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คลอดเองได้
ง่ายนิดเดียว

ผ่าท้อง
ทำ�คลอด
ไม่ง่ายอย่างที่คิด

คำ�นิยม

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี
การคลอดเป็นจุดสุดยอดของชีวิตทั้งชีวิตของพ่อแม่ปู่ย่าตายาย แต่
ทีส่ ำ�คัญคือ คลอดสิง่ ทีม่ คี า่ ทีส่ ดุ ออกมาในโลก ชีวติ ของมนุษย์แต่ละคนมีคา่ และ
มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวของตัวเอง
ธรรมชาติได้สร้างให้ชวี ติ ถือกำ�เนิดขึน้ ในทีท่ ปี่ ลอดภัยทีส่ ดุ คือในมดลูก   
มนุษย์ตัวอ่อนจะต้องสามารถเติบโตขึ้นอย่างมีอิสรภาพ คือปราศจากความ
บีบคั้นด้วยประการทั้งปวง   จึงจะมีความสมบูรณ์ไม่พิกลพิการ ความบีบคั้น
ทุกชนิดไม่วา่ จะเป็นการกดทับ หรือการขาดอาหาร สารพิษ ติดเชือ้ หรือแม้แต่
ความเครียดของผู้เป็นแม่ ย่อมกระทบความสมบูรณ์ของมนุษย์ตัวอ่อนทั้งใน
ปัจจุบันและต่อไปในอนาคต
ธรรมชาติ โดยวิวัฒนาการยาวนานหลายพันล้านปี ได้สร้างสิ่งที่ดีที่สุด
ให้กับกระบวนการชีวิตของมนุษย์ การทำ�อะไรที่ผิดไปจากธรรมชาติจึงเป็น
เรื่องที่ต้องระมัดระวังเป็นที่สุด
การคลอดเป็นธรรมชาติที่มีมาก่อนการแพทย์ ความรู้ทางการแพทย์
หลายอย่างก็ช่วยให้การคลอดตามธรรมชาติมีความปลอดภัยขึ้น การผ่าตัด
เอาเด็กออกทางหน้าท้อง ในกรณีที่จำ�เป็น   ช่วยให้แม่หรือเด็กรอดชีวิต แต่
ปัจจุบัน การคลอดโดยผ่าเอาเด็กออกทางหน้าท้องนิยมทำ�กันมากขึ้น ซึ่งมี
คุ ณ และโทษอย่ า งไร รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ เ อกชั ย โควาวิ ส ารั ช
สูตแิ พทย์ โรงพยาบาลราชวิถี ซึง่ มีประสบการณ์การทำ�คลอดมานาน 30 ปี ได้
วิเคราะห์ไว้อย่างละเอียดในหนังสือ “คลอดแบบไหนดี?” เล่มนี้
ความคิดเห็นทุกชนิดล้วนมีอคติได้ทั้งสิ้น การทำ�หรือไม่ทำ�อะไรแล้ว
ได้เงินเป็นตัวที่ทำ�ให้เกิดอคติอย่างสำ�คัญ ชีวิตมนุษย์มีค่ายิ่งกว่าเงิน การ
แพทย์จงึ ไม่ควรเป็นการค้า แต่ประเด็นนีย้ งั ขาดความเห็นพ้องในวงการแพทย์
พวกหนึง่ เห็นว่าควรเป็นไปตามกลไกตลาด อีกพวกหนึง่ เห็นว่า บริการทางการ
แพทย์ควรจะเป็นบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
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คุณหมอเอกชัย เป็นสูตแิ พทย์ยอ่ มอยูใ่ นฐานะทีจ่ ะงอกเงยทางโภคทรัพย์
ถ้าประชาชนนิยมการคลอดด้วยการผ่าตัดเด็กออกทางหน้าท้องกันมากๆ
แต่ท่านก็เลือกที่จะเตือนให้ “คลอดแบบไหนดี?” ถึงผลดีผลเสียระหว่างการ
คลอดโดยวิธีธรรมชาติกับโดยการผ่าตัด แสดงให้เห็นความโน้มเอียงของท่าน
ไปในทาง “มนุษย์นิยม” มากกว่า “เงินนิยม”
พูดถึงการวิเคราะห์ผลดีผลเสียของการกระทำ�หรือไม่กระทำ�ทางการ
แพทย์อย่างใดอย่างหนึ่งยังเป็นเรื่องยากสำ�หรับแพทย์โดยทั่วๆ ไป โดยมาก
มักจะทำ�ตามๆ กันไป เวชปฏิบตั หิ ลายอย่างทีท่ ำ�สืบเนือ่ งกันมา เพราะเชือ่ ว่าดี
แต่เมื่อวิจัยอย่างดีปรากฏว่าไม่เป็นความจริงก็มี คุณหมอเอกชัย ท่านเป็น
แพทย์ นั ก สื บ ดั ง ที่ มี ผ ลงานการวิ เ คราะห์ ส าเหตุ ข องการสิ้ น พระชนม์ ข อง
เจ้านายหลายพระองค์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารศิลปวัฒนธรรม เช่น ของพระนาง
โสมนัส ของ ร.6 และ ร.3 เป็นต้น การสืบสวนเหล่านีต้ อ้ งใช้หลักฐาน ข้อเท็จจริง
ความรู้ และการวิเคราะห์ด้วยเหตุผล ผมเรียกวิชาการสืบสวนหาความจริง
ว่า “วิชาเชอร์ล็อคโฮล์ม”   หรือวิชานักสืบ ซึ่งผมคิดว่าเป็นกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ที่น่าจะเรียนกันทั่วไปในโรงเรียน การที่คุณหมอเอกชัยมีพื้นฐาน
ในการสืบสวนหาความจริงเช่นนี้ จึงน่าจะอยู่ในฐานะที่จะกลั่นกรองว่าผลการ
วิจัยใดเชื่อถือได้เพียงใด ในการวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียเปรียบเทียบระหว่างการ
คลอดโดยธรรมชาติกบั โดยการผ่าตัด คุณหมอเอกชัยได้อา้ งถึงผลงานการวิจยั
หลายชิ้น เรียกว่า เป็นความรู้ที่มีที่มาที่อ้างอิงได้ไม่ใช่คิดขึ้นลอยๆ
เมื่อเป็นดังนี้  “คลอดแบบไหนดี?” โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์
เอกชัย โควาวิสารัช จึงมีค่ามาก เพราะทำ�ด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์และ
ด้วยความมีหลักทางวิชาการ หวังว่าสาธารณะจะได้รับประโยชน์เป็นอย่างดี
จากหนังสือเล่มนี้ ทั้งในด้านเป็นเครื่องช่วยวิจารณญาณในการต้อนรับชีวิต
ใหม่อันศักดิ์สิทธิ์ และทั้งในด้านก่อให้เกิดความบันดาลใจว่า หัวใจของความ
เป็นมนุษย์และหลักวิชาการเป็นความดีความงามที่จะเอื้อให้โลกนี้น่าอยู่
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คำ�นิยม

