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การจัดการความปวดของมารดาในระยะคลอดโดยไม่ใช้ยา
Non-pharmacological Approaches to Management
of Labor Pain
ประไพรัตน์ แก้วศิร1ิ และ ดรัลรัตน์ เชื้อเมืองแสน2
Prapairat Kaewsiri1 and Darulrud Chuamuangsan2
บทคัดย่อ

ระยะคลอด ถือเป็นช่วงเวลาที่มารดาต้องเผชิญความทุกข์ทรมานจากความปวดมากที่สุด ซึ่งความปวดนี้เกิดจากการหดรัดตัว
ของมดลูก ร่วมกับการเปิดขยายของปากมดลูก เพือ่ ผลักดันให้ทารกคลอดออกมา ทุกครัง้ ทีม่ ดลูกหดรัดตัวการไหลเวียนของเลือดทีไ่ ปเลีย้ ง
มดลูกและรกจะลดลง ทำ�ให้ทารกในครรภ์มีโอกาสเกิดภาวะขาดออกซิเจนรวมถึงส่งผลกระทบต่อมารดาให้เกิดความกลัวและวิตกกังวล
เพิ่มขึ้น บทบาทของพยาบาลในการจัดการกับความปวดของมารดาในระยะคลอดจึงมีความสำ�คัญโดยเฉพาะการจัดการกับความปวด
โดยไม่ใช้ยา ส่วนใหญ่เป็นการลดการรับรู้สิ่งกระตุ้นให้เกิดการปวด และเน้นการป้องกันความทุกข์ทรมานที่อาจถูกกระตุ้นได้โดยภาวะ
bon Administration
ทางจิตและอารมณ์ ซึ่งการจัดการความปวดของมารดาในระยะคลอดโดยไม่ใช้ยามีหลายวิธี ผู้เขียนได้สรุปเป็น 2 ประเด็นใหญ่ๆ คือ
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Childbirth is a time when mothers suffer from the most severe pain. Pain during labor occurs from uterine
hboring areas has
contractions, distension of the uterine cervix, and pushing the baby out. With each uterine contraction, uterine and
tury.
placental blood flows are reduced. This increases mother’s fear and anxiety and a chance of fetal hypoxia. Nurses
te the creationplay
of a very important role in helping women to cope with maternal pain especially during childbirth by providing
non-pharmacologic methods to relieve pain. Non-pharmacologic techniques help with the elimination of the physical
ucts (egg product,
of labor pain with the emphasis on the prevention of suffering that may be triggered by mental and emotional
tion) as it can sensation
be
The non-pharmacologic approaches to pain management include a wide variety of techniques. In this
or promotion conditions.
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article, the authors have concluded into two main aspects including physical pain management and psychological
andard and Safe.’
pain management, so that the nurses can use the appropriate pain management techniques recommended for use
system has not
by mothers during labor and delivery. This will lead to a better experience of childbirth and enhance women’s
e past, but it has
with the experience of labor and birth.
efforts based satisfaction
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กลไกความปวดในระยะคลอด
บทนำ�
The results of study revealed that egg distributing channels comprised
4 channels in pattern 1 and 3
ความปวดในระยะคลอดสามารถอธิบายได้ โดยใช้ทฤษฎี
channels in pattern 2. The 4 channels of pattern 1 for domestic
distributions were: channel 1 – by farmers,
การคลอดเป็นกระบวนการตามธรรมชาติที่เกิดกับสตรี ความปวดซึ่งปัจจุบันมีทฤษฎีที่นิยมใช้ 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีควบคุม
compilers, middlemen, retailers and consumers (51.98%), channelประตู
2 – by(Gate
farmers,
compilers,
retailers
andคconsumers
Control
Theory)
และทฤษฎี
วบคุมความปวด
ตั้งครรภ์เมื่อเข้าสู่ระยะคลอดถือเป็นช่วงเวลา ที่มารดาต้องเผชิญ
(26.73%), channel 3 – by farmers, retailers and consumers (17.13%),ภายใน
and channel
4
–
by
farmers
and
consumers
(Endogenous Pain Control Theory) สรุป(4.16%).
