Clubhouse EP19:

คนขาวนมแมมาคุยกัน ตอน ตอน “ผาคลอด VS คลอดเอง สงผลดีตอภูมิตานทาน
ในลูกและตอ COVID อยางไร”
วิทยากร :
นพ.โอฬาริก มุกสิกวงศ สูตินรีแพทย รพ. เจาพระยาอภัยภูเบศร
ผศ. พญ. สุดาทิพย โฆษิตะมงคล กุมารแพทยทารกแรกเกิด รพ. ธรรมศาสตร
ผศ.(พิเศษ) พญ.อรภา สุธีโรจนตระกูล กุมารแพทยโภชนาการ คณะ
แพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วันพฤหัสฯ ที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 19.30-21.00 น.
สรุป :
1) การคลอดปกติ นาจะมีขอดีกวาการผาตัดคลอดในหลายดาน อาทิ
�การคืนสู well being ที่ดีกวา ของแม
�การมีปญหาแทรกซอนหลังคลอดที่นอยกวา
�การมีโอกาสไดรับนมแม เร็ว
�การจะไดเริ่มขบวนการสรางภูมิตานทานของลูกที่ดีกวา
2)การไดเริ่มขบวนการสรางภูมิตานทาน พิจารณาภูมิตานทานที่เกิดจากขบวนการของจุลินทรียชนิดดีพบวา
�การคลอดทางชองคลอด ลูกจะมีโอกาสไดรับเชื้อจุลินทรียชนิดดีไดรวดเร็วและเพียงพอผาน
# การคลอดผานชองคลอด
# การไดอุมกอด เนื้อแนบเนื้อ (skin to skin contact ดีที่สุด)
# การไดรับนมแม
�เชื้อจุลินทรียชนิดดีจะเขาไปจองพื้นที่บนเยื่อบุลำไสลูก ทำใหเชื้อกอโรคสามารถเกาะได ลดโอกาสทองเสีย
หรือการติดเชื้อในลำไสไดทันที และเมื่อไดรับนมแม นมแมก็มีสาร HMO - Human Milk Oligosaccharides นับเปน
สาร prebiotics เลี้ยงเชื้อ ทำใหเชื้อเติบโตไดมากขึ้น อุมกอด ผิวสัมผัสผิวก็เพิ่มการไดรับเชื้อดีรอบตัวแมสงเสริมตอการ
establish ของจุลินทรียชนิดดีในวันแรกของชีวิต มีผลดีตอระบบภูมิคุมกัน ทั้งในระยะสั้นเชนลดการติดเชื้อทางเดิน
อาหาร และระยะยาว มีการศึกษาชี้วาชวยลดปญหาภูมิแพ ปญหา NCDs ไดดวย
3) การคลอดโดยการผาคลอด ลูกเสียโอกาสการไดรับเชื้อจุลินทรียชนิดดี ในวันแรกของชีวิต และกลับเสี่ยงการไดรับเชื้อ
กอโรค ผานการสัมผัสเชื้อกอโรคจากเตียงจากบุคลากร จากเครื่องมือ ในโรงพยาบาล
มีคำถามวา ถาผาคลอด แลวเอาสารคัดหลั่งจากชองคลอดแม ปาย หนา/ ผิวลูก ก็ไมสามารถเกิด establish
เชื้อจุลินทรียดี ในลำไสลูกได
�อยางไรก็ตาม ลูกที่คลอดผานการผาคลอด สามารถไดรับเชื้อจุลินทรียชนิดดีไดโดยการอุมกอดลูก
โดยเฉพาะการอุมกอดแบบ skin to skin และการใหลูกไดกินนมแม
### คลอดเอง ดีกวาผาคลอด
### ผาคลอด เปนเรื่องจำเปนถามีขอบงชี้ทางการแพทย ไมควรเกิดจากเลือกวันผาคลอดเอง
### คลอดเอง เชื้อจุลินทรียดีจะเกิดการจองพื้นที่ในลำไสลูกตั้งแตชั่วโมงแรกหลังเกิด และถาไดมีการอุมกอด
ใกลชิด โดยเฉพาะ skin to skin contact และการไดกินนมแมจะสงผลใหเชื้อมีการเจริญเติบโตดี ทำหนาที่ปกปองการ
ติดเชื้อและสงเสริมสุขภาพ มีผลดีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

รายละเอียด
การคลอดธรรมชาติ

การผาทองคลอด

�เปนวิถีที่ธรรมชาติกำหนด จะคลอดก็จะมีสัญญาณ
เตือน เจ็บทองคือการเคาะประตูวาหนูพรอมแลว ไมไดกำหนด
โดยเรา คลอดผานชองคลอดที่แคบก็จะโอกาสปอดแฉะนอย
กวา

