
 
 
 
Mr. Cage part: 
- สวสัดคีรบัทกุท่าน นวนัที�ทกุท่านร  วนกร �การบรรากกี�วกบัการวนันทา Telemedicine 
- กีรนวนันี�คคุ Ninomiya ก าขบรษทั Melody International.Ltd. 
- ก่น�นขกท่านรการบด ีProf.Tokuda หาวทาัคากาว่า 
กน�ากด รบัการรว่ากบรราทาหาวทาั 
 
Prof. Tokuda part 
- สวสัดคีรบัทกุท่าน กร� Tokuda ากหาวทาัคากาว่า 
นคร ั�นี�ร สกนดี่า�ที�สาารดัการบรรา่านทา Webinar 
โด รบัฟับรราสว่นห่าากรกทศท 
- ทาหาวทาัคากาว่า ด รบัควารว่ากคก์ร JICA คก์รขรกทศท นการ  
Telemedicine นการวนั ั�ี่ 2014 ก็นรกวา 3 ี 
- หัาก Phase รก ก็นรกวา 3 ี โดด รบัควารว่ากหาวทาักีห่ 
หัากนั�นโครการ รสบควาสากร็ด วด ีนี 2018 ด ขาัโราบานัหวดักีห่ 
โดด รบัควารว่กบั สส.. โครการ นนี�ด ขานรกทศ่าน Asia รวทั�กคร � 
Telemedicine ด รบัควาสนก็น่าากนว่การรบาด COVID-19 หวัว่าการบรราข 
Prof.Hara  Prof.Baba 
ก็นรโน์่าากห กบั กข ารว่รุหวัว่าทกุท่านนรกทศทด ว 
 
Mr. Cage part: 
- ขบคุ Prof.Tokuda ครบั 
 
Ms.Rose part: 
- ขกรุาดค ์กดนท่าน การดด วค่ 
 
Mr.Cage part: 
- การดัรุนคร ั�นี� นกากี กข ารว่รุากรกทศท 
หาวทาัคากาว่าด  ัหาวทาัคากาว่า ัหาวทาัา่ขหาวทาัี�น 
- กน�ากกีวากี 2  ั�วโ 30 นาท ีนการบรรา ทั�าษาทาษาี�ุ่ น กรา่สาารทาด าก 
ขั กข ารว่รุ นคร ั�นี� 
- �นนาคนัก กราดัทาการบรรา่านทานน ์โด าษาักฤษ 
- หรว่าหากคีวา การห  e-hick ดัรุหรการบรรานาษา่า 
กรุา าทากีด์ วนครบั 
- ่นี� ขกรีนกรศรกีกษ ัาวนกุ รนาทส์าารสขุัหวดักีห่ 
 ก็นสว่นขการดากนนานโครการ ครบั 
 



Ms. Srigate 
- สวสัดคี่  กข ารว่รุก าหนาที�โครการ JICA ทกุท่าน 
- วนันี�ขขบคุากที�ด กีารดัรุ รวทั�นการี �การดากนนขโครการ JICA  
คค์วาร นการดากนนขโครการ 
- ากสานการ ์COVID-19 ก็าทาห การดากนนานขกราหดุกั ่ัดากนนานน ZOOM 
Conference นั�น ่ ุสรรคขการดากนนานด  
- นนี�ทีานขกีห่ข สส.. 25 โราบาห่ ร รบัฟัการกข ารว่รุ  ว 
ขดากนนการก�่ห กสีกวาค่ 
 
Mr. Cage part: 
- ขบคุท่านศรกีกษก็น่าาก 
- การบรรานหวัข รก 
ก็นการบรราขหกัการขกคร �นการก าดาทารกนครร์รวัขกคร � โด 
Prof.Kazuhiro Hara รานคกรรการโครการสนับสนันการทท์าก 
ศาสรารท์รคุวุากสาบนัท �น Seto Inland Sea Regional, ขกรีนก Prof.Hara ค่ 
 
Prof. Hara part: 
- สวสัดคีรบั ฮาร ราท่ี�หาวทาัคากาว่า ทาานกบััหวดักีห่า 6 ี 
ขขบคุทากีห่ที�ขาการดากนนานที�ัหวดักีห่ 
- กราฟนี� ก็นกราฟที�สดทารกที�ารกากนดหรารดากสีวีนรหว่าคด 
ก็บว่าที�รกทศี�ุ่ นีัราการาที�า่กวา่นรกทศโุรหรกร กา 
�นวนันี�ทาี�ุ่ นดัราการาด ากขนาดนี� 
- สาหรบัวักบการศกษาาก� 40 ีที� ว นสันั�นการารกากนดหรารดากสีวีค่นข าส 
กด ทาวันการที�ดัราการา โดทาวัรว่กบั Prof.Baba ที�าบรรานวนันี�ด ว 
- การดัราการาขารดานรหว่าั�ครร ์กราสาารทาด ่าก 
โดการรวสบรวัขารดาวา่ก็นกร �ขควากสี�ขั�ครร ์ควาดนัส 
หราวการ์ท คกุคา 
- ัราการาขทารกรกากนดนี�ุ่ น สว่นห่บนรรหว่าคด ดันั�นส�ที�สาคันการคด 
ก�ดาวสขุาทารกนครร ์รหว่าคด ค ดา Fetal Heart Rate (FHR) 
- นคุนั�น ัราการก นหวัทารกนครรร์หว่าทาการคดก็นส�ที�สาคั่การคด่าาก 
รวทั�ัราการารกากนด ดันั�น ข่ขนักนัว่า ทา่ารที�ก าดารวบัหาค่า FHR 
ขทารกนครร์ด ่าก  
- ด วกหนีุ� กรา  กคร �วดั FHR ขทารกนรหว่าคด รวทั�การ การรววดั FHR 
นรหว่าั�ครร ์ทาห ัราการารกากนดัราการาขารดาด่าาก 
- ดันั�นกา่วด ว่า ีัราการก นหวัขทารกนครร ์คีวาสาคันทกุ Phase 
หรทกุรขารดาั�ครร ์ว่าก็นนรรหว่าคดหรั�ครร ์
- ด วกคร �นี� ทาห กราสาารคดักรคุ่ที�คีวากสี�สนการั�ครร ์
 ากราบควากสี�สขารดา กราก็สั�ัศนก์ารท์ร กากนด 
- นสัก่น ก็นการส่วัทารกรกกกดนรกทศี�ุ่ น 



