
PA
GE 37

JOURNAL OF PHRAPOKKLAO NURSING COLLEGE  Vol. 32 No. 2 July - December 2021

Received: April 12, 2020   Revised: February 28, 2021   Accepted: November 13, 2021

รายงานการวิจัย

ผลของโปรแกรมการป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอด
ต่อปริมาณเลือดหลังคลอดและผลลัพธ์ของการคลอด

ในผู้คลอดครั้งแรกที่มีความเสี่ยงตำา*
Effects of Postpartum Hemorrhage Prevention Program 

on Postpartum Blood Loss and Outcomes of Labor 
among Low Risk Nulliparous Women*

วราภรณ์ ทองนาท, พย.ม. (การผดุงครรภ์) 1

Waraporn Thongnat, M.N.S. (Midwifery) 1

สุพิศ ศิริอรุณรัตน์, Dr.P.H. (Public Health Nursing) 2   ตติรัตน์ เตชะศักด์ิศรี, Dr.P.H. (Public Health Nursing) 3

  Supit Siriarunrat, Dr.P.H. (Public Health Nursing) 2  Tatirat Tachasuksri, Dr.P.H. (Public Health Nursing) 3

*	วิิทยานิิพนิธ์์หลัักสููตรพยาบาลัศาสูตรมหาบัณฑิิต	สูาขาการผดุุงครรภ์์	คณะพยาบาลัศาสูตร์	มหาวิิทยาลััยบูรพา

* Master’s Thesis of Nursing Science Program in Midwifery, Faculty of Nursing, Burapha University
1	 มหาบัณฑิิต	สูาขาการผดุุงครรภ์์	คณะพยาบาลัศาสูตร์	มหาวิิทยาลััยบูรพา
1 Master, Program in Midwifery, Faculty of Nursing, Burapha University
2	 ผู�ช่่วิยศาสูตราจารย์	คณะพยาบาลัศาสูตร์	มหาวิิทยาลััยบูรพา:	อาจารย์ท่�ปรึกษาหลััก
2	 Assistant	Professor,	Faculty	of	Nursing,	Burapha	University:	Major	Advisor
2	 ผู�เข่ยนิหลััก	(Corresponding	author)		E-mail:	pits1962@yahoo.com
3	 ผู�ช่่วิยศาสูตราจารย์	คณะพยาบาลัศาสูตร์	มหาวิิทยาลััยบูรพา:	อาจารย์ท่�ปรึกษาร่วิม
3	 Assistant	Professor,	Faculty	of	Nursing,	Burapha	University:	Co-advisor

บทคัดย่อ
	 การวิิจัยครั�งน่ิ�เป็นิการวิิจัยกึ�งทดุลัอง	เพ่�อศึกษาผลัของโปรแกรมการป้องกันิภ์าวิะตกเล่ัอดุหลัังคลัอดุ

ต่อปริมาณเล่ัอดุหลัังคลัอดุแลัะผลัลััพธ์์ของการคลัอดุในิผู�คลัอดุครั�งแรกท่�ม่ควิามเสู่�ยงตำ�า	กลุ่ัมตัวิอย่าง

เป็นิผู�คลัอดุครั�งแรกท่�ม่ควิามเสู่�ยงตำ�าท่�เข�ารับบริการคลัอดุ	ณ	ห�องคลัอดุ	โรงพยาบาลัทั�วิไปแห่งหนึิ�ง

ในิจังหวัิดุช่ลับุร่	จำานิวินิ	54	คนิ	แบ่งออกเป็นิกลุ่ัมทดุลัองแลัะกลุ่ัมควิบคุม	กลุ่ัมลัะ	27	คนิ	เคร่�องม่อ

การวิิจัยประกอบดุ�วิย	โปรแกรมการป้องกันิภ์าวิะตกเล่ัอดุหลัังคลัอดุ	แบบบันิทึกข�อมูลัทั�วิไปแลัะข�อมูลั

การตั�งครรภ์์	แลัะแบบบันิทึกข�อมูลัการคลัอดุ	ดุำาเนิินิการทดุลัองแลัะเก็บรวิบรวิมข�อมูลัในิช่่วิงเดุ่อนิ

่
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Abstract
	 This	quasi-experimental	research	aimed	to	study	the	effects	of	postpartum	

hemorrhage prevention program on postpartum blood loss and outcomes of labor 

among	low	risk	nulliparous	women.	The	participants	consisted	of	54	low	risk	nulliparous

women	giving	birth	in	delivery	room	at	a	general	hospital	in	Chonburi	Province	and	

were	equally	divided	into	an	experimental	group	(n	=	27)	and	a	control	group	

(n	=	27).	The	research	instruments	comprised	a	postpartum	hemorrhage	prevention	

program,	a	demographic	and	pregnancy	record	form,	and	a	labor	record	form.	

The implementation and data collection were conducted from October, 2018 to July, 

2019.	Data	were	analyzed	by	frequency,	percentage,	mean,	standard	deviation,	

independent t-test,	Chi-square	test,	Mann-Whitney	U	test,	and	Fisher’s	exact	test.

	 The	research	results	revealed	that	there	were	no	differences	of	mean	postpartum

blood	loss,	duration	of	the	first	stage	of	labour,	duration	of	the	second	stage	of	labour,	

and	the	degree	of	perineal	tear	between	the	experimental	group	and	the	control	group.

 This research suggests that labour nurses should apply this postpartum hemorrhage

prevention program in caring for low risk parturients especially promoting the open 

glottis method and restricting episiotomy in order to decrease the degree of perineal 

tear.

Keywords:		Postpartum	hemorrhage	prevention	program,		Postpartum	blood	loss,	

           Outcomes of labor

ตุลัาคม	2561	ถึึงเดุ่อนิกรกฎาคม	2562	วิิเคราะหข์�อมูลัดุ�วิยสูถึติิควิามถึ่�	ร�อยลัะ	คา่เฉลั่�ย	สู่วินิเบ่�ยงเบนิ

มาตรฐานิ	independent	t-test,	Chi-square	test,	Mann-Whitney	U	test	แลัะ	Fisher’s	exact	test

	 ผลัการวิิจัยพบว่ิา	กลุ่ัมทดุลัองม่ค่าเฉล่ั�ยปริมาณเล่ัอดุหลัังคลัอดุ	ค่าเฉล่ั�ยระยะเวิลัาในิระยะท่�	1	

ของการคลัอดุ	ค่าเฉล่ั�ยระยะเวิลัาในิระยะท่�	2	ของการคลัอดุ	แลัะระดัุบการฉ่กขาดุของแผลัฝีีเย็บ	

ไม่แตกต่างจากกลุ่ัมควิบคุม

	 จากการวิิจัยครั�งน่ิ�ม่ข�อเสูนิอแนิะว่ิา	พยาบาลัห�องคลัอดุควิรนิำาโปรแกรมในิการวิิจัยครั�งน่ิ�ไปปรับใช่�

ในิการดูุแลัผู�คลัอดุท่�ม่ควิามเสู่�ยงตำ�า	โดุยเฉพาะการเบ่งคลัอดุแบบ	open	glottis	แลัะการตัดุฝีีเย็บ

เม่�อจำาเป็นิ	เพ่�อช่่วิยลัดุการฉ่กขาดุของฝีีเย็บ

คำำ�สำำ�คัำญ:		โปรแกรมการป้องกันิภ์าวิะตกเล่ัอดุหลัังคลัอดุ		ปริมาณเล่ัอดุหลัังคลัอดุ		ผลัลััพธ์์ของการคลัอดุ
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คำว�มเป็็นม�และคำว�มสำำ�คัำญของปั็ญห�

	 ภ์าวิะตกเล่ัอดุหลัังคลัอดุ	ค่อ	การสููญเสู่ยเล่ัอดุ

หลัังการคลัอดุทางช่่องคลัอดุมากกวิ่าหร่อเท่ากับ	

500	มิลัลิัลิัตร	(World	Health	Organization	

[WHO],	2012)	ภ์าวิะตกเล่ัอดุหลัังคลัอดุแบ่งออกเป็นิ

2	ช่นิิดุ	ค่อ	1)	ภ์าวิะตกเล่ัอดุหลัังคลัอดุทันิท่	(early	

postpartum	hemorrhage)	เป็นิภ์าวิะตกเล่ัอดุท่�

เกิดุขึ�นิภ์ายในิ	24	ชั่�วิโมงแรกหลัังคลัอดุ	ซึึ่�งเป็นิภ์าวิะ

ท่�พบไดุ�บ่อย	แลัะ	2)	ภ์าวิะตกเล่ัอดุหลัังคลัอดุภ์ายหลััง

(late	postpartum	hemorrhage)	เป็นิภ์าวิะตกเล่ัอดุ

ท่�เกิดุขึ�นิหลัังคลัอดุ	24	ชั่�วิโมงไปแลั�วิ	จนิถึึง	6	สัูปดุาห์

หลัังคลัอดุ	(สุูธิ์ต	คุณประดิุษฐ์,	2553)	แลัะยังแบ่งเป็นิ

ภ์าวิะตกเล่ัอดุหลัังคลัอดุเฉ่ยบพลัันิ	ซึึ่�งเป็นิการเสู่ยเล่ัอดุ

หลัังคลัอดุทางช่่องคลัอดุมากกวิ่าหร่อเท่ากับ	500	

มิลัลิัลิัตร	ภ์ายในิ	2	ชั่�วิโมงหลัังคลัอดุ	(สูถึาบันิรับรอง

คุณภ์าพสูถึานิพยาบาลั,	2561)	ทั�งน่ิ�	ภ์าวิะตกเล่ัอดุ

หลัังคลัอดุเป็นิปัญหาท่�พบไดุ�บ่อยทั�งในิประเทศ

ท่�พัฒนิาแลั�วิแลัะประเทศท่�กำาลัังพัฒนิา	(WHO,	

2012)	โดุยอัตราการตกเล่ัอดุหลัังคลัอดุทั�วิโลัก

อยู่ในิช่่วิงร�อยลัะ	2–15	(Calvert	et	al.,	2012;	

Dahlke	et	al.,	2015;	Kumar,	2016)	จากสูถิึติ

ในิประเทศไทย	พบอัตราการตกเล่ัอดุหลัังคลัอดุของ

มารดุาในิช่่วิงปี	พ.ศ.	2558–2560	เท่ากับ	34.76,	

36.47	แลัะ	35.81	ต่อแสูนิประช่ากร	ตามลัำาดัุบ	

(กองยุทธ์ศาสูตร์แลัะแผนิงานิ	สูำานัิกงานิปลััดุ	

กระทรวิงสูาธ์ารณสุูข,	2560)	ภ์าวิะตกเล่ัอดุหลัังคลัอดุ

เป็นิสูาเหตุลัำาดัุบแรกๆ	ของการเสู่ยช่่วิิตของมารดุา	

ซึึ่�งพบมากถึึงร�อยลัะ	25	(WHO,	2012)	สูำาหรับ

ประเทศไทย	ปี	พ.ศ.	2556	พบประมาณร�อยลัะ	30	

(กรมอนิามัย,	2558)

	 ภ์าวิะตกเล่ัอดุหลัังคลัอดุสู่งผลักระทบต่อผู�คลัอดุ

ทั�งดุ�านิร่างกายแลัะจิตใจ	รวิมถึึงครอบครัวิ	โดุยทำาให�

ผู �คลัอดุรู�สึูกกลััวิแลัะวิิตกกังวิลั	กลััวิอันิตรายท่�

อาจเกดิุขึ�นิกับตนิเอง	ถึกูแยกจากครอบครวัิเน่ิ�องจาก

ต�องนิอนิโรงพยาบาลันิานิขึ�นิ	ค่าใช่�จ่ายในิการรักษา

เพิ�มขึ�นิ	(ลััดุดุาวัิลัย์	ปลัอดุฤทธิ์�,	สุูช่าตา	วิิภ์วิกานิต์,

แลัะอาร่	กิ�งเล็ัก,	2559)	ม่ควิามวิิตกกังวิลัแลัะเคร่ยดุ

มากขึ�นิ	แลัะอาจเกิดุภ์าวิะซึึ่มเศร�าหลัังคลัอดุไดุ�	

(สูร�อย	อนุิสูรณ์ธ่์รกุลั,	2557;	สูสัุูณหา	ยิ�มแย�ม,	2560)

