
38

12–14 ອາທິດ >12–14 ອາທິດ

   ຍັດ laminaria ເຂົ້າໃນຮູຂອງປາກ
ມົດລູກກ່ອນຈະລຸລູກ
6-24 ຊົ່ວໂມງ

 

   ໃຫ້ຢາ mifepristone

   ໃຫ້ຢາ misoprostol

400 µg ຊ່ອງຄອດ
ກ່ອນລົງມືເຮັດ     
3-4 ຊົ່ວໂມງ

 

400 µg ອົມກ້ອງລີ້ນ
 ກ່ອນລົງມືເຮັດ     
 2-3 ຊົ່ວໂມງ

 

ປະລິມານ ວິທີ ເວລາ

ປະລິມານ ວິທີ ເວລາ

200 mg ກິນ
ກ່ອນລົງມືເຮັດ     
24-48 ຊົ່ວໂມງ

 

ຂໍ້ສັງເກດ: ການໃຫ້ຢາທາງຊ່ອງຄອດ ເຮັດໃຫ້ມີຜົນ
ຕໍ່ການເປີດຂອງປາກມົດລູກພ້ອມກັບມີອາການ
ຂ້າງຄຽງຈາກຢາຫຼາຍກວ່າການໃຫ້ຢາແບບ
ອົມກ້ອງລີ້ນ.

  ສະຫຼຸບໃຊ້ຢາ misoprostol ຈະເຮັດໃຫ້
ປາກມົດລູກເປີດນ້ອຍກວ່າການໃຊ້ສານ
ດູດຊືມ, ແຕ່ມີຜົນດີຄືສາມາດເຮັດລຸລູກ
ໄດ້ໃນວັນດຽວກັບການ ເຮັດຫັດຖະການ
ສໍາລັບແມ່ຍິງສ່ວນຫຼາຍ.

 
 

  12–19 ອາທິດຂອງການຖືພາ: ຈະໃຊ້ຢາ 
misoprostol ຫຼື ສານດູດຊືມ 
(osmotic dilators)

  ອາຍຸຖືພາກາຍ 20 ອາທິດ: ແມ່ນມັກໃຊ້
ສານດູດຊືມ  

 

 ໃຫ້ຢາ misoprostol

400 µg ຊ່ອງຄອດ ກ່ອນລົງມືເຮັດ     
3-4 ຊົ່ວໂມງ

 

ການກະກຽມປາກມົດລູກກ່ອນທີ່ຈະລຸລູກດ້ວຍເຄື່ອງມືທາງການແພດ

ພາກທີ 2     ການລຸລູກ  

ປະລິມານ ວິທີ ເວລາ
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ຕົວຢ່າງວິທີນຳໃຊ້ສານດູດຊຶມ
  ໃສ່ສົບເປັດເຂົ້າໃນຊ່ອງຄອດ ແລະ ອະນາໄມປາກມົດລູກດ້ວຍນ້ຳຢາຂ້າເຊຶ້ອ.  

  ໃສ່ຢາມືນກັບທີ່ເຂົ້າປາກມົດລູກ, ຫຼື ອ້ອມປາກມົດລູກ (ອ່ານຄຳແນະນຳໜ້າທີ 27 ສຳລັບການເຮັດ 
para - cervical block), ຈັບປາກມົດລູກດ້ວຍແປ້ງຈັບປາກມົດລູກ (atraumatic tenaculum).  

  ໃຊ້ແປ້ງຈັບ (ແປ້ງປາກມົນ) ຢູ່ປາຍສຸດຂອງສານ osmotic ແລະ ຍັດເຂົ້າໃນຮູຊັ້ນໃນຂອງປາກມົດລູກ 
(endocervical canal) ໂດຍໃຫ້ປາຍຂອງສານເຂົ້າໃນຮູຊັ້ນໃນຂອງປາກມົດລູກ. ເຄືອບສານ osmotic dilator
 ດ້ວຍນ້ຳມັນລໍ່ລື້ນ ຫຼື ດ້ວຍນ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອ ກ່ອນຈະສອດເຂົ້າໃນຮູປາກມົດລູກ.

  ປະຕິບັດວິທີໃສ່ເຂົ້າຮູປາກມົດລູກຕາມຂັ້ນຕອນໃຫ້ລຽນຕິດຕໍ່ກັນຈາກອັນໜຶ່ງສູ່ອັນໃໝ່, ດັ່ງນັ້ນ 
ມັນຈະຕິດແໜ້ນກັນໃນຮູປາກມົດລູກ.  

ຄຳແນະນຳເພີ່ມຕື່ມສຳລັບຢາ misoprostol ແລະ  ສານດູດຊຶມ ທີ່ໃຊ້ ເພື່ອກຽມຄວາມ
ພ້ອມໃຫ້ແກ່ປາກມົດລູກ

 

ສານດູດຊຶມ
  ປາກມົດລູກຈະເປີດໄວສຸດແມ່ນໃຊ້ເວລາປະມານ 6 ຫາ 12 ຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກຍັດຢາ. ເມື່ອຕ້ອງການໃຫ້ເປີດຊ້າ
ກວ່ານີ້ກໍ່ຂຶ້ນກັບຈຳນວນຂອງຢາ osmotic dilators ທີ່ຍັດໃສ່, ສາມາດໃສ່ຊ້ຳໄດ້ອີກໃນ 4 ຊົ່ວໂມງ ຫຼື ໃນມື້ຕໍ່ໄປ, 
ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ປາກມົດລູກເປີດເພີ້ມຕື່ມ.

  ຈະມີຄວາມສ່ຽງນ້ອຍທີ່ລູກຈະລຸອອກເລີຍຫຼັງຈາກທີ່ຍັດຢາດ້ວຍ laminaria, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ຍິງ ຈະກັບບ້ານກ່ອນ 
ແລະ ກັບຄືນມາອີກຄັ້ງເພື່ອສືບຕໍ່ປະຕິບັດໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປທີ່ນັດໄວ້.

ຢາ Misoprostol
   ແມ່ຍິງອາດຈະມີເລືອດອອກຊ່ອງຄອດໃນບາງຄັ້ງ ແລະ ເຈັບປັ້ນທ້ອງນ້ອຍຈາກການໃຊ້ຢາ misoprostol.

  ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມີສະຖານທີ່ລໍຖ້າທີ່ສະດວກສະບາຍສຳລັບແມ່ຍິງທີ່ຖືກຍັດຢາ misoprostol ແລ້ວໃນໄລຍະລໍຖ້າ
ໃຫ້ຢາອອກລິດ.

 

  ຖ້າປາກມົດລູກບໍ່ເປີດງ່າຍຫຼັງຈາກຍັດຢາ misoprostol ໃນຄັ້ງທຳອິດແລ້ວ ແມ່ນສາມາດຍັດຢາຊ້ຳອີກໄດ້. 

2.7  ການລຸລູກດ້ວຍເຄື່ອງມືທາງການແພດ: ກຽມປາກມົດລູກ 



  Clean 
examination 
gloves

  Clean water
 Detergent or soap
  Cervical preparation agent (e.g. misoprostol, mifepristone, 
osmotic dilators)

  Pain medications, such as analgesics and anxiolytics
  Gloves
 Gown, face protection
  Needles (22-gauge spinal for paracervical block and  
21-gauge for drug administration)

  Syringes (5, 10 and 20 mL)
  Lidocaine for paracervical block
 Gauze sponges or cotton balls
  Antiseptic solution (non-alcohol based) to prepare the cervix
 Instrument-soaking solution
  Sterilization or high-level disinfection solutions and materials
  Silicone for lubricating syringes

  Blood-pressure 
equipment

 Stethoscope

  Speculum (wide mouth to increase exposure of the 
cervix and short to avoid pushing the cervix away,  
or a Sims speculum if an assistant is available) *

  Tenaculum (when available)
  Tapered dilators up to 51 mm or equivalent circumference *

  Stepwise sized cannulae up to 12 or 14 mm
  Electric vacuum aspirator (with cannulae up to 12–14 mm) 
or manual vacuum aspirator (with cannulae up to 12 mm)

  Bierer uterine evacuation forceps (large and small) *

  Sopher uterine evacuation forceps (small) *

 Large, postpartum flexible curette *

  Sponge forceps
  Stainless steel bowl for prepping solution
  Instrument tray
 Clear glass dish for tissue inspection
  Strainer (metal, glass or gauze)

40 ພາກທີ 2     ການລຸລູກ  

ຢາ, ວັດຖຸດິບ ແລະ ອຸປະກອນ 
ສຳລັບ ລຸລູກດ້ວຍເຄື່ອງມືທາງການແພດ

 

  ໃຊ້ຖົງມື
ສະອາດ
ກວດຮ່າງກາຍ

  ນ້ຳສະອາດ
 ໃຊ້ແຟັບ ຫຼື ສະບູ
  ໃຊ້ຢາກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ປາກມົດລູກ (ເຊັ່ນຢາ  misoprostol,
mifepristone, osmotic dilators)

  ຢາແກ້ເຈັບ, ເຊັ່ນ: ຢາແກ້ປວດ ແລະ ຢາລະງັບ (anxiolytics)
  ຖົງມື
 ເສື້ອກັນເປື້ອນ, ຜ້າອັດປາກ
  ເຂັມ (ເບີ 22 ທີ່ໃຊ້ແທງກະດູກສັນຫຼັງ ເພື່ອໃຊ້ທຳມືນແບບ 
paracervical block ແລະ ເຂັມເບີ 21 ເພື່ອໃຊ້ສັກຢາ)

  ສະແລງ (5, 10 ແລະ 20 mL)
  ກຽມຢາມືນ Lidocaine ເພື່ອເຮັດ paracervical block
 ສຳລີ ແລະ ຜ້າ
  ນ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອ (ບໍ່ມີເຫຼົ ້າເປັນສ່ວນປະສົມ) ເພື່ອໃຊ້ອະນາໄມປາກມົດລູກ
 ນໍ້າຢາທີ່ໃຊ້ລ້າງອຸປະກອນ
  ໃຊ້ເຕັກນິກອະເຊື້ອ ຫຼື ໃຊ້ນ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອແຮງສູງ ແລະ ອຸປະກອນ
  ຊີລິໂຄນເພື່ອໃຊ້ລໍ່ລືນສະແລງ

  ເຄື່ອງແທກ
ຄວາມດັນເລືອດ

 ຫູຟັງ
(Stethoscope)

  ສົບເປັດ (ທີ່ປາກກ້ວາງເພື່ອໃຫ້ເຫັນປາກມົດລູກຢ່າງ 
ຊັດເຈນ ແລະ ບໍ່ຍາວຫຼາຍເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຍູ້ປາກມົດລູກ, ຫຼື 
ສັບເປັດນ້ອຍ ຖ້າມີຜູ້ຊ່ວຍ) *

 

  ແປ້ງຈັບປາກມົດລູກ (Tenaculum) (ຖ້າມີ)
  ເຄື່ອງຂະຫຍາຍປາກມົດລູກທີ່ມີຂະໜາດເຖິງ 51 mm ຫຼື *

  ມີເສັ້ນຜ່າກາງເທົ່າກັບ ທໍ່ດູດຂະໜາດ 12 ຫຼື 14 mm
  ເຄື່ອງດູດສູນອາກາດໃຊ້ໄຟຟ້າ (ພ້ອມທໍ່ດູດຈົນຮອດເບີ 12-14 mm)
ຫຼື ເຄື່ອງດູດສູນອາກາດໃຊ້ມື (ພ້ອມທໍ່ດູດຮອດເບີ 12 mm)

  ແປ້ງຂູດມົດລູກຊະນິດຄົມ (ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ໃຫຍ່)*
  ແປ້ງຂູດມົດລູກຊະນິດບໍ່ຄົມ (ຂະໜາດນ້ອຍ)*
 ແປ້ງຂູດຂະໜາດໃຫຍ່ສຳລັບຫຼັງຄອດ*
  ແປ້ງຫົວມົນສຳລັບຈັບສຳລີ
  ຖ້ວຍເຫຼັກສຳລັບໃສ່ນ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອ
  ຖາດໃສ່ອຸປະກອນ
 ແຜ່ນແກ້ວໃສໃຊ້ສຳລັບກວດເບິ່ງເນື້ອເຫຍື່ອ
  ຖັງ (ໂລຫະ, ແກ້ວ ຫຼື ຜ້າ)

ເຄື່ອງມ
ືທ

າງການແພ
ດ

ໃຊ້ວິທີເຄື່ອງດູດສູນອາກາດ (VA) ແລະ ວິທີ D&E   ປະເມີນດ້ານອາການ

*ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ສໍາລັບເຮັດ D&E ແມ່ນໄດ້ໝາຍເປັນໂຕໜັງສືເຂັ້ມດ້ານເທີງນັ້ນ.

