
 การพยาบาลในระยะที่ 2 ของการคลอด

( second stage of labour )

            โดย อจ.กฤษณา โชติชื่น



Patient Education Animation: Labor and Vaginal Birth

https://youtu.be/ZDP_ewMDxCo

https://youtu.be/ZDP_ewMDxCo
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หัวขอการเรียน
1. การประเมินสภาวะผูคลอด  

อาการแสดงเมื่อเขาสูระยะที่ 2 ของการคลอด

2. การทําคลอด
2.1 การเตรียมสถานที่และอุปกรณ

2.2 การเตรียมตัวของผูทําคลอด

2.3 การเตรียมผูคลอดทางดานรางกายและจิตใจ

2.3 การเตรียมผูคลอดทางดานรางกายและจิตใจ

2.4 การตัดฝเย็บ

2.5  การทําคลอดศีรษะและลําตัวทารก



              ทบทวนกลไกการคลอด



ครรภแรกใชเวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมงไมควรเกิน 2ชั่วโมง 
ครรภหลังใชเวลาเฉลี่ย 30 นาที ไมควรเกิน 1ชั่วโมง 

ระยะที่2ของการคลอด (second stage of labour) 

เริ่มตั้งแต ปากมดลูกเปดหมด (เปด 10 เซนติเมตร )จนกระทั่งทารกคลอด 



   ระยะกาวหนา  ระยะเปลี่ยนผาน     ระยะพัก

ระยะที่2 ของการคลอด มี 3 ระยะ 

     latent หรือ resting phase

ระยะที่มีแรงเบง หรือแรงเบงนอย

การหดรัดตัวของมดลูกลดลงคลาย

กับการหดรัดตัวของมดลูกเมื่อปาก

มดลูกเปด 8-9 เซนติเมตร

 active phaseหรือระยะเคลื่อนตํ่า

ระยะที่แรงเบงมากขึ้น เนื่องจาก

สวนนํากดกลามเนื้อเชิงกราน ทําให

เกิด Ferguson reflex โดยจะเบง

3-5 ครั้งตอการหดรัดตัวของมดลูก

โดยเบงนาน ครั้งละ 4-6 วินาที 

          transition

เมื่อเห็นสวนนําของทารก การหดรัดตัว

ของมดลูกอาจมากขึ้นหรือลดลงก็ได 

เปนระยะสั้นๆกอนทารกคลอด



การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและจิตสังคมในระยะที่ 2ของการคลอด

       

       การหดรัดตัวของมดลูก

การหดรัดตัวของกลามเนื้อ                     

หนาทองและกระบังลม

    การเปดขยายปากมดลูก

การเคลื่อนตํ่าของสวนนํา

อาการแสดงวาใกลคลอด 

 

   ระบบการไหลเวียนโลหิต

      ระบบขับถาย

 การเผาผลาญอาหาร

ระบบทางเดินอาหาร

การรับความรูสึก(ความเจ็บปวด)

   การเปลี่ยนแปลงดานจิตสังคม



                                  การหดรัดตัวของมดลูกแบบ involuntary                   

Upper uterine segment หดรัดตัวแบบ Brachystasis คือ

เซลลหดสั้นและหนาเพิ่มขึ้น Lower uterine segment หด

รัดตัวแบบ Mecystasis คือ เซลลยาวขึ้นและบางเพิ่มขึ้น ทําให

เกิดการดึงรั้งขึ้นระหวางกลามเนื้อมดลูกสวน Upper 

และ Lower

เห็นรอยคอดหรือวงแหวนแยกระหวางกลามเนื้อมดลูกสวนบน

กับกลามเนื้อมดลูกสวนลาง เรียกวา Physiologic retraction 

ring ( Bandl’s ring) เปนภาวะปกติ

   การทํางานประสานกันของมดลูกสวนบนและ

  สวนลาง เรียกวา depolarization                  
ปกติ จะหดรัดตัวถี่ นานและรุนแรงมากขึ้น คือ 

หดรัดตัวนาน 60-90 วินาที ทุก2-3นาที

ความรุนแรง เรียกวา Intensity or severity ถาหดรัดตัว

รุนแรงมากและถี่เกินไป ชนิดแบบไมคลาย ( tetanic 

contraction หรือ ++++ ) duration นานกวา 1 นาที 

ระยะพักแทบไมมีเลย ทําใหสวน Lower uterine segment 

มีความบางมาก  ถาเห็นรอยคอดถูกดึงสูงขึ้นจนถึงระดับสะดือ 

เห็นผนังหนาทองบุม ปวดหัวเหนาอยางรุนแรง เรียก 

Pathologic retraction ring  เปนสัญญานอันตราย เสี่ยง

ตอมดลูกแตก และทารกในครรภขาดออกซิเจน โดยเฉพาะราย

CPD ชองเชิงกรานแคบและเรงคลอดดวย oxytocin drip  

สวนการหดรัดตัวมดลูกที่ไมดี จะทําใหการคลอดลาชา



                                                         การหดรัดตัวของมดลูก



                                                                Bandl’s ring 
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การหดรัดตัวของกลามเนื้อหนาทองและกระบังลม

คือ แรงเบงของมารดา (maternal force) เปน Secondary power 

เกิดจากการหดรัดตัวของกลามเนื้อหนาทองและกระบังลม (Intra 

abdominal pressure)

