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คํานํา
แนวทางเวชปฏิบัติฉ บับ นี จัด ทํา ขึ นเพื อใช้ เ ป็ นข้ อพิจ ารณาสํ า หรั บ แพทย์ แ ละผู้ รั บบริ ก ารทาง
การแพทย์ ในการตัดสิ นใจเลือกวิธีการดูแลรั กษาทีเหมาะต่อสถานการณ์ การจัดทําแนวทางเวชปฏิบัติฉบับนี
อาศั ย หลัก ฐานทางการแพทย์ ที เชื อถื อ ได้ ใ นปั จ จุ บั น เป็ นส่ วนประกอบ แนวทางเวชปฏิ บั ติ นี ไม่ ไ ด้ มี
วัตถุประสงค์ เพือบังคับให้ แพทย์ ปฏิบัติหรื อยกเลิกการปฏิบัติ วิธีการดูแลรั กษาผู้รับบริ การทางการแพทย์
ใด ๆ การปฏิบัติในการดู แลรั กษาผู้ รับ บริ การทางการแพทย์ อาจมี การปรั บเปลียนตามบริ บท ทรั พ ยากร
ข้ อจํากัดของสถานทีให้ บริการ สภาวะของผู้รับบริการทางการแพทย์ รวมทังความต้องการของผู้รับบริ การ
ทางการแพทย์ และผู้เกียวข้ องในการดูแลรั กษา หรื อผู้เกียวข้ องกับความเจ็บป่ วย ดังนันการไม่ ปฏิบัติตาม
แนวทางนีมิได้ถือเป็ นการทําเวชปฏิบัติทีไม่ ถูกต้ องแต่ อย่ างไร แนวทางเวชปฏิบัตฉิ บับนี มิได้มีวัตถุประสงค์
ในการใช้ เป็ นหลักฐานในการดําเนินการทางกฎหมาย
ความเป็ นมา
การคลอดไหล่ยากเป็ นภาวะฉุ กเฉิ นทางสู ติศาสตร์ ทีพบได้บ่อยประมาณร้อยละ 0.6-1.4 ของการ
คลอดทางช่องคลอด(1-3) อุบตั ิการณ์ของการคลอดไหล่ยากมีความแตกต่างกันมากในแต่ละรายงานอยูใ่ นช่ วง
ร้อยละ 0.19-16(4) ขึนกับคําจํากัดความและการวินิจฉัย
เมือเกิดการคลอดไหล่ยาก จะต้องมีการช่วยคลอดอย่างรวดเร็ วและถูกต้อง เพือลดภาวะแทรกซ้อน
ต่อทารกทีเกิดจากการขาดออกซิเจน การบาดเจ็บจากการคลอดโดยเฉพาะอย่างยิงการบาดเจ็บทีเส้นประสาท
บริ เวณไหล่ (brachial plexus injury)
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วัตถุประสงค์
เพือให้แพทย์ทีทํางานด้านสู ติกรรมได้ใช้อา้ งอิงในการปฏิบตั ิงาน
การครอบคลุม
แนวทางการปฏิบตั ิงานชุดนี ครอบคลุมแพทย์ทีทํางานด้านสู ติกรรม
การวินิจฉัยการคลอดไหล่ยาก
การวินิจฉัยว่าเป็ นการคลอดไหล่ยาก เมือศีรษะทารกคลอดแล้วไม่สามารถดึงให้ไหล่หน้าคลอดได้
ในการทําคลอดไหล่ดว้ ยการดึงศีรษะทารกลงล่างตามปกติและจําเป็ นต้องใช้กระบวนการช่วยคลอดไหล่
เพิมขึน(5)
การทํานายการคลอดไหล่ยาก
