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Abstract 
 Purpose: The	present	study	aimed	to	investigate	the	effects	of	massage	and	hot	compress	on	labor	
pain	and	pain	coping	behaviors	of	primigravidas	in	the	first	stage	of	labor.	
 Design:	Quasi–experimental	design.	
	 Methods:	The	subjects	of	 this	study	were	pregnant	women	who	were	 in	 labor	at	 the	Bangchak	
hospital.	Seventy	primigravidas	were	chosen	according	to	inclusion	criteria.	The	samples	were	divided	
into	an	experimental	and	a	control	group	with	35	 subjects	 in	each	group.	The	experimental	group	
participated	in	the	massage	and	hot	compress	protocol.	The	control	group	received	usual	nursing	care.	
The	research	instruments	were	composed	of	a	massage	and	hot	compress	protocol,	patient’s	interview	
form,	visual	analougue	scale,	and	 labor	pain	coping	scale.	The	data	were	analyzed	using	descriptive	
statistics,	independent	t-test,	and	analysis	of	covariance.		
 Main findings:	The	findings	revealed	that	the	subjects	who	participated	in	the	massage	and	hot	
compress	protocol	in	the	first	stage	of	labor	had	lower	mean	pain	score	than	those	in	the	control	group.	
(p	<	.001)	and	had	greater	mean	labor	pain	coping	score	than	those	in	the	control	group	(p	<	.001).	
 Conclusion and recommendations:	The	massage	and	hot	compress	protocol	can	reducing	labor	
pain,	 so	 nurse	 midwives	 should	 offer	 massage	 and	 hot	 compress	 as	 a	 nursing	 intervention	 for	
primigravidas	in	reducing	their	labor	pain	and	enhancing	appropriate	pain	coping	behavior	in	labor.	
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บทคดัยอ่
 วตัถปุระสงค:์ เพือ่ศกึษาผลของการนวดรว่มกบัการประคบรอ้นตอ่ความเจบ็ปวดและการเผชญิความเจบ็ปวดของ
ผูค้ลอดครรภแ์รกในระยะที่1ของการคลอด
 รปูแบบการวจิยั:การวจิยักึง่ทดลอง
 วธิดีำเนนิการวจิยั: กลุม่ตวัอยา่งเปน็ผูค้ลอดครรภแ์รกจำนวน 70 ราย ทีม่าคลอดบตุรในหอ้งคลอด โรงพยาบาล
บางจาก คดัเลอืกกลุม่ตวัอยา่งตามเกณฑท์ีก่ำหนด แบง่เปน็กลุม่ทดลอง 35 รายที่ไดร้บัการนวดรว่มกบัการประคบรอ้นและ
การพยาบาลตามปกติและกลุม่ควบคมุ35รายที่ไดร้บัการพยาบาลตามปกติ เครือ่งมอืที่ใช้ในการวจิยั ไดแ้ก่แบบแผนการ
นวดรว่มกบัการประคบรอ้นดว้ยลกูประคบขา้วสารเหนยีวดำแบบสมัภาษณข์อ้มลูสว่นบคุคลแบบประเมนิความเจบ็ปวดดว้ย
สายตาแบบสงัเกตพฤตกิรรมการเผชญิความเจบ็ปวดวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนาสถติทิดสอบคา่ทีและสถติกิาร
วเิคราะหค์วามแปรปรวนรว่ม
 ผลการวจิยั: ผลการศกึษาพบวา่ กลุม่ที่ไดร้บัการนวดรว่มกบัการประคบรอ้นในระยะที่ 1 ของการคลอดมคีา่เฉลีย่ของ
คะแนนความเจบ็ปวดนอ้ยกวา่กลุม่ที่ไดร้บัการพยาบาลตามปกตอิยา่งมนียัสำคญัทางสถติิ (p < .001) และมคีา่เฉลีย่ของ
คะแนนพฤตกิรรมการเผชญิความเจบ็ปวดสงูกวา่กลุม่ที่ไดร้บัการพยาบาลตามปกตอิยา่งมนียัสำคญัทางสถติิ(p<.001)
 สรปุและขอ้เสนอแนะ: การนวดรว่มกบัการประคบรอ้นดว้ยลกูประคบขา้วสารเหนยีวดำสามารถ ลดการเจบ็ปวด
ครรภ์ได้ พยาบาลผดงุครรภจ์งึสามารถนำวธิกีารดงักลา่วไปใชก้บัผูค้ลอดครรภแ์รก ในการลดความเจบ็ปวดและเผชญิกบั
ความเจบ็ปวดไดอ้ยา่งเหมาะสมในระยะคลอด
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 ความสำคัญของปัญหา
 ความเจบ็ปวดในระยะที่1ของการคลอดเริม่ตน้เมือ่
มดลกูมกีารหดรดัตวัอยา่งสมำ่เสมอจนกระทัง่ปากมดลกูเปดิ
หมดประมาณ10เซนตเิมตรใชเ้วลาประมาณ12ชัว่โมง
ในครรภแ์รกและประมาณ6ชัว่โมงในครรภห์ลงัความเจบ็
ปวดจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ร่างกาย
มีความตึงเครียดหลั่งสารแคที โคลามีน และคอร์ติซอล
ออกมากขึน้ รบกวนการไหลเวยีนเลอืดและทำใหก้ลา้มเนือ้
เกดิการหดเกรง็ เกดิเปน็แรงตา้นทานขณะมดลกูหดรดัตวั
ทำให้ปากมดลูกเปิดช้าและเกิดความเจ็บปวดมากขึ้น1
ผูค้ลอดทีเ่จบ็ปวดเปน็เวลานานจะเหนือ่ยออ่น ทำใหก้ลา้ม
เนือ้มดลกูออ่นลา้และหดรดัตวัไมด่ี นอกจากนีย้งัสง่ผลให้
ระดบัความอดทนตอ่ความเจบ็ปวดลดลงและตอบสนองตอ่
ความเจ็บปวดด้วยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น เอะอะ
โวยวายควบคมุตนเองไม่ได้ไม่ใหค้วามรว่มมอืในการคลอด
อาจตอ้งสิน้สดุการคลอดดว้ยการใชส้ตูศิาสตรห์ตัถการ เชน่
การผา่ตดัคลอดทางหนา้ทอ้ง ทำใหเ้กดิภาวะแทรกซอ้นจาก
การดมยาสลบหรอืไดร้บัยาทางไขสนัหลงัจากการศกึษาวจิยั
ในประเทศไทยพบว่ามีอุบัติการณ์การเสียชีวิตของผู้คลอด
จากการไดร้บัยาระงบัความรูส้กึขณะผา่ตดัคลอดถงึ 4.8 ตอ่
10,000คน2ความเจบ็ปวดทีร่นุแรงยงัสง่ผลกระทบตอ่จติใจ
โดยจะทำให้ผู้คลอดเกิดความวิตกกังวลและหวาดกลัว
ต่อกระบวนการคลอด ซึ่งอาจจะส่งผลต่อสภาพของจิตใจ
ผู้คลอดในการคลอดครั้งต่อไป1 ความเจ็บปวดยังส่งผล
กระทบตอ่ทารกในครรภ์ กลา่วคอืการหดรดัตวัของมดลกูที่
รนุแรงขึน้ นานและถีข่ึน้ จะทำใหล้ดปรมิาณเลอืดไปเลีย้ง
มดลกู รวมทัง้ปรมิาณออกซเิจนไปสูท่ารกในครรภ์ ซึง่หาก
คงอยูเ่ปน็เวลานานๆจะทำใหท้ารกในครรภข์าดออกซเิจน1,3