ทําใหความดันในชองทองและแรงดันภายในโพรงมดลูกเพิ่มขึ้นถึง 

3 เทาของแรงจากการหดรัดตัวของมดลูก  มีผลชวยผลักดันใหทารก

เคลื่อนผานหนทางคลอดออกมาได ถามารดาไมมีแรงเบงหรือแรงเบง

ไมดีจะทําใหการเคลื่อนตํ่าของสวนนําลาชาหรือหยุดชะงักได
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    การเปดขยายปากมดลูก

ปากมดลูกจะมีความนุมมากขึ้นและหดสั้นเขา จากอิทธิพลของฮอรโมน Estrogen    

Progesterone   และ Prostaglandins กระตุนใหหลั่ง oxytocin    

เกิด Ferguson reflex ทําใหปากมดลูกบางและเปดขยาย บวกกับแรงดันของถุง

นํ้าครํ่า และแรงดันจากสวนนํามากด

ครรภแรก ปากมดลูกเปดเฉลี่ย  1.2 เซนติเมตรตอชั่วโมง

ครรภหลัง ปากมดลูกเปดเฉลี่ย 1.5 เซนติเมตรตอชั่วโมง

ระยะที่ 2 การคลอด คือ ปากมดลูกเปดหมด หรือเปดขยาย 10 

เซนติเมตร เรียกวา cervix fully dilatation มักคลําไมพบขอบของ

ปากมดลูก ความบางหรือ effacement รอยละ100
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การเคลื่อนตํ่าของสวนนํา

อางอิงจากระดับischial spine เทากับ station 0 ถาสวนนําสูงกวา ischial 

spine ขึ้นไป1เซนติเมตรเปน station -1 ขึ้นไป 2 เซนติเมตรเปน station 

-2  ถาตํ่ากวา ischial spine ลงมา 1 เซนติเมตร เทากับStation +1 และ 2 

เซนติเมตร เทากับ station +2

ในระยะเบงคลอด ลักษณะฝเย็บจะมีลักษณะโปง นูน  ซึ่งเกิดจากทารกเคลื่อนตํ่าลงมาถาง 

ขยายชองคลอด ระยะนี้ศีรษะทารกจะกมมากขึ้น ตามกลไกการคลอด ปากชองคลอดจะ

เปดอาออก เห็นผมเด็กและ รูทวารหนักถางขยาย แตจะผลุบกลับเขาไปเมื่อหยุดเบง

 เรียกวา Head seen 

ถาผูคลอดหยุดเบง ศีรษะไมผลุบกลับ เรียกวา head crown ซึ่งเปนระยะที่

ศีรษะใกลคลอด ขณะเบง ฝเย็บจะโปง นูน บางใส ผูทําคลอดควรเตรียมตัดฝเย็บ

ในระยะนี้เพื่อปองกันการฉีกขาดของฝเย็บกอนคลอด
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  อาการแสดงวาใกลคลอด

ระยะใกลคลอด จะมีสารคัดหลั่งออกจากชองคลอดเพิ่ม
มากขึ้น บางครั้งมีเลือดสดๆออกทางชองคลอด เนื่องจากมีการ
หลุดของ Mucous plugที่จุกอยูบริเวณปากมดลูกในชวงตั้ง
ครรภ เรียกวา Show หรือ Bloody show 

      ระยะนี้อัตราการเตนของหัวใจทารกจะชาลงได 

      แตควรจะกลับมาอยูในอัตราปกติกอนจะเริ่ม

          มีการหดรัดตัวของมดลูกในครั้งถัดไป 



        ระบบขับถาย    การเผาผลาญอาหารและ        
ระบบทางเดินอาหาร

ระบบการไหลเวียนโลหิต

ขณะเบงคลอด ใชพลังงานมาก 

การเผาผลาญอาหารเพิ่มขึ้น 

หัวใจทํางานเพิ่มมากขึ้น ปริมาณ

เลือดที่สงออกจากหัวใจใน 1 

นาที(cardiac output) เพิ่มขึ้น

แตปริมาณเลือดที่สงออกจาก

หัวใจแตละครั้ง ( stroke 

volume) ไมเพิ่มขึ้น ทําใหอัตรา

การเตนของชีพจรอาจเพิ่มขึ้น

ถึง 90 ครั้ง/นาที

การเคลื่อนตํ่าของสวนนํา จะ
เบียดกระเพาะปสสาวะไป
ดานหนา มีผลตอระบบขับถาย
ปสสาวะ ทําใหถายปสสาวะไม
ออก ระยะใกลคลอดจะรูสึกอยาก
ถายอุจจาระ รายที่มีอุจจาระ
คั่งคาง มักมีอุจจาระออกมาให
เห็นขณะเบงคลอด 

 

การเผาผลาญอาหารเพิ่มขึ้น อุณหภูมิ

จึงเพิ่มขึ้น ทําใหมีเหงื่อออกมาก จาก

การหายใจทางปากทําใหริมฝปากและ

คอแหง การเคลื่อนไหวและการดูดซึม

อาหารของระบบทางเดินอาหารลด

นอยลง



       การรับความรูสึก (ความเจ็บปวด)

การยืดขยายของปากมดลูกและการหด

รัดตัวของมดลูกบริเวณ Lower uterine 

segment และแรงดึงรั้งตออวัยวะ

ภายในอุงเชิงกรานไดแก เอ็น รังไข ทอ

นําไข กระเพาะปสสาวะ และอวัยวะเพศ 

เปนปจจัยที่สงผลใหผูคลอด มักปวดหลัง 

และหนาขาทั้งสองขางมาก โดยเฉพาะ

เมื่อสวนนําเคลื่อนลงตํ่าใกลจะคลอด แรง

ดันจากศีรษะทารกจะทําใหผูคลอด เกิด

ความรูสึกตึงหรือชาบริเวณฝเย็บ

 ที่ Pudendal nerve และ  S2-S4 

 

