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คำนำ 
 

คู่มือการใช้พาโทกราฟฉบันนี้จัดทำขึ้นเพื่อนิสิตพยาบาลศาสตร์มหาวทิยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุร ีชั้น
ปีที่3 ภาคเรียนที่2ผ่านการเรียนและสอบผ่านการศึกษาภาคทฤษฎีวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุง
ครรภ ์1และ 2 มีการเตรยีมความพร้อมเพื่อไปฝึกภาคปฏิบัติวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 
1และ 2 ซึ่งนิสิตต้องฝึกภาคปฏิบัติในแผนกฝากครรภ ์แผนกห้องคลอด และหลังคลอด ตามโรงพยาบาลต่างๆ
ที่มหาวิทยาลัยทำ MOU ได้แก่ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช โรงพยาบาลอู่ทอง และโรงพยาบาลสมเด็จ
พระสังฆราชองค์ที่ 17 จงัหวัดสุพรรณบุร ี 

กราฟดูแลการคลอดถูกกำหนดเป็นเนื้อหาใน มคอ. 3 และมีผลการศึกษายืนยันว่า สามารถลดอตัรา
การผา่ตดัคลอด การคลอดที่ยืดเย้ือ และการตายปริกำเนิดลงได้ อกีทั้งกราฟนี้สามารถนำไปใช้ได้งา่ย กับ
บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ ที่ดูแลการคลอดและพบว่า ชว่ยให้ระยะเวลาการคลอดเฉลี่ยลดลง มกีาร
ตัดสินใจใช้ยา ช่วยการบบีรัดตัวของมดลกู ถูกต้อง เหมาะสมมากขึ้น ลดอตัราการผ่าตดัทำคลอด ลด
อุบัติการณ์ของการตกเลือดหลังคลอด การติดเชือ้ในโลหิตหลังคลอด และลดการบาดเจ็บ การป่วย การตาย
ของมารดา และทารกระหว่างคลอด สาขาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ ์ตระหนักถึง
ความสำคัญในการนำกราฟดูแลการคลอดมาใช้ เพื่อให้นิสิตจึงมีความรูใ้นการใช้กราฟ สามารถบันทึกแปลผล 
และสามารถรายงานอาจารย์พี่เลี้ยงได้เมื่อพบความ อีกทั้งชว่ยลดคา่ใช้จา่ยที่ไม่จำเป็น และลดอัตราการตาย
ของมารดาและทารก 
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พาโทกราฟ 
Partograph 

กราฟดูแลการคลอด หรอื Partograph เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ดูแลการคลอด สามารถคัดกรองการ
คลอดผิดปกติได้รวดเรว็ หรือการส่งต่อ และสามารถลดอุบัติการณ์ การป่วย และตายของมารดา และทารก
ปริกำเนิดได้ สามารถนำมาใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพ การดูแลการคลอด โดยใชก้ับบุคลากรได้ทุกระดับ เพียงผ่าน
การอบรม หรือการชี้แจง ฝึกฝนในช่วงเวลาสั้นๆ ก็สามารถนำไปปฏิบัติได้ย่างถูกต้อง 
วัตถุประสงค์การเรียนรู ้

1. เพื่อให้ผู้เรียนทราบที่มา และความสาํคัญของ WHO partograph 
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบันทึก WHO partograph ได้อย่างถูกต้อง 
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแปลผล WHO partograph ได้อย่างถูกต้อง 

เน้ือหา 
1. ประวัติความเป็นมา และความสําคัญของ WHO partograph 
2. ส่วนประกอบของ WHO partograph 
3. ตัวอย่างการบันทึกของ WHO partographที่ปกติและผิดปกต ิ
4. การซักถาม โดยให้ลองฝึกบันทึกและแปลผล 
5. หลักในการดูแลรกัษาในแต่ละรายที่มีความผดิปกติการส่งต่อผูป่้วยเพื่อการรักษาต่อ 
6. สรุป flow chart ในการใช้ WHO partograph 

ประวัติความเป็นมา และความสําคัญของ WHO partograph 
องค์การอนามัยโลก ประมาณว่า แต่ละปีมีสตร ี500,000 คน ตาย เนื่องจากการตั้งครรภ ์และการ

คลอด ซึ่งส่วนใหญ่เกิpดขึ้นในประเทศกำลังพัฒนา ในจำนวนนี้ 10-12% เป็นการตายที่เกิดจาก การคลอดที่
ยืดเยื้อยาวนาน หรือการคลอดตดิขัด รว่มกับภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น การตดิเชื้อในโลหิต มดลูกแตก และ
การตกเลือดหลังคลอด เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีสตรีอีกจำนวนมาก ที่ได้รบัผลกระทบจากการคลอด ที่
ยากลำบาก เป็นผลเสียต่อสุขภาพไปตลอดชวีิต เช่น การเกิดรตูิดต่อระหวา่ง ช่องคลอดกับกระเพาะปัสสาวะ 
หรือกับทวารหนัก และการตดิเชื้อในเชิงกราน จนเกิดภาวะมีบุตรยาก เป็นต้น ดังนั้น ในปี 1989 องค์การ
อนามัยโลก ได้ริเริ่มโครงการ Safe Motherboard Iniative โดยมีวตัถุประสงค์สำคัญคือ การลดอตัราตาย 
และอัตราป่วยของแม่ เน่ืองจากการตั้งครรภ์ และการคลอด ในโครงการนี้ WHO ได้นำแผ่นกราฟดแูลการ
คลอด (Partograph) มาเผยแพร่ โดยมุ่งหวังให้ประเทศสมาชิกต่างๆ ได้นำไปใช้ ดูแลมารดาขณะคลอด ทั้งนี้
เป็นการเพิ่มคุณภาพบริการ อนามัยแม่และเด็ก ตามกลวธิีสำคัญประการหนึ่ง ของโครงการ ในประเทศไทย 
ได้นำกราฟดูแลการคลอด มาใช้ตั้งแต่ปี 2523 ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี และขยายการใช้ไปสู่ โรงพยาบาล
ต่างๆ อีกหลายแห่ง โดยมีการดัดแปลง หรือปรับปรุงแบบการบันทึกแตกต่างกันไป จนกระทั่งปี 2533 กรม
อนามัย จึงไดจ้ัดอบรมการใช ้Partograph ของ WHO แก่บุคลากร ของศนูย์ส่งเสริมสุขภาพเขต (ขณะนั้นมี 9 
แห่ง) พร้อมทั้งจัดทำคู่มอื การใช้กราฟดูแลการคลอด สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หลังจากนั้น จึงมีการ
เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้กราฟดูแล การคลอดน้ี อย่างกวา้งขวาง ในสถาบันบริการ ของกระทรวง
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สาธารณสุข ตั้งแตร่ะดับโรงพยาบาลศูนย ์ลงไปถึงสถานีอนามัย อย่างไรก็ด ีในทางปฏิบัติ ยังมีปัญหา และ
อุปสรรคอีกมาก เป็นต้นว่า ผู้บริหารระดับต่างๆ ของสถานบริการ ยังไม่เห็นถึงประโยชน์ ของการนำ 
Partograph มาใช ้ผู้ปฏิบัติซ่ึงให้การดูแลมารดา ขณะเจ็บครรภ์ ไม่เข้าใจวิธีการใชอ้ย่างถูกต้อง อกีทั้ง
บางส่วนมีทัศนคติวา่ เป็นการเพิ่มงาน จึงไม่ใส่ใจที่จะใช้ อยา่งจริงจัง เป็นต้น 
ประวัติของ Partograph 

