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กำรวจิยัน้ีเป็นกำรวจิยัก่ึงทดลอง เพื่อศึกษำผลของโปรแกรมกำรจดักำรควำมปวดต่อควำมปวด และ
พฤติกรรมกำรเผชิญควำมปวดในระยะคลอดของหญิงตั้งครรภ์วยัรุ่นครรภ์แรก อำยุครรภ์ 37 – 40 สัปดำห์ 
ไม่มีภำวะแทรกซ้อนในระหว่ำงกำรตั้งครรภ์และระยะรอคลอด อยู่ในระยะท่ี 1 ของกำรคลอด ไม่ไดรั้บยำ
เร่งคลอด ท่ีมำคลอดท่ีโรงพยำบำลควนขนุน จงัหวดัพทัลุง ในช่วงเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือน
มีนำคม พ.ศ. 2562 จ ำนวน 70 รำย แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 35 รำย โดยจ ำนวน 35 รำย
แรกจัดให้เข้ำกลุ่มควบคุม ได้รับกำรดูแลตำมปกติ  และจ ำนวน 35 รำยหลัง จัดให้เข้ำกลุ่มทดลอง ใช้
โปรแกรมกำรจดักำรควำมปวด โดยเร่ิมท ำกำรทดลองเม่ือปำกมดลูกเปิด 4 เซนติเมตร บำง 100% ประเมิน
ควำมเจบ็ปวดโดยใชแ้บบวดัควำมรู้สึกปวดแบบ Visual Analogue Scale (VAS) ประเมินแบบพฤติกรรมกำร
เผชิญควำมปวดด้วยแบบสังเกตพฤติกรรมกำรเผชิญควำมเจ็บปวดในระยะคลอดในชั่วโมงท่ี 2 และ4 
วเิครำะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพรรณนำและ ค่ำ t-test  

ผลกำรวิจยัพบวำ่ หลงัเขำ้ร่วมโปรแกรมกลุ่มทดลองส่วนใหญ่มีคะแนนควำมปวดอยูใ่นระดบั

ปำนกลำง (ร้อยละ 36.67) และมีคะแนนเฉล่ียควำมปวด น้อยกว่ำกลุ่มควบคุม (M=6.70, SD=1.43 และ 

M=7.65, SD= 1.74 ตำมล ำดบั) อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (p < .001) ในส่วนของคะแนนพฤติกรรมกำรเผชิญ

ควำมปวดพบวำ่กลุ่มทดลองส่วนใหญ่มีคะแนนพฤติกรรมกำรเผชิญควำมปวดอยูใ่นระดบัสูง คิดเป็นร้อยละ 

53.34 และมีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมกำรเผชิญควำมปวดมำกกว่ำกลุ่มควบคุม (M=6.82, SD=1.61 และ 

M=5.69, SD= 1.82 ตำมล ำดบั) อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (p<.001) ผลกำรวจิยัคร้ังน้ีสรุปไดว้ำ่ โปรแกรมกำร

จดักำรควำมปวดน้ีสำมำรถช่วยบรรเทำควำมปวดในระยะปำกมดลูกเปิดเร็ว และส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์

วยัรุ่นมีพฤติกรรมกำรเผชิญควำมปวดท่ีเหมำะสมมำกข้ึน พยำบำลห้องคลอดจึงควรน ำไปใชใ้นกำรบรรเทำ

ปวดในระยะคลอดโดยไม่ใชย้ำ และส่งเสริมใหห้ญิงตั้งครรภมี์พฤติกรรมกำรเผชิญควำมปวดท่ีเหมำะสม 

ค าส าคัญ : โปรแกรมกำรจดักำรควำมปวด, ควำมปวด, พฤติกรรมกำรเผชิญควำมปวด, หญิงตั้งครรภว์ยัรุ่น

mailto:redeezee12@gmail.com


1 

 

ผลของโปรแกรมการจัดการความปวดต่อความปวดและพฤติกรรมการเผชิญความปวด 

ในระยะคลอดของหญงิตั้งครรภ์วยัรุ่น 

ความส าคัญและทีม่าของปัญหา 

 ควำมเจ็บปวดในระยะท่ี 1 ของกำรคลอด เร่ิมตน้เม่ือมดลูกมีกำรหดรัดตวัอยำ่งสม ่ำเสมอจนกระทัง่
ปำกมดลูกเปิดหมดประมำณ 10 เซนติเมตร ใชเ้วลำประมำณ 12 ชัว่โมง ในครรภแ์รกและประมำณ 6 ชัว่โมง
ในครรภห์ลงั ควำมเจบ็ปวดจะทวคีวำมรุนแรงมำกข้ึนเร่ือย ๆ ส่งผลใหร่้ำงกำยมีควำมตึงเครียดหลัง่สำรแคที
โคลำมีน และคอร์ติซอลมำกข้ึน รบกวนกำรไหลเวียนเลือดและท ำให้กลำ้มเน้ือเกิดกำรหดเกร็ง เกิดเป็นแรง
ตำ้นทำนขณะมดลูกหดรัดตวัท ำให้ปำกมดลูกเปิดชำ้และเกิดควำมเจ็บปวดมำกข้ึน (Melzack & Wall, 2003) 
หญิงตั้งครรภท่ี์ปวดเป็นเวลำนำนจะเหน่ือยอ่อน ท ำให้กลำ้มเน้ือมดลูกอ่อนลำ้และหดรัดตวัไม่ดี นอกจำกน้ี
ยงัส่งผลให้ระดบัควำมอดทนต่อควำมเจ็บปวดลดลงและตอบสนองต่อควำมเจ็บปวดดว้ยพฤติกรรมท่ีไม่
เหมำะสม เช่น เอะอะ โวยวำย ควบคุมตนเองไม่ได้ ไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรคลอด อำจตอ้งส้ินสุดกำร
คลอดดว้ยกำรใชสู้ติศำสตร์หตัถกำร เช่น กำรผำ่ตดัคลอดทำงหนำ้ทอ้ง ท ำใหเ้กิดภำวะแทรกซ้อนจำกกำรดม
ยำสลบหรือไดรั้บยำทำงไขสันหลงั  ควำมเจบ็ปวดท่ีรุนแรงยงัส่งผลกระทบต่อจิตใจโดยท ำให้เกิดควำมวิตก
กังวลและหวำดกลัวต่อกระบวนกำรคลอด ซ่ึงอำจจะส่งผลต่อสภำพของจิตใจในกำรคลอดคร้ังต่อไป 
(Murray & McKinney, 2005) ควำมเจ็บปวดยงัส่งผลกระทบต่อทำรกในครรภ์ กล่ำวคือกำรหดรัดตวัของ
มดลูกท่ีรุนแรง นำนและถ่ีข้ึน จะท ำให้ปริมำณเลือดท่ีไปเล้ียงมดลูก รวมทั้งปริมำณออกซิเจนไปสู่ทำรกใน
ครรภล์ดลง ซ่ึงหำกคงอยูเ่ป็นเวลำนำน ๆ จะท ำใหท้ำรกในครรภข์ำดออกซิเจน จำกกำรท่ีระดบัของฮอร์โมน
แคททีโคลำมีนท่ีเพิ่มข้ึน ท ำให้หลอดเลือดในมดลูกมีกำรหดรัดตวั เลือดไหลเวียนไปสู่รกลดลง ท ำให้ทำรก
เกิดภำวะขำดออกซิเจนในกระแสเลือด และอำจเกิดภำวะเลือดเป็นกรด (Metabolic acidosis) (Reynolds, 
2010) ซ่ึงจะท ำ ให้ทำรกไดรั้บอนัตรำยถึงชีวิต หรือมีปัญหำในกำรพฒันำควำมผูกพนัระหว่ำงมำรดำ และ
ทำรก (Goodman, Mackey, & Tavakoli, 2004)  

โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในหญิงตั้งครรภว์ยัรุ่นครรภแ์รก ซ่ึงขำดประสบกำรณ์ในกำรคลอด และควำมไม่

พร้อมในกำรตั้งครรภ ์(Laursen, Hedgaard, & Johansen, 2008) เม่ือเขำ้สู่ระยะคลอดจะท ำให้หญิงตั้งครรภ์

วยัรุ่นเกิดควำมทุกขท์รมำนทั้งทำงดำ้นร่ำงกำยและจิตใจ (รุ่งทิพย,์ เยำวลกัษณ์, และอำรีรัตน์, 2556) จึงมีกำร

หลัง่ของฮอร์โมนก่อควำมเครียด ส่งผลให้หลอดเลือดทัว่ร่ำงกำยตีบ เลือดไปเล้ียงส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำย

น้อยลง (ชนิดำภำ, สร้อย, และสุพรรณี, 2554) หญิงตั้งครรภ์วยัรุ่นมกัจะมีควำมเจ็บปวดมำกและจะแสดง

พฤติกรรมกำรเผชิญควำมเจ็บปวดท่ีไม่เหมำะสม (ปำริฉัตร, เยำวลกัษณ์, ฉวีวรรณ, และวรรณำ, 2555) 

รวมถึงไม่ใหค้วำมร่วมมือในกำรคลอด (วนัเพญ็, สร้อย, และสุพรรณี, 2555) ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อทำรกให้

ไดรั้บออกซิเจนไม่เพียงพอในระยะคลอด หรือเกิดภำวะขำดออกซิเจนแรกคลอด (วชิญำ, 2555) ส่งผลใหเ้กิด

ปัญหำสุขภำพของทำรกในระยะหลงัคลอด 
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กำรบรรเทำควำมปวดจึงมีควำมจ ำเป็นอยำ่งยิง่ เพื่อใหก้ระบวนกำรคลอดด ำเนินไปอยำ่งปกติ ไม่เกิด
ภำวะแทรกซ้อนต่อหญิงตั้งครรภแ์ละทำรก ซ่ึงวิธีลดปวดมีทั้งวิธีใชย้ำและไม่ใชย้ำ กำรลดปวดโดยไม่ใชย้ำ
นั้นเป็นบทบำทอิสระท่ีพยำบำลสำมำรถกระท ำได ้จ ำแนกไดเ้ป็น 3 แนวทำง ไดแ้ก่ กำรปรับกำรเรียนรู้ทำง
สติปัญญำ กำรกระตุน้กำรรับรู้ และกำรกระตุน้ประสำทสัมผสัท่ีผิวหนงั (Wong & Perry, 2002) ซ่ึงกำรปรับ
กำรเรียนรู้ทำงสติปัญญำนั้นหญิงตั้งครรภม์กัไดรั้บกำรเตรียมคลอดจำกบุคลำกรทำงสำธรณสุขเป็นพื้นฐำน
ตำมปกติ ส่วนวธีิกำรกระตุน้กำรรับรู้ และกำรกระตุน้ประสำทสัมผสัท่ีผวิหนงันั้น จำกกำรศึกษำพบวำ่มีกำร
ใช้สองแนวทำงผสมผสำนร่วมกนัเพื่อเสริมประสิทธิภำพในกำรลดปวดมำกยิ่งข้ึน โดยกำรศึกษำกำรใช้
ดนตรีบ ำบดัร่วมกบักำรจดัท่ำในระยะท่ี 1 ของกำรคลอดช่วยลดปวดและท ำให้ระยะเวลำของกำรคลอดสั้น
ลง (อุบลรัตน์, 2551)  กำรศึกษำกำรนวดร่วมกบักำรประคบร้อนพบวำ่ สำมำรถลดควำมเจบ็ปวดในระยะท่ี 1 
ของกำรคลอดไดอ้ยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (ทศันีย,์ ฉวีวรรณ, นนัทนำ และวรรณำ, 2557) แต่กำรศึกษำท่ีไม่
พบประสิทธิภำพในกำรลดปวด เช่น กำรศึกษำผลของกำรใชน้ ้ ำมนัหอมระเหยกล่ินมะกรูดนวดหนำ้ทอ้งใน
ระยะท่ีหน่ึงของกำรคลอด พบว่ำคะแนนเฉล่ียควำมปวดของกลุ่มตวัอย่ำงไม่มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมี
นยัส ำคญัทำงสถิติ (ลกัขณำ, 2551)  จำกท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้พบวำ่ผลกำรศึกษำยงัไม่เป็นไปในทิศทำงเดียวกนั 
จึงยงัไม่ทรำบวำ่วิธีผสมผสำนแบบใดท่ีจะลดปวดของหญิงตั้งครรภไ์ดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพท่ีสุด ดงันั้นจึง
ยงัคงตอ้งท ำกำรศึกษำเก่ียวกบัวิธีกำรลดปวดในหญิงตั้งครรภ์ดว้ยวิธีกำรอ่ืน ๆ เพื่อประสิทธิภำพในกำรลด
ปวดแก่หญิงตั้งครรภต่์อไป 

