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ชื่อเรื่อง กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ “คลอดติดไหล่ รู้ไว ช่วยทัน” 
ผู้น ำเสนอ  นางเรวดี  แป้นย้อย, นางสาวภรณ์จุรีย์ พูนช่วย, นางสาวทิพยาภรณ์ เจ้ยชุม, นางสาวจุวัยนีย์ ข า
ทิพย์, นางสาวอารีรัตน์  เสนอินทร์ และนางสาวเสาวลักษณ์  เสียงเพราะ 
หน่วยงำน งานห้องคลอด กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลควนขนุน อ ำเภอ ควนขนุน จังหวัด พัทลุง 
มือถือ  0840693194  E-mail redeezee12@gmail.com  
เนื้อหำโดยย่อภาวะคลอดติดไหล่ หมายถึงภาวะที่ศีรษะของทารกแรกเกิดคลอดแล้วแต่ไหล่ของทารกยังไม่
คลอดนานมากกว่า 1 นาที และ/หรือจ าเป็นต้องใช้สูติศาสตร์เพ่ือช่วยคลอด ซึ่งภาวะคลอดติดไหล่เป็นภาวะ
ฉุกเฉินทางสูติศาสตร์ที่จ าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืองอย่างเร่งด่วนเนื่องจากภาวะคลอดติดไหล่ส่งให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนทั้งต่อมารดา ทารกแรกเกิด และครอบครัว โดยทารกแรกเกิดมักจะเสียชีวิตจากการขาด
ออกซิเจน ไหล่ได้รับบาดเจ็บและมารดาเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เนื่องจากท าหัตถการช่วยคลอด ระยะเวลาคลอด
ยาวนานและการฉีกขาดของช่องทางคลอด และอาจเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอดได้ 
 ส าหรับโรงพยาบาลควนขนุน จากสถิติในปี 2562 พบว่า มีมารดาที่มีภาวะเสี่ยงต่อการคลอดติดไหล่ 
28 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.87 พบอุบัติการณ์คลอดติดไหล่ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.28 และเกิดภาวะ Birth 
asphyxia ซึ่งเสี่ยงต่อชีวิตของทารก ความรวดเร็วในการรักษาเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดในการลดอัตราการตายของ
ทารก จากการประเมินพบว่าการเตรียมความพร้อมมารดาที่เสี่ยงต่อภาวะคลอดติดไหล่ยังไม่มีประสิทธิภาพอีก
ทั้งเจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ในการดูแลและช่วยเหลือเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน ท าให้มีความเสี่ยงต่อทารก
เสียชีวิตและมีภาวะแทรกซ้อนมากขึ้น ดังนั้นจากภาวะเสี่ยงดังกล่าวห้องคลอดจึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
เรื่อง คลอดติดไหล่รู้ไว ช่วยทัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมมารดาที่เสี่ยงต่อภาวะคลอดติด
ไหล่ และให้เจ้าหน้าที่งานห้องคลอดได้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เกิดความมั่นใจในการดูแลหญิง
มารดาที่มีภาวะคลอดติดไหล่ ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ป้องกันอันตรายและภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นกับทารก
ในครรภ์ โดยได้มีการประเมินความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามแนวทางในการดูแลภาวะคลอดติดไหล่และซ้อม
สถานการณ์การดูแล พร้อมทั้งจัดท านวัตกรรมไวนิลช่วยสอนเพ่ือใช้ในการเตรียมความพร้อมมารดาที่เสี่ยงต่อ
ภาวะคลอดติดไหล่ 
 ผลการด าเนินงานพบว่า มารดาที่เสี่ยงต่อภาวะคลอดติดไหล่มีความพร้อมเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินและ
