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แนวทางเวชปฏิบัติฉบับนี้ จัดทำ�ขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อพิจารณาสำ�หรับแพทย์และผู้รับบริการทางการ
แพทย์ในการตัดสินใจเลือกวิธีการดูแลรักษาที่เหมาะต่อสถานการณ์ การจัดทำ�แนวทางเวชปฏิบัติฉบับนี้
อาศั ย หลั กฐานทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้ใ นปัจจุบันเป็นส่ว นประกอบ แนวทางเวชปฏิบัตินี้ไม่ได้มี
วัตถุประสงค์เพื่อบังคับให้แพทย์ปฏิบัติหรือยกเลิกการปฏิบัติ วิธีการดูแลรักษาผู้รับบริการทางการแพทย์
ใด ๆ การปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้รับบริการทางการแพทย์อาจมีการปรับเปลี่ยนตามบริบท ทรัพยากร
ข้อจำ�กัดของสถานทีใ่ ห้บริการ สภาวะของผูร้ บั บริการทางการแพทย์ รวมทัง้ ความต้องการของผูร้ บั บริการ
ทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้องในการดูแลรักษา หรือผู้เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วย ดังนั้นการไม่ปฏิบัติ
ตามแนวทางนี้มิไ ด้ถือเป็นการทำ�เวชปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องแต่อย่างไร แนวทางเวชปฏิบัติฉ บับนี้ มิได้
มีวัตถุประสงค์ในการใช้เป็นหลักฐานในการดำ�เนินการทางกฎหมาย
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ความเป็นมาของปัญหา

การคลอดไหล่่ยากเป็็นภาวะฉุุกเฉิินทางสููติิศาสตร์์ที่่�พบได้้บ่่อยประมาณร้้อยละ 0.6-1.4 ของ
การคลอดทางช่่องคลอด(1-3) อุุบััติิการณ์์ของการคลอดไหล่่ยากมีีความแตกต่่างกัันมากในแต่่ละรายงาน
อยู่่�ในช่่วงร้้อยละ 0.19-16(4) ขึ้้�นกัับคำจำกััดความและการวิินิิจฉััย
เมื่่�อเกิิดการคลอดไหล่่ยาก จะต้้องมีีการช่่วยคลอดอย่่างรวดเร็็วและถููกต้้อง เพื่่�อลดภาวะแทรกซ้้อน
ต่่ อ ทารกที่่�เกิิ ด จากการขาดออกซิิเจน การบาดเจ็็บจากการคลอดโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการบาดเจ็็บที่่�
เส้้นประสาทบริิเวณไหล่่ (brachial plexus injury)

วัตถุประสงค์

เพื่่�อให้้แพทย์์ที่่�ทำงานด้้านสููติิกรรมได้้ใช้้อ้้างอิิงในการปฏิิบััติิงาน

การครอบคลุม

แนวทางการปฏิิบััติิงานชุุดนี้้� ครอบคลุุมแพทย์์ที่่�ทำงานด้้านสููติิกรรม

การวินิจฉัยการคลอดไหล่ยาก

การวิินิิจฉััยว่่าเป็็นการคลอดไหล่่ยาก เมื่่�อศีีรษะทารกคลอดแล้้วไม่่สามารถดึึงให้้ไหล่่หน้้าคลอดได้้
ในการทำคลอดไหล่่ด้้วยการดึึงศีีรษะทารกลงล่่างตามปกติิและจำเป็็นต้้องใช้้กระบวนการช่่วยคลอดไหล่่
เพิ่่�มขึ้้�น(5)

การทำ�นายการคลอดไหล่ยาก

จากหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์ที่่�มีีอยู่่�ในปััจจุุบัันพบว่่า ปััจจััยเสี่่�ยงต่่าง ๆ ก่่อนคลอดและขณะเจ็็บครรภ์์
คลอดไม่่สามารถทำนายการคลอดไหล่่ยากได้้(1,6,7)