ซ่ึงจำกกำรทบทวนวรรณกรรม พบว่ำกำรพยำบำลแบบประคบัประคอง จะช่วยให้หญิงตั้งครรภ์
ไดรั้บกำรดูแลช่วยเหลือ กำรสนบัสนุน ดำ้นอำรมณ์ช่วยให้มีควำมรู้สึกปลอดภยั ประสบ ควำมส ำเร็จ และมี       
อตัมโนทศัน์ท่ีดีข้ึน ส่วนกำรสนบัสนุนดำ้นขอ้มูลข่ำวสำรมีควำมส ำคญั โดยเฉพำะขอ้มูลเก่ียวกบักำรคลอด 
กำรให้ขอ้มูลท่ีตอบสนองควำมตอ้งกำรไดต้รงตำมควำมตอ้งกำร จะท ำให้หญิงตั้งครรภ์รับรู้ขั้นตอนกำร 
ปฏิบติัตวั และน ำไปปฏิบติัไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง และกำรให้กำรช่วยเหลือทำงดำ้นร่ำงกำยทัว่ไปให้หญิงตั้งครรภ์
ได้รับควำมสุขสบำย จะท ำให้ควำมวิตกกังวล และควำมปวดลดลง (พิริยำ, 2535) ในระยะคลอดหญิง
ตั้งครรภอ์ำจจะรับรู้และแปลควำมหมำยวำ่ กำรคลอดเป็นประสบกำรณ์ท่ีเจ็บปวดท่ีสุดในชีวิต (May, 1994) 
ประเมินวำ่ตนเองไดถู้กคุกคำมจำกอนัตรำย ซ่ึงจะแสดงออกทำงอำรมณ์ท่ีผิดปกติ เช่น กลวั โกรธ หรือวิตก
กงัวล เป็นตน้ (อุบลวรรณ, 2553) ซ่ึงในสถำนกำรณ์ของกำรเจ็บครรภ์คลอดนั้น หญิงตั้งครรภไ์ม่สำมำรถท่ี
จะควบคุมสถำนกำรณ์ไดด้ว้ยตนเอง บุคลำกรทำงกำรพยำบำลจึงเป็นแรงสนบัสนุนทำงสังคมท่ีส ำคญัท่ีสุด 

ส ำหรับกำรประคบร้อนและเยน็เป็นกำรเปล่ียนแปลงอุณหภูมิท่ีผิวหนงัจะไปกระตุน้ปลำยประสำท
อิสระบริเวณใยประสำทส่วนปลำย ของกลุ่มเส้นใยประสำท C-fiber จึงส่งผลให้ศกัยภำพในกำรรับกระแส
ประสำทควำมรู้สึกเจ็บปวดในกำรคลอดจำก thoracic nerves ในต ำแหน่ง  T10, T11 lumbarnerves ใน
ต ำแหน่ง L1 และ sacrum nerve ในต ำแหน่ง S2 ถึง S4 มีควำมสำมำรถในกำรส่งกระแสประสำทควำม
เจ็บปวดไปยบัย ั้ง substantia gelatinosa และกระตุ้น transmission cell ในไขสันหลังลดลง กำรส่งกระแส
ประสำทรับควำมรู้สึกเจ็บปวดไปยงัสมองน้อยลงท ำให้ควำมเจ็บปวดลดลงตำมทฤษฎีควบคุมประตู  
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(Melzack & Wall, 1965) กำรประคบเยน็และกำรประคบร้อนท่ีควบคุมอุณหภูมิอย่ำงเหมำะสมจะสำมำรถ
ช่วยบรรเทำควำมเจบ็ปวดในกำรคลอดได ้(นุสรำ, สุกญัญำ และนนัทพร, 2555) 

ส ำหรับวสัดุท่ีใชป้ระคบเยน็เป็นแผน่เจล ขนำดกวำ้ง 20 เซนติเมตร และยำว30 เซนติเมตร สำมำรถ
ให้อุณหภูมิท่ี -29 ถึง 100 องศำเซลเซียส ซ่ึงสำมำรถใชไ้ดม้ำกคร้ังจนกวำ่จะพบกำรแตกร่ัวของแผน่เจล ให้
ควำมเยน็โดยกำรแช่ในตูเ้ยน็ และจำกกำรทดสอบโดยกำรแช่ตูเ้ยน็แบบประตูเดียวท่ีใชใ้นครัวเรือนทัว่ไป ซ่ึง
แช่ช่องแช่ผกัผลไมข้องตูเ้ยน็จะมีระดบัอุณหภูมิ 10 องศำเซลเซียส ตำมมำตรฐำนผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรม
ตู้เย็น (ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรม, 2547) นำนอย่ำงน้อย 2 ชั่วโมง จะท ำให้แผ่นเจลมี
อุณหภูมิ 10 องศำเซลเซียสซ่ึงเป็นอุณหภูมิท่ีไม่เป็นอนัตรำยกบัเน้ือเยื่อ (ปำริชำตชู และวรีวรรณ, 2548) และ
กำรประคบร้อนใชถุ้งเมล็ดถัว่เขียวเป็นเมล็ดธญัพืชท่ีมีกำรดูดกลืนควำมร้อนไดดี้ รวมทั้งคำยควำมร้อนออก
ได้ช้ำ ท ำควำมร้อนโดยใช้ไมโครเวฟซ่ึงจะมีควำมถ่ี 2,450 ล้ำนรอบต่อวินำที ก ำลงัไฟ 800 วตัต์ ถึง 1000 
วตัต ์ซ่ึงสำมำรถแบ่งระดบัควำมร้อนเป็นสูงสุด ปำนกลำง นอ้ย ท่ีระดบักลำง นำน 1 นำที จะท ำใหถุ้งถัว่เขียว
มีอุณหภูมิ 40-41  องศำเซลเซียส ซ่ึงเป็นอุณหภูมิท่ีไม่เป็นอนัตรำยต่อเน้ือเยื่อ เม่ือน ำมำประคบจะท ำให้เกิด
ควำมร้อนส่งผ่ำนไปท่ีเน้ือเยื้อของผิวหนังมีระดับอุณหภูมิคงท่ีตลอดเวลำท่ีประคบ (นุสรำ, สุกัญญำ 
และนนัทพร, 2555) 