 ดงันัน้ จงึมคีวามจำเปน็อยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งชว่ยบรรเทา
ความเจ็บปวดให้แก่ผู้คลอด เพื่อให้กระบวนการคลอด
ดำเนนิไปอยา่งปกติ ไมเ่กดิภาวะแทรกซอ้นตอ่ผูค้ลอดและ
ทารก ซึง่วธิลีดความเจบ็ปวดมทีัง้วธิีใชย้าและไม่ใชย้า การ
ลดความเจบ็ปวดโดยไม่ใชย้านัน้เปน็บทบาทอสิระทีพ่ยาบาล
สามารถกระทำได้ จำแนกเปน็กลุม่ใหญ่ๆ  ได้ 3 แนวทาง4

ไดแ้ก่ 1) การปรบัการเรยีนรูท้างสตปิญัญา 2) การกระตุน้
การรับรู้ 3) การกระตุ้นประสาทสัมผัสที่ผิวหนัง การลด
ความเจ็บปวดโดยใช้แนวทางการปรับการเรียนรู้ทางสติ
ปัญญาผู้คลอดมักได้รับการเตรียมคลอดจากบุคลากรทาง
สขุภาพเปน็พืน้ฐานตามปกตอิยูแ่ลว้ สว่นแนวทางการลด

ความเจบ็ปวดดว้ยวธิกีารกระตุน้การรบัรู้ หรอืใชแ้นวทาง
การลดความเจ็บปวดด้วยวิธีการกระตุ้นประสาทสัมผัสที่
ผวิหนงั หรอืใชส้องแนวทางดงักลา่วผสมผสานรว่มกนัเพือ่
เสรมิประสทิธภิาพในการลดความเจบ็ปวดให้ ไดม้ากยิง่ขึน้5