การป้องกันการคลอดไหล่ยาก

จากรายงานแบบ meta-analysis ในปีี ค.ศ. 2016(8) ศึึกษาสตรีีตั้้�งครรภ์์ 1,190 คน ช่่วงอายุุครรภ์์
37-40 สััปดาห์์ที่่�สงสััยว่่าทารกจะตััวใหญ่่ คืือ คะเนน้้ำหนัักมากกว่่า 4,000 กรััม (suspected fetal
macrosomia) ทั้้�งกลุ่่�มที่่�เป็็นเบาหวานและไม่่เป็็นเบาหวาน เปรีียบเทีียบกัับการดููแลแบบอนุุรัักษ์์
พบว่่าการกระตุ้้�นให้้เจ็็บครรภ์์คลอดลดความเสี่่�ยงของการคลอดไหล่่ยากลง (RR 0.60, 95% CI; 0.37-0.98)
และลดการเกิิดกระดููกหััก (RR 0.20, 95% CI; 0.05-0.79) แต่่ความเสี่่�ยงของการผ่่าท้้องทำคลอด
(RR 0.91, 95% CI; 0.76-1.09) การใช้้เครื่่�องมืือช่่วยคลอด (RR 0.86, 95% CI; 0.65–1.13) และการเกิิด
brachial plexus injury (RR 0.21, 95% CI; 0.01–4.28) ไม่่แตกต่่างกััน ดัังนั้้�นการกระตุ้้�นให้้คลอด
น่่าจะมีีประโยชน์์เพื่่�อลดความเสี่่�ยงของการคลอดไหล่่ยากลง กรณีีที่่�สงสััยทารกตััวใหญ่่
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อย่่างไรก็็ตาม American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) ไม่่แนะนำ
การกระตุ้้�นให้้เจ็็บครรภ์์คลอดในรายที่่�สงสััยทารกตััวใหญ่่ ถ้้าอายุุครรภ์์น้้อยกว่่า 39 สััปดาห์์(9)
ACOG แนะนำให้้พิจิ ารณาผ่่าท้้องทำคลอดในกรณีีที่่�มารดาเป็็นเบาหวานและคาดว่่าน้้ำหนัักทารก
มากกว่่า 4,500 กรััม(5,10)
สำหรัับในประเทศไทย ไม่่มีกี ารศึึกษาเรื่่อ� ง การป้้องกัันการคลอดไหล่่ยากว่่าควรผ่่าท้้องทำคลอด
ในเกณฑ์์น้ำ้ หนัักทารกเท่่าใด แนะนำให้้แพทย์์พิจิ ารณาเป็็นราย ๆ โดยเฉพาะรายที่่�สงสััยทารกตััวใหญ่่
มารดาอุ้้�งเชิิงกรานแคบหรืือมีีโรคเบาหวานร่่วมด้้วย
	ส่่วนการกระตุ้้�นให้้เจ็็บครรภ์์คลอดในรายที่่�สงสััยทารกตััวใหญ่่ ไม่่แนะนำให้้ทำในรายที่่�อายุุ
ครรภ์์น้้อยกว่่า 39 สััปดาห์์
อย่่างไรก็็ตามการป้้องกัันการคลอดไหล่่ยากไม่่สามารถทำได้้ทุุกราย เนื่่�องจากการทำนายการ
เกิิดการคลอดไหล่่ยากไม่่แม่่นยำเพีียงพอ

การดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีประวัติเคยคลอดไหล่ยาก

สตรีีตั้้�งครรภ์์ที่่�มีปี ระวััติเิ คยคลอดไหล่่ยากในครรภ์์ก่อ่ น มีีความเสี่่�ยงที่่�จะเกิิดการคลอดไหล่่ยากซ้้ำ
สููงถึึงร้้อยละ 12-17(11-13) หรืือประมาณ 6-30 เท่่า(14-17) และมีีโอกาสเกิิด brachial plexus injury สููงถึึง
3.5 เท่่าของสตรีีตั้้�งครรภ์์ที่่�ไม่่มีีประวััติิเคยคลอดไหล่่ยาก (ร้้อยละ 4.2 ต่่อร้้อยละ 1.3)(18) ปััจจััยเสี่่�ยงที่่�
สำคััญของการเกิิดคลอดไหล่่ยากซ้้ำ คืือ น้้ำหนัักทารกที่่�มากกว่่า 3,500 กรััมและการคลอดด้้วยเครื่่�องดููด
สุุญญากาศ(18) การดููแลสตรีีตั้้�งครรภ์์ที่่�เคยคลอดไหล่่ยาก จะต้้องให้้คำปรึึกษาแนะนำตั้้�งแต่่ฝากครรภ์์โดย
ทบทวนประวััติกิ ารคลอดครั้้�งที่่�เกิิดปััญหา น้้ำหนัักทารก ความรุุนแรงของภาวะแทรกซ้้อนที่่�เกิิดขึ้้�นกัับสตรีี
ตั้้�งครรภ์์และบุุตร แม้้ว่่าการทำนายโอกาสเกิิดการคลอดไหล่่ยากซ้้ำในครรภ์์นี้้�อาจจะไม่่แม่่นยำ แต่่การ
ตรวจคััดกรองและรัักษาภาวะเบาหวานขณะตั้้�งครรภ์์หรืือก่่อนตั้้�งครรภ์์ จะช่่วยลดการเกิิดทารกตััวใหญ่่
การติิดตามและประเมิินน้้ำหนัักทารกก่่อนคลอด จะมีีประโยชน์์ในการตััดสิินใจเลืือกวิิธีีคลอด แพทย์์ควร
แนะนำความเสี่่�ยงและประโยชน์์ของการผ่่าท้้องทำคลอดให้้สตรีีตั้้�งครรภ์์ทราบก่่อนตััดสิินใจ