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษำผลของโปรแกรมกำรจดักำรควำมปวดต่อควำมปวดและพฤติกรรม
กำรเผชิญควำมเจ็บปวดของหญิงตั้งครรภ์วยัรุ่นในระยะท่ี 1 ของกำรคลอด โดยไดใ้ช้แนวคิดเก่ียวกบักำร
สนบัสนุนทำงสังคม ของโคเฮน และวลิล ์(Cohen & Wills, 1985) ร่วมกบัแนวคิดทฤษฎีควบคุมประตู (Gate 
control theory) ของเมลแซคและวอลล์ (Melzack & Wall, 1965) ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรม 5 ดำ้นดว้ยกนั คือ 
1) กำรสร้ำงควำมไวว้ำงใจ 2) กำรให้ควำมรู้เก่ียวกบักระบวนกำรคลอด 3) กำรส่งเสริมให้เกิดควำมผ่อน
คลำย 4) กำรประคบัประคองจิตใจ และ 5) กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรเผชิญกบัควำมปวด เพื่อให้หญิง
ตั้งครรภ์วยัรุ่นมีควำมปวดจำกกำรคลอดน้อยลง และมีพฤติกรรมกำรเผชิญกบัควำมปวดในระยะคลอดท่ี
เหมำะสม เป็นแนวทำงน ำไปพฒันำกำรปฏิบติักำรพยำบำลเพื่อลดควำมปวด ส่งเสริมพฤติกรรมกำรเผชิญกบั
ควำมปวดในระยะท่ี 1 ของกำรคลอดใหเ้กิดประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน 
วตัถุประสงค์   

เพื่อศึกษำผลของโปรแกรมกำรจดักำรควำมปวดต่อควำมปวด และพฤติกรรมกำรเผชิญควำมปวด

ในระยะคลอดของหญิงตั้งครรภว์ยัรุ่น 

วธีิการด าเนินการวจัิย 

กำรศึกษำคร้ังน้ีเป็นกำรศึกษำก่ึงทดลอง เพื่อศึกษำผลของโปรแกรมกำรจดักำรควำมปวดต่อควำม

ปวด และพฤติกรรมกำรเผชิญควำมปวดในระยะคลอดของหญิงตั้งครรภว์ยัรุ่น ท่ีมำรับบริกำรคลอดท่ีห้อง

คลอด โรงพยำบำลควนขนุน จงัหวดัพทัลุง ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนมีนำคม พ.ศ. 2562 

 



4 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชำกรท่ีใช้ในกำรศึกษำคร้ังน้ี คือ หญิงตั้ งครรภ์วยัรุ่น ท่ีมำรับบริกำรคลอดท่ีห้องคลอด 

โรงพยำบำลควนขนุน จงัหวดัพทัลุง ตั้ งแต่ช่วงเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนมีนำคม พ.ศ. 2562

คดัเลือกกลุ่มตวัอยำ่งตำมเกณฑท่ี์ก ำหนด ไดแ้ก่ 

เกณฑ์การคัดเลอืกกลุ่มตัวอย่าง  (Inclusion criteria) 

1. หญิงตั้งครรภว์ยัรุ่น อำย ุ10-19 ปี  

2. ตั้งครรภแ์รก  

3. อำยคุรรภ ์37-40 สัปดำห์  

4. ไม่มีภำวะแทรกซอ้นระหวำ่งตั้งครรภ ์ทำรกอยูใ่นท่ำปกติ 

5. มีอำกำรเจบ็ครรภป์ำกมดลูกเปิด 4 เซนติเมตร บำง 100% 
6. ไม่มีปัญหำในกำรพูด ฟัง อ่ำน เขียน และฟังภำษำไทยได ้มีสติสัมปชญัญะเป็นปกติ ยนิดี

และสมคัรใจเขำ้ร่วมในกำรวจิยัคร้ังน้ี 

เกณฑ์ในการคัดเลอืกตัวอย่างออกจากการศึกษา (Exclusion criteria) 

                            1. ไดรั้บโปรแกรมไม่ครบทุกดำ้น หรือดำ้นท่ี 4 และ 5 น้อยกว่ำ 2 ชัว่โมง หรือระยะเวลำ

ปำกมดลูกเปิดตั้งแต่ 4-10 เซนติเมตร นอ้ยกวำ่ 4 ชัว่โมง   

2. มีภำวะแทรกซอ้นในระยะรอคลอดก่อนปำกมดลูกเปิด 10 เซนติเมตร 

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

ก ำหนดขนำดของกลุ่มตวัอย่ำงโดยใช้ Power analysis จำกผลงำนกำรวิจยัเร่ืองผลของกำร
นวดร่วมกบักำรประคบร้อนต่อควำมเจ็บปวดและกำรเผชิญควำมเจ็บปวดของผูค้ลอดครรภ์แรก (ทศันีย ,์ 
ฉวีวรรณ, นนัทนำ และวรรณำ, 2013) มีค่ำ Effect size ขนำด .56 หำค่ำขนำดกลุ่มตวัอยำ่งในตำรำงทดสอบ
ค่ำทีแบบหำงเดียว (power table for Independent t-test) ก ำหนด power = .80 α = .05 ได้ขนำดของกลุ่ม
ตวัอยำ่งทั้งหมด 70 รำย แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 35 รำย โดยจ ำนวน 35 รำยแรกจดัให้
เขำ้กลุ่มควบคุม และจ ำนวน 35 รำยหลงั จดัใหเ้ขำ้กลุ่มทดลอง 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. แบบสอบถำมขอ้มูลส่วนบุคคล แบบสัมภำษณ์ขอ้มูลส่วนบุคคล แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ขอ้มูลส่วน
บุคคล ประกอบดว้ยขอ้ค ำถำมจ ำนวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ อำย ุสถำนภำพสมรส ระดบักำรศึกษำ อำชีพ รำยไดข้อง
ครอบครัว และขอ้มูลกำรคลอด จ ำนวน 6 ขอ้ไดแ้ก่ จ ำนวนของกำรฝำกครรภ์ ระยะเวลำท่ีเร่ิมเจบ็ครรภ ์
จริงและเวลำท่ีปำกมดลูกเปิดหมด ต ำแหน่งท่ีปวด เวลำของระยะท่ี 1 ของกำรคลอด 
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2. แบบวดัระดบัควำมปวด แบบ Visual Analogue Scale (VAS) ของ Turk and Melzack  
ประเมินโดยให้ผูค้ลอดบอกระดบัควำมรู้สึกเจ็บปวดดว้ยกำรท ำเคร่ืองหมำยขีดทบัแถบบนเส้นตรงท่ีมีควำม
ยำว 10 เซนติเมตร แบ่งเป็น 10 ช่วง โดยมีตวัเลขก ำกบัไว ้คะแนนรวมทั้งหมด 10 คะแนน โดยแบ่งระดบั
คะแนนเร่ิมจำกเลข 0 ไม่ปวด เลข 1, 2, 3 ปวดเล็กนอ้ย เลข 4, 5, 6 ปวดปำนกลำง เลข 7, 8, 9 ปวดมำก และ
เลข 10 ปวดมำกท่ีสุดจนทนไม่ได ้คะแนนควำมปวดหลงักำรทดลองไดจ้ำกค่ำเฉล่ียคะแนนควำมปวดใน
ชั่วโมงท่ี 2, 4 และ 6 และในงำนวิจยัน้ีผูว้ิจยัน ำแบบประเมินควำมเจ็บปวดมำใช้โดยมิได้หำควำมเช่ือมัน่ 
เน่ืองจำกเป็นเคร่ืองมือท่ีมีควำมเท่ียงสูงและใชก้นัอยำ่งแพร่หลำย 

3. แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเผชิญควำมเจ็บปวดในระยะคลอด ของพรรณิภำ รักษ์กุศล โดยแบบ
ประเมินแบ่งกำรสังเกตพฤติกรรมออกเป็น 5 ขอ้ คือ ดำ้นกำรออกเสียง ดำ้นกำรเคล่ือนไหวของร่ำงกำย ดำ้น
กำรควบคุมกำรหำยใจ ดำ้นกำรแสดงออกของใบหนำ้ และดำ้นกำรตอบสนองดำ้นค ำพูดกำรให้คะแนนเป็น
แบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 3 ระดบั คือ 0, 1, 2 คะแนน 0 หมำยถึง ลกัษณะท่ีควบคุม ตนเองไม่ได ้คะแนน 
1 หมำยถึง ลกัษณะท่ีควบคุมตนเองไดป้ำนกลำง คะแนน 2 หมำยถึง ลกัษณะท่ีควบคุมตนเองได้ ซ่ึงคะแนน
พฤติกรรมกำรเผชิญควำมเจบ็ปวดหลงักำรทดลอง ไดจ้ำกค่ำเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมกำรเผชิญควำมเจ็บปวด
ในชั่วโมงท่ี 2, 4 และ 6 มีค่ำตั้ งแต่ 0-10 คะแนน ถ้ำมีคะแนนสูงแสดงว่ำผูค้ลอดสำมำรถเผชิญกับควำม
เจ็บปวดในระยะคลอดไดดี้ ถำ้มีคะแนนปำนกลำงแสดงวำ่ผูค้ลอดสำมำรถเผชิญกบัควำมเจ็บปวดในระยะ
คลอดไดป้ำนกลำง ถำ้มีคะแนนต ่ำแสดงวำ่ผูค้ลอดเผชิญกบัควำมเจ็บปวดในระยะคลอดไดไ้ม่ดีกำรวิจยัคร้ัง
น้ีทดสอบควำมเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือโดยหำค่ำควำมเท่ำเทียมกนัของกำรสังเกต (interrater reliability) เท่ำกบั 
.80 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการทดลอง 

เคร่ืองมือท่ีใชท้ดลองในกำรศึกษำคร้ังน้ี คือ  
1. โปรแกรมกำรจดักำรควำมปวดในระยะคลอด ซ่ึงผูว้จิยัประยกุตใ์ช้แนวคิดเก่ียวกบักำรสนบัสนุน

ทำงสังคม ของโคเฮน และวิลล์ (Cohen & Wills, 1985) ร่วมกบัแนวคิดทฤษฎีควบคุมประตู (Gate control 
theory) ของเมลแซคและวอลล์ (Melzack & Wall, 1965) ประกอบด้วยกิจกรรม 5 ด้ำนด้วยกนั คือ 1) กำร
สร้ำงควำมไวว้ำงใจ 2) กำรให้ควำมรู้เร่ืองกระบวนกำรคลอด 3) กำรส่งเสริมให้เกิดควำมผอ่นคลำย 4) กำร
ประคบัประคองจิตใจ และ 5) กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรเผชิญกบัควำมปวด โดยกิจกรรมในแต่ละดำ้นมี
ดงัน้ี 

 1. ด้ำนกำรสร้ำงควำมไวว้ำงใจ เป็นกิจกรรมกำรดูแลเพื่อสร้ำงควำมรู้สึกไวว้ำงใจและ
มัน่คงปลอดภยัใหก้บัหญิงตั้งครรภว์ยัรุ่น ประกอบดว้ยกิจกรรม 

1) กำรดูแลดว้ยหนำ้ตำยิม้แยม้แจ่มใส อบอุ่น มีควำมเป็นกนัเอง  
2) กำรแจง้ช่ือ-สกุลของผูว้จิยั 
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3) กำรใหก้ำรพยำบำลโดยเปิดเผยร่ำงกำยเฉพำะส่วนท่ีจ ำเป็น สถำนท่ีมิดชิดและมี
ควำมเป็นสัดส่วน  

4) กำรช้ีแจงใหท้รำบวำ่ในหอ้งคลอดมีเคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้ำง ๆ ท่ีทนัสมยับุคลำกร
มีประสบกำรณ์และพร้อมท่ีจะใหก้ำรช่วยเหลือไดต้ลอดเวลำ 

5) กำรใหบ้ริกำรพยำบำลท ำดว้ยควำมมัน่ใจ นุ่มนวล 
2. กำรใหค้วำมรู้เร่ืองกระบวนกำรคลอด 

1) กำรแนะน ำให้ทรำบว่ำจะไดรั้บกำรตรวจเป็นระยะ ๆ เช่น กำรตรวจทำงช่อง
คลอดทุก 1-2 ชัว่โมง 

2) กำรบอกให้ทรำบถึงวตัถุประสงค์ของกำรตรวจ กำรพยำบำล รวมทั้งผลของ
กำรตรวจและกำรพยำบำลทุกคร้ัง 

3) กำรใหค้วำมรู้เก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในระยะต่ำง ๆ ของกำรคลอด 
4) กำรอธิบำยใหท้รำบถึงเหตุผลของกำรจ ำกดักิจกรรม เช่น กำรงดอำหำรและน ้ำ

ทำงปำก กำรนอนพกับนเตียง 
3. กำรส่งเสริมใหเ้กิดควำมผอ่นคลำย 

1) กำรช่วยเหลือในกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น ช่วยเช็ดตวั ใบหนำ้ เม่ือมีเหง่ือ

