
side effects of both groups were similar which included abdominal pain, nausea, fever, heavy
bleeding, headache and pelvic infection.
Conclusion: Sublingual misoprostal was as effective as vaginal misoprostal. Most side
effects of both groups were similar except that diarrhea was more than in sublingual group.
Keywords: misoprostal sublingual, vaginal, early pregnancy failure

46

ÇÒÃÊÒÃá¾·Âà¢μ 4-5
»‚·Õè 34 ©ºÑº·Õè 2 àÁÉÒÂ¹-ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2558

บทนำ
มีการศึกษาพบวาการใชหัตถการนั้นเปน
ที่ยอมรับในการยุติการตั้งครรภใน 12 สัปดาหแรก
มีประสิทธิผลรอยละ 94-1001,2 จากการศึกษาของ
Chung et al3 พบภาวะแทรกซอนรอยละ 1-2 เชน
การติดเชื้อ มดลูกทะลุ ปากมดลูกฉีกขาด และภาวะ
พังผืดในโพรงมดลูก (Asherman’s syndrome) นำ
ไปสูการเสียชีวิตของหญิงตั้งครรภได Xia et al2
ศึกษาพบวาการใชยามิฟพริสโตน (mifepristone)
รวมกับยามิโซพรอสตอลสำหรับยุติการตั้งครรภพบ
วาไดผลรอยละ 90 แตเนื่องจากในประเทศไทยมี
เฉพาะยามิ โ ซพรอสตอลไม มี ย ามิ ฟ พ ริ ส โตน
(mifepristone)
ยามิโซพรอสตอลอยูในกลุมยาโพรสตา
แกลนดิน (prostaglandins) ที่สังเคราะหขึ้นเพื่อนำ
มาใช รั ก ษาโรคแผลในกระเพาะอาหาร สามารถ
ออกฤทธิ์ทำใหมดลูกบีบรัดตัวและปากมดลูกขยาย
กอใหเกิดการแทงบุตรและการคลอดได สามารถ
เก็ บ ได ใ นอุ ณ หภู มิ ห อ ง ราคาถู ก 4-7 Tang et al
ศึ ก ษาเภสั ช จลศาสตร ข องมิ โ ซพรอสตอล พบว า
มิโซพรอสตอลมีระดับความเขมขนในเลือดสูงสุด
โดยวิธีอมใตลิ้น รองลงมาไดแก วิธีรับประทาน และ
ความเขมขนในเลือดนอยสุดคือวิธีเหน็บทางชอง
คลอด แตระยะเวลาของความเขมขนสูงสุดนั้นพบ
วาวิธีเหน็บทางชองคลอดมีระยะเวลานานที่สุด สวน
วิธีอมใตลิ้นและวิธีรับประทานมีระยะเวลาใกลเคียง
กัน8,9 ไดมีการนำยามิโซพรอสตอล มาใชยุติการตั้ง
ครรภ จ ากร า งข อ แนะนำการใช ย ามิ โ ซพรอสตอล
สำหรั บ ยุ ติ ก ารตั้ ง ครรภ จ ากราชวิ ท ยาลั ย สู ติ แ ห ง
ประเทศไทยให ใ ช ย ามิ โ ซพรอสตอล 200-800
ไมโครกรัม เหน็บทางชองคลอดทุก 6-12 ชั่วโมง
ในรายที่ตัวออนเสียชีวิตไตรมาสแรก10 โรงพยาบาล
นครปฐมมีการติดเชื้อจากการขูดมดลูกนำไปสูการ
รองเรียน การใชยามิโซพรอสตอลเหน็บทางชอง
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คลอดไมสะดวกในการบริหารอีกทั้งบุคลากรรูสึก
เครียดเมือ่ ตองเหน็บยาใหกรณีหญิงตัง้ ครรภถกู ขมขืน
ผูว จิ ยั จึงตองการศึกษาเปรียบเทียบอัตราความสำเร็จ
ในการยุติการตั้งครรภ ระยะเวลาที่ใช และผลขาง
เคียงในการใชยามิโซพรอสตอลเหน็บทางชองคลอด
และอมใตลิ้นในการยุติการตั้งครรภลมเหลวระยะ
แรก เพื่อนำยามิโซพรอสตอลอมใตลิ้นมาทดแทน
การเหน็บทางชองคลอดเปนทางเลือกแทนการขูด
มดลูกสำหรับยุติการตั้งครรภ

วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอัตราความสำเร็จ
ในการยุติการตั้งครรภ ระยะเวลาที่ใช และผลขาง
เคียงในการใชยามิโซพรอสตอลเหน็บทางชองคลอด
และอมใตลิ้นในการยุติการตั้งครรภลมเหลวระยะ
แรก

วัสดุและวิธีการ
การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงทดลองแบบ
สุม และมีกลุม ควบคุมโดยทำการวิจยั ในหญิงตัง้ ครรภ
ทีต่ อ งยุตกิ ารตัง้ ครรภตง้ั แต อายุครรภ 4-12 สัปดาห
จำนวน 60 ราย ในหอผูปวยนรีเวชกลุมงานสูติ-นรี
เวชกรรมโรงพยาบาลนครปฐม ตั้งแตเดือน ตุลาคม
2557 ถึง เมษายน 2558 การศึกษานี้ผานความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยใน
คนโรงพยาบาลนครปฐมเรียบรอยแลว หญิงที่เขา
รวมโครงการจะไดรับคำอธิบายและเซ็นชื่อเขารวม
โครงการวิจัย คำนวณอายุครรภจากประจำเดือน
ครั้งสุดทายมีการซักถามอาการที่สัมพันธกับการ
ตั้งครรภ เชน คัดตึงเตานม ปสสาวะบอย อาการ
แพทอ ง อารมณแปรปรวน การตรวจพบการตัง้ ครรภ
จากหองปฏิบัติการ การตั้งครรภลมเหลวระยะแรก
หมายถึง ถุงการตั้งครรภที่ไมมีตัวออนหรือตัวออน
หรือทารกตายในครรภรวมกับอาการที่สัมพันธกับ
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การตั้งครรภหมดไป ถุงการตั้งครรภที่ไมมีตัวออน
8,9,11,12
คือการตรวจดวยคลื่นเสียงความถี่สูงพบถุง
การตั้งครรภเฉลี่ยมากกวา 10 มิลลิเมตรจากการ
ตรวจทางชองคลอด หรือมากกวา 20 มิลลิเมตรจาก
การตรวจทางหนาทองแตยังไมพบถุงไขแดง (yolk
sac) หรือการตรวจดวยคลื่นเสียงความถี่สูงพบถุง
การตั้งครรภเฉลี่ยมากกวา 18 มิลลิเมตร จากการ
ตรวจทางชองคลอด หรือมากกวา 25 มิลลิเมตร
จากการตรวจทางหน า ท อ งแต ยั ง ไม พ บตั ว อ อ น
(embryo) หรือตรวจดวยคลื่นเสียงความถี่สูงทาง
ชองคลอดพบถุงการตั้งครรภเฉลี่ยขนาดตั้งแต 8
มิลลิเมตร แตยังไมพบถุงไขแดง (yolk sac) ถุงการ
ตั้งครรภเฉลี่ยขนาดตั้งแต 16 มิลลิเมตร แตยังไม
พบตัวออน (embryo) หรือพบถุงน้ำของการตัง้ ครรภ
(gestational sac) มีรูปรางผิดปกติอยางชัดเจน
(deformed) ตัวออนหรือทารกตายในครรภ8,13,14 คือ
การตรวจด ว ยคลื่ น เสี ย งความถี่ สู ง ไม พ บการเต น
ของหัวใจ เมื่อขนาดของตัวออน หรือ crown rump
length (CRL) มากกวา 5 มิลลิเมตร จากการตรวจ
ทางชองคลอด หรือมากกวา 9 มิลลิเมตร จากการ
ตรวจทางหนาทอง
หญิงตั้งครรภทุกรายที่เขารวมโครงการ
จะไดรับเขานอนโรงพยาบาลเปนผูปวยใน มีการซัก