แนวทางปฏิบัติเพื่อช่วยคลอดไหล่ยาก

เมื่่�อศีีรษะทารกคลอดแล้้วไม่่สามารถดึึงให้้ไหล่่หน้้าคลอดได้้ ควรปฏิิบัติั ดัิ งั นี้้�
1. ขอความช่่วยเหลืือ โดยตามแพทย์์หรืือผู้้�ที่่�มีีประสบการณ์์มากกว่่ามาช่่วย ในสถานที่่�ที่่�มีีความ
พร้้อมควรตามกุุมารแพทย์์เพื่่�อให้้การช่่วยเหลืือแก้้ไขสภาพทารกหลัังคลอดและวิิสััญญีีแพทย์์ในกรณีีที่่�
จำเป็็นต้้องใช้้ยาสลบ
2. สวนปััสสาวะ
3. ควรตััด episiotomy ให้้กว้้างมากขึ้้�น หลัังจากฉีีดยาชาให้้เพีียงพอ
4. ใช้้ลููกยางแดงดููดมููกในจมููกและปากทารกให้้หมด
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5. ลองดึึงศีีรษะทารกลงล่่างอีีกครั้้�งพร้้อม ๆ กัับให้้มารดาเบ่่ง ห้้ามให้้ผู้�ช่้ ว่ ยดัันยอดมดลููกอย่่าง
เด็็ดขาด เพราะจะทำให้้ไหล่่หน้้าเข้้าไปติิดมากขึ้้�นและอาจจะเกิิดมดลููกแตกได้้
6. ทำการช่่วยคลอดไหล่่ยาก ควรเริ่่�มต้้นด้้วยวิิธีี ดัังนี้้�
		
6.1 Suprapubic pressure(19) กดได้้ 2 วิิธีี คืือแบบ ก. Mazzanti maneuver ให้้ผู้้�ช่่วย
กดบริิเวณเหนืือหััวหน่่าวลงตรง ๆ ทำให้้ไหล่่ที่่�ติิดยุุบลงไป พร้้อมกัับผู้้�ทำคลอดดึึงศีีรษะทารกลงล่่าง หรืือ
แบบ ข. Rubin I maneuver ให้้ผู้้�ช่่วยยืืนทางฝั่่�งที่่�เป็็นหลัังของทารก พยายามผลัักให้้ไหล่่ทารกเฉีียง
และงุ้้�มไปทางหน้้าทารก เพื่่�อให้้ไหล่่เกิิด adduction พร้้อมกัับผู้้�ทำคลอดดึึงศีีรษะทารกลงล่่าง ดัังรููปที่่� 1
		
6.2 McRoberts maneuver(5) ให้้ผู้้�ช่่วย 2 คน ยกขามารดาออกจาก stirrups ทั้้�ง 2 ข้้าง
แล้้วงอข้้อสะโพกขึ้้�นมาจนต้้นขาอยู่่�ชิิดกัับหน้้าท้้อง ผู้้�ทำคลอดดึึงศีีรษะทารกลงล่่างเพื่่�อให้้ไหล่่คลอด
วิิธีีนี้้�มัักจะทำร่่วมกัับ suprapubic pressure ดัังรููปที่่� 2

รููปที่่� 1 Suprapubic pressure แสดง ก. การกดลงตรง ๆ และ ข. การผลัักไหล่่จากด้้านข้้างมารดา

รููปที่่� 2 Suprapubic pressure ร่่วมกัับ McRoberts maneuver
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ที่ 2ให้้ทSuprapubic
ร่ วมกับ McRoberts maneuver
การทำข้้อ 6.1 และรู ป6.2
ำพร้้อมกัันได้้ทัpressure
ันทีี
7.	ถ้้ายัังไม่่สามารถทำคลอดไหล่่ทารกได้้ พิิจารณาช่่วยคลอดด้้วยวิิธีอื่ี น่� ตามความชำนาญของ
แพทย์์ ไม่่จการท
ำเป็็นต้้าข้องทำเรีี
งตามลำดัั
งนี้้� อมกันได้ ทันที
อ 6.1ยและ
6.2 ให้บ ทดััาพร้
		