ซึึ่�งผลักระทบท่�รุนิแรงท่�สุูดุ	ค่อ	การเสู่ยช่่วิิตจาก

ภ์าวิะช็่อกภ์ายหลัังคลัอดุ	สูาเหตุสู่วินิใหญ่ของภ์าวิะ

ตกเล่ัอดุหลัังคลัอดุเกิดุจากการหดุรัดุตัวิของมดุลูักไม่ดุ่

โดุยพบร�อยลัะ	60–70	(Brown	&	Curran,	2015;

NyflØt	et	al.,	2017)	ซึึ่�งเกิดุจากการอ่อนิลั�าของ

มดุลูักเน่ิ�องจากระยะคลัอดุยาวินิานิ	(Eto,	Hasegawa,

Kataoka,	&	Porter,	2017;	NyflØt,	Stray-Pedersen,	

Forsen,	&	Vangen,	2017)	การย่ดุขยายมากผิดุปกติ

ของมดุลูัก	ซึึ่�งเกิดุจากการตั�งครรภ์์แฝีดุหร่อแฝีดุนิำ�า	

หร่อทารกตัวิโต	(Eto	et	al.,	2017)	การไดุ�รับ

ยาเร่งคลัอดุ	(Khireddine	et	al.,	2013;	Lisonkova

et	al.,	2016;	NyflØt	et	al.,	2017;	Sheldon	et	

al.,	2014)	รองลังมา	ค่อ	สูาเหตุจากการบาดุเจ็บ

หร่อการฉ่กขาดุของช่่องทางคลัอดุ	ซึึ่�งเกิดุจากการคลัอดุ

เฉ่ยบพลัันิ	พบร�อยลัะ	20	(สุูภ์าพร	จันิภู์งา	แลัะ

สูมพร	วัิฒนินุิกูลัเก่ยรติ,	2558)	แลัะการตัดุฝีีเย็บ	

(Rubio-Álvarez,	Molina-Alarcón,	&	Hernández-

Martínez,	2018)

 การป้องกันิภ์าวิะตกเล่ัอดุหลัังคลัอดุเป็นิ

วิิธ่์ท่�ดุ่ท่�สุูดุในิการลัดุภ์าวิะแทรกซึ่�อนิของมารดุา

แลัะลัดุอัตราการตายของมารดุาหลัังคลัอดุ	ปัจจุบันิ	

โรงพยาบาลัต่างๆ	ท่� ม่ควิามพร�อมของแพทย์	

พยาบาลั	ม่แนิวิปฏิิบัติในิการป้องกันิการตกเล่ัอดุ

หลัังคลัอดุตามท่�องค์การอนิามัยโลักแลัะสูมาพันิธ์์

สููตินิร่แพทย์นิานิาช่าติเสูนิอแนิะ	ค่อ	การใช่�การจัดุการ

แบบเร ่งในิระยะท่� 	3	ของการคลัอดุ	(active	

management of the third stage of labor 

[AMTSL])	โดุยการให�ยากระตุ�นิการหดุรัดุตัวิของ

มดุลูักทันิท่ท่�ไหล่ัหนิ�าคลัอดุ	หร่อทันิท่ท่�ทารกคลัอดุ	

แลัะทำาคลัอดุรกดุ�วิยวิิธ่์การควิบคุมแลัะดึุงสูายสูะดุ่อ	

(controlled	cord	traction)	(International	
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Federation of Gynecology and Obstetrics, 

2012;	WHO,	2012)	อย่างไรก็ตาม	การดูุแลัเพ่�อ	

ป้องกันิการตกเล่ัอดุสูามารถึทำาไดุ�ตั�งแต่ระยะท่�	1	ของ

การคลัอดุ	โดุยการสู่งเสูริมให�มดุลูักม่การหดุรัดุตัวิดุ่

ซึึ่�งจะช่่วิยลัดุระยะเวิลัาของการคลัอดุไดุ�	แลัะการดูุแลั

ในิระยะท่�	2	ของการคลัอดุ	ไม่ให�เกิดุการล่ัาช่�าของ

การคลัอดุ	แลัะลัดุการฉ่กขาดุของช่่องทางคลัอดุ	

ซึึ่�งจะสูามารถึป้องกันิภ์าวิะตกเล่ัอดุหลัังคลัอดุไดุ�	

ทั�งน่ิ�	พยาบาลัผดุุงครรภ์์สูามารถึทำาบทบาทน่ิ�ไดุ�

โดุยอิสูระ

	 การสู่งเสูริมการหดุรดัุตัวิของมดุลักูตามแนิวิคดิุ

การสูนัิบสูนุินิระยะคลัอดุ	ของ	Adams	and	Bianchi

(2008)	ประกอบดุ�วิย	1)	การสูนัิบสูนุินิดุ�านิอารมณ์	

2)	การสูนิับสูนุินิดุ�านิข�อมูลั	3)	การสูนิับสูนุินิดุ�านิ

ร่างกาย	แลัะ	4)	การพิทักษ์สิูทธิ์ผู�คลัอดุ	เม่�อผู�คลัอดุ

ผ่อนิคลัายจะสู่งผลัให�ร่างกายหลัั�ง	endorphin	

ผู�คลัอดุจะรู�สึูกต่�นิตัวิ	หากเกิดุการเจ็บครรภ์์มาก

จะม่การหลัั�ง	adrenaline	สููงขึ�นิ	ทำาให�เกิดุการคลัอดุ

ล่ัาช่�า	(ไพรินิทร์	สุูคนิธ์์ตระกูลั,	2559)	ซึึ่�งการดูุแลั

สูนัิบสูนุินิระยะคลัอดุช่่วิยลัดุการใช่�หัตถึการช่่วิยคลัอดุ

ลัดุการใช่�ยาเพ่�อบรรเทาอาการปวิดุขณะรอคลัอดุ	

สู่งผลัให�ระยะเวิลัาของการคลัอดุสัู�นิลัง	(เกศิน่ิ	ไช่ยโม,

ธั์ญญมลั	สุูริยานิิมติรสุูข,	แลัะกิตติพร	ประช่าศรัยสูรเดุช่,

2560;	ไพรินิทร์	สุูคนิธ์์ตระกูลั,	2559;	Hodnett,	

Gates,	Hofmeyr,	Sakala,	&	Weston,	2011)	แลัะ

ป้องกันิการฉ่ดุขาดุของช่่องทางคลัอดุโดุยใช่�การเบ่งคลัอดุ

แบบ	open	glottis	การตัดุฝีีเย็บเม่�อจำาเป็นิ	แลัะ

การประคองฝีีเย็บดุ�วิยวิิธ่์	Ritgen	maneuver	ซึึ่�ง

การเบ่งคลัอดุแบบ	open	glottis	สู่งผลัให�เล่ัอดุไหลัเว่ิยนิ

ไปสูู่มดุลูักไดุ�ดุ่	ทำาให�ทารกในิครรภ์์ไม่เกิดุภ์าวิะอันิตราย

ลัดุการฉ่กขาดุของช่่องทางคลัอดุ	แลัะลัดุควิามเหนิ่�อยลั�า

ของผู�คลัอดุ	(เอกช่ยั	โควิาวิิสูารัช่,	2559)	สู่วินิการตดัุฝีีเย็บ

ควิรทำาเม่�อจำาเป็นิ	เน่ิ�องจากการตัดุฝีีเย็บไม่ไดุ�ช่่วิย

ป้องกันิอวิยัวิะบริเวิณฝีีเย็บแต่อย่างใดุ	แลัะยงัทำาให�เกิดุ

การฉ่กขาดุของอวัิยวิะต่าง 	ๆรุนิแรงขึ�นิ	(วิิทยา	ถิึฐาพันิธ์์,

2552)	ดัุงการศึกษาท่�พบว่ิา	ผู�คลัอดุท่�ไดุ�รับการตัดุ

ฝีีเย็บเท่าท่�จำาเป็นิ	ม่ปริมาณการเสู่ยเล่ัอดุจากแผลั

ฝีีเย็บนิ�อยกว่ิา	ม่ระยะเวิลัาในิระยะท่�	2	ของการคลัอดุ

สัู�นิกวิ่า	แลัะม่ระดัุบการฉ่กขาดุของฝีีเย็บนิ�อยกวิ่า

ผู�คลัอดุท่�ไดุ�รับการตัดุฝีีเย็บตามกิจวัิตร	(พิมาลัา	

เลั�าประจง,	2559)	สูำาหรับการประคองฝีีเย็บดุ�วิยวิิธ่์	

Ritgen	maneuver	นัิ�นิ	สูามารถึควิบคมุการเงยของ

ศ่รษะทารกไดุ�	(วิิทยา	ถิึฐาพันิธ์์,	2552;	สิูน่ินิาฏิ	

หงษ์ระนัิย,	2559)	ทำาให�ควิบคุมการคลัอดุของศ่รษะ

ทารกให�คลัอดุอย่างช่�าๆ	ช่่วิยลัดุการบาดุเจ็บของ

หูรูดุแลัะทวิารหนัิกไดุ�	(Harvey	et	al.,	2015)	

	 จากข�อมูลัข�างต�นิ	เพ่�อเป็นิการป้องกันิ

ภ์าวิะตกเล่ัอดุหลัังคลัอดุในิบทบาทของพยาบาลั

ผดุุงครรภ์์	ผู�วิิจัยจึงไดุ�สูร�างโปรแกรมการพยาบาลัท่�

สู่งเสูริมการหดุรัดุตัวิของมดุลูัก	ดุ�วิยการประยุกต์

แนิวิคดิุการสูนิบัสูนุินิระยะคลัอดุ	รว่ิมกบัการปอ้งกันิ

หร่อลัดุการบาดุเจ็บของช่่องทางคลัอดุ	โดุยใช่�

การเบ่งคลัอดุแบบ	open	glottis	การตัดุฝีีเย็บ

เม่�อจำาเป็นิ	แลัะการประคองฝีีเย็บดุ�วิยวิิธ่์	Ritgen	

maneuver	รวิมถึึงการดูุแลัตามปกติเพ่�อป้องกันิ

ภ์าวิะตกเล่ัอดุหลัังคลัอดุในิระยะท่�	3	แลัะระยะท่�	4	

ของการคลัอดุ	ผู�วิิจัยเช่่�อว่ิาโปรแกรมการป้องกันิ

ภ์าวิะตกเล่ัอดุหลัังคลัอดุท่�สูร�างขึ�นิน่ิ�	จะช่่วิยลัดุ

ปริมาณเล่ัอดุหลัังคลัอดุ	แลัะทำาให�ผลัลััพธ์์ของ

การคลัอดุดุ่ขึ�นิ	ค่อ	ลัดุระยะเวิลัาในิระยะท่�	1	แลัะ

ระยะเวิลัาในิระยะท่�	2	ของการคลัอดุ	แลัะลัดุ

การฉ่กขาดุของแผลัฝีีเยบ็	อันิเป็นิการพฒันิาคุณภ์าพ

การพยาบาลัในิห�องคลัอดุท่�เนิ�นิการสู่งเสูริมบทบาท

อิสูระของพยาบาลัผดุุงครรภ์์ต่อไป

วัตถุุป็ระสำงค์ำก�รวิจััย

	 1.	เพ่�อเปร่ยบเท่ยบปริมาณเล่ัอดุหลัังคลัอดุ

ระหว่ิางกลุ่ัมทดุลัองกับกลุ่ัมควิบคุม	หลัังการทดุลัอง

	 2.	เพ่�อเปร่ยบเท่ยบผลัลััพธ์์ของการคลัอดุ	ไดุ�แก่

ระยะเวิลัาในิระยะท่�	1	ของการคลัอดุ	ระยะเวิลัาในิระยะท่�

2	ของการคลัอดุ	แลัะระดัุบการฉ่กขาดุของแผลัฝีีเย็บ	

ระหว่ิางกลุ่ัมทดุลัองกับกลุ่ัมควิบคุม	หลัังการทดุลัอง
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สำมมติฐ�นก�รวิจััย

