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Abstract
Uterine scar dehiscence is a complication in pregnancy, and can lead to uterine rupture that cause
maternal death, therapeutic abortion and preterm cesarean section and increase perinatal complications.
A case of a 39-year-old gravida 2 para 1 gestational age 22 weeks visit Chandrubeksa hospital with bleeding
per vagina after midpregnancy. She did not has uterine tenderness and no sign broken bag of water.
She went to sonogram examination that found viable fetus with oligohydramnios and uterine scar
dehiscence, ruptured uterus was a most likely diagnosis. Patient was referred to Siriraj Hospital then 7 days
later she received hysterotomy operation for terminate pregnancy because of uncontrolled vaginal bleeding.
Keywords : uterine scar dehiscence, uterine rupture, oligohydramnios in second trimester, Bleeding after
midpregnancy
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Uterine Scar Dehiscent ในกรมแพทย์ทหารอากาศ
ชวินทร์ ศรีวิริยเลิศกุล พบ.,วว.สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
รพ.จันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ

บทคัดย่อ
ผู ้ป่ วยเป็ นหญิงไทยอายุ ปี ตังครรภ์ครังทีสอง อายุครรภ์ สัปดาห์ วัน เคยผ่าตัดคลอดบุตรมาก่อนในครรภ์แรก
ผู ้ป่ วยมีอาการเลือดออกจากช่องคลอดตังแต่เริมเข้าไตรมาสทีสองของการตังครรภ์ ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ นภาวะแท้งคุกคาม และ
รับการรักษาด้วยฮอร์โมน Progesterone มาเป็ นเวลา เดือน จากโรงพยาบาลปฐมภูม ิ ต่อมา วันก่อน อาการกลับมาเป็ นซําอีก
แต่ไม่มอี าการปวดท ้องทีรุนแรงชัดเจน ผู ้ป่ วยได้มาตรวจทีห้องฉุกเฉินของ รพ.จันทรุเบกษา พอ. ตรวจพบเลือดออกจากช่องคลอด
แต่ไม่พบนําครํารัวออกมาทางช่องคลอด และตรวจอัลตร้าซาวด์พบนําครําเป็ นปริมาณปกติอยู ่ ในวันทีมาพบสูตนิ รีแพทย์ พบภาวะ
oligohydramnios และ uterine scar dehiscence จึงส่งตัวผูป้ ่ วยไปรักษาตัวต่อยังโรงพยาบาลตติยภูมิ ต่อมาอีก วัน
อาการเลือดออกจากช่องคลอดของผูป้ ่ วยก็รุนแรงมากขึนเรือย ๆ จนต้องทําการรักษาด้วยการผ่าตัด hysterotomy ในไตรมาส
ทีสองของการตังครรภ์ ที รพ.ศิรริ าช การวินจิ ฉัยในผู ้ป่ วยรายนีเข้าได้กบั ภาวะมดลูกแตกในไตรมาสทีสองของการตังครรภ์มากทีสุด
การตรวจอัลตร้าซาวด์ในไตรมาสทีสองของการตังครรภ์สาํ หรับผู ้ป่ วยรายนี ทําให้สามารถวินจิ ฉัยโรคของผู ้ป่ วยและให้การรักษาได้