7.1 Reverse Woods corkscrew maneuver(20,21) ใช้้มืือใส่่ไปทางด้้านหลัังของไหล่่หลััง
ไม่ไสปามารถท
าคลอดไหล่
ทารกได้จะทำให้้
พิจารณาช่
ยวินธมาคลอดออกทาง
ีอื่น ตามความชานาญของ
ทารก7.แล้้วถ้หมุุายันงไหล่่
180 องศา
แบบ corkscrew
ไหล่่หน้้วายคลอดด้
ที่่�ติิดอยู่่�ถููกวหมุุ
ด้้านหลัังได้้แพทย์
 ดัังรููปที่่� 3
ไม่ จาเป็ นต้ องทาเรียงตามลาดับ ดังนี้
(21,22)
(20,21) คลำไปทางด้้านหลัังของไหล่่หน้้า
		
7.27.1Rubin
II maneuver
สอดมืือmaneuver
เข้้าไปในช่่องคลอด
Reverse
Woods corkscrew
ใช้มือใส่ไปทางด้านหลังของไหล่หลังทาร
ดัันให้้ไหล่่เฉีียงและเกิิด adduction ของไหล่่ไปทางหน้้าอก จะทำให้้เส้้นผ่่าศููนย์์กลางของไหล่่ลดลง
แล้วผู้้�หมุ
นไหล่ไงให้้
ป ไ180
แบบ corkscrew
ทำคลอดดึึ
หล่่หองศา
น้้าคลอดออกมา ดัั
งรููปที่่� 4จะทาให้ไหล่หน้าที่ติดอยู่ถูกหมุนมาคลอดออกทางด้านหลังไ
ดังรู ปที่ 3

การคลอดไหล่ยาก

Shoulder

7.2 Rubin II maneuver(21,22) สอดมือเข้าไปในช่องคลอด คลาไปทางด้านหลังของไห
ดันให้ไหล่เฉียงและเกิด adduction ของไหล่ไปทางหน้าอก จะทาให้เส้นผ่าศูนย์กลางของไหล่ลดลง ผ
คลอดดึงให้ไหล่หน้าคลอดออกมา ดังรู ปที่ 4
รููปที่่� 3  Reverse Woods corkscrew maneuver

รู ปที่ 3 Reverse Woods corkscrew maneuver

รููปที่่� 4  Rubin II maneuver

รูปที่ 4 Rubin II maneuver การคลอดไหล่่ยาก 169
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7.3 Delivery of posterior shoulder ผูท้ าคลอดสวมถุงมือยาวแบบถุงมือล้วงรก ทามือแบ

การคลอดไหล่ยาก

Shoulder dystocia

		
7.3 Delivery of posterior shoulder  ผู้้�ทำคลอดสวมถุุงมืือยาวแบบถุุงมืือล้้วงรก
ทำมืือแบบ accoucheur สอดเข้้าไปในมดลููก คลำไปหาไหล่่หลััง ต้้นแขนจนถึึงข้้อศอก กดบริิเวณ
ข้้อพัับ เพื่่�อให้้ข้้อศอกงอเต็็มที่่� แล้้วจัับข้้อมืือของทารก ดึึงผ่่านหน้้าอกในแนวเฉีียงให้้ไหล่่หลัังหมุุนและ
ดึึงแขนออกมาทางด้้านข้้างของหน้้า เมื่่�อไหล่่หลัังและแขนคลอด ไหล่่หน้้าก็็จะคลอดตามมา ดัังรููปที่่� 5
ถ้้าให้้มารดาดมยาสลบและใช้้ยาคลายมดลููก (tocolytic drugs) ร่่วมด้้วยจะช่่วยให้้ทำได้้ง่่ายขึ้้�น
		
7.4 All-fours position or Gaskin maneuver(23) กรณีีที่่�ผู้้�คลอดสามารถให้้ความร่่วมมืือ
ได้้ อาจเลืือกใช้้วิิธีีนี้้� จััดให้้มารดาอยู่่�ในท่่าคุุกเข่่าทั้้�ง 2 ข้้าง มืือทั้้�ง 2 ข้้าง ยัันพื้้�นไว้้ ดังั รููปที่่� 6 จะทำให้้ไหล่่หลััง
เคลื่่�อนต่่ำลงมาผ่่าน promontory ของ sacrum ผู้้�ทำคลอดดึึงศีีรษะทารกลงล่่างเพื่่�อทำคลอดไหล่่หลัังก่่อน
พร้้อม ๆ กัับให้้มารดาช่่วยเบ่่ง เมื่่�ออยู่่�ในท่่านี้้�ยัังสามารถทำ Wood’s corkscrew maneuver และ delivery
of posterior
arm
การคลอดไหล่
ยาก ได้้ด้้วย
Shoulder dystocia
(21)