Friedman (1954) สูติแพทย์ของอเมริกันได้ศึกษาในสตรทีี่ตั้งครรภ์และคลอดจํานวนมาก ได้พบ
ความสัมพันธ์ระหวา่งระยะเวลาเจ็บครรภ์คลอดกบัการขยายปากมดลกู (cervical dilatation) ใชบ้อก
ความกา้วหน้าของการคลอดได้เป็นอยา่งดีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของการขยายปากมดลูกเป็นรูปลักษณะ 
sigmoidshaped curve 
Friedman ไดแ้บ่งระยะเวลาเจ็บครรภ์คลอดเป็น 2 ระยะ คือ 

1. Latent phase (ระยะปากมดลูกเปิดช้า): เป็นระยะตั้งแต่เจ็บครรภ์จริง ปากมดลูกเริ่มเป็ดขยาย
อยา่งช้าๆ จนกระทั่งเปิดได้ 3 เซนติเมตร โดยเฉลี่ยใช้เวลาประมาณ 8-10 ชั่วโมง 

2. Active phase (ระยะปากมดลูกเปิดเร็ว) เป็นระยะต่อจาก latent phase ตั้งแต่ปากมดลูกเป็ด 
3-10 เซนติเมตร ระยะนี้ปากมดลูกจะเป็ดขยายอย่างรวดเร็ว โดยเฉลี่ยใช้เวลาประมาณ 4-6 ชั่วโมง 

2 Active phase แบ่งเป็น phaseต่างๆดังนี ้
- Acceleration phase(ระยะเร่ง) 

 - Phase of maximum slope(ระยะรวดเร็ว) 
- Deceleration phase(ระยะลดลง) 

 

รูปที่1 โค้งการคลอดของฟรีตแมน แสดงความสัมพันธ์ของการ ขยายของปากมดลูกกับระยะเวลาการคลอดใน
ครรภ์แรก 

Hendricks และคณะ ในปีพ.ศ.2512 พบวา่ระยะปากมดลูกเปิดเร็วของการคลอดปกติ อตัราการ 
ขยายตัวของปากมดลูกในครรภ์แรกและครรภ์หลงัแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย และไม่พบDeceleration phase 
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ในระยะทา้ยของการเจ็บครรภ์คลอดพ.ศ.2514 Philpottได้ศึกษาการคลอดในครรภ์แรก และสร้าง 
nomogram สําหรับการขยายปากมดลูก พบว่าสามารถใช้ได้ดีในการป้องกันการเจ็บครรภ์คลอดทีเ่น่ินนาน 
หลักการ ของ WHO Partograph 

1. Latent phase ไม่ควรนานเกิน 8 ชัว่โมง 
2. Active phase เริ่มเมื่อปากมดลูกขยาย 3 เซนติเมตร 
3. ในระยะ Active phase อัตราการขยายของปากมดลูกไม่ควรนอ้ยกว่า 1 ซม.ต่อ ชัว่โมง 
4. ระยะ เวลาการคลอดที่ช้ากวา่ปกติไม่เกิน4ชั่วโมง ซึ่งระยะเวลา 4 ชั่วโมง ที่ล่าชา้ออกไปนี้มักไม่

พบอันตรายในมารดาและทารก แต่ถ้าเกิน 4 ชั่วโมงไปแล้ว ควรพจิารณาให้ความช่วยเหลือ 
5. การตรวจภายในไม่ควรถี่เกินไป ควรห่างประมาน 4 ชัว่โมง ในระยะปากมดลูกเปิดช้ากรณีที่มี

ความกา้วหน้าของการคลอดรวดเร็วมากควรตรวจถี่ข้ึน 
การบันทึกประกอบด้วย 3 ส่วน 

1. การบันทึกภาวะของทารกในครรภ์(Condition of fetus) 
2. การบันทึกความก้าวหนา้ของการเจ็บครรภ ์(Progress of labor) 
3. การบันทึกภาวะของมารดา(Condition of mother) 
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รูปที่ 2 Partograph 
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เครื่องหมายและสัญลักษณ์ที่บันทึกใน Partograph 

ตัวแปร สัญญลักษณ์ ตัวอย่างการบันทึก 
การขยายตัวของ
ปากมดลูก 
Cervix dilatation X 

 
การเลื่อนลงของ
ระดับส่วนนำ 
Descent/ 
Station 

O 

 
เวลา 
Time เช่น 14.00 

 
อัตราการเต้นหัวใจ
ทารก 
Fetal heart rate  

 
เย่ือหุ้มทารกและ
น้ำคร่ำ 
Membrane 
 
 
 
 
 
Amniotic 
fluid,Liquor 

I = membranes intact (ถุงนํ้า
ยังไม่แตก) 
R = membranes rupture 
(ถุงนํ้าแตกแล้ว) 
SRM = spontaneous rupture 
of membranes (ถุงนํ้าแตกเอง) 
ARM = artificial rupture of 
membranes (เจาะถุงน้ํา) 

 C = clear liqour draining 
นํ้าครํ่าใสปกต ิ
M = meconium stained 
liquor draining นํ้าครํ่ามีข้ีเทา
ปน 
A = ถุงนํ้าแตกแล้วแตต่รวจ
ภายในไม่พบนํ้าครํา่ 
B = blood stained (นํา้ครํ่ามี
เลือดปน) 
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ตัวแปร สัญญลักษณ์ ตัวอย่างการบันทึก 
การปรับตวัของ
กระโหลกศีรษะ 
Moulding  

 

การหดรัดตัวของ
กล้ามเน้ือมดลูก 
Uterine 
contraction 

  

สัญญาณชีพ 
ความดันโลหิต 
ชีพจร 
อุณหภูม ิ

 
 

การตรวจปัสสาวะ 
โปรตีน/น้ำตาล 
Protein 
/Acetone, sugar 
ปริมาตรปัสสาวะ 
Volume 

  

การให ้Oxytocin ระบุจำนวนที่ให้เป็น Unit/ml 
ระบุจำนวนหยด/นาท ี

 

การให้ยาและการ
รักษา 

ระบุชื่อยาหรือสารที่ไดร้บั 
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WHO PARTOGRAPH สามารถนำมาใชก้ับการคลอดบุตรทุกประเภท ในโรงพยาบาลทั่วไป แต่ใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือโรงพยาบาลชุมชนเล็กๆที่ไม่มีความพร้อมควรใช้เฉพาะกับหญิง
ตั้งครรภท์ี่มีความเสี่ยงตํ่า (Low risk) และคาดว่านา่จะคลอดปกติได้ (Spontaneous vaginal delivery) 
เทา่นั้น ส่วนหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง ควรรบีส่งต่อทันทีขอ้สําคัญประการหน่ึงก็คือ การใช้ WHO 
PARTOGRAPHมาชว่ยในการดูแลขณะเจ็บครรภไ์ม่ใช่นํามาทดแทนการตรวจหา (Screening) ความผิดปกติ
ตั้งแต่เมื่อมาโรงพยาบาล และความผิดปกติที่ ต้องส่งตัวไปรักษาทันที แตจ่ะนํามาตรวจหาความผดิปกติที่
เกิดขึ้นในขณะติดตามความก้าวหนา้ของการเจ็บครรภ์คลอดเท่านั้น 
การบันทึกความก้าวหนา้ของการคลอด(Progression of labour) 