โดย ศาสตราจารย์ ดร.วีณา จีระแพทย์
อดีตนายกสมาคมเวชศาสตร์ปริกำ�เนิดแห่งประเทศไทย

ธรรมชาติกำ�หนดให้คุณแม่ได้ทำ�หน้าที่สำ�คัญที่สุดของมนุษยชาติ คือ
การสืบเผ่าพันธุ์มนุษย์ ด้วยการตั้งครรภ์ การคลอด และการเลี้ยงลูก เพื่อให้
ลูกเจริญเติบโตเป็นทรัพยากรที่มีค่าของชาติ   ปัจจุบันนี้ อุบัติการณ์ของการ
ผ่าท้องทำ�คลอดในประเทศไทยสูงขึ้นมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในโรงพยาบาลเอกชน  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ เอกชัย
โควาวิสารัช  ได้นพิ นธ์หนังสือ “คลอดแบบไหนดี?”  โดยรวบรวมองค์ความรู้
เกีย่ วกับการคลอด ทัง้ การคลอดวิถธี รรมชาติ และการผ่าท้องทำ�คลอดเข้าไว้ดว้ ยกัน
จากประสบการณ์ในการทำ�คลอดที่สะสมมานานถึง 30 ปี เพื่อให้ความรู้ และ
ข้อคิด ที่เป็นประโยชน์แก่คุณแม่ทั้งหลายที่กำ�ลังตั้งครรภ์และกำ�ลังจะคลอด
เพือ่ ช่วยคลีค่ ลายข้อสงสัยและให้คณ
ุ แม่เข้าใจแนวทางการคลอดทัง้ สองรูปแบบ  
โดยถ่ายทอดด้วยภาษาที่ง่ายแก่การเข้าใจ และสามารถนำ�ไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในการเลือกวิธีให้กำ�เนิดลูกน้อย ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
หนังสือเล่มนี้ควรเป็นหนังสือประจำ�ตัวของผู้หญิงทุกคนที่วางแผนจะ
ตั้งครรภ์   ได้หยิบมาอ่านทบทวนทำ�ความเข้าใจกับทางเลือกในการตั้งครรภ์
การเตรียมตัว และการคาดการณ์สิ่งที่จะได้ประสบหลังการคลอด ตามหลัก
วิชาการสมัยใหม่   ดิฉันขอชื่นชม รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เอกชัย
โควาวิ ส ารั ช ที่ ไ ด้ นิ พ นธ์ ห นั ง สื อที่ มี ป ระโยชน์ ยิ่ ง แก่คุณ แม่และสังคมไทย
เพื่อให้คุณแม่และลูกน้อยปลอดภัย และคุณแม่ได้ชื่นชมลูกน้อยสมกับการ
รอคอย
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โดย แพทย์หญิงยุพยง แห่งเชาวนิช
เลขาธิการมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

ธรรมชาติได้สรรค์สร้างอวัยวะของสตรีในระยะตั้งครรภ์ คลอดบุตรและ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทำ�งานอย่างเชื่อมโยงกันอย่างถูกต้องลงตัว เพื่อให้เกิด
ความปกติ มารดาและทารกมีความปลอดภัย และสุขภาพดี   การคลอดวิถี
ธรรมชาติจึงเป็นแนวปฏิบัติของการดูแลการคลอดที่เป็นมาตรฐานทางการ
แพทย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน   ยกเว้นในกรณีที่คุณแม่ไม่สามารถคลอด
บุตรทางช่องคลอดได้โดยมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์จึงทำ�การผ่าท้องทำ�คลอด
แต่ในยุคปัจจุบันการผ่าท้องทำ�คลอดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากจากการผ่าตัดโดย
ไม่ จำ�เป็ น    ส่ ว นหนึ่ ง อาจเกิ ด จากการขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
กระบวนการคลอด ได้รับการบอกเล่าที่ไม่ถูกต้อง หรือได้รับประสบการณ์ที่
ไม่ดี  ทำ�ให้มีทัศนคติต่อการคลอดเป็นสิ่งที่น่ากลัวและเจ็บปวดทรมาน  
หนังสือ “คลอดแบบไหนดี?” เป็นหนังสือทีน่ พ.เอกชัย โควาวิสารัช
ได้ค้นคว้าและได้ใช้ความรู้ในการดูแลคุณแม่ในระยะการคลอดมาเป็นเวลา
นาน นำ�มาเรียบเรียงเป็นหนังสือเพื่อให้คุณแม่ตั้งครรภ์ได้ศึกษาและรับรู้ถึง
แก่นแท้ของการคลอดวิถีธรรมชาติและการผ่าท้องทำ�คลอด เป็นทางเลือก
ให้กับคุณแม่ในการตัดสินใจเลือกวิธีการคลอด   คุณแม่พึงอ่านหนังสือเล่ม
นี้อย่างพินิจพิเคราะห์ว่ากระบวนการคลอดแบบที่ยึดถือกันอยู่ในปัจจุบัน
ยังมีอีกแบบแผนหนึ่งที่ส่งเสริมการคลอดวิถีธรรมชาติซึ่งจะช่วยให้คุณแม่มี
มุมมองของการคลอดที่กว้างมากขึ้น
ดิฉนั ขอแสดงความชืน่ ชม คุณหมอเอกชัย โควาวิสารัช ทีไ่ ด้จดุ ประกาย
ความคิดนี้ให้เกิดขึ้นในตัวคุณแม่ตั้งครรภ์ บุคลากรทางการแพทย์และสังคม  
หวั ง ว่ า หนั ง สื อ เล่ ม นี้ ค วรได้ รั บ การเผยแพร่ อ อกไปอย่ า งกว้ า งขวาง เป็ น
ประโยชน์ต่อคุณแม่และวงการแพทย์ไทย
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คำ�นิยม

