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ระเบียบปฏิบัติการท าคลอดปกติ 
วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือให้สามารถท าคลอดปกติไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยัตามขั้นตอน 
ขอบข่าย 

วิธีปฏิบตัิน้ีเป็นแนวทางการปฏิบตัิงานของพยาบาลห้องคลอดเพื่อให้สามารถท าคลอด
มารดาไดอ้ยา่งถกูตอ้งและปลอดภยั 

 
นิยามศัพท์ 
แพทย ์    หมายถึง  แพทยเ์วรผูรั้บผิดชอบประจ าวนั 
พยาบาล   หมายถึง  พยาบาลที่ขึ้นปฏิบติังานประจ าห้องคลอด 
พนกังานผูช่้วยเหลือคนไข ้ หมายถึง พนกังานผูช่้วยเหลือคนไข ้ที่ขึ้นปฏิบติังานประจ าห้องคลอด 
มารดา  หมายถึง  หญิงตั้งครรภท์ี่มารับบริการคลอดที่โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1.แพทย ์  มีหนา้ที่ในการตรวจวินิจฉัยและรักษา 
2.พยาบาลประจ าห้องคลอด   มีหนา้ที่ ประเมินอาการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้การดูแล

พยาบาลผูป่้วยพร้อมทั้งรายงานแพทยเ์มื่อพบอาการผิดปกติ  และมอบหมายงานให้กบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเจา้ที่ที่ขึ้นปฏิบติังานห้องคลอดตามความเหมาะสม 

3.พนกังานผูช่้วยเหลือคนไข ้  มีหนา้ที่ให้การดุแลช่วยเหลือให้การพยาบาลมารดาคลอด 
ภายใตค้ าส่ังแพทยแ์ละพยาบาล 
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วิธีปฏิบัติ 
1.การเตรียมเคร่ืองมือและอปุกรณ์ปราศจากเช้ือ ประกอบด้วย 
1. ชุดผา้คลอดประกอบดว้ย 
 1.ห่อผา้ประกอบดว้ยผา้ปูหนา้ทอ้ง1ผืน  ผา้รองกน้1ผืน และถุงขา 2 ขา้งของผูค้ลอด 1ชุด 
ผา้ส่ีเหลี่ยมเจาะกลาง 1ผืน  ผา้รับเด็ก 2ผืน  และผา้ส ารอง 1ผืน 
 2.เส้ือกราวน์ 1 ชุด  
 3.ถุงมือปราศจากเช้ือ 6 คู่ 
2.ชุดถว้ยต่างๆ ประกอบดว้ย 
 2.1 .ภาชนะใบใหญ่ส าหรับใส่รก 1ใบ 
 2.2.ภาชนะส าหรับชุดท าความสะอาด( set flush)  1ใบ 
 2.3ภาชนะส าหรับใส่ก็อส 20ช้ินและtopก็อส 2 ช้ืนและผา้เช็ดตวัเด็ก3ผืน 
 2.4..ภาชนะถว้ยเล็กส าหรับใส่น ้ายาpovidine1ใบ 
3.ชุดเคร่ืองมือคลอดประกอบดว้ย 
 3.1.กรรไกรตดัฝีเยบ็  1 อนั 
 3.2.กรรไกรตดัสายสะดือทารก 1อนั 
 3.3.clamp โคง้ 2อนั   

3.4. clampตรง 1อนัใชค้ีบส าลีท าความสะอาด 
 3.5.ยางรัดสายสะดือ 1 อนั 
 3.6.ไกรกรรตดัไหม    1 อนั 
 3.7.Needle   holder 1อนั 
 3.5syringe ขนาด 5ซีซี พร้อมเข็มฉีดยาเบอร์ 18 และ24 ขนาด1.5น้ิว 1อนั 
 3.6 ลูกสูบยางเด็ก  1อนั 
 3.7.ส าลีเช็ดตา 2 กอ้น  ส าหรับเช็ดสะดือ 1-2กอ้น 
 3.8.ยาชา 2%xylocian ขวด 
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3.9.tamponส าหรับpack ช่องคลอดขณะเยบ็แผล 
 3.10.cat  gut  น 2/0  1  เส้น 
4.การเตรียมผู้คลอด 
 4.1.ยา้ยมารดาเขา้ห้องคลอดเมื่อ ครรภแ์รกปากมดลูกเปิดหมด  ครรภห์ลงัปากมดลูกเปิด7- 
8 ซม. 
 2.จดัท่าผูค้ลอดขึ้นขาหยัง่ หรือท่านอนหงายชนัเข่า 
 3.ตรวจช่ือผูค้ลอดให้ตรวจแฟ้มประวตัิ 
 4.ฟังและนบัเสียงหัวใจทารกทุก10 นาที หรือติดเคร่ืองNSTรายที่มีภาวะเส่ียงเช่นมารดาที่
ไดรั้บยาเร่งคลอด  น ้าคร ่าผิดปกติ  เสียงหัวใจทารกเตน้ผิดปกติ 
 5.สวนปัสสาวะทิ้ง 
5.การเตรียมตวัผูท้  าคลอด 
 1.สวมหมวก   ผา้ปิดจมูก   สวมรองเทา้บู๊ท  และหนา้กาก 
 2.ลา้งมือดว้ยน ้ายาpovidine scrub สวมเส้ือกราวน์ และถุงมอืที่ปราศจากเช้ือ2 ชั้น 
 3.น าผา้รับเด็กปูไวท้ี่ radiant warmer 
6.ขั้นตอนการเตรียมคลอดและท าคลอด 
6.1เตรียมอวยัวะสืบพนัธ์ภายนอก โดยท าความสะอาดอวยัวะสืบพนัธ์ภายนอกดว้ยน ้ายาฆ่าเช้ือโดย
เร่ิมท าความสะอาดตามล าดบัดงัน้ี 