ทารกรกกกดส่ัโราบาที�ีุกรก์ีบร  ่ับุนัหกัการทั�ว 
ก็นการส่่ารดาั�ครร์ก่น ก�ควาร นการดคนข ที�คีวากสี� 
- ดันั�น คีวาสาคัากว่าทา่ารนการกรข่  
กร �กกี�วกบัก�นขขารดาที� ั�ครร์ห กบัโราบาที�คีวาร ก็นศนก์ารท ์ก�กร ่
Condition ขหั�ครร ์
- นันี�ก็นกคร � CTG ที�ก็นการข่ขนัน 3 รกทศ นการที�ุกรนี์� ก็ค รกทศกรนั, กรกา 
ี�ุ่ น กคร �ที�กห็นข Hewlett Pakard 
- นสัก่นที�กีคร �วดั CTG 
ทาาบาดุครร์ กัษที�กห็นนการก นขหวัขทารกนครรท์กุ 5 วนาท ี
- นสัก่น  กคร � CTG นการวดัขทาคดทารก โดนา Electrode าด่กบัศรีษขทารก 
ทาห กรานับการก นขหวักาก็นกราฟด ่าด ี
- กว่าด กราฟนี�  าา่าากที�กาก็นกราฟนี� 
- นกัษขการ  CTG ก�สกัครนี่ � คทราบดวี่ากรา่สาารรวรหว่าารดาั�ครร์ด  
 หาวี�น กราบวา่การ  Ultrasound สาารวดั CTG ด ่าด  
- คกราฟนี�ก็ก็นกราฟข ECG ขทารกนครร ์โด  Electrode ดที�ศรีษขทารก 
- �กีราฟที�ดีกัษนี� โดีวั Peak ที�รีห่ากนั 0.5 วนาท ีโดกราก็สาารวดัด ว่า 1 วนาท ี
หวักีารก นกท่าร 
- สาหรบักราฟา่สดุ   Ultrasound นการวดั สว่นนับน วดัโด ECG 
�บว่าก็นกราฟที�คีวาบั น �กรากห็นว่ากรา่สาารา่นด ว่านัหนค peak 
ที�วดััราการก นขทารกนครร ์กน�ากาก่การา่น 
- ก� 40 ีที� ว ก็นการข่ขนัทั�วโก ว่าทา่ารที�ห  Signal ที�ด าก Ultrasound 
นการา่นห กีราฟก็นกัษ ECG ที�กีารด Electrode รศรีษทารก 
- ก�สกัคร ่สาหรบัท่านที�บคศาสร ์คกข าสาารกราฟ Doppler Signal ห กาก็น 
ECG นการบบ Auto-recorrection 
- การที�ค่าาก Doppler Signal าก็น ECG Signal นี�ุ่ น 
ด กีารค นคว าสาารกาด  รวทั�ด ดสทบัรทาด านนี� ดันั�น นันี�ก็นหวัข CTG 
�ับุนันการวดัโด CTG ก็ั หกัการนี�่ 
- สาหรบักราฟหกัข CTG หร FHR คีวาสาคัหกัาก � Prpf.Baba ก็บาห ฟั 
โดกส นกหา่นี� ก็นกส นค�นการทาานข Autonomic Nerve System ขทารกนครร ์
- ่กดก็นุกรข์นาดห่ที� นโราบา ด กีารันาก็นกคร �ขนาดก็ก 
ากที�กห็นนาก�กี �ด ห ทากีห่ทด  
- ุกร ์CTG นี�ด ทา นสักัรรรดนับุนั  โดก าหนาาโกนี 2002 ก� 19 ีที� ว 
ก็นาขราารานีขานที�กสด็ารกทศี�ุ่ น ก� 10 ี (2011) Prof.Hara 
ด นากสนนขที�รานีกาัั�ครร ์รานีทด บ่าาก 
ากนั�นากีาร ่ารห่านรกทศานขาการดากนนานนัหวดักีห่ 
- ด กห็นการันาุกรนี์�ข �นาั�ส่ัที�ก็นกคร �ขฮรกั ารค์กกร ์ก็นกัษ CTG บบ 
Mobile ห กีห่ด   ก�รา 6 ีที� ว รวทั�ุกรท์ี�ท่านด  นับุนั 
- ับุนั Petit-CTG ด กีาร ที�รกทศ่า นโดนีกี รวทั�หารกทศนทวีกร กา  ักบี 
คร ั�หนากีารทด นนกีรี 