	 1.	หลัังการทดุลัอง	กลุ่ัมทดุลัองม่ค่าเฉล่ั�ย

ปริมาณเล่ัอดุหลัังคลัอดุนิ�อยกว่ิากลุ่ัมควิบคุม

	 2.	หลัังการทดุลัอง	กลุ่ัมทดุลัองม่ค่าเฉล่ั�ย

ระยะเวิลัาในิระยะท่�	1	ของการคลัอดุ	แลัะค่าเฉล่ั�ย

ระยะเวิลัาในิระยะท่�	2	ของการคลัอดุ	นิ�อยกวิ่า

กลุั่มควิบคุม

	 3.	หลัังการทดุลัอง	กลุั ่มทดุลัองม่ระดัุบ

การฉ่กขาดุของแผลัฝีีเย็บนิ�อยกวิ่ากลุั่มควิบคุม

กรอบแนวคิำดในก�รวิจััย

	 การวิิจัยครั�งน่ิ�	ผู�วิิจยัไดุ�สูร�างโปรแกรมการป้องกันิ

การตกเล่ัอดุหลัังคลัอดุ	โดุยการป้องกันิสูาเหตุของ

การตกเล่ัอดุหลัังคลัอดุท่�พบบ่อย	ไดุ�แก่	การหดุรัดุตัวิ

ของมดุลัูกไม่ดุ่	แลัะการฉ่กขาดุของช่่องทางคลัอดุ	

โดุยสู่งเสูริมควิามก�าวิหนิ�าของการคลัอดุ	ดุ�วิยการประยุกต์

ใช่�แนิวิคดิุการสูนิบัสูนุินิระยะคลัอดุ	ของ	Adams	and

Bianchi	(2008)	ประกอบดุ�วิย	1)	การสูนัิบสูนุินิดุ�านิ

อารมณ์	เช่่นิ	การดูุแลัใกลั�ชิ่ดุ	การอยู่เป็นิเพ่�อนิ	การให�

กำาลัังใจ	2)	การสูนิบัสูนุินิดุ�านิข�อมูลั	เช่่นิ	การบอกข�อมูลั

ควิามก�าวิหนิ�าของการคลัอดุ	แลัะ	3)	การสูนิบัสูนุินิ

ดุ�านิร่างกาย	เช่่นิ	การกำาหนิดุลัมหายใจ	การลับูหนิ�าท�อง

การจดัุท่าศ่รษะสููง	ร่วิมกับการใช่�แนิวิคดิุการปอ้งกันิ

หร่อลัดุการบาดุเจ็บของช่่องทางคลัอดุ	ประกอบดุ�วิย

1)	การเบ่งคลัอดุแบบ	open	glottis	ซึึ่�งช่่วิยให�สู่วินินิำา

ของทารกเคล่ั�อนิตำ�าลังมาช่�าๆ	เป็นิการขยายช่่อง

ทางคลัอดุแลัะฝีีเย็บครั�งลัะนิ�อย	ลัดุการฉ่กขาดุของ

ช่่องทางคลัอดุแลัะฝีีเย็บ	(วิิทยา	ถิึฐาพันิธ์์,	2552;	

เอกชั่ย	โควิาวิิสูารัช่,	2559)	2)	การตัดุฝีีเย็บเม่�อจำาเป็นิ

เพ่�อช่่วิยลัดุการบาดุเจ็บของฝีีเย็บ	แลัะ	3)	การประคอง

ฝีีเย็บดุ�วิยวิิธ่์	Ritgen	maneuver	เพ่�อให�ควิบคุม

การเงยของศ่รษะทารกไดุ�ดุ่	ช่่วิยลัดุการบาดุเจ็บของ

ช่่องทางคลัอดุ	(วิิทยา	ถิึฐาพันิธ์์,	2552)	รวิมถึึงการดูุแลั

ตามปกติเพ่�อป้องกันิภ์าวิะตกเล่ัอดุหลัังคลัอดุในิ

ระยะท่�	3	แลัะระยะท่�	4	ของการคลัอดุ	ซึึ่�งคาดุว่ิา

ผู�คลัอดุท่�ไดุ�รับโปรแกรมการป้องกันิการตกเล่ัอดุ

หลัังคลัอดุ	จะม่ปริมาณเล่ัอดุหลัังคลัอดุนิ�อยลัง	

ระยะเวิลัาของการคลัอดุสัู�นิลัง	แลัะระดุบัการฉ่กขาดุ

ของแผลัฝีีเย็บนิ�อย	สูรุปเป็นิกรอบแนิวิคิดุในิการวิิจัย

ไดุ�ดัุงแผนิภ์าพท่�	1

โป็รแกรมก�รป็้องกันภ�วะตกเลือดหลังคำลอด

ชุ่ดุกิจกรรมท่�	1	การสู่งเสูริมควิามก�าวิหนิ�าของการคลัอดุ

ดุ�วิยการสูนิับสูนิุนิระยะคลัอดุ

				-	การสูนิับสูนิุนิดุ�านิอารมณ์

				-	การสูนิับสูนิุนิดุ�านิข�อมูลั

				-	การสูนิับสูนิุนิดุ�านิร่างกาย

ชุ่ดุกิจกรรมท่�	2	การป้องกันิหร่อลัดุการฉ่กขาดุของ

ช่่องทางคลัอดุ

				-	การเบ่งคลัอดุแบบ	open	glottis

				-	การตัดุฝีีเย็บเม่�อจำาเป็นิ

				-	การประคองฝีีเย็บดุ�วิยวิิธ์่	Ritgen	maneuver

ชุ่ดุกิจกรรมท่�	3	การดุูแลัตามปกติเพ่�อป้องกันิภ์าวิะตกเลั่อดุ

หลัังคลัอดุ

				-	การดุูแลัแบบเร่งในิระยะท่�	3	ของการคลัอดุ	(AMTSL)

				-	การดุูแลัในิระยะท่�	4	ของการคลัอดุ

ปริมาณเล่ัอดุหลัังคลัอดุ

ผลลัพธ์์ของก�รคำลอด

1.	ระยะเวิลัาในิระยะท่�	1	

				ของการคลัอดุ

2.	ระยะเวิลัาในิระยะท่�	2	

				ของการคลัอดุ

3.	ระดุับการฉ่กขาดุ					

				ของแผลัฝีีเย็บ

แผนภ�พท่ี่� 1		กรอบแนิวิคิดุในิการวิิจัย
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วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564

วิธ่์ดำ�เนินก�รวิจััย

	 การวิิจัยครั�งน่ิ�เป็นิการวิิจัยกึ�งทดุลัอง	(quasi-

experimental	research)	ช่นิิดุสูองกลุ่ัม	วัิดุหลััง

การทดุลัอง	(two	groups,	posttest-only	design)

 ป็ระช�กรและกลุ�มตัวอย��ง	ประช่ากรเป็นิ

ผู�คลัอดุครั�งแรกท่�ม่ควิามเสู่�ยงตำ�าท่�เข�ารับบริการคลัอดุ	

ณ	ห�องคลัอดุ	โรงพยาบาลัทั�วิไปแห่งหนึิ�งในิจังหวัิดุ

ช่ลับุร่	โดุยม่เกณฑิ์การคัดุเล่ัอกกลุั่มตัวิอย่าง	ค่อ	

เข�ารับบริการคลัอดุในิช่่วิงเดุ่อนิตุลัาคม	2561	ถึึง

เดุ่อนิกรกฎาคม	2562	2)	ม่อายุ	17–35	ปี	3)	

ม่อายุครรภ์์	37–40	สัูปดุาห์	4)	ปากมดุลูักเปิดุไม่เกินิ

4	เซึ่นิติเมตร	5)	ตั�งครรภ์์เดุ่�ยวิ	แลัะทารกม่ศ่รษะ

เป็นิสู่วินินิำา	6)	ม่ควิามเข�มข�นิของเล่ัอดุ	(Hct)	

มากกวิา่หร่อเทา่กับ	33%	7)	ม่สู่วินิสููงมากกวิา่	145	

เซึ่นิติเมตร	8)	นิำ�าหนัิกทารกในิครรภ์์จากการประเมินิ

ไม่เกินิ	3,500	กรัม	9)	ไม่ม่ภ์าวิะแทรกซึ่�อนิทาง

สููติศาสูตร์	เช่่นิ	ภ์าวิะรกเกาะตำ�า	ภ์าวิะควิามดัุนิโลัหิตสููง

ขณะตั�งครรภ์์	ภ์าวิะทารกเจริญเติบโตช่�าในิครรภ์์	10)	