รูปที่ 5 Delivery of posterior shoulder
7.4 All-fours position or Gaskin maneuver(23) กรณี ที่ผคู ้ ลอดสามารถให้ความร่ วมมือได้ อาจ
เลือกใช้วิธีน้ ี จัดให้มารดาอยู่ในท่าคุกเข่าทั้ง 2 ข้าง มือทั้ง 2 ข้าง ยันพื้นไว้ ดังรู ปที่ 6 จะทาให้ไหล่หลังเคลื่อน
ต่าลงมาผ่าน promontory ของ sacrum ผูท้ าคลอดดึงศีรษะทารกลงล่างเพื่อทาคลอดไหล่หลังก่อน พร้อม ๆ
กับให้มารดาช่วยเบ่ง เมื่ออยู่ในท่านี้ยงั สามารถทา Wood’s corkscrew maneuver และ delivery of posterior
arm ได้ดว้ ย

รููปที่่� 5 Delivery of posterior shoulder

รูปที่ 5 Delivery of posterior shoulder
7.4 All-fours position or Gaskin maneuver(23) กรณีที่ผคู้ ลอดสามารถให้ความร่ วมมือได้ อาจ
เลือกใช้วิธีน้ ี จัดให้มารดาอยู่ในท่าคุกเข่าทั้ง 2 ข้าง มือทั้ง 2 ข้าง ยันพื้นไว้ ดังรู ปที่ 6 จะทาให้ไหล่หลังเคลื่อน
ต่าลงมาผ่าน promontory ของ sacrum ผูท้ าคลอดดึงศีรษะทารกลงล่างเพื่อทาคลอดไหล่หลังก่อน พร้อม ๆ
กับให้มารดาช่วยเบ่ง เมื่ออยู่ในท่านี้ยงั สามารถทา Wood’s corkscrew maneuver และ delivery of posterior
arm ได้ดว้ ย

รููปที่่� 6  All-fours position or Gaskin maneuver

รูปที่ 6 All-fours position or Gaskin maneuver
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6

การคลอดไหล่ยาก

Shoulder dystocia

7.5 Posterior axilla sling traction(24-26) ใช้สาย suction เบอร์ 12-14 พับครึ่ งให้เป็ น loop แล้วใช้
		
7.5 Posterior
ใช้้สายใช้suction
12-14 พัั
ครึ่่�งให้้เป็็น
นิ้วชี้มือขวาสอดสาย
suctionaxilla
ไปคล้อsling
งใต้รักtraction
แร้ของไหล่(24-26)
หลังทารก
นิ้วชี้มือซ้าเบอร์์
ยดึง loop
ออกมาบclamp
loopปลายสายทั
แล้้วใช้้นิ้้�้งวสองข้
ชี้้�มืือาขวาสอดสาย
องใต้้รัวักยแรงพอสมควรด้
แร้้ของไหล่่หลัังวทารก
ซ้้ายดึึง loop
งเข้าด้วยกัน แล้suction
วดึงไหล่หไปคล้้
ลังออกมาด้
ยมือซ้าใช้้ย นิ้้�ส่วชี้้�มืื
นมือขวาสอดเข้
า
ออกมา
clamp
ปลายสายทั้้�
งสองข้้
างเข้้าด้้วายกัั
น าแล้้
วดึึงไหล่่กรณี
หลัังทออกมาด้้
ไปในช่
องคลอดเพื
่อปัดแขนหลั
งของทารกผ่
นหน้
อกออกมา
ี่ลว้ งไปปัวดยแรงพอสมควรด้้
แขนหลังไม่ถึง ให้ วยมืือซ้้าย
ส่่วนมืื
องคลอดเพื่่�
อปััดแขนหลัั
งของทารกผ่่
านหน้้
อกออกมา
กรณีี
ที่่�ล้้วพร้งไปปัั
เปลีอ่ยขวาสอดเข้้
นเป็ นวิธีหมุานไปในช่่
ไหล่แทน
โดยแนวการดึ
งจะไปทางด้
านข้างฝั่งเดี
ยวกับาหลั
งทารกและขึ
อมกัดบแขน
ใช้
้ นบน
หลัังมืไม่่ออีถึกึงข้ให้้
นเป็็งนของไหล่
วิิธีีหมุุนหไหล่่
านข้้างฝั่่�งาเดีีนหลั
ยวกัังบและไหล่
หลัังทารกและขึ้้�
างดัเปลี่่�
นด้ยานหลั
น้าแเพืทน
่อหมุโดยแนวการดึึ
นไหล่ ให้ไหล่งหจะไปทางด้้
น้าออกมาคลอดทางด้
หลังซึ่ง น
บน ถูพร้้
อมกัั
มืืออีีกข้้างดััานใต้
นด้้ากนหลัั
หน้้าเพื่่�ดัองหมุุ
กหมุ
นขึบ้ นใช้้
ไปจะคลอดผ่
ระดูกงหัของไหล่่
วหน่าวออกมา
รู ปนทีไหล่่
่ 7 และให้้8ไหล่่หน้้าออกมาคลอดทางด้้านหลััง