ได้ดังนี้
กับความรูส้ กึ ไม่สขุ สบาย มีความทุกข์ทรมานจากความปวดมากทีส่ ดุ
Patternซึ่ง2ความปวดในระยะคลอดของมารดาเป็
had 3 channels in domesticนประสบการณ์
and foreignที่มdistribution
of
eggs:
channel
1
–
by
farmers,
compilers,
1.ทฤษฎีควบคุมประตู ความปวดจะถูกควบคุมทีป่ ระสาท
ีความ
middlemen,
retailers and consumers
(39.83%),
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2 – by farmers,
compliers,
and consumers
(32.61%)
ส่วนกลาง
โดยการเปิretailers
ดและปิดทางเดิ
นกระแสประสาทความปวด
แตกต่างและความเฉพาะในแต่
ละบุคคล
โดยมารดาแต่
ละคนจะมี
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retailers
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(27.56%).
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of yielded
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ซึ่ ง ขึ้ amount
น อยู่ กั บ การกระตุ
้ น ของ
บ รู้ within
ข นาดใหญ่
การรับรูค้ 3วามปวดที
แ่ ตกต่
างกัน (Lowdermilk
et al, 2012)
ความปวด
Nakhonในระยะคลอดแตกต่
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and
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People’s
Democratic
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until the raised ones reach retirement. The whole
The system of raising an egg-laying chicken farm in
process in raising them takes a period of 20 months
the form of cooperative in Nakhon Phanom province
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความปวดในระยะคลอด
pattern 1 and 3
ในระยะคลอด การรั บ รู้ ต่ อ ความปวดของมารดา
1 – by farmers,
แต่ละคนจะแตกต่างกันขึน้ อยูก่ บั หลายปัจจัย เช่น อายุ จำ�นวนครัง้
rs and consumers
ของการคลอด ประสบการณ์การคลอด ปัจจัยด้านสังคมและ
onsumers (4.16%).
วัฒนธรรม การเตรียมคลอด (Golmakani et al., 2012) ผู้เขียน
mers, compilers,
ขอสรุปเฉพาะปัจจัยที่สำ�คัญแบ่งตามรายด้าน ดังนี้
nsumers (32.61%)
1. ด้ า นสรี ร วิ ท ยา มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การรั บ รู้ ค วามปวด
nsumption within
ในการคลอดการเปิดขยายของปากมดลูก สภาวะของมารดา เช่น
mocratic Republic
ความเหนื่ อ ยล้ า จากการเจ็ บ ครรภ์ ค ลอด การงดน้ำ � งดอาหาร
aht per day. This
ในระยะปากมดลูกเปิดเร็ว ความสัมพันธ์ระหว่างศีรษะทารกกับช่อง
เชิงกราน ปัจจัยเหล่านีล้ ว้ นมีความเกีย่ วข้องกัน (นันทพร แสนศิรพิ นั ธ์
และสุกัญญา ปริสัญญกุล, 2558) นอกจากนี้มารดา ที่คลอดในท่า
ศีรษะสูง เช่น ยืน นั่งยอง จะมีความปวด น้อยกว่าและมีความสุข
สบายมากกว่ามารดาทีค่ ลอดในท่านอนหงาย (Lowdermilk, et al.,
bon Administration
2012)
ปัจจัยด้านสรีรวิทยาอืน่ ๆ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับความปวด
010). The whole
ในระยะคลอด เช่น อายุ มารดาที่มีอายุน้อยย่อมขาดการเรียนรู้
ney and spending
ต่อประสบการณ์ การควบคุมความเจ็บปวดได้น้อยกว่ามารดา
ful to the farmers
ที่อายุมาก ในขณะที่มารดาครรภ์แรกที่อายุมากกระดูกเชิงกราน
business. All the
ดขยายได้น้อยทำ�ให้ทารกเคลื่อนผ่านลงมาได้ยากจึงมีความปวด
trategic plans ยืfor
d in a databaseระหว่
as างคลอดมากกว่าครรภ์แรกอายุน้อย (มาลีวัล เลิศสาครศิริ,
2558) รวมถึงจำ�นวนครัง้ ของการตัง้ ครรภ์ในมารดาครรภ์ หลังสภาพ
l plan of Nakhon
ของปากมดลูกจะอ่อนนุ่มและเปิดขยายได้ง่ายกว่าจึงมีความปวด
nt of agricultural
ในระยะคลอดน้อยกว่ามารดาครรภ์แรก (Murray & McKinney,
in the areas both
2005)
hboring areas has
2. ด้านจิตใจ ความปวดจะทำ�ให้เกิดความกลัวส่งผล
tury.
