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บทคัดย่อ
	 การวิจัยก่ึงทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการสนับสนุนในระยะคลอดต่อพฤติกรรมการเผชิญความ

เจ็บปวดและประสบการณ์การคลอดในผู้คลอดครรภ์แรกที่ได้รับยาออกซิโทซิน	กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้คลอดครรภ์แรกที่ได้รับยาออกซิ

โทซิน	ที่มารับบริการ	ณ	ห้องคลอด	โรงพยาบาลสมุทรปราการ	จ�านวน	50	ราย	เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง	แบ่งเป็นกลุ่ม

ทดลอง	25	 ราย	และกลุ่มควบคุม	 25	 ราย	กลุ่มทดลองได้รับการสนับสนุนในระยะคลอดร่วมกับการพยาบาลตามปกติ	 ส่วนกลุ่ม

ควบคมุได้รบัการพยาบาลตามปกต	ิเครือ่งมอืวจิยัทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูประกอบด้วย	แบบบนัทึกข้อมลูส่วนบคุคลและข้อมลู

ทางสูติศาสตร์	 แบบสังเกตพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวด	และแบบสอบถามการรับรู้ประสบการณ์การคลอด	 วิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยสถิติเชิงพรรณนา	และการทดสอบค่าทีแบบอิสระ

	 ผลการวิจัย	 พบว่า	 กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดระยะปากมดลูกเปิด	 5-7	 เซนติเมตร	 และ	 8-10	

เซนติเมตร	 ดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (t48	 =	 15.88,	 p	 <	 .001	 และ	 t48	 =	 24.50,	 p	 <	 .001	 ตามล�าดับ)																

และมีประสบการณ์การคลอดดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (t48	 =	 22.7,	 p	 <	 .001)	 ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า										

การสนับสนุนในระยะคลอดท�าให้ผู้คลอดมีพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดและประสบการณ์การคลอดดีขึ้น	ดังนั้นโรงพยาบาล

ต่างๆ	ควรน�าโปรแกรมนี้ไปใช้ในการดูแลผู้คลอดที่ได้รับยาออกซิโตซิน

 

ค�าส�าคญั:	การสนับสนนุในระยะคลอด	พฤตกิรรมการเผชิญความเจบ็ปวด	ประสบการณ์การคลอด	ผูค้ลอดครรภ์แรกทีไ่ด้รบัยาออก

ซิโตซิน

Abstract
	 This	 quasi-experimental	 research	 aims	 to	 examine	 the	 labor	 support	 program	 on	 pain-coping																			

behavior	 and	 childbirth	 experience	 among	 primiparous	women	who	 received	 oxytocin.	 Sample	were	 50 

primiparous	women	who	received	oxytocin	and	attended	at	delivery	room,	Samudprakan	Hospital.	Purposive	

sampling	was	used	to	recruit	sample.	They	were	divided	into	an	experimental	group	(n	=	25)	and	a	control	

group	(n	=	25).	The	experimental	group	received	labor	support	program	and	routine	nursing	care.	The	control	
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คลอด5	นอกจากนี้ระดับความเจ็บปวดที่เพิ่มขึ้นยังส่งผลท�าให้มี

ประสบการณ์การคลอดท่ีไม่ดี6	 และการท่ีผู้คลอดมีการรับรู้

ประสบการณ์การคลอดท่ีไม่ดจีะเพิม่ความเสีย่งต่อการเกิดภาวะ

ซึมเศร้าหลังคลอด	เจ็บป่วยจากความเครียดหลังเกิดเหตุการณ์

สะเทือนใจ	(Post-traumatic	stress	disorder)	และกลัวการ

คลอดบุตรครั้งต่อไปได้7  

	 เป้าหมายส�าคัญที่สุดของการผดุงครรภ์นอกจาก							

การดูแลให้มารดาและทารกปลอดภัยจากการเจ็บครรภ์และ	

การคลอดแล้ว	ยงัต้องส่งเสรมิให้ผูค้ลอดมกีารรบัรูป้ระสบการณ์

การคลอดทีด่ี6	ผูว้จิยัจงึได้ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องเพ่ือหา

แนวทางให้ผู ้คลอดท่ีได้รับยาออกซิโทซินสามารถเผชิญกับ							

ความเจ็บปวดได้อย่างเหมาะสม	และมีประสบการณ์การคลอด

ท่ีดี	 ผลการทบทวนวรรณกรรมพบว่า	 การสนับสนุนในระยะ

คลอดอย่างต่อเนื่องเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยได้	 ซึ่งหมายถึง						

การดูแลสนับสนุนท่ีให้กับผู้คลอดระหว่างการคลอดตั้งแต่แรก

รับจนถึงคลอด	โดยดูแลต่อเนื่องอย่างน้อยร้อยละ	80	ของการ

คลอด	 ประกอบด้วย	 4	 ด้าน	 ได้แก่	 การสนับสนุนด้านจิตใจ	

(Emotional	support)	การสนบัสนนุด้านข้อมูล	(Information	

support)	 การดูแลความสุขสบายด้านร่างกาย	 (Physical										

comfort	measures)	และการพทิกัษ์สทิธผิูค้ลอด	(Advocacy)	