ไม่ม่โรคประจำาตัวิหร่อภ์าวิะแทรกซึ่�อนิทางอายรุกรรม

เช่่นิ	โรคเบาหวิานิ	โรคควิามดัุนิโลัหิตสููง	โรคหัวิใจ	

โรคไทรอยด์ุ	ภ์าวิะเล่ัอดุออกง่ายหยุดุยาก	11)	พูดุ

แลัะฟัังภ์าษาไทยไดุ�ดุ่	แลัะ	12)	ยินิยอมเข�าร่วิมการวิิจัย

สู่วินิเกณฑ์ิการยุติการเข�าร่วิมการวิิจัย	ค่อ	1)	มารดุา

ม่ภ์าวิะควิามดัุนิโลัหิตสููง	ภ์าวิะชั่ก	ภ์าวิะรกลัอกตัวิ

ก่อนิคลัอดุ	ภ์าวิะสูายสูะดุ่อย�อย	ภ์าวิะช่่องเชิ่งกรานิ

มารดุาแลัะศ่รษะทารกไม่ไดุ�สัูดุสู่วินิกันิ	หร่อภ์าวิะรกค�าง	

2)	มารดุาขอถึอนิตัวิจากการวิิจัย	3)	ทารกม่อัตรา

การเต�นิของหัวิใจตำ�ากว่ิา	110	ครั�งต่อนิาท่	หร่อสููงกว่ิา

160	ครั�งต่อนิาท่	แลัะ	4)	ทารกม่นิำ�าหนัิกแรกเกิดุ

มากกว่ิา	3,500	กรัม	คำานิวิณขนิาดุตัวิอย่างโดุยใช่�

โปรแกรม	G*Power	version	3.1.9.2	โดุยกำาหนิดุ

ขนิาดุอิทธิ์พลั	(effect	size)	เท่ากับ	.50	อำานิาจ

การทดุสูอบเท่ากับ	.80	แลัะระดัุบนัิยสูำาคัญทางสูถิึติ

เท่ากับ	.05	ไดุ�จำานิวินิกลุ่ัมตัวิอย่างกลุ่ัมลัะ	27	คนิ	

(กลุ่ัมทดุลัองแลัะกลุ่ัมควิบคุม)	รวิมจำานิวินิ	54	คนิ	

เล่ัอกกลุั่มตัวิอย่างดุ�วิยวิิธ่์การสุู ่มอย่างง่ายโดุย

การจบัฉลัากเลัขประจำาตัวิโรงพยาบาลั	หากเป็นิเลัขคู่

จัดุให�เป็นิกลุ่ัมทดุลัอง	แลัะหากเปน็ิเลัขค่�	จัดุให�เป็นิ

กลุ่ัมควิบคุม

 เคำรื�องมือก�รวจัิัย	เคร่�องม่อท่�ใช่�ในิการวิิจัยครั�งน่ิ�

แบ่งออกเป็นิ	2	สู่วินิ	ดัุงน่ิ�

	 	 สู่วินิท่�	1	เคร่�องม่อท่�ใช่�ในิการทดุลัอง	ค่อ	

โปรแกรมการป้องกันิภ์าวิะตกเล่ัอดุหลัังคลัอดุ	ผู�วิิจัย

สูร�างขึ�นิตามแนิวิคิดุการสูนัิบสูนุินิระยะคลัอดุ	ของ	

Adams	and	Bianchi	(2008)	แลัะแนิวิคดิุการป้องกันิ

หร่อลัดุการบาดุเจ็บของช่่องทางคลัอดุ	ประกอบดุ�วิย

ชุ่ดุกิจกรรม	3	ชุ่ดุ	ดัุงน่ิ�

	 	 	 ชุ่ดุกิจกรรมท่�	1	การสู่งเสูริมควิามก�าวิหนิ�า

ของการคลัอดุดุ�วิยการสูนัิบสูนุินิระยะคลัอดุ	ดุำาเนิินิการ

ดัุงน่ิ�

	 	 	 	 1.1	ระยะแรกรับในิห�องคลัอดุ	

ปากมดุลูักเปิดุไม่เกินิ	4	เซึ่นิติเมตร	ให�คำาแนิะนิำา

เร่�องกระบวินิการคลัอดุ	การบรรเทาอาการเจ็บครรภ์์คลัอดุ

สูอนิเทคนิิคการหายใจขณะเจ็บครรภ์์	การลูับหนิ�าท�อง

สูอนิเทคนิิคการเบ่งคลัอดุแบบ	open	glottis	โดุย

การบรรยายผ่านิ	PowerPoint	แลัะการสูาธิ์ต	จากนัิ�นิ

ให�ผู�คลัอดุฝึีกปฏิิบัติ

	 	 	 	 1.2	ระยะท่�	1	ของการคลัอดุ	

การดุแูลัประกอบดุ�วิย	1)	การสูนิบัสูนุินิดุ�านิอารมณ์	

ไดุ�แก่	การดูุแลัอย่างใกลั�ชิ่ดุ	การอยู่เป็นิเพ่�อนิขณะ

เจ็บครรภ์์คลัอดุ	การพูดุคุยโดุยใช่�นิำ�าเสู่ยงท่�นุ่ิมนิวิลั	

อ่อนิโยนิ	การปลัอบโยนิทั�งแบบใช่�คำาพูดุแลัะการสูมัผัสู

แลัะการกล่ัาวิช่มเช่ย	ให�กำาลัังใจผู�คลัอดุ	2)	การสูนัิบสูนุินิ

ดุ�านิข�อมูลั	ไดุ�แก่	การบอกข�อมูลัควิามก�าวิหนิ�าของ

การคลัอดุให�ทราบเป็นิระยะๆ	แลัะการสูอนิเทคนิิค

การบรรเทาปวิดุซึ่ำ�าในิรายท่�ปฏิิบัติไม่ไดุ�	แลัะ	3)	

การสูนัิบสูนุินิดุ�านิร่างกาย	ไดุ�แก่	การบรรเทาปวิดุ

โดุยไม่ใช่�ยา	(เช่่นิ	การนิวิดุ	การหายใจ	การผ่อนิคลัาย
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การเพ่งจุดุ	การลูับหนิ�าท�อง)	การจัดุท่าศ่รษะสููง	

30–60	องศา	โดุยใช่�หมอนิอิงหลััง	การดูุแลัควิามสูะอาดุ

ของร่างกาย	แลัะการดูุแลัควิามสุูขสูบาย	เช่่นิ	การเช็่ดุหนิ�า

ดุ�วิยนิำ�าเย็นิ

	 	 	 	 1.3	ระยะท่�	2	ของการคลัอดุ	

การดูุแลัประกอบดุ�วิย	1)	การสูนัิบสูนุินิดุ�านิข�อมูลั	

ไดุ�แก่	การบอกควิามก�าวิหนิ�าของการคลัอดุ	แลัะ

การทบทวินิวิิธ่์การเบ่งคลัอดุแบบ	open	glottis	แลัะ	

2)	การสูนัิบสูนุินิดุ�านิร่างกาย	ไดุ�แก่	การจัดุท่าศ่รษะสููง

30–60	องศา	โดุยใช่�หมอนิอิงหลััง	แลัะการดูุแลั

ควิามสุูขสูบายในิขณะเบ่งคลัอดุ

	 	 	 ชุ่ดุกิจกรรมท่�	2	การป้องกันิหร่อลัดุ

การฉ่กขาดุของช่่องทางคลัอดุ	ดุำาเนิินิการดัุงน่ิ�

	 	 	 	 2.1	การดูุแลัให�เบ่งคลัอดุแบบ	

open	glottis	โดุยให�เบ่งเม่�อมดุลูักม่การหดุรัดุตัวิ	

ตามควิามต�องการของผู�คลัอดุ	ไม่กลัั�นิหายใจ	ขณะเบ่ง

เปล่ังเสู่ยงไดุ�	แลัะเบ่งเป็นิชุ่ดุสัู�นิๆ	3–5	ครั�ง	นิานิครั�งลัะ

5	วิินิาท่	ม่ระยะพกัในิขณะเบง่ไดุ�ตามควิามรู�สึูกของ

ผู�คลัอดุ

	 	 	 	 2.2	การตัดุฝีีเย็บเม่�อจำาเป็นิ	

ในิรายท่�ฝีีเย็บตึงมาก	ไม่ย่ดุหยุ่นิ	ทารกตัวิโต	แลัะผู�วิิจัย

พิจารณาวิ่าหากไม่ตัดุฝีีเย็บจะเกิดุการฉ่กขาดุมาก	

โดุยจะตัดุเม่�อฝีีเย็บบาง	ตุง	ใสู	เป็นิมันิ	มองเห็นิสู่วินินิำา

ของทารกโผล่ัท่�ปากช่่องคลัอดุกวิ�างประมาณ	5	

เซึ่นิติเมตร

	 	 	 	 2.3	การประคองฝีีเย็บดุ�วิยวิิธ่์	

Ritgen	maneuver	โดุยผู�ทำาคลัอดุใช่�ม่อข�างท่�ถึนัิดุ

ถ่ึอผ�าประคองฝีีเย็บ	หงายม่อขึ�นิแลัะออกแรงดุันิท่�

ตำาแหน่ิงตรงกลัางท่�อยู่ตำ�ากว่ิารูทวิารหนัิก	พร�อมๆ	กับ

ใช่�ปลัายนิิ�วิทั�ง	4	ช่�อนิคางทารกให�ศ่รษะเงยขึ�นิ	แลัะ

ม่ออ่กข�างหนึิ�งช่่วิยจับบริเวิณท�ายทอยของทารก

ยกขึ�นิ	ทำาให�การเงยเป็นิไปอย่างราบร่�นิ

	 	 	 ชุ่ดุกิจกรรมท่�	3	การดุูแลัตามปกติ

เพ่�อป้องกันิภ์าวิะตกเล่ัอดุหลัังคลัอดุ	ดุำาเนิินิการ	ดัุงน่ิ�

	 	 	 	 3.1	การดูุแลัแบบเร่งในิระยะท่�	3	

ของการคลัอดุ	(AMTSL)	ประกอบดุ�วิย	1)	การให�

ยากระตุ�นิการหดุรัดุตัวิของมดุลูักเม่�อไหล่ัหนิ�าคลัอดุ

หร่อเม่�อทารกคลัอดุ	โดุยคลัำามดุลูักให�แน่ิใจว่ิาไม่ม่

ทารกอ่กคนิ	ให�	oxytocin	10–20	ยูนิิต	ผสูมนิำ�าเกล่ัอ

1,000	มิลัลิัลิัตร	หยดุทางหลัอดุเล่ัอดุดุำาในิอัตรา	

100–150	มิลัลิัลิัตรต่อชั่�วิโมง	2)	การทำาคลัอดุรก

ดุ�วิยวิิธ่์การควิบคุมแลัะดุึงสูายสูะดุ่อ	(controlled	

cord	traction)	เม่�อมดุลูักม่การหดุรัดุตัวิกลัมแข็ง	

(อาจไม่ม่	cord	sign	หร่อ	vulva	sign)	3)	การตรวิจรก

อย่างลัะเอ่ยดุหลัังรกคลัอดุ	เพ่�อให�แนิ่ใจวิ ่ารก

คลัอดุออกมาครบ	4)	การดูุแลัให�กระเพาะปัสูสูาวิะว่ิาง

หากรกยังไม่คลัอดุ	แลัะ	5)	การรายงานิแพทย์	หากรก

ยังไม่คลัอดุภ์ายในิ	30	นิาท่หลัังทารกคลัอดุ

	 	 	 	 3.2	การดูุแลัในิระยะท่�	4	ของ

การคลัอดุ	ประกอบดุ�วิย	1)	การนิวิดุมดุลูักอย่างนิ�อย

1	นิาท่	หร่อจนิกว่ิามดุลูักจะม่การหดุรัดุตัวิดุ่	หลัังรก

คลัอดุครบ	2)	การติดุตามประเมินิเพ่�อป้องกันิ

การตกเล่ัอดุหลัังคลัอดุ	ไดุ�แก่	การบันิทึกสัูญญาณช่่พ

ของผู�คลัอดุ	การหดุรัดุตัวิของมดุลัูก	แผลัฝีีเย็บ	

กระเพาะปัสูสูาวิะ	แลัะปริมาณเล่ัอดุหลัังคลัอดุท่�ออกมา

ทุก	15	นิาท่	ในิ	1	ชั่�วิโมงแรก	หากปกติตรวิจซึ่ำ�าทุก	

30	นิาท่	ในิชั่�วิโมงท่�	2	หลัังคลัอดุ	แลัะ	3)	การกระตุ�นิ

การดูุดุนิมของทารกแรกเกิดุ

	 	 สู่วินิท่�	2	เคร่�องม่อท่�ใช่�ในิการเก็บรวิบรวิม

ข�อมูลั	ม่	2	ชุ่ดุ	ดัุงน่ิ�

	 	 	 ชุ่ดุท่� 	1	แบบบันิทึกข �อมูลัทั�วิไป

แลัะข�อมูลัการตั�งครรภ์์	ผู�วิิจัยสูร�างขึ�นิ	ประกอบดุ�วิย

ข�อคำาถึามเก่�ยวิกับอายุ	การศึกษา	อาช่่พ	รายไดุ�ของ

ครอบครัวิ	อายุครรภ์์	ดัุช่น่ิมวิลักายก่อนิการตั�งครรภ์์

นิำ�าหนัิกท่�เพิ�มขึ�นิขณะตั�งครรภ์์	แลัะควิามเข�มข�นิ

ของเล่ัอดุ	จำานิวินิ	8	ข�อ	ม่ลัักษณะคำาตอบเป็นิแบบ

เติมคำา

	 	 	 ชุ่ดุท่�	2	แบบบันิทึกข�อมูลัการคลัอดุ	
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ผู�วิิจัยสูร�างขึ�นิ	ประกอบดุ�วิยข�อคำาถึามเก่�ยวิกับ