2.8

ຢາ & ວັດຖຸດິບ



412.8  ຢາ, ວັດຖຸດິບ ແລະ ອຸປະກອນ ສໍາລັບການລຸລູກດ້ວຍເຄື່ອງມືທາງການແພດ  

  ໃສ່ຜ້າອະນາໄມ ຫຼື ຜ້າສຳລີ
 ຢາແກ້ປວດ
 ຢາຕ້ານເຊຶ້ອ
  ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເບີ່ງແຍງຕົວເອງຫຼັງຈາກ
ການລຸລູກ  
ການໃຊ້ວິທີຄຸມກຳເນີດຫຼັງຈາກລຸລູກ
ແລະ ຂໍ້ມູນ ແລະ/ຫຼື ການນຳສົ່ງຄົນເຈັບ

  ໃຊ້ຢາແກ້ປວດໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄວາມຮຸນແຮງ
 ຂອງອາການເຈັບ

  ເຮັດໃຫ້ມົດລູກປັ້ນ (ຢາ oxytocin, misoprostol ຫຼື
ergometrine)

  ສັກເຂົ້າເສັ້ນ (IV) ແລະ ປະສົມກັບນ້ຳ  
(saline, sodium lactate, glucose)  

ວິທີການນໍາສົ່ງຄົນເຈັບໄປຫາບ່ອນທີ່ມືເງື່ອນໄຂ, 
ເມື່ອມີຄວາມຈຳເປັນ

 ເຄື່ອງແທກຄວາມດັນເລືອດ
 ຫູຟັງ (Stethoscope)

 ໃຫ້ອົກຊີແຊນ ແລະ ໃສ່ແນວງວມປາກ
  ເຄື່ອງກວດເອໂກ 
(ໃຊ້ເປັນທາງເລືອກ)

 ແປ້ງຫຍິບ ແລະ ໄໝຫຍິບ
 ມີດຕັດ
 Uterine packing

ໃນກໍລະນີມີອາການສົນໄລຍະພັກຟື້ນ
  Sanitary napkins or cotton wool
 Analgesics
 Antibiotics
  Information on post-procedure self-care
  Post-abortion contraceptive methods 
and information and/or referral

  Appropriate antagonists to medications used 
for pain

  Uterotonics (oxytocin, misoprostol or 
ergometrine)

  IV line and fluids (saline, sodium lactate, glucose)
  Clear referral mechanisms to higher-level 
facility, when needed

 Blood pressure equipment
 Stethoscope

 Oxygen and Ambu bag
  On-site access to an ultrasound machine 
(optional)

 Long needle-driver and suture
 Scissors
 Uterine packing
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ການລຸລູກດ້ວຍເຄື່ອງມືທາງການແພດ: 
12–14 ອາທິດຂອງການຖືພາ

ພິຈາລະນາທາງດ້ານຄີລນິກ
ເຄື່ອງດູດທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການລຸລູກປະກອບມີ 2 ແບບຄື:

  ເຄື່ອງດູດສູນອາກາດ ທີ່ໃຊ້ມື (MVA) ເຊີ່ງຈະໃຊ້ແຮງມືເປັນຕົວຊ່ວຍໃນການເຮັດໃຫ້ເກີດແຮງດັນພາຍໃນ
ຊະແລງ. ຫົວດູດຈະປະກອບມີທໍ່ດູດເຊີ່ງມີເສັ້ນຜ່າກາງລະຫ່ວາງ 4 - 14 mm ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ ແລະ ຕິດຕັ້ງ
ໄດ້ຫຼາຍເທື່ອ ເຄື່ອງດູດແບບນີ້ແມ່ນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ.

 
 

   ເຄື່ອງດູດສູນອາກາດ ທີ່ໃຊ້ໄຟຟ້າ (EVA) ເຊີ່ງຈະໃຊ້ຈັກໄຟຟ້າເປັນຕົວຊ່ວຍໃນການດູດເຊີ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີແຮງດູດ 
ແລະ ສາມາດໃສ່ທໍ່ດູດທີ່ມີເສັ້ນຜ່າກາງຂະຫນາດໃຫ່ຍຂື້ນຄືຢູ່ລະຫ່ວາງ 14 – 16 mm ເຊີ່ງຈະມີເສັ້ນຜ່າກາງ
ຂະໜາດໃຫ່ຍກ່ວາແບບບໍ່ໃຊ້ໄຟຟ້າ (ຫຼາຍກວ່າ >12 mm).

ຂະບວນການຂອງການລຸລູກແມ່ນຈະປະຕິບັດຄ້າຍຄືກັນໂດຍບໍ່ໄດ້ຄຳນືງເຖີງຊະນິດຂອງເຄື່ອງດູດວ່າຈຳເປັນຈະຕ້ອງ
ໄດ້ໃຊ້ເຄື່ອງດູດແບບໃດ 

   ຕ້ອງນຳສົ່ງຄົນເຈັບໄປຫາສະຖານບໍລິການທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້,ຖ້າຫາກມີຄວາມຈຳເປັນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ
ຕ່າງໆທີ່ອາດເກີດຂື້ນເປັນຕົ້ນວ່າ ຫາກເກີດອາການສົນ ຫຼື ອາການສົນແບບຮຸນແຮງ

  ການກະກຽມປາກມົດລູກ, ຫາກມີຄວາມຈຳເປັນ (ເບີ່ງ ພາກ2.7: ການລຸລູກດ້ວຍເຄື່ອງມືທາງການແພດ: 
ການກະກຽມປາກມົດລູກ, ໜ້າທີ່ 37).

   ໃຫ້ການປ້ອງກັນດ້ວຍການໃຫ້ຢາຕ້ານເຊື້ອເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຊຶມເຊື້ອຫຼັງການລຸລູກ.
   ໝັ້ນໃຈວ່າຄົນເຈັບໄດ້ຮັບຢາແກ້ປວດແລ້ວ 
   ຕ້ອງໝັ້ນໃຈວ່າອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ແມ່ນໄດ້ຖືກລວບລວມ ແລະ ກຽມພ້ອມ
ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້. ໃນກໍລະນີທີ່ນຳໃຊ້ MVA ນັ້ນ ຈະຕ້ອງໝັ້ນໃຈວ່າມີ:

 

  ເຄື່ອງດູດ  MVA ແມ່ນມີແຮງດູດ ແລະ ສາມາດດູດດີ ກ່ອນທີ່ຈະລົງມືປະຕິບັດ. 
  ຕ້ອງສໍາຮອງເຄື່ອງດູດອັນອື່ນທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ໄວ້ພ້ອມ ໃນກໍລະນີຫາກເຄື່ອງດູດໂຕທຳອິດມີບັນຫາທາງ
ດ້ານເຕັກນິກ. 

 

ກ່ອນໜ້າທີ່ຈະລົງມືປະຕິບັດ

ພາກທີ 2     ການລຸລູກ  

ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຊືມເຊື້ອ ແມ່ນແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອກ່ອນຈະເລີ້ມລົງມືປະຕິບັດ ຫຼື ໃນໄລຍະ
ຂອງການລົງມືປະຕິບັດ: ສະຖານບໍລິການທີ່ໃຫ້ບໍລິການລຸລູກດ້ວຍເຄື່ອງມືທາງການແພດຈະຕ້ອງໄດ້ສະໜອງ
ຢາຕ້ານເຊື້ອໃຫ້ມີໄວ້ຢ່າງພຽງພໍ, ຖ້າວ່າຢາຕ້ານເຊື້ອບໍ່ສາມາດສະໜອງໄດ້ທັນເວລາ, ບໍລິການລຸລູກດ້ວຍ
ເຄື່ອງມືທາງການແພດ ກໍ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກປະຕິບັດ ແລະ ດຳເນີນຕໍ່ໄປ. 

ສີ່ງສຳຄັນ

2.9



432.3  Physical examination

ການລຸລູກດ້ວຍເຄື່ອງມືທາງການແພດ
12–14 ອາທິດຂອງການຖືພາ

432.9  ການລຸລູກດ້ວຍເຄື່ອງມືທາງການແພດ: 12–14 ອາທິດຂອງການຖືພາ 

ບອກໃຫ້ແມ່ຍິງໄປຍ່ຽວ ໃຫ້ພົກຍ່ຽວເປົ່າຫວ່າງ

ລ້າງມື ແລະ ໃສ່ຖົງມື

ກວດ 2 ນີ້ວ 

ໃສ່ສົບເປັດ

ອະນາໄມປາກມົດລູກດ້ວຍນ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອ

ໃສ່ຢາມືນຢູ່ປາກມົດລູກ Paracervical block (ຫຼື ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ 7)  

ຂະຫຍາຍປາກມົດລູກ

ໃສ່ທໍ່ດູດເຂົ້າໄປໃນມົດລູກ

ວິທີຂອງການດູດມົດລູກ

ການສັງເກດເບີ່ງສີ້ນສ່ວນຕ່າງໆທີ່ດູດອອກມາ

ປະຕິບັດຫັດຖະການທຸກໆຂັ້ນຕອນໄປພ້ອມໆກັນ

ການພັກຟື້ນ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນເຈັບອອກໂຮງໝໍ 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12
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ບອກໃຫ້ແມ່ຍິງໄປຍ່ຽວ ໃຫ້ພົກຍ່ຽວເປົ່າຫວ່າງ1

ບອກໃຫ້ແມ່ຍິງໄປຍ່ຽວ ໃຫ້ພົກຍ່ຽວເປົ່າຫວ່າງແລ້ວ ຄ່ອຍໆຊ່ວຍປະຄອງຄົນເຈັບຂື້ນໂຕະເຊີ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ຈັດຄົນເຈັບ
ໃຫ້ນອນຢູ່ໃນທ່ານອນກວດພະຍາດຍິງ( dorsal lithotomy)

ລ້າງມື ແລະ ໃສ່ຖົງມື2

ລ້າງມື ແລະ ໃສ່ຖົງມືທີ່ສະອາດ

ກວດ 2 ນີ້ວ 3

ການກວດ 2 ນີ້ວ ເພື່ອຢັ້ງຢືນ ຫຼື ບອກໃຫ້ຮູ້ໃນສີ່ງທີ່ພົບເຫັນຖ້າວ່າຫາກມີການປະເມີນໄດ້ໄວ; ຜູ້ກວດກາຕົວຈິງແມ່ນ
ຈະຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ການປະເມີນຂະໜາດ ແລະ ທ່າຂອງມົດລູກໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງກ່ອນທີ່ ຈະດຳເນີນການດູດມົດລູກ.

 

ໃສ່ສົບເປັດ4

ໝັ້ນໃຈວ່າໃຫ້ເຫັນປາກມົດລູກໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ

ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຊຶມເຊື້ອຫຼັງຈາກການດູດມົດລູກແລ້ວນັ້ນ ແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ທີ່ອະເຊື້ອ ຫຼື 
ອຸປະກອນຕ່າງໆທາງການແພດທີ່ອະເຊື້ອແລ້ວ, ການໃຫ້ຢາຕ້ານເຊື້ອກ່ອນການ ລົງມືປະຕິບັດການດູດມົດລູກ 
ແລະ ການນຳໃຊ້ເຕັກນິກບໍ່ສຳຜັດ. 

ຄວາມໝາຍຂອງເຕັກນິກບໍ່ສຳຜັດ ແມ່ນໝາຍຄວາມວ່າອຸປະກອນຕ່າງໆ ທີ່ຈະນຳເຂົ້າໄປໃນມົດລູກແມ່ນຈະ
ຕ້ອງບໍ່ໃຫ້ສຳພັດກັບວັດຖຸ ຫຼື ອະໄວຍະວະໃກ້ຄຽງທີ່ບໍ່ອະເຊື້ອ  ກ່ອນຈະເອົາເຂົ້າໄປໃນຜົ້ງຂອງມົດລູກ ເຊີ່ງລວມ
ມີຄື: ຜະໜັງຊ່ອງຄອດ. 

 
 

ສະນັ້ນແລ້ວ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຕ້ອງຄຳນືງເຖີງຫຼັກການຕ່າງໆຂອງການດູດມົດລູກໃຫ້ຖືກຕ້ອງ:
 ຕ້ອງກຳແໜ້ນໆ ແລະ ສຳຜັດພຽງແຕ່ສ່ວນກາງຂອງອຸປະກອນຂະຫຍາຍຄໍມົດລູກ,     
ຫຼີກລ້ຽງການຈັບຢູ່ບໍລິເວນສ່ວນປາຍຂອງອຸປະກອນ
 
ເອົາທໍ່ດູດຕໍ່ປະກອບເຂົ້າກັບເຄື່ອງດູດ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ສຳຜັດສ່ວນປາຍຂອງທໍ່ດູດ

 

  ເອົາອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ແລ້ວແຍກອອກຈາກອຸປະກອນທີ່ອະເຊື້ອທີ່ຍັງມີຢູ່ໃນພາຖາດ. ເຊີ່ງເປັນເຕັກນິກພື້ນຖານ
ທີ່ຮັບຮູ້ກັນແລ້ວນັ້ນ, ເຖີ່ງແມ່ນວ່າຈະມີການນຳໃຊ້ນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອທີ່ໃຊ້ທາບໍລິເວນປາກມົດລູກ ແຕ່ມັນກໍ່ອາດ
ຈະບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຊ່ອງຄອດນັ້ນອະເຊື້ອໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ.   