ประวัติ ตรวจรางกายเจาะเลือดตรวจ CBC และการ
แข็งตัวของเลือด (coagulation) โดยมีเกณฑการ
คัดเลือกประชากร (inclusion criteria) คือหญิงตั้ง
ครรภทต่ี อ งยุตกิ ารตัง้ ครรภทอ่ี ายุครรภ 4-12 สัปดาห
สำหรั บ เกณฑ ก ารคั ด ออกประชากร (exclusion
criteria) ไดแกหญิงตั้งครรภที่มีประวัติหอบหืด โรค
หัวใจ มีประวัติแพยา (prostaglandins) สัญญาณ
ชีพไมปกติ การตัง้ ครรภไขปลาอุก การตัง้ ครรภนอก
มดลูก โดยแบงเปน 2 กลุมๆละ 30 ราย การเลือก
วิธีบริหารโดยใชวิธีจับสลาก กลุมควบคุมจะไดรับ
ยามิโซพรอสตอล (cytotec) 600 ไมโครกรัม เหน็บ
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ในชองคลอดบริเวณชองคลอดทางดานหลัง (posterior
vaginal fornix) กรณีไมแทงใหเหน็บยาซ้ำไดทุก 6
ชั่วโมง รวมไมเกิน 3 ครั้ง และสังเกตอาการแทงจน
ครบ 48 ชั่วโมงนับตั้งแตไดรับยาครั้งที่ 1 เทียบกับ
กลุมศึกษาจะไดรับยามิโซพรอสตอล (cytotec) 600
ไมโครกรั ม อมใต ลิ้ น กรณี ไ ม แ ท ง ให ซ้ ำ ได ทุ ก 3
ชั่วโมง รวมไมเกิน 3 ครั้ง และสังเกตอาการแทงจน
ครบ 48 ชั่วโมงนับตั้งแตไดรับยาครั้งที่ 1 หลังไดรับ
ยาจะมีการติดตามสัญญาณชีพ ผลขางเคียงจากยา
เชน ทองเสีย ปวดทอง ไข คลื่นไส อาเจียน ปวด
ศีรษะ กรณีแทงครบ (complete abortion) คือมีชิ้น
เนื้อหลุดครบและยืนยันดวยการตรวจดวยคลื่นเสียง
ความถี่สูงโดยสูติ-นรีแพทย พบวาเยื่อบุโพรงมดลูก
บางกวา 15 มิลลิเมตร15,16 สวนกรณีแทงไมครบ
(incomplete abortion) จะไดรับการขูดมดลูกตอ
กรณีครบ 48 ชั่วโมง ไมเกิดการแทงจะไดรับการขูด
มดลูก ทุกรายจะนัดติดตามภายหลังจำหนายจาก
โรงพยาบาล 10-14 วัน เพื่อติดตามอาการและผล
ขางเคียงที่หองตรวจนรีเวช
วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสำเร็จ สถิติ
ที่ ใ ช วิ เ คราะห ข อ มู ล เปรี ย บเที ย บระหว า งกลุ ม ใช
student’s t-test, chi-square test และ Fisher’s
exact test โดยพิจารณาวามีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อ
คา p < 0.005

ผลการวิจัย
หญิงตั้งครรภที่เขารวมโครงการ 60 คน
ไดรับยามิโซพรอสตอลเหน็บในชองคลอดและอมใต
ลิ้นกลุมละ 30 คน มีขอมูลพื้นฐานเรื่องอายุ น้ำหนัก
สวนสูง ดัชนีมวลกาย ความดันโลหิตกอนแทง ชีพจร
กอนแทง ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน
ขอมูลพื้นฐาน

เหน็บทางชองคลอด
(30 คน)
Mean
S.D.

t-test

P-value

อายุ (ป)