จากหลักฐานเชิ งประจักษ์ทีมีอยู่ในปั จจุ บนั พบว่า ปั จจัยเสี ยงต่าง ๆ ก่อนคลอดและขณะเจ็บครรภ์
คลอดไม่สามารถทํานายการคลอดไหล่ยากได้ (1,6,7)
การป้ องกันการคลอดไหล่ ยาก
จากรายงานแบบ meta-analysis ในปี ค.ศ. 2016(8) ศึกษาสตรี ตงครรภ์
ั
1,190 คน ช่วงอายุครรภ์ 3740 สัปดาห์ทีสงสัยว่าทารกจะตัวใหญ่ คือ คะเนนําหนักมากกว่า 4,000 กรัม (suspected fetal macrosomia)
ทังกลุ่มทีเป็ นเบาหวานและไม่เป็ นเบาหวาน เปรี ยบเทียบกับการดูแลแบบอนุรักษ์ พบว่าการกระตุน้ ให้เจ็บ
ครรภ์คลอดลดความเสี ยงของการคลอดไหล่ยากลง (RR 0.60, 95% CI; 0.37-0.98) และลดการเกิดกระดูกหัก
(RR 0.20, 95% CI; 0.05-0.79) แต่ความเสี ยงของการผ่าท้องทําคลอด (RR 0.91, 95% CI; 0.76-1.09) การใช้
เครื องมือช่วยคลอด (RR 0.86, 95% CI; 0.65–1.13) และการเกิด brachial plexus injury (RR 0.21, 95% CI;
0.01–4.28) ไม่แตกต่างกัน ดังนันการกระตุน้ ให้คลอดน่าจะมีประโยชน์เพือลดความเสี ยงของการคลอดไหล่
ยากลง กรณีทีสงสัยทารกตัวใหญ่
อย่างไรก็ตาม American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) ไม่แนะนําการ
กระตุน้ ให้เจ็บครรภ์คลอดในรายทีสงสัยทารกตัวใหญ่ ถ้าอายุครรภ์น้อยกว่า 39 สัปดาห์(9)
ACOG แนะนําให้พิจารณาผ่าท้องทําคลอดในกรณี ทีมารดาเป็ นเบาหวานและคาดว่านําหนักทารก
มากกว่า 4,500 กรัม(5,10)
สําหรับในประเทศไทย ไม่ มีการศึกษาเรื อง การป้ องกันการคลอดไหล่ ยากว่ าควรผ่ าท้ องทําคลอดใน
เกณฑ์ นาหนั
ํ กทารกเท่าใด แนะนําให้แพทย์พิจารณาเป็ นราย ๆ โดยเฉพาะรายทีสงสัยทารกตัวใหญ่ มารดาอุ้ง
เชิงกรานแคบหรือมีโรคเบาหวานร่ วมด้วย
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ส่ วนการกระตุ้นให้ เจ็บครรภ์ คลอดในรายทีสงสัยทารกตัวใหญ่ ไม่ แนะนําให้ ทําในรายทีอายุครรภ์
น้ อยกว่ า 39 สัปดาห์
อย่ างไรก็ตามการป้ องกันการคลอดไหล่ ยากไม่ สามารถทําได้ ทุกราย เนืองจากการทํานายการเกิดการ
คลอดไหล่ ยากไม่ แม่ นยําเพียงพอ
การดูแลสตรีตังครรภ์ทีมีประวัติเคยคลอดไหล่ยาก
สตรี ตงครรภ์
ั
ทีมีประวัติเคยคลอดไหล่ยากในครรภ์ก่อน มีความเสี ยงทีจะเกิดการคลอดไหล่ยากซํา
(11-13)