จากการหดรัดตัวของมดลูกที่เพิ่มขึ้น ทําใหความตองการออกซิเจนเพิ่ม

ขึ้นเกิดภาวะหายใจเร็ว (Hyperventilation) รวมกับภาวะเลือดเปนดาง

จากการหายใจสงผลใหเกิดความตึงเครียด ความวิตกกังวล ความกลัว 

ความปวดยังสงผลกระทบตอทารก เชน เมื่อมดลูกหดรัดตัว ผูคลอดเกิด

ความปวด ระบบประสาทซิมพาเทติก (sympathetic nerve system ) 

ถูกกระตุน ทําใหหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงมดลูกหดตัว ปริมาณเลือดที่ไป

เลี้ยงมดลูกลดลง ทําใหปริมาณออกซิเจนที่ไปสูทารกในครรภไมเพียงพอ 

จึงสงผลใหทารกในครรภ เกิดภาวะพรองออกซิเจน (Hypoxia) ภาวะ

เลือดของทารกเปนกรด



การเปลี่ยนแปลง

  ดานจิตสังคม

ความเจ็บปวดจากการหดรัดตัวของมดลูก ทําใหเกิดความวิตกกังวล 

ความเครียดและความกลัว หลั่งฮอรโมนความเครียดเพิ่มขึ้น หลอดเลือด

ทั่วรางกายหดตัวทําใหเลือดไหลเวียนไปสูรกนอยลงทําใหทารกเสี่ยงตอ

ภาวะขาดออกซิเจน และสงผลตอสัมพันธภาพระหวาง มารดา ทารก

และการปรับตัวในบทบาทการเปนมารดาในระยะหลังคลอด  

ระดับความกลัวของผูคลอดแตละคนแตกตางกัน ขึ้นกับความ

กาวหนาของการคลอดในขณะรอคลอดและเบงคลอด การรับรู

สถานการณอันตรายหรือภาวะคุกคามทางดานรางกายและความสามารถ

ในการจัดการกับสถานการณในขณะนั้น ทําใหผูคลอดบางรายมี

พฤติกรรมแสดงออกในทางกาวราว เชน รองเอะอะโวยวาย ดาคํา

หยาบ ตื่นกลัว ไมใหความรวมมือในการคลอด ปดมือผูทําคลอดขณะ

ทําคลอดหรือเย็บแผล 



QUIZ หลังจบบทเรียน การประเมินสภาพผูคลอดในระยะที่2 ของการคลอด

1.ขณะเฝาคลอด พบวาผูคลอดมีอาการเจ็บครรภรุนแรง ถี่ขึ้น มีมูกเลือดจากชอง 

คลอดมาก อยากเบงถายอุจจาระ พยาบาลควรใหการชวยเหลืออยางไร 

ก.แนะนําวิธีเบงคลอดและเชียรเบงทันที

  ข.รายงานแพทย เพื่อใหยา Oxytocin ปองกันการตกเลือดหลังคลอด

      ค.เตรียมแตงตัวเพื่อทําคลอด

      ง.ตรวจภายในทันที เพื่อประเมินความกาวหนาของการคลอด *



QUIZ หลังจบบทเรียน การประเมินสภาพผูคลอดในระยะที่2 ของการคลอด

2.ขอใด ตรงกับนิยาม Prolong second stage  

  ก.  G1PO , เบงคลอด 1 ชม.30 นาที

  ข.  G2P1, เบงคลอด 40 นาที

  ค.  G2P0A1, เบงคลอด1 ชม. 45 นาที

  ง.  G3P2, เบงคลอด 1.5 ชม   *



QUIZ หลังจบบทเรียน การประเมินสภาพผูคลอดในระยะที่2 ของการคลอด

3.ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา ในระยะที่2 ของการคลอด ตรง

กับขอใดมากที่สุด

      ก. มดลูกหดรัดตัวนาน 30 วินาที ทุก 3-5 นาที

      ข. ปสสาวะบอย เพราะสวนนํากด Bladder

      ค. ปากมดลูกเปดขยาย 8-9 เซนติเมตร

      ง. มี Bloody show ออกจากชองคลอดมากขึ้น *



QUIZ หลังจบบทเรียน การประเมินสภาพผูคลอดในระยะที่2 ของการคลอด

   4.ขณะรอคลอด ขอใดเปนอาการแสดงวาใกลคลอด

      ก. รูสึกปวดถวงบริเวณทวารหนักคลายอยากถายอุจจาระ *

      ข. Mucous show ออกมากขึ้น

      ค. ปวดหลัง บริเวณกระเบนเหน็บ

      ง.  Membrane Leak  



QUIZ หลังจบบทเรียน การประเมินสภาพผูคลอดในระยะที่2 ของการคลอด

 5. ขอใด เปนอาการแสดง ของผูคลอดที่ไมสามารถเผชิญกับความ

เจ็บปวดในระยะคลอด

      ก. หายใจถี่ เร็ว หลังเบงคลอด

      ข. กระสับกระสาย ขณะมดลูกหดรัดตัว

      ค. รองเอะอะโวยวายและไมใหความรวมมือในการทําคลอด *

      ง.  วิตกกังวลกลัวการคลอด



QUIZ หลังจบบทเรียน การประเมินสภาพผูคลอดในระยะที่2 ของการคลอด

6. ในระยะเบงคลอด การรับรูความรูสึกเจ็บปวด จะถูกสงผาน

ทางกระแสประสาทใดบาง

      ก. เสนประสาทไขสันหลัง T10 – T12 และ L1

      ข. เสนประสาทไขสันหลัง S2 S3 S4

      ค. เสนประสาท Pudendal

      ง. ถูกทั้ง ข และ ค.  *



 