- นันี�คก็นกราฟข CTG นสัที�กสาวข Prof.Hara ั�ครรค์นที� 3 ทด  
ีกาสวา  ากีาร กคร �่าก  ก็ด ขกราฟที�กาดักน กข า่า 
- ากกราฟ กห็นด ว่าทารกนครร์�น่ นว่หั ทารกนครร์หบั่ ทาห  FHR 
ก็นกัษบบด านหันี� � Prof.Baba ก็บานว่่ 
- ทราบาว่าโครการ ทาคหสุัรา ด รบัราวัด านการบรการสาาสขุากท่านรนากรฐันร ี
�ก็นการดากนนโครการน Phase 1 Prof.Hara ก็คัั�าควา่โครการน Phase 2 
ด รบัราวัรากรกทศทบ า 
- กน่กดีวกนักบัทารกทศท Prof.Hara ก็ด บรรานกร �กกี�วกบัุกร ์CTG ที�สานักนากนร ี
า่รรว่กบันากนากบ ท่านร สกบสนากกกี�วกบัการันาุกรนี์� 
- นขนี�ี�ุ่ นทาานรว่กบััหวดักีห่ ดากนนการขาัรกทศ่า 
ก็หวัว่าทากีห่กีารขาััหวดัา่ นรกทศท 
ขขบคุนควารว่ที�ดีากัหวดักีห่ 
- สาหรบัท่านวทากรท่าน่ ท่านก็น Prof.Baba ากหาวทาั .บาบ ก็นรุน่นข  
Prof.Hara ที�หาวทาัขโกกีว ด ทาวัรว่กนั หัากบหาวทาัโกกีว Prof.Hara 
ด  าาราที�หาวทาัคากาว่า  Prof.Baba ด ราที�หาวทาั ท่านด ทาการวั 
Ultrasound การรบัทั�วโก 
 
Mr. Cage part: 
- ขขบคุ Prof.Hara นการบรรา 
- สาหรบัว่า-บ ดั่นนท า หัาก Prof.Baba บรรากรีบร  ว 
 ขควารว่ด วค่ 
- สาหรบัการบรรานว่่ ก็นการบรรา CTG การ Monitoring FHR ขทารกนครร ์โด 
Hazunori Baba ก็นาารท์ี�ศน์ราการท์ร กากนดารดา ศนก์ารท์า 
- ขกรีนก Prof.Baba ครบั 
 
Prof. Baba part: 
- สวสัดคีรบั ทกุท่าน ก็ขกข าส่การบรรากนครบั 
- นันี�ค� Prof.Baba สานที�ทาาน 
- นันี�ก็นนที�สว่นน กห็นาหน่โกกีวกบัโาก า 
- น Prof.Baba ่นัหวดั �ก็นัหวดัข ากคีขโกกีว 
- Prof.Tokuda  Prof.Hara นนี�สท่าน่ที�ัหวดัคากาว่า ่ที�กกาโกก ุสาหรบัา่ Rosarin 
่ที�กกีวโ 
- สาหรบัโราบาที�าาร์รา่ ค โราบาศนก์ารท์ 
ั�่ที�ัหวดั 
- ศนก์ารท์ร กากนด – ารดาทารกรกกกด 
- นันี�ก็น NICU สาหรบัดรกากนด-ารดาทารกรกกกด 
- ทีั�หด 60 กีน NICU ก็นศน ์NICU ที�ห่ที�สดุนรกทศี�ุ่ น 
- ก็นาขทารกด รบัการ NICU กน�ากก็นทารกที�คดก�า ุ24 สัดาห ์นีาหนักวัน รา 
500 g. 



- นันี�ก็นาทารกนสัก่น ทารกคนนี�ด รบัการกรทบกรกทนทาส 
กน�ากว่า่นาวขาดกกน ขทาการคด 
- านี�ขกกร �นว ก่นว่าทารกคนนี�่ด กกดที� ก็นทารกที�คดาากที��น ่าวหัคด 
บว่า่นาว่ด ีกนาาส่ที�ศน์ร กากนดที�นี� 
- ทากราด CTG การ  CTG ก�ดัราควาการขทารกด  
- กนรหว่าการคด ก็นว่รที�ทารกโีกาสกสี�ขาดกกน่ารนุร 
ทาห ีาการทรก น่ารนุร 
- ทารกก�สกัครนี่ �ก็นทารกที�ขาดกกนรหว่าคด �หัากที�ทารกกกดา ว 
าก็น  กคร �ว่หา่า่กน�หาคร ั�่กดน 
- ก�ที�่ห ทารกรกกกดกาีาการทรก น  ทาการ Monitoring 
ที�ดารากกนขทารกด ่ากหาสทนัว่ท ี
- ุกร ์Pulse Oximeter ก็นุกรท์ี� วดัร ากกนนกดน ่วด  ก็นกัษบบ Non-
Invasive 
- าบาขหาวทาั (รา) 
- ่ว่า่สาารด Pulse Oximeter ห กบัทารกที�่นครร ์
่ั่กีารดารากกนนกดขทารกนครร์ด บบ Real Time หร Non-Invasive 
- ดันั�น ีุกรท์ี�ทดทน Pulse Oximeter ก็ค CTG ทาสาาร  CTG ด  
- การก นขหวักควบคุโด Cardiovascular Center �่นส โด Cardiovascular Center 
ส่สัาที� Sympathetic Nerve  Parasympathetic Nerve ทาห หวัก นกรว็ข �นหร  า 
- วั Cardiovascular Center ส่สัาห หวัก นกรว็หร  าด ่าร ด ากการที� Cardiovascular 
Center รบัสัาาก Cerebrum Chemoreceptor  Baroreceptor 
- ดันั�นนการที�ทาการ Monitor ก าดา HR ขทารกนครร ์
ก็นกัษการวดัาวขาดกกนขทารกโดทา  
- นันี�ก็นสว่นขการ  CTG ก�สกัครท่ี� Prof.Hara ด นนาโดนาา น 2 ร ก็ครคด 
นรหว่าั�ครร ์
- ก่น�นขบากร �กกี�วกบัการ  CTG นรหว่าการคด 
- นันี�ค Cardiograph ข CTG 
- นันี�คการหดรดัวัขดก ก็น Peak บบที�ราก 
- กส นบนก็ค FHR �วั 120 ค bpm หร Beat Per Minute 
- กราฟนี�  าวักขัส ก็ก็นกัษข HR ที�กรว็ข �น  าวักขด ก็ค HR ที�ด 
- กส นั�ที�ก็นกส นทบ ก็ครว่ที� 1 นาท ี
- วนั่าร ว่าาวสขุาขทารกนครร์ีาวด/ีาวที�ทารกด รบักกน่ากี 
ก็คก�นข 4 รการ คีรบหร่ 
- นัรกสดุคีวา Stable โดก FHR ีกัษที�ก่า/รรวน ห ดสว่นขกราฟว่า Stable 
หร่ 
- สว่นที�ค่นข า Stable ากาที�ขา ีกัษก็นกส นบบนี� 
- กห็นด ว่ากีารกรก�ข �น-ก็กน กรว็ข �นหร ว่า าก็กน ่ว่า ากรากี�ค่าด ว 
บวา่วั Baseline คี่ารานี� 
- สาหรบัวั่าที�สดนี� บว่าก็นวั่าที� ีBaseline ข FHR ่ที� 140 bpm 