สูงถึงร้อยละ 12-17 หรื อประมาณ 6-30 เท่า(14-17) และมีโอกาสเกิด brachial plexus injury สูงถึง 3.5 เท่า
ของสตรี ตงครรภ์
ั
ทีไม่มีประวัติเคยคลอดไหล่ยาก (ร้อยละ 4.2 ต่อร้อยละ 1.3)(18) ปัจจัยเสี ยงทีสําคัญของการ
เกิดคลอดไหล่ยากซํา คือ นําหนักทารกทีมากกว่า 3,500 กรัมและการคลอดด้วยเครื องดูดสุญญากาศ(18) การ
ดูแลสตรี ตงครรภ์
ั
ทีเคยคลอดไหล่ยาก จะต้องให้คาํ ปรึ กษาแนะนําตังแต่ฝากครรภ์โดยทบทวนประวัติการ
คลอดครังทีเกิดปัญหา นําหนักทารก ความรุ นแรงของภาวะแทรกซ้อนทีเกิดขึนกับสตรี ตงครรภ์
ั
และบุตร
แม้วา่ การทํานายโอกาสเกิดการคลอดไหล่ยากซําในครรภ์นีอาจจะไม่แม่นยํา แต่การตรวจคัดกรองและรักษา
ภาวะเบาหวานขณะตังครรภ์หรื อก่อนตังครรภ์ จะช่วยลดการเกิดทารกตัวใหญ่ การติดตามและประเมิน
นําหนักทารกก่อนคลอด จะมีประโยชน์ในการตัดสิ นใจเลือกวิธีคลอด แพทย์ควรแนะนําความเสี ยงและ
ประโยชน์ของการผ่าท้องทําคลอดให้สตรี ตงครรภ์
ั
ทราบก่อนตัดสิ นใจ
แนวทางปฏิบัติเพือช่ วยคลอดไหล่ ยาก
เมือศีรษะทารกคลอดแล้วไม่สามารถดึงให้ไหล่หน้าคลอดได้ ควรปฏิบตั ิดงั นี
1. ขอความช่วยเหลือ โดยตามแพทย์หรื อผูท้ ีมีประสบการณ์มากกว่ามาช่วย ในสถานทีทีมีความ
พร้อมควรตามกุมารแพทย์เพือให้การช่วยเหลื อแก้ไขสภาพทารกหลังคลอดและวิสัญญีแพทย์
ในกรณีทีจําเป็ นต้องใช้ยาสลบ
2. สวนปัสสาวะ
3. ควรตัด episiotomy ให้กว้างมากขึน หลังจากฉีดยาชาให้เพียงพอ
4. ใช้ลูกยางแดงดูดมูกในจมูกและปากทารกให้หมด
5. ลองดึงศีรษะทารกลงล่างอีก ครังพร้อม ๆ กับให้ม ารดาเบ่ง ห้ ามให้ ผ้ ูช่วยดันยอดมดลูกอย่ าง
เด็ดขาด เพราะจะทําให้ไหล่หน้าเข้าไปติดมากขึนและอาจจะเกิดมดลูกแตกได้
6. ทําการช่ วยคลอดไหล่ ยาก ควรเริมต้นด้ วยวิธี ดังนี
6.1 Suprapubic pressure(19) กดได้ 2 วิธี คือแบบ ก. Mazzanti maneuver ให้ผชู ้ ่วยกดบริ เวณ
เหนือหัวหน่าวลงตรง ๆ ทําให้ไหล่ทีติดยุบลงไป พร้อมกับผูท้ าํ คลอดดึงศีรษะทารกลงล่าง หรื อแบบ ข.
Rubin I maneuver ให้ผชู ้ ่วยยืนทางฝังทีเป็ นหลังของทารก พยายามผลักให้ไหล่ทารกเฉี ยงและงุม้ ไปทาง
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หน้าทารก เพือให้ไหล่เกิด adduction พร้อมกับผูท้ าํ คลอดดึงศีรษะทารกลงล่าง ดังรู ปที 1
ก
ข