ออก ช่วยท ำควำมสะอำดอวยัวะสืบพนัธ์ใหภ้ำยหลงักำรถ่ำยปัสสำวะ อุจจำระ หรือมีน ้ำคร ่ ำไหลเปียกชุ่ม 
2) กำรกระตุน้และดูแลช่วยเหลือใหถ่้ำยปัสสำวะเม่ือปวด ถำ้ไม่สำมำรถถ่ำย

ปัสสำวะไดเ้องและกระเพำะปัสสำวะเตม็ พยำบำลจะช่วยสวนปัสสำวะให ้
3) กำรดูแลใหน้อนหลบัพกัผอ่นตำมสมควร ช่วยจดัท่ำนอนใหสุ้ขสบำย ผอ่น

คลำย 
4) กำรดูแลจดัสภำพแวดลอ้มเหมำะสมแสงสวำ่งพอเหมำะ ไม่มีเสียงดงัรบกวน 

ท่ีนอนแหง้สะอำด 
4. กำรประคบัประคองจิตใจ 

1) กำรอยูเ่ป็นเพื่อน ใหค้วำมเห็นอกเห็นใจ 
2) กำรสนใจ และใหค้วำมช่วยเหลือทนัทีเม่ือขอควำมช่วยเหลือ 
3) กำรพดูปลอบโยน ใหก้ ำลงัใจในระยะเจบ็ครรภ ์และระยะคลอด 

5. กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรเผชิญกบัควำมปวด 
1) กำรประคบร้อน โดยน ำถุงถัว่เขียวประคบร้อนท่ีผำ่นควำมร้อนจำกไมโครเวฟที

ระดบักลำง นำน 1 นำที ขณะประคบร้อนวดัอุณหภูมิทุก 1 นำที ต่อเน่ืองนำน 20 นำทีจะมีระดบัอุณหภูมิ
บริเวณผวิสัมผสัในช่วง 40-45 องศำเซลเซียส และไม่พบอนัตรำยต่อผวิหนงับริเวณท่ีท ำกำรประคบ 
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2) ประคบเยน็จะวดัอุณหภูมิทุก 1 นำที ต่อเน่ืองนำน 20 นำที ท ำกำรประเมินกำร
เปล่ียนแปลงของอุณหภูมิผิวสัมผสับริเวณท่ีท ำกำรประคบต่อเน่ืองนำน 20 นำที จะมีระดบัอุณหภูมิบริเวณ
ผวิสัมผสัในช่วง 10 - 15 องศำเซลเซียส และไม่พบอนัตรำยต่อผวิหนงับริเวณท่ีท ำกำรประคบ 

3) กำรบอกผลควำมกำ้วหนำ้ของกำรคลอดเป็นระยะ ๆ 

4) กำรสอบถำมควำมรู้สึกถึงผลของกำร ลดควำมเจ็บปวด ภำยหลงัใหค้  ำแนะน ำ

และใหก้ำรช่วยเหลือ 
 

วธีิปฏิบัติ (กลุ่มทดลอง) 
     1. ปำกมดลูกเปิด 4 ซม. บำง 100% ประเมินควำมปวดและพฤติกรรมกำรเผชิญควำมปวด 
โดยใชแ้บบประเมิน Visual Analogue Scale (VAS) และแบบสังเกตพฤติกรรมกำรเผชิญควำมปวดในระยะ
คลอด    

2. ใหก้ำรดูแลตำมกิจกรรมดำ้นท่ี 1-5  

3. ประเมินคะแนนควำมปวดและคะแนนพฤติกรรมกำรเผชิญควำมเจ็บปวดในระยะคลอด
หลงัทดลองชัว่โมงท่ี 2 และ 4  
 

วธีิปฏิบัติ (กลุ่มควบคุม) 
1. ปำกมดลูกเปิด 4 ซม. บำง 100% ประเมินควำมปวดและพฤติกรรมกำรเผชิญควำมปวด 

โดยใชแ้บบประเมิน Visual Analogue Scale (VAS) และแบบสังเกตพฤติกรรมกำรเผชิญควำมปวดในระยะ
คลอด 

2. ใหก้ำรดูแลตำมรูปแบบปกติ คือ  
- ประเมินกำรหดรัดตวัของมดลูกและฟังเสียงหวัใจทำรกทุก 30 นำที ถึง 1 ชัว่โมง 
- ตรวจภำยในทุก 2 ชัว่โมง 
- แนะน ำเทคนิคกำรหำยใจเพื่อบรรเทำปวด 
-กำรใหค้วำมช่วยเหลือเม่ือร้องขอ 

3. ประเมินคะแนนควำมปวดและคะแนนพฤติกรรมกำรเผชิญควำมเจ็บปวดในระยะคลอด
ในชัว่โมงท่ี 2 และ4   
 
การพทิกัษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง 

กำรศึกษำคร้ังน้ีไดด้ ำเนินกำรภำยหลงัไดรั้บกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวจิยัในคน 
ของโรงพยำบำลควนขนุน อ ำเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง  
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยำ่ง ใชส้ถิติควำมถ่ี ร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน 

2. เปรียบเทียบคะแนนควำมปวด และคะแนนพฤติกรรมกำรเผชิญควำมปวดของกลุ่มควบคุมและ

กลุ่มทดลองดว้ยสถิติค่ำที (Independent t-test) 

 

ผลการศึกษา 

กลุ่มตวัอย่ำงหญิงตั้งครรภ์วยัรุ่นท่ีศึกษำมีอำยุระหว่ำง 14-19 ปี กลุ่มอำยุท่ีพบมำกท่ีสุดคือ อำยุ

ระหว่ำง 17-19 ปี (ร้อยละ 82.10) ส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ (ร้อยละ75.10) จบกำรศึกษำระดับชั้ น

มธัยมศึกษำตอนตน้ (ร้อยละ 48.50) สถำนภำพสมรสคู่ แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส (ร้อยละ 87.40) ไม่มี

อำชีพ (ร้อยละ 39.20) ลกัษณะกำรอยูอ่ำศยัส่วนใหญ่อยูก่บัสำมีและพอ่แม่ของสำมี (ร้อยละ 36.90) มีรำยได้

ต่อเดือนอยูร่ะหวำ่ง 5,001-10,000 บำท (ร้อยละ 53.10) โดยรำยไดส่้วนใหญ่เป็นของสำมี (ร้อยละ 35.40) ซ่ึง

มีควำมเพียงพอใชจ่้ำยในครอบครัว (ร้อยละ 66.20)  

ส ำหรับขอ้มูลเก่ียวกบักำรตั้งครรภ ์พบวำ่กลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่มำฝำกครรภค์ร้ังแรกเม่ืออำยุครรภ์