มทีัง้ไดผ้ลและมปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ในการลดความเจบ็ปวด
เชน่ การใชด้นตรบีำบดัรว่มกบัการจดัทา่ในระยะที่ 1 ของ
การคลอดพบวา่ ชว่ยลดความเจบ็ปวดและทำใหร้ะยะเวลา
ของการคลอดสั้นลง6 การนวดร่วมกับการใช้สุคนธบำบัด
พบว่า สามารถลดความเจ็บปวดได้อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถติิ7 แตว่ธิกีารที่ไมพ่บประสทิธภิาพเพิม่ขึน้ในการลดความ
เจบ็ปวด เชน่ ผลจากการศกึษาวธิกีารนวดบรเิวณหนา้ทอ้ง
ดว้ยนำ้มนัหอมระเหยกลิน่มะกรดูพบวา่ไมส่ามารถลดความ
เจบ็ปวดไดอ้ยา่งมนียัสำคญัทางสถติิ8 การศกึษาวธิกีารนวด
รว่มกบัการใชเ้ทคนคิการผอ่นคลายซึง่พบคะแนนเฉลีย่ความ
เจบ็ปวดลดลงไมแ่ตกตา่งกนั (p> .05)9 จากทีก่ลา่วมาขา้ง
ต้นพบว่าผลการวิจัยยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงไม่
ทราบว่าวิธีผสมผสานแบบใดที่จะลดความเจ็บปวดของ
ผูค้ลอดไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพทีส่ดุ
 จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่หลกัการและกลไก
ของวิธีการนวดกับการประคบร้อนด้วยลูกประคบข้าวสาร
เหนยีวดำ เปน็การลดความปวดโดยใชแ้นวทางการรบัรูผ้สม
ผสานกบัการกระตุน้ประสาทสมัผสัทีผ่วิหนงั เนือ่งจากการ
นวดสามารถกระตุน้ใยประสาทขนาดใหญท่ีผ่วิหนงัไปยบัยัง้
การส่งผ่านกระแสประสาทความเจ็บปวด มีผลให้ระบบ
ควบคมุประตทูีร่ะดบัไขสนัหลงัปดิหรอืปดิเกอืบหมด จงึลด
สัญญาณการส่งผ่านกระแสประสาทความเจ็บปวดไปสู่
ระดับสมอง การรับรู้ต่อความเจ็บปวดลดลง10-12 ทำให้
ผูค้ลอดเกดิการผอ่นคลาย กระตุน้รา่งกายใหห้ลัง่สารคลา้ย
มอรฟ์นี คอื เอนดอรฟ์นิและเอนเคฟาลนิเพิม่มากขึน้13-14
การนวดจะชว่ยลดการหดเกรง็ของกลา้มเนือ้จากการดงึรัง้
ขณะมดลกูหดรดัตวัและลดแรงตา้นทานจากการตงึของเอน็
(sacroiliac ligament) ทำใหล้ดแรงกดตอ่เนือ้เยือ่ กระดกู
เชงิกราน ขอ้ตอ่ สง่ผลใหค้วามเจบ็ปวดลดลง10-12 และยงั
ชว่ยเพิม่การไหลเวยีนเลอืดไปยงัเนือ้เยือ่และหมนุเวยีนของ
เสียต่างๆ ออกมา13-14 และการเคลื่อนไหวมือเป็นจังหวะ
ขณะทำการนวด ยงัชว่ยเบีย่งเบนความสนใจของผูค้ลอดไป
จากอาการเจบ็ครรภ์เปน็การลดสิง่เรา้ทางอารมณ์นอกจาก
นั้นการสัมผัสใกล้ชิดขณะทำการนวดมีผลต่อจิตใจ ทำให้
ผูค้ลอดรูส้กึอบอุน่ ปลอดภยั5 ลดความเครยีด15 และความ
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วติกกงัวลลง10สง่ผลใหผู้ค้ลอดมอีารมณด์ีจติใจผอ่นคลาย14
สามารถปรบัตวัตอ่ความเจบ็ปวดขณะมดลกูหดรดัตวั มกีาร
แสดงพฤตกิรรมการเผชญิความเจบ็ปวดทัง้ทางดา้นรา่งกาย
และอารมณอ์ยา่งเหมาะสม11
 ส่วนการประคบร้อนเป็นการใช้วัสดุที่ค่อยๆ คลาย
ความรอ้นออกมาวางประคบณ จดุทีม่อีาการปวด มกีลไก
ที่จะเสริมประสิทธิภาพในการลดปวดคือ ความร้อนทำให้
เกดิการขยายตวัของหลอดเลอืด สง่ผลใหเ้พิม่การไหลเวยีน
ของเลอืด ซึง่จะชว่ยลดอาการปวดทีเ่กดิจากการขาดเลอืด
ของเนื้อเยื่อหรือการคั่งค้างของของเสียจากกระบวนการ
เมตาโบลสิซมึและความรอ้นจะทำใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง
ในโครงสร้างและคุณสมบัติด้านการยืดขยายของเส้นใย
คอลลาเจน เป็นผลให้เพิ่มความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่ออ่อน
ความรอ้นยงัยบัยัง้การสง่กระแสประสาทของเสน้ใยกลา้ม
เนือ้ที่ไวตอ่การกระตุน้ลง ซึง่การเปลีย่นแปลงนีจ้ะชว่ยลด
การเกร็งตัวของกล้ามเนื้อข้อต่อต่างๆ ทำให้เคลื่อนไหวได้
มากขึน้5 และความรอ้นจะเพิม่การสง่กระแสประสาทของ
ปลายประสาทรบัอณุหภมูทิีผ่วิหนงัไปยงัไขสนัหลงั จะชว่ย
ยับยั้งการส่งกระแสประสาทความเจ็บปวดจากระดับ
ไขสนัหลงัไปยงัสมอง1,5,16
 สำหรับวัสดุที่ ใช้นำความร้อน ซึ่งนำมาทำเป็นลูก
ประคบพบวา่ขา้วสารเหนยีวดำเปน็เมลด็ธญัพชืทีม่กีารดดู
กลนืความรอ้นไดด้ี รวมทัง้คายความรอ้นออกไดช้า้ เมือ่นำ
มาทำลกูประคบจะทำใหเ้กดิความรอ้นสง่ผา่นไปทีเ่นือ้เยือ้
ของผวิหนงัมรีะดบัอณุหภมูคิงที่17ตลอดเวลาทีป่ระคบ40-41
องศาเซลเซยีส17-18 และเมือ่นำมาทำใหเ้กดิความรอ้นแบบชืน้
โดยการนึง่ ทำใหเ้ปน็วสัดทุี่ใชน้ำความรอ้นทีด่ีได้17-18 ผูว้จิยั
จงึเลอืกใชว้ธิกีารประคบดว้ยความรอ้นแบบชืน้ โดยการนึง่
ลูกประคบด้วยหม้อนึ่งไฟฟ้าขนาดกำลังไฟ 1,000 วัตต์
ระดับไฟสูงสุดเป็นเวลา 10 นาที ระยะเวลาการประคบ
15-30 นาที1,5,16-19 และจากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่
การประคบด้วยความร้อนแบบชื้นให้ประสิทธิภาพใน
การแทรกซึมได้ดีกว่าความร้อนแบบแห้ง รวมถึงระดับ
อุณหภูมิของผิวหนังค่อยๆ เพิ่มขึ้นและผิวหนังมีความ
ชุม่ชืน้1,19
 ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาผลของการนวดรว่ม
กบัการประคบรอ้นตอ่ความเจบ็ปวดและการเผชญิความเจบ็
ปวดของผูค้ลอดในระยะที่1ของการคลอดโดยไดน้ำวธิกีาร
ประคบรอ้นดว้ยลกูประคบขา้วสารเหนยีวดำมาผสมผสาน

รว่มกบัการนวด โดยเลอืกใชว้ธิกีารประคบดว้ยความรอ้น
แบบชืน้ โดยการนึง่ลกูประคบดว้ยหมอ้นึง่ไฟฟา้ขนาดกำลงั
ไฟ1,000วตัต์ระดบัไฟสงูสดุเปน็เวลา10นาทีระยะเวลา
การประคบ 15-30 นาที1,4,16-19 เพือ่ใหผู้ค้ลอดเจบ็ปวดจาก
การคลอดน้อยลง และสามารถเผชิญกับความเจ็บปวดใน
ระยะคลอดได้ เป็นแนวทางนำไปพัฒนาการปฏิบัติการ
พยาบาลเพือ่ลดความเจบ็ปวดในระยะที่1ของการคลอดให้
เกดิประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพือ่ศกึษาผลของการนวดรว่มกบัการประคบรอ้นตอ่
ความเจบ็ปวดและการเผชญิความเจบ็ปวดของผูค้ลอดครรภ์
แรกในระยะที่1ของการคลอด

สมมติฐานการวิจัย
 1.ผูค้ลอดกลุม่ที่ไดร้บัการนวดรว่มกบัการประคบรอ้น
ในระยะที่ 1 ของการคลอดมคีะแนนความเจบ็ปวดนอ้ยกวา่
กลุม่ที่ไดร้บัการพยาบาลตามปกติ
 2.ผูค้ลอดกลุม่ที่ไดร้บัการนวดรว่มกบัการประคบรอ้น
ในระยะที่ 1 ของการคลอดมีคะแนนการเผชิญความเจ็บ
ปวดสงูกวา่กลุม่ที่ไดร้บัการพยาบาลตามปกติ