เจ้าหน้าที่ห้องคลอดมีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะคลอดติดไหล่คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ และจากการซ้อมสถานการณ์ พบว่าสามารถปฏิบัติการดูแลรักษาได้อย่างถูกต้อง คิดเป็น ร้อยละ 
100 โดยสามารถปฏิบัติการดูแลได้ถูกต้องครบตามแนวทางปฏิบัติ ดังนั้นจึงควรมีการน ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดภาวะคลอดติดไหล่ ส่งผลให้มารดา
ทารกปลอดภัยมากขึ้น 
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กิจกรรมพัฒนำคุณภำพ 
เรื่อง คลอดติดไหล่ รู้ไว ช่วยทัน 
หลักกำรและเหตุผล 
 ภาวะคลอดติดไหล่ (shoulder dystocia) หมายถึงภาวะที่ศีรษะของทารกคลอดแล้วแต่ไหล่ยังไม่
คลอด ไม่ว่าจะเป็นไหล่หน้า ไหล่หลังหรือทั้ง 2 ข้าง นานมากกว่า 1 นาที จ าเป็นต้องใช้วิธีการต่าง ๆ ทางสูติ
ศาสตร์ เพ่ือช่วยให้ไหล่คลอด เป็นภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร์ที่ส าคัญ ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บต่อมารดา เช่น 
ตกเลือดหลังคลอด ทุกข์ทรมานจากแผลฝีเย็บฉีกขาด ต่อทารก เช่นขาดออกซิเจน เสียชีวิต ไหล่หัก แขนพิการ
(Erb’s palsy) ต่อองค์กรคือสูญเสียทรัพยากรและชื่อเสียง ถึงแม้ว่าปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ก่อนคลอดและขณะเจ็บ
ครรภ์คลอดไม่สามารถท านายการคลอดติดไหล่ได้ แต่หากมีการเตรียมสมรรถนะทีมบุคลากรห้องคลอดให้
สามารถช่วยเหลือขณะคลอดในรายเสี่ยงต่อการคลอดติดไหล่ จะช่วยลดการบาดเจ็บและการสูญเสียลงได้ งาน
ห้องคลอดจึงพัฒนาระบบคัดกรองให้มีประสิทธิภาพตั้งแต่ระยะแรกรับในห้องคลอด การเตรียมความพร้อม
มารดาที่เสี่ยงต่อคลอดติดไหล่รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ห้องคลอดเพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 
 ส าหรับโรงพยาบาลควนขนุน จากสถิติในปี 2562 พบว่า มีมารดาที่มีภาวะเสี่ยงต่อการคลอดติดไหล่ 
28 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.87 พบอุบัติการณ์คลอดติดไหล่ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.28 และเกิดภาวะ Birth 
asphyxia ซึ่งเสี่ยงต่อชีวิตของทารก จากการประเมินพบว่า การเตรียมความพร้อมมารดาที่เสี่ยงต่อภาวะคลอด
ติดไหล่ และเจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ในการดูแลและช่วยเหลือเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน  ท าให้มีความเสี่ยงต่อ
ทารกเสียชีวิตและมีภาวะแทรกซ้อนมากขึ้น ดังนั้นจากภาวะเสี่ยงดังกล่าวห้องคลอดจึงได้จัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพเรื่อง คลอดติดไหล่รู้ไว ช่วยทัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมมารดาที่เสี่ยงต่อภาวะ
คลอดติดไหล่และให้เจ้าหน้าที่งานห้องคลอด ได้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เกิดความมั่นใจในการดูแล
หญิงมารดาที่มีภาวะคลอดติดไหล่ ได้อย่าง ถูกต้องรวดเร็ว ป้องกันอันตรายและภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นกับ
ทารกในครรภ์ โดยได้มีการประเมินความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามแนวทางในการดูแลภาวะคลอดติดไหล่และ
ซ้อมสถานการณ์การดูแล พร้อมทั้ง จัดท านวัตกรรมไวนิลช่วยสอนเพ่ือใช้ในการเตรียมความพร้อมมารดาที่
เสี่ยงต่อภาวะคลอดติดไหล่ 