29.53

6.97

31.2

6.22

0.977

0.332

น้ำหนัก (กิโลกรัม)
สวนสูง (เซนติเมตร)

55.47

9.68

60

11.47

1.66

0.103

153.93

13.39

157.23

5.56

1.247

0.217

ดัชนีมวลกาย
(กิโลกรัม/เมตร2)

23.92

6.39

24.30

4.73

0.262

0.794

อายุครรภ (วัน)
ฮีโมโกลบิน
(กรัม/เดซิลิตร)
ความดันโลหิตซีสโตลิค
กอนแทง
(มิลลิเมตรปรอท)
ความดั น โลหิ ต ไดแอ
สโตลิคกอนแทง
(มิลลิเมตรปรอท)
ชีพจรกอนแทง
(ครั้ง/นาที)

71.67

14.47

71.73

15.12

0.017

0.986

11.52

1.27

12.32

1.00

2.711

0.009

119.90

16.61

118.50

13.22

-0.361

0.719

73.13

10.01

73.97

9.13

0.337

0.737

89.50

11.87

86.67

7.16

-1.119

0.268

มีขอมูลพื้นฐานเรื่องจำนวนการคลอดบุตร
ประวัตกิ ารทำผาตัดมดลูก ประวัตกิ ารแทง ประวัตกิ าร
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อมใตลิ้น
(30 คน)
Mean
S.D.

ขูดมดลูก อายุครรภ ตัวออนหรือทารกตายในครรภ
ตั้งครรภที่ไมมีตัวออน ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ขอมูลประวัติการตั้งครรภ

ขอมูลพื้นฐาน
ไมเคยคลอดบุตร
ประวัติผาตัดที่มดลูก
ประวัติการแทง
ประวัติการขูดมดลูก
ตัวออนหรือทารกตาย
ในครรภ
ตั้งครรภที่ไมมีตัวออน

เหน็บทางชองคลอด
(30 คน)

อมใตลิ้น
(30 คน)

χ2

P-value*

11

9

0.300

0.785

3

2

0.218

1.000

5

7

0.417

0.748

3
18

7
19

1.920
0.071

0.299
1.000

12

11

0.071

1.000

* Fisher’s exact test
หญิ ง ตั้ ง ครรภ ที่ ไ ด รั บ ยามิ โ ซพรอสตอล
เหน็บทางชองคลอด ผลการแทงครบ รอยละ 26.67
ผลการแทงไมครบ รอยละ 53.33 ไมแทง รอยละ

20 หญิงตั้งครรภที่ไดรับยามิโซพรอสตอลอมใตลิ้น
ผลการแทงครบ รอยละ 40 ผลการแทงไมครบ รอย
ละ 36.67 ไมแทง รอยละ 23.33 ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผลลัพธ

ผลลัพธ
แทงครบ

แทงไมครบ
ไมแทง

เหน็บทางชองคลอด
(30 คน)

อมใตลิ้น
(30 คน)

χ2

P-value

8 (26.67%)

12 (40.00%)

1.803

0.406

16 (53.33%)
6 (20.00%)

11 (36.67%)
7 (23.33%)

ระยะเวลาการแทงครบเฉลี่ยกลุมหญิงตั้ง
ครรภที่ไดรับยามิโซพรอสตอลเหน็บทางชองคลอด
556.88 นาที กลุมหญิงตั้งครรภที่ไดรับยามิโซพรอส
ตอลอมใตลิ้น 532.08 นาที ระยะเวลาการแทงไม

ครบเฉลีย่ กลุม หญิงตัง้ ครรภทไ่ี ดรบั ยามิโซพรอสตอล
เหน็บทางชองคลอด 608.13 นาที กลุม หญิงตัง้ ครรภ
ที่ไดรับยามิโซพรอสตอลอมใตลิ้น 490.45 นาที ดัง
ตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ระยะเวลาแทง

เหน็บทางชองคลอด

อมใตลิ้น

ระยะเวลาแทง (แทงครบ 8 แทงไมครบ 16 คน) (แทงครบ 12 แทงไมครบ 11 คน) t-test P-value
Mean
S.D.
Mean
S.D.
แทงครบ (นาที)

