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ประวัติการแก้ไขเอกสาร
วันที่บังคับใช้
รายละเอียดการแก้ไข

1. วัตถุประสงค์ (Purpose)
1.1 เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพสามารถทาคลอดในรายปกติ (Normal Labor) ได้ตามมาตรฐาน
1.2 เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพเป็นผู้ช่วยคลอดโดยใช้หัตถการ (V/E F/E Breech Assisting) ได้ตาม
มาตรฐาน
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1.3 เพื่อให้ผู้คลอดและทารกมีความปลอดภัย
2. ขอบข่าย (Scope)
หญิงตั้งครรภ์คลอดปกติ (Normal Labor), คลอดผิดปกติทางช่องคลอด (V/E F/E Breech
Assisting)]
3. คาจากัดความ (Definition)
3.1 การคลอด (Lobor) คือปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นเพื่อขับทารก รก เยื่อหุ้มทารก
และน้าคร่าออกจากโพรงมดลูกมาสู่ภายนอก การคลอดอาจเกิดขึ้นโดยทารกคลอดผ่านออกมาทาง
ช่องคลอด หรือ โดยการผ่าตัดเอาทารกออกทางหน้าท้องการแบ่งเป็น 2 ชนิด การคลอดปกติ และ
การคลอดผิดปกติ
3.2 การคลอดปกติ ( normal lobor or eutocia ) การคลอดทางช่องคลอด ซึ่งประกอบด้วย
ลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
1) อายุครรภ์ครบกาหนด คือ อายุครรภ์ตั้งแต่ 38 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึง 42 สัปดาห์ ถ้าการ
คลอดเกิดขึ้นก่อนอายุครรภ์ครบ 38 สัปดาห์ ถือว่าเป็นการคลอดก่อนกาหนด ( premature labor )
ทั้งนี้บางสถาบันถือว่าการคลอดที่เกิดขึ้นก่อนอายุครรภ์ครบ 37 สัปดาห์เป็นการคลอดก่อนกาหนดแต่
ถ้าการคลอดเกิดขึ้นเมื่ออายุครรภ์มากกว่า 42 สัปดาห์ ถือว่าเป็นการคลอดเกินกาหนด ( postterm
labor )
2) ทารกมียอดศีรษะเป็นส่วนนา (vertex presentation) และขณะศีรษะคลอดออกมา
ท้ายทอยต้องอยู่ทางด้านหน้าของช่องเชิงกราน หรืออยู่ใต้กระดูกหัวเหน่า ( occiput anterior )
3) ขบวนการคลอดทั้งหมดเป็นไปตามธรรมชาติ (spontaneous labor) ไม่ต้องใช้เครื่องมือ
หรือวิธีการพิเศษใดๆ ช่วยใน การทาคลอด เช่น การใช้คีม (forceps extraction)
4) ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มเจ็บครรภ์จริงจนกระทั่งคลอดรวมกันไม่เกิน 24 ชั่วโมง
5) ไม่มีภาวะแทรกซ้อนใด ๆ เกิดขึ้นในระยะคลอด เช่น การตกเลือดในระยะคลอด รกค้าง
และมดลูกปลิ้น เป็นต้น
3.3 ระยะคลอด หมายถึง ระยะที่ 2 ของการคลอด (Second stage of labour) เริ่มนับตั้งแต่
สตรีตั้งครรภ์มีการเปิดขยายของปากมดลูก 10 เซนติเมตร จนถึงระยะที่ทารกคลอด หรือเรียกได้ว่า
สตรีตั้งครรภ์อยู่ในระหว่างการเบ่งคลอด การคลอดปกติ(Normal labor) หมายถึงการคลอดเองทาง
ช่องคลอด อายุครรภ์ 37 – 42 สัปดาห์ ส่วนนาเป็นศีรษะ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ระยะเวลาตั้งแต่เจ็บ