ส าลีกอ้นที่ 1 เช็ดท าความสะอาดบริเวณเหนือหัวหน่าวเช็ดจากซ้ายไปขวา 
ส าลีกอ้นที่ 2เช็ดท าความสะอาดตน้ขาดา้นดา้นในขา้งใกลต้วั 
ส าลีกอ้นที่ 3เช็ดท าความสะอาดตน้ขาดา้นดา้นในขา้งไกลตวั 
ส าลีกอ้นที่ 4เช็ดท าความสะอาดบริเวณขาหนีบและlabia majoraดา้นใกลต้วั 
ส าลีกอ้นที่ 5เช็ดท าความสะอาดบริเวณขาหนีบและlabia majoraดา้นไกลตวั 
ส าลีกอ้นที่ 6 เช็ดบริเวณบริเวณlabia minoraถึงรูทวาร 
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6.2. ปูผา้ปราศจากเช้ือบริเวณต่างๆตามล าดบัดงัน้ี 
 -ปูผา้รองกน้โดยพบัสอดชายไวใ้ตก้น้ผูค้ลอด 
 -ปูผา้คุมหนา้ทอ้งถึงบริเวณเหนือหัวหน่าวโดยให้ชายผา้สามารถเปิดขึ้นได ้
 -สวมถุงเทา้ดา้นใกลต้วัและไกลตวั ตามล าดบั 
6.3. การฉีดยาชาเฉพาะที่  ดูดยาชาเขา้ในsyringe 5 cc ต่อกบัเข็มเบอร์ 24แลว้ไล่อากาศออกให้หมด 
แทงเข็มเขา้ใตผิ้วหนงัในแนวที่จะตดัฝีเยบ็โดยเฉียงออกไปซ้ายหรือขวาของแนวด่ิง ก่อนฉีดยาควร
ดูดดูก่อนว่าไม่ไดแ้ทงเขา้ไปในเส้นเลือด 
6.4.ผูท้  าคลอดหรือผูช่้วยเชียร์เบ่งคลอดขณะมดลกูหดรัดตวัและพกัเมื่อมดลกูคลายตวัพร้อม
ประเมินการหดรัดตวัของมดลูกเป็นระยะ พร้อมบนัทึก  
6.5.การตดัฝีเยบ็  ควรทดสอบว่าผูค้ลอดไม่รู้สึกเจ็บบริเวณที่จะตดั ควรตดัฝีเยบ็เมื่อมารดาเบ่งศีรษะ
ทารกแลว้มองเห็น  การตดัฝีเยบ็ควรตดัแบบ right หรือleft mediolateral episiotomyโดยใชน้ิ้วมือ
ขา้งหน่ึงสอดเขา้ไประหว่างแผลฝีเยบ็ กบัศีรษะทารก เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดบาดแผลต่อศีรษะทารก
และทวารหนกั 
6.6.การท าคลอดศีรษะ  เมื่อผูค้ลอดเบ่งศีรษะมาจนกระทัง่ subocciput มายนัใตs้ymphysis pubis            
จึงท าการsave perineum ดว้ยtop gauze โดยใช้น้ิวหัวแม่มือและน้ิวช้ีของมอืขวาหรือขา้งที่ถนดัรูด
ผิวหนงับริเวณ labia majoraไปทางดา้นหลงัทวารหนกั โดยอีกมือหน่ึงกดศีรษะทารกให้ subocciput
ยนัอยูใ่ต ้symphysis pubis จนเบ่งคลอดศีรษะทารกไดส้ าเร็จ 
6.7. มือที่ save perineum รูดฝีเยบ็ให้ผ่านหนา้และคางทารกแลว้หมุนหนา้ทารกให้หงายขึ้น โดย
หมุนศีรษะตามท่าของทารก  ทารกท่า LOA ให้หมุนศีรษะไปทางดา้นซ้ายของมารดา  ท่าROA 
หมุนศีรษะไปทางดา้นขวาของมารดา  เมื่อทารกหงายหนา้ขึ้นเช็ดตาดว้ยส าลีแห้ง ขา้งละ 1กอ้น จาก
หัวตาไปหางตา  จากนั้นดูดน ้าคร ่าในปากออกให้หมดแลว้จึงดูดในจมูก ตามล าดบั ปิดแอร์เมื่อ
ศรีษะทารกคลอดส าเร็จ 
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6.8. การท าคลอดไหล่ ตามล าดบัดงัน้ี 
 - จบัศีรษะทารกดว้ยมือทั้ง2 ขา้ง โดยให้น้ิวหัวแม่มือทาบไปตามกระดูก Frontal น้ิวช้ีทาบ
ไปตามกระดกู madibleและอีกสามน้ิวทาบไปตามทา้ยทอยทารก 
 -ท าคลอดไหล่หนา้โดยดึงศีรษะทารกลงดา้นล่างตามแนวทางของช่องเชิงกราน จนกระทัง่
เห็นไหล่หนา้จนถึงรักแร้มายนัอยูใ่ต ้symphysis pubis จึงหยดุ แลว้ท าคลอดไหล่หลงัโดยยกศีรษะ
ทารกขึ้นทางหนา้ทอ้งมารดาให้เห็นไหล่หลงัคลอดออกมา แลว้ลดศีรษะทารกลงให้ไหล่ทั้งสองขา้ง
คลอดออกมา 
6.9.การท าคลอดล าตวั  ใชม้ือขา้งขวาช่วยพยุงศีรษะทารกให้อยูใ่นอุง้มือ และคอทารกอยูร่ะหว่าง