รูปที 1 Suprapubic pressure แสดง ก. การกดลงตรง ๆ และ ข. การผลักไหล่ จากด้ านข้ างมารดา
6.2 McRoberts maneuver(5) ให้ผชู้ ่วย 2 คน ยกขามารดาออกจาก stirrups ทัง 2 ข้าง แล้วงอ
ข้อสะโพกขึนมาจนต้นขาอยูช่ ิดกับหน้าท้อง ผูท้ าํ คลอดดึงศีรษะทารกลงล่างเพือให้ไหล่คลอด วิธีนีมักจะทํา
ร่ วมกับ suprapubic pressure ดังรู ปที 2

รูปที 2 Suprapubic pressure ร่ วมกับ McRoberts maneuver
การทําข้อ 6.1 และ 6.2 ให้ ทําพร้ อมกันได้ทันที
7. ถ้ายังไม่สามารถทําคลอดไหล่ ทารกได้ พิจารณาช่ วยคลอดด้ วยวิธีอืน ตามความชํานาญของ
แพทย์ ไม่จําเป็ นต้ องทําเรียงตามลําดับ ดังนี
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7.1 Woods corkscrew maneuver(20,21) ใช้มือใส่ ไปทางด้านหลังของไหล่หลังทารก แล้ว

หมุนไหล่ไป 180 องศา แบบ corkscrew จะทําให้ไหล่หน้าทีติดอยูถ่ ูกหมุนมาคลอดออกทางด้านหลังได้ ดัง
รู ปที 3

รูปที 3 Woods corkscrew maneuver
7.2 Rubin II maneuver(21,22) สอดมือเข้าไปในช่องคลอด คลําไปทางด้านหลังของไหล่หน้า
ดันให้ไหล่เฉียงและเกิด adduction ของไหล่ไปทางหน้าอก จะทําให้เส้นผ่าศูนย์กลางของไหล่ลดลง ผูท้ าํ
คลอดดึงให้ไหล่หน้าคลอดออกมา ดังรู ปที 4

รูปที 4 Rubin II maneuver
7.3 Delivery of posterior shoulder(21) ผูท้ าํ คลอดสวมถุงมือยาวแบบถุงมือล้วงรก ทํามือแบบ
accoucheur สอดเข้าไปในมดลูก คลําไปหาไหล่หลัง ต้นแขนจนถึงข้อศอก กดบริ เวณข้อพับ เพือให้ขอ้ ศอก
งอเต็มที แล้วจับข้อมือของทารก ดึงผ่านหน้าอกในแนวเฉี ยงให้ไหล่หลังหมุนและดึงแขนออกมาทาง
ด้านข้างของหน้า เมือไหล่หลังและแขนคลอด ไหล่หน้าก็จะคลอดตามมา ดังรู ปที 5 ถ้าให้มารดาดมยาสลบ
และใช้ยาคลายมดลูก (tocolytic drugs) ร่ วมด้วยจะช่วยให้ทาํ ได้ง่ายขึน
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รูปที 5 Delivery of posterior shoulder
7.4 All-fours position or Gaskin maneuver(23) กรณีทีผูค้ ลอดสามารถให้ความร่ วมมือได้ อาจ
เลือกใช้วิธีนี จัดให้มารดาอยูใ่ นท่าคุกเข่าทัง 2 ข้าง มือทัง 2 ข้าง ยันพืนไว้ ดังรู ปที 6 จะทําให้ไหล่หลังเคลือน
ตําลงมาผ่าน promontory ของ sacrum ผูท้ าํ คลอดดึงศีรษะทารกลงล่างเพือทําคลอดไหล่หลังก่อน พร้อม ๆ
กับให้มารดาช่วยเบ่ง เมืออยูใ่ นท่านียังสามารถทํา Wood’s corkscrew maneuver และ delivery of posterior
arm ได้ดว้ ย

รูปที 6 All-fours position or Gaskin maneuver
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7.5 Posterior axilla sling traction(24-26) ใช้สาย suction เบอร์ 12-14 พับครึ งให้เป็ น loop แล้วใช้
นิวชีมือขวาสอดสาย suction ไปคล้องใต้รักแร้ของไหล่หลังทารก ใช้นิวชีมือซ้ายดึง loop ออกมา clamp
ปลายสายทังสองข้างเข้าด้วยกัน แล้วดึงไหล่หลังออกมาด้วยแรงพอสมควรด้วยมือซ้าย ส่ วนมือขวาสอดเข้า
ไปในช่องคลอดเพือปัดแขนหลังของทารกผ่านหน้าอกออกมา กรณีทีล้วงไปปัดแขนหลังไม่ถึง ให้
เปลียนเป็ นวิธีหมุนไหล่แทน โดยแนวการดึงจะไปทางด้านข้างฝังเดียวกับหลังทารกและขึนบน พร้อมกับใช้
มืออีกข้างดันด้านหลังของไหล่หน้าเพือหมุนไหล่ ให้ไหล่หน้าออกมาคลอดทางด้านหลัง และไหล่หลังซึง
ถูกหมุนขึนไปจะคลอดผ่านใต้กระดูกหัวหน่าวออกมา ดังรู ปที 7 และ 8
ก

