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กำรวิจยั นี้เป็ นกำรวิจยั กึ่งทดลอง เพื่อศึกษำผลของโปรแกรมกำรจัดกำรควำมปวดต่อควำมปวด และ
พฤติกรรมกำรเผชิ ญควำมปวดในระยะคลอดของหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นครรภ์แรก อำยุครรภ์ 37 – 40 สัปดำห์
ไม่มีภำวะแทรกซ้อนในระหว่ำงกำรตั้งครรภ์และระยะรอคลอด อยู่ในระยะที่ 1 ของกำรคลอด ไม่ได้รับยำ
เร่ ง คลอด ที่ ม ำคลอดที่ โรงพยำบำลควนขนุ น จัง หวัดพัท ลุ ง ในช่ วงเดื อนกรกฎำคม พ.ศ. 2561 ถึ งเดื อน
มีนำคม พ.ศ. 2562 จำนวน 70 รำย แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 35 รำย โดยจำนวน 35 รำย
แรกจัด ให้ เ ข้ำ กลุ่ ม ควบคุ ม ได้รั บ กำรดู แ ลตำมปกติ และจ ำนวน 35 รำยหลัง จัด ให้ เ ข้ำ กลุ่ ม ทดลอง ใช้
โปรแกรมกำรจัดกำรควำมปวด โดยเริ่ มทำกำรทดลองเมื่อปำกมดลูกเปิ ด 4 เซนติเมตร บำง 100% ประเมิน
ควำมเจ็บปวดโดยใช้แบบวัดควำมรู้สึกปวดแบบ Visual Analogue Scale (VAS) ประเมินแบบพฤติกรรมกำร
เผชิ ญควำมปวดด้วยแบบสัง เกตพฤติ ก รรมกำรเผชิ ญควำมเจ็บปวดในระยะคลอดในชั่ว โมงที่ 2 และ4
วิเครำะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติพรรณนำและ ค่ำ t-test
ผลกำรวิจยั พบว่ำ หลังเข้ำร่ วมโปรแกรมกลุ่มทดลองส่ วนใหญ่มีคะแนนควำมปวดอยูใ่ นระดับ
ปำนกลำง (ร้ อยละ 36.67) และมี ค ะแนนเฉลี่ ย ควำมปวด น้อยกว่ำ กลุ่ ม ควบคุ ม (M=6.70, SD=1.43 และ
M=7.65, SD= 1.74 ตำมลำดับ) อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ (p < .001) ในส่ วนของคะแนนพฤติกรรมกำรเผชิ ญ
ควำมปวดพบว่ำกลุ่มทดลองส่ วนใหญ่มีคะแนนพฤติกรรมกำรเผชิ ญควำมปวดอยูใ่ นระดับสู ง คิดเป็ นร้อยละ
53.34 และมี ค ะแนนเฉลี่ ย พฤติ ก รรมกำรเผชิ ญ ควำมปวดมำกกว่ำ กลุ่ ม ควบคุ ม (M=6.82, SD=1.61 และ
M=5.69, SD= 1.82 ตำมลำดับ) อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ (p<.001) ผลกำรวิจยั ครั้งนี้สรุ ปได้วำ่ โปรแกรมกำร
จัดกำรควำมปวดนี้ สำมำรถช่ วยบรรเทำควำมปวดในระยะปำกมดลูกเปิ ดเร็ ว และส่ งเสริ มให้หญิงตั้งครรภ์
วัยรุ่ นมีพฤติกรรมกำรเผชิ ญควำมปวดที่เหมำะสมมำกขึ้น พยำบำลห้องคลอดจึงควรนำไปใช้ในกำรบรรเทำ
ปวดในระยะคลอดโดยไม่ใช้ยำ และส่ งเสริ มให้หญิงตั้งครรภ์มีพฤติกรรมกำรเผชิญควำมปวดที่เหมำะสม
คาสาคัญ : โปรแกรมกำรจัดกำรควำมปวด, ควำมปวด, พฤติกรรมกำรเผชิญควำมปวด, หญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น
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ผลของโปรแกรมการจัดการความปวดต่ อความปวดและพฤติกรรมการเผชิ ญความปวด
ในระยะคลอดของหญิงตั้งครรภ์ วยั รุ่ น
ความสาคัญและทีม่ าของปัญหา
ควำมเจ็บปวดในระยะที่ 1 ของกำรคลอด เริ่ มต้นเมื่อมดลูกมีกำรหดรัดตัวอย่ำงสม่ำเสมอจนกระทัง่
ปำกมดลูกเปิ ดหมดประมำณ 10 เซนติเมตร ใช้เวลำประมำณ 12 ชัว่ โมง ในครรภ์แรกและประมำณ 6 ชัว่ โมง
ในครรภ์หลัง ควำมเจ็บปวดจะทวีควำมรุ นแรงมำกขึ้นเรื่ อย ๆ ส่ งผลให้ร่ำงกำยมีควำมตึงเครี ยดหลัง่ สำรแคที
โคลำมีน และคอร์ ติซอลมำกขึ้น รบกวนกำรไหลเวียนเลือดและทำให้กล้ำมเนื้ อเกิดกำรหดเกร็ ง เกิดเป็ นแรง
ต้ำนทำนขณะมดลูกหดรัดตัวทำให้ปำกมดลูกเปิ ดช้ำและเกิดควำมเจ็บปวดมำกขึ้น (Melzack & Wall, 2003)
หญิงตั้งครรภ์ที่ปวดเป็ นเวลำนำนจะเหนื่ อยอ่อน ทำให้กล้ำมเนื้ อมดลูกอ่อนล้ำและหดรัดตัวไม่ดี นอกจำกนี้
ยังส่ งผลให้ระดับควำมอดทนต่อควำมเจ็บปวดลดลงและตอบสนองต่อควำมเจ็บปวดด้วยพฤติกรรมที่ ไม่
เหมำะสม เช่ น เอะอะ โวยวำย ควบคุ มตนเองไม่ได้ ไม่ให้ควำมร่ วมมื อในกำรคลอด อำจต้องสิ้ นสุ ดกำร
คลอดด้วยกำรใช้สูติศำสตร์ หตั ถกำร เช่น กำรผ่ำตัดคลอดทำงหน้ำท้อง ทำให้เกิดภำวะแทรกซ้อนจำกกำรดม
ยำสลบหรื อได้รับยำทำงไขสันหลัง ควำมเจ็บปวดที่รุนแรงยังส่ งผลกระทบต่อจิตใจโดยทำให้เกิดควำมวิตก
กัง วลและหวำดกลัวต่ อกระบวนกำรคลอด ซึ่ ง อำจจะส่ ง ผลต่ อสภำพของจิ ตใจในกำรคลอดครั้ งต่ อ ไป
(Murray & McKinney, 2005) ควำมเจ็บปวดยังส่ งผลกระทบต่อทำรกในครรภ์ กล่ ำวคื อกำรหดรัดตัวของ