การเปิดุขยายของปากมดุลูักเม่�อแรกรับ	ช่นิิดุการแตก

ของถุึงนิำ�าครำ�า	การไดุ�รับยาเร่งคลัอดุ	การไดุ�รับการตัดุ

ฝีีเย็บ	นิำ�าหนัิกทารกแรกเกิดุ	ปริมาณเล่ัอดุหลัังคลัอดุ

ระยะเวิลัาของการคลัอดุ	แลัะระดุับการฉ่กขาดุของ

แผลัฝีีเย็บ	จำานิวินิ	8	ข�อ	ม่ลัักษณะคำาตอบเป็นิ

แบบเติมคำา

	 	 สูำาหรับการตรวิจสูอบคุณภ์าพเคร่�องม่อนัิ�นิ	

ผู�วิิจัยนิำาโปรแกรมการป้องกันิภ์าวิะตกเล่ัอดุหลัังคลัอดุ

แบบบันิทึกข�อมูลัทั�วิไปแลัะข�อมูลัการตั�งครรภ์์	แลัะ

แบบบันิทึกข�อมูลัการคลัอดุ	ไปให�ผู�ทรงคุณวุิฒิ	

จำานิวินิ	5	คนิ	ตรวิจสูอบควิามตรงตามเน่ิ�อหา	ซึึ่�ง

ผู�ทรงคุณวุิฒิประกอบดุ�วิยสููติแพทย์	พยาบาลั	แลัะ

อาจารย์พยาบาลั	(3	คนิ)	ดุำาเนิินิการแก�ไขตามคำาแนิะนิำา

 ก�รพิทัี่กษ์์สิำที่ธิ์กลุ�มตัวอย��ง	ม่ดัุงน่ิ�	1)	

หลัังจากโครงร่างวิิจัยไดุ�รับการพิจารณาเห็นิช่อบ

จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธ์รรมการวิิจัยระดุับ

บัณฑิิตศึกษา	คณะพยาบาลัศาสูตร์	มหาวิิทยาลััยบูรพา

(เอกสูารรับรอง	เลัขท่�	03-07-2561	วัินิท่�	23	

สิูงหาคม	2561)	ผู�วิิจัยจึงเริ�มดุำาเนิินิการทดุลัอง

แลัะเก็บรวิบรวิมข�อมูลั	 แลัะ	 2)	 ผู� วิิ จัยช่่�แจง

วัิตถุึประสูงค์การวิิจัย	ประโยช่น์ิท่�คาดุว่ิาจะไดุ�รับ	

ขั�นิตอนิการทดุลัองแลัะเก็บรวิบรวิมข�อมูลั	แลัะสิูทธิ์

ในิการถึอนิตัวิจากการวิิจัย	รวิมทั�งแจ�งวิ่าข�อมูลั

จะไดุ�รับการเก็บรักษาเป็นิควิามลัับแลัะนิำามาใช่�ในิ

การวิิจัยครั�งน่ิ�เท่านัิ�นิ	โดุยจะนิำาเสูนิอข�อมูลัในิภ์าพรวิม

 ก�รดำ�เนินก�รที่ดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 

ม่ขั�นิตอนิดัุงน่ิ�

	 	 1.	ผู�วิิจัยขออนุิญาตดุำาเนิินิการวิิจัยจาก

ผู�อำานิวิยการโรงพยาบาลัทั�วิไปแห่งหนึิ�งในิจังหวัิดุ

ช่ลับุร่	เข�าพบหัวิหนิ�าแผนิกห�องคลัอดุแลัะเจ�าหนิ�าท่�

ท่�เก่�ยวิข�อง	เพ่�อช่่�แจงวัิตถุึประสูงค์การวิิจัย	ประโยช่น์ิท่�

คาดุว่ิาจะไดุ�รับ	แลัะขั�นิตอนิการทดุลัองแลัะเก็บรวิบรวิม

ข�อมูลั

	 	 2.	 ผู� วิิ จัยดุำาเนิินิการกับกลุ่ัมทดุลัอง

ทั�งหมดุก่อนิ	โดุยพบกลุ่ัมทดุลัองเป็นิรายบุคคลัในิ

ห�องคลัอดุ	แนิะนิำาตัวิ	แลัะดุำาเนิินิการพิทักษ์สิูทธิ์

กลุ่ัมตัวิอย่าง	(ข�อ	2)	จากนัิ�นิบันิทึกข�อมูลัทั�วิไป

แลัะข�อมูลัการตั�งครรภ์์ในิแบบบันิทึก	โดุยใช่�เวิลัา

ประมาณ	10	นิาท่

	 	 3.	ผู�วิิจัยให�กลุั่มทดุลัองไดุ�รับโปรแกรม

การป้องกันิภ์าวิะตกเล่ัอดุหลัังคลัอดุ	เป็นิรายบคุคลั	

โดุยให�ไดุ�รับชุ่ดุกิจกรรมท่�	1	(การสู่งเสูริมควิามก�าวิหนิ�า

ของการคลัอดุดุ�วิยการสูนัิบสูนุินิระยะคลัอดุ)	

ชุ่ดุกิจกรรมท่�	2	(การป้องกันิหร่อลัดุการฉ่กขาดุของ

ช่่องทางคลัอดุ)	แลัะชุ่ดุกิจกรรมท่�	3	(การดูุแลัตามปกติ

เพ่�อป้องกันิภ์าวิะตกเล่ัอดุหลัังคลัอดุ)	นิอกจากน่ิ�

ผู�วิิจัยเตร่ยมการเพ่�อการประเมินิปริมาณเล่ัอดุหลัังคลัอดุ

ดัุงน่ิ�	1)	ชั่�งนิำ�าหนัิกถุึงรองรับเล่ัอดุ	โดุยใช่�เคร่�องชั่�ง

มาตรฐานิท่�ม่การทดุสูอบควิามเท่�ยงตรงทุก	3	เดุ่อนิ	

ของหน่ิวิยเคร่�องม่อแพทย์ประจำาโรงพยาบาลั	วัิดุหน่ิวิย

เป็นิกรัม	แลั�วิแปลังเป็นิมิลัลิัลัติร	โดุย	1	กรัม	เท่ากับ	

1	มิลัลิัลิัตร	แลัะใสู่ถุึงรองรับเล่ัอดุหลัังทารกคลัอดุ	

ก่อนิทำาคลัอดุรก	เพ่�อรองรับเล่ัอดุท่�สููญเสู่ยไปในิขณะ

รกคลัอดุแลัะขณะเย็บแผลัฝีีเย็บ	แลัะ	2)	ชั่�งนิำ�าหนัิก

ผ�าอ�อมผู�ใหญ่	แลัะให�ผู�คลัอดุสูวิมผ�าอ�อมผู�ใหญ่

เพ่�อรองรับเล่ัอดุ	หลัังเย็บแผลัฝีีเย็บเสูร็จ	ทั�งน่ิ�	ผู�วิิจัย

บันิทึกข�อมูลัต่างๆ	เก่�ยวิกับการคลัอดุ	ในิแบบบนัิทึก

ข�อมูลัการคลัอดุ	โดุยใช่�เวิลัาประมาณ	5	นิาท่

	 	 4.	ผู�วิิจัยประเมินิผลัลััพธ์์ของการคลัอดุ

เร่�องระดัุบการฉ่กขาดุของแผลัฝีีเย็บ	ก่อนิผู�คลัอดุ

ไดุ�รับการเยบ็แผลั	โดุยแบ่งการฉ่กขาดุออกเป็นิ	4	ระดัุบ

ไดุ�แก่	ระดัุบท่�	1	ม่การฉ่กขาดุบริเวิณผิวิหนัิงของ

ฝีีเย็บ	แลัะเย่�อบุช่่องคลัอดุ	แต่ไม่ถึึงชั่�นิกลั�ามเน่ิ�อ

อาจเกิดุรอยถึลัอก	ไม่ม่เล่ัอดุออก	ระดัุบท่�	2	ม่การฉ่กขาดุ

ระดัุบท่�	1	ร่วิมกับการฉ่กขาดุของผนิังช่่องคลัอดุ

แลัะกลั�ามเน่ิ�อของฝีีเย็บเพิ�มเติม	ระดัุบท่�	3	ม่การฉ่กขาดุ

ระดัุบท่�	2	ร่วิมกับการฉ่กขาดุของกลั�ามเน่ิ�อหูรูดุ
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ทวิารหนิกัดุ�านิในิ	แลัะระดัุบท่�	4	ม่การฉ่กขาดุระดุบั

