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บทคัดย่อ

 การวิจัยกึ่งทดลองน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผล

ของการสนับสนุนในระยะคลอดโดยญาติผู้หญิงต่อความ

ทกุข์ทรมานจากการเจบ็ครรภ์คลอด การเผชญิการเจบ็ครรภ์ 

คลอด และความพึงพอใจต่อประสบการณ์การคลอด  

กลุม่ตวัอย่างเป็นผูค้ลอดครรภ์แรกทีม่ารบับรกิารการคลอด

ที่ห้องคลอด จ�านวน 50 คน เลือกกลุ ่มตัวอย่างตาม

คุณสมบัติท่ีก�าหนดแบบสะดวก แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและ

กลุม่ควบคมุ กลุม่ละ 25 คน กลุม่ทดลองได้รบัการสนบัสนนุ

ในระยะคลอดโดยญาตผิูห้ญงิร่วมกับการพยาบาลตามปกติ 

ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ ประเมินโดย

ใช้แบบวัดความทุกข์ทรมานจากการเจ็บครรภ์ แบบวัด 

การเผชิญการเจ็บครรภ์ และแบบวัดความพึงพอใจต่อ

ประสบการณ์การคลอด วเิคราะห์ข้อมลูด้วยสถติพิรรณนา 

การทดสอบไคสแควร์ และการทดสอบทีแบบสองกลุ่ม 

เป็นอิสระ 

 ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อ

ประสบการณ์การคลอดของกลุม่ทดลองสงูกว่ากลุม่ควบคุม

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < .05) แต่ความทุกข์ทรมาน

และการเผชิญการเจ็บครรภ์คลอดไม่แตกต่างกัน ผลการ

วิจัยนี้ให้ข้อเสนอแนะว่าพยาบาลห้องคลอดสามารถน�าไป

ประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนผู้คลอดเพื่อส่งเสริมให้ผู้คลอด

เกิดความพึงพอใจต่อประสบการณ์การคลอด

ค�าส�าคัญ: การสนับสนุนในระยะคลอด ความทุกข์ทรมาน 

การเผชิญการเจบ็ครรภ์คลอด ความพงึพอใจต่อประสบการณ์ 

การคลอด

Abstract

 This quasi-experimental research aimed to 

examine effects of labor support by a female 

relative on suffering from labor pain, coping with 

labor pain, and satisfaction with childbirth  

experience. A convenience sampling was used to 

recruit a sample of 50 primiparous paturients  

who met the study inclusion criteria. They were 

assigned into an experimental group and a control 

group for 25 in each group equally. The paturients 

in the experimental group received both labor 

support by a female relative and the regular 

nursing care, whereas those in the control group 

received only regular nursing care. Research  

instruments included the suffering from labor 

pain’s scale, the coping with labor pain’s scale, 

and the satisfaction with childbirth experiences 

questionnaire. Data were analyzed by using  
1 นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง 

 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

* ผู้เขียนหลัก (Corresponding author) e-mail: pits1962@yahoo.com

ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 (เม.ย. - มิ.ย.) 2561
Volume 26 No. 2 (Apr - Jun) 2018

The Journal of Faculty of Nursing
Burapha University 67

Effects of Labor Support by a Female Relative on Suffering from Labor Pain, Coping with 
Labor Pain, and Satisfaction with Childbirth Experiences Among Primiparous Parturients



วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา68

ผลของการสนับสนุนในระยะคลอดโดยญาติผู้หญิงต่อความทุกข์ทรมานจากการเจ็บครรภ์คลอด 
การเผชิญการเจ็บครรภ์คลอด และความพึงพอใจต่อประสบการณ์การคลอดของผู้คลอดครรภ์แรก

ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 (เม.ย. - มิ.ย.) 2561
Volume 26 No. 2 (Apr - Jun) 2018

descriptive statistics, frequency, mean, standard 

deviation, chi-square test, and Independent t-test.

 The results revealed that the mean score 

of satisfaction with childbirth experiences of  

participants in the experimental group was  

significantly higher than those in the control group 

(p < .05). However, the mean scores of suffering 

from labor pain and coping with labor pain were 

found no difference. These findings suggested  

that midwifes should utilize this labor support by 

a female relative to take care of the parturients 

in order to promote satisfaction with childbirth 

experiences. 

Key words: Labor support, suffering, coping with 

labor pain, satisfaction with childbirth experience

ความส�าคัญของปัญหา

 การเจ็บครรภ์คลอดเป็นการเปลี่ยนแปลงทาง

สรรีวทิยาระยะคลอด ท�าให้เกดิความทกุข์ทางด้านร่างกาย

และอารมณ์ของผูค้ลอด การเจ็บครรภ์คลอดเป็นปรากฏการณ์ 

ที่ท�าให้เกิดความเครียดแก่ผู้คลอด (Roberts, Gulliver, 

Fisher & Cloyes, 2010) ผู ้คลอดส่วนใหญ่รับรู ้ว ่า 

การเจบ็ครรภ์คลอดเป็นความทกุข์ทรมานมาก (Siriarunrat, 

Suppasri, & Ross, 2014) และกลัวความเจ็บปวดจาก 

การคลอด (Chuahorm, Sripichyakarn, Tungpunkom, 

Klunklin, & Kennedy, 2007) ความกลวัการคลอด ท�าให้

เกดิความตึงเครยีด และยิง่เพิม่ความเจบ็ปวดจากการคลอด 

(Dick-Read, 1976) นอกจากนี้ความตึงเครียดจะยับยั้ง 

การหลั่งฮอร์โมน Oxytocin ท�าให้การคลอดล่าช้า ผู้คลอด

ต้องเผชญิความเจบ็ปวดเป็นระยะเวลาทีย่าวนานขึน้ ท�าให้

เกิดความรู้สึกทุกข์ทรมาน ส่งผลให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อ