te the creationให้ofร่างกายเกิดความตึงเครียดและเกิดความปวดเพิ่มขึ้น เกิดเป็น
วงจรต่อเนื่องเรียกว่า วงจรความกลัว ความเครียด ความปวด
ucts (egg product,
– Pain Syndrome) (Dick-Read, 1984) การเกิด
tion) as it can (Fear–Tension
be
วงจรนี้ไปเรื่อยๆ จะทำ�ให้ประสิทธิภาพการหดรัดตัวของกล้ามเนื้อ
or promotion of
มดลู ก ลดลงส่ ง ผลให้ เ กิ ด การคลอดล่ า ช้ า ซึ่ ง อาจนำ � ไปสู่ ร ะยะ
andard and Safe.’
การคลอดยาวนานทำ�ให้ความสามารถในการเผชิญความปวดลดลง
system has not
(Murray & McKinney, 2005)
e past, but it has
3. ด้ า นสั ง คมและวั ฒ นธรรม บุ ค คลที่ มี พื้ น ฐาน
efforts based on
ทางวัฒนธรรม ความเชื่อที่แตกต่างกัน การแสดงออกถึงความปวด
bjectives, mission
จะแตกต่างกันด้วย โดยมารดาที่มาจากวัฒนธรรมที่มีความเชื่อว่า
cken farms have
ต้องยอมรับความปวดในการคลอด จะไม่แสดงอาการเจ็บปวด
s from the private
ออกมา แม้จะมีอาการเจ็บปวดมากในขณะทีม่ ารดาทีไ่ ม่มคี วามเชือ่
chickens in order
ดังกล่าวจะแสดงอาการออกมาเมือ่ มีความปวดเกิดขึน้ เช่น ร้องเสียงดัง
hicken products.
คร่�ำ ครวญ เป็นต้น (นันทพร เเสนศิรพิ นั ธ์ และ สุกญ
ั ญา ปริสญ
ั ญกุล,
chicken farm in
Phanom province
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2558) และยังพบว่ามารดาที่ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมและ
ครอบครัวโดยมีผดู้ แู ลสนับสนุนในระยะรอคลอดจะมีความอบอุน่ ใจ
มีกำ�ลังใจที่จะเผชิญความปวดในระยะคลอด ส่งผลให้การใช้ยา
บรรเทาปวดลดลงและอัตราการผ่าตัดคลอดลดลงด้วย (Murray &
McKinney, 2005)
4. ด้านสิ่งแวดล้อมในห้องคลอด แบ่งเป็นสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ ได้แก่ ความสะอาดของร่างกาย สถานที่ ความเงียบสงบ
แสงและอุณหภูมิที่พอเหมาะ มีการระบายอากาศที่ดี และสภาพ
แวดล้อมทางจิตสังคม ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คลอดและ
ทีมสุขภาพผู้ดูแลที่มีความเป็นกันเองจะทำ�ให้อบอุ่นใจ ไม่รู้สึกว่า
ถูกทอดทิ้ง ส่งผลให้สามารถควบคุมตนเองได้ เกิดความมั่นใจว่า
ตนเองและทารกในครรภ์จะสามารถผ่านการคลอดไปได้อย่าง
ปลอดภัย (มาลีวัล เลิศสาครศิริ, 2558) นอกจากนี้ยังพบว่าการติด
เครื่องตรวจอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ การให้สารน้ำ�
ทางหลอดเลือดดำ�และการให้ยาเร่งคลอด ล้วนเป็นสาเหตุให้มารดา
รูส้ กึ ไม่สขุ สบายและทำ�ให้ความสามารถในการเผชิญความปวดลดลง
(Murray & McKinney, 2005)
บทบาทพยาบาลในการการประเมิ น ความปวดของมารดา
ในระยะคลอด
พยาบาลสามารถประเมินความปวดได้หลายวิธี ดังนี้
(Perry et al., 2010)
1. การประเมินความปวดจากการตอบสนองทางสรีร
วิทยา (Physiological Responses) โดยประเมินจากสัญญาณชีพ
ได้แก่ อัตราการเต้นของหัวใจและอัตราการหายใจเร็วขึ้น ความดัน