วิธีดำเนินการวิจัย
 รปูแบบการวจิยัเปน็การวจิยัแบบกึง่ทดลอง
 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง
 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้คลอดครรภ์แรกที่มารับบริการ
คลอดในห้องคลอดโรงพยาบาลบางจาก ตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม-ธนัวาคมพ.ศ. 2555 คดัเลอืกกลุม่ตวัอยา่งตาม
เกณฑท์ีก่ำหนด ไดแ้ก่ อายุ 18-34 ปี มอีาการเจบ็ครรภ์
ปากมดลกูเปดิ≤4เซนตเิมตรทารกอยู่ในทา่ปกติอยูด่ว้ย
กนักบัสามี วางแผนการตัง้ครรภค์รัง้นี้ สามารถพดูภาษา
ไทยไดด้ี กำหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งจากการคำนวณโดยใช้
คา่อทิธพิล จากผลงานเรือ่งประสทิธผิลของโปรแกรมการ
นวดต่อการเผชิญความเครียดและความเจ็บปวดในระยะ
คลอด20 มีค่า Effect size ขนาด .56 หาค่าขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งในตารางทดสอบคา่ทแีบบหางเดยีว (power table
for Independent t-test)กำหนดpower= .80= .05
ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 70 ราย แบ่งเป็นกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 35 ราย โดยผู้คลอด
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จำนวน 35 รายแรกจัดให้เข้ากลุ่มควบคุม และผู้คลอด
จำนวน35รายหลงัจดัใหเ้ขา้กลุม่ทดลอง
 เครือ่งมอืการวจิยั
 เครือ่งมอืในการดำเนนิการวจิยัไดแ้ก่
 1. แบบแผนการนวดรว่มกบัการประคบรอ้น ผูว้จิยัได้
พฒันาขึน้จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วกบัการจดัการ
ความเจ็บปวดในระยะคลอด ร่วมกับการใช้แนวคิดทฤษฎี
ควบคมุประตู (Gate control theory) แบบแผนนีผ้า่นการ
ตรวจสอบโดยผูท้รงคณุวฒุิ 5 ทา่น ในดา้นความครอบคลมุ
เนือ้หาความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค์ความเหมาะสมของ
ภาษา รปูแบบและความเหมาะสมของกจิกรรม ระยะเวลา
ของกจิกรรม ตลอดจนการจดัลำดบัเนือ้หา นำมาหาคา่ดชันี
ความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หา (content validity index; CVI)
จากสตูรของDavis20ไดค้า่เทา่กบั.81
 2.ลกูประคบขา้วสารเหนยีวดำมลีกัษณะทรงกลมหอ่
หุม้ดว้ยผา้ดบิ ขนาด 12 x 12 นิว้ ดา้นในบรรจขุา้วสาร
เหนียวดำน้ำหนัก 500 กรัม คลุกเคล้าเกลือ 5 ช้อนโต๊ะ
พบัเกบ็ชายผา้เปน็ดา้มจบั รดัดว้ยเชอืกฝา้ย ซึง่พฒันาจาก
งานวจิยัของ ประวติร เจนวรรธนะกลุ และคณะ17 ผูว้จิยั
สร้างแบบประเมินคุณภาพลูกประคบข้าวสารเหนียวดำให้
ครอบคลมุ 3 มติิ คอื ความเหมาะสมของการนำอปุกรณ์
ไปใช้ ความปลอดภัย และความสะดวก นำลูกประคบ
ข้าวสารเหนียวดำและแบบประเมินคุณภาพลูกประคบไป
ตรวจสอบโดยผูท้รงคณุวฒุิ 5 ทา่น นำมาหาคา่ดชันคีวาม
เทีย่งตรงเชงิเนือ้หาจากสตูรของDavis20 เทา่กบั .96มกีาร
หาคา่ความเชือ่มัน่ในระดบัอณุหภมูิ โดยผูว้จิยันำลกูประคบ
ไปนึง่ดว้ยหมอ้นึง่ไฟฟา้ขนาดกำลงัไฟ1,000วตัต์ เปน็เวลา
10 นาที จากนั้นนำลูกประคบไปทดลองใช้กับตนเองและ
ผู้ใกลช้ดิจำนวน 5 คน ไดค้า่เฉลีย่ระดบัอณุหภมูทิีผ่วิสมัผสั
40-41องศาเซลเซยีสนาน10นาที
 3. ปรอทวดัอณุหภมูยิีห่อ้เอส-เค (SKmodel 1/1)
ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานความเที่ยงจากโรงงานผู้ผลิต
และไดร้บัการรบัรอง
 4. หมอ้นึง่ไฟฟา้ยีห่อ้ฮานาบชิิ ขนาดกำลงัไฟ 1,000
วตัต์
 เครื่องมือที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น
3สว่นประกอบดว้ย
 สว่นที่ 1แบบสมัภาษณข์อ้มลูสว่นบคุคลแบง่เปน็2
สว่นคอื ขอ้มลูสว่นบคุคลประกอบดว้ยขอ้คำถามจำนวน 5

ขอ้ ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี
รายไดข้องครอบครวั และขอ้มลูการคลอด จำนวน 6 ขอ้
ไดแ้ก่ จำนวนของการฝากครรภ์ ระยะเวลาทีเ่ริม่เจบ็ครรภ์
จรงิและเวลาทีป่ากมดลกูเปดิหมดตำแหนง่ทีป่วดเวลาของ
ระยะที่ 1 ของการคลอด ยากระตุน้การหดรดัตวัของมดลกู
คะแนนแอพการ์
 ส่วนที่ 2 แบบประเมินความเจ็บปวดด้วยสายตา
(VisualAnalogueScale:VAS)ของTurkandMelzack21
ประเมนิโดยใหผู้ค้ลอดบอกระดบัความรูส้กึเจบ็ปวดดว้ยการ
ทำเครื่องหมายขีดทับแถบบนเส้นตรงที่มีความยาว 10
เซนตเิมตรแบง่เปน็10ชว่งโดยมตีวัเลขกำกบัไว้คะแนน
รวมทัง้หมด 10 คะแนน โดยแบง่ระดบัคะแนนเริม่จากเลข
0ไมเ่จบ็ปวดเลข1,2,3 เจบ็ปวดเลก็นอ้ย เลข4,5,6
เจบ็ปวดปานกลาง เลข7,8,9 เจบ็ปวดมากและเลข10
เจบ็ปวดมากทีส่ดุจนทนไม่ได้คะแนนความเจบ็ปวดหลงัการ
ทดลองไดจ้ากคา่เฉลีย่คะแนนความเจบ็ปวดในชัว่โมงที่2,4
และ 6 และในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยนำแบบประเมินความเจ็บ
ปวดมาใช้โดยมไิดห้าความเชือ่มัน่ เนือ่งจากเปน็เครือ่งมอืที่
มคีวามเทีย่งสงูและใชก้นัอยา่งแพรห่ลาย11-12