โดย มีนะ สพสมัย
มูลนิธิส่งเสริมการคลอดและเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แห่งประเทศไทย

การคลอดที่เราเคยคิดว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติ เกิดขึ้นกับการเกิด
ทุกครัง้ มาวันนีไ้ ด้แปรเปลีย่ นไปทัง้ ทีว่ ถิ ขี องการคลอด การทำ�งานของร่างกาย
คุณแม่ การเคลื่อนตัวของลูกในครรภ์ยังคงเดิม
ทำ�ไมการคลอดธรรมชาติถูกมองแปลกไปจากเดิม
ทำ�ไมการใช้เทคโนโลยี ยา หัตถการต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย แล้วเป็น
ความจำ�เป็นอย่างเช่นนั้นจริงหรือ
“คลอดแบบไหนดี?” ของคุณหมอเอกชัยจะช่วยให้เราเข้าใจถึงการ
คลอดวิถีธรรมชาติ และให้เราได้รู้จักกับสิ่งอื่นๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องได้ดีขึ้น
โลกเปลีย่ นไป ใจเปลีย่ นแปลง โลกอุตสาหกรรมเข้ามามีอทิ ธิพลต่อการ
เกิด การดูแลสุขภาพแม่และเด็กอย่างที่เราคาดไม่ถึง เริ่มจากการคลอดที่เคย
อยู่แวดล้อมด้วยคนที่รักที่บ้านที่เราคุ้นเคย ที่เราเตรียมรังไว้สำ�หรับลูก จาก
สิ่งแวดล้อมที่อบอุ่น ปลอดภัย อยู่กับธรรมชาติ มาเป็นการเอาแม่มาคลอด
ในโรงพยาบาลท่ามกลางกลิ่นยาและแสงไฟอันเจิดจ้า เครื่องมือและหยูกยา
สารพัดชนิดเริ่มเข้ามาชักจูงการคลอดออกไปจากวิถีธรรมชาติ การกำ�หนด
เวลา กำ�หนดขั้นตอนที่ขาดความยืดหยุ่นเหมือนระบบอุตสาหกรรมที่ต้องมี
ทุกอย่างตามสเป็ค การผ่าตัดคลอดโดยไม่มขี อ้ บ่งชีท้ างการแพทย์ เกิดมากขึน้
จนเหมือนเราคิดถึงทารกน้อยลงไป ลืมไปว่า ทารกทีต่ อ้ งคลอดออกมาทัง้ ทีย่ งั
อาจไม่พร้อมนัก   ต้องต่อสูม้ ากกว่าทารกคลอดตามกำ�หนดมากมาย การทำ�ให้
การคลอดเสร็จตามเวลาทีก่ ำ�หนด ยิง่ พาเราให้หา่ งไกลไปจากการคลอดทีอ่ บอุน่
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“คลอดแบบไหนดี?” จะให้คุณได้เห็นถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและ
เรียนรู้ที่จะรักษาความงดงามของการคลอดวิถีธรรมชาติเอาไว้ ให้คุณได้เห็น
การคลอดในอีกมุมมอง เมื่อมุมมองเปลี่ยน ใจเปลี่ยน โลกจะเปลี่ยนตามที่ใจ
เราปรารถนา คิดให้ดีๆ นะคะ “คลอดแบบไหนดี?”
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คำ�นำ�ผู้เขียน
การคลอด คือ ปฐมบทแห่งชีวิตของมนุษย์ทุกคนที่อุบัติมาบนโลกนี้
ซึ่งเป็นปรากฏการณ์อันน่าภาคภูมิใจครั้งหนึ่งของ “ผู้หญิง” ที่ถูกมอบหมาย
ไว้แล้วโดยธรรมชาติ ให้ทำ�หน้าที่นี้มานานแสนนานนับแต่มีมนุษย์เกิดขึ้นบน
โลกใบนี้   ในอดีตเมื่อครั้งยังไม่มีการผ่าท้องทำ�คลอด แม่ทุกคนต้องพยายาม
คลอดลูกทางช่องคลอดให้ได้ ซึง่ โดยปกติแล้วคุณแม่สว่ นใหญ่คลอดลูกได้อย่าง
ปลอดภัย มีคณ
ุ แม่เพียงบางรายเท่านัน้ ทีไ่ ม่สามารถคลอดลูกเองได้  ดังตัวอย่าง
ทีท่ กุ ท่านคงจะเคยได้ยนิ มาแล้วในเรือ่ ง “นางนากพระโขนง” ซึง่ ผมสันนิษฐานว่า
น่าจะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง นั่นคือ “มดลูกแตก” เนื่องจากภาวะผิด
สัดส่วนระหว่างศีรษะทารกกับเชิงกรานของแม่ ซึ่งหากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นใน
ปัจจุบนั นางนากอาจจะไม่เสียชีวติ ก็ได้หากได้รบั การผ่าท้องทำ�คลอดทันท่วงที
ซึ่งภาวะผิดสัดส่วนระหว่างศีรษะทารกกับเชิงกรานของแม่เป็นข้อบ่งชี้สำ�หรับ
การผ่าท้องทำ�คลอดที่พบได้บ่อยที่สุดข้อหนึ่ง
เมือ่ เริม่ มีการผ่าท้องทำ�คลอดนัน้ มักจะมีภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด
ที่รุนแรงขึ้นถึงขั้นที่ทำ�ให้แม่เสียชีวิตเป็นส่วนใหญ่และทำ�ให้สูติแพทย์ยุคนั้น
ไม่พยายามผ่าท้องทำ�คลอดให้ ต้องจำ�เป็นจริงๆ เท่านั้นจึงจะยอมผ่า กระทั่ง
เมือ่ วิทยาศาสตร์การแพทย์เจริญก้าวหน้าขึน้ ทำ�ให้การผ่าท้องทำ�คลอดมีความ
ปลอดภัยมากขึน้ เรือ่ ยๆ และภาวะแทรกซ้อนค่อยๆ ลดลงเป็นลำ�ดับ โดยเฉพาะ
การเสียชีวิตของแม่แต่ก็ยังถือว่ามากกว่าการคลอดเองตามธรรมชาติ
แล้วคลอดแบบไหนดีที่สุด
คุณแม่หลายคนอาจมีคำ�ถามเกิดขึ้นในใจ แต่ครั้นจะมองหาหนังสือ
ที่ช่วยคลี่คลายข้อสงสัยเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกวิธีให้กำ�เนิด
ลูกน้อยกลับแทบจะไม่มเี ลยในร้านหนังสือ คุณแม่บางรายเสียดายทีไ่ ม่มโี อกาส
ได้คลอดเองแม้ว่าปัจจุบันลูกจะโตมากแล้วก็ตาม ยังมีคำ�ถามที่ค้างคาใจว่า
จำ�เป็นจริงๆ หรือที่ต้องคลอดโดยการผ่าตัด