การเจ็บครรภ์คลอดจริง มีการแบ่งระยะการคลอดป็น 3 ระยะ คือ 
1. First stage แบ่งออกเป็น 
1.1 Latent phase (ระยะปากมดลูกเปิดช้า) 
1.2 Active phase (ระยะปากมดลูกเปิดเร็ว) 
2. Second stage ได้แกร่ะยะเบง่คลอด หลังจากปากมดลูกเปิดหมดแลว้(10 เซนติเมตร) ไปจนถึง

ทารกคลอด 

3. Third stage ได้แกร่ะยะหลังทารกคลอดไปจนกระทั่งรกคลอดครบ 
WHO PARTOGRAPH จะใช้ประเมินการเจ็บครรภ์คลอดในระยะ First stage เทา่นั้น 
คําจํากัดความ 

1. ระยะปากมดลูกเปิดช้า(Latent phase ) เริ่มตัง่แตเ่จ็บครรภ์คลอดจริง(มดลูกบีบรัดตวัสมํ่าเสมอ 
อยา่งน้อย 2 ครั้งใน 10 นาทีนานไม่น้อยกว่า 20 วินาที) จนปากมดลูกเปิด ประมาณ 3 ซม. ปกตริะยะนี้ไม่
เกิน 8ชม. ถา้นานกวา่ 8 ชั่วโมง ต้องตรวจสอบหาสาเหตุหรือส่งต่อไปรกัษาในโรงพยาบาลที่มีความพร้อม 

2.ระยะปากมดลูกเปิดเรว็ (Active phase) เริ่มตัง้แตป่ากมดลูกเปิด 3 ซม.ขึ้นไป (ร่วมกับการเจ็บ
ครรภ์จริง) จนกระทั่งปากมดลูกเปิดหมด (ปกติการบีบรัดตวัที่ดีคอื 3 ครั้งใน 10 นาทีนาน 40-60 วินาที) 
ระยะนี้จะมีอัตราการขยายของปากมดลูก 1 เซนติเมตรต่อชั่วโมง หรือมากกว่านี ้

3. เสน้ Alert line เป็นเส้นที่ลากจากตาํแหน่ง 3 เซนติเมตร ไปยังตําแหน่ง 10 เซนติเมตรในแนว
ทะแยง แทนอัตราการเปิดขยายของปากมดลูก 1 เซนติเมตรต่อชั่วโมง โดยเริ่มที่ตําแหน่งชั่วโมงที ่8เมื่อ เสน้ 
cervicographลากผา่น alert line หมายถึงปากมดลูกเปิดช้ากวา่ 1 เซนติเมตร/ชั่วโมง จะทาํให้ระยะการ
คลอดยาวนาน ขึ้น จึงควรตัดสินใจส่งต่อหรอืถา้มคีวามพร้อมทาํคลอดได้ทกุวิธีกด็ูแลอย่างใกลช้ิดมากขึ้น 

4. เสน้ Action line เป็นเส้นที่ลาก ขนานกับเส้น Alert line ไปทางขวา 4 ชัว่โมง ถ้าเส้น 
cervicographลากมาถึงหรือผ่านเสน้ action line แสดงวา่ความก้าวหนา้ของการคลอดลา่ชา้มาก ต้องรีบหา
สาเหตุและใหก้ารรกัษาทันที 
การกา้วหนา้ของการคลอดประกอบด้วย 

ก. การเปิดขยายของปากมดลูก(Cervical dilatation) 
ข. การเคลื่อนตํา่ลงของศีรษะทารก(Descent of fetal head)9 
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ค. การบีบรัดตวัของกล้ามเน้ือมดลูก(Uterine contraction) 
ก.วิธีบันทึกการเปิดขยายตัวของปากมดลูก 

ส่วนกลางของ WHO PARTOGRAPH จะมีตารางเพื่อบันทึกกราฟในแนวตัง้จะแบ่งเปน็ 1ช่อง ซึ่ง
แสดงถึงการเปิดของปากมดลูก 1 ช่องเทา่กับ 1 เซนติเมตร แนวนอนจะแบ่งเป็น 24 ช่อง จาก 0 ถึง 24 ซึ่ง
แสดงถึงจํานวนชั่วโมง 1 ช่อง = 1 ชั่วโมง (ดูตวัอย่าง รูป WHO PARTOGRAPH )ขนาดของการเปิดของปาก
มดลูกให้บันทึกด้วยเครือ่งหมาย กากบาท “X” การตรวจภายในครั้งแรกตอ้งตรวจดูการเปิด ของปากมดลูก ,
ความบางตวั (Effacement), สภาพของถุงนํ้า ระดับของส่วนนํา(Station), ความกว้างของทางคลอด (ความ
ชัดเจนของ ischial spine) และความโค้งของกระดูก sacrum 

1. การบันทึกเมื่อผู้คลอดมาในระยะ Active phaseการบันทึกการเปิดขยายของปากมดลูกให้ทาํบน
เสน้ Alert line ดว้ยเครือ่งหมาย “X”ลงเวลาที่ตรวจในชอ่งเวลาใหต้รงกบั “X” 

 

รูปที่ 3 แสดงการบันทึก ตัวอย่างกรณีศกึษาที่1 

ตัวอย่างท่ี1 หญิงตั้งครรภแ์รก อายุครรภ ์36 สัปดาห ์เจ็บครรภจ์ริง เมื่อแรกรับ ปากมดลูกเปิด 4 เซนติเมตร 
เวลา15.00 น. ต่อมาเวลา 17.00 น. ผู้คลอดอยากเบ่ง ตรวจภายในปากมดลูกเปิดหมด (10 เซนติเมตร) การ
บันทึกเฉพาะการเปิดของปากมดลูกแสดงในรูป  
หลักการบันทึก  

* ปากมดลูกเปดิขยาย 4 เซนติเมตร -> อยูใ่นระยะ active phase 
* บันทึกเครื่องหมาย “X”  -> บันทึกบนเส้น alert line ที่ตาํแหนง่ 4 ซม. 
* เวลาที่บันทึกครั้งแรก   -> 15.00 น. ใหต้รงกับเครือ่งหมาย “X” 
* บันทึกเครื่องหมาย “X” ครั้งที่ 2 -> ใหท้ําเครื่องหมาย “X” ที่ตําแหน่งปากมดลูกเปิดขยาย 

10 ซม. ณ ตําแหน่งเวลา 17.00 น. (2 ชั่วโมงจากการบันทึกครั้งแรก) จะเห็นได้ว่าการบันทึกครั้งต่อไปจะมี
ระยะเวลาเป็นตัวกําหนด 