ทันท่วงที เพือป้ องกันการเสียชีวติ ของมารดาจากภาวะมดลูกแตกได้
คําสําคัญ : แผลเป็ นทีมดลูกแยก, มดลูกแตก, นําครําน้อย, เลือดออกจากช่องคลอดในไตรมาสทีสองของการตังครรภ์
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ผูป้ ่ วยเป็ นหญิงไทยอายุ ปี ภูมลิ าํ เนา จังหวัด
สุพรรณบุรี อาชีพข า้ ราชการ ประวัติได้จากผู ป้ ่ วยเชือถือได้
% อาการสําคัญทีมาโรงพยาบาลคือ กําลังตังครรภ์ อายุ
ครรภ์ สัปดาห์ วัน มีเลือดออกจากช่องคลอด วัน
ก่อนมา รพ.
ประวัตปิ จั จุบนั ตังครรภ์ครังทีสอง อายุครรภ์
สัปดาห์ วัน ฝากครรภ์ทีโรงพยาบาลอู่ทอง ประจําเดือน
ครังสุดทา้ ยวันที ธันวาคม พ.ศ.
ครรภ์แรกผ่าตัด
คลอดบุตรเมือ ปี ก่อนจากภาวะ maternal exhaustion
เมือ เดือนก่อน มีเลือดออกจากช่ องคลอดวันละ ผืน
ผ้าอนามัยไม่ช่มุ ไม่ปวดท้อง ไม่มลี มเลื
ิ อดออกมา เข้ารับการ
รักษาเป็ นผู ป้ ่ วยในที รพ.อู่ทอง เป็ นเวลา วัน ได้รบั การ
วินิจ ฉัยว่าเป็ นภาวะแท้งคุกคาม และได้รบั ยา Micronised
Progesterone 100 mg เหน็บช่องคลอด เม็ด ทุกวัน
ก่อนนอน ผู ้ป่ วยใช้ยาต่อเนืองทุกวันไม่ขาดยา ต่อมา สัปดาห์
ก่ อน มี เลือดออกจากช่ องคลอดอีก ไปเข้ารับการรักษาที
รพ.อู่ ทองอีกครัง แพทย์ให้เพิมขนาดยาตัวเดิมเป็ น เม็ด
ก่อนนอน
วันก่อน มีเลือดออกจากช่องคลอด ใช้ผา้ อนามัย
ผืนต่อวันไม่ช่มุ ลูกดินดี ไม่มนี าเดิ
ํ น ไม่มหี น้ามืดวิงเวียน
ไม่มไี ข้ ปัสสาวะปกติไม่มแี สบขัด ไม่มที ้องผูก ผูป้ ่ วยมาตรวจ
ทีห้องฉุ กเฉิ นของ รพ.จันทรุ เบกษา พอ. ผลตรวจร่ างกาย
ยอดมดลู กสู งเท่ากับระดับสะดือ ตรวจภายในพบลิมเลือด
เล็ก ๆ ในช่องคลอด ไม่ พบภาวะเลือดออกมากจากมดลู ก
ตรวจอัลตร้าซาวด์พบว่าทารกยังมีการเต้นของหัวใจอยู ่ นําครํา
ปกติ จึงวินิจฉัยผู ป้ ่ วยว่าเป็ นภาวะแท้งคุกคามให้คาํ แนะนํา
แก่ผู ้ป่ วยให้นอนพัก ร่วมกับเหน็บยารักษาต่อตามเดิม และนัด
มาตรวจอีกครังในเวลาราชการ หลังกลับบ้านยังมีเลือดออก
จากช่องคลอดอยูว่ นั ละ ผืน วันนีได้มาพบแพทย์ตามนัด
ทีห้องตรวจสูตนิ รีเวชกรรม รพ.จันทรุเบกษา พอ.
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CVS: normal heart sound, regular rhythm, no
murmur
Respiratory system: no tachypnea, normal chest wall,
symmetry, normal chest expansion
Abd: Fundal height reach to level of umbilicus, soft,
not tender, no uterine tenderness
Ext: no deformities, no edema
PV:
NIUB = with in normal limits
Vagina = normal mucosa, some white discharge
and minimal blood stain
Cervix = Os closed, no lesion, no active bleeding
per Os, not seen amniotic fluid leakage
Uterus = 20 weeks size, not tender