1.การสงเสริมความกาวหนาของการคลอด

2.การชวยคลอดปกติ

การพยาบาลผูคลอดในระยะที่2ของการคลอด



1.1  การแนะนําวิธีเบงที่ถูกตอง

สูดลมหายใจเขาทางจมูกลึกๆ กลั้นหายใจ (Close glottis ) แลวเบง 

(สูด-กลั้น-เบง) โดยใหลมเบงไปที่กน เหมือนเบงถายอุจจาระ เบงใหได

อยางนอย2-3 ครั้งตอการหดรัดตัวของมดลูก1 ครั้ง ขอควรระวัง การ

กลั้นหายใจขณะเบง ไมควรนานเกิน 6 วินาทีตอการเบง1ครั้ง เพราะ

อาจเกิด valsalva maneuver คือความดันโลหิตลดตํ่าลง หัวใจเตน

เร็วขึ้นและมีการหดรัดตัวของเสนเลือด เลือดไปเลี้ยงมดลุกและรกลดลง 

ทําใหทารกเกิดภาวะขาดออกซิเจน

https://youtu.be/oSlbZVDtkTg

นาทีที่ 10.40

1. การสงเสริมความกาวหนาของการคลอด

https://youtu.be/oSlbZVDtkTg


1.2 .การจัดทานอนขณะเบงคลอด
การจัดทาศีรษะสูงพบวามีความสัมพันธกับการหดรัดตัวของมดลูกที่แรงขึ้น

และสมํ่าเสมอ ทําใหระยะเวลาของการคลอดนอยลง ทาเบงคลอดที่นิยมคือ 

ทานอนหงาย ขาวางพาดบนขาหยั่ง (lithotomy) ควรใหศีรษะสูงประมาณ 

30-60องศาเพื่อใหการเบงมีประสิทธิภาพ ไมควรพาดขาหยั่ง นานเกิน 1 

ชั่วโมง จะทําใหเลือดมาคั่งบริเวณอุงเชิงกรานมากขึ้น เกิดภาวะหลอดเลือด

ดําอักเสบ ( Thrombophebitis ) ภายหลังคลอดได

1.3.การดูแลความสุขสบาย

ใชผาชุบนํ้าเย็น เช็ดที่ใบหนาและ

รางกายเพื่อความสุขสบาย  การ

ผอนคลายความเจ็บปวด  ระยะนี้ผู

คลอดจะปวดบริเวณหลัง กนกบ 

ปากชองคลอด ควรบรรเทาปวดดวย

การนวดที่บริเวณหลังและกนกบ

1. การสงเสริมความกาวหนาของการคลอด



1.4 การดูแลกระเพาะปสสาวะ

ดูแลใหกระเพาะปสสาวะวาง ถาถายปสสาวะเองไมได อาจตองสวนปลอย เพื่อไม

ใหขัดขวางการเคลื่อนตํ่าของสวนนํา การลอกตัวของรกและการหดรัดตัวของมดลูก 

ทําใหเกิดการตกเลือดหลังคลอดได

1.5 การดูแลสภาพจิตใจ

ควรไดรับการเตรียมดานจิตใจตั้งแตมาฝากครรภที่ ANC และระยะที่1ของการ

คลอดโดยอธิบายกระบวนการคลอดคราวๆใหผูคลอดเขาใจ คลายความวิตกกังวล 

และระยะเบงคลอดควรใหกําลังใจ บอกความกาวหนาของการคลอดเปนระยะ 

และแผนการดูแลถาการดําเนินการคลอดลาชา หรือผิดปกติ 

1.6 การดูแลใหไดรับสารนํ้าเพียงพอ

ผูคลอดจะกระหายนํ้า ปากคอแหงจากการ

สูญเสียพลังงานที่ใชในการเบงคลอด และ

การงดนํ้าและอาหารตั้งแตระยะที่1 ของ

การคลอด หรือระยะ active phase จึง

ตองดูแลการใหสารนํ้าใหเพียงพอตาม

แผนการรักษาของแพทย

1. การสงเสริมความกาวหนาของการคลอด



1.8. ประเมินความกาวหนาของการคลอดและสภาวะของทารกในครรภ

ประเมินการหดรัดตัวของมดลูก แรงเบง  การเคลื่อนลงตํ่า ครรภแรกเฉลี่ย 1 ชั่วโมง

ไมควรเกิน 2ชั่วโมง ครรภหลังเฉลี่ย 30 นาท ีไมควรเกิน 1ชั่วโมง ถาผิดปกติตอง

รายงานแพทย

ประเมินสภาวะของทารกในครรภ โดยฟงเสียงอัตราการเตนของหัวใจทารก( FHS) 