หลายปีก่อน ผมได้เขียนหนังสือ “คลอดเองได้ ง่ายนิดเดียว” โดยมี
จุดประสงค์เพื่อที่จะให้คุณแม่ได้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการคลอดวิถีธรรมชาติ
แต่อย่างไรก็ตาม หนังสือเล่มนั้นไม่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการผ่าท้องทำ�คลอด
มากนักโดยเฉพาะอย่างยิง่ เกีย่ วกับผลดีผลเสียของการผ่าตัด ด้วยเหตุนจี้ งึ เป็น
แรงบั น ดาลใจให้ ผ มเขี ย นหนั ง สื อ “คลอดแบบไหนดี ?” เล่ ม นี้ ขึ้ น มา
เพื่ อ เป็ น การรวบรวมองค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การคลอดไว้ อ ย่ า งครบครั น ทั้ ง
การคลอดวิถีธรรมชาติและการผ่าท้องทำ�คลอดเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้ผู้อ่าน
ทุกท่านไม่วา่ ท่านจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ผใู้ ห้บริการ คุณแม่ผซู้ งึ่ จะเป็น
ผู้คลอด บุคคลในครอบครัว ได้เกิดความเข้าใจในแนวทางการคลอดทั้งสอง
รูปแบบและตัดสินใจเลือกวิธีการให้กำ�เนิดลูกน้อยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
และดีที่สุดทั้งต่อมารดาและทารก
		