การคลอดได้ 

 การดแูลให้ผูค้ลอดสามารถเผชญิความเจบ็ปวดและ

ลดความรูส้กึทกุข์ทรมานได้ เป็นเป้าหมายทีส่�าคญัอย่างหนึง่ 

ของการพยาบาลระยะคลอด ผูค้ลอดต้องการการตอบสนอง 

ความต้องการและการจัดการความรู ้สึกที่เกิดขึ้นขณะ 

เจบ็ครรภ์คลอด การดแูลอย่างใกล้ชดิให้ร่างกายผ่อนคลาย

จากความตึงเครียด บรรเทาความเจ็บปวด ให้ก�าลังใจ  

ตลอดจนมีความเข้าใจความรู้สึกเจ็บปวดของผู้คลอด จะ

ท�าให้ผู้คลอดเกดิความเช่ือมัน่ สามารถเผชิญกบัการเจบ็ครรภ์ 

คลอด (Najafi, Roudsari, & Ebrahimipour, 2017)  

ลดความรู้สึกทุกข์ทรมาน (Adams & Bianchi, 2008)  

ผ่านประสบการณ์การคลอดที่ดี และมีความพึงพอใจต่อ

ประสบการณ์การคลอด ซึง่ความพงึพอใจต่อประสบการณ์

การคลอดเป็นปัจจัยที่ส�าคัญต่อการแสดงบทบาทมารดา 

ในระยะหลังคลอด และท�าให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน

ระหว่างมารดา ทารก และสมาชกิในครอบครวั (Goodman, 

Mackey, & Tavakoli, 2003) 

 การสนับสนุนในระยะคลอด เป็นการดูแลอย่าง 

ต่อเนื่องที่จะช่วยให้ผู้คลอดได้รับการตอบสนองตรงตาม

ความต้องการที่เกิดขึ้นในขณะเจ็บครรภ์คลอด ประกอบ

ด้วยการสนับสนุน 4 ด้าน คือ การสนับสนุนด้านอารมณ์ 

ด้านร่างกาย ด้านข้อมูลข่าวสาร และด้านการเป็นตัวแทน

ผูค้ลอด ผลของการสนบัสนนุในระยะคลอดจะท�าให้ผูค้ลอด

เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง มีก�าลังใจและสามารถเผชิญ 

การเจ็บครรภ์คลอดได้อย่างเหมาะสม (Iliadou, 2012)  

ช่วยลดความเจ็บปวด ความรู้สึกทุกข์ทรมาน (Ford & 

Ayers, 2009) ช ่วยลดความกลัว ความวิตกกังวล  

(Anusornteerakul & Kittiprisada, 2013; Yuenyoung 

& Rukthai, 2011) และท�าให้ผู้คลอดเกิดความพึงพอใจ 

ต่อประสบการณ์การคลอด (Goodman et al., 2003; 

Yuenyong, O’Brien, & Jirapaet, 2012; Yuenyong & 

Rukthai, 2011) 

 จากการสังเกตและประสบการณ์ของพยาบาล 

ห้องคลอด ผูค้ลอดทีม่าคลอดในโรงพยาบาลทีท่�าการศกึษา

มักไม่ได้รับการเตรียมตัวเพื่อคลอดมาก่อน และฝากครรภ์

จากสถานพยาบาลเอกชน แต่ย้ายมาคลอดที่โรงพยาบาล

ของรัฐ ผู้คลอดเหล่านี้มักจะขาดความรู้ความเข้าใจใน

กระบวนการคลอด โดยเฉพาะผู้คลอดครรภ์แรก เม่ือเกิด

ความเจ็บปวดจากการเจ็บครรภ์คลอดขึ้น ท�าให้มีปัญหา

การเผชญิการเจบ็ครรภ์คลอดได้ไม่ด ีมพีฤตกิรรมร้องเอะอะ

โวยวาย ควบคมุตนเองไม่ได้ กระสบักระส่าย นอนดิน้ไปมา 

ร้องขอการผ่าตัดคลอด บอกว่าทนความเจ็บปวดไม่ได้ 

ทรมานมาก และไม่อยากมลีกูอกี ตลอดจนเรยีกร้องให้ญาติ

อยู่ด้วยขณะเจ็บครรภ์คลอด ผู้คลอดเหล่านี้จึงควรที่จะ 

ได้รบัการดแูลสนบัสนนุในระยะคลอดเพือ่ลดปัญหาดงักล่าว 