�มักคลอดโดยเราเปนผูกำหนด มีโอกาสเกิด
ภาวะแทรกซอนในแมและในเด็ก มากกวา โดยเฉพาะถาไมมีขอ
บงชี้ผาตัดคลอด เชน หัวใจลูกเตนชา ลูกตัวโตมาก อายุครรภเกิน
กำหนด ฯลฯ

�หลังคลอด แมลูกตื่นตัวดี ไดทำความรูจักกันตั้งแต
�สำหรับเด็กในระยะสั้น การคลอด CS มีโอกาสลูก
ชั่วโมงแรกหลังเกิด ซึ่งเปนระยะวิกฤติของการสรางสายสัมพันธ คลอดกอนกำหนด อาจจากการตัดสินการคลอดเร็วไป (
iatrogenic preterm) จะเสี่ยงการหายใจเร็ว เพราะมีน้ำ
แมลูก นมแมกจ็ ะงายขึน้
หลงเหลือในปอด ในระยะยาว เชนในอีก 7- 8 ป มีการศึกษาที่
เกี่ยวกับระบบภูมิคมุ กันที่อาจจะนอยกวา การที่ภูมิคุมกันนอย
กวา ทำใหมีโอกาสเจ็บปวยมากกวา ก็จะมีโอกาส ใหลูกเสียโอกาส
เรียนรู
�การคลอดธรรมชาติ มีแนวโนม การเกิดปญหาแทรก
�การเกิดปญหาปอดแฉะ ปอดไมถกู รีดน้ำออกเหมือน
การผานชองคลอด และแมหลายราย ที่ลูกอยูในภาวะ early
ซอนในแมและลูกนอยกวา
term
�เด็กจะไดรับจุลนิ ทรียสุขภาพ ผานการปนเปอนเชื้อที่
� การผาคลอดลูกไมไดเจอสารคัดหลั่งชองคลอดแม
โอกาสไดรับเชื้อจุลินทรียชนิดดีจะนอยกวา และพบวาถาเปนการ
อยูในชองคลอด และแถวรูทวาร เชื้อก็จะไปสรางชุมชน
คลอดแบบเลือกเวลา (เชน CS ตามฤกษ) และมีการใหยา
จุลินทรียสขุ ภาพในลำใสเด็ก ซึ่งจะดีตอการเรื่มสรางความ
ปฏิชีวนะเพื่อปองกันการติดเชื้อกอน ยิ่งทำใหโอกาสไดรับ
แข็งแรงใหกับระบบภูมิคุมกันในเด็ก และเมือ่ ไดนมแม นมแมก็มี
จุลินทรียชนิดดี ลดนอยลง พบวา จุลินทรียส ุขภาพโคลอสตรัม
น้ำตาลแลคโตส ซึ่งจะให สาร oligosaccharides ที่จะเปนตัว ของแมที่ผาทองคลอดที่ไดรับยาฆาเชื้อ กับของแมที่คลอด
เลี้ยงเชื้อจุลนิ ทรียสุขภาพ ใหเติบโตมากขึ้น เปนขอเดนของการ ธรรมชาติมีความแตกตางกัน พอผานไปที่ลูกก็ไปสรางชุมชน
คลอดธรรมชาติและ การไดกินนมแม
จุลินทรียที่มคี วามแตกตางกัน และจากจุดนี้ซึ่งถือวาเปน
จุดเริม่ ตนของชีวิตและจะมีผลตอสุขภาพระยะยาวที่แตกตางกัน
(มีการศึกษารองรับแลว)
�มีการทดลอง เอาจุลินทรีย จากชองคลอดไป ปาย
ใหกับทารกที่ผาคลอด ก็ปรากฎวากลไกการเกิดชุมชนจุลินทรีย
สุขภาพในตัวลูก ไมเกิดเหมือนการใหคลอดธรรมชาติ
อยางไรก็ตาม แมที่ผาทองคลอด แมจะไดรับจุลินทรียชนิด
ดี ชากวา แตถาใหลูกกินนมแม โอบกอดลูก( skin to skin) ก็จะ
ยังสามารถไดรับจุลินทรียชนิดดีได
***การกินนมแม มีผลถึงภูมิตานทานระยะยาว ลดโอกาสการเกิดโรค NCDs อวน หอบหืด ลำไส เบาหวาน ทางเดินอาหาร พิจารณา
บทบาทชอง จุลินทรียสุขภาพ เชื้อเหลานี้จะไปจองพื้นที่ในลำไส ทำใหเชื้อชนิดรายไมสามารถมาทำรายได และชวยในการใหพลังงาน
กับเซลลเยื่อบุลำไส ชวยทำใหเยื่อบุลำไสแข็งแรง ในทารกคลอดกอนกำหนดที่อยู รพ นานๆ มีความเสี่ยงการเกิดภาวะลำไสเนา ปจจัย
สำคัญนอกเหนือจากการติดเชื้อ หรือสาเหตุอื่นๆคือ การตองนอนโรงพยาบาลนาน การไดรบั ยาฆาเชื้อ และการไมไดรบั นม การฝงตัว
จุลินทรียส ุขภาพในทารก ฝงไดในหลายระยะ การผาคลอดก็ชวยใหนองมีจุลินทรียดไี ดดวยการไดกินนมแม ตั้งแตระยะ colostrumซึ่งมี
จุลินทรียด ีปนอยูดวย และ จากการที่นมแมมสี าร HMO human milk oligosaccharide
***Skin to skin เนื้อแนบเนื้อ อกแมลูกตองติดกัน เด็กจะสงบ และเปนโอกาสไดจลุ ินทรียส ุขภาพการโอบกอดเนื้อแนบ
เนื้อเชนนี้ จะชวยใหการหายใจขอทารกชาลง อุณหภูมิดีขึ้น ชวยลดอัตราตาย อัตราเขา ICU ใ หทำหลังคลอดทันที คลอดปุบ กอดปบ
ถาเอาไปนอนที่เตียงแยก เด็กอาจไดรับเชื้อกอโรคจากการปนเปอน เชื้อจากอุปกรณ ภาชนะ เตียงตางๆ
***ดังนั้น นมแม และ Skin to skin ชวยกอบกูจ ุลนิ ทรียดี มีที่ยึดโดยเร็ว ยิ่งเร็ว ยิ่งดี สรางจุลินทรียสุขภาพ ***