โลหิตสูงขึ้น มีเหงื่อออกบริเวณฝ่ามือ การประเมินโดยวิธีนี้มีความ
น่าเชือ่ ถือสูง อย่างไรก็ดี หากความปวดเกิดขึน้ ค่อนข้างนาน ร่างกาย
จะปรับตัวให้คืนสู่สภาพปกติได้แม้จะยังมีความปวดอยู่
2. การประเมิ น ความปวดจากการสั ง เกตพฤติ ก รรม
(Behavioral Responses) โดยการสั ง เกตจากพฤติ ก รรม
ทีแ่ สดงออกทางสีหน้า การเคลือ่ นไหวทางลำ�ตัว แขนขา การส่งเสียง
ร้องไห้ เกร็งตัว ตัวสัน่ เป็นต้น แต่การประเมินการตอบสนองชนิดนี้
บางครัง้ พฤติกรรมทีพ่ ยาบาลสังเกตได้กบั การบอกเล่าถึงความปวด
ของมารดาในระยะคลอดอาจไม่สัมพันธ์กันจึงจำ�เป็นต้องประเมิน
โดยวิธีอื่นร่วมด้วย
3. การประเมิ น ความปวดจากการรั บ รู้ ข องผู้ ป่ ว ย
(Self-report) โดยการซักถามและให้มารดาบอกเล่าความปวด
ของตนเอง การประเมินชนิดนี้สามารถประเมินตำ�แหน่งที่ปวด
ความรุนแรงลักษณะของความปวดและระยะเวลาที่ปวดได้ เพราะ
มารดาเป็นผู้ให้ข้อมูลด้วยตนเอง
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เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความปวด
		 1.1 การจัดท่าและการเคลือ่ นไหว (Positions and
The results
of
study
revealed
that
egg
distributing
channels
comprised
4 channels in pattern 1 and 3
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าเครื่องมือที่ใช้ในการ Maternal
Movement) พยาบาลควรกระตุ้นให้มารดาได้มีการ
channels
in นpattern
2. หThe
4 channels
of pattern บ1มารดา
for domestic
distributions
channelบครรภ์
1 – คby
ประเมิ
ความปวดมี
ลายแบบและมี
ความเหมาะสมกั
เคลือ่ นไหวหรื
อเปลีย่ นท่were:
าทางในขณะเจ็
ลอดfarmers,
เช่น การเดิน
compilers,
middlemen,
retailers
and
consumers
(51.98%),
channel
2
–
by
farmers,
compilers,
retailers
and
consumers
ในระยะคลอดที่แตกต่างกัน ซึ่งพยาบาลสามารถเลือกใช้ประเมิน รอบๆ เตียงจะช่วยให้มีความสุขสบายมากขึ้น (ปริศนา พานิชกุล,
(26.73%),
channel 3 – by farmers, retailers
consumers
(17.13%),2555)
and channel
4 – by่ อfarmers
consumers
(4.16%).
ความปวดของมารดาในระยะคลอดได้
ดังนีand
้ (Perry
et al., 2010)
ทั้ ง นี้ การเคลื
นไหวหรืand
อ การเปลี
่ ย นท่ า ทางขึ
้ น อยู่ กั บ
Pattern 2 had1.3 มาตราวั
channels
in
domestic
and
foreign
distribution
of
eggs:
channel
1
–
by
farmers,
compilers,
ดความปวดอย่างง่าย (Simple Descriptive ความสะดวกของมารดาที่จะตัดสินใจเลือกท่าที่เหมาะสม ในระยะ
middlemen,
andดความปวดแบบเส้
consumers (39.83%),
2 – นby farmers,
compliers, หากให้
retailers
and consumers
Scale) retailers
เป็นมาตราวั
นตรงแบ่channel
งความปวดเป็
ที่หนึ่งของการคลอด
มารดาอยู
่ในท่าลำ�ตัวตั้ง(32.61%)
ตรง (Upright
and channel
farmers, retailers
consumers (27.56%).