ครรภ์คลอดถึงปากมดลูกเปิดหมด(Fully dilate) ครรภ์แรกไม่ควรเกิน 8-24 ชั่วโมง และครรภ์หลัง
ไม่ควรเกิน 4-12 ชั่วโมง
3.4 ระยะคลอดรก หมายถึงระยะที่ 3 ของการคลอด(Third stage of labour) คือช่วงเวลาของ
การเกิดรกลอกตัวและการคลอดรกและเยื่อหุ้มอย่างสมบูรณ์ การทาคลอดรกมีหลายวิธี ระยะเวลา
เฉลี่ย
5 ถึง 10 นาทีภายหลังทารกคลอด ไม่ควรเกิน 30 นาทีหลังคลอด
3.5 สูติศาสตร์หัตถการ หมายถึง การช่วยเหลือสตรีตั้งครรภ์หรือผู้คลอดด้วยเครื่องมือ หรือ
วิธีการพิเศษเพื่อให้มารดาและ/หรือทารกปลอดภัยในระยะคลอด
4. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ (Equipment)
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- ชุดทาคลอด, เสื้อกาวน์, รองเท้าบูท้ , แว่นตา, ผ้ายางกันเปื้อน, ผ้าปิดปาก (mask), ชุดทาความ
สะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก (set scrub), สายสวนปัสสาวะ, เครื่องดูดสุญญากาศช่วยคลอดพร้อม
cup, infusion pump, เครื่องอัลตราซาวด์ (ultrasound), เครื่อง suction, คีมช่วยคลอด, สารน้า
และยาชา, เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (dop tone), หูฟัง (stethoscope), เครื่องวัดความดัน
โลหิต, ชุดให้ออกซิเจนชนิดครอบปากและจมูก, และเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน (O2 sat),
เครื่องให้ความอบอุ่นโดยการแผ่รังสี (Radiant warmer),รถแก้เด็ก (Newborn resuscitator) และ
อุปกรณ์, รถนาส่งทารกแรกเกิด (Transport incubator)
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
5.1 การช่วยคลอดปกติ
5.1.1 ขั้นเตรียมผู้คลอด
1) พนักงานประจาตึกเคลื่อนย้ายผู้คลอดเข้าห้องคลอดโดยรถนั่ง หรือเปลนอน ใน
รายที่มีภาวะแทรกซ้อน เช่น ความดันโลหิตสูง, โรคหัวใจและตกเลือดก่อนคลอด
2) ผู้ทาคลอดตรวจสอบความถูกต้องของผู้คลอดกับเอกสารโดยการนาแฟ้มประวัติผู้
คลอดเข้าห้องคลอดด้วย
3) พยาบาลสอบถามความรู้สึก สัมผัส ให้กาลังใจและสอนวิธีการปฏิบัติตัวขณะคลอด
4) จัดท่าผู้คลอดให้เหมาะสม โดยให้นอนท่า Dorsal Recombent หรือ Lithotomy
มือทั้งสองข้างจับเหล็กข้างเตียง
5) สอนวิธีเบ่งคลอดที่ถูกต้อง
5.1.2 ขั้นเตรียมตัวพยาบาลผู้ทาคลอด
1) เตรียมตัวทาคลอดตามเทคนิค โดยยึดหลัก Sterile technique ดังนี้
- ใส่หมวก , ผูก mask ที่สะอาด
- สวมผ้ายางกันเปื้อน แว่นตา รองเท้าบูท
- ล้างมือโดยยึดหลักปราศจากเชื้อ
- สวมเสื้อกาวน์และถุงมือที่ปราศจากเชื้อ
2) จัดเตรียมอุปกรณ์สาหรับการทาคลอดให้พร้อมและให้ พยาบาลวิชาชีพ circulate
เตรียมรับเด็ก โดยเปิด Radiant warmer และเปิดชุดเครื่องมือทาคลอด, ปูผ้ารองรับเด็กไว้ใต้
Radiant warmer
3) Circulate ฟัง FHS ทุก 10 นาที หรือ ติด EFM ถ้ามีภาวะ แทรกซ้อน
5.1.3 ขั้นตอนการทาคลอดทารก
5.1.3.1 ปูผ้ารองรับเด็กที่เครื่อง Newborn resuscitator จานวน 2 ผืน