ข

ค

ง

รูปที 7 Posterior axilla sling traction ก. และ ข. ใช้ นวชี
ิ มือขวาสอดนําสาย suction เข้าไปลอดใต้
รักแร้ ของไหล่หลัง ค. และ ง. ใช้ นวชี
ิ มือซ้ ายเกียวห่ วงออกมาแล้วจับปลายสาย suction ทังสองข้างดึงไหล่
ออกมา
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รูปที 8 Posterior axilla sling traction ดึงสาย suction ให้ ไหล่ หลังคลอดออกมา
7.6 Zavanelli maneuver(27) หมุนศีรษะทารกกลับมาเป็ นท่า occiput anterior หรื อ occiput
posterior ก่อน แล้วดันศีรษะทารกให้กม้ และดันกลับเข้าไปในช่องคลอดเพือนําไปผ่าท้องทําคลอดทันที ดัง
รู ปที 9 วิธีนีต้องให้ยาคลายมดลูกหรื อดมยาสลบร่ วมด้วยเสมอ และบางครังอาจจะทําไม่สาํ เร็ จและเกิด
ภาวะแทรกซ้อนคือ มดลูกแตกได้

รูปที 9 Zavanelli maneuver ก. การหมุนศีรษะทารก ข. การดันศีรษะทารกให้ ก้มและกลับขึนไป