น้อยกว่ำหรือเท่ำกบั 12 สัปดำห์ ร้อยละ 51.50 และมำรับกำรฝำกครรภ์จ  ำนวน 4-6 คร้ัง ร้อยละ 35.90 อำยุ

ครรภ์ท่ีพบมำกท่ีสุด อยู่ในช่วง 39-40 สัปดำห์ ร้อยละ 45.60 โดยก่อนตั้งครรภ์ไม่ไดว้ำงแผนกำรตั้งครรภ์ 

ร้อยละ 74.60 เคยรับฟังประสบกำรณ์เก่ียวกบักำรคลอด ร้อยละ 83.10 และส่วนใหญ่มีควำมคำดหวงัท่ีจะ

คลอดทำงช่องคลอด ร้อยละ 72.10 

กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียควำมปวดหลงักำรเขำ้ร่วมโปรแกรม (M=6.70, SD=1.43) นอ้ยกวำ่กลุ่ม

ควบคุม (M=7.65, SD= 1.74) อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (p < .001) (ตำรำงท่ี 1) 

 ตารางที ่1 เปรียบเทียบค่ำเฉล่ียคะแนนควำมปวดหลงัเขำ้ร่วมโปรแกรมของกลุ่มตวัอยำ่ง (N = 70 รำย) 

คะแนนความปวด M SD t p 

         กลุ่มควบคุม 7.65 1.74 .502 <.001 

         กลุ่มทดลอง 6.70 1.43   

 

เม่ือพิจำรณำระดบัคะแนนควำมปวดพบว่ำ กลุ่มทดลองส่วนใหญ่มีคะแนนควำมปวดอยูใ่นระดบั

ปำนกลำง (ร้อยละ 36.67) และกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่มีคะแนนควำมปวดอยู่ในระดบัสูง (ร้อยละ 46.67) 

(ตำรำงท่ี 2) 
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ตารางที ่2 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยำ่งจ ำแนกตำมระดบัคะแนนควำมปวด (N=70 รำย) 

 

ระดับความปวด 

กลุ่มควบคุม (n=35) กลุ่มทดลอง (n=35) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ระดบัเล็กนอ้ย (1-3 คะแนน) 2 6.67 5 16.67 

ระดบัปำนกลำง (4-6 คะแนน) 10 33.33 11 36.67 

ระดบัสูง (7-10 คะแนน) 14 46.67 8 26.66 

 (M=7.65, SD= 1.74) (M=6.70, SD=1.43) 

 

กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมกำรเผชิญควำมปวดหลงักำรเข้ำร่วมโปรแกรม (M=6.82, 

SD=1.61) มำกกวำ่กลุ่มท่ีควบคุม (M=5.69, SD= 1.82) อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (p<.001) (ตำรำงท่ี 3) 

 

ตารางที ่3 เปรียบเทียบค่ำเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมกำรเผชิญควำมปวดของกลุ่มตวัอยำ่ง (N = 70) 

คะแนนพฤติกรรมการเผชิญความปวด M SD t p 

         กลุ่มควบคุม 5.69 1.52 .305 .001 

         หลงัทดลอง 6.82 1.61   

 

เม่ือพิจำรณำระดบัคะแนนพฤติกรรมกำรเผชิญควำมปวดพบวำ่กลุ่มทดลองส่วนใหญ่มีคะแนน

พฤติกรรมกำรเผชิญควำมปวดอยูใ่นระดบัสูง (ร้อยละ 53.34) และกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่มีคะแนนพฤติกรรม

กำรเผชิญควำมปวดอยูใ่นระดบัปำนกลำง (ร้อยละ 60.00) (ตำรำงท่ี 4) 

ตารางที ่4 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยำ่งจ ำแนกตำมระดบัคะแนนพฤติกรรมกำรเผชิญควำมปวด

ก่อนและหลงัเขำ้ร่วมโปรแกรม (N=70) 

ระดับคะแนนพฤติกรรมการเผชิญ

ความปวด 

กลุ่มควบคุม (n=35) กลุ่มทดลอง (n=35) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ระดบัต ่ำ 7 23.33 4 13.33 

ระดบัปำนกลำง 18 60.00 10 33.33 

ระดบัสูง 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 

หลงัเขำ้ร่วมโปรแกรม พบว่ำกลุ่มทดลองส่วนใหญ่มีคะแนนควำมปวดอยู่ในระดบัปำนกลำง 

(ร้อยละ 36.67) และมีคะแนนเฉล่ียควำมปวดน้อยกว่ำกลุ่มควบคุม (M=6.70, SD=1.43 และ M=7.65, SD= 

1.74 ตำมล ำดบั) อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (p < .001) 

เน่ืองจำกระยะปำกมดลูกเปิดเร็ว (4-7 ซม.) ควำมปวดมีสำเหตุมำจำกกำรไดรั้บกำรกระตุน้ตวัรับ

ควำมรู้สึกควำมปวดท่ีใยประสำทน ำเขำ้ควำมรู้สึกปวด  ท่ีใยประสำทขนำดเล็ก C-fiber โดยจะส่งกระแส

ประสำท ไปยงัไขสันหลงัส่งผ่ำนทำง dorsal horn ซ่ึงมีระบบ ควบคุมประตูในระยะน้ีกระแสประสำทผ่ำน

ทำง T10 - 12และL1โดยจะไปยบัย ั้งกำรท ำงำนของเซลล์ประสำท ในชั้ น substantiagelatinosa ท ำ ให้

transmissioncell ส่งกระแสประสำทข้ึนไปยงัสมอง และจะก่อให้เกิด ควำมรู้สึกปวด (เจือกุล, 2546) โดย จะ

มีควำมปวดบริเวณหน้ำทอ้ง และหลงัส่วนล่ำง (Gupta et al., 2006) เม่ือท ำกำรประคบเยน็ หรือกำรประคบ

ร้อน ซ่ึงมีกลไกคลำ้ยคลึงกนั คือ ท ำ ใหเ้กิดกำรเปล่ียนแปลงอุณหภูมิท่ีผวิหนงัและไปกระตุน้ปลำย ประสำท

อิสระบริเวณใยประสำทส่วนปลำยของกลุ่ม เส้นใยประสำท C-fiber เช่นกนั จึงส่งผลใหศ้กัยภำพใน กำรรับ

กระแสประสำทควำมรู้สึกเจ็บปวดลดลง กำรส่ง กระแสประสำทรับควำมรู้สึกเจ็บปวดไปยงัสมองน้อยลง  