5.1.3.2 Scrub หรือฟอกทาความสะอาดบริเวณปากช่องคลอดและฝีเย็บ รอบที่ 1
ใช้น้ายา Hibiscub รอบที่ 2 ใช้น้ายา Savlon 1: 1,000 ดังนี้
- สาลีก้อนที่ 1 ฟอกจากบริเวณหัวเหน่าขึ้นไปทางหน้าท้อง
- สาลีก้อนที่ 2 ฟอกจากขาด้านไกลตัวตั้งแต่โคนขาไปถึง 2/3 ของขาท่อนบน
และแก้มก้น
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- สาลีก้อนที่ 3 ฟอกหน้าขาด้านใกล้ตัวและแก้มก้น ทาเช่นเดียวกับก้อนที่ 2
- สาลีก้อนที่ 4 ฟอกแคมใหญ่และแคมเล็กด้านไกลตัวจากข้างบนลงมาข้างล่าง
- สาลีก้อนที่ 5 ฟอกแคมใหญ่และแคมเล็กด้านใกล้ตัว ทาเช่าเดียวกับก้อนที่ 4
- สาลีก้อนที่ 6 ฟอกบริเวณตรงกลางจากคลิตอริสลงไปจนถึงรอบรูทวารหนัก
5.1.3.3 ปูผ้าสะอาดคลุมบริเวณหน้าท้อง ขา และก้น ผู้ป่วย เปิดช่องเฉพาะบริเวณที่
จะทาคลอด
5.1.3.4 สวนปล่อยปัสสาวะ
5.1.3.5 กระตุ้นให้ผู้คลอดเบ่งอย่างถูกวิธีตามการหดรัดตัวของมดลูก
5.1.3.6 ตัดฝีเย็บเมื่อเห็นศีรษะทารกที่ปากช่องคลอดมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 – 4
ซ.ม. ดังนี้
- นวดบริเวณฝีเย็บให้มีการนุ่มและยืดหยุ่นดี
- การตัดตามแนวกลางฝีเย็บ(median episiotomy) คือ การตัดจาก
fourchette ลงไปตรง ๆ ยาวประมาณ 2.5 – 3 ซม
- การตัดแบบเฉียง ( mediolateral episiotomy ) คือ การตัดจาก
fourchette เป็นแนวเฉียงประมาณ 45 องศา ยาวประมาณ 2 – 2.5 ซม. มี 2 แบบ คือ LML , RML
โดยหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีเส้นเลือดทอดผ่าน
5.1.3.7 การทาคลอดศีรษะ เมื่อผู้คลอดเบ่งจนเห็นศีรษะทารกโผล่ออกมาที่ปากช่อง
คลอด เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 ซม. ผู้ทาคลอดปฏิบัติดังนี้
1) ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของมือที่ไม่ถนัด กดศีรษะทารกเบา ๆ
2) ใช้มือที่ถนัด safe perineum โดยใช้ผ้าวางรวบเนื้อและผิวหนังบริเวณฝี
เย็บไว้รูดฝีเย็บลงให้ผ่านพ้นหน้าและคางทารก
3) หมุนศีรษะทารกตาม restitution จนหน้าทารกแหงนมาทางด้านหน้า
4) เช็ดตาทารกด้วยสาลีแห้ง 2 ข้าง
5) Suction ในปากและจมูก ตามลาดับ เพื่อทาทางเดินหายใจให้โล่ง
6) จับศีรษะทารกหมุนให้ท้ายทอยไปอยู่ด้านเดียวกับหลังจนศีรษะอยู่ขวาง
ปากช่องคลอด
5.1.3.8 การทาคลอดไหล่
5.1.3.8.1 ตรวจสอบสายสะดือพันคอ ก่อนทาคลอดไหล่ควรตรวจสอบภาวะ
สายสะดือพันคอทุกครั้ง โดยสอดนิ้วมือไปที่ลาคอทารกเพื่อตรวจสอบ และให้การช่วยเหลือดังนี้
1) สายสะดือพันคอหลวม ๆ 1 รอบ ให้สอดมือเข้าใต้สายสะดือ ให้ค่อย ๆ
คลายออก แล้วรูดผ่านท้ายทอยทารก หากรูดผ่านไม่ได้ให้รูดสายสะดือพร้อมทาคลอดไหล่
2) สายสะดือพันคอ 2 รอบแน่น ให้ใช้คีมหนีบสายสะดือทารก 2 อัน แล้ว
ใช้กรรไกรตัดระหว่างคีมทั้ง 2 อันให้ขาด แล้วค่อยคลายสายสะดือให้หลุดออกจากคอทารก
5.3.1.8.2 การทาคลอดไหล่หน้า