อยางนอยทุก5-15 นาท ีขณะผูคลอดหยุดเบง ปกติ FHS 120-160 ครั้ง/นาที ระยะ

เบงคลอด อาจพบหัวใจเตนชาหรือมีภาวะ early deceleration เนื่องจากศีรษะ

เคลื่อนลงตํ่า กดกับพื้นเชิงกราน  เฝาระวังการเปลี่ยนแปลงของสัญญานชีพ เนื่องจาก

อัตราการเตนของชีพจรเพิ่มขึ้นในระยะนี้ ความดันโลหิตจะสูงขึ้นเล็กนอย รายที่มีความ

ดันโลหิตสูงขึ้นในระยะกอนคลอด ตองระวังเปนพิเศษ  

1.7 ดูแลใหพักผอนเพียงพอ 

โดยแนะนําผูคลอดใหพยายามพักผอน

เต็มที่ในระยะที่มดลูกคลายตัวใหมาก

ที่สุดเทาที่จะมากได เพื่อสงวนกําลังไว

เบงไดเต็มที ่ 

1. การสงเสริมความกาวหนาของการคลอด



QUIZ การสงเสริมความกาวหนาของการคลอดและการเตรียมคลอด

1.ในระยะเบงคลอด ปจจัยที่ทําใหการคลอดกาวหนา สวนนําเคลื่อน

ลงตํ่า คือขอตอไปนี้ ยกเวน 

      ก. แรงจากการหดรัดตัวของมดลูก                 

ข. แรงเบงของผูคลอด

      ค. ทาของทารก                                     

ง. ระยะเวลาการแตกของถุงนํ้า *



QUIZ การสงเสริมความกาวหนาของการคลอดและการเตรียมคลอด

2.บทบาทของพยาบาล ควรสงเสริมความกาวหนาในระยะที่ 2 ของ

การคลอด อยางไร

      ก. แนะนําวิธีเบงที่ถูกตอง                 

ข. ดูแลใหกระเพาะปสสาวะวาง

ค. ใหกําลังใจเมื่อเบงคลอดไดดี           

ง. ถูกทุกขอ *



QUIZ การสงเสริมความกาวหนาของการคลอดและการเตรียมคลอด

3. ปจจัยสงเสริมที่ทําใหเกิดอาการ Thrombophebitis คือขอใด

      ก. คลอดเฉียบพลัน

ข. เบงคลอดนานเกินไป ทําใหเลือดมาเลี้ยงสวนปลายไมดี

ค. จัดทาเบงคลอด แบบ  Dorsal recumbent

ง. เบงคลอดในทา Lithotomy กอนเวลาและมารดาเบงคลอดนาน  *



QUIZ การสงเสริมความกาวหนาของการคลอดและการเตรียมคลอด

           4.วัตถุประสงคการเจาะถุงนํ้า ในระยะที่ 2 เพื่ออะไร

      ก. เพื่อชักนําการคลอด                   

ข. เพื่อปองกันการสําลักนํ้าครํ่า *

ค. เพื่อประเมินสีของนํ้าครํ่า               

ง. เพื่อปองกันสายสะดือพลัดตํ่าขณะเบงคลอด



QUIZ การสงเสริมความกาวหนาของการคลอดและการเตรียมคลอด

  5.การปองกันภาวะ Valsulva manneuver ขณะเบงคลอด คือขอใด

      ก.ไมเชียรเบง กอนปากมดลูกเปดหมด

ข.เบงคลอด ขณะมดลูกคลายตัวเพื่อปองกันเลือดไปเลี้ยงมดลูกลดลง

ค.ขณะเบงคลอด กลั้นหายใจนานไมเกิน 10 วินาทีตอการเบง1 ครั้ง

ง. ขณะเบงคลอด กลั้นหายใจนานไมเกิน 6 วินาทีตอการเบง1 ครั้ง *



QUIZ การสงเสริมความกาวหนาของการคลอดและการเตรียมคลอด

  6.หลังผูคลอดหยุดเบง ฟงเสียงหัวใจทารกได 100 ครั้ง/นาที ตรวจ NST มี

 Early decerelation พยาบาลจะปฏิบัติอยางไร

      ก. เชียรเบงคลอดตอไป *

ข. ให oxygen with mask and bag

ค. รายงานแพทยเนื่องจาก Fetal distress

ง.  หยุดให Oxytocin drip 



QUIZ การสงเสริมความกาวหนาของการคลอดและการเตรียมคลอด

  7.ผูคลอด G1P0 เขาสูระยะที่2ของการคลอด เบงนาน 45 นาที ตรวจภายในพบ

Sagittal suture อยูในแนว A-P คลําพบสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนอยูใตกระดูกหัวเหนา

 พยาบาลควรปฏิบัติอยางไร

      ก.สวนปสสาวะ เพื่อใหมดลูกหดรัดตัวดี

ข. ใหมารดานอนศีรษะสูง 30 องศา

ค. ปรึกษาแพทย เพื่อใหการชวยเหลือ

ง. แนะนําใหมารดาเบงถูกวิธี * 



2.1.การเตรียมอุปกรณทําคลอด
2.2 การเตรียมสิ่งแวดลอม
2.3 การเตรียมรับทารก

2.4 การเตรียมผูคลอด

2.5 การเตรียมผูทําคลอด

2.6 ขั้นตอนการชวยคลอดทารก

2.7 การทําคลอดรกและการเย็บซอมแซมฝเย็บ

2. การชวยคลอดปกติ

 



  ชุดถวย /กะละมัง ชุดผาทําคลอดและอื่นๆชุดเครื่องมือ

1.การเตรียมอุปกรณทําคลอด

Sponge forceps

กรรไกรตัดฝเย็บ 1 อัน

กรรไกรตัดไหม 1 อัน

กรรไกรตัดสายสะดือ

cord clamp พรอมยางรัดสายสะดือ1อัน

forceps ไมมีเขี้ยว 1 อัน

forceps มีเขี้ยว 1 อัน

needle holder 

กระบอกฉีดยา ( syringe 10 ซีซี ) 