ด้วยจิตคารวะ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เอกชัย  โควาวิสารัช
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คลอดเองได้...ง่ายนิดเดียว
1. คลอดวิถีธรรมชาติ (Natural birth)
• แบบไหนเรียกว่า การคลอดวิถีธรรมชาติ
• หัวใจสำ�คัญของการคลอดวิถีธรรมชาติ
• ข้อดีของการคลอดวิถีธรรมชาติ
2. ธรรมชาติกับการคลอด
• ร่างกายแม่กับกลไกการคลอด
• ปัจจัยที่ทำ�ให้ “เจ็บครรภ์” ขณะคลอด
3. ตามไปดู...การคลอดระยะต่างๆ
• การคลอดระยะที่ 1
• แบบไหน...เจ็บ (ครรภ์) จริง เจ็บ (ครรภ์) หลอก กันแน่!
• การคลอดระยะที่ 2
• การคลอดระยะที่ 3
• ย้อนรอย...การคลอดในอดีต
4. การแทรกแซงการคลอด ความจริงที่แม่ต้องรู้
• การแทรกแซงที่เกิดขึ้นได้ในการคลอดระยะที่ 1
• การโกนขนหัวหน่าว
• การสวนอุจจาระ
• การงดน้ำ�งดอาหาร
• การให้น้ำ�เกลือทางเส้นเลือดดำ�
• การเจาะถุงน้ำ�คร่ำ�
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• การแทรกแซงที่เกิดขึ้นได้ในการคลอดระยะที่ 2
• การเชียร์เบ่งคลอด
• การตัดฝีเย็บ
• การใช้ยาเพื่อชักนำ�ให้เจ็บครรภ์คลอดหรือการเร่งคลอด
• การใช้ยาเร่งคลอด
• การใช้ท่าขบนิ่วในการเบ่งคลอด
วิถีธรรมชาติกับการดูแล “แม่” ยามเจ็บครรภ์
• ทัศนคติของผู้ดูแลการคลอด
• บรรยากาศในการคลอด
• เพื่อนระหว่างคลอด
• ท่วงท่าที่เหมาะสมในการคลอด
• การไม่ใช้ยาบรรเทาปวดระหว่างคลอด
• การคลอดแบบไม่เจ็บคืออะไร
การเตรียมตัวก่อนคลอดวิถีธรรมชาติ
• ก้าวสำ�คัญ...ก่อนเข้าสู่กระบวนการคลอดวิถีธรรมชาติ
• การเตรียมตัวระหว่างตั้งครรภ์และก่อนคลอด
• กุญแจสู่ความสำ�เร็จในการคลอดลูกวิถีธรรมชาติ
• ท้องนี้...คลอดวิถีธรรมชาติได้ไหม
การคลอดวิถีธรรมชาติในสังคมไทย
• บทบาทของผู้ดูแลการคลอด
• การปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
• การเตรียมความพร้อมสำ�หรับแม่ตั้งครรภ์
• ภาพตัวอย่างห้องคลอดวิถีธรรมชาติ
Q & A เติมเต็มความมั่นใจในการคลอดวิถีธรรมชาติ
• แม่ทุกคนสามารถคลอดวิถีธรรมชาติได้หรือไม่
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• แม่จะได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างไรในการดูแลการคลอดวิถธี รรมชาติ
   เมือ่ ไปถึงห้องคลอด
• ภาวะแทรกซ้อนในระหว่างคลอดวิถธี รรมชาติเกิดขึน้ ได้ไหม
   และแพทย์จะรูล้ ว่ งหน้านานแค่ไหน
• การคลอดวิถธี รรมชาติมโี อกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนมากหรือน้อย
   เพียงใด
• ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นช่วงตั้งครรภ์เป็นอย่างไร
• ภาวะแทรกซ้อนขณะเจ็บครรภ์คลอดมีอะไรบ้าง
• ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดมีอะไรบ้าง
• ขณะคลอดวิถีธรรมชาติอยู่นั้น คุณหมอจะทราบได้อย่างไร
   ว่าแม่คนไหนจะสามารถคลอดเองได้หรือไม่ได้   
• การคลอดวิถีธรรมชาติปลอดภัยแค่ไหน
• การคลอดในน้ำ� เป็นการคลอดวิถีธรรมชาติด้วยหรือไม่
• โรงพยาบาลที่รองรับการคลอดวิถีธรรมชาติมีมากแค่ไหน
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ผ่าท้องทำ�คลอด...ไม่ง่ายอย่างที่คิด
1. รู้จักการผ่าท้องทำ�คลอด
• การผ่าท้องทำ�คลอดคืออะไร
• แกะรอย...การผ่าท้องทำ�คลอดในอดีต
2. ใครบ้างที่ต้อง “ผ่าท้องทำ�คลอด”
• ข้อบ่งชี้ทางมารดา
• ข้อบ่งชี้ทางทารก
• ข้อบ่งชี้ทางมารดาและทารก
• ข้อบ่งชี้อื่นๆ ที่ใช้ในปัจจุบัน
• ข้อห้ามในการผ่าท้องทำ�คลอด
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3. นานาเหตุผลที่ทำ�ให้แม่ต้องการผ่าท้องทำ�คลอด
แม้ไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
• เหตุผลของ “แม่” ที่ต้องการผ่าท้องทำ�คลอด
• เหตุผลของ “หมอ” ที่ต้องการผ่าท้องทำ�คลอด
4. ผ่าท้องทำ�คลอด...ดีหรือเสี่ยง
• ความเสี่ยงจากการใช้ยาระงับความรู้สึก
• คิดให้ดี...ก่อนเลือกวิธีระงับความรู้สึก
• ความเสี่ยงที่เกิดจากการผ่าท้องทำ�คลอด
• แม่...กับภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าท้องทำ�คลอด
• ลูก...กับภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าท้องทำ�คลอด
• ข้อดีของการผ่าท้องทำ�คลอด
• ตารางเปรียบเทียบระหว่างการคลอดวิถธี รรมชาติ
   กับการผ่าท้องทำ�คลอด
5. Q&A เติมเต็มความมั่นใจก่อนตัดสินใจ ผ่าท้องทำ�คลอด
• ท้องแรกเคยผ่าท้องทำ�คลอดมาแล้ว ท้องสองไม่ผ่าได้ไหม
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โดยทั่วไปแล้ว ธรรมชาติย่อมรังสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดสำ�หรับสิ่งมีชีวิต

ทุกชีวิตโดยเฉพาะมนุษย์   ดังนั้นหากมีแม่ตั้งครรภ์คนหนึ่งถามผมว่า “คลอด
อย่างไรจึงจะดี” ผมตอบได้อย่างเต็มปากเต็มคำ�ว่า “ต้องคลอดเองสิ จึงจะดี”
แต่คำ�ว่า “คลอดเอง” ที่คุณแม่กว่าร้อยละ 95 ได้รับการดูแลการคลอดใน
โรงพยาบาลทั่ ว ไปนั้ น หาใช่ “คลอดเอง” ตามแนวทางวิ ถี ธ รรมชาติ ไ ม่
นั่นเพราะมีการกระทำ�ที่แทรกแซง “วิถีธรรมชาติ” มากมาย
คุณแม่คงอดสงสัยไม่ได้ว่า แล้วการคลอดวิถีธรรมชาติที่ผมกล่าวถึง
คืออะไร ต่างจากการคลอดเองตามโรงพยาบาลทัว่ ไปอย่างไร ดีกว่าหรือแย่กว่า
การผ่าท้องทำ�คลอดไหม ฯลฯ
คำ�ตอบของข้อสงสัยต่างๆ เหล่านี้จะค่อยๆ คลี่คลายไปทีละนิด เมื่อ
คุณแม่พลิกอ่านและทำ�ความเข้าใจกับเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ไปทีละหน้าๆ
จนกระทั่งจบเล่มครับ

1

คลอด
วิถี
ธรรม
ชาติ
(Natural birth)