 

 ເອກກະສານອ້າງອີງ:  Meckstroth K, Paul M. First trimester aspiration abortion. In: Paul M. Lichtenberg 
ES, Borgatta L, Grimes DA, Stubblefield PG, Creinin MD, editors. Management of unintended 
and abnormal pregnancy: comprehensive abortion care. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.; 
2009:135–56.

 ເຕັກນິກ ìບໍ່ສຳຜັດî

ພາກທີ 2    ການລຸລູກ  



452.9  ການລຸລູກດ້ວຍເຄື່ອງມືທາງການແພດ: 12–14 ອາທິດຂອງການຖືພາ 

 ອະນາໄມປາກມົດລູກດ້ວຍນ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອ5

ໃຊ້ນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອຊະນິດບໍ່ມີເຫຼົ ້າ ອະນາໄມບໍລິເວນປາກມົດລູກ, ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ບໍລິເວນ cervical os ແລ້ວ ຫຼັງຈາກນັ້ນ
ແມ່ນໃຊ້ສຳລີອັນໃໝ່ ແມ່ນໃຫ້ທາໃສ່ທົ່ວບໍລິເວນຂອງຄໍມົດລູກດ້ວຍວິທີທາວົນອອກໄປຈົນປາກມົດລູກຖືກ ປົກຄຸມ
ດ້ວຍນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອ.

 
 

ການໃສ່ຢາມືນສຳລັບເຮັດ paracervical block (ຫຼື ເບີ່ງຂັ້ນຕອນທີ 7)6

ເບີ່ງພາກທີ່ 2.3, ໜ້າທີ່ .27

ຂະຫຍາຍປາກມົດລູກ 7

ການຂະຫຍາຍປາກມົດລູກນັ້ນແມ່ນບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນ ຖ້າຫາກວ່າກໍລະນີປາກມົດລູກເປີດ ແລະ ສາມາດເອົາທໍ່ດູດ
ເຂົ້າໄປໄດ້ເຊີ່ງຄໍມົດລູກພໍດີຮັດກັບຂະໜາດຂອງທໍ່ດູດ, ການຂະຫຍາຍປາກມົດລູກນັ້ນມັນແມ່ນຂັ້ນຕອນໜື່ງ ຖ້າຫາກ
ວ່າປາກມົດລູກຫາກປິດ ຫຼື ປາກມົດລູກເປີດບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການໃນການໃສ່ທໍ່ດູດ. ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວຄົນເຈັບ
ທີ່ລຸລູກແບບບໍ່ສົມບູນ (ມີແຮ່ຄ້າງ) ປາກມົດລູກຈະມີການເປີດຢູ່ແລ້ວ. 

 

ເຕັກນິກຂອງການຂະຫຍາຍປາກມົດລູກແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

   ກວດເບີ່ງລັກສະນະຂອງທ່າມົດລູກຢ່າງລະມັດລະວັງ, ເບີ່ງປາກມົດລູກ ແລະ ໃຊ້ແປ໋ງໜີບປາກມົດລູກ 
(tenaculum) ໜີບຮີມດ້ານເທີງ ຫຼື ດ້ານລຸ່ມຂອງປາກມົດລູກ. ເຊີ່ງແປ໋ງໜີບປາກມົດລູກຈະຄາໄວ້ຢູ່ໃນບໍລິເວນ
ດັ່ງກ່າວເຊີ່ງຈະໃຊ້ເປັນໂຕຄຶງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປາກມົດລູກນັ້ນຢຽດຊື່.  

   ໃຊ້ເຫຼັກຂະຫຍາຍປາກມົດລູກທີ່ມີຂະໜາດເບີນ້ອຍສຸດ (ຫຼື ໃຊ້ທໍ່ຢາງທີ່ໃຊ້ຊອກຫາປາກມົດລູກຖ້າຫາກມີ ແລະ 
ສາມາດພ້ອມໃຊ້ງານໄດ້) ເພື່ອຊອກຫາຊ່ອງທາງຂອງປາກມົດລູກ.  

 

   ຄ່ອຍໆຂະຫຍາຍປາກມົດລູກອອກ ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກບໍ່ສໍາຜັດເຂົ້າໃນການ
ປະຕິບັດການຂອງການຂະຫຍາຍປາກມົດລູກ, ຂະນະທີ່ມີການຄືຶງຂອງປາກມົດລູກດ້ວຍການໃຊ້ແປ໋ງໜີບ
ປາກມົດລູກ.

 

 

ບັນທຶກ

ຄວາມປອດໄພຂອງຂະບວນການຂະຫຍາຍປາກມົດລູກນັ້ນແມ່ນຂື້ນກັບການເບີ່ງເຫັນຢ່າງຊັດເຈນຂອງປາກມົດ
ລູກ, ການໝູນໃຊ້ເຕັກນິກທີ່ນຸ້ມນວນ ແລະ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບທ່າສະເໜີຂອງມົດລູກ. ຖ້າຫາກວ່າການຂະຫຍາຍ 
ປາກມົດລູກມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ດີທ່ີສຸດແມ່ນບໍ່ໃຫ້ບັງຄັບ ຫຼື ໃຊ້ແຮງເພື່ອຈະໃຫ້ປາກມົດລູກ ຂະຫຍາຍ. 
ແຕ່ວ່າຈະປ່ຽນວິທີ ຫຼື ຈຳແນກເບີ່ງຊ່ອງທາງຂອງປາກມົດລູກ ຫຼື ກວດຄືນກ່ຽວກັບທ່າສະເໜີຂອງມົດລູກ
ດ້ວຍການກວດ 2 ນິ້ວ. ບາງຄັ້ງຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນສົບເປັດທີ່ສັ້ນກ່ວາ ເພື່ອໃຫ້ມີພື້ນທີ່ກ້ວາງຂື້ນຕື້ມ, ສະດວກໃນການ
ເຄື່ອນເໜັງ ແລະ ສາມາດຄຶງປາກມົດລູກອອກມາໃຫ້ມັນຊື່ໄດ້ດີຂື້ນ. ສຸດທ້າຍຖ້າການຂະຫຍາຍປາກມົດລູກ
ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຫຼື  ຍັງຕິດຂັດຢູ່ບາງພາກສ່ວນແມ່ນແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ຢາ misoprostol  ຍັດຊ່ອງຄອດ ແລະ 
ຕ້ອງໄດ້ພັກຜ່ອນປະມານ 3 ຊົ່ວໂມງ ຫຼື ຕ້ອງໄດ້ຫາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ຊ່ວຍຖ້າຫາກມີ. 
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ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມແຮງໃນການຍັດທໍ່ດູດເຂົ້າໄປໃນຜົ້ງມົດລູກ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການກະທົບໃສ່ຄໍມົດລູກ ຫຼື ໂຕຂອງມົດລູກ 

  ຕ້ອງຢຸດທັນທີ ຖ້າຫາກວ່າມີສັນຍານຂອງມົດລູກຊອດເກີດຂື້ນ.

ໃສ່ທໍ່ດູດເຂົ້າໄປໃນມົດລູກ8

ມັນມີຄວາມສຳຄັນທີ່ຈະຕ້ອງໃຊ້ທໍ່ໃຫ້ມີຂະໜາດທີ່
ເໝາະສົມກັບຂະໜາດຂອງມົດລູກ ແລະ ການຂະຫຍາຍ
ຂອງປາກມົດລູກ. ການໃຊ້ທໍ່ດູດທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ
ເກີນໄປເຊີ່ງບໍ່ເໝາະສົມ ແລະ ມັນອາດເປັນຜົນເຮັດໃຫ້
ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເຮັດໃຫ້ມີການລຸລູກແບບບໍ່ຄົບຖ້ວນ, 
ເຮັດໃຫ້ມີແຮ່ຄ້າງ ຫຼື ພາກສ່ວນອື່ນໆຂອງການຖືພາ
ຄົງຄ້າງ ທີ່ມີສາຍເຫດມາຈາກ ການດູດບໍ່ໝົດ.

ຂະໜາດມົດລູກ
 (ອາຍຸຖືພາເປັນອາທິດ

ຈາກLMP*)
 

 ຂະໜາດຂອງທໍ່ດູດ
 ທີ່ແນະນໍາໃຫ້ໃຊ້

(mm)
 

 

4–6 4–7

7–9 5–10

9–12 8–12

12–14 10–14

ເລືອກຂະໜາດຂອງທໍ່ດູດເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າໃນການ
ເຮັດການລຸລູກດ້ວຍເຄື່ອງມືທາງການແພດ

 

ເວລາທີ່ປາກມົດລູກເປີດ ແລະ ສາມາດເອົາທໍ່ດູດເຂົ້າໄປໄດ້, ການເອົາທໍ່ດູດເຂົ້າແມ່ນຕ້ອງໃຫ້ມັນເຂົ້າໄປ
ກາຍປາກມົດລູກດ້ານໃນ ແລະ ເຂົ້າໄປເຖິງຜົ້ງຂອງມົດລູກ ໃນຂະນະທີ່ມີການຄຶງຂອງປາກມົດລູກ. 

ວິທີຂອງການດູດມົດລູກ9

ກະກຽມເຄື່ອງດູດ ຫຼື ເອົາເຄື່ອງດູດຕໍ່ໃສ່ກັບທໍ່ດູດ,ໃຊ້ແປ໋ງໜີບປາກມົດລູກເພື່ອຄຶງໄວ້ ແລະ ອີກມືເບື້ອງໜື່ງແມ່ນຈັບ
ທໍ່ດູດ ຫຼື ເຄື່ອງດູດ. 

 ເລີ້ມຕົ້ນໃນການດູດເມື່ອທໍ່ດູດເຂົ້າໄປຮອດຜົ້ງທາງກາງຂອງມົດລູກ, ເຊັ່ນດຽວກັນນັ້ນມັນກໍ່ຈະມີການປັ້ນຂອງ
ມົດລູກ ເຊີ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຜະໜັງຂອງມົດລູກນັ້ນຈະຫຸບເຂົ້າ ແລະ ພື້ນຂອງມົດລູກ ຫຼື ລວງສູງຂອງມົດລູກຈະຫຼຸດ
ລົງມາ.  

  ການດູດເອົາສີ້ນສ່ວນຕ່າງໆອອກຈາກມົດລູກນັ້ນແມ່ນຕ້ອງຄ່ອຍໆໝຸນທໍ່ດູດໃຫ້ໄດ້ 180 ອົງສາໃນແຕ່ລະຂ້າງ. 
ເຮົາຈະເຫັນເລືອດ ແລະ ສີ້ນສ່ວນຕ່າງໆຈະຖືກດູດຜ່ານທໍ່ອອກມາ, ບໍ່ຕ້ອງເປີດໂຕດູດ (ສະແລງ)ອອກຈາກ
ທໍ່ດູດ ຄະນະທີ່ເຮົາປະທໍ່ດູດຄາໄວ້ຢູ່ຄໍມົດລູກເຊີ່ງມັນຈະເຮັດໃຫ້ສີ້ນສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ດູດອອກມານັ້ນເຮ່ຍອອກ

 
 

    ຖ້າຫາກວ່າໃຊ້ MVA ດູດເຕັມແລ້ວ ແມ່ນເຮົາສາມາດຖອດເອົາໂຕດູດນັ້ນອອກຈາກທໍ່ດູດໄດ້ ແລະ ສາມາດ
ປະທໍ່ຄາໄວຢູ່ມົດລູກ, ໂຕດູດທີ່ເປົ່ານັ້ນແມ່ນຈະເປັນໂຕກັກເກັບສີ້ນສ່ວນຕໍ່ໄປ ແລະ ສາມາດເຮັດກັບໄປ-ກັບມາ 
ຈົນກ່ວາວ່າມົດລູກເປົ່າຫ່ວາງບໍ່ມີເສດສິ້ນສ່ວນເຫຼືອຄ້າງໄວ້ຢູ່ໃນມົດລູກ.

ພາກ 2       ການລຸລູກ  

ສີ່ງສຳຄັນ  

*LMP: ມື້ທຳອິດຂອງປະຈຳເດືອນສຸດທ້າຍ.
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  ເມື່ອຂະບວນການຕ່າງໆໄດ້ເຮັດສຳເລັດແລ້ວ, ເອົາທໍ່ດູດ ແລະ ແປ໋ງໜີບປາກມົດລູກອອກ, ອະນາໄມປາກມົດລູກ
ດ້ວຍສຳລີ ແລະ ປະເມີນເບີ່ງວ່າຍັງມີເລືອດອອກມາແຕ່ໃນມົດລູກ ຫຼື ປາກມົດລູກບໍ. 