�อจ.อรภา: จุลินทรียสุขภาพในโคลอสตรัม แมที่ผาทองคลอด ที่ผาแบบเลือกวัน (elective CS) แตกตางจากคลอด
ธรรมชาติ
�อจ. สุดาทิพย: Every minute count ทุกนาทีที่อยูในทองแม มีคาตอความแข็งแรงของลูกในครรภ
�อจ.โอฬาริก : 1 วันในทองแม ลด 2 วันใน NICU
***ปจจัยที่ทำให แมเลือก CS และทำไมอัตราการ CS ยังสูง
1.ปจจัยแม เชนสามีลาไดวันนี้ มีปญหา time management หรือแมกลัว
2.ปจจัยบุคลากร บุคลากรไมเพียงพอ
3.ปจจัยสถานที่ เชน ไมมีหองผาตัด
***Intervention ที่จะใส คือ
1. Education คือใหรูวา ผาแลว นากลัวอยางไร ดีไมดีอยางไร
2. Companion คือการมีผูมาชวยลดการกลัว ยอมใหพอ ใหญาติ เขาไปอยูดวย
�คุณลอรา : กลัวก็กลัว แตความกลาและความรัก จะนำหนา เราอานเรารูวาคลอดธรรมชาติดีกวา จะดีกวาลูก เรามี
ความกลาและความรัก จึงทำใหไมกลัว
�อจ ศิริพัฒนา: แมผาทองคลอดไมไดรับชุมชนจุลินทรียดีในชวงแรก แตสามารถไดจากการให “นมแม”ทีหลังได
�อจ. สงา: เราจะไปทำหนังแมนาคภาคพิเศษ ไมตองกลัวคลอดธรรมชาติ
�อจ. มีรา : Skin to skin contact เปนเรื่องสำคัญ ชวยลูกมีอุณหภูมิกายดี หัวใจ ความดันปกติ และไดรับเชื้อดีผาน
การสัมผัส ผิวแม
�อจ. สุดาทิพย: ทำไมเราตองมุงเนนจุลินทรียสุขภาพ จุลินทรียสุขภาพเปนเชื้อโรคที่เปนเพื่อนเรา ชวยใหเราทำงาน
ไดปกติบางทีเรียก probiotic การที่คลอดทางชองคลอด เชื้อจะไปฝงตัวในลำไสไปคอนโทรล ไปชวยภูมิตานทานของ
รางกาย ใหเซลลลำใส เติบโตดี มีการศึกษาทารกจำนวน 40 คน ติดตาม 4 เดือนพบวา คลอดเอง+นมแม ลูกมีการติดเชื้อ
นอยที่สุด ผาคลอด +นมแม พบการติดเชื้อทางเดินหายใจ ทองเสีย นอยกวา กลุมผาคลอด+ นมผง 2 เทา
***Pre มาคูกับpro
HMO ในนมแมมีหลากหลาย complex มากกวานมวัวกวา 1,000 เทา ตางจากนมผง เขาใสpre biotic แตไม
complex เทา
***เกี่ยวกับ COVID ไหม
ไมมีหลักฐาน เพียงแตการหาทางใหเด็กมีการสะสมตนทุนสุขภาพ และภูมิคุมกันที่ดีที่สุด คือการเลือกคลอดเอง
ไดกินนมแมและการเลี้ยงดูใกลชิดในระยะหลังเกิด