วัตถุประสงค ์
 - เพ่ือให้มารดาที่มีความเสี่ยงในการคลอดติดไหล่ มีความพร้อมในการปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินขึ้น 
 - เพ่ือให้เจ้าหน้าที่งานห้องคลอดได้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มี
ภาวะคลอดติดไหล่และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
 - เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะคลอดติดไหล่ในหน่วยงานห้องคลอด 
กลุ่มเป้ำหมำย 
 - มารดาที่ความเสี่ยงในการคลอดติดไหล่ 
 - เจ้าหน้าที่งานห้องคลอด 

 



2 
 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 เดือนมกราคม 2563 – เดือนมีนาคม 2563 

สถำนที ่งานห้องคลอด โรงพยาบาลควนขนุน 

ตัวชี้วัด๑. เจ้าหน้าที่ห้องคลอดมีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะคลอดติด
ไหล่คิดเป็นร้อยละ 10๐ 
 ๒. เจ้าหน้าที่ห้องคลอดปฏิบัติการดูแลภาวะคลอดติดไหล่ได้อย่างถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติ ร้อยละ 
100 
 3. มารดามีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติท่า Mc Robert maneuver ได ้ร้อยละ 100 
 
กำรด ำเนินงำน 
Act 1 :วิเครำะห์หำสำเหตุ พบปัญหำ คือ 
 1. หญิงตั้งครรภ์ที่มาคลอดที่ห้องคลอดมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะคลอดติดไหล่ 
 ๒. เจ้าหน้าที่ห้องคลอดปัจจุบันมีอายุงานอยู่ ในช่วง 1-4 ปี  ขาดประสบการณ์ ในการดูแล
 หญิงตั้งครรภ์ที่มีเกิดภาวะคลอดติดไหล่  

Plan 1 :วำงแผนด ำเนินงำน โดย 
 1. ประชุม/ชี้แจงเจ้าหน้าที่ห้องคลอด 
 2. ทบทวนแนวทางปฏิบัติในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะคลอดติดไหล่ 
 3. ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการประเมินน้ าหนักทารก เกณฑ์ในการรายงานแพทย์ และการอธิบาย
และการสอนการปฏิบัติตัวแกหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงต่อการคลอดติดไหล่ 

Do 1 :ด ำเนินกำรตำมแผน โดย 
 ๑. ประเมินความรู้ของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ โดยใช้แบบประเมินความรู้ในการดูแล
หญิงตั้งครรภ์ที่มภีาวะคลอดติดไหล่ 
 ๒. ก าหนดให้มีการประเมินคาดคะเนน้ าหนักทารกโดยการวัดยอดมดลูกในหญิงตั้งครรภ์ที่เข้ามารับ
บริการในห้องคลอดและคาดคะเนน้ าหนักทารกทุกราย 
 3. รายงานแพทย์เมื่อคาดคะเนน้ าหนักทารกได้มากกว่า 3,500 กรัม 
 4. อธิบายความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้มารดาทราบ และ สอนท่า MC Robert maneuver แก่หญิง
ตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงต่อการคลอดติดไหล่ทุกราย  
Check 1 :ผลลัพธ์กำรพัฒนำ 
 ๑. เจ้าหน้าที่ห้องคลอดมีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะคลอดติด
ไหล่คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 
 2.เจ้าหน้าที่ห้องคลอดปฏิบัติการดูแลรักษาได้อย่างถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติ ร้อยละ 80 
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 3.มารดาที่มีความเสี่ยงในการคลอดติดไหล่ไม่เข้าใจวิธีการท าท่าMC Robert maneuver ท าให้ต้อง
อธิบายหลายครั้ง 
Act 2 :วิเครำะห์ปัญหำจำกผลลัพธ์ของกำรพัฒนำพบว่ำ 
 1. เจ้าหน้าที่ห้องคลอดปฏิบัติตามแนวทางในการดูแลมารดาที่เสี่ยงคลอดติดไหล่ไม่ครบถ้วน 
 2. มารดาที่มีความเสี่ยงในการคลอดติดไหล่ไม่เข้าใจวิธีการท าท่า MC Robert maneuver ท าให้ต้อง
อธิบายหลายครั้ง และเม่ือปฏิบัติจริงก็ยังท าได้ไม่ถูกต้อง 

Plan 2 : วำงแผนด ำเนินงำนโดย 
 1. จัดท านวัตกรรมไวนิลสอนสาธิตการคลอดติดไหล่ 
 2. จัดซ้อมสถานการณ์มารดาคลอดติดไหล่ 

Do 2 : ด ำเนินกำรตำมแผน โดย 
 1.น านวัตกรรมไวนิลสอนสาธิตการคลอดติดไหล่มาใช้ ประกอบในการสอนท่า MC Robert 
maneuver เมื่อ EFW ได้ > 3,500 กรัมตามแนวทางปฏิบัติและให้สาธิตย้อนกลับ 
 2.ซ้อมสถานการณ์คลอดติดไหล่แก่เจ้าหน้าที่ห้องคลอด  