.

ການສັງເກດເບີ ່ງສີ ້ນສ່ວນຕ່າງໆທີ່ດູດອອກມາ10

ການສັງເກດເບີ່ງເນື້ອເຍື່ອ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການລຸລູກແມ່ນສົມບູນແລ້ວ. ສັງເກດເບີ່ງສິ້ນສ່ວນ 
ທີ່ດູດອອກມາຈົນມົດລູກຫວ່າງເປົ່າ (ບໍ່ຕ້ອງເອົາສີ່ງທີ່ເຮົາດູດອອກມານັ້ນຍູ້ຜ່ານທໍ່ດູດອອກໄປເພາະຈະເຮັດໃຫ້ມັນ
ເປິເປື້ອນ). 

ການຊອກຫາ:
   ປະລິມານ ແລະ ຈຳນວນຂອງເນື້ອເຍື່ອ ປະກອບມີ: ຍໍ່ແຮ່ (villi), ຊັ້ນເຫຍື່ອເມືອກມົດລູກເວລາຖືພາ 
(deciduas) ແລະ ຖົງຂອງການຖືພາ/membranes ເຊີ່ງຈະມີປະລິມານໜ້ອຍ ຫຼື ຫຼາຍ ແມ່ນອີງຕາມອາຍຸຂອງ
ການຖືພາເປັນພື້ນຖານ; ອາຍຸການຖືພາຫຼັງຈາກໄດ້ 9 ອາທິດ ແມ່ນຈະເຫັນພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງໂຕອ່ອນ.  

  ການພົບເຫັນສີ້ນສ່ວນຂອງ ຍໍ່ແຮ່ບວມນໍ້າ (hydropic villi) ມີລັກສະນະຄືໝາກແລແຊ໋ງເຊີ່ງເປັນການຄາດຄະ
ເນວ່າອາດຖືພາມານໄຂ່ກົບກໍ່ເປັນໄປໄດ້.

ຖ້າຫາກວ່າສີ້ນສ່ວນທີ່ເຫັນນັ້ນບໍ່ມີຂໍ້ພິສູດ ຫຼື ຢັ້ງຢືນໄດ້ແນ່ນອນ, ສີ້ນສ່ວນດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ເກັບຮັກສາ ແລະ 
ບັນຈຸໃສ່ຫຼອດແກ້ວໄວ້ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີເພື່ອນຳສົ່ງ, ດ້ວຍການແຊ່ສີ້ນສ່ວນຕ່າງໆລົງໃນນ້ຳ ຫຼື ນ້ຳສົ້ມ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ເອົາ
ມາແຍງເບີ່ງໃສ່ແສງໄຟຟ້າ ຖ້າຫາກວ່າພົບຂໍ້ບົ່ງຊີ້ຜິດປົກກະຕິ ສີ້ນສ່ວນດັ່ງກ່າວກໍ່ຈະຕ້ອງໄດ້ນຳສົ່ງໄປກວດຢູ່ຫ້ອງ
ກາຍະວິພາກສາດເພື່ອບົ່ງມະຕິຕໍ່ໄປ

  ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ເຫັນສີ້ນສ່ວນຂອງເນື້ອເຍື່ອທາງໃນມົດລູກ, ດູດໄດ້ແຕ່ສີ້ນສ່ວນຂອງເນື້ອເຍື່ອຈຳນວນໜ້ອຍອອກ
ຈາກມົດລູກ ຫຼື ຈຳນວນເນື້ອເຍື່ອທີ່ເປັນຕົວຢ່າງທີ່ບໍ່ສາມາດສະຫລຸບໄດ້ ເຊີ່ງອາດຈະມີຂໍ້ບົ່ງຊີ້ຄື:  

  ການລຸລູກແບບບໍ່ຄົບຖ້ວນ: ຄືຜົ້ງຂອງມົດລູກຈະຍັງບັນຈຸສີ້ນສ່ວນຂອງເນື້ອເຍື່ອຕ່າງໆຢູ່ເຖີງແມ່ນວ່າມັນ
ຈະມີຄວາມເປົ່າຫ່ວາງຈົນເຖີງຂັ້ນສຸດທ້າຍຂອງການດູດກໍ່ຕາມ;   

 ການລຸລູກເອງແບບທຳມະຊາດທີ່ອາດອອກແບບສົມບູນແລ້ວ ກ່ອນມາເຮັດຂະບວນການ;   
  ການລຸລູກແບບຫຼົ ້ມເຫຼວ: ທັງໝົດຂອງ ເນື້ອເຍື່ອຍັງຄົງຄ້າງຢູ່ໃນມົດລູກ;   
  ຖືພານອກຜົ້ງມົດລູກ: ເມື່ອບໍ່ເຫັນສ່ວນຂອງ ຍໍ່ແຮ່, ການຖືພານອກຜົ້ງມົດລູກແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ 
ແລະ ຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດການຄົ້ນຫາ;   

  ການເບີ່ງຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງກາຍະວິພາກສາດ: ຢູ່ສ່ວນຂອງ ມົດລູກສອງເຂົາ (bicornuate) ຫຼື ຜະໜັງ
ຂອງມົດລູກ, ທໍ່ດູດອາດຈະເຂົ້າໄປທາງໃນຂອງຜົ້ງມົດລູກເຊີ່ງມົດລູກດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ມີຖົງຂອງການຖືພາ  

  ຖ້າຫາກວ່າມັນບໍ່ຈະແຈ້ງວ່າແມ່ນຖົງຂອງການຖືພາ/ເຍື້ອຫຸ້ມ ແລະ ຍໍ່ແຮ່ ທີ່ໄດ້ເຫັນໃນການປະເມີນເນື້ອເຍື່ອ, 
ເຮົາຕ້ອງຄິດວ່າມັນບໍ່ແມ່ນສີ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງການ ແລະ ບໍ່ຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ດູດຄືນອີກ ແລະ/ຫຼື ປະເມີນວ່າ
ແມ່ນການຖືພານອກຜົ້ງມົດລູກ.

  ຕາມຂໍ້ບົ່ງຊີ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້ທີ່ບອກວ່າມົດລູກຫ່ວາງເປົ່າ ຫຼື ບໍ່ມີສີ້ນສ່ວນຕ່າງໆ:
   ປະກົດເຫັນຝອດສີແດງ ຫຼື ສີບົວ ແລະ ບໍ່ມີສີ້ນສ່ວນຕ່າງໆອີກອອກມາຕາມທໍ່ດູດ  
  ມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າມີເມັດນ້ອຍໆຄ້າຍຄືເມັດຊາຍຜ່ານອອກມາຕິດຕາມຜະໜັງຂອງທໍ່ດູດທີ່
ດູດອອກມາແຕ່ໃນມົດລູກ;

 ຕ້ອງໃຫ້ທໍ່ດູດນັ້ນສຳພັດທົ່ວບໍລິເວນທາງໃນຂອງຜົ້ງມົດລູກແລ້ວ;
   ຄົນເຈັບຈະຮູ້ສຶກມີການປັ້ນ ຫຼື ເຈັບ, ເຊີ່ງແມ່ນຂໍ້ບົ່ງຊີ້ວ່າມົດລູກມີການປັ້ນແລ້ວ   

ສີ່ງສຳຄັນ  

2.9  ການລຸລູກດ້ວຍເຄື່ອງມືທາງການແພດ: 12–14 ອາທິດຂອງການຖືພາ
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ປະຕິບັດຫັດຖະການທຸກໆຂັ້ນຕອນໄປພ້ອມໆກັນ11

ເມື່ອຂະບວນການຂອງການດູດໄດ້ສຳເລັດແລ້ວ, ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຫັດຖະການທຸກໆຂັ້ນຕອນໄປພ້ອມໆກັນເຊ່ັນວ່າ: 
ການໃສ່ຮ່ວງອະນາໄມ, ການເຮັດໝັນ ຫຼື ການຫຍິບປົວແປງຈາກການຈີກຂາດຂອງປາກມົດລູກ, ຖ້າຫາກວ່າມັນມີ
ຄວາມຈຳເປັນ.

ການພັກຟື້ນ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນເຈັບອອກໂຮງໝໍ 12

  ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງໝັ້ນໃຈວ່າຂະບວນການຕ່າງໆແມ່ນໄດ້ສີ້ນສຸດແລ້ວ ແລະ ຈະບໍ່ມີການສືບຕໍ່ໃນການຖືພາໃນຄັ້ງນີ້

   ບອກສະຖານທ່ີຢ່າງລະອຽດຖ້າຫາກວ່າມີເຫດການໃດໆທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄົນເຈັບນັ້ນຕ້ອງໄດ້ມາພົບແພດຢ່າງ
 ຮີບດ່ວນ ທີ່ມີສາເຫດມາຈາກການລຸລູກຂອງລາວ  

  ຕິດຕາມຄົນເຈັບສຳລັບອາການສົນຕ່າງໆ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ແນະນຳສໍາລັບການປີ່ນປົວແບບຮີບດ່ວນຖ້າຫາກມີ
 ຄວາມຈຳເປັນ  

  ແມ່ຍິງຈະສາມາດອອກໂຮງໝໍໄດ້ຖ້າຫາກວ່າລາວມີຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ມີຂໍ້ບົ່ງຊີ້ໃນການອອກໂຮງໝໍ  

   ຕ້ອງໝັ້ນໃຈວ່າແມ່ຍິງໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ສຳຄັນຢ່າງຄົບຖ້ວນ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຢາຕ່າງໆ ກ່ອນຄົນເຈັບ
 ຈະອອກຈາກໂຮງໝໍ.   

 

 
 ເອກະສານຕ່າງໆຂອງການປີ່ນປົວ, ລວມເຖີງຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມຕ່າງໆໃນໄລຍະຂອງການປີ່ນປົວຈະຕ້ອງໄດ້
 ບັນທືກໄວ້.   

ພາກ 2        ການລຸລູກ  
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ການລຸລູກດ້ວຍເຄື່ອງມືທາງການແພດ: 
>12–14 ອາທິດຂອງການຖືພາ

ການພິຈາລະນາທາງດ້ານຄລີນິກ
  ຂະບວນຂອງການລຸລູກດ້ວຍເຄື່ອງມືທາງການແພດ ແມ່ນເອີ້ນວ່າ ການເປີດປາກມົດລູກ ແລະ ດູດອອກ (D&E)  
  
ການກະກຽມປາກມົດລູກດ້ວຍວິທີໃຊ້ສານຊຶມຜ່ານ ຫຼື ການໃຊ້ຢາ ເຊີ່ງໄດ້ແນະນຳໃຫ້ ຂະບວນການຂອງ D&E. 

ກ່ອນໜ້າທີ່ຈະລົງມືປະຕິບັດ
  ການກະກຽມປາກມົດລູກໃຫ້ດີ (ອີງໃສ່ການລຸລູກດ້ວຍເຄື່ອງມືທາງການແພດ: ການກະກຽມປາກມົດລູກ, 
ພາກທີ່ 2.7)   

  ໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອເພື່ອປ້ອງກັນການຊຶມເຊື້ອ (ອີງໃສ່ການການລຸລູກດ້ວຍເຄື່ອງມືທາງການແພດ:  
   12–14 ອາທິດ, ພາກທີ່ 2.9) 
 
ຕ້ອງຢັ້ງຢືນວ່າຄົນເຈັບໄດ້ຮັບຢາແກ້ປວດໄວ້ໃຊ້ໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມ

   ຕ້ອງໝັ້ນໃຈວ່າອຸປະກອນທາງການແພດຕ່າງໆແມ່ນຖືກກະກຽມໄວ້ແລ້ວ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້. 

