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บทคัดย่อ

 การวิจัยเชิงบรรยายน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อ 

การคลอดในหญงิตัง้ครรภ์แรก กลุม่ตวัอย่างในการศกึษาคือ 

หญิงตั้งครรภ์แรก ที่มารับบริการฝากครรภ์ที่โรงพยาบาล

พหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี จ�านวน 120 ราย 

เลอืกกลุม่ตวัอย่างโดยวธีิสุม่กลุม่ตัวอย่างแบบง่าย เคร่ืองมอื 

ทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู ได้แก่  แบบบนัทกึข้อมลูส่วน

บคุคล แบบสอบถามความรูเ้กีย่วกบัการคลอด แบบสอบถาม 

ทศันคตเิกีย่วกบัการคลอด และแบบสอบถามความเชือ่มัน่

ในตนเองขณะคลอด วเิคราะห์ข้อมลูโดยโดยใช้สถติพิรรณนา 

และสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

 ผลการวิจัยพบว่า การศึกษา รายได้ของครอบครัว 

ความรู้เก่ียวกับการคลอด และทัศนคติเกี่ยวกับการคลอด

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู ้สมรรถนะแห่งตน 

ต่อการคลอดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05  

(r = .223, r = .228, r = .23, r = .256 ตามล�าดับ) ส่วน

อายุไม่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อ 

การคลอดอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (r = -.007) 

ผลการวิจัยเสนอแนะว่า พยาบาลในแผนกฝากครรภ์ควรมี

การประเมินการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อการคลอดและ

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการรับรู ้ดังกล่าวในหญิงตั้งครรภ์  

ตลอดจนจัดท�าโปรแกรม หรือพัฒนาแนวทางและสื่อ 

การสอนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการคลอด และเสริมสร้าง

ทัศนคติที่ดีเก่ียวกับการคลอดด้วยตนเองแก่หญิงต้ังครรภ์ 

รวมถึงกระบวนการเตรียมตัวคลอด เพื่อส่งเสริมให ้

หญงิตัง้ครรภ์มคีวามมัน่ใจ และมกีารรบัรูส้มรรถนะแห่งตน

ต่อการคลอดด้วยตนเองที่ดี

ค�าส�าคัญ: การรับรู้สมรรถนะแห่งตน ความรู้เกี่ยวกับ 

การคลอด ทัศนคติเกี่ยวกับการคลอด หญิงตั้งครรภ์

Abstract

 The objective of this descript study was to 

examine factors related to perceived childbirth 

self-Efficacy among primiparous pregnant women. 

Research participants were 120 first-time pregnant 

women attending ante natal care clinic at  

Phaholpolpayuhasena hospital, Kanchanaburi 

province. They were recruited in the study by 

simple random sampling. Data were collected by 

using questionnaires of including Personal record 

form, Knowledge of Childbirth Questionnaire, 

Attitude towards Childbirth Questionnaire, and 

Thai Version of Childbirth Self-efficacy Inventory. 

Data were analyzed by using descriptive statistics 

and Pearson product moment correlation  

coefficients.

 The results showed that there were  

statistically significant positive correlations  

between education (r = .223, p = .014), family 

income (r = .228, p =.0 12), knowledge of childbirth 

(r = .23, p = .009), attitude toward childbirth  
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(r = .256, p = 005) and perceived childbirth  

self-efficacy at the alpha level .05. However, age 

of pregnant women was not significantly related 

with perceived childbirth self-efficacy at the  

alpha level .05 (r = -.007, p = .942). These findings 

suggest that nurses at ante natal care clinic  

should provide program of interventions such as 

childbirth education class to provide knowledge 

about childbirth and enhance positive attitudes 

towards childbirth to pregnant women which will 

help to increase perceived childbirth self-efficacy 

among pregnant women.     

Key words: Perceived childbirth self-efficacy, 

knowledge about childbirth, attitude toward  

childbirth, pregnant women 

ความส�าคัญของปัญหา 

 การคลอดเป็นกระบวนการทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาติ 

(Melender & Lauri, 1999) ซ่ึงกระบวนการคลอดนั้น 

ผู้คลอดต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย

และจิตใจ การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายที่ส�าคัญ ได้แก่ 

การหดรัดตัวของมดลูก และการเปิดขยายของปากมดลูก

ซึง่เป็นสาเหตทุีท่�าให้เกดิการเจบ็ครรภ์คลอดตามธรรมชาติ 

และทางด้านจติใจ ได้แก่ ความกลวั ความเครยีด ความวิตก

กงัวลต่อการคลอด และวิตกกงัวลเกีย่วกบัสขุภาพของทารก

ในครรภ์ (Fraser & Cooper, 2003) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