8. กรณีทยัี งทําคลอดไหล่ทารกไม่ได้ ให้ เลือกทํา ดังนี
8.1 Deliberate fracture of anterior clavicle ทําให้กระดูก clavicle ของทารกหัก โดยใช้นิวกด
กระดูก clavicle บริ เวณตรงกลางเข้าไปหากระดูก pubic rami ของมารดา(21) หรื อใช้นิวงัดกระดูก clavicle ดึง
ออกมาจากตัวเด็กให้หัก(5) เมือ clavicle หัก เส้นผ่าศูนย์กลางของไหล่จะเล็กลง ไหล่ทีติดอยูจ่ ะหลุดออกมา
ได้ กระดูกทีหักจะหายได้เองและไม่มีภาวะแทรกซ้อนใด ๆ ทีรุ นแรง
8.2 Cleidotomy(28) ตัดกระดูก clavicle ด้วยกรรไกรหรื อมีด ใช้ในรายทีทารกตายแล้ว
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แพทย์ ส ามารถเลือกใช้ วิธีการช่ วยคลอดไหล่ ยากตามความชํานาญโดยไม่ จําเป็ นต้ องเรี ยงลําดับ
ขันตอนดังกล่าวข้างต้ นได้
พิจารณาให้ การดมยาสลบ กรณีทีต้ องทําหัตถการช่ วยคลอดไหล่อย่างยาก มารดาเจ็บมากหรือไม่ ให้
ความร่ วมมือ
การดูแลหลังคลอด
เมือช่วยคลอดทารกออกมาได้และให้การช่ วยกูช้ ี พแล้ว ต้องตรวจร่ างกายทารกอย่างละเอี ยดเพือ
ประเมินอันตรายจากการคลอด เช่น กระดูก clavicle หัก กระดูกแขนหัก การบาดเจ็บทีเส้นประสาทบริ เวณ
ไหล่ (brachial plexus injury) หรื ออันตรายต่อระบบประสาทและสมอง สําหรั บมารดาต้องสํารวจช่องทาง
คลอด ประเมินการฉี กขาดของช่องคลอด การเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ เช่น มดลูกแตก มดลูกไม่หดรัดตัว
ตกเลือดหลังคลอดและติดเชือ
การให้ คําปรึกษาแนะนําหลังเกิดเหตุการณ์
เมือมีการคลอดไหล่ยาก แพทย์ผ้ ูทําคลอดควรอธิบายเรื องทีเกิดขึน การรักษาต่าง ๆ ทีได้ทาํ ไปแล้ว
กรณีทมีี ภาวะแทรกซ้ อนเกิดขึน ควรแจ้ งแนวทางการรักษาหรื อการแก้ไขเบืองต้นให้แก่มารดาและญาติ
ทราบ ควรสังเกตอารมณ์ ความรู้ สึกและความไม่ พงึ พอใจของมารดาและญาติ แพทย์ควรแสดง empathy แก่
มารดาและญาติ รับฟังปัญหาและความกังวลใจ ด้วยท่าทีทีพร้อมจะให้การช่วยเหลือ ปรึ กษากุมารแพทย์
ทารกแรกเกิดเพือช่วยประเมินและแจ้งพยากรณ์โรคของทารก ควรมีการประชุมทีมผูท้ ีเกียวข้องในการรักษา
และกําหนดตัวบุคคลเพือตอบคําถามหรื อให้ขอ้ มูลต่าง ๆ แก่มารดาและญาติได้ถูกต้อง เหมาะสมและเป็ นไป
ในทิศทางเดียวกัน ระมัดระวังคําพูดทีอาจจะเป็ นการกล่าวโทษผูอ้ ืน
ถ้ ามารดาและญาติมีความไม่ พึงพอใจเกิดขึน ควรปรึกษาแพทย์อาวุโสทีมีประสบการณ์มากกว่ า
หรื อทีมบริ หารความเสียงของโรงพยาบาลเข้ามาช่ วยเหลือ กรณีทมารดาเครี
ี
ยด กังวลหรือซึมเศร้ ามาก ให้
ปรึ กษาจิตแพทย์ มาช่ วยดูแลรั กษา
ควรบันทึกรายละเอียดของการให้ คําปรึ กษาต่ าง ๆ ในเวชระเบียน พร้ อมทังให้ ผ้ ูป่วยและสามีลง
นามรั บทราบ
การบันทึกเวชระเบียน
การบันทึกเวชระเบียนเมือเกิดการคลอดไหล่ ยากมีความสํ าคัญมาก เพราะอาจจะเกิดการฟ้องร้อง
ตามมา โดยเฉพาะรายทีเกิดอันตรายต่อทารกขันรุ นแรง หัวข้อทีควรบันทึกมีดงั นี(29)
 การประเมินนําหนักทารก
 การประเมินอุง้ เชิงกรานก่อนกระตุน้ ให้คลอดหรื อ augmentation
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ความก้าวหน้าของการคลอดทังระยะ active และระยะที 2
ท่าทารกและการหมุนของศีรษะทารกในระยะที 2
เวลาทีศีรษะทารกคลอดและเวลาทีทารกคลอดออกมาทังตัว
มีการตัดแผลฝี เย็บหรื อไม่ แบบใด
ชนิดของยาชาหรื อยาสลบ
การดูดมูกในปากและจมูก
บุคลากรทีมีส่วนร่ วมในการช่วยคลอดไหล่ยาก
ความแรงและระยะเวลาทีใช้ดึงไหล่
ลําดับและเวลาของแต่ละวิธีทีใช้ช่วยคลอดไหล่
ควรบันทึกว่ าไม่ ได้ ทํา fundal pressure หลังคลอดศีรษะทารกแล้ ว
ระบุให้ชดั เจนว่าไหล่ทีติดคือข้างใด
สภาพและการบาดเจ็บของทารกหลังคลอด
การให้คาํ ปรึ กษาแนะนําต่าง ๆ แก่มารดาและญาติ