 สว่นที่ 3 แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเผชญิความเจบ็
ปวดของ พรรณภิา รกัษก์ศุล22 โดยแบบประเมนิแบง่การ
สงัเกตพฤตกิรรมออกเปน็5ขอ้คอืดา้นการออกเสยีงดา้น
การเคลือ่นไหวของรา่งกายดา้นการควบคมุการหายใจดา้น
การแสดงออกของใบหนา้และดา้นการตอบสนองดา้นคำพดู
การใหค้ะแนนเปน็แบบมาตราสว่นประมาณคา่3ระดบัคอื
0,1,2คะแนน0หมายถงึลกัษณะทีค่วบคมุตนเองไม่ได้
คะแนน 1 หมายถงึ ลกัษณะทีค่วบคมุตนเองไดป้านกลาง
คะแนน2หมายถงึลกัษณะทีค่วบคมุตนเองได้ซึง่คะแนน
พฤตกิรรมการเผชญิความเจบ็ปวดหลงัการทดลองไดจ้ากคา่
เฉลีย่คะแนนพฤตกิรรมการเผชญิความเจบ็ปวดในชัว่โมงที่
2,4และ6มคีา่ตัง้แต่0-10คะแนนถา้มคีะแนนสงูแสดง
วา่ผูค้ลอดสามารถเผชญิกบัความเจบ็ปวดในระยะคลอดไดด้ี
ถ้ามีคะแนนปานกลางแสดงว่าผู้คลอดสามารถเผชิญกับ
ความเจ็บปวดในระยะคลอดได้ปานกลาง ถ้ามีคะแนนต่ำ
แสดงวา่ผูค้ลอดเผชญิกบัความเจบ็ปวดในระยะคลอดได้ไมด่ี
การวจิยัครัง้นีท้ดสอบความเชือ่มัน่ของเครือ่งมอืโดยหาคา่
ความเท่าเทียมกันของการสังเกต (interrater reliability)
เทา่กบั.80
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 การพทิกัษส์ทิธิก์ลุม่ตวัอยา่ง
 การวจิยัครัง้นี้ ไดด้ำเนนิการภายหลงัไดร้บัการรบัรอง
จากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในคน คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (COA No.IRB-NS 2012/
120.1804)
 วธิเีกบ็รวบรวมขอ้มลู
 ผูว้จิยัดำเนนิการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในกลุม่ควบคมุจน
ครบตามจำนวนทีก่ำหนด กอ่นเริม่เกบ็ขอ้มลูในกลุม่ทดลอง
โดยมขีัน้ตอนในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูแตล่ะกลุม่ดงันี้
 กลุ่มควบคุม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้ตอบแบบ
สมัภาษณข์อ้มลูสว่นบคุคลและขอ้มลูการตัง้ครรภ์ เมือ่ปาก
มดลกูเปดิ 4 เซนตเิมตร ผูว้จิยัใหผู้ค้ลอดประเมนิความเจบ็
ปวดลงในแบบประเมินความเจ็บปวดด้วยสายตา (VAS)
และผูว้จิยัสงัเกตพฤตกิรรมการเผชญิความเจบ็ปวดกอ่นการ
ทดลอง(1ครัง้)จากนัน้พยาบาลประจำการใหก้ารพยาบาล
ตามปกตแิกผู่ค้ลอดไดแ้ก่ใหค้ำแนะนำวธิกีารบรรเทาความ
เจบ็ปวดโดยใชม้อืขา้งเดยีวหรอืสองขา้งลบูเปน็วงกลมจาก
บรเิวณหวัหนา่วไปทีย่อดมดลกูในขณะหายใจเขา้ และจาก
ยอดมดลูกผ่านตรงหน้าท้องลงมาที่จุดเริ่มต้นในขณะที่
หายใจออกทำขณะมดลกูหดรดัตวัตลอดระยะที่1ของการ
คลอด เมื่อสิ้นสุดการให้การพยาบาลตามปกติ ผู้วิจัยให้
ผูค้ลอดประเมนิความเจบ็ปวดหลงัการใหก้ารพยาบาลตาม
ปกติ และผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวด
จากนัน้ให้ผูค้ลอดนอนพกัเมือ่ครบ2ชัว่โมงหลงัจากระยะ
เวลาที่เริ่มให้การพยาบาลตามปกติ พยาบาลประจำการ
ให้การพยาบาลตามปกติแก่ผู้คลอดซ้ำ จากนั้นผู้วิจัยให้ผู้
คลอดประเมนิความเจบ็ปวดและผูว้จิยัสงัเกตพฤตกิรรมการ
เผชญิความเจบ็ปวดหลงัการใหก้ารพยาบาลตามปกติ ทำทกุ
2 ชั่วโมง (1-3 ครั้ง) จนกระทั่งปากมดลูกเปิด 10
เซนตเิมตร และผูว้จิยับนัทกึลงแบบประเมนิทัง้สองชดุทกุ
ครัง้หลงัการประเมนิ
 กลุ่มทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้ตอบแบบ
สมัภาษณข์อ้มลูสว่นบคุคลและขอ้มลูการตัง้ครรภ์ เมือ่ปาก
มดลกูเปดิ 4 เซนตเิมตร ผูว้จิยัใหผู้ค้ลอดประเมนิความเจบ็
ปวดลงในแบบประเมินความเจ็บปวดด้วยสายตา (VAS)
และผูว้จิยัสงัเกตพฤตกิรรมการเผชญิความเจบ็ปวดกอ่นการ
ทดลอง (1 ครัง้) จากนัน้พยาบาลประจำการเขา้ไปใหก้าร
พยาบาลตามปกติ และผูว้จิยัทำการนวดครัง้ละ 30 นาที
รว่มกบัประคบรอ้น 20 นาที ตามขัน้ตอนประกอบดว้ยวธิี