มดลูกที่รุนแรง นำนและถี่ข้ ึน จะทำให้ปริ มำณเลือดที่ไปเลี้ยงมดลูก รวมทั้งปริ มำณออกซิ เจนไปสู่ ทำรกใน
ครรภ์ลดลง ซึ่ งหำกคงอยูเ่ ป็ นเวลำนำน ๆ จะทำให้ทำรกในครรภ์ขำดออกซิ เจน จำกกำรที่ระดับของฮอร์ โมน
แคททีโคลำมีนที่เพิ่มขึ้น ทำให้หลอดเลือดในมดลูกมีกำรหดรัดตัว เลือดไหลเวียนไปสู่ รกลดลง ทำให้ทำรก
เกิ ดภำวะขำดออกซิ เจนในกระแสเลื อด และอำจเกิ ดภำวะเลื อดเป็ นกรด (Metabolic acidosis) (Reynolds,
2010) ซึ่ งจะทำ ให้ทำรกได้รับอันตรำยถึงชี วิต หรื อมีปัญหำในกำรพัฒนำควำมผูกพันระหว่ำงมำรดำ และ
ทำรก (Goodman, Mackey, & Tavakoli, 2004)
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นครรภ์แรก ซึ่ งขำดประสบกำรณ์ในกำรคลอด และควำมไม่
พร้อมในกำรตั้งครรภ์ (Laursen, Hedgaard, & Johansen, 2008) เมื่อเข้ำสู่ ระยะคลอดจะทำให้หญิงตั้งครรภ์
วัยรุ่ นเกิดควำมทุกข์ทรมำนทั้งทำงด้ำนร่ ำงกำยและจิตใจ (รุ่ งทิพย์, เยำวลักษณ์, และอำรี รัตน์, 2556) จึงมีกำร
หลัง่ ของฮอร์ โมนก่อควำมเครี ยด ส่ งผลให้หลอดเลื อดทัว่ ร่ ำงกำยตีบ เลื อดไปเลี้ ยงส่ วนต่ำง ๆ ของร่ ำงกำย
น้อยลง (ชนิ ดำภำ, สร้อย, และสุ พรรณี , 2554) หญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นมักจะมีควำมเจ็บปวดมำกและจะแสดง
พฤติ กรรมกำรเผชิ ญควำมเจ็บปวดที่ ไม่ เหมำะสม (ปำริ ฉัตร, เยำวลักษณ์ , ฉวีวรรณ, และวรรณำ, 2555)
รวมถึงไม่ให้ควำมร่ วมมือในกำรคลอด (วันเพ็ญ, สร้อย, และสุ พรรณี , 2555) ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อทำรกให้
ได้รับออกซิ เจนไม่เพียงพอในระยะคลอด หรื อเกิดภำวะขำดออกซิ เจนแรกคลอด (วิชญำ, 2555) ส่ งผลให้เกิด
ปัญหำสุ ขภำพของทำรกในระยะหลังคลอด
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กำรบรรเทำควำมปวดจึงมีควำมจำเป็ นอย่ำงยิง่ เพื่อให้กระบวนกำรคลอดดำเนินไปอย่ำงปกติ ไม่เกิด
ภำวะแทรกซ้อนต่อหญิงตั้งครรภ์และทำรก ซึ่ งวิธีลดปวดมีท้ งั วิธีใช้ยำและไม่ใช้ยำ กำรลดปวดโดยไม่ใช้ยำ
นั้นเป็ นบทบำทอิสระที่พยำบำลสำมำรถกระทำได้ จำแนกได้เป็ น 3 แนวทำง ได้แก่ กำรปรับกำรเรี ยนรู้ทำง
สติปัญญำ กำรกระตุน้ กำรรับรู้ และกำรกระตุน้ ประสำทสัมผัสที่ผิวหนัง (Wong & Perry, 2002) ซึ่ งกำรปรับ
กำรเรี ยนรู้ทำงสติปัญญำนั้นหญิงตั้งครรภ์มกั ได้รับกำรเตรี ยมคลอดจำกบุคลำกรทำงสำธรณสุ ข เป็ นพื้นฐำน
ตำมปกติ ส่ วนวิธีกำรกระตุน้ กำรรับรู้ และกำรกระตุน้ ประสำทสัมผัสที่ผวิ หนังนั้น จำกกำรศึกษำพบว่ำมีกำร
ใช้สองแนวทำงผสมผสำนร่ วมกันเพื่อเสริ มประสิ ทธิ ภำพในกำรลดปวดมำกยิ่งขึ้ น โดยกำรศึกษำกำรใช้
ดนตรี บำบัดร่ วมกับกำรจัดท่ำในระยะที่ 1 ของกำรคลอดช่วยลดปวดและทำให้ระยะเวลำของกำรคลอดสั้น
ลง (อุบลรัตน์, 2551) กำรศึกษำกำรนวดร่ วมกับกำรประคบร้อนพบว่ำ สำมำรถลดควำมเจ็บปวดในระยะที่ 1
ของกำรคลอดได้อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ (ทัศนีย,์ ฉวีวรรณ, นันทนำ และวรรณำ, 2557) แต่กำรศึกษำที่ไม่
พบประสิ ทธิภำพในกำรลดปวด เช่น กำรศึกษำผลของกำรใช้น้ ำมันหอมระเหยกลิ่นมะกรู ดนวดหน้ำท้องใน
ระยะที่หนึ่ งของกำรคลอด พบว่ำคะแนนเฉลี่ ย ควำมปวดของกลุ่ ม ตัวอย่ำ งไม่ มีค วำมแตกต่ ำงกัน อย่ำ งมี
นัยสำคัญทำงสถิติ (ลักขณำ, 2551) จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้นพบว่ำผลกำรศึกษำยังไม่เป็ นไปในทิศทำงเดียวกัน
จึงยังไม่ทรำบว่ำวิธีผสมผสำนแบบใดที่จะลดปวดของหญิงตั้งครรภ์ได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพที่สุด ดังนั้นจึง
ยังคงต้องทำกำรศึกษำเกี่ยวกับวิธีกำรลดปวดในหญิงตั้งครรภ์ดว้ ยวิธีกำรอื่น ๆ เพื่อประสิ ทธิ ภำพในกำรลด
ปวดแก่หญิงตั้งครรภ์ต่อไป
ซึ่ งจำกกำรทบทวนวรรณกรรม พบว่ำกำรพยำบำลแบบประคับประคอง จะช่ วยให้หญิงตั้ง ครรภ์
ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ กำรสนับสนุ น ด้ำนอำรมณ์ช่วยให้มีควำมรู้สึกปลอดภัย ประสบ ควำมสำเร็ จ และมี
อัตมโนทัศน์ที่ดีข้ ึน ส่ วนกำรสนับสนุ นด้ำนข้อมูลข่ำวสำรมีควำมสำคัญ โดยเฉพำะข้อมูลเกี่ยวกับกำรคลอด