amount
of
yielded
eggs
for
consumption
within
6 ระดับ3 –สามารถประเมิ
นความรุand
นแรงของความปวดได้
ทั้งชนิThe
ด total
Position) อาจจะช่วยให้ระยะเวลาของระยะที่หนึ่งสั้นลง
ส่วนการ
NakhonเฉีPhanom
province
neighboringนไม่provinces
exported
to
Lao
People’s
Democratic
Republic
ยบพลันและเรื
้อรัง ใช้เand
วลาในการประเมิ
เกิน 5 นาทีincluding
(Perry those
จัดท่าลำ�ตัวตั้งตรงหรือท่านอนตะแคง (Side-Lying) จะช่วยลด
was 29,362
day which were worth
304,970
baht per (Mertz
day. This
et al.,trays
2010)with 30 eggs for each tray or 125,837 eggs per ระยะเวลาของระยะที
ส่ องและช่
วยลดความปวดได้
& Earl,
มาตราวัinดความปวดโดยใช้
เส้นตรงwhich
(Word-Graphic
was the working2. capital
Ban Klang village
earned 9,149,100
per month.
2009)baht
ซึ่งสอดคล้
องกับการศึกษาผลของการบริหารการหายใจ
Rating Scale) แบ่งความปวดเป็น 5 ระดับ ประเมินความรุนแรง ร่วมกับการจัดท่าศีรษะสูงต่อความเจ็บปวดและระยะเวลาการคลอด
Keywords
: Egg-laying Chicken
Farmers’นCooperative
Marketing Channels / Consumers
ของความปวดโดยใช้
คำ�พูดใช้เวลาประเมิ
ไม่เกิน 5 นาที/ (Perry
ในผู้คลอดครรภ์แรก ที่พบว่ากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความเจ็บปวด
et al., 2010)
และค่ า เฉลี่ ย ระยะเวลาในระยะที่ ห นึ่ ง ของการคลอดน้ อ ยกว่ า
Introduction
3. มาตราวั
ดความปวดโดยใช้เส้นตรง ที่มีตัวเลขกำ�กับ (80 weeks)
to complete
Klang Tambon Administration
กลุ่มควบคุ
ม (ขวัญใจ (Ban
เพทายประกายเพชร,
ฉวีวรรณ อยู่สำ�ราญ
อย่
า
งต่
อ
เนื
่
อ
ง
(Numeric
Rating
Scale)
เพื
่
อ
ประเมิ
น
ระดั
บ
Creating the stability of food supply is extremely
และวรรณา
วัฒนกร,
2558)Eggs. 2010). The whole
Office.
2012 &พาหุ
Ban
Klang’s
ความรุ
น
แรงของความปวด
เริ
่
ม
จาก
0
คื
อ
ไม่
ป
วด
ไปจนถึ
ง
10
important, not only for both farmers themselves and
		
1.2 การบำ
บัดด้วยน้money
ำ� (Hydrotherapy
; Water
process
to complete
for �making
and spending
คื
อ
ปวดมากที
ส
่
ด
ุ
(Perry
et
al.,
2010)
Immersion)
เป็ น การให้
ม ารดาแช่
ใ นน้ำ �toอุ่ นthe
หรื อfarmers
น้ำ � ธรรมดา
business entrepreneurs across the whole food supply
it within
the community
is really
helpful
4.
มาตราวั
ด
ความปวดที
่
ใ
ช้
ภ
าพ
การแสดงออก
วยให้
ผอ่ นคลายและลดความปวดในระยะคลอด
ลดความตึ
งเครียด
chain, but also for the development of Thai agriculture
and ช่to
the
sustainability of doing a business.