ผลการตรวจอัลตร้าซาวด์
Single viable fetus, estimated fetal weight
405 grams = 31 % tile, amniotic fluid index =
1.0 cm., uterine scar dehiscence (Niche) wide
0.62 cm. - depth more than 50 % of myometrium
thickness, placenta placed at anterior - distance from
cervix 7.57 cm. - not involve Niche, normal both
fetal kidneys, normal fetal heart size, no major fetal
anomalies detected

ผลการตรวจร่างกายผูป้ ่ วย
สัญญาณชีพ Blood Pressure 105/54 mmHg, RR 16/min,
PR 87/min, Height 165 cm
GA: A pregnant Thai women, good consciousness,
normal walk gait, not pale, no jaundice
HEENT: not pale conjunctivae, no icteric sclera

คําบรรยายใต้ภาพ Umbilical artery doppler
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คําบรรยายใต้ภาพ uterine scar dehiscence Niche wide

คําบรรยายใต้ภาพ chamber view of fetal heart

คําบรรยายใต้ภาพ amniotic fluid deepest vertical pocket

คําบรรยายใต้ภาพ placenta cervix distance

คําบรรยายใต้ภาพ fetal kidneys

จากการตรวจ จึงให ้การวินิจฉัยเป็ น antepartum
hemorrhage (Bleeding after midpregnancy) with
uterine scar dehiscence and oligohydramnios in
second trimester ซึงภาวะนําครําทีลดลงอย่างรวดเร็วใน
วันนี ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้วา่ นําครําทีหายไปนัน เกิดการ
รัวเข้าไปในช่ องท้องจริงหรือไม่ จึ งให้ยาปฏิชีวนะทีป้ องกัน
การติ ด เชื อในโพรงมดลู ก ถ้าหากเกิ ดภาวะ premature
rupture of membrane ทีมีการรัวของ amniotic fluid
ออกมาทางช่ องคลอด ตัวยาทีสะดวกในการบริหารยา คื อ
ceftriaxone 250 mg. IM stat อีกทังการทีมีภาวะเลือดออก
จากโพรงมดลูก ทําให้เม็ดยา Micronised Progesterone
อาจจะหลุดออกมาหลังเหน็บยาได้ จึงเลือกใช้ Hydroxyprogesterone caproate 250 mg. 1 amp IM stat และ
ส่งตัวผู ป้ ่ วยไปรักษาตัวต่ อตามสถานพยาบาลระดับตติยภูมิ
ทีผูป้ ่ วยต้องการ ผูป้ ่ วยไปรักษาตัวที รพ.ศิรริ าช ได้รบั การรักษา
แบบผูป้ ่ วยนอก โดยให้ยากลุม่ progestin ต่อ และวางแผน
ผ่าตัดคลอดบุตรทีอายุครรภ์ สัปดาห์ แล ้วให้ผูป้ ่ วยกลับมา
พักรักษาตัวทีบ้าน
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ภาวะแทรกซ้อนทีรุนแรงทีสุดของภาวะมดลูกแตก
ในมารดาคือการเสียชีว ิต ในบางพืนทีของโลกทีไม่ สามารถ
วินิจฉัยโรคนีได้ตงแต่
ั ไตรมาสแรกหรือไตรมาสทีสองของการ
ตังครรภ์ พบการเสียชีวติ ของมารดาได้มากถึง % และมีการ
เสียชีวติ ของทารกถึง . % ส่วนผูป้ ่ วยทีรอดชีวติ ก็ตอ้ งรับ
การรักษาด้วยการผ่ าตัดเอามดลู กออกทุกราย(4) แต่ทว่าใน
ประเทศทีสามารถวินิ จฉั ยโรคนี ได้ต ังแต่ ไตรมาสแรกหรื อ
ไตรมาสทีสองของการตังครรภ์ การเสียชีวติ ของมารดาสามารถ
ลดลงได้เป็ น % และไม่มกี ารเสียชีวติ ของทารกแรกเกิดเลย
แต่จะพบภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาเพิมแทน ได้แก่ การ
ทํา แท้ง เพื อการรักษาในไตรมาสแรก หรื อไตรมาสที สอง
ของการตังครรภ์ การผ่าตัดคลอดทารกก่อนอายุครรภ์ครบ
กําหนดและการเย็บซ่อมแผลแยกทีมดลู กในการผ่าตัดคลอด