ควำมปวดจึงลดลงตำมทฤษฎีควบคุมประตู (Melzack & Wall, 1965) ดงันั้นหญิงตั้งครรภท่ี์ไดรั้บกำรประคบ

เย็นและกำรประคบร้อน จึงมีควำมปวดในกำรคลอดลดลง สอดคล้องกับกำรศึกษำของ ปำริชำต และ

วรีวรรณ (2548) ท่ีพบวำ่กลุ่มท่ีไดรั้บกำรประคบเยน็ในระยะปำกมดลูก เปิดเร็ว จะมีระดบัควำมเจบ็ปวดนอ้ย

กว่ำกลุ่มท่ีไม่ได้ รับกำรประคบอย่ำงนัยส ำคัญทำงสถิติ และกำรศึกษำของทัศนีย์, ฉวีวรรณ, นันทนำ 

และวรรณำ (2557) พบว่ำกลุ่มผูค้ลอดครรภ์แรกท่ีได้รับกำรบรรเทำควำมปวดโดยกำรนวดร่วมกับกำร

ประคบร้อนมีระดบั ควำมปวดในระยะปำกมดลูกเปิดเร็วต ่ำกวำ่กลุ่มท่ีไม่ไดรั้บอย่ำงนยัส ำคญัทำงสถิติ ซ่ึง

สำเหตุท่ีไดผ้ล สอดคลอ้งกนัอำจมำจำกกำรระยะเวลำและต ำแหน่งในกำรประคบและเยน็ใกลเ้คียงกนั จึง

ส่งผลใหมี้ผลกำรวจิยัท่ีสอดคลอ้งกนั 

2. พฤติกรรมกำรเผชิญควำมปวด 
หลงัเขำ้ร่วมโปรแกรม พบวำ่กลุ่มทดลองส่วนใหญ่มีคะแนนพฤติกรรมกำรเผชิญควำมปวดอยู่

ในระดบัสูง (ร้อยละ 53.34) และมีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมกำรเผชิญควำมปวดมำกกวำ่กลุ่มควบคุม (M=6.82, 
SD=1.61 และ M=5.69, SD= 1.82 ตำมล ำดบั) อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (p<.001) 

หญิงตั้งครรภส์ำมำรถควบคุมพฤติกรรมท่ีแสดงออกต่อควำมปวดในระยะท่ี 1 ของกำรคลอดไดน้ั้น 
เป็นผลจำกกำรได้รับกำรสนับสนุนทำงสังคม ร่วมกบักำรประคบร้อนและเยน็ซ่ึงเป็นกำรกระตุน้กำรส่ง
สัญญำณประสำทไปยงับริเวณเรติคูลำร์ฟอร์เมชั่น ผ่ำนเขำ้สู่ไฮโปธำลำมสัและไปส้ินสุดบริเวณลิมปิคใน
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สมองส่วนหนำ้กระตุน้ให้ร่ำงกำยมีกำรหลัง่สำรเอนดอร์ฟินเพิ่มมำกข้ึนซ่ึงสำรดงักล่ำวมีฤทธ์ิลดอำกำรปวด
ลง (เจือกุล, 2546) หญิงตั้งครรภจึ์งเกิดกำรผอ่นคลำย เผชิญกบัควำมปวดไดดี้ข้ึน นอกจำกนั้นกำรสนบัสนุน
ทำงสังคม ร่วมกับกำรประคบร้อน และเย็นเป็นกำรสัมผสัอย่ำงใกล้ชิดมีผลต่อจิตใจ ท ำให้ผูค้ลอดเกิด
ควำมรู้สึกอบอุ่น ปลอดภยัเป็นผลให้ลดควำมตึงเครียดทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจ ควำมอดทนต่อควำมปวด
เพิ่มมำกข้ึน ท ำใหห้ญิงตั้งครรภส์ำมำรถปรับตวัต่อควำมปวดขณะมดลูกหดรัดตวั และมีกำรแสดงพฤติกรรม
กำรเผชิญควำมปวดทำงดำ้นร่ำงกำยและอำรมณ์อยำ่งเหมำะสม สอดคลอ้งกบักำรศึกษำของ หญิง (2559) ท่ี
ศึกษำผลของโปรแกรมส่งเสริมกำรเผชิญกำรเจ็บครรภ์คลอดต่อคะแนนควำมเจ็บปวด และกำรรับรู้
ประสบกำรณ์กำรคลอดของผูค้ลอดครรภ์แรก พบว่ำกลุ่มทดลองมีค่ำเฉล่ียคะแนนควำมเจ็บปวดในระยะ
คลอดน้อยกว่ำกลุ่มควบคุมอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ และกำรศึกษำของจิตตำนนัท์ (2550)  ท่ีศึกษำผลของ
กำรเตรียมคลอดโดยให้ครอบครัวมีส่วนร่วมต่อควำมรู้ ควำมวิตกกงัวล ระดบัควำมเจ็บปวด และพฤติกรรม
กำรเผชิญควำมปวดของมำรดำวยัรุ่นครรภ์แรก พบว่ำคะแนนพฤติกรรมกำรเผชิญควำมปวดของหญิง
ตั้งครรภว์ยัรุ่นกลุ่มท่ีไดรั้บกำรเตรียมเพื่อกำรคลอด มำกกวำ่กลุ่มท่ีไดรั้บกำรดูแลตำมปกติอยำ่งมีนยัส ำคญั
ทำงสถิติ  
 
ข้อเสนอแนะด้านการปฏิบัติการพยาบาล 
 โปรแกรมกำรจดักำรควำมปวดน้ี สำมำรถลดควำมปวดและส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภว์ยัรุ่นในระยะ
คลอดมีพฤติกรรมกำรเผชิญควำมปวดท่ีเหมำะสม ดงันั้นจึงควรน ำโปรแกรมไปใชใ้นกำรดูแลลดปวด และ
ส่งเสริมพฤติกรรมกำรเผชิญควำมปวดท่ีเหมำะสมใหก้บัหญิงตั้งครรภใ์นระยะคลอดทุกคน 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

ควรมีกำรศึกษำวิจยัเพิ่มเติม โดยน ำโปรแกรมมำประยุกตใ์ชร่้วมกบัวิธีลดควำมเจ็บปวดแบบไม่ใช้
ยำอ่ืน ๆ เช่น กำรนวด กำรใช้ดนตรีบ ำบดั หรือกำรศึกษำเปรียบเทียบประสิทธิผลกำรลดปวดระหว่ำงกำร
ประคบร้อน และกำรประคบเยน็ เป็นตน้ 
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