การนวด 5 ท่า ได้แก่ 1) การลูบหน้าท้องออกด้านข้าง
ใชเ้วลา5นาที2)การนวดคลงึบรเิวณหวัหนา่ว เชงิกราน
ใช้เวลา 5 นาที 3) การนวดหลัง ใช้เวลา 10 นาที
4) การนวดขาดา้นในและดา้นนอก ใชเ้วลา 5 นาที และ
5) การนวดสะโพก กระเบนเหนบ็ กน้กบ ใชเ้วลา 5 นาที
ตามด้วยการประคบร้อนด้วยลูกประคบข้าวสารเหนียวดำ
บรเิวณสะโพก กระเบนเหนบ็และกน้กบขา้งละ 10 นาที
เปลีย่นลกูประคบทกุ10นาทีเมือ่สิน้สดุการใหก้จิกรรมการ
นวดรว่มกบัการประคบรอ้น ผูว้จิยัใหผู้ค้ลอดประเมนิความ
เจ็บปวดหลังการทดลอง และผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรมการ
เผชญิความเจบ็ปวด จากนัน้ใหผู้ค้ลอดนอนพกั เมือ่ครบ 2
ชั่วโมงหลังจากระยะเวลาที่เริ่มให้การพยาบาลตามปกติ
พยาบาลประจำการเข้าไปให้การพยาบาลตามปกติ และ
ผู้วิจัยทำการนวดร่วมกับการประคบร้อนตามแบบแผนซ้ำ
เมือ่สิน้สดุการใหก้จิกรรมการนวดรว่มกบัการประคบรอ้นให้
ผู้คลอดประเมินความเจ็บปวดหลังการทดลอง และผู้วิจัย
สงัเกตพฤตกิรรมการเผชญิความเจบ็ปวด ทำทกุ 2 ชัว่โมง
(1-3 ครัง้) จนกระทัง่ปากมดลกูเปดิ 10 เซนตเิมตร และ
ผู้วิจัยบันทึกลงแบบประเมินทั้งสองชุดทุกครั้งหลังการ
ประเมนิ
 การวเิคราะหข์อ้มลู
 วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ำเรจ็รปู
โดยใช้สถิติเชิงพรรณา สถิติทดสอบค่าที และสถิติการ
วเิคราะหค์วามแปรปรวนรว่ม

ผลการวิจัย
 ขอ้มลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่งพบวา่ กลุม่ทดลองมอีายุ
เฉลีย่ 22.5 ปี (SD = 3.43) และกลุม่ควบคมุมอีายเุฉลีย่
22.7 ปี (SD = 4.39) ระดบัการศกึษา กลุม่ทดลองจบชัน้
มธัยมศกึษามากทีส่ดุรอ้ยละ42.9และในกลุม่ควบคมุจบชัน้
มธัยมศกึษารอ้ยละ 34.3 ทัง้กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุมี
อาชพีรบัจา้ง รอ้ยละ 57.1 และ 82.9 ตามลำดบั ในดา้น
ของรายไดต้อ่ครวัเรอืนรอ้ยละ51.4ของกลุุม่ทดลองมรีาย
ไดม้ากกวา่ 10,000 บาทตอ่เดอืน สว่นกลุุม่ควบคมุรอ้ยละ
51.4มรีายไดน้อ้ยกวา่10,000บาทตอ่เดอืนกลุม่ทดลองมี
จำนวนของการฝากครรภค์รบ4ครัง้ตามเกณฑร์อ้ยละ71.4
และกลุ่มควบคุมร้อยละ 77.1 ในส่วนของการได้รับยา
กระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูกพบว่า ทั้งกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่ไม่ได้รับยากระตุ้นการหดรัดตัว
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ของมดลกู คดิเปน็รอ้ยละ 88.6 เทา่กนั คะแนนแอพการ์
ที่1นาทขีองทัง้สองกลุม่สว่นใหญม่คีะแนนอยู่ในชว่ง8-10
ร้อยละ 97.1 เท่ากัน จากการทดสอบทางสถิติลักษณะ
ดงักลา่วขา้งตน้ไมม่คีวามแตกตา่งกนัทีร่ะดบันยัสำคญั.05
 ผู้คลอดที่ ได้รับการนวดร่วมกับการประคบร้อนใน
ระยะที่ 1 ของการคลอด มคีา่เฉลีย่คะแนนความเจบ็ปวด
6.49คะแนน(SD=1.52)ในขณะทีผู่ค้ลอดในกลุม่ที่ไดร้บั
การพยาบาลตามปกตมิคีา่เฉลีย่คะแนนความเจบ็ปวดเทา่กบั
9.18คะแนน(SD=1.10)จากการทดสอบดว้ยคา่ทพีบวา่

ผู้คลอดที่ได้รับการนวดร่วมกับการประคบร้อนมีค่าเฉลี่ย
คะแนนความเจบ็ปวดนอ้ยกวา่กลุม่ที่ไดร้บัการพยาบาลตาม
ปกตอิยา่งมนียัสำคญัทางสถติิ(p<.001)(ตารางที่1)และ
จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (Ancova) โดยใช้
คะแนนพฤตกิรรมการเผชญิความเจบ็ปวดกอ่นการทดลอง
เปน็ตวัแปรรว่มพบวา่ ผูค้ลอดที่ไดร้บัการนวดรว่มกบัการ
ประคบรอ้นมคีา่เฉลีย่คะแนนพฤตกิรรมการเผชญิความเจบ็
ปวดสูงกว่ากลุ่มที่ ได้รับการพยาบาลตามปกติอย่างมีนัย
สำคญัทางสถติิ(p<.001)(ตารางที่2)


ตารางที่1 เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่คะแนนความเจบ็ปวดระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุโดยใชส้ถติิ
   Independentt–test
ความเจบ็ปวด


กอ่นการทดลอง
หลงัการทดลอง


กลุม่ทดลอง
(n=35)
(SD)

6.40(1.74)
6.49(1.52)



กลุม่ควบคมุ
(n=35)
(SD)

5.91(1.62)
9.18(1.10)


t


1.21
-8.48


p-value


.115
<.001



ตารางที่2 เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่คะแนนพฤตกิรรมการเผชญิความเจบ็ปวดหลงัการทดลองระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ 
   ควบคมุดว้ยการวเิคราะหค์วามแปรปรวนรว่ม(Ancova)โดยใชค้ะแนนพฤตกิรรมการเผชญิความเจบ็ปวดกอ่น
   การทดลองเปน็ตวัแปรรว่ม(covariate)

แหลง่ความแปรปรวน
ตวัแปรรว่ม
ระหวา่งกลุม่
ความคลาดเคลือ่น
รวม


df
1
1
67
69

SS
10.40
247.13
106.91
354.06

MS
10.40
247.13
1.59


F
6.52
154.86




p-value
.013
<.001




การอภิปรายผล
 1. ผลการวจิยัพบวา่ ผูค้ลอดกลุม่ที่ไดร้บัการนวดรว่ม
กับการประคบร้อนในระยะที่ 1 ของการคลอดมีคะแนน
ความเจ็บปวดน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า
การนวดรว่มกบัการประคบรอ้นบรเิวณผวิหนงัทีผู่ค้ลอดเจบ็
ปวด เปน็การกระตุน้ใยประสาทขนาดใหญ่ ทำใหม้กีารปดิ
กัน้หรอืยบัยัง้กระแสประสาทความเจบ็ปวดทีด่อรซ์ลัฮอรน์
ของไขสันหลัง จึงไม่มีกระแสประสาทส่งผ่านไปยังสมอง
เปน็ผลใหค้วามเจบ็ปวดลดลง ในขณะเดยีวกนัการนวดรว่ม
กับการประคบร้อน จะกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารคล้าย