ท่�	3	ร่วิมกับการฉ่กขาดุของทวิารหนัิก	ทั�งน่ิ�	ผู�วิิจัย

ประเมินิร่วิมกับพยาบาลัวิิช่าช่่พท่�ม่ประสูบการณ์

การปฏิิบัติงานิในิห�องคลัอดุอย่างนิ�อย	5	ปี	จำานิวินิ	

1	คนิ	เพ่�อป้องกันิควิามคลัาดุเคลั่�อนิในิการประเมนิิ	

จากนัิ�นิบันิทึกในิแบบบันิทึกข�อมูลัการคลัอดุ

	 	 5.	ผู�วิิจัยประเมินิปริมาณเล่ัอดุหลัังคลัอดุ	

โดุยชั่�งถุึงรองรับเล่ัอดุของผู�คลัอดุ	แลั�วินิำามาหักลับ

กับนิำ�าหนัิกก่อนิใช่�งานิ	แลัะชั่�งนิำ�าหนัิกผ�าอ�อมผู�ใหญ่

ของผู�คลัอดุเม่�อสิู�นิสุูดุระยะ	2	ชั่�วิโมงหลัังคลัอดุ	

แลั�วินิำามาหักลับกับนิำ�าหนัิกก่อนิใช่�งานิ	จากนัิ�นิรวิม

ปริมาณเล่ัอดุหลัังคลัอดุทั�งหมดุ	หน่ิวิยเป็นิมิลัลิัลิัตร	

แลัะบันิทึกในิแบบบันิทึกข�อมูลัการคลัอดุ

	 	 6.	ผู�วิิจัยประเมินิผลัลััพธ์์ของการคลัอดุ

เร่�องระยะเวิลัาของการคลัอดุ	โดุยคำานิวิณระยะเวิลัา

ในิระยะท่�	1	ของการคลัอดุ	แลัะระยะเวิลัาในิระยะท่�	

2	ของการคลัอดุ	เป็นิหน่ิวิยนิาท่	จากนัิ�นิบันิทึกในิ

แบบบันิทึกข�อมูลัการคลัอดุ

	 	 7.	ผู�วิิจัยพบกลุ่ัมควิบคุมเป็นิรายบุคคลั

ในิห�องคลัอดุ	แนิะนิำาตัวิ	แลัะดุำาเนิินิการพิทักษ์สิูทธิ์

กลุ่ัมตัวิอย่าง	(ข�อ	2)	จากนัิ�นิบันิทึกข�อมูลัทั�วิไป

แลัะข�อมูลัการตั�งครรภ์์ในิแบบบันิทึก	โดุยใช่�เวิลัา

ประมาณ	10	นิาท่

	 	 8.	ผู �วิิจัยให�กลุั ่มควิบคุมไดุ�รับการดูุแลั

ตามปกติ	ตามมาตรฐานิการดูุแลัผู�คลัอดุ	โดุยในิระยะ

ท่�	2	ของการคลัอดุ	เม่�อปากมดุลูักเปิดุหมดุ	ผู�ทำาคลัอดุ

เช่่ยร์ให�เบ่งคลัอดุในิท่านิอนิหงายขึ�นิขาหยั�ง	ดุ�วิยวิิธ่์

close	glottis	ค่อ	หายใจเข�าลึักๆ	เบ่งแบบปิดุปาก	

กลัั�นิลัมหายใจไวิ�ขณะเบง่	กลัั�นิเบ่งไม่เกินิ	10	วิินิาท่	

เบ่ง	3–4	ครั�ง	ต่อการหดุรัดุตัวิของมดุลัูก	1	ครั�ง	

แลัะให�เบ่งทุกครั�งท่�มดุลูักหดุรัดุตัวิ	ตัดุฝีีเย็บทุกราย

ดุ�วิยวิิธ่์การแบบ	median	episiotomy	หร่อ	

mediolateral	episiotomy	แลัะป้องกันิการฉ่กขาดุ

ของแผลัฝีีเย็บโดุยผู�ทำาคลัอดุกางม่อข�างท่�ถึนัิดุออก	

ใช่�นิิ�วิหัวิแม่ม่อแลัะปลัายนิิ�วิทั�ง	4	วิางบริเวิณฝีีเย็บ

ระดัุบสูองข�างของรูทวิารหนัิก	สู่วินิม่ออ่กข�างหนึิ�ง

คอยผลัักหนิ�าผากของทารกให�เงยขึ�นิ	สู่วินิในิระยะท่�

3	ของการคลัอดุ	แลัะระยะท่�	4	ของการคลัอดุ	ให�ไดุ�รับ

การดูุแลัตามปกติเพ่�อป้องกันิภ์าวิะตกเล่ัอดุหลัังคลัอดุ

เช่่นิเดุ่ยวิกับในิกลุ่ัมทดุลัอง

	 	 9.	ผู�วิิจัยประเมินิผลัลััพธ์์ของการคลัอดุ

เร่�องระดัุบการฉ่กขาดุของแผลัฝีีเย็บ	ก่อนิผู�คลัอดุ

ไดุ�รับการเย็บแผลั	โดุยแบ่งการฉ่กขาดุออกเป็นิ	4	

ระดัุบ	(ระดัุบท่�	1–4)	ทั�งน่ิ�	ผู�วิิจัยประเมินิร่วิมกับ

พยาบาลัวิิช่าช่่พคนิเดิุม	เพ่�อป้องกันิควิามคลัาดุเคลั่�อนิ

ในิการประเมินิ	แลัะบันิทึกในิแบบบันิทึกข�อมูลั

การคลัอดุ

	 	 10.	ผู�วิิจัยประเมินิปริมาณเล่ัอดุหลัังคลัอดุ	

(วิิธ่์การเช่่นิเดุ่ยวิกับในิกลุ่ัมทดุลัอง)	แลัะบันิทึกในิ

แบบบันิทึกข�อมูลัการคลัอดุ

	 	 11.	ผู�วิิจัยประเมินิผลัลััพธ์์ของการคลัอดุ

เร่�องระยะเวิลัาของการคลัอดุ	(วิิธ่์การเช่่นิเดุ่ยวิกับในิ

กลุ่ัมทดุลัอง)	แลัะบันิทึกในิแบบบันิทึกข�อมูลัการคลัอดุ

	 	 ทั�งน่ิ�	ดุำาเนิินิการทดุลัองแลัะเก็บรวิบรวิม

ข�อมูลัในิช่่วิงเดุ่อนิตุลัาคม	2561	ถึึงเดุ่อนิกรกฎาคม	

2562

 ก�รวิเคำร�ะห์ข้อมูล	ข�อมูลัทั�วิไปแลัะข�อมูลั

การตั�งครรภ์์	แลัะข�อมูลัการคลัอดุ	วิิเคราะห์ดุ�วิย

สูถิึติควิามถ่ึ�	ร�อยลัะ	ค่าเฉล่ั�ย	แลัะสู่วินิเบ่�ยงเบนิ

มาตรฐานิ	การเปร่ยบเท่ยบข�อมูลัทั�วิไปแลัะข�อมูลั

การตั�งครรภ์์เร่�องอายุ	แลัะรายไดุ�ของครอบครัวิ	แลัะ

ข�อมูลัการคลัอดุเร่�องนิำ�าหนัิกทารกแรกเกิดุ	ระหว่ิาง

กลุ่ัมทดุลัองกับกลุ่ัมควิบคุม	วิิเคราะห์ดุ�วิยสูถิึติ	

independent t-test	การเปร่ยบเท่ยบข�อมูลัทั�วิไป

แลัะข�อมูลัการตั�งครรภ์์เร่�องการศึกษา	อาช่่พ	อายุครรภ์์

ดัุช่น่ิมวิลักายก่อนิการตั�งครรภ์์	นิำ�าหนัิกท่�เพิ�มขึ�นิ

ขณะตั�งครรภ์์	แลัะควิามเข�มข�นิของเล่ัอดุ	แลัะข�อมูลั

การคลัอดุเร่�องการเปิดุขยายของปากมดุลักูเม่�อแรกรบั
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ช่นิิดุการแตกของถึุงนิำ�าครำ�า	การไดุ�รับยาเร่งคลัอดุ	

แลัะการไดุ�รับการตัดุฝีีเย็บ	ระหวิ่างกลุ่ัมทดุลัองกับ

กลุั่มควิบคุม	วิิเคราะห์ดุ�วิยสูถิึติ	Chi-square	test	

การเปร่ยบเท่ยบปริมาณเล่ัอดุหลัังคลัอดุ	แลัะระยะเวิลัา

ในิระยะท่�	1	ของการคลัอดุ	ระหว่ิางกลุ่ัมทดุลัองกับ

กลุ่ัมควิบคุม	หลัังการทดุลัอง	วิิเคราะห์ดุ�วิยสูถิึติ	

independent t-test	การเปร่ยบเท่ยบระยะเวิลัาในิ

ระยะท่�	2	ของการคลัอดุ	ระหวิ่างกลุ่ัมทดุลัองกับ

กลุั่มควิบคุม	หลัังการทดุลัอง	วิิเคราะห์ดุ�วิยสูถิึติ	

Mann-Whitney	U	test	เน่ิ�องจากข�อมูลัม่การกระจาย

แบบไม่เป็นิโค�งปกติ	สู่วินิการเปร่ยบเท่ยบระดัุบ

การฉ่กขาดุของแผลัฝีีเย็บ	ระหว่ิางกลุ่ัมทดุลัองกับ

กลุ่ัมควิบคุม	หลัังการทดุลัอง	วิิเคราะห์ดุ�วิยสูถิึติ	

Fisher’s	exact	test

ผลก�รวิจััย

	 1.	ข�อมูลัทั�วิไปแลัะข�อมูลัการตั�งครรภ์์ของ

กลุ่ัมทดุลัองแลัะกลุ่ัมควิบคุม	พบว่ิา	กลุ่ัมทดุลัอง

ม่อายุเฉล่ั�ย	21.67	ปี	(SD	=	5.01)	สู่วินิใหญ่ม่การศึกษา

ระดัุบมัธ์ยมศึกษาขึ�นิไป	คิดุเป็นิร�อยลัะ	77.80	

ประกอบอาช่่พแม่บ�านิ	คิดุเป็นิร�อยลัะ	66.70	ม่รายไดุ�

ของครอบครัวิเฉล่ั�ย	14,074.07	บาทต่อเดุ่อนิ	

(SD	=	5,312.72)	สู่วินิใหญ่ม่อายุครรภ์์อยู่ในิช่่วิง	

37–39	สัูปดุาห์	คิดุเป็นิร�อยลัะ	70.40	ม่ดัุช่น่ิมวิลักาย

ก่อนิการตั�งครรภ์์อยู่ในิช่่วิง	18.50–22.90	กก./ม.2 

มากท่�สุูดุ	คิดุเป็นิร�อยลัะ	48.20	นิำ�าหนัิกท่�เพิ�มขึ�นิ

ขณะตั�งครรภ์์เป็นิไปตามเกณฑ์ิ	มากท่�สุูดุ	คิดุเป็นิร�อยลัะ

25.90	แลัะสู่วินิใหญ่ม่ควิามเข�มข�นิของเล่ัอดุอยู่ในิช่่วิง

33–39%	คิดุเป็นิร�อยลัะ	74.10	สู่วินิกลุั่มควิบคุม

ม่อายุเฉล่ั�ย	19.52	ปี	(SD	=	2.51)	สู่วินิใหญ่ม่การศึกษา

ระดัุบมัธ์ยมศึกษาขึ�นิไป	คิดุเป็นิร�อยลัะ	66.70	

ประกอบอาช่่พแม่บ�านิ	มากท่�สุูดุ	คิดุเป็นิร�อยลัะ	55.60

ม่รายไดุ�ของครอบครัวิเฉล่ั�ย	16,259.26	บาทต่อเดุ่อนิ

(SD	=	5,815.05)	สู่วินิใหญ่ม่อายุครรภ์์อยู่ในิช่่วิง	

37–39	สัูปดุาห์	คิดุเป็นิร�อยลัะ	63	ม่ดัุช่น่ิมวิลักาย

ก่อนิการตั�งครรภ์์อยู่ในิช่่วิง	18.50–22.90	กก./ม.2 

มากท่�สุูดุ	คิดุเป็นิร�อยลัะ	59.30	นิำ�าหนัิกท่�เพิ�มขึ�นิ

ขณะตั�งครรภ์์เป็นิไปตามเกณฑ์ิ	มากท่�สุูดุ	คิดุเป็นิร�อยลัะ

40.80	แลัะสู่วินิใหญ่ม่ควิามเข�มข�นิของเล่ัอดุอยู่ในิช่่วิง

33–39%	คิดุเป็นิร�อยลัะ	92.60	เม่�อเปร่ยบเท่ยบ

ข�อมูลัทั�วิไปแลัะข�อมูลัการตั�งครรภ์์ระหว่ิางกลุ่ัมทดุลัอง

กับกลุ่ัมควิบคุม	พบว่ิาไม่แตกต่างกันิ

	 2.	ข�อมูลัการคลัอดุ	(สู่วินิท่�ไม่ใช่่ตัวิแปรตาม)

ของกลุ่ัมทดุลัองแลัะกลุ่ัมควิบคุม	พบว่ิา	กลุ่ัมทดุลัอง

สู่วินิใหญ่ม่การเปิดุขยายของปากมดุลูักเม่�อแรกรับ

อยู่ในิช่่วิง	3–4	เซึ่นิติเมตร	คิดุเป็นิร�อยลัะ	63	การแตก

ของถุึงนิำ�าครำ�าเป็นิช่นิิดุแตกเอง	คิดุเป็นิร�อยลัะ	51.90

ไดุ�รับยาเร่งคลัอดุ	คิดุเป็นิร�อยลัะ	59.30	ไดุ�รับ

การตัดุฝีีเย็บ	คิดุเป็นิร�อยลัะ	51.90	แลัะนิำ�าหนิัก

ทารกแรกเกิดุเฉล่ั�ย	3,127.30	กรัม	(SD	=	302.44)	

สู่วินิกลุั่มควิบคุมสู่วินิใหญ่ม่การเปิดุขยายของ

ปากมดุลัูกเม่�อแรกรับอยู่ในิช่่วิง	3–4	เซึ่นิติเมตร	

คิดุเป็นิร�อยลัะ	74.10	การแตกของถึุงนิำ�าครำ�าเป็นิ

ช่นิิดุแตกเอง	คิดุเป็นิร�อยลัะ	70.40	ไดุ�รับยาเร่งคลัอดุ

คิดุเป็นิร�อยลัะ	55.60	สู่วินิใหญ่ไดุ�รับการตัดุฝีีเย็บ	

คิดุเป็นิร�อยลัะ	92.60	แลัะนิำ�าหนัิกทารกแรกเกิดุเฉล่ั�ย

2,957.26	กรัม	(SD	=	288)	เม่�อเปร่ยบเท่ยบข�อมูลั

การคลัอดุ	(สู่วินิท่�ไม่ใช่่ตัวิแปรตาม)	ระหว่ิางกลุ่ัมทดุลัอง

กับกลุ่ัมควิบคุม	พบว่ิา	สู่วินิใหญ่ไม่แตกต่างกันิ	ยกเวิ�นิ

การไดุ�รบัการตดัุฝีีเย็บ	แลัะนิำ�าหนิกัทารกแรกเกดิุท่�พบว่ิา

กลุ่ัมทดุลัองไดุ�รบัการตัดุฝีีเย็บนิ�อยกว่ิากลุ่ัมควิบคุม

อย่างม่นัิยสูำาคัญทางสูถิึติ	(χ2	=	11.170,	p	<	.01)

