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แนวทางป้องกัน 
 เตรียมบุคลากร 

-  แจ้งให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ 
เตรียมอุปกรณ์ 
 - เครื่องตรวจสภาพทารกในครรภ์  
เตรียมข้อมูลข่าวสาร 
 - รวบรวมข้อมูลผู้ป่วย Oligohydramnios 

วิธีปฏิบัติ 
เมื่อแพทย์วินิจฉัย AFI≤5 และ Exclusion เรื่อง ภาวะ PROM แล้ว 
1. กรณีเป็น Anhydramnios หรือ Severe oligohydramnios ( AFI ≤3 ) 

1.1. ถ้าอายุครรภ์ ≥36 สัปดาห ์
  - admit L.R. 
  - ให้ Termination ณ. วันนั้น 
  - แพทย์ 1st call เป็นผู้รับผิดชอบ 
  - Route of delivery ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์ 1st call 
  - กรณีความเห็นไม่ตรงกันระหว่างแพทย์ 1st call  และแพทย์ที่ตรวจ OPD ให้ Admit LR  
    ไว้ก่อนเพื่อให้แพทย์ 1st call  ในวันถัดไปตัดสินใจในการรักษา   
1.2   ถ้าอายุครรภ์ < 36 สปัดาห์ 
  - พิจารณาส่งปรึกษา MFM เพ่ือร่วมให้การดูแลรักษา 
  - ถ้าทาง MFM ตัดสินให้ delivery ในวันนั้น         ส่งแพทย์ 1st call 
  - ถ้าสามารถรอได้ 
  - admit LR , On continuous EFM. เป็นระยะๆ, บันทึก tracing อย่างน้อยเวร 
(พยาบาล) ละ 1 ครั้ง 
  - ให้ dexamethasone 1 Course  ถ้าอายุครรภ์  34 สัปดาห์ 
  - Termination หลัง dexa ครบ         prefer C/S, แพทย์ 1 st call ในวันที่ dexa ครบ 
เป็นผู้ท า C/S ถ้า dexa ครบหลัง 16.00 น. ให้แพทย์ 1 st call วันถัดไปเป็นผู้ท า C/S โดยให้แพทย์            
ผู้ admit แจ้งวันที่จะท า C/S ให้แพทย์ 1st call ที่จะผ่าตัดทราบด้วย 
  - ระหว่าง admit LR ผู้ป่วยอยู่ในความรับผิดชอบของ 1st call ในวันนั้น 

2.  กรณี Mild to moderate oligohydromnios ( AFI>3 ) 
     2.1 ถ้าอายุครรภ์ ≥36 สัปดาห์ 

  - admit LR, on continuous EFM 
  - ให้ Termination ณ. วันนั้น 
  - แพทย์ 1st call เป็นผู้รับผิดชอบ 
  - กรณีความเห็นไม่ตรงกันระหว่างแพทย์ 1st call และแพทย์ที่ตรวจ OPD ให ้Admit LR 

เพื่อให้แพทย์ 1st call  ในวันถัดไปตัดสินใจในการรักษา   
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2.2 ถ้าอายุครรภ์ <36 สัปดาห์ 

  - พิจารณาส่งปรึกษา MFM เพ่ือร่วมให้การดุแลรักษา 
  - ถ้าตัดสิน delivery         สง่แพทย์ 1st call 
  - ถ้าสามารถ F/U ได้         admit LR, on continuous EFM เป็นระยะๆ, บันทึก tracing 
อย่างน้อยเวร (พยาบาล) ละ 1 ครั้ง 
            แพทย์ 1st call ณ. วันนั้นเป็นผู้รับผิดชอบ 
            ให้ dexa 1 course ถ้า GA <34 wks 
            ส่ง MFM ดู BPP 2 ครั้ง/wks 
            Delivery เมื่อ GA ครบ 36 wks,แพทย์ 1st call วันนั้นเป็นผู้ 
delivery, prefer C/S 
     ถ้า MFM ตัดสินใจ delivery ณ.วันนั้น → ส่งแพทย์ 1st call ณ.วัน
นั้นเป็นผู้ delivery 
 

หมายเหตุ :   แนวทางการดูแลรักษานี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์ผู้ดูแล ณ ขณะนั้น  
                 โดยยึดประโยชน์ที่จะเกิดต่อผู้ป่วยเป็นหลัก 
 
แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหา 

๑. กรณีท่ีแพทย์ไม่ปฏิบัติตามแนวทางทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะ Oligohydramnios ในโรงพยาบาลต ารวจ                   
ให้รายงานหัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม ทราบทันที    

๒. กรณีเม่ือเกิดปัญหาจากการปฏิบัติตามแนวทาง น าเรื่องเข้าประชุมกลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 
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