มอรฟ์นี คอื เอนดอรฟ์นิและเอนเคฟาลนิ1,3 ไประงบัการ
หลัง่สารสือ่ประสาทความเจบ็ปวด คอื สารพี (substance
P) ที่ ไขสันหลัง ทำให้สัญญาณไปกระตุ้นเซลล์ทีลดลง
กระแสประสาทความเจบ็ปวดไมถ่กูสง่ไปทีส่มอง การรบัรู้
ความเจ็บปวดของผู้คลอดจึงลดลง1 จากการศึกษาพบว่า
ผูค้ลอดมอีาการปวดบรเิวณหนา้ทอ้งและเชงิกราน บางราย
มอีาการปวดสะโพก กระเบนเหนบ็และกน้กบรว่มดว้ย ซึง่
วธิกีารนวดทา่ที่ 1 (การลบูทอ้งออกดา้นขา้ง) และทา่ที่ 2
(การนวดคลงึบรเิวณหวัหนา่ว) เปน็การนวดทีม่จีงัหวะนุม่
นวลและสมำ่เสมอมผีลในการกระตุน้ใยประสาทขนาดใหญ่
ผู้คลอดผ่อนคลายการเกร็งของกล้ามเนื้อที่อยู่ในส่วนลึก
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ลดอาการปวดบริเวณหน้าท้อง สะดือและด้านข้าง
เชงิกราน23 นอกจากนัน้การนวดทา่ที่ 5 (การนวดสะโพก
กระเบนเหน็บและก้นกบ) ร่วมกับการประคบร้อนบริเวณ
ดงักลา่ว ทำใหเ้กดิการขยายตวัของหลอดเลอืด สง่ผลใหม้ี
การไหลเวียนออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย
โดยเฉพาะบรเิวณมดลกูเพิม่มากขึน้16 จงึชว่ยลดอาการปวด
ทีเ่กดิจากการขาดเลอืดของเนือ้เยือ่และลดการคัง่คา้งของ
ของเสียที่กระตุ้นให้เกิดความเจ็บปวด เช่น กรดแลคติด
สารพรอสตาแกลนดินลง ความร้อนยังทำให้เกิดการ
เปลีย่นแปลงในโครงสรา้งของเสน้ใยคอลลาเจน เปน็ผลให้
เพิม่ความยดืหยุน่ของเนือ้เยือ่ออ่น ลดแรงตา้นทานจากการ
ตึงของเอ็น นอกจากนี้ความร้อนยังยับยั้งการส่งกระแส
ประสาทของเสน้ใยกลา้มเนือ้ที่ไวตอ่การกระตุน้ลง ซึง่การ
เปลีย่นแปลงนีช้ว่ยลดการเกรง็ตวัของกลา้มเนือ้ ขอ้ตอ่ตา่งๆ
เคลื่อนไหวได้มากขึ้น แรงกดและแรงดึงรั้งซึ่งเป็นสิ่งที่
กระตุน้ใหเ้นือ้เยือ่เกดิการบาดเจบ็ลดลง1 จงึสง่ผลใหผู้ค้ลอด
ลดความเจบ็ปวดลง
 ผลของการลดความเจ็บปวดในระยะคลอดจากการ
นวดรว่มกบัการประคบรอ้นในการวจิยัครัง้นี้ สอดคลอ้งกบั
การศกึษาของ เชงและคณะ10 ทีศ่กึษาผลของการนวดโดย
สามตีอ่ความเจบ็ปวดและความวติกกงัวลของผูค้ลอดครรภ์
แรกพบวา่ การนวดบรเิวณไหล่ บัน้เอว สะโพก กระเบน
เหนบ็ชว่ยลดความเจบ็ปวดในระยะที่1ของการคลอดเชน่
เดยีวกนักบัการศกึษาของคารามแีละคณะ12ทีศ่กึษาผลของ
การนวดตอ่ความเจบ็ปวดและผลลพัธข์องการคลอดพบวา่
การนวดบรเิวณไหล่บัน้เอวสะโพกกระเบนเหนบ็แขนขา
ชว่ยลดความเจบ็ปวดในระยะที่ 1 ของการคลอดไดอ้ยา่งมี
นัยสำคัญทางสถิติ และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ
ยลิดริมิและซาฮนิ24 ทีศ่กึษาผลของการนวดรว่มกบัการใช้
เทคนิคการหายใจต่อการรับรู้ความเจ็บปวดของสตรีครรภ์
แรกในระยะคลอดพบวา่การนวดบรเิวณหนา้ทอ้งหวัหนา่ว
หลงัชว่ยลดการรบัรูค้วามเจบ็ปวด(p<.05)จากการผสม
ผสานวธิปีระคบรอ้นรว่มกบัการนวดทำใหเ้กดิการขยายตวั
ของหลอดเลอืด สง่ผลใหม้กีารไหลเวยีนออกซเิจนไปเลีย้ง
สว่นตา่งๆของรา่งกายเพิม่ขึน้และความรอ้นยงัชว่ยกระตุน้
การส่งกระแสประสาทจากใยประสาทขนาดใหญ่ ทำให้มี
การปดิกัน้กระแสประสาทความเจบ็ปวดทีด่อรซ์ลัฮอรน์ของ
ไขสนัหลงั กระแสความเจบ็ปวดไมถ่กูสง่ไปสมอง ซึง่เปน็
สว่นทีแ่ปลความรูส้กึเจบ็ปวดทำใหผู้ค้ลอดลดความเจบ็ปวด