* ระยะเวลาของการเจ็บครรภ์คลอดในโรงพยาบาลคือ 2 ชั่วโมง 
หมายเหต ุ

ในหญิงตั้งครรภ์หลัง ถึงแมว้่าปากมดลดูเปิดขยาย 3 ซม. แต่ความบางของปากมดลูกไม่ถึง100 % ให้
บันทึกบนเส้น alert line ได้แต่ใหร้ะบุความบางของปากมดลูกไว้ในช่องเหนือต่อช่องของเวลากราฟที่แสดงไว้
นี้เปน็ตัวอย่างของการเปิดขยายของปากมดลูกทีด่ี ส่วนตัวอย่าง กราฟที่ผดิปกติจะกลา่วถึงภายหลงั 
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2. การบันทึกในระยะ Latent phase 
ใหดู้รูปที่ 4 ตามปกติแล้ว ระยะ Latent phase ไม่ควรนานเกิน 8 ชั่วโมง ในขณะแรกรับปากมดลกูเปิด 3 
ซม. ให้เริ่มบันทึกเวลาที่ 0 หลังจากนั้นให้ตรวจภายในและบันทึกทุก 4 ชัว่โมง 
ตัวอย่างท่ี2 หญิงตั้งครรภ์38 สัปดาห์G1P0 เริ่มเจ็บครรภ์ถี่มาได ้4 ชัว่โมงก่อนมาโรงพยาบาล ตรวจภายใน
พบว่าปากมดลูกเปิดได้ 1 ซม. เมื่อเวลา 9.00 น. และเปิด 2 ซม.เมื่อเวลา 13.00 น. และ 3 ซม.เมื่อ17.00 น. 
ปากมดลูกเปิดหมดและเริ่มเบ่งคลอดเวลา 20.00 น. 

รูปที่ 4 แสดงการบันทึกการเปิดขยายของปากมดลูกในระยะ Latent phase กรณตีัวอยา่งที่ 2 
หลักการบันทึก 

* ปากมดลูกเปดิ 1 ซม. ->อยูใ่นระยะ Latent phase 
* ทําเครื่องหมาย “X” ทีต่ําแหน่ง 1 ซม. ในแนวตัง้ เวลาที่ “0” และลงเวลา 9.00 น. ในช่องเวลา 
 * ทาํเครื่องหมาย “X” ที่เวลา 13.00 น. ( 4ชั่วโมงต่อมา) ทีต่ําแหน่ง 2 เซนติเมตร 
* ทําเครื่องหมาย “X” ทีเ่วลา 17.00 น ( 4ชัว่โมงต่อมา) ทีต่ําแหน่ง 3 เซนติเมตรซึ่งเป็นการเข้าสู่

ระยะ activephase 
* ทําเครื่องหมาย “X” ทีเ่วลา 17.00 น ทีต่ําแหน่ง 10 เซนติเมตร 
* สรุป ระยะ latent phase ใชเ้วลา 8 ชัว่โมง ระยะ active phase ใช้เวลา 3 ชั่วโมง 

ข้อสังเกต เสน้กราฟในระยะ latent phase ไปถึงระยะ active phase อยู่ในช่วงเวลาที ่ปกติและเส้นกราฟ
ในระยะ active phase อยูท่างซ้ายของเสน้ alert line จึงถือว่าเป็นกราฟที่ปกติ 
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3. การบันทึกในระยะ latent phase ที่สั้น (Transfer from latent to active phase) 
ความกา้วหน้าของการเปิดขยายของปากมดลูกจะมีความแตกต่างกัน เช่น กรณีที่มาโรงพยาบาลในระยะ 
latentphase แต่ปากมดลูกเปิดขยายอย่างรวดเร็ว (<8 ชั่วโมง) ก็เข้าสู่ระยะ active phase.ใหบ้ันทึกตาม
เกณฑ์ดังนี้ 

ให้บันทึกในทํานองเดียวกับขอ้ 2 ขณะแรกรับเมื่อปากมดลูกเปิดขยาย 0 – 3 ซม. เมื่อปากมดลูกเปดิ
ขยายมากกวา่ 3 ซม. คือเข้าสู่ระยะ active phase เร็วกว่า 8 ชัว่โมง เส้นกราฟจะข้ามเส้น 3ซม.ในแนวราบ 
ดังนั้นต้องเลื่อน (transfer) ตําแหน่ง“X” ที่จดุดงักล่าวไปยังเส้น alert line ดังที่กลา่วไวใ้นหลักเกณฑ์ข้อที่ 1 
ระหว่างตาํแหนง่“X” ในระยะ latent และ active phase ใหเ้ขียนเส้นประเปน็รูปโค้งเป็นตัวเชื่อมและเขียน
กํากับด้วยอกัษร “TR” ซึ่งย่อมาจาก transfer ดงันั้นการบันทึกต่างๆ เกีย่วกับการคลอดที่อยู่ระหว่างเส้นประ
นี้ใหเ้วน้ว่างไว้ตาํแหนง่“X” ต้องเป็นตําแหน่งเดียวกัน ส่วนเวลาที่ตรวจต้องเปน็เวลาเดียวกัน ขอยํ้าว่า 
เสน้ประรูปโค้งดังกล่าวไม่ใชส่ว่นหนึ่งของขบวนการเจ็บครรภ์คลอด ต่อจากนั้นใหบ้ันทึกระยะ active phase 
เชน่เดียวกับข้อ 2 
ตัวอย่างท่ี3 หญิงตั้งครรภG์2P2 อายุครรภ์ 40 สปัดาห์ เริ่มเจ็บครรภ์คลอด 5 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาลจาก
การตรวจภายในแรกรับเมื่อเวลา 14.00 น. ปากมดลูกเปิด 2 ซม. หลังจากน้ันเวลา 18.00 น.ตรวจได้ 6 ซม.
และเมื่อเวลา 22.00 น.ปากมดลูกเปิดหมดและเริม่เบ่งคลอด การบันทึกให้ดูในรูปที่ 5 

 

รูปที่ 5 แสดงการบันทึกการเปิดขยายของปากมดลูกและการใช้เสน้ประรปูโค้งกรณีตัวอยา่งที่ 3 
หลักการบันทึก 

บันทึกเครื่องหมาย “X” ที่ตําแหน่ง 2 ซม. ณ เวลา ศูนย์ และกาํกับด้วยเวลา 14.00 น. ในช่องเวลา
(อยูใ่น latent phase) 

ในเวลา 18.00 น (4 ชัว่โมงต่อมา) ให้บันทึกเครื่องหมาย “X” ที่ตาํแหนง่ 6 เซนติเมตร ในส่วนของ 
latentphase ซึ่งจริงๆแลว้ได้เข้าสู่active phase 

ให้ทําเครื่องหมาย “X” บนเสน้ alert line ที่ตําแหน่ง 6 เซนติเมตรเช่นกัน และกํากับเวลา 18.00 
น. ในช่องเวลา และใหท้าํเสน้ประรูปโค้งระหว่างเครื่องหมาย “X” ในระยะ latent กับระยะ active phase 
(บนเสน้alert line) 

เวลา 22.00 น.( 4ชั่วโมงต่อมา) ทาํเครื่องหมาย “X” ที่ตําแหนง่ 10 เซนติเมตร และลากเส้นตรง
เชื่อม 
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สรุป ระยะเวลาที่เจ็บครรภ์คลอดในโรงพยาบาลทั้งหมด 8 ชัว่โมง มกีารตรวจภายใน 3 ครั้งในระยะ 
active phase ถ้าไม่มีความจาํเป็นจะตรวจภายในทุก 4 ชัว่โมง แต่ถ้ามีขอ้บง่ชี้หรือกราฟเลยไปถึงหรือเลย
เสน้ alert line จะตรวจทุก 2 ชั่วโมงหรือตามความจําเป็น 
ข.การเคลื่อนตํ่าลงของศีรษะทารกในครรภ(Descent of fetal head) 