All the
บนใบหน้
า
บอกความรู
้
ส
ึ
ก
เจ็
บ
ปวด
(Face
Pain
Rating
Scale)
เนื่องจากมี
สารเอ็appropriate
นดอร์ฟินทำ�ให้strategic
การไหลเวีplans
ยนเลือfor
ดดีขึ้น
and security of Thai agricultural careers. One thing that
details
as suchการหลั
and่งthe
มีทั้งหมด 6 ภาพ เริ่มจากไม่ปวด แทนด้วยสีหน้า ยิ้มแย้มไปจนถึง อุณหภูมิของน้ำ�ที่ใช้ไม่ควรเกิน 37 C° การแช่น้ำ�ควรให้มารดาทำ�
reflects the stability is income. It is obvious that farmers
the specific areas have been compiled in a database as
ปวดมากทีส่ ดุ แทนด้วยภาพสีหน้าร้องไห้ น้�ำ ตาไหล (Perry et al., 2010) เมือ่ เริม่ เข้าสูร่ ะยะปากมดลูกเปิดเร็ว มีการศึกษาพบว่า ถ้าให้มารดา
must have more income than the overall expense in
indicators for developing a successful plan of Nakhon
5. มาตราวัดความปวดเปรียบเทียบด้วยสายตา (Visual แช่น้ำ�ในระยะที่หนึ่งของการคลอดจะช่วยลดการใช้ยาแก้ปวดและ
order toAnaloque
show thatScale
they:have
province. The development of agricultural
VAS)really
ใช้เส้นearned
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เซนติfrom
เมตรและใช้ Phanom
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of entire
food
supplyง chain
is considerably
important
ด้านซ้
าย หมายถึ
ไม่ปวดเลยและสิ
้นสุดที่เลข
10 ที่ปลายสุด in Nakhon Phanom province and neighboring areas has
ความก้าวหน้าของการคลอดช้าลง (ปริศนา พานิชกุล, 2555)
because
the food
supply
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theทvalue
ด้านขวา
หมายถึ
ง ปวดมากที
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et al.,
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in Ban
and 		
campaigns 1.3
for marketing
promotion)(Touch
as it &can
be
ความปวด
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chickenการลดปวดในระยะคลอดโดยไม่
egg poultry farmers’ cooperative.
ใช้ยา The egg-laying
selling eggs as saying ‘Fresh, Daily, Standard and Safe.’
เอ็นดอร์ฟินไปควบคุม ความปวด การนวดมักจะทำ�บริเวณก้นกบ
การลดปวดในระยะคลอดโดยไม่
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until the raised ones reach retirement. The whole
The system of raising an egg-laying chicken farm in
process in raising them takes a period of 20 months
the form of cooperative in Nakhon Phanom province
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กลุ่มทดลอง ต่ำ�กว่ากลุ่มควบคุม (อรัญญา ทองก้อน และคณะ,
pattern 1 and2558)
3 สอดคล้องกับการศึกษาผลของการนวดร่วมกับการประคบ
1 – by farmers,
ร้อนต่อความปวดและการเผชิญความปวดของมารดาครรภ์แรก พบ
rs and consumers
ว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการนวดร่วมกับการประคบร้อนในระยะ
onsumers (4.16%).
ที่หนึ่งของการคลอด มีค่าเฉลี่ยคะแนนความปวดและค่าเฉลี่ย
mers, compilers,
พฤติกรรมการเผชิญความปวดสูงกว่ากลุม่ ทีไ่ ด้รบั การพยาบาลตาม
nsumers (32.61%)
ปกติ (ทัศนีย์ คล้ายขำ�, 2556)
nsumption within
		 1.4 การประคบด้ ว ยความร้ อ นและความเย็ น
mocratic Republic
(Application of Heat and Cold) ได้รับความนิยมเนื่องจาก
aht per day. This
ผู้ให้การดูแลไม่ต้องมีประสบการณ์สามารถปฏิบัติได้และภาวะ
แทรกซ้อนมักไม่รุนแรง วิธีนี้เป็นการนำ�ความร้อนหรือความเย็น
มาประคบมาประคบบริเวณต่างๆของร่างกาย ซึ่งการประคบร้อน
มักใช้บริเวณหลัง หน้า ไหล่ คอและท้องส่วนล่าง (ปริศนา พานิชกุล,
2555) ความร้อนจะทำ�ให้เกิดการผ่อนคลาย ลดความปวดในการคลอด
bon Administration
เพิ่มการไหลเวียนของเลือดและทำ�ให้กล้ามเนื้อคลายตัว ส่วนการ
ประคบเย็น ความเย็นจะช่วยลดการไหลเวียนเลือด ลดอุณหภูมิ
010). The whole
ของผิวหนังและกล้ามเนือ้ ทำ�ให้การส่งกระแสประสาทความเจ็บปวด
ney and spending
ล่าช้า ซึ่งการประคบร้อนและเย็นควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง
ful to the farmers
มารดาโดยตรง เพือ่ ป้องกันอันตรายต่อบริเวณผิวหนังทีว่ าง อาจใช้ผา้
business. All the
trategic plans รองบริ
for เวณผิวหนังตำ�แหน่งทีจ่ ะประคบก่อน (นันทพร แสนศิรพิ นั ธ์
d in a databaseและสุ
as กญั ญา ปริสญั ญกุล, 2558) มีการศึกษาพบว่า มารดาครรภ์แรก
ที่ได้รับการบรรเทาความปวดโดยการนวดร่วมกับการประคบร้อน
l plan of Nakhon
มีระดับความปวดในระยะปากมดลูกเปิดเร็วต่ำ�กว่าและมีการรับรู้
nt of agricultural
ประสบการณ์การคลอดดีกว่ามารดาครรภ์แรกทีไ่ ด้รบั การนวดหรือ
in the areas both
การประคบร้อนเพียงอย่างเดียว (จิราวรรณ คล้ายวิเศษ, ศรีสมร ภูมนสกุล
hboring areas has
และจรัสศรี ธีระกุลชัย, 2559)
tury.