Check 2 : ผลลัพธ์กำรพัฒนำ 
 ๑. เจ้าหน้าที่ห้องคลอดมีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะคลอดติด
ไหล่คิดเป็นร้อยละ 10๐ 
 2.เจ้าหน้าที่ห้องคลอดการปฏิบัติการดูแลรักษาได้อย่างถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติ ร้อยละ 90 
 3.มารดาที่มีความเสี่ยงในการคลอดติดไหล่เข้าใจและสามารถปฏิบัติ MC Robert maneuverได้ร้อย
ละ 100  

Act 3 : วิเครำะห์ปัญหำจำกผลลัพธ์ของกำรพัฒนำพบว่ำ 
 ๑.เจ้าหน้าที่ห้องคลอดปฏิบัติตามแนวทางในการดูแลมารดาที่มีภาวะคลอดติดไหล่ไม่ครบถ้วน  
 2.ในการซ้อมสถานการณ์พบว่าขาดการสื่อสารกันภายในทีม บทบาทหน้าที่ของแต่ละคนไม่ชัดเจน
และล าดับความส าคัญในการปฏิบัติการช่วยเหลือยังไม่ถูกต้อง 

Plan 3 : วำงแผนด ำเนินงำน โดย 
 1. ประชุม/ชี้แจงเจ้าหน้าที่ห้องคลอด 
 2. จัดท าCodeและ Check list เมื่อพบความเสี่ยงในการคลอดติดไหล่ และการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
แต่ละบุคคลตามแนวทางปฏิบัติ 

Do 3 : ด ำเนินกำรตำมแผน โดย 
 1. ประชุม/ชี้แจงเจ้าหน้าที่ห้องคลอด เพ่ือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
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 2. ซ้อมสถานการณ์การดูแลหญิงตั้งครรภ์กรณีเกิดภาวะคลอดติดไหล่ และใช้นวัตกรรมไวนิลช่วยสอน
ในการเตรียมความพร้อมมารดา ป้องกันคลอดติดไหล่ โดยการใช้ Code เมื่อพบความเสี่ยงในการคลอดติดไหล่ 
คือ E-DTR HeLP 
  E-Estimate fetal weight การคาดคะเนน้ าหนักทารก โดยการวัดรอบหน้าท้อง  
  D-Demonstrate สอนสาธิตและสาธิตย้อนกลับ ท่า MC Robert maneuver โดยใช้ไวนิล
ช่วยสอน 
  T-Team work สื่อสารภายในทีมอย่างมีประสิทธิภาพ 
  R-Resuscitation เตรียมความพร้อมของอุปการณ์ช่วยฟื้นคืนชีพ 
  He-Help ขอความช่วยเหลือจากตึกชายเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน 
  L-Leg ท่า MC Robert maneuver 
  P-Pressure การท า Suprapubic pressure  
 4.จัดท าแบบติดตาม Check list ตรวจสอบการปฏิบัติตาม Code โดยใช้แบบติดตาม Check list  

Check 3 : ผลลัพธ์กำรพัฒนำ 
 ๑. เจ้าหน้าที่ห้องคลอดมีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะ 
คลอดติดไหล่คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 2.เจ้าหน้าที่ห้องคลอดการปฏิบัติการดูแลรักษาได้อย่างถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติ ร้อยละ 100 
 3.มารดาที่มีความเสี่ยงในการคลอดติดไหล่เข้าใจและสามารถปฏิบัติ MC Robert maneuverได้ร้อย
ละ 100  

โอกำสพัฒนำ 
1. ประสานงานกับหน่วยงานฝากครรภ์ เมื่อคาดคะเนน้ าหนักทารกได้มากกว่า 3 ,500 กรัม ให้

รายงานสูติแพทย์เพ่ือ ส่งตรวจ U/S ทุกราย 
๒. ซ้อมสถานการณ์คลอดติดไหล่อย่างต่อเนื่อง 
3. ปรับใช้กับสถานการณ์ฉุกเฉินอ่ืน ๆ เช่น ภาวะสายสะดือย้อย คลอดท่าก้น เป็นต้น 

 

 

 

 

 

   


