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บทคัดย่อ

 การวิจัยกึ่งทดลองน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผล

ของโปรแกรมการสนับสนุนในระยะคลอดโดยญาติผู้หญิง

ต่อความกลวัการคลอดและการรบัรูป้ระสบการณ์การคลอด 

ของผูค้ลอดวยัรุน่ครรภ์แรก กลุม่ตวัอย่างเป็นผูค้ลอดวยัรุน่

ครรภ์แรกที่มาฝากครรภ์และคลอดท่ีโรงพยาบาลสวรรค์

ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-

พฤษภาคม 2561 จ�านวน 47 คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม

จ�านวน 22 คน กลุ่มทดลองจ�านวน 25 คน โดยคัดเลือก

แบบเจาะจงตามเกณฑ์คัดเข้า กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรม

การสนับสนุนในระยะคลอดโดยญาติผู้หญิง กลุ่มควบคุม 

ได้รบัการดแูลตามปกต ิรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม

ข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามความกลัวการคลอด และ

แบบประเมินการรับรู้ประสบการณ์การคลอด วิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และการทดสอบทีแบบอิสระ 

 ผลการวิจัยพบว่า ผู้คลอดวัยรุ่นครรภ์แรกในกลุ่ม

ทดลองส่วนใหญ่เลือกมารดาตนเองเป็นผู้ให้การสนับสนุน

ในระยะคลอดมีความกลัวการคลอดต�่ากว่ากลุ่มควบคุม 

ทั้งในระยะปากมดลูกเร็วและภาพรวมการคลอดท้ังหมด

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (t
45
 = 3.605, p < .01 และ  

t
45 

= 5.946, p < .001 ตามล�าดบั) และมีการรบัรูป้ระสบการณ์ 

การคลอดดีกว่ากลุ ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  

(t
45 

= -3.855, p < .001) จากผลการวิจัยเสนอแนะว่า 

พยาบาลห้องคลอดควรจดัให้ญาตผิูห้ญงิเข้าให้การสนบัสนนุ 

ดูแลผู้คลอดในระยะคลอดโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้คลอด 

วยัรุน่ครรภ์แรก เพือ่ช่วยลดความกลวัและส่งเสรมิการรบัรู้

ประสบการณ์การคลอดที่ดีแก่ผู้คลอด

ค�าส�าคัญ: โปรแกรมการสนับสนุนในระยะคลอด, ผู้คลอด

วยัรุน่ครรภ์แรก, ความกลวัการคลอด, การรบัรูป้ระสบการณ์ 

การคลอด

Abstract

 The purpose of this quasi experimental 

research aimed to examine effects of a female 

relative support in labor program between  

first-time adolescent mothers who received labor 

support program by a female relative and those 

who received only routine nursing care. The  

participants were 47 of first-time adolescent 

mothers who attended antenatal care and gave 

birth at Sawanpracharak hospital, Nakhon Sawan 

province from February to May 2018. They were 

assigned into the control group (n = 22) and  

the experimental group (n = 25) by purposive 

sampling. The experimental group received both 
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routine care and a female relative support in labor 

program while the control group received only 

routine nursing care. Data were collected by using 

a demographic record form, the Delivery Fear 

scale, and the perception of childbirth experience 

questionnaire. Data were analyzed by using  

descriptive statistics and independent t-test.

 The results revealed that the participants 

in the experimental group chose their mothers to 

provided labor support and had a significantly 

lower fear of childbirth than those in the control 

group during the active phase and throughout  

the process of delivery (t
45
 = 3.61, p < .01 and  

t
45 

= 5.95, p < .001, respectively). The participants 

in the experimental group also had significantly 

more positive perception of childbirth experience 

than those in the control group (t
45
 = -3.86, p < .001). 

These findings suggest that the nurse-midwives  

in labor rooms should support a female relative 

to give labor support for parturient especially for 

first-time adolescent mothers to help decrease 

fear of childbirth and to enhance positive  

perception of childbirth experience.