- รนี�กรากรีกว่า Baseline 
- ก�นข 1 น 4 ข Normal CTG ค Baseline  คี่า่รหว่า 110 – 160 bpm 
- ขห สักกดกราฟนี� กห็นด ว่าวั Baseline นี�ีกัษก็นกส นหกัฟันา 
ขห ดการกรก�ขกส นหกั 
- �การกรก�ข �น-ขกส นหกันี�กรีกว่า Variability 
- ก�นขที� 2 ข Normal CTG ค Baseline   ีVariability 
- ขห าว ว่าก�นขที� 2 Baseline  กีารกรก�  ีVariability บบนี� โด คี่ารา 6 – 25 
bpm �่ สนาก่  ีVariability 
- ขห าว ว่าก�นขที� 2 Baseline  กีารกรก�  ีVariability 
นัสดสขุาวขทารกนครรท์ี�ีาวด ี
- ากที�กา่วก่นหนานี�ค การก นขหวัควบคุโด Cardiovascular Center 
- ค FHR กีารก นกรว็ข �น กีารควบคุการก นหวัที� า โด่านการทาานข Cardiovascular 
Center ส่สัา่าน Sympathetic Nerve ก�ดการก นขหวั 
- ่ าการก นขหวั า/ดาก วั Sympathetic Nerve กรุ นการก นขหวัห กรว็ข �น 
- ดันั�นการที� ีVariability ก็นส�ที�ดกีราสดว่าการก นขหวัที�กรว็ข �น 
ก็กีารดการก นขหวัห  า ่ก�การก น าาก กีารกรุ นห กรว็ข �น 
�สดห กห็นว่าการทาานข Sympathetic Nerve  Parasympathetic Nerve รว 
Cardiovascular Center ก 
- ดันั�น การ ีVariability ก็นส�ที�ด ีส�ด ว่า Sympathetic Nerve กบั Parasympathetic Nerve 
- ก�นขที� 3 ค การก นขหวักรว็ข �นก็นว่ กรีกว่า Acceleration 
- ทากรากา่วด ว่า Normal 
- การที�าารบ์าบกาบศรีษ าาร์ การส�ห กห็นว่ากีารกรุ นขหวัที�กรว็ข �น 
- หาว่า กวาที�สี�กร าหร ว่าสี� Stimulate ่า นักีารก นขหวัที�กรว็ข �นหร รบบการรบั Signal 
าก Cerebrum ่าน Cardiovascular Center วั Sympathetic Nerve กีารทาานก 
- ก�นขที� 4 ค  ่ ีDeceleration 
- สาหรบั Deceleration บานนหั 
- ขสรุกีคร ั�ว่าก�นขทั� 4 ่านการวนัทารกนครร์สีขุาด ีรกบด ว  ีBaseline,  ี
Variability,  ีAcceleration  Deceleration 
- CTG ที� ส่นนา ค Tachycardia 
- ก็นกัษข Baseline สกว่า 160 bpm 
- โดกัษขการกรก� ั�วคราว กน่ว่า กรก�ข �น 160 bpm  วด ว่าก ่ ก็นกัว 
- ่ว่า Tachycardia ก็นกัษข Baseline ่ที� 160 bpm ่กน�ก็นราว 
-  รดัรวัการกกด Tachycardia 
กราว่าก็นส�ที�บ่บกว่าหวัก นรา่นาวกกนส่ัส่าาก 
 ทาห หวัก นร 
- ทากรา ส่รดัรวั CTG ที�ก็นบบ Tachycardia 
ก็นกราว่าว่หวััสาารทาานด ดีก นร ่สกักัหน�หวัาหดร 
ัราการก นขหวัด่า โด่กรก� 
- ส�ที� รดัรวักกี�วกบั Tachycardia า่่าวขทารกนครร ์าก็นกราว่าารดาีข  