2.10  ການລຸລູກດ້ວຍເຄື່ອງມືທາງການແພດ: >12–14 ອາທິດຂອງການຖືພາ

2.10
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ການລຸລູກດ້ວຍເຄື່ອງມືທາງການແພດ
>12–14 ອາທິດຂອງການຖືພາ

ບອກແມ່ຍິງໄປຍ່ຽວ ໃຫ້ພົກຍ່ຽວເປົ່າຫວ່າງ

ລ້າງມື ແລະ ໃສ່ຖົງມື

ກວດ 2 ນີ້ວ

ໃສ່ສົບເປັດ

ອະນາໄມປາກມົດລູກດ້ວຍນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອ

ໃສ່ຢາມືນຢູ່ປາກມົດລູກ (Paracervical block)

ປະເມີນການຂະຫຍາຍຂອງປາກມົດລູກ

ການເຈາະ ຫຼື ດູດນໍ້າຄາວປາ 

ການເອົາສີ້ນສ່ວນຕ່າງໆອອກຈາກມົດລູກ 

ການສັງເກດເບີ່ງເນື້ອເຍື່ອ ຫຼື ສີ້ນສ່ວນທີ່ດູດອອກມາ

ປະຕິບັດຫັດຖະການທຸກໆຂັ້ນຕອນໄປພ້ອມໆກັນ 

ການພັກຟື້ນ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນເຈັບອອກໂຮງໝໍ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

ພາກ 2 ການລຸລູກ
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ໃຫ້ອີງຕາມເຕັກນິກບໍ່ສຳຜັດ (ເບີ່ງຢູ່ໜ້າ 44) ເຊີ່ງມີທຸກໆຂັ້ນຕອນຂອງການປະຕິບັດ 

ເຕັກນິກ ìບໍ່ສຳຜັດî

ບອກໃຫ້ແມ່ຍິງໄປຍ່ຽວໃຫ້ພົກຍ່ຽວເປົ່າຫວ່າງ1

ບອກໃຫ້ແມ່ຍິງໄປຍ່ຽວໃຫ້ພົກຍ່ຽວເປົ່າຫວ່າງ, ແລ້ວຄ່ອຍໆຊ່ວຍຄົນເຈັບຂື້ນນອນຢູ່ເທິງຕຽງເຊີ່ງ
ຈະຕ້ອງໄດ້ນອນຢູ່ໃນທ່ານອນກວດພະຍາດຍິງ.

 ລ້າງມື ແລະ ໃສ່ຖົງມື 2

ລ້າງມືໃຫ້ສະອາດ ແລະ ໃສ່ຖົງມືທີ່ສະອາດດີ

ກວດ 2 ນີ ້ວ   3

ການກວດ 2 ນີ້ວ ເພື່ອຢັ້ງຢືນ ຫຼື ບອກໃຫ້ຮູ້ໃນສີ່ງທີ່ພົບເຫັນຖ້າວ່າຫາກມີການປະເມີນໄດ້ໄວ; ຜູ້ກວດກາ
ຕົວຈິງແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ການປະເມີນຂະໜາດ ແລະ ທ່າຂອງມົດລູກໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງກ່ອນທີ່ຈະດຳເນີນ
ການດູດມົດລູກ.

    ຖ້າໄດ້ໃຊ້ສານຊຶມຜ່ານ, ຕ້ອງໄດ້ເອົາສານນີ້ອອກຈາກປາກມົດລູກກ່ອນ, ໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງກວດ 
2 ນີ້ວ ຫຼື ໃຊ້ແປ໋ງຫົວມົນໜີບອອກ ຫຼັງຈາກນັ້ນຈື່ງໃສ່ສົບເປັດ. ຈຳນວນຂອງສານ ທີ່ເອົາອອກຄວນ
ເທົ່າກັນກັບຈໍານວນທີ່ເອົາເຂົ້າທໍາອິດ.   

 

ການໃສ່ສົບເປັດ4

ຕ້ອງໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າສາມາດເຫັນປາກມົດລູກໄດ້ດີ 

ອະນາໄມປາກມົດລູກດ້ວຍນໍ້າຢາຂ້າເຊື ້ອ5

ໃຊ້ນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອຊະນິດບໍ່ມີເຫຼົ ້າ ອະນາໄມບໍລິເວນປາກມົດລູກ, ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ບໍລິເວນ cervical os ແລ້ວ 
ຫຼັງຈາກນັ້ນແມ່ນໃຊ້ສຳລີອັນໃໝ່ ແມ່ນໃຫ້ທາໃສ່ທົ່ວບໍລິເວນຂອງຄໍມົດລູກດ້ວຍວິທີທາວົນອອກໄປຈົນ
ປາກມົດລູກຖືກ ປົກຄຸມດ້ວຍນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອ. 

2.10  ການລຸລູກດ້ວຍເຄື່ອງມືທາງການແພດ: >12–14 ອາທິດຂອງການຖືພາ
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ໃສ່ຢາມຶນຢູ່ປາກມົດລູກ (ຫຼື ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ 7)6

ເບີ່ງພາກທີ່ 2.3, ໜ້າ .27.

ປະເມີນການຂະຫຍາຍຂອງປາກມົດລູກ7

ການໃຊ້ ແປ໋ງໜີບປາກມົດລູກ ເຮັດໃຫ້ດຶງມົດລູກລົງໄປຫາຊ່ອງຄອດ. ກວດເບີ່ງວ່າປາກມົດລູກຂະຫຍາຍໃຫ່ຍ 
ສາມາດໃຊ້ທໍ່ດູດຂະໜາດໃຫ່ຍໄດ້  ເຊີ່ງທໍ່ດູດມີຂະໜາດເສັ້ນຜ່າກາງແຕ່ (12–16 mm) ຫຼື ແປ໋ງຂູດມົດລູກປາຍກົມ 
(Bierer forceps) ສາມາດຜ່ານເຂົ້າໄປໃນປາກມົດລູກໄດ້. ຖ້າຫາກວ່າອຸປະກ່ອນ ດັ່ງກ່າວນັ້ນບໍ່ສາມາດຜ່ານເຂົ້າ
ໄປໄດ້, ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍປາກມົດລູກອອກອີກ, ດ້ວຍວິທີຂອງການໃຊ້ການກະກຽມປາກມົດລູກຊໍ້າຄືນອີກ 
ຫຼື ກົນໄກການເຮັດໃຫ້ປາກມົດລູກຂະຫຍາຍອອກຕື່ມ. .

 

ການເຈາະ ແລະ ດູດນໍ້າຄາວປາ  8

ເອົາທໍ່ດູດທີ່ມີເສັ້ນຜ່າກາງຂະໜາດ 14 mm ຕໍ່ໃສ່ກັບຫົວດູດ ຖ້າໃຊ້ເຄື່ອງດູດແບບໃຊ້ມື (MVA), ຫຼື ຈະໃຊ້ທໍ່ດູດຂະ
ໜາດ 14–16 mm ຖ້າໃຊ້ເຄື່ອງດູດແບບໄຟຟ້າ (EVA), ໂດຍໃຊ້ທໍ່ດູດຜ່ານເຂົ້າໄປທາງປາກມົດລູກ ແລະ ເຂົ້າໃນ
ຜົ້ງມົດລູກ ແລ້ວຈື່ງດູດເອົານໍ້າຄາວປາອອກ. 

 

   ຂະໜາດຂອງທໍ່ດູດທີ່ເໝາະສົມ (ເສັ້ນຜ່າກາງຂະໜາດເປັນມີລີແມັດ) ໂດຍທົ່ວໄປຈະໃຊ້ເທົ່າກັນກັບອາຍຸຂອງ
ການຖືພາເປັນອາທິດ ຫຼື ຂະໜາດນ້ອຍກ່ວາປະມານ 1–2 mm ເທົ່ານັ້ນ, ສຳລັບອາຍຸຂອງການຖືພາຫຼາຍກ່ວາ 
16 ອາທິດ, ຄວນເລືອກໃຊ້ທໍ່ດູດຂະໜາດໃຫ່ຍສຸດ (14–16 mm ມັນຂື້ນກັບທໍ່ດູດ ແລະ ຂໍ້ຕໍ່ວ່າມັນມີໃຫ້ພ້ອມ
ໃຊ້ ຫຼື ບໍ່).  

 
 

 

   ການລຸລູກດ້ວຍວິທີດູດເອົາ ແມ່ນຄວນຈະເຮັດສຳລັບການຖືພາໃນໄຕມາດທີ່ໜື່ງ, ໃຫ້ໝູນທໍ່ດູດໃນເວລາທີ່ກໍາລັງ
ດູດເອົານໍ້າຄາວປາອອກໄປ. ຖ້າຫາກວ່າທໍ່ດູດມັນຫາກຖອຍເຂົ້າອອກໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍເກີນໄປໃນລະຫ່ວາງຂອງ
ການດູດຢູ່ໃນມົດລູກນັ້ນ ຕ້ອງໃຫ້ເບີ່ງປ່ອງ ຫຼື ຮູທໍ່ນັ້ນວ່າມັນອາດຈະຖືກອັດຢູ່, ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວນີ້, ເຮົາຕ້ອງ
ເອົາທໍ່ນັ້ນອອກມາຈາກມົດລູກ ແລ້ວທຳຄວາມສະອາດ ຖ້າຫາກວ່າມັນມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່
ຕ້ອງນຳກັບເຂົ້າໄປປະກອບຄືນດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງໂດຍໃຫ້ອີງໃສ່ເຕັກນິກບໍ່ສຳພັດເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການຊຶມ
ເຊື້ອ, ເມື່ອບໍ່ມີຫັຍງໃຫ້ດູດແລ້ວ ປົກກະຕິກໍ່ຈະປະທໍ່ດູດໄວ້ປະມານ 1 ຫຼື 2 ນາທີ ແລ້ວຈື່ງເອົາທໍ່ອອກຈາກ
ມົດລູກ.  

ພາກ 2       ການລຸລູກ  

ການລຸລູກດ້ວຍເຄື່ອງມືທາງການແພດ ແມ່ນຈະສາມາດເຮັດໄດ້ໃນເວລາທີ່ມົດລູກເປີດຢ່າງເໝາະສົມ. 
ໂດຍສະເພາະໃນແມ່ນການລຸລູກໃນຄົນເຈັບທີ່ມີອາຍຸຂອງການຖືພາຕັ້ງແຕ່ 14 ອາທິດຂື້ນໄປ. 

ສິ່ງທີ່ສຳຄັນ
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ການເອົາສີ້ນສ່ວນຕ່າງໆອອກຈາກມົດລູກ 9

   ເຖີງແນວໃດກໍ່ຕາມມັນອາດຈະເປັນໄປໄດ້, ທີ່ຈະເອົາສິ້ນສ່ວນຕ່າງໆອອກຈາກມົດລູກໄດ້ແບບສົມບູນ ໂດຍດູດ
ໄດ້ແຕ່ພາກສ່ວນລຸ່ມສຸດຂອງຜົ້ງມົດລູກ. 

 

   ຫຼີກລ້ຽງການເອົາທໍ່ດູດເຂົ້າໄປໃນມົດລູກເລີກເກີນໄປ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການເອົາ
ອຸປະກອນຕ່າງໆເຂົ້າໄປໃນມົດລູກໃນທ່າຂວາງ.  

 

   ຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປພາກສ່ວນສູງຂອງມົດລູກເຊີ່ງຈະເພີ້ມຄວາມສ່ຽງເຮັດໃຫ້ມົດລູກຊອດໄດ້. ເຮົາຕ້ອງພະຍາ
ຍາມເອົາທໍ່ດູດນັ້ນເຂົ້າຮອດແຕ່ບໍລິເວນປາກຂອງມົດລູກດ້ານໃນ ແລະ ໃຊ້ແຮງດູດເພື່ອດູດເອົາເນື້ອເຍື່ອຈາກຜົ້ງ
ດ້ານເທີງຂອງມົດລູກລົງມາ ແລະ ມັນກໍ່ຈະໄຫຼເຂົ້າຫາປາກມົດລູກດ້ານໃນເອງ ແລ້ວມັນກໍ່ຈະຖືກດູດອອກໄປ. 

 
 

    
 ຢຸດຂະບວນການທັນທີ ຖ້າຫາກວ່າມີສັນຍານຂອງມົດລູກຊອດ.  

   ຖ້າຫາກມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ການເຮັດເອໂກ ແມ່ນສາມາດຊ່ວຍໄດ້ດີໃນການເບີ່ງຕໍ່າແໜ່ງຂອງເດັກວ່າຢູ່ບ່ອນໃດ. 
ໃນສີ່ງທີ່ບໍ່ມັກກໍ່ຄືເຫດການທີ່ບໍ່ສາມາດດູດເອົາສ່ວນໃດໜື່ງຂອງເດັກອອກໝົດ ດ້ວຍຫຼາຍໆເຫດຜົນ, ກໍ່ຕ້ອງໄດ້
ຕັດສີນໃຈໃນການໃຫ້ຢາເຮັດໃຫ້ມົດລູກປັ້ນ ເຊັ່ນການໃຫ້ຢາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:     

   ໃຫ້ຢາ misoprostol ແຮງ 400–600 µg, ອົມກ້ອງລີ້ນ, ກິນທາງປາກ ຫຼື ອົມຂ້າງເຫືອກ

  ໃຫ້ຢາ methergine 0.2 mg ກິນທາງປາກ ຫຼື ສັກກ້າມຊີ້ນ (IM) 

   ໃຫ້ຢາ oxytocin 20 units ໃນຂະໜາດສູງສຸດ ໃສ່ໃນນໍ້າ 500 mL ຂອງ normal saline 
ຫຼື Ringerís lactate ແລ້ວປ່ອຍ 30 ຢອດຕໍ່ນາທີ    

     ຫຼັງຈາກນັ້ນ ໃຫ້ປະເມີນຄືນຫຼັງຈາກໄດ້ 3–4 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ຈີ່ງເຮັດການດູດມົດລູກຄືນອີກ    

ການສັງເກດສິ້ນສ່ວນຕ່າງໆທີ່ດູດອອກມາ10

ພາຍຫຼັງທີ່ການເອົາສີ້ນສ່ວນຕ່າງໆອອກຈາກມົດລູກແລ້ວ, ເນື້ອເຍື່ອຂອງການຖືພາຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກປະເມີນເພື່ອຄວາມ
ແນ່ໃຈວ່າແມ່ນການລຸລູກແບບສົມບູນແລ້ວ (ມັນບໍ່ມີສີ່ງຄົງຄ້າງຢູ່ໃນມົດລູກ). ການຖືພາຈະຕ້ອງໄດ້ຈຳແນກໂດຍອີງ
ຕາມອົງປະກອບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 

   ຕີນ ແລະ ມື ທັງສີ່ຂ້າງ 

   ໜ້າເອີກ / ກະດູກສັນຫຼັງ

   ກະດູກກະໂຫຼກຫົວ 

  ແຮ່.