และไหล่่หลัังซึ่่�งถููกหมุุนขึ้้�นไปจะคลอดผ่่านใต้้กระดููกหััวหน่่าวออกมา ดัังรููปที่่� 7 และ 8
ก

ข

ค

ง

รููปที่่� 7 Posterior
axilla sling traction ก. และ ข. ใช้้นิ้้�วชี้้�มืือขวาสอดนำสาย suction เข้้าไปลอดใต้้
กั แร้้
การคลอดไหล่
ยาก
Shoulderรัdystocia
ของไหล่่หรูลััปงทีค.่ 7 Posterior
และ ง. ใช้้axilla
นิ้้�วชี้้�มืือsling
ซ้้ายเกี่่�
ยวห่่วงออกมาแล้้
suction ทั้้�
งสองข้้เข้าางดึึ
งไหล่่ออกมา
traction
ก. และ ข. ใช้วนจััิ้วบชีปลายสาย
้มือขวาสอดน
าสาย suction
ไปลอดใต้
รักแร้ ของไหล่หลัง ค. และ ง. ใช้ นิ้วชี้มือซ้ ายเกีย่ วห่วงออกมาแล้วจับปลายสาย suction ทั้งสองข้ างดึงไหล่
ออกมา

รููปที่่� 8 Posterior axilla sling traction ดึึงสาย suction ให้้ไหล่่หลัังคลอดออกมา

7

รูปที่ 8 Posterior axilla sling traction ดึงสาย suction ให้ไหล่หลังคลอดออกมา
7.6 Zavanelli maneuver(27) หมุนศีรษะทารกกลับมาเป็ นท่า occiput
anterior หรื
การคลอดไหล่่
ยากอ occiput
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posterior ก่อน แล้วดันศีรษะทารกให้กม้ และดันกลับเข้าไปในช่องคลอดเพื่อนาไปผ่าท้องทาคลอดทันที ดัง
รู ปที่ 9 วิธีน้ ีตอ้ งให้ยาคลายมดลูกหรื อดมยาสลบร่ วมด้วยเสมอ และบางครั้งอาจจะทาไม่สาเร็ จและเกิด

		
7.6 Zavanelli maneuver(27) หมุุนศีีรษะทารกกลัับมาเป็็นท่่า occiput anterior หรืือ
occiput posterior ก่่อน แล้้วดัันศีีรษะทารกให้้ก้้มและดัันกลัับเข้้าไปในช่่องคลอดเพื่่�อนำไปผ่่าท้้อง
ทำคลอดทัันทีี ดัังรููปที่่� 9 วิิธีีนี้้�ต้้องให้้ยาคลายมดลููกหรืือดมยาสลบร่่วมด้้วยเสมอ และบางครั้้�งอาจจะทำ
ไม่่สำเร็็จและเกิิดภาวะแทรกซ้้อนคืือ มดลููกแตกได้้
8. กรณีีที่่�ยัังทำคลอดไหล่่ทารกไม่่ได้้ ให้้เลืือกทำ ดัังนี้้� 
		
8.1 Deliberate (27)
fracture of anterior clavicle ทำให้้กระดููก clavicle ของทารกหััก
โดยใช้้นิ้้�วกดกระดููก clavicle บริิเวณตรงกลางเข้้าไปหากระดููก pubic rami ของมารดา(21) หรืือใช้้นิ้้�วงััด
กระดููก clavicle ดึึงออกมาจากตััวเด็็กให้้หััก(5) เมื่่�อ clavicle หััก เส้้นผ่่าศููนย์์กลางของไหล่่จะเล็็กลง
ไหล่่ที่่�ติิดอยู่่�จะหลุุดออกมาได้้ กระดููกที่่�หัักจะหายได้้เองและไม่่มีีภาวะแทรกซ้้อนใด ๆ ที่่�รุุนแรง
		
8.2 Cleidotomy(28) ตััดกระดููก clavicle ด้้วยกรรไกรหรืือมีีด ใช้้ในรายที่่�ทารกตายแล้้ว
		
แพทย์์สามารถเลืือกใช้้วิิธีีการช่่วยคลอดไหล่่ยากตามความชำนาญโดยไม่่จำเป็็นต้้องเรีียง
ลำดัับขั้้�นตอนดัังกล่่าวข้้างต้้นได้้
		พิิจารณาให้้การดมยาสลบ กรณีีที่่�ต้อ้ งทำหััตถการช่่วยคลอดไหล่่อย่่างยาก มารดาเจ็็บมาก
หรืือไม่่ให้้ความร่่วมมืือ

รู ปที่ 8 Posterior axilla sling traction ดึงสาย suction ให้ไหล่หลังคลอ
7.6 Zavanelli maneuver หมุนศีรษะทารกกลับมาเป็ นท่า occiput anterior ห
อน แล้วดันศีรษะทารกให้กม้ และดันกลับเข้าไปในช่องคลอดเพื่อนาไปผ่าท้องท
นี้ตอ้ งให้ยาคลายมดลูกหรื อดมยาสลบร่ วมด้วยเสมอ และบางครั้งอาจจะทาไม่สา
ซ้อนคือ มดลูกแตกได้

ก.