หนึ่งในหน้าที่สำ�คัญที่ธรรมชาติมอบหมายแก่คุณแม่คือ การให้กำ�เนิด
ลูกน้อย ซึ่งปัจจุบันมีการดูแลการคลอดหลากหลายรูปแบบให้คุณแม่ตัดสินใจ
ว่าจะเลือกคลอดแบบไหนดี ไม่ว่าจะเป็นการคลอดเองตามธรรมชาติหรือการ
ผ่าท้องทำ�คลอด
สำ�หรั บ การผ่ า ท้ อ งทำ�คลอดนั้ น ชั ด เจนว่ า ไม่ใช่ การคลอดธรรมชาติ
แน่ น อน แต่ สิ่ ง ที่ คุ ณ แม่ ห ลายคนอาจจะยั ง สั บ สนอยู่ คื อ การคลอดเองใน
โรงพยาบาลทั่วไปถือเป็นการคลอดตามวิถีธรรมชาติหรือไม่   อันนี้ผมตอบ
ได้เลยว่าไม่ถือว่าเป็นการคลอดวิถีธรรมชาติครับ นั่นเพราะมีการกระทำ�ที่
แทรกแซงธรรมชาติหลายอย่างในการดูแลการคลอด ซึง่ ผมอยากชวนคุณแม่ไป
ทำ�ความเข้าใจเกีย่ วกับการคลอดวิถธี รรมชาติให้ละเอียดกันสักนิด เพือ่ ตัดสินใจ
เลือกรูปแบบการคลอดได้อย่างเหมาะสม