ความกา้วหน้าของการเจบ็ครรภ์คลอดทีด่ีต้องมกีารเปิดของปากมดลูก และการเคลื่อนตํ่าของศรีษะ
ทารกในครรภ์ การตรวจประเมินการเคลื่อนตํ่าลงของศีรษะทารก ตาม WHO PARTOGRAPH จะนําการ
ตรวจทางหน้าท้อง ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ เหนือกระดูกหัวหน่าว (Pelvic brim) ในรายที ่caput succidanium
ใหญ่ๆ  พบว่าการตรวจทางหน้าท้องจะช่วยให้ความเชื่อถือมากกวา่การตรวจทางชอ่งคลอด 

วิธีการ ประเมินโดยการตรวจทางหน้าท้องเหนือกระดูกหัวหนา่ว และแบง่เปน็ 5 ระดับโดยใช้บริเวณ
หน้าผาก (Sinciput = S) และทา้ยทอย (Occiput = O) เป็นจุดเปรียบเทียบ (Landmark) รวมทั้งส่วนนํา
(Vertex = V)โดยใช้นิ้วมอืชิดกัน 5 นิ้ว 

1) ระดับ 5/5 ศรีษะทั้งหมดอยู่เหนือกระดูกหัวหน่าว ดังนั้น O,Sและ V จะอยู่เหนือกระดูกหัวหน่าว 
โดยใช้นิ้วมือชดิกัน 5 นิ้ว 

2) ระดับ 4/5 คลาํOcciput ได้ชัดเจน Sinciputอยูสู่งจะได้ 4 นิ้วมือชดิ 
3) ระดับ 3/5 Occiput พอคลําได้Siciputคลําไดช้ัดเจน วดัทางหน้าท้องจะได้ 3 นิ้วมอืชิด 
4) ระดับ 2/5 Occiput ถึงกระดูกหัวหน่าวSinciputพอคลําได้ระดับ Vertex อยูต่รง ischialspine 

ตรวจทางหน้าท้องได้ 2 นิ้วมือชิด 
5) ระดับ 1/5 คลาํได้แตS่inciput1 นิ้วเหนือกระดูกหัวหน่าว 
6) ระดับ 0/5 คลาํไม่ได้เลยทั้ง O, S, และ V 
 

 
รูปที่ 6 แสดงระดับของส่วนนำ 
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รูปที่ 7 แสดงการตรวจหน้าท้อง ของระดับส่วนนำ 5/5 และ 2/5 

ข้อสังเกต 
1) การประเมินระดับการเลื่อนลงของศีรษะทารกโดยการตรวจทางหน้าท้อง ต้องทาํก่อนการตรวจ

ภายใน 
2) การตรวจทางหน้าท้องเพื่อประเมินระดับทารกในครรภ์สว่นใหญจ่ะทําได้ง่ายเพราะทารกเอาศรีษะ

ลงในท่าtransverse และมีการก้มศรีษะรว่มด้วย แต่ในบางกรณีอาจตรวจได้ยากเชน่ ท่าหนา้ ท่า occiput 
posterior(OP) หรือหนา้ท้องหนามาก หรือมีภาวะครรภ์แฝดนํ้า (hydramnios) ซึ่งการตรวจภายในจะ
เชื่อถือได้มากกวา่ 
การบันทึกกราฟ 

การบันทึกระดับศีรษะทารก ใช้ตารางเดียวกับการเปิดของปากมดลูก โดยในแนวตั้งซ้ายมือสุดจะ
กําหนดระดับตั้งแตต่ั้งแต 0 ถึง 5 (Descent of head) แต่ละช่องมีตัวเลขกํากับเช่นเดียวกับการเปิดขยาย
ปากมดลูก การบันทึกใชว้งกลม “O” เป็นเครื่องหมายแทน และช่วงเวลาของการบันทึกก็เชน่เดียวกับการเปิด
ขยายของปากมดลูก ใหล้ากเสน้ตรงเชื่อมระหวา่งเครื่องหมาย “O” แต่ละจุดเน่ืองจากการตรวจทางหน้าท้อง
อาจไม่ไดร้ับการฝกึหัดมาก่อน จึงอาจใช้การตรวจภายในแทน แต่ถ้าหากมีCaput sucidaniumใหญ่ๆ  ก็ควร
ตรวจทางหน้าท้องเปรียบเทียบการตรวจระดับศรีษะทางหน้าท้องกับการตรวจภายใน Station จากการตรวจ
ภายใน การเคลื่อนลงของศีรษะจากการตรวจทางหน้าท้อง 
 เปรียบเทียบการการตรวจระดับศีรษะทางหน้าท้องกับการตรวจภายใน 

Stationจากการตรวจภายใน การเคลื่อนตำ่ลงของศีรษะจากการตรวจหน้าท้อง 
- 2 (Float)5/5 
- 1 4 (4/5) 
0 3 (3/5) 

+ 1 2 (2/5) 
+ 2 1 (1/5) 
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ตัวอย่างท่ี4 หญิงตัง้ครรภท์ี่3 เคยแท้ง 1 ครั้ง อายุครรภ ์38 สัปดาห์ เจ็บครรภ์มาโรงพยาบาลเวลา 13.00 น.
ตรวจภายในศรีษะทารก station – 2 ปากมดลูกเปดิ 1 เซนติเมตร เวลา 17.00 น.(4 ชั่วโมงต่อมา) ตรวจ
ภายใน ปากมดลูกเปิด 5 เซนติเมตร station –1 ต่อมาเวลา 20.00 น. ผคูลอดยากเบ่ง ตรวจภายในปาก
มดลูกเปิดหมด station +2 

รูปที่ 8 แสดงการเคลื่อนลงของระดับส่วนนํา กรณีตัวอย่างที่ 4 

หลักการบันทึก 
เวลา 13.00 น. จดุเริ่มตน้ของกราฟทาํเครื่องหมาย “X” ทีต่ําแหน่ง 1 เซนติเมตร และเครื่องหมาย

“O” ที่ตําแหนง่ 5 (station –2) 
เวลา 17.00 น.เครื่องหมาย “X” ทีต่ําแหน่ง 5 เซนติเมตร และเครื่องหมาย “O” ที่ตาํแหนง่ 

4(station –1) 
เมื่ออยูใ่นระยะ active phase การเปิดของปากมดลูกให้เลื่อนไปอยูท่ี่เส้น alert line ระดับศีรษะ

ทารกก็เลื่อนไปให้ตรงกับ “X” เชน่เดียวกัน 
เวลา 20.00 น.ทําเครื่องหมาย “X” ที่ตาํแหนง 10 เซนติเมตร และเครื่องหมาย “O” ที่ตาํแหนง่ 

1(station +2) 
ค.การบีบรัดตวัของกล้ามเนื้อมดลูก (Uterine contraction) 

ความกา้วหน้าของการคลอดที่ดตี้องมีการบีบรัดตัวของกล้ามเนื้อมดลูกทีด่ีด้วย การบีบรัดตวั
ประกอบด้วยความถี่ (frequency) และระยะเวลา (duration) ของการบีบรัดตัวการเฝ้าสังเกตการบีบรัดตวั
ของกลา้มเนื้อมดลูก 