1) ผู้ทาคลอดใช้มือทั้งสองข้างจับศีรษะทารก ให้บริเวณขมับ 2 ข้างของ
ทารกอยู่ระหว่างฝ่ามือทั้ง 2 ข้าง
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2) ดึงศีรษะทารกลงข้างล่างตามแนวทิศทางของช่องเชิงกรานส่วนบนอย่าง
นุ่มนวล เมื่อมองเห็นไหล่หน้าจนถึง บริเวณซอกรักแร้จึงหยุด
3) Circulate ฉีดยา Oxytocin 10 Unit im กรณีมั่นใจว่าไม่มีทารกแฝด
5.3.1.8.3 การทาคลอดไหล่หลัง
1) ผู้คลอดจับศีรษะทารกในลักษณะเดียวกับที่ทาคลอดไหล่หน้า
2) ยกศีรษะทารกขึ้นในทิศทาง 45 องศากับแนวดิ่ง จนกระทั่งไหล่คลอด
ออกมาจึงหยุด
5.1.3.9 การทาคลอดลาตัว
1) เมื่อไหล่ทั้งสองคลอดออกมาแล้ว ดึงทารกออกมาช้า ๆ ในแนวขนานกับ
ช่องคลอด
2) เปลี่ยนมือข้างที่จับศีรษะทารกด้านบนมารองรับลาตัวทารก
3) วางทารกให้หน้าหันออกจากปากช่องคลอดของผู้คลอดและจัดสาย
สะดือวางพาดบนลาตัว
4) Suction ในปากและจมูกอีกครั้ง เพื่อให้ทางเดินหายใจโล่ง
5) ประเมิน APGAR Score และตรวจความผิดปกติของทารก
6) อุ้มทารกให้มารดาดู บอกเพศ และแสดงความยินดีกับผู้คลอด
5.1.4 บทบาทพยาบาลวิชาชีพ Circulate ทาหน้าที่ดังนี้
1) นาทารกวางไว้ใต้ Radiant warmer ดูแลตาม Initial step
2) เขียน/ตรวจสอบ(กรณีผู้ช่วยเหลือคนไข้เขียน) ป้ายชื่อทารกสาหรับติดข้อเท้าทารก
2.1) ป้ายที่ 1 ใช้สติ๊กเกอร์ชื่อผู้คลอด ที่ตรวจสอบว่าถูกต้อง ถูกคน กับผู้คลอด
2.2) ป้ายที่ 2 เขียนใหม่ ระบุ บุตรหญิงนาง/บุตรชายนาง..............นามสกุล
............... เกิดเวลา..........วันที.่ .......เดือน.........พ.ศ.......แล้วให้ผู้คลอดอ่านตรวจสอบความถูกต้อง
3) ติดป้ายชื่อที่ข้อเท้าทารกต่อหน้ามารดา ข้างละ 1 ป้าย ด้วยความระมัดระวังไม่ให้
รัดแน่น หรือหลวม
4) นาทารกให้มารดาสัมผัส – โอบกอด และกระตุ้น Breast feeding
5) ป้ายตา 2 ข้างของทารกด้วย terramycin eye ointment
6) ฉีดยา Vit.K 1 mg. im, HBV 0.5 ml. im เช็ดสะดือด้วยน้ายา Triple dye
7) นาทารกมาส่งให้มารดาในห้อง 2 ชั่วโมงหลังคลอด โดยให้ผู้คลอดตรวจสอบเพศ,
ป้ายข้อเท้า แสดงความยินดี และให้ผู้คลอดลงนามรับบุตร
5.1.5 ปฏิบัติการพยาบาลระยะคลอดรก (ระยะที่ 3 ของการคลอด:Third stage of labour)
เป็นช่วงเวลาของการเกิดรกลอกตัวและการคลอดรกและเยื่อหุ้ม ผู้ทาคลอดควรทาการ
ตรวจหาลักษณะที่แสดงว่ามีการลอกตัว อาการแสดงว่ารกลอกตัวแล้วมีอยู่ 3 ประการ คือ
- Uterine sign คือลักษณะมดลูกกลม firmขึ้น และอาจสูงขึ้นกว่าปกติเพราะส่วน
ของรกได้หลุดออกไปอยู่ใน lower segment แล้ว
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- Vulvar sign คือมีเลือดออกมาเป็นปริมาณพอควรที่บริเวณปากช่องคลอด
เนื่องจากรกเกิดการลอกตัว ในกรณีที่รกลอกตัวแบบ Duncan คือมีการลอกตัวเกิดขึ้นที่บริเวณส่วน
ขอบรกก่อน จะพบว่ามีเลือดออกมาทางช่องคลอด