ข.

รููปที่่� 9 Zavanelli maneuver ก. การหมุุนศีีรษะทารก ข. การดัันศีีรษะทารกให้้ก้้มและกลัับขึ้้�นไป

9 Zavanelli
ก. การหมุนศีรษะทารก ข. การดันศีรษะทารกให้ ก้มและกล
172 maneuver
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การดูแลหลังคลอด

เมื่่�อช่่วยคลอดทารกออกมาได้้และให้้การช่่วยกู้้�ชีีพแล้้ว ต้้องตรวจร่่างกายทารกอย่่างละเอีียดเพื่่�อ
ประเมิินอัันตรายจากการคลอด เช่่น กระดููก clavicle หััก กระดููกแขนหััก การบาดเจ็็บที่่�เส้้นประสาท
บริิเวณไหล่่ (brachial plexus injury) หรืืออัันตรายต่่อระบบประสาทและสมอง สำหรัับมารดาต้้องสำรวจ
ช่่องทางคลอด ประเมิินการฉีีกขาดของช่่องคลอด การเกิิดภาวะแทรกซ้้อนต่่าง ๆ เช่่น มดลููกแตก มดลููก
ไม่่หดรััดตััว ตกเลืือดหลัังคลอดและติิดเชื้้�อ

การให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�หลังเกิดเหตุการณ์

เมื่่อ� มีีการคลอดไหล่่ยาก แพทย์์ผู้ท�้ ำคลอดควรอธิิบายเรื่่อ� งที่่�เกิิดขึ้้�น การรัักษาต่่าง ๆ ที่่�ได้้ทำไปแล้้ว
กรณีีที่่�มีภี าวะแทรกซ้้อนเกิิดขึ้้�น ควรแจ้้งแนวทางการรัักษาหรืือการแก้้ไขเบื้้�องต้้นให้้แก่่มารดาและญาติิ
ทราบ ควรสัังเกตอารมณ์์ ความรู้้�สึึกและความไม่่พึึงพอใจของมารดาและญาติิ แพทย์์ควรแสดง
empathy แก่่มารดาและญาติิ รับั ฟัังปััญหาและความกัังวลใจ ด้้วยท่่าทีีที่่�พร้้อมจะให้้การช่่วยเหลืือ ปรึึกษา
กุุ ม ารแพทย์์ ท ารกแรกเกิิ ด เพื่่�อช่่ ว ยประเมิิ น และแจ้้ ง พยากรณ์์ โรคของทารก ควรมีี ก ารประชุุ ม ทีี ม
ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องในการรัักษาและกำหนดตััวบุุคคลเพื่่�อตอบคำถามหรืือให้้ข้้อมููลต่่าง ๆ แก่่มารดาและญาติิ
ได้้ถููกต้้อง เหมาะสมและเป็็นไปในทิิศทางเดีียวกััน ระมััดระวัังคำพููดที่่�อาจจะเป็็นการกล่่าวโทษผู้้�อื่่�น
	ถ้้ามารดาและญาติิมีคี วามไม่่พึงึ พอใจเกิิดขึ้้�น ควรปรึึกษาแพทย์์อาวุุโสที่่�มีีประสบการณ์์มากกว่่า
หรืือทีีมบริิหารความเสี่่�ยงของโรงพยาบาลเข้้ามาช่่วยเหลืือ กรณีีที่่�มารดาเครีียด กัังวลหรืือซึึมเศร้้า
มาก ให้้ปรึึกษาจิิตแพทย์์มาช่่วยดููแลรัักษา
ควรบัันทึึกรายละเอีียดของการให้้คำปรึึกษาต่่าง ๆ ในเวชระเบีียน พร้้อมทั้้�งให้้ผู้้�ป่่วยและสามีี
ลงนามรัับทราบ