1.5 การกระตุ้ น ปลายประสาท (Transcutaneous
te the creation of
Electrical Nerve Stimulation : TENS) เป็นการส่งกระแสไฟฟ้า
ucts (egg product,
tion) as it can แรงดั
be นต่ำ�ผ่านขั้วไฟฟ้าที่ติดบริเวณผิวหนัง ซึ่งการใช้เพื่อลดอาการ
เจ็บครรภ์จะติดขั้วไฟฟ้า 2 คู่ที่บริเวณ Paravertebral ระดับ
or promotion of
T10 – L1 และ S2 – S4 โดยมารดาสามารถควบคุมการกระตุน้ เอง
andard and Safe.’
คื อ เมื่ อ กดสวิ ท ซ์ เ ครื่ อ งจะทำ � ให้ รู้ สึ ก แสบและอาจลดการรั บ รู้
system has not
ความปวดเมือ่ มดลูกหดรัดตัว (ปริศนา พานิชกุล, 2555) มีการศึกษา
e past, but it has
พบว่าอาจช่วยลดความรุนแรงของความปวดถ้าเริ่มใช้ในระยะต้น
efforts based on
ของการเจ็บครรภ์คลอด แต่อาจไปรบกวนการทำ�งานของเครื่อง
bjectives, mission
ตรวจติดตามอิเล็กทรอนิกส์และมีราคาแพง (Simkin & Klein,
cken farms have
2012)
s from the private
2. การจัดการความปวดด้านจิตใจ (Psychological
chickens in order
Therapy) มีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับเปลี่ยนการรับรู้ความปวด
hicken products.
เบีย่ งเบนความสนใจจากความปวด หรือปรับเปลีย่ นพฤติกรรมและ
chicken farm in
Phanom province
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ความคิดของมารดา ซึง่ จะช่วยให้สามารถควบคุมความปวดได้ดขี นึ้
ซึ่งวิธีที่นิยมกันโดยทั่วไป ได้แก่
		 2.1 การให้ความรู้เกี่ยวกับการคลอด (Childbirth
Education) เป็นกระบวนการให้ความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์
การคลอด การระงับปวดระหว่างคลอดด้วยวิธีต่างๆ รวมถึงการให้
มารดามี ส่ ว นร่ ว มในการวางแผนการคลอดเป็ น การตั ด วงจร
ความกลัว ความเครียด ความปวด เพราะช่วยให้มารดามีกระบวน
การรับรู้และควบคุมความปวดระหว่างคลอดได้ดีขึ้น มีการวิจัย
เกี่ยวกับผลของโปรแกรมการให้ความรู้ต่อความวิตกกังวลระดับ
ความปวดและพฤติ ก รรมการเผชิ ญ ความปวดในระยะคลอด
ของมารดาวัยรุน่ ครรภ์แรกพบว่า กลุม่ ทดลอง ทีไ่ ด้รบั การสอนตาม
โปรแกรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมคลอด กลไกการคลอดและ
การผ่ อ นคลายความปวด ในระยะคลอด มี ค ะแนนความวิ ต ก
กังวลและคะแนน ความปวดในระยะคลอดน้อยกว่ากลุ่มควบคุม
(ปาริฉัตร อารยะจารุ, เยาวลักษณ์ เสรีเสถียร, ฉวีวรรณ อยู่สำ�ราญ
และวรรณา พาหุวัฒนากร, 2555)
		 2.2 การจั ด สภาพแวดล้ อ มให้ เ หมาะสมสำ � หรั บ
การคลอด (Birth Environment) เป็นการลดการกระตุ้นที่ทำ�ให้
มารดารู้สึกไม่สุขสบาย ทั้งจากภายในร่างกายและจากสิ่งแวดล้อม
ภายนอก เช่น ความร้อน ความเปียกชื้น แสง เสียง ซึ่งสิ่งกระตุ้น