Key words: Labor support program, first-time 

adolescent mother, fear of childbirth, perception 

of childbirth experience  

ความส�าคัญของปัญหา

 การตั้งครรภ์วัยรุ่นยังเป็นปัญหาส�าคัญในปัจจุบัน 

องค์การอนามัยโลกรายงานสถิติการตั้งครรภ์และคลอด 

ของวัยรุ่นทีม่อีาย ุ15-19 ปี มสีงูถึง 16 ล้านคน หรอืประมาณ 

ร้อยละ 11 ของการคลอดทั่วโลกและเป็นการตั้งครรภ์ 

ของวัยรุ่นท่ีอายุน้อยกว่า 15 ปีสูงถึง 1 ล้านคน (World 

Health Organization [WHO], 2014) ข้อมลูประเทศไทย

พบอตัราการคลอดในวยัรุน่อาย ุ15-19 ปี ต่อประชากรหญิง 

ในกลุ่มอายุเดียวกันพันคน ในปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2559 

คดิเป็น 47.9, 44.8 และ 42.59 ตามล�าดบั (Strategic and 

Planning Division, 2018) ส�าหรับจังหวัดนครสวรรค์

ข้อมลูปี พ.ศ. 2557 ถงึ พ.ศ. 2558 มอีตัราการคลอดในวยัรุน่ 

อายุ 15-19 ปี เป็น 53.5 และ 50.8 ต่อประชากรหญิงอายุ 

15-19 ปี 1,000 คน (Sukrat & Eamkhong, 2017)

 การคลอดเป็นภาวะวกิฤตติามสถานการณ์ ส�าหรบั

ผู ้คลอดทุกคนเนื่องจากเป็นกระบวนการที่ก ่อให้เกิด 

ความเจบ็ปวด ทกุข์ทรมาน (Lowdermilk & Perry, 2006) 

จากการเผชญิความปวดเป็นเวลานาน ได้รบัการท�าหตัถการ

ต่าง ๆ โดยเฉพาะในผู้คลอดวัยรุ่นซึ่งยังมีการปรับตัวต่อสิ่ง

ทีเ่กดิขึน้ได้น้อย มคีวามสามารถในการเผชิญต่อภาวะวกิฤต

จ�ากัด มีการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจอารมณ์ที่สูงท�าให้มี

ความทนต่อความเจ็บปวดในการคลอดได้น้อย (Saul, 

2010) ส่งผลให้ผู้คลอดเกิดความกลัวการคลอด ซึ่งเป็น 

การตอบสนองด้านอารมณ์ จิตใจ ความรู้สึกไม่สบายใจ 

ที่ เกี่ยวข้องกับการคลอด ผู ้คลอดส่วนใหญ่รู ้สึกกลัว 

การเจ็บครรภ์ กลัวการสูญเสียความสามารถของตนเอง 

และกลัวจะไม่สามารถควบคุมตนเองในระยะคลอดได้ 

(Saiato, Ylikorkola, & Halmesmaki, 1999) ความกลัว

การคลอดของผู ้คลอดวัยรุ ่นครรภ์แรกเป็นความกลัว 

การคลอดระยะแรก เกิดข้ึนตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ต่อเนื่อง

จนถึงระยะคลอด (Sansiriphun, 2013) ผู้คลอดวัยรุ่น 

ส่วนใหญ่กลัวความปวด กลัวถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวและกลัว

บุคลากรในห้องคลอด (Panyoi, Phumdoung, & 

Thiptamphong, 2015) ระยะคลอดเมื่อต้องเผชิญ 

ความปวดจากการหดตัวของมดลูกซ่ึงเป็นความปวด 

ที่ไม่เคยได้รับมาก่อน ท�าให้เจ็บปวดมากส่งผลให้เกิด 

ความกลวั เครยีดต่อเนือ่ง เป็นวงจร ความกลวั ความเครียด 

ความเจ็บปวด (Dick-Read, 1984) วงจรนี้จะกระตุ้น 

ระบบประสาทซิมพาเทติกให้หลั่งสารแคททิโคลามีนและ 

อิพิเนฟฟริน ท�าให้หลอดเลือดทั่วร่างกายตีบ เลือดไปเลี้ยง

อวัยวะต่าง ๆ ลดลง ท�าให้มดลูกหดตัวผิดปกติ ปากมดลูก

เปิดช้า เจบ็ครรภ์มากและนาน ทารกขาดออกซเิจนในครรภ์ 

(Adams, Eberhard, Eskild, 2012) และเมื่อเปรียบเทียบ

ประสบการณ์การคลอดของผูค้ลอดทีม่คีวามกลัวการคลอด

ต่างกันพบผู้คลอดที่มีระดับความกลัวการคลอดในระดับ

ปานกลางและรุนแรงจะมีประสบการณ์การคลอดด้านลบ

มากกว่าผูค้ลอดทีม่คีวามกลวัการคลอดระดบัต�า่ (Haines, 

Rubbertsson, Pallant, & Hildingsson, 2012)

 การรับรู้ประสบการณ์การคลอดของผู้คลอดทั้ง 