การบันทึกเวชระเบียน

การบัันทึึกเวชระเบีียนเมื่่�อเกิิดการคลอดไหล่่ยากมีีความสำคััญมาก เพราะอาจจะเกิิดการ
ฟ้้องร้้องตามมา โดยเฉพาะรายที่่�เกิิดอัันตรายต่่อทารกขั้้�นรุุนแรง หััวข้้อที่่�ควรบัันทึึกมีีดัังนี้้�(29)
การประเมิินน้้ำหนัักทารก
การประเมิินอุ้้�งเชิิงกรานก่่อนกระตุ้้�นให้้คลอดหรืือ augmentation
ความก้้าวหน้้าของการคลอดทั้้�งระยะ active และระยะที่่� 2
ท่่าทารกและการหมุุนของศีีรษะทารกในระยะที่่� 2
เวลาที่่�ศีีรษะทารกคลอดและเวลาที่่�ทารกคลอดออกมาทั้้�งตััว
มีีการตััดแผลฝีีเย็็บหรืือไม่่ แบบใด
ชนิิดของยาชาหรืือยาสลบ
การดููดมููกในปากและจมููก
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บุุคลากรที่่�มีีส่่วนร่่วมในการช่่วยคลอดไหล่่ยาก
ความแรงและระยะเวลาที่่�ใช้้ดึึงไหล่่
ลำดัับและเวลาของแต่่ละวิิธีีที่่�ใช้้ช่่วยคลอดไหล่่
ควรบัันทึึกว่่าไม่่ได้้ทำ fundal pressure หลัังคลอดศีีรษะทารกแล้้ว
ระบุุให้้ชััดเจนว่่าไหล่่ที่่�ติิดคืือข้้างใด
สภาพและการบาดเจ็็บของทารกหลัังคลอด
การให้้คำปรึึกษาแนะนำต่่าง ๆ แก่่มารดาและญาติิ

สรุป

การช่่วยคลอดไหล่่ยาก เป็็นหััตถการที่่�แพทย์์ทุุกคนควรจะฝึึกปฏิิบััติิให้้เกิิดความชำนาญและ
สามารถช่่วยคลอดทารกได้้อย่่างถููกต้้อง ควรมีีการฝึึกซ้้อมแพทย์์ พยาบาลและผู้้�ช่ว่ ยทุุกคนในห้้องคลอด
อย่่างสม่่ำเสมอ เพื่่�อให้้มีีความคล่่องแคล่่ว สามารถทำงานเป็็นทีีมได้้ทัันทีีเมื่่�อเกิิดเหตุุการณ์์เพราะความ
รวดเร็็วและถููกต้้องของการรัักษามีีความสำคััญต่่อพยากรณ์์โรคของทั้้�งมารดาและทารก
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ตััวอย่่างการบัันทึึกรายงานเหตุุการณ์์การคลอดไหล่่ยาก
วัันที่่�........................................................
ชื่่�อผู้้�คลอด.......................................................................HN………………………..
1. การคลอดศีีรษะทารก
[ ] คลอดเอง      [ ] ใช้้เครื่่�องดึึงสุุญญากาศ     [ ] ใช้้คีีม
2. ข้้อบ่่งชี้้�ของการใช้้สููติิศาสตร์์หััตถการ .............................................
3. การตามคนช่่วย
[ ] แพทย์์อาวุุโสหรืือผู้้�มีีประสบการณ์์
[ ] กุุมารแพทย์์
[ ] วิิสััญญีีแพทย์์
[ ] บุุคคลากร อื่่�น ๆ ระบุุ....................................
4. Episiotomy
[ ] median     [ ] mediolateral     [ ] ไม่่ทำ
5. การให้้ยาระงัับปวด
[ ] ยาชาเฉพาะที่่�     [ ] pudendal nerve block     [ ] ยาสลบ
6.	วิิธีีการช่่วยคลอดไหล่่
				
ทำ ลำดัับที่่�	
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 อื่่�น ๆ ระบุุ ......................
[]
[]
…………………
7. การทำ fundal pressure หลัังคลอดศีีรษะทารกแล้้ว
[ ] ไม่่ทำ     [ ] ทำ
8. คลอดศีีรษะ เวลา ................น. คลอดลำตััวเวลา ............. น.
9. ไหล่่ข้้างที่่�ติิด คืือ ข้้าง .........................
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10. น้้ำหนัักทารก.............................กรััม
11. Apgar score ที่่� 1 นาทีี = ......   5 นาทีี = ......   10 นาทีี = ......
12. ภาวะแทรกซ้้อนในทารก     [ ] ไม่่มีี     [ ] มีี ระบุุ...................................
13. การให้้คำปรึึกษาแนะนำแก่่มารดาและญาติิ...........................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
บัันทึึกโดย................................................................................
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การคลอดไหล่ยาก

Shoulder dystocia

สรุุปขั้้�นตอนการช่่วยเหลืือ

สรุปขั้นตอนการช่ วยเหลือ
กรณีคลอดไหล่ยาก

ตามคนช่วย แพทย์อาวุโส พยาบาล
กุมารแพทย์ วิสัญญีแพทย์
สวนปัสสาวะ
ตัด episiotomy ให้กว้างขึ้น
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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