ส่ห ทารก ีTachycardia 
- ดันั�น ากราบว่า CTG ีกัษข Tachycardia ส�รกที�กรา สักกค 
 รวข ขารดาวา่หีร ่ 
- ่าก็นกัษข Deceleration ที�บว่าัราการก นขหวัสว่นที�ก น ากบัาก นก 
ก็นนกกัษ Early Deceleration 
- ขห สักกดดี 
- บด วา่ดุ Peak ขการหดวัขดกหรการก็บท คด กห�หัากดุ Peak ่าสดุข 
FHR 
- กรากรีกกัษบบนี�ว่า Late Deceleration 
- ทารนี�ก็นส�ที�ดก 
- ก่นที�กีารก็บครร ์บว่ากกนกส่ัทารกนครร ์
วักส นกด่านัทารกนครร์ด ่าราบร�น 
- ่รหว่าการก็บครรค์ด ดกกกดทบั ทาห กด่านกข าด ่ด ี
- วักกนนรก ดก็ร ่วา่ัีกกนนกดขทารก ัี่ด ีนสาสดัีกกน่ด ี
- นนดกหดวัากที�สดุนก็บท คด บว่ากกนนรกน 
่ก็ัีร ากกนนกดขทารกนสาสด ดันั�น วั FHR ่ดาก 
- ก�ดคาวักดหดขี �น ทาห กกนนรก่านหดขี �น 
- ่ว่านว่นั�น กดนสาสดขทารกัีาวขาดกกน (ร่กกน) 
-  ว่า่ีาการการหดวัขดก ่ก็ับาวขาดกกนนสาสด 
ส่ห ีัราการก นขหวัที� า 
- ก�่านสกักันรหน� กีารหุนกวีนขกกนดขี �น  FHR ขทารกกบัคนากท่ากด 
- ดันั�น หาว่าาวขกกนนรก/ทารกนครรก์นกวา ทาห กกด Deceleration 
- ทาาวกทา่บาว Late Deceleration 
- กีกฑ ์Threshold 
- คี่ากดั่กกด Threshold ก็่กกดรข �น 
- นนที�ีาวการห์ดวัขดก ัรากกนนกดขทารกก็ด ่ราบดที�ค่า Threshold 
่กกด ก็่บ Deceleration 
- นันี�ก็นสว่นข Abnormal CTG กรีกว่า Variable Deceleration 
- ส�ที�ก็นกัษบ่บกขาวนี� คการที�หวัก น าากาวการก์ นหวัที�ก 
โดกราฟา่ก็นดุ Peak บบนี� น่คร ั� บดุ Peak ที�ก่ากนั 
- ทากกดกหกุาร์บบนี� 
- กกดากกัษสาสดกกดทบั 
-  ากกดสาสดกดทบั กกดรข �น 
- คก�สาสดกดทบั กด่สาาร่านด  ทาห ควาดนัโหสข �น 
- ก�ควาดนัโหสข �น วั Baroreceptor บสน ส่ั Cardiovascular Center หัากนั�น 
Signal ส่ั Parasympathetic Nerve ทาห ัราการก นขหวัด 
- ก�สาสดที�กกดทบัด ่นคา กดหกวีนดขี �น FHR กบัาก 
- นันี�ก็นกัษข Prolong Deceleration 
- ก็นกัษข FHR กีารด กนกวานานกกนกว่า 2 นาท ีนการกีวา ่่กกน 10 นาท ี



- ่ว่ากัษบบนี� ห รดัรวั กร �ดกหดวั 
- กหกุารนี์�กกด Prolong Deceleration ก็นกราว่าดกหดวักนกวานาน ดันั�นหากกกด Prolong 
Deceleration ห สักก Curve ข UC ด ว 
- Bradycardia ก็นาวที�ุกกนาก กน�าก FHR ่กบัคนา กนกวากกน 10 นาท ี
- นรหว่าการก นขหวั า ทาห รก่ีกกน่กี � รกวานานกท่าร 
กกนนรกก็นกร � ทาห กกดาวร่กกนขทารก 
- ส�ที� รวั ค Variability ดหรหา 
- Abnormal CTG คการที� Baseline ่กีารกรก�ก็นกส นหกั การที� Variability ด กกดาด 
bpm ่ากว่า 5 bpm  าหาค 0 bpm 
- ทาก็นัหากราว่า Variability กีารทาานข Parasympathetic  Sympathetic 
่กีารกรก� กน�ากสวันี�่ทาาน 
- นันี�ก็นกัษข CTG ที� กร่คด่ากร่ด่วน ก็น CTG ที�ีกัษก็น Late Deceleration 
่่ค่ร ั�กดีว ่ก็นการกกด Late Deceleration  า วั FHR ขวั Variability หา 
- กัษหน� ีVariable Deceleration ก่กด า ว ากี วั Variability หา 
- กัษที� 3 ค กกด Prolong Deceleration  Variability หา 
- กัษที� 4 ค Variability ดหรหา  ีSevere Bradycardia ที�่ากว่า 80 bpm 
-  าบ Pattern บบนี� าก็น กีารว่คด่ากร่ด่วน ่ว่าก็น C/S, N/D, คีคบี หร V/C 
- นันี�ก็นกัษข CTG ที�าก็น กีารทาคด่ากร่ด่วน �ก็นกัษข CTG ที�กาก็น 
Pattern รค�น 
- CTG บบนี�กรากรีกว่า Sinusoidal Pattern กัษข CTG ก็นบบ Sine Curve ่ ี
Acceleration ่ด กกดข �นคร ั�หร สคร ั� ่กกด่กน�นานกกนกว่า 10 นาท ี
- ทากรา รดัรวั กราว่า CTG นี�บ่บกว่าคีวาก็นด ที�ทารกีาวร่กกนหรโหา 
- ่ก็นการ  CTG รหว่าการั�ครร ์
- ก็น CTG กัษบบการรว Non-Stress-Test (NST) นกัษ่ด วดท คด 
- กรารว NST ทา? 
กรา ดสขุาทารกนครรก์�ดการหดรดัวัขดกนการรกนควากสี�ดก่นกาหนด 
- สาหรบั NST ที�กก็นกน่กดีวกบั CTG นรหว่าการคด โดกี�นข Baseline 110 – 160 bpm 
 ีVariability  ีAcceleration ่ ีDeceleration 
- กราาด NST นันี� วนัดว่านันี�นัดกร กา่ วั Baseline 110 – 160 bpm OK! ่ ี
Deceleration ่ก�นข 2 กบั 3 กราบว่า Variability ค่นข าดาก ่ ีAcceleration 
าวนี�ดกหร ่ 
- ก�สกัครนี่ � Prof.Hara ด กกร �นกาว ว่าทารกนครร์กีารหบั/�นก็นว่ ทกุ 20 – 40 นาท ี
- กวาที�ทารกหบั กส นกัษการก นขหวัก็นบบนี� วั Variability น ่ ีacceleration 
- ดันั�นกวาทา NST กราก็ ทานานกว่า 10 นาท ีก�รดข NST ขทารก ก� นการวนั 
- NST ก กี�นข 4 รการ ก�สกัครนี่ � กราสาารวนัด ว่าสขุาทารกนครรสขุาด ี
- ่ส�ที�กรา รดัรวัก็คกรีที� NST ่ก กกดากก�นข 4 รการ่ครบ 
วนัด วา่สขุาทารกนครรด์ีด ร หร  
- นั่ ่
-  ก�นข 4 รการ่ครบ าก�นขนั�น กรา่สาารวนันด ว่าทารกนครร์สีขุา่ด ี