ไหมเย็บแผลชนิดติดเข็มโคง 

ยาชา xylocain 2%

ถวย stainless ใสสําลีเช็ดตา 1 ใบ

ถวย stainless ใสสําลีเช็ดสะดือ 1 ใบ

ถวย stainless ใสสําลี scrubกอน

ทําคลอด 1 ใบ

ถวย stainless ใสสําลี scrubกอนเย็บแผล 

1ใบ

ชามstainless ใสรก 1 ใบ

ลูกสูบยางแดง 1 อัน สําหรับดูดมูกในปากและจมูก

ผา Safe perineum 1 ผืน

ถุงเทาผา 1 คู

ผาปูใตกน 1 ผืน

ผาปูหนาทอง 1 ผืน

ผารับเด็ก 2 ผืน 

ถุงพลาสติกรองเลือด 1 ใบ

สายสวนปสสาวะ 1 อัน ( สวนปลอย )



     ชุดเครื่องมือทําคลอด

Sponge forceps

กรรไกรตัดฝเย็บ

กรรไกรตัดสายสะดือ

Artery clamp แบบโคง( cord clamp )

Artery clamp แบบตรง  ( cord clamp )



needle holder ( สําหรับเย็บแผล) 

     forceps 

กรรไกรตัดไหม 







2.การเตรียมสิ่งแวดลอม

1.ปรับอุณหภูมิในหองคลอดใหเหมาะสม ไมเย็นจน

เกินไป ระหวาง 26-28 องศาเพื่อปองกันทารกภาวะ

อุณหภูมิกายตํ่า

2. ปดเครื่องปรับอากาศทันทีภายหลังศีรษะทารกคลอด

3. จัดเตรียมโคมไฟ ใหมีแสงสวางเพียงพอ 

4.เตรียมถังใสขยะติดเชื้อและถังใสผาเปอน

3.การเตรียมรับทารก

เปดเครื่อง radiant warmer กอนคลอดอยางนอย 15 

นาทีตั้งอุณหภูมิที่ mode manual 36.5 องศาเซนเซียส 

วางผารับเด็กใต radiant warmer เพื่อความอบอุน



4.การเตรียมผูคลอด

จัดทาผูคลอดนอนหงาย ขาวางพาดบนขาหยั่ง 

(lithotomy) ไมเร็วเกินไป เพราะจะปวดเมื่อยกลามเนื้อ

และมีอาการชา ตะคริว

เตียงที่ใชทําคลอด จะมี 2 ทอน ทอนบนกับทอนลาง 

สามารถแยกจากกันได บางแหงจะแยกทอนลางออก ผู

ทําคลอดจะยืนอยูตรงกลางระหวางขาผูคลอด เมื่อทารก

คลอด จะอุมทารกวางพาดบนหนาทอง

สวนใหญจะไมถอดเตียง ปองกันทารกหลุดมือ



5.การเตรียมผูทําคลอด 

( วิธีลางมือ ใสเสื้อกาวนและใสถุงมือ)
 

เมื่อสวนนําลงตํ่า ขณะเบงเห็นผมของทารก ผู

ทําคลอดเตรียมตัวใหพรอมโดยสวมหมวก ใส mask  

ใส faceshield ใสเอี๊ยมพลาสติกกันเปอน ใส

รองเทาบูท ทําความสะอาดมือถึงขอศอกดวยนํ้ายาฆา

เชื้อ เช็ดมือ ใสเสื้อกาวน  สวมถุงมือ ดวยหลักเทคนิค

ปราศจากเชื้อ 

https://youtu.be/ms7FxJLcrGg

https://youtu.be/ms7FxJLcrGg


วิธีทําความสะอาดอวัยวะสืบพันธุกอนทําคลอด

ใชคีมคีบสําลี( Sponge forceps) ที่ใสนํ้ายาฆาเชื้อ ทําความสะอาด

กอนที่1 ฟอกจากบริเวณหัวเหนาขึ้นไปทางหนาทอง

กอนที่2 ฟอกหนาขาดานใกลตัวตั้งแตโคนขาไปถึง2/3ของขาทอนบน

และแกมกน

กอนที่3 ฟอกหนาขาดานไกลตัวตั้งแตโคนขาไปถึง2/3ของขาทอนบน

และแกมกน

กอนที่4 ฟอกแคมใหญและแคมเล็กดานใกลตัวจากขางบนลงมาขาง

ลาง ( ใชกลับดานสําลี)

กอนที่5 ฟอกแคมใหญและแคมเล็กดานไกลตัวจากขางบนลงมาขาง

ลาง( ใชกลับดานสําลี)

กอนที่6 ฟอกบริเวณตรงกลางจากคลิตอริสลงไปจนถึงรอบรูทวาร

หนัก

กอนที่7 เช็ดที่รอบทวารหนักซํ้าอีกครั้ง ( ตามรูป )



รุป Scrub

วิธีปูผาทําคลอด

1.สวมปลอกขาดานใกลตัวของผูทําคลอดโดยสอด

มือเขาใตผาที่พับตลบกลับดานโคนขา

2.สวมปลอกขาดานไกลตัวของผูทําคลอดโดยสอด

มือเขาใตผาที่พับตลบกลับดานโคนขา

3.ปูผารองกนโดยพับชายผาดานบนเขามาประมาณ 

1ใน4 สวน หงายมือทั้งสองขางสอดเขาใตผาที่พับลง

เพื่อปองกันถุงมือโดนกนผูคลอด 

4.ปูผาคลุมหนาทองถึงหัวเหนา โดยเอาดานสันไวที่

ยอดมดลูกเผื่อผูคลอดเอามือมาโดนผาสะอาดดาน

บน จะไดตลบผาดานในได (ตามรูป ) 