- Frequency ความถี่ของการหดตัว นับเปน็จํานวนครั้งใน 10 นาท ี
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- Duration ระยะเวลาของการแข็งตัวแต่ละครั้งเปน็วินาที 
หลักเกณฑ ์

2.1 แต่ละช่องมีคา่เท่ากบั 1 contraction เชน่ สําหรับ 2 contraction ต้องใช้ 2 ช่องสาํหรับความถี่ 
2.2การบันทึกระยะเวลาของการบีบรัดตวั ทาํโดยการระบายด้วยปากกา หรือดินสอในลักษณะดังนี้ 

 
 

รูปที่ 9 แสดงการบันทึกการบีบรัดตัวของมดลูก 
ในรูปน้ีเป็นการแสดงการบันทึกในระยะactive phase 

ในครึ่งชั่วโมงแรก ในชว่งเวลา 10 นาทีสุดท้ายของครึ่งชั่วโมง มดลูกบีบรัดตัว 2 ครั้ง แต่ละครั้ง นาน
ไม่ถึง 20 วินาท ี

ครึ่งชั่วโมงที ่3 ในช่วง 10 นาทีสุดท้ายของครึ่งชัว่โมงนี้มดลูกบีบรัดตวั 3 ครั้ง แต่ละครั้งนาน น้อย
กว่า 20 วินาท ี

ครึ่งชั่วโมงที ่6 ในช่วง 10 นาทีสุดท้ายของครึ่งชัว่โมงนี้มดลูกบีบรัดตวั 4 ครั้ง แต่ละครั้งนาน 20 - 
40 วินาท ี

ครึ่งชั่วโมงที ่7 ในช่วง 10 นาทีสุดท้ายของครึ่งชัว่โมงนี้มดลูกบีบรัดตวั 5 ครั้ง แต่ละครั้ง นานกว่า 40 
วินาท ี
ตัวอย่างท่ี5 หญิงตั้งครรภ์ที่ 3 อายุครรภ์ 39 สัปดาห์ เจ็บครรภ์และมานอนในโรงพยาบาลตรวจภายในปาก
มดลูกเปิด 3 เซนติเมตร ความบางตวั 90 % เมื่อเวลา 14.00 น. มกีารบีบรัดตวักล้ามเนื้อมดลกู3 ครั้ง ใน 10 
นาที และนานน้อยกว่า 20 วินาท ีมีระดับของส่วนนํา 4/5 เหนือกระดูกหวัหน่าว จากการติดตามการดําเนิน
ของการเจ็บครรภ์คลอด ปากมดลูกเปิดหมดเมื่อเวลา 21.00 น. 
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รูปที่ 10 แสดงการบันทึกการบีบรัดตัวของมดลกูของกรณีศึกษาที ่5 
หลักการบันทึก 

ขณะรับใหม่อยูใ่น active phase ของระยะที่ 1 ของการเจ็บครรภ์คลอด 
ทําเครื่องหมาย “X” บนเสน้ alert line ทีต่ําแหน่ง3 เซนติเมตร ทําเครื่องหมาย “O” ที่ตาํแหนง่ 4กํากับ
เวลา 14.00 น. ในช่องเวลา ทาํเครื่องหมาย ในชอ่ง การบีบรัดตัวของมดลูก 3 ชอ่งในแนวตั้ง (ซ่ึงจะบันทึก
ทุก ครึ่งชั่วโมง) 

เวลา 14.31 – 15.00 น. ลักษณะการบีบตัวมดลกูยังเหมือนเดิม ให้บันทึกเช่นเดียวกับครั้งแรก 
เวลา 15.01 – 15.30 น., 15.31 – 16.00น., 16.01 – 16.30 น., 16.31 – 17.00 น., 

17.01 – 17.30น., 17.31 – 18.00 น. การบีบรัดตัวของกล้ามเนื้อมดลูกยงัเปน็ 3 ครั้งใน 10 นาทแีต่ละครั้ง

นาน 20 – 40 วินาทใีห้ทําเครื่องหมาย  ลงในช่องแต่ละช่องในแนวตั้ง 3 ชอ่ง ตามช่วงเวลาที่ทําการบันทึก 
เวลา 18.00 น. ตรวจภายในทําเครื่องหมาย “X” ลงบนเส้น alert line ทีต่ําแหน่ง 7 เซนติเมตรและ

ทําเครื่องหมาย “O” ที่ตาํแหนง่ 3 ส่วนการบีบรัดตัวมดลกูดีขึ้นเป็น 4 ครั้งใน 10 นาทีนาน 20-40วนิาทีใหท้ํา

เครื่องหมาย ในแนวตั้งจํานวน 4 ช่อง 
เวลา 18.31 – 19.00 น. การบีบรัดตัวยังคงเดิม 
เวลา 19.01 – 19.30 น. การบีบรัดตัวยังคงเป็น 4 ครั้ง ใน 10 นาทีแต่นานกว่า 40 วินาที ให ้ทํา

เครื่องหมาย จํานวน4 ชอ่งในแนวตั้ง 
เวลา 19.31 – 20.00 น., 20.01 – 20.30น., 20.31 – 21.00 น., มีการบีบรัดตัว 5 ครั้งใน 10นาที และนาน

มากกวา่ 40 วินาที ใหท้าํเครื่องหมาย  ในแนวตั้ง จํานวน5 ช่อง 
เวลา 21.00 น. ทาํเครื่องหมาย “X” ที่ ตําแหนง่10 เซนติเมตร และเครื่องหมาย “O” ที่ตาํแหนง่0 

(ศูนย)์ 
การบันทึกสภาวะทารกในครรภ์ 
อยูส่่วนบนสุดของ partographแบ่งเปน็ 

1. อัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์(FHR) เป็นจํานวนครั้ง/นาท ี
2. ลักษณะเยื่อหุ้มทารก (membranes) นํ้าครํ่า (liquor) ทั้งจํานวนและส ี
3. การปรับตัวของศีรษะทารก (moulding) 
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1) การฟังเสียงการเต้นหัวใจทารก ( Fetal heart rate) 
ตารางบนสุดของแผน partographแต่ละช่องเทา่กับ 10 ครั้ง/นาที เริ่มตั้งแต่ 100 – 180 ครั้ง/นาที 

การบันทึกใหท้าํทุก 1 ชัว่โมงหรือ ครึ่งชั่วโมง โดยใชเ้ครื่องหมาย “. ” จดุ 
2) ลักษณะของเยื่อหุม้ทารกและลักษณะของน้ําครํ่า (Membranes and liqour) 
ช่องบันทึกอยู่ตํ่ากว่า FHR ลงมา จะทําการบันทึกเมื่อมีการตรวจภายใน โดยใช้ตวัย่อแทนคือลักษณะของเยื่อ
หุม้ทารก 

I = membranes intact (ถุงนํ้ายังไม่แตก) 
R = membranes rupture (ถุงนํ้าแตกแลว้) 
SRM = spontaneous rupture of membranes (ถุงนํ้าแตกเอง) 
ARM = artificial rupture of membranes (เจาะถุงน้ํา) 