- นันี�ก็นวัที�สดสขุาทารกนครร์สาวด ีาว่ดสีีด าวสกีหคาวที� รดัรวั 
่ขห สักกรนี�ว่า สขุาทารกนครรก์็นาวที�ดก็ีก็นกีสว่นหน� 
่ว่่าาวสขุาทารกดีสีา NST ที�ดกีส 
- ดันั�น ขทวนว่า NST กสาารวนัสขุาทารกที�ด ี่ว่า NST ่ก 
กรา่สาารวนัด ว่าสาวทารกนครร์่ด ี
- NST ที�ดก ก็น NST ที�ดก 4 นันี� 
- ส�ที�กรา รวั ค  ีLate Deceleration � บัาด วัดกกีารหดวั ีLate 
Deceleration าา ่นันี�ก็นกัษขดก กีารหดวัก็กน ่ก็ั ีLate Deceleration 
- สขุาทารก่ กราบว่า Acceleration หา 
- �่กว่านั�น ค Variability ด 
- �่กว่านั�น ค Variability หา ่ก็นกัษกส นรากัษที�กห็น 
- สดุท านี�ขากว กบัทกุท่าน 
- การฟัการก นหวัขทารก โด หก็นส�ที�สาคั 
- ่ส�ที�สาคักว่า ค การา่น CTG ด วากา่ 
- กวั่ากน่ Deceleration ส่านี� Early Deceleration ่ด ดก ่ Late Deceleration 
สดสขุาขทารก 
- ค่ฟักสีขการก นขหวั ทั�สบบก็นการฟัการก นขหวัที� า่า า ่ว่า ากรา่ด ด 
Curve ขกราฟ ก็่สาารกา่วด ว่าาก็น่าร 
- กีวั่าหน� 
-  ีVariability หร Variability หา ่สาารฟัดหด  
- หรว่า Deceleration ก็กนี� กรา่สาารบัด ากการฟัด วห่ากดีว ดันั�น การา่น CTG 
ก็นส�ที�สาคั 
- นวนันี� กีารนนาการ  CTG กบัทารกนครรท์ี�สบร ์ด วร �ขทารก่่ 
 
Mr.Cage part: 
- ขนุากข าว่า-บ 
- กน�ากกวาา-บี่าก ขห ท่านที�ราโราบา่า ด าก่น 
คกีวาบคาารา 5 คาา 
 
Ms. Up part: 
- โีราบาหนคีาาหค 
- ทาศน์นาั คีาาหค 
Health Promotion center 1 hospital part: 
- สวสัดคี่ คุรสรนทร ์ขศน์นาัที� 1 กีห่ คีาานสว่นขท่านนหนที�กหาสนการรว 
ควรนนครหรนนหา หรก็นศรีษสท่าหนกหาสที�สดุ 
 
Prof.Baba part: 
- ก็นท่านนบบ Semi Fowler 
- รา่กาสว่นบน ห ก็นกัษกข �นก็กน 



- กรา่กาสว่นบน 10 – 20 ศา 
-  านนหาบบนนราบ ก็นท่าที�กราสาารวดั CTG ด ่าดทีี�สดุ 
่วา่การนนหาบบนั�นนัโีกาสที�กส นกดห่บรกวท กกดหร ีPressure 
- ร  วควรก็นท่าที�ว่หัขหั�ครร์กสข �นก็กน รา 20 – 30 . 
ก�สกัคร่าารด์นรขหั�ครร์ห นนราบ  าหั�ครรน์นราบ 
โีกาสที�ทาห กส นกดกกดทบััราการก นขหวัสข �นกว่าก 
 