หญิงตั้งครรภ์แรกขาดท่ีขาดความเช่ือม่ันในตนเองจะมี

ความกลัว ได้แก่ กลัวการเจ็บครรภ์คลอดและกลัวสถานที่

ที่คลอด เป็นต้น (Chatchawet, Kala, Krischarean, 

Jongpiboonpatthana and Boonsin, 2014) รวมถงึการ

ขาดความรูเ้กีย่วกบัการคลอดเนือ่งจากยังไม่มปีระสบการณ์

ในการคลอด ท�าให้ผูค้ลอดไม่สามารถคาดการณ์เหตกุารณ์

ที่ก�าลังจะเกิดขึ้นกับตนเองได้ เกิดความรู้สึกไม่แน่นอน  

รวมถงึความกงัวลเกีย่วกบัสขุภาพของทารกในครรภ์ ส่งผล

ให้เกดิความกลวัและมคีวามตงึเครยีดเพ่ิมขึน้ (Chuahorm, 

Sripichayakarn, Tongpankum, Klanklin and Kenede, 

2010) ซึ่งความกลัวและความตึงเครียดนี้จะท�าให้ร่างกาย

หล่ังสารแคทีโคลามีน (catecholamines) คอร์ติซอล 

(cortisol) เพิ่มขึ้น ส่งผลยับยั้งการท�างานของฮอร์โมน 

ออกซิโตซิน (oxytocin) ท�าให้มดลูกหดรัดตัวไม่ดี ความ

ก้าวหน้าของการคลอดล่าช้า และส่งผลต่อการไหลเวียน

โลหิต ท�าให้เลือดไปเล้ียงมดลูกและรกลดลง ท�าให้ทารก 

ในครรภ์เกิดภาวะพร่องออกซิเจนได้ (Fahy, Foureur,& 

Hastie, 2008) และน�าไปสู่การช่วยคลอดโดยสูติศาสตร์

หัตถการ เช่น การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง

 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี

เป็นอกีโรงพยาบาลหนึง่ทีม่จี�านวนหญงิตัง้ครรภ์และมาคลอด 

เป็นจ�านวนมาก จากสถิติที่ผ่านมา พบว่า มีหญิงตั้งครรภ์

ทีม่าคลอดในปี พ.ศ. 2560 จ�านวนทัง้หมด 2,745 ราย เฉล่ีย

การคลอดเดือนละ 228 ราย โดยเป็นการผ่าตัดคลอด 

ทางหน้าท้องทัง้หมด จ�านวน 1,125 ราย เฉลีย่ผ่าตดัคลอด 

93 ราย คดิเป็นร้อยละ 40.7 ของการคลอดทัง้หมด ซึง่เป็น

ผ่าตัดคลอด (case elective c/s) เฉลี่ยเดือนละ 55 ราย 

ซึ่งถือว่ามีอุบัติการณ์ของการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง 

ในอัตราที่สูงกว่าเกณฑ์องค์การอนามัยโลกก�าหนด คือ  

ร้อยละ 15 โดยในระหว่างปี พ.ศ. 2559-2560 โรงพยาบาล

พหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี มีรายงานของอัตรา

การผ่าตดัคลอดทางหน้าท้อง ร้อยละ 35, 40.7  ตามล�าดบั 

ซ่ึงแสดงให้เห็นได้ว่า อัตราการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง 

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ อัตราการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง

ที่เพิ่มขึ้น มาจากหลายปัจจัย ได้แก่ กลัวการคลอดเอง  

กลัวการเจ็บครรภ์คลอด ขาดความมั่นใจในตนเอง สะท้อน

ให้เห็นถึงความกลัว ความวิตกกังวล และความไม่มั่นใจ 

ในการคลอด จึงท�าให้หญิงตั้งครรภ์เลือกที่จะผ่าตัดคลอด

ทางหน้าท้อง และอีกปัจจัยท่ีมีความส�าคัญอย่างยิ่ง คือ  

การรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อการคลอดด้วยตนเอง ซึ่งเป็น

สิ่งที่ท�าให้หญิงตั้งครรภ์มีความเชื่อมั่น มีความมั่นใจใน

ตนเอง อนัมผีลต่อการเลอืกหรอืตดัสนิใจของหญงิตัง้ครรภ์

ต ่อวิ ธีการคลอด ซ่ึงหากหญิงตั้ งครรภ ์ โดยเฉพาะ 

หญงิตัง้ครรภ์แรก มคีวามเชือ่มัน่ว่าตนเองจะสามารถเผชญิ

เหตุการณ์ขณะคลอด และสามารถคลอดด้วยตนเอง ย่อม

ช่วยลดอัตราการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องได้

 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการรับรู ้

สมรรถนะแห่งตนในการคลอดพบว่า การรับรู้สมรรถนะ

แห่งตนในการคลอด มคีวามส�าคญัในการคลอดเป็นอย่างมาก 

ท�าให้หญิงตั้งครรภ์นั้นผ ่านสถานการณ์ที่ต ้องเผชิญ 