 



คลิป สาธิตการทําคลอดปกติ
ของ สาขาการพยาบาลมารดาทารก สภากาชาดไทย

https://youtu.be/3nZaUlKIcCE

https://youtu.be/3nZaUlKIcCE


ผูทําคลอดจัดเรียงอุปกรณทําคลอดตามลําดับการใชงาน 

ขณะที่ผูคลอดเบง สวนกวางที่สุด Bipariental plane 

เคลื่อนลงตํ่าลงมา ผานพนปากชองคลอดไมผลุบกลับ หรือ 

head crown  ฝเย็บ โปงนูน บางใส ผูทําคลอด จะเตรียม

ตัดฝเย็บขณะเบงคลอด เพื่อขยายชองทางออกใหเหมาะสม

กับสวนนํา โดยใชนิ้วชี้และนิ้วกลางของมือขางที่ไมถนัดสอด

เขาไปในชองคลอดใหนิ้วอยูระหวางฝเย็บและศีรษะทารก

เพื่อปองกันปลายกรรไกรตัดถูกสวนของศีรษะทารก

( ตามรูป )

การตัดฝเย็บที่นิยมมี2แบบ

1.ตัดตามแนวกลางฝเย็บ( median episiotomy)

2.ตัดแบบเฉียง( medio lateral episiotomy) 



วิธีการทําคลอดศีรษะ

ผูทําคลอด ใชนิ้วชี้และนิ้วกลางของมือขางที่ไมถนัดกดบริเวณใต

ทายทอยของศีรษะทารกไวเพื่อไมใหเงยศีรษะเร็วเกินกวากําหนด 

หรือใหทารกเอาสวนที่เล็กที่สุด คือ เสนผาศูนยกลางSOB ผานชอง

คลอดออกมากอน เพื่อปองกันการฉีกขาดของชองทางคลอดเพิ่มขึ้น 

แลวตามดวยเสนผาศูนยกลาง OF และ OM สวนมือขางที่ถนัด จับ

ผาsafe perineum วางที่กนแผลฝเย็บ โดยรวบเนื้อและผิวหนัง

บริเวณฝเย็บไวและยันเพื่อใหศีรษะทารกเงยขึ้น  เมื่อ

เสนผาศูนยกลาง SOB ของสวนนําผานออกมาแลว มือขางที่ไมถนัด

ใหเปลี่ยนจากที่กดบริเวณใตทายทอยมาโกยศีรษะบริเวณเหนือ

ฝเย็บใหเงยขึ้นเมื่อศีรษะทารกผานพนชองคลอด ใหทิ้งผา safe 

perineum ลงถังขยะ ใหผูคลอดหยุดเบง เช็ดตาทารก(ตามรูป)

วิธ ีSafe perineum
            และ
ชวยคลอดศีรษะแบบ
Modified Ritgen



วิธีชวยหมุนศีรษะขณะ Restitution และexternal rotation

ภายหลังศีรษะคลอดไหลจะมีการหมุนภายในพรอมๆกับการหมุน

ของศีรษะภายนอกโดยจะหมุนมาขางหนา ในทิศทางตามเข็ม

นาิกา 45องศา ( กรณีทาLOA) และทวนเข็มนาิกา45องศา 

( กรณีทาROA)

1. ผูทําคลอดclear air way ทางเดินหายใจทารกโดยดูดมูกในปาก 

จมูกและลําคอเด็กดวยลูกสูบยาง ตรวจดูวาสายสะดือพันคอหรือไม 

ถาพันคอรอบเดียว ไมแนนมาก ใหจับสายสะดือผานพนศีรษะทารก 

ถาพันคอสองรอบ ให artery 2 ตัว clamp cord ใชกรรไกรตัดสาย

สะดือแยกจากกัน เพื่อไมใหรัดคอทารก

2.หมุนศีรษะทารกตามเข็มนาิกาตอไปอีก45 องศา จะทําใหศีรษะ

ทารกอยูในแนวขวาง โดยทายทอยอยูทางซายของผูคลอด หรือทา 

LOT ( ทา LOAในระยะกอนคลอด ) ไหลหนาทารกจะลงมายันใต

รอยตอกระดูกหัวเหนา ( ตามรูป )