ซอกน้ิวหัวแม่มือและน้ิวช้ีของมือขวา แลว้ค่อยลดศรีษะทารกลง ในขณะเดียวกนัมือซ้ายค่อยๆรูด
ไปตามหลงัทารก ในขณะทีล่  าตวัค่อยๆคลอดออกมาจนกระทัง่กน้และขาคลอดออกมา ใชน้ิ้วช้ีและ
น้ิวกลางสอดเขา้ไปอยูท่ี่ขอ้เทา้ทั้งสองขา้ง จบัขอ้เทา้ทารกให้แน่น ยกเทา้ทารกสูง ให้ศรีษะอยูต่  ่า 
แลว้วางทารกบนผา้ที่รองรับ 
6.10. ผูช่้วยเหลือคนไขดู้เวลาคลอด พร้อมกด apgar time และบนัทึกเวลาเกิดไว ้
6.11.ผูท้  าคลอดดูดน ้าคร ่าในปากและจมูกออกให้หมด พร้อมเช็ดตวัทารกให้แห้ง 
6.12. ใชc้lampที่มียางรัดสายสะดือ หนีบสายสะดือดา้นใกลท้ารก1 ตวั ห่างจากโคนสะดือ 2-3 ซม. 
และใชม้ือรูดสายสะดือไปทางดา้นรกแลว้จึงใช้clampตวัที่ 2 หนีบสายสะดือไว ้ระยะห่างประมาณ 
3-5ซม.  จากนั้นใชส้ าลีชุบpovidine เช็ดสายสะดือบริเวณที่ตอ้งการตดัแลว้ใชน้ิ้วสอดเขา้ไปใต้
บริเวณที่ทาน ้ายาจากนั้นจึงสอดกรรไกรเขา้ระหว่างน้ิวและสายสะดือ แลว้จึงตดัสายสะดือ หลงัตดั
เช็ดดว้ยpovidineและตรวจดูว่าเลือดหยดุไหลหรือไม่ 
6.13.ใชม้ือซ้ายจบัขอ้เทา้ทารกโดยน้ิวช้ีอยู่ระหว่างขอ้เทา้ น้ิวหัวแม่มือและน้ิวกลางจบัขอ้เทา้ทั้งสอง
ไว ้มือขวาประคองศีรษะ ยกให้มารดาดูหนา้และอวยัวะเพศของทารก 
6.14. น าทารกไปวางใตr้adiant   warmer เพื่อให้การพยาบาลดูแล เช็ดตวั เช็ดตา วดัอุณหภูมิและ
สัดส่วนต่อไป 
6.15.ดูแลให้ synto 10 unitในสารน ้าที่เหลือหลงัทารกคลอดตวัส าเร็จ 
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6.16.ทดสอบดูว่ามีการลอกตวัของรกหรือไม่ โดยสังเกตมีเลือดไหลออกจากโพรงมดลูก  สายสะดือ
ยาวขึ้น   และมดลูกเปลี่ยนรูปร่างเป็นกอ้นกลมแข็งตวัลอยขึ้น จึงดูแลท าคลอดรกดว้ยวิธี modifile 
crede maneuver  หลงัรกคลอดตรวจสอบรกว่าครบหรือไม่ ถา้ถา้พบว่ารกขาดหายไปบางส่วนหรือ
หลงัทารกคลอด30นาทีรกยงัไม่คลอด รายงานแพทยท์ราบทนัที   
6.17  หลงัรกคลอดผูช่้วยเหลือคนไขว้ดัสัญญาณชีพมารดา จากนั้นผูท้  าคลอดพิจารณาให้ 
ยากระตุน้การหดรัดตวัของมดลูกไดแ้ก่ synto 20 unit ผสมในสารน ้า 5%D/N/2 1000 ซีซี   iv dip 80 
cc/hr และmethergine 1amp IV ส าหรับในรายที่มีBP>140/90 mmHgดูแลให้ synto 10 unit  IM 
แทนmethergine  หลงัให้ยาคลึงมดลูกไลก่อ้นเลอืด และประเมินการหดรัดตวัเป็นของมดลูกเป็น
ระยะๆ 
6.18. ตรวจสอบบาดแผลและท าการเยบ็ซ่อมแซมบาดแผลดว้ย chromic  cat gut no  2/0 ตาม
มาตรฐานการเยบ็แผล หลงัเยบ็แผลเสร็จตรวจสอบบาดแผลอีกคร้ังพร้อมท าการตรวจทางทวาร
หนกัเพื่อเฝ้าระวงัการเยบ็ติดผนงัรูทวาร 
6.19 ท าการคลึงมดลูกไล่กอ้นเลอืดอีกคร้ัง และประมินการเสียเลือดทั้งหมด 
6.20.ท าความสะอาดอวยัวะสืบพนัธ์ บาดแผล และใส่ผา้อนามยัไว2้ ผืน พร้อมให้สุขศึกษาเร่ืองการ
ดูแลบาดแผลดว้ย 
6.21.ประเมินอาการเปลี่ยนแปลงเช่น เหน่ือยเพลีย  วิงเวียน  หนา้มืด จะเป็นลม เพื่อให้การพยาบาล
และรายงานแพทย ์พร้อมประเมินสัญญาณชีพอีกคร้ัง 
6.22.ให้การพยาบาลมารดาหลงัคลอดตามแนวทางการดูแลมารดาในระยะ 2 ชม.หลงัคลอด 
6.23.ลงบนัทึกขอ้มลูการคลอดในเวชระเบียน 
 