แบบไหนเรียกว่า การคลอดวิถีธรรมชาติ
การคลอดวิถีธรรมชาติ (Natural birth) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
แอคทีฟ เบิร์ท (Active birth) คือการคลอดลูกที่ยึด “แม่” เป็นศูนย์กลาง
การคลอด โดยพยายามให้การคลอดเป็นไปตามปกติธรรมชาติมากที่สุดและ
ปลอดภัยทีส่ ดุ ทัง้ แม่และลูกเท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ ตามกรอบแนวคิดทางสังคมทีว่ า่
• การตั้งครรภ์เป็นเรื่องปกติธรรมดาของชีวิตที่เกิดขึ้นได้กับผู้หญิง
ทุกคน ไม่ใช่ความเจ็บป่วย
• กลไกธรรมชาติ อ อกแบบการคลอดลู ก มาอย่ า งสอดคล้ อ งและ
เหมาะสมกับสรีระของผูห้ ญิงแต่ละคนซึง่ ไม่เหมือนกัน  ดังนัน้ การดูแลการคลอด
ย่อมแตกต่างกัน ซึ่งส่วนใหญ่สอดรับไปกับวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อของ
สังคมนั้นๆ
• แม่คอื ศูนย์กลางการคลอดเพราะแม่คอื ผูท้ ตี่ นื่ ตัวมากทีส่ ดุ ระหว่างการ
คลอดไม่ใช่สูติแพทย์
• กลไกธรรมชาติจะดูแลการคลอดได้ดกี ว่ายาหรือเครือ่ งมือแพทย์ (ส่วน
การดูแลทางการแพทย์จะกระทำ�ต่อเมื่อมีความจำ�เป็นจริงๆ เท่านั้น)
• แม้ว่าการตั้งครรภ์เป็นภาวะที่อาจทำ�ให้ผู้หญิงตั้งครรภ์บางคนเสี่ยง
ต่ออันตรายได้ แต่การกระทำ�บางอย่างทางการแพทย์เพื่อป้องกันอันตราย
เช่น การงดน้ำ�  งดอาหารขณะเจ็บครรภ์คลอด เป็นต้น ไม่ใช่สิ่งจำ�เป็นสำ�หรับ
แม่ตั้งครรภ์ทุกคน
ในขณะที่ การคลอดธรรมชาติในโรงพยาบาลทั่วไป ศูนย์กลางการ
คลอดอยู่ที่ “สูติแพทย์” ซึ่งจะคอยบอกว่า แม่ต้องทำ�อะไรและอย่างไรเพื่อให้
กระบวนการคลอดดำ�เนินไป เป็นกรอบแนวคิดทางการแพทย์ที่เชื่อว่า
รศ.นพ. เอกชัย โควาวิสารัช
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• การตัง้ ครรภ์คอื ความเจ็บป่วยอย่างหนึง่ ทีอ่ าจทำ�ให้แม่เป็นอันตรายได้
และเชือ่ ว่าธรรมชาติไม่อาจดูแลการคลอดได้ดพี อจึงจำ�เป็นต้องให้สตู แิ พทย์ดแู ล
อย่างใกล้ชิดตลอดการตั้งครรภ์  ทั้งนี้ การที่สูติแพทย์ต้องดูแลถึง 2 ชีวิต (แม่
กับลูกในครรภ์) ให้ปลอดภัยไปพร้อมๆ กัน บางครัง้ ก็ทำ�ให้เกิดความยุง่ ยากได้
เช่น ในอดีตสูติแพทย์จะเน้นดูแลแม่เป็นหลักคือ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับลูก
ให้รักษาชีวิตแม่ไว้ก่อน แต่ปัจจุบันแพทย์หลายคนรู้สึกว่าหลักการนี้ใช้ไม่ได้
กับบางกรณีที่ต้องรักษาชีวิตลูกไว้มากกว่าชีวิตแม่ ซึ่งกรณีนี้แพทย์อาจต้องมี
บทบาทเป็นผูค้ มุ้ ครองสิทธิของทารกทีย่ งั ไม่เกิด ดังนัน้ สูตแิ พทย์จงึ เป็นเสมือน
ผู้กำ�หนดการคลอดว่าควรจะดำ�เนินไปอย่างไร (ซึ่งนายแพทย์โอ ดริสคอล
(O’ Driscoll) สูตแิ พทย์ชาวไอริช เรียกการคลอดแบบนีว้ า่ การดูแลการคลอด
ที่แพทย์เป็นผู้กำ�หนด Active management of labor)
• การดูแลแม่ตั้งครรภ์ระหว่างคลอดเป็นแบบแผนเดียวกันหมด เพื่อ
ให้ง่ายต่อการจัดการ ซึ่งส่วนใหญ่เน้นให้ความสำ�คัญทางด้านกายภาพของแม่
มากกว่าด้านจิตใจ
• เน้นป้องกันไม่ให้แม่เกิดอันตรายจึงต้องแทรกแซงทางการแพทย์แก่
แม่ทุกคน ทั้งๆ ที่การดูแลทางการแพทย์หลายอย่างที่ทำ�กันอย่างเป็นกิจวัตร
(ทำ�เป็นประจำ�เมื่อคุณแม่มาคลอดลูกที่โรงพยาบาล) ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่า
สามารถป้องกันได้อย่างแท้จริง
• บุคลากรทางการแพทย์มักเชื่อว่ายาและเครื่องมือต่างๆ จะช่วยให้
แม่คลอดได้ดีกว่ากระบวนการคลอดตามธรรมชาติ และมักตัดสินใจใช้การ
แทรกแซงทางการแพทย์ต่างๆ ซึ่งแม้ว่าปัจจุบันจะมีการประกาศสิทธิผู้ป่วย
แล้วก็ตาม แต่ด้วยความเชื่อถือในตัวสูติแพทย์และความเข้าใจในกลไกการ
คลอดของแม่มีน้อยจึงทำ�ให้คล้อยตามการตัดสินใจของสูติแพทย์ได้ง่ายว่า
สิง่ ทีห่ มอเลือกให้เหมาะสมทีส่ ดุ แล้ว...ทัง้ ๆ ทีจ่ ริงแล้วอาจไม่เป็นอย่างนัน้ เสมอไป
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หัวใจสำ�คัญของการคลอดวิถีธรรมชาติ
การทำ�ความเข้าใจหลักการสำ�คัญที่เป็นดั่ง “หัวใจ” ของการคลอดวิถี
ธรรมชาติจะช่วยให้คุณแม่แยกแยะการคลอดได้ชัดเจนมากขึ้นครับ
หัวใจสำ�คัญของการคลอดวิถีธรรมชาติมี 8 ข้อ ดังนี้
1. สนับสนุนให้รา่ งกายแม่ทำ�งานได้อย่างเหมาะสมตามธรรมชาติ  นัน่ คือ
ให้แม่มคี วามรูค้ วามเข้าใจในบทบาทหน้าทีข่ องอวัยวะต่างๆ ทีธ่ รรมชาติมอบให้
สำ�หรับการคลอดลูก เช่น กระดูกเชิงกรานและมดลูก รวมไปถึงการทำ�งานของ
ฮอร์โมนต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมการคลอดให้ดำ�เนินไปอย่างเหมาะสม
2. หลีกเลีย่ งการดูแลทีเ่ ป็นกิจวัตร เช่น การให้น้ำ�เกลือ การสวนอุจจาระ
การโกนขนหัวหน่าว การงดน้ำ�และอาหารทางปาก ยกเว้นมีข้อบ่งชี้ทางการ
แพทย์
3. ใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของแม่อย่างสม่ำ�เสมอในระหว่างคลอด โดย
เปิดโอกาสให้แม่มีเพื่อนระหว่างคลอด (Birth companion) อยู่ใกล้ๆ ใน
ระหว่างที่แม่ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดจากการเบ่งคลอด เพื่อเป็นกำ�ลังใจ
ให้แม่สามารถก้าวข้ามความเจ็บปวดเหล่านั้นไปได้
4. มองเห็นความเป็นปัจเจกของแม่แต่ละคนว่าไม่เหมือนกันทัง้ ร่างกาย
และจิตใจ   ผู้ดูแลการคลอดต้องเคารพในความแตกต่างของแม่แต่ละคนว่า
ไม่อาจกำ�หนดแบบแผนการคลอดที่ตายตัวจนกำ�หนดออกมาเป็นแบบแผน
เดียวกันได้
5. ส่งเสริมให้แม่ใช้สัญชาตญาณในการคลอดอย่างเต็มที่ นั่นคือ การ
คลอดต้องเป็นไปตามจังหวะการสื่อสารระหว่างแม่ลูกอย่างเหมาะสมโดย
ปราศจากการรบกวนใดๆ
รศ.นพ. เอกชัย โควาวิสารัช
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6. ไม่ใช้ “ยา” บรรเทาอาการปวด  แต่ใช้วิธีธรรมชาติแทน เช่น การ
เคลื่อนไหว การนวด การใช้ความร้อนประคบ การใช้น้ำ�อุ่น ฝักบัว และ
อ่างอาบน้ำ�ร้อน เป็นต้น
7. ไม่รบกวนการคลอดตามวิถีธรรมชาติ โดยให้แม่มีความเป็นส่วนตัว
(Privacy) และเคลื่อนไหวร่างกาย (Mobility) ได้ตามต้องการ
8. ไม่แทรกแซงการคลอดจนกว่าจะมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เท่านั้น  
เนื่องจากการแทรกแซงการคลอดต่างๆ ที่ไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ถือเป็น
เรื่องเกินจำ�เป็น และอาจส่งผลเสียตามมาต่อร่างกายแม่และลูกได้ เช่น การ
ให้น้ำ�เกลือทางเส้นเลือดดำ�  เพราะคุณแม่กินอาหารและน้ำ�ไม่ได้ แต่ไม่ให้แก่
คุณแม่ที่กินอาหารและน้ำ�ได้ เป็นต้น

แม่แต่ละคนต่างกัน
จึงไม่สามารถกำ�หนด
รูปแบบการคลอด
แบบเดียวกันได้

แม่อยู่ในห้องๆ เดียว
ตลอดการคลอด

แม่คือศูนย์กลาง
การคลอด
คลอดโดยใช้
สัญชาตญาณนำ�ทาง

Active
birth

ใช้วิธีธรรมชาติบรรเทา
ความเจ็บปวด
แม่ตั้งครรภ์
ไม่ใช่คนป่วย
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การคลอดลูกเป็นเรื่อง
ปกติของชีวิต