- Cord sign คือมีการเลื่อนต่าของสายสะดือจากการที่รกหลุดลอกออกจากมดลูก
ถ้าไม่มีปัญหาใด ๆ เร่งด่วน การทาคลอดรกควรกระทาเมื่อแน่ใจว่ารกมีการลอกตัว
เรียบร้อยแล้ว การทาคลอดรกนี้มีได้หลายวิธี เช่น Modified Crede' maneuver ระยะเวลาเฉลี่ย 5
ถึง 10 นาทีภายหลังจากทารกคลอด ไม่ควรเกิน 30 นาทีหลังคลอด
แนวทางการทาคลอดรกอย่างถูกต้อง
1) สวนปล่อยปัสสาวะ ตรวจดูกระเพาะปัสสาวะให้ว่าง
2) ตรวจดูสัญญาณการรอกตัวของรก ก่อนทาคลอดรก
3) พยาบาลวิชาชีพที่มีสมรรถนะระดับเชี่ยวชาญให้ทาคลอดรกด้วยวิธี Control cord
traction โดยปฏิบัติตามแนวทางอย่างถูกวิธี
4) ตรวจรกและเยื่อหุ้มรก เพื่อให้แน่ใจว่ารกคลอดครบสมบูรณ์
5) Circulate วัดความดันโลหิต คลึงมดลูกให้แข็งตัวตลอดเวลา คลึงซ้าทุก 10 นาที
6) ตรวจการฉีกขาดของช่องทางคลอดและปากมดลูก
7) ตกแต่งและซ่อมแซมแผลฝีเย็บ
8) คาดคะเนการเสียเลือดขณะคลอดโดยการใช้ถุงตวงเลือด (safety bag) ทุกราย
โดยการสอดถุงตวงรองรับเลือดใต้ก้นผู้คลอดตั้งแต่ทารกเกิด เพื่อเป็น Warning signs เฝ้าระวัง
ป้องกันการตกเลือดหลังคลอด
9) พยาบาลตรวจสอบความสมบูรณ์ของรกและเยื่อหุ้มว่าครบหรือไม่
10) พยาบาล Flushing ทาความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกและแผลฝีเย็บให้ผู้
คลอ
11) ผู้ช่วยเหลือคนไข้ใส่ผ้าอนามัย เพื่อสังเกตปริมาณและลักษณะเลือดที่ออกจาก
ช่องคลอด ประเมินสัญญาณชีพตามเวลาที่กาหนด
12) พนักงานประจาตึก เคลื่อนย้ายผู้คลอดไปยังห้องพัก 2 ชั่วโมงหลังคลอดโดยเปล
นอน
13) ดูแลมารดาและทารก ระยะ 2 ชั่วโมงหลังคลอด ตาม WI-NUR-LR-004
14) บันทึกรายงานการคลอดและลงทะเบียนอย่างถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน
5.2 การช่วยคลอดโดยใช้เครื่องดูดสุญญากาศ (Vacuum Extraction)
5.2.1 จัดเตรียมผู้คลอด โดยจัดท่า lithotomy และทาความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์
5.2.2 ดูแลส่งเสริมให้การคลอดง่ายขึ้นโดยการเชียร์เบ่ง ใช้ผ้าขนหนูชุบน้าเช็ดหน้า บอก
ความก้าวหน้าของการคลอดและให้กาลังใจมารดา
5.2.3 ประเมินและบันทึกอัตราการเต้นของหัวใจทารก และรายงานให้สูติแพทย์ทราบก่อนที่
จะใช้เครื่องดูดสุญญากาศ เพื่อให้มั่นใจว่าทารกไม่อยู่ในภาวะที่ต้องผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องฉุกเฉิน
และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการประเมินภาวะสุขภาพทารกในครรภ์ขณะใช้เครื่องดูดสุญญากาศ
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5.2.4. ถ้าเบ่งนานเกิน 30 นาทีหรือมีอัตราการเต้นของหัวใจทารกน้อยกว่า 110 ครั้งต่อนาที
หรือมากกว่า 160 ครั้งต่อนาที ดูแลการให้ออกซิเจนชนิดครอบปากและจมูกในอัตรา 10 ลิตรต่อนาที
5.2.5 อธิบายสั้น ๆ ให้ผู้คลอดรับทราบเกี่ยวกับการช่วยคลอดโดยใช้เครื่องดูดสุญญากาศ