ผู้คลอดท่ีได้รับการสนับสนุนในระยะคลอดอย่างต่อเนื่องจาก	

เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล	เช่น	พยาบาลหรือผดุงครรภ์	มีแนว

โน้มท่ีจะประสบความส�าเร็จจากการคลอดทางช่องคลอด

มากกว่าร้อยละ	95	มีระดับความเจ็บปวดจากการคลอดลดลง	

และมกีารร้องขอยาระงบัปวดลดลง8	ซึง่สอดคล้องกบัที	่Gagnon	

and	Waghorn9	 ได้ศึกษาพบว่า	 การสนับสนุนในระยะคลอด

บทน�า
	 ผู้คลอดอายุครรภ์ครบก�าหนดคลอด	 ปกติจะเข้าสู่

กระบวนการเจ็บครรภ์คลอดได้เองตามธรรมชาติ	 โดยเฉลี่ยจะ

ใช้เวลาประมาณ	14	ชัว่โมง	ในครรภ์แรก1	เมือ่อายคุรรภ์ด�าเนนิ

ต่อไปปริมาณ	Oxytocin	receptors	ในมดลูกจะเพิ่มขึ้นอย่าง

รวดเร็วจึงมีการเจ็บครรภ์คลอด	 แต่ในผู้คลอดบางรายอาจมี

ระยะเวลาของการต้ังครรภ์ทีย่าวนานกว่าปกติไม่มกีารเจบ็ครรภ์

คลอดตามธรรมชาติจ�าเป็นต้องมีการชักน�าให้เกิดการคลอด					

และบางรายอาจมีการเจ็บครรภ์คลอดแต่ไม่มีความก้าวหน้า

ทางการคลอด	จึงมคีวามจ�าเป็นต้องได้รับการเร่งคลอด	วธิทีีน่ยิม

มากทีส่ดุในการชกัน�าการคลอดและการเร่งคลอด	คอื	การให้ยา

ออกซโิทซนิ	(Oxytocin)	2	การชกัน�าการคลอดและการเร่งคลอด

ด้วยยาออกซิโทซินจะท�าให้ผู้คลอดมีระดับความเจ็บปวดจาก

การคลอดเพิ่มขึ้น	 เน่ืองจากยาออกฤทธิ์ท�าให้มดลูกมีการหด

รัดตัวถี่และรุนแรงมากขึ้น	 จึงท�าให้มีระดับความปวดมากกว่า

การเจบ็ครรภ์คลอดตามธรรมชาต	ิโดยเฉพาะผูค้ลอดครรภ์แรก

ที่ไม่เคยมีประสบการณ์การคลอดมาก่อน3	 ซึ่งระดับความเจ็บ

ปวดที่เพิ่มขึ้นนี้จะส่งผลให้ผู้คลอดมีพฤติกรรมการตอบสนอง						

ต่อความเจ็บปวดที่ไม่เหมาะสม	 เช่น	 ร้องครวญคราง	 กระสับ

กระส่าย	 เอะอะโวยวาย	 ควบคุมตนเองไม่ได้	 เป็นต้น4	 อีกท้ัง						

โรงพยาบาลรัฐบาลส่วนใหญ่เป็นห้องรวมไม่อนุญาตให้ญาต	ิ					

เฝ้า	 ท�าให้ผู้คลอดต้องอยู่ในห้องคลอดเพียงล�าพัง	 และต้องพบ

เจอกับสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลที่ไม่คุ้นเคยท้ังด้านสถานท่ี	

บคุลากร	และเคร่ืองมอือปุกรณ์ต่างๆ	การทีผู่ค้ลอดต้องแยกจาก

ครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิด	 ท�าให้ผู้คลอดมีความรู้สึกไม่ม่ันใจ

ในความสามารถของตนเองที่จะเผชิญความเจ็บปวดจากการ

group	received	routine	nursing	care.	Research	instruments	used	to	collect	the	data	composed	of	personal	and	

obstetric	 information,	 pain-coping	 behavior	 observation	 form	 and	 the	 perception	 of	 childbirth	 experience	

questionnaire.	The	data	were	analyzed	by	using	descriptive	statistics	and	independent	t-test.

	 The	findings	revealed	that	the	experimental	group	had	significantly	higher	pain-coping	behavior	both	

cervical	 dilation	 5-7	 centimeter	 and	 8-10	 centimeter	 than	 the	 control	 group	 (t48	 =	 15.88,	 p	 <	 .001	 and 

t48	=	24.50,	p	<	.001,	respectively)	and	had	significantly	higher	childbirth	experience	than	the	control	group 

(t48	 =	 22.7,	 p	 <	 .001).	 This	 study	 confirmed	 the	 effective	 of	 the	 labor	 support	 program	 could	 increase 

pain-coping	behavior	 and	 childbirth	 experience.	 Therefore,	 hospitals	 should	be	used	 this	 program	 to	 care								

laboring	women	who	received	oxytocin.

Keywords :	 Labor	 support	 program,	 Pain-coping	behavior,	 Childbirth	 experience,	 Primiparous	women	who							

received	oxytocin		