556.88

224.10

532.08

277.53

-0.210

แทงไมครบ
(นาที)

608.13

654.98

490.45

209.15

-0.573 0.572

ผลขางเคียงจากยาที่เกิดขึ้นภายใน 48
ชั่วโมงหลังไดรับยามิโซพรอสตอล ในเรื่องทองเสีย

0.836

ปวดทอง คลื่นไส ไข ตกเลือด ปวดศีรษะ การติด
เชื้ออุงเชิงกราน ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ผลขางเคียงที่เกิดภายใน 48 ชั่วโมงหลังไดรับยาครั้งแรก

ผลขางเคียง
ทองเสีย
ปวดทอง
คลื่นไส
ไข
ตกเลือด
ปวดศีรษะ
อุงเชิงกรานติดเชื้อ

เหน็บทางชองคลอด
(30 คน)

อมใตลิ้น
(30 คน)

χ2

P-value*

7 (23.33%)

20 (66.67%)

11.38

0.002

3 (10.00%)

7 (23.33%)

1.92

0.299

4 (13.33%)

6 (20.00%)

0.48

0.731

4 (13.33%)

8 (26.67%)

1.67

0.333

3 (10.00%)

4 (13.33%)

0.162

1.000

2 (6.67%)

3 (10.00%)

0.218

1.000

0

1 (3.33%)