Prof.Suchaya part: 
- ขนุาร์รสบการ์ด หค าารส์ุานค ด นนค Okay, I would like to exchange 
my experience about the position for NST examination. May I speak in Thai? Is it okay? 
ขดาษาทนค คก�กี �คีาากกี�วกบัท่านค ท่าที�ด ีค 
่ควรก็นท่านนหาที�นนาหาหนห่ รข าหั ก็นท่าก�นั�-ก�นน ก�วนันัทรท์ี�่านา  ี
Case 34 สัดาห ์าก� ANC าก�ที�ทา NST ่ ดาวนดน 
 
Ms.Rose part: 
- ่ก็นรค่ ก คุหด่กค่ กดี>วสรุ 
 
Prof.Suchaya part: 
- ขโทษท ีาทา NST ากร์ห ที�กีห่ทราบหรที��นทราบ ที�บัหา ีPolong Deceleration 
Fetal Heart Rate ่รา 60 – 80 Prolong Deceleration กกบ 10 นาท ีทา ANC transfer 
ห คด ก� C/S Emergency ดกี็น Stop Ward ก�่ห ก็น C/S Emergency 
การกนกีทกี่น ว่าัหาค Case นี� นนรว NST นท่านนหานาน รกบกบันีาครา่ก 
ก็ทาห  Pressure นักด  ดันั�น บาคร ั�กรากกหกุาร์บบนี�่น ทาที�ด ีครบั Position 
ขการรว ค ศรีษก�สข �นทา IUR รบั Position สกักัน FHR ก็ก 
กคสนี�กีหกุารท์ี�กกดข �นที� ANC คค่ร ั�กดีว หัาก าาห คด า evaluate ห่ กี�นท่า 
กี�น position หัากนั�น ก็่ ีDeceleration กีก ค่ Admit นาน 1 – 2 วนั ก็กบับ านด  
่ัีหากี นันี�ก็ก็นกีนันที�ากห  ร.ข านกรวัขการทา NST บาทีนั กีารรบั 
Position ที�ากห โราบาข านรวัขการทา NST บาทีนั กีารรบั postion 
 
Prof.Baba part: 
- านั�นก าที�าารส์ุากา่วร์รสบการ ์
 
Ms.Up part: 
- โีราบาหนกีั�ค ดห่, ก๋ ีั�ค Pink ีรร กา่? 
 
Ms.Pink 
- ่คี่ 
 
Ms.Up part: 



- โราบาห่�นคีาาหค าด ค่ ก ค่ 
- ขกทาวดันัทรค์่ 
- ฮัโหค่ วดันัทร ์
- ด นค่ 

 
Watchan hospital part: 
- ควาี� ทาขนาดหน ควาี�นการ Monitor CTG  ทาี�ขนาดหน หร ทาด 

 
Ms.Rose part: 
- ขโทษนค คาวา่ควาี�หาทาบ่กี�คร ั�  ทารกวาัหร ่าี �หรค 
 
Watchan hospital part: 
- ควาี�ขการ่นว่รกวาขการคด ท่า 1 คร ั� 2 คร ั� หร 3 คร ั�ค่ หร ว่กรี 
 
Ms.Rose part: 
- นันี�ก็น CTG นว่รกวานรคดหรค รทานโทษนค 
 
Watchan hospital part: 
- นว่รหว่ารคดค่ 
 
Ms.Rose part: 
-   รหว่ารคด 
 
Prof.Baba part: 
- (Translate from Dr.Baba) าารบ์กว่าก็นบบ Case By Case 
ข �น่กบัว่าคีุ่ที�กาัคด่กี�กคส ที�โราบากีคร �กี�นั กีขนาดหน ่่ารก็า 
กวาที�คุ่ก็บท คดาที�โราบา ส�รกที�กรา ทาค กรา   CTG 
รวสขุาทารกนครร ์โดทาด่กนั รา 1  ั�วโ ก�ดสขุาขทารกนครรนั์�น OK หร่ 
หกัากนั�น  าทารกนครรส์ขุาด ีก็สาารกรากีารรว CTG ่กน�ด 
กราว่าาีาการขรกนัค 
 
Ms.Rose part: 
- าารฮ์ารก็ขก�กนดนด หค 
 
Prof.Hara part: 
- .ฮารขกสร นดน นว่รกนี�ุ่ น CTG ีานวนน 
ก็กีาร กัษขการคดนาวที�คีวากสี� กคร � CTG รีาคา 
่วา่กราด กีาร �ก�ทกุี นกีคร �กีกบัานวนหที�าคด ส่วนสาคัก็ค 
สดห  บร หารกห็นว่าทราบว่าโนนาว บร หาร ห กห็นควาสาคัข CTG 



ว่ากีารคดที�ดัก็ห ทา บร หารกห็นด วาาที�ขบรานการ � CTG 
นั�นนกสาขบราด นกว่านก�น 
วการุกรรนกศัขบราุกร์่าากกว่า 
 
Prof.Hara + Prof.Baba part: 
- Prof.Hara กรีนา.บาบ ด ดกร �การ  CTG นนที�ทา NST  ทานาน 40 นาทหีร ่ 
Prof.Baba ก็กห็นด ววา่การรว NST กราบว่าควรทา 10 – 15 นาทก็ี ก็นกัษข Variability 
 Accerelation ที�ก ก็ค่ ทา 40 นาท ี10 – 15 นาท ี านักก็โกค 
 
Mr.Cage part: 
- กน�ากด กวานัสควร ว ่ทราบว่าีรก�กหครบั หากท่านดคีาา ก็สาาร Email 
Address าที�ท่านด รบั ส่าทากี ์่ว่าาษาท ักฤษ หรี�ุ่ น 
ทากราก็ดากนนการ่สาหรบัคาาขท่าน 
- นท าสดุนี� ขกาารส์ุัรา กา่วสรุการบรรา่านทากว็บนี�ค่ 
 