ຖ້າຫາກວ່າການສັງເກດສິ້ນສ່ວນຕ່າງໆທີ່ດູດອອກມາ ມີຂໍ້ບົ່ງຊີ້ວ່າການລຸລູກແມ່ນອາດຈະບໍ່ສົມບູນ, ຕ້ອງໄດ້ເຮັດການ
ດູດມົດລູກຄືນ ຫຼື ໃຊ້ເອໂກ ເພື່ອຢັ້ງຢືນການລຸລູກໄດ້ສົມບູນແລ້ວ ຫຼື ບໍ. 

 

2.10  ການລຸລູກດ້ວຍເຄື່ອງມືທາງການແພດ: >12–14 ອາທິດຂອງການຖືພາ
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ປະຕິບັດຫັດຖະການທຸກໆຂັ້ນຕອນໄປພ້ອມໆກັນ11

ເມື່ອຂະບວນການຂອງການດູດໄດ້ສຳເລັດແລ້ວ, ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຫັດຖະການທຸກໆຂັ້ນຕອນໄປພ້ອມໆກັນເຊັນວ່າ: 
ການໃສ່ຮ່ວງອະນາໄມ, ການເຮັດໝັນ ຫຼື ການຫຍິບປົວແປງຈາກການຈີກຂາດຂອງປາກມົດລູກ, ຖ້າຫາກວ່າມັນມີ
ຄວາມຈຳເປັນ.

ການພັກຟື້ນ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນເຈັບອອກໂຮງໝໍ 12

  ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງໝັ້ນໃຈວ່າຂະບວນການຕ່າງໆແມ່ນໄດ້ສີ້ນສຸດແລ້ວ ແລະ ຈະບໍ່ມີການສືບຕໍ່ໃນການຖືພາໃນຄັ້ງນີ້   

  ບອກສະຖານທີຢ່າງລະອຽດຖ້າຫາກວ່າມີເຫດການໃດໆທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄົນເຈັບນັ້ນຕ້ອງໄດ້ມາພົບແພດຢ່າງ
ຮີບດ່ວນ ທີ່ມີສາເຫດມາຈາກການເຮັດລຸລູກຂອງລາວ  

 ຕິດຕາມຄົນເຈັບສຳລັບອາການສົນຕ່າງໆ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ແນະນຳສໍາລັບການປີ່ນປົວແບບຮີບດ່ວນຖ້າຫາກມີ
ຄວາມຈຳເປັນ  

 ແມ່ຍິງຈະສາມາດອອກໂຮງໝໍໄດ້ຖ້າຫາກວ່າລາວມີຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ມີຂໍ້ບົ່ງຊີ້ໃນການອອກໂຮງໝໍ  

  ຕ້ອງໝັ້ນໃຈວ່າແມ່ຍິງໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ສຳຄັນຢ່າງຄົບຖ້ວນ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຢາຕ່າງໆກ່ອນຄົນເຈັບ
ຈະອອກຈາກໂຮງໝໍ.   

 

 ເອກະສານຕ່າງໆຂອງການປີ່ນປົວ, ລວມເຖີງຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມຕ່າງໆໃນໄລຍະຂອງການປີ່ນປົວຈະຕ້ອງໄດ້
ບັນທືກໄວ້. 



ຫຼັງຈາກການລຸລູກ
  ກ່ອນຄົນເຈັບອອກຈາກສະຖານທີ່ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ
  ການຕິດຕາມຄົນເຈັບເພີ່ມເຕີມກັບພະນັກງານແພດໝໍ

 

  ການຄຸມກຳເນີດຫຼັງລຸລູກ
  ການປະເມີນ ແລະ ແກ້ໄຂອາການສົນ

3
ພາກທີ

  ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຄຸມກຳເນີດ ແລະ ການໃຫ້ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບ
ການຄຸມກໍາເນີດ ແລະ ວິທີຄຸມກຳເນີດແຕ່ລະຊະນິດ

  ປະເມີນການມີເພດສຳພັນ ແລະ ສຸຂະພາບໄວຈະເລີນພັນ ອາດຈະ
ຕ້ອງການການດູແລເພີ່ມເຕີມ.

  ແກ້ໄຂທຸກອາການສົນທີ່ເກີດຈາກການລຸລູກທັນທີ.

ຈຸດປະສົງ
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ກ່ອນຄົນເຈັບອອກຈາກສະຖານທີ່
ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ

 

  ອະທິບາຍໃຫ້ຄົນເຈັບເຂົ້າໃຈລະອຽດ ແລະ ຂຽນລະບຸໄວ້ໃນໃບອອກໂຮງໝໍ, ກ່ຽວກັບ:

   ການມີເພດສຳພັນ, ການລ້າງຊ່ອງຄອດ ຫຼື ໃສ່ວັດຖຸໃດຫນຶ່ງເຂົ້າໃນຊ່ອງຄອດຄວນເຮັດຫຼັງຈາກ ເລືອດອອກ
ທາງຊ່ອງຄອດທີ່ອອກຫຼາຍ ຢຸດຕິລົງກ່ອນ

   ການມີເລືອດອອກຊ່ອງຄອດເປັນເວລາ 2 ອາທິດ ຫຼັງຈາກ ສຳເລັດການລຸລູກດ້ວຍເຄື່ອງມືທາງການແພດ ຫຼື 
ການລຸລູກດ້ວຍຢາ ແມ່ນອາການປົກກະຕິ. ໃນແມ່ຍິງທີ່ມີເລືອດອອກທາງຊ່ອງຄອດເລັກນ້ອຍ ຫຼື ກະປິດ 
ກະປ່ອຍ ໃນພວກທີ່ໃຊ້ການລຸລູກດ້ວຍເຄື່ອງມືທາງການແພດ,  ໃນກຸ່ມແມ່ຍິງທີ່ມີເລືອດອອກຫຼາຍໃນພວກທີ່
ໃຊ້ການລຸລູກດ້ວຍຢາ, ປົກກະຕິຈະມີເລືອດອອກ ສະເລ່ຍປະມານ 9 ວັນ, ແຕ່ສາມາດເລືອດອອກ ແກ່ຍາວ
ຮອດ 45 ວັນ ແຕ່ພົບນ້ອຍ.
ແມ່ຍິງຄວນກັບຄືນມາໂຮງໝໍ ຫຼື ຄລີນິກ ເມຶ່ອພົບວ່າມີອາການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:  

ມີການປັ້ນທ້ອງແຮງ ຫຼື ເຈັບທ້ອງຮຸນແຮງຂື້ນກ່ວາເກົ່າ 
ເລືອດໄຫຼຊ່ອງຄອດຫຼາຍກ່ວ່າເກົ່າ 
ມີໄຂ້

 ທົບທວນປັດໃຈສ່ຽງທີ່ຈະພາໃຫ້ຖືພາອີກຄັ້ງກ່ອນ ການເປັນປະຈຳເດືອນຮອບຕໍ່ໄປ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທ່ີຈະ
ກັບມາມີຄວາມພ້ອມໃນການມີລູກຄັ້ງໃໝ່ພາຍໃນ 2 ອາທິດໃນໄລຍະການຕິດຕາມການລຸລູກ.

  
ໃຫ້ຂໍ້ມູນການຄຸມກຳເນີດ ແລະ ການໃຫ້ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບການຄຸມກຳເນີດແກ່ແມ່ຍິງທີ່ຕ້ອງການ:

   ຊ່ວຍແນະນຳແມ່ຍິງໃນການເລືອກວິທີທີ່ເໝາະສົມໃນການຄຸມກຳເນີດແກ່ລາວ ດີແທ້ຄວນໃຫ້ລາວເລືອກຕາມ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງລາວແທ້ໆ.

   ຈັດຫາວິທີີເຂົາເຈົ້າເລືອກໃນການຄຸມກຳເນີດ (ຫຼື ນຳສົ່ງເຂົາເຈົ້າ ຖ້າວິທີທີ່ລາວເລືອກບໍ່ມີໃນສະຖານທີ່ນີ້). 
ຕ້ອງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຂົາເຈົ້າຮູ້ກ່ຽວກັບກົນໄກການຄຸມກຳເນີດຂອງວິທີທີ່ເຂົາເຈົ້າເລືອກ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ, ເວລາ
ໃດຄວນເລີ້ມ ແລະ ລາວຈະຊອກໄດ້ແນວໃດໃນອະນາຄົດ.

 

  ໃຫ້ທາດເຫຼັກຊະນິດເມັດໃນຄົນເຈັບເລືອດຈາງ, ຖ້າຈໍາເປັນ

  ໃຫ້ຢາແກ້ປວດ, ຖ້າຈໍາເປັນ

  ໃຫ້ກຳລັງໃຈ, ຖ້າຈໍາເປັນ 

   ນຳສົ່ງຄົນເຈັບໄປບ່ອນທີ່ມີເງື່ອນໄຂທີ່ເໝາະສົມກັບພະຍາດທີ່ລາວຕ້ອງການກວດ ເພີ່ມເຕີມ ເຊັ່ນວ່າ: ການໃຫ້
ຄໍາປຶກສາ ແລະ ກວດເລືອດກ່ຽວກັບ STI/HIV, ໜ່ວຍງານຊ່ວຍເຫຼືອການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ການບໍລິການຊ່ວຍ
ເຫຼືອທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ຈິດໃຈ ຫຼື ຊ່ຽວຊານສາຂາຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
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573.2  ການຕິດຕາມຄົນເຈັບເພີ່ມເຕີມກັບພະນັກງານແພດໝໍ

ການຕິດຕາມຄົນເຈັບເພີ່ມເຕີມກັບ
ພະນັກງານແພດໝໍ     

 

   ການກວດຕິດຕາມຄົນເຈັບເປັນປະຈໍາ ຄວນເຮັດໃນກໍລະນີການລຸລູກດ້ວຍຢາ ທີ່ໃຊ້ຢາ misoprostol ຢ່າງດຽວ, 
ເພື່ອປະເມີີນການລຸລູກທີ່ຄົບຖ້ວນ.

  ການຕິດຕາມຄົນເຈັບເປັນປະຈໍາ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຕິດຕາມໃນກໍລະນີການລຸລູກທີ່ບໍ່ມີອາການສົົນ ບໍ່ວ່າການລຸລູກ
ດ້ວຍເຄື່ອງມືທາງການແພດ ຫຼື ການລຸລູກດ້ວຍຢາ mifepristone ແລະ misoprostol. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, 
ແມ່ຍິງອາດ ຈະຖືກພິຈາລະນາໃນການຕິດຕາມ 7-14 ວັນ ຫຼັງຈາກການລຸລູກ ເພ່ື ່ອຈະໄດ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາເພີ່ມເຕີມ
ກ່ຽວກັບການ ຄຸມກຳເນີດ ແລະ ວິທີຄຸມກໍາເນີດ ຫຼື, ການໃຫ້ກໍາລັງໃຈທາງດ້ານຄວາມຄິດ, ຫຼື ເພື່ອເປັນຫຼັກແຫຼ່ງໃນ
ການໃຫ້ຂໍ້ມູນດ້ານ ການແພດທີ່ເຂົາເຈົ້າກັງວົນ.                   

 

    ການນັດຄົນເຈັບມາຕິດຕາມ

 ປະເມີນການພັກຟື້ນຂອງແມ່ຍິງ (ສຸຂະພາບກັບສູ່ສະພາບປົກກະຕິ) ແລະ ແນ່ໃຈວ່າການລຸລູກປະສົບຜົນສໍາເລັດ.

 ທວນຄືນກ່ຽວກັບການບັນທຶກລາຍງານພະຍາດ ແລະ ເອກະສານອ້າງອີງຕ່າງໆ.

   ສອບຖາມບັນດາອາການຜິດປົກກະຕິຕ່າງໆທີ່ເຂົາມີ ຫຼັງຈາກລຸລູກແລ້ວ

 ກວດກາຮ່າງກາຍແບບສະເພາະເຈາະຈົງຕື່ມອີກ ເພື່ອຕອບບັນຫາທີ່ຍັງສົງໄສ. 

