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บทคัดย่อ

 การวจิยักึง่ทดลองแบบสองกลุ่มวดัผลก่อนและหลงั

การทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรม

ป้องกันการบาดเจ็บของฝีเย็บต่อระดับการฉีกขาดและ

ความปวดของฝีเย็บจากการคลอด กลุ่มตัวอย่างคัดเลือก

แบบสะดวกตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ จ�านวน 60 ราย เป็น 

ผูค้ลอดในโรงพยาบาลแห่งหนึง่ในจังหวัดชลบรุ ีกลุม่ควบคุม 

จ�านวน 30 ราย ได้รับการดูแลฝีเย็บแบบเป็นกิจวัตร และ

กลุ ่มทดลองจ�านวน 30 ราย ได้รับโปรแกรมป้องกัน 

การบาดเจ็บของฝีเย็บ เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน

กุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 เคร่ืองมือที่ใช ้

ในการวิจัย คือ โปรแกรมป้องกันการบาดเจ็บของฝีเย็บ 

แบบบนัทกึข้อมูลส่วนบคุคล แบบประเมนิระดบัการฉกีขาด

ของฝีเย็บมีค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ .92 และแบบประเมิน

ความปวดของฝีเยบ็มค่ีาความเช่ือมัน่เท่ากบั 1.00 วเิคราะห์

ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา การทดสอบ Chi-square และ 

Independent t-test

 ผลการวิจัยพบว่า ผู้คลอดในกลุ่มทดลองมีระดับ

การฉกีขาดของฝีเยบ็น้อยกว่ากลุม่ควบคมุอย่างมนียัส�าคัญ

ทางสถิติ (χ2 = 20.00, p < .001) แต่ความปวดของฝีเย็บ

ไม่แตกต่างกัน (p > .05) ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า

โปรแกรมป้องกันการบาดเจ็บฝีเย็บน้ีมีประสิทธิภาพ 

พยาบาลผดุงครรภ์สามารถน�าไปใช้เพื่อช่วยให้ผู ้คลอด 

มีอัตราการฉีกของฝีเย็บลดลง

ค�าส�าคัญ: โปรแกรมป้องกันการบาดเจ็บของฝีเย็บ, ระดับ

การฉีกขาด, ความปวด, ผู้คลอด

Abstract

 This quasi-experimental two-group posttest 

only design aimed to examine effects of the  

perineal trauma protection program on the  

degree of perineal tear and perineal pain from 

childbirth. A convenience sampling was used to 

recruit a sample of 60 participants who gave birth 

in a hospital, Chon Buri province. There were  

30 participants in the control group received  

routine perineal care whereas the other in the 

experimental group received the perineal trauma 

protection program. Data collection was carried 

out from February to March 2018. Research  

instruments included the perineal trauma  

protection program, a demographic questionnaire, 

the degree of perineal tear evaluation’s record 

form with its reliability of .92, and the perineal 

pain scale with its reliability of 1.00. Data were 

analyzed by using descriptive statistics, Chi-square 

test and independent t-test. 

 The results revealed that in the experimental 

group, the degree of perineal tear was significantly 

less those in the control group (χ2 = 20.00, p < 

.001). However, the perineal pain between the 

experimental and the control groups was not 

significantly different (p < .05). These findings  
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indicate that the perineal trauma protection  

program is effective. Nurses/midwives can utilize 

to decrease the incident of perineal tear form 

childbirth among parturients.

Key words: The perineal trauma protection  

program, Degree of perineal tear, Perineal pain, 

Parturients

ความส�าคัญของปัญหา

 การคลอดเป็นกระบวนตามธรรมชาติในการผลกัดนั 

ทารกในครรภ์ออกสู่โลกภายนอก เมื่อมดลูกบีบตัวร่วมกับ

การเบ่งของผู้คลอด ก่อให้เกิดแรงดันที่ศีรษะทารกต่อผนัง

ช่องทางคลอด ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือการฉีกขาด 

ของฝีเย็บ (Goldberg, 2007) การบาดเจ็บของฝีเย็บ 

ส่งผลกระทบต่อผู้คลอดได้ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว 

โดยผลกระทบในระยะสัน้ เช่น ปวดฝีเยบ็ มก้ีอนเลอืดสะสม

ใต้เนื้อเยื่อ และติดเชื้อท่ีฝีเย็บ (Al-Zein, Jarrah, & 

Al-Jaghbir, 2013) ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิต

ประจ�าวันของมารดาในระยะหลงัคลอด ได้แก่ การเคลือ่นไหว 

ร่างกาย เปลี่ยนท่า การอุ ้มทารก และการให้นมบุตร 

ด้วยความล�าบาก (Al-Zein, et al, 2013)  ส่วนผลกระทบ

ในระยะยาว ได้แก่ กล้ามเนื้อฝีเย็บและพื้นเชิงกราน 

หย่อนยาน ความตึงตัวไม่ดี (Williams, Herron-Marx, & 

Knibb, 2007) มีปัญหาในการขับถ่ายปัสสาวะ อุจจาระ 

กลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่อยู่ และความรู้สึกปวดขณะ 

มีเพศสัมพันธ์ 

 การบาดเจ็บของฝีเย็บขณะคลอดเกิดได้จาก 

การฉีกขาดเอง และจากการตัด มีรายงานการศึกษาพบว่า

ผู้คลอดที่ได้รับการตัดฝีเย็บจะได้รับผลกระทบมากกว่า 

ผูค้ลอดทีไ่ม่ได้รบัการตดัฝีเยบ็ พบว่าผูค้ลอดทีไ่ด้รบัการตดั

ฝีเยบ็มอีตัราการฉกีขาดของฝีเยบ็ในระดบัที ่3 (ร้อยละ 10.4) 