แลัะกลุ่ัมทดุลัองม่ค่าเฉล่ั�ยนิำ�าหนัิกทารกแรกเกิดุ

มากกวิ่ากลุั่มควิบคุมอย่างม่นัิยสูำาคัญทางสูถิึติ	

(t =	2.116,	p	<	.05)

	 3.	การเปร่ยบเท่ยบปริมาณเล่ัอดุหลัังคลัอดุ

ระหว่ิางกลุ่ัมทดุลัองกับกลุ่ัมควิบคุม	หลัังการทดุลัอง

พบวิ่า	หลัังการทดุลัอง	กลุ่ัมทดุลัองม่ค่าเฉล่ั�ย

ปริมาณเล่ัอดุหลัังคลัอดุไม่แตกต่างจากกลุ่ัมควิบคุม	

ดัุงแสูดุงในิตารางท่�	1
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ต�ร�งท่ี่� 1 การเปร่ยบเท่ยบค่าเฉล่ั�ยปริมาณเล่ัอดุหลัังคลัอดุ	ระหว่ิางกลุ่ัมทดุลัองกับกลุ่ัมควิบคุม	

					 	 	 หลัังการทดุลัอง

ตัวแป็ร
กลุ�มที่ดลอง (n	=	27) กลุ�มคำวบคุำม (n	=	27)

ปริมาณเล่ัอดุหลัังคลัอดุ

min–max

145–521

M

325.89	

SD

124.11

min–max

75–627

M

379.30

SD

148.90

t

1.430

p

.079

	 4.	การเปร่ยบเท่ยบระยะเวิลัาในิระยะท่�	1

ของการคลัอดุ	ระหว่ิางกลุ่ัมทดุลัองกับกลุ่ัมควิบคุม	

หลัังการทดุลัอง	พบว่ิา	หลัังการทดุลัอง	กลุ่ัมทดุลัอง

ม่ค่าเฉล่ั�ยระยะเวิลัาในิระยะท่�	1	ของการคลัอดุ	

ไม่แตกต่างจากกลุ่ัมควิบคุม	ดัุงแสูดุงในิตารางท่�	2

ต�ร�งท่ี่� 2 การเปร่ยบเท่ยบค่าเฉล่ั�ยระยะเวิลัาในิระยะท่�	1	ของการคลัอดุ	ระหว่ิางกลุ่ัมทดุลัองกับ

				 	 	 กลุ่ัมควิบคุม	หลัังการทดุลัอง

ตัวแป็ร
กลุ�มที่ดลอง (n	=	27) กลุ�มคำวบคุำม (n	=	27)

ระยะเวิลัาในิระยะท่�	1	

ของการคลัอดุ

min–max

200–960

M

530.56

SD

173.60

min–max

140–820

M

475.82

SD

176.62	

t

1.150

p

.128

	 5.	การเปร่ยบเท่ยบระยะเวิลัาในิระยะท่�	2	

ของการคลัอดุ	ระหว่ิางกลุ่ัมทดุลัองกับกลุ่ัมควิบคุม	

หลัังการทดุลัอง	พบว่ิา	หลัังการทดุลัอง	กลุ่ัมทดุลัอง

ม่ค่าเฉล่ั�ยระยะเวิลัาในิระยะท่�	2	ของการคลัอดุ	

ไม่แตกต่างจากกลุ่ัมควิบคุม	ดัุงแสูดุงในิตารางท่�	3

ต�ร�งท่ี่� 3 การเปร่ยบเท่ยบค่าเฉล่ั�ยระยะเวิลัาในิระยะท่�	2	ของการคลัอดุ	ระหว่ิางกลุ่ัมทดุลัองกับ

				 	 	 กลุ่ัมควิบคุม

ตัวแป็ร
กลุ�มที่ดลอง (n	=	27) กลุ�มคำวบคุำม (n	=	27)

ระยะเวิลัาในิระยะท่�	2

ของการคลัอดุ

min–max

5–88

M

29.33

SD

23.11

min–max

4–47

M

14.96

SD

10.07	

Z

1.500

p

.939
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	 6.	การเปร่ยบเท่ยบระดัุบการฉ่กขาดุของ

แผลัฝีีเย็บระหวิ่างกลุั่มทดุลัองกับกลุั่มควิบคุม	

หลัังการทดุลัอง	พบว่ิา	หลัังการทดุลัอง	กลุ่ัมทดุลัอง

ม่ระดุับการฉ่กขาดุของแผลัฝีีเย็บไม่แตกต่างจาก

กลุ่ัมควิบคุม	ดัุงแสูดุงในิตารางท่�	4

ระดับก�รฉ่ีกข�ด

ของแผลฝีีเย็บ

กลุ�มที่ดลอง (n	=	27) กลุ�มคำวบคุำม (n	=	27)

ระดัุบ	0–1			

ระดัุบ	2–3

จำานิวินิ

4

23 85.20 27 100.00

ร�อยลัะ

14.80

ร�อยลัะ

-

จำานิวินิ

-

χ2

4.220

p

.111

ต�ร�งท่ี่� 4 การเปร่ยบเท่ยบระดัุบการฉ่กขาดุของแผลัฝีีเย็บระหว่ิางกลุ่ัมทดุลัองกับกลุ่ัมควิบคุม	

		 	 	 หลัังการทดุลัอง

ก�รอภิป็ร�ยผลก�รวิจััย

	 การวิิจัยครั�งน่ิ�	ผู�วิิจัยอภิ์ปรายผลัการวิิจัยตาม

สูมมติฐานิการวิิจัย	ดัุงน่ิ�

	 ผลัการวิิจัยพบว่ิา	กลุ่ัมทดุลัองม่ค่าเฉล่ั�ย

ปริมาณเล่ัอดุหลัังคลัอดุไม่แตกต่างจากกลุ่ัมควิบคุม	

ซึึ่�งไม่เป็นิไปตามสูมมติฐานิการวิิจัย	ทั�งน่ิ�อธิ์บายไดุ�ว่ิา

ผู�วิิจัยม่การให�ข�อมูลัเร่�องการคลัอดุอย่างสัู�นิๆ	ในิ

ขณะแรกรับไวิ�ในิห�องคลัอดุ	ซึึ่�งอาจทำาให�ผู�คลัอดุ

ขาดุควิามเข �าใจในิการปฏิิบัติตัวิท่� เหมาะสูม	

ประกอบกับแนิวิทางการดูุแลัรักษาท่�ไม่ ่เอ่�อต่อ				

การเคล่ั�อนิไหวิร่างกาย	ทำาให�การจัดุท่าศ่รษะสููง

ทำาไดุ�ไม่เต็มท่�	สู่งผลัให�ระยะเวิลัาในิระยะท่�	1	แลัะ

ระยะเวิลัาในิระยะท่�	2	ของการคลัอดุไม่สัู�นิลัง	

จึงไม่ม่ผลัต่อปริมาณเล่ัอดุหลัังคลัอดุอย่างชั่ดุเจนิ	

สูอดุคลั�องกับการศึกษาของพะยอม	ปอนิสู่บ,	สุูกัญญา

ปริสัูญญกุลั,	แลัะฉว่ิ	เบาทรวิง	(2553)	ท่�พบว่ิา	

ปัญหาแลัะอุปสูรรคในิการปฏิิบัติการจัดุผู�คลัอดุในิ

ท่าศ่รษะสููงของพยาบาลัผดุุงครรภ์์ม่	6	ดุ�านิ	ไดุ�แก่	

ดุ�านิบุคลัากร	ดุ�านิแผนิการรักษา	ดุ�านิกระบวินิการคลัอดุ

ดุ�านิควิามร่วิมม่อของผู�คลัอดุ	ดุ�านิควิามปลัอดุภั์ย

ของผู�คลัอดุ	แลัะดุ�านิวัิสูดุุอุปกรณ์

	 ผลัการวิิจัยพบวิ่า	กลุั ่มทดุลัองม่ค่าเฉล่ั�ย

ระยะเวิลัาในิระยะท่�	1	ของการคลัอดุ	ไม่แตกต่าง

จากกลุั ่มควิบคุม	ซึึ่�งไม่เป ็นิไปตามสูมมติฐานิ

การวิิจัย	ทั�งน่ิ�อธิ์บายไดุ�ว่ิา	โปรแกรมท่�ผู�วิิจัยสูร�างขึ�นิ

เป็นิการให�ข �อมูลัภ์ายหลัังการรับผู �คลัอดุไวิ�ในิ

โรงพยาบาลั	ซึึ่�งผู�คลัอดุเริ�มม่การเจ็บครรภ์์	อาจทำาให�

ผู�คลัอดุไม่ม่ควิามพร�อมในิการรับข�อมูลั	หร่อไม่เคยฝึีก

วิิธ่์การผ่อนิคลัายมาก่อนิ	ทั�งการสู่งเสูริมการคลัอดุ

ดุ�วิยเทคนิิคการบรรเทาปวิดุ	แลัะการอยู่ในิท่าศ่รษะสููง

ในิขณะรอคลัอดุ	สู่งผลัให�ม่การเผชิ่ญควิามปวิดุในิ

ระยะคลัอดุไดุ�ไม่ดุ่เท่าท่�ควิร	ร่างกายจึงหลัั�งฮอร์โมนิ

ควิามเคร่ยดุ	เช่่นิ	adrenaline,	catecholamine	

ซึึ่�งฮอร์โมนิเหล่ัาน่ิ�จะไปยับยั�งการหลัั�ง	oxytocin	

(เอกชั่ย	โควิาวิิสูารัช่,	2559)	ทำาให�ระยะเวิลัาของ

การคลัอดุของกลุ่ัมทดุลัองไม่นิ�อยกวิ่ากลุ่ัมควิบคุม	

ซึึ่�งผลัการวิิจัยครั�งน่ิ�ไม่สูอดุคลั�องกับการศึกษาของ

ขวัิญใจ	เพทายประกายเพช่ร,	ฉว่ิวิรรณ	อยู่สูำาราญ,	

แลัะวิรรณา	พาหุวัิฒนิกร	(2558)	ท่�พบว่ิา	การบริหาร

การหายใจร่วิมกับการจัดุท่าศ่รษะสููงในิระยะคลัอดุ	

ช่่วิยให�กลุั่มทดุลัองม่ค่าเฉล่ั�ยระยะเวิลัาในิระยะท่�	1

ของการคลัอดุ	นิ�อยกว่ิากลุ่ัมควิบคุม	ซึึ่�งอาจเน่ิ�องจาก
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ปากมดุลูักของผู�คลัอดุเม่�อแรกรับนิ�อยกว่ิา	3	เซึ่นิติเมตร