ความจาเป็นที่ต้องช่วยคลอดและอธิบายการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นกับทารกเช่นการใช้เครื่องดูด
สุญญากาศจะเกิดการบวมน้าของศีรษะทารก อาการบวมนี้จะหายใน 2-3วัน และให้สังเกตอาการ
ผิดปกติของทารกหลังคลอด เช่นซึมลง ไม่ดูดนม ซึ่งอาจเป็นอาการจากภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น
5.2.6 สวนปัสสาวะเพื่อให้กระเพาะปัสสาวะว่าง เพื่อให้ส่วนนาเคลื่อนต่า และป้องกันการ
บาดเจ็บต่อกระเพาะปัสสาวะขณะช่วยคลอด
5.2.7 เตรียมเครื่องดูดสุญญากาศให้พร้อมใช้งาน ต่อสายยางปลอดเชื้อเข้ากับเครื่องปั๊ม
สุญญากาศ และลดความดันโดยลดความดันครั้งเดียว (Rapid) จนถึง 0.8 กก/ซม2 ใช้เวลา 1-2 นาที
ตามแผนการรักษาของแพทย์
5.2.8 เตรียมอุปกรณ์การช่วยชีวิตทารกแรกเกิดไว้ให้พร้อม เครื่องช่วยหายใจ เครื่องช่วยฟื้น
คืนชีพทารกและรายงานกุมารแพทย์ในกรณีทารกคลอดยากหรือ Failed vacuum เพื่อเตรียมการ
ช่วยเหลือทารก
5.2.9 ประเมินอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ทุก 5 นาทีอย่างต่อเนื่องพร้อมรายงาน
สูติแพทย์ ถ้าอัตราการเต้นของหัวใจทารกน้อยกว่า110 ครั้ง/นาที
5.2.10 ขณะมดลูกหดรัดตัว กระตุ้นให้ผู้คลอดเบ่ง พร้อมกับผู้ทาคลอดเริ่มดึง Vacuum
chain
5.2.11 เมื่อศีรษะทารกคลอดแล้ว กดปุ่ม END และปล่อยให้ลมเข้าขวดสุญญากาศเพื่อให้
ถ้วยหลุดจากศีรษะทารก แล้วจึงปิดเครื่อง
5.2.12 เมื่อทารกคลอด ประเมิน APGAR Score เพื่อใช้เป็นแนวทางการช่วยเหลือทารกแรก
เกิดต่อไป พร้อมทั้งสังเกตการบาดเจ็บของทารกหลังจากการช่วยคลอดทันที เช่นการบวมน้าของหนัง
ศีรษะทารก รอยถลอกของหนังศีรษะ มีแผลและเลือดออก ภาวะขาดออกซิเจน เป็นต้น พร้อมทั้งให้
การช่วยเหลือและการพยาบาลทารกแรกเกิดต่อไป ถ้าทารกมีปัญหาบาดเจ็บหรือการหายใจผิดปกติ
ดูแลนาส่งตึกทารกป่วยหรือทารกวิกฤต ตามความรุนแรง ถ้าทารกไม่มีความผิดปกติใดๆ ดูแลให้อยู่
กับมารดา
5.2.13 ใส่ถุงตวงเลือด (safety bag) รองรับ Blood loss เพื่อเป็น warning signs ตาม
แนวทางป้องกันตกเลือดหลังคลอด
5.2.14 ทาคลอดรกตามวิธีปฏิบัติที่กาหนด
5.2.15 ประเมินแผลฝีเย็บและซ่อมแซมแผลฝีเย็บให้เรียบร้อย
5.3 การช่วยคลอดโดยใช้คีม(Forceps Extraction)
5.3.1 จัดเตรียมผู้คลอด โดยจัดท่า lithotomy และทาความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์
5.3.2 สวนปัสสาวะตามแผนการรักษาของสูติแพทย์ก่อนการช่วยคลอดด้วยคีม เพื่อให้ส่วน
นาเคลื่อนต่าและป้องกันการบาดเจ็บของกระเพาะปัสสาวะขณะช่วยคลอด
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5.3.3 ประเมินและบันทึกอัตราการเต้นของหัวใจทารก และรายงานให้สูติแพทย์ทราบก่อนที่
จะใส่คีมช่วยคลอดเพื่อให้มั่นใจว่าทารกไม่อยู่ในภาวะที่ต้องผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องฉุกเฉิน และเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการประเมินภาวะสุขภาพทารกในครรภ์ขณะใช้คีมช่วยคลอด