เน้นสร้างบรรยากาศ
การคลอดให้แม่รู้สึก
ผ่อนคลายในการ
คลอด

การคลอดเองในโรงพยาบาลทั่วไปไม่ถือเป็นการคลอดวิถีธรรมชาติ
แม้จะเป็นการคลอดลูกผ่านช่องทางธรรมชาติเหมือนกัน แต่กม็ แี นวคิดในการดูแล
การคลอดทีแ่ ตกต่างกันพอสมควรทีเดียว  ซึง่ ผมได้สรุปเป็นตารางเปรียบเทียบ
ให้เห็นความแตกต่างชัดเจนขึน้ และจะค่อยๆ ลงรายละเอียดเพือ่ ให้คณ
ุ แม่เข้าใจ
การคลอดวิถธี รรมชาติมากยิง่ ขึน้ ครับ
การดูแลการคลอดที่แพทย์
เป็นผู้กำ�หนด

การคลอดวิถีธรรมชาติ

(Active birth/Natural birth)

(Active management of labor)

การคลอดลู ก มี ค วามเสี่ ย งและจำ�เป็ น
ต้องอยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญ
แม่ตั้งครรภ์คือคนป่วย
กำ�หนดแบบแผนการคลอดของแม่ทกุ คน
เป็นแบบเดียวกันหมดเพือ่ ให้จดั การง่าย
ศูนย์กลางการคลอดอยู่ที่ “สูติแพทย์”
ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
ใช้ยาเพื่อบรรเทาความเจ็บปวด
บรรยากาศแบบห้ อ งผ่ า ตั ด ทำ�ให้ แ ม่
เครียด

การคลอดลูกเป็นเรื่องปกติธรรมดาของ
ชีวิต เช่นเดียวกับการเกิด แก่ เจ็บ ตาย
แม่ตั้งครรภ์ไม่ใช่คนป่วย
แม่แต่ละคนมีความแตกต่างกัน จึงไม่
สามารถกำ�หนดรูปแบบการคลอดเป็น
แบบแผนที่ตายตัวได้
ศูนย์กลางการคลอดอยู่ที่ “แม่”
ใช้ สั ญ ชาตญาณแห่ ง การให้ กำ�เนิ ด
นำ�ทางการคลอด
ใช้วิธีธรรมชาติบรรเทาความเจ็บปวด
เน้นสร้างบรรยากาศการคลอดเพือ่ ไม่ให้
แม่รู้สึกกดดันจากการคลอด เช่น การมี
เพื่อนระหว่างคลอด
ตลอดระยะเวลาการคลอด แม่ไม่ต้อง
เคลื่อนย้ายไปไหน แต่จะอยู่ในห้องๆ
เดียวไปจนกระบวนการคลอดเสร็จสิ้น

แม่ถูกจำ�กัดอยู่บนเตียงในห้องรอคลอด
จนกระทัง่ ปากมดลูกเปิดหมดแล้ว จึงจะ
ถูกย้ายไปห้องคลอด และเมือ่ คลอดเสร็จ
ต้องย้ายไปห้องพักหลังคลอดอีกครั้ง
แทรกแซงการคลอดตลอดเวลา แม้ว่า พร้ อ มเข้ า แทรกแซงการคลอดเมื่ อ มี
ไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
ข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
รศ.นพ. เอกชัย โควาวิสารัช
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คุณแม่คงพอจะเข้าใจในหลักการคลอดวิถธี รรมชาติกนั บ้างแล้วนะครับ
ว่ามีความแตกต่างจากการคลอดเองในรูปแบบทางการแพทย์ทั่วไปอย่าง
เห็นได้ชัด ซึ่งแน่นอนว่า เมื่อกระบวนการต่าง ผลที่ได้รับก็ย่อมแตกต่างด้วย
เช่นกัน

ข้อดีของการคลอดวิถธี รรมชาติ
เหตุผลสำ�คัญที่ผมอยากให้คุณแม่หันมาสนใจการคลอดวิถีธรรมชาติ
นอกจากจะช่วยปกป้องลูกน้อยไม่ให้ถูกรบกวนจากกระบวนการแทรกแซง
ต่างๆ แล้ว ยังเปิดโอกาสให้แม่และลูกได้สื่อสัมพันธ์ ร่วมด้วยช่วยกันทำ�ให้
การคลอดผ่านพ้นไปด้วยดีตามท่วงทำ�นองของธรรมชาติ ซึ่งสิ่งดีๆ ที่ตามมา
หลังการคลอดวิถีธรรมชาติ คือ
•
ความรู้สึกภาคภูมิใจที่แม่คลอดลูกได้สำ�เร็จ
•
ลูกมีสุขภาพแข็งแรง
•
ลดโอกาสที่แม่และลูกจะถูกแยกจากกันทันทีหลังคลอด
•
เพิ่มโอกาสที่ลูกจะได้ดูดนมแม่ทันทีหลังคลอด
•
เพิม่ สัมพันธภาพในครอบครัวหากพ่อได้มสี ว่ นร่วมในกระบวนการคลอด
•
แม่ฟื้นตัวเร็วกว่าการผ่าท้องทำ�คลอด
•
เพิ่มความมั่นใจแก่แม่ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
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คลอดเองได้...ง่ายนิดเดียว

ผมเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า “ธรรมชาติจัดสรร” เพราะธรรมชาติได้สร้าง
เพศแม่มาเพือ่ ทำ�หน้าทีด่ ำ�รงเผ่าพันธุ์ โดยไม่ลมื ทีจ่ ะมอบเครือ่ งมือสำ�คัญในการ
ทำ�หน้าทีน่ ใี้ ห้สำ�เร็จลุลว่ ง ไม่วา่ จะเป็นสรีระอันน่าทึง่ หรือสัญชาตญาณแห่งการ
ให้กำ�เนิด  ขอเพียงคุณแม่ “เชื่อมั่น” และ “วางใจ” เท่านั้น
บทต่อไปผมจะพาคุณแม่ไปรูจ้ กั กับกลไกการคลอดวิถธี รรมชาติกนั ครับ

รศ.นพ. เอกชัย โควาวิสารัช
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