 ປະເມີນຄວາມສາມາດມີລູກໃນຄັ້ງໃໝ່ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການຄຸມກຳເນີດ: 

  ຖ້າຢາຄຸມກຳເນີດຍັງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄົນເຈັບກ່ອນອອກໂຮງໝໍ, ກໍ່ຄວນໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຄຳປຶກສາຕ່າງໆ 
ແລະ ການເລືອກວິທີຄຸມກຳເນີດທີ່ເໝາະສົມ, ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ຂອງແມ່ຍິງ.

  ຖ້າການຄຸມກຳເນີດໄດ້ໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບແລ້ວ:
  ປະເມີນວິທີການນຳໃຊ້, ຄວາມເພີ່ງພໍໃຈ ຫຼື ຄວາມກັງວົນ
  ຖ້າແມ່ຍິງພໍໃຈ, ໃຫ້ໃຊ້ຕໍ່ຕາມຄວາມຕ້ອງການ
  ຖ້າແມ່ຍິງບໍ່ພໍໃຈ, ໃຫ້ຊ່ວຍເລືອກວິທີອື່ນທີ່ເໝາະສົມຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລາວ  

  ນຳສົ່ງຄົນເຈັບໄປສະຖານທີ່ໃຫ້ບໍລິການອື່ນດັ່ງທີ່ກຳນົດຈາກຄວາມຕ້ອງການກວດເພີ່ມເຕີມຂອງລາວໃນ ສະຖານ
ທີ່ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບໄວຈະເລີນພັນ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສະດວກແກ່ແມ່ຍິງ ໃນກໍລະນີຈຳເປັນ.
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ການຄຸມກຳເນີດຫຼັງຈາກລຸລູກ*

ພາກ 3       ຫຼັງຈາກການລຸລູກ  

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ເກືອບວ່າທຸກວິທີການຄຸມກໍາເນີດສາມາດເລີ່ມໃຫ້ຄົນເຈັບໄດ້ທັນທີ ທີ່ມີການລຸລູກບໍ່ວ່າການລຸລູກ
ດ້ວຍເຄື່ອງມືທາງການແພດ ຫຼື ການລຸລູກດ້ວຍຢາ. ເລີ່ມໃຫ້ການຄຸມກໍາເນີດໄດ້ໃນມື້ດຽວກັນທີ່ມີການລຸລູກດ້ວຍ
ເຄື່ອງມືທາງການແພດ, ແລະ ເລີ່ມກິນຢາຄຸມເມັດທໍາອິດໃນມື້ທີ່ກິນຢາເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີການລຸລູກ. ພິຈາລະນາ
ທາງດ້ານເງື່ອນໄຂທາງການແພດຂອງແມ່ຍິງໃນການນໍາໃຊ້ທຸກວິທີຂອງການຄຸມກໍາເນີດ. 

ເງື່ອນໄຂທາງການແພດທີ່ແນະນໍາໃຫ້ຄົນເຈັບຫຼັງລຸລູກ ສໍາລັບການຄຸມກໍາເນີດຊະນິດ
ມີຮໍໂມນ, ການໃສ່ຮ່ວງອະນາໄມ ແລະ ການຄຸມກໍາເນີດທີ່ໃຊ້ສິ່ງກີດຂວາງ.

ການຄຸມກຳເນີດ
ຫຼັງລຸລູກ ໄຕມາດທີ 1 ໄຕມາດທີ 2 ຊຶມເຊື້ອຫຼັງລຸລູກ 

ຢາເມັດຄຸມກໍາເນີດຊະນິດປະສົມ (COC) 1 1 1

ຢາສັກຄຸມກໍາເນີດຊະນິດປະສົມ  (CIC) 1 1 1

ໝວກ ແລະ ແຫວນຄອບປາກມົດລູກ 1 1 1

ຢາເມັດຄຸມກໍາເນີດຊະນິດດ່ຽວ (POP) 1 1 1

ຢາສັກຄຸມກໍາເນີດຊະນິດຮໍໂມນດ່ຽວ 1 1 1

ຢາຝັງຊະນິດດ່ຽວ 1 1 1

ຮ່ວງອະນາໄມຊະນິດທອງແດງ 1 2 4

ຮ່ວງອະນາໄມຊະນິດມີຮໍໂມນ 1 2 4

ຖົງຢາງອະນາໄມ 1 1 1

ນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອອະສຸຈິ 1 1 1

ແຜ່ນກັ້ນ 1 1 1

CIC, combined injectable contraceptive; COC, combined oral contraceptive; DMPA/NET-EN, progestogen-only 
injectables: depot medroxyprogesterone acetate/norethisterone enantate; IUD, intrauterine device; LNG/ETG, 
progestogen-only implants: levenorgestrel/etonorgestrel; POP, progesterone-only pill.

ນິຍາມຂອງປະເພດ (Definition of categories)
  1: ໃຊ້ວິທີຄຸມກໍາເນີດໄດ້ ບໍ່ມີຂໍ້ຫ້າມ

  2: ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວສາມາດນໍາໃຊ້ວິທີຄຸມກໍາເນີດໄດ້ 

ຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າຄວາມສ່ຽງ.

  3: ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວບໍ່ແນະນໍາໃຫ້ໃຊ້ວິທີຄຸມກໍາເນີດດັ່ງກ່າວ 

ຄວາມສ່ຽງຫຼາຍກວ່າ ຜົນປະໂຫຍດ, ນອກຈາກວ່າບໍ່ມີວິທີ

ຄຸມກໍາເນີດອື່ນທີ່ເໝາະສົມ ຫຼື ເປັນທີ່ຍອມຮັບ.  

 
 

  4: ມີຄວາມສ່ຽງດ້ານສຸຂະພາບ ຫ້າມນໍາໃຊ້ວິທີຄຸມກໍາເນີດ.

* Based on Medical eligibility criteria for contraceptive use, 4th ed. Geneva: World Health Organization; 2009.
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593.3  ການຄຸມກໍາເນີດຫຼັງລຸລູກ

ສະພາບຫຼັງລຸລູກ ການເຮັດໝັນຍິງ

ບໍ່ມີອາການສົນ A

ຊຶມເຊື້ອຫຼັງລຸລູກ ຫຼື ມີໄຂ້ D

ເລືອດໄຫຼຮຸນແຮງຫຼັງລຸລູກ D

ການກະທົບຮຸນແຮງຕໍ່ລະບົບສືບພັນ, 
ປາກມົດລູກ, ຊ່ອງຄອດຈີກຂາດ
ໃນເວລາລຸລູກ

D

ມົດລູກຊອດ S

ມີເລືອດອັ່ງໃນຜົ້ງມົດລູກກະທັນຫັນ D

ນິຍາມຂອງປະເພດ (Definition of categories)
  A = (accept):  ບໍ່ມີເຫດຜົນທີ່ຂັດຂວາງການເຮັດໝັນໃນ 

 ຄົນເຈັບກຸ່ມນີ້
  C = (caution):  ວິທີນີ້ແມ່ນວິທີປົກກະຕິທີ່ເຮັດກັນຫຼາຍ 

ແຕ່ຕ້ອງເພີ່ມຄວາມກຽມພ້ອມ ແລະ 
ຄວາມລະມັດລະວັງ.

  D = (delay):  ວິທີນີ້ຄວນຈະລໍຖ້າຈົນກວ່າສະພາບຄົນ
ເຈັບດີຂື້ນ, ຄວນພິຈາລະນາໃຫ້ວິທີຄຸມ
ກໍາເນີດແບບຊົ່ວຄາວ.  

  S = (special): ວິທີນີ້ຄວນຈະຖືກຮັັບຜິດຊອບໃນການນຳພາ 
ຂອງແພດ ທີ່ຊ່ຽວຊານຜ່າຕັດ ແລະ ພະນັກງານ
ທີ່ມີປະສົບການ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆພາຍໃຕ້
ການວາງຢາສະຫລົບ ແລະ ເຄື່ອງອຸປະກອນ
ການແພດຕ່າງໆ. ຂະບວນການນີ້ຈະຕ້ອງອີງ
ຕາມຄວາມເໝາະສົມພ້ອມທາງດ້ານຮ່າງກາຍ 
ແລະ ຈິດໃຈຂອງຄົນເຈັບ ແລະ ພາຍໃຕ້ການ
ວາງຢາສະຫຼົບ. ຄວນພິຈາລະນາໃຊ້ຢາ
ຄຸມກໍາເນີດແບບຊົ່ວຄາວ, ຖ້າມີການນໍາສົ່ງ
ຄົນເຈັບ ຫຼື ມີເຫດການອື່ນທີ່ເຮັດໃຫ້ມີການ
ເລື່ອນການເຮັດໝັນ.

ເງື່ອນໄຂທາງການແພດທີ່ແນະນໍາໃຫ້ຄົນເຈັບຫຼັງລຸລູກ ສໍາລັບການເຮັດໝັນຍິງ:

ການຄຸມກຳເນີດ ແລະ ເງື່ອນໄຂທາງການແພດຫຼັງຈາກລຸລູກ:
    ການຄຸມກໍາເນີດຊະນິດໃຊ້ຮໍໂມນ (ລວມມີ ຢາກິນ, ຢາສັກ, ຢາຝັງ,  ໝວກ ແລະ ແຫວນກັ້ນຊ່ອງຄອດ) 

ຄວນຈະເລີ່ມທັນທີຫຼັງຈາກລຸລູກ ລວມທັງການຊຶມເຊື້ອຫຼັງລຸລູກ.

  ຮ່ວງອະນາໄມ ຮ່ວງອະນາໄມສາມາດໃຫ້ໄດ້ທັນທີຫຼັງຈາກລຸລູກໃນໄຕມາດທໍາອິດ ຫຼື ໄຕມາດທີ 2; 
 

ການໃສ່ຮ່ວງບໍ່ຄວນໃສ່ທັນທີເມື່ອມີການຊຶມເຊື້ອຫຼັງລຸລູກ.

ສິ່ງສຳຄັນ

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການລຸລູກໃນໄຕມາດທີ 2 ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຮ່ວງຈະຫຼຸດອອກຂ້ອນຂ້າງສູງກ່ວາໃນໄຕມາດ
ທໍາອິດ. ສາມາດໃສ່ຮ່ວງອະນາໄມໄດ້ ພາຍຫຼັງທີ່ໃຊ້ການລຸລູກດ້ວຍຢາອອກໝົດຢ່າງສົມບູນ. 
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    ຖົງຢາງອະນາໄມ ອາດຈະເລີ່ມໃຊ້ເມື່ອມີເພດສຳພັນຄັ້ງທຳອິດຫຼັງລຸລູກລວມທັງ ການຊຶມເຊື້ອ
ຫຼັງລຸລູກ.

 

   ແຜ່ນກັ້ນ ຫຼື ຝາງວມປາກມົດລູກ ອາດຈະເລີ່ມໃຊ້ໃນການມີເພດສຳພັນຄັ້ງທຳອິດຫຼັງຈາກລຸລູກ
ລວມທັງການຊຶມເຊື້ອຫຼັງລຸລູກ. ການນຳໃຊ້ຄວນເລື່ ຶອນໄປຮອດ 6 ອາທິດ ໃນການຕິດຕາມການລຸລູກ 
ທີ່ອາຍຸຖືພາຫຼາຍກວ່າ 14 ອາທິດ.  

   ວິທີຄຸມກຳເນີດແບບທຳມະຊາດ ຄວນລໍຖ້າຈົນກວ່າຮອບປະຈຳເດືອນຈະມາ ປົກກະຕິ. 

   ການເຮັດໝັນຍິງ ຄວນເຮັດທັນທີທີ່ການລຸລູກບໍ່ມີອາການສົນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວນຈະລໍຖ້າ
ຖ້າວ່າການລຸລູກມີອາການສົນເຊັ່ນ: ການຕິດເຊື້ອ, ເລືອດໄຫຼຮຸນແຮງ, ການກະທົບ ຫຼື ມີເລືອດອັ່ງໃນ
ຜົ້ງມົດລູກ.   

 

    ການເຮັດໝັນຊາຍ ສາມາດເຮັດໄດ້ທຸກເວລາ. 

   ຢາຄຸມສຸກເສີນ: ແມ່ຍິງອາດຈະໄດ້ໃຊ້ຢາຄຸມສຸກເສີນຊະນິດກິນ ຫຼື ຮ່ວງອະນາໄມ ພາຍໃນ 5 ວັນ 
(120 ຊົ່ວໂມງ) ໃນເມື່ອມີເພດສໍາພັນແບບບໍ່ປ້ອງກັນເພື່ອລຸດຜ່ອນ ປັດໃຈສ່ຽງທີ່ຈະຖືພາ.        