กำรให้ขอ้ มูลที่ตอบสนองควำมต้องกำรได้ตรงตำมควำมต้องกำร จะทำให้ หญิงตั้งครรภ์รับรู ้ ข้ นั ตอนกำร
ปฏิบตั ิตวั และนำไปปฏิบตั ิได้อย่ำงถูกต้อง และกำรให้กำรช่วยเหลือทำงด้ำนร่ ำงกำยทัว่ ไปให้หญิงตั้งครรภ์
ได้รับ ควำมสุ ข สบำย จะท ำให้ค วำมวิตกกัง วล และควำมปวดลดลง (พิ ริย ำ, 2535) ในระยะคลอดหญิ ง
ตั้งครรภ์อำจจะรับรู ้และแปลควำมหมำยว่ำ กำรคลอดเป็ นประสบกำรณ์ที่เจ็บปวดที่สุดในชี วิต (May, 1994)
ประเมินว่ำตนเองได้ถูกคุกคำมจำกอันตรำย ซึ่ งจะแสดงออกทำงอำรมณ์ที่ผิดปกติ เช่น กลัว โกรธ หรื อวิตก
กังวล เป็ นต้น (อุบลวรรณ, 2553) ซึ่ งในสถำนกำรณ์ของกำรเจ็บครรภ์คลอดนั้น หญิงตั้งครรภ์ไม่สำมำรถที่
จะควบคุมสถำนกำรณ์ได้ดว้ ยตนเอง บุคลำกรทำงกำรพยำบำลจึงเป็ นแรงสนับสนุนทำงสังคมที่สำคัญที่สุด
สำหรับกำรประคบร้อนและเย็นเป็ นกำรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ผิวหนังจะไปกระตุน้ ปลำยประสำท
อิสระบริ เวณใยประสำทส่ วนปลำย ของกลุ่มเส้นใยประสำท C-fiber จึงส่ งผลให้ศกั ยภำพในกำรรับกระแส
ประสำทควำมรู้ สึ ก เจ็ บ ปวดในกำรคลอดจำกthoracic nerves ในต ำแหน่ ง T10, T11 lumbarnerves ใน
ต ำแหน่ ง L1 และ sacrum nerve ในต ำแหน่ ง S2 ถึ ง S4 มี ค วำมสำมำรถในกำรส่ ง กระแสประสำทควำม
เจ็บ ปวดไปยับ ยั้ง substantia gelatinosa และกระตุ ้น transmission cell ในไขสันหลังลดลง กำรส่ ง กระแส
ประสำทรั บ ควำมรู้ สึ ก เจ็บ ปวดไปยัง สมองน้อ ยลงท ำให้ค วำมเจ็บ ปวดลดลงตำมทฤษฎี ควบคุ มประตู
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(Melzack & Wall, 1965) กำรประคบเย็นและกำรประคบร้ อนที่ควบคุ มอุณหภูมิอย่ำงเหมำะสมจะสำมำรถ
ช่วยบรรเทำควำมเจ็บปวดในกำรคลอดได้ (นุสรำ, สุ กญั ญำ และนันทพร, 2555)
สำหรับวัสดุที่ใช้ประคบเย็นเป็ นแผ่นเจล ขนำดกว้ำง 20 เซนติเมตร และยำว30 เซนติเมตร สำมำรถ
ให้อุณหภูมิที่ -29 ถึง 100 องศำเซลเซี ยส ซึ่ งสำมำรถใช้ได้มำกครั้งจนกว่ำจะพบกำรแตกรั่วของแผ่นเจล ให้
ควำมเย็นโดยกำรแช่ในตูเ้ ย็น และจำกกำรทดสอบโดยกำรแช่ตเู ้ ย็นแบบประตูเดียวที่ใช้ในครัวเรื อนทัว่ ไป ซึ่ง
แช่ ช่องแช่ ผกั ผลไม้ของตูเ้ ย็นจะมีระดับอุณหภูมิ 10 องศำเซลเซี ยส ตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
ตู้เย็น (ส ำนัก งำนมำตรฐำนผลิ ตภัณฑ์อุ ตสำหกรรม, 2547) นำนอย่ำ งน้อย 2 ชั่วโมง จะท ำให้แผ่นเจลมี
อุณหภูมิ 10 องศำเซลเซียสซึ่ งเป็ นอุณหภูมิที่ไม่เป็ นอันตรำยกับเนื้ อเยื่อ (ปำริ ชำตชู และวีรวรรณ, 2548) และ
กำรประคบร้อนใช้ถุงเมล็ดถัว่ เขียวเป็ นเมล็ดธัญพืชที่มีกำรดูดกลืนควำมร้อนได้ดี รวมทั้งคำยควำมร้อนออก
ได้ช้ำ ทำควำมร้ อนโดยใช้ไมโครเวฟซึ่ งจะมีควำมถี่ 2,450 ล้ำนรอบต่อวินำที กำลังไฟ 800 วัตต์ ถึ ง 1000
วัตต์ ซึ่ งสำมำรถแบ่งระดับควำมร้อนเป็ นสู งสุ ด ปำนกลำง น้อย ที่ระดับกลำง นำน 1 นำที จะทำให้ถุงถัว่ เขียว
มีอุณหภูมิ 40-41 องศำเซลเซี ยส ซึ่ งเป็ นอุณหภูมิที่ไม่เป็ นอันตรำยต่อเนื้ อเยื่อ เมื่อนำมำประคบจะทำให้เกิ ด
ควำมร้ อ นส่ ง ผ่ำ นไปที่ เ นื้ อ เยื้ อ ของผิ ว หนัง มี ร ะดับ อุ ณ หภู มิ ค งที่ ต ลอดเวลำที่ ป ระคบ (นุ ส รำ, สุ ก ัญ ญำ
และนันทพร, 2555)
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษำผลของโปรแกรมกำรจัดกำรควำมปวดต่อควำมปวดและพฤติกรรม
กำรเผชิ ญควำมเจ็บปวดของหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นในระยะที่ 1 ของกำรคลอด โดยได้ใช้แนวคิดเกี่ ยวกับกำร
สนับสนุนทำงสังคม ของโคเฮน และวิลล์ (Cohen & Wills, 1985) ร่ วมกับแนวคิดทฤษฎีควบคุมประตู (Gate
control theory) ของเมลแซคและวอลล์ (Melzack & Wall, 1965) ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 5 ด้ำนด้วยกัน คือ
1) กำรสร้ำงควำมไว้วำงใจ 2) กำรให้ควำมรู ้ เกี่ ยวกับกระบวนกำรคลอด 3) กำรส่ งเสริ มให้เกิ ดควำมผ่อน
คลำย 4) กำรประคับประคองจิตใจ และ 5) กำรสร้ ำงควำมสำมำรถในกำรเผชิ ญกับควำมปวด เพื่อให้หญิง
ตั้งครรภ์วยั รุ่ นมี ควำมปวดจำกกำรคลอดน้อยลง และมีพฤติกรรมกำรเผชิ ญกับควำมปวดในระยะคลอดที่