สรุ ป
การช่ ว ยคลอดไหล่ย าก เป็ นหัต ถการที แพทย์ทุ กคนควรจะฝึ กปฏิ บ ัติ ใ ห้เ กิ ด ความชํา นาญและ
สามารถช่วยคลอดทารกได้อย่างถูกต้อง ควรมีการฝึ กซ้ อมแพทย์ พยาบาลและผู้ช่วยทุ กคนในห้ องคลอด
อย่ างสมําเสมอ เพือให้มีความคล่องแคล่ว สามารถทํางานเป็ นทีมได้ทนั ทีเมือเกิดเหตุการณ์เพราะความ
รวดเร็วและถูกต้องของการรักษามีความสําคัญต่อพยากรณ์โรคของทังมารดาและทารก
………………………………………………….
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สรุปขันตอนการช่ วยเหลือ
กรณีคลอดติดไหล่
ตามคนช่วย แพทย์อาวุโส พยาบาล
กุมารแพทย์ วิสัญญีแพทย์
สวนปัสสาวะ
ตัด episiotomy ให้กว้างขึน
ใช้ลูกยางแดงดูดมูกในจมูกและปากจนหมด
Suprapubic pressure
McRoberts maneuver
Woods corkscrew
Rubin maneuver
Delivery of posterior arm
All-fours or Gaskin maneuver
Posterior axilla sling traction
Zavanelli maneuver
Deliberate fracture of clavicle
Cleidotomy (กรณี เด็กตายแล้ว)
ประเมินสภาพทารกและให้การช่วยเหลือ
ประเมินภาวะแทรกซ้อนในมารดาและให้การรักษา
บันทึกเวชระเบียน
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ตัวอย่างการบันทึกรายงานเหตุการณ์การคลอดไหล่ ยาก
วันที........................................................
ชื อผู้คลอด.......................................................................HN………………………..
1. การคลอดศีรษะทารก
[ ] คลอดเอง
[ ] ใช้เครื องดึงสุ ญญากาศ
[ ] ใช้คีม
2. ข้อบ่งชีของการใช้สูติศาสตร์ หตั ถการ .............................................................................
3. การตามคนช่วย
[ ] แพทย์อาวุโสหรื อผูม้ ีประสบการณ์
[ ] กุมารแพทย์
[ ] วิสัญญีแพทย์
[ ] บุคคลากร อืน ๆ ระบุ....................................
4. Episiotomy
[ ] median
[ ] mediolateral
[ ] ไม่ทาํ
5. การให้ยาระงับปวด
[ ] ยาชาเฉพาะที [ ] pudendal nerve block [ ] ยาสลบ
6. วิธีการช่ วยคลอดไหล่
ทํา ลําดับที
ทําโดย
6.1 Suprapubic pressure
[ ] [ ]
………………………….
6.2 McRoberts maneuver
[ ] [ ]
………………………….
6.3 Woods corkscrew maneuver
[ ] [ ]
………………………….
6.4 Rubin maneuver
[ ] [ ]
………………………….
6.5 Delivery of posterior arm
[ ] [ ]
………………………….
6.6 Gaskin maneuver
[ ] [ ]
………………………….
6.7 Posterior axilla sling traction
[ ] [ ]
………………………….
6.8 Zavanelli maneuver
[ ] [ ]
………………………….
6.9 Deliberate fracture of clavicle
[ ] [ ]
………………………….
6.10 อืน ๆ ระบุ ......................
[ ] [ ]
………………………….
7. การทํา fundal pressure หลังคลอดศีรษะทารกแล้ ว [ ] ไม่ทาํ [ ] ทํา
8. คลอดศีรษะ เวลา .......................น.
คลอดลําตัวเวลา .................... น.
9. ไหล่ขา้ งทีติด คือ ข้าง .........................
10. นําหนักทารก.............................กรัม
11. Apgar score ที 1 นาที = .........
5 นาที = .........
10 นาที = .........
12. ภาวะแทรกซ้อนในทารก [ ] ไม่มี [ ] มี ระบุ..............................................
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13. การให้คาํ ปรึ กษาแนะนําแก่มารดาและญาติ
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
บันทึกโดย................................................................................
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