 
 

    ປ່ອຍນ້ຳເຊື້ອອອກນອກ ຄວນເລີ່ມເຮັດເມື່ອມີເພດສຳພັນຄັ້ງທຳອິດຫຼັງຈາກລຸລູກລວມທັງການຊືມເຊື້ອ
ຫຼັງລຸລູກ.
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ການປະເມີນ ແລະ ແກ້ໄຂອາການສົນ
ຂອງການລຸຸລູກ

 

ໄພຄຸກຄາມຂອງຊີວິດອາດຈະເກີດຂື້ນໄດ້ຈາກອາການສົນ ແຕ່ອາດຈະພົບນ້ອຍຖ້າເຮັດການລຸລູແບບ ປອດໄພ, 
ແຕ່ກໍ່ປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ ເຖິງວ່າຈະມີການກຽມພ້ອມ ແລະ ລະມັດລະວັງດີແລ້ວກໍ່ຕາມ.

ເມື່ອມີການລຸລູກໃນສະຖານທີ່ບໍ່ປອດໄພ ແລະ ແພດທີ່ບໍ່ມີຄວາມຊຳນານ ອາການ ສົນຍິ່ງເພີ່ມຂື້ນຫຼາຍ. ຕາມການ
ສອບຖາມຄົນເຈັບບາງກຸ່ມ ແມ່ນເຮັດໃຫ້ການເຈັບເປັນຮຸນ ແຮງເພີ່ມຂື້ນ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ ການເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງ
ຮີບດ່ວນ ກັບໄພຄຸກຄາມທີ່ຈະເກີດ ຂື້ນໃນຊີວິດ.

ການລຸລູກທີ່ບໍ່ປອດໄພ ບາງວີທີອາດນຳໄປສູ່ອາການສົນຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນເຖິງ ການ ນຳໃຊ້ວິທີແບບໂລເລ ເຊັ່ນ: 
ການກິນຢາທີ່ມີພິດ, ສານພິດ ແລະ ຢາຕ່າງໆ, ການໃສ່ ວັດຖຸແປກປອມໃສ່ຮູທະວານ, ຊ່ອງຄອດ ຫຼື ປາກມົດລູກ ຫຼື 
ກະທົບໃສ່ທ້ອງ. ການປິ່ນປົວ ອາການສົນໃນແມ່ຍິງກຸ່ມນີ້ຄວນລວມເອົາທັງການປີ່ນປົວແບບທີ່ມີການກະທົບບາດເຈັບ
ຂອງ ຮ່າງກາຍ ແລະ ການລຸລູກທີ່ມີອາການສົນ.

ກໍລະນີຖືພາດຳເນີນຕໍ່
   ໃນແມ່ຍິງທີ່ມີອາການວ່າຈະມີການຖືພາດຳເນີນຕໍ່ໄປ ຫຼື ມີການລຸລູກບໍ່ສຳເລັດຄວນ ຈະມີການດູດ ຫຼື ຂູດມົດລູກ
ໃນເວລານັ້ນໂລດ.

ການລຸລູກບໍ່ສົມບູນ 
ອາການສ່ວນຫຼາຍທີ່ມັກພົບໃນການລຸລູກແບບບໍ່ສົມບູນແມ່ນການມີເລືອດອອກຊ່ອງຄອດ ແລະ ມີອາການເຈັບທ້ອງ. 
ເຮົາຄວນຄິດຫາ, ຖ້າອີງຕາມການສັງເກດແຮ່ທີ່ດູດອອກມາໃນຂະນະເຮັດການລຸລູກດ້ວຍເຄື່ອງມືທາງການແພດນັ້ນ
ມັນຍັງອອກບໍ່ໝົດສົມທຽບກັບການປະເມີນໄລຍະຂອງການຖືພາ.

   ການລຸລູກບໍ່ສົມບູນ ບໍ່ວ່າແບບທຳມະຊາດ ຫຼື ແບບບັງຄັບ ກໍ່ແກ້ໄຂແບບດຽວກັນ.  

  ກໍລະນີຄົນເຈັບສະພາບດີຄວນຕິດຕາມ 3 ຂັ້ນຕອນ:
  ປິ່ນປົວແບບປະຄັບປະຄອງ;
  ໃຊ້ເຄື່ອງດູດ: (ສຳລັບມົດລູກຂະໜາດຖືພາ 14 ອາທິດ);
  ໃຫ້ misoprostol (ສຳລັບມົດລູກສໍາລັບການຖືພາ 13 ອາທິດລົງມາ) 

  ການຕັດສິນໃຈໃນການປີ່ນປົວແມ່ນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂພື້ນຖານສະພາບອາການ ຂອງຄົນເຈັບ 
ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການປີ່ນປົວ.

3.4
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ວິທີ ຜົນດີ  ຜົນເສຍ ປະສິດທິພາບ (%)

ລຸລູກຄ້າງ ແຮ່ຄ້າງ

 ປີ່ນປົວແບບ 
 ປະຄັບປະຄອງ*  

   ລຸດຜ່ອນການຕິດຕາມ
   ຫຼີກລ້ຽງກໍາມະຜົນສຳ
 ຮອງ ແລະ ອາການສົນ

  
ຫຼີກລ້ຽງການໃຊ້ອຸປະ
ກອນເຂົ້າໄປມົດລູກ

ຫຼີກລ້ຽງການໃຊ້ອຸປະ
ກອນເຂົ້າໄປມົດລູກ

   ຄາດຄະເນເວລາບໍ່ໄດ້

  ອາດຈະຍັງຕ້ອງດູດ  
ອອກ ຖ້າມັນບໍ່ສຳເລັດ

16–75 82–100

Misoprostol
ຢ່າງດຽວ

 
   

ບາງທີອາດເປັນສາເຫດ
ໃຫ້ເລືອດໄຫຼເພີ່ມ ແລະ 
ຕ້ອງການການຕິດຕາມ
ຫຼາຍກວ່າການດູດ 

 

   ຜົນຂ້າງຄຽງແມ່ນ 
ມີເລັກນ້ອຍ 

 

77–89 61–100

ການດູດ   
ແກ້ໄຂໄດ້ໄວ   

ການໃຊ້ອຸປະກອນເຂົ້າ 
ໃນມົດລູກ

96–100 96–100

ການສົມທຽບໃນການປີ່ນປົວສຳລັບລຸລູກຄ້າງ ແລະ ແຮ່ຄ້າງ 
(missed abortion and incomplete abortion)

 

*ປະສິດທິພາບຂອງການປີ່ນປົວແບບປະຄັບປະຄອງເພີ່ມຂື້ນ ແມ່ນຂື້ນກັບການເພີ່ມເວລາ ກ່ອນການຈະເຮັດຫັດຖະການໃດໜື່ງ 
 ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທີງ
Source: adapted from Goodman S, Wolfe M and the TEACH Trainers Collaborative Working Group. 

 

Early abortion training workbook, 3rd ed. San Francisco: UCSF Bixby Center for Reproductive Health 
 

Research and Policy; 2007, with permission.

ປະລິມານ (µg) ວິທີໃຊ້

600 µg ກິນ

400 µg ອົມກ້ອງລີ້ນ

400–800 µg ຍັດຊ່ອງຄອດ; ອາດນໍາໃຊ້ໄດ້ ຖ້າເລືອດອອກທາງຊ່ອງຄອດເລັກນ້ອຍ.

ການແນະນຳວິທີການປີ່ນປົວການລຸລູກບໍ່ສົມບູນດ້ວຍຢາ misoprostol 
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ການເລືອດໄຫຼ
ການມີເລືອດອອກທາງຊ່ອງຄອດອາດເນື່ອງມາຈາກແຮ່ຄ້າງ, ການກະທົບ ຫຼື ທໍາລາຍປາກມົດລູກ, 
ພະຍາດປັດໄຈການກ້າມຂອງເລືອດ ຫຼື ພົບໜ້ອຍກໍລະນີມົດລູກຊອດ ຫຼື ມົດລູກແຕກ.

  ການປີ່ນປົວທີ່ເໝາະສົມສຳລັບເລືອດໄຫຼຂື້ນກັບສາເຫດ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຂອງພະຍາດ, ແລະ ລວມທັງ:
 ການຂູດມົດລູກຄືນອີກຄັ້ງ
 ການໃຫ້ຢາມົດລູກປັ້ນ
  ການໃຫ້ເລືອດ
 ການທົດແທນປັດໄຈເລຶອດກ້າມ
 ການຜ່າຕັດຜ່ານທໍ່
 ການຜ່າຕັດເປີດໜ້າທ້ອງ

  ທຸກໆສະຖານທີ່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກຕ້ອງສາມາດເຊີດຊູ ແລະ ປີ່ນປົວຄົນເຈັບ ຫຼື ນຳສົ່ງຄົນເຈັບ 
ໄປບ່ອນທີ່ມີເງື່ອນໄຂໄດ້ ໃນກໍລະນີເລືອດໄຫຼກະທັນຫັນ.

ການຊຶມເຊື້ອ
  ອາການ ແລະ ອາການສະແດງຂອງການຊຶມເຊື້ອທີ່ພົບເລື້ອຍໆມີ:

 ໄຂ້ ຫຼື ໜາວສັ່ນ
 ລົງຂາວ ຫຼື ນ້ຳໄຫຼອອກຊ່ອງຄອດມີກີ່ ່ນເໝັນ
 ເຈັບທ້ອງ ຫຼື ເຈັບທ້ອງນ້ອຍ
 ມີເລືອດອອກແກ່ຍາວ ຫຼື ເລືອດອອກກະປິດກະປ່ອຍ
 ເຈັບເວລາຄົ່ມມົດລູກ
 ເມັດເລືອດຂາວຂື້ນສູງ 

  ແມ່ຍິງທີ່ມີການຊຶມເຊື້ອຕ້ອງໃຫ້ຢາຕ້ານເຊື້ອ

  ຖ້າມີແຮ່ຄ້າງທີ່ເປັນສາເຫດໃຫ້ມີການຊຶມເຊື້ອ ຄວນໄດ້ຂູດມົດລູກຄືນ

  ແມ່ຍິງທີ່ມີການຊຶມເຊື້ອຮຸນແຮງຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າຕິດຕາມຢູ່ໂຮງໝໍ

3.4  ການປະເມີນ ແລະ ແກ້ໄຂອາການສົນຂອງການລຸຸລູກ     
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ມົດລູກຊອດ
   ປົກກະຕິມົດລູກຊອດ ໃນກໍລະນີທີ່ບົ່ງມະຕິບໍ່ໄດ້ ກໍ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງແກ້ໄຂ ດ້ວຍການຜ່າຕັດ.  

  
ເມື່ອມັນມີອາການເກີດຂື້ນ ແລະ ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງແກ້ໄຂ, ການຜ່າຕັດຜ່ານທໍ່ ແມ່ນວິທີໃນການເລືອກ

  ຖ້າໃນກໍລະນີຄົນເຈັບມົດລູກຊອດທີ່ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ກຳລັງຜ່າຕັດຜ່ານທໍ່ ແລະ ພົບວ່າມີ ການທຳລາຍໄປຮອດ
ລຳໄສ້, ເສັ້ນເລືອດ ຫຼື ອະໄວຍະວະອື່ນໆ ຄວນຈະຜ່າຕັດເປີດໜ້າທ້ອງ ເພື່ອສ້ອມແຊມຄືນ.  

ການວາງຢາສະຫຼົບທີ່ພົວພັນກັບອາການສົນ
   ໃນສະຖານທີ່ນຳໃຊ້ການວາງຢາສະຫຼົບ, ພະນັກງານແພດໝໍຕ້ອງມີຄວາມຊຳນິຊຳນານ ແລະ ປະສົບການສູງ
ໃນການປີ່ນປົວກ່ຽວກັບອາການສົນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການເຊີດຊູແກ້ໄຂການຊັກ ແລະ ລະບົບໝູນວຽນເລືອດ ແລະ 
ການຫາຍໃຈ.

   ຢາຕ້ານລິດຂອງສານເສບຕິດຕ່າງໆ ຄວນຈະຕ້ອງມີກຽມພ້ອມໄວ້ໃນສະຖານທີ່ທີມີການໃຊ້ສານເສບຕິດ

ບັນດາອາການສົນອື່ນທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນແບບບໍ່ສະເພາະເຈາະຈົງໃນ
ຂະບວນການລຸລູກ

ເຊັ່ນ:

  ພູມແພ້ຮຸນແຮງ;

  ປະຕິກິລິຍາການພູມແພ້ໃນຮູດຫືດ

ອາການສົນຕ່າງໆເລົ່ານີ້ຄວນຈະໄດ້ຮັບການປີ່ນປົວຄືດັ່ງອາການສົົນທີ່ເກີດຂື້ນກັບວີທີການຕ່າງໆ.

ພາກ 3       ຫຼັງຈາກການລຸລູກ  
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