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บทคัดยอ 

 การเจ็บครรภในระยะที่ 1 ของการคลอดเปนความเจ็บปวดที่ทําใหเกิดความไมสุขสบาย และความ
ทุกขทรมานตอผูคลอดโดยเฉพาะผูคลอดครรภแรก การวิจัยนี้เปนการวิจัยเปรียบเทียบแบบทดลอง โดย
ศึกษาสองกลุมวัดผลกอนและหลังการทดลอง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการเคล่ือนไหว
รางกายโดยใชลูกบอลตอความเจ็บปวดและระยะเวลาปากมดลูกเปดเร็วในผูคลอดครรภแรก กลุมตัวอยาง
เปนผูคลอดครรภแรกที่มารับบริการการคลอดที่หองคลอด โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ จํานวน 
62 คน เลือกกลุมตัวอยางตามความสะดวก แลวสุมอยางงายดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรเขากลุมทดลอง 32 คน 
และกลุมควบคุม 30 คน กลุมทดลองไดรับโปรแกรมการเคล่ือนไหวรางกายโดยใชลูกบอลรวมกับการ
พยาบาลตามปกติ สวนกลุมควบคุมไดรับการพยาบาลตามปกติเพียงอยางเดียว เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลประกอบดวย แบบบันทึกขอมูลสวนบุคคลและขอมูลทางสูติศาสตร และมาตรวัดความ
เจ็บปวดดวยสายตา วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะหคาทีแบบอิสระ 
 ผลการวิจัย พบวา กลุมทดลองมีคาเฉล่ียความแตกตางของคะแนนความเจ็บปวดระยะปากมดลูก
เปดอยางรวดเร็วและระยะเปล่ียนผานนอยกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t43.11 = 9.75, 
p < .001; t41.85 = 8.50, p < .001) และกลุมทดลองมีคาเฉล่ียระยะเวลาปากมดลูกเปดเร็วส้ันกวากลุม
ควบคุม 134.42 นาที อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t60 = 5.06, p < .001) 
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 การศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวา โปรแกรมการเคล่ือนไหวรางกายโดยใชลูกบอลสงผลใหผูคลอดมี
ความเจ็บปวดนอยลงและมีระยะเวลาปากมดลูกเปดเร็วส้ันลง ดังนั้นพยาบาลหองคลอดควรนําโปรแกรมนี้
ไปใชเปนแนวทางในการดูแลผูคลอด เพื่อสงเสริมใหผูคลอดผานพนระยะการคลอดไปไดดวยดี 

คําสําคัญ : โปรแกรมการเคล่ือนไหวรางกายโดยใชลูกบอล ความเจ็บปวดในระยะคลอด ระยะเวลาปาก 
               มดลูกเปดเร็ว ผูคลอดครรภแรก 

Abstract 

 Labor pain in the first stage of labor causes discomfort and suffering for women, 
especially in primiparous parturients. This comparative experimental design, two group 
pretest-posttest design aimed to determine the effects of body movement by birth ball 
program on labor pain and duration of active phase among primiparous parturients. 
Sample consisted of 62 primiparous parturients who delivering in the delivery room at 
Somdej Phranangchaosirikit Hospital. They were selected by convenience sampling and 
then were assigned by simple computerized randomization to either an experimental (n = 
32) or a control group (n = 30). The experimental group received both body movements 
by birth ball program and routine care, while the control group received routine care 
only. Data collection tools included a demographic and obstetric record and a visual 
analogue scale for pain. Data were analyzed by using descriptive statistics and 
independent t-test. 
 Results revealed that the experimental group had mean score of labor pain in 
phase of maximum slope and transitional phase significantly lower than those in the 
control group (t41.85 = 8.50, p < .001; t43.11 = 9.75, p < .001, respectively). As well as, the 
experiment group had mean score of duration of active labor significantly shorter than 
those in the control group 134.42 minutes (t60 = 5.06, p < .001). 
 This study confirmed that body movement by birth ball program had lower labor 
pain and shorter duration of active labor. Therefore, midwives should be used this 
program as a guideline for caring parturients in order to help them safely and soundly 
pass through the delivery period. 
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