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บทคัดย่อ

 การตั้งครรภ์และการคลอดเป็นกระบวนการ

เปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาปกติ และกลไกธรรมชาติ

ออกแบบการคลอดลกูมาอย่างสอดคล้องและเหมาะสมกบั

สรีระของผู้หญิง แต่ปัจจุบันอัตราการผ่าท้องคลอดได้เพิ่ม

สงูข้ึนอย่างรวดเร็วทัว่โลกรวมทัง้ประเทศไทย การผ่าท้องคลอด 

ทีไ่ม่จ�าเป็นมโีอกาสเกดิภาวะแทรกซ้อนมากกว่าการคลอด

ปกต ิและยงัมผีลกระทบด้านสขุภาพตามมาทัง้ในระยะสัน้

และระยะยาวทัง้กบัมารดาและทารก และการต้ังครรภ์ครัง้

ต่อไป สาเหตุส�าคัญท่ีการผ่าท้องคลอดท่ีไม่จ�าเป็นเพิ่มข้ึน

คอื มารดามคีวามกลวัการคลอด ดงันัน้การเตรยีมสตรตีัง้ครรภ์ 

ให้มีความพร้อม มีความมั่นในการคลอดตามกระบวนการ

ธรรมชาติ จึงเป็นสิ่งจ�าเป็น ซึ่งพยาบาลและผดุงครรภ์เป็น

ผู้ที่มีบทบาทที่ส�าคัญในการดูแลสุขภาพสตรีตั้งครรภ์และ

ส่งเสริม ปกป้อง สนับสนุนการคลอดธรรมชาติ จึงควรมี

ความรู้และความสามารถในการจัดบริการการเตรียมตัว

สตรีตั้งครรภ์เพื่อการคลอดวิถีธรรมชาติ บทความน้ีมี

วัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแนวคิดเก่ียวกับการคลอดวิถี

ธรรมชาติ แนวคิดการเตรียมตัวคลอดวิถีธรรมชาติ และ 

น�าเสนอแนวทางการจัดสอนการเตรียมตัวคลอดวิถี

ธรรมชาติ 

ค�าส�าคัญ: สตรีตั้งครรภ์ การเตรียมตัวคลอด การคลอด 

วิถีธรรมชาติ   

Abstract

 Pregnancy and childbearing are usually 

normal physiological processes and women are 

inherently capable of giving birth naturally.  

However, caesarean section rates continue to 

evoke worldwide including Thailand. Elective 

cesarean section is associated with short and long 

term risks which can extend many years beyond 

the current delivery and affect the health of the 

woman, her child, and future pregnancies. Fear of 

childbirth is strongly associated with a preference 

for elective caesarean. Therefore, pregnant  

women should be well prepared for childbirth 

and enhanced confidence in their capabilities in 

natural childbirth. Nurse-midwives play important 

roles in providing care for pregnant women and 

promote and advocate for non-intervention in 

normal childbirth. Nurse-midwives should have 

knowledge and understanding of preparation for 

natural childbirth and capability to provide  

services to the women. The objectives of this 

article are to discuss concepts of natural childbirth 

and preparation for childbirth, and to offer some 

guidelines for designing childbirth education class 

for natural childbirth.
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บทน�ำ

 อัตราการผ่าท้องคลอดได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว 

ทัว่โลก รวมทัง้ประเทศไทย ปัจจบุนัอตัราการผ่าท้องคลอด

ของไทยอยู่ที่ร้อยละ 35-40 หรือ 1 ใน 3 ของหญิงตั้งครรภ์ 

นับเป็นอัตราที่สูงมากโดยมีอัตราการผ่าท้องคลอดสูงเป็น

อันดับ 2 ของเอเชีย รองจากประเทศจีน (Kovavisarach 

et al., 2014) องค์การอนามัยโลกชี้ว่าการผ่าตัดคลอดที่

เหมาะสมในแต่ละประเทศทัว่โลกไม่ควรเกนิร้อยละ 10-15 

(WHO, 2015) สาเหตสุ�าคญัทีก่ารผ่าท้องคลอดทีไ่ม่จ�าเป็น

เพ่ิมขึน้คอื มารดาความกลวัการคลอด (Laursen, Johansen, 

& Hedegaard, 2009) การผ่าท้องคลอดที่ไม่จ�าเป็น 

มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนมากกว่าการคลอดปกติ และ

ยังมีผลกระทบด้านสุขภาพตามมาท้ังในระยะสั้นและ 

ระยะยาวทั้งกับมารดาและทารก รวมถึงเพิ่มโอกาสเกิด

ภาวะรกเกาะต�า่ รกเกาะตดิ กล้ามเนือ้มดลกูและมดลกูแตก

ในการตัง้ครรภ์คร้ังถดัไป ปัจจบุนัองค์การอนามยัโลกได้ให้

ความส�าคัญและให้ประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลกร่วมลดอัตรา 