มากกว่าผู้คลอดที่ไม่ได้ตัดฝีเย็บ (ร้อยละ 2.3) (Chanwijit, 

& Chawongluang, 2016) การศกึษาการฉกีขาดของฝีเยบ็

ระหว่างผู้คลอดท่ีตัดฝีเย็บเป็นกิจวัตร กับผู้คลอดท่ีจ�ากัด

การตัดฝีเย็บมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

โดยพบว่า ผูค้ลอดทีจ่�ากดัการตดัฝีเยบ็ ฝีเยบ็ไม่ฉกีขาดหรอื

ฉีกขาดเพียงเล็กน้อยร้อยละ 80 ส่วนผู้คลอดที่ตัดฝีเย็บ 

เป็นกจิวตัรมกีารฉกีขาดของฝีเยบ็ในระดบัที ่2 และ 3 หรอื

ฉีกขาดรุนแรง ร้อยละ 75 และ 15 ตามล�าดับ (Shahraki, 

Aram, Pourkabirian, Khodaee, & Choupannejad, 

2011) และพบว่าอตัราการปวดของฝีเยบ็ในผูค้ลอดทีไ่ด้รบั

ตัดฝีเย็บ (ร้อยละ 90.93) สูงกว่าผู้คลอดที่มีการฉีกขาดเอง

ของฝีเย็บ (ร้อยละ 70) (Prapawichar, 2016)  

 ประเทศไทยการช่วยหญงิขณะคลอดยงัคงตดัฝีเยบ็

เป็นกิจวัตร โดยเฉพาะผู้คลอดครรภ์แรก พบอัตราการตัด

ฝีเยบ็ร้อยละ 80 ในโรงพยาบาลรฐัแห่งหนึง่ในกรงุเทพมหานคร 

(Prapawichar, 2016) ด้วยเหตุผลว่าช่วยให้ช่องทางคลอด

กว้างขึน้ แผลเรยีบ ซ่อมแซมง่าย จากหลักฐานเชงิประจกัษ์

ยังไม่พบหลักฐานที่เด่นชัดเกี่ยวกับผลดีหรือประโยชน ์

ของการตัดฝีเย็บเป็นกิจวัตร แต่กลับพบว่าการตัดฝีเย็บ 

ก่อให้เกดิผลเสยีต่อผูค้ลอดมากกว่า เช่น การเสยีเลอืดมาก 

และการฉีกขาดในระดับที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น มีการศึกษา

พบว่าผู้คลอดที่ได้รับการตัดฝีเย็บมีการฉีกขาดของหูรูด

ทวารหนัก และเยื่อบุทวารหนักมากกว่าผู้คลอดที่ไม่ตัด

ฝีเยบ็ (Rodiquez, Arenas, Osorio, Mendez, & Zuleta, 

2008) การตัดฝีเย็บจึงควรกระท�าเฉพาะเมื่อมีเหตุจ�าเป็น

หรือมีข้อบ่งชี้เท่านั้น เช่น ทารกในครรภ์อยู่ในภาวะคับขัน 

การใช้สตูศิาสตร์หตัถการช่วยคลอด และการคลอดตดิไหล่ 

เป็นต้น ซ่ึงเป็นไปตามแนวทางเดียวกับข้อเสนอแนะ 

ขององค์การอนามัยโลกที่ก�าหนดว่าอัตราการตัดฝีเย็บ 

ในการช่วยคลอดไม่ควรเกินร้อยละ 10 (World Health 

Oranization [WHO], 1996) แต่สถานการณ์ปัจจุบัน 

การปฏิบัติงานในห้องคลอด พบว่าบุคลากรทางสุขภาพ 

มแีนวทางในการช่วยคลอดปกตทิีแ่ตกต่างจากแนวทางปฏบิตัิ 

ขององค์การอนามัยโลก (Suppasri, & Suwansujarid, 

2011) การปฏิบัติบางอย่างในการช่วยคลอดท�าให้ฝีเย็บ 

มีโอกาสบาดเจ็บเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ การจัดท่าคลอด  

การเบ่งคลอด และการประคองฝีเย็บ

 ท่าคลอดมส่ีวนส�าคญัต่อการเพิม่ขนาดของช่องทาง

คลอด และมผีลต่อการฉกีขาดของฝีเยบ็ ในปัจจบุนัผู้คลอด

ส่วนใหญ่ได้รับการดูแลโดยการจัดท่าคลอดนอนหงายราบ

ชันเข่า (Dorsal recumbent) หรือนอนหงาย ขาพาดบน

ขาหย่ัง (Lithotomy) เนื่องจากท่าเหล่าท�าให้เกิดความ

สะดวกแก่ผู้ช่วยคลอด สามารถสังเกตเห็นการเคล่ือนต�่า

ของศีรษะทารกได้ดี ง่ายต่อการตัดฝีเย็บ แต่ท่านี้ท�าให้

ปลายกระดูกก้นกบถูกกดทับกับเตียง ไม่ขยับ ไม่สามารถ