วิธีทําคลอดไหลและลําตัวทารก

ภายหลังศีรษะคลอดหรือกอนไหลหนาคลอด ผูที่ทําหนาที่เปน 

circulate จะเตรียมยา syntocinon 10 unit เพื่อฉีดเขากลามเนื้อที่

หัวไหลของมารดา เพื่อปองกันการตกเลือดหลังคลอด วิธีทําคลอดไหล

และลําตัวทารก และตัดสายสะดือ โดย

1.ใชฝามือทั้ง2ขางจับบริเวณขมับทั้ง2ขางของทารกไว แลวโนมศีรษะ

ทารกลงขางลางตามทิศทางของชองเชิงกราน เมื่อไหลบนเคลื่อนลงมา 

จนเห็นซอกรักแร ใหชวยคลอดไหลลางโดยโนมศีรษะทารกขึ้น

ประมาณ 45 องศากับแนวดิ่ง 

2.เปลี่ยนมือที่จับบริเวณขมับทารกดานบนมารองรับลําตัวแทน แลว

ลูบไปตามสีขางลําตัวจนจับขาทั้งสองขาง นิ้วที่เหลือรวบขอเทาไว วาง

ทารกไวตามขวางโดยดานหลังเขาหาชองคลอด จับตะแคงหนา ดูดมูก

ในปาก จมูกอีกครั้ง และกระตุนใหทารกรอง โดยเช็ดตัวใหแหง 

การทําคลอดไหลหนา ควรโนมศีรษะลงชาๆอยาแรง/มากเกินไป จะ

ทําใหมีการฉีกขาดของกลามเนื้อ  sternomastoid  ทารกคอเอียง 

(congenital torticollis ) และ Erb' paralysis





รูปตัด cord

วิธีตัดสายสะดือทารก

1.ใช cord clamp ตัวแรกที่คลองยางรัดสายสะดือ คีบที่สายสะดือหางจากหนา

ทองทารกประมาณ 2 เซนติเมตร

ตัวที่2  คีบหางจาก cord clamp ตัวแรกประมาณ 3 เซนติเมตรโดยใหรีดสาย

สะดือกอน clamp ตัวที่2 วางสายสะดือบนนิ้วกลางและนิ้วนางของมือขางที่ไม

ถนัด สวนนิ้วชี้และนิ้วกอยใหวางทับบนสายสะดือ สอดสําลีชุบTr.iodine2.5.% ไว

ใตสายสะดือตรงตําแหนงที่จะตัด มือที่ถนัดถือกรรไกตัด cord โดยหันปลาย

กรรไกร เขาหาอุงมือพรอมกํามือไวขณะตัด เพื่อมิใหตัดเอานิ้วมือทารกที่เคลื่อนไหว

ไปมา ควรตัดใหหางจาก cord clamp ตัวแรก 1 เซนติเมตร เมื่อตัดเสร็จใหวาง

สายสะดือดานที่มี cord clamp ตัวที่2 วางพาดบนหนาทอง จากนั้นวางสายสะดือ

ที่มี cord clamp ตัวแรก บนมือขางที่ไมถนัด แลวมือขางที่ถนัดจับ forceps ไมมี

เขี้ยว เกี่ยวยางรัดcord ไปบนสายสะดือ ปลด cord clamp บีบสายสะดือเพื่อ

ตรวจสอบวามีเลือดออกมาหรือไม เช็ดทําความสะอาดสายสะดืออีกครั้ง ยกทารก

ใหผูคลอดดูหนาและเพศ กอนสงทารกใหกับผูรับเด็ก ( ตามรูป )



คลิป สาธิตการทําคลอดปกติ
ของ สาขาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ สภากาชาดไทย

https://youtu.be/3nZaUlKIcCE

https://youtu.be/3nZaUlKIcCE


https://youtu.be/r9o5ZjRKyZE

       วีดีโอ การทําคลอดปกติ
        ขอขอบคุณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 

https://youtu.be/r9o5ZjRKyZE


https://youtu.be/jFdXx35VR-o

https://youtu.be/jFdXx35VR-o


QUIZ การทําคลอดปกติ

    1.สาเหตุของการมี Internal rotation ในกลไกการคลอด คือขอใด

      ก. แรงดันจากนํ้าครํ่า

      ข. แรงบีบการหดรัดตัวของผนังหนาทอง

      ค. พื้นเชิงกรานมีลักษณะเปนแหลงเวา  

      ง. แรงตานทานของพื้นเชิงกราน *



QUIZ การทําคลอดปกติ

  2.ทา ROA เมื่อศีรษะโผลพนชองคลอด กอนมี Restitution 

    จะหมุนอยางไรใหเกิด External rotation

      ก. หมุนตามเข็มนาิกา 45 องศา  

ข.หมุนทวนเข็มนาิกา 45 องศา

ค. หมุนตามเข็มนาิกา 90 องศา  

ง.หมุนทวนเข็มนาิกา 90 องศา *



QUIZ การทําคลอดปกติ

 3. ทา LOA เมื่อศีรษะโผลพนชองคลอด และเกิด Restitution แลว 

จะหมุนอยางไรใหเกิด External rotation

   ก. หมุนตามเข็มนาิกาไปอีก 45 องศา  *    

ข.หมุนทวนเข็มนาิกาไปอีก 45 องศา

ค. หมุนตามเข็มนาิกาไปอีก 90 องศา        

ง.หมุนทวนเข็มนาิกาไปอีก 90 องศา



QUIZ การทําคลอดปกติ

         4.การชวยคลอดขอใดชวยลดการฉีกขาดของชองคลอด

      ก.ดึงขมับ บีบรวบฝเย็บ                        

ข.ดันขมับ รูดฝเย็บ

ค.กดทายทอย บีบรวบฝเย็บ  *                

ง.โกยทายทอย รูดฝเย็บ



QUIZ การทําคลอดปกติ

5.ทารกทา LOA กอนชวยทําคลอดไหลหนา ศีรษะทารก

จะตองหมุนไปอยูในทาใด (  เขาใจ )

      ก. LOP       

ข. OPP       

ค. LOT *              

ง. LSA



QUIZ การทําคลอดปกติ

              6.จงลําดับขั้นตอน การทําคลอดปกติ ใหถูกตอง 

        1.เช็ดสะดือ  2. เช็ดตา  3. ดูดมูกในปากทารก  4.ดูดมูกในจมูกทารก  

   5. ตัดฝเย็บ     6. Safe perineum   7. ตัด Cord  8. เช็ดตัวทารกใหแหง 

    ก. 5  6  2  4  3  8  7  1      ข. 5  6  2  3  4   8  7  1  *

         ค. 5  6  2  3  4  7  1  8           ง. 5  6  2  3  4  1  7  8        