เพิมขึนแทน(6,7,8)
ในผู ป้ ่ วยรายนี มีอาการเลือดออกจากช่องคลอด
ตังแต่เริมเข้าไตรมาสทีสองของการตังครรภ์และได้รบั การรักษา
แบบผูป้ ่ วยแท้งคุกคามเป็ นเวลา เดือน และ วันก่อนมาพบ
บทวิเคราะห์
ภาวะแผลแยกที ผนั ง มดลู ก (Uterine Scar สูตนิ รีแพทย์ การตรวจอัลตร้าซาวด์ผูป้ ่ วยทีห้องฉุกเฉินยังพบ
Dehiscence) คือการแยกออกจากกันของชันกล้ามเนือมดลูก นําครําเป็ นปริมาณปกติอยู ่ แต่มกี ารลดลงของระดับของนําครํา
จากรอยแผลการผ่าตัดแต่ยงั ไม่ถงึ ชัน serosa ของผนังมดลูก อย่างรวดเร็วในเวลาสัน ๆ และไม่มกี ารรัวของนําครําออกมา
ซึงภาวะนีเป็ นภาวะแทรกซ้อนทีอาจนําไปสู่การแตกของมดลูก ทางช่องคลอด ซึงเข้าได้กบั การแตกของถุงนําครําเข้าไปใน
(Rupture Uterus) หากไม่ได้รบั การดู แลอย่างใกลช้ ิดหรือ ช่องท้อง แม้จะไม่มอี าการปวดท้องทีรุนแรงชัดเจนในมารดา
รักษาด้วยการคลอดก่อนกําหนด ส่วนภาวะมดลูกแตกนัน คือ ก็ตาม ทําให้นึกถึงภาวะมดลู กแตกในไตรมาสทีสองของการ
การแยกออกจากกันของชันกลา้ มเนือมดลู กจากรอยแผลการ ตังครรภ์มากทีสุด อีกทังเมือเวลาผ่านไป อาการเลือดออกจาก
ผ่ าตัดจนถึงชัน serosa ของผนัง มดลู ก ซึ งทังสองภาวะ ช่องคลอดของผูป้ ่ วยก็รุนแรงมากขึนตามลําดับ จนต้องทําการ
มีความสัมพันธ์กบั อุบตั ิการณ์ ของการเจ็ บป่ วยและการตาย รักษาด้วยการผ่ าตัด hysterotomy ในไตรมาสทีสองของ
ของมารดา รวมไปถึ ง ภาวะแทรกซ้อนในทารกแรกเกิ ด การตังครรภ์
จากตัวอย่างของผูป้ ่ วยรายนี แสดงให ้เห็นประโยชน์
อย่างสูง(1) ปัจจัยเสียงทีทําให้เกิดภาวะนีคือ การผ่าตัดต่าง ๆ
ทีตัวมดลู ก คือ การผ่าตัดคลอด การผ่าตัดต่าง ๆ ในชัน ของการตรวจอัลตร้าซาวด์ในไตรมาสทีสองของการตังครรภ์
กล า้ มเนื อมดลู ก และการผ่ าตัดรักษาทารกในครรภ์(1,2,3) สําหรับผู ป้ ่ วยทีมีอาการเลือดออกผิดปกติทางช่ องคลอดเมือ
โดยอุบตั กิ ารณ์ของภาวะมดลูกแตกคือ ใน , ของการ อายุครรภ์อยูใ่ นไตรมาสทีสอง อันนําไปสูก่ ารวินจิ ฉัยและรักษา
คลอดทังหมด และเกิดเพียง ใน , ของการคลอดเมือ เพื อป้ องกันการเสียชีว ิตของมารดาจากภาวะมดลู กแตกได้
ซึงโรคนี อาจจะไม่มีอาการเจ็บปวดทีรุนแรงนํามาก่อน ทําให้
ผูป้ ่ วยไม่เคยมีการผ่าตัดทีมดลูกมาก่อน
ผูป้ ่ วยบางรายอาจละเลยการมาพบแพทย์ จนปล่อยให้อาการ
รุนแรงจนเสียชีวติ ได้
วันต่อมา ผูป้ ่ วยมาห้องฉุกเฉิ นของ รพ.จันทรุเบกษา ด้วยอาการมีเลือดออกจากทางช่องคลอดประมาณ
mL. ไม่มอี าการปวดท้อง ไม่มอี าการหน้ามืดวิงเวียน ตรวจ
ร่างกาย BP 111/73 mmHg, RR 16/min, PR 73/min,
good consciousness, fundal height = umbilicus, no
uterine tenderness ตรวจอัลตร้าซาวด์พบ viable fetus,
intra uterine pregnancy and oligohydramnios
การวินิจฉัยโรคของผูป้ ่ วยยังเป็ นเช่นเดิม แต่อาการเลือดออก
จากช่ องคลอดรุ น แรงมากขึ น และได้ส่ ง ต่ อผู ้ป่ วยไปยัง
สถานพยาบาลเดิม ผูป้ ่ วยได้รบั การผ่าตัด hysterotomy with
bilateral tubal ligation and adheolysis
ผู ป้ ่ วยกลับมาตรวจติดตามอาการที รพ.จันทรุ เบกษา อีก ครัง คือหลังผ่ าตัด วัน และ สัปดาห์
ผลตรวจร่างกายไม่พบความผิดปกติและไม่พบภาวะแทรกซ้อน
หลังการรักษา