ประเมินผล 
1.มารดาสามารถผ่านการคลอดไดอ้ยา่งปลอดภยัไม่มีภาวะแทรกซอ้น 
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เกณฑ์การรายงานแพทย์ขณะคลอด 
   1.ระยะเบ่งคลอดนานเกิน 45 นาทีในครรภแ์รก  และ 30 นาทีในครรภ์หลงั 

2.อตัราการเตน้ของหัวใจทารกผิดปกติ>160/min หรือ<120/min 
  3. พบน ้าคร ่าเปลี่ยนเป็นระดบั moderate/ thick meconium 
   4. ส่วนน าเบ่งไม่ลง หรือพบ ภาวะ molding หรือ caput succedaneum 

5.สัญญาณชีพผิดปกติ เช่นBP>140/90 mmHg ,BP<90/60 mmHg 
  6. มีเลือดออกผิดปกติขณะเบ่งคลอด 
  7.มดลูกหดรัดตวัถี่ผิดปกติI<2 min 
  8.มารดามีอาการผิดปกติเช่นเหน่ือย หายใจไม่อิ่ม กระสับกระส่ายมาก 
  10.ทารกคลอดติดไหล่ หรือทารกมีความผิดปกตติ่างๆเช่น รูปร่างผิดปกติ  มีภาวะBAแรกคลอด   
  11. รกไม่คลอดภายหลงัทารกคลอดนาน 30 นาที หรือเศษช้ินส่วนรกไม่ครบ 
  12.มดลูกหดรัดตวัไม่ดี คล าน่ิม   
  13.มีเลือดออกactive bleed> 300ซีซี รายงานแพทยท์ราบ 
  14.แผลฝีเยบ็ฉีกขาดระดบั 3  ขึ้นไป 
 
 
 
 

 
 
 