ลักษณะของนํ้าครํ่า 
C = clear liqour draining นํ้าครํา่ใสปกต ิ
M = meconium stained liquor draining นํา้ครํ่ามีขี้เทาปน 
A = ถุงนํ้าแตกแลว้แตต่รวจภายในไมพ่บน้ําครํ่า 
B = blood stained (นํา้ครํ่ามีเลือดปน) 

2) การปรับตวัของกระโหลกศีรษะ (moulding) 
mouldingเป็นภาวะปกติของทารกในขณะเจ็บครรภ์คลอด เพื่อลดความกว้างของกระโหลกศรีษะ

(BPD)เพื่อสะดวกในการผ่านเข้าสู่อุง้เชิงกราน และช่องคลอด ในกรณีที ่moulding มากเกินไป อาจแสดงถึง
ขนาดทารกที่โตเกินไปสําหรับเชิงกรานมารดา 
การบันทกึใช้สัญญลักษณด์ังนี้ 

O ศูนยส์ําหรับภาวะปกติของกระโหลกศรีษะ ทารกโดยกระดูกกระโหลกของศีรษะทารก จะแยกห่าง
พอสมควร สามารถคลาํsagital suture ได้ชดัเจน 
+ กะโหลกศีรษะเคลื่อนมาชิดกันพอดีทาํให้คลํารอ่งตรงกลางกระโหลกศรีษะไม่ชัดเจน จะได้เป็นเส้น 
++ มีการเกยกันของกระโหลกศีรษะ (overlapping) คลําได้กระโหลกเหลื่อมกันอยู่ 
+++ มีการเกยกันของกระโหลกศีรษะมาก ( severe overlapping) คลาํได้กระโหลกเหลื่อมกัน

มากกวา่ 0.5เซนติเมตร 
สภาวะของมารดา (Maternal condition) 

การบันทึกสภาวะของมารดา จดัอยู่ในช่วงสดุท้ายของแผน่กราฟ ได้แกV่ital signs ในส่วนบนและ
การตรวจปัสสาวะในสว่นลา่งการบันทึก Vital signs แบ่งเปน็ ความดันโลหิต Blood pressure (BP) กับ ชพี
จร (Pulse rate)จะอยู่ในตารางบน ส่วนอุณหภูมิร่างกายจะอยู่ตรงกลาง 
วิธีการบันทึก 

ความดันโลหิต : ให้ใช้เครื่องหมาย แทนโดยลกูศรบนชี้ที่ตําแหนง่systolic BP และลูกศรลา่งชี้ที่
ตําแหนง่diastolic BP 
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ชีพจร : ใหใ้ชเ้ครื่องหมาย   แทน และบันทึกลงตรงตําแหน่งเลขซ้ายมือและให้ตรงกับเวลาที่บันทกึ 
อุณหภูมิร่างกาย : ให้ใชต้ัวเลขกํากับลงไปเลย (องศาเซลเซียส) 

ความถ่ีของการบันทึก ใหข้ึ้นอยู่กับแบบแผนของห้องคลอดนั้นๆ เช่น วัดความดันโลหิตและชพีจรทุก 1ชัว่โมง
และวัดอุณหภูมิร่างกายทุก 4 ชั่วโมงเป็นต้น ในกรณีที่มีความเสี่ยงบางอย่างอาจต้องวดัให้บ่อยมากข้ึนการ
ตรวจปสัสาวะ ที่กําหนดให้มี 3 อยา่ง คือ การตรวจ protein, acetone และ จํานวน (volume) ความถี่ใน
การบันทึกขึ้นกับห้องคลอดในแต่ละแห่ง ในประเทศไทยนิยมการตรวจ urine sugar และ protein ในขณะ
แรกรับ ไม่นิยมตรวจ acetone 
การใช้ยาและการรักษา 

แบ่งเปน็สองสว่นคือ การให้Oxytocin และการยาและสารนํ้าตา่งๆ สว่นนี้จะอยู่เหนือต่อการบันทึก
สภาวะของมารดา หรืออยู่ใต้การบันทึกการบีบรัดตัวของมดลูก 

1) การให้Oxytocin 
ไม่จําเป็นต้องใหทุ้กราย การให้oxytocin มีอยู่2 กรณีคือ ใช้กอ่ให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอด(medical 
induction) และชว่ยเสริมการเจ็บครรภ์คลอด (augmentation)ในกรณีที่ใช้oxytocin ใหร้ะบุจํานวนตัวเลข
ในช่อง ‘oxytocin” U/500 ml (U=unit) เชน่ 5 หรือ10 unit และระบุจํานวนหยด (ควรใช้เป็น microdrip) 
ต่อนาทีในช่องด้านล่าง เช่นเริ่มจาก10 microdrops/นาที 

2) การให้ยาและการรักษา 
ใหบ้ันทึกในช่องที่กําหนดไว้ใต้ต่อช่องของ oxytocin เชน่ให5้%D/NSS 1000 cc ให้ยาแก้ปวด,ยาลดความดัน
โลหิต(Nepresol) หรือ magnesium salfateเป็นต้น ใหร้ะบุเวลาที่ให้ยาหรือสารนํ้าด้วย 
ตัวอย่างความผิดปกติของความกา้วหน้าของการเจ็บครรภ์คลอด 

1) ระยะ latent phase ยาวนานผิดปกติ (prolonged) 
ถ้าหญิงตั้งครรภ์มาโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลในระยะ latent phase (ปากมดลูกเปิดน้อยกวา่ 

3 เซนติเมตร) และอยู่ในระยะนี้ตอ่ไปนานมากกว่า 8 ชั่วโมง ถือวา่ผิดปกตติ้องให้การรักษา หรือใน
สถานพยาบาลที่ไม่มีความพร้อม ต้องรีบสง่ตวัไปรกัษาต่อทันท ี

2) เมื่อเสน้กราฟลากผ่านเส้น alert line 
ในระยะ active phase ที่ปกติเส้นกราฟที่เกิดจากการเปิดขยายของปากมดลูกจะอยู่บนด้านซา้ยหรื

ออยjูบน เส้น alert line ซึ่งบง่ถึงอัตราการเปิดขยายของปากมดลูก 1 เซนติเมตรต่อชัว่โมง หรอืมากกวา่ แต่
ถ้าเสน้กราฟลากผ่านเสน้ alert line ไปทางขวาจะเป็นสัญญาณเตือนว่าระยะเวลาของการเจ็บครรภ์คลอด
อาจจะยาวนานกว่าปกต ิ
ในกรณีที่เส้นกราฟลากผา่นเสน้ alert line ไปทางขวา ควรปฏิบัติดังนี้ 

ก. ในสถานพยาบาลที่ไมพ่ร้อมสาํหรับการคลอดผดิปกติหรือต้องใช้วธิีการผ่าตัด เช่น โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก ให้รีบสง่ต่อหญิงตั้งครรภ์ดังกล่าว ไปรักษาต่อยัง
โรงพยาบาลที่มีความพรอ้มมากกวา่ยกเว้นวา่ใกลค้ลอดมากแล้วและประเมินแล้วว่าสามารถคลอดเองได้ความ
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จําเป็นในการส่งต่อในขณะน้ีเพื่อให้สถานพยาบาลที่รับหญิงตั้งครรภ์ดังกลา่ว มีเวลาพอเพียงในการดูแล และ
ประเมินความก้าวหน้าของการเจ็บครรภ์เมื่อเส้นกราฟลากถึงเส้น action line 