การผ่าท้องคลอดทีไ่ม่จ�าเป็น ดงันัน้การให้ความรูค้วามเข้าใจ 

และสร้างความตระหนกัต่อผลกระทบด้านสขุภาพทีต่ามมา

ทั้งแม่และเด็ก และหาวิธีช่วยลดความกลัวการคลอด และ

เตรียมสตรีตัง้ครรภ์ให้มคีวามพร้อม ความมัน่ใจในการคลอด 

ตามกระบวนการธรรมชาติ จึงเป็นสิ่งจ�าเป็น ซ่ึงพยาบาล

และผดุงครรภ์เป็นผูท้ีม่บีทบาททีส่�าคญัในการดแูลสขุภาพ

สตรีตั้งแต่ในระยะตั้งครรภ์ คลอด และภายหลังคลอด จึง

ควรมคีวามรู้และความสามารถในการจดับรกิารการเตรยีมตัว 

เพื่อการคลอดวิถีธรรมชาติ (preparation for natural 

childbirth) แก่ผูรั้บบรกิาร รวมถึงตระหนกัถึงความส�าคญั

ของการส่งเสริมการคลอดตามวิถีธรรมชาติ เพื่อผลลัพธ์ 

ที่ดีต่อสุขภาพของมารดาและทารก

แนวคิดกำรคลอดวิถีธรรมชำติ

 การคลอดวิถีธรรมชาติ (natural birth) หรือ

ปัจจุบันเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า active birth คือการคลอด

ลูกที่ยึด “แม่” เป็นศูนย์กลางการคลอด โดยพยายามให้ 

การคลอดเป็นไปตามปกตธิรรมชาตมิากทีส่ดุและปลอดภยั

ที่สุดทั้งแม่และลูกเท่าที่จะเป็นไปได้ (Kovavisarach, 

2016) แนวคดิการคลอดด้วยตนเอง ด้วยวถิธีรรมชาตไิด้ถกู

น�าเสนอโดย Janet Balaskas ผดุงครรภ์ชาวอังกฤษ ที่ได้

กล่าวถึงการคลอดด้วยตนเองไว้ว่า เป็นการดูแลการคลอด

อย่างตื่นตัวของผู้คลอดเอง ในการท่ีจะคลอดด้วยตนเอง 

ให้ได้ตามกระบวนการทางธรรมชาตแิละสญัชาตญาณของ

การเป็นผู้ให้ก�าเนิด และโดยผู้คลอดเป็นผู้ก�าหนดปัจจัย

สนับสนุนการคลอดและกระท�าด้วยตนเองรวมทั้งใช้สิทธิ

ของตนในการตดัสินใจทางเลือกเม่ือจ�าเป็นต้องได้รบัการตรวจ 

รักษาหรือการช่วยเหลือ (Balaskas, 1992) 

 การดูแลการคลอดวิถีธรรมชาติ เป็นรูปแบบ 

การดูแลคลอดตามกรอบแนวคิดทางสังคม (social  

model) ที่มีแนวความเชื่อดังนี้ (Kovavisarach, 2016)

 1. การต้ังครรภ์และการคลอดเป็นกระบวนการ

เปลีย่นแปลงทางสรรีะวทิยาปกต ิ(normal physiological 

processes) ของชีวิตที่เกิดขึ้นได้กับผู้หญิงทุกคน ไม่ใช่

ความเจ็บป่วย

 2. กลไกธรรมชาตอิอกแบบการคลอดลกูมาอย่าง

สอดคล้องและเหมาะสมกับสรีระของผู้หญิงแต่ละคนซึ่ง 

ไม่เหมือนกัน ดังนั้นการดูแลการคลอดย่อมแตกต่างกัน  

ซึ่งส่วนใหญ่สอดคล้องกับวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ 

ของสังคมนั้น ๆ

 3. กลไกธรรมชาติจะดูแลการคลอดได้ดีกว่ายา

หรือเครื่องมือแพทย์ การดูแลแทรกแซงจากบุคลากร

ทางการแพทย์จะน้อยทีส่ดุ ตามความจ�าเป็นและทีม่ข้ีอบ่งชี้ 

ทางการแพทย์อย่างชัดเจนเท่านั้น

 4. ผู้คลอดคือศูนย์กลางการคลอดเพราะเป็นผู้ที่

ตืน่ตวัมากทีสุ่ดระหว่างการคลอดไม่ใช่บคุลากรทางการแพทย์ 

ผู้คลอดจึงสามารถก�าหนดสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้สามารถคลอด

ด้วยตนเองเป็นหลักโดยที่ครอบครัวและสังคม ตลอดจน

บคุลากรทางการแพทย์คอยให้ความช่วยเหลอือยูภ่ายนอก 

ทั้งนี้เพื่อให้กลไกธรรมชาติได้มีโอกาสท�างานอย่างเต็มที่

 5. แม้ว่าการตั้งครรภ์เป็นภาวะที่อาจท�าให้ผู้หญิง

ตัง้ครรภ์บางคนเส่ียงต่ออนัตรายได้แต่การกระท�าบางอย่าง

ทางการแพทย์เพื่อป้องกันอันตรายไม่ใช่สิ่งจ�าเป็นส�าหรับ 

ผู้คลอดทุกคน เช่น การงดน�้า งดอาหารขณะเจ็บครรภ์

คลอด เป็นต้น