5.3.4 อธิบายโดยย่อให้ผู้คลอดรับทราบเกี่ยวกับการช่วยคลอดโดยใช้คีม ความจาเป็นที่ต้อง
ช่วยคลอด และอธิบายโอกาสเกิดการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นกับทารก เช่นการมีบาดแผล รอยช้า
ฯลฯ
5.3.5 จัดเตรียมเครื่องมือและของใช้ให้พร้อม ได้แก่เครื่องมือทาคลอดเช่นเดียวกับการคลอด
ปกติและเตรียมเพิ่มคือ คีม โดยเลือกชนิดตามความเหมาะสมกับการทาคลอดแต่ละราย
5.3.6 เตรียมอุปกรณ์การช่วยชีวิตทารกแรกเกิดไว้ให้พร้อม เครื่องช่วยหายใจ เครื่องช่วยฟื้น
คืนชีพทารกและรายงานกุมารแพทย์เพื่อเตรียมการช่วยเหลือทารก
5.3.7 ประเมินการหดรัดตัวของมดลูกเมื่อสูติแพทย์ใส่คีมช่วยคลอด และบอกให้สูติแพทย์
ทราบเมื่อมดลูกหดรัดตัว กระตุ้นและเชียร์เบ่ง(หากผู้คลอดรู้สึกอยากเบ่ง) พร้อมกับผู้ทาคลอดเริ่มดึง
คีม
5.3.8 สังเกตวิธีการทาคลอดและให้ความช่วยเหลือผู้ทาคลอดตามความจาเป็น เช่น ตัดฝีเย็บ
ป้องกันการฉีกขาดของฝีเย็บที่อาจเกิดมากกว่าปกติ
5.3.9 ประเมินอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ทุก 5 นาทีอย่างต่อเนื่อง พร้อมรายงาน
สูติแพทย์ถ้าอัตราการเต้นของหัวใจทารกน้อยกว่า110 ครัง้ /นาที
5.3.10 เมื่อทารกคลอดประเมิน APGAR Score เพื่อใช้เป็นแนวทางการช่วยเหลือทารกแรก
เกิดต่อไปพร้อมทั้งสังเกตการบาดเจ็บของทารกหลังจากการช่วยคลอดด้วยการใช้คีมช่วยคลอดทันที
เช่นการบาดเจ็บแผลบริเวณใบหน้า ศีรษะ ใบหู และภาวะขาดออกซิเจน เป็นต้น พร้อมทั้งให้การ
ช่วยเหลือและการพยาบาลทารกแรกเกิดต่อไป ถ้าทารกมีปัญหาบาดเจ็บหรือการหายใจผิดปกติ ดูแล
นาส่งตึกทารกป่วยหรือทารกวิกฤต ตามความรุนแรง ถ้าทารกไม่มีความผิดปกติใดๆ ดูแลให้อยู่กับ
มารดา
5.3.11 ใส่ถุงตวงเลือด (safety bag) รองรับ Blood loss เพื่อเป็น warning signs ตาม
แนวทางป้องกันตกเลือดหลังคลอด
5.3.12 ทาคลอดรกตามวิธีปฏิบัติที่กาหนด
5.3.13 ประเมินแผลฝีเย็บและซ่อมแซมแผลฝีเย็บให้เรียบร้อย
5.4 การช่วยคลอดทารกท่าก้น (Breech Assisting)
ข้อเสนอแนะโดยราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย กรณีทารกท่าก้น ให้พิจารณาคลอดโดย
วิธีการผ่าตัดคลอด เว้นแต่เตรียมผ่าตัดไม่ทัน

5.4.1 จัดเตรียมผู้คลอด โดยจัดท่า lithotomy และทาความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์
5.4.2 สวนปัสสาวะตามแผนการรักษาของสูติแพทย์ก่อนการช่วยคลอดด้วยคีม เพื่อให้มีพื้นที่
สาหรับการเคลื่อนต่าของส่วนนาและป้องกันการบาดเจ็บของกระเพาะปัสสาวะ
5.4.3 ประเมิน บันทึกอัตราการเต้นของหัวใจทารกและรายงานให้สูติแพทย์ทราบก่อนที่จะ
ช่วยคลอดท่าก้น และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการประเมินภาวะสุขภาพทารกในครรภ์ขณะช่วยคลอดท่า