1.017

1.000

* Fisher’s exact test
จากการศึกษานี้พบวาขอมูลพื้นฐานเรื่อง
จำนวนการคลอดบุตร ประวัติการทำผาตัดมดลูก
ประวัติการแทง ประวัติการขูดมดลูก อายุครรภ ตัว
ออนหรือทารกตายในครรภ ตั้งครรภที่ไมมีตัวออน
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อายุ น้ำหนัก สวนสูง ดัชนีมวลกาย ความดันโลหิต
กอนแทง ชีพจรกอนแทงไมมคี วามแตกตางกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ p > 0.05
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วิจารณ
การยุติการตั้งครรภโดยยามิโซพรอสตอล
เหน็บทางชองคลอดกับยามิโซพรอสตอลอมใตลิ้นมี
ประสิทธิผลไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
p > 0.05 โดยหญิงตัง้ ครรภทไ่ี ดรบั ยามิโซพรอสตอล
อมใตลิ้น มีอัตราการแทงครบรอยละ 40 สวนหญิง
ตัง้ ครรภทไ่ี ดรบั ยามิโซพรอสตอลเหน็บทางชองคลอด
มีอัตราการแทงครบ รอยละ 26.67 โดยใกลเคียงกับ
ผลการศึกษาของ Saichua et al. รอยละ 32.117 แต
นอยกวาผลการศึกษาของ Tang et al. รอยละ 8618
และ 87.519 นอยกวาการศึกษาของ Sonsanoh et al.
รอยละ 68.320 ประสิทธิผลที่ไดอาจดีขึ้นถาใชระยะ
เวลาศึ ก ษานานขึ้ น เช น การศึ ก ษาของ Tang et
al.18,19 ใชเวลาสังเกตอาการนานกวา 1 สัปดาห หญิง
ตั้งครรภที่ไดรับยามิโซพรอสตอลอมใตลิ้น มีอัตรา
การแทงไมครบ รอยละ 36.67 หญิงตั้งครรภที่ไดรับ
ยามิโซพรอสตอลเหน็บทางชองคลอด มีอัตราการ
แทงไมครบ รอยละ 53.33 มากกวาผลการศึกษา
Tang et al. รอยละ 7.519 มากกวาการศึกษาของ
Sonsanoh et al. รอยละ 17.920 หญิงตั้งครรภที่ได
รับยามิโซพรอสตอลอมใตลิ้น มีอัตราการไมแทง
รอยละ 23.33 หญิงตัง้ ครรภทไ่ี ดรบั ยามิโซพรอสตอล
เหน็บทางชองคลอด มีอตั ราการไมแทง รอยละ 20.00
มากกวาการศึกษาของ Sonsanoh et al. ที่เทากับ
รอยละ 15 และรอยละ 16.7 ตามลำดับ20
ระยะเวลาการแท ง เฉลี่ ย ทั้ ง 2 กลุ ม ไม
แตกตา งกั น อย า งมีนั ย สำคัญ ทางสถิติ p > 0.05
ระยะเวลาการแทงครบเฉลี่ยกลุมหญิงตั้งครรภที่ได
รับยามิโซพรอสตอลเหน็บทางชองคลอดนานกวา
กลุมหญิงตั้งครรภที่ไดรับยามิโซพรอสตอลอมใตลิ้น
เล็กนอย (556.88 นาที และ 532.08 นาที ตามลำดับ)
ระยะเวลาการแทงไมครบเฉลี่ยกลุมหญิงตั้งครรภที่
ได รั บ ยามิ โ ซพรอสตอลเหน็ บ ทางช อ งคลอดนาน
กวากลุมหญิงตั้งครรภที่ไดรับยามิโซพรอสตอลอม
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ใตลิ้น (608.13 นาที และ 490.45 นาที ตามลำดับ)
ผลขางเคียงจากยาที่เกิดขึ้นภายใน 48
ชั่วโมง หลังไดรับยามิโซพรอสตอลเหน็บทางชอง
คลอดกับยามิโซพรอสตอลอมใตลน้ิ ในเรือ่ งปวดทอง
คลื่ น ไส ไข ตกเลื อ ด ปวดศี ร ษะ การติ ด เชื้ อ อุ ง
เชิงกราน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
p > 0.05 เกิดในวันแรกของการไดรับยา เรื่องการ
ตกเลือดยังไมพบวาตองมีการใหเลือดจากการทดลอง
นี้ สวนทองเสียพบในกลุม ไดรบั ยามิโซพรอสตอลอม
ใตล้นิ มากกวากลุม ไดรบั ยามิโซพรอสตอลเหน็บทาง
ชองคลอดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ p < 0.05 โดย
อาการทองเสียโดยทัว่ ไป 1-3 ครัง้ มี 1 ราย ทีท่ อ งเสีย
5 ครั้ง พบในหญิงตั้งครรภที่ไดรับยามิโซพรอสตอล
อมใตลิ้น อาการทองเสียเกิดในวันแรกหลังไดรับยา
ไมพบภาวะรางกายขาดน้ำ พบการติดเชือ้ อุง เชิงกราน
1 ราย ในหญิงที่ไดรับยามิโซพรอสตอลอมใตลิ้น
แลวไมเกิดการแทง จึงไดรับการขูดมดลูกอาจเกิด
จากการขูดมดลูกมากกวาการใชยา

สรุป
ประสิทธิผล ระยะเวลาแทง และผลขาง
เคียงของการใชยามิโซพรอสตอลเหน็บทางชองคลอด
ไมตางจากการอมใตลิ้น ดังนั้นจึงนำมิโซพรอสตอล
อมใตลน้ิ มาใชแทนมิโซพรอสตอลเหน็บทางชองคลอด
ได เพื่อเกิดความสะดวกในการบริหารยาโดยหญิงที่
ตองการยุติการตั้งครรภเองได สามารถนัดติดตาม
เปนผูปวยนอกไดไมตองรับไวในโรงพยาบาลซึ่งมี
ปญหาขาดแคลนบุคลากรจำนวนมาก โดยใหคำ
แนะนำวิธีการบริหารยา อาการและอาการแสดงที่
ต อ งมาโรงพยาบาลและสามารถเดิ น ทางมา
โรงพยาบาลไดสะดวก บุคลากรไมตองเครียดตอ
การทีจ่ ะตองเหน็บยาใหแกหญิงตัง้ ครรภทถ่ี กู กระทำ
ชำเรา และลดการขูดมดลูกไดอีกดวย
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