เหมำะสม เป็ นแนวทำงนำไปพัฒนำกำรปฏิบตั ิกำรพยำบำลเพื่อลดควำมปวด ส่ งเสริ มพฤติกรรมกำรเผชิญกับ
ควำมปวดในระยะที่ 1 ของกำรคลอดให้เกิดประสิ ทธิ ภำพมำกยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษำผลของโปรแกรมกำรจัดกำรควำมปวดต่อควำมปวด และพฤติกรรมกำรเผชิญควำมปวด
ในระยะคลอดของหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น
วิธีการดาเนินการวิจัย
กำรศึกษำครั้งนี้ เป็ นกำรศึกษำกึ่งทดลอง เพื่อศึกษำผลของโปรแกรมกำรจัดกำรควำมปวดต่อควำม
ปวด และพฤติกรรมกำรเผชิ ญควำมปวดในระยะคลอดของหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น ที่มำรับบริ กำรคลอดที่ห้อง
คลอด โรงพยำบำลควนขนุน จังหวัดพัทลุง ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนมีนำคม พ.ศ. 2562
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชำกรที่ ใ ช้ใ นกำรศึ ก ษำครั้ งนี้ คื อ หญิ ง ตั้ง ครรภ์ ว ยั รุ่ น ที่ ม ำรั บ บริ ก ำรคลอดที่ ห้ อ งคลอด
โรงพยำบำลควนขนุ น จัง หวัดพัท ลุ ง ตั้ง แต่ ช่ วงเดื อน กรกฎำคม พ.ศ. 2561 ถึ งเดื อนมี นำคม พ.ศ. 2562
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำงตำมเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่
เกณฑ์ การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ าง (Inclusion criteria)
1. หญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น อำยุ 10-19 ปี
2. ตั้งครรภ์แรก
3. อำยุครรภ์ 37-40 สัปดำห์
4. ไม่มีภำวะแทรกซ้อนระหว่ำงตั้งครรภ์ ทำรกอยูใ่ นท่ำปกติ
5. มีอำกำรเจ็บครรภ์ปำกมดลูกเปิ ด 4 เซนติเมตร บำง 100%
6. ไม่มีปัญหำในกำรพูด ฟัง อ่ำน เขียน และฟังภำษำไทยได้ มีสติสัมปชัญญะเป็ นปกติ ยินดี
และสมัครใจเข้ำร่ วมในกำรวิจยั ครั้งนี้
เกณฑ์ ในการคัดเลือกตัวอย่างออกจากการศึกษา (Exclusion criteria)
1. ได้รับโปรแกรมไม่ครบทุกด้ำน หรื อด้ำนที่ 4 และ 5 น้อยกว่ำ 2 ชัว่ โมง หรื อระยะเวลำ
ปำกมดลูกเปิ ดตั้งแต่ 4-10 เซนติเมตร น้อยกว่ำ 4 ชัว่ โมง
2. มีภำวะแทรกซ้อนในระยะรอคลอดก่อนปำกมดลูกเปิ ด 10 เซนติเมตร
ขนาดกลุ่มตัวอย่ าง
กำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้ Power analysis จำกผลงำนกำรวิจยั เรื่ องผลของกำร
นวดร่ วมกับกำรประคบร้ อนต่อควำมเจ็บปวดและกำรเผชิ ญควำมเจ็บปวดของผูค้ ลอดครรภ์แรก (ทัศนี ย,์
ฉวีวรรณ, นันทนำ และวรรณำ, 2013) มีค่ำ Effect size ขนำด .56 หำค่ำขนำดกลุ่มตัวอย่ำงในตำรำงทดสอบ
ค่ ำ ที แ บบหำงเดี ย ว (power table for Independent t-test) ก ำหนด power = .80 α = .05 ได้ข นำดของกลุ่ ม
ตัวอย่ำงทั้งหมด 70 รำย แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 35 รำย โดยจำนวน 35 รำยแรกจัดให้
เข้ำกลุ่มควบคุม และจำนวน 35 รำยหลัง จัดให้เข้ำกลุ่มทดลอง
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. แบบสอบถำมข้อมูลส่ วนบุคคล แบบสัมภำษณ์ขอ้ มูลส่ วนบุคคล แบ่งเป็ น 2 ส่ วนคือ ข้อมูลส่ วน
บุคคล ประกอบด้วยข้อคำถำมจำนวน 5 ข้อ ได้แก่ อำยุ สถำนภำพสมรส ระดับกำรศึกษำ อำชีพ รำยได้ของ
ครอบครัว และข้อมูลกำรคลอด จำนวน 6 ข้อได้แก่ จำนวนของกำรฝำกครรภ์ ระยะเวลำที่เริ่ มเจ็บครรภ์
จริ งและเวลำที่ปำกมดลูกเปิ ดหมด ตำแหน่งที่ปวด เวลำของระยะที่ 1 ของกำรคลอด
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2. แบบวัดระดับควำมปวด แบบ Visual Analogue Scale (VAS) ของ Turk and Melzack
ประเมินโดยให้ผคู้ ลอดบอกระดับควำมรู้สึกเจ็บปวดด้วยกำรทำเครื่ องหมำยขีดทับแถบบนเส้นตรงที่ มีควำม
ยำว 10 เซนติเมตร แบ่งเป็ น 10 ช่ วง โดยมีตวั เลขกำกับไว้ คะแนนรวมทั้งหมด 10 คะแนน โดยแบ่งระดับ
คะแนนเริ่ มจำกเลข 0 ไม่ปวด เลข 1, 2, 3 ปวดเล็กน้อย เลข 4, 5, 6 ปวดปำนกลำง เลข 7, 8, 9 ปวดมำก และ
เลข 10 ปวดมำกที่สุดจนทนไม่ได้ คะแนนควำมปวดหลังกำรทดลองได้จำกค่ำเฉลี่ ยคะแนนควำมปวดใน
ชั่วโมงที่ 2, 4 และ 6 และในงำนวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั นำแบบประเมิ นควำมเจ็บปวดมำใช้โดยมิได้หำควำมเชื่ อมัน่
เนื่องจำกเป็ นเครื่ องมือที่มีควำมเที่ยงสู งและใช้กนั อย่ำงแพร่ หลำย
3. แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเผชิ ญควำมเจ็บปวดในระยะคลอด ของพรรณิ ภำ รักษ์กุศล โดยแบบ
ประเมินแบ่งกำรสังเกตพฤติกรรมออกเป็ น 5 ข้อ คือ ด้ำนกำรออกเสี ยง ด้ำนกำรเคลื่อนไหวของร่ ำงกำย ด้ำน
กำรควบคุมกำรหำยใจ ด้ำนกำรแสดงออกของใบหน้ำ และด้ำนกำรตอบสนองด้ำนคำพูดกำรให้คะแนนเป็ น
แบบมำตรำส่ วนประมำณค่ำ 3 ระดับ คือ 0, 1, 2 คะแนน 0 หมำยถึง ลักษณะที่ควบคุม ตนเองไม่ได้ คะแนน
1 หมำยถึง ลักษณะที่ควบคุมตนเองได้ปำนกลำง คะแนน 2 หมำยถึง ลักษณะที่ควบคุมตนเองได้ ซึ่ งคะแนน
พฤติกรรมกำรเผชิญควำมเจ็บปวดหลังกำรทดลอง ได้จำกค่ำเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมกำรเผชิ ญควำมเจ็บปวด
ในชั่วโมงที่ 2, 4 และ 6 มี ค่ ำ ตั้ง แต่ 0-10 คะแนน ถ้ำ มี ค ะแนนสู ง แสดงว่ำ ผูค้ ลอดสำมำรถเผชิ ญกับ ควำม
เจ็บปวดในระยะคลอดได้ดี ถ้ำมีคะแนนปำนกลำงแสดงว่ำผูค้ ลอดสำมำรถเผชิ ญกับควำมเจ็บปวดในระยะ
คลอดได้ปำนกลำง ถ้ำมีคะแนนต่ำแสดงว่ำผูค้ ลอดเผชิ ญกับควำมเจ็บปวดในระยะคลอดได้ไม่ดีกำรวิจยั ครั้ง
นี้ทดสอบควำมเชื่ อมัน่ ของเครื่ องมือโดยหำค่ำควำมเท่ำเทียมกันของกำรสังเกต (interrater reliability) เท่ำกับ
.80
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการทดลอง
เครื่ องมือที่ใช้ทดลองในกำรศึกษำครั้งนี้ คือ
1. โปรแกรมกำรจัดกำรควำมปวดในระยะคลอด ซึ่งผูว้ จิ ยั ประยุกต์ใช้แนวคิดเกี่ยวกับกำรสนับสนุ น
ทำงสังคม ของโคเฮน และวิลล์ (Cohen & Wills, 1985) ร่ วมกับแนวคิดทฤษฎี ควบคุมประตู (Gate control
theory) ของเมลแซคและวอลล์ (Melzack & Wall, 1965) ประกอบด้วยกิ จกรรม 5 ด้ำนด้วยกัน คื อ 1) กำร
สร้ำงควำมไว้วำงใจ 2) กำรให้ควำมรู้เรื่ องกระบวนกำรคลอด 3) กำรส่ งเสริ มให้เกิดควำมผ่อนคลำย 4) กำร
ประคับประคองจิตใจ และ 5) กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรเผชิ ญกับควำมปวด โดยกิจกรรมในแต่ละด้ำนมี
ดังนี้
1. ด้ำนกำรสร้ ำงควำมไว้วำงใจ เป็ นกิ จกรรมกำรดู แลเพื่ อสร้ ำงควำมรู ้ สึกไว้วำงใจและ
มัน่ คงปลอดภัยให้กบั หญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น ประกอบด้วยกิจกรรม
1) กำรดูแลด้วยหน้ำตำยิม้ แย้มแจ่มใส อบอุ่น มีควำมเป็ นกันเอง
2) กำรแจ้งชื่อ-สกุลของผูว้ จิ ยั
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3) กำรให้กำรพยำบำลโดยเปิ ดเผยร่ ำงกำยเฉพำะส่ วนที่จำเป็ น สถำนที่มิดชิดและมี
ควำมเป็ นสัดส่ วน
4) กำรชี้แจงให้ทรำบว่ำในห้องคลอดมีเครื่ องมือเครื่ องใช้ต่ำง ๆ ที่ทนั สมัยบุคลำกร
มีประสบกำรณ์และพร้อมที่จะให้กำรช่วยเหลือได้ตลอดเวลำ
5) กำรให้บริ กำรพยำบำลทำด้วยควำมมัน่ ใจ นุ่มนวล
2. กำรให้ควำมรู้เรื่ องกระบวนกำรคลอด
1) กำรแนะนำให้ทรำบว่ำจะได้รับกำรตรวจเป็ นระยะ ๆ เช่ น กำรตรวจทำงช่ อง
คลอดทุก 1-2 ชัว่ โมง
2) กำรบอกให้ทรำบถึ งวัตถุ ประสงค์ของกำรตรวจ กำรพยำบำล รวมทั้งผลของ
กำรตรวจและกำรพยำบำลทุกครั้ง
3) กำรให้ควำมรู ้เกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระยะต่ำง ๆ ของกำรคลอด
4) กำรอธิบำยให้ทรำบถึงเหตุผลของกำรจำกัดกิจกรรม เช่น กำรงดอำหำรและน้ ำ
ทำงปำก กำรนอนพักบนเตียง
3. กำรส่ งเสริ มให้เกิดควำมผ่อนคลำย
1) กำรช่วยเหลือในกำรทำกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น ช่วยเช็ดตัว ใบหน้ำ เมื่อมีเหงื่อ
ออก ช่วยทำควำมสะอำดอวัยวะสื บพันธ์ให้ภำยหลังกำรถ่ำยปั สสำวะ อุจจำระ หรื อมีน้ ำคร่ ำไหลเปี ยกชุ่ม
2) กำรกระตุน้ และดูแลช่วยเหลือให้ถ่ำยปั สสำวะเมื่อปวด ถ้ำไม่สำมำรถถ่ำย
ปัสสำวะได้เองและกระเพำะปัสสำวะเต็ม พยำบำลจะช่วยสวนปั สสำวะให้
3) กำรดูแลให้นอนหลับพักผ่อนตำมสมควร ช่วยจัดท่ำนอนให้สุขสบำย ผ่อน
คลำย
4) กำรดูแลจัดสภำพแวดล้อมเหมำะสมแสงสว่ำงพอเหมำะ ไม่มีเสี ยงดังรบกวน
ที่นอนแห้งสะอำด
4. กำรประคับประคองจิตใจ
1) กำรอยูเ่ ป็ นเพื่อน ให้ควำมเห็นอกเห็นใจ
2) กำรสนใจ และให้ควำมช่วยเหลือทันทีเมื่อขอควำมช่วยเหลือ
3) กำรพูดปลอบโยน ให้กำลังใจในระยะเจ็บครรภ์ และระยะคลอด
5. กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรเผชิญกับควำมปวด
1) กำรประคบร้อน โดยนำถุงถัว่ เขียวประคบร้อนที่ผำ่ นควำมร้อนจำกไมโครเวฟที
ระดับกลำง นำน 1 นำที ขณะประคบร้ อนวัดอุณหภูมิทุก 1 นำที ต่อเนื่ องนำน 20 นำทีจะมีระดับอุณหภูมิ
บริ เวณผิวสัมผัสในช่วง 40-45 องศำเซลเซียส และไม่พบอันตรำยต่อผิวหนังบริ เวณที่ทำกำรประคบ
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2) ประคบเย็นจะวัดอุณหภูมิทุก 1 นำที ต่อเนื่ องนำน 20 นำที ทำกำรประเมินกำร
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิผิวสัมผัสบริ เวณที่ทำกำรประคบต่อเนื่ องนำน 20 นำที จะมีระดับอุณหภูมิบริ เวณ
ผิวสัมผัสในช่วง 10 - 15 องศำเซลเซียส และไม่พบอันตรำยต่อผิวหนังบริ เวณที่ทำกำรประคบ
3) กำรบอกผลควำมก้ำวหน้ำของกำรคลอดเป็ นระยะ ๆ
4) กำรสอบถำมควำมรู้สึกถึงผลของกำร ลดควำมเจ็บปวด ภำยหลังให้คำแนะนำ
และให้กำรช่วยเหลือ
วิธีปฏิบัติ (กลุ่มทดลอง)
1. ปำกมดลูกเปิ ด 4 ซม. บำง 100% ประเมินควำมปวดและพฤติกรรมกำรเผชิญควำมปวด
โดยใช้แบบประเมิน Visual Analogue Scale (VAS) และแบบสังเกตพฤติกรรมกำรเผชิญควำมปวดในระยะ
คลอด
2. ให้กำรดูแลตำมกิจกรรมด้ำนที่ 1-5
3. ประเมินคะแนนควำมปวดและคะแนนพฤติกรรมกำรเผชิญควำมเจ็บปวดในระยะคลอด
หลังทดลองชัว่ โมงที่ 2 และ 4
วิธีปฏิบัติ (กลุ่มควบคุม)
1. ปำกมดลูกเปิ ด 4 ซม. บำง 100% ประเมินควำมปวดและพฤติกรรมกำรเผชิญควำมปวด
โดยใช้แบบประเมิน Visual Analogue Scale (VAS) และแบบสังเกตพฤติกรรมกำรเผชิญควำมปวดในระยะ
คลอด
2. ให้กำรดูแลตำมรู ปแบบปกติ คือ
- ประเมินกำรหดรัดตัวของมดลูกและฟังเสี ยงหัวใจทำรกทุก 30 นำที ถึง 1 ชัว่ โมง
- ตรวจภำยในทุก 2 ชัว่ โมง
- แนะนำเทคนิคกำรหำยใจเพื่อบรรเทำปวด
-กำรให้ควำมช่วยเหลือเมื่อร้องขอ
3. ประเมินคะแนนควำมปวดและคะแนนพฤติกรรมกำรเผชิ ญควำมเจ็บปวดในระยะคลอด
ในชัว่ โมงที่ 2 และ4
การพิทกั ษ์ สิทธิ์กลุ่มตัวอย่ าง
กำรศึกษำครั้งนี้ได้ดำเนิ นกำรภำยหลังได้รับกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในคน
ของโรงพยำบำลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ำง ใช้สถิติควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
2. เปรี ยบเทียบคะแนนควำมปวด และคะแนนพฤติกรรมกำรเผชิ ญควำมปวดของกลุ่มควบคุมและ
กลุ่มทดลองด้วยสถิติค่ำที (Independent t-test)
ผลการศึกษา
กลุ่ ม ตัวอย่ำ งหญิ ง ตั้ง ครรภ์วยั รุ่ นที่ ศึ ก ษำมี อำยุระหว่ำ ง 14-19 ปี กลุ่ ม อำยุที่ พ บมำกที่ สุ ดคื อ อำยุ
ระหว่ำ ง 17-19 ปี (ร้ อ ยละ 82.10) ส่ ว นใหญ่ นับ ถื อ ศำสนำพุ ท ธ (ร้ อ ยละ75.10) จบกำรศึ ก ษำระดับ ชั้น
มัธยมศึกษำตอนต้น (ร้ อยละ 48.50) สถำนภำพสมรสคู่ แต่ไม่ได้จดทะเบี ยนสมรส (ร้ อยละ 87.40) ไม่มี
อำชีพ (ร้อยละ 39.20) ลักษณะกำรอยูอ่ ำศัยส่ วนใหญ่อยูก่ บั สำมีและพ่อแม่ของสำมี (ร้อยละ 36.90) มีรำยได้
ต่อเดือนอยูร่ ะหว่ำง 5,001-10,000 บำท (ร้อยละ 53.10) โดยรำยได้ส่วนใหญ่เป็ นของสำมี (ร้อยละ 35.40) ซึ่ง
มีควำมเพียงพอใช้จ่ำยในครอบครัว (ร้อยละ 66.20)
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับกำรตั้งครรภ์ พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่ วนใหญ่มำฝำกครรภ์ครั้งแรกเมื่ออำยุครรภ์
น้อยกว่ำหรื อเท่ำกับ 12 สัปดำห์ ร้อยละ 51.50 และมำรับกำรฝำกครรภ์จำนวน 4-6 ครั้ง ร้ อยละ 35.90 อำยุ
ครรภ์ที่พบมำกที่สุด อยู่ในช่ วง 39-40 สัปดำห์ ร้อยละ 45.60 โดยก่อนตั้งครรภ์ไม่ได้วำงแผนกำรตั้งครรภ์
ร้อยละ 74.60 เคยรับฟั งประสบกำรณ์ เกี่ ยวกับกำรคลอด ร้อยละ 83.10 และส่ วนใหญ่มีควำมคำดหวังที่จะ
คลอดทำงช่องคลอด ร้อยละ 72.10
กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยควำมปวดหลังกำรเข้ำร่ วมโปรแกรม (M=6.70, SD=1.43) น้อยกว่ำกลุ่ม
ควบคุม (M=7.65, SD= 1.74) อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ (p < .001) (ตำรำงที่ 1)
ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบค่ำเฉลี่ยคะแนนควำมปวดหลังเข้ำร่ วมโปรแกรมของกลุ่มตัวอย่ำง (N = 70 รำย)
M

