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บทคัดย่อ 

 การเผชิญการเจ็บครรภ์ และประสบการณ์การคลอดเป็นปรากฏการณ์ท่ีสำาคัญ การวิจัยคร้ังน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเผชิญการเจ็บครรภ์คลอดต่อคะแนนความเจ็บปวด และการรับรู้ประสบการณ์การคลอดของ 
ผู้คลอดคร้ังแรก โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยก่ึงทดลองแบบสองกลุ่ม วัดผลหลังการทดลองคร้ังเดียว กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงต้ังครรภ์
คร้ังแรก อายุ 20 -35 ปี มารับบริการท่ีห้องคลอด โรงพยาบาลสมุทรปราการ ได้มาจากการคัดเลือกแบบสะดวก รวมจำานวน 
60 ราย โดย 30 รายแรกเข้ากลุ่มควบคุม จะได้รับการพยาบาลตามปกติ และใน 30 รายหลังเข้ากลุ่มทดลอง โดยได้รับ
โปรแกรมส่งเสริมการเผชิญการเจ็บครรภ์ ประกอบด้วยกิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกับกระบวนการคลอด เทคนิคในการเผชิญ 
การเจ็บครรภ์คลอด การบรรเทาการเจ็บครรภ์คลอดโดยไม่ใช้ยา ร่วมกับการฝึกทักษะ การใช้เทคนิคต่างๆ ในการเผชิญการ
เจ็บครรภ์คลอด และการปรับทัศนคติต่อการคลอดในเชิงบวก การดูแลความสุขสบายด้านร่างกาย สุขวิทยาส่วนบุคคล  
กระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้คลอดใช้เทคนิคการเผชิญการเจ็บครรภ์คลอดประคับประคองด้านจิตใจตลอดระยะท่ี 1 ของการคลอด 
ร่วมกับการพยาบาลตามปกติ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น แบบสอบถามท่ีเป็นมาตรวัดระดับความเจ็บปวด ท่ีมีค่าความเช่ือ
ม่ันโดยวิธีแบ่งคร่ึงแบบทดสอบ (Split - half) เท่ากับ 0.86 และแบบสอบถามการรับรู้ประสบการณ์การคลอดมีค่าสัมประสิทธ์ิ
อัลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ .80 วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติทดสอบค่าที แบบอิสระ (Independent 
t-test)
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียคะแนนความเจ็บปวดในระยะคลอดน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญ  
ทางสถิติ (t58 = -4.89, p < .01) และมีค่าเฉล่ียคะแนนการรับรู้ประสบการณ์การคลอดดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญ 
ทางสถิติ (t58 = 3.52, p <.01)
 จากผลการวิจัยมีข้อสรุปได้ว่า โปรแกรมส่งเสริมการเผชิญการเจ็บครรภ์คลอดในคร้ังน้ี บุคลากรทางการแพทย์ใน  
ห้องคลอดสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ เพ่ือช่วยลดความเจ็บปวดในระยะคลอด และเพ่ิมการรับรู้ประสบการณ์การคลอดท่ีดีได้
อย่างมีประสิทธิผล 
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Abstract 

 Ineffective coping with labour pain leads to severe labour pain and negative perception of  

childbirth experiences. This quasi-experimental study of two groups with posttest only design aimed  

to determine the effects of labour pain coping enhancement program on pain score and perceived 

childbirth experiences in primiparous women. Sixty primiparous women with the age between 20 to   

35 years old and giving birth at Samutprakarn Hospital were selected into the study by convenience 

sampling. The first 30 women were assigned to a control group receiving routine nursing care while  

the rest were assigned to an experimental group receiving both program and routine nursing care.   

Data were collected by using numerical pain scale with split-half coefficients 0.86, and perceived   

childbirth experience questionnaire having Cronbach’s alpha coefficients .80. Data were analyzed by 

descriptive statistics and independent t-test.

 Results revealed that the experimental group had significantly lower pain score (t58 = -4.89, p< .01) 

and higher perceived childbirth experience score (t58 = 3.52, p< .01) when compared to the control 

group.

 Therefore, midwives might apply this program to help woman relive labour pain and have positive 

perceived childbirth experiences.
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บทนำา
 การเจ็บครรภ์คลอดเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ

คลอดท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ ซ่ึงเกิดจากหลายสาเหตุ ได้แก่ 

การหดรัดตัวของมดลูก แรงผลักดันภายในโพรงมดลูก การยืด

ของกล้ามเน้ือมดลูกส่วนล่าง การเปิดขยายของปากมดลูก แรง

ดึงร้ังต่ออวัยวะภายในอุ้งเชิงกราน (เช่น เอ็น ท่อรังไข่ รังไข่ 

กระเพาะปัสสาวะ เย่ือบุช่องท้อง) ช่องทางคลอดและฝีเย็บยืด

ขยายในช่วงท่ีทารกเคล่ือนตำ่าลงมา ทำาให้เกิดการปริหรือฉีก

ขาดของเน้ือเย่ือ และเกิดแรงกดบนข่ายประสาทระหว่างกระดูก

เอวและกระเบนเหน็บ (Lumbosacral plexus) (Murray & 

McKinney, 2006) ซ่ึงการเจ็บครรภ์ท่ีรุนแรงจะไปกระตุ้นการ

ทำางานของระบบประสาท Sympathetic ทำาให้มีการเพ่ิมระดับ

ของฮอร์โมน Catecholamines ซ่ึงฮอร์โมนน้ีจะทำาให้หลอด

เลือดในกล้ามเน้ือมดลูกมีการหดรัดตัว และกล้ามเน้ือภายในอุ้ง

เชิงกรานมีความตึงเครียดเพ่ิมข้ึน การทำางานของกล้ามเน้ือ

มดลูกไม่ประสานสัมพันธ์กัน ทำาให้ความก้าวหน้าของการคลอด

ช้าลง ผู้คลอดท่ีร่างกายมีความตึงเครียดเป็นระยะเวลานานจะ

ส่งผลให้เกิดความอ่อนล้า รับรู้ความเจ็บปวดเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้

เกิดวงจร กลัว – ตึงเครียด – เจ็บปวด (Fear- Tension – Pain) 

ของ Dick –Read (1972) การเจ็บครรภ์ท่ีรุนแรงจะส่งผลกระทบ

ต่อสุขภาพมารดา และทารก คือ ร่างกายผู้คลอดอาจมีความ

ผิดปกติของสมดุลกรด - ด่าง จากการท่ีร่างกายต้องการใช้

ออกซิเจนเพ่ิมข้ึน จึงหายใจเร็วข้ึน เกิดภาวะหายใจเร็ว (Hyper-

ventilation) ร่วมกับภาวะเลือดเป็นด่าง (Respiratory 

alkalosis) (Reynolds, 2010) ส่วนผลระยะยาวอาจทำาให้มี

ภาวะเครียดหรือเกิดความหวาดกลัวท่ีรุนแรง ซึมเศร้า มีพฤติ

กรรมยำ้าคิดยำ้าทำา มีปัญหาเก่ียวกับเพศสัมพันธ์ในระยะหลัง

คลอด (Stewart, 1982) และมีปัญหาในการพัฒนาความผูกพัน

ระหว่างมารดา และทารก (Goodman, Mackey & Tavakoli, 

2004) นอกจากน้ี การเจ็บครรภ์คลอดท่ีรุนแรงยังมีผล