เหล่ า นี้ ทำ � ให้ ก ารรั บ รู้ ค วามเจ็ บ ปวดเพิ่ ม ขึ้ น ดั ง นั้ น การดู แ ล
ความสะอาดร่างกาย เปลีย่ นผ้าปูทนี่ อนให้สะอาด การปรับอุณหภูมิ
ห้องคลอดให้เหมาะสม ลดเสียงรบกวน จะทำ�ให้มารดาพักผ่อนได้
(มาลีวัล เลิศสาครศิริ, 2558)
		 2.3 การประคับประคองด้านจิตใจ (Continuous
Labor Support) ในระยะคลอดมารดาต้องการการดูแลใกล้ชิด
มากกว่าเดิม พยาบาลควรเปิดโอกาสให้ผทู้ สี่ ามารถประคับประคอง
จิตใจเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดระหว่าง
การคลอดเพื่อให้มารดารู้สึกอุ่นใจ คลายความกลัวและวิตกกังวล
ซึ่งจะมีผลให้ทนต่อความปวดได้เพิ่มขึ้น มีการศึกษาพบว่าบุคคล
ทีม่ ารดาต้องการให้มาดูแลในระยะคลอดมากทีส่ ดุ คือ สามี มารดา
ญาติ หรือผูม้ คี วามเชีย่ วชาญในการดูแลมารดา (ประไพรัตน์ แก้วศิร,ิ
ชฎารัตน์ แก้วเวียงเดช และวราพร มีแก้ว, 2559)
		 2.4 สุคนธบำ�บัด (Aromatherapy) เป็นการใช้
น้ำ�มันหอมระเหยเข้มข้นที่สกัดจากพืชมาใช้ในการ ลดความกังวล
และการปวดขณะเจ็บครรภ์คลอด อาจนำ�มาใช้ผสมในการอาบน้ำ�
การนวด หรือใช้สดู ดม แต่อาจมีผลข้างเคียง เช่น ปวดศีรษะ คลืน่ ไส้
ผื่นคัน จึงควรใช้อย่างระมัดระวัง โดยใช้ปริมาณที่น้อยที่สุดและ
ไม่ ค วรใช้ บ่ อ ย (ปริ ศ นา พานิ ช กุ ล , 2555) น้ำ � มั น หอมระเหย
กลิ่นกุหลาบ มะลิ และลาเวนเดอร์ ช่วยส่งเสริมให้ผ่อนคลายและ
ลดความปวด (Lowdermilk et al., 2012)
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		 2.5 การใช้ดนตรีบำ�บัด (Music Therapy) อาศัย 				
3) ระยะปากมดลูกเปิด 8-10 เซนติเมตร
The
results
of
study
revealed
that
egg
distributing
channels
comprised
4
channels
in pattern 1 and 3
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2) ระยะปากมดลูกเปิด 4-7 เซนติเมตร
chicken farmers preserve the original identity and
The current layer chicken feeding system has not
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convenient and easy to manage in a tight budget. They
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private sector companies. This is to unite farmers by
sector that sell egg-laying breeds of chickens in order
having a career which begins with raising baby chicks
to maintain the standard of the chicken products.
until the raised ones reach retirement. The whole
The system of raising an egg-laying chicken farm in
process in raising them takes a period of 20 months
the form of cooperative in Nakhon Phanom province
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