SD

t

p

กลุ่มควบคุม

7.65

1.74

.502

<.001

กลุ่มทดลอง

6.70

1.43

คะแนนความปวด

เมื่อพิจำรณำระดับคะแนนควำมปวดพบว่ำ กลุ่มทดลองส่ วนใหญ่มีคะแนนควำมปวดอยูใ่ นระดับ
ปำนกลำง (ร้ อยละ 36.67) และกลุ่ มควบคุ มส่ วนใหญ่มีคะแนนควำมปวดอยู่ในระดับสู ง (ร้ อยละ 46.67)
(ตำรำงที่ 2)
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ตารางที่ 2 แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงจำแนกตำมระดับคะแนนควำมปวด (N=70 รำย)
กลุ่มควบคุม (n=35)
ระดับความปวด

กลุ่มทดลอง (n=35)

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

ระดับเล็กน้อย (1-3 คะแนน)

2

6.67

5

16.67

ระดับปำนกลำง (4-6 คะแนน)

10

33.33

11

36.67

ระดับสู ง (7-10 คะแนน)

14

46.67

8

26.66

(M=7.65, SD= 1.74)

(M=6.70, SD=1.43)

กลุ่ ม ทดลองมี คะแนนเฉลี่ ยพฤติ กรรมกำรเผชิ ญควำมปวดหลังกำรเข้ำร่ วมโปรแกรม (M=6.82,
SD=1.61) มำกกว่ำกลุ่มที่ควบคุม (M=5.69, SD= 1.82) อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ (p<.001) (ตำรำงที่ 3)
ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบค่ำเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมกำรเผชิ ญควำมปวดของกลุ่มตัวอย่ำง (N = 70)
M

SD

t

p

กลุ่มควบคุม

5.69

1.52

.305

.001

หลังทดลอง

6.82

1.61

คะแนนพฤติกรรมการเผชิญความปวด

เมื่อพิจำรณำระดับคะแนนพฤติกรรมกำรเผชิ ญควำมปวดพบว่ำกลุ่มทดลองส่ วนใหญ่มีคะแนน
พฤติกรรมกำรเผชิ ญควำมปวดอยูใ่ นระดับสู ง (ร้อยละ 53.34) และกลุ่มควบคุมส่ วนใหญ่มีคะแนนพฤติกรรม
กำรเผชิ ญควำมปวดอยูใ่ นระดับปำนกลำง (ร้อยละ 60.00) (ตำรำงที่ 4)
ตารางที่ 4 แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงจำแนกตำมระดับคะแนนพฤติกรรมกำรเผชิญควำมปวด
ก่อนและหลังเข้ำร่ วมโปรแกรม (N=70)
ระดับคะแนนพฤติกรรมการเผชิญ
ความปวด

กลุ่มควบคุม (n=35)

กลุ่มทดลอง (n=35)

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

ระดับต่ำ

7

23.33

4

13.33

ระดับปำนกลำง

18

60.00

10

33.33

ระดับสู ง

5

16.67

16

53.34

(M=5.69, SD= 1.82)