ข. ในสถานพยาบาลที่มคีวามพร้อม ใหเ้จา้หนา้ทีเ่อาใจใส่และติดตามดูแลความกา้วหน้าอย่างใกลช้ิด 
ถ้ายังไม่ได้เจาะถุงน้ําก็ให้ทําในระยะนี ้

3) เมื่อเสน้กราฟลากถึงหรือเลยเส้น action line 
ดังได้กลา่วแลว้วา่เส้น action line คือเสน้ที่ลากขนานกับเส้น alert line ไปทางขวา ห่างกัน4 

ชั่วโมง เมื่อเส้นกราฟลากมาถึงหรือลากผา่น action line ต้องรีบหาสาเหตุของความล่าช้า และให้การรักษาที่
เหมาะสมต่อไป ขอเนน้ว่าขั้นตอนนี้ควรทาํในสถานพยาบาลที่มีความพร้อมเทา่นั้น 

บทบาทของพยาบาลผดุงครรภ ์
 

รพ.สต. โรงพยาบาล 
1. สามารถใช้partographกับผู้คลอดที่มีความเสี่ยง
ตํ่าเท่านั้น 

1. สามารถใช้ partographกับผคูลอดทุกรายทั้งที่
อัตราเสี่ยงตํา่และอัตราเสี่ยงสูง 
 

2. ระยะ latent phase ควรบันทึกอัตราการเต้นของ
หัวใจทารกและการบีบรัดตัวของมดลกูทุก 1 ชัว่โมง 
และตรวจภายในทุก 4 ชัว่โมง 

2. แนวทางเช่นเดียวกัน 

3. ถาระยะlatent phase ใช้เวลานานเกิน 8 ชัว่โมง
ควรส่งตอ่ผู้ป่วยไปโรงพยาบาล สิ่งทีต่้องระมัดระวงั
คือการประเมินจุดเริ่มตน้ การเจ็บครรภ์จริงมดลกู
ต้องมีการหดรดัตวั 2 ครัง้ใน 10 นาที 

3. ควรรายงานแพทย์เพือ่ประเมินสาเหตุของการ
คลอดยาวนานในระยะนีว้่าเกิดจากองค์ประกอบตัว
ใดใน 4 P 
 แรง(Power ) หนทางคลอด (Passage) 
 ทารก(Passenger) ด้านจิตใจ(Psyche) 
 

4. ระยะ active phase ควรบันทึกอัตราการเต้นของ
หัวใจทารกและการบีบรัดตัวของมดลกูทุก 1/2 
ชั่วโมงตรวจ Vital signs ทุก 4 ชั่วโมง ตรวจภายใน
ทุก 2 ชั่วโมง 

4. แนวทางเช่นเดียวกัน 
 

5. ระยะ active phase อัตราการขยายปากมดลกู 1
ซม./ชั่วโมง ถ้าเส้นกราฟข้ามเส้น alert line ควรส่ง
ต่อผู้คลอดไปยังโรงพยาบาล 
 
 

5. เมื่อเส้นกราฟข้าม alert line ให้ประเมิน 4 P ถ้า
ถุงนํ้ายังไม่แตก ให้รายงานแพทย์เพื่อเจาะถุงนํ้า 
ถ้าหากเส้นกราฟข้ามเส้น action line ใหร้ีบรายงาน
แพทย์เพื่อช่วยเหลือให้การดาํเนินการคลอดสิ้นสุดลง
โดยเร็ว ตามสาเหตุที่ทําให้การคลอดยาวนาน 
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รูปที่ 11 ตัวอยา่งการบันทึกข้อมูลในภาพรวม 

 

รูปที่ 13 ตัวอยา่ง  Abnormal progress of labour 
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รูปที่  แสดง Referal zone 
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WHO PROTOCOL 

กิจกรรม แนวทางปฏิบัติ 
1. เริ่มบันทึก Partograph 
 

– เริ่มเจ็บครรภจ์ริง 
- PROM ยังไม่เจ็บครรภแ์ละเริ่มให้ Oxytocin 
- ARM ไม่วา่จะเริ่มให้ Oxytocin มา 
ก่อนหรือไม่ 
- ถ้า Induction ให้บันทึกเมื่อ In labor หรือเมื่อถุงนํ้าแตก 

2. การตรวจภายใน  - ทุก 4 ชม ทุก 1-2 ชม ถ้ามีข้อบ่งชี้ 
3. การวดั Vital signs  – ตามความเหมาะสมแต่ละแห่งแต่ไม่ควรนานเกิน 4 ชม. 
4. การตรวจการหดรดัตวัของมดลูก - ทุก 2 ชม.ใน latent phase ทุก1 ชม.ใน active phase 

หรือเมื่อให Oxytocin ให้ตรวจก่อนการเพิ่มจํานวนหยด 
5. การตรวจการเคลื่อนตํา่ลงของ 
ศีรษะทารกทางหน้าทอ้ง 

- ต้องทําก่อนการตรวจภายในทุกครั้ง 
 

6. การฟัง FHS  
 

- ทุก 1 ชม. ใน Latent phase 
- ทุก 1/2 ชม. ใน Active phase หรือเมื่อให้ Oxytocin 

7. เมื่อ Prolonged latent phase 
(มากกว่า 8 ชม.) 

- ให้ประเมินทางคลินิก (Medical assessment) ถาปกต ิ
ดูว่าเปน True labor pain หรือไม่ถ้าเป็นให้เจาะถุงนํ้าและ
ให้ Oxytocin 
- หลังให้ครบ 8 ชั่วโมงถา้ยังไม่เข้า Active phase ให้นําไป 
ผ่าตัดคลอด 

8. เมื่อเส้นกราฟเลยไปอยู่ระหว่าง Alert line 
และ Action line 
 

- ให้เจาะถุงนํ้า 
- ยังไม่ต้องให้ Oxytocin 
- ให้ประเมินการตรวจภายในหลังจากครบ 4 ชัว่โมง 

9. เมื่อกราฟลากผ่านเส้น Action line 
 

- ให้ประเมินทางคลินิก (Medical assessment) ถ้าปกต ิ
- ใหสารนํ้าเขาหลอดเลือด 
- ให้ปัสสาวะเองหรือสวนปัสสาวะ 
- ให้ยาแก้ปวดถ้าปวดมาก 
- เริ่มให้ Oxytocin ถ้ายงัไม่ได้ให้มาก่อนและมดลูกหดรัดตัว
ไม่ดี 3 ชั่วโมงถ้าไม่กา้วหน้าให้ผ่าคลอด 

 

สรุป 

กราฟดูแลการคลอด เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ดูแลการคลอด สามารถคัดกรองการคลอดผิดปกติได้
รวดเรว็ หรือการส่งต่อ และสามารถลดอุบัตกิารณ ์การป่วย และตายของมารดา และทารกปริกำเนิดได้ 
สามารถนำมาใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพ การดูแลการคลอด โดยใช้กับบุคลากรไดทุ้กระดับ เพียงผา่นการอบรม หรือ
การชี้แจง ฝึกฝนในชว่งเวลาสั้นๆ ก็สามารถนำไปปฏิบัติได้ย่างถูกต้อง 
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