Prof.Supatra part: 
- ฮัโห ด นหค 
- ค่ ด นค่ 
- .สุัรานค ก่น�น ก็ ขบคุาารโ์ทคดุ 
ที�สนับสนุนห กีารบรควาก าวหนาทาการท่์านทา ZOOM ทากว็บ Webinar บบนั�น 
�าารก็์สัาว่ากีารห ควาร บบนี�กร � 
- ก็ขขบคุาารฮ์าราารบ์าบ กรุาห ควาร กกี�วกบัการา่น CTG 
รววก๊ารทารกนครรว์่าดหีร ่ด ีควาร ที�ด นวนันี� ว่าก็นการทบทวนห กบัี�น 
ท ์าบานโราบาุน ที�สาารนา นการ CTG ด  ด วควาั�น�ข �น 
ก�ก็นรโน์นการดคนข ่ 
- ขสรุสั�น ห ทาทีานกข านควา่ CTG  ี4 ค์รกบ ที�าารบ์าบสรุห ฟัวนันี� นัรกก็ค 
Baseline ข FHR  ก ค 120 – 160 นัที� 2 ค Variability  ก็นก ก็ค Moderate 
 านันก็คดก นัดบัที� 3 ค Acceleration ว่ากด็กกด ีนัสดุท า ค  ่ ีDeceleration 
โดกา Late หร Prolong (Early Deceleration ว่าก็นาวก) สรุสารสาคัสั�น สาหรบัวนันี� 
- สดุท า ขก็นวัทนขโราบาุนทกุห่นัหวดักีห่ ขบคุทาที JICA 
ทาทีวทากรทกุท่านากรกทศี�ุ่ น สวสัดคี่ 
 
Mr.Cage part: 
- ขขบรคุ าารส์ุัรา ก็น่าาก 
- สดุท าขก Prof.Hara 
 
Prof.Hara part: 
- ขขบคุทั�าารส์ุัราทกุท่านทากีห่ 
ที�ห ควารว่กบักรานการดัการบรรา่านทากว็บนวนันี� ก� 6 ีที� ว 



ก็ากดับรรากกี�วกบักร �การา่น CTG นคร ั�นี�ก็ด รบัควารว่ากรุน่นข Prof.Baba 
�ก็าบากร �กกี�วกบัการวนัน การข CTG คดว่าก็นการทบทวน 
าราที�ทกุท่านด กรีนากีคร ั�หน� ร ว Prof.Baba คีวากี�วากกี�วกบัการวนัโดการ 
Ultrasound บบสา 3D นนาคก็ากกีารด่ส�สารกนัห ก็นควาร ทาด านนี�ด ว 
- ด กีารคุกบัรการบด ีTokuda 
นกร �กกี�วกบัการกรค่วาร ่านทากว็บกกี�วกบัการดทารกรกากนด 
กน�ากว่ากท่าที�่านากราด กีารดั Seminar ่า นกร �กกี�วกบัการดทารกรกากนด 
�คดว่ากน �หากหา่นี�ีรโน์คดว่าคขควารว่ทา International Office ขคากาว่า 
นการดั Seminar ทากว็บ่นนาค 
- ขบคุากครบั 
 
Mr.Cage part: 
- ขบคุาารฮ์ารครบั 
- ก็ขบกว็บการบรรานวนันี�ครบั ขบคุครบั 
 
Ms.Up part: 
- คุ Rose ค ก่นบการรุ หวัหนาทัร นท ์นาคสรุ  หวัหนากุ่านส่กสร สขุา 
สานักานสาารสขุัหวดักีห่ ขกสรนดหน่ก่นบการรุค่ 
 
Ms.Pattarin part: 
- สวสัดีขบคุาารโ์ทคดุ าารฮ์าร าารบ์สบ ี�โรสที�ด ห ควาร ก็น่าด ี
โนร ทกุท่าน คุกค คุโก ค่ นนี�กรีน ทาโครการ ว่าท่านรศรกีกษขกรา วนัที� 30 
กนัาน นี� ท่านกกษีาุ ว นวนัที� 30 กนัาน นี� กดนหนานี� ว 
ท่านก็กกั่น่ก็ัาว่วกกรา่ 
�ทากุ่านส่กสร สขุาทีานสาน่โครการนี�่ 
 
Ms.Srigate part: 
- นนาสานักานสาารสขุัหวดักีห่ก าหนาที�ทกุท่านนค ก็ ขขบคุทาที JICA 
าารท์กุท่าน ที�าห ควาร ควากข าการดากนนานนกร �ข CTG 
ควาร นการ รโน์นาน่กด็กขัหวดักีห่ขกรา รานด รบัรโน ์
รวทั�ก าหนาที�ด   CTG ห กกดรโนก์บัราน ทั�่กด็กด ว  กกษี ว 
ทาสว่นก าหนาที�ก ทั�นสว่นขัหวดั าก ก็สาน่กนาร์รนี� 
กีารดากนนาน่นกร �ข CTG นี�่ บาที ขา สานีนาัหรว่า ร.ส. �ก็น 
Phase ่นนาค ก็ ขขบคุทกุท่านา  
ที�นี �ค่ ขห ทกุท่านคีวาสขดัาก COVID-19 ขบคุค่ 
ห กาั�กนักนันการ่ส กบั COVID-19 ค่ ขบคุค่ 
 
Mr.Cage part: 
- ก็ขบการบรรา่านทา Webinar นวนันี�ครบั สวสัดคีรบั 