ลง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ บีแมนนีชและคณะ16
ทีศ่กึษาผลของการประคบรอ้นตอ่ความเจบ็ปวดในผูค้ลอด
ครรภแ์รกพบวา่ การประคบรอ้นบรเิวณหลงัสว่นลา่ง ชว่ย
ลดความเจบ็ปวดของผูค้ลอด(p<.001)และสอดคลอ้งกบั
การศกึษาของศริลิกัษณ์นามคำ19ซึง่ศกึษาเปรยีบเทยีบผล
ของการลดความเจบ็ปวดในระยะที่ 1 ของการคลอดดว้ยวธิี
ไม่ใชย้าพบวา่ การประคบดว้ยลกูประคบสมนุไพรสามารถ
ลดความเจ็บปวดของผู้คลอดที่มีความเจ็บปวดบริเวณ
หลงัทอ้งนอ้ยและขาได้(p<.05)
 2. ผลการวจิยัพบวา่ ผูค้ลอดกลุม่ที่ไดร้บัการนวดรว่ม
กบัการประคบรอ้นในระยะที่ 1 ของการคลอด มคีะแนน
พฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการ
พยาบาลตามปกติ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย
เนือ่งจากผูค้ลอดสามารถควบคมุพฤตกิรรมทีแ่สดงออกตอ่
ความเจบ็ปวดในระยะที่1ของการคลอดไดน้ัน้ เปน็ผลจาก
การนวดร่วมกับการประคบร้อนกระตุ้นการส่งสัญญาณ
ประสาทไปยังบริเวณเรติคูลาร์ฟอร์เมชั่น ผ่านเข้าสู่
ไฮโปธาลามสัและไปสิน้สดุบรเิวณลมิปคิในสมองสว่นหนา้
กระตุ้นให้ร่างกายมีการหลั่งสารเอนดอร์ฟินเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งสารดังกล่าวมีฤทธิ์ลดอาการปวดลง1 ผู้คลอดเกิดการ
ผอ่นคลาย เผชญิกบัความเจบ็ปวดไดด้ขีึน้11,25 นอกจากนัน้
การนวดรว่มกบัการประคบรอ้นเปน็การสมัผสัอยา่งใกลช้ดิมี
ผลต่อจิตใจ ทำให้ผู้คลอดเกิดความรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย5
เป็นผลให้ลดความตึงเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจ10,15
ความอดทนต่อความเจ็บปวดเพิ่มมากขึ้น ทำให้ผู้คลอด
สามารถปรบัตวัตอ่ความเจบ็ปวดขณะมดลกูหดรดัตวั และมี
การแสดงพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดทางด้าน
รา่งกายและอารมณอ์ยา่งเหมาะสม1,13 นอกจากนัน้จงัหวะ
การเคลือ่นไหวของมอืจากการนวดรว่มกบัการประคบรอ้น
จะดงึความสนใจของผูค้ลอดไปจากอาการเจบ็ครรภ์5จงึชว่ย
ลดการกระตุน้ทางอารมณท์ำใหผู้ค้ลอดสงบผอ่นคลายการ
ตอบสนองตอ่ความเจบ็ปวดจงึลดลงสอดคลอ้งกบัการศกึษา
ของ ชนรรทร พรอ้มทรพัยส์นิ15 ทีศ่กึษาผลของโปรแกรม
การนวดต่อการเผชิญความเครียดและความเจ็บปวดใน
ระยะคลอดพบวา่ ผูค้ลอดกลุม่ที่ไดร้บัการนวดบรเิวณหลงั
สะโพก กน้กบ มคีะแนนเฉลีย่การเผชญิความเครยีดสงูกวา่
กลุม่ที่ไม่ไดร้บัโปรแกรมการนวดอยา่งมนียัสำคญัทางสถติิ
สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ คมิเบอร์26 ทีท่ำการสำรวจการ
รับรู้ของผู้คลอดต่อการนวดในระยะคลอดพบว่า ผู้คลอด
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ส่วนใหญ่ยอมรับว่าการนวดช่วยให้สามารถเผชิญความ
เจบ็ปวดในระยะคลอดและแสดงพฤตกิรรมการเผชญิความ
เจ็บปวดได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับการศึกษาของ ฟิลด์
และคณะ11 ทีศ่กึษาผลของการนวดเพือ่ลดความเจบ็ปวดใน
ระยะคลอดพบวา่ การนวดชว่ยใหผู้ค้ลอดมกีารแสดงออก
ทางดา้นรา่งกายและอารมณอ์ยา่งเหมาะสม

ข้อเสนอแนะ
 1.การใช้แบบแผนการนวดร่วมกับการประคบร้อน
ดว้ยลกูประคบขา้วสารเหนยีวดำ สามารถลดการเจบ็ปวด
ครรภแ์ละเผชญิกบัความเจบ็ปวดไดอ้ยา่งเหมาะสมในระยะ
คลอด พยาบาลสามารถนำไปใช้ในการวจิยัเชงิทดลอง ใน
การพัฒนากิจกรรมทางการพยาบาลทั้งในสตรีตั้งครรภ์วัย
ผู้ใหญแ่ละสตรตีัง้ครรภว์ยัรุน่ เพือ่ลดความเจบ็ปวดในระยะ
คลอดลดอตัราการใชย้าบรรเทาปวดลง
 2.ควรมีการสอนและสาธิตวิธีการนวดร่วมกับการ
ประคบรอ้นแกน่กัศกึษาพยาบาล เพือ่ใชเ้ปน็แนวทางในการ
ดแูล เพือ่การลดความเจบ็ปวดในระยะที่ 1 ของการคลอด
และตอบสนองความตอ้งการของผูค้ลอดใหม้ปีระสทิธภิาพดี
ยิง่ขึน้
 3.การใชเ้มลด็ขา้วสารเหนยีวดำนึง่ดว้ยความรอ้นชืน้
การดดูซบันำ้ทีม่ากเกนิไปอาจทำใหเ้มลด็ขา้วสกุได้ ดงันัน้
การปรบัปรงุวสัดใุนการใช้ โดยอาจขยายผลไปใชว้สัดอุืน่ๆ
ทีเ่ปน็ภมูปิญัญาทอ้งถิน่เชน่เมลด็ถัว่แดงถัว่เขยีว
 4.ด้วยข้อจำกัดด้านจำนวนบุคลากรในการดูแลลด
ความเจบ็ปวดใหก้บัสตรีในระยะคลอด ควรมกีารสนบัสนนุ
ให้ญาติเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการนวดร่วมกับการ
ประคบรอ้น
 5.ควรมกีารศกึษาวจิยัเพิม่เตมิ ซึง่อาจจะทำรว่มกบั
วธิลีดความเจบ็ปวดแบบไม่ใชย้าอืน่ๆ เชน่ การนวดรว่มกบั
ดนตรีหรอืการประคบรอ้นรว่มกบัดนตรี
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