ก้น
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5.4.4 อธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับการช่วยคลอดท่าก้น ความจาเป็นที่ต้องช่วยคลอดและอธิบาย
การบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นกับทารก
5.4.5 จัดเตรียมเครื่องมือและของใช้ให้พร้อม ได้แก่เครื่องมือทาคลอดเช่นเดียวกับการคลอด
ปกติ และสิ่งที่ต้องเตรียมเพิ่มคือ Piper forceps เพื่อใช้เมื่อการคลอดศีรษะติดขัด ผ้าสี่เหลี่ยม
ปราศจากเชื้ออีก 1 ผืน เพื่อคล้องตัวเด็กขึ้นขณะใส่คีมช่วยคลอดศีรษะ
5.4.6 เตรียมอุปกรณ์การช่วยชีวิตทารกแรกเกิดไว้ให้พร้อม เครื่องช่วยหายใจ เครื่องช่วย
ฟื้นคืนชีพทารก และรายงานกุมารแพทย์เพื่อเตรียมการช่วยเหลือทารก
5.4.7 ประเมินการหดรัดตัวของมดลูกตลอดระยะเวลาที่ช่วยคลอด กระตุ้นเชียร์เบ่งเมื่อ
มดลูกมีการหดรัดตัว
5.4.8 สังเกตวิธีการทาคลอดและให้ความช่วยเหลือผู้คลอดตามความจาเป็น เช่น ตัดฝีเย็บ
ป้องกันการฉีกขาดของฝีเย็บ คล้องตัวทารกไว้ด้วยผ้าสี่เหลี่ยม sterile ในกรณีแพทย์ช่วยคลอดศีรษะ
ด้วยคีม
5.4.9 เมื่อทารกคลอดประเมิน APGAR Score เพื่อใช้เป็นแนวทางการช่วยเหลือทารกแรก
เกิด พร้อมทั้งให้การช่วยเหลือและการพยาบาลทารกแรกเกิดต่อไป ถ้าทารกมีปัญหาบาดเจ็บหรือการ
หายใจผิดปกติ ดูแลนาส่งตึกทารกป่วยหรือทารกวิกฤต ตามความรุนแรง ถ้าทารกไม่มีความผิดปกติ
ใดๆ ดูแลให้อยู่กับมารดา
5.4.10 ใส่ถุงตวงเลือด (safety bag) รองรับ Blood loss เพื่อเป็น warning signs ตาม
แนวทางป้องกันตกเลือดหลังคลอด
5.4.11 ทาคลอดรกตามวิธีปฏิบัติที่กาหนด
5.4.12 ประเมินแผลฝีเย็บและซ่อมแซมแผลฝีเย็บให้เรียบร้อย
6. ข้อควรระวัง (Precaution)
7. เอกสารอ้างอิง (Reference Document)
ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.(2017). Assisted Breech Delivery.
แหล่งข้อมูลhttp://www.med.cmu.ac.th/dept/obgyn/2011/ index.
ศศิธร พุมดวง.(2556).สูติศาสตร์ระยะคลอด.พิมพ์ครั้งที่2.สงขลา:บริษัทอัลลายด์เพรสจากัด
ศิริวรรณ แสงอินทร์.(2557).การพยาบาลมารดาที่มีการคลอดยากและการช่วยคลอด.พิมพ์ครั้งที่1.
ชลบุร:ี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลับบูรพา.47-56
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ครั้งที่ 2. เชียงใหม่ : บริษัท นันทพันธ์พริ่นติ้งจากัด.
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8. เอกสารแนบท้าย (Appendix)
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เอกสารแนบท้ายที่ 1 แบบบันทึกรายงานการคลอด
เอกสารแนบท้ายที่ 2 แบบบันทึกความก้าวหน้าของการคลอด (Pathograph)
เอกสารแนบท้ายที่ 3 แบบบันทึกอาการเปลี่ยนแปลง MONITORING NURSING RECORD
(MKH-FR-NUR-012)
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