(M=6.82, SD=1.61)
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อภิปรายผล
1. ควำมปวด
หลังเข้ำร่ วมโปรแกรม พบว่ำกลุ่มทดลองส่ วนใหญ่มีคะแนนควำมปวดอยู่ในระดับปำนกลำง
(ร้อยละ 36.67) และมีคะแนนเฉลี่ ยควำมปวดน้อยกว่ำกลุ่มควบคุ ม (M=6.70, SD=1.43 และ M=7.65, SD=
1.74 ตำมลำดับ) อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ (p < .001)
เนื่ องจำกระยะปำกมดลูกเปิ ดเร็ ว (4-7 ซม.) ควำมปวดมีสำเหตุมำจำกกำรได้รับกำรกระตุน้ ตัวรับ
ควำมรู้ สึกควำมปวดที่ใยประสำทนำเข้ำควำมรู้ สึกปวด ที่ใยประสำทขนำดเล็ก C-fiber โดยจะส่ งกระแส
ประสำท ไปยังไขสันหลังส่ งผ่ำนทำง dorsal horn ซึ่ งมีระบบ ควบคุมประตูในระยะนี้ กระแสประสำทผ่ำน
ทำง T10 - 12และL1โดยจะไปยับ ยั้ง กำรท ำงำนของเซลล์ ป ระสำท ในชั้น substantiagelatinosa ท ำ ให้
transmissioncell ส่ งกระแสประสำทขึ้นไปยังสมอง และจะก่อให้เกิด ควำมรู้สึกปวด (เจือกุล, 2546) โดย จะ
มีควำมปวดบริ เวณหน้ำท้อง และหลังส่ วนล่ำง (Gupta et al., 2006) เมื่อทำกำรประคบเย็น หรื อกำรประคบ
ร้อน ซึ่ งมีกลไกคล้ำยคลึงกัน คือ ทำ ให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ผวิ หนังและไปกระตุน้ ปลำย ประสำท
อิสระบริ เวณใยประสำทส่ วนปลำยของกลุ่ม เส้นใยประสำท C-fiber เช่นกัน จึงส่ งผลให้ศกั ยภำพใน กำรรับ
กระแสประสำทควำมรู ้สึกเจ็บปวดลดลง กำรส่ ง กระแสประสำทรับควำมรู้สึกเจ็บปวดไปยังสมองน้อยลง
ควำมปวดจึงลดลงตำมทฤษฎีควบคุมประตู (Melzack & Wall, 1965) ดังนั้นหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับกำรประคบ
เย็นและกำรประคบร้ อน จึ ง มี ค วำมปวดในกำรคลอดลดลง สอดคล้องกับ กำรศึ ก ษำของ ปำริ ชำต และ
วีรวรรณ (2548) ที่พบว่ำกลุ่มที่ได้รับกำรประคบเย็นในระยะปำกมดลูก เปิ ดเร็ ว จะมีระดับควำมเจ็บปวดน้อย
กว่ำ กลุ่ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ กำรประคบอย่ำ งนัย ส ำคัญ ทำงสถิ ติ และกำรศึ ก ษำของทัศ นี ย ์, ฉวีว รรณ, นัน ทนำ
และวรรณำ (2557) พบว่ำกลุ่ มผูค้ ลอดครรภ์แรกที่ ไ ด้รับกำรบรรเทำควำมปวดโดยกำรนวดร่ วมกับ กำร
ประคบร้อนมีระดับ ควำมปวดในระยะปำกมดลูกเปิ ดเร็ วต่ ำกว่ำกลุ่มที่ไม่ได้รับอย่ำงนัยสำคัญทำงสถิ ติ ซึ่ ง
สำเหตุที่ได้ผล สอดคล้องกันอำจมำจำกกำรระยะเวลำและตำแหน่ งในกำรประคบและเย็นใกล้เคียงกัน จึง
ส่ งผลให้มีผลกำรวิจยั ที่สอดคล้องกัน
2. พฤติกรรมกำรเผชิญควำมปวด
หลังเข้ำร่ วมโปรแกรม พบว่ำกลุ่มทดลองส่ วนใหญ่มีคะแนนพฤติกรรมกำรเผชิ ญควำมปวดอยู่
ในระดับสู ง (ร้อยละ 53.34) และมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมกำรเผชิญควำมปวดมำกกว่ำกลุ่มควบคุม (M=6.82,
SD=1.61 และ M=5.69, SD= 1.82 ตำมลำดับ) อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ (p<.001)
หญิงตั้งครรภ์สำมำรถควบคุมพฤติกรรมที่แสดงออกต่อควำมปวดในระยะที่ 1 ของกำรคลอดได้น้ นั
เป็ นผลจำกกำรได้รับ กำรสนับสนุ นทำงสังคม ร่ วมกับกำรประคบร้ อนและเย็นซึ่ งเป็ นกำรกระตุ น้ กำรส่ ง
สัญญำณประสำทไปยังบริ เวณเรติคูลำร์ ฟอร์ เมชั่น ผ่ำนเข้ำสู่ ไฮโปธำลำมัสและไปสิ้ นสุ ดบริ เวณลิ มปิ คใน
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สมองส่ วนหน้ำกระตุน้ ให้ร่ำงกำยมีกำรหลัง่ สำรเอนดอร์ ฟินเพิ่มมำกขึ้นซึ่ งสำรดังกล่ำวมีฤทธิ์ ลดอำกำรปวด
ลง (เจือกุล, 2546) หญิงตั้งครรภ์จึงเกิดกำรผ่อนคลำย เผชิ ญกับควำมปวดได้ดีข้ ึน นอกจำกนั้นกำรสนับสนุน
ทำงสัง คม ร่ วมกับ กำรประคบร้ อน และเย็นเป็ นกำรสั ม ผัสอย่ำงใกล้ชิ ดมี ผ ลต่ อจิ ตใจ ท ำให้ผูค้ ลอดเกิ ด
ควำมรู ้ สึกอบอุ่น ปลอดภัยเป็ นผลให้ลดควำมตึงเครี ยดทั้งทำงร่ ำงกำยและจิตใจ ควำมอดทนต่อควำมปวด
เพิม่ มำกขึ้น ทำให้หญิงตั้งครรภ์สำมำรถปรับตัวต่อควำมปวดขณะมดลูกหดรัดตัว และมีกำรแสดงพฤติกรรม
กำรเผชิญควำมปวดทำงด้ำนร่ ำงกำยและอำรมณ์อย่ำงเหมำะสม สอดคล้องกับกำรศึกษำของ หญิง (2559) ที่
ศึ ก ษำผลของโปรแกรมส่ ง เสริ ม กำรเผชิ ญ กำรเจ็ บ ครรภ์ค ลอดต่ อ คะแนนควำมเจ็ บ ปวด และกำรรั บ รู้
ประสบกำรณ์กำรคลอดของผูค้ ลอดครรภ์แรก พบว่ำกลุ่มทดลองมีค่ำเฉลี่ ยคะแนนควำมเจ็บปวดในระยะ
คลอดน้อยกว่ำกลุ่มควบคุมอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ และกำรศึกษำของจิตตำนันท์ (2550) ที่ ศึกษำผลของ
กำรเตรี ยมคลอดโดยให้ครอบครัวมีส่วนร่ วมต่อควำมรู ้ ควำมวิตกกังวล ระดับควำมเจ็บปวด และพฤติกรรม
กำรเผชิ ญควำมปวดของมำรดำวัย รุ่ นครรภ์แรก พบว่ำ คะแนนพฤติ ก รรมกำรเผชิ ญควำมปวดของหญิ ง
ตั้งครรภ์วยั รุ่ นกลุ่มที่ได้รับกำรเตรี ยมเพื่อกำรคลอด มำกกว่ำกลุ่มที่ได้รับกำรดูแลตำมปกติอย่ำงมีนยั สำคัญ
ทำงสถิติ
ข้ อเสนอแนะด้ านการปฏิบัติการพยาบาล
โปรแกรมกำรจัดกำรควำมปวดนี้ สำมำรถลดควำมปวดและส่ งเสริ มให้หญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นในระยะ
คลอดมีพฤติกรรมกำรเผชิญควำมปวดที่เหมำะสม ดังนั้นจึงควรนำโปรแกรมไปใช้ในกำรดูแลลดปวด และ
ส่ งเสริ มพฤติกรรมกำรเผชิญควำมปวดที่เหมำะสมให้กบั หญิงตั้งครรภ์ในระยะคลอดทุกคน
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
ควรมีกำรศึกษำวิจยั เพิ่มเติม โดยนำโปรแกรมมำประยุกต์ใช้ร่วมกับวิธีลดควำมเจ็บปวดแบบไม่ใช้
ยำอื่น ๆ เช่ น กำรนวด กำรใช้ดนตรี บำบัด หรื อกำรศึกษำเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ผลกำรลดปวดระหว่ำงกำร
ประคบร้อน และกำรประคบเย็น เป็ นต้น
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