ทำาให�ม่ควิามสูนิใจในิการฟัังแลัะรับรู�ข�อมลูั	จึงสูามารถึ

ปฏิิบัติตนิเพ่�อลัดุควิามเจ็บปวิดุแลัะระยะเวิลัาในิ

ระยะท่�	1	ของการคลัอดุ	แลัะไม่สูอดุคลั�องกับการศึกษา

ของปราณ่	ธ่์รโสูภ์ณ	แลัะคณะ	(2560)	ท่�พบวิ่า	

การจัดุท่าให�ผู�คลัอดุนัิ�งบนิเต่ยง	หร่อนัิ�งเก�าอ่�ข�างเต่ยง

หร่อนิอนิในิท่าศ่รษะสููง	30–60	องศา	ม่ผลัให�ผู�คลัอดุ

ครั�งแรกม่ค่าเฉล่ั�ยเวิลัาในิระยะท่�	1	ของการคลัอดุ	สัู�นิกว่ิา

ผู�คลัอดุท่�อยู่ในิท่านิอนิหงายราบ	หร่อนิอนิตะแคง

แลัะม่การให�ควิามรู�เพ่�อเตร่ยมตัวิคลัอดุแก่ผู�คลัอดุ

ตั�งแต่ระยะตั�งครรภ์์	32	สัูปดุาห์	อ่กทั�งม่การทบทวินิ

ในิระยะก่อนิคลัอดุ	จึงทำาให�ผู�คลัอดุม่ควิามพร�อมในิ

การเร่ยนิรู�	แลัะให�ควิามร่วิมม่อดุ่ในิระยะคลัอดุ	สู่งผลัให�

ระยะเวิลัาในิการคลัอดุสัู�นิลัง

	 ผลัการวิิจัยพบวิ่า	กลุั่มทดุลัองม่ค่าเฉล่ั�ย

ระยะเวิลัาในิระยะท่�	2	ของการคลัอดุ	ไม่แตกต่างจาก

กลุั่มควิบคุม	ซึึ่�งไม่เป็นิไปตามสูมมติฐานิการวิิจัย

แสูดุงให�เห็นิว่ิา	การเบ่งคลัอดุแบบ	open	glottis	

ร่วิมกับการจัดุท่าศ่รษะสููงในิขณะเบ่งคลัอดุโดุยใช่�

หมอนิอิงหลััง	ไม่ช่่วิยให�ผู �คลัอดุม่ระยะเวิลัาในิ

ระยะท่�	2	ของการคลัอดุ	นิ�อยกว่ิาการดูุแลัตามปกติ

ทั�งน่ิ�อธิ์บายไดุ�ว่ิา	การเบ่งคลัอดุแบบ	open	glottis	

เป็นิการเบ่งแบบสัู�นิๆ	ซึึ่�งช่่วิยให�เชิ่งกรานิค่อยๆ	

ย่ดุขยายออก	จึงต�องใช่�เวิลัาในิการท่�ศ่รษะทารก

จะเคล่ั�อนิตำ�าลังมา	ประกอบกับการเบ่งคลัอดุแบบ	

open	glottis	ม่แรงดัุนิในิช่่องท�องนิ�อยกว่ิา	จึงทำาให�

ม่แรงดัุนิให�ทารกเคล่ั�อนิลังมาในิช่่องทางคลัอดุไดุ�

นิ�อยกว่ิา	อ่กทั�งการต�องการให�ศ่รษะทารกคลัอดุออกมา

อย่างช่�าๆ	เพ่�อลัดุการฉ่กขาดุของช่่องทางคลัอดุ

แลัะฝีีเย็บ	จึงทำาให�ระยะเบ่งคลัอดุของกลุ่ัมทดุลัอง

นิานิกว่ิากลุ่ัมควิบคุมท่�ม่การเบ่งคลัอดุแบบ	close	

glottis	ซึึ่�งม่ผลัการศกึษาย่นิยนัิว่ิา	ผู�คลัอดุท่�เบ่งคลัอดุ

แบบ	close	glottis	ม่ระยะเวิลัาในิระยะท่�	2	ของ

การคลัอดุ	สัู�นิกว่ิาผู�คลัอดุท่�แบ่งคลัอดุแบบ	open	glottis

(Koyucu	&	Demirci,	2017)	อย่างไรก็ตาม	การเบ่งคลัอดุ

แบบ	close	glottis	ทำาให�เกิดุผลัเสู่ย	ค่อ	การกลัั�นิหายใจ

จะทำาให�เล่ัอดุไปเล่ั�ยงมดุลูักแลัะรกลัดุลัง	ทารกในิครรภ์์

อาจเกดิุภ์าวิะขาดุออกซึ่เิจนิ	ผู�คลัอดุรู�สึูกเหน่ิ�อยมาก

ในิการเบ่งคลัอดุ	แลัะทำาให�ม่การฉ่กขาดุของแผลัฝีีเย็บ

มากขึ�นิจากแรงเบ่งท่�แรงแลัะเร็วิ	อ่กทั�งอาจสู่งผลัต่อ

ระบบทางเดุนิิปัสูสูาวิะหลัังคลัอดุไดุ�	(เอกช่ยั	โควิาวิิสูารชั่,

2559)

	 	 สูำาหรบัการจัดุท่าศ่รษะสููงโดุยใช่�หมอนิองิหลััง

ขณะเบง่คลัอดุ	ไม่ช่่วิยลัดุระยะเวิลัาในิระยะท่�	2	ของ

การคลัอดุ	เน่ิ�องจากในิการวิิจัยครั�งน่ิ�ม่ข�อจำากัดุของ

เต่ยงคลัอดุท่�ไม่สูามารถึปรับทำามุมไดุ�	จึงใช่�หมอนิอิงหลััง

ท่�สูร�างขึ�นิโดุยผู�วิิจัย	ในิการจัดุท่าศ่รษะสููง	30–60	องศา

ซึึ่�งขึ�นิอยู่กับท่านิอนิของผู�คลัอดุแต่ลัะคนิ	นิอกจากน่ิ�

กลุ่ัมทดุลัองยังม่ค่าเฉลั่�ยนิำ�าหนิักทารกแรกเกิดุ

มากกว่ิากลุ่ัมควิบคุมอย่างม่นัิยสูำาคัญทางสูถิึติ	นัิ�นิค่อ

ทารกในิครรภ์์ของกลุ่ัมทดุลัองม่ขนิาดุใหญ่กว่ิาของ

กลุ่ัมควิบคุม	ซึึ่�งการท่�ทารกในิครรภ์์ตัวิโตกว่ิา	จะม่

การเคล่ั�อนิตำ�าของทารกนิ�อยกวิ่า	แลัะทำาให�เคล่ั�อนิ

ผ่านิช่่องทางคลัอดุไดุ�ยากกว่ิา	(ไพรนิิทร์	สุูคนิธ์์ตระกูลั,

2559)

	 	 แม�ว่ิาในิการวิิจัยครั�งน่ิ�	การเบ่งคลัอดุแบบ	

open	glottis	แลัะการจดัุท่าศ่รษะสููงในิขณะเบ่งคลัอดุ

โดุยใช่�หมอนิอิงหลััง	จะไม่ช่่วิยลัดุระยะเวิลัาในิระยะท่�

2	ของการคลัอดุ	แต่ระยะเวิลัาในิระยะท่�	2	ของ

การคลัอดุในิกลุั่มทดุลัองยังอยู่ในิเกณฑิ์ปกติ	แลัะ

ยังช่่วิยให�ผู�คลัอดุไม่ต�องไดุ�รับการตัดุฝีีเย็บโดุยไม่จำาเป็นิ

มากกว่ิาผู�คลัอดุท่�เบ่งคลัอดุแบบ	close	glottis	ดัุงนัิ�นิ

การเบ่งคลัอดุแบบ	open	glottis	จึงม่ผลัดุ่ต่อผู�คลัอดุ

ค่อ	ช่่วิยลัดุการบาดุเจ็บของฝีีเย็บ	ซึึ่�งการไม่ไดุ�รับ

การตัดุฝีีเย็บจะช่่วิยลัดุการฉ่กขาดุของฝีีเย็บระดัุบ	

3–4	(Cunningham	et	al.,	2018)

	 ผลัการวิิจัยพบว่ิา	กลุ่ัมทดุลัองม่ระดัุบการฉ่กขาดุ

ของแผลัฝีีเย็บไม่แตกต่างจากกลุ่ัมควิบคุม	ซึึ่�งไม่เป็นิไป
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ตามสูมมตฐิานิการวิิจัย	แต่กลุ่ัมทดุลัองม่การฉ่กขาดุ

ของแผลัฝีีเย็บระดัุบ	2–3	นิ�อยกวิ่ากลุ่ัมควิบคุม	

(ร�อยลัะ	85.20	แลัะ	100	ตามลัำาดัุบ)	ทั�งน่ิ�เน่ิ�องจาก

การเบ่งคลัอดุแบบ	open	glottis	ช่่วิยให�ผู�คลัอดุ

ไม่ต�องใช่�พลัังงานิมากในิการเบ่งคลัอดุ	ทำาให�ช่่องทาง

คลัอดุแลัะกลั�ามเน่ิ�อของพ่�นิเชิ่งกรานิย่ดุขยายแบบช่�าๆ

สู่วินินิำาของทารกเคล่ั�อนิลังมาผ่านิช่่องทางคลัอดุ

อย่างช่�า 	ๆช่่วิยลัดุการฉ่กขาดุของช่่องทางคลัอดุ	ร่วิมกับ

การตัดุฝีีเย็บเม่�อจำาเป็นิ	แลัะการใช่�ม่อประคองฝีีเย็บ

ในิขณะช่่วิยคลัอดุ	ทำาให�ศ่รษะทารกคลัอดุออกมา

อย่างช่�าๆ	จึงช่่วิยลัดุการฉ่กขาดุของแผลัฝีีเย็บไดุ�	

สูอดุคลั�องกับการศึกษาของเธ่์ยรช่ัย	ชั่ณวิิจิตร	แลัะ

ธิ์ดุารัตน์ิ	ช่วิงค์เหล่ัอง	(2559)	ท่�พบว่ิา	ผู�คลัอดุกลุ่ัมท่�

ไดุ�รับการตัดุฝีีเย็บม่การฉ่กขาดุของแผลัฝีีเย็บ

ระดัุบ	3	มากกว่ิากลุ่ัมท่�ไม่ไดุ�รับการตัดุฝีีเย็บ	แลัะ

สูอดุคลั�องกับการศึกษาของพิมาลัา	เลั�าประจง	

(2559)	ท่�พบว่ิา	ผู�คลัอดุท่�ไดุ�รับการตัดุฝีีเย็บเท่าท่�

จำาเป็นิม่ระดัุบการฉ่กขาดุของฝีีเย็บนิ�อยกว่ิาผู�คลัอดุ

ท่�ไดุ�รับการตัดุฝีีเย็บตามกิจวัิตร

ข้อเสำนอแนะ

	 1.	ข�อเสูนิอแนิะในิการนิำาผลัการวิิจัยไปใช่�

	 	 พยาบาลัห�องคลัอดุควิรนิำาโปรแกรมในิ

การวิิจัยครั�งน่ิ�ไปปรับใช่�ในิการดูุแลัผู �คลัอดุท่�ม่

ควิามเสู่�ยงตำ�า	ตั�งแต่ระยะรอคลัอดุถึึงระยะ	2	ชั่�วิโมง

หลัังคลัอดุ	โดุยเฉพาะการเบ่งคลัอดุแบบ	open	glottis

แลัะการตัดุฝีีเย็บเม่�อจำาเป็นิ	รวิมทั�งควิรปรับการจัดุ

ท่าศ่รษะสููงดุ�วิยวิิธ่์อ่�นินิอกจากการใช่�หมอนิอิงหลััง	

เพ่�อให�ไดุ�ผลัลััพธ์์ท่�ดุ่ขึ�นิ

	 2.	ข�อเสูนิอแนิะในิการทำาวิิจัยครั�งต่อไป

	 	 2.1	ควิรม่การศึกษาในิลัักษณะเดุ่ยวิกับ

การวิิจัยครั�งน่ิ�	โดุยเพิ�มการเตร่ยมตัวิคลัอดุตั�งแต่

ระยะฝีากครรภ์์	เน่ิ�องจากการวิิจัยครั�งน่ิ�ม่การให�ข�อมูลั

เพ่�อเตร่ยมตัวิคลัอดุในิระยะคลัอดุ	ซึึ่�งผู�คลัอดุม่เวิลัา

ทำาควิามเข�าใจนิ�อย	จึงให�ควิามร่วิมม่อไม่ดุ่นัิก

	 	 2.2	ควิรม่การศึกษาในิลัักษณะเดุ่ยวิกับ

การวิิจัยครั�งน่ิ�	โดุยเพิ�มขนิาดุตวัิอยา่งท่�ไม่ม่ข�อจำากัดุ

ในิการสูนัิบสูนุินิการคลัอดุ	แลัะการจัดุท่าผู�คลัอดุ
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